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दोेन श द
माझी ‘अश् ’ कादं बरी १९५४ साली िप्रस झाली. यानं तर जवळजवळ सहा
वषांनी ‘ययाित’ प्रकािशत हो याचा योग ये त आहे .
मी दै ववादी नाही. पण ‘योग’ हा श द इथे मी जाणून-बु जून योजीत आहे .
मु लाला चां गली नोकरी लागणे , मु लीला चां गले थळ िमळणे या िकंवा अशा प्रकार या
सा या ज माचा सं बंध असणा या गो टीच योगायोगावर अवलं बन
ू असतात, असे नाही!
आगगाडी या ड यात न घोरणारे सोबती िमळणे आिण आप या या यानाला एखादा
अर यपं िडत अ य नसणे या गो टीसु ा योगायोगावर अवलं बन
ू असतात!
तसे नसते , तर ‘ययाित’ कादं बरी या प्रकाशनाला इतका िवलं ब का लागला
असता? ‘अश् ’ िलिह यापूवीच १९५२ म ये या कादं बरीचे पिहले थोडे ले खन मी केले
होते . १९५६ साली कादं बरीची बै ठक चां गली जमली. आता कादं बरी सं पली, अशा
खात्रीने प्रकाशक ितची जािहरात दे ऊ लागले . यांनी ितची छपाईही सु केली. २८०
पृ टे छापून झाली, आिण– आिण गाडे एकदम अडले ! कादं बरीची २८० पृ टे छापून
झाली, ते हा कुठले तरी एक ‘पिरसं वाद’ प्रकरण िनघाले . िमळतील ितथून ानाचे कण
सं पादन करावे त, या भावने या आहारी जाऊन मी या पिरसं वादाला गे लो. या या
पाठोपाठ ने हमीचे प्रकृती या अ वा याचे आिण कौटु ं िबक आप ींचे चक् र सु झाले .
या चक् राचा वे ग िकंिचत मं दाव यावर, मन थोडे ि थर झा यावर, आिण सं पण
ू ‘ययाित’
पिह या सहजते ने यात फुलू लाग यावर ही कादं बरी पु री क न मी िरसकां या से वेला
सादर केली.
‘ययाित’ची ही ज मकथा सां गताना नाइलाजाने वै यि तक आप ींचा मी उ ले ख
केला आहे . सं सार हा सं कटांनी भरले ला असावयाचाच! कुणाचे हे ओझे थोडे हलके असते ,
कुणाचे थोडे जड असते . कुणा या पायात चार काटे अिधक मोडतात, कुणा या चार कमी
मोडतात. एवढाच काय तो माणसा-माणसांत फरक असतो! आपण सारे च िनयती या
जा यात भरडले जाणारे दाणे आहोत. अशा ि थतीत ले खकाने वै यि तक अडचणींचा
पाढा वाच यात काय अथ आहे ?
हे मला पूणपणे कळते ; पण गे या तीन वषांत या कादं बरी या बाबतीत पिरिचत
आिण अपिरिचत वाचकांनी इत या पृ छा के या आिण िठकिठकाणी भे टणा या लोकांनी
ित यािवषयी प्र न िवचा न मला इतके भं डावून सोडले की, काही िदवसांनी मी या
पृ छांची व प्र नांची उ रे
ायचे सोडून िदले ! मु लाने बापाचा छळ के या या
हकीकती जगात आपण ऐकतो; पण माझा हा मानसपु त्र अशा रीतीने हात धु ऊन मा या
मागे लागे ल, याची मला क पना न हती! ‘ययाित’ के हा पु री होईल, हे मला परवापरवापयं त कुणालाच– प्रकाशकांनाही– सां गता ये त न हते . हणून खु लाशादाखल हे सव
िलिहले आहे . वाचकांची ती पत्रे आिण लोकांचे ते प्र न मा यावर या प्रेमा या

पोटीच िनमाण झाले होते , याची मला पूण जाणीव आहे . या प्रेमाब ल मी अ यं त
कृत आहे .
या कादं बरीप्रमाणे दुसरे ही काही सं क प गे ली अने क वष मी उराशी बाळगून
आहे . प्रकृतीची बहुिवध अवकृपा थोडी कमी हावी आिण यांतले एक-दोन तरी साकार
कर याचे साम य लाभावे , एवढीच इ छा आहे . भोवताली दाटणा या सं याछायांची
मला पूण जाणीव आहे . पण वाढ या सं िधप्रकाशात पायांखालची वाट िदसे नाशी झाली,
तरी ि ितजावरली चांदणी आपली सोबत क लागते ! िशरोड ात सं याकाळी
समु दर् ावर िफरायला गे यानं तर वषानु वष हा अनु भव मी घे तला आहे . उरले या
वाङ्मयीन सहलीतही तो कदािचत ये ईल! नाही कुणी हणावे ?
को हापूर, २९-८-६१
िव. स. खांडेकर

All rights reserved along with e-books & layout. No part of this publication may be reproduced, stored in a
retrieval system or transmitted, in any form or by any means, without the prior written consent of the
Publisher and the licence holder. Please contact us at Mehta Publishing House, 1941, Madiwale Colony,
Sadashiv Peth, Pune 411030.
+91 020-24476924 / 24460313
Email : info@mehtapublishinghouse.com
production@mehtapublishinghouse.com
sales@mehtapublishinghouse.com
Website : www.mehtapublishinghouse.com
या पु तकातील ले खकाची मते, घटना, वणने ही या ले खकाची असून या याशी काशक सहमत असतीलच असे
नाही.

‘ययाित’ या कादंबरीचा िहंदी, इंगर् जी, म याळम आिण गुजराथी
या भारतीय भाषांम ये अनु वाद झाला आहे .
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भाग पिहला

ययाित
१
माझी कहाणी मी का सां गत आहे ? माझे मलाच नीट कळत नाही.
मी राजा आहे , हणून का मी हे सारे सां गत आहे ? मी राजा आहे ? छे ! होतो.
राजे -रा यां या गो टी लोक मोठ ा आवडीने ऐकतात. यां या प्रेमकथांत तर
जगाला फार-फार गोडी वाटते . मोठे मोठे कवी या कथां वर का ये रचतात.
माझी कहाणी हीसु ा एक प्रेमकथा– छे ! ती कसली कथा आहे , कुणाला ठाऊक!
एखा ा कवीचे मन वे धन
ू घे यासारखे ित यात काही नाही, हे मला कळते , पण केवळ
एखा ा राजाची कथा हणून काही ती सां गायला मी िस झाले लो नाही. या कहाणी या
मु ळाशी कोण याही प्रकारचा अिभमान नाही, अहं कार नाही, प्रदशन नाही. शे याची
ल तरे आहे त ही; यांत प्रदशन कर यासारखे काय आहे ?
राजा या पोटी मी ज माला आलो, हणून राजा झालो, राजा हणून जगलो.
यात माझा गु णदोष नाही. हि तनापूर या नहुषमहाराजां या पोटी परमे वराने मला ज म
िदला. िप या या मागून सरळ िसं हासनावर बसलो मी. यात कसले आहे मोठे पण?
राजवाड ा या िशखरावर बसले या काव याकडे सु ा लोक कौतु काने पाहतात!
राजपु त्र न होता मी ॠिषकुमार झालो असतो, तर माझे जीवन कसे झाले
असते ? शरद ॠतूत या नृ यम न चांद या रात्रीसारखे , की िशिशरात या अं धा या
रात्रीसारखे ? कुणी सां गावे ? आश्रमात ज माला ये ऊन मी अिधक सु खी झालो असतो?
छे ! या प्र नाचे उ र शोधशोधूनही मला िमळत नाही. एक गो ट मात्र राहन
ू - राहन
ू
मनात ये ते. कदािचत माझी जीवनकहाणी अगदी साधी झाली असती– एखा ा
व कलासारखी. अने क रं गांनी आिण िविवध धा यांनी नटले या राजव त्रांचे प ितला
कधीच आले नसते ; पण या व त्राचे सारे च रं ग काही मला सु खद वाटत नाहीत.

२
असे असूनही माझी जीवनकथा सां गायला मी प्रवृ झालो आहे , ते का? या
प्रवृ ी या मागे कोणती प्रेरणा आहे ? जखम उघडी क न दाखिवली, हणजे माणसाचे
दुःख हलके होते . कुणी जवळ बसून िवचारपूस केली, की आजा याला बरे वाटते .
आपु लकी या अश् ं नी दुदवी माणसा या मनातला वणवा िवझतो. मलासु ा ते अश् च
हवे आहे त का?
ते काही असो. एक गो ट स य आहे . या कहाणीने माझे मन भ न गे ले आहे !
आषाढात या ढगाळ आभाळासारखे ! रात्रंिदवस मी िवचारच िवचार करीत आहे . ही
कहाणी ऐकू न एखा ाला आयु या या मागातले खाचखळगे िदसतील, याला मी वे ळेवर

सावध के यासारखे होईल, अशी क पना मनाला सु खवून जाते ; पण ती णभरच! लगे च
माझे मलाच वाटते , ही शु आ मवं चना आहे . गु प नी या मोहाने कायमचा कलं क
लावून घे णा या चं दर् ाची कथा कुणाला ठाऊक नाही? अह ये या स दयाने वे डावून
गे ले या इं दर् ाला सहस्र भगांचा प्रसाद िमळाला, हे काय जगाला माहीत नाही? जग
चु कते , या चु कीिवषयी ऐकते , पण िशकत मात्र नाही! प्र ये क मनु य आयु या या
शे वटी थोडासा शहाणा होतो; पण तो दुस याला लागले या ठे चांनी नाही, तर वतःला
झाले या जखमांनी. हे मनात आले , हणजे वाटते , कशाला सां गायची ही आपली
िविचत्र कहाणी? वे लीवर पु कळ फुले फुलतात, यांतली काही दे वदे वतां या मूतींवर
िवराजमान होतात. यांना भ तीने नम कार िमळतात. काही फुले राणी या केशकलापांचे
स दय वृ दि् धं गत करतात. महालात या मं चकां वरचे िविवध िवलास ती आप या
िचमु क या डो यांनी पाहतात. काही फुले एखा ा वे ड ा माणसा या हाती पडतात. तो
णाधात यांचा चोळामोळा क न टाकतो. या जगात ज माला ये णारी माणसे ही अशीच
असतात. कुणी दीघायु षी होतात, कुणी अकाली मरण पावतात; कुणी वै भवा या
िशखरावर चढतात; कुणी दािरद्रया या दरीत कोसळू न पडतात. कुणी दु ट, कुणी सु ट!
कुणी कु प, कुणी सु प! पण अं ती ही सारी फुले मातीत िमसळू न जातात. यां याम ये
एवढे सा य असते . ही सारी फुले कधी आप या कहा या सां गतात का? मग माणसाने
आप या जीवनाला इतके मह व का ावे ?

३
मागे िकर रान, पु ढे गद अर य, असे आहे हे जीवन! अ ाता या अं धकारात तर ते
अिधकच भयाण भासते . कुठ या तरी चांद याचा िमणिमणणारा प्रकाश अधूनमधून या
अर यात या पाउलवाटे पयं त ये ऊन पोचतो. या पायवाटे व न होणा या माणसा या
प्रवासाला आपण जीवन हणतो.
मा या या प्रवासात वणन क न सां ग यासारखे काही थोडे से घडले आहे .
कदािचत हा माझा भ्रम असे ल! पण मला तसे वाटते खरे . बालपणीचा ययाित,
कुमारवयातील ययाित, यौवनात पदापण करणारा ययाित आिण प्रौढ झाले ला ययाित हे
सारे एक होते ; पण आजचा ययाित यां यापे ा थोडा िनराळा झाला आहे . यां याच
शरीरात तो राहत आहे ; पण यांना जे िदसत न हते , ते याला िदसू लागले आहे .
सवांनाच अगदी अं धक
ू का होईना– िदसावे , हणून वतःची कहाणी सां गायचा मोह
याला अनावर होत आहे .

४
लहानपणा या आठवणी िकती नाजूक, िकती मोहक; पण िकती बहुरं गी असतात!
जणू काही मोरिपसे च! मा या पिह याविह या आठवणींत अ नी आिण फुले ही
पर परांना िबलगून बसली आहे त. अगदी जु या भावं डांसारखी!
पिह यापासून मला फुले फार फार आवडायची. अगदी लहान होतो, ते हापासून
घटका-घटका राजवाड ातून िदसणा या प्रफु ल उ ानाकडे मी टक लावून पाहत बसत
असे , हणे ! रात्र झाली, की मी ओ साबो शी रडू लागे . मला थोपटू न झोपिवणा या

दासीला मी खूप त्रास दे त असे . कधी िचमटे काढ, कधी लाथा झाड, कधी चावा घे , असा
माझा क् रम चाले . ‘बागे तली सारी फुलं मा या मं चकावर आणून ठे व, मग मी झोपतो‘,
असे मी एका दासीला हटले होते . ितने हसत-हसत दुसरीला ते सां िगतले . दुसरीने
कौतु क करीत ते उद्गार ितसरी या कानां वर घातले . सा या दासीं या आिण से वकां या
त डी तोच िवषय झाला.
आईलाही मा या बोल याचे कौतु क वाटले . बाबां यापु ढे मला उभा करीत ती
हणाली,
‘आमचा बाळ मोठा कवी होणार हं !’
बाबा तु छते ने हसले आिण उद्गारले ,
‘कवी? कवी होऊन काय िमळणार आहे ययूला? कवींनी जगात या स दयाचं
वणन ते वढं करावं ! पण या सव सुं दर गो टींचा मनसो त उपभोग केवळ वीरपु षच घे ऊ
शकतात. आपला ययु श्रे ठ वीर झाला पािहजे . यानं एक िन दोन नाहीत, शं भर
अ वमे ध करायला हवे त! आप या पूवजांपैकी पु रवामहाराजांनी उवशीसार या
अ सरे ला आप या भजनी लावलं होतं . मी वतः दे वांचा पराभव केला आहे . इं दर् पदावर
आ ढ हो याचा आनं द उपभोगला आहे . ही परं परा ययूनं चालवायला हवी.’
बाबांचे हे सव सं भाषण मी ऐकले ; पण ते हा यातले मला काय कळले असे ल,
दे व जाणे ! पु ढे मोठे पणी मा या पराक् रमाचे कौतु क करताना आई बाबां या या
बोल याचा उ ले ख करी, यामु ळे यातला श द न् श द मला पाठ झाला.
अ नीची आठवण अशीच आहे . आई ती वारं वार सां गे. माझे धनु िव े चे िश ण
सं प यावर बाबांनी वषभर मला एका आश्रमात ठे व याचे ठरिवले . मी आश्रमात जायला
िनघालो, ते हा काही अगदी कु कुबाळ न हतो; पण आईची माया अं धळी असते , हे च
खरे . सोळा वषांचा ययु वषभर आप यापासून दरू राहणार, हणून आई एखा ा लहान
मु लासारखी डो यांत उभे राहणारे पाणी पु नःपु हा पु शीत होती. ितने आपला कंप
पावणारा हात मा या त डाव न िकती वे ळा िफरिवला असे ल, याची गणतीच करता
ये णार नाही. िटपे गाळीत ितने मा या म तकाचे अवघ्राण केले . मग सद्गिदत वराने
ती हणाली,
‘ययु , मला तु झी फार काळजी वाटते , बाबा! तू अगदी वे डा आहे स. लहानपणी
अि नशाळे त या वाळा पाहन
ू
ू तू नाचायला लागायचास. एकदा या वाळांतन
िठण या उडत हो या. या पाहन
ू तू टा या िपटीत ओरडलास, ‘फुलं , फुलं !’ या वे ळी
मी तु ला आवरलं , हणून बरं ; नाही तर ती फुलं तोडायला तू धावला असतास.’ आवं ढा
िगळू न ती पु ढे हणाली, ‘मूल िकती मोठं झालं , तरी आई या दृ टीनं ते लहानच असतं .
आश्रमात िजवाला जपून राहा हं ! ितथ या नदीत सु सरी असतील, अर यात वापदं
िदसतील; कुठं ही जीव धो यात घालू नकोस उगीच!’

५
ही फार पु ढची आठवण झाली, पण ित या आधी या अधवटपणे आठवणा या
आिण अधवट ऐकले या अशा िकतीतरी आठवणी मा या मना या तळाशी पडून आहे त.

मात्र यांचा आ वाद घे यात आता रस वाटत नाही मला. का याकुट् ट ढगांनी
झाकळू न गे ले या आभाळातून मं द चांदणे िझरपावे , तशा वाटतात या. तथािप, या
वे ळची एक आठवण मा या मनात अगदी घर क न रािहली आहे . जखमे चा व्रण राहतो
ना? तशी ती आहे . या आठवणीचा अथ परवा-परवापयं त मला कळला न हता; पण
आता–
आयु या या आरं भी यात काही अथ नाही, असे वाटते , यातच खोल अथ
भरले ला आहे , असे आयु या या शे वटी आढळू न ये ते.
मा या आईची एक आवडती दासी होती. किलका ितचे नाव. मलासु ा ती फार
आवडे – अधूनमधून व नातसु ा िदसे . का, ते मात्र काही कळत नसे . मी जी आठवण
सां गतोय्, या वे ळी फार तर सहा वषांचा असे न मी. खे ळता-खे ळता किलकेने मला धरले .
अगदी घट् ट पोटाशी धरले . मी ित या िमठीतून सु ट याची धडपड क लागलो. ितने
आप या बाहं च
ू ा िवळखा अिधकच दृढ केला. ितला कडकडून चावावे िन ‘कशी झाली!’
असे हणून टा या िपटीत िनसटू न जावे , असे मा या मनात आले . इत यात आप या
छातीशी माझे म तक दाबून धरीत ती हणाली,
ू िपताना किलका हवी
‘अलीकडं फार अवखळ झालात हं , यु वराज! ता हे पणी दध
होती तु हां ला! ते हा कसे दे वासारखे पडून राहत होता मा या खां ावर! आिण आता–’
मी चिकत होऊन प्र न केला,
ू पीत होतो?’
‘मी तु झं दध
किलकेने हसत मान हलवली. पलीकडे च ितची मु लगी अलका उभी होती.
मा याच वयाची. ित याकडे बोट दाखवीत किलका हणाली,
ू घातलं मी. िन तु हां ला– ते सारं िवसरला, वाटतं ?’
‘या पोट या पोरीला वरचं दध
मी अिधकच अ व थ झालो. मी ितला िवचारले ,
ू िपतात ना?’
‘लहान मु लं आईचं दध
‘हो.’
‘तू माझी आई आहे स?’
इकडे ितकडे भयभीत दृ टीने पाहत ती हळू च हणाली,
‘असं भलतं -सलतं बोलू नये , यु वराज!’
धु मसणा या य कंडातून नु सता धूर िनघत राहावा, तशी मा या बालमनाची
ि थती झाली. मी हि तनापूरचा राजपु त्र होतो, यु वराज होतो; मग ता हे पणी मी एका
ू का यालो? आईने आपले दध
ू मला का पाजले नाही? किलकेचे दध
ू मी
ु दर् दासीचे दध
यालो आहे ; मग ितला मी आई हणून का हाक मा नये ?
ही क पना सु चताच मा या बालमनावरले दडपण दरू झाले . मी किलकेला िमठी
मा न हणालो,
‘आजपासून मी तु ला आई हणणार!’
मा या त डावर हात ठे वीत ती हणाली,
‘यु वराज, महाराणी आप या आई आहे त. यांची सर मला कशी ये ईल? मी
यां या पायाची धूळ आहे !’
मी िचडून प्र न केला,

ू का पाजलं नाही?’
‘मग आईनं मला, आपलं दध
किलका त ध रािहली.
मी रागारागाने ओरडलो,
ू का पाजलं नाही?’
‘ितनं मला आपलं दध
सशा या डो यांनी आजूबाजूला पाहत किलका मा या कानात कुजबु जली,
‘मूल अं गावर पाजलं , की बायकांचं प कोमे जन
ू जातं , हणे !’
किलके या या उद्गारांचा या वे ळी मला नीटसा अथ कळला नाही; पण एक
गो ट मात्र मा या अगदी िज हारी लागून रािहली! मा या ह काचे काही तरी
मा यापासून िहरावून घे तले गे ले होते . मला एका मोठ ा सु खाला वं िचत केले होते ,
आिण ते कुणी? तर प्र य ज मदा या आईने ! िन ते कशासाठी? तर आपले प िटकावे ,
हणून! आईसु ा इतकी वाथी असते ? छे ! आईचे मा यावर प्रेम नाही. ितचे प्रेम
आहे वतः या स दयावर!
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जाणूनबु जून मी आईवर पिह यांदा रागावलो, तो या िदवशी. िदवसभर मी
ित याशी अबोला धरला. रात्री मा या मं चकापाशी ये ऊन ितने ‘बाळराजा, ययु –’ अशा
िकती तरी हाका मार या. मग मा या म तकाव न ितने हळु वारपणे हात िफरवला. या
पशात प्राज ता या फुलांचा नाजु कपणा होता. मी थोडासा िवरघळलो; पण मु काच
रािहलो. मी डोळे उघडले नाहीत. माझे िचडले ले मन हणत होते , मोठमोठ ा
ॠषींसारखी शाप ायची श ती मा या अं गी हवी होती, हणजे आईची त काळ िशळा
क न टाकली असती मी!
श दापे ा पश अिधक बोलका असतो. पण याला काही माणसा या
काळजाला हात घालता ये त नाही. ते काम अश् ं नाच साधते . मा या गालां वर ऊन
आसवे पडताच मी डोळे उघडले . आईला रडताना कधीच पािहले न हते मी. माझे
बालमन गडबडून गे ले. ित या ग याला िमठी मा न गालाला गाल घाशीत मी
िवचारले ,
‘आई, काय झालं तु ला?’
ती काहीच बोले ना. मला पोटाशी घट् ट ध न माझे केस कुरवाळीत आिण आसवे
गाळीत ती मं चकावर तशीच बसून रािहली.
‘मा या ग याची शपथ आहे तु ला!’असे शे वटी मी हटले .
थरथर कापणा या हातांनी माझे मु ख ितने वर उचलले . पाणावले या डो यांनी
मा याकडे पाहत ती सद्गिदत वराने हणाली,
‘माझं दुःख... कसं सां गू तु ला ते , बाळ?’
‘बाबा तु यावर रागावले ?’
‘अं हं .’
‘बाबांना बरं वाटत नाही?’
‘छे !’
‘तु झा आवडता मोर महालातून कुठं उडून गे ला?’

‘ या मोराची नाही मला काळजी.’
‘मग?’
‘माझा दुसरा मोर के हा कुठं उडून जाईल–’
‘दुसरा मोर? कुठं आहे तो?’
‘हा–’ असा उद्गार काढून ितने मला घट् ट– अगदी घट् ट– पोटाशी धरले .
फुलांचा वास घे ताना मी असे च करीत असे . िकतीही वास घे तला, तरी माझे
समाधान होत नसे . या फुलांचा चोळामोळा क न यांतला सारा सारा सु गंध एका
णात आप याकडे ओढून यावा, असे मा या मनात ये ई.
आई आता ते च करीत होती. मी ितचे फू ल झालो होतो.
ित या या िमठीत माझे अं ग दुखू लागले . पण मन मात्र सु खावले . ित या
डो यांतले पाणी बोटाने िनपटीत मी हटले ,
‘नाही, मी तु ला सोडून कुठं ही जाणार नाही, आई.’
‘क धी क धी?’
बाळपण एकच काळ जाणते – वतमानकाळ. मी मोठ ा उ साहाने उद्गारलो,
‘क धी क धी मी तु ला सोडून जाणार नाही.’
ू ितला िवचा
ही भीती ितला का वाटावी, हे मला कळे ना! मी पु हा पु हा खोदन
लागलो. शे वटी ती हणाली,
‘आज िदवसभर तू मा यावर सला आहे स. एक श दसु ा बोलला नाहीस तू
मा याशी. बागे त िफरायला चल, हणून सं याकाळी मी तु झा हात धरला. तो
िझडका न िदलास तू. मा याकडं असे डोळे वटा न पािहलं स! आ ा तू जागा होतास;
पण मा या हाकांना ओ िदली नाहीस. मा यावर का रागावला आहे स तू? ययु ,
आईबापांची दुःखं मु लांना कधीच कळत नाहीत! पण तू मला एक िभ ा घाल. तू तरी
या यासारखं क नकोस.’
‘ या यासारखं ? तो कोण?’
लहानपणी रा सां या कथा ऐकताना ‘पु ढं काय झालं ?’ असे मी मोठ ा
अधीरपणाने िवचारीत असे . याच उ सु कते ने मी आईला प्र न केला,
‘तो कोण?’
महालात आई आिण मी यां यािवषयी दुसरे कुणीही न हते . दाराबाहे र दासी
झोपली असावी. कोप यात या सो या या समईतील योतसु ा पगु ळली होती.
असे असून आई चोहींकडे कातर दृ टीने का पाहत होती, ते मला कळे ना. ती
हळू च उठली. दरवाजा लोटू न परत आली. मग माझे म तक मांडीवर घे ऊन ते थोपटीत
मृ द,ू कंिपत वरात ती हणाली,
‘ययु , तू खूप मोठा झा यावर हे सां गणार होते मी तु ला. पण– आज तू मा यावर
सलास. उ ा रागावशील, परवा डो यात राख घालून िनघून जाशील. तो गे ला, तसा!
हणून–’
‘तो? तो कोण?’
‘तु झा थोरला भाऊ.’
‘मला भाऊ आहे ?’
‘आहे , बाळ!’

‘थोरला भाऊ आहे ?’
‘होय.’
‘कुठं आहे तो?’
‘दे व जाणे ! िजथं असे ल, ितथं दे वानं याला सु खी ठे वावं , एवढीच प्र ये क िदवशी
मी प्राथना करते .’
अगदी लहानपणी अलकेसारखी अने क मु ले राजवाड ात मा याबरोबर खे ळत
असत. िकंिचत मोठा झा यावर अमा य, से नापती, राजकवी, कोशपाल, अ वपाल,
इ यािदकां या मु लां शी मी खे ळू लागलो; पण राजवाड ात मा या बरोबरीचे असे कुणी
नाही, याचे राहन
ू -राहन
ू मला दुःख वाटे . बागे तली फुलझाडे तु डवीत फुलपाखरांचा
पाठलाग करायचा धीरही यांना होत नसे . आपला थोरला भाऊ इथे असता, तर अस या
सा या खे ळांचे सु ख कसे द्िवगु िणत झाले असते , हा िवचार कर यात मी दं ग होऊन
गे लो.

७
बाळपण िकती सरळ, िकती िनमळ, िकती एकमागी असते ! तो भाऊ केवढा
होता, हे काही आईला िवचारायचे मला सु चले नाही. तो इथे असता, तर बाबां या मागून
रा यावर तोच बसला असता, आप याला साधा राजपु त्र हणूनच सारा ज म कंठावा
लागला असता, असा म सराचा िवचारही या वे ळी मा या मनाला िशवला नाही. मला
माझा तो थोरला भाऊ हवा होता. खे ळायला आिण भांडायलासु ा मला हवा होता तो! तो
कुठे आहे ? काय करतो? आईला भे टायला तो का ये त नाही?
मधमा यांचे मोहोळ उठावे , तसा अस या अने क प्र नांनी मा या मनाला दं श
करायला सु वात केली. मी भीत-भीत आईला िवचारले ,
‘ याचं नाव काय?’
‘यित.’
‘िकती िदवस झाले याला जाऊन?’
‘तू हाय या आधी वष, दीड वष तो िनघून गे ला. अगदी एकटा िनघून गे ला!’
हे श द उ चारताना आईचा वर अितशय याकू ळ झाला असावा! पण ते काही
मा या ल ात आले नाही. ‘अगदी एकटा िनघून गे ला तो!’ या ित या श दांनी यित
अितशय धीट असला पािहजे , हा एकच भाव मा या मनात िनमाण झाला.
मी आईला िवचारले ,
‘तु ला न सां गता गे ला तो?’
ितने नु सती मान हलिवली. तो गे ला, या िदवसा या आठवणीने ित या
काळजातले श य हलिवले होते . पण माझे मन आईला न सां गता राजवाड ातून िनघून
जाणा या साहसी यतीभोवती िपं गा घालीत होते . मी पु हा आईला प्र न केला,
‘तो कोण या वे ळी गे ला?’
‘ऐन म यरात्री. घनदाट अर यात! चां गली दीड प्रहर रात्र होईपयं त जागी
होते मी. याची सारखी समजूत घालीत होते . मग माझा डोळा लागला. पहाटे जागी
होऊन पाहते , तो यित आप या अं थ णावर नाही! काळोखात सगळीकडं शोधलं याला

से वकांनी; पण तो कुठं च सापडला नाही.’
मी वतःशी हणालो,
‘भाऊ असावा, तर असा!’
लगे च कथे त या चम कृतीिवषयी वाटणारे आकषण मा या मनात जागे झाले .
मी आईला हटले ,
‘यतीला घे ऊन कुठं गे ली होतीस तू?’
‘एका महषीं या दशनाला. ल न होऊन अने क वषं झाली, तरी मला मूल होईना.
हणून आ ही दोघं या ॠषीं या आश्रमात जाऊन रािहलो होतो. यां या
आशीवादानं च यित झाला मला. प्र ये क वषी या या वाढिदवशी मी याला या
ॠषीं या दशनाला घे ऊन जात असे . तो िनघून गे ला, ते हा मी अशीच परत ये त होते .
यतीचं मन ि थर नाही, हे मला ठाऊक होतं . ितथं च राहायचा हट् ट ध न बसला होता
तो. यामु ळं मी या यावर सं तापले . याला नाही नाही ते बोलले . वांड ख डाला
गाडी या मागं बां धन
ू ने तात ना? तसं च जवळजवळ आश्रमातून ओढून आणलं मी
याला. या या स याफुग यांकडं मी ल िदलं नाही. याला काय हवं होतं ?’
‘काय हवं होतं यतीला?’ मी उ सु कते ने म ये च प्र न केला.
टपटप िटपे गाळीत ती हणाली,
‘अजूनही मला नीट कळलं नाही ते . याला दे वाधमाचा नाद फार होता. दासी
ताजी, टपोरी फुलं प्र ये क िदवशी सकाळी पु ढं आणून ठे वीत. पण यतीनं झटू न यांतली
काही उचलली िन यांचा पोटभर वास घे तला, असं कधी घडलं नाही. के हा तरी चार-दोन
फुलं तो हळू यायचा आिण कुठ या तरी दगडाचा दे व क न याला ती वाहायचा! तो
खे ळ खे ळायचा, ते सु ा िकती िविचत्र होते ! समाधी लावून डोळे िमटू न बस यात, िकंवा
कसली तरी दाढी लावून लु टूपुटीचा ॠषी हो यात याला आनं द वाटे . दो ही कुळांतलं
राजे पण या या र तात उतरलं न हतं . राजसभे त सशासारखा तो चोहींकडं भीत-भीत
पाहत राही. पण कुणी योगी, तप वी, सं यासी राजवाड ात आला, की या याशी मात्र
याची गट् टी होई. खूप खूप शोध केला आ ही याचा; पण आभाळातून गळू न पडले ली
चांदणी कधी कुणाला िदसते का? माझा यतीही तसाच–’
मा या ज मापूवीचे आपले हे दुःख आई श य ितत या शांतपणाने मला सां गत
होती. पण शे वट या णी ित या मनाचा बां ध फुटला. ‘माझा यतीही तसाच–’ हे श द
त डातून बाहे र पडताच घनदाट अर यातली ती क् र पहाट ित या डो यांसमोर
मूितमं त उभी रािहली असावी. बोलता-बोलता ती अडखळली, थांबली, कापू लागली.
क ण वर आळिवणा या सतारीची तार एकदम तु टावी, तसा भास झाला मला! णभर
ितने मा याकडे शू य दृ टीने पािहले . या दृ टीचे भय वाटले मला. लगे च ितने एका
ू - फुंदन
ू रडू लागली. ितचे
मोठा सु कारा सोडला आिण मला पोटाशी ध न ती फुंदन
सां वन कसे करायचे , ते मला कळे ना.
‘आई, आई’ असे मी त डाने हणत होतो आिण ितला िबलगून पशाने माझे
हद्गत य त करीत होतो. मनाचा कढ थोडासा ओसर यावर ती मला हणाली,
‘ययु , यित तु याएवढा होता, ते हा पिह यांदा मा यावर सला. या
स याकडं मी ल िदलं नाही, पण आज तु झा सवा पाहताच मा या काळजा या
जखमे ची खपली उडून गे ली. ित यातून भळभळ र त वाहू लागलं . जे कुठं ही बोलायचं

नाही, असं आ ही दोघांनी ठरिवलं होतं , जे लहानपणी तु या कानां वर पडू नये , हणून
आ ही धडपड करीत होतो, ते तु यापाशी मी बोलून गे ले; भीतीमु ळं बोलून गे ले. तू
यतीसारखाच एखा ा िदवशी िनघून गे लास, तर? ययु , मूल हे आई या डो यांतली
बाहुली असतं , रे !’
मी फुंदत हणालो,
‘नाही, आई, यतीसारखा मी तु ला सोडून जाणार नाही. तु ला दुःख होईल, असं
मी काही करणार नाही!’
‘मला वचन दे .’
मी माझा हात ित या हातावर ठे वून हणालो,
‘आई, मी क धी-क धी सं यासी होणार नाही!’

८
अजून ती रात्र मा या डो यांपुढे उभी आहे . पाषाणातून को न काढले या
मूतीसारखी! इतके उ हाळे गे ले. इतके पावसाळे गे ले, पण ितची मृ ती अ ािप कोमे जली
नाही. या मूतीची एक रे षासु ा पु सट झाले ली नाही.
या रात्री आईचे आिण माझे जे बोलणे झाले , यात मा या मनाचे रं ग िकती
आहे त आिण ते कुठे कुठे िमसळले आहे त, हे काही मला आज सां गता ये णार नाही; पण
एक गो ट मात्र िनि चत आहे . या एका रात्रीत मी मोठा झालो. व ना या जगातून
स या या जगात आलो. दुःखाशी माझी या रात्री पिहली ओळख झाली. या आई या
सा या पशात वगसु ख आहे , असे मी मानीत होतो, ितला टपटप िटपे गाळताना मी
पािहले . ितला दुःख दे णा या गो टींचा नकळत मी े ष क लागलो.
या रात्री शांत अशी झोप मला लागलीच नाही. मी मधूनमधून दचकू न जागा
होत होतो. मधूनच मला व ने पडत होती. या व नांतले एक आजही मला आठवते . ते
आठवले , हणजे हसू ये ते. या व नात मी सा या जगाचा राजा झालो होतो. चाबूक
हातात घे ऊन मी प्र ये क नगरातून िहं डत होतो. तापसी, सं यासी, बु वा, बै रागी कुणीही
िदसला, की या या पाठीवर सपासप फटके मारीत होतो. एखा ा या पाठीतून र ताची
िचळकांडी उडली, हणजे टा या िपटीत होतो.

९
होय, या रात्री मी मोठा झालो, जीवनाचे खरे व प अं धाराने भरले या या
रात्री या दोन प्रहरांत मला प ट िदसले . मला थोरला भाऊ होता, तो सं यासी
हो याकिरता पळू न गे ला होता, ही गो ट सवांनी मा यापासून लपवून ठे वली होती, ती
का? या लपवालपवीचे कारण काय? की सारीच माणसे एकमे कां शी अशी लपं डाव खे ळत
असतात?
ही जाणीव होईपयं त माझे जग फुलां या, वा या या िकंवा पा या या जगाहन
ू
िनराळे न हते . सकाळी फुले फुलतात, तसा मी झोपे तन
ू जागा होत असे . एखा ा वे ळी
वादळ झाले , तरी याचे मला कधीच भय वाटत नसे . पा याप्रमाणे वा यालाही
अधूनमधून अकांडतांडव कर याची लहर ये त असावी, असे मला वाटे . झुळू झुळू वाहणारे

पाणी पािहले , हणजे मा याप्रमाणे ते ही कुठले तरी गाणे वतःशीच गु णगु णत आहे ,
असे मा या मनात ये ई. दे व-दै यां या आिण य -गं धवां या गो टी मला आवडत; पण ते
काही माझे िन याचे जग न हते . व ने आिण फुलपाखरे , फुले आिण चांद या, ढग पाहन
ू
नाचणारे मोर आिण नाचणारे मोर पाहन
ू गाणारे ढग, उमलणा या फुलांपर् माणे हसणारी
सकाळ आिण कोमे जणा या फुलांपर् माणे भासणारी सं याकाळ, वसं तात या वृ वे लींचे
आिण वषा ॠतूत या इं दर् धनु याचे रं ग, टापांचा टपटप असा आवाज करीत जाणारे घोडे
आिण दे वळात या घणघण वाजणा या घं टा. नदीकाठची मऊ मऊ वाळू आिण
मं चकावरली मऊ मऊ उशी या सवांचे िमळू न एक सलग जग मा या मनात िनमाण झाले
होते . या रात्रीपयं त िनसग आिण मनु य हे दोघे मा या दृ टीने एक प होते .
या व नाळू जगातील माझे अनु भव िकती गोड होते ! एकदा आभाळात ढगांचे
इवले इवले पांढरे पु ं जके मी पािहले . मा या मनात आले , आम या बागे त या सशाची
आकाशा या आरशात ही प्रितिबं बे पडली आहे त! एकदा उ हा यात फार उकडत होते .
अं गातून घामा या धारा वाहत हो या. या वे ळी मला खे ळायची लहर आली. से वकांचा
डोळा चु कवून मी राजवाड ातून बाहे र पडलो. पण थोडा वे ळ उ हात भटकताच मी दमून
गे लो. पलीकडे च एक सुं दर वृ आपला पणभार पस न उभा होता. या या सावलीत
माझे शरीर सु खावले . आई या पदराखाली हसत-हसत झोपी जात अस याचा भास
झाला मला. िनघताना या झाडाचा नु स या नजरे ने िनरोप घे णे मा या िजवावर आले . मी
या वृ ा या एका फांदीवर डोके ठे वून याला घट् ट िमठी मारली.
या रात्रीपयं तचे माझे जग असे होते . ते एक अद्भुत आिण रमणीय व न होते .
कुणाचाही राग आला, तर झरझर झाडावर चढावे आिण ितथून दे वबा पाला हाक
मारावी! आपली हाक ऐकू न तो लगे च खाली ये ईल आिण या अपराधी माणसाला िश ा
करील, अशी श्र ा बाळगणारे जग होते ते !
पण िकतीही गोड, िकतीही अद्भुत असले , तरी एका कळीचे िमटले ले िचमु कले
जग होते ते ! या जगाने भ्रमरांचा गु ं जारव ऐकला न हता. सूयिकरणां या सोने री पशाने
ते कधी पु लिकत झाले न हते . िवशाल आकाशाकडे या कळीने कधीच कटा फेकला
न हता. दे वते या रमणीय मूतीचे आिण रमणी या कमनीय केशकलापाचे व नातही
दशन झाले न हते या कळीला!
कळी सदै व कळी राहू शकत नाही. आज ना उ ा ितला फुलावे च लागते , मोठे
हावे लागते .

१०
या रात्रीपासून मी फुलू लागलो, मोठा होऊ लागलो. कधी ना कधी यतीला
आपण शोधून काढू, याला आई या भे टीला घे ऊन ये ऊ, ‘तू वडील भाऊ आहे स. हे सारं
रा य तु झं च आहे , भावाभावांनी खाऊ वाटू न घे या या आनं दाचा आता तरी आपण
उपभोग घे ऊ,’ असे याला हणू. या क पने ने मा या मनात या रात्री मूळ धरले .
केवळ या क पने मुळे माझे बालपण सं पले , असे नाही. मी सहा वषांचा झालो
होतो. राजपु त्र हणून मला अने क िव ा आिण कला ह तगत करणे आव यक होते .
बाबांनी मा यासाठी नाना प्रकार या गु ं ची योजना केली. पिह या-पिह यांदा ते सारे

मला माझे शत् वाटत. मला म लिव ा िशकिवणारे गु एखा ा रा सासारखे िदसत.
ती िव ा िशकिव याचा यांचा अिधकार यां या शरीराव नच िस होई; पण भ या
पहाटे उठायचा आिण आखाड ात या मातीत लोळायचा कंटाळा ये ई मला. पिहले काही
िदवस अं ग असे दुखे, की सां गन
ू सोय नाही. मी आईपाशी कुरकू र केली. ‘ याला पु ढं
राजा हायचं य,् यानं हे सारं सोसायला हवं ’ अशी ितने माझी समजूत घातली. ‘मला
राजा हायचं य’् हा मं तर् मी मनाशी घोकू लागलो. प्रथम प्रथम म लयु ात मा या
वाट ाला हटकू न पराभव ये ई. आप याला ही िव ा कधीच सा य होणार नाही, या
िवचाराने माझे मन खट् टू होई; पण माझे गु मला धीर दे त. ते हणत,
‘तु याएवढा मी होतो, ते हा मी नु सता लो याचा गोळा होतो. आता माझा दं ड
पाहा. लोखं डाची कांब िवसिवशीत वाटे ल, िततका घट् ट झाला आहे .’
या सात-आठ वषांत िकती िकती गु ं नी, िमत्रांनी, ग्रंथांनी मा या शरीराला
आिण मनाला आकार िदला.
मला चौदावे वष लागले , ते हाची गो ट. आरशापु ढे उभे राहन
ू वतः या सु दृढ,
मोहक आिण घाटदार शरीराकडे मी अतृ त डो यांनी पाहत होतो. या प्रितिबं बाचा
पु ट बाहू ध न तो जोरजोराने हलवावा, इतकेच न हे , तर या यावर डोके ठे वून व थ
झोपी जावे , अशी क पना अक मात मा या मनात आली. इं दर् वृ तर् ाचा वध क न परत
आला आहे आिण महालात इं दर् ाणी या बाहव
ू र म तक टे कू न िवश्रांती घे त आहे , असे
िचत्र मी पािहले होते . ते मला एकदम आठवले .
अशा क पनांत म ासारखीच मोहक धुं दी असते . या धुं दीत मी िकती वे ळ
तसाच उभा होतो, कोण जाणे ! मी दचकू न वळू न पािहले . कुणी तरी बोलत होते . आईचे
श द होते ते . आई हणत होती,
‘पु षसु ा वतःकडं घटका िन घटका पाहत राहतात, हणायचे ! मला वाटत
होतं , बायकांनाच काय तो आप या पाचा गव असतो. ययु मोठा झालाय् आता! हे
पािहलं , तर काय हणे ल तो!’
वळू न पािहले नसते , तर आई तशीच बोलत रािहली असती! माझी मु दर् ा
िदसताच ‘अग बाई!’ असा उद्गार काढून ती थोडीशी लाजली. मग वतःशीच हसली.
जवळ ये ऊन मा या पाठीव न हात िफरवीत ती हणाली,
‘ययु , हां हां हणता िकती, रे , मोठा झालास तू! माझीच दृ ट लागे ल, बाबा,
तु ला! तू पाठमोरा उभा होतास. मला वाटलं , ितकडची वारी आरशापु ढं –’
ती मधे च थांबली. ितचे डोळे भ न आले . मा याकडे पाणावले या डो यांनी
पाहत ती हणाली,
‘माझी एक काळजी दरू झाली!’
‘काळजी?’
‘इत या वषांत तु याशी बोलले न हते . पण माझं मन सारखं धगधगत होतं .’
‘तू हि तनापूरची पट् टराणी आहे स, आई. एखा ा दिरद्री ॠषीची िकंवा दुदवी
द यूची प नी नाहीस. तु ला कसली आलीय् काळजी!’
‘मी आई आहे , ययु !’

‘नाही कोण हणतं ? पण तू माझी आई आहे स!’
‘माझी’ हा श द अिभमानाने उ चारताना माझी दृ ट मा या सु दृढ आिण सुं दर
प्रितिबं बाकडे गे ली.
आईही ते प्रितिबं ब पाहन
ू हसली. णभराने गं भीर होऊन ती हणाली,
‘ते खरं आहे , रे ! पण या या कलशात या अमृ ताचं िवष झालं आहे , याला
दुस या कलशाची काळजी वाटू लागते .’
आई यतीिवषयी बोलत आहे , हे उघड होते . मी अगदी लहान असताना आपले हे
ु
दःख ितने मला सां िगतले , ते हा मी ते दरू क शकत न हतो. आता मी मोठा झालो
होतो. म लिव ा, धनु िव ा, अ वारोहण, यु कला या सवांत मी िनपु णता सं पादन केली
होती. यतीचा शोध करायला सा या आयावतभर िफरायला मग आता कोणतीच अडचण
न हती. मी आईला हटले ,
‘आई, तू बाबांची सं मती िमळव. मी सारी पृ वी पालथी घालून यतीचा शोध
करतो आिण याला तु या दशनाला घे ऊन ये तो.’
ितचे ओठ हलले ; पण डोळे पाणावले . मन शांत कर याचा प्रय न करीत ती
हणाली,
‘वे डया, तु ला यतीचा शोध कसा लागणार? आज अचानक तो मा यापु ढं ये ऊन
उभा रािहला, तर मलासु ा याची ओळख पटणार नाही. तू तर याला कधीच पािहलं
नाहीस. तो कुठं असे ल, कोण या ि थतीत िदवस कंठीत असे ल, कोण या नावानं वावरत
असे ल, या जगात असे ल, की नसे ल–’
बोलता-बोलता ितला गिहवर आला. ित या त डातून श द फुटे ना. यित ित या
दयाला फार मोठी जखम क न गे ला होता. ती जखम ितला कुणाला– अगदी
बाबांनासु ा दाखवायची चोरी असावी. वै र उधळले या घोड ाव न पडून मु का मार
बसावा, पण सारे अं ग ठणकत असताना क ह याचीदे खील बं दी असावी, तशी ितची
ि थती झाली होती. सात वष मी इत या िनरिनरा या गु ं पाशी िशकलो, कैकदा
िशकारीला गे लो, नाना प्रकार या उ सवांत यु वराज हणून िमरवलो; पण कुठे ही,
के हाही यतीचा उ ले ख मी ऐकला नाही. मला एक थोरला भाऊ आहे , ब्र षी
हो या या नादाने लहानपणीच तो िनघून गे ला आहे , ही गो ट जवळजवळ िवस न गे लो
होतो.

११
आई या बोल याने ती सारी मृ ती जागृ त झाली.
मा याकडे टक लावून पाहत आई हणाली,
‘ययु , तू लवकर मोठा झालास, हाडापे रानं भरलास, कला आिण िव ा िशकलास,
आता तु या दोन हातांचे चार हात क न टाकायला हरकत नाही. हणजे तु यािवषयी
माझी उरलीसु रली काळजी नाहीशी होईल. आजच ितकडं ही गो ट काढते मी!’
यतीिवषयी कुणीही चकार श द काढायचा नाही, असा बाबांचा दं डक होता; पण
इतर गो टींत बाबा अगदी आई या मु ठीत होते .
ितची कुठलीही इ छा ते सहसा अमा य करीत नसत. मधे एका गु ं नी काही

िदवस मला एखा ा ॠषी या आश्रमात ठे वावे , असे बाबांना सु चिवले .
‘तु ही हणता, ते खरं आहे . झाड चां ग या रीतीनं वाढायला पावसाइतकंच
ऊनही आव यक असतं .’
असे बाबांनी यांना उ र िदले .
मा यासमोरच हे सं भाषण झाले होते . मी मनात चरकलो. यतीने आईला
िदले या दुःखाची जाणीव झा या िदवसापासून आश्रमजीवनािवषयी मा या मनात
नकळत ितर कार िनमाण झाला होता. जटा आिण दाढ ा वाढिवले ले ते कु प ॠषी,
यांची ती िभकार व कले , यांचे ते भ माचे भयं कर पट् टे आिण रानटी लोकांना शोभणारी
यांची ती राहणी! कळू लाग यापासून प्र ये क वषी ॠिषजीवनािवषयी माझे मन
अिधकािधक िवटत गे ले होते . अस या ॠषी या तप चयला वश होऊन यांना वर िकंवा
शाप दे याची श ती महादे व का दे तो, हे कोडे मला काही के या उलगडत न हते . स दय
आिण साम य यांची पूजा करायला मा या बहुते क गु ं नी मला िशकिवले होते .
आश्रमीय जीवनात ही दो ही पूजा थाने न हती. दे हदं ड हा ितथला पाचवा वे द. कंदमु ळे
ही ितथली पं चप वा ने . मं तर् घोष या ितथ या वीरगजना. भाजीपाला िचरणे ही ितथली
मृ गये ची क पना. झोपडी हा ितथला महाल. इथ या दासी अ सरा ठरा यात, असे
ितथ या ि त्रयांचे प!
हे सारे मनात ये ऊन आप याला आश्रमात राहायला जावे लागणार, या
क पने ने या िदवशी मी फार अ व थ झालो.
दुस या िदवशी बाबांचे आिण या गु ं चे बोलणे सु झाले , ते हा दाराआड उभे
राहन
ू मी ते सारे ऐकले , प्रथम माझी छाती धडधडत होती. शे वटी बाबा गु जींना
एवढे च हणाले ,
‘ययु आश्रमात गे ला, तर बरं होईल, असं मलाही वाटतं ; पण महाराणींची तशी
इ छा नाही.’
या िदवशी एका सं कटातून आईने मला वाचिवले होते ; पण आज तीच मला
दुस या सं कटात घालीत होती. ती माझे ल न करायला िनघाली होती. सारी माणसे ल न
करतात. आप यालाही ते करावे लागे ल, एखादी सुं दर राजक या आपली राणी होईल,
अशा प्रकारचे िवचार मा या मनात अलीकडे ये ऊ लागले होते , नाही, असे नाही. पण ते
केवळ िवचारतरं ग होते . या तरं गांना मोठ ा लाटांचे व प प्रा त झाले न हते . या लाटा
िनरा याच हो या!
िदवसभर बु ी आिण शरीर कामाला जु ं पन
ू ही रात्री मं चकावर या मऊ श ये त
मला व थ झोप ये त नसे . मधूनच मी एकदम जागा होई. पराक् रमाची, अ वमे धाची,
दे वदै यां या यु ात भाग घे त याची, अशी नाना प्रकारची व ने मा या अ या
उघडया, अ या िमटले या डो यांपुढे नाचू लागत. माझे पणजोबा पु रवा अतु ल
पराक् रमी पु ष होते . उवशीचे हरण करणा या रा साचा पराभव क न यांनी ितला
आपले प नीपद िदले होते . यां या या िवषयाचे वणन करणारे का य मी लहानपणीच
त डपाठ केले होते . गं धव लोकातून य िक् रये साठी यांनी आणले या तीन अ नींचे मं िदर
तर हि तनापूरचे भूषण होते . माझे वडील नहुषमहाराजही आप या आजोबांसारखे च शूर
होते . पूववयात यांनी द यूंचा सं हार केला. ॠषींना अभय िदले . पु ढे दे वांचा पराभव क न
यांनी इं दर् पदसु ा िजं कले होते , हणे . या दोघांपर् माणे आपणही काही तरी अद्भुत

आिण अपूव क न दाखवावे , या इ छे ने माझे मन यापून टाकले होते ; आिण आई तर
माझे ल न करायला िनघाली होती. ितची ही ल नघाई मला मु ळीच मा य न हती.
मी ितला हसत-हसत हटले ,
‘आई, तु ला मा या ल नाची घाई का झालीय्, सां ग?ू ’
‘सूनमु ख पाह यासाठी अधीर झाले य् मी!’
‘अं हं! यतीसारखा मीही कुठं तरी नाहीसा होईन, असं तु ला भय वाटतं य।् हणून
मला बां धन
ू टाकायला आप या दोन हातांना आणखी दोन हातांचं साहा य हवं य् तु ला!
पण खरं सां ग?ू आई या नखात जे बळ असतं , ते बायको या मु खात... ’
‘मोठा मनकवडा आहे स तू, बाबा!’
‘तु झं हे भय अगदी खोटं आहे , आई!’
‘नाही, रे , राजा! मा या सावलीइतकंच ते खरं आहे .’
‘मी वीर होणार आहे , सं यासी नाही!’
‘पण–’
‘पण नाही िन बीण नाही.’
‘तु या ज मकाळी एका मोठ ा योित यानं तु झं भिव य मला सां िगतलं य.् ’
मी उ सु कते ने िवचारले ,
‘मी िकती रा स मारीन, असं याचं गिणत हणतं ? कोटी-खव-िनखव–’
‘चल! वे डा कुठला!’
‘मी िकती अ वमे ध करीन, हे तरी यानं िलहन
ू ठे वलं असे ल, की नाही?’
ितने नकाराथी मान हलिवली. मी िनराश होऊन हणालो,
‘मग या कुडबु ड ा जो याचं भिव य हणतं तरी काय?’
ित या मु दर् े व न माझे हे बोलणे ितला आवडले नसावे . णभर त ध राहन
ू ती
हणाली,
‘ययु , तो योितषी हणाला, ‘हा मु लगा मोठा भा यवान आहे . तो राजा होईल.
सव प्रकारची सु खं याला लाभतील; पण तो सु खी मात्र होणार नाही.’ ’
या योित याचे हे वे डगळ भिव य ऐकू न मी हसत सु टलो. आप या बोल याचा
अथसु ा कळत नसावा याला! सव प्रकारची सु खे िमळू न, जो सु खी होणार नाही, तो
वतः वे डा असला पािहजे ! शे वटी मी आईला हणालो,
‘आई, पु ढं एक सोडून शे कडो बायका करीन मी, हवं तर; पण आज मला तहान
लागली आहे , ती प्रेमाची नाही. ती पराक् रमाची आहे . मला रं गमहालात लोळत
राह याची इ छा नाही. रणां गणावर झुंजायची हौस आहे . दे वांचं आिण रा सांचं यु
पु हा सु होणार आहे , हणतात. या यु ात मला जाऊ दे . हवं तर, बाबा अ वमे ध क
दे त. मी अ वमे धा या घोड ावर सा या आयावतात िफरे न. शे कडो वीरांचा पराभव
क न परत ये ईन. मग मी ल नाचा िवचार करीन!’

१२
वीरपु ष हणून जग गाजिव या या इ छे ने मा या शरीराचा आिण मनाचा कण
िन कण धुं द क न टाकला आहे , हे आई या ल ात आले असावे . ितने बाबांकडे मा या

ल नाची गो ट काढली नाही.
मध या िव ाजना या काळात मी िकती बदललो, याची माझी मला क पना
न हती. भोवताल या भूिमभागाचा पिरणाम होऊन नदीचे पात्र बदलले जावे , तसे माझे
मन झपाट ाने पालटत गे ले होते . धनु िव े चे पिहले धडे घे ताना दृ टी आिण िच
एकाग्र कर यातला अलौिकक आनं द मी पिह यांदा अनु भवला. लहानपणी महालाची
िखडकी उघडली, की बागे तली नाना रं गांची फुले पाहन
ू मा या अं गावर रोमांच उभे
राहत; पण बाणाचा ने म धरताना बरोबर उलटा अनु भव आला. सभोवतालचे सारे जग
झरझर िव लागले . धु के जसे णात नाहीसे होते , तसे ! अस याचे नसते झाले . जां भ या
टे कड ा, िहरवी झाडे , िनळे आकाश, काही काही मा या जगात उरले न हते . केवळ
यात एक काळा िठपका िदसत होता. मा या बाणाचे ल य असले ला सू म काळा
िठपका हे या णी माझे िव व झाले होते .
या न या अनु भवाने ही मा या अं गावर रोमांच उभे रािहले . िनजीव व तूवर
अचूक ने म धर यात मी फार लवकर िनपु ण झालो. साहिजकच सजीव प्रा यावर ने म
धर याची पाळी मा यावर आली. इतकी वष झाली! पण या पिह या अचूक ने माची
आठवण झाली, की मनाचा अजून थरकाप होतो. एका उं च वृ ावर शांतपणे बसले ली
प ीण होती ती. प ीण? छे ! यानम न योिगनी! िन या आकाशा या पा वभूमीवर ती
एखा ा मनोहर िचत्रासारखी िदसत होती. पु ढ या णी हे िचत्र सजीव होऊन भरकन
उडून जाईल, असे णा णाला वाटत होते . सूय पि चमे कडे कलला होता. कुठ यातरी
घरट ात पं ख न फुटले ली िपले ितची वाट पाहत असावीत; पण मला व मा या गु ं ना
ित या कुटु ं बाशी आिण सु खदुःखां शी काही कत य न हते . मला धनु िव े त प्रवीण
हायचे होते . यांना मला िशकवून आपला चिरताथ चालवायचा होता. या िन पाप,
िचमु क या जीवावर बाण सोडताना मला प्राणां ितक यातना झा या; िनसगाशी असले ले
माझे िनकटचे नाते या णी तु टले . तोपयं त, दया या अगदी कोप यात का होईना, मी
कवी होतो. या णी तो कवी मे ला!
मी वीर झालो होतो; पण तो सु खासु खी न हे . मा यात या कवीची ह या क न
या या समाधीवर या वीराने आपले िसं हासन थाटले होते . या शरसं धानाचे कौतु क झाले
या रात्री! राजवाड ात आईने वतः या पाखरांचे मांस िशजिवले . मोठे चकर क न
ितने ते बाबांना िन मला वाढले , वतःही खा ले . बाबांनी ते िमट या मारीत, घासाघासाला माझे कौतु क करीत खा ले . मला मात्र प्र ये क घास िगळताना कोण क ट
पडले ! रात्री झोपे त दोन-चारदा मी जागा झालो. िज हारी बाण लागून ती प ीण
आक् रोश करीत आहे , असा मला एकदा भास झाला. पु हा जागा झालो, ते हा ित या
िपलांचा िचविचवाट ऐकू आला. अने क वषांपव
ू ी नाहीशा झाले या मु ला या आठवणीने
आपली आई अजून याकू ळ होते ; पण तीच आई पाखरात या एका आईचा मृ यू
हसतमु खाने पाहते ! या िन पाप प्रा याचे शरीर िविछ न करणा या मु लाचे कौतु क करते ,
या मु या माते चे मांस िमट या मारीत खाते , या मांसाचा कण िन कण शे वट या
णापयं त आप या िपलांकिरता धडपडत होता, हे सहज िवसरते . जीवनात या या
िविचत्र िवरोधाने मी ग धळू न गे लो.

दुस या िदवशी सं याकाळी दे वदशनानं तर वृ अमा य वाड ावर आले . माझी
शं का मी यां यापु ढे मांडली. ते हसले आिण हणाले ,
‘यु वराज, फार लहान आहात तु ही अजून; पण जगरहाटी पाहत-पाहत माझे
केस का याचे पांढरे झाले आहे त. या हाता याचे हे आनु भिवक बोल नीट ल ात ठे वा.
जग माणसा या मनात या दये वर चालत नाही. ते या या मनगटात या बळावर
चालतं . माणूस केवळ प्रेमावर जगू शकत नाही. तो इतरांचा पराभव क न जगतो.
मनु य या जगात जी धडपड करतो, ती भोगासाठी! यागाची पु राणं दे वळात ठीक
असतात; पण जीवन हे दे वालय नाही! ते रणां गण आहे .’
या िदवशी अमा यांनी अने क वै िदक कथा मला सां िगत या, पशु -प यां या
मजे दार गो टी ऐकव या. या सवांचे सार एकच होते – जग श तीवर चालते , पधवर
जगते , भोगासाठी धडपडते .
या िदवसापासून मी श तीचा उपासक झालो. क् रौय आिण शौय ही जु ळी
भावं डे आहे त, असे मानू लागलो.

१३
बाळपणी राजवाड ात बागडणा या हिरणशावकांचा मी सवं गडी होतो. आता
अर यात या प्र ये क हिरणाचा मी शत् बनलो. मृ गा या चपळपणाचे लहानपणी मला
कौतु क वाटे . आता या या गतीचा राग ये ऊ लागला मला. पाच वषांचा असताना
आई या महाला या दारावर मी उडी मारणा या हिरणाचे वे डेवाकडे िचत्र काढले होते .
िविचत्र रं गांनी ते रं गिवले होते . आता ते िचत्र मी या याच र ताने रं गवू लागलो.
एकदा आई या आवड या हिरणी या पाठीला कसली तरी जखम झाली होती, या
जखमे वर माशी बसली, की ती अितशय अ व थ होई. बाबांचा आवडता मोरिपसांचा पं खा
घे ऊन मी घटका-घटका या हिरणीला वारा घालीत बसे . आता माझा हिरणा या अं गाशी
सं बंध ये ई, तो मी मारले या हिरणांची कातडी कमावून ती से वक मला दाखिव याकिरता
घे ऊन ये त, ते हा. अिभमानाने हळू हळू मी यां याव न णभर हात िफरवीत असे .
यां या मृ द ू पशाने मला गु दगु या होत. बाणाने िव झाले या हिरणाची तडफड.
या या जा या िजवाची डो यांतली शे वटची धडपड, या या जखमे तन
ू भळभळ
वाहणारे र त, यांपैकी कुठलीही गो ट मला आठवे नाशी झाली. मी ती कातडी गु ं ना,
आ तांना, िमत्रांना भे ट हणून दे त असे . ते सारे मृ गये त या मा या कुशलते चे कौतु क
करीत.

१४
या शौयाची कसोटी लागायची वे ळ अनायासे आली.
दे व-दानवां या कलहा या वाता विचत नारदमु नी, विचत दुसरे कुणी ॠषी
बाबांना वारं वार सां गत. या कलहाला यु ाचे व प आले न हते . पण दो ही प ां या
चकमकी वर या वर उडत. अशा एखा ा चकमकीत दे वां या बाजूने आपण भाग यावा,
रा सांचा सं पण
ू पराभव करावा आिण आपला भावी राजा िकती पराक् रमी आहे , हे
सा या प्रजे ला दाखवून ावे , ही इ छा मा या मनात वारं वार प्रबळ होई; पण बाबा

रा सप ाइतकाच दे वप ाचाही ितर कार करीत.
‘इं दर् ाला बं िदवान क न, वृ षप यानं याला आपला राजवाडा झाडायला लावलं ,
तरी मी यां या साहा याला तु ला पाठिवणार नाही!’ असे ते हणत.
इं दर् ावर आिण दे वप ावर यांचा इतका राग का आहे , हे मला कुणीच सां गत
नसे .
ू िवचारले ; पण प्र ये क वे ळी
वृ अमा यांना यािवषयी अने कवार मी खोदन
यांचे उ र एकच असे ,
‘जगात सव गो टी यो य वे ळी माणसाला कळतात. झाडांना काही पानांबरोबर
फुलं आिण फुलांबरोबर फळं ये त नाहीत.’
अशा वे ळी मा या मनात ये ई, आपली यु ाची हौस अ य प्रकार या साहसाने
तृ त क न यावी. अगदी िहमालया या पाय यापयं त जावे , नाना प्रकार या िहं सर्
पशूंची िशकार करावी, मृ गया करीत ितथून पूव आयावतात या अर यांत व छं द
भटकावे ! ितथे मदो म ह ी वै र सं चार करीत असतात, हणे ! आपण अजून ह ीची
िशकार केले ली नाही. एक, दोन, तीन, खूप खूप ह ी मारावे त; यांचे सुं दर सु ळे घे ऊन
हि तनापूरला यावे आिण आईला ते दाखवून हणावे –
पण आई अजून मला कु कुबाळ समजत होती. बाबा ित या मु ठीत होते . यामु ळे
माझी ही सारी िप्रय व ने भूमीत पु न ठे वले या सु वणमु दर् ांसारखी झाली होती! ती
असून नस यासारखी होती.
राजवाड ात माझे शरीर आिण राजपु त्रा या जीवनाला पडणा या मयादांत
माझे मन क ड यासारखे झाले होते . या क डमा यातून कसे सु टावे , या िवचारात मी
होतो. अक मात एक सु वणसं धी मा यापु ढे चालून आली.
नगरदे वतांचा वािषक उ सव जवळ आला. या उ सवाला दरू दरू या नगरांतन
ू
आिण खे ड ांतन
ू लोकांचे ल ढे या ल ढे ये त. नदीसार या असले या हि तनापु राला या
वे ळी समु दर् ाचे व प प्रा त होई. कथा-कीतने , पु राणे -प्रवचने , भजन-पूजन,
नृ यसं गीत, त्री-पु षांचे िविवध खे ळ, नाना प्रकारची स गे , नाटके यां या नादात ते
दहा िदवस दहा पळांसारखे िनघून जात.
या वषा या उ सवा या शे वट या िदवसा या खे ळात से नापतींनी एका न या
क् रीडे चा समावे श केला होता. साहसी सै िनकां या वृ ीला प्रो साहन दे या या हे तन
ू ेच
यांनी ही क पना काढली असावी. वे गाने धावणा या घोड ाला म पाजून िवशाल
वतु ळाकार िरं गणात मोकळे सोडून ायचे , तो चौखूर धावू लाग यावर पधकाने िमळे ल
ितथे याला गाठू न या यावर मांड ठोकायची आिण या प्रां गणात पाच फे या घालून,
याला न थांबवता, खाली उतरायचे . प्र ये क वे ळी नवा ते ज वी घोडा क् रीडे करता
आणायचा.
हा खे ळ मला फार आवडला; पण तो सवसामा य सै िनकांसाठी होता. यात
यु वराजाने भाग घे णे कुणालाच च यासारखे न हते . या उ मादक क् रीडे या वे ळी मी
अतृ त मनाने , पण उ सु क डो यांनी बाबा आिण आई यां यापाशी बसलो होतो. चार
घोडे आले आिण पाचवी फेरी पु री हाय या आतच एखादा चडू फेकावा, तसे वर या
वीराला फेकू न दे ऊन ते िनघून गे ले. पाचवा घोडा प्रां गणात ये त असताना मी या याकडे

पािहले . तो एखा ा भ य, रे खीव रा सासारखा िदसत होता. याचे लाल लाल डोळे ,
फदारले या नाकपु ड ा, दे हा या मोहक– पण उ म हालचाली यांनी सभोवार
पसरले या जनसमु दर् ात कुतूहला या लाटा उसळ या. प्र ये का या डो यांत भीती,
आ चय आिण उ सु कता यांचे िमश्रण िदसू लागले . सहा से वक याला बां धन
ू
क् रीडां गणात आणीत होते ; पण यांना न जु मानता तो मोठमोठ ाने िखं काळत होता.
जोरजोराने टापा आपटू न खु रांनी माती उकरीत होता. वे षाने मान उडवून ‘मी तु म या
इ छे प्रमाणं चालणार नाही’ असे हणत होता. याने मान उडिवली, की याची आयाळ
िवसकटू न जाई. मग ती मोठी िविचत्र िदसे . शाप ायला िस झाले या एखा ा क्
ॠषी या िपं जारले या जटांसारखी ती भासे . या याकडे पाहता-पाहता माझे मन
अभूतपूव उ मादाने भ न गे ले. माझे हात फुरफु लागले . माझी पावले जिमनीवर
जोराने आघात क लागली. शरीरातला कण िन कण थु ई थु ई नाचणा या कारं जा या
पा यासारखा उस या मा लागला.
मी आईकडे पािहले . ित या डो यांत मूितमं त भीती थरथर कापत उभी रािहली
होती.
आई बाबांना हळू च हणाली,
‘या घोड ाला परत यायला सां गा. फार भयं कर िदसतोय् तो. कुणाला तरी
अपघात होईल आिण उ सवा या शे वट या िदवशी िवनाकारण अपशकुन होईल.’
बाबा हसले आिण हणाले ,
‘दे वी, पु षाचा ज म पराक् रमासाठीच असतो.’
बाबां या या हा याने आिण श दांनी मला िवल ण आनं द झाला. डोळे िमटू न
मी ते वा य दयावर को लागलो; पण माझी ती तं दर् ी फार वे ळ िटकली नाही.
जनसमूहात एक िविचत्र आत ची कार िनघाला. तो िननादत या टोकाकडून या
टोकांकडे गे ला. मी डोळे उघडून पािहले . या घोड ावर बसू पाहणारा सै िनक अपे शी
ठरला होता. याला दरू फेकू न दे ऊन घोडा वे गाने व छं दपणे धावत होता.
दुसरा-ितसरा-चौथा-अने क सै िनक आले आिण पडले . तो घोडा कुणालाच दाद
दे ईना.
सारे प्रे क तट थ आिण भयभीत झाले . आता पु ढे काय होणार, हणून
डो यांत प्राण आणून सारे पाहू लागले . मा या कानात कुणीतरी घनगं भीर वराने
हणत होते ,
‘ऊठ, ऊठ! पु षाचा ज म पराक् रमासाठीच असतो. ऊठ, ययाित, ऊठ, तू
हि तनापूरचा भावी राजा आहे स. भय या श दानं राजाला यायला हवं ! हि तनापु रात
ात्रधम उरले ला नाही. ते नगर एका घोड ानं िजं कलं , असं उ ा लोक हणू लागतील.
दे वदानवांपयं त ही अपकीती जाईल. तू पराक् रमी पु र याचा पणतू आहे स, शूर नहुषाचा
पु त्र आहे स–’
मी ताडकन् उठलो. दोन पावले पु ढे झालो. इत यात मा याभोवती कुणा या तरी
कोमल बाहं च
ू ा िवळखा पडला. मी वळू न पािहले . ती आई होती.
आई? छे ः! माझी पूवज मीची ती वै रीण मला अडवीत होती. मा या अ यं त
आवड या व नापासून मला दरू ठे वीत होती. ती माझी आई होती; पण ितची माया
अं धळी होती. ितचे मन पां गळे झाले होते .

अर यातून प्रवास करणा या प्रवाशाने वाटे त या वे लीं या फां ा झटकन् दरू
करा यात, तसे ितचे हात मी मागे केले . णाधात मी िरं गणात उतरलो. भोवताली
माणसे च माणसे पसरली होती. ती माणसे होती? छे ! पाषाणमूती हो या. या मूती
पु ढ याच णी मला िदसे नाशा झा या.
केवळ तो उ म घोडा मला िदसत होता. िवजयी मु दर् े ने तो मा याकडे पाहत
होता. नहुषमहाराजां या रा यात या पराक् रमाला तो आ हान दे त होता. णा णाला
या या आिण मा यामधे असले ले अं तर कमी होऊ लागले . मी मनाशी पु हा पु हा
हणत होतो, हा घोडा नाही! ससा आहे . या या माने वरली ती पांढरी शु भर् लव–
हे श द कानांत घु मत असतानाच कुणीतरी ककश वरात ओरडले ,
‘अरे वे ड ा, कुठं चाललास तू? मृ यू या दरीत?’
मी उ च वराने उ र िदले ,
‘नाही, नाही! ही मृ यूची दरी नाही, हा कीतीचा पवत आहे . उं च-उं च ड गर आहे .
हा ड गर मी चढणार आहे . हा पाहा, हा पाहा, मी या या िशखरावर जाऊन पोचलो!’
मध या काही णात काय झाले , हे माझे मलाच कळले नाही. माझी जाणीव
पु हा पूणपणे जागी झाली, ते हा घोड ावर माझी घट् ट मांड बसली असून, तो धूळ
उधळीत वा यासारखा धावत आहे , हे मा या ल ात आले . मी झं झावातावर आ ढ
झालो होतो. मा या हातांनी आिण पायांनी मी िवजे ला अं िकत केले होते .
पिहली फेरी सं पली, दुसरी सु
झाली. सभोवार पसरले या िवशाल
जनसमु दायात कौतु का या आिण आनं दा या प्रचं ड लाटा उठ या.
या वे ळ या मनःि थतीचे वणन माझे मलासु ा करता ये णार नाही. मी मूि छत
झालो होतो, की माझी समाधी लागली होती? कुणी अतींिद्रय श ती माझा पाठपु रावा
करीत होती, की मा या शरीरातला कण िन कण आपले सव सु त साम य एकित्रत क न
या घोड ावरली माझी मांड ढळू दे त न हता–?
तो ते ज वी घोडा आिण या यावर बसले ला तो त ण ययाित, दोघे ही उ म
होते . दोघे ही केवळ हलते पु तळे होते . एक घोड ाचा, दुसरा माणसाचा. एका पु त यावर
दुसरा पु तळा बसले ला! हे दो ही पु तळे िवल ण वे गाने धावत होते . पूवज मी या पापपु याप्रमाणे एक पु तळा दुस या पु त याला िबलगला होता.
दुसरी-ितसरी-चौथी-आणखी तीन फे या सं प या.
पाचवी फेरी सु झाली. ही शे वटची फेरी. ‘न भूतो न भिव यित’ असा पराक् रम
मी केला होता. माझे कुमारवयातील सोने री व न स यसृ टीत उतरले होते . वाती या
पज यधारे तला िबं द ू िशं प यात पडून मोती बनला होता. माझा आनं द गगनात मावे ना.
गगन! आकाश! िनळे आभाळ मा यापासून अव या चार हातां वर होते . वाटले ,
अ से ताडकन् उठू न घोड ा या पाठीवर उभे राहावे आिण या आकाशाला– या यामागे
परमे वर लपून बसला आहे , या आकाशाला हात लावावा.
हे सारे वै र, चं चल तरं ग होते . घोड ा या त डाला फेस आला आहे , याची गती
िकंिचत मं दावली आहे , हे ही या मनाला जाणवत होते . सावध! सावध! हा मं तर् ते मन
मा या कानांत जपत होते !
पाचवी फेरी सं पत आली. बाबा आिण आई बसली होती, ितथून थोडे पु ढे गे ले, की
ती फेरी सं पणार होती. मी यां या आसना या बाजूने जाऊ लागलो. मघाशी मला

अडिवणा या आईची मु दर् ा आता िकती उ लिसत झाली असे ल, ते पाहावे , असे मा या
मनात आले . तो मोह अगदी अिनवार झाला. घोडा या आसना या िकंिचत पु ढे गे ला, न
गे ला, तोच मी मागे वळू न पािहले .
मोहाचा एकच ण! या णी घोड ावरली माझी मांड िकंिचत िढली झाली
असावी. काय होतं य,् हे कळाय या आधीच या तापट प्रा याने मला हवे त िभरकावून
िदले . या मु या िजवाचा सारा सूड या या या एका कृतीत साठला होता. हवे तच मला
अने क िचत्रिविचत्र ककश क ण आवाज ऐकू आले . ते ही णभरच! दुस याच णी मी
काळोखा या समु दर् ात खोल चाललो आहे , असा भास झाला मला!

१५
या भयाण का या समु दर् ातून मी बाहे र पडलो, ते हा मला केवळ प्रकाशाचा
एक मं द िकरण िदसत होता. मी कुठे आहे , ते मला कळे ना. नागलोकात या गु हे त? िन हा
प्रकाशाचा िकरण! कोप यात डौलाने फणा वर क न उ या असले या नागा या
म तकावरला हा मणी तर नाही ना?
मग मी महालात मं चकावर झोपलो आहे , असे वाटू लागले . झोप आ यासारखे
वाटत होते ; पण उठवत न हते , उठावे से वाटत न हते . बाबां या महालापाशी
प्रातः तोत्रे ऐकू ये त न हती. बहुधा बाहे र उजाडले असावे . आज उ सवाचा शे वटचा
िदवस. आज सवांत उ म घोड ावर कोण आरोहण करतो, ते –
माझी मृ ती एकदम जागृ त झाली. ित यापाठोपाठ मा या म तकातून आिण
अं गा-अं गांतन
ू कळा िनघू लाग या. वा यावर वाळले ले पान िभरिभरत जावे , तसा या
िदवशी मी घोड ाव न दरू दरू उडत गे लो होतो. पण कुठे ? या अपघातात मी पां गळा तर
झालो नाही ना? मग मला उठता का ये त नाही? उजवा हात उचलून मी कपाळावर
ठे वला. गार गार पट् टी होती ितथे . मा या अं गात ताप असावा! मा यापाशी तर कुणीच
नाही, मग ही पट् टी इतकी गार कशी रािहली? सारी श ती एकवटू न मी हाक मारली,
‘आई-’
कंकणांची मं जुळ िकणिकण मा या कानां वर पडली. आईच मा या श ये कडे ये त
असावी. मी डोळे ताणून पाहू लागलो. छे ! आई न हती ती! मग कोण? या अपघातात
मला प्राणां ितक जखमा झा या काय? मी मा या महालात आहे , की मृ यू या दारात?
काहीच कळे ना मला. मा या श ये पाशी उ या असले या आकृतीकडे मी अिनिमष
दृ टीने पाहू लागलो. मृ यू इतके सुं दर प धारण क न ये तो? मग जग मृ यूला का
िभते ?
मा या कानां वर श द पडले ,
‘यु वराज–’
तो अलकेचा आवाज होता. मी ितला िवचारले ,
‘उ सव सं पला?’
‘के हाच!’
‘िकती िदवस झाले ?’
‘आठ!’

‘आठ?’
‘हो.’
ित या आवाजात िवल ण कंप होता. आठ िदवस सूय प्र ये क प्रातःकाळी
उगवला होता आिण प्र ये क सायं काळी मावळला होता; पण मला याचे भान न हते . हे
आठ िदवस मी कुठे होतो? कोण या जगात होतो? काय करीत होतो? मी ग धळू न गे लो.
मा या शरीरात या शरीरापे ा िनराळा असा कुणीतरी मी आहे , असे वाटत होते ; पण
या ‘मी’ला या आठ िदवसांतला एक णही आठवत न हता.
मी अलकेला िवचारले ,
‘आई कुठं आहे ?’
‘दे वी आप या महालात आहे त. या िदवसापासून जे वण सोडलं य् यांनी. काल
कशाबशा आप याला पाहायला आ या. पाहता-पाहता मू छा ये ऊन पड या.
राजवै ांनी यांना अगदी झोपवून ठे वलं य.् ’
‘तु झी आई कुठं आहे ?’
‘दे वींची से वा करीत आहे ती. आठ िदवस आलोचन जाग्रणं केली राजवै ांनी.
मघाशी आपली नाडी पाहता-पाहता एखा ा लहान मु लासारखे ते आनं दाने नाचू लागले .
मग मला हणाले , ‘अलके, माझी िव ा या पांढ या केसांना कािळमा लावून जाते , की
काय, असं भय वाटत होतं मला. आज आठ िदवस डो याला डोळा लागला नाही
मा या! आता यु वराजांना कसलं ही भय नाही. ते बहुधा म यरात्री शु ीवर ये तील. फारफार तर पहाटे या प्रहरी. तोपयं त तु ला जागायला हवं . यां या कपाळावर एकसारखी
गारगार पट् टी राहील, अशी...’ ’
बोलता-बोलता ितला कसली तरी आठवण झाली असावी. ती झटकन् दरू गे ली.
लगे च मं चकाकडे परत आली. मा या उशाशी उभी रािहली.
आता मला मघापे ा प ट िदसू लागले होते . मा या उशाशी अलका उभी आहे ?
छे ! या िदवशी या अपघातात मला मृ यू आला असावा! मी वगात आहे . मा या
उशाशी एक अ सरा उभी आहे .
या क पने चे माझे मलाच हसू आले . अलकेने िवचारले ,
‘हसायला काय झालं ?’
‘हसायला काय ने हमीच कारण लागतं ?’
‘असं मला तरी वाटतं , बाई!’
‘मग फुलं का हसतात, ते सां ग पाह!ू ’
‘फुलं का हसतात?’ ती वतःशीच उद्गारली. जणू काही ित याम ये दोन अलका
हो या! यांतली एक दुसरीला हा प्र न िवचारीत होती. ती दुसरी ग धळली. ितची
धांदल पाहन
ू पिहली हसली. लगे च ती लाजली. अलकेची ती लाजरी मूती अिधकच
मोहक िदसू लागली.
समु दर् ाप्रमाणे स दयालाही भरती घे त असते काय? कुणाला ठाऊक! अलका
णा णाला अिधक सुं दर िदसत होती.
मी हसत-हसत हटले ,
‘मी सां ग?ू ’
‘हं .’

‘बायका लाजतात, हणून यांना फुलं हसतात!’
‘इ श!’
ितचा हा उद्गार मला अिधकच गोड वाटला. मी आजारी आहे , अं थ णावर
पडलो आहे , गे ले आठ िदवस मला शु सु ा न हती, या गो टींचा मला पूण िवसर पडला.
मी टक लावून ित याकडे पाहू लागलो.
ती चमकली. लगे च पु टपु टली,
‘काय वे डी आहे मी! पट् टीवर घालायला औषध घे ऊन आले आिण ते न घालता
बोलत बसले ! हं , डोळे िमटा पाह!ू ’
‘का?’
‘हे औषध मोठं जहाल आहे . याचा एक थबसु ा डो यात जाता कामा नये .
राजवै ांनी िन न
ू सां िगतलं य् मला.’
‘पण माझे डोळे िमटायला तयार नाहीत!’
‘का?’
का? अलकेला हे कसे सां गायचे ? मला तु याकडे एकसारखे पाहत राहावे से
वाटते , हणून! ितला असले बोलणे आवडे ल का? ती केवळ दासीची मु लगी नाही. ित या
ू मी यालो आहे . ित या आई या अं गाखां ां वर मी लहानाचा मोठा झाले लो
आईचे दध
आहे . किलकेला बाबासु ा मानतात. आई तर ितला एखा ा आ ताप्रमाणे वागिवते .
ययूची काळजी मा याहन
ू ही किलकेला अिधक आहे , असे हणते . अशा किलके या
मु लीशी–
‘आता तु ही डोळे िमटले नाहीत, तर मी गट् टी फू करीन हं !’
अलके या या गोड श दांनी माझे बालपण परत आले . समु दर् ाला िमळाले ले
नदीचे पाणी जणू काही िनराळे झाले !
मी मु काट ाने डोळे िमटले . अलका कपाळा या पट् टीवर औषधाचा एक एक
थबसु ा सोडू लागली. काही वे ळा डो यांपे ा िमटले या डो यांना अिधक िदसते , की
काय, कोण जाणे ! माझी गट् टी फू करणा या बालपणी या अलकेपासून आता पट् टीवर
औषध घालीत उशाशी उ या असले या अलकेपयं त ितची अने क पे मा या
डो यांपुढून सरकत जाऊ लागली. कळी तीच होती; पण फुलत-फुलत प्र ये क वे ळी नवे
मनोहर प धारण करीत होती. अलके या प्र ये क मूतीत िनराळाच मोहकपणा होता.
अलका आईबरोबर राजवाड ातच राहत होती; यामु ळे ितची ही सारी पे
मा या डो यांपुढून गे ली होती. पण आजपयं त ती मा या डो यांत मात्र कधीच भरली
न हती. असे का हावे ? मी िवचार क लागलो. सहा वषांचा होईपयं त अलका माझी
सवं गडी होती. मग मात्र आमचे सं बंध दुरावले . मी होतो राजपु त्र. मी राजवाड ात,
नगरात, राजसभे त, उ सवात सवत्र ऐटीने िमरवू लागलो. ती होती दासीची मु लगी. ती
मागे -मागे राहू लागली. राजवाड ात आई या हातांखाली लहानसहान कामे क
लागली. मला पु ढे राजा हायचे होते , जग जे ता वीर हायचे होते . ती दासी होणार होती.
सदै व कुणाची तरी से वा करीत राहणार होती. यामु ळे आ ही दोघे एकमे कांपासून दरू
गे लो.
कुठ या तरी वगीय सु गंधाने एकदम मला धुं द क न सोडले . माझे डोळे
िमटले लेच होते . उजवा हात हळू हळू वर ने ऊन मी पािहले . अलका वाकू न, अगदी

सं भाळू न, पट् टीवर थब थब औषध सोडीत होती. मा या गालावर ित या केसांची एक
बट ितला न कळत ळू लागली होती. ती बट मा या हाताला लागली. या नाजूक
पशाने माझे शरीर पु लिकत झाले . डोळे उघडले , तर अलका दरू होईल, हणून ते न
उघडताच मी हसत हटले ,
‘अलका, माझं नाक फार फार रागावलं य!् ’
‘कुणावर?’
‘डो यां वर.’
‘कुणा या?’
‘मा या.’
‘ते का, बाई?’
‘एवढा सुं दर सु गंध कुठू न ये तो, हे याला कळत नाही, हणून!’
‘ या नाकाला मला काही िवचारायचं य!् ’
‘िवचार की–’
‘ याची दे वावर श्र ा आहे ना?’
‘माझं नाक काही नाि तक नाही!’
‘दे वळातली मूती दगडाची असते , हे या नाकाला कबूल आहे ना?’
‘आहे .’
‘मग ते नाक या मूतीपु ढं का वाकतं ? याला या मूतीत दे व िदसतो का?’
‘तो िदसला नाही, तरी ितथं असतो.’
‘ या नाकाला ये णारा सुं दर सु गंधही तसाच आहे .’
अलके या या बोल याची मला मोठी गं मत वाटली. आ ही दोघे जणू काही पु हा
लहान होऊन श दांचे खे ळ खे ळू लागलो होतो; पण असले खे ळ खे ळ यापे ा तो सु गंध
यायची इ छा मा या मनात प्रबळ झाली.
मी अलकेला हटले ,
‘कसला आहे हा वास?’
‘जाई या फुलांचा; लहानपणी फार आवडायची ती तु हां ला.’
अलका हणाली, ते खरे होते ; पण मध या काळात धनु यां या टण कारांत आिण
घोड ां या टापांत जाितकुसु मांचे ते लाडीक कुजबु जणे मला कधी ऐकू च आले न हते .
मी हणालो,
‘अलका, ती फुलं मा या नाकापाशी आण. मला यांची मा भागायची आहे .’
‘थांबा हं ! वे णीच काढून दे ते मी!’
‘वे णी?’
‘हो; वे णीत ती माळली आहे त मी.’
‘मग ती ितथं च राहू दे त.’
‘का?’
‘तू फुलं ितथून काढलीस, तर ती मा यावर रागावतील.’
‘इ श!’
‘ यांचा तसाच वास घे ऊ दे मला.’
अलका काहीच बोलली नाही.

मी हणालो,
‘तू तु या वे णीचा वास मला िदला नाहीस, तर मी मोठ ानं ओरडे न. मग सारी
माणसं जागी होतील–’
पट् टीवर घालायचे थब मघाशीच सं पले असावे त. आपला लु सलु शीत हात
मा या ओठां वर ठे वीत ती हणाली,
‘असं काही क नका, बाई! आठ िदवस राजवाड ात कुणाचा िजवात जीव
न हता. राजवै ांनी छातीवर हात ठे वून, आप या दुख याला उतार पडला आहे , असं
सां िगतलं , हणून आज कुठं झोपी गे ली आहे त सारी. राजवै सु ा पलीकड या महालात
झोपले आहे त. तु ही ओरडलात, की सारी माणसं धावून ये तील. मग आई मला बोचून
खाईल िन रागारागानं हणे ल, ‘से वासु ा नीट करता ये त नाही काटीला!’ ती मला
सु ळावर चढवील.’
‘सु ळावर चढ यापे ा वे णीचा वास दे णं बरं ! नाही का? हं , चां ग या गो टीत
िवलं ब बरा नसतो, असं मोठे लोक हणतात! मी पाच अं क मोजाय या आत-एक- दोनतीन-चा-चा–’
नं दनवनात या सव फुलांनी आपला सु गंध या जाई या फुलांना िदला असावा.
अलके या केसांत या या वे णीचा वास घे ता-घे ता मी धुं द होऊन गे लो. या
फुलांबरोबर नाकाला आिण गालांना होणारा ित या बटांचा पश िवल ण सु खद– अगदी
उ मादक होता.
अलका दरू होत आहे , असे वाटताच मी भान िवसरलो. या सु गंधाने अजूनही
माझी तृ ती झाली न हती. शरीरा या कणाकणाला तो हवाहवासा वाटत होता.
मी डोळे उघडले . ती दरू होऊ लागली. लगे च मी ती वे णी ित या केसांतन
ू
िहसकावून घे तली. दो ही हातांनी या फुलांचा चोळामोळा करीत मी ती नाकापाशी
ने ली.
कंिपत वराने अलका उद्गारली,
‘असं काय करावं , यु वराज!’
‘अजून माझं समाधान झालं नाही. आणखी-आणखी सु गंध हवाय् मला!’
आपण काय करीत आहोत, हे माझे मला कळ यापूवीच मा या बाहं च
ू ा िवळखा
ित या माने भोवती पडला. पु ढ याच णी ितचे ओठ मा या ओठां वर टे कले . मधु र, अित
मधु र अमृ त भरले ले होते या ओठांत. रखरखीत वाळवं टातून चालत आले या
प्रवाशासारखे माझे ओठ सु कून गे ले होते . मी तहाने ने याकू ळ झालो होतो. ते अमृ त मी
घटाघटा िपऊ लागलो. ‘आणखी, आणखी.’ एवढा एकच मं तर् माझे ओठ पु टपु टत होते ,
केवळ एका गो टीची जाणीव मला उरली होती. मी सु खा या डोहात पोहत आहे . पण या
डोहाचे पाणी पु रे से खोल नाही.
‘हे काय, यु वराज?’ या डोहातून कुणीतरी हणाले .
कोण होती ती? म यक या? मी डोळे फाडून पाहू लागलो. ती अलकाच होती.
मा या श ये पासून दरू उभी होती ती. पण माझे ओठ अतृ त होते . माझे मन असं तु ट
होते . शरीराचा कण िन कण पे ट यासारखा झाला होता. मी जे अमृ त यालो होतो, ते
हालाहलाप्रमाणे मला जाळीत होते . तो दाह शांत कर याकिरता मला आणखी अमृ त हवे
होते .

अलकेला धर याकिरता मी धडपडत उठू लागलो. मा या उज या पायातून
भयं कर कळ आली. बाणाने िव पाखरासारखा आत ची कार करीत मी श ये वर पडलो.

१६
या िजवावर या दुख यातून बरे हायला मला तीन-चार मिहने लागले . पण या
रात्री मा या या आत ची काराने सारा राजवाडा प्रफुि लत झाला. मी शु ीवर आलो,
मृ यू या दारातून परत आलो, या जािणवे ने सवां या िजवांत जीव आला. वृ राजवै ध
तर धावतच मा या महालात आले .
एखा ा लहान मु लीसारखे सद्गिदत होऊन ते अश् गाळू लागले .
आठ िदवस मी मृ तवत पडलो होतो. या िविचत्र मू छतून मी शु ीवर ये तो, की
नाही, याचीच आईला शं का वाटत असावी! नगरात या सव दे वतांना ती नाना प्रकारचे
नवस बोलून चु कली होती. मी िहं डू-िफ लागाय या आतच ितने ते सव मोठ ा
समारं भाने फेडले .
माझा ताप लवकर उतरला. पायाचे हाड दुखावले होते . याने मात्र पु कळ त्रास
िदला. पण अि थसं धी कर यात अ यं त कुशल असले ला एक रानटी मनु य राजवै ांनी
पूव आयावतातून मोठ ा पिरश्रमाने आणिवला. याने हे हाड नीट बसिवले . पायात
कुठलाही दोष रािहला नाही. पण हे तीन-चार मिहने माझी मोठी कुचं बणा झाली.
महाला या िखडकीतून बाहे र उडत असले ली पाखरे िदसली, की मला वतः या
पां गळे पणाची चीड ये ई. वाटे , एखा ा िखडकीतून पाखरासारखे च शरीर बाहे र झोकू न
ावे , मग पु ढे काय हायचे असे ल, ते होईल. घोड ाचे िखं काळणे कानां वर पडले , की
माझे हात फुरफु लागत. मांड ांतली सारी रग जागी होई. वतः या पं गु वाचा राग
कुणावर काढावा, हे काही के या मला कळत नसे . मग िचडून मी मा या दे हाकडे पाहत
राही. गे या दहा वषांत या शरीराचे स दय आिण साम य वाढिव याकिरता मी
अहोरात्र धडपडलो होतो, याने मा यावर असे उलटावे ? छे ! माणूस शरीरावर प्रेम
करतो, या प्रेमाला अं त नसतो. पण शरीर काही या यावर असे प्रेम करीत नाही.
प्रसं गी ते याचे वै र साधते !
अशा रीतीने शरीर कुणाचे वै र करते , हे शोधून काढ याचा मी पड या-पड या
पु कळ प्रय न केला; पण तो कधीच सफल झाला नाही. शरीरापे ा िनराळा असा
ययाित मा याम ये आहे , असे मला अने कदा वाटे . पण याचे व प कसे जाणून
यायचे ? िवचार करक नही हे मला कळे ना. मन, बु ी, अं तःकरण हे काही शरीराचे
अवयव नाहीत, यांचे वतं तर् अि त व आहे , हे मला कळत होते . पण शरीराने माझे वै र
साधले , या वे ळी ही सारी काय करीत होती? आठ िदवसां या मा या मू छत
राजवै ांनी िदले या अने क दुमीळ औषधांबरोबर मी िवषही मु काट ाने यालो असतो,
या मू छत- माझे मन कुठे होते ? माझी बु ी कुठे होती? माझे अं तःकरण कुठे होते ?
अं धार! िजकडे ितकडे अं धार!
मी िचडून मा या पायांकडे , नाही, तरी हातांकडे पाहत बसलो, की ओठ हळू च
मा या कानांत कुजबु जतात,
‘वे डा आहे स तू! शरीरानं काय सदै व तु झं शत् वच केलं आहे ? या रात्री

अलके या ओठांतलं अमृ त तु ला कुणी आणून िदलं ? आ हीच ना?’
ती रात्र हे एक मधु र, अमर व न होते . या व नाची आठवण झाली की,
पायां या वे दनांचा, ता पु र या पां गळे पणाचा, िकंबहुना मा या सव दुःखांचा मला िवसर
पडे . बाहे र व छ ऊन पडले असले , तरी या रात्री या मृ तीसरशी ते मावळे . मग
हातांत िनरांजन घे ऊन उ या असले या रमणीसारखी ती रात्र मा या डो यांपुढे उभी
राही. तो जाई या फुलांचा मादक सु गंध, तो अलके या केसांचा मृ दुल पश, ते ित या
ओठांतले मधु र अमृ त– यां या मरणाने माझे शरीर रोमां िचत होई.
या तीन-चार मिह यांत मला अितशय सु ख िदले असे ल, तर ते या मृ तीने !
वे ळी-अवे ळी ित याशी खे ळत बसायचा छं दच मला जडला. मात्र या सु खाचा पु हा
एकदा आ वाद यावा, असे वाटत असूनही, ती सं धी मला लाभली नाही. अलका
अने कदा मा या से वेला ये ई, पण िदवसा. पु हा रात्री ती कधी आलीच नाही. रात्री
दुस या अने क दासी आलटू न पालटू न मा या से वेत असत. यांत काही त णही हो या;
पण मला अलकाच हवी होती! ती जाई या फुलांची वे णी घातले ली, ती ‘गट् टी फू करीन
हं !’ असे सां गन
ू पट् टीवर औषध घालणारी, ‘हे काय, यु वराज!’ असे अधवट रागाने िन
आनं दाने हणणारी माझी बालमै तर् ीण अलका मला हवी होती. ती िदवसा भोवती वावरे ,
ते हा ितची प्र ये क डौलदार हालचाल माझे डोळे अधाशीपणे िटपून घे त. इतर
कुठ याही दासीिवषयी असे आकषण मला वाटत नसे .
अलके या मधु र मृ ती या जोडीने या काळात मला आनं द िदला, तो दुस या
एका भ य व नाने . अि थसं धी कर यासाठी आणले ला तो मनु य आयावतभर िफरला
होता. नाना प्रकार या गु हा, अर ये , नगरे , समु दर् , ड गर, मं िदरे , माणसे या सवांचे तो
अितशय रसभिरत वणन करी. या वणनांनी नकळत मा या मनात एक सुं दर व न
िवणले . अ वमे धाकिरता सोडले ला घोडा घे ऊन आपण िनघालो आहोत, या सव र य,
भीषण गो टी आपण आप या डो यांनी पाहत आहोत, या िविवध स दयांचा आपण
आ वाद घे त आहोत आिण आपण नवनवे प्रदे श पादाक् रांत करीत आहोत, असे ते व न
होते . या व ना या शे वटी मी िदि वजयी वीर हणून परत आलो आहे आिण मला
ओवाळणा या दासींत अग्रभागी अलका पं चारती घे ऊन उभी आहे , असे मला िदसे .
मी पूणपणे बरा झालो.
हे व न सु ा वृ अमा यां या आिण मा या इतर गु ं या कानां वर मी घातले .
ते यांना आवडले . आई नको नको हणत असतानाही बाबांनी नगरदे वते या एका
उ सवात अ वमे धाची घोषणा केली.
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ते िदवस अजून आठवतात मला! पराक् रमी पु षां या पु त यांसारखे ते
डो यांपुढे उभे राहतात. या रात्री अजूनही माझे मन फुलिवतात. यांचा प्र ये क
पद े प उ मादाने ओथं बले ला आहे , अशा िवलािसनींसार या या भासतात.
जवळजवळ दीड वष मी अ वमे धा या घोड ाबरोबर िफरत होतो. पावलोपावली
या प्राचीन पिवत्र भूमीचे स दय पाहत होतो. पं चमहाभूतां या तालावर गाियली
जाणारी ितची असं य गोड गीते कानांत साठवून ठे वीत होतो. ितची नवीनवी नृ ये

डो यांत सामावून घे त होतो. उ र, पि चम, दि ण आिण पूव असा अ वमे धा या
घोड ाचा माग होता. प्र ये क भागातील भूमी िकती मनोहर होती! ॠतूॠतूला ती नवी
सुं दर व त्रे ने सत होती. नाना प्रकार या अलं कारांनी नटत होती. एखा ा वे ळी ती
लोकमाता सजीव होऊन मा यापु ढे उभी रािहली आहे , असा मला भास होई; मग न ा
या ित या दु धधारा वाटत. पवतां या तनांतन
ू वाहणा या या धारांनी ती आप या
लाखो ले करांचे पोषण करीत आहे , या क पने ने मी पु लिकत होई.
कधीकधी रात्री आईची मूती डो यांपुढे उभी राही. मग ितला िदले या वचनाची
आठवण मला होई.
‘नाही, मी कधीही सं यासी होणार नाही.’ असे मी आईला वचन िदले होते .
यातला श द न् श द मी खरा क न दाखिवला होता. जगाकडे पाठ िफरिव याऐवजी
याला त ड ायला मी िनघालो होतो. मी जग सोडून रानावनांत पळू न जाणार न हतो.
मी ते िजं कून अं िकत करणार होतो.
आम या घोड ाला फार थोड ा रा यांत िवरोध झाला. बाबांनी आप या
शौयाने सा या आयावतात भीती िनमाण क न ठे वली होती. प्र य इं दर् ाचा पराभव
करणा या नहुष राजाचा अ वमे ध! मग याचा घोडा अडिव याची छाती कुणाला
होणार? यांनी अिवचाराने िवरोध केला, यांना ययाित हा िप याला शोभे ल असाच पु त्र
आहे , हे मी कृतीने दाखवून िदले .
अस या सा या लहानमोठ ा सं घषांत मला परमावधीचा आनं द होई. मृ गये त मी
िनपु ण होतो. बहुते क पशूंची िशकार मी लीले ने केली होती. पण समोरासमोर उ या
रािहले या आिण आप याप्रमाणे च श त्रा त्रांनी स ज झाले या मानवी शत् ं वर
मात कर यात अगदी वे गळा आनं द असतो. अशा वे ळी वीरां या बाहं न
ू ा खरे फुरण
चढते . मृ गये पे ा यु ात िमळिवले या िवजयाचा आनं द अिधक उ माद आणतो. या
उ मादासाठी मी आसु सले ला होतो. नगरदे वते या उ सवात मी वतःचा प्राण धो यात
घातला, तो या उ मादाची गोडी मला कळू लागली होती, हणूनच! पण काही झाले ,
तरी तो पशूवर िमळवले ला िवजय होता.
या पयटनात मोठमोठे राजे -महाराजे जे हा मा यापु ढे लोटां गण घालू लागले , मी
मी हणिवणारे वीर जे हा चीं चीं करीत दाती तृ ण ध न मला शरण आले , ते हा मी
आनं दा या उ ुं ग िशखरावर जाऊन उभा रािहलो. लहानपणी प्राज ताचे झाड हलवून
या या फुलांचा खाली पडले ला सडा पाह यात मला मोठा आनं द वाटे . आकाशवृ
हलवून न त्रांनी सारी पृ वी आलं कृत क न टाकावी, अशी क पना आता मा या
मनात ये ऊ लागली. असा िवचार मनात आला, तरी लगे च वाटे , िकती वे डा आहे मी!
म यरात्री लखलखणा या न त्रांकडे टक लावून पाहत बस यात जो आनं द आहे , तो
काही ही आकाशातली झुंबरे फोडून यांत या दीप योती िवझिव यात नाही.
या पयटनात अने कदा मला झोप ये त नसे . आई या आठवणीमु ळे िकंवा अ य
कारणांमुळे मी अ व थ होई, असे नाही. कस या तरी अनािमक हुरहुरीने माझी िनद्रा
नाहीशी होई. शरीर श्रांत झाले ले असे . पण रथाचा चपळ घोडा आप या मं द
सोब याकडे दुल क न चौखूर धावू लागतो ना? तसे माझे मन थकले या शरीराची पवा
न करता वै र भ्रमण करी. ज म, मृ यू, प्रीती, धम, ई वर, अस या गहन प्र नां या
चक् र यूहात ते िशरे . यातून बाहे र पडताना माझी िवल ण त्रेधा होई. मृ यूचे स य

व प जाणू इि छणा या निचकेताची कथा मला खोटी वाटे . मा या दे हाचा कण िन कण
हणे ,
‘मला जगायचं य,् मला जगायचं य!् ’ .
मन याला उपहासाने प्र न करी,
‘मग अ वमे धा या घोड ाबरोबर तू कशाला धावतो आहे स? कुठं तरी घोडा
अडिवला जाईल, घनघोर यु होईल. कदािचत या यु ात तू धारातीथी पडशील!
याला जगायचं य,् यानं , िजथं मृ यू वछं द क् रीडा करीत असतो, ितथं पाऊल कशाला
टाकावं ?’
हा कलह काही के या मला िमटिवता ये त नसे . मग पु पश यासु ा मला टोचू
लागे . मी बाहे र ये ई. न त्रांकडे पाही, गु दगु या करीत पळणा या वा याशी गो टी करी.
शे जार या आं बराईतली झाडे मधे च काही तरी कुजबु जत. ते मी ऐकत बसे . जवळ या
जलाशयातून चक् रवाक आिण चक् रवाकी यांचे क् रं दन ऐकू ये ई. ते दयं गम क ण सं गीत
मा या मनाला मोहन
ू टाकी. मधे च एखादी चांदणी आकाशातून िनखळू न पडे . पे टले या
लाकडातून उडणा या िठणगीसारखी ती िदसे . हळू हळू मा याभोवती शांतीचे साम्रा य
पसरे . मा या िनवास थानापाशी एवढा मोठा सै िनकांचा तळ पडले ला असे , पण म यरात्र
उलटू न दोन घटका झा या की, घोड ाचे िखं काळणे सु ा ऐकू ये त नसे . वृ ां वर या
पाखरांची िकलिबल के हाच शांत झाले ली असे . आता यांची झोपे तली चु ळबु ळही बं द
होई. जीवमात्राची ही शांती पाहन
ू नकळत मा या त डून प्राथनामं तर् िनघत. अगदी
मं द वरात मी ते हणे . शे वटी हात जोडून मी आकाशाकडे आिण सभोवती पसरले या
धिरत्रीकडे प्रस न दृ टीने पाहत असे आिण तृ त मनाने हणे ,
‘ॐ शां ित: शां ित: शां ित:|’
मग िनद्रा आपले तलम रे शमी व त्र हळू च मा या अं गावर पसरी आिण
अं गाई- गीत हणू लागे .

१८
िदवसा लाभणारा पराक् रमाचा उ माद िजतका िप्रय होता, िततकीच रात्रीची ही
शांतीही मला िप्रय होती. या दो हींचा मे ळ कसा घालायचा, हे मात्र काही के या मला
समजत नसे . अ वमे धा या घोड ामागून मी जात होतो. कालवृ ावरले एक एक पान
गळू न पडत होते . या भ्रमं तीत शांती आिण उ माद यांची िकती िविवध पे मी पािहली!
नृ यात गु ं ग होऊन गे ले या नितकेचे व त्र िकंिचत िवलग होऊन ित या
अं गकांतीचे ओझरते दशन होते ना? कैक वे ळा तसे भासणारे शु चतु थीचे चांदणे मी
डो यांनी यालो.
एकदा िकर अर यात आमचा तळ पडला होता. काळोख दाटत चालला होता.
िजकडे ितकडे िकरिकरणारे रातिकडे आिण गु रगु रणारी वापदे . म यरात्र उलटू न गे ली,
तरी मला झोप ये ईना. कंटाळू न मी बाहे र आलो आिण एखादा य भूमीत प्रवे श
के याप्रमाणे िवि मत झालो. मा या समोर या उं च, घनदाट वृ ां या जाळीतून हसरे
चांदणे हळू च खाली उतरत होते .
या चांद याप्रमाणे पािहले ला वणवाही अजून मा या मरणात आहे . जणू सारे

अर य पे टले होते . पण या दृ यात केवळ भयानकता न हती; भ यताही होती.
सृ ि टदे वते चे प्रचं ड य कुंड वाटले ते मला. अशाच एका य कुंडात पावतीने पती या
प्रेमासाठी उडी घातली. ती सती झाली. तो वणवा पाहताना प्रीतीची ही अमर कथा
मला आठवली. मनात आले , माझी कुणी तरी प्रेयसी असायला हवी होती; ित या
िकंका या ऐकू न मी या अि न वाळांत िशरलो असतो आिण ितला सु ख प बाहे र
काढली असती. ित यावरले माझे हे उ कट प्रेम पाहन
ू सा या दे वांनी मा यावर
पु पवृ टी केली असती! कुणीतरी प्रितभावान कवी दरू दे शाहन
ू माझे दशन घे याकिरता
आला असता आिण हणाला असता,
‘यु वराज ययाित, आज माझं जीवन कृताथ झालं . ज माला ये ऊन जे पाहायचं ,
ते पािहलं . महाका याला िवषय िमळाला मला.’

१९
शांती आिण उ माद यांचे या भ्रमणात िकती पांनी मला दशन झाले , हणून
सां ग!ू धिरत्री या अं गावर उ या रािहले या रोमांचांसारखी भासणारी िहरवळ आिण
आप या पु ट दं डांनी आकाश सावर याकरता गवाने उभे असले ले दे वदार वृ !
आशीवादा या वे ळी पु रोिहतांनी गं गाजलाने प्रो ण करावे , अशी वाटणारी पावसाची
िझमिझम आिण प्रलयकाळ या प्रचं ड लाटांची आठवण क न दे णा या यां या
ह ीं या स डे सार या धारा! करं गळीवर पळभर बसले , तर जणू काही िचमु कली
र नजिडत अं गठी घातली आहे , असा पाहणाराला भास उ प न करणारे सुं दर, िचमणे
फुलपाख आिण घोड ासकट सै िनकाला िगळू न टाकू न, झाडाला िवळखा घालीत
यांचा चु राडा करणारा भयं कर अजगर! दे वालयाची उ ुं ग गोपु रे आिण गिणकांची मनोहर
मं िदरे ! तीन तीन पु ष उं चीचे वीरांचे पु तळे आिण ड गरा या अं तरं गात कोरले या
रमणीं या मोहक आकृती!
अशीच एक रतीची मूती पाहायला मी गे लो होतो. बरोबरचे सारे सै िनक बाहे र उभे
होते . मूती मोठी सुं दर होती. शं कराने मदनाला जाळू न टाक यानं तर शोक करीत
असले ली रती होती ती. मी ित याकडे िकतीतरी वे ळ टक लावून पाहत उभा रािहलो
होतो. ितचा पदर ढळला होता. मोकळे केस पाठीवर ळत होते . ती एक िनजीव मूती
आहे , हे हळू हळू िवस न गे लो मी. आपण काय करीत आहोत, हे कळ या या आधीच मी
पु ढे झालो आिण या सुं दर मूती या मु खाचे मोठ ा आवे गाने चु ं बन घे तले . थं डगार
दगडा या पशाने मी शु ीवर आलो नसतो, तर या मूतीची ल ल चु ं बने घे ऊनही
माझी तृ ती झाली नसती.
दगडा या पशाने मी दचकलो. दरू झालो, मा या मनात आले , आप या हातून
पाप घडले तर नाही ना? ख खणा या मनाचे मी समाधान केले - रती ही काही कुणी
दे वता न हे . ित या मूतीचे चु ं बन घे यात कसले आले आहे पाप?

२०
अ वमे धाचा घोडा आता पूव आयावतात आला होता. िनिबड अर यांनी
गजबजले ली भूमी होती ती. अधूनमधून मनु यव ती. विचत एखादे मोठे नगर.

िजकडे ितकडे व य लोकांची रा ये , यामु ळे यु ाचा प्रसं गच फारसा कुठे आला नाही.
मला अगदी कंटाळा आला या मा या जीवनक् रमाचा.
या प्रदे शात ह ी िवपु ल आहे त. ते हा या न या प्रकार या मृ गये त मन
गु ं तवायचे मी ठरिवले . मोठे मोठे रानटी ह ी रात्री अर यात या जलाशयावर पाणी
यायला ये तात, असे ऐकले . एखा ा ह ीची आपण एकट ाने िशकार करावी, असे
मा या मनात घे तले . एका म यरात्री कुणालाही बरोबर न घे ता मी अर यात खूप आत
गे लो. एका जलाशया या बाजूला असले या उं च वृ ावर चढून बसलो. मोठा रोमांचकारी
अनु भव होता तो! काळोखाचा समु दर् भोवताली पसरला होता. चार हातांपलीकडची व तू
प ट िदसत न हती. ताप आले या माणसाप्रमाणे सारे अर य जणू काही क हत होते .
अने क िचत्रिविचत्र आवाज एकमे कांत िमसळू न कानां वर पडत होते . वात झाले ला
मनु य मधे च ओरडतो ना? तशी वाघाची डरकाळी कुठू न तरी ऐकू आली.
अशा ि थतीत ह ीची िशकार कर यात ब्र ानं द होता. माझे पं चप्राण कानांत
उभे रािहले . ह ी पाणी यायला लागला, की याचा बु डबु ड आवाज होतो, हे मी
अने कांकडून ऐकले होते . या आवाजाकडे माझे सारे ल लागले होते . हळू हळू इतर
आवाज मला ऐकू ये ईनासे झाले . एकेक पळ घटकेसारखे वाटू लागले .
मा या कानां वर एक अ प ट आवाज आला. डुब्-डुब्-डुब्-बु ड्-बु ड्-बु ड्. मा या
सवां गातून वीज सळसळली. दरू चे , काही हट या, काही िदसत न हते . केवळ
आवाजा या अनु रोधाने बाण टाकायचा. तो लागला, की ह ी ची कार करील. मग
भराभर याच जागी बाण सोडायचे , असे मी मनात योजून ठे वले होते .
‘डुब्-डुब्-डुब्-बु ड्-बु ड्-बु ड्-’ मी बाण टाकला. याने ल यभे द के याचा आवाज
आिण या या पाठोपाठ एक ककश मानवी वर हे दो ही एकदम मा या कानां वर पडले !
‘कुणी टाकला बाण? पापी माणसा, पु ढे ये , नाही तर–’
मा या अं गाला दरद न घाम सु टला. बाण ह ीला लागला न हता. याने कुणा
तरी कोिप ट मु नीला दुखिवले होते . तो लगे च शापवाणी उ चारील! कंिपत वराने मी
वृ ाव न मोठ ाने हणालो,
‘मु िनराज, मा करा मला. मोठा अपराध झाला मा या हातून!’
या वृ ावरली खारसु ा मा याइतका चपळाईने खाली उतरली नसे ल!
अं धारातच मी या आवाजा या रोखाने गे लो. जलाशया या काठाला झाडी थोडी िवरळ
झाली होती. चांद या या मं द मं द प्रकाशात ितथे एक मानवी आकृती उभी असले ली
मला िदसली. भूतिपशाचासारखी भासत होती ती. मी लगबगीने पु ढे झालो. या
आकृती या मु दर् े कडे न पाहता ितचे पाय ध लागलो.
झटकन् ती आकृती मागे सरकली. मला श द ऐकू आले –
‘पापी मनु याचा पश मला चालत नाही.’
‘मी पापी नाही, महाराज. मृ गये या नादानं मी इथं आलो. ह ी पाणी पीत आहे ,
असं वाटू न मी बाण टाकला. मी ित्रय आहे . मृ गया हा माझा धम आहे .’
‘धम आिण अधम यां या गो टी तू मला सां गतोस? मी व्रत थ योगी आहे .
आज म ब्र चारी आहे . त्री या ओठांनी तु झे ओठ िवटाळले आहे त, की नाहीत? खरं
बोल? या दृ टीनं तू पिवत्र असशील, तरच तु ला माझे पाय धरता ये तील.’
खोटे बोल याचा धीर मला होईना. या रात्री मी आवे गाने घे तले ले अलकेचे

चु ं बन मा या डो यांसमोर उभे रािहले . हा योगी ित्रकाल ानी असे ल. आपण खोटे
बोललो, तर त काळ याला कळे ल. तो शापून भ म करील आप याला! मी मु काट ाने
खाली मान घालून उभा रािहलो.
तो योगी कठोर वराने हणाला,
‘लं पट कुठला!’
मी लं पट होतो? त्री या पशात एवढे पाप असते ? मग जगातली सारी माणसे
पापीच आहे त का? छे ! काय बोलावे आिण काय करावे , हे मला कळे ना.
योगी उद्गारला,
‘तु यासार या ु दर् माणसाबरोबर बोलायला वे ळ नाही मला. म यरात्री या
चार घटकांत कुणा याही दृ टीस न पडता मी सव आि हकं उरकतो आिण यान थ
बसतो.’
िकंिचत पु ढे होऊन याने पा यात आपला कमं डलू बु डिवला. तो भ न घे ऊन तो
परत वळला. मी या यापु ढे गु डघे टे कले , हात जोडले आिण हणालो,
‘महाराज, मला आपला आशीवाद असावा.’
‘वाटे ल याला आशीवाद ायला मी काही भोळा शं कर नाही! तू कोण आहे स, हे
कळ यावाचून मी तु ला आशीवाद कसा दे ऊ?’
‘मी राजपु त्र आहे .’
‘मग तू आशीवादाला अपात्र आहे स.’
‘ते का?’ मी भीत-भीत प्र न केला.
‘तू दे हाचा दास आहे स, हणून. िजतकं वै भव अिधक, िततका आ याचा
अधःपात मोठा! तु यासारखा राजपु त्र पं चप वा नं खातो आिण िज हे चा गु लाम बनतो.
तो सुं दर व त्रं व अलं कार धारण करतो आिण दे हाचा दास बनतो. पळापळाला तो
पशसु खा या आिण दृि टसु खा या आहारी जातो. सु वािसक फुलं आिण सु गंधी ते लं
यांचा तो मनसो त उपभोग घे तो आिण घ्राणिद्रयाचा गु लाम होतो. तो प्रजे वर रा य
करतो; पण याची इं िद्रयं या या मनावर रा य करीत असतात. सव इं िद्रयसु खांचा
सं गम त्रीसु खात होतो. हणून आ ही योगी ते सव शरीरसु खांत िनिष मानतो. जा,
राजपु त्रा, जा. तु ला माझा आशीवाद हवा असे ल, तर सव ऐिहक गो टींचा याग क न
तू मा याकडं ये . मग-’
‘मी कधीही सं यासी होणार नाही, असं वचन िदलं य् मी, महाराज!’
‘कुणाला?’
‘मा या आईला!’
यो या या मनात कुतूहल जागृ त झाले असावे . याने उ सु कते ने िवचारले ,
‘ते का?’
‘माझा वडीलभाऊ लहानपणीच िवर त होऊन कुठं पळू न गे ला. अजून ते दुःख
माझी आई िवसरली नाही.’
‘तु झा वडीलभाऊ?’
‘होय, महाराज. तो कदािचत आप याला कुठं ना कुठं भे टलाही असे ल. तो कुठं
असतो, हे कळलं , तर मी आईला हि तनापु राहन
ू घे ऊन ये ईल–’
‘हि तनापु राहन
ू ? तू हि तनापूरचा राजपु त्र आहे स?’

‘होय, महाराज.’
‘तु झं नाव?’
‘ययाित.’
‘तु या वडील भावाचं नाव?’
‘यित.’
‘यित?’ िकंिचत घोग या आवाजात या यो याने उ चारले ला तो श द मोठा
िविचत्र वाटला मला. जणू काही भोवताल या ड गरातून आले ला तो मा या श दाचा
प्रित वनीच होता!
मघापे ा या यो याची आकृती मला अिधक प ट िदसू लागली. मा या
खां ावर हात ठे व याकिरताच, की काय, याने आपला डावा हात पु ढे केला. तो िकंिचत
कापत आहे , असे भासले मला. छे ! म यरात्र मागे पडली होती. अर यात थं डगार वारा
सु टला होता. तो झ बत अस यामु ळे तो कृश हात कंप पावत असावा!
‘मा यामागून ये .’ एवढे च श द उ चा न तो योगी चालू लागला. थोडे पु ढे
जाऊन याने मागे वळू न पािहले . मी जाग या जागी उभा होतो. तो िकंिचत मु द ू वराने
हणाला,
‘ययाित, तु झा थोरला भाऊ तु ला आ ा करीत आहे . चल, मा यामागून ये .’
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यतीची गु हा फार दरू न हती. पण ितथे जाईपयं त माझे काळीज अर यातले
िचत्रिविचत्र आवाज ऐकू न पळत सु टणा या सशासारखे थरथरत होते . याने मला
गु हे तच क डून ठे वले , तर? मी मोठा यो ा असे न; पण अशा हठयो यांना नाना
प्रकार या िस ी वश असतात. रागारागाने याने एखा ा प्रा यात आपले पांतर
क न टाकले , तर? अ वमे ध िजथ या ितथे राहील, यु वराजांना पाताळात या नागांनी
ने ले, की आकाशात या य -गं धवांनी पळिवले , हे मा याबरोबर या सै िनकांना कधीच
कळणार नाही! ते खाली मान घालून, जड पावलांनी हि तनापूरला जातील. बाबा
कपाळाला हात लावून बसतील. ययु नाहीसा झाला, हे ऐकू न आई मूि छत होईल.
आशे पर् माणे भीतीमु ळेही मनु य नाही नाही या क पना क लागतो. यित
उ या ज मात मला पिह यांदा भे टत होता. माझे मन या आकि मक भे टीने कसे फुलून
जायला हवे होते . पण या या बोल याने ते गारठू न गे ले होते . गु हे त गे यावर या याशी
काय बोलावे , या िवचारात मी पडलो.
लवकरच आ ही िनवास थानापाशी आलो. ती एक वे डीवाकडी गु हा होती. काटे री
वे लींनी ितचे त ड झाकू न गे ले होते . यतीने एका हाताने काही वे ली दरू के या, ते हा कुठे
ितथे गु हा आहे , हे मा या ल ात आले . या या मागोमाग अं ग चो न मी आत गे लो.
तरी गु हे या त डावर या वे लीं या चार-पाच काट ांचे ओरखडे मला िमळाले च. या
काटे री दारातून मी आत जातो, न जातो, तोच वाघाचे गु रगु रणे ऐकू आले ! माझा हात
धनु यबाणांकडे गे ला. यित मागे वळू न हसून हणाला,
‘अं हं, इथं याचं काम नाही. तु झा वास ये ऊन तो गु रगु रला. एरवी एखा ा
सशासारखा इथं पडून असतो तो. मी िजथं जातो, ितथले िहं सर् पशू माझे िमत्र होतात.

माणसापे ा ते च अिधक पिवत्र असतात.’
जाता-जाता यतीने या वाघाचे म तक थोपटले . तो एखा ा मांजरा या
िपलासारखा यतीशी खे ळू लागला.
आता गु हे या अगदी आत या भागात मी आलो. अपूव चमकदार प्रकाश ितथे
पसरला होता. मी चोह कडे पािहले . कोप याकोप यांत काज यांचे थवे चमकत होते .
प्र ये क कोप यात एकेक नाग वे टोळे घालून व थ बसला होता. प्र ये का या
म तकावरला मणी चमचमत होता. उजवीकडे बोट दाखवून यित हणाला,
‘ही माझी श या.’
मी वाकू न पािहले . एका लहान खडकाची उशी केली होती यतीने ! गु हे या
त डावर पसरले या काटे री वे लींचे अं थ ण या उशी या खाली पसरले होते . यित सदै व
या श ये वर झोपतो, या क पने ने मा या अं गावर काटा उभा रािहला. तो माझा थोरला
भाऊ होता. आज तो हि तनापु रात असता, तर सारे राजिवलास या यापु ढे हात जोडून
उभे रािहले असते ! ते सोडून याने हा जीवनक् रम का वीकारला? यात कोणते सु ख आहे ?
यित अं ती काय िमळिवणार आहे ? तो कशाचा शोध करीत आहे ?
यतीने या काटे री श ये या बाजूला पडले ले एक मृ गािजन उचलले आिण
उं चसखल भूमीवर ते पसरीत तो हणाला,
‘बै स.’
तो वतः या काटे री श ये वर बसला. धनु यबाण बाजूला ठे वून, या
मृ गािजनावर मी कसाबसा टे कलो. पण यित मात्र िसं हासनावर अस यासारखा आरामात
बसला होता. मी कंटकश ये वर पड याप्रमाणे पळापळाला तळमळत होतो. याची मूती
अगदी प ट िदसत होती. वर का या कुळकुळीत जटा, खाली िततकीच काळी
कुळकुळीत दाढी, या दो हीं या मधले त ड. लहान मु लासारखे िदसत होते ते . पण हे
ने हमीचे लहान मूल न हते ; अकाली हातारे झाले ले लहान मूल होते ते . याचे
लु कलु कणारे डोळे काळोखात ढोलीतून डोकावून पाहणा या घु बडा या डो यांसारखे
वाटले मला. याचे शरीर हणजे केवळ हाडांचा एक सापळा होता. गळू न पडणा या
िपकले या पानासारखी याची अं गकांती िफकट िपवळसर भासत होती. या या अं गाला
सु रकु याही पड या हो या. मधे च मी या या मु दर् े कडे अिधक िनरखून पािहले . या या
कृशते मुळे असे ल, पण एखा ा प या या चोचीसारखे याचे नाक आहे , असे मला वाटले .
याची मूती पािहली, हणजे हा पु ष कधी काळी त ण असे ल का, असा भाससु ा होत
न हता! यु ाचा आनं द दरू राहो. साधा घोड ावर बस याचा आनं दसु ा याने उपभोगला
नसे ल; मग अलकासार या त णी या चु ं बनातले सु ख–
हा िवचार मनात ये ताच मी दचकलो. यतीने िकती उग्र तप चया केली आहे , हे
या गु हे व न आिण या या दे हाव न उघड िदसत होते . याला दुस या या मनातले
िवचार ओळख याची िस ीसु ा प्रा त झाली असे ल; नाही कुणी हणावे ?
या गु हे ने, यती या या त व ानाने , मा या सव भावना जणू काही बिधर
क न टाक या हो या. तसे नसते , तर आयु यात पिह यांदाच भे टत असले या भावाला
मी कडकडून िमठी मारली असती, या या त डाकडे पाहत मी ढसढसा रडलो असतो.
याला हट् टाने हि तनापूरला ओढून ने ऊन आई या पायां वर घातले असते . पण यांतले
काहीही होणे श य नाही, हे ओळखूनच की काय, मी एखा ा मु या प्रा यासारखा

या या पु ढ ात बसलो होतो.
काही तरी बोलायला हवे , हणून मी हणालो,
‘तु ला पाहन
ू आईला फार आनं द होईल.’
‘या जगात खरा आनं द एकच आहे – ब्र ानं द. शरीरसु ख शे वटी दुःखालाच
कारणीभूत होतं . मग ते सु ख पशाचं असो, अथवा दृ टीचं असो! शरीर हा मनु याचा
सवांत मोठा शत् आहे ; या यावर िवजय िमळिव याकरता सतत धडपडत राहणं हे च
या जगात मनु याचं प्रमु ख कत य आहे . ही माझी खायची फळं पाहा.’
याने पु ढे केले ले फळ मी हातात घे तले . प्रसाद हणून याचा एक तु कडा काढून
तो मी चावू लागलो. लगे च जीभ कडू झाली. तो कडूपणा मा या मु दर् े वर प्रितिबं बित
झाला असावा! ते पाहन
ू यित हणाला,
‘माणसा या िजभे ला गोड फळं आवडतात. ती आपण ितला दे त रािहलो, हणजे
गोड फळां िवषयी आप या मनात आस ती िनमाण होते . आस तीनं मनु य शरीरपूजक
होतो. दे हाची पूजा करणा याचा आ मा बिधर होत जातो. फ त िवर तीनं च माणसाचा
आ मा जागृ त राहतो. या िवर तीसाठी मी ही कडू फळं िमट या मारीत खात असतो.’
याने एक एक फळ उचलले आिण दातांनी याचे कचाकच तु कडे करीत तो भराभर
खाऊ लागला. मा या त डात अजून तो लहान कडू तु कडा तसाच घु टमळत होता.
गु हे बाहे र जाणे श य असते , तर तो सारा चोथा मी थुं कून आलो असतो.
यित आिण मी स खे भाऊ होतो. पण या या-मा याम ये एक भयं कर खोल दरी
पसरली होती. या दरीची जाणीव आता मला पूणपणे झाली.
ते फळ खाऊन सं पवीत यित हणाला,
‘प्र ये क इं िद्रयावर माणसानं असा िवजय िमळवला पािहजे . या मागाला
लाग यापासून मी हीच धडपड करीत आहे . पण अजून माझी मला खात्री वाटत नाही.
िहरवळीत साप लपून बसतात. िवर तीचा आड आसक तीही तशीच–’
लहानपणी एका रात्री तो आईला सोडून का िनघून गे ला, हे मला कधीच नीट
कळले न हते . मी धीर क न याला िवचारले ,
‘अगदी बाळपणीच तू या मागाकडं कसा वळलास?’
‘ या ॠषीं या कृपे नं मी झालो, यां या आश्रमातच मला उपरती झाली. आई
मला घे ऊन यां या दशनाला गे ली होती. रात्री पणकुटीत आई गाढ झोपली. पण मला
भलभलती व नं पडू लागली. मी हळू च उठू न पणकुटीबाहे र आलो. मांजरा या पावलांनी
जवळ या पु णकुटीत गे लो. आश्रमातले िश य बोलत बसले होते . ते हणत होते ,
‘या नहुष राजाची मु लं कधी सु खी होणार नाहीत.’
मा या अं गावर भीतीचा काटा उभा रािहला. यतीप्रमाणे मीही नहुष
महाराजांचा मु लगा होतो! या िश यांचे भयं कर भिव य खरे होणार असले , तर?
नकळत मा या त डून उद्गार िनघाला,
‘नहुष राजाची मु लं सु खी होणार नाहीत?’
‘हो, अजून ते श द मा या कानांत घु मत आहे त!’
‘कारण?’
‘शाप!’
‘कुणाचा?’

‘ॠषींचा.’
‘ॠषींनी शाप ायला बाबां या हातून काय पाप घडलं होतं ?’
‘ती कथा मलासु ा नीट ठाऊक नाही. तू आता जा. माझी यानाची वे ळ झाली.
पण एक गो ट ल ात ठे व. या रात्री या िश यां या उद्गारांनी मला सावध केलं .
दुःखी राजपु त्र हो यापे ा सु खी सं यासी हायचं मी ठरवलं . भटकत-भटकत मी
िहमालयात गे लो. ितथं मला एक हठयोगी गु भे टला.’
मी मधे च प्र न केला,
‘यित, आप या धाकट ा भावाला तू एक िभ ा घालशील का?’
‘काय हवं य् तु ला?’
‘मी अ सा हि तनापूरला जातो आिण आईला घे ऊन ये तो. ितला एकदा तू भे ट.’
नकाराथी मान हलवीत यित उद्गारला,
‘ते श य नाही.’
‘माझी तप चया अजून पु री झाले ली नाही. परमे वर मा या मु ठीत आले ला
नाही. तू ितला घे ऊन आलास, तरी माझी भे ट होणार नाही. मी एका जागी फार िदवस
राहत नाही. आस ती हा आ याचा सवांत मोठा शत् आहे . कुठ याही जागे िवषयी
थोडं सं प्रेम वाटू लागलं , की ती मी त काळ सोडतो.’
‘मग आईची िन तु झी भे ट के हा होईल?’
‘कोण जाणे ! कदािचत होईल, कदािचत होणार नाही!’
‘िन तु झी-माझी भे ट?’
‘आज यासारखीच के हा तरी योगायोगानं होईल. या वे ळेला मला सा या
िस ी वश झाले या असतील. चल, ऊठ, बाहे र जा. माझी यानाची वे ळ होऊन गे ली.
गु हे बाहे र तु ला पोहोचिवतो आिण–’
गु हे या त डावरील काटे री वे ली दरू सा न आ ही दोघे भाऊ बाहे र आलो. आता
मला याचा िनरोप घे णे प्रा तच होते . मी सद्गिदत वराने हणालो,
‘यित, ये तो मी. माझी आठवण ठे व.’
गु हे त आ यापासून याने मला पशसु ा केला न हता. पण या शे वट या णी
या कठोर िनधाराला तडा गे ला असावा. उज या हाताने मा या खां ावर हात ठे वीत तो
हणाला,
‘ययाित, आज ना उ ा तू राजा होशील, सम्राट होशील, शं भर अ वमे ध
करशील. पण एक गो ट िवस नकोस– जग िजं क याइतकं मन िजं कणं सोपं नाही!’
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अ वमे धाचा िदि वजयी घोडा बरोबर घे ऊन मी हि तनापु रात प्रवे श केला.
राजधानीने मोठ ा थाटामाटाने माझे वागत केले . सारी नगरी नववधूसारखी नटली
होती, प्रमदे सारखी पु पकटा ांची वृ टी करीत होती.
पण माझे मन, या अपूव वागताने सु ा हावे , तसे प्रफुि लत झाले नाही.
कंठात घातले या सुं दर सु वािसक पु पहारात आपले आवडते फू ल ते वढे असू नये , तसे
वाटत होते ते वागत मला! नगरा या महा ारात मला पं चारती ओवाळणा या दासींत

अलका कुठे च िदसत न हती. नं तर या समारं भातही ती ओझरतीदे खील दृ टीला पडली
नाही. माझे डोळे एकसारखा ितचा शोध करीत होते ; पण यांना अतृ तच राहावे लागले .
आईचा आनं द ित या पाह यातून, चाल यातून आिण बोल यातून पळापळाला
प्रगट होत होता. ितचे यौवन जणू काही काही परत आले होते ! पण ित या ि न ध
दृ टीतून वाहणा या वा स यात हाऊनही मा या दयाचा एक कोपरा कोरडाच रािहला
होता.
शे वटी सहज आठवण झा याचे नाटक करीत मी आईला हटले ,
‘अलका कुठं िदसत नाही, आई?’
‘ती मावशीकडे गे ली आहे आप या!’
‘ित या मावशीचं घर कुठं आहे ?’
‘फार दरू आहे ते . िहमालया या पाय याशी. ितथूनच पु ढं रा सांचं रा य सु
होतं .’
या रात्री राहन
ू -राहन
ू मी यतीचा आिण अलकेचा िवचार करीत होतो.
मा या महालात मं चकावर लोळत होतो मी. पण या वे ळेला यित हातात कमं डलू
घे ऊन अर यात जलाशयावर जात असे ल! या या मनात कशाची भीती नाही,
कुणािवषयी प्रीती नाही! या जगात सु खाचा खरा माग एवढा एकच आहे का? या
मागाकडे आपले मन ओढ का घे त नाही? आप याला राहन
ू -राहन
ू अलकेची आठवण का
होते ? या रती या मूतीसारखी या रात्रीची अलका आप या मनावर कुणी कोरली आहे ?
ती या वे ळी काय करीत असे ल? ती सु खाने झोपली असे ल, की आप या आठवणीने
अ व थ झाली असे ल? व नात ती हि तनापु राला ये त असे ल का? इथे आ यावर
मा या महालाभोवती घु टमळत असे ल का?
अ वमे धा या समारं भात या गो टीचा मला हळू हळू िवसर पडू लागला.
अ वमे ध सं पतो, न सं पतो, तोच यां या आशीवादाने आईला यित झाला होता,
या महषींचे िश य यांचा िनरोप घे ऊन बाबांकडे आले .
या ॠषींचे नाव कुणीही यावयाचे नाही, असा आम या घरा यात सं केत होता.
या सं केता या मु ळाशी भीती होती, की राग होता, कुणाला ठाऊक!
पण आप या जीवनाची कहाणी सां गताना कुठलीही गो ट लपवून ठे वावयाची
नाही, अशी मी मनाला एकसारखी िशकवण दे त आहे . या ॠषींचे नाव अं िगरस.
दे व-दानवांचे महायु सु हो याचा सं भव िनमाण झाला होता. ते यु होऊ नये ,
हणून अं िगरसांनी शां ितय ाचा सं क प सोडला होता. या य ातला प्रमु ख ॠि वज
यांचा आवडता िश य कच होणार होता. कच हा दे वगु बृ ह पतींचा मु लगा. यामु ळे या
य ात रा सांकडून अने क िव ने ये याचा सं भव होता. या िव नांपासून य ाचे सं र ण
कर याकिरता अं िगरसांनी बाबांकडे यां या िदि वजयी मु लाची मागणी केली होती.
अ वमे धापे ाही मोठा असा हा स मान होता. मा या आकां ा या
शां ितय ाभोवती प्रदि णा घालू लाग या. यतीची भे ट हे मा या आयु यातले एक
भयं कर व न होते . अलकेचे चु ं बन हे मा या जीवनातले एक सुं दर व न होते . पण
दो हीही व ने च होती. शां ितय हे काही तसले व न न हते . या य ाचे र ण करताना

आपले शौय प्रगट होईल, रा सांचा लीले ने पराभव करणारा हा नवा वीर कोण आहे , हे
पाह याकिरता इं दर् आप याला पाचारण करील, मग आपण वगात जाऊ. अलकेपे ा
सहस्रपटींनी सुं दर असले या अ सरा ितथे आपले मन वे धन
ू घे याच प्रय न करतील,
पण यां या िवलोल कटा ांकडे िकंवा मोहक िवभ्रमांकडे ल न दे ता आपण इं दर् ाला
हणू,
‘दे वराज, दे व-दानवां या यु ात मी सदै व तु हां ला साहा य करीन. मात्र
मा यासाठी एक गो ट तु ही करायला हवी. ‘नहुष राजाची मु लं कधीही सु खी होणार
नाहीत.’ असा शाप िमळाला आहे मा या विडलांना. या शापावर उ शाप हवा आहे
मला.’
आईने मा या जा याला मोडता घाल याचा प्रय न केला.
‘मूल िकतीही मोठं झालं , तरी आईला ते लहानच वाटतं ,’ असे ितने डो यांत
पाणी आणून मला पु हा पु हा सां िगतले .
मला ित या दुबळे पणाची कीव वाटू लागली. मी रा सां या पराभवाची आिण
मा या पराक् रमाची व ने पाहत होतो. मी हणालो,
‘तू सां गते स, ते िकतपत खरं आहे , हे मी हातारा झा यावरच मला कळे ल.
हातारपणी मी काही पोरकटपणा क लागलो, तर या वे ळी ययु अजून लहान आहे ,
हणून तू मला मा करशील ना?’
सद्गिदत वराने आई उ रली,
‘तू हातारा झाले ला मा या दृ टीला पडावास, एवढीच परमे वरापाशी माझी
प्राथना आहे .’
या श दांमागचे ितचे दुःख इतरांना कळत होते , की नाही, कुणाला ठाऊक! पण ते
श द ऐकू न मला वाटले . यित या काळरात्री पळू न गे ला होता, ती आई या डो यांपुढे
अजून उभी आहे . ितची एखा ा राि सणीसारखी ितला भीती वाटत आहे !

२३
माझे शरीरर क मागाहन
ू सावकाश ये त होते . यां या चालीने अं िगरस
ॠषीं या आश्रमाकडे जायला माझा घोडा कंटाळला. मा यासारखे च याचे मन अवखळ
असावे . वा याशी पधा कर यात याला िवल ण आनं द होत होता. हां हां हणता मी
आश्रमाजवळ आलो.
सायं काळ झाली होती. समोर या झाडीतून कृ ण धूमर् रे खा िनळसर आकाशाकडे
वक् र गतीने जात हो या. यांची ती हालचाल नतकी या तालब पद े पांपर् माणे वाटत
होती. घरट ांकडे परत ये णारी पाखरे मधु र िकलिबल करीत होती. जणू काही पि चम
िदशे ला सुं दर य कुंड प्र विलत झाले होते . यात मे घखं डां या आहुती िद या जात
हो या आिण हे सारे प ी ॠि वज बनून मं तर् हणत होते .
नाना प्रकारची पाखरे घरट ांकडे परतत होती. राजवाड ातसु ा रं गांचे इतके
वै िच य मी कधी पािहले न हते . मी घोडा थांबिवला. या तरल, गाणा या रं गांकडे मु ध
होऊन मी पाहू लागलो. एक पं चरं गी पाख उडत-उडत मा यासमो न जाऊ लागले .
या रं गाचा मोह मला अनावर झाला, या पाखराला बाण मा न खाली पाडावे आिण

याची सुं दर िपसे आप या सं गर् ही ठे वावी, अशी इ छा मा या मनात प्रबळ झाली. मी
धनु याला बाण लावला. इत यात मा या कानां वर कुणाचे तरी कठोर श द आले ,
‘हात आवर.’
ती िवनं ती न हती, आ ा होती. मी चमकू न वळू न पािहले . या पाखराचे
िचत्रिविचत्र रं ग पाह या या नादात माझे आजूबाजूला ल च गे ले न हते .
डावीकड या वृ ा या शाखे वर एक ॠिषकुमार सं ये ची शोभा पाहत बसला होता.
मा याच वयाचा असावा तो. या या आ े चा मोठा राग आला मला. पण नकळत माझा
हात आधीच खाली गे ला होता. या यापे ा मी वतःवरच अिधक रागावलो. पु ढ याच
णी वृ ाव न याने खाली उडी टाकली आिण मा याजवळ ये ऊन तो हणाला,
‘अं िगरस ॠषींचा आश्रम आहे हा.’
मी कु याने उ रलो,
‘ते ठाऊक आहे मला!’
‘या आश्रमा या पिरसरात तू या पाखराची ह या करणार होतास! तो अधम
झाला असता!’
‘मी ित्रय आहे . िहं सा हा माझा धम आहे .’
‘ वतः या सं र णाकिरता िकंवा दुजनां या पािरप याकिरता केले ली िहं सा हा
धम होऊ शकतो. या मु या, िन पाप प्रा यानं तु ला कोणता त्रास िदला होता? यानं
कोणतं वाईट कृ य केलं होतं ?’
‘ या पाखराचे रं ग फार आवडले मला!’
‘मोठा रिसक िदसतोस तू! पण यानं तु ला रिसकता िदली आहे , यानं च या
पाखराला जीव िदला आहे , हे िवस नकोस.’
मी िचडून हटले ,
‘असली नीरस प्रवचनं दे वळात गोड लागतात.’
तो ॠिषकुमार हसत हणाला,
‘तू एका दे वालयातच उभा आहे स! तो पाहा, पि चमे कडं या दे वळातला नं दादीप
मं द मं द होत चालला आहे . जरा वर पाहा. आता या मं िदरात िनरांजनांमागून िनरांजनं
प्र विलत होत जातील.’
वे षाव न तो एक साधा ॠिषकुमार िदसत होता; पण याची ही बडबड ॠषीपे ा
कवीला शोभे ल, अशी होती. याचा उपहास कर याकिरता मी हटले ,
‘किवराज, आप याला घोड ावर बसता ये तं काय?’
‘नाही.’
‘मग आप याला मृ गये चं सु ख कधीच िमळणार नाही.’
‘पण मीही िशकार करतो.’
‘कसली? दभाची?’ उपहासाने भरले या वरात मी प्र न केला.
याने शांतपणे उ र िदले ,
‘मा या शत् ं ची.’
‘व कलं ने सणा या आिण पणकुटीत राहणा या ॠिषकुमारालाही शत्
असतात?’
‘एकच नाही; पु कळ!’

‘शत् शी लढायला तु यापाशी श त्रं कुठं आहे त?’
‘सूय आिण इं दर् यां यापे ाही अिधक ते ज वी असा घोडा मा यापाशी–’
‘तु ला घोड ावर बसता ये त नाही ना?’
‘तु या घोड ावर नाही; पण मा या मी सदै व बसतो. मोठा चपळ, सुं दर प्राणी
आहे तो. याचा वे ग िकती िवल ण आहे , हणून सां ग?ू तो णाधात पृ वीव न वगात
जातो. प्रकाश िजथं पोहोचू शकत नाही, ितथं तो सहज प्रवे श करतो. अ वमे धाचे घोडे
या याव न ओवाळू न टाकावे त. या या बळावर माणूस दे व होतो. दे वाचा महादे व
होतो!’
तो वमी लागे ल, असे बोलत असावा. मात्र या या बोल याचा अथ मला
नीटसा कळला नाही.
सं तापून मा या घोड ाला मी टाच मारली आिण या उ ट ॠिषकुमारला
हटले ,
‘कुठं आहे तु झा घोडा?’
‘तो तु ला दाखिवता ये णार नाही मला. पण अ टौप्रहर तो मा यापाशी असतो.
मा या से वेसाठी सदै व जागृ त राहतो.’
‘ याला नावबीव काही आहे , की नाही?’
‘आहे .’
‘ याचं नाव काय?’
‘आ मा!’

