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पड-ा)या आत म.ढरांचे ब. ब. चे, कु 2ी भुंक3याचे, घो5ां)या खकाळ3याचे व एकमेकां)या मागे धाव3याचे,
धनगरण:नी पोरांना धपाटे घालीत कातव,याचे आवाज येतात. नंतर चार-दोन माणसं बोलत चाल,याचा
आवाज.
- काय खंडुबा, कु नीकडं िहकडं ?
- कोकनात न<हं का जायचं बकरी िघउन िहवा>यात.
- जागा बदालली आउं दा ? अगदी देवळा)या मागंच ियउन रािहलात ती.
- पूवा@पार)या जाAयाव पाझरतलाव नाय का झाला ? ही जागा बरी हाये िनपाळीची. कु िनकडं िनघालात
येरवाळी ?
- देवळात चाललोय. पुरान चालतंय दोन मिहनं.
- एक जागी राहनाराचं बरं असतं. आCहाला कु ठं काय देवाधमा!चं ऐकायसवराय िमळतंय.
- गूंधूळ घालताच कF.
- ित काय तुम)यावािन हाये का ? पोरं सोरं करGयात कायनूबायनू. आउं दा)याला काय घोडी नाचवायचाच नाद
धरलाय.
- बाबुराव, चला. नका िहतंच गHपा मारीत बसू.
- चला. बरं य खंडबा. या लौकर माघारी.
अरं गा)या (रं गमंचा)या) मKयावर पड-ापासून जविनके )या एकतृतीयांश अंतरावर पुरािणकबुवा पाटावर
बसले आहेत. Gयां)यासमोर चौरं गावर महाभारताची पोथी आहे. बाजूला धूप जळ,याचा सुगंध आहे. बुवा
पोथी)या पानांची खालवर करतात, सुहाMय मुन
े े समोर)या NोGयांकडे पाहतात आिण आGमिवासपूव!क
आOयानाची सुरवात करतात.
पुरािणक (डोळे िमटून, छातीशी हात जोडू न) : मूकं करोती वाचालं पंगुं लंघयते िगPर । यGकृ पा तमहं वRदे
परमानंदमाधवम् । ओsम् नमो भगवते वासुदव
े ाय । मूका करी जी वाचाळ लांघवी िगTर पांगुळ । कृ पा Uयाची
तया वRदे परमानंदमाधवा । Gया Nीकृ Vण भगवंता)या कृ पेने येथवर मजल गाठली. Gया)याच कृ पेने हे
महाभारताचे आOयान आपण पुरे करणार आहोत. महाभारताची कथा Cहणजे भगवान Nीकृ Vणा)या
गोकु ळात,या गाW)या गोरसासारखी. पिह,या धारे पासून Xचकर, मधुर, पुYी, तुYी आिण शांती देणारी. तरी
गोरसा)यासुZा नाना परी असतातच ना. िनरसं दूध, भाकरीसारखी साय आलेलं चुलीवरचं दूध, घ[ झालेलं
व5ा पाड3यासारखं दही, ते घुसळू न काढलेलं पांढरं शु\ लोणी.. जाऊदे.. कु णीकु णी मंडळी Gया गोरसा)याच
चतनात रं गून गेली तर.. महाभारताचं नवनीत Cहणता येईल असं जे आमचं आOयान लावायचं आहे Gयाला ती
मुकतील.
तर, काल आपण ऐकलं कF आंध>या धृतरााची इ)छा पुरव3यासाठी भगवंतांनी संजयाला aदb दृYी देऊन
Gया)यापाशी बसवलं आिण सांिगतलं कF, कु Xcे2ावर जे काही घडेल ते तू राजाला सांग. भगवंतांची सारी
िशYाई फोल होऊन उभयपcी युZाची तयारी झाली, भगवंतांनी पांडवांचा पc घेतला आिण शe हाती न
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धर3या)या अटीवर, Mवतः भगवंत अजु!ना)या रथाचे सारथी झाले. अहो, के वढं भाAय अजु!नाचं कF Gयc
परमेराचा अवतार Gयाचा सारथी झाला.
पण िवचार करा, मला पामराला वाटत आलं आहे कF अजु!नापेcासुZा यःकिgत ािणयोनीतले Gयाचे घोडे
अिधक भाAयवान होते. (अरं गा)या दोRही पाखांतून [वगांमधून] घो5ां)या टापांचा आवाज येतो.) अहो,
Uयां)या कपाळी हलhया जातीत,या सूतांचे फटके खा3याचं िलिहलेलं होतं, (घो5ां)या खकाळ3याचा
आवाज).. Gयां)या पाठीवर रोज रा2ी भगवंतांचा हात aफरावा.. काय ही लीला ! चौ-याiशी लc योन:त
हडू न मानवयोनीत जRम jयायचा, तप, साधना, भkF करायची अन् मsग कु ठं मुkFची वाट बघायची..
Gयाऐवजी नीचयोनीत जRम घेऊन खुl भगवंताकडू न सेवा jयायची याला के वढं भाAय लागलं असेल !
(घो5ां)या ेमालापांचा आवाज).. मला कु णी िनवड करायला aदली तर मी Cहणेन परमेरा)या आधी Gया
परम भाAयवंत अांचं दश!न मला अभाAयाला <हावं..
(दोRही पाखांतून दोन-दोन घोडे टाप टाप धावत येतात आिण पुरािणका)या दोन बाजूंना उभे राहतात.
पुरािणकाची धांदल उडते. हे काय झालं Gयाला कळत नाही. तो पळू न जायला पाहतो, तर दोRही बाजूंनी एक
एक घोडा आपलं तmड Gया)या मागं नेऊन Gयाला अडवतो. पुरािणका)या डाbा बाजूचा घोडा ेमानं आपली
हनुवटी Gया)या मानेवर घासायला लागतो. उजbा बाजूचा घोडा जुळलेले दात उघडे कnन आनंदाचे आवाज
करतो. पुरािणक मा2 लटलट कापत आहे. तेवoात, पुढे असले,या दोघांपैकF उजbा बाजूचा घोडा बोलू
लागतो.)
घोडा : वGसा, िभऊ नको, (पुरािणक त त प प करीत बोलायला पाहतो) तुझं अभाAयाचं भाAय उजळलं
असताना, िभqया भागूबाईसारखा भागतोस कशाला ?
पुरािणक : Cहणजे ? तुCही..
घोडा : काय आCही ?
पुरािणक : तुCही ते आहात ?
घोडा : कोण ते ?
पुरािणक : भगवंताचे, अजुन
! ा)या रथाचे घोडे आहात ?.. खरं च ?
घोडा : ‘खरं sच ?’ कोणतं युग होतं Gयांचं ? किलयुग?
पुरािणक : नाही, नाही, किलयुग अजून सुn <हायचं होतं..
घोडा : तरी आCहाला ‘खरंsच’ Cहणून िवचारतोस?
