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प्रस्तािना 

 एक इवतहाि वििेचक म्हणून नरहर कुरुंदकर ििव महाराष्ट्रात ज्ञात आहते. जीिनाच्या प्रययेक 

क्षेत्रामध्ये ययाुंनी आपल्या विचारिैलीने डोकािले आह.े ययाुंचे व्यविमयि ह े बहुआयामी आह.े िाचन-

हचतन-मनन हा कुरुंदकराुंच्या जीिनवनष्ाुंचा भाग होता. ययाुंच्या बुध्दीचा पल्ला फार मोठा होता. परुंपरेत 

जे जीिनिुंिधवक अिेल ययाुंचा वस्िकार आवण जे जीिनरोधक अिेल ययाचा विरोध ह े ययाुंच्या िागण्या-

बोलण्याचे कायमचे िुत्र रावहले. लहानपणापािुनच ययाुंना भारतीय िुंस्कृती, इवतहाि, धमव, िावहयय 

इययादी विषयाचे ज्ञान होते. ययाचबरोबर िेद, पुराणे,  आवस्तक ग्रुंथ, नावस्तक ग्रुंथ याुंचेही ययाुंनी िाचन 

केले होते. इवतहाि ह े नरहर कुरुंदकराुंच्या आिडीचे ज्ञानक्षेत्र त े प्रवतभा वनकेतन विद्यालय नाुंदडे यथे े

विक्षक म्हणून आठिीच्या  िगावला इवतहाि विकवित अित. या तािाला जावहर व्याख्यानानेच स्िरप प्राप्त 

होत होते. इवतहाि हा कुरुंकराुंचा िस्तवुनष् अभ्यािाचा भाम होता. ययाुंनी इवतहािाचा िृथा अवभमान 

ककिा परुंपराुंचे उदात्तीकरण, अनुकरण या गोष्टींना कधीच महयि ददले नाही. तर न्याय-अन्यायाचा वनिाडा 

करण्याचे िामर्थयव ययाुंच्या लेखनात वििेषयिाने आढळते. कल्पनारुंजकतेला त ेताज्य ठरवितात. विश्वेश्वर 

कानोळे याुंचे इवतहाि िुंिोधन कायव अक्षरबध्द व्हािे यािाठी ययाुंनी िदिै प्रयत्न केल.े िययिोधन ही एकच 

दिेता इवतहािाला अिते. ह ेमानणारे ते इवतहािाचे िच्चे पाईक होते. ििवगुणिुंपन्न अिे ययाुंचे व्यविमयि 

होते. नरहर कुरुंदकराुंच्या हचतनविषयामध्य ेमहाभारताचा क्रमाुंक िरचा लागतो. महाभारतातील कृष्ण, 

भीष्म, गाुंधारी, कणव, ययाती, िकुुं तला ि दषु्युंत याुंच े पात्र ऐवतहाविक दषृ्टया किा प्रकारची आहते ि 

लोकमानिात ती किाप्रकारे प्रविध्द झालेली आह,े यािर ययाुंनी चचाव केली आह.े  

 ‘महाभारत’ हा ग्रुंथ पाचिा िद,े ऐवतहाविक ग्रुंथ मानले जाते. अिे अिले तरी महाभारतातील 

अनेक बाबीिुंबुंधी मतभेद िमोर आलेले आह.े महाभारतामध्ये कल्पना, अवतियोिीचे प्रमाण जास्त 

अिल्यामुळे, महाभारताच्या युध्दािुंबुंधी, मुळ कथिेुंबुंधी अनेक िाद आहते. याबाबतचा िस्तूवनष् दषृ्टीकोन 

कुरुंदकराुंनी िमोर आणण्याचा मूलगामी प्रयत्न केलेले आह.े  

 

 महाभारत ह ेभारतीयाुंचे राष्ट्रीय महाकाव्य, िुंस्कृतीचे िार आह.े महाभारत हा अिा ग्रुंथ आह.े 

ज्यामध्ये ितत प्रक्षेप होत गेले आहते. याचे ितत भान ठेिािे ि या ग्रुंथाची व्यापक पध्दतीने चचाव व्हािी 

अिा कुरुंदकराुंचा आग्रह आह.े महाभारताच्या कालखुंड वनविती िुंदभावत अनेक गुुंतागूुंत आह.े परुंतू ती 

आपण िमजून घेतली पावहजे. अिा िेगळा विचार ते माुंडतात. महाभारताच्या वचदकयिक आिृत्तीच्या 

विध्दीने प्रवक्षप्त ठरिला गेललेा भाग इ.ि. 1000 नुंतरच्या िाुंस्कृवतने इवतहािाच्या हचतनाची िामुग्री 

आह.े1 हा नविन विचार ययाुंनी महाभारताच्या अभ्याि करणाऱ्या अभ्यािकाुंपुढें ठेिला. महाभारतात जे-ज े

आह े ते प्राचीन नव्ह.े तर ययातील इ.ि. 1000 नुंतरचा भाग आह.े महाभारताला वचदकयिक आिृत्तीत 

मोक्षिास्त्र, धमविास्त्र, अथविास्त्र, व्यिहारिास्त्र, पाचिा िद,े इवतहाि म्हटले आह.े काव्य ही म्हटले आह.े 
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म्हणजे कल्पनचे्या विलािाबरोबर परुंपरेने चालत आलेला इवतहािही यामध्ये िुंग्रवहत झालेला आह.े2 

यािरन महाभारत म्हणजे िुंपूणवत: इवतहाि ग्रुंथ निनू ययाच े स्िरप िवमश्र आह.े ह े कुरुंदकराुंच े मत 

ऐवतहाविकदषृ्टया महयिाचे आह.े महाभारताचे कथानक गौत्तम बुध्दाच्या पूिी काही ितके अस्तीयिात 

होते. तरी ययाकाळी आजचे महाभारत अवस्तयिात होते अिेही ठरत नाही. आवण महाभारत कथा 

ऐवतहाविक कथा आह े अिहेी ठरत नाही. ह े खरे महाभारताच े ऐवतहाविक स्िरप कुरुंदकर आपल्या 

वलखानातून स्पष्ट करतात. महाभारतात विध प्रक्षेप किे होत गेले. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉ. िाुंकवलया, डॉ. 