२४
िवनीत वृ ीने आश्रमात प्रवे श करायला मला आईने आवजून सां िगतले होते .
हणूनच शे ला, अलं कार वगै रे व तू शरीरर कापाशी दे ऊन, मी पु ढे घोडा िपटाळला
होता. सा या सै िनकासारखा िदसत होतो मी. यामु ळे या ॠिषकुमाराने मला ओळखले
नाही, यात नवल नाही.
मी याला कधीच पािहले न हते . मग मी तरी याला कसे ओळखणार? सारे च
ॠषी आिण ड गर दु न सारखे िदसतात. जटाभार, य ोपवीत, व कले , भ मले प,
इ यादी गो टींत ॠषींत वे गळे पणा तो काय असणार!
मात्र या िदवशी रात्री प्राथने या वे ळी अं िगरस ॠषींनी जे हा याची आिण
माझी ओळख क न िदली, ते हा मी चपापलो! तो कच होता. दे वगु बृ ह पतीचा
मु लगा. शां ितय ातला एक प्रमु ख ॠि वज. मा याएवढाच तो वयाने लहान िदसत
होता. फार तर मा याहन
ू एक-दोन पावसाळे अिधक पािहले असतील याने ! इत या
लहान वयात अं िगरसांसार या िनः पृ ह ॠषींनी आप या य ातले प्रमु ख पद याला
ावे , याचे मला आ चय वाटले . प्रेम अं धळे असते , हे च खरे . मग ते आईचे मु लावरचे
प्रेम असो, नाही तर गु चे िश यावरले प्रेम असो.
अं िगरसांनी आमची ओळख क न दे ताच कचही चिकत झाला. सं याकाळी
आ हां दोघांत लहानशी शाि दक चकमक झाली होती. ितची आठवण होऊनच, की काय,
तो हसत पु ढे आला आिण मला अिभवादन क न हणाला,

‘यु वराज, सं याकाळी मी आप याला िकंिचत टाकू न बोललो, की काय, कुणाला
ठाऊक! स य बोलावं ; पण ते ऐकणाराला िप्रय होईल, अशा रीतीनं बोलावं , ही
गु जींची िशकवण अजून मी पूणपणे आ मसात क शकलो नाही. मा या बोल याचा
राग मानू नका. माणसा या मनाचा घोडा के हा आिण कशाला बु जे ल, याचा ने म नसतो.
मा करा मला.’
मी याला परत अिभवादन केले .
‘तु हीही मला मा करायला हवी.’ हे श द मा या िजभे या अग्रापयं त आले
होते ; पण ते काही के या ओठांबाहे र पडले नाहीत. हि तनापूर या यु वराजाने एका
ॠिषकुमाराची मा मागायची? छे ः!
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वतःशी काही हणतच, कच अि नशाळे बाहे र आला. मी या या मागे च होतो.
हे श द मला प ट ऐकू ये त होते .
‘आ मा वा अरे म त यः श्रोत यः आ मा वा अरे िनिद यािसत यः।’
आ हां दोघांना िनरिनरा या पणकुट ा िद या हो या. या आश्रमा या अगदी
टोकाला हो या. िचम या बिहणी-बिहणींनी एकमे कींना िबलगून एकाच पांघ णात झोपी
जावे , तशा काळसर िहर या वृ राजीत या या दोन पणकुिटका िदसत हो या.
मा याकडे पाहन
ू हसत कच हणाला,
‘यु वराज, आता आपण शे जारी झालो.’
’ ‘शे जा यासारखा दुसरा शत् नाही,’ ही उ ती ल ात आहे ना, कचदे व?’ मी
िवनोदाने हणालो.
‘प्र ये क लोकिप्रय उ तीत केवळ अधस य असतं !’ याने हसून उ र िदले .
पणकुटीत या श ये वर मी पडलो. पण मला झोप ये ईना. यती या या काटे री
श ये या मानाने ही श या शतपटींनी सु खकारक होती. पण परा या श ये वर लोळायला
सवकले या मा या शरीराला ती बोचू लागली. कोप यात कसला तरी मं द िदवा जळत
होता. कदािचत इं गुदी ते लाचा असे ल. कदािचत दुसरे कसले तरी ते ल असे ल ते ! यु वराज
ययातीने इं गुदी श द ऐकला होता. पण ते ते ल कसे असते आिण तो कसे काढतात, याची
याला कुठे क पना होती? या
आिण दिरद्री वातावरणात शां ितय ा पु रा होईपयं त
आप याला िदवस काढले पािहजे त, या क पने ने माझे अं ग शहारले . पलीकड या
पणकुटीतून मं द, मधु र वनी ये त होता. गु ं जारवासारखा! मधूनच झुळू झुळू वाहणा या
गं गाजलासारखा तो वाटे . डोळे िमटू न मी तो मधु र वनी ऐकू लागलो. कचाचे िनद्रेपूवीचे
िन यपठन चालले असावे . याचे श द काही मला ऐकू ये त न हते ; पण उ हाने तापले या
प्रवाशा या अं गावर पावसाचे तु षार पडावे , तसे ते मला वाटत होते . हळू हळू िनद्रेने
मला आप या कुशीत घे तले . मा या व नात अलका गु णगु णत होती–
‘आ मा वा अरे म त यः श्रोत यः िनिद यािसत यः! ... हे मानवा, आ या या
व पाचा िवचार कर. आ या या हाका ऐक. आ म ान हे च आपलं ये य मान. याचाच
िनिद यास धर!’
‘तू तर आता गागी, मै तर् े यी झालीस!’ असे हणत मी ित या खां ावर हात

ठे वला.
ती अदृ य झाली.
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िदवसांमागून िदवस जाऊ लागले . जपमाळे तला एकेक द्रा मागे टाकला
जावा, तसे ! या काळात मा या शरीराने अने कदा कुरकू र केली. पण शां ितय ा या
कामामु ळे असो,
‘तू इथं आला आहे स, हे रा सांना कळलं य.् यामु ळं य ात िव न आण याचं
रा सांना धै यच होत नाही!’ अशा श दांनी अं िगरस ॠषी वारं वार माझा गौरव करीत
अस यामु ळं असो, आश्रमात मनु य ितथ या वा याइतका व छं द आिण हिरणाइतका
िनि चं त होतो, हणून असो, अथवा कचासार या ते ज वी, िवचारी आिण बहुश् त
ॠिषकुमारा या मै तर् ीचा लाभ झा यामु ळे असो, प्र ये क वे ळी मा या शरीराची कुरकू र
दुस या कुठ यातरी आनं दात मला ऐकू ये ईनाशी होई. मं तर् घोषात रातिकड ांची
िकरकीर ऐकू ये त नाही ना? तशी. शां ितय ाचा प्रमु ख ॠि वज हणून सकाळपासून
सं याकाळपयं त कच केवळ जलपान क न राही. य ाचा मु य सं र क या दृ टीने या
व्रताचे मीही पालन करायला हवे होते ; पण अं िगरस ॠषींनी मा या शरीरर कांतील
सहा माणसे िनवडली. ते सहा आिण मी अशा सातांना एकेक िदवस सूयादयापासून
सूया तापयं त नु स या पा यावर राहावे लागे . आठवड ाला तो िदवस मला फार कठीण
वाटे . राहन
ू -राहन
ू भूक मला अ व थ करी. मृ गये त िकंवा अ वमे धा या भ्रमं तीत माझे
भोजन वे ळेवर होत असे , असे थोडे च आहे ? पण या वे ळी मन दुस या उ मादात गु ं ग
असे . यामु ळे भु केची याला अशी आठवण होत नसे . मा या उपवासा या िदवशी तर
रा सांनी य ावर आक् रमण करावे , अशी िवल ण इ छा मनात िनमाण होई. यामु ळे
आपला सारा िदवस यां याशी यु कर यात िनघून जाईल आिण या नादात ु धे या
िविचत्र टोचणीचा आप याला िवसर पडे ल, असे मला वाटे , पण तसे कधीच घडले नाही.
असा उपवासा या िदवशी कचाचे मोठे कौतु क वाटे मला! सात िदवसांतन
ू एक िदवस जे
व्रत पाळणे मला अवघड वाटे , याचे तो िन य सु खाने पालन करीत होता. ही श ती
याने कुठे सं पादन केली? िवचार करक नही मला या प्र नाचे उ र सापडले नाही. मग
मी वतःचे असे समाधान करी–
‘माझं जीवन वीराचं आहे . शरीर हा वीरा या पराक् रमाचा मु य आधार. ते शरीर
पु ट आिण तु ट करायला आपण लहानपणापासून िशकलो. हणून ु धेवर आप याला
िवजय िमळिवता ये त नाही. कचाची गो ट िनराळी आहे . ॠषीचे बाहू वाळले या
लाकडासारखे असले , तरी चालतं ! वीराचे बाहू लोखं डा या कांबीसारखे असले पािहजे त.
कचाप्रमाणं आप याला ु धेवर िवजय िमळवता ये त नाही, हे खरं आहे ; पण यात
कमीपणा कसला आला आहे ? अ वमे धाचा घोडा घे ऊन कच आयावतभर िफ शकेल
काय? याचं शरीर तपामु ळं ते जःपु ं ज िदसतं , ता यामु ळं सुं दर भासतं . पण प्राण गे ला,
तरी धनु याला बाण काही लावता ये णार नाही याला!’
कचाचे वे गळे पण केवळ मा या उपवासा या िदवशीच मला जाणवे , असे नाही.
वारं वार या नाही या पाने ते प्रगट होई. काही वे ळा ते डो यांत भरे , काही वे ळा ते

डोळे िदपवून टाकी.
य ाचा मु य भाग िनिव नपणे पार पडताच अं िगरसांनी आश्रमात तीन िदवस
उ सव साजरा केला. या उ सवात कचाने एखा ा लहान मु लाप्रमाणे भाग घे तला.
सं गीतात याची चां गलीच गती होती. पोहताना हा पूवज मी मासा तर न हता ना, असे
वाटे . उ सवात या एका गीता या वे ळी एक मूल रडू लागले . या या आईलासु ा
याला ग प करता ये ईना. कचाने ते मूल आई या मांडीव न उचलले . जवळच
जां भळाचा सडा पडला होता, यांतली एक-दोन जां भळे याने आप या त डात टाकली.
लगे च आपली जां भळी जीभ बाहे र काढून याने ती या मु लाला दाखिवली. ते आकांत
करणारे मूल हां हां हणता हसू लागले . माकडासारखी जीभ बाहे र काढणारा हा पोरकट
कच आिण शां ितय ाचे मं तर् अ खिलत वाणीने हणणारा पं िडत कच हे दोघे एकच
आहे त, हे मी डो यांनी पाहत होतो, हणून बरे . नाहीतर एकाच माणसाची ही दोन पे
आहे त, या गो टीवर माझा सहसा िव वास बसला नसता!
दोन पे ? छे ! कच बहु पी होता. याचे एकेक नवे नवे प दृ टीला पडले की मी
ग धळू न जात असे . रात्री तो फलाहार करी, या वे ळी मी या याशी गो टी करीत बसे .
एकदा सुं दर िदसणा या आिण गोड असणा या एका फळात याला कीड आढळली.
याची हसरी मु दर् ा एकदम गं भीर झाली. आपले हिरणासारखे िवशाल, पण िसं हासारखे
िनभय डोळे मा याकडे वळवून तो हणाला,
‘यु वराज, जीवन असं आहे . ते सुं दर आहे . मधु र आहे ; पण याला के हा कुठू न
कीड लागे ल, याचा ने म नसतो!’ एवढे बोलून तो थांबला नाही. काही ण तो िचं तनम न
झाला. मग याने कुठ या तरी लोकाचा एक चरण उ चारला.
‘या जगात गोड फळांनाच कीड लाग याचा अिधक सं भव असतो!’ असा या
चरणाचा भावाथ होता. ती ओळ हणून तो थांबला आिण मोठ ाने हसत हणाला,
‘यु वराज, लोकाचा एक चरण कसाबसा जमला! पण दुसरा काही सु चत नाही
मला. या मनु यात काही िवशे ष गु ण असतात, वृ ीची िवल ण उ कटता असते , यांनी
या गोड फळापासून बोध घे तला पािहजे . वतःला जपायला िशकलं पािहजे , असं मला
सां गायचं आहे . पण ते काही छं दाचं प घे ऊन मा या मनातून उचं बळू न बाहे र ये त
नाही.’
कच कवी आहे , हे या रात्री मला कळले . अधूनमधून काहीतरी मला बोचले , की
असले लोकाध तो उ चारी. ते अधमु ध लोक या वे ळी मी िटपून यायला हवे होते .
पण कुठ याही गो टीचे मोल ती हरव यानं तरच आप याला कळते . िकतीतरी िदवस
कचाचा आिण माझा सहवास झाला. पण या वे ळ या या या एखा ा लोकाचा एक
चरणसु ा आज मला पाठ ये त नाही. फ त एका चरणाचे तीन श द आठवतात,
‘जग ् म य हे पण–’ हे ते श द होत.
तो लोक सु चला, या वे ळचे दृ य मा या डो यांपुढे उभे आहे . चांदणी रात्र
होती. तो आिण मी अं गणात शतपावली करीत होतो! वारा पडला होता. झाडाचे पानसु ा
हलत न हते . एकाएकी कुठू न तरी वा याची झुळू क आली. या झुळु केसरशी अं गणा या
कडे ला असले या केसरवृ ाचे एक पान पायदळी तु डिवले जाऊ नये , हणून याने धडपड
केली. पण ते या या हातांत सापडले नाही. मग ते याने जिमनीव न उचलले .

या याकडे िकतीतरी वे ळ तो मं तर् मु ध होऊन पाहत रािहला. ‘जग ् म य हे पण–’ या
श दांनी प्रारं भ होणारा तो लोक याला एकदम फुरला. या लोकाचे पु ढचे श द मला
आठवत नाहीत; पण याचा भावाथ मात्र अ ािप मा या मनात मूळ ध न रािहला
आहे :
‘हे िचमु क या पणा, या अकालमृ यूचा शोक कर याचं मला काय कारण आहे ? तू
यथाशि त या वृ ाचं स दय वाढिवलं स. आप या परीनं मा यासार या अने कांना
िचमु कली सावली िदलीस. तु झं जीवन सफल झालं आहे . वगात तु झं थान अढळ
आहे .’
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एकदा एका िचम या लाघवी ॠिषक ये ने आ हां दोघांना हात ध न आप या
अं गणात ओढीत ने ले. ितने लावले या वे लीला पिहले फू ल आले होते . ते आ हां ला
दाखवायचे होते ितला. ितचे कौतु क क न आ ही पु ढे जाणार होतो; पण ती मु लगी
मोठ ा िवचारात पडले ली िदसली. यांचा स कार करावयाचा, ते अितथी दोन; आिण
फू ल पडले एक. ते कुणाला ावे , हे ितला कळे ना. ती या फुलाकडे िवचारम न दृ टीने
पाहत रािहली. ितची अडचण ल ात ये ताच कच हसून हणाला,
‘बाळ, हे फू ल तू यु वराजांना दे .’
मी या मु लीला हणालो,
‘अं हं , यांनाच दे तू. मोठे थोर ॠषी आहे त हे !’
ती मु लगी अधवट उमलले ली ती कळी खु डणार, इत याने कचाने हळू च ितचा
हात हातात घे तला आिण तो हणाला,
‘बाळ, तु झी ही सुं दर भे ट मला पोहोचली. पण ती ितथं च वे लीवर राहू दे . ितथं च
उमलू दे . मी प्र ये क िदवशी सकाळी इथं ये ईन. तु या या फुलाशी बोले न. मग तर
झालं ?’
या या या श दांनी या मु लीचे समाधान झाले . पण मी मात्र अ व थ होऊन
गे लो. या िदवशी रात्री बोलता-बोलता कचाजवळ हा िवषय मी काढला. मी हणालो,
‘ती कळी उ ा-परवा पूणपणे उमले ल. दोन-चार िदवस ते फू ल वे लीवर हसत
राहील. मग ते कोमे जेल, आपोआप गळू न खाली पडे ल. हे सारं पाह यात कसलं आलं य्
सु ख? फुलं काय केवळ दु न पाहायची असतात? ती तोड यात, हुंग यात, यांचे हार
कर यात, ती केसांत गु ं फ यात आिण श ये वर पसर यात खरा आनं द आहे .’
कच ि मत करीत उद्गारला,
‘आनं द आहे खरा. पण तो णभुं गर! केवळ उपभोगाचा.’
‘उपभोगात पाप आहे ?’
‘नाही. धमाचं उ लं घन न करणा या उपभोगात पाप नाही; पण या जगात
उपभोगापे ा श्रे ठ असा दुसरा आनं द आहे .’
‘कोणता?’
‘ यागाचा!’
मला यतीची आठवण झाली. लहानपणीच तो सं सार सोडून गे ला होता. या

रात्रीची ती रानह ीची िशकार, ती यतीची िविचत्र गु हा, या गु हे तले ते काटे री वे लीचे
अं थ ण, सारे सारे मला आठवले . मी कचाला प्र न केला,
‘या जगात सं यास हा एकच सु खाचा माग आहे का?’
तो हसला. थोडा वे ळ व थ बसला.
मी पु हा प्र न केला,
‘उ ा राजा हायचं सोडून, मी सं यासी झालो, तर ते यो य होईल?’
कच गं भीर झाला. तो आवे शाने उद्गारला,
‘मु ळीच नाही. यु वराज, राजा होऊन प्रजे चं यायानं पालन करणं व प्रजे या
सु खाकिरता झटणं हा तु मचा धम आहे . राजधम हा सं यासधमाइतकाच श्रे ठ आहे .’
मी हणालो,
’ िसं हासनावर बसून सं याशासारखं वागणं श य आहे ?’
कचा या कपाळावर एक सू म रे षा िदसू लागली. मग तो सावकाश हणाला,
‘यु वराज, सं सार करणं हीच मनु याची सहजप्रवृ ी आहे . साहिजकच या या
जीवनात सव प्रकार या उपभोगांना थान आहे . माणसानं उपभोग घे ऊ नये त, अशी जर
ई वराची इ छा असती, तर यानं शरीर िदलं च नसतं . पण केवळ उपभोग हणजे जीवन
न हे . दे वानं माणसाला शरीराप्रमाणं आ माही िदला आहे . शरीरा या प्र ये क वासने ला
या आ याचं बं धन हवं . हणून माणसाचा आ मा सदै व जागृ त असायला हवा! म ा या
धुं दीत असणा या सार या या हातून लगाम िनसटू न जातात. घोडे सै रावै रा उधळतात.
रथ खोल दरीत पडून याचा च काचूर होतो आिण आतला शूर धनु धर यथ प्राणाला
मु कतो.’
बोलता-बोलता तो थांबला. मान वर क न न त्रखिचत आकाशाकडे याने
पािहले . मग तो हणाला,
‘यु वराज, मा करा मला. असं काही बोलू लागलो, की माझं मला भान राहत
नाही. जीवनमागाला एक प्रवासी आहे मी. या मागावर या ड गर-द या, रानं -वनं ,
न ा-नगरं यांतन
ू मी अजून गे लो नाही. मी बोललो, ते पु तकी ान झालं . अनु भवाचा
भाग फार कमी आहे यात; पण बृ ह पतीसार या िप या या आिण अं िगरसासार या
गु ं या सहवासात मी जे काही िशकलो, जे काही िचं तन केलं , याचं सार हे आहे . ते सुं दर
फू ल पाहन
ू मला आनं द झाला. या मु लीला िदले लं वचन मी पाळणार आहे . ते फू ल
पाहताना मा या डो यांना जे सु ख होईल, ते प्र ये क िदवशी मी घे णार आहे . ते फार
चां गलं उमललं , हणजे वे लीजवळ जाऊन याचा वासही घे णार आहे मी. पण ते मी
तोडणार मात्र नाही. आज वासासाठी एक फू ल खु डलं , तर उ ा ते वढ ाच सु खासाठी
फुलामागून फुलं खु डावीशी वाटतील मला. मग दुस यां या फुलांचा अपहार कर याची
इ छा मा या मनात प्रबळ होईल. अपहारासारखा अधम नाही.’
याचे बोलणे ऐकत राहावे से वाटत होते मला. पण ते या या आवाजा या
गोड यामु ळे. तो सां गत होता, ती सारी मला पोपटपं ची वाटत होती. कुठ या तरी जु यापु रा या पो यांतले पां िड य असावे ते ! याला अडिव याकिरता मी मधे च हणालो,
‘एक शं का िवचा का?’
‘अव य. मात्र एक गो ट िवस नका. तु म यासारखाच मीही एक अनु भवशू य
त ण आहे . जीवनाचं रह य ने हमीच गु हे त लपले लं असतं . या गु हे या दारातून नु कते

कुठं आपण आत गे लो आहोत. आत या अं धारात अजून आप याला काही नीट िदसत
नाही. आप यापै की प्र ये काला हे रह य वतःच शोधून काढलं पािहजे .’
‘ते जाऊ दे . माझी शं का एवढीच आहे – ते फू ल चार िदवसांनी आपोआप कोमे जन
ू
जाईल. मग आजच मी ते तोडलं , हुंगलं , िकंबहुना याचा चोळामोळा केला, हणून काय
िबघडणार आहे ? कुणाची काय हानी होणार आहे ? एक ण तरी सु वासा या उ मादात मी
घालवू शकेन, की नाही?’
मा या या प्र नाचे सरळसरळ उ र दे ता आले नाही. पण आपला पराभव मा य
करणे या या िजवावर आले . तो हणाला,
‘दै यगु शु क्राचाय यांनी मोठी उग्र तप चया क न सं जीवनी िव ा सं पादन
केली आहे , असं नु कतं च ऐकलं मी. या िव े नं मे लेली माणसं िजवं त करता ये तात. ती
िव ा मला सा य करता आली, तर कोमे जणा या फुलांना पु हा प्रफुि लत कर यात मी
ितचा िविनयोग करीन.’

२८
एखा ा लहान मु लासारखे हे कचाचे बोलणे होते . केवळ याच वे ळी न हे , तर इतर
वे ळीही तो असे काही तरी बोले . ते मला मु ळीच पटत नसे . दे व-दै यांचे लहान लहान
सं घष आज अने क वष सु होते . शु क्राचायांनी सं जीवनी िव ा सं पादन के यामु ळे आता
या सं घषाचे पांतर घनघोर सं गर् ामात होणार, हे उघड िदसत होते . अशा प्रकारचे
अिर ट अं गावर कोसळू नये , हणून अं िगरसांनी हा शां ितय आरं भला होता. ितकडे
इं दर् ादी दे व यु ाची िस ता करीत असताना दे वगु ं चा हा मु लगा इकडे शां ितय ात
भाग यायला आला होता. तो वारं वार उद्गार काढील,
‘दे व िवलासांचे अं ध उपासक आहे त. दै य श तीची अं धळी उपासना करीत
आहे त. या दोघांनाही जग सु खी करता ये णार नाही. यां या यु ातून काही िन प न
होणार नाही.’
मोठे िविचत्र होते याचे मन, या या इतका जवळ मी आलो. पण या या
मनाचा अं त मला कधीच लागला नाही. कधी तो यतीपे ा शतपटीने शहाणा वाटे ; कधी
एखा ा वे ड ाहन
ू ही वे डा वाटे . या या िकतीतरी क पना व नासार या.
मात्र एक गो ट खरी. आता लवकरच आपण एकमे कांपासून दरू जाणार, हणून
माझे मन हुरहु लागले . मात्र तो िवयोगाचा प्रसं ग अगदी अनपे ि त रीतीने आला.
ू आला. बाबांची
उ सवा या ितस या रात्री हि तनापु राहन
ू अमा यांचा िनरोप घे ऊन दत
प्रकृती एकाएकी िबघडली होती. ते मृ यु श ये वर पडले होते . मी त काळ परतणे
आव यक होते . काय करावे , ते मला कळे ना. मी अं िगरस महषींकडे गे लो. मा या
पाठीव न वा स यपूवक हात िफरवीत ते हणाले ,
‘यु वराज, त काळ परत जा. इथली काही काळजी क नकोस. य ाचा मु य
भाग तू पार पाडला आहे स. धमसे वेपर् माणे िपतृ सेवा हे ही तु झं कत य आहे .’
अं िगरसांना मी भि तभावाने अिभवादन केले . वा स याने पिरपूण अशा दृ टीने
मा याकडे पाहत ते हणाले ,
‘यु वराज, सु खी हो, असा आशीवाद मी तु ला दे त नाही. मानवी मनाची आिण

जीवनाची गु ं फण मोठी िवल ण आहे . यामु ळं सु ख हा अने कदा मृ गजळाचा शोध ठरतो.
सु ख ही दुःखाची छाया आहे , की दुःख ही सु खाची सावली आहे , हे कोडं इतकी तप चया
क नही मला उलगडले लं नाही. तू ते सोडिव या या नादाला लागू नकोस. तु ला रा य
करायचं आहे . धम, अथ आिण काम हे तु झे मु य पु षाथ आहे त. पण अथ आिण काम हे
मोठे ती ण बाण आहे त. पवती त्री जशी िवनयानं शोभून िदसते , तसे च अथ आिण
काम हे धमा या सं गतीत सुं दर वाटतात. जगानं मा याशी जसं वागावं , असं मला वाटतं ,
तसं मी जगाशी वागायला हवं , या श्र े ला मी धमबु ी हणतो. या धमबु ीचा प्रकाश
जीवनात तु ला सतत लाभो.’
एखा ा मु लाला आई उपदे श करते ना, तसं अं िगरस मा याशी बोलत होते .
यांचे श द मा या कानांत घु मत होते ; पण अथ मनापयं त पोहोचत न हता. बाबां या
प्रकृती या वातने माझे मन उडून गे यासारखे झाले होते . नाही नाही या क पना
मनात ये त हो या. कातरवे ळेला कळकी या रानातून वा-याने क हत घु मावे आिण ते
घु मणे ऐकू न लहान मु लाने िभऊन जावे , तशी माझी ि थती झाली होती. या वा या या
िविचत्र आवाजाम ये नागाचे फुसफुसणे ऐकू यावे ना? यतीने सां िगतले या या शापाची
आठवण होताच माझी अगदी तशी अव था झाली. बाबांना कसला शाप आहे ? या
शापामु ळे ते असे मृ यु श ये वर पडले असतील काय? या शापावर उ शाप कोणता?
मला राहवे ना. मी भीत-भीत अं िगरसांना िवचारले ,
‘मला काही िवचाराचं य् आप याला. बाबांना पूवी कधी कुणी शाप िदला आहे
का?’
यांची मु दर् ा िख न झाली. णभर त ध राहन
ू मग जड वराने ते हणाले ,
‘होय.’
ते पु हा थांबले , आता यांची मु दर् ा मघासारखी प्रस न िदसू लागली. ते
हणाले ,
‘यु वराज, या शापाला इतकं कशाला यायला हवं ? खरं सां गू तु ला? या जगात
ज माला ये णारा प्र ये क शािपत असतो!’
‘प्र ये क मनु य?’ मा या वरातील कमतरता माझी मलाच भीितप्रद वाटली.
ते हसून उद्गारले ,
‘मी, कच, तु झा िपता– आपण सारे आपाप या परी शािपत आहोत. कुणाला
पूवज मीचं कम भोवतं , कुणाला आईबापां या दोषांची फळं चाखावी लागतात. कुणी
वभावदोषामु ळं दुःखी होतो, कुणाला पिरि थती या शृं खलांत ब होऊन जीिवताचा
प्रवास करावा लागतो.’
‘ हणजे जीवन हा एक शापच आहे , हणायचा?’
‘छे ! छे ! जीवन हा एक िद य वर आहे . तो परमे वराचा कृपाप्रसाद आहे . तो
अने क शापांनी यु त असले ला वर आहे , एवढं च!’
‘केवळ या शािपत जीवनाचा अनु भव घे यासाठी मनु य या जगात ये तो?’
‘नाही.’ हा श द गं भीरपणाने उ चारताना अं िगरसां या मु दर् े वर ि मत झळकले .
शरद ॠतूमधील चांद यासारखे भासले ते मला.
‘मग मानवी जीवनाचा हे तू काय?’
‘या शापातून मु त हो याचा प्रय न करणं . ययाित, इतर प्रा यांना शारीिरक

सु खदुःखांपलीकडची अनु भत
ू ी असत नाही. ती केवळ मनु याला िमळाले ली दे णगी आहे .
या अनु भत
ू ी या बळावरच मनु य पशु कोटीतून वर आला आहे . सं कृती या दुगम
पवताची चढण तो चढत आहे . आज ना उ ा तो या िगिरिशखरावर जाईल. मग या सव
शापांतन
ू याचं जीवन मु त होईल. एक गो ट कधीही िवस नकोस– शरीरसु ख हा काही
मानवी जीवनाचा मु य िनकष नाही. तो िनकष आहे आ याचं समाधान!’
बोलता-बोलता ते थांबले आिण हणाले ,
‘काय वे डा आहे मी! भल या वे ळी तु ला ब्र
ाना या गो टी सां गत बसलो.
ित्रयाचं धनु य आिण ब्रा ाणांची जीभ ही सदै व स ज असतात, हे खरं ! िनि चं त
मनानं तू हि तनापु राला जा. तु या िप याला आराम वाटावा, हणून मी िन य प्राथना
करीत राहीन. तु झा प्रवास िनिव न होवो; जा. िशवा तो प थानः स तु !’

२९
हि तनापु रात प्रवे श करीपयं त कच आिण अं िगरस यां या ताि वक िवचारांची
सावली मा या मनावर पसरली होती. या सावलीत जशी सायं कालीन धूसरता होती,
तशी कालाची र यताही होती. पण नगरात पाऊल टाकताच ती सुं दर सावली लोप
पावली. सा या राजधानीवर पसरले या काळजी या कृ ण छाये ने माझे मन यापून
टाकले . एरवी हसत-िखदळत लगबगीने चालणारे राजमाग आज मूकपणाने जड पावले
टाकीत चालले होते . बाबांची शे वटची भे ट हो याचे सु ा भा य मा या कपाळी नाही, की
काय, या आशं केने माझे मन पळापळाला कंिपत होत होते . पराभूत राजपु त्राप्रमाणे मी
राजवाड ात प्रवे श केला– अगदी मु केपणाने – खाली मान घालून! बाबां या शरीरात
चै त य होत; पण यांनी मला ओळखले नाही. उ हा यात या म भूमीसारखे यांचे शरीर
तापले होते . िनजन वाळवं टात म यरात्री घ घावत राहणा या वा यासारखे ते िवचूक
बोलत. यांना वात झाला होता. आई, राजवै , वृ अमा य, दासदासी या सवां या
मु दर् ां वर भीतीची आिण दुःखाची छाया पसरली होती.
मी मं चकावर बाबां या उशाशी बसलो. ‘बाबा, बाबा’ अशा अने क हाका मार या.
ते काही तरी पु टपु टले ; पण यांनी मा या एकाही हाकेला ओ िदली नाही. जणू काही ते
आम या जगातच न हते !
मी उठलो. यां या पायां शी जाऊन बसलो. यां या पायां व न मी हळू हळू हात
िफरवू लागलो. पण माझा पशही यांनी ओळखला नाही. माझे डोळे भ न आले .
बाबां या पावलां वर ते अश् ं चा अिभषे क क लागले .
अमा य उठू न मा याजवळ आले . मा या खां ावर आपला कृश हात व सलते ने
ठे वून यांनी मला महालाबाहे र ने ले. मग
कंठाने ते हणाले ,
‘यु वराज, तु ही अजून लहान आहात. यामु ळं जगरहाटीची तु हां ला पूण
क पना नाही. हा मृ यु लोक आहे . मानवी जीवन हा जसा क पवृ आहे , तसा तो
िवषवृ ही आहे .
‘महाराजां या वे दना तु हां ला पाहवणार नाहीत. नगरापासून दोन कोसां वर
आपलं अशोकवन आहे . मोठी सुं दर आरामवािटका आहे ती. कुणी ॠषी-मु नी अितथी
हणून आले , की ितथं च यांची यव था कर याचा पूवापर प्रघात आहे . एरवी ते थळ

िहमालयात या एखा ा गु हे इतकं शांत आहे . इथून अशोकवनात या मं िदरात जाणारं
भु यारही आहे . फार जवळची वाट आहे ती. या शांत आरामवािटकेत आपण राहावं .
िदवसातून दोन वे ळा महाराजां या दशनाला यावं . िवशे ष काही असलं , तर भु यारा या
मागानं घटकेत इथं ये ऊ शकाल. महाराणीं या सं मतीनं च मी ही योजना केली आहे .
अ वमे ध आिण शां ितय यां या दगदगीनं आपण अगदी िशणून गे ला असाल. तो शीण
अशोकवनात या िवश्रांतीनं नाहीसा होईल.’

३०
मृ गये त िकंवा रणां गणात मी कधीही माघार घे तली न हती; पण राजवाड ावर
पसरले या मृ यू या या कृ णभीषण छाये ला मात्र मी यालो. मी मु काट ाने
अशोकवनात राहायला गे लो.
पण मृ यू हे मोठे भयं कर अ वल आहे . िकतीही उं च झाडावर चढून बसले , तरी
ितथे ते माणसाचा पाठलाग करते . कुठे ही लपून बसा, ते काळे , कु प प्रचं ड धूड आपला
वास काढीत ये ते. या या गु दगु यांनी प्राण कंठी ये तात.
अशोकवनात अमा यांनी मा याकडे सव प्रकार या सु खांची िस ता केली होती;
पण माझं मन कशातच रमे ना. दासदासी अगदी मोज या हो या; पण प्र ये क माणूस
मा या दृि ट े पाकडे ल लावून उभे असे . यांना काय काम सां गायचे , हे च मला
कळे ना. दासींत मु कुिलका नावाची एक नवी दासी िदसली. मोठी चतु र आिण दे खणी
होती. वयाने पं चिवशी या आत-बाहे र असावी ती. मा या मनाला शांती िमळावी, हणून
सव से वकांना श य िततके दरू ठे वून, ती एकटी अगदी मु केपणाने माझी से वा करी.
ब लवाने कुशलते ने केले ले प वा न तसे च टाकू न मी उठू लागलो, की वारा घालताघालता ती थांबे. मी वळू न वर पािहले , की ित या मु दर् े वर सल ज, पण क ण भाव िदसे .
ती जणू काही डो यांनी मला हणे ,
‘असं काय करावं , महाराज? आपण काहीच खा लं नाहीत, तर िबचा या शरीरानं
काय करावं ?’
मृ यूची सावली मनावर पडू नये , हणून मी रात्रंिदवस धडपडत होतो; पण
बाबां या दशनाकिरता यां या महालात पाऊल टाकले , की म यं तरीचे माझे सव िचं तन
िन फळ होई. मृ यू हा अ टौप्रहर अ वमे ध करणारा िवजयी सम्राट आहे ; याला या
जगात कोणीही िवरोध क शकत नाही, या जािणवे ने मन दुबळ आिण याकू ळ होऊन
जाई. आज मं चकावर जसे बाबा पडले आहे त, तसे च उ ा आप यालाही पडावे लागणार
आहे , हे िचत्र पु हा पु हा डो यांपुढे उभे राही. कुठे तरी पळू न जावे , िजथे मृ यूचे
थं डगार लांब हात पोचू शकणार नाहीत, अशी एखादी गु हा शोधून काढावी आिण
ित यात लपून बसावे , असा पोरकट िवचार राहन
ू -राहन
ू मनात ये ई.
मृ यूची भीषणता अिधकच भयं कर भासावी, असे अनु भवही बाबां या या
दुख यातून अधूनमधून ये त.
विचत बाबां या वाताचा जोर कमी होई. घटका, अधी घटका ते शु ीवर ये त.
आईला ओळखीत. असाच प्रसं ग होता तो! मी उशाशी ये ऊन बसलो आहे , याची बाबांना
क पना नसावी. यांनी आईला खूण केली. ती थोडी पु ढे होऊन वाकली. मोठ ा क टाने

यांनी आपला उजवा हात उचलला आिण तो ित या हनु वटीला लावला. ीण वरात ते
हणाले ,
‘हे सारं स दय, हे सारं वै भव इथं च टाकू न जावं लागणार मला!’
आई ग धळली. मी महालात आहे , हे यांना कसे सु चवावे , ते ितला कळे ना. बाबा
एखा ा लहान मु लासारखे फुंदत हणाले ,
‘या अमृ ताची माझी तहान अजून भागली नाही, पण...’
आईने खूण क न मला महालाबाहे र घालिवले . पण बाबांचे ते आत क् रं दन
मा या कानांत आिण मनात घु मत रािहले . मोठे िविचत्र वाटले मला. या या
पराक् रमाची पताका वगात डौलाने फडफडत होती, अशा वीराचे ते दन होते .
हि तनापूर या िदि वजयी सम्राटाचे ते अश् होते ! या अश् ं चा प टाथ मला
कळे ना. मात्र यां यामागे जीवनातले काही तरी िवल ण रह य भरले आहे , या
जािणवे ने मी भांबावून गे लो.
या वे ळी मा या काळजावर डागला गे लेला अनु भव मात्र दुसराच होता.
रात्रभर जागरण झा यामु ळे आई िशणून गे ली होती. मी ितला िवश्रांती
यायला ित या महालात पाठिवले . मी बाबांपाशी बसून रािहलो. िकती तरी वे ळ ते
िन चे ट होते . राजवै घटके-घटकेला यांना एक चाटण चाटवीत होते .
िदवस टळला होता. िखडकीतून िदसणारे बाहे रचे जग हळू हळू अं धक
ू आिण
उदास होऊ लागले होते . मधे च बाबांनी डोळे उघडले . यांनी मला ओळखले असावे .
माझा हात घट् ट ध न भे दरले या कोकरासारखे ते िकंचाळले ,
‘ययु , ययु ! मला घट् ट ध न ठे व! मला जगायचं य!् मला... नाही, मी जाणार
ू बघ! तू एवढा पराक् रमी, मग– मग हे इथं कसे आले ?
नाही... ययु , ते बघ– ते यमदत
यांना तू कसं ये ऊ िदलं स?’
यांचा हात थरथर कापू लागला. ते पु हा िकंचाळले ,
‘तु ही सारे कृत न आहात! तु ही आप या आयु यातला एकेक िदवस मला
िदलात, तरी मी– ययु , ययु ! मला घट् ट धर!’
बोलता-बोलता यांची शु ी गे ली. जे यांना बोलून दाखिवता आले नाही, ते
यां या हाताने मला सां िगतले . िकती घट् ट पकड होती या हाताची! वमी बाण लागून
धावणा या हिरणाची सारी भीती या पकडीत साठिवले ली होती.
थोड ा वे ळाने मी अशोकवनाकडे मोठ ा उदास मनाने परतलो. राहन
ू -राहन
ू
ृ
मघाचे द य डो यांसमोर उभे राहत होते . मधूनच बाबां या जागी मला ययाित िदसत
होता. हातारा झाले ला, मृ यू या दशनाने बोबडी वळले ला, वे ड ासारखा धावणारा
ययाित!
मरण हाच जीवनाचा शे वट असे ल, तर जगात मनु य ज माला ये तो तरी
कशाला?
कच आिण अं िगरस यांचे उदा त व ान मी आठवून पािहले , पण ते मा या
ग धळले या मनाचे समाधान करीना. लु कलु कणा या काज यांनी कधी अमावा ये चा
अं धार उजळला आहे का?
अशोकवनात या मं िदरात सु न मनाने मी ये ऊन पडलो. बाहे र काळोख दाटत

होता. जसा बाहे र, तसाच आत– मा या मनातही! मु कुिलकेने हळू च ये ऊन सो याची
समई लावली. महाल उजळला. या प्रकाशात िद याशी ओणवले ली ितची पाठमोरी
आकृती मला मोठी मनोहर वाटली. मी मान वळवली. ितची सावली िभं तीवर पडली
होती. िकती मोठी आिण िविचत्र िदसत होती ती!
ती मा या मं चकाकडे हळू हळू ये ऊ लागली. एखा ा नितकेप्रमाणे ती पावले
टाकीत होती. माझे डोळे उघडे आहे त, तसे पाहन
ू ती मृ द ू वरात हणाली,
‘बरं वाटत नाही महाराजांना?’
‘काही सु चत नाही मला, मु कुिलके, बाबांची ि थती पािहली की...’
‘आता काही काळजी कर याचं कारण नाही, हणे ! आजच राज योितषी सां गत
होते ! महाराजांचे सारे अशु भ ग्रह लवकरच...’
‘मला थोडं म आणून दे . ग्रह, आजार, मृ यू– सारं सारं िवस न जायचं य्
मला!’
ती त ध उभी रािहली, मी िचडून ओरडलो,
‘म हवं य् मला!...’
खाली पाहत ती उद्गारली,
‘इथं म ठे वायचं नाही, अशी दे वींची आ ा आहे , यु वराज!’
ित या या उ रानं माझा सं ताप वाढायला हवा होता; पण खाली दृ टी लावून
उभी असले ली ितची मूती मला इतकी मोहक वाटली, की माझा राग कुठ या कुठे पळू न
गे ला! ित याकडे डोळे भ न पाहता-पाहता मा या मनात आले , मी िचत्रकार िकंवा
िश पकार असायला हवे होते !
त्री ही वभावतःच अं त ानी असते का! की आप या स दया या साम याची
जाणीव ित या मनात सदै व जागृ त असते ?
मु कुिलकेची दृ टी खाली वळली होती. असे असूनही मी ित याकडे रोखून पाहत
आहे , अतृ त डो यांनी ित या पाचा आ वाद घे त आहे , हे ितला कसे कळले , कुणाला
ठाऊक! ितने मधे च णभर डोळे वर केले . िनरभ्र आकाशात वीज चमकावी, तसे काही
तरी मला वाटले . ित या मु खावरले मधु र ि मत, ित या गालां वरील ती गोड खळी–
मादक, सोने री प्रकाशात िनिमष, अधिनिमष हे सारे मला िदसले .
मी पु हा पािहले . मु कुिलका खाली पाहत उभी होती. अगदी मं चकाजवळ होती
ती! मी म यालो न हतो; पण याची धुं दी कणाकणांत मला जाणवू लागली. दुस याच
णी ‘ययु , मला घट् ट धर, मला जगायचं य!् ’ हे श द मा या कानांत घु मू लागले . या
ू र घाव घालू लागले . यु
श दांचे असं य प्रित वनी जणू काही घण होऊन मा या मदव
आिण मृ गया यां वाचून इतर यवहारांत मी कधीही म ाला पश करणार नाही, असे
लहानपणीच मी आईला वचन िदले होते . आतापयं त ते पाळले ही होते . पण हे घणाचे घाव
चु किव याचा, मना या वे दना िवसर याचा, दुसरा काही उपाय मला सु चेना. मी
मु कुिलकेला हणालो,
‘इथं म ठे वायचं नाही, अशी आईची आ ा आहे ?’
‘होय, यु वराज!’
‘कारण? मी म पानात गु ं ग होऊन पडे न, असं भय वाटलं आईला?’
‘तसं नाही, यु वराज!’

‘मग?’
‘हे थळ िनवांत आहे . नगरापासून दरू आहे . अितथी हणून सारे ॠिषमु नी इथं च
राहतात. यांना अपिवत्र वाटणा या व तू इथं असू नये त...’
बाबांचे ते आत आक् रं दन मा या कानांत पु हा घु मू लागले . यांची ती शू य
दृ टी, यां या श दाश दांतन
ू प्रगट होणारी ती मृ यूची भीती–
मी थरथर कापू लागलो. मला मा या एकटे पणाची भीती वाटू लागली. मला
आधार हवा होता.
मी झटकन् कुशीवर वळलो आिण मु कुिलकेचा हात धरला.
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ती रात्र!
पु नः पु नः मनात ये ते– या रात्रीिवषयी मु ध राहावे ! काही काही सां गू नये !
महापु रात प्रवाहा या उलट पोह यात पु षाथ असतो. या प्रवाहात वाहन
ू
जा यात कसला पराक् रम आहे ? या वाह याचे वणन कर यात तरी कोणता आनं द आहे ?
या रात्री जे घडले , ते वाभािवक असे ल! प्र ये क रात्री जगात ते घडले
असे ल; घडत असे ल, घडत राहील! पण काही काही गो टी िकतीही नै सिगक अस या,
तरी यां यािवषयी बोलताना जीभ घु टमळते , मन ओशाळते , ल जा आड ये ते;
दे वालयातदे खील त णी आप या कंचु कीची गाठ सै ल झाली आहे , की काय, हे आवजु न
पाहते , ते काय उगीच?
पण मी माझी कहाणी जशी घडली, तशी सां गणार आहे . मला अं तःकरण
उघडे करायचे आहे . ते उघडे करताना याचा कोणताही कोपरा अं धारात ठे वणे हा
अपराध होईल. ल जा हा स दयाचा अलं कार आहे . स याचा नाही. स य हे न न असते .
नु क याच ज माला आले या बालकाप्रमाणे असते ते ! ते तसे असावे च लागते !
या रात्री मु कुिलके या बाहुपाशात मी– छे !
मा या बाहुपाशात मु कुिलका– छे !
या रात्री कोण कुणा या िमठीत होते , ते प्र य मदनालासु ा सां गता आले
नसते !
मु कुिलकेचा हात मी हातात घे तला मात्र! णाधात माझा या जगाशी असले ला
सं बंध तु टला! मी यु वराज रािहलो नाही. ती दासी रािहली नाही. आ ही केवळ दोन
प्रेिमक झालो. दोन पाखरे – दोन तारे –
आ ही महालात न हतो, आ ही हि तनापु रात न हतो, आ ही पृ वीवर न हतो!
अनं त आकाशात– तारामं डला याही पलीकडे ; दुःख, रोग, मृ यू या श दांचे वनीसु ा
िजथे ऐकू ये त नाहीत, अशा थळी आ ही पोचलो होतो. ते अगदी वे गळे जग होते .
िजतके सुं दर, िततके धूसर! िजतके मोहक, िततकेच दाहक! ते केवळ आमचे दोघांचे जग
होते . ती मधु र मू छा होती? ते िवल ण वे ड होते ? ती सुं दर समाधी होती?
कोण जाणे !
मु कुिलकेचे आिण माझे ओठ या णी जु ळले , या णी मा या मनातली
मृ यूची भीती लोप पावली.
या रात्री मी मु कुिलकेची िकती चु ं बने घे तली आिण ितने मला िकती चु ं बने
िदली–

आकाशात या न त्रांची कुणी गणती क शकतो का?
त्री-स दयाचे वणन मी का यात वाचले होते . याचे अं धक
ू आकषण मला अने क
वष वाटू लागले होते . या आकषणात या आनं दाची मला अ प ट क पना आली होती.
पण लहान मु लाने आकाशातला चं दर् धरावा, तसा तो आनं द होता. सुं दर त णीचा
सहवास िकती उ मादक असतो, ित या कणाकणांतन
णा णाला वगसु खाचे तु षार कसे
ू
उधळले जातात, हे मी या रात्री पिह यांदा अनु भवले . अगदी धुं द होऊन गे लो मी
याने .
या धुं दीतून मी जागा झालो प यां या िकलिबलाटाने . मी डोळे उघडून
समोर या िखडकीतून पािहले . पूव या महा ारातून सूयाचा रथ वे गाने बाहे र पडत होता.
या या चाकाने उडिवले ली सोने री धूळ िकती मोहक िदसत होती!
मी मं चकावर उठू न बसलो. याच श ये वर रात्री िकती याकू ळ मनःि थतीत मी
ये ऊन पडलो होतो! तीच श या, तोच महाल, याच िभं ती, तोच मं चक, िखडकीतून
िदसणा या याच वृ वे ली– एका रात्रीत जणू काही यांचा पु नज म झाला होता! आता
प्र ये क गो ट मा या गात्रागात्रांतन
ू उसळणा या आनं दलहरींत भर घालीत होती.
झाडे अिधक िहरवी झाली होती. पाखरे अिधक गोड गात होती, महाला या िभं ती
सृ टीतले अ यं त अद्भुत रह य पािह या या आनं दात एकमे कींकडे डोळे िमचकावून
पाहत हो या.
मी जागा झालो आहे , की नाही, ते पाह याकिरता मु कुिलका दार उघडून आत
आली. जवळ ये ऊन ितने िवचारले ,
‘रात्री चां गली झोप लागली ना?’
ती िकंिचत लाजे ल, मा याकडे पाहताना णभर ग धळू न जाईल, असे मला
वाटले होते ; पण ती शांतपणाने सव यवहार करीत होती. जणू रात्री काही घडले न हते !
जे घडले , ते एक व न होते . जागे पणी व नाचा काय उपयोग आहे ?
मु कुिलका िकती अिभनयिनपु ण नटी होती! रात्री ितने प्रेयसीची भूिमका केली
होती! पण आता ती ितत याच कुशलते ने दासीची भूिमका करीत होती!
ित या प्र नाला काय उ र ावे , ते मला कळे ना! ती गालांत या गालांत
हसली. पाप यांची मोठी गोड चाळवाचाळव करीत ितने मा याकडे एक कटा फेकला.
प्र ालनाचे सािह य आण याकिरता ती बाहे र जाऊ लागली. ितची पाठमोरी आकृती
पाहता-पाहता मृ ती जागृ त झा या. नकळत मा या त डून श द गे ला,
‘मु कुिलके–’
ती थांबली. ितने िकंिचत मु रडून वळू न पािहले . मग ती लगबगीने परत आली.
मं चकाजवळ ये ऊन ितने िवचारले ,
‘मला हाक मारली यु वराजांनी?’
मी ितला हाक मारली होती; पण कशासाठी? माझे मलाच ठाऊक न हते ! मी
त ध रािहलो.
लगे च हात जोडून मृ द ू वराने ती हणाली,
‘काही चु कलं का मा या हातून?’
‘चूक तु झी नाही, माझी आहे , तू आत ये ताच तु ला ओढून अशी जवळ बसवायला

हवं होतं मी! ते सोडून तु ला दासीची कामं करायला लावणं हे ...’
असे काहीतरी बोलावे से वाटले मला– पण ते अगदी आत या मनाला. बाहयतः
मी मु काच रािहलो.
मा या मौनाचे ितला कोडे पडले . ती िकंिचत कातर वराने उद्गारली,
‘दासीचा राग आलाय् महाराजांना?’
‘छे !’ एवढाच उद्गार कसाबसा मा या त डून बाहे र पडला.
‘वे डी कुठली!’ हे या यापु ढे श द मी उ चारणार होतो; इत यात मु कुिलके या
हातांखालची एक दासी लगबगीने आत आली.
मा या छातीत ध स झाले . उठ यापासून एकदासु ा बाबांची मला आठवणही
झाली न हती! मनु य िकती आ मलं पट असतो! मा या कृत नपणाची णभर खं त
वाटली मला!
अमा यांनी पाठिवले ले पत्र दे ऊन दासी िनघून गे ली.
ते पत्र कचाचे होते ! ते घे ऊन ये णारे ॠिषकुमार म यरात्री हि तनापु रात आले
होते !
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‘यु वराज, आप या पाठोपाठ मलाही आश्रम सोडून जावं लागत आहे . आपण सवांनी
िमळू न शां ितय पार पाडला; पण या य ा या पिवत्र कुंडात या अ नीचं
िविधपूवक िवसजन हो या या आधीच दे व-दै यां या यु ाचा वणवा भडकला आहे !
दै यगु शु क्राचाय यांनी सं जीवनी िव ा सं पादन के याचं इथं आपण ऐकलं च होतं .
या िव े या बळावर रणां गणात मार या जाणा या रा स सै िनकांना ते पु नःपु हा
िजवं त करीत आहे त. आपला पराभव आता अटळ आहे , या भावने ने दे व हताश होऊन
गे ले आहे त. काय करावे , कुणालाच कळत नाही.
यु – ते दोन य तींतलं असो, दोन जातींतलं असो अथवा दोन श तींतलं असो- मला
ने हमीच िनं आिण िनषे धाह वाटत आलं आहे . आिदश तीनं िनमाण केले लं हे सुं दर
िव व िकती िवशाल आिण सं प न आहे ! यात प्र ये काला जगता ये णार नाही का?
मा यासार या वे ड ांचं हे व न कधी काळी खरं होणार आहे , की नाही, कुणाला
ठाऊक! आज तरी हा िवचार हणजे केवळ व नरं जन आहे !
या यु ात दे वांचा पराभव होणार, हे उघड िदसत आहे . पण आप या ातीचा पराजय
उघड ा डो यांनी पाहणं िकती कठीण आहे ! तो टाळ याकिरता काही तरी करणं हे
आपलं कत य आहे , असं मला वाटू लागलं . सारी रात्र पणकुटीपु ढ या अं गणात मी
ये रझारा घालीत होतो. आकाशात न त्रं चमकत होती. पण मा या मनात अं धार
भरला होता. या अ व थ मनःि थतीत मला आपली िकती आठवण झाली, हणून
सां ग?ू शे वटी पहाटे एक क पना सु चली- छे ! फुरली! कवीला का य कसं सु चतं , याचा
अनु भव मी घे तला.
दे वप ाला सं जीवनी िव ा िमळे ल, तरच याचा पराभव टळे ल. पण ती िव ा
ित्रभु वनात केवळ शु क्राचायांना अवगत आहे ! कुणी तरी िश य हणून यां याकडे
जायला हवं . ती िव ा ह तगत करायला हवी. दे वांपैकी कुणी हे साहस करील, असं

वाटत नाही. हणून मीच वृ षाप या या रा यात जाऊन या िव े साठी शु क्राचायांचा
िश य हो याचं ठरवलं आहे . ितथं काय घडे ल, हे कसं सां ग?ू कदािचत माझा हे तू सफल
होईल. कदािचत ये यिस ी या कामी मला माझे प्राण अपण करावे लागतील!
अं िगरसमहषींनी- ते आम याच कुळातील आहे त, हे मी आप याला सां िगतलं होतं
का?- या क पने ला आशीवाद िदला आहे . तो दे ताना ते सहज मला हणाले , ‘तू
ज मानं ब्रा ण आहे स. अ ययन, अ यापन, यजन-याजन हा तु झा धम. तू िव ा
िमळवायला चालला आहे स हे खरं . पण तु झं हे साहस ब्रा णापे ा ित्रयालाच
शोभणारं आहे .’ मी उद्गारलो, ‘यु वराज ययाित इथं असते , तर यांना बरोबर घे ऊनच
मी रा सां या रा यात पाऊल टाकलं असतं . शौयाचं काम मी यां याकडं सोपवलं
असतं आिण िव ासं पादनाचं काम मा याकडं घे तलं असतं .’
अं िगरसांना मी बोलून दाखिवलं नाही; पण यां या उद्गारांमुळे मा या मनात एक
नवा िवचार िनमाण झाला. प्र ये क वणाने इतर वणांचे गु ण आ मसात कर यात
कोणती हानी आहे ! अने क न ांचे पाणी एकित्रत क नच आपण आरा यदे वते ला
अिभषे क करीत असतो. यु वराज, शां ितय ा या िनिम ानं िम ानं आपण जवळ
आलो; समवय कांम ये मै तर् ी लवकर होते . यामु ळं आपला ने ह जडला. आपली
प्रेमळ मृ ती मा या मनात सदै व जागृ त राहील. सं जीवनी िव ा िमळवून मी
सु ख प परत आलो, तर के हा ना के हा आप या भे टीचा योग ये ईलच.
काही ग्रहांची यु ती अ पकाळानं होते , काहींची दीघकाळानं होते . आपणां दोघांची भे ट
के हा होईल, हे आज सां गवत नाही; पण ती िनि चत होईल आिण या वे ळी धमाचा–
जगात जे जे मं गल असे ल, याचा– पु र कार करणारा एक पु य लोक राजा हणून
मा या िमत्राला मी कडकडून िमठी मा शकेन, अशा सु ख व नात मी आज आहे .
अिधक काय िलह?ू वे दसु ा सु ा दयभावना य त करताना अपु रे पडतात!
आचायांचे आप याला अने क आशीवाद. नहुषमहाराजांना लवकर आराम पडो, अशी
भगवान उमा-शं करापाशी प्राथना.
अरे , हो! एक गो ट िलहायची रािहलीच! आपली ती िचमु रडी- एक फू ल दोघांना कसं
ावं , हणून ग धळले ली गोड मु लगी- मी आश्रम सोडून जाणार, हणून ती
ओ साबो शी रडत आहे ! ित या वे लींवर फुलं च फुलं फुलले ली आहे त. यांचं कौतु क
आता कोण करणार, हणून ती काळजीत पडली आहे . मी ितला सां िगतले आहे की,
यु वराज पु हा लवकरच तु यासाठी आश्रमात ये तील. नु सती तु झी फुलं पाहायलाच
नाही, तर यांचा वास यायलासु ा!’

३३
कचाचे हे पत्र वाचून सं पिवताच माझी ि थती मोठी िविचत्र झाली.
चोरासारखा मी मं चकावर बसलो. मन िवषादाने भ न गे ले. कच आप या प ासाठी
प्राणापण करायला िस झाला आहे ! आिण मी? बाबा मृ यु श ये वर आहे त, याचे
भानसु ा मला रात्री रािहले नाही. मी सु खाचा शोध करीत-करीत–
सुं दर सु गंधी फुले केवळ दु न पाहायची असतात काय? यांचा वास घे यात
कोणते पाप आहे ? मु कुिलका मला सुं दर वाटली, मी–

मी पाप केले ? काल रात्री मा या हातून पाप घडले ?
पापा या क पने ने मा या मनाची तगमग सु झाली. मधाचा आ वाद घे ताघे ता मधमा यांचे मोहोळ उठावे आिण यांनी कडकडून सवां गाला दं श करावा–
मी मं चकाव न उठलो आिण मु कुिलले ला हणालो,
‘रथ िस करायला सां ग!’
‘असे च जाणार आपण?’
‘हो.’
‘कुठं ?’
‘नगरात– बाबां या दशनाला. आईची पायधूळ म तकी यायला.’
’ थोडं खाऊन–!’
‘उगीच त ड घालू नकोस मधे ! दासींचा उपदे श ऐकायची सवय नाही मला! िन हे
पाहा, मी सं याकाळी परत ये णार नाही. वाड ावरच राहीन!’
‘पण–’
‘पण काय?’
‘यु वराज अहोरात्र अशोकवनातच राहणार आहे त, यांना पूण िवश्रांती िमळे ल
आिण यांचं मन प्रस न राहील, अशी द ता सव से वकांनी यावी, अशी अमा यांची
आ ा आहे आ हां ला–‘
‘ठीक आहे . ती ऐकली मी.’
‘मग सं याकाळी िवश्रांतीकिरता...’
‘मी ये णार नाही!’

३४
बाबां या प्रकृतीत काडीइतकीही सु धारणा न हती. िदवसा ते िन चे ट पडून
असत. सं याकाळी वाताचा जोर झा यावर ते बोलू लागत. विचत अचूक, बहुधा
िवचूक! मी यां या महालात जाऊन यांचे पादवं दन केले आिण उदास मनाने आई या
महालाकडे वळलो.
महालात आणून ठे वले या एका सो या या दे हा यापु ढे हात जोडून आई बसली
होती. थोड ा िदवसांत ती िकती कृश िदसू लागली होती! ित या क ण मूतीकडे मला
पाहवे ना!
मी ित याजवळ जाऊन बसलो.
ितने मा या पाठीव न हात िफरवला. या पशात मूितमं त वा स य अवतरले
होते .
दे हा यातली मूती आिण दुःखीक टी आई यां या दशनाने मा या मनाची
याकुळता वाढली. नकळत रात्री या मृ ती जागृ त झा या. ते पाप होते का? असे ल तर
दे वापु ढे , आईपु ढे जे घडले , ते मोक या मनाने कबूल करणे हाच यातून मु त हो याचा
उपाय नाही का?
आईकडे पाह याचा धीर होईना मला.
ती माझे त ड हाताने वळिव याचा प्रय न करीत हणाली,

‘काही तरी चोरतो आहे स तू मा यापासनं !’
मी चमकलो; चरकलो. आईला काय सां गायचे ? कसे सां गायचे ?
मी ित याकडे त ड करीत नाही, असे पाहन
ू ती हणाली,
‘अशोकवनातसु ा रात्रभर तळमळत रािहला असशील तू यांची िन माझी
काळजी करीत! मोठा हळवा वभाव आहे तु झा! प्र ये क गो ट िजवाला लावून घे तोस.
अरे वे ड ा! काळजी कुणाला चु कली आहे ? भगवान शं करांनी हालाहल घे तलं , ते हा
गौरीमाई कशी धाईधाई रडू लागली, हे कालच आ यानात ऐकलं मी.’
‘पण, आई–’
‘पण नाही िन बीण नाही. लहानांनी काळजी क न झुरायचं असे ल, तर मग
वडील माणसं हवीत, रे , कशाला? उगीच वे ड ासारखा वागू नकोस. का य, नृ य, सं गीत
यांत कुठं मन रमतं य् का, पाहा!’
याच वे ळी अमा य आत आले . आई यांना हणाली,
‘अमा य, या अशोकवनातली यव था काही–’
अमा य मधे च हणाले ,
‘दे वी, ितथं काहीही उणं पडणार नाही, अशी यव था केली आहे मी. मु कुिलका
हणून दासी आहे . नवीन आहे ; पण चतु र आहे मोठी. ित याकडं यु वराजां या
सु खसोयींची सव सूतर् ं –’
मी पु हा चमकलो, चरकलो. जे काल रात्री घडले , ते अपिरहाय असो वा नसो,
पाप असो अथवा नसो– ते अमा यां या सं मतीने च घडले काय?– नाही तर
मु कुिलकेसार या दासीला एवढे साहस कर याचा धीर कसा झाला असता? याचा अथ, ते
सारे
य आहे , असाच का?
आई अमा यांना हणत होती,
‘तु मची ितथली यव था फार सु रेख असे ल; पण ययूनं सु खात रमायला हवं ना?’
ती हसली आिण पु ढे हणाली, ‘आमची माणसं कशी आहे त, हे मी का सां गायला हवं
तु हां ला, अमा य? इं दर् लोकातसु ा ती सु खी हायची नाहीत! मला वाटतं , ययूचा
िदवसाचा वे ळ का य, सं गीत अशा काही नादांत गे ला, तर याचं मन लवकर ि थर
होईल.’
‘राजकवींचा दुसरा मु लगा माधव आहे ना? मोठा रिसक आिण बोलका आहे .
यालाच बोलावून घे ऊन, िदवसभर यु वराजां या से वेत ठे वतो, हणजे झाले !’
मी हस याचा प्रय न करीत अमा यांना हणालो,
‘माधवला आधी कुणातरी पं िडताकडं मला घे ऊन जायला सां गा. ज ममृ यू या
गूढ प्र नांनी माझं मन बाव न गे लं आहे .’

३५
माधवने मला एका श्रे ठ पं िडतां या घरी ने ले. यां यािवषयी अने क
आ याियका प्रचिलत हो या. जाता-जाता तो या मला सां गू लागला :
‘पौिणमा व अमावा या या दोनच िदवशी ते घरात या मं डळीं या पं तीला
बसून भोजन करीत. इतर िदवशी अ यािसकेत यांचे ताट जायचे ! ते ताट बु धवारचे आहे ,

की गु वारचे आहे , हे सु ा यां या ल ात ये त नसे . िहमालया या टे कड ांपर् माणे
यां या खोलीत शा त्रां या पो यांचे उं च उं च ढीग पडले ले असत. या टे कड ांमध या
गु हांत राहणा या ॠिषमु नींप्रमाणे हे पं िडतमहाशय या टे कड ांमध या िकंिचत
मोक या जागे त खु रमांडी घालून बसले ले िदसत.
एका आषाढा या अमावा ये ला ऐन म यरात्री कुणी चोर यां या अं गणात
आला. याच वे ळी पं िडतमहाशय कुठ या तरी लोकातला एक श द प्रि त आहे ,
अशी शं का ये ऊन पो या धुं डाळीत आप या खोलीत िफ लागले . हातात िदवा घे ऊन
म यरात्री िफरणारी, दाढी बोटभर वाढले ली, अितशय हडकुळी, अशी ती आकृती पाहन
ू
या घरात भु ताटकी असावी, असे या चोराला वाटले . तो याला आिण आ या पावली
पळू न गे ला!
राजसभे त ते िवशे ष मह वा या समारं भांना ते वढे ये त. नृ यगायन सु झाले , की
खाली मान घालून लोक पु टपु टत बसत. भे टायला ये णा या माणसाला ते कोणता प्र न
िवचारतील, याचा ने म नसे .
एकदा एक जटाधारी यती परमे वरा या व पािवषयी यां याशी काही चचा
कर याकिरता गे ला. वादिववाद रं गात आला. मधे च पं िडतांनी याला िवचारले ,
‘आपण मश् के हा करणार?’
या िबचा याला या प्र नाचा परमे वराशी काय सं बंध आहे , हे कळे ना. तो
पं िडताकडे टकमक पाहू लागला!
पं िडत रे कत हणाले ,
‘यितमहाराज, घनदाट अर यात सूयिकरणांना पृ वीपयं त पोचणं मोठं कठीण
जातं . तसं होतं य् आपलं . या जटाभारातून कुठलाही िवषय आप या डो यात िशरत
नाही. तो मध या मधे अडकू न पडतो.’
पं िडतांकडे आले या पि चम आयावतातील एका शा यांनी यांना िवचारले ,
‘आप याला मु लं िकती आहे त?’
यांनी ताडकन् उ र िदले ,
‘मला ठाऊक नाही! ते सौभा यवतीला िवचारा. अस या गो टीत ल
घालायला वे ळ नाही मला!’
मात्र प्र ये क मु ला या बारशा या वे ळी पं िडत आिण पं िडतीणबाई यां यांत
खडा टक जु ं पे. न या मु लाचे िकंवा मु लीचे नाव काय ठे वायचे , या प्र नावर पित- प नींत
तु मु ल यु होई. िबचा या बायकोचे या एका गो टीत नव यापु ढे काही चालत नसे . माया,
मु ि त, प्रकृित, ितित ा अशी पं िडता या मु लींची नावे होती. एका मु लाचे नाव यांनी
‘यम’ असे ठे वले . बायकोने हात जोडून ‘हे भयं कर नाव ठे वू नका.’ हणून िवनवणी केली.
पण ‘यम-िनयमां ‘तला हा यम आहे , याचा अथ फार चां गला आहे ,’ असे सां गन
ू यांनी
ितचे त ड बं द केले . तो मु लगा पाच-सहा वषांचा होऊन बाहे र या मु लांबरोबर खे ळू
लागला. ते हा प्र ये क पोर याला िचडवून हणे , ‘काय, रे , यमा? तु झा रे डा कुठं आहे ?’
शे वटी बापडा यम रडकुंडीला आला. विडलांनी हे नाव बदलावे , हणून याने यांचे पाय
धरले .
माधवला रसाळ वाणीची दे णगी लाभली होती. याने या सा या गो टी अशा
रं गात ये ऊन सां िगत या, की हसू आवरणे अश य झाले . िव ान माणसे िवि त

असतात. जशी यांची बु ी अलौिकक, तशी यांची वृ ीही लोकिवल ण! यामु ळे
यां या अस या गो टी ितखटमीठ लावून सां ग यात प्र ये कजण अहमहिमकेने भाग
घे तो. पं िडतमहाशयां या या आ याियका अशाच प्रकारे प्रचिलत झा या अस या
पािहजे त, हे मला कळत होते .
पण माधवा या रसभिरत वणनात– यात खरा भाग िकती होता, कुणाला
ठाऊक!– मी रं गन
ू गे लो. मा या मनातले मळभ यामु ळे पां गले .
पं िडतांनी अ यािसकेतच माझे वागत केले . ितथ या या पो यां या राशी
आिण यांची पाने अगदी डो यांजवळ ने ऊन वाचणारी पं िडतांची कृश मूती पाहन
ू मला
नकळत यती या गु हे ची आिण यतीची आठवण झाली. पं िडतां शी बोलू लागताच ही
खोली हे च यांचे खरे जग आहे , हे मा या ल ात आले . कुठ या तरी एका दुमीळ पोथीचे
पान काढून मला दाखिवताना यांना अगदी ब्र ानं द झाले ला िदसला. कुणालाही आदर
वाटावा, असे पां िड य यां या अं गी होते . मा या अगदी न या प्र नाचे उ र
दे तानासु ा यांनी िकती लोक पाठ हटले आिण आप या मताचे समथन कर याकिरता
िकती आधार शोधून काढले , यांची गणती करता ये णार नाही.
पण या प्र नांनी मी अ व थ झालो होतो, यांची मला पटतील अशी उ रे
दे याचे साम य मात्र यां या पां िड यात न हते . मृ यू या क पने ने मी अितशय
अ व थ झालो आहे , असे सां गताच ते हसले आिण हणाले ,
‘मृ यू कुणाला चु कला आहे , यु वराज? व त्रं जु नं झालं , हणजे आपण ते टाकू न
दे तो ना? आ माही शरीराचा तसाच याग करतो.’
मी मधे च हटले ,
‘सव माणसं वृ होऊन मृ यू पावत असली, तर आपलं हे उ र माझं समाधान
क शकलं असतं ; पण आपण सां गता, तसा जीवनाचा िनयम आहे का? लहान मु लं आिण
त ण माणसं िन य मृ यु मु खी पडत असले ली आपण पाहतो. याचं कारण काय?’
माधव म ये च हणाला,
‘मा या विहनीचीच गो ट या. िकती िनरोगी, िकती हसरी, िकती सु वभावी
होती ती! पण अव या िवसा या वषी तीन मिह यांची मु लगी मागं ठे वून गे ली. यात
दे वाचा याय कुठं आहे ? आिण वाप न फाटले लं शरीर पी व त्र तरी कुठं आहे ?’
पं िडतांनी िकंिचत डोळे िव फा न माधवाकडे पािहले मग ते मा याकडे वळू न
हणाले ,
‘यु वराज, तु ही एक गो ट यानात ठे वा! हणजे तु म या मनाचं समाधान
होईल!’
‘कोणती?’
‘ही सारी माया आहे .’
‘ हणजे ?’
‘या जगात स य केवळ एक गो ट आहे !’
‘कुठली?’
‘ब्र ! या िव वा या मु ळाशी असले ली श ती! बाकी सव िम या आहे . हा
माधव, हा पं िडत, हे यु वराज- हे सव भास आहे त. या पो या, हे घर, मृ यूची तु हां ला

वाटणारी ती भीती, या सा या िम या आहे त.’
माझी मृ यूची भीती खोटी? मग जग यात मला वाटणारा आनं दही खोटा असला
पािहजे ! काल रात्री मु कुिलके या बाहुपाशात मी लु टले ला आनं दही खोटा आिण आज
सकाळी ते पाप होते , या क पने ने मनाला लागले ली टोचणीही खोटी! दे व खोटे , दै य
खोटे ! मग दे वदानवां या यु ाकिरता अं िगरस ॠषींनी शां ितय ाचा खटाटोप का केला?
कच सं जीवनी िव ा सं पादन कर यासाठी एवढे साहस करायला का प्रवृ झाला?
दृ टीला पडणारे हे चराचर जग आिण मनाला ये णारे सु ख-दुःखांचे सारे अनु भव ही जर
केवळ माया असे ल, हा जर िणक भास असे ल, तर नहुषमहाराजांचा िन चे ट दे ह पाहन
ू
माझे मन याकू ळ का होते ? शरीर भं गुर असे ल; पण ते खोटे नाही. सु खदुःखाचे उ कट
अनु भव कालांतराने पु सट होत असतील; पण ते खोटे नाहीत. भूक अस य नाही आिण
ितचे दुःखही अस य नाही.
पं चप वा ने अस य नाहीत आिण यांचे सु खही अस य नाही. पं िडतांनी अने क
पो यांतले लोक मला वाचून दाखिवले , यांचे सु रस िववरण केले ; पण या सा या
महापु रात मी कोरडाच रािहलो! पाप, पु य, प्रेम, वासना– मला अ व थ क न सोडणारे
असे िकतीतरी प्र न यांना िवचारायला मी आलो होतो; पण ते िवचार यात काय अथ
होता?
माधवाने अितशय आग्रह केला; याचे मन मोडू नये , हणून दुपारचे भोजन
या याकडे च करावे आिण या याशी चार घटका गो टी क न मग राजवाड ावर जावे ,
असे मी ठरवले .
माधवा या थोर या भावाला का याचा नाद होता. लहानपणी याचे नाव
अने कदा ऐकले होते मी. तो कुठे आहे , हणून मी याला सहज िवचारले . प नी या
मृ यु मु ळे याचे मन सं सारातून उडाले , तो तीथयात्रा करीत िफरत असतो, असे माधवाने
मला सां िगतले . पं िडतमहाशयांचे मघाचे त व ान माणसा या ख याखु या
अनु भवांपासून ल योजने दरू आहे , यािवषयी मी िनःशं क झालो.
माधवा या घरी जात असताना आपला भाऊ प्रिस कवी कसा झाला, ती कथा
याने मला सां िगतली.
राजधानीत एक का य पधा चालली होती. ित यात भाग घे याकिरता लांबन
ू
िनरिनरा या प्रदे शांतन
ू अने क कवी आले होते . यां या मानाने माधवाचा भाऊ
अप्रिस होता. ‘चं दर् ावरचा कलं क’ या िवषयावर समय फू त का य कर याची पधा
सु झाली. माधवा या भावाने ित यात प्रथम भाग घे तला नाही. कमळातला भुं गा,
िहमालयावरला काळा खडक, अशा काही क पना क न अने क कवींनी आपले लोक
हटले . शे वटी पं चनदात या एका कवीने चं दर् ाची सुं दर त णी या तनाशी व कलं काची
या या कृ ण अग्राशी तु लना केली. या उ छं ृ खल, पण शृं गािरक क पनािवलासाने
श्रोते मोहन
ू आिण वाहन
ू गे ले. पािरतोिषक या कवीलाच िमळणार, असे सवांना वाटू
लागले . रसराज शृं गाराचा तो िवजय होता.
‘ पधत भाग न घे तले या कुणा कवीला तो आता यायचा असे ल, तर यानं पु ढं
यावं !’ असे परी कांनी सु चिवले .
माधवाचा भाऊ उठला. चं दर् ावरला कलं क हे सृ ि टमाते ने, आप या सुं दर
बालकाला दृ ट लागू नये , हणून लावले ले गालबोट आहे , अशी क पना याने मोठ ा

सुं दर श दांत मांडली. याचे का य श्रो यांना अिधकच आवडले . पािरतोिषक याला
िमळाले . तो वा स याने शृं गारावर िमळिवले ला िवजय होता
घरा या दारातच माधवाची पोरकी पु तणी याची वाट पाहत उभी होती. एखा ा
िचत्रासारखी िदसत होती ती. ितचे भु भु उडणारे केस, चमचम चमकणारे डोळे , इवले से
ओठ, नाजूक िजवणी, उभे राह याची ऐट- एखा ा फुलावर णभर ि थर झाले या सुं दर
फुलपाखरासारखी िदसत होती ती. माधव िदसताच ते फुलपाख दारातून भु रकन् उडाले
आिण रथाकडे धावत आले . माधवा या ग यात आप या बाहं च
ू ा िवळखा घालीत आिण
िधटाईने मा याकडे पाहत ती हणाली,
‘हे कोण, हो, काका?’
‘ यांना नम कार कर आधी, तारके!’
‘नम काल कलायला ते काय दे वबा पा आहे त?’
‘ते यु वराज आहे त!’
‘यु वलाज हं जे?’
ितला पटे ल, असा यु वराज श दाचा अथ सां गणे माधवाला प्रा त होते . िवचार
क न तो हणाला,
‘हा रथ, हे घोडे , हे सारं सारं यांचं आहे . हणून यांना यु वराज हणतात.’
मा याकडे टकमक पाहत आपले िचमु कले हात जोडून तारका हणाली,
‘नम ते , यु वलाज!’
मी िचत्रकार असतो, तर या वे ळ या ित या डौलदार मूतीचे आिण मु दर् े वर या
बािलश भावांचे मधु र िचत्र काढून ठे वले असते !
‘नम ते !’ रथातून उत न मी हणालो आिण ितला दो ही हातांनी उचलून
घे तली. मा या पाठीवर आईला मूलच झाले न हते . यामु ळे धाकट ा भावं डाशी
खे ळ याची माझी इ छा तशीच अतृ त रािहली असावी. ती पु री हो याचा योग आज
आला होता.
घरात जाताना माधव एकसारखा तारकेला मा या अं गाव न खाली उतरायला
खु णावीत होता; पण ितचे या याकडे ल न हते . ती मला हणाली,
‘यु वलाज, तु मचा एक घोला ाल मला?’
‘कशाला?’
ू दल
ू जानाल आहे !’
‘ या यावल बसून मी दल
‘कुठं ?’
‘भूल!’
‘भूर जायचं , तर घोडा कशाला हवा! पाखरावर बसून जावं ! िचमणीवर, नाहीतर
काव यावर–!’
आ ही बै ठकी या खोलीत आलो. तरी ती मला तशीच िबलगली होती, एखा ा
झाडाला लटकणा या सुं दर फळासारखी.
मी खाली बस यावर मा या अलं कारां शी खे ळत ती हणाली,
‘तु म या घो यावल बसून मी दे वा या घली जानाल आहे .’
‘ते का?’
‘माझी आई गे लीय् दे वा या घली. िक ी िदवस याले , ती पलतच ये त नाही!’

मी माधवा या मु दर् े कडे पािहले . तो ग धळला होता; पण तारकेला कसे
आवरायचे , ते याला कळत न हते .
तारका मा या मांडीवर आपले म तक घाशीत हणाली,
‘तु मचा घोला आज मी जाऊ दे नाल नाही!’
‘का?’
‘लगीन आहे ना!’
‘कुणाचं ? तु झं ?’
‘अं हं. मा या भावलीचं !’
‘कधी?’
‘पलवा!’
‘नवरा कुठला आहे ?’
‘नवला?’ एवढा उद्गार काढून ितने आपले दो ही हात नकाराथी हलिवले . ितची
नकारदशक हालचाल मोठी मोहक होती. एखा ा गोिजरवा या पाखराने थब झाडून
टाक याकिरता िचमणे पं ख हलवावे त ना, तशी.
तारके या बाहुलीचे ल न परवा िदवशी ठरले होते आिण नवरा मात्र अजून
िनि चत झाला न हता! मी ितची थट् टा कर याकिरता हणालो,
‘माझा घोडा दे तो मी बाहुली या ल नाला; पण नवरा कुठू न आणणार तू?’
‘खलं च, बाई! नवला कुठू न आनायचा?’ असा उद्गार ितने काढला आिण
तळहातावर आपली इवलीशी हनु वटी टे कू न ती गहन िवचारात गढून गे ली.
माधव आत भोजनाची यव था कर याकिरता गे ला होता. यामु ळे तारका अगदी
मोक या मनाने मा याशी बोलत होती, खे ळत होती, हसत होती. आताची ितची ती
िचमणी, िवचारम न मूती िकती मनोहर िदसत होती! ितला उचलावे आिण ितचे खूप खूप
पापे यावे त, अशी तीव्र इ छा मला झाली. पण या बाल-समाधीचा भं ग करणे िजवावर
आले मा या.
थोड ा वे ळाने मान वर क न गं भीरपणाने ती हणाली,
‘अहो यु वलाज! मा या भावलीचा नवला हाल तु मी?’
याच वे ळी माधव परत आला. तारकेचा हा अद्भुत प्र न या या कानां वर
पडला. एरवी अस या प्र नाब ल या अजाण बािलकेला याने चां गला चोप िदला
असता; पण मा या पु ढ ात याला काही करता ये ईना. तो मु काट ाने दात-ओठ खात
रािहला. हि तनापूरचा यु वराज हा तारके या बाहुलीचा नवरा! लहान मु लांची क पना
िकती अिनबं ध असते ! या ल नाचे िचत्र मी डो यांपुढे उभे क लागलो. एका बाजूला
एवढीशी बाहुली, म ये माधवा या जु यापु रा या उ रीया या तु कड ाचा अं तरपाट
आिण पलीकडे ताडमाड उं च असा ययाित!
तारके या बाललीलांत भोजनापयं तचा वे ळ कसा गे ला, ते मला समजले सु ा
नाही.
भोजन होताच मी सार याला हणालो,
‘इथं च िवश्रांती घे णार आहे मी. उ हं उतर यावर तू रथ घे ऊन ये ! रात्री मी
राजवाड ावरच राहणार आहे .’

ितस या प्रहरी माधवाने आप या भावाचे का य मला वाचायला आणून िदले . मी
सहज हाताला िमळे ल ते पान घे ऊन वाचू लागलो.
या पानात सागरदशन होते . हजार घोडे जु ं पले या रथात बसून व णदे व पृ वी
िजं कायला चालला आहे , अशी समु दर् ा या भरती या लाटां वर केले ली या वणनातली
क पना मला फार आवडली. िवशे षतः, फेसाळले या लाटांची, धाव यामु ळे आयाळ
अ ता य त झाले या घोड ाशी केले ली तु लना कवीचे सू म िनरी ण दशिवणारी होती.
समु दर् ावरचा एक लोक असा होता :
‘हे उ म सागरा, उगीच गजना क नकोस. या णी दै व तु ला अनु कूल आहे ,
हणून तू भूमीचा एक एक भाग िजं कीत चालला आहे स. पण थोडा वे ळ थांब! हणजे
दै वाचा प्रताप तु ला कळू न ये ईल. ते जी मयादा घालून दे ईल, या या पलीकडे एक
पाऊलसु ा तु ला टाकता ये णार नाही! एवढं च न हे , तर ते उलटलं , हणजे मु काट ानं
खाली मान घालून, िजं कले ला एक एक भाग भूमीला परत करीत, पराभूत होऊन तु ला
परत जावं लागे ल. दै वाची गती गहन असते , हे यांना ठाऊक आहे .’
दै वा या गतीचे हे का यपूण िववे चन करीत असताना, प नी या मृ यूची आिण
या यामु ळे आप या जीवनात होणा या ि थ यं तराची माधवा या भावाला क पना तरी
असे ल काय? या वे ळी तो कुठे असे ल? एखा ा धमशाळे त! गं गातीरावरील एखा ा
दे वालयात? तो काय करीत असे ल? या या मनात कोणकोणते िवचार ये त असतील?
सं याकाळ या साव या िदसू लागताच याला तारकेची आठवण होत असे ल का?
घरोघरी िदवे लागत आहे त, पु ष आपापली क टाची कामे सं पवून घरी परत ये त आहे त,
ि त्रया हसतमु खाने यांचे वागत करीत आहे त, मीलनाची वे ळ जवळ ये त चालली, या
क पने ने या सव त्री-पु षांची मने फुलत आहे त, हे पाहन
ू याला काय वाटत असे ल?
राजवाड ातून बाहे र पड यापासून मला मु कुिलकेची आठवण झाली न हती.
आता ितची कमनीय आकृती एकदम मा या डो यांसमोर उभी रािहली. ती पु सून
टाक यासाठी मी या का यातले एक पान वाचू लागलो. ते का य असे होते :
‘कैलास पवत िकती उं च! याचे िशखर सदै व आकाशाचे चु ं बन घे त असते .
कैलासावर थं डीही भयं कर! िजकडे ितकडे शु भर् िहमाचे थर! जणू भगवान् शं करांनी
अं गाला चिचले ले भ मच वा याने उडून इकडे ितकडे पडले आहे ! असले हे थान
पावतीपरमे वरांनी आप या िनवासाकिरता का बरे िनवडले ? शं कर बोलून-चालून िनधन
आिण िदगं बर; यात या थळी तर खायला कंदमु ळे आिण पांघरायला व कले सु ा
िमळ याची पं चाईत.
मग यांनी आप या सं साराकिरता दुसरे थान का िनवडले नाही?
सां ग?ू
उमा-महे वरांना आप या प्रेमपूतीकिरता खराखु रा एकांत हवा होता. िजथे
कुणीही ये णार नाही, िजथे शं कराला उमे बरोबर मनसो त त
ू क् रीडा करता ये ईल, या
क् रीडे त हर यावर रागाने पट उधळू न टाकता ये ईल, ‘तु मचा वभावच असा! मनािव
काही झालं , की घातली राख डो यात!’ असे हणून उमा सून बस यावर ितला
बाहुपाशात बां धन
ू टाकू न ितचा सवा दरू करता ये ईल, असे िनवांत थळ भगवान
शं करांना हवे होते . हणूनच यांनी कैलासाची िनवड केली.
माझे हे सां गणे तु हां ला खोटे वाटते ? मग भगवान िव णूं ना जाऊन िवचारा. ते

तरी असे सागरा या तळाशी शे षाची श या पस न का पहुडले आहे त? आप या
एकांतसु खाचा कुणी भं ग क नये , हणूनच ना?’
हे का य वाचून सं पिवताच मु कुिलकेची मूती मा या डो यांपुढे मघापे ाही
अिधक मोहक प धारण क न उभी रािहली. माझे मन अशोकवनाकडे ओढ घे ऊ लागले .
सकाळी आपण ित यावर उगीच रागावलो, असे वाटले . जे घडले , यात ितची काय चूक
होती? ती काय केवळ आपणहन
ू –?
छे ! मु कुिलकेचा असा सारखा िवचार करीत राहणे बरे नाही. काल रात्री जे
घडले , ते पाप असे ल; अथवा नसे ल; पण ते आज घडता कामा नये , पु हा कधीही घडता
कामा नये .
मी पु हा का य वाचू लागलो :
‘ त्रीसारखी िवल ण दे वता ित्रभु वनात कुठे सापडे ल का? ित या बाहुपाशात
ब होणारे सदै व पराक् रम करीत असतात. मोठमोठे वीर आिण कवी यांची चिरत्रे पाहा.
उलट, ित या बाहुपाशापासून मु त राहणारे पराक् रमशू य जीवन कंठीत राहतात, असे
तिड-तापसी आिण साधु -सं यासी जगात काय थोडे आहे त?’
पु ढील का य वाचताना तर मी अिधकच अ व थ झालो :
‘हे रमणी! तु झा िप्रयकर फार िदवसांनी गावाहन
ू परत आला, हणून तो दृ टीला
पडताच तू लाजलीस आिण तु झे गाल लाल झाले , असे तु या मै ित्रणींना आिण
आ ते टांना वाटत आहे . या अरिसकांना व तु ि थतीची काय क पना असणार?
िप्रयकर आज ये ईल, उ ा ये ईल, हणून तू या या वाटे कडे डोळे लावून बसली
होतीस. रात्रीमागून रात्री जात हो या. प्र ये क रात्री आलोचन जागरण करीत होतीस
तू. वा याने दार वाजले , तरी तु ला वाटायचे , ‘आला, माझा िप्रयकर आला!’ तू धावत
जायचीस आिण दार उघडून पाहायचीस! मग िनराश होऊन परत श ये वर ये ऊन
बसायचीस.
पावसाची मु सळधार कोसळू लागली, हणजे तु या मनात यायचे , तो कुठे असे ल
बरे ? या वे ळी तो मागक् रम करीत असे ल, तर या पावसात याची व त्रे िभजून
ओलीिचं ब होतील. इथे हे सं कट या यावर कोसळले असते , तर याला घट् ट िमठी
मा न तरी मी माझी ऊब याला िदली असती; पण तो तर मा यापासून शे कडो योजने
दरू आहे . मी याला कसे साहा य करणार?
हे रमणी, अशा रीतीने तू रात्रीमागून रात्री काढ यास, जाग्रणाने तु झे डोळे
लाल झाले ; आज िप्रयकर िदसताच तु या डो यांतन
ू जे आनं दाश् वाहू लागले ,
यां याबरोबर डो यांतली ही सारी लाली वाहन
ू तु या गालां वर आली आहे . तु या
भोवतालचे लोक अरिसक आहे त, वे डे आहे त, हणून तू िप्रयकर िदसताच लाजलीस,
असे ते समजत आहे त. इतके लाजायला तू काय नववधू आहे स?’
या का या या पु ढचे ‘रजनी तोत्र’ वाच यावाचून राहवे ना मला–
‘सारे ॠिष-मु नी प्रातःकाळी सूयाला अ य दे तात. आमची बु ी प्रकािशत
कर, हणून याची प्राथना करतात.
हे रजनी, तु ला कुणीच अ य दे त नाही, तु झी कुणीच प्राथना करीत नाही; हणून
तू झुरत आहे स. वे डी आहे स तू! सूयापे ा तु झे भ त अिधक आहे त. प्र ये क घरात
डोकावून पाहा. तु या आगमनाने त ण-त णींची दयकमले प्रफुि लत झाले ली

िदसतील तु ला. प्र ये क घटका यांना यु गासारखी वाटत आहे . तू शीतल असलीस, तरी
यांची अं गे त त करीत आहे स, तू पु पे फुलवीत नसलीस, तरी आकाशात तारका आिण
प्रेमी जनां या अं गां वर रोमांच फुलिव यात तु झा हात कोण ध शकेल?
सूय कत याचा सं देश दे तो. तू प्रीतीचे गीत गाते स. सूय मनु याची बु ी
प्रकािशत करतो, तू या या दयात चांदणे फुलिवते स.
हे रजनी, तू जग माता आहे स. तू नसतीस, तर– अ टौप्रहर सूय या पृ वीवर
प्रकािशत होत रािहला असता, तर– माणसा या सा या कोमल भावना द ध होऊन
गे या अस या. आ मह ये वाचून याला मु तीचा दुसरा माग िदसला नसता.’
माधवाचा िनरोप घे ऊन मी रथात बसलो, ते हा या का यांनी मला धुं द क न
सोडले होते . शरीर तु षात झाले होते . रात्री या मधु र मृ ती वायु लहरींव न ये णा या मं द
सु गंधाप्रमाणे अ व थ क न सोडीत हो या.
सारथी राजवाड ा या रोखाने रथ चालवू लागला. ते हा मी एकदम ओरडलो,
‘सारथी, रथ थांबीव!’
रथ थांबवून याने िवचारले ,
‘काय, महाराज?’
‘कुठं चालला आहे स तू?’
राजवाड ाकडं .’
‘कुणी सां िगतलं तु ला ितकडं जायला?’
‘महाराजांनीच– दुपारी!’
आता कुठे मला मा या दुपार या सं क पाची आठवण झाली. या िबचा याची
काहीच चूक न हती. मी मृ द ू वरात हणालो,
‘रथ अशोकवनाकडं ने ! आज डोकं फार दुखतं य् माझं .’
अशोकवनात या महालात मी पाऊल टाकले , ते हा तो काल यासारखाच
सु स ज आिण सु शोिभत िदसला. ‘आज मी इकडं ये णार नाही.’ असे मु कुिलकेला सां गन
ू
मी गे लो होतो. असे असून ितने ही सारी िस ता ठे वावी, याचे मला नवल वाटले .
मा या मागोमाग ती महालात आली. ित या हातात म ाची एक सुं दर सु रई
होती. मी लटकी गं भीर मु दर् ा धारण क न ितला हणालो,
‘इथं म ठे वायचं नाही, अशी आईची आ ा आहे ना?’
ती हसून उद्गारली,
‘मी आपली दासी आहे . आपली इ छा...’
बोलता-बोलता ितने एका चषकात म ओतून तो मा या हातात िदला.
मी तो त डाला लावता-लावता मु कुिलकेला िवचारले ,
‘मी ये णार नाही, हणून सकाळी सां िगतलं होतं तु ला. असं असून...’
‘छे छे !’
‘ हणजे ?’
‘मी सं याकाळी ये णार आहे , असं च सां गन
ू गे ला होतात आपण!’
‘काही तरी बोलते यस
् तू!’
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‘खरं सां ग?ू , करं गळी उगीच दातात धर यासारखी क न ती हणाली, ‘बायकांचं
पु षां या िजभे कडं नसतं , ते डो यांकडं असतं !’

३६
सूय उगवत होता आिण मावळत होता. सूयादयानं तर अशोकवनातून नगरात
यावे , आईची आिण बाबांची चरणधूली म तकी यावी, मग सावकाश माधवाकडे जावे ,
या या सं गतीत का य, नृ य व सं गीत यां या आ वादात वतःला िवस न जावे , आिण
सूया तानं तर अशोकवनात परत यावे , असा माझा क् रम चालला होता. एकदा वाटे ,
ू िपते , हात- पाय हलवून
ता ा मु लासारखा हा जीवनक् रम आहे . ते जागे होते , दध
खे ळते आिण थोड ा वे ळाने पु हा झोपी जाते . िदवसातून अठरा-वीस तास ते िनद्राम न
असते . यामु ळेच िचं ता, दुःखं , मृ यू यां या का याकुट् ट साव या या या मनाला पश
क शकत नाहीत. एकदा वाटे , छे ! ही केवळ आ मवं चना आहे . मोहाचा पिहला ण ही
पापाची पिहली पायरी असते . ती पायरी आपण उतरलो. ती मोठी मोहक, र नखिचत
अशी पायरी आहे . पण िकतीही सुं दर असली, तरी ती अधःपाताची पायरी आहे ! ही
पायरी आप याला कुठे ने णार आहे ? भीषण गतत? भयाण दरीत? स त पाताळांत?
एखा ा णी मा या मनातले हे ं अ यं त भीषण व प धारण करी. दोन
उ म ह ींची ट कर सु हावी, यांची अं गे लाल र ताने माखून जावीत, वे षाने पु ढे
ये णा या एकाचा सु ळा भा यासारखा दुस या या अं गात घु सावा, दुस याने ितत याच
वे षाने वर केले ली स ड प्रहाराकिरता उचलले या गदे सारखी भासावी आिण हे सारे
भीत- भीत दु न पाहणा या िचमु क या बालकाचे मन गु दम न जाऊन, हे दृ य पाहतापाहता याने मूि छत पडावे ! तशी माझी ि थती होई या णी!
पण असा ण विचत ये ई.
एके िदवशी सं याकाळी एक कलापूण शृं गािरक नृ य पाहन
ू मी आिण माधव
परतलो. माधवाला या या घरी सोडून मी रथ अशोकवनाकडे ने याची सार याला आ ा
ू अमा यांचा िनरोप घे ऊन आला. बाबा चां गले
केली. इत यात वाड ाव न एक दत
शु ीवर आले होते . ‘ययु कुठं आहे ?’ हणून ते एकसारखे िवचारीत होते .
बाणा या वे गाने मी वाड ावर पोचलो. बाबां या महालात गे लो. यांची मु दर् ा
िवल ण िन ते ज िदसत होती– ग्रहण लागले या सूयासारखी! मा या मनात चर झाले .
बाबांनी मला जवळ बसिव याकिरता उजवा हात वर कर याचा प्रय न केला.
पण तो उचलताना यांना फार क ट होत असले ले िदसले . मला भडभडून आले . मा या
बाळपणा या दुख यात याच हाताने मला धीर िदला होता, पिह याविह या िचमु क या
पराक् रमात याच हाताने मला प्रो साहन िदले होते . तो हात हे माझे छत्र होते . तो हात
आता–
मा या पाप यां या कडा नकळत ओलाव या. बाबांनी मा यािशवाय सवांना
महालातून जा यािवषयी खु णेने सु चिवले . दासी गे या, अमा य गे ले, राजवै ही गे ले.
आई पाच-दहा पळे घु टमळली; पण बाबांना मला एकट ालाच काही तरी सां गायचे आहे ,
हे ल ात ये ताच िकंिचत अिन छे ने च तीही बाहे र गे यावर ितने महालाचे दार लावून

घे तले .
बाबां या उशाशी अने क मात्रा, चूण, भ मे आिण चाटणे ठे वली होती. यांतच
म ाची एक िचमु कली सु रई होती. ित याकडे क टाने बोट दाखवीत बाबा हणाले ,
‘मला थोडं म दे .’
राजवै बाबांना मधून मधून घोटभर म दे तात, हे मी पािहले होते . हणून
चषकात मी अगदी थोडे म ओतले . तो चषक यां या त डापाशी ने ला. या या याकडे
रोखून पाहत ते हणाले ,
‘पे ला– पे ला भ न दे मला–’
‘पण, बाबा, तु मचं प य–’
ते िवष णपणे हसले .
‘मला तु याशी पु कळ बोलायचं आहे . ते बोलायला श ती हवीय् मला– भरपूर
दे . उगीच– उगीच तीथासारखं –’
मी चषक भरला. तो यां या त डाला लावला. घु टके घे त-घे त यांनी ते म
सं पिवले . मग थोडा वे ळ ते डोळे िमटू न पडून रािहले . थोड ा वे ळाने यांनी ते उघडले .
मु दर् े व न ते उ लिसत झा याचे िदसत होते .
माझा हात हातात घे ऊन ते हणाले , ‘ययु , अजून जग याची फार फार इ छा
आहे मला. मला आयु य दे णारा कुणी िमळाला, तर याला मी माझं सारं रा यसु ा दे ईन.
पण–’
एक दीघ सु कारा सोडून ते िवल ण क ण दृ टीने मा याकडे टकमक पाहू
लागले . पु षिसं ह हणून बाबांचा ित्रभु वनात लौिकक होता; पण यांची ही आताची
दृ टी– ती िव हिरणाची होती, भे दरले या सशाची होती.
ते हळू हळू पु ढे हणाले ,
‘ययु , तु या हाती अितशय सं प न असं रा य दे ऊन मी जात आहे . ज मभर तू
सु खिवलासांत लोळत रािहलास, तरी ते यवि थत चाले ल. मी िसं हासनावर आलो, ते हा
द यूंचा फार उपद्रव होता. लोकांना अने क सु खसोयींची उणीव जाणवत होती.
रा य यव थाही– ते जाऊ दे . समृ अशा एका रा याचा वारसा तु ला दे ऊन मी–’
‘बाबा, तु म या कतृ वाची आिण पराक् रमाची मला पूण क पना आहे .
तु म यासार या िप या या पोटी ज म िमळायला भा य लागतं , हे मला–’
बाबा म ये च उद्गारले ,
‘आिण दुभा यही!’
मा या अं गावर काटा उभा रािहला. काय बोलावे , ते सु चेना.
बाबांना िमळाले ला शाप! या याशी या उद्गाराचा काही सं बंध असे ल का? की
यतीचे दुःख अजून यां या मनात सलत आहे ?
बाबा एक एक श द सावकाश बोलू लागले .
‘ययु , तु या िप यानं इं दर् ाचा पराभव केला होता, तो वगाचा राजा झाला होता,
हे तू लहानपणापासून ऐकत आला आहे स; पण ते इं दर् पद मला का सोडावं लागलं , ही
कथा–’
‘ती कुणीच सां िगतली नाही मला!’
भे सरू हा य करीत बाबा उद्गारले ,

‘राजाचे अवगु ण हा या या मृ यूनंतर लोकां या चचचा िवषय होतो. अं ? काय
बरं सां गत होतो मी तु ला? हं , आठवलं . इं दर् पदा या लोभानं माझी वृ ी पालटली. मी
गवानं फुगून गे लो. मा याएवढा पराक् रमी वीर ित्रभु वनात नाही, या क पने नं मी
मदो म झालो. ययु , एक गो ट िवस नकोस. पराक् रमाचा अिभमान िनराळा आिण
याचा उ माद िनराळा! इं दर् ाणीकडं भोगदासी हणून पाह यापयं त माझा उ माद
पराकोटीला पोचला... इं दर् ाणीनं एका अटीवर माझा वीकार कर याचं कबूल केलं . ती
अट हणजे , मा या पराक् रमाला शोभे ल, अशा अपूव वाहनात बसून मी ित या मं िदरात
जावं . ॠषींनी वाहन
ू ने लेली पालखी हे ित्रभु वनातलं अलौिकक वाहन होईल, असं ही
ितनं सु चिवलं . मी उ मादानं आधीच अं धळा झालो होतो, यात कामु कते ची भर
पडली...... मोठमोठ ा ॠषीं या खां ां वर वगीय र नांनी आलं कृत केले ली माझी
पालखी मी ठे वली. ॠषी पालखी वाहन
ू ने ऊ लागले ; पण यांची चाल मला मं दमं द वाटू
लागली. के हा एकदा इं दर् ाणी या मं िदरात जातो आिण ित या लाव याचा मनसो त
उपभोग घे तो, असं मला झालं होतं . मी िचडलो. वाहकांनी घाई करावी, हणून यांत या
एका या म तकावर मी लाथ मारली! तो– ते अग य ॠषी होते . यांनी ता काळ
शापवाणी उ चारली– आिण–’
शे वटचे श द बोलता-बोलता बाबांना धाप लागली. ते श द िकती अ प ट, िकती
कापरे होते !
यांना पु ढे बोलवे ना. यांनी पु हा म ा या या याकडे बोल दाखिवले . आता
लगे च यांना म दे णे हे मोठे कुप य होईल, असे वाटू न मी व थ रािहलो; पण यां या
मु दर् े वर प्रितिबं िबत होणा या याधी या वे दना मला पाहवे नात. मी पे ला अधामु धा
भरला आिण यां या त डाशी लावला.
ते वढ ा म ाने यांना पु हा हुशारी वाटू लागली. बोल याकिरता यांचे ओठ
हलत आहे त, असे पाहताच मी हणालो,
‘आता िवश्रांती या तु ही, बाबा– उ ा बोलू आपण.’
‘उ ा?’ एवढाच उद्गार यांनी काढला; पण यात अिखल िव वातले का य
भरले होते .
ते णभर अं तमु ख झाले . मग शांतपणे हणाले ,
‘ययु , ‘हा नहुष आिण याची मु लं कधीही सु खी होणार नाहीत!’ असा तो शाप
होता! आईबापां या चां ग या आिण वाईट अशा दो ही प्रकार या गो टींचा वारसा
मु लांना िमळतो. तो सृ टीचा िनयमच आहे . पण– या शापाचं शु लका ठ ज मतःच
तु यामागं लागायला नको होतं , असं राहन
ू -राहन
ू मला वाटतं . ययु , तु झा िपता अपराधी
आहे . याला मा कर! एकच गो ट ल ात ठे व– जीवना या मयादा कधी िवस नकोस.
या मी िवसरलो आिण–’
हताश मु दर् े ने बाबांनी डोळे िमटू न घे तले . या बोल यामु ळे यां यावर फार ताण
पडला आहे , हे िदसत होते . आता यांना पूण िवश्रांती हवी होती; पण ते वतःशीच
काही तरी पु टपु टत होते . मी वाकू न, कान दे ऊन ऐकू लागलो–
‘शाप, यित, मरण–’
हे श द मा या कानां वर पडले . मला राहवे ना. मी बोलून गे लो,
‘बाबा, यित िजवं त आहे !‘

झं झावाता या आवे गाने एखा ा घराची दारे ताडकन् उघडावीत, तसे यांचे डोळे
उघडले , यांनी घोग या वरात िवचारले ,
‘कुठं ?’
‘पूव आयावतात–’
‘कशाव न?’
‘मला भे टला होता तो.’
‘के हा?’
‘अ वमे धा या वे ळी.’
ते थरथर कापू लागले .
‘आिण इतके िदवस तू हे मा यापासून चो न ठे वलं स? वाथी, नीच, दु ट– मी
याला परत घे ऊन ये ईन िन मा यामागून तो राजा होईल, या भीतीनं तू याला–’
यां या त डून पु ढचा श द िनघे ना. मात्र ते अशा िविचत्र दृ टीने मा याकडे
पाहू लागले , की नकळत मी ओरडलो,
‘आई—’
आई, अमा य, राजवै , दासी- सव मं डळी आत आली. राजवै ांनी लगबगीने
कसले से चाटण बाबांना चाटिवले .
थोड ा वे ळाने यांना बरे वाटू लागले असावे . ते हळू च अमा यांना हणाले ,
‘अमा य, माझा ने म नाही आता. इं दर् ा या पराभवानं तरची माझी ती सु वणमु दर् ा
एकदा मला पाहू दे . ती पाहता- पाहता मला मरण ये ऊ दे . माणसानं िवजया या
उ मादात मरावं !’
बाबां या या श दांनी आई गडबडून गे ली. ती डोळे पु सू लागली. ितचे सां वन
कसे करावे , हे मला कळे ना.
अमा य ती सु वणमु दर् ा घे ऊन आले .
‘ती मा या हातात ा.’ बाबा हणाले . ती हातात घे ऊन मोठ ा क टाने ती
उलटी-सु लटी करीत ते हणाले , ‘िह यावर मा या पराक् रमाची खूण कुठं आहे ?
धनु यबाण- माझं धनु य- माझा बाण.’
अमा य या मु दर् े ची एक बाजू बाबांना दाखवून हणाले ,
‘या बाजूला धनु यबाणाचं िचत्र आहे .’
‘कुठं -कुठं ? ही सु वणमु दर् ा ती न हे ! मला फसवताय् तु ही!’
‘नाही, महाराज! या बाजूलाच ते िचत्र आहे !‘
‘मग ते मला का िदसत नाही? दुसरी बाजू दाखवा मला!’
अमा यांनी उलट बाजू बाबांपुढे धरली. बाबा एकाग्र दृ टीने ती पाहू लागले .
म ये च यांनी मला हाक मारली,
‘ययु –’
मी पु ढे झालो. बाबा मला हणाले ,
‘या सु वणमु दर् े वर काही अ रं आहे त का?’
‘आहे त.’
‘ती वाच, पाह!ू ’
‘जयतु जयतु नहुषः

‘ती अ रं मलाच का िदसत नाहीत! यांनीसु ा
ा का कट केलाय्
मा यािव !’
बाबांनी मला ती सु वणमु दर् ा दोन-तीनदा उलटीसु लटी करायला सां िगतले . मी
तशी ती केली. प्र ये क वे ळी एका बाजूला धनु यबाण व दुस या बाजूला ‘जयतु जयतु
नहुषः’ ही अ रे मला प ट िदसली. पण यांतले काहीही यांना िदसत न हते !
यां या डो यांतन
ू पाणी वाहू लागले . ते गदगदले या वरात हणाले ,
‘नाही– मला काही िदसत नाही! जयतु जयतु नहुषः! खोटं आहे हे सारं ! या
नहुषाचा आज पराजय होत आहे . मृ यू तो पराजय करीत आहे ! मृ यू! मला काही िदसत
नाही! मला-मला-!’
बोलता-बोलता ते िन चे ट झाले .
आई आपले हुंदके आवर याचा प्रय न करीत होती; पण शे वटी यांचा फोट
झालाच!
राजवै एका दासी या साहा याने बाबांना मात्रा चाटवू लागले .
चोरपावलांनी मृ यू महालात िशरला होता. तो कुणाला िदसत न हता, पण दय
गु दमरवून टाकणारी याची कृ ण छाया सवां या मु दर् ां वर पसरली होती.
मला ितथे उभे राहवे ना. दो ही हातांनी त ड झाकू न घे ऊन मी महालाबाहे र
आलो. रडावे से वाटत होते . पण रडे फुटत न हते .
थोड ा वे ळाने अमा य आिण राजवै बाहे र आले . राजवै मा या खां ावर
हात ठे वून हणाले ,
‘यु वराज, आता या मात्रेनं महाराजांना आराम वाटत आहे . या णी काळजी
कर यासारखं काही नाही; पण कोण या णी काय होईल- आता सारा भिरभार
परमे वरावर– तु ही अशोकवनात जाऊन िवश्रांती या. महाराजां या प्रकृतीत काही
चलिबचल झाली, तर अमा य तु हां ला त काळ कळवतील.’
अमा यांनी मान हलवून राजवै ां या बोल याला दुजोरा िदला.
इथे राहन
ू तरी काय करायचे ? आईचे दुःख एखा ा पु त याप्रमाणे मु काट ाने
पाहायचे ! बाबां या वे दना बघत एखा ा दगडाप्रमाणे व थ बसायचे !
माझा रथ राजपथाव न जाऊ लागला. िजकडे ितकडे लोकांचे थवे या थवे
िदसत होते . कुणी हसत-िखदळत होते . कुणी गीते गु णगु णत जात होते , कुणी चांद यात
रमतगमत िवहार करायला िनघाले होते . यां या या सु खा या दशनाने मी अिधकच
दुःखी झालो.
अशोकवनात या महालात मी पाऊल टाकले . ते हा मु कुिलका नटू नथटू न दारात
उभी होती. ित याशी एक अ रदे खील न बोलता मी आत गे लो. माझा वे ष
उतरिव यासाठी ती पु ढे झाली. मी ितला हाताने च ‘नको’ हणून खु णावले . ती चपापली,
दुसरीकडे पाहू लागली.
माझे मन चडफडत हणत होते :
ही दीडदमडीची दासी वतःला कोण समजते ? रं भा, उवशी, की ितलो मा?
ितकडे महाराज मृ यु श ये वर पडले आहे त आिण इकडे ही नट् टापट् टा क न मला भु लवू
पाहत आहे ! आज ना उ ा यु वराज िसं हासनावर बसे ल, तो राजा होईल, या याशी

असले नाजूक सं बंध असले , हणजे तो आपोआपच आप या मु ठीत राहील, हे सव
ल ात घे ऊन िहने आपले जाळे मा याभोवती पसरले असावे . तसे नसते , तर प्र ये क
िदवशी न या नवरीप्रमाणे नटू नथटू न, ती मला मोिहनी घाल याचा प्रय न का करीत
आहे ? इथली सारी सूतर् े िकती कौश याने ितने आप या हाती ठे वली आहे त! या कानाचे
या कानाला कळू दे त नाही काही! याचा हे तू दुसरा काय असणार? ितने मा याशी
केले ली सलगी– मा यासार या जगाचा अनु भव नसले या त णाशी चालले ले ितचे हे
प्रेमाचे नाटक– पापाची क पनासु ा नसले या एका यु वकाला अधःपाता या मागाला
लाव याकिरता ती करीत असले ली ही धडपडमु कुिलकेने भीतभीत िवचारले ,
‘भोजन के हा करणार?’
‘जे वायचं नाही मला आज.’
‘का?’
‘माझी इ छा नाही, हणून!’
‘पण मी आज मु ाम–’
‘तु झं सारं नाटक कळलं य् मला! उ ा सकाळी इथून वाडयावर मु काटयानं
चालती हो!- मला त डसु ा पाहायची इ छा नाही! तू-तू-चल... बाहे र जा! ल ात ठे व,
मी बोलाव यािशवाय या महालात पाऊल टाकायचं नाही!’
मी िचडलो होतो. रागावलो होतो. वतःवर, जगावर, मृ यूवर, मु कुिलकेवर! मी
काय बोलत होतो, हे माझे मलाच कळत न हते .
मु कुिलका भयभीत मु दर् े ने बाहे र गे ली. ती याली आहे , हे पाहन
ू मला बरे वाटले .
अं गावरला वे ष न उतरिवताच मी श ये वर अं ग टाकले .
एकदम मला बाबांची आठवण झाली. ती सु वणमु दर् ा- ित यावरली ती
िवजयिच हे पाह याची यांची धडपड- मघाशी यांना िदसे नासे झाले होते . आता-आता
कदािचत यां या हातापायांची हालचालसु ा थांबली असे ल! इं दर् ाला चळाचळा
कापिवणारा वीर अशी बाबांची कीती ित्रभु वनात दुमदुमत होती; पण आज यांना
आपला हात हालिवणे सु ा कठीण झाले आहे ! काही घटकांनी यांचे शरीर एक िनजीव
का ठ होईल.
मृ यूची अनािमक भीती मा या मनात पु हा िपं गा घालू लागली. एखा ा
याले या या बालकासारखा मी डोळे िमटू न व थ पडलो. हळू हळू िनद्रे या रा यात
िशरलो.
िकती वे ळ माझा डोळा लागला होता, कुणाला ठाऊक! मला जाग आली, ती
एका भयं कर व नामु ळे. या व नात बाबां या जागी ययाित मृ यु श ये वर पडला होता.
या या डो यांना काही िदसे नासे झाले होते . याचे हातपाय गार गार पडत चालले होते .
तो बोलू शकत न हता, हसू शकत न हता, रडू शकत न हता.
वे डयासारखा मी वतः या शरीराकडे – या या प्र ये क अवयवाकडे पाहू
लागलो. दे ह नाही, तर मं जुळ सं गीत नाही; तर सुं दर चं दर् ोदय नाही, दे ह नाही, तर
वािद ठ प वा ने नाहीत, दे ह नाही; तर सु वािसक फुले नाहीत, दे ह नाही; तर प्रेमळ
पश नाही! ज माला आ यापासून जे सु ख मी उपभोगले होते , या या उ मादाचा मी

अनु भव घे तला होता, या या या याशी मा या दे हाचा अगदी िनकटचा सं बंध होता. मी
हणून वतःचा उ ले ख करणारा ययाित या दे हापे ा िभ न आहे , की नाही, हे मला
सां गता ये त न हते . दे ह िनराळा, आ मा िनराळा, असे मी लहानपणापासून ऐकत आलो
होतो, पण पु हापु हा एक प्र न मा यापु ढे एखा ा अि न वाले पर् माणे नाचत जाऊ
लागला– ययाती या शरीरावाचून ययातीचा आ मा जगतात या कोण या सु खाचा
उपभोग घे ऊ शकणार आहे ?
मु कुिलकेवर आपण मघाशी उगीच रागावलो, असे वाटू लागले . राजवाड ा या
चार िभं ती या ित यासार या दासी या चार िदशा. ितला िबचारीला बाहे र या जगाची
काय क पना असणार? मला भु लवून आिण फसवून ितला काय िमळणार? यु वराज आपले
वामी आहे त, यां या सु खात कोणते ही यून पडू ायचे नाही, या भावने ने ती वागली.
असे असूनमी ितला हाक मारली,
‘मु कुिलके–’
ती बाहे र दाराशी कान दे ऊन उभी होती, की काय, कोण जाणे ! ितने हळू च दार
उघडले , पु हा ते हळू च लावले आिण एकेक पाऊल टाकत ती पु ढे आली. मं चकाजवळ
ये ताच खाली मान घालून ती उभी रािहली.
मी हणालो,
‘अशी का उभी रािहली आहे स? तु झं त ड पाहायची इ छा नाही, असं मी
मघाशी हटलं , हणून?’
ती गालांत या गालांत हसली असावी; पण ितने मान वर केली नाही.
मी पु हा हणालो,
‘एवढीशी थट् टासु ा कळत नाही तु ला? आता मान वर केलीस, तर बरं आहे !
नाही तर घोड ाला लगाम असतो ना, तसा तु झं त ड िफरवायला उ ापासून मी एक
लगाम–’
मान वर क न, मधु र ि मत करीत मु कुिलका मा याकडे पाहू लागली. ती
मघापासून बाहे र बहुधा रडत उभी असावी. यामु ळेच, की काय, पाऊस पडून गे यावर
सृ टी जशी अिधक सुं दर िदसते , तशी ती िदसत होती.
मी उठू न ित या खां ावर हात ठे वणार होतो; इत यात मा या कानां वर श द
पडला,
‘यु वराज–’
‘तू हाक मारलीस मला?’ मी ितला िवचारले .
ितने माने ने ‘नाही’ हणून सां िगतले ; पण ती हाक ितने ही ऐकली असावी. ती
मं चकापासून झटकन दरू झाली होती. कावरीबावरी होऊन ती दाराकडे पाहू लागली.
पु हा हाक आली,
‘यु वराज–’
मं चकासमोर या िभं तीतून कुणी तरी हाक मारीत होते . मी आश्रमातून आलो,
या िदवशी अमा यांनी सां िगतले या गो टीची आठवण झाली मला. राजवाड ापासून
अशोकवनापयं त असले ले भु यार– या भु यारा या वाटे ने कुणी तरी आले असावे !
मी िभं तीजवळ जाऊन ती नीट पािहली. म यभागी िभं त पोकळ होती. ितथे

िदसे ल, न िदसे ल, अशी एक लहान कळ होती. ती दाबताच मधला पु षभर उं चीचा भाग
झटकन् बाजूला झाला. भु यारा या वर या पायरीवर अमा यांचा से वक मं दार उभा होता.
तो काप या वराने हणाला,
‘यु वराज, वरा करा, महाराजांचा घटकेचासु ा...’
मु कुिलकेकडे वळू नसु ा न पाहता मी भु यारात या पिह या पायरीवर उतरलो, ते
गु त दार बं द क न घे तले आिण मं दार या मागून एखा ा कळसूतर् ी बाहुलीप्रमाणे
चालू लागलो.

३७
िबचारे राजगु ! माझे समाधान ते दुस या कुठ या मागाने क शकणार होते ?
ॠ वे दातील अस या अने क ॠचा ते घडाघडा पाठ हणत. यांचे घटकाघटका िववरण
करीत. मी यांचे बोलणे मु काट ाने ऐकू न घे ई. मात्र चरफडून मनात हणे ,
‘कुठं असतो हा माणसाचा आ मा? तो कसा िदसतो? काय करतो? दे हापे ा
िनराळं असं या यात काय आहे ? बाबांचा आ मा आता वानं दात म न होईल, हणून
राजगु मला सां गत आहे त. मग यां या अं यसं कारा या वे ळी िचता पे टिव यावर
पु रोिहतांनी ‘हे अि नदे वा! जो मृ त तु ला वधा हणून अपण केला आहे , याला
िपतरांकिरता पु हा उ प न कर. हा पु हा जीव धारण क न शरीर प्रा त करो. याला
शरीर प्रा त होवो,’ अशी जी प्राथना केली होती, ितचा अथ काय?’
या प्राथने त या क पने शी माझे मन उगीच क् रीडा करीत बसे . तो छं दच जडला
मला. बाबा पु हा कोणते शरीर धारण क न ये तील? यां या या पु नज मात मी यांना
ओळखू शकेन का? ते मला ओळखतील का? िमत्र हणून आमची भे ट होईल, की शत्
या ना याने ती होईल? बाबा माझे शत् होतील? छे ! मी बाबांचा वै री होईन? अश य!
अश य!
ययातीचा पु त्र हणून ज म घे यातच यांना आनं द वाटे ल! तसे होईल का? या
ज मात यांना आई ओळखील का? छे ! मनु याचा पु नज म ही केवळ एक किवक पना
नसे ल कशाव न?
असा िवचार मनात आला, की मी अितशय अ व थ होई. प्रहर िन प्रहर मी
मं चकावर पडून राही. अगदी कंटाळा आला, हणजे बाहे र या बागे कडे पाही. मग मला
लहानपणाची आठवण होई. या वे ळी बागे तील फुले जणू काय मु ले होती! यां याबरोबर
हसायला, खे ळायला, फुलायला मी उ सु क असे . आता फुले ही मा या ले खी नु सती फुले
झाली होती. रं गगं धांचे णभं गुर स दय घे ऊन आले ली या िवराट िव वातली एक ु दर् ,
िनजीव व तू! यां याकडे िकतीही डोळे भ न पािहले , तरी ती कुठ याही व नसृ टीत
मला घे ऊन जात नसत.
मग मा या मोठे पणाची चीड ये ई मला. वाटे , कशाला मी त ण झालो? कशाला
राजा झालो मी? य कुंडात या अ नीचे फुिलं ग आिण उ ानातली प्रफु ल पु पे यांचे
सारखे च आकषण असले ला तो ययाित कुठे गे ला? ते िनःशं क, िनभय, िनरागस बा य कुठे
गे ले?
आज मी अि नकण धरायला धावणार नाही. अ नी दाहक असतो, ते मला

कळते ! आज कोण याही कळीला माझे रह य सां गणार नाही. ती उ ा फुलणार आहे
आिण परवा कोमे जन
ू जाणार आहे , हे मला कळते !
ान हा मानवाला िमळणारा वर आहे , की शाप आहे ? यौवन हा जीवमात्राला
लाभणारा वर आहे , की शाप आहे ? यौवन हणजे वाध याची पिहली पायरी! मृ यू ही
वाध याची शे वटची पायरी! छे ! जे जीवाला भु लवून वाध याकडे ने ते, ते यौवन कसले !
याला वर कोण हणे ल? तो भयं कर शाप आहे .
शाप हा श द असा कुठू नही मनात आला, की बाबांनी अं तकाळी सां िगतले ली
यांची कहाणी आठवे . ‘हा नहुष आिण याची मु लं कधीही सु खी होणार नाहीत!’ ही
शापवाणी अि न वाळांनी कुणी तरी अं तिर ात अखं ड िलहीत आहे , असा भास होई.
तो शाप अधामु धा खरा झाला. बाबा सु खी झाले नाहीत. यांची शे वटची धडपड,
ती जग याची इ छा, ती अतृ ती- जो अपूव िवजय िमळिवला होता, याचे मारकसु ा
ते पाहू शकले नाहीत,
अग य ॠषींना बाबांनी उ म पणाने लाथ मारली होती. यांनी बाबांना शाप
िदला, ते बरोबर होते ; पण आ ही मु लांनी यांचा काय अपराध केला होता? मी तर या
वे ळी ज मालासु ा आलो न हतो! असे असून ज मभर एखा ा िपशाचाप्रमाणे हा शाप
माझी पाठ पु रवीत राहणार आहे का?
मनात ये ई, अ से उठावे आिण अग य ॠषी असतील ितथे – ते कैलासा या
िशखरावर तप चयला गे ले असले , तरी ितथे – जाऊन यांना िवचारावे ,
‘आ हां िन पाप मु लांना तु ही का शाप िदलात? हा याय कुठला? आईबापांनी
पाप करावे आिण मु लांनी याचे प्रायि च भोगावे ! दे वा या घरी याय नाहीच का?’
यतीने वीकारले ला िविचत्र जीवनक् रम मी पािहला होता. या शापामु ळे
बाळपणीच याला पळू न जा याची दुब ी झाली असे ल काय? मीही तसाच– ती
मु कुिलका– छे ! ते एक दुः व न होते !
बाबां या मृ यूमुळे मी राजा झालो. अिभषे काचा समारं भ के हा करावा, याचा
अमा यांबरोबर आई एकसारखा िवचारिविनमय करीत आहे . हवा तसा शु भमु हत
ू ितला
अजून िमळाला नाही!
िसं हासनावर बसूनही मी सु खी होणार नाही? हे कसे श य आहे ? मा या
अदृ टात परमे वराने काय िलहन
ू ठे वले आहे ?
मा या मनाची अशी मोठी िविचत्र बिधर अव था झाली होती. कुणाशी बोलू
नये , काही खाऊ नये , काही िपऊ नये , नु सते व थ पडून राहावे , असे वाटे . आई या
ल ात ती गो ट ये ऊन चु कली होती.
एके िदवशी ती मला हणाली,
‘ययु , तु झं काही दुखतखु पत आहे का? अशोकवनातली तु झी ती दासी मु कुिलका
काल आली होती. तु झा डोळा लागला होता, हणून तु ला न भे टता गे ली. मोठी गोड
आिण शहाणी मु लगी आहे हं ! ितला ितकडं ठे व यापे ा इकडं वाड ावर आणावी हणते
मी. ती हणत होती, ‘महाराज फार अबोल आहे त. अमु क हवं , तमु क हवं असा श दसु ा
आपणहन
ू कधी त डावर काढणार नाहीत! यां या डो यांत यांचं मन पाहावं लागतं िन
तसं वागावं लागतं .’ ितला घे ऊ का आज या आज बोलावून तु या से वेला?’
‘मु कुिलका एक वे डी िन तू सात वे डी! खरं सां गतो, आई, तु ला, माझं मन कशातच

रमे नासं झालं आहे . हे सारं वै भव सोडावं आिण–’
समो न एखादा साप सळसळत जावा, तशी आईची मु दर् ा झाली. माझा हात
घट् ट धरीत ती हणाली,
‘ययु , तू लहानपणी मला वचन िदलं आहे स, आठवतं का?’
ितला हसव याकिरता मी हणालो,
‘लहानपणी प्र ये क िदवशी एक वचन दे त होतो मी तु ला, यामु ळं मा या
डो यात वचनांची इतकी गदी झाली आहे , की कुठलं च वचन आता नीट आठवत नाही!’
‘असा लबाड आहे स पिह यापा नं ! बाजू अं गावर आली, की–’
णभर मनात आले , यतीची सारी कथा आईला सां गावी आिण ितला हणावे ,
‘तू या याकडे जा- तु या माये या पाशात याला बां धन
ू परत आण. तो थोरला
भाऊ आहे . तो राजा होऊ दे . माझं मन उदास झालं आहे . मला रा य नको, काही काही
नको!’
छे ! या िदवशी नकळत मा या त डून बाबां या समोर यतीचे नाव िनघाले .
बाबांचा मन ताप मात्र वाढला. यित कुठे तरी िजवं त आहे , असे सां िगत याने आईला
कसले सु ख होणार आहे ? ती याला शोधायला िनघाली, तर यित डो यांतले पाणी पाहन
ू
थोडाच परत ये णार आहे ? िसं ह, वाघ माणसाळिवणे सोपे आहे ; पण यतीसारखा हठयोगी–
खरे च यती या आयु याचा शे वट काय होणार आहे ? ई वरी सा ा काराचे िशखर या
मागाने तो गाठू शकेल का? या िशखरावर जाऊन तो उभा रािहला, तर सारे जग याचे
कौतु क करील, थोर तप वी हणून ित्रभु वनात याची प्र याती होईल; पण या
िशखरा या रोखाने एकेक पाऊल टाकीत वै रा याचा िहमपवत चढत असताना याचा
पाय कुठे घसरला, तर? या पवतावरले िहम एकदम िवतळू लागून तो यात पु रला गे ला,
तर?
मी काहीच बोलत नाही, असे पाहन
ू आई हणाली,
‘आज ना उ ा तु झं मन ता यावर ये ईल, हणून पु कळ िदवस वाट पािहली मी;
पण पिह यापा नं पाहते य् मी, तू फार फार हट् टी आहे स! तू तरी काय करशील? तु मचं
घराणं च तसं आहे ! आता तर काय! बालहट् टात राजहट् टाची भर पडलीय्. पण तु ला जसा
राजहट् ट करता ये तो, तसा मलाही राजमाता हणून अिधकार चालिवता ये तो, ययू, तू
असा उदास का झाला आहे स, सां ग?ू ’
िकती झाले , तरी ते आईचे दय होते ! मु ला या पायाला साधा काटा टोचला,
तरी आप या डो यांत गं गा-यमु ना आणणारे ! एखा ा िनजीव िशले सारखी मा या
मनाला बिधरता आली होती. असे का हावे , हे माझे मलाच नीट समजत न हते ... मग
आई मा या िविचत्र वागणु कीने गडबडून गे ली असली, तर यात नवल कसले ?
बोल याचा िवषय बदलावा, हणून मी हणालो,
‘आई, तू मायाळू आहे स, हे मला ठाऊक होतं ; पण तू अं त ानी आहे स, हे –’
‘हे हातारपणी प्रा त होणारं अं त ान आहे , बाबा-!’
‘ हणजे ?’
ती हसत उद्गारली,
‘अरे वे ड ा! तु या वयाची मी एकदा होते च, की नाही?’
‘मग?’

‘ या वे ळी मला काय वाटलं होतं , हे मला थोडं तरी आठवत असे लच, की नाही?’
‘हे बघ, आई, मी पडलो पु ष! तु मची बायकांची ही उखा यांची भाषा कळत
नाही मला! सरळ सां ग कशी, तु या मनात काय आहे , ते !’
‘तु या दोन हातांचे चार हात झाले , की तु झं डोकं ता यावर ये ईल, असं ...’
‘हा शोध तू वतःवरनं लावलास?’
‘ यात एवढं नवल कसलं आलं य!् माझं ल न झालं , ते हा तु याहन
ू पु कळ
लहान होते मी. आईला सोडून ये ताना ब्र ांड आठवलं मला! वाटलं , सासरी एक
िदवससु ा काही आपण सु खानं नांदणार नाही!’
‘मग? पु ढं काय झालं ?’
‘पु ढं काय हायचं ? जे जगात घरोघर होतं , मु लींमुलींगिणक होतं , ते च! हां हां
हणता मी मा या सं सारात रमून गे ले. आईला पार िवसरले . हणून हणते , हा
अिभषे काचा समारं भ लवकर उरकू न टाकू या. मग तु ला आवडे ल, या राजक ये शी’
समारं भाची ितथी िनि चत कर यासाठी आई हसत-हसत िनघून गे ली.
ित या शे वट या श दांनी मा या मनात मधु र क पनातरं ग िनमाण हायला हवे
होते . मी हि तनापूरचा राजा झालो होतो. सुं दरांतली सुं दर राजक या हवी, अ सरे ला
लाजवील, अशी राजक या हवी– हणून मी हट् ट धरला, तरी तो पु रिवला जाईल, हे
उघड होते . जीवना या प्रवासात आपली सहचािरणी होणारी ही त्रैलो यसुं दरी कुठं
असे ल? ती या वे ळी काय करीत असे ल? आम या जीवनाचे ओघ एखा ा अकि पत
का यमय प तीने एकित्रत होतील, की वयं वरासार या राजकुलाला शोभणा या रीतीने
आपण प्रीती या रा यात प्रवे श क ? या आिण अशा प्रकार या अने क यौवनसु लभ
आिण क पनार य प्र नांनी मा या मनाला गु दगु या करायला ह या हो या!
पण मी िवचार करीत रािहलो, तो आईचा! बाबां या आजारात शे वटी शे वटी
ित याकडे पाहणे मला मोठे कठीण वाटे . ित या डो यांत दाटले ले दुःख पाहवत नसे
मला! बिलदाना या वे दीपाशी उ या केले या मु या प्रा यासारखी ितची मु दर् ा वाटे .
बाबां या मृ यूने ती हाय खाईल आिण यां या पाठोपाठ मला सोडून जाईल, या
क पने नेच अने कदा मला अ यं त अ व थ क न सोडले होते .
पण जे प्र य घडले , ते मा या क पने पे ा अगदी िनराळे ! पिहले काही िदवस
ती दुःखी िदसली- पण िकती लवकर राजमाता हणून ितने घरची-बाहे रची सारी सूतर् े
आप या हाती घे तली! प्र ये क गो टीत ती मोठ ा उ साहाने ल घालू लागली. ित या
मु दर् े वरली वाध याची छाया सायं कालीन छायांची आठवण क न दे ईनाशी झाली.
ित या हालचालींत चपळपणा आला. ती जीवनरसाची गोडी न याने चाखत आहे , असे
वाटू लागले .
मा या उदास वृ ी या पा वभूमीवर ित या उ साही मूतीचे िचत्र अिधकच
उठू न िदसे - िनदान मला तरी! कृ णमे घमाले तन
ू वीज चमकावी, तसे !
याचे यौवनपु प नु कते च उमलू लागले होते , तो ययाित हाता यासारखा
िनि क् रय आिण नीरस झाला होता; आिण िजचे जीवनपु प कोमे जू लागले होते , ती
याची आई एखा ा त णीप्रमाणे प्र ये क गो टीत मनःपूवक रस घे त होती, न या
न या व नांत आिण सं क पांत गढून जात होती.

ितचे सु ख बाबां वर सव वी अवलं बन
ू आहे , ही माझी क पना िकती िनराधार
होती!
या जगात जो तो आपाप याकिरता जगतो, हे च खरे . वृ वे लींची मु ळे जशी
जवळ या ओला याकडे वळतात, तशी माणसे ही सु खासाठी िनकट या लोकांचा आधार
शोधतात. याला जग कधी प्रेम हणते , कधी प्रीती हणते , कधी मै तर् ी हणते ; पण
खरोखरच ते आ मप्रेमच असते . एका बाजूचा ओलावा नाहीसा झाला, तर वृ वे ली
सु कून जात नाहीत; यांची मु ळे दुस या बाजूला कुठे ओलावा आहे – मग तो जवळ असो,
नाही तर दरू असो- हे पाहू लागतात. तो शोधून ती टवटवीत राहतात.
आईचा नवा उ साह असाच िनमाण झाला असावा! महाराणी हणून ती
परवापरवापयं त िमरवीत होती. पण एवढ ा ऐ वयातही ती वतं तर् कुठे होती?
स दया या बळावर पतीला मु ठीत ठे व यातच ितचे मोठे पण अवलं बन
ू न हते का? बाबा
इं दर् ाणी या मोहात पडले , ते हा ितला केवढा मन ताप झाला असे ल! ती िकती कुढली
असे ल, िकती रडली असे ल! जे पु सायला कुणाचाही प्रेमळ हात जवळ नाही, असे उ ण
अश् गाळू न श ये वरली उशी ओलीिचं ब करीत ितने रात्री या रात्री काढ या
असतील!
ू मला पाजले नाही, याचे कारण थोर
लहानपणी आई हणून ितने आपले दध
पु षाची प नी होणा या त्रीचे दुःखच असावे ! वा स यापे ा स दयाची काळजी करणे
आव यक होते ितला! पती हे ितचे सव व होते . असे असून, या यावर ितचा अिधकार
चालत न हता; पण या यावाचून ितला दुसरी गती न हती.
आज ती भीती रािहली न हती. ती काळजी उरली न हती. ती राजमाता झाली
होती. पु त्रावर असले या माते या अिधकाराची जाणीव ित या बोल या-चाल यांतन
ू
पावलोपावली प्रकट होत होती.
आईिवषयी मी िवचार करीत असतानाच ने हमीप्रमाणे माधव मा या
समाचाराला आला; पण आज तो एकटा न हता. या याबरोबर तारका आली होती. या
अवखळ मु लीकडे पाहताच माझे मन प्रस न झाले . ितला जवळ बोलावून घे ऊन
िवचारले ,
‘काय, तारकादे वी, तु म या बाहुलीला शे वटी नवरा िमळाला, की नाही?’
तारकेने माने ने ‘होय’ हटले . पण मा याकडे न पाहता आिण मा याशी एक
श दसु ा न बोलता ती महालाकडे इकडे ितकडे पाहू लागली.
‘नवरा चां गला आहे ना?’
ती माने ने ‘नाही’ हणाली; पण त डातून मात्र चकार श द काढला नाही ितने !
ित या या मौनव्रताचे कारण काय मला कळे ना. मी हसत-हसत प्र न केला,
‘चां गला नाही, हणजे काय? बाहु यासारखा बाहुला आहे ना?’
ती नाक मु रडत हणाली,
‘नकता नवला आहे तो!’
‘ यात काय आहे ? ह ीनं पाय िदला असे ल या या नाकावर! जगात नकटे नवरे
पु कळ असतात– िन नकट ा बायकासु ा!’
‘िन बोबलं बोलतो तो!’

