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हिर्जलच्या “इिनइड” या लॅिटन महाका याच्या 
मराठी अनुवादाची तावना 

 
नगराज िहमालयाच्या पवर्तराजीत जसे काचंनगंगेचे िशखर आप या अतीव उंचीने उठून िदसते 

तसे का याच्या ातंात महाका य हे त्याच्या िवशाल भ यिद यत्वाने उठून िदसते. महाका य हे थोर 
महाकवींच्या क पकतेची, ितभेच्या सामथ्यार्ची, कलािवलासाची व जीवनाचा आशय उलगडण्याच्या 
मानवी यत्नाचंी सव  भरारी आहे. आपण भारतीय आप या सं कृतीचा रत्नाकर हणून जसे महाभारत 
रामायण या सं कृत महाका यानंा मानतो तसे पाि मात्त्य जग होमरचे गर्ीक भाषेतील ‘इिलअड’ व 
हिर्जलचे लॅिटन भाषेतले ‘इिनइड’ या महाका यानंा फार मानते. अथार्  या दोन महाका याचंी कृती िभ  
आहे; पण आपाप या िविश  ेणीत दोघानंा अत्यु  मानाचे थान ा त झाले आहे. 

 
हिर्जलच्या ‘इिनइड’चे साके्षपी रसगर्हण करण्यासाठी थम महाका य या सािहत्त्य काराचे िवशषे 

व त्याचे दोन कार “पारंपािरक महाका य” व “सािहत्य फूतर्” अथवा “सं कािरत महाका य” याचें 
िववचेन करणे अव य आहे. होमरचे ‘इिलअड’ हे पारंपािरक महाका य गणले जाते. यालाच “Traditional 
Epc” Authentic Epic” िंकवा “Epic of Growth” अशाही सं ा आहेत. हिर्जलचे “इिनइड” हे 
“सािहत्त्य फूतर् महाका य” हणून ओळखले जाते. याला “Literary Epic” िंकवा “Epic of Culture” 
असेही हणतात. 

 
महाका याच्या िस ातंाचें िववचेन शोकाित्यके माणेच थम ॲिर टॉटल (इ. स. पूवर् ३८४ ते इ. 

स. पू. ३२२) या गर्ीक आ  समीक्षकाने आप या “का यशा ” (The Poetics) या टीकागंर्थात केले आहे. 
मातर् शोकाित्मकेचे िजतके िव तृत िववचेन त्याने केले आहे िततके महाका याचे केलेले नाही. त्याने 
तत्कालीन गर्ीक महाका ये व िवशषेतः ‘इिलअड’ या महाका याच्या अनुषंगाने हे िववचेन केले आहे. 
“सं कािरत महाका य” त्या काळातं न हतेच; नामवतं असे सं कािरत महाका य पुढे हिर्जलने इ. स. पूवर् 
१९ चे सुमारास िलिहले. 

 
ॲिर टॉटलची महाका याची क पना पुढील माणे आहे. 
 
“महाका याचे कथानक एकसंध असावे. आिद, मध्य व अंत सु यवि थत रचावे. कथानक वयंपूणर्, 

गितमा , एका ा चैतन्यपूणर् जीवासारखे (organic) असावे. त्यापासून आनंद ा त हावा. महाका य 
सत्यघटनावंर आधारलेले असावे पण महाका य हणजे इितहास न हे. इितहासात अनेक घटना 
िव किळतपणे एकापाठोपाठ विर्णले या असतात. महाका याच्या कथानकातं एकसूतर्ता हवी. महाकवी 
आपला िवषय हणून एखादीच मध्यवतीर्, महत्त्वपूणर् घटना िनवडतो व मग ितच्याभोवती ितच्याशी संबिंधत 
अशा घटनाचंा तपशील कुशलपणे गुंफतो. होमर हा आदशर् महाकवी आहे. त्याने टर्ॉयचा संपूणर् रणसंगर्ाम 
िवषय हणून न घेता, वे ाच्या दहा वषार्ंपैकी फक्त शवेटच्या वषार्तील एक महत्त्वाची घटना 
“ॲिकलीजचा कोप” याची िनवड केली. 

 
महाका य हे बऱ्याच अंशी शोकाित्मके माणेच असते. त्यातं दृ ये नसतात व ते कथनात्मक असते 

हाच काय तो फरक. महाका याच्या कथानकातही मध्यवतीर् यक्ती उ पद थ, थोर असतात व 
कथानकाच्या गतीत भाग्यचकर्ाची उलथापालथ व सत्यि थतीची अचानक खर जाणीव याचंा अंतभार्व 
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असतो. कथनाची शलैी गंभीर, भारद त असावी. कथनात व वणर्नात ना गुण (dramatic quality) 
असणे अव य आहे. महाका यात ना गुण नसेल तर ते केवळ घटनाचंा रुक्ष आढावा होईल. िवि थत 
करणाऱ्या, भावनाचंा क ोळ िनमार्ण करणाऱ्या घटनातूंन व यक्ती यक्तींच्या सं म उत्प  करणाऱ्या 
संघषार्तून, या सं म संघषार्च्या अंितम फिलताब ल उत्कंठा जागृत करून ती सतत वृिं गत करण्यातं 
ना गुणाचा उत्कषर् होतो. 

 
महाका यातं अ भतू रसाची उत्प ी करणे आव यक आहे. अितमानुष यंतर्णाचं्या ारे अ भतू रस 

उत्प  होऊन तो महाका याला उ  पातळीवर नेतो. अितमानुष यंतर्णेत (Supernatural element) 
अवा तव घटनासु ा खपून जातात. मातर् त्या वा तिवक वाटा या अशा कुशलतेने कवीने रंगव या 
पािहजेत. होमर या कलेत अत्यंत कुशल होता. 

 
महाका यात कथानकापेक्षा यक्तींना जा त महत्त्व असते. (शोकाित्मकेत कथानक जा त 

महत्त्वाचे) यक्तीदशर्न त्या त्या यक्तीच्या भाषणातून, कृतीतून हाव.े कवीने कथनात्मक प तीने 
यक्तीिचतर् रेखाट नयेत.” 

 
ॲिर टॉटलनंतर अनेक युरोपीय समीक्षकानंी महाका याच्या वैिश ाचें िववचेन केले आहे. 
 
पारंपािरक महाका य हे वीरवृ ी धान युगाचे (Heroic Age) अपत्य आहे. हे युग हणजे शूर 

यक्तींच्या कतृर्त्वाची गाथा होती. हे वीर ज्या लढाया लढत त्यात ं  यु ानंा व यक्तीगत पराकर्मानंा 
महत्त्व असे. आदशर्, थोरपुरुष हणजे आकपर्क यक्तीमत्वाचा, बलदंड, पराकर्मी धैयर्शील वीर असे 
मानीत. कुरुप, िभतर्ा, दुबळा पुरुष हा या पद ठरे. या युगाच्या समाजरचनेत या वीर पुरुषाचें वचर् व असे. 
कृषीवलािद शातंतामय यवसाय चोखाळणाऱ्याना नगण्य मानले जाई. मातर् नंतरच्या सुधारणायुगातं 
िनमार्ण झालेला वगर्भेद या समाजातं न हता. वीरपुरुष जे हा यु ात गुंतलेले नसत ते हा शतेी, गुरे म ा 
वळवणे, नौकानयन वगैरे ते करीत. समुदर्ावर यापार व संगानुसार लुटमारी ते करीत. मातर् त्याचंी 
मालम ा िंकवा ि या कुणी पळव यास त्याचा सूड ते घेत. त्याचं्या जीवनाला नीतीमू याचें बधंन नसे. 

 
याचा अथर् या वीरवृ ी धान युगात अराजकता िंकवा वैराचार होता असा मातर् न हे. 

समाजजीवनाचा केन्दर्िंबदु हणजे वीर े , शासक पुरुषाचा िनवास. त्याच्याभोवती त्याच्या आ ते  िमतर्ाचें 
वतुर्ळ असे. या वतुर्ळात सवर्जण एकमेकाचें िहतसंरक्षण करण्यास बाधंलेले असत. मातर् हा एकोपा आिदम 
(primitive) समाजाइतका दृढ नेहमीच नसे. एकाच घराण्यातं अंतगर्त यादवी रक्तपात, सूड, त्या 
सूडाब ल ितसूड याचंी मािलका पु कळवळेा आढळे. बरीच गर्ीक शोक ना े या अंतगर्त यादवीवर 
रचलेली िदसतात. 

 
वीरवृ ी धान समाज ही मानव समाजाची पौगंडाव था असे हणता येईल. तत्पूवीर्चा आिदम 

समाज ही बा याव था होती व तदनंतरच्या सुधारणायुगातंील समाज ही पिरप  पूणार्व था होय. 
धीरवृ ी धान युगातंील समाज िनबधानंा झुगारणारा, यक्तीगत शौयार्ची ीदे िमरवणारा व जीवनानंदाचा 
मनसोक्त उपभोग घेणारा असा होता. शतर्चेू यु ात पािरपत्य, पाहुण्याचे उदार आितथ्य, धािर्मक उत्सव, 
मेजवान्या यात हे वीर वतःला सारख्याच उत्साहाने जणू झुगारून देत. यु ात पराकर्म गाजव यावर, 
मेजवान्याचं्या वळेी वतःच्या शौयार्ची ौढी िमरवणे. पर परातं वादंग माजवणे चारजणाकंडून आप या व 
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आप या पूवर्जाचं्या साहसाचंी वणर्ने ऐकणे यातं ते कालकर्मणा करीत. मातर् अिनबध भावनावगेाव,े त्येक 
ातंातं अितशयोक्त वतर्नाचे हे युग महान होते यातं शकंा नाही. होमरसारख्या महाकवीला इिलअडसारखे 
थोर महाका य िलिहण्याची फूतीर् याच युगाने िदली. मासर् ही यु देवता व युझेप या कलादेवता याचं्या 
पूजनाला वािहलेले हे युग उत्साहाने, वािभमानाने, आत्मिव ासाने, डवरलेले होते. 

 
पारंपािरक महाका याचा कवी या वातावरणातून; व त्यातं या वीरकृत्यातूंन फूतीर् घेई. तो त्या 

वातावरणाशी समरस झालेला असे. ही महाका ये वाचून, ऐकिवली जात. ोत्याचं्या अंतःकरणाला ती 
िभडत कारण त्यातील घटना, वणर्न त्याचं्या अनुभतूीचा भाग असत पारंपािरक का यातं त्याकाळच्या 
समाजातं चिलत असले या लोककथा, व पुरातन का य समािव  असत. िप ा िप ा ही पारंपािरक 
महाका ये न या कवींच्या कृतींची भर पडून वृिं गत होत जात. आपले महाभारत हे असेच अनेक कवींच्या 
कृतीनी गुंिफलेले आहे. मूळचा यासाचंा “जय” नावाचा इितहास, त्येक िपढीत या यासाचा कृतीची भर 
पडत शवेटी “महाभारत” या नावाने ओळखण्यात येऊ लागला. 

 
पारंपािरक महाका य व सं कािरत महाका य याच्यामध या अनेक फरकापंकी हा एक फरक मुख 

आहे. पारंपािरक महाका याला अनेकाचंा हात लागलेला असतो तर सं कािरत महाका य एका कवीची 
कृती असते. हिर्जलचे “इिनइड”, िम टनचे “पॅरडाइ  लॉ ट”, डाटंचे “िड हाइन कॉमेडी” ही एका 
कवीची कृती आहे. हे महाकवी, पारंपािरक महाका याचं्या जनका माणे आप या का यातंील वातावरणाशी 
एकजीव नसतात. त्याचं्या भावना, िवचार, स कार वीरवृ ी धान युगातील नसून, ते ज्या युगातं 
िलिहतात, त्या सुधारणायुगातील असतात. पण अ यासाने, पिर माने व आप या का यशक्तीच्या 
सामथ्यार्ने ते पुरातन युग पुनरु ीवीत करतात व त्यातंील अनुभतूी आप या वाचकापंयत पोचवतात. 

 
अितमानुषयंतर्णा ही सवर् पारंपािरक महाका यात वापरलेली असते. होमरपासून हा पायंडा पडला 

होता व तो नंतरच्या महाकवींनी चालू ठेवला. वीरवृ ी धान युगातं या पौगंडाव थेतील समाजाला अ
भतुाचे आकषर्ण असते व त्याची देवािदकावंर ा असते. होमरच्या ोत्यानंा यु ातं आप या पूवर्जाचं्या 
बाजूने देव लढत असत अशी वणर्नं वाचून अिभमान वाटत असेल व त्याचं्या अंगावर रोमाचं उभे रहात 
असतील. आप या महाभारतातही देवराक्षस यक्षगंधवर् िक र याचंा समावशे आहेच. ऑिंलिपयािनवासी 
देवदेवताचं्या कथा होमरच्या ोत्यानंा िचरपिरिचत असत. यािशवाय गर्ामदेवता, गृहदेवता, थलदेवता, 
त्येक देवतेला रोचक असे होमहवत, शकुन, भािकते वगैरे गो ी त्याचं्या दैनंिदन जीवनाचा भाग होता. 

 
या संदभार्ंत एक गो  मातर् लक्षात घेण्याजोगी आहे. होमरने या देवदेवतानंा इिलअडमध्ये नेहमी 

दु यम थान िदलेले आहे; कारण महाका य ही वीराचं्या कतृर्त्वाची गाथा असे, देवाचं्या कतृर्त्वाची न हे. 
आिदम युगातील लोककथातं अितमानुषयंतर्णेला अगर् थान असे. पण वीरवृ ी धान युगातं देववीरानंा 
त्याचं्या कतृर्त्वात फक्त साहा य करीत; त्याचं्या उज्ज्वल कतृर्त्वाला अ भतुरसाची डूब देऊन त्याला जरा 
जा त लकाकी आणीत, एवढेच. िशवाय देवाचंी कृपा लाभणं हा मानवाचंा गौरव होता. देव साहा य करीत 
ते महामानवानंा, येरागबा यानंा न हे. मातर् ॲिर टॉटलच्या मते हा अ भतु रस हणजे अगदी वाऱ्यावरच्या 
वाव ा नसा यात. तो शक्य कोटीतला असावा. नाहीतर महाका य हणजे फक्त अवा तव अशी 
कपोलकि पत नविलका (romance) ठरेल. अ भत गो ी वा तव घटनाचं्या वणर्नात अत्यंत कुशलपणे 
गुंफण्याब ल, ॲिर टॉटलने होमरची वाखाणणी केली आहे. 

 



 

अनुकर्मिणका

महाका याचा हेतू वाङ्मयानंद देणे हा असला तरी त्याच्यामागे काही सखोल हेतू असतोच. वा तव 
घटनाचं्या, क पनाशक्तीची जोड देऊन केले या कथनातूंन महाकवी मानवी जीवनाच्या आशयाचा शोध 
घेत असतो. ाचीन युगातील व समकालीन युगातील सम या उलगडता, उलगडता त्याला शा त, 
िव ात्मक सत्याचाही साक्षात्कार होतो व आप या वाचकापंयर्त तो पोचवण्यात तो यश वी होतो. या 
सावर्ितर्क, सावर्कालीन गूढाचंा उलगडा करतानंा तो आप या पूवीर्च्या िप ातंील थोर महाकवींना वाट 
पुशीत जातो. रामायण महाभारतातील आशय पचंमहाका याचं्या कवींना आप या कालाच्या संदभार्त 
समकालीनानंा ान काश पुरवण्यात िनि तच मागर्दशर्क झाला असावा. होमर हिर्जलचे बोट धरूनच 
डाटेंिम टन यानंी तैर्लोक्याचा ठाव घेतला. 

 
पारंपिरक महाका याचंा, िवशषेतः होमरचा आदशर् पुढे ठेऊन, इंग्लंड, ान्स, जमर्नी, इटली वगैरे 

देशातील कवी महाका ये िलहू लागले. अथार्त सुधारणा–युगातं या या कवींची का य फूतीर्, वीरवृ ी धान 
युगात या वातावरणाची नसून त्या युगातं या सािहत्यापासून झालेली असे; हणूनच या महाका याला 
Literary Epic िंकवा सां कािरत महाका य (Epic of Culture) असे हणण्यात येऊ लागले. हिर्जलला 
‘इिनइड’ िलिहण्याची फूतीर् मुख्यतः होमरपासून, तसेच इतर जुन्या महाका यातून, लोककथातूंन 
िमळाली. हिर्जलने या अनेक फूतीर् थानातूंन एकतर् केलेली साधनसामुगर्ी महाका यात आप या ितभेच्या 
सामथ्यार्ने कशी पिरणत केली याचा िवचार करण्यापूवीर् हिर्जलचे जीवन व इिनइडपूवीर्ची त्याची का यकृती 
याकडे एक दृ ीके्षप टाकणे आव यक आहे. 

 
इटलीच्या ऑग टन युगातंला (इ. स. पूवर् ४४ ते इ. स. १४) हिर्जल हा थोर कवी त्याच्या 

जीवनाब ल त्यक्ष अशी मािहती फारशी िमळत नाही. त्याच्या का यातूंन व त्याच्या समकालीन 
होरेससारख्याचं्या िलखाणातून काय थोडी मािहती िमळते तेव ावरच समाधान मानणे भाग पडते. त्याचा 
जन्म इ. स. पूवर् ७० मध्ये १५ ऑक्टोबरला मटुँआनजीकच्या अँडीज या गावी झाला. आप या जन्म थानाचे 
वणर्न हिर्जलने इिनइडमध्ये केले आहे. याच वषीर् इटलीतले जुने लोकस ाक राज्य मोडकळीस येऊन 
पाँपी हा शासनाचा मुखत्यार झाला होता. हिर्जलचे बालपण खे ातच गेले. त्याचा िपता शतेीवाडी व 
इमारती लाकडाचा, मधमाशा पाळण्याचा वगैरे यवसाय करी. त्यामुळे हिर्जल झाडाशतेात, गुराढोरात व 
पक्षी ाण्याचं्या साि ध्यात वाढला. या गर्ामीण जीवनाचे पडसाद त्याच्या तरुणपणातील जॉिर्जक  व 
एक्लोग्  या का यातूंन उमटले आहेत. गर्ामीण जीवन हे धमर् ेस व इतर अनेक सदुर्णास पोषक आहे 
असे मत या का यातं तो दिर्शत करतो. त्याच्यावर बा यदशते धर्ािमक सं कार मो ा माणातं झाले 
असावे. यौवनदशते एिपक्युरस या तत्त्ववते्त्याच्या भोगवादी तत्त्व ानाचा त्याच्यावर काही काळ भाव 
पडला; तरी बालपणचे धािमक सं कार त्याच्या अंतःकरणपटलावरून पुसले गेले नाहीत. 

 
त्याचा िपता खेडूत असला तरी महत्त्वाकाकं्षी होता. नाना यवसाय करून त्याने बऱ्यापैकी पैसा 

कमावला होता. आप या मुलातली सु त गुणव ा ओळखून त्याने त्याच्या िशक्षणाची उ म सोय केली 
होती. थम िमलनला व नंतर रोमला हिर्जल िव ा यासासाठी गेला. त्याच्या िशक्षकानंी त्याला गर्ीक 
कवींच्या कृतींची व ॲलेक्झँडर्ीन का याची गोडी लावली. सायरो या तत्त्व ानिशक्षकाने त्याला भोगवादी 
तत्त्व ानाची ओळख करून िदली. पण या तत्त्व ानात तो फार काळ रमला नाही. लुकेर्िशअसच्या 
तत्त्व ानाने त्याच्या मनाला पु कळ समाधान िदले. पण त्याच्या अंतःकरणात तत्त्व ानापेक्षा का यालाच 
जा त ाधान्य या काळात होते. 

 



 

अनुकर्मिणका

स ावीस वषार्चा झा यापासून तो किवता करू लागला. यावहािरक जीवनात मातर् तो अ ािप 
ि थर झाला न हता. त्याने त्याकाळी अत्यंत लोकमान्यता पावले या वक्तृत्वकलेचा (Rhetoric) अ यास 
केला होता. पण बोलतानंा तो अडखळत अस यामुळे विकलीच्या यवसायात त्याला यश आले नाही. पण 
बोलताना तो चाचरत असला तरी आप या िमतर्ापुंढे तो आपली का ये अत्यंत पिरणामकारक रीतीने वाचून 
दाखवीत असे. 

 
ज्युिलयस सीझरचा खून इ. स. पू. ४४ मध्ये झाला. हिर्जलने आप या जॉिर्जक्स या 

का यसमूहात, पिह या का याच्या शवेटी या घटनेचा उ ेख केला आहे. सीझरनंतर ॲिक्टि हअनचा 
(यानेच बादशहा झा यावर पुढे ऑग टस हे नाव धारण केले) उदय झाला. ज्या सैिनकाचं्या मदतीने त्याने 
रोममध्ये स ा िमळवली त्या सैिनकानंा खूष करण्यासाठी, त्याने जुन्या मालकाचं्या जिमनी काढून घेऊन 
त्या या सैिनकानंा बक्षीस िद या. त्या करणात हिर्जलचा िपता आप या शतेीवाडीला मुकला. हिर्जलने 
आप या िनवार्िसत, खचले या िपत्याला संभाळून सायरोच्या घरी आ यास आणले. इिनइडमध्ये इनीआस 
आपला वृ  िपता अँकायसीस याला टर्ॉयच्या भडकले या ज्वालामंधून खां ावरून बाहेर काढतो हा संग 
हिर्जलने आप या जीवनात या या घटनेवरूनच रंगवला असावा. 

 
पुढे हिर्जलला ऑग टस बादशहाचा आ य िमळाला. वक्तृत्व कलेचे अध्ययन एकाच गुरुपाशी 

के यामुळे त्या उभयताचंी मतैर्ी होती. हिर्जलची जमीन परत िमळाली व नंतरचा त्याचा जीवनकर्म 
ने ाचं्या साहा याने व बादशहा ऑग टसच्या कृपेने सुखकर झाला. या काळातं ख ात वाढले या 
हिर्जलला नागरी, खानदानी रहाणीची व दरबारी रीतिरवाजाचंी ओळख झाली. ऑग टस बादशहाचा 
सहवास झा यामुळे, इिनइडमध्ये इिनआसची यक्तीरेखा आदशर् राजपुरुष हणून त्याला रेखाटता आली. 

 
पण एकंदरीने रोमचे वातावरण त्याला रुचण्याजोगे न हते. दरबारातले मतलबी, ढ गी व 

कार थानी वातावरण त्याच्या वभावाला मानवले नाही. रोम सोडून तो नेप सला गेला. तेथे शातं, ि थर 
जीवन यतीत करीत असताना त्याने एकलाग्  (Eclogues) या िनसगर्वणर्नाच्या व िनरागस, समाधानी 
गर्ामीण जीवनाच्या किवता िलिह या. जॉिर्जक्स (Georgics) या का यसमूहात िनसगार्शी जवळीक 
साधणाऱ्या जीवनिचतर्ाबंरोबर जीवनिवषयक तत्विंचतनही आहे. या का यानंी त्याने इटलीत या रिसकाचें 
मन िंजकून घेतले. आयु याची शवेटची दहा अकरा वष त्याने इिनइड हे महाका य िलिहण्यात यतीत 
केली. इ. स. पू. १९ मध्ये तो गर्ीसला गेला. ितथली भमूी त्यक्ष पाहून, त्याला इिनइड मध या टर्ॉयच्या 
वणर्नावर सफाईचा हात िफरवायचा होता. आणखी तीन वष इिनइडला पिरपूणर्ता आणण्यात तो खचर् 
करणारा होता व नंतर तत्त्व ानाच्या अ यासात उवर्िरत जीवन वचेण्याची त्याची मनीषा होती. पण वाटेतच 
त्याला मृत्यनेू गाठले. त्याच्या कलावंत दृ ीने इिनइड अ ािप िनद ष झालेले नस यामुळे ते िस  न 
करता, जाळून टाकाव ेअसे त्याने आप या िमतर्ानंा बजावले होते. पण त्याच्या िमतर्ानंा तसे करवले नाही. 
त्यानी ते ऑग टस बादशहाला दाखवले. त्यातले पिहले तीन सगर् बादशहाने पूवीर्च ऐकले होते. त्याला ते 
आवडले होते. संपूणर् का य पािह यावर त्याने ते त्विरत िस  करण्याची आ ा केली व रिसक जगाला 
एका महान, अमर कृतीचा लाभ झाला. चदंर्ाला आप यावरच्या डागाबं ल िवषाद वाटत असेल पण 
जगमातर् त्याच्या अमृतमय, धवल चिंदर्केत न्हातानंा अपार आनंदाच्या अनुभतूीने सुखावते, उ हािसत होते, 
एका अनोख्या उदा , मनोरम वातावरणातं िवहार करू लागले. 
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जॉिर्जक्स व एक्लाग्  िलिह यानंतर हिर्जलचे िच  महाका य िलिहण्याकडे लागले. होमरच्या 
इिलअडसारखे महा  का य आप या हातून िलिहले जाव ेअशी महत्त्वाकाकं्षा त्याच्या अंतःकरणात उदय 
पावली. त्याची ितभेची झेप आता महाका याला वधेण्यास समथर् झाली होती. त्याची क पकता व कला 
पूणर्त्वास पोचली होतीच. आता तो महाका यास योग्य अशा िवषयाचा शोध घेऊ लागला. महाका य हे 
वीरवृ ी धान युगात या शूराचं्या कतृर्त्वाभोवती गुंफले जाते ही जाणीव त्याला न हती. त्याच्यासमोर रोमन 
कवींनी लॅिटनमध्ये िलिहलेली महाका ये होती. नीि हअस या इ. स. पूवर् ितसऱ्या शतकात या कवीने 
पिह या युिनक यु ावर महाका य िलिहले होते. त्यात िसिसलीवर रोमने िमळवले या िवजयाची गाथा 
होती. एिनअस या लॅिटन कवीने तर महाका याचा आवाका िव तृत माणावर असावा या धारणेने, 
इनीआसने टर्ाय सोडले त्या कालापासून रोमच्या इितहासाची सुरुवात करून तो आपं या कालापयत 
िभडवला. अठरा सगार्त रोमचा इितहास महाका यातं गुंफणारा एिनअस (इ. स. पू. २३० ते इ. स. पू. 
१७०) लॅिटन महाका याचा एक नामवतं पाईक मानला जातो. इितहासावर आधारले या या महाका याला 
व तत्सम इतर महाका यानंा “annals” हेच नावं पडले व त्या कवींना annalists इितहास लेखक अशी सं ा 
ा त झाली. कारण एिनअसने आप या महाका याचे नावं  Annales Romais– रोमचा इितहास असेच 
ठेवले होते. ॲिकअस, युिरअस या लॅिटन कवीनीही अशी इितहासजमा महाका ये िलिहली. काही कवींनी 
बादशहा ऑग टस याच्या इच्छेनुसार त्याच्या शौयार्चे व राजधुरीणत्वाचे पवाडे गाणारी महाका ये िलिहली. 
हिर्जललाही स ाट ऑग टसब ल अत्यंत आदर व कौतुक होते. त्या उभयताचंा गाढ नेहही होता. पण 
समकालीन िवषयावर िलिहले या महाका यातं वीरवृ ी धान युगात या ेरणा व धारणा गट करणे 
अशक्य आहे, ही जाणीव त्याला होती. एिनअसने ाचीन इितहास, िवषय हणून िनवडला होता. पण 
त्याचं्या महाका यातंही, इतर ‘ॲनिल ट ’ माणेच कलेचे दशर्न व त न्य एकसंधपणा तीत होत न हता. 
ही महाका ये केवळ अनेक घटनाचंी िव किळत व काहंीशी रुक्ष वणर्ने होती. 

 
िवषयाची िनवड करतानंा हिर्जलला दोन गो ी साधायच्या होत्या. वीरवृ ी धान युगातंले 

कथानक तर िनवडायचे होतेच; पण त्या कथानकाचा त्याला ऑग टन युगाच्या वीर ीशी व कतृर्त्वाशी 
संबधं जोडायचा होता. आ  रा टर्ीय महाका य रचण्याची त्याची मनीषा होती. रोमनाचंी अि मता, 
वािभमान, आशा आकाकं्षा याचें पडसाद त्याच्या महाका यात कट हावयास हव ेहोते. गर्ीसचा संबंध 
रोमच्या सं थापनेशी व ऑग टस बादशहाने घडवनू आणले या रा टर्गौरवाशी जोडण्यासाठी त्याने टर्ोजन 
वीर इनीआस याला आपला वीरनायक करण्याचे योजले. अथार्  रोमचे सं थापक लाडंगीच्या दुधावर 
वाढलेले रेथस व रो युलस हे होते ही लोककथा चिलत होतीच, पण हिर्जलने इनीआसब लची गर्ीक 
लोककथा िनवडली. या कथेचा उ ेख इ. स. पू. सहा या शतकात या िसिसलीत या एका कवीने, 
टेिसकोरसने, केलेला होता, इटलीत टर्ोजन वसाहत होईल, बापलेक नातू असे तीन टर्ोजन टर्ॉयचे देव 
घेऊन समुदर् पयर्टनास िनघतील असे त्याने िलिहले होते. असे टर्ोजनाचें पुतळे िठकिठकाणी समुदर्तीरी 
आढळतही होते. एनीअस या महाकवीनेही रोमनवशं जो हपासून उ भवला व इनीआस हा त्याच वशंातला 
असे िलिहले होते. इनीआसच्या अ ितम शौयार्च्या व त्याच्या उज्ज्वल भिवत याचा उ ेख होमरने 
इिलअडमध्ये केला होताच. 

 
या माणे महाका याला शोभेल असा वीरनायक िनवड यावर हिर्जलने आप या महाका याची 

रुपरेखा साधनसामुगर्ी जमवावयास सुरुवात केली. हिर्जल आपली कलाकृती सवार्ंगानंी पिरपूणर् हावी 
हणून नेहमीच अत्यंत पिर म, ती उत् फूत झा यावर व प पंक्तींत उतर यानंतरही करीत असे. कधी 
कधी तर तो कथानकाचा सबधं आराखडा थम ग ात िलहून काढीत असे. 
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इिनइडची सुरुवात टर्ॉयच्या पतनापासून होणार होती. टर्ॉयच्या िस  फस या लाकडी घो ाचा 

वृ ातं जवळजवळ श दशः हिर्जलने पायसँडर नावाच्या रोमन कवीपासून घेतला असे एक समीक्षक 
हणतो. या कवीने ज्युिपटर ज्युनोच्या िववाहापासून सुरूवात करून रोमचा इितहास आप या कालापयत 

(पायसँडरचा काल अिनि त आहे) आणून िभडवला होता. नंतरचे इिनआसचे समुदर्पयर्टन व त्यातली 
साहसे संकटे होमरच्या ओिडसीत या ओिडसस याच्या साहसवणर्नावंरून सुचली आहेत, इनीआसच्या 
काथजमध या वा त याची कथा नीि हआसने आप या महाका यातं घातली होती. काथज व रोमन 
सा ाज्य यामध या ऑग टन युगातंील पधने काथजचे नाव हिर्जलच्या काळी फार गाजत होते. िशवाय 
रोमन जनतेला दूरदूरच्या देशािंवषयी त्याकाळी उत्प  झालेले कुतूहल या वणर्नानी तृ त होणार होते. 
नाना थळाचं्या वणर्नात हिर्जलने आप या काळातं उपल ध झालेली भौगोिलक मािहतीही वापरली, 
इनीआस इटलीत येऊन पोच यावर त्याचे तेथील इटॅिलअनाशंी जे यु  झाले, त्यातील वणर्ने पु कळशी 
इिलइडमधील तत्सम वणर्नावंरून केलेली आहेत. शतर्चू्या गोटातं रातर्ी हेर पाठवनू टेहेळण्या करणे, दोन्ही 
पक्षात या योद्ध्याचं्या या ा व त्याचं्या श ा ाचंी तपशीलवार वणर्ने, वपक्षातील वीराचं्या 
अंत्यसं काराच्या वळेी शतर् ू पक्षातंील कैद करून आणले या योद्ध्याचंा बळी देणे, अंत्यसं कारानंतर 
आयोिजत केले या कर्ीडा पधार्, उभयपक्षातं होणारे संधी व नंतर त्याचंा झालेला भगं, इनीआस व 
इटॅिलअन वीर, तु यबल टनर्स याचें अंितम, िनणार्यक यु  वगैरे उदाहरणे देता येतील. इिनइडमधील 
अनेक घटना होमरच्या इिलअडचे वारंवार मरण करून देतात. इनीआसची माता हीनस ज्युिपटरकडे 
आप या पुतर्ावरच्या संकटातूंन त्याला वाचवण्यािवषयी साहा य मागायला जाते ते हा ॲिकलीजची माता 
झ्यसूची भेट घेते याची आठवण होते. टर्ोजन्स काथजच्या बदंरात येतानंा धुक्याखाली देव त्याना संरक्षणाथर् 
झाकतात हा संग ओिडसस धुक्याने आच्छािदत असा फीअँिशअनाचं्या बदंरात जातो या संगावरून 
घेतलासे वाटते. मक्युरी डायडोकडे िनरोप घेऊन येतो तसाच हमीर्ज कॅिल सोकडे येतो. हीनसची 
इनीआसचा िपता याच्याशी मुलाखत होमरच्या ॲ ोडायटीच्या तोतर्ातूंन घेतली आहे. डायडो इनीआसला 
आपली साहसे िनवदेन करण्याची िवनंती करते, तशीच ॲ सीनॉस ओिडससला करतो. ओिडसीमध्ये 
पेनेलोपीच्या अनेक िववाहेच्छूचे वणर्न आहे तसे डायडोच्या िववाहेच्छंूचे आहे. ॲिकलीज पॅटर्ोक्लसच्या 
अंत्यसं कारानंतर कर्ीडा पधार् आयोिजतो तसाच इनीआस िपत्याच्या अंत्यसं कारानंतर आयोिजतो. 
हेक्टरचा भतूात्मा इनीआसशी बोलतो ते हा पॅटर्ी मचा भतूात्मा ॲिकलीजची बोलतो त्याचे मरण होते. 
इटलीतील अनेक थळाशंी व रोमन देवदेवताशंी संबिंधत अशा अनेक लोककथाही हिर्जलने आप या 
कथानकात वापर या आहेत. 

 
या माणे हिर्जलने आपली साधनसामुगर्ी िनरिनरा या िठकाणाहूंन उसनी घेतली असली तरी 

आप या ितभेच्या, व कलेच्या सामथ्यार्ने ितच्यात त्याने नवचैतन्य िनमार्ण केले आहे या िव किळत 
घटनानंा एकसूतर्ता आणणेही आव यक होते. िव किळत घटनाचें वणर्न ॲिर टॉटलच्या महाका याच्या 
याख्येत बसत न हते. हिर्जलने आप या वीरनायकाच्या एकमेव ध्येयाने या सवर् घटनानंा – वास, 
साहसे, लढाया–एकसंधपणा आणला, इनीआसला नवी नगरी वसवनू, टर्ॉयच्या देवानंा नवीन आ य थान 
िमळवनू ायचे होते. या एकमेव सूतर्ावर त्याच्या सवर् हालचाली होत होत्या. 

 
इनीआसला या ध्येयाने ेिरत करून हिर्जलने आपले महाका यामागील दुसरे उि  साध्य केले. 

वीरवृ ी धान युगातील कथानक व वीरनायक िनवडून इिलअड सदृश महाका य रचण्याचे उि  
साधनसामुगर्ी गोळा करून त्याने साध्य केले होते. दुसऱ्या उ ी ानुसार त्याला आपले महाका य रा टर्ीय 
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वरूपाचे, रा टर्गौरवाचे, आप या काळातील आशाआकाकं्षा, ेरणाधारणा याचें ाितिनिधक करावयाचे 
होते. हिर्जलच्या काळातंील रोमनजनतेची सा ाज्य थापण्याची मनीषा व परमे राचे वरदान त्याचं्या 
ि य रोमनवशंाला लाभले अस यामुळे ही मनीषा पूणर् होण्याब ल दृढ आत्मिव ास–या तत्कालीन रा टर्ीय 
धािर्मक धारणा इनीआसच्या ध्येयात ितिंबिबत झा या आहेत. इनीआसच्या संकि पत नगरीत व 
यु ो राच्या शातंतासमृ ीच्या काळातं हिर्जलने ऑग टन युगाची ितमा सूचकपणे उभी केली आहे. 
आरंभीच ज्युिपटर हीनसपुढे जे इनीआसच्या उज्ज्वल भिवत याचे व त्याच्या भावी वशंजाचं्या वैभवाचे 
वणर्न करतो ते ऑग टन युगाला लागू पडते. ‘इनीआसचे वशंज असीम सा ाज्य थापन करतील; ते 
अतुल पराकर्मी असतील; रोमन जनता यु कला व इतर कलाकौश ये यातं नैपुण्याचा उ ाकं गाठील.’ 
असे ते वणर्न आहे. इनीआसने आ य थान िमळवनू िदलेले टर्ॉयचे देव पण हणतात. 

 
‘आ हाला तू दूरवर सागरावरून वाहून आणले आहेस; तुला आमचे आशीवार्द आहेत. आ ही तुझ्या 

वशजाचंी कीतीर् आकाशापयर्त िभडव.ू तुझ्या नगरीला सा ाज्याची रा ी करंू. इटँिलअन राजा लॅिटनस 
याला फॉनसची देववाणी सागंते. 

 
“तुझा जावई हणून एक परकीय येईल (इनीआस) व त्याच्या नेतृत्वाखाली सारी भमूी. सारे सागर 

एका सा ाज्य छतर्ाखाली येतील.” काथजमध्ये ज्युनोच्या मंिदरात िभ ीिचतर्ावंर व इनीआसच्या ढालीवर 
ज्या घटना रेखाट याचे वणर्न आहे त्या सवर् ऑग टसच्या युगातील भावी उज्ज्वल घटनाचं्या सूचक 
आहेत. काथजमध या रा ी डायडोच्या थाटाच्या मेजवान्यातं ऑग टस राजाच्या दरबारी वैभवाचे व 
थाटामाटाचेच ितिंबब आहे. इनीआस, ओडीसस माणे अधोलोकी गेला ते हा त्याचा िपता अँकायिसस 
याला त्याचे वशंज दाखवतो. हे आत्मे पुढे रोममध्ये जन्म घेणार होते, या वशजात ऑग टसचा समावशे 
आहे. मातर् ऑग टसचे नावं न घेता हिर्जलने त्याला ज्युिलअस, असे संबोधून त्याला आयुलसचा 
(इनीआसपुतर्ाचा) वशंज हटले आहे. राज्यावर येण्यापूवीर् ऑक्टेि हअनने आप या द किपत्याचे, 
ज्युिलअस सीझरचे नाव धारण केले होते. ऑग टसच्या भावी िवजयाचे व समृ  रोमन सा ाज्यातं नागरी 
सद्गुणाचं्या होणाऱ्या ित ापनेचे, तसेच या सद्गुणापंासून व विंचत होणाऱ्याचं्या पािरपत्त्याचे वणर्नही इथे 
समािव  आहे. इिनआसच्या इटलीत या वा त याच्या वणर्नातं, रोमनानंा रोचक वाटतील असे पिरिचत 
थळाचें िनदश व तत्संबिंधत लोककथा हिर्जलने कौश याने गुंफ या आहेत. 

 
या माणे हिर्जलने अनेक समकालीन तपशील आप या महाका यातं सूचकपणे समािव  करून 

आ  रा टर्ीय वरुपाचे महाका य िलिहण्याचे आपले मनोगत िस ीस नेले. हिर्जलच्या या संक पना ारा, 
इ. स. पू. दहा या शतकातं रचलेली गर्ीक पारंपािरक महाका ये व लॅिटन सािहत्य फूतर् महाका ये यामधला 
आणखी एक फरक प  होतो पारंपािरक महाका य ही यक्तीगत कतृर्त्वाची व यक्तीमाहात् याची गाथा 
असे. पण हिर्जलचे सं कािरत महाका य हे रा टर्ीय कतृर्त्वाची, रा टर्गौरवाची गाथा आहे. िशवाय ते 
समकालीन रा टर्ीय आशाआकाकं्षा, ेरणा-धारणा याचें सूचकपणे ितिनिधत्व करते, पारंपािरक 
महाका यां माणे या सं कािरत महाका यामंध्येही वीरवृ ी धान युगातंले वीरपुरुष, त्याचंी युध्दे, त्याचंा 
िदनकर्म याचंी वणर्ने कलापूणर् अशी रेखाटलेली असतात. पण साहिजकच या कवींना त्या पुरातन 
कालापासून त्यक्ष फूतीर् िमळालेली नस यामुळे व त्या कालाशी ते एकजीव झालेले नस यामुळे, या 
महाका यातं पारंपािरक महाका यासारखा भावनानंा वयं फूतर् उमाळा व कथनाची सहजताजन्य, 
अनलंकृत पिरणामकारकता नसते. पारंपािरक महाका यापंासून हिर्जलसारख्या कवींनी फूतीर् घेतलेली 
असते; त्याचं्या महाका यातं ते ज्या सुसं कृत, सुधारणायुगातं वावरत असतात त्यातंले सं कार 
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अपिरहायर्पणे उमटतात; हणूनच या रोमन महाका यानंा सािहत्य फूतर्, सािहित्यक िंकवा सं कािरत 
महाका ये अशी त्याचें िभ रुप दशर्वणारी सं ा ा त झाली. 

 
होमरचे इिलअड आप या युगाचे आप या समाजाचे ितिनिधत्व करते; पण ते फक्त अथेन्सच्या 

गौरवाची गाथा आहे. त्या युगातं रा टर्ाची क पना उदयास आली न हती; गर्ीक नगरराज्याचें िभ िभ  समूह 
होते पण त्यानंा एकतर् बाधंणारी सा ाज्याची क पना न हती. संघिटत कतृर्त्वापेक्षा यक्तींच्या कतृर्त्वाचे ते 
युग होते. पण हिर्जल ितिनधी आहे ऑग टसच्या धुरीणत्वाखाली उदयाला आले या िवशाल रोमन 
सा ाज्याचा. या ऑग टस युगात रोमला शातंता, समृध्दी, ित ा लाभली होती. तत्पूवीर्ची यादवी, 
अशातंता, असुरिक्षतता, दैन्य समा त झाले होते. रा टर्ािभमानाने, खर आत्मिव ासाने डवरलेले रोमन 
अिखल जगावर आपले सा ाज्य थापण्याची व ने पहात होते व ती व ने ऑग टस सत्यसृ ीत उतरवीत 
होता. त्यामुळे िदवसिदवस अिधकािधक उफाळून येत असले या रा टर्ािभमानाचा, देश ेमाचा, अि मतेचा 
हंुकार हिर्जलने आप या महाका यातं उमटिवला. 

 
पारंपािरक महाका यातं नसलेले आणखी एक महत्त्वाचे अंग हिर्जलच्या इिनइडमध्ये कट झाले 

आहे. ते हणजे त्यातं अंतभूर्त असलेले मानवतावादाचे नवीन तत्व ान हा मानवतावाद रोममध्ये ऑग टन 
युगातं उदय पावूं लागला होता. या युगापूवीर् जे यातनाक ाचें दशावतार रोमनानंी पािहले होते त्यामुळे 
त्याचं्यात परदुःखाची जाणीव व ति िवषयक कणव उत्प  झाली होती. होमरच्या वीरपुरुषानंा युध्दाब ल 
अपिरिमत उत्साह व भीती होती. त्यामुळे होणारा रक्तपात, ाणाचंी व िव ाची हानी, ि यजनाचंी ताटातूट 
याब लचा िवचार त्याचं्या अंतःकरणाला पशर् करीत न हता. पण हिर्जलचे वीरपुरुष िवशषेतः इनीआस, हे 
युध्दाकडे केवळ ध्येयिसध्दीचे एक अपिरहायर् साधन हणून पहात. युध्दाब ल उ हास नसून फक्त 
कतर् यबुध्दी होती. इनीआसला रक्तपाताने बरबटले या युध्दाब ल उबग वाटतो. िपत्याचे ाणरक्षण 
करण्यासाठी लॉससने इनीआसशी झुंज घेतली व त्यात तो ठार झाला; ते हा इनीआसला त्या िवजयाब ल 
हषर् िंकवा गौरव वाटण्याऐवजी त्या मृत मुलाब ल अपार करुणा त्याच्या दयातं दाटून आली. तत्कालीन 
वीराचं्या पध्दती माणे िजत लॉससचे िचलखत, लूट हणून त्याच्या मृतदेहावरून त्याने ओरबाडून काढले 
नाही. शतर्चू्या मृतवीराचेंसुध्दा उिचत अंत्यसं कार हाव े याब ल ते इिनइडमधले वीर दक्ष असत. 
ॲिकिलजने हेक्टरच्या मृतदेहाची केलेली िवटबनंा िंकवा शतर्चू्या मृतवीराचंी शव ेको ा-िगधाडापुंढे 
फेकण्याची भाषा इनीइडमध्ये आढळत नाही. ही माणुसकी वीरवृ ी धान युगातं उ फूतर् झाले या 
पारंपािरक महाका यात आढळणे शक्य न हते. ती सुधारणायुगात िवकिसत झाले या सं कृतीची ेरणा 
होती. 

 
महाका यातं अ भतुरस िनमार्ण करून त्याला भ य िद य पातळीवर नेण्यासाठी अितमानुषयंतर्णा 

(Supernatural element) वापरणे अव य आहे असे ॲिर टॉटलने हटले आहे. हिर्जलने तदनुसार 
ऑिंलपस िनवासी अनेक देवदेवता इिनइडमध्ये घात या आहेत. होमर मध या देवाचंी नावं ेगर्ीक, झ्यसू, 
ॲ ॉडायरो, हीरा वगैरे आहेत तर त्याच देवाचंी रोमन नावं ेज्युिपटर, हीनस ज्युनो, ह कन, ॲपॉलो वगैरे 
आहेत. हे देव, इिलअड मध या देवा माणेच, वीरकृत्ये करणाऱ्या आप या भक्तानंा साहा य करतात या 
इिलइडमध या देवाखेंरीज इटलीतील रोमन देवायतनातंले जुट्नु, फॉनस पँन िनरिनरा या अ सरा, 
िसल हॅनस, िसिबली, सटॅनर्, जॅनस, पा कस, िप यु नस व िठकिठकाणच्या इटलींत या थलदेवता, 
गर्ामदेवता वगैरेचाही समावशे हिर्जलने केला आहे; हिर्जलला इिलअडमध या देवदेवताचंी अ यासु 
यासंगाने व ाचीन रोमन देवाचंी व त्याचं्या ीत्यथर् होणाऱ्या य याग, होमहवन वगैरची ऐकीव व त्यक्ष 
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मािहती होती. या दोहोचा साधंा त्याने कुशलतेने जोडला आहे. ाचीन रोमन हे कमर्काडं भक्तीने व 
काटेकोरपणे आचरीत, कुठ या देवाला कुठला बळी ि य आहे, य ीय बलीवदर् कुठ या कारचा असावा. 
अशुमाची नजर पडू नये हणून उपाध्यायानंी आपले म तक जाभं या व ाने कसे आच्छादावे, य थलाची 
िनवड कशी करावी या सवर् रोमनाचं्या जुन्या चालीिरती हिर्जलने अ यािस या होत्या. हिर्जलचे 
समकालीन रोमनही धमर्िन , धमर्भीरु होते. वतः ऑग टस बादशहा हा धमर्  होता व रा टर्ाच्या 
एकीकरणासाठी धमर् ाचें पुनरू ीवन करण्याचा त्याचा यत्न होता. ही धमर्िन ाच रोमन सा ाज्याला 
एकतर् बाधूंन ठेवणारी शक्ती होती असे हणण्यास हरकत नाही. रोमन सेनापती यु ावर िनघण्यापूवीर् मासर् 
या यु देवाची ाथर्ना करीत. यामुळे हिर्जलने, केवळ इिलअडचे अनुकरण हणून न हे तर रा टर्ाच्या 
धािर्मक आचार िवचार, ासमजुती ितिंबिबत करण्यासाठी देवदेवता, भतूात्मे, देववाणी, 
शकुनअपशकुन वगैरे अितमानुषयंतर्णा इनीइडमध्ये समािव  केली. वतः हिर्जलही या धमर् ेच्या व 
अदृ य शक्तींच्या मानवावरील भावाच्या गर्ामीण वातावरणात वाढला होता. 

 
रोमनानंा देवदेवतािंवषयी तसाच िपतरािंवषयी व थोर मृतािंवषयी अत्यंत आदर होता. हणून 

हिर्जलने इनीइडच्या सहा या सगार्त इनीआसला अधोलोकात िपत्याची भेट घ्यायला पाठवनू त्या लोकाचे 
िव तृत वणर्न केले आहे. आपले जीवनािवषयक तत्त्व ानही अँकाअिससच्या मुखाने त्याने वदवले आहे. 
इनीआसला अधोलोकात सवर् थोर मृतात् याचें दशर्न होते. या मृतात् याना इहलोकािवषयी ओढ आहे; ते 
पुनजर्न्म घेण्यास उत्सुक आहेत. अधोलोकातील पा याचं्या वा ास येणारा यातनामय िवभाग व 
पुण्यात् याचंा एल्िशअम, याचंी वणर्ने त्ययकारी व उ ोधक आहेत. हे मरणो र जीवन विर्णताना 
हिर्जलच्या क पनाशक्तीचा अपूवर् िवलास अत्यु  कोटीला पोचला आहे. हे जीवन सवर्साधारण 
क पने माणे वाटते तसे धूसर, भीती द, अवा तव नसून सुंदर, स  आहे, जडशीळ नसून गतीमान, 
उ हिसत आहे. पथृ्वीवर ज्याचंी ताटातूट झाली त्या ि यजनाचें येथे पुनमीर्लन होते. डायडो मयत पतीच्या 
मीलनात सुखी झालेली िदसते. 

 
या हेडीजच्या – अधोलोकाच्या वणर्नात हिर्जलने होमर, व समकालीन इितहास, तत्त्व ान, 

धािर्मक समजुती व नीतीमू ये याचंा उ म समन्वय साधला आहे. अधोलोकात वशेण्यापूवीर् इनीआस 
होमहवन करतो व एक सुवणर्पणर् शाखा कके्षवर घेतो. ही शाखा जणू इहलोक व अधोलोक यानंा जोडणाऱ्या 
नेहबधंनाचे तीक आहे. िसिबली त्याला मागर्दशर्न करते. िनरिनरा या कारे मृत्य ू पावले या 
मृतात् याचं्या पाचं िवभागातूंन ते टाटर्रसपाशी येतात. िसिबली पा यानंा इथे भोगावयास लागणाऱ्या 
यातनाचंी वणर्ने करते; पण त्या अितभयंकर देशातं ती त्याला नेत नाही. नीतीमू ये व कायदे झुगारून 
देणारे पापी– यिभचारी, िव ासघातकी, बाधंवदर्ोही–इथे ठेवण्यात येत. या वणर्नातं हिर्जलने ाचीन व 
समकालीन नीतीमू याचंी उ तम सागंड घातली आहे. नंतर इनीआस जातो एिलिशअममध्ये –
धन्यपुण्यात् याचंा वगर्. इथे लख्ख काश, सुखद हवामान असते. इथे इनीआसला ाचीन युगातले सवर् 
थोर वीरपुरुष िदसतात. लक्षात घेण्याजोगी गो  हणजे हिर्जल इथे यक्तीमहात् याचा उदोउदो न करता ं
रा टर्ासाठी, धमार्साठी ज्यानी आपले सवर् व वचेले त्या थोर पुरुषाचंा–वीराचंा कलावतंाचंा धमार्त् याचंा 
उ ेख करतो. 

 
आिण मग इथेच इनीआसला अँकायिसस भेटतो. आप या िपत्याला भेटण्यासाठी तर त्याने हा 

सगळा अ ाहास केला होता. िसिसलीत मरतानंा अँकायिससने इनीआसला बजावले होते, “तू हेडीजमध्ये 
ये. मग मी तुला तुझी भावी नगरी व तुझा वशं याचें सारे वृ  कथन करीन.” पायथगँोरस या तत्त्ववते्त्याचंी 



 

अनुकर्मिणका

पुनजर्न्माची क पना हिर्जलने वीकारली आहे. नंतर अँकायिसस इनीआसला जीवनाचे गूढ उकलून 
सागंतो. या तत्त्व ानावर लेटोच्या तत्त्व ानाची दाट छाया आहे व भारतीय तत्त्व ानाशी त्याचे साध यर् 
उघड िदसते. या सवर् िव ाचा संचालक एक महात्मा आहे व त्याचा िद याशं त्येक जीवात् यातं आहे. 
जडदेहाच्या साप यात अडक यामुळे हा जीवात्मा महा त्याचे वरूप ओळखू शकत नाही. तो संसाराच्या 
जंजाळात गुरफटून वतःमधला िद याशंही दृ ीआड करतो. या शृखंलातूंन सुटका झा यावर, मरणो र 
अग्नी, जल, वाय ूवगैरकडून शु ी झा यावर तो एिलिशअममध्ये येतो व येथे त्याला िद य वरूप ा त होते; 
पुढे त्याला कालातंराने पुनजर्न्म येतो. 

 
हिर्जनचा अधोलोक व त्याचे तत्त्व ान होमरहून िभ  आहे तसे त्याचे ऑिंलपस िनवासी देवही 

होमरहून िभ  आहेत. त्याचं्या कृती इिलअडमध या व ओिडसीत या देवदेवतासंारख्याच आहेत. अथीनी 
ओिडससला मदत करते तशीच हीनस इनीआसला करते. पॉसीडोन ओिडससवर समुदर् वासातं संकटे 
आणतो तशीच ज्युनो इनीआसच्या वासातं अिर े आणते. त्यक्ष यु ातही हे देव आपाप या पक्षाचं्या बाजू 
संभाळीत असतात. इिलअडमध्ये पॉसीडॉन झ्युसपुतर् डारडॅनस याच्यापासून उत्प  झालेला टर्ोजनाचंा वशं 
न  होऊ नये हणून इनीआसला रणके्षतर्ातून दूर नेऊन वाचवतो, तशीच ज्युनो टनर्सला इनीआसपासून 
दूर घेऊन जाते. अ सरा जुटुनुर् आपला भाऊ टनर्स याच्या बाजूने लढते. 

 
पण कृती समान असली तरी इनीइडमध या देवदेवताचें वभावगुण होमरिचतर्ीत देवदेवताचं्या 

वभावगुणाहूंन िभ  आहेत. वीरवृ ी धान युगात या मानवां माणे या युगातील महाका याचं्या देवदेवता ही 
मुक्त भावनाचं्या आहारी जाणाऱ्या, रागं ा, बािलश वाटतात. पधार्, ेष, कर्ोध, हेवा या असंमत 
भावनाचं्या दडपणाखाली त्या आप या भजनी न लागणाऱ्या भावनाचं्या मागार्त अडचणी उत्प  करतात. 
इिनइडमधील देव सुधारणायुगाच्या कृती माणे गंभीर भारदा त औिचत्त्याने व संयमाने वागणारे आहेत. 
इिलयडमधली णयदेवता ॲकर्ॉयडायटी िनदर्य व िहणकस पातळीवरची वाटते. इिनइडमधली णयदेवता 
हीनस केवळ इनीआसच्या मातेसारखीच न हे तर जगन्मातेसारखी वत्सल, मोहक व वतर्णुकीने मृदु, गोड 
वाटते. देवाचंा राजा ज्युिपटर इनीइडमध्ये य ावतं, समदशीर् व गंभीर वृ ीचा आहे. इिलयडमधला देवराज 
झ्यसूसारखा तो िवषयी, जुलमी, मत्सरी व आततायी नाही. ऑिंलपसिनवासी देवदेवता दीघर् ेषी, कोिप , 
अन्यायी, िनघृर्ण असतील ही क पनाच हिर्जलला करवत नाही. िशवाय इिलअड ओिडसीत या देवां माणे 
हिर्जलचे देव सवर्शक्तीमान नाहीत. त्याचं्याही वर “िनयती” ही एक शक्ती आहे व ितच्या संकेतानुरुप 
मानवी यवहार चालू असतात. वतः ज्युिपटर सु ा िनयतीच्या संकेतात ह तके्षप करीत नाही. “ त्येक 
मानवाचे ‘कमर्’ असते व त्याच माणे बरे वाईट भोग त्याच्या वा ास येतात व ते त्याने भोगलेच पािहजेत. 
या क ातून तावनू सुलाखून त्याचे यक्तीमत्त्व उमळून उठते.” असे तो हीनसला सागंतो. या 
िवचारसरणीला अनुसरूनच हिर्जल आप या देवाकंडून मानवानंा फक्त ेरणा देण्याचे व भावी घटनाचंी 
सूचना देऊन त्यानंा सावध करण्याचे कायर्, बहुताशंी करवतो. सोकीक्लीज या गर्ीक शोकाित्मकाकरा माणे 
हिर्जलही इनीइडमध्ये मानवाच्या कतृर्त्वाला जा त महत्व देतो. त्याच्यावर टोइिसझमचा (Stoicism) 
पगडा या काळात बऱ्याच माणावर पडलेला िदसतो. एिमक्युरसचा भोगवाद त्याच्या मनातूंन के हाच गेला 
होता. मानवाने आप या भावना संयिमत करा या व जीवनातंील सव  शक्तीला मरून सद्सि वकेाची व 
सदाचाराची कास धरावी हणजे त्याचे जीवन सुखी व कृताथर् होईल हे झेनोचे टोइिसझमचे तत्व ान 
पुढेही रोममध्ये पु कळच लोकि य होते. सेनेका, एिजक्टेटस व माकर् स ऑरेिलअस या थोर तत्त्ववते्यानंीही 
या तत्त्व ानाला पािंठबा िदला. 
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हिर्जलचे व इनीआसचेही अंितम तत्त्व ान हेच आहे की केवळ यक्तीगत िहतासाठी न हे तर 
रा टर्ाचे ेयस साधण्यासाठी मानवाने संकटानंा न जुमानता, नेहमी यत्नशील रहाणे हे त्याचे पिवतर् 
कतर् य आहे. ध्येयिस ीसाठीं घेतले या क ातूंन मानवाचे यक्तीमत्व उजळून िनघते. आप या 
अनुभवावरून परदुःखाची क पना येते व त्याब ल करुणा उत्प  होते. िखर् न तत्त्व ानाने जो करुणेचा 
माणुसकीचा संदेश पुढे जगाला िदला तो हिर्जल इनीइड या ारा रोमनानंा अिखल मानवजातीला देतो. 
जीवनातं दुःख अपार आहे; त्याच्यापासून िनवारा िमळतो तो परपीडा जाणून अंतःकरण दर्वते ते हा : 
हणूनच की काय सटपॉल रोमच्या वाटेवर हिर्जलच्या समधीपाशी उभा राहून हणाला होता. 

 
“तू आज जीवतं असतास तर!” “कवी े ा, केवढं नवजीवन आप या अिभनव का याच्या ारे तू 

िदलसं जगाला” 
 
महाका याला साजेल असे भ य, यापक वरुपाचे व आकषर्क असे कथानक हिर्जलने 

इिनइडसाठी िनवडले. टर्ॉयचे पतन हा ाचीन व काथज आिण रोमन सा ाज्याची थापना हा तात्कालीन 
िवषय हिर्जलच्या समकालीनानंा अ भतुर य व अत्यंत महत्वाचा वाटण्याजोगा होता. इिनइडचे कथानक 
तीन खंडे–आिशया, आि का व युरोप यामध्ये घडणार होते. त्याचा वास टर्ॉय, िसिसली, काथज 
िलिशअम, टायवर तीर, इटलीच्या सात टेक ा असे लाबंचे प े गाठीत होणार होता. अशा कथानकातं 
भाग घेणाऱ्या यक्ती तशाच महामना, आदशर्, महान ध्येयासाठी अिवरत झगडणाऱ्या अशा ा 
महाका यातील मुख यक्ती उ पद थ, थोर कतृर्त्वाच्या असा यात असे ॲिर टॉटलने हटलेच आहे. 
इनीअडचा वीर नायक इनीआस हा आदशर् वीर व आदशर् राजपुरूष होताच. पण तो पराकर्मी, आदशर् 
शासक स ाट ऑग टस याचा पूवर्ज शोभेल असा व ऑग टसच्या उज्वल कतृर्त्वाचे पुनः पुनः मरण करून 
देईल असाही होता. इिनइडमधली इतर पातेर्ही अशाच भ य पिरमाणात हिर्जलने रेखाटली आहेत. 

 
इिलअडचा वीरनायक ॲिकलीज तसा इिनइडचा इिनआस, तो ॲिकलीज सारखाच पराकर्मी 

यो ा आहे. होमरने त्याचा गौरव इिलअडमध्ये केला आहे व त्याचे उज्वल भिवत यही वतर्िवले आहे. मातर् 
इिनआसच्या अंगी शौयार्खेरीज इतरही गुण आहेत. त्यातंला सवार्ंत मुख हणजे िन ा. ॲिकलीजही 
िमतर्िन  होता पण इनीआसची िन ा यापक आहे. हणूनच trietas एकिन , ावतं असे िवशषेण 
हिर्जलने त्याच्या नावामागे सातत्याने वापरले आहे. धमर्, आपली नगरी, िंकबहुना अिखल मानव जातच 
याचं्यािवषयी त्याला िज हाळा आहे. त्याच्या ेय  संबधंी त्याची बािंधलकी त्याच्या रोमरोमात िभनली 
आहे. त्याचे सवर्जीवन या ध्येयिन ेने रसरसले आहे. उ म यो ा समदशीर् शासक िपतृिन  पुतर्, कनवाळु 
िपता, कुशल लोकनेता या सवर् िबरूदानी त्याचे नाव इनीइडभर लखलखताना िदसते. वीरवृ ी धान 
युगात या शूर पुरूषाचंा रागंडेपणा त्याच्यात आढळत नाही. त्याच्या वृ ीत सुसं कृत माणसाची मृदू 
मानवता आहे. भर यु ातं शतर्वुर िवजय संपािद याच्या क्षणीही त्याला शतर्िूवषयी कणव वाटते. होमरचे 
वीरनायक “नगरी लुटणारे” असे िबरुद िमरवण्यात धन्यता मानीत, पण इनीआसचे ध्येय नवी नगरी 
थापन करण्याचे आहे. काथज थम दृ ीपथातं येते ते हा त्याच्या मनात िवध्वसंाचा िवचार नसून 
त्याच्यातील भ य ासादाचें कौतुक असते. तो यु  करतो ते अंितम शातंतेसाठी; शातंता नादेंल, असे 
अनुशासनब , स ध्द असे समथर् नव ेरा टर् त्याला िनमार्ण करावयाचे आहे. 

 
इिनआसचे यक्तीिचतर् होमरच्या वीरपुरुषासंारखे अंतःकरणाला िभडत नाही असा काही 

समीक्षकाचंा आके्षप आहे. पण हा हिर्जलचा दोष नसून, तो ज्या युगातं जन्मला त्या युगाचा पिरणाम आहे. 
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हे सुधारणायुग अंतः फूतर्, सहजपूणर् अशा भावनावगेाचें नसून संयिमत, सं कािरत भावनाचें होते. या युगात 
िलिहणारा कवी िकतीही कलावतं व यासंगी असला तरी ाचीन युगाची कृती तशीच्यातशी त्याच्या 
कृतीत उतरणे कठीण होते. िशवाय हिर्जलचा इिनआस हा िनयतीच्या हातचे खेळणे होता. ितच्या 
संकेतपूतीर्चे एक साधन होता असेच हिर्जलला सुचवायचे होते. त्यामुळे त्याच्या वागण्यातं वयं फूतर् 
भावनाचंा उफाळणारा उमाळा िदसत नाही. यु ातं तसाच ीतीत तो सारखाच ि थत , अथवा थंड, रुक्ष 
आहे असे तीत होते. डायडोिवषयीची त्याची भीती ितच्या भीतीइतकी बेबदं अिनवार नाही, ितच्यापासून 
दूर होताना, ितची िवरहाने तडफड होते तशी त्याची होत नाही. इथे हिर्जलच्या टोइिसझमची सावली 
त्याच्यावर पड याचा भास होतो. 

 
एकिन ता, ध्दा ही त्याची भावना मातर् सतत ज्वलत आहे. आप या ध्येयापासून, िकतीही 

अडथळे आले तरी डगमगून तो िवचिलत होत नाही. डायडोचे ीतीबधंन, ितने दाखवलेले राज्याचे, 
संप ीचे लोभन ितचा आकर्ोश–यापैकी कशालाही बळी न पडता, आप या ध्येयिस ीसाठी काथजच्या 
बदंरातून तो आपली जहाजे हाकारतो. आप या ध्येयाब ल िन ा तसाच त्याच्या पूतीर्ब ल त्याला 
आत्मिव ास आहे. टनर्सच्या फाजील अहंकाराच्या व लॅिटनसच्या दुब या, सदैव आशिंकत अशा 
इच्छाशक्तीच्या पा र्भमूीवर हा आत्मिव ास उठून िदसतो. 

 
इिनआसचे यक्तीिचतर् रेखाटतानंा हिर्जलच्या डो यापुंढे त्याचा नेही व उ ुंग यक्तीमत्वाचा, 

आदशर् राजपुरुष स ाट ऑग टस होता यातं शकंा नाही. ऑग टसने रोममध्ये पुनरु ीिवत केले या 
सुवणर्युगाची वणर्ने, भािकताचं्या रुपानंी हिर्जलने इनीइडमध्ये जागोजाग पेरली आहेत. इनीआसच्या अंगचे 
सद्गुण ऑग टसच्या ठायी त्याला िदसत होते. व त्या माणेच जणू त्याने ते रेखाटले. ऑग टसही स ा 
िमतर्, िपतृभक्त, पराकर्मी यो ा, चतुर व समथर् शासक, रा टर्ाचा तारणहार व थोर सा ाज्य सं थापक 
होता. इनीइडच्या आठ या सगार्त शवेटच्या प ास ओळीत केलेले यु ाचे वणर्न ऑग टसने ॲिक्टअम येथे 
ॲटनीवर िमळवले या महत्त्वाच्या, िनणार्यक, अभतूपूवर् िवजयाचे िनि तच मरण करून देते. 

 
इ रु कनाचंा मुख्य इ हँडर व त्याचा पुतर् पॅलस याचं्या यक्तीिचतर्ातं वीरवृ ी धान युगातंील 

रागंडेपणा व भावनातंील सहजता आिण रोमनवशंाचा भारद तपणा, ा व काटकपणा याचें िम ण आहे. 
इ हँडरच्या रागं ा जीवनकर्माचे व त्याने केले या इनीआसच्या रागं ा आितथ्याचे वणर्न आकषर्क आहे 
व त्याचा पुतर्शोक दय पशीर् वाटतो. 

 
एक गो  लक्षात येते की टर्ोजनापेंक्षा इटॅिलअनाचंी यक्तीिचतेर् रेखाटण्यात हिर्जल जा त यश वी 

झाला आहे, व त्याची मौिलक ितभा येथे जा त माणातं उठून िदसते. टर्ोजनवीर रेखाटतानंा त्याच्या 
मनावर होमरचा भाव होता. इटॅिलअनाचं्या वभावदशर्नाच्या वळेी तो वतंतर् आहे. िशवाय इनीआसच्या 
शतर्पूक्षातील वीराचें वणर्न करतानंाही त्याने दाखवलेली िनमर्ळ गुणगर्ाहकता पहृणीय आहे. टनर्स व 
मेझिटअस याचें धैयर् व िन ा हिर्जलने पिरणामकारकरीत्या रेखाटली आहेत. टनर्स मोठा िंहमतवान व 
मन वी वृ ीचा आहे. त्याच्या परीने तो आप या भमूीशी एकिन  आहे. इटलीमध्ये टर्ोजनाचं्या वशंाला थारा 
देणे त्याला रुचण्याजोगे न हते. लॅिटनसकन्या लॅि हिनआ िहच्याशी त्याचा वाङ्िन य झालेला होता व 
आता लॅिटनस ितला इनीआसला देऊ पहात होता. हेलनसाठी गर्ीक लढले तसे लॅि हिनआसाठी 
इटॅिलअनानंी लढावे हे वाजवीच होते व त्याच्या या िनधार्राब ल आदर उत्प  होतो. तो पॅलसला ठार 
करतो पण त्याला अंत्यसं कार नाकारीत नाही. डॉिनआ राज्याचा मुख डायॉमीडीज त्याला साहा य 
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देण्याचे नाकारतो तरी त्याचे धैयर् खचत नाही. देव व िनयती त्याच्यािवरु  ठाकली आहेत हे तो जाणून 
आहे; तरीही तु यबल इनीआसशी लढत देऊन धाराितथीर् पडण्यास तो तयार होतो. आपला वृ  िपता 
डॉनस याला आपले अंत्यसं कार करण्याचे समाधान िमळावे एवढीच त्याची अंितम इच्छा आहे. मन वी व 
भावनावंर िनबर्न्ध घालणे ठाऊकच नसलेला टनर्स आप या शौयार्ने, धैयार्ने, वािभमानाने व वदेश भीतीने 
इनीआसइतकाच भाव आप या मनावर टाकतो. 

 
मेझिटअस या इ रुिरआच्या पद  राजाचे यक्तीिचतर्, काही समीक्षकाचं्यामते टनर्सइतकेच 

भावी आहे. दहा या सगार्त तो टनर्सच्या बाजूने लढतो व खू  इनीआसशी झुंज घेतो त्यावळेी त्याच्या 
धैयार्ब ल कौतुक व आदर वाटतो. त्याच्या भावना अकृितर्म व वा तवतापूणर् अशा रेखाट या गे या आहेत. 
आपले रक्षण करतानंा मृत्य ू पावले या आप या पुतर्ाब लचा–लॉससब लचा त्याचा शोक अंतःकरण 
िवदीणर् करतो. 

 
पण साऱ्या इिनइडमध्ये अंतःकरणावर कायम ठसा उमटवणारी यक्तीरेखा कोणती असेल तर ती 

काथजची रा ी डायडो िहची. ितची सवर्च कथा, ितच्या दारुण शोकान्ताने अिव मरणीय झाली आहे. 
डायडो ही िकतीतरी काळ नृत्य, संगीत. िचतर्कला िभ ीिचतेर्, का य वगैरे कलामाध्यमाचंा िवषय होऊन 
रािहली होती, इिनइडमध्ये माणुसकीचा ओलावा मो ा माणातं डायडोच्या कथेत आढळतो. हिर्जलने 
ितच्या दुःखाशी समरस होऊन ितचा शोकान्त रंगवला ते हा ितचा हा शवेट आप या वीरनायकाच्या 
यक्तीमत्त्वाचे तेज झाकाळण्यास कारणीभतू होतो याचा त्याला जणू िवसर पडला होता. 

 
डायडोच्या कथेच्या पूवर्भागातं देवाचंा हात पु कळसा होता. ज्युनोने इनीआसच्या ध्येयिस ीच्या 

मागार्त िवघ्न आणण्यासाठी सागरात वादळ िनमार्ण करून इनीआसची जहाजे काथजच्या शतर्पूक्षाच्या 
िकनाऱ्यावर लोटली. पण हीनसने ज्युिपटरचे साहा य घेऊन काथजच्या नागिरकाचं्या व रा ीच्या मनातं 
इनीआसिवषयी सहानुभतूी व िमतर्भाव उत्प  केला. नंतर ज्युनोने इनीआस डायडोच्या िववाहबधंनात 
अडकून पडावा हणून डायडोच्या अंतःकरणात इनीआसिवषयी अित बळ णयभावना िनमार्ण केली. 

 
पण खरे हणजे डायडोच्या ीतीला देवाचं्या मध्य थीची आव यकता न हती. डायडो ही काथजची 

सं थािपका व रा ी होती खरी–पण अखेर ती एक ी होती. पतीच्या मृत्यनंूतर ती ीतीला आंचवलेली 
होती. ितच्या ी सहजवृ ीवर इनीआसच्या भरदार, समथर् पौरुषत्वाची मोिहनी पडली; भावाचा िवदर्ोह व 
पतीवध यानी पोळले या ितच्या मनाला िनवार्िसत इनीआसची, त्याने सोसले या क ाचंी कणव वाटू 
लागली. इनीआसही पत्नी िवरहाने यिथत होताच. हे समदुःखी जीव एकमेकाकंडे साहिजकच आकिर्षत 
झाले. त्याने आणले या बहुमोल नजराण्याने व त्याच्या साहसी कृत्याचं्या वणाने हे आकषर्ण वृिं गत 
झाले. िपतृमुखी ॲ कॅिनअसला, अपत्य पशर् माहीत नसले या आप या छातीशी ितने ीतीच्या आवगेात 
कवटाळले. 

 
पण या उमलत्या णयभावनेला शरण जाण्यापूवीर्ची डायडोच्या मनातंली खळबळ हिर्जलने 

अत्यंत सू मदशीर् जाणीवनेे रेखाटली आहे; इनीआसच्या आगमनापूवीर् डायडोच्या अंतःकरणावर 
मृतपतीिंवषयक ेम व िन ा याचेंच सा ाज्य होते. अनेक िववाहेच्छू ितचा िपच्छा पुरवीत होते; पण 
पुनलर् ग्नाचा िवचार ितच्या मनाला पशर् करू शकला न हता. पण इनीआसच्या दशर्नाने ितच्या मनातं संघषर् 
उ भवला व त्याने ितचे मन ढवळून काढले. ितला दुः व ने पडतात. पती िदस याचा भास होतो. काही 
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काळ या भावनाचं्या ओढाताणीने ती अ व थ व तर् त होते. पण शवेटी नवोिदत ीतीचा िवजय होतो, व 
इनीआसच्या ीतीच्या लाभाने ती तृ त होते. इनीआसच्या ितमेला, माडंीवर खेळवण्याची व ने पाहू 
लागते. 

 
पण या णयपूतीर्च्या धंुदीत ती आपले रा ीचे कतर् य िवसरून जाते. इनीआस येण्यापूवीर् ितच्या 

न या नगरीत िकतीतरी गतीपथावर वाट चालणारे क प सुरू झाले होते. पण राणीचे दुलर्क्ष झा यामुळे 
आता ते सवर् मंदावले होते. या  कतर् यच्युतीचा दंडच जणू िनयतीने ितला िदला. 

 
ितच्या वतर्मान व भावी सुखाची मंिदरे एकदम धडाधड कोसळली. मक्युर्रीचा िनरोप िमळा यावर 

इनीआस णयाच्या धंुदीतून जागृत झाला होता. आप या ध्येयपूतीर्साठी वासास पुन्हा िनघण्याचा बेत 
त्याने ताबडतोब मुकर्र केला. डायडो घाबरली, इनीआसला आपली नगरी, संप ी देऊ करू लागली. पण 
त्याचा िनधार्र अढळ असलेला पाहून आपला िव ासघात के याब ल ती िंनदू लागली, तर्ागा करू 
लागली, पण इनीआस शहाजोगपणे हणाला, “िववाहाचे वचन मी कधी िदले होते तुला?” त्याने ितला 
समजावण्याचा आटोकाट यत्न केला. आप या बाधंीलकीब ल, मक्युर्रीच्या िनरोपाब ल, मृत िपत्याने 
दशर्न देऊन ध्येयाचा िवसर पड याब ल दटाव याब ल परोपरीने सािंगतले. पण ीतीच्या सहजीवनाचे 
व न भगं यामुळे डायडो वडेीिपशी झाली होती. त्याची जहाजे मोडून तोडून त्याचा वास अशक्य 
करण्याचा ती बेत करते; पण इनीआसला वळेीच दैवी सूचना िमळून तो आधीच पळ काढतो. 

 
त्याच्या पाठलागाचा वडेा िवचार ती सोडुन देते; पण आता ितच्या थम पतीच्या ीतीच्या मृती 

अंतःकरणात पुन्हा उसळू लागतात. आपला यथर् पािवत्र्यभगं झा याचा ितला खेद होतो. इनीआसला आता 
ती िश याशाप देऊ लागते. शवेटी जगणे अशक्य होऊन, इनीआसची तलवार उराशी कवटाळून ती 
आत्मघातासाठी िचतेवर चढते. शवेटच्या क्षणी ितला एक कारची शातंी लाभते. ितचे गतजीवन कृतार्थ 
होते. ती हणते, 

 
“मी एक िवख्यात नगरी वसवली. माझ्या नगरीचे तट उभारत जात असताना मी पाहीले. 

पतीवधाचा सूड मी घेतला. माझे जीवन भाग्यशाली होते–अखेरपयत तसेच रािहले असते जर टर्ोजन नौका 
काथजच्या िकनाऱ्याला लाग याच नसत्या तर!” 

 
अधोलोकातं ितला इनीआस िदसतो ते हा ती त्याच्याकडे ितर काराने पहाते. त्याच्या 

खेदोद्गाराकंडे अिधके्षपाने ती पाठ िफरवते. आप या पतीशी झाले या पुनमीर्लनातं ती तृ त, सुखी असते. 
एकंदरीने डायडोची यक्तीरेखा ही हिर्जलच्या मनु य वभावाच्या सखोल ानाचे व मानवाच्या 
अंतमर्तीतील गुंतागुंतीच्या भावना व िवचारतरंग कुशलपणे रंगवायच्या सामथ्यार्चे सव त्कृ  उदाहरण आहे. 

 
इनीइडचे भ य, िद य कथानक, त्यातील कथाव तूला साजेशा महा  यक्ती व त्यात गुंफलेले 

तत्त्विंचतन व माणुसकीचा आदेश यामुळे त्याला िव सािहत्त्यातं े  थान ा त झाले आहे. या े त्वातं 
त्याच्या अथर्वाही, समथर्, कलालंकृत भाषाशलैीचा िंसहाचा वाटा आहे. हिर्जल आप या का यावर पुन्हा 
पुन्हा हात िफरवनू त्याला िनद ष सुभगता आणीत असे. त्याने वतःच हटले आहे की “अ वली ज्या माणे 
आप या नवजात िप ानंा चाटून चाटून आकारास आणते त्या माणे मी माझ्या का यपंक्ती पुन्हा पुन्हा पुसून 
पिरपूणर्त्वास नेतो.” हिर्जलने योजलेले श द वचेक व अिभ ेत आशयाला समपर्क अिभ यक्ती देणारे 
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असतात, तो भाषा भ ूआहे. त्याची शलैी संगानुरुप कधी वीर ीला फुरण देते तर कधी कारुण्यात 
िभजते; कधी भावनाचंी पकड घेते तर कधी शा त सत्ये त विंचतनात गुंफून िवचारानंा चालना देते. 
त्याच्या मूळ लॅिटन प पकं्तीचे नादयाधुयर् तालब ता याची समीक्षकानंी त ड भरून वाखाणणी केली आहे. 
टेिनसन या इंिग्लश कवीने हिर्जलच्या कलािवकासाला आप या एका किवतेत गौरवले आहे. 

 
“…………thine ocean roll of rhythm sound for ever of Imperial Romes I salute thee..... 
 
Wielder of the stateliest measure ever moulded by the lips of man”  
 
थलाचें संगाचें, िनसगार्च्या िविवधरूपाचें व मानवाच्या अंतरंगातील भावनाचं्या इंदर्धनु याचे 

वणर्न करण्याची हिर्जलची शलैी भावी, सू मदशीर् व कलावती आहे. मनाला मोहून टाकणारे 
वक्तृत्वकलेचे (rhetoric) गुण ितच्यात ओत ोत भरलेले आहेत. हॉ टेमर हिर्जलला “वक्त्याचंा कवी” 
हणतो. ाचीन काली वक्तृत्वकलेला फार महत्व होते. महाका याच्या भ य आकारबंधाला व नवरसानंी 
नटले या कथौघाला तर अशा शलैीची अत्यंत आव यकता असते. ते ते संग डो यापुंढे हुबेहुब उभे करून 
भावनाचंी पकड घेणाऱ्या व बु ीला गुंतवनू टाकणाऱ्या इिनइडमध या वणर्नाचंी पुढील काही उदाहरणे देता 
येतील. ज्वाला भडकले या पराभतू टर्ॉयमधील कोलाहल, इनीआसची िपत्याला व पुतर्ाला घेऊन सुरिक्षत 
िनसटण्याची धडपड, त्याची पत्नीशी झालेली ताटातूट, हेक्टरच्या व पत्नीच्या भतूात् याचें दशर्न, 
समुदर्पयर्टनातंले वादळाचे थैमान व खवळले या पचंमहाभतूापुंढे मानवाची अगितकता, वाटेत लागले या 
काही ात व काही अनोख्या भू देशाचें दशर्न, काथजचे थम दशर्न व बदंरातील शातं, स  सागर, अधो 
लोकातंली दृ ये, इटलीतील इ हँडरच्या राजधानीतील थले, हीनस–दैवी तेजबल याकंीत अ
भतुर यता–व इनीआस–पौरुषाचा साक्षात्कार घडिवणारे देखणेपणयार्ंची भेट, डायडोची अखेर, 
ॲकायिससचा मृत्यू, पॅलसचे अंत्यसं कार, यु ातील आिणबाणीचे क्षण,–या साऱ्या वणर्नातूंन हिर्जलच्या 
भाषाशलैीचे सामथ्यर् पूणार्ंशाने गट झाले आहे. 

 
हिर्जलच्या उपमा उत् ेक्षा त्याच्या वणर्नात चैतन्य ओततात, िनसगर् व ाणीजगत बालपणापासून 

त्याला पिरिचत होते. जलाशय, पवर्तराजी, रानेवने, हंस, करकोचे, रानडुकरे यानंा, आपली वणर्ने 
त्ययकारी करण्यासाठी जणू तो साद घालतो. चडं सैन्याच्या मोच्यार्ची तुलना तो गंगा व नीलनदीच्या 
िव तृत व वगेवान वाहाशी करतो. काथजमधले कामकरी मधमाशासारखे सतत कायर्रत असतात. काथज 
सोडतानंा सामानसुमान घेऊन ओळीने समुदर्तीरी जाणाऱ्या टर्ोजनाचंी तुलना, पावसा याच्या आरंभी 
त डात धान्याचे कण घेऊन धावणाऱ्या मंुग्याशंी केली आहे. खिडता डायडोची, बेसावध असतानंा घायाळ 
झाले या हिरणीशी व अधोलोकी ॲकेरॉनच्या काठंी शरॅोनच्या होडीभोवती जमा होणाऱ्या असंख्य 
भतूात् याचंी रानातंली शरदारंभीची पानगळ व उ ण देशाकंडे थ याने जाणाऱ्या प याशंी तो तुलना करतो. 

 
हिर्जलची यु ात या हालचालींची वणर्ने होमरइतकी वा तवदशीर् नाहीत असे काहंी समीक्षक 

हणतात. कुशल सेनापती नेपोिलअन हिर्जल वाच यावर हणाला होता, “इनीइडमध या सैन्याच्या यहू 
रचना व हालचाली ामक व खु या आहेत.” हिर्जलचे यु ाचे ान, होमरसारखे वानुभवजन्य न हते हे 
खरेच, पण ाचीन यु शा ातले नसले तरी समकालीन यु ाचे डावपेच त्याला माहीत होते. नव या सगार्त 
रूटुिलअन यो े िविश  सेना यहू रचून इनीआसच्या िशिबरावर ह ा करतात. ती सैन्याची रचना 
वा तवदशीर् हणून िस  पावली आहे. अकरा या सगार्तला इनीआसच्या सेनेचा लॉरेनडसवर ह ा 
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‘Furing movement’ या नावाने अजूनही ओळखला जातो. मातर् हिर्जल होमरसारखा रणदंुदुभींच्या 
आवाजाने रोमािंचत होत नाही व झुंज घेताना होणारा उन्मादक आनंद त्याला माहीत नाही. यु ातंले क , 
दुःख, यातना या त्याच्या दयाची जा त जोराने पकड घेतात. 

 
इनीइडवर हिर्जल आणखी तीन वष मेहनत घेऊन ते पिरपूणर् करणार होता. पण आपणास 

उपल ध असलेले इनीइड त्यातील कलािवलासाने, क पकतेने, मानवाचं्या सुखदुःखाशी समरस होणाऱ्या 
हिर्जलच्या स दयतेने व यक्तीगत अनुभतूीतून वैि क अनुभतूी साकार करणाऱ्या त्याच्या ितमेच्या 
भरारीने रिसकाचें मन िंजकून जाते. 

 
इनीइड हा आज शतकानुशतके पि म युरोपचा आवडता गंर्थ होऊन रािहला आहे. होमरच्या 

खालोखाल े  महाकवी हणून तो ओळखला जाऊ लागला. युरोपीय िव ानाचं्या यासंगात हिर्जलच्या 
मृत्यनंूतर इिनइड िस  झाले व त्याच्या िकतीर्च्या दंुदुभी पि म युरोपभर गाजू लाग या; कवी इिनइडचा 
आदशर् पुढे ठेऊन आपली महाका ये रचू लागले. मटुँआ ही हिर्जलची िनवासभमूी कलादेवताचें माहेरघर 
मानली जाऊ लागली. त्याच्या का यावर समीक्षा बधं िलिहले जाऊं लागले. मध्ययगूातही त्याच्या 
का याचा दबदबा कायमच रािहला. पधंरा या शतकातं इटलीत पािंडत्याच्या पुनरु ीवनाची 
(Renaisance) लाट आली व ती पि म युरोपभर पसरली. ते हा ंगर्ीक व लॅिटनमधील अिभजात वाङ्
मयाचा अ यास अिधकच जोराने सुरु झाला. नाना भाषातं इिनइडची भाषातंरे झाली व त्यानंी अनेक कवींना 
फूतीर् िदली. डाटें या इटॅिलयन महाकवीने आप या सािहत्य फूतर् “द िड हाइन कॉमेडी” या महाका यात 
हिर्जलला उ ेशून उद्गार काढले आहेत – 

 
“ज्या शलैीने मला सन्मान िमळवनू िदला ती मी तुझ्यापासून घेतली. तू माझा गुरु आहेस.” 
 
इिनइड हे े  सािहत्य फूतर् तसेच आ  रा टर्ीय महाका य आहे. इटलीतील भमूी, भमूीपुतर्, 

रा टर्पुरुष याचंी यशोगीते जाऊन, रोमची सं कृती व िवचारधन याना त्याने अमरत्व ा त करून िदले 
आहे. िशवाय ही फक्त इनीआसची िंकवा रोमन वशंाची उत्कषर्कथा नसून हा अिखल मानवजातीच्या 
गतीचा आलेख आहे. मानववशं दैवी संकेतानुरुप यातनातूंन, नैरा यातून, पिर मातूंन अखेरीस 
कैव याला कवटाळणार आहे. हा िद य संदेश हिर्जलने “इिनइडच्या ारा सवर् जगाला िदला आहे व 
हणूनच या महाका याला केवळ लॅिटन सािहत्यातच न हे तर जगाच्या सािहत्यातं मानाचे अढळ थान 
ा त झाले आहे. 

 
 

सौ. कमलाबाई िटळक 
 

िदनाकं १० जुलै १९७८. 
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पिरचय 
 
हिर्जलचे इिनइड हे महाका य मूिर्तपूजक आिण िकर् न युगाचं्या मधील वशे ार आहे. 

हिर्जलच्या (जन्म िकर्. पू. ७० मृत्यू िकर्.पू. १९) मृत्यचू्या वळेी हे का य अपूणर् होते. ही घटना ाचीन 
रोमच्या लोकस ाकाकडून स ाटाच्या हाती स ेचे थलातंर झा यावर आठ वषार्ंनी आिण िकर् न युगाच्या 
आरंभाच्या काही वषार्ंपूवीर्ची आहे. हिर्जल त्या वशे ाराचा कवी आहे. 

 
ारंभी रोम ही शतर्ूंनी वढेलेली एक लहान वसाहत होती. आिण जीव धरून राहण्यासाठीही ितला 

वािभमानी, िश तब  आिण अद य इच्छाशक्तीची सातत्याने आव यकता होती. रोम िटकून रािहले आिण 
लागोपाठ िमळिवले या क साध्य िवजयानंी ते जागितक स े त पोहोचले. 

 
ारंभीचा इितहास अ प  आहे. परंतु हे घडण्यास बहुताशंी अिवरत यु संगाचंी िकमान पाच 

शतके लागली असावीत असे िदसते, आिण त्या काळात रोमनानंी सकृ शर्नी त्याचं्या ठायीच्या असामान्य 
गुणाबरोबरच त्याचं्या वा ास आले या िवशषे दैवी कृपेचा त्याचंा भाग आिण त्याचें थोर भाग्य याचं्या 
सहा याने अनन्यसाधारण यश संपादन केले रोमचा नेतर्दीपक उदय हा एक आ यार्चा आिण िवशषेतः पुढे 
लोकस ाकाच्या उ र कालखंडात जे हा शातंता आिण समृ ीच्या नवीन संधीमुळे आिण नाि तकत्वाच्या 
न या उदयाने राजिन ा, सच्छीलता आिण आत्मत्याग हे परंपरागत वभाविवशषे िध ारले जात होते त्या 
काळी वतः रोमनानंाही तो एका िविश  भिक्तचा िवषय होता. लोकानंी त्या काळी आप या पूवीर्च्या 
मौिलक, नैितक वार याकडे वळून पाहण्यास सुरवात, केली. आिण त्यानंा रोमच्या कुळकथेत आिण 
जीवनदायी आिण का यात्मकदृ ा सत्य असले या रोमनकि पत पुराणकथेत अिधकािधक रस वाटू 
लागला. ाचीन रोमची वीरता, िजच्यामुळे फार पूवीर्चे जास ाक िनमार्ण होऊ शकले होते आिण जगू 
शकले होते ती स  आिण उदा  िन ा िकर् न सेवाधमार्ला अपर्ण करण्यापूवीर् न  झाली नाही. हिर्जल 
हा त्या मानवी अनुभतूीतील भ य अव थेचा सवर् े  कवी होता. त्याने त्या अव थेचे सार काढून ती 
संिक्ष तपणे श दािंकत केली. आिण िनिर्मतीच्या िकमयेने त्याने सवर् आगामी युगे एका न या काशाने 
तेजोमय केली. 

 
हिर्जलच्या जीवनािवषयी काही मािहती उपल ध आहे. पण ितचे माण फार मोठे नाही. त्याचे पूणर् 

नाव पि लअस हिर्जिलअस मरॅो असे होते. त्याचा जन्म त्या काळी उ र इटली ज्या नावाने ओळखले जात 
असे त्या िससॅ पाईन गॉल मधील मनॅ्टुआ जवळ झाला. त्याच्या विडलाचंी तेथे शतेवाडी होती. बाल 
हिर्जलला फारच चागंले िशक्षण िमळाले होते, आिण ते पूणर् करण्याकिरता तो रोमला गेला. िव ानासिहत 
सवर्िवषयामंध्ये त्याला वार य असावे असे िदसते. जरी त्याने लवकरच महत्वाच्या अनेक रोमन यिक्तंशी 
नेह संपादन केला होता. आिण त्यामध्ये पुढे पिहला स ाट ऑग टस झाले या तरुण ऑक्टेि हअसचा 
समावशे असण्याचा संभव आहे, तरी रोमपासून दूर, शातं जीवनच त्याने पसंत केले. तो अित संकोची 
वृ ीचा होता आिण त्याची कृती नेहमीच तोळामासा असे. तो लवकरच नेप स येथे रहावयास गेला, आिण 
ितथेच त्याने आपले बहुतेक जीवन लेखन वाचनात यतीत केले. िकर्. पू. १९ साली तो ऑग टस बरोबर 
गर्ीसच्या वासाला िनघाला, परंतु तो अितशय आजारी पडला आिण त्याला परत याव ेलागले. ि िंडसी येथे 
त्याला मृत्यू आला. मृत्यपूूवीर् त्याने आप या िमतर्ानंा ‘ईिनइड’ जाळून टाकण्यास सािंगतले, परंतु आपला 
िनणर्य बदलण्यास त्यास वृ  केले गेले असावे असे िदसते, आिण हेिरअस आिण ूका यानंा ते सपािदत 
करण्यास आिण िस  करण्यास त्याने अनुमती िदली. 
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ते दोघेही तरुण असताना स ाट ऑग टसने हिर्जलच्या क पनाशक्तीची पकड घेतली होती. 

रोमनिव ाला तो शातंता आिण सु यव था ा त करून देईल हे हिर्जलला दूरदृ ीने उमगले असावे असे 
िदसते आिण ऑग टसने खरोखरच या दोन्ही गो ी रोमला िद या. रोमच्या े त्वाच्या आिण इटलीच्या 
वैभवाच्या पुनरुत्थापनावर हिर्जलचा उत्कट िव ास होता. आिण ऑग टस आिण त्याचा धानमंतर्ी 
िमिसनस याचें धोरणही तसेच होते. हे उभयता हिर्जलचे आ यदाते होते व त्याच्या इच्छानुरुपच तो 
आपली का यारचना करी. परंतु ऑग टस कधी कधी कठोर मागार्चा अवलब करी; त्याब ल हिर्जल 
त्याला क्षमा करू शकला नाही; आिण िवशषे हणजे नंतरच्या आप या का यात काही िठकाणी त्याने 
ऑग टसवर संिदग्धिरत्या टीकाही केली वाढत्या वयाबरोबर अिधक मवाळ होत गेले या ऑग टसला 
सुधारण्याकिरता हिर्जलच्या आिण त्याचा िमतर्, थोर लिलत कवी होरेसच्या भावाचे खरेच सहा य झाले 
असण्याचीही शक्यता आहे. 

 
हिर्जलने तीन वाङमयीन का यकृती मागे ठेव या. काही लहान किवताही त्याच्या नावावर आहेत. 

परंतु दोन अगदी सुंदर किवता सोड या तर बाकीच्या िनदान सध्याच्या वरूपात आहेत तशा तरी, त्याने 
िलिह या असा यात असे आता सामान्यतः मानले जात नाही. 

 
िनि तपणे त्याने िलिहले या त्या तीन किवतापैंकी पिहली ही ‘गर्ामगीताचंा’ संगर्ह आहे, या का य 

कारालाच ‘ युकॉिलक्स’ (Bucolics) िंकवा ‘एक्लोग्ज’ (Eclogues) असेही हणतात. या दहा लहान 
किवता असून कवीने ितपािद या माणे त्या का पिनक मढपाळ आिण इतर गर्ामजनािंवषयीच्या 
का पिनक कथा आहेत असे भासते; परंतु कधी कधी खऱ्याखुऱ्या यक्तींचाही उ ेख त्याचं्यामधून 
आढळतो, त्यातंील काही यक्ती समकालीन आहेत; िशवाय अितशय ग धळवनू टाकणाऱ्या रूपकां ारा 
काही सत्य घटनाचें सूचक उ ेखही केले आहेत. हे का य र य िवचार आिण िचतर् ितमानंी ओत ोत 
भरलेले असून त्यातील लॅिटन भाषेचे नादमाधुयर् केवळ वणर्नातीत आहे आिण त्याच्या अंतरंगात सखोल 
जाण आहे. 

 
दुसरी किवता आहे ‘जॉिर्जक्स’ या नावाचे शतेवाडी का य. या किवतेच्या चार खंडात शतेकऱ्यानंा 

िपके, झाडे आिण पशुधनािवषयी, िवशषेतः मधमाशािंवषयी मािहती आिण स ा िदला आहे; परंतु तो 
का यात्मक भावना आिण छटा याचं्या, पु कळ िठकाणी िवलोभनीय आिण कुठे कुठे तर उदा  अवगुंठनात 
िदला आहे. 

 
‘ईिनइड’ ही हिर्जलच्या किवतातंील ितसरी आिण शवेटची सवार्त दीघर् किवता आहे. परपरारूढ 

कथावंर आधारले या या किवतेत खु  रोमची थापना होण्याच्या फार पूवीर्पासूनची रोमन रा टर्ाची 
का पिनक कुळकथा आहे. 

 
ते एक महाका य आहे. महाका य हा का यातील एक िवशाल ातं आहे. त्याचा ारंभ चार हजार 

वषार्ंपूवीर् बिॅबलोनच्या िगलगमेॅशया महाका यापासून आिण पुढे एक हजार वषार्नंतर होमरच्या ‘इिलअड’ 
आिण ‘ओिडिस’ या महाका यापासून झाला आहे; आिण अन्य काळात आिण अन्य थळातही, िवशषेतः 
आिशया आिण युरोपमध्ये त्याचा आिव कार घडला आहे. महाका याची याख्या करणे अवघड आहे. परंतु 
कदािच  असे हणणे युक्त होईल की महाका य ही एक आख्यानात्मक दीघर् किवता असते; ितच्यात िवपुल 
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घटना असतात. ती मानवी जीवनािवषयी असते आिण मानवी आिण अितमानवी शक्ती याचं्यातील 
संबधंािवषयी िवचार करावयास लावते; ितच्यातील मुख्य पातेर् ‘वीरपुरुष’ (उदा  नायक) असतात; 
हणजेच ती माणसे कोणत्यातरी कारे सामान्य जनाहूंन अिधक सामथ्यर्शाली असतात, परंतु दैवी 
सामथ्यार्च्या खालच्या पातळीवर असतात. महाका ये एकतर “मौख्य” किवता असतात. जे लोक 
लेखनकलेला अजून पुरते सरावले न हते असा लोकानंी त्या रचले या असतात; िंकवा सं कृतीच्या गत 
अव थेत त्यक्ष िंकवा अ त्यक्षपणे ‘मौख्य’ का याचं्या जुन्या परंपरेतून िवकिसत झाले या िलिखत किवता 
असतात. 

 
महाका य जसे असावे तशीच ‘ईिनइड’ ही अत्यंत भावीपणे कथन केलेली, िविवध घटनानंी 

पिरपूणर् अशी एक िच वेधक कथा आहे, कथा हणूनही अवातंर िवचार लक्षातं न घेता ती वाचता येईल. 
परंतु कथेिशवाय आणखीही काहीतरी ितच्यात आहे. ती लाक्षिणक, आिण एका अथार्ने रुपकात्मक आशय 
असलेले चल िचतर्ही आहे. 

 
परंपरेने रूढ झाले या कथानुंसार काही रोमनाचंा वािंशक संबधं होमरच्या का याने सुिविदत 

झाले या टर्ॉय नगरीच्या टर्ोजनापंयर्त पोहोचू शकत होता. असे हणतात की टर्ॉयचे पतन झा यानंतर 
टर्ोजन राजपुतर् इिनआस तेथून िनसटला व त्याने इतर टर्ोजनासंह समुदर्ावरून इटलीच्या पि म 
िकनाऱ्याकडे याण केले. ितथे तो व त्याचे सहकारी थाईक झाले आिण कालातंराने त्याचं्या वशंजानंी 
ाचीन रोमचा थम पाया घातला िंकवा त्याच्या पायाभरणीस सहा य केले. हिर्जलने ही परंपरारूढ कथा 
पुन्हा िव ताराने व कलात्मकतेने विर्णली व तद् ारा आप या क पनाचक्षपुूढे उभे असलेले ाचीन रोमचे 
भ यिद य िचतर् श दसृ ींत साकार केले. 

 
‘ईिनइड’ मधे आपण जे हा टर्ॉय सर करून त्याला नामशषे करणाऱ्या गर्ीकािंवषयी वाचतो ते हा या 

अंितम सवर्नाशातून कुणीही टर्ोजन वाचू शकेल असे वाटत नाही. अविश  टर्ोजनाचं्या न या िनयतीचा 
आरंभ अशा दारुण िनराशतूेन होतो; आिण नंतरही ते आपला दुधर्र, साहसी मागर् आकर्मीत असताना 
काहीवळेा घोर िनराशनेे गर्ासले जातात. तरीही भिगरथ यत्नानंी आिण असीम सहनशीलतेने त्यानंी 
पिरि थतीवर मात केली, आिण त्यामुळेच रोमचे भिव यकालीन अिधराज्य व वैभव शक्यसृ ीत आले. 
टर्ोजनानंा यश ा त झाले ते त्याचं्या वतःच्या सामथ्यार्पेक्षा दैवी सहा य आिण दैवी ोत्साहनामुळेच झाले. 
समगर् कथाच दैवी साक्षात्कार आिण धमकावण्या, आ ा आिण उपदेश, प ीकरणे आिण काही वेळा देवाचे 
त्यक्ष सहा य याचं्या मािलकामधून गुंफलेली आहे. 

 
टर्ोजनाचं्या नेता इनीआस हा ीतीदेवता हीनसचा आिण मानवी िपता अँकायसीस याचंी पुतर् होता 

असा समज होता. हीनस इनीआसचे रक्षण करी. परंतु देवाचंी स ा ी आिण देवािधदेव ज्युिपटरची पत्नी 
जूनो ही टर्ॉयची शतर् ूहोती आिण ितने इनीआसला भयंकर िवरोध केला. ज्युिपटरला अथार्तच या नाच्या 
दोन्ही बाजंूचा िवचार करणे आव यक होते; हणून त्याने आिण िनयतीदेवतेने एक होऊन टर्ोजनानंा सहा य 
केले आिण त्याचें यश िनि त केले. एखा ा यक्तीवर िंकवा बाजूवर कृपा व दुसऱ्याला िवरोध करून इतर 
देव आिण देवताहंी अशा रीतीने यामध्ये गुंत या होत्या. या किवतेत हे देव आिण देवता मत्यर् माणसाशंी 
त्यक्ष िंकवा व नातून, दृ ातंातून, शकुनाचं्या सहा याने आिण दर् ाचं्या आिण भिव य ात्याचं्या 
भािषता ारा संपकर्  साधतात. या भलूोकावरील यवहार अन्यलोकातील शक्तींच्या आधीन असतात. 
यािवषयी हिर्जलला शकंा न हती. हे अन्य जग सवर्साधारणपणे, परंतु िनि तच नेहमी न हे, अदृ य असले 
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तरी त्यामुळे िमथ्या मातर् मुळीच ठरत नाही. या किवतेच्या मध्यावर त्याने आप या या ेच्या एका भागाचे 
प ीकरण समािव  केले आहे. 

 
ही ा या किवतेच्या धारणेला अत्यंत आव यक आहे. कारण मानवी यवहार मानवी आिण 

अितमानवी गुणानंी कृतींनी कसे िनयंितर्त केले जातात आिण िवशषेतः, दौबर् य आिण नैरा य या ारंभीच्या 
वृ ीतून शवेटी े  सावर्भौमत्व रोमने कसे ा त केले हे दाखवनू हिर्जल व तुतः या जगाचे खरेखुरे 
का या मक रूप रेखाटीत होता. इनीआस वतः अनेक वळेा आशा सोडून ायला िस  झालेला आहे; पण 
त्येक वळेी त्याला कुठूनतरी आ ासन िमळते; आिण त्याचे कोणतेही दोष असले तरी–आिण तसे 
त्याच्यात अनेक दोष होते, ई री आवाजाकडे तो कधीही दुलर्क्ष करीत नसे. 

 
जगात घटना कशा घडतात याचे दशर्न ‘ईिनइड’ घडिवते. थमदशर्नी यातील काही गो ी 

चमत्कािरक वाटतात. परंतु थो ा िवचारातंी यातील त्येक गो  जीवनाशी ामािणक आहे असे वाटणे 
संभवनीय आहे. आपण वतःच आपली अनुमाने काढायची असतात. परंतु ती काढीत असताना, त्यक्ष 
ितपादन केलेली िंकवा लादलेली न हे तर संगातून आिण कृतींच्या पिरणतीतून सहजिरत्या कट 
होणारी काही महत्वाची नैितक मू ये आढळतात. उदाहरणाथर् आचरण संबधंीच्या दोन दंडकाचंा ‘ईिनइड’ 
सातत्याने आिण समथर्पणे पाठपुरावा करीता असते. एक मुख्यतः गर्ीक िंपडाचंा ‘अितरेक टाळा’ आिण 
दुसरा मुख्यतः रोमन आहे. ‘िन ावतं रहा’ हणजेच देवाशंी, मातृभमूीशी, आिण कुटंुबाशी आिण आि ताशंी 
व िमतर्ाशंी एकिन  रहा. हिर्जल इनीआसला नेहमी ‘सत्यशील िन ावतं इनीआस’ असे संबोिधतो; आिण 
हिर्जलने अिवचारी अितरेक यक्तीला सवर्नाशा त कसा नेतो याची अनेक उदाहरणे िदली आहेत. एखादी 
व तू िंकवा यक्ती यावरील सवकष ेमाने वाहवत जाऊन माणूस अमयार्द ेमाचा कसा अितरेक करतो 
यावर त्याने िवशषे भर िदला आहे. सागरावरील वादळानंतर टर्ोजन वीर जे हा उ र–आि केतील 
काथजच्या िकनाऱ्याला येतात ते हा ईनीआस आिण काथजची राणी डायडो पर पराचं्या ेमात पडतात 
आिण ज्या िनयतीनुसार त्याला पुढे इटलीस जाणे कमर् ा त होते, त्या िनयतीकडे पाठ िफरवनू ते एकतर् 
राहण्याचे ठरिवतात. कथेच्या या भागात हिर्जल ‘इनीआसला सत्यशील’ असे िवशषेणही लावीत नाही. 
कालवशा  वगार्तून यथोिचत कानउघाडणी झा या नंतर आ ाधारकपणे इनीआस समुदर् वासाला 
िनघतो. या िव ासघाताने क्षु ध होऊन डायडो त्याला शाप देऊन आत्मघात करते. ितच्या शापाच्या 
पिरणामी रोम आिण काथजमध्ये जवळ जवळ सातत्याने शभंर वषार्चे घोर वैर िनमार्ण झाले आिण 
ईनीइडच्या शवेटी आपला िमतर् पॅलस याच्या मृत्यचूा सूड घेण्याकिरता इिनआसने पराभतू शतर्ू टनर्सला 
खुनशीपणाने ठार मारले. ज्या िमतर्ाचे रक्षण करण्यात तो अयश वी झाला होता त्याच्या मृतीने इतर सवर् 
िवचार त्याने मनातून ह पार केले. या अ तुत कर्ौयार्ने त्याने आपला िवजय कलंिकत केला नसता तर 
इटलीचा पुढचा इितहास कदािचत कमी रक्तलािंछत आिण कमी कटु झाला असता की काय असे वाटू 
लागते. 

 
बहुतेक े  का ये दु पणा, िंहसकता आिण भेसूरता याचं्याशी संबिंधत असतात. परंतु अनेक वळेा, 

िनदान सुसं कृत समाजात, याच कारच्या का यातील समगर् वृ ी व तुतः शातंतामय सद्गुण, मानवता, 
आिण समन्वय याचं्याकडेच कललेली असते. हिर्जलच्या का यात ही वृ ी कषार्ने आहे. फार थोडे कवी 
हिर्जल इतके हळुवार आिण सहानुभतूीशील असतील, आिण त्याच्या बाबतींत तर समन्वय आिण 
सुसंवािदत याचं्या क पना त्याचे मन सवर् वी यापून रािहले या आहेत आिण हिर्जलच्या मते शूर 
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वीर े ानंी समरागंणावर दाखिवलेले शौयर् तेवढेच काहीं धीरोदा  कृतीत गणले जात नाही, आिण केवळ 
त्याचं्या धैयार्वर व िनधार्रावरच काही महत्वाची भिवत ये अवलंबनू नसतात 

 
िनयतीने िनयुक्त केलेला राजा हणून इनीआसने इटलीचे राज्य िंजकायचे आहे आिण वगर् थ 

देवदेवता त्याला मागर्दशर्न आिण सहा य करणार असतात. त्याची माता हीनस त्याला अग्नी आिण 
लोहकामाचा देव ह कन–ज्याच्यासाठी राक्षस व ज्वालामुखी एटना पवर्ताची शक्ती राबत असते– याने 
खास त्याच्याकिरता घडिवलेली श े व िचलखत देते. हिर्जल आपले बरेचसे भावी, चातुयर्, आप या 
उपमातूंन यक्त करतो. या सवर् मानवी व दैवी वभाव–गुण आिण कृतींच्या बरेचवेळा, परतु नेहमीच न हे, 
ाण्याचं्या बरोबर िंकवा िनसगार्तील चडं शक्तींबरोबर केले या छो ा तुलना आहेत. हिर्जलच्या सवर्च 
उपमाचंा काळजीपूवर्क अ यास करणे आिण त्याचंी पर पराशंी तुलना करणे उपयुक्त ठरणार आहे. 
ह कन जे हा इनीआसकिरता श े घडिवण्याकिरता आप या श येवरून ताडक  उठतो ते हा हिर्जल 
त्याच्या किरता एक उपमा योजतो ह कनच्या तत्परतेची तुलना तो, आप या मुलाचें भरण पोषण 
करण्याकिरता आिण कुटंुब एकसंध राखण्याकिरता रातर्भर मागावर िवणत बसणाऱ्या झोपडीतील एखा ा 
गरीब मातेच्या िन ावतं इच्छाशक्तीशी करतो. एखा ा सामान्य गृिहणीच्या धैयर्शाली िन ेहून आिण िन यी 
इच्छाशक्तीहून दुसरी कोणतीही गो  े  नाही; अगदी सा ाज्यावंर वचर् व गाजवणारी व त्याचंी उलथा 
पालथ करणारी चडं शक्ती ता यात असणाऱ्या महाभतूाचं्या शक्तींचा दारूण िनधार्र सु ा–असेच जणु 
हिर्जल हणून गेला आहे. 

 
हिर्जलचे का य या कारे मनावर पिरणाम करीत जाते. कथेच्या वधेकतेत यत्यय न आणता मधून 

मधून सारख्या सू म अथर्छटा पेरले या असतात. त्या नगरेतून सहज सुटतातही; पण त्याचें लक्षात घेतले 
तर िमळणारा आनंद अवणर्नीय असतो. अनपेिक्षतपणे, एकाएकी, हिर्जलच्या का यातील एखादा खोल 
आशय हळुवारपणे उकलत असताना पाहणे हणजे एखा ा स दयर्व तूच्या अनुभतूी इतक्याच भावपूणर् 
आिण उत्कट अशा कलात्मक आनंदाचा लाभ होण्यासारखे आहे. आिण या बहुतेक अनुभवाचंा आ वाद जे 
उघड आहे, त्याकडे दुलर्क्ष न करता कथेचे केवळ वाचन के यानेही घेता येतो. कदािचत येव ावरही 
समाधान मानणे योग्य होईल. िंकवा कदािचत हिर्जलच्या रचनाप तीचे अवलोकन करून तो यक्त कसे 
करीत असे हे पाहणे हे केवळ हिर्जलला अिधक योग्य न्याय देण्यापुरतेच न हे तर त्याच्या वाचकानंाही 
लाभदायक ठरणार आहे. ईिनइडची िनिर्मती अत्यंत भावी ितभा आिण अनंत म यातूंनच घडली आहे. 

 
हिर्जलच्या कायर्प तीचे एक चागंले व त्ययवादी उदाहरण ारंभीच्या एका संगात आहे. या 

संगात हीनस इनीआसला सुंदर परंतु पािपणी असले या हेलेनचा वध करण्यापानून परावृ  करते. 
दुदवाच्या अंितम िंबदूवर इनीआस असताना त्याचे नगर टर्ॉय पादाकर्ातं होऊन अग्नीमुखी पडले असताना, 
या सवर् अनथार्चे मूळ असले या ीला शासन करण्याचे समाधान िमळिवण्याहून इनीआसला दुसरे काहीही 
करण्यासारखे उरले नसताना हीनस अचानकपणे कट होते आिण त्याला ‘कर्ोिध  न होता, चागं या 
गो ींचा िवचार करावा, वाईट गो ींचा करू नये आिण यवहारी हाव’े असे सागंते. 

 
हिर्जलला ात असले या टर्ॉयच्या पाडावाच्या दु यम तीच्या एका गर्ीक वृ ातंानुसार हेलेन 

सापडली आिण ितचा वध करण्याची इच्छा झाली ती इनीआसला न हे परंतु मेनेलॉसला. मेनेलॉस हा एक 
गर्ीक राजा होता आिण हेलेनचा तो पूवर्पित होता; ती त्याच्यापासून पळून आली होती. तो त्याला परत ा त 
करून देण्याकिरताच गर्ीकानंी यु  केले. परंतु ती त्याला जे हा शवेटी सापडली ते हा तो इतका 
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संतापलेला होता की तो ितचा वध करणार होता. हीनस अगदी वळेेवर मेनेलॉस पुढे कट झाली आिण 
ितने त्याला जाणवनू िदले की अजूनही हेलेन ही एक चागंली भायार् होऊ शकेल, आिण ितचा वध करणे 
हणजे मुखर्पणाने एक सुंदर व तू केवळ यथर् दवडणे ठरेल. मग मेनेलॉसने हेलेनला जीवदान िदले. या 
पूवीर्च्या वृ ातंातील ही घटना आप यापरीने वधेक आहे आिण गमतीदार वाटण्यासारखी आहे; ती एका 
अगदी साध्या सरळ कथेतील एक समाधानकारक भाग आहे असे मानण्यासही त्यवाय नाही. परंतु ितला 
तसा खोल आशय आिण उदा ताही नाही. मेनेलॉस वाभािवकपणेच िचडलेला आहे परंतु त्याच्यात उ  
तरावरची शोकात्मक भावनोत्कटता नाही. सबधं दहा वषार्ंच्या यु ात हेलेन किरता झुंजायचे आिण शवेटी 
ितला परत घेऊन जायचे नाही हा मूखर्पणाच झाला असता. हीनसने मेनेलॉसच्या वाथर्परायणतेला 
आवाहन केले ती ीतीदेवता अस यामुळे आिण स दयर्वती हेलनवर ितची िनत्य कृपादृ ी अस यामुळे ितने 
तसे करणे ितचे कतर् यच होते. परंतु या कारात कुठेही भावी ेरणा नाही व कुठेही सूचक उ  कायर्शक्ती 
नाही आिण वाचकास िवचार करावयास लावणारी एकही गो  नाही. 

 
असाधारण ितभा वगे या कारे आिव कृत होते. इथे हिर्जलला काही अिधक करावे लागले 

नाही. केवळ एकदोन कंुच याचे पशर् पुरेसे होते. मेिनलॉअसच्या ऐवजी त्याने इनीआस आणला. परंतु 
पिरणाम मातर् िवलक्षण आहे. तो सवर् संगच उदा  ेणीला पोचतो. हेलेनचा वध करण्याला इनीआसला 
अत्यंत समथर्नीय कारण आहे. केवळ वाथर् हा त्याचा हेतू नाही. हे ना  अत्यंत उत्कट आहे. हीनस कुणी 
केवळ बेजबाबदार ीतीदेवता नसून त्याची साक्षा  माता आहे ितच्या उपदेशातील एक गाढ नैितक 
सखोलता व एक आगळी यापकता िकर् न मत णालीशी सदृश आहेत. टर्ॉयचे पतन देवाचं्या कोपामुळे 
झाले अस यामुळे कुणाही मानवाला दोषी ठरव ूनकोस असे ती इनीआसला सागंते, आिण इथे हिर्जलला 
एका जुन्या किवतेतील एक ओळ िमळाली. ‘दोषी हेलेन नाही परंतु पॅिरस आहे? त्याने केवळ ‘परंतु’ 
बदलून ‘िंकवा’ घातले; आिण िलिहले ‘पॅिरस िंकवा हेलेन कुणीच दोषी नाही.’ आिण सवर् ेष आिण सूडाची 
भावना याचं्यािवरु  आपला िवरोध हळूवारपणे न दिवला. या अशा सू मममर्गर्ाही मागार्ंनी हिर्जलने 
आप या कथेत चेतना ओतली आिण िवशषेतः ितच्यातील नाजूक, कोमल क्षणात. तत्पावतेो का याला 
अपिरिचत असलेला गाढ आशयाचा तेजोरस ओतला. हा आशय अंितम सत्याच्या पु कळच जवळ जाऊन 
पोहोचला होता. इतकी समीपता हिर्जल पूवीर्च्या कोणत्याही कवीला साधली न हती. 

 
हिर्जलची ितभा नेहमी अशाच कारे कायर् करीत असे. स ग ईिनइडमध्य अशाच पर पराशंी 

सबिंधत असले या अंतर् ीच्या िद य साक्षात्कारानंी गुंफलेली सुसंब  प ती िदसते. दृ ातून अदृ  
यक्त करण्याचे सामथ्यर् े  कवींच्या ितभेत असते; आिण त्यानंी जर वतःच्या आिण इतराचं्या 
जीवनाच्या िनरीक्षणाचंा िवपुल संचय केला आिण नंतर चडं दबावाखाली त्याचा संकोच केला तर पिरिमत 
श दानंाही सूचकतेचे आिण समथर् अनुनयाचे े  सामथ्यर् ा त होते आिण अदृ ाचा अिभ यक्ती ते अिधक 
भावीपणे करू शकतात. िनःसंशय ते नेहमीच जेवढे अत्यंत महत्वाचे असते तेवढेच नेमके अचुकपणे 
वचेतात. पिरणामी केवळ सामान्य घटनाचें कथन करण्यास समथर् असलेलीच न हे तर त्याचं्या मागील 
सवर् यापी साथ कट करण्यास समथर् असलेली अशी रुपकात्मक आिण लाक्षिणक भाषाशलैी िस  होते. 

 
असे े  कवी कालाची सीमा उ ंघून भतूपूवर् जीवनातही वशे करतात आिण अशा जगाचे दशर्न 

घडिवतात की जे एका माणसाचे िंकवा माणसाचं्या एका िपढीचे जग नसते तर मागच्या एका मागून एक 
येणाऱ्या अनेक िप ाचें जग असते. िंकबहुना ते एक समग्र सं कृतीचेही दशर्न असते. जी अनुभतुी सार–
रुपाने साकार होते ती कदािचत अनेक शतकाचंी अनुभतूी असेल; आिण एकाच ितभाशाली कवीने एकाच 
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का यात्मक आिव कारात ितचा संकोच आिण केन्दर्ीकरण केलेले असेल. ‘ईिनइड’ मध्ये हिर्जलने गर्ीक 
आिण रोमन अनुभतूींचा असाच संकोच आिण केन्दर्ीकरण केले आहे. 

 
हे साध्य करण्याकिरता हिर्जलला असंख्य गंर्थाचें वाचन आिण मनन करावे लागले, आिण त्याला 

वतःची श दरचना, त्याच माणे वतःच्या िवचाराचें वरूप या वाचनमननातूंन ादुभूर्त होईल अशी योजना 
करावी लागली. त्याची कायर्प ित ही अशी होती. त्यामुळे त्याला वतर्मान कालातील आिण भतूकालातील 
अनेक लोकाशंी िवशषेतः ाचीन कवींशी संपकर्  साधता आला, आिण या का याच्या रचना कालात 
सातत्याने तो त्याचं्याशी थािपत करीत रािहला. हिर्जलने हे इतक्या यश वीपणे साधले की त्याने 
बहुिवध िवषयावंर एकदमच का यरचना केली असे हणतात. तो एका आदशर् का यसृ ीत जगला आिण 
आपला तेथील पूवीर्च्या का याशंी असलेला संबंध तुटू न देता त्याने या सृ ीतून नवनवी उ  िशखरे 
गाठण्याचा मागर् शोधून काढला, असे हणणे सत्याला धरुन होईल. हिर्जलने पूवीर्च्या अगिणत का यात्मक 
िवचाराचं्या संकलनातून िनिर्मले या या का य िवचारिव ाची पुनरर्चना केली आिण ते न याने सुसूतर् केले 
अशा तऱ्हेने त्याने लाक्षिणक आिण अंशतः तीकात्मक अशा बा दृ यामंागील सत्य िव ािवषयी त्याला जे 
कथन करायचे होते ते यथायोग्य कथन करणाऱ्या भाषेची िनिर्मती केली. 

 
खलजनासंिहत सवर् िविवध काराच्या लोकाचं्या सवर् दृ ीकोनािंवषयी हिर्जलला सहानुकंपना व 

सहानुभाव होता. नाची एकच बाजू माडंण्यात त्याला समाधान न हते. जे हा सत्यच िवरोधात्मक िंकवा 
अतािर्ककही भासत असे आिण जे हा त्याच्यािशवाय दुसरे कुणीही त्याच्या तळातील आशय प  करणे 
शक्य न हते ते हा लोकािंवषयीचे िंकवा व तंूिवषयीचे सत्य सागंणे त्याला आव यक वाटे त्याच्या िव तृत 
वाचनावर आधारलेली त्याची िवपुलसंदभार्त्मक प ती संपूणर् सत्य – हणजेच ‘कलेतील सत्य’ – 
‘वा तवातील क्षदुर् सत्य न हे–’ कथन करण्यास त्याला सहा य करीत असे. एखादा िवषय पिरिमत श दात 
जीवतंपणे रेखाटण्याची आिण त्याचा वा तिवक व रसरशीत ठसा वाचकाचं्या मनावर उठिवण्याची देणगी 
हिर्जलला िनि तच लाभली होती. परंतु सामान्यतः छायािचतर्ातील वा तवता साधण्याचा त्याचा उ ेश 
नसे. कंुच याच्या थो ाच पण ितभाशाली फटकाऱ्यानंी, सामान्यजनानंा िचतर्णीय चेहऱ्यात जे काही 
िदसते त्यासारखे मुळीच न िदसणारे परंतु त्येक सुरकुतीची न ल करून काढले या िचतर्ापेक्षा सत्याशी 
अिधक साध यर् साधणाऱ्या यिक्त िचतेर् काढणाऱ्या िचतर्कारा माणे तो होता. ही तुलना आणखीही पुढे नेता 
येईल. हिर्जल हा आपला िचतर्िवषय पूणर् समजून घेण्याकिरता तो त्याक्षणी कसा िदसतो. हे पहाणाऱ्या व 
नंतर तत्पूवीर्च्या िचतर्कारानंी त्या िवषयाच्या िनरिनरा या वळेी काढले या यिक्तिचतर्ाचं्या सहा याने ती 
यक्ती ितच्या जीवनाच्या पूवर् कालखंडात कशी होती, हेही समजून घेण्याचा यत्न करणाऱ्या यक्तीिचतेर् 
काढणाऱ्या िचतर्कारासारखा होता. 

 
हिर्जल आपले गंर्थ एखादा यक्तीिचतेर् रेखाटणारा िचतर्कार पूवीर्ची यक्तीिचतेर् जशी वापरतो 

तशी वापरतो. जेवढे सािहत्य जमिवणे शक्य होते तेवढे तो जमवी. परंतु त्याने कशाचीही कधी जशीच्यातशी 
न ल केली नाही. आिण एकाचवळेी एकापेक्षा अिधक आप याला ेरणा करणारी साधने आपले कायर् 
करीत राहतील याब ल तो दक्षता घेई. होमर हा त्याच्या मुख्य मागर्दशर्कापैकी एक होता आिण ‘ईिनइड’ 
च्या ारंभीच्या ओळीत होमरच्या दोन्ही का याचं्या सुरवातीच्या ओळीतील सूिचतध्वनींचा त्याने उपयोग 
केला आहे. सवर् ‘ईिनइड’मध्ये अथपासून इितपयत होमरच्या आठवणी येत राहतात, आिण ‘ईिनइड’ च्या 
िनिर्मतीत सहा यभतू झाले या असंख्य वाङ्मयीन कृतींपैकी होमरची केवळ दोनच का ये आहेत. घटना 
आिण पातेर् अशा तऱ्हेने घडिवली गेली आहेत. उदाहरणाथर् वतः इनीआसमध्ये समगर् कथानकातून 
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ऐितहािसक पातर्ा माणे तळपणाऱ्या जीवतं आिण खऱ्याखुऱ्या स ाट ऑग टसिशवाय, होमरच्या का यात 
एक गौण कायर्भाग असले या काहीशा वगे या इनीआसचेच केवळ अ फुट ितिंबब नसून, होमरच्या 
ॲिकलीजचे, त्याच्या युिलसीसचे (िंकवा ओिडिसअस), आिण त्याच्या हेक्टरचेही आहे! आिण 
त्याच्यािशवाय इतर गंर्थातूंन घेतलेली हक्युर्लीझची आिण कदािचत आणखीही काही पातर्ाचंीही अ फुट 
ितिंबबे आहेत. ‘वा तव आिण आदशर् याचंा संयोग करून सत्य अिधक तेजोमय करण्याची हिर्जलची 
प ती होती.’ हिर्जलचे तत्व ानिवषयक िवचारही अंशतः त्याच्या पूवीर्च्या वगेवगे या लेखकाकंडून 
घेतलेले आहेत. त्याच्यावर युिकर्िसअसचा फार मोठा भाव होता. हिर्जलला त्याचे गंर्थ सुपिरिचत होते, 
आिण ‘ईिनइड’ मध्ये त्याने त्याच्या शकेडो वाक् चाराचंा मुक्त उपयोग करून क पना सूिचत के या 
आहेत. परंतु युिकर्िशअसच्या आिधभौितक तत्व ानाशी त्याचा ती  मतभेद अस यामुळे हिर्जल त्याच्या 
िवचाराचंा वीकार करू शकला नाही. उलटपक्षी युिकर्िशअसच्या वाक् चाराचंा त्याच्यावर भाव असूनही 
युिकर्िशअसचे तत्त्व ाना माणे काही तरी ध्विनत करण्यात हिर्जलला आनंद वाटत असावा. 

 
ईिनइडच्या मध्यावर जे हा इनीआसला ‘िड हाईन कॉमेडी’ मधील डॅन्टे माणे मृत्यचू्या पिलकडील 

आत् याचं्या िव ात जाऊ िदले आहे ते हा त्याला ितथे वशे िमळिवण्याकिरता एका ‘सुवणार्च्या डहाळीचा’ 
शोध करून ती परवान्यासारखी बरोबर घेऊन जाव ेलागले. हिर्जलला ही डहाळीची क पना सुचवायला 
बऱ्याच गो ी िनि तच कारणीभतू झा या असा यात, तथािप त्यातील सवार्त अिधक महत्वाची कोणती 
असावी याबाबतीत संशय नाही. िनरिनरा या गर्ीक लेखकािंवषयी हिर्जलच्या कालापूवीर् थो ा अगोदर 
िलिहले या एका गर्ीक किवतेत एके िठकाणी लॅटोच्या वाङ्मयीन कृतींचा ‘सवर् गुणानंी, सवर् बाजंूनी 
झगझगणारी सुवणार्ची फादंी’ असा उ ेख केला आहे. सुजाण आिण गतीशील राजनीतीत तेला 
आव यक असलेला आंतिरक िववके ा त करण्यास नैितक सत्वशीलता आव यक आहे हे ितपादन 
करण्याकिरता हिर्जलने आप या िविश  प तीने या मागार्ंचा अवलंब केला आहे. 

 
हिर्जल दक्षतेने आिण हेतूपूवर्क का यरचना करीत असे. कधी कधी तो एका िदवसात साधारणतः 

एकच ओळ िलहीत असे. ईिनइड िलिहण्यात त्याने अकरा वष घालिवली, आिण इतक्या कठीण, भ य 
माणावर इतक्या तपिशलवार कि पले या आिण इतक्या पर पर िवरोधी रचनािवषयक िनकडींना त ड 
देणाऱ्या कायार्ंच्या मानाने हा काळ अ पच होता. तो जगला असता तर त्याचे पुनलखन करण्याकिरता 
आणखी तीन वष घालिवण्याचा त्याचा मानस होता. हणून हे का य सदोष आहे परंतु त्यात नेमके आणखी 
काय करण्याचा त्याचा उ ेश होता हे कळत नाही. उपल ध असले या ईिनइडमध्ये काही अ योजकता 
आिण िवसंगती आहे; परंतु तशी ती बहुधा सवर्च दीघर् आिण िवशषेतः े  सािहत्यात असते एकच िवधान 
िंकवा कृती एखा ा भागात एखा ा पातर्ाला जोडलेली असेल तर अन्य भागात दुसऱ्या पातर्ाला जोडलेली 
असेल; आिण कुठे कुठे एखा ा कालखंडाचा िंकवा अंतराचा मेळ हिर्जलने या का याच्या अन्य भागात 
उ ेिखले य कालखंडाशी िंकवा अंतराशी कसा घातला आहे हे समजणे अवघड पडते. या अनवधानाने 
झाले या क्षु क चुकानंा फारसे महत्व नाही. हिर्जल आणखी जगला असता तर यापैकी काही दोष तरी 
त्याने बहुधा दूर केले असते. 

 
या महाका यात काही गो ी अशाही आहेत की ज्या आप याला चमत्कािरक वाट या तरीही त्या 

हिर्जलच्या कलेचे एक आव यक अंग आहेत. आिण हिर्जलच्या कलेचे वरुप लक्षात घेतले तर त्या 
चमत्कािरक वाटणारही नाहीत. केवळ एखा ा छायािचतर्कारा माणे िचतर्ण करण्यात हिर्जलला समाधान 
न हते आिण केवळ वा तवाच्या मयार्देत राहून कथन करता येईल त्याहून अिधक िव तृत सत्यकथन करणे 
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त्याला पसंत होते हणूनही या चमत्कािरक गो ी त्या का यात आ या असतील. उदाहरणाथर् काही टर्ोजन 
काही थो ा, अगदी छो ा जहाजातून वास करतात. परंतु त्यानंा लागणारी त्येक गो  – त्याचे 
आितथ्य करणाऱ्या त्याचं्या िविवध यजमानानंा नजर करण्याकिरता लागणारी सवर्तऱ्हेची व ावरणे आिण 
रत्नजिडत अलंकार, व कधी त्याचं्या िविवध देवतानंा बळी देण्याकिरता लागणारे बलै मढे वगैरे पशु–सवर्च 
गो ी त्याचं्याजवळ असतात. याचे थोडक्यात कारण हणजे शक्याशक्यतेच्या सामान्य मयार्दापेंक्षा या 
संगातील ितमािव  आिण तीकात्मक सूचकता अिधक महत्वाच्या आहेत. टर्ोजनाचें पूवर् वैभव आिण 
सामथ्यर् आिण त्यानंी अ ापही जतन केलेली त्याचंी उ कुलीन उदा ता आिण धम वणता याचंा आप या 
मनावर ठसा उमटिवणे हे अिधक महत्वाचे आहे; सवर् कथा खरेच घडली अशी आपली खातर्ी झाली की 
नाही याला फारसे महत्व नाही कारण कुणीही ती खरी मानण्याची शक्यता नाहीच. 

 
नंतर यु ाचा न उभा राहतो हिर्जलने वणर्न केले या काही िविश  लढाया एकाच िठकाणी 

आिण एकाच काळात झा या असा यात असे िदसत नाही कारण त्या मध्ये िभ  व िवसंगत यु प ती आिण 
श े याचंी गुंतागुंत आढळते. हिर्जलच्या कलातत्वानंा आिण त्याच्या, अनेक गो ींचे, िंकवा एकाच 
गो ीच्या उत्कर्ातंीच्या वगेवगे या अव थाचें लेखन एकाच वळेी करण्याच्या प तीला हे अनुसरुनच आहे. 
होमरच्या लढाया माणे त्याला सवर् लढाया जुन्या प तीने रंगिवता आ या असत्या, िंकवा ज्युिलअस 
सीझरच्या लढायां माणे समकालीन प तीच्या दाखिवता आ या असत्या परंतु त्याला अिधक काही तरी 
साधण्याची ई यार् होती. सवर्च यु े कशी असतात हे दाखिवण्याची त्याची प त होती. एक िविश  लढाईचे 
वणर्न करणे त्याला संमत न हते, कारण यु ात सवर्साधारणपणे काय घडते याचे ते योग्य उदाहरण 
कदािच  असू शकत नाही. 

 
या का यात अितशयोक्तीही आहे. अितशयोक्ती हे तर महाका याचे वैिश च आहे, परंतु 

महाका याच्या प तीशी अपिरिचत असले या वाचकानंा त्याचे आ यर् वाटेल. महाका याच्या का पिनक 
परीजगात अितशयोक्ती अगदी वाभािवकच वाटते. अितशयोक्ती बालीशही नसते. अनेक काळी व थळी 
होऊन गेले या ितभावतं कवींनी सखोल आिण सत्य आशय यक्त करण्याकिरता अवलंिबलेले ते एक ौढ 
आिण महत्वाचे तीकात्मक साधन आहे. सामान्यतः हिर्जल आिण त्याहीपेक्षा होमर आप या 
अितशयोक्तीच्या बाबतीत बरेच संयमशील आहेत. समराची ती ता वाढेल तसतसे वयं ेरणेनेच 
अिधकािधक त त अिग्नज्वाला फेकणारे िशर ाण घालणारा आिण यु िवषयक अिधकािधक 
उत्सुकतेबरोबर ज्याच्या मुदेर्तून त्यक्ष अग्नी फुिं ग बाहेर पडतात असा हिर्जलचा टनर्सही अितिवलक्षण 
नाही. फुिं ग आिण ज्वाला ही टनर्सचा वभाव यक्त करण्याकिरता योिजले या पुनरावतीर् ितमेचा एक 
भाग आहे. तो एक अितिवलोभनीय नायक आहे, तरुण, उमदा, देखणा, िदलदार, शूर आिण अभागी; 
आिण त्याच्या िवजेत्याहून, इनीआसहून, तो िनि तच अिधक आकषर्क होता. परंतु त्याच्या ठायी एक दोष 
होता. तो अित कोिप  होता. आिण टनर्सचा हा कर्ोधागंार िनिर्मतीक्षम नाही. हिर्जलने हे दोन उपमातूंन 
दशर्िवले आहे. एक टनर्सकिरता व दुसरी इनीआसकिरता योजलेली आहे; आिण त्येक उपमा एखा ा 
भां ातील िंकवा कटाहातील पाण्यािवषयी आहे. टनर्सिवषयीच्या उपमेत पाणी उकळून ओसंडते आिण 
त्यातून धूर आिण वाफ वर जाते. इनीआसिवषयीच्या उपमेत जलाच्या पृ ावरून काशिकरण पराविर्तत 
होतात आिण लवकरच जसजसे पाणी उसळण्याचे थाबंते तसतसे ते ि थर होतात. अंगी दोष असूनही 
इनीआसला शवेटी काश िदसतो, परंतु टनर्सच्या वा ास शवेटी अंधारच येतो. एखा ा शा ीय गंर्थातून 
हिर्जलने जर इनीआस आिण टनर्स याचें मानसशा ीय वभाविव ेषण केले असते तर त्या गंर्थाचा 
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िव तार भयंकर वाढला असता. आहे या वरुपात काही ासंिगक कुशल ितमामंधून सत्याचे एक भाडंारच 
खुले झाले आहे. 

 
हिर्जलची कला. ितमा, तीकात्मक संदभर् आिण कुशल कथाकथन एव ापुरतीच मयार्िदत 

नाही, िविवधतेच्या े  दंडकाला अनुसरुन त्याच्या कलेत िविवध कारच्या माणब ताचंा आिण 
आकृतीबंधाचंा समावशे होतो. ईिनइडमधे सूय दय आिण सूयार् त वरचेवर होत असतात त्याचंी िविवध वणर्ने 
जरी सारखी भासली तरी ती नेमकी सारखी कधीच नसतात; आिण याचे उघड कारण असे िदसते की 
िनवडले या अिभ यक्तींतून आगामी िदवसातील िंकवा रातर्ीतील संग आिण घटना सूिचत करायच्या 
असतात. समगर् का यातच सवर्तर् श दाचंी िनवड आिण योजना अनेक सू म तत्वानुंसार केलेली आहे. 
त्याचं्यातील यंजने, वर आिण ताल ही केवळ त्या ओळीतील इतर श दाशंी संवादी असावयास हवीत 
एवढेच न हे तर त्या पिरच्छेदातील इतर ओळीतील श दाशंीही संवादी असायला हवी असतात; श दाचंा 
आरंभ योग्य अक्षराने होतो, अंतही योग्य ध्वनीने होतो, आिण ते श द अथर् आिण नादाच्या आकृतीबधंातही 
चपखलपणे बसतात हणूनच त्या श दाचंी िनवड केली जाते. एकतर्, सि ध असले या ओळींमध्ये पर पर 
ितध्वनी आिण पर पराशंी असलेला िवरोध याचंा कलात्मक संबधं असतो, आिण एखा ा थळातील 
एखा ा ओळीत त्या का यातील अितदूरच्या एखा ा ओळीचाही अथर्गभर् ितध्वनी उमटतो. तालाचे िविवध 
झंकार या का यात आहेत. काहींचे िनयमन मातर्ाचं्या लघुगुरुत्वाने केले आहे; काहींचे मातर्ावंरील 
आघातानंी केले आहे, आिण काहींचे वरो ाराने केले आहे आिण हे ताल अंतगर्त िकर्येतून साधणाऱ्या 
वतःच्या आिण इतर रचनाच केवळ जुळिवतात असे नसून आशयालाही सहा यभतू होतात. ज्यानंा लॅिटन 
भाषेतील एक श दही कळत नाही तेही हिर्जलच्या का यातील नादमाधुयार्चा आ वाद घेऊ शकतात. 

 
हे सवर् कलागुण ग  भाषातंरात न  होणार खरेच, पण पु कळसे, खरे हणजे खूपच न  होण्याची 

गरज नाही; कारण हिर्जलच्या का यातली महत्वाची जमेची बाजू हणजे त्यातील कथानक, ना गुण 
आिण कथानक ना  यातूंन कट होणारे आशय. हणून साध्यासुध्या ग ात हिर्जलचा कथा सादर 
करण्यात समाधान मानणारा अनुवाद वाचणे हणजे हिर्जलच्या का याला केवळ अगदीच अन्याय करणे 
असे मानण्याचे कारण नाही. अशा अनुवादातूनसु ा हिर्जलच्या का यातील कलागुणाचंा आ वाद घेता 
येईल. 

 
असा अनुवाद साधणे हेही सोपे नाही. शक्य असेल तर अशा अनुवादात जे खरोखरी महत्वाचे आहे 

ते गाळून चालणार नाही, आिण ज्यामुळे हिर्जलच्या अिधक महत्वाच्या आशयातं बदल िंकवा िवकृती 
िनमार्ण होईल असे काही पदरचे जा त घालूनही चालणार नाही. परंतु हिर्जलची कला इतकी सू म आिण 
कलाकुसरीची आहे, आिण त्याची भाषाशलैी अचूक आकलन होण्यास इतकी अवघड आहे की काय गाळावे 
िंकवा काय िव तारावे हणजे मुळास ध ा लागणार नाही हे िनि त करणे कठीण आहे. हिर्जलचे श द 
इतके अन्योक्तीगभर् असतात की त्याचंा पूणर् अथर् साक याने उभा करण्याचा यत्नही करता येत नाही, 
आिण ते जरी शक्य असले तरी त्यामुळे श दिव तार अमयार्द वाढेल व भलतीच िनराशाजनक गुंतागुंत 
होईल. आिण तरीही त्याची वाक्यरचना इतकी संके्षपपूणर् आहे. आिण पिरिमत श दात िव तृत आशय यक्त 
करण्याचे त्याचे सामथ्यर् इतके वधेक आहे की अनूवादात काही िव तार आव यक ठरतो, व तुतः सूचकतेचे 
वाहन असले या का याचे, वाच्याथार्चे वाहन असले या ग ात रुपातंर करताना िव तार साधारणपणे 
अिनवायर्च असतो; पण हिर्जलच्या का याचे ग ात रुपातंर करताना त्याच्या िविश  भाषाशलैीमुळे आणखी 
जा तच िव तार करणे अपिरहायर् होते. आव यक तेवढे सवर् यक्त झालेच पािहजे ही िनकड आिण 
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वाजवीहून अिधक यक्त केले जाण्याचे भय. तसेच कथेचा ओघ सु प  आिण वाही राखण्याची 
आव यकता आिण मूळ संिहतेचा नेमका आशय कोणता आहे हे िजतके शक्य होईल िततके शोधून 
काढण्याची िंकवा त्यािवषयी िनणर्य घेण्याची अखंड जबाबदारी या दोहोमध्ये आग या ती तेचे संघषर् होत 
राहातात. या अस या अनाव था संगी, माझ्या अनुवादात काही दोष, नजर चुका आिण काही उघड चुका 
टाळ या गे या असताल अशी आशा मला करता येत नाही. हे ितन्ही कारचे दोष कदािच  िवपुलही 
असतील. आिण जरी काहीही चुकले नसले तरी काहंीतरी चुक यासारखे वाटणे शक्य आहे कारण काही 
श दावंर अन्याय न करता एखा ा वाक्याला िंकवा पिरच्छेदाला न्याय देणे िनदान मला तरी पु कळ वळेा 
अशक्य वाटते. अंशापेंक्षा पूणर् अिधक महत्वाचे आहे; परंतु अंशाचाही अिधकार आहेच की. 

 
भाषेचा िवचार करता. हिर्जलचे त्येक भाषाशलैीवर कमालीचे भतु्व आहे असे आढळून येते. 

त्याच्या शलैीत ‘िद य साक्षात्कारी भ यता’ आहे असे हटले जाते. परंतु त्याच्या लॅिटनमध्ये मृदु, संथ 
वरातले अत्यंत कोमल कारुण्याचे िननादही उमटतात. साधारणपणे तो भारद तपणे व भाषेच्या सवर् 
उपचाराकंडे लक्ष अस यासारखे िलही. पण कधीकधी अगदी मुक्तपणेही िलही. मधूनमधून पिरणामकारक 
अशी बोलीभाषाही वापरी व कुठे तर काहीसे गर्ा यपणेही िलही. फार थोर यक्तींमध्ये आढळणारा 
लहरीपणा थो ा माणात हिर्जलमध्येही सापडतो. लोकसंमत ठरािवक भाषेचा त्याला अत्यंत उबग येत 
असे. मोठमो ा किव े ानंा हा असा उबग येतोच 

 
या िवराट का याच्या ग  भाषातंराकिरता िततकीच यथोिचत अशी शलैी गवसणे सोपे नाही. काय 

योिजले पािहजे हे कळणे िततकेसे अवघड न हते. परंतु त्याची योजना करता येणे हा फारच वगेळा भाग 
आहे. हे ग  नमकालीन हव,े काही माणात तरी वाही हव,े आिण त्यामध्ये कुठेही वाचताना फार मो ा 
ठेचा लागू नयेत असे हव.े ईिनइडचा कथासंगर्ह कंटालवाणा, मंदगती, अनाकलनीय व वाचण्यास दु कर 
करणे वाचकानंा आिण वतः हिर्जललाही अत्यंत अन्यायकारक ठरेल. पण योिजलेले ग  शक्यतो 
वैयिक्तक वरुपाचे आिण िवसा या शतकाच्या मध्यातील चिलत ग  असूनही उपयोग नाही. 
भाषातंरकाराने शक्यतो वतःच्या लेखन शलैीतील वैयिक्तक लकबी टाळायला पािहजेत, आिण संगी 
दुसऱ्या लेखकाचं्या शलैीस जा त वाभािवक ठरतील अशा वाक् चाराचंाही वीकार करायला हवा. 
बोलीभाषेतील अगदी नवीन वाक् चार आिण िविश  वगार्तच चिलत असले या भाषेतील चमत्कृतीही 
टाळ या पािहजेत. पुरोिहतवगर्, खलाशी िंकवा सैिनक यानंाच केवळ पिरिचत असले या पािरभािषक सं ा 
वापरून चालणार नाही, शक्य असेल तर प ास वषार्पूवीर्च्या आिण प ास वषार्नंतरच्या लोकानंाही बऱ्याच 
माणात वाभािवक वाटेल अशीच भाषा वापरली पािहजे; िनदान हा आदशर् असला पािहजे. ईिनइडची 
कथा साधी सरळ सागंायची तर त्यामध्ये इतर यत्यय येऊ देऊ सयेत. अशा तऱ्हेचे यत्यय एखा ा िविश  
काळाच्या, थळाच्या िंकवा समाजाच्या िविश  उ ेखानी िनमार्ण होतात. 

 
हिर्जलला ‘ईिनइड’ हा गंर्थ पा ात्य जगातील मुख धमर्िनरपेक्ष गंर्थ आहे. मुदर्णकलेचा शोध 

लाग यानंतर थो ाच काळात जवळ जवळ पाचश ेवषर् दरवषीर् त्याची िनदान एक तरी नवी मुिदर्त आवृि  
िस  होत असे. त्यापूवीर् युरोपातील धमर्िनरपेक्ष गंर्थातं ‘ईिनइड’ हा सवार्त अिधक मािहत असलेला 
लोकि य गंर्थ होता असे हणावयास त्यवाय नाही. रोमन कालापासून आजवर त्याच्याइतका सातत्याने 
सु िस  असा दुसरा गंर्थ िनि तच नाही. साधारणतः ईिनइड हा नेहमीच सव त्कृ  गंर्थ मानला गेला आहे. 
आिण ते सवर् े  का य आहे असे ितपादन करणे हे नेहमीच सोपे वाटत गेले आहे. 
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हिर्जलच्या मृत्यनंूतर लवकरच त्याची देवा माणे उपासना होऊ लागली. त्याचा मृत्यू िकर् न 
शकापूवीर् झाला असला तरी त्याला िकर् न पूजािवधीत आिण िकर् न कलेत थान ा त झाले. ‘अ–यु ी 
लोकाचंा ेिषत’ असे त्याला मानण्यात येऊ लागले. तो जादुगार असावा असे मानले गेले होते आिण त्याने 
करून दाखिवले या चमत्कारावंर िलिह या गेले या एका गंर्थाची मध्ययुगात अनेक भाषातं भाषातंरे झाली 
होती. डॅन्टेचा तो ‘ ेमळ गुरु’ होता आिण केर्िटअेन व टर्ॉय. शिेक् पअर, िम टन, कॅमीन्स, पोप, ि हक्टर 
ुगो, टेिनसन आिण इतर अनेक कवींची घडण करण्यात त्याचा मोठा वाटा आहे. कुणी पिह या दजार्चा 

पाि मात्य कवी त्याच्या भावापासून मुक्त आहे की काय हे मला मािहत नाही. असे हणतात की त्याच्या 
(Pastoral Poems) ‘गर्ामजीवनावरील किवतामधील पिह या चार ओळीतील बीचवृक्षाच्या िव तारले या 
फां ाचं्या छायेत पावा वाजिवणाऱ्या एका व थिच  मढपाळाचे श दिचतर् युरोपातील सवर् सािहत्यात 
आढळते. हिर्जलने आधुिनक भाषावंरही थोडाफार पिरणाम घडिवला आहे. कारण लॅिटनपासून झाले या 
भाषातून आिण काही माणात इतर भाषातूंनही काही वाक्यरचना लॅिटन भाषेच्या सवर्साधारण िनयमानुसार 
न होता हिर्जलच्या वैयिक्तक शलैी माणे होतात. आजही बऱ्याच गुंतागुंतीच्या नावंर लाबंलचक वाद 
होत असतात. या सवर् नानंा हिर्जलने आजपयतच्या उ रात सव त्कृ  ठरेल असे उ र देऊन ठेवले 
आहे; आिण तेही काटेकोर युिक्तवादाने पिरपूणर् अशा थो ा श दातं. अिभजात परंतु तरीही गूढ अशा 
हिर्जलच्या या सू पणातून ‘सॉटस हिर्जिलआनी’ चा, हिर्जलच्या का य पकं्तींच्या सहा याने भिव य 
वतर्िवण्याच्या िस  प तीचा ताबडतोब उगम झाला. असंख्य महत्वाच्या आिण महत्व नसले या यक्तींनी 
हिर्जलच्या गंर्थाच्या सहज उघडले या पानावर, डोळे िमटून, बोट ठेवनू िनर्णय घेतले आहेत. 
उदाहरणाथर् पिह या चालर् ने नॅसेबीच्या लढाईपूवीर् असा िनणर्य घेतला होता. ही प ती आजही चिलत 
आहे. 

 
हिर्जलच्या का याचे सामथ्यर् वर काशात झेपावणाऱ्या भमूीतील बीजा माणे आहे; आिण ते 

अजूनही सतत वाढत आहे. ईिनइडमधील त्येक तपशील कुणालाही अगदी रोमनानंाही, कळलेला नाही; 
आिण असे अनेक लोक आहेत की जे सवर् जाणण्याच्या यत्नात त्या कथेतील सव म भाग हरवनू बसले 
आहेत ते ‘सव म’ काय आहे हे सागंणे अवघड आहे. त्याना काय लाभले हे सागंण्याकिरता त्यानंी िविक्ष त 
मागार्ंचा अवलंब केला असला तरी, वाचकानंा सामान्यातः खूप लाभले असाव े असे वाटते. अथार्त 
हिर्जलला िवरोधक होते. (Pastoral Poems) गर्ामजीवनावरील किवता िस  झा याबरोबर जरी त्याला 
एकदम कीतीर् ा त झाली होती तरी त्याच्या हयातीतही त्याच्या िवरू  गंर्थलेखन झाले होते. तरीही एकूण 
त्याच्या अत्यंत भावशाली कीतीर्ची अवहेलना जेिरकोच्या िंभतीसारखी पुढे मागे कोसळलीच आहे. 

 
त्याच्या काळापासून आजवरच्या त्याच्या कीतीर्चा इितहास पाहता इतर काही करण्यास लोकानंा 

वळेच कसा िमळाला याचे आ यर् वाटते. इंग्लीश कवी डर्ायडनने ‘अिखल कवींत आप या अिभजात गुणानंी 
आिण राजतेजाने उठून िदसणारा कवी े ’ असे हिर्जलचे वणर्न केले आहे. असा हा हिर्जल सवार्ंच्या 
श तीस व िन ावतं कृत तेस पातर् आहे. नंतरच्या काळातील एका रोमन समीक्षकाने हट या माणे, 

“टीकेने आिण शसेंने अिवचलीत राहण्याचे हिर्जलचे िवलक्षण वैिश  आहे.” अशी एक भावना 
असण्याची शक्यता आहे. परंतु बहुधा असे असावे की िन ेच्या उद्गात्या हिर्जलला मानवजातीची त्याच्या 
वरील िन ा ि य असावी. आिण तरीही त्याच्या उदा  यिक्तमत्वाच्या साि ध्यात भयमुक्त आदराची 
भावना अिनवायर् असावी. एक िस ध िचतर्संगर्हालय पाहण्यास आले या एका ेक्षकाची एक गमतीदार 
कथा आहे. ती िचतेर् पाहून तो ेक्षक तेथील एका पिरचरापाशी उद्गारला “लोक या िचतर्ाचे एवढे अवडंबर 
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का माजिवतात तेच मला कळत नाही! मला तर त्यात काहीच िवशषे असे िदसत नाही.” त्यावर त्या 
पिरचराने िदलेले उ र अत्यंत मािर्मक होते; “महाशय माफ करा, या िचतर्ाचं्या परीके्षचा इथे नच नाही.” 

 
द ातर्य रघुनाथ घोडके 

१ मे १९८३ 
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सगर् पिहला 
 

टर्ोजनाचें काथजला आगमन 
 
पूवीर् गर्ामजीवनाची तरल गीते गाियलेला मी कवी आहे. वनराई मागे टाकून नंतरच्या माझ्या 

का यातं मी जवळच्या शतेवा ातं आलो. अत्यंत कसून काम करून घेणाऱ्या शतेकऱ्याचंी सु ा आ ा 
पाळण्याला मी त्या शतेवा ानंा िशकवले. आिण शतेकऱ्यानंा माझे का य आवडले. परंतु आता ंमी मासर्च्या 
रौदर् संघषार्कडे वळत आहे.  

 
ही कथा आहे श ाचंी आिण एका माणसाची. दैववशा  देशाबाहेर काढला गेलेला. टर्ॉयची भमूी 

सोडून नौकेवर आरूढ होऊन इटलीच्या लॅि हिनअनच्या िकनाऱ्यावर पोचणारा तो पिहला माणूस. 
वासामध्ये भमूीवर आिण सागरावरही त्याला अनंत आप ींना त ड ाव ेलागले. परमे राची तशी इच्छा 
होती, कारण जूनो िनदर्य झाली होती आिण आपला कर्ोध िवसरू शकत न हती. यु ातंही त्याला अपार 
यातना भोगा या लाग या होत्या. तरीही शवेटी आपले नगर वसवण्यातं आिण आप या कुलदैवताचंी लॅिटन 
भमूीवर ाण ित ा करण्यात त्याला यश आले. लॅिटन रा टर्ाची, अ बाच्या उमरावाचंी आिण रोम शहराच्या 
गव त तटबंदीची उत्प ी अशी झाली. 

 
ा सवर् करणाचा आरंभ कसा झाला आिण सत्वशील हणून िस  असले या एका माणसाला 

साहसपूणर् असा दीघर् वास करण्याला आिण अनंत आप ींना त ड देण्याला कर्ोधाच्या आहारी जाऊन, 
वगर्स ा ी जूनोने कसे भाग पाडले व त्यामुळे ितच्या थोरवीचा कस कसा उतरला हे सागंण्याचे फूतीर् 
सामथ्यर् मला लाभो अशी मी ाथर्ना करतो. खरेच! वगर् थ देवाचं्या ठायी अशी ेषभावना असावी ावर 
िव ास बसत नाही. 

 
पूवीर् इटलीसमोर, टायबर नदीच्या मुखाच्या िवरु  िदशलेा पण दूर, काथज नावंाचे ाचीन नगर 

होते. टायर देशातून आले या लोकानंी तेथे आपले वसती थान केले होते. काथजमध्ये संप ी आिण 
सामथ्यर् होते; तेथे यु ातं कौश य आिण कर्ौयर् िदसून येई. असे हणतात की जूनोचे जगातंील इतर सवर् 
नगरापेंक्षा ंकाथजवर अिधत ेम होते याबाबतीत ितने सेमॉसलाही दु यम थान िदले होते. ितने आपली 
श  आिण आपला रथ तेथे ठेवला होता. काथजला ितर्खंड पथृ्वीची राजधानी बनवावी व त्याने सवर् 
पथृ्वीवर आिधपत्य गाजवावे अशी ितची मनीषा होती. आपली सवर्शिक्त आिण आपले यत्न ितने त्याच्या 
संवधर्नाच्या कारणी लावले होते. िनयती देवता आप या. इच्छेला उचलून धरील अशी ितला आशा होती. 
परंतु दुसऱ्या एका मानववशंाकडून, टर्ोजन वशंातील यो याकंडून एक िदवस टायराचं्या या 
बालेिक याचा पाडाव होणार आहे, टर्ॉयच्या रक्तातून एक शूर म  रा टर् िनमार्ण होणार आहे, त्याची 
अिधस ा िव तीणर्, देशावर चालणार आहे आिण त्याचं्या चढाईने आि केचा नाश होणार आहे हे जूनोने 
ऐकले होते आिण ितने असेही ऐकले होते की मानवाच्या निशबाचे जाळे सतत िवणीत असणाऱ्या अिध ातर्ी 
देवतानंी हीच योजना आखली होती व या योजनेचेच ितला भय वाटत होते. टर्ोजन यु ाचाही ितला िवसर 
पडणे शक्य न हते. या यु ात तर ती आप या आवडत्या अग सकिरता आघाडीवर लढली होती. या 
संघषार्च्या बीजाचे आिण त्यामुळे ितला आले या भयंकर कर्ोधाचे ितला मरण होते. पॅिरसच्या िनकालामुळे 
ितच्या स दयार्चा झालेला अन्या य उपमदर् ितच्या मनातं घर करून रािहला होता. िशवाय सम त टर्ोजन 
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वशंािवषयीच ितच्या मनातं कमालीचा मत्सर होता. गिॅनमीडचे अपहरण कसे केले गेले आिण नंतर त्याचा 
सन्मान कसा केला गेला हेही ती िवसरू शकत न हती. 

 
जुनोच्या कोपाची ही अशी कारणे होती. आिण ज्या उवर्िरत टर्ोजनाचंा संहार गर्ीकानंा िंकवा िनदर्य 

ॲिकलीझैलाही करता आला नाही ते टर्ोजन वादळी सागरावर चोहीकडे, या कोपामुळे भटकत रािहले 
होते; दैवाच्या लहरींवर वषार्नुवषर् सागरासागरातून जगभर भटकत होते आिण तरीही जूनोने त्यानंा 
लॅिशॲमपासून दूरच ठेवले होते. रोमन जीवनाच्या ारंभाची क ाचं्या रुपात अशी जबरद त िंकमत ावी 
लागली. 