पुरािणक
रािणक : (एकदम लवून, अपराधाची cमा माग3याचा नमMकार करीत) नाही महाराज, िवास माझाच
माrयावर बसेना.. आप,यावर न<हता अिवास दाखवायचा.. (आप,यावरची बला लोकावर
ढकल3यासाठी बोलतो..) sा जमले,या मंडळ:ना िवचारा –
घोडा : Gयांना काय िवचारा ? आCही कोण Cहणून ? ( ेcकांकडे मोचा! वळवीत) मंडळी, सGययुगात,या कथा
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रोज तुCहाला सांगणारे हे. Gयांना आCही ओळखू येत नाही, तर तुCहा आयhया मंडळ:ना कसे ओळखू
येणार ? Mवतः भगवंताने तuार के ली होती अजु!नाकडं कF, माणसा)या कु डीत अवतरले,या मला, हे
भांबावलेले मानव ओळखत नाहीत. ती आCही Gया)या तmडू न आम)या कानांनी ऐकली आहे. आमचीही
तीच अवMथा आहे. Cहणून आमची ओळख आCहीच आता तुCहाला कnन देतो.
(घोडा चार पावलं पुढं येऊन ेcकां)या समोर उभा राहतो. Gया)या जवळचा दुसरा घोडा पटकन
Gया)याच माणे उभा राहतो. पुरािणका)या बाजूचे दोघे घोडेही Gयां)या मागेच उभे होतात.
कवायती)या िशMतीनं सारी रचना होते. चारीजण रथा)या जुवांना जोड,यासारखे aदसतात. पुरािणक
आपलं उपरणं सावरीत सुटके )या बरोबरच कु तूहला)या मुन
े े काहीशा सुरिcत अंतरावर उभा राहतो.
डाbा बाजूचा घोडा पुRहा बोलू लागतो.)
घोडा : तर आCही चौघे भगवंताचे घोडे. अजु!ना)या रथाचे अ. माझं नावपुरािणक (महाभारताचा आपला bासंग दाखवतो) : बलाहक.
घोडा (Gया)या चmबडेपणाने अMवMथ झा,याचे दाखवतो) : ते तुrयासारOया कथेक-यांनी aदलेलं नाव. आमची
आCही aदली-घेतली काही नावं असतील कF नाही ?
पुरािणक : cमा करा. आपण भगवंतांचे अनुvहीत. Gया अवMथेतली आपली नावं vंथावnन आCहाला माहीत.
पूवा!Nमीची नावं असतीलच..
घोडा : (पुरािणकाला जरा कर5ा आवाजात) आमची ही नावं तशी उराNमीचीही आहेत. ( ेcकांकडे) मी
काय Cहणतोय ते नंतर हळू हळू कळे ल तुCहाला. तूता!स.. एवढंच समजून jया.. माझं ना.. एsकs. काय?.. (मान
जराशी कलवून बाकF ितघांनाच कळे ल असा इशारा करतो.)
तीन घोडे : एsक.
एक : ( ेcकांना) आलं ना Kयानात ? एsक. (घो5ांना) आता तुमची पण नावं कळू -ा यांना.
घोडा : मी दोsन्. (Xबाबात पाय आपटीत) दन् दन् दोsन्. (मान अिजबात न लववता झोकात आप,या जागेवर
जातो.)
घोडा : (सग>या ेcकांचा अंदाज घेत, मऊ आवाजात) मी आपला तीन. (मान तीनदा वरखाली करतो) इन
मीन, तीsन. (अंग चोरीत मागे जातो.)
घोडा : (पिह,या ितRही घो5ांकडे नजर टाकFत, ताकदीने पण दबत येतो.) मला )यार CहनGयात. (आपलं
काही चुकलं नाही ना याची चाचपणी ितघांकडू न करीत मागे जातो.)
पुरािणक : (मागे जाणा-या चार ला) )यार Cहणजे चार नाव ना तुमचं ?
एक : (पुरािणकाकडं 2ािसकपणं पाहतो.) भगवंतानी आCहाला एक2 आणलं. मी wारके चा. मथुरेxन आले,या
गौळवा5ात माझे आईवडील मरे पय@त रािहले. मला सांदीपन:)या आNमात काही वष@ ठे वलं होतं.
ितथं माrयावर जे संMकार झाले Gयां)यामुळं मला एक हे नाव िमळालं.
दोन : आमचं घराणं गांधारातलं. महाराणी गांधार:)या eीधनात मी आलो. माझा बांधा आिण शkF पाxन
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अजु!नानं मला Mवतःकडं घेतलं. अजुन
! ाची िशकार माrयावाचून <हायची नाही. पुढं मग Nीकृ Vणानं
रथाची धुरा माrया खां-ावर aदली. गवताळ कु राणात चरायला जा3यापेcा रkाळ रणात लढायला
जा3याचा आनंद अिधक <हायचा मला. (एक )या बरोबरीनं रांगेत उभा राहतो.)
तीन : चेaद देशाचे नगरशेट गडगंज मालाचे तांडे दाही aदशांना पाठवीत. Gयां)याबरोबर शगn असताना मी
aफरलो. एकदा हिMतनापुराला आलो असताना नकु लदेवां)या मनात मी भरलो. हवं तेवढं b jया पण
याला मला -ा असा Gयांनी bवहार के ,यामुळं, मी पांडवां)या पागेत िशरलो. (दोन )या पलीकडे
थोडी जागा सोडू न उभा राहतो.)
चार : सूतांची जात मंजे रथ चालवनारांची. Gयां)यात,या येकानी बा ला न् आईला पाळ,यालं. मला वळान
तसं चांगलं लाव,यालं. पन सूतवा5ात मन रमाना. पहाटंsच यकaदिश पळालु. भीमदादांनी कानाला धnन
पागंsला बांधलं. जुवाला खांदा लावला कF यकटाच रथ वढायचो. Gया)या sािन aक&ातािन पुyzावर थाप
मारली. (तीन पासून ब-यापैकF जागा सोडू न पाय चाळवीत उभा राहतो.)
एक : पुरािणक, पटली ना सग>यांची ओळख? (पुरािणक संमतीची मान हलवतो.) तर मग करा तुम)या
आOयानाला सुरवात. मघाशी अजु!ना)या घो5ांचं पाघळू न वण!न के लंत. ते ऐकलं Cहणून आत आलो
आCही. तुमची काही अडचण होऊन देणार नाही. (Gयाला वाट दे3यासाठी थोडे पांगतात.)
पुरािणक : (पाटाकडे जात नाही.) नको, बसायला नको. आप,यासारOयां)या समोर पाटावर बसायचा
उZटपणा मी करणार नाही. उ{यानंच आOयान लावतो. पुराणाचं कFत!न होईल. अिधक काही नाही.
अन् पुढं पोथी असायचीही गरज नाही.
दोन : पोथी समोर असली तरी तुCही मनचं पण काहीही जोडताच कF. Nीकृ Vणा)या घो5ांचं नाही का, कु ठं
काय िलिहलंय पुराणात?
पुरािणक : (ओशाळवाणं हसतो.) लोकांना देवभkFला लावावं Cहणून सांगावं लागतं काही काही. (खाल)या
आवाजात) अन् दुस-या कथेक-यां)या वsर कडी करावी लागते कधीमधी.
एक : उ{यानं तर उ{यानं. चला करा सुरवात.
(चारी घोडे पुRहा रथाला जोड,यासारखे, अरं गा)या कण!रेषेवर उभे राहतात. पुरािणक उपरणं
ठाकठीक कnन Gया)या पदरानं तmड पुसून सुरवात करायला पाहतो.)
पुरािणक : (मघाचा आGमिवास हरवलेला. काही अMफु ट पुटपुटत घो5ांकडेच नमMकार करतो.) देवा, चुकत
माकत सांगेन ऐकू न jयावं. वेडव
ं ाकडं बोलेन, गोड कnन jयावं.