बाहुला बोबडे बोलतो? हा काय चम कार आहे , ते मला कळे ना!
मी माधवकडे पाहन
ू हणलो,
‘मोठमोठ ा पं िडता या घरचे पशु प ीसु ा वे दांतचचा करीत असतात, असं
ऐकलं होतं मी, पण हा प्रकार याहन
ू ही अपूव िदसतो!’
‘ याचं बोबडं बोलणं िहनं व नात ऐकलं , हणे !’ माधव हणाला.
मी मनापासून हसलो.
तारका मात्र घु मीच रािहली.
माधव मला हणाला,
‘ही मु ाम महाराजांकडे आली आहे आज!’
‘ती का, बु वा? या नकट ा नव याचं नाक चां गलं उं च करायला? मग
राजवै ांना बोलावून घे ऊ या, िन िवचा या; नाही तर एखा ा सु ताराला! काय, तारके?’
आता कुठे ‘ऊं ह!ू ’ हा उद्गार ित या त डून बाहे र पडला.
‘मग काय हवं य् तु ला?’
खाल या माने ने मा याकडे पािह यासारखे करीत ती हणाली,
‘तु मी आता महालाज झालात ना?’
‘हो.’
‘आता तु ही िशं हावल बसनाल?’
‘िसं हावर?’
‘हो िशं हावर! काका हणत होते !’
ित या बोल याचा रोख आता कुठे मा या ल ात आला. मी हसत-हसत
हणालो,
‘राजाला िसं हासनावर बसावं च लागतं . नाही तर याला राजा कोण हणे ल?’
‘तो िशं ह यावतो का?’
मी गं भीरपणाने उ र िदले ,
‘अं हं . तो हातारा असतो. याचे बहुते क दात पाडले ले असतात.’
‘तो यावनाल नाही ना मला?’
‘नाही?’
‘मग मला तु मची लानी कलाल?’
अ से ! तारका माझी राणी हो याकिरता आली होती! वयं वराचा हा अभूतपूव
प्रकार पाहन
ू मा या मनात हा या या उक या फुटत हो या, पण तारकेचा िवरस होऊ
नये , हणून मी खोटी गं भीर मु दर् ा धारण केली. माधवालाही न हस यािवषयी डो यांनी
खु णिवले .
‘तू राणी होऊन काय करणार आहे स?’ मी तारकेला प्र न केला.
मोठे गोड हातवारे करीत ती हणाली,
‘मी लानी झाले , मं जे आजी मला हं तलु नातून उथवनाल नाही, मी लानी झाले ,
मं जे खूप खूप दािगने िमळतील माला, भावलीला घालायला! मी लानी झाले , मं जे... ’
राणी हो याचे अने क फायदे िवचारपूवक ितने शोधून काढले होते . इतकेच न हे ,
तर ते त डपाठ क न आली होती ती! ते सारे ितने मला गोड बोबड ा बोलांनी सां िगतले ,
पण माझे ित या बोल याकडे ल न हते . मात्र ित या या इव या इव या व नातील

बालमनाचा हे वा वाटत होता मला!
राणी हो याचे सव फायदे ितने मला सां िगत यावर मी हणालो,
‘फार लहान आहे स तू अजून. मोठी झालीस, हणजे मी तु ला माझी राणी करीन
हं !’
खूप खूप खाऊ दे ऊन मी तारकेचा िनरोप घे तला.
सं याकाळी अं िगरस महषीं या आश्रमातून दोन िश य यांचे पत्र घे ऊन आले .
ते वाचून तारके या या िनरागस जगातून मी अगदी िनरा या जगात गे लो. भगवान्
अं िगरसांनी िलिहले होते :
’ नहुषमहाराजां या दे हावसानानं तर काही काळानं मी तु ला हे पत्र पाठवीत
आहे .
म यं तरी मी आश्रमातच न हतो, हणून हा िवलं ब होत आहे .
तु या पाठोपाठ कच सं जीवनी िव ा सं पादन कर यासाठी वृ षप या या रा यात
गे ला. आपला शां ितय िनिव न सं पला होता; पण दे व- दै यांचं यु थांबिव या या
कामी आमची पु याई पु री पडली नाही, हे उघड झालं होतं . डो यांसमोर अमं गल
घडत असताना हात जोडून व थ बस यात पु षाथ नाही, हणून िशवतीथावर
जाऊन ितथं एकांतात पु र चरण कर याचा सं क प मी केला आिण आश्रम सोडला.
तो सं क प पु रा क न आश्रमाकडे परत ये त असताना मागात नहुषमहाराजां या
िनधनाची वाता कळली. आज इथं आ यावर तु ला चार श द िलहायला बसलो.
ययाित, मृ यू हा जीवमात्राला िजतका अिप्रय, िततकाच अपिरहाय आहे . तो
सृ ि टचक् राचा ज माइतकाच नाट पूण आिण रह यमय भाग आहे . वसं त ॠतूत
वृ ावर हळू च डोकावणारी तांबस
ू , कोमल पालवी जशी आिदश तीची लीला आहे ,
तशी िशिशरात गळू न पडणारी जीण िपवळी पणं ही सु ा ितचीच क् रीडा आहे . या
दृ टीनं च आपण मृ यूकडं पािहलं पािहजे . उदया त, ग्री म-वषा, प्रकाश-छाया,
िदवस-रात्र, त्री- पु ष, सु ख-दुःख, शरीर व आ मा, ज म आिण मृ यू या सव
अभे जोड ा आहे त. जीवनाचं हे ं ा मक य त व प आहे . या सव आड याउ या धा यांनीच आिदश ती िव वा या िवलासाची आिण िवकासाची व त्रं िवणीत
असते .
नहुषमहाराज मोठे पराक् रमी होते . तो पराक् रम तु ला प्रेरक होवो, प्रजा ही राजाला
लाभले ली कामधे नु होय. ितची से वा हातून सदै व घडो. धमाशी िवरोध नसले या
अथकामांची कृपादृ टी तु यावर अहोरात्र राहो. आिदश तीपाशी माझी सदै व हीच
प्राथना राहील.
पत्र इथं च पु रं करणार होतो; पण अमं गल वाता कधी एकटी ये त नाही, याचं दुदवानं
प्र यं तर ये त आहे .
रा सरा या या सीमे व न आले ला एक ॠिषकुमार सां गत आहे – कचानं या रा यात
प्रवे श केला. शु क्राचायांनी याला आपला िश य हो याची सं धी िदली. भि तभावानं
व अखं ड से वेनं आपण आप या गु ं ना प्रस न क आिण आज ना उ ा सं जीवनी
िमळवूच िमळवू, अशी आशा कचाला वाटू लागली. सं जीवनी या साहा यानं दे वांना
धु ळीला िमळवून आपण वगात प्रवे श क , अशी रा सांची क पना होती. ते

कचाचा े ष क लागले . तो िन य िनयमाप्रमाणं गु ं या गाई चरायला घे ऊन गे ला
असताना रा सांनी याचा अ यं त क् रपणानं वध केला. यांनी या या दे हाचे तु कडे
तु कडे क न ते लांड यांपुढं टाकले !
या ॠिषकुमाराला एवढीच मािहती िमळाली. तीही मोठ ा क टानं ! रा सरा यात
प्रवे श िमळिवणं आिण ितथून बाहे र पडणं अितशय अवघड होऊन बसलं आहे .
सीमे वरती अने क ॠिषकुमार िजवावर उदार होऊन हे काय करीत आहे त.
आता यांचं काय तरी काय उरलं , हणा? कचाचा अशा रीतीनं अं त झा यावर–
ययाित, वर या चार-पाच ओळींतले काही श द अितशय पु सट झाले आहे त. या
ओळींवर नकळत मा या डो यांतन
ू अश् िबं द ू पडले . हे अश् आवर याचा
परमावधीचा प्रय न मी केला; पण ॠषी झालो, सं यासी झालो, िवर त झालो, तरी
माणूसच आहे ! कचा या गु णां या मरणानं माझं मन याकू ळ होऊन गे लं आहे . सारीच
माणसं काही मं गल आिण काही अमं गल प्रवृ ी घे ऊनच या जगात ज माला ये तात.
पण िक ये कांत– फार थोड ांत हटलं , तरी चाले ल– मं गल प्रवृ ीचं दशन अितशय
उ कटते नं होतं . पवताचं िशखर जसं गगनतचु ं बी होऊ इि छतं , तशी यांची मनं
असतात, यांना उदा ाचं अिनवार आकषण असतं . कचाचा हा वभाविवशे ष मला
मोठा मोलाचा वाटे .
दे व-दै यांचं यु थांबिव याचं फार मोठं काय या या हातून होणार
आहे , अशी मी आशा बाळगून होतो, पण–
आशा करणं मानवा या हाती आहे ; ती सफल होणं –
ज ममृ यू ही अभे जोडी आहे , असं वर मी तु ला िलहिलं ! आिण आता मीच कचा या
मृ यूचा शोक करीत सु टलो आहे ! हे पाहन
ू तू मनात मला हसशील. जगातलं
ु
त व ान दस याला सां ग याकिरताच असतं , की काय, अशी शं काही तु या मनात
ये ईल, पण माझे वृ ाचे बोल ल ात ठे व– या ं पूण जीवनात त व ान हाच
मानवाचा अं ितम आधार आहे .
राजमाते चं दुःख मला कळतं . तु या स कृ यांनी ितला ित या दुःखाचा लवकरच िवसर
पडो, अशी आिदश तीकडे माझी प्राथना आहे .
तू राजा झालास. तु ला बहुचनानं सं बोधावं , असं पत्र िलहायला बसलो, ते हा मनात
आलं . पण बहुवचनापे ा एकवचन माणसाचं प्रेम अिधक चां ग या रीतीनं प्रगट क
शकतं , खरं ना?‘
अं िगरसां या पत्रातील एकच भाग मला दय पशी वाटला. तो हणजे ,
कचा या मृ यूने यां या डो यांतील ओघळले ले अश् आिण आसवांनी पु सट केले ले ते
पत्रातले श द! बाकी सव त व ान होते . नु सते
त व ान!
पण मनु य त व ानावर जगतो का? छे ! आशे वर जगतो, व नां वर जगतो,
प्रीतीवर जगतो, ऐ वयावर जगतो, पराक् रमावर जगतो; पण केवळ त व ानावर? ते
कसे श य आहे ? या जटाधारी ॠिष-मु नींना िजथं ितथं त व ान घु सड याची भारी हौस
असते .
मात्र या पत्रात प्रगट झाले या कचा या वीरवृ ीने माझे मन मोहन
ू गे ले.
वाटले , राजा असावा, तर असा! से नापती असावा, तर असा! कचाला बृ ह पती या पोटी

ज माला घाल यात फार मोठी चूक केली ब्र दे वाने ! िनःश त्र असूनही तो िकती
िनभय होता! वधा या वे ळी याची मु दर् ा कशी िवजे सारखी लखलखली असे ल!
ग यात या द्रा ां या माळे शी खे ळत तो या दु ट दै यांना हणाला असे ल,
‘तु ही मा या दे हाचे तु कडे क शकाल; पण मा या आ याचे ? याचे तु कडे
तु हां ला करता ये णार नाहीत. तो अमर आहे !’
या यासारखे काही तरी साहस करायचे सोडून, मी िनि क् रय जीवन कंठीत
राजमहालात पडलो होतो. माझा मलाच राग आला. वाटले , रा यात या वे ळी कुठे तरी
द यूंची प्रचं ड उठावणी हायला हवी होती. हणजे आपोआप मा या पराक् रमाला
आ हान िमळाले असते . होमकुंडातली राख चाळिवली, की अि न वाला जशी उफाळू न
ये ते, तसा या िनि क् रय झाले या ययातीतून उ साही ययाित िनमाण झाला असता!
माणसाचे यु यु सू मन लोखं डी श त्रासारखे आहे . ते सतत वापरावे लागते , नाही तर ते
गं जन
ू जाते .
पण बाबां या मृ यूनंतरसु ा कुठे ही, कसलाही उठाव झाला न हता. रा याचा
रथ कसा सु रळीत चालला होता आिण मी एका र नजिडत िपं ज यातला प ी होऊन
पडलो होतो.
कच ग डासारखा उं च-उं च अं तराळात, नील-नील गगनात भरा या मारीत गे ला.
आपणही असे च कुठे तरी जावे , कोणते तरी अपूव साहस करावे , असे मला वाटू लागले .
सारी रात्र मी या एका िवचारात घालिवली.
पहाटे मला एक व न पडले . या व नात यित मला हणत होता :
‘नीच, वाथी, दु ट कुठला! रा यावर तु झा काय अिधकार आहे ? मी िजवं त आहे ,
हे तु ला ठाऊक होतं ; पण ते मु ाम लपवून ठे वलं स तू आईपासनं ! चल, ऊठ, दरू हो या
िसं हासनावरनं , नाही तर आ ा या आता शाप दे ऊन, तु ला जाळू न, भ म क न टाकीन!’
हे श द ऐकताच मी जागा झालो. तसाच उठलो. आईला हाक मारली,
अ वमे धा या वे ळी यतीची झाले ली भे ट आिण आज पडले ले व न ितला सां िगतले .
ती प्रथम ग धळली. मा या डो यांत खोल पाहत ितने िवचारले ,
‘ययु , हे तू सारं खरं बोलतोय्स ना?’
‘बाबांची शपथ घे ऊन सां गतो, मी तु ला–’
उपरोधपूण वरात ती हणाली,
‘दुसरी कुठलीही शपथ घे , तु झे वडील पराक् रमी होते , अगदी इं दर् ाचा पराभव
करणारे होते ; पण मा यापाशी घे तले या कुठ याच शपथा यांनी पाळ या नाहीत! माझं
ते दुःख–’
बाबां िवषयी असले अिध े पाचे बोलणे आई या त डून मी प्रथमच ऐकत होतो,
या दोघांची एकमे कां वर प्रीती होती, असे मी समजत आलो होतो; ते पण एक नाटक
होते ? या नाटकातली प नीची भूिमका आई हसतमु खाने आिण िवल ण कौश याने
वठवीत आली होती, याची जाणीव प्रथम आजच मला झाली, ती होताच मनाला
िवल ण वे दना झा या.
आई मा या पाठीव न हात िफरवून हणाली,
‘ याचं जळतं , याला कळतं , बाबा! तू पु ष आहे स. त्रीचं दुःख तु ला कधीच
समजायचं नाही. एखादं माणूस िकतीही आवडतं असलं , तरी ज मभर या या

ताटाखालचं मांजर होऊन राहणं –’
ती िकंिचं त थांबली. मग आवं ढा िगळू न हणाली,
‘मी महाराणी न हते , ययु , महादासी होते ! यां या तालावर ज मभर मी नाचले !
आता तशी नाचणार नाही मी. नव यापे ा मु लावर त्रीचा अिधकार अिधक असतो.
मूल ित या र तमांसाचं असतं .’
ती जे बोलली होती, ते स य असे ल; पण ते फार कठोर स य होते – यामु ळेच
मला ते ऐकवे ना.
ितचे सां वन कर याकिरता मी हणाले ,
‘आई, तु ला दुःख होईल, असं कधी काही करणार नाही मी.’
बोलता-बोलता मी आवे गाने उठलो आिण ित या पायावर हात ठे वला.
मा या या पशाने आिण उद्गारांनी ती शांत झाली. माझे दो ही हात ध न
ितने मला वर उठिवले , भरले या डो यांनी ितने मा या त डाव न हात िफरिवला.
मी पूव आयावतात जाऊन यतीचा शोध करावा, या गो टीला ितने आढे वेढे घे त
सं मती िदली. माझे जाणे गु त ठे वावे , मा याबरोबर आव यक ते वढीच माणसे असावीत,
हे ही ितला पटले . मात्र यित भे टला नाही आिण याचा िनि चत ठाविठकाणा कळला
नाही, तर मी सरळ हि तनापु राला परत यावे , अशी अट ितने घातली. मी ती कबूल केली.
मा याबरोबर ये याची ितची इ छा होती; पण एक तर इत या दरू या प्रवासाची दगदग
ितला सोसवली नसती. दुसरे , राजधानीत यु वराज नाही आिण राजमाताही नाही, असे
होणे बरे न हते .
अिभषे काऐवजी प्रवासाची िस ता ती क लागली. अगदी ितत या उ साहाने .
मं दार हा अमा यांचा अितशय िव वासू से वक होता. याला माझा शरीरर क हणून
पाठिव याचे ितने ठरिवले . वाटे त माझे कोण याही प्रकारचे हाल होऊ नये त, हणून
िनरिनरा या प्रकारची कामे करणा या से वकांपर् माणे एक-दोन दासीही पाठिव याचे ितने
िनि चत केले . ती मला हणाली,
‘ती मु कुिलका मोठी हुशार आहे . ितला दे ऊ का तु याबरोबर?’
णभर माझे मन द्िवधा झाले . मग िनधाराने मी उद्गारलो,
‘ित यापे ा किलका बरी नाही का? ती अिधक अनु भवी आहे . मा यावर फार
मायाही आहे ितची!’
‘पण किलका इथं कुठं आहे ?’
पु कळ िदवसांत किलकेला मी पािहले न हते ; पण ती राजवाड ात नाही, हे
कधीही मा या ल ात आले न हते . मी िवचारले ,
‘कुठं गे लीय् ती?’
‘दरू िहमालया या एका खे ड ात.’
‘ती कशाला?’
‘कशाला हणजे ? मु लीचा सं सार पाहायला!’
‘ हणजे ? अलकेचं ल न कधी झालं ?’
‘कधीच! तू शां ितय ाला गे ला होतास ना? ते हा.’
‘मला कसं कळलं नाही ते ?’
‘तु ला काय कळवायचं यात? दासी या मु लीचं ल न िन बाहुलीचं ल न ही

दो ही सारखीच!’
मी काहीच बोललो नाही.
आई आप या पु ढ या सं क पा या तं दर् ीत बोलू लागली,
‘तू परत ये ईपयं त मी दोन सुं दर राजक या पाहन
ू ठे वते हं !’
मी हसत िवचारले ,
‘ हणजे ? माझी एकदम दोन ल नं करणार आहे स, की काय, तू?’
‘तसं नाही, रे ! एक तु झी बायको िन दुसरी-दुसरी–’
बोलावे , की बोलू नये , हे ितला कळे ना. एखा ा लहान मु लीसारखी ती गडबडली.
शे वटी धीर क न ती हणाली,
‘यित आला, तर याचं नको का ल न करायला?’
माझी राणी हायला आले या तारकेत आिण यतीचे ल न करायला िनघाले या
आईत काय अं तर आहे , ते मला कळे ना. मातृ पद हे बाल- दयासारखं च असतं काय? मी
आईकडे पाहत रािहलो. ित याकडे पाहता-पाहता मा या मनात आले , एका माणसाचा
वभाव दुस याला कधी पु रते पणी कळतो का? ही माझी आई! पण ितचा वभाव– छे !
आकाशाचा अं त एक वे ळ लागे ल, पण माणसा या दयाचा?
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अं िगरसांचा आश्रम मा या सं कि पत मागापासून थोडासा दरू होता. तथािप,
मी यां या दशनाला गे लो. मोठ ा आनं दाने माझे वागत क न ते हणाले ,
‘ययाित, तु झा पायगु ण फार चां गला आहे . तू ये यापूवी दोन घटका आधी एक
सु वाता आली आहे . रा सांनी कचाचे तु कडे क न लांड यांपुढं टाकले , ही गो ट खरी
आहे ; पण शु क्राचायांनी िश यप्रेमानं कचाला पु हा िजवं त केलं . दे वप ाला
सं जीवनीचा लाभ हायला प्रारं भ झाला.’
ही वाता ऐकू न मला मोठा आनं द झाला. मी तो य त करतो, न करतो, तोच एक
ॠिषकुमार घाईघाईने आत आला. याचे पाय धु ळीने भ न गे ले होते . त डाव न घामाचे
ओघळ वाहत होते . याची मु दर् ा मोठी लान िदसत होती. ती प्रवासाने तशी झाली
होती, की–
तो मोठ ा दुःखाने सां गू लागला.
‘रा सां या रा यात मोठा उ सव सु झाला आहे , गु जी. मिदरा आप या
मदतीला धावून आली, हणून यांनी मिदरो सव–’
मी म ये च िवचारले ,
‘दा नं एवढा कसला उपकार केला रा सां वर?’
तो सां गू लागला,
‘शु क्राचायांना कचाला पु हा िजवं त करता ये ऊ नये , अशी यु ती रा सांनी
काढली.’
‘ती कोणती?’ अं िगरसांनी प्र न केला,
‘कचाला मा न, याची राख दा तून शु क्राचायां या पोटात जाईल, अशी
यव था करायची! शु क्राचाय मोठे मिदराभ त आहे त. यामु ळं रा सांचा हा डाव

साधला. आता कच पु हा िजवं त होणं –’
या ॠिषकुमाराचा कंठ दाटू न आला. याला पु ढे बोलवे ना.
णाधात आश्रमावर अवकळा पसरली.
अं िगरसाचा िनरोप घे ऊन मी िनघालो, तो अशा िख न मनःि थतीत! पण पु ढे पु ढे
प्रवासात या अने क र य आिण भ य दृ यांनी ती िख नता हळू हळू लोप पावू लागली.
उ ुं ग पवत, खोल-खोल द या, िवशाल इं दर् धनु ये , िचमणी फुलपाखरे , ताडमाड उं च
वृ , इवले से तु रे हलिवणारी ल हाळी, या प्र ये कातले स दय मला आकृ ट क लागले .
नगरे , खे डी, त्री-पु षांचे सु दृढ आिण मोहक दे ह, यांचे नाना प्रकारचे वे ष आिण
त हे त हे चे अलं कार, गीतांचे, नृ यांचे आिण उ सवांचे िविवध प्रकार जाता-जाता मी
पाहत होतो. यांचे ओझरते दशन हे मा या मानिसक बिधरते वरले उ कृ ट औषध ठरले .
मला वाटू लागले , यती या शोधाकिरता का होईना, राजवाड ा या या तु ं गातून बाहे र
पडलो, हे फार बरे झाले . एक कच, एक यित िकंवा एक ययाित यांचा िव वा या अफाट
पसा यात काय पाड आहे ? सृ टी या िविवध आिण िवशाल पा वभूमीवर मनु य िकती
ु दर् वाटतो! कसले आले आहे याचे सु ख आिण दुःख! समु दर् ात या लाटां वर वाहत
जाणा या तृ णपणा या सु ख- दुःखांची काळजी कोण करीत बसले आहे ?
श य ते वढ ा लवकर पूव आयावत गाठायचा आ ही प्रय न करीत होतो. मात्र
या घाईमु ळे मला कोणताही त्रास होणार नाही, अशी द ता सव से वक घे त होते .
मं दारला फारसे बोलायला नको होते ; पण मी उठ यापासून झोपे पयं त– िकंबहुना मी
झोप यावरही– याची ती ण जाग क दृ टी मा या सु खात आिण वा यात काही
यून आहे , की काय, हे पाहत असे . विचत म यरात्री मला जाग ये ई. मग मी डोळे
उघडून व थ पडून राही. अशा वे ळी अचानक मं दार मा या िनवास थानात डोकावून
जात असले ला मला िदसे .
मात्र हा दरू चा प्रवास या हे तन
ू ं मी केला, तो सा य हावा, अशी दै वाची
इ छा न हती. यित आपली गु हा सोडून िनघून गे ला होता. या गु हे या आसपास
असले या खे ड ांतन
ू मी खूप िफरलो. पु कळां शी बोललो. हाता या-कोता यांना
ू
खोदखोदन प्र न केले . यातून एवढे च िन प न झाले की, पूवी आप या गु हे या
आसपास कुणालाही िफरकू दे णारा यित अलीकडे विचत माणसांत ये ऊ लागला होता.
लोक ही या या दृ टीने एक प्रयोगशाळा झाली होती. तो नाना प्रकारचे चम कार
करीत असे . पा याव न िकंवा अ नीव न चालणे ही याला जिमनीव न
चाल याइतकीच सोपी गो ट वाटत होती. याला अं तराळातून चालतानाही िक ये कांनी
ू ो यासं बंधाने फार प्रिस
पािहले होते . पूव आयावत हा प्राचीन काळापासून जादट
असले ला दे श होता. पण ितथले मोठमोठे जाद ू करणारे लोक यतीपु ढे नां गी टाकू लागले .
मात्र प्रा त झाले या िस ीवर यित वतः सं तु ट न हता. त्री िदसली, की याचे
माथे िफरे . तो गावात आला, हणजे बायका दारे बं द क न आत बसत. सा या
जगात या ि त्रयांचे पु षात पांतर क न टाक याची मह वाकां ा याने मनात

बाळगली होती. या अभूतपूव िस ी या मागे तो होता. ित यासाठी याने नाना
प्रकारची अघोर व्रते केली. पण याली ती िस ी काही लाभली नाही. अशा असं तु ट
मनःि थतीत, शु क्राचाय सं जीवनी िव े ने मे ले या मनु याला िजवं त करतात, ही वाता
याने ऐकली. असला गु च आप याला इ ट िस ीचा अचूक माग दाखवील, हणून यित
काही मिह यांपव
ू ी रा सरा यात िनघून गे ला.
ही सव मािहती ऐकीव होती. या गु हे या आजूबाजूला िवरळ व ती या
खे डेगावांत या अडाणी लोकांनी िदले ली! ित यात त य िकती होते आिण ितखटमीठ
िकती होते , हे सां गणे कठीण होते ; पण एक गो ट उघड होती– यित ती गु हा कायमची
सोडून गे ला आहे . बहुधा तो शु क्राचायांकडे गे ला असावा.
याचा शोध लावणे हे वा याची मोट बां ध याइतकेच अघवड होते ! िशवाय यित
इथे भे टला नाही, तर मी तसाच परत ये ईन, असे मी आईला वचन िदले होते . मं दार
िनयिमतपणे माझे े मकुशल कळवीत होता. तरीदे खील मी सु रि त परत जाऊन
ित यासमोर उभा राहीपयं त ती माझी काळजी करीत राहील, याची जाणीव होती.
आ ही परतलो. अधूनमधून जवळ या वाटांनी प्रवास क लागलो. भरभर तीनचार िदवस प्रवास केला. चौ या-पाच या िदवशी राजमागापासून िकंिचत आत
असले या एका र य थानी आ ही आलो.
ड गरे , दरी, नदी, अर य या सवांचे मोठे मनोहर सं मेलन या थानी झाले होते .
यांतली प्र ये क गो ट या थाना या र यते त भर घालीत होती. ड गर िवशे ष उं च
न हता. मधला डोह सोडला, तर नदी िनझराप्रमाणे िदसे . म यभाग वगळला, तर अर य
उ ानासारखे भासे . मी हे थान प्रथम पािहले , ते हा सृ टी या बा याव थे त ित या
क् रीडे करता ब्र दे वाने ते िनमाण केले असावे , अशी क पना मा या मनात ये ऊन गे ली.
कोस-दोन कोसां या आत मनु यव ती न हती, पण अस या िनजन थळी ितथ या
िकणिकणीचे जे अनािमक भय वाटते , ते इथे णभरसु ा जाणवत नसे . िकलिबलणारी
पाखरे आप याशीच बोलत आहे त, असे वाटे . झुळझुळणारी नदी मु ध बािलकेप्रमाणे
आप या नादात गीत गात आहे , असा भास होई. दरी प्रशांत श यागृ हासारखी वाटे .
ड गर य वे दीसारखा िदसे . भ यते मुळे मनावर पडणारे दडपण, द्रते मुळे दयात
िनमाण होणारी भीती– काही काही न हते या थळी! केवळ सौ य, र य स दय होते .
केवळ अनं त, अपार आनं द होता.
आई आप या वाटे कडे डोळे लावून बसली असे ल, आपण हि तनापु राला श य
ितत या लवकर पोचले पािहजे , हे मला कळत होते : पण या सौ य, सुं दर थानाने मला
मं तर् मु ध केले . घटका न् घटका मी ते डोळे भ न पािहले ; पण माझी तृ ती झाली नाही.
झोप पु री झाली नाही, हणजे माणसाला श ये व न उठू नये , असे वाटते ! तशी माझी
ि थती झाली होती. या थळाचा िनरोप घे णे अगदी िजवावर आले . पु ढचा प्रवास
थांबवून मी ितथे च रगाळलो. प्र ये क िदवशी सकाळ- सं याकाळ डोहापासून िकंिचत दरू
असले या एका वृ ावर बसून ही सारी शोभा मी पाहत राही. म ये च नकळत मला
यतीची आठवण होई. अशी अने क र य थाने याने पािहली असतील; ते सव स दय
डो यांनी पीत-पीत कालक् रमणा करावी, असे याला का वाटले नाही? हा हठयोगाचा
आिण मं तर् तं तर् ाचा घोर माग याने का वीकारला? शु क्राचायांची से वा क न, जग

पु षमय कर याची िव ा सं पादन करायला तो गे ला आहे ! त्रीचा– ित या स दयाचा
असा े ष तो का करीत आहे ? िकती वे डगळ आकां ा आहे याची? हे र य थान या या
दृ टीला पडले असते , तर याचे वाळवं ट बनवायला तो िनघाला असता. जे नै सिगक
आहे , जे सुं दर आहे , या यावर प्रेम करावे , याची पूजा करावी, या या उपभोगाने
आपले जीवन फुलवावे , हा माणसा या जीवनाचा हे तू आहे , की–
दोन िदवस झाले , ितसरा िदवस गे ला, पण या थळाचा िनरोप घे ऊन पु ढ या
प्रवासाला लागावे , असे मला वाटे ना. मी कुठे जातो, काय करतो, हे थान सोडावयाचे
मा या िजवावर का ये त आहे , हे मं दारला कळे ना. दोन-तीनदा तो गु तपणे मा यामागून
आला.
मला ते जाणवले . िबचारा िनराश होऊन परतला. या थानािवषयी मला वाटणारे
प्रेम याला कसे समजावून सां गावे , हे मला कळे ना. मला वाटे , पु हा आपण या र य
थळी के हा ये ऊ, ते दे व जाणे ! कदािचत कधीच ये णार नाही! जीवनाचा आले ख या
िविचत्र वक् ररे षे ने तयार होतो, ती अ यं त लहरी आहे . ती हे र य थान पु हा आप या
दृ टीस पडू दे ईल, असा काय ने म आहे ? या जगात सु ख लु ट याचा काळ एकच असतो–
ते िमळत असते , ते हा!
असे सारखे मनात ये ऊन, मी माझा मु काम वाढवीत होतो. प्र ये क
िदवसागिणक मं दार या कपाळावर एकेक आठी वाढत होती.
शे वटी पाच या िदवशी तो मला हणाला,
‘उ ा पहाटे िनघायलाच हवं आप याला.‘
या या बोल यातला ‘च’ मला आवडला नाही. मी हि तनापूरचा राजा होतो,
मं दार माझा यःकि चत से वक होता. पण याला पटे ल, असे इथे राह याचे कारण मला
सां गता ये ईना. शे वटी सं याकाळी या थानाचा िनरोप घे याकिरता मी मोठ ा उदास
मनाने गे लो. एखा ा िप्रय य ती या िचरिवयोगा या क पने ने मनु य याकू ळ होऊन
जातो ना, तसे माझे झाले होते . मनु या या िवयोगदुःखात ितथे दुसरी य ती सहभागी
होऊ शकते . आपले दुःख पशाने आिण अश् ं नी य त करता ये ते; इथे तसे काय होते ?
सं याकाळ या लांब लांब साव या ड गरा या उं चवट ावर वृ वे लीं या
पणभारावर आिण डोहात या सं थ पा यावर हळू हळू पस लाग या. मी हे सव पाहत
वृ ावर तसाच बसून होतो. आता घटका-दोन घटकांत आप या इथून जावे लागणार,
हणून मी अितशय अ व थ झालो होतो. इत यात नदी या समोर या काळावर एक
हिरणी ऐटीने उभी असले ली िदसली. ती बहुधा पाणी यायला आली असावी; पण
पा याला त ड न लावता ती तशीच उभी रािहली होती. जणू काही कुणी िश पकार ितची
मूती घडवीत होता आिण या या कले चे स दय लवभरही िबघडू नये , हणून ती अशी
िन चल उभी होती! मधे च माझा उजवा हात खां ाकडे गे ला. या हाताला धनु यबाणाची
आठवण झाली होती. मा यातला िशकारी जागा झाला; पण तो णभरच. या हिरणीकडे
पाहता-पाहता मृ गये त फार मोठे पाप आहे , असा िवचार– ित्रयाला न शोभणारा
िवचार– मा या मनात डोकावून गे ला.
ती हिरणी तशीच उभी होती. ित यावरील दृ टी मी सहज ऐलतीरावर वळिवली.
मी चिकत झालो. ितथे ही एक हिरणी– छे ! ती कुणी तरी त णी होती. पाठमोरी िदसली ती
मला. अशा िनजन जागी ती का बरे आली असावी?

ितने वर आकाशाकडे पािहले ! हात जोडले ! आिण दुस या
दे ह फेकू न िदला!

णी डोहात आपला
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या त णीला वाचिव याकिरता मी डोहात उडी टाकली, ते हा माझे मन केवळ
क णे ने भ न गे ले होते ! पण ितला बाहे र काढून शु ीवर आण यासाठी मी ितचे म तक
मांडीवर घे तले मात्र! या क णे ची जागा भीती, आ चय आिण आनं द यांनी घे तली.
ती अलका होती!
अलके या नाका-त डांत फारसे पाणी गे ले न हते . ितने लवकरच डोळे उघडले ;
पण मा याकडे दृ टी जाताच मं द ि मत क न लगे च ते िमटू न घे तले . खोल गे ले या
आवाजात ती उद्गारली,
‘आई, यु वराज के हा आले ?’ ितचे थळकाळाचे भान अजून परत आले न हते ;
असे िदसले .
‘मी आता यु वराज नाही, अलके! महाराज झालो आहे !’ मी हसत हणालो. डोळे
उघडून आिण ते मा यावर रोखून ती हणाली,
‘खरं च, चु कले मी, महाराज!’
बोलता-बोलता ती इतकी गोड हसली, की अने क वषांपव
ू ीची अपरात्री मा या
उशाशी उभी असले ली मु ध अलका मा या डो यांपुढे उभी रािहली. या रात्री या
पिह या चु ं बनाची गोडी मा या रोमारोमांतन
ू सळसळत गे ली. एखादे लहान मूल
िद याकडे टाक लावून पाहते ना? तशी ती मा या मु दर् े कडे टकमक पाहत होती. आपण
पाहत आहोत, ते जागे पणी, का व नात, असा सं भर् म अजून ित या मनात असावा! या
सं भर् मामु ळे ितचे सुं दर मु ख अिधकच मोहक िदसत होते . याचे चु ं बन घे याचा मोह मला
अनावर झाला. ित या ओठां वर हळू च ओठ ठे व याकिरता मी मान िकंिचत खाली केली.
ित या ते ल ात आले असावे ! अं ग शहार यासारखे क न ती हणाली,
‘अं हं!’
ितचा वर िकंिचत घोगरा होता; पण या यामागचा िनग्रह मला प टपणे
जाणवला.
मु काट ाने मी मान वर केली.
पाणावले या डोळांनी मा याकडे पाच-दहा ण पाहन
ू आिण माझा हात हातात
घट् ट ध न ती हणाली,
‘मी दुस याची आहे आता, महाराज!’
ितचा हात थरथर कापत होता. मु दर् ा भयग्र त िदसत होती. मी नको-नको
हणत असतानाही मधे च अडखळत, मधे च थांबत, ती आपली कहाणी सां गू लागली,
अं गावरले ओले व त्र, िभजून िचं ब झाले ले केस, कशाचीही शु ी न हती ितला!
मावशीने ितचे ल न जु ळिवले . आईला आनं द झाला. ल न पार पडले . नवरा शे तकरी
होता. चां गला दे खणा, सश त आिण सधन. पण तो जु गारी होता. या नादामु ळे याला
दुसरे काही सु चत नसे . घर, शे त, बायको, आई यांपैकी कशाचीच आठवण राहत नसे .
ू ोणा करीत असे .
याला एक िजवलग िमत्र होता. तो जादट

एका जत्रे या िनिम ाने नवरा अलकेला बरोबर घे ऊन घराबाहे र पडला.
सोबतीला तो िमत्र होताच. जत्रेत या जु गारात हार खावी लागली, अलकेला घे ऊन
ितचा नवरा ितथून पळाला. िमत्र बरोबर होताच. आज ना उ ा या िमत्रा या मदतीने
आप याला कणिपशाच वश होईल, मग जु गारात आपण पै सेच पै से िमळवू, असे
ू ो यात गु ं ग असायचा!
मनोरा य तो ने हमी करायचा! याचा िमत्र अ टौप्रहर जादट
माणसाचे गाढव कर याची जाद ू तो शोधीत होता. ‘माणसाला कुत्रे िकंवा बोकड
कर याची श ती आप याला लाभली आहे ‘, असे ही तो सां गत असे !
या दोघांबरोबर भटकत-भटकत अलका घरापासून फार दरू आली. काय करावे ,
ितला कळे ना. ती नव याला चार उपदे शाचे श द सां गू लागली, की तो ित यावर गु रगु रे ;
मग आप या िमत्राला हणे ,
‘िहला कुत्री, नाही तर बकरी क न टाक, हणजे ही अशी टु रटू र करणार नाही!
मु काट ाने आप याबरोबर ये ईल.‘
तो िमत्र िव तव पे टवून या यावर मोह या टाकी– आिण काही मं तर् पु टपूटू
लागे .
अलकेचे प्राण कंठात ये त. ती या दोघां या पाया पडे , आिण पु हा असे
ू ोणा करणाराचे मं तर्
बोलणार नाही, हणून नाक घाशीत कबूल करी. मग या जादट
थांबत.
पण ित या दुदवाचे एवढ ाने समाधान झाले नाही. चार-पाच िदवसांपव
ू ी ित या
नव याने ितला पणाला लावले . तो जु गार हरला. िजं कणारा िजभ या चाटीत ित याकडे
पाहू लागला. ती काही तरी िनिम क न ितथून िनसटली आिण अं धारात िमळे ल या
वाटे ने चालू लागली. लपत-छपत चालायचे , कुणी एखादा तु कडा िदला, तर तो खायचा,
िमळे ल ितथे पाणी यायचे , अशा रीतीने ितने हे िदवस काढले . जगणे अगदी असहय
झाले . शे वटी जीव दे ऊन या सव दुःखांतन
ू मु त हो याचा ितने िन चय केला.
हे सारे सां गताना फार क ट झाले ितला! ितची कहाणी ऐकू न मला वाटले , दै व हे
मोठे क् र मांजर आहे . माणसाला मार यापूवी याला उं दरासारखे खे ळिव यात याला
िवल ण आनं द होत असावा!
सूय मावळतीला झुकला होता. पण अलके या मनात आशे चा उदय होईल, असे
काही तरी बोलणे आव यक होते . ित या केसां व न वा स ययु त क णे ने हात िफरवीत
मी हटले ,
‘तू मु ळीच िभऊ नकोस. तू माझी...’
मा या मांडीवरले म तक झटकन उचलीत ती फणका याने उद्गारली,
‘नाही, मी तु मची नाही! मी-मी-मी दुस याची आहे !’
ितचे म तक थोपटू न मी हटले ,
ू मी यालो आहे . आहे ना
‘वे डी कुठली! तू माझी बहीण आहे स! तु या आईचं दध
ठाऊक?’
एका धीरा या श दात, एका आपु लकी या पशात केवढी श ती असते !
अलका खु दकन् हसली. जणू िवझू लागले या योतीला ते ल िमळाले .
सं याकाळ लगबगीने पृ वीवर उतरत होती. या िनजन जागी यापु ढे राहणे इ टच
न हते . मी प्रथम हळू हळू अलकेला बसते केले . मग हात ध न ितला उठवले .

डोहापासून दरू असले या नदी या पात्रात ितला ने ले. ते िनमळ पाणी ती पोटभर
याली. ितला आता खूप हुशारी वाटू लागली.
ती पाणी पीत असताना ित या केसांकडे माझे ल गे ले. मावळ या सूयाचे िकरण
एकदम यां यावर पडले होते . मधे च चार-पाच केस चमकले . मी अलकेला
लहानपणापासून पाहत आलो होतो; पण ित या केसांत एक सुं दर सोने री छटा आहे ,
याची मला कधीच क पना न हती. आता ती छटा प ट िदसली. मी हसत हणालो,
‘तु झे केस सोने री आहे त?’
‘आहे त थोडे से!’
‘असायचे च हणा!’
‘ते का?’
’ मोठ ा माणसांचं सारं च मोठं असतं !’
ती मनापासून हसली आिण मा याकडे रोखून पाहन
ू हणाली, ‘मी फार मोठ् ठी
आहे ; फार-फार मोठ् ठी आहे ; मी कोण आहे , हे आहे का ठाऊक?’
’ नाही, बु वा!’
‘हि तनापूर या ययाितमहाराजांची बहीण!’

४०
या रात्री श ये वर मी पडलो, ते हा सोने री केसांची अलका नदी या शु भर्
िनमळ प्रवाहात उभी राहन
ू हणत होती,
‘मी कोण आहे , हे आहे का ठाऊक? हि तनापूर या ययाितमहाराजांची बहीण!’
ितची ती मूती डोळे भ न पाहत आिण ते मधु र हा य कान भ न ऐकत मी
िनद्रे या रा यात प्रवे श केला.
भर म यरात्री कुणी तरी मा या पायाला पश करीत आहे , असा मला भास
झाला. मी दचकू न जागा झालो. दीपप्रकाश मं द होता; पण मा या पायाशी उभी
असले ली आकृती अलकेची आहे , हे मी ओळखले . मी झटकन् उठलो आिण ित याजवळ
जाऊन िवचारले ,
‘काय झालं , ग?’
ती बोलू शकली नाही. नु सती थरथर कापीत होती! मी ितचा हात हातात घे तला.
तो घामाने िभजून गे ला होता. मी ितला मा या श ये वर आणून बसिवले . ित या
पाठीव न हात िफरवून ितला धीर िदला.
मधे च दाराशी कुणाची तरी सावली पडली, असे मला वाटले . मी वळू न पािहले .
दारात कुणीच न हते .
अलकेला अं थ णावर पड यापासून घटकाभरही व थ झोप आली न हती.
ू
जादटो याची ितला फार भीती वाटे . आज या एका व नात ती कुत्री झाली होती.
दुस यात बकरी झाली होती. ितस या व नात नवरा ितचा कडे लोट करीत होता. ती
िकंचाळू न जागी झाली; पण ित या शे जारी िनजले या दो ही दासी डाराडूर झोप या
हो या; ती भे द न गे ली. शे वटी मनाचा धीर क न ती मा याकडे आली.
ितचे बोलणे मी ऐकत असताना कुठ या तरी कीटकाने िदवा िवझवून टाकला. ती

थांबली, ते हा कुठे हे मा या ल ात आले .
याच वे ळी कुणाची तरी बाहे र पाऊल वाजले . बहुधा तो पहारे करी असावा.
अलकेची समजूत घालून ितला मी परत पाठिवले ; पण एक गो ट मा या ल ात
ू ोणा करणारा िमत्र यांची ितला अितशय
आली. जु गारी नवरा आिण याचा तो जादट
भीती वाटत आहे . ितचे धा तावले ले मन– मी िकतीही धीर िदला, तरी एकदम ता यावर
ये णार नाही.
दुस या िदवशी रात्री ती कदािचत मा याकडे ये णार नाही, असे मला वाटत
होते ; पण ती आद या रात्रीप्रमाणे च थरथर कापत आली. रात्र ितची वै रीण बनली
होती. ित या मनातली सारी िपशाचे काळोखात बाहे र पडून ितचा छळ करीत होती.
िदवशी अलका आली, ती िनराळीच तक् रार करीत! ितला भूत िदसले होते . या
भु ताचा चे हरा मं दारसारखा होता, हणे ! ितला झोप लागली आहे , असे वाटू न या भु ताने
ितचे चु ं बन घे याचा प्रय न केला. ितने हालचाल करताच ते पळू न गे ले.
ितस या िदवशी मा याच जागे त ितचे अं थ ण टाक याची मी दासींना आ ा
केली. मा या श यागृ हाचे दार सदै व उघडे असे . पहारे करी वरचे वर ये ऊन मी व थ
झोपलो आहे , की नाही, हे पाहन
ू जाई. अशा ि थतीत अलका मा या श यागृ हात
झोपली, हणून काय िबघडणार होते ? यात सं शयाला जागा होता कुठे ?
मा यावरील गाढ िव वासामु ळे असो अथवा जसजसे िदवस लोटत चालले ,
तसतशी मनातली भीती कमी झा यामु ळे असो, अलका व थ झोपू लागली. एखा ा
वे ळी ती िकंचाळू न उठे ; नाही, असे नाही! पण ितने ‘महाराज!’ हणून हाक मारली आिण
मी ‘काय, ग?’ असा प्र न िवचारला, की ितचे मन ि थर होई.
पु ढ या सा या प्रवासात चार-पाच वे ळाच ती अशी याली असे ल! ती कापू
लागली, हणजे मी ितला श ये वर आणून बसवी, ित या पाठीव न हात िफरवी आिण
ितचे मन ि थर झा यावर ितला ित या श ये कडे परत पाठवी.
ते सव प्रसं ग मी आठवून पाहत आहे ; पण कुठ याही वे ळी, अगदी अपरात्री
मा या श ये वर ती बसली असतानादे खील, मा या मनात ित या शरीरसु खाची
अिभलाषा िनमाण झाली होती, असे मला वाटत नाही. ित या स दयापे ा ितचा
मा यावरील िव वास मला शतपटींनी आकषक वाटू लागला होता. ित या चु ं बना या
सु खापे ाही मा या मांडीवर म तक ठे वून ती िनि चं त होऊ शकत होती, हा आनं द मला
िनरा याच प्रकारचा उ साह दे त होता.
ते प्रवासातले िदवस– िकती लवकर सं पले ते ! मात्र मा या मनात यांची मधु र
मृ ती अजून कायम आहे . िदवसभर अलका मा या अवतीभोवतीच असे – कधी एखादे
गोड गाणे गु णगु णत, कधी वै र सुं दर केशरचना करीत, कधी मा या प्र ये क व तूवरला
धु ळीचा कण िन कण काढून टाकीत, कधी व यपु पांची िचमु कली वे णी करीत, कधी
एखा ा नगरात आमचा तळ असला, की मला आवडणारे अने क पदाथ वतः क न
वाढीत, कधी मी भोजनाला बसलो, की मला पं याने वारा घालीत, तर कधी एखादा
पदाथ मला आग्रह क न खायला लावीत. अशा वे ळी मी ितला हणे ,
‘आता हि तनापु राला गे यावर मी अजीण होऊन आजारी पडणार, हे उघड
आहे . या वे ळी राजवै काढे पाजू लागले , तर मी यांना सां गेन, हे सारे काढे अलके या
घशात ओता. ित यामु ळं मला हे अजीण झालं !’

त्री िनमाण करताना ब्र दे वाने कोणकोण या व तू एकित्रत के या हो या,
याची मला क पना नाही; पण या प्रवासातले अलकेचे अि त व मला अितशय
सु खदायक झाले . जणू एखादी नादमधु र आिण भावसुं दर किवताच मा याभोवती वावरत
आहे , असे मला अने कदा वाटे ! या किवते ला शृं गाराचा पशसु ा न हता. पण ित यात
हा य, व सलता आिण क णा यांचा िकती मनोहर सं गम झाला होता.
मं दार ित याकडे अने कदा रागाने पाही. ती दासीची मु लगी असून, मी ितला
बरोबरी या ना याने वागिवतो, हे बहुधा याला आवडत नसावे . या वे ड ाला हे कुठे
ठाऊक होते , की ययाित हा जगा या दृ टीने राजा होता; पण अलके या दृ टीने तो केवळ
एक भाऊ होता. याला हे कुठे माहीत होते , ती जगा या दृ टीने अलका ही एक दासीची
मु लगी होती, पण ययाती या दृ टीने ती केवळ एक बहीण होती!
िनरागस आनं दाचे , िनरपे प्रेमाचे आिण िनमल हा यिवनोदाचे ते िदवस हां - हां
हणता सं पले . हि तनापूर केवळ दहा कोस उरले . ते हा मं दार मला हणाला,
‘मी थोडा पु ढं जातो, महाराज. नाही तर आप या वागताची पूवतयारी करायला
िमळाली नाही, हणून राजमाते चा रोष होईल मा यावर!’
मी याला जायला परवानगी िदली; पण राहन
ू -राहन
ू मला वाटत होते – आई या
ने तर् ांतली वा स याची आिण अलके या डो यांतली ममते ची िनरांजने सतत ते वत
असताना ययातीचे िनराळे वागत कशाला हवे ?

४१
हि तनापु राला आ ही पोचलो, ते हा दहा घटका रात्र झाली होती. अलका मला
कशी भे टली, हे सां गन
ू ितला मी आई या वाधीन केले .
या रात्री भोजन होताच मी झोपी गे लो. प्रातःकाळी आई यतीचा िवषय
काढील, असे मला वाटले होते ; पण ती काहीच बोलली नाही. मी एकटाच हात हलवीत
परत आलो, हे पाहन
ू ितला दुःख झाले असावे ! यतीिवषयी ित या मनात मी उगीच
आशा िनमाण केली, असे मला वाटू लागले . आशाभं गासारखे जगात दुसरे दुःख नाही!
तो सारा िदवस गडबडीत गे ला. अमा य आिण इतर अिधकारी आले , ते
अिभषे का या गो टी बोलू लागले . माधव तारकेला घे ऊन आला. तारकेला खाऊ
दे यासाठी मी अलकेला हाक मारली; पण खाऊ घे ऊन ती आली नाही. दुसरीच दासी
आली. िदवसभर मी यग्र होतो. तरी तीन-चारदा या नाही या िनिम ाने अलकेची
आठवण मी केली; पण एकदाही ती मा यापु ढे आली नाही; मला कुठे िदसली नाही.
रात्री भोजना या वे ळी मी आईला िवचारले ,
‘अलका कुठं िदसत नाही?’
माझा प्र न जणू काही आपण ऐकलाच नाही, अशा मु दर् े ने आई हणाली,
‘ययु , तू हि तनापु राचा राजा झाला आहे स आता. राजांनी राजक यांकडे ल
ायचं असतं ; दासींकडं नाही!’
आई हे श द अ यं त िनिवकार वराने बोलली. ती माझी थट् टा करीत आहे , की
मला टोचून बोलत आहे , हे च मला कळे ना. मी ग प बसलो, पण ित या या श दांमुळे

पानात या सु रस पदाथांत मला गोडी वाटे ना. ते तसे च टाकू न मी उठलो.
आईने खूण क न मला आप या महालात बोलावले . मी मु काट ाने
ित यामागून गे लो. लगे च ितने दार लावून घे तले . मग ित या मं चकापाशी असले या
एका वािघणी या सुं दर पु त याकडे पाहत ती हणाली,
‘अलका आप या आयु याचे शे वटचे ण मोजीत आहे !’
मी जागा आहे , की एखादे व न पाहत आहे , हे मला कळे ना! मोठ ा क टाने
मा या त डातून उद्गार िनघाला,
‘ हणजे ?’
‘या जगात ज माला ये याचा माग एकच आहे , तसं मरणाचं नाही. मृ यू अने क
वाटांनी ये तो! कुठू नही ये तो तो!’
‘पण ितची ही ि थती तू मला सां गायचीस, की नाही? मी राजवै ांना–‘
‘इथं राजवै ांचं काही काम नाही! हा राजघरा या या प्रित ठे चा प्र न आहे .
हा राजमाते चा प्र न आहे . तू प्रवासात उधळले ले गु ण...’ मा याकडे एकदम वळू न आई
उद्गारली. ित या डो यांत जणू काही प्र ु ध नािगणी सळसळत हो या.
णभर थांबन
ू ती हणाली,
‘तु ला झाले ला भयं कर रोग बरा कर याकिरता!’
‘मला कसला रोग झालाय्?’
‘कसला? या मु कुिलकेला मी अशोकवनातून हाकलून िदले आहे . पु हा नगरात
पाऊल ठे वलं स, तर प्राण जातील, हणून बजावलं य!् ती आज इथं असती, तर तु या
रोगाची सारी ल णं –’
मी खाली मान घातली. मु कुिलकेशी मी उ छं ृ खलपणाने वागलो होतो. माझे
मलासु ा ते कळले होते . काही िदवस ते मनात डाचतही होते ; पण अशोकवनात जे काही
बरे वाईट घडले , ते आईला कुणी सां िगतले ? ितने वतः सां िगतले असे ल? छे ! ती कशाला
सां गेल? शरीरसु खा या मोबद यात यु वराजांतची मजी सं पादन करायला िनघाले ली दासी
ती! ती कशाला हे रह य–
आई बोलू लागली,
‘तु झे वडील इकडं मृ यु श ये वर पडले होते िन ितकडं अशोकवनात तू या
िभकारड ा दासीला मं चकावर घे ऊन–’
या िदवशी अमा यांनी भु यारातून मं दारला पाठिवले होते , तो आला, ते हा
मु कुिलका मा या मं चकाजवळ उभी होती. ितला महालाबाहे र घालवून मग भु याराचे दार
उघड याचे अवधान मला रािहले न हते !
माझे म तक गरगर िफ लागले . मं दार इतका नीच आहे ? हे आईला सां गन
ू
याने काय िमळिवले ?
अशोकवनात जे काही घडले , ते सारे आईला सां गावे – काही-काही न चोरता
सां गावे – असे मा या मनात आले ; पण ल जा मला बोलू दे ईना. िशवाय आईने
मु कुिलकेला पु रे छे डले असे ल! ितने या पापाची सारी जबाबदारी मा यावर ढकलली
असे ल! मी िकतीही जीव तोडून स य सां िगतले , तरी आई या आता या मनःि थतीत ते
ितला खरे वाटणार नाही.
मनात जळत मी त ध रािहलो; पण माझी त धता ही आईला पापाची कबु ली

वाटली असावी! करवतीने एखादे लाकू ड कापतात, तसे माझे मन िचरीत ती खवचट,
उपरोधपूण वराने हणाली,
‘तु झा काही दोष नाही, बाबा, यात. दोष आहे मा या दै वाचा! तु म या
घरा या या र तातच आहे हे ! सुं दर त्री िदसली, की....‘
ती बाबांना पडले या इं दर् ाणी या मोहािवषयी बोलत होती, की यांना
िमळाले या शापािवषयी बोलत होती, हे मला कळे ना; पण चाबका या फट यांनी पाठ
सोलून िनघावी, त त् ित या श दाश दाने मा या अं तःकरणा या िचं धड ा होऊ
लाग या.
ती बोलतच होती–
‘जे माणसा या र तात असतं , ते च प्र ये क वे ळी वर उसळू न ये तं. बायको हणून
मी पु कळ दुःख भोगलं ! आई हणून तरी ते मा या वाट ाला ये णार नाही, अशी आशा
करीत होते मी! पण–’
एखा ा दुगाचा लोखं डी दरवाजा बं द हावा, तसे ितचे बोलणे मधे च थांबले . ितने
मला खूण केली. मी ित यामागून चालू लागलो. ती महाला या पूवकड या िभं तीकडे
गे ली. अशोकवनात या महालातून राजवाड ातच राजा या महालापयं त जसे भु यार
होते , तसे च ते भु यार असावे , असे मला वाटले . आई या मागून मी यात उत लागलो.
मात्र आपण कुठे जात आहोत, हे ितला िवचार याचा धीर मला झाला नाही!

४२
हे भु यार फार लांब न हते . या या दुस या टोकाला एक तळघर होते . या
तळघरात दाराशी एक उग्र मु दर् े चा िध पाड पहारे करी उभा होता. याने आ हां दोघांना
अिभवादन केले .
आई मा याकडे वळू न हणाली,
‘आत जा. मात्र फ त अधी घटका तु ला आत राहायला िमळे ल. मरणापूवीची
माणसाची इ छा पु रवावी, हणतात. हणून अलकेवर एवढी दया दाखिवली मी! नाही
तर...’ णभर थांबन
ू ती पु ढे हणाली,
‘यु वराज!’
यु वराज? आई मला यु वराज हणून हाक मारीत होती! ययु हणायचे सोडून–
‘हे पाहा, यु वराज, उ ा तु ही महाराज होणार आहात. राजांना रडणं शोभत
नाही, हे ल ात ठे वा. राजे लोक कधीच कुठलीही चूक करीत नाहीत, हे िवस नका.
मनात आणलं , तर राजाला प्र ये क िदवशी अ सरे इतकी नवी सुं दर त्री िमळू शकते ,
हे ही–‘
ती मा याकडे पाठ िफरवून उभी रािहली; पहारे क याने हळू च दार उघडले . मी
बिधर मनःि थतीत आत पाऊल टाकले . या अ ं द खोली या एका कोप यात मं द िदवा
जळत होता. या ीण प्रकाशात प्रथम काही ण मला काहीच िदसे ना. मग खोली या
म यभागी गु ड यांत मान घालून बसले ली अलका िदसली. जड पावलांनी मी
ित याजवळ गे लो. ितला माझी चाहल
ू ऐकू आली असावी! मी अगदी जवळ जाऊन
ित या खां ावर हात ठे वला, ते हा कुठे ितने हळू हळू आपली मान वर केली. ती

मा याकडे नु सती पाहत रािहली. ितचा चे हरा काळािठ कर पडला होता. डोळे तारवटू न
गे ले होते . पु हा पु हा मा याकडे पाहत ती हणाली,
‘कोण आहे ?’
ितला ऐकू ये त न हते , िदसत न हते – मा या काळजात चर झाले ! ितचे दो ही
खांदे गदगदा हलवीत मी ची कारलो,
‘अलके!’
ितने माझा आवाज ओळखला. ित या ओठांना मं द ि मत पश क न गे ले. ितने
जड, पण गोड आवाजाने िवचारले ,
‘कोण? महाराज?’
ित याजवळ बसून मी ितचे म तक लहान मु लासारखे खां ावर घे तले आिण ते
थोपटीत उद्गारलो,
‘काय हे , अलके?’
ित यापलीकडे च एक िरकामा पे ला पडला होता! या याकडे मोठ ा क टाने बोट
दाखवीत ती हणाली,
‘ याला िवचारा. या- या पे यात– प्रेम होते – ते -ते - मी याले !’
ितला पु ढे बोलवे ना. एकदम ित या डो यांतन
ू घळघळा अश् वाहू लागले .
माझा खांदा िभजून िचं ब झाला. मधे च िजवा या आकांताने ती हणाली,
‘तो-तो-मं दार– यानं - यानं – याला मी–‘
ितची जीभ अडखळू लागली. मी वे ड ासारखा ितला थोपटीत होतो. ित या
अं गाव न हात िफरवीत होतो. ती आळोखे िपळोखे दे ऊ लागली. ितला या िवषा या
िवल ण वे दना होत असा यात! ितचे अं ग गार पडत चालले होते ! मा या खां ावरले
ितचे म तक जड जड होऊ लागले . ितला नीट वास घे ता ये ईना. काय करावे , हे ितला
कळे ना.
ितला आचके ये ऊ लागले . मधे च खोल गे ले या वराने ती हणाली,
‘म-म-मला– िवस नका, म-माझा-एक सोने री केस– आठवण– अग, बाई ग...‘
ितचा एक सोने री केस मी हळू च तोडला. ती आता केवळ काही णांची सोबतीण
होती. मा यापायी ितला मरण आले होते ! मृ यू या अ ात प्रदे शातला कधीही न
सं पणारा प्रवास करायला अलका– माझी अलका– माझी दुदवी अलका– िनघाली होती.
या प्रवासात ितला अखं ड धीर दे ईल, अशी एखादी खु णेची व तू बरोबर ायला नको
का?
मृ यू या दारात राजासु ा िभकारी होतो, मी ितला काही-काही दे ऊ शकत
न हतो!
नकळत माझी मान खाली गे ली. अलके या ओठां वर माझे ओठ टे कले . अजून
ितला थोडी शु ी असावी. त ड वळिव याची धडपड करीत ती पु टपु टली,
‘अं हं! िवष-िवष!’
पण त ड वळिव याची श ती ित या अं गी न हती. मी वे ड ासारखा ितची चु ं बने
घे ऊ लागलो.
या रात्री अलकेचे ते पिहले चु ं बन– या रात्री अलकेचे हे शे वटचे चु ं बन! जीवन
हे िकती भयं कर नाटक आहे ! त ड वळिव या या धडपडीत अलकेचे म तक खां ाव न

िनसटले . ती धाडकन खाली पडली!
मी ितला हलवून पािहले ! िपं ज यातून प ी उडून गे ला होता!
ितचे िनजीव शरीर मा यासमोर पडले होते ! ितचा आ मा– माझे मन हणत होते ,
कुठे आहे तो आ मा?
बाहे न आईची हाक आली–
‘यु वराज–‘
मी मा या महालात आलो, ते हा अमा य माझी वाट पाहतच बसले होते .
ते अपरात्री मु ाम आले होते , ते हणाले ,
‘मोठी आनं दाची वाता आलीय्!’ जगात आनं द असू शकतो? मी त ध रािहलो.
ते सां गू लागले ,
दे व-दै यांचं यु थांबलं ! कचाला सं जीवनी िव ा िमळाली. यामु ळं दे वप ातले
मृ त सै िनक िजवं त होऊ लागले , हणून दै यांनीच यु थांबवलं . फार-फार बरं झालं . या
यु ात दै य िवजयी झाले असते , तर यांनी आप या रा यावरही आक् रमण केलं असतं .’
कचाला सं जीवनी िमळाली होती! दे व-दै यांचे यु थांबले होते ! मा या दृ टीने
या सव गो टी अ यं त ु दर् हो या. माझे मन एकसारखा आक् रोश करीत होते – अलका
कुठे आहे ? माझी अलका कुठे आहे ? प्रेमासाठी भु केले या भावाची एकुलती एक बहीण
कुठे आहे ?
***

ु रा
भाग दस

दे वयानी
१
बाहे र वसं तात या शीतल-सु गंिधत वायु लहरी वाहत आहे त. मी मात्र श ये वर
भीतीने घामाघूम होऊन बसले आहे . शु चतु दशीचे चांदणे फुलले आहे – िवशाल शु भर्
कमलासारखे . आत माझे मन काळवं डून गे ले आहे – कोमे जले या प्राज ता या
फुलासारखे . बाहे र उ मादक कोिकलकू जन ऐकू ये त आहे . मा या दयात मात्र भ न
वीणे या वरांचे िननाद उमटत आहे त.
‘मनी वसे , ते व नी िदसे ’ हणतात! हे खरे असे ल? छे !’
िकती भयं कर व न पडले मला! मी जागी झाले , ते हा मी लटपट कापत होते –
ू ी
झं झावातात थरथरणा या लते सारखी! मी नखिशखांत घामाने िनथळत होते – दविबं दं न
िभजून िचं ब झाले या वे लीसारखी.
कचावर माझा राग असे ल! असे ल कसा? आहे च! माझा खूप खूप राग आहे
या यावर! मा या प्रीतीचा अ हे र क न तो िनघून जाऊ लागला, हणून ‘जी िव ा तू
घे ऊन जात आहे स, ती तु ला के हाही फलद् प होणार नाही‘, असा शाप मी याला िदला
असे ल! हणून काय या व नात यासारखी मी–
दे वयानी ही रा सां या गु ची क या आहे ; पण ती वतः काही रा सीण नाही.
जवळजवळ अधी घटका होत आली. या व नाची आठवण होताच अं गावर
कसा काटा उभा राहतोय्– अजून!
कच िनघून गे यावर िकती तरी िदवस मा या डो यांचे पाणी खळले नाही.
अ नावर वासनासु ा जात न हती माझी.
मी बाबांना पु हा पु हा हणत होते ,
‘सं जीवनी गे ली, तर गे ली! पु हा तप चयला बसा. भगवान शं कराकडून नवा वर
िमळवा आिण या कठोर, कपटी कृत न कचाला मा यापु ढं आणून उभं करा!’
कचाला ज मभर आठवण राहील, अशी िश ा करायची मला इ छा होती;
आजही आहे ! माझे प्रेम िझडका न, माझे दय पायांखाली तु डवून तो िनघून गे ला.
‘कोणताही ॠिषपु त्र तु झं पािणग्रहण करणार नाही!’ असा िनदय शाप मला दे ऊन तो
िनघून गे ला. या कृत नाचा चां गला सूड यायचा आहे मला! पण तो काय असा– या
व नात यासारखा- छे , ग बाई! अजून माझं अं ग शहारतं य् या व ना या आठवणीनं !
ते व न– ज से या त से डो यांपुढे उभे आहे ते मा या! राजसभे त शृं खलांनी
जखडले ला कच उभा होता. तो िवजे या डो यांनी इकडे ितकडे पाहत होता.
वृ षपवामहाराज मला हणाले ,
‘गु क ये , आम या उ ारासाठी गु दे व तप चयला बसले आहे त. या न या

तप चयला प्रारं भ करताना यांनी मला आ ा केली. ‘राजा, दे वयानी हा माझा सहावा
प्राण आहे . ती सदै व आनं िदत राहील, असं कर!’ कचानं तु ला फार दुःख िदलं आहे , हे
आ हां सवांना ठाऊक आहे . हणून मोठ ा शौयानं आ ही याला दे वलोकातून बं िदवान
क न आणलं आहे . तो तु झा कैदी आहे . याला कोणती िश ा करायची, ते सां ग. तु झी
आ ा िनिमषाधात अमलात आणली जाईल!’
खरी प्रेयसी िप्रयकराला- याने ितला फसिवले असले , तरी– कोणती िश ा
दे ऊ शकेल? फार-फार तर याला आप या बाहुपाशात सदै व ब क न ठे वायची!
ते वढीसु ा िश ा मी िदली नाही! माझी िश ा ित याहन
ू ही साधी होती! ‘एकदा, केवळ
एकदा, माझं चु ं बन घे !’ असे मी या िनदयाला िवनिवले . ‘ते चु ं बन घे ताच तू मु त
होशील!’ असे याला सां िगतले .
पण मृ यू या दारातसु ा याचा उ म पणा रितमात्र कमी झाला नाही. तो
मला हणाला,
‘दे वयानी, रा सांनी मला मा न, जाळू न, मा या हाडांची पूड म ात घालून,
ती दा शु क्राचायांना पाजली. यामु ळं यां या दया या मम थानी मला प्रवे श
िमळाला. जगात दुस या कुणालाही ठाऊक नसले ला सं जीवनी-मं तर् मी ितथं आ मसात
केला! पण यामु ळं मी तु झा भाऊ झालो. या पोटात तू वाढलीस, याच पोटात मीही–’
मी सं तापले . मी याला हणाले ,
‘दे वयानी हणजे एक भोळी, खु ळी मु लगी आहे , अशी तु झी समजूत िदसते . मु लं
आई या पोटात वाढतात, बापा या नाही! हे कळायला काही फारशी अ कल लागत
नाही. मी तु झी बहीण नाही. तू माझा भाऊ नाहीस. मी तु झी प्रेयसी आहे . मी
तु यापाशी दुसरं काही मागत नाही. फ त एकदा माझं चु ं बन घे . ते घे तलं स, की त काळ
तु ला मु त कर याची मी आ ा दे ते.’
िकती वे डा, िकती हट् टी, िकती दुराग्रही आहे तो! माझी ही साधी मागणी याने
मा य केली नाही! वृ षपवा महाराजांनी प्र न केला,
‘गु क ये , याला कोणती िश ा दे ऊ?’
जो कच दा तून बाबां या पोटात गे ला होता, सं जीवनीसह का होईना, जो
सजीव होऊ दे , हणून मी बाबांची पायधरणी केली होती, याला िश ा करायची? आई
मु लाला कठोर िश ा क शकते का? मग प्रेयसी तरी–
पण याला कठोरांतली कठोर िश ा ायलाच हवी होती. माझा अिध े प
करताना, माझा अपमान करताना, याला काही काही वाटले नाही! दया या तबकात
प्रीतीची िनरांजने लावून मी याला ओवाळीत असताना याने ते तबक उ म ाप्रमाणे
उधळू न लावावे ?
मी वृ षपवा महाराजांना हणाले ,
‘कचाचा िशर छे द करा! याचं म तक एका तबकात घालून राजसभे त आणा.
दे वयानी नृ यात िकती िनपु ण आहे , हे आज सवांना दाखिवणार आहे मी!’
से वकांनी याचे ते र तलां िछत म तक आणले . ते तबक मधे ठे वून मी प्रीितनृ य
नाचू लागले . प्रीती ही कधी उमलणा या फुलासारखी हसते , तर कधी उफाळणा या
वाले सारखी िदसते . ती कधी चांदणी होते , तर कधी वीज होते . ती कधी हिरणीचे प
घे ते, तर कधी नािगणीचे ! ती कधी जीव दे ते, कधी जीव घे ते. हे सारे मी मा या नृ यात

प्रगट करीत गे ले.
िकती वे ळ मी अशी नाचत होते , कुणाला ठाऊक! या नृ याची धुं दी मला चढली.
तबकात या कचा या या म तकािशवाय दुसरे काही िदसे नासे झाले मला! यातून
र तिबं द ू ओघळत होते . मला वाटले , मं गल कुंकुमाने आलं कृत झाले या मा या
िप्रयकराचे म तक आहे हे ! मी अिभसािरका होऊन याला भे टायला चालले आहे . ते
म तक िनजीव आहे , हे मी िवसरले . नाचता-नाचता मधे च मी गु डघे टे कू न बसले आिण
याचे चु ं बन घे त हटले ,
‘कचदे वा, तू चु ं बन ायला तयार न हतास; पण शे वटी मी ते घे तलं च, की नाही?’
याच णी मी जागी झाले होते . व नात का होईना, पण र तबं बाळ मुं ड याचे
चु ं बन मी घे तले होते !
छे ! व नाचा हा शे वटचा भाग खरा नसावा! लहानपणी कुठ या तरी असु राची
असली कथा मी ऐकली होती. तीच–

२
कचावर अजून माझे प्रेम आहे . मग मी या याशी इत या क् रपणाने कशी
वागे न?
व ने कुठू न ये तात? माणसा या मनातूनच ना?
हं ! आले ल ात! व न हणजे एक मोठा िवल ण गोफ असतो! मा या मनात हे
व न कसे –
िव ा याने व्रत थ रािहले पािहजे , असे कच ने हमी हणे . तो वनातून मला
आवडणारी फुले अग याने आणी. पण मा या केसांत याने ती एकदासु ा खोवली
नाहीत. माझा पश याला फार-फार िप्रय होता. तो चु कू न झाला, तरी पळभर याची
मु दर् ा िकती प्रफुि लत होई! पण होता होईल तो, तो होऊ नये , हणून तो अहोरात्र
द ता घे ई.
मा यापासून दरू -दरू राह याची याची धडपड, या यावरचा माझा राग आिण
अनु राग, उ ाचा उ सव या सवांनी िमळू न या व नाचा गोफ मा या मनात गु ं फला.
का माझे वे डे मन या यावर अजून प्रेम करीत आहे ? आिण माझे िवचारी मन
याचा े ष करीत आहे ? प्रेम आिण े ष! अ नी आिण पाणी!
मा यातला हा दोन मनांचा झगडा कधी सं पणार? खरोखर कधी सं पणार? िकती
वे डे, िकती मृ द,ू िकती अं धळे असते त्रीचे मन! इथून गे यापासून कचाने एका
श दाने सु ा माझी िवचारपूस केली नाही. मा या प्रीती या बळावर याने बाबांकडून
सं जीवनी िमळिवली. ती घे ऊन तो दे वलोकात गे ला. ितथे याचा जयजयकार झाला. फार
मोठा ॠषी, फार मोठा वीर ठरला होता. दे वां वरले प्राणसं कट केवळ या यामु ळे टळले .
आता तो मागे ल ती अ सरा इं दर् या या वाधीन करीत असे ल! मग कशाला
होईल याला दे वयानीची आठवण! पु ष असे च कृत न असतात! कपटी! कठोर!
पाषाण दयी! जाळे घे ऊन उडणा या प यांपर् माणे ते लीले ने दरू दरू िनघून जातात.
बायका मात्र या अदृ य झाले या प्रीितपाशात आपली दये गु ं तवून ठे वून रडत
बसतात.

फुलां या पाक या झडून जातात. मागे उरतात, ते केवळ यांचे काटे ! प्रीती
अशीच आहे का? या फुलां या िव न गे ले या सु गंधाची आठवण करीत त्री मात्र
झुरत राहते ! या काट ांची ती वे डी पूजा करीत बसते . ते टोचून बोटातून र त ये ऊ
लागले , हणजे –
नाही, मी अशी बाकी या बायकांसारखी रडत आिण कुढत बसणार नाही. मी
चारचौघींपे ा िनराळी आहे . मी असामा य आहे . दे वाने मला प िदले आहे . बाबांनी
मला बु ी िदली आहे . बाबांची पिहली सारी तप चया धु ळीला िमळाली. आता पु हा ते
नवी िव ा सं पादन कर यासाठी तपाला बसणार आहे त. यांची मु लगी आहे मी. जगाला
भीक न घालणा या शु क्राचायांची क या आहे मी! कचाला िवस न जाणार आहे मी!
अं हं! या यावरले माझे प्रेम िवस न जाणार आहे मी. मला शाप दे ऊन गे ला
आहे तो. खरे प्रेम कधी शाप दे ऊ शकेल का? काय हणे , ‘कुणीही ॠिषपु त्र तु याशी
ल न करणार नाही!’ न करीना! ॠिषपु त्रा या ग यात माळ घालून रानात या
झोपडीत िदवस कंठ याची इथं कुणाला हौस आहे ? वे डा कच! मा या इतका जवळ आला
तो! पण माझे मन याला कधीच कळले नाही! केवळ फुलांनी शृं गार याकिरता का
आिदश तीने मला हे अलौिकक स दय िदले आहे ? शिम ठे सारखी लाव यवती राजक या
रात्रंिदवस माझा हे वा करते , तो काय उगीच? उ ा वसं तो सव सु होणार, हणून आज
ितला झोपसु ा आली नसे ल! या उ सवात दे वयानीहन
ू सुं दर िदस याकिरता कोणती
व त्रे ने सावीत, याचा िवचार करीत बसली असे ल ती! िवचार करीत रात्रभर जाग,
हणावे ! उ सवाचा पिहला िदवस हणून उ ा सकाळी राजक या आिण ित या मै ित्रणी
वनिवहाराला जाणार आहे त. ितथे जलक् रीडा करणार आहे त. बाबांना वाईट वाटू नये ,
हणून मीही जाणार आहे . कचाने वगलोकातून मा यासाठी आणले ले ते सुं दर व त्र मी
ने सले , हणजे सा या मु ली मा याकडे टकमक पाहू लागतील. या उ सवाकिरता हणून
िकती तरी िदवस मी ते तसे च जपून ठे वले आहे . शिम ठे ला याची क पनासु ा नसे ल!
पट् टां शुक ने सले ली दे वयानी ितने पािहली, हणजे –
पण ते कचाने िदले ले व त्र आहे . तो इथे राहायला आला, ते हा याने भे ट
हणून िदले ली व तू आहे . या वे ळी, वाथासाठी का होईना, तो मा यावर प्रेम करीत
होता! माझी या यावर प्रीती जडली होती. ते व त्र मी ते हा ने सले असते , तर ते
शोभून गे ले असते ; पण पर परांचे प्रेम लोप पाव यावर? प्रेिमकांनी एकमे कांना शाप
िद यावर? छे ! ते मी ने सले , तर जळू न राख झाले या प्रीती या आठवणी मा या मनात
पु हा पु हा फुलू लागतील! मला आवडणारी फुले तोड याकिरता आपला जीव धो यात
घालून कच उं च दरडीवर कसा चढायचा? माझे वषानृ य पाहताना तो एखा ा
नागासारखा कसा डुलायचा; पहाटे माझी झोपमोड होऊ नये , हणून बागे या अगदी
कोप यात या कुंजात जाऊन मं द वरात मं तर् पठन कसे करायचा; ‘ वगातील
कुठ याही अ सरे हन
ू तू अिधक सुं दर िदसते स!’ असे एखा ा वे ळीच, पण िकती गोड
वरात तो हणायचा! आिण मी ‘तू मोठा त डपु जा आहे स!’ असे हटले , हणजे ‘जे सुं दर
असतं , याचीच पूजा जग करतं !’ असे उ र तो हसत कसे ायचा–
नकोत या आठवणी! एकेक आठवण हणजे अ नीची वाळा आहे – ितचे चटके
काळजाला असे बसतात–
कचाचे प्रेम िवस न जायचे मी ठरिवले आहे . मग याने िदले ले व त्र– असे ल–

ते फार सु रेख असे ल– इं दर् ाणीलासु ा तसले पट् टां शुक ने सायला िमळाले नसे ल! पण मी
ते आता का ने सावे ? ते िकतीही सुं दर असले , तरी या या िचं या क न टाकायला
ह यात! याचे पोते रे क न याने अं गण सारवायला हवे ! या कृत नाला हीच िश ा
यो य होईल!
मी हळू च उठले आिण जलक् रीडे साठी काढून ठे वले या व त्रांतन
ू ते लाल
अं शुक घे ऊन बाहे र अं गणात आले . दो ही हातांनी ते उं च धरावे आिण टकन् फाडावे ,
हणून मी ते वर केले .
पण ते फाडायला माझे हात धजे नात. कदािचत एखा ा पु षाने ते फाडले असते .
कचाने तर याचे न की तु कडे तु कडे केले असते ; पण मी त्री आहे . स दयाची पूजा हा
त्रीचा धम आहे . ती कुठ याही सुं दर व तूचा नाश क शकत नाही.
चं दर् सु ा या अं शुका या दशनाने मोहन
ू जाऊन आकाशात थांबला असावा.
मला वाटले , आता तो आनं दाने हसू लागे ल! आिण मग उ ाची पौिणमा आजच होईल!
जलक् रीडे नंतर उ ा हे व त्र मी ने सले , की माझे प असे खु लेल– आपला बाप
राजा आहे , या गो टीचा फार गव झालाय् या शिम ठे ला! जे हा ते हा– उ ा या
उ सवात ितचे नाक ठे चायला हवे –
जसे ितचे , तसे च कचाचे ! याने िदले ले हे सुं दर व त्र नाही फाडणार मी! पण
याची आठवण क न दे णा या बाकी या गो टी–
माझी दृ टी बागे या कोप यात या लताकुंजाकडे गे ली. फार आवडती जागा
होती ही याची. हा कुंजच उद् व त क न टाकायला हवा!
पण बाबांनाही तो कुंज आवडतो. यांनी सकाळी िवचारले , तर? तर सां गता ये ईल
काहीही. ती गोठ ातली वांड किपला– फार धु डगूस घालते आताशा. दावे तोडून उधळते
काय, हुंदळते काय! िशं गे रोखून अं गावर काय ये ते! ती रात्री सु टली असे ल िन ितने या
कुंजाची धूळधाण केली असे ल! असे काही–
मी या लताकुंजाकडे जाऊ लागले . इत यात मागून हाक ऐकू आली,
‘दे वी–’

३
ती हाक ऐकू न मला बरे वाटले . बाबांची सवय बदलली, हे बरे झाले ! परवापयं त
कुठे ही, अगदी पर यांसमोरसु ा, ते आपले ‘दे व’ हणून खु शाल मला हाक मारायचे ! जणू
काही मी एक मु लगा आहे ! कचासमोर यांनी अशी हाक मारली, की लाजे ने चूर होत असे
मी! यांना िकतीदा सां िगतले – खूप रागावले सु ा यां यावर– ते हा कुठे आता ते मला
‘दे वी’ अशी न चु कता हाक मा लागले आहे त. या मोठ ा माणसांचे सारे च िविचत्र
असते .
‘यापु ढं दे व हणून मला हाक मारायची नाही!’ हणून मी हट् ट धरला!
ते हा बाबा हणाले ,
‘तु ला दे व हणून काही तू दे व होणार नाहीस. तू दे वीच आहे स.’
यांना काय सां गायचे , कपाळ? त ण मु लीचे मन लाजाळू या झाडाप्रमाणे
असते . सा या गो टीने याला सं कोच यासारखे होते , हे यां यासार या तप यांना

कळत नसावे ! अ टौप्रहर ही माणसे कुठ यातरी िनरा याच जगात वावरत असतात!
बाबांची हाक ऐकताच मी थांबले , वळले . ते हळू हळू पु ढे आले . जवळ ये ऊन माझी
हनु वटी वर करीत आिण मा या डो यांत खोल खोल पाहत यांनी िवचारले ,
‘पोरी, अजून जागी आहे स तू?’
‘झोपच ये ईना, बाबा, मला! हणून हटलं , जरा बागे त–’ हातातले ते व त्र कसे
लपवावे , या िवचारात काही तरी बोलायचे , हणून मी बोलून गे ले.
मा या पाठीव न हात िफरवीत ते हणाले ,
‘कळतं , पोरी, तु झं दुःख मला कळतं . मनोभं गासारखं दुसरं दुःख–’
कचाचा िवषय आता मला िवषासारखा वाटू लागला होता. तो बदलावा, हणून
मी मधे च हणाले ,
‘बाबा, मा या चाहुलीनं जागे झालात तु ही?’
यांनी नकाराथी मान हलवली. मग एक आवं ढा िगळू न ते हणाले ,
‘पराभवाचं श य सारखं टोचतं य् मा या मनात, पोरी! पु हा एकदा दीघ
तप चयला बसावं आिण जगानं आजपयं त पािहली नाही, अशी नवी िव ा दाखवावी,
असं सारखं मनात ये तंय!् ’
‘मग करा ना सु वात! सं जीवनी या तप चय या वे ळी मी लहान होते . या वे ळी
माझे बाबा जगातले केवढे मोठे पु ष आहे त, हे कळत न हतं मला. आता तु ही
तप चयला बस यावर मी तु मची से वा करीन, तु मचे क ट हलके होतील, असं –’
ते हसून उद्गारले ,
‘ते श य नाही!’
असा राग आला मला बाबांचा! फार फार लहानपणी माझी आई गे ली,
ते हापासून बाबांनीच मला वाढिवले – अगदी तळहातावर या फोडासारखे ! हे खरे असले ,
तरी दे वयानी हणजे एक फुलपाख आहे , ती सु खिप्रय आहे , तप चय या कामी ितचा
काही उपयोग नाही, ती आपली से वा क शकणार नाही, असा यांनी मा यािवषयी
आपला चु कीचा ग्रह का क न यावा?
बाबांचे ल कदािचत मा या हातातील व त्राकडे जाईल आिण मग रात्रंिदवस
जाळणा या आठवणीची आग यां या मनात अिधकच भडकेल, असे भय मला वाटत
होते ; पण ते आप याच िवचारात गढून गे लेले िदसले .
चोहींकडे पसरले या शु भर् चांद याकडे पािह यासारखे करीत ते हणाले ,
‘दे व–’
‘अं हं, दे वी–’
‘अरे , हो, चु कलोच की!’ ते हसून हणाले , ‘म ाचा उ माद मला तप चय या
उ मादाइतकाच िप्रय होता. पण तशी वे ळ ये ताच एका णात दा सोडली मी. मात्र
िजभे वर ळले लं तु झं हे लहानपणाचं नाव–’ ते बोलता-बोलता थांबले .
णभराने याकू ळ वराने ते बोलू लागले ,
‘हा शु क्राचाय सं जीवनीचा वामी होता, ते हा ित्रभु वन याला थरथर कापत
होतं . पण आज जगात या हजारो जोगड ांतला एक बै रागी होऊन बसलाय् तो! नाही, हे
सहन होत नाही मला, पोरी! नखं आिण दात गे यावर िसं हानं जगावं कशाला?’
सं जीवनीचे हरण क न या कठोराने बाबां या काळजावर केवढा भयं कर घाव

घातला होता! इतके िदवस झाले , तरी या घावातून र तस्राव चाललाच होता.
मी बाबांना धीर दे याकिरता हणाले ,
‘बाबा, तप चया क न तु ही तसली दुसरी िव ा सहज िमळवाल!’
‘िमळवीन– िनःसं शय िमळवीन. एक सोडून दहा िव ा मी िमळवीन. पण या
िमळवायला उग्र तप करायला हवं . तपा या वे ळी साधकाचं मन सव उपाधींपासून
अिल त असावं लागतं . मा या माग या तप चय या वे ळी तू लहान होतीस. आता तु झं
ल नाचं वय झालं आहे . माझी तप चया सफल हायला िकती वषं लागतील, कुणास
ठाऊक! भगवान शं कर हे मोठं लहरी दै वत आहे !’
‘पण, बाबा–’
मला पु ढे बोलू न दे ता ते हणाले ,
‘मा या ल नाची काळजी तु ही क नका, हे च तू मला सां गणार ना? पोरी,
आईबापांचं मन कळायला आईबापच हावं लागतं ! तू नीट रां गस
ू ु ा लागली न हतीस,
ते हापासूनच मीच तु झा बाप िन मीच तु झी आई झालो. तु या बाललीलांत मला ानाचा
आिण म ाचा असे दो ही आनं द िमळाले . या तीन आनं दांपलीकडचं जग मी जाणत
नाही. सं जीवनी मा यापाशी होती, ते हा कोणताही ॠषी, दे व, राजा माझा जावई
हायला एका पायावर तयार झाला असता! पण दै यांना िवजयी कर या या उ मादात
माझं ितकडं दुल झालं . आज– पोरी, तप यांचा राजा असले ला तु झा बाप आज भणं ग
िभकारी झाला आहे ! ‘माझी मु लगी पदरात या!’ हणून दुस याचे पाय धरायची पाळी
मा यावर ये णार आहे !’
बाबांचा िवल ण राग आला मला! यां यापाशी सं जीवनी होती, ती गे ली! गे ली,
तर गे ली; दे वयानीचे प तर गे ले नाही ना? वतः या स दया या बळावर ती–
आईबापांची मु लां वर खूप खूप ममता असे ल! पण ही माया अं धळी असते . ितला
मु लांचे गु णदोष िदसत नाहीत. बहुधा गु णच िदसत नाहीत. नाही तर दे वयानी या
लाव याला भु लन
ू ित्रभु वनातला कुणीही पु ष ित या पायां वर लोळण घे ईल, हे काय
बाबां या यानात आले नसते ?
पण हे बाबांना समजावून सां गायचे कसे ? आिण कुणी?
मी यांना पणकुटीत घे ऊन गे ले. एखा ा लहान मु लासारखे यांना श ये वर
झोपिवले . यांचे पाय चु रीत िकती तरी वे ळ मी ितथे बसले .
माझा डावा डोळा एकदम लवू लागला. मोठा शु भशकुन असतो, हणे , हा. मी
या डो याला िवचारले ,
‘का, रे , बाबा लवतोय्स तू? उ ा असं िवशे ष काय घडणार आहे मा या
आयु यात?’
याने काहीच उ र िदले नाही. तो लवतच रािहला.
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आ ही सा या जणी वनात या या िव तीण जलाशयापाशी पोचलो. बाकी या
मु ली आपापली व त्रे एका दासीपाशी ठे वून नानाला उतर या. शिम ठे ची व माझी
व त्रे सं भाळ यासाठी दुसरी दासी पु ढे आली. मोठी वधळी वाटली ती मला! मी

शिम ठे ला हटलं ,
‘हे र न कुठू न पै दा केलं स, बाई?’
ितने हसत हसत उ र िदले ,
‘अग, या ब्र दे वानं तु ला िन मला िनमाण केलं , यानं च हे र नसु ा–’
मला ितचे हे बोलणे मु ळीच आवडले नाही. हवे तर ितने ‘मला’ हणायचे
हणायचे होते ! आप याबरोबर मला कशाला बसवले न् या अजागळ पोरी या पं तीला!
हा म सर आहे , दुसरे काही नाही.
‘शिम ठे ची िन माझी व त्रं िनरिनराळी ठे व!’ असे या वे डपट दासीला बजावून
मी पा यात उतरले . मा यामागून ितला काही तरी सां गत शिम ठाही आली.
जलाशयात जणू नील आकाशच क् रीडे किरता उतरले होते . वनश्री या यावर
चव या वारीत होती. इतर मै ित्रणी थोड ा अं तरावर एकमे कींवर पाणी उडवून खे ळत
हो या. पण खोल पा यात जा याची यां यापै की एकीचीही छाती न हती. मी
शिम ठे ला हसत हणाले ,
‘जलक् रीडा हणजे काही भांड ात या पा यानं माजन करणं न हे ! आपण जरा
लांब पोहत जाऊ या. मग या िभ या पोरींना जरा धीर ये ईल. हे बघ, या कमळाशी
खे ळत असले लं हं स-हं सीचं जोडपं ! दोन िचमु कले पांढरे ढग तरं गत असावे त ना? तसं
िदसतं य!् ितथं जाऊन परत काठापयं त यायचं ! चल, कोण पै ज िजं कतं , ते पाह!ू ’
शिम ठा नु सती हसली. आ ही दोघी पोहू लागलो. ितला खूप मागे टाकायची,
हणून मी भराभर हात मारीत पु ढे गे ले. माशासारखी पोहत होते मी. मधूनच मी मागे
वळू न पािहले . शिम ठा सावकाश पाणी तोडीत मागून ये त होती– एखा ा कासवासारखी.
आज ितची चां गली फिजती होणार, हणून मी मनात हरखून गे ले. ही पोह याची पै ज ती
िनि चत हरणार! खट् टू होऊन ती काठावर आली, हणजे मी ने सले ले पट् टां शुक पाहन
ू
अिधकच भडकणार!
पोहत-पोहत मी या कमळापाशी आले होते . शिम ठा अजून मागे च होती. पण
मला एकदम दम यासारखे वाटू लागले . आपण उगीच इतकी घाई केली, असे मनात
आले . थोडा वे ळ िवसावा घे याकिरता मी थांबले . वळू न पाहते , तो शिम ठा जवळ आली
होती. मी झटकन वळले आिण सारे बळ एकवटू न परत काठ गाठ याकिरता पोहू लागले .
जाता-जाता थोडी गं मत करावी, हणून अं गाव न जाणा या शिम ठे या त डावर मी
खूप पाणी उडवले .
मी पोहत होते , पण या वे गाने मी आले होते , तो मं दावला होता. हातापायांत
थकवा जाणवला होता. मघाशी पाणी हस या बालकासारखे िदसत होते . या यावर िकती
नाजूक लाटा उठत हो या. आता ते एखा ा िचडून आदळ-आपट करणा या मु लासारखे
भासू लागले . या यावर मोठमोठ ा लाटा उठत हो या. घटकेत इतका बदल का हावा,
हे मला कळे ना. मी समोर िनरखून पािहले . वनात मोठा सोसाट ाचा वारा सु टला होता.
वृ वे ली कुणी तरी गदगदा हलिव यासार या िदसत हो या. धूळ एकसारखी वर उडत
होती. अं तराळ धूसर क न टाकीत होती.
मी घाबरले . इत यात शिम ठा मागून ये ऊन झपझप मा यापु ढे गे ली. मी ितला
हाक मारली; पण ितने ओ िदली नाही!
मा या आधी शिम ठे ने काठ गाठला. मी मे ले, की िजवं त आहे , याची ितला कुठे

पवा होती? ित याभोवती पाच-सात मै ित्रणी गो या झा या. यां याशी बोलत- बोलत
ती दासीकडे गे ली. एकदम वृ ाआड िदसे नाशी झाली.
काठाला पाऊल लागताच मी खाली मान घालून चालू लागले . या मै ित्रणींनी
मा याभोवती कडे केले . ’ शिम ठे नं पै ज िजं कली, होय ना?’ असे हणून या मला िचडवू
लाग या. यांत या दोघींना दरू ढकलून मी दासीकडे गे ले. ितने माझी व त्रे पु ढे केली.
मला सं ताप आला. ती व त्रे माझी न हती! कचाने िदले ले जे सुं दर व त्र मी आज
ने सणार होते , ते ितने शिम ठे ला िदले होते ! ‘गधडी कुठली!’ असे हणत मी खाडकन्
ित या मु कटात मारली आिण शिम ठा िजथे व त्र बदलीत होती, ितथे गे ले. माझे सुं दर
अं शुक– जे वसं तो सवाकिरता मी जपून ठे वले होते , ते व त्र– ती ने सली होती! माझा
राग अनावर झाला. या व त्राचे एक टोक ध न मी ते जोरजोराने ओढ याचा प्रय न
क लागले .
शिम ठा मा याकडे रागारागाने पाहत हणाली,
‘हे , ग, काय, दे वयानी! तू शयत हरलीस, याचा राग मा यावर काय काढते स?
लं गडं ते लं गडं –’
मी फणका याने उ रले ,
‘मी लं गडी आहे , का पां गळी आहे , ते मग पाह.ू तू अं धळी आहे स, याची
यव था कर आधी! कुणाचं व त्र ने सली आहे स, ग, तू?‘
‘माझं !’
‘डोळे फुटले आहे त, वाटतं , तु झे ? हे व त्र माझं आहे .’
‘यु थांब यावर आईला इं दर् ाणीकडून भे ट हणून आले लं व त्र आहे हे .
तु यासाठी काढून ठे वते , असं रात्रीच सां िगतलं होतं ितनं मला!’
‘तु या आईला इं दर् ाणीकडून भे टी ये त असतील, नाही तर डािकणीकडून ये त
असतील! मला काय करायचं य् या याशी! नस या मोठे पणा या गो टीत सां गते स िन
दुस याचं व त्र– माझं व त्र मु काट ानं मला दे –’
‘मी दे णार नाही! काय करणार आहे स तू?’
ते ओढीत मी हटले ,
‘काय करणार आहे मी? मी कोण आहे , हे ठाऊक आहे का?‘
‘आहे , पु रं पु रं ठाऊक आहे ! वृ षपवामहाराजां या पदरी असले या एका
िभ ु काची मु लगी आहे स तू!’
शिम ठे ने बाबांना िभ ु क हटले होते ! यांचा भयं कर अपमान केला होता. ितला
काय बोलू आिण काय बोलू नको, ितचा कसा सूड घे ऊ, असे मला झाले ; पण सं तापाने
मा या त डून श दच फुटे ना!
मी बोलत नाही, असे पाहन
ू ती अिधकच चे काळली. ती हणाली,
‘िभकारडे ! तू खु शाल रागाव, आदळआपट कर, हवं तर भु ईवर गडाबडा लोळ,
नाही तर ज मभर माझा े ष करीत बै स. इथं कुणाला तु या रागालोभाची पवा आहे ?
बोलूनचालून मी राजक या आहे . तू मा या विडलां या एका आिश्रताची मु लगी. बाबा
यांना ‘गु दे व, गु दे व’ हणतात, हा बाबांचा चां गुलपणा आहे . राजसभे त बाबा
िसं हासनावर बसतात. तु झा बाप मृ गािजनावर बसतो. हे अं तर पु हा कधी िवस नकोस!’
ित या िझं या धरा यात आिण ितला फरफटत ओढीत ने ऊन वनात या कुठ या

तरी पड या िविहरीत ढकलून ावे , अशी इ छा मला झाली, पण रागाने माझे हातपाय
लटलट कापू लागले होते . मी मू छा ये ऊन पडते , की काय–
आमचे भांडण सु झाले ले पाहन
ू मघा या मै ित्रणी जवळ आ या हो या. मी
लटलट कापत आहे , हे यां या ल ात आले असावे . या खो खो हसू लाग या. या
हस याने मा या तळपायाची आग म तकाला गे ली. यां या बरोबर शिम ठाही हसू
लागली.
मा या मनात अपमानाचा वणवा पे टला. अ से धावत नगरात जावे , बाबांना हे
सारे सां गावे आिण पाणी यायलासु ा मी इथे राहणार नाही, असे यांना बजावून–
मी धावत सु टले . मागून शिम ठे चा आवाज आला,
‘दे वयानी– थांब, दे वयानी– जरा थांब!‘
नीच, दु ट, उ म !
मी मागे वळू नसु ा पािहले नाही. िव हिरणीप्रमाणे िमळे ल या वाटे ने मी
वनात धावू लागले .
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शिम ठा मा यामागून धावू लागली. ित या स याही ित यामागून पळत ये त
असा यात. यां या पावलांची चाहल
ू मला ऐकू ये त होती, पण मी एकदासु ा मागे वळू न
पािहले नाही. ही उमट, गिव ठ शिम ठा मा यापु ढे नाक घाशीत आली, तरी ितला मा
करणार नाही, असे मी मनाशी घोकीत होते .
पण थोडया वे ळात माझा वे ग मं दावला. शिम ठा आता आप याला गाठणार,
याची जाणीव मला झाली. मघाशी पोहताना ितने माझा पराभव केला होता. आता
धावतानाही! छे ! प्राण गे ला, तरी हरकत नाही; पण ित या हाती लागायचे नाही, असे
मी मनात हणत होते . पण हे साधायचे कसे , हे मला कळे ना.
मी वळू न पािहले . मा यात आिण शिम ठांत फार थोडे अं तर उरले होते . आता
धावून काही उपयोग न हता. मी इकडे -ितकडे पािहले . पलीकडे च एक खूप ं द त डाची,
लता-तृ णांनी आ छादले ली िवहीर िदसली. ित यात िकती पाणी होते , कुणास ठाऊक! मी
ित या काठावर जाऊन उभी रािहले . शिम ठा मा याजवळ आली. गयावया करीत माझा
हात ध लागली. ितचा हात ताडकन िझडका न मी हटले ,
‘तू राजक या आहे स, मी िभ ु काची मु लगी आहे . मी तु या दारात भीक
मागायला यायचं ! होय ना? मग आता कशाला–?‘
ितचे श द ऐकू आले ,
‘दे वयानी, मी मी–’
मा यात या हिरणीची जागा वािघणीने घे तली. मी चवताळू न वळले आिण
ित या अं गावरले व त्र खसकन ओढीत हणाले ,
‘माझं व त्र ने सन
ू माझा अपमान करते स? मा या विडलां या िजवावर जगून
यांना िभ ु क हणते स? सोड, सोड ते व त्र! माझं व त्र! दे ते मला–’
‘अग– पण–’ असे काही तरी हणत होती. ते व त्र एकदम सु टून खाली पडे ल,
असे भय ितला वाटत असावे !

मी ते ओढीत िकंचाळले ,
‘सोड, सोड ते ! सोडते स, की नाही?
पु ढ या पाच-दहा णांत मी काय बोलले आिण काय केले , शिम ठा काय बोलली
आिण ितने काय केले , ते माझे मलाच आठवत नाही. एकदम ‘अग, आई ग–’ अशी
िकंकाळी मला ऐकू आली. ती शिम ठे ची होती? मी ितला िविहरीत ढकलले होते ? छे ! ती
िकंकाळी माझीच होती! या चांडाळणीने मला िविहरीत ढकलून िदले होते .
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मधे िकती वे ळ लोटला, कुणास ठाऊक! मी तृ णपणांनी आ छािदले या िविहरीत
पडले आहे – छे ! आप या शिम ठे ने िविहरीत ढकलून िदले आहे , ही जाणीव या णी
मला झाली, या वे ळी मी पा यात उभी होते . िवहीर खूप खोल होती. पण ित यात
कंबरभरच पाणी होते . आडरानातली िवहीर ती! वे लींनी ितचे त ड अधवट झाकू न टाकले
होते . आत नीट िदसत न हते . या ओसाड िविहरीत नाना प्रकारचे भयं कर साप व ती
करीत असतील! कुणी तरी उडी मार याचा आवाज झाला. मा या सवां गावर काटा उभा
रािहला. शे वटी जीव मु ठीत घे ऊन मी तो आवाज या बाजूने आला, ितकडे िनरखून
पािहले . ती एक बे टकुळी होती!
मी मोठ ाने ओरडले ,
‘अहो, कुणी तरी मला बाहे र काढा!‘
एकदा, दोनदा, तीनदा ओरडले मी! थोडा वे ळ थांबन
ू पु हा ओरडले ,
‘दे वयानी िविहरीत पडली आहे ! शु क्राचायांची क या दे वयानी िविहरीत पडली
आहे !’
मी आशे ने वर पािहले . कु णी कु णी आत पािहले नाही. कुणीही िविहरीकडे
िफरकले नाही. मला िविहरीत ढकलून दे ऊन शिम ठा मै ित्रणींसह नगराकडे िनघून गे ली
असावी! ती एक उफराट ा काळजाची आहे ; पण इतर मु लींनी काही माणु सकी दाखवावी,
की नाही? आपली मै तर् ीण िविहरीत पडली– ती िजवं त आहे , की नाही, हे न पाहता या
खु शाल चाल या झा या!
माझे मन जळत होते ; पण िविहरीत या या उपसा नसले या गार गार पा यात
उभे राहावे लाग यामु ळे शरीर कुडकुडत होते . मनात एकीकडे सूडाची आग पे टली होती,
दुसरीकडे भीतीचा काळोख दाटत होता.
मी पु हा पु हा ओरडले ! पण या िनजन अर यात मा या हाका कोण ऐकणार?
मी अशीच कुडकुडत उभी राहणार, थोडया वे ळाने बे शु पडणार आिण मग या पा यात
बु डून मरणार, असे मला वाटू लागले . ही क पना मनात ये ताच मी एखा ा लहान
मु लीसारखी ओ साबो शी रडू लागले .
मधे च मा या कानां वर श द आले ,
‘आत कोण आहे ?’
दु ट, उमट शिम ठा च बडे पणा करायला पु हा परत आली असावी! मी एकदम
रडायची थांबले . मात्र या प्र नाला उ र िदले नाही.
िविहरी या काठावर उभे राहन
ू , ित या त डावर या वे ली हातांनी दरू करीत,

आत वाकू न कुणी तरी िवचारीत होते ,
‘कोण आहे आत?’
तो आवाज पु षाचा होता, बाबांचा? छे ! वृ षपवामहाराजांचा? अं हं! आवाज
िनि चत पु षाचा होता! पण काही के या तो ओळखीचा वाटे ना. मी आतून िवचारले ,
‘कोण बोलतं हे ?’
‘ययाित!’
मी व नात तर न हते ना? मोठ ा उ सु कते ने मी प्र न केला,
‘हि तनापूरचे महाराज ययाित?’
‘होय, हि तनापूरचा राजा ययाित आहे मी. िशकारी या नादात खूप लांब आलो
या अर यात. तहान फार लागली होती, हणून रथ पलीकडं उभा क न आ ही पाणी
शोधू लागलो. माझा सारथी दुस या बाजूला गे ला. दु न िविहरीसारखं काही िदसलं ,
हणून मी इकडे आलो. ते जाऊ दे , तु ही कोण?’
‘तु ही नाही, तू!’
‘ हणजे ?’
‘ते मग सां गेन मी! महाराजांनी आधी वर काढावं मला! मी थं डीनं कुडकुडते य!्
पण-पण-या िविहरीत तु ही उतरणार कसे , बाई?’
व न प्रथम हा य वनी आिण या या मागोमाग गोड श द आले ,
‘ययाित लहानपणी धनु िव ा िशकलाय्! ित यातले चम कारसु ा!’
वे दमं तर् ांसारखे काही श द मला ऐकू आले . यां या पाठोपाठ पा यात काहीतरी
पड यासारखे वाटले . भराभर तरं ग उठू लागले . पु ढ याच णी एका कमळात मी उभी
आहे , असा मला भास झाला. सं जीवनी िव े सारखाच धनु िव े तला चम कार होता हा!
वर ये ता-ये ता मी पािहले . बाणांचा कमळासारखा एक पाळणा बनिवला होता. यात उभी
राहन
ू मी वर ये त होते !
ते कमळ िविहरी या त डाशी ये ऊन थांबले . मी समोर उ या असले या
ययाितमहाराजांकडे िनरखून पािहले . कच सोडला, तर इतका दे खणा पु ष कधीच पािहला
न हता मी! राजव त्रांना यांचा बाबदार दे ह शोभा आणीत होता आिण मला वाटले ,
पु षां या ग यात द्रा ां या माळे पे ा र नहारच अिधक चां गला िदसतो.
महाराज मा याकडे टक लावून पाहत आहे त, हे ल ात ये ताच मी लाजले . खाली
मान घालून पाहू लागले . माझे ओले व त्र अं गाला कसे िचकटू न बसले होते . नकळत ते
माझे स दय वाढवीत होते . शिम ठे ने मला िविहरीत ढकलून दे ऊन मा यावर केवढा
उपकार केला होता! मी ओले ती नसते , तर एवढ ा पराक् रमी आिण ऐ वयसं प न
राजा या डो यांत दृि टभे टी या पिह या णी भरले असते , की नाही–
मी खाली पाहतच उभी होते . महाराजांनी हसत िवचारले ,
‘या अ सरे चं नाव कळे ल का आ हां ला?’
‘मी अ सरा नाही!’
‘ हणजे ! पृ वीतलावर इतकी सुं दर त्री–’
मा या स दयाने महाराजांचे मन िजं कले होते . या स दया या पारडयात आणखी
वजन टाकायला हवे होते . िकंिचत मान वर क न महाराजांकडे एक कटा टाकीत आिण
पु हा खाली पाहत मी हणाले ,

‘मी शु क्राचायांची मु लगी दे वयानी!’
‘शु क्राचायांची? दै यगु शु क्राचायांची मु लगी!’
‘हो.’
‘मी तु म या–’
‘अं हं. तु या–’
महाराज हसून हणाले ,
‘मी आज थोडासा शु क्राचायां या उपयोगी पडलो! माझे मृ गये चे सारे श्रम
सफल झाले !’
‘पण आणखी थोडे श्रम दे णार आहे मी आप याला!’
‘ते मी मोठ ा आनं दानं घे ईन!’
‘मी बाहे र कशी ये ऊ?’
‘ हणजे ?’
‘मला भय वाटतं य.् बाहे र ये ता-ये ता पाय चु कू न मी पु हा िविहरीत पडले , तर?’
‘मी तु ला पु हा वर काढीन!’
‘मग मी पु हा पडे न!’
‘िन मी तु ला पु हा वर काढीन!’
आ ही दोघे ही हसू लागलो. हसता-हसता हळू च मान वर क न मी पािहले .
ओ या व त्रामु ळे अिधकच सुं दर िदसणा या मा या आकृतीवर यांचे डोळे िखळले
होते .
मी हळू च उजवा हात पु ढे केला. महाराजांनी आप या उज या हातात तो घे तला.
मी बाहे र काठावर आले . ते माझा हात सोडू लागले . मी पाया या नखांनी जमीन उकरीत
हटले ,
‘असा नाही सोडता ये णार माझा हात आता! आपण पािणग्रहण केलं य् माझं !’
ते चपापून हणाले ,
‘हे कसं श य आहे ? तू ब्रा णक या, मी ित्रय राजकुमार! असला िववाह...’
‘असले अने क िववाह पूवी झाले आहे त, महाराज! लोपामु दर् े चं उदाहरण–’
‘छे .’
मी हसून हटले ,
‘महाराज, मी आपली राणी हावं , अशी दै वाचीच इ छा आहे . नाही तर आज या
अर यात आपलं ये णं कशाला झालं असतं ? आपण ने मके याच िविहरीजवळ कसे आला
असता? पूवज मा या ॠणानु बंधावाचून का अशा गो टी घडून ये तात?’
‘पण, सुं दरी–’
‘पण नाही िन बीण नाही! महाराज आपलं दशन झालं , याच णी आप या
चरणी माझं दय मी अपण केलं य.् आपण याचा वीकार करा, नाही तर िध कार करा!
आपण मला आपली हटलं नाही, तर िहमालया या कुठ याही गु हे त मी जाईन अन्
ितथं आप या नावाची जपमाळ घे ऊन उरले लं आयु य काढीन! परपु षाचा व नातसु ा
पश न झाले ली मा यासारखी कुमािरका केवळ एका णाकिरता कुणा या हातात हात
दे ईल का?’
‘पण, दे वयानी, तु झे वडील ित्रभु वनाला पू य असले ले ॠषी आहे त, यांना हे

आवडलं नाही, तर–‘
‘ती काळजी आप याला–’ बोलता-बोलता आठवण होऊन मी म ये च थांबले
आिण हणाले , ‘िकती वे डी आहे मी! आप याला तहान लागली होती, हे िवस नच गे ले!
जवळपास कुठं तरी चां गलं पाणी–’
मा याकडे लोभस दृ टीने पाहत ते उद्गारले ,
‘तु याकडे पाहता-पाहता तहानभूक– सारं सारं िवस न गे लो मी! सुं दर हिरणीची
िशकार करायला आलो होतो मी! पण घडलं अगदी उलटं ! ितनं च माझी िशकार केली!’
मी हसले , लाजले . खाली पाहत मी मनाशी हटले ,
‘बाबांसार या ॠषींनी नु सती तप चया करावी. जग कशावर चालतं , याची
यांना कुठं क पना आहे ? काल रात्री बाबा ल नाची इतकी काळजी करीत होते ! आता
दे वयानी हणून न हे , तर हि तनापूरची महाराणी हणून मी जे हा यां या पाया पडे न,
ते हा यांची मु दर् ा कशी बघ यासारखी होईल!
‘तो कपटी कचही आज हवा होता इथं ! या यावर मी घे तले ला हा सूड पाहन
ू
याचा असा जळफळाट झाला असता! खरं च! सूडसु ा िकती सुं दर असू शकतो!’

७
रथातून नगरात जावे आिण हे सव बाबां या कानां वर घालावे , असे महाराज
हणत होते , पण राजक या हणून शिम ठा िजथे अजून िमरवीत होती, ितथे पाऊल
टाकायची माझी इ छा न हती! ितने माझा अ य अपमान केला होता. बाबांचा अस
अिध े प केला होता. महषीला िभ ु क हटले होते ितने .
मी िभ ु काची मु लगी नाही, हि तनापूरची महाराणी आहे , हे ितला ऐकवायची
फार-फार इ छा होती मला! पण ते वढ ाने ितचा सूड घे त यासारखे कसे होईल? ितचा
अपराध मोठा होता. जसा अपराध, तसा दं ड! शिम ठे ला ज मभर आठवण राहील, अशी
िश ा झा यािशवाय नगरात पाऊल टाकायचे नाही, असा मी िनधार केला.
महाराजां या सार याबरोबर िनरोप पाठवून बाबांना बोलावून यावे –
तो िनरोप सार याला सां गावाच लागला नाही मला. ने मका याच णी धूळ
उडवीत एक रथ वरे ने आला. आम यापासून थोडया अं तरावर तो थांबला. या रथातून
बाबा आिण वृ षपवा खाली उतरले . फार िदवसांनी िदसणा या आईला िमठी मारायला मूल
धावते ना? तसे बाबा लगबगीने पु ढे आले . मला पोटाशी ध न ते माझे म तक थोपटू
लागले . मी अिभमानाने आिण आनं दाने डोळे िमटू न घे तले . म ये च माझा एक गाल
िकंिचत ओला झा यासारखा वाटला मला. मी हळू च डोळे उघडून पािहले . बाबांचे डोळे
पाणावून गे ले होते . तप वी शु क्राचाय आपली लाडकी मु लगी सु रि त आहे , हे पाहन
ू
भान िवसरले होते , आनं दाने अश् गाळीत होते . ययाितमहाराज हे कौतु काने पाहत होते .
केवढी ध यता वाटली मला या णी!
मोठ ा क टाने हुंदका आवरीत बाबा हणाले ,
‘दे व–’
वर पाहन
ू डोळे मोठे करीत मी हळू च हटले ,
‘अं हं, दे वी–’

बाबांनी ीण हा य केले . मग ते हणाले ,
‘दे वी–’
यां यापासून दरू होत मी हणाले ,
‘दे वी आता तु मची रािहली नाही, बाबा!’
‘ हणजे ?‘
मी ययाितमहाराजांकडे सल ज आिण सािभप्राय कटा फेकला. लगे च खाली
मान घालून मी उभी रािहले .
महाराजांनी पु ढे होऊन बाबांना अिभवादन केले . ते कोण, इथे ऐन वे ळी कसे आले ,
यांचे ये णे घडले , हणून माझे प्राण कसे वाचले , हे सारे -सारे महाराजां या मदतीने मी
बाबांना सां िगतले . ते ऐकू न यांना अितशय हष झाला. आ हां दोघांना मनःपूवक
आशीवाद दे त ते वृ षप याकडे वळू न हणाले ,
‘कधी कधी भा यसु ा सं कटाचं प घे ऊन ये तं. आजचा हा सारा मं गल प्रसं ग
तसाच आहे . राजा, िह या िववाहा या सोह याची तयार कर. सारं नगर शृं गारा.
दानवां या दृ टीनं मोठा आनं दाचा िदवस आहे हा! िहची सासरी पाठवणी केली, की हा
शु क्र न या तप चयला मोकळा झाला. म यं तरी ट झाले लं दै व पु हा प्रस न होत
आहे , असं िदसतं य.् चला, ययाितमहाराज, या रथात बसून नगरात चला. दे वी, तू हो
पु ढं !’
मी जागे व न हलले नाही, त डाने एक श दसु ा उ चारला नाही.
वृ षपवा पु ढे ये ऊन मला हणाले ,
‘झालं गे लं सव िवस न–’
मी उसळू न उद्गारले ,
‘जो घाव घालतो, याला तो िवस न जाणं सोपं असतं ; पण या या कपाळावर
घाव बसतो, याला याचा िवसर पडत नाही! तो प्राणां ितक वे दनांनी तळमळत असतो.
तु म या मु लीनं आज मला िविहरीत ढकलून माझा जीव घे याचा प्रय न केला. ते सु ा
एक वे ळ सोसलं असतं मी; पण ती बाबांना उ े शन
ू जे भलतं - सलतं बोलली– काळजाला
घरं पडतील, असं ती जे बोलली–’
बाबांनी कठोर वराने िवचारले ,
‘काय हणाली शिम ठा?’
मी हणाले ,
‘कसं सां गू ते , बाबा, मी तु हां ला? ती मला टोचून हणाली, ‘मी राजक या आहे ,
तू िभ ु काची मु लगी आहे स! तु झा बाप मा या िप या या दरबारात एक भाट हणून, एक
याचक हणून, एक तु ितपाठक हणून उभा असतो. मा या विडलां या पु ढं हात जोडून
तो दि णा–’
वृ षपवा पु ढे होऊन लीनते ने हणाले ,
‘गु क ये , शिम ठासु ा लहानच आहे अजून तु यासारखी. एका व त्राव न
तु मचं दोघींचं भांडण कसं सु झालं , ते ितनं सां िगतलं मघाशी. लहानांना पोच असत
नाही, भान राहत नाही. श दावरनं श द वाढत जातो–’
‘मला ितनं िविहरीत ढकललं , यातसु ा ितचा काही अपराध नाही का?‘
‘असं कोण हणे ल? पण राग अं धळा असतो! शिम ठे या अपराधाब ल पदर

पस न तु झी मा मागतो मी!‘
‘पदर बाबां यासार या िभ ु कांनी पसरावयाचा असतो; आप यासार या राजांनी
नाही! बाबांना ज र असली, तर ते जातील परत नगरात. िजथं यांचा िन माझा इतका
अपमान झाला आहे , ितथं मी पु हा पाऊलसु ा टाकू इ छीत नाही!’ लगे च ययाित
महाराजांकडे वळू न मी हणाले ,
‘चला, महाराज, आता इथं णभरसु ा राह यात अथ नाही. माहे र सोडून
सासरी जाताना मु ली या डो यांतलं पाणी खळत नाही, असं मी लहानपणापासून ऐकत
आले होते ! पण मला मात्र ते सोडताना अितशय आनं द होतोय्. िजथं माझा जीव
घे याचा प्रय न झाला, तप वी हणून ित्रभु वनात मा यता पावले या मा या
विडलांना िभ ु क हणून िजथं एका पोरटीनं वै भवा या धुं दीत िहणवलं , ितथं पाणी
यायलासु ा मी राहणार नाही!’
बाबा इतका वे ळ त ध होते . ते हणाले ,
‘आिण, राजा, मीसु ा! तप करणाराला या िहमालयात हजारो गु हा मोक या
आहे त. याला काही तु या रा याचीच ज री आहे , असं नाही. या या िजवावर
आजपयं त तु ही दानव मानानं जगलात आिण या या तपा या बळावर पु हा आपण
डोकं वर काढू, अशी आशा बाळगून तु ही याचा अपमान करताना, या या मु लीचा
प्राण घे याचा प्रय न करताना–’
वृ षपवा म ये च हणाले ,
‘गु दे व, दे वयानीचा काही तरी गै रसमज–’
बाबा गजना क न हणाले ,
‘हा मी चाललो! याया यायाचा िनवाडा करीत बसायला मला वे ळ नाही!’
वृ षपवा गु डघे टे कू न बाबांचे पाय धरीत हणाले ,
‘गु माउलीनं च आप याकडं अशी पाठ िफरवली, तर समु दर् ात जीव
दे यािशवाय आ हां ला दुसरी कुठली गती आहे ? शिम ठे या हातून घोर अपराध घडला
आहे . गु दे वांनी ितला हवी ती िश ा ावी! हं ू की चूं करता मी ती अमलात आणीन! या
णी ितला इथं आणिवतो, आप या आिण गु क ये या शं भरदा पाया पडायला लावतो,
दोघांची मा मागायला ितला आ ा करतो. ही िश ा सौ य वाटत असे ल, तर या णी
ितला दानवां या रा यातून घालवून दे तो!’
‘ितनं दे वयानीचा अ य अपराध केला आहे . ही जी िश ा दे ईल, ती त काळ
भोगायला शिम ठा तयार असे ल, तरच मी पु हा नगरात पाय ठे वीन!‘
वृ षपवा मा याकडे वळू न हणाले ,
‘गु क ये , तू सां गशील, ती िश ा–’
मी म ये च हणाले ,
‘महाराज, जो श द पाळता ये ईल, तोच माणसानं ावा. मी िश ा सां िगतली
अन् ती तु ही अमा य केली, तर?’
‘काही झालं , तरी शमाची तू मै तर् ीण आहे स. बालपणापासून तु ही दोघी बरोबर
वाढला आहात. तू ितला भलती िश ा करशील? गु दे वां या चरणांची शपथ घे ऊन, मी
तु ला वचन दे तो, की शिम ठे ला तू जी िश ा दे शील, ती मी मोठ ा आनं दानं –’
‘मी राजक या आहे , तू िभ ु काची मु लगी आहे स!’ हे शिम ठे चे उमट श द अजून

कानांत घु मत होते . या घमडखोर मु लीला चां गली अ ल घडे ल, अशी िश ा झाली
पािहजे , असे एकसारखे मन हणत होते . मी राजक या आहे , या क पने ने ती असा तोरा
िमरवते काय? आप या वै भवा या धुं दीत द्र याने दिरद्री लोकांचा ही उपहास करते
काय? ठीक आहे ; तोरा उतरे ल. धुं दी नाहीशी होईल, अशीच िश ा ितला–
मी बोलून गे ले–
‘शिम ठे नं माझी दासी झालं पािहजे !’
‘दासी–?’ एकदम का यािठ कर पडले या वृ षपवामहाराजां या त डून क टाने
एवढाच उद्गार िनघला.
माझा िवजय झाला होता. मी तार वराने हणाले ,
‘हो– शिम ठे नं माझी दासी झालं पािहजे ! या हि तनापूर या महाराणीची दासी
झालं पािहजे ! दासी हणून ज मभर माझी से वा करायला आ ा या आ ा मा याबरोबर
हि तनापूरला आलं पािहजे .’

*

शिम ठा
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हे घटकेचे टोल पडले . दोन घटकांतील एक घटका सं पली! फ त एक घटका
उरली. एका घटकेत– एवढ ा थोडया वे ळात– मला ज माचा िनणय यायला हवा!
दे वयानीची दासी हायचे , की–
बाबांचे हे पत्र समोर पडले आहे . यांनी आप या लाड या ले कीला पाठिवले ले
पिहले विहले पत्र! यांची शमा आजपयं त यांना सोडून कुठे दरू गे लीच नाही! मग ितला
पत्र पाठिव याचा प्र न ये णार कुठू न! तो आज आला– अशा वे डया-वाकडया रीतीने
आला– पलीकड या महालात बाबा आिण अलीकड या महालात शिम ठा! आ ही दोघे
इतकी जवळ असून यांना मला पत्र िलहायचा प्रसं ग आला– पूवज मा या
वै यासारखा दावा साधून हा प्रसं ग आला!
आज– वसं तो सवा या पिह या िदवशी–
आज अ णोदय झाला, तो लहानपणाप्रमाणे च महाला या िखडकीतु न
मा यावर गु लाल उधळीत! मी श ये व न डोळे भ न तो पाहत होते . म ये च मनात या
मनात लाजले ! तो अ ण ल नात या पिवत्र होमासारखा वाटला मला. मग रात्री
झोपायला जाताना आईने केले या थट् टेची आठवण झाली. ती मला कुरवाळीत
हणाली होती,
‘शमा, हे यु थांबलं , ते फार बरं झालं , बघ! आता आयावतातला कुणी तरी
चां गला राजा पाहन
ू – हि तनापूरचा ययाित राजा फार शूर िन गु णी आहे , हणे ! लहान
असतानाच अ वमे धाचा घोडा घे ऊन तो िदि वजयाला गे ला होता. मोठा दे खणासु ा
आहे , हणतात. मा या या नाजूक फुलाला शोभे ल, असा!‘
ितचे हे बोलणे ऐकू न ‘इ श! हे काय, ग, आई?’ असे हणून मी त डावर पांघ ण
ओढले , हे खरे ! पण सारी रात्र मी गोड गोड व नां या िहं दो यावर झोके घे त होते .
यांत या एका झो याने मला हि तनापु रात ने ऊन टाकले होते –ययाितमहाराजांची
पट् टराणी क न!
अ णोदया या वे ळी मी जागी झाले , ते हासु ा या व नाची धुं दी मा या
डो यां व न उतरली न हती!
पण जीवन िकती भीषण आहे ! िकती िवरोधपूण आहे ! स य व नापे ा िकती
कठोर असते ! आज सकाळी पूवकडे उगवले ला सूय पि चमे कडे झुकलासु ा नाही,
इत यात मा यावर हि तनापूरला जायची पाळा आली आहे ! याच ययाितमहाराजां या
राजवाड ात–पण यांची राणी हणून न हे ; तर यां या महाराणीची दासी हणून!
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सकाळी जलक् रीडे या वे ळी मा या त डून नाही नाही ते श द गे ले! ते जायला
नको होते ! दे वयानीला लागे ल, असे मी खूप खूप बोलले . ते मी बोलायला नको होते ! पण
मी तरी काय क ? मनावर, िजभे वर– कशावरच माझा ताबा रािहला नाही!
लहानपणापासून मी पाहते य,् माझा पाणउतारा करायची एकसु ा सं धी दे वयानीने कधी
गमावली नाही! ती ॠिषक या झाली, मा यासारखी राजक या झाली नाही, हा काय
माझा अपराध? पण िजथे ितथे , पावलोपावली, दे वयानी शिम ठे पे ा श्रे ठ आहे , हे िस
कर याचा अट् टहास ती सदै व करीत आली.
आ ही दोघी तीन-चार वषां या असू. नौकािवहाराला ने ले होते आ हां ला
दासींनी. दे वयानी पा यात वाकू न पाहू लागली. मग टा या िपटीत ती हणाली,
‘ए छमा, ही कोन बग छान-छान मु लगी मला खे ळायला बोलावते य!् ‘
मी पा यात वाकू न पािहले .
मलाही मा यासारखीच असले ली एक मु लगी हसून बोलावीत होती. मी हटले ,
‘ही बघ मलासु ा एक छान मु लगी बोलावते य!् ’ दे वयानी नाक मु रडून, ओरडून
हणाली,
‘अं हं! तु झी मु लगी घान आहे , माजी छान आहे !’
आ ही दोघी आठ-दहा वषां या झालो. वसं तो सवात या एका नाटु क यात
आ हां दोघींना गु जींनी भूिमका िद या. या नाटकात यांनी मला वनराणी केले होते .
ितला फुलराणी केले होते . दे वयानी िदसायची सुं दर, नाचायची चां गली, हणून ितला
फुलराणी केले होते यांनी. आरं भी नु सती कळी. मग अधवट उमलले ले फू ल, मग पूणपणे
फुलले ले फू ल, अशी तीन नृ ये यांनी ितला घातली होती. वनराणीला नृ य न हते . माझी
नृ यात गतीच न हती. पण फुलराणी ही वनराणीपे ा मानाने कमी, हणून दे वयानीने
वनराणी हो याचा हट् ट धरला. शे वटी गु जींना या वनराणीला नृ ये घालावी लागली.
फुलराणीची ती नृ ये कर याइतके मला नाचता ये त न हते . यामु ळे ित या हट् टापायी
सा या नाटकाचा िवरस झाला.
आ ही पं धरा-सोळा वषां या झालो. या वषी या उ सवात नगरात या
मोठमोठ ां या मु लीं या अने क पधा ठे व या हो या. नृ य पधा, गीत पधा,
का य पधा– अस या िकतीतरी पधा हो या. नृ यात, गीतात, स दयात– सगळीकडे
दे वयानी पिहली आली! मात्र का यात माझी किवता सरस ठरली. ही लगे च सली,
रागावली, डो यात राख घालून जाऊ लागली.
‘मी शु क्राचायांची मु लगी आहे , माझे बाबा ित्रभु वनात कवी हणून प्रिस
आहे त, माझीच किवता चां गली आहे ; शिम ठा राजक या आहे , हणून हे परी क ितची
किवता चां गली ठरवून अ याय करीत आहे त!’ असे ती हणू लागली.
शे वटी परी कांनी ते पािरतोिषक आ हां दोघींम ये वाटू न िदले , ते हा कुठे ती
ग प बसली. या वे ळी मला पिहले पािरतोिषक िमळाले , ते फ त िचत्र पधतले . ते सु ा
दे वयानीला िचत्रेच काढता ये त न हती, हणून!
ितचे वडील सं जीवनीसाठी तप चया करीत बसले ले! सं जीवनी या साहा याने
दानव दे वां वर िवजय िमळिवणार! हणून दे वयानीला कधीही दुखवायचे नाही, हे बाबांचे

धोरण मलाही पाळावे लागले .
एक ना दोन! ित या अहं पणा या हजार गो टी मा या मनात खोल जाऊन
बस या हो या; धु मसत हो या. सकाळी मी ने सले ले व त्र ती िहसकावून घे ऊ लागली,
ते हा या सवांचा फोट झाला! पण हे मी कुणाला सां ग!ू कुणाला कसे समजावून दे ऊ?
चार वाईट श द मा या त डून गे ले! पण ते माझे जीवन उद् व त करायला
िनघाले आहे त! या एका चु कीब ल राजक ये ला दासी हो याची िश ा िदली जात आहे !
मी दासी हायचे ? शिम ठे ने दासी हायचे ! अ टौप्रहर वतःची पूजा करीत
बसणा या या पाषाणा या सुं दर पु तळीची मी दासी होऊ? छे ! श य नाही ते !
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नाही! केवळ अपश दच मा या त डून गे ले नाहीत. आई हणत होती, हे व त्र
दे वयानीचे आहे . ते कचाने ितला भे ट हणून िदले होते . मी ते ने सायला नको होते . अजून
ते च मा या अं गावर आहे ! या कचाने आपला जीव धो यात घालून दे व- दानवांचे यु
बं द केले , याने िदले या भे टीने भयं कर भांडण सु करावे ? आईने रात्री मला व त्रे नीट
दाखवून का ठे वली नाहीत? हे अं शुक माझे न हते , हे मला कसे कळावे ? छे ! मी राजक या
झाले , हीच चूक झाली! यामु ळेच सव गो टी दासींवर सोपिव याची सवय मला लागली,
ितचा शे वट– शिम ठे ने माझी ज मभर दासी झाले पािहजे , हा दे वयानीचा हट् ट!
ितला मी िविहरीत ढकलले , हणे ! ती वनात वे ड ासारखी धावू लागली! ते
पाहन
ू ही हट् टी, तापट मु लगी रागा या भरात िजवाचे काही बरे -वाईट क न घे ईल,
अशी भीती मला वाटली. ितला धर याकिरता हणून मी ित यामागे धावले ; ितचा घात
कर याकिरता नाही. मी काही ितला िविहरी या काठावर ओढीत ने ले नाही. ती आधीच
ितथे जाऊन उभी रािहली होती! दोघीं या िहसकािहसकीत ितचा तोल जाऊन ती
िविहरीत पडली! असं अजून वाटतं य् मला! का ित यावर या सा या साठले या रागाचा
फोट मा या हातून झाला आिण मी ितला वे ड ासारखे िविहरीत ढकलून िदले ? मनु य
रागा या आहारी गे ला, हणजे क् र होतो, पशू बनतो!
खरोखरच मी इतके भान िवसरले होते काय? मला काहीच आठवत नाही. ब यावाइटाचे , ख या-खोट ाचे , पाप-पु याचे सा ीदार या जगात केवळ दोन आहे त, असे कच
हणत असे – एक माणसाचा आ मा आिण दुसरा सवसा ी परमे वर. आज सकाळी माझा
आ मा रागाने अं धळा झाला होता! आिण परमे वर? तो सवसा ी असे ल! पण िनरपराधी
माणसा या बाजूने सा
ायला तो धावून ये तो का?
िनदान ने हमी ये त नाही! तो यायचा सं भव असता, तर बाबांनी मा यापु ढे
टाकले या या भयं कर प्र नाचे उ र मी यालाच िवचारले असते . दे वयानीने ज माची
दासी हो याची अट मला घातली आहे . ती मी मा य क , की नको
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बाबांनी पत्रात िलिहले आहे ...
‘बाळ, बाप या ना यानं तू मला िवचारशील, तर तू दासी हावं स, या गो टीला मी
कधीच सं मती दे णार नाही.

पण माणसाला एकाच वे ळी अने क नाती सां भाळावी लागतात. मी केवळ तु झा
िपता नाही. मी दानवांचा राजा आहे . कचानं सं जीवनीचं हरण के यामु ळं आपला
सं पण
ू पराभव झाला आहे .
या प्रितकू ल पिरि थतीतून रा सांना डोकं वर काढायचं य.् शु क्राचायांचं गु व
आ हां ला अ यं त आव यक आहे . दे वयानीवर यांचं अितशय प्रेम आहे . ितनं
घातले ली अट जर पूण झाली नाही, तर शु क्राचाय नगरात पाऊल टाकणार नाहीत.
यां या अभावी आपलं रा य धु ळीला िमळे ल. अं तराळात व छं द सं चार क
इि छणा या दानवांना ु दर् िकड ांपर् माणे भूमीवर सरपटत राहावं लागे ल.
शमा, तू दासी झालीस, तर तु झं आयु य धु ळीला िमळे ल. माझी लाडकी शमा–!
शमा दुस याची दासी होणार? नाही, पोरी! दासी हणून डो यांपुढं उभी राहणारी
तु झी मूती- छे ! दासी हणून तु ला बघ यापे ा... ती क पनासु ा सहन होत नाही
मला! यापे ा डोळे फोडून घे तले ले बरे ! शमा, तू दे वयानीची अट मा य केली
नाहीस, तरी मी तु यावर रागावणार नाही!
शत् वरसु ा असला प्रसं ग परमे वरानं आणू नये . पण, पोरी, तु या दुदवी
िप यावर तो आज आला आहे ! काय करावं , ते सु चेना! हणून तु ला हे पत्र
घरात या घरात िलिहलं आहे . हे सारं मी तु ला त डानं सां गायला हवं होतं ! पण ते
कसं सां ग?ू कोण या त डानं सां ग?ू ते सां गायला मी आलो असतो, तर मा या
त डून एक श दसु ा बाहे र पडला नसता! प्रेमानं कत याचा पराजय केला असता!
शमा! माझी लाडकी शमा! पोरी, यानं तु ला सदै व सु ख होईल, असा िनणय
घे याची बु ी भगवान शं कर तु ला दे वो!’

५
‘घटका भरली’ हे श द ल नमं डपात मी लहानपणापासून ऐकत आले होते .
अलीअलीकडे या श दातले का य मला कळू लागले होते . दोन प्रणयी जीवांचे मीलन
करणारा मं गल ण अगदी जवळ आला, हे सु चिवणारे ते गोड-गोड श द– या दोन
श दांनी ह ली मला गु दगु या होऊ लाग या हो या.
पण ते श द या णी मला अ यं त अमं गल वाटत होते . ‘घटका भरली’ हे श द
ऐकायची इ छा न हती मला! ही घटका कधीच भ नये , या णी काळपु षाचा कुणी
तरी गळा दाबून प्राण यावा, असे एकसारखे मनात ये त होते . घटका भरली, की आई दार
उघडून आत ये ईल. डोळे पु शीत मा यापाशी उभी राहील!
बाबांना मला िनि चत उ र ावे लागे ल! दे वा! काय उ र दे ऊ मी? आनं दाने
दासी होऊ? या दु ट दे वयानीची दासी होऊ? ते कसे श य आहे ? आजपयं त मी
इतरांकडून पायां वर पाणी घे तले . आता ते लोकां या पायां वर घालीत बसू? अं गावरले
िहरे माणकांचे अलं कार दरू क न िभकारणीसारखी राह?ू अहोरात्र से वकांना आ ा
करणारी राजक या मी! ती मी इतरां या आ ा हात जोडून मु काट ानं ऐकू ? यांची
बोलणी खाऊ? धनीण दे ईल, या अ न-व त्रां वर हं ू की चूं न करता िदवस कंठीत राह?ू
प्रणयाला, प्रीतीला, पितसु खाला, वा स या या आनं दाला– सा या सा या गो टींना
पारखी होऊ?

छे ! मी बाबांना सां गणार– दे वयानीची दासी हो यापे ा मी जोगीण होईन!
दे वयानीला मा यावर सूड यायचाय् ना? ठीक आहे . ितला बोलवा इथं . ती आली,
हणजे तु ही हातात खड्ग या आिण ित यासमोर एका घावासरशी शिम ठे चे म तक
उडवा! मात्र ते िनजीव म तकसु ा ित या पायां वर जाऊन पडणार नाही, हे ल ात
ठे वा. प्राण गे ला, तरी मी दासी होणार नाही! व नातसु ा दे वयानीची दासी होणार
नाही!
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मी एकदम दचकले . कसला तरी आवाज–
घटका भर याचे टोल! मी भीत-भीत दाराकडे पािहले . ते उघडले नाही. आई आत
आली नाही, मला बरे वाटले !
खाली मान घालून मी िवचार करीत होते !
िवचार-िवचार-िवचार– काळजावर घणाचे घाव बसत होते . म तका या िचं धड ा
होत हो या.
–आिण हे सारे कशापायी? हे अं गावरले व त्र चु कू न मी ने सले , हणून!
कचाने भे ट हणून दे वयानीला िदले ले हे पट् टां शुक! ते चु कू न– बाबां या
पायां शपथ चु कू न– मी ने सले .
या िवल ण योगायोगात दै वाचा काही हे तू असे ल काय? सं जीवनीसाठी कच इथं
आला. तो आमचा शत् होता; पण याची िव ा, याची िन ठा, याचा याग, याचा
वभाव या सवांमुळे मनात या मनात मी याची पूजा क लागले . असला वडीलभाऊ
मला लाभला असता, तर मी िकती-िकती चां गली झाली असते , असे अने कदा मा या
मनात ये ई.
दे वयानीने मला या याशी कधी मोकळे पणाने बोलू िदले नाही, वागू िदले नाही!
ितला माझा कसला म सर वाटत होता, कुणास ठाऊक! पण कचाकडे नु सते पािहले , तरी
माझे मन प्रस न होई. याने मा याकडे पाहन
ू मं द ि मत केले , तरी मनाला मोठा आनं द
वाटे . सहज सं भाषणात तो असे काही बोले , की पु ढे िकती तरी िदवस मी याचा िवचार
करीत राही.
रा सांनी याला तीनदा हालहाल क न मारले ; पण प्र ये क वे ळी िजवं त
झा यावर तो हसून मला हणाला,
‘एखादी गो ट दु न िजतकी भयं कर िदसते , िततकी ती खरोखर भीितदायक
नसते . मरणसु ा असं च आहे . राजक ये , अनु भवाचे बोल आहे त हे माझे !’ एवढे बोलून तो
िकती मोक या मनाने हसायचा! या या या उद्गारांचा अथ काय? कचाला भिव य
कळत होते काय? दासीपण हणजे दुसरे काय आहे ? मरण– माणसा या अिभमानाचे
मरण! या या मोठे पणाचे मरण!
राजकुलात माझा ज म झाला, हणून दासी होणं भयं कर वाटतं य् मला! पण मी
एखा ा दासी या पोटी ज माला आले असते , तर मी आनं दाने माझे जीवन कंठीत
रािहले असते च, की नाही? जगातच सा याच मु ली काही राजक या हणून ज माला ये त
नाहीत!

–आिण गु णावगु ण काय जातीवर अवलं बन
ू असतात? कच ब्रा ण, दे वयानी
ब्रा ण! पण ित या वभावात याचा एक तरी गु ण उतरला आहे का? छे ! या जगात
ज मावर, जातींवर काही अवलं बन
ू नाही. राजक या दु ट असू शकेल, दासी स जन असू
शकेल!
ब्रा ण असले या कचाने दानवां या नगरीत सं जीवनीसाठी ये याचे केवढे धै य
प्रगट केले ! सा या ित्रयांना याने लाजिवले . दानवांनी याचा पु हा-पु हा वध केला.
पण तो याला नाही. डगमगला नाही, पळू न गे ला नाही. सं जीवनी पदरात पडे पयं त तो
िनभयपणे इथे रािहला.
हे व त्र– कचाने नकळत मला िदले ली भे ट आहे ही! ही ज मभर जपून ठे वायला
हवी! कचाची आठवणच मला या सं कटातून–
सं कटे कुणाला चु कली आहे त! उलट, या जगात मी स जनां याच वाट ाला
अिधक ये तात. कच एवढा सालस, एवढा प्रेमळ, एवढा िन: वाथी, एवढा बु द्िधमान!
असे असून याला काय कमी दुःख भोगावे लागले ? पण दे वयानीने शाप िद यानं तर
माझा िनरोप घे याकिरता कच आला, तोसु ा हसतमु खाने ! प्रेमभं गाचे दुःख, प्रेयसीने
शाप िद याचे दुःख; पण या या मु दर् े वर कस याही दुःखाची छायासु ा न हती!
मलाच राहवे ना! मी याला हणाले ,
‘ल न होऊन तु ही दे वलोकी जायला िनघाला असता, तर तु हां ला मी मोठ ा
आनं दाने िनरोप िदला असता! पण–’
तो शांतपणे हणाला,
‘राजक ये , जीवन ने हमीच अपूण असतं . तसं ते अस यातच याची गोडी
साठवले ली आहे !’
त व ान हणून याचे हे बोलणे बरोबर असे ल! पण प्रेमभं गाचे दुःख िकती
मोठे असते , हे मी अने क का यांत वाचले होते . ती का ये वाचताना मी घटका- घटका
रडले होते . मी हणाले ,
‘माणसाचा प्रेमभं ग हो यापे ा याचं मु ळातच कुणावर प्रेम न जडणं बरं न हे
का?’
हसून उ रला,
‘छे ! प्रेम माणसाला वतः या पलीकडे पाहायची श ती दे तं. ते प्रेम
कुणावरही असो, ते कशावरही जडले लं असो. मात्र ते खरं खुरं प्रेम असायला हवं ! ते
दया या गा यातून उमलायला हवं ! ते वाथी, लोभी, िकवा फसवं असता कामा नये .
राजक ये , खरं प्रेम ने हमीच िनः वाथी असतं . िनरपे असतं ; मग ते फुलां वरलं असो,
प्रा यावरलं असो, सृ ि टस दयावरलं असो, आईबापां वरलं असो, िप्रयकर िकंवा प्रेयसी
यां यावरलं असो, कुल, ाती, रा ट् र यां यापै की कुणावरलं ही असो; िनः वाथी, िनरपे ,
िनरहं कारी प्रेम हीच माणसा या आ या या िवकासाची पिहली पायरी असते , असलं
प्रेम केवळ मनु य क शकतो!’
याचे हे बोलणे या वे ळी मला काही नीट समजले नाही, पण या या
बोल यात या िज हा यामु ळे मला ते इतके आवडले , की मी यातला श द िन श द
लगे च िटपून ठे वला. नं तर िकती तरी वे ळा याचे हे टे पून ठे वले ले श द मी वाचले होते !
यांचा अथ आता कुठे मा या यानात ये ऊ लागला!

या िदवशी कचाला जायची घाई होती. पण या घाईतही तो मला हणाला,
’ शिम ठे , आमचं प्रेम सफल झालं नाही, हणून दुःख क नकोस. प्रेम लाभलं
नसलं , तरी प्रेमाचा अनु भव मला िमळाला आहे . याची मृ ती मी ज मभर जपून ठे वीन.
दे वयानी तु झी मै तर् ीण आहे . ती हट् टी आहे , तापट आहे , अहं कारी आहे , ित या या सव
दोषांची जाणीव आहे मला! ित या पानं मोहन
ू जाऊन केवळ अं धळे पणानं मी
ित यावर प्रेम केलं नाही, िप्रय य तीचा ित या दोषांसह वीकार कर याची श ती
ख या प्रेमा या अं गी असते – असली पािहजे ! दे वयानीवर तसं प्रेम कर याचा मी
प्रय न केला, पण लाखो वकीयां या क याणासाठी मला दे वयानीचं मन दुखवावं
लागलं . मी तरी काय क ? जीवनात प्रेम ही एक उ च भावना आहे , पण कत य ही
ित यापे ाही श्रे ठ अशी भावना आहे ! कत याला कठोर हावं लागतं . पण कत य हाच
धमाचा मु य आधार आहे . कधी काळी दे वयानी तु याशी मोकळे पणानं बोलली, तर
ितला एवढं च सां ग– ‘कचा या दयावर कत याचं वािम व आहे , पण या दयातला
एक लहानसा कोपरा केवळ दे वयानीचाच होता, तो सदै व ितचाच राहील!’ ’
इतका वे ळ कचा या या शे वट या भे टीचा आिण या या या उद्गारांचा मला
कसा िवसर पडला होता, कोण जाणे ! मी दुःखाने अं धळी झाले होते . अं धारात चाचपडत
होते . मला प्रकाशिकरण कुठे च िदसत न हता. तो आता िदसला; कचाने तो दाखिवला.
मी धावतच दाराकडे गे ले. इत यात घटका भर याचे टोल पडू लागले . मी आतून दार
उघडणार, तोच आईने बाहे न उघडले . मी हसत आई या ग यात िमठी मा न हणाले ,
‘आई, बाबांना माझी तयारी करायला सां ग!’
‘तयारी? कसली तयारी?’
‘हि तनापु राला जायची तयारी! दे वयानीबरोबर ितची दासी हणून जायला
शिम ठा तयार आहे !’
आई एखा ा पाषाणा या पु तळीसारखी िन चल उभी रािहली! एकदम हुंदके दे त
ितने मा या खां ावर आपले म तक ठे वले . ते मी नकळत थोपटू लागले . मी आईची आई
झाले होते .
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हि तनापूर या राजवाड ात पाऊल टाकताना माझे मन हुरहुरले ; नाही असे ,
नाही. पण लगे च मी सावध झाले . दासी हणून वाव लागले .
दे वयानी राजमाते या दशनाला गे ली, ते हा ित या पाठोपाठ मीही गे ले. माझा
प्रणाम वीकारीत राजमाता हणाली,
‘ये , मु ली. इकडं ये .’
मी थोडी पु ढे झाले . खाली मान घालून उभी रािहले . माझी हनु वटी वर क न
मा याकडे पाहत राजमाता दे वयानीला हणाली,
‘सूनबाई, तु झी मै तर् ीणसु ा तु यासारखी सु रेख आहे हं !’
दे वयानी फणका याने हणाली,
‘ही माझी मै तर् ीण नाही.’
‘मग?’

‘ही दासी आहे माझी!’
’ ‘नववधूबरोबर राजक या शिम ठा ये त आहे ‘, असा महाराजांचा िनरोप घे ऊन
ू आला होता. ते हा मला वाटलं , शिम ठा पाठराखीण हणून ये त असे ल! ही
दत
तु याबरोबर आत आली, ते हा हीच शिम ठा असं ...’
दे वयानी कु याने उ रली,
‘सासूबाई, ही राजक या शिम ठाच आहे ; पण पाठराखीण हणून मी ितला
आणले ली नाही, िन आता ती राजक याही नाही. ती दासी आहे – माझी दासी–’
‘ हणजे ?’
‘ते सारं महाराजांना िवचारा, हणजे माझे वडील केवढे मोठे ॠषी आहे त, हे ...’
‘तु झे सासरे नहुषमहाराज हे सु ा फार मोठे वीर होते . पण यां या या वाड ात
एका ित्रय राजक ये नं दासी हणून वावरणं मला बरं वाटत नाही!’
‘हा प्र न तु मचा नाही, माझा आहे !’ असे उ र दे ऊन दे वयानी महालातून
िनघून गे ली.

८
सासू आिण सून यां या पिह या चकमकीत मी अशी नकळत कारणीभूत झाले .
मला याचे फार वाईट वाटले . पण लवकरच एक गो ट मा या ल ात आली. काही कारण
असो, नाही तर नसो! या चकमकी अशाच होत राहणार!
दे वयानी बाळपणापासून अितशय लाडांत वाढली होती. आईचे हणून मु लीला
जे वळण असते , ते ित या दुदवाने ितला लाभले न हते . आता तर ती हि तनापूर या
रा याची वािमनी हणून वाजत-गाजत आली होती. राजमाते ला गोडीगु लाबीने वश
कर याची ितला काय ज री होती? राजमाते चा वभावही थोडासा दे वयानीसारखाच
असावा! आभाळात दोन िवजा अचानक एकमे कींवर ये ऊन आपटा यात ना, तसे दै वाने
या दोघींना एकत्र आणले होते !
महाराजांचे राजमाते शी काय िबनसले होते , याची मला कधीच क पना आली
नाही; पण या दोघांचे मनमोकळे पणाने झाले ले बोलणे काही मी ऐकले नाही. ितचे
मु लाशी इतके स य, ितथे सु नेशी कसे जमायचे ?
राजमाते ला
ित्रय जातीचा अतोनात अिभमान! ब्रा णक या हणून
दे वयानीला वतः या जातीचा मोठा गव! दोघींचे बोलणे सु झाले , की यात जात
हटकू न िनघे . मग सासू कुठ या तरी अ सरे या मोहाला बळी पडले या ॠषीची गो ट
सां गन
ू हणे ,
‘हे सारे िव ान ब्रा ण असे च! तप करतात, मे ले! बाई बिघतली, की लागले
पाघळायला!’
या बोल यातले ‘तप करतात, मे ले!’ हे श द सु ने या अगदी िज हारी झ बायचे !
सासू आप या बापालाच हा टोमणा मारीत आहे , असा ग्रह ती क न यायची! मग
शु क्राचायांनी सं जीवनीकिरता केले या घोर तप चयचे वणन सु
हायचे ! यात
वृ षपवामहाराजांचा आिण सा या दानवांचा उ ार हायचा! आिण शे वटी एक ित्रय
राजक या एका ब्रा णक ये ची दासी हणून ित याबरोबर नाक घाशीत ित या सासरी

कशी गे ली, या आ यानाने या वादिववादाची समा ती हायची!
दे वयानीचे हे बोलणे मला बोचे , टोचे , अगदी काळीज कुरतडीत जाई ते ! पण जणू
काही मी बिहरी आहे , अशा आिवभावाने मी ते ऐकत असे . अहोरात्र माझा मं तर् एकच
होता– मी दासी आहे ; दासीला हात असतात, पाय असतात, पण त ड नसते ! आिण मन?
ते तर नसते च नसते !
अस या चकमकीचा मला मात्र कधीकधी लाभ होई अगदी अनपे ि त रीतीने ।
पाठीव न माये ने िफरणा या आई या हाताची मला कधी तरी उगीच आठवण होई. मग
मन हुरहु लागे , झु लागे ; पण या दोघींची काही बोलचाली झाली की, राजमाता
कामाचे िनिम काढून मला जवळ बोलावी, दे वयानीला िखजिव याकिरता असे ल िकंवा
मी ित्रय राजक या होते , हणून असे ल– मा या पाठीव न हात िफरवी. या पशाने
माझी हुरहरू कमी होई. परदे शात ये ऊन पडले या या पोर या पोरीवर प्रेम करणारे एक
तरी माणूस या राजवाड ात आहे , असे वाटू न, मनाला धीर ये ई– तो नु सता भास असे ल
प्रेमाचा! पण माणसाला जगायला असले भाससु ा उपयोगी पडतात या जगात!
राजमाते या मा यावर या या माये चे एकदा अगदी िनरा याच रीतीने प्रदशन
झाले , नगरात कुणी मोठा सामु िद्रक शा त्रात पारं गत असले ला मनु य आला होता.
दे वयानीने याला राजवाड ात बोलावून घे तले . आपला हात याला दाखिवला. ितला
वषभरात मु लगा होईल, असे याने सां िगतले . ते ऐकू न आ हां सवांनाच आनं द झाला.
मी जवळच उभी होते . हात ध न मला खाली बसवीत राजमाते ने या
योित याला माझा हात पाहायला सां िगतले . मी नको-नको हणत होते . दे वयानी डोळे
वटा न मा याकडे बघत आहे , हे मला कळत होते . पण राजमाते पुढे माझे काही चाले ना!
खूप वे ळ माझा हात पाहन
ू तो भिव यवादी हणाला,
ु
‘मोठी ददवी मु लगी आहे ही!’
दे वयानी हणाली,
‘अहो, दासी आहे ती! काही कुणी राजक या नाही!’
या मनु याने चमकू न वर पािहले . पु हा माझा हात पाहत तो हणाला,
‘िह या कपाळी पु कळ क ट आहे त, पण िहचा मु लगा–’
दे वयानी खो-खो हसत हणाली,
‘अहो, ही ज मभर माझी दासी हणून इथं राहणार आहे ! िह याशी ल न कोण
करणार? िन िहला मु लगा तरी कुठू न होणार?’
आप या ानाचा उपहास होत आहे , असे वाटू न की काय, योितषीबु वा,
सं तापले ! दे वयानीकडे वळू न हणाले ,
‘महाराणींनी मला मा करावी मला! मी माझं शा त्र जाणतो. बाकीचं मला
काही कळत नाही. या हातावर मला जे िदसतं य,् ते मी सां गतोय्! िह याशी ल न कोण
करील, ते मी कसं सां ग?ू पण िहचा मु लगा िसं हासनावर बसे ल–’
दे वयानी गं भीरपणे उद्गारली,
‘िसं हासन हणजे िसं हाचं कातडं असे ल! याघ्रासन असतं ना? तसलं ! नीट बघा
ित या हातावर!’
ित या या टोम याने माझे मन कसे र तबं बाळ झाले ! मी या योित या या
हातातून हात काढून घे तला आिण डो यांत पाणी उभे राह यापूवीच महालातून िनघून

गे ले!

९
या िदवशी रात्री उशी िभजून झाली, तरी माझी आसवे खळे नात! कोण या
त ण मु लीला पितसु खाची आिण पु त्रमु खाची व ने पडत नाहीत? या अ फुट मधु र
व ना या िचं तनात िवशी या आत-बाहे रची कोणती मु लगी रमून जात नाही? ती व ने
कोण या व पात खरी होतील, याची क पना करीत कोणती त णी श ये वर तळमळत
पडत नाही?
मीही अशीच एकत मु लगी होते . पण या सव व नांचा चोळामोळा क न मी
हि तनापु राला आले होते . मी दे वयानीची दासी झाले होते . ज मभर ितची दासी हायचे
कबूल केले होते . ितचा मा यावर पूण अिधकार होता. कदािचत ती मला कधीच,
कुणाशीच ल न क दे णार नाही. िजथे ल नाची आशा नाही, ितथे मु लाची– िसं हासनावर
बसणा या मु लाची– आशा मा यासार या दासीने कशाला करावी? सा या-सा या
आशांना ितलांजली दे ऊन मी आले होते ! पण आज या योित याने –
हातावर या रे षां व न माणसाचे भिव य कळत असे ल का? ते खरे होते का? ते खरे
होत असे ल, तर याने सां िगतले या या भिव याचा अथ काय? परमे वराने मा या
कपाळी काय िलहन
ू ठे वले आहे ?
या योित याला वे ड-बीड तर लागले न हते ना? का दे वयानीचा हात
पािह यावर ितचे च भिव य या या डो यात घोळत रािहले आिण याने ते मला
सां िगतले !
का या पाषाणांनी बां धन
ू काढले या समाधीतून एखा ा कोव या तांबस
ू पानाने
हळू च वर डोकावून पाहावे , तशी या भिव याने मा या मनाची अव था क न टाकली
होती! आई-बापांचा िनरोप घे तानासु ा या शिम ठे ने डो यातून टीप गाळले न हते , ती
अशी हि तनापूर या राजवाड ात या भयाण एकांतात अश् गाळीत बसली होती.
बाबांची आठवण होताच माझे मन सावध झाले . यांचा िनरोप घे तला, या
वे ळचा ण िन ण मनात जागा झाला.
या राजवाड ात मी ज मापासून वाढले होते , तो सोडून मी जायला िनघाले .
कुणा राजाची राणी हणून न हे ; एका राणीची दासी हणून! आईला रडे आवरे ना! ितने
धड माझा नम कारसु ा घे तला नाही. मला एकदा घट् ट पोटाशी कु करले ितने आिण
त ड िफरवून वे ड ासारखी धावत गे ली ती! बाबा मे -मांदारासारखे िन चल उभे होते . मी
डो यांची पापणीसु ा लविवली नाही. मी यां याजवळ गे ले आिण वाकू न नम कार
करीत हटले ,
‘बाबा! ये ते मी!’
ते मला आशीवाद दे तील, हणून णभर मी तशीच उभी रािहले ; पण काहीच न
बोलता माझे हात ध न यांनी मला वर उचलले आिण ते काय करीत आहे त, हे
कळ या या आधीच मा या पायां वर यांनी डोके ठे वले !
मी ग धळले , एकदम मागे सरकले , कसे बसे यांना गडबडीने उठवले . उठताउठता ते हणाले ,

‘पोरी, तु झा नम कार घे ऊन कोण या नरकाचं साधन क ? तू माझी मु लगी
नाहीस, आई आहे स, आई. तु या या सा या दुदवी ले करांना तूच आशीवाद दे !’
मी गिहव न हटले ,
‘बाबा, मी तु मचा मु लगा असते आिण मला यु ाला पाठवायचा प्रसं ग आला
असता, तर तु हां ला काय वाटलं असतं ?’
‘अिभमान!’
‘मग तसाच अिभमान या णीही मनात जागृ त करा. तु मची शमा आयु यातलं
अ यं त अवघड असं यु िजं कायला िनघाली आहे . ती िभऊन, रणां गण सोडून, पळू न
ये णार नाही. तु म या कुळाला कलं क लागे ल, असं काहीही करणार नाही! बाबा, तु मची
शमा यु ाला जात आहे ; ितला आशीवाद ा!’
हे सारे आठवले , ते हा कुठे मा या मनाची शांती परत आली. डोळे आपोआप
कोरडे होऊ लागले .

१०
मा याबरोबर आले या दासी मला राजक या मानीत. राजवाड ातील दासींनाही
तसे च वाटे . यामु ळे यां यापै की कुणीच मा याशी िमळू न-िमसळू न वागत नसत.
दे वयानीचे काही काम नसले , की मी िरकामी राही. मग प्र ये क घटका मला खायला ये ई.
या जखमा झा याच नाहीत, असे मी मनाला पढवीत होते , यां या खप या ती ण
नखांनी ती घटका काढू लागे . शे वटी मन गु ं तवून ठे व याचा उ म उपाय मला सु चला.
िचत्रकले चा छं द पूवी मला होताच. आता सवडीची प्र ये क घटका मी िचत्रे काढ यात
घालवू लागले .
कुठला ना कुठला छं द हे दुःखावरले फार गु णकारी औषध आहे . माझी िचत्रे
िकतपत चां गली उतरली होती, कुणास ठाऊक! पण ती काढ या या नादात मा या
मनाला िवरं गुळा िमळे . नु स या एका सशा या िपलाची मी िकती िचत्रे काढली, हणून
सां ग?ू गु ं जेसार या लाल-लाल डो यांनी टकमक पाहणारे , िचमणे काने उभा न चाहल
ू
ऐकणारे , माणसे िदसताच िभऊन पळू न जाणारे , लु बलु ब गवत खाणारे . आप या
भावं डां शी खोटे -खोटे भांडणारे , इकडे -ितकडे उगी उड ा मारीत जाणारे – याचे प्र ये क
प मोठे मोहक िदसे , मनात ठसे . मग मी ते च कुंच याने सजीव कर याचा प्रय न करी.
सशा या िपलाचीच गो ट हवी कशाला? हिरण, मोर, हं स– िकंबहुना सारे पशूप ी ही स दयाची िनधाने आहे त. दाणा िटपायला ये णारी िचमणी, भु रकन उडून जाणारी
िचमणी, िपलांसाठी कुठू न तरी काड ा आिण कापूस गोळा करणारी िचमणी– काऊ- िचऊ
हे काही केवळ लहान मु लांचे सोबती नाहीत. ते मोठ ा माणसांचेही िमत्र होऊ शकतात,
हा अनु भव मी िचत्रे काढताना घे ऊ लागले .
सृ टीत िकती फुले आहे त! या फुलांत िकती रं ग आहे त. िकती गं ध आहे त! िकती
िविवध वृ , िकती िविवध वे ली! प्र ये क िदवशीचा सूयादय िनराळा, सूया त िनराळा.
वसं तातले चांदणे , वषाकालातील नदी, शरदॠतूतील स य यामल शे ते, िशिशरातले
िन पण वृ – िजकडे पाहावे , ितकडे िचत्राला िवषय आहे त!
या जािणवे ने मी जीवनाचा िवसर क लागे . मग या या रह यावर थोडा

प्रकाश पडे . िविवधता हाच या जीवनाचा दे ह आहे . पर परिवरोधी गो टी हाच याचा
आ मा आहे . याचा रस, याचा आनं द, याची मोिहनी, याचा आ मा– या िविवधते त
आहे , िवरोधात आहे .
या न या िवचाराने मा या मनाला शांती लाभू लागली. दे वयानी अने कदा मला
घालून-पाडून बोले ; पण ती श ये मला पूववत टोचे नाशी झाली.