 
टर्ोजनानंी िसिसलीहून सागरी वास सुरु केला होता. भमूी नुकतीच त्याचं्या दृ ी आड झाली 

होती. ाँझने मढिवले या व ानंी घुसळलेले समुदर्ाचे खारे पाणी फेसाळत होते. ते गलबतावर आनंदाने 
िशडे उभारीत होते. िततक्यात काळजातली खोल जखम सतत वहात ठेवीत आलेली जूनो वतःशीच 
हणाली, ‘मी, पराभतू? मी, यु ातून माघार घ्यावी? टर्ॉयच्या राजपुतर्ाला इटलीच्या िकनाऱ्यापयत पोहचू 
न देण्याचेही सामथ्यर् माझ्या ठायी नसावे? दैव मला ितरोध करते हं! पण िमन हार्ने जे हा ंआरगाई हचे 
सवर् आरमार अग्नीमध्ये न  केले आिण सवर् खलाशानंा जलसमाधी िदली ते हा ं ाच दैवाने ितला मातर् 
ितरोध केला नाही. आिण हे ितने कशासाठी केले? तर केवळ एका माणसाकिरता–ंऑइिलअस पुतर् 
अेजॅक्स हा एकटाच वडेा झाला आिण त्याने पाप कम केले हणून. िमन हार्ने ते हा ंज्यिूपटरचे सवर् भक्षक 
अग्न्य  हाती घेतले आिण ते मेघामंधून िभरकावले. ितने गलबताचं्या िचरफ या उडिव या आिण वाऱ्याने 
समुदर्ाचा पृ भाग फाडून काढला. त्या िव ुज्ज्वालानंी अेजॅक्सच्या छातीचा भेद केला आिण तो शवेटचे क्षण 
मोजीत असता ंितने त्याला वाऱ्याच्या जोराने वर उचलून एका टोकदार खडकावर िखळवनू टाकले. आिण 
मी मातर्, सवर् देवाचंी स ा ी, जो हची बिहण आिण पत्नी, माझ्या ित चे्या अगर्मानाने एका जमातीशी 
इतकी वष लढत आहे! यापुढे कोणी जूनोच्या थोरवीला मान देईल का? िंकवा न पणे ाथर्ना करून 
वदेीवर हवीभार्ग अपर्ण करील का? 

 
ितच्या कुर्  म तकात अशा िवचाराचें मंथन चालू असताना ती सरळ जेथे वादळी मेघाचें 

िनवास थान आहे व जेथे िपसाट वाऱ्याचें मुक्तीकिरता बेभान थैमान चाललेले असते त्या इओिलयाकडे 
गेली. तेथे एका िव तृत गुहेच्या गभार्त हे वारे एकमेकाशंी धडका घेत असतात, व वादळाचं्या गजर्ना उठत 
असतात; परंतु त्याचं्यावर अिधस ा गाजिवणारा ईओलस त्यानंा वठणीवर आणून दाबातं ठेवीत असतो. 
ितथे हे िपसाट वारे बदं दारानंा धडका देत धावपळ करीत असतात. आिण सवर् पवर्त त्याचं्या कुर्  हंुकाराने 
िननादत असतो. परंतु ईओलस त्याचं्यावर उ थानी ि थरपणे िंसहासनािधि त झालेला असतो आिण  
राजदंड धारण करून त्याचं्या उ ामपणाला आळा घालीत असतो आिण त्याचंा आवशे आवरीत असतो. तसे 
नसते तर झंझावातानंी सवर् भमूीभाग त्येक सागर आिण गाढ अवकाश के हाचं दाडंगाईने उधळून लावले 
असते, आिण साऱ्या अंतराळात त्यानंा हाकलीत िभरकावनू िदले असते. सवर्शक्तीमान जगित्पता 
ज्युिपटरला याची पूणर् क पना होती हणूनच त्याने सवर् वाऱ्यानंा ह पार करून त्या अंधाऱ्या गुहेत बिंदवान 
केले होते. त्याचं्यावर पवर्तराशींचे दडपण रचून ठेवले होते. त्याचं्यावर एक राजा िनयुक्त केला होता आिण 
एका कायमच्या शासनपतर्ाच्या ार या वाऱ्यानंा ितब  कसे करायचे व ज्युिपटरची आ ा झा यास त्यानंा 
मोकळेही कसे सोडायचे या ब लच्या सूचना िद या होत्या. वाऱ्याचं्या याच अिधपितची आता जूनोने न  
ाथर्ना केली. 
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‘हे राजा इओलस, सवर् देवाचंा िपता व सवर् मानवाचंा अिधपती जो ज्युिपटर त्याने तुला सागराच्या 
लाटा शमिवण्याची आिण वाऱ्याचं्या सहा याने त्यावर वादळे उठिवण्याची शिक्त िदली आहे, ज्याचंा मी ेष 
करते असे काही लोक इटर् कन समुदर्ावरून वास करीत आहेत, ते खु  टर्ॉय आिण टर्ोजन घराण्याचंी 
पराभतू कुलदैवते घेऊन इटलीकडे िनघाले आहेत. तुझ्या वाऱ्यानंा खवळून उठू दे, त्याचंी गलबते बुडवनू 
टाक. सागराचे पाणी त्यानंा गडप करून टाकू दे. िंकवा त्याचंी गलबते एकमेकापंासून दूर दूर िभरकावनू 
दे, त्याचें खलाशी लाटावंर फेकून दे आिण त्यानंा समुदर्ावंर भरकटू दे. माझे पदरी अ ितम लावण्यवती 
अशा चौदा समुदर्पऱ्या आहेत. िडओपी ही त्या सवार्त सुंदर आहे. मी ितचा तुझ्याशी िविधपूवर्क िववाह लावनू 
देते. आिण तू मजवर केले या मो ा उपकाराचे फल हणून ती तुझ्या बरोबर अनंत काल संसार करील व 
तुला सुंदर पुतर्रत्नाचं्या िपतृत्वाचा लाभ करून देईल.” 

 
उ रादाखल इओलस हणाला, ‘महारा ी, आपले काम केवळ वचे्छेनुसार िनणर्य घेण्याचे आहे 

आिण माझे कतर् य फक्त आप या आ ेचे त्वरीत पालन करण्याचे आहे. या छो ा राज्यावर माझी जी स ा 
आहे ती सवर् आप यामुळे आहे. कारण आप यामुळेच मजवर ज्युिपटरचा अनुगर्ह झाला. आप यामुळेच 
मला देवाचं्या पकं्तीस भोजनाला बसता येते आिण वादळी मेघावंरील व वादळावरील स ा आपणाकंडूनच 
मला ा त झाली आहे.’ 

 
असे हणून त्याने आपला ितर्शूळ गरगर िफरिवला व जेथे त्या क ावरील कवच िवरळ होते तेथे 

ममर्भेदी आघात केला. सवर् वारे स  खडे रािहले आिण त्याने पाडले या ग हरातूंन ते वगेाने बाहेर पडले. 
झंझावाताने पृथ्वी हादरली, त्याचं्या तुफानी फटक्यानंी त्यानंी पथृ्वी हादरून टाकली, नंतर ते वारे 
सागरावर झेपावले, पूवकडील आिण दिक्षणेपूवकडील आिण दिक्षणेकडील आिण आि की वारे आप या 
खोल वसती थानातून घ गावत सारे फोडीत तोडीत िपसाटून आले आिण समुदर्ाच्या अकर्ाळ िवकर्ाळ लाटा 
त्यानंी िकनाऱ्यावर उधळून लाव या. माणसाचं्या आरो या उठ या, िशडाचें दोर करकरू लागले. क्षणात 
टर्ोजन डो यापुंढून सूयर् काश िहसकला गेला. रातर्ीसारखा अंधार टर्ोजन खलाशाचं्या भोवती समुदर्ावर 
पसरला. आकाशात उंचावर ढगाचंा कडकडाट होऊ लागला आिण हवते िवजा सतत चमकू लाग या. 
िजकडे पाहाव े ितकडे टर्ोजनानंा साक्षा  मृत्य ू भेडसाव ूलागला. मरणभयाने गिलतगातर् होऊ इमीआस 
िव हल झाला. आकाशातंील नक्षतर्गणाकडे हात पसरून तो मो ाने आकंर्दला :  ‘तु ही िकती भाग्यवान 
होता! ितर्वार आिण त्याहूनही अिधक भाग्यवान होता! आप या माता िपत्याच्या देखत टर्ॉयच्या उ  
िंभतीच्या छायेत आिण रणागंणावर वीरगती िमळिवण्याचे तुमचे भाग्य होते. हे डायोिमड! परम पराकर्मी 
गर्ीका. तुझ्या वीरबाहंूनी माझा अंत का केला नाही? इिलअमच्या रणभमूीवर, िजथे ॲिकलीजच्या भा याने 
िव  झाले या शिक्तशाली सिर्पडॉन आिण शतर्हंुता हेक्टर यानंा वीरगती लाभली आिण िजथे िसमॉइस 
असंख्य िचलखते, िशर ाणे आिण ते सवर् शूर मृत यो े आप या वाहाखाली खोल बुडवनू लोडीत नेतो, 
ितथे माझ्या आत् याला मृत्यनंूतर लाभणारी मुक्ती का िदली नाही!’ 

 
इनीआसच्या मुखातून हे दुःखोद्गार सारखे बाहेर पडत असतानाच उ रेकडून सरळ त्याच्या 

गलबताच्या िशडावर, िचत्कार करणाऱ्या वाऱ्याचा, चडं आघात झाला व आभाळाएव ा लाटा 
उसळ या, व ही मोडली, गलबत गरर्कन िफरले आिण त्याच्या बाजूवर लाटा कोसळू लाग या. पाण्याचा 
एक चडं उंचचउंच पवर्त चालून आला. काहंी खलाशी लाटाचं्या टोकावर कसेबसे सावरून लटकत 
रािहले. काहींना लाटा तळात घुसतानंा िदस या आिण घुसळलेले पाणी व वाळू याचं्या खालच्या खु  
समुदर्तलाचे दशर्न होऊ लागले. दिक्षण वाऱ्याने नंतर अन्य तीन गलबतानंा तडाखा िदला, आिण त्यानंा 
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गरगर िफरवनू इटलीपासून दूर मध्यसमुदर्ातं अधर्वट बुडले या मो ा, “अल्टार” टणक खडकावर 
िभरकावले. पूवर् वाऱ्यानंी आणखी तीन गलबते खु या समुदर्ातून हाकारून उथळपाण्यातं आिण भसुभशुीत 
फस या वाळूत नेली व शवेटी िकनाऱ्यावर ढकलून त्याचं्यावर वाळूचा पवर्त रचला आिण हे सारे पाहून 
त्याचें िमतर् हताश झाले. एका गलबतात िव ासपातर् ऑरन्टीसच्या आिधपत्याखाली िलिसअन लोक होते. 
इनीआस ितकडे पाहात असतानाच एक राक्षसी लाट त्या गलबताच्या मागच्या भागावर कोसळली त्या 
गलबताचा सुंकाणुधर खाली डोके आिण वर पाय असा पाण्यात गलबतावरून िभरकावला गेला व खाली 
त ड करून पडला. ते गलबत तीन वळेा होते तेथेच चकर्ाकार िफरले. आिण नंतर पाण्यातील चडं 
भोवऱ्यात अडकले, आिण त्या भोवऱ्याने त्याला समुदर्तळी ओढले. त्यावरील काही खलाशी इत ततः 
पाण्यावर पोहतानंा िदसत होते. भग्न गलबताचे तुकडे, खलाशाचें सामान आिण टर्ायमधून वाचवनू 
आणले या मौ यवान व तु लाटावंर तरंगत होत्या वादळाने इिलऑिनअस आिण शूर अँकेटीझच्या दोन 
बळकट गलबतावर ह ा केला होता. ॲबास आिण वृ  ॲलेटीझ असले या दुसऱ्या दोन गलबताचंीही वाट 
लागली होती. त्येक गलबताच्या फ या फुट या होत्या. त्याचंी भगदाडे रुदावली आिण कराल समुदर् धो 
धो आत घुसला. 

 
परंतु या वळेेपावतेो समुदर्ाच्या गरजत्या खळबळीने आिण त्याच्या शातं गभार्तूनही गरगर िफरणाऱ्या 

वाहानंी नेपच्यनूला मोकाट सुटले या वादळाची जाणीव करून िदली होती. भयंकर खवळून त्याने आपले 
डोके समुदर्ाच्या लाटाचं्या वर काढले; आपली शातं दृ ी फेकली आिण त्याला खवळले या लाटानंी व 
कोसळणाऱ्या आकाशाने इनीआसचे आरमार आिण त्याचे टर्ोजन सह वासी उधळून लावलेले िदसले 
आप या खुनशी बिहणीचे जूनोचे कपट कार थान त्याला तात्काळ उमगले. पूवर् आिण पि म वाऱ्यानंा त्याने 
आप या समोर बोलावले आिण तो त्यानंा सुनाव ूलागला : 

 
‘वाऱ्यानंो! तुमच्या उ  कुलािभमानाची मजल येथवर जाते तर! माझ्या खास अनुमतीिशवाय 

आकाशात आिण पथृ्वीवर हाहाकार उडिवण्यची आिण सागरावर पवर्त ाय लाटा उठिवण्याची तु हालंा 
िंहमत होते! थाबंा, तु हाला दाखिवतो! – पण नाही — थम सागरावरील या वादळी लाटा शमिव या 
पािहजेत. आिण नंतर तुमच्या या अिधके्षपाब ल तु हालंा जबर शासन भोगाव ेलागेल. जा येथून! ताबडतोब 
चालते हा, आिण तुमच्या त्या राजाला माझा िनरोप सागंा. िनघृर्ण ितर्शूळामुळे ा त होणारी सागरावरची 
अिधस ा ही मला िमळाली होती, त्याला नाही. त्याची स ा तु हाला आिण पूवर् वाऱ्याला ज्या खडकातंील 
चडं गुहेत ठेवले आहे तेथे आहे. तीच ईओलसची राजसभा आहे. वाऱ्याचं्या बदंीशाळेचे त्याने यवि थत 
रक्षण करावे आिण मग आप या राजस ेची हवी तेवढी िमजास दाखवावी.’ हे बोलणे संपण्याच्या आतच 
त्याने हेलावणारा सागर शातं केला. मेघमंडळाला त्याने उधळून लावले आिण सूयार्ला परत आणले. त्याचे 
हे काम झा यावर टर्ायटॉन आिण सायमॉथी यानंी गलबते रेटली आिण ती ण खडकातूंन सोडवली. 
आप या ितर्शूळाचा टेकू लावनू नेपच्यनूने त्यानंा मदत केली. लाटाचं्या िशखरावरून हळुवारपणे धावणाऱ्या 
आप या रथातून िंहडत त्याने सागर शातं केला, तसे वाळूचे चडं बाधं पुन्हा िदसू लागले, हा सवर् कार 
एका ा चडं जनसमुदायात अचानक उ भवणाऱ्या दंगली सारखा होता. खालच्या थरातील लोक वतःचे 
थान िवसरुन, सहज वभावानुसार, बेभान होऊन भडकतात आिण लगेच जळते पिलते आिण दगड फेकू 
लागतात. कारण रानटी भावना भडक या हणजे त्यानंा श े सहज सापडतात. मग एखादी आदरणीय, 
चािरत्र्यसंप  शसंनीय कतृर्त्ववान यिक्त त्याचं्या दृ ीपथातं येते. तसे झाले हणजे ती माणसे शातं होऊन 
लक्षपूवर्क ऐकून घेतात. ती यक्ती त्याचं्याशी बोलते. त्याचंा भावनावगे शातं करते. आिण त्याचं्या 
कायर्शिक्तंना वगेळे वळण लावते. तसाच हा कार होता. तसाच आता सागरावरील क ोळ कमी झाला. 
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सागरािधपती नेपच्यनूने सागरावर एकदाच दृ ी टाकली. ब स. आकाश िनर  झाले. त्याने घोडे वळवले, 
लगाम सैल सोडले आिण त्याचा गमनोत्सुक रथ उ ाण करू लागला. 

 
अगदी थकून गेले या इनीआसने व त्याच्या सोबत्यानंी आप या आटोक्यात या सवार्त जवळचा 

िकनारा गाठण्याची पराका ा केली, आि केच्या िकनाऱ्याच्या रोखाने त्यानंी सुकाणू िफरिवले. ितथे एका 
लाबं समुदर्धुनीच्या टोकाला एक िनवातं िनवारा आहे. समुदर्धुनीच्या त डाशी एक बेट आहे. त्यामुळे 
समुदर्ाकडून येणारे पाणी दुभगंते आिण दोन वाहानंी बाजूला जाते. समुदर्धुनीच्या दोन्ही तीरावंर खडकाचें 
धडकी भरिवणारे चडं सुळके आकाशातं घुसले आहेत. त्याचं्या छायेतील या िव तृत खाडीतील पाणी शातं 
आिण सुरिक्षत आहे. पाण्याच्या पिलकडे, िकनाऱ्यावरील वृक्षाचं्या सळसळत्या पानाचंा पडदा खाली 
उतरणीवर जातो, आिण त्याच्या मागे गूढर य, छायाघन, पुढे झुकले या वृक्षवृदंानंी झाकून टाकलेली 
िहरवी गदर् पवर्त राजी उंचावते. या क ाचं्या पायथ्याशी, समोरच एक गुहा आहे. त्या गुहेत युगायुगाचं्या 
जलधाराचंी गोठलेली झुंबरे आिण िनमर्ल जल वाह आहेत, खडकातं कोरलेली आसने आहेत. ितथे 
जलपऱ्याचंी व ती आहे, वादळाने झोडपले या दमवले या गलबताला ि थरावण्याकिरता दोरखंडाची 
िंकवा आप या अणकुचीदार टोकानंी समुदर्तळाची पकड घेणाऱ्या नागंराचीही येथे आव यकता नसते. 
इनीआसने आप या आरमारातंील अवघी सात गलबते मो ा यासाने पुनः एकतर् केली, आिण त्याने त्या 
िंचचो या खाडीत वशे केला. कोर ा जिमनीवर पाय ठेवण्याची ओढ लागलेले टर्ोजन गलबतातूंन 
उतरले आिण पायतळीच्या वाळूच्या पशार्ने सुखावले आिण खारे पाणी अंगावरच वाळू देत समुदर् 
िकनाऱ्यावर िवसावले. पिह या थम ॲकेटीझने चकमकीने िठणगी पाडली, पाचो यातं िठणगीने पेट 
घेत यावर त्याभोवती वाळलेली लाकडे रचली व लवकरच ज्वाला पेट या. हालअपे ानंी इतरजण खूप 
िशणले होते तरी त्यानंी वादळातूंन वाचिवलेले परंतु समुदर्ाच्या पाण्याने खराब झालेले धान्य आिण 
िशजिवण्याकिरता पातेर् आणली. दगडावर धान्य भरडून त्याच्या भाकरी भाजण्याची त्यानंी तयारी केली. 

 
त्याचंा हा उ ोग चालला असता इनीआस एका खडकावर चढला. ितथून दूर समुदर्ापिलकडील 

िव तृत अखंड दृ य सरळ समोरच िदसत होते. वादळाने झोडपलेली परंतु अजूनही तरंगणारी काही टर्ोजन 
गलबते—कदािच  अँिथअस, कॅिपस िंकवा कायकसचे उंच िचतर्ािंकत वराम असलेले गलबत िदसेल अशी 
त्याला आशा होती. पण समुदर्ावर एकही गलबत न हते; मातर् िकनाऱ्यावर तीन काळवीट आिण त्याचं्या 
मागे लाबं ओळीत हिरणाचंा सबधं कळपच त्या दरीत चरताना त्याला िदसला. तो एकदम थबकला. त्याने 
चटकन एक धनु य आिण िन ावतं ॲकेटीझने संभाळून आणलेले गितमान बाण घेतले. पिह या तीन 
बाणातंच झाडाचं्या फां ासंारखी उंच िंशगे असलेले ते तीन काळवीट पडले. नंतर तो त्या कळपाकडे 
वळला. त्याच्या बाणाचं्या वषार्वाने ग धळून तो कळप त्या िहर या वनराईत चौखूर उधळला. उवर्िरत त्येक 
गलबताकिरता एक अशी सात िध पाड जनावरे हषर्भराने पाड या नंतरच इनीआसन बाणाचंा वषार्व 
थाबंिवला. तो बदंराकडे परतला व आप या साथीदारातं त्यान त्याचं्या मासंाची वाटणी केली. त्याच माणे 
िसिसलीच्या िकनाऱ्यावर गलबतावंर आरूढ होतानंा दयाशील ॲसे टीझने त्यानंा शूरास साजेल अशा 
औदायार्ने िदलेले म ाचे बुधलेही त्याने आप या खलाशातं वाटले, आिण नंतर त्याचंा दुःखपिरहार 
करण्याकिरता तो हणाला :  

 
‘माझ्या िमतर्ानं , आपण दीघर्काळ आप ी सोस या आहेत. त्या आप याला अपिरिचत नाहीत. 

याहूनही भयकंर संकटे तु ही सािहली आहेत. पूवीर् माणे आताही दैवीशक्ती तुमच्या संकटाचा अंत करील. 
िजथे िसलाचे भयंकर िपसाट समुदर् ान भुकंतात त्या खडकामंधून तु ही आपली. गलबते हाकारली 
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आहेत. अ मदानव सायक्लो सशीही तु ही झुंज िदली आहे. तु ही आपले दुःख आिण भय सोडून धीर धरला 
पािहजे. तु ही आता जे भोगीत आहातं त्याकडे वळून पाहण्यातंही एक िदवस तु हालंा कदािच  आनंद 
वाटेल. पुनः पुनः सवर् व पणाला लावनू सवर् कारच्या संकटातून आपण मागर् काढला आहे. पण हा मागर् 
लेिशअमकडे जाणारा मागर् आहे. िनयतीदेवतेने आप याला तेथे घर आिण िवसावंा देऊ केला आहे. ितथे 
सावर्भौम टर्ॉयला पुनः संजीवनाचा अिधकार ा त होण्याचा संभव आहे हणून िंहमत धरा. भ या 
िदवसाकिरता शक्ती आिण धीर राखून ठेवा.’ 

 
तो हे असे धीराचे श द बोलला खरा परंतु अंतयार्मी तो खचून गेला होता. कारण ज्या िंचता तो 

वाहात होता त्या खरोखरच अवजड होत्या. तरीही त्याने आपले दुःख आंत या आत दाबले आिण 
आत्मिनभर्र आिण आनंदी मुदर्ा धारण केली. ज्याची मेजवानी ते लवकरच झोडणार होते त्या िशकारीची 
यव था करण्यास आता टर्ोजन स  झाले. काही जणानंी चामडी सोलून काढली आिण आंतील मासं िदसू 
लागले. नंतर काही जणानंी त्याचे तुकडे केले, आिण ते थरथरत असतानंाच त्यातं स या खुपस या. 
काहंींनी ते िशजिवण्यासाठी कािहली ठेवण्याकिरता ं िकनाऱ्यावर जागा शोध या व त्याचं्याखाली अग्नी 
पेटिवला. नंतर त्यानंी भोजन केले व ते ताजे तवाने झाले. त्यानंी िहरवळीवर आडवे पडून मुरले या 
मिदरेचे आकंठ ाशन के यावर त्यानी रुिचर मृगमासंाचे क्षधुातृ ती होईपयत यथेच्छ सेवन केले. 
जेवणानंतरची आवराआवर झा यावर बराचवळे ते सागरातं हरपले या आप या सहकाऱ्यािंवषयी 
जडमनाने बोलत होते. ते अजूनही सुखरुप असतील ही आशा व कदािच  त्याचंा अंत झाला असेल आिण 
ते मानवी हाकेंच्या पिलकडे गेले असतील ही भीती अशा दोन भावनाचं्या मध्ये ते जणू थबकून उभे होते. 
सत्यशील इनीआसचे मन सवार्ंहून अिधक दुःखी होते. शूर ऑरॉन्टीस आिण ॲिमकस याचं्या दैवगतीच्या 
िवचाराने िंकवा त्याचे पराकर्मी िमतर् लायकस, आिण क्लोॲन्थम याचं्या दैवदुिर्वलासाच्या िवचाराने त्याचे 
मन उसासत होते. 

 
त्याचें भोजन आता ंसंपले होते. उ  वगार्ंतून ज्यिूपटर ज्यावर शु  िशडाचंा संचार चाललेला 

असतो त्या समुदर्ाकडे खालच्या सपाट भमूीकडे, िकनाऱ्याकडे व अफाट जगाच्या पाठीवरील रा टर्ाकंडे 
पहात होता. अवकाशाच्या अत्यु  िशखरावर तो उभा होता, आिण त्याची दृ ी राजशाही काथजवर 
ि थरावली. या सवर् सम याचंा तो गंभीरपणे िवचार करीत असता ं हीनस त्याला एकाएकी हणाली : 
‘अना नंत संकेतानुसार मृत्युलोकावरील आिण वगार्ंतील जीवमातर्ाच्या िनयंत्या, भो,’ बोलत असतानंा 
दुःखाने ती िख  झाली होती आिण ितच्या चमचमणाऱ्या नेतर्ातं अ ूं उभे रािहले. ‘तुझ्या िव ुदुर्पी वजर्ानेही 
आ हालंा धडकी भरते, माझा ि य पुतर् इनीआस आिण त्याचे टर्ोजन यानंी तुझा असा कोणता भयंकर 
अपराध केला असेल बरे? मृत्य ूपुन्हा पुन्हा त्याचं्यापुढे उभा ठाकला आहे. आिण आता ंते इटलीकडे िनघाले 
हणून सार जग त्यानंा बदं झाले आहे. याच टर्ोजनाचें वशंज, ज्याचं्या धमन्यातूंन ूसेरचे पुन्हा एकवार 
दमदार बनलेले रक्त वाहत असेल आिण जे लोकनायक बनतील ते रोमन लोक कालातंराने सागरावर 
आिण जिमनावर सा ाज्य करतील असे तु ही मला अिभवचन िदले होते. बाबा, कुठ या िवचाराने तुमच्या 
मनाचा कल आता पालटला आहे? टर्ॉयचा भयानक सवर्नाश झाला ते हा ंतुमच्या या अिभनचनानेच माझा 
शोक मी आवरला होता. कारण त्या सवर्नाशाच्या दुदवाची भरपाई या न या िविधलेखाने होणार होती, हे 
मला जोखता ंयत होते. परंतु टर्ोजन आता तर एका संकटातून दुसऱ्या भयंकर संकटात लोटले जात 
आहेत. तेच दुदव त्याचंा अजूनही पाठपुरावा करीत आहे. हे सवर्स ाधीश स ाटा, त्याचं्या या भयंकर 
िद याचंी तू कशी सागंता करणार आहेस? अँटेनॉर त्यक्ष गर्ीक सैन्याच्या फळीतून िनसटला आिण 
ॲिडर्ॲिटक समुदर्ाच्या उ र ट काशी ितथे लायबिर्नअनाचंी स ा आहे, जेथे टायमकँ्स नदीच्या नऊ 
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मुखातूंन सागराच्या लाटा भगूभार्ंतील ग हरातूंन खळाळून उसळत असतात आिण सागराची गजर्ना 
भमूीवरील कुरणातंही ऐकंू येते, तेथपयत सुखरूप पोहोचण्यात त्याने यश िमळिवले. आिण इतकेच न हे तर 
जेथे टर्ोजनानंा वसाहत करता ंयेईल अशी जागा त्याने शोधून काढली आिण ितथे पॅ ूआनगरी वसिवली. 
तेथील नागिरकानंा त्याने टर्ोजन नाव िदले, आिण िंभतीवर टर्ोजनाचंी श े लटकिवली. तेथे तो सवर् 
िवप ींपासून मुक्त होऊन सुखासमाधानाने नादंत आहे. आिण आ ही, साक्षा  तुझी अपत्ये, ज्यानंा वगर् 
दुगार्वरही आरोहण करण्याची तुझी वतःची अनु ा आहे त्याचंा मातर् केवळ एका यक्तीच्या कर्ोधामुळ 
अत्यंत कूर्र िव ासघात झाला आहे. आमची गलबते न  झाली आहेत. आिण आ ही इटलीच्या 
िकनाऱ्यापासून दूर फकलो गेलो आहोत, तुमच्यावरच्या आमच्या भक्तीचे तु ही हेच का फल आ हालंा 
देणार आहात? आ हालंा जे राजपद िमळायचे आहे त्यावर आ हालंा ा रीतीने बसवणार आहात काय?’ 

 
देवामानवाचं्या िपत्यान ितजकडे पाहून ि मत केले. याच ि मताने वादळ शातं होत असत, आकाश 

िनवळत असे. ितचे म तकावघर्ाण करून तो हणाला : िसथेिरअन, मुली, िभऊं नको. तुझ्या माणसाचें 
भिवत य सुरिक्षत आहे. त्यामध्ये काहंीही यत्यय येणार नाही. तुझी नगरी तू पाहशील. लॅि हिनअमच्या 
तटाच्या िंभती तू पाहशील. मी तुला तसे अिभवचनच िदले आहे. आिण थोर अंतःकरणाच्या इनीआसची 
कीतीर् तू गगनापयत उंचिवशील. कोणत्याही िवचारामुळे माझ्या मनाचंी चलिबचल झालेली नाही. पण 
आता,ं त्याच्या िवषयीच्या िंचतेमुळे तुला इतकी टोचणी लागली आहे हणून, अिधक दूरचे भिव य मी तुला 
सागंतो आिण देवताचंी न दपतेर् उलटून त्यातील गुिपते उघड करतो, ऐक! इटलीमध्ये इनीआस एक मोठे 
युध्द करील आिण दुरािभमानी लोकाचें पािरपत्य करील. त्याच्या योध्दयाकंिरता तो जीवनाचा एक नवा 
मागर्– थािपत करील. आिण त्याचं्या संरक्षणाकिरता तो तट बाधंील. लॅिशॲमवर त्याची स ा सुरू 
झा यानंतर तीन उन्हाळे आिण रटिलअनावंरच्या िवजयानंतर तीन िंहवाळे छावणीत काढीपयत तो राहील. 
परंतु त्याचा तरुण पुतर् ॲसकॅिनअस, ज्याला ‘आयुलस’ हे दुसरे नामािभधान ा त झाले आहे आिण जो 
इिलअमचे सावर्भौमत्व अबािधत होते तोवर ‘आयलस’ हणून ओळखला जात होता तो त्येक मण 
करणारा मिहना राजशाही िदमाखाने गाजवीत, संपवीत तो पूणर् तीस वष राज्यस ा गाजवील, कायर्रत व 
सामथ्यर्शाली आयुलस आ बा लाँगाची मजबतू बाधंणी करील. आिण लॅि हिनअम येथून आपली जुनी 
राजधानी तेथे हलवील. हेक्टरच्या आ ताचं्या एका रागवशंाची स ा तेथे राहील. या राजवशंातील इिलआ 
या जोिगणीस मासर्पासून जुळी मुले होईपयत हणजे तीनश ेवष या वशंातील राज तेथे राज्य करतील. 
त्यानंतर लाडंग्याने पालन केलेला, लाडंग्याची लाल तपिकरी कातडी पिरधान के यामुळे उठून िदसणारा 
रो युलस गादीवर येईल, तो मासर्च्या नावाखाली तटबदंी बाधंील आिण आप या लोकानंा ‘रोमन’ असे 
वतःच्या नावाच्या अनुरोधाने संबोधील. रोमनाचं्या स ेला मी देश कालाच्या मयार्दा घालीत नाही. त्यानंा 
मी सवर्स ा बहाल केली आहे. आिण ितला अंत असणार नाही. जी कुर्  जूनो सध्या ंसमुदर्, पथृ्वी आिण 
आकाश याचंी भयाने गाळण उडवीत आहे त्या जूनोला ही ितची योजना — बदलावी लागेल. ती आिण मी 
टोगा पिरधान करणाऱ्या ा रा टर्ाला, या रोमन रा टर्ाला जोपासून पथृ्वीचा वामी करू हा माझा आदेश 
आहे. पाचं वषार्चे कालखंड एका पाठोपाठ सरतील आिण न या युगाचा आरंभ होईल. ॲसरॅॅकसचे घराणे 
िफिथयाचा आिण कीतीर्मान मायसीनीचा पाडाव करतील. ॲरगॉस िंजकतील आिण तेथे स ा गाजवतील. 
आिण नंतर टर्ॉयच्या उ  कुलात सीझरचा जन्म होईल. त्याचे अिधराज्य समुदर्ापलीकडे आिण त्याची कीतीर्  
नक्षतर्खिचत आकाशापयर्न्त पसरेल. ‘ज्युिलअस’ हे त्याच्या थोर पूवर्जाचे – ‘आयुलसचे’ नावं त्याला ा त 
होईल. पूवकडील लुटीने गौरववृ ी झाले या ज्युिलअसचे तूच एक िदवस नेहपुणर् िच ाने वगार्ंत वागत 
करशील. लोक आपली ाथर्ना ऐकण्यासाठी त्यालासु ा साकडे घालतील नंतर ही आमची क्षु ध शतके 
यु यगर् श े खाली ठेवतील. आिण दयामय होतील. शु  केस असलेली फायडेिलटी, हे टा या देवता, व 
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सहा यक ि राईन रो युलस आिण त्याचा बधुं रीमस कायदेकानु करतील. यु ाची भयंकर लोखंडी कवाडे 
बदं होतील; आिण िनघृर्ण श ाचं्या िढगाऱ्यावर टेकून, रक्ताळले या मुखाने गजर्ना करणारी परंतु बाँझच्या 
शकडो साखळदंडानंी पाठीमागे जेरबदं केलेली, राक्षसी आिण िपसाट रक्तिपपासा, त्या कवडाआड 
सुरिक्षतपणे बिंदवान होईल. 

 
त्याने असे भिव य कथन केले आिण मईआचा पुतर् मरक्युरी ाला भलूोकावंर पाठिवले; हेतु हा की 

आि की देश आिण िवशषेतः काथज व त्याची नवी उभी केलेली तटबदंी टर्ोजनाचें अितथी हणून वागत 
करण्यास खुली असावी, आिण डायडोने ज्यिूपटर िनिर्णत योजनेच्या अ ानामुळे त्यानंा आप या देशातं 
येण्यास ितबधं करू नये. आप या पंखाचंा व ा माणे उपयोग करीत मक्युरीने िवशाल आकाशातूंन झेप 
घेतली. िनिमषाधार्त तो आि केच्या िकनाऱ्यावर पोचला. ज्यिूपटरच्या आ ा त्याने पार पाड या आिण 
काथिजअनानंी त्याच्या दैवी इच्छेनुसार वैरभावना मनातूंन दूर सारली; िवशषेतः राणी डायडोच्या ठायी 
त्याने टर्ोजनािंवषयी सिह णुता आिण स भावना िनमार्ण केली. 

 
रातर् िवचारातं घालंिव यानंतर सत्यशील इनीऑसने पहाटेच्या स  वातावरणातं नवीन देशाची 

पाहणी करण्याचे ठरिवले. वादळाने आप याला कोणत्या िकनाऱ्याला लावले आहे; तेथील जमीन 
मशागतीतील न हती, हणून तेथे कोणते ाणी राहतात, माणसे की रानटी पशु याची नेमकी मािहती 
आप या सोबत्यानंा ावी असा त्याचा उ ेश होता. वृक्षाचं्या िनिबड छायेत त्याने आपली गलबते लपवनू 
ठेवली. तेथे भोवताली वनराजीनी आच्छािदत उंचवट होते व वरून ड गराचें कडे झेपावले होते. एक ा 
ॲकेटीझला बरोबर घेऊन तो बाहेर पडला. रंुद लोखंडी टोकाचे दोन िशकारीचे भाले त्याच्या हातात 
थरथरत होते. या वृक्षाचं्या छायेत–त्याची आई त्याला भेटली. ितचे रूप आिण व े नवय वनेची होती. 
श ेही तशीच होती. एखा ा पाटर्न युवतीसारखी िंकवा घो ानंाही दमवनू मागे टाकणाऱ्या, िंकवा 
गितमान ही स नदीहूनही अिधक वगेाने धावणाऱ्या त्या थेर्िशयन हॅरपँिलसी सारखी ती होती. मृगयािनपुण 
िशकाऱ्या माणे ितने आप या खां ावर िस चाप लटकिवले होते. ितचे केस वाऱ्यावर भरुभरुत होते. ितच्या 
वाऱ्यावर झुळझुळणाऱ्या कुडत्याच्या लाबंसडक चुण्या एकतर् करुन बाधंले या होत्या. ितचे गुडघे उघडेच 
होते. ती थम बोलली. ‘अहो, तरुण महाशय, तु हाला माझी एक बहीण कोठे िदसली काय? ितने 
िचत्याच्या कात ाचा िठपके असलेला झगा घातला आहे, आिण ितच्या पाठीवर बाणाचंा भाता आहे. ती 
इथेच भटकत असावी िंकवा एका ा फेसाच्या िंशतो ानंी आच्छादले या वराहाच्या मागावर हाका घालीत 
असेल. पािहली असलीत तर कुठे ते मला सागंा.’  

 
हीनस असे हणाली आिण ितचा पुतर् उ र देऊ लागला, ‘नाही, तुझी कोणतीही बहीण मला 

िदसली नाही. आिण ितचा आवाजही माझ्या कानी आला नाही.’ हे युवती पण–मी तुला कसे संबोधू? तुझे 
रूप मानवी नाही आिण तुझ्या आवाजाचे वरही मानवी नाहीत. देवते! तू खिचत देवताच असावीस. तू 
अपॉलोची बहीण तर नाहीस? िंकवा कुणा अ सराचंी एखादी आ त? तू कुणीही ऐस, आमच्या आप ींतून 
आमची सुटका करण्याकिरता ंतुझ्या कृपेची मी याचना करतो. कृपा करून आ ही कोठ या आकाशाखाली 
उभे आहोत, कोणत्या देशाच्या िकनाऱ्याला लागलो आहोत ते सागं. राक्षसी लाटाचं्या उन्म  वादळाने 
आ हाला येथे हाकलून आणले आहे. आ ही कोठे आहोत. येथील रिहवासी कोण आहेत हे मािहत 
नस यामुळे आ ही आता येथे भटकत आहोत. तू आ हालंा सािंगतलेस तर तुला आ ही अनेक बळी देऊ. 
तुझ्या वदेीवर आ ा ते मरून पडतील.” 
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आिण हीनस हणाली, ‘अशा कारच्या सन्मानाला पातर् अशी मी कोणी नाही, बाणाचंा भाता 
धारण करण्याची व उंच, वरपयत बाधंले या िफताचें गदर्लाल िशकारी चढाव वापरण्याची काथजीिनअन 
युवतींची ही नेहमीचीच प त आहे. हा जो देश तु हालंा िदसत आहे त्यावर टायरमधील िफनीिशअनाचंी 
स ा असून ॲगेनॉर घराण्याचे ा नगरावर राज्य आहे. पण त्याचं्या भोवती आि का खंड आहे, आिण 
आि कनानंा लढाईत िंजकणे शक्य नाही, राणी डायडो आप या भावापासून सुटका करून घेण्याकिरता 
टायरहून येथे आलीं आिण आमच्या या नगराचे राज्य ितच्या स याने चालते. ती एक ितच्यावर झाले या 
अन्यायाची मोठी आिण गुंतागुंतीची कहाणी आहे परंतु त्या इितहासातील महत्वाच्या घटना मी तु हालंा 
सागंते.’ 

 
डायडोचा िववाह सायिकअसशी झाला होता. सवर् िफनीिशअनामंध्ये त्याची सवार्त अिधक जमीन 

होती. आिण दुदवाने ितचे त्याच्यावर उत्कट ेम होते. ितच्या िपत्याने ितला त्याला िदले ते हा ंती लहान 
वयाची होती. तो ितचा थम िववाह होता. ितचा भाऊ िपग्मिॅलअन त्यावळेी टायरच्या गादीवर होता. तो 
एक अजोड दु  वृ ीचा राक्षस होता. त्या दोघामंध्ये िवनाशकारी संघषर् िनमार्ण झाला. िपग्मिॅलअन 
संप ीच्या अिभलाषेने इतका आंधळा झाला होता की एका पिवतर् धािर्मक समारंभाचे समयी दबा धरून 
बसून, सायिकअसला तो बेसावध असतानंा त्याने क ारीने भोसकून ठार मारण्याचे महापातक केले. परंतु 
आप या बिहणीच्या ेमाच्या सामथ्यार्ची भीती बाळगायला पािहजे हे तो िवसरला. बराच काळ 
िपग्मिॅलअनने आपले पापकमर् लपिवले. डायडोला अनेक खो ा सबबी सागंून त्याने ितच्या मनातं आशा 
िनमार्ण केली, ितच्या दय यिथत करणाऱ्या िंचतेला कूर्र फसवणुकीने झुलिवले. पुढे ती िनिदर् त असता 
सायिकअसचा भतूात्मा ितच्या व नातं आला. त्याच्या देहाचे दफन अजूनही झाले न हते. त्याचा भय द 
पाढंरा फटफटीत चेहरा ितच्या दृ ीपुढे आला. त्या धािर्मक िवधीच्या संगी आपली पाशवी हत्या कशी 
केली गेली ते त्या भतुात् याने उघड केले. छातीतील क ारीच्या जखमा ितला दाखिव या आिण 
राजवा ातंील सवर् दु  कपटाचंा भेद केला. त्याने ितला मायदेश सोडून तात्काल दूर िनघून जाण्याचा 
आगर्ह केला. ितच्या वासासाठी उपयोगी पडावे हणून दीघर्काल भगूभार्त गु त रािहले या िव मृत, िवपुल 
धनाची ितला मािहती िदली. या दृ याने डायडोला ध ा बसला व ती याणाची तयारी करू लागली. ितने 
आप या बरोबर नेण्यासाठी दु  राजा िपग्मिॅलअनचा आत्यंितक ितर कार करणारी व त्याचे ती  भय 
बाळगणारी माणसे जमिवली. सवर् एकतर् येऊन त्यानंी समुदर्पयर्टनास िस  असलेली जहाजे घाईघाईने 
ता यात घेतली आिण त्यावर तो खिजना चढिवला. कृपण िपग्मिॅलअन संप ीच्या सा ाला मुकला कारण 
तो जहाजातूंन समुदर्पार झाला होता. आिण या समगर् मोिहमेचे नेतृत्व एका ीने केले होते. ती माणसे येथे 
आली. न या नगरीच्या, काथजच्या तटबंदीच्या भ य िंभती, आिण ितच्या िक याचे चालू असलेले बाधंकाम 
तु हाला आताच िदसत आहे. एका बलैाच्या संपूणर् खालीत जेवढी जमीन वढूेन घेता येईल तेवढी जमीन 
त्यानंी िवकत घेतली त्या घटनेपासून अजूनही त्या जिमनीला ‘खाल’ असेच हणतात. परंतु मला हे सागंा, 
तु ही कोण आहात, कोणत्या देशातून आलात आिण कोठे जाणार आहात.’ 

 
या नाचे उ र देतानंा इिनआसच्या अंतःकरणातून एक खोल िनः ास उमटला, ‘हे देवते, मी 

जर मुळापासून आमच्या आप ींचा आिण िद याचंा इितहास सािंगतला, आिण तुला ऐकावयास वेळ असला 
तर त्याचा शवेट होण्यापूवीर्च सायंतारा आकाशाची कवाडे बदं करील आिण िदवस झोपी जाईल. तुझ्या 
कानावर कधी पुरातन टर्ॉय नगरीचे नावं आले असेल तर ती नगरी सोड यापासून आ ही अनेक अ ात 
सागरातूंन भटकत आहोत. आिण शवेटी लहरी वादळाने आ हालंा आि की िकनाऱ्याला लावले आहे. मी 
इनीऑस आहे. मला सत्यशील हणतात. शतर्पूासून रिक्षलेली माझी कुलदैवते मी माझ्या गलबतातूंन नेत 
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आहे. माझी िकतीर् िदगंती पसरलेली आहे. आिण जेथे जो हपासून माझ्या कुलाचा ारंभ झाला त्या 
इटलीच्या शोधातं मी आहे. मी माझ्या ार धाने िनयत केलेला मागर् आकर्मीत आहे. माझ्या दैवी मातेने 
मागर्दर्शन के या माणे — ि िजअन सागरातं मी वीस गलबतासंह वशे केला. त्यातूंन, पूवर्वाऱ्यापासून 
आिण सागराच्या वादळी लाटापासून वाचिवलेली केवळ सातच गलबते िश क आहेत. थम आिशयातून, 
नंतर युरोपमधून गृहहीन होऊन मी येथे आि केच्या उजाड देशात अनोळखी असा दैन्याव थेत भटकत 
आहे.’ 

 
परंतु त्याची गाऱ्हाणी अिधक ऐकण्याची हीनसची इच्छा न हती. त्याची शोकगाथा मध्येच थाबंवनू 

ती हणाली, ‘तु ही कुणीही असा, मला वाटते वगर् थ देवानंा तुमच्यािवषयी खिचत अ ीती नसावी. तु ही 
अजून िजवतं आहात; टायराचं्या नगरीत आलेले आहातं; याच मागार्ंने राणीच्या ासादाच्या वशे ाराशी 
जा. कारण मी तु हाला हे सागंू शकते की उ रेकडे वळून वाऱ्यानंी आपली िदशी उल ा बाजूकडे 
बदलली आहे. तुमची जहाजे सुरिक्षत थळी आली आहेत. तुमचे सहकारी तुमच्याकडे परतले आहेत. असे 
घडले नसेल तर माझ्या मात्यािपत्याचें ितपादन खोटे होते आिण त्यानंी मला िदलेले भिव यकथनाचे पाठ 
अयश वी झाले असे हणाव े लागेल. आनंदाने एका पकं्तीत मण करणारे ते बारा राजहंस पहा. 
ज्यिूपटरचा गरूड उंज आकाशातूंन खाली झेपावला होता आिण आताच त्या राजहंसाचंा आकाशातून 
आरपार पाठलाग करीत होता. तरीही त्यातील काही हंस भमूीवर उतरतानंा िदसत आहेत. बाकीचे काही, 
िजथे हे हंस आताच िवसावले आहेत त्या भमूीकडे आकाशातून पाहत आहेत. जसे हे आनंदाने पखं 
फडफडणारे हंस सुरिक्षत परतले आहेत आिण काहंी उंच आकाशात मो ाने श द करीत मुक्त िवहार 
करीत आहेत तशी तुमचीही काही जहाजे टर्ोजन खलाशासंिहत बदंरात सुरिक्षत आहेत, उरलेली िशडातं 
वारा भरून बंदराच्या मुखाजवळ येत आहेत. हणून तुमचे मण असेच चालू ठेवा आिण ही वाट नेईल 
ितकडे जा. 

 
असे हणून हीनस परतली ते हा ं ितचे रूप दैदी यमान झाले. ितच्या कंठावर गुलाबी कातंी 

पसरली व वगीर्य सुगंधाची लहर ितच्या दैवी केशसंभारातून दरवळली. ितचे व  पायापयत खाली 
ओघळले आिण ितच्या केवळ पदन्यासावरूनच ती देवता आहे हे प  झाले. इनीआसने आप या मातेला 
ओळखले आिण ती अदृ य होत असतानंाच त्याची हाकं ितच्या मागोमाग दौडत गेली. ‘अरेरे, तू सु ा ं
कठोर आहेस! पुनः पुनः तू अशा फस या रुपातंरानंी का तुझ्या त्यक्ष पुतर्ाची वचंना करतेस? तुझ्या हातातं 
हात देऊन मोकळेपणाने मी तुझे श द का ऐकू नयेत? आिण मी तशाच मोक या मनाने तुझ्याशी का बोलू 
नये?’ 

 
ितला असे अिधके्षपाने बोलून तो नगरीच्या तटाच्या िदशनेे चालू लागला. हीनसने आप या दैवी 

शक्तीने त्या दोघा ंटर्ोजनानंा, कुणी पाहू नये िंकवा पशर् करू नये, अटकाव करू नये िंकवा ते तेथे का आले 
असे िवचारू नये हणून दाट धुके त्याचं्या भोवती पसरिवले व घन अशा ढगाचं्या आवरणाने त्यानंा वढूेन 
घेतले आिण ती वतः उंच आकाशातं मण करीत पॅकॉसकडे िनघाली. आनंदाने ती आप या ासादात 
परतली. ितथे ितचे मंिदर आहे आिण त्या मंिदरात शभंर वदेी िशबाच्या धुपाने िनत्य धगधगत असतात आिण 
ताज्या फुलाचं्या मालाचंा सुगंध सतत दरवळत असतो. 

 
मध्यंतरी आपला नेमलेला मागर् अनुसरीत टर्ोजन लोक लगबगीने चालू लागले. आता ते एक 

नगरीवर झुकलेली भली मोठी, उंच टेकडी चढत होते. त्या टेकडीवरून पायथ्याशी असले या तटब  
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नगरीचे दृ य िदसत होते. िजथे पूवीर् आि की लोकाचं्या फक्त झोप ाच होत्या, ितथे उभिव या जाणाऱ्या 
भ य इमारती, वशे ारे, फरसबदंी केलेले राजमागर् व त्यावरील वदर्ळ इनीआस आ यर्चिकत होऊन पाहू 
लागला. टायिरअन लोक कामाच्या गडबडीत लगबगीने वावरत होते. काहंी िंभतींकिरता रेषा आखीत 
होते, आिण यासपूवर्क बाधंीत असले या आप या बालेिक याकिरता उतरणीवरुन दगड वर खेचीत 
होते. काही इमारतीसाठी योग्य थळ शोधून ितच्या आराख ाचं्या बा रेषा नागंरानंी सरी पाडून खोदीत 
होते आिण ज्याचंा मान राखला जाईल असे कायदे करीत होते आिण राज्य यव थेसाठी अिधकारी तसेच 
लोक ितिनधी िनवडीत होते. एका िठकाणी बदंराकिरता ंजमीन खोदण्याचे काम चालू होते. दुसरीकडे 
एक तुकडी ना गृहाकिरता खोल पाया काढण्याकिरता ं जिमनीची आखणी करीत होती. संकि पत 
रंगमंचाच्या बाजंूना उभे करण्याकिरता ं भ य उंच आिण सुंदर खाबं दगडाच्या खाणींतून खोदून कापून 
काढीत होते. गर्ी म ऋतूच्या शातं ारंभकालातं, सूयर् काशाने न्हाले या आिण फुलानंी बहरले या 
वन देशातं, मधमाशा जशा कामात गुंग असतात, मधमाशाचंी पूणर् वाढलेली नवी िपढी उघ ावर मोक या 
हवते संभाळून आणीत असतात; पो यामंध या फुगत चालले या एकेका घरातं वच्छ पारदशर्क मध 
ओतीत असतात आिण अशा रीतीने साभंाळून त्यानंा गोड अमृताने तुडंुब भरात असतात, िंकवा मध गोळा 
करून आणण्यासाठी नेमले या मधमाशानी आणलेला मधाचा भार वीकारीत असतात, िंकवा आप या 
के्षतर्ातून ऐदी नराचं्या झुंडी हुसकावनू लावण्याकिरता ं यहूरचना करीत असतात. तशीच टायिरअनाचंी 
कायर्मग्नता भासत होती. सगळीकडे कामाला उधाण आलेले असते आिण दवण्याच्या सुंगधासह मधुगंधही 
दवरळत असतो. 

 
इनीआसने त्या वा तुकडे वरपयर्त दृ ी टाकलीं आिण तो उद्गारला, ‘अहा! तु ही भाग्यवान 

आहातं! कारण तुमच्या नगरीच्या िंभती आतापासूनच उंचाव ूलाग या आहेत. चमत्कृतीने संरक्षणासाठी 
िनमार्ण झाले या धुक्याच्या अवगुंठनात तो जनसमुहातून पुढे चालला. काथजच्या लोकातं िमसळूनही 
त्याला कोणी पाहू शकत न हते. 

 
नगरमध्यावर दाट छाया देणारी वृक्षराई होती. वादळी पयर्टनामुळे हादरले या िफिनिशअनानंा 

येथेच जमीन खणतानंा एक तीक सापंडले होते. जूनोने आप या िद य ानाने त्यासंबधंी पूवीर्च भािकत 
केले होते. ते एका तेज घो ाचे िशर होते. हे रा टर् यु ातं असाधारण यश संपादन करील आिण तेथे 
शकेडो वष समृ ी नादेंल असा त्या तीकाचा अिभ ाय होता. त्याच जागेवर िफिनिशअन डायडो जूनोचे 
एक वैभवशाली भ य मंिदर उभिवण्यास ारंभ करीत होती. त्यात या भक्तीने अपर्ण केले या व तु बहुमोल 
होत्या. तेथे त्या देवतेच्या समथर् अि तत्वाचा साक्षात्कार होत होता. त्या मंिदराच्या पायऱ्या ाँझच्या उंच 
उंबऱ्यापयत गे या होत्या, तु या बाँझमध्ये बसिव या होत्या. दरवाजे ॉंझचे होते व त्याचं्या वजनामुळे 
त्याचं्या िबजागऱ्या कुरकुरत असत. या राईत इनीआसला एक िवलक्षण अनुभतूी झाली. त्याच्या मनातंील 
भय थमच शमले; आिण आप ींत असूनही जीवनािवषयी आशा बाळगण्याचा आिण काहीशी उमेद 
धरण्याचा त्याला रथमच धीर झाला. त्याचे कारण असे होते ही राणीची तीक्षा करीत असता ं त्या 
महामंिदरातंील सवर् गो ींचे त्याने अवधानपुवर्क अवलोकन केले. नगरीचे वैभव, कारािगराचें अहमहिमकेचे 
उ  कौश य आिण िश पाची भ यता याचें त्याला आ यर् वाटले. टर्ोजन यु ाच्या, इिलअमच्या पिरसरातं 
होऊन गेले या सवर् लढायाचंा यथाकर्म िचतर्पट त्याला तेथे िदसला. कारण त्याचंी कीतीर् सवर् पथृ्वीतलावर 
पसरली होती. ॲगमेमनॉन आिण मेनेलॉस तेथे होते. आिण ायमही. आिण या ितघाचं्याही बाबतीत िनदर्य 
असलेला ॲिकलीझही तेथे होता. इनीआस थबकला, त्याच्या डो यातं अ ू उभे रािहले आिण तो 
उद्गारला, ‘ॲकेटीझ! जगाच्या पाठीवर असा एक तरी देश िंकवा थळ आहे का की जेथे आप या 



 

अनुकर्मिणका

िवप ींचा वृ ातं पोहोचला नाही? हा येथे ायम पाहा. येथेही माणसाच्या थोर सद्गुणानंा मान आहे. 
जगताच्या दुःखािवषयी दया आहे. अ पजीवी मानवतेिवषयी सहानुभतूी आहे. सवर् भय दूर सार. तुजिवषयी 
जी समज येथे यक्त झाली आहे तीच तुला तारण्यास साहा य करणार आहे.’ असे तो हणाला. ती तर 
केवळ िचतर्कृतीच होती. तरीही खोल िन ास टाकीत आपले िवचार त्याने त्याचं्यावर िखळू िदले. आिण 
त्याचे मुख अ ुधारानंी ओले झाले. त्याच्या मनःचक्षूंसमोर टर्ॉयच्या तटबदंी भोवती लढणारे शतर्ू पुनः उभे 
रािहले. एका बाजूस टर्ॉयच्या शूर योद्ध्यानंी चढिवले या ह यापुढे पळून जाणारे गर्ीक िदसत होते तर 
दुसऱ्या बाजूस माघार घेणारे टर्ोजन होते आिण िशर ाण घातलेला रथारूढ ॲिकलीज त्याचंा पाठलाग 
करीत होता. अ ूंमधूनच त्याने, दुसऱ्या दृ यातंील, पूवर्रातर्ीच्या िनदर्ासमयी िफतुरीमुळे डायिमडच्या हाती 
पडलेले आिण त्याने उद्ध्व त केलेले ऱ्हीससच्या छावणीतील िहमासारखे शु  तंब ूओळखले, आिण त्या 
दृ यातं त्या भयंकर संहारानंंतर रक्ताने माखलेला खु  डायिमडही िचितर्त केला होता. टर्ॉयमधील चारा 
चाखण्यापूवीर्च िंकवा झान्थसचे पाणी िपण्यापूवीर्च ितथले तेज घोडे तो गर्ीकाचं्या छावणींकडे िपटाळून 
लावीत होता. दुसरीकडे आप यापेक्षा िकतीतरी जा त पराकर्मी अशा ॲिकलीझबरोबर लढणारा आिण 
त्याच्यापुढून पळ काढणारा िबचारा तरुण टर्ाँयलस िचितर्त केला होता. त्याची श े इत ततः िवखुरली 
होती, घोडे उधळले होते, व िरका या रथातून ल बकळत तो पाठीवर फरपटत होता. तरीही लगाम त्याच्या 
हातातं होता, मान आिण केस जिमनीवर फरपटत होते आिण त्याचा पाठीमागे रोखलेला भाला मागे धुळीत 
रेषा ओढीत होता. त्याच सुमारास टर्ॉयच्या ि या केस मोकळे सोडून ाथर्ना व शोक करीत जमावाने 
र त्याने चाल या होत्या. त्या तळहातानंी वक्षावर ताडन करीत पॅलसच्या मंिदराकडे, ितला अपर्ण 
करण्याकिरता बरोबर एक महाव  घेऊन त्या िनघा या होत्या. पण ती िनःपक्षपाती न हती. कारण ती त ड 
िफरवनू जिमनीकडे पाहत होती. ॲिकलीझचे आणखी एक िचतर् रंगवले होते. आप या रथामागून तीन वळेा 
इिलअमच्या तटाभोवती फरपटत नेलेले हेक्टरचे ेत तो सुवणार्च्या मोबद यातं िवकीत आहे असे त्यातं 
दाखिवले होते. आप या श िवहीन आिण रथिवहीन िमतर्ाचे िन ाण शरीर आिण ायमने याचनेने 
पसरलेले िनश  हात पाहून इनीआसने एक दीघर् िवदारक उसासा सोडला. गर्ीक सेनानंीबरोबर िनकराने 
लढत असले या आप या वतःचे िचतर्ही त्याने ओळखले. आपली देवद  श  धारण करून पूवकडील 
सैन्याचे नेतृत्व करणारा कृ णवणर् मे नॉन व त्याच्या लढणाऱ्या सैन्याच्या फ याही त्याला िदस या. आिण 
चदंर्ाकलाकृती ढाली घेऊन ह ा चढिवणाऱ्या ॲमेझॉनच्या सेनेचे नेतृत्व करणारी यु ाने बेभान झालेली 
पेन्थेिसलीही एका िचतर्ातं होती. हजारो योद्ध्यामंध्य ती तळपत हगोती. ितचे अनावृत वक्ष आिण 
त्याखालील सुवणर्मेखला िदसत होती. ही वीरकन्या योद्ध्याबंरोबर झुंज करण्याचे साहस करीत होती. 

 
डाडर्न इनीआसची दृ ी त्या िचतर्ावंरच अचं याने िखळली होती, तो ती टर्ॉयची दृ य ि तिमत 

होऊन, गुंग होऊन एकागर्तेने पाहात असतानंाच वतः लावण्यमयी राणी डायडो युवकाचं्या मो ा 
लवाज यासंह मो ा थाटातं मंिदराकडे आली आप या डा या उज या बाजूला हजार  िगिरदेवताचें थवे 
घेऊन, युरोटसच्या िकनाऱ्यावंर िंकवा िसन्थसच्या उतरणीवर आप या नतर्कींना नृत्य करावयाला 
लावतानंा डायना जशी िदसते तशी डायडो िदसत होती. इतर सवर् देवताहूंन डायना उंच आहे. खां ावर 
बाणाचंा भाता लटकवनू ती डौलाने मागर् आकर्मते त्यावळेी लॅटोनाचे दय श दातीत आनंदाने भरून येते. 
डायडो ितच्यासारखीच होती. ितच्यासारखीच डायडो आनंदाने आप या भोवतालच्या जाजनासंमवते 
चालली होती. आप या भावी राज्याच्या रचनेचे कायर् लवकर पूणर् करण्याची ितची मनीषा होती. देवतेच्या 
गाभाऱ्याच्या वशे ाराला सन्मुख होऊन मंिदराच्या घुमटाखाली कदर् थानी ती एका उ ासनावर 
िवराजमान झाली. ितच्या भोवती ितचे सश  रक्षक होते. लगोलग ती आप या जाजनाकंिरता ंनवीन 
दंडक व िनयम घोिषत करीत असता ं आिण आप या समतोल न्यायबु ीने िंकवा िचठ् ा टाकून 
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त्याचं्याकडून अपेिक्षत असले या माची योग्य िवभागणी करीत असता ं इनीआसला त्याचं्याकडेच येत 
असलेली अँिथअस, सिर्ज टस आिण धैयर्वान क्लोन्थस आिण त्याच्या मागून येणारी का याकु  वादळाने 
समुदर्ावर पागंून दूरच्या िकनाऱ्याला लागलेली टर्ोजन मंडळी आिण त्याचं्याही मागून येणारा मोठा 
जनसमुदाय अचानक िदसला, या दृ याने इनीआस आिण ॲकेटीझ आ यर्चिकत होऊन थबकले. ते 
अत्यंत आनंिदत झाले होते पण थोडेसे िंचता यगर्ही होते. त्याचं्या सहकाऱ्याशंी ह तादंोलन करण्याकिरता 
ते कासावीस झाले होते. परंतु हा चमत्कार घडला कसा असा न पडून ते ग धळूनही गेले होते. अजूनही 
मृदु धुक्याचं्या अवगुंठनातं अस यामुळे त्यानंी काही इशारा केला नाही, पण त्याचंी काय अव था झाली, 
त्यानंी जहाजे कोठे नागंरली होती आिण ते काथजला का आले हे जाणण्याच्या आशनेे ते नुसते त्याचं्याकडे 
पाहात रािहले. कारण त्य कोलाहलातून मंिदराकडे जात असले या लोकाचं्या गदीर्त आपली हकीकत 
सहानुभतूीने ऐकून घेण्याची िवनंती करण्याकिरता आलेले टर्ोजनाचं्या त्येक जहाजावरील ितिनधी होते. 

 
टर्ोजनानंी आता मंिदरात वशे केला होता, आिण त्यक्ष राणीशी बोलण्याची त्यानंा अनु ा 

िमळाली होती. त्याचं्यातील सवार्ंत ज्ये  अशा आयिलऑिनअसने शातं आत्मिनभर्रतेने आपले वृ  
सागंण्यास ारंभ केला; ‘महारा ी, आपणास ज्युिपटरने आपले नव ेनगर वसिवण्याची अनुमती िदली आहे. 
आिण आप या न्यायबु ीने रानटी जमातींचे पािरप य करण्याचे कतर् य आप यावर सोपवले आहे. 
वादळाने त्येक समुदर्ावर भरकटत नेलेले आ ही अभागी टर्ोजन आहोत. आमच्या जहाजावंरील भयंकर 
अिग्नज्वालाचें शमन करण्याची आिण पापभीरू माणसावंर दया दाखिवण्याची आपणासं आ ही ाथर्ना 
करीत आहोत. आपण आमच्यावरील आप ींचा अिधक बारकाईने िवचार करावा. ख गबलाने आपली 
आि कन भमूी उद्ध्व त करण्याकिरता ंिंकवा आपले गोधन लुटून िकनाऱ्याकडे हाकारण्याकिरता ंआ ही 
आलो असण्याची मुळीच शक्यता नाही. आ ही पराभतू अस यामुळे आ ही कधीच इतके उन्म  आिण 
आकर्मक असूं शकत नाही. खरेच नाही! परंतु गर्ीक ज्याला हे पेिरया ‘पि म भमूी’ या नावाने संबोिधतात 
असा एक ाचीन देश आहे. तेथील वीराचं्या बाहूत बल आिण सुपीक जिमनीत कस आहे. इनोिटर्यन हे 
त्याचे रिहवासी होते. परंतु त्याचें वशंज त्या देशाला त्याचं्या एका नेत्याच्या नावंावरून इटली असे 
संबोिधतात, असे हणतात. त्या इटलीकडे आ ही आपले सुकाणू वळवीत होतो इतक्यात वादळ आणणारे 
नक्षतर् जे मृगशीषर् त्याच्या उदयाच्या सुमारास सागरावर चडं वादळे उठली. अदृ य अशा वालुकामय 
उथळ भागात आमची गलबते लोटली गेली. माथेिफरू वादळी वाऱ्याने आमची गलबते भयंकर खडकावंर 
फेसाळणाऱ्या लाटावंर फेकली गेली; आिण आ ही काहंी थोडे लोक आप या ा िकनाऱ्याला लागलो. 
आता आ हालंा हे सागंा की येथे कोण राहते? अशी ही कोणती मातृभमूी आहे की जेथे अशा रानटी था 
संमत आहेत? उजाड वाळवटंात जे वागत झाले असते तेही आ हालंा येथे िमळाले नाही. आप या 
जाजनानंी आमच्यावर ह े करण्यास सुरवात केली आहे. आिण ते आ हाला िकनाऱ्यावर पाऊलही ठेव ू
देत नाहीत. आपणासं माणसाचंी िंकवा त्याचं्या मानवी श ाचंी ही िक्षती नसेल तर आपण िनदान याचे तरी 
मरण असू ाव ेकी न्याय आिण अन्याय जाणणारे देव अि तत्वात आहेत. इनीआस आमचा राजा होता. 
त्याच्याहून अिधक न्यायी, अिधक साित्वक आिण यु ातं अिधक तापी असा दुसरा कोणीही राजा नसेल. 
जर िनयतीदेवतेने त्याचे रक्षण केले असेल, तो जर अदय अशा परलोकातं अ ापी गेलला नसेल आिण 
भतूलावरील वायतूूनच सनाने शिक्त िमळवीत असेल तर आ हालंा काहंी भय नाही. आितथ्यामध्य आपण 
त्याच्याशी पधार् करण्याकिरता ंपिहले पाऊल टाकलेत तर आपणासं प ाताप करण्याची वळे येणार नाही. 
िसिसलीत आमचीही नगरे आहेत, आिण तीही यु िनपुण आहेत. टर्ॉयच्या रक्ताचा, राजघराण्याचा 
कीिर्तमान ॲसे टीस तेथे आहे. वादळाने जायबदंी केलेली आमची गलबते िकनाऱ्याला लावण्याची, 
आप या अरण्यातूंन लाकूड कापण्याची व व ाकंिरता ंझाडे तोडण्याची आ हाला अनु ा िमळावी अशी 
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आमची इच्छा आहे. हणजे आ हाला इटली आिण लॅिशॲमला जाता येईल. आमचे उि  इटली, साध्य 
झाले आिण आमचा राजा आिण सहकारी आ हालंा परत िमळाले तर आ ही धन्य होऊ. परंतु आ हालंा जर 
हे परमसौख्य िमळणार नसेल आिण हे टर्ोजनाचं्या महान आिण सच्छील नेत्या तू जर आि केच्या खोल 
सागरतळाशी िवसावला असलास आिण आयुलस ारा ंआ ही आप या रा टर्ाचे भिवत य साकार करू 
शकणार नसलो तर िसिसलीच्या ज्या िंचचो या समुदर्ातूंन आ ही आप या मंतीला ारंभ केला तेथे परत 
जाऊ. तेथे आमचे आ य थान आहेच आिण तेथे आ ही ॲसे टीसचा राजा हणून वीकार करू, असे 
आयिलओिनअस हणाला आिण इतर टर्ोजनानंी तात्काळ त्याचे वक्त य उत्साहाने उचलून धरले. 

 
नंतर नतदृि  डायडोने पिरिमत श दातं आपले उ र िदले. ‘टर्ोजन हो, आप या मनातूंन भय 

काढून टाका. आिण िंचता बाळगू नका. आमचे जीवन िबकट आहे, आिण हे तर नव ंराज्य आहे. हणून 
इतकी दक्षता घेणं मला ा त होते. मला रक्षकाचंी योजना करावी लागते आिण सीमेवर सतत लक्ष ठेवावं 
लागतं. परंतु इनीआस आिण त्याचें संबिंधत ाचं्यािवषयी, टर्ॉय नगरी आिण ितच्या नागिरकाचें पराकर्म व 
तो भयंकर पेटलेला रणसंगर्ाम ािवषयी ऐकले नाही असा कोण असेल? आ ही िफनीिशअन इतके 
मंदबु ी नाही आहोत, िंकवा सूयर् आपले घोडे जंुपतो ते हा ंआमच्या िटिरअन नगरीपासून दूरही नसतो. 
तु हाला सटॅनर्च्या आिधपत्याखालील सुकीतीर् हे पेिरआला जायचे असो िंकवा ॲसे टीस राज्य करीत 
असले या इिरक्सच्या िकनाऱ्यावरील देशातं जायचे असो, संरक्षण देऊन मी तु हाला जाण्यास सहा य 
करीन आिण माझ्या अिधकारकके्षत असलेली सवर् मदत मी माझ्या कोषातून करीन की तु हालंा येथेच 
माझ्या राज्यातं बरोबरीच्या नात्याने राहायला रुचेल? मी उभवीत आहे ही नगरी तुमचीच माना. तुमची 
गलबते िकनाऱ्याला नागंरा. टर्ोजन आिण िटिरअन असा भेद करण्याचे योजनच नाही. आता माझी एकच 
इच्छा आहे. तुमच्यासारखाच त्याच वाऱ्यामुळ या िकनाऱ्याला लागून इनीआसही येथे यावा. तो कुठेतरी 
िकनाऱ्यास लागला असेल, कुठ यातरी नगरीत िंकवा अरण्यातं मागर् चुकला असेल या आशनेे मी िव ासू 
माणसे सबधं आि केत शोध घेण्याकिरता ंन ीच पाठिवते.’ 

 
ितच्या भाषणाने शूर अकेिटझ आिण त्याचा नायक इनीआस हे दोघेही आ यर्चिकत झाले. 

धुक्याच्या आवरणातूंन बाहेर पडण्यासाठी बराच वळे ते अितउत्सुक झाले होते. अॅकेिटझ थम इनीआसला 
हणाला, ‘ हीनसपुतर्ा, आता काय करावे असा तुझा िवचार आहे? सवर् सुरिक्षत आहे हे तर तू पािहलेसच. 
आपले सवर् िमतर् आिण जहाजेही परत िमळाली आहेत. एक िमतर् मातर् नाहीसा झाला आहे आिण तो समुदर्ातं 
बुडतानंा आपणच पािहले आहे. बाकी सवर्च तुझ्या मातेच्या भिव यकथनाशी जुळते आहे.’ तो असे हणाला 
इतक्यातं त्यानंा वढेणारे धुक्याचे आवरण एकदम दूर झाले आिण िनतळ हवत िवरून गेले. इनीआस 
चालतानंा थाबंला आिण दैिद यमान तेजाने खर काशात तो तळपू लागला. त्याच्या मुखमंडलावर व 
कंधावंर दैवी स दयर् िवलसू लागले. त्याच्या मातेने त्याच्या केशसंभाराला वगेळेच स दयर् दान केले होते. 
आिण हि तदंताला िंकवा सुवणार्त जडवले या चादंीला िंकवा संगमरवराला कलाकुसर जशी आगळी 
कातंी ा त करून देते तशी त्याच्या देहाला ितने य वनाची रसरशीत कातंी िदली होती आिण त्याच्या नेतर्ातं 
आनंदी वृ ीचे तेज ओतले होते. नंतर सवार्ंना चिकत करीत तो राणीला हणाला, ‘तु ही सारे ज्याची 
ितक्षा करीत आहातं तो मी तुमच्यासमोरच आहे. आि की सागरातूंन वाचलेला मी टर्ोजन इनीआस आहे. 
महारा ी, तू एकटीनेच टर्ॉयच्या श दातीत संकटािंवषयी दया दाखिवली आहेस आिण गर्ीकाचं्या 
तडाख्यातून वाचले या, जिमनीवरील व सागरावंरील आप ींनी सवर्शक्तीपात झाले या दीनवाण्या 
असहा य अशा आमचे तुझ्या राज्यात आिण घरातं सहभागी हणून वागत करण्यास तू िसध्द झाली आहेस 
तुझे यथोिचत आभार मानणेही आमच्या िंकवा उरले सुरलेले जे कोणी डाडर्न वशंीय ा िवशाल भतुलावर 
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कुठेतरी िवखुरलेले असतील त्याचं्याही शक्तीबाहेरचे आहे. परंतु इहलोकापिलकडील शक्तींच्या मनातं 
भला िवचार असेल, जर कुठेही न्याय हणून काहंी असेल िंकवा सत्य जाणणारी एखादी िचच्छक्ती असेल 
तर त्याच्याकडून मातर् तुला योग्य ेय िमळेल. कुठ या आनंदमय भमूीत तुझा जन्म झाला? तुझे धन्य 
मातािपता कोण होते? जोवर न ा सागराला िमळण्याकिरता ंधावत राहतील, जोवर िगिर कंधावर छाया 
खेळत राहतील, जोवर नभोमंडलात तारका िवहरत राहतील तोवर तू ज्याला अत्यंत पातर् आहेस तो मान 
तुला िमळत राहील; तुझी सुकीतीर्, तुझे नावं, तुझे तोतर् मी जेथे जेथे जाईन तेथे तेथे नादेंल.’ असे हणून 
त्याने आप या उज या हाताने आपला िमतर् आयिलओिनअस ाचा व डा या हाताने सेरे टसचा हात हाती 
घेतला आिण नंतर शूर गायस व तापी क्लोन्थसचा हात घेतला व नंतर इतराचें हात त्याने हाती घेतले. 

 
इनीआसच्या थम दशर्नानेच त्याच्या वा ाला आले या दुदवाच्या िवचाराने िफनीिशअन डायडो 

भयचिकत झाली. नंतर ती हणाली, ‘ हीनसपुतर्ा कसले हे दैव भयंकर संकटातून तुझा सतत पाठपुरावा 
करीत रािहले आहे? कस या कुयोगामुळे तुला या रानटी िकनाऱ्यावर येणे भाग पडले आहे? ि िजअन 
िसमॉईसच्या िकनाऱ्यावर डाडर्न अँकाईिससपासून दयामय जीवनदायी हीनसने ज्याला जन्म िदला तोच 
का तू इनीआस आहेस? िसडॉनला आलेला ूसर आता मला आठवतो. मातृभमूीतून त्याला ह पार केले 
होते आिण माझे वडील बीलस याचं्या साहा याने नव ेराज्य िंजकण्याची त्याचंी आकाक्षा होती. माझे वडील 
त्यानंी िंजकले या व त्याचं्या अिधपत्याखाली असले या संप  साय स बेटाची त्यावळेी लूट करीत होते. 
ते हापंासून टर्ॉयवर कोसळले या आप ींची मला मािहती आहे. तुला मी नावंाने ओळखते, आिण गर्ीक 
सेनानींचीही मला नावंाने मािहती आहे. तुझा शतर् ू ूसरसु ा टर्ोजनाचंी खूप तुती करीत होता आिण 
आपण त्याच ाचीन ूिकर्यन घराण्यातं जन्मलो असे सागंत होता. हणून शूर िमतर्ानंो, माझ्या घरी चला. 
तुमच्या सारखाच दैवाने माझाही छळ केला होता आिण शवेटी अनंत हालअपे ातूंन त्याने मला या भमूीत 
आसरा िदला आहे. माझे वतःचे दुदवाचे अनुभव दुदवी जीवानंा साहा य करण्यास मला िशकवीत आहेत. 
इनीआसला उ ेशून असे बोल यानंतर ितने त्याला राज ासादात नेले. जाता जाता ितने देवाचे आभार 
मानण्याकिरता ं िविवध व तु मंिदराला अपर्ण करण्याची आ ा केली. तसेच ितने आठवण ठेऊन समुदर् 
िकनाऱ्यावर असले या इनीआसच्या िमतर्ाकंडे वीस बैल, ताठकेसाचं्या, नुकत्याच मारले या शभंर 
वराहाचं्या पाठी, शभंर पु  म ा, त्याचं्या कोकरासंिहत आिण देवाचा साद हणून आनंददायी मिदरा 
पाठिवली. राज ासादातं शाही मेजवानीची चडं तयारी चालू होती. मध्यमहालातं मेजवानीची िस ता 
होत होती. शाही जाभं या रंगाचे कलात्मक पडदे सोडले होते. मेजावर चादंीची अगिणत भोजनपातेर् 
माडंली होती आिण टायिरअनाचं्या रा टर्ाच्या व राजघराण्याच्या ारंभापासूनच्या सवर् िप ातील 
ऐितहािसक घटनाचंी शौयर्गाथा कोरले या सोन्याच्या था या होत्या. 

 
परंतु इनीआसच्या लक्षातं आले की पुतर्ावरील त्याचे ेम त्याला चैन पडू देणार नाही. त्या ेमळ 

िपत्याचे सवर् लक्ष ॲ कॅिनअसकडेच लागले अस याने त्याने आकेटीझला सवर् वृ ातं ॲ कॅिनअसला 
सागंून त्याला त्विरत तटब  नगरीत घेऊन यावयास सािंगतले. टर्ॉयच्या पतनातून वाचिवले या काहंी 
व तूही अकेिटझ नगराणा हणून घेऊन येणार होता. िविवध आकृतींचे भरतकाम केलेले व जरीच्या 
काठानंी ताठ झालेले महाव  व एक िपव या फुलाचं्या आकृतींची िकनार असलेली अवगुंठनी, ही 
अगार्इ ह हेलनला भषूिवलेली, ितच्या आईने, लीडाने, ितला भेट िदलेली व ती जे हा ितच्या अशुभ 
िववाहाकिरता ं थम मायसीनीहून टर्ॉयला िनघाली ते हा ं ितने नेलेली व े होती. ायमच्या जे  कन्येने, 
आयिलओनी िहने एके काळी धारण केलेला राजदंड, तुतीफलाच्या मालेसारखा कंठहार आिण िशवाय 
सुवणार्चा रत्नजडीत दुहेरी िकरीट अशा व तू इनीआसने आणावयास सािंगत या. 
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ॲकेडीझ गडबडीने आ ापालनाथर् जहाजाचं्या वाटेला लागला. परंतु हीनस न या योजनाचंा व 

मागार्ंचा िवचार करीत होती. क्यिूपडला मोहक ॲ कॅिनअसचे रूप धारण करण्यास लावण्याचे व त्याला 
ॲ कॅिनअसच्या ऐवजी पाठिवण्याचे ितने ठरिवले होते. त्याने डायडोचा नजराणा ावा व तसे करतानंा 
ितच्या अंतःकरणातं ीितज्योत ज्विलत करावी, ितला अ व थ कराव ेआिण ीित र ूंनी ितला अंतबार्  
ब  करावे, कारण िफिनिशअनाचं्या दुट पीपणामुळे शािपत झाले या घराला िकतपत शा ती लाभेल याची 
हीनसला िंचता होती. जूनोच्या दु  मनसु यानंी ती तर् त झाली होती. आिण रातर् होऊ लागली तशी ितची 
िंचता वाढू लागली. हणून ती पखं असले या आप या पुतर्ाला हणाली, ‘मुला, तू माझे सवर् व आहेस. 
माझी शिक्त आिण सामथ्यर् तूच आहेस. ज्युिपटरच्या वादळी वजर्ाघातानंाही तू जुमानीत नाहीस. तुझ्या दैवी 
सहा यासाठी मी तुजपाशी न पणे तुझी याचना करीत आहे. केवळ िनदर्य जूनोच्या दीघर् ेषामुळे तुझा बंधु 
इनीआस ाला वादळी सागरावरून कसे भरकटावे लागले हे तुला माहीतच आहे. माझ्या दुःखात तू 
माझ्याब ल सतत सहानुभतूी दाखिवली आहेस. िफनीिशअन डायडोने त्याला ठेऊन घेतले आहे 
ितच्यापाशी राहण्याचा ती त्याला गोड बोलून आगर्ह करीत आहे. जूनोने संमत केले या कोणत्याही 
आितथ्याचे पिरणाम काय होतील ाची मला िंचता वाटते, आिण या कसोटीच्या क्षणी काहंीतरी िनणार्ंयक 
असे करण्याला ती मुळीच िवलंब लावणार नाही. हणून माझ्या वतःचाच डाव टाकून ितला पूवीर्च शह 
देण्याची माझी योजना आहे. ीतीज्वालेच्या मेखलेने राणीला असे वढेाव ेकी कोणतीही दैवी शक्ती ितला 
इनीआस िवषयीच्या उत्कट ीतीच्या आधीन होण्यापासून िवचिलत करण्याला समथर् होऊ नये. असा माझा 
उ ेश आहे. तुला हे साध्य हाव े हणून तू माझी योजना ऐक. या तरुण राजपुतर्ाला त्याच्या ि य विडलानंी, 
इनीआसने बोलावणे पाठवले आहे. टर्ॉयला लागले या आगीतून आिण सागरावरील आप ीतून 
वाचिवले या व तंूचा नजराणा घेऊन जाण्याची तो आता िस ता करीत आहे. मी त्याला िनदर्ावश करते 
आिण माझ्या िसथेिरआवरील िंकवा आयडॅिलआमधील पिवतर् पिरसरात लपवनू ठेवते, नाहीतर माझा डाव 
त्याच्या ध्यानातं येईल िंकवा ऐनवळेी माझे कार थान चालू असताना तो ितथे उपि थत होईल. एका 
रातर्ीकिरता ं तू त्याचे रूप धारण कर. त्याच्या मुदेर्सारखी आपली मुदर्ा कर. नाहीतरी तो तुझ्यासारखाच 
मुलगा आहे. नंतर मेजवानीच्या वळेी मिदरा मुक्तपणे वाहात असतानंा आिण डायडो आनंदाितशयाने 
दयाशी धरून तुला आिंलगन देत असतानंा आिण तुझ्यावर मधुर चुबंनाचंा वषार्व करीत असतानंा ितला 
नकळत तू ितच्या अंतःकरणात अदृ य ीतीज्वालेची फंुकर घाल. हे जहर ितच्यातं ओत.’ क्यिूपडने 
आप या ि य मातेच्या आ ेचे पालन केले. त्याने आप या कंधावरून पंख उतरवले आिण आयुलसच्या 
चालण्याच्या प तीचे मो ा गमतीने अनुकरण केले. हीनसने आयुलसच्या नेतर्ातं गाढ आिण गोड िनदर्ा 
ओतली आिण त्याला हळुवारपणे दयाशी धरून कुरवाळीत आप या दैवी सामथ्यार्ने ती त्याला 
आयडॅिलअमच्या वृक्षाच्छािदत पठारावर उपवनातं घेऊन गेली. मृ  अमरवृक्षानंी छाया पु पात त्याचे रक्षण 
केले आिण आप या सुगंिधत िन ासानंी सवर्तर् मधुरता पसरवली. 

 
अकेटीझच्या मागर्दशर्नाखाली आ ाधारक क्यिूपड आनंदाने काथजच्या राणीकडे शाही नजराणा 

घेऊन चालला होता. तो तेथे पोहोचला ते हा ं राणी नुकतीच मध्यभागी पडदे सोडले या सुवणार्सनावर 
िदमाखाने िवराजमान झाली होती. इथेच समोर टर्ॉयचा मुख ‘इनीआस’ आिण इतर टर्ॉयची मुख्यमुख्य 
पुरुष मंडळी जमून जाभं या रंगाच्या िबछायतींवर थानाप  झाली होती. सेवक हात धुण्याकिरता ंपाणी 
घेऊन उभे होते. ते करं ामधून रो ा देत होते आिण त्याचं्यासाठी तलमव ाचे रुमाल आणीत होते. 
पिलकडे ासादाच्या अंतभार्गात प ास पिरचािरका वाढप करण्याकिरता ंआपाप या जागी उ या होत्या. 
तेथील मोठमो ा कोठारातून िशधासामगर्ी सारखी भरीत राहाणे आिण घरातील अग्नी सतत दी त करणे 
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ही त्याचंी कामे होती. त्याच माणे समवय क असे शभंर दास आिण शभंर दासी मेजावर म  आिण अ  
भरभरून आणून ठेवीत होते. या मेजवानींत कलाकुसरी केले या आसनावर थानाप  होण्याकिरतां 
िनमंितर्त केलेले अनेक काथज नगरजन शृगंारले या दारातून वशे करते झाले. इनीआसने िदलेले 
नजराणे पाहून व भावनावगेाने आयुलस माणे बोलणाऱ्या आिण त्याचे रूप धारण केले या वषेधारी देव 
क्युिपडकडे पाहून ते आ यर्चिकत झाले होते. त्यानंी त्या राजदंडाची व िपव या फुलाचंी िकनार 
असले या अवगुंठनीची शसंा केली. पण सग यातं कठीण अव था िबचाऱ्या िफनीिशयन डायडोची होती. 
ितचा सवर्नाश आता ंअटळ होता आिण आपली इच्छा ती आवरू शकत न हती. ती एकागर् दृ ीने पाहात 
होती आिण ितचा आंतिरक दाह वाढत होता. त्या मुलाच्या रूपाचा आिण त्या सुंदर भेटीचा ितच्यावर 
सारखाच भाव पडला होता. क्यिूपड इनीआसला िबलगला होता. इनीआसच्या ग याभोवती आप या 
हाताचा िवळखा घालून तो आप या िपत्याब ल अितशय ेम यक्त करीत होता. नंतर तो राणीकडे गेला. 
डायडोची दृ ी आिण ितचे सवर् अवधान त्याच्यावर किदर्त झाले होते. ती त्याला पुनःपुन्हा कुरवाळीत होती. 
आिण दयाशी धरीत होती. िकती सामथ्यर्शाली देव ितच्या रोमरोमात िभनत होता हे िबचाऱ्या डायडोला 
मािहत असणे शक्य न हते. आप या मातेची, िसि यन- हीनसची मनीषा लक्षातं घेऊन सायिकअससंबंधीचा 
समगर् िवचार डायडोच्या मनातूंन हळुहळु काढून टाकण्यास त्याने ारंभ केला, आिण आजवर अशा कारे 
पदंन न पावले या ितच्या दयावर व या िवचारानंा अनिभ  असले या ितच्या बु ीवर त्याने चेतनामय 
ीतीच्या रोमाचंकारी भावनेचे आघात केले. 

 
मेजवानीत पिहला भाग संपला, मेजे दूर सारली गेली. म ाचे मोठमोठे चषक माडूंन ते काठोकाठ 

भरले गेले. मंडळी मोठमो ाने एकमेकाशी बोलू लागली आिण ासादाच्या िवशाल अंतभार्गात ते आवाज 
घुमू लागले. सोन्याने मढिवले या छताला िदवे लटकले होते, आिण त्यातंील मेणबत्त्याचं्या लखलखींत 
ज्योतीनी अंधाराला पराभतू केले होते. राणीने रत्नजडीत जड सुवणर् चषक मागिवला. ितने तो जसा 
बीलसने आिण त्याच्या वंशजानंी पूवीर् अनेक संगी भरला होता तसा अत्यंत कडक मिदरेने भरला. 
ासादात शातंतेचा इशारा झाला आिण ती बोलू लागली. 

 
‘हे ज्यिूपटर, आितथ्याचे िनयम तू घालून िदले आहेस असे हणतात. आजचा िदवस हा 

िफिनिशअन आिण टर्ॉयमधून देशातंिरत होऊन आलेले, ा दोघासाठी शुभिदवस ठरावा आिण आमच्या 
पुतर्प तर्ाचं्या मरणातं राहावा अशी तुझी मनीषा असो, अशी आमची ाथर्ना आहे. आनंददायी बकॅस आिण 
उदार दयी जूनो ाचंाही आशीवार्द लाभावा ही ाथर्ना. िफिनिशअनानंो, आपली स भावना यक्त करा 
आिण आजचा आनंद सोहळा साजरा करा!’ असे हणून ितने मिदरेचे अध्यर् मेजावर अपर्ण केले. त्यानंतर 
थम आतील मिदरेस ओ पशर् करून ितने तो चषक िबिटॲसकडे आ हानपूवर्क िदला. काठोकाठ 
भरले या त्या सुवणर् चषकातंील मिदरेने वतःला िभजवीत त्याने तो फेसाळणारा चषक मो ा िधटाईने 
िरता केला. इतर िफनीिशअन उमरावानंी त्यानंतर म  ाशन केले. लाबं केस असले या इओपसने आपले 
सुवणर्मंिडत तंतुवा  वीणा (लायर) घेतले; आिण त्याचे संगीत िननादू लागले. थोर संगीत  ॲटलस 
त्याचा गुरु होता आिण आता ंतो मण करणारा चदंर् आिण जीवमातर्ासाठी मणारा सूयर् मानवाची आिण 
जीवसृ ीची उत्प ी, वषार्, अग्नी, वाती नक्षतर् आिण वषचे आगमन सूिचत करणारी रोिहणी आिण स तषीर् 
आिण वृि क याचंी गीते तो गात होता. िशिशरातं या त्येक िदवशी सूयर् सागरातं बुडण्याकिरता गडबडीने 
का जातो आिण रातर्ी का रगाळत राहतात याची कारणे त्याच्या गीतातून सािंगतली होती. िफिनिशअनानंी 
पुनःपुन्हा त्याची वाहवा केली, आिण टर्ोजनानंी त्याचं्याबरोबर टा या िद या. भावीनाश अटळ असलेली 
दुदवी डायडो वतः आप या ीतीचे आकंठपान करीत रातर्भर अनेक गो ी बोलत रािहली. ायम आिण 
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हेक्टर िवषयी ितने नामागून न िवचारले. उषापुतर् टर्ॉयला आला ते हा ंत्याने कोणती श े धारण केली 
होती हे ितने िवचारले. कधी डायिमडच्या घो ाच्या गुणािंवषयी तर कधी अिकलीझच्या उंचीिवषयी ितने 
चौकशी केली. शवेटी ती हणाली, ‘परंतु हे माझ्या सन्मान्य अितथी, तू मला सवर् वृ ातं पिह यापासून 
कथन करावयास हवा. गर्ीकानंी लावलेला सापंळा, तुझ्या जाजनावंर कोसळलेली आप ी आिण तुझी 
मंती; कारण पथृ्वीच्या पाठीवर, भमूीवर आिण सागरावंर मण करीत रािह याला तुला आता ंसात वष 
झाली आहेत.’ 
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सगर् दुसरा 
 

इनीआसचे कथन–टर्ॉयचे पतन 
 
ते सवर् शातं झाले, त्येकाचे डोळे उत्कंठेने इनीआसकडे वळले. उ ासनावरून टर्ोजन मुख 

इनीआस बोलू लागला. 
 
रा ी, ज्याचा आ ही िनत्य शोक करीत आहोत त्या टर्ॉयचे वैभव व टर्ोजन सा ाज्य गर्ीकानंी कसे 

न  केले हे जे तू श दातूंन पुनः जीवतं करण्यास सागंत आहेस ते दुःख अित भयंकर आहे. तो दुःखा त मी 
वतः पािहला आहे, आिण त्या घटनातं मी मोठा भाग उचलला आहे. त्याचे कथन करताना कुणालाही अ ु 
आवरता आले नाहीत, मग तो मायिर्मडॉन असो िंकवा डोलोिपअन असो िंकवा अदय युिलिसझचा एखादा 
यो ा असो. िशवाय उ ररातर्ीची आदर्र् हवा आकाशातून वगेाने पसरत आहे. तारका अ तंगत होत आहेत. 
आिण आपणही िवसावले पािहजे याचे त्या आपणास मरण देत आहेत. तरीही तुला जर खरेच आमच्यावर 
कोसळले या आप ींचा आिण टर्ॉयच्या अंितम यातनाचंा तर्ोटक वृ ातं ऐकण्याची उत्सुकता असेल तर 
त्याच्या आठवणीनेही माझा थरकाप होत असला आिण त्याची कटुता सोसण्याचे धैयर् माझ्या ठायी नसले 
तरी मी ती सागंण्यास ारंभ करतो. 

 
दैवगतीने िनराश झाले या व वषार्मागून अनेक वष चालले या यु ाने खचले या गर्ीक सेनानींनी 

लाकडाचा एक चडं राक्षसी अ  तयार केला. त्याच्या कुशीच्या बाजू त्यानंी फर वृक्षाच्या कापले या 
फ याचं्या जाळींनी बनिव या. िमन हार्च्या दैवी ेरणेनेच ती कारािगरी िनमार्ण झाली होती. घरची परतीची 
सफर सुखरूप हावी हणून तो देवानंा अपर्ण करावयाचा आहे असे त्यानंी भासिवले; आिण तशीच अफवा 
पसरवली होती. नंतर त्यानंी िचठ् ा टाकून, कुणाला नकळत वचेक माणसाचंी तुकडी िनवडली आिण 
त्या अ ाचा एखा ा गुहेसारखा चडं अंतभार्ंग सश  योद्ध्यानंी भर यानंतर बदं केला. 

 
टर्ॉयपासून दृ ीच्या ट यात टेनेडॉस बेट आहे. ायमच्या सा ाज्याच्या काळात तेथे स ा आिण 

संप ी होती. आिण ते सवर्पिरिचत आिण िस  होते. आता तेथे जहाजे नागंरण्यास धोक्याची असले या 
उपसागराच्या वकर् िकनारप ीिशवाय दुसरे काही नाही. गर्ीकानंी आपली गलबते टेनेॲसपयत हाकारली 
आिण त्या िनमर्नु य समुदर्िकनाऱ्यावर ते लपले. अनुकुल वाऱ्याच्या सहा याने ते िमिसनीला आिण तेथून 
परत मायदेशी गेले असे आ हाला वाटले. हणून अनेक दुःखद वषार्नंतर टर्ॉयच्या सवर् भमूीने िवसावा 
घेतला. आ ही वशेीचे दरवाजे सताड उघडले आिण गर्ीकानंी सोडलेली, आता िनमर्नु य असलेली 
िकनाऱ्यालगतची गर्ीकाचंी छावणीची जागा पहावयास जाण्यास आ हाला आनंद वाटला होय! इथेच 
डोलोिपअनाचंा तळ होता. आिण ितथे पिलकडे िनदर्य ॲिकलीझची छावणी होती. त्या ितथे जहाजे 
नागंरली होती. आिण हीच तंुबळ रणकंदनाची िनत्य भमूी होती. आमच्यापैकी काहींनी भयचिकत होऊन तो 
अपिरणीत िमन हार्ला अपणर् केलेला चडं अ  पािहला. हाच पुढे आमच्या सवर्नाशाचे मूळ ठरणार होता. 
कदािच  िवदर्ोहाने िंकवा टर्ॉयचे दुदव पूवीर्च िनि त झाले अस यामुळे थायिमटीसने थम सूचना केली की 
तो अ  ओढून नगरिंभतींच्या आत न्यावा व नगराच्या बालेिक यावर ठेवावा. परंतु कॅिपससहीत इतर 
काही जणानंी अिधक सू पणे िवचार केला कारण गर्ीकानंी फुकट िदले या कोणत्याही भेटीत त्यानंा 
िव ासघाताचा संशय येत असे. समुदर्ात लोटून तो न  करावा िंकवा त्यास आग लावनू तो जाळून टाकावा 
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नाहीं तर त्याचा भेद करून त्याचा अंतभार्ंग उघडा करावा असा त्यानंी स ा िदला. उरले या लोकात 
दोन्ही सूचनानंा पािंठबा देण्यात बल मतभेद होता. 

 
परंतु ितथे आमच्या पुढेच नगरच्या िक यावरून लेऑकून त्वषेाने, गडबडीने बऱ्याच मो ा 

जनसमुदायाबरोबर आला. आमच्यापासून दूर असतानाच तो ओरडला. “माझ्या अभागी िमतर्ानंो तु ही 
खिचतच वडेे आहात! तुमचे शतर् ु िनघून गेले यावर तुमचा खरोखरच िव ास आहे काय? 
िव ासघातािशवाय गर्ीक एखादी गो  नजर करतील असे तु हाला वाटते काय? युिलिसझला तु ही याहून 
अिधक चागं या कारे ओळखत नाही काय? एक तर लाकडाच्या या डोलाऱ्यात त्याचंी काही माणसे बदं 
केली असावीत आिण आता ती आत लपली असावीत. िंकवा आप या तटबदंीवर मात करणारे, कदािचत 
आप या घरात कसातरी िशरकाव करून घेण्याचे िंकवा टर्ॉयला त्याच्या उ  थानावरून शह देण्याचे 
कसलेतरी रणयंतर् असावे. िंकवा त्यामधे आपणास नाशकारक काहीतरी दुसरे असावे. टर्ोजनानंो, त्या 
घो ाचा भरवसा कधीही धरंू नका. तो काही का ठरेना, त्यानंी नजराणा िदला तरींही गर्ीकाचें मला भय 
वाटते. तो बोलत असतानाच त्याने एक मोठा भाला जोराने त्या घो ाच्या कुशीत फेकला. बळकट 
लाकडाच्या त्या गोलाकार पोटावर तो थरथरत रुतून बसला. त्या आघाताबरोबर त्या घो ाच्या खोल 
गभार्तून गंभीर आवाज आकंर्दला आिण वगर् थ देवाचंी पूवर्िनयोिजत कृपाच आमच्या िवरु ध नसती िंकवा 
आमची सारासार िवचार शक्तीच िवकृत झालेली नसती तर लेऑकूनचा आघात बरोबर खोल वमार्वर 
बसला असता आिण त्याचं्या लोखंडी फाळाने गर्ीकाचंी कुटील नीती उघडी पडली असती, टर्ॉय अजूनही 
जगून रािहले असते. हे ायमच्या गव त नगरी तू अजूनही उभी असतीस! 

 
पण अचानकपणे पाठीमागे हात बाधंले या एका अनोळखी तरुणाची आकृती आमच्यापुढे आली. 

काही टर्ोजन धनगरानंा तो िदसला होता आिण खूप आरडाओरड करीत ते त्याला राजा ायमकडे 
िपटाळीत नेत होते. व तुतः त्यानंी पकडण्याचीच तो वाट पाहात थाबंला होता. गर्ीकानंा टर्ॉय नगरी खुली 
करण्याचाच त्याचंा िनयोिजत हेतू होता. त्याच्या वतःच्या धैयार्वर िवसंबनू त्याच्या बनवाबनवीत यश िंकवा 
िनि त मृत्यू यापैकी कोणत्याही पिरणामाला तो िस  होता. त्याला पाहण्यास उतावीळ झालेले टर्ोजन 
तरुण धावत आले आिण त्याच्याभोवती गोळा झाले. त्या कै ाची टवाळी करण्यात ते एकमेकावर मात 
करीत होते. गर्ीकानंी आ हाला कसे बनिवले हे तु ही आता ऐकणार आहात. त्याचं्या िव ासघातकी 
वृ ीच्या या एकाच उदाहरणावरून तु ही त्या सवार्चे आकलन करू शकाल. 

 
तो कैदी आमच्यामधून िनघून िजथून सवर्जण त्याला पाहू शकतील अशा जागी ग धळून 

असहा यपणे थबकला. त्याचे भयभीत डोळे भोवतालच्या टर्ोजनाचं्या रागंावंरून िफरले. नंतर तो हणाला. 
“अरे, या भमूीवर िंकवा सागरावर मला आसरा िमळेल अशी एकतरी जागा उरली आहे काय? नाही, या 
आत्यंितक हालअपे ात मला मुळीच आशा नाही. गर्ीकाचं्यात मला कुठेही थान नाही आिण इकडे 
टर्ोजनातंही काही कमी शतर्तु्व नाही; ते तर सूड भावनेन माझ्या रक्ताचे तहानेले झाले आहेत.” या 
दीनवाण्या बोलण्याने आमची वृ ी पालटली आिण आमच्यातील त्येक िंहसक िवचाराला आळा बसला. 
तो कोणत्या देशाचा आहे, त्याचे काय काम आहे व असे पकडले जाण्याचा धोका पत्करण्याचे धाडस त्याने 
का केले हे सागंण्याचा आ ही त्याला आगर्ह केला. शवेटी भय दूर करून त्याने उ र िदले “माझे काहीही 
होवो परंतु, महाराज, मी आपणास सवर् वृ ातं सागंतो. आिण तो सत्यच असेल. थमच मी मान्य करतो की 
मी गर्ीस देशचा रिहवासी आहे. माझे नाव िसनॉन आहे. दैवगतीने मला दुःखी केले असले तरीही ितचा 
दु पणा मला कधीही असत्यवचनी आिण िव ासघातकी बनव ू शकणार नाही. यु ात सुकीतीर् ा त 



 

अनुकर्मिणका

झाले या पॅलॅिमिडस राजाच्या नावाचा उ ेख आप या कानावर आला असेल. तो िन पाप असूनही या 
यु ास त्याने िवरोध केला हणून गर्ीकानंी त्याच्यावर राजदर्ोहाचा राक्षसी आरोप ठेवनू खटला भरला व 
त्याचा वध केला. तथापी आता तो या जगातून गे यावर ते त्याच्यासाठी शोक करीत आहेत. मी महान 
असतानाच माझ्या गरीब विडलानंी पॅलॅिमिडसचा पिरसहा यक हणून मला इकडे यु ावर पाठिवले कारण 
आमचे नाते जवळचे होते. पॅलॅिमिडस जोवर राज्यपदावर अढळ होता आिण राजमंडळातील राजावंर 
त्याचा भाव होता तोवर मलाही सन्मान आिण मोठेपणा िमळत होता. परंतु युिलिसझच्या मत्सरी 
कपटामुळे–तु हाला त्याच्या कुिटलनीती तेचे आ यर् वाटणार नाही. जे हा पँलॅिमिडस हा मृत्यलूोक 
सोडून गेला त्या वळेी मी पार खचून गेलो. त्या माझ्या िनरपराध िमतर्ाच्या दुदवाची खंत करीत एकाकी 
दुःखी क ी व अ ात जीवन मी जगू लागलो. परंतु मी खिचत मूखर् असलो पािहजे कारण माझा संताप मी 
माझ्यापाशीच ठेवला नाही. मी जर कधी माझ्या मायभमूीला आरगॉसला लढाई िंजक यावर परतलो आिण 
मला संधी िमळाली तर मी त्याचं्यावर सूड घेण्याची ित ा केली. परंतु माझ्या श दानंी मी माझ्यावर त्याचंा 
ेषाग्नी ओढवनू घेतला आिण मी सवर्नाशाच्या िनसर ा मागार्ला लागलो. कारण ते हापासूनच माझ्यावर 
नव ेनव ेआरोप करून मला गोत्यात आणण्यात युिलिसझने कधी खंड पडू िदला नाही. सैन्यामधे त्याने 
सूचक अफवा पसरिव या व िनदर्यपणे माझा नाश करण्याच्या योजना तो आखू लागला. अिव ातं यत्न 
करून त्याने कॅलचॅसला आपला साथीदार केले—परंतु या गो ी तु हाला तपशीलवार सागंून आता काय 
उपयोग? तु हाला ऐकण्याची इच्छा नाही आिण माझे श द वाऱ्यावरच जाताहेत. कारण सवर् गर्ीक सारखेच 
असे तु ही साहािजकच मानता. माझे नाव गर्ीक आहे एवढेही तु हास पुरेसे आहे. खरे तर माझ्यावर सूड 
घेण्याची तुमची वळे टळू लागली आहे. अहा! इथाकाच्या त्या माणसाला यामुळे िकती आनंद होईल! आिण 
ॲिटर्असचे पुतर् त्या किरता कोणता मोबदला देणार नाहीत!” 

 
“यामुळे अथार्तच िसनॉसला अिधक खुलासा करण्यािवषयी आगर्ह करण्याची आ हाला उत्सुकता 

लागली. गर्ीकाचंा दु पणा व कावबेाजपणा कोणत्या थराला जाऊ शकतो याची आ हाला मुळीच क पना 
स हती. त्या कुशल नटाने आपली कहाणी िवमन क मनाने पुढे चालू केली.” 

 
“दीघर्काळ चालले या या यु ाला कंटाळून गर्ीकानंा अनेकवेळा यु त्याग करावा असे वाटले. 

टर्ॉयभमूी सोडून जाव ेव काही उपायाने माघार घ्यावी असा ते िवचार करीत होते. त्यानंी तसे केले असते तर 
अगदी माझ्या मनासारखे झाले असते! परंतु त्येक वळेी वादळी समुदर्ाने त्यानंा रोखले, आिण ितकूल 
वाऱ्याच्या भयाने त्याचंी मने गर्ासली. िवशषेतः मेपलच्या फ याचा बनिवलेला हा घोडा पूणर् झाला. त्यावळेी 
तर आकाशात वादळ आिण पावसाची गजर्ना उठली. िंचतेने आ ही युिरिपलसला ॲपोलोला कौल 
लावण्यास पाठिवले. त्याने मंिदरातून हा भयंकर आदेश आणला. “गर्ीकानंो, टर्ॉयच्या सफरीवर िनघताना 
तु ही वादळ शातं करण्याकिरता एका कुमारीचा बळी िदलात. आताही घरी परतण्याकिरता तु ही बळी 
िदला पािहजे. कारण एका गर्ीकजीवाची आहुती िदलीत तरच तुमचा मागर् सुकर होईल” ॲपोलोचा हा 
आदेश सैन्यात पसरताच सवर् भयभीत झाले, आिण भीतीचे थंडगार शहारे त्याचं्या शरीरातून थरथरले. 
ॲपोलो कुणाची िनवड करील आिण कुणाचा काळ ओढवला आहे हे कुणालाही सागंता येणे शक्य न हते. 
याच वळेी इथाकाच्या युिलिसझने कॅलचॅसला, आमच्या दर् ाला त्याच्याबरोबर आमच्यापुढे येण्यास भाग 
पाडले. मो ा आरो या उठ या. देवाच्या आदेशाचा अथर् प  करण्याचा युिलसीझने सारखा आगर्ह 
चालिवला. या कूर्र आिण धूतर् दू पणाचा बळी मीच होणार आहे असे भाकीत अगोदरपासूनच अनेक करीत 
होते. परंतु कसलाही िवरोध न करता ते पिरणामाची तीक्षा करीत होते. आप या श दाने कुणाचा य ात 
बळी पडू नये हणून कॅलचसॅने दहा िदवस मौन पाळले. परंतु युिलसीझच्या दुरागर्हापुढे त्याचा िनभाव 
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लागला नाही, शवेटी वतःची अिनच्छा बाजूला ठेवनू त्या दर् ाने आपले मौन सोडले व त्याने वदेीवर 
बळी देण्याकिरता माझी िनवड केली. इतर सवार्ंनी त्याला संमती िदली—कारण त्येकाला हे दुदव 
आप याच वा ास येईल असे भय वाटत होते आिण ते दुसऱ्याच दुदवी जीवाच्या वा ास आले हणून 
त्यानंा हायसे वाटले. तो भयावह िदवस लवकरच उगवला. खारवलेले धान्य, माझे िशरोबधं वगैरे मला 
बळी देण्याच्या िवधीची सामगर्ी व साधने त्यानंी िस  केली. मी बधंनातूंन िनसटलो आिण मृत्यपूासून 
वतःची सुटका करून घेतली हे मला आता कबलू करायला हरकत नाही. त्या सबंध रातर्ी मी सरोवराच्या 
काठावरील िचखलातील वळूेच्या बेटात ते समुदर्ावर िनघून जातील अशी यथर् आशा करीत लपून रािहलो. 
मला माझी पुरातन मायभमूी माझी मुलेबाळे िंकवा ज्यानंा भेटण्याची मला आतुरला लागली होती ते माझे 
वडील कधीतरी भेटतील असे मला आता मुळीच वाटत न हते. गर्ीक आता बहुधा त्या सवार्वर मी िनसटून 
गे याब लचा सूड उगवतील. माझ्या अपराधाची िशक्षा, माझ्या असहा य कुटंुबाचा िवध्वंस करून त्यानंा 
भोगायला लावतील. वगर् थदेव व ज्या शक्तीपासून कोणतेही सत्य लपून राहात नाही त्यानंा आिण या 
माणसाचं्या जगात जी कुठली िन ा अढळ राहात असेल ितला साक्षी ठेवनू, महाराज, मी आपणास ाथर्ना 
करतो की भयंकर िद यातूंन गेले या व जे कुणालाही सोसाव ेलागू नये ते सोसले या माझ्यावर आपण दया 
करावी. 

 
या अ ूंमुळे त्याने आपले ाण वाचिवले, इतकेच न हेतर आ हाला त्याच्यािवषयी अनुकंपाही वाटू 

लागली. बे ा आिण घ  दोरापंासून त्याची मुक्तता करण्याची आ ा देऊन ायमनेच आ हाला उदाहरण 
घालून िदले. तो त्याच्याशी ममतेन बोलू लागला, तू कुणीही अस, येथे कोणी गर्ीक नाही. त्यानंा तू 
ताबडतोब िवसरून जा आिण आमच्यातील एक होऊन रहा. आता माझ्या नाचंी ामािणपकणे व 
सिव तर उ रे दे. हे राक्षसी घो ाच्या आकाराचे चडं िश प उभे करण्यात त्याचंा काय उ ेश होता? ही 
कुणाची क पना होती व त्याचा हेतू काय होता? धािर्मक िवधीमधे िंकवा रणयंतर् हणून याचा काय उपयोग 
आहे?” 

 
एवढेच बोलून ायम थाबंला, दुसऱ्यानंा ठकिवण्यात कुशल असले या िसनॉनने नुकतेच बधंनातून 

मुक्त केले या आप या हाताचे तळवे आकाशाकडे पसरून गर्ीकाचं्या इरसाल धूतर्पणाने उंचावले व तो 
हणाला. “हे अखंड तळपणाऱ्या तारकानंो, तु ही माझे साक्षीदार आहात, हे ज्याचा उपमदर् करण्यास 
कधीही कुणी धजले नाही अशा सवर्स ाधीषा, तू माझा साक्षीदार आहेस, वदेी, भयानक श े, आिण मी 
एकदा पिरधान केलेले बळीचे पिवतर् िशरोबधं, हे सवर् माझे साक्षीदार आहेत. गर्ीकानंाच पूज्य असले या 
बधंनाचंा मी आता भगं केला तर ते आता माझ्या लेखी पाप होणार नाही. त्याचं्यािवषयी मला वाटणारा 
ितर कार मी यक्त केला आिण त्यानंी लपिवले या गो ी मी काशात आण या तर ते पाप ठरणार नाही. 
कारण माझ्या मातृभमूीच्या कोणत्याही दंडका माणे मी त्यायोगे अपराधी ठरत नाही. मी जर आपणास सत्य 
सािंगतले तर आिण आप या उपकाराची योग्य परतफेड केली आिण टर्ॉय जर अभगं रािहले तर टर्ॉयपाशी 
माझे एकच मागणे आहे की टर्ॉयने आप यावर टाकले या िव ासाला जागाव,े िदलेला श द पाळावा.” 

 
“या यु ाच्या ारंभापासूनच गर्ीकानंा िवजय िमळण्याची एकमातर् आशा पॅलसच्या सहा यातच 

होती. परंतु त्या रातर्ी पािवत्र्यभजंक डायोिमड आिण नव ेपापकमर् शोधण्यात तत्पर असलेला युिलसीझ, 
टर्ॉयचे संरक्षक कवच असलेली िमन हार्ची मूिर्त तुमच्या पिवतर् मंिदरातून िहरावनू नेण्याकिरता चोरून लपून 
आले. नगराच्या वरच्या बालेिक यावरील रक्षकाचंी त्यानंी हत्या केली. त्यानंी ती पिवतर् मूतीर् ता यात 
घेतली आिण त्या रक्तलािंछत हातानंी आमच्या देवतेच्या शु कोऱ्या िशरोव ाला त्यानंी त्यक्ष पशर् केला 
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त्या रातर्ीपासून त्याचं्या िवजयाच्या आशाही ओहोटीच्या लाटेसारख्या हटत हटत िझरपून गे या त्याचें 
सामथ्यर् न  झाले व त्या देवतेने आपले दय त्याचं्यािवषयी अत्यंत कठोर केले. 

 
“याची चीती त्या देवतेनेच काही चमत्कारातूंन करून िदली. ती मूिर्त गर्ीकाचं्या तळावर ठेवली 

नाही तोच ितच्या रोखले या डो यातूंन लवलवत्या ज्वाला उफाळ या ितच्या सवार्ंगाला खारट घाम 
सुटला. आिण तीन वळेा हाती ढाल व थरथरता भाला घेऊन ती आप या चबुतऱ्यावरून आ यर्कारकपणे 
पुढे झेपावली. अंतः ेरणेने भािवत होऊ कॅलचसॅने गर्ीकानंा तात्काळ सागरपार िनघून जाण्याचा स ा 
िदला. कारण आता थम आरगॉसला जाऊन त्याचं्या सागरावरील थम याणाच्या वळेी ज्या देवतेने 
त्याचं्या डौलदार जहाजानंा धोका उत्प  केला होता त्या देवतेच्या दैवी कृपेचे अिभवचन िदले होते ते पुन्हा 
िमळा यािशवाय, गर्ीकाचं्या कस याही ह याने टर्ॉयची संरक्षक तटबदंी ढासळण्याची आता शक्यता 
न हती, हणून ते आता वगृही िमिसनी नगरीला परतले आहेत. पुनः श  स  होण्याकिरता, दैवी सहा य 
पुन्हा ा त करून घेण्याकिरता लवकरच ते सागर ओलाडूंन त्याचं्या पुनरागमनाने तु हाला चकीत करणार 
आहे. दैवी शकुनावंरून कॅलचसॅनेच ही योजना त्याचं्याकिरता जुळिवली होती. त्याच्या सूचनेवरूनच 
पॅलसच्या मूतीर्चे जे पािवत्र्यिवडंबन झाले त्या पापभाराचे क्षालन करण्याकिरताच त्यानंी ही घो ाची 
ितमा उभी केली. नगरीच्या वशेीतून आत नेता येऊ नये िंकवा तटावरून पिलकडे चढिवता येऊ हणून ती 
ितमा कठीण अशा ओकच्या फ याचंी जाडजूड व आकाशाला िभडेल एवढी उंच करण्यास त्यानेच भाग 
पाडले. तसे झाले असते तर त्या ितमेने तुमच्या नगरजनाचें तुमच्या पुरातन धमार्च्या छतर्ाखाली रक्षणच 
केले असते. कारण तुमच्या हातून िमन हार्च्या या सादाला जर ध ा लागला असता तर कॅलचसॅवर ज्या 
भयंकर आप ी कोसळा यात अशी माझी परमे राजवळ ाथर्ना आहे त्या आप ी ायमच्या सा ाज्यावर व 
टर्ोजनावंर कोसळतील. परंतु हा घोडा जर तुमच्या ह ते तुमच्या नगरीत थािपत झाला तर पेलॉ सच्या 
बुरुजापंयत आकर्मणाची धडक मारण्यास तु हाला आिशया मोकळा होईल आिण ही अशी योजना तुमच्या 
पौतर्ासंाठी िनयतीदेवता करून ठेवील. 

 
त्याच्या पाखंडीपणाने व धूतर्पणाने फसून आ ही िसनॉनवर असा िव ास ठेवला. त्याच्या 

बनवाबनवीने व खो ा अ ूंनी ज्या माणसानंा टायिडअसचा पुतर् िंकवा लॅिटिसअन ॲिकलस, त्याच्या दीघर् 
दहा वषार्च्या यु ात आप या हजार गलबताचं्या ता यानही नमव ूशकले नाहीत त्या माणसानंा जा यात 
पकडले. 

 
‘परंतु आमच्या दुदवाने याहूनही चडं आिण भयंकर अनुभव आमच्या वा ास आला आिण त्या 

अनपेिक्षत धक्क्याने आ ही िवमन क होऊन गेलो. नेपच्यनूचा पुरोिहत हणून िचठ् ा टाकून िनवड 
झालेला लेऑकून त्यावळेी िविश पथंीय वदेीवर एका उम ा बलैाचा बळी देत होता; इतक्यात नुसत्या 
आठवणीनेही मला कसेतरीच होत आहे; दोन राक्षसी समुदर्सपर् शरीराच्या कमानी करीत टेनेडॉसच्या शातं 
जलावरून पाणी कापीत भमूीकडे झेपावर होते. त्याचं्या शरीराचे पुढचे भाग आिण त्याचं्या म तकावरील 
रक्तासारखे लाल तुरे लाटावंर उंचावले होते, उवर्रीत शरीरे वळणावळणाची राक्षसी वटेोळी टाकीत मागून 
सागराच्या पाण्यातून झेपावत होती आिण मागे कापले या पाण्याचे फेसाळलेले रोरावणारे प े  उठत होते. 
ते सपर् लगोलग समुदर् िकनाऱ्यावर थडकले त्याचें आग ओकणारे डोळे रक्तासारखे लालभडक होते आिण 
लवलवणाऱ्या िज हा फुत्कारणाऱ्या मुखावरून िफरत होत्या. त्या दृ याने आ ही भयाने हत भ झालो, 
आिण तेथून सैरासैरा धावत सुटलो, ते सरळ सेऑकून वर चालून गेले. थम त्येक सपार्ने लेऑकूनच्या 
एकेका मुलाला पकडले, त्याच्याभोवती िवळखे घालून त्यानंा आवळले आिण त्यानंा दंश केले त्याचें िचमणे 
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अवयव भक्षण केले. नंतर त्यानंी श  धारण करून आप या मुलानंा वाचिवण्याकिरता धावत येत असले या 
लेऑकूनला पकडले. त्यानंी खवले असले या आप या लाबंलचक शरीराचें राक्षसी िवळखे दोनदा त्याच्या 
कमरेभोवती व दोनदा ग याभोवती आवळले तरीही त्याचं्या माना आिण म तके त्याच्यावर उंचावली होती. 
त्याचे होत त्या िवळख्याचं्या िम ा सोडिवण्याकिरता िपसाटासारखे झटत होते. घाण आिण का या िवषाने 
त्याची पुरोिहताची व े िभजून गेली होती. मानेवर कुऱ्हाडीचा िनसटता घाव बस यावर मानेला िहसडा 
देऊन ती कुऱ्हाड दूर िभरकावणारा, आिण वदेीवरून जखमी होऊन चौखूर उधळणारा बलै जशा 
डरका या फोडतो तशा लेऑकूनच्या भयंकर िंकका यानी आकाश दुमदुमले. सपर् य आता माघारी 
िफरले. िनदर्य िमन हार्च्या उंच मंिदराकडे सरपटत ितच्या उ ासनािध ीत मूतीर्च्या पायाजवळ ितच्या 
ढालीच्या वतुर्ळामागे अदृ य झाले. यावळेी थरकाप उडाले या त्येक दयात आत्यंितक भयाने वेश 
केला. लेऑकूनने आपला भाला त्या पिवतर् का ाकृतीच्या उदरात िभरकावनू त्या अ ावर केले या पापी व 
दु  आघाताचे त्याला योग्य ायि त िमळाले असे लोक हणाले. सवर्चजण तो घोडा त्याच्या योग्य 
ह ाच्या थानी ओढून नेण्याची आिण सामथ्यर्शाली िमन हार्च्या क्षमायाचनेच्या ाथर्नेचा जोरजोराने मागणी 
करीत होते. 

 
“आ ही आमच्या संरक्षण िंभतींना भगदाडे पाडली. सवर्च उत्साहाने कामास लागले. तो ओढून नेणे 

सुलभ हाव े हणून त्या घो ाच्या पायाखाली लाकडाचे गोल ओंडके बसवले आिण वळलेले तागाचे दोर 
त्याच्या मानेला बाधंले. गभार्त सश  यो े घेऊन ते मृत्युयंतर् आमच्या तटावंर आरुढ झाले. केवळ त्या 
दोराच्या पशार्नेही भाग्योदय होईल या सुखकारक आशनेे कुमार आिण कुमारींनी त्याच्याभोवती तोतेर् 
गाइली. तो पशु वर चढतच गेला आिण नंतर अगदी टर्ॉयच्या मध्यभागी एखा ा भीतीसूचक िचन्हासारखा 
खाली आदळला. हाय रे, माझ्या इिलयमदेशा! देवानंी तुला वसती थान हणून िनवडले होते! तुझ्या भमूीचे 
व तटबदंीचे टर्ोजनानंी केव ा पराकर्माने आजवर रक्षण केले होते. तो घोडा चार वळे वशेीमधे अडखळला 
आिण त्येकवळेी श ाळंा खणखणाट त्यामधून उमटला. परंतु आ ही मूखर्, अंध आिण खुळेच रािहलो. 
आ ही पुढे सरसािवतच रािहलो आिण आमच्या पुनीत नगरीत त्या दु  मूिर्तमंत भयाची थापना केली. 
कोणीही टर्ोजन ितच्यावर िव ास ठेवणार नाही असा ितच्या देवानेच शाप िदले या कॅसँडर्ाच्या ओठानंी 
भिव यात वाढून ठेवले या घटनेचे पुन्हा एकवार सत्यकथन केले. आ ही नादान मूखार्ंनी तो आमचा 
शवेटचा िदवस नगरीतील आमचे त्येक मंिदर लताप वानंी शृगंारण्यात यतीत केला. 

 
मध्यंतरी तारकागंण िफरले. सागरावर रातर् पसरली आिण अंधाराच्या एकाच आवरणाखाली ितने 

पथृ्वी उंच आकाश आिण गर्ीकाचंी कुटील नीती झाकळून टाकली. भ म तटबदंीने वढेले या त्या नगरीत. 
िनदेर्च्या आिंलगनात थकलेले टर्ोजन चोहोकडे िवसावले होते. त्याचं्याकडून थोडाही आवाज येत न हता. 
त्याचवळेी गर्ीकाचें सवर् आरमार, सवर् जहाजाचंी यवि थत रागं करून दडले या चदंर्ाच्या िमतर्त्वाच्या 
सहा यभतू अंधारातून गु तपणे टेनेडॉसहून त्याचं्या पूवीर्च्याच धक्क्याकडे येत होते. राजाच्या जहाजावरून 
अचानक काशाचा इशारा झाला आिण अन्यायी दैवाच्या संरक्षणाखाली िसनॉनने लपत छपत येऊन 
घो ावरील पाईनच्या लाकडाचे अडसर दूर केले आिण गर्ीकानंा त्याचं्या बिंदवासातून मुक्त केले. 
घो ाचे उदर खुले झाले आिण ते मोक या हवते परत आले. मुक्त झा याच्या आनंदात त्या लाकडी 
पोकळीतून थेसनॅ्डर्स आिण टेनीलस हे दोन मुख बाहेर पडले आिण नंतर िनदर्य युिलसीझ घो ाच्या 
उदरातून खाली सोडले या दोरावरून घसरत खाली आला. नंतर ॲकॅमस व थोआस आले. पेिलअस 
वशंातील िनओटोलेमस आिण पुढे मकॅॅऑन, व मागून मेनेलॉस आिण ज्याने तो घोडा तयार केला होता तो 
कारागीर इिपअस आले. मिदरेने अिधकच गाढ झाले या िनदेर्त बुडून गेले या नगरीवर ते चालून गेले. 
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पहारेकऱ्यानंा कापून काढून वशेी खु या के या गे या व त्यानंी त्याचं्या सहकाऱ्यानंी आत घेतले; आिण 
योजने माणे सैन्याच्या तुक ा एकतर् आ या. 

 
दैवी वरदान अशी िव ातंी पामर मानवाला थम पशर् करते आिण नंतर हळू हळू आपला गोडवा 

त्याचं्यावर पसरीत जाते असा तो अवसर होता. माझ्या व नात हेक्टर पुढे उभा रािहलेला िदसला. तो अित 
दुःखी िदसत होता आिण तो मुक्तपणे अ ू ढाळीत होता. त्या िदवशी रथामागून ओढला जात असताना तो 
जसा रक्ताने व धुळीने माखलेला, ओंगळ िदसत होता, तसाच ते हा िदसला. आिण ज्या ज्या िठकाणी 
चाम ाच्या वा ा रुत या होत्या. ितथे ितथे. त्याचे पाय सुजले होते. हाय! त्याचे ते दशर्न िकती यिथत 
करणारे होते! ॲिकलीजची लूट िमरवीत, संगरातून परतले या त्या पिह या हेक्टरपेक्षा, िंकवा ज्या वळेी 
त्यान टर्ोजनाचें अग्नीगोल गर्ीक जहाजावंर फेकले त्यावळेच्या हेक्टरहून तो िकती तरी वगेळा िदसत होता! 
आता त्याची दाढी िव कटून ितच्या िंझज्या ल बत होत्या आिण रक्ताने माखून केसाचं्या जटा झा या 
होत्या. मातृभमूीच्या तटबदंीचे संरक्षण करताना ल ात त्याला झाले या जखमा अजूनही िदसत होत्या. 
मीच त्याच्याशी थम बोललो असे मला व नात िदसले. मी रडत होतो आिण या दुःखद भेटींकिरता श द 
शोधण्याची मी पराका ा करीत होता. “डाडर्न भमूीच्या काशा! टर्ॉयची एकमेव दृढ आशा! तू 
आमच्यापासून इतका काळ दूर का रािहलास? हेक्टर, आ ही तुझी िकती वाट पहात होतो! तू आता 
कोणत्या लोकातून परतला आहेस? आ ही आता थकलो आहोत आिण तुझे िकत्येक लोक मृत्युमुखी पडले 
आहेत आ हाला आिण आप या नगरीला असंख्य साहसातून आिण िद यातून जाव ेलागले आहे. पुन्हा तुझे 
दशर्न घडेल असे वाटले न हते! परंतु तुझी ती राजस मुदर्ा अशी लािजरवाण्या कारे िवरुप कशामुळे झाली 
आहे? आिण मला िदसतात या जखमा कशा रे झा या? त्याने उ र िदले नाही आिण माझ्या िनरथर्क 
नाकंडे लक्षही िदले नाही. गुदमरून टाकणारा, अगदी काळजाच्या तळातून आलेला हंुदका देत तो 
हणाला. “ हीनस पुतर्ा, तुझ्याभोवती पसरले या अग्नी लयातून तू तुझी त्विरत सुटका करून घे. तुमची 
तटबदंी शतर्चू्या ता यात गेली आहे. आिण सवर् टर्ॉय त्याच्या उ ुंग मनोऱ्यासह कोसळत आहे. ायम आिण 
आपली ि यभमूी याचें भाग्याचे िदवस संपले आहेत. जर कुणाच्या बाहुबलाने आप या बालेिक याचे रक्षण 
होणे शक्य असते तर माझ्या बाहुबलाने ते िनि तच केले असते. परंतु आता टर्ॉयने आपली कुलदैवते व 
गृहदैवते तुझ्यावर सोपिवली आहेत. ती घेऊन तू तुझ्या निशबाला सामोरा जा. आिण त्याचं्याकिरता, 
सागरावरील मंतीनंतर एक िदवस आहेस, ती तटबदंीब  नगरी तू उभिवणार आहेस व त्याचं्या थोरवीला 
साजेल अशा भाग्याला चढणार आहेस त्या भ य नगरीचा शोध घे.” तो हे बोलत असतानाच त्याने वतःच्या 
हातानंी अंतगार्भाऱ्यातून ते पिवतर् िशरोबधं आिण िजच्या ठायी सवसामथ्यर् सदैव नादंते ती हे टा आिण 
ितचा अखंड ज्विलत राहणारा गाहर्पत्याग्नी बाहेर आणला. 

 
आता नगरीच्या अंतभार्गातून घाबरले या यिथत िंकका या माझ्या कानावर येऊ लाग या, माझ्या 

विडलाचें, अँकायिससचे घर दूर एकीकडे झाडाचं्या राईआड होते. परंतु ितथेही रणधुमाळीचा ग गाट 
इतक्या मो ाने होऊ लागला की वातावरण त्याच्या भयाने गर्ासून गेले. मी झोपेतून दचकून जागा झालो 
आिण छपरावर अगदी उंच चढून लक्षपूवर्क कान देऊन उभा रािहलो. बेबदं वारे वाहत असताना उ या 
िपकाला आग लागावी िंकवा पवर्तावरून धो धो कोसळणाऱ्या महापुराच्या वगेवान वाहाने बलैानी राबनू 
िपकिवलेली हसरी स  िपके जमीनदो त करावीत, उभी अरण्ये उन्मळून पाडावीत आिण एखा ा 
धनगराने उंच खडक कपारीवरून ती गजर्ना असहा यतेने भयचिकत होऊन ऐकत रहावे तसा तो कार 
होता. व तुि थतीिवषयी आता मुळींच संशय न हता. गर्ीकानंी आ हाला कसे ठकिवले हे ताबडतोब ध्यानात 
आले. डायफॉबसच्या भ य ासादाला अग्नीने के हाच अंिकत केले होते. आिण तो धडधडून कोसळला 
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होता. शजेारीच युकलेगॉनचा ासादही भडकला होता. िसिजअमची िव तीणर् खाडी या अग्नी लयाने 
उजळून िनघाली होती, िंकका या उठत होत्या. आिण रणभेरी गजर्त होत्या. बेभान होऊन मी माझी श े 
घ  धरली. यु ाची काही योजना माझ्या मनात होती असे नाही. परंतु लढा देण्याकिरता एखादी तुकडी 
एकतर् करून माझ्या सहकाऱ्यासंह मोक्याचे एखादे ठाणे धरून लढवाव ेअशी ज्वलंत ईषार् दयात होती. 
संतापाने बेभान झाले या मला िनणर्य घ्यायला अवधीच न हता. रणागंणावरील मृत्य ू गौरवशाली आहे 
एवढेच फक्त मरणात रािहले होते.  

 
परंतु त्याचवळेी बालेिक यावरील ॲपोलोच्या मंिदराचा पुरोिहत ऑिथर्सचा पुतर् पँथस समोर 

आला. गर्ीकाचं्या अ ापंासून तो बचावला होता. आिण आमच्या दाराकडे सैरभरै होऊन धावत येत होता. 
तो आप या छो ा नातवाला हाती धरून चालवीत होता. आिण त्याने त्याची पिवतर् उपकरणे व पराभतू 
दैवताचं्या मूतीर् बरोबर आण या होत्या. ‘पँथस’ मी ओरडून िवचारले, “कोणता भाग सवार्त अिधक धोक्यात 
आहे? आपण कोठे मोचार् लावनू झुंजायचे आहे?” माझे बोलणे संपण्यापूवीर्च तो िव हळत उ रला. 
“आप या डाडर्न भमूीचा अंितम िदवस उजाडला आहे. ही घडी अशी आहे की आपला कोणताही यत्न तो 
बदलू शकत नाही. आपण टर्ोजन आता संपले आहोत. इिलअम संपले आहे. ूिकर्अन वैभवाचा िदमाख 
संपला आहे. आता सवर् अरगॉसच्या वाधीन आहे. ही ज्यिूपटरची िनदर्य इच्छा आहे. कारण गर्ीक आता या 
आप या नगरीचे वामी आहेत आिण ती आताच धडधडून पेटते आहे. सश  योद्ध्याचंा पूर बाहेर लोटीत 
तो घोडा आप या तटाच्या आत मनोऱ्यासारखा उभा आहे. आिण िवजयानेच िदमाख दाखवीत िसनॉन 
अग्नी भडकवीत आहे. गर्ीकाचें ते सावर्भौम िमिसनीहून आलेले, सह ावधी मुख्य सैन्य उघ ा वशेीशी 
मो ा संख्येने लोटले आहे. बाकीच्या सैन्याने अरंुद र ते स  श ानंी रोखून धरले आहेत. त्याचं्या नग्न 
ख गाचंी तळपती टोके, जणू एक चमचमणारी पोलादी रागंच, तात्काळ यमसदनास पाठिवण्यास तत्पर 
आहेत. वशेीवरील आघाडीचे रक्षकच केवळ ितकाराचा यत्न करीत आहेत आिण ते अंधपणे कस याही 
पूवर् योजनेिवना झुंजत आहेत.” 

 
पँथसच्या या श दानंी आिण कस यातरी दैवी ेरणेने मला त्या आगीत आिण यु ात पुढे झुगारून 

िदले. गजर्ना आिण आकाशात िभडणाऱ्या िंकका यानंी आिण सूडाच्या ती  भावनेने मला येथपयत वाट 
दाखिवली. िरिफअस आिण सामथ्यर्शाली योध्दा इिपरस अंधुक चन्दर् काशात माझ्याकडे येताना मला 
िदसले. त्याचं्यासमवते हायपॅिनस आिण डायमसॅ आिण तरुण कोरोइबस होते. ते सवर् माझ्या बाजूने खडं 
रािहले. कोरोइबस हा िमगडॉनचा एक पुतर् होता. योगायोगानेच तो काही िदवसापूंवीर् टर्ॉयला आला होता. 
ायमला आिण आमच्या रा टर्ाला सहा य करण्याचे अिभवचन देऊन कॅसाडंर्ाशी िववाहब  होता येईल 
अशी त्याला आशा होती. कारण कॅसाडंर्ावर त्याचे आत्यंितक, अिववकेी ेम होते. आिण त्याने त्याच्या 
राजकुमारीच्या भयदायक पूवर्सूचना मान या नाहीत ही फार दुदवाची गो  होती. खां ाला खादंा िभडवनू 
उभे रािहले या, यु ात िनभर्र असले या त्यानंा मी आवाहन केले. “मदार्ंनो, िनध ा छातीच्या वीरानंो–
पण श यार्चा आता आपणास फारसा उपयोग होणार नसला तरी साहसाचा मागर् शवेटपयर्त अनुसरायचा 
असे तु ही ईषने ठरिवले असेल तर दैवाचे फासे आप याला िकतपत अनुकूल पडणार आहेत याचा वतःच 
नीट शोध घ्या. ज्याचं्यावर आपले सामथर् अवलंबनू होते. त्या देवानंी आपले दे हारे आिण वदेी सोड या 
आहेत व ते आपणामधून िनघून गेले आहेत. जी नगरी तु ही वाचव ू पाहता ती आताच धडधडत आहे 
श ाचं्या या गदारोळात वतःला झोकून देणे आिण मरणे एवढेच आता आप याकिरता उरले आहे. आता 
आपणाला कोणीही वाचव ूशकत नाही ही जाणीवच परािजताला वाचव ूशकते.” 
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या उद्गारामुळे त्याचं्या उम ा मनानंा िनवार्णीचे सामथ्यर् ा त झाले. सतत आतडी तोडणाऱ्या 
भकेुने आिण घसा सुकून गेले या, मागे राहून त्याचंी परतण्याची वाट पाहत असले या आप या छा याच्या 
आठवणीने वेडावलेले लाडंगे जसे दाट धुक्यातून आंधळेपणाने िशकारीमागे धावतात तसे आ ही अंधाराच्या 
का या मुलायम पखंाचं्या छायेत भा याचं्या गदीर्तून िनि त मृत्यकूडे दौडत शतर्ुच्या फळीमधून थेट मागर् 
काढीत टर्ॉयच्या मध्यावर आलो. 

 
त्या रातर्ीचे हत्याकाडं आिण मृत्यचेू कराल ताडंव श दामंधून यक्त करता येणार नाही. अ ूंना त्या 

यातनाचंी बरोबरी करता येणार नाही. एक ाचीन नगर धुळीस िमळत होते, आिण त्याच्या दीघर्कालच्या 
सा ाज्याचा अंत होत होता. सवर्च र त्यावंर, घराघरातूंन आिण आजवर आमच्या पावलानंी पूज्यबु ीने 
पिर्शले या मंिदराचं्या पायऱ्यावर मृताचें अचेतन देह पडले होते. केवळ टर्ोजनानंीच आप या रक्ताने दंड 
भरला असे न हे. कधीकधी परािजतामंध्येही श यार्चा संचार होत होता, आिण अशावळेी िवजयी होऊनही 
गर्ीक धारातीथीर् पडत होते. मृत्यचू्या सह  रूपासंह यातना आिण भय याचें ते एक समगर् वदेनाकाडंच होते.  

 
आमच्या तुकडीला थम भेटला तो ॲन्डर्ोिजऑस. त्याच्याबरोबर गर्ीकाचंी एक बळ तुकडी होती. 

आ ही त्याच्या तुकडीतीलच चाल करून जाणारे आहोत असा त्याने गाफीलपणे समज करून घेतला. 
त्याने आ हाला िमतर्त्वाने आरो याही िद या. “िमतर्ानंो त्वरा करा! तु हाला इतका उशीर का झाला आिण 
असे रगाळत का चालला आहात? टर्ॉयनगरीचा मध्य भाग आताच धडधडत आहे आिण इतर सैिनक लूट 
आिण िवध्वसं करीत आहेत आिण तु ही आताच उंच गलबतावरून येत आहात काय? पण त्याला 
आ ासनात्मक उ र िमळाले नाही; आिण त्याचे बोलणे संपण्यापूवीर्च आपण अगदी शतर्चू्या फळीत 
गवसलो आहोत हे त्याला उमगले. त्या धक्क्याने तो मागे हटला आिण त्याने आपले श द आवरले. एखा ा 
माणसाने जोराने जिमनीवर पाय टेकावा आिण आपला पाय रानटी काटेरी झाडोऱ्याखाली लपले या 
सापावर पडला आहे हे समज यावर, त्या सपार्ने आपली पोलादाच्या रंगाची िनळसर मान फुगवनू दंश 
करण्याकिरता त्वषेाने उंचिव यावर एकाएकी भयाने दचकून मागे िफरावे तशी त्याची अव था झाली. 
आ हाला पाहताच ॲन्डर्ोिजआसही तसाच थरथर कापू लागला आिण त्याने माघार घेण्याचा यत्न केला. 
परंतु आ ही चढाई केली. गर्ीकानंा या भू देशाची मािहती न हती, ते भयभीत झाले होते. आिण आमच्या 
ितह याने ते पुरे वढेले गेले. आ ही त्यानंा जमीनदो त केले. आमचे पिहलेच साहस यश वी झाले. ते हा 
या िवजयाने उ हिसत झालेला साहसी व उत्साही कोरोइबस हणाला. “िमतर्हो, भाग्यदेवतेचा हा पिहला 
कौल आपण सूचना हणून वीकारावा. ितच्या कृपादशर्क हा याच्या आधाराने, शतर्वूर मात करून आपण 
एखा ा सुरिक्षत जागी जाऊ. आप या ढालींची गर्ीकाचं्या ढालींशी अदलाबदल करू. त्याचें गणदशर्क 
कंधबधं आपण पिरधान करू. शतर्शूी आपण खु या मदैानात श यार्ने लढतो की दगाबाजपण त्यानंा 
ठकवतो याची कोण िफकीर करतो? आप याला आव यक असलेली श े गर्ीकच आप याला देतील.” या 
श दाबंरोबरच त्याने ॲन्डर्ोिजऑसचे िपसाचंा तुरा असलेले िशर ाण व त्याची डौलदार िचन्हे कोरलेली 
ढाल धारण केली; आरगाई हचे ख ग त्याने आप या कमरेला लटकिवले. पराभतूाचंी नुकतीच लुटलेली 
श े धारण करून िरिफअस, डायमसॅ व आमच्या तुकडीतील इतरानंी मो ा उत्साहाने त्याचे अनुकरण 
केले. गर्ीकामंध्ये िमसळून व परक्या दैवतानंा वदंन करीत आ ही असेच पुढे जात रािहलो. त्या िम  
काळोखात आ ही अनेक समर संगात लोटले गेलो, आिण जे हा जे हा आ ही झुंजलो ते हा ते हा आ ही 
अगिणत गर्ीकानंा यमसदनास पाठिवले. इतर गर्ीक उधळले आिण आप या जहाजाकंडे पळून गेले. 
रक्षणाकिरता समुदर्िकनाऱ्याकडे ते धावत सुटले. काही तर उंच चढून त्या घो ाच्या िवशाल उदरात पुनः 
लपण्याइतके याड होते. 
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उ ारावयास दुःख वाटते पण जे हा परमे रच आप या भक्तीचा अ हेर करतो ते हा त्यावर ा 

ठेवणे हेही िनिष च ठरते. कारण आमच्या डो यादेखत साक्षात ायमची कन्या कॅसाडंर्ा िहला िमन हार्च्या 
थेट मंिदरातून फरपटत ओढून नेले जात होते. ितचे केस वाऱ्यावर उडत होते. ितला आपले जळजळीत 
नेतर्च केवळ आकाशाकडे असहा यतेने वळिवता येत होते; कारण बाधं यामुळे ितला ितचे नाजूक हात 
ाथर्नेसाठी उंचिवता येत न हते. या अव थेत कोिरबसला ितच्याकडे पाहवत न हते. बेभान होऊन तो 
गर्ीकामंधे घुसला आिण अटळ मृत्यचू्या वाधीन झाला. सवर् श ािनशी चढाई करून आमचे सवर् पथक 
त्याच्या पाठोपाठ गेले. आिण आता थमच आमच्यावर आमच्याच बाजूने ह ा झाला. मंिदराच्या गोपुरातून 
आमच्यावर भा याचंा वषार्व झाला. आमचे गर्ीक िशरपेच आिण गर्ीक घडणीची श े यामुळे त्याचंी चुकीची 
धारणा झाली. आिण अशा तऱ्हेने अित दुःखद क ल सुरु झाली. राजकन्येच्या सुटकेच्या यत्नाने संतापून 
गर्ीकानंी गजर्ना केली. सवार्ंत अिधक संतापलेला अजॅक्स, ॲगमेमनॉन व मेनेलॉस, सवर् डोलोिपअन 
सैन्यासह एकवटून आमच्यावर चालून आले. अरण्ये कडाडत असताना आिण नीिरअस सागरफेनामध्ये 
आपला ितर्शूळ जोरजोराने परजून सागर तळापासून ढवळून काढीत असताना चडं वादळ उठ यावर 
पर परावर आदळणारे वारे पि म आिण दिक्षण, आिण उषेच्या अ ावंरून िदमाखात दौडत येणारे पूवर् वारे 
जसे येतात तसे सगळीकडून एकवटून ते आले. ज्यानंा आ ही रातर्ीच्या अंधारात िपटाळून लावनू सवर् 
टर्ॉयमधून त्याचंा पाठलाग केला होता होता त्याचं्यापैकी काहींशीही आमची पुन्हा त्यक्ष गाठ पडली. 
आमच्या फस या ढाली आिण श ातूनही त्यानीच आ हाला थम ओळखले. आमची भाषा त्यानंा अपिरिचत 
होती हेही त्याचं्या लक्षात आले. आ ही पूणर् असहा य होतो, आिण संख्याबलाने आमच्यावर मात केली 
होती. कोरोइबस थम पडला. सवर्शिक्तमान देवतेच्या वदेीजवळ पेनेिलऑसच्या हातून त्याचा वध झाला. 
टर्ोजनामधील सवार्त अिधक न्यायि य िरिफअस पण पडला. तो कधीही सन्मागार्पासून िवचिलत झाला 
नाही तरीही परमे राने त्याच्या स वृ ीची तमा केली नाही. हायपॅिनस आिण डायमसॅही त्याचं्या 
िमतर्ाकंडून घायाळ होऊन मृत्युमुखी पडले. आिण पँथस, तूही! तुझे सवर् पािवत्र्य आिण तुझ्या 
म तकावरील साक्षात ॲपोलोचे सादिचन्हही तुझ्या मृत्यपूासून तुला वाचव ूशकले नाही. हे इिलअमच्या 
रके्ष! मला ि य असले या सवार्ंचे दहन करणाऱ्या शवेटच्या ज्वाले! तुमच्या अ ताच्या क्षणी मी कोणत्याही 
धोक्याच्या समर संगातून, श ाचं्या गदीर्तून कधीही मागे सरलो नाही. पण गर्ीकाचं्या हातून मला न ीच 
यावयास हवा होता तो मृत्य ूिनयतीने माझ्यापासून िहरावनू घेतला याला तु ही साक्षी आहात. आ ही आता 
पर परापंासून दूर झुगारले गेलो होतो. माझ्याबरोबर वृ  आिण िशिथलगातर् इिफटस आिण 
युिलिससकडून जखमी झा यामुळे गती मंदावलेला िपिलअस होता. आरो याचं्या रोखाने आ ही सरळ 
ायमच्या ासादाकडे गेलो. समराची दाहकता तेथे खरोखर ती  होती. ितच्या मानाने नगरीतील इतरतर् 
चाललेला संगर आिण संहार काहीच न हते. त्याच्या संपूणर् रौदर् वरुपातं मासर् आमच्यापुढे ठाकला होता. 
गर्ीक चढाईने ासादाला िभडले होते. त्यानंी वशे ाराशी इतकी झुंबड केली की गदीर्त त्याचं्या 
पाठीवरच्या ढाली एकमेकाशी िभडत होत्या. जागोजागी िंभतीवर िश ा पक्क्या बस या होत्या आिण 
ह ेखोर दाराच्या चौकटीच्या वरच्या भागाजवळील िश ाचं्या पायऱ्यावंर पाय रोवनू चढू लागले होते. 
संरक्षणाकिरता ढाली डा या हातात पुढे धरून, उज या हातानंी त्यानंी छ पर पकडले होते. त्यानंा ितकार 
करण्याकिरता मृत्यचू्या काठावर असले या आिण आता आपली अव था आत्यंितक िनराशाजनक आहे 
याची जाणीव असले या टर्ोजनानंी वतःचे रक्षण करण्याकिरता घराचं्या छपरावरील कौलेही उपसली 
आिण अ ासारखा उपयोग करण्याकिरता मनोरेही िखळिखळे केले. टर्ॉयच्या पूवर्जानंा ज्याचा अिभमान 
होता अशा सोन्याने मढिवले या तुळयाही त्यानंी शतर्वूर लोट या. काहींनी अनावृ  ख गागर्ानंी एकजुटीने 
वशे ारे अडवनू त्याचें समथर्पणे रक्षण केले. धैयार्ंची नवी लाट सवार्मध्ये उचंबळून आलेली आ ही 
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अनुभवली. आिण ासादाचे रक्षण करण्याचा, तो लढिवणाऱ्यानंा िदलासा देण्याचा व परािजतानंा नवे 
सामथ्यर् देण्याचा आ ही िन य केला. 

 
एका गु त दारातून ासादात लपूनछपून वास करता येत होता. राजा ायमच्या कुटंुबीय 

मंडळीच्या महालानंा जोडणारे हे दार येणाऱ्याजाणाऱ्याचं्या नजरेस येत नसे. आमच्या सा ाज्याच्या काळात 
िबचारी अँडर्ोमकॅी एकटीच या वाटेने छो ा ॲि टॲनॅक्सला त्याच्या आजोबाचं्या भेटीसाठी बरोबर घेऊन, 
हेक्टरच्या मंडळींकडे जाण्याकिरता या वाटेने जात असे. येथून मी वशे केला. आिण उतरत्या छपराच्या 
सवार्ंच उंच टोकावर चढलो. इथून दुदवी टर्ोजन आपली िनरुपयोगी िन भ श े फेकण्यात मग्न होते. एका 
उंच क ावरील दुसऱ्या एका वा तूच्या छपरावर एक मनोरा बाधंलेला होता. त्या उंच टोकावरून आ ही 
सवर् टर्ॉयभमूी आिण गर्ीकाचंा तळ व आरमार पहात असू. वरच्या मज यावर िजथे िढले पडलेले साधें िदसले 
ितथे आ ही पोलादी श ानंी घाव घातले. त्या उंच थानावरून आ ही तो भाग खेचून वगेळा केला व पुढे 
लोटून िदला. तो भाग तात्काळ गडगडाट करीत आिण मागे गदारोळ उठवीत ह ेखोराचं्या अनेक रागंावर 
कोसळला. परंतु दुसऱ्यानंी त्याचंी जागा घेतली आिण त्याचं्या दगडाचंा व सवर् कारच्या अ ाचंा वषार्व 
िंकिचतही िढला पडला नाही. 

 
दशर्नी महालासमोर, ासादाच्या अगदी वशे ारातच पृथ्वीच्या गभार्त एक िहवाळा काढ यानंतर, 

िवषव ीच्या भक्षणाने पु  झालेला सपर् बाहेर काशात यावा, त्याने कात टाकून तकतकीत ताजातवाना 
आिण तरुण हाव,े सूयार्कडे सन्मुख होऊन उंच छाती काढावी, मागे वळवळणारी वटेोळी असावीत आिण 
त्याची ितर्दल िज हा लवलव करीत असावी, तसा ॉंझच्या तेज वी आवरणात चकाकणारा सश  गवर्च 
जणू साकार झा यासारका पायरस उभा होता. त्याच्याबरोबर राक्षसी पेटोफॅस, ॲिकलीझचा सारथी आिण 
अनुचर ऑटोिमडॉन आिण कायरॉसचे सवर् पथक होते. एकजुटीने ते ासादावर चालून आले. आिण 
त्यानंी छपरावर पेटते पिलते फेकले. सवार्त पुढे असले या पायरसने एक कुऱ्हाड घेतली आिण त्या 
बळकट दरवाजाचा चुराडा केला. ॉंझच्या िबजागऱ्याचें खाबं त्याचं्या खोबणींतून उखडले; थो ाच वळेात 
त्याने एक फळी फोडून काढली आिण ओकच्या दणकट दारात एक भगदाड पाडून मोठी, आ वासलेली 
िखडकीच तयार केली. सारा अन्तभार्ग उघडा पडला, स ाचंी एक लाबंलचक रागं एकदम िदसू लागली, 
आिण राजा ायम आिण त्याच्या पूवीर्च्या राजाचें खाजगी िनवास थान, वशे ाराच्या उंबर ावर उ या 
असले या सश  रक्षकासंह दृ ीस पडले. 

 
ासादात केिवलवाणी रडारड, ग धळ आिण आरडाओरडा चालू होता. ि याचं्या यिथत 

कारुण्यपूणर् रूदनाने ासाद इथूनितथून घुमत होता, आकंर्दन सुवणर् भािंकत तारकापयत िभडत होते. 
पोक्त ि या भयाितशयाने वडेावनू त्या भ य ासादात उगीचच सैरभरै धावत होत्या. खाबंाना िम ा मारून 
त्याचंी चुबंने घेत होत्या. ॲिकलीझ माणेच पायरसही पुढे आला : कसलेही दार िंकवा अडसर आिण रक्षक 
हा ह ा थोपव ू शकले नाहीत. सतत चालले या माराने दरवाजा कोसळून पडला. िबजागऱ्याचें खाबं 
त्याचं्या खोबणीतून उखडून िनघाले आिण पुढच्या बाजूस कोसळले. भयंकर संहारानंतर मागर् मोकळा 
झाला. जबरीने दुदर् य ह ा करीत आत वशे िमळव यानंतर आिण पिह या रक्षकाचंी क ल के यावर 
एखा ा नदीचे फेसाळलेले पाणी आपले िकनारे फोडून त्यावरून उसळत्या पाता माणे झेपावले, आिण 
सवर् बाधं उलथून तो उन्म  पाण्याचा ल ढा नागंरले या जिमनीत घुसतो आिण गुरे आिण त्याचें गोठे 
योजनेच्यायोजने दूर देशात वाहवीत नेतो, त्याहीपेक्षा अिधक मो ा गर्ीकाचं्या ल ाने ासाद भरून 
गेला. डो यातं खून चढलेला पायरस आिण ॲगमेमनॉन आिण मेनेलॉसला मी वतः वशे ाराच्या अगदी 
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आत आलेले पािहले. त्यानंी ितच्या शभंर कन्यासिहत हेकुबाला व वतःच्याच रक्ताने वतःच िति त 
केले या वदेीतील पिवतर् अग्नी िभजवनू  करताना ायमला पािहले. तो प ास शयनमंिदरे आिण 
त्यासमवते वशंवृ ीची आशा, आिण ते िवजय िचन्हानी आिण पूवकडील सुवणार्ने मंिडत झालेले तंभ 
खाली कोसळले. िजथे िजथे अग्नी अजून वशेला न हता ितथे ितथे गर्ीकानंी भतु्व थािपत केले होते. 

 
“ ायमचा मृत्य ूकसा घडला हेही जाणून घ्यायची तु हाला उत्सुकता असेल.” 
 
टर्ायचे पतन झाले आहे व ते शतर्चू्या हाती पडले आहे, ासादाचे दरवाजे चौकटीतून उखडले 

आहेत, आिण शतर्ू आत घुसला आहे हे राजाला िदसले ते हा वृ  असूनही त्याने वाधर्क्याने थरथरणाऱ्या 
आप या खां ावर दीघर्काल न वापरलेले उर ाण चढिवले आिण हत भ झालेले ख ग कमरेस 
लटकिवले, आिण आप या मृत्यसू सामोरे जाण्याकिरता शतर्चू्या ऐन गदीर्कडे तो त्वरेने िनघाला. ासाद 
मध्यावर उंच आभाळाखाली अनाच्छािदत अशी एक श त वदेी होती. तीवर एक जीणर् बे वृक्ष ओणावला 
होता व त्याने वतःच्या छायेने ासादाच्या पािवत्र्याला कवटाळले होते. या वदेीभोवताली त्या आता 
असुरिक्षत असले या पिवतर् गाभाऱ्यात मूतीर्ंना िम ा घालून हेकुबा व ितच्या कन्या, उतरणाऱ्या वादळात, 
भरारी मारून िनवाऱ्याला येणाऱ्या कबुतरासारख्या बस या होत्या पूवीर् तारुण्यात असे त्या माणे श स  
झाले या ायमला पाहून त्याची कीव करीत हेकुबा हणाली, “नाथ, तु ही अशी श े कशाला धारण 
केलीत? तु ही कसला उत्पात करण्यास िनघाला आहात? इतक्या त्वरेने कुठे िनघाला आहात? आता 
अशा सहा याचा िंकवा सश  एकजूट ितकाराचा उपयोग होण्याजोगा नाहीं. माझा हेक्टर जरी आज 
आप यात असता तरी तीच अव था असती. जाऊ नका इकडे आमच्याकडे या. ही वदेीच आपले सवार्ंचे 
रक्षण करील नाहीतर आपण एकतर् तरी मरु.” असे हणून ितने त्या वृ  राजाला आप याकडे ओढले 
आिण वदेीपाशी त्याच्याकिरता जागा केली. 

 
तेव ात ायमचा पुतर् पॉिलिटझ पायरसच्या हातून वध होता होता वाचून, घायाळ होऊन, 

शतर्चु्या फळीतून त्याचं्या भा यामंधून, लाबंलचक कलाकुसर केले या तंभाचं्या रागंामंधून व िरका या 
िदवाणखान्यातूंन पळत येत होता. पायरस त्याच्या पाठीवरच मो ा त्वषेाने धावत होता. तो आप या 
भा याने दुसरा घाव घालण्याच्या अगदी बेतात होता क्षणाक्षणाला तो त्याच्यावर झडप घालण्याइतका 
जवळ येत होता. शवेटी पॉिलटीझ आप या मातािपत्याचं्या दृ ीच्या ट यात आला आिण त्याचं्यासमोरच तो 
कोसळला आिण रक्ताच्या पाटात त्याचे ाण धुपून गेले. भोवती मृत्यचूा वढेा पडला असून आिण सुटकेचा 
एकही मागर् नसताना ायमने वतःला िंकवा वतःच्या कर्ोधाला आिण श दानंा आळा घातला नाही. तो 
त्वषेाने उद्गारला, “अरे, वगार्त जर िनखळ अधमार्ची दख्खल घेणारी कोणी सत्वशीलशक्ती असेल तर 
देव तुझ्या दु पणाचे माझ्या पुतर्ाचा वध माझ्या त्यक्ष डो यानंी पाहायला लावण्याचे, िपत्याच्या पु ात 
केले या या िहडीस अत्याचाराचे योग्य बक्षीस आिण शाबासकी तुला देवो! अरे जो तुझा िपता आहे असा तू 
खोटा दावा करतोस त्या थोर ॲिकलीझनेही ायम त्याचा शतर् ुअसतानाही त्याला असे वागिवले नाही. 
शरणागताच्या वाजवी ह ाचंा त्याने इमानाने मान राखला. हेक्टरचा िन ाण देह त्याने िकर्याकमार्ंकिरता 
परत केला. आिण मला माझ्या राज्यात सुरिक्षत परतू िदले.” तो वयोवृ  राजा असे हणाला त्याने आपला 
भाला फेकला परंतु जोरदार जखमी आघात करण्याची ताकत त्याच्यात न हती; ॉंझच्या ढालीने तो 
आडवला गेलाच तेथे त्याचा नुसता खणकन आवाज झाला आिण ढालीच्या मध्यावर तो रुतून ल बत 
रािहला. पायरसने उ र िदले, तसे असेल तर मग तू माझा ॲिकलीझकडे जाणारा दूत हो. माझी िंन  
कृत्ये आिण त्याच्या पुतर्ाने त्याला कसा कलंक लावला ते त्याला आठवणीने सागं, आता मर!” असे हणून 
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त्याने ायमला, त्याच्या वतःच्या पुतर्ाच्या रक्ताच्या थारो यातून, तो थरथरत कापत व घसरत असतानंा 
वशेीपयत थेट फरफर ओढीत नेले, आपला डावा हात ायमच्या केसात खुपसला; उज या हाताने त्याने 
आपले तळपते ख ग उगारले आिण त्याच्या मुठीपयत त्याच्या शरीरात खुपसले. टर्ॉयचा अग्नी लय आिण 
टर्ॉयच्या तटबंदीचा पाडाव वतःच्या डो यानंी पािह यावर ायमचे जीिवत येथे संपले. ज्याने आिशयाई 
भमूीवरील एका महान सा ाज्यावर आिण लोकावंर धीरोदा पणे सा ाज्य केले त्याच्या नशीबी असला मृत्यू 
होता. त्याचा उंचापुरा देह म तकहीन असा िकनाऱ्यावर फेकलेला पडला होता. आिण त्याच्याजवळच 
त्याच्या खां ावरून तोडलेले म तक पडले होते एक अनािमक कलेवर. 