तीन : आCही कसले देव वोs. aकशनदेवाचे झालं तरी घोडेच.
पुरािणक : (दोRही गालांवर चाप|ा माnन घेत) नाही नाही देवा ! देवाचे भk –
चार : (तीन जवळ पुटपुटतो) भks? फटhयांचे धनी फks!
पुरािणक : (घो5ांकडू न ेcकांकडे वळत, हात हवेत aफरवतो. आता Gयाचा Mथायी भाव जागेवर येऊ लागतो.)
तर, महाराजा,जेह
े े कालाचे ठायी, दोRही डो>यांनी आंधळा, राजा धृतरा संजयाला Cहणाला, बोल,
काय झालं कु Xcे2ावर. मंडळी, संजय मोठा चतुर होता. राजाला काय ऐकावंसं वाटतंय Gयाला माहीत
होतं. Gया)या लेकां)या बाजूची मोठी मोठी नावं Gयानं धडाhयानं सांिगतली.. भीVम, ोण, कण!, कृ प..
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दोन : अGथामा सांगा, अा)या ताकतीचा माणूस..
एक : }ा~णपु2 असून.
चार : घो5ां)या घराRयाचं नाव hयेलं. (खाटकन टाप वाजवतो.)
(पुरािणकाला अशा िवcेपांची सवय नाही. Gयाची चुळबूळ होते. पण तेवoात आिलया भोगासी सादर
होऊन तो मोहरा बदलतो.)
पुरािणक : देवा, असंच चुकलं माकलं सुधाnन -ा.. संजय Cहणाला राजा, भीVम आजोबांनी सहासारOया
आवाजाचा शंख फुं कला.. ततः ेतैर् हयैर् युkे महित Mयंदने िMथतौ- नंतर पांढ-या शु\ चार
(घो5ांकडे हात दाखवतो) घो5ां)या Mथात बसून..
एक : आCही, आCहीच होतो Gया रथाला. पांढरे शु\ चौघेजण. (Gयाचे डोळे चमकतात.) बघत राहायचे सारे
लोक. (चौघेही अात शkFनं भार,यासारखे, रथा)या धुरांना नेट लाव,याचा अिभनय करतात.)
के वढा रथ तो. पण भगरीसारखा पळवायचो आCही.
दोन : आCही दोघं पुढे. आपोआप लोक वाट कnन -ायचे. Mवतः Nीकृ Vणानं तुरे खोवलेले असायचे आम)या
डोhयात.. अन ते तुरे हदकळायचे आम)या चालीनं.
तीन : बतेक भार पेलायचो आCही दोघं, मागची धुरा आमची. तराजू)या दांडीसारखी सरळ. ितला खांदा
देऊन दोन-दोन कोस धावलो तरी खूर भुईला टेकायला नाही. चार घोडे, दोन वीर, एक रथ, सातजण एक
होऊन जायचे..
चार : अन रतावला माXती? (पुरािणक चार)या आठवणीचं कौतुक करतो.) Gयो आठवा. Gयालाबी आठवा.
आCहाला कु ठं बी पाठवा. धुमाट रथ Rयायाचो. लगाम मंजी तmडातला दािगना. कास-याची वादी
अंगाला लािगना. कधीतरी बसला aक&ाताचा फटका, कF aदलाच बघा रथाला झटका..
(पुरािणकही या आठवां)या धारे त वाहवून हाताने रथ चाल,याचं दाखवीत आहे. एक- दोन- तीनचारांची चाल धाव होते आिण हळू हळू मंद होऊ लागते. पुरािणकाला पोथीतला कथाभाग आता
सलगपणे सांगणं कठीण <हायला लागलंय. घो5ांची चाल कमी होताना पाxन तो ेcकांकडे वळतो.)
पुरािणक : जेह
े े कालाचे ठायी. तो महावीर अजु!न रथात आहे, खां-ात ते चंड टणGकार करणारं गांडीव
धनुVय आहे, पाठीवर अcय बाणांचा भाता आहे. छाती फु गली आहे, दंड फु रफु रताहेत- असा तो अजु!न..
आप,या सारयाला Cहणजे Gयc भगवंताला सांगतो आहे, कृ Vणा, रे अ)युता, (चालीवर) दोRही सैRयांमधे
माझा रथ नेऊिन थांबव । (थांबव शद ऐकताच चारी घोडे एकदम थांबतात. पुरािणक खूष होतो.) आिण
(घो5ांकडे हात कnन) यांचा तो रथ भगवंतांनी दोRही सैRयां)या मधे थांबवला.. आिण अजु!नाला Cहणाले..
बघून घे हे सारे कौरव, जमा झालेले लढायला. अजुन
! ताडकन उभा रािहला, एकच नजर Gया सेनेवर टाकली.
आिण Gया अठरा अcौिहणी सैRयात Gयाला aदसले.. वडीलधारे , सोयरे धायरे, आजे-नातू, मामे-काके , गुn-सखे.
तीन : नाही aदसले Gयाला.. जे aदसले आCहाला.. (पुरािणक धा बस,यासारखा थांबतो.) वडीलधारे आमचे,
मामे, काके , सखे.. अकरा लc iशी हजार नउशे iशी फk.
पुरािणक : (काय बोलावं हे न समजून) मी नाही समजलो..
एक : (तीनकडे ितरHया नजरेने पाहत) समजेल हळू हळू . चालू -ा तुमचं.
तीन : हो, चालू -ा.
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पुरािणक : (चेहरा जरासा उतरलेला) आिण ते सारे पाxन अजु!नाचा गळाठा झाला.. तmडाला कोरड, अंगाला
घाम, गळाले धनुVय.. Cहणतो, (रडhया आवाजात) कृ Vणा, कसं रे यांना माn? कसं हे पाप कn ?
कु लcय होईल, संकर होईल, िपतर सारे जातील नरकात, Gयांना कोण देईल पड न् पाणी..
दोन : मुलगे नसतील. मग करतील, मुलगा <हावा Cहणून, अमेsध. (एक Gया)याकडं बघतो.) चालू -ा तुमचं.
पुरािणक : (ही िपडाच झाली असा भाव) नाही, तो अमेधाचं नाही बोलला.
दोन : बरोबर. तो नाहीच बोलला. मी मनात,या मनात बोललो होतो.
पुरािणक : (आपण जक,या)या खुषीत) अजु!नाला कु णा)या मनातलं बोलणं नको होतं, भगवंताचा उपदेश हवा
होता. Cहणून तो बसला Gयां)या पायाशी. (चेह-यावर िMमत येतं.) Nीकृ Vण Cहणतात, अजुन
! ा, अरे
िहजडेपणा नको कn.. तुला शोभत नाही हे.. अरे, तुझा धम! काय ! लढाई कर, चsल.
दोन : (एकटाच जुवाला जोर लावतो) पुढाई करायला चाललो होतो. पण हे ितघं जागेवरच खूर रवून. रािहलो
उगी. एवoा खुणा कळतात आCहा घो5ांना.
पुरािणक : कृ Vणदेव घो5ाला न<हते सांगत, अजु!नाला.
एक : पण सरावानं दोघांचीही भाषा कळत होती आCहाला. आCहा घो5ांची बुZी काही कमी नसते. Cहणाले
कF नाही भगवान पुढे, बुZौ शरणमिRव)छ – बुZीला शरण जा.