११
ययाितमहाराजांचा आिण माझा फारसा सं बंध ये तच नसे . तो ये ऊ नये , हणून
दे वयानी िकती द ता घे ते, हे पिह या िदवशीच मा या ल ात आले . पण के हा तरी
जाता-ये ता महाराज सहज मा याकडे दृि ट े प करीत. यां या दृ टीत खरीखु री
सहानु भत
ू ी होती, की मा या दुब या मनाला तो भास होत होता– कोण जाणे ! कदािचत
तहाने या माणसाला िदसणारे मृ गजळ असे ल ते ! पण यांनी नु सते मा याकडे पािहले
की, मला बरे वाटे .
एक गो ट तर कुणा याही ल ात आली असती. दासी हणून मला कुठले ही काम
सां गणे यां या अगदी िजवावर ये ई. एखादी व तू मी यांना ने ऊन िदली आिण
जवळपास दे वयानी नसली, तर ते हळू च हणत,
‘तू कशाला आणलीस ही? दासीला सां गायचं होतं स!’
मी हसून उ र दे ई,
‘मी सु ा दासीच आहे !’
ते हसून हणत,
‘तू दे वयानीची दासी असशील. माझी नाही.’
यां या वभावात या या गोड यामु ळे राजमाते सारखाच यांचाही मला आधार
वाटे . मात्र महाराजांची सारी कामे आपण करावीत, ते ने हमी प्रस न आिण आनं िदत
राहतील, असे वातावरण िनमाण करावे , असे मनात ये त असूनही मी यां याशी कधी
मोकळे पणाने चार श द बोलले सु ा नाही. दे वयानीचा वभाव मला ठाऊक होता. सु ताने
वगाला जाणारी होती ती!
पण मी इतकी जपत असतानाही एकदा तो प्रसं ग आलाच. महाराजांना तांबल
ू
फार आवडे . दे वयानी तो यांना क न दे ई. एके िदवशी िन याप्रमाणे ितने तो िदला; पण
या िवड ाने यांचे समाधान झाले नसावे . ते ितला हणाले ,
‘माझं त ड िवडा खा यासारखं िदसतं तरी का?’
दे वयानी मं चकावर पडली होती. मी ितला वारा घालीत होते . ितने महाराजांना
िवडा क न ायला सां िगतले . मी तो िदला. तो यांना आवडला. तो खा यावर ते
आरशापु ढे जाऊन उभे रािहले आिण यांनी दे वयानीला हाक मारली. ित या मनात
उठायचे न हते . महाराज पु हा-पु हा हाक मा लागले . शे वटी थोडीशी चडफडतच ती
यां याजवळ गे ली आिण हणाली,
‘काय हवं य?् ’
‘माझं त ड बघा जरा!’
‘ही कसली, मे ली थट् टा! मला नाही आवडत असला पोरकटपणा!’

‘ही थट् टा न हे ! बाहे न त ड बघ, हणून मी कशाला सां ग?ू या िदवशी
िविहरीतून तू वर आलीस, ते हाच पािहलं आहे स ते ! आतून बघ जरा ते !“
यांनी त ड उघडून ते दे वयानीला दाखिवले . अगदी लहान मु लासारखे ! ते लाल
झाले होते . िवडा चां गलाच रं गला होता.
महाराज ितला हणाले ,
‘मी लहान होतो ना? ते हा िवड ािवषयी आ हां मु लामु लींची एक समजूत असे ,
ठाऊक आहे का ती तु ला?’
‘माझे वडील मोठे तप वी आहे त; ते उठ यासु ठ या िवडा चघळीत बसत नसत.
मग मला कुठू न या गो टी ठाऊक असणार?’
‘ यांचं प्रेम अिधक असतं , यानं केले ला िवडा अिधक रं गतो, अशी समजूत–’
‘अ सं ! मा यापे ा शिम ठे चं प्रेम तु म यावर अिधक आहे , हणायचं ! होय ना?
मग हे एवढं आडपड ानं कशाला सां गता? ितचं एवढं तु म यावर प्रेम होतं , तर
ित याशीच ल न करायचं होतं त! तु म या मातु ःश्रींनाही ते आवडलं असतं . ित्रय
राजक या आहे ना ती!’
महाराजांनी आधी ितची असली थट् टाच करायला नको होती; पण ितने सु ा
अथाचा अनथ क न अशी डो यात राख घालायला नको होती. या िदवशी सारा
राजवाडा डो यावर घे तला ितने . दास-दासीं या त डी ही गो ट झाली! लाजे ने मे याहन
ू
मे यासारखे झाले मला!
यानं तर मी पु हा कधीही महाराजांना िवडा क न िदला नाही! पण दे वयानी
आसपास नसली, हणजे िवचारीत–
‘िवडा आहे का?’
मा यापाशी तयार िवडा कुठू न असणार? मला नाही हणावे लागे . दहा-पाच
वे ळा मी नाही हटले , मग मलाच नाही हणायची चोरी झाली. एक चां गलासा िवडा
तयार क न, मी तो जवळ लपवून ठे वून दे ई. महाराजां या जवळ कुणी नाही, असे पाहन
ू
मी तो यां या हातात टाकी. मग के हा तरी महाराज दे वयानीला उ े शन
ू , पण मा या
ल ात ये ईल, अशा बे ताने हणत,
‘तु झा कालचा िवडा चां गला रं गला होता हं !’

१२
आठवणी कशा असतात? व छं द फुलांसार या? पाठिशवणीचा खे ळ खे ळणा या
मु लींसार या हळू हळू िमसळत जाऊन िचत्रस दय वाढिवणा या रं गांसार या?
वषाकाळात आकाशात वै रपणं चमकणा या िवजे सार या? कुणाला ठाऊक!
जी आठवण सवांत आधी सां गायला हवी होती, ती तशीच मनात रगाळत
रािहली आहे !
हि तनापु रातला िववाहो सव मोठ ा थाटामाटाने साजरा झाला. महाराज आिण
दे वयानी यां यावर चांद याचा वषाव करीत पितप नींचे मीलन घडवून आणणारी
मधु रात्र उगवली. या उ सवकाळात मी शांत होते . दे वयानी या सु खाने आपण
णभरसु ा दुःखी हायचे नाही, ित याशी व नातसु ा आपली तु लना करायची नाही,

ित या वै भवाचा अं तमनातदे खील हे वा करायचा नाही, असे वतःला पटवून मी या
िद याला त ड दे त होते . या दै वाने दे वयानीला िसं हासनावर ने ऊन बसिवले , याने च
शिम ठे ला िसं हासनाव न खाली ओढले ! जगात दै वापु ढे कुणाचे काही चालत नाही. मग
शिम ठे ने च या या स े समोर म तक नम्र करताना खळखळ का करावी?
पण माणसाचा खरा वै री दे व नाही; तो माणूसच आहे . माझी शांत वृ ी पाहन
ू च
की काय, दे वयानीला चीड आली. हा आनं दो सव पाहन
ू मी अश् गाळावे त, ितचे ऐ वय
पाहन
ू मी उसासे टाकावे त, ितचे सु ख पाहन
ू अ व थ हावे , असे वाटत असावे मनातून
ितला! पण या रात्री ती महाराजां या महालात जायला िनघे पयं त तो आनं द मी ितला
िमळू िदला नाही. आपण मोठा िवजय िमळिवला, असे मला वाटत होते ; पण ित याजवळ
असले या ब्र ा त्राची मला क पना न हती, महालात जाता-जाता ितने मला आ ा
केली,
‘शिम ठे , महाराजांना तु झे िवडे फार आवडतात. तसले वीस िवडे तयार क न
एका सो या या तबकात ठे व आिण ते तबक घे ऊन आम या महालाबाहे र उभी राहा. मी
हाक मारली, तरच दारापाशी यायचं ; नाही तर दारापासून श य िततकं दरू उभं राहायचं ...
दासींना थोरा-मोठ ां या एकांतात या गो टी ऐकू न या चहाटळपणानं बाहे र सां गायची
भारी हौस असते . हणून मु ाम बजावते य् तु ला. महाराज आिण मी खूप वे ळ बोलत
बसू– अगदी म यरात्रीपयं त. यांना अधून-मधून िवडा लागे ल. महाराजांना गाढ िनद्रा
लागली, हणजे मग मी तु ला जायला सां गेन. दुसरी कुठलीही दासी आज मला बाहे र
नकोय्!’
िवड ांचे तबक काय दे वयानीला महालात ठे वता आले नसते ? पण–
दे वयानी महाराजां या शयनमं िदरात गे ली. मी भराभर िवडे केले . महाला या
दारापासून दरू िवड ांचे तबक घे ऊन उभी रािहले . थोड ा वे ळाने महाराज आले . झटकन्
तबकातला एक िवडा घे ऊन मी तो यां यापु ढे केला. यांनी तो घे तला नाही. मा याकडे
यांचे ल नसावे . कुणी तरी दासी इथे उभी आहे . एवढे च, फार तर, यां या यानात आले
असे ल! ते वाभािवक होते ! ितलो मे लाही िजचा हे वा वाटावा, अशी लाव यवती
महालात यांची वाट पाहत होती. या वे ळी ित यािशवाय यांना दुसरे काही िदसू नये ,
सु चू नये , हे च बरोबर होते .
महालाचे दार लागले . मी दरू -दरू उभी रािहले . आज इकडे दुस या कुणीही दासीने
िफरकू नये , असा बं दोब त दे वयानीने केलाच होता. यामु ळे हातांत िवड ांचे तबक घे ऊन
एखा ा भु तासारखी मी ितथे एकटी उभी होती. मनाला घातले ला लगाम सु टला होता. ते
वै र उधळले होते . या िदवशी मी दे वयानीशी भांडले नसते , तर आजचा हा लािजरवाणा
प्रसं ग मा यावर आला नसता, असे वाटू न मी खं त करीत होते ; पण मा या मनात नु सता
प चा ाप न हता. ितथे प्रेमािवषयीची कुतूहलबु ी होती, नकळत चाळिवली गे लेली
प्रणयपूतीती अतृ त इ छा होती.
एक-एक पळ यु गासारखे वाटत होते मला; पण मी तशीच उभी होते . महापु रात
उभे राह याची धडपड करणा या एखा ा लहानशा, दुबळ वृ ासारखी!
एकदम रागारागाने उ चारले ले अ प ट श द मा या कानां वर पडले ! तो आवाज
दे वयानीचा होता.
ही मधु मीलनाची रात्र! अनु रागाचे ित यावर रा य असायचे . मग हे रागाचे

श द–
महाराजही बोलत असावे त; पण यातले काहीच नीट ऐकू ये त न हते . ऐकायची
इ छा प्रबळ झाली. मी पु ढे पाऊल टाकले . कुणी-कुणी मला पाहत न हते . पण मोठ ा
क टाने मी ते पाऊल मागे घे तले .
प्रेिमकां या मीलनात ब्र ानं दाची अनु भत
ू ी असते , असे मी का यात वाचले
होते . िरकामा कलश भरला जात असताना आवाज करतो, ते पूणपणे भर यावर िनःश द
होतो. प्रेिमकांची दये तशीच असतातच. ती प्रीतीने भ न गे यावर ितथे श दांना
अवकाश असतो, असे या प्रसं गाचे एका कवीने केले ले वणनही मला ठाऊक होते .
पण महालातून तर रागारागाचे बोलणे ऐकू ये त होते . दे वयानीच बोलत होती.
या मानाने महाराजांचा आवाज मृ द ू होता!
एकदम ताडकन् दार उघडून दे वयानी बाहे र आली आिण तरतर आप या
महालाकडे चालू लागली. मी तबक घे ऊन थोडी पु ढे झाले . ितने मा याकडे रागाने
पािहले . मा या हातांतले तबक ितने उडवून िदले आिण यांतले चार-पाच िवडे पायदळी
तु डवीत ती चालती झाली!
*

ययाित
१
एकांतातील पिह या भे टीची रात्र! इतकी उ मादक, इतकी का यमय, इतकी
रह यपूण रात्र पित-प नीं या जीवनांत पूवी कधीही उगवले ली नसते ! दोन न ांचे
आिलं गन– आकाश आिण पृ वी यांचे चु ं बन– छे ! मीलना या अपे े ने उ कंिठत
झाले या मनाचे वणन महाकवीलासु ा करता ये णार नाही!
सं याकाळ झाली. दीपो सव पाह यासाठी नागिरकां या झुंडी या झुंडी
राजमागाने जाऊ लाग या. ते दृ य पाहत राजवाड ा या ग चीवर मी िकती तरी वे ळ
उभा होतो.
वर पािहले . एक-एक चांदणी लु कलु कत बाहे र ये त होती– अगदी सावकाश!
पाना या आडून एकेक कळी िदसू लागते ना? तशी!
िकती तरी वे ळ झाला, असे मला वाटले ; पण अजून काळोख पु रा पडला न हता!
या यात थबाथबाने म ओतावे , तसे आकाश रजनी या चषकात अं धार ओतीत होते ,
की काय, कुणाला ठाऊक. याचा चगटपणा मला अगदी असहय झाला.
दे वयानी मा या िकती जवळ होती! पण िजतकी जवळ होती, िततकीच दरू !
िविहरीतून वर आले या ित या ओले या मूतीपासून आज सकाळी होमा या वे ळी
मा याजवळ अलं कारांनी सजून बसले या ित या सल ज मूतीपयं त ितची िकती- िकती
पे मा या मनात िपं गा घालू लागली. यांचे स दय मनसो त प्राशन क नही माझे
डोळे अतृ त रािहले होते . या सव पां या पलीकडे असले ली दे वयानी मला हवी होती.
एक-एक ण मला यु गासारखा वाटू लागला. अजून एक प्रहर काढायचा! आिण
तो अशा रीतीने तळमळत! माधवाला मी बोलावून घे तले . रथात बसून नगरसं चार
करायला आ ही िनघालो. राजमागाव न शे कडो लहान-मोठ ा ि त्रया चाल या
हो या. िकशोरी, मु धा, प्रमदा, पु रं धर् ी! यांत या अने कींवर िवधा याने मु त हाताने
आप या कले चे िसं चन केले होते ; पण एकीचे ही स दय मा या डो यांत भरे ना! ते डोळे
दे वयानी या पाने पिरपूण भरले होते . दुस या कुणा याही पाला ितथे थान िमळणे
श य न हते .
माधवा या सहवासात चार-सहा घटका मोठ ा मजे त घालवून मी राजवाड ात
परत आलो. फराळाला बसलो; पण खा यावर वासनाच जाईना. मन एकसारखे दे वयानीचे
िचं तन करीत होते . याची नाजूक तार णा णाला ताणली जात होती.
मी महालात गे लो. दार उघडले . वळू न पािहले . मं चकावर बसले ली दे वयानी
अधवट उठू न मा याकडे भावपूण दृ टीने पाहत होती. रं भेने लि जत हावे , अशी ितची
अं गकांती झळाळत होती. मी अधीरते ने पु ढे झालो आिण मं चकावर बसलो. तरी ती

उभीच होती. मी हसत हटले ,
‘िविहरीतून बाहे र काढताना माणसाचा हात धरावा लागतो. याला मं चकावर
बसिवताना नाही!’
ती हसे ल, काही गमतीदार उ र दे ईल, अशी माझी क पना होती; पण ती तशीच
त ध उभी रािहली. ित या कपाळावर एक आठी िदसत होती. नाकाची चाफेकळी
िकंिचत उमल यासारखी– हा राग खरा आहे , की कृित्रम आहे , हे मला कळे ना.
ितला प्रस न कर याकिरता मी हणालो,
‘मा या विडलांनी एकदा इं दर् ाचा पराभव केला होता. आता पु हा मी तो करणार
आहे .‘
ती झटकन पु ढे होईल आिण ‘या वे ळी ही यु ाची भाषा नको, बाई!’ असे काही
तरी हणे ल, कदािचत ‘ या वारीत मी तु मची सारथी होईन,’ असे उद्गार काढील, अशी
माझी अपे ा होती.
पण ती जागे व न हलली नाही. मघाची ितची भावपूण दृ टी आता भावशू य
भासत होती! आईशी ितचा छि साचा आकडा आहे , हे मला माहीत होते . यात आपण
मु ळीच ल घालायचे नाही, असे मी पिह या िदवसापासून ठरिवले होते . आताचा हा
राग- सवा यातलाच असावा, असे मला वाटले .
‘मी इं दर् ावर िवजय िमळिवणार आहे , तो तु या साहा यानं ; अशी एक तरी
अ सरा तु या वगात आहे का, असा प्र न याला िवचा न–’ असे मी पु ढे बोलणार
होतो; पण ते बोल याची सं धीच िदली नाही ितने मला!
ट रमणी अिधक सुं दर िदसू लागते . ित याकडे पाहता-पाहता मी भान िवसरलो
आिण मं चकावर ओणवून ितला मा याकडे ओढले . लगे च मी ितचे मु ख दो ही हातांनी वर
केले . ितचे चु ं बन घे याकिरता मी िकंिचत वाकलो.
माझे हात िझडका न चवताळले या नािगणीसारखी ती दरू जाऊन उभी
रािहली. ित या या िविचत्र वागणु कीचा अथच मला कळे ना. शिम ठे ला दासी क न
बरोबर आणताना ितचा हट् टी व तापट वभाव पूणपणे प्रगट झाला होता. तो मी
डो यांनी पािहला होता. पण मा याशी– प्र य पतीशी– या वे ळी मा याशी ती अशी
वागे ल–
राग आव न मी हटले ,
‘दे वयानी, तु ला कुणी काही बोललं असलं –’
‘मला कुणी काही बोललं नाही!’
‘तु झा कुणी अपमान केला असला, तर–’
‘केला आहे !’
‘कुणी?’
‘तु ही!’
‘मी?’
‘हो, तु ही!’
‘के हा?’
‘आ ा!’
‘मला याचा अथच–’

‘अथ कसला असायचा यात? सारा अनथच आहे ! आज– इथं – या मं गल वे ळी–
मा या आयु यात या आनं दा या णी– दा िपऊन यायला तु हां ला– तु म या त डाचा
हा वास–’
दा ? मी दा यालो? छे ! मघाशी माधवाबरोबर मी या या घरी गे लो होतो.
कुणी तरी उ कृ ट मा वी याला भे ट हणून आणून िदली होती. माझे वागत करताना
ती याने मा याकडे केली, फार चां गली होती ती! हणून मौजे ने ती मी घे तली.
मी हटले ,
‘दे वयानी, मी दा याले लो नाही! थोडी मा वी–’
‘दा ची सगळी नावं पाठ आहे त मला. ती तु ही सां गायला नकोत मला!
रा सां या रा यात ितचं मोठं तोम होतं पूवी. या दा पायीच बाबांची सं जीवनी िव ा
गे ली! ते हा कुठं यांनी दा सोडली! ब्रा ण दा याला, तर या या घशात िशशाचा
रस ओतावा, असा िनयम केला यांनी!’
‘मी ब्रा ण नाही, हे माझं मोठं भा य आहे , हणायचं !’’ औपरोिधक वराने मी
हणालो.
या आनं दा या प्रसं गी कसले तरी खु सपट काढून सा या रं गाचा भं ग करणा या
दे वयानीचा मला सं ताप आला होता.
ती उ रली,
‘तु ही ब्रा ण नसाल, पण मी आहे . मी मा या बाबांची मु लगी आहे , तप वी
शु क्राचायांची क या आहे मी! दा चा वास दु नसु ा सहन होत नाही मला!’
‘तू जशी तु या विडलांची मु लगी आहे स, तशीच माझी बायकोही आहे स! मी
ित्रय आहे ; ित्रयाला म व य नाही!’
‘पण बाबांनी दा सोडून िदली आहे . तो तर दा चा वै री होता!’
‘तो? तो कोण?’ रागाने झपाटले या मा या मनात सं शयाची भर पडली!
मी तावातावाने प्र न केला,
‘तो कोण?’
दे वयानी त ध उभी रािहली. इतका वे ळ ती मला टोचून, घालून-पाडून बोलत
होती! सूड यायची ही चां गली सं धी आहे , असे वाटू न मी हणालो,
‘तो कोण, ते सां ग ना! आता का दातिखळी बसली?’
दात-ओठ खात ितने उ र िदले ,
‘मला काही चोरी नाही कुणाची याचं नाव यायला! कचालासु ा दा आवडत
न हती!’
म सराची सू म छटा मा या मनाला पश क न गे ली. मी कठोर वराने
उ रलो,
‘हा हि तनापूरचा राजवाडा आहे . हा शु क्राचायांचा आश्रम नाही, िकंवा कचाची
पणकुटी नाही! याला म आवडत नसे ल, यानं याला पश क नये ! पण इतरां या
आवडी-िनवडींची स ती मा यावर का? मी काय कुणाचा से वक आहे ? मी राजा आहे !
हि तनापूरचा राजा ययाित आहे मी! इथला वामी मी आहे ! इथं कचाचं काही काम
नाही! इथं शु क्राचायांनी लु डबु ड कर याचं काही कारण नाही! तू माझी धमप नी आहे स.
माझं सु ख पाहणं हे तु झं –’

‘तु मचं सु ख तु ही खु शाल पाहत बसा–’ असे हणून दे वयानीने अि नबाणासारखा
एक जळजळता कटा मा याकडे फेकला. मग णभर ितने मा याकडे िवल ण
क् रोधाने पािहले आिण िपशाचाने झपाटले या एखा ा त्रीप्रमाणे खाडकन् दार उघडून
ती िनघून गे ली!
मी धाडकन् श ये वर कोसळलो. बाबांना िमळाले ला तो भयं कर शाप! िबळातून
फुसफुसत िनघा या क्
नागाप्रमाणे तो मा या मृ ितकोषातून वर आला,
‘ही नहुषाची मु लं कधीही सु खी होणार नाहीत!’

२
आम या प्रीती या साफ याची पिहली रात्र होती ही! या शापाचा प्र यय
प्रीती या या पिह या रात्री इत या िवपरीत रीतीने ये ईल, अशी मला क पनासु ा
न हती. धो-धो पडणा या पावसात पां थाने वृ ाखाली उभे राहावे आिण या वृ ावर
कोसळणा या िवजे या लोळाने अं ध हावे , तशी माझी ि थती झाली. अतृ त शरीर
आिण सं त त मन यां या कात्रीत रात्रभर मा या मनाचे तु कडे -तु कडे होत होते !
केवढ ा आशे ने मी महालात आलो होतो! मला दे वयानी हवी होती. सारी सारी
दे वयानी हवी होती. केवळ शरीराने च न हे , तर मनाने दे वयानी माझी हायला हवी होती.
अलके या मृ यूने आ हां मातापु त्रांत आकाशाला जाऊन िभडणारी िभं त िनमाण केली
होती! मु कुिलकेमु ळे माझे शरीर काही ण सु खावले होते ; पण या सु खात असले ली
पशु ता पु ढे अलके या सहवासात मला पूणपणे कळू न चु कली होती. तस या ु दर् आिण
िणक सु खापे ा अिधक उ च आिण उ कट प्रीतीचा आ वाद घे यासाठी ययाित
अ यं त आतु र झाला होता! पण–

३
अलके या मृ यूनंतर लवकरच रा यािभषे काचा समारं भ झाला. आईने त डभ न
मला आशीवाद िदला. डोळे भ न राजवे षातील आिण राजवै भवातील ययातीकडे ितने
पािहले ; पण याच वे ळी अलकेची आठवण काढून किलका कोप यात डोळे पु शीत उभी
होती. मी ित याकडे पािहले . मा या काळजात चर झाले . एकाच जागी एक
मह वाकां ी खु नी आई राजमाते या वै भवात मोठ ा आनं दाने िमरवत होती आिण एक
सालस, िनरपराधी आई एकुल या एका पोरीसाठी कोप यात अश् गाळीत उभी होती!
आपली पोरगी कुठे मे ली, कशी, कशी मे ली, हे सु ा ितला कुणी कळू िदले नाही!
राजवाडा–राजवाडाच कशाला हवा? स े चे िकंवा सं प ीचे प्र ये क कद्र– हा एक प्रचं ड
अजगर असतो. तो अ यं त भयं कर रह ये लीले ने िगळू शकतो. याने बाबांना
िमळाले या शापाचे आिण यती या पाने आले या या या प्र यं तराचे रह य सहज
पचिवले होते , या राजवाड ाला अलकेसार या यःकि चत दासीचे मरण लपिवणे काय
मोठे कठीण होते ? आपली मु लगी महामारीने मे ली, अशी किलकेची समजूत क न
दे यात आली होती. आज हा अिभषे क पाहायला अलका हवी होती, असे कुणी तरी सहज
हणाले . या श दांनी या िबचारी या दयाची जखम पु हा वाहू लागली. अशा
मं गलप्रसं गी राजवाड ात अश् गाळणे उिचत नाही, हे ितला कळत न हते , असे नाही;

पण काही के या ितला ते आवरे नात!
ते अश् आईला िदसले . ती ितला अशी ताडताड् बोलली!
‘आ ा या आ ा आप या बिहणीकडे चालती हो! इथं राहन
ू अपशकुन क
नकोस!’ असे आई हणाली, ते हा तर मा या अं गावर काटा उभा रािहला!
मला आईचा राग आला! या णी मी िन चय केला, कोण या ना कोण या
मागाने अलके या मृ यूचा सूड घे तलाच पािहजे !

४
तो सूड घे याकिरता मी आईशी अबोला धरला. म -मृ गये म ये मी यथे छ डुंबू
लागलो. आईने दाखवायला आणले या प्र ये क सुं दर राजक ये ची प्रितमा मी नावे
ठे वून नापसं त केली. या सूडाने अलके या बाबतीत माझे थोडे से समाधान झाले ; पण
माझे अं तःकरण पूवीइतकेच ु िधत आिण तृ षात रािहले .
अशा मनःि थतीत मृ गये या नादात मी िहमालया या पाय याकडे गे लो. एका
मृ गाचा पाठलाग करता-करता रा सरा यात िशरलो; आिण धमप नी हणून दे वयानीला
बरोबर घे ऊन हि तनापु राला परत आलो!

५
या िदवशी एका घटकेत– घटका तरी कुठली? एका पळात– दे वयानीचा मी
वीकार केला. िकती अद्भुत, िकती िवल ण घटना होती ती! मात्र या णी ही घटना
मला अ यं त का यपूण वाटली होती!
समु दर् मं थनातून वर ये णा या ल मीप्रमाणे िविहरीतून बाहे र ये णारी दे वयानी
भासली मला!
मी ित यावर लु ध झालो, तो काय केवळ ित या लाव यामु ळे? छे ! दे वयानीचा
वीकार के याने आईवर चां गला सूड घे त यासारखे होईल, असे मला वाटले . आईला सून
हणून ित्रय राजक या हवी होती! मी ब्रा ण ॠिषक ये शी ल न केले , हणजे
ज मभर ित या मनात हे श य सलत राहील! एका िन पाप मु ली या ह ये चा सूड दै व
कसा घे ते, हे ितला पु रे पु रे कळे ल!
कुठले ही आढे वेढे न घे ता मी दे वयानीचे पािणग्रहण केले , ते केवळ या दोनच
गो टींमुळे नाही. आणखीही एक आशा मा या िनमाण झाली होती. ही सुं दर त णी
शु क्राचायांची क या आहे , हे कळताच मला ती अिधक कमनीय वाटू लागली, एका थोर
ॠषी या शापाची छाया आप या कुळावर पडली आहे . या छाये तन
ू मु त हायला
ितत याच मोठ ा ॠषीचा आशीवाद आप याला हवा, असे मा या मनात आले .
सं जीवनीसारखी अपूव िव ा िमळिव याइतकी तप चया शु क्राचायांनी केली होती.
अग य ॠषींचा शाप आप या क ये या आिण जावया या सं सारात िवष कालवीत
आहे , असे वाटले , तर ते काय व थ बसतील? ते उग्र तप क न या शापावर उ शाप
िमळवतील. जगात या अ यं त वै भवशाली राजाचा जावई होऊन मी सु खी होऊ शकणार
नाही– पण शु क्राचायांनी मनात आणले , तर– कोणता सासरा आप या जावयाचे क याण
िचं तीत नाही? जे जावयाचे सु ख, ते च मु लीचे सु ख. कोण या िप याला आप या मु लीची

काळजी वाटत नाही?
कुठलाही मागचा-पु ढचा िवचार न करता, कुणाचाही स ला न घे ता, दे वयानी
िजत या उ सु कते ने माझी प नी झाली, ितत याच त परते ने धमप नी हणून मी ितचे
पािणग्रहण केले .

६
पण शु क्राचायांचा मला प्र य जो अनु भव आला, तो अगदी िनराळा! यांची
आप या मु लीवर फार माया िदसली; पण एवढा मोठा राजा जावई हणून आप याला
लाभला, याचे यांना मु ळीच कौतु क वाटले नाही. एका श दाने सु ा ते तसे बोलले नाहीत.
ते मोठे तप वी अस यामु ळे जणू काही यां या क ये चा मा यावर अिधकारच होता!
मा या सु ख-दुःखां िवषयी बोलणे लांबच रािहले , राजा या ना याने देखील माझी
िवचारपूस केली नाही यांनी! सव वे ळ आप या मु लीची मनधरणी करीत आिण ही
आप याला सोडून जाणार, हणून उसासे टाकीत यांनी काढला. पु हा मोठ ा
तप चयला सु वात करणार आहे त, हणे , ते ! या सं क पाचे साग्रसं गीत वणनही मी
ऐकले ; पण ययाित हा इतर माणसांसारखाच माणूस आहे , याने कुठ याही प्रकारचे
आढे वेढे न घे ता आप या क ये चा वीकार केला आहे , या या सु ख- दुःखां शी समरस
होणे आिण वतःिवषयी या या मनात आपु लकी िनमाण करणे अ यं त आव यक आहे ,
हे शु क्राचायां या गावीही न हते !
शिम ठे ने दे वयानीची दासी हो याचे
णाधात कबूल केले ! शु क्राचायांनी
डो यात राख घालून िनघून जाऊ नये ; आप यामु ळे आप या ातीची सं कटे वाढू नये त,
हणून ितने दे वयानी या क् रोधा नीत आनं दाने वतःची आहुती िदली. हा ित या मनाचा
मोठे पणा होता; पण तप वी हणून, एक प्रौढ आनु भिवक माणूस हणून, िनदान
वृ षपवामहाराजांचा गु आिण िमत्र हणून तरी शु क्राचायांनी शिम ठे चे सां वन
करायला हवे होते , की नाही?
पण ते पडले मोठे ॠषी! यांना सामा य जनांची सामा य दुःखे कशी िदसणार?
आप याच तप चय या, मोठे पणा या आिण हट् टी मु लीची समजूत घाल या या नादात
ते म न होते . िकती थोडा वे ळ मी रा सां या रा यात होतो! पण ते वढ ात एक गो ट
मा या यानात आली– या िपता-पु त्रींचे एक िनराळे च आ मकिद्रत िव व आहे !
दे वयानी या दृ टीने शु क्राचायांपे ा मोठा ॠषी ित्रभु वनात दुसरा कोणी नाही!
शु क्राचायां या दृ टीने दे वयानीसारखी दुसरी सुं दर गु णी मु लगी आकाशपाताळ धुं डूनही
कुठे िमळणार नाही!
मु लीला सासरी पाठवताना प्र ये क िप या या डो यांत अश् उभे राहतात,
तसे ते शु क्राचायां या डो यांतही आले ; पण मला लगे च एका बाजूला बोलावून ते
हणाले ,
‘राजा, दे वयानी माझी एकुलती एक मु लगी आहे . ितचं सु ख, ते च माझं सु ख, हे
कधीही िवस नकोस. ती सदै व प्रस न राहील, असं कर. पु हा मोठं तप क न
सं जीवनीसारखी अलौिकक िस ी मी िमळिवणार आहे . माझा आशीवाद ही जगातली एक
अ यं त मोठी श ती आहे , हे अहोरात्र यानात ठे व. मात्र मी िजतका थोर, िततकाच

कोिप ट ब्रा ण आहे . िवचारी पु षांना महािवषारी सपापे ा, अितती ण श त्रापे ा
िकंवा वाळां या िजभा चाटीत चोहींकडे पसरत जाणा या प्र विलत अ नीपे ा
तप वी ब्रा णाची भीती अिधक वाटते . सप एकाला दं श करतो, श त्र अने कांना
यमसदनाची वाट दाखिवतं . अ नी उभं गाव जाळतो; पण जर का तप वी ब्रा ण एकदा
क्
झाला, तर तो सव रा ट् राचा सं हार क शकतो. वृ षप याला मला कसं शरण यावं
लागलं ; शिम ठा नाक मु ठीत ध न दे वयानीची दासी कशी झाली, हे तू डो यांनी पािहलं
आहे . ते हा दे वयानीला दुःख होईल, असं काहीही, के हाही क नकोस. ितचं दुःख हे च
माझं , हे तू िवस नकोस!’
मा याप्रमाणे च दे वयानीलाही ते काही उपदे श करतील, असे मला वाटले होते .
अशा प्रसं गी राजगृ ही जाणा या नववधूला वडील माणसांची से वा कशी करावी. पतीला
सु ख होईल, अशा रीतीने वागणे हा प नीचा कसा धम आहे , सवती अस या, तरीसु ा
यांचा म सर न करता गु यागोिवं दाने कसे राहावे , हे सां िगतले जाते , असे मी ऐकत
आलो होतो. पण शु क्राचाय पडले मोठे तप वी! आप या मु लीला असला काही लौिकक
उपदे श कर याचे यांना सु चले च नाही! शे वटी मोठ ांचे सगळे च िनराळे , असे मनाशी
हणत मी यांचा िनरोप घे तला!

७
म यरात्र के हाच उलटू न गे ली होती! दुस या प्रहराचे टोल मी मघाशीच ऐकले
होते ! या सव आठवणी पु हा पु हा मनात घोळवीत तळमळत, णा णाला मी या
कुशीव न या कुशीवर होत होतो; पण मला झोप ये ईना.
मनु य िकती आशाळभूत असतो.
एकदा वाटे , आज दे वयानीने जे थै मान घातले , याने सारा राजवाडा ग धळू न
गे ला असे ल! दासदासी आपापसांत अजून कुजबु जत बस या असतील! पितप नीं या
पिह या भे टीत इत या उ म पणाने शयनमं िदरातून िनघून जाणारी त णी यांनी बाहे र
कुठे ही पािहली नसे ल! ऐ वय िजतके मोठे , िततके िश टाचारही अिधक बं धनकारक! पण
जे कुठे च– गिरबा या झोपडीतसु ा– घडू नये , ते आज राजवाड ात घडले होते ! ते का
घडले , हे कुणालाच ठाऊक न हते . ते कोण सां गणार? कुणाला? आिण कसे ? दे वयानीची
समजूत कोण घालणार?
आणखी थोड ा वे ळाने सगळीकडे सामसूम होईल, मग इतका वे ळ वतः या
महालात तळमळत पडले ली दे वयानी पाऊल न वाजिवता आप या महालात परत ये ईल.
दार लावून ती मं चकावर बसे ल, आपले पाय चु लागे ल. आपण एकदम ितचे हात ध
आिण हणू,
‘वे डी कुठली! ब्र दे वानं हे सुं दर हात काय पाय चु र याकिरता िनमाण केले
आहे त?’
मग ती आप याकडे पाणावले या डो यांनी पाहील आिण आप या कुशीत डोके
खु पशीत आिण ते एखा ा लहान मु लासारखे घाशीत हणे ल,
‘मी चु कले ; रागा या भरात भलतं च बोलून गे ले मी मघाशी. मला मा
करायची! करायची ना?’

ितचे म तक थोपटीत आपण हणू,
‘मी तु ला मा करायची? हणजे तू आिण मी िनराळे आहो? छे ! वे डी कुठली! तू
आिण मी िभ न नाही. सं गम झाले या न ांचे प्रवाह दोन पात्रांतन
ू कुणी पािहले
आहे त का? मी तु ला मा करायची, हणजे मी मलाच मा करायची! तू माझी मा
मागायचीस, हणजे मीच माझी मा मागायची!’
हे ऐकू न ती खु दकन हसे ल आिण आपण होऊन–
मनोरा ये कर याची श ती दे वाने माणसाला िदली नसती, तर िकती बरे झाले
असते !
दे वयानी आता ये ईल, मग ये ईल; ती आली, हणजे झाले गे ले ते एका णात
आपण िवस न जाऊ! आपण ितला हणू,
‘तु झे सं कार फार िनराळे आहे त! मा या ल ात हे यायला हवं होतं , पण ते आलं
नाही. आज या चु कीब ल मा कर मला. पु हा कधीही म
याले ला ययाित तु ला
शयनमं िदरात िदसणार नाही. एवढ ानं तु झं समाधान होत नसे ल, तर तु झीच शपथ घे ऊन
या णी मी म ाचा सं पण
ू याग करतो. पु हा कधीही कुठ याही प्रकार या दा या
या याला माझे ओठ पश करणार नाहीत!’
ती आप या ग यात हात घालून हणे ल,
‘मा याप्रमाणं तु मचे ही सं कार िनराळे आहे त. मा या यानात हे यायला हवं
होतं . तु ही ित्रय आहात, वीर आहात, राजे आहात, तु हां ला रा यं चालवावी
लागतात, यु ं करावी लागतात. म ानं िमळणा या उ मादाची तु हां ला ज री आहे .
तु म या या सा या सु खा या आड मी ये णं बरं न हे ; पण मी तरी काय क ? मला दा चा
वास पळभरसु ा सहन होत नाही! एकांतात या आप या भे टी या वे ळी आपण म
घे तले लं असू नये , एवढं च माझं आप यापाशी मागणं आहे !’
ितस या प्रहराचे टोल पडले ! तरी मी तळमळत होतो! उगीच कान दे ऊन
दे वयानीची चाहल
ू ऐकू ये ते का, पाहत होतो! पण मा या महालाकडे कुणीही िफरकले
नाही. ये णार तरी कोण? दे वयानी या आततायी वाग याने आई मनात खूप सं तापली
असे ल! पण सु नेला उपदे श करायला जाऊन वतःचा अपमान क न घे यापे ा ग प
बसणे बरे , हे ओळख याइतकी ती यवहारचतु र आहे . शिम ठा तर बोलून चालून
दे वयानीची बरोबर आणले ली दासी! मै तर् ीण हणून काही बोल याचा ितला अिधकार
आहे कुठे ? आिण अगदी न राहवून ती काही सां गायला गे ली, तर ती वाघीण काय ितचे
वाभाडे काढ यािशवाय राहील? इतर से वक आिण दास- दासी िबचारे डोळे असून अं धळे ,
कान असून बिहरे आिण त ड असून मु के! ती सारी माणसे आपाप या जागी अगदी
हळू हळू काहीबाही कुजबु जत, हळहळत, झोपी गे ली असतील!
त्र त मनाने मी मं चकाव न उठलो. अतृ त शरीर आिण अपमािनत मन यांची
टोचणी मोठी िविचत्र असते . अगदी सपिवषासारखी! बाहयतः सू म, पण आतून तीव्र
पिरणाम करणारी!
महाला या िखडकीतून बाहे र या काळोखाकडे पाहता-पाहता मला मु कुिलकेची
आठवण झाली. अलकेची आठवण झाली. मु कुिलकेने जे मला िदले होते , अलकेने जे मला
िदले होते , या यापे ा अिधक उदा , अिधक उ कट प्रेम िमळिव याकिरता मी
दे वयानीचे पािणग्रहण केले होते ; पण पु पश या मानून िज यावर मी सु खिनद्रा

घे याकिरता िनघालो होतो, ित यातून सापाची िपले बाहे र पडली होती!
मा यातला मनु य जागा झाला! मा यातला पु ष जागा झाला! मा यातला
राग जागा झाला! मी वतःशीच घोकत रािहलो, मला जे सु ख हवे आहे , ते या पृ वी या
पाठीवर के हाही, कुठे ही िमळवू शकेन! मी असामा य मनु य आहे , मी पराक् रमी पु ष
आहे , मी वै भवशाली राजा आहे ; इ छा असली, तर अं तःपु रात दररोज नवी अ सरा मी
आणू शकेन!
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दुस या िदवशी सकाळी उठलो, ते हासु ा मी घु शातच होतो! एक प्रकारची
ल जा वाटत होती मनाला. कुठे तरी दरू मृ गये ला िनघून जायचा िवचार मनात डोकावू
लागला.
इत यात शिम ठा महालात लगबगीने आली आिण हात जोडून मला हणाली,
‘महाराणींची प्रकृती रात्रीपासून िबघडली आहे . राजवै मघाशीच ये ऊन गे ले.
काळजी कर यासारखं नाही काही! पण महाराज यां या समाचाराला जातील, तर–
औषधापे ा आप या दशनानं च महाराणींना अिधक आराम वाटे ल!’
बोलता-बोलता शिम ठे ने मोठे मोहक ि मत केले . िनरभ्र आकाशात
सु वणरे षे सारखी नाजूक वीज चमकावी ना, तसे ! मा या एकदम मनात आले – रात्री
महालाबाहे र कसले से तबक घे ऊन कुणी तरी दासी उभी होती! ती कोण होती? शिम ठाच
का? मी आठवून पािहले . नीट काहीच आठवे ना.
मी शिम ठे ला िवचारले ,
‘तू-तू रात्री महालाबाहे र उभी होतीस?’
होकाराथी मान हलवीत ती खाली पाहू लागली!
रात्री शिम ठा मला कशी िदसली नाही? नको नको हणता- हणता माधवा या
घरी मी खूप मा वी घे तली होती काय?
मी िवचार करीत आहे , असे पाहन
ू शिम ठा हणाली,
‘महाराज, बाळपणापासून महाराणीची मै तर् ीण आहे मी. या जरा तापट आहे त.
महाराजांनी ते मनाला लावून घे ऊ नये .’
ती णभर थांबली िन हणाली,
‘दासींनी का या या गो टी बोलू नये त, हे मला कळतं ; पण– कलहावाचून
प्रेमाला गोडी नाही, असं सारे कवी हणतात!’
शे वटचे वा य ती भीत-भीतच बोलली आिण पु हा खाली पाहू लागली.
ित याकडे पाहता-पाहता माझे मन नकळत द्रवू लागले . या दे वयानीने आप या
रं गमहालावर दासी हणून काल रात्री िहला उभे केले , िह या सा या कोमल भावनांचा
िनदयपणे चोळामोळा केला, ित या सु खाकिरता ही म य थी करीत आहे !
व अ टमीचा चं दर् ोदय जीवनातसु ा असतो का?
माझे अं धारले ले मन हळू हळू उजळू लागले . यात प्रस न चांदणे पसरले .
थट् टे या वरात मी हणालो,
‘शिम ठे , इतकं प्रेम करायला तु ला कुणी िशकवलं ?’

मदीने रं गिवले या डा या हाता या नखांकडे उगीच पाहत ितने च मला उलट
प्र न केला,
‘प्र ये क गो टीत माणसाला गु असावा लागतोच का?’
‘या जगात गु मु खािशवाय कुणाला िव ा िमळाली आहे ? प्रेम करणं ही तर
जगातली सवांत श्रे ठ अशी िव ा आहे ! सं जीवनीहन
ू ही मोठी!’
‘मग सां गते , हवं तर, मा या गु चं नाव!’ ती थांबली आिण हणाली, ‘कचदे व!’
‘कच?’ मी आ चयाने उद्गारलो.
कच तर एक िवर त तप वी होता! प्रेम हा श द नु सता कानां वर पडला, तरी
तीन वे ळा नान करणारा! याने शिम ठे ला प्रेम करायला िशकिवले ?
हणजे िहचे प्रेम या यावर होते ? अरे रे !
शिम ठा घाईघाईने हणाली,
‘चलायचं ना महाराणीं या महालात?’
एखा ा आईचे बोट ध न हसत-खे ळत मूल ित यामागून जाते ना? तसा
शिम ठे या पाठोपाठ मी दे वयानी या महालात गे लो. माझे प्र ु ध मन शिम ठे शी
बोलता-बोलता शांत झाले होते . ितथ या क् रोधाची जागा मे ने घे तली होती.
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दे वयानी खरोखरच आजारी होती का? कुणाला ठाऊक! पण, भु रकट ढगाआडून
िदसणा या चांद यात उदास स दय असते ना? तसे ितचे ते कोमे जले ले मु ख मला वाटले .
मी ित या जवळ जाऊन बसलो. ितचा हात हातात घे तला. जे आ ही त डाने बोलू शकत
न हतो, जे आम या डो यांना नीट बोलता ये त न हते , ते आमचे दोघांचे हात बोलत
होते . या हातांचे सं भाषण काही ण झाले आिण दे वयानीचे डोळे पाणावले . ितचे ते
ू ारखे िदसणारे ते अश् – मला पाहवे नात. यांतला एक
अश् – कमलदलावर या दविबं दं स
ू ी डो यांसमोर ये ऊ दे ऊ नये , तो ितथ या ितथे च चु ं बन िटपून यावा, अशी तीव्र
िबं दह
इ छा मा या मनात िनमाण झाली. पण– पण महालात शिम ठा होती ना?
मी वळू न पािहले . शिम ठा कुठे च िदसत न हती! पाऊलसु ा न वाजिवता ती
बाहे र गे ली होती! एवढासु ा आवाज होऊ न दे ता ितने महालाचे दार लावून घे तले होते .
दे वयानी या डो यांतील अश् िबं द ू ओठांनी िटपून घे याकिरता मी वाकलो.
एकदम ितने आप या दो ही हातांत माझे हात घे तले िन मोठ ा लाडीक वरात अधवट
जागे झाले ले माणूस बोलते ना? तसे –
ती हणाली,
‘पु हा घे णार नाही ना?’
ती म ािवषयी बोलत होती, हे मा या यानात आले .
माझा अहं कार दुखाव यासारखा झाला. काही तरी कटू उ र ावे , असे मनात
आले ; पण दे वयानी आजारी होती, माझी दे वयानी आजारी होती! ितला दुःख होईल, असे
काही करता कामा नये , हे ही याच मनाला जाणवले . मनात एक वै र उधळले ला घोडा
धावत होता, याचा लगाम खे चन
ू याला आवर याचा प्रय न एक सारथी करीत होता.
फुलाहन
ू ही मऊ असले या आप या हातांचे तळवे मा या हातां या तळ यां वर

घाशीत दे वयानी हणाली,
‘नाही ना घे णार? मा यासाठी–’
ित या शे वट या श दाने मी िवरघळू न गे लो. मी लगे च उद्गारलो,
‘नाही; शयनमं िदरात मा या त डाला पु हा कधीही म ाचा वास ये णार नाही
तु ला!’ ती हसली आिण हणाली,
‘मला वचन ा!’
पु हा माझा अहं कार िडवचला गे ला. मी िह यासाठी इतके करायला तयार झालो;
पण िहचा मात्र मा यावर काडीचाही िव वास नाही! या माणसाचा आप यावर
िव वास नाही, या यासाठी आप या सु खाचा याग–
घोडा पु हा उधळू लागला होता. मोठ ा क टाने मी तो आवरला.
वरकरणी मी हसत हटले ,
‘या लु सलु शीत हातांचा पश सतत लाभावा, हणून एक सोडून शं भर वचनं
दे ईन मी!’
‘अं हं. इतकं सोपं नाही ते ! बाबां या पायांची शपथ घे ऊन तु ही मला वचन
ायला हवं !’
ित या विडलांचा मला िवल ण राग आला. दे वयानी आता माझी प नी झाली
होती. ित या मनात िप यापे ा मला अिधक प्रेमाचे , अिधक आपु लकीचे थान
िमळायला हवे होते ; पण– ित या मनावर अजून ित या िप याचे च रा य सु होते .
या वे ळी मन आवरताना मला अितशय त्रास झाला. पण कसे बसे मी ते आवरले .
मी ितला वचन िदले .
दे वयानी हसू लागली. ते हा य नु स या प्रेयसीचे न हते . ते एका मािननीचे ही
होते ! पा या बळावर आपण पु षाला शरण आणू शकतो, या अहं काराची धुं दी
चढले या रमणीचे हा य होते ते !
प्रीती या रा यात या या पिह या यु ात मी पूणपणे पराभूत झालो!
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म पानािवषयी दे वयानीला िदले ले वचन मी अ रशः पाळले , आमचे सहजीवन
सु रळीत सु झाले .
ते िदवस अजून मला आठवतात! िदवस कसले ? सूय मधे च उगवून आिण चार
प्रहर माझा व दे वयानीचा िवयोग करवून मावळत होता, हणूनच यांना िदवस
हणायचे . नाही तर– आठ प्रहरांची रात्र होऊ शकली असती, तर कमलात बं िदवान
होऊन पडले या भृं गाची िजतकी कुचं बणा झाली असती, िततकाच ययाित सु खसागरात
पोहत रािहला असता!
पहाटे बागे तली पाखरे िकलिबलू लागली, हणजे मला यांचा राग ये ई. मोठी
अरिसक वाटत ती मला! यांची िकलिबल ऐकू न दे वयानी आप या महालाकडे
जा याकिरता चु ळबु ळ करी; मी ितला हणे ,
‘अग, ही पाखरं वे डी असतात! पांढरं शु भर् चांदणं पडले लं पाहन
ू , उजाडलं , की
काय, असा यांना भास होतो. अजून पाच-सहा घटका रात्र आहे . व थ झोप तू!’

पण ितला ते खरे वाटत नसे . ती लगबगीने जायला िनघे . मग मी हणे ,
‘आता मोठा कठीण प्रसं ग आहे मा यावर!’
ती िवचारी,
‘तो कसला?’
‘तु यावाचून चार-पाच प्रहर काढायचा!’
ती मान वे ळावून मा या उद्गारांची चे टा करी; पण ितचे मान वे ळावणे इतके
मधु र होते – मोरिपसालाही याचा हे वा वाटे ल, असे – की ते मला िकती तरी वे ळ पु लिकत
क न टाकी.
माझे न ऐकता ती तशीच जायला िनघाली, हणजे मी हणे ;
‘तु झा हा एवढा दीघ काळाचा िवरह मी कसा सोसू? उवशी नाहीशी झाली, ते हा
माझे पणजोबा पु रवा रानावनांत वे ड ासारखे भटकले , पशु प यांना ‘माझी िप्रया कुठं
आहे ’ हणून िवचा लागले . ही उवशीच आहे , असा भास होऊन लता-वे लींना ते
आिलं गन दे त सु टले ! आज राजवाड ात तसं काही मी क लागलो, तर–’
ती मधे च बोले ,
‘इ श! काहीतरीच काय बोलता!’
मी हणे ,
‘छे ! हा दीघ िवरह मला सहन होणार नाही. हा काळ मी कसा कंठू ? तु झी काही
तरी खूण मला दे . ित याकडे पाहत–’
ितने झटकन पु ढे हावे आिण आपणहन
ू माझे कडकडून चु ं बन यावे , ओठां वर
िकंवा गालां वर दं तव्रण िदसे ल, असे माझे दीघ, उ कट चु ं बन यावे , असे मला फार वाटे ;
पण माझी ही इ छा कधीच सफल झाली नाही! मग मीच ितची चु ं बनं घे ऊ लागे . एकदोन-तीन-चार, काही के या माझी तृ ती होत नसे ...
ती हळू च मा या हातांतन
ू आपले मु ख सोडवून घे ई आिण िकंिचत िचड या
वरात हणे ,
‘पु रे ना आता! अजीण होईल नाही तर!’
मी उ र दे ई,
‘अं हं; आणखी एक–’
ती कृित्रम ि मत करीत हणे ,
‘अं हं! सारी फुलं सं पली!’
‘खोटं ! अगदी खोटं !’
‘कशाव न?’
‘उ या जगात ही एकच अशी अद्भुत वे ल आहे , की िजतकी फुलं तोडावीत,
िततकी ित यावर अिधक फुलं फुलतात!’
‘पण तु ही एकदा हणता आिण शं भरदा–’
‘महषीं या आश्रमात वाढले ली मु लगी आहे स तू. तु ला हे प्रेमाचं गिणत
कळायचं नाही. या गिणतात एक याचा अथ एक हजार, एक लाख, एक कोटी, असासु ा
होऊ शकतो. प्रसं गावर अवलं बन
ू असतो हा अथ!’
ती हस यासारखे करी आिण तशीच िनघून जाई, मी अतृ त दृ टीने ित या
डौलदार पाठमो या आकृतीकडे पाहत राही.

११
इतर मृ तींचे रं ग काळाबरोबर पु सट होत जातात; पण प्रीती या आठवणींचे रं ग
मात्र सदै व उजळ राहतात. असे का हावे , ते मला कळत नाही; पण होते खरे !
ल नानं तर या पिह या काही मिह यांत या अने क रात्री मा या मनावर जणू
कोर या गे या आहे त– अ सरां या रे खीव आकृतींसार या! चांद यांचे पजण वाजवीत
मा या रं गमहालात आले या या रात्रींनी अगिणत मधु घट भ न आणले . ते सव मी
घटघटा यालो; तरी मी तृ षातच रािहलो! या रात्री हणजे सुं दर सरोवरे होती.
प्रणयक् रीडां या िविवधरं गी कमळांनी फुलले ली–
काय करायचं य,् ते सारं सां गन
ू ?
शरीरसु खा या गो टी मोकळे पणाने बोलणे िश टसं मत मानले जात नाही! हणून
मी या सां गायचे टाळीत आहे , असे मात्र नाही. ब्र ानं द प्रा त क न दे णा या
आ मिव वासा या गो टींची चचा जर चार-चौघांत होऊ शकते , तर त्री-पु षांना
ते वढाच आनं द प्रा त क न दे णा या प्रीतीिवषयी उघडपणे बोलावयाची चोरी का
असावी? लाज यासारखे , लपिव यासारखे ित यात काय आहे ?
या मधु र प्रणय मृ तींचा सु गंध वा यावर उडून गे ला आहे , यां या पाक या
झडून गे या आहे त; काटे मात्र मागे उरले आहे त! हणूनच मी–
दे वयानीचे आिण माझे एक र य, वतं तर् , अद्भुत जग िनमाण कर याकिरता
काही काळ मी धडपडलो. या जगात मी राजा नाही, दे वयानी राणी नाही, या जगात
मी शािपत नहुषाचा पु त्र नाही आिण दे वयानी महषी शु क्राचायांची क या नाही; या
जगात ित या-मा यामधली केवळ शरीराची बं धने च न हे त, तर मना याही शृं खलाही
तु टू न पडतील; या जगात मृ यूने ‘ययाित’ हणून हणून हाक मारली, तर याला
दे वयानी ओ दे ईल, आिण काळपु षाने ‘दे वयानी’ हणून हाक मारली, तर याला ययाित
ओ दे ईल; या जगात ययाित नरकात िनघाला, तर दे वयानी वगाकडे पाठ िफरवून
या यासाठी आनं दाने रौरवाचा वीकार करील आिण दे वयानी िकतीही वाईट असली,
तरी ितने चां गले हावे , हणून ययाित आपले प्राण पाखडील– असे जग मला हवे होते !
पण–
एकदा ऐन म यरात्री मा या बाहुपाशात असले या दे वयानीला मी वे डा प्र न
केला,
‘तू कुणाची?’
ती बोलली नसती, ितने भावपूण डो यांनी मा याकडे पािहले नसते , केवळ
मा या कुशीत ितने आपले त ड लपिवले असते , तरी जे हवे हवे से वाटत होते , ते मला
िमळाले असते – ते वढ ाने मा या दयाचा कलश काठोकाठ भरला असता–
पण वे दा तातला एखादा गहन प्र न मी िवचारला आहे , असे मानून ती उ रली,
‘मी बाबांची आहे , मी तु मची आहे , उ ा मा या उदरी ज म घे णा या
मु लाचीसु ा आहे मी! आज मी महाराणी आहे , उ ा मी राजमाता होईन. मी कुणाची
आहे , ते कसं सां गता ये ईल? अने कांचा अिधकार असतो आप यावर!’

१२
प्र ये क रं गाचे पट् टां शुक ितला शोभे . आकाशाला कुठ याही रं गा या
मे घमाले ने शोभा ये ते ना? तसे कुठले ही व त्र पिरधान केले , तरी ती उठू न िदसे . ितने
अं गावर िह यामो यांचे दािगने घातले , हणजे ित या लाव यामु ळे ते च अिधक झळाळू
लागत. िकती िविवध प्रकारची आिण िकती रमणीय रीतीने केशरचना करी ती! कधीकधी
चारचार घटका ितचे प्रसाधन चाले ! हे सारे ितने करावे , असे च मला वाटे ; पण अशी
नटले ली दे वयानी कुठे तरी आप या आसपास असावी– अगदी– अगदी िदवसासु ा–
असे राहन
ू -राहन
ू मला वाटे –
या वाट यात वासने चा िकती भाग होता, हे मी सां गू शकत नाही. पण यात
भावना– साधी, सरळ, िनमळ भावना– थोडी तरी िनि चत होती. उ हात जशी वायूची
शीतल झुळू क, तशी
यवहाराने यापले या, सं तर् त झाले या पु षा या जीवनात
त्री! ितचे ओझरते ि मत, ितची साधी हालचाल, फार काय, ितचे भोवतालचे नु सते
अि त वसु ा पु षाला सु खावह वाटते , उ हिसत करते ; िनदान मला तसे वाटे . पण
दे वयानीला हे कधीच कळले नाही. पु षा या कामु कते चेच हे प्रदशन आहे , असे ितला
वाटत होते , की काय, कोण जाणे ! ती लाव यवती होती, स दयपूजक होती,
शृं गारसाधने त कुशल होती; पण यांतले काहीही मा यासाठी न हते . एक अ सरा
शृं गारले या महालात आप याभोवती िगर या घे त िफरत होती, प्र ये क आरशात
पडले या आप या मोहक प्रितिबं बाचे िनरी ण क न सं तु ट होत होती! दे वयानीपाशी
जे काही होते , ते सारे ित यासाठी होते , केवळ वतःसाठी होते !
ती फार नृ यकुशल आहे , असे एकदा शिम ठे या बोल यात आले . ितचे नृ य
पाहायला मी उ सु क झालो! पण ‘दरबारात काय कमी नतकी आहे त?’ असा प्र न क न
ितने मला धु डकावून लावले ! ॠिषक या होती, ते हा ती हौसे ने नृ य करीत होती. आता
ती महाराणी झाली होती. पतीसाठी का होईना, ती नाचली असती, तर ित या
प्रित ठे ला केवढा कलं क लागला असता!
ती वतःिवषयी पु कळ बोले . कान िकटे पयं त शु क्राचायां या मोठे पणा या
गो टी सां गे. पण नहुषमहाराजांनी इं दर् ाचा पराभव कसा केला, हे मला ितने एकदाही
िवचारले नाही! लहानपणी नगरो सवात बे फाम घोड ावर बस यात मी दाखिवले ले
शौय, कुमारवयात अ वमे धाचा घोडा घे ऊन मी केले ला िदि वजय, या सा या गो टी
ित या कानां वर आ या हो या. पण यांतली कुठलीही गो ट ितने मला कधी िवचारली
नाही, यांतले काही ऐक याची कधी उ सु कता दशिवली नाही!
उलट, ित या सं शयी वृ ीने मला त्रास होई. शिम ठे चा िवडा ित यापे ा
अिधक रं गला, हणून सहज थट् टा कर याकिरता पोरकटपणाने मी बोलून गे लो,
‘ याचं प्रेम अिधक असतं , याचा िवडा अिधक रं गतो!’
या एका वा याने ती िकती िचडली– िकती बडबडली! या णापासून िकती
कसोशीने ती शिम ठे ला मा यापासून दरू ठे वू लागली!
अलकेने आपली आठवण हणून िदले ला सोने री केस मी एका सु वणमं जष
ू े त जपून
ठे वला होता. ती पे टी एकदा दे वयानी या हाताला लागली. ित यात काय आहे , ते
पाहायचा ितने हट् ट धरला. शे वटी मी ितला ती पे टी उघडून दाखिवली. तो सोने री केस

हातात घे ऊन ितने एकदम मला प्र न केला,
‘ही तु मची िप्रयकरीण स या कुठं आहे ?’
मी हटले ,
‘ती िप्रयकरीण न हती माझी! बालमै तर् ीण होती!’
ितने सं शयी वरात प्र न केला,
‘स या कुठं असते ती?’
मी वर आकाशाकडे पािहले .
ती हसत हणाली,
‘मग हा केस कशाला इतका जपून ठे वलात?’
‘ितची आठवण हणून!’
ती उपहासाने हसली आिण हणाली,
‘उ ा मी मे ले, तर माझी नु सती आठवणसु ा ठे वणार नाही तु ही! फार प्रेम
होतं , वाटतं , िह यावर? अगदी जपून ठे वलाय् हा केस–!’
तो केस फेकू न दे याची ितची इ छा होती. तो ित याकडून परत िमळवून या
सु वणमं जष
ू े त ठे वताना मला काय क ट पडले , ते माझे मलाच माहीत!

१३
एके िदवशी झोपे त ती काही बोलत आहे , असे मला वाटले . ती कुणाशी बोलत
होती, कुणास ठाऊक!
व नात ती मा याशीच बोलत असे ल का? मी व नातसु ा िदसावे , इतके
दे वयानीचे मा यावर उ कट प्रेम असे ल का?
मा या रोमारोमांत आनं दलहरी उसळ या. िजवाचे कान क न मी ऐकू लागलो.
तो झोपे त हणाली,
‘अं हं-’
बहुधा हा ितने चु ं बना या मागणीला िदले ला नकार असावा! ित या व नात
मीच आलो असलो पािहजे !
ती हणत होती,
‘िकती सुं दर आहे त ही फुलं ! पण–’
िकंिचत थांबन
ू ती उद्गारली,
‘नाही, गडे , मी नाही ही माळणार!’
काही ण गे ले. ती िनद्राम नच होती. जणू काय झोपे त एक नाटक चालले होते
आिण ती यातले आपले सं वाद हणत होती. ती हणाली,
‘अं हं. तु ही ती मा या केसांत–’
पु हा काही ण गे ले. ती उद्गारली,
‘नाही? नाही? मग मी यांचा चोळामोळा क न टाकीन!’
ितचे ि मत मावळले . ती एकदम बोलायची थांबली.
झोपे त कुणाला उ े शन
ू ती हे बोलत आहे , हे मला कळे ना. तो सं वाद मै ित्रणीशी
चालले ला न हता, हे िनि चत. ती ‘तू’ हणत न हती. ‘तु ही ’ हणत होती.

दुस या िदवशी ितला रात्रीचे व न आठवते , की काय, हे पाह यासाठी मी
हणालो,
‘आज थोडा धािमक िवधी आहे ! नान झा यावर तू–’
‘धािमक िवधी? आज कुठलाच सण नाही!’
‘थोडा नवा उ सव आहे हा!’
‘नाव तर कळू दे याचं !’
‘ याचं नाव– नाव आहे दे वतापूजन!’
‘ते तर िन यच असतं की!’
‘अं हं . ही दे वता िनराळी आहे . सूय, व ण, म त् यां यासारखी नाही ती! ती
वगात वास करीत नाही.’
‘मग?’
‘घरोघर ितचा सं चार सु असतो. ित यामु ळंच प्र ये क घराला वगाचं प ये तं.
प नीपूजा हा या उ सवातला मु य भाग आहे .‘
ितने हसत िवचारले ,
‘या पूजेचा िवधी काय आहे ? दे वते ला भ ताचं भय वाट यासारखं यात काही
नाही ना?’
‘छे ! छे ! फार सोपा आहे तो िवधी! पतीनं प नी या केसांत ताजी सुं दर सु गंधी
फुलं गु ं फायची!’
‘एवढाच?’
‘अं हं. आिण, या फुलांचा मनसो त वास यायचा! प्रसाद घे त यािशवाय
कुठलीच पूजा कधी होते का?’
‘हे पाहा. मी आहे हि तनापूरची महाराणी. आपण आहात महाराज! आपला
असला पोरकटपणा दास-दासींनी पािहला, तर राजवाड ात आपली काही प्रित ठा
राहील का?’
प्रित ठा! िवषारी बाणासारखा हा श द प्रथम कानांत आिण नं तर काळजात
घु सला. हाच, हाच श द आईने वापरला होता! अलकेला जहाल िवष िद यावर!
राजवाड ाची प्रित ठा! राजघरा याची प्रित ठा! माणसाला जिमनीत िजवं त पु न,
या जागे वर याची सुं दर समाधी बां धणारी ही प्रित ठा–
दे वयानी ही आईचीच पु ढ या िपढीतली आवृ ी आहे का? काळ बदलतो, िपढ ा
पालटतात, पण माणसे ? ती कधीच बदलत नाहीत का?

१४
जे सां गायचे होते , ते काही मी नीटपणे सां गू शकत नाही, असे पु नःपु हा वाटते य्
मला! माणूस आपले दय पूणपणे उघडे क शकतच नाही का? या दयाला दारे तरी
िकती असतात? ल जा, सं कोच, प्रित ठा, सव काही बाजूला सा न मा या आिण
दे वयानी या सहजीवनात या पिह या वषाचे वणन करावे , असे –
छे ! ते कठीण आहे . फार कठीण आहे . पण एक गो ट मात्र िनि चत आहे . माझी
अपूणता मला टोचीत होती, छळीत होती. मला पूणते ची तहान लागली होती. ती तहान

जशी शरीराची, तशीच मनाचीही होती.
दे वयानीने मला थोडे -फार शरीरसु ख िदले . ते ॠण मी अमा य करीत नाही; पण ते
दे तानासु ा ती कधीही उचं बळू न आली नाही. अने कदा ती मं चकावर झोपे चे स ग क न
पडे . महालात पाऊल टाक यावर ते मा या ल ात ये ई. मी मु ाम पाऊल न वाजवता
ित याजवळ जाऊन ितचे चु ं बन घे ई. पण या चु ं बनाने मला गारठ यासारखे होई. मला
याचा प्रितसाद िमळत नसे . अ वमे धा या पयटनात रतीचे –एका पाषाणमूतीचे मी
चु ं बन घे तले होते . याची अशा वे ळी नकळत मला आठवण होई. या चु ं बनाने मा या
अं गात वीज सळसळत नसे . माझे एकटे पण, माझे अधपण, माझे अपु रे पण तसे च
तळमळत राही. सूयप्रकाशात िफरणा या अं ध यासारखे ! आ ही शरीराने जवळ, पण
मनाने दरू आहोत, असे राहन
ू -राहन
ू मनात ये ई.
प्रीती हा कोण याही भीतीतून िकंवा दुःखातून मु त हो याचा एक सहजसु लभ
माग आहे , हे मी मु कुिलकेपासून िशकलो होतो. ितची ही प्रीती ही अर यातली
काट ाकुट ांनी भरले ली अनोळखी वाट होती. कुणाला ठाऊक! ित यावर सपसु ा मला
दं श करायला स ज होऊन पडले असतील! पण दे वयानीची प्रीती अशी न हती. ितचा
चोरटे पणाशी, पापा या क पने शी काडीचाही सं बंध न हता. ती पिवत्र, मं गल, धममा य
होती. सुं दर रं गवि लकांनी आलं कृत केले ला आिण जाितपु पां या पायघड ा घातले ला
राजमाग होता हा!
पण या राजमागावरही मी एकटाच भटकत होतो.
फुलात या सु गंधासारखी प्रीती मला हवी होती. न िदसणारी, पण सतत
सभोवती मं द मधु रते चे िसं चन करणारी! दे वयानीकडून असली प्रीती तर मला कधीच
िमळाली नाही!
समु दर् ात पोहायचे सु ख यथे छ हवे असे ल, तर िकनारा सोडून आत दरू दरू जावे
लागते . आलटू न-पालटू न लाटांची आिलं गने आिण आघात वीकारावे लागतात.
पळापळाला खारट चु ं बनांची माधु री चाखावी लागते . िनळसर समु दर् ात तरं गत राहन
ू
दरू या िन या ि ितजाला िमठी मारावी लागते . मृ यू या मु खात हसत-हसत
सागरा या अमर गीताला साथ करावी लागते ! प्रीतीचे ही तसे च आहे . ित या रा यात
वतःला िवस न जावे लागते , वतःला धुं द होऊन झोकू न ावे लागते . वतः या
अणु अणूं तील फुलांचा चोळामोळा क न या या सु गंधाचे दान प्रेिमकाला करावे
लागते .
हे दे वयानीला कधीच उमगले नाही. ितने ते समजावून घे याचा प्रय न केला
नाही. उलट, नकळत असे ल–ितने आप या उ कट सु खाचा सदै व उपहास केला! मला
सतत जाचत असले ली एकटे पणाची टोचणी ित या सहवासातही तशीच कायम रािहली.

१५
मनाने तरी ती मा याशी एक प होऊ शकली? छे !
आप या कवचातून हळू च कामापु रते डोके वर काढणा या प्रा यासारखी ती
वागे . ते कवच केवळ शारीिरक न हते ; ते मानिसकही होते . ितला काही हवे असले , ितला
एखादी लहर आली, की ते वढ ापु रती ती कवचाबाहे र ये ई; पण ितला हवे ते िमळाले , की

णाधात ती या कवचात परत जाई. िस ी या बळावर अं तधान पावणा या
हठयो यासारखी ती वाटे . ित या मानिसक कवचात केवळ एका य तीला जागा होती–
ती हणजे शु क्राचाय! ितथे ितने मला जागा क न िदली असती, तर–तर कदािचत
ययातीचे जीवन अितशय िभ न झाले असते !
जर–तर हे श द हणजे शु आकाशपु पे आहे त. दे वयानीसारखी सुं दर प नी
िमळू नही मी मनाने भु केला रािहलो, हे स य आहे -ित्रवार स य आहे .

१६
प्रीतीची भूक–भूक न हे , तर काय? म या ही या ु धेसारखी. म यरात्री या
िनद्रेसारखी; ग्री मात या तृ षेसारखी असले ली प्रीतीची ही भूक मोठी िविचत्र असते .
िजतकी सू म, िततकीच प्रखर!
प्रीती या शारीिरक ु धेचे सहज वणन करता ये ते. ता यात पाऊल टाकले , की
ितचा अनु भव प्र ये काला ये ऊ लागतो. पण प्रीतीची मानिसक भूक तशी नाही. मलाही
ितचे व प प ट क न सां गता ये त नाही. पण मं चकावर दे वयानी जवळच झोपली
असतानासु ा एकटे पणाची जाणीव मला अने कदा असहय होई.
वाटे – मी कुठ यातरी िनजन ीपावर ये ऊन पडलो आहे . या बे टात या वाळू वर
माणसाची पावले कधीच उमटले ली नाहीत! फार काय, पशु -प ी, वृ - वे ली, काही काही
नाही ितथे ! अगदी उजाड, अक् राळिवक् राळ खडकांनी भरले ले, या खडकांना लाटां या
चाबकांनी झोडपणा या रागीट समु दर् ाने चोह बाजूंनी वे ढले ले, मशानातसु ा गाणा या
भु तासारखे आवाज करीत जाणा या चाव या वा याची ते वढी सोबत असले ले, िनमनु य
ीप होते ते ! सूया या प्रकाशात याचा उजाडपणा दुःसह होई. रात्री या अं धारात
याचा भयानकपणा द्िवगु िणत होई.
अशा भयाण एकांतात मला िदवस काढायचे होते . ितथे अ टौप्रहर मला मै तर् ीण
हवी होती. िज याशी बोलून, िजची थट् टा क न, िजला आपले द्गत सां गन
ू , मी माझे
दुःख हलके क शकेन, अशी मै तर् ीण मला हवी होती. िज या मांडीची उशी क न मी
शांतपणे झोपी गे यावर पायाला िवं चू चावला, तरी माझी झोप मोडे ल, या भयाने जी
हलणार नाही, अशी मै तर् ीण मला हवी होती. िजला माझी सारी सोने री व ने सां गता
ये तील आिण ती सां गता-सां गता हातून घडले या चु कांची कबु ली िज यापाशी दे ता
ये ईल, अशी मै तर् ीण मला हवी होती. या िनजन बे टावर काही खायला िमळाले नाही,
तरी आपण एकमे कां या ओठांत या अमृ तावर जगू, असा आ मिव वास मा याम ये
िनमाण करणारी मै तर् ीण मला हवी होती! मृ यू मला घे ऊन जायला आला, तर मा या
िप्रयकराबरोबर मलाही घे ऊन चल, असे हसतमु खाने काळपु षाला सां गणारी मै तर् ीण
मला हवी होती.
दे वयानी ही माझी भूक कधीच भागवू शकली नाही.

१७
एकदा मी दे वयानीला हटले ,
‘माझी एक इ छा आहे ; पण ती या ज मी तृ त होईल, असं वाटत नाही!’

ती हसत हणाली,
‘हि तनापूर या महाराजांना िमळणार नाही, असं या जगात काय आहे ?’
मी उ रलो,
“गिरबी!’
‘ हणजे ? दिरद्री हो याची तु मची इ छा आहे ?’
‘होय! काही काही वे ळा मा या मनात ये तं, आप या रा यावर कुणी तरी प्रबळ
शत् नं वारी करावी. या यु ात माझा पराभव हावा, मग वे ष बदलून, तू िन मी लपतछपत रानावनांत जावं , ितथं िगिरकंदरात राहावं , मी िशकार क न आणावी, तू मांस
भाजून याचं प वा न बनवावं स, मी झाडावर चढून फळं तोडावीत, खाली उभी राहन
ू ती
तू वे चावीस, जवळू न साप सरसरत गे ला, तर तू भीतीनं मला आिलं गन ावं स आिण
यात भीतीपे ा प्रीतीचाच भाग अिधक आहे , असा मला भास हावा. रात्री गु हे त
आपण पर परांचं गाढ चु ं बन घे त असताना कुणी तरी काजवा आप या मु खापाशी
चमकावा आिण वनदे वतेे नं या िचमु क या दीपा या प्रकाशात आपलं रह य शोधून
काढलं , हणून तू लि जत हावं स–’
मी आणखी पु कळ वे ळ असे काही तरी बोलत रािहलो असतो! पण दे वयानी
कंटाळू न म ये च हणाली,
‘नहुषमहाराजां या पोटी चु कू न ज माला आलात तु ही! कुणातरी कवी या
घरातच–’
पण मी नहुषमहाराजांचा पु त्र होतो, मी हि तनापूरचा राजा होतो, हणूनच ितने
मा याशी ल न केले होते ! ितचे प्रेम राजवै भवावर होते , रा ीपदावर होते ; ययातीवर
न हते . ययाित हे ित या इ छापूतीचे एक साधन होते !

१८
ही जाणीव मला वारं वार बे चैन करी; पण असे असूनही दे वयानीला प्रस न
ठे व याकिरता जे जे करणे श य होते , ते ते मी केले . ती आईचा अिध े प करी; शिम ठे ला
जीव नकोसा क न टाकी. अहोरात्र आप या लहरीप्रमाणे वागे ; पण मी ितला कधीही
िवरोध केला नाही! हा माझा स जनपणा न हता; दुबळे पणा होता! मला कलह नको
होता, दुःख नको होते . श य ते वढे , श य िततके सु खात बु डून जायचे मी ठरिवले होते .
िदवसा दे वयानीचे सव दोष मा या ल ात ये त; पण सं याकाळ झाली, रात्र पडली, की
ित या मीलनासाठी मी उ सु क होई. ते मनामनांचे मीलन न हते , हे मला सतत जाणवे ;
पण मला जे सु ख िमळत होते , ते सोडायला माझे मन तयार न हते . कळत-नकळत ितने
आप या स दया या पाशात मला अडकवून टाकले होते . मात्र माझे कुठले च दुःख
मोकळे पणाने मी ितला सां गू शकलो नाही.
आम या िववाहानं तर लवकरच वृ अमा यांचे दे हावसान झाले . यांचा थोरला
मु लगा या पदावर आ ढ झाला; पण या या कतृ वािवषयी मला िव वास न हता.
उ रे कडे आम या सीमे वर द यूंचा त्रास होऊ लागला आहे , अशा वाता
विचत ये त हो या. एखा ा वे ळी या वातांनी माझे मन यग्र होई; पण या यग्रते चे
कारण दे वयानीने मला कधीच िवचारले नाही! ते मी ितला सां िगतले नाही! माणसा या

पोटात िशर याचा माग या या दयातून असतो, हे ितला ठाऊकच न हते !

१९
सदै व वतःिवषयी िवचार करणा या, अ टौप्रहर वतः या पूजेत गु ं ग
असणा या, रात्रंिदवस वतः या दृ टीने सा या जगाकडे पाहणा या, िकंबहुना
वतःपलीकडे जगच नाही, असे मानणा या माणसाला हे कधीच समजत नसावे ! बिह या
मनु याला जशी गा याची गोडी कळत नाही, अं ध याला जसे सृ ि टस दय आकृ ट क
शकत नाही, तसे च हे आहे . वतः या पूजेत दं ग असले ली माणसे नकळत मनाने अं धळी
आिण दयाने बिहरी होतात.
कुठ याही गो टीतून आप या पूवग्रहांना पोषक असे जे असे ल, ते वढे च
दे वयानी शोधून काढी.
आम या िववाहानं तर या पिह या नगरो सवातली गो ट. फार थाटामाटाने
साजरा झाला तो! या उ सवात पदोपदी न या महाराणीचे कौतु क झाले . दररोज रात्री
नाना प्रकारचे मनोरं जनाचे कायक् रम होत असत. ते पाहायला आ ही दोघे ही जात असू.
िदवशी माझे पणजोबा पु रवा यां या जीवनावरले नाटक झाले . मूळ कथा शृं गार
आिण का य यांनी पिरपूण! यामु ळे नाटकात प्रे क रं गन
ू गे ले. पु र याचे काम
करणारा नट िजतका बाबदार, िततकाच गानिनपु ण व अिभनयकुशल होता. यामु ळे
कथे त या प्र ये क प्रसं गाशी प्रे क समरस झाले .
उवशी काही अटींवर पु र याकडे रािहले ली असते . या अटींचा नकळत
या या हातून भं ग होतो. ती याला सोडून िनघून जाते . ित या िवयोगाने राजा वे डा
होतो. ितचा शोध करीत तो रानोमाळ भटकू लागतो. शे वटी तो एका जलाशयाजवळ
ये तो. ितथे याला आपली िप्रयतमा िदसते . आप याबरोबर परत ये यािवषयी राजा
ितची परोपरीने मनधरणी करतो. पण ितची कठोरता भं ग पावत नाही. शे वटी िनराश
होऊन तो आ मघाताला प्रवृ होतो आिण हणतो,
‘हे उवशी, तु याबरोबर क् रीडा करणा या तु या पतीचं हे शरीर या कड ाव न
खाली कोसळो! िकंवा इथं च ते जिमनीवर पडो आिण या अर यातील िहं सर् लांडगे ते
फाडून खावोत!’
उवशी याला उ र दे ते,
‘हे पु रवस्, तू प्राण याग क नकोस. या कड ाव न उगीच उडी टाकू नकोस.
अमं गल लांडगे तु झं शरीर न खावोत. राजा, एक गो ट ल ात ठे व. ि त्रयांबरोबर
िचरकाल ने ह िटकणं श य नसतं . कारण यांची दयं लांड यां या दयांसारखी
असतात.’
एवढे बोलून उवशी अदृ य होते .
ती उभी असते , या जागे ला राजा कवटाळतो आिण मूि छत होतो.
या शे वट या दृ याने सारे प्रे क हळहळले , चु कचु कले , ि त्रयांनासु ा उवशीचे
शे वटचे वा य फार कठोर वाटले . काहींनी ते ऐकू न माना खाली घात या. या वा याला
टाळी पडली. ती केवळ एकट ा दे वयानीकडून! ित या टाळीचा आवाज होताच प्रे क

आप या क ण तं दर् ीतून जागे झाले आिण महाराणीकडे टकमक पाहू लागले . दे वयानी
हसत िवजयी मु दर् े ने मा याकडे पाहत होती. या णी या िपढीतली उवशी ती आहे
आिण पु रवा मी आहे , अशी एक िविचत्र क पना मा या मनाला दं श क न गे ली! या
दं शाचा दाह–छे ! नको ती आठवण!
दुस या िदवसा या कायक् रमात ॠ वे दातील अग य-लोपामु दर् ा यां या
सं वादां या आधाराने तयार केले ला एक प्रवे श होता. अग य ब्रा ण ॠषी,
लोपामु दर् ा
ित्रय राजक या. दे वयानीला मी िविहरीतून काढले , ते हा ितने
लोपामु दर् े चा उ ले ख केला होता. हणून मी थट् टेने ितला हणालो,
‘या प्रवे शात अग याची भूिमका मी आिण लोपामु दर् े ची भूिमका तू करायला
हवी होतीस!’
नाट प्रवे श सु झाला. िववािहत असूनही अग याने दीघकाळ ब्र चय
व्रत पाळले होते ; पण आता याला लोपामु दर् े पासून शरीरसु ख हवे होते .
तो ितला हणत होता,
‘दररोज उगवणारी उषा न या िदवसाला घे ऊन या जगात प्रवे श करते .
पण तो प्र ये क िदवस तु ला आिण मला हातारपणाकडे ओढून ने त आहे .
वृ पणी माणसाची सारी इं िद्रयं िवकल होतात. या या शरीराचं स दय
कोमे जन
ू जातं . िप्रये लोपामु दर् े , हे कटू स य उघड-उघड िदसत असताना तू
आिण मी यापु ढं पर परांपासून दरू राह यात काय अथ आहे ? अशा प्रकार या
आचरणात कोणतं शहाणपण आहे ? यात कसलं सु ख आहे ?’
या या या बोल यावर लोपामु दर् ा शं का घे ते.
ितचे समाधान कर याकिरता अग य हणतो,
‘पित-प नीं या समागमसु खात अनु िचत असं काहीच नाही. हे सु ख एवढं िनिष
असतं , तर आिदश तीनं त्री आिण पु ष ही िनरिनराळी
कशाला िनमाण केली असती?’
तरी लोपामु दर् ा याला आिलं गन दे त नाही.
मग अग य आपले सव शरीर कसे काममय झाले आहे , एखा ा महानदाला
बां ध घालून कुणी िकतीही अडिवले , तरी तो ते सारे फोडून जसा बाहे र पडतो,
तशी आपली ि थती कशी झाली आहे , हे ितला सां गतो.
शे वटी लोपामु दर् ा या या कंधावर म तक ठे वते आिण एवढे च हणते ,
‘पु ष बोलून दाखिवतात, बायका बोलून दाखवीत नाहीत; पण दोघांनाही
एकाच सु खाची ओढ असते !’
या नाट प्रवे शाचे प्रे कांनी मोठ ा रिसकते ने- विचत रं गेलपणाने सु ा–
वागत केले . पण दे वयानी मात्र या प्रवे शावर ट झाली. ती मला हणाली,
‘ही लोपामु दर् ा महामूख आहे ! काल या उवशीसारखं काही तरी उ र या
दाढीवा याला ायला हवं होतं ितनं !’

ितस या िदवशी या कायक् रमात मात्र ती रं गन
ू गे ली.
एक राजा शत् चा रह यभे द कर याकिरता नतकीचे स ग घे ऊन जातो आिण
यश िमळवून परत ये तो, असे ते कथानक होते . ती भूिमका एका कुशल नतकीने च केली
होती. पण ती पाहता-पाहता दे वयानी मला हणाली,
‘या राजाला नतकीचं स ग कसं साजून िदसतं ! तु हां ला कसलं स ग शोभे ल,
याचा िवचार करते य् मी मघापासून!’
थोडा वे ळ िवचारम न होऊन ती हणाली,
‘तु ही ॠषी फार चां गले िदसाल! जटा आिण दाढी लावली, ग यात
द्रा ां या माळा िन पायांत खडावा घात या, हातात कमं डलू आिण काखे त मृ गािजन
िदलं , की मीसु ा फसे न तु मचं स ग पाहन
ू !’
एवढे बोलून ती खो खो हसू लागली.
रं गभूमीवर नतकीचे शे वटचे नृ य चालले होते . ते अ यं त प्रे णीय होते . पण
यात हस यासारखे काय आहे , ते एकाही प्रे काला कळे ना!
मी ितला ग प बसायला सु चिवले . ितने आपले हसणे थांबिवले . ित या थट् टेची
परतफेड कर याकिरता मी ितला हणालो,
‘लहानपणी वचन िदलं य् मी आईला!’
‘कसलं ?’
‘मी कधीही सं यासी होणार नाही, असं !’
’ बराय्! बघू कसे होत नाही, ते !’
‘ हणजे ?’
मा याकडे पाहन
ू ती पु हा मोठ ाने हसू लागली.

२०
ू
उ रे कड या सीमे वर द यूंचा त्रास अिधक होत आहे ; अशा वाता घे ऊन दत
ये ऊ लागले . म यं तरी बाबां या पराक् रमामु ळे– िवशे षतः, यांनी केले या इं दर् ा या
पराभवामु ळे– अस या सव व य जाती आम या रा यावर कुठ याही प्रकारचे आक् रमण
न करता काळ कंठू लाग या हो या. पु हा बाबांसारखा दरारा िनमाण के यािशवाय हा
उपद्रव थांबणार नाही, असे मा या मनाने घे तले . मी वतः सै य घे ऊन या सीमे वर
जायचे ठरिवले . मा या प्रयाणाचा मु हत
ू िनि चत झाला. एकेका िदवसाने तो जवळ ये ऊ
लागला.
मा या िवयोगा या क पने ने दे वयानी याकू ळ होईल, असे मला वाटले होते ;
पण प्रयाणा या आद या रात्रीसु ा ती शांत होती.
‘तु ला सोडून जाणं मोठं िजवावर ये तंय् मा या!’ असं मी हणालो, ते हा ती
हसत थट् टे या वरात उद्गारली,
‘तु ही अ वमे धा या घोड ाबरोबर खरोखरच गे ला होता ना? का आपले कुठ या
जवळ या खे ड ात जाऊन बसला होता आिण घोडा परत आला, ते हा या याबरोबर
िदि वजयी वीर हणून िमरवीत परत राजधानीत आला?’ ितचे हे बोलणे मला फार
झ बले . थट् टेलासु ा काही काळवे ळ असतो, की नाही? दे वयानीने यु पािहले नसे ल?

या या भीषणते ची ितला क पना नसे ल? पण मी ित यापासून दरू जात आहे , कदािचत
यु ात मी जखमी होईन, या जािणवे ने ित या डो यांत अश् उभे राहायला हवे होते !
आप यासाठी दुस या या डो यांत अश् आले ले पाह यात अपूव आनं द असतो.
नु सता आनं दच नाही, मोठा धीर असतो या अश् ं त! पण ते अश् दे वयानीने मला िदले
नाहीत–कधीही िदले नाहीत!

२१
अ णोदय झाला. मी आईला अिभवादन क न ितचा आशीवाद घे तला.
दे वयानीने मला ओवाळू न िनरोप ायचा, एवढे च रािहले होते . शिम ठा ओवाळणीचे
तबक घे ऊन आली. दे वयानी ते हातांत घे याकिरता पु ढे झाली. इत यात एक दासी
लगबगीने आत आली आिण दे वयानीला हणाली,
ू आला आहे .’
‘बाहे र एक दत
ू ? कुणाचा?’
‘दत
’ वृ षपवामहाराजांचा! महषी शु क्राचायांचं पत्रं घे ऊन!’
‘बाबांचं पत्र? हणजे ? यांची प्रकृती बरी आहे ना?’
दे वयानी बाहे र जाऊ लागली.
पु रोिहत ‘महाराणी...मु हत
ू ...’ असे काही तरी चाचरत पु टपु टले . ितला ते ऐकू
गे ले, की नाही, कुणास ठाऊक! ती घाईघाईने महालाबाहे र गे ली.
मु हत
ू वे ळ टळू न चालली, हणून पु रोिहत गडबड क लागले . शे वटी आईने
शिम ठे ला मला ओवाळायला सां िगतले . ितने मला कुंकुमितलक लावला.
शिम ठे चा तो पिहला पश– माणसांचे वभाव या या ओझर या पशातूनसु ा
प्रगट होतात का? दे वयानी िनःसं शय शिम ठे हन
ू सुं दर होती–पण ित या पशाने
ने हमीच मला पाषाणमूतीचे मरण होई. शिम ठे या या पशाने एकदम पु पलते ची
आठवण झाली मला! मला ओवाळू न मा या म तकावर अ ता टाकताना ऐकू ये ईल, न
ये ईल, अशा वरात ती हणाली,
‘सां भाळू न राहावं हं !’
या तीन श दांनी माझे त त दय शांत झाले . मी शिम ठे कडे पािहले . ित या
डो यांत अश् िबं द ू तरळत होते . जे दे वयानीने मला िदले न हते , ते शिम ठा मला दे त
होती.

२२
दे वयानी एखा ा लहान मु लासारखी विडलांचे पत्र घे ऊन नाचतच आत आली!
मु हत
ू टळू न जात आहे , हणून पु रोिहत कुरकू र करीतच होते ! पण यां याकडे ल होते
कुणाचे ?
मा या कपाळावरला कुंकुमतिलक पाहन
ू दे वयानी उद्गारली,
‘अगबाई! मी तशीच गे ले! होय ना? न ओवाळता!’ लगे च ती आईकडे वळली
आिण हणाली, ‘सासूबाई, महाराज िनि चत िवजयी होऊन ये णार हं ! ने मका याच वे ळी
बाबांचा आशीवाद िमळालाय् यांना!’

ितने ते पत्र वाच याकिरता मा या हातात िदले . मी ते वाचू लागलो...
‘तु झं े मकुशल कळू न आनं द झाला. आता तप चयला बसायला मी मोकळा
झालो. नातवाचं त ड पाहन
ू मग पु र चरणाला प्रारं भ करावा, असं मा या
मनात अने कदा आलं ! नाही, असं नाही; पण–
तू गे यावर आश्रम कसा खायला ये तोय् मला! इथं मनोभावानं माझी से वा
करणारे िश य आहे त. डो यांत ते ल घालून माझी काळजी करणारा वृ षपवा
आहे . बा तः सव दृ टींनी मी सु खी आहे . मला काही-काही कमी नाही.
पण काही तरी कमी आहे , अशी हुरहरू मात्र मनाला एकसारखी वाटते . सासरी
जाणा या क ये या प्र ये क िप याची अशीच अव था होते काय, कुणाला
ठाऊक! तू माझी एकुलती एक मु लगी आहे स. कदािचत यामु ळं मी असा
अ व थ होत असे न! पण तु या आवड या कुंजातली वे ल फुलले ली पाहन
ू
मनात ये तं, दे वयानी इथं असती, तर िकती त परते नं ही फुलं मा या पूजेसाठी
ितनं खु डली असती! तू मा याकिरता मु ाम तयार क न घे तले या मृ गािजनावर
बसलो, हणजे मला थोडं बरं वाटतं . तु झे पजण इथं च–आश्रमात या कोप यात
पडून रािहले आहे त. कुणी तरी िश यानं झाडलोट करताना ते इकडून ितकडं
ठे वले , की णभर ते छुमछुमतात. मग मा या मनात ये तं. ते मला हळू च
िवचारताहे त,
‘आमची धनीण के हा ये णार?’
अशा मनःि थतीत काल े प करीत राह यापे ा तप चयला बसावं , असं मा या
मनानं घे तलं आहे . सं जीवनी िव े चं सं र ण मा या हातून हावं तसं झालं
नाही; हणून मा यावर भगवान शं कर कोपले असतील. कदािचत पूवीपे ा
अिधक उग्र तप करावं लागे ल! पण तु झा िपता एखादी अपूव िव ा सं पादन
के यािशवाय आप या तप चयची सां गता करणार नाही, याब ल तू िनि चं त
ऐस.
आप या िप यानं उगीच हा दे हदं ड क न घे ऊ नये , असं तु या मनात ये ईल;
पण, दे वयानी, हे जग श तीचं आहे . अशी अपूव श ती मी िमळिवली होती.
मा या दुदवानं -दुदवानं कसली? दा या आस तीपायी- ती मी गमावली! पण
अशी एखादी अलौिकक श ती सं पादन क न जगावर वािम व गाजवीत मानानं
जगणं िनराळं आिण कुठलीही श ती जवळ नस यामु ळं दुबलाचं आिण
प्रवाहपितताचं ु दर् आयु य कंठणं िनराळं . पिहलं खरं जीवन आहे . दुसरं
िजवं तपणीच माणसाला ये णारं मरण आहे !
मृ यूनंतर आिदश तीनं मला आकाशात जागा ायचं ठरिवलं , तर मी ितला
हणे न,
‘इतर सव ग्रहांपे ा अिधक ते जःपु ं ज व पात तू मला इथं ठे वणार असशील,
तरच मी गगनमं डळात राहीन. तसं होणार नसे ल, तर कुठ या तरी
िमणिमणणा या ता या या पानं ितथं राहायची माझी इ छा नाही. यापे ा
मी पृ वीवर सवश्रे ठ पाषाण होईन.’

मी तप चयची घाई का करीत आहे , हे याव न तु या यानात ये ईल.
हे पत्र हाती पडताच तू िनघालीस, तर गु हाप्रवे शापूवी तु झी-माझी भे ट होईल.
पिह या वषी तीन-तीन मिह यांनी आिण दुस या वषी सहा-सहा मिह यांनी मी
लोकांना दशन दे याकिरता एक िदवस बाहे र ये ईन. नं तर तपःिस ीपयं त मी
एकांतात राहीन आिण मौनव्रत धारण करीन. मी पु ढं इतरांना दशन ावं , की
नाही, हे भगवान शं करा या इ छे वर अवलं बन
ू राहील.
तु या भे टीची मी आतु रते नं वाट पाहत आहे . राजकाजांतन
ू तु या पितराजांना
मोकळीक असणं श य अस यास यांनाही घे ऊन ये . यांना अने क उ म
आशीवाद.’
पत्र वाचून होताच मी वर पािहले . शिम ठा िकती उ सु कते ने मा याकडे पाहत
होती! शु क्राचायांनी पत्रात आप यािवषयी पत्रात काही तरी िलिहले असे ल, िनदान
आशीवादापु रती तरी आपली आठवण काढली असे ल, अशी आशा ित या मनात िनमाण
झाली असावी. तसे काही पत्रात असले , तर मी लगे च ते ितला सां गेन, अशी ितची
खात्री होती. मी काही बोलत नाही, हे पाहन
ू ितची मोठी िनराशा झाली. ितचे भावपूण
आिण का याने भरले ले डोळे जणू काही मला िवचारीत होते ,
‘मी दासी आहे , हे मला ठाऊक आहे ; पण मीसु ा एक मु लगी आहे . आप या
आईबापांचं े मकुशल कळावं , अशी हुरहरू मलाही लागून रािहली आहे . इतके िदवस
झाले , पण बाबांनी एकदासु ा माझी िवचारपूस केली नाही. दे वयानीची प्र ये क
पं धरवड ाला आप या विडलांना पत्रं जातात. या पत्रांबरोबर कदािचत माझं पत्र
जाऊ शकलं असतं . पण मी बाबांना काय िलह?ू दासी झाले ली तु मची मु लगी फार सु खी
आहे , हणून? की–
असे काही तरी मनात ये ऊन मी एक दीघ िनः वास टाकला. तो ऐकू न दे वयानी
हणाली,
‘इतकं काही वाईट वाटू न घे ऊ नये महाराजांनी! मी नु सतं बाबांचं दशन घे ऊन
परत ये णार आहे . ितथं अिधक िदवस मी राहणार नाही काही! बायका माहे री गे या, तरी
यांचा जीव सासरीच गु ं तन
ू राहतो!’

२३
राजवाड ातून बाहे र पड याचा मु हत
ू टळू न गे ला, हणून पु रोिहत चडफडत
होते . पण यां याकडं ल न दे ता दे वयानी हणाली, ‘मोठमोठ ा ॠिषमु नींना आजच
बोलावणं पाठवावं , हणते मी.‘
मी आ चयानं िवचारलं ,
‘ते कशाला?’
‘मी बाबांना भे टून परत आ यावर यां या अभी टिचं तनाकिरता एक य ा
करावा, हणते . तोपयं त महाराजांचंही परत ये णं होईल!’
मी हसत हटलं ,
‘द यूंचा उपद्रव थांबव याकिरता जातोय् मी. यां या वागताचा वीकार
करायला नाही! कदािचत मिहनाभरात मी परत ये ईन. कदािचत–’

‘ते काही नाही. आपण मु ाम परत इथं ये ऊन य पाहन
ू जावं .’
मी ितला िवरोध कर या या िवचारात होतो. इत यात आईच ित या
साहा याला धावून आली. वाध यामु ळे असे ल िकंवा दे वयानीने ितचा अिधकार सं पु टात
आण यामु ळे असे ल, अलीकडे ती पारमािथक गो टींकडे अिधक वळू लागली होती.
य ा या िनिम ाने मोठमोठ ा ॠिषमु नींचे इथे ये णे घडे ल, यांचे दशन आप याला
होईल, यां या प्रवचनांनी मनाला शांती िमळे ल, अशा आशे ने ितने दे वयानीची क पना
उचलून धरली.
मी मु काट ाने दे वयानी या सं क पाला मा यता िदली.
ती मला हणाली,
‘य ाची सारी यव था क नच जाते मी! िनदान प नास तरी प्रमु ख ॠषी
यावे त, असं करते , कचदे वांनाही बोलवावं –’
कच? मी ग धळलो. कचािवषयी िहला एवढे अग य का वाटते ? या पिह या
रात्री कचाला दा चा अितशय ितटकारा आहे , असे दे वयानीने मोठ ा ऐटीने मला
सां िगतले . उठ या-सु ट या ती आप या बापा या श्रे ठपणाचा आधार घे ते, या या
तपाचा मोठे पणा िमरवते ; ते कळ याजोगे आहे ! पण कचाचे िह या मनावर इतके वच व
का असावे ? तो शु क्राचायां या आश्रमात सं जीवनी या प्रा तीसाठी पु कळ िदवस
होता. या वे ळी या दोघांचे सं बंध कुठ या प्रकारचे होते ? या दोघांम ये प्रणयभावना
िनमाण झाली असे ल काय? का या भावने चे व प िनराळे च होते ?
एकदा दे वयानी झोपे त फुलािवषयी काही तु टक-तु टक बोलली होती. या
श दांचा अथ या वे ळी मला कळत न हता! एका णाधात प ट झाला तो आता!
कचाशीच बोलत असावी ती व नात! आश्रमात असताना कच ित यासाठी फुले वे चन
ू
आणीत असे ल; ती फुले याने आप या केसांत गु ं फावीत, अशी ितची इ छा.
ही इ छा तर उघड प्रणियनीची आहे . सा या मै ित्रणीची नाही ती!
छे ! कचाला या य ासाठी इथे बोलाव यात अथ नाही.
शिम ठे कडे माझी दृ टी गे ली. ितची कोमे जले ली मु दर् ा कचा या उ ले खाने
फुलून आली होती. ‘कचानं मला प्रेम करायला िशकवलं .’ असं ितनं मला सां िगतलं होतं .
याचा अथ काय होता? तो काही असो! तो आला, याची आिण शिम ठे ची गाठभे ट
झाली, तर एखा ा कै ासारखे आयु य कंठणा या या दुदवी त णीला थोडे तरी सु ख
िमळे ल.
मी दे वयानीला हणालो,
‘अमा यां या स यानं सव प्रमु ख ॠषींना िनमं तर् ण पाठीव तू. मात्र यांत
अं िगरस ॠषींचं नाव अव य असू दे .’

२४
अं िगरसां या या अचानक झाले या आठवणीमु ळे असे ल िकंवा उ र सीमे व न
िदसणारी िहमालयाची सुं दर िशखरे दृ टीला पडू लाग यामु ळे असे ल– यांतले ते
ित्रशूळासारखे िदसणारे िशखर िकतीही पािहले , तरी डो यांचे समाधान होत नसे !– या
वारीत यतीची मला पु हा पु हा आठवण होऊ लागली. गे या वषात मी याला

जवळजवळ िवस न गे लो होतो. रा स- रा यात जाऊन शु क्राचायां या क ये चे
पािणग्रहण क न मी परत आलो खरा; पण यित इ ट िस ी िमळिव यासाठी
या याकडे गे ला होता, की काय; गे ला अस यास, पु ढे याचे काय झाले ; एवढी साधी
िवचारपूस कर याचे सु ा भान मला रािहले नाही. मनु य नकळत वतःभोवतीच िफरत
राहतो! खे डी या खे डी जलमय क न टाकणा या दरू या महापु रापे ा आप या
डो यांतील अश् च याला अिधक मह वाचे वाटतात! तसे नसते , तर दे वयानी या
आिण मा या सहजीवनात या उिणवा रात्रंिदवस उगाळीत राहणा या मा या मनाला
के हा ना के हा यतीची आठवण हायला हवी होती! आता ती या द यूं या उपद्रवा या
िनिम ाने या द याखो यांत झाली. यतीचा शोध करीत िहमाचला या पाय यापयं त
जावे , असे णभर वाटले . ययाितमहाराज वतः सै य घे ऊन आले आहे त, असे कळताच
भु रटे द यू रानावनांत पसार झाले . यामु ळे यां याशी प्र य यु करावे असे लागले च
नाही!
तसे पािहले , तर यतीचा शोध करायला मी मोकळा होतो. पण दे वयानीची
प्र ये क िदवशी होणारी आठवण मला अ व थ क न सोडी. ित यावरले माझे प्रेम
केवळ शारीिरक आहे , हे मला कळत होते ; न हते , असे नाही. पण याची मला अिनवार
ओढ लागली होती. सीमे वर पु हा द यूंचा त्रास होऊ नये , अशी नवी यव था क न मी
राजधानीकडे परतलो.

२५
दे वयानी मा या आधी शु क्राचायां या गु हाप्रवे शाचा समारं भ साजरा क न
आली होती. राजधानीत य ाची पूवतयारी प्रचं ड प्रमाणात सु झाली होती. मात्र
ित या मनासारखे सव चालले असूनही, ितने काही हसतमु खाने माझे वागत केले नाही.
ित या रोषाची कारणे मला रात्री कळली. पिहले कारण होते अं िगरसांचे पत्र!
यांनी कळिवले होते :
‘या य ाला मी ये ऊ शकत नाही. शु क्राचायांची तप चया साि वक हे तन
ू े
प्रेिरत झाले ली आहे ; आिण यांना जी िस ी प्रा त होईल, ितचा िविनयोग केवळ
जगा या क याणासाठीच होईल, अशी खात्री झा यािशवाय मी यां या
अभी टिचं तनात भाग घे ऊ शकत नाही.’
ते पत्र मा यापु ढे नाचवून दे वयानी हणाली,
‘कुठला तरी हातारा खोकड असे ल हा अं िगरस! बाबां या मोठे पणाचा म सर
वाटतोय् मे याला!’
अं िगरस कचाचा गु आहे , हे मी ितला मु ामच सां िगतले , ते हा णभर ती
तं िभत झाली.
ू ाला कच
मग कचािवषयी ितची तक् रार सु झाली. पत्र घे ऊन जाणा या दत
भे टलाच न हता. तो कुठे तीथयात्रा करीत िफरत होता, हणे ! याची वाट पाहायची
ू परत आला होता! हि तनापूरची सारी माणसे अशी अधवटच
सोडून पत्र ठे वून, दत
आहे त!
कच आला नाही, तर शिम ठे ची मोठी िनराशा होईल, असे वाटू न मी हणालो,

‘कच आला, तर फार बरं होईल! तो माझासु ा बालिमत्र आहे !’
ती अिभमानाने हणाली,
‘पण तो आला, तर मा यासाठीच ये ईल. बाबांचे पाय ध न तीन वे ळा िजवं त
केलं य् मी याला!’
शिम ठे चा िवचार मा या मनात घोळत होताच. आ यापासून कुठे च िदसली
न हती ती मला. हणून मी दे वयानीला ित यािवषयी सहज िवचारले . ती हणाली,
‘ितला अशोकवनात पाठवलं य.् ’
‘ते का?’
‘आता ितकडं पु कळ ॠिष-मु नी उतरणार; यांची सगळी यव था नको का
हायला?’
ितने िदले ले कारण मला पटले ; पण मी ग प बसलो आहे , हे पाहताच ती
हणाली,
‘पु ढं ही ितथं च ठे वणार आहे मी ितला!’
‘ितथं ? छे ! ती गजबजले या राजवाड ात वाढले ली मु लगी! या एकांत जागी
ितला करमणार नाही!’
‘ितला ितथं करमणार नाही, की ित यावाचून तु हां ला इथं करमणार नाही?’
‘काय बोलते यस
् तू हे ?’
‘जे खरं आहे , ते च! तु ही वारीवर गे ला, या िदवशी तु हां ला कुंकुमितलक
लावून ओवाळायचा ितचा काय अिधकार होता, हो?’
‘शु क्राचायांचं पत्र आलं य,् हे कळताच तू बाहे र धावत गे लीस–’
‘ हणजे मा या विडलां वरदे खील मी माया क नये , असं तु मचं हणणं आहे , की
काय? ते पत्र घे ऊन काही िहमालयात जायला िनघाले न हते मी!’
‘पण आईनं ितला ओवाळायला सां िगतलं –’
‘सासूबाई पु कळ सां गतील! ती ित्रय राजक या आहे ना! यांना फार
जवळची वाटते ती– अगदी एका र ताची! ितला पट् टराणी करायचा बे त असे ल यांचा!’
मी हसत हणालो,
‘आईचा हवा तो बे त असे ल; पण तो तू थोडाच सफल होऊ दे णार आहे स?’
‘अं ! यात काय आहे एवढं अवघड? िवष दे ऊन माझा काटा काढणं काही कठीण
नाही सासूबा ना!’
‘असलं भलतं सलतं बोलू नये उगीच!’
‘तु ही आहात पु ष! आप या पायांखाली काय जळतं य,् हे सु ा तु हां ला िदसत
नाही; पण कुठं धु राचा वास आला, तरी तोसु ा आ हां बायकां या नाकात भरते ! अहो,
तु म या या राजवाड ात एका दासीला िवष दे ऊन मारलं य् या तु म या मातु ःश्रींनी!
मला िवचारा, हवं तर, सारं !’
सं भाषणाचा ओघ अ यं त अिप्रय अशा िवषयाकडे वळला. तो थांबावा, हणून
मी ग प बसलो.
अस या कटू सं भाषणामु ळे माझी ती रात्र अ व थते त जायला हवी होती. पण
झाले मात्र उलटे ! या रात्रीइतकी सुं दर व नांनी फुलले ली रात्र मा या जीवनात
वतिचत आली असे ल!

दे वयानीने आपले एक रह य मला सां िगतले . मोठे गोड गु िपत होते ते . त्री या
जीवनातले अद्भुत रह य! ितला िदवस गे ले होते !
ते ऐकू न मी रोमां िचत झालो. दे वयानीला मूल होणार! आप याला मूल होणार!
मु लगा होईल, की मु लगी? मु लगा झाला, तर याचे प कसे असे ल? मातृ मुखी मु ले
सु खी होतात, हणे ! दे वयानीला मु लगा होवो, की मु लगी होवो, ते मूल मातृ मुखीच हावे ,
अशी प्राथना आ ही दोघांनी प्र ये क िदवशी केली पािहजे .
आमची मने एक प झाली नसतील; पण हे मूल झाले , की आमची प्रेमग्रंथी
आपोआप अिधक दृढ होईल! नातवं ड पाहन
ू आईचा आनं द गगनात मावणार नाही.
अलीकडे फार उदास िदसते ती! छे ! आपण ित याशी असा अबोला धरायला नको होता!
आता ितचे नातवं ड ित या हातांत दे ऊन आपण हणू– काय बरे हणू आपण? ितची अशी
काहीतरी गोड थट् टा केली पािहजे , की–
मी बाप होणार, तात होणार, ‘तत’ हणून मला एक िचमणे हाक मारणार! दे वयानी
माता होणार, आई होणार! ‘नना’ हणून ितला एक िचमु रडे हाक मारणार!
या रात्री णा णाला मा या िनद्रे या वे लीवर नवनवी मधु र व ने फुलत
होती. या व नलहरींवर हं सासारखा मी आनं दाने तरं गत होतो.
व नांची दे वता कोण आहे ? ती खरी क न दाखवायची श ती ित यापाशी
नसावी, ही केवढी दुःखाची गो ट आहे !

२६
य यथासां ग पार पडला. अग य, अं िगरस असे काही प्रमु ख ॠषी उपि थत
झाले न हते . एवढे एक वै गु य सोडले , तर सव समारं भ उ म रीतीने पार पडला. कच
आज ये ईल, उ ा ये ईल, असे दे वयानीला राहन
ू -राहन
ू वाटत होते ; पण तो आला नाही,
या याकडून काही कळले ही नाही.
य ाकिरता जमले या महाजनांना िनरोप दे याचा दरबार भरला. आईसु ा हा
समारं भ पाह याकिरता मु ाम आली. ती िसं हासनामागे पड ाआड बसली.
स य यामल भूमीप्रमाणे गभवती त्री या दे हावर काही वे गळीच कांती चढते
सभा थानी नागिरक ि त्रयांचे डोळे दे वयानीवर कौतु काने िखळू न रािहले ले मी पािहले ,
ते हा ही गो ट मा या ल ात आली. मला मोठी ध यता वाटली!
दे वयानीला बरोबर घे ऊन सव ॠिष-मु नींना अिभवादन करताना आिण मग
ित यासह िसं हासनावर आ ढ होताना माझे मन आनं दतरं गांनी भ न गे ले.
दे वयानीने आज अशोकवनातून शिम ठे ला अग याने बोलावून घे तले होते .
ितला समारं भ पाहायला िमळावा, हणून हे िनमं तर् ण असे ल, असे मला प्रथम
वाटले होते ; पण दरबार या वे ळी दे वयानीचा हे तू मा या ल ात आला. शिम ठे ला
आप याजवळ उभे क न ित याकडून वारा यायचा होता ितला!
आ हां ला आशीवाद दे याकिरता ॠिष-मु नींनी हातात मं तर् ा ता घे त या.
इत यात अमा य मा या कानाशी लागले आिण हणाले ,
‘बाहे र कचदे व आले आहे त!’
यांचे बोलणे दे वयानीने ऐकले . ती अमा यांना हणाली,

‘ यांना स मानपूवक आत आणा, आिण ॠिषमं डळींत यो य जागी बसवा.’
‘आत ये याची यांची इ छा िदसत नाही!’
दे वयानीने रागाने िवचारले ,
‘ते का? या अं िगरसांचं वारं यांनाही लागलं य् का? राजधानीत ये ऊन आमचा
अपमान करायची यांची इ छा आहे ? तसं असे ल, तर–’
अमा य हात जोडून हणाले ,
‘तसं काही नाही, दे वी! यां याबरोबर एक तापसी आहे . तो उ मन अव थे त
आहे ! हणून कचदे व बाहे रच–’
दे वयानी हणाली,
‘ते काही नाही. या बै रा यासकट आत बोलवा यांना! िन हे पाहा. मी यांची
गु भिगनी आहे . ते आ यावर यांना वं दन न करता मी िसं हासनावर बसून राहणं उिचत
होणार नाही. महाराणीनं ते वढ ासाठी ॠिषमं डळींत जाऊन यांना अिभवादन करणं हे ही
बरं िदसणार नाही. तु ही यांना घे ऊन सरळ िसं हासनाकडे च या. मी यांना नम कार
करीन, यांचा आशीवाद घे ईन; मग यांना तु ही ॠिषमं डळींत ने ऊन यो य जागी
बसवा.’
इतका वे ळ अमा य व महाराणी यांचे बोलणे तरी काय चालले आहे , हे लोकांना
कळे ना! केवळ सामा य पौरजनांतच न हे , तर ॠिषमं डळींतही चु ळबूळ सु झाली.
अमा य लगबगीने बाहे र गे ले. थोड ाच वे ळात कच आिण दुसरा एक तापसी
आत आले . सा या सभे चे डोळे यां याकडे वळले . ‘या, कचदे व, या, कचदे व.’ असे
वागताचे प ट-अ प ट श द ॠिषमं डळींतन
ू ऐकू आले . प्रे कांतील पु ष आिण
ि त्रया कचाकडे बोट दाखवून आपापसांत कुजबु जू लाग या. याने सं जीवनीिव ा
िकती साहसाने िमळिवली आिण दानवांचा डाव यां यावरच कसा उलटिवला, ही
रोमहषक कथा आबालवृ ांना ठाऊक झाली होती. यामु ळे या या दशनाने आ चय व
आनं द या भावनांनी प्रे कांची मने पु लिकत होऊन गे ली.
कच िकंिचत पु ढे ये ताच मी या याबरोबर या बै रा याकडे पािहले .
वतः या डो यां वर माझा िव वास बसे ना! मी व नात आहे , की आप याला
भ्रम झाला आहे , मला कळे ना.
तो यित होता. तो उ मन अव थे त आहे , हे कचाने अमा यांना सां िगतले होते .
याची ही अव था कोण या प्रकारची आहे ? आ म ानामु ळे याला शरीराची शु ी
उरली नाही, की िनरिनरा या िविचत्र िस ीं या मागे लागून याचे म तक िफरले आहे ?
कच व यित यां यासह अमा य िसं हासनासमोर ये ऊन उभे रािहले . दे वयानी
कचाला वं दन कर याकिरता उठली. ती उठ यावर मी बसून राहणे शोभून िदसले नसते ;
िशवाय कच माझा जु ना िमत्र होता. मीही हसत उठलो.
दे वयानी कचाला नम कार करणार, इत यात याचे ल ितला वारा घालीत
उ या असले या शिम ठे कडे गे ले. तो चिकत झाला! तो एकदम उद्गारला,
‘राजक ये , तू? िन इथं ?’
वं दनाकिरता िकंिचत वाकले या दे वयानीने एकदम आपली मान वर केली आिण
ती कचाला हणाली,
‘कचदे व, ही राजक या नाही आता!’

‘ हणजे ?’
‘दासी आहे ती! माझी दासी आहे ती!’
‘दासी? तु झी दासी?’
दे वयानीने उ रादाखल नु सते ि मत केले .
इतका वे ळ यित नु सता इकडे -ितकडे टकमक पाहत होता. जणू काही राजसभा हा
एक पाळणा होता आिण तो यात ठे वले ले एक ता हे मूल होता! आता एकदम याला
वाचा फुटली. तो शिम ठे कडे बोट दाखवीत दे वयानीला हणाला,
‘ए! तु झी ही दासी मला दे शील?’
एका तापशाने आप याला ‘ए’ हणून एकेरी हाक मारावी, याचा दे वयानीला
एरवी सं ताप आला असता; पण एक वे डा बै रागी भर दरबारात शिम ठे ला मागणी घालीत
आहे , याची ितला मोठी गं मत वाटली असावी!
ितने यतीला िवचारले ,
‘ही कशाला हवी आपणां ला वािममहाराज? बायको हणून?’
कच यतीला डो यांनी दटावीत होता. पण याचे सारे ल शिम ठे वर िखळले
होते . या सा या प्रसं गाचा शे वट काय होणार, ते मला कळे ना! मी दगडी पु त यासारखा
व थ बसून रािहलो.
आ ही दोघे भाऊ कोण या ि थतीत भे टत होतो! यतीची ती अव था पाहन
ू ,
मला तो शाप आठवला–
‘या नहुषाची मु लं कधीही सु खी होणार नाहीत!’
यित िवकट हा य करीत हणाला,
‘बायको? छी! िहला पु ष क न टाकणार आहे मी!’
सभा थानी एकदम हशा उसळला; लगे च. तो दबला. या या पाठोपाठ भीतीचे
वातावरण पसरले .
पड ाआड बसले ली आई सं तापाने ओरडली,
‘अमा य, या वे ड ाला बाहे र यायची यव था करा. तो असले काही भलतं सलतं बडबडू लागला, तर याला फटके मारा!’
अमा यांनी खूण केली. से वक यतीला धर याकिरता पु ढे झाले .
सभा थानी काय चालले आहे , हे मला कळत न हते . माझे मन या शापा या
चक् रात गरगर िफरत होते ! यतीची िवटं बना मला पाहवे ना. मी एकदम उठू न उभा
रािहलो आिण ओरडलो,
‘ या या अं गाला हात लावू नका! या िसं हासनावर याचा अिधकार आहे !’
मला वे ड लागले , की काय, असे वाटू न दे वयानी िव फारले या डो यांनी
मा याकडे पाहू लागली. मी शांतपणे सवांना ऐकू जाईल, अशा आवाजात हणालो,
‘हा माझा थोरला भाऊ आहे ! याचं नाव यित!’ ‘यित?’ असा आत ची कार
पड ाआड ऐकू आला. लगे च आई सव िश टाचार सोडून धावत आली. ितने यतीकडे
णमात्र पािहले . याचे ते भयानक प ितला बघवे ना! ितने डोळे िमटू न घे तले . ‘यित?
माझा यित?’ असे हणत बाहू पस न ती धाडकन खाली कोसळली!
*

दे वयानी
१
हा कच माझा पूवज मीचा वै री तर नाही ना? सारा समारं भ कसा सु रेख साजरा
झाला होता. दृ ट लागावी, असा! पण शे वट या णी हा अचानक दरबारात ये ऊन उभा
रािहला! आकाशातून पड यासारखा! एका णात सा या समारं भावर पाणी पडले !
प्र ये काचा िवरस झाला!
कच मला शाप दे ऊन िनघून गे ला होता. तु या शापाने माझे काडीइतकेदे खील
वाकडे झाले ले नाही, हे याला जाणवावे , कुबे राचे डोळे िदपून जातील, अशा वै भवात मी
लोळत आहे , हे याला कळावे , जी दे वयानी तु या झोपडीत झाडलोट करीत राहणार
होती, ती महाराणी होऊन िसं हासनावर िवराजमान झाली आहे , हे याने डो यांनी बघावे
आिण मनात लि जत होऊन माझी मा मागावी, हणून या य ा या िनिम ाने मी
याला मु ाम िनमं तर् ण पाठिवले होते .
महाराणी झाले या िप्रयकरणीचे दशन घे णे याला चणार नाही, तो कदािचत
ये णार नाही, अशी माझी क पना होती; पण एके काळी दे वयानीवर याचे िकती गाढ
प्रेम होते , मला ठाऊक होते . मनु य प्रेम लाथाडील; पण तो ते िवस शकेल काय?
कच ये णार, कच ये णार, असे माझे मन सां गत होते ; पण य सु झाला तरी तो
आला नाही, य सं पत आला, तरी तो आला नाही. मा यात या महाराणीला आनं द
झाला. मात्र मा यातली दे वयानी दुःखी झाली.
ऐन दरबारा या वे ळी तो आ याचे अमा यांनी सां िगतले . माझा आनं द गगनात
मावे ना! वाटले , या िदवसापासून– शिम ठे ने ती व त्रांची अदलाबदल या िदवशी
केली, ते हापासून– दै व मला िकती अनु कूल झाले आहे . ल मीने लाजावे , असा
साजशृं गार क न मी िसं हासनावर बसले आहे , हजारो डोळे मा या लाव यावर िखळले
आहे त. राजक या शिम ठा दासी हणून मला वारा घालीत आहे . मोठमोठी ॠिषमं डळी
मं गल मं तर् पठन करीत आ हां ला आशीवाद दे त आहे त. हे सारे सारे कचाला पाहायला
िमळे ल! दे वयानीचे प्रेम िझडकार यात आपण केवढी चूक केली, हे आता या या ल ात
ये ईल.
प्रेमा या सफलते चे समाधान कचाने मला लाभू िदले नाही. ते नाही, तर नाही.
सूडा या सफलते चे समाधान आता मला िमळणार, हणून मी आनं िदत झाले होते ; पण–
अगदी शे वट या णी– माझे श त्र मा यावरच उलटले ! सूडाचे समाधान िमळाले खरे !
पण ते कुणाला दे वयानीला नाही, तर कचाला!
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सासूबाई, महाराज, सारी सारी कशी वे ड ासारखी वागली या वे ळा! महाराजांना
भावा या प्रेमाचा पु ळका ने मका याच वे ळी आला. थोडा वे ळ ग प बसले असते , तर!
ने ले असते से वकांनी या वे ड ाला बाहे र! बसले असते चार फटके या या पाठीवर!
आपण कुठे आहो आिण काय करीत आहो, याची थोडी तरी जाणीव पाठीतून डो यात
िशरली असती या या!
सासूबाई सदान्कदा घु या असतात. खोल िविहरी या तळासारखे आहे यांचे
मन! ितथे काय चालले आहे , हे बाहे न कुणाला कळायचे नाही कधी! पण सारे
रीितिरवाज सोडून आपण राजमाता आहो, हे िवस न या एकदम पु ढे आ या काय,
‘यित! माझा यित!’ हणून वे ड ासारखे ओरड या काय आिण हजारो लोकांपुढे बे शु
पड या काय! छे ! राजमाते ला शोभ यासारखे होते का हे ?
या मूि छत पड या मात्र! एकच ग धळ उडाला दरबारात ‘हा वे डा माझा
थोरला भाऊ आहे ! िसं हासनावर याचा अिधकार आहे ’ अशी वे डगळ घोषणा महाराजांनी
केली! मग काय? कुठला ॠषींचा आशीवाद िन कुठले काय? छे ! छे ! बाबां या तप चयला
मोठा अपशकुन केला या वे ड ाने !
तो यित तर बोलून-चालून वे डा आहे ! पण महाराजांनी थोडे शहाणपण दाखिवले
असते , तर? तो यांचा भाऊ आहे ; हे यां याखे रीज सा या सभे त कुणाला ठाऊक न हते .
याला बरोबर घे ऊन ये णा या कचालासु ा, तो कोण आहे , याची क पना न हती!
कुठ या तरी गावात लोक ध डे घे ऊन या यती या मागे लागले होते ! इकडे ये त
असताना कचाने ते पािहले . याला दया आली. तो याला बरोबर घे ऊन आला. कचाची
गो ट कशाला हवी? सासूबा नीसु ा या जोगड ाला ओळखले न हते . महाराज
घटकाभर मूग िगळू न बसले असते , तर िकती बरे झाले असते ! सारा िवरस टळला असता.
का या घरा याला वे डाचे वरदान आहे ? काय तो यित! महाराजांचे वागणे सु ा–
हा वे डा इथे रािहला, तर काय-काय अनथ होतील, हे मला कळे ना! या या नावाने रा य
चालवावे , हणून सासूबाई हट् टसु ा धराय या कदािचत! पु त्रप्रेम आले होते ना यांचे
उचं बळू न! आिण जाता-जाता सु नेचे नाक सहज ठे चता ये ईल! महाराणी हणून ती
सगळीकडे िमरवते , उठ या-सु ट या आप यावर अं मल गाजिवते , हे मनातून मु ळीच
आवडत न हते यांना! मी पडले ॠिषक या! ब्रा णाची मु लगी! नावडतीचे मीठ
अळणी! मला महाराणी हणून िमळणारा मान नाहीसा हावा, हणून या वे ड ा यतीला
राजा कर याचीसु ा धडपड केली असती यांनी! थोरला भाऊ होता ना तो! वतः
महाराज भर सभे त हणाले ,
‘ याचा या िसं हासनावर अिधकार आहे !’
छे ! अगदी वे ड ासारखे वागले महाराज दरबारात! हे घराणे च–
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नु सते वे डाचे च वरदान नाही या कुळाला! बाईचं ही वे ड िदसतं य् इथं ! अगदी
आनु वंिशक! मा या सास यांनी, हणे , इं दर् ाचा पराभव केला होता! केला असे ल! पण
इं दर् ाणीचे स दय पाहन
यां या त डाला पाणी सु टले आिण– सासूबा नी हे सारे
ू
मा यापासून चो न ठे वले य!् पण राजवाड ात या दासी काही कमी नसतात! यांत या

एका हातारडीने हे मला पिह या िदवशीच सां िगतले !
अस या नहुषमहाराजांची ही मु ले! जटा-दाढी वाढिवले ला आिण कफनी
घातले ला हा यित इत या लोकांदेखत शिम ठे कडे पाहन
ू – ही बाई मला ा, हणाला!
पु ढे तो आचरटासारखे बोलला; पण लोकांना याचे वे ड कोण या प्रकारचे आहे , हे या या
मागणीव न अगदी प ट कळू न चु कले !
याला तरी कशाला हसायचे ? तो िबचारा लहानपणी रानावनांत पळू न गे लेला
एक वे डा होता; पण एवढे मोठे पराक् रमी ययाितमहाराज! अ वमे धा या वे ळी िदि वजय
क न आले ले! राजे हणून प्र य िसं हासनावर आ ढ झाले ले! पण अर यात या
िविहरीतून बाहे र ये णारी एक सुं दर त णी पािह याबरोबर ते सु ा पाघळले च, की नाही?
त्रीला पु ष िकती लवकर ओळखता ये तो! या या डो यांत याचे सारे गु ण आिण सारे
अवगु ण िदसतात ितला! मी िविहरीतून वर आले , ते हा िकती अधाशीपणाने पाहत होते
महाराज मा याकडे !
पु षाचे डोळे पािहले , की तो कामु क आहे , की नाही, हे झटकन त्रीला कळते !
याची लोभस नजर िदसली, हणजे हे सावज आप या जा यात सहज सापडणार, अशी
ितची खात्री होते . िविहरीतून वर आ यावर मी जी उभी रािहले , ‘मला भय वाटतं य;्
माझा हात ध न मला काठावर या!’ असे ययाितमहाराजांना सां िगतले , ते काय उगीच!
यां या जागी कच असता– तर आधी ‘माझा हात धरा’ असे हणायचा धीरच
मला झाला नसता! िन तो झाला असता, तरी याने ताडकन् उ र िदले असते ,
‘िविहरीत पडली होतीस; तु ला वर काढणं हा माझा धम होता. या धमाचं पालन
मी केलं आहे . आता, हवं तर, तू िविहरी या काठावर ये ! नाही तर पु हा िविहरीत उडी
टाक. मला याचं सोयरसु तक नाही!‘
कचािवषयी मनात आकषण िनमाण झाले , ते या या अस या वाग यामु ळेच!
आश्रमात आ याबरोबर जर तो मा याभोवती िपं गा घालू लागला असता, मा या
पशासाठी आसु सले ला िदसला असता, मा या स दयाकडे अतृ त दृ टीने पाहत
असले ला मला आढळला असता, तर– तर मी या याकडे ढु ं कूनसु ा पािहले नसते . पण
या या डो यांत मला कधीही लालसा िदसली नाही! या या हालचालींत कामु कते ची
छटा आढळली नाही कधी! बायकांना असले च पु ष आवडतात! ि त्रयां या पाठीमागे
लागणा यांकडे या पाठ िफरवतात. यां याकडे पाठ िफरवणा यां शी या पाठिशवणीचा
खे ळ सु करतात! िकती िविचत्र आहे हे ! पण आहे खरे असे !
आपला जीव धो यात घालून कच मला आवडणारी फुले रानावनांतन
ू आणीत
असे . या फुलांनी याचे मा यावर िकती प्रेम आहे , हे मला अने कदा सां िगतले ,
म यरात्री– अगदी मा या कानात! पण कचाने ते कधीच बोलून दाखिवले नाही.
एकदा बागे त मा या पायाला काटा टोचला. याची गं मत कर याकिरता ‘मला
साप चावलाय्’ असे सां िगतले , मी याला! या वे ळी या या डो यांत जे पाणी उभे
रािहले , याने मला याचे दय उघडे क न दाखिवले .
झोप यापूवी बागे या कोप यात लताकुंजात जाऊन तो आिदश तीची प्राथना
करी. एकदा ती प्राथना मी ओझरती ऐकली. ‘दे वयानीला सु खी ठे व!’ हे श द या
प्राथने त होते . मा या कानां वर ते पडले . ते ऐकताच मा या अं गावर रोमांच उभे रािहले .
या श दांनी कचाचे मा यावर िकती प्रेम आहे , हे मला पु नःपु हा सां िगतले . पु ढे िकती

तरी िदवस ते श द मा या कानांत घु मत होते ! एखा ा गोड गा या या सु रांसारखे !
असे प्रेम मला हवे होते ; पण एक सुं दर त णी पािह याबरोबर ित यावर बसणारे
प्रेम– प्रेम कसले ? शु लं पटपणा आहे तो! कुठलीही त्री अशा प्रेमाला आपले दय
वाहन
ू वीकार करणार नाही!
ज मभर प्रेमभं गाची मरणी घे ऊन बसले ली दुःखी-क टी प्रणियनी राहायचे
न हते मला! कचाने मा या दयावर मोठा घाव घातला होता. या घावा या वे दना
िवस न जाय या हो या मला! हणून मा यात या प्रणियनीला मी मना या तळघरात
क डून ठे वले . अगदी कायमचे ! वािमनी होऊन या धुं दीत सारे जीवन घालवायचा मी
िन चय केला. माझा तो िन चय हायला, शिम ठे ने मला िविहरीत ढकलून ायला
आिण ययाितमहाराज ितथे यायला एक गाठ पडली! िविहरीत पडले ली दे वयानी आिण
िविहरीतून बाहे र काढले ली दे वयानी या िकती िभ न हो या! िविहरी या काठावर
असले ला पु ष हि तनापूरचा राजा आहे , हे कळताच–
या णी याची राणी– नु सती राणी नाही, महाराणी– हायचा मी दृढ िनधार
केला.
प्रीती या वे दना िवस न जायला मला वै भवाची धुं दी हवी होती. स े चा उ माद
हवा होता, सदै व मा या तालावर नाचणारा नवरा हवा होता! लं पट नवराच बायको या
मु ठीत राहू शकतो!
हे सारे मी िमळिवले – एका णात!
पण– कचाबरोबर आले या या जोगड ामु ळे–
हा माझा दीर– वडील दीर– हि तनापूर या िसं हासनाचा खरा वारस आहे !
हणजे –
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हा वे डा इथे राहो, नाही तर कुठे ही िनघून जावो! मी महाराणी आहे आिण
शे वटपयं त महाराणीच राहणार आहे . या खु ळपं चां गाला कदािचत शिम ठा आवडे ल! तो
रा याचा वारस आहे , असे बघून ही राजक या या याशी ल न करायलासु ा तयार
होईल! कुणी सां गावे ?
या यतीचे तोम माजू नये , हणून तर याला राजवाड ात ठे वायचे नाही, असा
मी हट् ट धरला. सासूबा चा लाडका मु लगा फार िदवसांनी, खूप वषांनी घरी परत
आले ला! यांची फार इ छा होती याला घे ऊन इथे राहायची! पण मी जे हा डो यात
राख घालून माहे री जायला िनघाले , तप चयला बसले या बाबांपुढे अ शी जाऊन उभी
राहते , हणून धाक घातला, ते हा कुठे महाराज आई या मनािव
वागायला तयार
झाले .
ते सारे लटांबर अशोकवनात गे ले, हे फार बरे झाले ! या वे ड ाने इथे काय- काय
ग धळ घातला असता, कुणाला ठाऊक! उठ या-सु ट या तो आपला जर दासींची चु ं बने
घे ऊ लागला असता– अगदी हाता या दासींची सु ा–
अशोकवनात तो काय िधं गाणा घालतोय्, ते कळायला हवे , हणून मी या
हाता या दासीला पाठिवले आहे ितथे इतर दासींबरोबर– सासूबा या से वेला, हणून!

खूप-खूप गमती सां गत होती ती या या! अजून आईला ओळखले नाही याने ! सासूबाई
पु हा-पु हा या याजवळ जाऊन
‘यित, मला एकदा आई हणून हाक मार, रे !’ असे डो यांत पाणी आणून
हणतात याला!
तो उ रे दे तो,
‘तू आई आहे स, होय ना? मग तू दु ट आहे स! जगात या सव आया, बायका,
मु ली, मला नाहीशा कराय या आहे त. तू बाप हो, मग तु ला हाक मारीन मी!‘
तीथयात्रा करता-करता ई वर चां गला पावला कचाला! काय पण र न िमळाले
याला! आिण मोठ ा प्रेमाने अगदी अचूक ते इथे घे ऊन आला तो!

५
या यतीचा पायगु णच वाईट असावा. या िनरोपा या समारं भा या िदवशी आ ही
रथातून दरबाराला गे लो, ते हा कसे ल ख सोने री ऊन पडले होते . आकाशा या एकाही
कोप यात नावालासु ा ढग िदसत न हता. हा वषाकाळ नसून वसं त ॠतू आहे , असा
भास होत होता; पण दरबारात या यितमहाराजांनी प्रवे श केला आिण आत, बाहे र
ितकडे -ितकडे ग धळ सु झाला.
या िदवशी आ ही परतलो, ते हा सारे आकाश कसे का याकुट् ट मे घांनी यापून
टाकले होते . एखा ा भयं कर भु यारासारखे भासत होते ते ! लवकरच िवजा कडकडू
लाग या, िवजा कस या? या भु यारात या नािगणीच! छे ! नािगणी पु रव या; या
डािकणी हो या, शु डािकणी! केस मोकळे सोडून त डाने काही तरी अशु भ श द
पु टपु टत या टोकापासून या टोकापयं त िधं गाणा घालीत हो या या!
मग जो मु सळधार पाऊस पडू लागला– चार िदवस झाले , तरी तो खळला नाही!
यमु नामाईला मोठा पूर आला. नगरातले सव यवहार िव कळीत झाले . असाच पाऊस
पडत रािहला, तर यमु ने या काठां वर या खे ड ापाड ांत मोठा अनथ होईल, हणून
अमा य काळजी क लागले . मी यांना हटले ,
‘हे तु मचे यितमहाराज आले ना या िदवशी? ते हा पाऊस घे ऊन आले आहे त! ते
इथून गे यािशवाय काही हा पाऊस थांबत नाही!‘

६
चौ या िदवसाची म यरात्र होती ती! पाऊस पडतच होता. प्रथम एखादी मोठी
सर कोसळे , मग मग हळू हळू ती ओसरे . ती थांबली, हणजे झाडां या वर या पानां व न
खाल या पानां वर पडणा या थबांचा टपटप आवाज ऐकू ये ऊ लागे . घटकाभराने पु हा
मोठी सर ये ई.
महाराजांना झोप लागली होती; पण मी जागीच होते ! आप या बाळाचे रं ग प
कसे असे ल, या क पने शी माझे आईचे मन एकसारखे चाळा करीत होते . याला
पािह यावर कुणालाही माझी आठवण होईल, असे ते असे ल ना? याचे नाक-डोळे
कुणासारखे असतील? याचे जावळ कसे िदसे ल? याची िजवणी अगदी लहान- इवलीशी
असे ल ना? ‘तत’ हणून महाराजांना हाका मार याआधी लु टूलुटू धावत ये ऊन ‘नना’

हणून ते मला िमठी मारील ना?
िकती वे ळ या क पनां शी मी खे ळत होते , कुणाला ठाऊक! अचानक घोड ा या
टापांचा खाडखाड असा आवाज मा या कानां वर पडला. मी दचकू न डोळे उघडले . मी
व नात तर न हते ना? तो आवाज– कुठे , काय झाले आहे , ते मला कळे ना!
मी महालाचे दार उघडून घाईघाईने बाहे र आले . मला ऐकू आले ला टापांचा
आवाज खरा होता. सासूबा नी पाठिवले ला से वक होता तो!
तो घाईघाईने मला िवचा लागला,
‘ॠिषमहाराज राजवाड ात आले आहे त का?’ दरू कुठे तरी एकांतात यान थ
बस याची कचाची सवय मला ठाऊक होती. म यरात्र उलटू न गे ली, तरी तो
अशोकवनात परत आला नसे ल! यामु ळे सासूबाई काळजीत पड या अस यात. तो इकडे
आला असे ल, अशा समजु तीने याची चौकशी कर यासाठी यांनी हा मनु य पाठिवला
असावा!
मी उ रले ,
‘नाही, कचदे व इकडं आले नाहीत!’
तो चाचरत हणाला,
‘कचदे व आहे त ितथं ; पण ते दुसरे ॠिषमहाराज– ते यितमहाराज!’
‘ यांचं काय झालं ?’
‘ते कुठं तरी पळू न गे ले!’
‘के हा?’
‘दीड प्रहर रात्र होईपयं त अशोकवनात होते ते . मग सारी माणसं झोपली.
मधे च राजमाते ला जाग आली. या उठू न पाहतात, तो यितमहाराज जागे वर नाहीत!’
मी महाराजांना उठिवले . ते लगे च घोड ाव न अशोकवनात गे ले. दुस या
िदवशी सकाळी ते परत आले . यांनी सगळीकडे यतीचा शोध केला होता. अने क सै िनक
आिण से वक दुथडी भ न चालले या यमु ने या काठावर रात्रभर डो यांत ते ल घालून
िफरत होते . पण कुणालाही तो िदसला नाही!
दुस या िदवशी नगरातून एक िवल ण वाता या या- या या त डी झाली–
दुथडी भ न चालले या यमु ने या पा याव न चालत पै लतीरी गे ले या यतीला
कुणीतरी पािहले होते , हणे !
मा या या हाता या दासीकडून यती या पलायनाचे रह य कळले , ते हा
हसता-हसता पु रे वाट झाली माझी! अशोकवनात तो एकसारखा शिम ठे या मागे - मागे
असे , हणे ! या वे ड ाचे बहुधा प्रेम बसले असावे ित यावर! असे प्रथमदशनी जडले ले
प्रेम कुणी विचतच पािहले असे ल! चार िदवस याने ही दशनभ ती केली; पण नु स या
दशनाने कुठ या प्रेिमकेचे कधी समाधान झाले आहे ? मग ही वारी पशभ तीकडे
वळली. म यरात्री सगळीकडे िनजानीज झा यावर हा हळू च शिम ठे या श ये पाशी
गे ला. याचा हात लागताच जाग ये ऊन ती ओरडली, की दुसरे कुणी जागे आहे , या
भीतीने ती ओरडली, कुणास ठाऊक! पण ती मोठ ाने ओरडली, हे मात्र खरे ! याचबरोबर
हो बु वाजी घाबरले ! िखडकीतून उडी टाकू न ते बाहे र पसार झाले ! यित काळोखात कुठे
लपून बसला; शोधणा या लोकांना न िदसता तो कसा िनसटला, मु सळधार पावसातून तो
पु ढे कुठे गे ला, तो यमु ने या पा याव न चालत गे ला, की यमु नेत बु डून वाहत गे ला,

काही कळले नाहीच कुणाला!
मी मनाशी हटले ,
‘बरं झालं ! सुं ठीवाचून खोकला गे ला!’
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सासूबा या समाचाराला हणून मी अशोकवनात गे ले. यांना राजवाड ात परत
यायचा पु कळ आग्रह केला मी! पण यतीला राजवाड ात मी राहू िदले नाही, हा राग
होता यां या पोटात! तो यांनी ओठांपयं त ये ऊ िदला नाही, एवढे च! ‘मला इथं च बरं
वाटतं य’् असं हणून या ितथे च रािह या.
अशोकवनात कचाची आिण माझी भे ट झाली. थोडे बोलणे ही झाले ; पण ते
अगदी नावापु रते . एक िदवसही तो राजवाड ाकडे िफरकला नाही. ितथ या या या
गो टी मात्र मी रोज ऐकत होते . आज काय, िनसरड ा सोनचा यावर चढून कुणा
अनोळखी िचमु रड ा पोरीला याने सोनचा याची फुले काढून िदली, उ ा काय, कुठले
तरी एक आजारी वास घे ऊन तो याची शु श् षा करीत बसला! महाराज तर दररोज
सं याकाळी मातु ःश्रीं या सां वनासाठी अशोकवनात जात होते . प्र ये क िदवशी परत
आ यावर ते ने माने हणायचे ,
‘कचासारखा जु ना िमत्र भे टला, हणून फार बरं वाटतं य् बोलायला मला! याचं
बोलणं ऐकता-ऐकता वे ळ कसा िनघून जातो, ते कळत नाही.’
सवां शी बोलायला, अगदी ु दर् , ु लक कामे करायला कचाला वे ळ होता;
फ त दे वयानीकडे जायला मात्र–
अशोकवनात मी याला िवचारले होते . ’ राजवाड ावर के हा ये णार?’ ‘पाहू या’
एवढे च उ र याने िदले होते . याचा अहं कार कायम होता. अजून– याने दे वयानीला
ओळखले न हते !

८
मात्र आपणहन
ू तो भे टायला ये ईल, असे माझी मनोदे वता दररोज मला सां गत
होती. प्र ये क िदवशी सकाळचा हसरा सूय मा या कानात गु णगु णे – ‘आज कच ये ईल!
अचानक ये ऊन तु ला चिकत कर याचा िवचार आहे याचा!’ मग मी मोठ ा आनं दाने
या या वागता या िस ते ला लागे . दु न िसं हासनच भासावे , असे सुं दर आसन,
सु वणपात्रात सु रेख रीतीने रचून ठे वले ली रसाळ फळे , याला आवडणा या फुलां या
लहान-लहान नाजूक माळा, मोरिपसांचे मोठमोठे पं खे– सारे सारे सािह य मा या
महालात मी सु स ज क न ठे वी, बोलून-चालून हा लहरी ॠषी! तो के हा प्रगट होईल,
कुणी सां गावे !
या पु पमाला कोमे जन
ू जात, ताजी फळे िशळी होत; तरी तो ये त नसे !
महाला या पि चमे कडील िखडकीतून सूयाची िकरणे आत डोकावून पाहत आिण
वागताचे सारे सािह य तसे च पडले ले पाहन
ू उदास मु दर् े ने हळहळत! हळू हळू अदृ य
होत.