 
नंतर मला एका बेफाम भयाने गर्ासले. मी जे हा भयंकर जखम झाले या राजा ायमचे ाण 

जाताना पािहले त्यावळेी माझ्या विडलाचें िचतर् मी मनाशी रेखाटले. कारण दोघेही समवय क होते. आिण 
अनाथ झालेली केर्ऊसा माझ्या घराची लूट आिण माझ्या छो ा आयुलसचे भिवत य माझ्या डो यापुढे उभे 
रािहले. माझ्या पाठीशी िकती कुमक अजून आहे. हे मी मागे वळून पािहले. परंतु सगळेच मला सोडून गेले 
होते. पूणर्तया हतबल झाले या त्यानंी एकतर वतःला इमारतीवरून खाली जिमनीवर झोकून तरी िदले 
होते िंकवा नैरा याने यगर् होऊन अग्नीत तरी लोटून िदले होते. असा आता मी एकटाच िजवतं रािहलो 
होतो. आिण त्याचवळेी मी ितला, िटनडॅिरड हेलनला पािहले, भडकले या ज्वालाचं्या काशात मी सवर्तर् 
डोकावीत भटकत होतो. ितथे ती होती – िनःश द, िन ल, एकीकडे– हे टाच्या मंिदराच्या दाराजवळ 
लपून रािहलेली. ज्याचें नगर उध्व त झाल होते त्या टर्ोजनाचंा आत्यंितक कडवट ेष आिण गर्ीकाकंडून 
ितचा वाजवीरीत्याच घेतला जात असलेला सूड, आिण ज्याला टाकून ती आली ितची वतःची भमूी या 
दोहोला ती सारखीच शापभतू ठरली होती. ितर कृत अशी ती वदेीजवळच लपून रािहली होती. माझा सवर् 
ेषाग्नी उफाळून आला. माझ्या गृहनाशाचा सूड घेण्याकिरता, ितच्या त्येक अपराधाचे शासन ितला 
देण्याकिरता मी संतापाने पेटलो होतो. मी वतःशीच िवचार केला, “ती आप या कुठ याच िहताला ध ा 
लावनू न घेता, पाटार् आिण िमिसनीला, ितच्या जन्मभमूीला परतणार आहे तर! िवजयी रा ी हणून 
तोऱ्याने िमरवणार आहे! ती आप या पतीला मातािपत्यानंा, मुलानंा, घराला पुनः डोळे भरून पहाणार आहे! 
आमच्या देशातील टर्ोजन ि याचंा आिण उमरावाचंा पिरवार ितची सेवा करण्याकिरता ित णार आहे! 
आिण हे सवर् ायमचा ख गाने वध झा यानंतर; टर्ॉयची अग्नी लयात राख झा यानंतर, आिण आमच्या 
डाडर्न िकनाऱ्यावर पुनःपुनः रूिधरािभषेक झा यानंतर? नाही! तसे होणार नाही!! ी हत्या करण्यात 
मोठासा पुरुषाथर् नसेल. अशा िवजयामुळे काही सुकीिर्त होणार नाही! परंतु एक भयंकर पाप तुडवनू न  
के याचे, न्यायाला आ हान देणाऱ्या पापाला शासन के याचे काहीसे ेय मला िमळेल; आिण या 
अग्नी लयाचा सूड घेण्याची माझी इच्छा आकंठ पूणर् के याचा आनंद मला िमळेल आिण मला ि य 
असले या सवार्ंच्या रक्षानंा शातंी िमळेल!” 

 
“माझे हे श द िपसाटासारखे होते. कारण माझ्या िववेक शक्तीचा उन्मादाने सपूंणर् पाडाव केला 

होता. व ितच्यावर पूणर् अिधकार गाजवण्यास सुरुवात केली होती. परंतु ते श द उ ारीत असतानाच 
माझ्यापुढे माझी नेहमयी आई कट झाली. पूवीर् कधीही इतक्या प पणे मला ती िदसली न हती. त्या 
अंधारातून ितची िद य, िन कलंक भा माझ्यावर परसली. आपले दैवी वरूप ितने पूणर्पणे कट केले 
होते; अमर देवामंध्ये ती अशाच लावण्याने व िदमाखाने िवहरत असावी. माझा हात धरून ितने मला 
थाबंवले; आिण ितच्या गुलाबपाक यासारख्या ओठातून श द आले. “बाळ, कडवटपणाने असा अनावर 
कर्ोध तुझ्यात कसा जागृत होतो रे! हा असा अंध संताप का? आिण आमच्यावरील तुझे ेम तुझ्या िवचारातून 
इतके पार नाहीसे कसे झाले? वाधर्क्याने थकलेले तुझे वडील अँकायिसस यानंा तू कुठे सोडले आहेस, 
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तुझा पत्नी केर्ऊसा, आिण पुतर् ॲ कॅिनअस अ ापी िजवतं आहेस का ते तू थम पहावयास नको काय? 
त्याचं्याभोवती सवर्तर् गर्ीकाचं्या झुंडीच्या झुंडी झडप घालण्याची संधी पहात िफरत आहेत. आिण मी त्याचं्या 
िहतािवषयी दक्ष राहून त्याचें रक्षण केले नसते तर आतापयत अग्नीज्वालानंी त्यानंा गर्ासले असते नाहीतर 
कूर्र श ानंी त्याचंा घास घेतला असता पाटर्न िटनडॅिरडच्या ितर कृत स दयर्वतीला, हेलनला आिण 
पॅिरसलाही तू दूषण देऊ नकोस, दया दाखिवली नाही ती देवानंी तेच टर्ॉयला वैभव आिण स ेपासून खोल 
लोटीत आहेत. हे पहा; तुझी मत्य दृ ी मंद करणारे व ितच्यावर पडदा ओढणारे हे तुझ्याभोवतालचे 
उदासवाणे आिण दमट धुके मी ओढून दूर करते. आईच्या आ ेचे तुला भय वाटता कामा नये आिण ितच्या 
आ ा पालन करण्याचे नाकारू नकोस. तुला ितथे ढासळले या बाधंकामाचे ढीगच्या ढीग, व 
एकमेकापासून िनखळलेले िचरे िदसत आहेत, आिण िजथे धूळ आिण धुराचे लोट एकतर् वर उठत आहेत 
ितथे नेपच्यनू वतः कामाला लागला आहे. तो िंभती फोडून काढीत आहे, आिण त्याच्या बलदंड ितर्शुलाने 
पाया उखडून टाकीत आहे, सवर् नगरीच तो मूळ जागेवरून उपटून काढीत आहे! व ितथे पिलकडे अितकुर्  
झालेली जूनो काईअन वशेीसमोर आघाडीवर उभी आहे. बाजूस ख ग आिण दयात िंहसा असलेली 
जूनो गर्ीक जहाजावरून चाल करून येणाऱ्या आप या िमतर्ानंा पुकारीत आहे. वळून पहा. बालेिक याच्या 
सवार्त उंच भागावर िटर्टोिनअन पॅलस बसलेली आहे. ितच्या मेघाचं्या व ावरून काश तळपत आहे. 
आिण ितच्या वक्षावर िनदर्य गॉरगॉनचे िशर आहे. त्यक्ष सवर् े  जगित्पताही गर्ीकाचें धैयर्, शक्ती आिण 
िवजय पुनरु ीिवत करीत आहे, आिण त्यक्ष देवानंाही टर्ॉयच्या योद्ध्यािवरु  लढण्याची ेरणा देत आहे. 
बाळ, तू इथून िनसट आिण पळून जा. या सवर् संघषार्चा अंत कर. मी सवर्तर् तुझ्याबरोबर असेन, आिण तुझ्या 
िपत्याच्या दारात तुला सुरिक्षत नेईन. ितचे बोलणे संपले आिण नंतर ती रातर्ीच्या घनछायेत अदृ य झाली. 
आिण मग मला िदस या भीषण आकृती, माझ्या टर्ॉयशी वैर करणाऱ्या देवाचं्या राक्षसी शक्ती. 

 
आिण खरेच अग्नी लयामध्ये खचणारे सवर् इिलअम मला प  िदसले. साक्षात नेपच्यनूचे 

उन्मळलेले टर्ॉय आता कोलमडत होते. उंच पवर्तावरील एखा ा पुरातन रोवन वृक्षा माणे; तो 
पाडण्याकिरता शतेकऱ्याचंी जणू एकमेकात पधार् लागली होती. त्यानंी त्याच्या चारी बाजंूनी घातले या 
कुऱ्हाडीच्या घावामागून घावानंी तो थरथरू लागतो, अगदी आता पडणार असा भास होतो; आिण त्याचा 
शडा व उंचावरील फां ा हादरतात, हळूहळू हतबल होऊन तो एकदा शवेटचा िव हळतो; आिण अखेरीस 
घावानंी घायाळ होऊन आिण उन्मळून पाठीमागे अनथर् उसळवीत पवर्ताच्या उतरणीवरून खाली 
कोसळतो. तशीच टर्ॉयची अव था झाली होती. मी छपरावरून खाली उतरलो आिण देवीच्या मागर्दशर्नाने 
मी अग्नीज्वालामधून आिण शतर्मुधून माझा मागर् काढला. श ानंी मला मधून जाऊ िदले आिण अग्नी 
माझ्यापासून मागे हटला. 

 
परंतु जे हा मी माझ्या विडलाचं्या वसती थानाच्या, त्या जुन्या वा तूच्या उंबर ावर आलो ते हा 

माझे आ  कतर् य हणून ज्याना शोधून काढून उंच पवर्तावर कुठेतरी घेऊन जाण्याची मी उत्कट आशा 
बाळगली होती त्या माझ्या विडलानंीच टर्ॉय या पथृ्वीतलावरून नामशषे झा यानंतर परदेशी होऊन जीवन 
कंठण्यास नकार िदला. ते हणाले : “तु ही सारेजण—वाधर्क्याने तुमचे रक्त संथ झालेले नाही. तुमची 
शक्तीही अजून कायम आहे. आिण िनसगार्ने िदलेला जोम ितच्यामध्ये अजून िटकून आहे. माझ्या 
यितिरक्त इतरानंीच आता सुटकेची त्वरा केली पािहजे. माझ्यापुरते हणाल तर, वगर् थ देवाचंी मी 
जगाव ेअशी इच्छा असती तर त्यानंी इथेच माझे घर वाचिवले असते. मी टर्ॉयचे पतन एकदा तर पािहलेच 
आहे. आिण आप या नगरीवर दुसऱ्याच्या कबजा झालेला पाहूनसु ा मी एकदा िजवतं रािहलो आहे. पुरे 
झाले तेवढे–खरे हणजे वाजवीपेक्षा जा तच झाले! मी असा हा पडून आहे त च तु ही माझा िनरोप घ्या रे, 
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मी माझ्या मागार्ने मग माझ्या मृत्यचूा वधे घेईन. तेवढी दया शतर् ूमाझ्यावर करील. त्याचें िवचार लुटीवर 
किदर्त झालेले असतील. माझ्या अंत्यिवधीचे हणाल तर–त्याला मुकणे ही ावी लागणारी ती एक क्षुदर् 
िंकमतच हणायची. कारण देवाचं्या िपत्याने व मानवाचं्या राजाने मला त्याच्या वजर्ाच्या वादळी झंजावाताने 
भग्न के यापासून आिण त्याच्या अग्नीने दग्ध के यापासून त्याच्या अवकृपेत मी यातना भोगीत आहेच. माझे 
आयु य अकारण इतकी वष लाबंिवले गेले आहे.” ते असे दृढ िन याने बोलले, आिण त्यानंा आ ही 
िवचलीत करू शकलो नाही. मग आ ही, माझी पत्नी केर्ऊसा, त्यानंा पुनः पुनः िवनिवले. त्यानंी–आमच्या 
कुल मुखाने, वतःबरोबरच आमच्याही साऱ्या आशा अशा रसातळापयत खेचण्याचे व नातही आणू नये, 
आिण तसे करून आमच्यावर कोसळले या नाशाचे पारडे अिधक जड करू नये.” पण तरीही त्यानंी 
नकारच िदला. ते आप या जागचे हलेनात आिण आपला हेकाही सोडीनात. 

 
अित िनराश होऊन केवळ मृत्यचूी मनीषा धरीत मी माझ्या श ाकंडे पुनः िनघालो, कारण मी दुसरे 

काय करू शकत होतो? आिण दुसरा कोणता पयार्य माझ्यापुढे होता? मी हणालो : ‘बाबा मी घर सोडून 
आिण तु हाला एकटे टाकून जाईन असे तु हाला खरोखरीच वाटत होते काय? िपत्याच्या मुखातून असला 
दाहक िवचार बाहेर पडू शकतो काय? या साऱ्या थोर नगरीतील काहीही वाचू नये अशी जर वगर् थ 
शक्तींची इच्छा असेल, जर तुमचा िनधार्र अिवचल असेल आिण तुमच्या वतःच्या आिण तुमच्या 
संबिंधताचं्या मृत्यनेू टर्ॉयवर कोसळले या िवनाशात भर घालण्याचा तुमचा हेतू असेल तर अशा मृत्यचेू दार 
सताड उघडे आहे. जो पुतर्ाची हत्या िपत्याच्या डो यासमोर करतो आिण नंतर वदेीवर िपत्याचा वध करतो 
तो पायरस, ायमच्या रक्ताच्या थारो यातून थेट इथे तात्काळ येईल. पण माझ्या नेहमयी माते तू माझे जे 
अग्नीपासून आिण श ापासून रक्षण करीत होतीस व मला वाचवनू नेत होतीस ते शतर् ुमाझ्या त्यक्ष घरात 
घुसून, ॲ कॅिनअस आिण माझे वडील आिण त्याचं्याबरोबर केर्ऊसा एकमेकाचं्या रक्तात, बळी पडलेले मी 
पहावते हणूनच की काय? िमतर्ानंो त्वरा करा! माझी श े आणा. परािजतानंा त्याचं्या जीवनाच्या अंतास 
सामोरे जाण्याचे आवाहन आहे. मला गर्ीकाकंडे परत जाऊ ा. पुनः एकदा रणागंणावर जाऊन मला लढू 
ा. आज सूड घेत यािशवाय आपण सारे मरणार नाही. 

 
मग मी माझे ख ग लटकव ूलागलो. डावा हात ढालीच्या पट् ात अडकवनू मी माझी ढाल 

पाठीवर ठाकठीक करीत होतो. परंतु मी घरातून बाहेर पडत असतानाच केर्ऊसा दारात उभी असलेली 
िदसली. ितने मला थोपिवले. माझ्या पायाला िमठी घालून आमच्या छो ा आयुलसला ितने त्याच्या 
िपत्यापुढे, माझ्यापुढे, धरले आकंर्दत ती हणाली : “तु ही जर मृत्युकडे जात असाल तर जे घडणार 
असेल त्याला सामोरे जाण्याकिरता आ हालाही तुमच्याबरोबर त्विरत घेऊन चला. परंतु तु ही पािहले या 
समरावरून तु हाला पुनः यु  करण्यात आप याला िवजयाची थोडी तरी आशा आहे असे वाटत असेल तर 
येथे आप या घराचे रक्षण करणे तुमचे आ  कतर् य आहे. नाहीतर तु ही आप या छो ा आयुलसला, 
तुमच्या िपत्याला आिण तु ही िजला एकदा आपली पत्नी हणून ि वकारलींत त्या मला कुणावर सोपिवणार 
आहात? 

 
“अशी माझी आळवणी ती मोठमो ाने करीत होती. ितच्या यिथत श दानंी सार घर िननादत 

होते. त्याचवळेी अचानक एक चमत्कार झाला. त्या दोन्ही दुःखी मातािपत्याचं्या चेहऱ्याचं्या मधोमध, आिण 
ज्या हातानंी त्यानंी त्याला धरले होते त्या हाताचं्या मधोमध त्या छो ा मुलाच्या डोक्यावरील टोप ाने 
पेट घेतला आिण दाहक नसलेली परंतु तेज वी अशी ज्वाला त्याचे मृदु केस चाटू लागली व त्याच्या 
भाल देशाभोवती खेळू लागली. घाबरून थरथर कापत आ ही धावलो, ज्वाला िवझिवण्याकिरता त्याचे 
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केस झटकले, आिण पाण्याने तो पिवतर् अग्नी शातं करण्यात आ ही यत्न केला. परंतु माझ्या विडलानंी 
आनंदभराने आपले डोळे तारकाकंडे वळिवले, आिण आकाशाकडे हात उंचावनू ते हणाले : “हे 
सवर्शिक्तमान ज्यिूपटर, जर ाथर्नेने तुझ्या इच्छेत बदल होत असेल तर आमच्याकडे एवढे एकदाच पहा. 
आ ही केवळ एकच ाथर्ना करतो, आिण आमच्या स मर्पालनाने जर तुझी थोडी कृपा आ ही संपादन 
केली असेल तर आ हाला तुझा कौल दे. आिण हे सुिचन्हच आहे अशी खातर्ी पटवनू दे.” त्या वृ  
राजपुरुषाचे बोलणे संपते न संपते तोच डा या बाजूला एकाकी िवजेसह मेघाचंा गडगडाट झाला आिण 
रातर्ीच्या अंधारातून एक मणशील तारा िनखळला आिण िद य काशरेखा उमटवीत वगेाने खाली आला 
व त्याने आसमंत उजळून टाकले. आमच्या घराच्या छपरावरून सरकत जाताना तो आ हाला िदसला. 
त्याच्या काशात र ते प  उजळले होते. आिण नंतर अजूनही तेज वी असलेला तारा इडा पवर्ताच्या 
अरण्यात िदसेनासा झाला. त्याचे मागे एक लाबं काशरेखा मातर् उरली होती. आिण दूववर अवतीभोवती 
गंधकाच्या धुराने लोट उठताना िदसत होते. माझ्या विडलाचें एव ाने समाधान झाले. ते वतः उठले 
आिण उध्वर्मुख होऊन त्यानंी आमच्या दैवताचंी ाथर्ना केली, आिण त्या पिवतर् ताऱ्याची पूजा केली.” आता 
काही माझी नाराजी नाही. माझ्या कुलदैवतानंो, आता मी तुमच्या आिण इनीआस, तुझ्या पाठोपाठ तु ही 
न्याल ितकडे येतो. आपले कुल वाचवा आिण माझ्या नातवाला सुरिक्षत ठेवा! हे पिवतर् सुिचन्ह तुमच्या 
भिव याचे िनदशर्क आहे आिण टर्ॉय आता तुमच्या सामथ्यार्वर िवसंबनू आहे. आिण मुला माझ्याब ल 
िवचारशील तर मी माघार घेतो. तुझ्या बरोबर जायला मी अनुमती देतो.” 

 
“माझ्या विडलाचें बोलणे संपले, परंतु आता नगरीतून अग्नीची चडं गजर्ना आमच्या कानावर 

आली, आिण भडकत्या ज्वालानंी अग्नीच्या झ या अिधक जवळ आण या, “ठीक आहे बाबा.” मी 
हणालो. “माझ्या माणसानंा तु हाला माझ्या पाठीवर उचलून ठेव ू ा. माझे खादें तुमच्याकिरता िस  
आहेत. या ेमभाराचे मला ओझे होणार नाही. आप या दैवात काहीही असो, संकट आिण मुक्ती सवर् 
सारखीच वाटून घेऊ. आयुलसने माझ्या बाजूने चालावे, आिण माझ्या पत्नीने आमच्या पाठोपाठ सुरिक्षत 
अंतरावरून चालावे, आिण आता तु ही बाकीचे, माझ्या सेवकानंो, मी काय सागंतो इकडे लक्ष ा. नगरीतून 
बाहेर पड याबरोबर एक छोटी टेकडी लागते. ितच्यावर िसरीसचे ाचीन ओसाड मंिदर आहे. 
त्याच्याजवळच आप या पूवर्जानंी िकत्येक वष पूिजलेला एक जुनाट साय स वृक्ष आहे. िनरिनरा या 
मागार्ंनी जाऊन आपण तेथे भेटू, बाबा, तु ही आप या पूवर्जाचंी गृहदैवते, आपली पिवतर् िबरुदे घ्या. मी 
रणधुमाळीतून सरळ इकडेच आलो. माझ्या हातावर अजूनही ताजे नुकतेच साडंलेले रक्त आहे आिण 
िजवतं झऱ्यात हात धुत यािशवाय मी देवतानंा पशर् केला तर पाप लागेल.” असे हणून मी ओणावलो व 
माझ्या मानेवर व खां ावर िंसहाचे लालसर तपिकरी कातडे पिरधान केले. नंतर मी माझा भार खां ावर 
घेतला. माझ्या छो ा आयुलसने आपली बोटे माझ्या उज या हातात गुंफली व आपली छोटी पावले 
जवळजवळ टाकीत तो आप या िपत्याबरोबर चालू लागला. केर्ऊसा मागून येत होती. अंधाराच्या छायेतून 
लपतछपत आ ही असे पुढे गेलो. आतापयत श ानंा पाहून िंकवा माझ्यावर चाल करून येणाऱ्या गर्ीकानंा 
पाहूनही मी अगदी िनभर्य रहात होतो. पण आता मातर् माझ्या पाठीवरील भाराला व त्याच माणे 
माझ्याबरोबर चालणाऱ्या सवगं ाला ध ा पोचेल हणून मी इतका घाबरलो होतो की वाऱ्याचं्या 
झुळुकीचेही मला भय वाटत होते. व िंकिचत आवाजनेही मी दचकत होतो. 

 
लवकरच मी नगरवशेीजवळ पोहोचलो आिण आपला सगळा मागर् काटून एकदाचे सुरिक्षत 

पोहोचला असा मी िवचार करीत असतानाच एकाएकी पाठीमागून जलदीने येणारा पदरव ऐक यासारखा 
वाटला. अंधारातून दूरवर पहात माझे वडील ओरडले. “मुला, मुला जीव वाचवायचा असला तर लवकर 
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पळ काढ! शतर्ू जवळ येत आहेत; त्याचं्या चमकत्या ढाली आिण लखलखणारी ॉंझची िचलखते मला 
िदसत आहेत.” नंतर माझ्या िंचतेच्या आिण धावपळीच्या भयंकर ताणामुळे कुठ यातरी अदय शक्तीने माझे 
भान िहरािवले. कारण मला माहीत असलेले र ते सोड यानंतर मी वाट चुकलो आिण काहीही खाणाखुणा 
नसले या देशातून धाव ू लागलो, ते हाच—फारच भयंकर गो  घडली–दारुण दुदवाला ितला 
माझ्यापासून िहरावनू घ्यायचे होते हणून की काय, माझी पत्नी केर्ऊसा धावायची थाबंली की ती वाट 
सोडून चुकून भलतीकडेच गेली की थकून कुठे खाली पडली आ हाला काहीच कळले नाही; परंतु 
आ हाला ती पुनः िदसली नाही एवढे मातर् खरे! कारण ितची आमची चुकामुक झाली ते हा मी एकदाही 
ितच्याकिरता मागे वळून पािहले न हते आिण िसरीसची िजथे पुरातन कालापासून उपासना होत असे त्या 
जागृत थानी, त्या टेकडीजवळ येईपयत ितचा िवचारही माझ्या मनात आला न हता. ितथे जे हा शवेटी 
आमची सवर् मंडळी एकतर् आली ते हा समजले की फक्त तीच तेवढी आली न हती. आिण पुरते काही 
लक्षात येण्यापूवीर्च, ितच्या पतीला, पुतर्ाला आिण ितच्या िमतर्ाला ती कायमची अंतरली. 

 
त्या भयानक धक्क्याने मी वडेा झालो, त्येक देवतेची मी िनभर्त्सना केली. आिण सबंध 

मानवजातीला मी िश याशाप िदले. टर्ॉयच्या सबंध सत्यानाशात घडलेली दुसरी कोणतीही घटना माझ्या या 
हानीइतके माझे दय िव  करून गेली नाही. मी माझ्या सवगं ावर ॲ कॅिनअस, अँकायिसस आिण 
आमची टर्ोजन दैवते सोपिवली. त्याना एका नागमो ा दरीत लपवनू मी टर्ॉयला परतलो. माझी 
लखलखती श े मी पुनः धारण केली. त्या सवर् साहसातून पुनः एकवार जाण्याचा मी िनधार्र केला होता. 
आिण त्येक संकटास पुनः एकदा सामोरे जाऊन आले या सवर् वाटानंी शोध घेत घेत पुनः टर्ॉय नगरीत 
परत जायच मी ठरिवले. 

 
अंधारात माझे मागर् लक्षपूवर्क न्याहाळीत आिण त्याचं्या मागून मागून जात थम मी नगरतटातील 

ज्या काळोख्या वशेीतून आ ही बाहेर पडलो होतो ितथे गेलो. मला सतत एक कस यातरी भयावह 
समीपत्वाची जाणीव होती. आिण त्या िनतातं िनः त धतेनेच मी भयभीत झालो होतो. कदािचत ती घराकडे 
परत गेली असेल– हणून मी घराचा मागर्ही अनुसरला. गर्ीक त्यात मो ा जमावाने घुसले, आिण सवर् 
वा तु आता त्याचं्या ता यात होती. सवर् संपले होते. वाऱ्याने सवर्भक्षक अग्नी उंच छपरावर पसरिवला होता. 
ज्वाला त्याच्यावर झेपावत होत्या, आिण त त धूर आकाशात थैमान घालत होता. मी पुढे गेलो आिण 
बालेिक यावरील ायमच्या ासादात पुनः गेलो, ितथे त्या िनमर्नु य कोरीव तंभाच्या रागंामधून त्याच 
कामासाठी खास िनयुक्त केलेले िफनीकस आिण भयंकर िदसणारा युिलसीझ जूनोच्या रक्षणाखाली 
लुटीवर पहारा करीत होते. अग्नीच्या भ य थानी पडले या टर्ॉयच्या सवर् मंिदरातूंन लुटले या खिजन्याची 
रास इथे रचली होती. देवताचं्या नैवे ाची मेजे, मिदरेचे िम ण करण्याचे जड सोन्याचे चषक, आिण 
लुटलेली व े तेथे होती. भयभीत मुले आिण त्याचं्या माता जवळच लाबं रागंा करून ित त होत्या. अंधारात 
मो ाने हाक घालण्याचाही धोका मी पत्करला. दुःखाितशयाने मी केर्ऊसाचे नाव पुनः पुनः यथर् पुकारीत 
मी माझ्या हाकानंी र ते दुमदुमिवले. आिण नंतर याकूळ होऊन आिण डो यापुढे कुठलीच ध्येयिस ी 
मुळीच िदसत नसताना नगरातील इमारतींमधून मी माझा शोध चालिवला असताना माझ्या डो यासमोरच 
केर्ऊसाचा छायादेह कट झाला. िंजवतपणाहूनही मृत्यतू जा त उंच िदसणारी ितची िवषण्ण छाया पाहून 
मी िथजून गेलो. माझे केस ताठ झाले. आिण माझा आवाज घशातच गोठला. ती माझ्याशी बोलली आिण 
ितच्या श दानंी माझे दुःख शमले. “ि य नाथ, तु ही अथर्हीन दुःखाच्या आधीन का होता? जे घडले ते 
ई री संकेताचा भाग आहे. कारण न्यायनीतीची आिण उंच ऑिंलपसवरील सवार्िधपतीची तु हाला तुमच्या 
वासात केर्ऊसाला टर्ॉयपासून दूर घेऊन जाण्याची मनाई आहे. दूर अ ात देशात जाण्याकिरता तु हाला 
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अनंत सागरातून मागर् काढायचा आहे. िजथून िलिडअन टायबरची संथ धारा समृ  कुरणामंधून वाहत 
असते आिण जेथील पुरुष बलवान असतात त्या पि म भमूीवर तु ही पोहोचाल. ितथे सुख आिण राज्य 
आिण िववाहयोग्य रा ी तुमच्या भिवत यात आहे. तु ही एकेकाळी िजच्यावर ेम केलेत त्या केर्ऊसासाठी 
आलेले अ ू पुसून टाका. कारण मी डाडर्नस वशंातील व वगीर्य हीनसची कन्या अस यामुळे डोलोिपअन 
िंकवा पायरमीडॉन घराण्याचे औ त्य मला सहन करायचे नाही, िंकवा ज्या ि याचें पुतर् गर्ीक आहेत त्याचें 
दा य मला करावयाचे नाही. सवर् देवताचंी थोर माता मला टर्ॉयभमूीच्या सरह ीतच ठेवीत आहे. आता मी 
येते. आिण आप या उभयंताच्या असले या मुलाचे ेम जतन करा!” मला रडू कोसळले. आिण मला 
ितच्याशी खूप बोलयचे होते; तरीपण एवढेच बोलून ती माझा त्याग करून वातावरणात िवलीन झाली. ती 
िजथे उभी होती ितथे तीन वळेा मी ितच्या मानेभोवती हात गुंफण्याचा यत्न केला; परंतु ितन्हीवळेा माझे 
करपाश िरतेच रािहले आिण ती छाया माझ्या हातून िवरल वाऱ्यासारखी िंकवा िवतळून जाणाऱ्या 
व नासारखी िनसटून गेली.  

 
रातर् उलटून जात असताना मी माझ्या सहकाऱ्याकंडे परतलो, आिण त्याचंी संख्या नवीन आले या 

मो ा जमावाने वाढलेली पाहून मला आ यर् वाटले; माता, पती, तरुण पुरुष मातृभमूीला पारखे 
होण्याकिरता दीनवाणे होऊन एकतर् आले होते. सागरापिलकडील माझ्या िनवडीच्या कोणत्याही भमूीला 
मी त्यानंा घेऊन जाव ेया एकाच िनधार्राने भोवतालच्या देशातून ते तेथे आले होते, आिण आपले सवर् िव  
त्यानंी आप याबरोबर तयार ठेवले होते, इडा पवर्ताच्या िशखराजवळ, उतरणीवर आता भात तारा उगवत 
होता. येऊ घातले या िदवसाचा तो सूचकच होता. नगरीचे त्येक वशे ार गर्ीकाचं्या ता यात होते व 
त्यानंी रोखून धरले होते. ितथून सुटकेची आशाच न हती. हताश होऊन मी माझ्या विडलानंा उचलले 
आिण पवर्ताकडे चालू लागलो. 
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सगर् ितसरा 
 

इनीआसचे कथन– वासवणर्न 
 
जरी अिधक चागंले दैव लाभाव ेअशी त्याचंी योग्यता होती तरी आिशयाई सा ाज्य आिण ायमचा 

राजवशं उलथून पडावा अशी वगर् थ शक्तीमान देवाचंी आ ा होती. वैभवशाली इिलअमचा पाडाव झाला 
होता आिण नेपच्यनूच्या सवर् य यावत टर्ॉयचे धुमसते अवशषे भमूीवर उरले होते. ई राच्या आ ेने आ हा 
वाचले या गृहहीनानंा जगाच्या पाठीवर आसऱ्याकिरता वसाहती नसलेली भमूी शोधणे भाग पडत होते. 
हणून दैव आ हाला कुठे नेणार आहे व आ हाला कुठे वसती करू देणार आहे याची काहींच क पना 
नसताना आ ही ि िजअन इडाच्या पायथ्याजवळील टेक ाचं्या बाजूच्या ॲन्टॅनडर्ॉस या नगराच्या 
खालच्या बाजूस जहाजे बाधंण्यास ारंभ केला. आ ही आमची सवर् मंडळी एकतर् केली. उन्हा याच्या 
आरंभालाच आमचे मुख अँकायिसस यानं आमच्या दैविनयोिजत सफरीवर िनघण्याचा आगर्ह धरला. 
माझ्या मातृभमूीचा िकनारा, त्यावरील िनवाऱ्याच्या जागा आिण ज्यावर टर्ॉय पूवीर् उभे होते ते सखल भू देश 
हे सवर् मी सा ू नयनानंी सोडले. गहृहीन होऊन माझ्या साथीदारासंह, माझ्या मुलासह, छो ा 
गृहदैवतासंह व माझ्या वशंाच्या महान दैवतासंह मी अफाट सागरावर थान ठेवले. 

 
टर्ॉयपासून थो ाच अंतरावर मासर्च्या आिधपत्याखालची भमूी आहे तीवरील सखल रंुद देशात 

थेर्िशअन शतेकऱ्यानंी लागवड केली आहे. पूवीर् चडं तापी राजा लायकगर्सने तेथे राज्य केले होते. फार 
पूवीर्पासून या राज्याचे टर्ॉयशी मतैर्ीचे घिन  संबधं होते आिण टर्ॉयच्या वैभवाच्या काळात तर कौटंुिबक 
संबधं होते. याच भमूीकडे मी आमची गलबते हाकारली, आिण जेथे िकनारा वकर्ाकार होतो ती जागा 
आमच्या न या नगराच्या िंभती बाधंण्याकिरता िनवडली, या नगरीला माझ्याच नावावरून इिनअडी हे नाव 
ायचे मी ठरिवले, परंतु दैव माझ्या या कायार्स ितकूल होते मी माझी माता हीनस आिण वगर् थ 
दैवताचंा अिधपती व माझ्या वीकृत कायार्वर अनुगर्ह करतील अशा देवता याचं्याकिरता य  करीत होतो. 
समुदर् िकनाऱ्यावर मी एका उम ा बलैाचा बळी देण्याची िस ता करीत होतो, ितथे जवळच जिमनीवर एक 
उंचवटा होता, त्याच्या वरच्या भागावर कॉनलची दाट वाढ झाली होती व मटर्लच्या काटेरी देठाचंी दाट 
जाळी झाली होती. मी ितथे वर गेलो आिण वदेीवर पसरण्याकिरता पाने िमळवण्यासाठी ही िहरवी झुडपे 
जिमनीतून उपटण्याचा मी यत्न केला. ितथे एका भयानक आिण आ यर्कारक चमत्काराला मला त ड 
ाव ेलागले. कारण जे पिहले झुडुप मी मुळापासून जिमनीतून उपटण्याचा यत्न केला, त्यातून काळपट 
रक्तिंबदू िझरपू लागले; त्या का या िंबदंूनी भमूी डागळली. माझ्या अंगातून एक थंड िशरिशरी चमकून  
गेली; भयाने माझे रक्त गोठ यासारखे झाले पण तरीही मी यत्न चालू ठेवला. या रह याचे कारण 
शोधण्याच्या उत्सुकतेने मी ितकार करणारे दुसरे झुडुप खेचले. परंतु पुनः त्याच्या सालीतून काळपट रक्त 
वाहले. अशा तऱ्हेने अत्यंत आ ययर्चिकत होऊन या भागातील थळदेवताचंी आिण थेर्िशअन भमूीवर राज्य 
करणाऱ्या िपता मासर्ची मी ाथर्ना केली. आिण या दुःि न्हाच्या अशुभ आशयाचे क याणात रुपातंर करावे 
अशी याचना केली. माझ्या गुडघ्याने वाळूवर जोर लावनू मी माझ्या ितसऱ्या यत्नात बुडख्याशंी अिधक 
ताकदीने झगडलो. आिण नंतर–त्याचा उ ार करण्याचे धाडस मी करंू का माझ्या ओठानंा खीळ घालंू? 
– त्या उंचव ाच्या तळातून एक दीनवाणे िव हळणे आिण एक मानवी आवाज माझ्या कानावर आला. 
“इनीआस, तू एका गरीब िबचाऱ्या यिथताला का िविछ  करीत आहेस? माझे इथे दफन झाले आहे. मला 
आणखी घायाळ करू नकोस व तुझे सत् वृ  हात पापाने कलंिकत करू नकोस. मी काहंी परका नाही. 



 

अनुकर्मिणका

मीही टर्ॉयमध्ये जन्मलो आहे. आिण जे हा या देठानंा अपाय केला जातो ते हा त्यातून िठबकते ते माणसाचे 
रक्त असते. या लोभी िकनाऱ्यापंासून व रानटीं देशातून िनघून जाण्याची त्वरा कर. मी पॉलीडोरस आहे. 
भा याचं्या लोखंडी अणकुचीदार वषार्वात मृत्यनेू माझ्यावर मात केली आिण हणून भा यासारखी वन पती 
माझ्या देहावर उगवली आहे.” 

 
“या उद्गारामुळे माझे मन अिनि तता व भयाने खचले. या धक्क्याने मी तंिभत झालो; माझे केस 

ताठ झाले, आिण माझ्या कंठातून श द फुटेना. टर्ॉयच्या निशबी दीघर् वढेा आहे, असे दुदवी ायमच्या 
लक्षात आ यानंतर व टर्ॉयच्या शौयार्वरील त्याचा िव ास ढळू लाग यावर त्याने गु तपणे चडं सुवणर् 
संचयासह पॉलीडोरसला थेर्सच्या राजाच्या हवाली केले होते. आिण खरोखरच जे हा टर्ॉयचे सामथ्यर् 
कोसळले, आिण त्याचे वैभव न  झाले ते हा हा राजा िवजयी ॲगमे नॉनला िमळाला. आिण त्याने सवर् 
िविदत नीतीदंडक झुगारून िदले. पॉिलडोरसचा खून केला व सुवणर् िहरावनू घेतले. असे कोणतेही दु  
कमर् नाही की जे करं ा सुवणार्िभलाषेने ेिरत झालेला माणूस करू शकणार नाही. माझी गिलतगातर्ता 
हालचाल करण्याइतकी कमी झा यावर मी माझे काही सोबती टर्ॉयचे नेते,—अथार्त त्यामंध्ये माझ्या 
विडलाचंा समावशे होता. त्यानंा एकीकडे घेतले व त्यानंा त्या चमत्कारािवषयी सािंगतले आिण त्याचंा 
त्यावरील अिभ ाय िवचारला, ‘ही दु  भमूी तात्काळ सोडावी, जेथे आितथ्यधमार्ला कलंक लागलेला होता 
त्या भमूीशी सवर् संबधं तोडावते आिण वारा नेईल ितकडे वाऱ्याबरोबर आपली गलबते हाकारावीत असा 
सवार्ंनी एकमताने आगर्ह धरला, हणून आ ही पॉलीडोरसचे पुनः दफन केले. त्या उंचव ावर मातीचा 
ढीग केला. इहलोकात वावरणाऱ्या भतूात् याचं्या नावं ेएक वदेी उभारली, व ितच्यावर दुःखसूचक काळी 
शोकव े व साय सच्या मृत्युसूचक का या फां ा पसर या. इिलअमच्या ि या रीती माणे केस मोकळे 
सोडून जवळच उ या रािह या. नंतर आ ही उ ण दुधाची फेसाळलेली भाडंी व बळीच्या पिवतर् रक्ताच्या 
कु याचंा नैवे  दाखिवला; आिण या माणे त्याच्या आत् यास त्याच्या समाधीत िचरशातंी लाभावी हणून सवर् 
िवधी केले व आमचे आवाज उंचावनू आ ही िनरोप घेतला. 

 
अनुकूल समुदर् भरवशाचा आहे असे िदस याबरोबर वाऱ्याने सागर स  झा यावर व वाऱ्याच्या 

कुजबुजीने आ हास सागरावर पाचारण के यानंतर माझे सोबती समुदर् िकनाऱ्यावर जमले. व त्यानंी आमची 
गलबते सागरात लोटली. आ ही आमच्या िनवाऱ्याच्या जागेतून बाहेर पडलो आिण गलबते मागर् थ 
झा यावर ती भमूी आिण ितची नगरे मागे पडली दूर सागरात डेलॉस नावाचे एक पिवतर् बेट आहे, त्यावर 
व ती करणाऱ्या लोकावंर िनरीडची माता व एिजअन नेपच्यनूची फार ीती आहे. त्या धनुधार्री देवाला हे 
बेट िकनाऱ्या िकनाऱ्यावरून भरकटत असलेले आढळले. ती त्याची जन्मभमूी अस यामुळे आप या 
आईवरील िन ेने त्याने ते मायकॉनॉस व गायारॉसला साखळदंडाने जखडून टाकले. सागराचं्या लाटाचंा 
िधःकार करण्याचे सामथ्यर् असलेली ि थर भमूी त्याने माणसाचं्या वसतीकिरता िनमार्ण केली. मी आता 
डेलॉसच्या िदशनेे िनघाली होती आिण आमच्या िशणले या खलाशानंा तेथील बंदरात सुरिक्षत व सुखकर 
असा आ य िमळाला. आ ही िकनाऱ्यावर उतरलो व त्या ॲपोलोच्या नगरीस वदंन केले. ॲिनअस हा 
ॲपोलोचा पुरोिहत त्याच माणे तेथील राजाही होता. त्याने त्याच्या म तकावर बे वृक्षाची पिवतर् पाने व 
िशरोबधं धारण केले होते. तो आ हास भेटण्याकिरता आला व त्याने ॲन्कायिससला आपला जुना िमतर् 
हणून ओळखले. आ हास आपले अितथी मानून त्याने आमच्याशी ह तादंोलन केले, आिण आ ही 
ासादाकडे चालत िनघालो. भिक्तभावाने मी त्या ाचीन िशलामंिदरात वशे केला व ाथर्ना केली; 

“ॲपोलो! आ हाला वतःची भमूी दे, आ ही आता थकलो आहोत, आ हाला िचरंतन िटकणारी तटबदंी 
असलेली नगरी दे. व तेथे आमच्या रक्ताचा वशं नादूं दे. आमच्याकिरता एखादा नवा बालेिक ा िमळू दे. 



 

अनुकर्मिणका

आिण गर्ीकापंासून व िनदर्य ॲिकलीझपासून वाचिवलेले अविश  टर्ॉय हणून त्याचे यापुढे रक्षण कर. 
आमचे नेतृत्व कोण करणार आहे? आ ही कोठे जाव ेअसा तुझा आदेश आहे? आ ही कुठे वसती करावी? 
आमचे तू िपतृदैवत हो; तुझा मनोदय आ हास सागं आिण तू आमच्या अंतःकरणानंाच त्यक्ष कौल दे.” 

 
“माझी ाथर्ना संपण्यापूवीर्च एकाएकी सवर् सृ ी, देवाच्या मंिदराचे वशे ार आिण त्याचा बे वृक्ष 

थरथर यासारखे झाले, िजच्यावर आ ही उभे होतो ती सवर् टेकडीच हलत अस यासारखी िदसली. अंतर्
मंिदर खुले झा यासारखे िदसले व आतील पचंरसी धातूची कौल लावण्याची ितवई गजूर्न बोल याचा भास 
झाला. आ ही िवनीत झालो आिण लोटागंण घातले. आमच्या कानावर आवाज आला.” हे सहनशील 
डाडर्न हो, िजच्यातून तु ही जन्मलात ती तुमच्या पूवर्जाचंी भमूी. तु ही ितच्याकडे परत यावर तु हाला 
वात्स याने दयाशी घेऊन तुमचा वीकार करील. तुमच्या ाचीन मातृभमूीचा तु ही शोध करा. या भमूीत 
इनीआसचा वशं त्याचे पुतर्पौतर् आिण त्याचें वशंज ितर्खंड पथृ्वीवर राज्य करतील. अपोलोच्या या वचनामुळे 
आमच्यामध्ये हषार्चा क ोळ उसळला व खूपच मोठी खळबळ उडाली. ॲपोलोस अिभ ेत असलेले हे 
तटबदंी असलेले, िजथे मंती करणारे आ ही आमच्या ाचीन मातृभमूीस परताव ेअसा आदेश झाला ते 
नगर कुठले असावे याचा आ ही िवचार करू लागलो. मग जुन्या गो ी आठवीत, आमच्या पूवार्पार रुढींचा 
माझ्या विडलानंी िवचार केला. ते हणाले : हे टर्ोजन सरदारानंो, मी काय सागंतो ते ऐका आिण तुमचे 
आशा थान कुठे आहे, ते जाणून घ्या. समुदर्ाच्या मध्यावर महा  जो हचे कर्ीट नावाचे एक बेट आहे, त्या 
बेटावर इडा नावाचा पवर्त आहे; आप या वशंाचा तो पाळणा आहे. कर्ीटचे रिहवासी शभंर मो ा नगरातून 
राहतात आिण ते ज्या भमूीवर राज्य करतात ितची कूस सुपीक आहे. आिण मी जे पूवीर् ऐकले ते मला ठीक 
आठवत असेल तर आपला मूळपुरुष ूसर ितथूनच गलबतातून टर्ॉयभमूीला आला, आिण तेथे त्याने 
त्याच्या राजधानीकिरता जागा िनवडली. कारण तोपयर्न्त इिलयम आिण टर्ोजनाचंा बालेिक ाही 
अि तत्वात न हता. लोक त्याकाळी खाली दऱ्यातूंन रहात होते. कर्ीटहूनच थोर माता िसबीली ितचे 
धमर्िवधी व इडा पवर्ताच्या अरण्यात ाँझचे झाजं वाजिवणारे कॉिरबटँस आले. आप या पूजािवधीतील 
उदा  िनःश दता, आिण आप या थोर देवतेच्या रथास जंुपलेली िंसहाची जोडी हा कर्ीटचाच वारसा आहे. 
हणून आता चला, देवाच्या आदेशाने दाखिवलेला मागर् आपण अनुसरू या. वायु देवतेला स  करून 
आपण नॉसॉसच्या राज्याकडे गलबते हाकारू. ज्युिपटरच्या कृपेने आपली सफर फार लाबंणार नाही. 
ितसऱ्या पहाटेस आप या गलबतानंा केर्टचा िकनारा िदसेल.” असे हणून त्यानंी वदेीवर यथोिचत भोग 
चढिवले. नेपच्यनूला एक बलै तसेच दुसरा दैिद यमान ॲपोलोला–वादळाच्या देवतेला काळी मढी व 
दयाळू पि म वाऱ्याचं्या अिधदैवतानंा पाढंरी मढी अपर्ण केली. 

 
कर्ीटचा राजपुतर् आयडोिमिनअस याला त्याच्या िपत्याच्या राज्यातून ह पार केले आहे, कर्ीट 

भमूीचा लोकानंी त्याग केला आहे व ितथे आ हाला कुणी शतर् ु भेटणार नाही व उलट आमच्या 
उपयोगाकिरता तयार मोकळी घरे आढळतील अशी वदंता वगेाने पसरली होती. आ ही डेलॉसचे बदंर 
सोडले व वगेाने समुदर्पयर्टनास िनघालो. सागराच्या सळसळत्या वाहातून नाना िकनाऱ्याजवळून िजथे 
टेक ाचं्या उतरणीवर डायोिनससच्या आनंदोत्सवाचा ज ोष चालतो त्या नॅकसॉसच्या पुढे गेलो. वळूेचे 
िहरवे बेट ऑिल हचे बेट मागे टाकले आिण सागरावर िवखुरलेली संगमरवरासारखी धवल पॅरॉस आिण 
सायक्लेड्सही मागे टाकली. आरो या ठोकणारे खलाशी चढाओढीने आप या कामात गकर्  होते. “चला, 
आप या पूवर्जाचं्या मातृभमूीस, कर्ीटकडे चला!” माझे सोबती एकमेकाला पुढे जाण्यास ोत्साहन देताना 
अशी साद घालीत होते. गलबताच्या िपछाडीकडून वारा वाहू लागला आिण आमच्या मागर्कर्मणास 
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सहा यभतू झाला. यथावकाश आ ही िजथे क्यरेूटीझ रहातात त्या ाचीन िकनाऱ्यावरील देशाला सुखरूप 
पोहोचलो. 

 
आ हाला जी नगरी वसिवण्याची उत्कंठा लागली होती ितच्या तटिंभतीच्या कामाला मी जोमाने 

सुरवात केली. मी ितला “परगमॅीआ” हे नाव िदले आिण माझ्या लोकानंाही ते आवडले. त्यानंी आप या 
न या घरावंर ेम करावे व आमच्या रक्षणाकिरता उंच गढी बाधंावी असे मी त्यानंा सािंगतले. लवकरच 
आमची गलबते िकनाऱ्यावर उंचव ाच्या कोर ा जागी नागंरून पडली होती. आमची तरुण मंडळी 
िववाह समारंभात आिण न या शतेावरील कामात मग्न होती. मी वतः नव ेकायदेकानू योजण्याच्या व घरे 
वाटून देण्याच्या कामात होतो; इतक्यात अक मात आकाशाच्या िवखारी भागातून कोसळले या एका 
काळजाचा ठाव घेणाऱ्या साथीच्या ह याने झाडे, िपके आिण माणसे नासून टाकली. मृत्य ू हे एकच त्या 
हंगामातील पीक होते. माणसे इतकी आजारी झाली की एकतर ती आप या बहुमोल ाणाला तरी मुकली 
िंकवा जागचे हलण्याचेही सामथ्यर् त्यानंा रािहले नाही. याध ताऱ्याच्या तापाने शतेे जळून नापीक झाली. 
रोपे वाळून गेली व रोगट िपकाने आमचे उपजीिवकेचे साधनच िहरावनू घेतले. मग माझ्या विडलानंी आ ही 
आलो त्या समुदर्मागार्ने परत आिर्टिजयाच्या ॲपोलो मंिदरास जाव ेआिण त्याच्या अनुगर्हाकिरता ाथर्ना 
करून आमच्या यातनाचंा कोणता शवेट त्यास मंजूर आहे, आमच्या या दुधर्र कायार्त आ ही सहा य कुठे 
शोधाव,े आिण आ ही कोणत्या वाटेने जाव ेहे िवचारावे असा स ा िदला. 

 
तो रातर्ीचा समय होता. सृ ीतील ाणीमातर् िनदेर्च्या पाशात िवसावले होते. परंतु मी िनिदर् त 

असता, िंभतीतील गवाक्षातून येणाऱ्या पूणर् चन्दर्ाच्या काशझोतात टर्ॉयच्या दहनाच्यावळेी मी बरोबर 
आणले या टर्ोजन देवताचं्या पिवतर् ितमा माझ्या डो यासमोर प  िदस या, आिण त्या माझ्याशी 
बोल या व त्याचं्या वचनानंी माझी िंचता हलकीं झाली. 

 
“हे पहा, ॲपोलोने वचे्छेनेच आ हाला तुझ्या शयनागाराकडे पाठिवले आहे तू िडिलयन 

आिर्टिजआला गेला असतास तर जी भिव य भािषते ॲपोलोने तुला सािंगतली असती, ती तो तुला आताच 
कथन करीत आहे. अग्नीने टर्ॉयचा नाश के यानंतर आ ही तुझ्या आिण तुझ्या सेनेच्या मागून येत आहोत; 
तुझ्या संरक्षणाखालीच तुझ्या आरमाराबरोबर आ ही उसळता सागर ओलाडंला. तुझ्या पौतर्ाचंी कीतीर् 
आ ही आकाशावरेी उंचव ूआिण तुझ्या नगराला सावर्भौमत्व देऊ. हणून तू नगरिभ ी िस  कर, तुझ्या े  
दैवताकंिरता भ य िंभती बाधं. तुझ्या िनवार्िसत जीवनातील दीघर् यत्नात कसूर करू नकोस, परंतु तुला 
तुझे वसती थान बदलले पािहजे. डेलॉसच्या अँपोलोने तु ही कर्ीटमध्ये थाियक हाव ेअशी आ ा कधीच 
केली न हती, आिण त्याने सूिचत केलेला िकनारा हा न हे. गर्ीक ज्याला हे पेिरआ, पि मभमूी हणतात 
असा दुसरा एक देश आहे. त्या ाचीन भमूीच्या बाहूत व सुपीक देशात सामथ्यर् आहे. ओनोिटर्अन हे 
तेथील रिहवासी होते. परंतु त्याचें वशंज त्याचं्या एका नेत्याच्या नावावरून त्या देशाला इटली असे 
संबोिधतात असे हणतात. इटली हेच आपले खरे घर आहे. डाडर्नस आिण दुसरा एक आपला वशं मुख 
आिण टर्ोजन रा टर्ाचा सं थापक इॲिसअस हे इटलीतूनच आंले होते. चल! उठ! आनंद मान! आ ही 
आणलेला संदेश, जो िनःसंशय सत्य आहे तो तुझ्या वृ  िपत्यास सागं. इटलीच्या भमूीचा आिण कोिरथस 
गर्ामाचा शोध घेत त्याला वास करू दे. िडक्टोच्या पवर्तावरील शतेे तु हास देण्यास ज्युिपटरचा नकार 
आहे. 
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या साक्षात्काराने व आमच्या देवताचं्या त्यक्ष आवाजाने मी ग धळलो होतो. हे काही केवळ व न 
असणे शक्य न हते. पु पमाला माळलेले त्याचें केस, बोलताना हलणारे त्याचे ओठ मला समोर त्यक्ष 
पिरचयाचे असे िदसत आहेत, असे वाटत होते. माझ्या अंगावर थंड घाम फुटला. मी िबछान्यातून दचकून 
उठलो, आकाशाकडे तळवे वर करून ाथर्नेसाठी हात उंचावले, आिण िनजर्ल म ाचे अध्यर् गाहर्पत्या 
अग्नीस अपर्ण केले. आपण आपले कतर् य केले या समाधानाने मग काय घडले ते ॲन्कायिसस यानंा मी 
जसेच्यातसे सािंगतले हळूहळू त्याचं्या लक्षात आले की वगेवगे या पूवर्जाकंडून िनमार्ण झाले या दोन 
कुलामंधे ग धळ झाला होता आिण त्याचं्या या चुकीमुळेच या भमूीच्या जुन्या परंपराचंा चुकीचा अन्वयाथर् 
त्यानंी लावला होता. “टर्ॉयच्या भिवत याचा भार वाहणाऱ्या माझ्या मुला, हे असे घडणार आहे याचे पूवर् ान 
*कॅसाडंर्ािशवाय कुणालाच न हते. आता मला आठवते ितच्या एका भिव यभािषताने आप या कुलाचे हे 
असे भिवत य कथन केले होते. आिण ितने आपले भिव यातील राज्य हणून हे पेिरआचा आिण इटलीचा 
पुनःपुनः नामो ेख केला होता. ‘परंतु टर्ोजन कधी हे पेिरआच्या िकनाऱ्यापयत वास करतील असे 
कुणाला वाटले होते?’ आिण कॅसाडंर्ाच्या भिव यकथनाकडे त्यावळेी कोण लक्ष देत होते? आपण ॲपोलोवर 
ा ठेव ूया, त्याच्या सूचना वीकारू आिण अिधक योग्य मागार्ने जाऊ या.” ते असे हणाले आिण त्याचं्या 

सूचना मानण्यात आ हा सवार्ंनाच अत्यानंद झाला. आ ही जसे थेर्स सोडून िनघालो होतो तसेच कर्ीटवरून, 
आमच्यापैकी फक्त थो ा लोकानंा त्या बेटावर मागे ठेवनू िनघालो. आ ही िशडे उभारली आिण आमची 
डौलाने उभार धरणारी गलबते त्या िवशाल सागरावरून वगेाने सरकली. 

 
खु या सागरावर आमची गलबते बरीच पुढे गे यावर दृ ीपथात कुठेच जमीन न हती; केवळ पाणी 

आिण आकाश िदसत होते; इतक्यात आमच्या डोक्यावर काळेकु  पजर्न्यवादळ उठले. त्याने वादळ आिण 
काळोख आणला आिण पाणी ढवळून अंधारून टाकले. लवकरच वाऱ्याने समुदर्ाचा पृ भाग घुसळून त्यावर 
चडं लाटा उठिव या. वादळाने उधळून लावलेली गलबते िवशाल सागरावर िवखुरली होती. ढगानंी 
सूयर् काश झाकून टाकला आिण अंधार आिण पाऊस यामुळे आकाश झाकंळून टाकले. पुनःपुनः ढग फुटून 
अलग होत होते आिण वीज चमकत होती. आमच्या िनयोिजत मागार्वरून आ ही भलतीकडे लोटले गेलो 
होतो. आिण लाटामंधून अंधपणे भरकटत होतो. माझ्या सुकाण्या पॅिलनरसु ा हणाला की आकाशाकडे 
पाहून िदवस आहे की रातर् हे तो सागं ूशकत न हता; आिण मध्य सागरात कोणत्याही खाणाखुणा नसताना 
तो गलबताची िदशा िनि त करू शकत न हता. तीन सबधं िदवस, खरे हणजे ते मोजणे अवघडच होते 
तरी— आिण िततक्याच तारकाहीन रातर्ी आ ही डो यात बोट घातले तरी िदसू नये अशा िनिबड अंधारात 
सागरावर भटकत होतो. (एका रातर्ी बाजूस पेलॉ स आिण मलॅीच्या गरजणाऱ्या खडकानंी आ हाला कैचीत 
पकडले होते. सागराइतकेच जिमनीनेही आ हाला धोक्यात घातले होते. आिण सतत कराल लाटानंी 
आ हाला झोडपले आिण पार िभजवनू काढले.) चौथ्या िदवशी आमच्यासमोर, दूर मागे पवर्तराजी आिण 
पुढे वळसे घेत वर जाणारा धूर असले या िकनाऱ्याचे आ हाला थमदशर्न लाभले. आमची िशडे िढली 
पडली आिण आ ही व ही मारण्यास सरसावलो. आमच्या हलकरानंी लगेच व ावर ताकद लावली; ते 
आप या व ानंी समुदर्ाचा िनळा पृ भाग मागे लोटीत होते व आप या जोरदार आघातानंी समुदर् फेसाळीत 
होते. 

 
सागरी अिर ातून वाच यावर िवशाल आयोिनअन समुदर्ातील टर्ॉफेिडसच्या िकनाऱ्यावर मला 

थम िनवारा सापडला. आता ही बेटे ि थर आहेत परंतु अजूनही त्यानंा या गर्ीकनावानेच संबोिधतात. 
त्याचा अथर् िफरती बेटे असा आहे. शतर्ूंना भयभीत करणाऱ्या सेलीनो आिण इतर हापीर्ंनी िफिनअसचा 
राजवाडा त्यानंा बदं झा यापासून आिण त्याचंा पाठलाग करणाऱ्याचं्या भयाने त्या िजथे पूवीर् अ गर्हण 
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करीत असत ती मेजे त्यानंी सोडून िद यापासून, ही बेटे त्याचें िनवास थान झाली होती. हापीर्हून अिधक 
भयानक दुसरा अितमानव नाही. ई री कोपाचा आघाताही कधी त्याचंा इतका कूर्र न हता. आिण 
ि टकसच्या* जलातून इतका दुसरा दृ  राक्षस कधी वर आला न हता. युवतीचे मुख असलेले ते पक्षी 
आहेत व त्याचं्या उदरातून दुगधीयुक्त वाह वाहत असतो. त्याचं्या हातानंा ती ण नख्या असतात व त्याचंी 
मुखे भकेुने सतत िफकटलेली, वखवखलेली असतात. 

 
तो तुझ्याबरोबर होता.... त्याला त्याच्या हरपले या आईची आठवण होते काय? इनीआस त्याचा 

िपता आहे आिण हेक्टर त्याचा काका होता हे त्याला माहीत आहे काय? आिण या जाणीवनेे आतापासूनच 
त्याच्यामध्ये पौरुषसुलभ गुणाचंा आिण पुरातनकाळीच्या कड या बाण्याचा संचार होतो काय. 

 
“ती माझ्यावर नाचंी ही सरब ी करीत होती आिण यथर् दीघर् हंुदके देऊन शोक करीत होती 

एव ात ायमचा राजपुतर् हेलेनस वतःच अनेक अनुचरासंह नगर तटबदंीकडून चालत आला. आप या 
भाऊबदंाचंी ओळख पटून त्याला आनंद झाला आिण त्येक श दाबरोबर अ ू ढाळीत, बोलत, आ हाला तो 
वशेीकडे घेऊन गेला. पुढे चालत असतानाच हे छोटे टर्ॉय, टर्ॉयच्या जुन्या बालेिक यासारखा िदसावा 
असा बाधंलेला बालेिक ा व झॅन्थस नावाचा पाण्याचा कोरडा खंदक मी ओळखला, आिण मी केइअन 
वशेीच्या उंबर ाला नम कारसु ा केला. 

 
‘इतर टर्ोजनही या नगराच्या आदराितथ्यात सहभागी होण्याकिरता आनंदाने मला येऊन िमळाले. 

श त, तंभावर उभारले या दालनात राजाने त्याचें वागत केले. एका चौकात सुवणर्पातर्ात भोजन 
वाढले होते. आिण त्याचं्या हातातील चषकातून त्यानंी बकॅसच्या वरदानाचे (म ाचे) अध्यर् सोडले.’ 

 
‘िदवसा मागून िदवस गेले, आिण आता वाऱ्याने आमच्या िशडानंा पाचारण केले, दिक्षणवाऱ्याने 

आमची िशडे भरली आिण फुगली. आिण हणून भिव यकथन करण्याची िस ी असले या हेलेनसशी मी 
बोललो आिण त्याला न केले. “हे टर्ोजनपुतर्ा, तू वगर् थदेवाचं्या संकेताचंा अन्वयाथर् लावतोस. 
अपोलोच्या सामथ्यार्चे सत्य वरूप तू जाणतोस, पचंरसी ितवया तुला माहीत आहेत. क्लॅरॉस येथील त्याचे 
बे वृक्ष, तारकाचंी गित, प याचें बोलही तू जाणतोस, त्याचंी उ ाणे भिव य कसे सुचिवतात हे तुला माहीत 
आहे. मग तू मला सागं, त्येक धमर्कृत्य मी भािवकपणे करीत अस यामुळे माझ्या सागर मणािवषयी 
माझ्या मनात बरीच आशा िनमार्ण केली आहे. हापीर् सेिलनोिशवाय त्येक दैवी संदेशाने अगदी पूणर् 
अिधकारवाणीने मला दूर देशात इटलीकडे गलबते हाकारून पुढचा मागर् कर्मण्यास ेरणा िदली आहे. 
हापीर्ंनी मातर् माझ्यावर होणाऱ्या दारुण कोपाचे भािकत केले आिण–उ ेख करणेही पािवत्र्यभगंाचे पाप 
आहे–भयंकर घटना–दु काळातून अनथर् याचे भिव य वतर्िवले आहे. हणून िवचारतो, मी मुख्यतः कोणते 
धोके टाळावते? आगामी भयंकर िद यातून मला कोण सुरिक्षतपणे मागर्दशर्न करेल? 

 
“यावर हेलेनसने थम बलै िविधपूवर्क बळी िदले, आिण ाथर्ना करून देवाचंा अनुगर्ह संपादन 

केला. नंतर त्याने आप या अिभिषक्त म तकावरील बधं सैल केले आिण दैवी शक्तीने अंगात संचारले या 
अत्युत्कट उन्मादात त्याने मला हाताला धरून फीबस अपोलोच्या दारी नेले. नंतर तो पुरोिहत अस यामुळे 
आप या भािवत ओठातून त्याने भिव यकथन केले, ‘ हीनसपुतर्ा, अितमानवी शक्तीच्या अनुमतीनेच तू 
सागारो ंघन करीत आहेस हे प  आिण िनि त आहे, देवािधपतीने िनयतीचा तसा वाटाच तुझ्या पदरी 
टाकला आहे. तशीच िदशा घटनाचं्या गतीला तो देतो, भिव याच्या इितहासाची पाने तो तशीच उलगडतो. 
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अनेक सत्यातील काही थोडी मी माझ्या श दातूंन तुला सागेंन. त्यामुळे परक्या सागरावरून तुला अिधक 
सुरिक्षतपणे संचार करता येईल, आिण इटलीच्या बदंरात िनवातं आसरा िमळिवण्यात तू यश वी होशील. 
उरले या बाबतीत एकतर देवता हेलेनसला काही कळू देत नसा या, िंकवा सटॅिर्नअन जूनो त्याला 
भिव यकथनाला ितबधं करीत असावी. हणून थमतः हे सागंतो की इटली आता सरळ त्याच्या एखा ा 
बदंरात गलबते हाकारण्याइतका जवळ आहे असे तू अ ानाने मानीत आला आहेस. परंतु तुझ्यापासून 
इटली अजूनही फार दूर असून, सागरावरून व िकनाऱ्यालगत दूरवर पसरले या देशावरून तू अनेक 
िदवस वास करशील ते हाच तू ितथे पोहोचणार आहेस. आिण सुरिक्षत भमूीवर तू तुझे नगर वसिवण्यापूवीर् 
तुला रथम िसिसलीच्या समुदर्ात क ाने व ही मारली पािहजेत; इटलीचा क्षारसमुदर् तुझ्या गलबतानंी 
उ िघला पािहजे, व नरक सरोवरे व सरसीचे एिअअन बेट पार केले पािहजे. आता मी तुला एक संकेत 
सागंतो तो तुझ्या मनात प ा िंबबू दे आिण त्याची आठवण राहू दे; एका अत्यंितक िंचतेच्या क्षणी, तुला जेथे 
एक दूरच्या नदीच्या वाहाजवळ, िकनाऱ्यावरील सदापणीर् ओक वृक्षाखाली एक िवशालकाय पाढंरी वराही 
नुकत्याच जन्म िदले या, ितच्यासारखीच सवर् पाढंरी असले या, ितच्या आचळाभंोवती जमले या तीस 
िपलासंह पसरलेली िदसेल, ती जागा तुझ्या नगराची भमूी असेल आिण ितथेच तुझ्या सवर् क्लेशापंासून 
तुला िनि त वा थ्य लाभेल आिण तुझी भोजनमेजे भक्षण करण्याच्या भयाने घाबरून जाऊ नकोस; दैव 
यातूनही तुझ्याकिरता मागर् काढील, आिण तू ॲपोलोला शरण गेलास तर तोही तुझ्या सहा यास भरतीच्या 
लाटानंी  धुतली जाणारी इतर कोणत्याही िकनाऱ्याहून आप याला अिधक जवळ असलेली भमूी तू टाळली 
पािहजेस; कारण तेथील त्येक तटबदंी असले या नगरात गर्ीक वैरी आहेत. यापैकी एका नगरीची 
थापना नॅिरिसअमच्या लॉिकर्अनानंी केली होती. दुसऱ्या एका नगरीत कर्ीटचा आयडॉिमनीअस असतो. 
त्याचे श धारी सैिनक सलेॅिन्टिनअनाचं्या सपाट देशात धुमाकूळ घालतात. अन्यतर् मेिलिबआचा मुख 
िफलॉक्टेटसचे िस  नगर, छोटे िपटेिलआ आहे; ते त्याला िवळखा घालणाऱ्या िंभतींवर 
ि थराव यासारखे िदसते. परंतु ही सवर् ओलाडूंन गे यावर, आिण तुझे आरमार सागराच्या पिलकडच्या 
बाजूला सुरिक्षतपणे गे यावर तू िकनाऱ्यावर वदेी बाधूंन तुझे नवस फेडले पािहजेस. हे करीत असताना तू 
जाभंळे व  पिरधान केले पािहजेस, त्याने तुझे केसही झाकले गेले पािहजेत नाहीतर तू य याग करीत 
असताना आिण पिवतर् अग्नी पेटलेला असताना एखा ा अनाहुताच्या अि तत्वामुंळे दैवी संदेश दुब ध 
होईल. तुझ्या माणेच तुझ्या सोबत्यानंीही य यागाचा हा दंडक पाळला पािहजे. आिण तुझ्या वशंजानंा जर 
त्येक गो  िबनचूक, िच ाला हुरहुर न लागेल अशी करावयाची असेल तर त्यानंी हा िवधी अगदी नेमका 
असाच पाळला पािहजे. 

 
“आता तू येथून पुढे गे यावर वारा तुला िसिसलीच्या िकनाऱ्याकडे घेऊन जाईल आिण पेलोरसचे 

अरंुद अडथळे खुले होऊन तुला अिनवध मागर् दाखवतील. नंतर तू गलबताच्या डावीकडील जिमनीकडे  
गलबत वळव आिण उजवीकडील िकनारा आिण सागराच्या भाग टाळीत खु या सागरातून वळणाळणाच्या 
लाबंच्या मागार्ने त्याच िदशनेे गलबते हाकार. असे हणतात की एके काळी ही सवर् बेटे एक अखंड भमूी 
होती परंतु फार पूवीर् एका चडं उदेर्काने ितच्या िंचध्या उडवनू दूरदूर िभरकाव या; कारण कालाची दीघर् 
पुरातनता एवढा चडं बदल घडवनू आणण्यासही पुरेशी ठरली. आिण नंतर मध्ये समुदर् जोराने घुसला. 
िसिसलीच्या िकनाऱ्यापासून इटलीची नगरे फोडून अलग केली, आिण त्या भगातून न या िकनाऱ्याने अलग 
केलेली भमूी आिण नगरे कापीत चडं वगेाने खळखळू लागला. इथे तुझा मागर् उजवीकडून िसला आिण 
डावीकडून िनत्य अशातं असले या, िदवसातून तीन वळेा राक्षसी लाटाचें आचमन करून ितच्या अगाध 
सवर्भक्षी िववरात लोटणाऱ्या आिण नंतर पुनः जणू काही तारकानंा पाण्याने फटकारण्याकिरता आकाशात 
िभरकावणाऱ्या किरि डजने रोखला जाईल. िसला मातर् एक ग हारात दडते आिण दृ ीआड छपून राहते; 
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परंतु ती आपली मुखे बाहेर काढते आिण जहाजे खडकावंर ओढते. कमरेवरचा ितचा भाग सुंदरवक्ष 
असले या युवतीसारखा मानवी आहे. परंतु ितचा खालचा भाग लाडंग्याचं्या पोटावंरून उगवले या 
डॉि फन माशासारखी शपेटे असले या राक्षसी देवमाशासारखा आहे. िजथे िसलाच्या सागरमय िन या 
ानाचं्या भुकंण्याने खडक दुमदुमत असतात ितथे खोल िवशाल ग हारातील अघोर सीलाच्या एकदासु ा 

दृ ीस पडण्याचा धोका, घाई गदीर् करून पत्करण्यापेक्षा, दूरच्या वाक ा मागार्ने जाऊन िसिसलीतील 
पॅिकनसच्या भिूशरावरून परत मागे िफरणे अिधक शहाणपणाचे होईल. आिण आणखी एक सागंतो, 
हेलेनसला िद य दृ ी न ीच आहे आिण ॲपोलोच त्याला सत्याची ेरणा देतो आिण त्याचे भिव यकथन 
िव ासाहर् आहे— हे हीनसपुतर्ा तुझे एक सवर् े  कतर् य मी तुला सागंतो इतर सवर् कतर् याइतकेच हे 
महत्वाचे आिण िनकडीचे आहे हणून मी या सूचनेचा पुनःपुनः पुनःपुनः उ ार करीन तू सवर् थम 
सवर्शिक्तमान जूनोदेवतेची आराधना करावीस, ितची ाथर्ना करावीस, आिण ितची ते तू अंतःकरणपूवर्क 
करावीस. ितला शरण जाऊन य याग करून त्या सवर्शिक्तमान देवतेला वश करून घ्यावसे कारण याच 
उपायाने तुला िसिसली मागे टाकून इटलीच्या सरह ीत िवजयाने वशे करता येईल. इटलीला 
पोहोच यावर तू थम ॲ हनर्सच्या कूजनपूणर् अरण्यामंध्ये उदास सरोवरे असले या क्यमूी नगराला भेट दे, 
ितथे तुला एक उन्मानी कुमारी भिव यवािदनी भेटेल. ती खडकातील खूप खोल गुहेतून िनयतीच्या 
िनवा ाचें पूवर्कथन करते. पानावर िचन्हे काढून ती श द िलहून काढते, नंतर ती िलिहलेली भिव यकथने 
िनवडून कर्माने लावते व ते सदेंश तसेच आप या गुहेत गु त राखून ठेवते. तेथेच ते कर्मवार आिण एका 
जागीच िन ल राहतात, परंतु जर एखादेवळेी िबजागरीचा खाबं िफरला आिण िंकिचतही वारा त्यानंा पशर् 
करून गेला तरी ती हलकी पाने दाराच्या हालचालीने चाळवतात, आिण ती भिव यवािदनी ती पाने गुहेत 
वाऱ्यावर भरकटत असताना ती गोळा करण्याचा िंकवा ती भिव यभािषताचं्या वरूपात पुनः नीट कर्मवार 
लावण्याचा नंतर ती कधी िवचारही करीत नाही. हणून मागर्दशर्नाकिरता आलेली माणसे उ र न 
िमळताच िवन्मुख होऊन परततात आिण या दर् ा योिगनीच्या भिव यकथनािवरु  कडवटपणे बोलतात. 
हा असला तुझ्या बहुमोल वेळाचा महागडा अप यय होऊ नये हणून मी तुला िनक्षनू सागंतो की तुझे सोबती 
िकतीही रागवनू बोलले; आिण तुझ्या वासाची योजना जरी तुझ्या गलबतानंा सागरावर िशडे फुगिवणारा 
पाठीवरचा वारा घेऊन ताबडतोब िनघण्याची िनकड करीत असली तरीही तू त्या भिव यवािदनीला भेटले 
पािहजेस, आिण आगर्हपूवर्क िवनंती करून ितच्याकडून ितसाद िमळव. तू ितला ितचे घ  िमटलेले ओठ 
उघडावयास लाव आिण ितची उ रे ितला ितच्या वतःच्या वाणीने उ ारावयास लाव. नंतर ती तुला 
इटलीतील राज्ये, तुला करावी लागणारी यु े, आिण तुझ्यावर येणाऱ्या त्येक िद यातून तू तुझी सुटका 
कशी करावीस िंकवा की कशी सोसावीस ते उघड करील. तू ितची यथोिचत आराधना केलीस तर ती तुला 
वासाला अनुकूल असे बोलेल. 

 
इथे आ ही थम िकनाऱ्याला लागलो आिण बदंरात वशे केला. आमच्या समोरच रानात िफरत 

असलेले पु  गुराचें कळप आिण कुरणात राखण नसले या बकऱ्या आढळ या. आमच्या लुटीत सहभागी 
होण्याकिरता ज्युिपटरसिहत सवर् देवानंा पाचारण करून हाती ख ग घेऊन आ ही त्या जनावरावंर ह ा 
केला. नंतर आ ही वकर्ाकार िकनाऱ्यावर गवताच्या बठैकी तयार के या व सुगर्ास भोजनास सुरुवात केली. 
परंतु अचानक भयंकर वगेाने त्याचं्या टेक ावरून खाली झेपावत आिण मो ान पखं फडफडावीत 
हापीर्ंनी आमच्यावर ह ा केला. त्यानंी आमचे अ  लुटले, त्याचं्या अमंगल पशार्न त्यानंी सवर्च  केले. 
त्याचंी दुगधी घृणा पद होती व त्याचं्या िंकका या भयावह होत्या. मग आ ही पुनः एकदा भोजनाची िस ता 
केली आिण वदेीतील अग्नी पुनः ज्विलत केला. परंतु यावळेी उंच खडकाच्या कपारीखाली खोल (आिण 
गूढ छाया असणाऱ्या झाडाचं्या आडोशाला) आ ही गेलो. परंतु आमच्या दृ ीआड लपले या कोलाहल 
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करणाऱ्या त्या कळपाने आमच्यावर दुसऱ्याच कोपऱ्यातून झडप घातली. भ याभोवती आप या पायाचं्या 
नख्या पसरून फेऱ्या घात या आिण पुनः त्यानंी आप या ओठानंी अ   केले. मी तात्काळ माझ्या 
सोबत्यानंा हाती श  घेऊन या घृणा पद जातीशी यु  केलेच पािहजे अशी आ ा िदली. मी जसे सािंगतले 
तसेच त्यानंी केले. आपली ख गे इत ततः गवतात त्यानंी लपिवली, ढाली िदसणार नाहीत अशा बाजूला 
ठेव या. त्या माणे हापीर् जे हा फडफडाट करीत वक्र िकनाऱ्यावर झेपाव या ते हा एका मोक्याच्या 
जागेवरून िमिसनसने आपली ाँझची तुतारी वाजवनू इशारा केला. त्या इशाऱ्याबरोबर माझ्या सोबत्यानंी 
ह ा केला आिण त्या ओंगळ, घृणा पद समुदर्प यानंा ख गानंी जखमी करण्याच्या उ ेशाने ही अमानुष 
झुंज देण्याचा यत्न केला. परंतु त्याचं्या पखंामुळे आमच्या धावानंी त्यानंा काहीच अपाय झाला नाही, 
आिण कोणताही घाव त्याचं्या पाठीवरील कातडीपयत पोहोचून त्यानंा जखमी करू शकला नाही. उरलेले 
अ  मागे टाकून आिण त्याचं्या ह याच्या उबग आणणाऱ्या खुणा ठेवनू आकाशात भरारी मारून त्या वगेाने 
िनघून गे या. परंतु त्याचं्यातील एकीने वतः सेिलनोने, खडकावर उंच बसून भावो दुदवाची दृ ी 
अस या माणे आमच्याशी बोलून शातंता भगं केली. “हे लाओिमडॉनच्या भाऊबदंाचं्या गुरावंर केले या 
ह याचे समथर्न करण्याकिरता तू यु  करणार तर? हत्या केले या या बलैाकंिरता तू लढणार? आिण 
आमच्या ह ाच्या राज्यातून तू आ हा िन पाप हापीर्ना हुसकावनू लावणार? मग माझ्या बोलण्याकडे लक्ष दे 
आिण ते तुझ्या मनात प े  ठसव, कारण मी चिंडकामधील मुख फीबस ॲपोलोला सवर्शिक्तमान 
देविपत्याकडून ा त झालेले व त्याने मला कथन केलेले भिवत य तुला सागंते. तुझ्या सफरीचे अंितम 
उि  इटली आहे. तू वाऱ्यानंा पाचारण करशील आिण तू इटलीला पोचशील. इटलीच्या बदंरात वेश 
करण्यास तुला ितबधं केला जाणार नाही. परंतु तू आमच्यावर ह ा करून केले या पापाचे ायि  
हणून भयंकर भकेुने तू हीच भोजनाची मेजे थम कुरतड या िशवाय आिण भक्षण के यािशवाय तुला तुझी 
नगरी ा त होणार नाही. तू ितच्याभोवती िंभती बाधूं शकणार नाहीस. या वचनाबरोबरच ती तीरासारखी 
वगेाने अरण्यात दूर उडून गेली. 

 
‘या वचनाने माझ्या सोबत्याचें रक्त गारठले आिण एकाएकी भयाने गोठून गेले. त्याचंी िच वृ ी 

िनराशनेे गर्ासली आिण हापीर् देवता असोत िंकवा घृणा पद ओंगळ पक्षी असोत. त्याचं्यापासून आप या 
सुटकेकिरता श ावंर अवलंबनू रहाण्यापेक्षा ाथर्ना व नवस यावंर िवसंबावे असा स ा त्यानंी मला िदला. 
िकनाऱ्यावर उभे असले या माझ्या विडलानंी ॲन्कायिससनी, दोन्ही हात पसरून सवर्शिक्तमान 
परमे राचा धावा केला. त्यानंी आ हाला आव यक ते पूजािवधी नेमून िदले आिण ाथर्ना केली. “देवानंो, 
या भयाचे िनवारण करा आिण अशा सवर् आप ी टाळा; दयाळू हा आिण सन्मागीर् माणसाचें रक्षण करा.” 
नंतर त्यानंी आ हाला जहाजे नागंरले या जागेपासूम दोरखंड फेकायला सािंगतले, आिण िशडे उलगडून 
सारखी करण्याची आ ा केली. दिक्षणवाऱ्याने आमची िशडे ताणली. फेसाळले या लाटावंरुन आ ही वगेाने 
गेलो आिण वाऱ्याने आिण सुकाणूधारकाने आमचा मागर् िनि त केला. आता लाटाचंी मेखला चढिवलेले 
वृक्षाच्छािदत झॅिसिन्थअस बेट आिण िूलिशअम, सामी आिण नेिरटॉस बेट आिण त्याचं्या तुटले या उंच 
क ासह दृि पथंात आले. िजथे लेअटीर्सने राज्य केले होते त्या इथाकाचे खडक आ ही टाळले. आिण 
रानटी युिलसीझला जन्म देणाऱ्या त्या भमूीला आ ही िश याशाप िदले. लवकरच आ हाला यकेूटचा 
मेघाच्छािदत उंच भू देश आिण खलाशंाना ज्याची धा तीं वाटते त्या मुख्यभमूीच्या भिूशरावरील ॲपोलोचे 
मंिदर समोरच िदसले. थकून गे यामुळे आ ही जिमनीकडे िनघालो आिण नाळीवरून नागंर टाकले. 
िकनाऱ्यावर वरामाचंी एक लाबं राकं झाली. आ ही त्या छो ा नगरीकडे चालत गेलो. 
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या माणे सरतेशवेटी, आशा जवळजवळ सोडून िदली असताना, आ ही जिमनीवर पाय ठेवण्यात 
यश वी झालो. आ ही िविधपूवर्क नान केले आिण नवस फेडण्याकिरता वदेींवर अग्नी ज्विलत केला. 
नंतर आही ॲिकरअमच्या िकनाऱ्यावर टर्ोजन खेळ सुरू केले. आिण खूप मोठा समुदाय जमला, माझ्या 
िमतर्ानंी कपडे उतरिवले. ऑिल ह तेलाने तुळतुळीत झाले या शिररानंी मातृभमूीत जसे कु त्याच्या 
मदैानात ते खेळत असत तसे आता ते खेळामंधे गुंतले. शतर्ूंपासून सुरिक्षतपणे सुटका झाली आिण 
वासाच्या मागार्वरील अनेक गर्ीक नगरानंा आपण टाळू शकलो या िवचाराने ते आनंदात होते. या अवधीत 
सूयार्ची एक वािर्षक दक्षणा पूणर् झाली िहम पडू लागले. िशिशरातील उ र वाऱ्यानंी सागराच्या लाटा 
अिधक उगर् के या. पुढच्या दारावर मी महा तापी आबास वापरीत असे ती ाँझमधून कोरून काढलेली 
ढाल बसिवली व ितच्याखाली मृित लेख िलिहला. “िवजयी गर्ीकाकंडून िंजकून घेतलेली व इनीआसने 
समिर्पत केलेली ढाल.” नंतर मी हलकरंना हो ा बाहेर काढून त्यावर जाण्याची व बदंर सोडण्याची 
आ ा केली. पर पराशंी पधार् करीत जोरजोराने व ही मारीत माझ्या माणसानंी लवकरच सागराचा 
पृ भाग मागे लोटला. लवकरच िफअेिशयाचा उंच हवशेीर देश आमच्या मागे पडताना आ ही पािहला 
आिण शओॅिनआच्या बदंराजवळ जाईपयत आ ही एिपरसच्या िकनाऱ्याला वळसा घातला. आिण शवेटी 
ड गरावरील बथरॉटम नगराला पोहोचलो. 

 
‘येथे आ ही एक िव ास बसणार नाही इतके िवलक्षण वृ  ऐकले. ायमचा पुतर् हेलेनसला राजा 

हणून गर्ीकानंी मान्यता िदली होती. तो इअिसड *पायरसच्या गादीवर बसला होता आिण त्याने पायरसची 
राणी अँडर्ॉमकॅी िहच्याशी िववाह केला होता, अशा तऱ्हेने वतःच्या संबिंधतातील वराशीच ितचे पुनः एकदा 
मीलन घडले होते. आ यार्ने मी तंिभत झालो आिण त्यक्ष हेलेनसलाच िवचारण्याकिरता आिण या 
अनपेिक्षत घटनेिवषयी अिधक जाणून घेण्याकिरता मी असाधारण उत्सुकतेने, गडबडीने िनघाल . मी 
िकनारा आिण माझी गलबते सोडून बदंरावर जात होतो तो मला वतः अँडर्ोमकॅीच अचानक भेटली. ती 
शोकगर् त होऊन हेक्टरच्या रके्षला मधाचे अध्यर् य िवधीने अपर्ण करीत होती. ितच्या नगराजवळील 
िसमॉईसचे नामािभधान ा त झाले या नदीिकनाऱ्यावरील अरण्यात, हेक्टरच्या हिरत तृणाच्छािदत 
थडग्याजवळ ती हेक्टरच्या आत् याला आवाहन करीत होती. ितथेच ितने ितच्या शोकावेगाला वाट 
देण्यासाठी थान हणून दोन वदेी भिक्तभावाने बाधं या होत्या. टर्ोजनाचंी वशेभषूा केलेला माणूस जवळ 
येत आहे हे पाहून ती भयचिकत झाली. या धक्क्याने भाबंावनू मला पाहता पाहता ती एकदम 
ताठर यासारखी झाली, ितच्यातील चैतन्य नाहीसे झाले. ितला धड उभेही राहता येईना, आिण ितच्या 
मुखातून श द फुटायला बराच वळे लागला. “खरेच तू खराखूरा आहेस? मी माझ्या डो यावर िव ास तरी 
ठेवावा काय? हे हीनसपुतर्ा, तो तूच आहेस हे मला कळेल काय? तू िजवतं माणूस आहेस का? िंकवा तुझी 
जीवनज्योत मालवली असेल व तू परलोकी गेला असशील तर मला सागं हेक्टर कुठे आहे? ती बोलत 
असतानाच रडू लागली आिण ितच्या रुदनाने तो अिखल पिरसर दुमदुमला. ितचे दुःख इतके अनावर होते 
की मधून मधून, तर्ोटक उ रानंीच केवळ मी ते खंिडत करू शकलो. “होय, मी खरेच िजवतं माणूस आहे. 
माझी जीवन यातर्ा अजून चालू आहे. मातर् दारुण दुःखात! तुझे डोळे तुला फसवीत नाहीत, तुला शकंा वाटू 
देऊ नको. परंतु कीतीर्मान िववाहाने ा त झाले या उ  ित ेस तू विंचत झा यानंतर निशबाने तुझ्या 
हेक्टरच्या अँडर्ोमकॅीच्या थोर योग्यतेस साजेल असे दैव तुझ्यावर पुनः स  झाले आहे काय? तू अजूनही 
पायरसची पत्नी आहेस काय? 

 
“अधोवदन होऊन क्षीण आवाजात ितने उ र िदले, “हो टर्ॉयच्या उ ुंग बुरुजाचं्या पायतळी 

बऱै्याच्या कबरीजवळ मरण्याची िशक्षा झालेली ायमची कन्या इतर सवार्ंच्यापेक्षा अिधक सुखी आहे. 



 

अनुकर्मिणका

जेत्याचंी कामलालसा भागिवण्याकिरता िचठ् ा टाकून िमळिवलेली ती बदंीवान गुलाम न हती. माझे घर 
जळून गेलेले मी पािहले. ॲिकलीझच्या तरुण पुतर्ाच्या घृणा पद औध्दत्याची बळी होण्याकिरता मला दूर 
सागरापार नेण्यात आले आिण गुलामिगरीच्या सवर् यातना मी सोस या परंतु लेडाची पाटर्न नात हिर्मऑनी 
िहच्याबरोबर िववाह करण्याकिरता अत्यंत आतुर झाले या माझ्या पतीने मला लवकरच सोडले. आिण 
हेलेनसकडे त्याची साथी होण्याकिरता माझी बोळवण केली, आ ही दोघेही घरगुलाम एकतर् आलो. त्याच 
सुमारास ज्याचा चिंडकानंी त्याच्या अपराधाकिरता अजूनही छळ चालिवला होता, आिण ज्याची पत्नी 
काढून नेण्याचा पायरसने डाव टाकला होता, तो ऑरे टेस मत्सराग्नीने पेटून पायसरकिरता टपून बसला 
होता. त्याने त्याला बेसावध क्षणी गाठले आिण त्याच्याच घरातील वदेीवर त्याला भोसकून ठार मारले. 
पायरसच्या मृत्यनंूतर त्याच्या राज्यातील काही भाग काय ानुसार हेलेनसकडे आला. टर्ॉयभमूीतील 
शऑॅनवरून त्याने शओॅिनया आिण शओॅिनअन पठार ही नाव े िनवडली आिण ड गराच्या उतरणीवर 
इिलअमची गढी, टर्ॉयचा बालेिक ा बाधंला. परंतु कुठ या वाऱ्याने, कुठ या निशबाने तुला येथे सफरीवर 
आणले आहे? कदािचत कुणी देवाने अ ानाने आमच्या िकनाऱ्याला उतरणे तुला भाग पाडले असाव ेकाय? 
तुझा छोटा मुलगा ॲ कॅिनअस कसा आहे? तो अजून आहे ना? अजून शक्तीदायी हवचेे सन करतो ना? 
टर्ॉयमध्ये  

 

तेथील बदंर मोठे श त आिण शातं आहे. कारण कुठूनही वारा त्याला पशर् करीत नाही, परंतु 
जवळच एटना गडगडत असतो आिण त्यामधून धडकी भरिवणारा वषार्व झडत असतो. कधी कधी तो 
एखादा काळाकु  धुराचा ढग आकाशात उंच फेकतो; त्यातून मग काजळी धुराचा लोट आिण त तशु  
िशलारस याचंा फोट होतो, आिण अग्नीिज हा तारकानंा चाटण्याकिरता त्यातून वर लवलवतात. कधी तो 
पवर्त त्याच्या उदरातील खडक उखडून बाहेर उंच िभरकावतो. त्याच्या खोल तळातील जमीन उकळून 
उतू जाते. त्या त्येक वळेी भयंकर गजर्ना होते. हा िवतळलेला खडक तो घनीभतू करतो आिण हवते उंच 
उडवनू लावतो. त्याची कथा अशी सागंतात की िवजेच्या उत्पाताने जळून कोळसा झालेला महाकाय 
एन्सेलॅडस एटनाच्या चडं ओझ्याखाली दडपून पडला आहे, आिण त्याच्यावर तो िवशाल ज्वालामुखी 
त्याच्या धडधडत्या चुलाणातून ज्वालाचें िन ास टाकीत उभा आहे; आिण त्येक वळेी जे हा एन्सेलॅडस 
अवघडतो आिण कुशीवर वळतो ते हा सवर् िसिसली थरथरतो आिण गुरगुरतो आिण आकाश धुराने झाकून 
टाकतो. कशामुळे आवाज होत आहे हे पाहू न शक यामुळे िवलक्षण अनुभव घेत त्या सबधं रातर्ी आ ही त्या 
अरण्यात लपून रािहलो. ते हा झगमगणारी नक्षतेर् िदसत न हती, आकाशामध्य चादंण्याचं्या िद तीने 
उजळून िनघाला न हता. घंुगट घेतले या आकाशात केवळ धुके होते आिण त्या रातर्ीच्या भयाण समयी चंदर् 
दाट धुक्यात गुरफटला होता. 

 
‘आता न या िदवसाची सकाळ होत होती. पूवकडे पिहली िकरणे पसरली आिण सूय दयाने उंच 

आकाशातील आदर्र् छाया दूर केले या होत्या. त्याचवळेी एकाएकी अरण्यातून एक िवलक्षण अनोळखी 
माणूस बाहेर आला. दीनवाणा, दैन्याव था झालेला व भकेुने कृश झालेला होता. िकनाऱ्यावर असले या 
आ हाकडे त्याने आपले हात याचनेने पसरले. आ ही अचं याने त्याच्याकडे पािहले. भयंकर धुळीने तो 
माखला होता, त्याच्या दाढीची दुदर्शा झाली होती, आिण त्याचे कपडे का ानंी एकतर् टोचलेले होते. परंतु 
इतर सवर् बाबतीत, एकेकाळी टर्ॉयच्या मोिहमेवर आप या िपत्याची श े धारण करून गेले या एखा ा 
गर्ीकासारखा तो िदसत होता. समोर डाडर्न व े व टर्ोजन श े पाहताच तो चालता चालता थबकला. 
भयाने िथजून तो क्षणभर जागच्याजागी िखळ यासारखा उभा रािहला. नंतर कमरेत वाकून रडत भाकत 
िकनाऱ्याकडे सुसाट धावला. “टर्ोजनहो, तारकाचं्या साक्षीने, े  देवाचं्या साक्षीने, आिण ज्या तेज वी 
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हवतूेन आपण जीवन घेतो त्या हवचे्या साक्षीने मी तुमच्यापाक्षी भीक मागतो मला तु ही घेऊन जा, तुमच्या 
मजीर् माणे कोणत्याही देशाला घेऊन चला. माझी एवढीच इच्छा आहे. मी गर्ीकाचं्या मोिहमेत सामील 
झालो होतो हे मी जाणून आहे. टर्ोजनाचं्या मायभमूीिवरु  मी यु  केले हे मी कबलू करतो. माझ्या 
अपराधाने झाले या भयंकर अन्यायास योग्य िशक्षा करावयाची असेल तर त्याकिरता माझ राईएवढे तुकडे 
करून लाटावंर फेकून ा आिण मला उजाड सागरात बुडवनू टाका. मला मरायचेच असेल तर माणसाचं्या 
हातून आलेला मृत्य ूमला सुखाचा वाटेल.” 

 
‘हे श द उ ारीत असतानाच त्याने लोटागंण घालून माझ्या गुडघ्यानंा िमठी घातली. तो कोण 

आहे, कोणत्या वशंाचा आहे, दैवगतीने त्याला कोणत्या यातना भोगा या लाग या हे सागंण्यास आ ही 
त्याला आ ासन देऊन आगर्ह केला. थोडा वळे थाबं यानंतर माझे वडील अँकायसीस यानंी आपला हात 
त्या अ ात युवकाच्या हाती िदला आिण या नेहशील चेि ताने त्याचा धीर वाढिवला त्यामुळे शवेटी आपले 
भय बाजूस सारून तो बोलू लागला. 

 
“मी इथाकाचा रिहवासी आहे, तेथे माझे घर होते. आिण मी दुदवी युिलसीझचा साथीदार होतो. 

माझे नाव ॲकीमेिनडीस आहे आिण ॲडॅमॅ टस माझे वडील होते, ते एक गरीब गृह थ होते आिण आ ही 
जसे होतो तसेच रािहलो असतो तर बरे झाले असते असे मला िकती वाटते! परंतु मी त्याना सोडले आिण 
सागरसफरीने टर्ॉयला िनघालो. सायक्लो सच्या त्या गुहेच्या भयंकर वशेदारातून सुटून जाण्याच्या 
िनकडीच्या िंचतेतच माझे सोबती मला िवसरले आिण सायक्लो सच्या राक्षसी गुहेत मला सोडून ते िनघून 
गेले. त्या गुहेचा आतील भाग अंधारा आिण अित िवशाल आहे, आिण त्या रक्ताळले या अ भक्षणामुळे 
घाणेरडा आहे. सायक्लो स हा राक्षस आहे आिण आकाशाला धडक मारण्याइतका उंच आहे. ‘देवानंो, हे 
असले भय माणसाचं्या जगापासून दूर ठेवा. त्याचे दशर्नही आप या डो यानंा खुपते, आिण कोणताही 
माणूस त्याच्याशी माणसाच्या भाषेत संभाषण करू शकत नाही. तो त्याच्या दुदवी बळींच्या शरीरातील 
आतील अवयव आिण काळे रक्त भक्षण करतो. आमच्या टोळीपैकी दोघानंा त्याने राक्षसी हातात पकडून 
तसेच पड यापड या त्यानंा गुहेच्या मध्यावर एका खडकावर आपटलेले मी वतः पािहले आहे. गुहेतील 
सग या वाटावंर रक्ताचा सडा झाला आहे, आिण रक्ताची तळी आहेत. रक्त िठबकत असलेले, रक्त 
साकळून काळे पडलेले, अजूनही उ ण असलेले आिण त्याचा जबडा िमटताच साधें थरथरणारे त्याचें 
अवयव तो चघळीत असताना मी पािहले आहे. परंतु त्याच्या कृत्याचे त्याला ायि त िमळाले आहे. असला 
रानटीपणा युिलसीझ सहन करणे शक्यच न हते. आिण आमच्या या भयानक कसोटीच्यावळेी युिलसीझने 
आपली कीिर्त साथर् केली. कारण भरपूर खाणे झा यावर सायक्लो स आडवा झाला आिण गुंगीत झोपी 
गेला. सबधं गुहेत तो आडवा पसरला होता, त्याची मान कलली होती आिण झोपेतच अ ाचे घास, घ  
मिदरा आिण इतर घाणीबरोबर िमसळलेले रक्त तो ओकत होता. त्याचवळेी आ ही वगर् थ देवाचंी ाथर्ना 
केली आिण कामे वाटून घेण्याकिरता िचठ् ा टाक या. त्याला घेरण्याकिरता आ ही सवार्ंनी एकदम आत 
मुसंडी मारली. एका अणकुचीदार हत्याराने आ ही त्याचा आ ा पडले या कपाळाखाली खोल 
बसिवलेला, अगार्इ हच्या ढालीएवढा िंकवा ॲपोलोच्या सूयार्एवढा चडं एकुलता एक डोळा फोडला, 
आिण मो ा हषार्ने आ ही आमच्या सोबत्याचं्या मृत आत् याचंा सूड घेतला. परंतु गरीब िबचाऱ्या वाशानंो 
तु ही इथून सुटून जाण्याची त्वरा केली पािहजे. िकनाऱ्यावरचे तुमचे दोर खेचून काढा. आप या िवशाल 
गुहेत म ानंा पाळून त्याचें दूध काढणाऱ्या या पॉिलफेमस सारखेच भयंकर, िवशालकाय असे दुसरे शभंर 
सायक्लो स इथे आहेत. या चन्दर्ाकृती िकनाऱ्यावरील देशात ते िठकिठकाणी राहतात आिण उंच पवर्तावर 
भटकत असतात. कारण आता ितसऱ्यावळेी चन्दर् आपली िंशगे काशाने भरीत आहे. आिण िततके िदवस 
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(तीन मिहने) मी िजथे केवळ ापदेच संचार करीत असतात आिण त्याचं्या गुहा असतात त्या अरण्यातून 
आिण ओसाड रानातून रखडत मी िदवस कंिठले आहेत. एका खडकावर उभे राहून मी त्या भयंकर 
सायक्लो सना पहात राहतो आिण त्याचं्या त्येक पदरवाने आिण बोलण्याच्या आवाजाने माझा थरकाप 
उडतो. झाडाचं्या फां ावरील तुटपुजं्या अ ावर मी जगत आहे. दगडासारखी रानफळे आिण मुळापासून 
उपटलेले गवत हेच माझे अ  आहे. आिण मी जर सतत लक्ष ठेवनू होतो तरी आतापयत या िकनाऱ्याकडे 
येणारे एकही जहाज माझ्या दृ ीस पडलेले नाही. तुमची जहाजे पाहताच ती कुणाचीही का असेनात मी 
त्याचं्यावर माझा पूणर् भरवसा टाकण्याचे ठरिवले. कारण एकदा या भयंकर सायक्लो सच्या जमातीपासून 
माझी सुटका झा यानंतर िनि तच माझे काहीही झाले तरी मला चालणार होते. त्यानंा त ड देण्यापेक्षा 
तुमच्या इच्छेनुरूप कोणत्याही मागार्ने मी तु हाला माझ्या जीवनाचा अंत करू देईन.” 

 
त्याचे बोलणे संपते न संपते तोच आ ही त्यक्ष राक्षसी, भेसूर आिण िकळसवाण्या अशा दृ ी 

गेले या त्या नरमासंभक्षक राक्षसाला, पॉिलफेमसला पािहले. िनत्या माणे समुदर्ाकडे हाकीत असले या 
त्याच्या म ाच्या कळपासह तो पवर्ताच्या उतरणीवरून येत होता. हातात टेकायला हणून व पावलानंा 
आधार हणून त्याने पाईनवृक्षाचे आखूड कापलेले खोड घेतले होते. त्याच्या बरोबर जाणाऱ्या केसाळ 
म ाच काय तो त्याचा एकमेव आनंद होता, आिण आता त्याचा एकमेव दुःखपिरवार होता. आिण नंतर 
खोल पाण्यात पोहोचेपयत तो समुदर्ातून चालत गेला, िव हळत आिण दात करकरत त्याने खोबणीतून 
काढलेला डोळा िजथे होता ितथून वाहणारे रक्त धुवनू टाकले. िकनाऱ्यापासून तो खूप दूर गेला होता, 
परंतु तरीही लाटानंी त्याच्या भ या उंच मां ा कधीच िभज या नाहीत. घाबरून आ ही त्या शरणागताला 
जहाजावर घेतले. त्याने हे जीवदाव िमळिवलेच होते. न बोलता आ ही आमचे दोर कापले, आिण 
सायक्लो सच्या प याच्या बाहेर पडण्याकिरता त्वरा केली. आ ही व ावर जोर धरला आिण एकमेकाशी 
पधार् करीत आमच्या व ानी समुदर् घुसळून काढला. सायक्लो सला कसला तरी संशय आला आिण 
त्याने आपली पावले आवाजाच्या अनुरोधाने वळिवली. परंतु आमच्यावर श  फेकण्याकिरता दृ ी न हती 
हणून हणा िंकवा आयोिनअन समुदर्ाच्या लाटामंधून आमचा पाठलाग करण्याइतका तो उंचही नस यामुळे 
हणा, त्याने एक चडं आरोळी ठोकली. त्या आरोळीने त्या महासागराची त्येक लाट थरथरली, 
इटलीच्या दूर अंतर देशात घबराट उडाला, आिण त्याच्या भगूभार्तील खोल, वकर्ाकार ग हारातून 
एटानानेसु ा डरकाळी फोडली. आिण आता सगळी सायक्लो स जमातच चवताळून उठली. अरण्यातून 
आिण उंच पवर्तावरून ते बंदराकडे धावले आिण िकनाऱ्यावर मो ा संख्येने जमले. भयंकर डोळे आिण 
आकाशाला िभडलेली डोकी अजूनही असहा यपणे िकनाऱ्यावर उभे रािहले या त्या एटनाच्या भाईबदंाना 
आ ही पाहू शकत होतो. पवर्त िशखरावंर आकाशात उंचिवले या ज्यिूपटरच्या अरण्यात वाढत असले या 
ओक वृक्षां माणे, िंकवा डायनाच्या भ य उपवनातील सूिचपणीर् साय स वृक्षां माणे तो भयंकर समुदाय 
होता. आमच्या आत्यंितक भयाने आ हाला आमची िशडे पार उलगडण्यास आिण पुढे याण करण्याकिरता 
िदशचेा िवचार न करता पाठीवरच्या वाऱ्यावर ती ताणण्यास उ ुक्त केले. परंतु हेलेनसने आ हाला वगेळा 
स ा िदला होता; सीला आिण कॅिर डीजमधून गलबते हाकारू नका! कारण त्याचं्यामधून जाणारा मागर् 
दोन्ही बाजंूनी सवर्नाशापासून फार थो ा अंतरामध येत होता. हणून आ ही आमची िशडे गुंडाळून परत 
िफरण्याचा िनणर्य घेतला. परंतु त्याचवळेी अचानक पेलोरसचा अरंुद देशावरून येणारा उ रेकडचा वारा 
वाहू लागला. आ ही नैसिर्गक खडकाने बनलेले पॅन्टािजआ नदीच्या मुखावरील बदंर, मेगाराचा उपसागर 
आिण खोल भागातील थॅ पस याचं्यावरून काळजीपूवर्क पुढे गेलो. 
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“तर, तुझ्या इच्छेला ितसाद हणून या एव ाच मागर्दशर्नपर सूचना तुला देण्याची माझ्या 
ओठानंा अनु ा आहे. हणून तू पुढे जा, आिण तुझ्या कृत्यानंी आप या टर्ॉयचे वैभव आकाशापार उंचव.” 

 
‘त्याचे भिव यकथन संप यानंतर त्या दयाळू दर् ाने जड सुवणार्च्या व तंूचे व ह तीदंताच्या 

कलाकुसरीच्या व तंूचे नजराणे आमच्या गलबतावंर पाठिवण्यािवषयी आ ा िद या. त्याने चादंीचा मोठा 
संचय, डोडोनाच्या क ा, टोकदार साख यानंी घडिवलेले िचलखत व तीनपदरी सोन्याच्या पट् ानंी 
आवळायचे एक डौलदार टोक असलेले, लाबं वर टोक असलेले, लाबं केसाचा तुरा असलेले िशर ाण–
या दोन्ही व तु पूवीर् पायरसच्या होत्या–या सवर् व तु गलबताच्या गा यात भर या. माझ्या विडलाकंिरता 
खास नजराणे होते. हेलेनसने आ हाला घोडे आिण वाटाडेही पुरिवले. त्याने माझ्या सैिनकानंा नवीन श े 
िदली व माझ्या खला याचंी संख्या पुरेशी करण्याकिरता त्याने अिधक व हेकरीही आ हाला िदले. हेलेनस 
असा गुंतला असताना अँकायिसस अनुकूल वाऱ्याचा उपयोग करून घेण्यात आमच्याकडून िदरंगाई होणार 
नाही याची खातर्ी करण्याकिरता डोलकाठीवर िशडे चढिवण्याची आ हाला आ ा देत होते. आिण आता 
साक्षा  ॲपोलोचा उद्गाता हेलेनस अँकायिससला उ ेशून अित आदराने बोलला : “हे साक्षा  हीनसशी 
िद य िववाहाने ब  होण्यास सुयोग्य मानले या अँकायसीस, देवानंाही तुझी कदर करणे भाग पडले कारण 
दोन वळेा त्यानंी तुला पतन पावले या टर्ॉयपासून वाचिवले आहे हे पहा इटलीची भमूी तुमच्यासमोरच आहे. 
वगेाने गलबते हाकारून ती भमूी तु ही आपलीशी करा. सागरापलीकडे त्या ितथे असले या इटलीच्या 
जवळच्या िकनाऱ्याजवळून तु ही थम पुढे जायला हवे. कारण ॲपोलोने तुमच्याकिरता खुली केलेली भमूी 
इटलीच्या पिलकडच्या बाजूला आहे. तुझ्या पुतर्ाच्या िन ेच्या सामथ्यार्च्या जोरावर पुढे जा. परंतु मी असे 
बोलतच काय रािहलो आहे? वारे वाहू लागले आहेत. मी माझ्या बोलण्याने त्यानंा ित त ठेवता कामा 
नये.” 

 
‘आिण िनघण्याचा क्षण समीप आला हणून खरेच दुःखी असलेली अँडर्ोमकॅी काही कमी 

आितथ्यशील न हती. ितच्या औदायार्त ती िंकिचतही मागे रािहली नाही. ितने ॲ कॅिनअसकिरता 
सुवणार्च्या धाग्यानंी िवणलेली आिण िचतर्ाकृती असलेली व े आिण भरतकाम केलेला, टर्ॉयहून आणलेला 
झगा आणला. त्याच्या अंगावर ती िवणलेली भेटव े चढवीत असताना ती त्याला हणाली “लाडक्या 
ॲ कॅिनअस, याही भेटींचा तू वीकार कर. माझ्या भरतकामाच्या कौश याचे तुला मरण रहावे हणून 
आिण हेक्टरची अँडर्ोमकॅी तुझ्यावर िनत्य ेम करते त्याची खूण हणून त्या भेटी माझ्या हणून तुला देत 
आहे. तुझ्या संबिंधताकंडून या तुला शवेटच्या भेटी आहेत त्या वीकार, कारण माझ्या ॲि टॲनॅक्सचे जे 
काही माझ्याजवळ उरले आहे ते हणजे तुझ्या आिण त्याच्यातील सा य. त्याचे डोळे, त्याचे हात, त्याचे 
मुख आिण त्याच्या हालचाली अगदी तुझ्यासारख्याच होत्या, आिण तो आता असता तर तुझ्याच वयाचा 
झाला असता. 

 
‘अ ू दाटून आले या मी त्यानंा सोडून जाताना हणालो : ‘िचरायु हा! संप  हा! कारण तुमचे 

सवर् साहसी जीवन आता संपले आहे. आ हाला एका िनयतीकडून दुसऱ्या िनयतीकडे सारखे पुढे जायला 
हव.े तु हाला मातर् आता आराम ा त झाला आहे, िवशाल सागर आता तु हाला नागंरून काढावयाचा 
नाही. दृ ी पुढून सतत मागे हटत आहे असे भासणारी भमूी तु हाला शोधून काढावयाची नाही. झॅन्थस 
नदीच्या तुमच्या ितकृतीकडे आिण तुमच्या वतःच्या हाताने बाधंले या तुमच्या टर्ॉयकडे उज्वलतर 
भिवत याच्या आशनेे–मला िव ास आहे की ते भिवत य उज्वलतर असेल–आिण गर्ीकाकंडून संभा य 
धोक्याचे भय न बाळगता, तु ही पाहू शकता, आिण मी जर कधी टायबरच्या मुखापयत पोहोचलो, ितच्या 
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िकनाऱ्यावरील ितच्या भमूीवर उभा रािहलो आिण माझ्या जाजनानंा आ ािसले या नगरिंभती तटबदंी 
पािह या तर आप या पर परिवषयक नेहबधंाच्या आधारे एक िदवस इटलीतच आपण एिपरसशी जवळचे 
नाते सागंणारी समरूप नगरे िनमार्ण करू. त्या पि मभमूीचा सं थापक डाडर्नस हाच असेल. एकाच 
इितहासात आपण सहभागी होऊ. तु ही आिण आ ही त्येकी सारखेच एक नवीनच टर्ॉय होऊ. हेच एक 
कतर् य आप या वशंजानंा वारसािधकाराने ा त होवो.” 

 
िजथून इटलीकडे जाण्याचा सवार्त अिधक जवळचा जलमागर् आहे त्या निजकच्या सेरॉिनअमच्या 

मुख्य भमूीजवळच्या समुदर्ाकडे आ ही गलबते हाकारली. आ ही जात असतानाच सूयर् बुडाला आिण पवर्त 
अंधारात झाकळून गेले. आ ही जिमनीवर उतरलो, आिण व ाजवळ राखण करण्याकिरता िचठ् ा 
टाकून पा या ठरिव या आिण समुदर्ाजवळील नेहशील भमूीवर कृत तेने अंग टाकले. कोर ा 
िकनाऱ्यावर आ ही इतः ततः पसरली आिण वतःला ताजेतवाने केले. आमच्या िशणले या गातर्ानंा शिक्त 
ा त करून देण्याकिरता िनदर्ा आली. घिटकानंी सरणाऱ्या रातर्ीने ितचा दक्षणेतील मध्यिंबदुही अजून 
जवळ केला न हता ते हाच नेहमी सावध असणारा पॅिलनरस आपला िबछाना सोडून वाऱ्याची हालचाल 
लक्षपूवर्क ऐकू लागला. तो कोणत्या बाजूने वाहतो आहे याची त्याला िवशषे िंचता न हती; िनःश द 
आकाशातून गंभीर संथपणे मण करणारा त्येक नक्षतर्पुजं त्याने पडताळून पािहला. वाती, पजर्न्यसूचक 
रोिहणी तारकापुजं, स तषीर्, धुर्वमत्स आिण वृि क आिण नंतर त्याने दृ ी दूरवर फेकली तसे सुवणर्ख
गधारी मृगशीषर् नक्षतर्ही त्याने पािहले. नंतर सवर् शातं आहे आिण आकाश िनमर्ल आहे असे पाहून आप या 
गलबताच्या वरामावर उभे राहून त्याने जोरात पुकारा केला. आ ही तळ हलिवला, आमच्या मागार्वर 
साहसाने िनघालो, आिण आमच्या िशडाचें पखं पसरले. आिण आता जे हा उषेच्या लाल भेने चादंण्या 
उधळून लाव या ते हा पाण्यापिलकडे, खोल अशा िकनाररेखेवरच्या टेक ा िदसू लाग या. ‘इटली’ अशी 
पिहली आरोळी ठोकणारा ॲकेटस होता. ‘इटली’ आनंदाने त्या दृ याचे वागत करीत माझे सोबतीही 
ओरडले. मध या डोलकाठीजवळ वरच्या बाजूस उ या असले या माझ्या विडलानंी, अँकायसीसनी एक 
मोठा म ाचा कटोरा घेतला, त्याला फुलाचंी माळ घातली. िनजर्ल म ाने तो भरला, आिण त्यानंी आमच्या 
दैवतानंा आवाहन केले, “हे भदेूवतानंो, समुदर् देवतानंो, वादळावर आिधपत्य असले या देवतानंो आमच्या 
सफरीस सहा य करणारा वारा आ हाला ा, आिण तुमचे िव ास आ हाला सहा यभतू होऊ ात!” 

 
‘त्याचं्या ाथर्नेला साद हणून वाय ूलहर त्विरत आली. अगदी जवळच आमच्यापुढे एक बदंर िदसू 

लागले आिण उंचावरील िमन हार्चे मंिदर दृ ीपथंात आले. माझ्या सोबत्यानंी आपली िशडे गुंडाळली आिण 
आमच्या नाळी जिमनीकडे वळिव या. पूवकडून िकनाऱ्यावर आदळणाऱ्या लाटानंी वाकिवले या धनु याचा 
आकार बदंराला आणला होता. क्षार तुषारानंी फेसाळले या, पुढे आले या खडकानंी ते झाकले होते. 
आिण अत्यु  क ावरून त्याच्या दोन िंभती, बाहू खाली सोड यासारख्या, खोल खाली उतर या होत्या. 
मंिदर िकनाऱ्यापासून आत होते. आिण येथेच मला आमचे पिहले भिव यसूचक िचन्ह िदसले, मदैानात 
इकडेितकडे दौडणारे आिण तेथील गवत कुरतडणारे, चार तेज वी िहमशु  घोडे िदसले. माझे वडील 
अँकायसीस उद्गारले, “हे अ ात भमूी, तू जो संदेश आमच्याकिरता आणला आहेस तो यु ाचा आहे, घोडे 
यु ाकिरता िस  करतात आिण हे ाणी यु ाचीच भयसूचना देत आहेत. तरीही काही संगी याच 
चतु पाद ाण्यानंा िश तीने एकतर् लगाम घालून एको याने जूला जंुपण्याचे आिण समाधानाने लगामी 
राहण्याचे िशक्षण िदलेले असते.” आिण पुढे ते हणाले, “ हणून यामधे शातंीचीही आशा आहे.” नंतर 
आमच्या उ हिसत समुदर्ाचे थम वागत करणाऱ्या श ाचंा टणत्कार करणाऱ्या िमन हार्च्या पिवतर् 
शक्तीची आ ही ाथर्ना केली. ि िजअन व ानंी आमची म तके झाकून आ ही वदेीपुढे उभे रािहलो, आिण 
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सवार्िधक महत्वाची आ ा हणून लक्षात ठेवण्यासाठी हेलेनसने आ हाला ताकीद केली होती त्या माणे 
आ ही अगार्इ ह जूनोि त्यथर् िविधपूवर्क य ाग्नी ज्विलत केला. नंतर आ ही थाबंलो नाही; आमचे 
तिवधी यथासागं पार पाड यानंतर लगेच आ ही आमच्या परबाणाच्या का ा आिण िशडे वाऱ्याकडे 
िफरिवली; गर्ीक लोक रहात असले या कोणत्याही भागाचा भरवसा नस यामुळे आ ही ती भमूी सोडली. 
आमचे पुढील उि  आखातावरील टॅरेन्टम होते. चिलत कथा खरी असेल तर हक्यूर्लीसने या नगराला 
भेट िदली होती; त्याच्या समोरच लॅिसिनअन जूनोचे उ ुंग मंिदर उभे होते. होय, आिण ितथेच 
कॉलोिनआचा िक ा खडा होता, आिण ितथे पिलकडे, िजथे गलबते बुडतात ते सीलॅिशअम होते. आिण 
आता फार दूर, सागरातून उंचावणारा िसिसलीतील एटना पवर्त िदसू लागला होता, आिण दूरवरून 
खडकावर कोसळणाऱ्या सागराच्या म  लाटाचंा ध्वनी कानी येत होता. सबधं िकनाऱ्यावरून राहून राहून 
मोठे आवाज कानी येत होते. सागराचे पाणी खोलवरून उंच उसळत होते. आिण त्या उसळत्या भोवऱ्यात 
वाळू िभरिभरत होती. माझे वडील, अँकायसीस मो ाने ओरडले. “ही खिचतच भयावह किरि डज 
असावी; हेलेनसने आप याला ज्याची सूचना िदली होती ते हेच कराल खडक आिण तेथे त्या कपारी 
आहेत. झटकन गलबते बाजूला खेचा. व ावर जोर धरा. आिण एका लयीत व ही मारत रहा. त्यानंी 
आ ा के या माणे माझ्या सोबत्यानंी केले. थम पॅिलनरसने आपली रोरावणारी नाळ खेचून माडंवीकडे 
वळवनू खु या सागरात हाकारली; नंतर आमची सवर् मंडळी भर या िशडानंी, व ही मारीत त्याच्या 
पाठोपाठ गेली. उसळत्या लाटावंर आ ही आभाळात वर उचलले जात होतो. परंतु पुनः लाटा 
ओसर यावर, आ ही एकदम खोल खाली जात होतो आिण जणू हेडीझपयत बुडत होतो. खडकाचं्या 
कमानीमधून आ ही रखडत असताना तीन वळेा सागराचा ितध्वनी त्या क ावरून आमच्याकडे परत 
आला. तीनवळेा सागरान फेकले या फेसातून आिण तुषाराचं्या पड ातून आ ही आकाशाकडे पािहले, 
परंतु वारा आिण सूयर् काश या दोघानंीही आ हाला सोडले होते. आ ही थकलो होतो. आपण कुठे चाललो 
आहो ते आ हाला कळत नस यामुळे आ ही शवेटी संथपणे तरंगत सायक्लो सच्या िकनाऱ्याला लागलो.  

 
दुदवी युिलसीझचा सह वासी हणून गलबतातूंन भटकत असता ॲकॅमेिनडीस या िकनाऱ्यावरून गेला 
होता. त्या आठवणी उलट कर्माने आठवनू या थळाचंी मािहती त्यानेच मला िदली. 

 
‘पूवीर्चे लोक ज्याला ऑिर्टिजआ हणत असत ते रोरावणाऱ्या लाटानंी वढेलेले लेिमिरअम 

िसकॅिनअन उपसागरासमोरच पसरले आहे. एिलसची नदी आि फअसने आिरथसच्या वाहाच्या 
मुखाजवळ िसिसलीच्या सागराच्या पाण्यात िमसळण्याकिरता समुदर्ाखालून अदृ य मागर् कसा काढला हे 
सागंणारी एक कथा आहे. आ ापालन करण्याच्या हेतूने तेथे आ ही सवर्शिक्तमान देवाचंी पूजा केली. नंतर 
आ ही त्या सुपीक देशातील दलदलीमधील हेलॉरस नगरी ओलाडूंन पुढे गेलो. नंतर आ ही पॅिकनसचे 
पुढे आलेले खडक आिण खडकाळ िकनारा याचं्या जवळून गेलो. नंतर देववाणीनुसार कधीही हलणार 
नाही ते कमािरना आमच्या दृ ीपथात आले. नंतर हसणाऱ्या नदीच्या नावावरून नाव पडलेले गेलाचे पठार 
आिण ते कूर्र गेला नगर आले. नंतर एकेकाळी अत्यंत उ  तीच्या घो ाचंी जन्मभमूी असले या उ ुंग 
ॲकॅर्गासने आमच्यासमोर आपली बळकट तटबदंी उभी केली. वारा अनुकूल अस यामुळे वनराई असलेले 
सेिलनस मागे टाकले आिण िललीिबअमच्या अवघड उथळ समुदर्ातून आिण लपले या खडकातून माझा 
मागर् आकर्िमला. शवेटी डर्ेपॅनमजवळ मला बदंर सापडले. परंतु त्या िकनाऱ्यावरही मला आनंद लाभायचा 
न हता. अरेरे दुदवा! सागरावरील वादळाचं्या सवर् छळानंतर येथे मी माझ्या विडलानंा अंतरलो. 
ॲन्कायसीझना, माझ्या सवर् साहसातील आिण सवर् िंचतातील माझ्या आधाराला मी मुकलो. होय येथे, 
माझ्या िशणले या दैन्याव थेत, सवर् िपत्याहून े  िपताजी, मी तु हाला अनंत दारुण संकटातून येथवर 



 

अनुकर्मिणका

यथर् आण यानंतर मला टाकून तु ही गेलात. त्या दर् ा हेलेनसनेही त्याच्या अनेक भयसूचनामंधे या 
दुःखाची मला पूवर्सूचना कधीच िदली न हती. िंकवा त्या घृणा पद सेिलनोनेही िदली नाही. हा आघात हे 
माझे शवेटचे दुःख होते. कारण मी माझ्या सफरीच्या उि ाला पोहोचलो होतो. आिण दैवाने मला तुझ्या 
िकनाऱ्याला लावले ते हा मी िसिसलीहून िनघालो होतो.” 

 
अशा तऱ्हेने टर्ॉयचा मुख इनीआस याने त्याच्या दैवी दैवगतीची कहाणी आठवनू सािंगतली आिण 

त्याच्या सफरीचे त्याने कथन केले. त्यावळेी त्येक मुख उत्कंठेने त्याच्याकडे वळले होते. शवेटी तो 
थाबंला, तो िनःश द झाला त्याचा वृ ातं संपला. 
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सगर् चौथा 
 

डायडोची दुःखािन्तका 
 
परंतु या मध या वळेेत ीतीच्या अदृ य ज्वालेने िव हल झाले या डायडोला जीवनरस शोषणाऱ्या 

त्या खोल जखमेमुळे दीघर् यातना भोगा या लाग या होत्या. ितच्या ि य वीरपुरुषाचे शौयर् आिण 
उ कुलातील जन्मामुळे ा त झालेली धीरोदा ता याब लचे िवचार पुनःपुनः आवेगाने ितच्या मनात येत 
होते, आिण त्याची मुदर्ा आिण त्याचे श द याचंा ठसा ितच्या मनावर उमटून रािहला होता; त्या मनोवदेनेने 
ितला शातंी आिण व थताही लाभ ूिदली नाही. आिण आता दुसऱ्या िदवसाची उषा ॲपोलोच्या काशाने 
िव  उजळीत होती आिण ितने उंच आकाशातील आदर्र् छाया दूर के या होत्या ते हा ितच्या दयाशी 
एकजीव असले या ितच्या बिहणीला िवचिलत िच ाने ती हणाली, “भिगनी ॲना, जागृती आिण अशातं 
िनदर्ा याचं्यामधे मी भयभीत होऊन का ित त आहे? आप या घरात येऊन आप या समवते रािहले या या 
न या अितथीिवषयी तुला काय वाटते? त्याचे यिक्तमत्व अनन्यसाधारण आहे. आिण त्याचे दय आिण 
शौयर् केवळ वीर ीपूणर् आहे. त्याचा जन्म देवाशंापासून आहे असा मला िव ास वाटतो आिण तसे 
वाटण्याला मला आधार आहे. अधमवृ ी नेहमीच भयातून कट होते परंतु–त्याच्या वृ ातंात अगदी दारुण 
अंतापयत सािहलेला दैवच्छल आिण यु ाची अघोरता िकतीतरी होती! मृत्यचू्या कपटाने माझे पिहले ेम 
िहरावनू घेत यामुळे िववाहिवधीचा आिण पिह या मीलनाचा त्येक िवचार मला केवळ कंटाळवाणा झाला 
नसता तर, पुनरिप कुठ याही पुरुषाशी िववाहबधंनाने संमीिलत हायची काकं्षा करायची नाही असा मी 
अिनवायर् िन य केला नसता तर कदािचत हा एकच मोह मला झाला असता की त्याला मी फशी पडले 
असते. खरेच, ॲना मी तुला माझे गुिपत सागंते. माझे पती सायिकअस याचं्या, माझ्या वतःच्या भावाने 
केले या रुिधरािभषेकाने आपले घर  झाले ते हापासून या अनोळखी पुरुषािशवाय दुसऱ्या कुणीही 
कधीही मला भािवत केले नाही िंकवा िवचिलत होण्याइतके दयमंथनही केले नाही. पूवर् पिरिचत ज्वाला 
पुनः समीप येत आहे असे मला जाणवते. परंतु मी माझे पािवत्र्य भगं करून घेण्यापूवीर् िंकवा त्याच्या धमार्चे 
उ ंघन करण्यापूवीर् ही धरणी खोल दंुभगून ितने मला पोटात घ्यावे िंकवा सवर्शिक्तमान देविपत्याने त्याच्या 
वजर्ाघाताने मला भतूिव ात िभरकावनू ाव,े खोल खोल अंधाऱ्या एरबॉसमध्ये त्या िन तेज भतूात् याचं्या 
संगतीत. कारण ज्याने थम मला त्याच्याबरोबर संिमलीत केले त्याने माझ्या जीवनातील सवर् ेम शोिषत 
केले, आिण हणून त्यानेच ते ेम त्याच्या दयासमीप जतन कराव ेआिण मृत्यूनंतर थडग्यातही जतन 
करावे! ितने ितचे िवचार यक्त केले, आिण ितच्या नेतर्ात अ ू दाटून आले, आिण ितने नेतर्ानंा लावले या 
व ाचे पदर िभजले. 

 
ॲनाने ितला उ र िदले, “डायडो, माझे तुझ्यावर ाणाहूनही अिधक ेम आहे. तू तुझे सवर् यौवन 

असे एकाकी शोक करीत झुरत यतीत करणार आहेस का? आिण अपत्य ेम आिण हीनस देते त्या सवार्ला 
तू अनिभ  राहणार आहेस काय? राखेला, समािध त मृतात् याला याची काही िक्षित असते असा तुझा 
खरेच िव ास आहे काय? पूवीर् कोणीही आि कन िंकवा आपण येथे येण्यापूवीर् कोणीही िववाहेच्छु 
टायिरअन तुझ्या शोकातून तुला सोडवनू मोिहत करू शकला नाही हे मला मान्य आहे, कारण या 
िवजयकीतीर्ने संप  असले या भमूीचे पुतर् आयरबस आिण इतर मुख सरदार याचंा तू ितर कार करीत 
होतीस, पण हणून तू आता तुला भािवत करणाऱ्या ीतीला ितकार केलाच पािहजेस का? िशवाय तुझे 
राज्य वसले या भमूीचे धनी कोण आहेत याच मरण तू केले पािहजेस. तुझ्या राज्याच्या एका बाजूने तुला 
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अिंजक्य गे ूिलआच्या रिहवा याचं्या नगरानंी, ज्याना कसलाच धाक नाही त्या न्युिमिडआच्या लोकानंी 
आिण पाय ठेव ून देणाऱ्या सायिर्टसच्या दलदलींनी विेढल आहे, आिण दुसऱ्या बाजूने जलहीन वाळवटंाने 
आिण बाकीच्या कूर्र लुटारंुनी विेढले आहे. आिण िजथून तुझा भाऊ तुला अजूनही धमकावीत आहे त्या 
टायरपासून संभावणाऱ्या यु ाच्या संकटािवषयी मी बोलण्याची आव यकताच नाही. आिण आता माझी 
अशी ा आहे की जे हा अनुकूल वाऱ्यासरशी टर्ोजनाचंी गलबते कािर्थजच्या मागार्ला लागली ते हाच 
देवानंी त्याचंी अनुमती मुदर्ािंकत केली आिण साक्षात जुनोने सहा य केले. आिण डायडो, तू जर हा सव म 
िववाह केलास तर आप या राज्याच्या आिण नगरीच्या भिवत यात िकती थोर भाग्य आहे याची केवळ 
क पना कर! टर्ोजन सेना आप याबरोबर आघाडीवर कूच करू लागली तर पराकर्माच्या महान कृतींनी 
कािर्थजची कीतीर् िकती वृिं गत होईल याचा िवचार कर. तू केवळ आिशवार्दाकिरता देवाचंी ाथर्ना कर 
आिण य याग करून त्याचंी कृपा संपादन कर; आिण मग तुझ्या अितथीचे मनमुक्त आदराितथ्य कर, 
त्याचंी गलबते अजूनही नादुरु तच आहेत, आिण िशिशर आिण पजर्न्यदा रोिहणी कुर्  नभाखाली 
महासागरावर त्याचंा राग काढीत आहेत; ते हा इथे ठेवनू घेण्यासाठी काही ना काही िनिम े गुंफीत रहा. 

 
या माणे बोलून ॲनाने आधीच उि त झाले या डायडोच्या दयाला ीतीच्या न या चाहूलीने 

अिधकच चेतिवले, ितच्या िवचिलत अंतःकरणाला मोहिवण्याकिरता नवी आशा िदली आिण ितचे िवक प 
भगंून टाकले. नंतर त्यानंी थम मंिदरानंा भेटी िद या आिण कर्माकर्माने त्येक वदेीवर परमे राचा 
अनुगर्ह संपादन करण्याकिरता ाथर्ना केली, वृध्दीची देवता िसिरसला, सूयर्देवतेला वातंत्र्यदाता िपता 
बकॅसला, आिण सवार्िधक िववाहबधंन जूनोच्या अिधकारकके्षत अस यामुळे जूनोला त्यानंी िनवडक म ा 
िविधपूवर्क बळी िद या. लावण्यवती डायडो वतःच उज या हाती चषक घेऊन वच्छ पाढंऱ्या गाईच्या 
िंशगामधून मध ओतीत असे; िंकवा देवाचं्या मूतीर्समोरील रक्त नात वदेीजवळ य िवधीतील नृत्यात 
पदन्यास करीत असे. त्येक नूतन िदवसाचे धमर्िवधी सुरू करताना ती अिधकािधक बळी देत असे, आिण 
िवलग ओठानंी ती मे ाचं्या िविछ  उरात अजूनही पंदन होत असले या अवयवाकंडून सूिचत होणाऱ्या 
संदेशाकिरता डोकावनू पाहत असे. परंतु दर् ाचें भिव य ान िकती कीव करण्याइतके अ प असते! 
ितच्या अिनवार िवकाराला मंिदरे िंकवा ाथर्ना सहा यभतू होणार न हत्या. कारण ती ज्वाला ितच्या 
िवतळत्या अंतःकरणाच्या अगदी गा यात पोहोचली होती व ितच्या शरीरातील रेणु  रेणु ितने पोखरून 
टाकला होता; आिण िबचारी डायडो पेटून उठली होती. ितच्या दयातील ती खोल जखम मूकपणे वहात 
होती. िजचा केर्टन अरण्यात दूर अंतरावरून एखा ा सश  मढपाळाने पाठलाग केला आहे आिण ती 
असावध असता िजच्या मासात िपसे असलेला बाण घुसवनू नंतर तो तसाच राहू िदला आहे; व हणून ते 
ाणघातक मासंात घ  रुतलेले टोक पाठीवर वागवीत जी अरण्ये आिण िडक्टी पवर्त देशातील वाटा 
झेपा टाकीत ओलाडंीत आहे अशा एखा ा हिरणीसारखी ती ितच्या सवर् नगरातून िवकलाव थेत भटकत 
होती. िजथे ितच्या नगरिंभतींचे बाधंकाम चालू होते ितथे डायडो कधी कधी इनीआसला घेऊन जात असे, 
त्याला िफिनिशआची िवपुल साधनसंप ी आिण ितच्या नगररचनेची गती दाखवीत असे. आिण ती ितच्या 
भावना यक्त करण्यास ारंभ करीत असे परंतु नेहमीच अधर्वट बोलूनच वतःला आवरीत असे. िदवस 
ढळ यानंतर ितला मेजवानी पूवीर्सारखीच सुरु हायला हवी असे, टर्ॉयच्या यातनाचंी कहाणी पुनः वण 
करण्याचा तो अ ासंिगक वाटणारा अनाकलनीय अ ाहास करीत असे, आिण पुनः ती वक्त्याचे श द  
श द ास रोधून अत्युत्कण्ठेने ऐकत असे. नंतर अितथी िनघून गे यावर, चदंर् आपली ुती िनत्यकर्माने 
अंधारात शमवीत असता आिण अ तंगत होणाऱ्या तारकानंी िनदेर्ची सूचना के यावर, िरत्या भोजनमंिदरात 
डायडो एकटीच शोक करीत बसे आिण तो ज्या आसनावरून उठून गेला होता त्यावर ती वतःला लोटीत 
असे. तो आता दूर गेलेला असे, वणाच्या दृ ीच्या पिलकडे गेलेला असे. परंतु ितला तो अजूनही िदसत 
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असे, त्याचा आवाज अजूनही ितला ऐकू येत असे. ॲ कॅिनअसचे त्याच्या िपत्याशी असले या सा याच्या 
संमोहनाने ती कधीकधी त्याला दयाशी कवटाळीत असे आिण जी ीती श दामंधून यक्त करण्याचे ितला 
धैयर् न हते ितच्यापासून आपली सुटका करून घेण्याचा ती िनकराचा यत्न करीत असे. मध्यंतरीच्या 
काळात अधर्वट बाधंले या मनोऱ्याचें बाधंकाम वरती चढण्याचे थाबंले होते. तरुण सैिनकाचं्या श ाचं्या 
कवायती होत न हत्या. बदंराचें व अभे  बुरुजाचें बाधंकाम थाबंले होते. भ य छातीत धडकी बसिवणाऱ्या 
िंभतींचे बाधंकाम खोळंबले होते. आिण आकाशाइतक्या उंच याऱ्या पडून रािह या होत्या. 

 
डायडो आता ेमिवकाराच्या पूणर् आधीन झाली आहे आिण वतःच्या ित ेचा िवचार ितच्या ती  

वासनेला ितकार करू शकत नाही हे पाहताच सटॅनर्ची कन्या, ज्युिपटरची ि य पत्नी हीनसकडे एक 
सूचना करण्याकिरता गेली. “वा! तू आिण तुझ्या मुलाने खरेच िवजयाची चागंली फळे िमळिवली आहेत. 
आिण तू संपािदलेले यश मोठे आहे. आता तु ही दोन्ही देवतानंी एका ीला फशी पाडून परािजत केले 
आहे. हे तुझे कतृर्त्व े  आहे त्याची सुकीतीर् हायला हवी. माझ्या नगरीच्या संरक्षण योजनेचे तुला भय 
वाटते हणून उ ुंग कािर्थजच्या शातंतामय घराकडे तू केवळ संशयाने पाहतेस हे काही मला पूणर्पणे अ ात 
नाही. परंतु कुठ या मयार्देपयत जायचे तुझ्या मनात आहे? इतकी ती  पधार् चालू ठेवण्याची काही 
आव यकता आहे काय? िववाहबधंनाने दृढ होणाऱ्या िचरंतन शातंते ीत्यथर् आपण सहकायर् करणे िनि तच 
अिधक योग्य आहे. तुझ्या मनातील उि  तू साध्य केले आहेस. डायडोने रोमरोमात िभनणारे, वडे 
लावणारे िवष ाशन केले आहे. ती ेमिवकाराने पेटली आहे. हणून या रा टर्ात आपण दोघी सहभागी होऊ 
या. त्याच्या शासकीय यव थेत त्येकीला समान अिधकार ठेवू ंया. डायडोला त्या ि िजअनची धमर्पत्नी–
जन्माची दासी होऊ दे आिण हंुडा हणून ितची टायिरअन जा तुझ्या आिधपत्याखाली येऊ दे.” 

 
परंतु जूनोच्या श दातून ितचा खरा हेतू यक्त होत नसून ितचा खरा उ ेश िनयतीने ज्यानंा इटलीत 

सा ाज्य करण्याकिरता िनयोिजत केले आहे त्यानंा आि केकडे वळिवण्याचा आहे हे हीनसच्या लक्षात 
आले. हणून ितने पुढील माणे उ र िदले : “यु ात तुझ्यािवरु  उभे राहण्याचा धोका लक्षात घेत यावर 
तुझ्या सूचनेचा अ हेर करण्याइतके वेडे खरेच कोण असेल? – अथार्त तू सागंत असलेली योजना 
कायार्िन्वत के यानंतर ितच्यावर यशाचा मुकुट चढणार असेल तर! परंतु मी दैवाधीन आहे आिण िनयती 
देवताचंी योजना मला अग य आहे. टायिरअन आिण टर्ॉयहून आलेले िनवार्िसत याचें एका नगरीवर 
सामाईक वािमत्व असावे अशी ज्युिपटरची मनीषा असेल काय, आिण त्याचं्यामधील तहाला िंकवा जेच्या 
पर पर संिम णाला त्याची अनुमती असेल काय? तू त्याची पत्नी आहेस. त्याला सरळ िवनंती करून 
त्याच्या हेतूचा तू अंदाज घेण्यात काही वावगे नाही. हणून तू या बाबतीत नेतृत्व कर. मी मागून येतेच आहे. 
स ा ी जूनोचे उ र तयारच होते. ती हणाली, “ते काम ही माझी जबाबदारी राहील. परंतु आपला 
तातडीचा उ ेश साध्य करण्याची योजना मला तुला थोडक्यात सागंू दे. ऐक उ ा सकाळी आप या 
िकरणानंी पथृ्वीचे अवगुंठन दूर करण्याकिरता सूय दय होईल ते हा इनीआस आिण अभागी डायडोचा 
मृगयेकिरता अरण्यात बरोबर जाण्याचा मानस आहे. हाकेकरी पवर्तमागार्भोवती त्याचा वढेा वाढिवण्याच्या 
गडबडीत असतानाच मी एक पजर्न्य व गाराचंा वषार्व करणारा काळा मेघ त्याचं्यावर सोडीन; त्या 
राजयुगुलावर वषार् कोसळेल आिण सारे आकाश मेघगजर्नेने दुमदुमून उठेल. त्याचं्या लवाज यातील 
मंडळी पागंतील आिण रातर्ीसारख्या अंधारात िदसेनाशी होतील, आिण डायडो आिण टर्ॉय मुख एकाच 
गुहेत आ य घेतील. मी ितथेच असेन, आिण तुझ्या वचनपूतीर्चे आ ासन मला असेल तर मी ितला त्याची 
होण्याकिरता त्याच्या आधीन करीन. आिण दृढ िववाहबधंनात त्यानंा मीिलत करीन. हा त्याचंा िविधयुक्त 
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िववाह असेल.” या योजनेला िसथिरअनने काही आके्षप घेतला नाही. इतक्या चतुर मोहजालाचे 
मंदि मताने कौतुक करीत ितने मानेनेच त्याला अनुमती िदली. 

 
त्याच सुमारास सागर सोडून उषादेवी वर आली. ितची िकरणे िदसू लागताच िनवडक माणसाचंा 

एक समूह नगरवशेीतून बाहेर पडला. मो ा चौकटींची जाळी, लहान चौकटींची जाळी बाहेर आली, आिण 
लोखंडाचे रंुद फाळ असलेले िशकारी भाले बाहेर आले; आिण पॅिसिलअन घोडे वार आिण ती ण घर्ाणिदर्य 
असलेले िशकारी कुतेर् बाहेर झेपावले. रा ी अजूनही ितच्या महालातच रगाळत होती, आिण 
कािर्थजमधील उ  उमराव दाराजवळ ितची तीक्षा करीत होते. ितचा त ख पचंक याणी घोडा जाभं या 
रंगाच्या आिण आिण सुवणार्च्या इतमामात िदमाखाने खुरानंी माती उडवीत होता आिण त डातून फेस 
टाकीत लगामाचे टोक चघळीत होता. शवेटी मो ा पिरवारासह डायडोने बाहेर पाऊल टाकले. 
भरतकामाची िकनार असलेले िसडॉिनअन उ रीय ितने पिरधान केले होते. ितचा भाता आिण केस एकतर् 
बाधंलेला चापही सुवणार्चाच होता, आिण सुवणार्च्या चापाने ितने आपले जाभंळे खमीस मानेजवळ बाधंले 
होते. टर्ोजनाचंी तुकडीही पाठोपाठ आली; त्यामंधे उत्सािहत आयुलसही होता. दोन्ही वाऱ्या एक 
झा यावर त्या सवार्ंहून देखणा असलेला इनीआस पुढे होऊन डायडोच्या बाजूस गेला. तो िशिबरात 
िलिसया आिण झान्थस नदी सोडून त्याच्या आईचे बेट डेलॉसला पुनः न याने नृत्यास ारंभ करण्याकिरता 
जाणाऱ्या ॲपोलोसारखा िदसत होता. ॲपोलोच्या वदेीभोवती केर्टन डर्ायोिपअन आिण ग दलेले 
अगािथरसन एकतर् जमतात आिण जयघोष करीत असतात, अँपोलो वतः िंसथसच्या उतरणीवर पायचाल 
करीत असतो. त्याच्या खां ावर लटकिवले या धनु यबाणाचंा नाद होत असतो, आिण त्याचे भरुभरुणारे 
केस पणार्ंच्या मृदुल मालेने आिण सुवणर्बंधाने यवि थत बसिवलेले असतात. इनीआसही त्याच्या इतक्याच 
चाप याने व सावधानतेने चालता होता; आिण ॲपोलोसारखेच लािलत्यपूणर् तेज त्याच्याही कुलीन 
धीरोदा  मुखावर िवलसत होते. 

 
पायवाटही नसले या उंच पवर्त देशावर पोहच यावर िशकाऱ्यानंी हुसकावनू काढले या 

रानम ाचंा एक कळप सरळ त्याचं्यापुढेच असले या खडकाळ िशखराच्या उतरणीवरून उधळत खाली 
आला; आणखी पुढे वळणावर काळवीटाचंा एक कळप धुळीच्या लोटात एकजूट झाला आिण ङ गरी 
भागातून उघ ा रानातून दूर उधळत गेला, खालच्या खोल दरीत बाल ॲ कँिनअस अबलख पचंक याणी 
घो ावरील दौडीचा आनंद मनापासून लुटीत होता, भरवगेाने दौडत तो आता काही वारानंा मागे टाकीत 
होता तर कधी दुसऱ्या वारानंा; परंतु या सवर् िनरुपदर्वी ाण्यापेंक्षा एखादा त डाशी त्वषेाने फेस आलेला 
वराह िंकवा सावजाच्या मागावर असलेला सोनेरी तपिकरी िंसह टेकडीवरून खाली येताना पाहण्याची 
त्याला िकती उत्कंठा लागली होती! 

 
लवकरच आकाशात संिम  गडगडाट सुरु झाला. आिण नंतर पावसाचे ढग जमले व गारा आिण 

पावसाचा िम  वषार्व झाला. सवर् िशकारी टायिरअन पिरवार आिण टर्ोजन तरुणाचंी तुकडी आिण 
हीनसचा नातू डाडर्न िकशोर घाबरून िनवारा शोधण्याकिरता रानात िजकडेितकडे पागंले. पवर्तावंरून 
पाणलोट चडं ओघाने रोरावत आले. डायडो आिण टर्ोजन मुखाने एकाच गुहेचा मागर् अनुसरला पुरातन 
धरणीदेवता आिण जूनो, िववाहाची देवता, यानंी आपला खास इशारा केला, आकाशाने या मीलनाकडे 
दुलर्क्ष केले, वीज चमकली; पवर्त िशखरावर वनदेवतानंी आपला जयघोष उंचावला त्या िदवशी यातनाचंी 
आिण मृत्यचूी बीजे पेरली गेली. त्या क्षणापासून डायडोला लोक वादाची आिण ितच्या वतःच्या ित ेची 
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िक्षती उरली नाही. आिण णयाराधनेत गु तता राखण्याचा िवचारही ितने सोडून िदला. ती त्याला िववाहच 
हणू लागली. आपले पाप झाकण्याकिरता ती तो श द योजू लागली. 

 
आि केच्या मो ा नगरातून त्विरतच ही वदंताराक्षसी धावत सुटली. वदंता ही सवर् उपाधीत 

अिधक गितमान आहे. ितचे सामथ्यर् ितच्या गित वातंत्र्यात आहे, आिण ितच्या संचारातून ितला नवी शक्ती 
ा त होत असते. एखा ा लहान िभत्र्या ाण्यासारखी ती ारंभी असते परंतु नंतर ती वाढता वाढता 
आकाशात उंचावते आिण ती जरी भमूीवरून चालते तरी ितचे म तक ती ढगाआड लपिवते. असे हणतात 
की सवर्भतूाचंी माता पथृ्वीदेवी िहने सवर् देवावरील संतापाने ितला जन्म िदला; ती ितचे शवेटचे अपत्य 
आहे. तो कोअस आिण एन्सेलॅडसची धाकटी बहीण आहे. वदंतेच्या पायात चाप य आहे, आिण ितचे पंख 
गतीमान आहेत. ती एक चडं भयावह राक्षसी आहे. ितच्या अंगावर उगवणाऱ्या त्येक िपसाखाली एक 
चमत्कृतीपूणर् कौश याने बसिवलेला दक्ष डोळा असतो. आिण त्या त्येक िपसागिणक एक मुख व त्या 
मुखात मो ाने बोलणारी एक िज हा असते. आिण एक िनत्य सावध असलेला कान अवकाशात असतो. 
रातर्ी ती आकाश आिण पथृ्वी याचं्यामधील अंधारात फुत्कार करीत मण करते, आिण समाधानाच्या िनदेर्त 
ती कधीही पापणी ढळू देत नाही. कधी घराच्या छपरावर, कधी ासादाच्या उंच मनोऱ्यावर बसून िदवसा 
ती लक्ष ठेवते. मोठमो ा नगरात ती घबराट उडिवते, कारण ती जे सत्य आहे ते कथन करण्यास जशी 
िस  असते तशीच ती जे असत्य आिण दु  आहे तेही मरणात ठेवते. 

 
आतासु ा ितने मो ा आनंदाने सत्या माणेच कि पताचंाही पुनरु ार करीत आि की जनात 

िविवध अफवा पसरिव या, टर् जनाचं्या वशंातील इनीआस येथे कसा आला, लावण्यवती डायडोने 
त्याच्याशी मीिलत होण्याचा अनुगर्ह कसा केला. आिण आता ल ाहीन िवकाराच्या साप यात 
अडक यामुळे ते हा दीघर् िहवाळा कसा ऐषारामात आिण पर पराचं्या संमीिलत सुखोपभोगात त्याचं्या 
राज्यकतर् याचंा िवचार न करता यतीत करीत आहेत. अशा तऱ्हेचे िवषय त्या अमंगल देवतेने माणसाचं्या 
संभाषणात सवर्तर् िव  केले होते. नंतर ितने आपली पावले दुर्तगतीने राजा आयरबसकडे वळिवली, ती 
त्याच्याशी बोलली, ितने त्याचे िवचार भडकािवले आिण त्याच्या कर्ोधाग्नीवर इंधन रचले. 

 
ज्युिपटर ॲमॉनने एका आि की वनदेवतेवर बलात्कार केला होता आिण आयरबस ितच्यापासून 

झालेला त्याचा पुतर् होता. या ज्युिपटरची शभंर भ य मंिदरे आिण शभंर वदेी त्याने आप या िव तृत राज्यात 
बाधं या होत्या. त्यामध्ये त्याने िनत्य ज्विलत असलेले मंिदराग्नी िवधीपूवर्क िति त केले होते आिण 
देवाचं्या अखंड आराधनेकिरता पुरोिहताचंी णाली िनयुक्त केली होती. मंिदराच्या पिरसरात िनत्य 
बळींच्या रक्ताची दुगधी असे, आिण मंिदराची वशे ारे िविवध रंगाच्या फुलानंी नेहमीच सुशोिभत केलेली 
असत. असे हणतात की ऐकले या वदंतेने अितकुर्  झालेला आिण असहा यतेने बेभान झालेला 
आयरबस, सभोवार दैवी अि तत्व असले या वदेीपुढे उभा रािहला, शरणागत होऊन त्याने आपले हात 
उंचावले, आिण ज्युिपटरची दीघर्काल ाथर्ना केली. “हे सवर्शिक्तमान ज्युिपटर, तुला आता हे लोकाचें 
रा टर् मेजवानी संगी गडद रंगात िवणलेली व े अंथरले या सुखासनावर बॅकसला ि य असा नैवे  
समपर्ण करीत आहे! काय घडत आहे हे तुला िदसत आहे काय? की तू जे हा तुझे गरगरते वजर् फेकतोस 
ते हा आ हाला वाटणारे तुझे भय, भो, यथर्च आहे काय? आ हाला िभविवणारे मेघातील अग्नी केवळ 
िन तेज अग्नीच आहेत काय, आिण त्याचं्या पर परात िमसळणाऱ्या अ फुट गडगडाटाला काहीच अथर् 
नाही काय? कारण ज्या उनाड ीने माझ्या देशात एक लहान नगरी वसिवली व मी घातले या अटीच्या 
करारावर एक िकनारप ी खंडाने कसण्याकिरता घेतली ितने माझी िववाहाची मागणी धुडकावनू लावली 
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आिण इनीआसचा वामी हणून, समाईक राज्यािधपती हणून वीकार केला आहे. आिण आता आपली 
हनुवटी बाधंण्याकिरता आिण आपले तेलकट केस झाकण्याकिरता ि िजअन िशर ाण घालून, आिण 
बायकी पुरुषाचंा पिरवार समवते घेऊन आलेला हा दुसरा पॅिरस माझ्यापासून त्याने जे चोरले त्याचा 
मालक होणार आहे, आिण तोवर इकडे ज्या ेने मी वतर्न करतो ती पूणर्तया अ थानी आहे असे िदसत 
असूनही, मी जी तुझी आहेत असे मानतो त्या मंिदराकंडे समपर्ण करण्यासाठी नाना दर् ये आणीत आहे. 

 
त्याच्या ाथर्नेतील श द असे होते, आिण ाथर्ना करीत असताना त्याने वदेीला पशर् केला. सवर् 

शिक्तमान भनेू ाथर्ना ऐकली, आिण त्याने राणीच्या नगरीकडे, आिण वतःच्या ित चेे िव मरण 
घडले या त्या ेिमकाकंडे आ ली दृ ी वळिवली. नंतर तो मक्यूर्रीशी बोलला आिण त्याच्यावर पुढील कायर् 
सोपिवले. “माझ्या पुतर्ा उठ, तुझ्या मागार्ला लाग. पि म वाऱ्यानंा तुझ्याकडे पाचारण कर. तुझ्या पखंानी 
हळुहळु उ ाण करायला लाग. िनयतीने त्याचीच होणार असले या त्या अन्य नगरींचा क्षणभरही िवचार न 
करता टायिरअन कािर्थजमधे आता घोटाळणाऱ्या डाडर्न राजपुतर्ाशी बोल. अवकाशातून दुर्तगतीने संचार 
करून माझा संदेश त्याला पोहोचव. त्या सवार्त सुंदर देवतेने, त्याच्या मातेने, त्याला दोन वळेा त्याच्या 
गर्ीक शतर्ूंपासून वाचिवले ते काहंी याकिरता न हते. त्याच्यािवषयी ितने आमच्या मनामध्ये ज्या अपेक्षा 
िनमार्ण के या होत्या त्या पुऱ्या करणारा हा पुरुष न हे. नाही! जी भमूी नेतृत्वाची जन्मभमूी होणार आहे 
आिण यु ाच्या खणखणाटाने िननादणार आहे त्या इटलीचे तो नेतृत्व करणार होता, मानवतं ूसर पासून 
िनमार्ण झाले या वशंाचा वारसा पुढे चालिवणार होता, आिण सवर् ितर्खंड पथृ्वी न्यायदंडाच्या 
अिधपत्याखाली आणणार होता, आिण जरी या िद य भिवत्या याचे वैभव त्याचा पुरुषाथर् चेतिवण्यास 
असमथर् असले, आिण वतःकिरता कीतीर् संपादन करण्याकिरता पिर म करण्याची त्याची इच्छा नसली 
तरी तो त्याचा पुतर् ॲ कॅिनअस याला रोमच्या दुगार्पासून विंचत करणार आहे काय? काय करण्याचा 
त्याचा मानस आहे? त्याच्या वतःच्या पुतर्पौतर्ाचंी भिव यातील इटलीतील जनाचंी, आिण भिव यात 
लॅि हिनआचे नाम िनयतीनुसार धारण करणाऱ्या भमूीची िंचता न करता त्याचे असले या लोकात घोटाळून 
तो काय िमळवणार आहे? त्याने सागरसंचय करायला िनघालेच पािहजे. मला त्याला हेच सागंायचे आहे. 
आिण हाच माझा त्याला आदेश आहे. 

 
त्याचें बोलणे संपले, आिण मक्यूर्रीने आप या उ पद थ, िपत्याची आ ा पालन करण्याची 

िस ता केली. थम त्याने त्याला भमूी माणेच सागरावरून झंजावताच्या गतीने घेऊन जाण्याकिरता पखं 
असलेले सुवणार्चे चढाव पायात चढिवले. नंतर त्याने त्याचा दंड घारण केला. या दंडाने तो पाताळ 
लोकातून िवरलरूप मृतात्मे बोलािवतो आिण दुसऱ्या काही मृतात् यानंा उगर् टाटर्रसला* पाठिवतो, िनदर्ा 
देतो, िनदर्ा िहरावनू घेतो, आिण मृत्यनंूतर डोळे उघडे ठेवतो. आप या दंडाने वारे पुढे हाकारीत त्याने 
का या मेघातून मण सुरंु केले. असे मण करीत असता, आकाशाला म तकावर तोलून धरणाऱ्या 
सहनशील ॲटलसचे िशर आिण खोल कुशी िदस या. त्याचे देव ारानंी आच्छािदलेले म तक िनत्य 
का याकु  धुक्याने वढेलेले असते. आिण वाऱ्यानंी आिण पावसाने झोडपले जात असते. त्याचें कंध 
िहमाच्या अवगुंठनात लपेटलेले असतात, त्याच्या थिवर हनुवटीवरुन पात कोसळत असतात, आिण 
त्याची वैर वाढलेली रुक्ष दाढी बफार्ने गोठून कडक झालेली असते. तोल सावरणाऱ्या पखंावर ि थर 
होऊन िसिलिनअन मक्युर्री थम इथे थाबंला आिण नंतर ितथून तो त्याच्या सवर् सामथ्यार्िनशी सागराच्या 
लाटावंर झेपावला, आिण समुदर्पक्षी ज्या माणे समुदर्ाच्या पृ भागावर अगदी खालून िकनाऱ्याभोवती आिण 
िजथे मासे सापडतात त्या खडकाभोवती मण करतात त्या माणे मण करीत त्याच्या आईचे वडील 



 

अनुकर्मिणका

असले या ॲटलास पवर्तावरून येणारा वारा कापीत, पथृ्वी आिण आकाश याचं्या मधून संचार करीत तो 
िसिलिनअन आि केच्या वालुकामय िकनाऱ्यावर या माणे उडत आला. 

 
पखं असले या पायानंी उडत तो झोप ाचंी खेडी असले या आि केत आ याबरोबर िक याच्या 

पायाच्या व न या व तीच्या बाधंकामाची पहाणी करीत असलेला इनीआस त्याला िदसला. त्याने सोनेरी 
िंपगट सूयर्कातं मण्यानंी अलंकृत केलेले ख ग धारण केले होते, आिण एका संप  दातर्ीने, वतः डायडोने 
नजर केलेले व ितने वतः सुवणार्च्या उ या धाग्यानंी िवणलेले टायिरअन लाल गडद जाभंळे व  
खां ावरून पिरधान केले होते. मक्यूर्रीने त्विरत आपला संदेश त्याला िदला. “काय तू या मानवतं कािर्थज 
नगरीच्या पायासाठी िठकाण न्याहाळीत आहेस आिण एक भ य नगरी येथे उभवीत आहेस काय? अहा! 
मोठा आदशर् पित आहेस! लािजरवाणी गो  आहे ही! तुला तुझ्या भिवत याचा आिण तुझेच होणार 
असले या त्या दुसऱ्या राज्याचा िवसर पडला आहे. जो सवर् देवावर आिधपत्य करतो आिण जो वचे्छेने 
पथृ्वी आिण आकाश याना झुलवीत असतो. साक्षात त्याने मला दैिद यमान ऑिंलपसवरुन तुझ्याकडे 
पाठिवले आहे. त्यानेच हा संदेश अवकाशातून त्विरत तुझ्याकडे आणण्याची मला आ ा केली. काय 
करण्याचा तुझा मानस आहे? आि कन भमूीत ऐषारामात यथर् वळे घालवनू तू काय िमळव ू शकणार 
आहेस? आप या िद य भिवत याचे वैभव जर तुझा पुरुषाथर् चेतिवण्यास असमथर् असेल, आिण तू 
वतःकिरता कीतीर् संपादन करण्याकिरता पिर म करणार नसलास तर िनदान मोठा होत असले या, 
इटलीवर; रोमच्या होणाऱ्या इटलीवर, राज्य करण्याचे भाग्यात असले या, ॲ कॅिनअसचा आिण तुझा 
वारस हणून त्याच्याकडून तू करीत असले या अपेक्षाचंा तरी िवचार कर” ही कडक समज देत असतानाच 
आिण तो बोलत असतानाच मक्यूर्री मानवी दृ ीपुढून नाहीसा झाला आिण नजरेतून नाहीसा होत 
वातावरणात िवरून गेला. 