बी.बी. लाल, श्री िुखटणकर,  वभक्ष ूउत्तम बोधी आदींच्या मताचा आढािा घते तकविुंगत विशे्लषणाचे िुंदभव 

दऊेन कुरुंदकराुंनी आपली मते माुंडली आहते. आजच्या स्िरपात या कथानकात कल्पनेचा आवण श्रध्दचेा 

पिारा खुप आह.े ऐवतहाविक िययाचा भाग तुलनेन े कमी आह.े कुरुंदकर नोंदवितात दक, महाभारताच े

स्िरप ह ेथोडिेे काव्य, थोडीिी श्रध्दा, खुपिी अवतियोिी, थोडिेे ऐवतहाविक ियय आह.े3 म्हणजे िगळेच 

िुंत िाड:मय िमजून घेताुंना आपण ह े तारतम्य बाळगले पावहजे. हा ययाुंचा दषृ्टीकोण इवतहािकाराला 

िाजेिा अिा आह.े कारण आजच्या महाभारतातील िुंख्या, रथ ि लोखुंडाच े िणवन या ििव बाबी 

उत्तरकालीन प्रक्षेप, पुनलेखन आवण कविकल्पना याुंचा भाग आहते. यािर कुणाचाच िाद नाही. ह ेजर खरे 

अिेल तर ज्या कथेत उत्तरकालीन लोखुंड आले. यामुळे कथा जून्या काळी लोखुंड नाही. म्हणून अस्तीयिात 

नव्हती, यात कोणती िास्त्रीयता आह.े अिा खुंडण-मुंडण पध्दतीने कुरुंदकर एखादा मुद्दा प्रभाविपणे 

ठिविताुंना ददितात.  

 महाभारत एक िुडाचा प्रिाि दाजी पणिीकर याुंचा ग्रुंथ. या ग्रुंथात पणिीकराुंनी िुडाला प्रमुख 

स्थान ददले आह.े महाभारतामध्ये एका वपढीतून दिुऱ्या वपढीत, दिुऱ्या वपढीतून पूढच्या वपढीत तयिज्ञान 

वझरपण्याऐिजी एकच स्त्रोत िाहतो आह.े आवण तो म्हणजे 'िूड'. तो प्रिाह आह े व्दषेाचा, मयिराचा4 

म्हणजे िुंपूणव महाभारतािर िुडाचा जास्त प्रभाि आह,े या ग्रुंथाला 41 पानी प्रस्तािना नरहर कुरुंदकराुंनी 

वलवहली आहते. या प्रस्तानिनेद्वारे कुरुंदकराुंनी पणिीकराुंच्या ग्रुंथाचे मार्ममक मुल्याुंकन केले आह.े 

कुरुंदकराुंनी प्रस्तािनेतनू स्पष्ट केले दक, दाजी पणिीकराुंनी प्रस्तूत ग्रुंथाकड ेऐवतहाविक वचदकयिचे्या दषृ्टीन े

पावहले नाही तर ययाचा अभ्याि हा परुंपरागत पध्दतीचा आह.े म्हणज ेऐवतहाविक प्रश्न दाजी पणिीकराुंना 

मावहत नाही, याकड े ते लक्ष िेधतात. यावििाय िाप, िर, अितार कल्पना, परिुराम कथा, िुडाच्या 

भािना ह्या ििव कल्पनाुंना इवतहािात स्थान निल्याने ययाि कुरुंदकर गौण स्थान दतेात. तर 

महाभारतामध्य ेििवथा िुडच ददितो अिे नाही, तर राजकीय हालचालीतनू ह ेयुध्द झाले ि तो एक प्राचीन 

इवतहाि अिािा अिेच ददिते. ह ेययाुंचे वििेचन िस्तुवनष् स्िरपाचे आह.े नरहर कुरुंदकराुंनी महाभारत या 

ग्रुंथािर विविध पैलूुंतून प्रकाि टाकला आह.े महाभारत ह ेव्यािाुंच ेविलक्षण िैभििाली विल्प आह.े त ेएक 

राष्ट्रीय िुंवचत5 आह.े महाभारतातील विविध पात्रािुंबुंधी िुडाुंची भािना कें द्रभूत धरन व्यिींच्या 

परस्परिुंबुंधीची परस्परिुंबुंधी िुंगुंती लािता यतेे, परुंत ूती वनदोष ि वनरपिाद नाही. तिेच धमवस्थापना 

हहेी महाभारताच े एक िुत्र आह.े अिा अनेक ममवग्राही विशे्लषण ििीचे मनमोहक अविष्कार नरहर 

कुरुंदकराुंच्या महाभारत विषयक लेखनातनू ददिनू येत.े  

 कुरुंदकराुंचे महाभारतातील व्यवि-पात्र विषयक लेखन ह े बुध्दीिादी किोटीिर आधारीत अि े

आह.े ययाती, िकुुं तल, दषु्युंत, कृष्ण, गाुंधारी, कणव, वभष्य, याुंच ेलोकमानिातील वचत्र ि िास्तविक वचत्र 