तीन : तराजू)या दांडीसारखी बुZी समतोल ठे व.
चार : म<हा)या गाळात खुतन
ू देऊ नको बुZी. (थोडा अगाउपणा कnन) बुZीला शरन जा, चालू -ा तुमचं.
पुरािणक : (या चौफे र ह,,यानं काहीसा चीत होऊन नकळत हात जोडतो.) अहोs Gया अजु!नासारखं मीसुZा
तुCहाला िवचारतो. का माrया बुZीला वांKयात पाडता? माझं क,याण होईल असं, एक काहीतरी
सांगा.
एक : (पुरािणकाची नल करीत) असं अजुन
! ानं Cहट,यावर भगवान Cहणाले, य करा.
दोन : अमेsध ! घोडे बळी -ा. चांsगलं जवाsन..
तीन : आधी खुशाल हडू -ा, गावोगावा)या शेतात. खाऊ -ा Gयांना, वाटेल ते पीक. होऊ -ा Gयांना, माजलेले
बलदंड.
चार : काढू -ा बाहेर, लाबंलचक – (लांबलचक जीभ बाहेर काढतो आिण कचकन चावतो.. लगबगीने) चालू
-ा तुमचं.
पुरािणक : ( ेcकांकडे तmड aफरवून) चालू -ा काय, यांचं तmड ? वाटलं न<हतं असतील हे इतके धम!लंड.
(सावnन) Gयc भगवंताचे शद आप,या कानांनी ऐकलेले हे हयाGमे. पण करतील काय ? Nीकृ Vण
Cहणूनच गेले. – अजु!ना, कृ त यािRत भूतािन. आप,याला समजेल अशा भाषेत सांगायचं Cहणजे,
सगळे जातीवर जातात. यांनी यांचा धम! पाळला, आCहाला आमचा पाळला पािहजे. तर, पुढे चलू या.
भगवान Gया कुं ती)या पुताला Cहणाले, अजु!ना, हा कम!योग मी पिह,या थम िववMवानाला Cहणजे
सूया!ला सांिगतला. (एक आिण चार ऐकू ये3याएवoा मोzानं हसतात. पुरािणक काहीसा िचडू न
बोलतो) यात काय झालं हसायला ? न<हतं Cहणाले असं ? ऐकलं होतं ना तुCही ?
एक : (शांतपणे) Cहणाले होते. आCही ऐकलं होतं. Cहणूनच हसलो.
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चार : (खोडकर पोरा)या अिभमानानं) तवासुधा हसलो <हतो. aक&ाताला ऐकू न<हतं गेलं.
पुरािणक : आता बरीक हl झाली. का असे वागलात?
एक : िवचार करा.
चार : बुZीला शरन जा.
एक : चार, मला बोलू दे बघू. हा कम!योग पिह,या थम सूया!ला सांिगतला. काsय के लं सूया!नं तो ऐकू न?
पुरािणक
रािणक : ( ेcकांना) अहो, भगवंता)या बोल3यातलं nपक समजून jयायला लागतं. सूय!दव
े Cहणजे
कम!योAयाचं Uवलंत, (हा शद सुच,या)या खुशीत) अगदी Uवलंत उदाहरण! रा2ंaदवस, (एक कडे
बघत) हो हो रा2ंaदवस, जगाला काश देत aफरायचं, (चारी घोडे हसतात Gयामुळे Gयाचा ओघ
एकदम थांबतो, चेहरा कसनुसा होतो.)
दोन : रथात बसून ! लालबुंद गोळा रथावर लादला कF संपला Gयाचा कम!योग !
तीन : धनी लोळा, सारथी पांगळा ! रथ िनखळ सोRयाचा, Gयाचे िखळे चंतारे , दोरसुZा सोRयाचे..
चार : Gयाला अधां2ी पळवायचं काम मातर घो5ांचं ! दोन नाही, चार नाही, सात घोडे लावले ! जग
ज,म,यापासून धाव धाव धावले, कधीच नाय कावले !
एक : Cहणून आCही हसलो ! nपक समजून jयावं लागतं ना पुरािणक.. nपका)या पोटातलं nपकही समजून
jयावं लागतं. चालू -ा तुमचं.
पुरािणक : (नाइलाजानं सुरवात करतो) यांनी Gयc ऐकलेलं. आCही िलिहलेलं वाचणारे . पोथीत आलं तेवढं
सांगणारे . भगवान Cहणाले, तोच कम!योग िववMवानानं मनूला, मनूनं इवाकू ला सांिगतला.
भगवंतापासून माणसापय@त कम!योग आला. पण माणूस Cहणजे ब-यावाइटांचा काला. कम!योगाचा
उपदेश Gया)यावर सरMवती)या लmoासारखा आला.. पण कालांतरानं माणसा)या िवMमरणा)या
वाळवंटात लु झाला.
एक : दुसरं होणारच होतं काय? माणसांची सरMवती िजभेवnन ओघळते. आिण मुळात Uयांनी कम!योग
नुसताच ऐकला. आचरला नाही, Gयां)याकडू न िशक,यावर, िशकणारे तरी कसे आचरणार? कम!योग खरा
ऐकला तो आम)या पूव!जांनी – कारण ते रा2ंaदवस Gयाचा काश जगाला दाखवीत aफरत होते. Gयां)याकडू न
जर माणसांनी तो घेतला असता तर भगवंतांना अशी हळहळ करायची पाळी आली नसती. (पुरािणकाला) होय
कF नाही?
पुरािणक : (तोही माणूसच, घो5ाचं Cहणणं ऐकायला जरा जडच जातंय Gयाला.) Cहणून भगवान Cहणाले, हे
अजु!ना, आज मी हा योग तुला पुRहा सांिगतला. हे असं Gया परमेराला पुRहापुRहा करावं लागतं.
पTर2ाणाय साधूनां िवनाशाय च दुVकृ ताम्.. साधूंचे संरcण, दुYांचे िनदा!लन, ते कर3यासाठी आिण
ख-या धमा!ची Mथापना कर3यासाठी युगीयुगी मी पुRहा जRम घेतो. Gयाचसाठी कृ Vण अवतार झाला.
Gया अवतारात सगुणी माणसांना वाचव3यासाठी आिण दुगु!णी माणसांचा नाश कर3यासाठी, काय
काय Cहणून के लं नाही Gया भगवंतानं.. (घो5ांकडं हात दाखवून..) यांची सेवासुZा के ली (हे सांगताना
सुXवातीचा भिkभाव बराच ओसरला आहे.)
तीन : फु sट असं वाटतंय ना तुला? (रागानं Gयाला पुढचं सुचत नाही.)
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दोन : अरे मूढा, कारण आCहीच खरे कम!योगी होतो - अजून कळलं नाही का तुला?
चार : इराटा)या दारात अजुन
! आरदना-यावानी नाचत <हता त<हा आन आता िहज5ावानी बसून रािहला
त<हासुधा आCही फु रफु रत <हतो..