 
या साक्षात्काराने इनीआस तंिभत आिण मुग्ध झाला. तो चकर्ावला होता. भयाच्या िशरिशरीन 

त्याचे केस ताठ झाले होते, आिण त्याचा आवाज कंठात घोटाळला होता. देवाचं्या या िनक्षनू िदले या 
आदेशाने त्याला भयंकर ध ा बसला की लगच तो त्याच्या ीतीचे अिध ान असले या भमूीतून पलायन 
करून िनघून जाण्याचा उत्कटतेने िवचार करू लागला परंतु तो काय करू शकत होता? िवकारवश 
झाले या रा ीशी बोलून ितचे मन वळिवण्याचे साहस तो कसे करू शकणार होता? सूतोवाच करण्याची 
कोणती उ म संधी त्याला िनवडता आली असती? त्याने त्याब लचे िवचार चटकन मनात घोळिवले; 
शक्याशक्यतेच्या सवर् िविवध बाजंूचा घाईघाईने िवचार करताना त्याच्या मनाचा कल एकदा एका योजनेच्या 
बाजूने तर पुनः दुसऱ्या योजनेस अनुकूल होत होता. असा िवचाराचंा खल तो करीत असता, एक धोरण 
त्याला इतर त्येक धोरणाहून अिधक योग्य वाटले. त्याने नेि थअस सिर्ज टस आिण शूर सेरे टस यानंा 
जवळ बोलािवले. त्यानंी कोणतेही प ीकरण करण्याच्या भरीस न पडता व योजनेतील बदलाचे कारण 
गु त राखून आरमार समुदर्संचारासाठी तयार करायचे होते. त्याचंी गलबतावरील सवर् अवजारे यथायोग्य 
ठेवायची होती आिण िकनाऱ्यावर सोबत्यानंा एकतर् जमवायचे होते. तोवर तो डायडोला भेटणार होता 
कारण ितच्या िनरागस आिण स वृ  मनाला इतकी दृढ ीती कधी भग्न होणे शक्य आहे अशी शकंाही 
िशवली नसेल हणून तो ितच्याशी कशा तऱ्हेने बोलणे करावे हणजे ते फलदायी होइल याचा िवचार करीत 
होता, आिण कोणत्या वळेी गो  काढली हणजे ितला कमीत कमी दुःख होईल हे शोधण्याचा यत्न करीत 
होता, आिण या माणे उ या रािहले या िबकट अव थेतून सुटण्याचा तो चातुयार्ने मागर् शोधून काढणार 
होता. 

 



 

अनुकर्मिणका

त्याच्या माणसानंी आनंदाने आिण तत्परतेने त्याचे आ ापालन आिण आप यावर सोपिवलेली कामे 
पार पाडण्यास आरंभ केला. परंतु ेिमकाला कुणीही फसव ूशकत नाही. हा संकि पत कावा रा ीला पूवीर्च 
उमगला. कोणी सागंण्यापूवीर्च काय घडणार आहे हे ितच्या अंतः ेरणेला कळले आिण त्येक सत्य िंकवा 
कि पत संभा य संकट ितच्या भयभीत हळूवार मनाला प  िदसू लागले. ितच्या अशा यगर् अव थेतच 
सफारीकिरता आरमार सुस  करण्याचे चालू आहे हे वृ  ितच्यापयत आले– या वळेीही त्या अमंगल 
वदंतेनेच ते ितच्याकडे आणले. क्षु ध झालेली आिण सत्यास सामोरे जाण्यास असमथर् असलेली रा ी, 
जे हा त्येक वषार्आड उत्सवातील बेहोष उन्मादाचा अंकुश बॅ सच्या योिगनीला टोचतो आिण रातर्ीच्या 
आरो यानंी िसथेरॉन पवर्त ितला बोलवतो ते हा बॅ सच्या ध्वजापताका फडकू लाग यावर आिण त्याचा 
जयघोष सुरू झा यावर ती योिगनी बेभान अव थत जाते तशी सैरभरै होऊन धुमाकूळ घालीत काथजमधून 
ती धावत सुटली. शवेटी डायडोने इनीआसला गाठले आिण त्याचा िधःकार करीत त्याला उ ेशून तीच 
थम त्याच्याशी बोलू लागली. 

 
“िवदर्ोही पुरुषा, हे कृ णकृत्य लपवनू, एका श दानेही मला न सागंता माझा देश सोडून तुला जाता 

येईल असे खरेच तुला वाटले होते काय? आपली ीित, आपण आणाशपथा घेऊन केलेले पाणीगर्हण, 
डायडोची तीक्षा करणार असलेला िनि त कूर्र मृत्यू यापैकी तुला काहीच रोखू शकत नाही काय? 
उ रेकडील वादळी वाऱ्यानंा त ड देत गडबडीने खवळलेला सागर ओलाडंण्याकिरता िहवा याच्या 
आभाळाखाली तुझ्या आरमाराची िस ता करण्याचे पिर म घेण्याइतका तू पाषाण दयी आहेस काय? तू 
कधीही न पािहले या घराचा अ ात भमूीत शोध घेणे तर जाऊ देच पण ाचीन टर्ॉय नगरी अजूनही उभी 
असती तरी तेथे सु ा तू जाण्याकिरता वादळी सागरात जहाजे लोटण्याची योजना केली असतीस काय? 
माझ्यापासून दूर जाण्याचा का तू यत्न करीत आहेस? मी ढाळीत असले या आसवाकंिरता, तू वतःच्या 
वचनद  ह ताकिरता, आिण आप या मीलनाकिरता ज्यामुळे ते वैध ठरले असते त्या आप या 
िववाहाकिरता, मी जर तुला कधी ममता दाखवली असेल, माझ्या कोणत्याही गो ीने तुला कधी सुखी केले 
असेल तर दया कर, दया कर! मी मूखर् ठरले आहे आिण माझ्याजवळ आता तुझे मन ज्यायोगे दर्वले असे 
काही उरलेच नाही. तुझ्याजवळ याचना करण्याची वळे िनघून गेली नसेल तर माझे ऐक. एका घराच्या 
िवध्वसंाची तरी िक्षती बाळग. आिण तुझा िवचार बदल. तुझ्याकिरता मी आि की जमातींचा आिण 
न्युिमिडअन उमरावाचंा ेष पदरात घेतला आिण माझ्या वतःच्या टायिरअनाचेंही वैर पत्करले, आिण 
अमरत्वाची माझी एकमेव आशा, पूवीर् माझीच असलेली सुकीतीर्, माझी ित ा मी तुझ्याकिरता कायमची 
न  होऊ िदली. मृत्यलूा सामोरे जाण्याकिरता तू मला कुणाच्या हाती सोडून जात आहेस, माझ्या—
अ यागता? मी तुला नाथ हणत असे ते संबोधन आता ‘अ यागतात’ संकोचले आहे. आता माझ्या भिव यात 
काय आहे? माझ्या िंभती उखडून टाकण्याकिरता येणारा माझा भाऊ िपग्मिॅलअन, नाहीतर मला िंजकून 
घेऊन माझ्याशी िववाह लावणारा तो जेटुिलअन आयरबसच ना? तू जाण्यापूवीर् मला गभर्संभव झाला 
असता तर तुझा मुलगा, छोटा इिनआस माझ्या महालात खेळण्याकिरता रािहला असता आिण िनदान 
त्याच्या तुझ्याशी असले या सा याने तू माझ्याकडे जणू परत आला आहेस असे मला भासले असते. मग 
मला सवर् वी जा यात फशी पड यासारखे आिण अनाथ झा यासारखे वाटले नसते. 

 
ितचे बोलणे संपले. ज्युिपटरची सूचना मरून त्याने आपले नेतर् ि थर ठेवले, आिण त्याच्या 

अंतरीच्या वदेनेवर वािमत्व िमळिवण्याची पराका ा केली. शवेटी तो मोजकेच बोलला. “रा ी, तू मला 
िनवध ऐकव ूशकतेस अशा असंख्य दयेच्या कृतींकिरता मी तुझा ऋणी आहे हे मी कधीही नाकारणार नाही. 
आिण जोवर माझी जाणीव जागृत आहे आिण माझ्यातील चैतन्याशंाचे माझ्या चलनवलनावर िनयंतर्ण आहे 
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तोवर, एिलसा मला तुझ्या आठवणींचा कधीच उबग येणार नाही. मी तुला आता थोडक्यात व तुि थती 
सागंतो. माझे आताचे जाणे कोणत्याही फसवणुकीखाली गु त ठेवण्याचा माझा िवचा न हता. तू अशी 
क पनाही करू नकोस. कोणत्याही िववाहिवधीचे मी कधी ढ ग केले नाही कारण तुझ्याशी माझा तसा 
करार कधीच न हता. माझ्या िनयतीने माझ्या वतःच्या आवडी माणे माझे जीवन मला जगू िदले असते. 
आिण माझ्या सम या माझ्या वतःच्या पसंती माणे सोडव ू िद या असत्या तर ायमचा उंच बालेिक ा 
अजून उभा असलेली टर्ॉय नगरीच, माझ्या जनाचं्या ि य आठवणीसिहत मी माझे आ  कतृर्त्व थान केली 
असती, ितच्या पराभवानंतर मी अिधकच बलवान अशा टर्ायनगरीची आणखी एकदा पुन थार्पना केली 
असती परंतु साक्षात ॲपोलोने गर्ायिनअम येथून, िजथे िलिसयामधे तो आपली भिव यवचने िच ा टाकून 
देतो ितथे मला इटलीच्या उदा  भमूीचा मागर् आकर्िमण्याची आगर्हपूवर्क आ ा केली आहे. इटलीच आता 
माझे ीती थान आिण वगृह हायला हव.े तू एक िफनीिशअन, जर तुझ्या कािर्थजच्या गढीशी एकिन  
आहेस, दूर आि केतील या नगरीिशवाय दुसऱ्या कोणत्याही नगरीकडे पाहून तुला संतोष होत नाही तर 
टर्ोजनानंी इटलीत व ती करण्यास काय त्यवाय आहे? तुझ्या माणेच आ हींही अ ातभमूीत राज्य थापूं 
घातले तर ते काही पाप नाही. त्येक वेळी जे हा रातर् पथृ्वीवर आदर्र् छायाचें अवगुंठन घालते, त्येक वळेी 
जे हा तेज वी तारका उगवतात ते हा ते हा माझे वडील अँकायसीझ याचंा यगर् आत्म मला िनदेर्त बजावीत 
असतो आिण मी भयभीत होतो. माझा पुतर् ॲ कॅिनअसही मला जाणीव करून देत असतो, मी त्याचा, 
माझ्या लाडक्याचा, आिण िजथे त्याच्या दैवाने त्याला वतःच्या मालकीची भिूम िदली आहे त्या इटलीच्या 
राज्यापासून त्याला विंचत करून त्याच्यावर मी जो अन्याय करीत आहे त्याचा मी िवचार करतो. आिण 
आता तर त्यक्ष जो हने देवाचं्या वक्त्याला पाठिवले आहे—हे तुला मी माझ्या मुलाच्या ाणाची व माझ्या 
विडलाचंी शपथ घेऊन सागंतो आहे–तो आकाशातून वगेाने उडत आला आिण त्यानेच मला तो आदेश 
सािंगतला. अगदी वच्छ काशात मी माझ्या वतःच्या डो यानंी तो देवदूत नगरवशेीतून वशे करताना 
पािहला, आिण माझ्या वतःच्या कानाने त्याचा आवाज ऐकला. हणून या िधःकारयुक्त वचनानंी तू 
अ व थ होऊ नकोस आिण मलािह अ व थ करू नकोस, मी पुढे इटलीला सफरीवर जात आहे ते माझ्या 
वतःच्या इच्छेने न हे.” 

 
हे िनणार्यत्मक बोलणे चालू असता डायडो इनीआसपासून मुख िफरवनू परंतु आप या 

खां ावरून, त्याच्या सवर् शरीरावरून िभरिभरणाऱ्या डो यानंी िनःश दपणे रोषाने पहात उभीच रािहली 
होती. मग ितच्या क्षोभाचा फोट झाला! “िवदर्ो ा, कोणतीही देवता कधीच तुझी आई न हती. आिण तुझ्या 
वशंवृक्षाचा आ पुरुष डाडर्नसही न हता. छे, छे! खडबडीत, खडकाळ आिण कठीण कॉकॅशस पवर्त तुझा 
बाप होता. आिण िहकीिनआच्या वाघानंी तुला पोसले. कारण माझ्या भावना लपिवण्याची मला आता काय 
गरज आहे? जणू काही याच्याहून अिधक वाईट दुसरे काही घडू शकणार आहे हणून मी वतःला का 
आवर घालू? त्याचा एक िन ास तरी माझ्या वा ास आला आहे काय? की माझ्या रडण्याची दाद हणून 
त्याने एक दृ ीके्षप तरी टाकलाय? की एकदा तरी त्याच्या दयाला पाझर फुटलाय? त्याच्यावर ेम 
करणाऱ्या माझ्यासाठी दयेचा एक अ ू तरी त्याने ढाळलाय का? हा परमावधीचा दृ पणा आहे. सवर् े  
जूनो िंकवा सटनर्चा पुतर्, सवार्ंचा िपतासु ा जे आता घडत आहे त्याकडे न्यायाच्या िनःपक्षपाती दृ ीन पाहू 
शकणार नाही. या िवशाल पथृ्वीवर आता िन ा सुरिक्षत रािहली नाही. याचे, फुटले या गलबतावरील या 
िभकाऱ्याचे मी वागत केले. आिण मूखार्सारखे माझ्या ासादात माझ्या समवते राहण्याची त्याला अनुमती 
िदली. मी त्याच्या सहकाऱ्यानंा मृत्यपूासून वाचिवले आिण हरपलेले त्याचे आरमार त्याला परत िमळवनू 
िदले. चिंडका माझ्यावर आिण आता भतु्व करीत आहेत, त्या माझा दाह करीत आहेत. मला वडे लावीत 
आहेत, हणजे आता साक्षा  ॲपोलोच्या िलिसअन देववाणीकडून आदेश िमळाला आहे हणे! आिण िशवाय 
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देवाचं्या वक्त्याला साक्षात जो हने तोच भयंकर आदेश देण्याकिरता आकाशातून पाठिवले आहे असे 
िदसते. हणजे देव या अस या बाबतीत लक्ष घालतात आिण त्या िवषयीच्या िंचतेने वतःची शातंी ढळू 
देतात हे मी मानले पािहजे. नाही, तुला आता मी अडवीत नाही. तुझ्या श दावरही वाद घालीत नाही .जा, 
अनुकूल वाऱ्यावर वास करीत इटलीचा शोध कर, तुझ्या राज्याच्या शोधात लाटावंर संचार कर. परंतु 
मला अजूनही वाटते की वगार्त सच्छीलतेची कैवारी अशी काही स ा असेल तर सागराच्या खडकामंध्ये 
असताना ायि ाचा याला तुला काठोकाठ ाशन करावा लागेल, आिण त्या यातना तू सहन करीत 
असताना पुनः पुनः ‘डायडो’ हणून तुला आकर्ोश करावा लागेल. दूर असले तरी मी तुझ्याजवळच राहीन, 
व का याकु  ज्वालानंी तुला गर्ासीत असेन. आिण जे हा मृत्यचू्या थंड िशरिशरीने माझा आत्मा 
शरीरापासून अलग होईल ते हा तू जाशील तेथे माझे िपशा  तुझ्या नजीक असेल. हे खल पुरुषा तुला तुझे 
ायि त िमळेलच, आिण मी ते ऐकेन. ते वृ  खोल पाताळ लोकात मृत्यचू्या नगरीत माझ्यापयत येईल.” 
ितचे बोलण संपले न हते परंतु या श दाबंरोबर ती अचानक थाबंली. ितला पुढे बोलवनेा. ितच्या 
दुःखाितशयात ती आवगेाने दूर गेली आिण दृ ीआड झाली, आिण इनीआसला िंचतातूर आिण दोलायमान 
अव थेत, ितच्याशी आणखी काही बोलण्याची उत्कंठा असताना त्याला सोडून गेली. डायडोला मूछार् आली 
आिण ती खाली पडली, आिण ितच्या दासींनी ितला उचलून घेतले, ितच्या संगमरवरी शयनागारात नेले 
आिण ितच्या मंचकावर िनजिवले. 

 
मध्यंतरी सत्यशील इनीआसला ितचे दुःख शातं करण्याची आिण दयादर्र् श दानंी ितच्या यातना दूर 

करण्याची उत्कंठा लागली होती. तथापी तो दैवी आदेशाला एकिन  रािहला आिण त्याच्या ीतीच्या 
सामथ्यार्ने खोलवर हादरला अस यामुळे अनेकवार िन ास टाकीत तो त्याच्या गलबताकंडे परतला. 
टर्ोजन मो ा जोमाने खरोखरीच कामाला लागले. लवकरच ते िकनाऱ्याच्या सवर् बाजंूनी त्याचंी उंच 
गलबते सागरात लोटू लागले आिण नुकताच सजर्रस लावलेले गलबताचें तळ पुनः पाण्यात तरंगू लागले. 
तेथून िनघून जाण्याची त्या माणसानंा इतकी उत्सुकता होती की अजून वर पाने असलेली ओबडधोबड 
व ही आिण अरण्यातून आणलेली न तासलेली मजबतू लाकडे त्यानंी तशीच गलबतावंर नेली. पुढच्या 
िहवा याची तरतूद करण्याकिरता सातुचा एखादा मोठा ढीग लुटून वतःकिरता वारुळात संचय करणाऱ्या 
लाबं का या रागेंने मदैानावरून जाणाऱ्या गवतावरील अरंूद वाटेवरून त्याचंी लूट वाहून नेणाऱ्या 
मंुग्यासंारखे ते भासत होते. काही मंुग्या धान्याच्या एखा ा मो ा दाण्याला खां ाचा रेटा देऊन पुढे 
ढकलीत असतात तर काही रागेंच्या िपछाडीतून वर येत असतात. आिण मागे रगाळणाऱ्या मंुग्यानंा शासन 
करतात आिण सबधं मागार्वर कामाची एकच गडबड उसळलेली असते. या मंुग्यां माणेच नगरीतील त्येक 
भागातून चाललेली त्या सवार्ंची धावपळ िदसत होती. ही सगळी हालचाल पाहून डायडोच्या मनात कोणते 
िवचार आले असतील, आिण ितच्या उंच ासादातून पाहत असताना िकनाऱ्यावरील उत्साहपूणर् धावपळ 
आिण समुदर्ावरील गदारोळ लक्षात घेऊन ितने िकती िवषण्णतेने िन ास सोडले असतील? अरे िनदर्य 
ेमा! मानवी दयाला तू कोणत्या थरापयर्न्त चेपीत नेशील याला काही सीमा आहे का? कारण ेमानेच 
आता डायडोला पुनः अ ुपुरात लोटले आिण अजून एखादा मागर् शोधून काढायचा रािहला अस यास आिण 
ती अकारणचा मृत्यचू्या आधीन होणार असेल तर वािभमानाला शवेटच्या याचनेत िवकाराधीन करून पुनः 
एकदा शवेटची याचना करून काही साधेल काय याचा यत्न करून पाहण्यास ितला वृ  केले. 

 
ती हणाली, “ॲना, िकनाऱ्यावर सवर्तर् चाललेली गडबड तू पाहतेसच. सवर् बाजंूनी ते ितथे जमले 

आहेत. आताच त्याचंी िशडे वाऱ्याला पाचारण करीत आहेत, आिण खलाशी आनंदाने त्याचं्या गलबताचं्या 
नाळींना हार घालीत आहेत या भयंकर दुःखाची मला कदािचत पूवर् जाणीव हायला हवी होती. कदािचत, 
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ॲना, ते साहण्याचे सामथ्यर्ही मला ा त होईल. परंतु तरीही तुझ्या दीनवाण्या बिहणीकिरता हे एकच काम 
कर. कारण तो िवदर्ोही तुझ्यािशवाय इतर कुणालाही खरोखरी मानीत न हता. तूच त्याचा पूणर् िव ास 
संपादन केला होतास आिण या कठोर माणसाला कसे चातुयार्ने वळवावे हे केवळ तुलाच माहीत होते. 
हणून ि य ॲना, तू आता जा आिण लीनतेने िवनवणी करून आप या गव  शतर्लूा सागं. हणाव ेज्यानंी 
ऑिलस येथे गर्ीकाबंरोबर टर्ोजनाचें हत्याकाडं करण्याचा कट केला त्यात मी न हते—टर्ॉयच्या िक यावर 
मी आरमार पाठिवले न हते. अँकायसीझची रक्षा आिण आत्मा चाळिवण्याकिरता मी कधी त्याची समाधी 
उध्व त केली नाही. मग त्याचे िनदर्य कान माझी िवनंती ऐकून घेण्यास नकार का देतात? आिण अशा 
घाईगडबडीने तो कुठे जात आहे? त्याच्या अभागी ि येला शवेटची देणगी हणून तरी अनुकूल वाऱ्याची 
वाट पाहून िनदान त्याचा वतःचा वास तरी त्याने सुखकर करावा. त्याने भगं करण्यापूवीर् सन्मािनत 
असलेले आपले िववाहबंधन पुनजीर्वीत करावे अशी भीक मी आता त्याच्यापाशी मागत नाही, िंकवा िजथे 
राज्य करण्याची त्याला आकाकं्षा आहे त्या त्याच्या वैभवशाली लेिशॲमचा त्याग करण्यािवषयीही मी त्याला 
सागंत नाही. माझे दैव मला शरणागतीची आिण दुःख सहन करण्याची कला िशकवीपयत माझा िम  
अव थेला उसासा घेण्याइतका आिण ि थर होण्याइतका अवधी दे, तोवर काही करू नको, एवढेच माझे 
मागणे आहे. ही माझी कृपा सादासाठी शवेटची याचना आहे; आिण माझी बहीण हणून मला तू साभंाळून 
घेतले पािहजेस, आिण त्याने ही मागणी मान्य के यावर हे ऋण मी मृत्यनू स याज फेडीन.” 

 
डायडोची िवनंती अशी होती आिण ितच्या गरीबिबचाऱ्या दुःखी बिहणीने त्याचें सा ू करुण िनरोप 

पर परासं पोहोचिवले परंतु या सवर् िवनवण्याचंा इनीआसवर िंकिचतही पिरणाम झाला नाही. त्येक 
याचने त त्याचे कान जणू बधीर झाले होते, कारण दैवगतीने त्याचंा मागर् रोखला होता. आिण दैवी 
भावाने स दयतेने ऐकून घेण्याला त्याच्या वृ ीला ितबधं केला होता. तो एखा ा वषार्मागूनवष 
जा तच मजबतू होत जाणाऱ्या ओक वृक्षा माणे अढळ उभा होता. त्या वृक्षाला जिमनीतून उखडून 
टाकण्याकिरता आ प वरील उ रवारे अहमहिमकेने एकदा इकडून एकदा दुसरीकडून असे आघात 
वषार्नुवष करीत रहातात. तो वृक्ष करकरतो, त्याचे खोड हादरते आिण पाने उंचावरून जिमनीवर गळतात 
तरीही तो वृक्ष मुळातंील खडकामंधे आपली पकड घ  ठेवतो कारण आकाशीच्या हवते त्याचे िशर िजतके 
उंच गेलेले असते िततकीच खोल, पथृ्वीच्या गभार्त, त्याची मुळे रुतलेली असतात. त्या वृक्षा माणेच त्या 
वीरपुरुषाला त्याचं्या आगर्ही याचनाचं्या आघातानंी एकदा इकडून तर एकदा दुसरीकडून झोडपून 
िखळिखळे करून टाकले होते. आिण त्याच्या धैयर्शाली दयाला अतीव दुःख झाले होते. परंतु त्याचा 
िन य अढळ रािहला. अ ु ओघळत होते, परंतु दयावर पिरणाम मातर् शून्यच होता. 

 
हा शवेटचा िनणर्य होता. डायडो हरली होती; भयभीत होऊन ितच्यापुढे द  हणून उभे रािहलेले 

ितचे दुधर्र भिवत य ितने पािहले. आता ितची एकमेव ाथर्ना केवळ मृत्यकूिरताच होती. आकाशाच्या 
घुमटाच्या दशर्नाचंा ितला केवळ शीणव होत होता. आिण जणू काही आपला संक प िस  करण्याकिरता, 
सूयर् काशाचा कायमचा िनरोप घेण्याकिरता, ितची इच्छाशक्ती कणखर करण्यासाठी गंधदर् ये जळत 
असले या वदेीवर ती य कमर्िनधी करीत असताना ितला एक भयानक दृ य िदसले. पिवतर् अिभषेकजल 
काळे पडले आिण काहीतरी अशुभ रुपातंराच्या चमत्काराने अध्यार्साठी सोडले या म ाचे रक्त झाले. 
आपण काय पािहले हे ितने कुणालाच सािंगतले नाही. आप या बिहणीलाही सािंगतले नाही. आणखी 
िशवाय ितच्या ासादात ितच्या पिह या पतीच्या नावाने बाधंलेले एक संगमरवरी छोटे मंिदर होते; 
त्याच्याब ल ितला अत्यंत ेमयुक्त आदर वाटत असे. ती ते पाढंऱ्याशु  लोकरीने आिण उत्सवसूचक 
लताप वानंी सुशोिभत करीत असे. रातर्ीच्या अंधाराने पृथ्वी गर्ासली असताना जणू ितचा पतीच ितला हाक 



 

अनुकर्मिणका

घालीत आहे असा आवाज त्या मंिदरातून कानी आला असे ितला प  जाणवले. अनेकवेळा एखा ा 
घराच्या छपरावर एकटेच घुबड दीघर् िव हल सूर काढीत त्याचा मरणर ाय भयाण धुत्कार करीत असे. 
आिण वृ  दर् ाचं्या भिव यवचनातील भयसूचनानंी ध ा बसून ती भयगर् त झाली. कुर्  इनीआस ितचा 
पाठलाग करीत आहे आिण भयाितशयाने ितला वडे लावीत आहे, ती अगदी एकटी पडली आहे आिण 
िनमर्नु य भमूीत सोबतीिशवाय टायिरअन िमतर्ाचं्या शोधात लाबंलचक वाटेवरून भटकत आहे—अशी 
भयानक दुः व ने ितला िदसत. िच माच्या अव थेत पेिन्थअसला*चिंडका त्याच्यावर एकवटून चाल 
करून येत आहेत असे िदसले आिण आकाशात दोन सूयर् आिण दोन थी ज नगरे िदसली तशा अव थेत; 
िंकवा अँगमेमनॉनचा संतर् त पुतर्, ऑरे टेस*, जळते पिलते आिण काळे सपर् हाती घेतले या मातेपासून 
पळून जाण्याचा यत्न करीत असताना, सूडाकिरता आसूसलेली शापाची दैवते दारात त्याला 
गाठण्याकिरता उभी होती ते हा त्याची जशी अव था झाली होती तशा अव थेत डायडो होती. 

 
यातना बळ झाली होती, आिण डायडोला दृ  शक्तींनी अंिकत केले होते. मृत्यचूा िनणर्य 

घेत यावर त्याच्या समयाची आिण साधनाचंी ितने एक ा वत शीच योजना केली. नंतर आपली योजना 
लपिवण्याच्या उ ेशाने मुदेर्वर शातं आिण आशापूणर् भाव धारण करून ती ितच्या शोकाकुल बिहणीला 
भेटलीं आिण ितला हणाली. “ॲना, अग तू माझे अिभनंदन कर! कारण मी एक असा मागर् शोधला आहे की 
ज्यामुळे एक तर तो माझ्याकडे परत येईल िंकवा त्याच्यावर ेम करण्यापासून मला परावृ  केले जाईल. 
सागरिकनाऱ्याजवळ आिण सूयर् िजथे अ तंगत होतो ितथे पथृ्वीच्या धारेवर िजथे महाकाय ॲटलस 
झळकणाऱ्या तारकानंी खिचत अशा आकाशाचा कणा खां ावर पेलून िफरवीत उभा आहे, ितथे 
इिथओिपआची भमूी आहे. ितथे एक मिॅसिलअन योिगनी रहाते असे मला समजले आहे. ती हेि पिरडीजच्या 
मंिदराचे रक्षण करते, तीच मधुिंबदु आिण िनदर्ा सृत करणाऱ्या पॉपीच्या बीजाचें िंसचन करून सपक्ष 
सपर्राक्षसाचे पोषण करी आिण तीच त्या पिवतर् वृक्षावरील फां ावर लक्ष ठेवीत असे. ती ज्याचं्यावर कृपा 
करते त्याचं्या दयानंा वतः मंतर् सामथ्यार्ने मुक्ती ा त करून देते. आिण इतरावंर मातर् िनदर्य यातना 
पाखडते, असे ती ितपादन करते. ती नदीचा वाह रोखू शकते. आिण तारकाचंी गती उलटीकडे िफरव ू
शकते. ती रातर्ीच्या समयी िपशाच्च्याना जागव ूघकते. आिण हो! तू पाहशीलच, पायाखालील जिमनीला 
गजर्ना करावयास लावते. व ॲशवृक्षानंा त्याचं्या पवर्तावंरून खाली धावायला लाव ूशकते. ि य ॲना, मी 
तुला देवाची शपथ घेऊन सागंते, तुझी शपथ, तुझ्या ि य ाणाशपथ सागंते की मी माझ्या इच्छेिवरु  मंतर् 
सामथ्यार्चा आ य घेत आहे. आता तू माझ्याकरीता एक मोठी िचता रच. ती तू आप या िनवास थानाच्या 
मध्यभागी आकाशाखाली उघ ावरच, परंतु नजरेआड अशी रच. त्या लबाड माणसाने आमच्या 
शयनमंिदरात एका िंभतीवर लटकत ठेवलेली त्याची श े, िशवाय तो पिरधान करीत असे ती व े ितच्यावर 
शजेारी ठेव. आिण माझा सवर्नाश करणारा णयमंचकही त्यावर ठेवला पािहजेस. ज्याचे नाव कधीही 
उ ारू नये त्याची मला आठवण करून देणारी त्येक गो  न  करण्याचे मी ठरिवले आहे. िशवाय त्या 
योिगनीनेही तसेच सािंगतले आहे.” असे बोलून ती त ध झाली, आिण ितची मुदर्ा एकदम िन तेज झाली. 
ितची बहीण आपला वतःचा समीप आलेला संकि पत मृत्य ूछपिवण्याकिरता हे िवलक्षण िविधकमर् योजीत 
आहे हे ॲनाच्या कधीच मनात आले नाही. ती वतः अशा बेबदं िवकाराची क पनाच करू शकत न हती. 
आिण सायिकअसच्या मृत्यनेू ओढिवले या आप ीहून आता अिधक दुदैवी असे काही घडेल असे भय ितला 
वाटत न हते. हणून डायडोने सािंगत या माणे ितने िस ता केली. 

 
लवकरच सदापणीर् ओक आिण देवदार लाकडाच्या ओंडक्याचंी िचता रचण्यात आली ती िव तृत 

आिण बरीच उंच वर गेलेली, आिण ासादाच्या मध्यावर रचलेली होती. रा ीने तो महाल फुलाचं्या 
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माळानंी सुशोिभत केला होता आिण िचतेवर मृत्यसूूचक पणर्माला घात या होत्या. तीवर तो मंचक होता, 
आिण पुढे काय घडणार आहे याची सतत जाणीव अस यामुळे इनीआसचे रािहलेले ख ग, त्याने पूवीर् 
पिरधान केलेली व े, आिण त्याचे िचतर् ितने ितथे ठेवली. िचतेभोवती य वदेी होत्या. त्यावर केस उडत 
असणाऱ्या त्या योिगनीने मेघगजर्नेसारख्या आवाजात ितच्या तीनश ेदेवताचंी नाव ेउ ारली, इिरबॉस आिण 
हॉइड, आिण तीन रुपे असलेली हेकॅटी, जी तीन मुखे असलेली कुवार डायना आहे त्याचंी नामे उ ारली. 
ॲ हनर्सच्या झऱ्याचे असे मानलेले उदक ितनं िंशपडले, चादंण्यात ाँझच्या िव याने कापून आणले या 
आिण का या िवषारी रसाने िठबकणाऱ्या वन पती ितथे जमिव या होत्या, आिण त्याचं्या शजेारीच 
िंशगराच्या कपाळावरील ेममोिहनीचा तुरा त्याच्या आईने काढून घेण्यापूवीर्च खुडून आणलेला ठेवला 
होता. त्या उंच वदेीजवळच, उंचावले या िवशु  हातात पिवतर् नैवे  घेऊन, व े पाठीमागे बाघंलेली आिण 
एक पाऊल पादतर्ाणरिहत असलेली डायडो उभी होती. आिण लवकरच मृत्य ूपावणार असले या ितने 
दैवगती जाणणाऱ्या देवताचंी आिण तारकाचंी, ितची ाथर्ना वण करण्याची िवनवणी केली. ज्या 
ेिमकाचंी ीती ितसाद न िमळा यामुळे असफल होते त्याचंा िवचार करून िंचता वहाणारी जर कुणी 
न्यायी देवता असेल तर त्या देवतेकिरता ितने एक आणखी एक ाथर्ना हटली. 

 
रातर्ीची वळे होती आिण अिखल सृ ीवरील िशणलेले जीव दयाघन िनदेर्चे सुख घेत होते. आिण 

नक्षतर्पुजं आपली मध्यरातर्ीची दक्षणा करीत असता अरण्ये आिण कुर्  सागर िवसावले होते. त्येक शते, 
शतेीची सवर् जनावरे आिण िविवधरंगी पक्षी त ध होते, आिण काचेसारख्या िनतळ जलसंचयाचं्या पलीकडे 
शकेडो योजने आिण िनजर्न देशातील िनिबड अरण्यात जगणारे जीव, अजूनही जीवनाचे याप 
िवसरले या दयातील सवर् िंचता हलक्या करणाऱ्या शातं रातर्ीच्या िनदेर्त िन ल होते, परंतु िफिनिशअन 
रा ीची ि थती मातर् तशी न हती. ितची शािपत िच वृ ी िनदेर्त िवसाव ूशकत न हती आिण ितचे डोळे 
िंकवा म तक अंधारात सुखाव ूशकत न हते. त्याऐवजी उलट ितच्या यातना ि गुिणत झा या. ितची ीित 
पुनः पुनः ितच्या मनात उभी रहात होती आिण संतापाच्या लाटावर लाटा सागरभरती माणे उफाळून येत 
होत्या आिण ितने पुनः एकदा वतःच्या दयात वतःशीच संवाद करीत आप या िवचाराचे सूतर् पुन्हा 
गुंफण्यास सुरवात केली. “आता पहा! करण्यासारखे असे मला काय उरले आहे? माझ्या पूवीर्च्या 
िववाहेच्छंूकडे परतून त्याचं्या भावनाचंा अंदाज घेऊन, आिण मी जरी पुनः पुनः त्याचं्यापैकी एकाचाही पती 
हणून िवचार करण्याच्या क पनेचाही िधःकार केला असला तरी एखा ा न्युिमिडअनची माझ्याशी िववाह 
करण्यािवषयी िवनवणी करून मी कुचे ेचा धोका पत्करावा काय? का मी टर्ोजनाचं्या आरमारबरोबर जाव े
आिण िकतीही कठोर अस या तरी त्याचं्या आ ा पाळा यात? मी त्यानंा केलेली मदत आिण त्याचें 
संकटिनवारण याने टर्ोजन खूष झाले आहेत; त्यानंा त्याची आठवण आहे आिण त्याचं्याकिरता मी जे केले 
त्यािवषयीची कृत ता त्याचं्याठायी अजून जागृत आहे याब ल तरी माझी इतकी खातर्ी आहे काय? आिण 
खरेच माझी तशी इच्छा आहे असे मानले तरी ते मला आप याबरोबर येऊ देतील आिण त्याचं्या जहाजावर 
ते माझे वागत करतील काय? ते उन्म  आहेत आिण ते माझा ेष करतात. विंचत मूख तुला िदसत 
नाही? लॅओिमडॉनचे रा टर् िकती िव ासघातकी असू शकते हे तुला अजूनही उमगत नाही काय? िशवाय 
जर मी या आप या िनघण्याच्या क्षणी िवजयोन्म  झाले या खलाशाबंरोबर गेले तर मी एकटेच जायचे की 
मी टर्ोजनातं सामील होताना माझ्याभोवती माझ्या सवर् टायिरअन िमतर्ानंा जमवनू घेऊन जायचे? तसे 
असेल तर पुनः एकदा त्याची िशडे वाऱ्यावर पसरून त्यानंा समुदर्ासंचार करण्यास मी कशी आ ा देऊ? 
त्याचं्या पूवीर्च्या नगरातून, िसडॉनमधून त्याचंी जणू मुळे उखडून त्यानंा बाहेर काढण्यालाच मला िकती 
यास पडले. पुनः हे होणे नाही! तुझी पातर्ता मृत्यचूीच आहे. आिण तुला मेलेच पािहजे. केवळ ख गच 
तुला यातनापासून वाचव ूशकेल. ॲना ग, मी वडेेपणा केला खरा! परंतु हे यातनाचें ओझे तूच माझ्यावर 



 

अनुकर्मिणका

थम लादलेस, कारण तू माझ्या अ ूंनी दर्वलीस आिण मला माझ्या शतर्चू्या पूणर् वाधीन केलेस! वन्य 
पशूं माणे मला लोक वादापासून मुक्त, िववाहिवरिहत आिण मला होत असले या मन तापाच्या 
धोक्यापासून मुक्त जीवन जगता आले असते तर..... आिण सायिकअसच्या रके्षच्या साक्षीने मी घेतले या 
आणाशपथाही भग्न झा या ना! डायडोच्या दयातून फुटलेले, आत्यंितक दुःखाचे करुण बोल हे असे 
होते. 

 
या वळेेपावेतो आप या समुदर् वासाची योजना िनि त करून त्याची पूणर् िस ता केलेला इनीआस 

त्याच्या गलबताच्या नाळेवर िनिदर् त झाला होता. िनदेर्त त्याला पुनः दैवी साक्षात्कार झाला. तोच देव 
त्याला पुनः पिह यासारखा त्यक्ष िदसला. त्याची मुदर्ा आिण चेहरामोहरा पूवीर् माणे मक्यूर्रीसारखाच 
होता. त्याचा आवाज आिण अंगकातंी, त्याचे सोनेरी केस, आिण यौवनसहज लािलत्यपूणर् अवयव तसेच 
होते. इनीआस टक लावनू पहात असता मक्यूर्रीने त्याच्या सूचनेचा पुनरु ार केला. “ हीनसपुतर्ा, एवढा 
चडं उत्पात समीप आला असता तू झोपू शकतोस? जी संकटे तुझ्याभोवती कोसळण्याकिरता ित त 
आहेत त्याची तुला जाणीव होत नाही काय? मूखार्! अनुकूल पि म वाऱ्याचें िन ास तुला ऐकू येत नाहीत 
काय? एका भयानक आिण िव ासघातकी दृ  कृत्याचा ती संक प करीत आहे. ितच्या मनात िंहसक 
कर्ोधाच्या उमीर्वर उमीर् उसळत आहेत. आिण ितने आत्महत्या करण्याचा िनणर्य घेतला आहे. गडबडीने 
िनघून जाण्याची जोवर वळे गेली नाही तोवरच तू गडबडीने दूर जाणार नाहीस काय? तू जर पहाटेपयत 
इथेच घोटाळलास तर सागरावर तुला लवकरच उध्व त जहाजाचंा गदारोळ, ज्वालेने भडकले या 
पिलत्याचंा रखरखीत काश आिण सवर् समुदर्िकनारा पेटलेला िदसेल. चल ऊठ, ही िदरंगाई पुरी झाली. 
ि या या नेहमीच िविवध बदलत्या लहरीवृ ीच्या असतात.” असे हणून नंतर तो का या अंधारात िवरून 
गेला. 

 
अचानक झाले या या दृ ातंाने इनीआसला ध ाच बसला. तो ताडकन उठला, आिण आप या 

सोबत्यानंा धोक्याची सूचना देऊन त्याने सावध केले. “उठा त्वरा करा! जागे हा! िमतर्ानो, व ही 
मारण्याकिरता आपआप या जागावंर जा. चपळाई करा. िशडे उलगडा! कारण लक्षात घ्या. देव पुनः उ  
वगार्तून अवतीणर् झाला आिण त्याने पुनः त्वरा करण्यािवषयी आप याला अरणी लावली आहे – आपले 
िपळवटलेले दोर तोडले पािहजेत आिण पलायन केले पािहजे. हे पिवतर् देवते, तू कुणीही असलीस तरी 
आ ही तुझ्या श दां माणे वागणार आहोत, आिण पूवीर् माणेच आनंदाने तुझ्या पिवतर् आ ा मानतो. तू 
आमची सोबत कर आिण कृपाळूपणे आ हाला सहा य कर. आकाशीच्या तारकापंासून कृपा साद तू 
आमच्याकिरता आण.” या श दाबंरोबरच त्याने आपले ख ग यानातून चटक  उपसले आिण त्याच्या 
तळपत्या पात्याने गलबताचे दोरखंड कापले. एकाच उत्साहाने सवार्ंना भारावनू सोडले. त्यानंी अवजारावंर 
ताकद लावली आिण त्वरा केली. कोणीही िकनाऱ्यावर रािहला नाही, सागराचे पाणी गलबताखंाली झाकून 
गेले. ते समुदर्ाच्या पाण्यावर झेपावले, व ानंी समुदर्फेन घुसळला आिण सागराचा िनळा पृ भाग 
झपाटण्यास सुरवात केली. 

. 
आतापोवतेो उगवत्या उषेने िटथोनसचा केशरी िबछाना सोडला होता आिण आता ती भलूोकावर 

ितच्या उ हिसत काशाचा िशडकावा करीत होती. ितच्या िनरीक्षणाच्या मनोऱ्यावरून रा ीने उषेचा धवल 
काश पािहला, आिण वारा पुरेपुर भरून पसरले या िशडानंी पुढे झेपावणारे आरमार पािहले. िकनारा 
आिण बदंर सुने आहे हे ितच्या लक्षात आले, त्यावर एकही खलाशी न हता. हे दृ य पाहताच ितने आप या 
सुंदर वक्षावर तीन हार केले आिण चौथाही हार केला; ितने आपले सोनेरी केस उपटले आिण ितने 
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मो ाने आकर्ोश केला : “हे ज्युिपटर! हा अनाहुत माझ्या राज्याचा उपमदर् करून थंडपणे जावा काय? 
श े आणा! काथजमधील त्येक माणसाने बाहेर पडाव!े पाठलाग करा! तु ही गोदी धक्क्यावर जा आिण 
तु ही तुमची गलबते हाकारा! त्वरा करा! पेटते पिलते आणा, श े वाटा, व ावर तुमची ताकद लावा! 
अरेरे, मी हे काय बोलत आहे? मी कुठे आहे? गरीब िबचाऱ्या डायडो! कुठला वडेा अिवचार तुझे मन िवकृत 
करीत आहे? त्याची दृ  कृत्ये तुझ्या आताच लक्षात येत आहेत काय? तुझे सावर्भौमत्व त्याला अपर्ण 
करण्यापूवीर्च तू का िवचार केला नाहीस? त्याने िदले या वचनावरील त्याची िन ा तर पहा! तरीही लोक 
हणतात की तो त्याच्या पूवर्जाचंी कुलदैवते बरोबर घेऊन जात आहे आिण आप या वृ  आिण दुबर्ल 
िपत्याला वाहून नेण्याकिरता त्याने आपले खादें वाकिवले होते. मी त्याला पकडून त्याचा अवयव  अवयव 
तोडून काढून ते तुकडे लाटावंर फेकून देऊ शकत न हते का? त्याच्या सोबत्यानंा ख गाने कंठ नान घालू 
शकत न हते काय? होय, आिण ॲ कॅिनअसची हत्या करून त्याचे मासं त्याच्या बापाला खाऊ घालू शकले 
नसते का? हो, परंतु अशा संघषार्चा शवेट कधीच िनि त न हता. तो ते हा अिनि तच होता. पण 
कुठ याही पिरि थतीत जर मरायचेच होते तर मला भय तरी कुणाचे होते? त्याचं्या छावणीत पेटते पिलते 
नेऊन त्याचं्या गलबताचं्या तक्तपोशी मी पेटवनू देऊ शकले असते. मी त्या पुतर्ाचे, िपत्याचे आिण त्याच्या 
वशंातील सवार्ंच्या ाणज्योती िवझवनू टाकू शकले असते, आिण शवेटी सवार्वर कळस हणून मी वतःही 
मृत्यकूडे झेपावले असते. वतःच्या िनमर्ल करणाऱ्या िकरणानंी सवर् पथृ्वी आिण ितचे सवर् यवहार 
पाहणाऱ्या सूयार्! माझ्या यातनाचें रह य माझ्या माणेच िविदत असले या आिण त्यातंील सत्य ि थती सागंू 
शकणाऱ्या जूनो! त्येक नगरीच्या ितका ावर उसळणाऱ्या, कंपायमान जयघोषाने पूिजली जाणाऱ्या, 
हेकॅटी! सूडाच्या व शापाच्या कराल देवतानंो! एिलसाची ितक्षा करणाऱ्या मृत्यदूूतानंो! सवर्जण माझे श द 
ऐका! येथील पापकमार्वर तुमच्या दैवीइच्छेची शक्ती सोडा, तु ही ती सोडायलाच हवी. आिण माझी ाथर्ना 
ऐका. साक्षात ज्युिपटरच्या आ े माणे हा दृ ात्मा भमूीकडे संचार करून िनि तपणे बदंराला लागणे हा 
िनि त आिण पूवर्िनयोिजत शवेट आव यक असला तरीही. नंतर एका साहसी शतर्चू्या तापाने यु ात 
त्याला यातना भोग ूलागू देत. त्याच्या वतःच्या भमूीतून त्याची हकालप ी होऊ दे. त्याचे िनरपराध िमतर् 
मरताना पाहून मदतीच्या याचना करीत असताना त्याचा पुतर् आयुलस याच्या बाहूपाशातूंन तो खेचला जाऊ 
दे, आिण नंतर अपमाना पद शातंतेला शरण गे यानंतर सुखाच्या काळात राज्य भोगण्याकिरता तो जीवतं 
राहू नये. आिण अकालीच मृत होऊन अंत्यकमार्िवना परक्या िकनाऱ्यावर त्याला पडू दे. ही माझी शवेटची 
ाथर्ना आिण माझ्या ाणातंसमयी वाहणाऱ्या रक्ताबरोबर बाहेर पडलेला तो शवेटचा आकर्ोश आहे. ते हा 
यानंतर पुढे, माझ्या िफिनिशअनानंो, तु ही त्याच्या सवर् वशंजाचंा, त्याच्या कुलातील त्येकाचा पाठपुरावा 
करणाऱ्या ेषाच्या कृत्यानंी छळ करा. माझ्या आत् याला तुमची हीच ाजंली असावी. दोन्ही देशात 
कसलाही नेह आिण संबंध राहणार नाही. ज्या ज्या वळेी सामथ्यर् ा त होईल त्यावळेी श ानंी आिण 
जाळपोळीने टर्ॉयहून आले या या रिहवा यानंा तर् त करून सूड घेणारा कोणीतरी माझ्या िनजीर्व अ थीतून 
आज उ ा िनमार्ण होऊ दे. तुमचा िकनारा त्याचं्या िकनाऱ्यािवरु  खडा राहू दे. तुमच्या लाटा त्याचं्या 
लाटाशंी टकरू देत, तुमची श े त्याचं्या श ानंा िभडू देत. हे माझे शापवचन आहे. ते आिण त्याचें पुतर्पौतर् 
यामंधे सतत संघषर् राहू दे. 

 
असा ितचा शाप होता. आिण आता ती आप या त्येक योजनेचा िवचार करू लागली, कारण 

ितला िजतक्या त्विरत शक्य होईल िततक्या त्विरत, िदवसाच्या ितर कृत काशात ितचे जीवन खंिडत 
करायचे होते. सायिकअसची आिण ितचीही दाई असले या– ाचीन मायभमूीत रािहले या आिण आता 
वाधर्क्याने वठून कोळसा झाले या बासर्शी ती नंतर बोलली. “दाई, बये, माझ्या बिहणीला, ॲनाला इथे 
माझ्याकडे यायला सागं. आिण ितला त्वरेने नदीजल वतःवर िंशपडून घ्यायला आिण येताना बरोबर बळी 
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देण्याचे पशू आिण मला करावयास सािंगतले या ायि त कमार्स लागणारे इतर सािहत्य आणावयास 
सागं. अशा तऱ्हेने िस  होऊन ितला येऊ दे आिण तूही तुझ्या म तकावर पिवतर् बधं धारण कर. त्या 
टर्ोजनाचें जीवन सामावलेली ही िचता अग्नीला अपर्ण करुन माझ्या दुःखाचा अंत करण्याचा आिण मी 
िवधीपुवर्क िस  केलेले आिण आरंिभलेले टायिजअन ज्युिपटरचे िविश  धमर्कमर् पूणर् करण्याचा माझा 
मानस आहे, असे ती हणाली. वृ  ीला वाभािवक अशा अतीव कळकळीने बासर्ने भराभर पावले 
उचलली. 

 
परंतु अधीरतेने थरथरणारी आिण आप या साहसी योजनेच्या िवचाराने भाबंावलेली डायडो 

दारातून अंतमर्हालात धावतच गेली. ितचे डोळे लाल झाले होते आिण िभरिभरत होते. ितचे गाल लाल 
होऊन थरथरत होते आिण समीप आले या मृत्यचू्या छायेने ती िन तेज पडली होती. िपसाटासारखी धावत 
पळत ती त्या उंच िचतेवर चढली आिण ितचा असा उपयोग केला जाईल अशी क पना नसलेली ती भेट–ते 
टर्ोजन ख ग ितने यानातून उपसले. ितची दृ ी टर्ॉयहून आले या त्या व ावंर आिण अनेक आठवणीशी 
िनगडीत असले या मंचकावर ि थरावली. ती क्षणभर अ ूंनी भाविवकल होऊन व काही िवचार मनात 
येऊन थाबंली आिण ितने त्या मंचकावर अंग टाकले आिण ितथे शवेटचे श द उ ारले. “मधुर 
मृत्यवशषेानंो, देवाच्या मनात होते तोवर मधुर रािहले या मृत्यवशषेानंो, आता माझ्या पचं ाणाचंा 
वीकार करा आिण मला माझ्या यातनातून मुक्त करा. मी माझे जीवन जगले आहे आिण दैवाने माझ्यासाठी 
िनयुक्त केलेले कायर् पूणर् केले आहे. आता माझा आत्मा राज ित ेने पाताललोकात िनगर्मन करील. मी 
एका भ य नगरीची थापना केली आहे. माझ्या नगरतटाचें बाधंकाम माझ्या आयु यात पूणर् झालेले मी 
पािहले. मी माझ्या पतीच्या वधाचा सूड घेतला आहे आिण आमचा वैरी असले या माझ्या भावाला शासन 
केले आहे. ही डाडर्न जहाजे माझ्या िकनाऱ्याला जर कधीच लागलीं नसती तर मी सुखी, सवार्थार्ने सुखी 
झाले असते” असे आकंर्दून ितने आपले मुख श येत खुपसले आिण ती पुढे हणाली. “मी मरणार आहे, 
बदला न घेता मरणार आहे. परंतु मी मरणार आहेच. होय, होय, असेच अ ातात िवलीन होणे मला रुचेल. 
आिण दूर सागरावरील त्या िनदर्य टर्ोजनाला माझ्या िचतेच्या ज्वाला मनसोक्त पाहु दे. व माझ्या मृत्यचूा 
अशुभ शकुन त्याला बरोबर घेऊन जाऊ दे” 

 
ितचे बोलणे संपले. आिण बोलत असतानाच ितने वतःला त्या ख गाच्या पात्यावर झोकून िदले. 

त्या ख गाच्या भोवती ितचे रक्त उसळत असताना आिण ितच्या हातावर रक्ताचे डाग पडलेले असताना 
ितच्या सेवकानंी ितला लगेचच पािहले. त्याचंा आकर्ोश ासादाच्या छतापयत गेला. या धक्क्याने काथज 
िव  झाले आिण वदंतेने नगरीत ग धळ घातला. घराघरातून हंुदके व ि याचें आकर्ोश घुमू लागले. आिण 
त्या उ  आकंर्दनाच्या ितध्वनीने वर आकाश दुमदुमले, जणू काही कुणी शतर्ू फळी फोडून आत घुसला 
आहे. आिण सवर् काथज िंकवा ाचीन टायर पादाकर्ातं झाले आहे व माणसाचं्या आिण देवाचं्या 
वसती थानावरून ज्वाला िपसाटासारख्या थयथयाट करीत आहेत असा भास होत होता. ितच्या बिहणीने 
ते वृ  ऐकले आिण ितचा जीव गुदमरून गेला. बोटाचं्या नखानंी आपले गाल ओरबाडीत आिण 
आवळले या मुठींनी आप या वक्षावर ताडन करीत ती माणसाचं्या गदीर्तून भयभीत होऊन गडबडीने धावत 
सुटली. मृत्यचू्या उंबर ावरील डायडो ितला आढळली आिण ती ितला आकंर्दून हणाली. “डायडो, 
सत्य हे होते तर? मला फसिवण्याकिरता तू हा डाव रचलास! ही तुझी िचता तुझ्या वदेी आिण चेतिवलेला 
अग्नी या साऱ्याचंा मितताथर् माझ्या डो यापुढे असा यायचा होता तर! मला सोडून जाते आहेस हणून तुझी 
िंनदा करण्यास मी कसा आरंभ करु?  तू तुझ्या वतःच्या बिहणीचा ितर कार करीत होतीस? आिण हणून 
तुझी वाटेकरी हायला ती नको होती तुला? तुझ्या दैवभोगात वाटेकरी होण्याकिरता तू मला बोलवायला 
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हव ेहोतेस आिण मग एकाच क्षणी, ख गाचा एकच वदेनामय घाव आपणा दोघींनाही घेऊन गेला असता. 
आिण मी माझ्या वतःच्या हातानंी कीं ग ही िचता रचली! आिण आप या पूवर्जाचं्या कुलदैवताचंा उ  
वराने धावा केला ते तुझ्या मृत्यनेू तुझ्यापासून िन ुरपणे ताटातुट होण्याकिरता का? डायडो, तू 
तुझ्याबरोबरच माझेही जीवन न  केले आहेस. आिण आप या नगरजनाचें, िसडॉनच्या उ कुलीन अमीर 
उमरावाचें आिण तुझ्या संपूणर् नगरीचेही, थाबं, मला तुझ्या जखमा पाहू दे. मला त्या वच्छ पाण्याने धुत या 
पािहजेत, आिण तुझे शवेटचे घोटाळणारे िन ास माझ्या ओठानंी संिचत केले पािहजेत.” असे बोलत 
असतानाच ती त्या उंच िचतेच्या टोकावर चढली आिण ितने िंकिच  पदंन असले या आप या बिहणीला 
दयाशी कवटाळले आिण हंुदके देत ितला हळुवारपणे कुरवाळीत. आप या व ानंी ितचे वाहणारे काळसर 
रक्त थाबंिवण्याचा यत्न करू लागली. डायडोने आपले जड झालेले डोळे उघडण्याचा पुनः यत्न केला 
परंतु ती ते करू शकली नाही; आिण िजथे ते ख ग रुतले होते ितथे झाले या ितच्या दयातील खोल 
जखमेतून मो ाने घरघर असा िन ास बाहेर पडला. कोपराचा आधार घेऊन उठण्याचा ितने तीन वळेा 
यत्न केला परंतु त्येक वळेी ती मंचकावर कोसळली. िभरिभरत्या डो यानंी ितने काशाचा शोध घेत उंच 
आकाशाकडे पािहले. ितला तो गवसला. आिण ितने एक िन ास सोडला. 

 
परंतु सवर्शिक्तमान जूनोला ितच्या क द मृत्यतूील दीघर् यातनाचंी दया आली आिण ितने ितच्या 

पुळवटले या गातर्ातूंन सुटून जाण्याकिरता झगडणाऱ्या आत् याची सोडवणूक करण्याकिरता 
ऑिंलपसवरून आयिरसला* भलूोकावर पाठिवले. ितचा हा मृत्य ू िनयतीने िंकवा ितच्या कृत्याचे शासन 
हणून ितला ा त झाला न हता. तर हा अकाली शोकान्त अचानक उ भवले या िवकाराच्या अिवचारी 
उदेर्कात घडून आ यामुळे ॉझरपाईनने ितचे ाण टायिजअन ऑरकसच्या वाधीन करण्याकिरता 
अजूनही ितच्या म तकावरील सोनेरी केसाचंी बट घेतली न हती. हणून दव-िंबदू माणे चमकणारी, 
केशरी पखं असलेली इिरस, सूयर् िकरणात उजळून िनघताच चमकणाऱ्या सह  रंगछटाचंा झोत मागे 
टाकीत आकाशातून भतूलावर अवतीणर् झाली. ती डायडोच्या म तकावर मण करीत हणाली : “देवा ेने 
मी हे कंुतल युटोला अपर्ण करण्याकिरता घेत आहे. आिण पूवीर् तुझे असले या शरीरातून तुला मुक्त 
करीत आहे.” असे हणून ितने एक हात पुढे केला आिण कंुतलाची एक बट कापली. त्याबरोबर सवर् ऊब 
एकदम िनमाली आिण ाण चचंल वायतू िवलीन झाले. 
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सगर् पाचवा 
 

ा  िवधी ीत्यथर् कर्ीडा समारोह 
 
इनीआस आिण त्याचे आरमार सागरावर आतापयत बरेच दूरवर गेले होते. त्याने िन यपूवर्क मागर् 

आखला आिण उ र वाऱ्याने घुसळून का या पडले या लाटामंधून त्याने गलबते नेटाने चालिवली. आिण 
गलबते हाकारीत असता त्याने मागे तटबदंीने वढेले या आिण आता शोकमयी डायडोने चेतवले या 
ज्वालानंी उजळले या काथजकडे पािहले. तो भयावह अग्नी कसा भडकला हे गूढच होते. परंतु उपमदर् 
झाले या आत्यंितक ीतीच्या यातना िकती दाहक असतात, आिण वडेीिपशी अगितक झालेली ी िकती 
पराकोटीला जाते हे टर्ोजनानंा ात होते, आिण त्या जाणीवनेे भयसूचनानंी झाकळले या िवचाराचंी एक 
साखळी त्याचं्या मनात सुरु झाली. 

 
त्याचंी गलबते उफाळणाऱ्या सागरावर बरीच पुढे गेली होती, दृ ीपथात कोणतीही भमूी न हती 

परंतु सवर् बाजंूनी पाणी आिण आकाशच होते. इतक्यात इनीआसच्या डोक्यावर अंधारी आिण वादळ 
आणणारे काळेकु  झंझावती ढग जमले. आिण अंधारात लाटा थरथरू लाग या. नाळीवरील त्याच्या उंच 
जागेवरून त्याचा सुकाण्या पॉिलनरसु ा ओरडला, “हे घन ढग आकाशाला का गर्ासीत आहेत? हे िपता, 
नेपच्यनू, तुझी काय योजना आहे?” असे हणून त्याने िशडे आखडण्याची, सवर् अवजारे घ  बाधंण्याची 
आिण व ावंर जोरकस ताकद लावण्याची आ ा िदली, आिण त्याने िशडे वाऱ्याच्या िदशलेा ितरकस 
बसवली. नंतर तो इनीआसला हणाला : “हे धीरोदा  इनीआस, साक्षात ज्युिपटरने जरी आ ासन आिण 
ग्वाही िदली तरीही या अस या आकाशाखाली इटलीला पोहोचण्याची मी आशा करणार नाही. वारा वळला 
आहे आिण तो आप या गलबताचं्या कण्यावर आदळत आहे; तो पि मेकडील अंधारातून गजर्ना करीत 
उठत आहे आिण काळे ढग एकतर् येऊन घनीभतू होत आहेत. या वाऱ्याच्या उलट ताण लावण्याची 
आप यात ताकद नाही आिण आप या कोणत्याही यत्नाचंा उपयोग होणार नाही. दैवाने आप यावर आता 
मात केली आहे हणून आपण त्याला शरण जाऊन आपला मागर् बदलून त्याची इच्छा असेल ितकडे गलबते 
हाकारू या. आप या मागार्वर मी केलेले नक्षतर्ाचें िनरीक्षण जर अचूक असेल आिण त्या अनुसार मी जर 
आपला परतीचा मागर् अचूक आखीत असेन तर कोणत्याही पिरि थतीत तुझा बधुं एिरकस याची आप याशी 
िमतर्त्व असलेली िकनारप ी आिण िसिसलीचा िनवारा फार दूर नाही असे मला वाटते! सत्यशील इनीआस 
उ रला : “आपण तसेच करावे अशी वाऱ्याचंीही इच्छा आहे, असे माझ्याही बराच वळे लक्षात आले आहे. 
आिण तू वाऱ्याच्या िवरु  यथर् यास करतो आहेस हेही मला िदसत आहे. मागर् बदलण्याकिरता तुझी िशडे 
िफरव, डाडर्न ॲसेि टसचे माझ्याकिरता रक्षण करणाऱ्या, आिण माझा िपता अँकायसीझ याचं्या अ थी उरी 
कवळणाऱ्या या भमूीपेक्षा िनि तच दुसरी कोणतीही भमूी मला अिधक ि य नाही िंकवा माझ्या थकले या 
गलबतानंा आसरा हणून मी पसंत करणार नाही.” त्याचे उ र हे असे होते. त्यानी बदंराकडे गलबते 
वळिवली आिण पाठीवरच्या पि म वाऱ्यावर आपली िशडे ताणली. ते आरमार सागरावरून वगेाने चालू 
लागले आिण यथावकाश शवेटी मो ा आनंदाने पिरिचत िकनाऱ्याकडे आत या बाजूला वळले. 

 
दूर पवर्त िशखरावरुन ॲसेि टसने त्याचें आगमन आ यार्ने पािहले आिण ती गलबते िमतर्ाचंी 

आहेत हे ओळखले. तो त्याचं्या भेटीकिरता सामोरा गेला. आि कन अ वलाच्या कात ात आिण तो 
बाळगीत असले या त्याच्या भा याचं्या जुडीमुळे तो रानटी िदसत होता, ॲसेि टस एका टर्ोजन मातेपोटी 



 

अनुकर्मिणका

िकर्िमसस या ितचा पित असले या नदीदेवापासून जन्मला होता. आपली कुळी तो िवसरला न हता. आिण 
त्याचे टर्ोजन बाधंव परत आले आहेत हे पाहून त्याला आनंद झाला होता हे प  िदसत होते. त्याने 
आप या रानटी सामुगर्ीने त्याचें मो ा आनंदोत्साहाने वागत केले, आिण औदायर्युक्त नेहाने त्याने 
त्याच्या िशणले या िमतर्ानंा िदलासा िदला. 

 
दुसऱ्या िदवशीच्या भेने, भ या पहाटे, तारकानंा उधळून लावले ते हा इनीआसने सवर् िकनाऱ्याभर 

फैलावले या आप या सोबत्यानंा एकतर् बठैकीसाठी बोलािवले. जिमनीच्या एका उंच बाधंावरून तो 
त्याचं्याशी बोलला. “देवाचं्या उ  कुलात जन्म घेतले या डाडर्नच्या धीरोदा  पुतर्ानंो, वषार्ची एक दक्षणा 
पूणर् होत आहे. आता संतपदाला पावले या माझ्या िपत्याच्या मृत्यविश  अ थी धरणीच्या वाधीन करून 
आिण आप या शोकाि त्यथर् पिवतर् वदेी उ या करुन पुरे बारा मिहने उलटले आहेत. खरेच माझ्याकडून 
चूक होत नसेल, आिण परमे राची तशीच इच्छा आहे हणून ज्याची गणना मी नेहमी अत्यंत दुःखदायक 
आिण अत्यंत पिवतर् हणून करीन तो िदवस अगदी समीप आला आहे. आि केतील सिर्टसजवळ एक 
िनवार्िसत हणून जरी मी तो िदवस घालवीत असतो िंकवा अगिर ह समुदर्ावर मी संचार करीत असताना 
जरी ती ितथी येऊन ठेपली असती िंकवा जरी िमिसनी नगरात मी असताना ती आली असती तरीही मी या 
वषर् ा ाच्या िदवशी हे वािर्षक ा िवधी यथासागं पार पाडले असते. आिण वदेींवर यथोिचत आहुती अपर्ण 
के या असत्या. परंतु आजच्या पिरि थतीत आपण अिधक सुदैवी ठरली आहोत, आपण इथे माझ्या 
िपत्याच्या अ थींच्या रके्षजवळच साक्षात उभे आहोत. आपण येथे िकनाऱ्याला लागण्याकिरता आलो आहोत 
आिण िमतर्त्वाचे संबधं असले या बदंरात आपण वशे केला आहे. आिण मला तर यामधे देवाचंा उ ेश 
आिण त्याची इच्छाच िदसते. चला तर. आपण हे आनंददायी कतर् यकमर् साजरे करू या. आपण वाऱ्याची 
ाथर्ना करू या. आिण जे हा एक िदवस मी माझ्या नगराची आिण त्याच्या मंिदराचंी थापना केलेली 
असेल, ते हा माझ्या िपत्याला मी त्याचें ा पूजन त्येक वषीर् करतो याचा संतोष वाटेल. वतः टर्ोजन 
भमूीचा पुतर् असलेला ॲसेि टस तु हाला, तुमच्या त्येक गलबताला दोन या माणाने पशु देत आहे. या 
मेजवानीस आपण आप या वतःच्या व घराण्याचं्या दैवतासं पाचारण करू. नंतर नव या उषेने आप या 
काश िकरणानंी भलूोकावरील अवगुंठन दूर करून मत्यर् जीवानंा जीवनशक्ती दान करणारा िदवस वर 
उंचिव यावर माझ्या टर्ोजनाकंिरता त्याचं्या जहाजाचंी एक पधार् मी आयोिजत करणार आहे. नंतर कुणी 
वगेाने धावणारा असेल तर त्याने पुढे याव.े िंकवा भालाफेकीचे व हलक्या बाणाचं्या फेकीचे ज्याला कौश य 
असेल िंकवा ज्याला मु ीयु ातील न कमावलेले कातडे चढवनू ं  यु ात भाग घेण्याचा आत्मिव ास 
आहे अशा यक्तीने पुढे याव.े सवार्नी उपि थत रहावे आिण आपण िमळवले या बक्षीसाचं्या दानाची तीक्षा 
करावी. त्येकाने पािवत्र्योिचत शातंता राखावी. आिण सवार्नी म तकावर पणर्माला धारण करा या. 

 
असे बोलून इनीआसने आप या मातेची ि य मटर्लपण आप या म तकावर शोिभवतंपणे धारण 

केली. हेिलमस वयोवृ  अँसेि टस, आिण तरुण अँ केिनअसनेही तसेच केले. आिण बाकीच्या सवर् टर्ोजन 
पुरुषानंीही त्याचे अनुकरण केले. 

 
इनीआसने सभा थान सोडले आिण तो समाधीकडे गेला. सह ावधी लोकासंिहत तो चालू 

लागला. त्याच्याबरोबर गेलेला जनसमुदाय चडं होता. आिण तो त्याचं्यामधून जात होता. अिभषेकिवधीत 
त्याने िनजर्ल मिदरेचे दोन चषक, ताज्या दुधाचे दोन याले, आिण पिवतर् रक्ताची दोन पातेर् भमूीवर 
ओतली. नंतर त्याने गदर् रंगाची फुले उधळली, आिण तो हणाला : 

 



 

अनुकर्मिणका

“बाबा, माझ्या पूज्य बाबा, तु हाला पुनः एकवार वदंन करतो. अि थंनो पिवतर् रके्ष, तुला वदंन 
असो, कारण एव ाकिरताच मी तुमचे रक्षण केले. माझ्या िपत्याच्या आत् या, िपशाच्च्या, छायारुपा तुला 
वदंन असो. िजथे दैवाने आप याला भमूी िदली आहे त्या इटलीच्या सीमाचंा िंकवा ॲसोिनअन टायबरचा–
िजधे ती नदी असेल ितथे–शोध घेत असताना तु ही मजबरोबर असाव ेहे माझ्या निशबातं िलिहले न हते.” 

 
त्याने बोलणे नुकतेच संपिवले होते; एव ात त्या समाधीला ेमाने आिंलगणारी आिण वदेीवर 

सळसळणारी सात मोठी वटेोळी आिण सात उभवले या कमानी सरसावीत, गुळगुळीत शरीर असलेला एक 
चडं सपर् समाधीच्या तळातून सरपटत आला. त्याची पाठ िन या िठपक्यानंी व आकृतीनी व त्याचे खवले 
सुवणार्च्या तेजाने चमकत होते. सूयर्िकरणात उजळून िनघालेले इंदर्धनु य जसे सह  रंगछटा मेघावर 
उधळते तसे ते सारे चमकत होते; आिण ते दृ य पाहून इनीआस चिकत झाला. त्या सपार्चे सवर् लाबंलचक 
शरीर त्या चषकामंधून आिण गुळगुळीत चकचकीत पातर्ामंधून सरपटत गेले. शवेटी त्याने नैवे  चाखला. 
आिण तो काही उपदर्व न देता शातंपणे समाधीच्या तळाशी परत गेला. त्याने उ  वदेीवरील समिर्पत नैवे  
भक्षण केले होते. आिण नंतर तो िनघून गेला होता. 

 
या घटनेने इनीआसचा उत्साह अिधकच भािवत झाला आिण पुतर्कतर् य हणून आरंिभलेले 

ा िवधीकमर् त्याने पुनः सुरू केले. तो सपर् त्या थळाची संरक्षक देवता मानावी की त्याच्या िपत्याचा खास 
आत्मा मानावा याबाबतीत त्याचा िन य होत न हता. त्याने दोन वषार्ंच्या दोन म ा, िततक्याच डुकराचंा 
आिण दोन का या बैलाचंा िवधीपूवर्क बळी िदला. त्याने चषकातूंन मिदरेचे अध्यर् िदले. या िवधीच गर्हण 
करण्याकिरता ॲकेरॉनहून सुटका झाले या थोर अँकायिससच्या आत् याला आिण त्याच्या छायादेहाला 
आवाहन केले. त्याच्या सोबत्यानंीही त्येकाच्या ऐपती माणे अपर्ण करण्याकिरता मो ा अगत्याने 
समपर्णदर् ये आणली होती. ती त्यानंी वदेींवर रचून ठेवली आिण बैल बळी िदले. काहींनी कािहली  ओळीने 
माडं या. त्यानंी िनखारे आणून त्यावर िचम ाने टोचलेले मास, गवतावर आराम करीत, भाजले. 

 
तो ितिक्षत िदवस उगवला. स  वातावरणात िफथॉनचे घोडे नव या उषेचे आगमन घडवीत 

होते. आजूबाजूच्या लोकानंी हे वृ  ऐकले होते, त्यामुळे आिण ॲसेि टसच्या कीतीर्मुळे त्याचंी उत्सुकता 
जागृत झाली होती आिण हणून त्याचं्या उ हिसत जमावाने िकनारा गजबजिवला. सवार्ंना इनीआसला 
आिण त्याच्या माणसानंा पहावयाचे होते, आिण त्याचं्यापैकी काही त्या पधार्ंमधे भाग घेण्यास िस  होते. 
थम कर्ीडाके्षतर्ाच्या मध्यावर बिक्षसाच्या व तू सवार्ना िदसतील अशा माडूंन ठेव या होत्या. य यागात 
वापरावयाच्या ितवया, हिरत पणर्माला, िवजयी वीरानंा िमळणाऱ्या पामच्या फां ा होत्या; िशवाय श े, 
जाभंळी रंगवलेली आिण सुवणार्ची व रु याची नाणी होती. नंतर कर्ीडा पधार् सुरू झा याचा इषारा हणून 
एका टेकडीच्या माथ्यावरून तुतारी वाजिवण्यात आली. 

 
पिह या पधकिरता अवजड व ही चढिवलेली चार समान मगदुरीची गलबते सवर् आरमारातून 

िनवडली होती. दुर्तगती ि ि टसवर आिण त्यावरील बळकट खलाशावर नेि थअसचे आिधपत्य होते; हाच 
पुढे इटलीचा नेि थअस हणून िस  झाला. आिण त्याच्या नावापासूनच मेिमअस या वशंाचे नाव थम 
उ दूत झाले. चडं आिण अज  ‘िकमीराचा’ क तान िगआस होता; ते गलबत एखा ा नगरीएवढे मोठे 
होते आिण एकावर एक तीन रागंात बसले या डाडर्न समथर् पुरुषाकडून ते पुढे लोटले जात होते, त्याची 
व हीही एकावर एक तीन रागंात मारली जात होती. सेजीर् या घराण्याने ज्याच्यापासून आपले नामािभधान 
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उचलले तो सेज टस बळकट ‘सेन्टॉर’मधून समुदर्संचार करीत होता; आिण तुझा, रोमन क् यएून्टीअसचा 
ज्याच्यापासून उगम झाला तो क्लोन्थस उज्ज्वल िन या ‘सीला’मधून समुदर्संचार करीत होता. 

 
लाटानंी झोडपले या िकनाऱ्यापासून दूर समुदर्ात काही अंतरावर एक खडक होता. िहवा यातील 

वाय य वारे जे हा चादंण्या लोपवनू टाकतात, ते हा उसळत्या लाटानंी झोडपला जात असलेला तो खडक 
पाण्याखाली कधी कधी बुडत असे. पण शातं हवते ितथे िनःश दता असे. संथ सागराच्या पृ भागावर 
उंचावलेली सपाट जमीन त्या खडकावर होती. आिण समुदर्प याचें मु ाम करण्याचे आिण ऊन खाण्याचे ते 
एक आवडते िठकाण होते. याच खडकावर टर्ोजन मुख इनीआसने सदापणीर् ओक वृक्षाचा एक खंुट, 
खलाशानंा गलबते कुठे वळवायची आिण त्या खडकाभोवती दिक्षणाकार लाबं वळसा कुठे घ्यायचा हे 
कळावे हणून खुणेसाठी रोवला होता नंतर क तानानंी पधतील आपले थान कुठे असावे हे िचठ् ा 
टाकून ठरिवले. आता ते त्याचं्या गलबताचं्या कठ ावंर उभे होते. आिण त्याचं्या जाभं या सोनेरी 
व ावरून पराविर्तत झाले या काशाची झगमगती भा दूरवर पसरली होती. खला यानंी पॉपलर 
वृक्षाचं्या पणर्माला म तकावर चढिव या होत्या आिण आप या उघ ा खां ावर इतके तेल चोळले होते 
की ते चकाकत होते. त्यानंी गलबतावर आप या व हवण्याच्या जागा घेत या आिण पसरलेले बाहू 
व ावर ठेवनू व त्यावर नेट देऊन ते इशाऱ्याची वाट पहात थाबंले, त्याच्या िशगेस पोहोचले या 
उत्सुकतेच्या ताणामुळे आिण िवजयाच्या ती  तृ णेमुळे त्याचं्या दयाचे ठोके जलद पडत होते. शवेटी 
तुतारीचा प  आवाज घुमला. तत्क्षणी सवर्च सुरवातीच्या रेषेपासून एकदम पुढे झेपावले, हात मागे घेतानंा 
खला याचं्या आरो या आकाशाला िभड या आिण घुसळून पाणी फेसाळले. एकवटून त्यानंी समुदर्ावर 
खोल सऱ्या पाड या; व ानंी खेचलेला आिण गलबताच्या ितर्धारानंी छेदलेला सागरपृ  दुभगंला, दोन 
घोडे जंुपले या रथाच्या शयर्तीत कधीही कोणताही रथ इतक्या पुढे झेपावणाऱ्या गतीने सुरवातीच्या 
िंपजऱ्यातून असा रोरावत बाहेर पडला नसेल आिण शयर्तीच्या के्षतर्ावरून असा िपसाटत धावला नसेल! 
त्याच माणे कोणत्याही सारथ्याने बेफाम घो ाचें थरथरते कातडी लगाम इतके नाचवले नसतील िंकवा 
चाबकू जोराने फटकारण्याकिरता तो इतका पुढे वाकला नसेल! ेक्षकाचं्या तुतीपूणर् जयघोषणानंी आिण 
आप या आवडत्या पधर्काला ोत्साहन देणाऱ्याचं्या आरो यानंी तो अरण्यपिरसर गजूर्न उठला. या 
आरो या सभोवारच्या पवर्तराजीवर कोसळून ितध्विनत होऊन परत या; जवळील सखोल देशात 
सभोवार िफरत, घुमत रहाणाऱ्या आरो या उपसागराने आप यात सामावनू घेत या. या गदारोळात आिण 
ग धळात िगआस इतर सवार्पुढे िनसटला होता. आिण शातं जलात पुढे पुढे सरकत होता. नंतर क्लोॲन्थस 
त्याच्या पाठोपाठच होता. त्याचे व हे चागंले होते, परंतु व ाचंी पाईनची लाकडे अवजड आिण मंदगती 
होती आिण त्याला मागे पाडीत होती. त्याच्या मागे सारखेच अंतर सोडून, ि ि टस आिण सेन्टॉर पुढे 
जाण्याकिरता चुरशीची चढाओढ करीत होती. एकदा ि ि टस पुढे जात होते तर दुसऱ्या क्षणी अज  
सेन्टॉर त्याला मागे टाकून पुढे सरकत होते, पुनः दोन्ही बरोबरीने नाळीला नाळ लावनू सागराच्या खाऱ्या 
पाण्यात आप या लाबंलचक अंगाने सऱ्या पाडीत झेपावत होते. 

 
ते त्या खडकाजवळ येऊन ठेपलेसु ा. आिण खुणेच्या वळण घेण्याच्या खाबंाजवळ पोहोचताच 

तोच शयर्तीच्या मध्यिंबदूवर पुढे असलेला आिण त्या क्षणी तरी िवजयी असलेला िगआस त्याचा सुकाण्या 
मेनोिटस याला ओरडून हणाला, “अरे तू मागर् सोडून उज या बाजूला कुठे चालला आहेस? या िदशनेे 
सरळ वळव. िकनाऱ्याला िचकटून चल. बदंराच्या वाटेवर व ाचंी पाती खडकानंा घासून जाऊ देत. 
खुला समुदर् इतराकंिरता सोड” परंतु पाण्याखालच्या खडकाचं्या भयाने मेनोिटसने आपले सुकाणू खु या 
समुदर्ाकडे िफरवले, पुनः आरोळी मारून मेनोिटसला परत िफरवण्याचा िगआसने यत्न केला. “मेनोिटस, 
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मागर् पूणर्पणे सोडून तू कुठे चालला आहेस? त्या खडकाकडे गलबत वळव.” नंतर त्याने मागे पािहले आिण 
त्याला त्याच्या गलबताच्या पाठीवर िभडणारा आिण आप या िकनाऱ्याच्या गलबताची बाजूची जागा 
पकडणारा क्लोन्थस िदसला. गायसच्या गलबताच्या आत या बाजूने गरजणाऱ्या खडकानंा घासून 
बदंराकडे जाण्याचा धोक्याचा मागर् क्लोन्थस अनुसरीत होता. तो अगर् थान घेतले या गायसला मागे 
टाकून पुढे गेला, त्याने वळणावरचा खाबं मागे टाकला आिण सुरिक्षत पाण्यात मागर् काढू लागला. त्या क्षणी 
गायसचा कर्ोध जणू काही त्याच्या खोल हाडातून फुटावा तसा आवशेाने भडकून उफाळला. त्याच्या 
गालावर कर्ोधा ू ओघळले. त्याच्या वतःच्या ित ेचा िंकवा त्याच्या खलाशाचं्या सुरिक्षततेचा िवचार न 
करता त्याने फाजील सावधिगरी बाळगणाऱ्या मेनोिटसला उंच वरामावरून खाली समुदर्ात एकदम 
ढकलले. नंतर तो सुकाणूकडे सरकला. तो वतः गलबत हाकारून त्यावर वतःचे पूणर् िनयंतर्ण ठेवणार 
होता. हणून त्याने आप या खला यानंा ोत्साहन िदले. सुकाणू गरकन िफरिवले आिण खडकाचं्या अगदी 
जवळून मागर् काढू लागला. तो पावतेो, वाधर्क्याची छाया पडले या आिण िभजून पाण्याने जड झाले या 
कप ामुंळे पोहण्याची गती मंद झाले या मेनोिटसने समुदर्ाच्या खोल पाण्यातून वर येण्यात शवेटी यश 
िमळवले. तो खडकावर चढला आिण कोर ा जिमनीवर त्याने अंग टाकले. तो पाण्यात पडला ते हा 
आिण तो पोहत असतानाही टर्ोजन त्याला हसत होते आिण त्याने जे हा छातीतून खारे पाणी घुसमटत 
बाहेर टाकले ते हाही ते पुनः आणखी हसले. 

 
गायसला हा अडथळा उत्प  झा यामुळे त्याला मागे टाकण्याची संधी िमळणार असे िदस यामुळे 

सिर्ज टस आिण नेि थअस या शवेटच्या दोन पधर्काचं्या मनात पुनः आशा सहषर् पालवली. सिर्ज टसने 
नेि थअसच्या पुढे थम खु या समुदर्ात वशे केला. आिण तो खडकाजवळ येऊन ठेपला, परंतु तो थोडेच 
अंतर पुढे होता; गलबताच्या संपूणर् लाबंीने तो अजून पुढे गेला न हता, कारण चुरशीने त्याच्या बरोबरीने पुढे 
सरणारे ि ि टस त्याच्या अगदी पाठीवर होते. त्याचवळेी नेि थअस त्याच्या गलबतावरील खलाशात 
िमसळून, इकडे ितकडे िफरत त्यानंा ोत्साहन देत रािहला. “व ानंा ताकद लावा! आत! बाहेर! अरे 
एकेकाळी हेक्टरचे जोडीदार होता ना तु ही? टर्ॉयच्या अखेरच्या दुदवी घडीला मी माझी माणसे हणून 
िनवडले तेच ना तु ही? पूवीर्च्या संकटात आि कन सिर्टसच्या आखातात, आयोिनअन समुदर्ावर आिण 
मिॅलआच्या खुनशी लाटात तु ही दाखिवलेले धैयर् आिण सामथ्यर् आ हाला आता दाखवाना! शयर्तीत 
पिहला कर्म िमळिवण्याचा आता माझा हेतू नाही; मी नेि थअस पूणर् िवजयाकिरता धडपडत नाही. आिण 
तरीही मला इच्छा आहे परंतु हे नेपच्यनू, तुझी मजीर् ज्यावर असेल ते कुणीही असले तरी त्यानंा िंजकू दे. 
परंतु सवार्त शवेटी येण्याच्या केवळ िवचारानेच आ हाला शरम वाटू दे! ग ानंो, हा एवढाच िवजय 
संपादन करा आिण ती भयंकर मानखंडना मातर् टाळा” पराका ेचा यत्न करीत खला यानंी व ावंर 
ताकद लावली. त्याच्या सामथ्यर्शाली आघातानंी ते ाँझचे पतेर् बसिवलेले गलबत थरथरत होते. समुदर् 
त्याचं्या खालून झरझर मागे सरकू लागला. जोराच्या धापानंी त्याचं्या शरीरानंा आचके बसू लागले आिण 
त्याचंी त डे कोरडी पडली. आिण सवार्ंच्या अंगातून घामाचा पूर लोटला. 

 
त्यानंा ज्याचंी उत्कट आकाकं्षा होती तो मान त्या खलाशानंा केवळ योगायोगाने ा त करून िदला. 

कारण अित उत्साहाने बेभान झाले या सिर्ज टने आपली नाळ नेि थअसच्या गलबताच्या आत या बाजूने 
त्या खडकाच्या फार जवळ रेटली आिण समुदर्ाच्या अपुऱ्या पृ भागावरून धडाडीने पुढे जात असता 
दुदवाने पुढे आले या एका कपारीवर आपटून तो गाळात रुतला. तो खडकाचा कडा त्या आघाताने 
हादरला. खडकाच्या धारेला लागलेली व हे काडक  मोडली, गलबताचा वाळूत घुसलेला पुढचा भाग वर 
उचलला गेला होता. या जबरद त धक्क्याने खलाशी ताडकन वर उडाले आिण त्यानंी आरो या ठोक या. 
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नंतर त्यानंी लोखंडाच्या मायण्या बसवलेले खाबं आिण टोकदार गळ गलबतावरून काढून मोडलेली व ही 
समुदर्ाच्या पाण्यातून वर काढली पण आप या पिरि थतीला अिधक अनुकूल करण्यासाठी नेि थअस खूपच 
आनंदून अिधकािधक झटू लागला. जोराने तालात व ही मारीत आिण त्याच्या ाथर्नेला ितसाद हणून 
वाहू लागले या पाठच्या वाऱ्यावर तो संथ पाण्यात िशरला, समुदर्ातून िकनाऱ्यावरील भमूीकडे वगेाने 
िनघाला. मधाच्या पो यासारख्या ला हा खडकात लपले या आप या ि य िपलापंासून व घर ापासून 
एखा ा गुहेतून अचानक दचकून, भयभीत होऊन दूर कुरणाकडे उडत जाणाऱ्या, पखंाचंा फडफडाट 
करीत भीतीने घरटे सोडणाऱ्या परंतु लवकरच ि थर वायुमंडलात िवहरणाऱ्या, आप या पखंाचंी कोणतीही 
हालचाल न करता िनर  आकाशात मागर् कर्मताना िदसणाऱ्या एखा ा कपोतीसारखा तो भासला, मातर् त्या 
पाण्यावरुन सरकणाऱ्या गलबताला पुढे लोटीत असताना ि ि टससह नेि थअसही शयर्तीतील शवेटच्या 
प यातील पाणी कापू लागला. त्याने थम पुढे आले या खडकाशी झटापट करीत असले या आिण नंतर 
उथळ पाण्यात धडपडणाऱ्या आिण मदतीकिरता यथर् हाका मारीत असले या मोडले या व ानंी गलबत 
कसे हाकारावे याच्या िफिकरीत पडले या सेिर्ज टसला मागे टाकले. नंतर तो सुकाणुधार ताडेंल नाहीसा 
झा यामुळे मागे पडले या गायसच्या आिण त्याच्या िव तृत व चडं िकिमराच्या बरोबरीला आला. 

 
आता शयर्तीच्या शवेटाजवळ गेलेला क्लोन्थसच केवळ रािहला होता. सवर् ताकद पणाला लावनू 

नेि थअस त्याला रेटीत त्याच्या मागे वगेाने गेला. साहािजकच आता आरो या दु पट जोराने उठ या, 
उत्साहाचे उधाण आले या सवर् ेक्षकानंी आकाश त्या पाठलाग करणाऱ्याला ोत्साहन िदले. आिण त्याचं्या 
मोकाट आरो यानंी आकाश दुमदुमले, जणू काही आपण आताच िंजकले आहे, यश आपलेच आहे अशी 
खातर्ी असले या एका गलबतातील खलाशानंा कदािच  शवेटी आप याला िवजय ी िमळणारही नाही 
असे भयंकर वाटू लागले; आिण खरोखर आनंदाने ाणाचेही मोल देऊन त्यानंी कीतीर् संपादन केली 
असती. यशाचे मधाचे बोट त डाला लाग यामुळे दुसऱ्या गलबतातील खलाशानंा जोर चढला होता आिण 
आत्मिव ासाने त्यानंा अिधकच शक्ती आली होती. खरोखर जर क्लोन्थसने दोन्ही हात सागराकडे 
पसरून देवाची उत्कट ाथर्ना करून त्याचे नवस वीकारण्याची याचना केली नसती तर नाळीला नाळ 
लावनू, शयर्त िंजकून दोन्ही गलबतानंी िवजय ी िवभागून घेतली असती. ‘सागरावर आिधपत्य असले या 
देवानंो, ज्याचं्या समुदर् पृ ावर मी संचार करीत आहे त्या देवानंो, तु ही माझ्या ाथर्नेने स  झालात तर 
याच िकनाऱ्यावरील वदेीवर एक तेज वी पाढंरा बलै मी मो ा आनंदाने ठेवीन,’ या क्षार समुदर्ाच्या 
लाटावंर त्याचा अंतभार्ग अपर्ण करीन आिण शु  म ाध्यार्चे पाट वाहवीन. त्याने अशी ाथर्ना केली, आिण 
खोल लाटाचं्या तळाशी फॅिकसच्या नतर्काचं्या ता याने, सवर् िनिरअड्नी आिण कुमारी पॅनोिपआने ती 
ऐकली आिण वृ  िपता पा ूर्नसने वतः आप या िवशाल बाहंूनी ते धावते गलबत पुढे लोटले. आिण 
हणून ते दिक्षण वाऱ्याहून अिधक शीघर्गतीने हवतूेन िभरिभरत जाणाऱ्या बाणाहून अिधक गतीने 
िकनाऱ्याकडे झेपावले आिण दृ ीपथापिलकडे जाऊन श त बदंरात वशेले. नंतर थेला अनुसरून 
ॲन्कायसीझ पुतर्ाने सवार्ंना एकतर् बोलािवले. त्याच्या दूताने उ वरातील ललकारीने क्लोन्थसला िवजेता 
हणून जाहीर केले. आिण इनीआसने त्याचं्या म तकाभोवती बे वृक्षाच्या िहर या पानाचंी माला माळली. 
नंतर त्याने खलाशामंधे वाटण्यासाठी त्याचं्या वतःची पसंतीची बिक्षसे िदली. 

 
त्येक गलबताला तीन बैल, मिदरा आिण रु याचे एक मोठे पदक भषूण हणून िदले. क तानानंा 

खास पािरतोिषके होती. िवजेत्या क तानाला त्याने सोनेरी कलाबतूने भरतकाम केलेला आिण दुहेरी 
साखळीच्या नक्षीची िकनार असलेला िमलीिबअन जाभंळा झगा िदला त्यावर चपळ काळवीटाचंा पाठलाग 
करणाऱ्या, आपले भाले फेकणाऱ्या आिण त्या आतुर पाठलागाने जणू धापा टाकीत अस यासारख्या 
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िदसणाऱ्या आिण त्याला पकडून आणण्याकिरता इडापवर्तावरून झेपावले या ज्युिपटरच्या िचलखताचे 
रक्षण करणाऱ्या गरुडाने आप या वकर् नखात पकडून उंच नेले या, पणार्च्छािदत इडापवर्ताचा राजपुतर् 
गिॅनमीडीची िचतर्ाकृती िवणली होती; त्यावर आकाशाकडे अगितकतेने हात उंचावलेले वृ  गुरु होते आिण 
त्या राजपुतर्ामागे भुकंणारे आिण वाऱ्याशी िचडून भाडंणारे रखवालीचे कुतेर्ही िचतारले होते. नंतर ज्याने 
वतःच्या िहमतीने दुसरे थान िमळिवले होते त्याला इनीआसने सोन्याचे तीन प े  असलेले आिण सहजपणे 
एकमेकात गुंफलेले दुवे असले या साख याचें पोटपाठ झाकणारे हे िचलखत, गितमान वाह असले या 
िसमॉईस नदीच्या िकनाऱ्यावर इिलअमच्या उंच नगरतटाजंवळ, त्याने डेमॉिलऑसला परािजत केले ते हा 
त्याच्यापासून िहरावनू घेतले होते आिण त्याने ते आता एक योद्ध्याला अिभमानाने पिरधान करण्याकिरता 
व यु ात त्याचे रक्षणकत होण्याकिरता िदले. िफिजअस आिण सगिॅरस या त्याच्या दोन सेवकानंी मह  
यासाने ते अनेक पदराचें िचलखत त्याचं्या अवघडले या खां ावरून कसेबसे वाहून आणले होते. तथापी 
पूवीर् हेच िचलखत पिरधान करून डेमॉिलऑस टर्ोजनवीर सैरावैरा पळत असता त्याचंा पाठलाग करीत 
धावत होता. ितसरे पािरतोिषक हणून इनीआसने ाँझच्या दोन मो ा कािहली व उठावाचे नकशीकाम 
केलेली चादंीची दोन मोठी भाडंी िदली. 

 
त्या सवार्ंना आपापली पािरतोिषके िमळाली होती आिण म तकावर लालबंध पिरधान केलेले, व 

त्यानंा िमळाले या मू यवान पािरतोिषकानंी आनंिदत झालेले ते लोक आप या जागी जात होते, ते हा 
मो ा िहकमतीने वतःची त्या कराल खडकामंधून नुकतीच सुटका करून घेतले या सिर्ज टसने काही 
व ही गमाववू व एक संपूणर् माळा िनकामी झालेले आपले गलबत बदंरात आणले. त्यावळेी कुणीच जयघोष 
केला नाहीं परंतु केवळ थ ा मातर् केली. ते गलबत, एखा ा र त्याच्या कडेला पडले या, ाँझच्या 
चाकाखाली िचरडले या िंकवा एखा ा संतापी वाटसरूने दगड मारून घायाळ केले या आिण अधर्वट 
मेले या, चदामदा करून टाकले या, सुटका करून घेण्याची यथर् धडपड करणाऱ्या एखा ा सपार्सारखे 
भासले. तो सपर् आप या लाबं शरीराला आचके देत तडफडत असतो, कारण त्याच्या शरीराच्या काही 
भागात अजून जीव असतो, दगडाने घायाळ झालेले त्याचे उरलेले शरीर मातर् असहा यतेने नुसते 
फरफटत रहाते. तो केवळ वटेो यातच वळवळत असतो आिण सरपटत वतःकडेच उलटत असतो, त्याचे 
डोळे अजूनही कर्ोधाने जळत असतात आिण फुत्कारणारी मान अ ापही उंचावलेली असते. त्या 
गलबताच्या व हेकराचंी ही अशी अव था होती आिण हणून गलबताची गती मंदावली होती. पण असे 
असूनही त्या गलबताने आपली िशडे पसरली होती. आिण सवर् िशडािनशी ते बंदराच्या मुखाकडे आले. 
सिर्ज टसने आपले गलबत वाचिवले व आप या खलाशानंा सुखरूप घरी परत आणले हणून इनीआसने 
आनंिदत होऊन त्याला आ ािसलेले पािरतोिषक िदले. त्याने त्याला फोली नावाची िकर्टन दासी िदली. 
िमन हार्च्या कामिगरीत ती चतुर होती आिण आप या जु या पुतर्ाचें ती संगोपन करीत होती. 

 
ही पधार् संपवनू सत्यशील इनीआस वकर्ाकार ड गर उतरणीवरील झाडीने सवर् बाजूनी वढेले या 

सपाट गवत जमीन असले या अधर्चंदर्ाकार खु या जागेकडे खाली दरीत होणाऱ्या धावण्याच्या 
शयर्तीकिरता त्वरेने गेला. तो राजपुतर् सह ावधी लोकासंमवेत ितकडे चालत गेला. आिण त्या 
समुदायामध्ये उंच चबुतऱ्यावरील त्याच्या आसनावर िवराजमान झाला. त्या उंच चबुतऱ्यावरून त्याने सवर् 
िंहमतवान लोकानंा धावण्याच्या शयर्तीत भाग घेण्याकिरता आवाहन केले व बिक्षसे जाहीर केली. 
मदैानाच्या त्येक भागातून मो ा संख्येने टर्ोजन आिण त्याचं्याबरोबरच िसिसलीअनही पुढे आले. त्यामधे 
थम आले यापैंकीनायसस आिण युिरॲलस होते. युिरॲलस हा अगदी पोरवयाचा सतेज आिण 
असाधारण देखणा होता. आिण नायससची आप या िमतर्ावर िनः वाथीर् भक्ती होती. त्याचं्या नंतर डायोरेस 
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पुढे आला. तो ायमचा उ  राजकुलामध्ये जन्मला होता. नंतर ॲकॅरनॉिनआचा सिॅलअस आिण टेिनया 
वशंातील आकिडअन पॅटर्ॉन पुढे आले. नंतर अरण्यावासी िसिसिलअन हेिलमस आिण पॅनोपीज हे वृ  
ॲसे टसचे दोन तरुण िमतर् पुढे आले. त्या िशवाय ज्याचंी अ िस  नाव ेआज मरणात नाहीत असे बरेच 
लोक पुढे आले. त्याचं्यामधे उभा राहून इनीआस त्यानंा उ ेशून बोलू लागला. ‘मी काय सागंतो ते लक्षपूवर्क 
ऐका, त्यामुळे तु हाला आनंद वाटेल आिण ओढही उत्प  होईल. तु हा सवार्मधून कुणी एकही माझ्याकडून 
िरक्त ह ताने परत जाणार नाही तुमच्यापैकी त्येकास वतःचे हणून जपून ठेवायला मी पाणी िदले या 
लोखंडाचे िकर्टमधील दोन बाण आिण चादंीचे कोरीव काम केलेली दुपाती कुऱ्हाड देईन. ही बिक्षसे सवार्ंना 
सारखी वाटली जातील. या िशवाय पिह या ितघात येणाऱ्याच्या म तकावर ऑिल हची शु पणर्माला 
गुंफली जाईल आिण त्यानंा खास पािरतोिषके िदली जातील जो सवर् थम येईल त्याला िवजेता हणून 
उत्कृ  आभरणानंी अलंकृत असा अ  िमळेल. दुसरा कर्म िमळिवणारास अमेझॉनाकंडून िंजकलेला 
थेर्िशअन बाणानंी भरलेला, सोन्याचा रंुद प ा असलेला व तो अडकिवण्याकिरता असले या लखलखीत 
रत्नाच्या चापासिहत भाता िमळेल. आिण ितसरा िवजेता आगार्ई हच्या या िशर ाणाचा वामी होऊन 
आनंदाने जाईल.” 

 
त्याचे बोलणे संप यावर धावणाऱ्यानंी आपाप या जागा घेत या. इशाऱ्याच्या आवाजाबरोबर 

सुरवातीची रेषा सोडून ते धावण्याच्या मागार्वरून वगेाने दौडू लागले. पुढे झेपावत असताना ते एखा ा 
ढगासारखे िदसले. त्येकाने आपले डोळे िजथे शयर्त संपणार होती त्या थानावर रोखले होते 
सुरवातीपासूनच नायससने वाऱ्यापेक्षाही अिधक गतीने िव ु घाताच्या पखंाहूनही अिधक गतीने सवार्ंच्या 
पुढे दूरवर झेपावनू आघाडीची जागा िमळवली. त्याच्यानंतर, परंतु बराच मागे, सिॅलअस त्याच्या पाठीवर 
होता. आिण त्याच्याही मागे मध्ये अंतर सोडून युिरॲलस ितसऱ्या कर्माकंावर धावत होता, युिरॲलस नंतर 
हेलीमस होता. आिण जवळच त्याच्या पाठीवर आप या पावलाने हेिलमसच्या टाचा घाशीत आिण आपले 
खादें पुढे त्याच्याकडे वाकवीत डायोरस वगेाने धावत होता. जर त्याच्यापुढील धावप ीचा भाग अिधक लाबं 
असता तर त्याच्यापुढे सरकून, तो हेिलमसला िनि त वाटणारी िवजय ी त्याच्यापासून िहरावनू त्याच्या 
पुढे गेला असता. आिण आता ते जवळ जवळ शयर्तीच्या शवेटाला आले होते आिण िवजय तंभाच्या जवळ 
जवळ येत होते, आिण थकले भागलेले असे ते शवेट गाठणार होते तेव ात—ते हा बळी िदले या बलैाचें 
रक्त साडूंन िभजले या िहर या गवताने िनसर ा झाले या जिमनीवरून नायसस घसरला. इथे िवजयाची 
खातर्ी वाटून हषर्िनभर्र झाले या त्या धावणाऱ्या युवकाने त्या फस या मातीत पाऊल टाकले पण त्याला ते 
घ  रोवता आले नाही, तो डळमळला आिण धूळ, िचखल आिण पिवतर् रक्ताच्या त्या गाऱ्यात त डघशी 
कोसळला. 

 
परंतु या अस या क्षणीही युिरॲलस आिण त्याची मतैर्ी यानंा िवसरणारा माणूस नायसस न हता. तो 

सँिलअसच्या वाटेतच त्या िनसर ा भागातून उठून उभा रािहला. सिॅलअस कोलाटंी उडी मारून 
कोसळला तो अधर्वट वाळून घ  झाले या वाळूवर पडला. युिरॲलस चटकन पुढे िनघून गेला. त्याच्या 
िमतर्ाच्या उपकारी कृतीमुळे तो आता आघाडीवर होता. आिण खरोखर िवजयी ठरणार होता; कारण तो 
टा याचं्या चडं कडकडाटात आिण कौतुकाच्या आरो यात शवेटाकडे झेपावला होता. त्याच्या पाठोपाठ 
हेिलमस येत होता आिण नंतर ितसऱ्या बिक्षसाकिरता डायोरस पुढे आला. त्याचवळेी सिॅलअसने आपला 
िनषेध पुढच्या ओळीतील वृ ापुंढे आिण त्या िवशाल रंगायनात बसले या सवार्पुढे आपला बहुमान 
खोटेपणाने िहरावनू घेतला गेला आहे व तो आप याला परत िमळाला पािहजे’ असे ओरडून आगर्हाने 
ितपादन करुन यक्त केला. परंतु आप या डो यातील िवनवणीच्या अ ूंनी त्याने जागृत केले या 
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सहानुभतूीच्या आधाराने, व नुकतेच उमलत असले या त्याच्या मदार्नी सामथ्यार्च्या आिण त्याहूनही त्याच्या 
मोहक देखणेपणाच्या आकषर्णाच्या आधाराने युिरॲलसचा ह  िस  झाला. वतःच्या वतीने जोराने 
िवरु  दावा करून डायोरसनेही त्याला सहा यच केले. कारण मातर् पिरि थतीत तो वतः बिक्षसास पातर् 
ठरला होता. परंतु जर पिहले मानाचे थान सिॅलअसला िदले गेले असते तर त्याचा िवजेताकर्म गेला 
असता व िवजेत्याचं्या यादीत त्याचे नाव शवेटी आले असते. हणून कर्ीडा पधार् मुख या नात्याने इनीआस 
त्यानंा हणाला, “तरुण िमतर्ानंो, तु ही िमळिवलेली पािरतोिषके िनिर्ववाद तुमचीच रहातील. 
पािरतोिषकाचं्या यादीतील कर्म कुणीही बदलू शकणार नाही. परंतु काहीही चूक नसताना हे दुभार्ग्य 
वा ाला आले या माझ्या िमतर्ाला माझी सहानुभतूी दाखिवण्याची मला अनुमती असावी.” असे बोलून 
त्याने सिॅलअसला एक िवकर्ाळ आि की िंसहाचे, केसाळ आयाळीने जड झालेले आिण सोन्याने 
मढिवले या नख्या असलेले चामडे िदले. यावळेी नायससने पचृ्छा केली “जे खाली पडतात त्या 
धावणाऱ्यािंवषयी तुला एवढी सहानुभतुी वाटते आिण अयश वी पधकाला जर इतके चागंले बिक्षस िमळते 
तर माझ्या योग्यतेची यथाथर् जाणीव राखून तू मला काय देशील? कारण गुणव ेिवषयी हणशील तर 
िवजयमाला मीच िमळवली होती; केवळ सिॅलअससारख्याच दुदवाच्या पजंात मीही अडकलो होतो.” हे 
सागंत असतानाच त्याने िचखलाने मलीन झालेले आपले मुख, पाय आिण बाहु त्यानंा दाखिवले. त्याचं्या 
भ या व दयाळू मुखाने ि मत केले आिण डायिडमऑॅनच्या कुशल कारािगरीने घडिवलेली व पूवीर् गर्ीकानी 
ने च्यनूच्या पिवतर् दारावरील चौकटीवरून काढून आणलेली ढाल आणावयास सािंगतले. त्याने ते खास 
बिक्षस त्या उम ा तरुण म ाला िदले. 

 
शयर्ती आता संप या होत्या. आिण पािरतोिषक, दानही पूणर् झाले होते. नंतर इनीआस हणाला, 

“ज्याचे काळीज धीराचे आहे आिण ज्याच्या ठायी चपळ योजकता आहे अशा कोणीही पुढे यावे व चाम ाचे 
हातमोजे घालून मु ीयु  करण्यास िस  हाव.े” असे बोलत असतानाच त्याने मु ी यु ाकिरता दोन 
बिक्षसे पुढे ठेवली. िवजेत्याकिरता म तकबधंनानी शृन्गारलेला आिण िंशगे सोन्याने मढिवलेला बलै आिण 
परािजताच्या सातं्वनाकिरता एक ख ग आिण सुरेख िशर ाण. वाट पहावीच लागली नाही. 
राक्षसासारख्या ताकदीच्या डॅिरजने चटकन वर पािहले आिण सभोवती बरीच कुजबजू चालू असता ंतो 
उठून खडा झाला. डॅिरजला आिण केवळ डॅिरजलाच मु ीयु ात पॅिरससमोर उभे ठाकण्याचे धैयर् होते 
आिण अि तीय हेक्टरच्या समाधीजवळच त्याने िवजयी बेि िसअन ॲिमक्सच्या कुलात जन्म याचा दावा 
सागंणाऱ्या िवजयी राक्षसी यटेूजची धूळधाण केली आिण त्या िपव या वाळूत मरणोन्मुख असा त्याला 
आडवा केला. पिह या फेरीकिरता आपले गव त म तक उंचावनू उभा रािहलेला डॅिरज असा होता. त्याने 
आपले िवशाल कंध दाखिवले आिण डावा आिण उजवा बाहू िफरवीत त्याने आप या मुठींनी जबरद त 
आघात केले. आता आव यकता होती केवळ ित पध्यार्ंची. परंतु त्या चडं समुदायातील एकानेही 
मु ीयोध्याचे मोजे हातावर बाधूंन डॅिरजच्या तावडीत सापडण्याचे धाडस केले नाही. हणून या 
पािरतोिषकाच्या पधत उतरण्याचा कुणाचाच िवचार नाही असे मानून डॅिरज इनीआसकडे डौलाने चालत 
गेला, त्या चबुतऱ्यापुढे उभा रािहला आिण अिधक वळे न घालिवता डा या हाताने त्या बैलाचे िंशग पकडून 
हणाला, “ हीनसपुतर्ा, कुणीही यु ाचा धोका वीकारण्याचे साहस करीत नाही तर मग मला इथे िकती 
वळे ित त रहाव ेलागणार आहे? मला िकती वळे ित त ठेवणे सयुिक्तक आहे? तर मग हे बिक्षस घेऊन 
जाण्यािवषयी तू मला अनु ा दे.” िनि त केलेले पािरतोिषक त्याला देण्याची मागणी सवर् डाडर्िनडानंी 
मो ाने ओरडून केली. त्यावळेी गंभीर ॲसेि टस त्याच्या जवळच दाट िहर या गवताच्या बाधंावर 
बसले या एंटेलसला रोषाने हणाला, ‘एंटेलस, एकेकाळी तू सवार्त अिधक शूर यो ा होतास ते यथर्च 
काय? तू व थ बसून हे उमदे बिक्षस न लढताच तुझ्या पकडीतून िनसटू देणार आहेस काय? मग 
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इिरक्सचे काय? तो आपला दैवी गुरु होता या आप या बढाईवर कुणी तरी िव ास ठेवील काय? आिण 
सवर् िसिसलीत पसरेल या तुझ्या वतःच्या कीतीर्चे आिण तुझ्या घरात लटकिवले या बिक्षसाचें काय?” 
याला एंटेलसही तात्काळ उ र िदले. यश ा तीिवषयीची माझी आसक्ती िंकवा माझी ित ाही लोप 
पावलेली नाही. भयाने माझ्या वािभमानही न  केलेला नाही, माझी वाढती उमर हे खरे कारण आहे. 
वयोमानाने माझ्या हालचाली मंदाव या आहेत. माझ्या रक्तात आता ती उ ण सळसळ आिण जोम उरला 
नाही, आिण माझे शरीरसामथ्यर् सरून िन तेज झाले आहे. एकदा माझेच असलेले तारुण्य, जे आता या 
तुझ्या िनलर्  बढाईखोराचेठायी अजून आहे, आिण ज्यावर तो इतक्या िदमाखात िवसंबनू आहे ते जर मला 
पुनः ा त झाले असते तर पुढे येण्याकिरता या उम ा बलैाच्या लाचेचीही गरज न हती–मला–न ीच 
न हती! मी बिक्षसाचंी पवार् करीत नाही.” या खुलाशाच्या श दानंी त्याने तात्काल मु ीयु ातील चामडी 
हातमोज्याचंी एक भयंकर जड जोडी मदैानावर फेकली. ज्या वळेी एिरक्स मु ीयु ात उतरत असे त्यावळेी 
तो त्याचं्या कडक चाम ाने आपले हात आच्छादीत असे, कारण इिरक्स वतः ते नेहमी वापरीत असे. 
िशसे आिण लोखंड आत िशवनू कडक केलेली ती सात बलैाचंी चडं चामडी पाहून ते बलै िकती 
िवशालकाय असतील या िवचाराने सवर् आ यर्चिकत झाले. परंतु वतः डॅिरजवरच त्याचा सवार्त अिधक 
पिरणाम झाला होता. भयभीत होऊन उभा रािहला आिण नंतर मागे अंग चोरून घेऊन त्याने यु ाचे 
आ हान नाकारले. अँकायिससचा धीरोदा  पुतर् त्या चाम ाचें वजन त्याचंी न संपणारी कातडीबदंाचंी 
वटेोळी सवर् बाजंूनी हाताळून अजमावी होता. नंतर मो ा भावनावगेाने तो ौढ िवजेता एन्टेलस 
इनीआसला हणाला. “अरे तू त्यक्ष हक्यूर्लीजने वापरलेली चामडी पहात आहेस याचा िवचार कर. आिण 
त्याने याच िकनाऱ्यावर केलेले भयंकर यु ही क पनेने आप यापुढे उभे कर. आिण अजूनही रक्ताचे आिण 
मदूच्या तुक ाचे डाग पडलेली तू तुझ्यापुढे पाहत आहेस ती बदंाचंी चामडी तुझा भाऊ इिरक्स याने पूवीर् 
वापरली आहेत याचं्यासह एिरक्स शिक्तमान ॲलसायडीसपुढे उभा ठाकला आिण त्याने त्याला त ड िदले. 
आिण आताहून अिधक दमदार असलेले माझे रक्त मला शिक्त देत होते तोवर, आिण वाधर्क्याने मत्सराने 
माझ्या म तकाच्या दोन्ही बाजंूवर कर ारंगाचा िशडकावा करण्यापूवीर् माझ्या वतःच्या िनत्य उपयोगात 
ही होती. टर्ॉयच्या डॅिरज, तू जर माझ्या या श ाशंी सामना करू शकत नसशील आिण सत्यशील 
इनीआसने माझ्या आधारदात्या ॲसेि टसच्या संमतीने जर तसे ठरिवले तर आप या पधच्या समतोल 
अशा अटी आपण ठरव ूया. इिरक्सने वापरले या चामडीला त ड देण्याची तुला गरज पडणार नाही. तुझे 
भय सोडून दे. आिण तू तुझ्या हातावरील टर्ोजन चामडी काढून टाक.” 

 
असे हणून त्याने आप या खां ावरचे दुहेरी उ रीय मागे िभरकावले, आिण आप या अवयवाचें 

मजबतू साधें आिण जाड हाडे असलेले पाय आिण हात उघडे केले. महाकाय असले या त्याने िंरगणामध्ये 
आपली जागा घेतली. यावळेी अध्यक्ष थानी असले या ॲकायसीझपुतर्ाने दोन सारखीच असलेली 
मु ीयु ातील चामडी उंच धरली, आिण नंतर दोन्ही पधर्काचं्या हातावर ही सारखे वजन असलेली श े 
बाधंली. त्येक पधर्काने उत्सुकतेने चव ावर उभे राहून सावधपणे बेदरकार िच वृ ीने आपआप या 
जागा ताबडतोब घेत या, आिण हवते हात उंचावले. म तके उ त करून आिण मु ीच्या आघाताचं्या 
प याबाहेर राहून यु ाचा सराव करण्याकिरता त्यानंी पर पर मु ीच्या आघाताचा खेळ सुरू केला. डॅिरज 
त्याच्या जवानीवर िवसंबू शकत होता, आिण त्याच्या पायाचंी हालचाल अिधक चपळ होती. एंटेलसच्या 
िध पाड शरीरात आिण अवयवात ताकद होती, परंतु त्याचे गुडघे अि थर होते व त्याचंी हालचाल मंद 
होती. तो थरथरत होता आिण त्याचा िवशाल देह क द धापानंी हादरत होता. ते मु ीयो े वरचेवर 
पर परावंर घातक हार करीत होते परंतु ते घाव चुकत होते, कधी कधी एखादा मु ी हार बगलेच्या 
पोकळीवर िंकवा छातीवर दाणक  कोसळत असे. म तकाभोवती व कानाभंोवती वरचेवर हात घुमत होते. 
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भयंकर तडाख्याने जब ाचा काडक  आवाज येत होता.  एंटेलस ठाम उभा होता; मुळीच न हलता 
आपला भार एकाच जागी रोवनू होता; फक्त िंकिचत जागच्या जागी झुलून आघात चुकिवण्याकिरता 
आप या सावध डो याचंा उपयोग करीत होता. एखा ा उ ुंग नगरावर मोच बाधूंन ह ा करताना िंकवा 
एखा ा ड गरी िक यावर मारा करण्याकिरता वढेा घालून श स  सेनापती ज्या माणे एका ंपाठोपाठ 
दुसऱ्या मागार्चा िंजकण्यासाठी अवलंब करतो, सू तेने सवर् पिरि थतीचा शोध घेतो आिण ह याचे तंतर् 
सतत बदलीत पुढे घुसण्याचा यत्न करतो परंतु कशाचाच उपयोग होत नाही. तशाच पिरि थतीत डॅिरज 
होता. 

 
परंतु आता एटेंलसने हार करण्याकिरता िस  होऊन हात उंचावनू जोराने पुढे आणला, चपळ 

असले या डॅिरजने वरून येणारा आप यावरील धोका ओळखला तो दुर्तगतीने झुकला, चपळाईने बाजूला 
झाला आिण मु ी हारापासून दूर गेला. एंटेलसचा सवर् जोर हवेत फुकट गेला आिण त्याच्यावर आघात 
झालेला नसतानाच तो जिमनीवर आदळला. ज्या माणे कधी कधी एिरमनॅ्थसवर िंकवा उ ुंग इडा पवर्तावर 
एखादा पोखरलेला, मुळापासून उखडलेला देवदार वृक्ष कोसळतो तसा हा अवजड माणूस वतःच्याच 
चडं वजनाने धाडकन कोसळला. टर्ोजनानंी आिण िसिसलीच्या युवकानंी पण उत्साहाने उ ा मार या 
आिण त्याचं्या आरो या आकाशापयत गे या. ॲसेि टसच थम पुढे आला. तो त्वरेने पुढे गेला आिण वतः 
वयोवृ  असूनही त्याने आप या िमतर्ाला सदयतेने जिमनीवरून उचलले. परंतु पडला तरी नेहमीसारखाच 
चपळ आिण िनभर्य असले या, कर्ोधाने नवी शिक्त उ ीपीत झाले या शूर एंटेलसने पुनः यु ाचा अिधकच 
उगर् पिवतर्ा घेतला. वतःच्या शौयार्ंवरील िव ास व पड याची शरम, यानंी त्याची शक्ती चेतिवली होती. 
कर्ोधाने भडकून त्या राक्षसाने एकदा उज या तर एकदा डा या मु ीने जोरजोराचे हार करीत, डॅिरजचा, 
सबधं के्षतर्ावरून तो पळत असता पाठलाग केला. त्या आघातामध्ये खंड न हता, उसंत न हती. शूर 
एंटेलसने डॅिरजला अंग फुटेपयत मारले आिण त्याला भेलकाडंत लावले. वादळी ढग छपरावर गाराचंा 
जसा ताडताड वषार्व करतात तसे दोन्ही हातानंी त्याने हाराचंा वषार्व केला. परंतु शवेटी त्याचंा मुख 
इनीआस याने त्याच्या कर्ोधाला आवर घातला. एंटेलसने आप या खुनशी रानटीपणाचे हे दशर्न थाबंिवले 
पािहजे असा िनणर्य घेऊन त्याने ते यु  बंद केले आिण मृदु श दानंी त्याचे सातं्वन करीत दमछाट झाले या 
डॅिरजची सुटका केली. “गरीब िबचाऱ्या डॅिरज, तुझ्यावर या वडेेपणाचा पगडा तू कसा पडू िदलास? 
स ाधारी देव तुझ्यािवरु  िफरले आहेत आिण ही शक्ती काही वेग याच जातीची आहे हे तुला समजू 
शकले नाही काय? तू दैवी इच्छेपुढे मान वाकवावयास हवी होतीस.” तो असे हणाला आिण त्याच्या 
आ ेने त्या योद्ध्यानंा अलग करण्यात आले. वदेनेने गुडघे ओढीत चाललेला, डोके दोन्ही बाजंूनी 
लडबडत असताना, रक्ताने भरले या त डातून रक्ताच्या गुठ या वरचेवर थुंकीत असले या आिण दात 
रक्ताने भरले या डॅिरसला त्याचे िन ावतं साथीदार गलबताकडे घेऊन गेले. त्याच्या जागी बोलिवले या 
दुसऱ्यानंी त्याच्यावतीने त्या ख गाचा आिण िशर ाणाचा वीकार केला. आिण एंटेलसच्या वा ाला ती 
पाम पणर्माला आिण तो बलै रािहला. 

 
“यावळेी तो पशु िंजकलेला तो िवजेता अितिरक्त गव ततेने हणाला हीनस पुतर्ा आिण इतर 

टर्ोजनहो, मी तरुण असताना माझ्या अंगी िकती ताकद असली पािहजे, आिण जो तुमच्यामधे आता सुरिक्षत 
आहे त्या डँिरजला तु ही कस या कारच्या मृत्यपूासून वाचिवले आहे हे तु हाला आता उमगले असेल’ 
असे हणून मु ीयु ाकिरता बिक्षस लावले या, हाताशी जवळच ित त असले या त्या बलैापुढेच तो उभा 
ठाकला. त्याने आपला उजवा हात मागे घेतला व मु ीयु ातील ती कठीण चामडीवर उंच पेलून धरली 
आिण त्या बलैाच्या िंशगाचं्या बरोबर मध्यावर नेम धरला, नंतर जोर करून उंच होऊन कवटीवर चाम ाने 
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आघात केला व मदू फोडून बाहेर काढला. थरथरत परंतु िन ाण होऊन तो बैल धरणीवर कोसळला. 
एंटेलसने अंतःकरणापासून एका अथर्गभर् ाथर्नेची आप या कृत्याला जोड िदली. “एिरक्स, मी डँिरजच्या 
ाणाऐवजी अिधक उमदा जीव तुला अपर्ण करतो. या िवजयानंतर मी ही चमडी खाली ठेवीत आहे आिण 
माझ्या कौश यालाही पूणर् िवराम देत आहे.” 

 
इनीआसने लगेच ज्यानंा वेगाने बाण मारण्याच्या पधत भाग घेण्याची इच्छा होती त्यानंा आवाहन 

केले. त्याने पािरतोिषक जाहीर केली, आिण नंतर त्याने सेरे टसच्या गलबतावरून मागून आणलेली 
डोलकाठी वतःच्या बाहंूच्या चडं सामथ्यार्ने रोवली आिण डोलकाठीच्या नाकातून दोरी घालून एक 
फडफडणारे कबतूर, बाणाचं्या टोकाचे ल य हणून ितच्यावर बाधंले. पधर्क एकतर् जमले आिण िचठ् ा 
टाकण्याकिरता तयार ठेवले या िशर ाणात त्यानंी आप या नावाच्या िचठ् ा टाक या. इतर कुणाच्या 
िचठ् ा येण्यापूवीर् िहरटॅकसचा पुतर् िहपॉकूनची िच ी थम पटकन आली. पसंतीच्या आरो या उठ या. 
गलबताचं्या शयर्तीत नुकताच िवजयी झालेला आिण म तकावर अजून िहरवी ऑिल ह पणर्माला धारण 
केलेला नेि थअस दुसरा आला. युिरटीऑन ितसरा आला. तो िथतयश पॅन्डॅरसचा भाऊ होता. िकत्येक 
वषार्पूवीर् त्या िस  शातंी कराराचा भगं करण्याची आ ा झा यावर गर्ीक सैन्याच्या अगदी मध्यावर पिहला 
बाण सोडून ह ा चढिवणारा तोच होता. युवकानंाच अिधक योग्य असले या या कसोटीत मदर्पणे भाग 
घेण्याचे साहस करणारा ॲसेि टस शवेटी आला. कारण त्याची िच ी िशर ाणाच्या तळाशी होती. नंतर 
मग त्येक पधर्काने वतःच्या ठायी असलेली सवर् ताकद लावनू भात्यातून बाण घेऊन धनु य वाकवनू 
त्याची कमान केली. तरुण िहपॉकूनच्या त्यंचेचा ककर् श टणत्कार थम झाला, आिण त्याचा बाण 
आकाशातून उडताना वगेाने हवा कापीत सरळ त्या डोलकाठीच्या िदशनेे गेला, तीवर आपटला आिण 
लाकडात रुतून बसला. डोलकाठी थरथरली, ते पाखरू घाबरले आिण ाणभयाने फडफडले, सवर् बाजंूनी 
मोठा ज ोष झाला. िहपॉकून नंतर नेि थअसने उत्सुकतेने आपली जागा घेतली. धनु य मागे खेचून त्याने 
उंचावर नेम धरला आिण डोळे आिण बाण एकाच रेषेत रोखले. परंतु दैवाने त्याला साथ िदली नाही. 
बाणाच्या लोखंडी फाळाने त्या पक्षाचा वधे घेण्यात तो यश वी झाला नाही. पण ज्या गाठी मारले या 
कापडी पट् ाने त्या पाखराचा पाय त्या डोलकाठीला बाधंला होता तो प ा त्याने तोडला. आिण ते 
पाखरू, का या मेघाकडे दिक्षण वायचू्या िदशनेे चपळाईने दूर उडून गेले. परंतु आता बराच वळे आप या 
स  धनु याला बाण लावनू उ या असले या युिरिटऑनने आप याकडे लक्ष देण्यािवषयी आप या भावाची 
ाथर्ना केली, आिण एका क्षणात आनंदाने मुक्त हवते पखं फडफडावीत उडणाऱ्या कबतूरावर नेम धरला 
आिण का या मेघाचं्या पा र्भमूीवर ते उडत असतानाच त्याला घायाळ केले, तारकाचं्या मध्ये उंच 
आकाशात त्याने ाण सोडला आिण गर्त ाण होऊन खाली पडताना त्याने त्याला घायाळ करून आरपार 
गेलेला बाणही परत आणला. 

 
आता केवळ ॲसेि टसच तेवढा उरला होता आिण त्याची िवजयमाला तर आताच हरपली होती. 

तरीही त्याने उंच आकाशात नेम धरून बाण मारून वृध्द माणसाचे हाठायीही कौश य िटकून असते आिण 
बळकट धनु यातूनही तो टणत्कार काढू शकतो हे िस  केले. नंतर एकाएकी जो पुढे भिवत याची भयंकर 
भयसूचना ठरणार होता असा एक चमत्कार त्याचं्यापुढे कट झाला. पुढे या शकुनाचा अत्यंत महत्वाचा 
पिरणाम प  झाला. पण जे हा भिव यवते्त्यानंी या शकुनाचा भयकारी अन्वयाथर् सािंगतला ते हा त्याचंी 
सूचना फारच उिशरा िदली गेली. कारण तरंगत्या ढगामंधून उडताना ॲसेि टसच्या बाणाच्या वळूेच्या 
दां ाने पेट घेतला आिण जसा आकाशातून िनत्य िनखळणाऱ्या आिण झेपावत संचारणाऱ्या तारकाचं्या 
मागे काशिकरणाचंा केशसंभार जातो तसा त्या बाणाच्या मागार्वर मागे ज्वालाचंा झोत उठला आिण पळत 



 

अनुकर्मिणका

जाऊन तो बाण िवरल वातावरणात िदसेनासा झाला. भयचिकत होऊन िसिसलीची आिण टर्ॉयची माणसे 
जागच्याजागी िखळून उभी रािहली आिण त्यानंी पिवतर् देवाचंी ाथर्ना केली. परंतु त्याचं्या े  राजपुतर्ाने 
त्या सादिचन्हाचा वीकार केला. त्याने या शकुनाने आनंिदत झाले या ॲसेि टसला आिंलगन िदले 
आिण त्याच्यावर मू यवान भेटींचा वषार्व केला. आिण तो हणाला, “तु ही मला िपतृवत आहात. तु ही 
याचंा वीकार करा कारण ज्याअथीर् ऑिंलपसच्या देवेन्दर्ाने हे भावी सादिचन्ह दाखिवले आहे त्याअथीर् 
तुमचा खास सन्मान हावा अशी त्याची योजना आहे. पूवीर् वृ  अँकायसीझचीच असलेली ही एक भेट 
तुमच्यासाठी आहे. म िम णाचा एक चषक आहे. त्यावर िचतर्ाकृती कोर या आहेत.फार पूवीर् थेर्सच्या 
सायिसअसने मो ा औदायार्ने त्याच्या नेहाचे तीक हणून आिण त्याची आठवण हणून माझ्या 
विडलानंा घरी जाण्यासाठी हा भेट हणून िदला होता.” असे बोलत असतानाच त्याने ॲसेि टसच्या 
भाल देशावर बे वृक्षाची िहरवी पणर्माला चढिवली आिण त्याची थम पािरतोिषक िवजेता व इतर 
पधर्कानंा िंजकणारा अशी घोषणा केली. जरी युिरिटऑन हा असा एकमेव पधर्क होता की ज्याने 
कबुतराचा भेद करून त्याला उंच आकाशातून खाली पाडले होते तरी दुसऱ्या यक्तीचा सन्मान करण्यात 
दाखिवले या पक्षपाताचे वैष य त्या सु वभावी युिरिटऑनला मुळीच वाटले नाही. नंतर बिक्षसाकिरता 
ज्याने पुढे पाऊल टाकले त्याने ती दोरी तोडली होती. आिण शवेटी बक्षीस घेणारा, डोलकाठीमधे ज्याने 
आपला पखंधारी बाण घुसिवला तो होता. 

 
या पधनंतर लोक िनघून जाण्यापूवीर् या पधार्ंचा अध्यक्ष हणून इनीआसने एिपटायडीसला जवळ 

बोलिवले. एिपटायडीस हा कुमार आयुलसचा िशक्षक होता आिण इनीआसचा परमिमतर् होता, इनीआस 
त्याच्या कानात कुजबुजला, ‘तू आता कृपा करून जाऊन ॲ कॅिनअस आिण त्याची बालसेना यानंी 
दौडीकिरता घोडे तयार केले असले तर त्याला, आप या आजोबाचं्या सन्मानाथर् त्याने आप या अ ारुढ 
तुक ासंह दौड करीत श ासिहत आमच्यापुढे उपि थत रहावयास हव ेअसे सागं! 

 
नंतर त्याने बाहेर पडण्याकिरता िंरगणात गदीर् करीत असले या सवर् ेक्षकानंा मदैानातून बाहेर 

पडण्याची आ ा केली कारण सवर् मदैान आता मोकळे असावयास पािहजे आहे असे त्यानी प ीकरण 
केले. नंतर आप या िपत्याचं्या दृ ीसमोरून ती मुले लगाम वगैरे साज घातले या घो ावरून सरळ 
रागंातून चमकत पुढे दौडत आली. िसिसली आिण टर्ॉयच्या पुरुषानंी ती पुढे येताच उ  तुती वराने त्याचें 
वागत केले. पारंपािरक थे माणे सवर् मुलानंी आपले केस आखूड पणर्मालानंी बाधंले होते. त्येकाजवळ 
कॉनलच्या लाकडाचे लाबं दाडें असलेले लोखंडी टोकाचें दोन भाले होते. काहींच्या खां ावरून 
चकचकीत भाले लटकत होते. त्याचं्या मानेभोवती व छातीवर सोन्याचे िपळाचे लवचीक गोफ होते. 
घोडे वाराचं्या तीन तुक ा होत्या आिण त्याचं्या हालचालींचे मागर्दशर्न करणारे अिधकारी होते. आिण 
सहा कुमाराचं्या दोन तुक ा त्येक अिधकाऱ्याच्या मागून जात होत्या, अशा तऱ्हेने बालसेनेतील 
अिधकारकके्षची समान िवभागणी केली होती. आिण ितच्यातील सवर्चजण तेजाने चमकत होते. या कुमार 
अ दलाच्या एका तुकडीचे नेतृत्व पॉलायिटसचा िथतयश पुतर् छोटा ायम मो ा िदमाखाने करीत 
होता. त्याच्या नावामुळे त्याच्या आजोबाचंी मृती जागृत होत होती; आिण तो पुढे इटलीच्या वीरानंा नवे 
सामथ्यर् ा त करून देणार होता. तो छोटा ायम एका थेर्िशअन शु कृ ण घो ावर आरूढ झाला होता. 
घोडा चालत असताना त्याचे पुढले खूर पाढंरे िदसत होते आिण त्याचे उ त िशर शु  कपाळाने शोभत 
होते. दुसरा नेता एक लहान मुलगा, ॲिटस होता. लॅिटन ॲटी वशंाचा उगम त्याच्यापासून झाला. 
आयुलसचे त्याच्यावर कुमारदृ य ेम होते. आिण शवेटी सवार्हून अिधक देखणा आयुलस वतः आला. तो 
डायडोने मधुर िनरागसतेने आपली आठवण हणून आिण आप या ेमाची खूण हणून िदले या िसडॉनच्या 
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घो ावर आरुढ होऊन आला होता. इतर बाल- वार आप या ौढ िमतर्ाच्या, िसिसलीच्या ॲसेि टसच्या 
मालकीच्या िसिसलीअन घो ावंर आरूढ झाले होते. टा याचं्या गजरात टर्ोजनानंी कुमाराचें वागत 
केले. त्याचा त्यानंी िबचकतच वीकार केला; आिण टर्ोजनानंा त्याचं्याकडे पाहून आिण त्याचं्या रुपात 
त्याचं्या पूवर्जाशंी असलेले त्याचें सा य पाहून अित आनंद झाला.  

 
ते घोडे वार बसले या मंडळीसमोरून व त्याचं्या आ त वकीयाचं्या अगदी डो यासमोरून मो ा 

डौलदार िमरवणुकीतून पुढे गेले. नंतर एिपटायडीसने दूरवर पोहोचणाऱ्या ख ा आवाजात िमरवणुकीला 
एक लाबंलचक आ ा िदली. आिण आपला चाबकू फडकावला. ते तयारच होते. ते समान तुक ा करून 
पर परापंासून दूर दौडत गेले. नंतर  ितघाचं्या अध्यार् अध्यार् तुक ा करून त्यानंी मूळ तुक ाचंी रचना 
बदलून टाकली आिण एखा ा नृत्यात या हालचाली माणे त्यानंी आपली सबंध तुकडी िवखरून टाकली 
आिण नंतर दुसऱ्या आ े माणे ते मागे वळले आिण भाले खाली नेटके रोखून त्यानंी चढाई केली. नंतर 
त्यानंी वगेवगे या रचना करून दाखिव या, आिण पुनः पिह याच्या उलट रचना करून, मध्ये अंतर ठेवनू 
रागंासमोर रागंा उ या रािह या, आिण उजवीकडून आिण डावीकडून पर परानंा गुंफणाऱ्या वतुर्ळातून 
त्यानंी घोडे दौडवले नंतर त्यानंी अिभरूप सश  यु ास ारंभ केला. कधी माघार घेताना ते पाठ दाखवीत 
होते तर कधी ह ा करण्याकिरता भा याचंी टोके रोखीत होते. नंतर त्यानी जणू समेट केला आिण समान 
रागंा करून ते बरोबरीने दौडले. असे हणतात की पूवीर् पवर्तराजीतील केर्ट येथे असले या भलूभलैुयात, 
उंच िंभतीच्यामधून नागमोडीने जाणारी, त्या िंभतीमुळे पुढचे मागचे काही न िदसणारी, हजार कारानंी 
फसिवणारी अिनि त वाट होती. त्या कुणालाही पूणर् ात नसले या ग धळात टाकणाऱ्या यहूरचनेमुळे 
कोणताही खुणेचा भाग फसवा ठरत असे व िकतीही मागर्दशर्क खुणा लक्षात ठेव या तरी कोणीही त्या 
वाटेने परत बाहेर येणे शक्य नसे. अशाच कारानंी या टर्ोजन पुतर्ानंी आप या वाटेवर घोडदौडीचे आिण 
यु कौश याच्या कर्ीडाचें आकर्मणाचे व माघारींचे दशर्न घडवीत, क्षार समुदर्ाच्या पाण्यात िवहार करणाऱ्या 
कारपॅिथअन िंकवा आि की सामुदर्धुनी कापीत जाणाऱ्या आिण लाटा पार करताना कर्ीडा करणाऱ्या 
डॉलिफन माशां माणे मागार्वर नाना वळणे घेतली. नंतर पु कळ िदवसानंी आ बा लाँगाभोवती तटबदंी 
बाधंीत असता अँ कॅिनअसने या टर्ोजन घोडदौडीचे ितच्या अिभरूप यु ासिहत पुनरु ीवन केले आिण 
आपण ज्या माणे बालपणात इतर टर्ोजन युवकाबंरोबर ही कर्ीडा साजरी केली होती तशी ती साजरी 
करण्यास पिह या िपढीच्या लॅिटनानंा िशकवले. आ बनानी त्याच्या पुतर्ानंा िशकवले, त्याचं्यापासून 
परंपरेने ते रोमला वैभवाच्या काळात ा त झाले. आिण त्या नगराने पूवर्जाचं्या त्या थेचे पालन केले. 
आजही त्या युवकानंा ‘टर्ाय’ हणतात व त्याचं्या सेनेला ‘टर्ोजन’ हणतात. 

 
इनीआसच्या पूज्य िपत्याच्या मरणाथर् झाले या कर्ीडाचंा इथे शवेट झाला. 
 
याच क्षणी दैव थम िफरले आिण िव ासघाताने टर्ोजनावंर उलटले. ते िनरिनरा या कर्ीडा करून 

समाधीपुढे ा िवधी करीत असता सटॅनर्ची कन्या जूनो िहने *आयिरसला आकाशातून टर्ोजन 
आरमाराकंडे पाठिवले, ितचे जाणे सुलभ हाव े हणून ितने ितला योग्य वाऱ्याची साथही िदली होती. 
कारण ितची जुनी नाराजी अजून शातं झाली न हती. आिण ितच्या पुढे अनेक योजना होत्या. ती कुमारी 
आयिरस आप या मागार्ने ितच्या सह  रंगशलाकाचं्या इंदर्धनु यासह, अदृ य वरूपात दुर्त गतीने उ ाण 
करू लागली. तो ितथला चडं जनसमुदाय पाहून, बदंर िनमर्नु य असावे व आरमाराला काहंी संरक्षण 
नसाव ेअसा तकर्  करून ती िकनाऱ्याच्या बाजूला गेली. परंतु थो ा दूर असले या एकाकी िकनाऱ्यावर 
टर्ोजन ि या एकीकडे बसून मृत अँकायिसससाठी शोक करीत होत्या, आिण सा ुनयनानंी दूर समुदर्ाकडे 
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पहात होत्या. त्या िकती िशण या होत्या! आिण त्या िवशाल सागरावरच्या त्याचं्यापुढे वाढून ठेवले या 
आणखी समुदर्पयर्टनाचंा िवचार त्यानंा फार भयंकर वाटत होता. सागराने त्यानंा िदले या दारुणतम 
यातनानंी त्या िशण या होत्या. आिण आपली वतःची नगरी ा त हावी हणून एक दयाने ाथर्ना करीत 
होत्या. कळ लावण्यात अनुभवाने कुशल झालेली आयिरस त्याचं्याकडे गेली. देवतेचे रूप आिण व े लु त 
करून ितने एमािरअन डोिरक्लसची वृ  पत्नी, उ  कीिर्तमान कुलातील आिण पूवीर् पुतर्वती असलेली 
आिण नावाला ित ा लाभलेली आशाबेरीचे रूप धारण केले आिण या रुपाने ती टर्ोजन माताचं्या 
समुदायात िमसळली आिण हणाली; “गर्ीकाचं्या हातानंी तु हाला तुमच्या उ  नगर तटा समीप लढताना 
मृत्यचू्या खाईत लोटले नाही हे तुमचे मोठे दुभार्ग्य हणायचे! तुमचे रा टर् खरोखरीच अिवरत अभागी ठरत 
आले आहे! दैव तुमचा शवेटी कसा घात करणार आहे हे मला कळत नाही. टर्ॉयचा िनःपात होऊन आता 
सात उन्हाळे गेले आिण या सवर् काळात आपला कधी न संपणारा वास चालूच आहे. समुदर्ावरून त्येक 
घातक खडकाजवळून आिण त्येक नक्षतर्ाखाली, िवकर्ाळ लाटाचं्या मजीर्वर हेलकावत सतत दूर जाणाऱ्या 
इटलीच्या शोधात आपण एका भमूीकडून दुसऱ्या भमूीकडे भरकटत आहोत. पण इथेतर इिरक्सचा देश 
आहे. आप या बधूंचीच भमूी आहे. आिण ॲसेि टस आपला यजमान आहे. मग तीक्षा करीत असले या 
नागिरकानंा इथेच पाया खोदून त्याचंी नगरी का िमळवनू देऊ नये? हे िपतृभमूी शतर्ूंपासून यथर्च 
वाचिवले या गृहदेवतानंो, “टर्ॉयच्या िंभती” या श द योगाला यापुढे काहीच अथर् उरणार नाही काय? 
माझी हेक्टरची आठवण जागिवणाऱ्या, झान्थस आिण िसमॉइस ही नावे असले या न ाचंी नाव े ा त 
झाले या न ा कुठ याच भमूीत मला िदसणार नाहीत का? त्यापेक्षा, चला मग आप यावर दुभार्ग्य ओढवनू 
आणणारीं ही गलबते जाळण्यास मला हात ा. कारण माझ्या व नात कॅसाडंर्ाच्या िपशा ाने माझ्या हातात 
जळते पिलते िदले आिण ते हणाले, “इथेच तुझ्या टर्ॉयचा शोध घे; इथेच तुझे घर आहे.” आताच काही 
तरी करण्याची वळे आहे. कारण इतक्या महत्वाच्या भिव यवाणीला िवरोध करता येत नाही. त्या पहा! 
ने च्यनूच्या चार वदेी! ने च्यनू वतःच आप याला अग्नी आिण धैयर्ही देत आहे.’ असे हणून ितने पुढाकार 
घेतला, त्वषेाने ितने एक भडकता पिलता उपसला आिण जोर लावनू, उजवा हात पटक  उंच करून तो 
पिलता गरगर िफरवला आिण फेकला. 

 
त्या इिलअममध या ि या दचक या आिण भयभीत झा या. परंतु त्याचं्यातील सवार्ंत वडील 

असलेली, ायमच्या सवर् मुलाचंी दाई पायरगो ओरडली “मातानंो, ही तुमच्यात उभी आहे ती बेरी न हे, ही 
ऱ्हीिटअमची कुणीही पुरंधर्ी न हे, ती डॉिरक्लसची िवधवाही न हे. ितच्या वगीर्य रुपाची िचन्हे पहा. ते आग 
ओकणारे डोळे, ितचा अिधकारदशर्क आिवभार्व, ितची मुदर्ा, ितची चाल, ितच्या आवाजाचा सूर पहा! अहो! 
आताच तर मी बेरीकडून आले, ती आजारी होती, आिण फक्त आप यालाच हा भ यिद य महासमारोह 
पहाता आला नाही व अँकायसीझला यथोिचत ाजंली अपर्ण करण्यात भाग घेता आला नाही हणून ती 
क ी झाली होती. पायरगो असे प  हणाली. थम त्या ि याचं्या मनात काय करावे याब ल शकंा उत्प  
झाली आिण िजथे आहोत ितथेच, भमूीवर राहण्याच्या त्याचं्या केिवलवाण्या मिनषेने आिण भावी 
सा ाज्याच्या तृ णेने ि धा मन झाले या त्या ि या त्या गलबताकंडे आकसाने व आशकेंने पहात असताना 
त्या देवतेने पखं तोलीत आकाशात उ ाण केले आिण आकाशातून दुर्त गतीने जात असता का या मेघावंर 
ितने एक भ य इंदर्धनु य िनमार्ण केले. ितच्या िनगर्मनामुळे या गूढ घटनेने आधीच त्याना बसले या 
धक्क्याच्या ती तेत अिधकच भर पडली. त्याचं्यावर िपसाटपणाचा अंमल चढला. िंकचाळत त्यानंी 
घरातील चुलीतून अग्नी आणला. काहींनी अग्नीकिरता वदेींवर धाड घातली व पाचोळा वाळलेली लाकडे 
आिण जळते पिलते त्या फेकू लाग या. अग्नीदेवतेने मेजे, व ही बाके आिण फरच्या लाकडाच्या 
रंगिवले या वरामामंध्ये धुमाकूळ घातला. 



 

अनुकर्मिणका

 
गलबतानंा आग लागलेली आहे हे वृ  यिूमलसने अँकायिससच्या समाधीजवळ आिण खु या 

कर्ीडागंणावर रागंा करून बसले या ेक्षकाकंडे आणले. ितथून सु ा त्यानंा वतःला राखेचा आिण धुराचंा 
तरंगणारा काळाकु  ढग िदसत होता. 

 
आप या दौडणाऱ्या घोडदळाचे मो ा िदमाखात नेतृत्व करणाऱ्या अँ केिनअसने, आप या 

चकर्ावले या वडीलधाऱ्या मंडळींना त्याला अडिवण्याची संधी न देता िवकलिच  होऊन ऐन गदारोळ 
उठले या आरमाराच्या तळाकडे आपला घोडा फेकला. तो ओरडला, ‘अरे, ही काय अक मात वडेेपणाची 
लहर आली? टर्ॉयच्या गरीब िबचाऱ्या मातानंो, काय करण्याचा तुमचा हेतू आहे? तु ही जाळीत आहात तो 
शतर्चूा, गर्ीक वैऱ्याचंा तळ नाही तर तु ही तुमच्या वतःच्या भिवत याच्या आशा जाळीत आहात! इकडे 
माझ्याकडे पहा, मी तुमचा अँ कॅिनअस आहे!’ असे हणून त्याने त्या अिभरूप यु ात अिभनय करताना 
चढिवलेले िरते िशर ाण आप या पायाशी फेकले. त्याचवळेी इनीआसही त्याच्याबरोबर लगबगीने 
िनघाले या टर्ोजनासंह ितथे त्वरेने आला. भयेने त्या ि या िकनाऱ्यावर इतः ततः िवखुर या व लपत छपत 
अरण्याकडे आिण सापडतील त्या खडकातील गुहाकंडे उधळ या. त्याचं्या कृत्याची त्यानंा आता घृणा 
वाटत होती. आिण खु या काशात पुढे येण्याची त्यानंा लाज वाटत होती. त्या आता भानावर आ या होत्या 
आिण त्याचं्या मनावरील जूनोचा भाव न  झा यामुळे आपले खरे िमतर् कोण आहेत हे त्यानंा कळू लागले 
होते. 

 
परंतु त्यामुळे त्या भडकले या अिग्न लयाने आपली दुदार्न्त संहारक शिक्त कमी केली नाही. 

दमट लाकडातील भेगातं भरलेले डाबंरिम ण आता िवतळून पेटले आिण त्या भेगा दाट धूर बाहेर ओकू 
लाग या. दबले या अग्नीने गलबताचा खालचा भाग गर्ासला व गलबताच्या सागंा ात ते अिर  धुमसत 
गेले. त्याचें सवर् भगीरथ यत्न आिण त्यानंी ओतले या पाण्याच्या पाटाचंा काही उपयोग झाला नाही. नंतर 
सत्यशील इनीआसने आप या खां ावरचे व  ओरबाडून काढले, आप या हाताचे तळवे पसरले आिण 
सहा याकिरता देवाचंा धावा केला. ‘हे सवर्शिक्तमान ज्युिपटर! तू जर अजूनही त्येक टर्ोजनाकडे 
ितर काराने पाहत नसलाच आिण तू पूवीर् दाखिवले या दयादर्र् ममतेला अजूनही माणसाचं्या यातना िदसत 
असतील तर आता आमचे आरमार या अग्नी लयातून वाचू दे, आिण हे िपत्या, टर्ॉयची ही क्षीण आशा 
मृत्यपूासून खेचून काढ, नाहीतर, माझी जर तशीच पातर्ता असली तर आमच्यातील उरले यानंा तुझ्या 
कुर्  वजर्ाघाताने मृत्यचू्या दाढेत लोट, तुझ्या वतःच्या हातानेच मला इथ याइथे िचरडून टाक.” त्याने ही 
ाथर्ना संपिवलीही नसेल तेव ात घोर दुदर् य काळेकु  वादळ थैमान घालू लागले आिण पाऊस कोसळू 
लागला आिण त्याच्या गजर्नेने पथृ्वीतलावरील उंच पवर्त आिण सखल देशसु ा हादरू लागले. सबधं 
आकाशातून पाऊस कोसळला; दिक्षण वाऱ्यावरून काळे, दाट, िथजिवणारे धुके उतरले. वरून 
कोसळणाऱ्या पाण्याने गलबते लवकरच भरून गेली आिण जळून कोळपलेली लाकडे िभजून त्यातली आग 
शमली, आिण चारच गलबताचंी हानी होऊन बाकीची सवर् गलबते िवध्वसंातून वाचली. 

 
तरीही या घोर धक्क्याने हादरले या टर्ॉय मुख इनीआसने सवर् पयार्य मनात पडताळीत, त्याचें सवर् 

बाजंूनी अवलोकन करून आप यावरील अवघड जबाबदारीचा खोलवर िवचार केला. आपले िविधिलिखत 
िवसरून आपण िसिसलीच्या भमूीतच थाईक हाव ेकी इटलीच्या िकनाऱ्याकडे मोचार् वळवावा असाही न 
त्याला पडला. परंतु याच क्षणी वृ  नॉटीसने त्याला धीर िदला. टर्ॉयटोिनअन पॅलसने केवळ नॉटीसलाच 
भिव यकथनाची िव ा िशकिवली होती. आिण ितने त्याला त्याच्या परम कौश याब ल कीतीर् ा त करून 
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िदली होती, कारण जे हा जे हा घोर दैवी कोपाची िचन्हे कट होत ते हा ते हा त्याचे उ र तयार असे 
आिण त्याचंा अन्वयाथर् लावनू तो िनयतीने योजले या भिवत यातील घटनाकर्माचंा संगतवार खुलासा 
करीत असे. आता नॉिटस इनीआसशी बोलू लागला. “ हीनसपुतर्ा, आपण आता पुढे जायचे की नाही हे 
आपण िनयतीने दाखिवले या िदशनेे जाऊन ठरव ू या. काहीही घडणार असो आप या वतःच्या 
सहनशक्तीनेच आपण आप या दैवगतीवर सतत भतु्व ा त करून घेतले पािहजे. देवकुलात जन्मलेला 
डाडर्न ॲसेि टस तुझ्या साि ध्यातं आहे. त्याला तू िव ासात घे आिण त्याच्या सहकायार्नेच तू तूझी योजना 
आख, त्याची वतःचीही तशीच अपेक्षा असणार. आप यापैकी ज्याचंी गलबते न  झाली आहेत आिण 
आप या अंगीकृत थोर कायार्ने आिण तुझ्या ध्येयाच्या मागे धावण्याच्या ताणाने जे अपार िशणून गेले आहेत 
व ज्याचंा थकवा उतरणे अशक्य िदसते त्या लोकानंा ॲसेि टसच्या हवाली कर. वय झालेली सवर् माणसे, 
समुदर्पयर्टनाने थकले या सवर् माता आिण तुझ्या गटातील जे दुबळे व धोक्याला िभणारे असे असतील ते 
सवर् लोक िनवडून काढ. या सवर् थक या भाग या जीवानंा इथेच, िसिसलीत, तटबदंीने युक्त असलेली 
नगरी वसव ूदे आिण त्याचे नाव वापरण्यास ॲसेि टसची अनुमती असेल तर ते या नगरीला ‘ॲसे टा’ हे 
नामािभधान देतील.” 

 
त्याच्या वयोवृ  िमतर्ाने असा स ा िदला. परंतु या सूचनानंी त्याचे िवचार भडकले, आिण पूवीर् 

कधीही झाले न हते इतके ते सवर् कारच्या िंचतानंी िवचिलत झाले. आिण आता कृ णिनशा आप या 
रथातून उंच आकाशात संचारू लागली आिण ितने आकाशाच्या घुमटावर स ा थािपत केली. नंतर त्या 
आकाशातून इनीआसच्या साक्षात िपत्याची आकृती सरळ खाली अवतीणर् झाली. अचानक कट झालेला 
अँकायसीझ इनीआसशी बोलत आहे असे भासले. ‘माझ्या जीवात जीव होता तोवर त्यक्ष माझ्या 
जीवाहूनही ि य असले या मुला, टर्ॉयच्या भिवत याचा जड भार वाहत असले या पुतर्ा, आरमारावरील 
अग्नी लय शमिवणाऱ्या आिण अखेर वगार्तून तुझ्यावर करुणेची पाखर घालणाऱ्या ज्युिपटरच्या 
आ ेवरून मी आलो आहे. वयोवृ  नॉिटसने तुला आताच िदलेला उत्कृ  स ा मान. तोच सवार्त े  
उदा  स ा आहे. तुझ्या साथीदारातील सवार्त अत्यंत धैयर्शाली पुरुषाचंीच एक िनवडक तुकडी 
इटलीतील तुझ्या उि ाकडे घेऊन जा तू लॅिशॲमला पोहोच यानंतर एका रानटी अव थेतील बल 
रा टर्ाचा तुला यु ात पराभव करावा लागेल. परंतु त्यापूवीर् तू यटूोच्या पाताल लोकाच्या मागार्ंला लाग, 
खोल ॲ हनर्स ओलाडूंन ितथे तू मला भेटण्याचा यत्न कर, मी काही नरकाच्या भीषण गतत अडकून 
पडलेलो नाही िंकवा दुःखाच्या छायेतही नाही. परंतु मी तर एिलिसयमधे सत्यशील आत् याचं्या सुखी 
मेळा यात आहे. बऱ्याच का या पशूचें रक्त य ाहुतीत वहा यानंतर एक पूज्यभिव यवािदनी तुला तेथे 
घेऊन जाईल, नंतर तुझ्या सवर् भावी वशंजाचंी तुला मािहती िमळल आिण तुला कसली तटबदंीयुक्त नगरी 
ा त होणार आहे ते कळेल. आता मी येतो. आप या कंुद धुक्यासह िनशा आप या अध्यार्ंमागार्चे आकर्मण 
करून पुढे झेपावली आहे; सूयर् वर येत आहे, आिण त्याच्या धापा टाकणाऱ्या घो ाचं्या ासाचे चटके 
मला जाणव ूलागले आहेत.” त्याचे बोलणे संपले आिण धूर जसा वाहत्या वाऱ्यात िवरून जातो तसा तो 
चटकन िनघून गेला. इनीआसने आकर्ोश केला. ‘तु ही इतक्या गडबडीने इतक्या लवकर कुठे िनघालात? 
कुठे एकदम नाहीसे झालात? तु ही कुणापासून गडबडीने पळून जात आहात? मला आिंलगन देण्यास 
तु हाला कोण ितबधं करीत आहे? असे बोलत असताना त्याने ती सु तरक्षा चाळवनू ितच्यातील दबलेला 
अग्नी जागृत केला, आिण टर्ॉयच्या दुगार्तील दैवताचंी आिण अंतर्मंिदरातील शु कंुतल असले या 
हे टाची सादर ाथर्ना करून भािवकपणे खारवलेले धान्य व िशगोिशग भरलेली धूपदाणी त्याचं्या सन्मुख 
ठेवली. 
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नंतर लगेच त्याने आप या िमतर्ानंा बोलावनू घेतले. थम ॲसेि टसला बोलावणे गेले; त्याने 
त्यानंा ज्युिपटरची आ ा, त्याच्या पूज्य िपत्याच्या सूचना, आिण त्याने वतःच्या मनाशी घेतलेला िनणर्य 
प  करून सािंगतला. या योजनेला कुणाचाच िवरोध न हता, आिण इनीआसने िदलेले धुरीणत्व 
ॲसेि टसने वीकारले वृ  ि यानंा त्यानंी न या नगरीत हलिवले आिण उ  कीतीर्च्या अिभलाषा ज्याचं्या 
दयात न हती त्यानंा त्याचं्या इच्छेनुसार न या नगरीत थाईक केले. उरले या लोकानंी व हेकराचं्या 
बठैकी दुरु त के या. आगीत जळून का या झाले या गलबताचं्या सागंा ाचं्या फ या बदल या, आिण 
व ही आिण दोरखंडे नवी बसिवली. ते संख्येने कमी होते तथापी त्याचें शौयर् यु ात मोठे उपयुक्त ठरणार 
होते. तोवर इनीआसने नगरीच्या वतुर्ळाकार सीमा दाखिवण्याकिरता नागंराने एक सरी पाडली आिण त्या 
सीमेच्या आत त्याने घराचंी वाटणी करून िदली. नगरीमधील एका िवभागात ‘इिलअम’ असावे व अन्य 
भागात ‘टर्ॉय’ असावे असा त्याने दंडक घातला. टर्ोजन ॲसेि टसने या नगरराज्याच्या क पनेचे वागत 
केले. त्याने नगरसभेकिरता जागा िनयोिजत केली. आपले स ागार मंडळ नेमले आिण त्याचंी 
आचारसंिहता मुकर्र केली. नंतर त्यानंी एिरक्सच्या िशखरावर उंच तारकासंमीप इडॅिलअन हीनसच्या 
मंिदराची उभारणी केली. त्यालाच जोडून एक वृक्षवािटका–एक िव तृत भभूाग–योजली. आिण 
ॲकायसीझच्या समाधीकिरता एका पुरोिहताची िनयुक्ती केली. 