काय याचे मार्ममक विशे्लषण केले आह.े नरहर कुरुंदराुंनी महाराष्ट्र टाईम्ि खाुंडकेर विशे्लषकाुंमध्ये ययावतच्या 

वनवमत्ताने या आियाचा लखे वलवहला. ययामधनू खाुंडकेराुंनी वलवहलेल्या कादुंबरीचे िास्तविक रप स्पष्ट 
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करताुंना ययातील गुण-दोष ययाुंनी स्पष्ट नोंदविले आह.े खाुंडकेराुंनी ययाती भोगलुलपू ' वस्त्रलुंपट ' अिा 

रुंगविला, कुरुंदकर नोंदवितात. खाुंडकेराुंनी ययाती ही कचाची जयगाथा अिल्याचे भािविले आह.े 

ययातीचा अुंवतम नायक कच आह.े6 ययातीला महयि ददल्यापेक्षा खाुंडकेर कचाला ययाती या कादुंबरीमध्ये 

महयि दतेाुंना ददितात. खाुंडकेराुंची ययाती ही अिी आधूवनक माणिाच्या नव्या आकाुंक्षाची कथा आह.े ती 

महाभारतातील ययावतची कथा नव्ह े परुंपरेची पुराणकथाही नव्ह.े7 आजपयंत आपण ययातीि भोगाचा 

प्रवतवनधी िमजनू आलो. परुंतू याि महाभारतामध्ये कोणताही आधार नाही. ययाती िुंदभावत आलेली ििव 

कथानके पुराणामधून आलेली आहते. ती खोटी, बनािट ि उत्तरकालीन अितील परुंतू लोकमानि ह्याच 

पध्दतीने ययातीकड ेपाहत.े याचे खुंडण करताुंना ययातीचा भोगलुलूपणाचा िमदषृ्टीि येणे हाच ययावतच े

ददुिे आह.े हा िेगळा विचार ते माुंडतात.  

 खाुंडकेराुंचा ययावत िेगळा ि मुळ इवतहािात िेगळा. इवतहािात ययावत हा कुरिुंिातील राजा 

होय. तो अययुंत विद्वान, िहाणा, िेदज्ञ, यज्ञकताव होता, मोक्षविज्ञेचा जाणता, अध्यायम्याचा जाणता, 

प्रजावहतदक्ष राजा. अिे इवतहािातील ययातीचे व्यिीमयि आह.े ययातीने दिेयानीिोबत लग्न केल्यानुंतर 

िर्ममष्िेी पे्रम का करािे हाच प्रश्न खाुंडकेराुंनी कादुंबरीत माुंडला आह.े या प्रश्नाला उत्तर कुरुंदकराुंनी  ददले 

आह.े लुंपटपणा वस्त्रयाुंच्या िुंख्येिर अिलुंबून नाही. तर पुरष स्त्रीच्या दकती आहारी जातो. मग यया बाईला 

नाराज करण्याची हहमत निल्याने स्ित:ला न पटणाऱ्या गोष्टी करायला लागतो. हा लुंपटपणाचा भाग 

आह.े8 कारण लुंपटपणा हा िुंख्येिर अिलुंबून निून व्यिीच्या आचरणािर अिलुंबून अितो. या दषृ्टीन े

िुंतनू, दिरथ, ददघवतमि, ऋषी च्यिन ह े लुंपटपणाचे प्रवतवनधी िाटतात. ययाती नव्ह,े राज्यकययाचं्या 

िुंदभावतील ‘भोग’ हा केिळ कामिुख निनू प्रजाकल्याण अितो. ययातीन ेराजा या नाययाने ििव जबाबदा-

या पार पाडून ‘अथवभोग’ पूणव केला. अिा िेगळा अथव ‘भोग’ या िबदाुंचा करुंदकर लाितात. ि ययाती ही 

एक पुण्यिान िम्राटाची कहानी अिल्याचे नोंवितात. यामुळे ययावति भोगलपन म्हणता येत नाही. या 

काळात ययाती धमवपूिवक प्रज्ञानूरुंजन कररत होता. ययाचे विश्वपालन म्हणजे प्रदिेरक्षण केले. चोराुंचा 

बुंदोबस्त केला. युध्द े हजकली, राज्य िैभिाला नेले, दीनाुंिर अनुग्रह केला. अवतथी पालन केले. यज्ञ केले, 

दिेताुंचे तपवण कले ि श्राध्द करन वपतराुंचहेी तपवण केले. धमवपुरषाथवही पूणव केला.9 म्हणजे याही काळात 

ययावत वस्त्रलुंपट नव्हता. पुढे ययातीने पुरला राज्य दऊेन तो दिेयानी ि िर्ममष्िेह तपािाठी ििवययाग 

करन बाहरे पडला. कामान ेकाम तृयप होत नाही, ह ेियय ययाि ज्ञात होत.े कुरुंदकराुंनी ययातीचे िस्तुवनष् 

ऐवतहाविक पात्र िमोर आनले. ययातीच्या िास्तविक व्यविमयिािर ययाुंनी टाकललेा प्रकाि महयिाचा 

आह.े कुरुंदकर ययातीकड ेप्रजावहतदक्ष राजा या ऐवतहाविक दषृ्टीने पाहतात. 

 लोकमानिात भीष्म हा ‘वभष्म प्रवतज्ञेिाठी’ प्रविध्द आह.े यावििाय भीष्म ह े महाभारतातील 

अययुंत वनष्कलुंक, िैराग्यिाली, प्रवतज्ञारढ व्यिीमयि अिे लोकमानि मानते. नरहर कुरुंदकराुंनी 

भीष्मविषयीचे िविस्तर वििेचन ‘भीष्म एक  हचतन’ या लेखातून केले आहते. 