एक-दोन-तीन-चार...
यित नाहीसा झा यानं तर असे सात िदवस गे ले. महाराज प्र ये क िदवशी
सं याकाळी अशोकवनाकडे जात. यां याशी चार-चार घटका ग पागो टी करायला
कचाला वे ळ िमळे . ते सारे मला कळे ; पण मा याकडे यायला मात्र याला सवड
िमळे ना! मनात अशी सं तापून गे ले मी या यावर! हा हि तनापूरला आला, तो इथून
य ाचे िनमं तर् ण गे ले, हणून! ते िनमं तर् ण पाठवले मी! महाराजांना कदािचत याची
आठवणही झाली नसती! ती मला झाली, हणून हा इथे ये ऊ शकला! पण राजवाड ात
ये ऊन मला भे टायचा साधा िश टाचारसु ा याने पाळला नाहा! दे वयानीने नाक मु ठीत
ध न आप याला पु हा-पु हा बोलवायला यावे , अशी याची इ छा असावी! पण
हणावे –
मात्र राहन
ू -राहन
ू मला वाटत होते – याने एकदा तरी मा याकडे यावे ,
मोक या मनाने मा याशी बोलावे , माझे
े मकुशल िवचारावे , आ ही दोघांनी
एकमे कां या सहवासात घालिवले या सु खी िदवसां या आठवणी काढा यात, या ऐकू न
माझे मन याकू ळ होऊन जावे , मा या डो यांत उगीच पाणी उभे राहावे , या पा यात
महाराणी झाले ली दे वयानी वाहन
ू जावी–
छे ! छे ! मला शाप दे ऊन कच िनघून गे ला, ते हा िकती तरी िदवस माझे डोळे
पाझरत होते ! मग मात्र मी सावध झाले , शहाणी झाले , पु हा कधी डो यांतन
ू टीप
काढायचे नाही, असा िन चय केला मी! सासरी ये ताना नम कार क न बाबांचा िनरोप
घे तला. यांनी आशीवाद दे यासाठी आपला हात मा या म तकावर ठे वला. िकती कापत
होता तो! मी मोठ ा जड मनाने वर मान क न उठले . याच णी बाबां या डो यातला
ू गे ले. तरीसु ा मी
एक अश् िबं द ू मा या कपाळावर पडला. मी आतून अगदी गदगदन
डो यातून टीप ये ऊ िदले नाही! दे वयानी कधीही– पु हा कधीही– रडणार न हती!
पण कच आ यावर याने आप याकडे यावे , दोघां या बोल यांत जु या गोड
आठवणी िनघा यात, यात रं गन
ू जाऊन आपण रडावे आिण या अश् ं नी आपले मन
हलके करावे , असे मला वाटू लागले होते .
रड यात आनं द असतो? छे ! डो यांत अश् ये णे हे दुब या मनाचे ल ण आहे !
महाराणी दे वयानीने रडायचे ? आिण ते कुठ या तरी जु यापा या आठवणी
काढून? छे ! श य नाही ते ! महाराणी दे वयानीने भे टीसाठी एका ॠषीची आजवे करायची?
अं हं! ते ित या हातून कालत्रयीही होणार नाही!

९
कच मला न भे टता िनघून जाणार, अशी माझी जवळजवळ खात्री झाली.
आठ या िदवशी मी या या वागताची कोणतीही तयारी केली नाही.
पण अक मात याच िदवशी तो राजवाड ात आला. माझी तारांबळ उडाली
याची ऊठ-बस करताना!
से वकांनी याचे भ य सुं दर आसन मा या महालात आणून ठे वले ; पण ते
आणाय या आधीच आपले मृ गािजन पस न तो या यावर बसला.
मी याला या उ च आसनावर बसायला सु चिवले . हसतच याने नकार िदला.

दे वयानी या वै भवाची आप याला काडीइतकीही िकंमत वाटत नाही, हे दाखवायचे होते
ना याला!
मला सं ताप आला याचा! पण वरकरणी ि मत धारण करीत मी हणाले ,
‘कचदे व, आपण आसनावर बसायलाच हवं !’
‘ते का?’
‘पाहु याला घरासारखं हावं लागतं , हणून!’
‘पण मी काही पाहुणा नाही इथं !’
‘असं कसं होईल? य ाकिरता बोलावले ले एक थोर अितथी आहात आपण.’
‘आप याच घरी मनु य पाहुणा कसा होईल?’
‘हे आपलं घर आहे ?’
‘हो, हो माझं च घर आहे ! बिहणी या घरी भावाला कधी परकेपणा वाटतो का?
दे वयानी, तु या घरी मी पाहुणा नाही. इथं मी कसलाही सं कोच मानीत नाही. आप या
घरी मनु य कुठं ही, कसाही बसतो ना? तसा मी इथं –’ मग बोलता-बोलता तो थांबला.
नु सता हसला.
याचे बोलणे या यावर उलटिव याकिरता मी हणाले ,
‘पण बिहणीचा हट् ट भावानं पु रवायला नको का? मा यासाठी–’
या आसनाकडे पाहत तो हणाला,
‘या सुं दर आसनावर मी बसलो, तर मा या अं गाला काही काटे लागणार नाहीत;
पण माझा एक लहानसा ने म आहे . उगीच कशाला मोडायचा तो?’
‘तु मचा ने म तरी कळू दे !‘
‘तसा अगदी ु दर् आहे तो! मृ गािजनावर अं ग टाकू न जर झोप ये ते, तर
मं चकावर परांची श या पसर याचे श्रम यायचे कशाला? आप याला जर िन य
कंदमु ळं खायची आहे त, तर एखा ा िदवशी िम टा न दे ऊन िजभे ला नसती चटक
लावायची कशासाठी? माणसाची जीभ मोठी वाईट असते हं , दे वयानी! दुस याला दुःख
दे णारे श द ती सतत बोलते , एवढ ासाठी काही मी ितला वाईट हणत नाही; पण एक
िदवस एक खमं ग पदाथ खा ला, तर, तो दररोज खावा, असं ितला वाटू लागतं ; अशी
चटक लागली, की– मग ती िजभे ला लागो, डो यांना लागो, कानांना लागो– ती तृ त
कर याकिरता मनु य नाही-नाही या गो टी क लागतो! प्रसं गी पाप करायलासु ा
प्रवृ होतो. तु या या सुं दर आसनावर मी आता आनं दानं बसे न; पण उ ा अर यात
तप चयला बसताना जर मला पु हा-पु हा याची आठवण होऊ लागली–’
याला टोमणा मार याकिरता मी हणाले ,
‘मग मीसु ा महाराणी हणून हे उं ची व त्रालं कार घालणं चु कीचं आहे ,
हणायचं !’
तो ि मत करीत हणाला,
‘छे ! छे ! तु झी गो ट िनराळी आहे . तू गृ िहणी आहे स. सं सार हा तु झा धम आहे .
मी यित आहे ; सं यास हा माझा धम आहे . सं सारात उपभोगाला मानाचं थान आहे .
सं यासात तो अ य आहे !’
मृ गािजनावर बसायचा आपला हट् ट अशा रीतीने याने पु रा केला. मग थोडासा
फलाहार क न या याजवळ चौरं गावर सो या या तबकात ठे वले या फुलां या

माळांकडे मोठ ा प्रेमाने पािहले याने ! यां याकडे पाहता-पाहता तो उद्गारला,
‘मा या आवडी-िनवडीची अजून आठवण आहे ,
हणायची, तु ला!
महाराणीपदाची एवढी मोठी जबाबदारी िशरावर असताना इत या लहान गो टींतसु ा
तु झं ल आहे , हे पाहन
ू –’
‘तु मची आठवण होती, हणून तर तु हां ला इत या अग यानं य ाला बोलावलं
मी!’
‘मी तु ला शाप दे ऊन िनघून गे लो असूनही, तू माझी आठवण ठे वलीस. इत या
अग यानं मला बोलावलं स! अशी उदार दयाची बहीण मला लाभली, हे फार मोठं भा य
आहे माझं ! रागा या भरात मी तु ला शाप िदला; फार मोठा अपराध झाला तो मा या
हातून! खरोखरच याचा मला प चा ाप होतोय्! माझं ते कृ य ॠिषकुमाराला
शोभ यासारखं न हतं , भावाला तर मु ळीच शोभ यासारखं न हतं . या अपराधाब ल मी
तु झी मनापासून मा मागतो.’
बोलता-बोलता याने आपले हात जोडले . याची मु दर् ा िकती शांत, िकती गं भीर
िदसत होती! याने माझी मा मागावी, मा या महालात ये ऊन मा यापु ढे हात
जोडावे त, हे मला कसे सेच वाटू लागले ! काय करावे , काय बोलावे , हे मला कळे ना!
आश्रमात असताना याने असे काही केले असते , तर मी धावत या याकडे गे ले असते
आिण मा या हातांनी याचे जोडले ले हात दरू क न हणाले असते – काय बरं हणाले
असते मी?
पण मी ययाितमहाराजांची प नी होते . कच एक परपु ष होता. मी हि तनापूरची
महाराणी होते . तो एक सामा य सं यासी होता. मी काही, काही क शकत न हते . याने
प्र न केला,
‘मला मा केलीस ना?’
मी खाली मान घालून माने नेच ‘होय’ हणाले . लगे च मा या मनात आले , हे सारे
याचे नाटक तर नाही ना? दे वयानी याला इतकी जवळची वाटत होती, याला जर ितची
मा मागायची होती, तर इत या िदवसांत तो एकदासु ा इकडे कसा िफरकला नाही?
मी हसत हणाले ,
‘कचदे व, हि तनापु रात ये ऊन इतके िदवस झाले , तरी तु ही इथं आला नाहीत!
ते हा मला वाटू लागलं , भाऊ बिहणीला िवसरला तर नाही?’
‘श्रीमं त भाऊ गरीब बिहणीला एक वे ळ िवसरे ल; पण गरीब भावाला श्रीमं त
बिहणीचा कसा िवसर पडे ल?’
‘असं ! मग काय, राजवाड ाची वाट सापडली नाही याला?’
’ राजवाड ापे ा दुसरी वाट शोधीत होता तो!’
‘कुठली?’
‘राजवाड ा या वािमनी या दयाची!’
या श दाचा अथच कळे ना मला. पण काळोख पडला, तरी घरटे सापडत नाही,
हणून आक् रोश करीत िफरणा या िचम या पाखरासारखे माझे मन मूक क् रं दन क
लागले .
काही
ण तो त ध रािहला. मा या मनात आले . महाराजांनी याला
मा यािवषयी काही िवचारले असे ल का? काही सां िगतले असे ल का? यांची बाजू घे ऊन

मला उपदे श करायला तर हा आला नसे ल ना?
तो शांतपणे हणाला,
‘माझी एक मागणी आहे तु याकडं !’
मी चाचरत िवचारले ,
‘ती कोणती?’
’ शिम ठे ला तू दासीपणातून मु त करावं स, अशी!‘
मी रागाने प्र न केला,
‘आिण मु त क न ितला काय क ? महाराणी? माझी जागा ितला दे ऊ? की
सवत क न घे ऊन मा या डो यावर ितला बसवू? आिण ितची दासी मी होऊ?’
याची वृ ी शांत होती. तो हणाला,
‘ितनं माझी दासी झालं पािहजे , असा हट् ट रागा या भरात तू धरला असशील.
याब ल मी तु ला बोल लावीत नाही. जगात राग कुणाला ये त नाही? पण माणसाचं
मोठे पण िवकारांबरोबर वाहत जा यात नाही. िवचारा या साहा यानं िवकारां वर िवजय
िमळिव यातच खरा मनु यधम आहे .’
मी काहीच बोलत नाही, असे पाहन
ू तो हणाला,
‘दे वयानी, णभर नु सती क पना क न पाहा. शिम ठे या जागी तू असतीस,
ितची दासी हणून ज म काढायची पाळी तु यावर आली असती–’
मी हे टाळणी या वरात उद्गारले ,
‘मी? िन दासी होणार? मी दासी होणार? या शिम ठे ची?’
याचा वर शांत होता. तो हणाला,
‘दै व मोठं लहरी आिण िनदय आहे , दे वयानी! ते एका णात आकाशात या
उ केला पृ वीवरला पाषाण क न सोडतं ! ते कुणाला, के हा दासी करील, िन दासीला
के हा राणी बनवील–’
मी तु छते ने उद्गारले ,
‘ही सारी बोलणी समजतात हं मला, कचदे व!’
‘तु ला लाग यासारखा श द मा या त डातून गे ला असे ल, तर मा कर मला.
कुणाचं ही दुःख असो, ते कळ याचा माग या जगात एकच आहे , तो हणजे या या
जागी आपण आहो, अशी क पना करणं हा! बारा-ते रा िदवस या दृ टीनं शिम ठे या
दुःखाचा िवचार करतो आहे मी. आजपयं त कचानं दे वयानीपाशी काही मािगतलं न हतं .
कदािचत ती भावाला िभ ा घालील, असं –’
या याशी वाद क न आपला िनभाव लागणार नाही, हे मला ठाऊक होते . मी
मु की, अं धळी, बिहरी झाले . बोलता-बोलता तो थांबला. मग एखा ा वे ड ासारखा
मा याकडे टकमक पाहू लागला. या या दृ टीला दृ टी िभडिवणे – छे ! मोठे अवघड
काम होते ते ! या दृ टीत कठोरता न हती, क णा न हती. काही काही न हते . पण
ू ो यांचे सार या या दो ही डो यांत उतरले होते .
सा या मं तर् तं तर् ांचे आिण जादट
लहानपणी अर यात या भयं कर अजगरा या गो टी मी ऐक या हो या. यांतला अजगर
वाटस कडे पाहू लागला, की जागे व न हलायची या माणसाची श तीच नाहीशी होते ,
हणे ! कचाची आताची दृ टी त शी होती!
या याशी झगड याकिरता मी माझे साम य एकवटू लागले .

यतीला दरबारात आणून सा या समारं भाचा िवरस याने केला! छे ! बाबां या
तप चयला केवढा अपशकुन केला याने ! याब ल हा अवा रही बोलत नाही. बाबांनी या
उतारवयात पु हा एवढे मोठे उग्र तप आरं िभले आहे . ते याचे गु . तीनदा यांनी याला
जीवनदान िदले . पण यां यािवषयी आदराचा िकंवा भ तीचा श द काढला नाही याने !
डोळे िदपवून टाकणारे माझे राजवै भव याने पािहले ; पण एका श दाने याने माझे कौतु क
केले नाही! आिण मोठ ा िश टपणाने शिम ठे ला दासीपणातून मोकळी करायचा उपदे श
मला करायला आज इथे आला. या या मोिहनीला दे वयानी बळी पडणार नाही. मा या
दयावर घाव घालताना याने णभरसु ा मागे पुढे पािहले नाही! नाही– कच दे वयानीचा
कुणी नाही; याला दे वयानी कसलीही िभ ा घालणार नाही!
या याकडे न पाहता मी महालाबाहे र जायला उठले .
कच मा या पाठोपाठ उठला. तो शांतपणे हणाला,
‘महाराणी, मी उ ा भृ गुपवतावर जात आहे . ितथं एकांतात आिण िचं तनात काळ
घालवावा, असं मी ठरवलं य!् फार-फार अपूण आहे मी अजून! ही अपूणता थोडी कमी
हावी, एखा ा कणानं का होईना, जगातलं दुःख कमी करायचा माग आप याला
सापडावा–’
तो बोलत असतानाच मी याला नम कार केला. आशीवाद दे त तो हणाला,
‘पु हा आपली भे ट के हा होईल, कोण या ि थतीत होईल, ते या आिदश तीला
माहीत. ितनं महाराणीला स ी ावी– आिण, दे वयानी, तु ला सदै व सु खात ठे वावं ,
एवढीच माझी इ छा आहे !’

१०
दुस या िदवशी सकाळीच सासूबा चा िनरोप आला. भृ गुपवतावर कचाबरोबर
जायचा यांनीही िन चय केला होता. तो ऐकू न महाराज गडबडले . आईने नातवं डाचे त ड
पाहन
ू जावे , हणून यांनी खूप आग्रह केला. ल न झा यापासून सासूबा शी
मनमोकळे पणाने ते बोल याचे िकंवा यांनी यांची कधी मनधरणी के याचे मी पािहले
न हते . पण सासूबाई वानप्र थ होऊन िनघून जात आहे त, असे वाटताच यांची ि थती
एखा ा लहान मु लासारखी झाली. महाराजां या डो यांतील पाणी पाहन
ू सासूबा चे मन
िवरघळे ल, असे मला वाटले . सु नेला कंटाळू न सासू िनघून गे ली, असे हणू नये , हणून
मीही, सासूबा नी जाऊ नये , असा यां यापाशी हट् ट धरला; पण यांनी सवांना एकच
उ र िदले ,
‘आजा याची अ नावरली वासना जाते ना? तसं सं साराहन
ू माझं िच उडालं
आहे ! आजा याला आग्रह क न खायला घाल यात काय अथ आहे ? ते उलट बाधतं च
याला!’
अशोकवनातून पर पर या गे या. जा यापूवी मला एका बाजूला ने ऊन या
हणा या,
‘मु ली, माझा जीव कशातही अडकले ला नाही. पण ययूची मात्र उगीच काळजी
वाटते मला. एखा ा लहान मु लासारखं आहे याचं मन! िजतकं सरळ, िततकंच हट् टी!
पण– ते जाऊ दे . माझा हातारीचा सं साराचा एक अनु भव िवस नकोस. त ण त्रीला

नु सती नव याची बायको होऊन चालत नाही. याची मै तर् ीण, याची बहीण, याची
मु लगी– फार काय, प्रसं गी याची आईसु ा हावं लागतं ितला!’
यांचे हे बोलणे मोठे गूढ वाटले मला; पण यांची िनघायची वे ळ झाली होती
आिण–
आिण या हाता या दासीने महाराजांचे व सासूबा चे बोलणे चो न ऐकले होते ,
यामु ळे तर यांनी मला केले ला उपदे श हे सारे स ग होते , शु नाटक होते . अशी माझी
खात्री झाली.
या दासीने यां या सं भाषणातला श द िन श द मला सां िगतला– महाराजांना
जपून राहायला सां गन
ू , सासूबाई हणा या हो या,
‘मला नातू झाला, हणजे कळीव हं ! याचं नाव काय ठे वलं स, ते ही– तु या
विडलांचं नाव ठे वलं स, तर बरं वाटे ल मला! िन हे बघ. थोडा बागे त ये तोस मा याबरोबर?’
महाराजांनी िवचारले ,
‘कशाला?’
‘एक वन पती दाखवून ठे वते तु ला!‘
‘औषधी वन पती आहे ?’
‘हं .’
‘मग राजवै ांनाच दाखवून ठे व! मी काय करणार ती घे ऊन?’
‘वै ांना दाखव यासारखी नाही ती!’
‘ हणजे ?’
‘हे औषध याचं यानं च यायचं िकंवा ायचं असतं .’
‘असं कुठ या रोगावर आहे ते औषध?’
‘ या रोगाचं नाव– एक िनि चत नाव नाही याला! पण माणसाला कधीकधी
जीव नकोसा होतो– आपला िकंवा दुस याचा! तु यावर ती पाळी ये ऊ नये , अशी माझी
इ छा आहे . पण– ययु , तु ला शिम ठे सारखी बायको िमळाली असती, तर िनि चं त मनानं
मी वनात गे ले असते , रे !’

११
कचसु ा सासूबा याच माळे तला मणी! ढ गी, नाटकी, कपटी! जाताना
महाराजांना ायला हणून शिम ठे कडे एक पत्र दे ऊन गे ला तो. ितने ते वाड ावर
पाठवून िदले . ते वाचून महाराज िकती तरी वे ळ िवचारम न झाले . या पत्रात असे काय
रह य आहे , ते मला कळे ना! मा यािवषयी महाराजांचे मन कलु िषत करायचा प्रय न
कचाने केला नसे ल ना? का शिम ठे ला दासीपणातून मोकळे करा, हणून महाराजांना
िवनं ती केली आहे याने ?
पण हणावे , ती दे वयानीची दासी आहे . महाराजांची नाही. ित यावर दे वयानीची
स ा आहे !
शे वटी धीर क न महाराजांना िवचारले ,
‘ या पत्रात काही कमी-अिधक आहे का?’
ते पत्रच मा या हातात दे त ते हणाले ,

‘तसं काही िवशे ष नाही काही! पण राहन
ू -राहन
ू वाटतं . ई वरानं मला
कचासार या तापशाचा ज म िदला असता, तर फार बरं झालं असतं !’
यां या खां ावर म तक ठे वून मी हणाले ,
‘ई वर शहाणा आहे ! िन याला दे वयानीची काळजी आहे !’
यांनी हसत िवचारले ,
‘ती कशाव न?’
‘आपण ॠषी झाला असता, हणजे मला ॠिषप नी हावं लागलं असतं िन
माझे असे हाल झाले असते –’
मा या केसां व न हात िफरवीत यांनी िवचारले ,
‘दे वयानी, ययातीची प नी होऊन तू खरोखर सु खी झाली आहे स?’
मी लाजले आिण माने ने ‘होय’ हटले .
‘पूण सु खी?’
मी पु हा माने नं होकार दशिवला आिण हळू च मान वर क न पािहले .
यांची मु दर् ा
णाधात िकती प्रफुि लत झाली होती! एखा ा लहान
मु लासारखे यांचे मन आहे , असे सासूबाई हणा या हो या. िकती खरे होते ते !

१२
कचाचे पत्र मी वाचू लागले –
‘पु कळ िदवसांनी आपण भेटलो. ह तनापूर या महाराजांशी संभाषण
करताना महष अंग रसां या आ मात या युवराज ययातीशीच मी
बोलत आहे, असा मला भास झाला. यामुळं फार-फार आनंद वाटला.
ि य िकंवा प रिचत य ची गाठभेट आिण ित याशी मनमोकळे पणानं
होणारं संभाषण ही केवळ एक यावहा रक गो नाही, ित यात आ मक
सहानुभूतीचा फार मोठा भाग आहे. अशा संगी, घटकाभर का होईना,
ब आ याला मु तेचा आनंद िमळतो! हा आनंद अ ौ हर लाभावा,
हणूनच ॠिष-मुन ची तप या चालू असते. तो मला आप या
सहवासात अंशतः िमळाला. या आनंद णांचं मला सदैव मरण राहील.
एका गो ीब ल आपण दोघांनी उदार मनानं मला मा करावी, अशी
ाथना आहे. इथं येईपयत यतीचं नावगाव मला ठाऊक न हतं.
तीथया ेत या प र माणात योगायोगानं तो मला िदसला! लोकांकडू न
याची िवटंबना होत होती. एक अनािमक, बुि ंश झाले या सं यासी
हणून या याब ल मला क णा वाटली. याची िवटंबना मला पाहवेना.
मी याला संभाळ याचं ठरिवलं . हळू हळू या या मनात मा यािवषयी
िव ास िनमाण होत आहे, असं मला वाटू लागलं .
अशा थतीत मी याला दरबारात घेऊन यायला नको होतं; पण
अमा यांनी महाराणीचा िनकडीचा िनरोप सांिगतला. आत अनेक
ॠिषमुनी अस यामुळं यित या मंडळ त रमून जाईल आिण व थ
बसेल, अशी माझी क पना झाली.

पण जे घडलं , ते फार िनराळं ! फार िविच ! आप या समारंभाचा मा या
हातून िवरस झाला. यतीचं वेडही– ी-पु षां या दशनानं असेल अथवा
संसारी जीवना या िति येमुळं असेल– इथं वाढलं . तो अचानक
नाहीसा झा यामुळं राजमातेला अितशय दःु ख झालं !
नकळत तु हां सवाना ास ायला मी कारणीभूत झालो! नेह
माशील असतो, असं मी ऐकत आलो आहे. हणून मी आपणां
दोघांकडं मेची याचना करतो.
यतीची कहाणी आप याकडू नच थम मला कळली. याची आजची
अव था मोठी अनुकंपनीय आहे. ई राचा शोध करायला तो बाळपणी
घराबाहेर पडला आिण आज त णपणी आप यातला माणूस गमावून तो
बसला आहे!
यतीवर ही आप ी का ओढवली, याचा मी मनाशी पु कळ िवचार केला.
या या बुि ंशाचं मूळ या या अ यंत एकांगी आिण सदोष
िवचारसरणीत असावं! शरीर आिण आ मा, ी आिण पु ष, अशा
अनेक ं ांवर आपलं जीवन अ धि त झालं आहे. मानवा या या
मूलभूत अ ध ानांिव
यतीनं बंड पुकारलं . ते कसं यश वी होणार?
आपले पाय कापून घेऊन कुणी चालू शकेल का? आपले डोळे फोडू न
घेऊन कुणी पाह शकेल काय?
संसार असं य ं ांनी भरला आहे. सं याशाला िन
अव थेत
ानंदाची चीती येते, हे खरं! ती यावी, हणूच याची सारी धडपड
सु असते. तो अनेक यमिनयमांचा आ य करतो, ते तेव ासाठीच;
पण तो आ य करतानासु ा याला जीवनातलं येक ं मा य करावं
लागतं. आ मा जे हा शरीरा या ारा आपलं अ त व दशिवतो, ते हाच
याचा जगाला सा ा कार होऊ शकतो! ीनं नऊ मिहने पोटात गभ
धारण केला नाही, तर पु ष ज माला तरी कसा येईल? िकती सा या
गो ी आहेत या! सामा य मनु य या गृहीत ध नच जीवन जगत असतो.
वभावतःच तो िनसगाचा एक भाग असतो. हणून तो वािम व मा य
करतो.
यतीनं िनसगाचं केवळ वािम व न हे, तर याचं अ त वही अमा य
करायला सु वात केली! फार मोठी चूक होती ही याची! मनु य हा
नुसता िनसगाचा आिव कार नाही, हे खरं आहे. याचा अधा भाग– याचं
शरीर– अनेक िनसगिनयमांनी िनयंि त आहे. या शरीरा या ारेच
या या आ याचा िवकास हो याची श यता असते. असा िवक सत
मनु य िनसगापे ा फार मोठा होतो. तो िनसगावर रा य क शकतो;
पण हे सारं तो करतो, ते िनसगाकडं पाठ िफरवून िकंवा िनसगाला
लाथाडू न नाही, तर याचं अ त व मा य क न! जीवन हणजे शु
आ मा िकंवा जीवन हणजे केवळ शरीर या दो ही क पना अगदी
आ यंितक टोका या– सव वी चुक या– आहेत. अस या एकांगी

क पनां या पायीच माणसं िवकृत होत जातात, आपला सवनाश
ओढवून घेतात.
मनु य हा िनसग आिण ई र यां यांतला सव े दवु ा आहे. ई र सव
ं ां या पलीकडे आहे. िनसगाला ं ाची क पनाच नाही. ती आहे फ
मनु याला! जी नदी तहानेनं याकूळ झाले ली मनु याची तृ णा शांत
करते, तीच तो पुढे खोल पा यात गेला, क याचा ाण घेते!
जीवनात या ं ाची जाणीव िनमाण होते, ती केवळ मनु या या मनात!
जसजसा याचा िवकास होत जातो, तसतशी ती जाणीव सू म व
यापक होत जाते; जग याची ददु य इ छा आिण याक रता चालले ली
ािणमा ाची धडपड हा मानवाला िमळाले ला िनसगाचा वारसा आहे;
पण मनु य काही केवळ पशूसारखा जगू इ छीत नाही. चांग या रीतीने
जग याची इ छा असते याची. साह जकच चांगलं काय आिण वाईट
काय, याचा तो िवचार क लागतो. धम आिण अधम हा भेद िनसग
करीत नाही; तो केवळ मनु यच क शकतो! एखा ा आईचं एकुलतं
एक मूल बुडू लागलं , तर याब ल नदीला काडीइतकंही दःु ख होणार
नाही; पण या वेळी नदी या काठावर एखादा मनु य उभा असला–
केवळ जग या या इ छे पे ा या या अ य भावना िवक सत झा या
आहेत, असा मनु य ितथं असला– तर तो आपले ाण धो यात घालून
या मुलाला वाचिव याचा य न करील.
छे ! इतकं लहनही मला जे सांगायचं होतं, ते फारसं प झालं च नाही!
माझं ान आिण िचंतन िकती अपूण आहे! स या या शोधाक रता
िनघाले ला मी एक वासी आहे. पण अजून मला खूपखूप वाटचाल
करायला हवी!
आप या संभाषणात आ मा हा श द मी अनेकदा वापरला. ‘हा आ मा
असतो तरी कुठं?’ असं आपण एक-दोनदा हसत िवचारलं . या वेळी मी
आपलं समाधान क शकलो नाही; पण मानवी जीवनाचं आ ॠष नी
िचि त केले लं पुढील पका मक व प आपण सदैव मनात जागृत
ठे वावं, अशी माझी ाथना आहे. ते पक असं आहे :
‘मानवी जीवनात आ मा हा रथी, शरीर हा रथ, बु ी हा सारथी आिण
मन हा लगाम आहे. िविवध इंिदयं हे घोडे, उपभोगाचे सव िवषय हे यांचे
माग आिण इंि यं व मन यांनी यु असा आ मा हा याचा भो ा आहे.’
रथच नसला, तर धनुधर बसणार कुठं? तो वरेनं रणांगणावर जाणार
कसा? श ूशी लढणार कसा? हणून य नं शरीर पी रथाची िकंमत
कधीच कमी ले खता कामा नये. यतीनं ती अ य चूक केली! इंि यं हे या
शरीर-रथाचे घोडे होत. कारण यां यावाचून तो णभरसु ा चालू
शकणार नाही. रथाला नुसते घोडे जुप
ं ले , तर ते सैरावैरा उधळू न, रथ
के हा, कुठ या खोल दरीत जाऊन पडेल आिण याचा च काचूर
होईल, याचा नेम नाही; हणून इंि य पी घो ांना मना या लगामाचं

बंधन सतत हवं; पण हा लगामदेखील सदैव सार या या हातांत
असायला हवा! नाही तर तो असून नसून सारखाच! हणून मनावर
बु ीचं िनयं ण हवं. बु ी आिण मन ही दो ही िमळू न संयमानं हा रथ
चालवू शकतात.
अशा रीतीनं रथ नीट चाले ल; पण यात रथीच नसेल, तर शेवटी रथ
जाणार कुठं? याचं काय काय? सव मानवांत वास करणारा आिण
आप यापैक
येकात ‘मी’ या पानं जागृत झाले ला जो ई री अंश
असतो– जो मन आिण बु ी यां या पलीकडं राहतो– इतकंच न हे, तर
ज म आिण मृ यू यां या पलीकडे पाह शकतो– तो आ माच या
शरीर पी रथातला रथी होय.
लिहता- लिहत प फार लांबलं . यितधमाचं पालन करणा या
मा यासार याला अस या घटपटादी खटपट त रस वाटला असला,
तरी इतरांना ती फार तापदायक होते, हे मी िवस नच गेलो! तसंच
पािहलं , तर अस या ता वक का याकूटाची आप यासार यांना काय
आव यकता आहे? राजधम आिण पितधम पाळताना आपणांला आिण
गृिहणीधमाचं व प नीधमाचं पालन करताना महाराण ना या गो ी सहज
कळ या असतील, याच अ धक अवघड क न मी या प ात लिह या
आहेत. होय ना?
खो ा िवनयानं मी लहीत नाही. अनेकदा मला वाटतं, यितधमापे ा
संसारधम कठीण आहे. येक मनु याचा आ मा शरीरा या िपंज यात
क डू न पडले ला असतो. या अभे बंधनाची संपूण िव मृती पडावी,
शरीरात राहनही या याहन तरल आिण िवशाल हावं, शरीरसुखाहन
उ च कारचा आनंद उपभोगून मु ची अनुभूती यावी, अशी या ब
आ याची धडपड चालले ली असते. मु साठी सतत चालले ली
आ याची ही धडपड जगात अनंत पांनी य होते. यितधम हे या
धडपडीचं एक उ
प आहे.
उलट, ी-पु षांची ीती हे या मु
या धडपडीचं दस
ु रं रमणीय प
आहे. मा ही ीती हणजे केवळ शारी रक आस
न हे! या
आस नं नुसतं देहांचं मीलन होतं! पण ख या ीतीत मनामनांचं मीलन
होतं. कालांतरानं ते दोन आ यांचं मीलन होऊ शकतं. हा
आ मीलनाचा रमणीय माग परमे र ा ी या उ मागाइतकाच अवघड
आहे. संसार हा असा े आिण पिव य आहे. सह अ मेधांचं पु य
यात सामावले लं आहे. मा हा संसारय सफळ हावा, हणून यात
पितप न ना जी अगदी पिहली आहती ावी लागते, ती आपाप या
अहंकाराची!
देवयानीला लवकरच मातृपद ा होईल. आईचं दय हे जगात या सव
त व ानाचं माहेरघर असतं, असं हणतात. सव का यं आिण सव
त व ानं मातृ दयात आपोआप फुरतात. कच तु या मुलाचं कौतुक

करायला कधी तरी आपणहन येईल, असं देवयानीला अग य सांगावं.
मला ित या िनमं णाची आव यकता नाही. ितचा भाऊच आहे मी.
शु ाचाया या आ मात ित या सहवासात काढले ले आनंदाचे िदवस
अजून आठवतात मला! ितची आई लहानपणीच मृ यू पावली. मलाही
मा या आईची आठवण नाही! आ ही दोघं समदःु खी होतो; हणूच
आमचा नेह लवकर वृि ंगत झाला असावा! सुखापे ा दःु खातच
माणसं अ धक जवळ येतात, क काय, कुणाला ठाऊक!
पािहलं त! पु हा माझी पोपटपंची सु झाली! ते हा आता इथंच थांबतो.
आपणांवर व महाराण वर आिदश ची सदैव कृपा असो!’
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हे पत्र वाचताना असा कंटाळा आला मला! वाटले , एक िदवस हा कच या
यतीसारखाच वे डा होऊन मा यापु ढे ये ऊन उभा राहणार!
छे ! नको, बाई! कच िकतीही कठोर असला, तरी ही अभद्र क पना काही सहन
होत नाही मा या मनाला!
पण याचे असले पत्र वाचून मा यासारखी या मनात दुसरे काय ये णे श य
होते ?
आ मा-आ मा-आ मा! त्री-पु षां या प्रेमातसु ा याला आ मा िदसतोय्!
वारीने ल न करायला हवे होते ! हणजे मग कळले असते याला, या प्रेमात िकतीसा
आ मा असतो, ते ! माणसा या र ताची चटक लागले ला वाघ आिण त्री या स दयावर
मोहन
ू गे लेला पु ष- दोघे ही सारखे च! अशा पु षाला लाव य हवे असते . ता य हवे
असते , शरीराचे सु ख हवे असते ; नु सता धुं द क न सोडणारा उ माद हवा असतो याला!
एखादी वीणा छे डतानासु ा ित यािवषयी वादकाला दया ये त असे ल; पण स दयलोलु प
पु षाला मात्र–
महाराजांनी ते पत्र मा याकडे मािगतले . ते पु हा वाचायचे होते यांना! मी
हसत हसत ितकडे िवचारले ,
‘हे पत्र मा याहन
ू ही सुं दर आहे ?’
मा याकडे िनरखून पाहत ते हणाले ,
‘तु याहन
ू सुं दर असं काहीच िनमाण करता ये त नाही, हणून ब्र दे व स या
मोठ ा िववं चने त पडला आहे !’
‘असं काही त डदे खलं बोललं , हणजे झालं !’ मी लाजून उद्गारले .
माझी हनु वटी वर क न मा या डो यांत खोल खोल पाहत ते हणाले ,
‘खरं च, दे वयानी, तू पूवीपे ा अिधक सुं दर िदसू लागली आहे स!’
‘पण कशामु ळं, हे ठाऊक आहे का?’
’ नाही, बु वा!’
यां या कुशीत त ड लपवीत मी हटले ,
‘पु षांना काही हट या काही कळत नाही! अहो, मी आता आई होणार आहे !’
आ ा कुठे सारे यां या ल ात आले . मी नको हणत असताना यांनी माझे मु ख

वर केले . िकती तरी वे ळ टक लावून ते मा याकडे पाहत होते !
मग ते हणाले ,
‘तु हां बायकां वर ई वराची केवढी कृपा आहे ही! सृ टीतलं सवांत मोठं आिण
अ यं त मधु र रह य तो तु म या कानात सां गतो.’ बोलता-बोलता ते थांबले आिण
हणाले , ‘तु ला आता डोहाळे लागतील, नाही?’
‘लागतील कसले ? लागले च आहे त ना?’
‘मग मला नाही कधी सां िगतले स ते !’
‘आपण होता या सा या गडबडीत! िशवाय माझे डोहाळे आहे त खडतर!’
‘तु झी कुठलीही इ छा सां ग आिण तू ती प्रकट के याबरोबर पूण होते , की नाही,
पाहा!’
‘सां गते हं ! माझी पिहली इ छा– हे तु म या िमत्राचं पत्र आहे ना? ते पु हा
वाचू नका कधी!’
‘ते का?’
‘वे ड लागे ल माणसाला असलं पत्र पु नःपु हा वाचून! याचा अथसु ा कळला
नाही मला नीट!’
‘पण–’
‘ते काही नाही; तो कुठला लहानपणा या मै ित्रणीचा केस ठे वलाय् ना जपून?
तसं च- याच पे टीत, हवं तर– हे िमत्राचं पत्र जपून ठे वावं . हातारपणी या पत्राची हवी
ते वढी पारायणं क ! पण आज! अं हं! आई होणार, या आनं दानं णा णाला माझं शरीर
आिण मन फुलत असताना, जगातली सारी सु खं आपणां दोघांसमोर हात जोडून उभी
असताना, या आ या या आचरट गो टी–’
ते हसत उद्गारले ,
‘जशी तु झी इ छा!’
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पु ढचा मिहना-दीड मिहना मोठा सु खात गे ला. डोहा यांचा त्रास असा मला
कधीच झाला नाही. पण मी जी जी इ छा प्रगट करी, ती ती णाचाही िवलं ब न
लावता पूण होई. मला कुठे ठे वू िन कुठे नको, असे महाराजांना झाले होते .
नगरो सवात केले ली सव नाटके पु हा एकदा पाहावीत, असे मला वाटू लागले .
महाराजांनी लगे च ती यव था केली. ती नाटके पाहता-पाहता आ हां दोघां या माग या
सं भाषणाची आठवण झाली मला. ते हा मी यांना हटले होते ,
‘तु ही ॠषी चां गले शोभाल!’
या िदवशी कचाचे पत्र वाचून झा यावर ते वतःच हणाले होते ,
‘ या यासारखा मी तप वी झालो असतो, तर फार बरं झालं असतं !’
ॠिष-वे षात महाराज कसे िदसतील, याची मी पु नः पु हा मनाशी क पना क
लागले .
ती क पनाच मोठी गमतीदार होती! पण ती प्र य ात उतरायची कशी? शे वटी
मला एक यु ती सु चली. मी यांना हटले ,

‘एखा ा ॠषी या बरोबर यमु नातीरावर जाऊन चांद यात चार घटका व थ
बसावं , असं फार फार वाटतं य् मला!’
ते हसत उद्गारले ,
‘चांद यात यमु नाकाठी के हाही जाता ये ईल; पण एखा ा ॠषीबरोबर जायची
तु झी इ छा मोठी िवल ण आहे !’
‘एका मोठ ा ॠषीं या आश्रमातच वाढले ली मु लगी आहे मी! महाराणी झाले ,
तरी ते सं कार काही मा या मनाव न पु सून गे ले नाहीत अजून!’
‘पण ते वढ ासाठी तु या ओळखीदे खीचा ॠषी कुठू न आणायचा? तु झे बाबा
तप चयला बसले ले! कच इथं असता, तर–’
‘मला काही या ॠषींशी वे दांतचचा करायची नाही! माझा हा एक वे डा हट् ट
आहे आपला! ॠषी होऊन आपण मा याबरोबर आलात, तरी चाले ल!’
‘छे ः काहीतरीच काय–’
‘तु मचं मा यावर खरं प्रेमच नाही!’ असे पु टपु टत मी सून बसले .
मग एक-दोन िदवस महाराजां शी अगदी अबोला धरला. सारखी यां यापासून
ू
ू
दर दर राहू लागले .
ि त्रयांचे स याचे अ त्र िकती प्रभावी असते , याचा महाराजां या बाबतीत
अने कदा अनु भव आला होता. या वे ळीही ते ब्र ा त्र यश वी झाले . आढे वेढे घे त का
होईना, महाराज ॠषी हायला तयार झाले . नगरो सवात या एका कुशल नटा या
साहा याने मी या स गाची सारी िस ता केली. एक चांदणी रात्र िनि चत क न या
िदवशी सं याकाळी आ ही रं गशाळे त गे लो. ते जःपु ं ज ॠषी हातात दं ड- कमं डलू घे ऊन
चालू लागले !
सार याला रथ यमु नातीरावर यायला सां िगतले मी. या सार याला मी आधीच
या रह यात घे तले होते . हो, नाही तर तो पु नःपु हा मागे वळू न पाहायचा आिण महाराणी
एक ॠिषवयां शी सलगीने वागत आहे , हे पाहन
ू चिकत हायचा!
घाटावर चांद याची मनसो त मौज लु ट यावर मी महाराजांना हटले ,
‘आज मी एक फार मोठा िवजय िमळिवला!’
‘तो कोणता?’
‘उ सवात या एका नाटका या वे ळी ‘तु ही ॠषी चां गले िदसाल!’ असं हटलं
होतं मी! ‘मी कधीच ॠषी होणार नाही,’ असं तु ही मला उ र िदलं होतं ! पण आज–कुणी
िजं कली पै ज?’
आ ही दोघे िकती िकती वे ळ अगदी मनापासून हसत होतो!
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यमु ने या तीराव न आ ही परतलो, ते हा मला एक अिधकच गमतीदार क पना
सु चली. ितथून अशोकवन काही फार लांब न हते ! या ॠिषवे षात शिम ठा महाराजांना
मु ळीच ओळखणार नाही. ते हा ितची थोडी थट् टा क न पाहायला काय हरकत आहे ,
असे मा या मनात आले !
महाराज ‘नको नको’ हणत असताना मी रथ अशोकवनाकडे घे यािवषयी

सार याला आ ा केली.
रथ थांबताच अशा अवे ळी कोण आले आहे , हे पाह याकिरता दोन से वक बाहे र
आले . यांना मी हटले ,
‘आज वाड ावर हे थोर महषी अितथी हणून आले आहे त. शिम ठे लाही यांचं
पिवत्र दशन हावं , हणून मी यांना इथं घे ऊन आले आहे . चार घटकांनी मी यांना
यायला परत ये ईन. यांना नीट आत घे ऊन जा. शिम ठे ला यांचं दशन घे ऊ दे .’
महाराजांना नाही-होय हणता ये ईना! हो, भल या िठकाणी स ग बाहे र पडले ,
तर सारीच फटफिजती हायची! मनात या मनात चडफडत ते मु काट ाने आत गे ले.
मला राहन
ू -राहन
ू शिम ठे चे हसू ये ऊ लागले . आज ती मोठ ा भि तभावाने या
ॠिषमहाराजांची ऊठबस करील. पु ढे कधीतरी या गो टीची आपण ितला आठवण दे ऊ
आिण हे सारे नाटक ितला सां ग!ू मग ती अशी शरमे ल! लाजता-लाजता भु ई थोडी होईल
ितला!

१६
दोन-तीन घटका पु हा यमु नातीरावर चांद यात घालवून, मी महाराजांना ये ऊन
नगराकडे परतले .
वाड ावर परत जाताना महाराज मला हणाले ,
‘चार घटका हे ॠषीचं साधं स ग पार पाडताना माझी काय ितरपीट उडली! छे !
समु दर् मं थना या वे ळी मोिहनीचं प घे ऊन दे व-दै यांना अमृ त वाढणा या भगवान
िव णूचे काय हाल झाले असतील, याची पु री क पना आली मला आज!’
एवढे बोलून ते व थ बसले . मात्र यां या मु दर् े वर अपूव उ हास िदसत होता.
यांना इतका आनं द हो यासारखे काय घडले आहे , ते मला कळे ना! पण यां या मु दर् े कडे
पाहता-पाहता सं याकाळी िविवध रं गांनी रं गन
ू जाणा या पि चमे ची– प्रातःकाळ या
पूवइत या रं गणा या पि चमे ची–आठवण मला झाली.
मी िवचारले ,
’ शिम ठे ला आम या ॠिषमहाराजांनी आशीवाद िदला, की नाही?’
‘न दे ऊन काय करणार? ॠषीचं स ग तर साजून िदसायला हवं ! चां गला त ड
भ न आशीवाद िदला.’
‘बोलून चालून एक दासी आहे ती! ितला एवढा कसला आशीवाद िदला आपण?’
‘जो प्र ये क कुमािरकेला ायचा असतो, तो–अनु पवरप्राि तर तु !’
महाराजांनी शिम ठे ला िदले ला तो आशीवाद ऐकू न मी अशी हसत सु टले ! यां या
आशीवादाने ितला आता अनु प वर िमळणार! हणजे अशोकवनात या एखा ा
से वकाशी ितचे ल न होणार!

१७
बाबां या गु हाप्रवे शाला तीन मिहने होत आले . यां या दशनाचा िदवस अगदी
जवळ जवळ ये त चालला. मी ितकडे जा याची घाई क लागले . हा लांबचा प्रवास
आला मला सोसणार नाही, असे महाराज हणत होते ; पण बाबांना के हा पाहीन, असे

मला झाले होते . या मिह यात या पु र चरणाचा यां या प्रकृतीवर काही पिरणाम
झाला असे ल, की काय, अशी भीती राहन
ू -राहन
ू वाटत होती मला! यांना एकदा
डो यांनी पािह यािशवाय मा या मनाचे समाधान होणे श य न हते !
मी बाबां या दशनाला गे ले. यांची प्रकृती चां गली आहे , हे पाहन
ू मला फार
आनं द वाटला; पण या प्रवासाचा मला इतका त्रास झाला की, ितथे जाऊन मीच
आजारी पडले . अपे े पे ा अिधक िदवस मला महाराजांपासून दरू राहावे लागले .

१८
मिह यांमागून मिहने गे ले– व छं द उड ा मारीत जाणा या हरणांसारखे !
यो य वे ळी मी आई झाले . मला मु लगा झाला. सा या नगरातच न हे , तर
रा यात आनं दीआनं द झाला.
मु लाचे नाव काय ठे वायचे , हा प्र न िनघाला. महाराजांनी प्रथम आप या
विडलांचे नाव सु चिवले . मग आप या पणजोबांचे सु चिवले . पण मला असले उसने नाव
नको होते . मी माझे नाव शोधून काढले . ते होते ‘यदु’.
मु ला या नामकरणा या समारं भाला शिम ठा वाड ावर आली. ितची मु दर् ा
आता सते ज िदसू लागली होती. ितला हे दासीपण इतके मानवले , अशी मला मु ळीच
क पना न हती. अशोकवनात या या एकांतात ती कुढत राहील, मग शे वटी कंटाळू न
ती मला शरण ये ईल, आिण ‘कृपा क न दासीपणातून मला मोकळं करा!’ हणून माझे
पाय धरील, अशी माझी क पना होती. पण जे मी प्र य पाहत होते , ते अगदी िनराळे
होते . ती सु खी, सं तु ट, समाधानी िदसत होती.
ित या मु दर् े व न मला असे वाटले खरे ; पण ित या हालचालींव न मला
िनराळीच शं का आली! मी मा या हाता या दासीला ित यावर थोडा वे ळ बारकाईने
नजर ठे वायला सां िगतले . अ या घटकेतच ती वृ दासी मा यापाशी आली आिण
मा या कानात काही कुजबु जली. मा या मनात नाना प्रकार या तककुतकां या लाटा
उसळ या. ही एवढी राजक या! िहने यिभचार केला असे ल! एखा ा यःकि चत
से वकाशी–
ते काही का असे ना! ितने यिभचार केला होता, हे उघड होते ! पाप कधी लपून
राहत नाही.
ती पु हा मा या ता यात सापडली होती. अगितक होऊन मा या पायां वर
लोटां गण घालावे लागे ल, असा अपराध ितने केला होता!
इतर दासींना महालाबाहे र घालवून मी शिम ठे ला आत बोलिवले . ती आत आली
आिण खाली मान घालून उभी रािहली. मी काहीच बोलत नाही, असे पाहन
ू ितने
िवचारले ,
‘काय से वा क मी?’
‘नु सतं वर पाहा!’
ितने आपली नजर वर केली.
‘मला तु ला एक प्र न िवचारायचाय्! याचं खरं खरं उ र दे . आईबापां या
पायां शी शपथ घे ऊन उ र दे .’

ती काही काही बोलली नाही.
मी कठोर वराने िवचारले ,
‘तु ला िदवस गे ले आहे त!’
ितचे ओठ हलले ; पण त डातून श द मात्र बाहे र पडला नाही. शे वटी ितने माने ने
‘होय’ हटले –
‘हा यिभचार–’
‘मी यिभचारी नाही! एका थोर ॠषीं या आशीवादानं –’
‘ॠषीं या आशीवादानं ? कोण ॠषी हे ? कुणी केली ही कृपा तु यावर? कचानं ?’
ती काहीच बोलली नाही. ती हसली नाही. ती याली नाही. एखा ा पाषाणा या
पु तळीसारखी ती नु सती उभी रािहली!

*

शिम ठा
१
‘तु ला िदवस गे ले आहे त?’ हे दे वयानीचे श द कानां वर पडताच मी अशी चमकले !
छे ! नु सती चमकले नाही; मी बावरले , घाबरले , ग धळले ! एकाच वे ळी लि जत आिण
भयभीत होऊन गे ले मी! मा या अं गाला कापरे सु टले . मान वर क न ‘होय’ असे ितला
अिभमानाने उ र ायची िकती िकती इ छा होती मला! ‘होय’– एक, दोन अ री लहान
श द; पण तो आत या आतच अडखळला! मा या मनातच घु टमळत रािहला.
आ ही दोघी बालमै ित्रणी. अशा मै ित्रणींची मोठे पणी अचानक भे ट हावी.
एकीने दुसरीला हसत ‘तु ला िदवस गे ले आहे त, वाटतं ?’ असा प्र न िवचारावा, दुसरीने
िकंिचत लाजत आपले गोड गु िपत पिहलीला सां गावे –िकती अवीट आनं द आहे या
प्रसं गात! पण िनदय निशबाने तो मा या ललाटी िलहन
ू ठे वला न हता!
दे वयानीला आनं द झाला होता खरा! पण तो शिम ठे ला पकड याचा! शिम ठे ची
सवत्र अप्रित ठा होईल, या क पने चा! शिम ठे चे चोरटे प्रेम आता च हाट ावर
ये ईल, याचा! ितला गु दगु या होत हो या, या मी ित या तावडीत सापड याचा!
वािघणीला नवे भ य िमळाले होते ! ‘ यिभचारी, यिभचारी’ हणून ती आता
पावलोपावली माझा पाणउतारा करणार होती!
ित या त डातून ‘ यिभचार’ हा श द बाहे र पडला, ते हा माझे सारे र त तापून
गे ले, उसळू न आले . एक श द– केवळ एक श द उ चा न मी ितचे त ड बं द क शकले
असते ; या एका श दाने सा या राजवाड ात हलक लोळ उडवून िदला असता! मा या
कुशीत वाढणा या बाळा या िप याचे नाव मी ितला सां िगतले असते , तर ितचे त ड कसे
िचमणीसारखे झाले असते !
ते नाव सां गन
ू मला णभर सूडाचे समाधान िमळाले असते ; पण या एका
श दाने यद ू या नामकरणा या सा या समारं भाचा िवरस झाला असता! राजवाड ावर
णाधात अवकळा पसरली असती. दे वयानीने महाराजांना बोचून, टोचून खा ले असते !
या दोघांत कायमचे िवतु ट आले असते . आणखी काय काय झाले असते , ते दे व जाणे !
वतः या िणक समाधानासाठी िज यावर आपले प्रेम आहे , या य तीला
दुःख होईल, अशी गो ट करायची? छे ! मग ते प्रेम कसले ? जे मोक या मु ठीने आपले
सव व दे ते, ते खरे प्रेम!
मी यिभचारी नाही! ‘एका ॠषीं या आशीवादाने –’ हे श द आय या वे ळी मला
कसे सु चले , कुणास ठाऊक! पण या श दांनी मला मोठा धीर िदला. यांनी माझी बाजू
राखली. ते िजतके खोटे , िततकेच खरे होते !
सूयासार या दे वते या िकंवा मोठमोठ ा ॠषीं या आशीवादाने कुमािरकांना

अप यप्रा ती झा या या अने क कथा सवांनी ऐक या हो या. यामु ळे माझे उ र ऐकू न
दे वयानीला मनात या मनात चडफडत ग प बसावे लागले , असे मला वाटले होते ; पण
वभावाला औषध कुठे आहे ? लगे च कडकडून िकती कडू श द बोलली ती–
‘कुणी केली ही कृपा तु यावर? कचानं ?’
कचावर िहचे एवढे प्रेम होते ! पण या यािवषयी हा अभद्र सं शय घे ताना ितची
जीभ णभरसु ा चाचरली नाही– कचरली नाही.
‘कुणी केली ही कृपा तु यावर?’ िकती सं िद ध, पण िकती लागट, िकती िवषारी
होते हे श द! कचा या पिवत्र मूतीवर असे िशं तोडे उडिवताना–
शु भर् कमळांनी या दे वते ची पूजा करायची, ित यावर कुणी त यातला िचखल
काढून तो ओतील का? पण स दयाची राणी असले या दे वयानीने ते कृ य केले होते !

२
‘एका ॠषीं या आशीवादानं –’ एवढे च मी हणाले होते ! ितला क् रपणाने माझी
थट् टाच करायची होती, तर ितने या वे ड ा यतीचे नाव घे तले असते , तरी मला इतके
दुःख झाले नसते .
नाही तरी या िदवशी दरबारात माझी काय कमी िवटं बना केली होती दे वयानीने !
तो खु ळा यित मा याकडे पाहत ितला हणाला, ‘ए, तु झी ही दासी मला दे शील?’ याचे
डोके िफरले आहे , हे ल ात घे ऊन िहने ग प बसायचे , की नाही? पण मा या जखमे वर
मीठ चोळ याकिरता ितने याला िवचारले , ‘ही कशाला, रे , हवी तु ला? बायको हणून?’
हा यित खराखु रा वे डा होता आिण तो महाराजांचा नाहीसा झाले ला भाऊ होता, हणूनच
मी या िदवशी सु रि त सु टले . या या जागी दुसरा लु चा बै रागी असता, तर याने
दे वयानी या प्र नाला लगे च मान डोलावली असती आिण या आिदमाये ने या या
झोळीत मला खु शाल टाकले असते ! दरबारातला दे वयानीचा हा दयहीन प्र न ऐकू न
काही ण माझे र त कसे गोठू न गे ले होते ! धड वाससु ा घे ता ये त न हता मला!
यित मात्र खरोखरच वे डा होता. या या वे डाचे कारण मला कधीच कळले नाही!
पण रानावनांत तप करायला गे ले या माणसाची अशी दुदशा का हावी, हा िवचार राहन
ू राहन
ू मला सतावून सोडू लागला. या याबरोबर कचही अशोकवनातच राहायला आला
होता. दोघे ही तापसी, पण दोघांत आकाश-पाताळाचे अं तर! कच िकती प्रेमळ, िकती
िववे की, िकती मयादशील आिण तो यित– काही काही वे ळा तो मा याकडे अशी टक
लावून पाहायचा– या या या दृ टीत अिभलाषा न हती! पण ित याहन
ू ही भयं कर असे
दुसरे काही तरी होते . राजमाते ला दुःख होऊ नये , हणून मी या या या दृ टीची,
वे षाची, वाग याची, बोल याची– कशाचीच तक् रार कुणाकडे केली नाही! पण इतके
क नही शे वटी हायचे ते च झाले !
एका रात्री मला गाढ झोप लागली होती. थं डगार पशाने मी एकदम दचकू न
जागी झाले . कुणी तरी मा या ग यावर हात ठे वला होता. नु सता हात ठे वला न हता.
कुणी तरी दो ही हातांनी माझा गळा दाबीत होते ! मी घु समटले . अगदी भयभीत होऊन
गे ले!

थरथर कापत मी डोळे उघडून पािहले . यित मा यापाशी बसला होता. माझा
गळा दाबताना याचे डोळे कसे िवल ण चमकत होते . ढोलीत या घु बडासारखे ! तो
वतःशीच हसत होता. िकती भे सरू होते ते याचे हसणे !
िजवा या आकांताने मी एकदम ओरडले . तो ताडकन उठला. धावत िखडकीकडे
गे ला आिण बाहे र उडी टाकू न पळू न गे ला! तो कुठे गे ला, ते परमे वराला ठाऊक!
मला होणारे मूल अस या वे ड ाचे आहे , असे दे वयानीने हटले असते , तरी एक
वे ळ ते पु रवले असते . यात केवळ माझा एकटीचाच अपमान झाला असता; पण ितने
कचाचे नाव घे ऊन जे कुि सत उद्गार काढले –
काल केले ले प्रेम माणूस आज िवसरते ? हो िवसरते च! हणून तर कचािवषयी
दे वयानी असे िविचत्र आिण िवषारी उद्गार काढू शकली!
अशी काल केले ले प्रेम दे वयानी आज तर िवसरली असे ल; पण ती िवसराळू
नाही. काल केले ले प्रेम ती आज िवसरणार नाहीच, पण शिम ठा उ ाही– अगदी
क पा तीसु ा– या प्रेमाशी प्रतारणा करणार नाही!

३
कचाला दे वयानीचे हे कुि सत बोलणे कळले , तर तो काय हणे ल? छे ! तो काही
बोलणार नाही. तो नु सता हसे ल! दे वयानीचा वभाव काय ठाऊक नाही याला?
अशोकवनातून राजमाते ला घे ऊन जाताना तो माझा िनरोप यायला आला, ते हा
मी याला हटले ,
‘कचदे व, आपली भे ट आता के हा होईल?’
तो हसत उ रला.
‘कुणाला ठाऊक! दै व मोठं लहरी असतं . ते कदािचत उ ाच इथं मला परत
आणील! कदािचत दहा-वीस वषं मी इकडं िफरणार नाही!’
याचे शे वटचे वा य ऐकू न माझे मन अितशय खट् टू झाले . पु हा दहा-वीस वषांत
कचाचे दशन होणार नाही! दहा-वीस वषांत सूयाचे दशन होणार नाही, असे कुणी
सां िगतले , तर कसे वाटे ल माणसाला?
कच िकती थोडे िदवस अशोकवनात होता! पण ते वढ ा अवधीत याने मा या
मनाला केवढा धीर िदला! िकती आधार िदला! जणू शिम ठा या आ याचा पु नज म
घडवून आणला याने !
हणून मी याला हणाले ,
‘दहा-वीस वषं कुठं जाणार आहात आपण?’
‘िहमालयात! तप करायला.’
‘कशासाठी तप करणार आहात आपण?’
‘मा या तपानं जर दे वयानीचा
वभाव बदलणं श य असतं , तर
ते वढ ासाठीसु ा मी हवी ते वढी उग्र तप चया केली असती!’
दे वयानीचा मी कधीही– व नात दे खील– हे वा केला न हता. ती हि तनापूरची
महाराणी झाली, तरीही! पण कचाचे हे उद्गार ऐकू न मात्र मला वाटले . दे वयानी िकती

भा यवान आहे ! कचासारखा तप वी िज यासाठी आप या सा या तपावर पाणी
सोडायला तयार आहे , ितला या जगात काय कमी आहे ? अशा उ कट, िनरपे प्रेमाइतके
मोलाचे या जगात दुसरे काय आहे ?
कच हसत-हसत हे बोलला. पण... पण या हस यातूनच या या अं तरीची यथा
मला समजली. दे वयानी या वभावाचे – ित या उ ाम वतनाचे – याला दुःख होत होते .
असे असूनही, ित यािवषयी याला वाटणारी आपु लकी ितळमात्र कमी झाली न हती.
प्रीती या या मु या दुःखासारखे दुसरे दुःख या जगात नाही! पण या मूक
यथे या वे दना दुसरे कोण, कशा कमी करणार?
मी काही बोलत नाही, असे पाहन
ू तो हणाला,
‘शु क्राचायांनी पु हा उग्र तप चयला सु वात केली आहे .सं जीवनीसारखी
कसली तरी िविचत्र िव ा ते आता सं पादन करतील. मग पु हा दे व-दानवांचं यु सु
होईल! दे व, दानव, मानव, द यू या सवांचं हे जग आहे . पण हे सुं दर जग सदै व यां या
कलहांनी भरले लं पाहन
ू मला झोप ये त नाही. वाटतं , िपढ ान् िपढ ा हे असं च चालायचं
का? यु , दुःख, कलह, सं घष यांचंच रा य या िव वात असावं , अशीच भगवान
उमाशं कराची इ छा आहे का? उग्र तप क न यांना प्रस न क न यावं आिण ‘मला
दुसरा कुठलाही वर नको! पण या जगात शांतीचं रा य कसं थापन होईल, हा मं तर्
ते वढा मला सां गा.’ असा यां या पायां शी हट् ट धरावा, असं फार-फार वाटतं य् मला!
कदािचत दहा-वीस वषं आपली भे ट होणार नाही, असं मी तु ला हटलं ते यामु ळंच!’

४
या िदवशी कच आिण राजमाता यांना भृ गुपवताकडे घे ऊन जाणारा रथ िनघून
गे ला! अशोकवन कसे ओके-ओके वाटू लागले ! मी एक दुदवी दासी आहे , माझा छळ
कर याकिरता दे वयानीने मला मु ाम अशोकवनात ठे वले आहे , इथ या एकांतात कुजत,
कणाकणाने िझजत, एके िदवशी माझा अं त होणार आहे , त्रीचे जीवन फुलिवणा या
कुठ याही सु खाचा िकरण दे वयानी मा या आयु यात डोकावू दे णार नाही; मी त णपणीच
हातारी िदसू लागले , हणजे ितला सूडाचे पु रे समाधान िमळे ल– मा या मनात या या
सा या भु तांना िकती थोड ा िदवसांत आिण िकती थोड ा श दांत कचाने पार िपटाळू न
लावले होते !
भर दरबारात ‘शिम ठा माझी दासी आहे !’ हणून दे वयानीने िकती तो याने
कचाला सां िगतले ! एखा ा जहरी बाणा या टोकासारखे ते श द मा या काळजात
घु सले ! पण या या पाठोपाठ कचा या क ण, ने हपूण दृ टीने या जखमे वर जे
अमृ तिसं चन केले , या यामु ळे या श दांनी होणारा तीव्र दाह णाधात नाहीसा झाला.
अशोकवनात पाऊल टाकताच िकती त परते ने माझे े मकुशल िवचारायला तो
अितिथशाळे तून अगदी माग या बाजूला असले या मा या महालात आला. याला
पाहताच मी उठू न उभी रािहले . तो मला पु नःपु हा खाली बसायचा आग्रह क लागला.
शे वटी मी हणाले ,
‘कचदे व, आप यापु ढं खाली बसायला शिम ठा आता राजक या रािहली नाही,
ती दासी झाली आहे !’

मा यावर आपली ि न ध दृ टी रोखून तो हसत हणाला,
‘शिम ठे , आप या अं तरं गात सु गंिधत क तूरी आहे , हे क तूरीमृ गाला कधी
ठाऊक असतं का? तसं तु झं झालं य.् तु या शरीराला दासीची कामं करावी लागली
असतील, पण तु झा आ मा कुणाचाही, कशाचाही दास नाही! तो पूणपणे मु त आहे .
याचा आ मा मु त असतो, तोच या जगात ई वराचं दशन घे ऊ शकतो. मोठमोठ ा
ॠषींना वषानु वष तप चया क नही मो िमळत नाही...’
लाजे ने लाल होऊन खाली मान घालीत मी हणाले ,
‘कचदे व, मी दे वयानीची एक नावडती दासी आहे . मा यासार या दासीला
आ मािब मा काही कळत नाही!’
‘तू आधी खाली बै स, पाह!ू खाली बस याचा सं बंध माणसा या शरीराशी आहे .
तो काही या या आ याशी नाही. ते हा ते वढं करणं तु ला कठीण जाऊ नये !’
‘आप यासमोर मी खाली बसले , तर कुणीतरी दे वयानीकडे चु गली करील. मग
मला ितची बोलणी खावी लागतील. मी दासी आहे , हे –’
‘तू दासी नाहीस!’
‘मग कोण आहे मी? एके काळी मी राजक या होते ! पण आज? आज मी कुणाची
क या नाही, कुणाची प नी नाही, कुणाची माता नाही! कुणी कुणी नाही मी या जगात!’
‘कोण हणतं असं ?’
‘मी!’
‘तू अजून वतःला ओळखलं नाहीस. तू बहीण आहे स.’
‘बहीण? कुणाची?’
‘माझी! कचाला दोन बिहणी आहे त. एक दे वयानी आिण दुसरी शिम ठा.’
िकती साधे श द होते हे ! पण मा या मनात यांनी केवढे चै त य िनमाण केले ! मी
कचाची बहीण आहे ! एवढा िवर त, एवढा यागी, एवढा पिवत्र असा भाऊ मला लाभला
आहे ! मग केवळ मा या शरीरावर दासीपणाचा आळ आला आहे , हणून मी कुढत, रडत,
झुरत, मरत बसू? नाही– मी मु ळीच कुढणार नाही!
कच बोलू लागला,
‘तू नु सती माझी बहीण नाहीस, तू माझी गु आहे स. सं जीवनी िव ा
िमळिवताना वतः या ातीसाठी मी मोठा याग केला, असं मला वाटत होतं ; पण तू
मा याहन
ू ही अिधक श्रे ठ असा याग केला आहे स? तू या दासीपणाचं दुःख उगीच
उगाळीत बसू नये स, असं तु याजवळ तु या या िश याचं मागणं आहे ! जगा या दृ टीनं
तू दासी असशील; पण मा या दृ टीनं तू महाराणी आहे स. खरी दासी आहे दे वयानी!
वै भवाची, प्रित ठे ची आिण अहं काराची गु लाम होऊन बसली आहे ती! याचा आ मा
वाथा या, वासनां या आिण मोहां या आहारी जातो, तो मनु य या जगात सदै व
दा यात िखतपत पडतो! वाथावर वतः या सव सु खां वर िनखारे ठे वून तू इथं आलीस;
माणसाला परमे वराशी जोडणारा अितशय जवळचा पण अ यं त अवघड असा माग–
यागाचा माग– तू चोखाळलास. तू खरी वािमनी आहे स; दासी नाहीस! शिम ठे ,
थोर या भावानं धाकट ा बिहणीला अिभवादन केलं , तर ितला आवडणार नाही, हे मला
ठाऊक आहे ; पण तू वयानं मा याहन
ू लहान असलीस, तरी तपानं फार-फार मोठी आहे स.
हणून–’

बोलता-बोलता मला नम कार कर याकिरता तो हात जोडीत आहे , असे –
मी कुठे आहे , काय करीत आहे , याचे भान मला रािहले नाही. मी झटकन पु ढे
झाले आिण याचे दो ही हात मा या हातांत धरले . या अितप्रसं गाचा याला राग
ये ईल. तो माझे हात िझडका न टाकील, असे पु ढ या णी मा या मनात आले .
आश्रमात असताना दे वयानीचा पश तो िकती कटा ाने टाळीत असे , याची मला
आठवण झाली– मी शरमले , ग धळले ! या या हातांतन
ू हात सोडवून घे ऊ लागले मी!
या या ते ल ात आले असावे . माझे हात न सोडता तो हसत हणाला,
‘सारे च पश सारखे नसतात, ताई! आज माझी आई असती आिण मी
िहमालयात जाऊ नये , असं ितला वाटलं असतं , तर आपला माये चा अिधकार
बजाव याकिरता ितनं मला असं च ध न ठे वलं नसतं का?’
णभराने माझे हात सोडून याने हाक मारली,
‘ताई!’
मी या याकडे वे ड ासारखी पाहत रािहले . याने मला दुस यांदा ताई हटले .
कच मला ताई हणून हाक मारीत होता. मी कचाची बहीण होते ! मग मला दुःख करायचे
काय कारण होते ?
कच बोलू लागला,
‘ताई, प नी हो यापूवीच तू आई झालीस! सा या दानवकुलाची आई झालीस!
या आ मश तीने हा याग केलास, ती तु या ठायी सतत वाढत राहो, एवढाच मी तु ला
आशीवाद दे तो.’
याचा श द िन श द मा या काळजावर कुणी तरी को न ठे वीत होते !

५
कच अशोकवनात असे पयं त या या सा या श दांतन
ू िनमाण होणा या
साि वक उ मादाने माझे मन कसे भ न गे ले होते ! पण तो िनघून गे यावर हा उ माद
एकदम ओसरला. चतु थीची हसरी चं दर् कोर मावळावी आिण आकाश अगदी उदास िदसू
लागावे , तसे मला झाले . तो ये यापूवी अशोकवनात या िनि क् रय आिण नीरस
जीवनक् रमाला मी कंटाळू न गे ले होते . आता तर प्र ये क पळ कसे घालवावे , या
िववं चने त मी पडले .
राजवाड ात असताना िचत्रे काढ याचा नाद मी पु हा वतःला लावून घे तला
होता. अशोकवनात आ यावरही काही िदवस मी िदसे ल या वृ ाचे , वे लीचे आिण व तूचे
िचत्र काढीत सु टले होते . पण थोड ा िदवसांनी सृ टीतले वै िच य मला फू ती दे ईनासे
झाले . काही झाले , तरी माणसा या मना या आरशातच बाहे र या स दयाची प्रितिबं बे
पडत असतात. या िदवशी मी दासी झाले , याच िदवशी मा या मनाचा हा आरसा
फुटू न गे ला! पु ढे िक ये क िदवस याचे तु कडे जु ळवून, यांत िदसतील ती मोडकी-तोडकी
प्रितिबं बे मी पाहत आले होते . पण आता ते तु कडे सु ा मला जु ळिवता ये ईनात! मा या
दयाचे मशान झाले होते . ितथ या फुलवे लीसु ा अधवट जळू न, धु रकटू न
भु तांसार या िदसू लाग या हो या!
िरकामा वे ळ एखा ा उपाशी वाघासारखा मला खायला ये ई. मग या गो टी

मनात या अडगळी या खोलीत मी जाणूनबु जून फेकू न िद या हो या, या ितथून हळू च
बाहे र पडून मा या मानसमं िदरात या मं चकावर ये ऊन बसत. महाराज यु ावर िनघाले ,
ते हा यांनी मी लावले ला कुंकुमितलक–तो यांचा ओझरता पश! कचा या हाताचाही
मला पश झाला होता! पण या दो ही पशांत िकती अं तर होते ! कचा या पशाचे मरण
झाले , हणजे अर यात या एखा ा ॠषीं या सुं दर, पिवत्र आश्रमाची आठवण होई.
महाराजांचा पश आठवला, हणजे उ ानातला उ मादक लताकुंज डो यांपुढे उभा राही.
महाराजांचा तो पश काही मना या अडगळीतून एकटाच बाहे र ये त नसे ! मग
महाराज आिण दे वयानी यां या मधु मीलनाची ती पिहली रात्र आठवे . महालाबाहे र
िवड ांचे तबक घे ऊन उभी असले ली शिम ठा िदसू लागे . भांडून महालातून िनघून
जाणा या दे वयानी या जागी आपण असतो, तर तसला लािजरवाणा प्रसं ग कधीच
घडला नसता, आपण महाराजांना णभरसु ा दुःख िदले नसते . आपणां ला म आवडत
नसले , तरी यां याकिरता तो वास आपण सोसला असता–
छे ! ती रात्र मला प्र ये क रात्री आठवू लागली. ती माझे मन अगदी अ व थ
क न सोडी! मग दोन प्रहर उलटू न गे ले, तरी झोप मा याकडे ढु ं कूनसु ा पाहत नसे !
समु दर् ाला िमळ याकिरता लगबगीने धावणा या नदीची आतु रता मा या रोमरोमांत
सं चार करी. मन कसे वारा या यासारखे होई. शरीरातला कण िन कण तृ षात होऊन
‘प्रेम! प्रेम!’ हणून आक् रोश करी!
एका रात्री काही के या झोप ये ईना मला! हणून मी िचत्रे काढायला बसले .
पु रवा आिण उवशी यांचे ते नाटक मला सहज आठवले . या प्रसं गाचे िचत्र काढावे से
वाटले . मी पु र याची क पना क लागले .
णात महाराजांची मूती मा या
मन च प
ूं ु ढे उभी रािहली. पु रवा तर फार चां गला िमळाला, हणून मी हरखून गे ले.
मग उवशी कशी असावी, याचा मी िवचार क लागले . एकदम दे वयानी मा या
डो यांपुढे उभी रािहली. अ सरे चे िचत्र काढायला अ सरे सारखी लाव यवती िमळाली,
हणून मला आनं द झाला. पण लगे च दे वयानी या नाटकात या उवशीसारखीच
महाराजांना टाकू न बोलत आहे ,
‘राजा, एक गो ट ल ात ठे व; ि त्रयां याबरोबर िचरकाल ने ह राहणं श य
नसतं . कारण यांची दयं लांड या या दयांसारखी असतात’ असे यांना बजावून
सां गत आहे , असा भास झाला मला!
ते िचत्र काढायचा धीर मला होईना. पण पु रवा हणून डो यांपुढे उभी
रािहले ली महाराजांची मूती काही के या ितथून हले ना. शे वटी एकट ा महाराजांचे िचत्र
काढायचे मी ठरिवले .
या िचत्रा या नादात माझे काही िदवस मोठ ा आनं दात गे ले.
शे वटी िचत्र तयार झाले . ते िभं तीला टे कू न ठे वून मी दु न पािहले . मी काही
िचत्रकले त िनपु ण न हते ; पण या िचत्रातली महाराजांची आकृती िकती सजीव, हुबे हब
ू
भासत होती!
िचत्र पु रे झा याची पिहली रात्र होती ती. ते कोप यात ठे वले होते मी. झोप
ये ईना, हणून मी उगीच या याकडे टक लावून पाहू लागले . थोड ा वे ळाने मला भास
झाला, महाराज मा याशी काहीतरी बोलताहे त! ते थट् टा करीत होते माझी–

‘इतके सुं दर केस दे वानं तु ला िदले आहे त; पण तू मात्र एखा ा िवयोिगनीसारखी
एकवे णी राहत आहे स! हे नाही आप याला आवडत! िसं हाला जशी आयाळ, तशी
त्रीला केशभूषा!’
ही कसली, बाई, थट् टेची रीत! मी लाजले . खाली पाहू लागले . पु कळ वे ळाने मी
मान वर क न या थट् टेला उ र दे याकिरता त ड उघडले . पण–
मी उ र दे णार कुणाला? महाराज होते कुठे या महालात? ते कशाला ये तील या
अशोकवनात? मा यासमोर महाराजांचे मीच काढले ले ते िचत्र उभे होते .

६
लहानपणी आईला मा या लांबसडक, का या कुळकुळीत केसांचा केवढा
अिभमान वाटायचा! िकतीही कामांत असली, तरी ती वतः माझी वे णी घालायची.
दररोज अगदी न या प्रकारची! दासींनी शमाची वे णी घातले ली ितला मु ळीच खपत नसे .
लहानपणी मं गल िदवशी हाऊन, केस उदवीत मी उभी राहायची. गु ड यांपयं त ळणारे ते
वतःचे मोकळे केस पाहन
ू माझी मलाच मौज वाटायची. मग मा या मनात यायचे , मोर
आपला िपसारा फुलवून नाचतो ना? हे केस फुलवून जर आप याला तसे नाचता आले ,
तर काय गं मत होईल! पण दे वयानी नृ यात िनपु ण होती. मला काही के या ते नीट जमत
नसे ; आिण केस फुलिव याची जाद ू कुठे िमळते , हे तर मला कधीच कुणी सां िगतले नाही.
आई वे णी घालताना ने हमी हणे ,
‘शमा, िकती सु दैवी आहे त तू! लाखांत एखा ाच मु लीचे केस गु ड यांपयं त
पोचतात! अशा मु लीचं भा य अचानक उदयाला ये तं, हणतात!’
िकती वे डी समजूत होती ही आईची! शे वटी माझे भा य उघडले होते ! पण या
पे टीतून िहरे -माणके िनघायची, ित यातून दगडध डे घे ऊन ते बाहे र पडले होते !
अशोकवनात दे वयानीची एक नावडती दासी हणून रखडत, रडत, कुजत पडले होते !
केशभूषा करायचा कंटाळा ये ई, हणून एखा ा बै रािगणीसारखी राहत होते मी!
नटावे -थटावे , असे कुणा त णीला वाटत नाही? पण त्रीचा सारा साजशृं गार
काय वतःसाठी असतो?
रात्री या कुशीव न या कुशीवर वळताना पाठीवर या वे णीकडे सहज हात
जाई माझा! मग मु ध वयात वाचले ले ते मधु र का य आठवे –
या का यातील नाियका मा यासारखी जागीच असते . नायक मात्र िनद्रावश
झाले ला असतो. समोर या िखडकीतून चं दर् िबं ब िदसू लागते . नाियका आप या िनिद्रत
पतीकडे पाहते . याचा मु खचं दर् आकाशात या चं दर् ापे ा सुं दर आहे , असे ितला वाटते .
या बाहे र या चं दर् ाची आप या व लभा या मु खचं दर् ाला दृ ट लागू नये , हणून ती तो
झाकू न टाकू इि छते . पण आप या िप्रयकराला त डाव न अगदी तलम पांघ णसु ा
यायची सवय नाही, हे ितला पु रे पु र ठाऊक असते . तसले पांघ ण घातले , की लगे च
याची झोपमोड होते ! हणून ती आप या नाजूक पदराने दे खील याचे मु ख झाकू
इ छीत नाही. मग करायचे काय? आकाशात या या म सरी चं दर् ापासून व लभाचे
सं र ण कसे करायचे ? एकदम ितला क पना सु चते . या िदवशी ितने मोठी सुं दर केशभूषा
केले ली असते . ितचे कौतु क क न नायक झोपी गे लेला असतो. आता या केशभूषेचा

ितला काही उपयोग नसतो. झटकन ती िवसकटू न टाकते ती! ितचा िवपु ल केशकलाप
मोकळा होतो! या मोक या केसांनी ती पती या मु दर् े कडे अगदी वाकू न, िनरखून पाहू
लागते . साहिजकच ित या िप्रयकराचे मु ख या केसांनी झाकले जाते . याला
आकाशात या चं दर् ाची दृ ट लाग याचा सं भव नाहीसा होतो!
हे का य वाच यावर सोळा-सतरा वषांची शिम ठा िकती तरी िदवस मनात
हणत होती,
‘माझे केस असे च लांबसडक आहे त. उ ा ल न झा यावर चं दर् जर मा या
व लभा या मु खचं दर् ाचा हे वा क लागला, तर मीसु ा याचं असं च सं र ण करीन!’
हे मनात हणताना ितला कशा गु दगु या होत! पण आता? आता या का याची
आठवण ित या काळजाचे लचके तोडीत होती!
कुठे आहे ितचा िप्रयकर? कुठे आहे ितचा पती? कुठे आहे याचा मु खचं दर् ? काय
करायचं य् ितला सुं दर केशभूषा क न? कुणासाठी ती करायची? दे हा यात जर दे वाची
मूती नसे ल, तर रानावनांत भटकू न फुले गोळा करायची कुणासाठी?

७
कचाचे सारे बोलणे मी पु नःपु हा आठवून पाही. मग घटकाभर मन शांत होई.
िदवस कसा तरी सरे ; पण रात्र मात्र–!
रात्री या भयाण एकांतात महाराजांचे ते िचत्र माझी सोबत क लागले ! मी
या या पु ढ ात बसे . फुलांची माळ घालून याची पूजा करी. मग माझे यान सु होई.
डोळे िमटू न महाराजांचे आिण माझे सं भाषण मी ऐकत राही. मी डोळे उघडले , हणजे
महाला या िभं ती हणत,
‘मोठी आत या गाठीची आहे स हं तू, शिम ठे ! िप्रयकराशी घटका-घटका
गु जगो टी करीत बसते स! पण यातलं अवा रसु ा आ हां ला ऐकू ये त नाही!’
एके िदवशी मी या िचत्राला फुलमाळा वािहली. मग मी यानाकिरता डोळे
िमटले . पण आज महाराज मा याशी काही के या बोले नात! ते मा यावर रागावले
आहे त, असे वाटले मला! मी डोळे उघडले आिण यां या ओठां वर ओठ टे कीत िवचारले ,
‘आता तरी जाईल सवा?’
पाच-दहा णांनी मा या ल ात आले , ते महाराज न हते , महाराजांचे िचत्र होते
ते !
या चु ं बनाची माझी मलाच लाज वाटू लागली. कचाला हे कळले , तर तो मला
काय हणे ल? शिम ठा याची बहीण, याची आवडती ताई! ितला आपले मन थोडे सु ा
आवरता ये ऊ नये ?
िकती-िकती वे ळ मी तळमळत पडले होते ! अं धारात कुठे प्रकाशाचा िकरण
िदसे ल का, पाहत होते ! आप या मनाची दारे आिण िखड या बं द करणे अवघड असले ,
तरी अश य नसते ! ते मी कसोशीने करीत आले होते . पण कुठ या तरी झरो यातून,
वर या कौलारातून आिण बं द केले या दारा या फटींतन
ू आत चोरपावलांनी ये णारे
चांदणे – याला प्रितबं ध कसा करायचा? मी घे तले ले ते िचत्राचे चु ं बन हणजे अशा

चांद याचा एक कवडसा होता!
िवचार करता-करता कचा या पावलावर पाऊल टाकू न जाणे िकती कठीण आहे ,
याची मला क पना आली. तो पिवत्र आहे , प्रेमळ आहे , प्रामािणक आहे ; पण तो पु ष
आहे ! याचे पािव य, याचा प्रेमळपणा, याचा प्रामािणकपणा ही सारी शिम ठे ची
पूजा थाने आहे त. पण–
पण शिम ठा त्री आहे . त्रीचे शरीर आिण पु षाचे शरीर! त्रीचे मन आिण
पु षाचे मन! त्रीचे जीवन आिण पु षाचे जीवन! िकती-िकती अं तर आहे या दो हींत!
पु ष अमूत गो टीं या मागे सहज धावतो; कीती, आ मा, तप या, पराक् रम, परमे वर
अशा गो टींचे याला झटकन आकषण वाटते , ते यामु ळेच! पण त्रीला याची चटकन
मोिहनी पडत नाही. ितला प्रीती, पती, मु ले, से वा, सं सार अशा मूत गो टींचे आकषण
अिधक वाटते . ती सं यम पाळील, याग करील; पण तो मूत गो टींसाठी! अमूताची ितला
पु षांसारखी ओढ लागत नाही. आप या सव वाने पूजा करायला िकंवा आप या
अश् ं चा अिभषे क करायला ितला एक मूती लागते . पु ष वभावतः आकाशाचा पूजक
आहे ; त्रीला अिधक िप्रय आहे पृ वीची पूजा!
िकतीतरी वे ळ हे िवचारचक् र मा या मनात िभरिभरत रािहले ! या या या
भ्रमणाला काही िदशा होती, की ते वै र िफरत होते , कुणाला ठाऊक! पण या िवचारांनी
मा या मनाला थोडीशी शांती िमळाली.
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िदवस उगवत होते , मावळत होते . रात्री ये त हो या, जात हो या. चांदणी रात्र,
पौिणमे ची रात्र– सारे सारे मा या ले खी नीरस होते ! आप या या कंटाळवा या
आयु याचा शे वट काय होणार, हे माझे च मला कळे ना! अधून-मधून मनात ये ई, मांजर
उं दराला खे ळवून-खे ळवून शे वटी ठार मारते . दे वयानी आप याला तशीच खे ळवीत नाही
ना? आयु याला कंटाळू न मी आ मघात करावा, अशी ित या अं तमनाची इ छा असे ल
काय?
हा िवचार मा या मनात आला, की मा या अं गावर शहारे उभे राहत. वाटे , पु ढे
कधीतरी आ मह या करायची पाळी आप यावर ये णारच असे ल, तर ती आजच केले ली
काय वाईट? चां गली जवळ यमु नामाई आहे ! सहज िफरत-िफरत ित या तीरावर जावे
आिण–
एका चांद या रात्री हा काळाकुट् ट िवचार मनात घोळवीत मी व थ बसले
होते . बाहे र प्रथम रथाची चाके वाज याचा, मग रथ एकदम थांब याचा अ प ट आवाज
मी ऐकला. इत या रात्री रथातून मा यासार या दासीकडे कोण ये णार? दे वयानी तर,
शिम ठा िजवं त आहे , की मे ली आहे , याची चौकशी करायलासु ा इकडे िफरकणार नाही,
हे मला प के ठाऊक होते . असे ल कुणी तरी अितथी! नाही तरी ॠषी-मु नी! िदले असे ल
याला दे वयानीने इकडे पाठवून! आप याला या याशी काय करायचं य?् कोण आले
असे ल, याची से वक अितिथशाळे त यव था करतील.
मी मनात हे हणत असतानाच एक से वक एका ॠषींना घे ऊन मा याकडे आला.

कच या माग या बाजू या महालात ये ऊन मा याशी बोलत बसे , हे खरे ! पण याची
गो ट िनराळी होती! या पर या अपिरिचत ॠषीला से वकाने इथे आणणे उिचत न हते .
मी कठोर वराने या से वकाला हणाले ,
‘तु ला वे ड लागलं य,् वाटतं . ही काही अितिथशाळा नाही! या ॠषींना इथं
कशाला घे ऊन आलास?’
तो हणाला,
‘आप याकडं च घे ऊन जायला सां िगतलय् यांना!’
‘कुणी?’
’ महाराणींनी!’
‘महाराणींनी? कुठं आहे त या?’
‘ या रथातून नु क याच परत गे या. या. चार घटकांनी ॠिषमहाराजांना
राजवाडयावर घे ऊन जाणार आहे त या. यांचं आपणां ला दशन हावं हणून–’
मी ॠिषमहाशयांकडे पािहले . यांना आपण पूवी कुठे तरी पािहले आहे , असे मला
वाटले . मग माझे मलाच हसू आले . मी यांना कुठे पाहणार? मात्र तसा भास मला
णभरच झाला खरा!
ॠिषवयांचा दे ह मोठा बाबदार होता; एखा ा राजाला शोभे ल, असा!
ग यात या द्रा ां या माळा र नहारांपर् माणे यां या शरीराला शोभा दे त हो या.
मात्र एकंदरीत वारी मोठी बु जरी िन लाजरी वाटली. ते मला दशन ायला आले होते .
पण यांचे दशन कसे यायचे , हे च मला कळे ना! मा या दृ टीला दृ टी िभडली, की
लगे च ते दुसरीकडे पाहू लागत. तर यतीसारखा हाही कुणी त्री े टा तापसी माझी
कुचे टा कर याकिरता दे वयानीने पाठिवला नसे ल ना? असा सं शय मा या मनात आला.
या बोवाजींशी अगदी जपून वागायचे , असे मी ठरिवले .
महाला या म यभागी मी यांना बसायला आसन िदले . पण ते या आसनावर
बसे नात. घोग या आवाजात ते हणाले ,
‘आ ही तापसी ने हमी गु हांत राहणारे ! ितथं कोप यात बसे न मी!’
‘मी छपरावर बसतो’, असे या महं ताने सां िगतले असते , तर मी याचे काय
करणार होते ? यापे ा हे पु कळ बरे , असे मनात हणत मी आसन उचलले आिण ते
समोर या कोप यात ने ऊन मांडले . वारी लगे च या यावर बसली. ते बस यावर मग
मला चु टपूट लागली. याच कोप यात महाराजांचे िचत्र होते . याला नु कतीच फुलांची
माळ वािहली होती मी! या ॠिषमहाराजांनी ते सारे पािहले िन दे वयानीला जाऊन
काही या बाहीच सां िगतले , तर–
अरे , दे वा! ते साधु महाराज या िचत्राकडे च पाहत होते ! अगदी टक लावून!
मला दरद न घाम फुटला! मात्र यांनी िचत्रािवषयी अवा रसु ा काढले
नाही!
थोडा वे ळ यान थ बसून ते बोलू लागले . िकती घोगरा आिण िविचत्र आवाज
होता यांचा! पण मु दर् ा मात्र पिह यापे ा प्रस न िदसू लागली होती.
मी यांना वं दन के यावर ते हणाले ,
‘मु ली, तु झी काय इ छा आहे ?’
‘काही नाही!’

‘खोटं बोलते स तू!’
मी ग प बसले .
ते हसत हणाले ,
‘तु झं कुणावर तरी प्रेम बसलं आहे . ती य ती अगदी जवळ आहे तु या; पण ती
फार दरू आहे , आप याला दुलभ आहे , असं तु ला एकसारखं वाटतं य!् ’
नाही-होय हणायचा धीरच झाला नाही मला! मात्र राहन
ू -राहन
ू मला वाटत
होते . माझे मन यांना कसे कळले ? हे खरोखरच कुणी ित्रकाल ॠषी असतील का?
‘ या यावर तु झं प्रेम बसलं आहे , या यासाठी तू काय करायला तयार आहे स?’
लगे च मा या त डून श द िनघून गे ले,
‘मी माझे प्राणसु ा दे ईन!’
मग नकळत मी जीभ चावली. पण हातातून बाण सु टून गे यावर हळहळू न काय
उपयोग होता?
ॠिषमहाराज नु सते हसले . पु हा थोडा वे ळ डोळे िमटू न ते यान थ बसले . मी
आपली वे ड ासारखी यां याकडे पाहत उभी होते !
थोड ा वे ळाने डोळे उघडून ते हणाले ,
‘मा यावर अजून तु झा िव वास बसले ला िदसत नाही. हे महालाचं दार लाव,
हणजे आमचं मं तर् साम य िकती मोठं आहे , ते तु ला दाखिवतो.’
महालाचे दार लावायचे ? आिण या यतीसारखा हा गळािबळा दाबू लागला, तर?
मी ग धळू न तशीच उभी रािहले ली पाहन
ू ॠिषमहाराज उठले . रागावून चालले ,
असे वाटू न मी भयभीत झाले . पण ते बाहे र गे ले नाहीत. जवळ ये ऊन मा या म तकावर
हात ठे वीत ते हणाले ,
‘जा, दार लाव जा. तु या आयु यातला सु वण ण जवळ आला आहे . जा–’
यां या पशात काहीतरी धीर दे णारे , आ वासन दे णारे , शांती दे णारे होते .
दार लावून मी परत आले .
कोप यात या महाराजां या िचत्रावर बोट दाखवून यांनी िवचारले ,
‘या ययातीवर तु झं प्रेम बसलं आहे ?’
मी मु काट ानं खाली मान घालून उभी रािहले . ते पु हा हणाले ,
‘अजून मा यावर तु झा िव वास बसत नाही! अं त ानानं आ हां ला
ित्रभु वनात या सव गो टी कळतात. थांब, तु ला प्र य च दाखिवतो एक प्र यं तर! या
महालातून एखा ा भु यारात जाता ये तं?’
‘छे !’
ते हसले . मग मं चकासमोर या िभं तीपाशी गे ले. ितथे िदसे ल, न िदसे ल, अशी एक
लहान कळ होती. ती यांनी दाबली. मधला पु षभर उं चीचा भाग झटकन् बाजूला झाला.
ती भु यारात जा याची वाट होती, हे प ट िदसत होते . पण ती अशोकवनात या एकाही
माणसाला ठाऊक न हती. मग ती या ॠिषमहाराजांना कशी कळली?
यांनी ती कळ दाबली. िभं त पु हा पु ववत िदसू लागली.
ॠिषमहाराज मा याकडे वळू न हणाले ,
‘तू कुठं झोपते स?’
‘इथं च.’

‘एकटी?’
‘एखा ा वे ळी एकटी असते मी. एखा ा वे ळी कुणी दासी झोपते इथं .’
‘आजपासून एक ने म कर. इथं एकट ानं झोपायचं – महालाचं दार बं द क न! तु झं
ययातीवर प्रेम आहे , हे मला कळलं आहे . ते सफळ होईल, असा प्रय न मी करीन. हवं
तर, माझी सारी तप चया पणाला लावीन मी! ख या प्रेमाला ॠिषमु नींचा ने हमीच
आशीवाद असतो. कधीतरी ययाित आपणहन
ू तु याकडे ये ईल, हे ल ात ठे व! या
भु यारातून तो ये ईल. तो तु ला हाक मारील. तु झे आई-वडील तु ला जशी हाक मारीत होते .
तशी एकेरी हाक–’
‘शमा–’
‘ठीक आहे . तोही ‘शमा’ हणूनच तु ला हाक मारील. ती हाक ऐकू न तू िभऊ
नकोस, घाब नकोस. ही कळ दाबून दार उघड. महालाबाहे र सदै व तु या िव वासात या
दासी झोपतील, अशी द ता घे ! तु या प्रेमाचा माग काट ाकुट ांनी भरले ला आहे .
पण या काट ांखाली फुलं आहे त– सु गंधी फुलं आहे त, हे िवस नकोस!’
आपण काय ऐकत आहोत, हे मला कळे ना! माझी परी ा पाह यासाठी दे वयानीने
कुणा तरी नटाला ॠषीचे स ग दे ऊन इथे पाठिवले नसे ल ना? ही शं का मनात ये ताच
भीतीची एक िवल ण लहर नखिशखांत सळसळत मा या अं गातून गे ली.
छे ! या महालाचे हे भु यार या नटाला कसे ठाऊक असे ल?
मी या ॠषीकडे टक लावून पाहू लागले . लगे च याने आपली मान दुसरीकडे
िफरिवली. महालाचे दार उघड याकिरता तो चालू लागला. याची ती चाल मला
ओळखीची वाटली. लगे च मला आठवण झाली. पु रवा आिण उवशी यांचे ते नाटक! या
नाटकात पु र याचे काम करणारा नट मोठा बाबदार होता. यालाच दे वयानीने माझी
थट् टा कर याकिरता आिण मला जा यात पकड याकिरता पाठिवले नसे ल ना?
महाराजांचे ते कोप यातले िचत्र– आज या िचत्राने माझे वै र साधले , असे मला
वाटू लागले .
‘मी आपणां ला फसिवलं . ययाितमहाराजां वर माझं प्रेम आहे , हणून आप याला
उगीच सां िगतल! हे सारं खोटं आहे !’ असे या ॠषींना सां ग याकिरता मी पु ढे झाले सु ा!
इत यात यांनी महालाचे दार उघडले . साहिजकच माझे त ड बं द झाले . हां - हां
हणता अशोकवनात या सव दास-दासी ॠिषवयांची पायधूळ म तकी धारण
कर याकिरता मा या महालात गोळा झा या, मु िनमहाराज प्र ये काला त ड भ न
आशीवाद दे त होते ! हे सारे सं पते , न सं पते , तोच दे वयानीचा रथ बाहे र आला. ती काही
रथातून उत न आली नाही! पण मी ितची दासी होते , मला बाहे र जाणे प्रा तच होते .
कधी नाही ते लहानपणीप्रमाणे हाक मारीत दे वयानीने मला िवचारले ,
‘काय, शमाताई, कसे आहे त आमचे ॠिषमहाराज?’
िकती िदवसांनी– छे ! िकती वषांनी शमाताई हणून दे वयानीने मला हाक मारली
होती! मी कृत वरात उ रले ,
‘फार चां गले आहे त. महाराणींनी सं मती िदली, तर ज मभर यांची से वा करीन
मी!’
दे वयानी नु सती हसली. लगे च या हस या या आवाजात सार याने घोड ांना
मारले ला चाबकाचा आवाज िमसळू न गे ला.

९
ती सारी रात्र– ती एकच रात्र न हे , यानं तरची प्र ये क रात्र उ कंठा, भीती,
कुतूहल, काळजी यां या पर परांत िमसळू न गे ले या छायांत मी काढली. एकदा वाटे .
या भु यारातून दे वयानीच ये ईल! मग कृित्रम आवाज काढून ‘शमा, शमा’ हणून ती
आप याला हाक मारील. आिण आपण कळ दाबून िभं तीने दार उघडले , की उपहासाने
हसत, नाही-नाही ते बोलून, ती आप याला फाडून खाईल.
िदवस उजाडला, हणजे वाटे – तो ॠषी, याचा तो आशीवाद, हे सारे सारे एक
व न होते , व नात काय हवे ते िदसते माणसाला!
पण रात्री महालाचे दार बं द क न झोपायचा, महालाबाहे र मा याबरोबर
आले या दोन िव वासू दासी ठे वायचा आिण म यरात्रीपयं त जागत राहन
ू िभं तीतून
कुणी हाक मारते य,् की काय, हे ऐकत राह याचा माझा ने म मात्र कधीच चु कला नाही!
माणूस आशे वर जगतो, मग ती आशा िकतीही िनराधार असो– माणूस व नां वर जगतो.
मग ती व ने िकती असं भा य असोत!–
दे वयानी विडलांचे दशन घे यासाठी चार-दोन िदवसांत जाणार आहे , असे कळले ,
ते हा मी भयभीत झाले , दासी हणून आप याबरोबर यायला ितने मला सां िगतले , तर?
बाबांना आिण आईला पाहन
ू यावे , असे मलासु ा फार-फार वाटत होते . पण मी
दे वयानीबरोबर िनघून गे ले आिण इकडे या साधु पु षा या आशीवादाप्रमाणे दाप्रमाणे
महाराज आले , तर–
दे वयानीने मला काही बरोबर ने ले नाही. ती प्रवासाला िनघाली, तो िदवस मला
मोठा कठीण गे ला. आईची िन बाबांची पु नःपु हा आठवण ये ऊन मी अितशय अ व थ
झाले . पण रात्र होताच ती अ व थता नाहीशी झाली. ितची जागा ने हमी या
उ सु कते ने घे तली. महालाचे दार लावून कोप यात या महाराजां या िचत्राकडे पाहत मी
अं थ णावर पडले . माझा डोळा के हा लागला, ते मलाच कळले नाही! मला अधवट जाग
आली, ती ‘शमा, शमा’ या हाकांनी! मला णभर वाटले , मी व नातच या हाका ऐकत
आहे . लगे च मी डोळे उघडले . मं चकासमोर या िभं तीतून या हाका ये त हो या. माझे पाय
लटपट कापू लागले . कशीबशी मी या िभं तीपाशी गे ले आिण ती कळ दाबली.
मधला भाग एकदम दरू झाला!
भु यारात या पायरीवर महाराज उभे होते .
वतः या डो यां वर माझा िव वास बसे ना. माझा आनं द गगनात मावे ना! मला
मू छा आ यासारखे झाले . मी खाली पडत आहे , असे पाहताच महाराज पु ढे झाले आिण
यांनी आप या बाहुपाशात मला सावरले .
णाधात नदी सागराला िमळाली!

१०
मी डोळे उघडून पाहू लागले .
कुठे होते मी? इं दर् ा या नं दनवनात? मं दािकनीतून वाहत आले या
पािरजातपु पां या श ये वर? मलयिगरीव न ये णा या शीतल, सु गंिधत वायु लहरीं या
िहं दो यावर? जगाने कधीही न पािहले या स दयांचा शोध करायला िनघाले या

महाकवी या नौकेत?
छे ! काही-काही कळत न हते मला! महाराजांचा दृढ बाहुपाशसु ा मला जाणवत
न हता!
िकती तरी वे ळाने मा या ल ात आले , महाला या िखडकीतून चावट चं दर्
मा याकडे डोकावून पाहत आहे आिण गालांत या गालांत हसत आहे !
मी लाजले .
महाराज माझी हनु वटी वर क न हणाले ,
‘िववाहा या वे ळी वधू पु रोिहताला लाजू लागली, तर कसं होईल?’
मी हणाले ,
‘चं दर् ावर मोठमोठ ा कवींनी अने क सुं दर क पना के या आहे त. पण याला
पु रोिहत बनवलं न हतं कधी कुणी!’
महाराज उद्गारले ,
‘यु गानु युग तु या-मा यासार यांचे गां धव िववाह या याच सा ीनं साजरे होत
आले आहे त! प्रेिमकांचा खरा पु रोिहत हाच आहे !’
महाराजां या कंधावर म तक ठे वून मी चं दर् ाकडे टक लावून पािहले . याचे
चांदणे मा या गात्रागात्रांतन
ू पाझ लागले . छे ! ते चांदणे न हते . िनिद्रत पृ वीला
सफल प्रीतीची जी व ने पडत होती, यांचा सु गंध होता तो!
या सु गंधात मी हां -हां हणत िव न गे ले. अगदी िवरघळू न गे ले! आता शिम ठा
राजक या न हती, की दासी न हती! ती वृ षपवामहाराजांची मु लगी न हती! ती तप वी
कचदे वांची बहीण न हती! ती केवळ एक प्रणियनी होती.

११
या रात्रीनं तर या अने क रात्री– या अने क रात्रींत या अगिणत घटका–
आिण या अगिणत घटकांतील असं य पळे – यांतले प्र ये क पळ िन पळ जणू सु खाचे
कारं जे होते !
ते सु ख– तो आनं द– नाही! िकतीही वणन केले , तरी तो ब्र ानं द–
समु दर् िशं प यात घालून कधी कुणाला दाखिवता ये ईल का? फुलाचे िचत्र
काढून याचा सु गंध कुणाला दे ता ये ईल का? प्रीतीची अनु भत
ू ीसु ा अशीच आहे !
मो प्रा ती हा श द मी लहानपणासून ऐकत आले होते . पण याचा खराखु रा
अथ मला कधीच कळत न हता. मूक गीतांनी रं गले या या मधु र रात्रींनी तो मला
िशकिवला.
त्रीचे मन श दाचा का याकू ट करीत बसत नाही. ते फ त या श दा या मागे
असले ली भावना पाहते . पावतीमाईने उ हाता हात आिण थं डीवा यात केवढे उग्र तप
केले ! पण ते काय मो प्रा तीसाठी? छे ! ते होते भगवान शं करा या से वेची सं धी
िमळावी, हणून! त्रीने प्रेम कसे करावे , याचा धडाच या जग माते ने घालून िदला
होता. ित या पावलावर पाऊन टाकू न–
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होय; ित या पावलावर पाऊल टाकू न मी प्रेम केले . ययाित महाराजां वर प्रेम
केले मी! ते दे वयानीचे पती आहे त, हे ठाऊक असूनही मी यां यावर प्रेम केले .
महालाबाहे र झोपणा या मा या दोन िव वासू दासींिशवाय माझे प्रेम कुणालाही कळले
नाही. ते मोठे गोड रह य होते . प्रेिमकांची मै तर् ीण असले या रजनीचे रह य होते ते ! ते
मा या महालात िभं तीचे रह य होते . अ टौप्रहर काळोखात एकले पणाने िदवस
काढणा या या भु याराचे रह य होते ते !
पिह या रात्री या आनं दाची धुं दी मा या डो यां व न उतराय या आधीच
ु
दस या रात्री या व नांची धुं दी यां यावर चढे ! पण या उ मादातही कुणीतरी मधे च
मला जागे करी; ते कुणीतरी कठोर वरात हणे ,
‘शिम ठे , सावध हो; अजून सावध हो! कुठं चालली आहे स तू? काय करते आहे स
तू? हे भयं कर पाप आहे . पापाचा िवषवृ िव व यापी असतो! याची पानं मोहक
िदसतात; यांची फुलं धुं द क न सोडतात; पण याची फळं – या या प्र ये क फळात
त क लपून बसले ला असतो. याचा दं श कुणाला, के हा होईल– तो कदािचत तु ला
होईल, कदािचत महाराजांना होईल–’
महाराजां या पशाने मा या अं गावर जसे प्रीतीचे रोमांच फुलत, तसा पापा या
या क पने ने ितथे भीतीचा काटा उठे .
मी पु नःपु हा वतःशी हणे ,
प्रेम हणजे दान– सव वाचे दान! ते पाप कसे होऊ शकेल? दे वयानीला
मा यािवषयी िवल ण दु वास वाटतो! ित या मनात मा यािवषयी अढी नसती, तर
महाराजां वर जडले ले माझे मन मी आनं दाने ित यापु ढे उघडे केले असते ! मी पदर पस न
ितला हणाले असते – मु लगी सासरी जायला िनघाली, की प्र ये क राजक ये ची आई
ितला उपदे श करते ,
‘सवत आपली वै रीण आहे , असं मानू नकोस. ती मै तर् ीण आहे , असं समजून
ित यावर प्रेम कर.’
तू िन मी तर बालमै ित्रणी आहोत. आपण दोघी िमळू न महाराजांना सु खी क
या. तूच यांची पट् टराणी राहा. मला यां या जोडीनं िसं हासनावर िमरवायची इ छा
नाही. महाराणी हणून िमळणा या मानमरातबाची मला वांछा नाही. राजकाज सं पन
ू
महाराज महालात ये तील, या वे ळी यांचे पाय चु रायला िमळाले , यांचा शीण थोडा
हलका करता आला, तरी ते वढ ानं सु ा मी ध य होईन. तू उषा हो, तू प्रभा हो, तू सं या
हो, मी तु झा हे वा करणार नाही. मी सूयफू ल होईन आिण मा या दे वाची दु न– अगदी
दु न पूजा करीन. तो िजकडे जाईल, ितकडे मान वळवून, डोळे भ न मी याला पाहत
राहीन.
पापा या क पने ने बै चेन झाले या मनाची अशी परोपरीने समजूत घालीत असे
मी! पण के हा के हा मनाला लागले ली ही टोचणी काही के या कमी होत नसे . मग ती
पावतीमाईची मूती डो यांपुढे आणून, हात जोडून, ितला हणे ,
‘माते , तू जसं भगवान शं करावर प्रेम केलं स, तसं महाराजां वर प्रेम कर याचं
बळ मला दे . िप यानं पतीचा अपमान केले ला पाहताच तू य कुंडात उडी टाकलीस. हे
तु झं अि निद य कधीही िवसरणार नाही मी! जी िप्रयकराकिरता कुठलं ही िद य क
शकते , तीच खरी प्रेयसी, याचा वतःला मी कधीही िवसर पडू दे णार नाही. मग तरी मी

पापी ठरणार नाही ना?’
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अधून-मधून ही टोचणी मा या मनाला बे चैन क न सोडी. पण ितची कुसळे
टोचत नसत. ते हा मी सु खा या िशखरावर बसले ली असे . इवले -इवले पं ख हलवीत
फुलपाख फुलां व न नाचत असते ना? तशी सकाळपासून सं याकाळपयं त माझी
ि थती होई. महाराजांसाठी िवडे तयार क न ठे वायचे , सु गंधी फुलांचे गजरे गु ं फायचे ,
महाराजांना आवडे ल, अशी वे षभूषा करायची, यांना रं जिव याकिरता न या-न या
क पना शोधून काढाय या– या गो टींत िदवस भु रकन उडून जाई. मग रात्र िकती
लगबगीने ये ई. एखा ा अिभसािरकेप्रमाणे ती घाईने सं केत थळी चालली आहे , असा
भास होई. पण चार घटका होऊन गे या, की तीच रात्र एखा ा िवरिहणीप्रमाणे मं द
पावलांनी चालत आहे , असे वाटू लागे . पळापळाला माझी अधीरता वाढे . काहीतरी
अडचण िनमाण होईल आिण आज महाराजांचे ये णे घडणार नाही, अशी शं का ये ऊन मन
याकू ळ होई.
अने क प्रेमका ये मी वाचली होती. प्रीती या ख या व पाची काहीच क पना
नसताना प्रेमगीते रचली होती. पण ती का ये वाचताना आिण ती गीते रचताना
िमळाले ला आनं द ही प्रीती या ख या ब्र ानं दाची नु सती पु सट सावली होती.
आरशात पडले या चं दर् ा या प्रितिबं बाला खरा चं दर् मानून बालकाने या याशी
खे ळावे , तशी मु ध वयात या एका कुमािरकेची ती केवळ क पने ची क् रीडा होती.
खरी प्रीती– कशी असते ? ते कळायला प्रेिमकच झाले पािहजे – प्रणियनी या
गावाला गे ले पािहजे . चं दर् ाची शीतलता आिण सूयाची प्रखरता, अमृ ताची सं जीवन
दे णारी श ती आिण हालाहलाची प्राण घे णारी श ती यांचा सं गम– छे ! प्रीती कशी
असते , हे सां गणे सोपे नाही!

१४
एके िदवशी म यरात्र होईपयं त अमा य राजकाजा या गो टी बोलत बसले होते .
यामु ळे महाराजांना लवकर ये ता आले नाही. म यरात्र उलटू न गे ली. माझी ि थती
अगदी वे ड ासारखी झाली. नाही-नाही या क पना मनात ये ऊ लाग या. महाराज
आजारी तर नसतील? यांना बरं नसलं , तर मी यां या से वेला जायला नको का? पण ते
मला िनरोप कसा पाठिवणार? मी तरी उघडपणे राजवाड ावर कशी जाणार? शिम ठे ला
महाराजां या दयात थान आहे ; पण यां या जवळपास मात्र ितला िफरकता ये त
नाही! दै वाने मला प्रेम िदले होते ; पण िकती कद् पणाने याने ते दान केले होते ! कुबे राने
एखा ा त्रीला पृ वीमोलाचा अलं कार ावा; पण तो एकांतात िन अं धारात घाल याची
आ ा करावी! घडीघडीला हा अनु भव मी घे त होते .
रात्री मला राहवे ना. मन वारा या यासारखे झाले . मी िभं तीतली कळ दाबली.
धीटपणाने भु यारा या पाय या उतरले . पण पु ढे मात्र पाऊल पडे ना. मी काळोखाला
याले न हते , भु यारात एखादा काळसप आप या पायाला िवळखा घालील, या शं केने ही
मी िवचिलत झाले न हते ! मला भय वाटत होते , ते िनरिनरा या गो टींचे . मी भु यारातून

महाराजां या महालात गे ले, तर आमचे प्रेमरह य उघडकीस नाही का ये णार? एका णी
माणसाचा िमत्र असले ले दै व पु ढ या णी याचा शत् बनते ! दे वयानीने ॠषीचा वे ष
दे ऊन महाराजांना मा याकडे पाठिवले , या णापयं त दै व माझे शत् व करीत होते . पण
मा याशी कपट करणा या दे वयानीलाच दै वाने हातोहात फसिवले ! या णापासून मला
अनु कूल झाले ले दै व याच णी प्रितकू ल होणार नाही कशाव न? या गु त मागाने मी
महाराजां या महालात जावे आिण ने मकी याच वे ळी दे वयानी परत आले ली असावी!
दे वयानीला माझे हे रह य कळ यावर काय घडे ल? ती क पनासु ा मला सहन होईना.
छे ! हे रह य ितला कळता कामा नये – कधीही कळता कामा नये !
मु काट ाने भु यारातून मी महालात परत आले . पळापळाला मला वाटले होते , मी
िकती अभागी आहे ! परमे वराने मला उघड-उघड प्रेम करायचासु ा अिधकार िदला
नाही! हि तनापु रात या एखा ा दिरद्री दासीला जो अिधकार दे वाने िदला आहे , तो
राजक या असले या शिम ठे ला िमळू नये ?
महाराज आले , ते हा माझी उशी आसवांनी ओलीिचं ब झाली होती.

१५
या रात्री महाराजांना गाढ झोप लागली, तरी मी जागीच होते . यां या
बाहुपाशात मी धुं द होऊन गे ले होते ; पण ती णभरच. मग मा या मनातली सगळी भु ते
जागी झाली. प्रीती या सावलीत िवसावले या मनाने मृ यूकडे धाव घे तली. मनात
आले , आ ही दोघे अशी एकमे कां या बाहुपाशात असतांना प्रचं ड धरणीकंप हावा
आिण यात हे अशोकवन, हे मं िदर, सारे सारे गडप होऊन जावे ! पु ढे शे कडो वषांनी कोणी
तरी शोधक हे सव खणून काढील! याला पर परां या बाहुपाशात गु रफटू न सि मत
मु दर् े ने िचरिनद्रा घे त असले ले हे जोडपे िदसे ल! प्राचीनकाळ या िश पकाराने खडकात
खोदले या या रित-मदनां या मूती आहे त, असे एखादा कवी हणे ल! हे हि तनापूर या
राजाराणीचे जोडपे असावे . असा कुणी तरी इितहासकार तक करील; पण िजला उघडपणे
आप या िप्रयकरावर प्रेम करता आले नाही, अशा एका प्रेयसीने क् र दै वा या हातून
याला नकळत काढून घे तले या हा सु वण ण आहे , हे मात्र कुणा याही ल ात ये णार
नाही.
दुस याच णी या क पनािचत्राचा मला राग आला! मी िकती दुबळी होते –
िकती आ पलपोटी होते ! आप या सु खाचा िवचार करता-करता मी महाराजां या म–
या क पने सरशी माझे सारे अं ग शहारले . गाढ झोपे तच महाराजांना माझे ते
शहारणे जाणवले असावे . आपला बाहुपाश अिधकच दृढ करीत ते पु टपु टले ,
‘िभत्री कुठली!’
लगे च झोपे तच यांनी आपले ओठ मा या ओठां वर टे कले .
चं दर् कोर उगवताच काळोख लोप पावावा, तशी प्रीतीत भीती बु डून गे ली!

१६
पण दुस या िदवशी या सूयप्रकाशाबरोबर ती वर आली. अिधक
अक् राळिवक् राळ प धारण क न! सकाळी उठताच मला मळमळ यासारखे वाटू

लागले . मा या दो ही िव वासू दासी जाण या हो या. माझे म तक दाबून धरीत
असतानाच या एकमे कींकडे सूचक दृ टीने पाहत हो या. यांनी न सां गताच मी
ओळखले – मी आई होणार! आनं द, भीती, ल जा, िचं ता, उ कंठा, कुतूहल या सवांचे मोठे
िवल ण िमश्रण होऊन गे ले मा या मनात?
महाराजां शी उघडपणे माझा िववाह झाला असता, तर हा केवढा आनं दाचा
प्रसं ग ठरला असता! सा या नगरात ह ीव न साखर वाटली गे ली असती; पण मा या
महालात या मुं गीलासु ा हे गोड गु िपत सां गायची मला चोरी होती!
नववधू हणून सासरी गे ले या आप या मु लीला नु कते च िदवस गे ले आहे त, हे
कळ यावर कुठली आई आनं िदत होत नाही? माझे हे गु िपत कळताच मा या आईलाही
तसाच हष झाला असता! माहे री पाऊल टाकताच लाजून मी ित या कुशीत त ड लपवले
असते . माझे म तक कुरवाळीत ती हणाली असती.
‘शमा, लहानपणाची तू गो ट आठवते का, ग, तु ला? एके िदवशी सं याकाळी
बागे त माळी काम करीत होता. ते पाहन
ू एक फू लझाड लावायची लहर आली तु ला!
मातीत नाचत-बागडत आिण िचखलात हात माखून घे त तू िचमु कलं झाड लावलं स.
झोपे पयं त दहा वे ळा दासींना घे ऊन तू ते झाड बघायला गे लीस. म यरात्री तू एकदम
जागी झालीस आिण मा या गालाला गाल घाशीत िवचारलं स,
’ ‘मा या झाडाला फू ल लागलं असे ल का, ग, आई?’
‘मी हसून हणाले ,
’ ‘वे डी, रे , वे डी! इत यात याला फू ल ये ईल कसं ? आधी या यावर कळी
यायला हवी! मग या कळीचं फू ल होईल.’ तू सलीस, रागावलीस; या झाडाला कळी
आहे , की नाही, हे पाहायचा हट् ट धरलास. मी दासीबरोबर तु ला बागे त पाठवलं . ितथून तू
आलीस, ती डोळे पु शीतच! आप या झाडाला अजून कळी आली नाही, हणून तु ला फार
दुःख झालं होतं . ‘के हा ये ईल, ग, मा या झाडाला कळी? कशी, ग, ये ते ती?’ हा प्र न
या रात्री तू मला शं भरदा िवचारला असशील! शे वटी कंटाळू न मी उ र िदलं , ‘तु झ
ल न झा यावर कळे ल तु ला, कशी कळी ये ते, ते .’ मग तू दुसरा हट् ट धरलास. ‘माझं
ल न कर– आधी माझं ल न कर. हणजे मा या झाडावर के हा कळी ये ईल, ते मला
कळे ल!’ ’
यौवनात पाऊल टाकले , ते हा गोड गु दगु या करणारी ही आठवण आता मा या
काळजाला िचमटे घे ऊ लागली.
‘आधी माझं ल न कर’ हणून लहानपणी आईपाशी हट् ट धरणा या शिम ठे चे
लौिकक दृ टीने कधीच ल न होणार नाही, हे ते हा कुणा या व नात तरी आले असे ल
का? के हा के हा स य व नाहन
ू ही भयं कर असते !
महाराणी हो याची व ने पाहणा या मु ध शिम ठे ला शे वटी दासी हावे लागले ;
माणसाइतका िनसग दु ट नाही! हणून ती दासी आता आई होणार होती; पण िनसगाचा
हा व सल वरसु ा ितला क् र शापासारखा वाटू लागला होता!
मी िजतकी आनं दले , िततकीच ग धळले . भीतीने मनात चूर झाले . हे रह य
दे वयानीला कळले , तर– ती काय करील? हे सारे आप या आईविडलां या कानां वर
गे यावर या दोघांना काय वाटे ल? कुलटा हणून ते माझा ितर कार करतील का? मी
पापी नाही, हे मला कसे समजावून सां गता ये ईल?

मा या दोघी दासीही गडबडून गे या, तप चयला बसले या शु क्राचायां या
दशनासाठी गे लेली दे वयानी अजून परत आली न हती. पण ती आ यावर–
िवचार करक न मी सु न झाले . मग एकदम मला कचाची आठवण झाली.
वाटले ,
‘तो या वे ळी इथं असायला हवा होता. यानं मला धीर िदला असता. आपली
बहीण पापी आहे , असं याला वाटलं असतं , तर ितचं पाप धु ऊन टाकायला यानं आपलं
सारं तप पणाला लावलं असतं .’
पण– या जगात मी एकटी– अगदी एकटी, अनाथ–
नाही, मी अनाथ नाही, हि तनापूर या सम्राटाची प्रेयसी अनाथ कशी होईल?
ययाितमहाराजांची आवडती प नी अनाथ कशी होईल?
िभ या मनाचे माझे मलाच हसू आले .

१७
महाराजांना हे मधु र रह य आज सां गायचे , असा प्र ये क िदवशी सकाळी मी
मनाशी िन चय करी. प्र ये क िदवशी रात्री ते िन चय िजभे वर ये ऊन उभा राही. पण
काही के या तो ओठांबाहे र पडत नसे . एखा ा कवीचे मन सुं दर क पने ने फुलून जावे ,
पण ती क पना य त करणारे श द याला सापडू नये त, तशी प्र ये क रात्री माझी
ि थती होई.
शे वटी एकदा धीर क न हसत-हसत मी महाराजांना हटले ,
‘आपलं प्रेम आता फार िदवस गु त राहणार नाही हं !’
‘ हणजे ? आप यावर पाळत ठे वली आहे ? कुणी? कुणी? सां ग ना? दे वयानीची
च बडी दासी असे ल कुणी तरी!’
‘छे ! दासीिबसी कुणी नाही; पण या महालात काय आपण दोघं च आहोत?’
मला दयाशी घट् ट धरीत महाराज हणाले ,
‘दोघं ? छे ? दोघं कोण? ते कुठं आहे त इथं ? ययाित आिण शिम ठा हे काय िभ न
जीव आहे त?’
िकती िकती धीर आला या श दांनी मला. पण आपले गु िपत महाराजांना कसे
सां गावे , हे कोडे काही के या सु टेना! मी लाजत, अडखळत हणाले ,
‘पण– पण–?’
‘बरं , बु वा? या महालात आपण दोघं आहोत, हे मा य आहे मला!’
‘दोघं नाही, ितघं !’
‘ितघं ? हो, ितघं हे ही खरं च! परमे वर जळी, थळी, का ठी, पाषाणी, सवत्र
असतो! ते हा याला ध न आपण ितघं –’
‘अं हं! मग आपण चौघं आहो इथं !’
‘चौघं ?’
‘मी– मी–मी– लवकरच– आई–’
ते वा य मी काही पूण क शकले नाही. खे ळून-खे ळून दमले ले मूल जसे
आई या कुशीत िशरते , तसे महाराजां या कुशीत मी माझे म तक लपिवले .

माझी हनु वटी वर करीत आिण मा याकडे टक लावून पाहत महाराज हणाले ,
‘िकती सुं दर िदसते यस
् तू, शमा! तु झे हे िव कटले ले केस– मु ाम केले या
केशभूषेपे ा यात अिधक मोहकता आहे . वै रते तच स दयाचा िवलास प्रगट हावा.’
मला धीर हवा होता, मा या स दयाची तु ती नको होती. िवरसले या मनाने मी
हणाले ,
‘मी काही ज मभर अशीच सुं दर राहणार नाही!’
‘का नाही?’
‘मी लवकरच आई होईन. मग–’
चं दर् कोर प्रचं ड का या ढगाआड िदसे नाशी हावी, तसा महाराजांचा शृं गािरक
खे ळकरपणा कुठ या कुठे नाहीसा झाला. िचं तेची छाया यां या मु दर् े वर पसरली. यांनी
मला पु हा दयाशी घट् ट धरले , पण या आिलं गनात आतु र िप्रयकराची उ सु कता
न हती. अं धारात घाब न आईला िबलगणा या बालकाची आतता होती!
यां या मूकपणाचा आिण पशातून जाणवणा या कातरते चा अथ मला कळे ना!
शे वटी यां या तु टक-तु टक बोल यातून यां या भीतीचे कारण मा या ल ात आले .
यां या विडलांचे जीवन एका ॠषी या शापाने द ध होऊन गे ले होते . दे वयानीला आमचे
प्रेमरह य कळले , तर ती तप चयला बसले या शु क्राचायां या गु हे पुढे जाऊन
आक् रोश करीत उभी राहील. तो कोिप ट ॠषी तपाचा भं ग झा यामु ळे िचडून बाहे र
ये ईल. मु लीवर या अं ध या माये मुळे ती जे जे सां गेल, ते ते तो खरे मानील आिण शे वटी
महाराजांना कसला तरी भयं कर शाप दे ईल!
म सरी आिण आक् र ताळी दे वयानी, कोिप ट आिण आततायी शु क्राचाय–
दोघांचीही मला पु रे पूर मािहती होती. महाराजांची भीती खोटी न हती.
शु क्राचायां या कोपाला महाराज बळी पडले , तर? तर शिम ठे ला िचरकाल
शरमे ने मान खाली घालावी लागे ल. पु ढ या िपढीत या प्रणियनी ितला हसतील!
वतः या अब् साठी, वतः या सु खासाठी िहने आप या िप्रयकराचा बळी िदला,
हणून भावी कवी तु छते ने ित या जीवनाकडे पाहतील.
खरे प्रेम िनः वाथी असते . महाराजां वर मी प्रेम केले , ते काय केवळ सु खा या
लालसे ने? प्रेम करताना मी पावतीमाई या पावलावर पाऊल टाकू न जात आहे , या
िवचाराने माझी ख ख थांबली होती. आताही या जग माते या मागाने च पु ढे जायचे
मी ठरिवले . दे वयानीला महाराजांचा कधीही सं शय ये णार नाही, असे वागायचे ! आ या
प्रसं गाला एकटीने त ड ायचे !
पावतीमाईचा माग– मी मनाला पु हाःपु हा बजावू लागले ,
‘तो माग य कुंडापयं त जातो, हे िवस नकोस. िप या या य कुंडात उडी
टाकू नच पावती सती झाली, हे िवस नकोस.’

१८
दुस या, की ितस या िदवशी दे वयानी परत आली. दररोज रात्री माझे िवडे सु कून
जाऊ लागले . दे वयानीला सं शय ये ऊ नये , हणून महाराज आप या महालात रात्रभर
राहत असावे त, हे मला कळे . पण यां या दशनाला आिण पशसु खाला मु कले ले मन

उगीच तळमळे ! मधे च माझा डोळा लागे . बाहे र दरू कुठे तरी कसला तरी आवाज होई;
अधवट झोपे त मला वाटे , हा दरवाजाचा आवाज असे ल का? भु यारातून महाराज– हो!
आता दे वयानी परत आली आहे ! ते हा यांचे मा याकडे के हा ये णे होईल, हे कसे
सां गावे ? ते अगदी अवे ळीदे खील–
पण तो सारा भास ठरे . मग मन अिधकच उदास होई. पहाटे या गाढ झोपे तसु ा
आप या माने खाली एक प्रेमळ हात नाही, ही जाणीव मला कशी होई, कुणाला ठाऊक!
पण बागे त या पाखरां या िकलिबलीपे ा या जािणवे नेच मी जागी होई! आिण मग– मग
उशीत त ड खु पसून मी लहान मु लीसारखी मु समु सत बसे – आवडते खे ळणे न िमळाले या
बािलकेसारखी!
रात्रीमागून रात्र जाऊ लागली. सु नी-दीनवाणी! डो यांपर् माणे माझे ओठही
तहाने ने राहू लागले . शे वटी एके िदवशी मला राहवे ना. मी उठले आिण महाराजां या या
िचत्राची इतकी चु ं बने घे तली, की सां गन
ू सोय नाही! प्रेम वे डे असते , हणतात, ना?
काळ एखा ा चपळ, अवखळ घोड ारखा दौडत चालला होता. दे वयानीला
नववा मिहना लागला. यामु ळे ती अशोकवनाकडे कधीच िफरकली नाही. एकदा ितने
मला मु ाम बोलािवले . मी राजवाड ावर गे ले. ितला माझा काही सं शय आला नाही, हे
पाहन
ू मला फार-फार बरे वाटले .
–आिण याच िदवशी माझे महाराजां या िवरहाचे दुःख सं पले .
महाला या िखडकीत सं याकाळी शोभा पाहत मी उभी होते . एकदम एका उं च
वृ ामागे आकाशात हसणारी िचमु कली चं दर् कोर मला िदसली. ित याकडे पाहतापाहता मी आकाशाएवढी मोठी झाले . आप यापाशीहा अशीच एक िचमणी चं दर् कोर–
आज कुणालाही न िदसणारी गोड गोड चं दर् कोर आहे , ा भावने ने माझे मन फुलून गे ले.
मी मा या पोटात या बाळजीवाशी बोलू लागले . महाराजांचा सहवास काय कधीकाळी
रात्री िमळे ल, ते वढाच! पण हा बाळजीव अ टौप्रहर माझी सोबत करीत होता. याचे
गोड मु के गाणे दुस या कुणालाही ऐकू जात न हते . पण या मधु र सं गीता या नादात मी
माझी सव दुःखे िवस न जाऊ लागले . महाराजां या िवरहाचे दुःख, यां या पशाकिरता
आसु सले या शरीराचे दुःख, उ ा माझे आिण मा या बाळाचे दे वयानी कसे वागत
करील, या भीतीने िनमाण झाले ले दुःख– या सा या दुःखांची श ये याचा चे हरामोहरा
मला अपिरिचत होता आिण याचा आवाज मा या ओळखीचा न हता, अशा या अ ात
बाळजीवा या सहवासात बोथट होऊन गे ली. कचासार या तप यांना ई वराचा
सा ा कार होतो, तो असाच असे ल का? यािशवाय का यांची मने अशी सदै व प्रशांत
आिण प्रफु ल राहत असतील?

१९
आई हो यात केवढा आनं द आहे ! वे लीची पाने िकतीही सुं दर असली, तरी
फुलां िशवाय ितला शोभा नाही!
पणभार हे वे लीचे वै भव आहे ; पण फू ल हे ित या स दयाचे आिण सु खाचे सार
आहे . एक फू ल-फू ल कसले ? एक िनराळे जग ती िनमाण करते . या िनिमती या आनं दाला
उ या जगात दुसरी जोड नाही. सं जीवनी-िव े चा शु क्राचायांना इतका अिभमान वाटला

होता, तो काय उगीच?
एकांतात या अ ात बाळजीवाशी बोल यात मला केवढा आनं द वाटे ! मी
याला िवचारी,
‘तू कुठं होतास, रे , पूवी?’
तो काहीच उ र दे त नसे . मग मी हणे ,
‘आई हणून मी आवडे न का तु ला? तु झी आई दासी आहे – पण– पण आप या
दे शाकिरता ती दासी झाली आहे , रे ! तू पराक् रमी होशील ना? आप या आईला सु ख
दे शील ना? माझे वडील एवढे मोठे राजे ; पण यांना मला सु खी करता आले नाही. माझे
पती हि तनापूरचे सम्राट! पण यांना मला सु खी ठे वता ये त नाही. आता मला फ त
तु झीच आशा आहे , रे ! मा या राजा, मा या िचम या चं दर् ा, तु यािशवाय या जगात
माझं असं दुसरं काही काही नाही, रे !’
असे मी िकती िकती बोलायची, एखा ा वे ळी तो बाळजीव पोटातून हुंकार दे त
आहे , असे मला वाटायचे ! छे ! तो भासच असे ; पण असे बोलत रािहले , हणजे माझे सारे
दुःख नाहीसे होई. पाऊस पडून गे यावर आभाळ व छ होते ना? तसे मन उजळू न जाई.
मला डोहाळे लागले . मी माहे री असते , तर– तर आईने माझा प्र ये क डोहाळा
हौसे ने आिण थाटामाटाने पु रवला असता! पण...
माझे डोहाळे ही मु लखावे गळे होते .
मला वाटे , गद अर यात खूप खूप िफरावे , ितथ या िहं सर् पशूंची िशकार करावी,
रात्री उं च उं च वृ ां वर चढावे आिण वर या िन या वे लीला लागणारी सारी फुले तोडून
आणावीत, ती वे णीत घालावीत, एखादा िसं ह िदसला, तर आयाळ ध न याचे त ड
उघडावे आिण याचे सारे दात मोजावे त!
अशा िकती तरी गो टी मा या मनात ये ऊ लाग या. माझे मलाच नवल वाटू
लागले . मग मा या ल ात आले – या मा या इ छा नाहीत, मा या वासना नाहीत. मी
आता वतं तर् उरले होते कुठे ? मा या पोटातला बाळजीव मला खे ळवीत होता!
एके िदवशी तर एक अगदी िवल ण लहर आली मला. वाटले , हातारीचे स ग
यावे – अगदी ज खड आजीबाईचे – आिण महाराजां या पु ढे जाऊन उभे राहावे . यांनी
आप याला ओळखले नाही, हणजे एकदम ते स ग टाकू न ावे आिण हणावे ,
‘तु ही ॠषीचं स ग घे ऊन मला फसवलं त. स गं काय तु हां लाच साधतात,
वाटतं ? कशी फिजती केली एका माणसाची!’

२०
दे वयानीला मु लगा झाला. या या बारशाला मी गे ले. मात्र ितकडे जा यापूवी
मी आरशासमोर उभी राहन
ू प्रसाधन क लागले , ते हा माझे पाय लटपटू लागले . माझे
शरीर आता िनराळे िदसू लागले होते . इतके िदवस माझे रह य गु त ठे वणा या दयाळू
िनसगालासु ा माझे र ण करणे श य न हते .
दे वयानी आज आप या आनं दात गक असे ल, मा याकडे ल
ायला ितला
फुरसत होणार नाही, अशी मी मनाची कशीबशी समजूत घातली. भीत-भीतच मी

वाडयावर या समारं भाला गे ले. एकसारखी मी ित या दृ टीआड राह याचा प्रय न करत
होते ; पण ितने आपला यदु दाखवायला मला जवळ बोलावले . मु लगा दाखवीत असताना
ती एकदम मा याकडे टक लावून पाहू लागली. म तकापासून पायापयं त याहाळले ितने
मला! मग ती हणाली,
‘अशोकवन तु ला चां गलं च मानवलं य,् शिम ठे !’
मी नु सते ‘हं ’ू हटले , लगे च िकंिचत छद्मी वराने ितने िवचारले ,
‘ितथं तु ला एकटं -एकटं वाटत नाही?’
‘पिह या-पिह यांदा वाटलं . पण लहानपणापासून मला सां भाळणा या दोन
दासी आहे त मा याबरोबर. यां याशी बोल यात िन बालपणा या गोड आठवणी
काढ यात पु कळ वे ळ जातो!’
‘अ सं ! आणखी कोण ये तं-जातं ितथं ?’
‘दुसरं कोण ये णार? अधूनमधून कुणी तरी ॠषी ये तात, यां या से वेत वे ळ कसा
जातो, ते समजतसु ा नाही!’
मी ित यापासून दरू गे ले, ते हा वािघणी या गु हे तन
ू बाहे र आ याइतका आनं द
झाला मला.
राजवाड ात या ओळखी या दासींशी मी बोलू लागले . मी िजथे िजथे जाई,
ितथे ितथे दे वयानीची हातारी दासी मा या मागोमाग ये ई. प्रथम हे मा या ल ात
आले नाही. मग मात्र मी घाबरले . ती हातारी सारखी मा याकडे पाहत होती. माझे
चालणे , उभे राहणे , वाकणे – सव काही ती िनरखून बघत होती.
ब याच वे ळाने ती थे रडी दरू गे ली. माझा जीव भांड ात पडला.
आता वे ळ न काढता दे वयानीचा िनरोप घे ऊन अशोकवनाकडे जावे , असे मी
मनात ठरिवले . इत यात ित याकडूनच मला बोलावणे आले . मी भीत-भीत ित या
महालात गे ले. इतर दासींना बाहे र घालवून ितने दार लावून घे तले आिण कठोर वराने
मला प्र न केला
‘तु ला िदवस गे ले आहे त!’
मी माने ने ‘होय’ हटले .
‘हा यिभचार–’
‘मी यिभचारी नाही. एका थोर ॠषीं या आशीवादानं –’
‘ॠषीं या आशीवादानं ? कोण ॠषी हा? याचं नाव, याचं गोत्र, याचं कुळ–
सां ग ना? बोल ना! आता का दातिखळी बसली तु झी? कुणी केली ही कृपा तु यावर?
कचानं ?’
ती सारी रात्र मी तळमळत काढली. माझे प्रेम हे पाप न हते . पण ते पाप
असले , तरी याचा पिवत्र कचाशी काय सं बंध होता? मला राहन
ू -राहन
ू वतःचाच राग
ये त होता! दे वयानी हे िवष ओकत असताना मी ग प का बसले ? ‘कचाचं नाव उगीच घे ऊ
नकोस, याचा यात काही काही सं बंध नाही!’ असे ितला ताडकन मी उ र का िदले
नाही?
ू -खोदन
ू मला नाही नाही ते प्र न
ते उ र मी िदले असते , तर ितने खोदन
िवचारले असते ! आिण मग–
कचाची मनोमन मा माग याखे रीज मला दुसरे काय करता ये णे श य होते ? मी

याची प्रेमळ मूती डो यांपुढे उभी केली. या मूतीपु ढे गु डघे टे कू न हात जोडून मी
याला हणाले ,
‘भाऊराया, मा कर, तु या या दुब या बिहणीला मा कर!’

२१
दुःखाचे सात समु दर् ओलांड यािशवाय आनं दाचे कधीही न सु कणारे फू ल
माणसाला िमळू नये , असाच जीवनाचा िनयम आहे काय?
प्रसूती या वे दनांनी मला मृ यू या दारात ने ऊन सोडले . ज म आिण मृ यू यांची
ती िविचत्र सां गड पाहन
ू माझी िवचारश तीच कुंिठत झाली. महाराजां या बाहुपाशात
जे शरीर णा णाला उमलत होते , फुलून जात होते , ते च आता दुःखाने पळापळाला
क हत होते , िव हळत होते ! वे दना सहन होईनाशा झा या, हणजे मी डोळे िमटू न घे ई;
पण ते िमटताना मला वाटे , आता पु हा आपले डोळे उघडणार नाहीत. हे कठोर, पण सुं दर
जग आप याला पु हा िदसणार नाही. आपले बाळ– ते कसे असे ल? तो मु लगा असे ल
का? दे वा, मला मरण यायचं च असे ल, तर ते या बाळाला पािह यावर ये ऊ दे – एकदा,
एकदा याला कुशीत घे त यावर ये ऊ दे !
अर यातला सं िधप्रकाश एकदम मावळला आिण िजकडे ितकडे काळोख
पसरावा, तसे झाले . पु ढे काय झाले , ते मला कळले नाही. मी डोळे उघडले , ते हा मला
वाटले , यु गायु गां या िनद्रेतून मी जागी होत आहे . दो ही दासी मा या कानां शी लागून
काही तरी कुजबु जत हो या; पण ते श द प्रथम मला नीट कळे नात! मात्र पाच-दहा
पळांतच या श दांतन
ू ित्रभु वन भ न टाकणारे सं गीत िनमाण झाले . मी ऐकत होते – मी
िजवाचे कान क न ऐकत होते . मा या दासी हणत हो या,
‘मु लगा झालाय्! मु लगा– मु लगा– गोरापान– गु टगु टीत– मु लगा–मु लगा!’
मा या बाळा या बारशाला फ त तीन माणसे होती. मी आिण मा या दोन
दासी. दे वयानी दु न सव ऐकत होती; पण शिम ठे ला मु लगा झाला, हे जणू काही ित या
गावीच न हते ! ितने उघड उघड मा याशी वै र पु कारले न हते ; पण मा यावर पाळत
ठे व याची यव था ितने केली होती. अशोकवनात काय चालले आहे , हे खडान्खडा ितला
कळत होते .
माझा बाळ– तो एका सम्राटाचा मु लगा होता. पण तो दुदवी शिम ठे या पोटी
ज माला आला होता. शृं गारले या पाळ यात घालून याचे नाव ठे व याचा समारं भ कोण
करणार? याचे नाव पु रवा ठे वावे , असे मा या मनात होते . महाराजां या पराक् रमी
पणजोबांचे नाव होते ते . पण या नावामु ळे दे वयानी या मनात नको तो सं शय िनमाण
होईल, अशी भीती मला वाटली; परं तु या नावाचा मोह मला पूणपणे सोडवे ना. मी याचे
नाव ठे वले पू ! ते ठे व याचा समारं भ केला महालाबाहे र या बागे त. मा या हातांचा
पाळणा– या पाळ या या वर टां गले या चं दर् ाचे खे ळणे – भोवताल या वृ वे लीं या
माळा– असे साजरे झाले ते बारसे !
पू ने माझे जीवन आनं दसागरात बु डवून टाकले . याचे िकतीही पापे घे तले , तरी
माझी तृ ती होत नसे . याला मूळचे च मोठे सु रेख जावळ होते . या जावळातून हात

िफरवताना नं दनवनात या फुलां या पायघड ां व न मी चालत आहे , असा भास मला
होई. पू ला भूक लागली, िप याकिरता मा या पदराशी तो झ बू लागला, हणजे मला
ू िपता-िपता तो मधे च थांबे. एखा ा वे ळी ‘फू ः’ क न दुधाचे थब
ब्र ानं द वाटे . दध
उडवून टाकी. ते थब या या गालां वर पडत. मग या गालांचे मु के घे ऊन मी याला
पु रे पु रे क न टाकी. या या गोिजरवा या बाळमु ठीत कुबे राची सं प ी होती. मा याकडे
टक लावून पाहणा या या या डो यांत दोन िचमु कले चं दर् होते . मला पाहताच या या
ओठां वर उमटणा या िचम या ि मतात वसं त ॠतूचे सारे वै भव हसत होते .
पू िदवसािदवसाने मोठा होऊ लागला. तो उपडा वळू लागला. रां गू लागला,
बसू लागला, काऊ-माऊंशी, फुलां शी, पाखरां शी, चांद यां शी याची मै तर् ी जमली.
तप चयला बसले या शु क्राचायांची गु हे बाहे र ये ऊन दशन दे याची वे ळ म ये
एकदा ये ऊन गे ली, हणे ! पण यदु आजारी अस यामु ळे या वे ळी दे वयानी गे ली नाही.
ती हि तनापु राबाहे र गे यािशवाय महाराजांचे दशन आप याला होणार नाही, हे मी
ओळखून होते ; पण मला या िवरहाचे दुःख जाणवत न हते ! पू या बाललीलांत मी
माझी सव दुःखे िवस न गे ले होते . मी फ त वतमानकाळात राहत होते , भूत-भिव याची
मला काळजी न हती...
सु खाचे िदवस हिरणा या पावलांनी पळतात का?
पू चा पिहला वाढिदवस जवळ आला. याच वे ळी दशन दे याकिरता गु हे तन
ू
बाहे र ये याचा शु क्रचायांचा िदवस पु हा आला. दे वयानी यांना नातू दाखिव याकिरता
िनघून गे ली. या िदवशी माझे मन एखा ा नववधूसारखे अधीर झाले . आज िदवस फार
रगाळत चालला आहे , असे मला वाटले . सं याकाळी मोठ ा उ साहाने मी केले ली
केशभूषा पू ने िवसकटू न टाकली. पिह यांदा– अगदी पिह यांदा मी या याकडे डोळे
वटा न पािहले . तो ऐकत नाही, असे पाहन
ू मी याला चापट मारली. पण लगे च माझे
मन मला खाऊ लागले . मी आसवांनी याला हाणले . अशा रड यातसु ा िकती सु ख
असते !
म यरात्र उलटू न गे ली, तरी भु यारातले महालाचे दार वाजले नाही– उघडले
नाही. मी िनराश झाले . महाराज मला िवस न गे ले, असे मला वाटले . आसवांनी माझी
उशी ओलीिचं ब झाली.
म यरात्र उलटू न दोन घटका झा या. ते गु त दार वाजले . हळू हळू सरकू लागले .
माझे प्राण डो यांत ये ऊन उभे रािहले . पु ढ याच णी मी– ढगात वीज िशरते ना, तशी
महाराजां या बाहुपाशात मी पडले .
दीघ िवयोगानं तरच ते मीलन– या मीलनात केवढा आनं द होता. आ हां ला खूप
खूप बोलायचे होते . पण बोलायचा प्रय न केला, तरी दोघां या त डून श द उमटत
न हता. तरीही आ ही खूपखूप बोलत होतो; डो यांनी नाही! अश् ं नी, पशाने .
महाराज िकती तरी वे ळ गाढ झोपले या पू कडे टक लावून पाहत बसले होते .
पण माझे दो ही हात हातांत घट् ट ध न ते हणाले ,
‘शमा, मला मा कर. आज तु या-मा या लाड या पू साठी मला काही करता

ये त नाही. पण उ ा-उ ा...’
मी यांना पु ढे बोलू िदले नाही.
दे वयानी मा यावर पाळत ठे व याची यव था क न गे ली होती. ित या
जा यात सापडायचे नाही, असे आ ही ठरिवले . महाराजांची भे ट रोज झाली, तर ती
मला काय नको का होती? पण तो मोह मी आवरला. चार-आठ िदवसांनी िमळणा या
यां या सहवासात मी समाधान मानू लागले .
एके िदवशी रात्री ते आले , ते हा पु जागा होता. मा या एका दासीने याला
बागे तली वे लीची फुले आप या िचमु क या हातांनी तोडायचा नाद लावला होता. या
िदवशी सं याकाळी ती दासी याला बागे त खे ळवीत होती. हळू हळू एकेक चांदणी
आकाशात उगवू लागली. हां हां हणतात आकाशात लखलखू लागले . ते न त्रांचे वै भव
पाहन
ू पू वे डावून गे ला. वे लीवरली फुले तोडायची याला सवय होती. तशीच ही
आकाशातली फुले तोडता ये तील, असे याला वाटले असावे ! तो दासींना आप याला
उं च उं च करायला खु णावून सां गू लागला. पण कुणी िकतीही उं च केले , तरी आकाशातली
न त्रे बालका या हाती कशी लागणार? पू याचाच हट् ट ध न बसला. रडून-रडून
याचे डोळे मु ठीसारखे सु जले . याला घास भरिवताना िचऊ, काऊ, माऊ वगै रे याचे
सारे िमत्र बोलावले . पण तो िशतालासु ा िशवला नाही. म यरात्रीपयं त मी याला
खां ावर घे ऊन थोपटीत होते ; पण तो खळीला आला होता. हट् टाने जागा रािहला होता.
महाराजांनी याला जागा असा पािहला, तो याच वे ळी. याला घे यासाठी
यांनी आपले हात पु ढे केले . पू ने यां याकडे णभर टक लावून पािहले . मा या
अं गाव न यां याकडे झे प घे त यासारखे केले . मग याचे यालाच काय वाटले , कुणाला
ठाऊक! माने ने नकार दे त याने एकदम महाराजांकडे पाठ िफरवली. महाराज आई या
खां ावर या या या या िचम या पाठमो या मूतीकडे पाहू लागले .
इत यात पू आप या िचमु क या हातांनी माझे त ड ध न ते वळवू लागला.
मला काही तरी दाखवीत होता तो! तो काय दाखवीत आहे , हे चटकन मा या ल ात
आले नाही. पण ते ल ात आले , ते हा मात्र–
कोप यात मी काढले ले महाराजांचे िचत्र होते . तो राहन
ू -राहन
ू या िचत्राकडे
आिण महाराजांकडे बोट दाखवीत होता. ते िचत्र महाराजांचे आहे , असे तो मला आप या
मु या वाणीने सां गत होता.
‘अरे , लबाडा!’ हणून महाराजांनी िकती वा स याने याचे चु ं बन घे तले . यांनी
िजथे याचे चु ं बन घे तले होते , ितथे च याचा पापा घे ताना मला कोण गु दगु या झा या!
या एकाच चु ं बनाने मला दोन रसांनी हाऊ घातले – शृं गाराने आिण वा स याने .
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दे वयानी परत आ यावर हे सु ख सरले . पण पू आता एकेक अ र बोलू लागला
होता. समु दर् मं थनातून अमृ त बाहे र ये ताना पाहन
ू दे व-दै यांना काय आनं द झाला
असे ल, याची क पना पू या त डातून एकेक अ र बाहे र पडू लागले , ते हा मला
आली. रोज सं याकाळी याला घे ऊन मी महाराजां या िचत्रासमोर बसू लागले . मी

याला या िचत्राला नम कार करायला लावी, आिण मग हणायला िशकवी– ‘त-त-,
‘त-त’. एखादे वे ळी तो हट् ट करी आिण दुसरे च काही तरी बोलू लागे ; पण ‘माझं बाळ
ते ’– हणून याला कुरवाळले आिण याचे भराभरा मु के घे तले , हणजे आप या आईला
काय हवे आहे , ते याला कळे . याने अगदी लवकर ‘तत, तत’ हणायला लागावे ,
एखा ा रात्री महाराजांना याने तशी हाक मारावी आिण हे सारे आपण पाहावे – ऐकावे ,
असे मा या मनात अने कदा ये ई. मग मला वाटे – दे वाने माणसा या मनाला क पने चे
पं ख िदले नसते , तर फार बरे झाले असते !
पू या जीवनात मी इतकी रमून जाई की, अं तमनात सलणा या श याची उ या
िदवसात मला आठवणसु ा होत नसे ! पण एखादा िदवस मोठा िविचत्र उजाडे !
तो िदवस असाच होता! पावसाळा सं पत आला होता, तरी सकाळपासून आभाळ
का याकुट् ट ढगांनी भ न गे ले होते , उगीच उदास वाटत होते . मा या एका दासीने
पू या चूळ भर या या खोडकरपणाचे करता-करता मा या लहानपणी या खोडया
सां गायला सु वात केली. ते सु खी, िनि चं त बाळपण मा या डो यांपुढे उभे रािहले . या
भा यवान बाळपणानं तर आले ले करं टे दासीपण–
मनाची एकेक जखम उघड झाली, वाहू लागली!
मन असे अ व थ झाले , की मी कचाची आिण या या धीर दे णा या श दांची
आठवण करीत बसे . ते वढ ाने मन ि थर झाले नाही, नान क न, कचाने दे वयानीला
िदले ले आिण या जलिवहारा या िदवशी चु कू न ने स यामु ळे मा याकडे आले ले ते लाल,
नाजूक व त्र– मी ने से.
या िदवशी मी तसे च केले .
अचानक सं याकाळ या वे ळी दे वयानीकडून मला बोलावणे आले . ‘मु लाला
घे ऊन ये ’ असा ितचा तातडीचा िनरोप होता. मी गडबडले . व त्र बदल याचे सु ा भान
रािहले नाही मला!
दे वयानीला आम या प्रेमरह याचा काही सु गावा तर लागला नाही ना? एखा ा
रात्री मला महाराज भे टायला आले असतील! ितने पाळत ठे वायला सां िगतले या
दासींपै की कुणी तरी ते आप या महालात नाहीत, असे पािहले असे ल! ती चु गली
ित यापाशी केली असे ल! असे ना! यात घाबर यासारखे काय आहे एवढे ?
राजकाजासाठी महाराज कुठे ही बाहे र गे ले असतील! ते वढ ाव न ते काही अशोकवनात
आले होते , असे िस होत नाही.