 
अशा तऱ्हेची समगर् नेही संयुक्त मंडळींची नऊ िदवस योजने झा यावर आिण सवर् वदेीवर पूजन 

झा यानंतर, अनुकुल वाऱ्यानंी समुदर् शातं झाला होता. असे िदसले, त्यानंा पुनः एकदा खु या समुदर्ाकडे 
बोलावीत दिक्षणेकडील वगेवान वायलूहरी वाहू लाग या. त्या वळणावळणाच्या पु ात या िकनाऱ्यावर 
मग मोठा आकर्ोश सुरू झाला. सबंध रातर् आिण िदवस ते एकमेकानंा िबलगून रािहले होते; त्याचंा पाय 
िनघत न हता आिण ते पर परानंा आिंलगने देत होते; त्या माता आिण ज्यानंा आतापयत समुदर्ाचे िवचारही 
भयंकर वडेेपणाचे वाटत होते आिण त्याच्या तापाला त ड देण्याची िंहमत होत न हती त्या पुरूषानंाही 
आता समुदर् पयर्टनास जाऊन परदेश मणाच्या मागार्वरील सवर् िबकट िद याशंी सामना करण्याची इच्छा 
िनमार्ण झाली. इनीआसने त्याचं्याशी ममतेने आिण नेहादर्र्तेने बोलून त्याचंी समजूत काढली, व सा ू 
नयनानंी त्यानंा त्याचं्या बाधंवावर, ॲसेि टसवर भरवसा ठेवण्यास सािंगतले. नंतर त्याने एिरक्सला तीन 
वासरे व वादळाचं्या देवाना एक कोकरू बळी देण्याची आ ा केली, आिण आता िनघण्याचा समय झाला 
होता हणून त्याने नागंर उचलण्याचा आदेश िदला. तो त्याच्या गलबताच्या नाळीवर, उ  थानी, सवार्ंच्या 
समोर उभा रािहला. त्याच्या म तकावर ऑिल हपणाचंी माळ होती. आिण हातात आहुतीपातर् होते; आिण 
त्याने क्षारसागराच्या लाटावंर ते मासंखंड सोडले आिण वच्छ िनमर्ल मिदरा ओतली. गलबताच्या 
पाठीवरून वारा वाहू लागला आिण तो त्याचं्या मागार्वर त्याचं्याबरोबर अनुकुल असा सदैव रािहला. 
पर पराशंी पधार् करीत त्याच्या सोबत्यानंी व ही मारीत सागरपृ  ढवळून काढला. परंतु त्याच सुमारास 
िंचतेने यगर् झालेली हीनस ने च्यनूपुढे तकर्ारींचा पाढा अंतःकरणपूवर्क वाचीत होती. “हे ने च्यनू! जूनोचा 
जुलमी ेष आिण ितची कधीही समाधान न पावणारी महत्वाकाकं्षा या मला माझ्या सवर् युक्त्याचंा अवलंब 
करण्यास भाग पाडीत आहेत. आिण मला अित क्षदुर् अशा कारची याचना करावी लागत आहे. िकतीही 
काळ लोटला आिण ितची िकतीही यथायोग्य आराधना केली तरी ितचा रोष कमी होत नाही. भाग्यदेवता 
आिण साक्षात ज्युिपटरची आ ाही ितचा िवरोध मोडून काढू शकत नाहीत. ती कधी उसंत घेतच नाही. 
ितच्या दु  ेषाच्या कृतीनी ितने ि िजयाच्या जणू काळजात या अशा टर्ॉयचा वाहाकार केला आिण 
त्याला एकापाठोपाठ सवर् कारच्या िद यातून फरपटवले पण एवढेही ितला पुरेसे झाले नाही. छे! नाही! 
कारण टर्ॉयच्या सवर्नाशानंतरच्या शषेावशषेाचंाही, टर्ॉयची त्यक्ष रक्षा आिण त्याच्या अ थींचाही ती छळ 
करीत आहे. ितचा कर्ोध इतका िपसाट का बनला आहे, ते ितचे ितला मािहत. परंतु ितने नुकतेच आि की 
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सागरात जे भयंकर वादळ अक मात उठवले त्या बाबतीत तू माझा साक्षीदार आहेस. ितचा इओलसच्या 
वायुमंडलावरील भरवसा जरी यथर्च ठरला तरी समगर् आकाशात आिण साऱ्या सागरात एकच गदारोळ 
उठवनू तुझ्या अधर्राज्यातही ह तके्षप करण्याचे ितने धाडस केले आहे. आिण आता जर ितने टर्ोजन मातानंा 
बडं करण्यास वृ  केले आहे व ग र्पणे आमची गलबते जाळली आहेत. त्यामुळे ज्याचंी गलबते न  झाली 
अशा आमच्या साथीदारानंा आ हाला परक्या मुलखात सोडून जाव ेलागत आहे. परंतु मी तुझी ाथर्ना करते 
की, आ हाला तटबदंीयुक्त नगर ा त होण्यास भाग्यदेवताचंा नकार नसेल आिण तशी िवनंती करण्यात मी 
मयार्दाचें उ ंघन करीत नसेन तर उरले या टर्ोजनानंा तुझ्या लाटावंरुन उवर्िरत यातर्ा सुरिक्षतपणे पार 
पाडून लॉरेन्टाईन टायबरला पोहचू देण्यास तुझी अनु ा असू दे.” 

 
नंतर सागरािधपित सटॅनर्-पुतर्ाने ितला उ र िदले, ‘हे िसथिरअन’ ज्या सागरातून तुझी उत्प ी 

झाली त्या माझ्या सागरी अिधस ेवर तू िवसंबनू असावेस हे योग्यच आहे. सागरावरील आिण आकाशातील 
िपसाट, बेफाम उदेर्कानंा वारंवार आवर घालून मीही तुझा िव ास संपादन केला आहे, तुझ्या 
इनीआसवरचे माझे लक्ष तो भमूीवर असतानाही काही कमी झाले न हते. झान्थस आिण िसमॉईस ा या 
बाबतीत माझ्या साक्षीदार आहेत. जे हा ॲिकलीज धापा टाकीत पळणाऱ्या टर्ोजनाचं्या सेवचे्या फ यावंर 
फ याचंा पाठलाग करीत होता, त्याचं्याच नगरतटाजवळ त्यानंा रेटीत होता आिण हजार च्या संख्येने 
त्याना मृत्युमुखात िभरकािवत होता, इतक्या मो ा माणात की तेथील न ा तंुबून गे या होत्या आिण त्या 
भाराने त्या िव हळत होत्या आिण झान्थसला तर सागराकडे जाण्यालाही मागर्च उरला न हता– त्यावळेी 
पीिलअसच्या शूर पुतर्ाशी लढत असले या परंतु शक्तीने आिण दैवी सहा याने त्याच्यापेक्षा कमी पडत 
असले या इनीआसला धुक्याच्या अवगुंठनात गुरफटून ठेवनू मी वाचिवले; ती नगरी पूवर्शािपत होती आिण 
माझ्या वतःच्या हातानंी उभिवलेले ते नगरतट पायासंकट उखडून टाकावते असे मला वतःला वाटत 
असूनही मी त्याची सुटका केली. माझी त्याच्या िवषयीची आ था अजूनही तशीच दृढ आहे आिण माझे 
िवचारही अिवचल आहेत. हणून तू आपले भय सोडून दे. त्याचे अंितम उि  हणून तूच िनवडले या 
ॲ हनर्सजवळ इनीआस बदंराला लागेल. आिण तुला सागरावर गमावले या एकाच टर्ोजन जीवाब ल 
शोक करावा लागणार आहे, असंख्य जीव वाचिवण्याकिरता सागराला ावा लागणार केवळ एकच जीव.’ 
या आ ासनानंी त्याने त्या देवतेच्या िवचाराचंी खळबळ थाबंिवली व ितला स  केले. नंतर िपता ने च्यनूने 
आपले तेज घोडे सुवणार्ंचा साज चढवनू रथाला जंुपले, त्याचं्या फेस आले या त डात लगाम िदले आिण 
वतःच्या हातात सगळे लगाम सैल रुळत ठेवले. सागराच्या पृ ावरून त्याचं्या पाण्यासारख्या िन या 
रथातून अलगद पण वगेाने तो दौडू लागला. लाटा लीन झा या, खवळलेला िव तृत जलिनधी त्या 
रोरावणाऱ्या रथाच्या कण्याखाली शातं झाला. आिण वादळी ढगानंी आकाशाच्या ओसाडीतून पलायन 
केले; आिण िविवध रुपातील त्याचा लवाजमा,– राक्षसी सागरी ाणी, ग्लॉकसचा वृ  मेळावा, इनोचा पुतर् 
पॅिलमॉन चपळ टर्ायटनजन, आिण फॉरकसचे बहुसंख्य अनुयायी, डा या बाजूस थेटीस, आिण िमलाईट, 
कुमारी पँनोिपआ, नेिसआ, पायो, थिॅलया, आिण सायमॉडोसी हे सवर् िदसत होते. 

 
हणून आता सेना मुख इनीआसच्या मनात संदेह रािहला न हता, त्याचे दय मधुर आनंदाने 

थरारले होते. त्याने सवर् डोलका ा लगेच उभारण्याची व आड या का ावंर लगेच िशडे पसरण्याची 
आ ा केली. सवार्नी िशडे आवळली, एकजुटीने िशडे एकदा गलबताचं्या डा या आिण एकदा उज या 
बाजूला ते पसरीत गेले, आिण डोलकाठीवरची आडवी लाकडे उंचावर इकडून ितकडे ते झुलवीत होते 
आिण अित अनुकुल वाऱ्यानंी त्याचें आरमार पुढे लोटले जात होते. 
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सवार्ंच्या पुढे पॅिलनरसने या गलबताचं्या संघिटत ता याचे नेतृत्व केले आिण त्याला मागर्दशर्न 
केले, कारण इतरानंा त्याच्या सूचने माणे गलबते हाकारण्याची आ ा होती. आता हवतेील आदर्र्तेसह रातर् 
जवळजवळ आप या वळण्याच्या िंबदूजवळ आकाशात पोहोचली होती, आिण बोटीवरील खलाशी 
व ाचं्या खाली आप या कठीण बठैकीवर आडवे होऊन सुखद आरामात िवसावले होते; ते हा िनदर्ादेवाने 
आकाशीच्या चादंण्यामंधून हलकेच खाली उतरून अंधाराचे धुके आिण छाया दूर के या, आिण पॉिलनरस, 
तू जरी िन पाप होतास तरी तो तुझ्याकडे आला, आिण येताना त्याने तुझ्याकिरता एक उदासवाणे व न 
आणले. फोरबसॅच्या रुपाने तो नाळीवर उ थानी बसला. आिण त्याच्या मुखातूंन मृदु श द येऊ लागले 
:– “इआससपुतर्ा पॅिलनरस, तुझ्या सहा यािशवाय सागर तुझे आरमार पुढे नेत आहे. वायलूहरी पिरपूणर् 
गतीने वहात आहेत आिण आता आराम करण्याची वळे आली आहे. तुझे म तक खाली टेक, या िशणले या 
नेतर्ानंा त्याचं्या क दायक कतर् यापासून हळूच दूर कर. अगदी थोडा वळे तुझी जबाबदारी माझ्यावर 
सोपव.” िंकिचतही डोळा वर करुन न पहाता पॅिलनरसने त्याला उ र िदले. ‘क्षार समुदर्ाच्या या शातं 
रूपाने आिण िव ातं लाटाचं्या दशर्नाने फशी पाडायला तू, सग याना सोडून मला सागंत आहेस की काय? 
हे बघ िनर  आकाशाने अनेक वळेा ज्या माझा िव ासघात केला आहे त्या मी इनीआसच्या फस या 
वाऱ्याच्या त डी देऊ काय?” तो असे हणाला आिण सुकाणूच्या दाडंीला अगदी िचकटून राहून त्याने 
क्षणभरही आपली पकड िढली पडू िदली नाही, आिण आकाशातील तारकावंर आपली नजर अगदी दृढ 
ठेवली. परंतु िनदर्ादेवाने अचानक तीथार्च्या दविंबदूनी िठबकणारी आिण कालनदीच्या तेज वाहाच्या 
गुंगीने गर्ासलेली एक डहाळी घेतली आिण पॅिलनरसच्या कानिशलाचं्या दोन्ही बाजंूवर झाडली, आिण 
त्याने िकतीही ितकार केला तरी त्याने त्याचे गरगरणारे डोळे थाबंिवले. ही अनाहूत िशिथलता त्याच्या 
गातर्ावंरून पसरत त्यानंा िनि कर्य करू लाग याबरोबर िनदर्ादेव त्याच्यावर ओणावला आिण त्याने अजूनही 
सुकाणूचा दाडंा व त्याच्याबरोबर िनखळून आलेला मागचा भाग हातात धरले या पॅिलनरसला 
गलबतावरुन सागराच्या िनमर्ळ लाटावंर फेकून िदले; आिण आप या िमतर्ानंा पुनःपुनः यथर् हाका मारीत 
तो सरळ त डघशी पडला. िनदर्ादेव आपले पखं पसरून अलगद आकाशात उडाला. आिण ने चूनने 
अिभवचन िद या माणे ते आरमार पूवीर्सारखेच िनभर्यपणे सुरिक्षत पुढचा मागर् आकर्मू लागले. लवकरच ते 
इतके पुढे गेले की एकेकाळी ज्या जवळून जाणे कठीण होते, आिण असंख्य माणसाचं्या हाडानंी ते पाढंरे 
झाले होते त्या सायरीनच्या खडकाजंवळ ते येऊ लागले. दूरवरून ज्यावर क्षार समुदर्ाच्या उफाळणाऱ्या 
लाटा अिव ातं फुटत होत्या त्या खडकाचं्या गजर्ना आिण गुरगुरणे कानी येत होते. इथे मुखाच्या लक्षात 
आले की गलबताच्या सुकाण्या हरप यामुळे गलबत लाटावंर भरकटत आहे. हणून त्याच्या िमतर्ाच्या 
अपघाती मृत्यूच्या भयंकर धक्क्यामुळे अनेक उसासे टाकीत त्याने वतः ते गलबत मध्यरातर्ीच्या लाटामंधून 
हाकलले ‘अरेरे; पॅिलनरस, शातं आकाश आिण सागर यावंर तू वाजवीपेक्षा जा त भरवसा टाकलास! 
त्यामुळे तू आता अ ात िकनाऱ्यावर कफनािशवाय पडून राहशील.” 
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सगर् सहावा 
 

इनीआसची पाताललोकासं भेट 
 
अ ू गाळीत इनीआस असे हणाला. नंतर त्याने आप या आरमाराला पूण वैर सोडले आिण 

सरतेशवेटी सुखरूपपणे तो युिवअन क्यमूीच्या िकनाऱ्याला लागला. त्यानंी आप या गलबताचं्या नाळी 
समुदाकडे वळिव या. नागंराचं्या दाताचं्या कैचीने लवकरच गलबते ि थर झाली आिण गोलाकार वरामानंी 
िकनाऱ्याची कड धरली. टर्ोजन युवकाचंी एक तुकडी उत्सुकतेने पि म भमूीच्या िकनाऱ्यावर धावली, 
काहीनी गारगोटीच्या िशरामंध्ये खोल असले या अिग्नबीजाचा शोध केला. आणखी दुसरे खोल अरण्यात 
घुसले. आिण त्यानंी वन्य पशूचं्या बसतीच्या दाट जा यावर धाड घातली. त्यानंा जे हा पाण्याचा झरा 
आढळे ते हा ते इशारा करीत, परंतु सत्यशील इनीआस िजथे अपोलो उ ासनावर अिधि त होऊन 
आिधपत्य गाजवतो, त्या दुगार्वर मार्ग काढीत गेला. तसेच त्या पिलकडील िव तृत गुहेकडे गेला, ितथे 
भयंकर भिव यवािदनीचे (िसिबलचे) वत.चे एकातंातील वसती थान आहे. इथेच तो भिव य ाता 
डेलॉसचा देव भिव यात घडणाऱ्या घटना ितच्यापुढे उघड करून, दैवी भिव यसाक्षी शक्ती ितच्यात ओततो. 
ते लवकरच डायनाच्या वनाजवळ आिण तेथील सुवणर् मंिदराजवळ येऊ लागले. 

 
त्याब लची कथा अशी आहे की िमनासच्या जुलमाला कंटाळून िडडॅलसने जे हा गतीमान पखंाच्या 

सहा याने आकाशमाग साहसाने पलायन केले ते हा तो अ ात वाटानंी उ रेकडील थंड देशात उडत 
गेला. अखेर त्याने युिबआच्या दुगार्वरून अलगद मण केले. या भमूीत त्याला थम आ य िमळाला. 
आिण त्याने तात्काल आपले व ासंारखे पखं िफबस ॲपोलोला अपर्ण केले आिण त्याने अॅपोलोकिरता 
एक अितभ य मंिदर बाधंले. या मंिदराच्या वशे ावर त्याने ॲण्डर्ोिजअसच्या मृत्यचूा संग िचितर्त केला, 
आिण त्याखाली आपले सात िध पाड पुतर् ितवषीर् नुकसान भरपाई हणून देण्याच्या िहडीस आ ेचे पालन 
करणारे ॲथीिनअन दाखिवल होतो. ज्या कलशामधून नुकत्याच िच या काढण्यात आ या होत्या तो 
कलशही तेथेच दाखिवला होता. वशे ाराच्या दुसऱ्या झडपेवरच्या देखा याशी समतोल असे समुदर्ावर 
उंच उठून िदसणारे, ज्यावर नूसॉस उभे होतो, ते बेट िचितर्त केले होते. त्या दुसऱ्या झडपेवर त्याने त्या 
वृषभाची पाशवी वासना आिण पॅिसिफचे त्याच्याशी झालेले गु त मीलन दाखिवले होते. आिण त्या सवार्ंच्या 
मध्यभागी िवकृत वासनेिवषयी भयसूचना हणून दोन िभ  ाण्यातील संकराचे फळ, त्याचें अपत्य 
मायनटॉर दाखिवला होता. इथे सवर् बारका यासंिहत ितच्या अनाकलनीय वळणावळणाच्या मागार्सिहत, 
फेटाची ती वा तु दाखिवली होती. परंतु राजकन्या ॲिरएड्नीची ेमभावना बळ होती हणून डीडॅलसला 
ितची दया आली आिण त्याने ितच्या अंध पावलानंा दोऱ्याचं्या साहा याने मागर् दाखिवला आिण 
ितच्याकिरता त्या वळणावळणाच्या फस या वाटा खु या के या होत्या आिण हे आयकॅरस या शानदार 
िश पात तुलाही महत्वपूणर् थान ा त झाले असते, तुझ्या दुभार्ग्याची कहानी सुवणार्त कोरण्याचा त्याने 
दोन वळेा यत्न केला, परंतु त्येक वळेी त्याचे हात–एका िपत्याचे हात, दुःखावेगाने गळले. त्याचवळेी 
पुढे पाठिवलेला ॲकेटीझ परतला नसता, आिण त्याच्याबरोबर ग्लॉकसची कन्या आिण िफबस आिण 
डायनाची पुरोिहता डायिफबी आली नसती तर टर्ोजन ते िश प पहात आिण त्याचं्यातील त्येक संदेशाचा 
अन्वयाथर् लावीत रािहले असते. डायिफबी इनीआसला हणाली, ‘मजेत थळे पहाण्याची ही वळे न हे. 
जोखडाला कधीही न जंुपले या कळपातील सात बलै आिण दोन वषार्च्या सात िनवडक मढया आताच बळी 
िद यास उ म होईल.” असे ती इनीआसला उ ेशून हणाली. टर्ोजनानंी त्विरतच ितने आ ािपलेले 
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बलीदान केले. त्या भिव यवािदनीने िफबसच्या मंिदराची पुरोिहता या नात्याने पवर्तावरील मंिदरात 
येण्यािवषयी त्यानंा पाचारण केले. 

 
युिबयन खडकाच्या कुशीतील एका भेगेमुळे एका चडं गुहा तयार झाली आहे. सह  मुखे आिण 

सह  रंुद ग हरे यामंधून ितच्यात जाण्यास वाटा आहेत. आिण िसिबलचे उ र त्यामधूपन शभंर गितमान 
ध्वनी वाहातून येते. ते उंबरठयाजवळ आले ते हा ती कुमारी ओरडली. “तुझ्या दैवगतीब ल िवचारण्याची 
वळे आता आली आहे. तो पहा देव! देव कट झाला आहे! ” हे श द ती तेथे उ ारीत असता, त्या दुहेरी 
दरवाजापुढे, अचानक ितची मुदर्ा आिण कातंी बदलली. ितचे कस सुटुन िव किळत झाले, ितचे वक्ष उसासू 
लागले आिण फुटू पाहणारे ितचे दय अनावर आिण बेभान झाले; ती अिधक उंच उंच भासली आिण ती 
बोलत होती ते मानवी वरात न हते, कारण देव ितच्यासमीप होता. आिण त्याच्या सामथ्यार्चे िन ास 
ितच्यावरून िफरत होते. “इनीआस, हे टर्ोजन पुरूषा” ती हणाली, तू अजूनही तुझ्या ाथर्ना आिण तुझी 
ते पूणर् करण्यास आळशीपणाने िवलंब करीत आहेस काय? कारण तू जोवर ाथर्ना करीत तोवर या 
गुहेच्या चडं दारानंा ध ा बसून ती जबडा उघडणार नाहीत.” ती असे हणाली आिण नंतर ग प झाली.  
टर्ोजनाचं्या कणखर पाठीवरून एक थंड िशरिशरी खाली सरकली, आिण त्याच्या राजाने मनापासून 
उत्कटपणे ाथर्ना केली “हे िफबस, टर्ॉयच्या दुःखदायक यातनाचंी तुला सतत दया वाटत आली आहे. 
इअँिसड ॲिकलीझवर आपला डाडर्न बाण रोखताना तूच पॅिरसच्या हातानंा योग्य िदशा दाखिवलीस. तुच 
मला या चडं भखंूडावर आदळणाऱ्या सागरावर संचार करण्यात आिण दूरच्या मिॅसिलअनाचं्या रा टर्ानंा व 
सिर्टसने झाकले या देशानंा जाणारा मागर् आकर्िमण्यास वृ  केलेस. आता अखेर इटलीच्या फस या 
िकनाऱ्यावर आ हाला पाय रोवण्यास जागा िमळाली आहे. टर्ायच्या पुरातन दुदवाला आमचा यापुढे 
पाठपुरावा करू देऊ नको. आिण इिलयमचे व डाडर्न भमूीच्या अित दैिद यमान वैभवाचे वष य वाटणाऱ्या 
देवानंो आिण देवतानंो, तु हीही दैवी न्यायाचा अिधके्षप न करता, टर्ॉयच्या दुगार्वर पुवीर् आिधप य 
असले या रा टर्ावर दया करा. आिण तू भिवत य आधीच जाणणाऱ्या परमपूज्य भिव यवािदनी! माझ्या 
दैवाचा ज्यावर न्या य अिधकार नाही असे सा ाज्य मी मागत नाही. परंतु माझ्या टर्ोजनानंा आिण त्याच्या 
मंती करणाऱ्या देवतानंा आमच्या बरोबर वादळात िभरकाव या गेले या स ाधारी व संरक्षक टर्ॉयच्या 
दैवतानंा लॅिशॲममध्ये थाईक होण्याची अनु ा दे. ितथे मी अपोलो आिण टर्ायि हया याचं्याकिरता एक 
संपूणर् संगमरवराचे मंिदर उभवीन आिण अपोलोच्या नावाने महोत्सवाचे िदवस िनयुक्त करीन. आिण हे 
दयादर्र् योिगनी, माझ्या राज्यात तुझ्या किरताही एक सुंदर भ य मंदीर असेल तुझी भिव य भािषते, माझ्या 
लोकानंा तू कथन केले या भिवत याच्या रह यासह तेथे जतन केली जातील; आिण तुझ्या सेवेकिरता मी 
पुरोिहताचंी िनवड करीन व त्याचं्यावर ते पिवतर् कायर् सोपवीन. परंतु कृपा करून तुझी भािषते पणार्ंच्या 
सहा याने सूचव ूनकोस कारण लगट करणाऱ्या वाऱ्याचंी खेळणी होऊन ती उडून, िवखरून जातील. मी 
अशी याचना करतो की तू तुझ्या श दात ती उ घोिषत कर.” त्याचं्या मुखातून येणाऱ्या श दाचंा त्याने शवेट 
केला. 

 
त्यावळेी अजून अपोलोच्या पूणर् आधीन न झाले या त्या भिव यवािदनीने ितच्या िवचार शक्तीवरील 

दैवी शक्तीचा भाव झुगारून देण्याच्या आशनेे त्या गुहेत भयंकर ग धळ माजिवला. ितच्या भयभीत मुदेर्वर 
त्याचा छळ अिधकािधक उमटू लागला. ितच्या सैरभरै िवचारावर त्याने काबू केला. ितचा चोळामोळा करून 
वतःच्या इच्छाशक्तीनुसार ितच्या िच वृ ी घडिव या. शवेटी त्या मंिदराची शभंर अित िवशाल ग हरे 
आपणहून उघडली. आिण वायुलहरीवर त्यानंी त्या भिव यवािदनीने िदलेले उ र वाहून आणले. “तू 
सागरावरील सवर् संकटातून सुरिक्षतपणे पार झाला आहेस. तथापी भमूीवर तुला अिधक उगर् संकटानंा त ड 
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ाव ेलागणार आहे. तुझे डार्डन अनुयायी लॅि हिनअमचे राज्य थािपत करतील त्यािवषयी तू कसलेही 
भय बाळगू नकोस–परंतु त्या राज्य ा तीपासून पुढे त्यानंा प ाताप पावावे लागेल. मला यु  आिण त्याचें 
सवर् भयाण फिलत िदसत आहे. रक्ताने फेसाळून दुथडी भरून वाहणारी टायबर मला िदसत आहे. तुला 
तेथे अन्य िसमॉईस आिण अन्य झान्थस आिण गर्ीकाचंा अन्य तळही आढळेल लॅिशॲममध्ये सना ारे 
ाणवाय ूअंतरी घेणारा देवीपुतर् ॲिकिलझ िनमार्ण झालाच आहे. टर्ोजनाचं्या दुदैवाचे मूळ असलेली जूनोही 
कधीही फार दूर असणार नाही. आिण मध्यंतरी तू असहा य दुदर्शनेे गर् त होऊन इटलीच्या त्येक रा टर्ातं 
आिण नगरीत मदतीची दीनवाणी याचना करीत िफरशील. पूवीर् माणेच त्यावळेीही यजमान कुलातील 
परदेशी ीशी होणाऱ्या िववाहातूनच टर्ोजनावरील दारुण संकटाचे मूळ कारण उ भवणार आहे. तरीही तू 
संकटाला शरण जाता कामा नये. परंतु त्याचा ितकार अिधक साहसाने दैवाने अनु ािपले या मागार्वर पुढे 
सरसावनू तू करायला हवास. तुझ्यापुढे उघडणारा ि थर थावर होण्याचा पिहला मागर् तुला क पनाही 
नसेल अशा िठकाणातून, एका गर्ीक नगरीतूनच सुरु होईल.” 

 
क्युिमअन िसिबलने आप या मंिदरातून उ ारलेली वाणी ही अशी गुढ आिण भयकारी होती. ितने 

ते गूढाच्या आवरणातील सत्य उ ारले ते हा त्या गुहेत ितचा वर गजर्नेसारखा घुमला. अपोलो आपले 
लगाम जसजसे खेची तससशी ती बरळे व ितच्या िवचारशक्तीला त्याने लावलेला अंकुश िपळवटू लागे पण 
त्याचा ितच्यावर संपूणर् ताबा होता. ितला आले या झटक्याचा आवशे जे हा ओसरला व ितची बेभानता 
सरली व िपसाट वाणी शातं झाली ते हा इनीआस शूरास शोभेल अशा श दातं बोलू लागला “हे कुमारी, 
मला नवीन असलेले िंकवा अ ात असले या असे यातनेचे कोणतेही वरुप माझ्या पुढे उभे रहाणार नाही 
कारण माझ्या अंतरमनाच्या क पनेत सर्व संभा य संकटातून मी माझा मागर् कर्िमला आहे. परंतु मी तुला 
एकच ाथर्ना करतो. पातालपतीच्या राज्याचे वशे ार येथेच आहे आिण ज्या इथ या जवळच्याचा 
अंधारातून ॲकेरॉनचा वाह वळण घेतो तो दलदलीचा देशही इथून जवळच आहे असे हणतात हणून 
मला ए्क वरदान दे. माझ्या ि य िपत्याचे जवळून दशर्न घेण्याची मला अनुमती िमळू दे. ही पिवतर् वशे ारे 
सताड उघड आिण तो मागर् मला उकलून सागं. माझ्या या खां ावरून त्यानंा मी अग्नीज्वालातून आिण 
पाठलाग करणाऱ्या सह  भा याचं्या-वषार्वातून सोडवनू आणले. शतर्चू्या ऐन फळीतून त्यानंा मी बाहेर 
काढले व वाचिवले. माझ्याबरोबर त्यानंी अनंत सागरावरील जग वासातील धोकादायक वादळ वारे 
सोसले; त्याचं्या दुबर्ल शरीरातील शक्तीच्या बाहेरचे ते यास होते. आिण वाधर्क्यातील माणसाला ते 
सवर्था अयोग्य होते. त्यानंीच मला तुझी भेट घेऊन, तुझ्या दाराशी नतम तक हायला सागंून िवनवणी 
केली. हे परमदयाळू योिगनी, तू आ हा िपतापुतर्ावंर दया कर असे मी तुला िवनिवतो. कारण हे सवर् तुझ्या 
सामथ्यार्च्या कके्षतील आहे टेकॅरीने या ॲ हनर्सच्या वनातील सवर् स ाधारी हणून तुझी िनयुक्ती काही 
उगीच नाही केली! ऑिर्फयसला जर आप या वधूचा सू म देह आप या थेर्िशअन वीणेच्या तारावंर 
झंकारणाऱ्या वरालापाचं्या सहा याने परत िमळिवता आला. पॉलक्स जर आप या भावाबरोबर 
आळीपाळीने मरून मृत्यचू्या मागार्वर वारंवार ये–जा करू शकत होता. आिण जर महान िथिसअस आिण 
हक्यूर्िलस– परंतु त्याचा उ ेख करण्याची गरजच काय? मी सु ा सवर् े  जो हच्या कुलातच जन्मलो 
आहे.” 

 
वदेीवर हात ठेवनू त्याने अशी ाथर्ना केली. तो ाथर्ना करीत असतानाच त्या भिव यवािदनीने 

उ र देण्यास ारंभ केला. “दैवी रक्तबीजा, हे टर्ायच्या पुरुषा, अँकायसीझ पुतर्ा. ॲ हनर्समधे अवतरण 
करणे अवघड नाही. सवर् रातर्ी आिण सवर् िदवस तमोमय लूटोचे दरवाजे सताट उघडे असतात; परंतु 
ितथून गे या वाटेने परत िफरणे व पुन्हा पथृ्वीवरील वातावरणातं िनसटून येणे हे कमर् कठीण व 
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महा यासाचे आहे. काही थो ा देवपुतर्ानंा ते सामथ्यर् दान करण्यात आले होते. कारण एक तर ते 
ज्युिपटरला ि य होते आिण त्याने त्याचं्यावर अनुगर्ह केला होता िंकवा त्यानंी वतःच्याच दैिद यमान 
पराकर्माने मृत्य ूलोकातंील मानवाचं्यापेक्षा उ तर थान ा त करून घेतले होते. सवर् मागार्ंच्या बाजंूनी 
घनदाट अरण्ये आहेत आिण काळयाकु  कोसायटसचा वाह नाना वळणे घेत सतत वहात रहातो. जर 
टीक्स सरोवरावरून दोन वळेा तरंगण्याची व पाताळ लोकीचा अंधार दोन वळेा पहाण्याची तुझी इच्छा 
इतकी उत्कट आिण बळ असेल तर, आिण जर या वे ा साहसात वतःला पूणर्पणे गुंतवनू घेण्याची तुझी 
तयारी असेल तर रथम कोणती कठीण कम पूणर् केली पािहजेत ते ऐक. एका वृक्षाच्या घनदाट छायेत एक 
खादंी लपलेली आहे. ती सुवणार्ची असून ितची पाने आिण देठ दोन्हीही लविचक सुवणार्चीच आहेत. 
पाताललोकीच्या जूनोला ती समिर्पत झालेली आहे, सवर् अरण्य ितचे रक्षण करते. आिण अंधाऱ्या दरीतील 
घन छायानंी ितला विे ले आहे. या वृक्षापासून उ भवलेली ही सुवणर् लव असलेली खादंी थम ा त 
के यािशवाय पथृ्वीस अ ात अशा या पाताललोकात वशे करण्याची अनुमती कुणासही िमळत नाही. 
कारण रूपवती ॉझरपाइनने अशी आ ा केली आहे की ही खादंी खास समपर्णीय व तु हणून ितच्यासाठी 
आणलीच पािहजे. ही खादंी वृक्षापासून तोडली तर त्येक वळेी पही या खादंीसारखीच दुसरी सुवणार्ची 
खादंी तेथे फुटते आिण ितच्या देठावर सुवणार्चीच पाने येतात. हणून तू डोळे वर उचलून ही खादंी शोधली 
पािहजेस, वतःस आव यक हणून तू ती िमळिवली पािहजेस आिण धैयार्ने तोडून घेतली पािहजेस आिण 
भाग्यदेवतानंी जर खरोखरी तुलाच तेथे पाचारण केले असेल तर ती वचे्छेने आिण सहजतेने तुझ्या हाती 
येईल, परंतु तसे नसेल तर, कोणतीही शक्ती ितच्यावर भतु्व िमळव ूशकणार नाही, पोलादाच्या धारदार 
श ानेही ती तोडून काढता येणार नाही. परंतु आणखी एक सागंते– ‘आता तू इथे माझ्या दारात दैवी 
भािकताकंिरता घोटाळत असताना, तुझ्या िमतर्ाचा देह िन ाण होऊन पडला आहे हे दुदवान तुला मािहत 
नाही, आिण मृत्युच्या घाणेर ा संसगार्ने तुझे सवर् आरमार दूिषत झाले आहे. त्याला थम घरी आणून 
उिचत सं कार करून त्याला त्याच्या समाधीत िचरिनदेर्च्या वाधीन कर. तुझे ायि ाथर् पिहले बळी 
हणून का या मढया घेऊन चल. हे सवर् केलेस तर िजवतं माणसाला दुगर्म असले या टीक्स वरील 
अरण्याचे तुला दशर्न घडेल” ितचे कथन संपले, ितने आपले ओठ घ  िमटले आिण ती त ध झाली. 

 
इनीआसने ती गुहा सोडली आिण क ी मुदेर्ने दृ ी खाली वळवनू तो अिनि त भिवत याचा िवचार 

करीत चालू लागला.सहानुभतूीने त्याच्या पावलाबरोबर पावले टाकीत सदैव एकिन  असा ॲकेटीझ 
त्याच्याबरोबर चालू लागला. पर पराशंी बोलत त्या भिव यवािदनीने सािंगत या माणे कोणत्या िमतर्ाचे 
त्यानंा दफन करावे लागणार होते याब ल तकर्  लढिवण्याचा यत्न करीत त्यानंी आपले अंदाज 
एकमेकाला सािंगतले आिण नंतर अचानक ते एका िठकाणी आले आिण ज्या िठकाणी सागर हटून िकनारा 
कोरडा पडला होता ितथे त्याना अकाली आिण िन कारण मृत्य ू ा तझालेला िन ाण इओिलड िमिसनस 
िदसला आप या ाँझच्या तुतारीत दये हेलावनू सोडण्यात आिण आप या वा वादनाने रणागंणावर 
वीर ी चेतिवण्यात तो सवार्त अिधक कुशल होता. िकतीर्मान हेक्टरचा तो सखा होता आिण हेक्टरच्या 
खां ास खादंा लावनू तो यु ास त ड देत असे. त्याच्या तुतारीने आिण भा याने तो सवर्तर् पिरिचत होता. 
ॲिकिलझने हेक्टरचे ाणहरण के यानंतर हा वीरो म यो ा डाडर्न इिनआसला िमळाला. आिण 
िततक्याच उदा  ध्येय ा तीसाठी यत्नातं त्याचा साथीदार झाला. परंतु पुढे त्याच्या हातून एक शू  
मुखर्पणा घडला. त्याने एका पोकळ शखंाचे िंशग वाजिवले आिण तो ध्वनी सागरलाटावंर ितध्वनीत 
झाला, आिण त्याने त्यक्ष देवानंा संगीतात त्याच्याशी पधार् करण्यासाठी आ हान केले परंतु टर्ायटनने 
मत्सराने आप या मत्यर् ित पध्यार्ला िजथे पाणी खडकात फेसाळते ितथे फशी पाडले आिण बुडिवले. पहा 
बसतो का ंिव ास अशा कृत्यावर! या माण सवर् टर्ोजन जमले आिण मो ा तार वरात त्यानंी शोक केला. 
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सत्यशील इनीआसचा वर सवार्त अिधक उंच होता. शोक करीत असतानाच, क्षणाचाही िवलंब न लावता 
त्या िसिबलने आ ा के या माणे सवर् िकर्याकमर् उरकण्याची त्यानी त्वरा केली. आकाशापयर्त उंचिवले या 
वदेीवरील िचतेकरता झाडाचंी खोडे रचणे हे त्याचें काम होते, िजथे केवळ वन्यपशुच वसती करून होते 
अशा एका उंच झाडे असले या पुरातन अरण्यात ते आतवर घुसले; आिण लवकरच फर वृक्ष कोसळू 
लागले. कुऱ्हाडींच्या घावाखाली सदापणीर् ओक दणकून िनघू लागले. फोडण्यास चागंले असलेले ॲराचे 
आिण कठीण ओकचे ओंडके त्यानंी पाचर मारून फोडले. आिण िवशाल रोवन वृक्ष त्यानंी ड गर 
उतरणीवरून गडगडत खाली लोटले. 

 
हे सवर् चालू असता इतरा माणेच श े घेतले या इनीआसने आप या िमतर्ानंा ोत्साहन देण्यात 

पुढाकार घेतला. परंतु तो सतत त्या अफाट अरण्यात दूरवर पहात आप या अडचणींवर वतःशी िवचार 
करीत वतःच्या िनराश मनाशी संवाद करीत होता. तो असा िवचार करीत असतानाच त्याने सहजच एक 
ाथार्ना केली.” “खरेच, या चडं अरण्यात ती ‘सुवणार्ची खादंी’ मला कुठे तरी िदसली तर! िमिसनस, 
तुझ्या बाबतीत त्या िसिबलचे भािषत खरे ठरले–, पुरेपुर खरे ठरले!” त्याचे हे श द पूणर् झालेही नसतील 
एवढयात एक कपोत युग्म आकाशातून िवहरत सरळ त्याचं्या नजरेपुढे आले आिण िहरवळीवर िवसावले. 
नंतर आप या त्यक्ष मातेचे ते तीकात्मक पक्षी त्या थोर वीर पुरुषाने, इनीआसने ओळखले आिण मो ा 
आनंदाने त्याने ाथर्ना केली.” हे प यानंो खरोखरच जर काही मागर् सापडण्याजोगा असेल तर तु ही माझे 
मागर्दशर्क हा! िजथे ही वरदानरूपी डहाळी खालच्या संप  भमूीवर सावली करीत असते त्या दरीकडे 
आकाशातून तुमचा मागर् आकर्मा. आिण माझ्या वगीर्य माते, या िबकट समयी मला फशी पाडू नकोस!” तो 
असे हणाला आिण कबुतराचंा संदेश काय आहे व ती आता कुठे उडून जातात हे िनरखीत त्याने आपली 
पावले रोखली. कधी भक्षण करीत. कधी उ ान करीत ते युग्म जे कुणी त्याच्या मागून येत होते त्याच्या 
दृ ीपथंात राहील इतकेच पुढे जात होते. ते उगर् अँ हनर्सच्या वशे ाराच्या जबडयापयर्त उडाले. इथे ते 
वगेाने भराऱ्या मारून िनर  आकाशात िवहरू लागले, आिण मण करता करता त्याना हवी असलेली 
बठैक सापडली आिण ते तेथे जवळ जवळच्या दोन झाडाचं्या श ावर उतरले; आिण तेथे त्या हिरतपण 
संभारातून दैिद यमान असे िनराळे उठून िदसणारे सुवणर् तेज फाकले. ज्या माणे एखादे बाडंगूळ ज्या 
झाडावर पोसते त्या झाडातून रूजलेले नसते तरी त्या झाडाच्या गोल खोडाला केशरी रंगाच्या फळाचंा 
िवळखा घालते, आिण िहवा याच्या थंडीतही अरण्यात न या पालवीने िहरवे असते, या माणेच त्या 
सदापणीर् ओकच्या धन छायेत ती सुवणर् पणर्राशी िदसत होती, आिण मंद वायुलहरीवर धातूच्या 
वखार्सारखी ती पाने िकणकणत होती. इनीआसने तात्काळ ती खाली खेचली ितने थोडा ितकार केला. 
परंतु इनींआसने अत्युत्सुकतेने ती खादंी मोडली आिण ती घेऊन तो त्या भिव यवािदनी िसिबलच्या 
िनवास थानंी गेला. 

 
तोवर िंकनाऱ्यावर टर्ोजन िमिसनसच्या अ थीवर शवेटचे सं कार करीत दुःखाितशयाने सारखे 

शोक करीत होते. आपली कृत ता यक्त करण्याचे सामथ्यर् त्या अ थीत आता न हते. थम त्यानंी 
कापले या टणक ओंडक्याचंी भली मोठी िचता रचली. ती त्वरीत पेटण्याकिरता पाईन लाकडाच्या ढल या 
वर घात या, िचतेच्या बाजू काळसर िहर या पानानंी आच्छािद या, आिण ितच्यापुढे मृत्युसूचक 
साय सच्या डहा या उ या के या. ितच्यावर–त्यानंी लखलखती श े ठेवनू–त्याचं्या तेजाने ितला 
सुशोिभत केले. काहींनी ज्वालाचं्या धगीवर उकळणाऱ्या कढयातूंन पाणी तापिवले आिण आप या िमतर्ाच्या 
थंड शवाला नान घातले. व त्यास सुगंधी दर् याचे माजर्न केले. उ  वराने शोक सुरु झाला. शोका ू 
ओसरू लाग यावर त्यानंी ते शव िचतारूपी श येवर ठेवले आिण त्यावर गदर् रंगाची त्याची आवडती व  
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घातली. ताटी उचलण्याच्या अखेरच्या दुःखगंभीर सेवसेाठी काही टर्ोजन वाकले. नंतर पारंपािरक 
िवधीनुसार मुखे िफरवनू त्यानंी िचतेच्या तळाला पिलता लावला आिण तो ितथे तसाच धरून ठेवला. िचतेत 
समपर्ण केले या धूप, नैवे  आिण कमंडलूतून ओतले या ऑिल ह तेलाच्या धारासंह ती चडं राशी 
भडकली व पेटत गेली. शवेटी जे हा जळलेले ओंडके खचले आिण ज्वाला शातं झाली ते हा त्यानंी त्या 
शवाची धगधगणारी तान्हेली रक्षा मिदरा संतपर्णाने माजर्न केली. कॉिरिनअसने अ थी वचे या आिण 
ॉझच्या रक्षाकलशात बदं के या. नंतर वच्छ जलकंुभ घेऊन त्याने आप या िमतर्ाच्या भोवती तीन 
दक्षणा घात या व बहरले या ऑिल हच्या डहाळीने त्या जलिंबदूचे त्याच्यावर िंसचन करून त्याने त्यानंा 
शु  केले. आिण नंतर त्याने शवेटचे मंतर् उ ारले आिण िजथे ती िचता रचली होती, ितथे इनीआसने एक 
भ य समाधी बाधंली आिण ितच्यावर िमिसनसने वापरले या व तू, त्याची व ही आिण तुतारी ठेवली. 
आकाशात उंच गेले या पवर्ताच्या पायथ्याशंी ही समाधी आहे. अजूनही त्या पवर्ताला त्याच्या नावावरून 
‘िमिसनस पवर्त’ असे हणतात. आिण शतकामंागून शतके जात आहेत तरी त्याची मृती तो पवर्त िचरंतन 
राखीत आहे. 

 
हे कमर् पार पाडून इनीआस िसिबलच्या आ ा पालन करण्याकिरता त्वरेने िनघाला. का याशार 

पाण्याच्या सरोवराने व उदास अरण्याने रिक्षलेली िवशालमुख असलेली एक खोल खडबडीत चडं गुहा 
ितथे आहे. त्या सरोवराच्या का या जब ातून वर िनघणाऱ्या आिण उंच आकाशाच्या घुमटात पसरणारा 
वायु इतका िवखारी होता की कुणीही पक्षी आप या पखंानंी िनवधपणे या सरोवरावरून सरळ उ ाण करू 
शकत न हता हणून गर्ीकानंी त्याला पक्षी िवरिहत असे “ऑनार्स” हे नाव िदले होते. इथे योिगनीने चार 
काळे बलै यथािवधी खडे केले होते. ितने थम हे काम केले. नंतर ितने त्याच्या भाल देशावंर मिदरेचा 
अिभषेक केला. त्याच्या िंशगामध्ये वाढलेले केसाचे खंुट कापले, आिण बळीचा पिहला नमुना हणून ते 
वदेीवरच्या य ीय अग्नीवर ठेवले, आिण हे करीत असताना ितने वगार्त आिण पातालातही आप या 
शक्तीचा भाव गाजवीत असले या हेकटीला उ ा वराने साद घातली. इतरानंी बलीपशूचंा कंठानंा सुऱ्या 
लाव या आिण पातर्ामध्ये उ ण रक्त धरले. इनीआसने आपले ख ग हाती घेतले. आिण काजळी सारखी 
काळी लोकर असले या कोकरावर एकच वार करून ते युिमनाइडसच्या मातेला आिण ितच्या थोर 
बिहणीला बळी िदले आिण एक वाझं गाय त्याने वतः ॉसरपाईनला बळी िदली. त्याने आता टीक्सच्या 
अिधपतीकिरता करावयाच्या रातर्ीच्या य िवधीला ारंभ केला. त्याने बैलाचंी अखंिडत शव े अग्नी 
ज्वालावर ठेवली. आिण त्याचं्या पेटले या अंतभार्गावंर दाट ऑिल ह तेल ओतले. आिण काय चमत्कार! 
उगवत्या सूयार्चे पिहले िकरण फाकण्यापूवीर्च, त्याचं्या पायाखालची भमूी गरजली. वनराईने 
आच्छािदले या पवर्ताचं्या उतरणी हलू लाग या, आिण छायामधून अ प  िदसणाऱ्या भुकंणाऱ्या िशकारी 
कुत्र्याचं्या आकृती िदस या, देवतेचे आगमन होत होते. आिण ती अगदी समीप आली होती “दूर हा” ती 
योिगनी ओरडली, “जे अपिवतर् आहेत ते सवर् दूर हा–या कंुजातून पार बाहेर िनघून जा. परंतु तु, इनीआस 
यानातून ख ग उपसून तुझ्या मागार्वर पुढे चल. आताच तुला शौयार्ची आिण िनभर्य अंतःकरणाची गरज 
आहे.” अिधक न बोलता बेभान आवगेाने ती त्या खु या झाले या गुहेत झेपावली आिण पुढे चालू लागली, 
बेदरकारपणे पावले टाकीत इनीआस ितच्या पाठोपाठ गेला, आत् यावंर अिधस ा असले या देवानंो, 
िनःश द छायादेहानंो; हे अवकाशा! आिण हे ज्वलंत सिरते! आिण रातर्ीच्या अंधःकारात बुडाले या नीरव 
िव तीणर् देशानंो! मला जे कथन करण्यात आले आहे त्याचे िनवदेन करण्यात मला दूषण लागू नये; 
आप या दैवी अनुमतीने मी पथृ्वीच्या गभार्त व अंधारात खोल रूतलेले सत्य कथन करतो. 
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ज्युिपटरने आकाश छायेत बुडिवले असताना व अंधाऱ्या रातर्ीचे िव ातील रगभाडंार लुटले 
असताना जशी माणसे चचंल चदंर्ाच्या कृपण काशातून अरण्यातून चालतात त्या माणे ते लूटोच्या 
छायािव ातून आिण जीवन नसले या घरावरून अंधारातून चालले होते; त्याचं्याभोवती छाया होत्या आिण 
वर रातर्ीचे एकाकीपण होते वशेमहालाच्या अगदी समोरच, आिण त्यक्ष हेडीझच्या (पाताळ लोकाचं्या) 
जबडयात ‘दुःख ‘आिण’ तर्ािसक िंचता’ यानंी आपली िबछायत माडंली होती, भयावह रुप असले या 
आकृतींची ितथे वसती होती, – ‘िन तेज याधी’ व ‘एकाकी वाधर्क्य’ भय, दु  वृ ींचा स ागार भकू, 
कुरुप, दािरद्र्य, मृत्यु यातना, पुढे मृत्यचूी जवळची संबिंधत िनदर्ा आिण पाप कमार्तील आंनद; पुढील 
उंबर ाजवळ मृत्यचूा दूत. यु  होते. दु  चिंडकाचं्या पोलादी कोठ ा तेथे होत्या; व िपसाट संघषर् 
राक्षसी– िजचे सपार्सारखे केस रक्ताळ िशरोबधंनाने बाधंले होते, ती होती. 

 
मध्य थानी घन छायेचा एक पुरातन राक्षसी क पवृक्ष आहे. बाहू माणे त्याच्या फां ा पसर या 

आहेत. असे हणतात की ‘खोटी व ने’ त्या वृक्षामध्ये आसरा घेतात आिण त्याचं्या पानाखंाली सवर्तर् 
लटकून रहातात. त्या िशवाय असंख्य संकिरत राक्षसी पशु आहेत. वशे ाराशी ठाणबदं केलेले सेन्टॉसर् 
आहेत, अधर्मानवी सीला, शभंर हात असलेली ायिरअस, भयंकर फुत्कार करणारा लनार्चा पशु, 
अग्नीज्वालाचें श  धारण केलेले िकमे ा राक्षस, नंतर गॉरगॉन, हािर्प  आिण छायारूप आकृतीची ितर्देही 
गेिरअन त्याचं्या दशर्नाने अक मात भयभीत झाले या इनीआसने आलले ख ग उपसले आिण जवळ 
येणाऱ्या त्येक पशुपुढे त्याने त्याची नग्न धार धरली. त्याच्या मागर्दिर्शकेने ही सवर् रूपे अशरीरी आहेत, 
वायुरूप िरक्त आकृतींच्या मागे तरळणारे जीव आहेत असे ितच्या िवशषे ानाने सागंून त्याला सावध केले 
नसते तर तो त्याचं्यावर पुढे चाल करून गेला असता, आिण केवळ छायामंध्ये आप या ख गाचे यर्थ वार 
करीत रािहला असता.  

 
याच जागेपासून टाटार्िरअन ॲकेराँनकडे जाणारा मागर् सुरु होतो. ितथे कदर्मामध्ये आिण अंधारी 

धुक्यामध्ये अित िव तृत आिण सवर्गर्ासी, आपला सवर् कदर्म कोसायटसमध्ये ओकणारे क्षु ध पाताळिववर 
पसरले आहे. इथे कोसायटस आिण ॲकेरॉन न ा पर परानंा उ ंघून जातात. ितथे एक रखवालदार आहे 
तो न ाचं्या वाहावर लक्ष ठेवतो तो भयावह केरॉन होय, ओबडधोबड आकृतीचा, घाणेरडा, घृणा पद 
भरपूर परंतु जटा असले या पाढंऱ्या केसानंी हनुवटी झाकले या, इंगळीसारखे रखरखीत लाल डोळे 
असलेला, आिण खां ावरून गाठी मारलेले मलीन व  खाली सोडलेला कोरॉन आपली नाव बाबंूचं्या 
सहा याने चालिवतो िंकवा िशडे ताणतो, आिण अशा तऱ्हेने आप या भरुकट टोकरीतून त्येक आत् याला 
पार करतो, कारण तो जरी वृ  असला तरी तो देव आहे आिण देवाचें वाधर्क्य बळकट आिण िहरवट असते. 
इथे आत् याचंा समगर् ल ढा तीरावर घाईने येत होता. माता आिण बलवान पुरुष ऐिहक जीवनातील 
इितकतर् यता पार पाडलेले उदा दयी वीरपुरूष, मुले, अपिरणीत युवती, आिण आप या मातािपत्याचं्या 
डोळयादेखत िचतेवर ठेवलेले युवापुतर् तेथे होते. शरदाच्या पिह या थंड िशरिशरीने गळून वाऱ्यावर उडत 
जाणाऱ्या अरण्यातील पानां माणे िंकवा ऋतुचकर्ातील थंडी ज्या प याचं्या थ यानंा महासागरावंरून 
गदारोळाने हुसकावनू िकनाऱ्याकडे वळिवते व सूयर् काशात उजळले या भमूीकडे याण करण्यास मुक्त 
करते त्या प यां माणे ते आत्मे अगिणत होते सवार्ंच्या आधी आप याला पैलतीरावर नेण्याकरता आत्मे ितथे 
िवनवणी करीत उभे होते आिण दूर पैलतीरावर जाण्याच्या उत्कंठेने आपले बाहू पुढेपयत पसरत होते. परंतु 
तो खा  नावाडी कधी यानंा तर कधी त्यानंा वीकारीत असे आिण बाकीच्यानंा मागे रेटीत असे व नदीच्या 
काठाजवळही िफरकू देत नसे. 
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या सवर् कोलाहलाने क ी होऊन इनीआस खरोखर ग धळून गेला होता. “हे कुमारी, मला सागं.’ 
तो हणाला, “नदीवर एवढा जमाव जमला आहे याचा अथर् काय? या आत् यानंा काय हव ेआहे? कुणी 
िकनाऱ्यावरून मागे िफरायचे आिण या जड मागार्वरून व ाच्या फटकाऱ्याच्या सहा याने कुणाला 
पैलतीरी न्यायचे हे कसे ठरवायचे?” त्या दीघार्युषी योिगनीने थोडक्यात उ र िदले. सुिनि त दैवी कुलात 
जन्मले या अँकायसीझ पुतर्ा तू जे पुढे पहात आहेस ते कोसायटसचे खोल डोह आिण टीक्सची पाणथळ 
आहे. या टीक्स नदीच्या धाक बसिवणाऱ्या स ेच्या नावाने देव शपथ घेतात आिण ती मोडण्याचे त्यानंाही 
धैयर् होत नाही. तुला जो हा चडं समुदाय िदसतो आहे तो ज्याचं्यावर अंत्यिवधी झालेले नाहीत अशा 
असहा य आत् याचंा आहे. तो ितथे जो रखवालदार आहे तो केरॉन आिण ज्यानंा नावातूंन पैलतीरी नेले 
जात आहे त्याचं्यावर अंत्यसं कार झालेले आहेत. ज्याचं्या अ थींना यथोिचत समाधी थानात िवसावा 
िमळालेला नाही त्यानंा या भयंकर िकनाऱ्यावरून आिण या कुर्  गुरकावणाऱ्या वाहावरून पिलकडे वाहून 
नेण्यास ितबधं आहे. त्याऐवजी त्यानंा नदीच्या या िकनाऱ्यावर शभंर वष इत ततः भटकत रािहले पािहजे; 
तोवर त्याचंा वीकार केला जात नाही आिण ज्याचंी आत्यंितक उत्कंण्ठा त्यानंा लागलेली आहे त्या 
वगृहीच्या डोहाकंडे जाणारा मागर् त्यानंा मोकळा होणार नाही, ॲकायसीझ पुतर्ाने आपली पावले रोखली 
आिण गंभीर िवचार करीत, त्याचं्या दुःखद अव थेची अंतःकरणपूवर्क कीव करीत तो थबकला; त्या 
संदभार्त त्याला यकॅूि पस आिण ऑर टीस–त्याच्या लायिसअन गलबताचें अिधपती– िदसले. त्यानंा 
मृतावर िवधीपूवर्क करण्याचे अंत्यसं कार ा त न झा यामुळे ते दोघेही दुःखी होते. कारण इनीआसबरोबर 
टर्ॉयभमूीकडून वादळी सागरावंरून वास करताना दिक्षण वाऱ्याने गलबत आिण खलाशी यानंा पाण्याच्या 
कफनात गुरफटून जलसमाधी िदली होती. 

 
आि केहून केले या सफरीत नक्षतर्पुजं न्याहाळीत असता आप या गलबताचं्या वरामावंरून काहंी 

िदवसापूवीर् पडलेला व गलबतावंरून लाटावंर फेकला गेलेला कणर्धार पँिलनरसही ितथेच भटकत होता. 
छाया इतक्या घनदाट होत्या की इनीआसला थम त्याची दुःखी आकृती ओळखताच आली नाही. नंतर 
त्याला ओळखून थम इनीआसच त्याच्याशी बोलला. ‘पॅिलनरस, कोणत्या देवाने तुला आमच्यातून ओढून 
नेले आिण खु या सागरात बुडिवले हे मला सागं. कारण जे फसव ेआहे असे पूवीर् कधीही माझ्या अनुभवास 
आले नाही अशा अपोलोच्या भािषताने मला पिह याच खेपेला चुकीचे मागर्दशर्न केले आहे. कारण तू 
सागर वासातून सुखरूप पार पडशील आिण इटलीच्या सीमेत पोहोचशील असे भिव य त्याने मला 
सािंगतले होते आिण तरीही त्याने अशा तऱ्हेने आपली वचनपूतीर् केली काय?” परंतु पॅिलनरसने उ र िदले 
“ॲकायसीझ पुतर्ा, माझ्या नेत्या, अपोलोच्या मंिदरातील भिव यवाणीने तुला फसिवले नाही, िंकवा कुणी 
देवानेही मला सागरात बुडिवले नाही. मी आखले या मागार्ंवरून गलबत चालवीत असता, जे सुकाणू 
संभाळण्याची माझी िनयुक्त कामिगरी होती, व ज्या सुकाणूच्या दाडंीला मी घ  धरून होतो, ती दाडंी 
अपघाताने जोराने माझ्याकडून मुळापासून उखडली गेली, आिण मी पुढे त डघशी पाण्यात पडलो, आिण 
मी ती माझ्याबरोबर खेचून नेली. त्या कठोर सागराची शपथ घेऊन मी सागंतो की मला वतःिवषयीच्या 
ज्या भयाने गर्ासले होते ते भय दुसऱ्या भयाइतके– की तुझे सुकाणूयंतर् िनखळून गेलेले, आिण कणर्धाराच्या 
हातून िनसटलेले गलबत बुडून जाईल. कारण– लाटा उंच उसळत होत्या– त्या भयाइतके बळ न हते. 
अमयार्ंद सागरावर खवळले या लाटाचें तडाखे खात तीन वादळी रातर्ी दिक्षण वाऱ्याने मला वाहून नेले. 
चौथ्या िदवशी लाटेच्या माथ्यावर हलकेच उचलले गे यावर मला इटलीचा िकनारा अंधुकसा िदसू लागला 
आिण मी भमूीच्या िदशनेे सावकाश पोहत जाण्यास सुरवात केली मी िकनाऱ्यावर पोहचण्यात जवळजवळ 
यश वी झालो होतो आिण माझ्या िभजले या व ानंी भारावलो होतो. तरीही वळिवलेली बोटे रोवनू एका 
खडकाच धारदार टोक पकडण्याचा यत्न करीत असताना दुदवाने काही रानटी माणसानंी त्याचं्या 
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अ ानाने मला मोठी मोलाची िशकार समजून आप या सुऱ्यानंी माझ्यावर ह ा केला. आता मी लाटाचं्या 
आधीन आहे आिण वारे िकनाऱ्यािकनाऱ्यानंी मला मागे पुढे लोटीत असतात. हणून हे अपरािजत इनीआस, 
मी वगीर्च्या आनंददायी काशाच्या, आिण तू सन करतोस त्या हवचे्या नावाने, तुझ्या िपत्याच्या नावाने, 
आता ौढ होत असले या आयुलस िवषयीच्या तुझ्या आकाकं्षाचं्या नावाने तुझी िवनवणी करतो की माझ्या 
या कठीण पिरि थतीतून माझी मुक्तता कर. एकतर तू वतःच माझ्यावर माती लोट, कारण हेिलआच्या 
बदंरास जाणारा मागर् तुला सापडला तर तू ते करू शकशील; िंकवा दुसरा काही मागर् सुचिवला तर–
कारण मला माहीत आहे की वगीर्य अनुमती िशवाय काही आता या म  न ा ओलाडूंन, ि टिजअन 
पाणथळावरून पार होण्याची तू िस ता करीत नाहीस. तुझ्या असहा य िमतर्ाला हात दे आिण या लाटा 
ओलाडंताना मला तुझ्याबरोबर घेऊन जा, हणजे िनदान मृत्यनंूतर तरी मला शातं थानी राहता येईल.” 
जे हा त्या भिव यवािदनीने त्याला उ र देण्यास सुरवात केली ते हा त्याचे बोलणे संपले होते. “पॉिलनरस, 
ही अशी उ ट इच्छा बाळगण्याचे धाडस तरी तुला कसे होते? अंत्यसं कार होण्यापूवीर्च कराल दैवताचं्या 
अ य नदीच्या, व टीक्सच्या जलाचे दशर्न घेण्याची अपेक्षा करतोस? तुझी वळे येण्यापूवीर् तुला 
िकनाऱ्याजवळ जायचे आहे काय? दैवी आदेश ाथर्नेने बदलता येतो असे मानण्याचे सोडून दे परंतु मी 
काय हणते ते ऐक, आिण लक्षात ठेव; तुझ्या या कठीण पिरि थतींत तुला त्या योगे िदलासा िमळेल, 
कारण जवळपासच्या नगरातील सवर् रिहवाशानंा वगीर्य संकेताने अशी आ यर्कारक िचन्हे िदसतील की 
तुझ्या शवाच्या झाले या अवमानाची त्यानंा भरपाई करावी लागेल; ते तुझ्याकिरता समाधी बाधंतील आिण 
त्या समाधीवर दरवषीर् ा िवधी केला जाईल, आिण त्या थानाला पॉिलनरसचे नावं िचरंतन ा त 
होईल.” ितच्या श दानंी त्याच्या िंचता पळा या आिण थोडयाच वळेात त्याच्या क ी दयातील यातनाही 
दूर झाली. त्या थळाला आपले नाव देण्याच्या क पनेने त्याला आनंद झाला. 

 
हणून नंतर पूवीर् माणे ते आप या वासास पुढे जाऊ लागले, आिण जे जसे नदीच्या जवळ आले 

तसे अजूनही टीक्सवर नावते तरंगणाऱ्या त्या नावा ाने त्याना त्या िनःश द अरण्यातून दुरून चालत 
येताना आिण त्याची पावले िकनाऱ्याकडे वळवताना पािहले; तो थम बोलला, आिण त्यानंा दोष देत 
हणाला. श  स  होऊन माझ्या नदीकडे धीटपणे येणारे तु ही आहात तरी कोण? चला, चटकन बोला, 
तु ही का आलात ते सागंा. पुढे येऊ नका, ितथेच थाबंा आिण आहात तेथूनच बोला. ही भमूी छायाचंी, 
िनदेर्ची आिण सु त रातर्ीची आहे. जे अजून िजवतं आहेत अशानंा टीक्सवरील नावतूेन पैलितरीं नेणे हे 
पाप आहे. हक्यूर्लीस इथे आला ते हा त्याला मी सरोवरात वशे िदला त्याचाही मला प ाताप झाला आहे; 
आिण िथिसअस आिण िपिरथस हे जरी देवाचें पुतर् होते आिण पराजीत वीर होते तरी त्यानंा वशे 
िद याचाही मला प ाताप झाला आहे. हक्यूर्लीस, साक्षात पाताळलोकाच्या रखवालीचा कुतर्ा 
पातालपताचं्या त्यक्ष िंसहासनाखालून बळजबरीने चोरून नेण्याकिरता आिण त्याला. साखळबदं 
करण्याकिरता आला होता. त्याने त्याला खेचून काढलेसु ा. ते हा तो कुतर्ा थरथर कापत होता. िथिसअस 
आिण िपिरअस लूटोच्या रा ीला अगदी ितच्या वधुमिदरातूनच पळवनू नेण्याच्या कामिगरीवर आले होते” 
ॲपोलोच्या भिव यवािदनीने यावर थोडक्यात उ र िदले. “आमचा असा िव ासघातकी उ ेश नाही. ही 
श े कस याही संहाराचे भय िनमार्ण करण्यासाठी नाहीत. अगदी धा ती भय बाळगू नको. तुझ्या 
वशे ारावरील राक्षसी रखवालदार त्याच्या गुहेतून िपशा े िभतीने पाढंरीफटक पडेपयर्त अनंत काळपयर्त 
भुकंत राहू दे. ितच्या काकाच्या दाराआड ॉझरपाईनही एकिन  नादूं दे. आप या एकिन  सदाचाराने 
आिण पराकर्मी कृत्यानंी सुकीतीर् ा त झालेला टर्ोजन इनीआस एिरबॉसच्या या खालील छायामय देशाकडे 
त्याच्या िपत्याच्या शोधासाठी आला आहे. परंतु इतक्या उत्कट िन ेच्या दशर्नाने तुझे अंतःकरण जर दर्वत 
नसेल तर िनदान ही खादंी तुला ओळखली पािहजे” आिण ितने आप या व ात लपिवलेली ती खादंी 
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त्याला दाखवली. केरॉनच्या अंतःकरणातील कर्ोधाचे वादळ शमले आिण तो त्यानंा अिधक काही बोलला 
नाही. त्याने दीघर्काळापूवीर् पािहले या त्या पिवतर् समिर्पतेकडे, त्या भाग्यदेवतेच्या काडंीकडे सादर भयाने 
पािहले. त्याने आप या नावचेा िनळा वराम त्याचं्याकडे वळिवला आिण तो िकनाऱ्याच्या जवळ आला. नंतर 
लाबं बाकावर शजेारी शजेारी बसले या आत् यानंा मागे रेटले, नौकेवर येण्याच्या अरंूद मागार्चे दार 
उघडले, आिण त्याच्या सवर् लवाज यािनशी इनीआसला नौकेच्या आत घेतले. ओझ्याखाली कुरकुरत टाके 
घातले या त्या नावचे्या चाम ाच्या फटीतून बरेच गढूळ पाणी आत आले. त्यानंी नदी ओलाडंली, आिण 
केरॉनने त्या भिव यवािदनीला आिण इनीआसला, यथावकाश सुखरूपपणे कर ा वळूेमधील घाणेर ा 
िचखलात उतरिवले. 

 
पाताळ राज्याच्या त्या भागातून आप या तीन कंठातून सबर्रस ितध्वनीत होणारे िव हल सूर 

काढीत असतो. त्याचं्या पुढेच आप या गुहेत तो राक्षस पडला होता. परंतु त्याच्या आयाळीतील सपर् 
फुत्कार करू लागलेले पाहून त्या भिव यवािदनीने त्याच्यापुढे मध आिण मादक मक्याने माखलेला गुंगी 
आणणारा तुकडा फेकला. भकेुने वडेावले या त्या कुत्र्याने आपले तीन कंठ उघडले आिण पुढे टाकले या 
अ ावर झडप घातली. आिण तो आपली अज  पाठ सैल सोडून त्या गुहेच्या जिमनीवर आप या 
लाबंलचक देहािनशी आडवा झाला. आता रखवालदारच बेशु  पड यावर गुहेच्या दाराकडे इनीआस 
झेपावला व िकनारा आिण ज्याचं्यापासून सुटका करून घेता येत नाही त्या लाटापंासून त्वरेने सरळ दूर 
िनसटला.  

 
लगेचच आकर्ोश ऐकू आले. हे वशे ाराशीच मो ाने रडणाऱ्या बाल आत् याचें रडणे होते. 

जीवनातील माधुयार्चा त्याचंा वाटा त्यानंा कधीच िमळाला न हता, कारण त्या काळिदवसाने त्यानंा त्याचं्या 
माताचं्या तनापासून िहरावनू घेतले होते आिण अकालीच मृत्यचू्या खाईत लोटले होते. त्याचं्यानतंर 
ज्यानंा खो ा आरोपावरून देहदंडाची िशक्षा झाली होती ते होते. परंतु इथे त्याचं्या जागा पंचमंडळाने 
न्यायाने िच या टाकून िनयुक्त केले या असतात कारण या न्यायमंिदराचा अध्यक्ष हणून िमनॉस पातर् 
हलिवतो, मुग्ध आत् याचंी बठैक बोलिवतो, आिण जगले या जीवनाचें वृ ातं आिण केलेले आरोप ऐकून 
घेतो. या आत् याचं्या पिलकडे शजेारच्या जागातं, ज्यानंी िनरपराध असूनही काशमय जगतािवषयीच्या 
आत्यंितक घृणेने जीवन झुगारून देऊन आप या वतःच्या हाताने मृत्य ू वीकारलेला असतो ते दुःखी आत्मे 
असतात. आता मातर् त्यानंी वरच्या सूयर् काशाच्या जगात संपुणर् दािरद्र्य आिण नाना कारच्या हालअपे ा 
िकती आनंदाने सोस या असत्या! परंतु दैवी दंडकानुसार त्याचंा परतीचा मागर् रोखला गेला आहे. ती  
िकळसवाणी दलदल त्यानंा आप या उदास पाण्यामागे जखडून टाकते. आिण टीक्सचे नऊ वढेे त्यानंा 
बिंदवान करतात. ितथून जवळच ज्यानंा ते ‘शोक के्षतेर्’ असे हणतात ती िदसतात, आिण ती सवर् िदशानंा 
िव तारलेली आहेत. इथे एकाकी वाटा आिण जे ीतीच्या कठोर कर्ौयार्ने झुरतात आिण कोमेजून जातात 
त्यानंा आसरा देणारे मटर्लवन सभोवार आहे, मृत्यनंूतरही त्याचंी दुःखे त्यानंा कधीही सोडत नाहीत. याच 
देशात इनीआसला फीडर्ा आिण ोिकर्स िदस या आिण शोक करणारी आिण ितच्या पशुतु य पुतर्ाने 
ितच्यावर केले या वाराचं्या जखमा दाखिवणारी एिरिफली आिण एवडॅ्नी व पॅिसफी; आिण त्याचं्या 
बरोबरच लेओडॅिमआ आिण जी यौवनात थोडाकाल पुरुष होती परंतु आता दैवीयोजनेने ितला पुन्हा मूळ 
रूप ा त करून देण्याचे ठरव यामुळ ी झालेली िसिनअस होती. 

 
त्याचं्यामध्ये िफिनिशअन डायडो होती. ती त्या िव तृत वनात भटकत होती. ितच्या शरीरावरील 

जखम अजूनही ताजी होती. टर्ॉयच्या वीरपुरुषाला आपण ितच्या जवळच अस याचे आढळले आिण 
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ज्या माणे मासाच्या ारंभी एखा ा मनु याला ढगातून उगवणारा चदंर् िदसतो िंकवा िदस यासारखा वाटतो 
त्या माणे त्याने ितला छायातूंन पुसटपणे ओळख याबरोबर त्याच्या नेतर्ातून अ ू ओघळले. आिण ीतीच्या 
मधुर वरात तो ितच्याशी बोलला “डायडो, दुःखी डायडो, हणजे मला कळलेले,–तू मृत्य ूपावलीस, 
वतःला ख गावर लोटून िदलेस; आिण जीवनाच्या वाटेच्या अंतापयर्त गेलीस–हे वृ  तर मग खरेच होते 
काय? अरेरे मीच तुझ्या मृत्यचेू कारण होतो की काय? हे रा ी! या तारकाशंपथ, उ पद य देवाशंपथ 
पथृ्वीच्या अवकाशात असले या सत्याची शरथ घेऊन सागंतो की मी तुझा िकनारा सोडून गेलो त माझ्या 
वतःच्या इच्छेने न हे. परंतु ज्या दैवी आ ेने मी या छायातूंन, घनदाट अंधाऱ्या रातर्ीतून, या कोसळणाऱ्या 
नाशाच्या जगातून जात आहे त्याच दैवीआ ेने मला अिनवायर्पणे तसे करण्यास भाग पाडले हणून; आिण 
माझ्या जाण्याने तुला एवढे भयंकर दुःख होईल हे मला कळणही शक्य न हते. जरा थाबं आिण माझ्या 
दृ ीपासून दूर जाऊ नकोस, तू कुणापासून दूर जात आहेस? आताचे हे माझे तुझ्याशी बोलणे ही दैव 
माझ्यावर करू शकणारी शवेटचीच कृपा आहे,” अशा श दानंी इनीआसने ितच्या कठोरपणात मार्दव 
आणण्याचा यत्न केला, आिण ितच्या अ ूंना पाचारण केले. परंतु ितच्या ठायी कर्ोधच उ ी त झाला, ितने 
कठोरपणे त्याच्याकडे टवकारून पािहले; नंतर नजर िफरवनू ती जिमनीवर ि थर केली. ती जर एखादी 
कठीण गारगोटी पाषाण असती िंकवा पॅिरअन संगमरवराचंी उभी िशला असती तर ितच्यावर जो पिरणाम 
झाला असता त्याहून काही अिधक पिरणाम इनीआसने जे बोलण्यास ारंभ केला होता त्याचा ितच्यावर 
झाला नाही. शवेटी ती ताडकन दूर जाण्यास िनघाली, आिण अजूनही ितर काराने पूणर् अशी, वनाने 
पसरले या छायत, िजथे ितच्या पूवीर्च्या पतीला, सायिकअसला ितच्या दुःखािवषयी सहानुभतूी होती आिण 
ितच्या ीतीइतकीच त्याचीही ीती होती, ितकडे ती धावत गेली. अन्यायाने ितच्या निशबी आले या 
दुदवाने इनीआसला ध ा बसला होता. आिण ती दूर जात असताना तो ितच्या पाठमोऱ्या आकृतीकडे 
सा ुनयनानंी आिण ितच्याब लच्या करुणेने भारावले या दयाने पहात होता. 

 
या नंतर त्याने आपले सवर् सामथ्यर् त्याच्याकिरता िनयोिजत केले या वासाच्या कारणी लावले. 

आता ते ज्यानंी यु ामधे उ म यश ा त करून घेतले होते त्यानंी गजबजले या, अित दूर, एकीकडे 
असले या के्षतर्ाचं्या जवळ येत होते. इथे टायिडअस यु ातं कीतीर् िमळवलेला पाथनोिपअस, आिण 
ॲडर्ॅ टसचा िन तेज छायादेह हे सवर् त्याला भेटले, आिण िशवाय जो यु ात पडला आिण ज्याच्याकिरता 
वरच्या मत्यर् जगात दारूण शोक केला गेला, तो डाडार्िनडसही भेटला. या सवार्ची ती लाबंलचक रागं 
पाहून त्याने अितदुःखाने िन ास सोडले. ग्लॉक्स, मेडॉन, थेिर्सलॉकस ॲन्टेनॉरचे तीन पुतर् आिण 
िसरीझला समिर्पत झालेला पॉलीबीटी , अजूनही आपला रथ, आपली श े यानंा धरून रािहलेला 
आयिडअस हेही िदसले. इनीआसच्या उज या व डा या बाजंूना या आत् यानंी गदीर् केली, त्याच्या केवळ 
एका दशर्नाने त्याचें समाधान झाले नाही. त्यानंा त्याच्याशी बोलत राहण्याची, त्याच्याबरोबर जवळून 
चालण्याची आिण तो तेथे का आला आहे हे त्याच्याकडून ऐकण्याची इच्छा होती. परंतु गर्ीक सेनानी आिण 
ॲगमेमनॉनने नेतृत्व केलेली चडं सेना मातर् छायामंध्ये आप या िचलखतात तळपणाऱ्या आप या शतर्चू्या 
दशर्नाने भयंकर भयाने चळचळ कापू लागली, पूवीर् जसे ते आप या गलबताकंडे पळून गेले होते तसे काही 
आताही पळण्यासाठी वळले; व इतरानंी कुजबुजणारे आवाज उठवले; परंतु रणगजर्ना करण्याच्या त्याचं्या 
यत्नाने त्याचंी त डे मातर् नुसतीच वासली गेली. 

 
आिण आता इनीआसला सवर् शरीर िछ िविछ  झालेला ायमंपुतर् डायाफॉबस िदसला. त्याचा 

चेहरा आिण दोन्ही हात िनदर्यपणे ठेचून काढलेले होते; िजथून त्याचे कान छाटले होते ितथे दोन्ही बाजूला 
त्याचे म तक अगदी घायाळ झाले होते. आिण नाकपु ा मुळापयर्त काप या गे यामुळे ितथ िहडीस जखम 
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झाली होती. त्याला झाले या भयानक शासनाचे वरूप लपिवण्याकिरता तो लपून छपून मागे रहात होता, 
त्यामुळे इनीआस त्याला थम ओळखू शकला नाही तरी इनीआस डॉयाफॉबसशी त्याला पिरिचत 
असले या आवाजात बोलला, “महा तापी श  धारण करणाऱ्या ूसरच्या उ  कुलात जन्म झाले या 
डायाफॉबस, तुझ्यावर असा अमानुष सुड उगिवण्याची इच्छा कुणाला झाली? तुझ्यावर मात करण्याचे 
सामथ्यर् कुणाला ा त झाले होते? मी असे ऐकले होते की त्या शवेटच्या गदारोळात तू मृताचं्या राशीवर 
कोसळलास. कारण गर्ीकाचंा अखंड संहार करून तू थकून गेला होतास. नंतर मी माझे कतर् य हणून 
ऱ्हीिटअन िकनाऱ्यावर तुझ्या नावाने मारक उभारले आिण तीन वळेा तुझ्या छायादेहाला मो ाने पाचारण 
केले. तुझे नाव आिण तुझी श े तुझ्या समाधी थानावर तुझ्या खुणा हणून आहेत. परंतु माझ्या िमतर्ा, मी 
िनघून जाताना तुझ्या देहाचे मातृ भमूीत दफन करण्याकरता तू वतः मातर् दृ ीस सापडला नाहीस” 

 
ायमपुतर्ाने त्याला उ र िदले. िमतर्ा तू काही करायचे ठेवले नाहीस, डायाफॉबसचे वतःचे 

हणून तू जे काही करावयास हव ेहोते ते सवर् तू केले आहेसच आिण त्याच्या मृतदेहाच्या छायेचेही सवर् 
काही केले आहेस, माझी. वतःची दैवगती आिण खुनशी पाटर्न हेलनचा दु पणा यामुळेच मी या 
यातनाचं्या खोल गतत बुडालो आहे. ितनेच ही ितची मृतीिचन्हे माझ्या शरीरावर ठेवली आहेत. आपण ती 
शवेटची रातर् आनंदाच्या मात कशी घालिवली हे तुला माहीत आहेच, आपण हे अगदी प े  मरणात 
ठेव यािशवाय सुटकाच नाही. जे हा तो िनयती वरूप अ  आप या उदरात सश  पायदळाचे भले मोठे 
ओझे वागवीत आप या संरक्षण दुगार्च्या उंच िंभतीवरून उ ाण करून आला ते हा धािर्मक िवधीनृत्याच्या 
िमषाने टर्ोजन ि याचं्या एका मेळा याचे सवर् नगरीभोवताली िपसाट आरोळया मारीत बकॅसचा उत्सव 
साजरा करीत, ती नेतृत्व करीत होती. त्याचं्या मध्ये असतानाच ितने वतः एक भला मोठा पिलता उंच 
धरला आिण आमच्याच बाले िक याच्या एका मनोऱ्यावरून ितने गर्ीकानंा येण्याचा इशारा केला. त्यावळेी 
मी आमच्या अिर कारी शयनमंिदरात, िंचतानंी िशणून गे यामुळे िनदेर्ने जड होऊन पडलो होतो. 
यातनारिहत मृत्यनेू लाभणाऱ्या शातंतेसारखाच गाढ, गोड िनदेर्ने मी भारावलो होतो. तोवर त्या पहृणीय 
पत्नीने आमच्या घरातील त्येक श  नाहीसे केले, माझ्या उशीखालील माझे भरवशाचे ख गही ितने 
थमच काढून घेतले होते. नंतर ितने दरवाजे सताड उघडले आिण मेिनलेलॉसला घरात बोलिवले. 
आपण आप या पूवीर्च्या ि यकरावर मोठे उपकार करीत आहोत आिण त्यामुळे आप या पूवीर्च्या पापाचंी 
मृतीही पूणर्तः पुसून जाईल, असे ितला खिचत वाटले, असावे. परंतु ही कहाणी अिधक लाबंिवण्याचे 
योजन काय? ते आमच्या शयन मंिदरात घुसले आिण त्याचं्याबरोबर दृ कृत्यास नेहमीच चेतावणी देणारा 
इऑिलड युिलसीझ होता. हे देवानो! सूडाची ाथर्ना करणारे हे ओठ िजतके िनि तपणे िन पाप आहेत 
िततक्याच िनि तपणे अशाच भयंकर यातनानंी गर्ीकानंासु ा कृतकमार्चे फळ िमळू दे. पण जाऊ दे! आता 
बोलायची तुझी पाळी. अजून जीवातं जीव असता कुठ या साहस कृत्यानंी तुला या िठकाणी आणले ते तू 
मला सागं. सागरावर मागर् चुकून तुला इथे याव े लागले का? की देवाचं्या काही सुचनेने तुला इथे 
पाठिवले? तसे नसेल तर असे कोणते दैव तुझ्या पाठीशी लागले होते की तुला या कृ ण अराजकाच्या 
भमूीतील उदासीनतेच्या असूयर्प  वसती थानानंा भेट ावी लागली? 

 
हे असे पर पर भाषण चालू असता उषा आप या गुलाबी रथातून ितच्या मण मागार्ने 

आकाशमध्यावरून िनघून गेली. त्याच्याबरोबर अ ािप असले या िसिबलने तुटकपणे बोलून इनीआसला 
सूचना केली नसती तर त्यानंी कदािचत त्यानंा िदलेला सवर् वळे या अशाच बोलण्यात घालिवला असता. 
ती हणाली “इनीआस, रातर् पडू लागली आहे, तरीही आपण आपला वळे रडण्यातच यथर् घालवीत 
आहोत! मागर् इथेच दोन िदशानंा दुभगंतो; एक वाट,– उजवीकडील,– सरळ सामथ्यर्शाली लूटोच्या 
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दुगर्तटबदंीकडे जाते आिण याच मागार्ने आपला ईिलिसअमचा वास करणार आहोत. आिण डावीकडील 
दुसरी वाट पापी माणसानंा देवाचें वा त य नसले या टाटर्रसकडे नेते आिण अिवरतपणे त्यानंा पुरेपुर 
शासन करते, “डायाफोबस उ रला. “परमपूज्य योिगनी, रागव ू नकोस. मी जातो आिण पुन्हा एकदा 
आत् यामंध्ये माझी जागा घेतो व उदासीनतेच्या वाधीन होतो. टर्ॉयच्या वैभवा! तू तुझ्या मागार्ने जा, 
माझ्यापेक्षा अिधक सुखी दैवगती तुझ्या वा ास येऊ दे.” तो अिधक काही बोलला नाही, परंतु हे बोलत 
असतानाच त्याने पाऊल मागे घेतले. 

 
इनीआसने वळून पािहले आिण त्याला एका खडकाच्या पायथ्याशी तीन गोल िंभतीनी वढेलेली 

िव तीणर् दुगर्तटबदंी आिण त्याचं्याभोवती वाहात त तशु  ज्वाला आिण गडगडणारे व िभरिभरणारे 
िशलाखंड असलेली मो ा वगेाने वाहणारी नदी डा या बाजूला अचानक िदसली; ही टाटर्िरअन 
लेगेथान, ‘पाताळातील जळती नदी’ होती. समोरच जाडजूड वजर्ाचे तंभ असलेले चडं वशे ार होते. 
तो इतक मजबतू होते की कोणतीही मानवी शक्ती, फार काय, ह ा करणारे वगार्तील देवही ते उखडू 
शकले नसते. एक लोहाचा मनोराही आकाशात उंच गेला होता, तेथे रक्ताळले या व ात गुरफटलेली, 
रातंर्िदवस कधीही न झोपणारी वशे ागंणाची रिक्षका टायिसफॉनी बसलेली होती. आतून िव हळणी 
प पणे ऐकू येत होती. कूर्रपणे फटके मार याचे व खणखणणारे साखळदंढ ओढीत ने याचे आवाज येत 
होते. हा ग गाट आिण आरो या भयभीत होऊन ऐकत इनीआस थाबंला आिण हणाला. “कुमारी, इथे 
दु पणाचे कसले कार चालतात हे मला प पणे सागं. आिण कस या छळानी हे पापी लोक गाजंले जात 
आहेत? इतका भयंकर आकर्ोश वातावरणात का उठत आहे?” 

 
मग मी भिव यवािदनी पुढील माणे सागंू लागली. “टर्ोजनाचं्या िथतयश नायका, कुणीही मनु य 

जो दयाचा शु  आहे त्याने या पापनगरीच्या उंबर ावर पाऊल ठेवणे हे िनिष  आहे. परंतु जे हा 
हेकॅटीने मला ॲ हनर्सच्या वनावर अिधस ा दान केली ते हा ितने मला सवर् पाताळ लोक िफरवनू 
दाखिवला आिण दैवी शासनप ती प  करून सािंगतली. नॉसॉसच्या ऱ्हॅडमनॅ्थसची स ा इथे चालते 
आिण त्याची स ा पूणर्तया िनदर्य आहे. फसिवण्याच्या त्येक काराची तो सुनावणी. घेतो, आिण त्येक 
अपराधाची िनभर्त्सना करतो. त्येक पा याला त्याने वरच्या जगात ा त केले या, परंतु गु ततेच्या 
का पिनक आनंदात मरणकालापयर्त, जे हा फार उशीर झालेला असतो– ज्याचंी अंमलबजावणी त्याने पुढे 
ढकललेली असते, त्या संकि पत ायि ाच्या त्येक कृत्याची कबुली त्याला ावयास लावतो. नंतर 
ताबडतोब सुड उगवण्यास टपलेली टायिसफॉनी ितच्या छळयंतर्ािनशी अपराध्यावंर झडप घालते आिण 
आप या समक्ष त्यानंा फटके मारते. त्याचं्या माथ्यावर उंच केलेला ितचा डावा हात त्यानंा भयानक सपार्चा 
धाक दाखवीत असतो. आिण मध्यंतरी ती आप या िंह  बिहणींना जमावाने येण्यास पाचारण करते. पहा, 
ती पिवतर् दारे आता उघडत आहेत. त्याचं्या िबजागऱ्या कुरकुरत आहेत, तो ध्वमी भयंकर आहे, कसले 
िवकर्ाळ रूप दारावर रखवाली करीत असते, कुठ या कारच्या रिक्षकेचे आसन वशे ागंणात आहे ते 
तुला आता िदसत आहे काय? आत याहूनही उगर्, प ास काळी मुखे वासले या राक्षसी सपार्ंचे अिध ान 
आहे. आिण शवेटी, वर वगार्च्या अवकाशातील ऑिल पसकडे पाहण्याकिरता िजतके दूरवर पहाव ेलागते 
त्याच्या दु पट खाली खोल अंधारात जबडा उघडलेला टाटर्रस पसरला आहे. इथे पथृ्वीदेवीचे पुरातन पुतर्, 
वजर्ाघाताने खोलवर फेकलेले, यौवनातील जोम असलेले टायटन अितखोल गतत वळवळत आहेत. इथेच 
मला ॲलोअसचे महाकाय पुतर् िदसले. त्यानंी िवशाल वगर् आप या हातानंी खाली खेचून ज्युिपटरला 
त्याच्या वगीर्य सा ाज्यावरून हाकून देण्याच्या यत्नात वगार्वर ह ा केला होता. इथेच मला 
सँलमोिनअस िदसला. त्याने ऑिल पवरून कोसळणाऱ्या ज्युिपटरच्या िव ु घाताची न ल केली होती 
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आिण आता त्याची कुर्र िशक्षा भोगत होता. चार घो ाचं्या रथातून पिलता परजीत तो एिलसच्या नगरीतून 
िदमाखात दौडला. त्याच्या अवतीभोवती गर्ीकजन होते; आिण जे मानसन्मान केवळ देवाचं्याच वा ाचे 
आहेत ते त्याला िमळाले पािहजेत अशी त्याने व गना केली. ाँझचा खणखणाट आिण घो ाचं्या 
िंशगासारख्या टणक टापाचं्या खाडखाड आवाजाने वादळी मेघाचंी आिण वजर्घाताची कुणीही करू नये 
अशी न ल करणारा तो एक वडेा मूखर्च होता. मग सवर् शिक्तमान िपत्याने आपले वतःचे श  घनमेघातून 
िभरकावले. त्याने काही कुठला पिलता नाही वापरला– िंकवा जळत्या पाईनच्या खादंीच्या धुरकट 
काशाचाही वापर केला नाही–त्याने चडं झंझावाताच्या कडकडाटाने सलॅमोिनअसला कोलां ा खात 
खोल पाताळात लोटले होय, आिण िटिटअसही िदसला. तो सवर् भतूाचंी माता असले या पथृ्वीचा द कपुतर् 
होता, त्याचा देह संपूणर् नऊ एकरभर पसरला आहे आिण एक राक्षसी िगधाड आप या वाक ा टोकदार 
चोचीने त्याचे कधीही न  न होणारे यकृत कुरतडीत असते, त्याची, वदेनाचें अितती  उदेर्क होत असलेली 
आतडी फाडून आतील अ  शोधीत असते. त्याच्या उरातील खोल जखमही ते कधी सोडीत नाही. त्या 
जखमेतील पापुदेर् पुनः पुनः वाढत असतात. ितला यातनातूंन कधी उसंत िमळत नाही. लॅिपथी, इक्झीऑन 
आिण िपिरथस याचं्यािवषयी बोलण्याची आव यकता आहे का? आिण ज्याच्यावर एक काळा गारगोटीचा 
पाषाण कुठ याही क्षणी कोसळण्याच्या अव थेत असतो आिण त्येक क्षणाला घसरून कोसळत आहेच, 
असे वाटते त्या․ लेगायसिवषयी तरी सािंगतलेच पािहजे काय? टँटॅलसकिरता भोजनाच्या उंच बठैकीचे 
सुवणार्चे खूर लकाकत असतात, व त्या पा याच्या समोरच शाही मेजवानीचा भरग  थाट माडंलेला असतो, 
परंतु जवळच एक सपर्चिंडकातं भयंकर अशी चिंडका पहुडलेली असते, ती पदाथार्ंना मुळीच हात लाव ूदेत 
नाही, हातात जळता पिलता उंच धरून ती झडप घालते आिण ढगाचं्या गडगडाटासारखी ओरडते. जे 
िजवतं असताना आप या भावाचंा ेष करीत होते, िंकवा ज्याने िपत्याला ताडन केले िंकवा आि ताला 
फसवणुकीत गुंतिवले, ․िंकवा दर् यलाभ झा यावर लोभीपणाने एक ानेच त्याचा डौल िमरवला आिण 
संबिंधताकंिरता थोडा भागसु ा काढून ठेवला नाही,–असे अगिणत आत्मे ितथे होते; नंतर ज्याचंी 
यिभचाराकिरता हत्या झाली होती, िंकवा ज्यानंी िनलर् पणे आप या वामीचा िवदर्ोह करून अधमर् यु ात 
भाग घेतला होता, अशा सवार्ना आत त्याचं्या िशके्षची वाट पाहत बिंदवान करून ठेवले होते. त्याचंी िशक्षा 
काय आहे िंकवा ते कस या क द पिरि थतीत बुडाले आहेत ते जाणून घेण्याचा यत्न करू नकोस. 
काही चडं िशलाखंड लोटीत रहातात, दुसऱ्यानंा चाकाच्या आऱ्यावंर ताणून, बाधूंन, टागंलेले असते. 
िथिसअस अगितकपणे बसलेला असतो आिण तो तसाच कालातंापयर्त बसणार आहे; अंधारातून लेगायस 
दारूण दुःखाने गर् त होऊन अिखल मानव जातीला मो ाने ओरडून सूचना देत असतो, “सावध हा, 
सदाचरण िशका, आिण देवाचंा उपहास करण्यास िशकू नका.” आिण इथे एक आत्मा असा आहे ज्याने 
सुवणार्किरता आपली मातृभमूी िवकली. आिण जुलूमशाहीचा भार ितच्यावर लादला, दुसऱ्याने लाच 
खाऊन नव े दंडक लागू केले आिण ते पुनः र  केले, दुसऱ्या एकाने आप या कन्येच्या शयनमंिदरातच 
ितच्याशीच िनिष  राक्षस–िववाह केला. त्या सवार्नी महाभयंकर पातक करण्याचे धाडस केले आिण ज्या 
किरता साहस केले पापकमर् िस ीस नेले. मला शभंर िज हा, आिण शभंर मुखे असती आिण लोहाचा 
आवाज असता तरी सु ा त्येक कारच्या पापाचा मला माझ्या भाषणात समावशे करता आला नसता 
िंकवा त्येक िशके्षचे नावही यादीत घालता आले नसते. 

 
असे बोलून ॲपोलोची ती पुराणकालीन भिव यवािदनी पुढे हणाली, “परंतु ते जाऊ दे! चल 

आता. तुझे अंगीकृत कतर् य पूणर् करण्याकिरता त्वरेने चालू लाग. आपण अिधक जलदीने जाऊ या. 
सायक्लो सच्या भट् ातं घडवलेले तटावरील बुरुज मला िदसत आहेत, आिण आप या समोरच 
कमानदार वशेींतील दाराजवळच आणलेले पूजासािहत्य अपर्ण करण्याची आपणास उ ािधकाऱ्याचंी आ ा 
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आहे.” भिव यवािदनीचे बोलणे संप यावर त्या अंधुक काश असले या मागार्वरून ते त्वरेने बरोबर 
चालले. मधले अंतर त्यानंी त्विरत ओलाडंले आिण त्या दाराजवळ आले. इनीआसने लगेच दारात वशे 
केला, वतःच्या अंगावर ताजे पाणी िंशपडले, आिण त्याच्या समोरील उंबर ावर त्याने ती फादंी उभी 
ठेवली. 

 
हे के यानंतर त्याचें देवीब लचे कतर् य पूणर् झाले होते. आिण आता ते िजथे देवाचंी वरदाने ा त 

झाले या आत् याचंी ‘भाग्यशाली वनातील’ र य िहरवळीवर िनवास थाने आहेत त्या ‘आनंदभमूीत’ आले 
होते. येथे जा त िवपुल अशी हवा या देशाना तेज वी काशाने नटवीत असते, आिण त्या लोकीचा 
वतःचा सूयर् आिण वतःच्या तारका ितथे िनत्य काशात असतात. या तेज वी आत् यातील काही एकतर् 
कर्ीडेत कर्ीडागंणावरील िहरवळीवर यायाम घेत होते, िंकवा िपवळया वाळूवर कु त्या करीत होते. दुसरे 
काही तालब  नृत्य करीत होत. आिण नतर्न करताना गात होते. ितथे थेर्सचा दर् ा, पायघोळ झगा 
घातलेला ऑिर्फअसही होता, तो स तसुरात त्यानंा साथ करीत होता, कधी बोटानंी तर कधी ह तीदंताच्या 
शलाकेने तो पुन्हा पुन्हा सूर काढीत होता. इथे ुसरचा ाचीन वंश होता,–खानदानी स दयार्चा वशं,–
अिधक सुखासीन कालात जन्मलेले धीरोदा  वीरपुरूष होते,– आयलस, ॲसरॅॅकस, आिण टर्ॉयचा 
सं थापक डाडार्नस हे होते. आ यर्मुग्ध होऊन इनीआसने त्याचं्या समोरच पडून असलेले त्याचें रथ व 
त्याचंी श े पािहली. त्याचें भाले जिमनीत रोवनू उभे केलेले होते; त्याचें घोडे त्या मदैानावर मुक्तपणे चरत 
होते. कारण जीवनात त्यानंा रथ आिण श े यापासून जो आनंद ा त होत असे आिण तुळतुळीत अ ाचंी 
सरबराई करण्यात जो पूवार्पार रस असे तोच आता पथृ्वीच्या पोटातं िचरिनदर्ा घेत यानंतरही त्याचं्या ठायी 
होता; आिण ओ ऽ हो ऽ! इनीआसला आणखी काही आत्मे त्याच्या उज या आिण डा या बाजूला िहरवळीवर 
भोजन करताना आिण एकतर् सूर िमळवनू हषर्भिरत तुती तोतेर् गाताना िदसले; ते बे वृक्षानंी सुगंधीत 
झाले या वनात बसले होते. ितथूनच दुथडी भरून वाहणारी एिरडॅनस नदी वनराईतून उस या घेत वरच्या 
जगात येते. इथे जे मातृभमूीकिरता लढताना जखमी झाले, आिण जे जीवनात िन पाप देवोपासक होते, 
िंकवा ज्याचं्या भिव यवचनानंी ॲपोलोची कधीही अ ित ा झाली नाही असे िन ावतं दर् े होते, ज्यानंी 
आप या नवन या कौश याने जीवनात अिधक लािलत्य िनमार्ण केले आिण ज्यानंी आप या कनवाळूपणे 
इतराचं्या दयात आपली मृती जागतृ ठेवली असे अनेक लोक रहात होते. त्या सवार्नी आप या 
भाल देशावंर िहमधवल िशरोबधं बाधंले होते. ते सवर् भोवती जमले आिण िसिबल त्याचं्याशी, िवशषेतः 
मोठया जनसमुदायाच्या मध्यभागी असले या आिण इतराहूंन आप या भ य उंचीने उठून िदसणाऱ्या 
(बाकीचे जेमतेम त्याच्या खां ाला लागत होते,) आिण इतर सवर् ज्याच्याकडे पाहत होते त्या युिझअसशी 
बोलली, “हे दैवी वरदान ा त झाले या आत् यानंो, आ हाला सागंा, िवशषेतः तू अितस य कवीराज 
आ हाला सागं. ॲकायसीझ कोणत्या िवभागात असतो, आिण तेथ नेमका तो आ हाला कोठे भेटेल? कारण 
त्याला भेटण्याकिरताच आ ही एिरबसच्या चडं न ा ओलाडूंन आलो आहोत.” त्या वीरपुरूषाने ितला 
तात्काळ आिण मोजक्या श दात उ र िदले. “इथे कुणालाही िनि त असे िनवास थान नाही. आ ही 
वनराईच्या छायेत राहतो आिण या मृदुल नदीिकनाऱ्यावर िवसावतो, िंकवा झऱ्यानंी सतत िहरवी ठेवले या 
कुरणात वास करतो. परंतु तुमच्या अंतःकरणातील कल तसा असेल तर ही उतरण चढा आिण मी तु हाला 
जवळची सोपी वाट दाखिवतो” असे हणून त्याने पुढे पाऊल टाकले, आिण ते ज्या उंचव ावर उभे होते 
तेथून त्याने त्यानंा तळातील दैिद यमान भमूी दाखिवली. मग ते त्या उंचव ावरून खाली उतरले. 

 
त्यावळेी इनीआसचा िपता, ॲकायसीझ एका खोल िहर या दरीत जमा झाले या परंतु दैवी 

योजनेने कालातंराने वरच्या सूयर् काशाच्या जगात आरोहण करणाऱ्या, काही आत् याचंी िवचारपूवर्क व 
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लक्ष लावनू पहाणी करीत होता. कारण दैववशा  असे घडले की तो आप याच सवर् वशंवृक्षाचे–त्याचे 
लाडके भावी नातू, त्याचे भावी भाग्य आिण दैवगती, त्याचें शील आिण कतृर्त्व–याचें पिरक्षण करीत होता. 
परंतु इनीआसला िहरवळीवरून त्वरेने त्याच्याकडेच येताना पाहून त्याने त्याच्याकडे आनंदाने आपले 
दोन्ही बाहू पसरले. त्याच्या नेतर्ातून अ ू ओघळू लागले, आिण त्याच्या कंठातून आवाज फुटला. ‘शवेटी 
एकदाचा तू आलास! तू माझ्याशी सत्यवचनी राहशील हे या तूझ्या िपत्याला माहीत होतेच. हणजे तुझ्या 
िन ेने या दुधर्र वासावर मात केली तर? मुला, मी तुझे मुख खरेच पाहू शकतो? आिण मला सुपिरिचत 
असलेला तुझा आवाज खरेच ऐकतो? आिण तुझ्याशी बोलू पण शकतो? माझ्या अंदाजा माणे हे असे 
घडेल. अशी माझी अपेक्षा होतीच कारण या वासाला लागणाऱ्या वळेाचा मी िहशोब केला होता आिण माझा 
िहशोब काही चुकला नाही. परंतु शवेटी इथे माझे वागत तू वीकारण्यापूवीर्, तुला ओलाडंावे लागलेले देश 
आिण िवशाल सागर व तुझ्या वासातील वादळगर् त संकटे याचंा िवचारच करवत नाही. आि केतील 
राजस ा तुला काहीतरी अपाय करील असे मला िकती भय वाटत होते;” इनीआस उ रला, “बाबा, 
वारंवार मला होणाऱ्या तुमच्या कारुण्यपूणर् मुदेर्च्या दृ ातंानेच मला या िव ाच्या उंबरठयाचा मार्ग 
आकर्िमण्यास वृ  केले. माझे आरमार एटर् कन सागरात नागंरून पडले आहे. बाबा, मला तुमचा हात 
हाती घेऊ ा! माझ्या आिंलगनातून सुटून जाऊ नका!” तो बोलत असताना त्याचे मुख अ ूंच्या लोटाने 
िभजून गेले. तीन वळेा त्याने आपले बाहू िपत्याच्या ग याभोवती टाकण्याचा यत्न केला. परंतु तीनही वळेी 
त्याचे आिंलगन यथर् ठरले, कारण वहाणाऱ्या वायू माणे िंकवा िवरून जाणाऱ्या व ना माणे तो छाया देह 
त्याच्या करपाशातून िनसटून जाई. 

 
आिण आता त्या दरीच्या दूरवरच्या टोकाला एकीकडे इनीआसला झुडुपाचें बन िदसले. वनातील 

नेहमीची झाडाचंी सळसळ ितथे मो ाने ऐकू येत होती. आिण ‘शातंीच्या िनवासावरून’ वाहणारी लीथी 
नदीही त्यानंी तेथे पािहली. वसंतातील िनर  िदनी कुरणातील िविवध फुलावंर मधमाशा बसा यात, शु  
चमकती कमळे सवर्तर् िवखुरलेली असावीत आिण सवर् कुरण मराचं्या गुंजरवाने िननादत असावे–
त्या माणे या नदीच्या सभोवार असंख्य रा टर्ाचें व वशंाचें आत्मे िवहरत होते. या अचानक िदसले या 
दृ याने इनीआस चमकला आिण त्याच्या बावरले या अव थेत समोर िदसणारी ही नदी कोणती असावी, 
आिण ितच्या िकनाऱ्यावर मो ा संख्येने गदीर् करणारे हे िविवध लोक कोण आहेत, या त्याच्या शकंाचंा 
खुलासा हावा असे त्याला वाटले. अँकायसीझने त्याला उ र िदले. “पुनः एकदा देहात िव  होऊन 
जगणे दैवगतीने ा त झालेले ते आत्मे आहेत, आिण लीथीच्या वाहातील, िंचता दूर करणारे आिण 
मृतीपासून िचरंतन मुक्ती देणारे जल ते ाशन करीत आहेत. तुला त्याचं्यािवषयी सागंण्याची व ते त्यक्ष 
यिक्तशः तुला दाखिवण्याची माझी दीघर्कालची इच्छा होती. माझ्या कुलातील या वशंजाचंी सिव तर 
मािहती तुला देण्याची माझी मनीषा होती! हेतू हा की इटली ा त होण्याचा, माझ्या बरोबरच तुलाही 
अिधकच आनंद हावा.” “बाबा, यातील काही आत्मे इथून िनगर्मन करून, आमच्या आकाशाखालील 
लोकात उ ाण करून पुनः एकदा कंटाळवाणे आिधभौितक जीवन-जगतात असे मी मानू काय? या 
िबचाऱ्या आत् यानंा आमच्या सूयर् काशिवषयी अशी िवकृत आसक्ती का असावी?” “मुला, मी तुला 
सागंतोच; व तुला मी ग धळातही राहू देत नाही” अँकायसीझने आपले कथन सुरू केले आिण त्येक सत्य 
कर्मवार प  केले. 

 
“ थमतः हे पहा; आकाश आिण भमूी, जलसागर, चनं्दर्ाचे ुितमान िंबब टायटॅिनक सूयर् आिण 

तारे, यानंा त्याचं्या ठायी कायर्रत असले या हतत्वापासून आिण अिखल चडं िव  यापून रािहले या 
आिण सवार्ठायी वसत असले या व सवर् जडतत्वानंा चैतन्य देणाऱ्या मानसापंासून शक्ती ा त होते. 
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आत्मतत्व आिण मानस यापंासून मानव आिण पशू िनमार्ण झाले; आिण अत्मतत्व आिण मानस याचं्यापासून 
उडणारे पक्षी, आिण महासागर आप या संगमरवरी पृ ाखाली िनमार्ण करतो ते िवलक्षण जीवही िनमार्ण 
झाले; या सवार्ंना त्याचें जीवन असते. त्याचं्या बीजातंील ेरणा ही अग्नीची ेरणा असते आिण जोवर 
शारीिरक याधींनी ते कंुठीत होत नाहीत, िंकवा मृत्यनेू िल त झाले या अंशानी व मृि केच्या जड गातर्ानंी 
त्याचंी जाणीव तंिभत होत नाही तोवर त्याचंी उत्प ी वगीर्य असते. शरीर हे भयाचे आिण वासनाचें, दुःख 
आिण आनंदाचे मूळ असते, आिण या गवाक्षरिहत बदंीशालेच्या अंधारात कैद झा यावर िव फारीत 
डो यानंी मुक्त वातावरण पाहता येत नाही त्याचेही कारण हे शरीरच आहे. आिण खरोखर शवेटच्या िदवशी 
जे हा जीवनज्योत मालवते ते हा शरीर याधी आिण सवर् दुिरत क ी आत् याला पूणर्तः सोडून जात नाहीत, 
कारण असेही असेल की अनेक बाहेरून िचकटलेले दोष शरीरात दीघर्काल गूढपणे पोसले व रुजले जात 
असतात आिण कायमचे रिहवासी होऊन बसतात हणून िशके्षच्या सहा याने आत् यानंा िनत्य िशक्षण िदले 
जात असते, आिण ते त्याचं्या जुन्या पापाचंी िंकमत िशक्षा सोसून मोजीत असतात. काहींना वाहत्या 
वाऱ्याच्या झोतावर असहायपणे ताणून, टागंून ठेवलेले असते दुसऱ्याचं्या ठायीची खोल िभनलेली दु वृ ी 
अथागं िव तृत आखातात धुवनू टाकली जाते, िंकवा ती अग्नीने त्याचं्यामधून जाळून काढली जाते. 
त्येकाचे मृत्यचेू जग त्याच्या पातर्तेवर बेतलेले असते. नंतर आ हाला िव तृत एिलिसअममधे मुक्त संचार 
करण्याकिरता सोडले जाते; पु कळ िदवसानंी, कालचकर् पूणर् होऊन आमच्यातील ह ी अवगुण नाहीसे 
होऊन, जाणीव िन कलंक शु ध आिण अग्नी फुिं गा माणे तेज वी होईपयर्न्तचा काळ हे ‘आनंदवन’ 
आमच्यापैकी थो ाचें वसती थान होते. या आत् यानंी आता पूणर् सह वषार्चे चकर् आकर्िम यानंतर जे हा 
ते पुनः आकाशाच्या घुमटाखाली नादंायला परत येतात ते हा त्यानंा पूवर् मृित असू नये व पुनः काया वशे 
करून जगण्याची इच्छा त्याचं्यामध्ये उदय पावावी हणून देवािधदेव या सवार्ना लीथी नदीवर मो ा 
जमावानंी बोलावतो.” 

 
अँकायसीझचे बोलणे संपले आिण त्याने आप या पुतर्ाला आिण त्या भिव यवािदनी िसिबलला 

पर पर संभाषणातं मग्न असले या त्या आत् याचं्या मोठया समुदायात आप याबरोबर नेले. नंतर त्याने 
उंचावरची एक जागा शोधून काढली. ितथून समोरची लाबं रागं तो सरळ पाहू शकत होता, त्येकाकडे 
लक्षपूवर्क पाहू शकत होता, आिण ते जसजसे येतील तसे त्याचें चेहरे ओळखू शकत होता. “ये, मी तुला 
आता तुझे सवर् भिवत य प  करून सागंतो. डाडार्नसच्या पुतर्पौतर्ानंा पुढे कोणते वैभव ा त होणार आहे, 
इटलीत जन्म घेणारे तुझे वशंज कशा कारची माणसे असतील, आप या िबरुदावलीचे वारस होणारे, 
पुनजर्न्माची ितक्षा करणारे ह सुकीतीर् आत्मे कोण आहेत हे मी तुला माझ्या श दानंी प  करून सागंतो. 
तो ितथे न रोखले या भा यावर रेलून उभा रािहलेला तरुण यो ा आहे, तो नेमून िदले या कर्मा माणे 
जगताच्या काशाच्या अगदी जवळ उभा आहे, तोच वरच्या जगाच्या वातावरणात जन्म घेणारा इटॅिलअन 
रक्ताच्या अंशाचा थम पुरुष असेल. तो तुझा पुतर् असून त्याचे आल्बन नाव िसि हअस असेल, तू येथून 
गे यानंतर त्याचा जन्म होणार आहे, तुझी राणी लॅि हिनआ त्याला अरण्यात वाढवील; तो राजा होईल; 
राजाचंा जन्मदाता होईल आिण आ बालँगा येथून राज्य करणाऱ्या आप या:राजवशंाचा तो मूळ पुरुष 
होईल. त्याच्या शजेारीच टर्ोजन लोकाचंा, अिभमान वाटावा असा कुलदीप असलेला ोकॅस आहे, पुढे 
कॅिपस आिण न्युिमटर, आिण तुझ्या नामाला पुनजीर्वन देणारा, आिण जर तो खरोखरीच आ बाच्या 
िंसहासनावर कधी काळी आलाच तर सत्वशील आिण महा तापी राजा हणून सुकीतीर् ा त करणारा 
इनीआस िसि हअस हे आहेत. काय े  माणसे आहेत ही! त्याचं्या ठायी केवढे सामथ्यर् िदसून येत आहे 
आिण त्यानंी आपले भाल देश आच्छादणारे ओकपणर्मालाचें नागरी िकरीट कसे चढिवले आहेत पहा! 
उंच-पवर्तराजीवर ते नॉमेन्टम, गबॅी, िफडेनीची नगरी आिण कोलॅिटआची गढी आिण पाँमेटीसु ा, 
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त्याच माणे इनुसचे संरक्षक ठाणे बोला व कोरा– आता अनािमक असलेली ही सवर् थळे ते वसवतील व 
एक िदवस ती िस ी पावतील. 

 
होय! आिण मासर्चा पुतर् रो यलूस आप या आजोबाला येऊन िमळेल आिण त्याच्याबरोबर 

वाटचाल करील. त्याच्या धमन्यात ॲसरॅॅकसचे रक्त असेल; इिलआ त्याला वाढिवणारी त्याची माता 
असेल. त्याच्या म तकावरील दोन िशरपेच तुला िदसतात काय? आिण त्याचा िपता वतःच्या 
सादिचन्हाने, वरच्या जगातील तेज वी जीवनाकिरता त्याची िनयुक्ती आधीच कशी करीत आहे हे तुला 
िदसते ना? हे बघ मुला, त्याने केले या शुभारंभातूनच रोम िथतयश होणार आहे, आिण त्याची अिधस ा 
साऱ्या पथृ्वीभर िव तारणार आहे, व त्याची अि मता ऑिल पसपयर्न्त पोहोचणार आहे. त्या नगराची एक 
िंभत सात बालेिक याभोवती बाधंली जाणार आहे, आिण आप या रथातून ि िजअन नगरामंध्ये संचार 
करणाऱ्या, उंच मनोऱ्यासारखा मुकुट धारण करणाऱ्या, ितने जन्म िदले या वगीर्य कुटंुबात सुखी 
असले या, वगार्त उंचावर िनवास थाने असले या आप या शभंर पौतर्ानंा ेमाने कुरवाळणाऱ्या 
बेिरिसन्टसच्या माते माणे, अगिणत वीरानंी कुसवा उजव यामुळे ती सुखावणार आहे. आता तुझी दृ ी 
इकडे वळव आिण त्या कुटंुबाकडे पहा. ते तुझेच एकिन  रोमन आहेत कारण त्या ितथे सीझर आहे आिण 
आयुलसचा सवर् राजवशं आहे. त्याचें अिधराज्य िद य वगार्इतके उंचावणार आहे; आिण ज्याच्या िवषयीचे 
भिव यभािषत तू अनेक वळेा ऐकले आहेत तो देवत्व पावले या िपत्याचा पुतर्, पूवीर् िजथे सटॅनर्चे सा ाज्य 
होते ितथे पुनः एकदा सुवणर्युग िनमार्ण करणारा ऑग टस सीझरही खरेच ितथे आहे, पहा; तो आप या 
सा ाज्याचा िव तार गरॅॅमिॅन्टअन व िहन्दवासीयाचं्या पिलकडे आिण नक्षतर्पुजाचं्या 
आकाशमागार्पिलकडील देशात व ऋतुचकर्ाच्या आिण सूयार्च्या मागर्कके्षपलीकडील देशातही िजथे वगर् 
उचलून धरणारा ॲटलस झगमगत्या तारकामंध्ये जडिवलेला, मण करणारा हा गोल आप या खां ावर 
धारण करतो तेथपयर्त करणार आहे. आतापासूनच, त्याचा जन्म होण्यापूवीर्च, कॅि पअन राज्य आिण 
िमओटीस सरोवराभोवतालचा देश त्याच्या आगमनाच्या भािकतानंी थरथर कापत असतो, आिण नाईलची 
स तमुखे भय आिण ग धळ यानंी या त झाली आहेत. खरेच ाँझचे खुर असले या मृगाची िशकार जे हा 
हक्यूर्लीझने केली व एिरमनॅ्थसच्या वनात शातंता थािपत केली, आिण त्याच्या धनु याच्या टणत्काराने 
लनार्चा थरकाप उडाला ते हा साक्षा  हक्युर्लीझनेही एवढा मोठा भू देश पायाखाली घातला न हता; िंकवा 
बॅ सनेसु ा, जे हा आपले याघर् नायसाच्या उ ुंग िशखरावरून िपटाळले आिण दर्ाक्षवलेीच्या लगामाने 
आप या रथाचे िवजयी सारथ्य केले ते हा एवढा मोठा भू देश ओलाडंला न हता. आपले शाैयर् आता 
पराकर्माने िस  करण्यास काही त्यतर्ाय आहे काय? कोणतेही भय आता आपण इटलीच्या भमूीवर पाय 
ठेवण्यास ितरोध करु शकते काय?” 

 
“परंतु तो दूर एकीकडे उभा असलेला, ऑिल हची मंिजरी तीक हणून म तकी धारण केलेला 

आिण पूजेची उपकरणी हाती घेतलेला तो कोण आहे? त्याचे केस आिण शु  दाढी असलेली हनुवटी 
ओळखीची िदसते. आप या रोमला न्यायाचे पिहलेच अिध ान ा त करून देणारा तो रोमचा राजा न्यमूा 
आहे. छो ा क्युरेसहून आिण त्या मरूभिूमतून त्याला एका महासा ाज्यात पाचारण केले जाईल. त्याच्या 
नंतर तुलुस स ेवर येईल. तो िपतृभमूीतील शातंता उधळून लावणार आहे. ऐषारामात सुखासीन होऊन, 
िश तब  दलातूंन िवजय ीकडे दौडण्याचा सराव मोडले या वीरानंा तो श  धारण करून पुनः उठाव 
करण्यास लावणार आहे. त्याच्या पाठोपाठच ॲन्कस येणार आहे, तो आपली छाप दुसऱ्यावंर पाडणारा 
असून आतापासूनच लोकि यतेच्या लहरीत अितिरक्त सुखावतो आहे. तुला टािर् नचा राजवशं आिण 
सूडबु ी टूसचा गव त आत्मा आिण परत िंजकून घेतलेले अिधस ादंड पहायचे आहेत काय?  
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लोकायुक्ताचे अिधकार आिण न्यायिन ुर परशु थम टूसलाच दान केले जातील; आिण पुनः यु  सुरू 
के याब ल, वातंत्र्याच्या तापी नावाखाली टूस, – त्यक्ष त्याचंा िपता– आप या पुतर्ानंा वध तंभावर 
चढिवण्याची आ ा देईल. कीव येते त्याची! परंतु पुढील िप ा त्याच्या कृत्याचा गौरव करतील. 
सुकीतीर्ची अमयार्द अिभलाषा आिण देशभक्ती याचंाचं अंतीम िवजय होतो. परंतु दूर अंतरावरील डेसी 
आिण रुसीकडेही पहा, कूर्रपणे परशू चालिवणारा टॉर ँ टस पहा, आिण ध्वज सोडवनू परत आणणारा 
कॅिमलसही पहा.” 

 
‘एकमकाच्या तोडीच्या िचलखताचं्या झगमगाटातंले पलीकडचे जे आत्मे तुला िदसत आहेत ते 

आता एकजुटीने आहेत आिण ते जोवर या तमोमय जगाच्या दडपणाखाली आहेत तोवर एकजुटीनेच 
राहतील; परंतु ते जर कधी जगत्या जीवाचं्या जगाच्या काशात िव  झाले तर पर पराचं्या संघषार्तून ते 
जे भयंकर यु , ल ातंील कटुता, आिण संहार सुरू करतील त्याचा िवचारही करवत नाही. त्यापैकी 
एक, वधुिपता सीझर, मेनीकसच्या िक यावरून, आ  पवताच्या उतरणीवरून चाल करून जाईल 
आिण ितचा पती पॉ पी पौवार्त्य सेनाबळाने त्याला त ड देण्यात उभा ठाकेल. अरे माझ्या पुतर्ानंो, तुमच्या 
आत् यानंा दु  युध्दाचे इतके अंगवळण पडू देऊ नका. तुमच्या मातृभमूीचे हे मजबतू सामथ्यर् ितच्याच 
ममार्वर उलटू देऊ नका. आिण माझ्याच रक्तामासाच्या असले या, ऑिल पस कुलोत्प  असले या तू 
सदयतेत पुढे असावयास हवसे, तुझ्या हातातील श े तू थम दूर झुगारली पािहजेस. 

 
“त्या ितथे तो मिमअस आहे. तो कोिरन्थवर िवजय िमळवील आिण गर्ीकाचंी हत्या करून जेत्याच्या 

िदमाखात भ य ज्युिपटर मंिदराकडे आपला रथ दौडत नेईल. तो दुसरा इिमिलअस पॉलस, आरगॉस 
आिण त्यक्ष ॲगममनॉनची नगरी िमिसनी याचंा उत्पात घडवनू आणील, आिण महा तापी ॲिकलीझचा 
वशंज इिसड पिर्सअस याचा वध करून आप या टर्ोजन पूवर्जावंर आिण  केले या टर्ोजन िमन हार्च्या 
मंिदरावर झाले या जुलुमाचा सूड उगवील. आिण हे े  कॅटो, तुझा िंकवा कॉसस, तुझा उ ेख 
के यािशवाय कुणाला कसे राहवले? िंकवा गॅर्कस आिण त्याच्या कुटंुबाचा, िंकवा आि केचा काळ 
असले या रणभमूीवर वजर् यासारखे असले या गरजणाऱ्या कायिपओच्या कुलातील त्या दोघाचंाही? 
िंकवा त्याच्या दैन्यातच त्याचे सामथ्यर् असले या ॅ ि िसअसचा? िंकवा तुझ्या नागंरफाळाने खोदले या 
फटीतून बीज पेरणाऱ्या रेगलस िसरनँस, तुझा? मी शीणलो असता, हे फॅबी, तू मला त्वरेने कोठे जावयास 
लावशील? होय, मिॅक्झमस, फॅिबअसामंधील तू सवर् े  आहेस– िनि कर्यतेने आ हाला परत िवजय 
िमळवनू देऊ शकणारा तूच एकमातर् रोमन आहेत. माझी चागंलीच खातर्ी आहे की इतर ाँझमधून जा त 
नाजुकपणे िजवतंपणाचा भास करणारे पुतळे हातोडीने घडवतील, संगमरवरातून िजवतं चेहरे हळूहळू 
आकारातं आणतील, अिधक कौश याने युिक्तवाद करतील, त्याचं्या मापकानंी तारागर्हाचं्या मणाचे 
आराखडे तयार करतील, आिण नक्षतर्पुंजाचं्या उदयाच्या वळेा सागंतील. परंतु तू, हे रोमन, लक्षात ठेव की 
तुला तुझ्या अिधकाराने रा टर्ाचें नेतृत्व करायचे आहे, शातंतेच्या परंपरा थािपत करणे, पराभतूानंा दया 
दाखिवणे, आिण म ाचें गवर्हरण होईपयर्त यु रत राहणे हेच तुझ्या कौश याचे के्षतर् असणार आहे.” 

 
त्याचा िपता अँकायसीझ असे बोलला. ते अजूनही उत्सुकच असलेले पाहून तो पुनः हणाला, “तो 

पहा, िद य सव  िवजयिचन्हे पिरधान करून, बाकी सवर् वीराहूंन उंच असलेला तो िवजेता मासलस कसा 
िदमाखात पावले टाकीत असतानंा उठून िदसत आहे. चडं उठावाने िव कळीत झालेले रोमचे सामथ्यर् तो 
पुन्हा पुनरु ीवीत करील आिण घोडदळाने चढाई करून पुन्हा पेटले या यु ातं तो काथिजिनअनाचंा 
आिण गाल्सचा पराभव करील; आिण िपता ी ि िरनसला ितसऱ्या वळेी िजत श े अर्पण करील.” 
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परंतु याचवळेी त्याच्या बाजूने चालत असलेला देखणा आिण चकचकीत िचलखत पिरधान केलेला 

परंतु अधोवदन, अधोनयन आिण मुदेर्वर उदासीनता असलेला युवक पाहून इनीआसने िवचारले, ‘बाबा, 
मासलसबरोबर त्याच्या बाजूने चालणारा तो कोण आहे? तो त्याचा पुतर् आहे की त्याच्या उदंड वशंातील 
दुसरा कोणी वशंज आहे? त्याचे यिक्तत्व िकती उठावदार आहे आिण त्याच्या बरोबरचा पिरवार त्याची 
िकती शसंा करीत आहे! परंतु जणू रातर्ीचा अंधार त्याच्या म तकाभोवती काजळी धरीत आहे आिण 
त्याला िवषण्णतेने झाकळीत आहे आिण त्याला गर्ासीत आहे.” इनीआसचा िपता अँकायसीझ याने अ ूंनी 
डवरले या नेतर्ानंी उ र देण्यास ारंभ केला. “मुला, तुझ्या कुलाच्या वा ाला येणारे भयंकर दुःख 
जाणून घेण्याचा यत्न करू नकोस. दैवगती जगताला त्याचे केवळ दशर्नच घडू देणार आहे. त्याहून 
अिधक काही नाही, आिण त्यानंतर त्याला भलूोकावर अि तत्व रहाणार नाही हे वगर् थ स ाधीश देवानो, 
तु ही िदलेले वरदान जर फक्त त्याचं्याकडेच राहील तर रोमन लोक अितिरक्त सामथ्यर्शाली होतील असे 
तु ही मानले. मासर्च्या रणभमूीवर, मासर्च्या र य नगरीजवळच वीरानी केलेला शोक खरोखरच अितदारूण 
असेल. न याने उभारले या समाधीजवळून वाहताना, हे टायबर तुला केवढी मोठी ेतयातर्ा िदसेल! 
आप या इिलअन कुलातील दुसरा कोणताही युवक आप या लॅिटन पूवर्जाचं्या आशा इतक्या उचावणार 
नाही, आिण रोमलसच्या भावी भमूीला ितच्या दुसऱ्या कोणत्याही पुतर्ािवषयी एवढा गवर् वाटणार नाही, 
आिण हे सत्वशीलते, पुरातन एकिन ते, हे यु ात अिंजक्य असले या बाहो! पायउतार होऊन शतर्वूर चाल 
करून जात असताना असो िंकवा अ ारुढ होऊन, त डास फेस आले या अ ाच्या कुशीत टाच मारतानंा 
असो कुणीही त्याच्याशी श बलाने मुकाबला करू शकला नसता. हे दयेस पातर् असले या युवका, तू तुझ्या 
दुधर्र दवगतीला काही तरी करून शह देऊ शकलास तर तू सु ा दुसरा मािर्सलस होऊ शकशील------ 
मुला, तू िललींपु पानंी भरलेली ओंजळ अपर्ण कर! मीही लाल फुल उधळीन. िनदान या पु पाजंलीच्या 
भेटीने तरी माझ्या नातवाच्या आत् याला मला ममता देता यावी आिण एक पिरणामशून्य कतर् य पार पाडता 
याव.े” 

 
या माणे त्यानंी त्या भमूीत, त्या अत्यंत उजळले या िव तृत देशात, सवर् काही िनरीक्षण करीत 

फेरफटका केला, आिण आता अँकायसीझने आप या पुतर्ाला सवर्तर् िफरवनू सवर् दृ ये दाखिवली व 
भिव यातील वैभवािवषयी त्याच्या क पनािव ात आकाकं्षा ज्ज्विलत केली. नंतर नजींकच्या भिव यात 
त्याला करा या लागणाऱ्या यु ाचंी त्याने पूवर्सूचना िदली. लॉरेन्टाईन रा टर्ाचंा आिण लॅिटनसच्या नगरीचा 
वृ ातं कथन केला आिण त्येक संकट कसे टाळाव ेिंकवा सहन करावे हे त्याला दाखिवले. 

 
िनदेर्ची दोन जुळी दारे आहेत, त्यापैकी एक िंशगाचे आहे असे हणतात. आिण त्यातून खरी 

होणारी व ने सहजगत्या बाहेर पडू शकतात. दुसरे उत्कृ  कारािगरीचे चमकदार शु  हि तदंताचे आहे; 
परंतु आत्मे ितथे िदवसाच्या काशात खोटी ठरणारी व ने पाठिवतात. आिण त्याला सागंावयाचे होते ते 
सागंून झा यावर अँकायसीझ आपला पुतर् आिण िसिबल यानंा त्याचं्या मागार्वर घेऊन गेला आिण त्यानंा 
ह तीदंताच्या दारातून त्याने बाहेर जाऊ िदले. िकनाऱ्यावरून सरळ मागार्ने थेट जाऊन इनीआस आप या 
गलबताकंडे गेला व आप या सोबत्यातं पुन्हा येऊन िमसळला. नंतर िकनाऱ्याजवळून वास करीत तो 
काएटा बदंराला गेला. नाळीवरून नागंर टाकण्यात आले. समुदर्िकनाऱ्याच्या बाजूने वराम खडे रािहले. 
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अनुकर्मिणका

सगर् सातवा 
 

लॅिशयममधील यु  
 
इनीआसच्या दाई, काईटा, तुझ्या मृत्यनेू तू इटलीचा समुदर्िकनारा दुसऱ्या एका िचरंतन कथेने 

समृ  केला आहेस. आजही आमची तुजवरील ध्दा तुझ्या िव ातंीधामाचे रक्षण करते. आिण त्यामध्ये जर 
काही मोठेपण असेल, तर आमच्या थोर पि मेकडील मातृभमूीत तुझ्या नावाने तुझ्या समािध थ अ थींचे 
थान ओळखले जात आहे. हणून सत्यशील इनीआसने ितचे अंत्यकमर् यथासागं पूणर् केले व ितची समाधी 
प ी बाधंली. नंतर समुदर्गभर् शातं झा यावर त्याने बदंर सोडले आिण नेटाने आपला मागर् कर्िमला. रातर्ी 
अनुकुल वारे पुढेपयर्त वहात होते. व तेज वी चदंर् काशाने त्याचंी सफर सुखद झाली होती, तरल चदंर् 
िकरणात सागर चमचमत होता. नंतर ते संप  सूयर्कन्या िसिर्स िहच्या देशावरून, अगदी िकनाऱ्या 
जवळून पुढे गेले. ती ितच्या एकातंातील कंुजातील ितच्या संगीताचे िननाद खंिडत होऊ देत नाही आिण 
ितच्या मागावरील घुमणारी नाडीचीर उ या तलम िवणीतून तळपत िफरत असता, रातर्ीचा अंधार 
उजळण्याकिरता ती ितच्या भ य ासादात देवदाराची सुगंिधत का े जाळीत असते. त्या ासादातून 
बदंीवासामुळे िचडले या कुर्ध्द िंसहानी मध्यरातर्ीच्या हरी केले या गजर्नाचें गुरकावणे, म ां माणे 
क डवा ात क डले या राठ केस असले या रानडुकराचंी व अ वलाचंी रागीट गुरगुर आिण 
साव यासंारखे काळे देह असले या मो ा लाडंग्याचं्या आरो याही कानी प पणे येत होत्या. ते सवर् त्या 
अदय देवतेच्या भावी वन पतीदर् याने मानवी देहातून रुपातंिरत झालेले आिण आता ापदाचें देह आिण 
रूप धारण करणारे मानवी जीव होते, परंतु सत्वशील टर्ोजनानंा या बदंरात वशे करण्यापासून व या 
मंतर् भावाच्या रूपातंरापासून वाचिवण्याकिरता, इतकेच काय पण त्या िविचतर् िकनाऱ्याजवळपासही 
जाण्याचे टाळण्याकिरता हणून नेपच्यनूने त्याचंी िशडे अनुकूल वाऱ्याने फुगिवली. त्यानंा खळखळणाऱ्या 
उथळ पाण्यातून पार केले आिण त्विरत त्याचंी सुटका केली. 

 
आिण आता काशिकरण सागरावर लाली चढिवण्यास ारंभ करीत होते, गुलाबी रथातून केशरी 

उषा उंच आकाशातून काशमान होऊ लागली होती. त्यावळेी वारा पडला; जणू वाऱ्याने एकाएकी त्येक 
िन ास रोखून धरला. त्यामुळे संथ चकचकत्या पाण्यावर व ही यासपूवर्क पडू लागली. त्याचवळेी 
अजूनही भमूीपासून बराच दूर असले या इनीआसला एक घनदाट अरण्य िदसले. त्यामधून िवपुल वाळूने 
िपवळी झालेली, गितमान भोवऱ्यानंी युक्त व सुखेन वाहणारी टायबर समुदर्ात उडी घेण्यासाठी झेपावत 
होती. नदीच्या पातर्ात आिण िकनाऱ्यावर घरटी असलेले नानािवध पक्षी अरण्यात िवहार करीत असता 
सभोवारची हवा आप या गीतानंी कुरवाळीत होते. इनीआसने आप या सोबत्यानंा मागर् बदलून गलबताच्या 
नाळी भमूीकडे वळिवण्याचा इशारा केला. आिण सहजपणे छायाघन नदीच्या मुखात वशे केला. 

 
इरॅटो, तू मला आता दशर्न दे, कारण मी आता चीन लॅिशॲमच्या राजाचंी नाव,े त्याच्या 

भतूकाळातील नाना अव था आिण या परक्या सैन्याने इटलीच्या िकनाऱ्यावर थम गलबते लावली त्या 
वळेेची त्या देशाची ि थती सागंणार आहे; आिण पिहले यु  कसे सुरु झाले तेही आठवनू कथन करणार 
आहे. हे देवते, तू मला फुतीर् दे कारण मी तुझा कवी आहे. मी एका भीषण यु ाचे आिण तंुबळ रणकंदनाचे 
कथन करीन; आप या म तेने मृत्यकूडे लोटले या राजपूरुषाचें इ रुिरयाच्या सैन्याचे आिण श स  
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होऊन एकतर् उ या ठाकले या इटलीचे मी कथन करीन; गंभीरतर घटनाचंी साखळी माझ्यापुढे उलगडत 
आहे आिण मी आता एका अिधक भ योदा  कायार्ला ारंभ करीत आहे. 

 
राजा लॅिटनस नगरावंर व शतेवाडयावर सुखासमाधानाने अनेक शातंतामय वष राज्य करीत होता, 

आिण आता तो वृ  झाला होता. आ हास असे िविदत आहे की तो फॉनस आिण एक लॉरेन्टाईन वनदेवता 
मिॅरका याचंा पुतर् होता. पायकस हा फॉनसचा िपता होता आिण त्यक्ष सटॅनर् हा त्याचा िपतामह होता, असा 
तो दावा करू शकत होता. अशा तऱ्हेने सटॅनर् हाच त्या राजवशंाचा मूळ सं थापक होता. परंतु इ रेच्छेने 
लॅिटनसला पुतर् कोव या यौवनाच्या उषःकालीच त्याच्यापासून िहरावनू घेतला गेला होता. त्याच्या 
ासादात त्याची एकुलती एक कन्याच काय ती उरली होती आिण त्या र य ासादाचे सवर् भिवत य 
ितच्यावरच अवलंबून होते. वाढत्या वयाबरोबर ती आता िववाहयोग्य व उपवर झाली होती. िवशाल 
लॅिशॲममधील आिण उवर्िरत इटलीमधील अनेक युवक ितची अिभलाषा करीत होते. त्यामधे सवार्त अिधक 
देखणा टनर्स होता. त्याचे िपतामह आिण त्याचेंही पूवर्ज आिण याचें खानदानी कुल आिण राणीची 
त्याच्यावरील जीवापाड माया आिण तीमुळे राजकन्येचा त्याच्याशी िववाह करून देण्याची राणीला झालेली 
घाई या सवार्मुळे टनर्सच्या राजकन्येवरील ह ाला अिधक जोर ा त झाला होता. परंतु काही िविश  नाना 
कारच्या भयसूचक भािकतामुंळे त्या िववाहाचा मागर् रोखला गेला होता.  

 
त्या ासादाच्या मध्यभागी, उंच छपराचं्या अगदी आतील, अंतभार्गात एक प वानंी डवरलेला 

पिवतर् आिण भीतीयुक्त आदराने अनेक वष रिक्षलेला लॉरस वृक्ष होता. असे हणतात की मुख लॅिटनस 
त्याच्या दुगार्चे बाधंकाम सुरू करीत असता त्याला तो वृक्ष आढळला. त्याने तो फीबसला िवधीपूवर्क अपर्ण 
केला, आिण आप या रिहवाशानंा लॉरेन्टाईन हे नामािभधान त्या वृक्षावरून िदले. अचानक मधमाशाचंा एक 
चडं ढग मो ाने गुणगुणत िनर  हवतूेन मण करीत आला आिण त्या लॉरस वृक्षाच्या शे ावर 
अचानक गदीर् करून बसला. त्या माशानंी आपले पाय एकमेकात गुंफले आिण एका िहर या पानाच्या 
फादंीवरून त्या एका समूहाने लटक या. सवर् आ यर्चिकत झाले. तात्काल एका दर् याने घोिषत केले. 
‘मला असे प  िदसते की एक परदेशी यो ा लवकरच येणार आहे; ज्या िदशनेे या मधमाशा आ या त्याच 
िदशनेे येत असलेली त्याची सेना मला िदसत आहे. िजथे या मधमाशा बस या आहेत आिण आप या 
दुगार्च्या िशखरावरून वामीत्व गाजवीत आहेत, ितथेच ती सेना येणार आहे. िशवाय राजकुमारी 
लॅि हिनआ आप या िपत्याशजेारी उभी असताना जे हा लॅिटनसने पाईन वृक्षाच्या पिवतर् सिमधा टाकून 
वदेाग्नी पेटिवला, त्यावळेी एक भयंकर कार घडला. लॅि हिनआचे लाबंसडक केस पेटले आिण ितचे 
व ालंकार तडतडणाऱ्या ज्वालात जळून जाताना िदसले. ितचे राजशाही थाटाने गुंफलेले सुंदर कंुतल 
आिण ितचा शानदार रत्नजडीत मुकुट पेटला होता; आिण गडद लाल ज्वालामंधून येणाऱ्या धुराने 
विे ले या ितच्या देहातून साऱ्या ासादात अग्नी फुिं ग, जणू ह कनच्या भ ीतून, िवखुरले. हे भयंकर 
ध ादायक दृ य खरेच एक दृ य चमत्कार मानले गेले. दर् ानी घोषणा केली की ितच्या िद य 
भिवत याने ती राजकन्या ․सुकीतीर् पावले. परंतु या िचन्हावरून रा टर्ाला मातर् भयंकर यु ाचा धोका 
संभवतो. 

 
या चमत्कारानंी भयभीत होऊन लॅिटनसने आप या िपत्याच्या, दैवाची भिव यभािषते करणाऱ्या 

फॉनसच्या मंिदराला भेट िदली. त्याने अ बुिनआच्या झऱ्याखालील अरण्याला कौल लावला. सवर् 
अरण्यात े  असले या अ बुिनआच्या अरण्यात एका पिवतर् झऱ्याचा नाद ितध्विनत होत असतो. आिण 
छायातून गंधकाच्या वायचेू घातक भपकारे उठत असतात. या दैवी वाणीतूनच इटली आिण इनोिटर्आ ही 
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रा टर्े आप या सम याचंी सोडवणूक करून घेण्याचा यत्न करतात. ितथे थम एक पुरोिहत आपली 
य ीय दर् ये आणतो. आिण नंतर जिमनीवर पसरले या बळी िदले या म ाचं्या चाम ावंर िनजून 
रातर्ीच्या नीरव शातंतेत िनदेर्ला पाचारण करतो. त्या िनदेर्त त्याला अनेक गूढ तरल दृ ातं िदसतात, आिण 
िविवध कारचे आवाज ऐकू येतात; देवाशंी संवाद करून त्याला ान ा त होते. आिण तो खोलवर 
असले या ॲ हनर्समधील आत् याशंी बोलू शकतो. िपता लॅिटनस वतः जातीने या थळी कौल 
लावण्याकिरता गेला. त्याने भरपूर लोकर असलेली दोन वषार्ची शभंर मढरे िविधपूवर्क बळी देण्याची 
यव था केली. आिण त्याचं्या चाम ाचं्या राशीच्या लोकरीवर तो पडून रािहला. खोल अरण्यातून 
एकाएकी उ वरात उ र आले; “माझ्या मुला! लॅिटन कुलात तुझ्या कन्येचा िववाहसंबध जुळिवण्याचा 
यत्न करू नको. अगदी हाताशी असले या कोणत्याही िववाहसंबंधाचा भरवसा धरू नको. इथे आता परकी 
माणसे येतील, िववाहाने तुझे ते संबिधत होतील, आिण हे परकीय आप या रक्तात त्याचे रक्त िमसळून 
आप या नावाची कीतीर् तारकाइंतकी उचावतील : त्याचं्या घराण्यातील वशंजानंा, त्याचं्या स ेवर व 
इच्छेनुसार चालणारे, िजथे िजथे सूयर् आप या दिक्षणा मागार्ंवर मण करतो तेथील पूवपासून 
पि मेकडील सागरानंी मयार्िदत असे सवर् जग त्याचं्या पायाशी लीन झालेले. “रातर्ीच्या िनःश द शातंतेत 
आपला िपता फॉनस याजकडून िमळालेले हे उ र आिण सावधानतेच्या सूचना लॅिटनसला कुणालाही न 
सागंता, वतःपुरत्या गु त राखता आ या नाहीत कारण जे हा टर्ॉयच्या योद्ध्यानंी आपले .आरमार नदीच्या 
तृणाच्छािदत िकनाऱ्याला लावले ते हा इटलीतील नगरातून दूरवर ते वृ  आिण ती अफवा आधीच पसरली 
होती. 

 
इनीआसने आप या मुख क तानासंमवते आिण देखण्या आयुलससह एका उंच झाडाच्या 

फां ाचं्या छायेखाली तळ टाकला. त्यानंी भोजनाची िस ता केली आिण वगीर्च्या ज्युिपटरने त्यानंा तशी 
ेरणा िद यामुळे, मेजे आिण अ ाकिरता पातर्ाचं्या ऐवजी गवतावर त्यानी िपठाच्या रो ा ठेव या. आिण 
िसरीझने पुरिवले या त्या िबछायतीवर त्या देशातील फळाचंी रास रचली. कार असा घडला की सवर् 
अ  संप यावर अजूनही भकू शमली नस यामुळे व खाण्यास दुसरे काहीच न उर यामुळे त्यानंा जेवण 
वाढले या िपठाच्या पातळ था याकंडे वळणे भाग पडले; त्यानंी त्या आप या बोटानंी व जब ानंी 
काडकन मोड या, आिण भिवत याचा हा वाटोळा टणक घास दाताखाली धरला; रो ाचं्या त्या 
चतकोरानंा त्यानंी मुळीसु ा दयामाया दाखिवली नाही. आयुलस थ ेने हणाला. “अरे! आपण तर आपली 
मेजेच चघळतो आहोत!” तो सारे एवढेच हणाला त्याचे हे िवधान कानी पड याबरोबर, ते त्याचं्या 
हालअपे ा संपत आ याचे पिहले िचन्ह होते असे वाटले. त्याच्या िपत्याने, त्याने उ ारले या त्या 
श दामंधील सूचक दैवी अथार्ने भयचकीत होऊन, आयुलसला पुढे बोलू िदले नाही. त्याने तत्काल ते श द 
उचलून धरले. व लगेच ाथर्ना केली. ‘हे आमच्याकिरता दैवाने राखून ठेवले या भमूी, तुला अिभवादन 
असो! हे आ हाला कधीही अपयश न देणाऱ्या टर्ोजनाचं्या कुलदैवतानंो, तु हाला अिभवादन असो! आता 
इथेच तुमचे िनवास थान असणार आहे. हीच तुमची िपतृभमूी आहे. कारण माझ्या आठवणी माणे, माझ्या 
िपत्याने अगदी हेच दैवगतीचे रह य माझ्या अंतरंगात िंबबिवले होते; ‘मुला, जे हा तू अ ात िकनाऱ्याला 
लागशील, तुझे अ  संपलेले असेल आिण भकू तुमची मेजे खाण्यास तु हाला भाग पाडील, ते हा लक्षात 
ठेव की तू िकतीही िशणला असलास तरी शवेटी आसरा िमळण्याची अपेक्षा उत्प  झाली आहे. हणून तुझी 
पिहली वा तु बाधंण्याकिरता जागा शोधण्यास आिण ितच्या सरंक्षण–योजनेवर म करण्यास ारंभ 
करण्यास िवलंब लाव ूनकोस, त्यानंा अिभ ेत असलेली ती भकू हीच असावी. आ हाला अगदी अखेरीस 
लागणारी व आमच्या आप ींना सीिमत करणार होती ती भकू हीच असावी. चला तर मग, सूयार्च्या पिह या 
िकरणाबरोबर ही भमूी कोणती आहे, ितचे रिहवासी कोण आहेत, त्याचें रक्षण कलेले नगर कोणते आहे हे 
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आपण सु व थ िच ाने सगळीकडे िफरून शोधू. या बदंारापासून वगेवगे या वाटानंी आपण जायला हवे. 
तोवर ज्युिपटरला म ाचे अध्यर् चषकातून अपर्ण करा, तुमच्या ाथर्नेतून अँकायसीझची आळवणी करा, 
आिण मेजावंर अिधक मिदरा येऊ ा.” असे हणून त्याने वतःच्या म तकावर पणर्मंिजरी धारण केली 
आिण तेथील थलदेवतेची ाथर्ना केली. सवर् देवतामंध्ये अगर्भागी असले या पथृ्वीदेवतेची, नंतर 
वनदेवताचंी व त्यानंा अजून अ ात असले या न ाचंी ाथर्ना केली; नंतर त्याने िनशा आिण आता उगवत 
असले या िनशचे्या तारकानंा पाचारण केले, इडाचा ज्युिपटर, व माता ि िजअनची यथाकर्म ाथर्ना केलीं, 
त्याच्या वगार्त असले या मातेचे व खाली पाताललोकात असले या िपत्याचे त्याने मरण केले. तात्काल 
सवर्शक्तीमान िपत्याने वरील िनर  आकाशातून तीन वळेा गजर्ना केली, आिण उंच आकाशात 
सुवणर्िकरणानंी तळपणारा मेघ दृ यमान झाला; त्या िपत्याच्या ह त पशार्ने तो थरथरत होता. आ ािसत 
नगराच्या िंभतीचा पाया भरण्याचा िदवस ा त झाला आहे अशी वदंता टर्ोजन तळामध्ये आता वगेाने 
पसरली. एकजुटीने, चढाओढीने पुनः भोजनिस ता करण्याकिरता त्यानंी गडबड सुरू केली. या भावी 
सुिचन्हाने आनंिदत होऊन त्यानंी पाकिस ीची पातेर् पुढे माडंली आिण मिदरापातर्ानंा पु पहारानंी शृन्गारले. 

 
दुसऱ्या िदवशी आप या िद तीच्या थम पशार्ने भमंूडल समंािर्जत उषा आ यानंतर टर्ोजन त्या 

नगराच्या, त्या देशाच्या, आिण त्या लोकाचं्या वापरातील समुदर्िकनाऱ्याच्या शोधाथर् िवखुरल. इथे त्यानंा 
न्युिमकसच्या झऱ्याने डोह सापडले, इथेच टायबर नदी आिण शूर लॅिटन पुरूषाचंी वसती थाने आढळली. 
अँकायसीझ पुतर्ाने आप या सवर् दजार्च्या अनुयायातूंन एक शभंर दूत िनवडले त्यानंा िमन हार्च्या ऑिल ह 
डहा या धारण करून, नजराणे घेऊन राजाच्या भ य दुगर् तटाकंडे जाऊन, टर्ोजनाकंिरता मतैर्ीची मागणी 
करण्यास आ ा केली. अशी आ ा झा यावर ती पालन करण्याकिरता ते त्विरत आप या मागार्ला लागले. 
इनीआसने मध्यंतरी नगराभोवती बाधंावयाच्या िंभतींच्या जागेची खूण हणून एक खोल चर खणून घेतला, 
आिण त्या थानावर झटपट कामाला आरंभ केला, व समुदर् िकनाऱ्याजवळच एक, भोवतंी मातीचा तट व 
कोट असलेले, ल करी तळासारखे आपले पिहले घर बाधंले. 

 
तरुण टर्ोजनानंी आपला वास आता संपिवला होता, आिण त्यानंा वरच्या बाजूस दृ ीके्षप करता 

लॅिटन लोक रहात असलेली अनेक घरे आिण उंच मनोरे िदसले. ते तटिंभतींजवळ गेले नगराच्या पुढे, 
िकशोर आिण तारुण्याच्या न हाळीतील युवक घोडदौडीची तालीम करीत होते, धुळीच लोट उडवीत 
रथाचें सारथ्य करण्यास िशकत होते, बळकट धनु ये वाकवीत होते. टणक दाडें असलेले भाले खां ापासून 
िभरिभरवीत फेकत होते. िंकवा धावण्याच्या शयर्तीचे िंकवा मु ीयु ाचे आ हान एकमेकानंा देत होते; 
त्याचवळेी दौडत पुढे आले या एका दूताने अपिरिचत वषेातील उंच परदेशीयाचं्या आगमनाची वातार् वृ  
राजाच्या कानावर घातली. त्यानंा ासादात बोलावनू घेण्याची आ ा राजाने िदली, आिण तो मध्यभागी 
आप या पुवर्जाचं्या िंसहासनावर थानाप  झाला. नगरातील सव  भमूीवर असलेली, शभंर तंभानी 
िजचा उंच डोलारा तोलून धरला आहे अशी लॉरेन्टाईन पायकसच्या ासादाची ही वा तु अितभ य होती. 
दाट वृक्षराईत असलेले हे थान पारंपािरक आदराने भारावलेल होते व त्याचा भीितयुक्त दरारा वाटत 
होता. वैभवशाली िरयासत हवी असले या त्येक राजाला गादीवर आ यावर राज्यारोहणाच्या वळेी याच 
वा तु राजदंड गर्हण करून राजकतर् याची धुरा धारण करावी लागत असे. तो ासाद हणजे एक मंिदर 
होते आिण लॅिटन लोक त्याचा िविधमंडळ सभागृह हणून उपयोग करीत असत. ज्यावळेी नगर े ी 
रुढीनुसार मढा बळी देत असत आिण अखंड लाबं रागंानंी मेजाशी बसत असत ते हा त्या धािर्मक 
सादगर्हण संगी भोजनगृह हणूनही तो वापरला जाई. 
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ितथही, वशे ागंणाजवळ, पुरातन देव ार का ात कोरलेले पूवर्जाचे पुतळे कर्मवार उभे होते. 
इटॅलस, दर्ाक्षाचंी लागवड करणारा िपता सिॅबनस, त्याच्या का ितमेत त्याने वाकडा िवळा धारण केला 
होता. वृ  सटॅनर्, दोन मुखे असलेला जेनस, आिण ारंभापासूनचे इतर राज्ये, आिण मातृभमूीकिरता 
लढताना यु ात घायाळ झालेले वीरंही होते. तेथील पिवतर् तंभावर अनेक श ेही लटकिवली होती; 
त्याच माणे शतर्कूडून िंजकलेले रथ, वकर्धारा असलेले परशु, िशर ाणावरचे तुरे, दरवाजाचें चडं गज, 
भा याचें फाळ, ढाली आिण गलबतावंरून उखडून आणले या नाळीच्या चोचीही ठेव या होत्या. आखूड 
दरबारी उ रीय पिरधान केले या, ि राईन भिव यवते्त्याचा दंड उज या हातात आिण डा या हातात पिवतर् 
ढाल धारण केले या अ िव ा पारंगत अशा वतः पायकसची ितमाही ितथे होती. सुवणर्मयी िसिर्सचा 
त्याच्याशी िववाह झाला होता, आिण कामातूर होऊन ितने आप या दंडाने त्याचं्यावर मोिहनी करून 
औषधीने त्याचे रंगीत िटपक्याचें पखं असले या प यात रुपातंर केले होते. 

 
ज्या देवाचं्या मंिदरात आता आप या पूवर्जाचं्या िंसहासनावर लॅिटनस िवराजमान झाला होता ते 

असे होते. आिण त्याने टर्ोजनानंा आप या दरबार दालनात येण्याची आ ा िदली. त्यानंी वशे केला; तोच 
थम बोलला आिण त्याने त्याचं्याशी स  वराने भाषण केले. 

 
“डाडर्न हो, तु ही सागरावर तुमचे सुकाणु इकडे वळिवण्यापूवीर्पासूनच आ ही तुमच्या िवषयी 

ऐकत आहोत, आिण तुमचे रा टर् व तुमची नगरी यािवषयी आ हाला मािहती आहे. मग तुमचा उ ेश काय 
आहे ते मला सागंा. कोणत्या हेतूने िंकवा कोणत्या गरजेने तु हाला इतक्या दूरच्या िन या सागरी मागार्ने 
इटलीच्या िकनाऱ्याला आणले आहे? तुमचा मागर् चुकला हणून असो िंकवा खलाशानंा ज्या आप ीना 
सागरावर नेहमीच त ड ाव ेलागते त्या वादळानी िपटाळ यामुळे असो, तु ही आमच्या नदीच्या पातर्ात 
वशे केला आहात आिण आता बदंराला लागला आहात ते हा आमचे आितथ्य वीकारण्यास आिण लॅिटन 
लोक कोण आहेत हे समजून घेण्यास अनमान करु नका. कारण ते सटॅनर्नचे संबिंधत आहेत आिण 
न्या यवतर्नाकिरता त्यानंा दंडकाचं्या बधंनाचंी आव यकता नसते; परंतु ते त्याचं्या वतःच्या सहजवृ ीनेच 
न्यायि य असून ते त्याचं्या पुरातन देवाचं्या थेची ित ा राखतात िशवाय ऑरनकॅन वृ मंडळी एक कथा 
सागंत असत ती मला मरते काल वाहाबरोबर ती कदािचत पुसट झाली असली तरी त्या कथेनुसार 
डाडर्नसने, जे हा ज्याला आता समॅॉथेर्स हणतात त्या थेर्िशअन समॅॉसची आिण ि िजअन इडाच्या 
छायेतील नगरीची दूरची सफर केली ते हा त्या सफरीस तो त्याचे घर असले या इ रु कनमधील 
कॉिरथस येथून इटलीच्या िकनाऱ्यावरूनच िनघाला होता. आता त्याचें तारकानंी चमकणाऱ्या नगरीतील 
आकाशाखाली वागत झाले असून तो तेथील सुवणर् ासादात आसनािधि त झाला आहे आिण त्याच्या 
वदेीमुळे देवताचं्या नामावलीत भर पडली आहे.” 

 
त्याचे बोलणे संपले आिण उ रादाखल त्याच्या पाठोपाठ इिलओिनअस असे हणाला, “हे राजा 

अतु य फॉनसपुतर्ा, आ ही तुझ्या भमूीकडे आलो ते लाटानंी लोटले हणून िंकवा का या वादळाने इकडे 
येणे भाग पाडले हणून न हे; कुणीही तारकेने िंकवा िकनाऱ्याने आ हाला चुकीच्या मागार्ला लावले नाही. 
सूयार्ने आप या दिक्षणेत आकाशीच्या दूरतम सीमेवरून आजवर पािहले या सवर् सा ाज्यापेंक्षा एकेकाळी 
बिल  असले या सा ाज्यातूंन, गृहहीन झाले या आमच्या मंडळीनी वचे्छेने आिण हेतुपुर सर या 
नगरीकडे वास केला आहे. आमच्या कुलाची थापना ज्युिपटरने केली आहे तो आमचा पूवर्ज असून 
आ हा डाडर्न पुरूषानंा त्याचा अिभमान आहे. आमचा राजा हा वतः ज्युिपटरच्या े  आ तापैंकी एक 
आहे, त्यानेच टर्ॉयच्या इनीआसनेच आ हाला तुझ्या ारी पाठिवले आहे. िन ुर िमसींनीतून उठलेले आिण 
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ज्याने इडाच्या सखल देशावरून सोसा ाने आकर्मण केले ते वादळ िकती भयंकर होते आिण दैवगतीने 
युरोप आिण आिशया या खंडाना एकतर् झुंजण्यास कसे भाग पाडले हे सवर् ुतच आहे. आमच्यापासून 
अिंतदूर, पथृ्वीच्या दुसऱ्या टोकाला िजथे सागराचे वाह पथृ्वीला वळसा घालून परत एकतर् िमळतात ितथे 
रहाणाऱ्या लोकानंा आिण त त सूयार्खाली पसरले या पंचखंडातील मध या, दूरवर पसरले या देशातील 
लोकानंाही ते माहीत आहे. त्या सवकष लयानंतर उदंड महासागरावंर संचार केलेले आ ही आमच्या 
कुलदैवताकंिरता एका लहानशा थानाचीच केवळ मागणी करीत आहोत; िजचा कुणालाही उपदर्व होणार 
नाही अशी एक िकनारप ी, आिण सवार्ंना उपभोगासाठी मुक्त ार असलेली हवा आिण पाणी एवढीच 
आमची न  मागणी आहे. आ ही तुझ्या राज्याला अ ित ा आणणार नाही. व तुतः तुझ्या लॅिटन कीतीर्त 
अिधक भरच पडेल. या इतक्या दयादर्र् कृतीिवषयी आमची कृत ता कधीही लु त होणार नाही. आिण 
टर्ोजनाचें खु या िद याने वागत के याचा इटॅिलअनानंा कधीही प ा ाप वाटणार नाही. हे मी 
इनीआसच्या दैवगतीची व ज्याच्या सामथ्यार्ची िचती नेहात िंकवा श  यु ात त्याची कसोटी घेतले या 
सवार्ंना आली आहे, त्या त्याच्या बळ दिक्षण बाहूची शपथ घेऊन सागंतो. अनेक रा टर्ानंी व अनेक वशंानी 
आमच्याशी नेहसंबधं थािपत करण्याचा यत्न केला आहे. व आमच्याशी एक होण्याची मनीषा बाळगली 
आहे. आ ही वतःहून वचे्छेने आमच्या हातानंी, शातंतेची िवनंती करणारी, लोकरोने बाधंलेली िशरोबधंने 
पुढे करीत आहोत, व आ ही िवनंतीचे श द उ ारीत तुझ्याकडे आलेलो आहोत हणून तू आमचा उपहास 
करू नकोस. देवाचं्या भिव यवाणीनेच आ हाला दुसऱ्या कोणत्याही न हे, तर तुझ्याच भमूीचा शोध घेण्याची 
आ ा केली व ती पाळावयास भाग पाडले; कारण याच भमूीत डाडर्नस जन्मला होता. आिण ॲपोलोने 
आप या अिनवायर् आ ेने एटर् कन टायबर आिण न्युिमकसच्या पिवतर् िनझर्र जलाकडे व याच भमूीकडे 
आ हाला पुन्हा परत बोलावनू घेतले आहे. िशवाय इनीआसने त्याच्या पूवीर्च्या दर् य भाडंारातून काही छोटे 
नजराणे पाठिवले आहेत. जळत्या टर्ॉयमधून वाचिवलेले ते मृत्त्यवशषे आहेत. वदेीवर म ाध्यर् दान 
करण्याचे त्याच्या िपत्याने अँकायसीझने, वापरलेले हे एक सुवणर्पातर् आहे, हा एक राजदंड आिण हा पिवतर् 
िकरीट आहे, आिण ही सवर् टर्ोजन गृिहणींनी कलाकुसरीने तयार केलेली, आिण जे हा ायम थेनुसार 
आप या एकतर् जमले या रा टर्समूहासाठी कायदे करीत असे ते हा पिरधान करीत असलेली ती व े 
आहेत.” 