 भीष्म हा राजा िुंतनूचा मुलगा  वपतृभिीिाठी राज्याचा ययाग करणारा, राजययाग आवण आमरण 

ब्रम्हचयावची प्रवतज्ञा करणारा, एक िृतस्थ, तपस्िी, िाधूपुरष अिे भीष्माच े व्यिीमयि लोकमानिात 

आजही आह.े तर महाभारतामध्ये िाुंती आवण अनुिािन पिावचा ििा भीष्म आह.े धमव, अथव, काम आवण 

मोक्ष पुरषाथांिी िुंबुंधीत अिणाऱ्या इहलोकिादी. ज्ञानाचा नतेा ि शे्रष् ज्ञानी अिी भीस्माचा प्रवतमा 

आह.े  
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 वभष्माचे िुंस्कृतीन े आवण परुंपरेने लोकमानिातील उभे केलेल े प्रवतहबब म्हणजे महापराक्रमी, 

धनुधवराुंचा अग्रणी, महानपराक्रमी, इुंद्राप्रमाणे बाणाुंचा पाऊि पडून ित्रुचा फडिा पाडणारा, अिे अिल े

तरी स्थुलमानान े लोकमानिातील वचत्र ि महाभारतातील वचत्र यामध्ये फरक ददिून यतेो. वभष्मान े

वपतृभिीिाठी दोन प्रवतज्ञा घेतल्या हा वभष्माचा वनणवय योग्य नव्हता. उलट भीष्माने आपल्या  वपययाला 

चूकाुंपािून िाचिायला पावहजे होते. जिे राम-दिरथ याुंचे ितवन तिे वभष्म-िुंतनूचे ददित नाही. 

कामिुखािाठी मुलाच्या आयुष्याचा िययानाि करणा-या बापाुंपैकी िुंतन एक बाप आह.े10 िुंस्कृतीने, 

लोकमानिाने उभ्या केलेल्या भीष्माकड े आपण ितत पाहत आलो आह.े वभष्माकड े ऐवतहाविक दषृ्टीन े

पाहािे. याकड ेकुरुंदकर प्रामुख्याने लक्ष िेधतात. भीष्म ही फार मोठी विभतूी आह.े अिे लोकमानि मानत.े 

परुंतू कुरुंदकर ह ेप्रययेक व्यिीमयिाचे मूल्यमापन पध्दतीने स्थान वस्िकारणारे विचारिुंत. तेव्हा भीष्माच े

स्थान ही ययाुंनी ययाच पध्दतीन ेमाुंडण्याचा प्रयत्न केला आह.े महाभारतामध्य ेभीष्माने अनके चकूा केल्या. 

ययाि कुरुंदकर ऐवतहाविक दषृ्टीने पृष्ी दतेात. रामायनात जिा राम िागला तिा महाभारतात भीष्म 

िागल्याचे ददित नाही. वपययाला प्रमादापािून िाचवित नाही. तो िेळेिर चूकीच े वनणवय घेऊ लागतो. 

यामुळेच तो पराक्रमी अिूनही ययाला प्रययेक मो्ा प्रश्नात अपयि आलेले आह.े  वभष्माचे ििव जीिन 

चुकीचे  वनणवय घेण्यात ि अपयिी होण्यात गेलेले आह.े राजकारभाराच्या जबाबदारीमळेु भीष्माला भािाुंचे 

पालण-पोषण चाुंगल्या प्रकारे करता आल ेनाही.11 वभष्माने अिुंख्य चूका केल्या. ययामुळेच महाभारताच े

युध्द झाले. काहींनी भीष्माला िावपत ििू म्हटल ेआह.े िविष्ाुंच्या िापामुळे भीष्माला मृययूलोकी जन्म 

प्राप्त झाला होता. ििू ह ेमहातेजस्िी दिे होते.12 अिे ‘महाभारताची िापिाणी’ या वभड ेयाुंच्या ग्रुंथातून 

विध्द होत.े भीष्मिापीत अिल्याने अपयिी झाला. अिी लोकमानिात भीष्माची प्रवतमा आह.े परुंतू नरहर 

कुरुंदकराुंनी भीष्म विषयक केलेले वििेचन ह ेगुण ि दोषाुंचे अिे आह.े  

 भीष्माच्या चूकाुंमुळेच महाभारताचे युध्द झाले यािरही ते प्रकाि पाडतात. यावििाय मानिी 

बुध्दीला फार मो्ा मयावदा अितात. घडलेले िमजणे-उमजणे ह ेएका मयावदपेयंत िक्य आह.े परुंत ूययापूढे 

िक्य नाही. भीष्माला िमजून घेताुंनी हाच धागा घठ्ठ धरािा लागतो. कुरुंदकराुंनी आपल्या वििेचनातून 

ऐवतहाविक भीष्माचे स्थान स्पष्ट केल्याने महाभारतकालीन इवतहाि लेखनात कुरुंदकराुंच्या  वििेचनाि 

महयिाचे स्थान प्राप्त होते. 

 भारतीय िुंस्कृती, पूराण, महाभारत, भगिदगीता, उपवनषद ि ऋषमुनींच्या चरीत्रातून कृष्णाचे 

आगळे-िेगळे वचत्र उभे राहत.े कृष्ण एक खोडिर, लबाडी करणारा, गोकुळचा चोर, व्यवभचारी अिा अनेक 

िाईट प्रित्तीबरोबरच कृष्ण एक अध्यायम िाधना, नैवतक िाधना, स्िातुंत्र्याची िाधना, िैराग्य, गीतचेा 

प्रििाही लोकमानिात कृष्णच आह.े नरहर कुरुंदकर मात्र कृष्णाकड ेराष्ट्रवनमावता, गणतुंत्राचा अग्रणी या 

दषृ्टीने पाहतात. कृष्णान ेकिा पध्दतीने निीन राष्ट्राुंची उभारणी केली. पाुंडिाुंचाच का तो पक्षकार झाला. 