पुरािणक : (गभ!गिळत) मला तसं काही Cहणायचं न<हतं तुम)याबlल. sा जमले,या मंडळ:ना कळायला हवं
कF भगवंताचा जRम काय, कम! काय, aदb Cहणजे अगदीच aदb असतात. Gयांना हे सगळं माहीत नसतं Cहणून
सांगावं लागतं. आता हेच बघा. sां)यातले कोणीकोणी Cहणतात, कशाला बाबा हे फरक – हा }ा~ण, हा
cि2य, हा वैय न् हा शू? अरे ss, माहीत नसलंs तर माहीत कnन jया.. Mवतः भगवंतांनी सांगून ठे वलंय.
(सुरावर) चातुव!3य! मया सृY ं गुणकम!िवभागशः । (एक मान डोलवू लागतो) तMय कता!रमिप मां
िवKयकता!रमbयम् । (एक कडे पाxन आपण जकली असा भाव bk करतो.) अरे ही चार वणा@ची bवMथा
Mवतः भगवंतांनी घालून aदली. आिण कशीs? गुणकम!िवभागशः.. Uयाचे Gयाचे गुण काय, कम! काय, िवभाग
काय सगळं बघून Gयाचा वण! कोणता ते भगवान ठरवतात. कम! Cहणजे काम हे तर जाणताच. पण ारध
कम!सुZा असतं. Gया)या अनुरोधानंसुZा तुमचा वण! ठरतो.
एक : (एकदा पुरािणकाकडं संमतीनं, मग घो5ांकडं अिधकारानं, नंतर ेcकांकडं आGमिवासानं पाहतो.)
आिण Gयांनी पुढं सांिगतलं, जे आCही Gयां)या मुखातून ऐकलं, ते असं कF, अजु!ना, हे सगळं कnनही मी
न करणारा असतो हे तू जाणून घे.
दोन : कारण ते अजु!नाला माहीत न<हतं. आCहाला आधीच माहीत होतं. (एक चमकतो.)
तीन : Gयाचं काय आहे, दोन वMतू तराजूत तोल,या तर पारडं खालीवर होणारच कF नाय? ते<हा आCहाला
जे<हा एका दावणीला बांधलं Gया वेळी auदेवानी पागनीसाला समजून सांिगतलं होतं.
चार : Gयांची भाशा आमाला कळायची अन आमची Gयानला कळायची. तवा ते Cहनले हे बsघ.. हे चारी
घोडेच.. पन )यार घरचे )यार. Gया Gया घरचे वान नाय पन गुन घेऊन आ,याले. तवा Gयानला चार नावं
-ायची. बराच खल झाला Gयांचा. पन नुसGया नावावरनं, ही आता Cहनलं तसं, हलकं भारी कसं व कळायचं?
Cहनून Cहनले sानला आकडं -ा.
एक : मघाशी Cहणालो होती कF नाही, समजेल तुCहाला का आमची नावं अशी ते. (पुरािणक मान डोलवतो.)
मी सांिगतलं ना मी आNमात वाढलो. Gयामुळं मला अंक िमळाला एक.
चार : (एक ला) ती मागून. पिह,यानी काय झालं, पागनीस Cहनलं, Uयाचं Gयाचं आधी गुन बघा. Cहनून
सम-ांला दुस-या घो5ां)या संगं रथाला जुडून पळावलं. तर मी काय कु नाला आवारलो नाय. कसा व
आवरं न. ,हानपनापासून शीकच जर सूत-वा5ातली, तर पुढंच -हानार मी सम-ां)या. तवा पागनीस
Cहनलं, sाला माग,या जो|ाला जुपा. आन Cहनले sाला पैला Cहना. ितनबा झाला दुeा, दोनबा
मंग ितeा आन येकाजी झालं चवथा. (एक चा चेहरा उतरतो.)
एक : नंतर कृ Vणदेव आले आिण ही नावं Gयांनी ऐकली. Uयांनी Mवतःच सारी bवMथा माणसांनासुZा घालून
aदली होती, Gयांना ही नावं चांगलीच खटकली. ते काय Cहणाले ते सांिगतलं तर पुरािणक,
आGमMतुतीचा दोष येईल माrयावर.
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दोन : नका घेऊ तो दोष तुम)यावर. Nीकृ Vण Cहणाले, अहो, वणा!नां }ा~णो गुXः । तर असं गुn)या घरी
वाढले,या घो5ालासुZा ‘चवथा’ Cहणायचं बरोबर नाही होणार. Gयाची पायरी अशी खाली आणून
नाही चालणार.
तीन : ते<हा Gयांनीच सुचवलं, असं करा. Gयांना नावासाठी अंक -ा, uमांक देऊ नका. Cहणजे चौथा होईल एक,
ितeा होईल दोन, दुeा Cहंजे मीच कF झालो तीन.
चार : मी पिहला होतो Gयो झालो चार, करमाचा आकडा गेला अन sो आकडा कमा!ला आला.
एक : चार, अजूनी तुला नीट समजलं नाइये असं मला वाटतं. धुरेची जागा तुझी तीच रािहली, हो कF नाही !
चार : रािहली ना, समदं वझं वढायला.
तीन : सगळं नाही बरं का चार! अध@ ओझं मी ओढतो.
दोन : तुrयापुढं मी असतो, तो काही नुसता नावाला नाही. मी पण ओढीत असतो. अन् लcात ठे व, श2ूचे बाण
येतात, माrयावर. तुम)या रcणाची जबाबदारी िनभावतो तो मी.
एक : अन् चार, तू सारया)या सग>यात जवळ असतोस. पुyzावर थाप िमळते ती तुला, मला नाही. पुढं
राxन aदशा देतो मीच. समजा, मी अडेलतटू झालो.. काय होईल तू आटािपटा कnन?
चार : पुyzावर थाप ! xः सारयाची थाप कवाकवाच िमळती, तुrया भुलथापा मातर पिहला झालतो
तवापुन ऐक,यात. आधी माझी जागा पागनीसानी उजbा हाताला ठरावली <हती, हाय का नाय? तू काय
Cहनलास? ‘चार, असं उजbा बाजूला रािहलास तर थाप पडंल डाbा पुyzावर. तसं कशाला, तू ये माrया
मागं. मंग उजbा पुyzावर ियईल थाप.’ मला खरं वाटलं. तुला, ताकतीचा वढनार तुrया मागं पायजे <हता
Cहनून ही थाप मारलीस तुवा.
पुरािणक : (एक ची बाजू उचलून धरली पािहजे हे जाणवून) छे छे, चार, मी सांगतो काय झालं असेल ते. तू
पिहला होतास ते<हा Uया aदशेनं मोजावं लागायचं Gयाच aदशेनं एक पासून मोजायचं Cहटलं तर तुझी
जागा बदलायलाच पािहजे होती.
चार : (आता पुरता गmधळला आहे) बुवा, जातीला जात वळाखती CहनGयात ना तुम)या मानसांत. तसं तुमचं
चाललंय. (उपरोधानं) चालू -ा तुमचं.
पुरािणक : ( ेcकांकडे) ऐका मंडळी. मघापासून सांगतोय मी, nपक समजून घेतलं पािहजे, रथाला दोन
घोडेसुZा पुरले असते. तरी भगवंतांनी चार का जोडले? nपक समजून jया. हा समाज नीट चालायचा
तर Gयात चार वण! पािहजेत.. गुणकम!िवभागशः.. समाजरचनेचं ते महान तव वMतुnपानं माणसां)या
समोर उभं कर3यासाठी रथाला चार घोडे लावले. साहिजकच Gयांची जोडणी कशी करायची हा
गुंतागुंतीचा  झाला. मोजायचं ते उजवीकडू न का डावीकडू न हाही एक ितढाच होता कF नाही. अहो
जानवं उजbा खां-ावnन घालायचं का डाbा, अस,या गोYी ठरव3यासाठी शंकराचाया@)या समोर
शाeाधार होतात. हे काय सामाRय

 आहेत का ?