 
इिलओिनअसचे हे भाषण ऐकत असताना लॅिटनस, ि थरपणे भमूीकडे पाहात होता आिण त्याच्या 

डो याचं्या िवचारगर् त हालचाली सोड या तर तो आप या आसनावर िन ल होता. तो वतः राजा 
अस यामुळे त्या जाभं या कलाकुसरीच्या व ाचंा आिण ायमच्या राजदंडाचाही त्याच्या मनावर त्याच्या 
कन्येच्या िववाहािवषयीच्या आिण िववाहसंबधंाच्या यगर्तेइतका पिरणाम झाला नाही. त्याच्या खोल 
अंतरंगात तो वृ  फॉनसच्या भिव यभािषताचा िवचार करीत होता, दैवाच्या अिभवचनानुसार परदेशीय 
कुलातून येणारा वर हणजे खरोखर इनीआसच असला पािहजे; त्याच्याबरोबर स ेमधे समािधकारी 
होण्याकिरता ज्याला राज्यपदावर पाचारण करावे लागणार होते तो तोच असला पािहजे; ज्याचे पुतर्पौतर् 
परम तापी होणार होते आिण सवर्भमंूडल िंजकून आप या अंिकत करणार होते, तो हाच राजपुरुष असला 
पािहजे. आनंदाने त्याने लवकरच उ र िदले; “देवाच्या भिव यवाणीची त्यक्ष चीती पटून आप यापुढे हे 
नवीन कायर्के्षतर् खुले होत आहे; त्यातील कायर् देवानेच तडीस न्याव!े टर्ोजनहो, तुमची मनीषा पूणर् केली 
जाईल. तुमच्या नजराण्याचंा वीकार, मी तत्परतेने करीत आहे. जोवर लॅिटनस राजा आहे तोवर या संप  
भमूीच्या उत्प ाच्या बाबतीत तुमच्यापैकी कुणालाही काही कमी पडणार नाही; एवढेच न हे तर टर्ॉयच्या 
वैभवाची उणीवही तु हाला भासणार नाही. आमची एकच इच्छा आहे, आमच्या मतैर्ीची इनीआसला इतकी 
बल इच्छा असेल, आिण अितिथिमतर् हणून आमच्याशी एकजीव होण्याची आिण आमचे िमतर् हणवनू 
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घेण्याची इतकी घाई झाली असेल तर त्यानें वतः जातीने यावे, आपण आताच िमतर् झालो आहोत. आिण 
हणून आ हाला समोरासमोर भेटण्याचे त्याला भय वाटू नये. माझ्यापुरते हणाल तर, तुमच्या 
राजपुतर्ाबरोबर ह तादंोलन के यािशवाय हा यवहार पूणर् होणार नाही. तू ही माझे उ र हणून आता 
माझा परतीचा िनरोप घेऊन त्याच्याकडे जा. माझी एक कन्या आहे. िजचा िववाह माझ्या वशंाच्या 
कोणत्याही पुरुषाशी लावण्यास मला अनुमती नाही, माझ्या िपत्याच्या अनेक भिव यवचनानी आिण अनेक 
दैवी िचन्हानंीच त्याला ितबधं केला आहे. या सवार्नी असे वतर्िवले आहे की िववाहाने ितचा ज्याचं्याशी 
संबधं जोडला जाणार आहे ते लोक परदेशातून येणार आहेत. लॅिशॲमच्या भिवत यात हे असे िविहत 
केलेले आहे. हे नवीन आ त त्याचं्या बीजाचा आमच्या बीजाशी संकर करणार आहेत आिण आमच्या 
कुलाची कीतीर् तारकापंार उंचिवणार आहेत. माझी अंतः ेरणा सत्याचा अंदाज जवळजवळ अचूक करीत 
असेल तर, माझ्या इच्छे माणेही दैव इनीआसकडेच बोट दाखवीत आहे असा मला िव ास वाटतो.” 

 
या मनमोक या भाषणानंतर लॅिटन मुखाने उ म िनगा राखले या तीनश ेघो ाचं्या उंच छ पर 

असले या शाही अ शाळेतून काही घोडे िनवडले, आिण माना माणे त्येक टर्ोजनाकडे, जाभंळे भरजरी 
खोगीर घातलेला आिण छातीवरून सुवणार्चे उर ाण रूळणारा, अंगावरसु ा सोन्याचे िचलखत असलेला, 
आिण एकंदर सुवणार्च्या साजाच्या तोडीची, दातामंधे ते रगडीत असलेली लगामाची कडीही अ सल 
सुवणार्ची असलेला एकेक वगेवान घोडा त्विरत पाठिवण्याची त्याने आ ा केली. इनीआस ितथे उपि थत 
नस यामुळे, लॅिटनसने त्याच्याकडे पाठिवण्याकिरता एक रथाची व त्याला जोडण्यासाठी घो ाचं्या एका 
जोडीची िनवड केली. ते घोडे वगीर्य बीजाचे होते, आिण त्याचं्या नाकपु ातून येणाऱ्या ासातून ज्वाला 
बाहेर पडत असत; धूतर् िससीर्ने लबाडीने एका अनगड घोडीचा, आपला िपता सूयर् याच्या ं चोरले या 
अ ाशी केले या संकरापासून झाले या िम  अवलादीपासून जन्माला आलेली ही जोडी होती. 
इनीआसच्या माणसानंी घो ावंर वार होऊन, उ त म तकाने परतताना बरोबर नेलेले नजराणे आिण 
संदेश हे सवर् असे होते; तळावर परतताना शातंतेचा करारच ते घेऊन चालले होते. 

 
पण, पुढे पहा! ज्युिपटरची िंह  राणी, इनॅकसचे नगर, आरगॉस, येथून अंतिरक्ष मागार्ने परतत 

असताना, व आकाशातून दूर अंतरावर खाली पहात असताना ितला िसिसलीमधील पँिकनसपासून पुढेच 
आता आनंिदत झालेला इनीआस त्याच्या डाडर्न आरमारासिहत िदसला. टर्ोजन आतापासूनच त्याचं्या 
इमारतीच्या बाधंकामाला लागलेले आहेत, त्यानी आपली गलबते सोडली आहेत आिण ते िव तपणे 
भमूीवर वसाहत करीत आहेत असे ितला िदसले. ती  वेदनेने िव  होऊन ती ताठरली आिण मान उडवनू, 
अंतःकरणातून फुटले या श दाचं्या पुराच्या उमा याला ितने वाट िदली. “हे ितर कृत, अित ितर कृत 
टर्ोजन कुल आिण माझ्या वतःच्या इच्छेला िवरोध करणारी त्याचंी ही ि िजअन िनयती! सायिजअनच्या 
मदैानावंर ते मृत्युमुखी पडण्याची काही आशा होती काय? त्यानंा पकडणारा सापळा िमटला ते हा ते आतच 
राहू शकले असते तर? अग्नीज्वालानंी गर्ासलेले टर्ॉयसु ा टर्ोजनानंा जाळू शकले असते काय? पण नाही! 
रणधुमाळीतून, अग्नी लयातून सरळ त्यानंी मागर् काढला. मग अखेर माझी दैवी शक्ती संपली, आिण 
अगदी जमीनदो त झाली, िंकवा माझी ेषलालसा मनसोक्त पुरी झाली आिण मी शातं झाले आहे असे मी 
मानायला हव ेका? टर्ेाजन घराबाहेर फेकले गेले, ते हा तर सागराच्या लाटावंर माझ्या कर्ोधासह त्याचंा 
पाठपुरावा मी माझा अिभमान सोडून केला; या क्षदुर् भमूीहीनानंा त्याचं्या सागर मंतीत पदोपदी ठोकर 
ायला मी होतेच! आकाश आिण सागराची सवर् शक्ती या टर्ोजनावंर खचर् केली होती! परंतु िसिर्टस िंकवा 
सीला िंकवा ग हरे असले या कॅिरि डजचा मला काय उपयोग झाला? आता माझी मुळीही िक्षती न 
बाळगणाऱ्या, व सागराच्या भयाच्याही पार झाले या या टर्ोजनाचंी मातर् इच्छापूतीर् होत आहे! आिण त्यानंा 
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टायबरच्या िकनाऱ्यावर आसरा िमळत आहे. मासर्ला मातर् लॅिपथ्साचंा राक्षसी वश न  करण्याची स ा 
होती. साक्षात देविपत्याने डायनाच्या कर्ोधाला ाचीन कॉिलडॉनही बळी िदले. लॅिपथ्सानंी िंकवा 
कॉिलडॉनने असे कोणते महापाप केले होते की ज्यामुळे त्याना हे घोर दुदव भोगाव ेलागले? पण इकडे मी, 
ज्युिपटरची महारा ी, माझ्या अपयशात कोणत्याही मानखंडनेपासून माघार न घेण्यास वतःला भाग 
पाडूनही, कोणताही मागर् अवलंिबण्याचे न सोडताही, मी परािजत हाव ेआिण तेही इनीआसकडून! ठीक 
आहे! माझी वतःची दैवीशक्ती जर इतकी क्षदुर् असेल तर दुसऱ्या कोणत्याही, कुठ याही शक्तीचे सहा य 
मागण्यास अनमान करणारी मी नाही, देवाचंी इच्छा मी बदलू शकत नसेन तर मी नरकाच्या शक्ती 
मोक या सोडीन. अिनवायर् दैवगतीमुळे मी इनीआसला त्याच्या लॅिशॲमधील िंसहासनापासून, आिण 
लॅि हिनयाशी िववाह करण्यापासून रोखू शकणार नाही हे मला मान्य आहे. तरीही मी त्या कायर्गतीला 
िवलंब करू शकते आिण या इतक्या महत्वाच्या घटना पुढे ढकलू शकते; हो! दोन्ही राजाचं्या रा टर्ाचंी मुळे 
उखडून टाकू शकते. वधुिपता आिण ितचा वामी एक होण्यापूवीर् ही िंकमत त्यानंा त्याचं्या जाजनाचं्या 
रक्तात ावी लागेल. मुली, रक्त हाच तुझा हंुडा होणार आहे,–रक्त, टर्ोजन आिण रूटुिलअन रक्त. तुझी 
िववाह वािमनी होण्याकिरता यु देवता तुझी तीक्षा करीत आहे. एक ा हेक्यबूाच्या व नात काही ितच्या 
पोटी अग्नीगोल आला, आिण ितने पुढे िववाह िवध्वसंाची आग पेटिवणाऱ्या पुतर्ाला जन्म िदला, असे नाही. 
नाही! हीनसचा वतःचा पुतर्संभवही असाच आहे. ितने दुसऱ्या पॅिरसला आिण पुनः कटत असले या 
टर्ॅायच्या संरक्षण सामथ्यार्च्या मृत्यचू्या दुसऱ्या रुपाला जन्म िदला आहे.” 

 
असे बोलून ती भयावह देवता खाली भलूोकावर झेपावली. िजथे त्या कराल भिगनींचा वास आहे 

त्या नरकाच्या अंधःकारातून ितने दुःखिनमार्ती अँलेक्टोला पाचारण केले. ॲलेक्टोला यु ातील भीषण 
कृत्ये, उफाळून येणारा कर्ोध िव ासघात आिण त्याच्या सवर् अपायासंिहत कलह, या िवषयी अपार ीती 
आहे. ती एक राक्षसी असून, ती धारण करीत असले या मुदर्ा इतक्या िविवध आहेत, ितची रूपे इतकी 
भयंकारी आहेत, आित ितच्या डोक्यापासून इतके अगिणत कृ णसपर् उगवतात की त्यक्ष ितचा वतःचा 
िपता आिण ितच्या टाटर्िरअन बिहणीसु ा ितचा ितर कार करतात, जूनो आता ॲलेक्टोशी बोलली आिण 
आप या श दानंी ितने आपला ेष अिधकच ती  केला. 

 
“मुली! अंधःकाराच्या कन्ये, माझे एक काम कर, आिण तुला मनापासून आवडणाऱ्या कायार्त तुझे 

सहा य देऊन, माझी आराधना आिण माझी कीतीर् यानंा होणाऱ्या हानीपासून आिण अ ित ेपासून 
वाचिवण्याकिरता आिण इनीआसच्या माणसाला लॅिटनसला आंतरिववाहाला वृ  करणे अशक्य हाव,े 
िंकवा इटलीच्या देशाला उपदर्व देणे अशक्य हाव ेयाकिरता तुझे यत्न कारणी लाव. ेमाने एकजीव 
झाले या भावानंाही श े उपसून एकमेकािवरू  कसे उठवाव े हे तुला चागंलेच माहीत आहे. तू 
ेषाच्यायोगे घरे उध्व त करू शकतेस, अिर े आिण मृत्यचूा अग्नी लय त्याचं्या चार िंभतीत आणतेस. 
उपदर्वाचे सह ावधी कार, सह ावधी हानी करण्याचे कपटी मागर् तुला अवगत आहेत. तुझ्या सुपीक 
मदूला चालना दे. त्यानंी केलेला शातंता–करार उध्व त कर आिण पर पर कलहाच्या ारा यू ाची बीजे 
पेर. एकाच िन ासासरशी त्याचं्या पुरुषानंा श ाची गरज भासू दे. श ाची मागणी करु दे आिण श े परजू 
दे.” 

 
आपली गॉर्गॉन िवषे घेऊन ॲलेक्टो सरळ लॅिशॲममधील लॉरेन्टाईन स ािधशाच्या उ ुंग 

ासादाकडे गेली. आिण ितथे राणी आमाताच्या महालाच्या वशे ारात िनःश दपणे दबा धरून बसली. 
टर्ोजनाचं्या आगमनामुळे ीसहज यगर्तेने आिण टनर्सच्या िनयोिजत िववाहािवषयीच्या संतापाने आमाता 
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आधीच कमालीची अ व थ झाली होती. आप या पोलादी िन या केसातून एक सपर् उपसून त्या दु  देवतेने 
आमाताकडे िभरकािवला. आिण त्याच्या मंतर् भावाने ती अनावर िपसाट हावी आिण ितने उ या ासादात 
ग धळ उडवावा हणून त्या सपार्ला ितच्या उरात व नंतर दयाच्या तळात िव  केले. तो सपर् ितच्या 
व ातून आिण ितच्या िनतळ वक्षामंधून आत सरकला, त्याने ितच्याभोवती िवळखा घातला पण ितला त्याचा 
पशर् जाणवला नाही, आिण ितला नकळत त्याने ितच्यामधे िवषारी िन ास सोडले आिण ितला िपसाट 
बनिवले. तो राक्षसी सपर् ितच्या ग यातील सुवणार्चा िपळदार गोफ झाला; ितच्या लाबं िशरोबंधाची टोके 
झाला, ितच्या केसात गुंफला गेला, आिण ितच्या अवयवावंरून सळसळत गेला. नंतर त्या िवषदर् याचा 
भाव ितच्या त्वचेखाली िझरपू लागला आिण ितच्या जाणीवमेधे सावकाश पसरला आिण ितच्या 
अ थीभोवती अग्नीचे पेड गुंफू लागला; परंतु ितच्या उरातील काळजाने तो दाह पुरा ाशन करण्यापूवीर् ती 
अगदी मृदुल आवाजात, एखादी आई बोलते तशी, आप या कन्येकिरता व ितच्या िनयोिजत ि िजअन 
िववाहाकिरता अ ू ढाळीत बोलली. 

 
‘नाथ! लॅि हिनयाला वधु हणून टर्ोजनानंा, त्या गृहहीनानंा खरेच ायची आहे काय? तुमच्या 

मुलीिवषयी िंकवा तुमच्या वतःिवषयी तु हाला मुळीच दया नाही काय? आिण ितच्या आईब लही तु हाला 
काहीच वाटत नाही काय? पिह या उ र वाऱ्याबरोबरच हा दगलबाज सागरी लुटारू माझ्या मुलीला 
माझ्या पासून िहरावनू घेऊन खु या समुदर्ावर घेऊन जाईल आिण मला दुःखात लोटेल. पूवीर्सु ा 
ि िजयाच्या मढपाळाने लॅिसिडमॉनची मजीर् संपादन करून लेडाच्या हेलनला टर्ॉय भमूीच्या नगरातं असेच 
काढून नेले नाही काय? आिण तु ही जे वचन िदले होते त्याचे काय? तुमच्या वकीय जाजनािंवषयीच्या 
तुमच्या पूवीर्च्या अगत्याचे आिण तुमच्याच आ ताला, टनर्सला तु ही वारंवार िदले या वचनाचें काय झाले? 
लॅिटन समाजात िववाह करणारा हा वर जर कुठून परदेशातूनच येणारा आहे, हे जर अिनवायर् असेल आिण 
तुमचे िपता फॉनस याचं्या आ ेमुळे तु हाला त्यात काही पयार्य उरत नसेल तर माझ्यापुरते तरी तो माझा 
देश नाही, जो आप या स ेखाली नाही त्याला मी परका मानते, आिण मला वाटते या संकेताचा वतः 
देवानंा अिभ ेत असलेला अथर्ही हा असाच असावा. त्यािशवाय टनर्सच्या कुळाचे मूळ अगदी मागेपासून 
शोधायचे झाले तर इनॅकस आिण ॲिकिसअस हे त्याचे पूवर्ज आहेत आिण िमिसनी हीच त्याची मातृनगरी 
आहे.  

 
अशा तऱ्हेने िवनवणी करून लॅिटनसचे मन वळिवण्याचा ितने यत्न केला, परंतु यथर्. त्याच्या 

िवरोधामधे तो दृढ आहे हे ितला उमगले. आिण त्या सपार्चे िवष जसजसे ितच्या खोल अंतरात िझरपले 
आिण त्याच्या म लावणाऱ्या शवतीिनशी ितच्या सवर् शरीरात संचारले तसे त्या भयंकर िवष भावाची अरणी 
लागले या त्या अभागी ीचा वतःवरील ताबा सुटला. आिण आप या खेळात रमले या मुलानंी आप या 
दोरीच्या वटेो याच्या फटकाऱ्याने िफरायला लावलेला भोवरा जसा एखा ा मो ा िरत्या महालात 
िव तीणर् वतुर्ळातूंन िफरत राहतो, आिण नंतर ती मुले बािलश आ यार्ने त्या बॉक्स वृक्षाच्या लाकडाच्या 
िफरत्या भोवऱ्यावर ओणवतात आिण रंगून जाऊन एकटक पाहतात, आिण आप या फटकाऱ्यानंी त्याला 
नवनवीन गती देतात, तशी त्या भोवऱ्यासारखी बेभान होऊन अंधपणे ती सवर् नगरातून धावली. िपसाट 
झालेली ती राणीही तशीच, एखा ा बेभान भोवऱ्यासारखीच, नगरवासीयाचं्या अवहेलनायुक्त नजरापुंढून 
नगरीच्या र त्यातून धावत सुटली. बॅ सचा भाव आप यावर आहे असे भासवीत ती बाहेरील अरण्यातही 
धावत धावत गेली, आिण अिधक गंभीर, अिधक िपसाट पापकमर् करण्याचे ितने साहस केले. आिण तो 
िववाहिवधी टाळण्याकिरता व टर्ोजनानंा त्या िववाहापासून विंचत करण्याकिरता ितने आप या कन्येला 
पणार्च्छािदत पवर्तराजीत लपिवले. “हे बॅ स” ितने मो ाने धावा केला, आिण ती िंकचाळली. “ही 
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कुमारी िमळिवण्याची पातर्ता तुझ्यािशवाय दुसऱ्या कुणाचीही नाही. कारण ितने तुझ्या सन्मानाथर् मृदुल 
पणार्ंची डहाळी धारण केली आहे, आिण तुझ्याभोवती ती नाचत आहे, आिण ितच्या वाढणाऱ्या कंुतलाची 
एक बट तुला अपर्ण करीत आहे.” हे वृ  वगेाने पसरले, आिण त्येक मातेचे दय नवे वसित थान 
शोधण्याच्या िपसाट ईषने पेटले. उघ ा माना आिण वाऱ्यावर सोडले या केसानी त्यानी तात्काल आपली 
घरे सोडली. हिरणाची कातडी पिरधान केले या आिण दर्ाक्षवलेीच्या भा यासारख्या टोकदार का ा 
घेतले या इतर ि यानंी कंिपत जयघोषानंी आकाश भरून टाकले. त्याचं्यामधे आमाता होती; ितने पाईन 
लाकडाचा जळता पिलता क्षु धपणे उंच धरला होता आिण आपले लाल डोळे चौफेर िफरवीत ती ितची 
कन्या आिण टनर्स याचं्याकिरता िववाहगीते गात होती. अचानक ितने एखा ा पशू माणे गजर्ना केली, 
“लॅिशॲममधील मातानंो; ऐका! तु ही कुठेही असलात तरी त्येकीने माझे हणणे ऐकून घ्याव.े गरीब 
िबचाऱ्या आमातािवषयी तुमच्या एकिन  दयात अजूनही काही सहानुभतूी असेल िंकवा मातेच्या 
ह ािवषयी तु हाला अजून सदस िववकेबुध्दीची बोचणी असेल तर तुमच्या केसाभंोवतालचे बधं सोडा 
आिण माझ्याबरोबर या बेफाम िवधीत सामील हा!” 

 
ॲलेक्टोने ितला ेिरत के या माणे राणी एकदा एका तऱ्हेने तर नंतर दुसऱ्या तऱ्हेने वागू लागली, 

आिण बॅ सच्या भावाने ितने ितला िजथे फक्त पशूचं्या गुहा असतात त्या अरण्यात आिण ओसाड थानातं 
िपटाळले. िपसाटपणा बोकाळला आहे व ितने त्याला िदलेली धार पुरेशी आहे असे पाहून; लॅिटनसचे घर 
आिण योजना उधळून लावण्याचे कार थान आतापावतेो पूणर् केले या त्या कठोर देवतेने भडक माथ्याच्या 
रूटिलअन, टनर्सच्या तटबदंीयुक्त नगरीकडे आप या धुरकट पंखावरून याण केले. ही नगरी डॅनीने, 
ितला म  दिक्षण वाऱ्याने िकनाऱ्यावर लोट यानंतर, आरगॉसहून आले यानंा वसती करण्याकिरता 
बाधंली असे हणतात. आप या पूवर्जानंी फार पूवीर् त्या नगरीला आिर्डया हे नामािभधान िदले आिण ती 
अजूनही ते थोर नाव धारण करते, परंतु ितचे पूवीर्चे वैभव मातर् उरले नाही. या क्षणी इथे अंधारले या 
मध्यरातर्ीच्या समयी टनर्स उ ुंग ासादात गाढ झोपलेला होता. अँलेक्टोने आपले कुर् रूप आिण आप या 
अवयवाचंा िपसाट अवतार टाकला. ितने आपले रूप बदलेले आिण एका वृध्द ीचे रूप धारण केले; 
आप या मुखावर ितने िवरूप सुरकुत्या पाड या, शु  केस धारण केले, त्याभोवती िशरोबधं बाधंला, आिण 
नंकर ऑिल हची मंिजरी आप या केसात गुंफली. ती आता जूनोच्या मंिदराचे रक्षण करणारी जूनोची वृध्द 
सेिवका कॅिलबी झाली होती. आिण याच रूपात ती त्या तरूण राजपुतर्ासमोर आली हणाली; “टनर्स, तुझे 
सवर् यत्न यथर् आिण शून्य झालेले, आिण जो राजदंड ह ाने तुझाच आहे तो या बाहेरून इथे रहावयास 
आले या डाडर्न अनाहुताचं्या वाधीन केलेला तू िनि कर्यपणेच पाहणार आहेस काय? राजा, तुझी वधू 
तुला देण्याचे नाकारतो आहे. जो हंुडा तू आप या रक्तसंबधंाने िमळिवला आहेत तो त्याने दुसऱ्याला िदला 
आहे, आिण िंसहासनाला वारस हणून एक परदेशी माणूस आणला आहे. ठीक आहे, तू तुझ्या मागार्ने जात 
रहा आिण िवनाकारण त्येक आप ीला सामोरा हो आिण तू घेतले या यातनाकिरता कुचे ेचा िवषय हो! 
ऊठ इ रूिरआच्या सेनेचा भेद कर आिण तू िंजकले या शातंतेने लॅिटनाचें संरक्षण कर! सटॅनर्ची कन्या सवर् 
शिक्तमान जुनो िहने वतः तू रातर्ीच्या सदय शातंतेत िनिदर् त असताना तुला हे प पणे सागंण्याची मला 
आ ा केली आहे. हणून ऊठ िंहमत धर! तुझी माणसे युध्दाला िसध्द कर आिण युध्दाकिरता वेशीतून बाहेर 
पड. तू त्याचंी रंगिवलेली गलबते जाळून टाक आिण त्याबंरोबरच आप या थोर नदींच्या बदंरात असले या 
त्या ि िजअन मुखाचंाही नाश कर. वगर् थ देवाचंी ही अत्यंत िनकडीची आ ा आहे. आिण जर राजा 
लॅिटनस वतः या िववाहाला मान्यता देत नसेल आिण तुझ्या मागण्या मान्य करीत नसेल तर त्यालाही 
याची काय िंकमत ावी लागेल ते कळू दे! आिण पिरणामी त्यालाही टनर्सच्या श  सामथ्यार्ची िचती येऊ 
दे!”  
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यावर आप यापरीने बोलण्याकिरता आिण ितच्या भािकताची टवाळी करण्याकिरता त्या तरूण 

राजपुतर्ाने आपले त ड उघडले : ‘तू समजतेस तसे ते आरमार टायबरच्या जलात आले हे वृ  माझ्या 
कानावर आले नाही असे नाही. मला घाबरिवण्याकिरता गंभीर भयकथा रचू नकोस आिण िशवाय जूनोही 
राजघराण्यातील आहे आिण ती मला िवसरणार नाही. परंतु तुझे सत्यधारणेच. काळ उलटून गेलेले 
जीणर्शीणर् वाधर्क्य तुला अकारण अ व थ आिण िंचतागर् त करीत आहे, आिण तू यु ात गुंतणाऱ्या राजाचंी 
भािकते करतेस ते हा का पिनक भयाने तुला चकिवलेले असते. देवाचंी मंिदरे आिण त्याचं्या मूतीर् याचें 
रक्षण करणे ही तुझी जबाबदारी आहे. युध्द पुकारणे आिण शातंता थािपत करणे हे पुरुषाकिरता आहे 
कारण ते त्याचें काम आहे. 

 
हे उ र झ ब यामुळे ॲलेक्टो भडकत्या कर्ोधाने पेटली. त्या रणचिंडकेचा फुत्कार अगिणत 

सपार्ंच्या मुखातूंन बाहेर पडत होता आिण त्याच्यापुढे कट झालेले ितचे भतूासारखे रूप इतके भयावह होते 
की ती बोलत असताच त्या तरूण राजपुतर्ाच्या शरीराला कंप सुटला, आिण त्याचे डोळे एकटक होऊन 
ताठरले. नंतर ितने आपली ज्वालाचें िकरण असलेली नजर त्याच्यावर रोखली, आिण तो अजूनही 
दोलायमान अव थेत असताना, व पुढे बोलण्याचा यत्न करीत असताना ितने त्याला मागे रेटले, आप या 
केसातील दोन सपर् ितने ताठ केले, त्याचंा चाबकू फटकावला आिण संत त ओठानंी ती पुनः हणाली. “मी 
कोण आहे ते पहा! सत्यधारणा करण्याच्या काळापलीकडे गेलेले माझे जीणर्शीणर् वाधर्क्य युध्दरत 
असले या राजाचंी भािकते वतर्िवताना का पिनक भयाने मला चकवीत असते काय! आता हे पहा. मी 
भयावह चिंडकाचं्या थानाकडून आले आहे. आिण माझ्या हाती युध्द आिण मृत्यु मी धारण करीत असते. 
“या वचनानी ितने त्या तरूण राजपुतर्ावर एक जळता पिलता फेकला, आिण ितने तो त्याच्या छातीवर 
रोवला. ितथे धुरकट ज्वालानंी धुमसत रािहला. 

 
बल भयाने टनर्सची िनदर्ा भगं झाली होती. त्याच्या सवार्ंगातून घाम फुटला आिण त्या धारानी 

त्याने त्याचे अवयव जणु हाडापयर्त िभजून गेले. िम  होऊन त्याने श ाकंिरता आरोळी ठोकली आिण 
त्याच्या िबछान्याजवळ आिण सवर् घरभर श े शोधण्यासाठी तो भटकला. श ाच्या रक्तिपपासू तृ णेने 
आिण यु ाच्या शािपत वडेाने त्याच्या मनात गदारोळ उठिवला होता; त्याहूनही, ज्या माणे खदखदणाऱ्या 
कािहलीखाली रचले या वाळलेला लाकडाचंा ढीग जळताना जे हा मो ाने तडतडतो, ते हा उकळणारे 
पाणी वर उसळते, उकळी अनावर होते, त्या पाण्याच्या अंतरंगातील उदेर्क वाफेतून फुटतो, काळी वाफ 
हवते वरपयत चढते आिण पाणीही फेसाळून वर येते आिण ओसंडू लागते तसा त्याचा कर्ोध अनावर झाला 
होता. 

 
हणून टनर्सने आप या तरूण िशलेदारानंा शातंतेचा भगं केला हणून राजा लॅिटनसवर चाल 

करून जाण्याची आ ा केली. त्यानें श ा ाचंी िस ता करण्याची आ ा केली व तो हणाला की आपण 
इटलीचे रक्षण केले पािहजे आिण शतर्लूा सीमेवरून मागे हाकलले पािहजे आिण त्याने असेही िनक्षनू 
सािंगतले की ज्यावळेी तो यु ात सामील होईल ते हा टर्ोजन आिण लॅिटन या दोघानंाही तु यबल असेल, 
अशा आ ा िद यानंतर त्याने देवानंा त्याची ित ा ऐकण्याकिरता पाचारण केले. आिण आता त्याचे 
रूटुिलअन अनुयायी यु ात पर परानंा उ ेजन देण्याची पधार् करू लागले. टनर्सने त्यानंा केलेले आ हान 
भावी होते. कारण काही लोक त्याच्या आकषर्ण यिक्तमत्वाने आिण त्याच्या यौवनाच्या जोमाने िंजकले 
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गेले होते तर काही त्याच्या राजघराण्यातील पूवर्जानंी, आिण इतर त्याचं्या शौयर्शाली दिक्षण बाहूच्या 
महा तापाने भािवत झाले होते. 

 
टनर्स अशा तऱ्हेने आप या रूटुिलअनाचें शूर साहसाला उ ुक्त करीत असता ॲलेक्टो आप या 

ि टिजअन पखंानंी टर्ोजनाचंा समाचार घेण्याकिरता दुर्तगतीने उ ाण करू लागली. आता ितने एक नवीन 
युिक्त योजली. ितने िजथे िकनाऱ्यावर देखणा आयुलस िंह  ापदे साप यात पकडीत होता आिण 
िशकारही करीत होता, त्या जागेची ितने टेहळणी केली. नरकलोकातील त्या चािंडकेने त्याच्या िशकारी 
कुत्र्यानंा एकदम िपसळािवले. एका काळिवटाच्या तुफान पाठलागावर िपटाळण्याकिरता ितने त्याचं्या 
नाकपु ानंा एक पिरिचत वास लावला. व त्यानंा एका काळिवटाच्या मागावर चटपटत्या पायानंी 
िपटाळले. गर्ामीण भागातील लोकानंा युध्दाकिंरता भडकवनू पुढच्या आप ींना आवाहन देणारे हे एक मुख्य 
कारण ठरले. कारण ते ज्याचा पाठलाग करीत होते तो काळवीट मोठी िंशगे असलेला एक अितदेखणा 
ाणी होता, आईच्या आचळापंासून सुटण्यापूवीर्च त्याला कळपातून काढून घेतले होते आिण आता टायरस 
आिण त्याच्या तरूण पुतर्ानंी त्याला लाडाने पाळले होते. टायरस हा एक मुख्य अिधकारी होता आिण 
राजाने कळप त्याच्यामागून जात असत आिण राजाच्या िव तृत शतेजिमनींचा तो िव ासू राखणदार होता. 
त्याचं्या बिहणीने, िसि हआन, त्याला आप या आ ा पाळण्यास िशकिवले होते, ती त्याची उत्कृ  िनगा 
राखीत असे. त्याच्या िंशगात पु पमाला गुंफून ती त्याला सजवीत असे. आिण तो वन्यपशु असूनही ती त्याचे 
अंग चोळूनमोळून त्याला वच्छ पाण्याने नान घालीत असे. तो पशु जरी इतका माणसाळला होता की तो 
ितला कुरवाळू देत असे आिण धन्याच्या मेजाजवळ िनत्य हजेरी लावीत असे तरी तो अरण्यात मुक्त संचार 
करीत असे आिण रातर्ी िकतीही उशीर झाला तरी त्याला पिरिचत असले या दाराचा मागर् तो अचूक शोधून 
आपण होऊन परत येत असे. 

 
या समयी आयुलस िशकार करीत असताना ताज्या मागावर असले या त्याच्या िशकारी कूत्र्यानंी 

एकटेच भटकत असताना, नदीच्या वाहाबरोबर तरणाऱ्या आिण त त उन्हापासून िकनाऱ्यावरील 
िहरवळीतील सावलीत आराम करणाऱ्या त्या काळिवटाचाच पाठलाग सुरू केला. या खास यशदायी 
ठरणाऱ्या िशकारीने उ ेिजत झालेला आयुलसही त्या पाठलागात सामील झाला. आपले धनु य वाकवनू 
त्याने एक अणकुचीदार बाण त्याच्यावर रोखला. कुणा देवतेच्या ेरणेने त्याच्या हाताचंा नेम चुकला नाही 
आिण मोठा फुत्कार करूण तो बाण वगेाने त्या काळिवटाच्या पोटातून आिण कुशीतून आरपार गेला. िवध्द 
झालेला तो चतु पाद त्याच्या पिरिचत घराकडे त्विरत धावत सुटला आिण खुरडत िव हळत त्याच्या 
गो ात िशरला. रक्ताने त्याचे सवार्ंग डागळले होते; आिण जणूकाही सहा याची याचना करीत त्याने 
आप या आकर्ोशाने, िवनवणीने सबंध घर दुमदुमवुन टाकले. त्या मुलाचंी बहीण िसि हआच थम मदत 
िमळवण्याच्या कामाला लागली. हात दंडावर आपटीत ितने मदतीकिरता ओरड केली व काटक 
गर्ाम थानंा एकतर् केले, ते आ यर्कारक त्वरेने आले कारण ती अितकुर्  चिंडका तेथे वनातच गुपचूप लपून 
बसली होती. त्याचं्यापैकी एकाजवळ लाकडाची कोळपलेली टोकदार मेख होती, दुसऱ्याच्या हातात जाड 
गाठी असलेला दंडुका होता, कारण कर्ोधाने सरसावले या हातात सापडणारी पिहली व तू श  बनत 
होती. आिण टायरसने आप या सरंजामी नोकरानंा बाहेर काढले. तो त्यावळेी एक ओक वृक्ष फोडून त्याचे 
चार भाग करीत होता; आिण त्याने नुकत्याच पाचरी ठोक या होत्या. अनावर कर्ोधाने जोरजोराने ास घेत 
एक कुऱ्हाड उचलली. 
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हे एवढे साध यानंतर, ितच्या मोक्याच्या जागेवरून अिधक अपाय करण्याचा क्षण हेरून त्या िनदर्य 
चिंडकेने तबे याच्या वरच्या टोकाला उडत जाऊन िख ारे राखणाराना बोलावण्याचे िंशग वाजिवले. ितने 
आप या वकर् िंशगावर आपला नरकलोकीचा घोर आवाज लावला; तात्काल सवर् वन त्या दणक्याने 
थरथरले आिण अरण्यभाग खोलवर पुनःपुनः दुमदुमला. अित दूर डायनाच्या सरोवराने तो आवाज ऐकला; 
गंधकाच्या पाण्याने पाढंरी झाले या नार नदीने आिण हेलाईन सरोवराच्या झऱ्यानंी तो आवाज ऐकला; 
आिण भयकंिपत झाले या मातानंी आप या पुतर्ानंा वक्षाशी कवळले. त्या इशाऱ्याने त्या, िचकाटीने कायार्चा 
पाठपुरावा करणाऱ्या गर्ामजनानंा दचकून भराभर हालचाल करायला लावले. त्या अिर सूचक 
रणिंशगाच्या जरबेच्या इशाऱ्याबरोबर येता येता श े उपसून ते लोक सगळीकडून एकदम गोळा झाले. 
दुसरीकडे टर्ोजनानंी आपला तळ खुला केला आिण यो याचंा एक ल ढाच ॲ कॅिनअसच्या सहा याकिरता 
बाहेर काढला. सवार्नी यु ाकिरता आप या सेनेची रचना केली. आता ही शतेकऱ्याचं्या संघषार्तील कठीण 
दंडुके िंकवा जाळून टोकदार केले या मेखाचंी बाब रािहली न हती. आता ते िनणर्य मागत होते, दुधारी 
ख गाच्या सहा याने यु ाचे जणू उभे पीक फार दूरवर पसरले होते आिण परजले या लवलवत्या 
पोलादाने ते लोखंडासारखे करडे िदसत होते. ज्या माणे वाऱ्याच्या पिह या झुळकीने लाटा चमकतात, 
आिण हळूहळू सागर उफाळून उंच लाटा उठवीत, त्याच्या सवर् खोल गभार्तून उस या मारीत आकाशापयर्त 
झेपावतो त्या माणे ाँझच्या िचलखतावंरून सूयर् काश पराविर्तत होऊन का या मेघाचं्या पा र्भमूीवर उंच 
उंच चमकत चमकत जात होता. 

 
थो ाच वळेात पुढच्या रागेंत खडा असलेला तरूण आ मो, टायरसचा ज्ये  पुतर्, घ घावत 

आले या एका बाणाने भमूीवर कोसळला. भेद करणारा बाण त्याच्या कंठाखाली रुतून बसला, त्याच्या 
आवाजाचा आिण सनाचा िनरंुद आदर्र् मागर् रक्ताच्या वाहाने घुसमटून गेला. त्याच्या भोवती अनेक यो े 
पडले, त्यामध्ये शातंतेकिरता मध्य थी करण्याचा यत्न करीत असताना मारला गेलेला वय कर 
गिॅलससही होता, जुन्या काळी तो सवर् इटॅिलअनामंध्ये सवार्िधक काटेकोर साित्वकवृ ीचा होता आिण 
त्याचं्यातील सवार्त संप  जमीनदार होता. कारण त्याच्या घराकडे रोज परत हाकून आणण्यात येणारे 
केकाटणाऱ्या मढराचें पाच कळप होते आिण िखलाराचेंही पाच कळप होते, आिण त्याचंी भमूी नागंरणारे 
शभंर नागंर होते. 

 
त्या देशात घडत असले या घटना या अशा होत्या, आिण मासर्ला कोणत्याच बाजूिवषयी अगत्य 

न हते. मध्यंतरी िजच्या हाती ितने जूनोला आ ािसलेले यश होते,–कारण या यु ात ितनेच थम हाराने 
पिहले रक्त साडंले होते. आिण यु ाच्या पिह याच चकमकीत बरेच मृत्यु घडवीत आणले होते,–त्या 
चिंडका ॲलेक्टोने पि म भमूीचा त्याग केला. आिण ितने आकाशीच्या हवतूेन मण केले आिण ती 
िवजयाच्या दपार्ने जूनोला हणाली, “पहा, तुला घडायला हवा असलेला कलह पेटला आहे; आिण 
यु ामधील भीषण कृत्त्यानंी त्यावर प े  िश ामोतर्ब केले आहे. तुला आता त्यानंा मतैर्ीने एकतर् आणून, 
शातंतेला अनुकूल करता येईल का पहा! आताच मी टर्ोजनावंर इटॅिलअन रुिधराचा अिभषेक केला आहे. 
परंतु मला जर तुझ्या संमतीचे अिभवचन असेल तर मी याहूनही पु कळच अिधक काहीतरी साध्य करीन; मी 
वदंता पसरवीन आिण अशा तऱ्हेने आजूबाजूच्या नगरानंासु ा, मासर्च्या माथेिफरू यु ालालसेने त्याचें 
अंतःकरण भडकवनू यु ात गुंतवीन आिण या देशातील त्येक भागातून कुमक घेऊन त्याना चाल करून 
यावयास लावीन. आिण या माणे या सवर् देशावर रणधुमाळी पसरवीन.” नंतर जूनोने आपले उ र िदले : 
“घबराट आिण िव ासघात पुरेसे आहेत. यु हेतु थािपत झाले आहेत आिण हातघाईचा सश तर् संघषर् 
चालू आहे. योगायोगाने त्यानी थम श े हाती घेतली आिण आता नवीन साडंले या रक्ताने त्याचंी श े 
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डागाळली आहेत. हीनसचा शसंनीय पुतर् आिण राजा लॅिटनस हे जो िववाह साजरा करणार आहेत 
त्यातील िववाहिवधी व िववाहसमारंभ असेच रक्तलािंछत असू देत. परंतु उ तम ऑिल पसवर अिधस ा 
असले या, सवर्के्ष  िपत्याला तुझ्यासारखीने आकाशाखालील उ  वातावरणात अित वैरपणे संचार करणे 
मंजूर असणार नाही. तू आता परत िफर. अिधक हानी करण्याचा योग आलाच तर मी वतःच सवर् काही 
पार पाडीन.” सटॅनर्च्या कन्येने ितला उ ेशून योजलेले श द असे होते. ितच्या सपार्च्या फुत्काराने 
घ घावणारे आपले पखं त्या चिंडकेने पसरले आिण उंच आकाश मागे टाकून ती कोकायसटजवळील 
आप या िनवासाच्या मागार्ला लागली. इटलीच्या मध्यावर उंच पवर्ताचं्या पायथ्याशी एक सुपिरिचत आिण 
अनेक देशातंील कथामंध्ये उ ेिखलेले एक थळ आहे. ते थळ हणजे ॲ पसनॅ्कटसची िंखड. ती 
घनदाट प वानंी अंधारलेली असून वनराई असलेले कडे ितच्या दोन्ही बाजंूना अगदी लागून आहेत; 
मध्यभागी एक कोसळणारा पात गरगरणाऱ्या फेसाचा तुरा धारण करून खडकामंधे गजर्त असतो. ितथे 
एक भयावह ग हर िदसते; त्यातून बाहेर पडण्याच्या वाटा िनदर्य युटोच्या िन ासमागार्सारख्या आहेत. 
तसेच तेथे एक िवकर्ाळ पोकळी आहे; ितच्या दुगधी जब ातून ॲकटॉन बाहेर पडते. त्या जब ात त्या 
चिंडकेने आप या गहर्णीय सामथ्यार्सह उडी घेतली, आिण पथृ्वी आिण आकाशाला आप या 
अि तत्वापासून मुक्त केले. 

 
त्या सुमारास सटॅनर्च्या कन्येने रा ीच्या अिधकारात यु ावरून शवेटचा हात िफरवला. ते सवर् 

िख ारे राखणारे मृतानंा–िकशोर आ मो आिण चेहरा िवदुर्प झालेला गिॅलसस याचंी ेते घेऊन, यु भमूी 
सोडून मो ा संख्येने नगरीत गदीर् करून आले; ते देवाचंी ाथर्ना करीत होते. आिण लॅिटनसला गाऱ्हाणे 
घालीत होते. टनर्स तेथे होता आिण या हत्येचा त्वषेपूणर् िधःकार कळसाला पोहोचला असताना, टर्ोजनानंा 
राजस ेत वाटेकरी होण्याकिरता पाचारण करण्यात आले होते, ि िजअन बीजाचा लॅिटन रक्ताशी संकर 
होणार असून, त्याला वतःला दारातून दूर लोटले जाणार आहे, अशा तकर्ारी करून त्याने उदेर्क ि गुिणत 
केला. नंतर बॅ सच्या म  भावाने ज्या ि याचं्या िपसाट झुंडी वाट नसले या घनदाट अरण्यात उधळत 
गे या होत्या, त्याचें आ त वकीय सवर् बाजंूनी जमले, आिण आमाताच्या थोर ित ेच्या आधारावर त्यानंी 
मासर्कडे दाद मागण्यासाठी अखंड ओरडा सुरू केला. कुणा दु शक्तीने दैवी सूचनेचा अ हेर करण्यास व 
देवाचं्या िनयतीबध्द इच्छेला िवरोध करण्यास वृ  केले या व आिधच दुदवाधीन झाले या या समगर् 
रा टर्ाने घातक युध्दाचा दुरागर्ह धरला. एकमेकाशंी पधार् करीत राजा लॅिटनसच्या ासादाभोवती त्यानंी 
गदीर् केली. िजथे चडं गजर्ना करणाऱ्या लाटा फुटतात, कपारी आिण समुदर्फेनाचा िशडकाव होत 
असले या खडकाचं्या रागंा भोवताली यथर् िंकचाळत असतात, अशा जागी ज्याच्या कुशीवर सागरी 
वन पती जोरात आपटून पुनः पाण्यात गरगरत िभरकावली जाते असा सागरातील एखादा खडक, 
भोवताली िकतीही लाटा िंकचाळत अस या तरी केवळ आप या चडंपणाने जसा खंबीर राहतो, तसा 
राजा लॅिटनस अढळ रािहला. परंतु घटना या माणे िनदर्य जूनोच्या इच्छेनुसार घडत गे यामुळे त्याचं्या या 
अिववेकी िनणर्यावर मात करण्याचा मागर् सापडत नसलेला वृध्द राजा केवळ असहा यपणे देवाचंा व न 
मानणाऱ्या वाऱ्याचंा धावाच केवळ दीघर्काळ करू शकत होता. ‘हाय’ दुभार्ग्या! दैवाने आप याला वादळ 
पाठीवर घेऊन सागरावर लोटले आहे! आपले गलबत मोडून तोडून टाकले आहे. माझ्या दीन जाजनहो, 
या देवािंवरूध्द वतर्नाचे ायि  तु हाला तुमच्या वतःच्या रक्ताने करावे लागणार आहे. अरेरे! टनर्स 
तुझ्या कृत्यातील माद तुला के हातरी भोवतील, त्याचंी िशक्षा तुला भोगावी लागेल, आिण शवेटी जे हा तू 
भक्तीने देवानंा नवस करू लागशील ते हा फार उशीर झालेला असेल. माझ्या पुरते हणाल तर आता 
िव ातंी घेण्यास मी मोकळा आहे. मातर् िव ातंी थानाच्या अगदी दारात असतानाच, अंत्यसं कारातून ा त 
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होणाऱ्या शातंीला मातर् मी विंचत होणार आहे.” तो अिधक काही बोलला नाही, परंतु त्याने वतःला 
ासादात क डून घतले आिण राज्याच्या सूतर्ाचंा त्याग केला. 

लॅिर्शअँममध्ये, या पि मभमूीत, एक पिवतर् था होती, अ बातील नगरे ती नेहमी पाळीत असत. 
आिण आजहीं जगातील सवर् े  रोम ती था पाळते. जे हा रोमन यु ारंभ करण्याकिरता मासर्ची आराधना 
करतात, मग ते यु  गेटी िहरकॅिनअन िवरुध्द िंकवा अरब रा टर्ािवरूध्द सवर् शक्ती एकवटून त्याचं्यावर 
संहाराचो आग पाखडण्याचे असो, िंकवा उषेच्या मागार्ने िंहदु थानला जाण्याकिरता वासाची िसध्दता 
करून पािर्थअनाकंडे आपले ध्वज परत करण्याचीं मागणी करायची असो– त्येक वळेी रोमन ही था 
पाळीत असतात. युध्दाची जुळी दोन दारे आहेत, लोक त्यानंा त्याच नावाने संबोिधतात–माणसाचं्या 
भीतीयुक्त आदराने व अदय मासर्च्या भयावह अि तत्वाने ती दारे पिवतर् झाली आहेत. ाँझच्या शभंर 
गजानंी व कठीण लोहाच्या िचरंतन शक्तीने ती दारे बदं केली आहेत, आिण त्याचं्या उंबर ावरून कधीही 
न हलणारा जेनस त्याचंी राखण करतो. जे हा नगरिपते युध्दाचा अिनवायर् िनणर्य घेतात ते हा ि राईन 
दरबारी झगा (टोगा) व गबॅाईन कमरप ा पिरधान केलेला व त्यामुळे मोठा उठून िदसणारा लोक ितिनधी 
वतः त्या दाराचें आडणे काढतो आिण त्याचें िबजागऱ्याचें खाबं कुरकुरतात, युध्दास सुरवात करण्याची 
घोषणा तोच करतो आिण नंतर उरलेले पुरुष मागून येतात, आिण ाँझच्या रणभेरी आपले िननाद हववेर 
सोडून आपली घोगऱ्या आवाजातली संमती कट करतात. 

 
याच िवधीनुसार इनीआस आिण त्याचं्या सैिनकािवरूध्द युध्दाचा पुकार करण्याची व ही भयंकर 

दारे उघडण्याची मागणी लॅिटनसकडे आता करण्यात आली होती. परंतु त्या वृध्द िपत्याला त्यानंा पशर्ही 
करवनेा. या ितर करणीय कतर् यापासुन िबचकून तो मागे सरला व दूर िनघून गेला आिण अंधारच्या छायेत 
तो नजरेआड झाला. नंतर देवाचंी सटॅिर्नअन रा ी वतः आकाशातून भमूीवर अवतीणर् झाली आिण ितने 
वतःच्या हाताने ती अडून बसलेली दारे आत ढकलली. िबजागऱ्याचे खाबं िफरले, आिण ितने लोखंडाने 
बिंद त केलेली ती यु ाची दारे सताड उघडून टाकली. 

 
आजवर कुठ याही भयाने िवचिलत न झालेली ती शातं भमूी– इटली– पेटून उठली. ितची काही 

माणसे ितच्या मदैानावंरून पायी चाल करून जाण्यास िस  झाली. काहंी धुळीच्या लोटातूंन उंच घो ावंर 
आरूढ होऊन िपसाटासारखे दौडले. सवर्च श ाकंिरता ओरडा करीत होते. काही उ म मेणाचा उपयोग 
करून ढालींना गुळगुळीत होईपयर्त घाशीत होते, भा याची फाळे चकचकीत करीत होते िंकवा धारेच्या 
दगडावर घासून परशूनंा धार लावीत होते. उत्साहाने त्यानंी आपली िनशाणे उभारली आिण तुतारीचे इशारे 
ऐकले. सामथ्यर्शाली ॲिटना, म  टायबर, आिर्डआ, कर् टुमेिरअम आिण उंच मनोरे असलेली ॲन्टेि न–
या पाच मो ा नगरीनी न या ऐरणी बसिव या आिण आपली श ागारे पुन्हा स  करण्यास ारंभ केला. 
त्यानंी संरक्षक िशर ाणे कोरुन घडिवली. ढालीच्या गुं ाभंोवती बसिवण्याकिरता वाळंुजाची कडी केली, 
दुसऱ्या कोणी ाँझची उर ाणे घडिवली, िंकवा कठीण चादंीचे ठोकून गुळगुळीत बाणाचे भाते घडिवले, 
िवळा आिण फाळ यावर असले या त्याचं्या ेने, व नागंरावरील त्याचं्या ेमाने आता याला जागा करून 
िदली होती. त्याचं्या िपत्याचंी ख गे त्यानंी भ ीत घालून पुनः घडिवली. रणभेरी आता दुमदुमू लाग या. 
यु ाचे परवलीचे श द घुमू लागले. थरथरत्या हातानंी िशर ाण पकडून एक माणूस घरातून बाहेर पळाला, 
दुसऱ्याने आप या िंखकाळणाऱ्या घो ाचं्या जोडीच्या पाठीवर रथाचे खोिगर चढवनू त्यानंा रथाला जंुपले 
व ढाल लटकावनू आिण सुवणार्चे तीन पदरी उर ाण चढवनू त्याने आपले भरवशाचे ख ग कमरपट् ात 
खोचले. 
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ितभादेवींनो, हेिलकॉन पुरे खुले त्यावळेी कोणते राजे यु ाकिरता एकतर् जमले, आिण 
रणागंणावर गदीर् करणाऱ्या कोणत्या कारच्या सेना त्येक राजाच्या पाठीमागे अनंत रागंातं उ या 
ठाक या, त्या अितपूवीर्च्या काळातही इटलीच्या संप  भमूीतून कोण पुरुष े  ललामभतू असे होते, आिण 
ितच्या शौयार्चे तेज कोणत्या श ातूंन कट झाले सागंण्याकिरता मला फूतीर् देण्याचा समय आला आहे. 
कारण तु ही देवाशं आहात आिण मरण शक्ती आिण कथनचातुयर् या शक्ती तुमच्या वाधीन आहेत; परंतु 
माझ्यापयर्त मातर् त्या महान कथेचा केवळ अितक्षीण ितध्वनीच पोहोचू शकला आहे. 

 
यु ात थम वशे करुन व आप या सेनेचे नेतृत्व करून पुढे चाल करून आलेला, देवाचंी 

मुलािहजा न करणारा, इ रुिरआच्या सीमेवरून आलेला अितकुर्  मेझेिन्टअस होता. त्याच्या बरोबरच 
स दयार्त केवळ िध पाड लॉरेन्टाईन टनर्सनेच मागे टाकलेला, त्याचा पुतर् लॉसस होता. घो ानंा 
वठणीवर आणणाऱ्या, िंह  ापदाशंी झुंज घेऊन त्यानंा िंजकणाऱ्या लॉससने एक सह  यो याचें नेतृत्व 
केले. ॲिगला नगरीतून त्याच्या मागून आले या यो याचें ते आगमन शवेटी यथर्च ठरले. आप या 
िपत्याच्या जुलुमाखाली त्याला ा त होऊ शकले त्याहून अिधकं सुख िमळण्याची त्याची खरे हणजे पातर्ता 
होती, मेझेिन्टअसहून अिधक चागंला िपता लाभण्याची त्याची योग्यता होती. 

 
त्याच्यानंतर हक्यूर्लीज िजतका सुंदर होता िततकाच सुंदर असलेला हक्युर्लीजचा एक पुतर् 

ॲ हेिन्टनस आला. त्याच्या घो ानंी िंजकले या िवजयी पामच्या फादंीने सुशोिभत केलेला रथ त्याने 
गवार्ने कुरणावरून हाकला; त्याने आप या िपत्याचे सन्मान िचन्ह, शभंर सपार्ंची भावळ असलेले हायडर्ाचे 
िचतर्, त्याच्या ढालीवर धारण केले होते. ॲ हेिन्टनसचा जन्म ॲ हन्टाईन पवर्तावरील वनात गु तपणे झाला 
होता, योिगनी ऱ्हीआ ही त्याची माता होती; गेिरऑनचा वध के यानंतर, टायिरिन्थअन हक्युर्लीजने 
िवजय ीच्या िदमाखात लारेन्टाईन कृषीभमूीत वशे केला आिण त्याच्या पॅिनश गाई इ रु कन नदीत 
डंुब या, ते हा या मत्यर् ीचा त्या देवाशी संयोग झाला. त्याच्या सैिनकानंी समराकरीता भाले आिण सरळ 
ख गे हाती धारण केली होती; परंतु ते वकर् आिसधारानी िंकवा सबेॅिलअन दाडंपट् ानेही लढत असत. 
त्याचंा मुख वतः ासादाकडे चालत आला. त्याने खां ावर बाधंलेले अज  िंसहाचे कातडे हेलकावत 
होते, त्यावरील भयंकर राठ केस िव कटलेले होते. ते कातडे त्याने डोक्यावर ओढले होते आिण िंसहाच्या 
जब ातील पाढंरे सुळे िवकट हा यात िवचकलेले होते; हक्यूर्लीजच्या या वषेात तो कूर्र िदसत होता. 

 
त्याच्यानंतर टायबरच्या िक याहून आलेले दोन भाऊ होते; ितसऱ्या भावावरून त्याचं्या देशातील 

लोकानंा टायबरटस हे नाव ा त झाले होते, त्या भावाचंी नावे कँिटलस आिण तापी कोरॅस अशी होती, ते 
तरुण होते आिण आगार्ई ह रक्ताचे होते. ते दोघे पुढच्या रागेंतून आघाडीवरून श ाचं्या वषार्वातून, पवर्त 
िशखरावरून, िहमाच्छािदत ऑिथर्स आिण होमोलीवरून दौडत खाली येणाऱ्या िव तृत अरण्ये ज्यानंा वाट 
करून देतात आिण वाळलेली का े काडक  मोडून ज्यानंा चालायला जागा करून देतात त्या मघाचें पुतर् 
सटॉरां माणे चाल करून येत असत. 
 

ज्याने ि ने टी नगराची थापना केली तो िसक्यलूसही त्यानंा येऊन िमळाला. त्याचा जन्म 
ह कनपासून झाला आहे असे ते हापासूनची त्येक िपढी मानीत आली आहे. शते जिमनीवरील गुराचं्या 
िख ारामध्ये, राजा होण्यासाठी हणून त्याचंा जन्म झाला; हे नवजात अभर्क शकेोटीतील अग्नीजवळ 
सापडले होते. त्याच्याबरोबर गर्ामजनाचंी चडं दले आली होती. त्यानंा दूर देशातून पाचारण केले होते. 
त्याचंी वसती ि ने टीच्या उंच भागात, गबॅी येथील जूनोच्या शते जिमनीवर, शीतल ॲिनओजवळ आिण 
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हिर्नकनच्या, झऱ्यानंी िभजिवले या सिच्छदर् खडकाचं्या देशात होती; त्याचं्याबरोबर ॲनॉग्नीआच्या संप  
भमूीतून िंकवा िपता ॲमसेॅनसच्या नदीतून जीवन ा त होणारे लोकही होते. त्या सवार्ंच्याच जवळ श े 
िंकवा खडखडाट करणाऱ्या ढाली िंकवा गडगडणारे रथ होते असे नाही. त्यातील बरेचसे गोफणीतून 
िशशाच्या कर ा गो याचंा वषार्व करीत; परंतु काही हातात भा याचं्या जो ा परजीत होते. लाडंग्याचं्या 
कात ाच्या तपकीरी टो या त्यानंी आप या म तकाचे रक्षण करण्याकिरता डोक्यासरशी घात या होत्या! 
डा या अनावृत पायाचे ठसे उठवीत ते चालत! उज या पायावर न कमावले या चाम ाची पादतर्ाणे 
घातलेली असत. 

 
त्याचवळेी साक्षात नेपच्यनूचा पुतर्, ज्याचा मृत्यु अग्नीने िंकवा श ाने होणार नाही असे देवाचें 

वरदान होते, त्या घो ानंा वठणीवर आणणाऱ्या मेसपॅसने पुनः ख ग धारण केले. यु ात चालून 
जाण्याचा दीघर्काळ सराव नसले या सुखासीन जीवनात संतोष मानणाऱ्या जमातींना त्याने श े धारण 
करावयास लावनू ते एकतर् केले. त्याचं्यापैकी काहीची वसती फेसे िनअमच्या अंतदुर्गार्त होती, िंकवा ते, 
मदैानात वसती करून रािहलेले फॅिल कन होते; दुसरे सॉरॅक्टीज पवर्ताच्या खडबडीत िशखराखाली, 
िसिमनस पवर्त आिण त्याच्या सरोवराजवळील लॅिविनअमच्या शतेजिमनींवर िंकवा कॅपेनाच्या पिवतर् 
कंुजातून राहणारे लोक होते. कुरणातून परतणारे िहमधवल हंस जसे मृदुल मेघातूंन जाताना, माना पुढे 
काढून आपले तालब  संगीत गातात, आिण त्याचं्या ध्वनीच्या आघाताने नदी आिण आिशयातील दलदल 
दूरवर घुमून उठतात त्या माने–ते लयब  तालात, त्याचं्या राजाच्या तुतीपर, कवायतीची गीते गात 
चाल करून जात. हे पुढे पुढे चाल करून जात असलेले असंख्य लोक हणजे खरोखर ाँझची िचलखते 
घातलेले लढाऊ सैन्य आहे असे कुणालाही वाटले नसते, परंतु ते खोल समुदर्ावरून भू देशाकडे येणारे, 
जोरदार आवाजाच्या, हवतूेन मण करणाऱ्या प याचें घनसदृश थव ेआहेत असे वाटले असते आिण या 
इकडे ाचीन सबॅाईन वशंाचा क्लॉसस हा एका सामथ्यर्शाली तुकडीला त्वरेने कूच करण्यासाठी हुकूम 
सोडीत होता. परंतु तो वतःच एखा ा बळ सेनेसारखा सामथ्यर्शाली होता. तो सवर् क्लॉिडअन 
टो याचं्या वशंाचा व क्लॉिडअन घराण्याचा पूवर्ज होता. रोममध्ये सबॅाईनानंा त्याचं्या वा ाचा अिधकार 
दान करण्यात आ यानंतर, सवर् लॅिटनममधे हा वशं पसरला. क्लॉससबरोबर फार चडं सेना आली; 
त्यापैकी काही पुरातन ि राईटस होते, काही ॲिमटनर्महून आले होते, इिरटम आिण िजथे ऑिल ह वृक्षाचंी 
लागवड होते त्या यु ू काहून सवर् सेना आली होती; त्याच माणे नॉमेन्टम नगरीत रहाणारे, हेिलनस 
सरोवराभोवतालच्या रोझीआ देशातून, टेिटर्काच्या सुरीसारख्या धारदार कडोकपारींतून, िंकवा 
कॅ पेिरयातील सेि हरस पवर्त देशातून फॉऱ्युलीतून आिण िहमेला नदीजवळील देशातून आलेले; टायबर 
आिण फेबिॅरसचे जल ाशन करणार; थंड नुिर्सयाहून पाठिवलेले आिण होटीचेसु ा सैन्य आिण लॅिटन 
लोक, आिण िशवाय ज्याचंी भमूी िवभागलेली आहे तेथून आिण अभागी नाम असले या ॲिलआने 
िभजिवले या देशातून लोक आलेले होते. ते िनदर्य मृगशीषर् नक्षतर् िहवा याच्या लाटाआंड लपलेले 
असताना िलिबआच्या धवल सागरावर उठणाऱ्या लाटाइंतके िंकवा जे हा िलिसआच्या िपव या पडले या 
शतेावंर िंकवा हमर्सच्या सखल देशावर न या तेजाने सूयर् तळपतो ते हा कोळपून िनघणाऱ्या मक्याच्या 
कणसाइंतके अगिणत होते. ढालींचा खणखणाट होत होता; आिण त्याचं्या पावलाचं्या आघाताने पथृ्वी 
भयभीत झाली होती. 

 
त्याचं्या नंतर आला हॅिलसस–ॲगमेमनॉनचा माणूस, आिण टर्ॉयच्या नावाचाही ेष करणारा शतर्ु; 

त्याने रथाला घोडे जंुपले आिण टनर्सच्या सहा याकिरता आप या एक सह  वािभमानी टो यानंा घेऊन 
त्वरेने कूच करीत िनघाला. त्याचं्यापैकी काही बँ सला अत्यंत फलदूर्प होणाऱ्या मिॅझक भमूीच्या कुदळीने 
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मशागत करीत असत. आणखी दुसऱ्यानंा ऑरन्कन े ींनी उंच पवर्त देशातून िंकवा जवळच्या 
िसिडिसिनअनाचं्या सखल भमूीतून पाठिवले होते; काही कॅलिसहुन आले होते; काही उथळ पातर् 
असले या हो टनर्स नदीजवळ राहत असत, त्या िशवाय अत्यंत कडवे असे सिॅटक्यलूाचे लोक होते आिण 
ऑ कनाचंीही एक तुकडी होती. फेकण्याची गोलाकार गदा हे त्याचें श  होते, या गदा लवचीक वा ानंी 
बाधंण्याची त्याचंी था होती. चाम ाच्या ढालींने त्याचं्या डा या हाताचे रक्षण होत असे; आिण 
हातघाईच्या लढाईत ते जंिबयाचंा उपयोग करीत. या कथेत इबलॅसचा उ ेख के यािशवाय चालणार 
नाही. असे हणतात की वय कर असलेला टेलॉन, कॅि ईमधील टेलीबीवर राज्य करीत असता, सेबेिथस 
या वनदेवतेला त्याच्यापासून एक पुतर् झाला. वारसा ह ाने ा त झाले या राज्याने त्याचे समाधान होत 
न हते, परंतु सानर्स नदी ज्या सखल देशावर जलिंसचन करते त्या सरॅॅि टअन टो याचं्या िव तृत 
भमूीवरही कबजा करण्याचा त्याचा कधीपासूनचा यत्न चालू होता; आिण रू ी, बटुॅलम, आिण 
सेलेग्नाच्या कृषी भमूीवर वसती असलेले, िंकवा िजथून सफरचदंाचं्या बागामंधून ॲबेलाची तटबदंी खाली 
डोकावते तेथील योध्देही इबॅलसला आप या स ेखाली आणावयाचे होते. आिण त्याने टयटूॉन माणे 
त्यानंाही बू रगँ फेकण्याचे िशक्षण िदले होते; बुचाच्या वृक्षाचं्या सालींची िशर ाणे त्यानी डोक्यावर घातली 
होती, आिण त्याचं्या ाँझने मढिवले या छो ा गोल ढाली आिण ाँझची ख गे झगमगत होती. 

 
पवर्त देशातील नेिर्सने, कथामंधून रणागंणावर भाग्यवान हणून िवख्यात असलेला राजपुतर् 

युफेन्स याला यु ावर पाठिवले होते. त्याचे िगरीजन इि क्युलन हे इतराहुंन मागासलेले रानटी ि थतीत 
होते; ते कठीण नापीक भमूीवर उपजीिवका करीत व अरण्यात िनत्य िशकार करीत. जिमनीची मशागत 
करतेवळेीही ते सश  असतात, आिण िनत्य नवी लूट करून ती घरी आणण्यात त्यानंा नेहमी आनंद वाटत 
असे. आिण लूटमारीच्या उत्प ावरच ते जगत असत. 

 
मरॅूि हअन जमातीचा एक पुरोहीतही आला होता. त्याने आप या िशर ाणावर बहरले या 

ऑिल ह पणार्चा तुरा खोवला होता. तो महान तापी अ ो होता, आिण त्याला राजा आिर्कपसने पाठिवले 
होते. तो त्याच्या संगीताने आिण ह त पशार्ने िवषारी सपार्ंवर व िवषारी िन ास टाकणाऱ्या जलसपार्ंवर, 
त्याचें कर्ोधदमन करून, त्याचं्यावर िनिदर् त करणारे िंसचनही करू शकत असे, आिण आप याकौश याने 
सपर्दंशावर उताराही देत असे. परंतु डाडर्न भा याचा घाव बरा करण्याइतके सामथ्यर् त्याच्या ठायी न हते, 
कारण मासर्च्या पवर्तावरून जिमिवले या िनदर्ा आणणाऱ्या वन पती व मंतरलेले ताईत त्याला वतःच्या 
जखमा बऱ्या करण्यासही उपयोगी पड या नाहीत. अंिगिशयाचा कंुज, व िनमर्ल जललहरी असले या 
युसाईन सरोवराने त्याच्याकिरता आकर्ोश केला आिण वच्छ जलाशयानंी शोक केला. 

 
िहपॉिलटसचा एक पुतर् ि हिर्बअसही मो ा थाटात यु ावर द डत आला. त्याची माता ॲिरिशआ 

िहने त्या गुणी पुतर्ाला पाठिवले होते. एजेिरयाच्या अरण्यात ितच्या सरोवराजवळील दलदलीच्या 
देशाजवळील अरण्यात, िजथे डायनाच्या वदेीवर केले या समृ  य यागाने ितची कृपा होत असे, ितथे 
त्याचे पालन झाले होते. अशी कथा सागंतात की सावतर् आईच्या कपटाने मृत्य ूपावलेला व उधळले या 
घो ाचं्या टापाखंाली िछ िविच्छ  झाले या िहपॉिलटसने आप या रक्ताने आप या िपत्याचे ऋण पूणर्पणे 
फेडले, नंतर तो आकाशाखालील वातावरणात तारकाचें पुनः दशर्न घेण्याकिरता ॲपोलोच्या औषधींनी व 
डायनाच्या ेमाने पुनः िजवतं झाला. परंतु मत्यर् मनु य पाताळलोकातील छायातूंन चैतन्यमय सूयर् काशात 
यावा हे त्या सवर्शिक्तमान िपत्याला रुचले नाही; त्याने त्या िनरामय करणाऱ्या औषधी िनमार्ण करणारा 
ॲपोलोचा पुतर् इ क्युलॅिपअस याला वतःच्या वजर्ाने टीक्सच्या जलात खाली फेकले. परंतु दयाळू 
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डायनाने िहपॉिलटसला सुरिक्षतपणे दूर एका घरात लपिवले; वनदेवता एजेिरयाच्या िनगेखाली ितच्या 
अरण्यात ितने त्याला बिंद त करून ठेवले होते; ितथेच इटलीच्या अरण्यात त्याला सवर् जीवन ि हिर्बअस 
या दुसऱ्या नावाने अ ातवासात एक ाने यतीत करायचे होते. आिण याचमुळे डायनाच्या पिवतर् वनात 
िंकवा ितच्या मंिदरात िंशगासारखे टणक खूर असले या घो ानंा वशे नाही. कारण समुदर्ातून वर 
आले या राक्षसास पाहून िबथरले या घो ानंीच तो रथ आिण त्यातील तरुण राजपुतर् यानंा 
समुदर्िकनाऱ्याजवळ भमूीवर पाडले होते. तरीही त्याचा पुतर् वतःचे तेज घोडे फेकीत सखल देशातून 
आपला रथ हाकारीत यु ावर आला होता. 

 
इतराहूंन एका पूणर् डोईने उंच असलेला उमदर्ा िदसणारा टनर्स वतःही श  धारण करून 

आघाडीवरील सैन्यातून इकडे ितकडे िफरत होता. त्याच्या उंच िशर ाणावर िपसाचंा ितहेरी तुरा 
खोवलेला होता, आिण त्यावर जब ातून एट्नाच्या ज्वालाचें िन ास टाकणारा िकमेरा होता. आिण 
रक्ताच्या पाटामंध्ये समराची ती ता जशी वाढे तसा तो अिधक मो ाने गज आिण त्याच्या ज्वालाचंा दाह 
अिधक खर होई. त्याच्या ढालीवर असले या इओच्या सुवणर् ितमेने त्याच्या चकचकीत ढालीला 
वैिश  ा त करून िदले होते; तीवर इओ गाईमध्ये रूपातंर झालेली दाखिवली होती. ितच्या अंगावर 
ताठ केस होते आिण ितने आपली िंशगे उगारली होती.– ते िचन्ह मोठे सूचक होते; ितच्या बरोबर इओच्या 
कौमायार्चे रक्षण करणारा आगर्स दाखिवला होता. आिण कौश याने घडिवले या चादंीच्या पातर्ातून आपली 
नदी ओतणारा िपता इनॅकस होता. टनर्सच्या मागून पायदळातील सैिनकाचंा लोट येत होता; त्याचं्या ढाली 
घेतले या रागंानंी सवर् रणमदैान यापले होते. ॲरगॉसची सेना, ऑरनकॅनचे दल, रूटुिलअन पुरातन 
िसकॅिनअस, यु ाथर् िश तीत चाललेले सकॅॅर्िनअन आिण रंगीत ढाली असलेले लॅिबकन; त्याचं्याबरोबर 
टायबरच्या व न्युिमकसच्या पिवतर् काठावंरील दऱ्यात शतेी करणारे, िंकवा रुटुिलअन टेक ात, 
सरसेईच्या भिूशरावर, ॲन्क्सरच्या ज्युिपटरची स ा असले या शतेवा ात व आनंिदत असले या 
फीरोिनयाच्या हिरत वनात शतेी करणारे लोक होते; आिण इतर सॅ ूराच्या का या दलदलीजवळ आिण 
िजथे थंड युफे स आपला मागर् खोल दऱ्यातून काढून शवेटी समुदर्ात लपून जाते ितथे वसती असलेले 
लोक होते. 

 
या सवार्ंसह कॅिमला आली. ती हॉि शअन वशंाची होती, ितने ाँझमधे झगझगणाऱ्या 

घोडे वाराच्या तुक ाचं्या एका मो ा िवभागाचे नेतृत्व केले. ती लढाऊवृ ीची होती. कुवारपणी ितच्या 
हाताला िमन हार्च्या चातीचा िंकवा कातले या लोकरीच्या टोपलीचा धागा कातण्याकिरता कधी पशर्ही 
झाला न हता व ितच्या हातानंा ते वळण कधीच लागले नाही, परंतु कुमारी असूनही ती घनघोर संगर्ामाला 
मातर् लढत देत असे आिण पायाच्या गतीत ती वाऱ्यालाही मागे टाकीत असे. उ या िपकावरून तो वगेाने 
अलगद धावली असती तर ितच्या पशार्ने नाजूक कणसानंाही कधी ध ा लागला नसता; िंकवा 
सागरावरील उफाळत्या लाटावंरून अगदी मधून ितने आपला मागर् आकर्िमला असता तर ितच्या गितमान 
पायाचे तळवे लाटाचं्या पृ भागाने एकदाही ओले झाले नसते. माता आिण युवकाचें थव ेघरातून आिण 
शतेातून बाहेर पडत असताना कौतुकाने, ितच्याकडे ती जात असताना पहात; राजशाही थाटात जाभं या 
व ाने ितचे िनतळ खादें कसे सजले आहेत, सोन्याच्या चापाने ितचे केस कसे जागच्या जागी बसिवले 
आहेत व ितने िलिसअन भाता कसा लटकिवला आहे आिण भा याचे फाळ बसिवलेला मढपाळाचंा मटर्लचा 
दंड कसा धारण केला आहे हे आ यार्ने आ वासून ते पहात होते. 
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सगर् आठवा 
 

भावी रोम नगराची जागा 
 
टनर्सने लॉरेन्टाईन अंतदंुगार्वर युध्दाचे िनशाण फडकवले, त्याच्या घो ानंा चेव आणला आिण 

आप या श ाचंा खणखणाट केला, रणभेरींचा ककर् श वर दणकून उठला. मनाचा सारा तोल एकदम 
सुटून सगळे लॅिशॲम सश  ितकाराच्या वडेाने पछाडले होते; तरुण माणसे रक्त साडंण्यासाठी 
बेभानपणे िपसाट झाली. त्याचें मुख, मेसपॅस, युफेन्स आिण देवाचंा उपहास करणारा मेझेिन्टअस यानंी 
बऱ्याच मो ा भागातील शतेकऱ्याचं्या िपकाचंी पार सगळी कापणी करूण पिह या थम आपली खंडणी 
वसूल कली. वने्युलसला तर मदतीकिरता डायोिमडीच्या नगरीलासुध्दा पाठिवले होते. टर्ोजनानंी 
आतापासूनच लॅिशॲममध्ये कसा िशरकाव करून घेतला आहे, आपली जुन्या घरातील परािजत दैवते 
घेऊन इनीआस समुदर्ावरून येऊन, या देशाचा आपण राजा हाव,े असा दैवी आदेश आहे असा दावा करीत 
आहे, असंख्य माणसे कशी या डाडर्न राजपुतर्ाला येऊन िमळाली आहेत व त्याच्या नावाला सवर् 
लॅिशॲममध्ये दूरवर कीतीर् कशी ा त होत आहे हे प  करून सागंण्याचे कायर् त्याच्याकडे होते. या 
राजपुतर्ाने केले या या पिह या हालचालीचा हेतू नेमका काय होता िंकवा दैवाने त्याला साथ िदली तर या 
युध्दाचा कोणता पिरपाक त्याला अपेिक्षत होता हे राजा टनर्स िंकवा राजा लॅिटनसहूनही डायोिमडीला 
अिधक वच्छपणे कळत होते. 

 
लॅिशॲममध्ये घटना या माणे घडत होत्या. आिण लँओिमडॉनच्या कुलातील हा वीरपुरुष जे घडत 

होते ते पाहून िंचतेच्या खवळणाऱ्या लाटावंर फेकला गेला होता. एखा ा पातर्ात खळखळणाऱ्या, 
सूयर् काशाने उजळले या िंकवा चन्दर्िकरणाचे आप या पृ ावरून परावतर्न करणाऱ्या पाण्यावर पडलेला 
थरथरता काश जसा सवर्तर् चचंलपणे िफरतो, आिण शवेटी वर हवते झेपावतो आिण डोक्यावरील 
तक्तपोशीतील चौकटींवर पडतो त्या माणे त्याचे मन सारखे सवर् बाजंूनी तडफडत होते; आप या सवर् 
सम याचंा उलगडा करण्यात सहा यभतू होतील अशा िनरिनरा या दृ ीकोनाचंा तो घाईघाईने शोध घेत 
होता. तो रातर्ीचा समय होता, आिण सवर् भलूोकावर िशणलेले जीव, आकाशगमन करणाऱ्या प याचं्या 
जमाती आिण शतेातील जनावरे गाढ िनदेर्च्या आधीन झाली होती. त्याचवळेी यु ाच्या भीषणतेने अंतःकरण 
िवकल झालेला टर्ॉय मुख इनीआस आभाळाखालच्या थंड काशात नदीिकनाऱ्यावर िवसावला आिण रातर्ी 
खूप उिशरा त्याने आपला देह िव ातंीच्या वाधीन होऊ िदला. आिण त्या थलाचा देव त्याच्या सुखद व 
पॉपलर पणार्ंनी आच्छािदत अशा वाहातून वर आलेला पुरातन टायबर वतः त्याच्या पुढे कट झाला. 
तलम धाग्याचे करडे व  त्याने पिरधान केले होते, आिण कसात वळूेची यामल पाने माळली होती. नंतर 
तो इनीआसशी बोलला आिण आप या श दानंी त्याच्या सवर् िंचताचंा त्याने पिरहार केला. ‘हे देवकुलोत्प ा, 
तू टर्ॉयनगरी शतर्चू्या हातून पुनः आमच्याकडे परत आणीत आहेस. आिण ितच्या रक्षणाचे केन्दर् थान 
िचरंतन राखणार आहेत. लॉरन्टाईन भमूी आिण लॅिटन जमीन तुझी दीघर्काल तीक्षा करीत आहेत. तुझे 
घर इथे िनि त होणार आहे आिण कुलदैवताचें अंितम थानही इथेच आहे. पाऊल मागे घेऊ नको. 
यु ाच्या धमक्यानंी घाबरू नको. कारण देवाचंा कोप आिण त्याचें दु  वैर आता संपले आहे. आिण हे 
सगळे तुझ्या िनदेर्ने िनिर्मलेले कि पत व न आहे, असे तुला वाटू नये हणून हे एक िचन्ह दाखवीत आहे. 
समुदर् िकनाऱ्यावर सदापणीर् ओक वृक्षाच्या तळाशी पसरलेली एक चडं शु  वराही, नुकत्याच जन्म 
िदले या तीस िपलासंह तुला आढळेल. ितच्या सारखीच सवर् पाढंरी असलेली ती िपले ितच्या आचळानंा 
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लुचलेली असतील. हीच जागा तुझ्या नगराचे थान असेल, आिण ितथेच तुला तुझ्या क ापंासून िनि त 
िव ातंी लाभेल. आतापासून तीस वषार्ंच्या कालचकर् मणानतंर ॲ केिनअस अ बा हे ख्यात नाव 
असले या नगरीची थापना करील. माझे भािकत खोटे ठरणार नाही. आता लक्षपूवर्क ऐक; कारण 
तुझ्यापुढे असले या सम याचं्या गुंत्यातून तू यश वीपणे कसा मागर् काढावास त्याचे उपाय मी तुला 
थोडक्यात प  करणार आहे. इथे या देशात पॅलस पासून चालत आले या कुलातील आकिडअन 
रहातात. राजा इ हॅन्डरचे साथी हणून त्यानंी त्याचा आिण त्याच्या ध्वजाचा आश्रय घेतला आहे; आिण 
पवर्त देशातील एका मनपसंत जागेवर आप या पूवर्जाचं्या नावावरून पॅलॅिन्टअम हे नामािभधान िदले या 
नगरीची त्यानी थापना केली आहे. लॅिटन रा टर् व आकिडअन याचें दीघर्काळ अखंड यु  चालू आहे. 
त्याचं्याशी तह करून त्यानंा सामील करून घे आिण दो त रा टर् हणून तुझ्या सेवते त्याचंा समावशे कर. मी 
वतः तुला माझ्या वाहाच्या िकनाऱ्यावरून घेऊन जाईन आिण वाहाच्या िवरु  िदशनेे गलबत 
हाकारण्यास सहा य करीन. हणून हे हीनसपुतर्ा चल, ऊठ आिण तारका अ तंगत होऊ लाग या की 
जूनोची यथोिचत आराधना करून, शरणागतीच्या शपथा घेऊन तानंी ितच्या कोपाच्या धाकावर मात 
कर. तुझा तुला िवजय ा त झा यावर तू माझा कृत तेने सन्मान करून माझे ऋण पुणर्पणे फेड. मी, तू 
पहातोस तो या िकनाऱ्यानंा घसटून वहाणारा आिण उदंड जलौघाने समृ  कृषीभमूीमधून मागर् काटणारा 
जलटायबर, परमे ाराचा सवर् न ापेंक्षा जा त लाडका तो मी आहे. माझ्या भ य महालातून ओसंडून 
वाहणारी महाधारा इथे, या थळी आहे. ती गौरवशाली नगराचं्या जीवनाचे उगम थान आहे. 

 
तो नदीदेव असे बोलला, आिण खोल डोहात सूर मारून तळाशी गेला. िनदर्ा आिण िनशा यानंी 

बरोबरच इनीआसचा िनरोप घेतला. तो उठला आिण आकाशात गटणाऱ्या सूयर् भेकडे त्याने िन ल 
नयनानंी पाहीले; िवधीपूवर्क आप या ओंजळीत नदीजल उंच धरून तो आकाशाला उ ेशून अंतःकरणपूवर्क 
बोलला. ‘वन देवतानंो, नदीजलातून जन्मले या लॉरेन्टाईन जलदेवतानंो, िपता टायबर, तू आिण तुझा 
पिवतर् जलौध, माझा, इनीआसचा वीकार करा आिण अखेर माझ्या संकटात मला संरक्षण ा. आमच्या 
आप ीत आ हावर दया करा हणून िजथे-िजथे कोणत्याही झऱ्याने तुमची िनवास थाने असलेले डोह भरत 
असतील, आिण िजथे िजथे तु ही कुठ याही भमूीतून वैभवाने गट होत असाल ितथे ितथे पि मभमूीतील 
सवर् जलावर अिधस ा असले या हे वकर्ाकार नदी, सन्मान आिण आराधना यानंी माझ्याकडून तुमचा 
नेहमीच सत्कार केला जाईल; मातर् तु ही वतः नेहमी माझ्याबरोबर रहावे व त्यक्ष उपि थतीत आप या 
दृ ातंाचंी साक्ष पटवनू ावी. असे हणून त्यानें आप या आरमारातील व ाचं्या जोड बठैकीची दोन 
गलबते िनवडली, व ही मारणाऱ्या खलाशाचंी भरती केली आिण हे करीत असताना आप या सश  
सोबत्यानंा एकतर् केले. 

 
अचानक एक लक्षणीय आिण भावी दृ य िदसू लागले. त्या िहर या नदी िकनाऱ्यावर एक तेज वी 

पाढंरी वराही त्याच वणार्च्या ितच्या िपलावळीसह वनातील जिमनीवर पसरलेली िदसली. सत्यशील 
इनीआसने उपकरणे आणली आिण त्या वराहीला आिण िपलावळीला वदेीवर ठेवले. आिण त्याने त्या 
सवार्ंची जूनोला, केवळ जूनोला, सवर् े  जूनोला आहुती िदली. त्यानंतर टायबरने आपला खळबळता 
वाह सवर् रातर्भर शातं ठेवला, आिण आता िनःश द झाले या आप या लाटाचंा ओघ थाबंिवला. आिण 
त्याने त्याच्या पृ ावरील लहरी सारख्या के यानंतर त्याचा पृ भाग इतका शातं झाला की ज्याच्यावर 
व ानंा ताण पडणार नाही अशा एखा ा दयादर्र् जलाशयासारखा िंकवा शातं दलदलीसारखा तो िदसला. 
अशा तऱ्हेने नंतर टर्ोजनानंी आपला वास सुरु केला आिण इनीआसला जे सागंण्यात आले होते ते ऐकून 
उत्सािहत होऊन त्यानी जहाजे वगेाने हाकारली. लुकण लावलेली पाईनची जहाजे उथळ पाण्यावरून 
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सुळकन सरकत होती. लाटा सु ा आ यर्चिकत झा या आिण या दृ याला नवखी असलेली अरण्ये, 
यो याचं्या दूरवर चमकणाऱ्या ढाली वाहून नेणारी गडद रंगाची गलबते तरंगताना पाहून थ  झाली. एक 
िदवस आिण एक रातर् सरेपयर्त टर्ोजन अिव ातंपणे जहाजे व हवीत होते. मोठी वळणे मागे टाकून, आिण 
नाना कारच्या वृक्षाचं्या छायेतून त्यानंी अनुकूल नदी वाहावरून हिरत अरण्यामंधून मागर् काढला. 
त तसूयर् आकाशगोलाच्या मध्यिंबदूवर चढला ते हा त्याचं्या समोरच त्याना तटिंभती, बालेिक ा आिण 
िवखुरलेली घराचंी छपरे िदसली; रोमन सामथ्यार्ने आता त्या सवार्ची कीतीर् वगार्इतकी उंचावली असली 
तरी त्या काळी इ हॅन्डर ितथे दािरद्र्यातच जगत होता. त्यानंी त्वरेने नाळी िकनाऱ्याकडे वळिव या. आिण 
ते नगरीच्या जवळ येऊन ठेपले. 

 
योगायोगाने त्याच िदवशी अकिडअन राजा, ॲि फिटर्ऑनचा शिक्तशाली पुतर्, हक्यलूीज आिण 

इतर देव याचं्या सन्मानाथर् वािर्षक उत्सव त्याच्या नगरीसमोरच्या वनात साजरा करीत होता. 
त्याचं्याबरोबर त्याचंा पुतर् पॅलस मुख तरुण अकिडअन आिण त्याची नगरसभा ही सवर् फारशी संप  
नसलेली मंडळी देवतंापुढे धूप जाळीत होती आिण वदेीवर उ ण रक्त वाहत होते. त्यानंी जे हा ती गलबते 
दोन्ही बाजंूच्या छाया तरंूच्या अरण्यामंधून तरंगत येताना पािहली व खलाशी िनःश दपणे व ही 
व हिवताना त्यानंा िदसले ते हा या अनपेिक्षत दृ याने ते घाबरले, आिण भोजनसमारंभ सोडून सवर्जण 
एकदम उठून उभे रािहले. परंतू पॅलसने साहसी वृ ीने त्यानंा ‘िवधी खंिडत करू नका’ असे सािंगतले 
आिण एक श  हाती घेऊन या परकीयानंा भेटण्याकिरता तो एकटाच धावला. बरेच दूर असतानाच एका 
उंचव ावरून तो ओरडला. ‘यो यानंो, कोणत्या हेतूने या अ ात मागार्चा शोध घेण्यास तु हाला वृ  
केले? तु ही कोठे िनघाला आहात? तु ही कोणत्या वशंाचे आहात? तु ही मागे सोडून आलात ते घर कुठे 
आहे? आिण तु ही आ हाकडे िमतर्भावाने आला आहात की युध्द करण्यासाठी? आप या गलबताच्या उंच 
वरामावरून मुख इनीआस शातंतेचे तीक असलेली ऑिल हची डहाळी हातात पुढे धरून, उ रला. 
‘तुझ्यापुढे िदसत आहेत ते टर्ोजन कुलातील पुरूष आहेत. त्याचं्या श ाचे वैर, आ ही आ य मािंगतला 
ते हा ज्यानंी आ हाला ितर काराने िधःकारले त्या लॅिशॲमच्या लोकाशंीच केवळ आहे. आ ही आता 
इ हॅन्डरच्या शोधात आहोत. आमचा िनरोप त्याचं्याकडे घेऊन जा; त्याला सागं की डाडर्नचे िनवडक नेते 
मतैर्ीचे सश  साहा य मागण्याकिरता आले आहेत. हे महान नाव ऐकून पॅलस आ यार्ने तंिभत होऊन 
उभा रािहला. नंतर तो हणाला. ‘तु ही कुणीही असा, कृपाकरून िकनाऱ्यावर उतरा, आिण वतः माझ्या 
िपत्याशी बोला; आमचे अितथी हणून सरळ आमच्या घरी या. त्याने त्याचा हात हाती घेतला. आिण त्याचें 
ह तादंोलन दृढ आिण दीघर् होते. ते चालत चालत पुढे गेले आिण नदी मागे टाकून अरण्यात आले. 

 
इनीआस नंतर नेहाने राजाशी बोलला. ‘महाराज, गर्ीक लोकात तु ही सवर् े  आहात; आिण 

दैवी आदेशाने मी ही लोकरीने शृन्गारलेली डहाळी तु हाला िवनंतीपूवर्क अपर्ण करीत आहे. आपण एक 
अकिडअन आहात, गर्ीकाचें एक नेते आहात आिण एिटर्असच्या दोन्ही पुतर्ाचें जन्माने संबिंधत आहात हे 
मला माहीत असूनही माझ्या मनात तुमच्या िवषयी भयाचा ादुभार्व झाला नाही. उलट माझे वतःचे शौयर्, 
देवाचंी पिवतर् भिव यभािषते, माझे वडील आिण आपले वडील याचं्या मधील आ त सबंध आिण आपली 
वतःची ितर्खंडातील सुकीतीर् ही सवर् एकवटून आपला आिण माझा नेह संबंध िनमार्ण झाला आहे. आिण 
माझ्या िनयतींच्या आ ा पालन करण्याकिरता वचे्छेने मला येथे आणले आहे. आमच्या इलीयम नगरीचा 
आ  सं थापक िपता डाडर्नस हा सागर पार करून ूिकर्अन लोकामंध्ये गेला आिण त्या नगरीला त्याने 
सामथ्यर्शाली केले; तो, गर्ीक लोक सागंतात त्यानुसार ॲटलसची कन्या इलेक्टर्ाच्या पोटी जन्मला होता, 
कारण िव गोल वतःच्या खां ावर पेलणाऱ्या शक्तीशाली ॲटलसनेच इलेक्टर्ाला जन्म िदला होता. 
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आपला कुलिपता मक्यूर्री आहे. िसलेनीच्या थंड पवर्तिशखरावर सुंदर माईआच्या गभार्तच तो रािहला आिण 
वाढला. आता आपण जे ऐकले आहे त्यावर िव ास ठेवला तर, माईआला सु ा ॲटलसनेच– जो 
आकाशीच्या नक्षतर्पुजंानंा पेलतो त्या ॲटलसने जन्म िदला होता. अशा तऱ्हेने आप या दोन्ही कुलशाखा 
एकाच वृक्षाच्या मुलातून उ भव या आहेत. या संबधंावर िवसंबनू आपणास रथम भेटण्याकिरता मी 
दूताचंा िंकवा राजकीय डावपेचाचा उपयोग केला नाही; परंतु त्या ऐवजी मी माझे वतःचे जीिवत धोक्यात 
घालून आप या दारी माझी याचना सादर करण्याकिरता मी वतः आलो. जो डॉिनअन वशं तुमचा छळ 
करीत आहे त्यानेच आमच्यापुढेही िनदर्य यु ाचा धाक उभा केला आहे. त्याचंी अशी समजूत आहे की 
त्यानी आ हाला हुसकावनू लावले की सवर् पि मभमूी पूवर्तया त्याचं्या जोखडा खाली आणण्यास आिण पूवर् 
आिण पि म िकनारा िभजिवणाऱ्या सागरावर िनयंतर्ण ठेवण्यास कोणताही त्यवाय उरणार नाही. आमच्या 
अिभवचनाचा वीकार करा आिण तुमचे अिभवचन आ हास ा. यु ात आ ही बेडर िदलाने लढतो, 
आमच्यात िंहमत आहे आिण कृतींनी पारखून िनघालेले पौरुषही आहे. 

 
इनीआस असे बोलला. तो बोलत असताना ए हॅन्डर काहंी काळ त्याच्या मुखाकडे आिण 

डो याकंडे एकटक पहात होता. व त्याच्या सवर् शरीराचे अवलोकन करीत होता. नंतर थो ाच वळेात 
त्याने उ र िदले. “शूर टर्ोजन े ा, मी मो ा आनंदाने तुला आपला मानते आिण तुझे वागत करतो. 
थोर ॲकायसीझचे श द, आवाज आिण मुख मला िकती प पणे आठवत आहे. आपली बहीण िसऑनी 
िहच्या राज्याला भेट देण्याकिरता सलॅॅिससकडे वास करीत असता, लॅओिमडॉनचा पुतर् याम याने 
आकिडआच्या थंड सीमातं आणखी पुढे येऊन िदलेली दुसरी एक भेट मला आठवते. त्यावळेी यौवन माझ्या 
गालावर त्याच्या पिह या बहराचा साज चढवीत होते. सवर्च टर्ोजन मुख मला आवडले होते. त्यामध्ये 
ॲलॅओिमडॉनचा वतःचा पुतर् आवडला होता, परंतु चालत असताना अँकायसीझ सवार्त अिधक उंच िदसत 
होता. जाऊन त्या राजपुतर्ाशी संभाषण करण्याच्या व त्याचा हात माझ्या हाती घेण्याच्या ज्वलंत इच्छेने 
माझे युवा दय भरून गेले होते. हणून मी त्याच्याकडे गेलो आिण मो ा उत्कट अगत्याने त्याला फेनेऑस 
नगरीत घेऊन आलो. तो गेला ते हा त्याने मला िलिसयाचे बाण असलेला एक डौलदार भाता आिण 
भरजरी धाग्यानी िवणलेले एक उपव  आिण आता माझा पुतर् पॅलसयाच्याजवळ असलेली लगामातील 
सुवणार्ची मुखिनयंतर्णाची जोडी नजर केली. हणूनच या तुझ्या भेटीतील उि  असले या संधीमध्ये मी 
माझा उजवा हातच केवळ तुझ्या हाती िदला नसून, त्यािशवाय, उ ा पहाटे, जे हा पथृ्वीवर काशाचे 
पुनरागमन होईल आिण मी तुला िनरोप देईन त्यावळेी मी तुला िदले या सहा याने आिण मी तुला जी भरीव 
मदत करीन त्याने तुझे पूणर् समाधान होईल. परंतु तोवर तू माझ्यावर एक कृपा कर, आिण ज्याअथीर् तु ही 
आमचे िमतर् हणून आला आहात त्याअथीर् आ ही साजरा करीत असले या आिण जे पुढे ढकलणे पाप 
होईल, त्या ित वािर्षक िवधीकमार्त सामील हो आिण िमतर्ाचं्या मेजाशी घरच्यासारखे वागण्यास सुरवात 
कर.” 

 
असे हणून ए हँन्डरने, जे अ  आिण म  हलिवण्यात आले होते ते परत माडंण्याची आ ा केली 

आिण िहरवळीवरील बठैकीवर अितथीकिरता जागा केली. इनीआसकिरता खास वागताची यव था 
होती. त्याने त्याला िंसहाचे केसाळ कातडे अंथरले या मेपलच्या आसनावर बसिवले. नंतर वदेीच्या 
पुरोिहताने’ िनवडक तरुण सहा यकाचं्या उत्सुक आिण दक्ष मदतीने बलैाचे भाजलेले मासं आणले, 
माणसाचं्या मेहनतीला सेरोज देते त्या देणग्यानंी िशगोिशग भरले या टोप या मेजावर माडं या आिण 
बॅ सची मिदरा सवार्ना िदली. इनीआस आिण त्याचे टर्ोजन सोबती यानी बलैाची सबधं पाठ आिण य ीय 
अंतभार्ग याचें यथेच्छ सेवन केले. 
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जे हा त्याचंी भकू पूणर् भागली आिण अ ावरची वासना कमी झाली त हा ए हॅन्डर बोलू लागला. 
“हा नेमाने होणारा उत्सव आिण हे धमर्िवधीतलाच एक भाग असे भोजन, आिण एका महान शिक्तदेवतेच्या 
सन्मानाथर् उभारलेली ही वदेी ही सवर् काही कुठ या चमत्कािरक अंध ेने िंकवा ाचीन देवताचं्या उपेके्षने 
आमच्यावर कुठ याही कारे लादलेली नाहीत. हे टर्ोजन अ यागता, हे न या आराधनेतील िविहत 
िविधकमर् पार पाडण्यास आ ही कतर् याने बाधंलेले आहोत, कारण आ ही खरोखर कूर्र संकटापासून 
वाचिवलेली अशी माणसे आहोत. आता थम पुढे झुकलेला कडा असले या या िशलाखंडाकडे थम पहा 
आिण त्याच्या पलीकडे, आता वसती नसलेली, परंतु अ ािप अि तत्वातं असलेली पवर्त गुहा पहा. ितचे 
चडं खडकाचे बाधंकाम आता पडून झडून गेले आहे, आिण कोसळत्या खडकानंी केले या अमाप 
नासघुशीच्या खुणा अ ापीही िदसत आहेत. सूयर् काशाच्या कके्षपिलकडली खूप खोलवर गेलेली अशी 
एक खोल गुहा पूवीर् इथे होती. या गुहेत िहडीस रूप असलेला, कॅकस नावाचा एक नरराक्षस रहात होता. 
तेथील जिमनीवर िनत्य साडंले या रक्ताची दुगधी येत असे; भयानक, कुजलेली माणसाचंी िफ ट िशरे 
दशहत िनमार्ण करण्याकिरता गुहेच्या वशेदारातच टागंलेली असत. ह कन हा या राक्षसाचा िपता होता 
आिण हे अज  धूड चालताना त्याच्या िपत्याच्या भ ीच्या का याकु  धुरकट ज्वाला त्याच्या त डातून 
ढेकरासंरशी बाहेर पडत असत. 

 
परंतु काल ज्या माणे सवार्ंच्या ाथर्ना ऐकतो त्या माणे त्याने शवेटी आमच्याही सहा याच्या 

ाथर्नानंा एका देवाच्या आगमनाने उ र िदले. कारण, अन्यायासं शासन करणारा सवर् े  हक्यूर्लीज 
वतःच आला–आिण आला तो त्याच्या परमआनंदाच्या कालातच; कारण त्यावळेी त्याने नुकताच ितर्देही 
गीिरऑनचा वध करून त्याला लुटले होते. या िवजयात त्याने िंजकलेले चडं बैल हाकारीत तो मजल 
मारीत या बाजूला आला होता; त्या िख ारानंी सबधं दरी आिण नदीही यापली होती. कोणतेही दृ  कमर् 
िंकवा फसवणूक करण्याचे, साहस करण्याचे िंकवा ते करण्याचा यत्न करण्याच राहू अशी आप या 
िपसाट क पकतेमुळे सदैव इच्छा करणाऱ्या कॅकसने चार मोठे उमदे बलै व चार िवशषे सुंदर कारवडी 
त्याचं्या गो ातून चोरून ने या; आिण ते पशू त्याने त्याचं्या शपेटानंा धरून ओढीत आप या गुहेकडे नेले; 
अशा तऱ्हेने त्याचं्या खुराचें बोलके माग राहू नयेत हणून त्याने त्याचं्या पायाचे ठसे उलटे उमटिवले. त्याने 
आप या खडकाच्या गुहेतील अंधारात चोरलेले पशुधन ठेवले होते, आिण कुणी जर त्याचंा शोध करू 
लागला तर त्याला गुहेकडे नेतील असे कोणतेही माग वाट दाखिवण्यास ठेवले न हते. त्याच सुमारास 
तेथून िनघण्याची तयारी हणून ॲि फटर्ायोिनड हक्यूर्लीजने त्याचे पु  कळप गो ातून हलिवण्यास 
सुरवात केली होती. ते तेथून दूर जात असताना िखलारे हंबरली, आिण त्याचं्या करुण हंबरण्याने अरण्य 
भरून गेले आिण ते िनघून जाताना त्याचं्या ग गाटाने टेक ा दुमदुमत होत्या; त्या चडं गुहेच्या खोल 
अंतरंगातून एक ा एका गाईने हंबरून त्यानंा उ र िदले; आिण ती जरी कडेकोट बदंोब तात ठेवलेली 
होती तरी ितने कॅकसच्या आशाचंी फसगत केली. 

 
ते हा मातर् हक्ययूर्लीजची चीड िवखारी का या कर्ोधाच्या एका चडं उदेर्काने खवळून उठली. 

जड गाठी असले या गदेसह काही श े उचलून घेऊन उंच पवर्ताच्या उभार कपारींकडे तो धावला. त्या 
िदवसापयत, डो यात घबराट उतरलेला, यालेला असा कॅकस आमच्यापैकी कुणीही कधीही पािहला 
न हता. परंतु आता तो कसलाही िवचार करण्यासाठी न थाबंता पूवर्वाऱ्यापेक्षाही चपळाईने आप या गुहेकडे 
धावला. भीतीने त्याच्या पायानंा जणू पखं फुटले होते. त्याच्या िपत्याने कौश याने एका साखळदंडाला 
टागंलेला चडं खडक तो साखळदंड तोडून त्याने खाली पाडून त्याच्या गुहेच्या दाराच्या दोन्ही बाजंूना हा 
अडथळा घ  बसवनू त्याच्या गुहेचे दार त्याने दुगर्म केले आिण वतःला त्याने आत क डून घेतले. 
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पण तो पहा! कर्ोधाने खवळून टायिरिन्थअन त्या गुहेच्या वशे दारात के हाच पोहोचला. दात ओठ 
खात त्याने एकदा एकीकडून, पुनः दुसरीकडे पहाणी करून वशे करण्याच्या सवर् संभा य मागार्ंचा िवचार 
केला. उसळत्या संतापाने त्याने ॲ हेन्टाईन पवर्ताला तीन दिक्षणा घात या. तीन वळेा त्याने दगडाने 
अडिवलेला मागर् मोकळा करण्याचा यत्न केला. परंतु यथर्! थकून तीन वळेा तो खालच्या दरीत िशणून 
खाली पहुडला ितथे एक गारगोटी पाषाणाच्या िशखराचा उंच सुकळा होता, तो त्या ग हारावरील 
कपारीवर थेट सरळ उंच गेला होता. जणू त्याच्या भोवतीचा खडक सारखा फोडून काढला होता. िशकारी 
िंह  प याचं्या घर ासं योग्य असलेला तो घेरी आणणारा सुळका हणजे एक मनावर ठसा उमटवणारे 
दृ य होते. तो सुळका डावीकडच्या नदीकडे कलून खालच्या उतरणीकडे झुकला होता. हक्यूर्लीझ त्याला 
उजवीकडून जोर लावीत पुढे रेटू लागला. याने तो हलिवला, मुळापासून उपटला आिण त्याला एकदम 
ध ा देऊन पुढे लोटला. त्याबरोबर उंच आकाशात गडगडाट झाला नदीिकनारे दूर उडाले आिण नदीचा 
वाहही भयाने उलटा वाहू लागला. कॅकसची गुहा, त्याचा चडं िक ा, एकदम उघडा पडला व प  
िदसू लागला. आिण त्याचा अंधारलेला अंतभार्ग उजेडात आला. जणू काही एखा ा उत्पाताने भमूी 
दुभगंली व खोल पाताळातील िनवास थाने खुली झाली आिण देवानंा घृणा पद वाटणारे िफ ट सा ाज्य 
सताड उधडले, आिण भयावह पथृ्वीगभर् वरून दृ ीकके्षत आला आिण आत येणाऱ्या काशाच्या झोताने 
िपशाच्ये शहारली. या माणे अनपेिक्षत सूयर् काशात पकडला गेले या आिण वतःच्याच खडकाच्या 
पोकळीत अडकले या, व पूवीर् कधीही केला नसेल एवढा आकर्ोश करीत असले या कॅकसला पाहून 
हक्युर्लीझने ह याच्या सवर् काराचंा उपयोग करीत त्याच्यावर वरून अ ाचंा मारा केला व त्याची 
ताराबंळ उडवनू िदली व झाडाचं्या फां ा आिण चडं िशलाखंड घेऊन त्याच्यावर चाल केली. 
कोसळले या संकटात दुसरा कुठलाही सोडवणुकीचा मागर् खुला नस यामुळे आप या जब ातून 
कॅकसने दाट धुराचे लोट ओकण्यास सुरवात केली. ते दृ य मोठे आ यर्कारक होते, त्याने आपली गुही 
दाट, अंध बनिवणाऱ्या अंधाराने भरून टाकली. आिण उसळणाऱ्या धुराचे आिण त्यात िमसळणाऱ्या 
ज्वालाचें धुके िनमार्ण केले. हे हक्यूर्लीझच्या वािभमानी वृ ीला सहन होण्याजोगे न हते. एक मोठी झेप 
घेऊन, त्याने िजथून अत्यंत दाट धुराच्या लाटा पसरत होत्या. व का याकु  धुक्याचा भाग िजथे चडं 
गुहेत घुसळून िनघत होता, ितथे आगीतून वतःला झोकून िदले. आिण अंधारात अजूनही िन भ अशा 
आगीच्या ज्वाला ओकत असले या कॅकसला त्याने पकडले. व त्याची गठडी वळली. त्याचे डोळे 
डोक्यातून बाहेर पडेपयर्त आिण त्याचा घसा रक्तहीन व कोरडा पडेपयत त्याने त्याला दाबनू धरले. नंतर 
तात्काल त्याने दारे उपटून काढली आिण ती अंधारी गुहा खुली झाली. ते चोरलेले पशु, ज्या लुटीचा 
कॅकसला त्याग करावा लागला ते चोरलेले पशुधन आकाशाच्या नजरेस पडले. ते लोळागोळा झालेले ेत 
पायाला धरून बाहेर फरपटत नेण्यात आले, ते भयानक डोळे व त ड, आिण त्या मानवी-पशूच्या 
छातीवरील राठ गुंतलेले केस, िंकवा आता ज्वाला िवझलेला तो जबडा पाहून बघ्याचें पुरेसे समाधान होत 
न हते. 

 
ते हापासून हा समारंभिवधी पाळला जात आहे आिण नंतरच्या वशंजानंीही तो कर्म आनंदाने चालू 

ठेवला आहे. थम ती जबाबदारी पॉिटिटअसवर पडली आिण नतंर ती हक्युर्लीजच्या पूजेचे मानकरी 
असले या िपनँिरअन कुलाकडे गेली. पॉिटिटअसने ही वदेी इथे अरण्यात उभी केली. आ ही ितला आमची 
‘सवर् े  वदेी’ हणतो. आिण आमच्या लेखी ती नेहमीच ‘सवर् े ’ राहील. हणून तरुण यो यानंो, या! 
म तकावर पणर्माला धारण करा व उज या हाती म ाचे याले घेऊन या गौरवशाली तापी कृत्त्याच्या 
सन्मानाथर् अध्य अपर्ण करा. देवाची ाथर्ना करा. कारण तो आमचा आिण तुमचाही देव आहे. आिण स
भावनेने ही मिदरा अपर्ण करा.’ तो आपले बोलणे संपवीत असताना त्याने दाट छाया असले या 
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हक्यूर्लीझच्या ि य छायाशील पॉ लर वृक्षाची एक डहाळी घेतली, आिण ितची माला त्याने आप या केसात 
माळली व त्याच्या रुपेरी िहर या पानाचें एक पदकही खोवले. त्याच्या हातात िवधीत वापरण्याचे का पातर् 
होते. नंतर त्या सवार्नी मो ा आनंदाने आिण त्वरेने आप या मेजावंर अघ्यर् िदले आिण देवताचंी ाथर्ना 
केली.  

 
मध्यंतरी ऑिल पसच्या खालच्या उतरणीवर संध्या उतरली. नंतर पुरोिहत आले. पॉिटिटअस 

त्याचं्या पुढे होता. त्यानंी रूढीनुसार कातडी पिरधान केली होती, आिण हातात जळते पिलते घेतले होते. 
आिण मेजवाणी पुनः सवार्ंनी सुरू केली. दुसऱ्यावळेी वाढण्याकिरता त्यानंी आप याकडून भर हणून अ  
आणले होते. त्यानंी वदेीवर पुरेपुर भरलेली पातेर् माडंली. नंतर पॉ लरच्या पणर्माला भाल देशावंर 
घातलेले सलॅी ज्वलीत वदेीभोवती गाण्याकिरता आले. त्याचंी दोन पथके होती. एक तरुणाचें आिण 
दुसरे वृ ाचें, आिण त्यानंी तो ातूंन हक्युर्लीजच्या तापाचंी गौरव तवने गाइली. ारंभीच त्याने त्याच्या 
सावतर् आईने पाठिवलेले दोन राक्षसी सपर् वतःच्या शक्तीने कसे िचरडून गुदमरवनू मारले; टर्ॉय आिण 
इकॅिलआ ही दोन यु ात असामान्य शौयार्ने लढा देणारी नगरे कशी उखडली, आिण तो राजा 
युिरि थअसच्या सेवते असताना त्याचा ेष करणाऱ्या जूनोने त्याचे कमर्भोग हणून त्याच्यावर लादलेली 
महान माचंी एक सह  कठीण कामे पूणर् केली, हे सवर् आख्यान त्या तोतर्ात होते. ‘हे अिंजक्य देवा! तू 
वतः तुझ्या शक्तीने मेघात जन्मले या एकातच दोन देह असले या हायिलअस आिण फॉलस याचंा वध 
केलास त्याच माणे त्या अज  केर्टन वृषभाचा वध केलास; आिण नेिमआच्या खडकाखाली त्या िवकर्ाळ 
िंसहाला ठार मािरलेस. तू टीक्स सरोवराचे पाणी हादरिवलेस, आिण रक्ताने िभजले या त्याच्या गुहेत 
कुरतडले या हाडाचं्या राशीवर पहुडले या ऑकर् सच्या रखवालीच्या कुत्र्यालाही थरथर कापायला 
लावलेस. कुठ याही िपशाच्याच्या दशर्नाने तू कधी घाबरला नाहीस, हाती श े घेऊन उभा रािहले या 
भ या उंच टायिफअसनेही तुला भयभीत केले नाही. दाटी करून धडाला िबलगले या आप या असंख्य 
िशरानंी लनार्च्या सपार्ने तुला िवळखे घातले असताही तुझी योजकता कमी पडली नाही. हे ज्युिपटरच्या 
िन ावतं पुतर्ा, तुझे वागत असो! तू देवामंधील तुझ्या उपि थतीने त्याचं्या वैभवाला अिधक उजाळा देतोस! 
तू आमच्या सि ध ये आिण तुला वतःला अिर्पले या पिवतर् िविधिविहत य ीयाचंा वीकार कर आिण तुझा 
कृपा साद आ हावर होऊ दे! 

 
अशा तऱ्हेने त्यानंी त्याच्या तापाचा त्याचं्या तोतर्ातून गौरव केला. आिण नंतर या सवार्वर कळस 

हणून कॅकसची गुहा आिण अग्नीज्वालेचे िन ास टाकणारा तो राक्षस याचें आख्यान असलेली तोतेर् 
गाइली. सवर् अरण्य त्या उत्साही आवाजाच्या तालावर दुमदुमले आिण पवर्तानंी ते गीत ितध्विनत केले. 
नंतर त्याचंी आराधना पूणर् झा यावर सवर् समुदाय चालत नगरीकडे परतला; वाधर्क्याने अवघडत चालत 
असताना राजाने सोबतीकिरता इनीआस आिण त्याचा वतःचा पुतर् यानंा आप या दोन्ही बाजूला ठेवल 
होते, आिण अनेक िवषयावंर संभाषण करीत त्याने वासाचा शीण हलका केला. जे पहायला िमळाले त्याने 
आकिर्षत झाले या इनीआसने आ यर्चिकत होऊन आपला दृ ी भोवताली सवर्तर् िफरिवली, आिण मो ा 
उत्सुकतेने त्याने पूवीर्च्या िप ाचं्या मृत्यवशषेािवषयी न िवचारले, आिण रोमच्या बालेिक याचा 
सं थापक राजा ई हॅन्डरने केलेले प ीकरण ऐकून घेतले. ‘पूवीर् हे अरण्य येथील रिहवासी वनदेव-
देवताचें आिण वृक्षाचं्या टणक खोडापासून झाले या मानववशंाचे वसती थान होते. या माणसाचं्या 
जीवनाला सुधारणेचा पशर् न हता. बलैानंा जोखडाला जंुपणे िंकवा अ ाकिरता धान्याची िनिर्मती करणे, व 
त्याचा राखीव साठा करणे त्यानंा माहीत न हते. परंतु ते वृक्षाचं्या फां ावरील फळावंर व क द मृगयेने 
ा त होणाऱ्या िशकारीवर िनवार्ह करीत असत. त्याचं्यात वगीर्य ऑिल पसवरून सटॅनर् थम आला. 
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ज्युिपटरच्या श ापुंढे माघार घेऊन, वतःचे िंसहासन गमावनू तो आला होता. त्याने पवर्तिशखरावर 
िवखरून वसती केले या आिण मंदगतीने ानधारणा करणाऱ्या लोकानंा एकतर् आणले, त्यानंा न्यायदंडक 
िदले आिण या भमूीकिरता लॅिशॲम’ हे नाव िनवडले. कारण तो या भमूीच्या सरह ीत ‘लपून’ ‘सु त, 
रािह यामुळे सुरिक्षत होता. त्याच्या िरयासतीत गेलेली संवत्सर शतके ‘सुवणर् युग’ हणून िवख्यात आहेत. 
कारण त्याची स ा नेहमय आिण शातंतामय होती. पुढे हळू हळू यु िपसाट आिण स ािभलाषेने कलंिकत 
झालेले हीन युग आले. नंतर ऑसोिनअनाची एक टोळी िसकॅिनअन जमाती आ या; आिण सटॅनर्च्या या 
भिूमला वतःच्या नावाचा िवसर पडू लागला. त्यानंतर बरेच राजे होऊन गेले, त्यामंध्ये एक उगर् राक्षस 
थायि स नावाचा होता. त्याच्या नावावरूनच आ ही इटलीच्या रिहवा यानंी आमच्या नदीचे ‘टायबर’ हे 
नाव ठेवले, आिण अशा तऱ्हेने ितचे ाचीन काळातील अ बुला हे खरे नाव हरपले. मला वतःला माझ्या 
मातृभमूीतून ह पार करण्यात आले होते. आिण मी सागराच्या अंतापयत वास केला. शवेटी सवर्शक्तीमान 
आिण अिनवायर् िनयतीने वसती करण्याकिरता मला इथे आणून सोडले. माझ्या मातेच्या, वनदेवता 
कारमेिन्टसच्या भयसूचनानंी आिण देवता ॲपोलोच्या आ ेने मला इथे येणे भाग पाडले होते.’ 

 
हे श द त्याच्या मुखातून बाहेर पडताच राजा सरळ सरळ पुढे झाला आिण त्याने इनीआसला थम 

एक वदेी आिण नंतर वनदेवता कारमेिन्टसला पूवीर् ा त झाले या सन्मानाचे मारक हणून रोमन िजला 
ितच्या नावावरून ‘कारमेन्टल वशे ार’ हणतात ती वसे दाखिवली. ती भिव यदर् ी होती व ितनेच थम 
इनीआसच्या पुतर्ाच्या मह तेचे आिण पॅलॅिन्टअमच्या सुकीतीर्चे भिव य भािषत केले होते. त्यानंतर 
ए हॅन्डरने एक धनदाट अरण्य दाखिवले. महा तापी रोमलस याचाच पुढे ‘पिवतर् आ म थान’ हणून 
उपयोग करणार होता, वािंण एका दमट कपारीखाली ‘लूपकर् ल’– लाडंग्याची गुहा दाखिवली; ितला 
आकिडअन थेनुसार “लाडंग्याची आकृती धारण करणाऱ्या देवाच्या” लायकीअन पॅनच्या’ नावाने 
संबोिधले जाते. त्याने त्याला आिर्गलेटमचा पिवतर् कंुजही दाखिवला आिण साक्ष हणून ते थान दाखवनू 
अितथी असूनही ॲगार्सचा ितथे मृत्य ूकसा घडला ते सािंगतले. ितथून तो त्याला टािर्पयाच्या थानी आिण 
नगरसभेकडे घेऊन गेला. आता ती वा तु संपूणर् सुवणार्ची आहे परंतु एकेकाळी ती दैन्याव थेत आिण 
ओबडधोबड होती, आिण झाडझाडोऱ्याने झाकलेली होती. गर्ामजन जसे येथील झाडाचं्या आिण 
खडकाचं्या दशर्नाने आजही थरथर कापतात तसेच ते त्या जुन्या काळीही कापत; ते हाही मनात भय आिण 
धा ती िनमार्ण करणारी अशी एक कारची आदरयुक्त पण दुःि त अशी भावना त्या वा तुला िबलगून असे, 
ए हॅन्डर पुढे सागंू लागला, ही वनराईने आच्छािदलेली व पणार्ंिकत िशखर असलेली टेकडी कुणा देवाचे 
वसती थान आहे; परंतु तो कोणता देव आहे हे मातर् माहीत नाही. वादळी मेघानंा जागिवण्याकिरता 
ज्यिूपटर वतः आप या उज या हातातील काळी ढाल हलवीत असताना अनेक वळेा इथे िदसतो अशी 
आकिडअनाचंी ा आहे. आिण इथे तुला आता िंभती कोसळलेले दोन मनोरेसु ा टेकडीवर िदसत 
आहेत, ते ाचीन मानवाचे अवशषे आिण मारके आहेत. या दोन बालेिक यापैंकी एकाची थापना िपता 
जेनसने केली आिण दुसरा सटॅनर्ने थािपला, हणून फार पूवीर्पासून एकाला जॅनीक्यलूम आिण दुसऱ्याला 
सटॅिर्नआ असे हणतात.’ अशा तऱ्हेने बोलत ए हॅन्डरच्या घराजवळ आले. ते एका गरीब माणसाचे घर 
होते, आिण आज िजथे रोमन सभा थान आिण डौलदार कॅिरनी आहे त्या जागावंर सगळीकडे गुराचें कळप 
हंबरत होते. ते घरी आ यावर ए हॅन्डर हणाला. ‘त्याच्या िवजयाच्या घडीला या घरात वशे करताना 
वतः हक्यूर्लीजने आपले म तक नमिवले होते. हा आमचा राजिनवास त्याच्यासारख्या थोर पुरुषालाही 
काही कमी पडला नाही. माझ्या अ यागता, संप ीचा उपहास करण्याचे सामथ्यर् तुला ा त होवो आिण 
तुझी घडण अशी घडव की तू सु ा देवाशंी संवाद करण्यास पातर् हावसे. गरीबाच्या घरात वेश करताना 
फार मो ा अपेक्षा ठेवचू नकोस, असे बोलून त्याने तापी इनीआसला त्या छो ाशा इमारतीच्या उतरत्या 
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छपराखालून आत नेले, आिण त्याला पानें अंथरून तयार केले या िबछायतीवर आि की अ वलाचे कातडे 
पसरलेला त्याचा िबछाना दाखिवला. रातर् झाली आिण ितने वसुंधरेला आप या अंधाराच्या पखंाखाली 
घेतले. 

 
पण त्याचवेळी, लॉरेिन्टअनाचं्या भरभ म उठावाने व धमक्यानंी, मातेच्या दयाला साहिजकच 

वाटणाऱ्या िनतातं धा तीने हीनस ह कनशी बोलत होती. ती ितच्या पतीच्या सुवणर्-शयन-मंिदरात होती, 
आिण बोलताना ितने आप या श दातं वगीर्य ीतीचा अंश िमसळला : ‘िनयतीने ज्याच्या ाक्तनात यु ाने 
सवर्नाश िलिहला होता व वैराग्नीने त्याचा बालेिक ा कोसळावा असे िनयोिजत केले होते त्या टर्ॉयची 
संरक्षण यव था अगार्इ ह राजपुतर् मोडून काढीत होते ते हा मी तुमच्याकडे एकदाही श ाचंी मागणी केली 
नाही, िंकवा तुमच्या कौश याच्या कके्षत असलेली दुसरी कोणतीही मदत माझ्या असहा य लोकाकंिरता 
मािगतली नाही; आिण ायमच्या पुतर्ाचें माझ्यावर अनत ऋण असताना आिण इनीआसच्या दारुण 
यातनानंी मी अनेकवार दुःखी झालेली असतानाही, ि य नाथ. तु हाला यथर् म करण्यासाठी उ ुक्त 
करावे अशी माझी इच्छा न हती. परंतु आता जो हने अनु ा िद यामुळे इनीआसला रुटुिलअनाचं्या भमूीत 
आधार िमळाला आहे. हणून यावळेी मी िवनीत होऊन याचना करण्याकिरता तुमच्याकडे आले आहे आिण 
तुमच्या वं  देवत्वापाशी एक माता हणून पुतर्ाकिरता श ाचंी मागणी करते. िनिरअसची कन्या आिण 
िटटोनसची पत्नी–या दोघींच्या अ ूंनी तुमच्यावर भाव पाडला. आिण माझ्यािवरु  मातर् रा टर्े कशी एक 
झाली आहेत आिण तटबदंीयुक्त नगरींनी आप या वशेी कशा बदं के या आहेत आिण माझ्यािवरु  माझ्या 
लोकाचंा नाश करण्याकिरता कसे श  परजले आहे हे तु हीच पहा. वगीर्य हीनस असे बोलली. ितचा 
पती ि धा मनाव थेत होता. परंतु ितने आपले िहमधवल कर त्याच्या अंगावरून इत ततः िफरिवले आिण 
आप या कुरवाळणाऱ्या आिंलगनाने त्याचे मन वळिवले; आिण िनत्या माणेच तो अचानक पेटून उठला. 
िवजेच्या चमचमाटाने वादळी मेघ एकमेकापंासून फुटाव े व त्याचं्यामधून िवजेचा कडकडाट स कन 
चमकून जावा त्या माणे एक िचरपिरिचत गरम लहर त्याच्या रोमरोमातं िभनली आिण त्याच्या थरथरत्या 
अ थींमधून सरसरत गेली. त्याच्या सहचािरणीला ते समजले. ितला वतःच्या सौन्दयार्ंची पूणर् जाणीव 
होती आिण आपण वापरले या युक्तीने ती खूष झाली होती. त्या अमर ीतीच्या शृन्खलेत गुंतले या वृ  
िपत्याने उ र िदले. “िवनंती करण्याकिरता तू इतक्या भतूकाळाचा कशाला हवाला देतेस? देवी, 
माझ्यावरील तुझ्या िव ासाचे काय झाले? पूवीर्च्या िदवसातंसु ा तुझी िंचता आता इतकी ती  असती, तर 
मी दोषाहर् न ठरता तुझ्या टर्ोजनानंा श े पुरिवली असती. कारण टर्ॉयने अिंजक्य रहाण्यास िंकवा ाथमने 
आणखी दहा वष जगण्यास सवर्शक्तीमान िपता िंकवा दैव यापैकी कोणीच त्यवाय केला न हता. हणून 
आता जर तू यु ाची िस ता करीत असलीस आिण तशीच तुझी इच्छा असली तर माझ्या कौश याने जे 
काही सहा य होण्याजोगे असेल–लोह, िवतळलेले सुवणर् िकवा रौ य, आिण अग्नी आिण भात्याच्या वायचेू 
सवर् सामथ्यर् याचं्या सहा याने जे घडवायचे असेल ते सवर् करण्यास मी तयार आहे. पण ही याचना आिण 
वतःच्या सामथ्यार्िवषयीचा संदेह सोडून दे.’ तो बोलत असतानाच त्याने ितला वािंछत आिंलगन िदले; 
आिण नंतर आप या पत्नीच्या व क्षावर िवसावनू त्यानें सुखो दव िनदर्ा आप या गातर्ावंर चोरपावलानंी 
पसरू िदली. 

 
परंतु नंतर रातर् आप या मागार्तील मध्यिंबदू पासून ढळली असताना आिण पिह या झोपेनंतर 

अंगावरील सु ती उडा यावर तो देव उठला. ज्यावळेी सूत काढण्याची चाती आिण िमन हार्चे िंकिचत 
सहा य यावर अवलंबनू जीवनाचा भार वहाणारी गृिहणी आप या िववाहातील पािवत्र्य राखण्याकिरता 
आिण आपले लहान पुतर् वाढिवण्याकिरता राखेतील सु त अग्नी ज्वलीत करते, रातर्ीच्या घिटका 
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कामाच्या वळेात िमळवते, सेिवकानंा खूप काम नेमून देते, आिण िद याचं्या काशात ते करायला लावते. 
त्या समयी, आिण िततक्याच तत्परतेने अग्नी हेच ज्याचे बाल आहे असा हा देव आप या मृदु श येवरून 
आप या भ ीशी कामाला लागण्याकिरता उठला. इओिलअन िलपाराजवळ िसिसलीच्या कुशी जवळच्या 
समुदर्ात लाटाचं्या तुषारानंी िभजले या खडकातून थेट वर उंचावणारे एक बेट आहे, ितथे पूवीर् लोहार काम 
करणाऱ्या सायक्लो सनी मूळ खोदलेले भगूभार्तील एक ग हर आिण एटनाकडून येणारी भयुारे ढगाचं्या 
गडगडाटा माणे गजर्त असतात, कारण तेथून ऐरणीवर घातलेले जोराचे घाव ऐकू येतात व त्याचंा आवाज 
ितध्विनत होतो. खडकाचं्या कोठडीत कॅिलिबअन धातूच्या (लोखंडाच्या) लगडी िकणिकणत असतात 
आिण भट् ातून अग्नी धापा टाकीत असतो. हे बेट ह कनचे िनवास थान आहे आिण त्याचे नाव 
ह कॅिनआ आहे. 

 
अग्नी वामी ह कन त्यावळेी उ  वगार्तून तेथे अवतीणर् झाला. एका िव तृत स ात सायक्लो स 

लोहकाम करीत होते, ते ‘मेघ गजर्ना’ ‘तिडता घात’ आिण उघ ा अंगाचा ‘त त ऐरण’ हे होते. त्याचं्या 
हातात एक ओबडधोबड घडिवलेले असे वजर् होते. त्याचा एक भाग पूणर्त्वाने चमकत होता परंतु उरलेला 
भाग अजून अपूणर् होता. िपता आकाशाच्या सवर् िदशातूंन मो ा संख्येने पथृ्वीवर सोडतो त्या कारचे जे 
वजर् होते. त्यानंी त्याच्यावर पीळ भरले या वषचे तीन गुंडे बसिवले होते. वषार् मेघाचे तीन प े  चढिवले 
होते. तीन लाल ज्वालेचे आिण पंख असले या दिक्षण वायचेू तीन आिण आता ते त्याचं्या िनिर्मतीत भयभीत 
करणारे, चकचकाट, कडकडाट आिण खुनशी ज्वालातं लपेटलेला धावता घबराट िमसळून टाकीत होते. 
दुसरे इतरतर् मासर्किरता उडत्या चाकाचंा एक रथ तातडीने तयार करीत होते. योध्दयानंा आिण संपूणर् 
नगरीना यु ासाठी चेतिवण्याकिरता तो त्याचा उपयोग करीत असे. त्याच माणे पॅलसकिरता, जे हा ितची 
शातंता ढळते ते हा वापरण्याकिरता भय िनमार्ण करणारी एक ढाल तयार करीत होते. पर पराशंी पधार् 
करीत सायक्लोपस ितच्या दोन्ही बाजंूना सपर् गुंडाळून ितच्यावर सुवणर् सपार्च्या खव याची चकाकी 
चढवीत होते. आिण त्या देवतेच्या वक्षाकिरता मानेपासून अलग केलेले आिण तरीही डोळे गरगर िफरवणारे 
गॉगर्नचे िशर िस  करीत होते ते सगळे दूर सारा ह कन हणाला, तु ही ज्या ज्या कामाला सुरवात केली 
असेल ते सारे बाजूला ठेवा आिण एटनाच्या सायक्लो सहो, मी काय हणतो इकडे लक्ष ा. अत्यंत धैयर्वान 
असले या एका मत्यर्वीराकिरता आप याला श े घडवायची आहेत. 

 
आता तु हाला सवर्शक्ती, तुमच्या हातेचे चाप य व घ पकड, आिण तुमचे े  कौश य या सवार्ंची 

गरज आहे. एक क्षणाचाही िवलंब लाव ूनका” तो अिधक काही बोलला नाही. सवर् सायक्लो सनी िमळून 
काम सारखे वाटून घेतले आिण ते त्वरेने कामाला लागले ाँझ आिण िन वळ सोन्याचे शु  करावयाचे 
धातूरस धातु न यातून वाहू लागले, आिण चडं भ ीमध्ये घायाळ करणारे पोलाद िवतळत रािहले. त्यानी 
लेिशॲमच्या सवर् अ ािंवरू  अभे  अशी उभी ठाकू शकणारी एक चडं ढाल तयार केली आिण 
ितच्यावरचे सातही थर त्यानंी घ  बसिवले. वादळी वाऱ्यासारखा झोत असलेले भाते वापरून इतर 
सायक्लो स हवा आत घेऊ लागले आिण बाहेर सोडू लागले, काहंींनी गोल जलाशयात त त चरचरणाऱ्या 
ाँझला पाणी िदले. जिमनीवर बसिवले या ऐरणीमुळे सवर् भयुार दुमदुमत होते, सवर् शक्तींिनशी ते एक 
तालात हात उचलीत होते. आिण िचम ाच्या पकडीने धातूचे तुकडे िफरते ठेवीत होते. 

 
ले नॉसचे लोक ज्याची आराधना करतात तो िपतासम देव इओिलआच्या देशात हे काम घाईने 

उरकीत असता पहाटेचा उजळत जाणारा काश आिण वळचणीखालची पाखराचंी भातीची िकलिबल 
यानंी इ हॅन्डर जागा झाला व आपले साधेसुधे घर सोडून बाहेर जाण्याची तयारी करू लागला वृ  राजा 
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उठला त्याने आपला कुडता घातला. आिण पायावर इटर् कन चढाव बाधंले. नंतर त्याने आपले िटिजअन 
ख ग खां ावर अडकवनू बाजूस लटकत सोडले. डा या बाहूवर ल बत रहाणारे एक िचत्त्याचे कातडे 
अंगाभोवती लपेटले. पुढच्या दाराच्या उंबऱ्या वरून उ ा मारून त्याच्या पुढे झालेले त्याचे दोन राखणीचे 
कुतेर् आता त्याच्या बरोबर धावत होते. अितिथ इनीआस ज्या वगे या घरात वसतीला होता ितकडे तो 
िनघाला कारण नेकीच्या माणसाला असाव ेतसे त्याला त्याच्या संभाषणाचे आिण त्याने िदले या मदतीच्या 
आ ासनाचे मरण होते. इनीआस सु ा इ हॅन्डर माणेच सकाळी लवकर उठून कामाला लागला होता. 
इ हॅन्डरचा पुतर् पॅलस त्याच्या िपत्याबरोबर होता, आिण इनीआस बरोबर ॲकेटीझ होता. त्याचंी भेट झाली 
आिण त्यानंी ह तादंोलन केले. नंतर ते त्या दालनाच्या मध्यभागी आरामाणे बसले आिण त्यानंी या संधीचा 
मोकळेपणे बोलण्याकिरता लाभ घेतला. 

 
राजाने संभाषण सुरू केले. ‘टर्ॉयच्या नेत्यामंध्ये तू सवर् े  आहेस जोवर तू आहेस, तोवर टर्ोजन 

सा ाज्याचा आिण टर्ॉयच्या जीवनाचा सवर्थैव मोड झाला आहे असे मी कधीही मानणार नाही. टर्ॉयच्या 
िवख्यात नावाच्या तुलनेने तु हाला यु ात माझ्या कुवती माणे मी जी मदत करीन ती नगण्यच आहे. एका 
बाजूने आ हाला इ रू कन नदीने वढेले आहे आिण दुसऱ्या बाजूने आ हाला रूटुिलअनानंी रेटले आहे, 
त्याचं्या श ाचंा खणखणाट आमच्या तटिंभती भोवतीही होत असतो. परंतु मी तुझ्या बाजूला आधीच 
रणके्षतर्ातं उतरलेली, संप  राज्याकंडून श सामगर्ी ा त झालेली, सामथ्यर्शाली रा टर्े आणू शकतो. 

 
ही सहा याची आशा, एका आप याला अनुकूल अशा अनपेिक्षत घटनेने िनमार्ण झाली आहे. तू 

इकडचा मागर् शोधीत येऊन, िनयतीची एक अपेक्षा पुरी केली आहेस. ॲिगलाची नगरी इथून फार दूर नाही. 
तेथील नागरीक, फार पूवीर् जे हा िलिडअन लोकप ीच्या योद्ध्याचें रा टर्, इदुर्िरआच्या टक ात ितथे 
थाईक झाले ते हा ज्या खडकावर या नगरीची थापना झाली. त्या खडकावरच अजूनही वसती करत 
आहेत. त्याचंा एक राजा मेझेिन्टअस याचे श ाच्या कूर्र बलावर आधारलेले जुलमी स ेचे अन्यायकारक 
राज्य सुरु होईपयर्त, ॲिगला दीघर्काल वैभवात होते. या जुलमी हुकूमशहीच्या िपसाट व दु  रक्तपाती 
कृत्याचंा वृ ातं तुला कथन करण्याची आव यकता नाही. त्याने ज्या यातना दुसऱ्यानंा िद या त्या देवानंी 
त्याच्याकिरता आिण त्याच्या आ ताकंिरता राखून ठेवा यात; अरे काय सागंू! िजवतं माणसाचे हात तो 
ेताचं्या सडणाऱ्या हातानंा बाधंीत असे आिण त डे सडणाऱ्या त डाला िभडवीत असे. हा खरोखरच 
अनिन्वत छळ होता आिण अशा तऱ्हेने या यातनामय िमठीत त्याने सडले या मासाने माखले या बऱ्याच 
माणसाचंा त्याचा मृत्युकाळ लाबंबीत बळी घेतला. शवेटी या उ ारवणारही नाही अशा रक्तिपपासेला 
कंटाळून त्याचे जानन सश  होऊन त्याच्या घरासभोवती गोळा झाले. त्यानंी त्याच्या वैयिक्तक रक्षकाचंी 
हत्या केली आिण त्याचं्या घराच्या छपरावर जळते पिलते फेकले. परंतु हे हत्याकाडं चालू असता 
मेझेिन्टअस रूटुिलअन देशात पळून गेला आिण त्याचा अितथी-िमतर् असले या टनर्सच्या श  बळावर 
त्याने ितथे संरक्षण िमळिवले. हणून आता सवर् इटर्यिूरआ एका न्या य पण िंहसक भावनेने ेिरत होऊन 
सूड घेण्याकिरता उठले आहे. आिण तात्काळ यु ाचा धाक घालून, त्याचं्या राजाला देहदंडाची िशक्षा 
देण्याकिरता त्याच्या वाधीन करावे अशी जोरदार मागणी करीत आहेत. इनीआस, या हजारो इ
रूिरअनाचें नेतृत्व तुझ्याकडे यावे असे मी करू शकेन कारण त्याचंी जहाजे त्याचं्या िकनाऱ्यावर एकजुटीने 
िश तीत स  आहेत आिण ते अधीरतेने व उ  वरात, चढाईची चाल करूण जाण्याच्या आ ेची मागणी 
करीत आहेत, परंतु एका वृध्द दर् याच्या (य ीय पशूचं्या यकृतावरून तो भिव य वतर्वतो) भिवत य 
भािकतानंी ते रोखले गेले आहेत, तु ही-िलिडआतील सवाेर् म शूर पुरूष हो, तु ही एका ाचीन वशंाचे 
उ मागं आिण साक्षा  शौयर् आहात. मझेिन्टअसने आप या करणीने आप यावर ओढवनू घेतले या तुमच्या 
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न्या य कर्ोधाने चेतिवलेला त्वषे तु हाला शतर्िूवरू  उठाव करण्यात उ ुक्त करीत आहे. पण तु ही हे 
जाणले पािहजे की इटलीत या कोणत्याही पुरूषाकडून तुमच्यासारख्या बिल  रा टर्ाचे नेतृत्व हाव ेअसा 
िनयतीचा संकेत नाही; हणून तु ही परकीय नता िनवडला पािहजे.” या वचनामुळे इ रु कन सेना, दैवी 
सूचनेच्या भयाने, पूवीर् माणे मदैानात तळ ठोकून आहे, टार्कॉनने वतः त्याच्या राज्याचा मुकुट आिण 
राजदंड घेऊन आपला दूत माझ्याकडे पाठिवला होता. राज्याचे सवर् ह  माझ्या वाधीन करून मी त्याच्या 
पक्षातं जाऊन इटर् कन राजिंसहासनावर अिधि त हाव ेअशी त्याची इच्छा होती. परंतु वाधर्क्यामुळे माझे 
रक्त आता थंड आिण मंद झाले आहे. आिण यौवनाचा काळ उलटून गे यामुळे आता माझ्याकडे 
देण्यासारखे फार थोडे उरले आहे.  आिण शूर साहसे करण्याचे सामथ्यर् माझ्या ठायी आता उरलेले नाही; 
आिण त्यामुळे सैन्यातील उ ािधकार मी वीकारू शकत नाही. माझा पुतर् िम रक्ताचा नसता तर मी 
त्यालाच याचा वीकार करण्यास सािंगतले असते; पण एका सबॅाईन मातेपासून त्याने अन्य रा टर्ीयत्वाचा 
अंश घेतला आहे; परंतु ज्याचं्या वयावर आिण संबंधावर िनयती एवढी कठोर झालेली नाही, त्याचं्यापैकी तू 
एक आहेस (तुला वाधर्क्य आलेले नाही व तुझ्या रक्तात संकर झालेला नाही.) टर्ोजनाचंा आिण 
इटािलयनाचंाही तू महा तापी सेनानी आहेस; आिण दैवी स ानंा तूच हवा आहेस. तू चाल करून पुढे जा. 
माझी एकमातर् आशा आिण संतोष असलेला पॅलस मी तुझ्याबरोबर देतो. तुझ्या मागर्दशर्नाखाली मासर्चा 
उगर् के्षतर्ात, त्याला दीघर्काळ चालणाऱ्या यु कमार्चा सराव होऊ दे; तुझी वीरकृत्य त्याला पाहु दे, त्याच्या 
बालवयापासूनच त्याला तुझ्याकडे आदशर् हणून आदराने पाहू दे. मी त्याच्याबरोबर आकिडयाच्या दोनश े
िनवडक तरूण योद्ध्याचें स  अ दल देतो. आिण पॅलस वतःच्या वतीने िततकेच वार देईल.” त्याचे 
श द अजून संपलेले न हते इतक्यात अँकायसोस-पुतर् इनीआस आिण एकिन  ॲकेिटस अधोवदन होऊन 
उभे असताना व त्याचं्या एकाकी, उदास मनोवृ ीस अ व थ करणाऱ्या िवचाराचंी मािलका सुरू झाली 
असताना, िसिथिरअनने वतः िनर  आकाशातून आपले िचन्ह कट केले. आंकाशात अचानक वीज 
चमकली आिण मेघाचंा कडकडाट झाला, सवर् आकाशच कोसळते आहे की काय असे भासले, आिण इ
रु कन रणभेरींचा उ  वर आरपार आकाशातून दुमदुमत आहे असे वाटले. त्यानंी वर पािहले; तो 
महाध्वनी पुनः पुनः दुमदुमला, आिण नंतर आकाशाच्या िनर  भागातील मेघामधून श े िदसली. तेज वी 
काशात ती त तलाल िदसली. आिण जणू काही ित हार करीत आहेत असा चडं खणखणाट ती करीत 
होती. बाकीचे भयभीत होऊन त ध रािहले परंतु टर्ॉयच्या वीरपुरूषाने त्या ध्वनीतून त्याचं्या वगीर्य मातेने 
िदलेले आ ासन ओळखले; नंतर तो हाणाला. ‘माझ्या अपिरचीत िमतर्ा, या आ यर्कारक िचन्हामुंळे 
कोणती घटना सूंिचत केली आहे हे िवचारण्याची तुला खिचत गरच पडणार नाही. आिल पस मला 
आवाहन करीत आहे. माझ्या देवी मातेने युध्दाचा धोका संभवले ते हा असे िचन्ह पाठवीन असे मला पूवीर्च 
सािंगतले होते. आिण ह कनने घडिवलेली श  माझ्या मदतीसाठी आकाशमाग पुरवीन असेही सािंगतले 
होते. अरेरे! िबचाऱ्या लॉरेन्टाइनावंर असले भयंकर हत्याकाडं ओढवणार आहे ही दुःखाची गो  आहे! 
टनर्स! तू ‘केले या अपराधाब ल, हा जो दंड मला देणार आहेस तो फार घोर आहे आिण िपता ी टायनर 
तुझ्या लाटाखंालून िकती शूर यो  आिण त्याचं्या ढालीं आिण िशर ाण झपा ाने वाहून जाणार आहेत! 
आता त्यानंा आमचा संधी मोडू ा! आता त्यानंा युध्दाचा अ ाहास करू ा!” असे हणून तो आप या 
उ ासनावरून उठला. थम त्याने हक्यूर्लीजच्या पिवतर् वदेीवरचा दबलेला अग्नी चेतिवला. आिण नंतर 
आद या रातर्ीच्या घरातील अग्नीकडे िजथे त्या लहानशा घराची दैवत होती, ितकडे तो संतोषाने गेला. 
नंतर आिण टर्ॉयच्या योद्ध्यानंी, सवार्ंनी सारखा भाग घेऊन दोन वषार्ंची काही िनवडक मढरे िविधपूर्वक 
बळी िदली. नंतर इनीआस आप या जहाजाकंडे िमतर्ानंा भेटावयास गेला. त्याचं्यापैकी सवार्त िवशषे शूर 
असले या काही जणानंा या यु कामिगरीवर त्याचं्याबरोबर जाण्याकिरता त्याने िनवडले. बाकीचे 
िवनासायास वाहाबरोबर वाहाच्या सहा याने तरंगत, ॲ कँिनअसला त्याच्या िपत्याच्या आिण जे काही 
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घडले होते त्याचा वृतातं सागंण्यासाठी परतले. नंतर जे टर्ोजन आता इ रू कन भमूीकडे जाणार होते. 
त्याचं्याकिरता घो ाचंी यव था करण्यात आली. इनीआसकिरता त्यानंी एक खास घोडा िनवडला. 
त्याच्या सवार्ंगावर लालसर तपिकरी िंसहाचे कातडे घातलेले होते. त्याच्या कडेला सोन्याने मढवलेले पजें 
चमकत होते. एकदम वदंताराक्षसीला पखं फुटले आिण ती वगेाने त्या छो ा नगरीत मण करू लागली. 
ती सागंत सुटली की इ रू कन राजाच्या ासादाच्या वशे ाराकडे घोडे वार दौडत येत आहेत. भयाने 
मातानंी आप या ाथर्ना दुपटीने वाढिव या संकट हे जवळ जवळ त्याचं्या भयाइतकेच मोठे होते. आिण 
मासर्ची आकृती पूवीर् पेक्षा अिधक िवकर्ाळ होऊन पुढे उभी रािहली. नंतर िपता इ हॅन्डरने आप या 
कामिगरीवर िनघाले या पुतर्ाचा उजवा हात हातीं घेतला; त्याला िबलगून बोलताना त्याला रडे आवरत 
न हते. ‘अरे! माझी गेलेली वष ज्युिपटरने मला परत िदली आिण मला पािह यासारखा केलं तर! 
ि ने टीच्या तटिंभतींच्या तळाशी मीं शतर्चुी आघाडीची फळी यश वीपणे जमीनदो त केली, त्याचं्या 
ढालींचे ढीग जाळले आिण राजा इऱ्युलसला या हाताने यमसदनास पाठिवले. त्यावळेी मी होतो तसा आता 
असतो तर! ती कथाच िवलक्षण आहे. इऱ्युलसच्या जन्माच्या वळेी त्याची माता केरोिनआ िहने त्याला तीन 
िदले होते त्यामुळे तो तीन कारची श े हाताळू शकत होता आिण त्याला तीन वळेा ठार माराव ेलागले 
असते. तरीही त्या काळात माझ्या या हातानंी मी त्याचे तीनही जीव घेतले. आिण तीन वळेा त्याची श  
त्याच्याकडून िहरावनू घेतली. माझ्या पुतर्ा, त्यावेळी मी होतो, तसा आज असतो तर तुझ्या ि य 
आिंलगनातून मला दूर हाव ेलागले नसते आिण मी जणू काही त्याच्या ह ीच्या पलीकडच िजवतं नाही 
अशा बेदरकारपणे मेझेिन्टअसने आप या ख गाने इतक्या जणाचंा कूर्र मृत्यू घडवनू आणला नसता, आिण 
आप या नगरीचे सौभाग्यहरण इतक्या पुरूषाचं्या मृत्यनूी झाले नसते; परंतु तु ही वगर् थ शक्तीनो, आिण 
हे देवािधदेवा सवर् े  ज्युिपटर, मी भीक मागतो. या आकिडअन राजावर दया करा आिण एका िपत्याची 
ाथर्ना ऐका. जर तुमची दैवी इच्छा आिण िनयती याचं्या योजनेने पॅलसचे जीवन तुमच्या ता यात सुरिक्षत 
असेल; जर तु ही माझ्याकिरता त्याचे रक्षण करणार असाल, आिण जर त्याला पुनः जीवतं असताना 
पाहण्याची आिण भेटण्याची िनि ती असेल तरच आिण फक्त ते हाच मला जीवतं ठेवा अशी मी याचना 
करतो. तेवढीच केवळ माझी ाथना आहे कारण जे दुःख माझ्या दैवात असेल ते भोदण्यास मी वचे्छेने 
मान्यता िदली आहे. परंतु हे दैवा! तू जर काही अनु ारणीय आप ीचा धाक घालीत असलास तर माझ्या 
िंचता संदेहाधीन असतानाच, भिव यािवषयीच्या अपेक्षा अिनि त असताना, आिण अजूनही तू माझ्या 
आिंलगनात असताना, माझ्या ि य पुतर्ा, वृध्दापकाळातील एकमातर् आनंद, एखा ा दारुण दुःखद वृ ाने 
माझे कान फुटण्यापूवीर्च हे अत्यंत िन ूर जीवन मला याच क्षणी खंिडत करू दे. 

 
मंडळी िनघण्यापूवीर् शवेटच्या क्षणी त्या िपत्याने अशी मनःपूवर्क ाथर्ना केली; नंतर एकदम त्यास 

घरी आली तो खाली पडला. आिण त्याच्या सेवकानंी त्याला त्याच्या घरातं नेले. 
 
यावळेेपयत ती घोडे वाराचंी तुकडी उघडले या वशेीतून बाहेर पडली होती. सवार्त पुढच्या 

वारातं इनीआस आिण त्याचा एकिन  िमतर् ॲकेटीझ होता, आिण त्याचं्या मागे टर्ॉयची इतर सरदार 
मंडळी होती. तुकडीच्या मध्यावर पॅलस होता. त्याचे भडक रंगीत व  आिण श ा े यामुळे तो उठून िदसत 
होता. हीनसला सवर् तेजःपुजं नक्षतर्गणामध्ये अिधक आवडणाऱ्या, जो सागराच्या लाटानंी िभजून आपले 
पिवतर् िंबब उंचावतो आिण अंधःकार ताबडतोब िवतळून जातो त्या भात ताऱ्या माणे तो िदवस होता. 
भयभीत माता नगरतटावंर उ या रािह या आिण घोडे वाराचं्या अंगावरील ाँझचा चकचकाट आिण 
धुळीचा लोट याचं्यावरून त्याचंी नजर िफरत होती. सवार्त जवळचा मागर् आकर्मीत घोडे वाराचें सश  
पदक झाडोऱ्यातून त्याचं्या उि ाकडे दौडत गेले. एक आरोळी उठली. त्यानंी एक रागं केली. 
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चतु पादाचं्या खुराचं्या गडगडाटाने उखडली जाणारी धरती हादरली. केरीच्या नदीच्या शीतल 
वाहाजवळ वकर्ाकार टेक ानंी विेढलेले एक िव तृत अरण्य आहे त्या टेक ावंरील काळसर पाईन 
वृक्षानंी दऱ्यानंा संरक्षण िदले आहे. त्याच्यािवषयी फार दूरवरच्या देशात पूवार्पार भक्ती आिण दरारा आहे; 
लॅिटन भमूीचे फार पूवीर्चे आिदवासी–पुरातन पेलॅि टअन यानंी ते अरण्य, कृषीभमूीचा आिण पशुधनाचा 
देव िस हॅनस याच्या नावाने पिवतर् झालेले थान हणून मानले होते आिण त्याच्या उत्सवाचा एक 
िदवसही मुकर्र केला होता. इथून जवळच टारकॉनने आप या इ रु कनाबंरोबर नैसिर्गक अशा 
संरक्षणाच्या जागी तळ टाकला होता त्याचंी िव तृत देशावर पसरलेली समगर् सेना एखा ा उंच 
टेकडीवरून िदसू शकत होती. सेना मुख इनीआस आिण त्याचे िनवडक यो े या तळापयन्त दौडत गेले. 
दौडीमुळे दमून गेले या त्यानंी घो ाचंी यव था केली आिण वतःही आराम केला.  

 
परंतु तोवर आप या भेटी घेऊन हीनस अवतीणर् झाली. ितच्या भोवतीच्या मेघातूंन ितचे वगीर्य 

तेज काशमान झाले होते. दूर अंतरावर, त्या शीतल वाहाच्या पलीकडील एकीकडच्या दरीत गेलेला 
इनीआस ितला िदसला. ती सरळ तेथ गेली. आिण त्याला उ ेशून बोलली, ‘हे पहा, माझ्या पतीने 
कौश याने तयार करून देईन हणून आ ासन िदले या देणग्या पूणर् तयार झा या आहेत; हणून 
कुठ याही उ ट लॉरेन्टाईनला यु ाचे आ हान देण्यास िंकवा वतः उगर् तापी, संतापी टनर्सलाही 
आ हान देण्यास अनमान करण्याचे योजन नाही.” िसथेिरअन असे बोलली आिण ितने पुतर्ाला आिंलगन 
देण्यास जवळ बोलािवले. आिण ती तेज वी श  त्याच्या समोरील ओक वृक्षाखाली ठेवली. त्या भेटींनी व 
त्याचं्यामध्ये अिभ ेत असले या आपणािवषयींच्या े  समान भावनेने तो आनंिदत झाला. त्याचे डोळे 
त्येक श ावर कौतुकाने ि थरावले. आिण िकतीही पािहले तरी त्याचे समाधान होत न हते. त्याने ती श े 
हातात घेतली, बाहूत कवळली, आिण ती सवर् बाजंूनी िफरवनू पािहली, ते ज्वाला फेकणारे िशर ाण, 
त्याच्या िशरपेचातंील भय; मृत्यनेू भारावलेले ते ख ग, ते कडक आिण रक्तासारखे लाल ाँझचे उर ाण; 
सूयर् काशात उजळलेला एखादा िवशाल काळा करडा मेघ जसा काशमान होऊ लागतो आिण ते तेज 
दूरवर फेकतो तसे ते चडं उर ाण होते. नंतर ते अनेक वळेा शु  करण्यासाठी िवतळिवले या सुवणार्चे व 
रु याचे बनिवलेले चकचकीत पोटऱ्यासाठी िचलखत, आिण तो भाला, आिण अवणर्नीय घडण असलेली ती 
ढाल. 

 
त्या ढालीवर अिग्नपती ह कनने इटलीची सवर् कथा आिण रोमची िवजयगाथा कोरली होती 

कारण त्याने भिव यदर् याची भािषते ऐकली होती आिण भिवत यात काय घडणार आहे हे त्याला ात होते; 
त्याने ॲ कॅिनअसपासून पुढच्या भावी वशंजाचं्या कुळाचंा, ते करणार असले या यु ाचंा कर्मवार यथायोग्य 
समावशे केला होता. यािशवाय ितच्यावर त्याने, सव यानंतर, मासर्च्या िहर या गुहेतील भमूीवर 
िवसावले या ितच्या भोवती खेळणाऱ्या आिण िनभर्यपणे ितच्या आचळानंा झ बून आप या पालनकत्यार् 
आईचे तनपान करणाऱ्या जु या अभर्कानंा आपली िनतळ मान वळवनू पाळीपाळीने कुरवाळणाऱ्या व त्याचें 
अवयव चाटून सुडौल करणाऱ्या इहामृगीचीं कथाही त्याने कोरली होती. त्याचं्या जवळच त्याने रोमनगर 
दाखिवले होते. आिण रुढीिनयम धा यावर बसवनू, कसरतीच्या कर्ीडेतील महत्वाचे खेळ चालू असताना 
जमले या गदीर्मधून ेक्षागारातून चटकन पळवनू नेले या सबॅाईन ि याही दाखिव या होत्या. आिण नंतर 
रोमलसची सेना आिण टॅिटअस व त्याची क्यरूीस येथील कडवी माणसे याचं्यामध्ये अचानक भडकलेले नवे 
यु  दाखिवले होते, परंतु नंतर तेच दोन राजे कलह बाजूस सारून हाती म ाचे याले घेऊन श धारी 
जो हच्या वदेीपुढे बळी िदले या वराहीच्या देहासमोर संधी करून एकतर् उभे रािहलेले दाखिवले होते. त्या 
दृ याजवळच त्याच्या उधळले या चार घो ानंी िछ िविछ  केलेली मेटस दाखिवला होता. अरे, 
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अ बाच्या पुरुषा, पण तूही तुझे वचन पाळायला हव ेहोतेस! आिण खाली पडले या सेना मुखाचें अवशषे 
अरण्यातून ओढीत नेत असताना टुलस दाखिवला होता; काटेरी झुडुपावर उडालेले रक्तही िदसत होते. 
ह पार केले या टारि नचा परत वीकार करण्याची रोमला आ ा करणारा आिण त्या नगराभोवती 
भयंकर वढेा आवळणारा पॉरसेनाहीं रेखाटला होता. आिण त्याचं्या बाजूला वातंत्र्याकिरता मृत्यकूडे 
झपावणारे इनीआसचे वशंज िदसत होते. कॉक्लीसने पूल उखडून टाकण्याचे धाडस के यामुळे आिण 
कुमारी क्लौिलआने बदंीशाला फोडून नदी पार केली हणून खवळले या कुर्  भेडावणाऱ्या स ाधीशाचंी 
साक्षात ितमा असलेला असा पॉरसेना पुन्हा एकदा दाखिवला होता.  

 
त्या ढालीच्या वरच्या बाजूला टािर्पअन बालेिक याचा िव त मॅ िलअस, मंिदरासमोरच्या 

आप या जागेवरून त्या उ ुंग मंिदराचे रक्षण करीत असलेला िदसत होता. आिण खाली वाळले या कडक 
गवताने नुकतीच शाकारलेली रोमलसची झोपडी होती. मंिदरावरून अचानकपणे उडून सुवणार्च्या 
तंभालयात जाऊन गॉल्स सीमेवर येऊन ठेप याची सूचना देणारी चदेंरी कलहंसी िदसत होती. रातर्ीच्या 
अनुकूल पड ामागे, अंधाराच्या संरक्षणाखाली झुडुपातूंन सरपटत ते िक यासमीप जवळजवळ पोहोचले 
होते. त्याचें केस व व ही सोनेरी होती. पट् ाचं्या झग्यात ते चमकत होते. आिण त्याचं्या 
सुवणर्मालाभिूषत माना दुधासंारख्या धवल दाखिव या होत्या. त्येक यो ा दोन दोन अ पाईन भाले 
परजीत होता. आिण आप या देहाच्या संरक्षणाकिरता त्यानंी हाती लाबं ढाली घेत या होत्या. नंतर 
ह कनने त्यावर उ ा मारणाऱ्या साली आिण अनावृ  यपूकीर् हातोडीने ठोकून घडिव या होत्या. आिण 
लोकरीचे तुरे असलेली िशर ाणे आिण आकाशातून पडले या ढाली होत्या. आिण रोम नगरातील पिवतर् 
पूजािवधीतील धािर्मक उपकरणी गा ाचं्या रथातून िमरवीत जाणाऱ्या पिवतर् माता होत्या. या देखा यापंासून 
थो ा दूरवर ह कनने यटूोचे उंच वशे ार आिण टाटर्रसमधील अपराधानंा िशक्षा देण्याच्या जागा 
दाखिव या होत्या. ितथे कलत्या चडं खडकाचं्या कपारीवर लटकलेली चिंडकाचंी मुख पाहून 
थरथरणारा कॅिटलाइन दाखिवला होता. दूरच्या वगे या जागेत न्यायदंडल िनयुक्त करणाऱ्या कॅटोबरोबर 
पुण्यात्मे होते. या दृ याचं्या मध्ये एका रंुद पट् ावर सुवणर् रंगात उसळता सागर दाखिवला होता. परंतु 
त्याचा पृ भाग िनळा होता, समुदर् फेसाच्या तुऱ्याने शु  झाले या लाटा दाखिव या होत्या–सभोवती रुपेरी 
रंगात चमकणारे, गोलाकार िफरत, लाटा कापीत समुदर्ाचा पृ भाग आप या शपेटानंी ढवळणारे डॉि फन 
मासे होते. 