२३
भीत-भीतच मी राजवाड ावर गे ले. मी ने सले ले ते लाल अं शुक दे वयानीने
पािहले ; पण ित या कपाळाला काही आठी पडली नाही. मला बरे वाटले .
पू ला घे ऊन ितने मु ामच बोलावले होते मला! सामु िद्रक शा त्रात पारं गत
असले ला तो पूवीचा पं िडतच पु हा राजधानीत आला होता. मागे राजमाते ने याला
बोलावून आणले होते . ते हा माझा हात पाहन
ू तो हणाला होता,
ु
‘ही मु लगी फार ददवी आहे ! पण िहचा मु लगा िसं हासनावर बसे ल!’

आज या पं िडताची परी ा पाह याकिरता दे वयानीने िनराळीच यु ती योिजली.
यदु आिण पू हे अगदी स खे भाऊ िदसतील, असा वे ष ितने दोघां या अं गां वर
चढिवला. मग खूप खे ळणी दे ऊन या दोघांना आप या महालात खे ळायला बसिवले .
मु ले खे ळांत रं ग यावर योितषीबु वांना ितथे बोलावून आणले . यांनी या दो ही मु लांचे
ू डे पाहत ते हणाले ,
उजवे हात पु नःपु हा पािहले . डावे बिघतले . शे वटी यदक
‘हा मु लगा दुदवी िदसतोय्!’
दे वयानीने ओठ चावून मोठ ा क टाने आपला राग िगळला. मग पू कडे बोट
दाखवीत ती हणाली,
‘अन् हा?’
खूप वे ळ पू चा हात पाहन
ू ते हणाले ,
‘चक् रवती राजा होईल!’
अं गावर वीज कोसळावी, तशी दे वयानीची ि थती झाली. योितषीबु वांची
फिजती कर याकिरता ती हणाली,
‘अहो! हे दोघे भाऊ भाऊ आहे त! दोघे ही राजकुमार आहे त. यां या आयु यांत
इतका फरक कसा पडे ल?’
योितषी शांतपणे उद्गारला,
‘दै व ही मोठी अद्भुत श ती आहे महाराणी! या आकाशात शु क्राची चांदणी
चमकत असते , ितथून उ का पृ वीवर पडते आिण दगड बनते !’
योितषीबु वांना िनरोप ाय या गडबडीत दे वयानी होती. इत यात महाराज
अचानक महालात आले . यां याबरोबर यांचा िमत्र माधवही होता. महाराज िदसताच
‘त-त, त-त’ हणून पू यां याकडे जा याची धडपड क लागला. एकदा तर याने
यां याकडे झे प घे त यासारखे केले . मा या त डचे पाणी पळाले . दे वयानीने म ये च
क्
वराने ‘काय, ग! काय हणतोय् तो?’ असे मला िवचारले देखील! मी काहीच
बोलले नाही. सु दैवाने पू या या एका री मं तर् ाचा अथ कुणा याही ल ात आला
नाही!

२४
योितषीबु वा जाताच महाराजां शी एक श दसु ा न बोलता दे वयानी मला
हणाली,
‘माझं तु याशी थोडं काम आहे . ितकडं महाराजां या महालात आपण व थ
बोलत बसू या. नगरात मोठे नृ यकुशल कलावं त आले आहे त, यांची नृ यं क न
दाखवायचा ते आग्रह करीत आहे त. चल, पू लाही घे बरोबर.’
महाराजां या महालात मी पाऊल टाकताच दे वयानीने वतः या हाताने दार बं द
केले . मी मनात चरकले . मं चकावर बसून कठोर वराने ितने मला िवचारले ,
‘शिम ठे , तू माझी दासी आहे स, हे तु या ल ात आहे ना?’
मी नम्रते ने होकाराथी मान हलिवली.
‘दासींचे पु कळ दोष मी पोटात घालते –घालीन. पण कुणाही दासीचा
यिभचार...’

‘मी यिभचारी नाही!’
ती िवकट हा य करीत उद्गारली,
‘नवरा नसले या बाईला मूल होतं , िन तरी ितला कुणी यिभचारी हणता कामा
नये ! चां गला याय आहे हा!’
‘एका ॠषीं या कृपे नं मला पू झाला आहे !’
‘ या ॠषींचं नाव?’
‘नावाशी काय करायचं य् जगाला?’
‘अस या भाकडकथा जगाला ख या वाटत नाहीत. हणून जग नावाची चौकशी
करतं !’
‘शु क्राचाय मे लेली माणसं सं जीवनी मं तर् ानं िजवं त करीत असत! हीसु ा
भाकडकथाच का?’
सं तापून दात-ओठ खात ती हणाली,
‘म तवाल पोरी! तु झं म तक िठकाणावर आहे का? लहान त डी मोठा घास
घे तला, की तो घशात अडकू न डोळे पांढरे होतात, हे िवस नकोस. यां या तप चयचा
ित्रभु वनाला दरारा वाटतो, ते माझे बाबा कुठं आिण तु यासार या दासीचे पाय
चाटणारा हा भु कड ॠषी कुठं ! सां ग, तु या या चोरट ा िप्रयकराचं नाव सां ग.’
‘मी सां गणार नाही.’
‘मी महाराणी आहे . माझी अव ा केलीस, तर मी दे ईन, ती िश ा तु ला भोगावी
लागे ल. उ ा दरबार भरिवणार आहे मी! या दरबारात यिभचािरणी हणून तु ला मी उभी
करणार आहे . ितथं तु झं पािव य तु ला सवांना पटवून ावं लागे ल. तू लोकांची खात्री
क शकली नाहीस, तर– हे लाल व त्र तू ने सली आहे स, ते चां गलं केलं स. वध तं भाकडे
जाय या वे ळी माणसाला तांबडं व त्रच ने सावं लागतं !’
मा या डो यांपुढे काजवे चमकू लागले . दे वयानीचा पु ढचा श दसु ा न ऐकता
इथून चालते हावे , मग पु ढे काय हायचे असे ल, ते होवो, असा मी मनाशी िन चय
केला. पू ला घट् ट छातीशी ध न मी दाराकडं धावले .
‘कुठं चाललीस?’ या दे वयानी या श दांनी माझे पाऊल मध या मधे जाग या
जागी थांबले . ित या श दांत अघोरी मां ित्रकाची अद्भुत श ती होती!
‘महाराज! महाराज!’ हणून खूप मोठ ाने ओरडावे , असे मला वाटले –िकती
िकती वाटले ! पण मा या त डून श दच बाहे र फुटे ना! लगे च मनात आले , महाराज
मा या मदतीला धावून आले , तर हे सारे प्रकरण भयं कर भडकेल! जे रह य आपण इतके
िदवस मोठ ा क टाने लपवून ठे वले आहे , हे णाधात च हाट ावर ये ईल. दे वयानी या
अं ध या आिण अमयाद रागाला महाराज बळी पडतील. शु क्राचाय यांना एखादा
िविचत्र शाप दे तील–
अस या कोिप ट ॠषी या शापाने दगड बनले या िकंवा जनावर झाले या
िकतीतरी त्री-पु षां या कथा लहानपणापासून ऐकत आले होते . ती भयानक दृ ये
मा या डो यांपुढे उभी रािहली.
सारे दुःख आिण सारी भीती िगळू न मी एखा ा खांबासारखी त ध उभी रािहले .
दे वयानीने मला आप या मागून ये यािवषयी खूण केली. मी ित यामागून चालू
लागले . ती महाला या पूवकड या िभं तीकडे गे ली. ती िभं त हुबे हब
ू इतर िभं तीसारखी

िदसत होती. पण ित यात कुठे तरी गु त कळ होती–अशोकवनात यासारखीच दे वयानीने
ती कळ दाबताच दार उघडले ,
‘चल, हो पु ढं !’ ती उद्गारली.
एखा ा मं तर् मु ध माणसाप्रमाणे मी या भु यारा या पाय या उत लागले .
मा यामागून ती एकेक पायरी उतरत होती.
या भु यारातून ती मला कुठे ने णार आहे , माझे काय करणार आहे , ते मला कळे ना.
पण ते भु यार फार लांब न हते . या या दुस या टोकाला एक तळघर होते .
दे वयानी मा याकडे वळू न हणाली,
‘आत जा. चां गला एकांत आहे या तळघरात. हवं तर, तु या या चोरट ा
िप्रयकराला बोलीव इथं मनसो त सु ख लु टायला! मात्र एक गो ट ल ात ठे व.
आप या िप्रयकराचं नाव सां गायचं , की नाही, याचा िनणय आज रात्री तु ला घे तला
पािहजे . तो िप्रयकर ॠषी आहे ना? मं तर् बळानं ये ईल तो इथं ! तो आला नाही, तर
या या पोराचा स ला घे ! मी सकाळी ये ईन. या वे ळी तु या िप्रयकराचं नाव
सां िगतलं स, तर ठीक आहे ; नाही तर नगरात दवं डी िपटवीन–सं याकाळी दरबार भरवीन,
यात तु या यिभचाराची चौकशी करवीन, आिण–’
बोलता-बोलता ती थांबली. मग नु सती हसली. या हस यात हालाहलाचा अक
काठोकाठ भरला होता. लगे च कृित्रम मृ द ू वरात ती हणाली,
‘इथं कुणी तप चयला बसला ना? हणजे या या से वेला आ ही कुणाला तरी
ठे वतो. तसा एक पहारे करी ठे वणार होते मी! पण तो तु या स दयाला भु लेल आिण उ ा
सकाळी िप्रयकर हणून याचं नाव सां गायला तू मोकळी होशील! हणून मी इथं आज
कुणालाही ठे वणार नाही. मात्र एक गो ट िवस नकोस. फ त चार प्रहरांचा अवधी
आहे आता. खरं सां ग. खरं सां ग, तु या या मु ला या हातावर चक् रवितपदाची ल णं
कशी आली?’
मी शांतपणे उ रले ,
‘ॠषीं या आशीवादानं !’
‘मग याच ॠषीं या आशीवादानं या तळघरातून रात्री तू गु तही होशील!’
‘होईन ना! यात अश य असं काय आहे ? अशोकवनातून यित म यरात्री
नाहीसा झाला, ते ठाऊक आहे ना? दुथडी भरले या यमु ने या पा याव न तो चालत
गे ला, हणे ! मीही तशीच या तळघरातून–’
प्राण गे ला, तरी हरकत नाही, पण दे वयानीला शरण जायचे नाही, या ई यने मी
सु चेल ते बोलत रािहले . पण ती जे हा तळघराचे दार लावून घे ऊ लागली, ते हा माझा
सारा आवे श एका णात ओसरला. वाटले , धावत जावे , ते दार मागे ओढावे , दे वयानीचे
पाय धरावे त आिण ितला हणावे ,
‘माझा हवा तो छळ कर, माझा प्राण घे . पण माझं बाळ–याचे हाल क नकोस.
ग! या तळघरात, या अं धारात–’
या अं धारात मी यु गे या यु गे बसले आहे , असे मला वाटत होते . काळोखाला
िभऊन पू रडू लागला. याला मी पदराखाली घे तले . आपली आई आप याजवळ आहे ,
या भावने ने माझे पाडस थोड ा वे ळाने िवश्र ध मनाने मा या मांडीवर झोपी गे ले.
पू ला आई होती, ितचा आधार होता. पण मला–

प्र ये क ण मला खायला ये ऊ लागला. तळघरात अं धार हळू हळू िकंिचत िवरळ
होऊ लागला. मग या अं धारात कुणी तरी हालचाल करीत आहे , असा भास झाला. तो
भास होता? छे ! मला काहीच कळे ना.
ती एक त ण त्री असावी! कोण असावी बरे ती? मा यासारखीच या तळघरात
बळी गे लेली एखादी दुदवी प्रणियनी? ती कोण होती? ती काय शोधीत होती?
मा या मनात आले , िवचार करक न आप याला वे ड लागावे , हणून तर
दे वयानीने इथे आप याला डांबन
ू ठे वले नसे ल!
या लहानशा खोली या चार िभं ती िकती िकती भयं कर गो टी सां गू लाग या!
कामु क राजाचे प्रेम, सवतीचा म सर, घरा या या प्रित ठे किरता केले ला खून, अश्राप
त णींना पाजे लेले िवषाचे याले –
िभं तीवर धाड् धाड् डोके आपटू न कपाळमो
क न यावा आिण या
यमयातनांतन
ू मोकळे हावे , असे मा या मनात आले . आ मह ये या िवचाराने भारावून
जाऊन मी उठू लागले . पण मला उठता ये ईना. पू मा या मांडीवर झोपला होता. याची
झोपमोड होईल–
परमे वराने िकती नाजूक, पण िकती दृढ पाशाने मला या जगाशी बां धन
ू टाकले
होते !
एकदम खोलीत कुठन तरी प्रकाश चमकू न गे ला. मी दचकू न वर पािहले .
कोप यात अगदी उं चावर हवा ये यासाठी एक िखडकी ठे वली होती. बाहे र उं चावर िवजा
चमकत असा यात. तो चकचकाट या िखडकीतून–
या प्रकाशाने मला धीर आला. मी कचाची आठवण क लागले . या
प्राणसं कटात याची आठवण क न दे णारे ते आवडते व त्र मा या अं गावर होते . मी
सु दैवी आहे , असे मला वाटू लागले . माझे मन शांत झाले . पू ला पोटाशी घे ऊन मी
जिमनीवर झोपले . हळू हळू माझा डोळा लागला.
मी जागी झाले , ते दारा या आवाजाने . प्रथम वाटले , हे सारे व नच आहे . पण
ते व न न हते . तळघराचे दार कुणीतरी उघडले होते .
आशा आिण भीती यां या कात्रीत मना या िचं धड ा होऊ लाग या. माझी
मु तता करायला कुणी आले असे ल, की–
दे वयानीच िवषाचा याला हातात घे ऊन पु हा आली नसे ल ना?
िवजे चा मोठा चकचकाट झाला. या प्रकाशात मला आत आले या य तीची
ओळख पटली. ते महाराज होते . जवळ ये ऊन यांनी मा या खां ावर हात ठे वला. ते
मा याशी काही काही बोलले नाहीत. ते दाराकडे चालू लागले . मी पू ला घे ऊन
यां यामागून एकेक पाऊल टाकू लागले .
आ ही झटकन वर महालात आलो. महाला या दि णे कडील िभं तीला कुठे तरी
असले ली कळ महाराजांनी दाबली. महाराज पु ढे झाले . यां यामागून मी चालू लागले .
या सा या गडबडीत पू जागा झाला होता. ‘त-त, त-त!’ हणून तो महाराजांना हाक
मारीत होता. या या त डावर हात ठे वून मी याला ग प करीत होते .
भु यारातून भरभर चालत आ ही अशोकवनाकडे आलो. भु यारातून महालात
ये याचे दार महाराजांनी उघडले . ते मला हणाले ,
‘आता णभरही इथं राहू नकोस. तु या दासींशीसु ा यातलं काही बोलू नकोस.

बाहे र रथ उभा असे ल. या रथात बै स. माझा िमत्र माधव या रथातून तु ला– जा, जा,
लवकर जा!’
बोलता-बोलता यांचे डोळे भ न आले . भर या डो यांनीच यांनी माझे चु ं बन
घे तले . यांचे अश् मा या गालावर पडले . पू चे म तक यांनी थोपटले , आिण एकदम
भु याराचे दार लावून घे तले .
मा या दासी गडबडून गे या हो या. मला शोधीत हो या. पण यां याशी
अवा रसु ा न बोलता मी बाहे र आले . महाराजांनी सां िगत याप्रमाणे ितथे एक रथ
उभा होता. मी या रथात बसले . रथ धावू लागला.
सारथी घोड ांना एकसारखा चाबूक मारीत होता. घोडे भरधाव धावत होते .
आकाशात ढगां या पाठीवर िवजांचे चाबूक कडाडत होते . ढग िखं काळत होते .
आ ही नगराबाहे र पडतो, न पडतो, तोच मु सळधार पाऊस सु झाला. हां हां
हणता सृ टीने रौद्र व प धारण केले . उ ा सकाळी शिम ठा तळघरात नाही, असे
पाहन
ू दे वयानी असे च अकांडतांडव करील असे ल, या िवकल मनःि थतीतही मा या
मनात आले .
रथ धावत होता. शे वटी मागा या बाजूला असले या एका पड या
दे वालयापाशी तो थांबला.
‘महाराणी–’ मा या कानां वर श द पडला. आवाज ओळखीचा वाटला. पण मला
या सं बोधनाचा अथच कळे ना! मी ग प बसले . पु हा तीच हाक आली. सार याशे जारी
बसून ओलािचं ब झाले ला माधव मलाच हाक मारीत होता, ‘महाराणी... ’
या हाकेने माझे अं ग पु लिकत झाले . डोळे िमटू न या हाकेचा आनं द मी णभर
मनसो त उपभोगला.
माधव हणत होता,
‘महाराणींनी इथं उतरावं !’
‘महाराजांची तशी आ ा आहे ?’
‘होय, कुणालाही, कसलीही शं का ये ऊ नये , हणून रथ घे ऊन मी लगे च
राजधानीकडे परत जाणार आहे . महाराणींनी पु हा हि तनापु रात ये ऊ नये ; यात धोका
आहे , असं –’ बोलता- बोलता तो थांबला.
पू ला घे ऊन मी रथातून उतरले . महाराणीला पावसाचा अिभषे क होत होता.
भावी चक् रवती राजावर िवजा चव या ढाळीत हो या.
मी माधवाला हटले ,
‘महाराजांना माझा िनरोप सां गाल?’
‘काय?’
‘शिम ठा सदै व आप या दयात महाराजां या पावलांची पूजा करीत राहील.
मृ यू या दारातसु ा! यांची आ ा ती कधीही मोडणार नाही. आिण–’
‘आणखी काय?’
‘आिण माझा पू कुठं ही असला, तरी या या म तकावर यांचा वरदह त सतत
असावा! महाराजां या आशीवादानं –’
मला पु ढे बोलवे ना. िभजून िचं ब झाले या पू ला पोटाशी ध न मी हटले ,
‘चला, बाळराजे ! चला. नवी सृ टी िनमाण करणारा पज य तु हां ला सोबत करीत

आहे . आकाश उजळवून टाकणारी वीज तु म या आई या हातात या िद याचं काम करीत
आहे . या पज यापे ाही शीतल हायला चला, या िवजे पे ाही ते ज वी हायला चला!’

***

भाग ितसरा

ययाित
१
दे वयानीचे पिहले नृ य सं पले .
गौरवदशक टा यांचा कडकडाट झाला. तो थांबला, न थांबला. तोच मे घांचा
गडगडाट ऐकू ये ऊ लागला. दे वयानी आिण मी राजवाड ातून नृ यशाळे कडे आलो,
ते हाच आकाश का याकुट् ट ढगांनी भ न गे ले होते . दे वयानी या मनातही ितत याच
का याकुट् ट िवचारांचे थै मान सु असावे !
‘शिम ठे ला तु झी नृ यं पाह यासाठी ठे वून का घे तलं नाहीस?’ असे मी ितला
िवचारले .
ती हसत हणाली,
‘मी फार आग्रह केला ितला, पण ितला बरं वाटत न हतं ! हणून ती
सं याकाळीच अशोकवनात परत गे ली!’
पण माझा सं शय मला ग प बसू दे ईना. दे वयानी या डो यांत कसला तरी आसु री
आनं द चमकत होता! का याकुट् ट ढगांतन
ू चमकणा या िवजे सारखा!
मी माधवा या कानात कुजबु जलो. तो रथ घे ऊन अशोकवनात जाऊन आला.
शिम ठे या िव वासू दासीकडे याने चौकशी केली. ती अजून परतली न हती!
दे वयानी या मनात काही तरी काळे बे रे आले आहे , ती कपटाने शिम ठे ला नाहीशी क
पाहत आहे , अशी माझी खात्री झाली. मी िवचार क लागलो.
‘ितनं कुठं बरं लपवून ठे वलं असे ल ितला?’
एकदम राजवाड ातले ते भु यार–आईने अलकेला िवष दे ऊन िजथे ठे वले होते , ते
भु यार मला आठवले . प्र ये क महाराणीला या भु याराची परं परे ने मािहती िमळत असावी!
शिम ठे ची सु टका कशी करावी–
दे वयानीचे वसं तनृ य सु होत होते . राजधानीत आले या काही मोठमोठ ा
कलावं तांनी ित या नृ यकौश याची कीती कणोपकणीं ऐकली होती. रा सरा यात ही
मं डळी गे ली, ते हा तर ‘गु क या दे वयानी इथं असती, तर तु म यांत या नतकनतकींना ित यापु ढं नृ य कर याचा धीरसु ा झाला नसता!’ असे खु वृ षपवामहाराज
हणाले होते . साहिजकच सवांना दे वयानीची नृ यकला डोळे भ न पाह याची इ छा
होती. माझा अ यास आता सु टला आहे , असे सां गन
ू ितने प्रथम पु कळ आढे वेढे घे तले ;
पण शे वटी ितचा अहं कार जागृ त झाला. रात्रीचा ितसरा प्रहर होईपयं त दे वयानी
नृ यशाळे त असणार, हे आता उघड होते .
समोर सु असले ले वसं तनृ य करताना दे वयानी िकती सुं दर, िकती कोमल, िकती
िन पाप िदसत होती! पण याच वे ळी ित या अं तरं गात केवढी क् र त्री आप या भीषण

क पनातांडवात िनम न झाली असे ल! माणूस हा दे व आिण रा स यांचा िकती िविचत्र
सं कर आहे !
वसं ता या पिह या पशाबरोबर पालवणारी, मग फुलणारी, मग आप याच
सु गंधा या धुं दीने बे भान होऊन वसं तवायूबरोबर नाचू लागणारी लितका दे वयानीने उ म
रीतीने आप या नृ यातून प्रगट केली. ित या पजणांची छुमछुम कोिकलकू जनासारखी
वाटत होती, शे वटी ती लता जवळ या वृ ाला िमठी मा न या या खां ावर मान
ठे वते आिण प्रणया या ब्र ानं दात शांतपणे झोपी जाते , हे ितने िकती नाजु कपणाने
सूिचत केले !
माणसातला कलावं त या यापे ा अगदी िनराळा असतो का? वसं तनृ यातून
प्रणयभावने चे िविवध रं ग प्रगट करताना दे वयानी कशी धुं द होऊन गे ली होती! ती
दे वयानी रािहली न हती. अं तबा ती प्रणियनी झाली होती; पण ितचे हे मृ दुमधु र प
मी कधीच पािहले न हते . एकांतात या परम सु खा या णी ती दुसराच कसला तरी
िवचार करीत आहे , असे वाटे . ित या आिलं गनात शिम ठे या उ कटते चा अनु भव मला
विचतच आला असे ल! चु ं बन दे तानादे खील ती मा यापासून काही तरी लपवून ठे वीत
आहे , असे मा या मनात ये ई.
कलावं त हणून ती प्रणियनी होऊ शकत होती; पण प नी या भूिमकेव न
प्रणियनी होणे ितला कधीच साधले नाही. असे का हावे बरे ? का माणसाने एक प
असूच नये , असा याला िनयतीचा शाप आहे ? याचे मन दुभंगले ले नसे ल, तर तो दुःखी
होणार नाही, हणून ब्र दे वाने च हा शाप या या ललाटी िलहन
ू ठे वला आहे काय?
वसं तनृ यातून ती ‘उमाचिरत’ हे नृ य क न दाखिवणार होती. यात
द य ात या सतीपासून िभ लीण बनून रागावून िनघून गे ले या शं कराला
भु लिवणा या पावतीपयं त अने क दशने होती. या सव प्रसं गांची नृ ये ती क न
दाखिवणार होती.
मी आत गे लो. वसं तनृ य अितशय सुं दर झा याचे दे वयानीला सां िगतले . ती
नु सती हसली. एखा ा िनरागस बािलकेसारखी! ती या वे ळी कले या जगात होती,
कलावं ता या धुं दीत होती.
मी हळू च नृ यशाळे बाहे र आलो. माधवाला मी आधीच बाहे र पाठिवले होते . तो
रथ घे ऊन उभा होताच! याने मला राजवाड ावर सोडले . लगे च तो अशोकवनाकडे
िनघून गे ला. दे वयानी या वृ दासीची मी मूठ दाबली. ितचे त ड उघडले . माझा तक
बरोबर होता. शिम ठा तळघरातच होती. नु सती शिम ठाच न हे –पू ही! मा या अं गावर
काटा उभा रािहला.
दे वयानी हाता या दासीला डो यांत ते ल घालून महालावर नजर ठे वायला
सां गन
ू गे ली होती. राजवाड ा या ारर कांना जाताना ती काही बजावून गे ली होती,
असे ही ती दासी हणाली.
पाय या उत न तळघराकडे जाताना माझी छाती धडधड करीत होती. याच
जागी आईने अलकेला िवष दे ऊन जगातून नाहीसे केले होते . आता याच जागी दे वयानी
शिम ठे चा प्राण घे याचा प्रय न करीत आहे ! अलका– ती गोड सोने री केसांची िन पाप
मु लगी! मा यापायी– िन आता?
िवचार करायला वे ळ न हता. पळणारे प्र ये क पळ जीवन आिण मरण यां या

सीमारे षे व न धावत होते . शिम ठे ला तळघरातून काढून घाईघाईने भु यारा या वाटे ने मी
अशोकवनाकडे ने ले. भु यारा या अगदी वर या पायरीवर उभे राहन
ू शिम ठे ला िनरोप
दे ताना मा या दयाचे तु कडे झाले ! वाटले , काळाला हात जोडून प्राथना करावी–
‘थांब, थोडा थांब, अशी घाई क नकोस. या िन पाप अभािगनीकडे पाहा! या
िनरागस अभकाकडे पाहा!’
पण काळ कुणासाठी थांबला आहे ? शिम ठे ला जवळ ओढून, घट् ट घट् ट
बाहप
ू ाशात लपे टून टाकावे , या आिलं गनाचा दोघांनाही कधी िवसर पडणार नाही, असे
आिलं गन ितला ावे आिण या चु ं बनाची मृ ती मृ यू या णीही आ हां ला आनं दाने
पु लिकत करील, असे ितचे चु ं बन यावे , या इ छे ने मी याकू ळ होऊन गे लो.
–आिण ते अजाण अभक! पोरा, माग या ज मी असे काय पाप केले होते स,
हणून सम्राटा या पोटी ये ऊन एखा ा गु हे गारा या मु लाचे िनराधार आयु य तु या
वाट ाला यावे ? तु या हातावर चक् रवितपदाची िच हे आहे त, हणून आज सं याकाळी
योित याने सां िगतले आिण यानं तर अव या दोन प्रहरां या आतच एखा ा भणं ग
िभका या या पोराप्रमाणे तु ला नगराबाहे र पडावे लागत आहे !
पू ला एकदा जवळ यावे , असे मला फार-फार वाटले ; पण याला जवळ
घे त यावर पु हा दरू करणे कसे श य होते ? मन घट् ट क न मी शिम ठे ला िनरोप िदला.
त डाने नाही– ओठांनी, डो यांनी, अश् ं नी!
नृ यशाळे त परत ये ताना एक सुं दर र नमाळ घे ऊन मी आलो, ते हा दे वयानीचे
िभि लणीचे नृ य चालले होते . सव प्रे क रं गन
ू गे ले होते . िभ लीण कटा ांनी शं कराला
णो णी िव करीत होती. मोहक हालचालींनी उ मािदत करीत होती. याने थोडीशी
लगट केली, की गोड िगरकी घे त या यापासून दरू जात होती. िप्रयकराला खे ळिव याचे
आिण सु खिव याचे सव प्रकार दे वयानीला अवगत होते ; पण ते कलावं त हणून!
मा याशी हे खे ळ ती कधीच खे ळली नाही! का? असे का हावे ?
नृ य सं प यावर दे वयानीला िवसावा िमळावा, हणून मधे इतरांची नृ ये झाली.
शे वटी दे वयानीचे वषानृ य सु झाले . वसं तनृ यात मु ध प्रणयाचा आिव कार होता. या
नृ यात उ म प्रणय प्रकट करायचा होता. पण दे वयानीचे हे नृ यसु ा सु रेख वठले ;
पु हा ते च कोडे मा यापु ढे उभे रािहले . दे वयानीचा हा सारा उ माद एकांतात कुठे जातो?
झुळझुळते पाणी गोठू न जावे , तशी ती मा या बाहुपाशात भावनाशू य होते , असे का
हावे ?
नृ याला रं ग चढला होता; पण मी मात्र यात रं गू शकलो नाही. माझे सारे ल
माधवा या वाटे कडे लागून रािहले होते . तो अजून कसा परत आला नाही? याचा रथ
कुणी अडवला असे ल काय? ते श य नाही. राजमु दर् ा या याजवळ आहे . मग याला
परत यायला इतका उशीर का हावा? कदािचत रथातून उतरताना शिम ठा रडू लागली
असे ल! हळ या मनाचा माधव! तो ितची समजूत घालीत बसला असे ल! कदािचत तो
ितला परत घे ऊन ये ईल! तसे झाले , तर– तर दे वयानीसार या चं िडके या हातून ितची
सु टका कर याकिरता केले ले सारे प्रय न वाया जातील!

एका से वकाने हळू च नृ यशाळे कडे ये ऊन राजमु दर् ा मा या हातात िदली.
नगराबाहे र दरू – या पड या दे वळापाशी– माधव शिम ठे ला सोडून परत आला, हे उघड
झाले . माझे मन थोडे ि थर झाले .
वषानृ य सं पले . सा या कलावं त-प्रे कांतन
ू गौरवदशक टा यांचा कडकडाट
झाला. दे वयानी सवांना अिभमानपूवक अिभवादन करीत होती. इत यात मी उठलो
आिण ित या ग यात र नमाळ घालीत कलावं तांना उ े शन
ू हणालो,
‘हे पतीनं केले लं प नीचं कौतु क नाही. हा एका सामा य रिसकानं एका
असामा य कलावं ताला िदले ला लहानसा नजराणा आहे !’
सारी नृ यशाळा हा ययु त टा यांनी आिण आनं दक लोळांनी िकती तरी वे ळ
िननादत रािहली!
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दुस या िदवशी दे वयानी फार उिशरा उठली. ती अगदी गळू न गे ली होती.
रात्री या नृ याचा ित यावर फार ताण पडला होता.
ती सारी प्रसाधने आटपून मा या महालात आली. मग िखडकीतून बाहे र
डोकावून पाहत ती हणाली,
‘मोठी सुं दर सकाळ आहे ! पाहावं तरी!’
मी िखडकीपाशी जाऊन उभा रािहलो.
ती हसत मला हणाली,
‘रात्री महाराजांनी ती र नमाळ मा या ग यात घातली ना? ते हा असा आनं द
झाला मला! पण खरं सां ग?ू ’
‘हं !’
‘ या र नमाळे नं काही माझं समाधान झालं नाही!’
‘तू हि तनापूरची महाराणी आहे स. कुबे रापाशी असले ला अलं कारसु ा तु ला
िमळू शकेल!’
‘तसलं काही नकोय् मला!’ पु हा बागे त उमलले या फुलांकडे टक लावून पाहत
ती हणाली, ‘बायकांचं मन पु षांना कळत नाही, हे च खरं !’
‘ यांनी ते उघड क न दाखवावं ! मग तरी ते कळे ल, की नाही?’
मोठे मोहक ि मत क न ती हणाली,
‘माझी एक इ छा आहे !’
‘सां ग ना!’
‘बागे त िकती-िकती सुं दर फुलं फुलली आहे त! यांतली महाराजांना आवडतील,
ती यांनी खु डावीत! खूप-खूप! मी या फुलांची वे णी करीन, हार गु ं फीन. ती वे णी
महाराजांनी वतः मा या केसांत माळावी. तो हार मी वतः महाराजां या ग यात
घालीन– पोरकट आहे ही माझी इ छा, पण–’
ती मला बाहे र का घालवीत आहे , हे मला कळले . मनात या मनात हसत मी
खाली बागे त गे लो. पु कळ फुले खु डली.
बराच वे ळ झाला, तरी दे वयानी बागे त आली नाही.

उ हे तापू लागली.
मी परत महालात आलो. दे वयानी ितथे न हती. या हाता या दासीला आप या
महालात ने ऊन दारे लावून ती बसली होती. राजवाड ात या इतर दासी नावाला आपली
कामे करीत हो या; पण यांचे सारे ल दे वयानी या महाला या बं द दाराकडे आहे , हे
उघड-उघड िदसत होते . वादळी पावसाला िभऊन िचम या अं ग चो न कुठे तरी आसरा
शोधतात ना? सा या दासींचे डोळे तसे िदसत होते .
ितस या प्रहरी दे वयानी मा या महालात आली. ितचा चे हरा पार उत न गे ला
होता. ितने एकदम तु टकपणाने मला िवचारले ,
‘काल नृ यशाळे तून महाराज मधे च वाड ावर आले होते ?’
‘हो!’
‘ते का?’
‘तु झं वसं त-नृ य पािह यावर ती र नमाळे ची क पना मला सु चली!’
मा या मु दर् े कडे बारकाईने पाहत ती हणाली,
‘शिम ठा नाहीशी झाली, हे महाराजांना कळलं का?’
‘शिम ठा नाहीशी झाली? कशी?’
‘अशोकवनातून पळू न गे ली ती!’
‘कुठं गे ली ती?’
‘पळू न जाणारं माणूस, आपण कुठं जातो, हे सां गन
ू जात नाही!’
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दे वयानीचा डाव ित यावर उलटला होता. छे ! मी उलटिवला होता. िवजयाचा
उ माद म ापे ाही िवल ण असतो. सं याकाळपयं त मी या धुं दीत होतो. कुठे गे लो
नाही– माधवाकडे सु ा! काही केले नाही. पण– ितचा पराभव के याचा आनं द िकती
णभं गुर आहे , हे चार प्रहरांनंतर मला कळू न चु कले .
िदवस मावळला. रात्र पडू लागली. आजची रात्र काल यासारखी वादळी
न हती. ितने आपली चं िडकेची भूिमका पूणपणे बदलली होती. एखा ा मु ध
प्रणियनीप्रमाणे सल ज वृ ीने ती आकाशा या रं गमहालात प्रवे श करीत होती.
मं िदरात ये ता-ये ता ही सुं दर रजनी एकेक र नदीप लावीत होती.
प्र ये क चांदणीबरोबर शिम ठे ची एकेक आठवण मा या मनात फुलू लागली. हां हां हणता मन अने क मधु र, उ मादक मृ तींनी गजबजून गे ले. या आठवणी मनाला
सु खवीत हो या. मनाला दुखवीत हो या. काही वे ळाने याचे काटे च अिधक बोचू लागले .
म यरात्र झाली, तरी मं चकावर या मृ द ू श ये वर मी तळमळत पडलो होतो. काही
के या या आठवणी माझी पाठ सोडीनात. मधाचे पोळे काढणा या माणसाला दं श क न
मधमा या पु रे पूर क न सोडतात ना, तशी या मृ तींनी माझी ि थती केली.
काली रात्री शिम ठे ची सु टका करताना आपण मोठे शतकृ य करीत आहो, या
गोड भ्रमात मी होतो. तो भ्रम आता पार लोप पावला. कालची रात्र पु नःपु हा मा या
मनाला दं श करीत िवचारीत होती :

‘िजला बाहुपाशात घे ताना तु ला ब्र ानं द होत होता, ती शिम ठा या वे ळी कुठं
आहे ? तू महालात या मं चकावर आहे स! पण ती? बघ, िनदया, थोडी क पना क न बघ;
पाहा, िन ठु रा, डोळे उघडून पाहा. एक िनजन माळावर ती अभािगनी धरणीवर झोपली
आहे . तु या अं तःकरणाइत या कठोर असले या दगडाची उशी क न ती दुदवी
प्रणियनी िवश्रांती घे याचा प्रय न करीत आहे . या उशीला ती अश् ं नी हाऊ
घालीत आहे . ‘माझी ना? माझी ना?’ हणून आप याला दयाशी कवटाळू न धरणा या
िप्रयकराचं मन आप याला वादळात वा यावर सोडताना द्रवलं नाही! मग या
पाषाणाला कसा पाझर फुटणार! तो कसा मऊ होणार? असं ती आपलं समाधान क न
घे त आहे . यांची असं य वलं त चु ं बनं घे ऊन तु झी तृ ती होत नसे , ते ितचे नाजूक ओठ
आिण कोमल गाल आता अं गाला झ बणा या चाव या वा यांचं खे ळणं होऊन बसले
आहे त. पाहा, िनघृ णा, नीट डोळे उघडून पाहा. पू ला थं डी बाधू नये , हणून, याला
आपली सारी-सारी ऊब िमळावी, हणून, ती कशी धडपडत आहे ! आिण तू? इथं आप या
महालात परां या श ये वर पडला आहे स तू! हे च का तु झं शिम ठे वरील प्रेम? हे च का
तु झ पू िवषयीचं वा स य? तु या जागी कच असता, तर– तर काल रात्री या वादळात
वतः रथ हाकीत शिम ठे ला घे ऊन तो हसत िहमालयाकडे िनघून गे ला असता!’
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‘तु या जागी कच असता, तर!’
िकती िविचत्र क पना होती ही! कच आिण ययाित! िकती िविचत्र तु लना होती
ही! पण तु लने मुळे कचा या अने क आठवणी मा या मनात जा या झा या. अं िगरस
ॠषी या आश्रमातली ती आमची पिहली भे ट! मी या सुं दर पाखरावर बाण सोडणार
होतो. पण कचाने मला तो सोडू िदला नाही! मी हटले ,
‘ या पाखराचे रं ग फार आवडले आहे त मला!’
याने उ र िदले ,
‘मोठा रिसक िदसतोस तू! पण यानं तु ला रिसकता िदली, यानं च या पाखराला
जीव िदला आहे , हे िवस नकोस!’
माझा पू ! ते सु ा असे च एक िन पाप, िचमणे , सुं दर पाख होते ; पण काल
रात्री याला मी–
आश्रमातली ती िचमु रडी पोरगी! कचावर भारी जीव होता ितचा! अधवट
उमलले ली एक कळी खु डून कचाला ायला िनघाली ती! पण कचाने ती ितला खु डू िदली
नाही. ितचा हात हातात घे ऊन तो हणाला होता,
‘बाळ, तु झी ही सुं दर भे ट मला पोचली, पण ती ितथं च वे लीवर राहू दे . ितथं च
उमलू दे . मी प्र ये क िदवशी इथं ये ईन, ित याशी बोले न, मग झालं ना?’
माझी शमा! तीसु ा अशीच एक सु गंधी, गोिजरवाणी, अधवट उमलले ली कळी
न हती का? काल रात्री ितला मी–
मी अितशय अ व थ होऊन गे लो. थोडे म घे ऊन बरे वाटे ल, हणून ते घे तले .
शरीराला थोडा आराम वाटला. मन िकंिचत शांत झाले . हळू हळू माझा डोळा लागला.
पण तो लगे च लागला नसता, तर बरे झाले असते , असे वाट याइतके एक

िवल ण व न मला पडले . अं धारात सपदं श झा या या जािणवे ने मनु याने ताडकन
उठावे , तसा ते व न पाहता-पाहता मी मं चकावर उठू न बसलो.
पाहता-पाहता असे मी हटले ! पण या व नात पाह यासारखे काहीच न हते .
फ त दोन आवाज ऐकू ये त होते मला या व नात! पिहला माझा होता. तो चटकन मी
ओळखला. पण दुसरा कुणाचा होता. ते शे वटपयं त मला नीट कळले नाही. णभर तो
अं िगरसा या आश्रमात या कचाचा वाटे , णात तो अर यात म यरात्री भे टले या
यतीचा आहे , असा भास होई. मग मनात ये ई, छे ! हा दुसरा आवाजही माझाच आहे ; पण
पिह यापे ा तो अगदी िनराळा आहे ; फार कठोर आहे .
हा दुसरा ययाित पिह याला िवचारीत होता,
‘शिम ठे वर तु झं प्रेम होतं ? खरं खुरं प्रेम होतं ?’
पिह या ययातीने मोठ ा िदमाखाने हसत उ र िदले ,
‘यात काय सं शय? ित यावर माझं प्रेम नसतं , तर ितची तळघरातून सु टका
कर यासाठी मी काल रात्री साहस केलं , ते कधीच केलं नसतं !’
‘तू ित याबरोबर रानावनांत िनघून गे ला असतास, तर या हण यात काही अथ
होता! तु यासाठी शिम ठे नं काय केलं नाही? बोल. आपलं सव व ितनं तु ला िदलं . तु या
पायांची धूळ फुलं हणून ितनं म तकी धारण केली! आिण तू? ित यासाठी या रा याचा
याग करणं हे तु झं कत य होतं . प्रेम हणजे माणसाला घटका, अधा घटका दे हभान
िवसरायला लावणारं शरीरसु ख न हे . प्रेम हणजे िप्रय य तीव न आपले प्राण
हसतमु खानं ओवाळू न टाकणारी मनाची उ कटता. ऊठ, अजून ऊठ. आ ा या आ ा
राजवाडा सोड. शिम ठे चा शोध करायला लाग. ितला शोधून काढ. ितला घे ऊन इथं ये .
दे वयानीसमोर ितला उभी कर आिण दे वयानीला सां ग, माणसा या अं तरं गाला या
प्रेमाची भूक लागले ली असते , ते िहनं मला िदलं आहे . माझी आवडती राणी हणून ती
या राजवाड ात राहील!’
‘अश य! अगदी अश य आहे हे ! हे दे वयानीला सां गायचं धै य मा या अं गी
नाही! ितचा म सरी वभाव, ितचा तापट बाप! हे अश य आहे !’
‘वादळ घ घावत असताना, मु सळधार पाऊस कोसळत असताना, भयाण
भिव याची काडीमात्र काळजी न करता जे धा ट् य शिम ठा प्रकट क शकते , ते
तु ला–’
‘ब स कर!’
‘ याड! वाथी! लं पट!’
ते श द न हते , घणाचे घाव होते . यांचा आघात मला असहय झाला. मी
धडपडत उठू न बसलो.
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ती रात्र मी तळमळत काढली. पु नःपु हा वाटे , मनसो त म
यावे . मना या
नां या– या वृ ि चकदं शा या वे दना िवस न जावे ! या दुःखावर औषधे दोनच– मिदरा
आिण मिदरा ी! पण–
माझे म पान सकाळी दे वयानी या ल ात आले , तर? ती आधीच िचडले ली

आहे . या आगीत ते ल पडले , तर?
िकती क टाने मी माझे मन आवरले !
सकाळी दे वयानी आली, ती एक अ यं त अशु भ वाता घे ऊनच! माधवाची प्रकृती
काल रात्री िबघडली होती. याला खूप ताप भरला होता.
एवढे बोलून ती थांबली आिण मा याकडे रोखून पाहू लागली. मग ती खु दकन्
हसली आिण हणाली,
‘तु म या या िमत्राला इतका ताप यायचं कारण ठाऊक आहे का?’
‘नाही, बु वा! परवा रात्री तो मा याबरोबर तु झी नृ यं पाहायला आला होता.
मधे च तो उठू न गे ला. बाहे र मोठं वादळ सु होतं . तो कुठं गे ला, हे मला कळे ना. हणून
मी वतः उठू न याला शोधायला गे लो; पण तो कुठं च िदसला नाही मला!’
‘महाराजांना तो िदसणार कसा? वारी गे ली होती कुठ या तरी वगा या
वारीवर! रात्री खूप उिशरा घरी परत आला, हणे – अगदी ओलािचं ब होऊन! पावसात
िभजत कुठं लोळत पडला होता दा िपऊन, दे व जाणे !’
राजवै ांना त काळ माधवाकडे पाठिव याची मी यव था केली.
दोन घटकांत मीही ितकडे जायला िनघालो. मात्र रथात बसताना मन अगदी
उदास झालो होते . जीवन काय केवळ सु खदुःखांचा लपं डावाचा खे ळ आहे ?
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माधवाचे घर िदसू लागले . रथाची गती मं दावली. मी यु वराज होतो, ते हा असाच
एकदा अ व थ मनःि थतीत माधवाबरोबर इथे आलो होतो. तो प्रसं ग मला आठवला.
माधवाची िचमु रडी पु तणी तारका– ितने या िदवशी मा या मनाला केवढा िदलासा िदला
होता! ितचे ते गोड-गोड बोलणे मा या कानांत गु ं जारव क लागले .
‘यु वलाज मं जे?’
‘नम काल करायला हे काय दे वबा पा आहे त?’
‘यु वलाज, तु मचा एक घोला मला ाल?’
‘अहो यु वलाज? मा या भावलीचा नवला हाल काऊ तु मी?’
रथ थांबला. दारात एक मु लगी उभी होती. होय, तारकाच होती ती! पण ती िकती
मोठी िदसू लागली होती! आता ती मु की कळी रािहली न हती. उमलू लागले या
कळीसारखी िदसत होती ती!
मला पाहताच ती लाजली. खाली पाहू लागली. बाळपणी या मोकळे पणाने
धावता-धावता ती यौवना या उं बरठ ापाशी आली होती. या उं बरठ ाला अडखळली
होती. णभराने ितने वर पािहले . ितचे ते मोहक डोळे – शु क्रा या दोन चांद या जवळजवळ पािह याचा आनं द मला झाला होता.
ती झरकन वळली आिण आत गे ली. माधवा या खोलीत पाऊल टाकताच
ित या लगबगीचे कारण मा या ल ात आले . मा यासाठी ितने सुं दर आसन मांडून ठे वले
होते .
माधव एखा ा माशासारखा तळमळत होता. याची नाडी हातात घे ऊन राजवै

बसले होते . यांनी मा याकडे िनराश दृ टीने पािहले . मी चरकलो.
इत यात एक त णी चाटण घे ऊन आत आली. ितचा चे हरा मला िदसला नाही.
वै बु वां या मदतीने ते चाटण माधवाला चाटवू लागली. मी ितला पाठमोरी पािहली,
ओणवी झाले ली पािहली. उिकडवी बसले ली पािहली. ित या शरीरा या सा या
हालचाली पािह या. ही त्री आप या ओळखीची आहे , असे मला वाटू लागले .
माधवा या घरात तर एवढी त ण त्री कुणीच न हती. माधवाची आई वृ झाली होती.
तारकेची आई कधीच मृ यू पावली होती–
माधवाला भ्रम झाला होता. तो मधे च क हत–क हत हणाला,
‘महाराणी, महाराणी–’
ती त्री हळू च याला सां गू लागली,
‘महाराज आले आहे त; महाराणी नाहीत.’
या त्रीने या या कपाळावरली औषधी पा याची पट् टी बदलली आिण घरात
जा याकिरता ती वळली. आता ितची मु दर् ा मला प ट िदसली. ती मु कुिलका होती!
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मु कुिलका! आईने ितला नगरातून हाकलून िदले होते . पण ित या हातून जे घडले
होते , यात काय ितचा एकटीचाच दोष होता? एक िविचत्र क णे ची लाट मा या मनात
उसळली. समोर मृ यु श ये वर पडले ला माधव– मा यासाठी हा परवा मु सळधार पावसात
िभजत गे ला. आज बे शु ि थतीत तळमळत पडला आहे . तशीच ही मु कुिलका–
मी सहानु भिू तपूण वराने िवचारले ,
‘कसं काय, मु कुिलके? बरी आहे स ना?’
पु ढे ये ऊन मला प्रणाम करीत ती हणाली,
‘महाराजां या कृपे नं दासीचं बरं चाललं आहे .’
सल ज ि मत करीत ती कोप यात उभी रािहली.
ित याकडे पाहता-पाहता मला वाटले , यौवन िकती नाजूक फू ल आहे ! मु कुिलका
अशोकवनात मा या से वेला होती, ते हा–
या रात्रीची मला आठवण झाली. बाबां या मृ यू या क पने ने मला अगदी
अ व थ क न सोडले होते . तापले या वाळवं टातून चालणा या प्रवाशाने झाडाची
सावली शोधावी, तसा मी मानिसक वे दनांतन
ू सु ट याचा प्रय न करीत होतो. मु कुिलकेने
मला तो मु तते चा माग दाखिवला. ितचे आिण माझे ओठ जु ळताच मा या मनातली
मृ यूची ती िविचत्र भीती पार लोप पावली होती.
णश ये पाशी बसून जु या कामु क आठवणींत रं गन
ू जाणा या मा या मनाची
मला लाज वाटली. राजवै ांना अ टौप्रहर माधवपाशी बसायला बजावून मी
खोलीबाहे र आलो.
मु कुिलकाही मा या मागोमाग आली. पु हा सल ज ि मत करीत ती मला
हणाली,
‘महाराणींना पािहलं नाही मी अजून!’
‘माधवाला बरं वाट यावर वाड ावर ये ; दशन होईल!’

‘यु वराज चालू लागले का? बोलू लागले का? महाराजांना ते कशी हाक मारतात?’
मी ितला काही उ र िदले नाही. पण ‘त-त’ हा श द मा या कानांत घु मू
लागला. परवा सं याकाळी मी दे वयानी या महालात गे लो, ते हा शिम ठे या कडे वर
बसले ला पू आप याला अशीच हाक मारीत होता! एखादा झरा जरा ड गराव न
खळखळत खाली ये तो, तसा तो अवखळपणे शिम ठे या कडे व न मा याकडे ये ऊ पाहत
होता. दे वयानी या भीतीने आपण या या हाकांकडे ल िदले नाही. आप या या उपे े ने
या बाळजीवाला िकती दुःख झाले असे ल! शिम ठे चा शे वटचा िनरोप घे ताना मी याला
जवळ घे तले नाही, ज मभर पु रावे त, इतके याचे पापे घे तले नाहीत, याचे म तक
आसवांनी हाणले नाही. िपता इतका िनदय होऊ शकतो?
या वे ळी पू कुठे असे ल? शिम ठा काय करीत असे ल? लहानपणी बाहुली या
ल नात अ ता हणून मोती उधळणारी शिम ठा आज पोट या गो यासाठी कुणा या
दारात िटपे गाळीत चार घासांची याचना करीत असे ल?
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मी काहीच बोलत नाही, असे पाहन
ू मु कुिलका ग धळली. ती मृ द ू वराने
हणाली,
‘काही चु कलं का माझं बोलताना?’
वतःची िवकल मनःि थती लपिव याकिरता मी हणालो,
‘छे ! छे ! तु झं नाही, माझं च चु कलं ! तू इत या िदवसांनी भे टलीस. माधवासार या
मा या परम िमत्राची शु श् षा करताना तू िदसलीस. तरी ‘काय बरी आहे स ना?’ या
श दांपलीकडं मी एका अ रानं ही तु झी चौकशी केली नाही! खरं च, माधवा या घरी कशी
आलीस तू?’
ती सां गू लागली,
‘एका थोर साधू या से वेत आहे मी. ते तीथयात्रा करीत-करीत इथं आले आहे त.
नृ यशाळे जवळ या मठात मु काम आहे आमचा. माधवाला ताप भरताच याची आई
घाबरली. अने क सं कटांनी िबचारीचं मन अगदी अधू होऊन गे लंय.् अलीकडे माधवाचं मन
कुणा एका मु लीवर जडलं य,् हणे ! ल नसु ा लवकरच हायचं होतं . माधव परवा रात्रीच
महाराजांना हे सगळं सां गणार होता! पण अगदी अचानक हे िविचत्र आजारपण घरात
आलं . ताप भ न दोन-अडीच प्रहर झाले नाहीत, तोच माधवाला वात झाला.
हातारीचा सारा धीर सु टला. ती मठात गु महाराजां या प्रवचनाला ये त होती. ितनं
यां याकडं धाव घे तली. यांनी ितला अं गारा मं त् न िदला. घरी तारकेिशवाय कुणी
नाही, हे कळताच गु महाराजांनी मला इथं पाठवून िदलं !’
‘तु झे हे गु महाराज पाहायला हवे त एकदा! यां या प्रवचनांनी मनाला शांती
िमळत असे ल, तर मलासु ा हवी आहे !’
मु कुिलका काहीच बोलली नाही. ती नु सती हसली.
ितचा िनरोप घे त मी हणालो,
‘मु कुिलके, माधव माझा दुसरा प्राण आहे . असा िमत्र ित्रभु वनात शोधून
िमळायचा नाही. डो यांत ते ल घालून याची शु श् षा कर. तु झे उपकार मी िवसरणार

नाही!’
ती सल ज ि मत करीत हणाली,
‘इ श! हे काय, बाई, भलतं च बोलणं !’

९
या िदवशी रात्रीही मला झोप आली नाही. मन प्रथम मु कुिलकेचा िवचार
करीत होते . राजमाता वानप्र थ झाली, हे कळ यानं तरच ितला हि तनापु रात पाऊल
टाकायचा धीर झाला असावा! पण मला राहन
ू -राहन
ू आ चय वाटत होते , ते ितने
नगरात परत ये याचे धै य दाखिवले , हणून न हे ! मागची अशोकवनातली मु कुिलका
आिण आजची मु कुिलका– िकती िवल ण बदल झाला होता ित यात! ती लं पट
मु कुिलका आिण ही से वाशील मु कुिलका! यां या पिरवारात ती राहते , या
साधु महाराजांचे दशन एकदा यायलाच हवे ! कुणी सां गावे ! एखादा ित्रकाल ानी पु ष
असे ल तो! शिम ठा आिण पू कुठे आहे त, हे या याकडून कळले , तर–
हा िवचार मनात आला मात्र! कुणी तरी रसरसले या िनखा यां व न आप याला
फरफटत ओढीत ने त आहे , असे मला वाटू लागले . शिम ठा कुठे असे ल? पू काय करीत
असे ल? ‘त-त’ हणून हे बालक बडबडू लागले , हणजे शिम ठे या मनाची काय अव था
होत असे ल? ती आई-बापांकडे परत जाईल का? ती कुठे जाईल? का शे वटी िनराश होऊन
एखा ा पवता या कड ाव न पू ला उराशी ध न खाल या दरीत उडी टाकील?
शिम ठा आिण पू यांचे दरीत पडले ले र तबं बाळ दे ह मा या डो यांपुढे िदसू
लागले . िगधाडे यां यावर झडप घालीत होती. मी डोळे घट् ट िमटू न घे तले , तरी ते
भयं कर दृ य िदसतच होते . या िछ निविछ न दे हांतन
ू आर त अि न वाला उठतच
हो या आिण तांडवनृ य करीत हो या.
‘कुठं आहे तो कपटी िप्रयकर? कुठं आहे तो कामु क पती, कुठं आहे तो
बे जबाबदार बाप?’

१०
या अि न वाला िदवसभर माझा पाठलाग करीत हो या. रात्रीसु ा यांनी
माझी पाठ सोडली नाही. म यरात्र झाली, तरी झोप ये ईना. शे वटी झोप यावी, हणून
काल यापे ा थोडे अिधक म घे तले . आणखी यावे , असे वाटत होते , कसले ही व न
पडू नये , हणून! म ा या धुं दीत शु बु हरवून जावी, अशी तीव्र इ छा मनात
पु नःपु हा िनमाण होत होती; पण दे वयानीला िदले ले वचन आठवले . ितचा सं तापी
वभाव डो यांसमोर उभा रािहला. मग मोठ ा क टाने मी मन आवरले .
पण एकीकडे आवरले ले मन दुसरीकडे वै रपणे भ्रमं ती क लागले . म ाने
उ े िजत झाले या शरीराला त्रीसु खाची तहान अिधकच तीव्रते ने जाणवू लागते , की
काय, कुणाला ठाऊक! त्री या कोमल पशासाठी मी तळमळू लागलो. एकदा वाटले ,
उठावे आिण दे वयानी या महालात जावे ; पण लगे च मनात आले , आप या त डाला
म ाचा वास ये त आहे , हे कळताच ती चवताळू न जाईल. एकीकडून शिम ठा कुठे असे ल,
या क पने ने मन यिथत होत होते आिण दुसरीकडे ित या सहवासातील उ मादक

प्रणय णांचे िचं तन करीत होते .
ती सारी रात्र मी अशी काढली.

११
माधवा या प्रकृतीची िवचारपूस करायला मी या याकडे जात होतो आिण
दररोज उदास मनाने राजवाड ावर परत ये त होतो! माझा िमत्र आज ना उ ा शु ीवर
ये ईल, मला ओळखील, याचा हात हातात घे ऊन आप या दयातील याकुळता आपण
याला सां ग,ू न उचलणा या हाताने आप या डो यांत उभे रािहले ले पाणी पु स याचा तो
प्रय न करील, अशी फार-फार आशा होती मला. पण–
राजवै प्रय नांची पराका ठा करीत होते , माधवाची आई डो यांचा िदवा क न
माधवाला दं श करायला टपले या काळसपाला रोखून धरत होती. मु कुिलका
घटकाभरसु ा िवसावा न घे ता याची से वा करीत होती, मु ध तारका माधवाचे पाय
दाबीत एखा ा भयभीत हिरणीप्रमाणे ये णा या-जाणा या प्र ये का या चे ह याकडे
टकमक बघत होती.
पाच या िदवशी माधव शु ीवर ये त आहे , असे वाटले . तो खूप क हत होता.
तारकेने सहज याला ‘काका, काका’ हणून हाका मार या. याने ओ िदली, असे आ हां
सवांनाच वाटले . याचे ते उ र ऐकू न तारकेचे डोळे आनं दाने पाणावले ; ‘आजी, आजी’
हणत ती आत आनं दाने धावत गे ली. राजवै ां या मु दर् े वर समाधानाची छटा उमटली.
मु कुिलका खु लली. मलाही खूप आनं द झाला. मी माधवा या उशाशी जाऊन बसलो
आिण हणालो,
‘माधव, माधव, ओळखलं स मला?’
तो क हत पु टपु टला,
‘महाराणी, महाराजांची तशी आ ा आहे !’
आजच– अगदी पिह यांदाच हे पु रे वा य तो बोलला होता. पण ते कानां वर
पडताच कुणी करवतीने काळीज कापत आहे , असे मला वाटले . या भयं कर रात्री पू ला
घे ऊन रथातून उतरताना शिम ठे ने याला िवचारले असे ल, ‘मी उतरायलाच हवं का?’
ितला या वादळवा यात असहाय ि थतीत सोडणे अ यं त िनदयपणाचे आहे , हे माधवाला
जाणवले असावे ; पण याला ते करणे प्रा त होते . याने नाइलाजाने शिम ठे ला
सां िगतले असे ल,
‘महाराजांची तशी आ ा आहे !’
माधवाचे हळु वार मन मला ठाऊक होते . या या शरीराला जसा तो वादळवारा
सोसला नाही, तसा या मनाला मी केले ला शिम ठे चा यागही सहन झाला नाही.
–आिण या ययातीला– या या कंधावर मान ठे व यात ब्र ानं द आहे , असे
शिम ठे ने मानले , या या बाहुपाशात आप याला किळकाळही पश क शकणार
नाही, अशी शिम ठे ची श्र ा होती, या िनरागस प्रेममूतीचा याग करताना ययातीला
मात्र काही काही वाटले नाही!
या रात्री मा या व नात ते दोन आवाज मला पु हा ऐकू आले . ते दोघे

मोठमोठ ाने भांडत होते .
मी दचकू न जागा झालो आिण उशीजवळ ठे वले ला म ाचा चषक उचलला.
तो पे ला न हता. तो समु दर् होता. मा या मनात पे टवले ला वडवानल या
समु दर् ातच बु डिवणे श य होते .

१२
आठ िदवस झाले , तरी माधवा या दुख याला उतार पड याची िच हे मु ळीच
िदसे नात; पण नव या िदवशी अक मात याचा अं त होईल, याची मात्र कुणालाच–
राजवै ांनासु ा– क पना न हती.
या िदवशी एकदम याला खूप घाम ये ऊ लागला. आज ताप उतरे ल, अशी
आशा िनमाण झाली. तो शु ीवर आला. ‘ती कुठं आहे ?’ हणून याने मला िवचारले . तो
शिम ठे िवषयी िवचारीत आहे , असे मला वाटले . मी ग प बसलो; पण या या आईला
या प्र नाचा रोख नीट कळला नाही. ितने या या वा द वधूला बोलावणे पाठिवले .
मी ितला आतापयं त कधीच पािहले न हते . सतरा-अठरा वषांची यौवनात नु कतीच
पदापण केले ली ती त णी माधवा या अं थ णापाशी ये ऊन िवनयाने उभी रािहली. या
ि थतीतही ित या पाने माझे मन वे धन
ू घे तले . मा या मनात आले , माधव मोठा
भा यवान आहे .
माधव ितला हणाला,
‘बै स, अशी जवळ बै स. लाजू नकोस!’
मग राजवै ांकडे वळू न तो हणाला,
‘वै राज, मी या दुख यातून उठे न ना?’
राजवै उद्गारले ,
‘थोडे अिधक िदवस लागतील, पण आपण िनि चत बरे हाल!’
मग मा याकडे वळू न माधव हणाला,
‘महाराज, मला इत यात मरायचं नाही. मी मे लो, तर तारकेला कोण सां भाळील?
मी असाच तडकाफडकी िनघून गे लो, तर या माधवीला मी फसिव यासारखं होईल. िहनं
िन मी खूप खूप बे त केले आहे त. महाराज, मोठी गोड अश्राप पोर आहे ही! तु मची
विहनी! ल न झा यावर आपण जे वायला याल, ते हा कोणती प वा नं करायची, हे सु ा
िहनं ठरवून ठे वलं य.् लताकुंजात नु स या डो यांनी आ ही प्रहर- प्रहर बोलत बसलो
आहो. नदीतीरावर एकमे कां या हातात हात घालून केवळ पशानं सं भाषण करीत आ ही
िकती तरी घटका घालव या आहे त. चार डो यांनी आ ही पािहले ली व नं खरी
होईपयं त मला जगायला हवं . महाराज! मी जगे न ना? महाराज, मला वचन ा. काही
क न तु ला जगवीन, असं वचन ा मला!’
तो बोलला, ते असं ब ; पण तो ते वातात बडबडत आहे , असे मला वाटले .
या या समाधानाकिरता मी याचा हात हातात घे ऊन याला वचन िदले ,
‘काही क न मी तु ला जगवीन.’
याच वे ळी राजवै ांनी मा याकडे मोठ ा िविचत्र आिण िवष ण दृ टीने
पािहले . लगे च आप या बट यातून यांनी कसली तरी मात्रा काढली आिण मु कुिलकेला

ती उगाळू न घे ऊन ये यािवषयी खु णावले .
इतके िदवस बे शु ि थतीत तु टक-तु टक बोलणारा माधव आता घडघड बोलत
होता. तो माधवीला हणत होता.
‘आप याला पिहली मु लगी झाली, तर ितचं नाव मी ठे वायचं िन मु लगा झाला,
तर याचं नाव तू ठे वायचं . असं आपलं ठरलं य् ना? कबूल आहे ना ते तु ला? बघ हं ! नाही
तर मग भांडायला लागशील!’
ती िबचारी काय बोलणार? एकांतात या तरल व नांचे ते सं गीत या
मृ यु श ये वर या पा वभूमीवर घू कारासारखे वाटत होते .
मु कुिलकेने मात्रा उगाळू न आणली. राजवै
याला ती चाटवू लागले . पण
याने यांचा हात एकदम िझडका न िदला. राजवै ांनी या या भावी वधूला ती मात्रा
चाटिव यािवषयी खु णावले . ितने आपला हात या या त डाजवळ ने ला, तो तसाच घट् ट
ध न हणाला,
‘हे पाहा, आपलं ल नं लागलं , होय ना?’
दोन-तीन घटका तो तसाच बडबडला आिण मग एकदम त ध झाला. आता
या या अं गातून घामा या धारा वाहू लाग या. याचे हात-पाय गार पडू लागले . याला
वास लागला, राजवै सारखे धडपडत होते . याला काही तरी चाटिव याचा प्रय न
करीत होते . पण कशाचाही उपयोग झाला नाही! या या दे हा या िपं ज यातून प्राणाचे
पाख के हा उडून गे ले, ते सु ा कुणाला कळले नाही!

१३
दुपारी ‘हे पाहा, आपलं ल न लागलं ’ असे माधवीचा हात आप या हातात घे ऊन
ितला सां गणारा माधव सं याकाळी िचते वर पडला होता. या या िन चे ट शरीराकडे
मला बघवे ना. याचे तो मोकळे हसणे कुठे गे ले? मला, सदै व धीर दे णारा याचा पश– मी
इथे जवळ उभा असून माधव आपला हात का हलवीत नाही? ‘महाराज’ अशी गोड हाक
या या मु खातून बाहे र का पडत नाही? िजवाल जीव दे णा या मा या िमत्रा या
दयातला सारा सद्भाव कुठे गे ला? माझा माधव कुठे गे ला?
एखा ा लहान बालकासारखे हे प्र न मला सारखे सतावीत होते .
िचता पे टली. माधवाचे शरीर हळू हळू भ मसात होऊ लागले .
मी बघत होतो. प्रथम अश् पु शीत; मग एखा ा दगडाप्रमाणे त ध उभा
राहन
ू !
‘मी तु ला जगवीन’ असे मी माधवाला वचन िदले होते . मी हि तनापूरचा सम्राट
होतो; पण ते वचन मला पाळता आले नाही!
जीवन आिण मरण! िकती क् र खे ळ आहे हा! केवळ हा खे ळ खे ळ याकिरता
मनु य या जगात ये तो? मनु य कशासाठी जगतो? तो का मरतो? माधवासारखा त ण
अगदी अकाली हे जग सोडून का जातो? मनात या व नां या क या उमलू लाग या,
न लाग या, तोच माधव कुठे गे ला? माधवीला सोडून जायची याची मु ळीच इ छा
न हती. तरीही याला जावे लागले ! ते का? याने कोणता अपराध केला होता, हणून
दै वाने याला ही िश ा केली?

िचता के हाच पे टली होती. अि न वाला िजभा चाटीत आपले काम करीत
हो या. माधव! माझा माधव! समोर जळणा या वाळांचा आिण वाढवणा या राखे चा एक
ढीग िदसू लागला होता. हाच का माझा िमत्र! कुठे गे ला तो! आता याला कसलीही
व ने कधी िदसणार नाहीत! माधवीचीसु ा!
मृ यू! जीवनातले केवढे भयं कर रह य आहे हे ! समु दर् ा या िकना यावर लहान
मूल वाळू चा िक ला बां धते . भरतीची एक मोठी लाट ये ते आिण तो िक ला कुठ या कुठे
नाहीसा होऊन जातो. या वाळू या िक यापे ा माणसाचे जीवन काय िनराळे आहे ?
माधव हणून आपण याचा गौरव करतो, परमे वराची इहलोकातली प्रितमा हणून
आपण या या कतृ वाची पूजा करतो, तो कोण आहे ? िव वा या िवशाल वृ ावरले एक
िचमणे पान!
वा याने के हा गळू न पडे ल, याचा ने म नाही, असे एक िचमु कले पान! आिणआिण मी– ययाित– मी हि तनापूरचा सम्राट– मी कोण आहे ? एक ु दर् मानव- एक
िचमणे पान– जे के हा गळू न पडे ल, याचा ने म नाही!

१४
माधवाचा शे वटचा िनरोप घे ऊन मी परतलो. ती रात्र! छे ! रात्र कसली?
णा णाला फू कार करीत मा या अं गावर चालून ये णारी काळी नागीण होती ती!
माझे मन पु नःपु हा मृ यूचा िवचार करीत होते . या िवचारां या भयं कर
भोव यातून काही के या मला बाहे र पडता ये ईना. दे वयानीने यावे , मा याजवळ बसावे ,
माधवा या मृ यूब ल हळहळावे , ित या मांडीवर डोके ठे वून मी या या गु णांचे
ित यापाशी वणन करावे आिण ित या डो यांतले अश् मा या अश् ं शी िमसळले ,
हणजे मग ित या बाहुपाशात झोपी जावे – एखादे याले ले बालक आई या कुशीत
िनधा तपणे झोपते , तसे शांतपणे िनद्रे या अधीन हावे – असे मला फार-फार वाटत
होते . पण ‘माधव गे ला, हणून ऐकलं . फार वाईट झालं .’ या श दापलीकडं ितने एकही
अिधक-उणा श द उ चारला नाही; ‘माझी अ नावर वासना नाही‘, हणून सां िगतले ,
ते हा ‘दोन घास तरी खा’ असा आग्रह केला नाही आिण मी मा या महालात जाऊन
तळमळत पड यावर ती ितकडे िफरकलीसु ा नाही!
िकती तरी वे ळ मी शू य मनाने बाहे र या काळोखाकडे पाहत उभा होतो.
या काळोखात एकाएकी राजमागावर एक रथ िदसू लागला. तो रथ वे गाने , मी
उभा होतो, या िदशे नेच ये त होता; पण या या चाकांचा आवाज िबलकू ल होत न हता.
या रथाला जु ं पले या का या घोड ां या टापांचाही आवाज होत न हता. होय, या
काळोखातही ते काळे -काळे घोडे मला प ट िदसत होते – मी टक लावून पाहत होतो,
मा या डो यां वर माझा िव वास बसे ना. बागे त या सव फुलझाडांचा चोळामोळा करीत
तो रथ सरळ पु ढे आला– मी उभा होतो, या िखडकीपाशी ये ऊन तो थांबला. सार याने
हळू च िवचारले .
‘चलायचं ना, महाराज?’
मी हणालो,
‘महाराणी झोपली आहे . छोटा यदु झोपला आहे . यांचा िनरोप घे त यावाचून... ’

माझे पु ढचे श द मलाच ऐकू आले नाहीत. पाहता-पाहता या सार याचा हात
लांब लांब झाला, िखडकीपयं त ये ऊन पोचला, एखा ा फुलझाडावरले फू ल खु डावे , तसे
याने मला अलगद उचलले आिण आप या रथात ने ऊन ठे वले .
रथ चालू लागला. हि तनापु रातली एक-एक िचरपिरिचत जागा मागे पडू
लागली, हे दे वालय, ही नृ यशाळा, हे माधवाचे घर, लहानपणी नगरदे वते या उ सवात
या उ म घोड ावर बसून मी िजथे पराक् रम गाजिवला होता, ते हे िवशाल क् रीडां गण–
रथ धावत होता, वा या या वे गाने ! हे -हे अशोकवन मागे पडले .
आता मला राहवे ना. मी सार याला िवचारले ,
‘रथ कुठं चाललाय्?’
उ र आले :
‘मला ठाऊक नाही!’
‘आपण परतणार कधी?–’
‘मला ठाऊक नाही!’
मी िचडून िवचारले ,
‘मग तु ला काय ठाऊक आहे ?’
‘फ त दोन नावं !’
‘ती कोणती?’
‘पिहलं महाराजांचं–!’
‘आिण दुसरं ?’
‘माझं वतःचं –!’
‘तु झं नाव काय?’
‘मृ यु –!’
िकती भयं कर भास होता तो! या िखडकी या गजांना दो ही हातांनी मी घट् ट
धरले , तरी भीतीने थरथर कापणारे माझे शरीर खाली कोसळू न पडते , की काय, असे मला
वाटू लागले .
मोठ ा क टाने मी मं चकावर ये ऊन बसलो; पण छाती धडधडत होती. पाय
थरथरत होते . मन णभरसु ा ि थर होत न हते .
मी पु नःपु हा म घे तले . भरपूर म घे तले .
दोन-तीन घटकांनी मला बरे वाटू लागले . हळू हळू गु ं गी आली; पण या गु ं गीत
मला एक भयं कर व न पडले . या व नात मा यासमोर एक िचता जळत होती. या
जळ या िचते त मा या एकेका अवयवाची राख होत होती.
बघता-बघता माझे डोळे , कान, ओठ, हात-पाय यांची राख झाली! आता यांचा
मला काही उपयोग न हता. मा या डो यांना मु ध त णीप्रमाणे भासणारी सौ यसुं दर
सकाळ पु हा िदसणार न हती. उग्र आिण उ े जक म ाप्रमाणे अमृ ताने भरले या
सं जीवक ओठांचा पश पु हा मा या ओठांना होणार न हता.
फुलले या सोनचा याचा आिण िपकले या अननसाचा गोड वास जसा पु हा
मा या नाकाला लाभणार न हता, तसा दृढ आिलं गनाने एकजीव झाले या प्रेयसी या
केशसं भाराचा सौ य सु गंधही मला पु हा घे ता ये णार न हता.
हे दृ य पाहता-पाहता माझी गु ं गी पार उडाली. मी मं चकावर उठू न बसलो. छाती

धाडधाड उडू लागली. जणू मृ यूची भीती मा या दयावर घावामागून घाव घालीत
होती आिण या घावांचे प्रित वनी मला ऐकू ये त होते !
पारधी मागे लागले ला पाहन
ू हिरणाने िजवा या आकांताने पळत सु टावे , तसे
माझे मन सै रावै रा धावू लागले . याला म ाखे रीज दुसरे आश्रय थान सापडे ना.
िकतीतरी वषांत इतके म मी घे तले न हते . हळू हळू याची धुं दी मला चढली. तो
उ माद दुस या उ मादाची आठवण क न दे ऊ लागला. मु कुिलका, अलका, शिम ठा,
दे वयानी यां या कमनीय आकृती माझी वासना चे तवू लाग या. डो यांपुढे तरळू
लाग या.
अलका खाली वाकू न केसांत या वे णीचा वास मला दे त होती. तो वास घे ता- घे ता
मी धुं द होऊन गे लो. ती दरू होऊ लागली. लगे च मी ती वे णी ित या केसांतन
ू िहसकावून
घे तली. दो ही हातांनी या फुलांचा चोळामोळा करीत ती नाकापाशी ने ली. कंिपत वरात
अलका उद्गारली,
‘असं काय करावं , यु वराज?’
मी उ र िदलं ,
‘अजून माझं समाधान झालं नाही! आणखी, आणखी सु गंध हवाय् मला!’
अलकेला बाहुपाशात घट् ट ध न ित या ओठांचा, डो यांचा, केसांचा, गालांचा
सारा सारा सु गंध िपऊन टाक याकिरता मी बाहू पसरले . पण– मी डोळे उघडून पािहले –
पु हा पु हा पािहले . मा या महालात मी एकटाच होतो; आिण अलका? ती कुठे आहे ?
तळघरात? छे ! का दुसरीकडे च कुठे लपून बसली आहे ! सशा या िबळात, का िसं हा या
गु हे त?’
‘अलका, अलका!...’ मी मोठ ाने हाक मारली.
कुणी तरी ओ िदली; पण ती अलका न हती. ती मु कुिलका होती. ती कुठे होती?
ू
दर? छे ! मा या बाहुपाशात! मी ितची चु ं बने घे त होतो. मी मला चु ं बने दे त होती. मी
आकाशातले एकेक न त्र मोजीत होतो आिण ितचे एकेक चु ं बन घे त होतो! न त्रे
मोजून सं पली, की मी माझी चु ं बने थांबिवणार होतो; पण-पण मा या ओठांना हे गारगार
असे काय लागते य?् मु कुिलका कुठे आहे ? माधवा या घरी ती याची से वा करीत आहे !
पण, माधव कुठे आहे ? तो-तो मृ यूचा हात ध न– मा या ओठांना गारगार असे जे काही
लागले , तो मृ यूचा हातांचा पश होता काय?
मी पु हा डोळे उघडून पािहले . मा या महालात मी एकटाच होतो. कदािचत
मृ यू मा याभोवती अदृ य व पात िफरत असे ल! ही मा या आयु यातली शे वटची
रात्र असे ल काय? कुणी सां गावे ? या शे वट या रात्रीचा आनं द लु टू दे ; पु रे पूर उपभोगू
दे . आयु याचा िरकामा होत असले ला हा याला एकदाच, एकदाच फेसाळणा या
त्रीसु खा या म ाने भ न जाऊ दे . शे वटचा याला– हो शे वटचा याला!
‘शिम ठे – शिम ठे – शमा, शमा–’
मी उठलो. पाय लटपटत होते . शरीराचा तोल सावरता ये त न हता. तरी मी
उठलो आिण महालाचे दार खाडकन् उघडून चालू लागलो.
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दे वयानी या दारातली दासी पगत होती. माझी चाहल
ू लागताच ती चपापली.
दचकू न उठली.
ती धावतच आत गे ली. ती परत ये ईपयं त वाट पाहावी, असे मला वाटत होते .
महाराणींचा िनरोप आ यानं तरच मी आत जाणे यो य होते . मनाला हे कळत होते ; पण
शरीर धीर धरायला तयार न हते .
कुठलीही वासना वाघासारखी असते काय? ितला या उपभोगाची एकदा चटक
लागते , या यामागे ती वे ड ासारखी धावत सु टते ! वासने ला फ त जीभ असावी! कान,
डोळे , मन, दय काही-काही दे वाने ितला िदले ले नाही. ितला दुसरे -ितसरे काही कळत
नाही. कळते केवळ वतःचे समाधान!
म ा या अितरे कामु ळे माझा पावलापावलाला तोल जात होता. तरी मी
दे वयानी या महालात गे लो. ितथे काय घडले , हे नीट आठवत नाही. जणू मी दाट
धु यातून चाललो होतो.
एक गो ट ते वढी आठवते , मला दे वयानी हवी होती. णाचाही िवलं ब न लावता
ितने मला िमठी मारायला हवी होती. ितने आपले सव स दय मा या से वेला सादर
करायला हवे होते ! पण मी म घे तले ले आहे , हे ित या लगे च ल ात आले . ती बे भान
झाली. िचडली. सं तापली. मी िचडलो. रागावलो. श दाने श द वाढत गे ला. मधे च मी
चु कू न शिम ठे चे नाव घे तले ! मग भांडण अिधकच वाढले . शु क्राचायां या रागा या
आिण यां या भयं कर शापा या गो टी ती बोलू लागली. शे वटी मला ितने एक शपथ
यायला लावली. शु क्राचायां या नावाने ितने मला शपथ यायला लावली–
‘मी तु ला कधीही पश करणार नाही!’

१६
पराभूत आिण अतृ त ि थतीत मी ित या महालाबाहे र पडलो. या राजवाड ात
मा या प नीला पशसु ा कर याचा अिधकार रािहला न हता, ितथे आता
णभरदे खील थांब यात अथ न हता! मी मनाशी ठरिवले , या राजवाड ात पु हा पाऊल
टाकायचे नाही. अशोकवनातच कायमचे राहायचे . या दे वयानीचे पु हा त ड पाहायचे
नाही. अशोकवनात शिम ठे या आठवणींत िदवस कंठायचे .
अशोकवनात जा याकिरता मी रथात बसलो. दे वयानी आिण शिम ठा यां या
मूती मा या डो यांपुढे आलटू न पालटू न नाचत हो या. दोघीही मला ह या हो या; पण
एकीने मला िझडकारले होते आिण दुसरी? ितला मी दरू लोटले होते !
रथ मागाला लागला, न लागला, तोच या दो ही मूती एक झा या. यातून एक
िनराळी लाव यवती यु वती िनमाण झाली. ती रमणी णो णी नवी उ मादक पे धारण
करीत होती. शे वटी ती अलका झाली. मग मु कुिलका बनली.
मु कुिलका! ितचे ते गु महाराज! नृ यशाळे या मठात ितचे गु उतरले होते , हे
मला आठवले . वाटले , अशोकवनात जाऊन रात्रभर तळमळत पड यापे ा या
गु महाराजांना भे टावे , मनःशांताचा काही माग ते दाखिवतात का, पाहावे ! सार याला
मठाकडे रथ यायला मी सां िगतले .
अपरात्री मला मठा या दारात पाहन
ू मु कुिलका णभर दचकली; पण पु ढ याच

णी सल ज ि मत करीत ितने आप या गु महाराजांकडे ने ले.
गु महाराज मोठे राजयोगी िदसले . यांना आपण पूवी कुठे तरी पािहले असावे ,
असे मला वाटले . पण ते णभरच! मला काही-काही आठवे ना.
मी माझे दुःख गु महाराजांना सां िगतले . मी म िपऊन या पिवत्र थळी आलो
आहे , याब ल मा कर यािवषयी यांना िवनं ती केली. याबरोबर ते हसून हणाले ,
‘महाराज, मनःशांतीचा अधा माग आपण आधीच चोखाळला आहे !’
मला यां या बोल याचा अथ कळे ना. मी साशं क वराने िवचारले ,
‘ हणजे ?’
‘महाराज! हा मृ यु लोक आहे . अनं त दुःखांनी माणसाचं इथलं जीवन भरले लं
आहे . या दुःखाचा िवसर पाडणा या फ त दोन िद य औषधी मृ यु लोकात आहे त!’
मी उ सु कते ने िवचारले ,
‘ या कोण या?’
‘मिदरा आिण मिदरा ी!’
मी तं िभत झालो; पण मनाचा धीर क न िवचारले ,
‘म पान हे महापाप...’
गु महाराज उद्गारले ,
‘पाप आिण पु य या धूत पं िडतांनी आिण मूख माणसांनी प्रचिलत केले या
का पिनक गो टी आहे त. या जगात सु ख आिण दुःख या दोनच काय या ख या गो टी
आहे त. बाकी सव माया आहे . पाप आिण पु य हे नु सते मनाचे भास आहे त. क पने चे खे ळ
आहे त. मी मा या भ तांना तीथ हणून ने हमी म च दे तो!’
मी व नात आहे , की काय, हे मला कळे ना.
गु महाराज हणाले ,
‘महाराज, आप याला मनःशांती हवी आहे ना? ती दे णा या अने क दे वता मला
वश आहे त. यांत या ह या या दे वीची आपण आराधना करा.’
ते उठले आिण चालू लागले . मं तर् मु ध मनु याप्रमाणे मी यां यामागून
मु काट ाने जाऊ लागलो. सा या जिमनीव न मी चालत होतो, पण पळापळाला मला
वाटत होते , मी कुठ या तरी पवता या मा याव न खाली गडगडत जात आहे ! या
दरीला अं त न हता. सृ टी या प्रारं भापासून ित यात या एका कणालाही कधी
सूयप्रकाशाचा पश झाला न हता!
***

भाग चौथा

शिम ठा
१
मी परत हि तनापु राकडे चालले होते ! अठरा वषांनी! आले होते , याच वाटे ने !
ितत याच भीितग्र त मनःि थतीत!
या मागावरले मोठमोठे वृ
तसे च आहे त. दे वळाचे कळस पूवीसारखे च
सकाळ या सोने री उ हात चमकत आहे त. रात्री या कुशीत खे डोपाडी माग यासारखीच
शांतपणाने झोपी जात आहे त. या अठरा वषांत काहीही बदलले नाही! पण शिम ठा
मात्र–
ती अठरा वषापूवीची शिम ठा मीच आहे ? छे ? ही शिम ठा अगदी िनराळी आहे .
ती शिम ठा आई असली, तरी प नी होती, प्रणियनी होती. आज ित यातली आई ते वढी
िजवं त रािहली आहे . ‘माझा पू सु रि त असे ल ना?’ या एका प्र नािशवाय ितला दुसरे
काही काही सु चत नाही.
शु क्राचायां या उग्र तप चयने काळजीत पडले या कच, यित, अं िगरस वगै रे
ॠिष-मु नींना वाटणारी भीती मा या मनाला पशसु ा करीत नाही. एकाच भयाने माझे
ू रोबर हि तनापु राला जाईल
मन याकू ळ झाले आहे . पू कुठे असे ल? तो िवजयी यदब
काय? तो ितथे गे ला, तर दे वयानी याला ओळखील काय? या या आिण महाराजां या
चे ह यांत पु कळ सा य आहे ! दे वयानीने याला ओळखले , तर–
मा याबरोबर सं र क आहे तच. पण यां यािशवाय ही अलकाही आहे . पू वर
या सोने री केसां या पोरीचे प्रेम बसले आहे ! ते कधी बोलून दाखवीत नाही ती! पण
उमलणारी फुले लपवून ठे वली, तरी ती सु वासाव न ओळखता ये तातच ना! या पोरीने
मा याबरोबर ये याचा हट् ट धरला. पू चे मन वळिव या या कामी िहचा उपयोग होईल,
असे मलाही वाटले . हणून मी ितला बरोबर घे तली; पण ही धीट पोरगी एका बाजूला
जाऊन कातरवे ळी डोळे पु सू लागली, हणजे मला भडभडून ये ते! मग म यरात्र
उलटली, तरी डो याला डोळा लागत नाही. गे या अठरा वषांत या सा या आठवणी
सजीव होऊन मना या रं गमं चावर क् रमाक् रमाने ये ऊ लागतात. अगदी या भयं कर
म यरात्रीपासून–

२
या म यरात्री माधव िनघून गे ला. िकर काळोखात, मु सळधार पावसात मी
एकटीच रािहले ! एकटी? छे ! माझा पू होता ना मा यापाशी! माझा ओलािचं ब झाले ला
पू – उ ा तो आजारी पडला, तर?
या उ छं ृ खल पं चमहाभूतांचा मला राग आला. एक आई आप या कोव या

अभकाला घे ऊन या िनजन प्रदे शात एकटीच उभी आहे . एवढे सु ा यां या ल ात ये ऊ
नये ? ितला धीर ायचे सोडून, यांनी उलट ितला िभववून सोडावे ? हा चावरा वारा, हे
काळे कुट् ट आकाश, या कडकडणा या िवजा, यांना कुठू न माझी दया ये णार? िजथे
माणूस पाषाण होतो, ितथे पाषाणापासून माणु सकीची अपे ा कर यात काय अथ आहे ?
दे वयानी तर मा या प्राणावर उठली होती. महाराजांनी धीर केला नसता, तर या
तळघरातच शिम ठे या दुदवी जीवनाचा शे वट झाला असता. पणमाणसाला प्रेमसु ा एका मयादे पलीकडे करता ये ऊ नये , असाच जीवनाचा
िनयम आहे का? महाराजांनी माझे प्राण वाचिवले , हे खरे ! पण आप या लाड या
शिम ठे ला असे वा यावर सोडून दे णे यांना कसे परवडले ?
‘शिम ठे , मला हे रा य नको, वै भव नको, मला फ त तू हवी आहे स. चल, मी
तु याबरोबर ये तो. आपण दरू कुठं तरी िहमालया या पाय याशी जाऊन सु खानं राह!ू ’
असे काही ते हणाले असते , तर मला केवढा आनं द झाला असता, केवढा धीर आला
असता!
मी यांना मा याबरोबर ये ऊ िदले नसते ! पण या गोड श दांची िशदोरी यांनी
मला िदली असती, तरी ढगां या गडगडाटातून आिण िवजां या कडकडाटातून प्रीतीचा
तो सं जीवनी-मं तर् मा या कानांत घु मत रािहला असता! पण शिम ठा ते वढी सु दैवी
होती कुठे ?

३
या रात्री मी िकती चालले , कशी चालले , पू ला घे ऊन इतके चाल याचे बळ
मा या अं गी कुठू न आले ? िपशाचाप्रमाणे िकंचाळणा या वा याला न िभता,
डािकणीप्रमाणे अं गावर धावून ये णा या िवजे ची पवा न करता, अं ध या क न
सोडणा या अं धाराला शरण न जाता रात्रभर मी कशी चालत रािहले , हे माझे मलाच
सां गता ये तन नाही! सं कटकाळी माणसाचे सारे बळ जागे होऊन शत् ं शी लढू लागते ,
की काय, कुणास ठाऊक? पण राजक या हणून लाडांत वाढले ली, मे यातून िमरवले ली
आिण फुलां या पायघड ां व न चालले ली शिम ठा रानावनांतन
ू , काट ाकुट ांतन
ू ,
प्रहरामागून प्रहर लोटला, तरी चालत होती, वाट कापीत होती. हि तनापूर मागे टाकू न
मृ यू या या गु हे पासून दरू पळत होती! ती वृ षपवा महाराजांची मु लगी न हती.
ययाितमहाराजांची प्रेयसी न हती. या जगाशी या वे ळी ितचे फ त एकच नाते उरले
होते . ती एका बाळाची आई होती. या कुडकुडणा या बाळजीवा या िमठीने ित या
अं गात चै त य सं चारले होते . या याकिरता ती जगणार होती. याला मोठा करणार
होती. याचा पराक् रम डोळे भ न पाहणार होती आिण मग मृ यूला सामोरी जाणार
होती.

४
दुस या िदवशी सकाळी एका लहान खे डेगावात या दे वळात मी िवसा याकिरता
टे कले . पु ढे कुठे जायचे , हा प्र न मा यापु ढे उभा रािहला! बाबांकडे जावे का? नातू
पाहन
ू यांना आनं द होईल; पण शिम ठा दे वयानीची सवत झाली आहे आिण दे वयानी

ितचा जीव घे यासाठी टपली आहे , हे कळ यावर यांचा तो सारा आनं द िव न जाईल!
तप चयसाठी बसले ले शु क्राचाय उ ा आप याला शाप दे तील, सा या रा सकुळाचा
िव वं स करतील, अशी यांना भीती वाटू लागे ल. बाबांकडे जाऊन यांना असे सं कटात
टाक यापे ा–
मी िवचार क लागले .
‘खरं च, या गजबजले या जगात माणूस िकती एकटा आहे ! एवढे मोठे जग
मा याभोवती पसरले होते ; पण या जगात एका बाळजीवािशवाय माझी कुणावरही
स ा न हती!’
सकाळीच दे वळात एक दयाळू बाई आली. ितने माझी िवचारपूस केली. अग याने
मला आप या घरी ने ले. ितची माया पाहन
ू माझे डोळे भ न आले . या जगात परमे वर
कुणा या पाने भे टेल, कुणा या मनीमु खी उभा राहील, याचा ने म नसतो, हे च खरे !
धाकटी बहीण माहे री यावी ना, तसे मला पाहन
ू ितला वाटू लागले होते .
चार िदवस मोठे सु खाचे गे ले. या काळरात्री या त्रासाने पू आजारी पडतो,
की काय, असे भय मला वाटत होते , ते टळले . हे गाव हि तनापु राहन
ू फारसे लांब न हते .
यामु ळे इथे राहावे , की नाही, या िवचारात मी होते ; पण या बाईचा लळा लागला होता.
तो कसा तोडावा, हे मला कळे ना!
पाच या िदवशी रात्री मी गाढ झोपले होते . पू मा या कुशीत एखा ा
कळीसारखा झोपी गे ला होता. मधु र व नां या गोड लहरींवर मी तरं गत होते . या
व नात पू ‘त-त, त-त’ हणून महाराजांना हाक मारीत होता. आपले दो ही िचमु कले
बाहू पस न तो यां याकडे झे प घे त होता. शे वटी याचे दोनही हात यां या
ग याभोवती पडले .
याच णी मी दचकू न मी जागी झाले . मा या ग यात कुणाचे तरी हात? छे !
पण एक िविचत्र, कापरा, खरखरीत पश मला जाणवला. मा या डो यांपुढे घरा या
मालकाची कामु क दृ टी उभी रािहली. या पापी पशाने या दृ टीचा सारा अथ एका
णात मा या ल ात आला. ‘ताई’ हणून मी ओरडले . लगबगीने बाहे र जाणारी पावले
वाजली! िदवा लावून घे ऊन ताई धावत मा या खोलीत आली. मी घाब न अं थ णात
उठू न बसले होते . मा या पाठीव न हात िफरवीत ितने िवचारले ,
‘काय झालं , बाई?’
मी उ रले ,
‘काहीतरी अं गावरनं सरपट यासारखं वाटलं मला.’
ितने घाईघाईने नव याला हाका मार या. तो झोप मोड याचे स ग करीत आत
आला. दोघांनी िमळू न िदवा घे ऊन खोलीभर पािहले . पण माणसा या पाने वावरणारा
सप सु खासु खी कसा सापडणार? मला मा या या पूवज मी या बिहणीची दया आली! दै व
िकती िवि त असते ! याने या फुलाची या काट ाशी ज मगाठ बां धली होती!
मी मनाशी एक खूणगाठ बां धली. आजपयं त तरी राजवाड ात वावरले होते . ितथे
माझे स दय सु रि त होते . आता बाहे र या जगात या यामु ळेच मा यावर सं कटे
ये याचा सं भव होता. केवळ पू ला सं भाळू न माझे काम भागणार न हते . मला
वतःलाही सं भाळणे प्रा त होते .

दुसरे िदवशी सकाळी मी मोठ ा क टाने , खूप-खूप खोट ा सबबी सां गन
ू , मा या
या बिहणीचा िनरोप घे तला. ितचे घर सोडून जाताना मी िकतीदा तरी मागे वळू न
पािहले . ितची माझी भे ट होईल, की नाही, या शं केने माझे डोळे पाणावले ! सं योग आिण
िवयोग यां या अद्भुत रसायनालाच जीवन हणतात का?

५
गावामागून गाव मागे टाकीत मी िनघाले . वे ड ावाकड ा वाटे ने . मोठी गावे
चु कवीत हि तनापु रापासून श य िततके दरू जायचे , कुठ याही गावात एका िदवसापे ा
अिधक राहायचे नाही, कुणाशीही रह य करायचे नाही, आपले खरे नाव-गाव कुणालाही
सां गायचे नाही, असे पावलापावलाला मी घोकीत होते . नवरा आप याला िन ता ा
मु लाला सोडून िहमालयात गे ला आहे . याचा शोध कर यासाठी आपण चाललो आहो,
असे , कुणी अगदी खनपटीला बसले , तर मी सां गत असे - ते ऐकू न कुणी डो यांत पाणी
आणी. कुणी मा या बोल याची कुजबु जत थट् टा करीत.
प्रवासात या हालांनी पू कंटाळे ल, अशी भीती मला वाटत होती; पण तसे
मु ळीच झाले नाही. प्र ये क नवे खे डे हे जणू याला नवे खे ळणे च वाटे . रोज नवी घरे ,
नवी पाखरे , नवी फुले , नवी मु ले, नवी दे वळे , नवी माणसे याला िदसत. नवीनपणात
याचे मन रमून जाई.
हळू हळू हि तनापु राहन
ू मी पु कळ लांब आले . चालून-चालून थकले होते . ते हा
एका खे ड ात थोडे िदवस राहावे , असे मी ठरिवले . एका श्रीमं त, वृ िवधवे या घरी
मला आश्रय िमळाला. या हातारीने ‘पोरी, तू कोण? कुठली?’ वगै रे सव मला
ू िवचारले . मी माझे ठरावीक उ र िदले . ती माये ने उद्गारली,
खोदखोदन
‘न त्रासारखी बायको सोडून सं यासी झाला तु झा नवरा! काय नशीब असतं
एकेका माणसाचं !’
सारा िदवसभर ती पु नःपु हा मा याकडे टक लावून पाहत होती. मा या
स दयाचे हे कौतु क आहे , की या यामागे काही काळे बे रे आहे , हे मला कळे ना! मन बे चैन
झाले . रात्री अं थ णावर पडले . िकती तरी वे ळ झोप ये ईना! ती यावी, हणून
महाराजां या सहवासातले , अगदी यां या बाहुपाशातले सु खाचे ण आठवू लागले ,
फुलां या सु गंधाचा अक काढून तो एखा ा बं द कुपीत ठे वावा ना, तसे हे ण मी जपून
ठे वले होते . पण या गोड आठवणींनी माझे दुःख आणखी वाढले . शे वटी िनद्रेने च
मा यावर थोडीशी दया केली.
या अ व थ झोपे तन
ू मी दचकू न जागी झाले . ती िद या या प्रकाशाने !
कुणीतरी मा या त डाजवळ िदवा आणला होता. तो िदवा लगे च दरू झाला. मी
िकलिक या डो यांनी पािहले . ती हातारी एका त णाशी काही तरी कुजबु जत होती. मी
डोळे िमटू न ऐकू लागले . हि तनापूर, दवं डी, मोठे ब ीस असे तु टक- तु टक श द कसे बसे
मा या कानांत िशरले . िवषाचे थब पडावे , तसे ! मी मनात घाबरले .
बोलता-बोलता या दोघांचे आवाज थोडे मोठे झाले ; तो त ण हणत होता,
‘छे ! ही शिम ठा असणं श य नाही. िह या त डावर राजक ये चं काही ते ज आहे

का? तु ला सु टलीय् या बि साची हाव! हणून–’
ती दोघे भांडत-भांडत बाहे र िनघून गे ली. मा या काळजाने ठाव सोडला.
कुशीतला पू आसवांनी जागा झाला.
दोन घटकांनी घरात सामसूम झाली. मी उठले आिण ऐन म यरात्री ते घर
सोडले .

६
पार या या पाठलागाला िभऊन एखादी हिरणी धावत सु टते ना, तशी
लपतछपत, मोठी गावे चु कवीत, दे वळात, नाही तर धमशाळे त रात्रीपु रता आसरा घे त,
मी पु ढे चालले . एखा ा िदवशी मन अगदी कंटाळू न जाई. वाटे , हा के हा के हा अं गलट
ये णारा लपं डाव खे ळून काय उपयोग आहे ? आज ना उ ा अशा ि थतीतच आप याला
मरण यायचे असे ल, तर हे हाल भोग यात काय अथ आहे ? अ से परत हि तनापु राला
जावे , दे वयानीसमोर ताठ माने ने उभे राहावे आिण, काय माझे डोके उडिवणार आहे स, ते
उडीव, असे हणावे ! पण लगे च कुशीत झोपले या पु या हसणा या मु दर् े कडे माझे
डोळे वळत. मी मनात हणे ,
‘दे वयानीनं माझा िशर छे द केला, तरी चाले ल; पण मा या लाड या या एका
केसालासु ा ध का लागता कामा नये !’
‘मला पू साठी जगायला हवं ! िकतीही हाल झाले , तरी तो मोठा होईपयं त मला
जगायला हवं . तोपयं त हालाहलाचे समु दर्
यायला हवे त! सं कटांचे मे मांदार
ओलांडायला हवे त!’
चार िदवसांनी मी एका खे डेगावात या दे वळापाशी आले . सं याकाळ झाली
होती, हणून दे वळाजवळ या धमशाळे त राहायचे ठरिवले . शे जार या िविहरीव न
पू चे हातपाय धु ऊन मी याला सभामं डपात खे ळायला सोडले . तो लु टुलु टु चालत
इकडे ितकडे पाहत होता. ये णारे -जाणारे त्री-पु ष मं डपातील घं टा वाजवीत होते . तो
घं टानाद ऐकू न पू आप या गोिजरवा या हातांनी टा या िपटीत होता. पु नःपु हा ती
घं टा पाहन
ू याला ती वाजिव याची लहर आली. मी खांबाआड िवसावा घे त बसले होते .
तो मला घं टेकडे ओढून ने ऊ लागला. मी थोडी टाळाटाळ केली; पण बालहट् टापु ढे
आईचे काही चालत नाही! िकंिचत धसमु सळे पणाने मी याला उचलले आिण घं टेपाशी
ने ऊन याला उं च केले . िखदळत याने आपला िचमु कला हात घं टेकडे ने ला. इत यात
दे वळासमोर एक दवं डी ऐकू ये ऊ लागली. दवं डी िपटणारा ओरडत होता :
‘ऐका, लोकहो, ऐका. हि तनापूर या महाराणी दे वयानीदे वी यां या
राजवाड ातून एक सुं दर दासी पळू न गे ली आहे . ितचं नाव शिम ठा. या शिम ठे पाशी
एक लहान मूल आहे . ही दासी यिभचारी आहे . ितला आिण ित या मु लाला पकडून
हि तनापु राला महाराणीं या समोर हजर करणा या माणसाला मोठं ब ीस दे यात
ये ईल!’
दवं डीचे पिहले श द कानी पडताच माझे पाय लटपट कापू लागले . पू ला मी उं च
धरले होते ; पण तो मा या हातांतन
ू खाली पडतो, की काय, असे मला वाटू लागले . मी

अिधकच घाबरले आिण मटकन खाली बसले .
बालकाचे िचमु कले जग िकती सु खी असते ! याचे अ ान िकती आनं ददायक
असते ! या दवं डीत या एका श दाचासु ा अथ पू ला कळला न हता. यामु ळे घं टा
वाजिव या या नादातच याचे मन गु ं ग होऊन गे ले होते . घं टा वाजवायला िमळाली
नाही, तो हणून हात-पाय आपटू लागला. मोठे भोकाड पसरले याने . मा या कानांत ती
दवं डी अजून घु मत होती. छाती सारखी धडधडत होती. पू रडत असले ला बघून एक
म यम वयाचा गृ ह थ मा यापाशी आला आिण हणाला,
‘पोर रडतं य!् याला जवळ घे , बाई! काय हणतं य,् ते बघ.’
लगे च तो मा या मु दर् े कडे टक लावून पाहू लागला.
जाळीतून सावजाकडे रोखून पाहणा या वाघासारखी याची दृ टी वाटली मला.
मी रडणा या पू ला उचलून घे ऊन धमशाळे त गे ले. अं धार पडताच ती धमशाळा मी
सोडली.
या दवं डीने माझे मन अगदी ग धळू न गे ले. बाजार, दे वळे , धमशाळा अशा गदी
असणा या जागी आता कधी उतरता उपयोगी नाही, हे मला कळू न चु कले . बि सा या
लालसे ने, नु स या सं शयाने , कोण, मला के हा पकडून दे ईल, याचा ने म न हता!
दवं डीतली दासी मी न हे , असे हणायला काही तरी िनराळे स ग करायला हवे ! पू ला
कोणा तरी मूल नसले या बाईकडे ठे वले , तर आप या स गाची बतावणी करणे सोपे
जाईल, असे मनात आले . पण या क पने ने मा या काळजाचे तु कडे केले . पू पासून दरू
जायचे ? छे ! ते अगदी अश य होते . ते लावाचून पणती कधी प्रकाश दे त राहील काय?
पू चे डोळे हे माझे सूयचं दर् होते . याची नाजूक िमठी हे माझे सं र ण करणारे
सु दशनचक् र होते . याचे पापे – कुबे रा या भांडारालाही लाजिवणारे माझे धन होते ते !
झोपे त तो हसला, हणजे म यरात्री अ णोदय झा याचा मला आनं द होई.
या यासाठीच मला आता जगायचे होते !
पू ला घे ऊन तशीच मी अं धारातून िनघाले . एक गो ट मनावर को न ठे वली.
कुठ याही गावात, कुणाकडे ही, व तीकिरता उतरायचे नाही. गावाबाहे र कुठे ही, प्रसं गी
पड या दे वळात, प्रसं गी कुणा या झोपडीत, प्रसं गी उघड ा माळावर पाठ धरणीला
टे कायची! जीव जायची पाळी आली, तरी हा ने म मोडायचा नाही.

७
पु ढले चार-पाच िदवस सु खात गे ले. दवं डीची आठवण िकंिचत पु सट झाली.
कचा या आठवणीने धीर ये ऊ लागला. कचाने िदले ले ते लाल अं शुक मी आतापयं त
बोच यात ठे वले होते . आज ते मी प्रथम ने सले .
या िदवशी एका गावाबाहे र या िनजन दे वळात मी व तीकिरता रािहले .
दे वळा या पलीकडे िकर रान पसरले होते . णभर मनाला भीती वाटली. वाटले , रानातला
वाघ दे वळात ये ऊन झोपत असला, तर– मग मनात आले . दु ट माणसांपे ा िहं सर्
जनावरे पु रवली. दे वापु ढे मं द नं दादीप ते वत होता. पू ला मांडीवर घे ऊन मी थोपटीत
होते . इत यात एक तापसी दे वळात आला. तो सरळ दे वमूतीकडे गे ला. मा या

मांडीवर या पू चे ल या याकडे असावे ! तो एकदम उठू न बसला. ‘त- त-त-त’ हणून
मोठमोठ ाने हाका मा लागला. दे वा या मूतीपु ढे वाकले ला तापसी उठू न उभा रािहला.
या या पाठमो या आकृतीकडे पाहता-पाहता मला नवल वाटले . मागून तो थे ट
महाराजांसारखा िदसत होता. पू याला ‘त-त-त-त’ हणून का हाका मारीत होता, हे
मा या आता ल ात आले . माणसाचे मन िकती भोळे - खु ळे असते ! आशे ने एका णात
िकती वे डे होते ! मा या मनात आले , या िदवशी अशोकवनात ॠिषवे ष धारण क न
महाराज मा याकडे आले होते . याच वे षात ते मा या शोधासाठी बाहे र पडले असतील
काय? आ हां दोघांचे पु नमीलन या पड या दे वळात, या िनजन अर यात हावे , असा तर
ई वरी सं केत नसे ल ना?
तो तापसी वळू न झपझप मा या समो न िनघून गे ला.
मी याची मु दर् ा िनरखून पािहली. छे ! काही काही सा य न हते याचे
महाराजां या मु दर् े शी.
पू मात्र ‘त-त-त-त’ करीत रडू लागला. अशोकवनात याचे रडणे थांबावे ,
हणून मी महाराजांचे िचत्र याला दाखवीत असे . मग तो शांत होत असे ; पण इथे -इथे
मा या दयात महाराजांची मूती कोरले ली होती; पण ितचा पू ला काय उपयोग होता?
गार वा यावर पू लवकर झोपे ल, हणून याला घे ऊन मी दे वळा या बाहे र
आले . चहं क
ू डे चांदणे पसरले होते . एखादे सहस्रदल शु भर् कमल उमलावे , तशी सारी
सृ टी िदसत होती. समोर पसरले ले अर य चांद यात हात होते . हाणा या मु लासारखे
गोड िदसत होते . एरवी िकर वाटणारी झाडी या वे ळी बागे त या फुलझाडासारखी नाजूक
भासत होती. चांद याचे गीत ऐकत- ऐकत जग धरणीमाते या मांडीवर शांतपणे झोपी
गे ले होते .
एक िचमणे , चु कले ले पाख िकलिबलत मा यासमो न गे ले. ‘तो बघ काऊ’
हणून मी या पाखराकडे बोट दाखिवले . पू पाहू लागला. टा या िपटू लागला. मी
थोडी पु ढे गे ले. पाख िदसे नासे झाले ; पण पू याचा हट् ट ध न बसला. खु णेने मला
‘पु ढं चल’ हणून सां गू लागला. एखा ा ॠषी या प्रशांत आश्रमासारखे समोरचे अर य
िदसत होते . मी एका पाउलवाटे ने पु ढे जाऊ लागले . या वाटे या कडे ला एक नाजूक
रानवे ल फुलली होती. नखाएवढी िनळी फुले होती ितची. या फुलांचे झुबके मोठे
शोिभवं त िदसत होते . मी यांतले दोन गु छ तोडून पु या दो ही हातांत िदले . तो ते
नाचवीत िखदळू लागला.
आता या चांद याने मलाच वे डे केले . वृ ां या खाली याने िकती सुं दर
रां गो या घात या हो या. झाडां या शड ावर ते जणू गु लाबदाणी िशं पडीत होते . मी
एखा ा परी या रा यात तर नाही ना, असे मला राहन
ू -राहन
ू वाटत होते . हि तनापूर
सोड यापासून मी वतःशी कधी गा याची एक ओळसु ा गु णगु णले न हते ; पण वे लीवर
कळी उमलावी ना, तसे मा या आनं दाने ओसं डून गे ले या मनात गाणे जागे झाले . मी
कुठे आहे , कोण या सं कटात आहे , कुठे चालले आहे , हे सारे मी िवसरले . मी एका तं दर् ीत
पु ढे पुढे चालले होते . चं दर् हा मदनाचा िमत्र आहे , असे कवी हणतात. ते मला या वे ळी
पु रे पु रे पटले . प्रीतीसारखीच या चांद याची धुं दी होती.
ती पाउलवाट सरळ होती. हां हां हणता मी ती मागे टाकली. वनाची ती बाजू
एकदम सं प यासारखी झाली. मी दचकले . समोर पािहले . एक भला मोठा खडक प्रचं ड

कासवासारखा पु ढे पसरला होता. या याखाली खोल दरी पसरली होती.
मी इकडे ितकडे पािहले . उज या बाजूला असाच एक खडक पु ढे आले ला िदसत
होता. दरीत डोकावून पाहणा या या का या खडकाची णभर मला भीती वाटली.
याचबरोबर या याकडे माझे मन ओढू लागले . वाटले , अगदी या खडका या टोकावर
जाऊन उभे राहावे आिण खाल या दरीर वाकू न पाहावे ! लहानपणी न हतो का आपण
असे खे ळ खे ळत?
मी मनात हणत होते , आजचे चांदणे अद्भुत आहे . हे सारे सुं दर दृ यच अपूव
आहे . हे पु हा कधी िदसणार नाही. डोळे भ न हे स दय िपऊन यावे . हा खडक दरीत
थोडा पु ढे गे ला आहे . पण यात िभ यासारखे काय आहे ? मरणाने चारी बाजूंनी वे ढले ले
जीवन जग यातच माणूस आनं द मानीत असतो ना! अशा जीवनात या चं देरी णांचा
रस चाखताना इतर गो टींचा कोण िवचार करीत बसणार?
मी िधटाईने पू ला घे ऊन पु ढे झाले . हळू हळू खडका या िनमु ळ या भागाकडे
जाऊ लागले .
एकदम कुणीतरी ककश वरात ओरडले ,
‘थांब, थांब!’
मी दचकले . मी खडकावर पु कळ मागे होते , हणून बरे !
दुस याच णी ‘थांब, थांब!’ हा आवाज प्रित विनत होऊन पु हा मा या
कानां वर पडला.
मी झटकन मागे झाले ; पण याचबरोबर मा या छातीत धडकी भरली. या
चांद या या वे डापायी आता आप यावर कुठला प्रसं ग गु दरणार आहे , हे मला कळे ना.
एकदा वाटले , आ या पाउलवाटे ने पळत सु टावे ; पण ‘थांब, थांब!’ हणणारा तो आवाज
पु षाचा होता! पाठलाग क न मला पकडणे या पु षाला काय कठीण जाईल?
याचबरोबर याचे आणखी िकती साथीदार असतील, कुणास ठाऊक! इकडे ितकडे बाजूला
जाऊन अर यात लपावे , तर–
एका मनु याची आकृती मा याच रोखाने मला िदसू लागली. पळापळाला ती
आकृती जवळजवळ ये ऊ लागली. तो कुणीतरी तापसी असावा! मघाचा तो तापसी,
आताचा हा तापसी. जवळपास कुठे तरी एखा ा ॠषीचा आश्रम असावा, या क पने ने
मला धीर आला. इत यात ती कृश आकृती अगदी मा याजवळ आली. व छ चांद यात
या तप याची मु दर् ा प टपणे मा या दृ टीला पडली. माझे मन पु हा आशे या
िशखराव न भीती या दरीत कोसळले . तो तापसी यित होता!
यित मा याकडे टकमक पाहत होता. तो तसा पाहत असताना माझे पं चप्राण
लहान मु लाने मु ठीत धरले या फुलपाखराप्रमाणे फडफडत होते . याचे ते दरबारातले
िविचत्र बडबडणे , ते अशोकवनातले भयं कर वागणे , तो त्री े ष– आता काही आपली
धडगत नाही, असे वाटू न मी घामाघूम झाले .
यित मा याकडे िनरखून पाहत होता. मा या खां ावर मान टाकू न झोपी
गे ले या पू कडे ही तो िनरखून पाहत होता.
मी धीर क न या या नजरे ला नजर िदली.
पूवी याची ती भ्रिम टासारखी िदसणारी दृ टी आता प्रेमळ वाटली मला!
एखा ा िविहरीतले शे वाळ बाजूला के यावर आतले व छ पाणी दृ टीला पडावे , तसा

भास झाला मला या याकडे पाहन
ू !
तोही िवचारात पडले ला िदसला. काही ण थांबन
ू याने मला प्र न केला :
‘शिम ठे , तू इथं कशी?’
या या वरात आपु लकी होती; कणव होती.
मला एकदम मोठा हुंदका आला. याला काय सां गावे , कसे सां गावे , हे सु चेना.
मा या हुंद यामु ळे तोही ग धळ यासारखा झाला. पण मी माझे मन लगे च
सावरले . हस याचा प्रय न करीत मी हणाले ,
‘मी मु ाम आले हि तनापूर सोडून.’
‘मु ाम? इतकं दरू !’
‘हो.’
‘का? कशासाठी?’
खां ावर झोपले या पु कडे पाहत मी हणाले ,
‘काकांना पु त या दाखिव यासाठी. हटलं , तु ही काही याला पाहायला
हि तनापूरला ये णार नाही. ते हा आपणच ने ऊन दाखवावं हे यां या कुळातलं र न
यांना!’
मा या या श दांनी आ हां दोघां या मनां वरला ताण एकदम कमी झाला.
यतीने जवळ ये ऊन िवचारले ,
‘हा माझा पु त या? ययातीचा मु लगा?’
मी खाली पाहत होकाराथी मान हलवली.
यित पू जवळ आला. याने तो जागा आहे , की नाही, हे पािहले .
मग तो हसत हणाला,
‘पु त याचा एखादा पापा िमळतो, की काय, हे काका पाहत होता. पण वारी
झोपलीय्! झोपू दे तो. मा या आयु यातला हा पिहला पापा! तो सु मुहत
ू ावरच घे तला
पािहजे .’
मी तं िभत होऊन या याकडे पाहत होते . या या बोल यावर िवचार करीत
होते .
‘हा यित आहे , की कचच यतीचं प घे ऊन मा याशी बोलत आहे ? तो िवि त,
िवकृत यित कुठे गे ला? या या जागी हा शहाणा, प्रेमळ, लाघवी यित कुठू न आला? हा
चम कार कसा घडला? ओसाड वाळवं टात सुं दर सरोवर कसं िनमाण झालं ?’

८
यती या मागून मी या वनात या आश्रमात गे ले. अं िगरस ॠषीं या एका
िश याचा आश्रम होता तो. िठकिठकाणी यांचे िश य असे पसरले होते , हणे !
जीवन ही योगायोगाची मािलका आहे का? या णी तरी िनदान मला हे खरे वाटू
लागले . दे वयानीला कचाने िदले ले ते सुं दर व त्र केवळ दासी या चु कीने मी ने सले होते .
पण जी िठणगी एरवी सहज िवझन
ू जायची, ित यातून हां हां हणता केवढा वणवा
िनमाण झाला! एका राजक ये वर दासी हायची पाळी आली! पु ढे या दासी या जीवनात
महाराणी या िणक लहरीमु ळे महाराज आले ; पण ते ितला ज मभर पु रणारे प्रेम दे ऊन

गे ले. पु हा या दुदवी दासीवर िनवािसत हो याची पाळी आली. आपण जगात िनराधार
आहो, असे ितला वाटू लागले . याच णी ितला आधार िमळाला आिण तो कुणाचा? तर
सा या जगाने याला वे ड ात काढले होते , अशा एका तप याचा!
फलाहार के यावर पू ला पणकुटीत नीट झोपवून मी बाहे र अं गणात आले . यित
मा यासमोरच एका लहान िशलाखं डावर ये ऊन बसला. आम या गो टी सु झा या.
याने दरीत पु ढे गे ले या या दुस या खडकाव न मला पािहले होते . मी ते लाल अं शुक
ने सले होते . यामु ळे चांद यात याचे ल चटकन मा याकडे गे ले. अपरात्री खडका या
अगदी टोकावर एक बाई उभी असले ली पाहन
ू ती खाली दरीत उडी टाकणार असावी,
असे या या मनात आले , हणून तो मोठ ाने ओरडला.
मी माझी सारी हकीकत याला सरळ सां िगतली. ती सां गता-सां गता कचाने मला
आपली बहीण मानून केवढा धीर िदला, दासीपणातून माझी मु तता कर याकिरता याने
दे वयानीची िकती िवनवणी केली, हे मी सां गू लागले . ते सां गताना मला गिहवर आला.
इतके उ कट, इतके िनरपे , इतके पिवत्र प्रेम करणारे माणूस लाभणे , हे जीवनातले
परम भा य आहे , या िवचाराने मा या डो यांत आनं दाश् उभे रािहले . बोलता-बोलता
मी थांबले . डोळे पु सू लागले .
मा या बोल याने यतीला आपले मन मोकळे करावे से वाटले . तो आपली कहाणी
सां गू लागला. अगदी शांतपणाने ! जणू काही कुणी दुस या मनु याची गो ट तो सां गत
आहे , अशा रीतीने !
तो अशोकवनातून िनघून गे ला, ते हा जवळजवळ भ्रिम ट मनःि थतीत होता.
तसाच तो खे डोपाडी भटकत होता. पण अं िगरसा या िश यांचे िठकिठकाणी आश्रम होते .
या प्र ये क आश्रमाला यतीची सव मािहती कचाने िदली. तो कुणाला िदसला, तर
याला भृ गुपवतावर घे ऊन ये यािवषयी याने सां िगतले . भटकणारा यित सापडताच
अं िगरसां या िश यांनी याला चु चका न कचाकडे पोचिवले . कचाने स या
भावाप्रमाणे याची से वा केली.
जीवनािवषयी या सदोष समजतीमु ळे यतीने सं साराची आिण यात या दुःखाची
बाळपणीच धा ती घे तली होती. ‘नहुषाची मु लं कधीही सु खी होणार नाहीत’ हा शाप
ऐक यामु ळे यती या मनाचा तोल गे ला होता. तो सु खी हो याचा माग शोधायला बाहे र
पडला. नहुषमहाराजांना शाप िमळ याचे कारण इं दर् ाणीिवषयीचा यांचा मोह, हे या
णी याला कळले , या णी गोड फळा या आ वादापासून त्री या प्रीती या
आ वादापयं त प्र ये क गो टीचा तो े ष क लागला. या े षातून िनभळ आ मसु ख
आप याला िमळणार आहे , अशी तो सतत वतःची क पना क न घे त गे ला. तो
ू ोणा आिण अद्भुत
ई वराचा शोध करायला िनघाला होता; पण नकळत मं तर् तं तर् , जादट
िस ी यां या जा यात अडकला. शु क्राचायांनी सं पादन केले या सं जीवनी िव े ची
गो ट ऐकताच दे हदं डनाचा आिण यातून िमळणा या िस ीचा माग बरोबर आहे , असे
याला वाटू लागले . याला कुणी िमत्र न हता. कुणी िश य न हता. िनरपे प्रेम
करणारे माणूस याने कधीही पािहले न हते . वातचक् राम ये एखादे पान झाडाव न तु टू न
िगरिगरत, िभरिभरत आकाशात कुठे तरी दरू दरू जाते ! या पानाला मात्र वाटत असते ,
की आपण उं च-उं च जात आहो, वग आप यापासून फ त दोन बोटे दरू आहे ! तसे यतीचे
आयु य झाले होते .

हे वातचक् र, हे पान, हे सारे यती या त डून बोल या या ओघातच मी ऐकले . तो
खूप-खूप बोलत होता. िहमालयाचे बफ िवतळू लागले , हणजे गं गामाईला पूर ये तो ना?
तशी याची ि थती झाली होती. याचे ते सारे बोलणे आता मला आठवत नाही. वाटते ,
यातला श दन् श द मी मनाम ये जपून िटपून ठे वायला हवा होता. तीव्र अनु भवाचे
आिण फार अमोिलक असे तो बोलत होता. पण वा याव न आले या िद य
सु वासासारखी, आकाशात लखलखून गे ले या सोने री िवजे सारखी या या बोल याची
मृ ती ते वढी मा या अजून रगाळत आहे ; पण ती मृ तीसु ा िकती फू ितदायक आहे !
भृ गुपवतावर राजमाता होती. ित या माये या छाये त यित िकंिचत सावरला. कच
तर अ टौप्रहर याला ि थर कर याचा प्रय न करीत होता. या दोघांची सतत चचा
चाले . प्रहरप्रहर वादिववाद होत. या सवांतन
ू शे वटी यतीला जीवनाचा सु वणम य
सापडला. या या व कचा या चचत या पु कळ ताि वक गो टी या चांद या रात्री
याने मला सां िगत या. आज यांत या फार थोड ा मला आठवत आहे त– याही
त् िटत व पात.
यित सां गत होता–
शरीर आिण आ मा यांचे नाते शत् वाचे नाही, ही एकाच रथाची दोन चाके
आहे त; या चाकांतले कुठले ही एक िनखळू न पडले , तरी दुस या चाकावर सव भार पडतो,
आिण याचा तोल जातो! आ या या उ नतीसाठी शरीराचे हाल करणे िकंवा शरीरा या
सु खासाठी आ याला बे शु क न ठे वणे हे दो ही माग चु कीचे आहे त. परमे वराने
िनमाण केले ले या सृ टीतले िविवध स दय अपिवत्र िकंवा अ पृ य कसे असू शकेल?
त्री आिण पु ष यांचे नाते शरीर आिण आ मा यां यासारखे च आहे . पर परांचा े ष
क न न हे , तर पर परांपर उ कट प्रेम क न–इतके प्रेम क न, की यात वतःचा
पूणपणे िवसर पडावा- त्री-पु ष सं सारात वगसु ख िमळवतात. हणूनच सं सार
य ाइतकाच पिवत्र मानला आहे . सवसामा य माणसाचा तोच धम आहे . शु क्राचाय,
कच, यित यां यासार या तप यांनी जगा या क याणाची काळजी वाहावी; इं दर् ,
वृ षपवा, ययाित यां यासार या मोठमोठ ा राजांनी आपली प्रजा सु खी कशी राहील, हे
पाहावे आिण सवसामा य सं सारी माणसांनी आपली बायकामु ले, ने हीसोबती व सं बंिधत
माणसे यां या उ नतीची िचं ता करावी. या सवांनी आपले सु ख जगात या दुस या
कुणा याही दुःखाला कारणीभूत होत नाही ना, हे डो यांत ते ल घालून पािहले पािहजे .
यि तधम, सं सारधम, राजधम, यितधम सव सार याच यो यते चे धम आहे त. यांपैकी
कुठ याही धमाला जीवनाचा ितर कार कर याचा िकंवा याला या मूलभूत मयादा
आहे त, या ओलांड याचा अिधकार नाही. वधमाशी प्रतारणा करणे हे पाप आहे . मात्र
आपला धम कोणता, हे याचे याने िनि चत करायला हवे . या धमाचे आचरण
करतानाही िनरपे प्रेम हा सव धमांचा राजा आहे , हे यतीपासून पतीपयं त प्र ये काने
यानात ठे वले पािहजे .
हे सारे ऐकता-ऐकता कच िकती तरी मोठा वाटू लागला मला. दे वयानी दुदवी!
वग आिण पृ वी यांचे मीलन या या वभावात घडले होते , अशा या श्रे ठ पु षाचे
प्रेम ितला लाभले होते ; पण यालासु ा ितने शे वटी शाप िदला. अं गणातला क पवृ
आप या हातांनी ितने तोडला.
पू ला घे ऊन मी पु ढे कुठे जावे , हा प्र न मा यापु ढे होताच! तो यतीने

सोडिवला. तो हणाला,
‘िहमालया या पाय याशी मा या ओळखीचे अने क व यलोक आहे त. मोठे शूर
आिण प्रामािणक आहे त ते . अगदी िजवाला जीव दे णारे . मी यां यांत अने क वष
रािहलो आहे . मा या मं तर् तं तर् ावर यांची फार श्र ा होती. यामु ळं मा यावर यांची
भ ती आहे . ते तु ला आिण पू ला डो यांत ते ल घालून जपतील.’
िहमालया या पाय याशी एखादी पणकुिटका बां धन
ू आ ही ितघांनी राहावे ,
आजपयं त शरीर क टवीत आले या वडील िदराची से वा करायची सं धी आप याला
िमळावी, असे मा या मनात सारखे ये त होते . शे वटी ते बोलून दाखिव याचे धाडस मी
केले . ते हा यित हसून हणाला,
‘विहनी, ते श य नाही. कच मोठ ा उग्र तप चयला बसणार आहे . अशा वे ळी
मी–’
मी मधे च िवचारले ,
‘कच उग्र तप चया करणार आहे ? ती का?’
‘शु क्राचायांनी तशाच तप चयला प्रारं भ केला, हणून.’
मी हसत प्र न केला,
‘जे गु करील, ते िश यानं करायला हवं , असं शा त्र आहे का?’
यित गं भीरपणाने उ रला,
‘कच खरा आदश पु ष आहे . या या वभावात म सराचा लवले श नाही.
कीतीची लालसा नाही. दे वांचासु ा गु हो याची हाव नाही; पण सं जीवनी िव ा
गमाव यामु ळे ित यापे ाही प्रभावी िव ा िमळवायची आिण पु हा दै यांना दे वाहन
ू
भारी करायचं , अशी शु क्राचायांची मह वाकां ा आहे .’
मी वृ षपवा महाराजांची मु लगी. शु क्राचायां या तप चयमु ळे दै यांचे बळ
वाढणार, या क पने ने खरोखर मला आनं द हायला हवा होता; पण तो झाला नाही. मी
भीत- भीत यतीला िवचारले ,
‘अशी कुठली िव ा शु क्राचाय िमळवणार आहे त?’
‘सं जीवनी िव े नं मे लेला मनु य िजवं त करता ये ई. आता िजवं त मनु य नु स या
मं तर् ानं कसा मारता ये ईल, ही िव ा सं पादन कर याचा शु क्राचायांनी िन चय केला
आहे .’
‘कच याच िव े किरता तप करणार आहे ?’
‘कचाला मोठं दुःख झालं आहे , ते हे च. तप यानं िवनाशक िव े या मागं लागू
नये , असं याला फार-फार वाटतं ; पण शु क्राचायां या िव वं सक श तीला आळा
घालायचा, तर तो ते वढ ाच िव वं सा या भीतीनं घालता ये ईल. एरवी ते श य नाही,
हणून ते वढ ासाठी कच उग्र तप चयला सु वात करीत आहे . ती िकती वषं चाले ल,
दे व जाणे ! पण तो तप चयला बसला असताना सव गु बं धन
ूं ी आिण मा यासार या
िमत्रांनी जगात शांती नांदावी, हणून आपाप यापरी तप करणं ज र आहे , खरा
यितधम हाच आहे . याचं पालन मी आता करणार आहे .’
यावर मी काय बोलणार?
एक गो ट मात्र मा या मनात आली. मी त्री होते , आई होते . माझे मन

पू भोवती, सं साराभोवती घु टमळत होते . कच आिण यित हे पु ष होते . घर हे त्रीचे
िव व असते ; पण िव व हे कचासार या पु षांचे घर असते .
दुस या िदवशी सकाळी यतीबरोबर मी िनघाले .
काही िदवसांनी िहमालया या पाय याशी पोचले . पू तर िहमालय िदसू
लाग यापासून आनं दाने नाचू लागला होता. न या जागी मला काहीही कमी पडणार
नाही, अशी यव था यतीने केली.
तो परत जायला िनघाला, ते हा पू ला मी या या पायां वर घातले आिण याला
वं दन करीत मी हणाले ,
‘भावोजी, तु मची पु हा के हा गाठ पडे ल?’
तो हसत हणाला,
‘के हा? ते या ित्रकालदशी काळपु षालाच माहीत!’
माझे अं तःकरण या उद्गाराने कंिपत झाले . मी याला लगे च हणाले ,
‘या अभािगनी या एकुल या एक आशे ला तु मचा आशीवाद असू ा.’
याने पू ला उचून वर घे तले , याचे जावळ कुरवाळले . मग मा याकडे वळू न तो
हणाला,
‘विहनी, काही काळजी क नकोस तू. तु झा पू आज वनवासी असला, तरी उ ा
हि तनापूर या िसं हासनावर बसे ल.’

९
पू मोठा होऊ लागला. कले कले ने चं दर् कोर वाढते ना? तसा! मोठा हड
ू होता तो.
याला सां भाळता-सां भाळता नाकी नऊ ये त मा या! पण मी अर यात असले , तरी
मा या से वेला अने क माणसे होती. यती या कृपे ने एखा ा वनराणीसारखे माझे जीवन
चालले होते . पू या नाजूक पावलांना खडासु ा बोचू नये , अशी काळजी मा या
भोवतालची मं डळी घे त होती.
पू हळू हळू बोलू लागला. याला कुठे ठे वू आिण कुठे नको, असे मला होऊन
गे ले. पू िचमु कले धनु य आिण िचमणे बाण घे ऊन ने म ध लागला. याचा अचूक ने म
पाहन
ू माझा आनं द गगनात मावे नासा होई.
पु आणखी थोडा मोठा झाला. अ या कोसावर असले या एका िव ान ॠषीं या
आश्रमात याचे वे दा ययन सु झाले .
मा यासमोर माझे बाळ वाढत होते . माझे होत होते . याचे वतं तर् अि त व
मला जाणवू लागले होते आिण तरीही ते माझे च होते – अगदी माझे एकटीचे होते .
अशी वषांमागून वष गे ली. पू दहा-अकरा वषांचा झाला. आता मला या या
पराक् रमाचा अिभमान; पण या या साहसी वभावाची भीती वाटू लागली.
आईचे मन िकती वे डे असते ! याला वाटते , आप या बाळाने लवकर लवकर मोठे
हावे , खूपखूप मोठे हावे . मोठे मोठे पराक् रम करावे त; िवजयी वीर हणून सग या
जगात गाजावे . पण याच वे ळी याला वाटत असते , आपले बाळ सदै व लहान राहावे ,

आप या सावलीत ते सदै व सु रि त असावे , किळकाळालासु ा या या केसाला ध का
लावता ये ऊ नये ! िशकारीला गे लेला पू परत यायला वे ळ लागला, की माझा जीव
खाली-वर होई. नाही नाही या अमं गळ क पना मनात ये त. मी सा या दे वदे वतांना नवस
करीत सु टे. पणकुिटके या दारात डो यांत प्राण आणून याची वाट पाहत उभी राही.
पू िदसला, की माझा जीव खाली पडे . याने केले ली भली मोठी िशकार पाहन
ू माझे
मलाच नवल वाटे . मी व नात तर नाही ना, असे मनात ये ई. मला एकदम पू या नाजूक
बाळमु ठी आठवत. या बाळमु ठींनी धनु यबाण हाती घे ऊन धूड मारावे , हा केवढा
चम कार होता! अगदी लहानपणी िभं तीवर या वतः या सावलीला घाबरणारा पू ! तो
आता घनदाट अर यात या िहं सर् पशूंशी िकती लीले ने सामना दे त होता!
नदी उगमापाशी अगदी लहान असते . एक साधी बोटाएवढी धार! ती
ड गराव न खाली ये ते. मै दानात उतरते . ितचे पात्र ं द होते . ती वळणावळणाने वाहू
लागते . ितला दुस या न ा िमळतात. ती खूप मोठी होत जाते . पू ही असाच वाढला. या
वनवासातही याला अने क िमत्र िमळाले . काही ॠिषकुमार, काही व य जातींची मु ले.
इथ या उ सवांत, िवनोदात, सु खदुःखांत जीवना या सव हालचालींत आिण उलाढालींत
याचे उमलते मन रमून गे ले!
आता मला एक िविचत्र अनु भव ये ऊ लागला. एकदा वाटे , पू आप या अगदी
जवळ आहे . नऊ मिहने पोटात िजतका जवळ होता, िततकाच! लगे च मनात ये ई, छे ! हा
नु सता भास आहे . तो आप यापासून दरू दरू चालला आहे . आभाळात गात-गात उं च-उं च
उडणा या पाखराचा घरट ाशी िजतका सं पक राहतो, िततकाच याचा आता मा याशी
सं बंध उरला आहे . याचे जग आता िनराळे होत आहे . ते जग जे हा पूणपणे फुले ल, ते हा
यात या या या दुदवी आईला जागा असे ल ना? की–
हा िवचार मनात आला, हणजे माझे मन नकळत उदास होई. मग पू मोठ ा
माये ने िवचारी,
‘आई, तु ला काय होतं य?् ’
मला याला काही-काही सां गता ये त नसे . माणूस हा अं तरं गी एकटाच असायचा,
असा सृ टीचा िनयम आहे का? राहन
ू -राहन
ू मनात ये ई, मी आईबापांना मु कले , पतीला
मु कले ; पु त्राला मु क याचा तसाच प्रसं ग मा यावर ये णार आहे काय? मला
भिव यकाळाची भीती वाटू लागे .

१०
असले उदास िवचार मनात आले , हणजे पणकुिटकेबाहे र ये ऊन मी िहमालयाची
शु भर् बफा छािदत िशखरे पाहत आिण यां याशी घटका-घटका गु जगो टी करीत बसे .
आकाशाला िभडू पाहणा या या उ ुं ग िशखरांत मला धीर दे याची केवढी सु त श ती
होती! याच पिरसरात पावतीने मोठे तप केले होते . ही पु यभूमी आहे , आपले वनवासी
जीवन हे एक प्रकारचे तपच आहे . हे तप यथ जाणार नाही, भगवान शं करां या कृपे ने
अं ती सारे काही ठीक होईल, अशी श्र ा िहमालया या पिवत्र दशनाने मा या मनात
िनमाण होई.
िहमालयाचीच गो ट कशाला हवी? अर यातली प्र ये क व तू मला नकळत धीर

दे त होती. जीवनातले अं ितम स य समजावून सां गत होती. वे लींवर क या ये त, यांची
फुले होत. ती फुले रं गांची आिण गं धांची उधळण मु त ह तांनी करीत. मग एके िदवशी
ती कोमे जन
ू जात. पण कोमे जतानासु ा ती हसत आहे त, असे मला वाटे . माझे यौवन या
अर यातच सु कून जाणार, या भीतीने मन याकू ळ झाले , हणजे ही फुले मला हणत,
‘वे डी आहे स तू, शिम ठे ! जे आज फुलते , ते उ ा कोमे जते . हा सृ टीचा िनयमच
आहे . आ ही इतकी फुलं इथं फुलतो. वे लींवरच कोमे जन
ू जातो, पण आ ही कधी दुःख
करीत बसलो आहोत का? जे जीवन वाट ाला आलं आहे , ते आनं दानं जगणं , या
जीवनातला रस िकंवा सु गंध शोधणं , तो सवांना आनं दानं दे णं हा सु खी हो याचा सवांत
सोपा माग आहे .’
खळखळ वाहत जाणारी नदीसु ा मा या उदास मनाला अशीच ता यावर
आणी. पावसा यातले ितचे उ म
प पािहले , ित यामु ळे घडणारे अनथ ऐकले , हणजे
मनात ये ई, यौवन हा काही केवळ वर नाही; तो एक शापसु ा आहे . ता या या धुं दीत
मनु य िकती उ छं ृ खल होईल, सु खा या पाठीमागे लागून कुठ या काट ाकुट ांत िकंवा
द याखो यांत धडपडत जाईल, धावताना िकती मं गल आिण कोमल गो टी पायांखाली
तु डवील, याचा ने म नाही!
ॠिषमु नी अर यात जाऊन तप चया का करतात, हे या वनवासात मला कळले .
िनसग आिण मनु य यांचे अनादी आिण अनं त असे िनकटचे नाते आहे . हे दोघे जु ळे
भाऊच आहे त. हणूनच मनु य िनसगा या सहवासात असला, हणजे जीवन आप या
स य व पात या यापु ढे प्रगट होते . जीवनाची श ती कुठली आिण या या मयादा
कुठ या, हे माणसाला कळू लागते . िनसगापासून मनु य दरू गे ला, की याचे जीवन
एकां गी होऊ लागते . या कृित्रम, एकां गी जीवनात या या क पना, भावना, वासना या
सवच गो टी अवा तव िकंवा िवकृत व प धारण करतात. माझे दुदव एका दृ टीने माझे
सु दैव ठरले , हणून मी इथे आले . जीवना या मु ळाशी असले या स याचे मला दशन
झाले .

११
मात्र ने हमीच माझे मन असे िवचारशील राही, असे नाही. मी िवरिहणी होते .
पतीचा दीघ िवयोग भोगणा या प नीने शृं गार कुणाकिरता करायचा, असे वतःलाच मी
िवचारीत असे ; पण एखादा िदवस असा ये ई की, या िदवशी थोडे से तरी नटावे , असे मला
वाटे . सभोवताली उमलणारी शे कडो रं गीबे रंगी रानफुले मला हणत,
‘अग वे डे, आ ही तु या शृं गाराकिरता ज माला आलो आहोत. अशी दरू दरू
काय पळते स आम यापासून?’
मग मा यातली त्री जागी होई. नाना रं गांची आिण गं धांची फुले मी वे चन
ू
आणी. सा े पाने आपला शृं गार करी. मग महाराजांची आठवण तीव्रते ने मा या मनात
जागी होई. असा शृं गार क नच अशोकवनात मी यांची वाट पाहत बसत असे . या
सा या उ मादक आठवणी मा या काळजाचे लचके तोडू लागत. िदवसभर मला काही
सु चेनासे होई. रात्री तृ णश ये वर पड यानं तर तर मनाची तळमळ आिण शरीराची
तगमग अिधकच वाढे . वाटे , यतीला अने क िस ी ठाऊक आहे त. आपण या माहीत

क न यायला ह या हो या. महाराजांचा एकच श द, ‘शमा’ अशी यां या वरातली
एकच हाक, मला या पणकुिटकेत प्र ये क िदवशी ऐकू आली असती, तर मी या हाकेपु ढे
वगसु ख तु छ मानले असते . यांचा एकच पश, अगदी साधा पश– हळु वारपणाने
पळभर यांनी केसां व न िफरवले ला हात– ते वढा पश मला िमळे ल, तर–
हा सारा जीव घे णारा मनाचा खे ळ बं द हावा, हणून मी खूप धडपड करी. कचाचे
आिण यतीचे वै रा य आठवून पाही. पण मन अगदी ओढाळ गु होई. काही के या ते
मा या ता यात राहत नसे . ते उडून हि तनापु रात जाई. अशोकवनात िशरे . महाराजांची
वाट पाहत भु यारा या दारात उभे राही.
नाही, माणसाला शरीर सदै व दरू फेकू न दे ता ये त नाही!

१२
मोठ ा क टाने आवरले या अस या नाजूक इ छांचा फोट एखा ा वे ळी
अगदी अनपे ि त होई. पू सात-आठ वषांचा झाला, ते हाची गो ट. जवळच व य
जमातींचा उ सव होता. तो बघायला आ ही गे लो. या उ सवात एक नाटक होते . ते
पाहायला मी बसले . पू ॠिषकुमारांत बसला होता. मा याजवळ बसले या एका प्रौढ
त्री या मांडीवर चार-पाच वषांची मु लगी होती. ितचे डोळे मोठे सुं दर होते ; पण मला
कौतु क वाटले , ते डो यांपे ाही ित या केसांचे. या केसांत मधूनच मोहक सोने री छटा
असले ले केस िवपु ल होते . िवजे या अगदी बारीक तारा काढा यात, आिण का या
ढगांतन
ू या गु ं फा यात, तशा या सोने री छटा वाटत हो या. मु लगी नु सती गोडच
न हती, तर धीटही होती. मी हात पु ढे करताच आढे वेढे न घे ता ती ये ऊन मा या मांडीवर
बसली. मा याकडे टक लावून पाहू लागली. ितची हनु वटी उचलून मी ितला िवचारले ,
‘बाळ, तु झं नाव काय?’
‘अलका.’
िकती गोड नाव होते ते . या बाईला ओळख ठे व यािवषयी सां गन
ू मी उ सवातून
परतले . आम या पणकुिटकेत आले . पण मला काही के या रात्री झोप ये ईना. राहन
ू राहन
ू ती गोड मु लगी डो यांपुढे ये ऊ लागली. महाराजां या सहवासाची आिण या
सहवासात लाभणा या सु खाची आठवण तीव्रते ने होऊ लागली. वाटले , पू ला एखादी
अशी गोड बहीण असायला हवी होती! िकती तरी िदवस ती हुरहुर पायात सलणा या
काट ा या बारीक टोकाप्रमाणे मा या मनाला टोचत होती.
िकती-िकती िनरिनरा या टोच या या शांत जीवनातही माझे मन अ व थ क न
सोडीत.
मधे एकदा यित ये ऊन माझी िवचारपूस क न गे ला. याने राजमाते या मृ यूची
वाता सां िगतली. ती ऐकू न मला फार वाईट वाटले . यांनी मला फार चां गले वागिवले
होते . ना याने तर या मा या सासूबाई हो या. यांची काही तरी से वा मा या हातून
घडायला हवी होती! पण तो योग आला नाही, याचे मला फार दुःख झाले .
हि तनापु राहन
ू आले ला एक तापसी एकदा भे टला. या या बोल यात,
महाराजांनी रा यकारभारातून ल काढून घे तले आहे , यदु लहान अस यामु ळे दे वयानीच

सारा कारभार पाहत आहे , असे आले . असे का हावे , हे मला कळे ना. दे वयानीचे आिण
महाराजांचे भांडण झाले असे ल काय? झाले , तर झाले ! हणून काय माणसाने आपले
कत य सोडायचे ? या भांडणाचा महाराजां वर काय पिरणाम झाला असे ल? काही काही
माणसांना प्रेमा या ओला याची फार गरज असते . तो िमळाला नाही, तर ती सु कून
जातात. दे वयानी आिण महाराज यां यांत जर कायमचे िवतु ट आले असे ल, तर
महाराजांची गत काय होईल?
या िदवशी मी अितशय उदास झाले . वाटले , वतः या प्राणांची िबलकू ल
काळजी क नये . अ से उठावे , हि तनापु राला जावे आिण महाराजांना हणावे ,
‘चला, मा या पणकुिटकेत. ितथं आपण राजवाडा िनमाण क .’
पण पू अजून लहान होता. दे वयानीची ती दवं डी जु नी झाली असली, तरी
मा या मनावर ती एखा ा त त मु दर् े प्रमाणे उमटले ली होती. मी रडरड रडले . रात्री
झोपताना ने हमीप्रमाणे दे वाची प्राथना करीत हटले ,
‘दे वा, यांना सु खी ठे व.’
प्राथना करताना मी जे जे हणत असे , ते ते बाळपणी पू मु काट ाने हणे . पण
आता तो थोडा मोठा झाला होता, या िदवशी याला काय लहर आली, कुणाला ठाऊक!
याने मला िवचारले ,
‘आई, यांना हणजे कुणाला, ग?’
मी हसत उ र िदले ,
‘ यांना हणजे यांना!’
तो हट् ट ध न बसला,
‘ यांचं नाव सां ग मला.’
‘तू मोठा झा यावर सां गेन.’
‘मी आता झालोय् की मोठा! मला अचूक ने म मारता ये तो, मं तर् हणता ये तात,
पोहता ये तं, झाडावर चढता ये तं–’
‘अं हं! यापे ा खूप खूप मोठं हायचं य् तु ला. खूप खूप िव ा िमळवायची आहे .
लढाईत मोठमोठे िवजय िमळवायचे आहे त.’
‘ते आजसु ा िमळवीन मी. कुणाशी लढाई क , बोल!’
मी याचे त ड कुरवाळीत हटले ,
‘या वे ळी नाही लढाई करायची, बाळ, पु ढं ! तू सोळा वषांचा हो. मग यांना
हणजे कुणाला, हे तु ला मी सां गेन. आधी नाही.’