दिcणा सुZा आपण देवाला सुलटी तर

मयताला उलटी घालतो. ते<हा पिहला पिहला का चौथा एक हे ठरवताना करावी लागली थोडी
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अदलाबदल तर चार नी यवढी खळखळ नाही कn. (एक मान डोलावतो.) उलट Gयािन समजून
jयायला पािहजे कF माणसातली पTरपाठी भगवंतांनी जनावरातसुZा आणली.
चार : आन आम)या कपाळाव डाग aदलं. (कपाळ पुढं कnन दाखवतो.) बघा.. )यार. मानसां)या कपाळाव का
व डाग देत नाई बुवा?
एक : चार, अरे आपण सगळे पांढरे .. ओळखायची काही खूण तर असावी कF नाही ?
चार : आईला कसं वळखू यायचं रं आपुन? तू काई सफाइ देऊ नको. aक&ात मस खरारा करायचा आप,या
सग>यानला. पन हे सगळं फोडाफोडीचं काम Gयाचं. वर मघाशी sे Cहनलं तसा, कnन सवnन
नामािनराळा.
पुरािणक : हे असं होतं. शाe नीट समजावून सांगायला गेलं तर माणसांनासुZा नीट कळत नाही तर
घो5ागाढवांचं काय! (दचकू न बोलायचा थांबतो. गडबडीनं मागं सरतो. Gयाला काहीतरी aदसलंय.
काय ते Gयाला समज3या)या आत एक घोडी धाडधाड आत येते.)
घोडी : ए बुवा, गाढवं कु नाला Cहनतो? sा माrया लेकरांला? (चारी घोडे माना खाली घालून उभे राहतात.)
पुरािणक : (घो5ांना दमात jयायला लागलो नाही तो ही नवीन बला कु ठू न आली असं वाटून सबुरीनं jयायला
बघतो. तmडावर सािवक भिkभाव आणून) नाही माउली, हे Gयc पुXषोमाचे अ आहेत हे काय
मला माहीत नाही ? Gयांची आई Cहणजे Gयc कृ ितमाता. अहाहा, काय कृ तीची माया,
घोडी : आईची माया लेकरांवर नाय तर काय बुवावर <हइल का सांग. (Gया)या तmडाजवळ तmड आणीत
मोzानं खकाळते. पुरािणक गडबडतो. एक Gयाला सावरायला बघतोय. चार हसतो.)
पुरािणक : (हात जोडीत) नाही नाही माते, मीही तुझे एक लेकnच. माते वडवे, तू Mवतः िववMवानाची पी,
Gयानं कम!योग पिह,यांदा सांिगतला. या तुrया लेकरांनी तो Gयc आचnन दाखवला Cहणून तो थोडाफार
जगात Tटकला. (घोडीला हे काही समजत अस,याचे aदसत नाही. हा काकु ळतीला आ,याचं पाxन ती काहीशी
मवाळते मा2.) माते वडवे, तुrयाच पोटात अी वाढला..
घोडी : (एकदम खवळते) माrया पोटात आग पडायला काय झालंय ? भरपूssर खायाला घालतु ना िबचारा.
एखां-ाचं खाउनिपउन भलता आळ िघउ नाही कु नावर.
पुरािणक : मी पुराणातलं सांगत होतो..
घोडी : मी बी कु रनातलंच सांगत <हती. आउं दा पाऊसपानी चांगलं झालंय, लईs चांगलं गवात आलंय. sाs
कार|ांलाच माज आलाय. चरायचं टाकू न पळू न आली.
एक : (आपलं बग फु टतंय असं वाटून) बुवा कथा करतात. कथेत घो5ांना फार मान aदलाय.
पुरािणक : (लगबगीने) हो ना. यां)या खां-ावर Mवतः भगवंतांनी रथाचं जू aदलं.
घोडी : जू? कवा? धनगरांचा सवसार नेGयात वाxन sे. पन ती टांAयाची घोडी आम)यातली न<हत.
पुरािणक : (िवनोद करायला बघतो) उMमानभाई)या टांAयाचं घोडं न<हे, अMमानात,या देवा)या रथाचे घोडे
ना हे. अहो देवानीच सांगन
ू ठे वलंय, (सवयीनं ेcकांकडे वळतो) उैःNवसं अानां िविZ माम् अमृतोवम् ।
अजु!ना, घो5ांमKये मी उैःNवा आहे. समु घुसळू न अमृत काढलं ते<हा हा घोडा िनघाला..
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घोडी : आता गं बया ! नवालच झालं. अंव, धनगरनी रोज डेराडेरा ताक घुसाळGयात Gयातनं घोडमुंगीसुधा
नाय िनघाली कधी. (चारी घो5ांची चुळबूळ चाललीये.)
पुरािणक : (आप,याजवळ सग>या शंकांची उरं आहेत या िवासानं, पण घोडीला टाळू न ेcकांकडे मोहरा
ठे वीत) नावसुZा कसं बघा.. nपगुणाला साजेसं. उैःNवस्.. Cहटलं तर कान उं च कnन, टवकाnन
कानोसा घेणारा.. (चारी घोडे कान टवकारतात. काही धोका आहे असं वाटून घोडीही कान टवकारते.
काही नाही Cहट,यावर कान पाडते. घोडे मा2 कमा माणे सmग वठवताहेत.) नाही तर, उं च
आवाजात खकाळणारा (चारी घोडे एकदम खकाळतात. घोडी कावरीबावरी होते. पुरािणक खूष.)
घोडी : देवावािन गप बसायचं ित िखकाळायला काय झालं तुCहाला? आं? का वंs बुवा, कथंsतली घोडी
असली कसली खोटी खोटी. ख-या घो5ांची मािहती हाये का नाई तुCहाला.
पुरािणक : नाइ मंजे, घोडं ठे वायचं आCहाला परवडतंय कु ठं . कथेत,या घो5ांना के वढा मान आहे हेच मी या
तुम)या पुतांना सांगत होतो.
घोडी : सुतात हायेत तवर पुतं Rहायतर हायेत भुत.ं काइ घेतलं का तुमचं तरी नीट ऐकू न.
पुरािणक : काही तसं काही असं. पण मी समजून सांगत होतो Gयांना. आता हाय िवषय चालला होता.. एक
दुस-याxन वरचढ कशाला ?
घोडी : sे पुसत <हते तुCहाला?
चार : मंजी Gयाचं काय कF मी सग>यात थोरला असून –
एक : मी सग>यात पुढं का?
घोडी : आन sा sां)या भांडनात, बुवा, तुमीबी शग मुडून शगरांत िशरला <हय?
पुरािणक : देवाचे घोडे Cहट,यावर आCहाला Gयांची सेवा के लीच पािहजे. जRमभर Uयांची कथा सांगत आलो
Gयांचं दश!न झा,यावर उ,हास वाटला. तुCही आ,यावर तुमचीसुZा नाही का भाकना के ली.