 
मध्यभागी ॲिक्टअम येथे यु  करीत असलेली ाँझच्या पत्र्याने मढिवलेली आरमारे िदसत होती. 

यु ाच्या हालचालीच्या घाईगदीर्त असलेले स ग युकेट दृ ीस पडत होते. सोनेरी लाटा चमकत होत्या. 
एका बाजूला छोटी गृहदैवते आिण े  कुलदैवते घेऊन युध्दात इटॅिलअनाचें नेतृत्व करणारा, ऑग टस 
सीझर, नगरसभा-आिण नागिरकासंिहत िदसत होता. तो त्याच्या गलबताच्या उंच धक्क्यावर उभा होता. 
त्याचें फु नेतर् भाल देशावर बाहेर येणाऱ्या जणू दोन काशशलाका होत्या. आिण त्याच्या म तकावर 
त्याच्या िपत्याचा ज्यिूलअन तारा होता. इतरतर् वारा आिण दैवाच्या साहा याने आप या उंच गलबताचं्या 
सेनेचे ॲिगर्पा नेतृत्व करीत होता. आिण त्याचा भाल देश िवजयी संगर्ामाच्या गव ध्दत िचन्हाने, –सागरी 
िकिरटावरील जहाजाचं्या नाळींच्या िचन्हाने–िवलसत होता. त्याचं्यािवरुध्द अँटनी खडा होता. 
त्याच्याबरोबर गलबतावर इिजि शअन आिण अित दूर बिॅक्टर्आ पासूनची पूवकडील सवर् समथर् सेना होती. 
त्याच्या बाजूला पौवार्त्य संपदा आिण िविवध कारची श ा े होती. िवजयाच्या िदमाखात तो उषादेवीच्या 
रा टर्ाकंडून आिण ताबं ा समुदर्ाच्या िकनाऱ्यावरून येत आहे — आिण शरमेची गो  की त्याचा पाठलाग 
त्याची इिजि शअन पत्नी करीत आहे. सवर् गलबते पूणर् वगेाने एकतर् येत होती: मागे खेचले या व ानंी 



 

अनुकर्मिणका

आिण गलबतंाच्या ितर्धारानंी घुसळलेला सागर फेलाळला होता. सवर् गलबते खु या समुदर्ाकडे वळली. 
जणू काही सायक्लेडची बेटे मुळातून उखडली होती आिण समुदर्ावर तरंगत होती; अथवा ज्या उंच 
नाळीवर ह ा करणारे उभे रािहले होते त्या इतक्या चडं होत्या की जणू काही वाटत होते की हे उंच पवर्त 
दुसऱ्या पवर्तावंर जोराने आदळत आहेत. झगमगत्या त्यंचातून सुटणाऱ्या अग्नीसारख्या तेज वी बाणंाचा 
हातानंी वषार्व केला जात होता. आिण सगळीकडे हवते उडणारे लोखंडी टोके वाङून नेतानंा िदसत होते. 
नेपच्यनूचे सवर् के्षतर् नुकत्या साडंले या रक्ताने लाल झाले होते. मध्यभागी असलेली राणी आप या देशाची 
खास खंिजरी वाजवनू आप या सेनला िसध्द राहण्याचा आदेश देत होती; ितच्या ार धात असले या 
िवषारी फुरशाचं्या जोडीचा िवचारही अजून ितच्या मनात आला न हता. भुकंणाऱ्या ॲनुिबससिहत िविवध 
जातीतील राक्षसी आकारातील ितच्या देवानंी नेपच्यनू, हीनस, आिण साक्षात िमन हार् याचं्यावर श े 
रोखली होती. समराच्या मध्यावर लोहात घडिवलेला कुर्ध्द मासर् होता, आिण आकाशातून िपसाट दृ ीने 
बघत चिंडकानंी आप या रानटी शक्तींचा धुडगूस माडंला होता. िंचध्या झाले या व ात संघषर् देवता 
आनंदाने दौडत होती आिण आप या रक्तलािंछत चाबकासिहत बेलोना ितच्या पाठोपाठ होती. परंतु 
ॲिक्टअमच्या ॲपोलोने ते पािहले आिण आप या उंच मोक्याच्या जागेवरून आपले धनु य वाकिवलेसु ा. 
त्याच्या भयाने त्येक इिजि शअन, िहन्दु तानी ल क, त्येक अरब आिण शबेाची सवर् सेना पळून 
जाण्याच्या बेतात होती. राणी वतः वाऱ्याचंा धावा करताना आिण िशडे उभारताना िदसत होती; ती िशड 
झटकून मोकळी करींत असतानाचा क्षण रेखाटला गेला होता. अग्नीपती ह कनने ितला सवर् 
हत्याकाडंाच्यामध्ये जवळ िभडले या मृत्यचू्या छायेने िन तेज पडलेली, वाय यवाऱ्यावर लाटावंरून वगेाने 
जाताना दाखिवलेली होती. ितच्या पुढे समगर् िव तृतपातर्ावर दुःखाची छाया पसरले या नाईल नदीने 
आपला झगा पूणर् खुला केला आिण आप या सवर् व ानंी, सवर् परािजतानंा तो आप या िन या जलाच्या 
उराशी आिण आप या वाहाच्या आ य थानात बोलावीत होता. नंतर ऑग टस सीझर आप या ितहेरी 
िवजयाच्या िमरवणूकीतून रोमच्या इमारतींपुढून रथातूंन जाताना िदसत होता. आिण त्याने आप या नगरीत 
तीनश ेभ यमंिदरे उभिवण्याचा पिवतर्; अिनवायर् संक प इटलीच्या देवापुंढे सोडला. आनंदाच्या ज ोषाने 
आिण जयघोषानंी र ते गरजत होते. त्येक मंिदरात माता नाचत होत्या; आिण त्येक मंिदरात वदेीवर 
बळी िदले जात होते. त्याचं्यासमोर बळी िदलेले बलै जिमनीवर पाय ताणून पडले होते. ऑग ट  सीझर 
वतः तेज वी ॲपोलो मंिदराच्या िहमधवल उंबर ावर नाना रा टर्ाकंडून आलेले नजराणे पाहत बसला 
होता, व ते भ य तंभावंर लटकवीत होता. िविवध वषे आिण भाषां माणेच िविवध श े असलेले परािजत 
लोक लाबं रागंा करून चालत होते. न्युिमिडअनाचंी एक जमात इथे तर सैल झगे धारण केलेले आि की 
ितथे; इथे लेलीिजअन आिण कॅिरअन तर ितथे त्याचं्या बाणासंिहत जेलोिनअन असे ह कनने िचतारले 
होते. यु े टीस नदही िदसत होता. आता त्याच्या वाहात जा त न ता िदसत होती. फार दूरचे रिहवासी 
मॉिरनीही दाखिवले होते, आिण दोन िंशगे असलेला ऱ्हाईन नद; आतापावतेो अिंजक्य असलेले िसिथअन 
ितथे होते, आिण त्याच्यावरील न या पुलामुळे रू  झालेला ॲरॅक्सीज नदही होता. 

 
त्याच्या मातेने त्याला िदले या आिण ह कनने घडिवले या त्या ढालीवरीलही अशा कारची 

काढलेली दृ ये इनीआसने नवलाने पािहली. त्या घटनाचें त्याला ान न हते, पण तरीही त्याने आप या 
वारसाचें यश आिण िनयती असलेली ती ढाल जे हा आप या खां ावर लटकिवली ते हा त्या सवर् घटनाचं्या 
िचतर्णाने त्याला समाधान वाटत होते. 
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सगर् नववा 
 

टर्ोजन छावणीला वेढा 
 
त्या भमूीच्या दूरच्या भागात हे घडत असताना सँटिर्नअन ज्यनूोने आयिरसला आकाशातून खाली 

तापी टनर्सकडे पाठिवले. त्यावळेी टनर्स एका पिवतर् दरीत असले या, त्याचा पूवर्ज िपल नसला अपर्ण 
केले या वनात बसला होता. आप या गुलाबी ओठानंी थॉमसची कन्या त्याला हणाली : ‘हे पहा टनर्स, 
केवळ तुझी िकतीही उत्कट इच्छा असली तरी देवानंाही जे वरदान देण्याचे साहस झाले नसते ते 
कालचकर्ाच्या पुरोगामी गतीनेच केवळ सहजपणे तुला ा त झाले आहे. इनीआसने त्याचा तळ, त्याचे 
सोबती आिण आरमार सोडले आहे आिण पॅलेटाईन टेक ावंरील इ हॅन्डरच्या सावर्भौम स ेचे अिध ान 
असले या त्याच्या घराच्या मागार्ला तो लागला आहे. आिण तेव ानेही समाधान न झा यामुळे तो पुढे त्या 
दूरच्या कॉिरन्थसाचं्या नगराकंडे गला आहे. ितथे तो गर्ामजनाचंी जमवाजमव करीत आहे आिण श स ं 
िलिडअनाचंी सेना त्याच्या िदमतीस आहे. मग तू आता अनमान कसला करतो आहेस? तुझ्या अ दलाला 
आिण यु ातील रथानंा पुकारण्याची हीच वळे आहे. सवर् अडचणी मागे सारून मागर् काढ; अनपेिक्षत 
चपळाईने ह ा करून त्याचं्या तळात घबराट उडव. व तो तात्काळ आप या ता यात घे. आयिरस असे 
हणाली आिण समतोल पखंावंर ितने आकाशात उ ाण केले. ितच्या मणात ितने मेघाचं्या पा र्भमूीवर 
एक भ य इन्दर्धनु य कोरले. त्या तरुण राजपुतर्ाणे ितला ओळखले. त्याने दोन्ही हात जोडून आकाशातील 
तारकाकंडे उंचावले आिण ती दूर जात असताना ितच्या पाठीमागे त्याचे उ  वर उमटले, ‘हे वगर्भषूण 
असले या आयिरस, माझ्याकिरता संदेश घेऊन मेघातून दुर्त गतीने मण करीत तुला खाली पथृ्वीवर कुणी 
पाठिवले? सूयर् काशात अचानक एवढे तेज कशामुळे आले? आकाशाचा पडदा मधोमध दुभगं यासारखा 
मला िदसत आहे आिण आकाशमध्यावर इत ततः संचार करणाऱ्या तारका िदसत आहेत, मला यु ाचा 
आदेश तू कुणीही असलीस तरी तुझ्या भावी सादिचन्हाचा मी वीकार करतो.” आपले िवचार बोलून 
दाखिव यावर तो पुढे पाण्याजवळ गेला, एका लहरीच्या पृ ावरून त्याने ओंजळ भरली आिण त्याने देवाचंी 
दीघर्काल ाथर्ना केली. व वगर् थ देवां ीत्यथर् त्याने खूप नवसाचे संक प सोडले.  

 
आिण आता त्याचे सवर् सैन्य, भरजरी व े आिण सुवणार्लंकार यानंी भिूषत अमाप अ दल खु या 

मुलुखातून चाल करू लागले. मेसपॅसने आघाडी साभंाळली होती आिण टायरसच्या तरुण पुतर्ानंी िपछाडी 
रोखली होती; सरसेनानी हणूनं टनर्स सवर् दलाच्या मध्यभागी होता. (हाती श े घेऊन तो सवर्तर् संचार 
करीत असताना सवार्हून पूणर् एका डोईने उंच िदसत होता.) त्या दलाची ही चाल आप या सात वाहातून 
शातंपणे वर चढणाऱ्या आिण अिधकािधक खोल होत जाणाऱ्या गंगानदीसारखी होती; िंकवा आपले 
क याणकारी जल नदी खोऱ्यातून मागे घेऊन पुनः एकदा आप या वाहात ि थरावणाऱ्या नाईल 
नदीसारखी होती. आता िनरीक्षण करीत असले या टर्ोजनानंा दूरवर धुळीचा काळा ढग जमताना िदसला 
आिण त्यामुळे मदैानावरं अंधार पसरताना िदसला. पिहली आरोळी उठली ती शतर्चू्या समोरच एका उंच 
बाधंावर असले या कायकस कडून : ‘माझ्या देशबाधंवानो, हा काजळी काळोखाचा पसरणारा लोट कसला 
आहे? तुमची ख गे आिण श ाचंा साठा घेऊन लगेच या. िंभतीवर चढा, अरे! शतर्ू वशेीशी येऊून ठेपला 
आहे!” मो ाने आरो या ठोकीत सवर् वशेीतून पार होत टर्ोजन आसऱ्याला गेले आिण त्यानंी बुरजावर 
पहारे ठेवले. कारण जाताना त्याचं्या सू  सेनानीने त्यानंा सूचना िदली होती की त्याच्या अनुपि थतीत 
आणीबाणीच्यावळेी खु या मदैानी यु ाचा धोका पत्करायचा नाही िंकवा समोरासमोर यु यहू रचून 
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लढायचे साहस करायचे नाही. परंतु त्याचं्या मातीच्या कोटाने रिक्षले या छावणीच्या तटबदंीच्या आत 
राहण्यातच समाधान मानायचे. हणून जरी शरमेने आिण संतापाने त्यानंा शतर्शूी िभडण्याचा मोह पडत 
होता तरीही त्यानंी आ ापालन केले. शतर्लूा वशेीचे दरवाज बदं केले, आिण आप या मनोऱ्याचं्या 
पोकळीत दडून, श े घेऊन ते शतर्चूी वाट पहात रािहले. 

 
परंतु टनर्स, त्याच्यापेक्षा अित मंदगतीने चाल करीत असले या दलाच्यापुढे होऊन िनवडक वीस 

घोडे वारासंह दौडत पुढे आला. थेर्सच्या दुरंगी घो ावर आरुढ होऊन आिण लाल तुरा असलेले सुवणार्चे 
िशर ाण घालून तो आ यर्कारक वगेाने छावणीजवळ आला. ‘तरुण योध् ानो ʼ तो ओरडला. ‘तुमच्यापैकी 
कोणाला शतर्वूर ह ा चढिवणारा पिहला सैिनक हणून माझ्याबरोबर येण्याची आकाकं्षा आहे काय? 
कारण, इकडे पहा!’ आिण त्याने यु ाचा आरंभ करण्याकिरता खूण हणून आपला भाला िभरिभरत हवतूेन 
फेकला. घो ावरून दौडत तो मदैानाकडे झेपावला, आरो या ठोकीत त्याच्या साथीदारानंी त्याचे 
आ हान वीकारले. आिण यु ाच्या धडकी भरिवणाऱ्या गजर्ना करीत ते त्याच्या मागे धावले. 
रणागंणावरील तु यबळ यु ाचा धोका वीकारून आप या श ािंनशी वीर पुरुषा माणे बाहेर न येता 
आप या तळाला िचकटून राहणाऱ्या टर्ोजनाचं्या याड भासणाऱ्या वतर्नाने ते आ यर्चिकत झाले. 
िपसाटासारखा टनर्स तळाभोवती एकदा उजवीकडून, एकदा डावीकडून, तटिंभती न्याहाळीत, आत 
घुसण्याचा मागर् शोधीत, दौडत रािहला. परंतु त्याला एकही फट सापडली नाही. अंधारात आप या 
आईच्या कुशीत असलेली आिण सतत ब ऽ ब ऽ असे केकाटणारी कोकरे सुरिक्षत असतात; पण म ाचंी 
गदीर् असले या मढेकोटाबाहेर दबा धरून बसले या आिण अगदी कुडाजवळ जाऊन गुरगुरणारा व अंधाऱ्या 
मध्यरातर्ीच्या वाऱ्यापावसाला दाद न देणारा लाडंगा मातर् भयंकर आिण हेकट कर्ोधाने आपला संताप 
आवाकं्याबाहेर असले या भ यावर काढतो, कारण त्याचा कोरडा पडलेला रक्तहीन जबडा आिण त्याची 
सारखी वाढणारी भयंकर भकू त्याला व थ बसू देत नाही; त्या िंभतींकडे आिण तळाकडे वटारून 
पहाताना, भडकून चढत जाणाऱ्या रुटुिलअनाच्या कर्ोधाचे झटके त्याला लाडंग्यासारखे होते. आिण आत 
कसे घुसावे आिण कुठ या मागार्ंने टर्ोजनानंा धडकी भरवनू, त्याचं्या तटबदंीच्या वे ातूंन काढून त्यानंा 
खु या मदैानात धावत पळत आणावे याचा िवचार करताना त्याची दाहक चीड अगदी त्याच्या कठीण 
हाडापंयर्त िभडत होती. शवेटी तळाच्या अगदी जवळ कुशीत लपले या, एका बाजूने टर्ोजनानंी बाधंले या 
मातीच्या धक्क्याने आडोसा झाले या परंतु इतर बाजंूनी केवळ नदीच्या लाटािंशवाय काही सरंक्षण 
नसले या आरमारावर त्याने ह ा चढवला. टनर्सने आप या चेकाळले या साथीदारानंा अग्नी आणावयास 
सािंगतले. मो ा त्वषेाने त्याने पाईनच्या जळता पिलता आप या मुठीत घ  धरला. त्याच्या वतःच्या 
त्याचं्यामधील भावी उपि थतीने ोत्साहन िमळालेली त्याची माणसे मो ा इ यने त्याने कामाला लागली. 
त्येक सैिनकाने हाताशी येईल तो अग्नी उचलला आिण काळा धुमसणारा जळता पिलता तयारीने धरला. 
धूर ओकणाऱ्या पाईनच्या फां ातूंन धुरकट जाळ येत होता, आिण ह कनने िठणग्या आिण राख याचें 
िम ण वर आकाशातील तारकाकंडे सोडले.  

 
हे का य देवतानंो, मला सागंा, त्या संत त ज्वालापंासून कोणत्या देवाने टर्ोजनाचें रक्षण केले? 

कोणत्या देवतेने त्याचं्या गलबतावंरील भयंकर अग्नी मागे रेटला? या घटनेला फक्त पुरातन दाखलाच 
तेवढा आहे परंतु त्याची मृती कधीच लोप पावत नाही. 

 
ज्यावळेी इनीआस ि िजअन इडावर त्याचे आरमार िस  करण्यास ारंभ करीत होता, आिण 

खोल समुदर्ाकडे ते वळवण्याची तयारी करीत होता ते हा बेरीिसन्टसची देवी, साक्षात देवाचंी माता, िहने 
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सवर् े  जो हला ही िवनंती केली असे हणतात : ‘मुला, तू आता ऑिल पसचा भ ूआहेस, हणून तू तुझ्या 
मातेची ाथर्ना ऐक आिण ती तुला करीत आहे ती िवनंती मान्य कर. माझे एक पाईन वृक्षाचे वन होते. माझा 
त्यावर बरीच वष जीव होता, का या िपच् वृक्षानंी आिण मपॅल वृक्षाचं्या खोडानंी झाकाळले या माझ्या 
दुगार्च्या माथं्यावर तो कंुज उभा होता, आिण माणसे ितथे समपर्ण करावयाच्या व तू आणीत असत. परंतु 
जे हा तरुण डाडर्नला आरमाराची गरज पडली ते हा त्याला मी आनंदाने माझी झाडे िदली. परंतू आता भय 
आिण िंचतेने मी क ी झाले आहे. माझे हे भय दूर कर आिण कोणत्याही वासात या गलबताना धोका 
पोचणार नाही, वादळाने िंकवा वाऱ्याच्या तडाख्याने ती िखळिखळी होणार नाहीत असे माझ्या ाथर्नेच्या 
सामथ्यार्ने घडो! घडले. माझ्या पवर्तावर ती िनमार्ण झालीं, या गो ीचा त्यानंा एवढा लाभ होऊ दे.’ 
आकाशात तारकागंण िफरिवणाऱ्या ितच्या पुतर्ाने ितला उ र िदले, ‘माते, ार धाला तू कोणत्या कामाला 
जंुपीत आहेस? तू तुझ्या जहाजाकंिरता काय मागते आहेस? मत्यर् हाताने घडिवले या सागंा ाना 
अमरत्वाचा अिधकार ा त हावा काय? त्येक धोक्याच्या संकटातून इनीआस िनवधपणे पार पडावा अशी 
तुझी इच्छा आहे काय? कोणत्या देवाला अशी शक्ती ा त झाली आहे? हे घडणार नाही. परंतु एक िदवस, 
त्याचं्या वासाच्या उि ाला पोहोचून ते इटलीच्या एखा ा बदंरात जे हा सुरिक्षत असतील ते हा लाटाचें 
तडाखे खाऊन डाडर्न राजपुतर्ाला लॉरेन्टाईन कृषीभमूीत घेऊन जाणाऱ्या त्येक जहाजाचे मत्यर्रुप मी 
लु त करीन आिण िनिरइड डोटो आिण गलॅॅिटआ माणे समुदर् कापीत असताना आिण छातीवर फेसाळ 
लाटा झेलताना ती सवर् जहाजे उदंड सागराच्या देवता हणून राहतील; ही माझी आ ा आहे.’ तो असे 
हणाला, आिण आपली मान हलवनू त्याने आपले श द त्याच्या ि टिजअन भावाचा वाह आिण काळ ोत 
आिण मध या का या िववराच्या दोन्ही बाजंूचे िकनारे याचंी शपथ घेऊन वजर्लेप केले. आिण त्याच्या मान 
डो यावण्याबरोबर सबधं ऑिल पस हादरू लागले. 

 
हणून आता दैवाने पूवर्िनयोिजत केलेला काल पूणर् झा यानंतर वचनपूतीर्चा िदवस आला होता. 

त्या पिवतर् जहाजाचंी हानी करण्याच्या टनर्सच्या उ ेशामुळे त्याच्या जळत्या पिलत्यापंासून ती वाचिवण्याची 
महामातेला सूचना िमळाली. आिण अचानकपणे एक िवलक्षण नवा काश सवार्ंच्या डो यापुंढे उजळला, 
आिण एक चडं मेघ िदसला, आिण त्याच्याबरोबर पूवकडून आकाशात द डत येणारा इडा पवर्तावरील 
नतर्काचंा ताडंा िदसला. नंतर एक धडकी भरिवणारा आवाज आकाशात उठला आिण टर्ोजन आिण 
त्या माणेच रुटुिलअन सेनेत घुमला. ‘टर्ोजनहो माझ्या जहाजाचें रक्षण करण्याकिरता घाबरून धावपळ 
करू नका, िंकवा श ेही धारण करू नका, पाईनच्या पिवतर् लाकडाची ही जहाजे जाळण्यापूवीर् टनर्सला 
त्यक्ष हा सागरच जाळण्याची शक्ती ावी लागेल! आिण हे जहाजानंो, समुदर्ाच्या देवतानंो, तु ही जा, 
तु ही मुक्तपणे जा. तुमची माता तु हाला आ ा करीत आहे.’ आिण तात्काल त्येक वरामाने आपले दोर 
धक्क्यापंासून तोडले आिण डॉि फन माशा माणे नाळीचे टोक खाली करून त्येक जहाज खाली बुडाले 
आिण बुडी मारून तळाशी गेले. आिण काय चमत्कार! समूदर्ाच्या तळातून समुदर् िकनाऱ्यावर नागंरले या 
ाँझचे कवच असले या पूवीर्च्या जहाजाचं्या संख्येइतक्याच समुदर्कन्या तळातून वर आ या, आिण 
समुदर्ावर पोहू लाग या. 

 
या दृ याने रुटुिलअनाचंा आवशे गारठ यासारखा वाटला. मेसपॅस वतः भयभीत झाला होता, 

आिण त्याचे घोडे बावरून गेले होते. नदी टायबरही गुरगुरत गजूर्न थबकली आिण दचकून समुदर्ातून 
त्वरेने मागे वळली. तरीही तापी टनर्सचा आत्मिव ास मुळीच ढळला नाही. उलट त्याने आप या 
माणसाचंी खरे तर थोडी िनभर्त्सना करून त्याचंी िंहमत वाढिवण्यासाठी त्यानंा आ हान केले. 
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‘या चमत्काराने टर्ोचनानंाच भय िनमार्ण झाले आहे. कारण सहा याकिरता ज्यावंर त्याचंा मुख्य भर 
होता ती जहाजेच वतः ज्युिपटरने त्याचं्याकडून िहरावनू घेतली आहेत. त्याचंी जहाज रुटुिलअन श े 
आिण रुटुिलअन अग्नीकिरताही थाबंली नाहीत. अशा तऱ्हेने समुदर् टर्ोजनानंा बदं झाला आहे आिण त्यानंा 
िनसटून जाण्याची आशा नाही. अध जग त्याचं्या प यातूंन हटिवले गेले आहे. भमूीवर आपला ताबा आहे 
कारण इटलीची सवर् रा टर्े हजार च्या संख्येने श स  आहेत. दैवी भािषताचं्या आधाराची बढाई 
ि िजअनानंा मारु ा परंतु अस या गो ींचे भय मला नाही. हीनस आिण िनयती देवता याचं्या मागण्या 
टर्ोजनाचं्या इटलीच्या संप  कृषीभमूीतील केवळ आगमनातच पुरेशा पूणर् झा या आहेत. िशवाय माझी 
वतःची िनयती आहेच की; माझी वधू चोरणाऱ्या गुन्हेगाराचं्या या रा टर्ाची पाळेमुळे या माझ्या ख गाने 
तोडून काढणे हे माझ्या दैवात आहे. केवळ ॲितर्असच्या पुतर्ाचं्या वा ालाचं हा दुःखद अनुभव आला होता 
असे नाही आिण केवळ मायिसनीलाच श  उपसण्याचा अिधकार आहे असेही नाही. त्याचं्या वशंाचा एकदा 
झालेला उच्छेद पुरेसा आहे असे टर्ोजन िवनवनू हणतील. त्याला माझे उ र असे आहे की मग एक 
अपराध तेवढा पुरेसा न हता काय? त्याचंा दुराराध्य ेष जगातील त्येक ीवर काढण्याचे त्यानंा योजन 
न हते. आिण आता त्यानंा मृत्यपूासून अगदी थोडेच दूर ठेवणाऱ्या त्याचं्या संरक्षक िंभती आिण संरक्षक 
खंदक याचं्या भरवशाने त्यानंा धीट बनिवले आहे. परंतु नेपच्यनूने वतःच्या हाताने बाधंलेली टर्ॉयची 
तटबदंी आगीत कोसळताना त्यानंी पािहली नाही काय? आता माझ्या सहकाऱ्यानंो, माझ्या िनवडक 
वीरानंो, श ान या िंभती उखडून टाकण्यास तुमच्यापैकी कोण तयार आहे? भयाने गभर्गळीत झाले या 
त्याचं्या छावणीवर ह ा करण्याकिरता माझ्याबरोबर येण्यास कोण तयार आहे? या टर्ोजनाशंी लढण्यास 
मला ह कनच्या श ाचंी आिण सह  गलबताचंीही गरज नाही! होय! आिण सवर् इ रु कन सरळ येऊ 
देत आिण आपले सन्य टर्ोजनाशंी सामील करून त्याचें संख्याबल वाढव ूदेत. रातर्ी मंतर्ाच्या ताईताची याड 
चोरी व बरोबरच त्याचं्या िक याच्या टोकावरील रक्षकाचं्या हत्याकाडंाची त्यानंा भीती वाटण्याचे कारण 
नाही. आ ही कुठ या घो ाच्या पोटातही लपून बरणार नाही. िदवसाच्या काशात आिण उघडपणे 
त्याचं्या तटिंभती आगीने वढेण्याचा माझा िन य आहे. आिण त्यानंा मी हे लवकरच मान्य करायला भाग 
पाडीन की त्यानंा सामना करायचा आहे तो काही केवळ डॅनानाबंरोबर नाही; हेक्टर ज्यानंा दहाच्या 
वषार्पयर्तही रोखू शकला त्या केवळ गर्ीसच्या तरुण पोराबंरोबरही नाही. परंतु आता िदवसाचा बराचसा 
काळ संपला आहे, हणून, वीरानंो सध्या उरले या वळेात तुमच्या आरामाकडे लक्ष ा; आजच्या िदवसात 
िमळाले या यशाचे समाधान माना, आिण एवढी खातर्ी असू ा की मी तु हाला भरपूर लढण्याची संधी 
देणार आहे.’ 

 
टेहाळणी-पथके ठेवण्याची वशेी रोखण्याची आिण तटिंभतींभोवती रखवालीच्या शकेो ा सतत 

पेटत्या ठेवण्याची जबाबदारी मेसपॅसवर सोपिवली होती. नंतर िंभतींवर टेहाळणी करण्याकिरता व ग त 
घालण्याकिरता चौदा रुटुिलअनाचंी िनयुक्ती केली होती; त्याचं्यापैकी त्येकाबरोबर लालभडक तुरे 
घातलेले आिण सुवणार्च्या साजाने झगझगणारे शभंर सश  सैिनक होते. सवर् आपआप या कामिगरीवर 
जाण्याकरीता गडबडीने गेले; काहींनी पाळीने पहारे बसिवले तर काही आप या म ाचे संतोषदायी सेवन 
करण्याकिरता त्याचें म िम णाचे ाँझचे चषक िरते करीत गवतात पसरले. तळावरच्या शकेो ाचें कडे 
चागंलेच झगमगत होते. रातर्भर खेळत, पहारा जागता रािहला. त्याचं्या वरच्या बाजूला उंचावर श स  
होऊन तटावरून हे सवर् पाहत टर्ोजन खडे होते. परंतु िंचतायुक्त धा तीने त्यानंीही आप या वशेींची पाहणी 
केली, आिण श े खाली न ठेवता ते आपले बुरुज आिण रसदीच्या पुलाचे काम पूणर् करू लागले. त्याच्या 
अनुपि थतीत जर त्यानंा अनपेिक्षत धोक्यास त ड ाव ेलागले तर त्याचंा मुख इनीआस याने लढवै या 
सैिनकाचंी आिण डावपेचाचं्या आखणीची जबाबदारी ज्याचं्यावर सोपिवली होती त्या नेि थअसने आिण 



 

अनुकर्मिणका

दमदार सेिर टसने अिधकार सूतेर् हलवण्यात सुरवात केली. सवर् सेना, धोक्याच्या जागा िच या टाकून 
िनवडून, िंभतीच्या आत बाजूबाजूनी तळ ठोकून रािहली; आिण त्येक माणसाने त्याच्यावर रक्षणासाठी 
सोपिवले या त्याच्या पुढील आघाडीच्या बाजूचा फेरफटका करीत, पहाणी करून, आप या कतर् याचे 
पालन केले. 

 
िहरटॅकसचा पुतर्, तापी यो ा नायसस एका वशेीचा रक्षपाल होता. मृगया-पवर्त इडाने त्याला 

इनीआस बरोबर वासाला पाठिवले होते; भाला फेकीत आिण हलक्या तीराचं्या फेकीत तो अितचपळ 
होता. त्याच्या जवळच त्याचा साथीदार युिरॲलस होता. इनीआसच्या पदरी त्याच्या इतका देखणा, िंकवा 
टर्ोजन श े धारण करणाऱ्या योध् ामंध्येही त्याच्याइतका कुशल िचतच दुसरा नजरेस पडला असता, तो 
तर केवळ पोरसवदा होता. आिण त्याचे कोवळे यौवन त्याच्या अजून म ू न उगवले या गालावरून प  
होत होते. गाढ नेहाने ते दोघेही िनगडीत झाले होते आिण रणधुमाळीत घुसतानाही ते अिवभक्त राहत 
असत. आताच्या वळेीही साहिजकच ते एकाच वशेीचे रक्षण करीत एकाच पहाऱ्याच्या चौकीवर होते. 
नायसस हणाला : ‘आप या ठायी असलेला हा यु ाचा उत्साह देवानेच आप या दयातं ठेवला आहे ना? 
की आपलीच अनावर सहज– ेरणा आपण सवर् देवाच्या नावावर खपिवतो? माझ्या बाबतीत हणशील तर 
मला या िनि कर्य शातंतेचा कंटाळा आला आहे. लढाईच्या गदीर्त घुसावे िंकवा दुसऱ्या एखा ा मो ा 
साहसात उडी घ्यावी असा मी बराच वळे िवचार करीत आहे त्याचं्या वतःच्या ताकदीवरील िव ासाने हे 
रुटुिलअन िकती िन काळजी झाले आहेत ह तू पाहतो आहेसच. शकेोटीचा जाळ तुरळकच िदसतो आहे 
आिण मिदरेने त्याचं्यावर पुरा अंमल केला आहे; ते झोपेत जिमनीवर आडवे झाले आहेत आिण त्याचं्या 
चौफेर तळावर सवर्तर् शातंता पसरली आहे. यावरून माझ्या मनात काय आहे आिण ितथे कोणती योजना 
आकार घेत आहे याची तुला क पना येईल. आपले देशबाधंव, वडीलधारी मंडळी आिण तमाम 
लहानमो ा दजार्ची सेना इनीआसला इथे परत बोलावण्याचा आिण येथील पिरि थती त्याला 
कळिवण्याकिरता दूत पाठिवण्याचा आगर्ह धरीत आहे. मी ज्याची मागणी करावी असे मला वाटते ते बक्षीस 
जर तुला ावयास ते तयार असतील तर ही कामिगरी पार पाड याब लची कीतीर् तेवढी मला एवढीच 
माझी इच्छा आहे. मला असे वाटते की त्या पलीकडच्या टेकडीच्या पायथ्याजवळून पॅलॅिन्टअमच्या 
तटिंभतीजवळ व बुरुजाजंवळ जाण्याचा मागर् मला सापडेल.’ 

 
युिरॲलसला आ यर् वाटले आिण त्याने एक आके्षप घेतला. यशाच्या ती  तृ णेने उ हिसत होऊन 

त्याने आप या तेज वी िमतर्ाला उ र िदले : ‘नायसस, तुझ्याबरोबर तुझ्या साहसात तुझा साथीदार हणून 
मला येऊ ायची तुझी इच्छा नाही असाच ना याचा अथर्? या महान धोक्यात मी तुला एक ालाच जाऊ 
ाव ेकाय? टर्ॉयच्या भयंकर िद याच्या काळात आगार्इ हच्या आप ीत मला ज्यानी वाढवले  त्या यु ात 
कसले या माझ्या विडलानंी, ऑफे टीसनी, मला हे असे िशकवले नाही! मी ज्या वृ ीने उदार दयी 
इनीआसच्या मागोमाग असताना, तुझ्या खां ाला खादंा लावनू लढलो आिण दैवाने माझ्यापुढे जे काहंी 
वाढून ठेवले त्या सग याला मी त ड िदले ती वृ ी ही न हे. माझा िंपड जागत्या जीवनाचा मुलािहजा 
करणारा नाही, आिण जो पुरुषाथर् करण्याचा तू यत्न करीत आहेस त्याच्याब ल जीवाचे मोल देणे, हा 
व त सौदा आहे असे मी मानतो. यावर नायसस उ रला : ‘तुझ्यािवषयी असली शकंा मला कधीच 
न हती. तशी शकंा घेणे हे खरोखर पापकमर् झाले असते. सवर् े  ज्युिपटर िंकवा आप या कृत्त्याकंडे जो 
कुणी िनःपक्षपातीपणे पहात असेल तो मला िवजयी करून सुरिक्षतपणे तुझ्याकडे परत आणील अशी मला 
जर िततकीच खातर्ी असती तर बरे झाले असते. या अशा गंभीर संकटात जसे वारंवार घडते असे आपण 
पाहतो तसे काही अिर , अपघाताने िंकवा एखा ा देवाच्या रोषाने माझ्यावर ओढवले तर तू मागे रहावास 
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अशी माझी इच्छा आहे. कारण तुझे वय असे आहे की माझ्यापेक्षा जगण्याचा अिधकार तुलाच आहे. माझे 
शव रणागंणातून शोधून उचलून आणण्याकिरता, िंकवा खंडणी देऊन परत िमळवण्याकिरता, आिण 
िविधपूवर्क त्याचे अंत्यकमर् करून दफन करण्याकिरता, िंकवा दैवाने त्यालाही मना केली तर–कारण 
दैवगती तशीच लहरी असते–माझ्या मृतीकिरता समाधीिशला बाधूंन ितथे ा –संतपर्ण करण्याकिरता 
एकजण तरी राहू दे. िशवाय बलदंड ॲसे टीझच्या तटिंभतीयुक्त नगरीचा कधीही िवचारही न धरता, 
अनेक मातामंधील फक्त ज्या एका मातेने आमच्या सवर् वासातं आप या पुतर्ाचा मो ा धैयार्ने पाठपुरावा 
केला त्या तुझ्या गरीब िबचाऱ्या आईच्या दुधर्र दुःखाला मी कारणीभतू हाव ेअसे मला वाटत नाही.’ परंतु 
युिरॲलसने उ र िदले : ‘तू या लंग ा सबबी यथर् सागंत आहेस. आिण त्यामुळे माझा िन य क्षीणही 
झाला नाही िंकवा बदललाही नाही. चल आपण त्विरत कामाला लागू.’ असे बोलत असताना त्याने इतर 
पहारेकऱ्यानंा जागे केले. ते उठले आिण त्या दोघाचें पहाऱ्याचे काम त्यानंी केले. त्या जोडीने आप या 
राजाच्या शोधासाठी जाण्याकरीता चौकी सोडली. युिरॲलस नायसस बरोबर चालत होता. 

 
सवर् भलूोकावरील इतर जगते जीव त्यावळेी िनदेर्मधे आप या िंचता बुडवनू टाकीत होते आिण 

त्याचं्या अंतःकरणानंा झाले या माच्या िव मरणात िवसावा देत होते, परंतु टर्ॉयचे मुख धुरीण, टर्ॉयचे 
पुरुष े , त्याचं्या अत्यंत गंभीर पिरि थतीवर सभा भरवनू िवचार-िविनमय करीत होते; आपण काय कृती 
करावी आिण हे वृ  इनीआसकडे कोणी न्याव ेयावर चचार् चालली होती. आप या लाबं भा यावर रेळून 
आिण ढालीवर हात ठेवनू छावणीच्या मध्यभागी असले या सभा थानात ते उभे होते. अचानकपणे 
युिरॲलससह नायसस ितथे आला. ते मो ा उत्सुकतेने व घाईने आले आिण पुढे अत्यंत उपकारक 
ठरणाऱ्या महत्वाच्या कामासाठी आत जाण्यास ताबडतोब परवानगी िमळावी अशी ते िवनवणी करू लागले. 
आयुलसने सूतेर् हाती घतली आिण त्याने उत्सािहत झाले या त्या जोडीचे वागत केले. नायससला त्याने 
बोलण्याची आ ा केली.  

 
नंतर िहरटॅकसचा पुतर् नायसस हणाला : ‘हे इनीआसच्या साथीदारानंो, तुमची मजीर् असेल तर 

सहानुभतूीने ऐका आिण आमच्या यौवनावरुन आमच्या सूचनेचे मू यमापन करू नका. िनदर्ा आिण मिदरेच्या 
भावाने सवर् रुटुिलअन ग पगार झालेले िदसत आहेत. अनपेिक्षत ह ा करण्यास योग्य अशी एक जागा 
आमच्या पाहण्यात आताच आली आहे. समुदर्ाजवळच्या वशेीबाहेर िजथे दोन र ते फुटतात ितथे एक फट 
िदसते, इथे पहाऱ्याच्या शकेोटीच्या क ात मोकळी जागा आहे. ितथून आकाशात चादंण्याकडे चढणाऱ्या 
का या धुरािशवाय दुसरे काही नाही. इनीआसच्या शोधात पॅलॅिन्टअमच्या तटबदंीपयत जाऊन आमच्या 
दैवाची कसोटी पाहण्यास तु ही आ हाला अनुमती िदलीत तर हत्याकाडंाचा गदारोळ उठवनू, आमची लूट 
घेऊन, आ ही लवकरच परत आलेले तु हाला िदसू. जाताना आ ही आमचा मागर् चुकणार नाही; कारण 
आमच्या िनत्याच्या मृगयेत आ ही वतःच िजथे दरीच्या तळाशी दृ ीआड झालो होतो, ितथून खालून 
आ ही ती नगरी एकदा पािहली आहे, आिण नदीच्या समगर् पातर्ाची आ हाला चागंली मािहती आहे.’ 

 
यावर ज्याच्या िववकेाची पिरप ता त्याच्या वयोवृ तेशी बरोबरी करते तो ॲलेटीझ उ रला : 

‘आमच्या भमूीच्या देवानंो, तुमच्या दैवी कृपाछतर्ाखाली टर्ॉय िचरंतनच राहील. ज्या अथीर् असे कृतिन ययी 
आिण वीरवृ ीचे योध्दे तु ही िनमार्ण करता त्या अथीर् आ हा टर्ोजनानंा पूणर् नामशषे करावे असा. तुमचा हेतु 
नसावा.’ तो असे बोलत असताना त्याने त्या दोघाचं्या खां ावर ेमाने थोपटले आिण त्याचें उजव ेहात 
हाती घेतले. त्याचं्या मुखावर व गालावंर अ ूंचे लोट वाहू लागले. नंतर तो पुढे हणाला : ‘तरुण योध् ानंो, 
तुमच्या या अत्यु म कृत्याला साजंसे असे कोणते बिक्षस देणे शक्य आहे याची मी क पना तरी करू शकतो 
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काय? देव आिण तुमचे वतःचे चािरत्र्यच तु हाला थम अत्यंत उदारह ते बिक्षस देईल, परंतु सत्त्वशील 
इनीआस बाकीच्या भरपाईब ल तु हाला त्विरत पािरतोिषक देईल आिण ज्याचे अजून वय झाले नाही तो 
बाल–ॲ कॅिनअसही त्यात सामील होईल, आिण तो ही असाधारण सेवा कधीही िवसरणार नाही.’ 

 
ॲ कॅिनअस मध्येच हणाला : ‘खरेच िवसरणार नाही परंतु माझ्या िपत्याच्या सुरिक्षत 

पुनरागमनावर माझे सवर् जीिवत अवलंबनू अस यामुळे मी आप या घराचे रक्षण करणाऱ्या सवर् 
सामथ्यर्शाली देवाचंी आिण, होय! नायसस! अँसरॅकस ज्या पिरिचत देवतेची आराधना करीत होता ितची 
आिण धवल कंुतल असले या हे टाच्या अंतर्मंिदराची तु हा दोघानंा शपथ घालतो; आिण माझे सवर् 
भिवत य आिण माझा भरवसा तुमच्या हाती रक्षणाथर् सोपवीत आहे. माझ्या िपत्याला परत घरी बोलवा आिण 
त्याचें दशर्न मला परत घडवा. ते जर मला परत लाभले तर मग मला कशाचेही भय उरणार नाही; आिण 
तु हाला मी माझ्या िपत्याने जे हा ॲिर बा िंजकले ते हा लुटीत िमळालेले उठावाच्या भरदार आकृती 
असलेले भरीव रु याचे दोन चषक नजर करीन, आिण य ीय ितवयाचंी एक जोडीही देईन. दोन मोठी 
सुवणार्ंची पदके देईन आिण िसडॉिनअन डायडोने िदलेला म िम णाचा चषकही देईन. परंतु त्यािशवाय 
जर दैवाने माझ्या िपत्याला इटली िंजकण्याची सधी िदली आिण त्या िवजयाने इटलीच्या राजदंडावर 
भतु्व ा त होऊ िदले. आिण लुटीची िवभागणी मुकर्र झाली, तर मग काय? टनर्स ज्या घो ावर वार 
झाला होता तो घोडा आिण त्याने धारण केलेली सुवणार्च्या झगझगाटाने उजळलेली श े तू पािहलीच 
आहेस तो घोडा आिण त्याची ढाल आिण त्याचे लाल तुरा असलेले चकचकीत िशर ाण मी इतर 
लुटीपासून िनि त वगेळे काढीन. नायसस, या सवर् व तु हे तुझे बिक्षस आहे आिण या क्षणापासून त्या 
तुझ्याच आहेत माझे वडील तुला त्याचं्यातील काळजीपूवर्क िनवडले या बारा वृ  ि या आिण त्यािशवाय 
पुरुष गुलाम, त्याचं्या वतःच्या श ासंिहत देतील. आिण त्यािशवाय आता लॅिटनसच्या आिधपत्याखाली 
असलेले सारे राज्यही देतील. आिण आता युिरॲलस, तू तर माझ्याहून वयाने काही फार मोठा नाहीस; तू 
इतका कोवळा आिण सवार्ंचा साहिजकच लाडका आहेस. तुला मी माझ्या दयात थान देतो आिण माझ्या 
भिव यकालीन सवर् साहसातील माझा सोबती हणून तुला आिंलगन देतो. तू ज्यात सहभागी होऊ शकणार 
नाहीस अशी कोणतीही कीतीर्, मी यु ात गुंतलेला असो शातंतेच्या काळात असो ा त करण्याची अिभलाषा 
माझ्या कारकीदीर्त मी कधीही करणार नाही; आिण मी जे जे बोलेन िंकवा करीन त्या त्या सवार्ंत तुझ्यावर 
सवर् वी अवलंबनू असेन.’  

 
युिरॲलस त्याला उ र देण्याकिरता बोलला : ‘दवाचा फासा आ हाला अनुकुल पडला आिण 

आमच्यािवरु  पडला नाही तर माझ्या आताच्या साहसाशी मी इमान राखले नाही असे िस  करणारा 
िदवस कधीही उगवणार नाही. परंतु तु ही जे मला देत आहा त्यािशवाय मी आणखी एका दयेची याचना 
करीत आहे. ायमच्या ाचीन कुलातील माझी आई आहे, मी घर सोडले ते हा ती िबचारी माझ्याबरोबर 
आली, आिण इिलअमची भमूी िंकवा राजा ॲसे टीझची तटबदंीयुक्त नगरीही ितला रोखू शकली नाही. पुढे 
कसलाही धोका असो–त्या धोक्याब ल अिजबात िवचार न करता, ितचा िनरोप न घेता, मी आता ितला 
सोडून जात आहे, ही रातर् आिण तुमचा दिक्षण बाहू याला साक्षी आहेत–कारण मला हे मािहत आहे की 
माझ्या मातेच्या अ ूंपुढे माझा िटकाव लागणार नाही. परंतु मी तुमच्यापाशी भीक मागतो की ती जर पुतर्हीन 
आिण असा  झाली तर तु ही ितचे सातं्वन कर व ितला मदत करा. या बाबतीत तुमच्या स भावनेचे 
आ ासन मला िमळू ा. मग कोणतेही संकट येवो मी त्याला अिधक धैयार्ने सामोरा जाईन. 
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सगळे डाडर्न दुःखाने रडले कारण या बोलण्याचा त्याचं्यावर खोल पिरणाम झाला होता; त्याच्या 
वतःच्या िपत्यावरील एकिन  ेमाच्या या ितिंबबाने त्याचे अंतःकरण हेलाव यामुळे आयुलस सवार्त 
अिधक कळवळला. नंतर त्याने आपले िवचार बोलून दाखिवले. ‘तुझ्या धीरोदा  साहसाच्या 
योग्यते माणेच सवर् काही होईल, याब ल िव ास असू दे. कारण तुझी माता माझी होईल. फक्त केर्उसाचे 
नाव तेवढे ितला असणार नाही. तुझ्यासारखा पुतर् िजला आहे ितच्या वा ाला थो ाशा कृत तेहून िकती 
तरी अिधक असे काही तरी येईल. तुमच्या साहसाला दैव कसाही कौल देवो, माझे वडील जसे पूवीर् माझ्या 
जीवाची शपथ घेत असत तशी मी माझ्या जीवाची शपथ घेऊन तुला सागंतो. जे तू यश वी होऊन 
परत यानंतर तुला देईन असे मी तुला आ ासन िदले आहे ते तू परत आला नाहीस तरी ते तसेच सवर् 
ितला आिण ितच्या संबिंधतानाही िमळेल. आप या वतःच्या श दाचं्या ध्वनीने सद्गिदत होऊन तो असे 
बोलला, आिण असे बोलत असतानाच त्याने नॉसॉसच्या िलकेऑनने मो ा आ यर्कारक कौश याने 
घडिवलेले, सुवणार्ने मढिवलेले व बाळगण्यास सुलभ हाव े हणून ह तीदंताच्या यानात बसिवलेले ख ग 
आप या खां ावरून काढले. नंतर नेि थअसने नायससला केसाळ िंसहाचे मोठे चामडे िदले; आिण 
एकिन  ॲलेिटझने त्याच्याशी आप या िशर ाणाची अदलाबदल केली. त्या जोडीने त्वरीत श  धारण 
केली आिण ती िनधून गेली. ते जात असताना तरुण–वृ ध सवर् मुखाचंा समुदाय वशेीजवळ जमला होता 
व त्यानंी आप या ाथर्ना त्याचं्या संरक्षणाकिरता त्याचं्यामागे पाठिव या. त्याच्या वयाच्या मानाने िकतीतरी 
जा त समजूत असले या व मो ा पुरुषाची जबाबदारी पेलणाऱ्या देखण्या आयुलसने आप या वतींने 
आप या िपत्याला सागंण्याकिरता अनेक संदेश त्याचं्या बरोबर िदले. परंतु वाऱ्याने सवर् िवखरून टाकले 
जावयाचे होते आिण त्यान मेघानी िदलेली ती एक यथर् भेट ठरणार होतीं. 

 
जरी या साहसाचा शवेट होण्यापूवीर् ते वतःच अनेकाचंा नाश करणार होते तरी, खंदक पार 

करून, रातर्ीच्या छायेतून त्या तळाकडे आिण त्या तळावरील संभा य संकटाकड, त्या जोडींने शोधीत 
शोधींत आपला मागर् काढला. सगळीकडे गवतावर पसरलेले, दारुच्या धंुदीत िनिदर् त असलेले सैिनक, 
समुदर् िकनाऱ्यावर ितरके करून ठेवलेले रथ आिण त्याचं्या चकर्ाचं्या व लगामाचं्या पसाऱ्यात पडलेले 
सारथी, आिण जिमनीवर पडलेली श े आिण त्यामंधून िवखुरलेले म ाचे कंुभ त्यानंा िदसले. िहरटँकसचा 
पुतर् थम बोलला. तो हणाला ‘युिरॲलस, आप या बलशाली दिक्षण बाहंूनी आता धीटपणे काम केले 
पािहजे; समय आता त्याचीच मागणी करीत आहे. आपला मागर् या बाजूने आहे. कुठलीही तुकडी एकदम 
उठून आप यावर पाठीमागून ह ा करू शकणार नाही. याब ल सावधिगरी ठवण्यासाठी तू ती ण नजरेने 
आिण सावधानतेने आप या िपछाडीकडे लक्ष ठेवले पािहजेस. इथे असले या सवार्चा भी फडशा पाडतो, 
आिण रंुद आिण िनध क मागार्ने तुला पुढे घेऊन जातो’ तो असे हणाला आिण त्याने आपले बोलणे आवरले 
बोलणे बदं करताच त्याने, छातीतून अगदी खोलातून उमटणाऱ्या घोरण्याने आपली िनदर्ा जणू बाहेर 
सोडणाऱ्या, दुलयाचं्या िढगाऱ्यावर उंचावर झोपले या गिर्व  हॅ नेसवर आप या ख गाने ह ा केला. तो 
वतः एक राजा होता आिण दर् ाहीं होता. राजा टनर्सचे त्याच्यावर ेम होते. परंतु त्याचे भिव य ान त्याला 
काही मृत्यपूासून वाचव ू शकले नाही. नायससने नंतर, दोन्ही बाजूस श े ठेवनू आप या धन्याभोवती 
पसरले या त्याच्या तीन सेवकावंर घाला घातला. त्याने रेमसचे िचलखत संभाळणारा आिण त्याचा सारथी 
याचं्यावरही ह ा केला. सारथी घो ाचं्या अगदी जवळच िनजलेला आढळला. त्याचं्या खाली ढळले या 
माना त्याने आप या ख गाने तोड या. नंतर त्याचं्या धन्याचेही िशर तोडले. आचक्याबंरोबर रक्ताचे लोट 
बाहेर टाकणारे त्याचे धड त्याने तेथेच सोडले. जमीन आिण त्याचा िबछाना त्या रक्ताच्या वाहाने िभजून 
जात होता. त्याने लॅिमरस, लॅमस आिण रातर्भर खेळत असले या आिण बॅ सच्या उदंड सादाने गातर्ावंर 
ताबा के यामुळे ितथे िनपिचत पडले या तरुण आिण सवार्ंत अिधक देखणा असले या सेरॅनसचाही वध 
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केला. त्याने त्याचा खेळ रातर् सरेपयर्त आिण िदवस उगवपेयर्न्त चालिवला असता तर तो अिधक भाग्यवान 
ठरला असता. नायसस, एखा ा खवळिवणाऱ्या भकेुने िपसाट झाले या, म ानी ग  भरले या 
मेढेकोटामधून िफरणाऱ्या, भयाने आवाज उमटत नसलेली ती मृदु जनावरे फराफरा ओढून व कुरतडून 
भोवताली सवर्नाश फैलावणाऱ्या, व रक्ताने माखले या जब ातून गजर्ना करणाऱ्या उपाशी िंसहासारखा 
होता. 

 
युिरॲलसही तसाच बळ कर्ोधाने पेटला ह ता–आिण त्यानेही काही कमी हत्या केली नाही. लपत 

छपत जाऊन त्पाने, फारसे िस  नसले या वीरानंा–फॅडस, हिर्बसस, ऱ्हीटस आिण ॲबिॅरस यानंा ते 
बसावध असताना गाठले; फक्त ऱ्हीटस जागा होता आिण त्याने सवर् पािहले परंतु एका मो ा 
म कंुभाआड भयाने दडून तो वतःचे तेवढे रक्षण करू शकला; आिण नंतर जे हा तो हातघाईने यु  
लढण्याकिरता उभा रािहला ते हा युिरॲलसने आपले लाबं ख ग त्याच्या छातीत पूणर् खुपसले आिण 
त्याचा ाण गे यावर रक्ताच्या पाटाबरोबर बाहेर काढले. ऱ्हीटसचा ाण लालका या रक्तबरोबर बाहेर 
पडला, आिण मरताना त्याला म ाबरोबर िमसळले या रक्ताच्या गुळण्या झा या. युिरॲलस छुपे ह े 
करीत मो ा जोमाने पुढे गेला. तो आता गडबडीने मेसपॅसच्या तुकडीच्या तळाकडे जात होता. आिण 
त्याला रागेंने बाधंलेले, गवत चघळत असलेले घोडे, आिण िवझत चालले या तळावरच्या शवेटच्या 
शकेो ा िदस या. त्यावळेी या ह यात त्याच्या हत्येच्या अितिरक्त वडेाने तो वाहवत चालला आहे असे 
लक्षात येऊन नायसस त्याला जरा जरबेने हणाला : ‘आपण आता हे थाबंव ूया, कारण आता उजाडू 
लागले आहे आिण इथे थाबंणे धोक्याचे आहे. शतर्चू्या फळीमधून आपला मागर् आता मोकळा झाला आहे, 
आिण आपली सूडाची तहान पु कळच भागली आहे. त्यानंी योध् ाचंी रु यामधे बसिवलेली असंख्य श े, 
तसेच म िम णाचे चषक आिण सुंदर रजया तेथेच टाक या. परंतु युिरॲलसने रॅ नसची आयुधे आिण 
सुवणार्च्या फु या बसिवलेला ख ग लटकिवण्याचा प ा घेतला आिण सवर् साज आप या बळकट खां ावर 
बसिवला. परंतु हे सारे यथर्च होते असे नंतर िस  झाले! फार पूवीर् या व तू वैभवशाली कॅिडकसने त्याच्या 
अनुपि थतीत त्याच्या गाढ नेहाची खूण टायबरच्या रे युलसला नजर के या होत्या, आिण नंतर 
रे युलसने मृत्यसूमयी त्याच्या पौतर्ाला वापरण्याकिरता िद या होत्या; यु ामध्ये तो पौतर् गत ाण झाला 
ते हा रुटुिलअनानंी त्या िंजकून घेत या. नंतर युिरॲलसने मेसपॅसने सुरेख तुरे असलेले सुंदर िशर ाण 
चढिवले. ते त्याला ठीक बसले. नंतर त्या दोघानंी तळ सोडला आिण ते सुरिक्षत देशाच्या मागार्ला 
लागले. 

 
परंतु त्याचवेळी राजपुतर् टनर्सच्या मागण्यानंा लॅिटनाचें उ र घेऊन, लॅिटन नगरीतून पूढे 

पाढिवलेले घोडे वार दौडत येत होते. उरलेली सेना मागे मदैानात िश तीत रचना केलेली अशी लढण्यास 
स  होती. होलसेन्सच्या आिधपत्याखाली ते तीनश ेघोडे वार होते. त्याचं्याजवळ ढाली होत्या. ज्यावळेी 
त्या टर्ोजन जोडीला त्याचं्या डा या बाजूच्या न या मागार्ंवरून वळताना त्यानंी पािहले ते हा ते जवळजवळ 
तळावर पोहोचले होते आिण तळाच्या तटबदंीजवळ येत होते. त्या िंजकले या िशर ाणाने रातर्ीच्या अंधुक 
अंधारात चमकून आिण काश िकरणाचे परावतर्न करून युिरॲलसचा िव ासघात केला. हा पकडले 
जाण्याचा धोका तो िवसरला होता. त्या चमकणाऱ्या िशर ाणाचे दृ य शतर्चू्या नजरेतून सुटले नाही. 
आप या तुकडीच्या अगर्भागी असलेला हीलसेन्स ओरडला, ‘परकीयान , थाबंा! तुमच्या वासाचा हेतू 
काय आहे? तु ही सश  आहात, तु ही कोण आहात? तु ही कुठे चालला आहात?  
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त्यानंी उ र देण्याचा यत्न केला नाही, परंतु रातर्ीच्या अंधारावर िवसंबनू ते अरण्यात त्वरेने 
पळाले. त्यानंा मािहत असले या वाटेवरील नाक्यावंर त्याना आडिवण्याकिरता दोन्ही बाजूला त्या 
घोडे वारानंी ठाण माडंले, आिण त्यानंा घेरण्याकिरता, िनसटून जाण्याचा त्येक संभा य िठकाणी पहारे 
ठेवले. सदापणीर् ओक वृक्षाच्या का या अंधःकारात झुडपाचं्या िनिबड जा यामंधून व दाट का ाकु ातूंन 
ज्याचा पार लागणार नाही असे ते अरण्य दूरवर पसरले होते, झाडाचं्या साव यानंी आिण त्याच्या लुटीच्या 
ओझ्याने युिरॲलस अडखळत होता. आिण मनातंील भयाने आिण चुकीच्या िदशनेे नेणाऱ्या वाटानंी त्याची 
फसगत होत होती, कारण पर परात गुंतले या झाडोऱ्यातून िजथे थोडी मोकळी जागा िदसत होती ितथेच 
काय ती वाट अशी काय िदसत होती. परंतु तरीही नायसस मातर् पुढे झेपावला आिण िदशचेा वगैरे 
कसलाही िवचार न करता धावत त्याने लवकरच शतर्ू मागे टाकला आिण तो धोक्याच्या बाहेर पडला. पुढे 
आ बा लाँगावरून ज्याला आ बान हे नाव पडले, परंतु त्या काळी राजा लॅिटनस कंुपण घालून ज्याचा 
िख ाराकंिरता उपयोग करीत असे ते थळ त्याने मागे टाकले. नंतर तो थबकला आिण त्याने आप या 
हरवले या िमतर्ासाठी सभोवार पािहले. परंतु यथर्. ‘अरेरे, िबचाऱ्या युिरॲलस! मी तुला कुठेसे सोडले 
बरे!’ तो उद्गारला. ‘तुला शोधण्याकिरता मी कोणत्या मागार्ने जाऊ, आिण या फस या अरण्यातून ज्या 
नागमोडी वाटेने मी आलो ती परत कशी उलगडू?’ तो असे बोलत असतानाच त्याने त्याचे मागे जाणारे माग 
कुठे िदसतात का हे लक्षपूवर्क पािहले, आिण तो त्या िनःश द झाडीतून ते माग शोधून काढण्याकिरता 
चाचपडू लागला. नंतर त्याला घो ाचंा आिण पाठलाग करणाऱ्याचंा आिण त्याचं्या इशाऱ्याच्या पुकाराचंा 
आवाज आला; आरो या कानी यायला आिण शवेटी फस या जिमनीने आिण अंधाराने घात केले या आिण 
अचानक उठले या आरो याचं्या ग गाटाने घाबरून गेले या, सवर् तुकडीने पकडलेला आिण हताशपणे 
सवर्शक्तीनीशी अजूनही झगडत असले या युिरॲलसला ते दूर खचून नेत असताना पहायला त्याला फार 
वळे ित ाव ेलागले नाही. 

 
आता नायससने काय करावे? कुठ या शक्तीने िंकवा त्याच्या आवाक्यात असले या कोणत्या 

श ाचं्या कारवाईने तो त्या मुलाला सोडव ूशकत होता? त्याचं्या ख गावंर झेप घेऊन िनि त मृत्यकूडे 
जाव ेआिण घायाळ होऊन त्या मागार्ंने वीरोिचत मरण वीकारावे? त्याने भाला िफरवण्याकिरता आपला 
हात तात्काळ मागे घेतला आिण उंच आकाशातील चन्दर्ाकडे पाहून त्याने मो ाने ाथर्ना केली : ‘हे देवी! 
सवर् तारकाचें भषूण, लँटोनाच्या कन्ये, आिण वनाचं्या रक्षणकत, तू आमच्या सि ध रहा आिण आमच्या 
संकटात आ हाला सहा य कर. माझ्या िपत्याने, िहरटॅकसने, जर कधी माझ्या किरता ाथर्नापूवर्क तुझ्या 
वदेींवर पूजािद दर् ये समपर्ण केली असतील व जर कधी तुझी वदेी माझ्या मृगयेतील यशाने समृ  झाली 
असेल, िंकवा जर कधी मी तुझ्या घुमटाला िवजयिचन्हे लटकिवली असतील िंकवा तुझ्या पिवतर् 
छपराखंाली ती बसिवली असतील तर माझ्या श ाचंी फेक हवतूेन अचूक होऊ दे आिण त्याचं्या तुकडीत 
मला गदारोळ उठव ूदे.’ त्याने आपली ाथर्ना संपिवली आिण सवर्शक्ती लावन आपला भाला फेकला. त्या 
िभरिभरत्या भा याने रातर्ीच्या छाया दुभगंून टाक या, तो स मोच्या पाठीत पुरा घुसला व ितथे रुतून 
बसला; शवेटी तो मोडला आिण त्याचे काळीज लाकडाच्या िचरटो यानंी िंपजून गेले. स मो छातीतून 
उसळणारे उ ण रक्त ओकीत जिमनीवर गडगडला, त्याच्या कुशी खोल आचक्याने हादर या आिण तो 
थंडगार पडला. बाकीचे इकडे ितकडे वळून सभोवार पाहू लागले. आप या अचूक धावाने उ ेिजत 
झालेला नायसस दुसरा एक भाला कानाजवळ उंच धरून फेकण्यासाठी उगारीत होता पिह या धक्क्यातून 
शतर् ूसावरण्यापूवीर्च ते श  टॅगसच्या दोन्ही कानिशलातूंन फुत्कार टाकीत पार झाले आिण त्याचा मदू 
भेदून, त त होऊन ितथे रुतून बसले. होलसेन्स अचाट कर्ोधाने बेभान झाला होता परंतु भाला कुणी 
फेकला असावा ते त्याला िदसेना व आपला भडकलेला राग, ह ा करून कुणावर काढावा तेही कळेना; 
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हणून तो युिरॲलसवरच ओरडला ‘जोवर दुसरा कोणी िदसत नाही तोवर तुझ्याच तरुण उ ण रक्ताने मी 
बदला घेतो आिण दोघाचंा सूड तुझ्यावरच काढतो, आिण या श दाबंरोबर हाती नग्न ख ग घेऊन तो 
त्याच्यावर धावनू गेला. ते दृ य पाहून नायसस भयाने वडेा झाला त्या दृ याने त्याला झाले या यातना 
सहनशीलतेपिलकडच्या होत्या. आिण मग तो अिधक काळ अंधारात राहू शकला नाही, ‘हे पहा,’ तो 
ओरडला, ‘ते माझे कृत्त्य! मी इथे आहे. हा पहा मी! रुटुिलअनानंो तुमची श े माझ्याकडे वळवा. अपराध 
सवर् वी माझाच आहे तो पोरगा काहीच करायला धजला नाही; खरेच त्याला काहीही करता येणे शक्यच 
न हते. या वरच्या आकाशाला आिण सत्य ात असले या या तारकानंा याब ल ग्वाही देण्याची मी याचना 
करतो. दुदवी िमतर्ावर त्याने केवळ अितिरक्त ेम मातर् केले.’ परंतु तो हे बोलत असतानाच जोराने ममार्वर 
खुपसलेले ख ग युिरॲलसच्या बरग ातूंन आत घुसले आिण त्याचा धवल ऊर फुटला; मृत्युमुखातले 
त्याचे शरीर जिमनीवर तडफडत घरंगळू लागले. त्याच्या सुंदर गातर्ावंर रक्त पसरले आिण िढली पडून 
त्याची मान त्याच्या खां ावर ढळली. नागंराने काप या गेले या, सुकले या आिण िनमार् य झाले या 
तेज वी फुलासारखा, िंकवा अचानक पावसाच्या सरीने झोडपले या, िशणले या मानावंर डोकी 
टोकणाऱ्या पॉपी–पु पासारखा तो िदसला. नायसस तात्काल शतर्ूंच्या मधोमध धावला आिण 
होलसेन्सचाच केवळ वधे घेत आिण केवळ त्याच्या िशवाय दुसऱ्या कुणाचाही िवचार न करता, त्याने 
सवार्ना मागे टाकले. शतर्नूी त्याच्या भोवती कडे केले आिण दोन्ही बाजूनीं िभडून हातघाईच्या झुंजीत त्यानी 
त्याला मागे रेटले असते. परंतु तरीही शवेटी आपले वजर्तु य ख ग गरगर िफरवीत तो पुढेच जात 
रािहला. त्याने ते त्या रुटुिलअनाच्या ओरडणाऱ्या मुखात पूणर् खुपसल. असा त्याने शतर्चूा जीव घेतला पण 
त्या बरोबर तो आपलाही जीव गमावनू बसला. काळजाचा आरपार भेद झालेला नायसस त्याच्या िमतर्ाच्या 
िन ाण देहावंर कोसळला आिण वागताहर् ठरले या मृत्यमूधे ितथे त्याला शवेटी शातंी लाभली. 

 
हे भाग्यवान यी! माझ्या का यात जर काही सामथ्यर् असेल तर जोवर इनीआसचे पुतर् 

कॅिपटॉलच्या अिवचल दगडी वा तूजवळ नादंत आहेत, आिण ज वर एका रोमन िपत्याचे राज्य शाबतू आहे 
तोवर कुठ याही िदवशी काळाच्या मरणातून तुमचे अपहरण होणार नाही. 

 
आता न या आिण पुन्हा परत िंजकले या लुटीचे धनी असले या रुटूिलअनानंी आकर्ोश करीत 

होलसेन्सचा मृत देह छावणीवर परत आणला. तेथेही असाच दारुण आकर्ोश चालू होता, कारण हत्या 
झालेला ऱ्हॅ नेस आिण त्याच्या बरोबर एकाच वळेी मारले गेले या इतर सवर् मुखाचंी ेते सापडली होती. 
त्याचं्यामध्ये सेरॅनस आिण न्युमाही होते. िजथे रक्ताने िभजवलेली जमीन अजून उ ण होती आिण 
फेसाळणाऱ्या रक्ताच्या न ा अजून भरभरुन वाहत होत्या, ितथे मृताचं्या देहाजंवळ, तसेच घायाळाजंवळ व 
मृत्यचू्याजवळ पोहोचले या लोकाजंवळ मोठा जमाव तात्काळ जमला. ज्या परत िमळिवण्याकिरता एवढे 
घामाचे आिण माचे मोल ाव ेलागले होते, त्या लुटीतील व तु, मेसपॅसचे चकचकते िशर ाण आिण 
त्याचंा सव यु ीय साज ते एकमेकाला दाखव ूलागले व सवार्नी त्या व तू ओळख या. 

 
परंतु उषा आताच िटथोनसची केशरी श या सोडीत होती आिण ितची पिहली शलाका पथृ्वीवर नवा 

ताजा काश िंशपडीत होती. आता सूयर् काश खाली पसरू लाग यामुळे िदवसाच्या काशात भमूी िदसू 
लागली हणून टनर्सने थम वतः श े धारण केली, आिण नंतर त्याच्या माणसानंा श े धारण करण्यास 
उठिवले, त्याच्या त्येक सेनािधपतीने, सैिनकाचंा त्वषे अिधक ती  करण्याकिरता तपशालवार वृ ातं 
सगळीकडे पसरवीत, आपली ाझंची िचलखते घातलेली सेना लढण्याकिरता एकतर् केली. खरोखर 
त्यापैकी काहंीनी तर युिरॲलस आिण नायसस याचंी िशरे भा याचं्या टोकावंर लटकवली. ते दृ य अित 
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करुणा पद होते. इतर सैिनक आरो या दत त्याचं्या मागून गेले. ितकाराकिरता इनीआसच्या माणसानंी 
मो ा िनधार्राने ितकाराची आघाडी डा या कुशीच्या िंभतीच्या बाजूने उभारली कारण त्याचं्या उज या 
बाजूला नदीने वढेा घातला होता; आिण जे हा त्यानंा आप या िमतर्ाचंी भा यावर लटकवलेली, का या 
रक्ताचा पाट वाहणारी आिण त्याचं्या दुःखी साथीदारानंा सुपिरिचत असलेली िशरे पाहून ध ा बसला ते हा 
ते त्याचं्या खोल खदकाच्या बाजूनी माणसाचं्या रागंा उदासपणे उ या करीत होते आिण आप या उंच 
मनोऱ्यावरील वतःच्या जागा घेत होते.  

 
मध्यंतरी पखं असलेली वदंता आप या संदेशासह त्वरेने त्या छावणीतून िफरली आिण ती सरळ 

युिरॲलसच्या मातेच्या कानापयर्न्त पोहोचली. िबचारी ी! ितच्या अंगातील सवर् उब ितला सोडून गेली 
धोटा ितच्या हातातून उडाला आिण ितचा लोकरीचा गुंडा उसवला. भयंकर दुःखाने यगर् होऊन ती धावत 
सुटली, आिण ि या करतात तसा आकर्ोश करीत व आपले केस उपटीत, िवकल झाले या मनाने ती िजथे 
आघाडीचे सैन्य खडे होते त्या िंभतीकडे धावली. भा यापंासून संभवणाऱ्या धोक्याचा िंकवा ितथे पुरुष-
माणसे होती याचा ितने िवचार केला नाही आिण नंतर ितने आप या शोकाने सारे आकाश भरून टाकले : 
‘युिरॲलस, मी जे पाहत आहे. तो खरा तूच आहेस का–माझे वाधर्क्य आता सपायला आले असताना माझा 
एकमेक आसरा असलेला तूच? अरे िनदर्या, मला एकटाला सोडून जायला तुझा जाव धजला तरी कसा? 
आिण या तुझ्या कामिगरीतील भयकर धोक्याना त ड ायला जाताना, तुझ्याशी बोलण्याची अखेरची 
सधीही तुला तुझ्या गरीब बाप ा आईला ायची न हती काय? हाय रे! तुला परक्या मुलखात 
लॅिशअमच्या कुत्र्याचे आिण िगधाडाचे भ य होण्याकिरता टाकले आहे. तुझी आई तुझ्या अंत्ययातेर्त तुला 
सोबत करायला पुढे झाली नाही, तुझे डोळे ितने झाकले नाहीत. तुझ्या जखमा ितने धुत या नाहीत; 
रातंर्िदवस मेहनत करून तुझ्याकिरता मी जे व  िवणून पूणर् करण्याचा यत्न करीत होते, आिण ते िवणीत 
असताना माझ्या हाताऱ्या िजवाची दुःखे हलकी करीत होते, ते व  मी तुझ्यावर कफन हणूनसु ा घातले 
नाही? आता तुला शोधण्याकिरता मी कुठे जाऊ? तुझा िविच्छ  देह कोणत्या भमूीवर पडला आहे? तुझे 
ठेचलेले अवयव, तुझे तोडलेले हातपाय कुठे? मुला, माझ्याकडे आणण्यासारखे असे तुझे हणून एवढेच 
उरले आहे काय? आप या भमूीवरील आिण सागरावरील सवर् वासात मी ज्याच्यामागून आले त्या माझ्या 
मुलाचे याहून अिधक मला काहीच िमळायचे न हते काय? रुटुिलअनानंो तुमच्यात काही दयेचा अंश असेल 
तर मला जखमी करा! तुमचे सवर् भाले माझ्यावर फेका, केवळ माझ्यावर, आिण ख गाने वध 
करण्याकिरता सवार्च्या आधी माझी िनवड करा! हे होणार नसेल तर हे सवर् े  देविपत्या, माझ्यावर दया 
कर आिण जर दुसऱ्या कोणत्या मागार्ने मी या जगण्यातील कर्ौयर् खंिडत करू शकत नसेन तर तुझ्या 
वजर्ाघाताने माझ्या या घृणा पद जीवाला खोल टारटॅरसच्या गतत लोट.’ ितच्या शोकाने सवर्च हेलावले. 
दुःखाचे हंुदके सवर् सेनेत पसरले; त्याचंा यु ाचा जोम ओसरला आिण ते मरगळून गेले. नंतर त्या मातेचे 
दुःख अनावर होऊन अिधक ती तेने यक्त होऊ लागले तसे इिलऑसच्या आिण दारुण शोक करणाऱ्या 
आयुलसच्या सूचनेवरून आयिडअस आिण ॲक्टॉर यानंी ितला पटकन उचलून दोघाचं्यामध्ये धरून ितच्या 
घरी नेले आिण श येवर ठेवले.  

 
परंतु आता दूरवरून ाँझच्या िननादातून रणभेरींचा भयावह ध्वनी ककर् शपणे उठला. त्याच्या 

पाठोपाठ आरो या आ या आिण आकाशाने गजूर्न त्या ितध्विनत के या. खंदक भरून काढण्याच्या आिण 
तटबदंी उखडून टाकण्याच्या हेतूने, इटॅिलअनानंी ढाली एकमेकात अडकवनू एकच रागं केली आिण 
त्याचं्या चालीची गती वाढवली. एका िठकाणी िजथे संरक्षक सेनाबळ कमी अस यामळे संरक्षणाची फळी 
तुटक होती आिण हणून पुढच्या राकेंतून मागचा काश िदसत होता, ितथून िश ाचं्या सहा याने 
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तटिंभतीवर चढण्याची संधी घेण्याचा आिण सरळ ह ा चढिवण्याचा मागर् शोधण्याचा यत्न एक तुकडी 
करीत होती. टर्ॉयच्या दीघर् यु ात तटबदंीच्या संरक्षणाचा चागंलाच अनुभव िमळिवले या टर्ोजनानंी 
ह ेखोरावंर सवर् कारच्या श ाचंा वषार्व केला आिण वे ातं वापरावयाच्या, लोखंडी टोकाचं्या बळकट 
दाडंक्यानंी त्यानंा परत खाली रेटले. अितशय अवजड वजनदार दगडही त्यानंी शतर्चूी िचलखती आघाडी 
मोडून काढण्याच्या उ ेशाने खाली लोटले; तरीही त्या कासवाच्या कवचासारख्या िचवट रचनेच्या 
आघाडीने आप यावर कोसळणाऱ्या त्येक अ ाला तत्परतेने त ड िदले. परंतु लवकरच ते अिधक काळ 
तग धरू शकले नाहीत; कारण ज्या िठकाणी एकितर्त झाले या सैन्यबळापासून धोका िनमार्न झाला होता 
ितथे टर्ोजनानंी एक चडं आकाराचा खडक उखडून गडगडत खाली सोडला. तो ढालींचे छत फोडून 
कोसळला आिण त्याने रुटुिलअनाचंी एक संपूणर् तुकडी िचरड्न टाकली. साहसाची उमीर् कमी झाले या 
रुटुिलअनाचंा एका सुरिक्षत आवरणाखाली धंुदपणे लढण्याचा उत्साह मावळला, आिण लाबं प याच्या 
श ाचंा उपयोग करून संरक्षण करणाऱ्यानंा त्याचं्या तटबदंीतून हुसकवनू लावण्याचाच त्यानंी आता यत्न 
आरंभला. परंतु इतरतर् नुसत्या दशर्नानेच धडकी भरिवणाऱ्या मेझेिन्टअसने, संरक्षक फळीवर आग आिण 
धुराचे लोट याचंा वषार्व करणारा इ रु कन पाईनचा जळता पिलता परजला. त्याच वळेी अ िशक्षक, 
साक्षात ने च्यनूचा पुतर्, मेसपॅस ती तटबदंी उखडून टाकण्याच्या हेतूने बुरजावर चढण्याकिरता िश ा 
आणण्याची ओरडून मागणी करीत होता. 

 
हे कॅलीऑपी! हे गीताचं्या दैवतानो, मी तुमची ाथर्ना करतो की टनर्सच्या ख गाने त्या 

समरागंणावर पसरिवले या संहाराच्या, त्याने घडवनू आणले या आिण त्याने लूटोच्या िव ात 
पाठिवले या त्येक वीराच्या, मी सागंत असले या कथेला तुमच्या ितमेची जोड ा. त्या यु ाचा िव तृत 
इितहासपट परत उलगडण्याच्या कायार्त मला साथ ा. कारण तु ही देवाशं आहा आिण ती कथा कथन 
करण्याचे सामथ्यर् तुमचेच आहे. 

 
ितथे एका मोक्याच्या जागेवर, खालून वर पािहले तर डोळे िफरिवणारा उ ुंग मनोरा होता; त्याला 

उंचावर दळणवळणाचे पूल होते. सवर् इटँिलअन सेना आप या सवर्शक्तीन त्याचं्यावर ह ा करून त्याचं्या 
आवाक्यात असले या कोणत्याही साधनाने तो पाडण्याचा यत्न करीत होती. त्याला त्यु र हणून 
टर्ोजन दगडाच्या माऱ्याने ह ा परतवनू त्याचे रक्षण करण्याचा यत्न करीत होते आिण ते उघ ा 
गवाक्षातून त्याचं्यावर ह ा करणाऱ्यावंर अ े फेकण्याकिरता ितथे एकतर् जमले. टनर्स त्याच्या सेनेच्या पुढे 
होता आिण त्याने एक भयंकर भडकलेला जळता पिलता िभरकावला आिण त्याने आपली ज्वाला त्या 
मनोऱ्याच्या बाजूत रोवली. वाऱ्याने अग्नी भडकला; त्याने फ या पेट या टेक्यानंा आग लागली आिण 
अग्नीने जोर धरला. आता त्या मनोऱ्यात सवर् ग धळ आिण हाहाःकार उडाला, आिण या भयंकर संकटातून 
वाचण्याची असहा य धडपड सुरू झाली. टर्ोजन ितथून माघारी िफरले आिण िजथे अजून धोका िनमार्ण 
झाला न हता, त्या तक्तपोशीच्या भागावर गदीर् करून उभे रािहले, आिण त्याचं्या एकदम पडले या भाराने 
तो मनोरा एकदम कोसळला, त्याच्या पडण्याच्या आवाजाने सबध आकाश मेघगजर्ने माणे दुमदुमून उठले 
वतःच्याच भा यानंी काळीज फुटलेले आिण कठीण लाकडाच्या अणकुचीदार ढल या छातीत घुसून 
मरणोन्मुख झालेले टर्ोजन खाली कोसळताना ते चडं धूड त्याचं्या पाठोपाठच आले. 

 
हेलेनॉर आिण त्याच्या बरोबर लायकसच तेवढे सुरिक्षतपणे ितथून िनसटू शकले हेलेनॉर हा 

उमेदीतील तरुण पुरुष होता. त्याची माता िलिसि नआ ही एक गुलाम ी होती. परंतु त्याच्या जन्माचे 
रह य उघड न करता ितने त्याला िलिडआच्या राजाचा पुतर् हणून वाढिवले; आिण त्याला जरी जायला 
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मना केलेली होती तरी त्याला श े घेऊन टर्ॉयभमूीकडे जाताना पािहले होते, तो हलकीच श े घेऊन, 
केवळ एक ख ग आिण कोणत्याही शौयर्कथेच्या गौरव िचन्हाने अलंकृत न झालेली त्याची ढाल घेऊन 
गेला होता. हेलेनॉर आता टनर्सच्या लॅिटन सेनेच्या–त्याला खेटून दोन्ही बाजंूना ख ा असले या हजारो 
सैिनकाचं्या फ यामंध्ये सापडला. िशकाऱ्याचं्या दाट क ात सापडलेला वन्यपशु ज्या माणे कुर्  होऊन 
िशकाऱ्याचं्या श ानंा त ड देतो आिण नंतर जो मृत्य ूिनि त आहे हे त्याला मािहत असते त्या मृत्यवूर झेप 
घेतो आिण त्याची उडी नेमकी त्याचा वधे घेणाऱ्या भा यावर पडते, त्याच माणे भोवती गदीर् केले या 
शतर्ूंमध्ये ज्या िठकाणी श े अिधक दाट अिधक दाट होती ितथे त्या कुमाराने सहजतेने मृत्यवूर झेप घेतली. 
परंतु लायकस हा हेलेनॉरहून जा त चपळाईने धावणारा होता. तो, शतर् ूआिण त्याचंी श े या मधून सरळ 
तीरासारखा पुढे धावला; त्याने िंभत गाठली, आप या बोटानंी वरील कठडा पकडण्याचा आिण आप या 
िमतर्ाचें हात धरण्याचा त्याने यत्न केला. परंतु टनर्सने ओरडत त्याचा पाठलाग केला; धावता धावता 
त्याने आपला भाला फेकला, आिण िवजयोन्मादाने, कुित्सतपणे हणाला, ‘ हणजे मूखार्, माझ्या हातातून 
िनसटण्याची तू आशा करीत होतास तर! ’ असे हणत ज्या माण साक्षात जो हच्या िचलखत–वाहक 
गरूडाने वतःच्या वकर् नख्यातं एखादा ससा िंकवा धवल तेज वी हंस पकडून आकाशात उंच भरारी 
मारावी; िंकवा एखा ा लाडंग्याने मासर्च्या पिवतर् पशूने, मेढेकोटातून एखादे कोकरू पळवनू न्याव ेआिण 
त्याच्या आईने खूप ओरडत त्याच्या मागनू धावाव े त्या माणे टनर्सने ल बकळत असले या लायकसला 
पकडले आिण िंभतीच्या म ा तुक ासह खाली खेचले.  

 
सवर् बाजंूनी आरो या उठ या. लॅिटन आतपयर्त धावले आिण त्यानंी दगडाचं्या कपाऱ्यानंी तो 

खंदक भरून काढायला सुरवात केली; इतरानंी मनोऱ्याचं्या उतरत्या छपरावंर जळत पिलते फेकले. 
इिलऑिनअसने त्याचं्यावर एक पाषाण एखा ा पवर्तावरून चडं कडा तुटून पडावा तसा फेकला आिण 
आग लावण्याची साधने घेऊन यसेूिटअस एका वशेीवर चाल करून येत असताना त्या पाषाणाने त्याला 
खाली पाडले. आिण लायगरने इमिॅथऑनचा आिण ॲिसलॅस कॅिरिनअसचा वध केला; लायगरचा बरचीवर 
प ा नेम होता आिण ॲिसलॅस दूर अदृ य राहून बाणाने वधे घेण्यात वाकबगार होता. नंतर केिनअसने 
ऑिर्टिजअसचा वध कला; आिण टनर्सने केिनअसचा त्याच्या िवजयाच्या क्षणी वध केला; आिण त्याने 
आयटीझ, आिण क्लोिनअस, डायोिक्झपस, ोमोलस, सगॅिॅरझ याचंा आिण बुरुजाच्या िशखरावर 
संरक्षणाकिरता उभा असले या इडासचाही वध केला. थेिमलॅसने फेकलेला एक हलका भाला ज्याला 
नुकताच चाटून गेला होता त्या ाय हनर्सचा कॅिपझने वध केला. त्यावळेी ाय हनर्सने आपली ढाल 
मूखार्सारखी बाजूला फेकली होती आिण आपला हात त्या जखमेकडे वळिवला होता. त्यामुळे वगेाने 
येणाऱ्या त्या पखंधारी बाणाला त्याचे ल य सुलभपणे सापडले, त्याचा हात त्याच्या डा या बाजूला िखळला 
गेला आिण घातक जखम करीत बाण आत घुसला आिण त्याने ाणवाय ूपुरिवणाऱ्या ासनिलकाच फोडून 
टाक या, ितथेच तेज वी श े घेतलेला आिण भरतकामाने िचितर्त केलेली दृ ये असलेले पेनच्या लाल 
रंगाने चमकून उठलेले उपव  पिरधान केलेला आिण िदसण्यात अत्यंत देखणा असलेला ॲरसेन्सचा 
पुतर्ही उभा होता. िजथे पॅिलकसच्या वदेीवर केले या यथासागं य यागाला िनि त फल ा ती होते त्या 
िसिमथस नदीच्या िकनाऱ्यावरील मासर्च्या पिवतर् वनात त्याचे पालनपोषण झाले होते, आिण त्याच्या 
िपत्याने त्याला यु ावर पाठिवले होते. मेझेिन्टअसने आपला भाला बाजूला ठेवला. त्याने टोकाला सूं 
करीत जाणारा िश याचा गोळा असलेली गोफण स  केली, आप या डोक्याभोवती तीन वळेा िफरवली. 
आिण आता िवतळले या िश याच्या गो याचा शतर्वूर थेट पुढून मारा केला, त्या गो याने त्याचे कपाळ 
मध्यभागी फोडून दोन शकले केली आिण त्याला वाळूवर पुरा आडवा केला.  
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असे हणतात की आतापयत िंह  ापदानंा भयभीत करून वगेाने पळवनू लावण्यापुरताच 
मयार्िदत अनुभव असले या ॲ कॅिनअसने या संगी थमच त्यक्ष युध्द कमार्त दुर्तगती बाणाने वधे घेतला 
त्याने रे युलस हे आडनाव असले या शूर न्यमूसॅला आप या वतःच्या सामथ्यार्ने खाली लोळिवले. 
न्यमूनॅसने नुकताच टनर्सच्या एका धाक ा बिहणीचा पत्नी हणून वीकार केला होता. या राजवशंाशी 
जडले या न या संबधंाने तो गवार्ने फुगून गेला होता. हणून तो ओरडत आिण आप या अज  देहाचे 
दशर्न करीत आिण पुनरुक्ती करण्यास योग्य आिण अयोग्य असे दोन्ही कारचे अपश द उ ारून 
वतःच्या बडबडीनेच आपण फार मोठे आहोत असे भासवीत, मो ा िदमाखात आघाडीच्या फळीच्याही पुढे 
झाला. ‘दोन वळेा परािजत झाले या ि िजअनानंो, मृत्यपूासून वतःचे रक्षण करण्याकिरता पुनः एकदा 
तटिंभतीवर िवसंबनू राहून या दुसऱ्या वळेीही वे ात अडकून, तटबदंीच्या आड बदंीवान होऊन पडण्याची 
तु हाला शरम नाही वाटत? आिण हीच माणसे हणे यु  करून आमच्यापासून आमच्या वधू िहरावनू घेणार 
आहेत! कोणत्या देवाने िंकवा कोणत्या वडेेपणाने तु हाला इटलीला यायला भाग पाडले! तु हाला इथे 
एितर्असचे पुतर् आढळणार नाहीत िंकवा फसवी संभाषणे करण्याच्या कसबाचा शोधक युिलसीसही भेटणार 
नाही. आ ही जन्मजातच दुधर्र असले या वशंातले आहोत. आ ही नुकत्याच जन्मले या आमच्या आभर्कानंा 
नदीवर घेऊन जातो आिण पाण्याच्या बफार्सारख्या थंडपणाने त्यानंा राकट बनवतो. आमचे कुमार िनदेर्ची 
िफकीर न करता मृगयेच्या मागे जातात आिण वनानंा ते कधी उसंत घेऊ देत नाहीत. घो ानंा लगामाच्या 
कसबाने गोलगोल िफरवणे आिण धनु यातून टोकदार बाण दुर्तगतीने सोडणे हे त्याचें खेळ आहेत. आमची 
तरुण माणसे काम करतात, क  सोसतात आिण हालअपे ा सहन करण्याचे त्यानंा िशक्षण िमळालेले 
असते; ते िनत्य िनयमाने जमीन कसतात आिण ितला हवी तशी वळवतात; िंकवा यु ाच्या धुमाळीने नगरे 
हादरिवतात. वयाच्या त्येक वषीर् आ हाला पोलादाच्या जखमा होत असतात. बलैाच्या पाठीला आरणी 
लावण्याकिरता आ ही भा याच्या उल ा फाळाचा उपयोग करतो. वाधर्क्याने आमच्या शरीराच्या शक्ती 
मंदावतात पण कधी ते आमची िंहमत क्षीण करीत नाही िंकवा आमचा जोम कमी करीत नाही; िपकलेले केस 
आ ही िशर ाणाखाली दडपतो आिण याही वयात ताजी िशकार घरी आणण्यात आिण लुटीवर गुजराण 
करण्यात आ हाला आनंद वाटतो. परंतु तु ही, तुमची व े केशरी धाग्याने भरतकाम केलेली आिण 
जाभं या रंगाने भडक िदसणारी आहेत. आळसाचे जीवन तु हाला सवार्िधक ि य आहे, आिण नृत्यात 
रममाण होणे हा तुमचा आनंद आहे. अरे! तुमच्या अंगरख्यानंा बा ा आहेत आिण तुमच्या टो यानंा 
बाधंण्याकिरता बदं आहत! तु ही ि िजआतील बायका आहात! ि िजआचे पुरुष खिचतच नाही. 
िडिन्डमाच्या पवर्तावर दोन िछदेर् असले या वळूेच्या पा याच्या संगीताच्या तालावर तु ही आपले पळत जा; 
खरोखर या प तीचेच तु हाला िशक्षण िमळाले आहे. माता इडाची बेरेिसिन्टअन ढोलकी आिण बॉक्सवुडचे 
पावे हीच तुमच्या धं ाची आयुधे आहेत! परंतू श े मातर् पुरुषाकंिरता ठेवा; पोलादावर तु ही ह  सागंू 
नका.’ 

 
अपशकुनाची सूचना देणारे त्याचे श द असे बडाईखोर होते; त्याची ही व गना ॲ कॅिनअसच्या 

सहनशीलतेचा अंतच पहाणारी होती. ॲ कॅिनअसने आपले धनु य. त्याच्या घो ाच्या आत ाची त्यंचा 
दृढपणे वतःकडे ओढून ताणले; आिण बाहू पर परापंासून दूर ठेवनू तो त ध उभा रािहता. परंतु थम 
त्याने न पणे पाथर्ना केली आिण ज्यिूपटरला त्याने नवस केले : ‘हे सवर्शिक्तमान ज्युिपटर, माझ्या धीट 
साहसाला आशीवार्द दे. आिण कृत तेची परतफेड हणून मी वतः ितवषीर् तुझ्या मंिदरात नाना दर् ये 
समपर्ण करीन. मी तुझ्या वदेीपुढे एक, सुवणार्ने िंशगे मढिवलेला, त्याच्या आईइतकेच उ त म तक 
ठेवणारा आिण ज्या वयात ाणी ढु या देतो आिण खुराने वाळू उखडून उडवतो त्या वयाला आलेला 
पाढंराशु  बलै ठेवीन.” वगर् थ िपत्याने त्याची ाथर्ना ऐकली. त्याने डा या बाजूला गडगडाट केला, पण 
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ज्या भागात गडगडाट झाला ितथे िनळे आकाश िदसत होते, आिण त्याच क्षणी दैवगतीचे वाहन असले या 
त्या धनु याने टणत्कार केला. मागे खेचलेला बाण पुढे झेपावला आिण त्याचा िचत्कार भयंकर होता; तो 
बाण रे युलसच्या म तकातून आरपार गेला आिण त्याचे लोखंडी टोक त्याच्या कपाळाच्या मागच्या 
पोकलीपयत घुसले. ॲ कॅिनअस हणाला : ‘हे घे! आता जा, आिण बढाईखोर माणसा, शौयार्ची थ ा कर! 
दोनदा परािजत झाले या ि िजअनानंी रुटुिलअनानंा िदलेले हे उ र आहे! ” तो एवढेच बोलला. त्याच्या 
यशाने टर्ोजनानंी आनंदाने आरो या मार या व त्याचं्या दयात न मावणारा हषर् जणू वगार्पयर्त पोचला.  

 
त्याचवळेी आकाशातील एका भागातून लाबं केस असलेला ॲपोलो योगायोगाने खाली इटॅिलअन 

सेनेकडे आिण त्या वसाहतीकडे पाहत होता. त्याच्या मेघावरील आसनावरून तो िवजयी आयुलसला 
हणाला : ‘देवाचंा वशंज असले या आिण भावी देवाचंा पूवर्ज असले या तरुण राजपुतर्ा, तुझ्या नवोिदत 
पौरुषाला माझे आशीवार्द आहेत! तारकाकंडे जाणारा मागर् तुला सापडला आहे. िनयती जी यु े घडवनू 
आणणार आहे त्याचं्या ॲसँरॅकसच्या राजवशंाच्या अमलाखाली यथोिचतपणे शातंतेत शवेट होईल. टर्ॉय 
तुझ्या कतृर्त्वाची मयार्दा ठरणार नाही.’ या प  वचनाचंा उ ार करून, वायुलहरी दूर करीत त्याने 
आकाशातून थेट खाली झेप घेतली आिण तो सरळ ॲ कॅिनअसकडे आला. नंतर त्याने आप या 
चेहऱ्यावरील मुदर्ािवभार्ंवात बदल करून, तो डाडन अँकायसीझच्या वशे ाराचा िव ासू रक्षक आिण 
िशलेदार असले या आिण नंतर ज्याची ॲ कॅिनअसचा सवगंडी हणून त्याच्या िपत्याने, इनीआसने नेमणूक 
केली होती त्या वृ  युटीससारखा िदसेल असे केले. आिण नंतर चालताना ॲपोलोचे सवर् रूप, आवाज, 
वणर्, पाढंरे केस आिण भीषण खणखणाट करणारी श े, त्या वृ  सेवकासारखी िदसत होती. तो सरळ या 
साहसाने अत्यंत उ ेिजत झाले या आयुलसशी बोलला : ‘इिनआस पुतर्ा, न्युमनॅस तुझ्या धनु याला बळी 
पडला आिण त्याचा सूड घेतला गेला नाही एवढे पुरेसे आहे. सव  ॲपोलोने हे तुझे पिहले गौरवाचे कृत्य 
संमत केले आहे आिण तुझी श े त्याच्या वतःच्या श ासंारखी भावी आहेत याचे त्याला वैष य नाही. 
परंतु तू लहान आहेस तोवर भिव यात यु ापासून दूर रहा’ हा छोटा आदेश देऊन, तो बोलत असंतानाच 
मानवी दृ ीपुढून अदृ य झाला. आिण दृ ीपथातून दूर जात हवते िवरून गेला. परंतु काही डाडर्न मुखानंी 
त्या देवाला ओळखले कारण तो दूर जात असताना त्याच्या भात्याची सळसळ त्यानंी ऐकली आिण ती 
वगीर्य श े त्यानंी ओळखली; हणून फीबसने यक्त केले या प  इच्छेनुसार त्यानंी ॲ कॅिनअसला, 
त्याला जरी लढण्याची उत्सुकता होती तरी मागे पाय घेण्यास लावला. त्याच्याऐवजी आपले जीिवत उघड 
उघड संकटात घालून ते वतः रणकंदनात पुढे सरसावले. सवर् लाबंलचक तट–िंभतींच्या बाजूने एक 
आरोळी उठली. उत्सुकतेने त्यानंी आपली धनु ये वाकिवली आिण आप या गोफणी िफरिव या. सग या 
जमीनभर श ाचंा सडा पडला. आिण आता ढाली आिण पोकळ िशर ाणे एकमेकावर आदळून खणखणली 
आिण ज्या माणे आदर्र् सारथी (िमथुन) नक्षतर्पुजंाच्या उदयाच्या वळेी पि मेकडील वादळी वषार् भमूीला 
झोडपून काढते िंकवा दिक्षण वाऱ्याच्या िपसाट का या धुक्यात ज्युिपटर आप या वषच्या झंझावाताना गती 
देतो, आिण आकाशातील मेघकंुभ फोडतो आिण त्यातून उथळ समुदर्ावंर गारा कोसळतात त्या माणे 
रणकंदन न या कडवेपणाने िव तारले. 

 
ज्युिपटरच्या पिवतर् वनात आएरा या वनदेवतेने वाढिवले या, त्याचं्या िपत्याच्या पवर्तावरील पाईन 

वृक्षां माणे अित उंच असले या, इडा येथील अ कॅनॉरच्या पॅन्डॅरस आिण बायिटअस या तरुण योध् ानंी 
त्याचं्या सेनानीच्या आ ेवरून त्याच्यावर सोपिवलेली वसे उघडली; आिण त्याचं्या वतःच्या श ावंर 
सवर् वी िवसंबनू आिण त्याचं्या वतःच्याच इच्छेने, त्यानंी शतर्लूा आत या संरक्षण फळीत घुसण्याचे 
आवाहन केले. श स  असले या आिण म तकावर उंचावर डोलणारे तुरे असले या त्यानंी डा या आिण 
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उज या बाजूच्या मनोऱ्यासमोर वशेीत आपले ठाण माडंले. पो नदीच्या िंकवा र य ॲथेिसस नदीच्या 
िकनाऱ्यावंर वाहत्या पातर्ाजंवळ वरील हवते एकतर् उंचावणाऱ्या ओक वृक्षाचं्या जोडीसारखे ते होते, आिण 
त्याचंी उंच म तके डोलत असताना त्याचें लाबं वाढलेले केस हवते उंच उडत होते. उघडी वस पाहून 
रुटुिलअस आत घुसले. तात्काळ क्यूरसेन्स, िचलखतात देखणा िदसणारा ॲि कॉलस, अिधरा तमारस, 
मासर्चा वीर िहमॉन हे सवर् या सैन्याच्या पुऱ्या तुक ाचं्या ल ापुंढे पळून तरी गेले असावेत िंकवा त्यानंी 
त्या वशेीच्या उंबर ावरच आपले देह तरी ठेवले असावते. यामुळे त्येक दयात संघषार्च्या कर्ोधाचा त्वषे 
भयंकर माणातं वाढला. टर्ोजन आता एकतर् झाले. आिण धोक्याच्या जागी दाटीवाटीने िंभडले, आिण 
उघ ावर थेट चाल करून जाऊन ितथे हातघाईच्या लढाईत झुंजण्याचेही धाडस त्यानंी केले. 

 
समराच्या दुसऱ्या के्षतर्ात आपला कर्ोध कट करून ग धळ उडवनू देणाऱ्या मुख सेनािधपती 

टनर्सकडे संदेश पाठिवण्यात आला की नुकत्याच झाले या रक्तपातातील यशाने उ ेिजत झाले या शतर्नेू 
वशेी खु या करून ठेव या आहेत. टनर्सने हातातील कायर् तसेच टाकले आिण राक्षसी कर्ोधाने वृ  होऊन 
िजथे ते उ ाम बधूं डाडर्न वशेीत खडे होते ितकडे तो धावला. त्याच्या मागार्त थम आले या, राजपुतर् 
सपडॉनपासून थीबन मातेला झालेला अनौरस पुतर् ॲिन्टफेटसला त्याने एका भा याच्या फेकीत तात्काळ 
खाली आणले; इटॅिलअन कॉनल लाकडाचा भा याचा दाडंा ितरोध न करणाऱ्या हवतूेन उडत त्याच्या 
पोटात िशरला आिण वरपयर्त त्याच्या छातीत घुसला. त्या जखमेच्या अंधारले या पोकळीतून फेसाळणाऱ्या 
रक्ताचा पूर लोटला; आिण ते पाते िव  झाले या फु फुसात ऊब घेत रािहले. नंतर टनर्सने मो ा 
जोरदारपणे मेरोिपस आिण इिरमसॅ याचंा वध केला आिण नंतर ॲिफड्नसचा आिण बायिटअसचा त्याच्या 
डो यातील आग आिण गरजणारा उ ामपणा याला न जुमानता वध केला. परंतु त्याने त्याचा भा याने वध 
केला नाही. कारण भाला फेकीच्या जखमेने बायिटअसने आपला ाण कधीही जाऊ िदला नसता. परंतु 
एखा ा वजर्ा माणे मो ाने घ घावत येणाऱ्या, ताकदीने फेकले या बरचीने त्याने त्याचा वध केला होता. 
बलैाची दोन चामडी आिण सुवणार्चे दुहेरी कवच असलेले भरवशाचे उर ाणही त्या बरचीला रोखू शकले 
नाही. तो िध पाड देह कोलमडून खाली कोसळला; धरणी त्या भाराने िव हळली आिण ती चडं ढाल 
गडगडाट करीत ितच्या धन्याच्या देहावर पडली. आधीच चडं दगडिवटानंी बाधूंन काढलेला, 
खडकासारखा भक्कम आधार तंभ बेई उपसागरावरील क्यमूी जवळील समुदर्ात माणसे जे हा लोटतात 
ते हा तो कधी कधी असाच कोसळतो; कोसळता कोसळता मागे असाच गदारोळ उठिवतो, उथळ पाण्यात 
दाणकन आपटतो आिण तो समुदर्ाच्या तळाशी िवसावताना समुदर् सभोवार वाटोळा उसळतो आिण काळी 
वाळू ढवळून िनघते. त्या धडाक्याने उंच ोिचता हादरतो आिण जो हच्या आ ेवरून टायिफअसवर, त्याला 
उठता येऊ नये हणून, दाबनू बसलेले इनॅिरमी बेटही कापून उठते. 

 
आिण आता मासर्ने, यु ाच्या देवाने, लॅिटनाचं्या िंहमतीला अरी लावनू आिण ती आरणी िपळवटून 

त्यानंा अिधक धैयर् आिण अिधक सामथ्यर् िदले, आिण टर्ोजनावंर त्याने ‘दाणादाण’ आिण ‘काळी 
मेघाितरपीट’ हे राक्षस सोडले. समराच्या सवर् के्षतर्ातून िजथे झुंजण्याची संधी िनमार्ण झाली होती ितथे 
लॅिटन गोळा झाले यु देव त्याचं्या काळजात झडप घालून घुसला. आता पॅन्डॅरसने धरणीवर सपशले 
आडवा झालेला आप या भावाचा देह पािहला आिण आपली ितकूल पिरि थती आिण घटनानंा िमळालेले 
िवनाशक वळण ओळखून त्याने आपले रंुद खादें वशेींच्या ाराला रेटे देऊन िभडवले आिण जबरद त 
ताकदीने, िबजागरीचा खाबं मागे खेचला आिण आप या अंगाच्या जोरावर धाडकन दार िमटवनू टाकले 
असे के यामुळे त्याचे बरेच िमतर् बाहेर अडकले आिण दारूण यु ात लोटले गेले; परंतु आप याबरोबरच 
इतर पळून आले या बऱ्याच जंणाना रणधुमाळीतून वाचवनू आत बिंद त केले; परंतु त्याचा हा मूखर्पणाच 
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झाला; कारण त्या माणसाचं्या महापुराच्या ल ामधील खु  रुटुिलअन राजा त्याला िदसला नाही आिण 
त्याने वयं फूतर् कृतीने असहा य िखलारामध्ये जणू एखा ा िवकर्ाळ वाघाला क डावे तसे त्याला त्या 
छावणीत बिंद त केले. उगर् तेजाने डो यापुढे अचानक तळपू लागले या टनर्सच्या भयंकर अवताराने 
टर्ोजनानंा अमानुष भयाने गर्ासले. त्याच्या श ाचंा खणखणाट त्यानंा भयभीत करीत होता; त्याच्या 
िशर ाणातील िपसे रक्तासारख्या लाल रंगाने थरथरत होती, आिण त्याच्या ढालीवरून िवजेसारखे िकरण 
चमकून ज्योतीसारखे पराविर्तत होत होते. ती ितर कृत आकृती, तो राक्षसी देह ओळखून इनीआसच्या 
माणसानंा अचानक ध ा बसला. पण नंतर िध पाड पॅन्डॅरस पुढे झेपावला आिण आप या भावाच्या मृत्यमुूळे 
भडकले या कर्ोधाने तो उघडच हणाला : ‘वरदिक्षणेचा भाग हणून तुला नजर केलेला हा ॲमाताचा 
ासाद नाही; आिण आता टनर्सला ज्याने वढेले आहे ते मातृभमूीच्या तटबतंीने सुरिक्षत रािहलेले 
ॲरिडआही न हे; नाही! तुझ्यापुढे िदसत आहे ते दृ य शतर्चूी छावणी आहे. इथून िनसटून जाण्याची संधी 
िमळणार नाही.’ टनर्सने त्याच्याकडे पाहून ि मत केले आिण तो स पणे हणाला. ‘शूराची छाती असेल 
तर चल, ये पुढे! यु ास त ड लागू दे लवकरच तू ायमला सागंायला जाशील की तुला इथे दुसरा 
ॲिर्कटीझच भेटला.’ 

 
त्याने बोलणे संपिवले. पॅन्डॅरसने संपूणर् ताकद लावली आिण अजूनही दां ावर िहरवी साल 

आिण गाठी असलेला ओबडधोबड, वर पुरा हात न िफरलेला भाला िभरिभरत त्याच्यावर फेकला परंतु 
वाऱ्याने त्याचा नेम चुकला; कारण सटॅानार्ईन जूनोन ते वगेाने येणारे अिर  दुसरीकडे वळिवले आिण तो 
भाला वशेीच्या दारातं घुसला. ‘मी जसा तुझ्या श ापासुन िनसटलो तसा तू माझ्या श ापासून िनसटणार 
नाहीस. माझा दिक्षण बाहू हार करीत आहे आिण तोही जोराने. आता जो तुझ्यावर घाव घालीत आहे 
आिण तुला घायाळ करीत आहे तो तुझ्यासारखा नाही.’ टनर्स असे हणाला आिण त्याने आपले ख ग 
उगारले आिण घाव घालण्याकिरता तो उंचावला, त्या पात्याने त्याने त्याचे म तक दोन्ही कानिशलाचं्या 
मध्यावर त्याच्या गुळगुळीत कोव या जब ा पयर्न्त भेदून एक भयंकर जखम केली. त्या हाराच्या मोठा 
आवाज झाला आिण त्या अितजड भाराने धरणी थरथरली. मरता मरता पॅन्डॅरस सारे अवयव गोळा होऊन 
धरणीवर पडला; त्याची श े, रक्त आिण मन्दूने माखली होती आिण त्याचे दुभगंलेले िशर त्याच्या उज या 
आिण डा या खां ावर कलंडले. भयभीत होऊन टर्ोजन गडबडीने माघारी िफरून पळ काढू लागले आिण 
पागंून गेले, आिण त्या वळेी त्या िवजेत्याला एका धावात अडसर तोडून त्याच्या साथीदारानंा वशेीतून आत 
घेण्याचा िवचार ताबडतोब सुचला असता तर यु ाचा तो शवेटचा िदवस ठरला असता आिण टर्ोजन 
रा टर्ाचा अंत झाला असता. परंतु टनर्स भडकले या त्वषेाच्या आहारी गेला होता आिण त्याच्या म , 
िपसाट रक्तिपपासेने त्याला आणखी पुढे ह ा करण्यास वृ  केले. थम त्याने फॅलॅिरसवर व गायगीसवर 
अचानक घाला घातला, त्याने गायगीसचा गुडघा मागून कापला. त्याने त्याचं्याकडून त्याचें भाले 
िहसकावले आिण पळून जाणाऱ्याचं्या पाठीवर त्याचंा वषार्व केला. जूनोने त्याला नवी िंहमत आिण नवी 
शक्ती िदली. त्याने हॅिलसला मृताचं्या भेटीस पाठिवले, आिण त्याची ढाल फोडून िफिजअसलाहीं, आिण 
नंतर तटिंभतीवर मासर्चे कायर् करीत असले या आिण बेसावधपणे गाठ या गेले या अ कॅन्डर, हेिलअस 
नोअेमॉन आिण ायटॅिनस याचंा त्याने वध केला. आप या साथीदारानंा पुकारीत िलिन्सअस वाट काढीत 
त्याच्याकडे धावला. टनर्स उजवीकडील बुरुजाकडे एकदम झुकला, आिण थरथरत्या ख गाच्या धावाने 
त्यानेच थम आघाडी साधली, आिण अगदी जवळून घातले या एकाच धावाने धडापासुन वगेळ केलेले 
त्याचे िशर त्यावरील िशर ाणासह त्याच्या धडापासुन दूर पडले. टनर्सने नंतर, िंहसतर् ापदाचंी मृगया 
करणाऱ्या आिण श े दूिषत करण्यात आिण त्यावर िवष चढिवण्यात सवार्त अिधक कुशल असले या 
ॲिमकसचा वध केला. आिण त्याने इओिलड क्लायिटअसचा आिण कलादेवताचंा खु  सोबती आिण िमतर् 
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असले या, गीते, वीणावा े आिण ताणले या ताराचं्या सुरावंर प पकं्ती बसिवणे परमि य असले या, 
िनत्य घो ाचंी आिण सश  योध् ाचंी, आिण त्यानी मारले या लढायाचंी कवने गाणाऱ्या िकर्िथअसचा वध 
केला. 

शवेटी टर्ोजन सेनािधपित नेि थअस आिण तापी सेरे टस यानंी आप या माणसाचं्या 
हत्याकाडंािवषयी ऐकले; ते समर थळी आले आिण त्यानंी आप या साथीदाराचंी झालेली दाणादाण आिण 
वशेीच्या आत घुसलेला शतर्ू पािहला. नेि थअस ओरडला : ‘टर्ोजन बाधंवहो. तुमच्या पलायनाने तु ही कुठे 
जाण्याचा यत्न करीत आहात? यािशवाय दुसरी कोणती तटबदंी आिण दुसरी कोणती मजबतू छावणी 
तु हाला िमळण्याजोगी आहे? तुमच्या मातीच्या तटिंभतीच्या आत क डले या एका माणसाने तुमच्या 
नगरीत सवर्तर् हे भयंकर हत्याकाडं केले, त्याचा सूड घेणारा त्याला कुणी भेटला नाही, आिण त्याने तुमचे 
सवर् े  वीरपुरुष मृत्यचू्या मुखात लोटले असे हटले जाव े काय? याडाचं्या शरमेबरोबरच यातना 
सोसणाऱ्या तुमच्या मातृभमूीिवषयी तुमच्या ाचीन देवतािंवषयी आिण थोर इनीआसिवषयी तु हाला करुणा 
वाटत नाही काय?’ या आवाहनाने टर्ोजनानंा नवे तेज आिण नव ेसामथ्यर् ा त झाले. ते एकतर् झाले आिण 
त्यानंी त्याचंी संघिटत फळी तयार केली. पाण्याच्या वाहाच्या िदशनेे, नदीकडे सरकत टनर्स हळूहळू 
लढाईतून मागे हटू लागला. मो ाने गजर्त, संघिटत ह ा करण्याकिरता टर्ोजन अिधक नेटाने चालून 
आले. िशकाऱ्याचं्या टोळीने रोखले या भा यानंी गदीर् के यामुळे भयभीत आिण कुर्  झालेला िंह  िंसह 
जळजळीत डो यानंी मागे हटतो, कारण त्याचा कर्ोध आिण त्याचे शौयर् त्याला पाठ िफरवनू पळूनही जाऊ 
देत नाही व ती श े आिण ते िशकारी, याचंा, त्याच्या मनात असूनही, तो ितकारही करू शकत नाही, त्या 
िंसहा माणे मनात कर्ोध उफाळत असूनही टनर्सने अिनच्छेने आिण सावकाश पाऊल मागे घेतले. असे 
असूनही खरोखर त्याने पुनः दोन वळेा शतर्वूर अगदी मधोमध चाल केली आिण दोन वळेा शतर्चूी दाणादाण 
उडवनू त्याला तटिंभतींकडे सैरावैरा पळवनू लावले. परंतु आता एक तुकडी छावणीतून गडबडीने आली 
आिण एकजुटीने िभडली. सटॅिर्नअन जूनोलाही त्याला नवी शिक्त देण्याचे धैयर् झाले नाही. कारण 
ज्युिपटरने आकाशातून आयिरसला खाली अशी सक्त आ ा आिण ताकीद घेऊन आप या बिहणीकडे 
पाठिवले की टनस जर टर्ोजनाचं्या उंच संरक्षणिंभतीवरून मागे हटला नाही तर त्याला जड जाईल. त्येक 
भागातून श ाचंा एवढा चडं वषार्व होत होता की त्या तरुण योध् ाच्या ढालीत आिण त्याच्या हातात त्याचे 
वतःचे रक्षण करण्याचीही शक्ती आता उरली न हती. सतत चालले या ग गाटाने त्याच्या थडथड 
उडणाऱ्या कपाळावरील िशर ाण घुमत होते; दगडाचं्या माऱ्याखाली भरीव ाँझलाही भेगा पडू लाग या 
होत्या; त्याच्या म तकावरील तुरे चुरा होऊन दूर फेकले गेले होते. त्याच्या ढालीचा पतर्ा घाव पेलू शकत 
न हता; आिण टर्ोजनानंी–त्याचं्यामध्ये भयंकर गजर्ना करणारा नेि थअसही होता, भा याचंा वषार्व दु पट 
वाढिवला. आिण आता टनर्सच्या सवार्ंगाला घाम फुटला आिण का या नदीसारखा पसरू लागला; कारण 
त्याला ास आिण उसंत घ्यायलाही संधी िमळत न हती; आता तो थकला होता, आिण तो थरथरू लागला 
व वदेनेने धापा टाकू लागला. त्यानंतरच शवेटी त्याने अंगावरील िचलखतासिहत खाली सरळ उभी उडी 
घेतली आिण तो पाण्यात खोलवर पोचला, आिण तो बुडी मारीत असताना त्या नदीने आप या पीत 
वाहात त्याचे वागत केले, आिण ती त्याला आप या लाटावंरून हळुवारपणे घेऊन गेली. ितने त्याचे 
रक्त धुवनू टाकले आिण ती त्याला सुखाने त्याच्या साथीदाराकंडे परत घेऊन गेली. 
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सगर् दहावा 
 

– उसंत आिण घनघोर यु  – 
 
त्याच सुमारास सवर्स ाधीशाचे अिध ान असले या ऑिल पसचे वशे ार सताड उघडले गेले 

आिण जो देविपता आिण माणसाचंा राजािधराज आहे त्याने, िजथून तो वरचेवर खालच्या भलूोकावर, 
डाडर्नाचं्या छावणीकडे आिण लॅिशॲमच्या लोकाकंडे दृ ीके्षप टाकीत असे, त्या उ  तारकागंणाच्या 
ासादात देवसभा बोलािवली होती. दोन वशे ारे असले या दालनात देव आप या आसनावर थानाप  
झाले होते. ज्युिपटरने वतःच बोलण्यास आरंभ केला : ‘हे वगर् थ िद य देवानंो तुमचा िनणर्य का 
िफरिवण्यात आला? पर परिवरोधी संक पाचं्या ती  संघषार्ंत तु ही का गुंतले आहात? यु ाच्या लढतीत 
इटॅिलअनानंा टर्ोजनाशंी सामना करण्यास मी अनुमती िदलेली नाही. माझ्या या ितबधंािवरु  हा उठाव 
का? श  संघषार्चा हा मागर् अवलंिबण्यास आिण अिसधारेस चेतिवण्यास दोन्ही पक्षानंा कोणत्या भयाने 
उ ुक्त केले आहे? यु ाचा योग्य समय येईल; तो ओढवनू घेण्याची घाई करू नका. ज्या िदवशी कुर्  
काथज आ मधून मागर् फोडून काढील आिण रोमच्या िक ेकोटावंर भयंकर हलक ोळ उठवतील तोच 
यु समय असेल. त्यावळेी बळाचा िवधीसंमत वापर करून ेषाचं्या पधत पर पराशंी बरोबरी करण्याचे 
वातंत्र्य तु हाला िमळेल. परंतु आता हे सोडून ा; आिण मी िनयोिजत केलेला संधी िस  करण्यास मला 
आनंदाने सहा य करा.’ 

 
ज्युिपटर असे पिरिमत बोलला. परंतु सुवणार्ं हीनसचे उ र असे पिरिमत न हते : “हे िपत्या, हे 

सवर् मानववशंावरील आिण अिखल भतूलावरील अनंत अिधस ाधीशा! आ ही िवनवणी करू शकू अशी 
आता दुसरी शक्ती उपल ध नाही. रुटुिलअन कसे उ ामपणे िवजयी होत आलेत आिण मासने केले या 
कृपेमुळे गवार्ने फुगून टनर्स कसा िदमाखाने आपले आकर्मक घोडे आमच्या टर्ोजन सेनेच्या थेट मधून 
िपटाळीत आहे हे तु ही पहाताच आहात. टर्ोजनाचंी वतःची तटबदंी त्याचें रक्षण करण्यास आता बिंद त 
रािहलेली नाही, कारण त्याचंा शतर् ू यु ाच्या रणधुमाळीत खु  त्याचं्या वशेीच्या आत मातीच्या िंभतींच्या 
बाजंूनी लढत आहे. व लढून खंदक रक्ताचं्या पुराने ओसंडून जात आहेत. इनीआसला यातले काहीच 
माहीत नाही कारण तो दूर आहे त्यानंा वे ापासून तु ही कधीच उसंत िमळू देणार नाही का? टर्ॉयचा 
पुनजर्न्म होत असतानाच आणखी एक शतर् ूआिण आणखी एक िव े ी सेना टर्ॉयच्या तटबंदीला पुनः 
धमकावीत आहे; आता इटोिलअन आिर्पकडून येत असलेला डायोिपड आता दुसऱ्यादंा टर्ोजनाचं्या िबरू  
चाल करून येत आहे. माझ्यापुरते हणायचे तर मला असे वाटते की पुनः मी यु ात जखमी होणार आहे, 
आिण आता, या क्षणी मी, त्यक्ष तुमची कन्या मी बोलत असतानाही एका ा मत्यर् योध् ाला माझ्याकिरता 
ित त ठेवले आहे. तुमच्या संमतीिशवाय आिण तुमच्या दैवी इच्छेिवरू  टर्ोजन जर इटलीकडे वळले असते 
तर त्याचं्या अपराधाचे त्यानंा ायि त िमळू दे. आिण तु हीही तुमच्या सहा याने त्यानंा उचलून धरणे बदं 
करावे. परंतु जर त्यानंा खरेच वगर् थ देवाचं्या आिण पाताळलोकीच्या अिध ात्याचं्या भािषताने येधवर 
आणले असेल तर तुमची अनु ा र  करण्याचे सामथ्यर् कुणालाही का असावे? आिण त्याचं्याकिरता सवर् वी 
वगेळी अशी िनयती कुणी का कायार्िन्वत करावी? त्याचें आरमार इिरक्सच्या िकनाऱ्यावर अग्नीने कसे 
जळले, वादळाचं्या राजाने त्याच्या झंझावाती वाऱ्यानंा इओिलआ मधून कसे उठिवले, िंकवा आयिरसला 
मेघातूंन दुर्त गतीने संचार करून पथृ्वीवर कसे पाठिवले या सवार्चे मरण करण्याची मला खिचत गरज 
नसावी. िव िनिर्मतीतील ज्या अंशाचा पूवीर् कधीही ज्यनूोने उपयोग केला न हता, ती राक्षसयोनीही आता 
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ितने आप या कामाला जंुपली आहे; आिण वरच्या लोकात अचानक मोकाट सोडले या ॲलेक्टोने 
इत ततः संचार करून आताच इटलीच्या नगरातून हाहाकार उडिवला आहे. जोवर दैवाची आ हाला साथ 
होती तोवर आमचे आशा थान असले या राज्यात आता मला वार य उरलेले नाही; आता तु ही 
िनवडलेला कोणताही पक्ष िवजयी होऊ दे. तुमच्या िनदर्य रा ीला संमत असलेली टर्ोजनानंा ात्प हावी 
अशी कोणतीही भमूी कुठेही अि तत्वात रािहली नसेल तर, बाबा उध्व त झाले या टर्ॉयच्या धुमसत्या 
भग्नावशषेाचंी शपथ घालून िवनंती करते की ॲ कॅिनअसला रणधुमाळीतून सुरिक्षतिरत्या काढून घेण्याचीं 
मला अनुमती ा. माझा नातू जग ू ा. इनीआसला अ ात सागराचं्या वादळी लाटावंर खुशाल भरकटू ा, 
आिण दैवाने दाखिवले या कोण्त्याही मागार्ने त्याला जाऊ ा. ॲ कॅिनअसचे रक्षण करून त्याला 
समराच्या भयानक खाईतून उचलून घेऊन जाण्याला पुरेल एवढे सामथ्यर् मला असू ा. ॲमथॅस, िसथेरा 
आिण पँफॉसचा पवर्तमय देश माझा आहे, आिण इडॅिलअम येथे माझे मंिदर आहे. यापैकी एखा ा िठकाणी 
श े बाजूस ठेवनू त्याला त्याचे अनािमक जीवन जगू ा. िचरडून टाकलेला इटली काथजच्या पोलादी 
स ेखाली रािहला पािहजे अशी आ ा करा. तसे असेल तर कोणत्याही टायिरअन नगरीच्या मागार्ंत 
ॲ कॅिनअस अडथळे आणणार नाही. टर्ॉयचा दुगर् पुनः बाधंण्याकिरता टर्ोजन लॅिशॲमच्या शोधात 
असताना, त्याचं्याबरोबर राहून यु ाच्या शापापासून िनसटण्यात, आगार्ई हच्या अग्नी लयातूंन सुरिक्षतपणे 
पळ काढण्यात आिण सागरावरील आिण िवशाल भमूी देशावंरील त्येक संकटाला त ड देण्यात त्याचंा 
कोणता फायदा होता! ज्या भमूीवर पूवीर् टर्ॉय उभे होते ितथ या घराचं्या उर या सुर या अवशषेावंर, त्या 
धुमसत्या का ावंरच राहणे अिधक चागंले झाले नसते का? बाबा, मी भीक मागते तुमच्यापाशी, टर्ोजनानंी 
जर यातनाच भोगायच्या असत्या तर त्याचंी झान्थस आिण त्याचंी िसमॉईस त्यानंा परत ा, आिण टर्ॉयच्या 
दुदवाच्या सवर् चकर्ातून त्यानंा आणखी एकदा पुरे िफरण्याची अनुमती ा. 

 
नंतर राजरा ी जूनो आप या िपसाट ेषाने उ ेिजत होऊन ताडकन बोलली “तू मला माझे 

संयमाने पाळलेले मौन भगं करण्यास का भाग पाडीत आहेस आिण माझी अंतिर्हत कटुता माझ्या 
बोलण्यातून मला कट करायला का ंलावते आहेस? यु ाचा मागर् िनवडण्याची आिण राजा लॅिटनसवर 
िन कारण ह ा करण्याची जबरद ती कुणी माणसाने िंकवा देवाने इनीआसवर केली होती काय? तु ही 
हणता “िनयती देवतानी त्याला इटलीकडे याण करण्यास वृ  केले” छे हो; कॅसनॅ्डर्ाच्या बरळण्यामुळे 
तो या भरीस पडला. आपली वसती सोडून आपले ाण वाऱ्यावादळाच्या हवाली करण्यास मी थोडेच 
सािंगतले त्याला? िंकवा यु ाच्या सव  मागर्दशर्नाची आिण त्याच्या तटिंभतीच्या रक्षणाची जबाबदारी 
एका पोराच्या हाती सोपिवण्याचा आगर्ह त्याला मी केला होता काय? िंकवा इ रु कन िन ा आिण 
रा टर्ातंील शातंता याचा भगं करण्याचा आगर्ह मी केला होता? आमच्या बाजूच्या कोणत्या देवाने, कोणत्या 
िनदर्य शक्तीने अन्याय करण्याची त्याच्यावर सक्ती केली होती? यापैकी कोणते कृत्य जूनोने िंकवा मेघातून 
उतरून आयिरसने पार पाडले? तु ही हणता, “इटॅिलअनानंी नवजात टर्ॉयला आगीचा वढेा घातला आिण 
िप यू नस ज्याचा पूवर्ज आिण देवता हिनिलआ ज्याची माता आहे त्या टनर्सने त्याच्या वतःच्या 
मातृभमूीवर बळ आघाडी उभी केली हा अत्याचार आहे.” मग टर्ोजन जे हा काळे जळते पिलते घेऊन 
लॅिटनावंर कूर्र ह ा करतात, आिण त्याचंी वतःची नसले या कृषीभमूीवर बळजबरीने ठाम कबजा 
करतात, आिण ितची लूट करतात, मनाला येईल त्या कुणाच्याहीं मुलींची िववाहाकिरता िनवड करतात, 
आिण वाग्द  वधंूना  करून त्याचं्या ि यकरापासून िहरावतात–हा काय कार आहे? हात पसरून ते 
शातंतेची याचना करतात आिण गलबताचं्या वरामावंरून लटकवलेली श े िमरवतात! गर्ींकाचं्या 
डो यापुंढे तरंगत्या धुक्याचे ढग तुझ्या ि य वीर पुरुषाच्या जागी िनमार्ण करून इनीआसला गर्ीकाचं्या 
पकडीतून पळिवण्यासाठी आिण त्याचं्या जहाजाचें सरसकट समुदर्पऱ्यातं रूपातंर करण्यासाठी आपले 
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सामथ्यर् वापरण्याची परवानगी तुला मातर् आहे! आिण मग मी रुटुिलअनानंा उ रास त्यु र हणून 
िंकिचत सहा य केले तर ते मातर् अमानुष ठरते का? तू हणशील, “इनीआसला यातील काहीच माहीत 
नाही कारण तो दूर आहे.” दूर आहे तर तो दूरच राहू दे. आिण त्याला काही माहीत पण नसू दे. “पॅफॉस, 
इडॅिलअम, आिण िसथेराचा पवर्तमय देश हणे मालकीचा!” तर मग लढाऊ सामथ्यार्ने ठासून भरले या 
आिण िजथे भावना क्षु ध झाले या आहेत, अशा नगरीच्या वाटेस का जातेस? आधीपासूनच नाही तरी 
डबघाईस आले या तुझ्या ि िजअन वैभवाची पाळेमुळे उखडून टाकण्याचा यत्न काय, मी करीत होते? 
अभागी टर्ोजनानंा गर्ीकाचं्या मागार्ंत िभरकावले ते मी का त्या दुसऱ्या कोणी? युरोप आिण आिशआ यानंी 
िव ासघाताच्या कृत्याने शातंतेच्या कराराचा भगं केला आिण सश  उठाव केला त्याचे कारण काय होते? 
यिभचारी डाडर्न पाटार्मधे घुसला त्यावळेी त्याला वाट मी दाखिवली काय? की मी त्याला श े पुरिवली 
आिण यु  भडकिवण्याकिरता लालसेचा उपयोग केला? तुझ्या लोकािंवषयी िंचता करण्याची तीच योग्य 
वळे होतीं. तुझ्या असत्य िनषेधानंी आिण अथर्हीन िश याशापाचं्या माऱ्याने मला आ हान करणे हे तू आता 
फार उिशरा–वळे िनघून गे यावर करीत आहेस.” जूनोचे वक्त य असे होते. ज्या माणे अरण्यात 
गुरफटले या वादळाचे पिहले कुजबुजणारे िन ास, जरी काहीही हालचाल िदसत नसली तरी खलाशानंा 
लवकरच येणाऱ्या झंझावाताचंी पूवर्सूचना देतात त्या माणे सवर् वगर् थ देवानंी कुजबुजून एका िंकवा 
दुसऱ्या वक्त्याशी आपले सहमत यक्त केले.  

 
परंतु नंतर ज्याची भलूोकावर आिदस ा आहे, तो सवर्शिक्तमान िपता बोलू लागला, आिण तो 

बोलत असताना तो देवसभेचा उंच महाल शातं झाला. खोल खाली, पथृ्वी थरथरू लागली, उंच आकाश 
िनःश द होते, पि म वाराही पडला, आिण सागराने आपला पृ भाग ि थर केला : “ठीक आहे. मग माझ्या 
श दाचंा तुमच्या अंतःकरणात वीकार करा आिण ते ितथे िंबबवनू ठेवा. ऑसोिनअनानंी संधी करून 
टर्ोजनानंा सामील होणे तु हाला संमत नाही हे ज्या अथीर् िस  झाले आहे आिण आज माणसे यिक्तशः 
कोणतेही दैवभोग भोगीत असली, आिण त्याचं्या पैकी त्येकजण आशचेी कुठली तरी वाट शोधून काढीत 
असला तरी ज्याअथीर् तुमच्यातील कलहाचा अंत होत नाही, त्याअथीर् ते टर्ोजन असोत िंकवा रुटुिलअन 
असोत, मी त्याचं्यात भेदभाव करणार नाही; मग इटॅिलअनाचं्या दैवगतीने टर्ोजनाचं्या वसाहतीला वेढा 
पडलेला असो िंकवा. दु  भिव यभािकतामुंळे मंतीचा शाप टर्ोजनाचं्या नशीबी आलेला असो, िशवाय मी 
रुटुिलअनानंाही दोषमुक्त ठरवीत नाही. त्येक माणसाला त्याने वचे्छेने केले या कमार्नुसार यातना 
िंकवा सुभागं्य दोन्ही ा त होईल ज्युिपटर सवार्ंवर सारख्याच िनःपक्षपातीपणे राज्य करतो. िनयतीदेवता 
आपला मागर् िनि त करतील.” आिण मान झुकवनू आपले भा य वजर्लेप करण्याकिरता आप या 
ि टिजअन बंधूच्या न ाचंी आिण त्याचं्या होरपळवणाऱ्या का याकु  िकनाऱ्याचंी व त्याचं्यामधे असले या 
का या िववराची ज्युिपटरने ग्वाही िदली. आिण आप या मानेच्या डोलिवण्याबरोबर त्यानें सवर् ऑिल पस 
हादरिवले. त्याच्या भाषणाचा हा शवेट होता. नंतर ज्युिपटर त्याच्या सुवणार्च्या िंसहासनावरून उठला, 
आिण वगर् थ देव त्याच्याभोवती जमले आिण त्याला त्या महालाच्या उंबऱ्यापयर्न्त घेऊन गेले.  

 
त्याच सुमारास रुटुिलअन शतर्चेू रक्त वहावण्याच्या आिण त्याला हतबल करण्याच्या, आिण 

त्याचं्या तटिंभतींना आगीचा िवळखा घालण्याच्या उ ेशाने त्येक वशेीजवळ िनकराने िभडले. दुसऱ्या 
बाजूकडे सुटकेची आशा नसलेली इनीआसच्या माणसाचंी सवर् सेना वढेली गेली होती व त्याचं्या तटबदंीत 
क डली गेली होती. रक्षकाचें िवरळ कडे करून िंभतीचे रक्षण करण्याकिरता दीनवाणे, असाहा य टर्ोजन 
त्याचं्या उंच मनोऱ्यावंर उभे होते. आघाडीवर इ सॅचा पुतर् ऑिसअस आिण हायसेटॉनचा पुतर् थायमीटीझ 
होते, आिण दोघे, ज्याचंी नाव ेॲसरॅॅकरस आिण थाय ीस अशी होती ते पण होते. थाय ीस वयोवृ  
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होता, आिण त्याच्याजवळ कॅ टर होता; त्याचं्याबरोबर वािभमानी िलिसआहून आलेले सिर्पडॉनचे दोन 
भाऊ, क्लॅरस आिण िथमॉन हे होते. लायिर्नससचा ॲकमॉन हा एक चडं िशलाखंड, क ाचा एक चंड 
तुकडा, आपली सवर् शक्ती लावनू, घेऊन चालला होता, कारण तो त्याचा िपता क्लायिटअस िंकवा त्याचा 
भाऊ नेि थअस याचं्याहून कमी तापी न हता. अशा तऱ्हेने त्यानंी शतर्लूा हटिवण्याचा यत्न केला. काही 
भा याचंा उपयोग करीत होते तर काही दगडाचंा; काही पेटते पिलते फेकीत होते िंकवा त्यंचेला बाण 
लावीत होते.  

 
आिण तो पाहा! त्याचं्या अगदी मधोमध हीनसच्या िवशषे ेमास खिचत पातर् असलेला खु  डाडर्न 

तरुण राजपुतर् होता. त्याचे डौलदार म तक अनावृत होते आिण तो ग यात िंकवा म तकावर धारण 
करण्याच्या अलंकरातील काळसर सुवणार्त जडिवले या रत्ना माणे, िंकवा बॉक्सवुडच्या का ात िंकवा 
ऑिरकमच्या टपन्टाईनच्या का ात कसबाने बसिवले या चकचकीत ह तीदंता माणे चमकत होता; त्याचे 
केस लविचक सुवणार्ंच्या वाटो या चापाने एकतर् घ  बसवले होते, आिण ितथून ते त्याच्या दुधासारख्या 
धवल मानेवर खाली रुळत होते. आिण ितथेच त्या वािभमानी टर्ोजनाचं्या तां ासमोर आणखी एक, िजथे 
बलवान पुरुष सकस कृषीभमूीत क  करतात आिण पॅक्टोलस ती भमूी सुवणर्जलाने िभजिवते त्या 
िलिडआतील थोर कुलातील एक वशंज इ मरँस शतर्ूला घायाळ करण्याकिरता वेळूच्या िवषारी बाणाने वधे 
घेत होता. टनर्सला मातीच्या तटिंभतीवरून हुसकावनू लावतात त्याने केले या पूवीर्च्या तापाने ा त 
झाले या कीतीर्ने उ पद िमळवलेला नेि थअसही ितथे होता; आिण ज्याच्या नावावरून कॅ पॅिनअन 
नगरील तेचे नाव ा त झाले तो कॅिपसही होता. 

 
अशा तऱ्हेने दोन्ही सैन्ये िनकराच्या संघषार्त पर परानंा िभडून झुंजली; त्याचवळेी इनीआस 

मध्यरातर्ीच्या समयी सागराचे वाह कापीत चालला होता. इ हॅन्डर सोड यानंतर त्याने इ रु कन 
छावणीत वशे केला होता. आिण तो राजाला भेटला होता. नंतर त्याने त्याला आपले नाव आिण कुल 
सािंगतले होते, आिण त्याच्या वतःच्या गरजा आिण साधनसामगर्ी िवषयीच्या राजाच्या नाचंी योग्य उ रे 
िदली; मेझेिन्टअसच्या वतर्नामुळे त्याचं्या बाजूस केवढी मोठी सेना जाऊन िमळाली होती, व टनर्सची वृ ी 
िकती िन ुर आिण िंह  होती याचा त्याने खुलासा केला; मनु यबळावर िकती मयार्ंिदतपणे अवलंबनू राहता 
येते याचेसु ा त्याने राजाला मरण करून िदले, आिण नंतर त्याने आपली िवनंती सादर केली ितथे मुळीच 
िदरंगाई झाली नाही. टारकॉनने त्याच्याशी करार केला आिण त्याला मदतीस आपले सैन्यबळ िदले. 
िलिडआच्या रा टर्ाने आपले िनयतीचे ऋण आता असे फेडले. दैवी आ ेनुसार त्यानंी वतःला ‘एका 
परकीय नेत्याच्या’ हाती सोपिवले. आिण शवेटी ते आप या आरमारावर चढले इनीआसचे गलबत रागंातं 
सवार्त पुढे होते; त्याच्या नाळीच्या चोचीवर, गृहहीन झाले या टर्ोजनानंा ि य असलेले दृ य,–ि िजअन 
िंसहाची जोडी आिण उंचावरून त्याचं्यावर डोकावणारा इडा पवर्त–कोरलेले होते नाळीवर वतः धीरोदा  
इनीआस यु ातील िविवध संभा य घटनाचंा िवचार करीत बसला होता. त्याच्या जवळच डा या बाजूला 
पॅलस, कधी रातर्ीच्या अंधारात त्याचें मागर्दशर्न करणाऱ्या तारकािंवषयी तर कधी इनीआसच्या 
सागरावरील आिण भमूीवरील साहसािंवषयी न िवचारीत बसला होता. 

 
हे का य–देवतानंो, हेिलकॉन– फूतीर्चे उगम थान खुले करा आिण इनीआसच्या मागून इ

रु कन िकनाऱ्यावंरून आप या गलबतावंर माणसे चढवनू, सागरावर संचार करीत जी सेना गेली ितचे 
वणर्न करण्यास मला फूतीर् ा. 
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मिॅसकस हा त्यापैंकी पिहला क तान होता आिण त्याचे ‘ याघर्ी’ हे ाँझच्या पत्र्याने मढिवलेले 
गलबत सागराचा पृ भाग भेदीत जात होते. त्याच्या आिधपत्याखाली क्लुिसअमच्या तटबदंीकडून आिण 
कोसी नगरीकडून कूच करीत पुढे आलेले एक सह  तरुण यो े गलबतातूंन सागरपयर्टन करीत होते; 
त्याचंी श े, मृत्यशूी गाठ घालणारी धनु ये आिण खां ावर लटकिवले या हलक्या भात्यातील बाण ही 
होती. मिॅसकसबरोबर उगर् आबास होता; त्याच्या सेनेमध्ये सवार्ंकडे उ म श े होती, आिण त्याच्या 
गलबताची नाळ ॲपोलोच्या सुवणर् ितमेने झगमगत होती. पॉ युलोिनआ या त्याच्या मातृनगरीने यु ाचा 
अनुभव असलेले आपले सहाश े पुतर्,–तरुण यो े,–त्याला िदले होते, आिण शिॅलिबअन लोहाचा अखंड 
साठा असले या खाणींनी समृ  असले या इ हा बेटाने आणखी तीनश ेपाठिवले होते. महा भापी दर् ा 
आिण देव आिण मानव याचं्यामधे मध्य थी करणारा, आिण पशूच्या अंतिरिन्दर्याचंी, आकाशातील 
तारकाचंी, प याचं्या श दाचंी, आिण भिव यसूचक िव ुत काशाची अंतभूर्त रह ये जाणणारा ॲिसलॅस त्या 
रागेंत ितसरा होता. आप या सह  योध् ानंा तो गडबडीने पुढे नेत होता; खां ाला खादंा लावनू ख ा 
असले या सेनेत त्याचे भाले ठाम उभारलेले होते. ॲि फअस नदीिकनाऱ्यावरील गर्ीक नगरी िपसीने इ
रु कन भमूीवर िपसापासून थािपत झाले या नगरीने–त्यानंा त्याच्या आिधपत्याखाली ठेवले होते. 
आप या घो ावर आिण आप या इन्दर्धनु याच्या रंगानंी चमकणाऱ्या िचलखतावर अत्यंत भरवसा 
असलेला देखणा ॲ टायर त्याच्यामागून आला. एकिदलाने यु ात सामील झालेले आणखी तीनश ेयो े 
केरीच्या देशातील लोकानंी पाठिवलेले, आिण िमिनओच्या कृषीभमूीतून आिण ाचीन पायिंज आिण रोगट 
गॅर्ि हि कहून आले होते. हे िलग्नुिरअनाचं्या शूर यु नेत्या क्युनॅरस, तुझा उ ेख टाळणारा मी नाही. आिण 
जरी तुझे अनुयायी अ पसंख्य होते तरी क्युपॅवो, तुझाही नाही. ज्याचा क्युिपड आिण त्याची माता यानंा 
लाछंन आहे त्या तुझ्या िपत्याच्या रूपातंराचे तीक असलेली हंसाची िपसे तुमच्या िशर ाणातून उंचावली 
होती. अशी कथा सागंतात की आप या ि यतम िफथॉनच्या िवरह–दुःखात आप या ीतीचा शोकातं 
संगीताने हलका करीत, एकेकाळी िफथॉनच्या बिहणी असले या पॉ लरच्या पणर्राशीतून आिण त्याचं्या 
छायेतून गीते गात िफरत असता त्याने वाधर्क्याचे शु  केस अंगावर न ओढता मृदुल शु िपसे धारण केली 
आिण हा लोक सोडला आिण गात गात तारकाचं्या मागून गेला. त्याच्या पुतर् क्युपॅवो, आता नलबतावर 
जमले या वतःच्या िपढीतील माणसाबंरोबर आपले चडं गलबत ‘सेन्टॉर’ व ानी पुढे रेटीत समुदर् 
संचार करीत होता; त्याचे गलबत पाण्यावर झेपावत होते आिण त्याच्या गलबताच्या नाळीच्या चोचीवर 
लाटानंा भयभीत करणारा एक भयावह कातळ होता आिण त्याचा लाबंलचक साठा खोल सागरात चर 
कापीत चालला होता. 

 
आप या मातृभमूीच्या सीमा देशातून उभी केले या तुकडीसिहत आलेला दुसरा एक, ऑक्नस 

होता तो भिव यवे ा मनॅ्टो आिण इ रु कन नदीचा पुतर् होता त्याने मान्टुआ नगरीला आप या आईचे नाव 
आिण तटबदंी िदली मान्टुआ एकाच कुलातील नसले या अशा अनेक पूवर्जानंी समृ  आहे. ितथे तीन वंश 
नादंत आले आहेत. आिण त्येक वशंात चार जमाती आहेत. मान्टुआचा, आपली राजधानी, हणून त्यानंी 
ि वकार केला आहे. परंतु ितचे सामथ्यर् मातर् ितला इ रु कन वशंातूनच ा त झाले आहे. मेझेिन्टअसने 
वतः िवरु  श संघषार्त उठिवलेले आणखी पाचश ेयो े त्याच देशातूंन आलेले होते, आिण कर ा 
वळंूेनी आच्छािदलेली, बेनॅकस सरोवराचा पुतर् िमिन्सअस नदाची आकृती त्यानंा त्याचं्या पाईनच्या 
लाकडाच्या लढाऊ गलबतातून पुढे खु या रंुद समुदर्ात नेत होती. झाडाचं्या खोडाचं्या शभंर व ाचं्या 
तडाख्याबंरोबर वर उसळत, आिण लाटानंा झोडपीत आिण िजथे समुदर्ाचा पृ भाग ढवळून िनघत होता 
ितथे जलमागर् फेसाळीत ऑिलि टस अवजडपणे सरकत होता. त्याला घेऊन जाणारे अज  गलबत 
‘टर्ायटन’ होते. त्याची ितमा त्याचं्या शखंाच्या िंशगाने िन या लाटानंा भयभीत करीत होती. तो पोहत 



 

अनुकर्मिणका

असताना त्याच्या कुशीपयर्न्तचा केसाळ पूवर्भाग मानवी िदसे परंतु त्याच्या उदराचा शवेट समुदर्ातील 
राक्षसी ाण्यासारखा होता या संकिरत राक्षसाच्या छातीखाली सागराचे पाणी कुजबुजत होते, फेसाळत 
होते.  

 
आप या ाँझ नाळीनी क्षार सागराचा सपाट पृ भाग भेदणाऱ्या तीस गलबतातूंन सागरी वास 

करणाऱ्या िनवडक मुखाचंी यादी ही अशी आहे.  
 
िदवस आता आकाशातून परतला होता; आिण दयाघन फीबी आप या िनशासचंार करणाऱ्या 

चमूसह मध्य ऑिल पसवर िवहरत होती. परंतु इनीआसच्या गातर्ानंा िंचतेने िव ातंी िमळू िदली नाही, 
हणून तो वतः जातीने गलबत हाकारीत आिण िशडाकंडे लक्ष ठेवीत सुकाणूवर बसला होता. तो काय! 
त्याच वळेी अचानक, मागार्च्या मध्यावर त्याच्या खु  िमतर्ाचंा एक समूह त्याला भेटला त्या जीवनदायी 
सायबेलाने, सागरावर देवतासंम अिधकार गाजवण्याची आ ा िदले या, आिण तत्पूवीर् समुदर्िकनाऱ्यावर 
िवसावलेला ाँझच्या पत्र्याने मढिवलेली गलबते असणाऱ्या व नंतर रूपातंर झाले या समुदर्पऱ्या होत्या; 
आिण आता त्या लाटा कापीत त्याच्याबरोबर पोहत होत्या. फार दूरवरून त्यानंी आप या राजाला 
ओळखले होते; आिण त्याला जणू अिभवादन करण्याकिरता त्यानंी त्याच्याभोवती नृत्याचा फेर धरला 
होता, त्याचं्यामधे वाणीवर सवार्त अिधक भतु्व असलेली सायमोडोसी त्याच्या मागोमाग जात होती. 
आपली सवर् पाठ समुदर्ाच्या पृ ावर उंचावनू ितने उज या हाताने त्याच्या गलबताची नाळ पकडली आिण 
आवाज न करता डा या हाताने खालच्या पाण्यात पोहत रािहली. नंतर तो अजूनही ग धळले या अव थेत 
असताना, ती त्याच्याशी बोलली. ‘हे देवाशं इनीआस, तू जागा आहेस का? तर मग ऊठ, तुझी िशडे सैल 
सोड आिण ती वाऱ्याने भरू देत. आ ही तुझे आरमार आहोत, आ ही पूवीर् इडाच्या पिवतर् िशखरावरील 
पाईन वृक्ष होतो, आिण आता सागरपऱ्या आहोत. जे हा श बलाने आिण अग्नीने तो कपटी रुटुिलअन 
आ हाला सैरावैरा हुसकावनू लावणार होता ते हा आ ही आमच्या मनािवरु  तुझे नागंर तोडले; आिण 
ते हापासून आ ही सागरावर तुझा शोध करीत आहोत. आमची दया येऊन मातेने आ हाला हे रूप िदले; 
आ ही देवता होऊन सवर् जीवनभर सागरतळाशी राहाव ेअसे आ हाला ितने वरदान िदले आहे. परंतु आता 
तुझा पुतर् ॲ कॅिनअस याला तटिंभतीत आिण खंदकात वढेा पडला असून यु ाच्या इषने तटाटले या 
लॅिटनाचं्या वे ात त्याच्यावर श ाचंा वषार्व झडत आहे. आताच काही आकिडअन घोडे वार, आिण 
त्याचं्यामध्ये काही शूर इ रु कन, यु ाकिरता स  होऊन खडे आहेत. परंतु ते टर्ोजन छावणीत जाऊन 
िमळण्यापूवीर्च त्याचं्याशी आप या मुख्य तुक ानंी थेट समोरासमोर िभडण्याचा टनर्सचा हेतू आहे. हणून 
चल, उठ. पहाट होताच यु ाकिरता िस  राहण्याची तू तुझ्या साथीदारानंा आ ा करायला हवीस, आिण 
तू वतः तुझी सुवणार्ची वतुर्ळाकार कडा असलेली. अग्नीपती देवाने तुला िदलेली अिंजक्य ढाल हाती 
घ्यायला हवीस; माझ्या संदेशातील सत्यतेवर तुझा िव ास असेल तर उ ाच्या पहाटला मृत 
रुटुिलअनाचं्या चडं राशी िदसतील.’ ितने बोलणे संपिवले आिण कोणती शिक्त उपयोिजली पािहजे हे 
मािहत अस यामुळे ितने जाता जाता ती उंच नाळ आप या हाताच्या धक्क्याने जोराने पुढे लोटली. आिण ते 
गलबत एखा ा भा याहूनही जा त दुर्तगतीने, वाऱ्याच्या वगेाने जाणाऱ्या बाणाहूनही अिधक जलद गतीने 
लाटावंरून पुढे झेपावले, आिण त्याच्यामागून इतर गलबतेही आपला मागर् शीघर्गतीने आकर्मू लागली. 

 
अँकायसीसचा पुतर्, टर्ॉयचा पुरुष े  कंुिठत, आ यर्चिकत झाला होता; परंतु त्याला झाले या 

दृ ातंाच्या आदेशानुसार त्याने आप या मनी िंहमत धरली आिण नंतर वर आकाशाच्या घुमटाकडे पाहून 
त्याने एक छोटी ाथर्ना केली; “इडा येथील माते, देवमाते, जीवनदाियनी, िडन्डायमावरे आिण मनोरे 
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असले या नगरीवर, आिण एका जोखडाला जंुपले या, लगाम लावले या िंसहाचं्या जोडीवर ेम 
करणाऱ्या, माया करणाऱ्या माते, यु ामधे आता तू माझी वगीर्य मागर्दशर्क आहेस; तू या भिव यवचनाची 
यथोिचत पूतर्ता कर, आिण तुझ्या कृपायुक्तचरणानंी तू टर्ोजनाचं्या बाजूला उभी रहा.” त्याने उत्कटतेने 
केलेली ाथर्ना ही अशी होती त्या सुमारास िदवसाने अंधार उधळून लावला होता आिण दुर्तगतीने मण 
करीत पूणर् काशाने तो परतला होता. त्याने पिह या थम आप या साथीदारानंा त्याचं्या ध्वजामागे कूच 
करण्याकिरता, त्याचं्या वृ ी यु ानुवतीर् करण्याकिरता आिण यु ाकिरता िस  होण्याकिरता आ ा केली. 
आिण आता त्याच्या गलबताच्या पुढच्या धक्क्यावर उभे राहून इनीआस आपली छावणी आिण आपले 
टर्ोजन पाहू शकत होता; आिण तात्काळ त्याने आपली चमकती ढाल आप या डा या हाताने उंचिवली. 
त्याचं्या तटिंभतीवरून डाडर्नानंी केलेला जयघोष आकाशात दुमदुमला. आशचे्या या न या आगमनाने 
त्याचंा त्वषे भडकला, आिण त्यानंी आपले भाले, मागे पखंाचंा फडफडाट उठवीत आिण इशाऱ्याच्या 
श दाच्या तुताऱ्या फुकीत दिक्षण वाऱ्यावर का या मेघाचं्या पा र्भमूीवरून आकाशातून कळपाने उ ाण 
करणाऱ्या टर्ायमॉनच्या बग याचं्या झेपी माणे जोरात फेकले. रुटुिलअन राजा आिण त्याचे इटॅिलअन 
सरदार यानंा या काराने पार ग धळवनू टाकले. पण मग त्यानंी मागे वळून पािहले ते हा ते आरमार 
िकनाऱ्याकडे वळलेले आिण समुदर्ावर सरकत्या गलबताचंी चाललेली एकच हालचाल त्यानंा िदसली. 
इनीआसचा िशरपेच त्याच्या म तकावर झळाळत होता आिण त्याच्या िपसाचंा िशरपेच असले या 
िशर ाणातून जणू अग्नीज्वाला बाहेर पडत होत्या; िनर  रातर्ी एखा ा धूमकेतूच्या अशुभ रक्तासारख्या 
लाल तेजासारखा, िंकवा यातना सोसणाऱ्या मानवजातीला तृ णा आिण याधी आणणारा याधाचा तारा 
उदयमान होऊन सव आकाशात भय पसरिवण्याकिरता भयंकर तेजाने तळपतो त्या माणे एक रंुद तेज वी 
िकरण त्याच्या सुवणार्च्या ढालीच्या मध्यावरून बाहेर पडला. 

 
परंतु टनर्सचे धैयर् मुळीच खचले नाही. िकनाऱ्यावर वळेीच ताबा करून, शतर् ू िकनाऱ्यावर उतरत 

असतानाच आपण त्याला मागे रेटू शकू असा त्याला दृढ िव ास होता. (मुळीच वळे न दवडता, आप या 
माणसाचंा धीर उंचावण्याकिरता तो त्यानंा खोचकपणे बोलला.) “ती आली आहे, िजच्याकिरता तु ही 
उत्कंिठत झाला होता आिण ाथर्ना करीत होता ती तुमच्या ख गाने त्याचं्या सेनेचा मोड करण्याची संधी 
जवळ आली आहे! तु ही जर मदार् माणे लढलात तर या समराचा िनणर्य तुमच्या मुठीत आहे. आता तु ही 
तुमच्या ि याचें आिण घराचें आिण ज्या थोर कतृर्त्वामुळे तुमच्या िपत्यानंा कीिर्त ा त झाली त्याचें मरण 
केले पािहजे. आपण आताच पुढाकार घेऊ आिण ते अि थर आिण अिनि त असतानाच, आिण िकनाऱ्यावर 
उतर यावर त्याचंी पिहली पावले डळमळीत असतानाच पाण्याच्या काठावर त्याचं्यासमोर उभे ठाकू. जे 
धाडस करतात त्यानाच सुदैव सहा य करते.” तो असे हणाला आिण शतर्वूर चाल करून जाण्यासाठी 
कुणाला बरोबर न्याव ेआिण तटिंभतींच्या वे ाची जबाबदारी कुणावर योग्य कारे सोपवावी याचा तो 
वतःशी िवचार करू लागला. 

 
परंतु इनीआस अगोदरच आप या साथीदारानंा उंच नाळींवरून बाहेर पडण्याच्या अरंुद पुलावंरून 

िकनाऱ्यावर खाली उतरवीत होता. लाटाचंा जोर कमी होऊन त्या मागे के हा हटतात इकडे लक्ष ठेऊन 
अनेकानंी उथळ पाण्यात िनधार् तपणे खाली उ ा घेत या, तर इतर व ावंरून घसरत खाली उतरले. 
टार्कॉनने समुदर्ाच्या िकनाररेषेची पाहणी केली आिण िजथे वाळूदाडंा खालीवर होत न हता िंकवा िजथे 
लाटा फुटून गजर्त उलटून येत न हत्या परंतु सागराचे संथ पाणी आत येऊन फुगत होते आिण वाह िनवध 
होता त्या िदशकेडे आप या गलबताची नाळ एकदम िफरवली. आिण तो आप या साथीदारानंा हणाला : 
‘माझ्या लाडक्या िनवडक ग ानंो, तुमच्या दणकट व ावंर जोर करा. हं उचला! चला, तुमच्याबरोबर 
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खेचा त्याला! शतर्चू्या जिमनीत तुमच्या गलबताच्या चोची घुसू ा. तुमच्या सा ानंा ितथे खोल चर कापू 
ा. िकनाऱ्यावर पाय रोवायला जागा िमळिवण्याकिरता मी माझे गलबतही खुषीने फोडून रुतवनू टाकीन.’ 
टार्कॉन असे प पणे बोलला, त्याच्या साथीदारानंी व ावर जोर धरला आिण त्यानंी आपले गलबते 
फेसाळले या पाण्यातून लिशॲमच्या भमूीत घुसिवली आिण त्याच्या नाळी कोर ा मातीत खुपस या आिण 
सवर् साठे सुरिक्षतपणे जिमनीवर टेकले. परंतु टार्कॉन, तुझे वतःचे गलबत मातर् तसे सुरिक्षत रािहले 
नाही! ते वाळूच्या दां ावर आदळले आिण खडबडीत खडकाच्या खरावात अडकून बसले. बराच वळे 
ितथे कसाबसा तोल सावरीत, व लाटाचंा जोर अडवीत अितदुबर्ल आधारावर लटकून रािहले आिण शवेटी 
ते फुटले, आिण त्यातील खलाशी धक्क्यावरून लाटावंर फेकले गेले, ितथे त्यानंा व ाचं्या तुक ाचंा 
आिण तरंगत्या वाशाचंा अडथळा झाला, आिण त्याच वेळी ओहोटीच्या लाटानंी त्याचें पाय खेचले व त्यानंा 
िनराधार केले. 