कौरिाचा का नाही, यािुंबधीचे ममवग्राही वििेचन ििव लोक मानिात विविध रपात-स्िरपात प्रविध्द 

अिलेला कृष्ण विषयक लेखनातून रेखाटले आह.े 

 श्रीकृष्ण हा आपल्या िुंस्कृतीचा, धमावचा, परुंपरेचा आधार अिला तरी, श्रीकृष्ण िुंबुंवधत ज्या ििव 

गोष्टी िाुंवगतल्या जातात. यया िगळ्याच इवतहािामध्य ेघडल्या अिेल अिे खात्रीिीर म्हणता येत नाही. 

कृष्णचररत्र ह े केिळ काव्य निून कृष्णचररत्राला इवतहािाचा आधार आह.े13 प्रवतकुल पररवस्थतीत जुन्या 

िाम्राज्याची िमाप्ती करन निीन िाम्राज्याुंचा आरुंभ हाच कृष्ण चररत्राला मानिी ताकदीचा विलाि 

दाखविणारा भाग आह.े यामुळेच कृष्ण िमाजाचा एक आदिव नेता म्हणून लोकाुंिमोर उभा रावहलेला आह.े 
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येथूनच श्रीकृष्णाच्या कौतकूाच्या कहाण्या येण्याला िुरिात झाली. पुढे तो दिे, पूणव दिे, परमेश्वर, 

तयिज्ञानाचा प्रििा, अनािि, िैराग्यिाली अिे कृष्णाचे चररत्र िाढत गेले. कुरुंदकर म्हणतात. कृष्ण 

चररत्राचा काही“ भाग काव्य या दषृ्टीने बाजूला ठेिला, तरी कृष्ण एक अफाट कतृवयि अिणाऱ्या, अिामान्य 

िुंयम, अनाििी अिणाऱ्या, अिामान्य बुध्दीमता अिणाऱ्या एका गणतुंत्राचा वनमावता म्हणून प्राचीन 

इवतहािातील ‘नेययाचे’ वचत्र आह.े तर पावणनी म्हणतात. “दक, “जूनी ऐवतहाविक माणिे कधीतरी लोकाुंना 

प्रीय होत इश्वरच होऊन जातात”.”14  याचे चाुंगले उदा. म्हणजे कृष्ण ि अजूवन याुंना लोक दिेाप्रमाणे पुजू 

लागले आह.े टप्या-टप्याने कृष्ण मानिामधून दिेाकड,े परमेश्वराचा अुंि नव्ह े परमेश्वरच होत गेल्याचे 

ददिून यतेे. कुरुंदकर म्हणतात. कृष्णाचे खरे स्िरप पाहण्यािाठी विस्तपूिव 800 ते विस्तोत्तर 900 त े

1700 िषावचा प्रिाि करािा लागेल. यामधून कृष्ण एका गणतुंत्राचा नेता म्हणून पुढे येतो. जनतेचे राज्य 

वनमावण करणारा गणतुंत्राचा नतेा, तयिज्ञानाचा प्रििा अि े अनेक कृष्णाचे वचत्र ददिून येते. कृष्ण 

चररत्रातून काव्यायमक भाग िगळला. तर कृष्ण एक राजकारणी नेता, एक राष्ट्रवनमावता, राज्यवनमावता 

म्हणून कृष्णाचे वचत्र िमोर येते. कृष्णाकड ेदिे या दषृ्टीने न पाहता, प्राचीन काळातील एक िुर, पराक्रमी, 

आदिव, राजकारपट्टु, राष्ट्रवनमावता या दषृ्टीने पाहणे आिश्यक आह.े म्हणजे कृष्णाच्या जीिनातील प्रययेक 

घटनाुंचा ऐवतहाविक दषृ्टीने विचार करािा हा नरहर कुरुंदकराुंचा कृष्णविषयीच्या  वििेचनाचा मुळ उद्दिे 

आह.े  

 इ.ि. 1962 मध्ये इरािती किे याुंनी महाभारतातील गाुंधारी या पात्रािुंदभावत लेख वलवहला 

होता. यया लेखाचे पररक्षण कुरुंदकराुंनी केल ेआह.े या पररक्षातनू नहरहर कुरुंदकराुंनी किे याुंचा दषृ्टीकोण, 

गाुंधारीचे पुराण िाड:मयातील वचत्र ि लोकमानिातील वचत्र यािर प्रकाि टाकला आह.े गाुंधारीचे स्थान 

काय याविषयी चचाव न होता गाुंधारीने डोळि अिताुंना डोळ्याि पट्टी का बाुंधली यािर जास्त चचाव होत 

आलेली आह.े पतीला पाहून परपुरषाबाबत मनात विपररीत विचार न येण्यािाठी गाुंधारीन े डोळ्याला 

पट्टी बाुंधली. कायमचे आुंधळेपण वस्िकारले.15 ह ेियय कारण होते का ? गाुंधारीला िुंभर पुत्र झाले पण 

यया बालकाच ेमुख गाुंधारीन ेपावहले नाही. इरािती किचे्या मत े‘गाुंधारी िुंभर पुत्राुंऐिजी िुंभर द:ुखाुंना 

प्रििली आह.े’16 म्हणूनच वतने पुत्र वजिुंत अिेपयंत पट्टी िोडली नाही. धृतराष्ट्रही गाुंधारीला पट्टी 