१३
पण पू सोळा वषांचा हो यापूवी मा या प्राथने तले ते कोण आहे त, हे
सां गायला िनसगाने सु वात केली होती. तो दहा-बारा वषांचा होईपयं त मातृ मुखी आहे ,
असे मला वाटत होते ; पण पु ढ या एक-दोन वषांत तो झपाट ाने उं च झाला, अं गाने भ
लागला आिण चे ह यामोह याने थोडासा महाराजांसारखा िदसू लागला! या याकडे
पाहन
ू महाराजांची मला अिधक अिधक आठवण ये ऊ लागली. यातच अधूनमधून

हि तनापु राहन
ू ये णारा एखादा तापसी जे काही सां गे, याने माझा जीव कसा
टां ग यासारखा होई. महाराजांचा रा यकारभाराशी काही सं बंध उरला नाही. ते
मिहने या मिहने राजधानी या बाहे र असतात. नगरात असले , तरी अशोकवनातून बाहे र
पडत नाहीत. यां या िवलासिप्रयते ला मयादा रािहले ली नाही. एक ना दोन. अशा
अने क अशु भ गो टी कानां वर पडत. मी कोण, हे ठाऊक नस यामु ळे बोलणारा सहज
बोलून जाई; पण या या बोल याने माझा जीव कासावीस होई!
काय करावे , हे मला कळत नसे . िज याव न जीव ओवाळू न टाकताना मी
णभरही िवचार केला नसता, अशा िप्रय य तीचे अधःपातापासून आप याला सं र ण
करता ये ऊ नये ? छे ! मनु य िकती दुबळा आहे !
हे नवे दुःख िवसर याकिरता मी िचत्रे काढ यात माझे मन गु ं तवू लागले .
अशोकवनासारखी साधने इथे कुठू न िमळणार? पण वनात राहणा या माणसांना, नगरात
राहणा या माणसां इतकीच कले ची आवड असते . इथे नाना प्रकारचे पानाफुलांचे रं ग होते .
केसांचे आिण िपसांचे नाना परींचे कुंचले तयार करता ये त होते . उ ुं ग िहमालय, सुं दर
वनश्री, अद्भुत आकाशरं ग. हे सारे िचत्रिवषय हणून हात जोडून पु ढे उभे होते .
एखा ा लहान मु लाला नवे खे ळणे िमळाले , हणजे जसे ते अ टौप्रहर या याशी
खे ळ यात दं ग होऊन जाते , िचत्रे काढ यात मी तशीच गु ं ग होऊन गे ले.
एके िदवशी मला वाटले , आपण पू चे िचत्र काढावे . मी या िचत्राची क पना
क लागले , पण मा यापु ढे जे िचत्र उभे राहू लागले , ते थे ट अशोकवनात या
महाराजां या िचत्रासारखे . माझे मलाच या गो टीचे नवल वाटले . मग मा या ल ात
आले , या वाढाळू वयात पू महाराजां या सारखा होऊ लागला आहे !

१४
पू सोळा वषांचा झाला. तो कुणी साधा कुमार नसून, हि तनापूरचा राजपु त्र
आहे , हे रह य मी याला सां िगतले . ते कळ यावर आप या आईने असे रानावनांत
राहणे याला बरे वाटे ना! दे वयानी या म सरी वभावामु ळे हि तनापूर सोडून आले आहे ,
अशी मी याची समजूत घातली; पण ते वढ ाने याचे समाधान होईना.
तो मला हणू लागला,
‘आपण दोघं हि तनापूरला जाऊ या. महाराजांना भे टू या. मी महाराजांना
हणे न, ‘मी तु मचा मु लगा आहे . तु म यासाठी वाटे ल ते िद य करायला तयार आहे ; पण
मा या या आईचे असे हाल क नका!’ ’
पं धरा-सोळा वषां या मु लाची समजूत घालणे फार कठीण काम आहे . यौवनाची
पिहली ऊमी िजतकी उ साही, िततकीच अं धळी असते . यवहारातले काटे कुटे ितला
िदसत नाहीत. व नात या फुलांचा सु गंध मात्र सतत ित याभोवती दरवळत असतो.
आप याला महाराज हि तनापु राला बोलावून ने तील, अशी वे ळ लवकरच ये ईल. तोपयं त
आपण इथे च राहणे इ ट आहे , असे मी याला परोपरीने समजावून सां िगतले . पण याला
ते पटले नाही. आईची आ ा मोडायची नाही, हणून चडफडत तो ग प बसला. तो
महाराजांचा मु लगा आहे , हे रह य याने मला िवचार यापासून कुणालाही सां गायचे
नाही, अशी शपथ मी याला यायला लावली, ते हा मला अडिव यासाठी तो हणाला,

‘महाराजांनासु ा!’
मी हसत उ रले ,
‘अरे वे ड ा, महाराज इथं कशाला ये तील?’
तो हणाला,
‘इथं नाही. पण दुसरीकडं कुठं ही यांची माझी गाठ पडली, तरी मी ग पच
बसायचं ? पु त्र हणून यांना वं दन करायचं नाही? यांचा आशीवाद मागायचा नाही?’
याचे समाधान कर याकिरता मी हणाले ,
‘असं कोण सां गतं य् तु ला? महाराजांना मी तु मचा मु लगा पू आहे , असं तू
खु शाल सां ग, तु ला काही आठवत नसे ल; पण यांची तु यावर फार माया होती. मात्र
एक ल ात ठे व, महाराजां िशवाय कुणालाही तू कोण आहे स, हे कधी सां गायचं नाही.
अगदी शपथ आहे मा या ग याची.’
इतकी वष दयात जपून ठे वले ले हे रह य मी पू ला सां िगतले ; पण याने मात्र
आपले नवे रह य एका श दाने ही मला सां िगतले नाही!

१५
मु ले मोठी होऊ लागली, की ती आईबापांपासून दरू जाऊ लागतात, हे च खरे .
प्रीती आिण पराक् रम या त ण मना या दोन मोठ ा प्रेरणा असतात. कुमार-कुमारींना
यां या बाळपणा या सु रि त जगापासून भु लवीत-भु लवीत या दरू ने तात! आईबाप
मात्र यांची काळजी करीत जु या जगातच भ्रमत राहतात!
पू तरी याला अपवाद कसा होणार? तो िशकारीकिरता फार दरू जाऊ लागला.
िहमालया या िशखरां व न चढून जा याचे व न याला पडू लागले . िमळाले या
धनु िव े पे ा अिधक िव ा कुठे िमळे ल, याची चौकशी करायला याने सु वात केली.
भीती हा श द या या वा यालासु ा उभा राहीनासा झाला.
पण भीती जशी या या मना या एका दारातून िनघून गे ली, तशी प्रीती दुस या
दाराने ितथे राहायला आली. मु ध, अ लड, लाजरी, िनरागस प्रीती! अ णोदया या
आधी पूव या कोप यात िदसणा या नाजूक गु लाबी छटे सारखी प्रीती!
पण आपले हे रह य याने मला कधीच सां िगतले नाही. ती सोने री केसांची गोड
पोरगी अलका! ितची आई माझी िजवलग मै तर् ीण बनली होती. हळू हळू मु लांचीही मै तर् ी
झाली. मात्र पू सोळा वषांचा झा यानं तर या या आिण अलके या वाग यांत बदल
होऊ लागला. दोघे पूवीइत या मोकळे पणाने दं गा करीनाशी झाली. यां या हालचालींत
अनािमक सं कोच िदसू लागला. इतर माणसे आपाप या कामात आहे त, असे बघून दोघे ही
एकमे कांकडे टक लावून पाहत. मग गालांत या गालांत हसत. लगे च अलका खाल या
माने ने पाया या नखाने जमीन उक लागे . ती अगदी लहान होती, ते हा पू चे काही
काम करायला सां िगतले , तर ती त डाचा चं बू क न हणायची,
‘आ ही का याचं काम करावं ? तो कुठं आमचं काम करतो?’
पण आता ती के हाही आली, तरी ितचे ल मा यापे ा या या सु खसोयींकडे च
अिधक असायचे .
हे सारे मा या ल ात हळू हळू ये ऊ लागले . यात वावगे असे काही न हते ; पण

एखा ा वे ळी मा या मनात ये ई, हा प्रेमाचा अं कुर वाढू दे णे यो य आहे का? पू
राजपु त्र आहे . ययाितमहाराजांचा मु लगा आहे . उ ा दे वाला दया ये ऊन सारे सरळ
झाले , तर एखा ा राजक ये शी याचे ल न होईल. मग ही गोड, गरीब पोरगी मनात या
मनात झुरत जाईल. िनराश होऊन– छे ! सफल न होणा या प्रेमाचे दुःख असहय असते .
अलके या वाट ाला हे दुःख ये ऊ दे यापे ा हा प्रेमाचा अं कुर मु ळातच खु डून
टाकले ला काय वाईट? िनराशे पे ा खोटी आशा फार वाईट! या अलकेची मावशी पूवी
हि तनापूर या राजवाड ात दासी होती, हणे ! अशा कुळातली ही मु लगी आिण
राजकुळातला पू – पृ वीवर या पणतीने आकाशातली चांदणी हो याची हाव ध न कसे
चाले ल?
अशा वे ळी माझे दुसरे मन हणू लागे ,
‘तू एके काळी राजक या होतीस! पण पु ढे दासी झालीसच, की नाही? अलकेचं
कुळ मोठं नसे ल! पण ितचं प्रेम खरं आहे ना? दासीचं प्रेम आिण राजक ये चं प्रेम काय
िनरिनराळं असतं ?’
मा या मनात असे उलटसु लट िवचार ये ऊ लागले . पण पू ला िकंवा अलकेला
या बाबतीत काही बोलायचा धीर झाला नाही मला. अशा बाबतीत त ण माणसां इतकाच
वडील माणसांनाही काही बोलायचा सं कोच वाटतो!
अशी दोन-तीन वष गे ली.
पू एकोणीस वषांचा झाला. एके िदवशी प्र ु ध मनःि थतीत िशकार अधवट
सोडून तो परत आला. द यूंनी उ रे कडे फार मोठा उठाव केला आहे , असे या या
कानां वर पडले होते . हि तनापु रावर चाल क न जा याकिरता ते िनघाले होते . यु वराज
यदु मोठे सै य घे ऊन या द यूंशी लढ याकिरता िनघा याचीही वाता होती.
या रात्री मा या डो याला डोळा लागला नाही. पु हा पु हा मा या मनात
ये त होते .
‘यदु सै य घे ऊन लढाईवर जात आहे . मग महाराज कुठं आहे त? रा यावर
परचक् र आलं असताना ते व थ बसले असतील? छे ! ते श य नाही. ते णश ये ला
िखळू न पडले असतील? की या पाषाण दयी दे वयानीनं यांना कुठं बं िदखा यात क डून
ठे वलं य?्
िकती िकती कुशं का मनाला सार या दं श करीत हो या!
मा यासारखाच पू सु ा या रात्री सारखा या कुशीव न या कुशीवर होत
होता. मी दोन-तीनदा याला िवचारले ,
‘काय होतं य,् रे , तु ला? झोप ये त नाही आज?’
‘काही नाही, ग, आई...’ असे उ र दे ऊन तो ग प बसला. पु ढे एक अ रसु ा
बोलला नाही.
मला हसू आले . वाटले , याला अलकेची आठवण होत असावी. हे वय मोठे
िविचत्र असते . कुणी सां गावे , आज याने ितचे पिहले चु ं बन घे तले असे ल!

१६
रात्री पू

का तळमळत होता, हे दुस या िदवशी मला समजले . सकाळी

िशकारीकिरता हणून तो बाहे र पडला; पण सं याकाळपयं त तो परत आला नाही. रात्र
पडली, तरी आला नाही. मा या मनात नाही नाही या शं का ये ऊ लाग या.
या याबरोबर िशकारीला गे ले या समवय क िमत्रांची मी चौकशी केली.
यां यापै कीही कुणी घरी परतला न हता! या सवांचे झाले तरी काय, हे कुणालाच
कळे ना. रात्र मला खायला उठली. मला न सां गता पू असा कधी बाहे र रािहला न हता.
अठरा वष झोपले ले दुदव पु हा जागे झाले , की काय, हे मला कळे ना! भीतीने माझे मन
याकू ळ झाले .
ती रात्र! तसली रात्र दे वाने कुणाही आई या वाट ाला दे ऊ नये !
दुस या िदवशी दोन प्रहरांपयं त पा याबाहे र काढले या माशासारखे माझे मन
तडफडत होते . मग अलका आली. पू आिण याचे िमत्र द यूंशी लढ याकिरता गे ले
होते . वडील माणसे परवानगी दे णार नाहीत, हणून िशकारीचे िनिम काढून ते घराबाहे र
पडले होते . वाटे वरच अलकेचे गाव होते . दुस या िदवशी दुपारी मला एक पत्र ायची
कामिगरी अलकेवर सोपवून पू पु ढे गे ला होता.
थरथर कापणा या हातांनी अलकेने ते पत्र मला िदले . मी ते उघडून पािहले .
या यात एवढे च श द होते –
‘हि तनापूर या रा यावर पराचक् र आलं आहे . अशा वे ळी, माझा धम काय आहे ,
हे काय तु ला सां गायला हवं ? आयु यात पिह यांदाच तु झी अव ा करीत आहे ! तु ला न
सां गता तु यापासून दरू जात आहे . आई, मा कर मला. माझी काळजी क नकोस.
िजवाला जीव दे णारे िमत्र मा याबरोबर आहे त. तु झा पू लवकरच मोठा पराक् रम
गाजवून आिण हि तनापूर या रा यावर आले लं परचक् र परतवून तु ला भे टायला ये ईल.’
पत्र वाचता-वाचता मा या डो यांत पाणी उभे रािहले . ित्रया या मु लाने
रणां गणावर जाऊ नये , असे कोण हणे ल? पण माझे आईचे मन! ते काही के या शांत
होईना. ते डो यां वाटे िझरपू लागले .
अलकेने माझी आसवे पु सली. ‘रडू नका, माई, रडू नका’ हणून िमठी मा न ती
माझी समजूत घालू लागली.
मी मन घट् ट केले . अश् आवरले . ित याकडे वा स याने पािहले . ित या सोने री
केसां वर उ हाची सौ य ितरीप पडली होती. मोठे सुं दर िदसत होते ते केस! अशी लाखांत
उठू न िदसणारी सून आप याला लाभणार, या क पने ने पू ची काळजी करीत असले ले
माझे मन णभर आनं दले .
आता अलका रडू लागली. फुंदत हणाली,
‘माई, ते सु ख प परत ये तील ना?’
या प्र नाने माझे दय याकू ळ झाले ; पण वरकरणी हसत आिण अलकेला
पोटाशी घे ऊन ितचे म तक थोपटीत मी हणाले ,
‘वे डी कुठली! अग, यु ावर काय थोडी माणसं जातात? यु हा आ हां
ित्रयांचा धमच आहे !’

१७
अलके या आसवांत माझी आसवे िमळाली. ते हा कुठे आमची दोघींची मने ि थर

झाली!
आ ही खूप-खूप बोललो. पु कळ िवचार केला. यु ाची वाता या कोप यात
कळायला फार वे ळ लागणार, ते हा आपण हि तनापु राहन
ू दहा-पाच कोसां वर असले या
ू ांकडून
एखा ा खे ड ात जावे त; हणजे जाणा या-ये णा या सै िनकांकडून िकंवा दत
लढाईची बातमी कळत जाईल. ितथे कदािचत पू िकंवा पू चा कोणी िमत्र
योगायोगाने भे टेल, असे आ हां ला वाटू लागले . अलके या आईने मोठ ा क टाने ितला
मा याबरोबर जायला परवानगी िदली. मात्र आ हां ला िनरोप दे ताना ती हसत हणाली,
‘मु लगी हे बोलून-चालून दुस यानं दे णं. याचं दे णं याला वे ळेवर दे ऊन टाकलं ,
हणजे बरं !’
यतीने माझी खास यव था या मं डळींवर सोपिवली होती, यांतले दोन शूर
प्रौढ पु ष सोबतीसाठी आम याबरोबर यायला िस झाले . नाना प्रकार या क पना
करीत, कधी आत या आत अश् िगळीत, तर कधी कुणालाही न िदसतील, असा बे ताने
ते पु सून टाकीत, कधी पू या पराक् रमाची व ने पाहत तर कधी व नात तो जखमी
झाले ला पाहन
ू दचकू न जागे होत, आ ही दोघी वाटचाल क लागलो.

१८
मी परत हि तनापु राकडे चालले होते . अठरा वषांनी. आलो होते , याच वाटे ने .
ितत याच भीितग्र त मनःि थतीत! या अठरा वषांत या आठवणीं या मरणीचे मणी
पु हापु हा मनात घोळवीत, भिव याची व ने पाहत मी चालले होते . ती व ने कधी
सोने री िदसायची! कधी काळवं डले ली भासायची!
अठरा वषापूवी मी या वाटे ने आले , ते हा दे वयानीपासून िचमु क या पू चे र ण
कसे करायचे , या िववं चने त मी होते . आज तोच पू आईला िचं ते या डोहात बु डवून
रणां गणावर गे ला आहे . तो ितथे सु रि त असे ल ना, या काळजीने माझे मन
पावलोपावली याकू ळ होत आहे . काळजी ही सावलीचीच स खी बहीण आहे काय?
माणसाची सतत सोबत करायची, एवढे च का दे वाने ितला िशकिवले आहे ?
शे वटी आ ही हि तनापु राहन
ू सहा कोस असले या एका खे ड ात ये ऊन पोचलो.
तो िदवस अ यं त अशु भ होता. आ हां दोघींवर वज्राघात करणारी एक वाता याच
िदवशी या गावात ये ऊन पोचली. एका चकमकीत यदु आिण या या बरोबरीचे काही शूर
सै िनक यांना द यूंनी कैद क न ने ले होते . शत् चा िशर छे द क न आिण याचे मुं डके
भा यावर लटकावून ती िमरवीत ने याची या द यूंची प त होती.
ते िचमु कले गाव भीितग्र त होऊन या अमं गळ वातची चचा करीत होते .
ू े पु ढे काय होणार, या काळजीने हळहळत होते .
यु वराज यदच
ू ा
पण आ हां दोघींचे दुःख या यापे ाही फार खोल आिण तीव्र होते ! यदल
सोडवायला पू बहुधा गे ला असे ल. या याबरोबर या शूर सै िनकांत तो िनि चत असे ल.
ू रोबर बं िदवान होऊन पडला असे ल!
कदािचत तो यदब
पू चे दशन आप याला आता कोण या ि थतीत होणार आहे ? एक िवजयी वीर
हणून? की शत् या भा या या टोकावर–
ती क पनासु ा–

पूवज मी मी काय पाप केले होते , हणून ई वर माझा असा अं त पाहत होता?

*

दे वयानी
१
अवसे या म यरात्रीचा हा भयं कर काळोख मला जणू िगळायला उठला आहे .
िखडकीतून बाहे र आकाशाकडे पािहले , तर चांद या डोळे िमचकावून माझी थट् टा करीत
आहे त, असे वाटले . राजवाड ात इतकी माणसे आहे त; पण वादळात अं ग चो न
वळचणीला असले या िचम यांसारखी ती मु की झाली आहे त. चोह बाजूंनी अ नी या
उं चउं च वाळा उठा यात, कुठ याही बाजूने या आगीतून बाहे र पडता ये ऊ नये , तशी
ू ती अशु भ वाता घे ऊन आला!
मा या मनाची ि थती झाली आहे . सं याकाळी तो दत
ते हापासून–
ू ा पराभव झाला–! मा या यदच
ू ा पराभव झाला! याला द यूंनी पकडून
यदच
ने ले! छे ! अजून या वातवर िव वास नाही माझा! हे अघिटत कसे घडले ? मुं यांनी मे
पवत कसा िगळला? महाराणी दे वयानी या पु त्राचा पराभव? अिखल िव वात तप वी
हणून गाजले या शु क्राचायां या नातवाचा पराजय? छे ! हे श दसु ा खोटे वाटतात!
भु तासारखे भासतात!
यदु यु ावर गे ला, या िदवशी मी याला केवढ ा उ साहाने ओवाळले ! िकती
उ साहाने या या कपाळी मी कुंकुमितलक लावला! केवढ ा उ कंठे ने मी या या
िवजया या वातकडे डोळे लावून बसले होते ! पण चातकाने मे घाकडे जलिबं दं ू या आशे ने
पाहावे आिण या मे घातून या यावर वीज कोसळावी, तशी माझी ि थती झाली आहे .
दे वयानीने आजपयं त कधी खाली मान घातली न हती. ती कधी कुणाला शरण
गे ली न हती. पण आज! काय क मी आता? कुणाला शरण जाऊ? बाबांची दीघ
तप चया सं प याची वे ळ आली आहे . या अठरा वषांत मी यांना कधी भे टले नाही. माझे
कुठले ही दुःख मी यां या कानां वर घातले नाही. ते कोिप ट आहे त. मागचा- पु ढचा
िवचार न करता तप चया अधवट टाकू न उठतील, हणून मी सारे दुःख सोशीत आत या
आत िगळीत गे ले. सं जीवनी िव े सारखी अद्भुत श ती कचाला िजवं त कर या या
मा या हट् टापायी यांना गमवावी लागली. आता पु हा यांना असली श ती प्रा त
ू ा सोडवून आणा.‘ हणून मी
हो याची वे ळ आली आहे . अशा ि थतीत ‘मा या यदल
यां याकडे कशी जाऊ? कोण या त डाने यां या तप चयला भं ग क ?
छे ! असला िवचार मी मु ळीच करणार नाही. पोट या गो यासाठीसु ा करणार
नाही. गे या अठरा वषांतील अने क तीव्र दुःखे मा या मनात साठली आहे त.
वालामु खी या अं तरं गात या उ ण रसासारखी ती, फोट हावा, हणून धडपडत
आहे त. यांनी यांनी मला दुखावले , यांचा सूड घे णार आहे मी. ती शिम ठा- ितचे ते
चक् रवती होऊ पाहणारे काट– हे ययाितमहाराज– सवांचा सूड मला यायचा आहे ! पण

तो आ ा नाही! बाबा तप चया सं पवून परत आ यावर, यांना अद्भुत िस ी प्रा त
झा यावर!
पण ती िस ी प्रा त होईपयं त यदु कुठे असे ल? याला पकडून ने णारे द यू
या या िजवाला काही अपाय करणार नाहीत ना? माझा यदु! तो के हा सु ख प परत
ये ईल? याचे म तक मी आसवांनी के हा हाणीन? माझा यदु मला हवा आहे . बाकी काही
नको! हे रा य नको, बाबांची िस ी नको–
छे ! ही दे वयानी बोलत नाही. आईचे दुबळे मन बोलत आहे हे ! दे वयानी नु सती
आई नाही. ती शु क्राचायांची मु लगी आहे . ती हि तनापूरची महाराणी आहे . ितचे मन
असे दुबळे होता कामा नये

२
आईचे मन महाराणी या मनापे ा अिधक साम यवान असते काय? काही- काही
ू ा कसे सोडवून आणावे ? एकदम मला महाराजांची आठवण
सु चत नाही! काय करावे ? यदल
झाली.पूववयातला यांचा पराक् रम मी ऐकला होता. आप या मु लाला शत् ने पकडून
ने ले, हे कळ यावर एवढा पराक् रमी िपता णभर तरी व थ बसे ल का? यदु काय केवळ
माझा आहे ? तो जे वढा माझा, ते वढाच महाराजांचा आहे . या या पराभवाची, याला
द यूंनी बं िदवान केले , याची वाता अजून महाराजांना कळली नसे ल? असे कसे होईल?
अमा य मा याकडे ही अमं गल वाता घे ऊन आले .
मी िचं ताम न झाले .
लगे च ते हणाले ,
‘मी असाच अशोकवनाकडं जातो आिण महाराजां या कानां वर ही वाता घालतो.
सा या रा यावर मोठा घोर प्रसं ग गु दरला आहे , हे कळ यावर ते व थ बसणार नाहीत.
आजपयं तची गो ट िनराळी होती. हा प्रसं ग िनराळा आहे . यु वराजांना सोडवून
आण याकिरता ते वतः वारीवर जातील. महाराणींनी काळजी क नये .’
अमा य हे सां गन
ू गे याला दीड-दोन प्रहर होत आले . तरी मी काळजी क
नको? ितकडे माझा मु लगा शत् या कैदे त पडला आहे , तो प्राणसं कटात सापडला
आहे . हि तनापूर या धवल यशाला कािळमा लागला आहे . मी काळजी केली नाही,
तर–! मी आई आहे . मी महाराणी आहे - मी ग प कशी बसू?
महाराज अजून मा याकडे कसे आले नाहीत? यांनी इथे ये ऊन मला जवळ
घे तले असते , आमची आसवे एकमे कांत िमसळली असती, तर मा या मनावरला हा
ू ा सोडवून आणतो, तू
पवताएवढा भार थोडा तरी हलका झाला असता! ‘मी यदल
आ हां ला दोघांना ओवाळायला तयार रहा!‘ या यां या श दांनी मा या
अं तःकरणातला सारा अं धार उजळला असता! पण महाराज कुठे आहे त? ते अजून
मा याकडे कसे ये त नाहीत? का यदु पकडला गे ला, या बातमीचा अथसु ा कळू नये ,
इतके बे भान होऊन ते पडले आहे त? मिदरा आिण मिदरा ी यां या नादात िप याचे
हणून काही कत य असते , एवढे सु ा का यांना कळू नये ? छे ! कुठू न मला कुबु ी झाली
आिण हि तनापूरची महाराणी हो या या मोहाला बळी पडले ? माझे ते ल न न हते ,
बिलदान होते . िववाह-होमात या या अि न वाळांत गे ली अठरा वषं मी जळत आहे .
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अठरा वष! अठरा वषापूवीची ती वादळी रात्री मा या डो यांपुढे उभी रािहली.
या िदवशी मोठमोठे कलावं त माझी नृ ये पाहन
ू भान िवस न गे ले होते . वसं तनृ य,
उमाचिरतनृ य, वषानृ य, माझी सारी नृ ये या रात्री रं गली; पण टा या वाजवून माझे
कौतु क करणा या या कलावं तांना एक गो ट ठाऊक न हती. यांत या प्र ये क
नृ याला दे वयानी या काळजात या र ताने रं गत आणली होती. ित या दयाला फार
मोठी जखम झाली होती, साधीसु धी नाही, पतीने अ यं त िनदयपणे केले ली जखम! याने
ितला फसिवले होते . ितचा गळा कापला होता. दासी हणून ित याबरोबर आले या एका
कवटाळणीव न याने आपला जीव ओवाळू न टाकला होता. या दुःखाचा िवसर पडावा,
हणून दे वयानी आपला सारा जीव नृ यात ओतून नाचत होती या रात्री!
कलावं तां या दुःखाने च कला अिधक सजीव, अिधक सुं दर, अिधक सरस, होते
काय? कलावं त दुःखी असावा, असा सृ टीचा अिलिखत िनयम आहे काय? कुणाला
ठाऊक?
या रात्री बाहे र आकाश का याकुट् ट ढगांनी भ न गे ले होते . वं चने ने यिथत
झाले या मा या अं तःकरणासारखे भासत होते ते . क् रोधाचे कढ पु हा पु हा बाहे र पडू
पाहत होते – या मे घांतन
बाहे र ये ऊ पाहणा या िवजांसारखे ! मनाम ये
ू
महाराजां िवषयीचा ितर कार चाव या वा यासारखा घ गावत होता; पण या कलावं तांना
माझी नृ ये दाखिव याचे मी कबूल केले होते . मी माझी आवडती कला िवसरले न हते .
मी नृ यशाळे त गे ले. पिह या नृ याला सु वात झाली. हां हां हणता मी माझे सारे दुःख
िवस न गे ले. िवकारां या पलीकडे , िवचारां या पलीकडे , वासनां या पलीकडे , सव
िणक गो टीं या पलीकडे कले चे जग असावे ! मी मा या नृ याने धुं द झाले . आरशात
वतःचे प पाहताना धुं द होत असे , तशी. मा या शरीरा या कणाकणांतन
ू कले चा
आिव कार होऊ लागला. माझे मन, बु ी, दय, इं िद्रये , हालचाली सव काही एक प
होऊन या आिव कारातून प्रकट होऊ लागले . शिम ठा धडधडीत खोटे बोलत आहे ,
महाराजांचा आिण ितचा चोरटा प्रेमसं बंध आहे , पू या हातावर चक् रवितपदाची िच हे
आली आहे त, या दोघां या यिभचाराचा हा फार मोठा पु रावा आहे . ही िच हे मी या
काट् या या हातावर राहू दे णार नाही, तो हातच या जगात मी राहू दे णार नाही, या या
आईलाही या जगात राहू दे णार नाही! नृ यशाळे त ये ईपयं त मी हे सारखे मनाशी घोकीत
होते ; पण वसं तनृ यापासून वषानृ यापयं त एकदाही मनात जळणा या या गो टींची मला
आठवण झाली नाही. महाराजांनी मला र नमाळ िदली, ते हाही मी या नृ या या
धुं दीतच होते . या धुं दीतच या रात्री मी झोपले . शिम ठे ला मी तळघरात क डून ठे वले
आहे , ाचा जणू मला िवसरच पडला होता.
दुस या िदवशी सकाळी मला जाग आली, ती महाराणी हणून! एक वं िचत प नी
हणून! एक आप या मु ला या क याणाची काळजी करणारी आई हणून! महाराजांना
यां या महालातून बाहे र घालवून मी तळघरात गे ले. ितथे ती न हती! मा या
तळपायांची आग म तकाला गे ली. महाराजांपासून या हाता या दासीपयं त सवांनी
कानां वर हात ठे वले ; पण स य स तपाताळात लपिवले , हणून काय ते लपून राहते ?

४
या हाता या दासी या पाठीवर चाबकाचे फटकारे बसू लागताच नृ यशाळे तून
महाराज म ये च राजवाड ात आ याचे ितने कबूल केले ; पण शिम ठे ला राजवाड ाबाहे र
महाराजांनी ने ली कशी? वाड ातले सारे पहारे करी िफतूर झाले असतील? छे ! यात माझे
िकती तरी िव वासू से वक होते . मी अशोकवनात गे ले. शिम ठे या दो ही दासींनी प्रथम
कानां वर हात ठे वले ; पण यांना केस काढून िवद् प करायची आिण सा या नगरीतून
गाढवाव न िधं ड काढायची धमकी दे ताच शिम ठा रथात बसून कुठे तरी िनघून गे याचे
कळले . या रात्री या सार याचा प ा लागला नाही; पण एक- दोन िदवसांतच माधव
अितशय आजारी पड याचे कळले ; महाराज या या समाचाराला जाऊ लागले . उपचार
हणून मीही गे ले. ितथे यांची वा द वधू माधवी होती. ती पोरगी गडबडून गे ली होती.
ित या डो यांत पु हा पु हा पाणी उभे राहत होते . ितचे सां वन कर याकिरता ित या
पाठीव न मी हात िफरवला. याबरोबर ितला भडभडून आले . ितचा दुःखाचा भर
ओसर यावर आ ही मोकळे पणाने बोलू लागलो. माधव असा एकदम आजारी कसा
पडला, हे ितने सहज सां िगतले . या नृ या या रात्री माधव नखिशखांत ओलािचं ब
होऊन म यरात्रीनं तर चार-पाच घटकांनी घरी परत आला होता. तो कुठे गे ला होता, का
गे ला होता, हे याने आप या आईलासु ा सां िगतले न हते .
माधव महाराजांचा केवढा जीव च कंठ च िमत्र आहे , याची मला क पना होती.
या िदवसा या पावसात तो कुठे तरी गे ला होता, याचा दुस या कुणालाही तक करता
आला नसे ल; पण मी ते बरोबर ताडले ! तो महाराजां या कामिगरीवरच गे ला होता.
शिम ठे ला नगराबाहे र दरू दरू पोचवायला गे ला होता. नाही तर मु सळधार पावसात
नखिशखांत ओले िचं ब हो याची याला काय ज री होती? नगरात तो कुणा याही घराचा
आश्रय घे ऊ शकला असता.
हा धागा घे ऊन मी शिम ठे चे रह य खणून काढू लागले . मु ाम माधवा या
समाचाराला जाऊ लागले . माधवला वात झाला व याची बडबड सु झाली. या
बडबडीत पु कळसा भाग िवचूक होता. पण दोन-तीनदा तो जी वा ये बोलला, ती ऐकू न
माझी महाराजां या कार थानािवषयी खात्री झाली.
एकदा तो हणाला,
‘सारथी, जलद घोडे हाक.’
दुस यांदा तो उद्गारला होता,
‘महाराणीनं इथं उतरावं .’
प्रथम मला या या वा याचा अथ कळे ना. माझा काय सं बंध होता या
रात्री या कार थानाशी? मग मा या ल ात आले ! तो शिम ठे ला ‘महाराणी‘ हणत
असावा! सारे कोडे या एका श दाने उलगडले . महाराजांनी मला फसिवले होते . यांनी
धमप नीशी प्रतारणा केली होती. ते शिम ठे या नादी लागले होते . ितला महाराणी
करायला तयार झाले होते ! मा या िजवावर उठले होते ! बाहे र शिम ठे ला व पू ला कुठे
तरी सु रि त ठे वून पु ढे मागे यांना परत आणायचा यांचा बे त असावा.
मी मनाशी िन यय केला, िवषवृ ाचा अं कुर मु ळातच खु डला पािहजे ! ही
शिम ठा आिण हा पू यांचा काटा काढून टाकला पािहजे . मी लगे च सा या रा यात

अगदी खे ड ापाड ांतसु ा दवं डी िपटिवली. ितला व ित या मु लाला पकडून दे णा याला
मोठे ब ीस जाहीर केले . िकती तरी िदवस मला वाटत होते , आज ना उ ा या दोघांना
घे ऊन कुणी तरी मा यासमोर ये ईल; पण ते कधीच घडले नाही. ती दोघे कुठे गे ली, हे
मला कळले नाही. ती दोघे िजवं त आहे त, की मे ली आहे त, दे व जाणे !
पिहले काही िदवस महाराजांचा आिण ितचा काही तरी गु त पत्र यवहार
असावा, अशा शं केने मी अशोकवनात पाळत ठे वली. कोण कुठे जाते , कोण ितथे ये ते, हे
डो यांत ते ल घालून पाहत रािहले ; पण पूवी दासी असले ली ती मु कुिलका, तो कोण
ितचा वामी आिण िवलासम न महाराजां या सु खसोयींसाठी ये णारी- जाणारी माणसे
यां यािशवाय दुसरे कुणीच कधी आले नाही. शिम ठा िकंवा पू – कोणीही, कधीही आले
नाही.

५
मघाशी मा या मनात आले , यदु पकडला गे ला, ही बातमी ऐकू न महाराज अजून
मा याकडे कसे ये त नाहीत?
िकती वे डे असते आईचे प्रेम! ते कशाला ये तील मा याकडे ? गे या अठरा
वषांत आ ही दोघे एकमे कांपासून िकती िकती दरू गे लो आहोत! सात सागर पसरले आहे त
आम याम ये जणू! जगा या दृ टीने ते माझे पती आहे त, मी यांची प नी आहे . पण
अं तरं गात आ ही एकमे कांचे शत् झालो आहोत. सतत शत् सारखे वागत आलो
आहोत. यां या हातून रा यकारभार काढून घे ऊन मी तो चालवायला सु वात केली. मी
यांचे चां गले नाक ठे चले ; पण िवलासात म न होऊन आिण आप याला दे वयानी नावाची
प नी आहे , यदु नावाचा मु लगा आहे , यां यािवषयी आपले काही कत य आहे , हे पार
िवस न यांनी मा यावर पु रे पूर सूड घे तला आहे ! खरे च, माणसे शरीराने एकमे कां या
िकती जवळ ये तात! पण मनाने ती एकमे कांपासून िकती दरू असतात!
अने कदा वाटते , या रात्री मी यांना जो नकार िदला, यांचा तो अपमान केला,
यांना जी शपथ यायला लावली, या सव गो टींचा तर हा असा िवपरीत पिरणाम
झाला नसे ल ना?
मी तरी काय क ? माधवा या मृ यू या आिण महाराजां या कुिटल कार थानाचे
सारे धागे दोरे मला िमळाले होते , माझे मन रागाने , वे षाने , े षाने नु सते जळत होते ! मला
या सव रह याचा थां गप ा लागला आहे , याची महाराजांना क पनाही न हती. ते एका
रात्री मा या महालात आले . म ाने उ म झाले ला मनु य त्रीलं पट बनतो, हणे !
पूवी मी हे नु सते ऐकले होते ; पण या िदवशी तो हालाहलाहन
ू ही दाहक असा अनु भव
मला आला. मा याकडे यांनी प्रेमयाचना केली. एखा ा पशूसारखी! यां या त डाला
ये णारी दा ची दुगं धी मला णभरही सहन होत न हती! मी दरू जाऊन उभी रािहले . ते
धावत मा या अं गावर आले . मा याशी झ बाझ बी क लागले . मा या मनात या
सा या साठले या रागाचा आिण े षाचा एका णात फोट झाला.
मी िवचारले ,
‘शिम ठा इथं नाही, हणून माझी आठवण झाली, वाटतं , तु हां ला?’
ते शु ीवर नसावे त, नाही तर यांनी मला तसले उ र िदले नसते ! ते हणाले ,

‘शिम ठा मला हवी! तू मला हवीस! िन अशाच िमळतील, ितत या सुं दर मु ली
मला ह यात! शे कडो, हजारो पोरी मला ह यात! वगात या अ सरा मला ह यात!’
यां या एकेका उद्गारासरशी माझे भान नाहीसे होऊ लागले . तोल जाऊन मी
खाली पडते , की काय, असे मला वाटू लागले .
मी कठोर वराने यांना हटले ,
‘आधी दरू उभे राहा. मा या जवळ ये ऊ नका. मग काय बडबडायचं य,् ते
बडबडा!’
ते िवकट हा य करीत हणाले ,
‘मी बडबडत नाही. मी खरं ते च सां गतोय्! मी नहुष राजाचा मु लगा आहे .
पु र याचा पणतू आहे . मला शिम ठा हवी, मला दे वयानी हवी, मला जगातली प्र ये क
सुं दर त्री हवी. दररोज नवी सुं दर त्री!–’
ते मला ऐकवे ना! एखा ा वे ड लागले या मनु यासारखे ते बोलत होते .
मा या मनात आले , मागे दरबारात यांचा थोरला भाऊ आला होता. तो त्रीचा
े ष क न वे डा झाला. हे त्रीवर प्रेम क न वे डे होणार आहे त काय?
महाराज बडबडत होते –
ते हणत होते ,
‘मा या विडलांना इं दर् ाणी िमळाली नाही; पण मी ती िमळवणार आहे .
जगात या सा या सुं दर ि त्रया मी िमळवणार आहे . एक फू ल खु डायचं , वास यायचा,
टाकू न ायचं ! पु हा एक फुल खु डायचं , वास यायचा, टाकू न ायचं !’
मी मा या कानां वर हात ठे वले . ते खो खो हसत मा याजवळ ये ऊ लागले . माझी
सव श ती एकवटू न मी ओरडले ,
‘दरू हा! दरू हा! मी कोण आहे , हे ठाऊक आहे ना तु हां ला?’
ते उ रले ,
‘ठाऊक आहे , तू माझी बायको आहे स.’
मी आवे शाने हणाले ,
‘मी महषी शु क्राचायांची मु लगी आहे . ल न झा यावर तु ही मा यापाशी एक
शपथ घे तली होती. ती तु हां ला आठवत नसे ल, हणून सां गते . म घे ऊन कधीही
मा या महालात पाऊल टाकायचं नाही, असं मी तु हां ला बजावलं होतं . तु ही ते कबूल
केलं होतं . आज तर होऊन तु ही मा या महालात आलात! तु ही आपली शपथ मोडली
आहे . माझे बाबा केवढे मोठे तप वी आहे त, हे तु हां ला ठाऊक आहे . यांची मा यावर
िकती माया आहे , हे तु हां ला माहीत आहे . यां या तप चयचा भं ग झाला, तरी हरकत
नाही. मी अ शी यां याकडं जाते आिण तु मचं हे वागणं यां या कानां वर घालते . एकदा
भयं कर शाप िमळा यािशवाय तु ही शु ीवर ये णार नाही.‘
‘शाप’ या श दाने महाराज दचकले . या उ म ि थतीतही या श दाचा अथ
यांना पु रे पूर कळला असावा. ते मागे सरकले . मा याकडे शू य दृ टीने पाहत उभे
रािहले .
मला यांची दया आली. िकती झाले , तरी ते माझे पती होते . मी यांची प नी
होते . आ ही दोघांनी आपणहन
ू एकमे कां या जीवनांचा सं गम घडवून आणला होता. ते
बे तालपणाने वागले , कत यात चु कले , म ाला पश करणार नाही, ही आपली शपथ

यांनी पाळली नाही, हे सारे खरे ! पण ते माझे न हते का? माणसाचे दोष यां या
आ ते टांनी आिण िमत्रांनी पोटात घातले नाहीत, तर दुसरे कोण घालील? मी प नी
होते . यांनी पितधम पाळला नाही, तरी माझा प नीधम मी पाळायला नको का?
प्रेम ही काय बाजारातली व तू आहे ? जे वढे मोल िमळे ल, ते वढ ाच िकमतीची
व तू ायची, हा बाजारातला याय झाला! पण सं सार हा काही बाजार न हे . महाराज
चु कत असले , तर मी यांना दाखवून ायला हवे , पटवून ायला हवे . यांचा तोल जात
असला, तर मी तो सावरायला हवा.
णभर- अगदी णभर का होईना- मी या िवचाराने अगदी िवरघळू न गे ले होते .
मनात आले , अ से पु ढे जावे , महाराजांना कडकडून िमठी मारावी, यांना मं चकावर ने ऊन
बसवावे , यां या खां ावर मान टाकू न खूप खूप रडावे आिण यांना हणावे ,
‘मा यासाठी, तु म या दे वयानीसाठी तु ही नाही का चां गलं वागणार? केवळ
ू ाठीही. यदु आज लहान आहे ; पण उ ा तो मोठा होईल!
मा यासाठी नाही, तु म या यदस
याला चां गलं वळण कोण लावणार? याला शहाणपण कोण िशकवणार? तो
तु म यासारखाच पराक् रमी होईल, अशी काळजी कोण घे णार? कुणा या पावलावर
ू ाठी–’
पाऊल टाकू न तो मोठा होणार? मग मा यासाठी, तु म या-मा या यदस
माझी पावले चु ळबूळ क लागली. पण इत यात महाराजांनी मला प्र न केला,
‘शिम ठा कुठं आहे ? माझी शिम ठा कुठं आहे ? रा िसणी! तू ितचा जीव
घे तलास! तु यासारखी दु ट त्री सा या जगात नसे ल! तू, तू–’
ते पु ढे पु ढे ये ऊ लागले . ते गळा दाबून माझा प्राण घे तील, की काय, अशी मला
भीती वाटू लागली. मोठ ाने ओरडावे , असे मनात आले . पण त डातून श द फुटे ना.
इत यात महाराज अगदी मा या जवळ आले ; माझा गळा दाब याचा यांचा हे तू प ट
िदसू लागला. िपशाचासारखे यांचे ते भयं कर हातवारे पाहन
ू िजवा या आकांताने मी
हणाले ,
‘दरू हा! मी शु क्राचायांची मु लगी आहे , हे िवस नका. यां या शापानं तु ही
दगड होऊ पडाल; नाही तर जनावर होऊन जाल! दरू सरा! मागं हा! चालते हा मा या
महालातून–’
थरथर कापत महाराज दोन-चार पावले मागे हटले . ते पु टपु टत हणाले , ‘नाही,
मी पु ढं ये णार नाही.’
महाराजां या बोल यात या शिम ठे या उ ले खाने माझे मन अगदी भडकू न गे ले
होते . मी यांना हणाले ,
‘आधी शपथ या– मा या अं गाला कधीही पश करणार नाही, अशी शपथ
या.’
ते हणाले ,
‘घे तो, घे तो!’
यां याकडे पाहता-पाहता मा या मनात आले , यां या या हातांनी शिम ठे ला
िमठ ा मा न मला फसिवले , यां या या ओठांनी शिम ठे ची चु ं बनं घे ऊन मला
फसिवले . यां या या भ्र ट शरीराचा पशसु ा मला नको. मी यांना दरडावून
सां िगतले ,
‘मला कधीही पश करणार नाही, अशी शपथ या! बाबांचे नाव घे ऊन शपथ

या!’
महाराजांनी तशी शपथ घे तली आिण ते मा या महालातून िनघून गे ले.
आम यामधला पित-प नीसं बंधाचा, जीवनातला अ यं त र य, रे शमी, नाजूक धागा या
िदवशी तु टला. एकमे कांकडे पाठ िफरवून आ ही पृ वीप्रदि णे ला सु वात केली.
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या रात्री जे िवपरीत घडले , यात माझा काय दोष होता? शु क्राचायांची
ू ी आई आिण हि तनापूरची महाराणी या ितघीही– मी जे केले , ते च उिचत
मु लगी, यदच
होते , असे सतत मला सां गत आ या आहे त. यां यापै की एकीने देखील या रात्री या
मा या कठोर िनणयाब ल कधी कुरकू र केले ली नाही.
मग ‘तू चु कलीस. तू आप या धमाला जागली नाहीस. तू तु झं कत य जाणलं
नाहीस!’ असे अधूनमधून मा या कानात कोण कुजबु जते ? हे श द ऐकू न अने कदा मी
दचकू न जागी झाले आहे . उलटसु लट िवचारां या शरपं जरी रात्रभर तळमळत पडले
आहे .
आप या अं कुशाने सतत अठरा वष मला टोचीत राहणारी ती त्री कोण आहे ?
रात्री िबळातून बाहे र पडणा या उं दराने उघड ावर पडले ले सुं दर व त्र कुरतडून
टाकावे , अशी ही अ ात त्री िनद्रेत या बे सावध णी मा या िन चयाचे हळू हळू
तु कडे क लागते . या त्रीला नाव नाही, रं ग नाही, प नाही! ितचे माझे काय नाते
आहे , हे ही मला नीट कळत नाही! ती ययाित महाराजांची प नी आहे , असे पिह या
पिह यांदाच मला वाटले . ितची कुरकू र बं द कर याकिरता मी हणे ,
‘लबाड, कपटी नव यावर, िववाहाचं पािव य पायदळी तु डिवणा या पतीवर
प नीनं प्रेम करावं ? ितला काय मन नसतं ? दय नसतं ? अिभमान नसतो? अिधकार
नसतो? या रात्री मी जो िनणय घे तला, तोच बरोबर आहे . आपण पितसु खाला
आचवणार, हे ठाऊक असूनही या रात्री मी तो िनणय घे तला. प्राण गे ला, तरी तो मी
बदलणार नाही.’
या वे डीचे समाधान कधीच झाले नाही. इतकी वष झाली! ती तशीच कुरकुरत
रािहली आहे ! अजूनही एखा ा उदास णी ती िकंचाळू लागते :
‘तू आप या धमाला जागली नाहीस, तू आपलं कत य जाणलं नाहीस. प्रेम
काय बा गो टींवर अवलं बन
ू असतं ? प्रीती एका दयातून उगम पावणारी आिण
दुस या दयाला जाऊन िमळणारी महानदी आहे . वाटे त िकतीही उं च ड गर ये वोत,
यांना वळसा घालून ती पु ढे वाहत जाते . या िदवशी कुठलं ही माणूस आपलं होतं , याच
िदवशी या या गु णांचा िन अवगु णांचा मनु या या मनातला िहशे ब सं पतो. मागे राहते ,
ती केवळ िनरपे प्रीती! अडखळत, ठे चाळत, धडपडत, पु नःपु हा पडत, पण पडूनही
भ ती या िशखराकडं जा याचा प्रय न करणारी प्रीती! परमे वराची पूजा करताना
यानं आप याला काय िदलं आहे आिण का िदलं नाही, याचा आपण कधी आपण कधी
िहशे ब करतो का? प्रीती ही मानवानं केले ली पूजा आहे . ती पूजा तू मोडलीस,
त्रीधमाला तू कलं क लावलास! तू कधीही सु खी होणार नाहीस!’

७
ू ा बं िदवान के याची अभद्र वाता घे ऊन अमा य आले .
आज असे च झाले . यदल
ती ऐकू न मी सु न होऊन बसले . मा या या दुःखी मनःि थतीचा फायदा घे ऊन ही
कवटाळीण मा या कानीकपाळी ओरडू लागली.
‘तू त्री-धमाला जागली नाहीस, तू प नीधम पाळला नाहीस, या पापाचं हे
फळ आहे !’
ू ा पराभव हे महाराजां या पापांचं फळ आहे .
छे ! अगदी अस य आहे हे . यदच
अठरा वष यांनी रचले ला पापांचा ड गर आज मा या अश्राप पोरा या म तकावर
कोसळला आहे !
यां या पापांची फळे कुणाला चाखावी लागली नाहीत? तो िबचारा माधव!
यांचा िजवाभावाचा िमत्र. शिम ठे ला नगराबाहे र ने ऊन सोड या या कामी याने
आपले प्राण गमावले !
याची वा द वधू माधवी! जणू रतीची प्रितमा! िकती सु रेख होते ितचे डोळे !
पण एके िदवशी या पोरीचे प्रेत यमु नेत सापडले , हणे !
माधव या घरी याची हातारी आई आिण याची पु तणी तारका अशी दोघे च
उरली. तारका हां हां हणता मोठी झाली. आजीला नाती या ल नाची काळजी वाटू
लागली. हातारी एकदा खु रडत-खु रडत हे सां गायला वाडयावर आली.
‘तु म या महाराजांना सां गा, की पोरीला चां गला नवरा पाहन
ायला!’ असे श द
ू
मा या ओठां वर आले होते .
पण कुंभाराने ओली माती तु डवावी, तसा काळपु षानं ित या दे हाचा चदामदा
केला होता. ितची दया आली मला.
‘बघू या हं तारकेला चां गलासा नवरा!‘असे हणून मी ितची बोळवण केली.
पु ढे काही िदवसांनी कळले , की पोरीला वे ड लागले आहे . मला हे खरे च वाटे ना!
मी माधवा या घरी गे ले. तारका फुलांची माळ करीत दारात बसली होती. ितचे
प कसे फुलून आले होते ! पण ित या डो यांत भयानक शू यता िदसत होती. ितने खूप
वे ळ मा याकडे टक लावून पािहले . पण मला काही ओळखले नाही ितने .
शे वटी मी हणाले ,
‘तारके, तू ही माळ दे शील मला?’
ती उठली आिण अधवट गु ं फले ली माळ मा यापु ढे करीत हणाली,
‘ या ना, ही माळ या ना!’
लगे च आपला हात मागे घे त ती उद्गारली,
‘एक शपथ या आधी. ही फुलं कु करणार नाही, अशी शपथ या. मग मी
तु हां ला माळ दे ईन.’
इत यात ितची आजी बाहे र आली. ती तारकेला हणाली,
‘अग पोरी, यांना ओळखलं नाहीस तू! या आप या महाराणी. नम कार कर पाहू
यांना!’
ितने आजीला िवचारले ,
‘कुठली महाराणी!’

हातारी हणाली,
‘अग वे डे, ययाितमहाराज नाहीत का आपले ? यां या या महाराणी!’
तारका खाली मान घालून काहीतरी पु टपु टली. मग हातांत या माळे कडे पाहत
ती ओरडली,
‘अग बाई, केवढा साप आहे हा! साप, साप!’
ती माळ ितने दरू फेकू न िदली.
ित याकडे बोट दाखवीत ती हणाली,
‘आजी! तो बघ साप! याला मारायला चां गली काठी आण. हळू च जा; नाही तर
तु ला चावे ल तो! मघाशी मला चावला, बघ! इथं -इथं -इथं !’
तारकेचा महाराजां शी तसा काय सं बंध होता? ती यां या िमत्राची पु तणी. पण
ती काही दुदवा या फे यातून सु टली नाही.

८
माझा लाडका यदु! तो अशा िप या या पोटी ज माला आला. घारीने महाराणीचा
र नहार झडप घालून उचलून ने ला. मु लांचे नशीब आईबापां या निशबाशी बां धले ले
असते , हे च खरे .
यदु सद्गुणी आिण पराक् रमी हावा, हणून मी याला महाराजां या वै र
जीवनापासून अहोरात्र दरू ठे वले . इतके असूनही जे हायला नको होते , ते झाले .
दुदवाचा वारसा या जगात दे वािदकांना तरी चु किवता ये त असे ल का?

९
अठरा वषांपव
ू ी या रात्री मी महाराजांना ती शपथ यायला लावली. महाराणी
असूनही एखा ा सं यािसनीसारखे मी आयु य काढले . रात्र रात्र मी तळमळत रािहले .
िप्रयजनां या सहवासात सारी दुःखे िवस न जाऊ इि छणा या मनाला मी तसे च
जळत ठे वले .
एखा ा वे ळी मा या मनाचे हे सारे बां ध फुटत. मग आतून उसळू न बाहे र
ये णा या महापु रात मी वाहन
ू जाई. मी रथात बसे . अशोकवनाकडे यायला सां गे; पण
अशोकवनापयं त रथ ने ऊनही मी कधी आत गे ले नाही!
महाराजांनी मात्र आपली शपथ िकती िवपरीत रीतीने पाळली! ते सहा सहा
मिहने नगर सोडून बाहे र जाऊ लागले . अ टौप्रहर िवलासम न राहायचा यांचा क् रम
सु झाला. पिह यापिह यांदा हे ऐकले , की मा या मनाला िवं चू डस यागत वे दना
होत. त्री-पु षांमध या प्रेमसं बंधांची िशसारी ये ई. परमे वराने हे आकषण िनमाण केले
नसते , तर जग िकती सु खी झाले असते , असे वाटू लागले .
एखा ा वे ळी दया या कोप यातली कुठली तरी एक नाजूक तार कंिपत होई.
ित या िकणिकणीतून बोल उमटू लागत,
‘वे डे! हा अिभमान सोड. अ शी धावत जा. महाराज असतील, ितथं जा. ते
म ा या धुं दीत असतील, असू दे त. अपिरिचत अ सरे या बाहुपाशात असतील. असू
दे त. ितथं तू जा. यांचे पाय आसवांनी धु ऊन यांना िवनं ती कर, ‘काय चालिवलं आहे हे

तु ही? राजराजे वरा, कुठं वाहत चालला आहात आपण? आकाशातली उ का आप या
उ च थानाव न ढळली, हणजे ती दगड होऊन पडते . िजवलगा, तु ही माझे आहात.
तु मचा कलं क, तो माझा कलं क! तु मचा अधःपात, तो माझा अधःपात. मी तु मची प नी
आहे . प नीची लाज पतीनं राखायला नको? मला दा चा वास सोसवत नाही. पण तु मचं
सु ख, ते माझं सु ख. तु ही मा या अं गावर चु ळा टाका. मी हं ू की चूं करणार नाही! मग तर
झालं ? एखादं फू ल कु करावं , तसा तु म या सु खासाठी या दे वयानीचा चोळामोळा करा;
पण ही धमाची अमयादा थांबवा. आप या पितधमाला जागा. पु त्रधमाची आठवण ठे वा.
राजधम िवस नका.’

१०
महाराजांचे पाय घट् ट ध न असे पु कळ बोलावे से वाटे . पण ते णभरच.
ु
दस या णी कचाची आठवण होई. याचे मा यावर िकती उ कट प्रेम होते ! केवळ
कत य हणून या प्रेमाचा याने याग केला. सं जीवनी िव ा घे ऊन तो दे वलोकात
परत गे ला. वगात या सा या अ सरांनी आपले लाव य या याव न ओवाळू न टाकले
असे ल! पण तो भु लला नाही. चळला नाही, आप या व्रतापासून ढळला नाही.
कचाचे वै रा य आठवले , की महाराजां या िवलासिप्रयते ची घृ णा ये ई. झाले गे ले
िवस न जाऊन यांना शरण जाय या क पने ची शरम वाटे . सारा अिभमान उसळू न ये ई.
तो हणे ,
‘दगडाला फुलं कशासाठी वाहायची? पु पांचा सु गंध पाषाणाला कधी तरी
लागला आहे का? पु षाने प्रेम करावे , तर ते कचासारखे . त्रीने पूजा करावी, तर अशा
पु षाची!’

११
कचाशी माझे ल न झाले असते , तर मी सु खी झाले असते . या या पणकुिटकेत
मला जो आनं द लाभला असता, तो या राजवाड ात एक िदवसही मा या वाट ाला
आला नाही.
पण– खरे च मी सु खी झाले असते का? माझे या यावर प्रेम होते ; पण केवळ
मना या या अं ध या ओढीने मनु य सु खी होतो का? या यावरले माझे प्रेम िनरपे
होते का? छे ! तो आ मपूजेचाच एक प्रकार होता. माझे जर या यावर खरे खु रे प्रेम
असते , तर याला शाप दे ताना माझी जीभ अडखळली असती. माझे ओठ या िवषारी
श दां या पशाने काळे िनळे पडले असते .
प्रेम हणजे काय? केवढे मोठे कोडे आहे हे ! गे ली अठरा वष महाराजांनी
मांडले ला िकळसवाणा धु माकू ळ हे काय प्रेम आहे ? महाराजांनी शिम ठे वर केले , ते काय
प्रेम होते ? आप या बायकोला फसवून दुस या बाई या नादी लागणे शिम ठा! ितची आठवण झाली, की अं गाची कशी लाही लाही होते . कुठ या
कुमु हत
ू ावर ितला माझी दासी करायची दुबु ी मला झाली! ित यापायी महाराज मला
दुरावले . मी इकडे यां या सा या पशाला मु कून बसले . ते ितकडे अधःपाता या गतत
ू ा पराभव झाला. याला शत् ने कैद क न ने ले. इतके
जाऊन पडले . आज यु वराज यदच

अनथ घडले ; पण यांना काही खं त आहे का कशाची?
ू ा सोडिव यासाठी िनघाले असते ; तर
महाराजांनी धावत यायला हवे होते . ते यदल
यांना ओवाळताना मा या डो यांत पाणी उभे रािहले असते . ती आसवे हळू च बोटाने
िनपटीत ते हणाले असते ,
ू ा तु यासमोर आणून उभे करतो, की नाही,
‘वे डी कुठली? पं धरा िदवसांत यदल
पाहा!’
‘वे डी कुठली!’ िकती गोड श द आहे त हे ! हे श द ऐक याकिरता त्रीने ज माला
यावे आिण ते ऐकता-ऐकता या जगाचा िनरोप यावा. कुणी तरी माये ने आप याला
जवळ यावे , गोडगोड श दांनी धीर ावा, आपले म तक प्रेमळपणाने थोपटावे , या
भावपूण पशाने मनातले सारे वणवे एका णात िवझवावे त! छे ! एकटे पणाचे हे दुःख
सदै व माझा असाच पाठलाग करणार काय? हे सु ख मला कधीच िमळणार नाही काय?
शे वटपयं त मी अशीच भु केली राहणार काय?

१२
मी सु न मनाने बाहे रचा काळोख पाहत उभी होते . अठरा वषांत या िकती तरी
मृ तीं या अं धक
ू आकृती काळोखात भटकणा या भु तासार या मा या मनात िपं गा घालू
लाग या. माझा धीर सु टला. वाटले , अ से रथात बसून अशोकवनाकडे जावे ,
महाराजां या ग यात पडावे आिण हणावे अं धारात चांद याकडे पाहत चालणा या माणसाला सपदं श हावा, तसे मला
ू ी आठवण झाली. अजून अमा य परत आले न हते . हणजे यदल
ू ा
वाटले . यदच
सोडिव यासाठी महाराज काही क इ छीत न हते , हे उघड होते .

१३
दासीने अमा य आ याची वदी िदली. ते महालात आले , खाली मान घालून
मु काट ाने उभे रािहले . मी तीव्र वराने यांना प्र न केला,
‘इतका वे ळ का लागला, अमा य?’
‘महाराजांची भे टच होईना!’
ू ा शत् नं कैद केलं आहे , हे कळिव यावरसु ा?’
‘यदल
‘हो.’
‘का?’
‘से वकाने ते सां गू नये . महाराणींनी ते ऐकू नये .’
‘आलं सारं ल ात. महाराज िवलासात म न होते . होय ना?’
अमा य त ध रािहले .
मी प्र न केला.
‘शे वटी भे टले , की नाही, महाराज तु हां ला?’
‘भे टले .’
‘काय हणाले ?’
‘माझी हकीकत ऐकू न ते नु सते हसले .’

‘हसले ?’मा या अं गाचा ितळपापड झाला हे ऐकू न! पण मनावर कसाबसा ताबा
ठे वून हा प्र न मी िवचारला.
अमा य खाली मान घालून बोलू लागले ,
‘महाराणींचा िनरोप मी यांना सां िगतला. ते हा ते पु हा हसले . मग हणाले ,
‘महाराणींना हणावं , इत या वषांनी आठवण के याब ल महाराज आपले फार ॠणी
आहे त.’’
मी खालचा ओठ चावला, र त ये ईपयं त चावला, तरी मन ि थर होईना.
अमा य तर समोर पु त यासारखे त ध उभे रािहले होते ;
मी सं तापाने यांना प्र न केला,
‘पु ढं ?’
ते चाचरत उ रले ,
‘पु ढं महाराज जे बोलले –’
मा या तळपायाची आग म तकाला गे ली होती. मी हणाले ,
‘महाराजां या बोल यातलं अ र िन अ र मला कळलं पािहजे .’
कां कूं करीत काप या वरात महाराजांचे ते उ म श द अमा यांनी सां िगतले ,
‘महाराणीलाही शत् नं कैद क न यावं . माझी काही हरकत नाही याला! महाराणींशी
माझा काही सं बंध नाही.’
ते श द िवषारी बाणासारखे मा या काळजात घु सले !
मी यांची कुणी नाही? मला शत् ने कैद क न ने ले, तरी यांची काही हरकत
नाही? कशाला असे ल? आयता यां या वाटे तला काटा दरू होईल. बरे आहे , हणावे !
ल ना या िदवसापासून सु झाले या आम या या यु ाचे अखे रचे कांड
लवकरच सु होईल. बाबांची तप चया सं पू दे ! मग मी यांची कुणी आहे , की नाही, ते
यांना एका घटकेत कळे ल. ल ना या वे ळीच शिम ठे शी जपून वागायला बाबांनी यांना
बजावले होते ; पण ही पडली ओढाळ गु रांची जात! मु स या बां ध या, तरी जाता-जाता
जवळ या शे तात त ड घात यािशवाय कधी राहायची नाही.
ू ा कसे मु त करावे , याचा मी आिण अमा य िवचार क लागलो. इत यात
यदल
एक दासी धावतच आली. ित या मु दर् े व न आनं द ओसं डून वाहत होता. ती घाईघाईने
हणाली,
ू दौडत आला आहे . दे वी, यानं घोड ाव न खाली उडी टाकली,
‘बाहे र एक दत
न टाकली, तोच घोडा र त ओकू न पटां गणावर म न पडला!’
ू ाला आणायचे सोडून–
ितचा राग आला मला! या दत
ू उभा होता. तो नम्रते ने
मी लगबगीने महालाबाहे र आले . ितथे तो दत
अिभवादन क न हणाला,
‘दे वी, मोठी आनं दाची वाता घे ऊन आलो मी. यु वराज शत् या कैदे तन
ू सु टले !’
माझा आनं द गगनात मावे ना. यद ू या शौयाचा आिण साहसाचा मला िवल ण
अिभमान वाटू लागला. मी अधीरते ने प्र न केला.
‘यु वराज कसे सु टले ? कसे िनसटले ? पहारे क यांना ठार मा न?’
‘अहं ! आपला जीव धो यात घालून यांना सोडवून आणलं !’
‘कुणी? से नापतींनी?’

‘से नापती नाही. यु वराजां या एवढाच एक त ण वीर आहे , यानं !’
‘ याचं नाव?’
‘ या वीराचं नाव मला माहीत नाही. तो काही आपला सै िनक नाही. दे वींना ही
शु भवाता कळिव यासाठी से नापतींनी लगे च मला रवाना केलं . या वीराला बरोबर घे ऊन
महाराणीं या दशनाकिरता यु वराज राजधानीकडे यायला िनघाले आहे त, असा
से नापतींचा िनरोप आहे . पं धरा िदवसांत ते हि तनापु राला ये तील.’

१४
ू ाला कसला अलं कार ावा, या िवचारात मी होते , तोच दुसरा दत
ू बाहे र
या दत
आला आहे , असे सां गत एक दासी धावत आली. माझे मन चरकले . जीव खालीवर होऊ
लागला. यदु मला भे टायला िनघा यावर दबा ध न बसून शत् ने याला पु हा पकडून
तर ने ले ना? ती पळे मला पाच यु गांसारखी वाटली.
ू आत आला. तो दृ टीला पडताच मी याला ओळखले . तो वृ षपवा
दुसरा दत
ू होता. अितशय आनं ददायक वाता घे ऊन आला होता तो! बाबांची
महाराजांचा दत
तप चया सं पली, सफल झाली होती. भगवान शं करांनी सं जीवनीसारखीच एक अद्भुत
िव ा यांना वर हणून िदली होती. रा सरा यात महो सव सु झाला होता. या
महो सवात मला ने यासाठी बाबा इकडे यायला िनघाले होते . पं धरा िदवसांत ते इथे
पोचतील, असा वृ षपवा महाराजांचा िनरोप होता.

१५
आनं दा या लाटां वर तरं गू लागले ली दे वयानी दुःखी दे वयानीचे सां वन क
लागली. ितचे अश् पु शीत ती हणत होती,
‘आज तु झीही तप चया सफल झाली. अठरा वषं तू फार-फार ताप भोगलास,
आता तु या आयु यातला उ हाळा सं पला! तू शिम ठे िवषयी थोडे से शु क्राचायांना सां ग.
ू ा िसं हासनावर
मग काय काय चम कार होतो, ते पाहा. तु झे बाबा त काळ यदल
बसवतील. ते महाराजांना अशी िश ा करतील–’
मा या उघड ा डो यांपुढे एक व न तरळू लागले . हि तनापूरचा सम्राट
ू ा अिभषे क होत आहे . सा या आयावतात या न ांचे पिवत्र जल या या
हणून यदल
म तकावर िशं पडले जात आहे ; तरी या अिभषे कात काही तरी कमी आहे , असे कचापासून
सव ॠषीमु नींना वाटत राहते . शे वटी यदु मला नम कार करतो. मा या डो यांतन
ू
या या म तकावर आनं दाश् ओघळू लागतात. बाबा हसून हणतात,
ू ा अिभषे क पु रा झाला!’
‘आता यदच
इत यात महाराज मा यापु ढे गु डघे टे कू न दीनवाणीने हणतात,
‘तु या विडलां या शापानं मा या सा या अं गाची आग होत आहे . तु या
अश् ं नी ती शांत कर. मी तु झा शतशः अपराधी आहे . मला मा कर!’
*

ययाित
१
मी-मी कोण आहे ? मी कुठे आहे ? वगात, की नरकात?
मी ययाितच आहे का? नहुषमहाराजांचा पु त्र, हि तनापूरचा सम्राट, दे वयानीचा
पतीदे वयानी? कुठली दे वयानी? दे वयानी माझी कुणी नाही– कुणी नाही!
कुणी नाही कशी? आहे . ती माझी पूवज मीची वै रीण आहे ! ितने -ितने मला या
नरकात ढकले ले आहे !
मी नरकात आहे ? छे , िकती वे डा आहे मी! हा नरक न हे , हा वग आहे . िकती
तरी वष मी या वगसु खाचा उपभोग घे त आहे .
िकती वष? अठरा? छे ! अठराशे वष मी या वगात आहे . अ सरां या ओठांतले
अमृ त मी अखं ड पीत आहे . क पवृ ाखाली माझा मं चक टाकले ला आहे . पािरजातक
फुलां या श ये वर मी रात्रंिदवस लोळत आहे . न त्रांना लाजिवणा या कटा ांनी मी
पळापळाला िव होत आहे . आता-आता मी इं दर् ाणीला मा या बाहुपाशात ब क नइं दर् ाणीइं दर् ाणी या पायी नहुषमहाराजांना तो भयं कर शाप िमळाला! कोण काय
कुजबु जतं य,् हे मा या कानात?–
‘नहुषाची मु लं कधी सु खी होणार नाहीत?’
पण मी नहुषमहाराजांचा मु लगा आहे . मी सु खी आहे . माझा भाऊ यित- तो
रानावनांत पळू न गे ला. शे वटी वे डा झाला. पण मी सु खसमु दर् ा या लाटां वर तरं गत आहे .
माझी सारी दुःखे मी या समु दर् ात बु डवून टाकली आहे त.
पण-पण-एक दुःख मात्र- शिम ठे ची मृ ती– शिम ठा कुठे आहे ?- छे , हे दुःख
काही के या म ा या या यात बु डत नाही! हे दुःख मृ गये त या र ताने पु सून टाकता
ये त नाही! शरीरसु ख दे णारी कुठलीही श या-मै तर् ीण आप या िमठीत या दुःखाचा
चोळामोळा क शकत नाही!
नाही- ययाित सु खी नाही. तो दुःखी आहे .
मी दुःखी आहे ? छे , मी सु खी आहे , की दुःखी आहे , हे च कळत नाही मला. सु ख
हणजे काय? दुःख हणजे काय? इतके अवघड प्र न जगात दुसरे कोणते ही नसतील!
मी ययाितच रािहलो आहे , की मी दुसरा कोणी झालो आहे ? मी कुठे चाललो आहे ? का?
कशासाठी?
मी कुठे आहे ? सूयाचा, चं दर् ाचा, चांद यांचा प्रकाश– प्रीतीचा, वा स याचा,
मानवते चा प्रकाश- सारे सारे प्रकाश कुठे गे ले? ते सारे एकदम कसे मावळले ? या

भयाण अं धारात मी कुठे जात आहे ?
अं धार– कुठे आहे अं धार? मला वे ड लागले नाही ना?

२
मा या पु ढ ात हा म ाचा याला आहे . माधव गे यापासूनचा माझा एकुलता
एक िमत्र! िदवसा, रात्री, के हाही मला अं तर न दे णारा सोबती! काळजातली सारी
कुसळे हल या हाताने काढून टाकणारा माझा िजवाभावाचा ने ही!
मा या पु ढ ात हा म ाचा याला आहे . मला ब्र ानं दात बु डवून कृतकृ य
झाले ला िरकामा याला- या यातून हे काय?
मला वे ड तर लागले नाही ना? या िरका या या यातून हा कसला िविचत्र
आवाज ऐकू ये त आहे ? या या यातून हे कोण बाहे र पडत आहे ? ही काही एक आकृती
नाही; एक-दोन-तीन–
सतरा-अठरा! अठरा न न डािकणी या या यातूनिकती भयाण नृ य करताहे त या! या डािकणी कशावर नाचताहे त? ही तर
कोव या, सुं दर त णींची प्रेते आहे त. प्रीतीची चाहल
ू कानां वर पडताच बावरले ली ही
गोड बािलका. प्रीतीचे पिहले पाऊल अं तःकरणात उमटताच वतःलाच लाजणारी ही
मोहक मु धा, प्रीती या पिवत्र पशाने पु लिकत झाले ली ही धीट रमणी, सोने री
व नांनी बां धले या सं सारमं िदरा या गाभा यातून पूजेचे सािह य घे ऊन प्रवे श करणारी
ही प्रस न प्रमदा- या सवां या प्रेतां वर या िवद् प डािकणी उ म पणाने नाचताहे त!
नाचता-नाचता या गाऊ लागतात. चवताळले या नािगणीं या फू कारांसारखे
यांचे वरअरे दे वा! यां या एकेक वराने आकाशातला एकेक अ य दीप िवझत आहे ! हां
हां हणता आभाळ काळवं डून, काजळू न गे ले! आकाशातले सारे िदवे या डािकणींनी
आप या गीत वरांनी पटापट मालवून टाकले !
या चे टिकणी हे कसले प्रलयगीत गात आहे त?
हे गीत नाही. हे अं धकाराचे त्रोत्र आहे . या अं धारात माणसाला वतःचे
कधीही दशन होत नाही, या अं धारात पाऊल टाकताच प्रकाशिकरण काळािठ कर
पडतो; या अं धारात सा या सीमारे षा पार मावळू न जातात, अशा घनघोर अं धकाराला
या डािकणी आवाहन करीत आहे त!
गाता-गाता या डािकणींतली एक पु ढे ये ऊन िवकट हा य करीत मला हणते ,
‘ओळखलं स का मला? वे डा, रे , वे डा! अजून ओळखलं नाहीस तू आ हां
बिहणींना! तु या सु खासाठी आ ही इत या झटलो– अरे कृत ना, आम या सहवासात
लु टले या सु खाचा मनसो त आ वाद घे ऊनही तु ला आमची ओळख पटत नाही?’
दुसरी उं च, उ म डाकीण मा या अगदी जवळ ये ते. खदखदा हसू लागते –
नरमांस िशजिवणा या एखा ा कटोहासारखी!
ती मा याशी लगट करीत आहे , असे पाहन
ू , मी भीतीने डोळे िमटू न घे तो.
मा या ग यात आपला वळवळणारा हात घालून ती हणते ,
‘चल, मा याबरोबर खे ळायला चल. आपण त
ू खे ळू या. जु गारात मी हरले , तर

मी तु ला रोज रात्री नवी, कोवळी लु सलु शीत त णी आणून दे त जाईन. तू हरलास, तर
मात्र तू मा याबरोबर अं धारा या समु दर् ात चल. ितथं दे वमाशां या पोटात आपण दोघं
लपून बसू. मग परमे वरालासु ा आपला प ा लागणार नाही! या सुं दर एकांतात आपण
यथे छ प्रेमक् रीडा क . मी तु झी पट् टराणी होईन. तू–’
बोलता-बोलता ती थांबते .
मी भीत-भीत डोळे उघडतो.
मा या ग यातला हात काढून घे ऊन ती आपली मूठ झाकते , लगे च उघडते . या
उघडले या मु ठीत कवड ा िदसू लागतात.
कवड ा? छे , हे तर मोहक डोळे आहे त. हे – हे या माधवीचे डोळे ! हे – हे या
तारकेचे –
या कवड ा नाहीत. हे त णींचे डोळे आहे त. या डो यांची मी िकती चु ं बने
घे तली असतील! नाजूक पाप यांची व ही घे ऊन प्रीतीचा शोध करायला िनघाले या या
िचम या नौका! या नौकांत बसून मी अगिणत वे ळा वगाचा िकनारा गाठला असे ल!
ती डािकणी हसत मला हणते ,
‘चल, या कवड ांनी खे ळू या.’
मी नखिशखांत शहारतो. िजवा या आकांताने या डािकणीला कसे बसे दरू
लोटतो.

३
हा काय सारा भास होता? असले भास गे या अठरा वषांत मला कधी झाले
न हते . ते आताच का हावे त? हा भास होता, की हे स य होते ?
मा या पु ढ ात फ त िरकामा याला आहे . िरकामा याला– शू य मन– िर त
दय!
ही िरते पणाची जाणीव िजवाला सारखी जाळीत सु टते . वण यात सापडले ले
पाख आक् रोश करीत इकडे ितकडे उगीच फडफडू लागते , तसे माझे मन एकटे पणा या
पोकळीत िघरट ा घालीत आहे . कुठे ही, कुठे ही याला थारा िमळत नाही. शे वटी मी
म ा या समु दर् ात उडी टाकतो. या समु दर् ात या प्र ये क लाटे ला मी हणतो,
‘मला खोल खोल घे ऊन जा. िव मृ ती या का याकुट् ट सागरा या तळाशी
घे ऊन जा. कुठ या तरी प्रचं ड खडका या कपारीत मला लपवून ठे व. ितथं मला व थ
झोपू दे . अनं त काळ मला ितथं सु खानं झोपू दे .’

४
या िदवशी मी असाच गाढ झोपलो होतो; पण ितथे ही अचानक मला जाग
आली. दरू दरू कुठे तरी पहाट झाली असावी. पाखरांची िचमणी िकलिबल- ती िकलिबल
ऐक याचा मी प्रय न केला; पण मला ती नीट ऐकू ये ईना! काही िदसे ना! काही कळे ना!
िकती तरी वे ळाने मा या कानां वर श द आले ,
‘झाली, महाराज.’
‘काय झाली?’

‘सं याकाळ.’
ू तर नसे ल ना? काय हणाला तो? सं याकाळ
कोण बोलत होते हे ? कुणी दे वदत
झाली? सं याकाळ झाली? मा या जीवनाची सं याकाळ झाली?
ू वाट चु कला असे ल!
असे कसे होईल? हा दे वदत
‘अरे वे ड ा, हे हि तनापु रातले अशोकवन आहे . मी सम्राट ययाित आहे . कुणा
तरी वृ राजाला सां गायचा िनरोप घे ऊन तू चु कू न मा याकडं आला आहे स. जा, परत
जा. मा या जीवनाची सं याकाळ इतक यात कशी होईल? माझं यौवन अजून अतृ त
आहे . माझे डोळे , कान, ओठ, हात- मा या शरीराचा कणन कण अजून सु खासाठी
पूवीइतकाच भु केले ला आहे . प्र ये क रात्रीची तो अधीरते नं वाट पाहत आहे . जा,
ू ा, जा. मृ यु श ये वर पडले या या वृ , गिलतगात्र राजा या नावाची नीट
दे वदत
आठवण कर. याला हा िनरोप सां ग, जा.’

५
‘सं याकाळ झाली. प्रसाधनाची वे ळ झाली, महाराज.’
ू समजून मी
माझे मलाच हसू आले . ही तर मु कुिलका बोलत होती. ितलाच दे वदत
िकती गडबडून गे लो- िकती भयभीत झालो.
‘मोठी सु रेख सं याकाळ आहे . प्रसाधनाची तयारी क ना?’
मी हसत प्र न केला,
‘फू ल िमळालं ?’
‘हो.’
‘ताजं ?’
‘हो. अगदी ताजं . दे वाला कधी बासं फू ल वाहतात का? अगदी नु कती उमलले ली
कळी आहे ही, महाराज!’
या कळी या अ फुट सु गंधी लाटां वर तरं गत माझे मन जािणवे या
िकना याव न ने िणवे या िकना यापयं त झारकन् जाऊन पोचले . लगे च ते परत आले .
मी मु कुिलकेला हणालो,
‘म ाचा याला भर. प्रसाधनाची िस ता कर.’

६
मी िखडकीपाशी गे लो. आजची सं याकाळ खरोखरीच मोठी मोहक होती.
मा या मनात आले , सारे कवी सं केतांचे दास असतात. अशा सुं दर सं याकालावर
ठरावीक क पना करीत बसतात ते ! हा पि चमे कडला गु लाबी गिहरा सं यारं ग– हा काय
सं यारं ग आहे ? आप या हातातला म ाचा उ टािवले ला याला सूयाने सं ये या
मु खाजवळ ने ला. ती सं कोचली. आढे वेढे घे ऊ लागली. ‘नको, नको.’ हणत मधे च ितने
आपला हात पु ढे केला. याचा ध का लागून तो याला खाली पडला. यातले हे म
इकडे ितकडे वाहत आहे .
तो तांबडा, लालभडक, सं यारं ग! मृ गये त या आनं दाचा हा मूितमं त आिव कार
आहे . का या िभि लणी या हातांतन
ू पहाटे िनसटले ले िदवसाचे सावज आता ित या

आटो यात आले आहे . ितचा बाण या या उरात खोल तला आहे . या उरातून वाहणारे
हे र त पि चमे कडे पसरले आहे .
हे भरभर बदलणारे सं यारं ग- केशरी, अं िजरी, नािरं गी! हे बहुमोल शालूंचे रं ग
आहे त. वग ारात िप्रयकराची अधीरते ने वाट पाहणारी कुणी अ सरा, याला कोणती
वे षभूषा आवडे ल, या सं भर् मात पडली असावी. हा याला आवडे ल, असे वाटू न एक शालू
ने स ू लागते ; पण ने सता- ने सताच तो ितचा नावडता होतो. ती दुसरा अिधक सुं दर
वाटणारा शालू ने स ू लागते ; पण कुठ याही शालूने ितचे समाधान होत नाही. ती पु हा
पु हा शालू बदलून पाहतच आहे .
समोर पसरले या या अद्भुत स दयाला माझी दृ ट लागे ल, असे मला वाटू
लागले . मी डोळे िमटू न िवचार क लागलो.

७
जगात तीनच गो टी ख या आहे त- म , मृ गया, मीना ी. या ित हीं या
सहवासात मनु य आपली सव दुःखे िवसतो.
म ामु ळे माणसा या मनाला पं ख फुटतात. या पं खां या फडफडाटाने या या
पायांत या शृं खला तु टू न पडतात. नीती या, कत या या, पापपु या या सा या सा या
क पना म ा या मोहक दाहकते त िवतळू न जातात!
या जगात याला आपली िशकार होऊ ायची नसे ल, याने सतत इतरांची
पारध करीत रािहले पािहजे . जीवनातले हे अं ितम स य िशकवणारा मृ गये सारखा दुसरा
गु नाही. हे स य कठोर वाटते , क् र भासते ; पण जीवना या महाका यातला हा सवांत
मह वाचा लोक आहे . पिवत्र, सुं दर, िन पाप हे दुब या स जनांनी िनमाण केले ले
नु सते श द आहे त! पिवत्र य कुंड ही बळी िद या जाणा या पशूची िचता आहे ! सुं दर
त्री ही वासने ची िणक तृ ती करणारी एक सजीव बाहुली आहे ! िन पाप हिरण हे
पार या या मा या हकाळाकिरता सृ टीने िनमाण केले ले एक खा आहे !
सुं दर त णी या सहवासात तर म आिण मृ गया यां या सु खसिरतांचा सं गमच
होतो.

८
मी डोळे उघडून समोर पािहले . सारे सारे सं यारं ग लोप पावले होते . आकाशात,
अवकाशात, पृ वीवर सवत्र अं धाराचे रा य सु झाले होते . या अं धाराकडे मी टक
लावून पाहू लागलो. अ ानातून एक अितप्रचं ड कासव आप या रोखाने हिरणा या
गतीने चाल क न ये त आहे , असा भास झाला मला! छे ! ते कासव न हते ! काळपु ष
होता तो! सवभ क काळ! याने च या सुं दर सं यारं गाचा वाहाकार केला होता!
मला िखडकीपाशी बाहे र पाहवे ना. मी वळू न महालात आलो.मं चकावर अं ग
टाकले . मु कुिलकेने प्रसाधनाची िस ता के हाच केली होती. ती मा याभोवती एखा ा
फुलपाखरासारखी उगीच िभरिभ लागली. मी ित या सव हालचाली पाहत होतो. मी
ितची काही तरी चे टा करावी, हणून ती मा याभोवती नटवे पणाने नाचत होती; पण मी
िनिवकार होतो. त्री-पु षां या आकषणाचे अद्भुत रह य िज या सहवासात मला

प्रथम कळले , ती मु कुिलका ती हीच आहे , हे मला खरे वाटत न हते . या वीस वषांत ितचे
प कोमे जले होते . यौवन ओसरले होते . ती थूल आिण बे ढब िदसू लागली होती.
मा या मनात आले , केवळ पशाने मला पु लिकत करणारी ती वीस वषांपव
ू ीची
सुं दर मु कुिलका कोठे आहे ? ती आता पो त झाली. उ ा हातारी होईल. मीही असाच
उ ा–
काल-आज-उ ा! छे , काल आिण उ ा यां याशी माणसाचा काय सं बंध आहे ?
याचा िमत्र एकच असतो– चालू ण. अठरा वष मी या एका णावर जगत आलो.
िवजे या वे गाने िफरणारे कालचक् र मी म ा या या यात बु डवून ि थर केले ! रमणीं या
कटा जालात आिण बाहुपाशात याला ब क न िन चल बनिवले .
नाही, मागचा-पु ढचा कसलाही िवचार मी करणार नाही. या पो त मु कुिलकेकडे
पािहले , की चोरपावलांनी माणसावर आपले पाश टाकू न याला अ ाता या दरीकडे
ओढून ने णा या काळपु षाची आठवण मनात जागी होऊ लागते . या मु कुिलकेला आता
दरू केले पािहजे ; दुसरी त ण सुं दर दासी माझे प्रसाधन करायला-

९
मु कुिलकेला दरू करायची? ती सु खासु खी दरू जाईल? छे ! ितचे अि त व आिण
माझे सु ख यांची दै वाने च सां गड घातली आहे !
अठरा वषांपव
ू ीची ती भयं कर रात्र! ‘तु या अं गाला मी कधीही पश करणार
नाही,’ अशी शपथ घे ऊन मी दे वयानी या महालातून बाहे र पडलो. अतृ त वासने या
आगीत मी जळत होतो. अपमानाची िवषारी श ये मा या काळजात सलत होती, नाही
नाही या क पना मनात ये त हो या. सूड, सं यास, आ मह याशे वटी मी मु कुिलके या गु महाराजां या मठाकडे गे लो. पूवी कुठे तरी या
महाराजांना आपण पािहले आहे , असे मला वाटते ; पण या वे ळी मला काहीच आठवे ना.
पु ढे लवकरच हे रह य उघड झाले . तो मं दार होता. िन पाप अलके या मृ यूला कारणीभूत
झाले ला दु ट मं दार! याने आईकडून ितची ह या करिवली. अलका– सोने री केसांची
माझी ती गोड मै तर् ीण– मं दारला ओळखताच ित या मृ यूचा सूड घे याची इ छा
मा या मनात प्रबळ हायला हवी होती! पण उलट, मी या या भजनी लागतो; नकळत
या या हातांतले बाहुले बनलो.
मं दार मोठा साधू झाला होता. याने आपले स ग उ म रीतीने सजिवले होते .
या या वाणीला िवल ण मोिहनी होती. या या प्रवचनात त्र त मनांना शांती
दे याची श ती होती. नाना प्रकारची माणसे गोळा झाली होती या याभोवती. कुणी
सं सारतापाने पोळले ले, कुणी जीवनाला िवटले ले! कुणी जगाचे िचत्रिविचत्र व प
पाहन
ू , िभऊन पळू न आले ले! जगात िजतके दुःखाचे प्रकार, िततकेच मं दार या भ तांत
माणसांचे प्रकार होते ! बाहे र सहज न िमळणारी सु खे, या या स गात सामील झाले , की
पदरात पडतात, अशी खात्री झा यामु ळे अने कजण याचे भ त झाले होते ! या
मे ळा यात नु सती हातारी-कोतारी माणसे च न हती; त ण, सुं दर ि त्रयांचा भरणाही
होता यांत. अशा त णींचा मं दार मोठ ा कुशलते ने उपयोग करीत असे . अठरा
वषांपव
ू ी या या रात्री याने मला अं िकत केले , ते याच साधनाने .

या रात्री शिम ठे चा िवसर पडे ल, अशी धुं दी मला हवी होती. दे वयानीने
केले या अपमानाचा िवसर पडे ल, असा उ माद मला हवा होता. पापपु य, नीती, अनीती
यांचा िवचार करायला मला सवड न हती. या दुःखातून मु त हो याचा माग मं दारने मला
या रात्री दाखिवला. तो माझा गु झाला. गे ली अठरा वष सतत सु खिवलासांत म न
राहायला मं दार आिण मु कुिलका यांनी मला सव प्रकारचे साहा य केले . या िदवशी
मं दार मा या आयु यात आला नसता, तर–

१०
या रात्री मं दारने दुःख िवसर याचा हा सोपा माग मला दाखिवला नसता, तर–
आ मह ये या खडका या रोखाने चालले या मा या मनाचे सु काणू याने आप या
हातांत घे तले नसते , तर– तर काय झाले असते , याची क पनाही करवत नाही! कदािचत
कुठ या तरी दरीतली िगधाडे हि तनापूर या सम्राटा या िछ निभ न दे हाचे लचके
तोडीत रािहली असती! कदािचत शिम ठे या चु ं बनांनी तृ त होऊनही रािहले ले याचे
ओठ एखा ा नदी या पा यातले मासे कुरतडीत रािहले असते !
या रात्री मठात मं दारला पाहताच मला यतीची आठवण झाली. अर यात या
एका गु हे त असे च अचानक मला याचे दशन झाले होते . शरीराचे हालहाल क न
परमे वराचा शोध लागे ल, अशी श्र ा उराशी बाळगून यित धडपडला. शे वटी या
श्र े या पायी तो वे डा झाला. मं दारही ई वरभ तीचे नाटक करीत होता. एक
सा ा कार झाले ला साधू हणून ज माला रं गभूमीवर तो वावरत होता. पण या
रं गभूमी या अगदी माग या पड ाआड तो एखा ा िवलासी राजाचे जीवन जगत होता.
सव सु खांचा मनसो त उपभोग घे त होता.
यित आिण मं दार! िकती पर परिवरोधी िचत्रे होती ही! मं दारचे त व ान
यतीपे ा सव वी िनराळे होते . सामा य मनु याला ते पटत होते – जवळचे वाटत होते . मी
या या आहारी गे लो, तो यामु ळेच! जीवन हे आज उमलणारे , पण उ ा कोमे जणारे फू ल
आहे , या फुलाचा िजतका सु गंध लु टता ये ईल, िततका लु टावा, िमळे ल या मागाने
लु टावा, यात कुठले ही पाप नाही, हे मं दारचे मु य सूतर् होते .
या न या मागाने जाताना लहानपणीचे अने क सं कार मला अगदी अ व थ
क न सोडीत. अं िगरस ॠषीं या आश्रमात या कचा या सं भाषणापासून या या या
प्रदीघ पत्रापयं त अने क मृ ती जागृ त होत. या कठोर वराने िवचारीत,
‘वे ड ा, कुठं चालला आहे स तू?’
अशा वे ळी मं दार नाना परींनी माझे समाधान करी. कधी तो प्राचीन ॠषींची
वचने आधार हणून दाखवी, कधी मोठमोठ ा त्री-पु षां या अिनबं ध िवलासां या
कथा सां गे, कधी यवहारातले दृ टांत दे ऊन तो जीवनाची णभं गुरता मनात ठसवी.
एकदा तो आिण मी रथात बसून नगरसं चार करीत होतो. राजमाग सोडून रथ
थोडा बाजूला वळला. या र या या कडे ला एका कुंभाराचे दुकान होते . या दुकानात
िनरिनरा या घाटांची आिण आकारांची सुं दर भांडी होती. या भांड ांकडे बोट दाखवीत
मं दार हणाला,

‘महाराज, भांडी मोठी सु रेख आहे त, नाही ?’
मी उ रलो,
‘हो, प्र ये क धं ात कला असते च की.’
मं दार हसत उद्गारला,
’ ब्र दे वा या धं ातही ती आहे . तो सु ा एक कुंभारच आहे .’
मी कुतूहलाने प्र न केला,
‘तो कसा?’
‘तो सु ा अशीच मातीची भांडी तयार करतो. तु म या-मा यासारखी! ही
कुंभाराची भांडी फुटली, की यांची माती होते . माणूसही असाच एक िदवस मातीत िमळू न
जातो. या कुंभारा या भांड ांना जीव असता, तर मी यांना उपदे श केला असता,
‘बे ट ांनो, ज मभर उगीच पाणी पीत बसू नका, म
या, अमृ त या, जे जे तु हां ला
िपता ये यासारखं असे ल, ते ते िपऊन या. उ ा तु मचे तु कडे झा यावर कुठ याही
पे याचा एक थबसु ा तु म या वाट ाला ये णार नाही.’
एकदा िफरत-िफरत मं दार मला मशानात घे ऊन गे ला; ितथे िचते वर एका
त णाचे प्रेत जळत होते . णा णाला या सुं दर दे हाची राख होत होती. मं दारने या
त णाची कथा मला सां िगतली. परमे वरा या प्रा तीसाठी तो ब्र चारी रािहला होता.
याने आप या बालमै ित्रणीचा मनोभं ग केला होता. ती ज माची दुःखी झाली होती.
मु कुिलकेने मनःशांतीसाठी ितला मं दारकडे आणले होते आिण आज शे वटी हा त ण
िचते या मं चकावर वालांचे पांघ ण घे ऊन मृ यू या आिलं गनात शू यता िमळू न जात
होता. आतापयं त याने कुठ याही शरीरसु खाचा आ वाद घे तला न हता. यापु ढे याला
कोण याही सु खाचा उपभोग घे ता ये णार न हता.
या जळ या िचते कडे पाहता-पाहता मीच ितथे पडलो आहे , असा मला भास
झाला. हा माझा सुं दर, सु दृढ, उजवा हात! तो जळत आहे . आता पु हा हा हात म ाचा
याला मा या ओठांना लावणार नाही. पण माझे ओठ तरी कुठे जागे वर आहे त? यांचीही
जळू न राख होत आहे . यांना पु हा कुठ याही सुं दर त्रीचे चु ं बन घे ता ये णार नाही. ते
अतृ त आहे त. पणमा या खां ावर हात ठे वून मं दार हणाला,
‘महाराज, जीवना या जमाखचात उधारीला जागा नाही. जो आज सु गंधी
फुलांचा वास घे त नाही, याला तो उ ा िमळे लच, असे नाही. या जगात उ ाची सोने री
सकाळ उगवे ल! उ ाची सु गंधी फुले फुलतील! पण या उ ा या जगात हा वास
घे णाराच असणार नाही!’
असाच एकदा मं दार मला नगरात या एका पं िडता या घरी घे ऊन गे ला. या
पं िडताला पाहन
ू मी चिकत झालो. बाबा मृ यु श ये वर पडले होते , ते हा माधव मला याच
घरी घे ऊन आला होता. या वे ळी या महाशयांनी मा यापु ढे ब्र आिण माया यांची
पु कळ पोपटपं ची केली होती. आता हा गृ ह थ अितशय वृ झाला होता. याला
कशाचे ही मरण राहत न हते . नीट िदसत न हते . धड चालता ये त न हते . पण याने
ता यात लाथाडले ली सु खे या यावर उलटू न याचा सूड घे त होती. टोपलीचे झाकण

दरू करताच वर फडा काढणा या नागाप्रमाणे या या अतृ त वासना वे ड ावाकड ा
रीतीने प्रगट होत हो या. तो घरात सहसा ि थर राहत नसे . राजमागावर उभे राहायचे
आिण ये णा या-जाणा या त ण मु लीकडे टक लावून पाहायचे , असा याचा क् रम सु
झाला होता. पोरे सु ा याची कुचे टा करीत; पण ती या या गावीही नसे . याची मु ले
याला घरात ने ऊन क डून ठे वीत. पण ितथे ही तो कोळशाने िभं तीवर अभद्र िचत्रे
काढीत सु टे. या िचत्रांत या ि त्रया अधन न असत. नातवं डां या दे खत हा पं िडत
या िचत्रांची चु ं बने घे ई!
या पं िडताप्रमाणे च मं दार या मठात ये णा या नाना प्रकार या त ण आिण
प्रौढ त्री-पु षांची जीवने मी पािहली. या सवांचे सार एकच होते . धम, नीती, पु य,
आ मा, इ यादी पिवत्र श दांची मनु य हरघडी पूजा करीत असतो. पण ती जगा या
डो यांत धूळ फेक याकिरता. मनात या मनात तो एकाच गो टीसाठी झुरत राहतो. ती
हणजे सु ख- शरीरा या ाराने िमळणारे प्र ये क प्रकारचे सु ख!
जीवन णभं गुर आहे . या जगात, कोण या णी माणसाला मृ यू ये ईल, याचा
ने म नाही. हणून आप याला िमळणारा प्र ये क ण हा माणसाने सु वण ण मानला
पािहजे . यातला रस, सु गंध, आनं द अगदी कठोरपणाने िपळू न घे ऊन, माणसाने आपली
सु खाची तृ णा शांत केली पािहजे , हे त व ान मं दारने मला िशकवले .

११
या न या जीवनमागावरला माझा प्रवास वायु वे गाने सु झाला. दे वयानी या
कठोर आिण िन प्रेम वागणु कीमु ळे याला िवजे ची गती िमळाली. अ टौप्रहर
िवलासांत म न राहायचे , एवढे च माझे ये य बनले !
अठरा वष ॠतु चक् र िफरत होते . वसं त, वषा, हे मंत यांचा पाठिशवणीचा खे ळ
अखं ड चालला होता! अठरा वष कालचक् र िफरत होते . रात्र आिण िदवस िचरं तन
लपं डावांत म न होती. रात्र िदवसाला शोधून काढीत होती. िदवस रात्रीला शोधून
काढीत होता. वषामागून वष मागे पडत होती! पण मा या या जीवनक् रमात कधीही खं ड
पडला नाही. बदल झाला नाही.
एखा ा दे वमूतीवर आज वािहले ली फुले उ ा िनमा य हणून टाकू न िदली
जावीत, याप्रमाणे मा या सु खिवलासांसाठी नवन या सुं दर त णी ये त हो या आिण
जात हो या! या कुठू न ये त हो या आिण कुठे जात हो या, याची मी कधीच काळजी
केली नाही. मला मा या सु खाचा याला सतत पिरपूण राहायला हवा होता. मं दार आिण
मु कुिलका यांनी अठरा वष तो भरले ला ठे वला होता, अगदी काठोकाठ भरले ला ठे वला
होता.

१२
पण– पण–
या सु खिवलासात या दोन रात्री अजून मला आठवतात. या मनाचे लचके
तोडतात. काळरात्रीसार या वाटतात या!

एका रात्री माझी सोबतीण हणून मु कुिलकेने एक सु रेख त णी महालात
आणली. ितला मं चकावर बसवले . मी म ा या धुं दीत होतो. या त णीचे डोळे अितशय
सुं दर आहे त, एवढे च ान या वे ळी मला झाले . दुसरे काही काही मला कळले नाही.
पहाटे मी सावध झालो. मा या बाहुपाशातील ती त णी प्रथमच ‘माधव,
माधव’ असे पु टपु टली. ती कुणाला हाक मारीत आहे . हे मला कळे ना. पु कळ माणसांना
झोपे त बोल याची सवय असते ! ती कदािचत आप या धाकट ा भावाला हाक मारीत
असे ल, असे मला वाटले . ित या माने खालचा अवघडले ला हात मी हळू च दरू क
लागलो. यासरशी ती मला अिधकच िबलगली आिण पु टपु टली,
‘मी तु झी ना, रे ? नको, माधव, मला असं सोडून जाऊ नकोस!’
मी चमकलो. ित याकडे िनरखून पाहू लागलो. आता मी भानावर आलो होतो. मी
ितला ओळखले . ती- ती माधवी होती! अधवट गु ं गीचे औषध दे ऊन मग मु कुिलकेने ितला
मा या महालात आणले असावे ! कदािचत मं दारने मं तर् िव े ने ित या मनावर मोिहनी
घातली असावी! ती दोघे माझा सु खाचा याला भर यासाठी काय काय करीत होती, ते
यांचे यांनाच ठाऊक!
हळू हळू माधवी शु ीवर ये ऊ लागली. ितने मा याकडे िनरखून पािहले . आपण
कुठे आहोत, हे ितला कळले असावे . ितची मु दर् ा भे सरू िदसू लागली. मग एकदम
‘महाराज!’ असा आत ची कार करीत ितने मला दरू ढकलले !
धाडकन् महालाचे दार उघडून वा यासारखी ती बाहे र धावत गे ली.
दुस या िदवशी ितचे प्रेत यमु ने या पा यात िमळाले !
अशाच एका रात्री मु कुिलकेने मा यापु ढे एक मु ध रमणी आणून उभी केली.
नु कते च उमलले ले यौवन पु ढे उभे आहे , यापे ा अिधक मला कळले नाही. ती त णी तर
वर मान क न पाहतच न हती. ितने पािहले असते , तर बे होश ि थतीत मी ितला
ओळखले असते िकंवा काय, याची शं काच आहे मला.
पण दुस या िदवशी पहाटे मी ित याकडे पािहले . ती तारका होती! मी ित याकडे
पाहत असतानाच मला जाग आली. ितची दृ टी मा याकडे गे ली. सपदं श हावा, ितची
मु दर् ा भयभीत झाली, काळवं डू लागली, पु ढ या णी ‘साप, साप!’ असे िकंचाळत ती
महालाबाहे र गे ली.
ितला वे ड लागले आहे , असे काही िदवसांनी कानां वर आले ! आगी या िठण यांना
फुले मानून ती वे चायला या आगीत िशरली आिण जळू न मे ली, असे काही वषांनी कुणी
तरी मला सां िगतले !

१३
मा या िजवाभावा या िमत्राची वा द वधू! मा या िप्रय िमत्राची लाडकी
पु तणी! या दोघींचीही जीवने मा यामु ळे उद् व त झाली. जी माधवी मा याकडे वडील
दीर या दृ टीने पाहत होती, ितला िणक सु खा या मोहाने मी जीवनातून उठवले ! या
तारकेला बाहुली या ल नाचा खे ळ खे ळताना मी पािहले होते , ित याशी जगातला
अ यं त क् र खे ळ मी खे ळलो! ‘खलं च, बाई! नवला कुथून आनायचा? मा या भावलीचा

नवला हाल का तु मी?’ ितचे ते बोबडे बोल– छे , छे ! िजवं तपणी मरण भोगायला लावले
ितला मी! एक फू ल हसत-हसत मी आगीत फेकू न िदले .
या दो ही वे ळी िकती तरी िदवस मी अ व थ होतो. मं दारचा सु खाचा माग हा
अधःपाताचा माग आहे , या जािणवे ने मी अ व थ झालो होतो. माणूस हणून सु खाने
जग याचा प्रय न करताना आपण रा स झालो नाही ना, या शं केने मी याकू ळ होऊन
गे लो होतो; पण मं दारचा माग सोडून कुठे जायचे , हे मला कळत न हते . मला
अ टौप्रहर सु ख हवे होते . म ा या धुं दीत, मृ गये या उ मादात आिण रमणीं या
बाहुपाशात या ब्र ानं दात मी सु रि त आहे , असे मला वाटे . या याबाहे र पडलो, की
मी दुःखी आहे , मी एकटा आहे , मी असु रि त आहे , मृ यू सदै व मा याभोवती िघरट ा
घालीत आहे , या जािणवे ने माझे मन अ व थ होऊन जाई.
हळू हळू या दोन रात्रींची श ये बोथट झाली.
ॠतु चक् र िफरत रािहले . कालचक् र िफरत रािहले . मा या सु खिवलासांचे
चक् रही िफरत रािहले .

१४
‘दहा घटका रात्र झाली, महाराज...’ हे श द मा या कानां वर पडले .
मी डोळे उघडून पािहले .
आता मा या ल ात आले . बाहे र या अं धाराला िभऊन मी मं चकावर ये ऊन
पडलो. ितथे च माझा डोळा लागला होता. माणसाचे अं तमन याचे वै री असते . तो
जागे पणी या गो टींवर भरजरी व त्रे घालून या झाकू न टाकतो, या उघड ानागड ा
क न दाखिव यात अं तमनाला ने हमी मोठा आनं द होतो! इकडे माझे शरीर िनद्रे या
अधीन झाले होते . तर ितकडे माझे अं तमन अठरा वषांत या आठवणींची उजळणी करीत
होते ! आत ओ या असले या जखमां या खप या काढीत होते !
मी मु कुिलकेकडे हसून पािहले .
ती लगबगीने पु ढे आली. हां हां हणता ितने माझे प्रसाधन सं पिवले .

१५
मी िभं तीत या आरशापु ढे जाऊन उभा रािहलो. मा या पूण प्रितिबं बाकडे
पाहन
ू आनं िदत झालो. कुणाही त णीला िप्रय वाटावे , असे प होते ! काळपु षाचा
नां गर अने क वे ळा मा या मु दर् े व न िफरला होता; पण या नां गराची साधी खूण- एक
सु रकुतीसु ा- ितथे िदसत न हती. उलट, मी अिधक त ण िदसू लागलो होतो! अ लड
अलकेचे म तक वाकवून ितचे चु ं बन घे याचा प्रय न करणा या ययातीइतका मी त ण
िदसत होतो!
मी टक लावून मा या प्रितिबं बाकडे पाहू लागलो.
काही ण गे ले.
ते प्रितिबं ब धूसर िदसू लागले . या धूसरते तन
ू एकामागून एक अशा त णीं या
असं य आकृती प्रकट होऊ लाग या. या दात-ओठ खात मा याकडे पाहत हो या.
काही तरी पु टपु टत हो या.

मी दचकू न दोन पावले मागे सरकलो. ती धूसरता लोप पावली. मी मा या
प्रितिबं बाकडे पाहू लागलो.
माझे केस िव कटले ले िदसत होते .
मी िनरखून पाहू लागलो.
पु ढ याच णी मा या म तकावर वज्राघात झाला.
या िव कटले या केसांतन
ू एक पांढरा केस वर डोकावून पाहत होता. शाप
दे णा या ॠषीं या भ मचिचत हातासारखा तो केस वाटला मला!
ययाती या म तकावर वाध याने आपले िनशाण रोवले होते !
वाध य! जीवन-नाटकातला शे वटचा अ यं त नीरस अं क!

१६
मी आता हातारा होणार! उपभोग घे याची माझी श ती नाहीशी होणार! छे , मी
अजून अतृ त आहे . सु खा या दृ टीने ु िधत आहे . तृ िषत आहे , नाही, मी इत यात
हातारा होणार नाही.
पण तो पांढरा केस! मघा या त णीसारखा तो नु सता भास असे ल! मी मोठ ा
आशे ने आरशात पाहू लागलो.
तो पांढरा केस तसाच उभा होता! डोळे वटा न मा याकडे पाहत होता. िनयतीचे
िनदय प्रतीक होते ते !
मी डोळे िमटू न घे तले . आरशात िदसणारा ययाित खोटा आहे , अ लड अलकेचे
चु ं बन घे णारा ययाित ते वढा खरा आहे , असे मी मनाला बजावू लागलो. तो पांढरा केस
ू होता. याचा सं देश मला ऐकायचा न हता. याला चु कवून मी
िनदय भिव याचा दत
भूतकाळात पळत सु टलो!

१७
पळता-पळता मी अलकेपाशी ये ऊन थांबलो. या र य सं याकाळी पािहले ली
अलका– ितचे ते सोने री केस– आतापयं त शे कडो ि त्रयां या लाव याचा मी आ वाद
घे तला होता. पण सोने री केसांची त णी–
आरशाकडे पाठ िफरवून मी डोळे उघडले . मग मु कुिलकेजवळ आलो. ितला
हणालो,
‘तु झी ती कळी कुठं आहे ?’
‘रं गमहालात.’
‘ितचे केस सोने री आहे त?’
म ा या धुं दीत मी काही तरी बोलत आहे , असा मु कुिलकेचा समज झाला
असावा. ती नु सती हसली, लगबगीने पु ढे झाली. रं गमहालाचा दरवाजा हळू च उघडला
ितने .
मं चकावर बसले ली त णी चटकन उठली. मा याकडे एक गिहरा कटा टाकू न
ती खाली पाहू लागली.

१८
मु कुिलकेने दरवाजा बं द क न घे तला. मी हळू हळू पु ढे झालो.
एखा ा िश पकाराने घडिवले या अ सरे या मूतीसारखी ती त णी िदसत होती.
पाषाणमूतीसारखी ती िन चल उभी होती. आपला पश होताच ही मूती कशी सजीव
होईल, याचे िचत्र मा या मन च प
ूं ु ढे उभे रािहले . जवळ जाऊन मी हळू च ित या
खां ावर हात ठे वला. िकंिचत अं ग चो न, अपां ग दृ टीने ती मा याकडे पाहू लागली. मी
माझे बाहू पसरले –
इत यात ‘महाराज, महाराज’ असे मु कुिलकेचे कापरे आिण घोगरे श द मा या
कानां वर पडले !
काय झाले असावे , हे मला कळे ना! अशोकवनाला आग तर लागली नाही ना?
मी प्र ु ध वरात िवचारले ,
‘काय?’
ती दाराआडून उ रली,
‘बाहे र अमा य आले आहे त.’
‘ यांना भे टायला सवड नाही मला!’
‘ते मघाशीच आले आहे त; पण– पण ते ऐकत नाहीत काही के या! यु वराजांना
शत् नं कैद केलं य,् हणे !’

१९
यु वराज– कैद– अलका– सोने री केस– पांढरा केस– वाध य- मृ यू!
मा या म तकात हे सारे श द मदो म ह ीप्रमाणे टकरा घे त होते ! खाडखाड
घोड ांचा टापा वाजा यात, तसे मा या कानांत घु मत होते ! दुसरे काही मला सु चत
न हते .
अमा य खूप बोलले . पु कळ बडबडले ; पण मला ही पोकळ दरबारी बडबड
णभरसु ा ऐकायची इ छा न हती. माझे मन महालात या या त णीभोवती िपं गा
घालीत होते .
यदु पकडला गे ला, हणून दे वयानी रडत होती! पण ययातीला आप या
महालातून हाकू न दे ताना, एखा ा भट या कु याप्रमाणे याला राजवाड ातून बाहे र
िपटाळू न लावताना, दे वयानीला थोडीतरी दया आली होती का? ित या डो यांतन
ू एक
टीप तरी पडले होते का?
मा या राजधमाची आिण िपतृ धमाची आठवण क न दे याकिरता दे वयानीने
अमा यांना पाठिवले होते ; पण ितने आपला प नीधम िकतीसा पाळला होता? वाटले ,
अ से वाड ावर जावे आिण दे वयानीचे दो ही खांदे ध न गदागदा हलवीत ितला
हणावे ,
‘िनदये ! या अठरा वषांत तु ला व नात तरी पतीची आठवण झाली का? याला
मा करावी, असं एकदा तरी तु या मनात आलं का? तो वाहत जात असताना,
प्रवाहात बु डत असताना उडी टाकू न याला वाचवावं , अशी इ छा तु ला कधी तरी
झाली का? तू या महापु राला यालीस! छे ! प्रीतीला कधीही, कसलीही भीती वाटत

नाही. शिम ठा अशा वे ळी व थ रािहली नसती! तु झं मा यावर प्रेम न हतं , हे च खरं !
तु ला ययाित हवा होता, ते एका सम्राटावर प नी हणून स ा गाजवायला! आता
कशाला रडते स? आता भोग आप या कमाची फळं ! राजधम पाळावा, िपतृ धम पाळावा,
असं तु ला आज वाटतं य!् पण एक गो ट ल ात ठे व, जो वतःचा धम पाळतो, यालाच
दुस यानं आपला धम पाळावा, अशी अपे ा कर याचा अिधकार असतो. बोल, िनदये !
गे या अठरा वषांत तु झा प नीधम कुठं गे ला होता?’
अमा य बडबडत होते . माझी समजूत घालून, मला वाड ावर ने याचा प्रय न
करीत होते . मला रं गमहालात या या त णीचा कटा कमलाभोवती ं जी घालणा या
भ्रमराप्रमाणे मा या मनात गु ं जारव करीत होता. या गु ं जारवापु ढे अमा यांची बडबड
मला अिधकच ककश आिण तापदायक वाटत होती.
ू ा सोडवून आणायला जायचे ! रणभूमीवर जायचे ! ितथे कदािचत मी मारला
यदल
गे लो, तर! छे , माझे जीवन अजून अपूण आहे . माझे मन अ ािप अतृ त आहे . माझे
यौवन अजून असं तु ट आहे . सोने री केसांची मु लगी– सोने री केस– पांढरे केस– वाध यू ा मु त करायला जाणार नाही!
मृ यू छे ! मी यदल
अमा य बोलून-बोलून थकले . माझा िजभे वर ताबा रािहला न हता. िवचारावर
ताबा न हता. पण यांना काही तरी उ र दे णे प्रा त होते मला. मी यांना हणालो,
‘इत या वषांनी आठवण के याब ल महाराज आपले ॠणी आहे त, असं
महाराणींना सां गा.’
मु स ी माणसे घोरपडीसारखी असतात. आप या मु द ् ाला िचकटू न राह यात
ती कुणालाही हार जात नाहीत. अमा य पु हा बडबडू लागले . आता मा या अधीर
मनाचा राग अनावर झाला. मी उ रलो,
ू ाच काय, पण महाराणींनाही शत् नं कैद क न ने लं, तरी मी जागे व न
‘यदल
हलणार नाही.’

२०
मी महालात पाऊल टाकताच माझी ती अनािमक श यामै तर् ीण उठू न उभी
रािहली. िबचारी माझी वाट पाहन
ू कंटाळली असावी!
पण तो पांढरा केस मा या मनात सलत होता! तो या त णीला िदसला, तर? छे !
ययातीवर पडू लागले ली वाध याची छाया कुणालाही िदसता कामा नये ! या या
प्रितिबं बालासु ा! ययाित िचरत ण आहे ! तो सदै व त ण राहणार आहे !
मी आरशापु ढे जाऊन उभा रािहलो. या पांढ या केसाने आपले त ड काळे केले
असे ल, अशी केवढी आशा वाटत होती मला! पण तो दु ट मा या म तकावर पाय दे ऊन
उ ामपणे हसत उभा होता!
या पांढ या केसाचा िवसर पडावा, हणून अलके या सोने री केसांची मृ ती मी
मनात घोळवू लागलो. मावळ या सूया या छटांनी चमकणारे ितचे ते केस मा या
डो यांपुढे उभे रािहले . मी डोळे भ न ते पाहू लागलो.
मी चमकू न पािहले . ती त णी हळू च मा याजवळ आली होती. ितने मा या
खां ावर हात ठे वला होता. मी ित यापासून असा दरू का उभा रािहलो आहे , हे कोडे

पडले असावे ितला! इतकी लगट क नही मी व थ आहे , असे पाहन
ू ितने मा या
छातीवर आपले म तक ठे वले . मा या ग यात आपले दो ही हात घातले .
मी ित या केसांकडे पािहले . एकदम ितला दरू ढकलून मी ओरडलो,
‘चल, चालती हो इथून! चालती हो–’
आप या हातून काय अपराध घडला, हे ितला कळे ना! कावरीबावरी होऊन ती
मा याकडे पाहू लागली. मी रागाने मु कुिलकेला हाक मारली. ती धावतच आत आली.
मा याकडे टकमक पाहू लागली. मग धीर क न ितने िवचारले ,
‘काय झालं , महाराज?’
‘हे तु झं फू ल फेकू न दे , जा, बाहे र!’
‘का? अपमान केला ितनं महाराजांचा?’
‘माझी आवड तु ला ठाऊक आहे ना?’
‘आहे ना! महाराजांना आवडे ल, अशीच ही–’
या त णीजवळ जाऊन ितने ितचे मु ख हळू च वर केले .
ती रडत होती.
मी ित याजवळ गे लो आिण ितचे म तक दो ही हातांनी वाकवीत उद्गरलो,
‘िहचे केस पाहा. यांत एक तरी सोने री केस आहे का? मला सोने री केसांची मु लगी
हवी आहे !’
म ा या धुं दीत मी काही तरी बोलत आहे , असे मु कुिलकेला वाटले असावे !
पण मु दर् े वर तसा भाव न दाखवता ती हणाली,
‘गु महाराजांना सां गते मी तसं !’
‘सां गते िबं गते काही नाही! ती के हा िमळे ल, ते – उ ा!’
‘उ ाच कशी िमळे ल? महाराजांची ही आवड जरा मु लखावे गळी आहे ! थोडा धीर
धरला, तर–’
‘धीरबीर काही काही नाही! इतकी वषं झाली! एकसु ा सोने री केसांची मु लगी
या महालात कधी आली नाही!’
मु कुिलका हात जोडून हणाली,
‘पं धरा िदवसांची मु दत ावी महाराजांनी. पं धरवड ात गु महाराज कुठू नही
महाराजांना हवी असले ली व तू–’
‘ठीक आहे ! पं धरा िदवसांची मु दत दे तो मी; पण पं धरा िदवसांत अशी मु लगी इथं
आली नाही, तर सोळा या िदवशी तु झी िन तु या गु महाराजांनी िधं ड काढून, हाकलून
दे ईन तु हां ला! आज ितथी कोणती?’
‘अमावा या!’
‘ठीक आहे . पौिणमा हा तु मचा मु दतीचा शे वटचा िदवस. पौिणमे या रात्रीपयं त
जर मा या महालात सोने री केसांची त णी आली नाही, तर–’
मु कुिलका हात जोडून समोर उभी होती. ित या अं गावर खे कसून मी हणालो,
‘उभी कशाला रािहली आहे स इथं ? तो मूख अमा य चार घटका बडबडत बसला!
आता तू– चल, चालती हो.’

२१

दुस या िदवशी सकाळी उ हे वर आ यावर मी जागा झालो. उठताच
आरशासमोर जाऊन उभा रािहलो. प्रितिबं बाकडे िनरखून पािहले . मी तं िभत झालो.
रात्री िदसले ला पांढरा केस तर एखा ा भु तासारखा मा या डो यावर नाचत होताच!
पण या या जोडीला ितथे दुसरा पांढरा केस–
िवमन क ि थतीत मी मं चकावर ये ऊन पडलो. या कुशीव न या कुशीवर
झालो. तळमळलो. तडफडलो. पण म तक पोख न टाकणारे ते िविचत्र िवचारचक् र
काही के या थांबेना. शिम ठे ची पु नःपु हा आठवण होऊ लागली. वाध याची भीती,
मृ यूची भीती, जीवनातली अतृ ती हे सारे सारे दुःख कसलाही आडपडदा न ठे वता मी
ितला सां िगतले असते . ित या अश् ं नी मी मा या दयातली ही अनािमक आग शांत
केली असती; पण मी एकटा होतो. या उ या जगात अगदी, अगदी एकटा होतो.

२२
मी िवचार क लागलो. अठरा वष सु खिवलास भोगूनही मी अतृ त का राहावे ?
प्र ये क िदवशी नवी नवी सुं दर मै तर् ीण लाभूनही, मी एकटा आहे , अगदी एकटा आहे ,
असे मला का वाटावे ? हि तनापूरचा सम्राट असूनही मी असहाय आहे , असु रि त आहे ,
या भीतीने माझे मन याकू ळ का हावे ?
जीवन हणजे काय? मनु य कशासाठी ज मला ये तो? तो का मरतो? जीवनाचा
हे तू काय? याचा अथ काय? ज म आिण मृ यू. यौवन आिण वाध य या गो टी एकाच
ना या या दोन बाजू आहे त काय? िदवस आिण रात्र यां याइत याच या जोड ा
वाभािवक आहे त काय? मग वाध य आिण मृ यू यांचे मनु याला इतके भय का वाटते ?

२३
मनु य कशावर जगतो? प्रेमावर? पण प्रेम हणजे काय?
बाबा-मृ यु श ये वर होते , ते हाचा तो प्रसं ग! एका बाजूला धनु यबाण असले ली
आिण दुस या बाजूस ‘जयतु जयतु नहुषः’ अशी अ रे असले ली यांची ती सु वणमु दर् ा!
नाही, ती अ रे खरी नाहीत. जीवना या सु वणमु दर् े या एका बाजूस असले ले धनु यबाण
काळपु षाचे आहे त आिण दुस या बाजूला िव मनु य आहे ! बाबांचे यतीवर आिण
मा यावर प्रेम होते ? मग यांनी इं दर् ाणीचा अिभलाष का धरला? आप या मु लां या
वाट ाला शािपत जीवन ये ईल, याचे भय यांना कसे वाटले नाही? छे ! प्रीती, ममता,
वा स य हे सारे जगातले मु खवटे आहे त. मनु य फ त वतः या सु खासाठी जगतो,
केवळ आप या अहं कारा या तृ तीसाठी जगतो. तसे नसते , आईचे मा यावर खरे खु रे
प्रेम असते , तर ितने अलकेची िनदयपणे ह या केली असती का? या ह ये ने ययातीला
िकती दुःख होईल, याचा ितने णभर तरी िवचार केला नसता का?
आईबापांचे प्रेम, पितप नींचे प्रेम, सारी सारी प्रेमे ही स गे असतात! ती
नु सती नाटके असतात! मनु य अं तरं गात प्रेम करतो, ते फ त वतःवर, आप या
शरीरावर, आप या सु खावर, आप या अहं कारावर! त्री-पु षां या गूढ, नाजूक आिण
अद्भुत आकषणातसु ा प्रेमाचे हे वाथी व प बदलत नाही! दे वयानीने मला काय
िदले ? घटका-दोन-घटकांचे शरीरसु ख हणजे काय प्रेम? उ ाम वासने ची तृ ती हणजे

काय प्रेम?
छे ! प्रेम िनराळे , वासना िनराळी! त्री-पु षां या प्रेमातही वासने चा अ नी
धगधगत असतो, पण तो य कुंडातला अ नी असतो, जीवनधमा या सव मयादा
पाळणारा अ नी असतो.

२४
या अ नीचे पािव य मी सां भाळले नाही. गे या अठरा वषांतले माझे वै र
जीवन– तो अर यात पे टले ला वणवा आहे ! या वण यात िकती िन पाप पाखरे होरपळू न
गे ली असतील! िकती सु कुमार सु गंधी वे लींची राखरां गोळी होऊन गे ली असे ल!
हा प चा ाप आहे ? छे , या दोन पांढ या केसां या दशनामु ळे मला अकाली
वै रा य ये ऊ लागले आहे . अठरा वषांत जे घडले , ते काय केवळ मा या दोषामु ळे?
दे वयानीने वतःवर प्रेम केले . मीही वतःवर प्रेम केले . सु खाचा शोध करीत मी जगभर
धावत सु टलो. धावता-धावता मा या पायांखाली अने क क यांचा चोळामोळा झाला
असे ल! पण याला मी काय करणार?
सु खामागे मी अठरा वष धावलो. ते ह तगत कर याकिरता प्र ये क ण मी
उपभोगात घालिवला. असे असूनही मी अतृ त का? मी दुःखी का? अगिणत णभं गुर
ू ु ा कसा िनमाण होत नाही?
सु खां या िसं धत
ू न
ू अमर सु खाचा एक िबं दस

२५
खरं च, सु ख हणजे काय?
सु ख हे फुलपाख आहे . ते या फुलाव न या फुलावर मु रडत उडत जाते . ते
फुलाफुलांतला मध चाखते . पण फुलपाखराला कधी ग ड होता ये ते का? वगातून
अमृ तकुंभ आणायचा असे ल, तर फुलपाख ते काम क शकणार नाही. ते ग डाचे काम
आहे , फुलपाख आिण ग ड! णभं गुर सु ख िनराळे आिण अिवनाशी आनं द िनराळा!
मी सु खा या मागे धावत सु टलो. पण सु ख िमळू नही मला आनं द िमळाला नाही!
आनं द कुठे असतो? याचा कुठ याही शारीिरक सु खाशी काहीच सं बंध नाही का?
परमे वराचा शोध करता-करता वे ड ा झाले या यती या पदरात शे वटी कसला आनं द
पडला? मं दारने दाखिवले ले ते मशानातले दृ य! या ब्र चारी त णाने कोणता आनं द
िमळिवला?
नाही. मी अठरा वष जे व छं द जीवन जगलो, यात कुठलीही चूक नाही. मी
वतःवर प्रेम केले , केवळ वतः या सु खाकडे ल िदले , यात माझा काय दोष होता?

२६
माणसाचे प्रेम काय केवळ वतःवर असते ? अलकेचे मा यावरले प्रेम,
माधवाचे मा यावरले प्रेम, कचाचे मा यावरले प्रेम, ही सारी प्रेमे काय वाथी होती?
िनरपे न हती?
आिण शिम ठा– ितचे मा यावरले प्रेम! ितने ही अठरा वष कशी काढली
असतील? कुठे काढली असतील? रानावनांत? कुणाची तरी दासी होऊन? ती िजवं त

असे ल, की–
माधवाबरोबर ितने पाठिवले ला तो शे वटचा िनरोप–
‘शिम ठा सदै व दयात महाराजां या पावलांची पूजा करीत राहील.’
ितकडे ती रानावनांत, कंदमु ळे भ ण करीत, दयात मा या पावलांची पूजा
करीत असे ल. आिण इकडे मी? मी ित या पिवत्र मृ तीवर अ टौप्रहर दा या चु ळा
टाकीत आहे ! ित या ओठांनी पावन झाले ले ओठ कुठ याही उ ट ा ओठांत बु डवीत
आहे !
असे का हावे ? शिम ठे सारखे प्रेम मला का करता ये ऊ नये ? कचासारखे सं यमी
जीवन मला का सा य होऊ नये ?
वासना– कुठलीही वासना– हा काय माणसाचा दोष आहे ? छे ! वासना हा तर
मानवी जीवनाचा आधार आहे . मग माझे चु कले कुठे ? माझी वासना उ ाम झाली? या
जगात प्र ये काचे लहानसहान सु खसु ा या या वभावाने , पिरि थतीने आिण
जीवना या अपूण व पाने मयािदत केले ले असते , याची जाणीव मला झाली नाही!

२७
मा याप्रमाणे कचापु ढे ही सु खिवलास हात जोडून उभे होते . तो सं जीवनी िव ा
सं पादन क न वगात गे ला, ते हा दे वांनी याचा जयजयकार केला असे ल. इं दर् ाने
याला आप या अ या आसनावर बसिवले असे ल. अ सरांनी आप या सुं दर, कोमल
काया या याव न कुरवं डून टाक या असतील; पण तो होता तसाच रािहला. हे साम य
या या अं गी कुठू न आले ?
कच काही ज मतः िवर त न हता. दे वयानीवर याचे मनोमन प्रेम होते . याने
वतः या सु खापे ा वजातीिवषयीचे कत य श्रे ठ मानले . या कत यापायी प्रेमाचा
याग केला. या यागाने याचे जीवन िवफल, उदास िकंवा िनि क् रय झाले नाही.
दे वयानी या सहवासात मी सं सारसु ख अनु भवले . शिम ठे या पाने र य आिण
उदा अशा प्रीतीचे मला दशन झाले . पण मी अतृ त रािहलो! अजून अतृ त आहे !
आिण त णीं या लु सलु शीत ओठांतले अमृ त याने एकदाही चाखले नाही, तो कच तृ त
आहे ! असे का हावे ? कुठे चु कले माझे ?

२८
याच अशोकवनातून कचाने मला िलिहले ले ते पत्र! ते पत्र पु हा एकदा वाचावे ,
असे फार-फार वाटते ; पण ते तर राजवाड ात रािहले आहे . या अठरा वषांत कधी मला
याची इत या तीव्रते ने आठवण झाली नाही. या दो ही व तू एका िठकाणीच ठे व या
आहे त! अलकेचा सोने री केस आिण कचाचे सोने री पत्र!
पत्र कधी सोने री असते का? िवचार करक न मला वे ड तर लागले नाही? छे !
मला सा या गो टी प ट आठवताहे त! मं दारने पौिणमे पयं त सोने री केसांची त णी या
महालात आणून उभी केली नाही, तर–
सोने री केस– कचाचे पत्र! ते पत्र वाचून मा या मनाला शांती िमळे ल का? पण
दे वयानी ते दुस या कुणाकडे ही दे णार नाही. ते आणायला मी वतः राजवाड ावर गे लो,

तर? अं हं! ते अश य आहे . या रात्री दे वयानीने केले या अपमानानं तर मी पु हा
राजवाड ात पाऊल टाकले नाही. प्राण गे ला, तरी टाकणार नाही!

२९
पण या अशोकवनात तरी मी सु खी आहे का? एखा ा भुं याने सुं दर तं भ
पोखरावा, याप्रमाणे असहय अनािमक अतृ ती माझे मन सारखे अ व थ का करीत
आहे ? पांढ या केसाने िनमाण केले ली मृ यूची भीती सोने री केसां या उ मादात बु डवून
टाक याची ही इ छा मा या मनात सारखी उफाळू न का ये त आहे ?
वासना भु तांसार या असतात का? कुमारवयातली अलकेिवषयीची माझी इ छा
तशीच अतृ त रािहली. इतकी वष मना या तळघरात क डून ठे वले ली ती इ छा आज
मु त कशी झाली?
या वासने वर मला िवजय का िमळिवता ये ऊ नये ? मी सामा य मनु य झालो, तर
मला आपले मन ता यात ठे वणे सोपे गे ले असते का? वतः या सु खाचा शोध सोडून
िद यािशवाय जीवनात या अं ितम स याचा बोध होऊ नये , असाच सृ टीचा िनयम आहे
ू ा मा यापासून दरू ठे वले . या अठरा वषांत माझे वा स य
काय? दे वयानीने सदै व यदल
ू ी सोबत िमळाली असती, तर मा या मनाची पोकळी
तृ िषत रािहले . अतृ त रािहले . यदच
भ न िनघाली असती का? यदु नाही, तर नाही; पण पू मला िमळाला असता, तर? पू !
कुठे असे ल तो? काय करीत असे ल? कुणासारखा िदसत असे ल? मा यासारखा का
शिम ठे सारखा? िकती िनदय आहे मी! या अठरा वषांत मी याला पार िवस न गे लो!
िवलासांनी माणसाचे मन बिधर बनते का? या बिधरते मुळे याची माणु सकी
नाहीशी होते काय?
या यमु नेत जीव दे णारी माधवी– ही आगीत जळू न मे लेली वे डी तारका– या कशा
आ या इथं ? या इथून पळू न गे या हो या ना? नाही, मी यां याशी क् रपणाने वागलो
नाही. मी सु खाचा शोध करीत होतो– अं धळे पणाने शोध करीत होतो!

३०
कच कसा सं यमी झाला? तसे होणे मला का साधले नाही?
माझी कामु कता हा विडलांकडून मला िमळाले ला वारसा आहे ! तो माझा शाप
ठरला. माझी सहधिमणी माझी वै रीण ठरली!
पण मी जीवना या अिनबं ध प्रवाहात असा वाहत का गे लो? उलट पोह याचा
प्रय न मी का केला नाही? वासना हणजे वषाकाळातील महापु राने बे फाम झाले ली
नदी! भावना हणजे आप या पात्रातून सं थपणे वाहणारी शरद ॠतूतील िनमळ सिरता.
या दोघींतले अं तर मला अठरा वषांपव
ू ी कळले असते , तर–
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बा तः मी मं चकावर व थ पडलो होतो. जणू गाढ झोपलो होतो; पण मा या
डो यात घणाचे घावामागून घाव बसत होते . नको असले या गो टी पु हापु हा
मृ ती या िखड या उघडून डोकावून पाहत हो या. मा या काळजाची कालवाकालव

करीत हो या. गतजीवनाकडे िनभयपणे पाह याचा धीर मला होत न हता. या सा या
दुःखांतन
ू मु त हो याचा माग एकच होता– आ मह या!
माझे अं ग शहारले . लगे च माझे मला हसू आले . आ मह या करायला लागणारे
धै य मा या अं गी असते , तर ती मी अठरा वषांपव
ू ीच केली नसती का?
मना या या िविचत्र उदासीनते तन
ू बाहे र पड याचा एक उपाय मला िचरपिरिचत
झाला होता. तो हणजे िवलासातील सु ख णांचे मरण! ती मरणी मी हातात घे तली.
मा या सु खा या याला सदै व भरले ला ठे वणा या अने क आकृती मा या
डो यांपुढून जाऊ लाग या. ही ती गोरी, शे लाटी त णी! िहचा केशकलाप िकती सुं दर
होता! या याव न हात िफरिवताना मा या मनात आले होते , हा केशकलाप नाही,
िह या मु खकमला या आकषणाने जवळ आले या भृं गांचा थवा आहे . मा या पशाने तो
थवा आप या समाधीतून जागृ त होईल. गु ं जारव क लागे ल–
ही ती सावळी, पण सु रेख रमणी! ती माग या ज मी द्रा लता होती काय?
ित या ओठां वर नु सते ओठ टे कले , तरी सारे शरीर मधु र रोमांचांनी बह न जाई– ही ती
लाजरी यामला! िहचे मु ख वर क न चु ं बन घे ताना झाले ला तो आनं द! ढगांनी भ न
आले या आभाळात मधे च चं दर् कोर िदसावी, तसा तो अनु भव होता– आिण ही ती धीट,
प्रस न प्रमदा! मदनालाही प्रणयक् रीडे चे धडे िशकिव याइतकी चातु री होती िह या
अं गी!
अशा अगिणत ि त्रया आ या आिण गे या. सुं दर कटा ांचे, नाजूक बाहुपाशांचे
आिण रे शमी केशकलापांचे सु ख मी खूप खूप लु टले ; पण अजून सोने री केसांची त णी–
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‘आज प्रकृती बरी नाही का महाराजांची?’ मु कुिलका मा या उशाशी उभी राहन
ू ,
वाकू न, हळू च िवचारीत होती.
मी डोळे उघडले . माझी अ व थता नकळत मा या िचड या वरात प्रकट
झाली. मी रागारागाने हणालो,
‘मला उठवायचं कुणी? माझं प्रसाधन कुणी करायचं ? कुठं होती तू इतका वे ळ?’
ती भयभीत उ रली,
‘वाड ावर गे ले होते मी.’
‘सकाळीच?’
‘हो अगदी पहाटे उठू न गे ले होते मी.’
‘का?’
‘रात्री अमा य फार रागावून गे ले, हणे , इथनं . महाराणींना यांनी काय
सां िगतलं असे ल िन काय नाही, याचं भय वाटू लागलं मला! आ ही गरीब माणसं .
महाराजां या सावलीत सु खानं मीठ-भाकरी खाणारी. महाराणी रागाव या िन यांनी ही
सावली काढून घे तली, तर– ते हा हटलं वतःच जावं , काय झालं य,् ते पाहावं –’
‘काय काय पािहलं स ितथं ?’
‘आनं दी-आनं द चाललाय् राजवाड ात.’
‘एवढा कसला आनं द झाला आहे महाराणींना! मी तर अजून िजवं त आहे ! हं !

ू ा शत् नं पकड याचा उ सव साजरा करीत असतील या!’
आलं ल ात. यदल
मु कुिलका चपापून मा याकडे पाहू लागली. मग ती हणाली,
‘यु वराज कैदे त नाहीत. ते सु टले !’
रात्री यदु पकडला गे याची वाता ये ते काय आिण सकाळी तो सु ट याची
बातमी कानी पडते काय! सारे च अघिटत होते . मी आ चयाने उद्गारलो,
‘यु वराज सु टले ? कसे ?’
‘कुणी तरी शूर त णानं आपला जीव धो यात घालून यांना सोडिवलं , हणे !
या िमत्राला घे ऊन यु वराज इकडं यायला िनघाले आहे त. ही शु भवाता घे ऊन आले ला
ू च सां गत होता हे मला!’
दत
यदु शत् या कैदे तन
ू सु टला, हे ऐकू न माझे दय उचं बळू न यायला हवे होते ;
पण मा या त डून श द बाहे र पडले ,
‘यदु सु टला? बरं झालं !’
या चार श दांची माझी मलाच भीती वाटली! मा या सा या भावना आट या
हो या काय? माझे काळीज गोठले होते काय? गे या अठरा वषांत ययाित जीवन अिधकअिधक जगत होता, की तो कणाकणाने मरत होता? ययातीचा कोणकोणता भाग तृ त
झाला आहे ? कोण-कोण कुजबु जले हे ?–
ययातीचे फ त शरीर िजवं त आहे !
मु कुिलका गडबडीने सां गू लागली,
‘दे वींचे वडील लवकरच ये ताहे त इकडं .’
‘कोण शु क्राचाय? छे , ते तर मोठ ा तप चयला बसले आहे त.’
‘ यांची ती तप चया सं पली, हणे !’
शु क्राचाय इथे ये णार? मग आपण हि तनापूर सोडून कुठे दरू जावे का?
मु कुिलका बोलतच होती–
‘कचदे वांनाही बोलावणं गे लंय् महाराणींचं !’
बोलता-बोलता मु कुिलका अगदी जवळ आली आिण मा या कानात कुजबु जू
लागली,
‘यु वराजांना रा यािभषे क करायचा ठरवलं य् महाराणींनी. शु क्राचाय आिण
कचदे व या दोघांचेही आशीवाद या न या सम्राटांना िमळावे त, हणून–’
दे वयानी मा यावर पु हा सूड घे ऊ पाहत होती! मनाशी िन चय केला :
नाही, काही झाले नाही, तरी हि तनापूर सोडायचे नाही– िसं हासन सोडायचे
नाही.
मा या मनात आले . दे वयानीने अग याने बोलावणे पाठिवले , तर कच ये णार
कसा?
मी मु कुिलकेला हणाले ,
‘शु क्राचायांपर् माणे कचही तप चयला बसला होता.’
‘हो, पण यांचीही तप चया सं पली, हणे .’
मी हसत हटले ,
‘सवांचीच तप चया सं प याची वे ळ आले ली िदसते ! ठीक आहे ! मग माझीसु ा
तप चया सं पली!’

‘ हणजे ?’
‘आधी याला भर. मग सां गतो तु ला सारं .’
‘सकाळीच–?’
‘अिधक बोलायचं कारण नाही दासीला! मी िवषाचा याला मािगतला, तर तो
मु काट ानं भ न ायचा, एवढं च काम आहे तु झं .’
मु कुिलका आरशाजवळ ठे वले ली म ाची सु रई आणावयाला गे ली. ित या
पाठोपाठ माझी दृ टीही ितकडे वळली. ते दोन पांढरे केस डो यांपुढे नाचू लागले . लगे च
या पांढ या केसांतन
ू जटाभार धारण केले ल शु क्राचाय प्रगट झाले . यांचे डोळे
खिदरां गारांसारखे लाल िदसत होते . मला यां या डो याला डोळा दे ता ये ईना.
यां यापासून दरू दरू पळू न जा याचा माग– या का याका या समु दर् ात या प्रचं ड
खडकां या कपारीत जाऊन लपणे एवढाच माग मोकळा होता! म हाच या मागावरला
माझा परम िमत्र होता!
याला त डाला लावीत मी मु कुिलकेला हटले ,
‘ती सोने री केसांची मु लगी महालात आली, की मला जागं कर; तोपयं त मला
झोपू दे ; अगदी व थ झोपू दे .’
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ते पं धरा िदवस!
िदवस के हा उजाडत होता िन के हा माळवत होता, हे मला नीट कळतसु ा मला
न हते ; पण प्र ये क िदवशी रात्र झाली, की माझे मन या का या का या समु दर् ाचा
तळ सोडून एखा ा माशाप्रमाणे वर ये ई. आकाशात या चं दर् ाकडे ते टक लावून पाही.
कले कले ने वाढणारा चं दर् पाहन
ू ते वत:शी हणे ,
‘आज चतु थी! आज स तमी! आज नवमी! आज ादशी! पौिणमे या आत ती
सोने री केसांची अ सरा–!’
पण या जािणवे या णी दुसरीही जाणीव मला होऊ लागे . ती हळू च हणे ,
‘ययाित, वे ड ा माणसा, कुठं चालला आहे स तू? हा नरकाचा र ता आहे !’
मी म ाचे घु टके घे त उ र दे ई,
‘ वग आिण नरक हे दो ही जवळ असतात! होय ना?’
ती पु टपु टते ,
‘होय, यां या सीमा एकमे कींना अगदी िबलग या आहे त.’
मी हसत हणे ,
‘मग तु ला माझं इतकं भय कसलं वाटतं ? उ ा एका णात मी या नरकाचा माग
सोडीन आिण वगाचा र ता सु धारीन!’
ती डो यांत पाणी आणून हणे ,
‘वे ड ा, वग आिण नरक यां या सीमारे षे वर पावलापावलाला दरवाजे आहे त!
माणसा या बाळपणी ते सारे उघडे असतात; पण पु ढं मनु यच वतः या हातांनी
यांतला एकेक दरवाजा बं द करीत जातो.एकदा लावले ला कुठलाही दरवाजा पु हा
कधीही उघडत नाही! अभा या, आता तु झा केवळ एकच दरवाजा उघडा आहे , रे ! तो

आप या हातांनी असा बं द क नकोस! माझं ऐक!’
ही टोचणी मी म ा या या यात बु डवून टाकी! पण रोज रात्री पडणारे ते
व न मात्र काही के या कशातही बु डत नसे .
या व नात प्रथम एक प्रचं ड रथ िदसे . या रथाला सहा घोडे जु ं पले ले असत.
सारे घोडे मोठे उमदे िदसत. पण यांतला पिहला घोडा तर स दयाचा मूितमं त पु तळा
होता! व नात रथ िदसू लागला, की कुठला तर अ ात हात प्र ये क घोड ाचे म तक
छाटू न टाकी. लगे च तो हात या िठकाणी माणसाचे म तक लावीत असे . हळू हळू ती
म तके मला प ट िदसू लागत. ते प्र ये क म तक माझे असे . या रथाचा सारथी?
ितथे ही ययातीच बसले ला िदसे . या सार या या हातांतले लगाम–? प्र ये क लगाम या
सार या या र तवािह यांनी तयार केले ला आहे , असा भास होई. या या हातात चाबूक–
तो या या म जातं तच
ू ा होता, की काय, कुणास ठाऊक! व नातला तो सारथी प्राण
पणाला लावून घोडे आवर याचा प्रय न करी; पण काही के या ते घोडे याला ता यात
ठे वता ये त नसत. ते व छं दाने धावत, हवे तसे दौडत, खाच-खळ यांतन
ू रथ िखळिखळा
करीत पु ढे जात!
प्र ये क रात्री हे च व न मला पडे ; पण चतथी या रात्री हा रथ एका अवघड
मागाने धावू लागला. एका बाजूला उं च-उं च पवत! दुस या बाजूला खोल-खोल दरी!
रथा या सहा या सहा घोड ांतला तो सवांत सुं दर िदसणारा घोडा उधळला, बे फाम
झाला. दरी या बाजूने धावू लागला. लगाम तु टले ! चाबकाचे फटकारे हवे या पाठीवर
बसू लागले . हां -हां हणता रथ दरीत कोसला! दरीतून एक कानठ या बसिवणारा आवाज
ऐकू आला– आकाश कोसळू न पडावे , तसा! मी ‘शमा, शमा’ असे ओरडतच उठलो.
मी व नात शिम ठे ला हाक का मारली? ती तर या रथात कुठे ही न हती. मला
हे व न अितशय अशु भसूचक वाटले . ते मला पडले , याच वे ळी कुठ या तरी अ ात
थळी पू या मांडीवर डोके ठे वून शिम ठे ने या क् र जगाचा िनरोप घे तला असे ल
काय?
काही, काही सु चेना! झोप ये ईना! रात्रभर मी म ा या धुं दीत मं चकावर पडून
रािहलो! एखा ा प्रेतासारखा!
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सूय मावळत होता. पौिणमे चा चं दर् उगवत होता. या चं दर् ाला या यातून म
िपता-िपता आकाश आनं दाने पु लिकत होऊ लागले होते . या या हातातला तो पे ला
अधवट कलं डला होता. या पे यातले म चांद या या पाने पृ वीवर वाहत ये त होते .
ितस या प्रहरीच मु कुिलकेने ती आनं दाची वाता मला सां िगतली. सोने री केसांची
परी मं दारने मोठ ा क टाने िमळिवली होती. आज रात्री ती मा या से वेला ये णार होती.
मला धीर धरवे ना. ितस या प्रहरी मन एकाच गो टीचा िवचार करीत होते . ितचे
सोने री केस कु करताना अलका िमळा याचा आनं द आप याला होईल काय?
मी मु कुिलकेला बोलावून िवचारले ,
‘तु झं ते सोने री फू लं कुठं आहे ?’
‘गु महाराजां या मठात.’