घोडी : (खदाखदा हसते) अवं ही यवांढलं घोडं झालं तरी मानसावािन भांडsGयात आन तुमी Gयांचं ऐकsता. sे
देवाचं घोडं मंजी काय? तुम)यासारOयाला मी फसवायची नाय. धनगारांचा सवसार sा मुकामावनं
Gया मुकामाला Rयायचा असतो ना, तवा Gयांचं -ाव दर बारीला यकाच घो5ावर लादGयात. Gयानला
CहनGयात देवाचं घोडं. मंजी sे -ेवाला वाxन RहेGयात ही खरं . पन घोडं ित घोडं आन मानुस ित
मानुस. आता, येकयेक धनगरीन नुसती कलाकलाकला करती. मी तशी वागली तर सोभून aदसलं का,
सांगा बरं . (उरासाठी थांबते.) सांगा ना ?
पुरािणक : घोडीमाय, माणसांना तुम)याइतकं शहाणपण आलं ना, तर आCहाला कथापुराण करायचीसुZा
गरज नाही.
घोडी : आम)यात कु ठं असतंय व कथा न् पुरान. मीच बघा. चार वसा!त ही चार लेकरं झाली. आझूनबी होतेत.
चांग,या घरी रािहली, देवाची घोडी झाली. चार-चार मिहने आम)यासंगं रािहली हेलपाटं घालीत.
Cया का sां)या बापांनी कथा न् पुरानं सांिगत,यात <हय sानला?
पुरािणक : ारध कम! काहीही असलं तरी िनGयकम! चांगलं िमळालं Gयांना. देवांना वाxन Rयायचं Cहणजे
राजयोग घडला यां)या हातून.
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दोन : राजयोग ! ईकात सांगायचे भगत आम)या भाळी राजयोग आहे Cहणून. कपाळी आला फk हा
आकडा.. (मान थोडी लववून ेcकांना aदसेल असा आकडा दाखवतो.)
पुरािणक : (bGययाला न जुमानता) देवाला यांनी वािहलं आिण Gयाचं फळ Cहणून भगवंतांनी सांिगतलं,
योगcेमं वहाCयहम्.. तुrया योगcेमाची काळजी मी वाहतो. तुrया Cहणजे के वळ दोन)या न<हे, तीन
आिण चार)या सुZा.
तीन : योगcेम बरा चाललाय. मायनं नाही का सांिगतलं.
पुरािणक : (हसून) अहो, नुसता योगcेमच नाही.. भगवंतांनी Gयाच नवbा अKयायात असं आासन aदलंय..
एक : सांगा सग>यांना नीट, Gया आासनातून दोनला न् मला वगळलंय Cहणून.
पुरािणक : याचं Cहणणं तेवढं बरोबर नाही. भगवंतांनी समोsहं सव!भूतेषु, मी सग>यांना सारखं वागवतो अशी
Aवाही aदली आहे आिण आासन aदलं आहे – (चालीवर) मां िह पाथ! bपािNGय येsिप Mयुः
पापयोनयः। िeयो वैयाMतथा शूास् तेsिप यािRत परां गितम् । अजु!ना, अरे , माrया आस-याला आले
ते खाल)या योनीतले असोत, िeया, वैय, शू असोत, तेसुZा उम गती िमळवतात.
दोन : Gया उम गतीतून आCहाला वगळलंच कF नाही मग? माझी गती सग>यात जलद असूनसुZा.
पुरािणक : (कसं कळत नाही याला अशा अथा!चं हसून) बाबा रे , घो5ासारOया खाल)या योनीत जRम
िमळू नसुZा उम गती िमळणार हे आासन पुरे नाही का तुला? माणसांत,या eी, वैय, शूां)या
पंkFत तुCहाला बसवलं –
घोडी : लाकाया!त घो5ाला पार मांडवापुतोर RहेGयात, पन पंkFला कसं वं बसावGयाल मानसां)या. पुरनाची
पुळीसुधा बाहेर आनूनच तmडात घालGयात.
चार : बुवा Gया पंkFचं सांगत नाहीत माय. बायकांलासुधा देव बाHयासारखंच वागावतो CहनGयात.
घोडी : कु ठलं वंs, बाHयापासून बायकांला कY जाMती, मंजी लईच जाMती. सरपान, काटूक, भाकर-टुकडा तं
रोजचंच. आन वसा! - दोन वसा!ला लेकn. लेकरासंगं बक-याकोकराचंबी करायचं. आन पायिपटी?
गरवार असली तरच माउलीला घो5ावं बसायला िमळतंया.
पुरािणक : Gयांना घो5ाचा जRम िमळाला असता तर जाMती सुख लागलं असतं का? सांगा.
घोडी : अडाRयाला आडवं लावता <हय बुवा. Cया Cहनलंय का घो5ा)या ज,मात सुख लागतंय Cहनून. अवं,
Uयाचं िजनं तीच जानं. माझा ज,म रानात,या कळपातला. योकच दादला सग>या घो5ांला सबर
करायचा. अवंs दुस-या कळपातली सबर घोडी आली तर sो ितला गाभडावायचा. असलं तर नाय ना
मानसां)यात ?
पुरािणक : माणूस Cहणजे काही झालं तरी वरची योनी.
तीन : Cहणून तर घो5ां)या वर्र बसतोय.
चार : कु नीकु नी वर बसून दुस-या मानसाला घो5ासंग पळायलासुधा लावतोय बरं का.
पुरािणक : अरे , शगn नाही का घो5ासंगं पळत ?
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घोडी : बुवा, शगn जलाम,याaदशीच पळायला लागतंय. मानसाचं लेकn वसा!चं <हतंय तवा उभं राहतंय.
मानसाला घो5ा)या मापािन कशाला जोखताय ?
पुरािणक : जोखीत नाही, मी आपलं उदाहरण सांिगतलं.
तीन : Cहंजे एक त-हेचं जोखणंच कF नाही. आCही कायम उभे असतो. झोपसुधा उ{यानी घेतो. माणसं राहतील
का अशी उभी ?
दोन : अहो, अजुन
! सुZा गीता बसून ऐकत होता –
एक : अन् आCही मा2 एका जागी गHप उभे राxन ऐकत होतो.
तीन : पाय अवघडले ते Gया aदवशी.
चार : आन् मला तं Gयातलं कायकाय समजतबी न<हतं. क[ाळा ियउन गेला.
एक : मला िवचारयचंस. मी सांिगतलं असतं.
चार : भलेs तुला इ)यारायचं, आन् aक&ाता)या हातचा फटका खायचा गडबड के ली Cहनून. मधून मधून
Gयाची थाप िमळत <हती – उजbा पुyzावर ! – तेवढी बास <हती.
पुरािणक : अहाहा ! असं समाधान पािहजे महाराजा. उगाच नाही यांना गीतामृत आप,या कानांनी िपता आलं.
आिण माणसांमध,या फk दोघांना, अजु!नाला आिण संजयालाच जे पाहायला िमळालं ते भगवंताचं
िवnपदश!न, या िणयोनीत,या चौघांना पाहायला िमळालं. धRय होत हे.
एक : तेवढं बरीक नाही िमळालं पाहायला. अजु!नालासुZा आधी न<हतं aदसलं, aदb दृYी िमळा,यावर aदसलं.
आCहाला कु ठं ती aदली होती.