िोडण्याचा आग्रह धरत नाही. धृतराष्ट्र पणवकुटीजिळील चचेतनू गाुंधारीि म्हणतो, “खरोखर, फार मोठी 

विक्षा ददलीि गाुंधारी, किली ती भयानक रात्र ? ययाच िेळी मी तूला मारन का टाकले नाही ?”17 म्हणज े

गाुंधारी-धृतराष्ट्र दोघेही एकमेकाुंिी िुडाच्याच भािननेे िागले. अिे इरािती किे याुंनी ‘युगाुंत’ मध्य े

नोंदविले आह.े यािुंदभावत कुरुंदकर म्हणतात दक, गाुंधारीच्या व्यिीमयिामध्ये किे याुंना ितवमान ददिून 

येतो. पुढे कुरुंदकर वलवहतात दक, किेच्या कल्पनेनिूार गाुंधारी ही एक पविव्रता स्त्री होती. तीने 

परपुरषाुंिी िाईन विचार न येण्यािाठी पट्टी बाुंधली. अिे जरी अिले तरी विविध लखेकाुंच्या  वलखाणातून 

गाुंधारीचे िेगिेगळे  वचत्र ददिून यतेे. कुरुंदकराुंनी केलेल्या पररक्षणाद्वारे कि ेयाुंनी गाुंधारीच्या जीिनाचा 

अथव िाुंगताुंना गाुंधारीमध्य े कुठेतरी ितवमान पाहत आह े अिे  ददिून येते. महाभारतातील गाुंधारीचा 

इरािती किे ितवमानकाळातील पररवस्थतीिी अथव लािण्याचा प्रयत्न करताुंना ददितात. अिे कुरुंदकराुंनी 

आपल्या वििेचनातून स्पष्ट केले आह.े  

 कणाविर नाटक, कादुंबरी, लवलतलेखन अिाप्रकारे भरपूर लेखन झाले आह.े कणाविरील लेखनाच े

दोन भाग ददितात. काहींना कणव दानिुर, पराक्रमी, दयाळु, िययिादी, तपस्िी, एकाुंवतक, वमत्रवनष् अिा 

रेखाटला तर काहींनी कणव पापपुरष, दरुायमा, पुरषाधम, अल्पचेतननीच, वनययद्वषे्ा, कु्रर अिाप्रकारचा 
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रेखाटला. कणवविषयी कुरुंदकराुंचे हचतन ह ेप्रययक्ष पक्षपाती ककिा विरोधक स्िरपाच्या अिा कोणययाही 

एका गटात बिणारे आह.े ‘खरा कणव कोण’ ह े कुरुंदकराुंनी आपल्या हचतनातून स्पष्ट केले. प्रा. िुविला 

पाटील याुंच्या ग्रुंथाला प्रस्थािना  वलवहताुंनाविजय दिेमुख याुंच्या ‘िुयवपुत्र’ या ग्रुंथाचे पररक्षण करताुंना 

कणावविषयीचे वििेचन कुरुंदकराुंचे िमोर आले आह.े कणव दवलताुंचा प्रवतवनधी निनू विधूर हा दवलताुंचा 

प्रवतवनधी आह.े18 कणव एक िुयवपुत्र आह,े कणव दवलताुंिाठी कधीच लढला नाही.19 अिे दाजी पणिीकराुंनी 

‘खरा कणव कोण होता’ या ग्रुंथामध्ये नमूद केले आह.े दवलताुंचा प्रवतवनधी या नाययाने कणावचे व्यिीमयि 

िून्य आह.े ितवमान काळात लेखकाुंनी, नाटककराुंनी, कादुंबरीकाराुंनी हिा तिा कणव िमोर आणला आह.े 

परुंतू यामधून कणावचे खरे व्यिीमयि ददित नाही. अिा अरोप कुरुंदकर करताुंना ददितात. कणव हा पवहला 

पाुंडि आह.े ह ेभीष्म विदरु, कुुं ती ि कृष्ण याुंना मावहत अिूनही हा मुद्दा कोणीच उपवस्थत केला नाही. कणव 

पवहला पाुंडि आह ेह ेतयकालीन जनमानिाुंना कळाल ेअिते तर राजा कणव झाला अिता ि महाभारताच े

युध्दीही टळले अिते. कारण दयुोधनाि कणव राजा होण ेगैर िाटणारे नव्हते. परुंतू राजा कणावला न होऊ 

दतेा. राजा युर्मधवष्र व्हािा अिा भीष्म, विदरु, कुुं ती ि कृष्णाचा आग्रह होता.20 या आग्रहमुळेच कुरकुलाचा 

नाि केला अिे कुरुंदकराुंनी म्हटले आह.े काही लेखकाुंनी कणव ददुिेी आह ेअिे म्हटले आह.े कुरुंदकराुंनी 

ददुिेीपणाचे वनकि नोंदविले आह.े ििव कविकल्पना िोडल्या तर ऐवतहाविकदषृ्या कणव नािाचा 

दयुोधनाचा वमत्र पराक्रमी राजा होता. तो युध्दात अजवनाच्या हातनू मारला गेला, एिढेच रुंगिून्य गद्द, 

िाप आवण िर कल्पना िोडून ददल्यािर विल्लक राहत.े कुरुंदकर म्हणतात केिळ कणवच ददुिेी नाही तर 

ददुिे महारभारतात ििानंाच कळिळून बिलेले आह.े कणावचे िरे दाण ि तप तापिी अिल्याने ता 

िकनाययाचा नयकही होऊ िकत नाही. कुरुं दकर म्हणतात ‘भारतकाराुंनी दयुोधन या पाप मन्युमयद्रमाचा 

कणव हा बुुंधा मानलेला आह.े21 कणावजिळ कोणताही उदात्त ध्येयिाद नाही. कणावचे खरे व्यिीमयि द्रोपदी 

िस्त्रहरण प्रिुंगी ददिनु यतेे. कारण द्रोपदीचे िस्त्र काढून घेण्याची िचुना कणावचीच आह.े कणव द्रोपदीला 

िेश्याही ठरितो. याकड े मात्र कणावचे अनकूुल लेखन करणा-या लेखकाुंनी डोळेझाक केल्याच े ददिून यतेे. 