‘गे ले पं धरा िदवस मी सारखा पीत आहे . मा यावर म ाचा अं मल पु रा चढला
आहे . पण एक गो ट ल ात ठे व. मं दारनं आिण तू मला फसिव याचा घाट घातला
असला, तरी मी फसणार नाही. ितचे केस सोने री नसले , तर– तर तु मचा िशर छे द होईल.
नाही, तु झे केस कापून नगरातून तु झी िधं ड काढीन िन या मं दारचे केस– यांना आग
लावून दे ईन. मी कोण– मी कोण आहे , ते ठाऊक आहे ना तु ला? मी हि तनापूरचा सम्राट
आहे .’
बोलता-बोलता मी थांबलो. माझा वतःवरचा ताबा सु टत चालला होता.
पण लं पट कुतूहल मला ग प बसू दे ईना. मी मु कुिलकेला प्र न केला,
‘कुठं िमळाली ही सोने री परी तु हां ला?’
‘इथं च.’
‘ती इथं असून, आ ापयं त मा या से वेला कशी आणली नाही तु ही ितला? तो
मं दार लु चा आहे ! तू लबाड आहे स!’
‘ मा करावी, महाराज. पण–पण– ती परी हि तनापु रातली नाही. आज नगरात
आली ती!’
‘कशाला?’
‘आप या िप्रयकराला शोधायला!’
‘िप्रयकराला शोधायला!’ श द उ चा न मी खो-खो हसू लागलो. मला पु ढे
बोलायचे होते ; पण काही के या माझे हसू आवरे ना. शे वटी मोठ ा क टाने मी ते
थांबिवले आिण मु कुिलते ला हणालो,
‘ितचा िप्रयकर इथं अशोकवनात आहे , हे ितला अजून सां िगतलं नाही कुणी?’
‘उ ा ितला तसं वाटे ल; पण आज–’
‘आज ितचा िप्रयकर कोण आहे ? तू?’
मु कुिलका हसत हणाली,
‘ितचा िप्रयकर कुणी यु ावर गे लेला त ण आहे . यु वराजां या बरोबर तो नगरात
ये णार आहे , असे ितला कुणी तरी सां िगतले . ती वे डी पोरगी या या भे टीसाठी अगदी
अधीर झाली आहे . बरोबर असले या वडील बाईला मागे सोडून आज ती सकाळी
एकटीच ती नगरात आली. आप या िप्रयकराचा शोध क लागली. यु वराज आज रात्री
ये णार आहे त, ते ितला इथं आ यावर कळलं . िबचारी िनराश झाली. ती असा शोध करीत
असतानाच मठात या एका िश याला भे टली!’
‘आ ा काय करते य् ती?’
‘मोठी
ाड मु लगी आहे ती! गु महाराजांनासु ा बघे ना! मठात या
अं धारकोठडीत क डून ठे वली, ते हा आरडाओरडा क लागली. हणून ितला गु ं गीचं
औषध िदलं आहे . दहा घटका रात्रीला ती हळू हळू शु ीवर ये ईल.’
‘दहा घटका रात्र! इतका वे ळ मी थांबायचं ? ते कशासाठी? इतकं गु ं गीचं औषध
का िदलं ितला तु ही?’
‘ती फार दं गा करीत होती, महाराज! आज मठात नाना प्रकार या माणसांची
गदी झाली आहे . कुणी शु क्राचायांचं दशन यायला आली आहे त. कुणी यु वराजांचा
नगरप्रवे श पाहायला आली आहे त. या पर या माणसांपैकी कुणाला काही कळलं , तर?
ू
िशवाय शु क्राचाय सहा घटका रात्री राजवाड ावर पोचतील, असा िनरोप घे ऊन दत

आला आहे . याच वे ळी महाराज यु वराज ये तील. मग महाराजांना दहा घटका रात्र
होईपयं त तरी ितकडं अडकू न पडावं लागे ल, असं गु महाराजांना वाटलं –’
‘तू एक मूख आहे स आिण तु झे गु महाराज शतमूख आहे त. ही सोने री परी सोडून
या जटाधारी हाता याला िमठी मारायला जा याइतका ययाित अजून अरिसक
ू ा
झाले ला नाही! यु वराजां या या नगरप्रवे शाशी मला काही कत य नाही. यदल
िसं हासनावर बसवायचं कार थान राजवाड ावर िशजतं य् ना? ते िशजू दे ! चल, जा तू
आप या कामाला! कुणालाही सं शय ये णार नाही, अशा बे तानं या सोने री परीला
मे यातून आ ा या आ ा इकडं आण.’

३५
रं गमहालात मं चकावर बे शु ि थतीत पडले या या त णीकडे पाहन
ू मी
व नात आहे , की मी माझी अलका खरोखरच पु हा पाहत आहे , हे मला कळे ना! मं दार
आिण मु कुिलका यांनी मला फसिवले न हते ! या त णीचे केस तर सोने री होते च; पण
ित याकडे पाहता-पाहता अलकाच मं चकावर झोपली आहे , असा भास मला सारखा होत
होता. िकती तरी वे ळ डोळे भ न मी ित याकडे पािहले . मधली वीस वष नाहीशी झाली.
माझी अलका मला परत िमळाली!
ित या पशासाठी मी अधीर होऊन गे लो. मला मं दार आिण मु कुिलका यांचा
राग आला. ितला इतके गु ं गीचे औषध ायला कुणी सां िगतले होते यांना? िवलास काय
प्रेताबरोबर करायचे असतात?
बाहे र िकती रात्र झाली होती, कुणाला ठाऊक! गे या पं धरा िदवसांत या अखं ड
म पानाने आता माझे म तक भ्रमू लागले होते ! हातात पे ला उचलून घे तला, तरी तो
त डाला लाव याची वासना उरली न हती! या णी मला सारे -सारे िवस न जायचे होते !
मी ययाित आहे , हे सु ा िवस न जायचे होते ! उ ाचा िदवस कसा उगवे ल, कोण जाणे !
ते शु क्राचाय, ती दे वयानी–
आज– आ ा– हा ण माझा होता! तो सु वण ण होता!
मला धीर धरवे ना. मी या िन चे ट त णी या उशाजवळ जाऊन उभा रािहलो.
ित या सोने री केसांचे चु ं बन घे याकिरता वाकलो. पांढरे केस– वाध य- मृ यू, या सवांची
भीती मा या मनातून आतापार िनघून गे ली होती. मी पु हा यौवनात पदापण करीत
होतो. आज अलका माझी िप्रयकरीण होणार होती. वषानु वष उरात जपून ठे वले ले ते
सोने री व न आज खरे होणार होते .
पण माझे ओठ या सोने री केसांना लाग यापूवीच मु कुिलका दाराआडून
ची कारली,
‘महाराज, बाहे र या, लवकर या.’
मी सं तापाने मान वर केली आिण िवचारले ,
‘का?’
‘महाराणी आिण महषी शु क्राचाय आत ये त आहे त. महाराज कुठं आहे त, असं
शु क्राचाय रागारागानं प्र ये काला िवचारीत आहे त!’
माझे पाय लटलट कापू लागले . जीभ कोरडी पडली. एखा ा िचर ण

मनु याप्रमाणे क टाने एकेक पाऊल टाकीत मी कसाबसा बाहे र या महालात आलो.

३६
मला पाहताच मं चकावर बसले या दे वयानीने ितर काराने त ड िफरिवले .
शु क्राचाय रागाने महालात ये रझारा घालीत होते .
शु क्राचायांना प्रणाम कर याकिरता पु ढे हो याचा मी प्रय न केला; पण माझे
पाऊल पु ढे पडे ना! सारा महाल मा याभोवती िफ लागला. मी खाली कोसळू न पडतो,
की काय, असे मला वाटू लागले . जवळच असले या िभं तीत या आरशाला टे कू न मी
कसाबसा उभा रािहलो. वतःला मोठ ा क टाने सावरले .
फे या घालता-घालता शु क्राचाय एकदम थांबले , यांनी पाच-दहा
ण
मा याकडे रोखून पािहले . मग क्
मु दर् े ने ते हणाले ,
‘ययाित, मी महषी हणून तु याकडे आलो नाही. तु झा सासरा हणून अशा
अवे ळी या तु या महालात मी पाऊल टाकलं आहे . तु या पापांत माझे पाय बु डिवले
आहे त. मला ओळखलं स तू?’
मी भीत-भीत होकाराथी मान हलिवली.
उपहासाने हसत शु क्राचाय उद्गारले ,
‘म पानानं तु झं डोकं कदािचत िठकाणावर नसे ल! हणून मी कोण, हे तु ला पु हा
सां गतो. मी महषी शु क्राचाय आहे . यानं सं जीवनी िव ा सं पादन क न दे वांना
‘त्रािह, भगवन्’’ क न सोडलं , तो रा सांचा अिजं य गु शु क्राचाय तु यापु ढं उभा
आहे ! यानं सं जीवनीसारखीच दुसरी अद्भुत िव ा तप चयनं पु हा सं पादन केली आहे ,
तो दे वयानीचा िपता तु यापु ढं उभा आहे . इत या वषांनी आप या लाड या ले कीचं
सं सारसु ख पाहायला मी इथं आलो; पण मी दुदवी ठरलो. माझी मु लगी दुःखसागरात
आकंठ बु डाले ली पाह याचं दुभा य मा या कपाळी आलं . मकटा, मी पृ वीमोलाचं र न
मोठ ा िव वासानं तु या वाधीन केलं ; अन् ती गारगोटी आहे , असं मानून तू ते दरू
िभरकावून िदलं स!’
शु क्राचायांचा द्रावतार पाहन
ू माझी गाळण उडाली. काय बोलावे , ते सु चेना.
त डातून श द फुटे ना. शे वटी सारा धीर एकवटू न मी हणालो,
‘महाराज, मी अपराधी आहे . आपला शतशः अपराधी आहे ; पण दुदवानं जे
घडलं , यात दे वयानीचाही दोष आहे !’
मा या त डातून ते श द बाहे र पडताच, त ड िफरवून मं चकावर बसले ली
दे वयानी चवताळू न उठली आिण अिध े पाने मा याकडे पाहत हणाली,
‘बाबा, इथं पावलोपावली माझा अपमान कसा केला जातो, हे डो यांनी
पाह यासाठी का तु ही मला इथं घे ऊन आला आहा? तरी मी तु हां ला सां गत होते , उ ा
सकाळी अशोकवनाकडं जाऊ या, हणून! तु ही प्रवासानं िशणला आहा. चला,
राजवाड ावर परत चला. यसनात बु डाले ली माणसं िपशाचापे ाही भयं कर असतात.
रात्री यांचं त डसु ा पाहू नये !’
माझा सं ताप अनावर झाला. त डातून श द िनघून गे ले,
‘आिण अहं कारात बु डाले ली माणसं ?’

दे वयानी अिधकच सं तापली. शु क्राचायांजवळ जाऊन यां या खां ावर हात
ठे वीत ती हणाली,
‘बाबा, ितकडं यदु मोठ ा थाटानं नगरात प्रवे श करीत असे ल, िन इकडं तु ही
दा त आिण बायकांत बु डाले या एका–’
शु क्राचायांनी ितचा हात िझडका न टाकला. ते रागाने हणाले ,
‘दे वयानी, तू माझं सव व आहे स. पण तू मूख आहे स. वे डी आहे स. कुठ या वे ळी
कसं वागावं , हे तु ला कळत नाही. माग कचाला िजवं त कर याची गळ घालून तू माझी
सं जीवनी िव ा वाया घालिवलीस. इत या वषांनी मी इथं आलो; पण आ याबरोबर तु झं
पितपु राण सु झालं ! आता तु झं अवा रही मी ऐकणार नाही. तु या अठरा वषां या
दुःखाचा सो मो या णी झाला पािहजे . जावई हणून मी या ययातीची गय करणार
नाही. याला ज मभर आठवण राहील, अशी िश ा–’
दे वयानी पु हा यां याजवळ जाऊन गोड वाणीने सां गू लागली,
ू ा िसं हासनावर बसवलं , हणजे यांचे डोळे चां गले उघडतील. आता दुस या
‘यदल
ू ा
कस याही सं सारसु खाची माझी इ छा रािहले ली नाही. िसं हासनावर बसले या यदल
एकदा डोळे भ न पाहीन आिण तु ही िजथं तपाला बसला, ितथं तु मची से वा करायला
ये ईन.’
ितचे नाटक पाहन
ू मा या अं गाचा ितळपापड झाला. मला रा याचा लोभ
ू ा िसं हासनावर बसवून दे वयानी माझा अपमान
न हता! पण माझी सं मती न घे ता यदल
कू र पाहत होती. तो मला असहय झाला. मी तीव्र वराने उद्गारलो,
ू ा अिभषे क कसा होईल?’
‘मी राजा आहे . मा या सं मतीवाचून यदल
शु क्राचाय शांतपणे हणाले ,
‘राजा, तु झा अिधकार मला मा य आहे . पण तु ला एक साधा प्र न िवचारायचा
आहे मला. राजा हणून जसा तु ला काही अिधकार आहे , तसा दे वयानीला प नी हणून
आहे , की नाही? ितचं पािणग्रहण करताना ‘नाितचरािम’ अशी शपथ तू घे तली होतीस
ना?’
‘होय, महाराज.’
‘ितचं पालन तू केलं स?’
‘महषींनी मा करावी. मा या हातून ितचं पालन झालं नाही.’
‘का?’
‘तो मा या यौवनाचा दोष होता! मी मोहाला बळी पडलो.’
‘यौवनाचा दोष? तू त ण होतास िन दे वयानी काय हातारी झाली होती? तू
मोहाला बळी पडलास! परमे वरानं काय तु यासाठीच या जगात मोह िनमाण केले
आहे त? मूखा, तु यापे ा मा यासार या तप याभोवती पसरले लं मोहाचं जाळं अिधक
सू म आिण बळकट असतं . या या तप चयचा भं ग हावा, हणून इं दर् अ सरा
पाठिवतो; पण या शु क्रासारखा तप वी अस या मोहाकडं ढु ं कूनसु ा पाहत नाही. ु दर्
मोहांना ु दर् माणसं च बळी पडतात!’
‘मला मा करा, महाराज. मी अपराधी आहे . शतशः अपराधी आहे .’
‘ मा माणसा या पिह या अपराधासाठी असते . िनढावले ला गु हे गार सा या
िश े नं सु धारत नाही.’

बोलता-बोलता ते िवचारम न झाले . गु रगु
लागले या वालामु खी या
त डावर प्रचं ड खडकाला साखळदं डाने बां धन
ू ठे वले या माणसासारखी माझी ि थती
झाली!

३७
मा याकडे ितर काराने पाहत शु क्राचाय हणाले ,
‘राजा, दे वयानीला लाथाडून तू शिम ठे ला जवळ केलं स. खरं आहे ना हे ?’
‘दे वयानीवर माझं प्रेम न हतं ! ते शिम ठे वर होतं !’ हे श द मा या िजभे वर
धावत आले ; पण यांना ओठांबाहे र काढायचा धीर मला झाला नाही.
शु क्राचायांचा वर चढत चालला होता. का याकुट् ट ढगांचा गडगडाट होत
राहावा, तसे यांचे श द वाटत होते . ते रागारागाने मा याजवळ आले आिण हणाले ,
‘शिम ठे या बाबतीत जपून राहायला मी तु ला सां िगतलं होतं ना?’
मी होकाराथी मान हलिवली.
‘माझी आ ा– दे वयानी या िप याची आ ा– महषी शु क्राचायांची आ ा तू
मोडलीस. या आ ाभं गाचं प्रायि च तु ला भोगलं च पािहजे .’
‘पण– पण– महाराज, यौवन अं धळं असतं !’
‘तु झा हा अं धळे पणा जावा, एवढीच माझी इ छा आहे . शिम ठे सार या दासीकडं
कामु कते नं पाह याची इ छा तु या डो यांना पु हा होऊ नये , हणून, मी यां यांत
चां गलं अं जन घालणार आहे . यौवन अं धळं असतं ! यौवनानं तु ला मोहवश केलं ! होय ना?
मग माझा तु ला एवढाच शाप आहे – हे तु झं यौवन या णी न ट होवो! भगवान
महे वरा या कृपे नं लाभले या न या िव े चं मरण क न, हा शु क्र एवढीच इ छा
करीत आहे , की मा यासमोर उभा असले ला हा पापी ययाित या णी ज ख हातारा
होवो!’

३८
ती शापवाणी ऐकताच अं गावर वीज पडावी, तशी माझी ि थती झाली. सारे जग
शू य झाले . मन सु न झाले .
शे वटी धीर क न, भीत-भीत मी जवळ याच आरशात मा या प्रितिबं बाकडे
पािहले . मी जे पािहले , याने मला प्राणां ितक वे दना होऊ लाग या.
माझा चे हरा सु रकु यांनी भ न गे ला होता. मा या डो यावर
पांढरे केस
पसरले होते . आरशापु ढे एक गिलतगात्र वृ उभा होता. मृ यू कोठे राहतो, याची जणू तो
दीन वाणीने चौकशी करीत होता!
पण या वृ शरीरातले ययातीचे मन पिह याइतके त ण होते . मला रं गमहालात
या सोने री केसां या सुं दरीची आठवण झाली. दहा घटका रात्र के हाच होऊन गे ली
असे ल! ती त णी आता सावध झाली असावी! मघाशी ित या या सु रेख, सोने री केसांचे
चु ं बनसु ा आपण घे तले नाही. आता–आता– कधीही ते आप याला ते िमळणार नाही.
आप या सा या इ छा आता अतृ त राहणार! मनात या मनात सु कून जाणार! ती
अलकेसारखी िदसणारी मोहक त णी–

िवचार कर-क न मी याकू ळ होऊन गे लो. मी शु क्राचायांकडे पािहले . ते
मं चकावर खाली मान घालून बसले होते . दे वयानी यांचे पाय ध न मु ळूमुळू रडत होती.
बाबा! काय केलं त हे ? काय केलं त हे , बाबा?’ असे ती पु नःपु हा हणत होती.
मा या मनात आशे चा अं कुर िनमाण झाला.
मी पु ढे झालो. शु क्राचायांना सा टां ग नम कार घातला. मग हात जोडून
हणालो,
‘महाराज, मा यावर दया करा. माझे मन अजून त ण आहे . मा या अने क इ छा
अतृ त आहे त. दे वयानीबरोबर आनं दानं सं सार करावा, असं फार-फार वाटतं य् मला! पण
मा यासार या वृ पतीबरोबर सं सार कर यात आता ितला कसलं सु ख होणार आहे ?
माझं ता य आपण मला परत िदलं , तर...’
दे वयानी मधे च क ण वराने हणाली,
‘बाबा, यां याकडं बघवत नाही मला. यांना पु हा त ण करा. यांचं पिहलं प
यांना परत ा.’
शु क्राचायांनी आपली मान वर केली. ते मं द वरात हणाले ,
‘राजा, वीराचा बाण आिण तप याचा शाप हे कधीच िवफल होत नाहीत! माझा
शाप तु ला भोगलाच पािहजे च; पण तू मा या लाड या दे वयानीचा पती आहे स.
ित याबरोबर सु खानं सं सार कर याची इ छा, उिशरा का होईना, तु या मनात िनमाण
झाली आहे . हणून मी तु ला उ शाप दे तो. तु या वाध याचा वीकार करायला तु याच
कुळातला, तु याच र ताचा कुणीही त ण आनं दानं पु ढं आला, तर तू इ छा करशील,
या णी ते वाध य या याकडं जाईल. याचं ता य तु ला िमळे ल. मात्र एक गो ट
ल ात ठे व. तु झं ते उसनं ता य तु या मृ यूनंच या त णाला परत िमळे ल. दुस या
कोण याही मागानं नाही. माझं मरण क न, तीनदा ‘हे ता य मी परत करीत आहे ’
असं हटलं स, की तू मृ त होऊन पडशील–’
दे वयानी िकंचाळली,
‘बाबा, हा कसला उ शाप? हा तर मघा या शापाहन
ू ही भयं कर आहे !’
शु क्राचाय क् रोधािव ट होऊन ताडकन मं चकाव न उठले . दे वयानीकडे रागाने
पाहत उद्गारले ,
‘मु ली, इथं ये ताच तु झा िव कटले ला सं सार सु रळीत करायला मी धावलो. माझी
चूक झाली ही! लहानपणापासून फार लाड केले मी तु झे . पण या वृ िप या या पदरात
याचं फळ काय पडलं ? काय पडलं ? अपमान! नु सता अपमान! तु या पायी अपमान
आिण पराजय यां यािशवाय मा या वाट ाला दुसरं काही काही आलं नाही. असं का
घडावं , हे मला कळत नाही, मा या तप चयतच काही दोष असला पािहजे . तो शोधून
काढ यासाठी मी आ या पावली परत िहमालयात जात आहे . आतापयं त तु यासाठी जे
जे करता ये णं श य होतं , ते ते मी केलं . आता तू आहे स, हा तु झा नवरा आहे . तु ही त ण
हा, वृ हा, सं सार करा, नाही तर मरा! मला या याशी काही कत य नाही!’

३९
बोलता-बोलता शु क्राचाय बाहे र िनघून गे ले.

महालात आ ही दोघे च रािहलो होतो. एक वृ पु तळा– एक त ण पु तळी!
दे वयानीला मा याकडे पाह याचा धीर होत न हता. मला ितला त ड दाखिव याची लाज
वाटत होती. िकती िवल ण आिण िवपरीत प्रसं ग होता हा! आ ही दोघे पितप नी–
एकमे कांना सु खी कर यासाठी आ ही एकत्र आलो होतो! अठरा वष आ ही
पर परांपासून दुरावलो होतो! ती माझे दुःख िवभागून घे ऊ शकत न हती. मी
ित याजवळ जाऊन ितचे सां वन क शकत न हतो. आ ही एका महालात उभे होतो!
पण दोन िभ न जगांत वावरत होतो!
रं गमहालातून एक अ फुट आवाज कानी आला. ती सुं दर त णी शु ीवर ये त
असावी. ितचे ते सोने री केस–
मी आरशात पािहले . माझे हे िवद् प हातारे यान– शु क्राचायां या उ शापाने
मी एका णात त ण होऊ शकत होतो! पण माझं वाध य कोण घे णार? मा या र ताचा
त ण–
दासीने दारातून उ चारले ले श द मा या कानावर पडले ,
‘दे वी, यु वराज आप या दशनाला ये त आहे त.’

૪०
या श दां या मागोमाग दोन त ण महालात ये ताना िदसले . मी झटकन माझे
ू े पािहला, तर–
त ड िफरवले . माझा हा िवद् प, वृ अवतार यदन
पण– पण यदु माझा मु लगा होता, मा या कुळातला होता. मा या र ताचा
होता. आपले यौवन दे ऊन माझे वाध य घे णे याला श य होते .
माझे कान रं गमहालातून ये णा या आवाजाकडे लागले .
कोण कुजबु जत होते ितथे ? ती सोने री परी जागी होऊन एखादे गाणे गु णगु णू
लागली होती? िप्रयकराची उ कंठते ने वाट पाहणा या िवरिहणीचे गीत–
पण आता ितचा िप्रयकर हणून ित यापु ढे मी कसा उभा राहणार?
यदु दे वयानीशी बोलत होता. ते बोलणे मा या कानां वर पडत होते .
नगरप्रवे शा या वे ळी आई कुठे ही न िदस यामु ळे तो अ व थ झाला होता. ती अचानक
अशोकवनाकडे गे ली आहे , हे कळताच तो इकडे धावत आला होता.
मा या शरीराचा कणन् कण रं गमहालात या या सुं दरीचे िचं तन करीत होता.
मला या णी यौवन हवे होते . या यौवनाने िमळणारे या सुं दरी या सहवासातले सु ख
हवे होते .
एकदम एक क पना िवजे सारखी मा या मनात चमकू न गे ली. मी वळू न पाहू
लागलो.
ू ा जवळ
माझा चे हरा िदसताच ते दोघे त ण दचकले . मी शांतपणे यदल
बोलािवले . तो पु ढे आ यावर मी हणालो,
‘यदु, मला ओळखलं स? मी तु झा िपता ययाित. तु या बापावर तु झं प्रेम आहे ?’
‘आहे , महाराज.’
‘मा यासाठी कुठलाही याग करायला तू तयार आहे स?’
‘मातृ देवो भव, िपतृ देवो भव, अशी धमाची आ ाच आहे , महाराज!’

दे वयानी मधे च िकंचाळली,
‘यदु, यदु–’
दे वयानीने अठरा वष मा यावर सूड घे तला होता. याचा परत सूड यायची ही
सु वणसं धी मला िमळाली होती. एखा ा भु के या वाघाप्रमाणे माझी ि थती झाली.
माझी कामु कता, माझी सूडाची इ छा, सा या सा या वासना चवताळू न उठ या.
ू े यौवन आप याला िमळावे आिण
शु क्राचायांचे भय आता उरले न हते ! या णी यदच
दे वयानी या डो यांदेखत रं गमहालात जाऊन या सुं दर त णी या ग यात गळा घालून
ितला बाहे र घे ऊन यावे , या एका इ छे ने माझी सारी बु ी बिधर क न टाकली.
ू ा हणालो,
मी यदल
‘यापु ढं राजा राहायची इ छा नाही माझी. तु ला अिभषे क करावा–’
‘जशी विडलांची आ ा.’
‘पण हा अिभषे क केवळ माझा मु लगा हणून तु ला होणार नाही. यासाठी
तु ला–’
दे वयानी मधे च ओरडली,
‘महाराज, महाराज– रा स आहात तु ही!’
ू ा हणालो,
मी ित याकडे ल न दे ता यदल
‘माझे हे वाध य तु ला िदसतं य् ना?’
‘हो.’
‘एका शापानं ते मा या कपाळी आलं आहे . रा या या मोबद यात ते घे णारा
मा या कुळातला, मा या र ताचा त ण हवा आहे मला! माझा मृ यू या णी होईल,
या णी याचे यौवन याला परत िमळे ल. शु क्राचायांनी तसा उ शाप िदला आहे . हे
खरं आहे , की नाही, हे , हवं तर, तु या आईला िवचार.’
माझे पिहले श द ऐकताच यदु दचकला. चार पावले मागे सरकला. तो मग
लगबगीने दे वयानीकडे गे ला. ितने याला घट् ट पोटाशी धरले , याला कुरवाळीत ती
हणाली,
‘यदु, तु या विडलांना वे ड लागलं य!् त ण हो याचं वे ड लागलं य् यांना! वे ड ा
माणसाशी बोलू लागलं , की ते अिधकच चे काळतात. चल, आपण राजवाड ावर जाऊ
या. यांना बसू दे इथं आरशात आपले पांढरे केस कुरवाळीत!’
दे वयानीचा मला सं ताप आला. पण मी अगितक झालो होतो.
ू े मा याकडे केिवलवा या दृ टीने पािहले . या या दृ टीत नकार
यदन
प्रितिबं िबत झाला होता!
माझी आशा मावळू न गे ली!

४१
ू रोबर आले या या त णाकडे पाहत दे वयानी हणाली,
यदब
‘यदु, या तु या िमत्राचं नाव तू अजून मला सां िगतलं नाहीस! आपलं हे
गृ हि छद्र पर या या दृ टीला पडायला नको होतं ! पण आजचा िदवसच, मे ला, अशु भ
आहे . बाबा रागावून आ या पावली िनघून गे ले. माझी ही कमकहाणी या पर या

त णापु ढं –’
तो त ण िवनयाने दे वयानीला हणाला,
‘आई, मी कुणी परका नाही.’
ू े प्राण वाचिवले आहे स, बाळ. मी तु ला परका कसं मानीन? पण आ ा तू
‘तू यदच
जे ऐकलं स, ते घरात या िभं तींनीसु ा कधी ऐकू नये , असं होतं !’
‘आई, यु वराजांना याचं भय वाटतं य,् ते करायला मी तयार आहे .’
माझी आशा एकदम पालवली. मी या त णापाशी आलो आिण हणालो,
‘तू माझं वाध य यायला तयार आहे स?’
‘आनं दानं .’
‘पण– पण– ते तु ला घे ता ये णार नाही. मा या कुळात या, मा या र ता या
त णालाच माझं हे वाध य घे ता ये ईल.’
‘मा या शरीरात या र ता या कणाकणावर आपला अिधकार आहे , महाराज! मी
आपला मु लगा आहे .’
हे श द कानी पडताच दे वयानी थरथर कापू लागली. या त णाकडे रोखून पाहत
ती हणाली,
‘महाराजांचा एकच मु लगा आहे . रा यावर याचाच अिधकार आहे !’
‘मला रा य नकोय्! आई, मला पु त्रधम पाळायचा आहे . मला बाबांची इ छा
पु री करायची आहे . मी महाराजांचा मु लगा आहे . यांचं वाध य घे याचा माझा अिधकार
कुणीही अमा य क शकणार नाही.’
दे वयानी या याकडे क् रोधाने पाहत उद्गारली,
‘तू– तू– तू– शिम ठे चा मु लगा आहे स?’
तो उ रला,
‘होय, माझं नाव पू .’
दे वयानीवर सूड घे याची ही सं धी सोडायची नाही, असा मी िन चय केला.
रं गमहालात या श ये वरची चु ळबूळ मा या लं पट कानांना प टपणे ऐकू ये ऊ
लागली. उ ाम वासने ने माझा सारा दे ह पे टून गे ला.
या पे टले या दे हाचा प्र ये क कण हणत होता,
‘ल ात ठे व, असा सूड पु हा कधीही घे ता ये णार नाही. तु झे यौवन तु ला परत
िमळत आहे . दे वयानीचे सारे दु ट सं क प धु ळीला िमळत आहे त. सूडाची ही सं धी सोडू
नकोस.’
मी पू कडे पािहले .
तो िन चल उभा होता. या या मु दर् े वर भीतीचे कुठले ही िच ह िदसत न हते .
मी पािहले ला िचमु कला पू आता यौवना या उं बरठ ावर उभा असले ला उमदा
पु ष झाला होता. भिव याची िकती तरी सु ख व ने या या त ण डो यांपुढे तरळत
असतील. याचे मन कदािचत कुणा तरी मु लीवर जडले असे ल. यु ाव न परत
आ यावर या शूर िप्रयकराशी आपले ल न होईल, या आशे ने कुणी तरी त णी या या
वाटे कडे डोळे लावून बसली असे ल. अशा पू जवळ मी यौवनाची याचना करीत होतो.
माझे वाध य याला ायला िनघालो होतो. छे , छे ! याचे जावळ मी वा स याने
कुरवाळले , तो, तो पू सारे केस पांढरे झाले ला वृ
हणून समोर उभा रािहला, तर मला

पाहवे ल तरी का?
माझे मन डळमळू लागले !

૪२
चार घटकांत या िवल ण घडामोडींनी दे वयानी भडकू न गे ली होती. बे भान
होऊन ती पू जवळ गे ली आिण याला हणाली,
‘तू पू आहे स ना? खरोखरच पू आहे स ना? शिम ठे चा मु लगा आहे स ना? मग
आता असा ग प का बसलास? ितचं ां यावर मोठ् ठं प्रेम होतं , हणे ! याच आईचा तू
मु लगा! तु लाही विडलांचा पु ळका आला असे ल! िवचार कसला करतोस? दे , आपलं
ता य यांना दे ! घे , यांचं वाध य तू घे !’
मनात या सा या वासना कानांत ओरडू लाग या,
‘ती सुं दर त णी रं गमहालात तु झी वाट पाहत बसली आहे . गे ले पं धरा िदवस तू
ितचा यास घे तला होतास! आज तो अमृ ताचा याला तु या हाताशी आला आहे . तो
ओठांना न लावताच तू दरू फेकू न दे णार? मग अठरा वषांपव
ू ीच सं यासी का झाला
नाहीस? िवचार कर; वे ड ा, िवचार कर. सु दैवानं तु ला उ शाप िमळाला आहे . याचा
उपयोग क न घे . चार-दोन वषं तु झं वाध य घे त यानं पू ची अशी काय मोठी हानी
होणार आहे ? उलट, या मोबद यात याला रा य िमळणार आहे . काही वषं यथे छ
उपभोग घे ; सव वासना शांत कर आिण मग पू चं यौवन याला परत दे .’
दे वयानीने िचडव यामु ळे की काय, पू चटकन पु ढे आला. आपले म तक मा या
पायां वर ठे वून हणाला,
‘बाबा, राजक या असून, आप या कुळासाठी दासी झाले या आईचा मी मु लगा
आहे . मी आपलं वाध य यायला तयार आहे .’
‘ठीक आहे .’ एवढे दोनच श द मा या त डून बाहे र पडले ! लगे च या श दांचा
अथ ल ात ये ऊन मी माझे डोळे िमटू न घे तले .
काही णांनी पू ला आशीवाद दे याकिरता मी ते उघडले ; पण याला आशीवाद
ायला माझा हात वर होईना!
समोर उठू न उभा रािहले ला पू ज ख हातारा झाला होता!

૪३
ू ा घे ऊन ती त काळ
हा चम कार दृ टीला पडताच दे वयानी हतबु झाली! यदल
महालातून िनघून गे ली.
पू आरशासमोर जाऊन उभा रािहला. याने आपले प याहाळले . णभर
दो ही हातांनी याने आपले त ड झाकू न घे तले . याला आप या यागाचा प चा ाप
होत आहे , की काय, हे मला कळे ना! पण लगे च शांत मु दर् े ने तो मं चकावर जाऊन बसला.
ते पाहन
ू माझे मन थोडे ि थर झाले .
मघाशी मला वतः या प्रितिबं बाकडे पाहवत न हते . आता पू कडे पाहवे ना.
नगर सोडून जाताना शिम ठे ने िनरोप पाठवला होता, ‘महाराजांचा वरदह त सदै व
पू या म तकावर असावा!’ पण आज मी या या म तकावर वज्राघात केला होता!

या याजवळ जावे , याला घट् ट पोटाशी धरावे , याचे सां वन करावे , असा िवचार
मा या मनात ये ऊन गे ला; पण तो णभरच! तो धीर मला होईना.
पाप िकती िभत्रे असते !

૪૪
चार घटकांत इकडचे जग ितकडे झाले होते . या अ प अवधीत िकती िवल ण
घटना घड या हो या. मी एका अद्भुत व नात आहे , की काय, हे मला कळे ना!
म ामु ळे माणसाला नाही नाही ते भास होऊ लागतात! हा एक तसाच भयं कर भास होता
काय? िवचारां या भोव यात माझी सं वेदना बु डू लागली. मला गु दमर यासारखे झाले .
कठोर स य वृ पू या पाने मा याकडे टक लावून पाहत होते .
मी वळू न दुसरीकडे पाहू लागलो.
आरशात माझे प्रितिबं ब मला िदसले .
मी पूवीपे ाही अिधक त ण िदसू लागलो होतो. मी या वयाचा होतो, ते हा
अलकेिवषयी मा या मनात केवढी आस ती िनमाण झाली होती! पण ती तशीच अतृ त
राहन
ू गे ली होती. अलका– ितचे सोने री केस– ही दोन तपांची अतृ ती– एकच एक वासना
प्रलयकाळ या अ नीप्रमाणे मा या मनात उफाळू न उठली. सा या जगाचा िवसर
पडला मला! मी रं गमहालाकडे वळलो.

૪५
मी आत आलो. ती त णी मं चकावर उठू न बसली होती. इकडे ितकडे आ चयाने
पाहत होती. आपण या महालात के हा आलो, कसे आलो, हे कोडे काही के या ितला
उलगडत न हते . ितने मा याकडे पािहले . ती हसली. मा या यौवनाचे साथक झाले , असे
मला वाटले . मी पु ढे झालो. ित या मु दर् े वर भीतीची छटा उमटली! ती उठली आिण दरू
कोप यात जाऊन उभी रािहली. मला ित या या वाग याचा अथ कळे ना! तो समजावून
यायला मला सवड न हती. वादळात एखादी होडी एकसारखी उलटीसु लटी हावी, तशी
मघापासून मा या मनाची ि थती झाली होती. झाले गे ले, सारे सारे मला िवस न जायचे
होते ! ते िवस न जायचे एकच साधन मा या पिरचयाचे होते .
या त णीचा हात धर याकिरता मी पु ढे झालो, इत यात बाहे र या महालात
कुणी तरी फुंद ू लागले ! माझा हात जाग या जागी लु ळा होऊन पडला.

૪६
प्रथम मला वाटले , बाहे र पू च फुंदत असावा! आप या अिवचारी यागाचा
याला प चा ाप होत असावा! पण ऐकू ये णारे हे हुंदके त्रीचे होते !
पू ला बाहे र या महालात ठे वून आपण आत आलो, ही फार मोठी चूक केली,
असे मला वाटले . याला आधीच दुसरीकडे पाठवून ायला हवे होते ! मघाशी महालात
घडले ला सारा प्रकार इत यात अशोकवनात या दासींना कळला असे ल काय?
यािशवाय त्री या रड याचा आवाज ये याचा दुसरा सं भव न हता.
मला नीट तक करता ये ईना. बाहे रचे हुंदके थांबेनात. ते अिधक अिधक मोठे होऊ

लागले . परम सु खा या

णी असला िव े प मला नको होता. मी रागारागाने बाहे र आलो.

૪७
मं चकावर पू पु त यासारखा बसला होता. याला िमठी मा न एक त्री रडत
होती, फुंदत होती. ितचे सारे शरीर गदगदा हलत होते , खाली-वर होत होते .
एखा ा दासीने पू शी इतकी सलगी करावी? मला राग आला.
मी दोन पावले पु ढे झालो आिण हणालो,
‘पू , तू आता राजा झाला आहे स! राजानं आप या प्रित ठे ला शोभे ल, असं
वागलं पािहजे . ही कोण दीड दमडीची दासी तु या ग यात–’
पु ढले श द मा या ग यात अडकले . माझा आवाज कानी पडताच या त्रीने
आपली मान वळिवली.
ितला पाहताच पृ वी दुभंगन
ू ययातीला पोटात घे ईल, तर फार बरे होईल, असे
मला वाटू लागले .
ती शिम ठा होती! पू ची ही अव था पाहन
ू ती धाय मोकलून रडत होती. मला
ित याकडे पाहवे ना! ितचे हुंदके ऐकवे नात! मी खाली मान घालून उभा रािहलो.
अठरा वषांपव
ू ी अशोकवनात या भु यारा या पायरीवर उभे राहन
ू शिम ठे ला
िनरोप दे ताना मी हटले होते ,
‘आता तु झी भे ट के हा आिण कोण या ि थतीत होईल, ते दे व जाणे !’
ती भे ट आज हायची होती! अशा ि थतीत हायची होती!
माझी सं वेदना बिधर होऊ लागली. मी डोळे िमटू न घे तले . मी जाग या जागी
िखळू न रािहलो.
शिम ठा– माझी लाडकी शमा! ितला पोटाशी धरावे . ितचे अश् पु सावे त, ितचे
दुःख हलके करावे , या इ छे ने मन तळमळू लागले ; पण ितचे दुःख हलके कसे करायचे ?
पाडसाचा जीव घे णा या पार याला हिरणीची समजूत घालता ये ईल का? याला ितचे
समाधान करता ये ईल का?
एकांतात अने क वे ळा ‘शिम ठा आिण ययाित हे दोन िनराळे जीव नाहीत!’ असे
मी ितला सां िगतले होते . पण आज– आज मी ितचा वै री झालो होतो! ती याची ज मभर
अं तःकरणात या फुलांनी पूजा करीत आली होती, याने ितला अि नकुंडात फेकू न िदले
होते !

४८
शिम ठे ची आसवे मा या पायां वर पडत होती; पण यांतला प्र ये क अश् िबं द ू
मा या काळजाला डाग या दे त होता! या दे वते ने आप यासार या िपशाचाचे पाय
धरावे त, याची मला लाज वाटू लागली. पण ितला उठिव याकिरतासु ा ित या शरीराला
पश कर याचा धीर मला होईना!
ितने मधे च वर पािहले . ित या दृ टीत अनं त मरणांचे का य एकवटले होते .
थरथर या ओठांनी ती उद्गारली,
‘महाराज, काय झालं हे ?’

ित या मातृ दयातून तो याकू ळ उद्गार बाहे र पडला होता; पण मला वाटले ,
मा या िवलासी, अं ध या, उ म आिण पातकी जीवनक् रमाला उ े शन
ू च ितने
‘महाराज, काय झालं हे ?’ हा प्र न िवचारला होता! खरे च काय झाले होते हे ?
झाले होते ? छे , मी आप या पापी हातांनी केले होते ! पू ला वाध य दे ऊन मी
यौवन घे तले , ते जाणूनबु जून! पूण िवचार क न! मा या लं पट मना या वासने ची िणक
तृ ती हावी, हणून!
मी िपतृ धम लाथाडला होता, वा स य लाथाडले होते . माणु सकी लाथाडली
होती! अिनबं ध वासने या हातातले कोलीत झालो होतो मी! वतः या िणक
सु खासाठी पोट या गो याचा बळी िदला होता मी! अठरा वष एका रा सी वासने चे
मं िदर मी बां धीत आलो होतो. आज या यावर िकती भयं कर कळस चढवला होता मी!
शिम ठा माझी होती. ितने मला िन सीम, िनरपे प्रेम िदले होते ! ित या एका
ू ाठी प्राण वे चणे हे माझे कत य होते , नु सते कत य न हते . अशा प्राणदानात
अश् िबं दस
सु खाचे समु दर् भरले होते .
मी िवचार क लागलो. शिम ठे ला सु खी करायचे , तर– तर पू चे यौवन याला
परत िदले पािहजे . एका णाचाही िवलं ब न करता! पण– पण– मा या मृ यूवाचून
याला यौवन परत िमळ याचा दुसरा माग न हता.
मृ यू– लहानपणापासून पावलोपावली मला िभववीत आले ला माझा अदृ य
शत् ! प्र ये क वे ळी या या भीतीने मी शरीरसु खा या अधीन होत गे लो होतो, तो
अ ात, अनािमक मृ यू! या णी याला हसत कवटाळायचे ? मागे -पु ढे न पाहता याला
आनं दाने िमठी मारायची?
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मी शिम ठे कडे पािहले . केवढ ा आशे ने ती मा याकडे पाहत होती. अठरा
वषांपव
ू ी अ ातवासात जाताना ितने णभर तरी कुरकू र केली होती का? दे वयानी या
क् रोधापासून माझे र ण कर यासाठीच ितने हे िद य केले होते ! नाही का?
शिम ठे चे प्रेम– माधवाचे प्रेम– कचाचे प्रेम–
मीही असे च प्रेम करायला नको का?
आजपयं त कधीही न िदसले ला मा या मनातला एक कोपरा मला िदसू लागला.
या कोप यात एक मं द योत ते वत होती. हळू हळू ती मोठी होऊ लागली. ित या
प्रकाशात माझा माग मला िदसू लागला.
वतःसाठी जग यात जे वढा आनं द आहे , या यापे ा दुस यासाठी जग यात–
दुस यासाठी मर यात– शतपटींनी अिधक आनं द आहे !
केवढे अद्भुत, उदा स य होते हे ! पण आज प्रथमच याची प्रचीती आली
मला!
शु क्राचायांनी माझे बा
प बदलून टाकले होते , आता शिम ठा मा या
अं तरं गात क् रांती घडवून आणीत होती. आतापयं त मी न पािहले ला ययाित मा यासमोर
उभा रािहला. तो मृ यू या खां ावर हात ठे वून हणत होता,
‘या जीवनात दोनच गो टी ख या आहे त. प्रीती आिण मृ यू! चल, िमत्रा, चल.

या काळोखात तु ला सोबत करायला मी आलो आहे . िभऊ नकोस. अगदी िभऊ नकोस.
मा या हातातला हा िदवा पािहलास का? काय हणतोस? ‘ही शु क्राची चांदणी आहे ?’
वे डा, रे , वे डा! ही शिम ठे ची प्रीती आहे !’
आता शिम ठे ला पश कर याचा धीर मला आला. ितचे दो ही हात हळू च हातांत
घे ऊन मी ितला उठवले . ितचे म तक थोपटीत मी हटले ,
‘शमा, काही काही काळजी क नकोस. दे वा या दये नं सारं सु रळीत होईल?’
ितने क ण वरात िवचारले ,
‘पू पिह यासारखा होईल?’
मी हसत उ रलो,
‘होईल– या णी होईल?’
ती पाणावले या डो यांनी हणाली,
‘नाही, महाराज! तु ही फसवताय् मला! पू पिह यासारखा होणार नाही! कुणी
तरी भयं कर शाप िदला आहे याला!’
‘होय.’
‘कुणी? कुणी िदला मा या बाळाला हा शाप? शु क्राचायांनी? मा या पोरानं
ू े प्राण वाचिवले ; पण दे वयानीला काही याची दया आली नाही. काय झालं हे ,
यदच
महाराज? काय झालं हे ?’
ितची आसवे हातांनी पु शीत मी हणालो,
‘शांत हो, शमा, शांत हो. तु झा पू पूवीसारखाच होईल. याल शु क्राचायांनी
शाप िदले ला नाही. तो िदले ला आहे –’
‘कुणी– कुणी दु टानं –’
‘ या दु ट मनु याचं नाव ययाित!’
ती दचकली. आ चयाने मा याकडे पाहू लागली.
‘मी– मी िपतृ धम िवसरलो! माणु सकी िवसरलो! शापानं मला आले लं वाध य मी
पू ला िदलं . याचं यौवन मी घे तलं . हा लं पट, कामु क, अधम ययाित तु झा अपराधी
आहे . पू चा अपराधी आहे !’
ती वे ड ासारखी मा याकडे पाहू लागली. मा या बोल यावर ितचा िव वास
बसे ना.
मा यावरची ही श्र ा पाहन
ू मला भडभडून आले ! खरे च, मनु य िकती चां गला
ु
आहे ! तो दस यावर िकती िव वास ठे वतो! िव वास, श्र ा, िन ठा, प्रीती, भ ती, से वा
यां या बळावर तो जगतो. यां या बळावर तो मृ यूला सामोरा जातो! पण या सव
भावनांचा सं बंध माणसा या शरीराशी नाही. तो या या आ याशी आहे .
गे या अठरा वषांत हा माझा आ मा मी गमावून बसलो आहे . आप या
श्र े या बळावर शिम ठे ने वतःचा आ मा सु रि त राखला होता, िवकिसत केला
होता. गमावले ला आ मा शोधून काढ याचा एकच माग मला मोकळा होता– तो हणजे
या शरीरा या िणक सु खासाठी मी िपशाच झालो होतो, या शरीराचा हसतमु खाने
याग करणे – प्रीती याच उ कटते ने मृ यूला िमठी मा न पू चे यौवन याला परत
दे णे–
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पू साठी मला मृ यू वीकारला पािहजे , हे ऐकताच शिम ठा ग धळली,
गडबडली, फुंद ू लागली! शे वटी ती हणाली,
‘महाराज, मी जशी आई आहे , तशी प नीही आहे ! मला माझे दो ही डोळे हवे त–
दो ही डोळे हवे त, महाराज!’
ितला पु ढे बोलवे ना. ितचे मा यावरचे ते प्रेम पाहन
ू मी गिहव न गे लो. पण ही
वे ळ प्रेमाचे दान घे याची न हती– या दानाची पु रे पूर परतफेड करायची होती!
मी शिम ठे ला हणालो,
‘रात्र फार झालीय्. उ ा सकाळी नीट िवचार क या आपण. काही झालं , तरी
तु झा पू पूवीसारखा होईल, असं मी तु ला वचन दे तो. जा, या याजवळ जाऊन बै स,
जा. असा यागी पु त्र तु या पोटी ज माला आला. तू खरी वीरमाता होशील! जा,
या या पाठीव न हात िफरव, जा!’
शिम ठे ची पाठ िफरताच मी शु क्राचायांचे मरण केले . मी मनात हणू लागलो,
‘हे उसनं यौवन मला ायचं आहे . ते याचं याला परत िमळावं , हणून मी
मृ यू वीकारायला तयार आहे ’ मी दोनदा हे हटले . ितस यांदा हटले की– पाठमो या
शिम ठे कडे पाहत मी ते श द मनात या मनात उ चा लागलो. एकदम सारा महाल
मु लां या खे ळ यात या एखा ा चक् रासारखा गरगर िफरत आहे , असा मला भास
झाला. या भासातच मा या कानां वर श द आले ,
‘कचदे व आले आहे त.’
पु ढ या णी मी खाली कोसळू न पडलो!
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िकती िदवसांनी मी शु ीवर ये त होतो, कुणास ठाऊक!
सं याकाळची वे ळ असावी. कुणी तरी गोड वाणीने काही तरी हणत होते . ते
मं तर् पठन मग थांबले . एक आकृती हळू हळू मा या मं चकाजवळ आली. ितने मा या
कपाळी िवभूती लावली.
मी िनरखून पािहले .
तो कच होता.
मी या याशी बोल याचा प्रय न केला; पण मा या त डून श द उमटे ना.
कचाने मा या म तकावर आपला ि न ध हात ठे वला. ‘ व थ पडून राहा.’ असे याने
खु णेने सु चिवले . तो काही बोलला नाही. नु सता हसला. या हस याला उ र हणून
मा या ओठां वर ि मतरे षा चमकू न गे ली असावी! तो पु हा हसला.
ि मत ही मानवाची िकती मधु र भाषा आहे !
पु हा मी जागा झालो, ते हा सकाळ झाली होती. पूवकड या िखडकीतून
अ णोदय िदसत होता. मला वाटले , जगा या क याणाची काळजी वाहणा या ॠषींनी
प्र विलत केले ले य कुंडच मी पाहत आहे .
मी डोळे िमटू न व थ पडलो. कुणाचे तरी लोकपठन सु झाले . मी डोळे

उघडून पािहले .
कच पूवकड या अि ननारायणाला नम कार करीत होता. याची प्राथना मला
प टपणे ऐकू ये ऊ लागली–
‘हे सूयनारायणा, तु झं वागत असो. वासनां वर िवजय िमळवणा या
आ मश तीचं तू प्रतीक आहे स. तू अं धकारावर िवजय िमळवला आहे स. जसा तू या
िव वाचा आ मा आहे स, तसा मानवा या भाविव वाचाही तू आ मा आहे स. तु झा सारथी
पां गळा असला, तरी तू आप या कत यात कधी चु कत नाहीस. तु झा पिवत्र प्रकाश
िगिरकुहरांपर् माणं आम या मनःकुहरांतही प्रवे श करो. ितथं ही िहं सर्
वापदं लपून
बसतातच! हे सहस्रिकरणा, तु झं वागत असो.’
सकाळ-सं याकाळ कचाचे असले लोकपठन चालू असे . एरवीसु ा तो मा या
महालात आला, की काही ना काही लोक हणत इकडून ितकडे फे या घालीत राही. तो
हे लोक सहज आ मरं जनासाठी हणत होता, की मा यासार यां या कानां वर ते
पडावे त, हणून हे तुपूवक हणत होता, ते दे व जाणे ! पण मला याचे हे पठन अितशय
आवडू लागले . उठायचे नाही, बोलायचे नाही, अशा ि थतीत अ टौप्रहर णश ये वर
मी पडून होतो; पण हे लोक या श ये व न मला एका िनरा या जगात घे ऊन जात.
या जगात या फुलांना काटे न हते ; पण पाषाणांना सु गंध मात्र होता! कचा या या
पठनातले िकती तरी लोक मा या मनात कोर यासारखे झाले आहे त–
फुलांचा सु गंध डो यांना िदसत नाही; पण तो नाकाला कळतो. आ माही या
सु गंधासारखाच आहे .
कोण याही प्रकारचा उ माद हणजे मृ यू! ने हमी या मृ यूहन
ू हा मृ यू फार
भयं कर असतो. कारण, यात माणसाचा आ माच मृ त होतो.
हे िशखरा या रोखाने उड्डाण करणा या ग डा, पलीकडली दरी िकती खोल
आहे , याची तु ला क पना आहे ना? अं धळे पणाने णभं गुर सु खा या मागे लागणा या
मानवाला ती दरी कशी आहे , ते सां ग. हे अमृ त याला आणून दे .
बु ी, भावना आिण शरीर यांचा ित्रवे णी सं गम हणजे मानवी जीवन. सं गमाचे
पािव य एकेका नदीला कसे ये ईल?
धावून उरी फुटणा या या हिरणाचे दुःख तु ला जाणून यायचे आहे ना? तर मग,
हे पार या, या हरणाला िशकारी होऊ दे . तु झे धनु यबाण या यापाशी राहू दे त. आिण
तू?– तू हिरण हो.
वायू हा जगाचा प्राण आहे . या या मं द लहरी सदै व सवांना िप्रय वाटतात;
पण तोच झं झावाताचे व प धारण करतो, ते हा जगाला नकोसा होतो. प्र ये क
वासने ची ि थती अशीच असते .
हे सं सारी त्री-पु षांनो, तु हीसु ा थोर तप वी आहा. प्रपं च हाच तु मचा य
आहे . प्रीती, वा स य, का य हे तु मचे ॠि वज आहे त, िनरपे प्रेमाचे बोल हे तु मचे
मं तर् आहे त. से वा, याग, भ ती या तु म या सं सार-य ात या आहुती आहे त.
प्रेम कसे करावे , हे तु ला िशकायचे आहे ना? तर मग नदीला गु कर. वृ ाला
गु कर. माते ला गु कर.
उपभोग घे ऊन वासना कधीही तृ त होत नाही. आहुतींनी अ नी जसा अिधकच
भडकतो, तशी उपभोगाने वासने ची भूक अिधक वाढते !

असे िकती लोक सां ग?ू

णश ये वर या काळातले माझे िजवलग सोबती होते

ते !
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हळू हळू राजवै ांनी मला थोडे बोलायची परवानगी िदली. मग मी उठू न बसू
लागलो. या मध या काळात केवळ माझाच न हे , तर दे वयानीचाही पु नज म झाला आहे ,
असे िदसू लागले . ती िकती सं यमी आिण से वाशील झाले ली िदसत होती.
हा चम कार– हा कचाने केले ली ही जाद ू होती, की या भयं कर रात्रीने केले ली
क् रांती?
या रात्री मी कोसळू न खाली पड यानं तर काय काय घडले , याची साखळी मी
मनात या मनात जु ळवू लागलो. कच, शिम ठा, दे वयानी, पू , यदु यां या बोल यांतन
ू
सहज िमळणा या धा यादो यांनी मी मनात या मनात ती कथा गु ं फू लागलो–
या रात्री शु क्राचायांचे मरण क न पू ला याचे यौवन परत दे याची
प्राथना मी दोनदा केली होती. ती मी ितस यांदा क लागलो. पण ती पूण झाली नाही.
‘कचदे व आले आहे त’ या श दांनी ती प्राथना अधवट रािहली. शरीराने केले ली कुप ये
आिण मनाची ओढाताण एकत्र ये ऊन मी याच णी कोसळू न पडलो.
कचाने ही तप क न शु क्राचायांसारखी िव ा िमळिवली होती. एवढे च न हे , तर
शु क्राचायांसारखा कोिप ट तप वी कुणाला के हा वाध याचा शाप दे ईल, याचा ने म
नस यामु ळे असले कृित्रम वाध य दरू कर याची िस ीही याने प्रा त क न घे तली
होती. या िस ी या बळावर याने एका णात पू चे यौवन याला परत िदले होते .
मात्र तप वी, यांची तप चया आिण यांना प्रा त होणा या िव ा
यां यािवषयी बोलताना कच अितशय अ व थ होत असे . मधे च तो त ध राही.
िवचारम न होई. मग तो बोलू लागे –
‘महाराज, मनु य पशू नाही, पशूंना सं कृतीची क पना नसते ; पण सं कृतीनं
मनु य बदलत आला, ते फ त बाहय मनात. याचं अं तरं ग अजून तसं च– अं ध या
जीवनप्रेरणे मागून धावणा या पशूसारखं च रािहले आहे ! गु िनं दा हे पाप आहे . पण स य
लपवून ठे वणं हे याहन
ू ही मोठं पाप आहे . हणून शु क्राचायां िवषयी थोडं बोलतो.
यां यासारखा महषी वृ झा यावरसु ा पदोपदी क् रोधा या आहारी जातो, हो पािहलं ,
की मला मनु या या भिवत यािवषयी िचं ता वाटू लागते . वतःवर िवजय िमळिव याची
श ती नसले या मानवानं उग्र तप चया क न मोठमोठ ा िस ी िमळिव या, तरी
यांचा उपयोग सवां या सु खासाठीच होईल, अशी खात्री कोण दे णार? शु क्राचायांनी
सं जीवनी िव ा िमळवावी, ित या बळावर रा सांनी दे वांचा पराजय करावा, मग
दे वप ा या कचानं ती िव ा सं पादन करावी आिण दो ही प ांचं बळ सारखं होऊन यु ं
कायम राहावीत– काय अथ आहे अशा जीवनात? असं च का हे जग चालायचं आहे ? छे ,
मानवते ला सु खी हायचं असे ल, तर मानवानं प्रथम आप या मनावर िवजय िमळिवला
पािहजे .’
कच असा बोलू लागे . मी ऐकत राही. याची तळमळ मला याकू ळ क न सोडी.
या या श दाश दांतले स य मला पटे ; पण याचे समाधान कसे करायचे , हे मात्र कळत

नसे .
मा या ण ि थतीत तो आिण मी अिधकच जवळ आलो. तप चया सं पताच
याने माझी आठवण केली होती. मा या अधःपाताची कुणकू ण कानी पडताच तो इकडे
यायला िनघाला होता. दे वयानीचे िनमं तर् ण वाटे त िमळाले होते याला. यातील यद ू या
रा यािभषे काची वाता ऐकू न तो अ यं त अ व थ झाला होता. नगरात प्रवे श करताच
मी अशोकवनात आहे , असे याला कळले . तो सरळ मा याकडे आला.
िकती, िकती वे ळेवर आला तो! तो आ यामु ळे माझा मृ यू टळला! पू ला याचे
यौवन परत िमळाले ! आिण- आिण– एका महापातकातून माझी मु तता झाली!
ती सोने री केसांची मु लगी–
अगदी शे वट या णी तळघरात या अलकेने ययातीची से वा करायची आपली
इ छा अपु री रािहली आहे , अशी परमे वराला प्राथना केली असे ल का? तसे नसते , तर
अलका पु हा आप या मावशी या पोटी अशी ज माला आली असती? माझी सून हणून
ती हि तनापु रात यावी, अशा घटना का घड या अस या?
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कचासारखीच शिम ठाही िकती वे ळेवर आली! यु ावर गे ले या पू चे े म
कळावे , हणून ती हि तनापु राजवळ या एका खे ड ात ये ऊन रािहली होती. पू वर प्रेम
ू रोबर पू लाही शत् ने कैद केले असे ल, या
करणारी अलकाही ित याबरोबर होती. यदब
क पने ने ती अगदी वे डी होऊन गे ली होती. यद ू या नगरप्रवे शाची वाता कळताच ितने
व अलकेने पहाटे उठू न हि तनापु रात यायचे ठरिवले ; पण म यरात्री शिम ठा जागी
झाली, ते हा अलका ित याजवळ न हती! नाही नाही या शं का ित या मनात आ या.
रात्रभर या खे ड ात ितने अलकेचा शोध केला; पण ती कुठे गे ली, कळे ना! एका दुःखात
दुस या दुःखाची भर पडली! क टी मनाने ती कशीबशी सं याकाळी हि तनापु रात ये ऊन
पोचली. यद ू या नगरप्रवे शा या वे ळी या याबरोबर असले या पू ला ितने पािहले .
ू ा मु त करणारा वीर हणून लोक पू चा
ितचा आनं द गगनात मावे नासा झाला. यदल
ू े ा पू वर अिधक पु पवृ टी होत होती. ते पाहन
जयजयकार करीत होते . यदप
ू ित या
ृ
डो यांचे पारणे िफटले ; पण या णी पू ला आपली द ट लागे ल, या भयाने ती याकू ळ
झाली. जवळ जाऊन याला डोळे भ न पाहावे , हणून बरोबर या माणसांना मागे
सोडून ती गदीत घु सली; पण ितला फारसे पु ढे जाता ये ईना. इत यात यदु आिण पू कोठे
तरी िनघून गे ले. िजकडे ितकडे एकच ग धळ उडाला! नगरावर शत् ची वारी आली, की
काय, हे ितला कळे ना. शे वटी एका हाता याने ‘ते दोघे अशोकवनात महाराणीला
भे टायला गे ले आहे त.’ असे ितला सां िगतले . ती भयभीत झाली. अठरा वषांपव
ू ीची ती
ू
दवं डी ित या कानांत घु मू लागली. आपण कोण आहो, हे पू ने यदला सां िगतले असे ल,
तर? आप या मु लाचे प्राण वाचिवणारा वीर हणून दे वयानी याला आशीवाद दे ईल, की
सवतीचा मु लगा हणून या यावर सूड घे ईल?
एका णात ित या भोवतालचे पौिणमे चे चांदणे नाहीसे झाले . अठरा वषांपव
ू ीची
काळरात्र पु हा ित याभोवती पसरली. पू ला सु रि त ठे व यासाठी काय करावे , हे
ितला कळे ना. ती वे ड ासारखी अशोकवना या वाटे ने धावत सु टली.
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शिम ठा आिण कच यांना दै वाने अगदी वे ळेवर आणले . यामु ळे माझा पु ढचा
अधःपात टळला. मा या आ याचा पु नज म झाला. केवढे अद्भुत घडले होते हे ! पण–
यतीला पाहताच अद्भुतापे ा असे या जगात पु कळ आहे , याची जाणीव मला झाली.
मी णश ये वर पडून आहे , हे कळताच यित मु ाम मला भे टायला आला. मी
उठू न याला अिभवादन करणार होतो; पण याने मला उठू िदले नाही. धावत पु ढे ये ऊन
याने मला कडकडून िमठी मारली. अर यात मला भे टले ला कठोर यित आिण आजचा
प्रेमळ यित– केवढा िवरोध होता या दोन िचत्रांत! मा या मनात आले , आ हां दोन
भावांची ही भे ट पाहायला आई हवी होती आज.
यित माझा िनरोप घे ऊन जाऊ लागला, ते हा िवनोदाने मी याला हणालो,
‘आता तु ला इथून जाता ये णार नाही.’
‘का?’
‘तू माझा वडील भाऊ आहे स. हे रा य तु झं आहे . आता तु ला िसं हासनावर बसलं
पािहजे .’
तो हसत उ रला,
‘िसं हासनापे ा मृ गािजनाचा आनं द फार मोठा असतो, ययाित! एकदा अनु भव घे
याचा!’
यित हे सहज बोलून गे ला; पण याचे ते श द मा या मनात खोल खोल गे ले.
ितथे जले . हां हां हणता या अं कुराचा मोठा वृ झाला.
जीवनात आस ती या आ यं ितक टोकापयं त जाऊन ितथून मी परतलो होतो.
आता िवर तीचा अनु भव मी घे णे क् रमप्रा तच होते .
मी वानप्र थ हो याचा िन चय केला. मा या या िन चयाला कचाने सं मती
िदली आिण शिम ठा मा या बरोबर अर यात यायला तयार झाली, यात काही नवल
न हते . मला आ चयाचा मोठा ध का िदला, तो दे वयानीने ! मा याबरोबर वनात ये याचा
आपला िनधार प्रकट क न!
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मी
णश ये वर प्रथम शु ीवर आलो, ते हापासून दे वयानी मनाने बदलली
आहे , हे सारखे मा या ल ात ये त होते . राहन
ू -राहन
ू मला या गो टीचे आ चय वाटत
होते .
मी शु ीवर ये ऊ लागलो, या िदवशीची ती रात्र. काही ण मला चां गली शु
आली होती. उ म घोड ाने फेकू न िद यामु ळे मी जखमी झालो आहे आिण अलका
मा या उशाशी बसली आहे , असा मला प्रथम णभर भास झाला; पण दुस याच णी
ती दे वयानी आहे , हे मी ओळखले . हातात या पं याने ती मला वारा घालीत होती.
मी दृ टी खाली वळवली. शिम ठा माझे पाय चु रीत बसली होती.
याच रात्री पु हा काही ण मला चां गली शु
ये ऊ लागली. दे वयानी शिम ठे ला हणत होती,

आली. या दोघींची कुजबूज ऐकू

‘तू आता वारा घाल, मी पाय चु रीत बसते .’
शिम ठे ने िवचारले ,
‘ते का?’
दे वयानी हणाली,
‘पाय दाबून दाबून तु झे हात दुखू लागले असतील.’
शिम ठे ने हसत उलट प्र न केला,
‘वारा घालून हात दुखत नाहीत, वाटतं ?’
दे वयानी हसत उ रली,
‘माझा एक हात दुखत असला, तर तु झे दो ही हात दुखत असतील. उ ा लोक
हणतील, ‘पाहा, ही दे वयानी सवतीला कशी वाईट वागवते , ते !’ मी तु याहन
ू मोठी
आहे . माझं ऐकायलाच हवं तु ला. चल, हा घे पं खा.’
मग दोघीही हसू लाग या. दोघींचे मनमोकळे हसणे िमळू न गे ले; दोन न ा
िमळतात, तसे .
दे वयानीत इतका बदल कसा झाला, याचा पड या-पड या पु कळ िदवस मी
िवचार करीत होतो. कचाने ितला पु कळ उपदे श केला असे ल, हे उघड होते . पण हा
उपदे श काही ितला अपिरिचत न हता. मग ती इतकी बदलली कशामु ळे? या रात्री या
भीषण अनु भवामु ळे? शु क्राचायांपे ा कच खरा ानी आहे , अशी खात्री झा यामु ळे?
शे वटी कचाशी बोलता-बोलता मी हा िवषय काढला. दे वयानी या या
पु नज माचे कारण हसत-हसत मी याला िवचारले .
या पिरवतनाचे सारे श्रेय मी याला दे त आहे , असे िदसताच तो हणाला,
‘तु मची चूक होते य,् महाराज. जे घडावं , हणून इतकी वषं मी धडपडत होतो, ते
या रात्री घडलं ; पण मा यामु ळं न हे . पू मु ळं.’
मी चिकत होऊन िवचारले ,
‘ते कसं ?’
‘पू नं तु मचं वाध य घे तलं , ते हा तु ही याला आपलं रा य िदलं होतं ; पण
यौवन परत िमळताच पू धावत दे वयानीकडे गे ला. ित या पायां वर डोकं ठे वून तो
हणाला, ‘आई, यदु माझा वडील भाऊ आहे . बाबांनी मला रा य िदलं य,् पण मी ते
ू ा अपमान क न मी िसं हासनावर बसणार नाही. यदच
ू राजा होऊ दे . तो
घे णार नाही. यदच
जी आ ा करील, ती मी पाळीन. तु या पायांची शपथ घे ऊन सां गतो मी, आई.
शिम ठामाते या पायांची शपथ घे ऊन सां गतो. मला तू हवीस. आई हणून तू हवीस.
भाऊ हणून यदु हवा. मला रा य नको, मला आई हवी. भाऊ हवा!’
‘पूवी कधीही कशानं ही न िवरघळले ली दे वयानी पू या या यागानं आिण
प्रेमानं द्रवून गे ली. याला पोटीशी ध न याचं म तक आसवांनी हाणीत ती
हणाली, ‘पू , पु ढं िसं हासनावर कुणा बसायचं , ते महाराज ठरवतील– प्रजा ठरवील. पण
जगातली सारी रा यं या याव न ओवाळू न टाकावीत, असं रा य तू मला िदलं स.
तु यासारखा यागी, पराक् रमी मु लानं आई हणून मला हाक मारली, पू हे प्रेम
करायला तु ला कुणी िशकवलं ? मला हे कुणी लहानपणी िशकवलं असतं , तर फार बरं झालं
असतं ! आता तु यापासून मी ते िशकणार आहे . विडलांचं वाध य तू आनं दानं घे तलं स.
भावासाठी िसं हासनावरचा आपला ह क तू आनं दानं सोडलास. पू , मला दुसरं काही

नको. तु झं हे प्रेम कर याचं बळ ते वढं मला दे .’ ’
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पू ने रा यावरला आपला ह क सोडला होता. पण सा या प्रजे ला तोच राजा
हायला हवा होता. यद ू या पराभवामु ळे तो लोकां या मनांतन
ू उतरला होता. उ रे कडचे
द यूंचे बं ड मोडून काढणे आव यक होते . यासाठी पराक् रमी राजा िसं हासनावर असणे
आव यक होते . दे वयानीने सु ा लोकां या या इ छे ला आनं दाने मान िदला.
पू या रा यािभषे का या िदवशी आ ही वानप्र थ झालो. अिभषे काचा समारं भ
सं पताच कचाने आ हां ितघांना प्र न केला,
‘तु मची काही इ छा रािहली आहे का?’
दे वयानी आिण शिम ठा या दोघींनीही ‘काही नाही’ असे त काळ उ र िदले .
मी मात्र त ध रािहलो.
ते हा कच हणाला,
‘महाराज–’
मी हणालो,
‘आता मला महाराज हणून एक हाक मारायची नाही! ययाित! हणून हाक
मारायची. आपण दोघे बरोबरचे िमत्र आहो. अगदी अं िगरस ॠषीं या आश्रमात या
या शां ितय ापासून. आज पु हा आपण बालिमत्र झालो.’
कच हसत हणाला,
‘ठीक आहे . ययाित, तु झी काही इ छा रािहली आहे ?’
‘होय, मा या दोन इ छा अतृ त आहे त.’
‘कोण या दोन इ छा?’
‘माधवाची आई हातारी झाली आहे . ितला वनात बरोबर यावं , हणतो. ितची
से वा हातून घडावी, अशी फार इ छा आहे . आिण– आिण आ ही ितघांनी आपली ही
कहाणी कुठलाही आडपडदा न ठे वता जगाला सां गावी!’
राजा झाले ला पू आमचे आशीवाद घे याकिरता आला. मी याला आशीवाद
िदला.
‘तु या नावानं हे कुळ प्रिस होवो. तु या पराक् रमाप्रमाणं तु झा यागही
वाढत राहो.’
‘आणखी काय, महाराज?’
‘मी आता महाराज नाही.’
‘आणखी काय, बाबा?’
‘मी आता सं सारी मनु य नाही.’
‘आणखी काय–’
‘सु खात, दुःखात सदै व एक गो ट ल ात ठे व. काम आिण अथ हे महान पु षाथ
आहे त. मोठे प्रेरक पु षाथ आहे त. जीवनाला पोषक असे पु षाथ आहे त. पण हे वै र
धावणारे पु षाथ आहे त. हे पु षाथ के हा अं ध होतील, याचा ने म नसतो! यांचे लगाम
अ टौप्रहर धमा या हातांत ठे व.

ङ ‘न जातु कामः कामानामु पभोगे न शा यित
हिवषा कृ णव मव भूय एवािभवधते |’
ङ कामे छा ही अिधकािधक उपभोगाने शांत होत नाही. य ातील अि न
हिवद्रवयांमुळे (आहुतींमुळे) जसा अिधकच भडकतो, तसे च कामे छे चे आहे .
***

पा वभूमी
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‘ययाित’ कादंबरीची जािहरात तीन वषापूव थम स झाली. ती वाचून अनेकांनी
मला िवचारले , ‘ही कादंबरी पौरािणक आहे, क सामा जक आहे?’ ‘कांचनमृग’ व ‘ चवध’ या
मा या दोन कादंब यांची नावे पुराणकथांशी संल आहेत. पण यांचे अंतरंग सव वी सामा जक
व पाचे आहे. ते हा ‘ययाित’ सु ा पौरािणक नावाची, पण सामा जक कादंबरी असावी, असा
या पृ छकांचा तक होता! परंतु या तकाला ध का देणारे ‘रथा’सारखे काही श द या
जािहरातीत होते. सामा जक कादंबरीतला नायक, ीमंत अस यास, अ यावत मोटार-गाडीतून
िमरवेल! या या मोटारीला िकरकोळ अपघात होऊन, या नाजूक अपघातात याला एखा ा
सुंदरीचे ेमही लाभेल! गाडी नाद ु त झा यामुळे या दोघांना एखा ा मालवाह टकमधून थोडा
वेळ वासही करावा लागेल! नाही, असे नाही. पण टक हे िकतीही अवजड धूड असले ; तरी ते
आधुिनक आहे! ‘रथ’– हा श द या या बाबतीत कसा वापरता येईल? ही मंडळी साशंक झाली
होती, ती यामुळेच!
‘या कादंबरीचा पुराणाशी केवळ नावापुरता संबध
ं नाही. एका स पौरािणक
उपा यानाचे धागेदोरे घेऊन, ते मी वतं रीतीने गुफ
ं ले आहेत’, असे मी या मंडळ ना सांिगतले ,
हणजे ती अ व थ होत. यांना वाटत असावे, गे या वीस वषात जगात अत य घडामोडी
झा या आहेत. यां यापुढे पुराणांतले चम कारही िफ के पडतील, अशा घटना आजही घडत
आहेत. खु आप या देशात मो ा वेगाने थ यंतरे होत आहेत, समाजपु ष अंतबा ,
नखिशखांत बदलत आहे. काल-परवाचे वलं त
हे बेरीज-वजाबाक या उदाहरणांइतके सोपे
वाटावेत, अशा न या सामा जक, रा ीय आिण जागितक सम या द हणून पुढे उ या रािह या
आहेत! अशा वेळी आज या कादंबरीकाराने कथासू ाक रता पुराणांकडे धाव घेणे हा वैचा रक
पळपुटेपणा नाही का? आपण पुराणपु ष झालो आहो, याचा याने वतः िदले ला हा
कबुलीजबाब नाही काय?
आज या पेट या ांकडे पाठ िफरवून, यां याशी काडीचाही संबध
ं नसले या आिण
अ त
ु र यते या धु यात पूणपणे झाकळू न गेले या काळाचा ल लतले खकाने आ य कर यात
कसली कला आहे? कसली सामा जकता आहे?
अशा पृ छकांचा पुराणांशी जो संबध
ं आले ला असतो, तो बहधा लहानपणी वाचले या
‘बाल-रामायण’, ‘बाल-भारत’, इ यादी पु तकां या ारे! यांनी पुराणकथांचे िवशाल आकाश
पािहले ले असते, पण ते अंगणात या पा या या हौदात पडले या या या ितिबंबा या पाने.
हे ितिबंबही यांनी पािहले ले असते, ते िदवसा! आकाश िनर असताना! पावसा यात या
का या ढगांनी भ न गेलेले आिण िचंता त वृ ासारखे भासणारे उदास आकाश, द ु धपानाने
तृ झाले या बालका माणे िदसणारे शरदॠतूत या पौिणमे या रा ीचे हसतमुख आकाश,

अलं कारांनी नटले या आिण यांना आप या िव मांनी नटिवणा या नववधू माणे भासणारे
िहवा यातले अमावा येचे न खिचत आकाश– या िबचा यांनी डो यांनी यांतले काहीच
पािहले ले नसते. मग डोळे भ न अशा आकाशाचे दशन घेणे दरू च रािहले ! यामुळेच अशा
लोकांना पुराणकथा या भाकडकथा वाटतात! पण खरोखर आप या पुराणकथा या
सािह यका या ीने सो या या खाणी आहेत. ीक पुराणकथांनी सोफो लीजपासून यु जन
ओनीलपयत अनेक कलावंतां या ितभेला आवाहन केले आहे; मानवी भावनां या आिण
वासनां या संघषानी रसरसले ले सािह य नविनिमतीक रता यां या हाती िदले आहे. भारतीय
पुराणकथांतही हे साम य िनःसंशय आहे.
हे माझे मत आजकालचे नाही. मा या कथा-िनबंधांतून येणा या पौरािणक
संदभाव नही माझे पुराणकथांवरील ेम सहज ल ात ये याजोगे आहे. यांना हे संदभ कळत
नाहीत, असे आधुिनक िव ान यां यावर टीका करीत असतात, ही गो िनराळी!

२
कुमारवयात मी बहतेक सव पुराणकथा गोडीने ऐक या आहेत, आवडीने वाच या
आहेत. प ास वषापूव क तने आिण पुराणे ही आप या समाजातील लोकांचे रंजन व िश ण
यांची भावी साधने होती. िकतीतरी पुरािणक आिण क तनकार आपली सव वािचक, बौि क
आिण कला मक श खच घालून पुराणातील स आ याने रंगवीत असत. यां या
वाणी या रसाळपणामुळे आबालवृ
ो यांपुढे या कथा मूितमंत उ या राहत. या ऐकता-ऐकता
मनावर सुसं कार घडत. या कथांम ये असले ले का य, ना आिण त व ान मा या
कुमारमना या मुळांपयत वषानुवष झरपत होते. पुढे ले खक झा यावर सामा जक व वा यीन
प र थतीमुळे ल लत वा यातील सामा जकतेवर मला अ धक भर ावा लागला. पण
सामा जकतेचा पुर कार करीत असतानाही पौरािणक कथांतील का या मकतेचे, ता वकतेचे
आिण ना पूणतेचे मला वाटणारे आकषण कायमच रािहले . ल लत वाङ् मयात या
सामा जकतेचा कैवार घेत असतानाही, जीवनाचा भा यकार व दशनकार या ीने इ सेनपे ा
शे सिपअर े आहे, याचा मला कधीच िवसर पडला नाही!
ले खक हणून झाले ली मा या मनाची घडण थोडी प कर यासाठी एका पुराणकथेचा
मा या कुमारमनावर कसा आिण िकती प रणाम झाला होता, ते सांगतो. सांगली हाय कूलमधले
आणचे मराठीचे िश क शंकरशा ी केळकर यांचे क तन ऐकताना व स -िव ािम ांचे आ यान
पिह याने मा या कानांवर पडले . चार तपे उलटली, तरी याचा सं कार अजून कायम आहे. या
िदवशी सांगलीत या जु या मंडईजवळ या द ा या देवळात मी कुठे बसलो होतो, हेसु ा आज
मला प पणे आठवते. या आ याना या पाने जीवनातला एक सनातन संघष आप यापुढे
साकार होत आहे, हे ल ात ये याचे माझे ते वय न हते. सत् व असत् यांमधला तो िचरंतन
कलह आहे, हे मला या वेळी िबलकुल कळले नाही. नैितक श व भौितक श यांचे मानवी
जीवनात अखंड सु असले ले भांडण या संगात ितिबंिबत झाले आहे. पण क तन ऐकताना
याची जाणीव मला झाली नाही. मा शंकरशा ी इतके रंगून गेले होते, मोरोपंतां या या
आ याना या आया ते इत या भावी रीतीने हणत होते आिण या आयावर इतके सुबोध भा य
करीत होते क , आपण एका देवळात क तन ऐकत बसलो आहोत, हे मी िवस न गेलो.

खािडलकरां या ‘भाऊबंदक ’सारखे एक सुरस नाटक आपण पाहत आहोत, असा मा या
कुमारमनाला भास झाला.
१९१० साली ऐकले या या आ यानाचा खरा अथ मला कळला, तो १९३० साली!
िशरो ाला िमठाचा कायदेभग
ं सु झा यावर—व स - िव ािम ांचा तो सनातन संघष नवे
व प धारण क न मा यासमोर उभा रािह यावर! या सात-आठ िदवसांत या अनुभवातून मी
जशी ‘सहगमन’ ही किवता लिहली, ‘दोन टोके’ ही सामा जक कथा जशी मा या हातून लहन
झाली, तशीच पुराणांचा आधार असले ली ‘सागरा! अग त आला’ ही पककथाही िनमाण
झाली.

३
याचा अथ ले खनासाठी १९३० पूव मी पुराणकथांकडे कधीच वळलो न हतो, असा
नाही. १९२७-२८ साली अह ये या क ण कथानकावर ‘शीलशोधन’ नावाचे नाटक मी
लिहले होते, पण ते कोकणात या दशावतारी रंगभूमीवरसु ा कधीही येऊ शकले नाही! माझे
पुराण ेम यापूव ही ले ख पाने गट झाले होते. कॉले जात पाऊल टाकताच ‘उषा व ना’ या
कथेवर आधारले ले ‘ व न-संगम’ नावाचे महाका य मी लहायला घेतले . याचे िकती सग
करायचे, येक सगात कुठले वृ वापरायचे, पूवकव या का यांतून कुठ या क पना
चोराय या, इ यादी बाबत त मी ज यत तयारी केली. पण माझे ते महाका य ददु वाने लघुतम
का य ठरले ! िबचारे धड पिह या सगाचा शेवटसु ा गाठू शकले नाही! याचे कारण याचा उगम
ितभे या फुरणात न हता, हेच असावे! तो बहधा मा या वयात असावा, या वेळी मी सोळा
वषाचा होतो. पंचिवशीइतके सोळा वषा या वयाब ल सुभािषतकार वाईट बोलत नाहीत; पण
मला वाटते, हे नऊ वषाचे अंतर फार फसवे आहे!
मी महाकवी हो याचा तो योग– खरे सांगायचे हणजे, का यसृ ीवर येऊ घातले ली एक
मोठी आप ी– अशा रीतीने टळली; पण उ कृ का य, नाटक िकंवा कादंबरी लहायला
उपकारक होतील, अशा अनेक कथा पुराणांत आहेत, हे या वेळचे माझे मत अजूनही बदलले ले
नाही. उलट, पा ा य वाङ् मया या प रशीलनाने ते अ धक ढ झाले आहे.
आप या ितभेची जात, ितची श आिण ित या मयादा यांची यो य जाणीव झाले या
ले खकाने आ मिव काराला यो य अशी कथा िनवडली, सािह या या या मा यमातून ती गट
हावयाची आहे, या यावर या कलाकारांचे भु व असले , पुराणकथांत जे भ य-भीषण संघष
आढळतात, यांचे मंथन कर याइतक श
या या िचंतनात असली, जीवन एका बाजूने जसे
णभंगुर आहे, तसेच दस
ु या बाजूने ते िचरंतन आहे, ते जतके भौितक आहे, िततकेच आ मक
आहे, या गो चे आकलन याला झाले असले , तर पौरािणक कथेतून चांगली ल लतकृती कशी
िनमाण होते, हे पाहायला कुणालाही परदेशाचा वास करायला नको! का लदास (शाकंु तल),
भवभूित (उ ररामच रत), रव नाथ (कच-देवयानीसारखे ना संवाद) व खािडलकर
(क चकवध आिण िव ाहरण) या चौघांपक
ै कुणाचीही सा या बाबतीत पुरी आहे. कुणीही
र सक यायाधीश ही सा अमा य करणार नाही. अ धक आधुिनक सा हवी अस यास ती पु.
िश. रेगे यांचे ‘रंगपांचा लक’ देईल.

૪
१८८० ते १९२० या काळात पौरािणक कथां या आधारे आप याकडे िवपुल
ना िनिमती झाली. खािडलकरांसारखा एक भावी नाटककारही पुराणकथांनी रंगभूमीला
िदला; पण कथा िकंवा कादंबरी यां या बाबतीत मा मराठी ले खकांनी पुराणांचा असा उपयोग
क न घेतला नाही. या काळी ऐितहा सक कादंबरी लोकि य होती; पण पौरािणक कादंबरी मा
उपेि तच रािहली.
पौरािणक कथा ही बोलून-चालून एक फार जुनी गो , अितशय ाचीन काळात या
समाजाची कथा, असंभा य चम कारांनी भरले ली अ त
ु कहाणी– या िकंवा अशा कार या
क पनांचा या वेळ या ले खकवगा या मनावर पगडा होता. पिह यानेच अ सल
सामा जकतेकडे वळले या, म यम वगा या त कालीन सुधारक
ीने भिव याची सोनेरी व ने
पाहणा या आिण न यानेच प रिचत झाले या वाङ् मयीन वा तवते या मयादा न कळले या
त कालीन कथाले खकांनी पुराणकथांकडे पाठ िफरवावी, हे वाभािवकच होते. िवषयां या ीने
कादंबरी नेहमीच नाटका या पुढे धावत असते. यामुळे एक कडे पौरािणक नाटक िनमाण होत
रािहले , े कांना आवडत रािहले ! पण दस
ढ झाली नाही. या
ु रीकडे पौरािणक कादंबरी मा
े ात फ सामा जक कादंबरीचीच चलती होत रािहली.
नाही हणायला िव ा थदशेत दोन पौरािणक कादंब या वाच याचे मला आठवते.
१९१५ ते २५ या दशकात ‘नवयुग’ या मा सकात या मशः आ या हो या. या वेळचे एक
यासंगी ले खक ल. िव. परळकर यांनी बंगालीतून अनुवािदत के या हो या. मी सामा जक
कादंबरीचा भ होतो, असे असूनही मला या आवड या हो या. तसे काही तरी लहावे, असे
या वेळी मला वाटले होते. या काळात असे नेहमीच वाटे, हणा! फ काही चांगले लिहता
येत न हते, एवढीच काय ती अडचण होती! या कादंब या िकंवा ना. के. बेहे यांची ‘अिह यो ार’,
साने गु ज ची ‘आ तक’ अशा काही हाता या बोटांवर मोजता ये याजो या कादंब या सोड या,
तर मराठी कादंबरीकारांचे ल पुराणकथांकडे जावे, तसे गेलेले नाही, असेच िदसून येईल

५
माझीच गो पाहा ना! मी लहानपणापासून पौरािणक कथांची पारायणे केली होती.
यांत या िविवध रसांचा मनसो आ वाद घेतला होता. पके, तीके व संदभ हणून यांचा
मु ह ताने वापर केला होता. असे असूनही, १९४२ पूव पौरािणक कादंबरी लहायची इ छा
मनात कधीही िनमाण झाली नाही.
१९४२ साली मी ‘ चवध’ लिहली. ती लहन एक-दोन वष होईपयत सामा जक
कादंबरी या मयादा मला फारशा जाणव या न ह या, पण १९४२ ते १९५२ या दशकात या
मा माने मला कळू लाग या, वाढ या ती तेने जाणवू लाग या. हे दशकच मोठे िवल ण होते.
उ पातांचे, उ मादांचे, उदासीनतेचे आिण यातच दस
ु रे महायु संपले िकंवा आपली मातृभूमी
वतं झाली, या भावनेने उचंबळू न येणा या उ साहाचे! १९४२ या भूिमगत चळवळीपासून
वातं य ा ीनंतर या आकाशाला कवटाळू पाहणा या धडाडीपयत या या दशकात या मा या
सव िति या सामा जक कादंबरी या ारे कट कर याचा मी अ पसा य न केला; पण

कुठलीही कादंबरी पूव या सुलभतेने पुढे जाईना. वेग घेईना. पूण होईना. पिहली काही पाने
लहन हावीत, मग, आमटीत मीठ नसावे, तसे या कादंबरीत काही तरी कमी पडते आहे. ही
जाणीव हावी, संपूण कथानक हाताशी असावे, पण रगाळत-रगाळत ले खन म येच थांबावे, असे
अनेकदा घडले ! याचे कारण मी शोधू लागलो. हळू हळू ते मा या ल ात आहे. चार िभंत त या
भारतीय जीवना या क ा– मग या िभंती वतः या घरा या असोत, सामा जक िनबधां या
असोत अथवा पर या सरकार या तु ं गा या असोत– एकदम िव तार या हो या. दस
ु या
महायु ानंतर या दहा वषात पूव या चार िभंती हां हां हणता जमीनदो त झा या हो या.
यांची जागा चार िदशांनी घेतली होती. या चार िदशांतले जीवन ‘उ का’, ‘दोन ुव’
आिण ‘ चवध’ यां या प तीने मी िचि त क पाहत होतो. ते अश य होते! दस
ु या महायु ात
बेिचराख झाले ले वॉसा, बेचाळीस या चळवळीत फाशी गेले या त णाची िदवस गेलेली िन पाप,
िनराधार ेयसी, बंगाल या द ु काळात तडफडू न मेलेली मा यासारखी ल ावधी माणसे, देशाचे
दोन तुकडे होताना वािहले ला र ाचा पूर आिण लाखो िनवा सतांचा अस दःु खाने भरले ला
ऊर, भारतीय सं कृती या ऐसपैस ग पा मारीत पांढ या टो या घालून समाजकंटकांनी केले ला
काळा बाजार, ितरंगी झ ाकडे अिभमानाने पाहताना डो यांसमोर उभी राहणारी को वधी
दीनद लतांची दःु खाने काळवंडले ली मुखे, वातं य ा ीनंतर पूव पिव मान या गेले या
येक िन ेचे होऊ लागले ले अवमू यन, पंडुरोगाने आजारी असले या माणसाला भरजरी
पोशाख चढवावा, या माणे ेरणाशू य झाले या समाजा या गतीसाठी चालले ली पुढा यांची
धडपड, ‘ऊ देा, द न हद गे् दह, जग! ( यां या अंगी ेपण नसते, ते न होतात)’ या
मॅ झनी या अमर उ चा ग ीत या पंत-पाटलांपासून िद ीत या पंत-पाटलांपयत सवाना
पडले ला िवसर, िवनोबांचे वयंपूण खेडेगावाचे व नही चांगले आिण नेह ं चे यं श
या ारे
समाज सुखी करायचे येयही चांगले , या थाटात पुढचा माग आ मणारा समाजपु ष– या िकंवा
अशा अनुभवांचे िच ण परंपरागत सामा जक कादंबरीतून कसे करायचे? पु क रणी या तरंगांत
समु ा या ु ध लाटांचे ितिबंब पाह याचा य न के यासारखे ते होईल, असे मला वाटू
लागले ! या मनः थतीतच मी पौरािणक कादंबरीकडे वळलो.

६
आज मी सादर करीत असले या ययाती या ज मकथेचा हा पूवरंग झाला! मा या
कथानकाचे आकषण वर वणन केले या १९४२ ते ५२ या दशकात या अनुभूतीनंतर मा या
मनात िनमाण झाले , असा कुणी तक केला, तर तो अगदी चुक चा ठरेल! गेली पंचेचाळीस वष हे
कथानक माझी सोबत करीत आले आहे. लहानपणी ते मी वाचले , ते हा यात या अद्भुताचेवाध य आिण ता य यां या णात होणा या मजेदार अदलाबदलीचे– आकषण मला वाटले
असेल! पण देवयानीशी ल झाले असूनही, ययाित शिम ेवर ेम का क लागतो, िकंवा या
दोघ पासून पाच मुलगे झाले असूनही, ‘अजून माझी सुखोपभोगाची इ छा अतृ आहे!’ असे तो
का हणतो, हे या वेळी मला िबलकूल कळले नाही. उलट, मुलाचे ता य उपटणा या या
ययातीचा रागच आला होता मला! हमायून मृ युश येवर असताना आपले उरले ले आयु य
याला िमळावे, अशी अ ाची ाथना करणा या बाबराची गो या वेळी मी वाचली होती.
या या या िपतृ ेमाने मी गिहव न गेलो होतो. या बालवयात जर कुणी काशकाने मा याकडे

कादंबरी मािगतली असती, तर ‘ययाित’ ऐवजी िनि त ‘बाबर’ ही कादंबरी मी याला िदली
असती!
मी कॉले जात पाऊल टाक पयत गो हणूनसु ा या कथेची ओढ मला कधी लागली
न हती. कॉले जात पिह या वषाला ‘शाकंु तल’ होते. यात शकंु तला सासरी जायला िनघते,
ते हा क व ितला आशीवाद देतो, ‘ययाते रव शिम ा भुतुबहमता भव’ (ययातीला जशी शिम ा
अितशय ि य होती, तशी तू आप या पतीला ि य हो) हा आशीवाद मा या मनाला खटकू
लागला. ययातीची कथा मला थोडीथोडी आठवत होती. जे आठवत होते, याव न ययातीला
देवयानीपे ा शिम ा िवशेष ि य होती, असे मला वाटेना. उलट, शु ाचायाने वाध याचा शाप
िद यानंतर या याकडे आपले ता य परत मागताना पुराणातील ययाित हणतो,
‘देवयानीसह सुखोपभोग घे या या कामी माझं अ ािप समाधान झाले लं नाही. या
बाबतीत मी अजून अतृ आहे. हणून कृपा करा आिण माझं ता य मला परत ा.’
डॉ. गुणे आमचे सं कृतचे ा यापक होते. यांना माझी ही शंका मी िवचारली. यांनी
उ र िदले ,
‘ययातीचा शिम ेशी गांधव िववाह झाला होता. द ु यंत-शकंु तला यांचा िववाहही असाच
होता. िशवाय द ु यंत हा पू या कुळातला– हणजे ययातीचा वंशज होता. ते हा याच कुळातलं
पूव चं गांधव िववाहाचं उदाहरण देऊन शकंु तले ला आशीवाद दे यात का लदासानं मोठं औिच य
दाखवलं आहे.’
हे उ र परी े या ीने ठीक होते; पण याने मा या मनाचे काही समाधान केले नाही.
‘भतुबहमता भव’ या श दांत अ धक अथ भरला आहे, असे मला सारखे वाटू लागले . ल े
सग यांचीच होतात. (अथात पसाभर
चारी आिण मूठभर
वािदनी सोडू न!) पण सव पितप नी पर परांवर उ कट ेम करतात, असे मुळीच नाही! शयती या मैदानावर (हेही धावले ) या
सदरात येणारे घोडे असताता ना? शेकडा साठ-स र जोडपी अशीच असतात. ती यथाशि
संसाररथ ओढीत धावत असताना तडजोड, गोडीगुलाबी, आत िगळले ले दःु ख यां यामुळे यांचे
संसार सुरळीत चालतात, सुखी िदसतात; पण यांत ीतीची उ कटता नसते. ययातीला शिम ा
फार ि य होती, हे का लदासाला मा य होते. आकषण, शरीरसुख, िव ास, आदर, भ या
ीती या सव पाय या चढू न जाणा या प नीिवषयीच पती या मनात ही भावना िनमाण होईल;
पण महाभारतात या ययाती या कथेत तर अशा भावनेला काडीचाही आधार न हता.
ती कथा अशी आहे :
‘ययाित राजा अशोकवािटकेत आला असता, शिम ेने याची एकांती गाठ घेतली आिण
आपले मनोगत यास कळिवले . शिम ा याला हणाली, ’
’ ‘माझं प, शील व कुलीनता तु हांस माहीत आहेच. वतःचा पती काय व धिनणीचा
पती काय, दोघे दास ना सारखेच असतात! मी देवयानीची दासी– हणजे तुमचंच धन झाले
आहे. मा यावर तुमची देवयानीइतक च स ा आहे.’ ’
‘शिम ेचे हे मायावी भाषण ऐकून ित या पयौवनाचा लोभ ययातीला सोडवेना; पण
ययातीला ितचे हे हणणे एकदम कबूलही करवेना. ‘शिम ेशी सलगी ठे वू नकोस’, असे शु ाने
याला ल ा या वेळी बजावले होते. या गो ीचीही याला आठवण झाली. शेवटी ‘शिम ा
याचक आहे. आप याकडे ती ेमाची याचना करीत आहे, याचकाचे मनोरथ पूण करणं हे आपलं
त असून ते आपण पाळलं पािहजे!’ असे मनाचे खोटे समाधान क न घेऊन याने शिम ेचे
मनोरथ पूण केले . या गु समागमातून ितलाही यो य काळी एक पु झाला.’

हे वाचून मा या डो यांपुढे दोन िच े प उभी रािहली. पिहले ययातीचे– एक कामुक,
लं पट, व नातही याला संयम ठाऊक नाही, असा पु ष! दस
ु रे शिम ेचे-मायावी व लाघवी
भाषणाने आपली कामे छा व पु े छा तृ क न घे याक रता या पु षाभोवती आप या
पयौवनाचे जाळे पसरणा या ीचे !
साह जकच या मूळ कथाभागाने मला अ धकच ग धळात टाकले . ‘भतुबहमता भव’ असे
का लदास क वा या मुखाने हणत होता. पु षाला ीिवषयी असीम ेम वाटायला केवळ
कामतृ ीवर आधारले ला दोघांचा संबध
ं उपयोगी पडत नाही. कामुकते या पलीकडे जाणारी–
इतकेच न हे, वतः या सुखा या पलीकडे सहज पाहणारी– ीची अ त
ु ीती लाभली, तरच
पु षा या त डू न असले उ गार िनघू शकतील!
मी का लदासा या बाजूला होतो. यामुळे पुराणकथेतले शिम ेचे िच ण मा या मनाला
पटेना! आप या ातीसाठी ितने केवढा याग केला होता! वतःचा ेष करणा या देवयानीची
दासी हो याचे िद य करणारी ी िनःसंशय असामा य असली पािहजे! अशी त णी केवळ
वासने या तृ ीक रता ययातीला आप या जा यात ओढील, िकंवा चोर ा संबध
ं ाने
ित यापासून िमळणा या शरीरसुखामुळे ती याला ि य आिण आदरणीय होईल, हे अश य होते.
मी िवचार क लागलो. अि - ा णां या सा ीने ययातीने देवयानीचे पािण हण केले होते; पण
पािण हणाने दय-मीलन होते, असे थोडेच आहे? ते हा देवयानी ययातीला जे देऊ शकली
न हती, असे काही तरी शिम ेने याला िदले असले पािहजे. शरीरसुखा या पलीकडचे,
वासनातृ ी या पलीकडचे ेम याला शिम ेपासून लाभले असले पािहजे, हे उघड होते.
यामुळेच शिम ा ययातीला अ यंत ि य अस याची कथा च लत झाली असावी आिण
का लदासाने ितचा कौश याने उपयोग केला असावा! का लदासा या ‘भतुबहमता भव’ या
श दांचा मागोवा घेत मी शिम े या जीवनाची वतं पणे मांडणी क लागलो. अशा रीतीने
१९१४-१५ साली या कादंबरीत या शिम ेने मा या क पनासृ ीत वेश केला.
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मूळ कथा वाचता-वाचता दस
ु री एक गो मा या ल ात आली. ती हणजे
खािडलकरां या ‘िव ाहरणा’मुळे प रिचत झाले ली देवयानी ही महाभारतात या देवयानीहन
अ यंत िभ आहे, ही! देवयानीची भूिमका बालगंधवासाठी योजून, खािडलकरांनी मोजून-मापून
लिहली आहे, हे उघड आहे. कुशल िशंपी कपडे बेत यात जे चातुय दाखिवतो, तेच कुशल
नाटककारा याही अंगी असावे लागते. ‘मानापमाना’त बालगंधवाचे जे अिभनय- गुण कट झाले
होते, या रसांची अिभ य कर यात यांनी कौश य दाखिवले होते, यां या या अनेक गोड
लकबी उघड झा या हो या, या सवाना अवसर िमळावा, हे ल ात घेऊन खािडलकरांनी
‘िव ाहरणा’त या देवयानीचे िच ण केले . ही देवयानी मु यतः णियनी आहे. ह ी, अ ड, पण
ेमभावनेत वतःला िवस न जाणारी अशी ेयसी आहे. महाभारतातली देवयानी अशी उ कट
णियनी नाही. ित या वभावात िविवध गुणदोषांचे िम ण झाले ले आहे.
शिम ेला मुलगा झा याचे कळताच महाभारतात या देवयानीला राग येतो. दःु ख होते.
मा तोपयत ितला या चोर ा ेमसंबध
ं ांिवषयी कसलीही शंका आले ली नसते. ही दध
ू खुळी
देवयानी मुलासंबध
ं ी शिम ेला िवचारते. शिम ा उ र देते,

‘एक धमा मा व वेदवे ा ॠषी इथं आला होता. या यापासून मला हा पु झाला आहे.
या ॠषी या तपाचं तेज पाहन मी िदपून गेले. हणून याचं नाव व कुळ िवचारायचं भान रािहलं
नाही.’
एव ाने देवयानीचे पूण समाधान होते व ितचा राग िनघून जातो!
पुढे शिम ेला ययातीपासून तीन मुलगे होईतोपयत देवयानीला या भानगडीचा काही
प ा लागत नाही! मग ती उठते आिण धुसफुसत, रडत शु ाकडे जाते. ितथे ती िप याला
सांगते,
‘हा राजा मोठा धमा मा आहे, हणून हणतात; पण यानं धममयादा सोडू न कुकम केलं
आहे. या यापासून शिम ेला तीन, पण मला अभािगनीला दोनच पु झाले ! अथात किन ानं
व र ाचा, अधमानं धमाचा पाडाव केला, असंच हटलं पािहजे.’
‘शिम ेला तीन मुलगे झाले , पण मला दोनच झाले !’ हणून नव यावर रागावणारी
महाभारतातली देवयानी आिण उ कट ेमा या भावनेत वतःला िवस न जाणारी
खािडलकरांची देवयानी या दो ही वभावरेखा ययाती या उपा याना या ारे कवीला जे
जीवनदशन घडवावयाचे होते, या या ीने मला अगदी एकांगी वाटू लाग या.
मी मुळातले कच-देवयानीचे आ यान नीट वाचले . मम ल ात येऊन, ययाित व
देवयानी यांचे वैवािहक जीवन दःु खी का झाले , याची मांडणी केली. देवयानीचे खरे ेम कचावर
होते. ते ितचे पिहले विहले आिण उ कट ेम होते. ितने ययातीशी ल केले , ते मह वाकां ेने
े रत होऊन. ितने शिम ेला आपली दासी केले , ते सूडा या समाधानासाठी. अशी अहंकारी,
मह वाकां ी, मनात दंश धरणारी आिण ेमभंगाने अंतरंगात ि धा झाले ली ी कशी वागेल,
याचा िवचार क न मी या कादंबरीतील देवयानीचे िच ण केले आहे.
देवयानी ही वतः या दःु खाला पु कळ अंशी जबाबदार आहे. मा या दःु खात
दैवाचाही हात आहे. पिहले िवफल ेम पचवायला लागणारी मान सक श ित या िठकाणी
नाही. ती लहानपणापासून अितशय लाडावले ली एकुलती एक मुलगी आहे. शु ाचायासार या
कोिप व एकक ी िप या या वभावाचा वारसाही ित याकडे आला आहे. पतीला प नीकडू न
जे ेम हवे असते, यात जी आतता, आ ता, उ कटता आिण उदा ता लागते, ती अशा
देवयानीकडू न ययातीला िमळ याचा मुळीच संभव न हता! अशा थतीत शिम ेसार या यागी
ेयसीने केले या िनरपे ेमामुळे ती याला अितशय ि य वाटू लागणे वाभािवक आहे.
‘शिम ा ययातीला अितशय ि य होती’, असे का लदास हणतो. याचे मम ल ात यायला
देवयानी या या िविश वभावाची पूण क पना यायला हवी.

८
शिम ा व देवयानी या दोन नाियकां या वभावरेषांची बीजे कैक वषापूव मा या मनात
कशी पडली, याचे हे ोटक िद दशन आहे. ययातीची कथा हे महाभारतातले एक उपा यान
आहे. ते म यवत कथानक नाही. राम-सीता िकंवा कृ ण- ौपदी यां या वभाविच णात ल लतले खकाने आमूला बदल करणे हे सािह या या ीने अित मण होईल. सं कृती या ीने तो
अपराध होईल! पण पुराणात या द ु यम य ना हा िनयम लागू कर याचे कारण नाही.
उपा यानातील पा े ही बहधा जनमनाकडू न िप ान् िप ा पू जली जाणारी दैवते नसतात.

आदश हणून काही ती महाकव नी िनमाण केले ली नसतात. या
ावंत ितभावंतांना जे
िशकवायचे असते िकंवा सांगायचे असते, याला उपयु असे यांनी या पा ांचे वभाविच ण
केले ले असते. यात सू मता नसते. हणून पुराणकथे या आधाराने कलाकृती िनमाण करताना
ल लत-ले खकही अस या उपा यानात आप याला अनुकूल असे बदल सहज क शकतो.
का लदासाची शकंु तला यासा या शकंु तले हन िभ झाली आहे, ती याच कारणामुळे.
भवभूतीचा राम हा आिदकवीचा भू रामचं नाही. खािडलकरांचा क चक महाभारतात या
क चकापे ा अगदी िनराळा आहे. यां या देवयानीचे मूळ या देवयानीशी फारसे सा य नाही. या
थोर ले खकां या पावलावर पाऊल टाकून मा या मनात अनेक वष साकार होत गेलेली शिम ा
मी या कादंबरीत िचि त केली आहे; मला जाणवले ले देवयानीचे िविश व प मी श दांनी
रंगिव याचा य न केला आहे.
नायक ययाित व दो ही नाियका मूळ कथेहन जथे िभ झा या आहेत, ितथे इतर
पौरािणक पा े िकती बदलली असतील आिण अनेक का पिनक पा ांचे िच ण करताना मी
संपूण वातं य कसे घेतले असेल, हे वणन क न सांग याची आव यकता नाही. ‘ययाित’ ही
शु पौरािणक कादंबरी नाही. पुराणात या एका उपा यानातील कथासू ाचा आधार घेऊन
लिहले ली वतं कादंबरी आहे. या वातं याचा मी सदपु योग केला आहे, क नाही, हे र सकांनी
ठरवायचे आहे.

९
या कादंबरीतील कच पाहावा, हणजे ‘ही वतं कादंबरी आहे’, असे मी का हणतो, ते
ल ात येईल. संजीवनी िव ेचे हरण क न देवलोक गेलेला महाभारतातील कच पु हा
आप याला कधीच भेटत नाही! पण या कादंबरीत मी याचे उ रच र अथात का पिनक–
िचि त केले आहे. ययाित, देवयानी व शिम ा यां याशी िनरिनरा या ना यांनी तो िनगिडत
झाला आहे. ेमाची जी िविवध व पे या कादंबरीत िचि त झाली आहेत, यांत या एका े
व पाचा तो ितिनधी आहे. िकंबहना ययाित हा जरी या कादंबरीचा नायक वाटत असला, तरी
ही कादंबरी जशी दोन नाियकांची आहे, तशीच ती दोन नायकांचीही आहे. कचाचे हे पुढले च र
रंगिव याची क पना मला १९३० या आसपास सुचली. ‘गडकरी– य आिण वाङ् मय’ या
पु तकातील उपसंहारा या करणात या कचाचा उ ेख झाला आहे.

१०
सामा य मनु या या ीने पािहले , तर कचाचे आयु य पूणपणे सुखी आहे, असे हणता
येणार नाही. याचे देवयानीवरले ेम ददु वाने सफल होऊ शकले नाही; पण तो िवचारी, संयमी
आिण येयवादी त ण आहे. यामुळे याचे मन वैफ या या गाळात तून बसले ले नाही. ेयसी
हणून याने देवयानीवर केले या ेमातील कामवासनेचा अंश आ मक साम याने याने
बाजूला काढू न ठे वला आहे; पण देवयानीिवषयीचे िनरपे ेम मा या या मनात आहे. अगदी
काठोकाठ भरले ले आहे.

केवळ देवयानीिवषयीच नाही, तर यित, ययाित, शिम ा, पू , राजमाता या सवािवषयी
या या मनात उ कट व िनरपे ेम आहे. िकंबहना िनरपे ेम हा या या वभावधम होऊन
बसला आहे. यामुळे या या मनातली िवफलतेची श ये बोथटू न गेली आहेत. आप या
सु दांची जीवने सुखी हावीत, देवयानी, यित व ययाित यांचा गेलेला तोल यांना परत िमळावा,
एवढीच याची इ छा आहे. िवफल ी ेमाचे याने िवशाल मानव ेमात पांतर केले आहे.
या या यागी व येयवादी आ यात मूलतःच या िवशालतेची बीजे आहेत. संजीवनी िव ेसाठी
याने केले या साहसात, सेवेत आिण अंितम यागात या बीजांचा िवकास घडला आहे. मानवी
आ मा हे अनेक सु , सा वक श चे भांडार आहे, याची कचाला प रपूण जाणीव आहे. उठ यासुट या शरीराची पूजा करीत सुटणा या आिण इंि यसुखे हीच जीवनातील सव े सुखे
मानणा या मनु याला– मग तो जु या काळातील ययाित असो अथवा न या काळातील कुणी
अितरथी-महारथी असो– वतः या या सु श ची जाणीव असत नाही. पण मानवाची आ मक
श – पशुप यांहन िभ आिण उ च अशी अनेक साम य सृ ीने याला िदली अस यामुळे,
िप ान् िप ा या साम याची बीजे पे न नवी नवी िपके काढ याचे वातं य याला लाभले
अस यामुळे आिण या गती या य नात धम, नीती, कला, शा , सं कृती, इ यादी न या
साम याचा सा ा कार याला होत अस यामुळे, वृि ंगत होऊ शकणारी आ मक श – ही
या या जीवनातील एक अपूव श होऊन बसली आहे. तो सव चरावर सृ ीपे ा िभ आहे, तो
इथेच!
स गुणी मनु य या जगात सुखी होईलच, असे नाही. िकंबहना मनु याचा आ मा जतका
अ धक िवक सत, िततके याचे दःु ख अ धक! पण हा आ मा सुखी नसला, तरी इतरांना सुखी
कर या या कामी तो सतत झटत राहतो. कारण या या भाविव ात केवळ वतः या सुखां या
इ छांनाच थान असते, असे नाही! या या सुखाशी यांचा काडीइतकाही संबध
ं नाही, अशा
जीवनाला उपकारक असणा या सवच गो ना यात थान असते.
कच हा असा िवक सत आ मा आहे. अणुबाँब आिण हैडोजन बाँब यां याकडे भीित त
ीने पाहणा या जगाला जो नवा मानव हवा आहे, याचा तो पुराणकाळातील ितिनधी आहे.
नीतीची गती अंती मानवी मना या िवकासावर आिण मानवी आ या या िवशालतेवर अवलं बून
असते; हे या कादंबरीत आप या वाणीने आिण कृतीने याने अनेकदा सूिचत केले आहे. जगात
शांती नांदावी, हणून ब ा ब ा स ाधा यांनी (या कादंबरीतला शु ाचाय हा यांचा ितिनधी
आहे!) केवळ सिद छा य के याने काही शांती थािपत होणार नाही; यांनी आपले व
आप या देशांचे िविवध मनोिवकार आधी िनयंि त केले पािहजेत. वैयि क व सामा जक
जीवनात वासनांचे आिण िवकारांचे िनयं ण िकंवा उदा ीकरण करणारा मानव जोपयत िनमाण
होणार नाही, तोपयत मानवतेला सुख आिण शांती यांची ा ी हो याचा संभव नाही. उलट,
यं युगाने जीवनाला आले या वेगाने आिण भौितक स दय व नैितक कु पपणा यां या होऊ
लागले या िविच िम णाने सामा य मानवाची दःु खे वाढत जातील. या या सुखा या सम या
अ धक अवघड होऊन बसतील. जीवनातील संपूण रस िपळू न घे या या नादात मनु य
अ धका धक िवफल होत जाईल. या वैफ यामुळे तो आ मह येला– आिण ते जमत नाही,
हणून आ मलोपाला वृ होईल. कच हा आ मिवकासाची धडपड करणा या मानवाचा
ितिनधी आहे. ययाित हा अ ौ हर सुख भोग या या िनराधार नादात आ मलोपाला– अंतरीचा
िदवा मालवायला वृ झाले या मानवाचा ितिनधी आहे.

११
शिम ा, देवयानी व कच ही ितघे िनरिनरा या कारणांनी मा या मना या रंगभूमीवर
दीघकाळ उभी होती; पण १९५२ साली ‘ययाित’ कादंबरी लहायला मी वृ झालो, तो
यां यापैक कुणामुळेही नाही. ही अंितम ेरणा खु ययाती या वभावरेखेनेच मला िदली.
१९४२ ते १९५३ या दशकातले जगातले आिण आप या देशातले िविच प रवतन– भौितक
गती आिण नैितक अधोगती हातात हात घालून हसत-खेळत चालत अस याचे िवल ण य–
जर मा या ीला पडले नसते, तर ही कादंबरी मी लिहली असती, क नाही, कुणाला ठाऊक!
१९४२ पूव मी ती लिहली असती, तर ितचे व प िकती िनराळे झाले असते. बहधा शिम ेची
ेमकथा हणून मी ती लिहली असती.
महाभारतात या मूळ कथेत आले ले ‘ययाती’चे िच ण अितशय ाितिन धक आहे.
याची जाणीव पूव कधीही झाली न हती, इत या ती तेने या दशकात मला झाली. ययाित हा
आज या सवसामा य मनु या या पुराणकाळातील िति त ितिनधी आहे. िविवध सुखे
िमळू नही तो सदैव अतृ आहे– नवन या सुखां या मागे अंधळे पणाने धावत आहे. सुख आिण
आनंद यां यांतील फरक याला कळत नाही. सुख– णभर िमळणारे शरीरसुख– हे िचरंतन सुख
मानून, ते सतत कसे िमळे ल, याचे तो िचंतन करीत आहे. या या भाविव ात अ य कुठले ही
मू य नाही! जुनी आ मक मू ये उ व त झाली आहेत आिण नवी आ मक मू ये िनमाण
झाले ली नाहीत. अशा सं धकाळात सवसामा य मनु य ययातीसारखाच वावरत आहे. सुखाचा
अंधळा शोध हाच याचा धम होऊ पाहत आहे. एका ीने ते वाभािवकही आहे, हणा! के हाही
झाले , तरी जगात कच थोडे, ययाित फार!

१२
पुराणातील ययातीची सुखिवलासाची क पना ीसुखापुरतीच मयािदत होती. आजचा
ययाित हा तसा नाही. शा ाने, यं ाने आिण सं कृतीने िनमाण केले ले सारे आधुिनक सुंदर व
संप जग या यापुढे पसरले आहे. सुखोपभोगांची िविवध साधने हाती घेऊन ते याला
पळापळाला आिण पावलोपावली मोह घालीत आहे. येक णी याची वासना चाळवली जात
आहे, भडकवली जात आहे. या या सुख व नांत कुणालाही,कशालाही म जाव नाही!
पड ावर कामुक हावभाव करणा या सुंदर न ांपासून र याव न जाणा या नट या त ण पयत
सव या यांत येतात आिण जातात. मोटारी, बंगले , बँकबुके, नाना कारची नवी नवी प वा े,
घटके-घटकेला बदलायचे सुंदर वेष, गुदगु या करणारी गोड, नाचरी, हलक -फुलक गाणी,
हरघडी ग यात पडणारे गदेबाज, िति त पु पहार, आकाशाला िभडले ली स ेची उ ुंग
िशखरे– सारे सारे काही या सुख व नांत येते आिण जाते! ते या या अंतमनाला भूल घालते
आिण याची तृ ी न करता, वगात िनघून जाणा या अ सरे माणे अ य होते. अशा रीतीने
चाळव या जाणा या असं य वासनांमुळे आधुिनक मानवाचे मन हा एक अतृ , िहं
ा यांनी
भरले ला अजबखाना बनत आहे.
सावजिनक यवहारातली लाचलुचपत, समाजातील वाढती गु हेगारी, कुटु ंबसं थेतील
अ व थता व असंतु ता, िव ा थवगात पसरले ले बेिश तीचे वातावरण, नाचगा यांचे उ ान

िच पट, कामवासना आिण ेमभावना यांची समाजात वाढ या माणात होत असले ली ग त,
कोण याही दगु ुणािवषयी िदसून येणारी सामा जक बेिफिकरी, िकंबहना कुठ या तरी शा ा या
अधवट आधाराने याचे मंडन कर याची वृ ी, यांचा पर परांशी िकंवा सामा य माणसा या
मनाला आले या या अवकळे शी काही संबध
ं नाही, असे यांना वाटत असेल, ते भा यवान
आहेत, पण यां या पं त परमे राने माझे पान मांडले ले नाही. मी अभागी आहे. समाजात
िदसून येणा या या सव अि य गो ी एकाच िवषवृ ा या फां ा आहेत, असे मला वाटते. वेगाने
बदलणारे व माणसाला यांि क क न सोडणारे जीवन या िवषवृ ाचे संवधन करीत आहे. उ ा
हा िवषवृ फळांनी लगडू न जाईल आिण ती फळे आप या समाजाला– या समाजाचे सुखदःु ख
सहोदरपणामुळे मला अ धक ती तेने जाणवते, अशा या मा या समाजाला– चाखावी लागतील,
या क पनेने मी अितशय अ व थ होतो.
माझे हे दःु ख आजकालचे नाही. दहा वषापूव ‘सांजवात’ हा माझा कथासं ह स
झाला, या सं हात या कथांत आिण यां यापे ाही अ धक प पणाने या सं हाला
जोडले या ‘पा भूमी’त मा या अंतरीची ही यथा य झाली आहे. ययातीचे िच ण याच
यथेचा, पण अ यंत िभ व पाचा आिव कार आहे.

१३
आप या नैितक जगात जे घडले आहे, आिण जे घडत आहे, जे घड याचा संभव आहे,
ते िकतीही अि य असले , अिन असले , अमंगल असले , तरी यात सामा य मनु याचा दोष
थोडा आहे! तो सामा य असतो, याचा अथच तो वाहपितत असतो! प र थतीमुळे याला तसे
हावे लागते. अंतमुख होऊन िवचार करायची आिण वतं िवचार क न या माणे आचार
करायची श
या यापाशी नसते. िचंतनाला लागणारे वा य याला कधीही लाभत नाही.
च रताथा या िचंतेतून मु हो याची संधी याला सहसा िमळत नाही. यामुळे सामा य मनु याचे
गुण काय िकंवा अवगुण काय, दो हीही या या काळ या सामा जक गुणावगुणां या
सरासरीइतकेच असतात.
आजचा सामा य मनु य पूव या सामा य मनु याहन फारसा िनराळा नाही. पण याची
सामा जक प र थती अ यंत िभ झाली आहे. मनु या या नैसिगक वासना, क पना, वृ ी या
िनसगात या इतर गो माणेच शतकानुशतक आपला आिव कार– र य, , भ य, भीषण,
उ , उदा असा आिव कार– करीत आ या आहेत, पुढेही करीत राहतील, पण आजचा मनु य
ै ी आहे, िततकाच या सुखां या मयादांची क पना
शरीरसुखा या ा ी या ीने जतका सुदव
आिण वतः या आ मक श ची जाणीव यां या ीने ददु वी आहे.
पूव चा सामा य मनु य परलोका या क पनेने, वगा या आशेने, नरका या भीतीने,
ई रा या
ेने आिण अनेक धािमक, सामा जक व कौटु ंिबक बंधनांनी एका पोलादी चौकटीत
ठाकून-ठोकून बसिवला गेला होता. िबचा याला इकडे- ितकडे तसूभर हलतासु ा येत न हते.
अशा रीतीने या या िठकाणी िनमाण केले ले पािव य पु कळ अंशी कृि म होते. पण ते याला
स मागापासून ढळू देत न हते. या या अऩेक िन ा अंध हो या, पण या ामािणक हो या. तो
भािवक मूितपूजक होता! या या या पूजे या मुळाशी अ ान न हते, भीती न हती, असे कोण
हणू शकेल? पण या भािवकपणामुळेच उठ या-सुट या मूितभंजन कर या या वृ ीपासून तो

अ ल रािहला होता.
आजचा मनु य या जु या पोलादी चौकटीतून मु झाला आहे. या या पायांत या
िनरथक ढ या बे ा गळू न पड या आहेत. हे जे झाले , यात काही गैर आहे, असे नाही! हे
होणे आव यक होते, अप रहाय होते, तंभातून गट होणारा नर संह सामा य मनु याला खोटा
वाटू लागला, हणून हळहळ याचे काही कारण नाही; पण या मनु याला अजून वतः या
अंतःकरणात या देवाचा प ा लागला नाही, ही खरी दःु खाची गो आहे! आजचा मनु य
मूितभंजक झाला आहे, याचे मला वाईट वाटत नाही; पण समोर िदसेल ती मूत फोडणे हाच
आपला छं द आहे, अशी जी याची समजूत होऊ पाहत आहे– आिण भ याभ यांकडू न ितची जी
भलावणा केली जात आहे– ती मानवते या ीने मोठी धो याची गो आहे.
शतकाशतकांनी विचत िपढीिपढीलासु ा, जीवनात या पूजामूत बदलणे वाभािवक
आहे. अनािदकालापासून मानव हे करीत आला आहे. ान- िव ाना या क ा जसजशा वाढत
गे या, उ पादना या साधनांपासून भोवताल या सामा जक प र थतीपयत जसजसे
ांितकारक बदल घडत गेले, सृ ीत या वतः या थानाची मानवाची क पना जसजशी पालटू
लागली, तसतशी जुनी येये बाजूला पडू न, नवी येये ज माला आली. जु या िन ांचे साम य
नाहीसे होऊन न या िन ा व लत झा या.
इं जी अंमल सु झा यावर आप या समाजात हे थ यंतर फार मो ा माणात
घडले ; पण िटळक, आगरकर हे जसे कडवे मूितभंजक होते, तसेच ते डोळस मूितपूजकही होते.
एक कडे जु या जीणशीण िकंवा गती कंु िठत करणा या राजक य व सामा जक मूत वर
या
ं
हातांनी यांनी घाव घातले , याच हातांनी यांनी राजक य व सामा जक पूजामूत ची ाण ित ा
केली. याच ेपणाने यांनी नवी व ने पािहली, नवे रा पािहले , नवा समाज पािहला.
ाणपणाने यांनी न या िन ा कवटाळ या. यां यासारखे झुज
ं ार आिण अंतबा पिव असे नेते
लाभ यामुळे या काळात या सामा य मनु या या गुणांची सरासरीसु ा थोडीशी वाढली.

१४
पण आजची प र थती– वातं य आ यानंतर या तपातली प र थती– ददु वाने अगदी
िनराळी झाली आहे. िप ािप ांनी पािहले ले राजक य वातं याचे व न साकार झा यावर
सामा य मनु याला खरोखर नवे फुरण यायला हवे होते. या या मनात नवी येये, न या िन ा
यांची बीजे जायला हवी होती. न या मूत या पूजेसाठी तो उ सुक हायला हवा होता.
िनढळा या घामाची फुले घेऊन, या पूजेसाठी तो धावत यायला हवा होता; पण जे य
घडले ले आहे, ते अगदी िनराळे आहे.
या सामा य मनु याने जुने कृि म पािव य झुगा न िदले आहे; पण नवे अंतः फूितने
िनमाण होणारे पािव य याला अजून लाभले ले नाही. याचे दशन हावे, हणून तो फारसा
उ सुकही नाही. अ वल इं जीत देवावरली
ा मागे पडू न देशावर या भ ने ितची जागा
घेतली; पण आज ती भ देशात िकतीशा माणात आढळत आहे? याचे ा यि क पाहायचे
असेल, तर छो ामो ा पुढा यां या बंग यांपासून यां या बँकबुकांपयत, प कारां या
तोक ा अ ले खांपासून यां या प ात या लांबलचक जािहरात पयत, ु मने सू मदशकाने
याहाळीत बस या या सािह यकां या आवडीपासून मोबद याक रता चालणा या यां या

ग ीतु ीपयत, सामा य मनु या या सगारेटीपासून या या सनेमापयत आिण बायको या
अंगावर या तलम परदेशी कप ापासून या या पोरा या हातांत या आठ खून असले या
रह यकथेपयत कुठे ही नजर टाकावी!
१८५७ ते १९४७ या काळात जे पिव य कंु ड पेटले होते, या या वाला िवझून
गे या आहेत. मोठमोठे ॠ वज य कंु ड सोडू न दरू दरू िनघून गेले आहेत. उदा जगात नेऊन
सोडणारा या काळातला गंभीर मं घोष वातावरणात िवलीन झाला आहे. मग आहती कोण
देणार आिण कुणाला देणार! उरली आहे फ राख! आिण सव संकटे णाधात दरू करणारी
िवभूती हणून या राखेची िव करीत सुटले ले य मंडपातले ढ गी भटिभ ुक!

१५
यि सुख आिण यि वातं य या गो ी अ यंत इ आिण फार मह वा या आहेत, हे
खरे! पण या सुखाला आिण वातं याला इतरां या सुखाची आिण वातं याची बंधने असतात,
हे णभरही िवस न चालणार नाही. नाही तर रिशयात रा य ांती झा यानंतर घडले या एका
गो ीत या बाईसारखी समाजाची थती होते!
ितथ या रा य ांतीनंतर माणसांनी आिण वाहनांनी गजबजले या मॉ को या
र याव न एक बाई अगदी मधून हवी तशी चालू लागली.
पो लसांनी ितला कडेने चाल याची सूचना देताच ती उ रली,
‘आता मी वतं झाले आहे. मी हवे तसे चालणार! तु ही कोण मला हकूम करणार? मी
वतं झाले आहे!‘
या बाईचे पुढे काय झाले , हे मला माहीत नाही; पण आप या स या या सामा जक
मनाचा आिण सामा य मनु या या जीवनाचा कार या बाईसारखा होऊ पाहत आहे! माणसाचे
सुख ही गो अ यंत मह वाची आिण मोलाची गो आहे. पण कुणाही य ने सुखासाठी जी
धडपड करायची असते, ती इतर य
या सुखाला छे द देऊन न हे, तर यांत या येकाचे
सुख आप या सुखाइतकेच मह वाचे आहे, असे मानून! ज ेत या गद त येक मनु याने
दस
ु याला आपला ध का लागणार नाही, ही काळजी जशी यायला हवी, तशीच समाजा या
सव लहानथोर घटकांनीही आपले सुख हे दस
ु याचे दःु ख होणार नाही, अशी द ता घेतली
पािहजे! पण आजचा मनु य ती घे या या मनः थतीत नाही. हे त व ानच याला पटत नाही!
या या मनातली जु या मू यांची पूजा उधळली गेली आहे! न या पूजेची मूत अजून याला
िमळाले ली नाही. या न िमळाले या मूत साठी फुले वेचून ठे व याची भािवकताही या या
िठकाणी नाही. एखा ा घरातले मनु य गेले, हणजे या घरावर ती िविच िवष ण अवकळा
पसरते, ितने सामा य मनु या या आ याला आज ासले आहे, तो संपूणपणे बिहमुख होत आहे.
‘जे का रंजले गांजले ’ हा तुकोबांचा अभंग या या ीने शु थोतांड आहे! ‘कशाला उ ाची
बात’ हा याचा पिव महामं होऊ पाहत आहे. ब यावाईट मागाने जे जे शरीरसुख िमळे ल– मग
ते खानपानाचे असो, चुंबन-आ लं गनाचे असो अथवा लूट, खून अशा प तीचे असो– ते ते घेत
राहावे, कारण या जीवनात वासनां या तृ ीिशवाय दस
ु रे काहीही स य नाही, असे याला वाटू
लागले आहे. साह जकच कधी िवफल, िवमन क थतीत, तर कधी धुद
ं
थतीत तो
ं , बेबद
आला िदवस कंठीत आहे. या या जीवनाचे जहाज भोवताल या समु ात ड गरलाटांत सापडू न

हेलकावे खात आहे. थर हो यासाठी कुठे नांगर टाकावा, तर ते जहाज िकना यापासून फार
दरू -दरू खोल समु ात वाहत चालले आहे. शरीरसुख– अ धक सुख– नवे, नवे सुख– िमळे ल या
मागाने सुख– ही या अंतमनाची एकच एक घोषणा होऊ पाहत आहे.

१६
या कादंबरीतले कथासू फार जु या काळातले असले , ित यावर अ त
ु ाची थोडी छाया
असली, हे एका स ाटा या जीवनाचे आिण या या मान सक चढ- उतारांचे िच ण असले , तरी
‘ययाित’ हा आज या सामा य मनु याचा ितिनधी आहे, असे जे मी हणतो, ते वर लिहले या
अथाने. पुराणात या ययातीची अिनबध कामवासना िकती अमानुष व प धारण क शकते
आिण भोगा या समु ात मनु य िकती डु ंबला, तरी याची वासना कशी तृ होत नाही, याचे
िच ण आले आहे; पण आजचा मनु य केवळ अंध, वैर आिण ू र कामवासनेलाच बळी पडत
आहे, असे नाही! याचे सवच मनोिवकार अिनबध आिण अिनयंि त होऊ पाहत आहेत. या या
िविवध वासना उ छृंखल होत आहेत. यांि क जीवनाने याचे समाधान न केले आहे.
महायु ा या भीषण छायेखाली वावरणा या जगात तो राहत अस याकारणाने सुरि तपणा या
भावनेने या या मनातून पळ काढला आहे. यामुळे चोवीस तास कुठ या तरी फुस या सुखात
मन गुत
ं वून ठे व याखेरीज आनंदाचा दस
ु रा माग याला आढळत नाही. आ मानंद ही भावनाच
याला अप रिचत होऊन बसली आहे. अंतमुख होऊन एकांतात केले ले वतःिवषयीचे आिण
जीवनािवषयीचे िचंतन ही या या ीने मृगजळात लावले या क पवृ ा या फुलांची
वं याक येने गुफ
ं ले ली माळ झाली आहे! सुखांत, िवलासांत, उपभोगांत वतःला बुडवून
टाकायचे, दररोज प वा ांपासून पोशाखापयत न या-न या टु मी काढाय या आिण यां या
आ वादात वा दशनात िनम राहायचे, हाच याचा जीवनधम होत आहे. कुठ याही खोल
भावनेशी िकंवा उदा िवचाराशी याचा ढ प रचय होत नाही. मग एखा ा येयाशी जीव कंठ
मै ी होणे दरू च रािहले ! यागाची अपे ा करणारी कुठलीही िन ा या या मनात जत नाही!
जली, तरी ढमूल होत नाही. या आधुिनक मानवाचे आिण आ मलोपाने ासले या या या
यांि क शरीरिन जीवनाचे िच जोडने आप या अमहम या पु तकात आिण ए रक ोमने
आप या ऐहा एद गूब्, शह े सेती आिण इ द द दस् या पु तकांत मो ा सहानुभूतीने, पण
प पणे काढले आहे. ‘पण ल ात कोण घेतो!’ हे उ गार ह रभाऊं या काळापे ा फार िनरा या
आिण अ धक भीषण अथाने काढ याची पाळी आज आली आहे. ह रभाऊं या पुढील सम या
घरा या िकंवा ढ या िभंत तली होती. या न या रा सी सम येचे हात-पाय जगा या चार
िभंत पयत पसरले आहेत.

१७
आजचा मनु य अ धक सुखां या मागे धाव यात म आहे. ती जा तीत जा त माणात
िमळावीत, हणून तडफडत आहे. सुख आिण आनंद यांतला फरक याला कळे नासा झाला
आहे. कुठले ही शरीरसुख– मग ते जभेला चटका देत आप या खमंगपणाने ितला गुदगु या

करणा या उनउनीत बटाटाव ाचे असो अथवा दस
ु रे कोणतेही इंि यज य आिण इंि यिन सुख
असो– ते एकदा भोग याने, दहादा भोग याने, हजारदा भोग याने मनु य तृ होतो, असे थोडेच
आहे? उलट, ते िणक सुख जाता-जाता या- या इंि याला आपला चटका लावून जाते. या
चट यातून चटक िनमाण होते! मग गरज आिण चैन यांतले अंतर ओळख या या कामी मनु य
अंधळा होतो, कुठ याही िणक सुखाची चटक लागले ली सव इंि ये ह ी मुलां माणे या
सुखाची पुनःपु हा मागणी क लागतात. मग द ु च सु होते! णभर ते सुख यायचे, ते
संपले , क या यासाठी झुरत राहायचे, ते पुनःपु हा िमळावे, हणून धडपडायचे आिण ते सतत
िमळावे, हणून सू ासू मागाचा अवलं ब करायचा, हे मनु याचे जीवनसू होऊन बसते!
ययातीला देवयानी आिण शिम ा या दोन सुंदर त ण या सहवाससुखाचा लाभ झाला
होता; पण तेव ाने याची तृ ी कुठे झाली? इंि यसुखां या बाबतीतली िचरंतन अतृ ी हा
मानवी मनाचा अ यंत दबु ल भाग आहे. एका सा या उपा याना या ारे या सनातन सम येवर
बोट ठे व यातच महाभारतकारां या ेचे व प पूणपणे गट झाले आहे.

१८
‘उपभोग– अ धक उपभोग’ या ययाती या मागाने जाऊन मानव सुखी होणार नाही, ही
गो उघड आहे; पण याचा अथ येक मनु याने वैरा य वीकारले पािहजे,
चारी रािहले
पािहजे, सं यासी बनले पािहले , अमुक खाता नये, तमुक िपता नये, असा मुळीच नाही. सामा य
मनु या या जीवनात शारी रक सुखाला फार मोठे थान आहे. याला पोटभर भाकरी िमळायला
हवी, याला अंगभर कपडे हवेत, याला राहायला, लहानशी का होईना, पण व छ, नीटनेटक
जागा हवी. आव यक गरजा िनरा या आिण अनाव यक िवलास िनराळे . येक शारी रक गरज
ही जीवनाचा आधार आहे. येकाची ती गरज भागलीच पािहजे. येका या घरात जसा एखादा
िदवा असावाच लागतो, तसेच हे आहे; पण एखा ाने केवळ दशनासाठी अथवा
लखलखाटासाठी लाखो िदवे पाजळू नयेत, यांचा लोभ ध नये! लोभातून पाप िनमाण होते.
िहंसा, गु हा, पाप या एकापुढ या एक अशा पाय या आहेत. पापी मनु य सवयीने महापातकाला
वृ होतो. महापातक माणसाला अमानुष क न सोडते.
सामा य मनु या या सव गरजा चांग या रीतीने भागिव या जातील, तरच संतांपासून
पुढा यांपयत सव लोक ते नीितपाठ देत असतात, ते यां या गळी उतरतील. मनु य सुखासुखी
िकंवा सहजासहजी चांगला होत नाही. उपभोगाइतक यागाची वृ ी वाभािवक नाही. ती
सं कृतीने मानवाला िदले ली सवात मोठी देणगी आहे. माणसाला चांगले बनवावे लागते. तो
तसा बनला, तरी याचे चांगुलपण िटकवावे लागते. हणून या सव गो ना अशी सामा जक
प र थती िनमाण करणे हे सव काळी, सव े ांत या ने यांचे काम असते.
कमीत कमी शरीरसुख असला खुळचट दंडकही माणसावर लाद यात अथ नाही. मनु य
हा वभावतःच िवरागी नाही, तो भोगी आहे.
आहे, तो याला वतः या भोगा या मयादा
सदैव कशा कळत राहतील, हा! पूव धमाचे, नीतीचे आिण ई री
ेचे िनयं ण या या मनावर
होते. आता मानवतेचे, सामा जकतेचे, सहजीवनाचे िनयं ण ितथे आले पािहजे. पशुप यांना न
लाभले ली आ मक श आप याला िमळाली आहे, ही जाणीव या या अंतःकरणात
नंदादीपा माणे सतत तेवत रािहली पािहजे.

नैितक आिण सामा जक मू यां या घसरगुड
हा
ं ी या या काळात खरा मह वाचा
आहे. आकाशातले दीप मालवले , देवळातले तारे िवझले , हणून काही हरकत नाही. जोपयत
मनु या या अंतःकरणातली माणुसक ची योत काशत राहील, याचे डोळे येया या
ुवता याचा शोध करीत राहतील, संयम हणजे आपले वातं य गमावणे न हे, तर दस
ु या या
वातं याला अवसर देणे होय, हे तो िवसरणार नाही, तोपयत मानवाचे भिवत य भीषण होईल,
अशी भीती बाळग याचे कारण नाही.

१९
पण गे या अनेक वषात संयम हा श द आबालवृ ांना जुनाट वाटू लागला आहे. तो
जवळ-जवळ हा या पद झाला आहे. यि जीवनात आिण समाजजीवनात संयम हा फार मोठा
गुण आहे, हे आपण जवळ-जवळ िवस न गेलो आहो. जीवने छा व ित यातून िनमाण होणारी
भोगे छा ही मानवाची मुख ेरक श आहे, हे कोण नाकारील? पण ती सव वी अंधळी व
व छं द श आहे. ितचे िनयं ण करणारी कोण याही व पाची आ मक श आज आप या
समाजात अ त वात नाही. उलट, पूव या चार पु षाथाची जागा अथ व काम हे दोनच पु षाथ
कसे घेतील, याची काळजी गेली कैक वष आमचे अनेक पंिडत करीत आले आहेत! या दोन
पु षाथातील अथाचा पुर कारसु ा ही मंडळी नाइलाजाने करीत असावीत. सकाळी उठ यावर
पैसे टाक यावाचून उपाहारगृहात चहा िमळत नाही, हणून! या पंिडतांचे मत काही असो, अथ व
काम यां या वैर संचारावर आिण न वतनावर या समाजात धमाचे िनयं ण नसेल– मग तो
धम जु या काळ या ई र- ेसारखा अथवा कत यिन ेसारखा असो िकंवा न या काळात या
समाजसेवेसारखा अथवा मानव ेमासारखा असो– या समाजाचे अधःपतन आज ना उ ा
झा यािशवाय राहत नाही. ययाती या कथेची िचरंतन व पाची ही िशकवण आहे. भारतीय
समाजाला ितचा के हाही िवसर पडू नये, एवढीच माझी न इ छा आहे.

२०
ही कादंबरी ययातीची काम-कथा आहे, देवयानीची संसार-कथा आहे, शिम ेची ेमकथा
आहे आिण कचाची भि गाथा आहे, हे ल ात घेऊन वाचकांनी ती वाचली, तर मला आनंद
वाटेल. कला मक रंजन, भावनांचे आवाहन, सामा जक िशकवण आिण सू म िकंवा िवशाल
जीवनदशन अशा अनेक चढ या पात यांवर चांगली कलाकृती एकाच वेळी िवहार क शकते.
यांत या कुठ या पातळीला मी पश केला आहे, कुठ या पातळीला पश करायला मी
असमथ ठरलो आहे, ते र सकच सांगू शकतील.
कामवासना ही अ ा या वासनेइतक तच वाभािवक वासना आहे. अ ा या
गरजेइतक च आव यक गरज आहे. ितचे मानवी जीवनातील अ त व, ितचे स दय, ितचे
साम य ही सव मला मा य आहेत; पण मनु याची कुठलीही वासना, सदैव वासना या व पातच
रािहली, तर ितचे उ मादात पांतर हो याचा संभव असतो. ितला कोण या तरी बाजूने
उदा ाचा पश झाला पािहजे. काम ोधादी िवकारांकडे पाह याचा माझा ि कोन पूव हदिू षत

नाही. हे मनोिवकार आपले श ू आहेत, असे ाचीन काळी मानले जात असे; पण ते मानवाचे
िम आहेत, यां यावाचून यांचे जीवन नीरस होईल, याची प रपूण जाणीव मला आहे. तथािप,
कु ा हा माणसाचा अ यंत इमानी िम असला, तरी तो िपसाळला, हणजे याचा श ू बनतो!
तशी या सव मनोिवकारांची थती आहे. हणूनच वैयि क आिण सामा जक अशा दो ही
कार या जीवनांत मनु या या सव वासना एका मयादेपयत सुजाण प तीने तृ हो याची सोय
असली पािहजे आिण या मयादेनत
ं र या िनयंि त कशा करता येतील, याचीही काळजी,
य ने आिण समाजाने घेतली पािहजे. या बाबतीत ॉईडपासून िक सेपयतचे पा ा य
कामशा
काय हणतात, ते मला ठाऊक आहे; पण कामवासनेने काय िकंवा दस
ु या
कुठ याही वासनेने काय, मानवी जीवनात सतत वासने या व पातच कायम राहणे भय द
आहे. मानवी मनाची व जीवनाची रचना या गो ीला अनुकूल नाही. मनु याने मो ा क ाने
िनमाण केले ली सं कृती तर कंठरवाने या गो ीचा िनषेध करीत आली आहे. कामवासना,
कामभावना, ीितभावना आिण भि भावना ही या एकाच वासनेची मा माने अ धक सू म,
सुंदर, उ त आिण उदा होत जाणारी चार पे आसेत. या चारही पांचे जीवनातले असामा य
थान सामा य माणसाला सतत जाणवले पािहजे. या कादंबरी या काही वाचकां या मनांत,
अगदी अंधुकपणे का होईना, ही जाणीव िनमाण झाली, तर ती लिह याचे माझे म साथक
लागतील.

२१
िकती तरी वष िनरिनरा या कारणांनी मनात घोळत असले ली कादंबरी आज
हातावेगळी हो याचा योग येत आहे. कच, ययाित, शिम ा आिण देवयानी यांचा िनरोप घेताना
दरू देशी जाणा या ि य य ना िनरोप देताना मनाला जी हरहर लागते, ितचा अनुभव मला येत
आहे. िवशेषतः, िनरोप घेताना मन अ धकच याकूळ झाले आहे. १९१४ सालापासून ती माझी
जवाभावाची मै ीण झाली होती!
पण आयु या या वासात कुठे ना कुठे तरी आपणां सवा या वाटा फुटतातच! शेवटी
याला- याला आप या वाटेने पुढे जावे लागते. या जगात जवलग य चेसु ा िनरोप यावे
ै ाने मानसपु आिण मानसक या यां या
लागतात. अगदी अकाली आिण तेसु ा कायमचे! सुदव
बाबतीत एक गो श य असते, ही माणसे िचरिवरह झाले या ि य य सारखी जथून कुणीही
कधीही परतू शकत नाही, अशा काळनदी या पैलतीरावर गेलेली नसतात!
हणूनच शिम ा मला पु हा के हा तरी भेटेल, अशी मला आशा आहे. ती वान थ
झाली आहे, हे खरे! पण कथाकादंब यांना आव यक असणा या घटना केवळ नगरात आिण
राजवा ात घडतात, असे थोडेच आहे? या अर यात– संगी वान थां या आ मातही–
घडतात! कुणाला माहीत, ौढ शिम ा के हा तरी अचानक भेटायला येईल आिण आपले पुढले
अनुभव मला सांगेल. ती के हाही येवो! कोण याही पाने येवो! ितचे मी आनंदाने वागत करीन.
पु णे
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िव. स. खांडेकर

***

प्रीती हणजे काय? यौवन आिण स दया या मु शीतील सु गंधवे ल की वासना,
अहं कार आिण आ मपूजेत जले ली िवषवे ल? न हे ! ती आहे उदा क णा आिण
िनरपे आपु लकी या िशं पणानं बहरले ली अमृ तवे ल!

‘...या िच ात या वेलीवर नाना रंगांची फुलं उमलली आहेत. ीतीही या वेलीसारखीच
आहे, बाळ. ीती हणजे केवळ यौवना या ेरणेतून उ वणारी वासना न हे! या वासनेची
िकंमत मी कमी मानत नाही. सा या संसाराचा आधार आहे ती! पण या वासनेला जे हा
खोल भावनेची जोड िमळते, ते हाच ीती ही अमृतवेल होते. मग या वेलीवर क णा
उमटते, मै ी फुलते. मनु य जे हा - जे हा आ म ेमाचे कवच फोडू न बाहेर या िव ाशी
एक प होतो, ते हा — ीतीचा खरा अथ जाणवतो. या बाहेर या िव ात रौ - र य िनसग
आहे, सु द ु माणसं आहेत, सािह यापासून संगीतापयत या कला आहेत, आिण
महारो या या सेवेपासून िव ानात या संशोधनापयतची आ याची तीथ े ं आहेत.
‘पण हीच ीती नुसती आ मकि त झाली, आ मपूजेिशवाय ितला दस
ु रं काही सुचेनासं
झालं , हणजे मनु य केवळ इतरांचा श ू होत नाही; तो वत:चाही वैरी बनतो! मग या
वेलीवर िवषारी फुलांचे झुबके लटकू लागतात...’