दोन : झापडं पण होती ना. नाहीतर आम)या डोळांना जवळ जवळ सग>या बाजूंचं aदसतं.
घोडी : थेट माग)या बाजूला मानूस आलं तर नाही aदसत बरं का. (ित)या माग)या बाजूनं एक धनगर
चोरपावलांनी येतोय. ितला क,पना नाही, पण पुरािणकाला तो aदसतो. Gया)या कपाळावर आzा
चढतात.)
धनगर
धनगर : (पुढे येऊन घोडी)या बगलेत लहानसा गुlा मारतो.) आता aदसलो का. (घोडीचं मानवी मुख काहीसं
शरमतं.) सम-ा पा5ात धुड
ं ू न आलो. (घोडे एकदम चपापलेले. Gयां)याही मानवी मुखांवर गmधळ,याचे भाव.)
कडं)या वाडAयात सmगं खेळतोय Cहनला <हता.. ितथं पया Rहाई. sा बाजूला आलो तर देवळात वळखीचा
आवाज आला. वाईच कानुसा घेतला आन् खा2ी पटली तवा आत आलो.. तुमी तं िहतं बुवांला िगRयान
िशकावताय.
पुरािणक : िशकलो हो, बरं च काही िशकलो यां)याकडू न. आज गीता घेतली होती आCही आOयानाला. या
चौघांनी Mवतः ऐकली ना..
धनगर : (मोzानं हसतो) शाबास. मंजे बुवा, वाडवडील सांगत आली, गाढवापुढं वाचली गीता, तर तुCही,
घो5ापुढं वाचली गीता, Gयानला काय वो. Gयांचा कालचा गुंधूळ बरा होता.
पुरािणक : माई, काय Cहणताएत दादा. आ,याबरोबर रागावला होतात माrयावर.
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घोडी : घो5ा)या जातीचा राग मनावं नसतो jयायचा बुवा. आन् Cया कु ठं sवंs ऐकली तुमची गीता का शीता.
एक : दादा, आपला कालचा गmधळ तर बराच होता. तो झा,यावरच आCही हे सmगांचं ठरवंल.
घनगर : आरं पन ती सmगं वाडAयातच करायची. िहकडं कशाला आलात?
दोन : सmगं बघायला तर कु णी पािहजे कF नाही?
पुरािणक : Cहणजे तुCही खरे घोडे न<हेत ?
धनगर : तसं Cहनलं तर चांगलं घोडमं झा,यात. पन ते खरं घोडं वाटलं का काय तुCहाला?
पुरािणक : (बन,यामुळं थोडा ओशाळलेला) मनाचा खेळ असतो. घnन िनघताना मनात आलं, मोठे सुदव
ै ी
अजु!ना)या रथाचे घोडे, गीता ऐकली Gयांनी. Gयाच तारे त होतो, आिण हे चौघे आले. घोडे असून
माणसासारखे बोलतात Cहणता, हे खरे च अजुन
! ाचे असले पािहजेत अशी खा2ी वाटली.
तीन : एवoा मोzा समाजापुढं घोडेपणात रीभर कसर राxन aदली नाही आCही चौघांनीही. आCहीसुZा
खूप िशकलो हां तुम)याकडू न.
घोडी : चुXचुn बोलायला ना ? अरं , साँग घो5ाचं अन् ढाँग देवाचं.
पुरािणक : देव वाटेल ते nप घेऊन येतो माणसापुढं, माई. Gया nपा)या, Gया सmगा)या आतला देव बघायला
िशकलं पािहजे माणसांनी.
धनगर : आम)याच देव Mवताच येतो aक वो मानसा)या अंगात.
चार : मी बरीक Rहाई Cहनली मप,याला देव का aदवी Cहनून. Cहनली का वंs बुवा ?
पुरािणक : तुCही कशाला, मीच Cहणालो ना तुCहाला, तुम)या गmधळात खुशाल देवी <हा आता.
धनगर : येडं का काय बुवा तुमी. बायकामानसानी सmगं jयायची असGयात का ?
घोडी : काय Cहनत <हती मी. बायकांला कोन वागावतंय का सारखं, सांगा ?
धनगर : वागवू िहतुन Cहोरं. चला आता. चांदनी उगावली. भुरकु िन aदवसबी उगवंल. मुकाम हलवायचाय.
चला िनघा. ते साहवं रावसाहेब नाय घावलं अजून. Gयांला सोधलं पायजे. (िनघतो.) बरं येतो बुवा.
पोरासोरांचं मनावर नका घेऊ. चला रं , <हा Cहोरं . (चौघे घोडे पुरािणकाकडे पाहत िनघू लागतात. पुरािणक
िMमतपूव!क Gयांना िनरोप देतो.) Gयां)या बराबरीनं तुमीबी चला वंs बाइसाब. (घोडी िनघते. धनगर सवा@)या
मागे. तो ेcकां)या नजरे आड हो3या)या cणी पुढ)या पाचही जणांचा मोszाने हस,याचा आवाज.)
पुरािणक : गेले, गु झाले ते अजु!ना)या रथाचे घोडे. Uयांनी भगवंता)या मुखीची गीता ऐकली. खोटं वाटतंय
तुCहाला ? घो5ाचं nप चढवलेला माणूस घोडा वाटतो कF नाही ? मग देवाचे गुण चढवलेला घोडा
देव वाटायला काय हरकत आहे ? असे देव मानले,या घो5ां)या aकती कथा आपण ऐकत आलो.
ख-या मानीत आलो. मी सारखा सांगतोय, सग>यांमधलं nपक पहा. Gया धनगरदादांनी सांिगतलं,
ते<हा आपण Gया घो5ांचं सmग ओळखलं, धनगरांना खरे घोडे, खोटे घोडे चटकन ओळखता येतात.
आप,याला नाही येत. कारण आपला घो5ांचा पTरचय नसतो. Cहणून अनोळखी गोY:चा पTरचय
आपण कnन घेतला पािहजे. धनगरदादांना घो5ा)या सmगातली मुलं ओळखता आली. पण
पुरािणका)या सmगातला मुलगा नाही ओळखला. मीच तो साहवा, िनघतो मीही. दादांना आणखी
शोधायला नाही लावीत. िशवाय, बुवांचे कपडे न् पोथी Gयांना नेऊन -ायचीय. Gयांना गुंगीत
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िनजवलंय वाडAयात. उठतीलच aदवस उगवताना. उ-ा ते वाचतील तुम)यापुढं गीता. अजु!नानं
ऐकलेली. आज आCही वाचली ती घो5ांनी ऐकलेली. रामराम.

घोापुढं गीता
पुरािणकाला घ)न िनघताना मनात आलं, ‘मोठे सुदव
ै ी
अजुन
 ा.या रथाचे घोडे. गीता ऐकली 4यांनी.’
ी.’
आिण ते चौघे आले. घोडे असून माणसासारखे बोलतात
5हणता, हे खरे च अजुन
 ाचे असले पािहजेत अशी 4याला
खा7ी वाटली. आिण 4यांचा िवल8ण संवाद झाला...
एकल;
(राUय पुरMकार, पु लं. )या आवडी)या ७५त समावेश)
वंशाचा ;ास
का माता ।
(आकाशवाणी)या संMकृ त नाटकMपधत पुरMकार)

महाभारतीय पुराणकथां)या या सामािजक नाटकां)या
परं परे तील िवचारनाTटका.
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