कणव या प्रिुंगी अिा का िागला याचा उलगडा कुरुंदकराुंनी केला आह.े कुरुंदकर म्हणतात. द्रोपदी स्ियुंिर 

वहणिून बोलली, कणावची हटेाळणी केली. म्हणून तो तिा िागला परुंत ूह ेिमथवनीय नाही. उलट मनात 

राग धरन िेळ आल्यािर फुयकार िोडणारा कणव खुनिी मानुि ठरतो. कणावच्या मुययूकड ेआयमिमपवण ि 

बवलदानाच्या दषृ्टीने पाहाि े अिाही एक गट आह.े या दषृ्टीि कुरुंदकराुंचा विरोध नाही परुंतू यामुळे 

इवतहाि आवण िुंस्कृतीचे प्रश्न वनमावण होतात.. “इवतहािातील कणव हा एक पराक्रमी यौध्दा दयुोधनाच्या 

बाजूने होता. तो पाुंडिाुंचा िडील भाऊ होता. दयुोधनाकडून लढताुंना ितराव्या ददििी मारला गेला. 

ऐिढेच ियय विल्लक राहत.े22 जन्मजात किचकुुं डलदान, ब्राम्हणाुंचे आवण परिुरामाचे महाभारताच्या 

वचदकयिक आिृत्तीच्या आधारािर माुंडलेले आह.े कणाविर पे्रमाचा आरुंभ ही िुध्दा एक ऐवतहाविक घटना 

आह,े कारण हा पवहला पाुंडि आह.े हचे खरे कणव पे्रमाच्या आरुंभाच ेआधारस्तुंभ आह.े पाुंडि शे्रष् म्हणून 

कणावचे उदात्तीकरण िुर होत.े तर दयुोधन अवधक पापी ि दषृ् रुंगविला जातो. खरे म्हणजे कणावचे विरोधक 

िाुंस्कृवतक दषृ्टी आवण ऐवतहाविकदषृ्टी यात घोटाळा करतात. विविध लेखनामधून कणावचे व्यिीवचत्र 

बदलत गेले. भािाुंचा कणव िेगळाच ददितो. कलािुंत आपणाि हिी तिी निवनर्ममती करत अितो ययािर 

बुंधने अिली पावहजे. तरच िस्तुवनष् कणव िमोर येईल. कुरुंदकराुंनी महाभारतातून कणावचा इवतहाि 

िोधण्याचा प्रयत्न केला आह.े यामुळेच ययाुंच्या इवतहािलेखनाि महयि प्राप्त होते. 
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 िकुुं तला मुळ िुरिात महाभारताच्या आदी पिावत ६८ व्या अघ्यायापािून ते ७४ व्या 

अध्यायापयंत ह ेकथानक पूणव होते. िकुतला म्हटले की ििव भारतीयाुंचे मन गिोन्नत ि प्रिन्न होते. याचे 

ििव शे्रय कालीदािाचे आह.े कारण कालीदािाने िकुुं तला ही प्रमावणक लाजाळू, पवतिृत्ता अिाप्रकारची 

रुंगविली आह.े तर महाभारतामध्ये िकुुं तला ही गरीब, वबचारी, भोळी रुंगिून विलािी, बेजबाबदार 

दषु्युंतने तीच्या भोळेपणाचा गैरायदा घेतला अिे कथानक आह.े23 पौरावणकाुंनी तर दषु्युंत ि िकुुं तलेला 

िुंदनीय करन टाकले आह.े 

 ‘मागोिा’ या ग्रुंथामध्ये कुरुं दकराुंनी पुराणातील, काव्यातील िकुुं तलेचे वचत्र िमोर ठेिून िस्तूवनष् 

इवतहाि िमोर आणला आह.े िकुुं तलेचे मुळ अख्यान ह ेऐवतहाविक अिल्याने प्रययेकाने इवतहािाकाराच्या 

वचदकयिक दषृ्टीने ‘िकुुं तल’ या कथेकड ेपावहले पावहज.े याकड ेते वनदिे करतात. कालीदािाच्या िकुुं तल या 

नाटकाबाबत कुरुंदकर म्हणतात. काव्यायमकदषृ्या ह े नाटक अप्रवतमा अवव्दयय आह.े परुंतू इवतहाि या 

नाटकात िून्य आह.े24 िुंिादिैली, काव्यमयता, नायमयता या बाबी कावलदािाच्याच आहते, पण कथानक 

ययातील प्रिुंग हहेी कालीदािाचे स्ितुंत्र आह.े  यावििाय स्िभारिरेखाही नव्यान े वनमावण केलेल्या ददिून 

येतात. अिा पररवस्थवतत केिळ दषृ्युंत, कण्ि, िकुुं तला, ही नािे तेिढी भारतीय विल्लक राहतात. उरलेल े

ििव कालीदािाची वनर्ममती आह ेहचे स्पष्ट होते. खरे म्हणजे कालीदाि काव्य  वलवहत होता. पुराणात िुताुंनी 

िुंग्रवहत केलेला इवतहाि िमाविष्ट होता.25 ह ेआपण िमजून घेतल ेपावहजे, अिा मुद्दा कुरुंदकर माुंडतात. 

पौरावणकाुंच्या वलखानािरन एक विलािी राजा ि ययाच्या कामुकतचेा फायदा घेउन आपला पुत्र युिराज 

कर इवच्िणारी, िुंिारात रि निणारी िकुुं तला, अिेच स्िरप िकुुं तलेचे ददिनु यतेे. परुंतू इवतहाि हा 

िेगळा आह.े इवतहािातील िकुुं तलेचे स्थान स्पष्ट करताुंना कुरुंदकर म्हणतात तुिविचू्या आधारे पौरिाुंच 

िैभि वनमावण करणारा दषृ्युंत ि ययाच्या विरध्द उभ ेरावहलेले तुिविू ि कण्ि याुंच्या िुंघषावचा हा इवतहाि 

आह.े यामध्य ेिेिटचा विजय आपल्या राजकीय हतेिूाठी िापरले. हचे ितुाुंनी िुंग्रवहत केलेल्या िुंग्रहािरन 

विध्द होत.े अिाप्रकारे िकुुं तलेचे इवतहािातील िास्तविक स्थान कुरुंदकर स्पष्ट करतात. 

 महाभारत किे िाचािे, महाभारताचा विचार किा पध्दीने करािा याचे मापदुंड कुरुंदकराुंनी 

आपल्या महाभारताविषयक वििेचनातून माुंडले आह.े महाभारत िाचताुंनी एक तावयिक बैठक ठरिून 

िाचले पावहजे अिाही विचार ते माुंडतात. महाभारताचा ऐवतहाविक दषृ्टीने अभ्याि करण्यािाठी पाच 

बाबी ययाुंनी िाुंवगतल्या आहते. एक- पुरानातील पात्राुंचे स्थान िोधले पावहजे. दोन- उदावत्तकरण, 

अमानिी घटनेला दयु्यम स्थान दऊेन व्यिींची खरी मानिीयता गृवहत धरली पावहजे. तीन- अिुंभिनीय 

भाग बाजूला िोडला पावहज.े चार-मुळ िणवस्थळे नीट हरेन स्थानाुंची चौकट बाजूला िारली पावहज,े चार- 

मुळ िणवस्थळे नीट हरेन स्थानाुंची चौकट बाजूला िारली पावहजे आवण पाच- िपूुंणव कथानकाचा मुळ 

दषृ्टीकोणातून विचार केला पावहजे.26महाभारताविषयी चचाव ििव बाजूनी चालू अिािी. एकच विचार एका 

घटनेिुंबुंधी निून िेगिेगळे विचार यािे, यामधून िमाज गवतमान व्हािा, िमाजाचा जीिुंतपणा ि िमृध्दी 

व्हािी हाच नरहर कुरुंदकराुंचा प्रमुख उद्दिे अिािा अिे म्हणणे अयोग्य होणार नाही. 

िाराुंि 
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 व्यािाुंच्या नािािर मोडणारा, िूत िुंस्कृतीचा कथाभाग, मात्र िुंस्कृतीने पचविलेला अिा 

महाभारत ग्रुंथ आह.े महाभारत िाचताुंनी नरहर कुरुंदकराुंनी ययामधून इवतहाि िोधण्याचा प्रयत्न केला 

आह.े िोबतच भारतीय िुंस्कृतीचे रप ि िुंस्कृतीची विविधताही ते महाभारतात िोधतात. तिेच भारतीय 

िुंस्कृतीक किे पररितवन झाले याविषयीच े अनेक प्रश्नही कुरुंदकर महाभारतात ू िोधताुंना ददितात. 

कुरुंदकराुंनी केलेल्या महाभारताविषयक वलखानािरन ययाुंनी महाभारताकड ेधमवश्रध्दनेे पावहले अिे ददित 

नाही. तर ययाुंनी महाभारताकड ेऐवतहाविक दषृ्टीने पावहले आह.े महाभारत ह ेव्यािाुंचे िैभििाली विल्प 

आह.े त ेएक राष्ट्रीय िुंवचत आह.े धमवस्थापना ह ेमहाभारताच ेएक िुत्र आह.े अिा अनेक बाबींचे अविष्कार 

ययाुंच्या महाभारत विषयक वलखानातनू ददिून यतेात. महाभारतातील व्यिी-पात्राविषयक लेखनामध्ये 

ययाुंनी ययाती, भीष्म, गाुंधारी, कणव, िकुुं तला, दषु्युंम याुंचे लोकमानिातील ि िास्तविक वचत्र काय? याचे 

अवतिय मार्ममक पध्दतीने विशे्लषन केले आह.े महाभारत ही कथा जेिढी काल्पवनक आह,े तेिढेच ययामध्य े

अवतियोगिीचे, पे्रक्षपाचे प्रमाण जास्त आह.े अिा पध्दतीने नरहर कुरुंदकराुंनी महाकाव्याची व्यापक चचाव 

केली आह.े कुरुंदकराुंनी महाभारताि इवतिृत्त, आखयावयका आवण धमवकथाुंचा िुंग्रह अिे मानले आह.े 

महाभारताकड े कुरुंदकराुंनी जातककथा आवण हहदचू े ििव प्राचीन िाड्:मय याचा अन्िय लाियाचा 

दषृ्टीकोणातून पावहले आह.े कुरुंदकर महाभारताचा अभ्याि करताुंना काटेकोरपणे घटनाुंचा तपिील 

पडताळून पावहल्यानुंतर िुंदभव ि पुराव्याच्या आधारािर िययिोधनाचा प्रयत्न करायचे. 
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