 
परंतु कोणतीच घटना टनर्सला रोखू शकली नाही, ितबधं करू शकली नाही िंकवा मागे खेचू 

शकली नाही. जोमदार आिण चपळाईने हालचाली करणाऱ्या टनर्सने आपली सवर् यु  आघाडी हलवनू 
टर्ोजनाचं्या िवरू  उभी केली आिण त्यानंा गाठण्याकिरता त्याने िकनाऱ्यावरच माणसे ठेवली. रणभेरी 
िननाद या. इनीआसच थम गर्ामजनाचं्या दलावंर चालून गेला, आिण त्यानेच थम आघात करून 
लॅिटनानंा लोळिवले. यु ाच्या अंितम िनणर्याची ही एक चागंलीच साक्ष होती. त्याच्यावर ह ा करण्यात 
सवार्त पुढे असले या, सवार्त उंच थेरॉनला त्याने मारले; इनीआसने त्याचे ाँझचे साधंलेले िचलखत 
फोडले व सुवणार्च्या धाग्यानंी कडक झालेला अंगरखा िचरला, आिण ख गाने त्याची कूस फोडून उघडी 
केली आिण ितच्यातून त्याच्या शरीरातील रक्त वाहून गेले. नंतर त्याने लायकॅसवर धाव घातला. त्याच्या 
मातेच्या मृत्यनंूतर त्याला ितच्यापासून कापून काढले होते. आिण बा याव थेपासूनच त्याला ख गाच्या 
पात्यापासून त्याचा घात होणार नाही असे वरदान अस यामुळे त्याला बा याव थेतच फीिबसला अपर्ण केले 
होते. थो ाच वळेात इनीआसने आप या गदानंी संपूणर् तुक ाचंा संहार करणाऱ्या बलदंड िसिसअसचा 
आिण राक्षसी गायसचा वध केला; ते हक्यूर्लीझच्या श ासारखीच श े वापरीत होते आिण त्याचें वतःचे 
बाहू बलवान होते; िंकवा जोवर पथृ्वीने हक्यूर्लीझला अित क द कामे लावली होती तोवर त्याचा 
साथीदार असलेला मेलँ पस त्याचंा िपता होता या गो ींचा त्यानंा काही उपयोग झाला नाही. नंतर 
इनीआसने एक बरची मो ाने बढाई मारणाऱ्या परंतु काहीही कतृर्त्व न करणाऱ्या फॅरसवर िभरकावली 
आिण ती त्याच्या ओरडणाऱ्या त डात रुतिवली. आिण अभागी कायडॉन, तुझेही पतन झाले असते. तू 
तुझ्या नवथर ीती िवषयामागे, थमच उगवले या कोव या लवनेे गाल सोनेरी झाले या क्लायिटअसमागे 
धावत होतास आिण तुझ्या भावाचं्या, फॉकर् सच्या पुतर्ाचं्या एकजूट झाले या तुकडीने इनीआसवर चढाई 
केली नसती तर डाडर्नच्या श ाने तुझा दीनवाणा शवेट झाला असता, आिण तुझ्या ठायी िनत्य असले या 
यौवनाच्या आतुर ेमातून तुला मुक्त केले असते. तुझ्या सात भावानंी सात भाले फेकले, त्यातील काही 
िनरुपदर्वीपणे त्याच्या िशर ाणावरून िंकवा त्याच्या ढालींवरून परतले, आिण इतर त्याला केवळ घासून 
गेले कारण त्याचे रक्षण करणाऱ्या हीनसने ते बाजूला वळिवले. 

 
इनीआस त्याच्या िन ावान अँकेिटझला हणाला : “इिलअमच्या मदैानावर एकेकाळी गर्ीकाचं्या 

शरीरात घुसले या श ाचंी माझ्याकिरता एक रास कर. तुला िदसून येईल की माझ्या हाताने मी ती श े 
रुटुिलअनावंर फेकली तर त्यातील एकही श  आप या ल याचा वधे करण्यात अयश वी होणार नाही.” 
असे बोलून त्याने एक भाला घेतला आिण फेकला; तो पुढे झेपावला आिण एकाच घावात त्याने िमआँनची 
ॉन्झची ढाल फोडून एकाच क्षणात त्याचे उर ाण आिण छाती फोडली. त्याचा भाऊ आ कँनाँर तात्काळ 
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त्याच्या सहा याला धावला आिण तो कोसळत असताना त्याने आप या उज या हाताने त्याला सावरले. 
दुसरी झेपावणारी बरची त्याच्या बाहूत घुसून रक्ताळून पुढे िभरिभरत गेली, आिण तो हात खां ापासून 
नायचू्या धाग्यावर िनजीर्वपणे लटकत रािहला. आिण आता न्युिमटरने तो भाला त्याच्या भावाच्या देहातून 
खेचून काढला आिण इनीआसवर फेकण्याकिरता वधे घेतला. परंतु या वळेी तो त्याच्या वधेाच्या ल यात 
रुतिवण्यात यश वी झाला नाही. कारण िध पाड ॲकेिटझच्या कुशीला घासून जाण्यापिलकडे तो काही 
करू शकला नाही. त्या क्षणी नवतारुण्याच्या शक्तीच्या िव ासाने क्युिरसचा क्लॉसस पुढे आला. आिण 
त्याच्या ताठ भा याच्या प ेदार फेकीने त्याने डर्ायपाँसच्या हनुवटीखाली जोरदार घाव घातला; भा याने 
त्याचा कंठभेद केला आिण तो बोलत असतानाच एकाच क्षणी त्याचा आवाज, आिण ाण याचें हरण केले. 
हणून तो धरणीवर कपाळावर कोसळला आिण त्याच्या त डातून दाट रक्ताची गुळणी फुटली. क्लॉससने 
बोिरसच्या अित उ  कुलातील तीन थेर्िशअनानंा आिण त्याचं्या िपत्याने त्याचं्या मातृभमींतून, इ मारातून 
यु ावर पाठिवले या इतर ितघानंा जमीनदो त केले; आिण त्याचं्यापैकी त्येकजण वगेवगे या प तीने 
कामास आला. नंतर हॅिलसस ऑरन्कनाचं्या तुकडीसह आिण आप या झोकदार टोळीचे नेतृत्व करीत 
पाठोपाठ येणारा ने च्यनूचा पुतर् मेसपॅस यासह यु ात िभडला. एका पाठोपाठ एकाने आकर्मकानंा हुसकून 
लावण्याचा यत्न केला; आिण ितथे इटलीच्या अगदी उंबर ावरच संघषर् भडकला. ज्या माणे 
पर पराशंी झुंजणारे वारे समान धैयार्ने आिण सामथ्यार्ने िवशाल आकाशात रणधुमाळी उठिवतात, कारण 
एक दुसऱ्याला हटत नाही िंकवा मेघ आिण सागरही मागे हटत नाही, त्यामुळे झुंज दीघर्काळ अिनिर्णत 
असते आिण वारे सवर् पथृ्वीिवरु  जोर करीत असतात; त्या माणे टर्ॉयचे आिण लॅिशॲमचे सैन्य धडाक्याने 
एकमेकाशी िभडले, आिण पायात पाय गुंतले आिण माणसाला माणूस गदीर्त िभडला. 

 
समरागंणावर इतरतर् िजथे खळखळणाऱ्या वाहाने खडक गडगडत कोसळू लागले होते आिण 

तीरावंरील झाडेझुडे जिमनीतून उखडून पडली होती आिण िव तृत देशावर वाहून गेली होती, ितथे, 
पायदळाच्या धुमाळीत चढाई करण्याचा सराव नसलेले आिण खडबडीत जिमनीमुळे आपले घोडे परत 
पाठिवण्यास वृ  केले गेलेले आपले आकिडअन त्वषेाने पाठलाग करणाऱ्या लॅिटनाचं्या पुढून पळून 
जाण्याकिरता मागे िफरत आहेत असे पॅलसने पािहले व अशा िबकट संगी आप याला करता येण्यासारखी 
एकच गो  उरली होती असे त्याच्या लक्षात आले. कधी िवनवणी करून तर कधी कडवटपणे टोमणे मारून 
त्याने त्याचें धैयर् पुनः चेतिवण्याचा यत्न केला. ‘िमतर्हो, तुमचे हे पलायन तु हाला कुठे घेऊन जाणार 
आहे? तुमच्या वतःच्या शूर कतृर्त्वाची, तुमचे नेतृत्व करणाऱ्या इ हॅन्डरच्या नावाची, त्याने िंजकले या 
गौरवशाली यु ाचंी, आिण माझ्या िपत्याच्या कीतीर्च्या बरोबरी करण्याच्या माझ्या वतःच्या आकाकं्षाचंी 
शपथ घालून मी तु हाला िवनिवतो की पलायन करणाऱ्याच्या वगेावर कधीही भरवसा टाकू नका! ख
गाच्या जोरावरच तु ही शतर्मूधून तुमचा मागर् फोडून काठला पािहजे. िजथे यो े मो ा संख्येने दाट 
िभडलेले आहेत ितथूनच तु ही आिण तुमचा सेनानी असले या मी आपला मागर् आकर्िमला पािहजे अशी 
तुमच्या वािभमानी भमूीची अपेक्षा आहे, कोणत्याही वगीर्य शक्ती आप यापुढे यु ासाठी ठाकले या 
नाहीत; कारण आप यावर चढाई करून येणारा शतर्हूी आप या सारखाच मत्यर् आहे. आिण आपले ाण 
आिण आपले हात संख्येने त्याचं्याइतकेच आहेत. आिण हे पहा, संपूणर् जलाशयाच्या जणू िंभतीनी सागराने 
आप याला वेढले आहे. तुमच्या माघारीकिरता आता भमूीच उरली नाही. मग आपण आता समुदर्ात जायचे 
आहे की सरळ टर्ॉयलाच?’ 

 
तो असे बोलला आिण तडक शतर्चू्या थेट गदीर्मध्ये चालून गेला. त्याला थम भेटला तो लॅगस. 

िनदर्य दैवानेच त्याला ितकडे ओढून नेले. कारण जिमनीतून एक वजनदार खडक उपटण्याचा तो यत्न 
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करीत असता पॅलसने आपला भाला फेकला आिण िजथे त्याचा कणा बरग ानंा िवभागीत होता ितथे, 
मध्यभागातूनच तो घुसला. नंतर त्याने भाला िजथे हाडात रुतला होता ितथून उपटून काढण्याकिरता 
खेचला. त्याचवळेी िह बोने त्याच्यावर झडप घातली. परंतु त्याने केवळ अिवचाराने गृहीत धर या माणे, 
तो त्याला बेसावध असा गाठू शकला नाही. कारण पॅलस ितथेच होता आिण त्याला ितसाद देण्याच्या 
तयारीतच होता, आिण आप या ि य िमतर्ाच्या मृत्यचू्या भयंकर दृ याने बेभान झालेला िह बो जसा 
िपसाटपणे ह ा करण्यास धावनू आला तसे पॅलसने आपले ख ग त्याच्या फुगले या फु फुसात खोल 
खुपसले. थेिनअसवर व खु  आप या सावतर् आईची श या ज्याने बेशरमपणे  केली होती त्या ाचीन 
ऱ्हीटसच्या वंशातील ॲन्केमोलसवरही पॅलसमे ह ा केला. आणखी दोघे त्या रुटुिलअन रणभमूीवर पडले. 
लॅिरडीस आिण िथ बर,–डॉकसचे जुळे पु र–इतके िदसायला सारखे की त्याचें मातािपताही आप या 
गोड ग धळात त्यानंा वगेळे ओळखू शकत न हते. परंतु पॅलसने त्यानंा आप या कूर्र कृत्यानंी वगेळे दाखवनू 
िदले; कारण इ हॅन्डरच्या ख गाने त्याने िथ बरचे िशर तोडले आिण लॅिरडीसजचा उजवा हात कापून 
काढला; अजूनही ख गावर पकड असले या, िनजीर्व होत असले या त्या हाताची बोटे, थरथरत आप या 
मालकाला शोधीत होती. 

 
आप या नायकाचे खडसावणे आिण त्याची िद य वीरकृत्ये पाहून, आकिडअनानंा प ाताप आिण 

शरम या िम भावनातूंन शतर्लूा सामोरे जाण्याचे धैयर् परत ा त झाले. आिण त्याच वळेी त्याच्या दोन 
घो ाचं्या रथातून पॅलसला ओलाडूंन पुढे दौडत जाणाऱ्या िऱ्हिटअसचा पॅलसने वध केला. तो हे करीत 
असताना आयलसला उसंत घेण्याकिरता आिण उसासा टाकण्याकिरता वळे िमळाला; परंतु तो केवळ 
एकच क्षणापुरता. कारण पॅलसने आपला कणखर भाला रोखला होता तो दूर असले या आयलसवर आिण 
थोर ूआस आिण त्याचा भाऊ टायरीस याचं्या पुढून पळून जाणारा िऱ्हिटअस सरळ त्या भा याच्या उ ाण 
रेषेत आला, तो आप या रथातून गडगडत खाली आला आिण आप या दुबर्ल टाचा रुटुिलअन भमूीवर 
झाडू लागला. आिण ज्या माणे ाथर्नेला ितसाद हणून गर्ी मात वारे वाहू लागतात, कुणी मेन्ढपाळ 
अरण्यभमूीत िठकिठकाणी अग्नी चेतिवतो आिण अचानक मधली झाडीही पेटते. अखेरीस ह कनची 
वाकडीितकडी धडकी भरिवणारी संगर्ामरेषा िव तृत देशात अखंड िव तारते आिण तो मढपाळ त्या 
आकर्मक ज्वाळाकंडे िवजयाच्या समाधानाने पाहत बसतो. त्या माणे त्याच्या िमतर्ाचें सवर् शौयर् एका 
धगधगणाऱ्या ज्वालेत अिग्न लयातं एकवटले आिण त्याने पॅलसला सहा य केले. परंतु यु ात िनत्य चपल 
असलेला हॅिलसस शतर्लूा त ड देण्याकिरता धावला आिण आप या श ामंागे ठाम पिवतर्ा घेऊन िस  
झाला. आिण त्याने लॅडॉन िफरीस आिण डेमोडॉकसचा वध केला; त्याचा गळा घोटण्याकिरता 
टर्ायमोिनअसने वर केलेला हात त्याने आप या ख गाच्या चकचकीत पात्याने कलम केला; नंतर त्याने 
थोॲसच्या त डावर दगडाचा घाव घातला आिण त्याची कवटी फोडून मदू आिण रक्त याचंा काला केला. 
भिव यात काय घडणार आहे याचे पूवर् ान असले या हॅिलिससच्या िपत्याने त्याला एका अरण्यात लपिवले 
होते, परंतु त्याचा िपता वयोवृ  झा यावर, त्याचे केस िपक यावर, आिण शवेटी त्याचे डोळे मृत्यनेू 
िनमा यावर िनयती–देवतानंी त्याच्या पुतर्ाला आप या हातानंी पकडले आिण त्याला इ हॅन्डरच्या श ानी 
ा त होणाऱ्या मृत्यलूा समपर्ण केले. हॅिलसस त्याच्यावर चालून येत असता पॅलसने ाथर्ना केली : “िपता 
टायबर, मी आता फेकण्याकिरता रोखीत असले या भा याच्या फाळाला कणखर हॅिलससच्या छातीतून 
यश वी मागर् दे. नंतर आता माझ्यापुढे जी श े िदसत आहेत, व जी माझ्या शतर्कूडून मी िमळवलेली लूट 
होणार आहे, ती तुझ्या वतःच्या ओक वृक्षाच्या वाधीन होतील.” आिण देवाने ती ाथर्ना ऐकली. हॅिलसस 
आयमेओनला वतःच्या ढालीने रक्षण देण्याचा यत्न करीत असताना दुदवाने त्याची वतःची छाती 
आकिडअन भा यापुढे असहा यपणे उघडी पडली. परंतु त्या यु ात सामथ्यार्चा महामेरू असले या 
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लॉसमने आप या सेनेला ितच्या े  योध् ाच्या मृत्यमुूळे िनराश होऊ िदले नाही. त्या लढाईतील त्यक्ष 
आधार आिण ममर्बधं असले या आबासला, त्याच्या पुढे आले या पिह याच योध् ाला ठार करून त्याने 
चढाईस आरंभ केला. आकिडआचे पुतर् धारातीथीर् पडले, इ रु कनही पडले, आिण ज्यानंा ठार करण्यात 
गर्ीकानंा यश आले न हते ते टर्ोजन व इ रु कनही पडले. नेतृत्व आिण सामथ्यर् यात तु यबळ असले या 
यु –आघा ा धडाक्याने िभड या. िपछाडीवर असले यानंी आघाडीवरील रागंानंा इतके पुढे रेटले की 
तेथील गदीर्मुळे श े िंकवा हाताचाही योग करण्यास जागा उरली नाही. एका बाजूने पॅलस नेटाने रेटीत 
चालला होता तर दुसऱ्या बाजूने लॉसस. त्या दोघात वयाचे फार अंतर न हते आिण दोघेही भ योदा  
िदसत होते. िनयतीने मातृभमूीत पुनरागमन दोघानंाही िविहत केले न हते. तरीही उंच ऑिल पसच्या 
अिधपतीने दोघानाही समोरासमोर येऊन ं यु ात िभडण्याची अनुमती िदली न हती; कारण त्या 
त्येकाचा अिधक तापी शतर्चू्या हातून लवकरच घडणारा मृत्य ूत्याचंी वाट पहात होता. 

 
त्याच सुमारास टनर्सला त्याच्या रक्षणकत्यार् बिहणीने, ज्युटनार्ने, लॉससच्या मदतीकिरता 

धावण्याची सूचना केली. आप या दौडणाऱ्या रथातून तो रणधुमाळीच्या मध्यावरून मागर् कापीत गेला. 
आप या िमतर्ानंा पािह यावर तो त्यानंा हणाला : “तु ही यु ातून बाजूला होण्याची ही वळे आहे. पॅलसवर 
ह ा करणे हे केवळ माझे कायर् आहे. कारण केवळ माझाच त्याच्यावर ह  आहे. मला एवढेच वाटते की हे 
पाहण्याकिरता त्याचा िपता इथे असायला हवा होता.’ तो असे बोलला आिण त्याच्या आ ेनुसार त्याचे 
साथीदार त्याचं्या रणागंणातील थानावरून मागे सरले. जे हा रुटुिलअन मागे हटले ते हा या आ ेच्या 
अिधकारपूणर् सुराने चिकत झाले या तरुण पँलसने टनर्सकडे आ यार्ने पािहले आिण त्याच्या िवशाल 
देहावरून त्याची नजर िफरत रािहली. दोघामधील अंतरावरून त्याने टनर्सच्या शरीराचा त्येक अवयव 
वैरभावाच्या दृ ीने पािहला आिण नंतर वतःच्या बढाईखोर श दानी त्या उ ट राजपुतर्ाच्या श दानंा 
त्यु र िदले : ‘एका सेनानीची श े लुटून, िंकवा वीरोिचत मृत्यनेू मला लवकरच सुकीतीर् ा त होणार 
आहे. माझा िपता दोन्हीही पयार्ंयानंा सारखाच िस  आहे. तुझ्या धमक्या बदं कर.’ या वचनानंी तो 
रणभमूीच्या मध्यावर पुढे धावला. आकिडअनाचं्या काळजातील रक्त गोठले. टनर्सने आप या रथातून 
खाली उडी घेतली आिण पायउतार होऊन िभडण्याची त्याने िस ता केली. ज्या माणे एखादा िंसह उंच 
मोक्याच्या जागेवरून, खूप दूर, मदैानावर उभा राहून झुंजीची तालीम करणाऱ्या बलैाला पाहतो आिण 
त्याच्यावर खाली झडप घालतो तसेच िचतर् टनर्सच्या चढाईमुळे िदसत होते. जे हा पॅलसला वाटले की 
टनर्स भालाफेकीच्या प यात येत आहे ते हा तो वगेाने थम पुढे धावला आिण आपण सामथ्यार्ने कमी 
असलो तरी जर केवळ साहसाने वागलो तर योगायोग कसे तरी सहा य करील अशी आशा करीत त्याने 
िव तृत वगार्कडे पाहून ाथर्ना केली : “तू जे हा अिपिरचत हणून माझ्या िपत्याकडे आलास ते हाच्या 
तुझ्या माझ्या िपत्याशी जडले या अ यागत नेहाचे मरण करून माझ्या थोर आकाकें्षला आधार दे अशी, हे 
हक्यूर्लीझ, मी तुला िवनवणी करतो. मृत्यचू्या क्षणी मी त्याची रक्ताळलेली श े खेचीत आहे हे टनर्सला 
पाहू दे! आिण त्याच्या िवजेत्याचे रूप त्याच्या िन भ होत असले या डो यावंर कायमचे कोरले जाऊ दे.” 

 
हक्यूर्लीझने त्या युवकाचंी ाथर्ना ऐकली. त्याच्या खोल दयात एक गाढ िन ास त्याने आवरून 

धरला. आिण त्याचे अ ु असहा यतेने ओघळले. नंतर तो िपता आप या पुतर्ाला ेमळ श दात हणाला : 
“ त्येक माणसासाठी त्याचा िदवस िनि त झालेला असतो. सवर्च मानवाचं्या जीवनाचे िदवस थोडे 
असतात आिण एकदा गेलेले परत िमळिवता येत नाहीत. परंतु वीरकृत्यानंी कीतीर् िचरंतन करणे हे शौयार्चे 
कतर् यकमर् आहे. टर्ॉयच्या उंच तटिंभतींच्या तळाशी असंख्य देवपुतर् कामास आले; होय! आिण 
त्याचं्याबरोबर माझा पुतर्ही, सपडॉनही, पडला. टनर्सचा मृत्यहूी त्याला पाचारीत आहे; तो सु ा त्याच्या 
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वा ाला आले या कालाच्या अंता त पोहोचला आहे.” तो असे हणाला आिण नंतर त्याने आपली दृ ी 
रुटुिलअन कृषीभमूीपासून दूर वळिवली. परंतु पॅलसने आपला भाला सवर् बळ एकवटून फेकला आिण नंतर 
त्याने आपले चकचकीत ख ग त्याच्या पोकळ यानातून खसकन उपसले. तो भाल पुढे झेपावला. 
ढालीच्या कडेतून तो घुसला आिण िजथे त्याचा खादंा आच्छादणारे िचलखत खूप उंचावले होते ितथे त्याने 
आघात केला, आिण शवेटी ितथून सामथ्यर्शाली टनर्सच्या त्वचेवर िनसटती जखम करून पार गेला. 
टनर्सने पोलादाचे टोक असलेला, बळकट ओकच्या लाकडाचा एक भाला बराच वळे हातात पेलला आिण 
ओरडत पॅलसवर फेकला. ‘माझे श  तुझ्यापेक्षा सरसरीत्या वधे घेते का ते पहा.’ तो असे हणाला आिण 
थरथरत्या आघाताने भा याचे टोक पॅलसच्या ढालीच्या मध्यातून, लोह आिण ाँझ आिण बलैाच्या जाड 
चाम ाच्या अनेक जाडजूड थरातूंन घुसले; त्याच्या उर ाणाचे रक्षण फोडून त्याने त्याच्या रंुद छातीचा 
भेद केला. त्वरेने त्याने ते त त श  त्याच्या जखमेतून उपसले, परंतु यथर्; कारण त्या भा याबरोबर नंतर 
त्याच जखमेतून त्याचे जीवनरस असे रक्त आिण ाण उमळून बाहेर पडले. तो त्याच्या जखमेवरच खाली 
कोसळला, त्याची श े खणखणाट करीत त्याच्यावर कोसळली; आिण ाम सोडताना त्याने रक्ताळले या 
त डाने वैऱ्याच्या भमूीचा जणू चावा घेतला. त्याच्या देहाजवळ उभे राहून टनर्सने पुकार केला : 
“आकिडअनानंो, लक्षात ठेवा! माझ्याकडून हा संदेश राजा इ हॅन्डरकडे घेऊन जा. त्याची पातर्ता जाणूनच 
पॅलसला मी त्याच्याकडे यथायोग्यिरत्या परत पाठवीत आहे समाधीमुळे होणारा सन्मान, व त्याच्या 
अंत्यकमार्ने ा त होणारे समाधान मी त्याला मोकळेपणाने देत आहे. इनीआसच्या केले या वागताचे, 
इ हॅन्डरला काही कमी मोल मोजाव ेलागणार नाही!” असे हणून त्याने आपला डावा पाय पॅलसच्या 
िन ाण देहावर रोवला आिण भयानक दृ य कोरलेला ख ग लटकिवण्याचा जड, जाड कमरप ा त्याच्या 
देहावरून खेचून काढला; तरुण नवरदेवाचं्या, त्याचं्या िववाहाच्या रातर्ीच्या थम हरीच, अमानुषपणे 
केले या वधाचे दृ य, वधुमहालातील साडंले या रक्तासिहत युिरटसचा पुतर् क्लोनस याने पु कळशा 
सुवणार्मधे पट् ावर कोरले होते. हे असे िवजयिचन्ह िंजक यामुळे टनर्सला हषर् झाला व मोठा अिभमान 
वाटला. दैव आिण भिवत य या बाबतीत माणसे िकती अंध असतात आिण यशाच्या गवर्युक्त क्षणी संयम 
कसा राखावा याची त्यानंा िकती अ प जाण असते! टनर्सवर एक वळे अशी येईल की, काही अपाय न 
होता. पॅलस पूवर्वत होण्याकिरता ंवाटेल िततकी मोठी िंकमत देणे आप याला शक्य हाव ेअसे त्याला 
वाटेल. आिण या िदवसाची आिण त्याने िमळवले या त्याच्या लुटीची त्याला घृणा वाटेल! दर यान 
पॅलसच्या मो ा िमतर्पिरवाराने, दारुण शोक आिण दुःख करीत त्याचा देह त्याच्या ढालीवर ठेवला आिण 
तो ते परत घेऊन चालले. अरेरे! पॅलस, तू जे हा तुझ्या िपत्याकडे परतशील, ते हा त्याला िकती दारुण 
यातना होतील आिण िकती मोठा अिभमानही वाटेल! या िदवसाने तुला थम समराला अपर्ण केले आिण 
तोच िदवस तुला िहरावनू घेऊन गेला; परंतु असे असले तरीही वध केले या रुटुिलअनाचं्या मो ा राशी तू 
मागे ठेव या आहेस! 

 
या दारुण आघाताची केवळ वदंताच इनीआसच्या कानावर तात्काल आली असे नाही तर अत्यंत 

िव ासाहर् असा दूत सागंत आला की त्याचे सैिनक िवनाशापासून अगदी थो ा अंतरावर आहेत आिण 
टर्ोजनाचंी दाणादाण उडाली असून त्यानंा मदतीची आत्यंितक गरज आहे. या वृ ातंाने इनीआस भडकून 
उठला. त्याच्या प यात असले या त्येक शतर्ू सैिनकाला आप या ख गाने कापून काढीत त्याने शतर्चू्या 
फळीतून एक रंुद वाट काढली. तो, नुकत्याच केले या रक्तपाताच्या कृत्याने िवजयोन्म  झाले या 
टनर्सिशवाय दुसऱ्या कुणाचाही शोध करीत न हता. त्याच्या मनःचक्षपुूढे, पॅलस, इ हॅन्डर, एक तर्य थ 
हणून तो गेला असता त्या िदवशी त्याला िमळालेले आदराितथ्य, आिण करारमदारात पर पराशंी 
िमळिवलेले उजव ेहात, उभे रािहले. तो वगेाने पुढे धावत असता त्याने स मोचे चार तरुण पुतर् आिण 
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युफेन्सने वाढिवलेले दुसरे चौघेजण, पॅलसच्या आत् याला त्याच्या िचतेच्या ज्वालावंर कै ाचं्या रक्ताचा 
अिभषेक करून, मृत्यचूा नैवे  हणून बळी देण्याकिरता जीवतं पकडले. नंतर त्याने काहीशा दूरवर 
असले या मगॅसवर एक भयंकर भाला फेकला, परंतु मगॅस चतुराईने जवळ सरकला आिण तो भाला 
थरथरत त्याच्यावरून पुढे गेला. मगॅसने इनीआसच्या पायानंा िमठी घातली आिण शरणागत होऊन त्याने 
िवनवणी केली : “मी तुझ्या िपत्याच्या आत् याचे आिण आता मोठा पुरुष होत असले या आयुलसिवषयीच्या 
तुझ्या आकाकं्षाचें मरण करून तुला ाथर्ना करतो की माझ्या पुतर्ाकिरता व िपत्याकिरता मला सुरिक्षत 
सोड व मला एवढे जीवदान दे. माझा एक भ य ासाद आहे आिण त्यामध्ये कोरीव काम केलेली रू याची 
पदके पुरलेली आहेत, आिण घडिवले या व कोऱ्या सुवणार्च्या जाड लडीही माझ्याकडे आहेत. तुझ्या 
टर्ोजनाचंा िवजय माझ्यावर मुळीच अवलंबनू नाही; एका बचावले या जीवाने काही एवढा मोठा फरक 
पडणार नाही.” त्याने बोलणे संपिवले, आिण इनीआसने त्याला हे उ र िदले : ‘तू सागतोस त्या रू याच्या 
व सुवणार्ंच्या सवर् लडी तुझ्या पुतर्ाकंिरताच राहू देत. धमर्यु ाचे सवर् िनयम, जे हा त्याने पॅलसचा वध केला 
त्याक्षणीच टनर्सनेच झुगारून िदले आहेत. माझ्या  िपत्याच्या अँकायिससच्या आत् याला असेच वाटते आिण 
आयुलसलाही.’ हे बोलत असताना त्याने मगॅसचे िशर ाण आप या डा या हाताने धरले. आिण तो 
िवनवण्या करीत असताना त्याची मान मागे खेचली आिण आपले ख ग मुठीपयत आत थेट खुपसले. 

 
म तकाभोवती पिवतर् िशरोबधं बाधंलेला, सवार्ंगावर शु  चमकणारी धवल व े पिरधान केलेला 

आिण इतर पिवतर् िचन्हेही शु  असलेला िहमोनाईडीझ, फीबसचा आिण टर्ायि हआचा पुरोिहत काही फार 
दूर न हता इनीआस त्याला िभडला आिण त्याने त्याचा सबधं रणागंणावरून पाठलाग केला. तो 
अडखळला आिण पडला. आप या लाबं छायेने त्याला झाकळून इनीआस त्याच्यावर ओणावला आिण 
त्याने त्याचा बळी घेतला, आिण िसिर टसने त्याचे िचलखत गोळा केले आिण यु ात चालून जाणाऱ्या 
योध् ाचंा राजा मासर्, याच्याकिरता िवजयिचन्ह हणून ते खां ावर टाकून घेऊन गेला. परंतु आता 
ह कनच्या कुलातील वंशज केक्यूलस आिण मासर्च्या पवर्तावर अ ो, रणधुमाळीत सामील झाले; 
कर्ोधायमान होऊन डाडर्न पुतर् त्याचं्यापुढे उभा ठाकला. नुकताच त्याने आप या ख गाने अँन्क्सरचा डावा 
हात आिण त्याबरोबर त्याची गोलाकार ढालही उिडवली होती. पोकळ श दाच्या जोरावर िवसंबनू ॲन्क्सर 
काही उ ट बढाई मारीत होता; मानवी जीवनाच्या मयार्दा िवसरून वाधार्क्याने केस पाढंरे होईपयत आपण 
दीघर्काल जगू असे कदािचत त्याच्या आढयतेत त्याने गृहीत धरले असावे. आता इनीआसच्या त त त्वषेाला 
सामोरे जाण्याकिरता टािर् टस आप या चमकत्या िचलखतात उ ामणे उधळत पुढे आला. वनदेवता 
डर्ायोपी ही त्याची माता होती आिण त्याचा िपता वनात वास करणारा फॉनस होता. इनीआसने आपला 
भाला मागे खेचला व टािर् टसच्या उर ाणात आिण त्याच्या जड ढालीच्या ओझ्यावर तो रोवला आिण तो 
असहा यपणे याचना करीत असताना आिण आणखी काही सागंण्यासारखे आहे का याचा िवचार करीत 
असतानाच त्याने त्याचे िशर उडवनू धरणीवर पाडले; लाथेने ते उ ण धड दूरवर उडिवले आिण त्याच्यावर 
उभा राहून सूडाने पेटले या अंतःकरणापासून बोलला : “आ ही तुझी धा ती घ्यावी अशी अपेक्षा करणाऱ्या 
तू ितथेच पड! तुझी आई तुला कधीच ेमाने मातीत िनजव ू शकणार नाही, िंकवा तुझ्या अवशषेावर 
कुठलीही कौटंुिबक भ य समाधी उभारली जाणार नाही. कारण तुला रानटी िगधाडाचं्या त डी पडावे 
लागेल िंकवा िजथे भकेुले मासे तुझ्या जखमाचें लचके तोडतील ितथे पाण्यात टाकले जाईल.” 

 
नंतर ताबडतोब इनीआस टनर्सच्या आघाडीच्या रागेंतील ॲिन्टअस आिण युकाच्या, शूर न्यमूाच्या 

आिण एकेकाळी शातं ॲिमक्लीवर राज्य केले या आिण इटॅिलअनामंध्ये सवार्िधक धनवान असले या, 
उदार दयी हीलसेन्सच्या सोनेरी केस असले या पुतर्ाच्या कॅमेसर्च्या पाठीवर गेला. शभर हातात शभंर 
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श े धारण करणाऱ्या, आिण प ास मुखातून, प ास छाताडातून बाहेर आग ओकणाऱ्या, ज्युिपटरच्या 
वजर्ाघाताला त ड देण्याकिरता प ास सारख्या असणाऱ्या ढालींचा खणखणाट करणाऱ्या आिण प ास 
ख गे उपसणाऱ्या इिजऑन माणे, एकदा त्याच्या ख गाचे अगर् त त झा यावर इनीआसाने समरभमूीवर 
बेभान िवजयी वीर ीने हाहाःकार उडिवला. आिण ितकडे पहा आता तो िनिफअस हाकीत असले या 
रथाच्या चार घो ाचं्या छाताडावंर घाव घालण्यासाठी यत्न करीत होता. परंतु तो लाबं लाबं पावले 
टाकीत आिण भयंकर गजर्ना करीत पुढे चालून येत आहे असे पाहून भयभीत झालेले घोडे अचानकपणे 
वळले, मागे उधळले, त्याचं्या धन्याला त्यानंी बाहेर फेकले आिण रथ समुदर्िकनाऱ्याकडे िपटाळीत नेला. 
मध्यंतरी दोन कर ा रंगाच्या घो ाच्या रथातून यकॅूगस मदैानाकडे िनघाला होता. त्याच्याबरोबर 
लगामाच्या सहा याने घो ानंा काबतू ठेवण्याकिरता त्याचा भाऊ लायगर आला होता, आिण यकॅूगस 
आपले नग्न ख ग जोराने भराभर गरगर िफरिवत होता. त्याचं्या भयंकर उत्साहाने िचडून इनीआसने 
त्याचं्यावर चाल केली. आिण भाला रोखून ती सामथ्यर्शाली आकृती त्याचं्याकडे झेपाव ूलागली. लायगर 
त्याला हणाला “तुला इथे िदसत आहेत ते डायोमीडचे घोडे नाहीत िकवा अँिकलीझचा रथही नाही आिण 
ि िजआची मदैानेही नाहीत. इथे आमच्या भमूीत आिण आताच्या याच घटकेला या यु ाचा व तुझ्या 
जीवनाचाही अंत होईल.” िपसाट लायगरचे हे श द होते, आिण ते दूरवर िननादत गेले. परंतु टर्ॉयच्या वीर 
पुरूषाने उ तर योिजले ते श दातूंन न हते. कारण त्याने त्याच्या शतर्वूर एक भाला फेकला. चाबकू 
फटकारण्याकिरता पुढे ओणावलेला यकॅूगस आप या घो ानंा ख गाच्या चप ा पाठीने पुढे दामटीत 
होता, आिण डाव ेपाऊल पुढे टाकून त्याने लढण्याचा पिवतर्ा घेतला. त्याच्या चमकत्या ढालीच्या खालच्या 
कडेतून तो भाला घुसला आिण त्याने त्याचा डावा िनतंब फोडला; रथातून तो फेकला गेला आिण धुळीत 
गडबडा लोळत त्याने ाण सोडला. औपरोिधक कडवटपणाने सत्यशील इनीआस त्याला हणाला :   
“ यकॅूगस, याड, पळपु ा, घो ाचं्या उधळण्याने तुझ्या रथाला धोका िदला नाही, िंकवा का पिनक 
छायानंी शतर्ूला सामोरे जाण्यापासून त्यानंा िनवृ  केलेले नाही. तूच तुझ्या घो ानंा टाकून जाण्याचे 
ठरिवलेस, कारण तूच रथातून खाली उडी घेतलीस.” हे टवाळीचे श  उ ारीत असता इनीआसने 
घो ाचंी जोडी पकडली. त्याचा दुदवी भाऊही रथातून खाली पडला होता आिण असहा यपणे 
इनीआसपुढे हात पसरीत होता. “हे टर्ाँयच्या पुरूषो मा! मी तुला तुझ्या वतःची आिण ज्या मातािपत्यानंी 
थोर पदवीस चढण्याकिरता तुला जन्म िदला त्याचंी शपथ घालून तुला िवनिवतो! माझा जीव माझा राहू दे. 
तुझी याचना करीत असले या माझ्यावर दया कर.” आणखी काही बोलण्याचा त्याने यत्न केला परंतु 
इनीआस हणाला : ‘मघाशी तू बोलत होतास ते काहंी अशा कारचे न हते. भावाने भावाला सोडू नये. 
आता मर.” आिण त्याने आप या श ाच्या टोकाने त्याच्या उरातील ाणाचे गु त उगम थान उघडे केले. 

 
अशा तऱ्हेने डार्डन सेनािधपतीने त्या सवर् रणके्षतर्ावर मृत्यचेू थैमान घातले. त्याचा कर्ोध हा 

पवर्त पाताचा कर्ोध होता, िंकवा का या वादळाचा कर्ोध होता. आिण शवेटी बाल राजपुतर् ॲ कॅिनअस 
आिण टर्ाँयचे सवर् सैिनक छावणीतून बाहेर फुटले. वढेा फसला होता. 

 
या घटना घडत असताना ज्युिपटर वतः जूनोला हणाला : “माझे परम ेम असले या माझ्या 

भिगनी आिण रा ी, तू समजलीस तसेच हे आहे. तुझी जाण तुला फसवीत नाही. टर्ॉयच्या स ेला आधार 
देत आहे ती हीनसच आहे, त्याचं्या पुरुषाचें यु ामधील संकटात न खचणारे ज्वलंत शौयर्ही नाही आिण 
त्याचंी वतःची अिभमानी वृ ीही नाही.” जुनोने न तेने उ र िदले : “ि य नाथ, माझे अंतःकरण आधीच 
यिथत असता आिण तुमच्या कठोर आ ेने भययीत झाले असता मला का िचडवीत आहात? माझ्या ेमाचा 
फार पूवीर्पासून तुमच्यावर असलेला−आिण जो यथाथर्पणेच होता, −तो भाव जर आता असता तर तु ही 
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खिचत असे वागला नसतात. सवर्शक्तीमान भ,ू या समरकाडंामधून टनर्सला, त्याचा िपता डाँनस 
याच्याकिरता, बाजूला काढून त्याचे रक्षण करण्याची शक्ती तु ही मला नाकारली नसती. तर मग अशा 
पिरि थतीत तो नाश पाव ूदे. त्याच्या िन पाप रक्ताने त्याला टर्ोजनाचें समाधान करू दे. तरी पण त्याच्या 
नावाचे मूळ आप याच वगीर्य कुलातच आहे हे लक्षात घ्या िप यू नस त्याच्या िपत्याचा पणजा होता, आिण 
आप या उदार ह ताने तुमच्या मंिदराच्या पायऱ्या त्याने अनेक वळेा मू यवान भेटींनी सजिव या आहेत.” 
वगीर्य आँिल पसच्या राजाने ताबडतोब ितला उ र िदले : “तात्कािलक मृत्यपूासूनच त्याची सुटका 
करण्याकरीता,–जरी नंतर त्याचा मृत्य ूघडायलाच हवा आहे; मी तसा अिनवायर् िनणर्य घेतला आहे याची 
तुला जाणीव असेल तर,–व या तरुण राजपुतर्ाला केवळ थोडी उसंत लाभावी या हेतूने तू िवनवणी करीत 
असलीस तर त्याला पलायन करू दे: या मागार्ने तू त्याला बाहेर काढ आिण लवकरच कोसळणाऱ्या 
मृत्यपूासून त्याला िहसकावनू घे. तुझे हे इतकेच लाड करण्याची मला मुभा आहे. परंतु तुझ्या ाथर्ने आड 
अिधक खोल आशयाची सुटका गु तपणे अिभ ेत असेल आिण सबंध यु ाची िदशाच िव किळत करण्याचा 
िंकवा बदलण्याचा तुझा िवचार असेल तर तू खोटी आशा बाळगीत आहेस.” सा ू नयनानंी जूनोने उ र 
िदले. “पण समजा तुमच्या ओठानंी नाकारलेली कृपा खरोखरी करण्याचा आिण टनर्सला अिधक दीघर् 
आयु य देण्याचा तुमचा मानस असला तर! तसे नसेल तर, तो िनरपराध असूनही एक यातनामय दारूण 
शवेट त्याची तीक्षा करीत आहे; िंकवा मी तरी सत्यापासून फार दूर भरकटत आहे. परंतु अहा! जर माझे 
भय एक खोटी थ ा ठरली आिण तु ही जर अजूनही तुमच्या योजनाचंी िदशा अिधक चागं या 
पिरणतीकिरता बदलली तर! कारण फक्त तु हाला एक ालाच तो अिधकार आहे.” 

 
असे हणून जूनोने एक मेघ लपेटून घेतला आिण एक वादळ पुढे लोटीत, उंच आकाशातून ती 

तात्काल खाली झेपावली, आिण इिलअमच्या युध्दभमूीचा आिण लॉरेन्टाईनाचं्या छावणीचा ितने मागर् 
आकर्िमला. ती देवता अस यामुळे ितने छायेची एक िंचधोटी, शिक्तहीन लविचक मेघाचा एक खंड घेतला, 
आिण त्याला इनीआसचे रूप िदले. ते दृ य मोठे िवलक्षण आिण चमत्कारपूणर् होते. त्याला ितने डाडर्न 
श े चढिवली, आिण ि हनस–पुतर्ासारखी एक ढाल िदली आिण त्याच्या म तकावर तसाच तुरा चढिवला 
ितने त्याला आभासमय श द, िवचारहीन आवाज िदला आिण चालण्याकिरता िबनचूक घडिवलेला डौल 
िदला. हे सारे मृत्यनंूतर ज्या आकृती तरळतात त्या माणे होते, िंकवा गाढिनदेर्त व ने जशी जािणवलेा म 
िनमार्ण करतात तसे होते. आता ती आभासमय आकृती आप या श े नाचिवण्याने आिण यु ाचे आ हान 
करण्याने अिभमानी टनसर्ला चवताळवीत, सैन्याच्या अगदी पिह या रागेंपुढे इत ततः ख्यालीखुशालीत 
नाचू उडू लागली. टनर्स त्या छायेवर धावनू गेला, आिण त्याने आपला सोसा ाने जाणारा भाला खूप 
लाबंनू फेकला. त्या आभासाने पळून जाण्याकिरता आपली पावले उलटी वळिवली. आिण इनीआस 
खरोखरच त्याच्यापुढून पळून जात आहे आिण माघार घेत आहे असे वाटून टनस ामक आिण गुंतागुंतीच्या 
आशचे्या पार आहारी गेला. “इनीआस” तो ओरडला. “तू कुठे पळून चालला आहेस? आणाभाका घेऊन 
िनि त झालेला िववाहपाश असा तोडून जाऊ नकोस! तू िजचा शोध घेत सागराच्या लाटावंरून एवढा 
वास करून आलास ती भमूी माझा हा दिक्षण बाहू आता देईल.” आिण अशी उपरोधाताची वक्त ये उ  
वराने करीत, आिण आप या ख गाचे नग्न अगर् नाचवीत, आप या आनंदाचे मूळ कारण वाऱ्यावर तरंगत 
जात आहे हे लक्षात न घेता तो त्याचा पाठलाग करू लागला. ितथेच एक नागंरलेले गलबत खडकाच्या 
एका उंच कपारीला खंुटिवले होते; त्याच्या िश ाही सोई कर जागी लावले या होत्या! धक्क्यावर 
उतरण्यासाठी टाकलेला अरंुद मागर् तयारच होता. पूवीर् क्लुिसअमच्या सीमा देशातून राजा ओिसिनअसने 
लॅिशॲमकडे जाताना या गलबतातून वास केला होता. पळता पळता घाबरले या इनीआसच्या 
छायारुपाने लपण्याकिरता याच गलबतात उडी घेतली. सवर् अडथ यावंरून झेपावतात टनर्स मो ा 
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वगेाने दौडत आला आिण त्याने धक्क्याला जोडले या उंच सरळसोट मागार्वरून उडी घेतली. परंतु तो 
नाळीजवळ पोहचलाही नसेल एव ात सँटिर्नअन जूनोने खंुटिवलेले दोर तोडले, गलबत मोकळे केले 
आिण मागे हटणाऱ्या लाटावंरून समुदर्ात लोटले. 

 
वतः टनर्स मध्यसमुदर्ावरून चचंल वाऱ्याच्या लहरीवर पुढे पुढे जात असता, कुठेही न 

सापडणाऱ्या वैऱ्याशी झुंजण्याकिरता इनीआस त्याचा शोध घेत असताना त्याने त्याच्या वाटेतील अनेक 
समथर् योध् ानंा धारातीथीर् पहुडिवले; आिण आता त्या छायारूपाने लपिवण्याकिरता जागा शोधणे सोडून 
िदले. ते आकाशात उंच गेले आिण एका का या मेघात िवरून गेले. आप या या अव थेने मात पडले या 
आिण या सुटकेिवषयी मुळीच धन्यता न मानणाऱ्या टनर्सने आजूबाजूला पािहले आिण आकर्ोश करून 
आपले दोन्ही हात आकाशाकडे उंचावले : “हे सवर्शक्तीमान िपत्या, मला असे कडक शासन हाव ेअशी 
तुझी खरेच इच्छा आहे काय? माझ्या हातून इतका गंभीर माद घडला आहे असे तू मानतोस काय? मी 
कुठे चाललो आहे असा भरकटत? मी गलबतावर चढण्यापूवीर् कुठे होतो? मी असा पळून का चाललो 
आहे? मी परत कसा जाणार? माझी छावणी आिण लॉरेन्टाईन तटिंभती मला परत िदसतील का? माझ्या 
ध्वजामागून आले या सेनेचे काय? अरेरे! िकती भयंकर हे कृत्य! चोहोकडे अवार्च्य मृत्य ूखडा असताना मी 
त्यानंा सोडून आलो आहे! त्यानंा उधळून लावलेले मी आता पहाणार आहे की काय? आिण त्याचें पतन 
होत असताना त्याचें िव हळणे मला ऐकाव ेलागेल की काय? पण मी काय करीत आहे? अहा! पथृ्वीचे 
एखादे अत्यंत खोल िववर मला पोटात घेण्यासाठी उघडू शकत नाही का! वाऱ्यानंो, तु ही तरी माझ्यावर 
दया करा! हे गलबत एका ा खडकाचं्या रागेंवर िंकवा क ावंर लोटा! मी टनर्स, मनापासून तु हाला 
िवनवीत आहे हे गलबत त्या िसिर्टसच्या कराल फस या पुळणीत रुतू दे; ितथे कुणीही रुटुिलअन िंकवा 
माझ्या शरमेची एखादी वदंता माझा पाठलाग करणार नाही.” असे हणत, या भयंकर लाछंनाने अत्यंत 
यगर् होऊन वतःच्या ख गावर झोकून देऊन भावनाहीन अिसधारा आप या बरग ातूंन घुसवावी, का 
धक्क्यावरून वतःला लाटामंधे झोकून ाव,े त्या वकर्ाकार िकनाऱ्याला पोहोचेपयत पोहण्याची पराका ा 
करावी आिण टर्ोजनाचं्या श ानंा सामोरे जाण्याकिरता परतावे, या सं मात त्याचे मन एकदा एका बाजूने, 
तर पुनः दुसऱ्या बाजूने िवचिलत होऊ लागले. तीन वळेा त्याने त्येक मागार्चा अवलंब केला परंतु ितन्ही 
वळेा जूनोने त्याला मो ा यासाने आवरले आिण त्याच्यािवषयीच्या हािर्दक करुणेने त्याला मागे खेचले. 
अशा तऱ्हेने सावकाश पुढे सरकत, लाटाचं्या आिण अनुकूल वाहाच्या साहा याने खोल पाणी कापीत 
शवेटी तो आप या िपत्याच्या डॉनसच्या ाचीन नगरीच्या िकनाऱ्यावर जाऊन उतरला. 

 
मध्यंतरी, ज्युिपटरच्या सूचनेवरून मेझेिन्टअस त्वषेाने रणकंदनात घुसला आिण त्याने िवजयोन्मत 

टर्ोजनावंर ह ा केला. झुंजीकिरता इ रु कन सेना एकवटून िभडली आिण त्यानंी केवळ त्या एका 
योध् ावर आपला सवर् ेष आिण आप या श ाचा वषार्व केिन्दर्त केला. परंतु तो, आकाश आिण सागराच्या 
सवर् ताकदीला आिण धोक्यानंा, वाऱ्याचं्या आत्यंितक जोराला, खु या सागरात उघडाबोडका असूनही, 
िचवटपणे िनत्य त ड देणाऱ्या, उजाड पाण्यात पुढे घुसले या खडकासारखा अिवचल रािहला. त्याने थम 
डॉिलकेऑनचा पुतर् हे स याला आिण त्याच्या बरोबरच लॅटॅगस आिण पलायन तत्पर असले या 
पा मसलाही धरणीवर लोळिवले. सरळ त डावर पवर्तिशखरावरील चडं टोकदार िशलाखंडाचा घाव 
घालून त्याने लॅटँगसवर आघाडी साधली; ध डशीर तोडून पा मसला घाव घालून त्याने असहा यपणे 
वळवळत टाकले. आिण नंतर त्याची श े खां ावर लटकिवण्याकिरता लॉससला िदली आिण पा मसचा 
िशरपेच लॉससच्या िशर ाणावर खोवला. नंतर त्याने ि िजअन इ हॅन्थेसचा, आिण पॅिरसचा अगदी 
जवळचा िमतर् आिण समकालीन मायमसॅ याचा वध केला. गभार्त जळता पिलता असले या िससीअसच्या 
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कन्येने, रा ी हक्यबूाने ज्या रातर्ी पॅिरसला जन्म िदला त्याच रातर्ी थेॲनोने मायमसॅला–त्याचा िपता 
ॲिमकस होता–या लोकात जन्माला घातले. पॅिरस आप या िपत्याच्या नगरीत पडला; परंतु लॉरेन्टाईन 
िकनाऱ्याने, एका परक्या भमूीने मायमसॅला ठेऊन घेतले. ज्या माणे पाईनने आच्छािदले या हेसुलसमध्ये 
िंकवा िजथे वेळूचे बन हे त्याचे चराऊ रान असते त्या लॉरेन्टाईनच्या दलदलीच्या देशात दीघर्काल 
सुरिक्षतपणे घालिवले या एखा ा भयावह वराहाला, दात िवचकणारे िशकारी कुतेर् उच पवर्ताच्या 
उतरणीवरून पाठलाग करून खाली हुसकवतात आिण अखेरीस सगळीकडे भोवताली जाळी पसरलेली 
असताना जीवावर उदार होऊन तो उभा राहतो, बेदरकारपणे गरजतो, त्याच्या खां ावरचे केस ताठरतात 
आिण कुणालाही त्याच्यावर हात टाकण्याचे धैयर् होत नाही, िंकवा जवळ जाऊन झुंज देण्याची छाती होत 
नाही. परंतु सगळे सुरिक्षत अंतरावरून आरो या ठोकून आिण बरच्या फेकून त्याला छळीत राहतात. 
मेझेिन्टअस त्या वराहा माणे होता. जे मेझेिन्टअसवर न्या य कारणामुंळे खवळले होते त्याचं्यापैकी 
एकाच्याही ठायी हाती नग्न ख ग घेऊन त्याला िभडण्याचे धैयर् न हते, परंतु लाबं प याच्या श ानंी आिण 
आरो याचं्या गदारोळाने ते त्याला केवळ िचथव ू शकत होते. दातओठ खात आिण त्याच्या ढालीच्या 
चाम ात घुसलेले भाले बाहेर झटकीत तो आत्मिव ासाने आिण न खचता सवर् बाजंूनी त ड देत होता. 

 
कोिरन्थसच्या ाचीन भमूीतून ॲकर्ॉन नावाचा एक गर्ीक ितथे आला होता, त्याला ह पार करण्यात 

आले होते आिण हणून त्याचा िववाहिविध अपूणर् सोडूनच त्याला िनघून जाव ेलागले होते. ज्यावळेी 
मेझेिन्टअसने दूरवरून त्याला पािहले ते हा त्याच्या वाग्द  वधूने त्याला िदलेले जाभंळे व  आिण लाल 
िशरपेच पिरधान केलेला ॲकर्ॉन यु मध्यावर मोठा गदारोळ उठवीत होता; ज्या माणे अनेक वळेा, एखा ा 
भकेुने वखवखले या िंसहाला तो िपसाट भकेुने उ ेिजत होऊन शतेवा ातील कंुपण घातले या 
गो ामंधून भटकताना एखादा उधळलेला मढा िंकवा भली मोठी उंच िंशगे असलेला एखादा काळवीट 
पाहून आनंद होतो आिण जबडा राक्षसासारखा वासून, राठ आयाळ उभारून तो आप या िशकारीच्या 
भ यावर ताव मारू लागतो, त्याच्या आत ानंा िभडतो, आिण त्या कुर्र जब ाला िकळसवाणे रक्त नान 
घडते; त्या माणेच मेझेिन्टअसने खां ाला खादंा, िभडवनू आले या आप या शतर्ूंवर चपळाईने ह ा 
चढिवला. अभागी ॲकर्ॉनला त्याने लोळिवले. ाण सोडताना त्याने का या मातीत आप या टाचा झाड या 
आिण त्याच्या िवखुरले या श ावंर रक्त िंशपले. परंतु पळून जात असले या ऑरोिडसला लोळिवण्याचा 
कोता िवचार त्याने केला नाही, िंकवा आप या ती ण भा याच्या छु या घावाने त्याला जखमीही केले नाही. 
त्या ऐवजी त्याला समोरासमोर गाठून पर पराशंी िभडण्याकरीता, लबाडीने न हे परंतु पर पर झुंजीत 
सच्च्या शौयार्ने आपण े  वीर आहो हे िस  करण्याकिरता तो बाजूने वळला. ऑरोिडस पडला. त्याच्या 
उरावर पाय रोवनू त्याच्यावर जोर देऊन त्याने आपला भाला बाहेर खेचला आिण तो हणाला:  “िमतर्हो, 
या यु ात ज्याचा धाक बाळगणे कर्म ा त होते तो गव न्म  ऑरोिडस कामास आला आहे.” त्याचा उन्म  
िवजयघोष ितिननािदत करीत त्याच्या साथीदारानंी आरो या ठोक या. परंतु शवेटच्या ासाबरोबर 
ऑरोिडसने उ र िदले : “िवजेत्या, तू कुणीही असलास तरी माझ्या मृत्यचूा बदला घेतला जाण्यापूवीर् तू 
काही फार वळे आनंदी राहाणार नाहीस; माझ्यासारखेच दुभार्ंग्य तुझ्यावरही लक्ष ठेवनू आहे. माझ्यानंतर 
याच के्षतर्ावर तुलाही तुझी जागा सापडेल.” या श दावंर मेझेिन्टअसने ि मत केले, आिण त्या ि मतात कर्ोध 
होता. “तू तर आता मर, माझ्या बाबतीत तथाकिथत देविपता आिण माणसाचंा राजा काय ते ठरवील.” 
असे हणून त्याने त्याच्या शरीरातून तो भाला खेचून काढला; श ाने येणारी खडतर झोप त्याच्या 
डो यावंर आली आिण अनंत अंधारात त्याच्यातील काश िवलीन झाला िकडीकसने आता ॲ कॅथसचा 
सकॅॅऱ्टॉर, हायडॉि पसचा आिण रॅपो पािर्थिनअस याचा, त्याच माणे अित कणखर ताकदीचा यो ा 
ऑरिसस याचाही वध केला. मेसँपसने क्लोिनअस आिण लायकॅानचा पुतर् एिरिकटीझ यानंा ठार केले; 
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क्लोिनअस त्यावळेी आप या लगाम नसले या घो ावरून खाली पडला होता, व जिमनीवर पालथा 
पडूनच ह ता, परंतु जे हा मेसँपस एिरिकटीझशी झुंजला ते हा दोघेही पायउतार झाले होते. िलिसअन 
ॲिजसने पायीच चाल केली होती; परंतु आप या िपतामहाचे शौयर् ा त झाले या हॅलेरसने त्याला 
जिमनीवरच लोळिवले. तोवर मिॅलअसने थर्ोिनअसला ठार केले आिण सिॅलअसला, अदृ य राहून दूरवरून 
केले या भालाफेकीब ल आिण ितरंदाजीब ल ख्याती असले या ने सेसने ठार केले. 

 
आता मासर्ने दोन्ही बाजंूनी जोर लावला आिण दोन्ही पक्षानंा सारख्याच यातना –आिण मृत्यचूा 

सारखाच वाटा िदला; कारण िजत आिण जेते सारख्याच बळाने मारीत होते आिण मरत होते; या िंकवा 
त्या–कुठ याही सेनेने माघार घेण्याचा कधीच िवचार केला नाही. ज्युिपटरच्या ासादात दोन्ही बाजूने 
चालले या अथर्हीन संहाराची देव कीव करीत होते, कुठ याही पिरि थतीत मृत्य ू अटळ असले या 
माणसानंा इतक्या भयंकर िद यातूंन जाव ेलागत होते याची त्यानंा खंत वाटत होती. एकीकडे हीनस आिण 
दुसरीकडे ितच्यािवरु  सटॅिनअन जूनो लक्ष ठेवनू होत्या, आिण झुंजणाऱ्या सह ावधी सैिनकाचं्यामध्ये 
िफ ट टायिसफॉनी आपला कर्ोध पाखडीत होती परंतु आता आपला राक्षसी भाला हलवीत मेझेिन्टअस 
त्वषेाने रणके्षतर्ावर धावला : मध्यसागरातील िनिरअसच्या अत्यंत गंभीर जलाशयातून चालत मागर् 
कापणाऱ्या आिण तरीही म तक व खादें लाटाचं्यावर असले या िंकवा पवर्त िशखरावरील ाचीन रोवन वृक्ष 
खां ावर टाकून धरणीवरून चालत असूनही म तक मेघाआंड लपले या ओरायन माणे तो उंच होता; 
आिण त्याच्या माणेच मेझेिन्टअस अवजड िचलखत घालून पुढे चालत होता. लाबं यु रेषेच्या शवेटच्या 
टोकाला पाहत असता इनीआसला तो िदसला आिण त्याला समोरासमोर िभडण्याकिरता तो िस  झाला. 
अजूनही धीर न खचलेला मेझेिन्टअस घ  पाय रोवनू, त्याच्या वतःच्या चडं कायेमुळे अभे  असा जड 
होऊन त्याच्या थोर अंतःकरणाच्या शतर्चूी वाट पहात थाबंला. तात्काल त्याने आप या नजरेने 
भालाफेकीच्या योग्य प याचा अंदाज घेतला आिण ाथर्ना केली : “हे माझ्या दिक्षण बाहो–आता तूच 
माझा देव आहेस. आिण मीं आता उगारीत असले या श ा, मला आता सहा य कर. इनीआसवरील माझ्या 
िवजयाचे िचन्ह हणून मी पण करतो की या सागरी लुटारूच्या देहावरील िहसकावनू घेतले या लुटीने मी 
खु  लॉससला शृगंारीन.” तो असे हणाला आिण दूर प यावरून त्याने आपला सूंऽ करीत जाणारा भाला 
फेकला. भाला पुढे झेपावला परंतु इनीआसच्या ढालीवरून तो परत िफरला आिण जवळच उ या 
असले या देखण्या ॲन्टोिरसच्या कंबर आिण माडंी याचं्यामधे घुसला. ॲन्टोिरस हक्यूलीझचा साथीदार 
होता. परंतु आरगॉसहून घालवनू िद यानंतर तो इटलीच्या एका नगरीत वा त य करून इ हॅन्डरला 
िचकटून रािहला दुदवाने त्याच्याकडे फेकलेले नसले या श ाच्या जखमेने तो पडला त्याने आकाशाकडे 
डोळे वळिवले आिण ाण सोडताना त्याचे ेम असले या आर्गॉसचे त्याला मरण झाले. नतर सत्यशील 
इनीआसने आपला भाला फेकला तो त्या ढालीच्या ॉंझच्या पत्र्याच्या तीन थराच्या घुमटाकार वतुर्ळातून 
कापडाचे अ तर आिण तीन बलैाचं्या चाम ाच्या थरातून घुसला आिण खाली िनतंबात ि थरावला; परंतु 
त्याच्या फेकीच्या प याच्या शवेटापयर्न्त त्याचा जोर पोहोचू शकला नाही. इ रु कन रक्त पाहून इनीआस 
आनंदला, आिण आपले ख ग कमरेपासून उपसून हादरले या शतर्वूर त्वषेाने धावनू गेला या दृ याने 
लॉसस ि य िपत्यावरील ेमाने याकूळ होऊन िव हळला, आिण त्याच्या गालावंरून अ ू ओघळले. 
माझ्यापुरते हणाल तर ाचीन इितहासाने या अशा थोर कृत्याब ल िव ास संपादन केला तर, हे तरुण 
योध् ा, तुझ्या वा ाला आलेला दारुण अंताचा, तुझ्या िद य शौयार्चा आिण अशी सुकीतीर् ा त होण्याची 
थोर योग्यता असले या तुझा वतःचा िनदश के यािशवाय मी कधीही पुढे जाणार नाही. 
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अवघडून आिण असहा यपणे माघार घेणारा मेझेिन्टअस पाऊल मागे घेत होता, कारण त्याच्या 
ढालीत अजूनही रुतून बसलेला तो जीवघेणा भा याचा फाळ त्याला बाहेर ओढून काढायचा होता. परंतु 
अचानक त्याच्या बालपुतर्ाने पुढे झेप घेतली आिण संगर्मात वतःला झोकून िदले. आिण मेझेिन्टअसवर 
वार करण्याकिरता इनीआस हात उंचावनू पिवतर्ा घेत असतानाच लॉससने इनीआसच्या ख गाचे टोक 
पकडले आिण या अडथ याने त्याला रोखले. त्याचे साथीदार मो ाने ओरडत आिण भाले फेकीत एकतर् 
िभडले आिण आप या पुतर्ाच्या ढालीच्या संरक्षणाखाली तो िपता िनघून जाईपयर्न्त आप या श ाचं्या 
माऱ्याने शतर्लूा मागे रेटून, सुरिक्षत अंतरावर दूर रहाण्यास त्याला भाग पाडले संतापाने इनीआस जरी 
उसळत होता तरी तो दक्षतापूवर्क दडून रािहला. ज्या माणे वादळी मेघाखाली गाराचंा पूर लोटीत 
असताना, त्येक शतेकरी, आिण त्येक जमीन कसणारा, खु या शतेातून गडबडीने िवखुरतो, त्येक 
वाटसरू सुरिक्षत आ य थानी, एखा ा नदीिकनाऱ्यावर िंकवा उंच, पुढे कलले या खडकाच्या 
आडोशाला, जोवर पथृ्वीवर पाऊस कोसळत असतो तोवर, सूयर् काश पुनः िदसेपयत आपले िदवसाचे 
काम पुढे ढकलून, आसरा घेतो, त्या माणे सवर् बाजूंनी त्याच्यावर श ाचंा वषार्व होत असताना, या 
संगर्ामाच्या वादळी मेघाची शवेटची सर संपेपयर्त इनीआस व थ दूर रािहला. नंतर रागवत, आिण 
धमकावीत, केवळ लॉससला उ ेशून इनीआस हणाला : “िनि त मृत्यकूडे चालून येऊन आिण तुझ्या 
आवाकं्याबाहेरच्या कृत्याचे धाडस करून तू हे कंरीत आहेस? तुझ्या िपत्यावरील तुझी िन ा तुला अिवचार 
करण्यास लावनू तुला फशी पाडीत आहे.” परंतु तरीही लॉसस त्याच्या खु या आ हानाला िचकटून 
रािहला, आिण आता टर्ोजन सेनािधपतीच्या ठायीचा जीवघेणा कर्ोध अिधकच उगर् झाला, आिण िनयती–
देवता लॉससच्या निशबाचे शवेटचे धागे गोळा करू लाग या होत्या; कारण इनीआसने आपले ख ग त्या 
कुमाराच्या सरळ पोटात खुपसले आिण मुठीपयत आत रेटले. ख गाचे टोक, त्याच्या उ ाम वृ ीच्या 
मानाने फारच हलक्या असले या त्याच्या छो ा ढालीतून, आिण त्याच्या मातेने त्याच्याकिरता सोन्याच्या 
धाग्याने िवणले या अंगरख्यातून पार गेले, आिण त्या व ाच्या घडीत त्याचे रक्त ओघळले. नंतर शोक 
करीत त्याचा ाण त्याचा देह सोडून आकाशात इतर आत् याचं्या भेटीला गेला. परंतु त्याचे िन ाण होत 
असलेले मुख आिण त्यावरील मृत्यचूा गूढ िफ टपणा व त्यावर िदसून येणारे आप या माणेच िपतृ ेमाचे 
ितिंबब जाणून अँकायसीझ–पुतर्ाने दयेचा एक खोल िन ास सोडला. त्याने आपला उजवा हात पुढे 
पसरला आिण तो हणाला : “हे दीनवाण्या मुला, तुझे उ  कोटीचे संगर्ाम शौयर् आिण तुझा थोर चागुंलपणा 
यानंा साजेसे, सत्यशील इनीआस तुला काय बरे देऊ शकेल? ज्या श ानंी तुला इतका आनंद िदला ती 
तुझ्याकडेच राहू देत, आिण जर तुला अशा मुक्तीमध्ये वार य असेल तर तुझ्या पूवर्जाचं्या आत् यामंधे 
आिण त्याचं्या रक्षातं सामील होण्याकिरता मी तुला मुक्त करतो. परंतु सवर्नाशाच्या क्षणीही तुला 
सामथ्यर्शाली इनीआसच्या दिक्षण बाहूने मृत्य ूआला या जाणीवनेे तुझ्या करुण मृत्यमूध्ये तुला िनदान 
काहीसे समाधान लाभेल.” नंतर तो लॉससच्या मागे मागे घोटाळणाऱ्या त्याच्या िमतर्ानंा रागाव ूलागला; 
आिण नंतर त्यानेच वतः िजथे लॉसस आपले यवि थत कापलेले केस रक्ताने मलीन करीत भमूीवर 
पडला होता ितथून त्याला वर उचलेले. 

 
त्या वळेी त्याचा िपता टायबर नदीच्या वाहाजवळ आपली जखम पाण्याने धूत रक्त थाबंवीत होता 

आिण िवसावा घेण्याकिरता एका झाडाच्या खोडावर रेलला होता. त्याचे ॉंझचे िशर ाण जवळच्या 
फादंीवर लटकत होते आिण त्याची अवजड श े कुरणात या गवतावर िनि कर्य होऊन पडली होती. 
त्याच्या भोवती त्याच्या िनवडीचे तरूण सैिनक उभे होते. अ व थ आिण धापा टाकणारा मेझेिन्टअस 
आप या मानेला िवसावा देत होता, त्याची िनगा राखलेली लाबं दाढी खाली त्याची छाती झाकीत रूळत 
होती. तो सारखा लॉससची चौकशी करीत होता आिण त्याला परत बोलिवण्याकिरता व त्याच्या दुःखी 
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िपत्याची आ ा त्याच्याकडे पोहचिवण्याकिरता वरचेवर दूत पाठवीत होता. परंतु त्याच वळेी लॉससचे िमतर् 
सा ु नयनानंी त्याचा जबरद त जखमेने पाडाव केले या त्या सामथ्यर्शाली योध् ाचंा-देह एका ढालीवरून 
आणीत होते. अशुभाच्या दुि न्हाची चाहूल लागून मेझेिन्टअसने शोकाचे आवाज फार दूरवरून ओळखले. 
मूठ मूठ मातीने त्याने आपली शू  दाढी माखली. दोन्ही हात आकाशाकडे पसरले आिण नंतर आप या 
पुतर्ाच्या देहाला िमठी मारून तो हणाला:  “मुला मला जगण्याच्या अिनवायर् वासनेने एवढे पछाडले होते 
का की तुला–मी जन्म िदले या तुला–मला वाचिवण्याकिरता शतर्ूच्या हाताखाली माझी जागा मी घेऊ 
िदली? तुझा वतःचा िपता तुला झाले या जखमेने सुरिक्षत रािहला काय? तू मेलास हणून मी जीवतं आहे 
काय? मी आत्यंितक दुःखाने घेरला गेलो आहे रे! माझ्या ह पारीची खरी कटूता मला आताच उमगत आहे, 
आिण आता मातर् माझी जखम खोल खोल जात आहे. आिण िशवाय, मुला, माझ्या अपराधाने मीच तुझ्या 
नावाला कलंक लावला आहे, कारण मी संपािदले या ितर कारातूनच माझ्या िंसहासनापासून आिण माझ्या 
िपत्याने धारण केले या राजदंडापासून मी ह पार झालो. हणून माझ्या िपतृभमूीचा आिण माझ्या जेच्या 
ितर काराचा मोबदला हणून मीच एक त्याचें ऋण फेडण्यास बाधंील होतो, आिण मी वचे्छेने त्येक 
वरूपातील मृत्य ूसोसण्याकिरता माझ्या अपराधी आत् याचा मीच त्याग करायला हवा होता. पण तरीही 
त्या ऐवजी मी जगत आहे, आिण अजूनही हा िदवसाचा काश आिण मानावजात सोडलेली नाही. पण 
त्याचंा त्याग मी करीनच करीन.” 

  
हे श द बोलून त्याने वतःला जखमी झाले या माडंीच्या आधाराने उभे केले, आिण जरी खोल 

जखमेने त्याची शक्ती क्षीण होत जात होती आिण त्यामुळे त्याची हालचाल मंद होत होती, तरीही कच न 
खाता, त्याने आपला घोडा आणण्याची आ ा केली. या घो ाचा त्याला मोठा अिभमान होता आिण तो 
त्याच्या मनःशातंीचे थान होते. आिण त्याच्या सवर् यु ात िवजयी होऊन तो याच घो ावर वार होऊन 
घरी परतला होता, त्याच्याशी, दुःखातील त्याच्या सोबत्याशी, या श दानंी आरंभ करून, तो बोलला: ‘तो 
श द जर मत्यर् जीवाच्या ता यात असले या कोणत्याही गो ीकिरता योजता येत असेल तर, िऱ्हबस आपले 
आयु य दीघर् होते. आज एक तर तू माझ्यासह लॉससच्या यातनाचंा बदला घेशील आिण िवजयी होऊन 
इनीआसचे िशर आिण त्याच्या रक्ताने लािंछत झालेली त्याच्या श ाचंी लूट परत आणण्यास मदत 
करशील; नाहीपेक्षा तो मागर् अनुसरण्याची शक्ती आप यात उरली नसली तर तू माझ्याबरोबर मरशील; 
कारण माझ्या शूर िमतर्ा, मला मािहत आहे की तू कधीही परक्याचं्या आ ानंा िंकवा टर्ोजन धन्याला मान 
वाकवण्याचा कमीपणा पत्करणार नाहीस.” तो असे बोलला. तो खोिगरावर मटकन बसला, आपले पाय 
त्याने नेहमीच्या सवयीच्या लकबीने नीट ठेवले, आिण दोन्ही हातात ती ण भाले घेतले. घो ाच्या राठ 
केसाचं्या तुऱ्याखाली ॉंन्झच्या चमकदारपणाने त्याचे िशर तळपत होते; आिण या माणे वगेाने दौडत तो 
समरागंणाच्या गदीर्त घुसला; त्या एका दयात शरम दुःख आिण िपसाटपणा या िम भावना, सूडाच्या ती  
ओढीने तडफडणारे ेम, आिण वतःचा पुरुषाथर् पूणर् जाणणारे शौयर् याचं्या उधाण भरतीची एकच चडं 
लाट उसळत होती. तीन वळेा त्याने इनीआसला मो ाने आ हान केले. इनीआसने तो पुकार िनि तच 
ओळखला आिण आनंदाने त्याने ाथार्ना केली : “सवर् े  देविपत्याला हे संमत असू दे, आिण ॲपोलोलाही 
हे संमत असू दे... ये! होऊ देत दोन हात! आिण जवळ भीड!” त्याने अशी आपली इच्छा यक्त केली आिण 
उगारलेला भाला घेऊन शतर्लूा त ड देण्याकिरता तो पुढे सरसावला. परंतु मेझेिन्टअसने त्याला उ र 
िदले : “हे अत्यंत कुर्र वैऱ्या, माझ्या पुतर्ाला माझ्यापासून िहराव यावर तू मला कसले भय घालतोस? 
माझा सवर्नाश करण्याचा एकमेव मागर् तुला अगोदरच सापडला आहे. मला मृत्यचेू भय नाही आिण मी 
कुठ याही देवाचा भरवसा धरीत नाही. हणून हे सारे थाबंव. कारण मी मरणाला िस  होऊनच आलो 
आहे; आिण थम मी तुला भेटी आण या आहेत.” या श दानंी त्याने आप या शतर्वूर एक अ  फेकले, 
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आिण नंतर दुसरे, त्यािशवाय ितसरे, आिण तो मो ा वतुर्ळात दौडत असताना त्याने ती श े इनीआसच्या 
ढालीत रुतिवली; परंतु ढालीच्या सुवणर्मध्याने ती सारी पेलली, आिण इनीआस अिवचल खडा रािहला : 
सतत अ े फेकीत तीन वळेा मेझेिन्टअस डा या बाजूने शतर्भूोवती वतुर्ळाकार दौडला; आिण तीन वळेा 
सारखे वळताना, टर्ॉयच्या वीराने आप या संरक्षक ढालीच्या ॉन्झमधे रुतले या भा याचें िवदूर्प अरण्य 
आप याबरोबर गोल गोल िफरिवले. शवेटी ती श ाचंी टोके उपटून काढण्याचा कंटाळा येऊन आिण या 
िवषम सघंषार्त झुंजण्याचा ताण पडून, काय करावे याचा काळजीपूवर्क िवचार करून, तो पुढे झेपावला, 
आिण त्याने आपला भाला त्या लढाऊ घो ाच्या कानिशलाचं्या मध्यावर फेकला. तो चतुः पाद आप या 
खुरानंी हवते लाथा झाडत थेट वर उडाला, आप या वाराला त्याने खाली फेकल आिण त्याला जिमनीवर 
चेपीत त्याच्या अंगावर तो कोसळला, आिण डोके पुढे करून घायाळ खां ावर िन ल पडून रािहला. 

 
टर्ोजनानंी आिण लॅिटनानंी, दोघानंीही, आप या भावनोत्कट आरो यानंी आकाश उठवले. 

इनीआस मेझेिन्टअसकडे धावला, त्याने यानातून ख ग सटकन उपसले, आिण त्याच्यावर उभे राहून 
हणाला : “तो पूवीर्चा तापट मेझेिन्टअस आिण त्याच्या िपसाट मनीषेचा कुर्  आवेग–तो कुठे आहे आता?” 
त्या इ रु कनने आकाशाकडे पािहले आिण हवा फु फुसातं भरून घेतली; आिण भानावर येऊन त्याने 
उ र िदले : “िनदर्य वैऱ्या, माझी चे ा का करतोस? मरणाचे भय मला का घालतोस? हत्या करण्यात पाप 
नाही; या अस या भावनेने मी यु  करण्याकिरता आलो नाही; आिण लॉससनेही तुझ्या माझ्यामध्ये असला 
करार केला नाही. परंतु जर पराभतू शतर्चू्या इच्छा पुरवणे शक्य होत असेल, तर मी तुला एकच िवनंती 
करतो; माझ्या देहाला मातीचे आवरण िमळू दे, मला मािहत आहे की माझ्याच लोकाचं्या ती  ितर काराचा 
वढेा माझ्याभोवती आहे. मी तुला िवनवणी करतो की त्याचंा िपसाट कर्ोध माझ्यापासून दूर ठेव. आिण मला 
माझ्या मुलासह एका समाधीत आसरा िमळू दे.” तो असे हणाला आिण हेतुपुरःसर त्याने आपला कंठ त्या 
श ाच्या टोकापुढे धरला; आिण रक्ताच्या लोटात त्याने आपले ाण आप या श ावंर उधळले. 
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सगर् अकरावा 
 

यु  सभा : पुनः घनघोर यु  
 
दुसऱ्या िदवसाची उगवती पहाट सागरातून वर आली होती. मृत्यचू्या िवचारानंी भारावले या 

इनीआसने आपला वळे साहािजकच आप या साथीदाराचं्या अंत्यकमार्त यतीत करणे पसंत केले असते. 
परंतु पूवकडून आले या पिह या काशिकरणाबंरोबर आप या िवजया ीत्यथर् देवाचंी ते पूणर् करण्यास 
त्याने ारंभ केला. त्याने एका बळकट ओकवृक्षाच्या खां ा काप या. एका मातीच्या िढगावर तो उभा करून 
ठेवला आिण सेना मुख मेझेिन्टअसपासून लुटले या लखलखीत श ानंी, यु ामधे ज्याचे सामथ्यर् कट 
होते त्या देवाचे िवजयिचन्ह हणून त्या वृक्षाला सजिवले. त्याच्यावर त्याने मेझेिन्टअसचा रक्तलािंछत 
िशरपेच, त्याचे मोडलेले भाले, आिण त्याचे िछ िभ  झालेले, बारा वळेा भेदलेले उर ाण ठेवले. त्या 
िवजयिचन्हाच्या डा या बाजूला त्याने ती ाँझची ढाल बाधंली आिण शवेटी त्याने ह तदंताची मूठ असलेले 
ते ख ग त्याच्या ग यात अडकिवले. नंतर तो आप या सहकाऱ्यानंा उ ेशून ोत्साहनाचे श द बोलला, 
कारण त्याचे सवर् सेनािधकारी त्याच्याभोवती गदीर् करून होते. “माझ्या िमतर्ानंो, फार मोठे यश आपण 
िमळिवले आहे. पुढच्या कायार्िवषयीची धा ती मनातून काढून टाका. एक उ ाम राजाकडून लुटलेली ही 
श े िवजयाची पिहली फळे आहेत; इथे तुमच्यापुढे मी माझ्या हाताने साकार केलेला मेझेिन्टअस उभा आहे 
आता आपण राजा लॅिटनसवर आिण लँिटनवर नगरीच्या तटिंभतीवर चाल करून जायला हव.े खऱ्या 
योध् ा माणे आप या श ाची िनगा राखा आिण पुनः यु  सुरू होण्याची ितक्षा करा हणजे आपली 
िनशाणे जिमनीतून उपटून काढून छावणीतून आपले सैन्य घेऊन चढाई करण्याची सव  शक्तींनी 
अनु ा.िद यावर कोणत्याही अ ानी आशकेंने िंकवा याडपणे िदले या सावधिगरीच्या स याने आप या 
दुर्तगतीत अडथळा येणार नाही. परंतु तोवर पूवीर् आपले साथीदार असले या या दफन न केले या देहानंा 
माती देऊ या. कारण एवढेच सौजन्य अँकेरॉनच्या काठावरील खोल खोल िववरत त्याचं्यापयत पोहोचणे 
शक्य आहे’ आिण नंतर तो हणाला, “जा आिण ज्यानंी ाणपणान आपले रक्त साडूंन ही नवी भमूी 
आप याकिरता िंजकली त्या िद य आत् यानंा शवेटची ाजंली वहा आिण थम आता शोकनगरी 
बनले या इ हॅन्डरच्या नगरीत पॅलसचा देह पोहोचवा; त्याला िहरावनू नेणारा तो काळा िदवस जे हा आला 
आिण त्याने अकालीच त्याला कराल मृत्यमूूखात लोटले त्यावळेी पॅलसच्या ठायी शौयार्ंची वाण न हती.” 

 
तो असे बोलला आिण त्याने अ ू ढाळले. नंतर तो ज्या तंबचू्यापुढे पॅलसचा िन ाण देह ठेवला 

होता ितकडे परत चालत गेला. इ हॅन्डरच्या आकिडअन काळात त्याचा िशलेदार असलेला परंतु 
पॅलसबरोबर लाडक्या पा याचा नेमलेला सोबती हणून शवेटी अत्यंत अशुभ ठरलेली जबाबदारी 
वीकारलेला ॲकोइटीझ ितथे पहारा करीत होता पॅलसच्या पदरच्या सवर् अनुयायाचंी तुकडी आिण 
टर्ोजनाचंा चडं समुदाय आिण त्याचं्याबरोबर इिलअमच्या सवर् ि या या िवधीकिरता केस मोकळे सोडून 
एक र जम या होत्या. परंतू जे हा त्या उंच वशे ारात इनीआस पावले टाकीत आला ते हा त्या सवार्ंनी 
आप या वक्षावर मु ी हार केले आिण तो शाहीतंब ूगंभीर शोक वराने घुमत असता, त्यानंी उ वरानी 
आकाशापयत उंचिवलेला शोक अितदारुण होता. इनीआसने पॅलसच्या उशीवर िवसावले या म तकाकडे, 
त्याच्या िहमधवल मुखाकडे आिण इटॅिलअन भा याने त्याच्या घोटीव छातीवर केले या रंुद जखमेकडे 
पािहले. त्याच्या नेतर्ात अ ू उभे रािहले आिण तो हणाला : ‘अरेरे! दीनवाण्या मुला भाग्यदेवता तुझ्याकडे 
ि मत करीत आली; मग मत्सरामुळे का ितने थािपत होणारे माझे राज्य तुला पाहू न देता, िंकवा िवजयी 
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होऊन अ ारूढ होऊन तुझ्या मातािपत्याच्या घरी परत दौडत जाऊ न देता तुला माझ्यापासून िन ुरपणे 
िहरावनू नेले? ज्यावळेी तुझ्या िपत्याने, इ हॅन्डरने मला िमठी मारली आिण महासा ाज्य िंजकण्याकिरता 
माझी पाठवणी करताना िंचतागर् त होऊन सूचना िदली की माझे शतर् ूशूर आहेत आिण एका कणखर 
जमातीशी आ हाला यु  करावे लागणार आहे, त्यावळेी िनघताना मी तुझ्यािवषयी तुझ्या िपत्याला िदलेली 
आ ासने िकती वगेळी होती! खो ा आशनेे पार फसून इ हॅन्डर आताही वदेींवर बळीचा खच करून नवस 
करीत असेल आिण इकडे आ ही अथर्हीन इतमामाने, आता कोणत्याही वगीर्य शक्तीचे कसलेही देणे 
लागत नसले या त्याच्या गत ाण पुतर्ाला दुःखाने घेऊन जात आहोत. अरेरे! आप या पुतर्ाचे, काळीज 
िपळवटून काढणारे अंत्यकमर् पाहण्याचे नशीबी आलेला तो दुदवी िपता! ज्याच्यावर आमच्या आशा केिन्दर्त 
झा या होत्या ते िवजयाने वगृही पुनरागमन ते शवेटी हेच का? मी गंभीर उत्कटतेने िदलेली आ ासने 
अशीच पुरी होणार होती का? परंतु इ हॅन्डर, तुला पराभतू झाले या, शरमेच्या लाछंना पद जखमा 
असले या सैिनक पुतर्ाला पहाव ेलागणार नाही, आपला पुतर् सुरिक्षत घरी परतला हणून शािपत मृत्यचूी 
आराधना करावी लागणारा िपता तू असणार नाहीस. हे इटली! ज्या रक्षणकत्यार्च्या मृत्यचूा तू शोक करीत 
आहेस तो सामथ्यर्शाली होता; आिण आयुलस, तुझीही हानी अपिरिमत आहे.” 

 
त्याचा शोक संप यावर इनीआसने तो दीनवाणा देह उचलण्याची आ ा िदली. आप या 

सवर्सेनेतून त्याने एक सह  माणसाचंी िनवड केली, आिण त्यानंा त्याने अंत्यिवधीस उपि थत 
राहण्याकिरता व िपत्याच्या शोकात सहभागी होण्याकिरता पाठिवले, एव ा दारुण दुःखाचे हे िंकिचतच 
सातं्वन होते. परंतु एका िपत्याच्या दुःखद अव थेत हे एवढे तरी करणे आव यकच होते. हातामधे चाप य 
असले या काहींनी रान टर्ॉबेरीच्या डहा या आिण ओकवृक्षाच्या फां ा गुंफून लविचक वतेाची डोली तयार 
केली व तीवर उंच श या पसरली आिण पणर्युक्त डहा याचें छत तयार करून त्यावर सावली केली. इथे 
त्यानंी त्या तरुण योध् ाला त्या खडबडीत श येवर इतमामाने ठेवले. तो एखा ा रमणीने तजर्नीने आिण 
आंग ाने खुडले या पु पासारखा होता, एखादे मृदु हॉयलेट पु प िंकवा एखादे मान टाकलेले हायािंसथ 
पु प, जीवनाचा तजेला नसलेले, कोमेजून जात असलेले, जरी त्याचा नैसिर्गक आकार अजून कायम 
असला तरी त्याची धरणी माता त्याचे आता पोषण करीत नाही आिण त्याला नवी शिक्त देत नाही, अशा 
फुलासारखा पॅलस िदसत होता. इनीआसने नंतर िसडॉिनअन डायडोने आप या कौश याच्या आनंदात 
जरीचे भरतकाम केलेली आिण उ या धाग्यात सुवणार्चे तंतू भरून त्याच्याकिरता ताठ अशी िवणलेली दोन 
जाभंळी व े आणली. मो ा दुःखान शवेटची आदराजंली हणून त्याने एका व ात त्या युवकाचंा देह 
गुंडाळला आिण दुसऱ्या व ाने त्याच्या म तकावर आिण िचतेवर लवकरच जळणार असले या कंुतलावंर 
आवरण घातले, आिण पॅलसने लॉरेन्टाईन यु ात िंजकले या असंख्य िवजयिचन्हाचंी उंच रास केली 
आिण त्याने वतः केलेली लूट एकामागनू एक अशा लाबं रागंातून पुढे आणण्याची आ ा केली. पॅलसने 
आप या शतर्ूंपासून िंजकलेले घोडे आिण श ाचंाही त्यात समावशे केला. आिण यािशवाय त्याच्या 
आत् याला मृत्यसूमयी बळी िदले जाणारे, मागे हात बाधंलेले यु बदंी, ज्याचंा वध करून त्याचें रक्त 
िचतेच्या अग्नीवर िंशपडले जाणार होते तेही तयार केले होते. नंतर त्याने शतर्सेूनािधकाऱ्याचंी ितर कृत 
नाव ेिचकटवलेली व त्याचं्या श ानी सजवलेली, त्याचें त्यक्ष अि तत्व सूिचत करणारी अशी खोडे घेऊन 
मृतदेहामागे चालण्यास आप या माणसानंा आ ा केली. वाधर्क्याने क्षीण झालेला दयनीय ॲकोइटीझ कधी 
आप या छातीवर मु ी हार करीत तर कधी नखानी आपला चेहरा ओरबाडीत िमरवणुकीतून चालला 
होता. शवेटी तो खाली कोसळला आिण हातपाय पसरून जिमनीवर आडवा झाला. रुटुिलअन रक्ताने िंचब 
झालेले रथही त्याने िमरवणुकीतून चालिवले होते. मागून एथॉन, पॅलसचा घोडा, िनत्याच्या 
अलंकारािंशवाय आिण टपोऱ्या अ ूिंबदंूनी आपले मुख िभजवीत चालला होता. पॅलसचा भाला आिण 
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िशर ाण घेऊनही माणसे चालली होती; त्याची इतर श े िवजयी टनर्सकडे होती. त्यानंतर शोक करणारा 
चडं समुदाय–टर्ोजन, सवर् इ रु कन, आिण आकिडअन, आपली श े उलटी धरून चालले होते. सवर् 
िमरवणूक बरीच पुढे गे यावर इनीआस थाबंला आिण एक खोल िन ास सोडून पुनः हणाला : ‘यु ाच्या 
याच उगर् दैवगतीने आ हाला आता इथून दुसऱ्या अ ूंकडे बोलिवले आहे. पॅलस, े  योध् ा, मी तुला 
िचरंतन अिभवादन करतो आिण कायमचा िनरोप घेतो. अिधक न बोलता तो आप या उंच संरक्षक िंभतीकडे 
वळला आिण चालत परत त्याच्या छावणीत गेला. 

 
या वळेेपयर्न्त लॅिटन नगरीकडून राजदूत आले होते. त्यानंी ऑिल हच्या फां ाचें गुच्छ आणले 

होते. आिण त्यानंी इनीआसजवळ एका दयेची याचना केली; आिण ख गाने कामास आलेले आिण 
रणागंणावर पडलेले त्याचें मृत सैिनक त्याचं्याकडे परत पाठिवण्याची आिण मृतानंा समाधीत शातंी िमळू 
देण्याची िवनंती केली. आकाशीच्या सूयर् काशातून िनघून गेले या परािजताशंी आता कसलाही कलह उरू 
नये असे िवनवनू, ज्यानंा त्याने त्याच्या वाग्द  वधूचे संबिंधत हणून एकदा हटले होते त्या त्याच्या 
एकेकाळच्या यजमानािंवषयी त्याने दयादर्र् बु ी दाखवावी अशी त्यानंी इनीआसला िवनंती केली. इनीआस 
त्याचंी िवनंती िझडकारू शकला नाही आिण त्याने तत्पर दयादर्र्तेने आपली अनुमती िदली. त्याहीपुढे 
जाऊन तो हणाला : “लॅिटनहो, जे भयंकर यु  तु हाला आमच्या मतैर्ीपासून मागे खेचते आहे त्यामध्ये 
तु ही िकती अन्यायाने व अिनच्छेने गुंतले गेले आहात! तु ही मासर्च्या यु ात योगायोगाने िन ाण 
झाले याकंिरता माझ्याकडे दयेची याचना करता? मी तर जीवतं माणसानंाही आनंदाने िदली! असती! मी 
इथे आलो ते दैवाने मला इथे वसती करण्याकिरता जागा देऊ केली हणूनच. िशवाय मी झुंजत आहे ते 
तुमच्या संपूणर् रा टर्ाशी नाही. ज्याने माझ्याशी जोडले या अ यागत मतैर्ीचा त्याग केला आिण त्याऐवजी 
टनर्सच्या श ावंर िवसंबनू राहण्याचे ठरिवले त्या तुमच्या राजाशी माझे यु  आहे. ही माणसे जे मरण मेली 
त्याला टनर्सने वतः त ड िदले असते तर ते अिधक न्या य झाले असते. श बलावरच या यु ाचा शवेट 
करण्याचा आिण टर्ोजनाचंा संपूणर् नाश करण्याचा टनर्सचा हेतू असेल तर माझ्याशी ं यु  करण्याचे त्यानें 
मान्य केले असते तर ते अिधक योग्य झाले असते. आ हा दोघापैकी तोच जगला असता की ज्याला देवाने 
िंकवा त्याच्या दिक्षण बाहूने जीवदान िदले असते! परंतु आपण आता चला आिण आप या दुदवी 
देशबाधंवानंा अग्नी ा.” 

 
इनीआस बोल या नंतर त्याचे ोते एकदम अवाक् झाले. िनःश द आ यार्ने त्यानंी वळून 

पर पराकंडे पािहले. आिण एकही श द ते बोलले नाहीत, नंतर कडवपेणे तरुण टनर्सवर नेहमी जळणाऱ्या 
आिण सतत िंनदेने आिण ेषाने टनर्सचा पाठपुरावा करणाऱ्या त्याचं्यापकी वडील अशा डर्ॅन्सेसने उ र 
देण्याकिरता आपले ओठ उघडले, आिण तो बोलू लागला “ज्याचे रणागंणावरील े  कतृर्त्व त्याच्या 
अलौिकक कीतीर्लाही मागे टाकते. त्या टर्ोजन पुरुषो मा, तुझी थोरवी आकाशापयर्न्त उंचिवण्यासाठी 
कुठ या कारच्या शसंोद्गाराचंी मी िनवड करू? मी मुख्यतः तुझ्या न्यायबु ीकिरता तुझे कौतुक करावे 
की यु ातील तुझ्या कणखरपणाब ल? आमच्या पुरते हणशील तर आमच्या पूवर्जाचं्या नगरीला तुझे 
उ र घेऊन जाण्यात आ हाला अत्यानंदच होत आहे. आिण दैवाने आ हाला मागर् उपल ध करून िदला तर 
आ ही आमचा राजा लॅिटनस याचा तुझ्याशी नेह घडवनू आणू. टनर्सला हवा अस यास वतःचा शातंता 
संधी आप या पुरता करू दे. खरोखर नव े टर्ॉय उभिवण्यास सहा य करण्याकिरता आमच्या वतःच्या 
खां ावरून दगड वाहून नेऊन दैवाने िनयुक्त केले या उंच खंबीर िंभती उ या करण्यातही आ हाला सुख 
होईल.” त्याचे बोलणे संप यावर एकच घोषणा मो ाने करून सवर्च त्याच्याशी सहमत झाले. बारा िदवस 
िटकणारा श संधी त्यानंी केला. शातंतेने अटी पाळ या गे या आिण टर्ोजन आिण लॅिटन, वनातून िंकवा 
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पवर्तउतरणीवरून एकतर् भटकताना कुणालंाही अपाय न होता पर पराशंी िमळून िमसळून वागू लागले. 
लोखंडी दुधारी कुऱ्हाडीचे धाव ॲश वृक्षावंर घुमू लागले. आकाशात उंच गेलेले पाईन वृक्ष त्यानंी उन्मळून 
पाडले. न िशणता त्यानंी पाचरी ठोकून कठीण ओकवृक्ष व सुगंधी देव ार फोडले. आिण ओझ्यानंी 
कुरकुरणाऱ्या गा ावंरून रोवनवृक्ष वाहून नेले. 

 
परंतु नुकतेच पॅलसच्या लॅिशअममधील यशाचे वृ ातं आणणाऱ्या वदंतेने आता इ हॅन्डरचे आिण 

त्याच्या ासादाचे आिण सवर् नगरीचे अंतःकरण िव  करण्याकिरता त्या दुःखाचे पिहले वृ  घेऊन 
जाण्याकिरता पखं धारण केले. त्याचं्या ाचीन थेनुसार अंत्ययातेर्त वापरावयाचे पिलते घेऊन आकिडअन 
गडबडीने त्याचं्या वशेीकडे धावले. त्याचं्या पिलत्यानंी उजळले या मागार्ची दूरवर पसरलेली रेषा तो देश 
दुभगंणारी रंुद काश–शलाका झाली. त्यानंा भेटण्याकिरता टर्ोजन िमरवणूक पुढे झाली आिण दोन्ही 
िमळून तो एकच हेलावणारा शोक करणाराचंा समुदाय झाला. ते घराजंवळ येतानंा मातानंा िदसताच 
त्याचं्या आकर्ोशाने ती नगरी दुःखाने पेटून उठली. पण नंतर इ हॅन्डरला कुठलाच संयम आवरू शकला 
नाही. तो धावत मध्ये घुसला आिण ती डोली धरणीवर उतरिवताच त्याने आपले शरीर पॅलसच्या देहावर 
झोकून िदले आिण रडत आिण हंुदके देत त्याने त्याला िमठी घातली. आिण शवेटी बऱ्याच काळानंतर 
मो ा यासाने दुःखाने त्याच्या आवाजाला मागर् करून िदला. ‘हाय! पॅलेस! तू मासर्च्या कर्ोयार्वर िकतपत 
िव ास टाकावा याची तू खबरदारी घेशील असे आ ासन देताना तू मला, तुझ्या िपत्याला, वचन िदले 
होतेस ते हे न हे. तरीहीं यौवनसुलभ सहज वृ  योध् ाची गवर्वृ ी िकती खर असते आिण पिह याच 
समर संगात िमळिवलेला सन्मान िकती परमावधीचा मधुर असतो याची मला जाणीव आहे. अरेरे, 
युवाजीवनाची पिहली फळे िकती दुःखद ठरली ही! आमच्या घराशी अगदी येऊन िभडले या या यु ाचे 
धडे िकती दुधर्र ठरले! आिण एकाही देवाने माझे नवस आिण ाथर्ना ऐक या नाहीत. आिण तू–माझ्या 
आदरणीय आिण पूज्य रा ी–तुझ्या मृत्यनेू तू िकती भाग्यवान ठरली आहेस! कारण हे दुःख अनुभिवण्यास 
तू जगलीच नाहीस! परंतु मी मातर् तसा भाग्यवान नाही; मी माझ्यावर दैवावर मात करून माझ्या वा ाला 
आले या आयु यापेक्षा जा त जगलो तो केवळ पुतर्हीन िपता हणून जगण्या किरताच! माझ्या टर्ोजन 
िमतर्ाचं्या श ामंागून मुलाऐवजी मीच गेलो असतो तर! आिण रुटुिलअन श ाचं्या वषार्वाखाली दडपून मीच 
धारातीथीर् पडलो असतो तर! जर मीच वच्छेने माझ्या ाणाचा त्याग केला असता, आिण मग ही िमरवणूक 
मला, पॅलसला न हे, घरी घेऊन आली असती तर! परंतु टर्ोजनानंो, मी तु हाला दूषण लावणार नाही, 
िंकवा आप या संधीलाही नाही, आिण अ यागत मतैर्ीत शपथ घेतानंा उंचावले या आप या हातानंाही नाही. 
ज्या सवर्नाशाचे वृ  तु ही मजकडे आणीत आहात तो माझ्या वृ ापकाळात माझ्यावर कोसळावा हे पूवर् 
िनयोिजतच होते आिण आरंभापासूनच माझ्या दैवभोगासाठी राखून ठेवले होते; आिण, माझ्या पुतर्ाला 
तारुण्यातच मृत्य ू ा त हावा हे जर के हाही अिनवायर् होते, तर ते हा तो धारतीथीर् पडला ते हा तो 
टर्ोजनानंा लँिशअमला पोहोचण्यास सहा य करीत होता आिण त्याने त्या पूवीर् असंख्य होि कअनाचंा वध 
केला होता याचे मरण करून मला िनदान माझे सातं्वन करू दे! आिण पॅलस, सत्यशील इनीआसने 
ि िजयाच्या उमरावानंी, इ रु कन राजपुरुषानंी आिण त्याचं्या संपूणर् सेनेने तुझ्यासाठी काढले या 
अंत्ययातेर्हून अिधक इतमामाची अंत्ययातर्ा मी तुझ्यासाठी काढू शकलो असतो काय? तुझ्या िवजयाचे भ य 
मारक हणून, तुझ्या दिक्षण बाहूने मृत्यमुूखी लोटलेले बळी त्यानंी बरोबर आणले आहेत; आिण टनर्स, 
तुलाही, त्याचे वय तुझ्याइतके असते, आिण त्या वाढीव वषार्ंनी तुझ्यासारखेच त्यालाही सामथ्यर् िदले असते 
तर तूही तुझ्या श ानंी आच्छािदले या एका चंड वृक्षाच्या खोडाच्या रूपात आता इथे उभा रािहला 
असतास! परंतु मी माझ्या खाजगी दुःखाने टर्ोजनानंा यु ापासून दूर ठेवता कामा नये, कारण आता 
तु हाला कूच करायला हव;े आिण या संदेशात माझे उ र तुमच्या राजाकडे काळजीपूवर्क घेऊन चला; 
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“टनर्सचा मृत्य,ू –हे िपत्याचे आिण पुतर्ाचे देणे आता तुझ्या शौयार्च्या िशरी आहे. पॅलसच्या मृत्यनेू मला 
घृणा पद झालेले हे जीवन मी केवळ त्याकिरताच लाबंवीत आहे; आिण टनर्सचा मृत्य ूहा तुझ्या वतःच्या 
िवजय ा तीची एकमेव संधी आिण माझ्याकिरता तू करू शकशील असे एकच सत्कृत्यहीं आहे. मी 
माझ्याकिरता जीवनाकडून कोणताही आनंद अपेक्षीत नाही; ते पाप होईल; परंतु पाताललोकातील माझ्या 
पुतर्ाला थोडा आनंद देण्याची अपेक्षा मी करीत आहे.” 

 
त्यावळेीच उषेने आपला चैतन्यादायी काश, दयनीय मानवजातीकिरता, त्याचंी कामे आिण त्याचें 

क  त्याचं्याकडे परत आणीत वर उंचावला. मुख इनीआस याने आिण टारकॉनने समुदर् िकनाऱ्याच्या 
वळणाने िचता रच या होत्या. आप या पूवर्जाचं्या थेचे अनुकरण करून लोकानंी आप या मृताचें देह ितथे 
आणले. काळा धूर ओकणारे पिलते िचताचं्या तळाशी लावण्यात आले. आिण उंच आकाश त्या धुराने 
काजळून गेले. नंतर आपली चकचकीत श े कमरेभोवती लटकवनू त्यानंी भडकले या िचतानंा तीन 
दिक्षणा घात या; तीन वळेा त्यानंी िवधीपूवर्क त्या मृताचं्या शोकाग्नीभोवती घोडदौड केली; आिण त्याचं्या 
ओठातून आकर्ोश उमटला. धरणी आिण त्याचें श ेही त्याचं्या अ ूंनी िभजली होती. माणसाचंा आकर्ोश 
आिण रणभेरीचे िननाद आकाशाला िभडले. नंतर मार या गेले या लॅिटनाचं्या अंगावरून ओरबाडून 
काढलेली लूट, िशर ाणे, उमदी ख गे, कमरबदं, कण्यावर घासून तापलेली चाके काहीनी िचतावंर 
फेकली; आिण दुसऱ्या काही जणानंी मृताचं्या मालकीच्या आवडत्या व तू, –ज्याचंा त्यानंा काही उपयोग 
झाला न हता अशा–ढाली आिण श े आहुती हणून टाकली. बरेच िध पाड बलै ितथे मृत्यदेूवाला बळी 
हणून मारण्यात आले. राठ केस असले या वराहाचें व म ाचें कंठ िचरले गेले, िचताग्नीवर रक्त 
िंशपडण्याकिरता त्येक शतेवाडीतून हे पशु लुटून आणले होते. सवर् िकनाऱ्याच्या बाजूबाजंूनी आता त्यानंी 
आप या िमतर्ाचें दहन होताना पािहले; अधर्वट जळले या िचतावंर त्यानंी रक्षक ठेवले, आिण तेज वी 
चादंण्या जडिवले या आकाशात आदर्र् िनशा पुरी दिक्षणा करीपयत त्यानंा दहनभमूीतून पाय काढवनेा. 

 
इतरतर् दुदवी लॅिटनानंीही असंख्य िचता रच या. त्याचं्या मृतापैंकी काहींचे,–आिण तसे ते 

पु कळच होते–त्यानंी दफन केले, आिण इतराचंी ेते त्याचं्या त्याचं्या नगरीत त्याचं्या घरी 
पाठिवण्याकिरता जवळच्या मदैानावर हलिवली. हत्याकाडंाच्या अ ता य त, चडं खचातील उरले या 
ेतानंा गणती न करताच त्यानंी भडाग्नी िदला. भडकले या िचताचं्या समूहाच्या भक्षणोत्सुक ज्वाला 
देशभर दूरवर सवर्तर् लवलवत होत्या. ितसऱ्या पहाटेने िनशचेी आदर्र्छाया आकाशातून दूर के यावरच 
त्यानंी िजथे अग्नी धुमसत होता व अ थी िवखुर या होत्या ितथले राखेचे ढीग सावडण्यास सुरवात केली; 
आिण नंतर त्यानंी त्या अ थींवर अजूनही त त असले या मातीचा ढीग रचला. 

 
परंतु त्यावळेी संप  लॅिटनसच्या नगरीतील घरातील आकर्ोश अित दारूण होता, आिण तेथील 

दीघर्, िव हल शोकसूर पराकोटीला पोहोचले होते. इथे माता आिण त्याचं्या पुतर्ाचं्या अभागी वधू, शोकाने 
याकूल झालेली बिहणींची अंतःकरणे, आिण िपत्यानंा विंचत झालेली अनाथ बालके होती. या रानटी 
यु ाला आिण टनर्सच्या संकि पत िववाहयोजनेला त्यानंी िश याशाप िदले, इटलीच्या अत्यंत मानवतं 
राजिंसहासनावर टनर्स अगर्ह  सागंत अस यामुळे त्यानेच एक ाने ं यु ात त्याचा िनणर्य करून 
घ्यावा अशी मागणी त्यानंी केली. आिण इनीआसचे आ हान आिण ं यु ाचे आमतंर्ण केवळ टनर्सलाच 
आहे असे िहरीरीने सागंून डर्ँन्सेसने या मागणीला बळकटी आणली. त्याचबरोबर िवरोधी वक्त यातून 
भाषणातून टनर्सच्या बाजूनेही िविवध युिक्तवाद करण्यात आले. िशवाय तो राणीच्या शाही 
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अिधकारकके्षच्या सुरिक्षत छायेत होता, आिण त्याची वतःची े  कीतीर् आिण त्याने िंजकलेली िवजयिचन्हे 
यामुळे त्याच्या ह ाला मोठा आधार ा त झाला होता. 

या सवर् अशातंतेत आिण अंतगर्त दुहीची आग कमालीची भडकली असता या सवार्वर कळस हणून 
डायोिमडच्या उ राने क ी होऊन त्याच्या बिल  नगरीला पाठिवलेले राजदूत परत आले. एवढे सगळे 
यत्न खचीर् घालून कायर्भाग काहीच साधला न हता. नजराण्याचंा, सुवणार्चा आिण कळकळीच्या 
िवनवण्याचंा काहीच पिरणाम झाला न हता; लॅिटनानंा दुसरीकडून यु सहा य िमळिवणे िंकवा टर्ोजन 
राजाबरोबर शातंतासंधीची बोलणी करणे कर्म ा त होते. या घोर िनराशखेाली राजा लॅिटनस पार खचून 
गेला होता. त्याच्या डो यादेखत नुकत्याच रचले या समाध्या परमे राच्या कोपाचंी साक्ष होत्या व 
इनीआस हाच िनिर्ववाद, देवाचं्या इच्छेनेच भाग्यशाली पुरूषो म ठरणार आहे अशी सूचना देत होत्या 
हणून राजा लँिटनसने आदेश पाठवनू िनमंितर्त केले या राज्यातील सवर् े  नगरजनाचंी महासभा 
त्याच्या ासादाच्या भ य वशे ाराचं्या आत जमली. गजबजले या वाटानंी सभाजन मो ा जमावाने 
ासादाकडे येऊन एकतर् झाले. सवार्त अिधक वयोवृ  असलेला आिण सवर् े  राजदंड धारण करणारा 
लँिटनस क ी मुदेर्ने त्याचं्यामध्ये बसला. ताबडतोब त्याने इटोिलअन नगरीहून परत पाठिवले या 
राजदूतानंा सभेत उपि थत होऊन आपले िनवदेन करण्याची आ ा केली. त्याने िवचारले या सवर् नाचंी 
सिव तर उ रे त्याचं्याकडून राजाला हवी होती. सभेतील पर पर संवाद एकदम बदं झाले. राजा ा मानून 
हेन्यलूसने चचस ारंभ केला, तो हणाला: 

 
‘देशबाधंव हो, आ ही डायोिमडला भेटलो आिण त्याची आगार्ई हची छावणीही पािहली. 

वासातील सवर् िद यातूंन पार पडून आ ही आमचा वास पूणर् केला व ज्या हाताने इिलयम भमूीचा नाश 
केला साक्षात त्या हाताला आ ही पशर् केला. आपला िवजय संपादन करून झा यावर गरॅगनॅस जवळील 
आयािपिजअन भमूीतील त्याच्या पूवर्जाचं्या वशंावरून नामकरण केले या आिर्गिरपा या नगरीच्या रचनेत 
डायोिमड दंग होता. आ हाला त्याच्याकडे नेण्यात आले, व त्याच्याशी मोकळेपणे बोलता आले. आ ही 
आमचे नजराणे सादर केले, आिण आ ही आमची नाव ेसािंगतली िपतृभमूीचे नाव सािंगतले, आ हावर कुणी 
यु  पुकारले ते सािंगतले. आिण आिर्पला येण्यातील आमचा उ ेश प  केला. त्याने सवर् ऐकून घेतले 
आिण स  गंभीर मुदेर्ने उ र िदले. ‘वा! हे सटॅनेच्या राज्यातील, भाग्यशाली रा टर्ानंो. ऑसोिनआच्या 
ाचीन परंपरेतील जनहो, कोणत्या असाधारण घटनेने तुमची शातंता भगं पावली आहे आिण 
श संघषार्िवषयी अत्य प ान असले या तु हाला यु ाला वृ  केले आहे? आमच्यापैकी ज्यानंी 
इिलअमच्या भमूीवर श बलान अत्याचार केला, ज्याचंी डायमलासु ा दया आली असती, –त्या सवार्नी 
सवर् जगभर आप या पापाचे पूणर् मोल अनु ारणीय ायि तानंी मोजले आहे. दूर थ िसमॉईस नदीने 
आप या पोटात घेतले या वीराचं्यािवषयी िंकवा टर्ॉयच्या उ ुंग तटबदंीच्या तळाशी झुंजत असतानंा ज्या 
िबकट आप ी आ हाला सोसा या लाग या त्याचं्या िवषयी बोलण्याचे योजनच नाही. िमन हार्च्या 
अ तमान ताऱ्याला आिण त्या युिबअन भिूशराला, त्या खुनशी कॅिफिरअसला ती कहाणी माहीत आहे. त्या 
मोिहमेनंतर आ ही दूरदूरच्या िकनाऱ्यावर िवखुरलो, अँितर्असच्या पुतर्ाला, मेनेलॉसला तर डोिटअ च्या 
तंभापयत ह पार हाव े लागले. आिण युिलसीझची गाठ एटनातील सायक्लोपाशी पडली. 
िनओटॉलेमसच्या राज्याची काय अव था झाली हे मी सागंू शकतो, आयडोिमिनअसचे घट कसे उध्व त 
झाले, आिण लॉिकर्अन आता आि केच्या िकनाऱ्यावर कसे राहतात हेही मी सागंू शकतो. सामथ्यर्शाली 
ॲिकॲनाचं्या स ाटाचा, मायिसिनअनचा घात वतःच्या दु  राणीच्या हातून झाला; त्याचा आिशयावरील 
िवजय पूणर् सफल झाला होता. परंतु ती यिभचािरणी त्याच्या मागावर होती. वगीर्य देवाचं्या आकसाने 
मला वतःला माझ्या िपत्याच्या वदेीकडे, िजला भेटण्याकिरता मी आतुर होतो त्या माझ्या पत्नीकडे. िंकवा 
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मनोहर कॅिलडॉन नगरीकडे परत जाऊ िदले नाही. आिण या नंतर एक चमत्कार झाला, खरे हणजे एक 
अपशकुनी व भयंकर िभविवणारे दृ यच ते! माझे साथीदार मला हरपले. पखं फुटून उंच आकाशात ते उडून 
गेले! हाय! माझ्या जाजनावंर एक िहडीस आप ी कोसळली! आता ते पक्षी झाले आहेत! आमच्या 
नदीिकनाऱ्यावर मंती करीत असले या त्या प याचंा करुण आकर्ोश सगळीकडून, खडकामंधून ऐकू येत 
असतो. व तुतः  ज्या दुदवी घटकेला मी माझ्या ख गाने साक्षात हीनसच्या वगीर्य देहावर िपसाटपणे 
ह ा केला आिण ितच्या हाताला जखम करून महापातक केले ते हा पासूनच मी या सग या दुघर्टनाचंी 
अपेक्षा करायला खरे हणजे हवी होती, अहो! पुनः अस या अन्य संघषार्त मला जबरद तीने ओढण्याचा 
यत्न करू नका. त्याचंा बालेिक ा उध्व त केला गे यापासून माझ्याकडे आिण टर्ोजनामंधे कधीही यु  
झालेले नाही; आिण त्या जुन्या, दुदवी घटनाचं्या आठवणीतही मला मुळीच अिभमान नाही. हणून तुमच्या 
मातृभमूीतून तु ही आणले या या भेटी तु ही मला नजर करू नका तर त्या इनीआसला नजर करा. मी 
त्याच्या ती ण भा यानंा त ड िदले आहे आिण हातघाईच्या झुंजीत त्याला िभडलो आहे; तो त्याच्या उंच 
धरले या ढालीच्या मागून िकती सामथ्यार्ने उडी घेतो आिण िभरिभरत येणाऱ्या त्याच्या भा याची झंजावाती 
ताकद िकती आहे हे मी तु हाला माझ्या अनुभवाने सागंत आहे. त्या माझ्या अनुभवावर िव ास ठेवा. जर 
इडाच्या भमूीने अस या आणखी दोन वीरानंा जन्म िदला असता तर इनॅकसच्या नगरीवर ह ा 
करण्याकिरता टर्ोजनानंी सीमेपार धडक मारली असती. दैवगती उलटी िफरली असती आिण आता गर्ीस 
शोकात बुडालेली भमूी असती. अभे  टर्ॉयच्या तटिंभतीपुढे िन फळ झाले या दीघर् कालात हेक्टर आिण 
इनीआस याचं्या समथर् बाहूमुळेच िवजय ी गर्ीकापंासून रोखली गेली होती. आिण दहा वषपयत त्याचं्या 
हातातून सारखी िनसटत रािहली. असाधारण शौयार्त आिण सव च्च श सामथ्यार्त दोघेही सारखेच 
तळपत होते परंतु सत्वशीलतेत इनीआस  होता. कोणत्याही अटी पुढे येऊ देत तु ही तुमचे उजव ेहात 
श सधीमध्ये िमळवा; परंतु श स  बाहू-बाहूमध्ये संघषर् होणार नाही याची मातर् दक्षता घ्या.” स वृ  
महाराज या एका इितवृ ामधे त्या राजाच्या उ रातील मु े आिण या भयंकर यु ािवषयीचा त्याचा दृ ीकोन 
आपण वण केला आहे.’ 

 
ज्या माणे गितमा  नदीच्या वाहाला खडकाचंा अडथळा होतो, आिण क डले या भोवऱ्यातून 

पाणी खळखळते आिण लाटाचं्या आघाताचंा ितध्वनी जवळच्या िकनाऱ्यावंर घुमतो त्या माणे त्या 
राजदूताचें भाषण संपताच इटॅिलअनाचं्या रागंातंील त्येक िंचताकर्ातं मुखातून पर पर िवरोधी मते यक्त 
करणारी मोठी कुजबजू एकमेकात सुरू झाली; परंतु त्याचें िवचार ि थर होताच आिण िंचतागर् त ओठ पुनः 
ग प होताच, उ ासन थ राजाने थम देवानंा उ ेशून ाथर्ना केली आिण नंतर त्याने आपले भाषण सुरू 
केले : 

 
‘लॅिटन जाजनहो, या घडीला आप या तटिंभतीबाहेर शतर्नेू तळ ठोकला असताना, ही महासभा 

न बोलिवता, आप यापुढील मुख्य सम येवर आ हाला आधीच िनणर्य घेणे शक्य हाव ेअसे वाटत होते, 
आिण तसे घडले असते तर ठीक झाले असते. माझ्या देशबाधंवहो, यु ाचा कधीही शीण न येणाऱ्या आिण 
पराभतू झाले तरीही कधीच ख ग खाली न ठेवणाऱ्या अिंजक्य माणसािंवरु  आिण देवपुतर्ािंवरु  आपण 
अकाली यु  पुकारले आहे. इटोिलअन श सामथ्यर् तुमच्या सहा यासाठी िमळिवण्याची तु ही कधी आशा 
केली असेल तर ती सोडून ा. आप यापैकी त्येकजण हवी ती आशा बाळगू शकतो खरी; परंतु आता 
त्येक संभा य आशा कशी क्षीण झाली आहे ते तु ही पहाताच आहात. आप या सवर् योजना उधळून त्याचंी 
कशी वाताहात झाली आहे हे बाकीचे सवर् तु हाला तुमच्या बोटाचं्या पशार्ला जाणवणाऱ्या पुरा यावरून 
नसेल, तर तुमच्या डो यापुढे असले या त्यक्ष पुरा यावरून तु हाला माहीत आहेच. मी कुणाही यक्तीला 
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दोष देत नाही अमयार्द शौयार्ला जे करता येणे शक्य आहे ते त्याने केले आहे. राज्याच्या सवर् सामथ्यार्िनशी 
आपण हा संघषर् लढिवला आहे. परंतु आताही, मी िजच्यावर िवचार करीत आलो आहे ती अिनि त योजना 
मी तुमच्यापुढे माडंतो आिण तु ही लक्षपूवर्क ऐकणार असाल तर ती मी थोडक्यात प  करतो. आप या 
ट कन नदीच्या जवळच माझ्या मालकीचा ाचीन देश आहे : िसकॅिनअनपयत व सरह ीपिलकडेही 
त्याची मयार्दा पि मेकडे पसरली आहे. ऑरन्कन आिण रु िलअन लोक त्याचं्या कठीण ड गराळ भागाची 
नागंराने मशागत करतात आिण िवशषेच खडकाळ भमूीचा कुरणाकिरता उपयोग करतात. पाईन अरण्ये 
असले या उंच पवर्त देशासह हा सवर् मुलुख मतैर्ीच्या भावनेने टर्ोजनानंा ावा; संधीच्या योग्य अटी आपण 
घालू आिण त्यानंा आप या राज्यामध्ये आमचे िमतर् हणून येण्यास आवाहन करू. त्याचंी जर तशी उत्कट 
इच्छा असेल तर त्यानंा इथे थाईक होऊ ाव.े आिण त्याचें तटबदंीब  नगर वसव ू ाव.े परंतु दुसरी 
एखादी भमूी शोधण्याच्या हेतूने त्यानंी दुसऱ्या एखा ा रा टर्ाकडे जायचे ठरिवले आिण आमच्या भमूीतून 
जाण्याची त्याचंी इच्छा असेल तर–त्यानंा तसे न करण्यास काहीच कारण नाही–तर आपण त्याचं्याकिरता 
बळकट इटॅिलअन ओक लाकडाची वीस िंकवा त्याना िजतकी स  करण्याचे मनु यबळ असेल िततकी 
जहाजे आपण बाधूं. सवर् लाकूड समुदर्िकनाऱ्यालगतच आहे. टर्ोजनानंी जहाजाचंी संख्या सागंावी व 
जहाजाचें नमुने ावते आपण त्यानंा ाँझ, मजूर आिण गो ा उपल ध करून देऊ, त्यािशवाय यापुढे मला 
असे वाटते की अत्यु  लॅिटन कुलातंील शभंर राजदूतानंा आमचा संदेश घेऊन त्याचं्याकडे पाठवाव.े आिण 
एक दृढ संधी घडवनू आणावा; शातंतेचे तीक असलेली ऑिल हची फादंी हाती घेऊन त्यानंी जाव,े 
नजराणे हणून सुवणर् आिण ह तीदंत याचंी पदके न्यावीत; त्याच माणे आमच्या सावर्भौमत्वाचे तीक 
असलेले िंसहासन व राजवषेही बरोबर न्यावा. आपले उध्व त झालेले वैभव पूवर्वत कसे करावे याचा आता 
उघड िवचार सवार्नी करावा.’ 

 
टनर्सच्या कीतीर्मुळे जळफळणारा आिण ितच्यामुळेच हटवादी कडवटपणा आिण आकस याकंडे 

वृ ी असलेला पूवीर् माणेच टनर्सशी वैरभाव बाळगणारा डर्ँन्सेस नंतर उठला. डर्ॅन्सेस हा एक िवपुल 
संप ी बाळगून असलेला पुरुष होता; त्याची शक्ती त्याच्या वाणीत होती; त्याचा हात यु ात कधी 
सळसळला नाही परंतु राजकारणामधे मातर् तो स ागार हणून सवार्ंच्या आदरास पातर् झाला होता. बडं 
करण्याच्या सहज वृ ीतूनच त्याला सामथ्यर् ा त होत असे. त्याच्या मातेच्या उ कुलामुळे त्याला आप या 
उ कुलीन जन्माचा औ त्यतपूणर् अिभमान वाटत असे, परंतु त्याच्या िपत्याच्या बाजूने मातर् त्याच्या 
पूवर्जािंवषयी काहीच मािहती उपल ध न हती: आप या वक्तृत्वकौश याचा उपयोग त्याने आता आप या 
ेषाला ित ा आिण अथर्पूणर्ता ा त करून देण्याकिरता केला. तो हणाला, 

 
“सव म महाराज, आपली सूचना त्येकाला प  समजली आहे आिण ितला माझ्या पािंडत्याची 

आव यकता नाही; आप या रा टर्ाच्या दैवगतीने आप यावर काय लादले आहे याची आ हापैकी त्येकाला 
मनातून जाणीव आहे! परंतु आ ही सवर्च भयापोटी पुटपुटतो आिण प  बोलण्याचे टाळतो. परंतु आ ही 
सवर्च भयापोटी पुटपुटतो आिण प  बोलण्याचे टाळतो. परंतु ज्याचा आपणा सवार्ना पिरचय आहे तो जरी 
मला प  बोलण्याब ल छळाचा आिण मृत्यचूाही धाक दाखिवणार असला तरीही मी मातर् आता उघड 
बोलणार आहे. परतु त्याने आता वतःची बढाईखोर बडबड बाजूला ठेवावी आिण बोलण्याचे वातंत्र्य 
दुसऱ्यानंा ाव.े ज्याच्या शािपत नेतृत्वाने आिण अपशकुनी वृ ीने आपले इतके े  वीर कामास आले 
आिण आमची सवर् नगरी शोकसागरात बुडाली त्याच्याच िवषयी बोलतो आहे. तो मातर् आप या श  
परजण्याने साक्षात आकाशाला धमकावीत, टर्ोजन छावणी िवरू  बारीक सारीक चकमकीत लढत पण 
वतःच्या सुरिक्षततेकिरता पलायनाचाच आ य घेत आहे. हे सवर् े  राजा, तू मो ा औदायार्ने ज्या 
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पु कळ भेटी टर्ोजनाकंडे पाठिवण्याब ल, िंकवा त्यानंा त्या देण्याचे कबूल करण्याब ल आ हाला सागंत 
आहेस त्यामंध्ये आणखी एकीचा समावशे कर अशी मी ाथर्ना करतो. तुझ्या कन्येच्या पातर्ते माणे िववाह 
बधंनाने ितला सुयोग्य वराला देऊन या शातंीसंधीला िचरंतर मान्यतेने दृढ करण्याच्या तुझ्या, िपत्याच्या 
अिधकारात कुणाच्याही बळजबरीचा अडथळा येऊ देऊ नको. पण जर आप या मनावरील आिण 
दयावरील भयाची पकड खरोखरच इतकी जबर असेल तर आपण त्यक्ष त्यालाच आपली िवनंती सादर 
करू आिण त्यक्ष त्यालाच अिधक िमळतेजुळते घेण्याची िवनंती करू. त्याने आता माघार ध्यावी. राजा 
आिण िपतृभमूीला मान देऊन त्याने आपला वैयिक्तक अिधकार सोडावा. होय! लॅिशअमवर लादले या या 
सवर् यातनाचें तूच मूळ उगम थान आहेस, तुझ्या असहा य देशबाधंवाना तू पुनः पुनः का उघड उघड 
सकटात लोटीत आहेस? यु  आ हाला कधीही वाचव ूशकणार नाही. टनर्स आ हाला तुझ्याकडून शातंता 
हवी आहे. आिण शातंतेबरोबरच कधीही मोडता येणार नाही असे एकमेव माणही हवे आहे. हे पहा, 
तुझ्याकडे िवनंती करण्यासाठी येणारा मीच पिहला आहे. अगदी गुडघे टेकवनू िवनवतो. तू मला शतर्ू 
मानतोस, आिण मी तुझा शतर्ू असेनही, मला त्याची िक्षती नाही. तू तुझ्याच असले या या लोकावंर दया 
कर. तुझा अिभमान बाजूस सार आिण पराभव वीकार. माघार आिण पराभव पुरेशी पािहली आ ही; आिण 
िवशाल भमूी देशातून तेथील रिहवाशावंा हुसकून काढण्याच्या बाबतीतही आ ही पिरःसीमा गाठली आहे. 
नाहीतर कीतीर् हेच जर तुझे उि  असेल आिण तुझी ईषार् इतकी हेकट आिण िनदर्य असेल, आिण हंुडा 
हणून जर ासाद िमळिवण्याचे तुझ्या मनाने घेतले असेल तर धाडसाने वाग, आिण शतर्चू्या छातीला छाती 
िभडवनू त्याच्यावर आत्मिव ासाने चाल कर. केवळ टनर्सला राजघराण्यातील वधू ा त होण्याचे भाग्य 
िमळाव े याकिरता, आमचे जीवन जसे काहंी तादृ य कवडी मोलाचे आहे हणून, दफनािशवाय आिण 
कुणाच्याही शोकािशवाय आमचे असंख्य लोक सबंध मदैानावर िवखरून मरून पडावते असेच आ ही 
समजाव ेकी काय? खरे तर तुझ्याठायी खर अि मता असेल आिण तुझ्या शूर िपत्याचे थोडेही क्षातर्तेज 
तुझ्या ठायी असेल तर तुला आ हान करणाऱ्याच्या डो याला डोळा िभडिवण्याची तू आकाकं्षा बाळगली 
पािहजेस.” 

 
या अस या भाषणाने टनर्स आप या वभावानुसार मो ा त्वषेाने उसळून उठला. आिण रागाने 

मोठमोठे िन ास सोडीत त्याने आप या अंतःकरणातील गाढ कडवटपणाचे डर्ॅन्सेसवर शरसंधान केले. 
 
“होय! डर्नॅ्सेस, नेहमी माणेच आजही तू खूप बोलून घेतलेस! आिण तेही यु  पिरि थती 

बाहूबलाची मागणी करीत असताना. जे हा महाजन सभा बोलािवली जाते ते हा तू नेहमीच थम हजर 
असतोस. परंतु जोवर आप या नगर िंभती शतर्लूा मागे रोखीत आहेत आिण खंदक रक्ताने भरून वाहत 
नाहीत तोवर कोणताही धोका न पत्करता अिनबधपणे तुझ्या त डातून बाहेर पडणाऱ्या मो ा श दानंी हे 
महासभागृह भरून टाकण्याचा तुला मुळीच अिधकार नाही; तुझ्या उज या बाहूने माझ्याइतक्या टर्ोजनाचं्या 
संहाराच्या राशी रच यािशवाय आिण माझ्या माणेच अनेक समरभमूी आप या तापाच्या िवजयिचन्हानंी 
सजवनू सोड यािशवाय डर्ॅन्सेस, तुझ्या नेहमीच्या शलैीतील गरजणाऱ्या भाषणाचंी आिण माझ्यावर 
याडपणाचा आरोप करण्याची वळे येणार नाही. अिभजात जीवतं शौयर् काय करू शकते याची परीक्षा 
पहाण्याचे वातंत्र्य तुलाही आहे, आिण मला वाटते, शतर्ूंच्या शोधात तुला फार दूरही जायला नको, कारण 
आप या सवर् नगरिंभतींभोवती ते खडे आहेत. काय ठरले मग? आपण शतर्ूंवर चाल करून जायचे काय? 
का घोटाळत आहेस तू? का तुझी लढाऊ वृ ी नेहमीच फक्त तुझ्या बडबडीच्या उ ण वाफेत आिण 
पलायनतत्पर असले या तुझ्या पायातच सामावलेली असणार? आिण तू हणतोस मी परभतू झालो! मी? 
िकळसवाण्या दु ा! टर्ोजन रक्ताने फुगलेली टायबर नदी सारखी वहात असताना आिण वारस मृत 



 

अनुकर्मिणका

झा यामुळे आिण पराभवाने आकिडअनाचंी श े िहरावनू घेत यामुळे धुळीस िमळालेले इ हॅन्डरचे घर 
पािह यानंतर मी पराभतू झालो आहे असा दावा कुणीही न्या यपणे करू शकेल काय? मी त्याचं्या िंभतींच्या 
आत क डला गेलो असताना आिण शतर्चू्या तटबदंीच्या आत अडकलो असतानाही ज्यानंा मी माझ्या 
िवजयी तापाने एका िदवसात टारटरसमध्ये लोटले त्या पॅन्डरस आिण राक्षसी िबिटअसची िंकवा इतर 
सह ावधींची मजिवषयीची भावना अशी झालेली नाही! हणे ‘यु  आप याला कधीही वाचव ूशकणार 
नाही?’ माथेिफरू माणसा! हे भाकीत टर्ोजनाचं्या आिण तुझ्या जीिवताच्या योगायोगािवषयी कर. 
लॅिटनसच्या श  सामथ्यार्चा उपहास करून दोनदा परािजत झाले या वशंाचं्या सामथ्यार्ची तुती करून 
िदग्ङमूढ करणाऱ्या अंधारात पिरि थती अिधक साकळून टाकीत रहा. वाः! टर्ोजन मदुर्मकीपुढे आता 
िमिर्मडॉन मुखही चळाचळा कापू लागतात आिण टायिडअसचा पुतर् डायोिमड आिण लॅिरिसअन 
ॲिकलीझसु ा चळचळ कापतात! ॲिडर्ॲिटकच्या लाटाकंडून पाठलाग होत असलेली ऑिकडस नदी 
उलटी वाहत आहे! आिण हा धूतर् बदमाश जे हा कलहामधे माझ्यापुढे येण्यास िभतो असे ढ ग करतो ते हा 
माझ्यािवरु  तो करीत असले या आरोपाचंी धार अिधक ती ण करण्याकिरता या भयाच्या ढ गाचा उपयोग 
करण्याचाच केवळ हेतू असतो. ठीक! तुझ्यासारख्याचा जीव या दिक्षण बाहूपासून अगदी सुरिक्षत आहे; 
ते हा मागे पळू नकोस! तुझा जीव तुला लखलाभ असू दे. तो तुझ्या उरातच जपून ठेव. 

 
‘परंतु, महाराज, मी आता तुमच्याकडे आिण तुमच्या महत्वाच्या सूचनेकडे वळतो. तुमचा आप या 

श ावंर आता िव ास नसेल, आिण आपण जर या संदेशा माणे खरोखरीच एकटे पडलो असलो आिण 
आप या सेनेच्या एकाच माघारीने आपण जर पार कोसळलेले असलो आिण जर भाग्य आपली पावले पुनः 
मागे वळव ूशकत नसेल तर मग आपण ितकारशून्य हात पसरून शातंतेची भीक मागू या. परंतु अजुनही–
जर आप या ठायी त्या पूवीर्च्या शौयार्चा काही अंश उरला असेल तर!!  अशी अपकीतीर् पाहण्यापेक्षा जो 
एकटाच धारातीथीर् पतन पावनू मरताना धळ भक्षण करतो तोच आप या अतु य वृ ीने आिण िमळिवले या 
यशाने, इतर सवर् माणसापेंक्षा सुखी ठरतो असे मी मानतो. उलटपक्षी आपणापुढे अजून काही उपाय 
उरलेला असेल, आपले सवर् मनु यबळ उपयोगात आणलेले नसेल, आपणास सहा य करतील अशी 
अजूनही काही इटॅिलअन नगरे आिण राज्ये असतील आिण रक्ताचे मोल देऊनच टर्ोजनानंीही जर ही 
िवजय ी िमळिवली असेल–कारण या झंजावाताने सवार्ंनाच सारखे लोळिवले आहे आिण त्याचंीही 
मनु यहानी झाली आहे–तर मग आप या कायार्च्या अगदी उंबर ावरच आपण अपमाना पद अपयश का 
वीकारावे? अरे, रणभेरी घुमण्यापूवीर्च आपली गातेर् का कापू लागावीत? कालातंराने आिण पुढे सरकत 
असले या िदवसाचं्या बदलत्या दबावाने अनेकवेळा पिरि थतीत सुधारणा घडवनू आण या आहेत. दैवाने 
अनेकानंा त डघशी पाडले आहे, परंतु फेरे पुरे करीत करीत दैवचकर् पुन्हा परत येते व त्यानंा पुनः बळकट 
भमूीवर ठेवते. ठीक आहे! इटोिलअन आिण त्याचंी नगरी आिर्प आप याला सहा य करणार नाही. परंतु 
मेसपॅस आिण त्याच्या संतोषदायी भिव य ानासह टॉलि नअस सहा य करील, आिण त्याचं्याबरोबरच 
अनेक रा टर्ानंी पाठिवलेले इतर मुखही सहा य करतील. लॅिशअम आिण लॉरे टाईन भमूीतून उत्कृ  
हणून िनवडले याचं्या वा ाला येणारी कीतीर् काही क्षदुर् असणार नाही. आिण ाँझने फुलले या ितच्या 
घोडे वाराचं्या दलासिहत अत्यु  होि कअन कुलातील कँिमलाही आहेच! परंतु ं यु ाकिरता 
टर्ोजनानंा केवळ माझीच गरज असेल आिण ते तु हाला मान्य असेल, आिण मीच केवळ सवार्च्या क याणात 
अडथळा आणीत असेन तर मग–होऊन जाऊ ा–िवजय ीने आजवर माझ्या बाहंुब ल एवढा कडवट 
ितर कार कधीच दाखिवला न हता आिण ती त्याचं्यापासून इतकी दूरही कधी रािहली न हती! मग मी 
एवढी चागंली आशा सुफिलत करण्यासाठी यत्न करण्यास नकार का ावा? सामथ्यार्ने तो जरी 
ॲिकलीसहूनही े  असला आिण ह कनच्या हातून घडलेली त्याच्याइतकीच भावी अ े तो धारण 
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करीत असला तरीही मी मो ा आनंदाने त्याच्याशी ं -यु  करीन. शौयार्मधे ाचीन काळातील 
कोणत्याही योध् ाहून कमी नसले या मी, टनर्सने माझे ाण तु हा सवार्ंना आिण माझ्या वाग्द  वधूचा िपता 
लॅिटनस याला अपर्ण करण्याचा िन य केला आहे. इनीआस मला एक ाला आ हान करीत आहे काय? 
मी त्याच्या आ हानाचा वीकार आिण वागत करतो. आिण या आ हानातून देवाचंा कोप कट होत 
असला तरी डर्ॅन्सेसने माझ्याऐवजी मरून ायि त घेणे मला खपणार नाही िंकवा शौयर् आिण कीतीर्च केवळ 
पणाला लावलेली असेल तर तीही मी त्याला ा त होऊ देणार नाही!’ 

 
अशा तऱ्हेने पर परिवरोधी ती  मतभेद यक्त करून ते आप या िंचताकुल पिरि थतीचा खल 

करीत होते. परंतु त्याचवेळी इनीआस आपली छावणी आिण यु ाची आघाडी हलवीत होता आिण हे वृ  
त्वरेने ासादात पसरले आिण त्याने नगरीमधे मोठी खळबळ उडिवली आिण बळ घबराट िनमार्ण केला : 
यु ाच्या तयारीने टर्ोजन आिण त्याचं्याबरोबर इ रु कन सेना टायबर नदीपासून सवर् रणभमूी पार करीत 
सगळीकडून त्याचं्यावर चाल करून येत होती. सवर् रा टर्च एकदम मुळापासून हादरले आिण पार ग धळून 
गेले. या जबरद त धक्क्याने त्याचं्या कर्ोधभावना भडकून उठ या त्याचं्या अिधऱ्या घाईमध्ये श  
उचलण्याब ल त्यानंी अ ाहास धरला. त्याचंी वयोवृ  मडळी जरी कुजबुजत होती आिण शोक करीत 
होती तरी त्याचें सवर् युवक श ाकंिरता ओरडत होते. आिण मग सवर्च वातावराणात चहूबाजंूना, 
पवर्तावरील अरण्यात सहज वसतीला उतरले या प याचं्या कळपाच्या कलकलाटा माणे िंकवा 
पॅ ूसाच्या वाहात मासे असले या जलाशयावंरून ितध्विनत होणारा ककर् श ध्वनी हंसतती काढतात 
त्या माणे िविवध िदसंवादी हेतंूचा एकच कोलाहल उठला. 

 
टनर्सने हा क्षण अचूक पकडला आिण तो हणाला : ‘अरे. असे नाही नागिरकहो! तु ही एक 

नगरसभा बोलावनू शातंतेच्या वरदानाचे गोडवे गात बसणेच उिचत नाही का? हा तर केवळ राज्य 
िंजकण्याकिरता हाती श े घेऊन, आप यावर चाल करून आलेला शतर्चू आहे!’ अिधक न बोलता 
ताडक  उठून तो त्या भ य ासादातून त्वरेने चालता झाला. तो हणाला, हॉलुसस. तू हॉि कअन 
सेनेस श स  होण्याची आ ा दे. रुटुिलअनानंाही बरोबर घे. समरागंणावरील रंुद आघाडीवर मेसपॅस 
आिण कोरास हे यु ास िस  असले या अ दलाच्या हालचाली करतील. नगराकडे येणाऱ्या सर्व 
मागार्ंची नाकेबदंी एका तुकडीला करू दे, आिण ितला मनोऱ्यावर क जा करू दे. उरलेली सेना मी 
दाखिवले या मागार्ंने माझ्याबरोबर ह ा करील.’ या आ ाबंाबत उहापोह झालाच नाही. नगरीच्या सवर् 
भागातूंन सैन्य त्वरेने आले आिण नगरिंभतींच्या त्येक भागावर चौक्या बस या; सेना मुख राजा लॅिटनस 
याने वतः महाजनसभा सोडली आिण त्याच्या वतःच्या महत्वाच्या योजनाही सोडून िद या, या िबकट 
घडीच्या दडपणाखाली त्याने त्या पुढे ढकल या आिण डाडर्न इनीआसचे मुक्तपणे वागत करून त्याला 
वतःच्या कन्येचा वर हणून वीकारून त्याला आप या नगरीचा िमतर् केले नाही याब ल तो वतःला 
सतत दोष देत रािहला. दर यान माणसे नगरवशेीच्या पुढे सवर्तर् खंदक खणीत होती, आिण बुरजावंर डाबं 
आिण दगड चढवीत होती. तुतारीने िंहसक यु ाला ककर् श आवाहन केले. माता आिण मुले नगरीभोवती 
िंभतींवर कडे करून उभी रािहली, कारण िनकड िनवार्णीची होती आिण िनकराच्या समराने सवार्ंवरच भार 
पडला होता. पुरंधर्ीच्या मो ा पिरवारासह समपर्ण दर् ये घेऊन वतः राणी िमन हार्ंच्या बालेिक याच्या 
िशखरावरील मंिदराकडे रथातून गेली. ितच्याबरोबर या सवर् दारुण अनथार्चे मूळ असलेली कुमारी 
लॅि हिनआ आपले सुंदर डोळे खाली वळवनू चालत होती. पुरंधर्ी वर चढून मंिदरात गे या आिण त्यानंी ते 
धूपाच्या गंधाने भरून टाकले, आिण त्या उंच वशे ारातून दुःखाने याकुळ होऊन त्यानंी ाथर्ना केली. 
श सामथ्यार्च्या देवते, समराची सूतर्चािलका असले या टर्ायटोिनअन कुमारी देवते, या ि िजअन सागरी 
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लुटारूचे श  तुझ्या हाताने मोड आिण त्याला समरभमूीवर पालथा पाड तुझ्या वतःच्या उच 
वशे ाराखाली तो धारातीथीर् पडू दे.’ 

 
िपसाट उत्साहाने टनर्सने यु ाकिरता श े चढिवली. त्याने लाल रंगाने चकाकणारे आिण ाँझच्या 

क ानंी कडक झालेले उर ाण आधीच चढिवले होते. आिण त्याने पोटऱ्यावंर सुवणार्चे कवच चढिवले 
होते. त्याचे म तक अजून अनावृतच होते. परंतु त्याने आपले ख ग कमरेला लटकिवले होते. ज्या माणे 
एखादा घोडा दाव ेतोडून एकदाचंा मोकळा होतो आिण आप या तबे यातून बाहेर दौडत त्याच्या समोरील 
सवर् खु या मदैानातून चौखूर उधळतो आिण ितथे घो ाचें कळप चरत असतात त्या कुरणाकंडे जातो 
िंकवा एखा ा आवडत्या नदीत आणखी एकदा डंुबण्याकिरता जातो आिण नंतर पुढे झेपावतो, आपली मान 
उंचावतो आिण आनंदाने िंखकाळतो व त्याची आयाळ त्याच्या खां ावर आिण पाठीच्या धारेवर उडते, 
त्या माणे उचबंळणाऱ्या, उ हिसत वृ ीने शतर्लूा त्विरत जवळून गाठण्याच्या आशनेे बालेिक याच्या 
उतरणीवरून गडबडीने येत असताना सुवणार्च्या संपूणर् झळाळीने टनर्स चमकत होता. त्याला 
भेटण्याकिरता कॅिमला वगेाने घोडा फेकत आली; ितच्यासह ितची हॉि कअन तुकडी होती, आिण अगदी 
नगरवशेीजवळ ती राजकन्या घो ावरून पायउतार झाली, आिण ितचे अनुकरण करून ितची सवर् सेनाही 
चपळाईने उतरून पायउतार झाली. कॅिमला टनर्सला हणाली : ‘टनर्स, जर शूरानंा आत्मिव ास 
बाळगण्याचा अिधकार असेल तर माझ्या ठायी तेवढे धैयर् अस यामुळे मी इनीआसच्या अ दलाशी झुंजते 
आिण एकटी इ रुक्सन अ दलावर ह ा करते. यु ारंभीच्या पिह या संकटानंा मला हात घालू दे. तू 
घो ावरून उतरून िंभतीजवळ ठाण माडं आिण आप या तटबदंीवर लक्ष ठेव.” भयचिकत करणाऱ्या त्या 
आ यर्कारक मुलीवर आपली नजर रोखून, ितच्या संक पाब ल टनर्स हणाला; “इटलीचे वैभव 
असले या कुमारी, मी तुझे आभार कसे मानू आिण तुझी यथोिचत अशी परतफेड कोणत्या वरुपात करू? 
परंतु तुझे शौयर् सवर् सन्मानाहूंन उ  तीचे अस यामुळे यु ासाठी उठिवण्याच्या क ात तू माझी सहभागी 
हो. एवढेच मी हणू शकतो. वदंतेनुसार आिण आ ही पुढे पाठिवले या आिण आता परतले या टेह यानंी 
खातर्ीपुवर्क सािंगत या माणे इनीआसने अ दलाच्या हलकी श े असले या तुक ा, सवर् रणमदैानाची 
टेहळणी करण्याकिरता िन यपुवर्क पुढे पाठिव या आहेत. तो वतः रखवाली नसले या अवघड ड गरी 
मुलखातील वाटेने येत आहे व उतरणीवरून उतरून तो कोणत्याही क्षणी एकदम झडप घालील. माझ्या 
मनात रणनीतीतील एक डाव आहे, अरण्यामधे खोलातून जाणारी एक वाट आहे; ितथे सश  सैिनक ठेवनू 
दोन्ही बाजंूनी जबडा आवळण्याचा माझा िवचार आहे. तू मोक्याची जागा घेऊन इ रु कन अ दलाला 
त ड देण्याची तयारी कर. तुझ्याबरोबर तुला सहा य करण्यास उत्सुक असलेला मेसपॅस, लॅिशअममधील 
तुक ा आिण टायबटर्सची सैन्य-दलेही असतील, तुला नेतृत्वाच्या जबाबदारीत माझ्याशी सहभागी हावे 
लागेल.’ असे तो हणाला आिण अशाच श दानंी त्याने मेसपॅसला आिण त्याच्या िमतर्सेनेला अिधकाऱ्यानंा 
ोत्साहन िदले, आिण नंतर तो शतर्वूर चाल करून गेला. 

 
ितथे एक छपून राहण्यास आिण यु ाचे डावपेच लढिवण्यास योग्य अशी नागमोडी वळणे असलेली 

छोटी दरी आहे. पणर्राईने झाकळले या उतरणी दाटवाटीने दोन्ही बाजूनी येऊन ितला िमळतात. या दरीत 
जाणारी वाट ओबडधोबड आहे. ितची त डे अरंुद आहेत व वशे मागर् जा यानंी झाकलेले आिण दुगर्म 
आहेत. त्या दरीच्या वर अगदी थेट ड गरमाथ्यावर मोक्याचं्या जागी, सहसा िजथे कुणीही जात नाही असे, 
नजरेच्या प याआड सुरिक्षत आडोसा असलेले सपाट मदैान आहे; ते िठकाण ह याच्या सोयीचे आहे. 
मग डावीकडून िंकवा उजवीकडून ह ा चढिवण्याची योजना असो िंकवा उंचावर उतरणीवर ठाण माडूंन 
खाली चडं िशलाखंड लोटण्याचा डाव असो. तो तरुण सेनानी त्याला चागं या पिरिचत असले या 
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वाटानंी ितथे त्वरेने गेला. त्याने मोक्याची जागा पकडली आिण त्या झाडीतील आकंुिचत जागेत तो तीक्षा 
करीत बसला. 

 
त्याच वळेी लँटोनाची कन्या वगार्तील आप या िनवासात ितच्या पिवतर् कुमािरकाचं्या 

पिरवारातील एकीला, चपळ ओिपसला उ ेशून बोलली; ितने उ ारलेले श द गंभीर होते; ‘हे कुमािरके, 
मला सवार्हून अिधक ि य असलेली कँिमला िंहसक यु ात चाल करून जात आहे आिण ितने वृथाच माझी 
आवडती श े धारण केली आहेत. कारण माझे डायनाचे ितजिवषयीचे हे ेम नवीन नाही िंकवा नुकतेच 
िनमार्ण झालेलेही नाही. या ेमाच्या सुखद मधुर अचानक जागृतीने माझा आत्मा केवळ आताच हेलावनू 
गेला आहे असे नाही कँिमलाचा िपता मेटँबस याला, आप या बलाच्या औ त्त्यपूणर् वापरामुळे त्याने 
आप यावर ओढवनू घतले या ितर कारामुळे, त्याच्या िंसहासनावरून पदच्यतू करण्यात आले होते. त्याची 
पुरातन नगरी ाय हेनर्म, िहचा त्याग करणे ा त झा यावर, वनवासात साथीदार हणून त्याने आप या 
बालकन्येला बरोबर घेतले, आिण यु ाच्या भर रणधुमाळीमधून तो ितच्यासह पळून गेला. त्याने ितच्या 
आईच्या कॅि मला या नावावरून त्यातील एक अक्षऱ बदलून ितचे कँिमला असे नाव ठेवले लाबंलचक 
पवर्तराजींवरील एकाकी अरण्याकडे वास करताना तो ितला आप याच अंगावरील व ात गुडाळून पुढे 
छातीशी धरून जात असे, सश  सेनेच्या िनदर्य भयाने त्याला ववर् बाजंूनी घेरले होते. कारण 
हॉि कअनानंी आपले सैन्य सगळीकडे िवखुरले होते आिण त्येक िठकाणी हालचाली करीत त्याने 
त्याला सगळीकडून वढेले होते. परंतु त्याचं्या पलायनाच्या अगदी वाटेवर ॲमसेॅनस नदी पसरली होती. 
ढग फुटून कोसळलेला वादळी पाऊस इतका मुसळ धार होता की ती दुथडी भरून, दोन्ही 
िकनाऱ्याचं्यावरून फेसाळून वहात होती पोहून जाण्याची तो तयारी करीत असताना त्याच्या कन्येवरील 
ेमाने मेटँबसला रोखले, कारण तो घेऊन जात असले या ेमाच्या ओझ्याला धोका पोहाचेल अशी त्याला 
आशकंा वाटली. त्वरेने त्याने त्येक संभा य मागार्चा कर्माने िवचार केला आिण जरी त्याच्या मनात संदेह 
होता तरी त्याने तात्काळ एक दृढ िनणर्य घेतला. सुदैवाने, गाठी असले या कठीण ओक लाकडाचा, 
अग्नीमधे पाणी चढिवलेला, यु ात वापरण्याचा एक बळकट भाला त्याच्या हातात होता. थम त्याने 
आप या कन्येला अरण्यातील बुचाच्या झाडाच्या गा यात आिण सालीत घ  गुंडाळले. नंतर त्याने ितला 
तोल राखण्याकिरता त्या भा याच्या दाडंीच्या मध्यावर बाधंले. आिण नंतर त्याने आप या बळकट उज या 
हातात भाला संभाळून धरला आिण आकाशाकडे पाहून आपला वर उंचावला. ‘वनात वास करणाऱ्या 
दयाळू कुमािरके, लँटोनाच्या कन्ये, मी वतः या मुलीचा िपता माझी वतःची ही कन्या तुझी सेिवका हणून 
तुला अपर्ण करीत आहे. जे ितने थमच धारण केले आहे ते तुझे श  हाती घेऊन, ती ितच्या शतर्ूंपासून 
पळून जात आहे आिण तुला शरणागत आहे. हे देवते, मी तुझी िवनवणी करतो, िजला मी आता वाऱ्याच्या 
झोताच्या अिनि ततेवर सोपवीत आहे ितचा तुझी हणून वीकार कर.’ तो बोलत असतानाच त्याने आपला 
हात मागे घेतला, आिण तो भाला िभरिभरत फेकला, पाणी गरजले आिण त्या फोफावत चालले या 
नदीवरून कँिमला त्या घ घावणाऱ्या भा यावरून अगितकपणे जलद झेपावत रािहली. शतर्ू मो ा संख्येने 
जवळ जवळ िभडत आलेले असतानाच मेटॅबसने वतःला नदीच्या धारेत लोटले. लवकरच नदीचे पातर् 
पार करण्यात यश वी होऊन त्याने आता डायनाला अपर्ण केलेली ती मुलगी बाधंलेला तो भाला मातीने 
लडबडले या गवतातून खेचून बाहेर काढला. 

 
‘कोणतीही नगरी मेटॅबसला आप या घरात िंकवा आप या िंभतींच्या आतही घ्यायला तयार 

न हती. आिण त्याची बेबदंवृ ी त्याला वचे्छेने दुसऱ्याच्या वाधीन होऊ देत नस यामुळे त्याने आपले सारे 
जीवन मढपाळाच्या संगतीत एकाकी पवर्तावर यतीत केले. इथे या रानटी वसतीतील घनदाट अरण्यात 
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त्याने आप या कन्येचे पोषण एका कळपातील दुभत्या घोडीच्या आचळानंी आिण वन्यपशूचंी आचळे ितच्या 
नाजूक ओठासंाठी िपळून त्याचं्या दुधावर केले. आिण जे हा या बािलकेने आप या वतःच्या कोव या 
पायाचं्या तळ याने आप या पाऊलखुणा थम उठिव या ते हा मेटॅबसने ितच्या हाती एक ती ण भाला 
िदला आिण ितच्या खां ावर ती ण बाण आिण धनु य लटकिवले. ितच्या कंुतलावर सुवणर्बधंाऐवजी िंकवा 
अवगुंठनीच्या लाबं पदराऐवजी एका वािघणीची सोललेली चामडी म तकावरून खाली पाठीवर रुळत 
होती. त्या बालवयातही ती आप या छो ा मऊ हाताने छोटे भाले फेकीत असे आिण आप या 
म तकाभोवती मऊ कातडी पट् ाची गोफण िफरवनू टर्ायमानचा एखादा करकोचा िंकवा एखादा शु  
हंस खाली पाडीत असे. अिखल इ रु कन नगरींतील बऱ्याच मातानंा ितला आप या पुतर्ाची वधू 
करण्याची आतुरता होती पण यथर्! कारण फक्त डायनातच ितला पूणर् आनंद ा त होत असे, आिण 
आप या श ावरील आिण कुणीही भगं न केले या आप या कौमायार्वरील आप या ेमाचे ितला सदोिदत 
भषूण वाटत होते. मला राहून राहून वाटते की ितने टर्ोजनानंा कधीच आ हान ायला नको होते, आिण ती 
कधीही अस या संघषार्त गुंतायला नको होती; कारण मग ती अजूनही माझी एक अनुयायी हणून रािहली 
असती, आिण अजूनही मला ि य रािहली असती.’ 

 
परंतु हे वनदेवते चल! िनयती देवता आता िनदर्यपणे ितच्यावर घाला घालीत अस याने तू 

आकाशाच्या उतरणीवरून तुझ्या मागार्ने खाली जा आिण िजथे अभदर् मृत्यसूूतक रौदर् रणकंदन चालले 
आहे, ितथे लँिटन भमूीला भेट दे. ही श े घेऊन जा आिण या भात्यातून माझ्या सूडाकिरता एक बाण काढ. 
ितच्या पावन देहाचा उपमदर् करून ितला िव  करणाऱ्या माणसाकडून त्याच्या रक्ताच्या रूपाने माझे मोल 
वसूल कर. मग तो कोणीही असो, टर्ोजन असो वा इटँिलअन असो. नंतर मी ितचा न लुटलेला, आिण ितची 
सवर् श े जागच्याजागी असलेला ितचा िवकल देह धुक्यात आच्छादून ितच्या समाधीकडे घेऊन जाईन, 
आिण ितच्या मातृभमूीत त्याला िव ातंी ा त करून देईन,’ असे डायना हणाली आिण का या वादळी 
वाऱ्यात झाकलेली ओिपस आकाशातील वातावरणातून अलगद खाली उतरली, आिण ती दुर्तगतीने जात 
असता ितच्या श ाचंा खणखणाट होत रािहला. 

 
त वर टर्ोजनाचें एक सैन्यदल नगरिंभतीजवळ आले; आिण त्याच माणे इदुर्िरआचे सेना मुख 

आिण तु यबळ तुक ात िवभागलेले सवर् घोडदलही आले. सवर् समरभमूीवर घोडे घमणाऱ्या टाचावंर 
डौलदारपणे दौडत होते आिण खेचले या लगामानंा िहसडे देत होते व िंखकाळत थयथय नाचत होते. 
रणके्षतर्ाच्या लाबंरंुद देशावर पोलादी भा याचें जणू पीक उभे रािहले होते आिण ती मदैाने उगारले या 
श ानंी झगमगत होती. परंतु मेसपॅस, लँिशअमचे अ दल, कोरास आिण त्याच्याबरोबर त्याचा भाऊ आिण 
कुमारी कॅिमलाच्या अ दलाची तुकडी त्यानंा मदैानावर गाठण्याकिरता त्याचं्या िवरु  कूच करीत होती. 
त्यानंी आपले उजव ेहात जोराने मागे खेचले होते, भा याचंी फाळे पुढे रोखली होती आिण त्याचंी ती ण 
टोके थरथरत होती. यो े पुढे कूच करीत होते, घोडे िंखकाळत होते, आिण एकच खळबळ माजत होती. 
पुढे येणारी होन्ही सैन्ये आता भा याचं्या फेकींच्या प यात थबकली. नंतर अचानक उठले या एकाच 
आरोळीबरोबर ती पुढे झेपावली आिण आप या घो ानंा ते यु -मदाने वडेे होईपयत पुढे दौडण्याचे 
ोत्साहन देत आिण दौडत असतानाच, त्यानंी सवर् बाजंूनी आकाश झाकळून जाईपयत दाट 
िहमखंडासंारखा भा याचंा वषार्व केला. टायरेनसने आिण कूर्र ॲकॉिन्टअसने आपले सेनाबळ एकतर् केले 
आिण भाले सरळ सरसावनू चाल केली. तेच थम धारातीथीर् पडले. ते पडताना झालेला आवाज चडं 
होता; कारण पर पर आघाताने त्यानंी आप या चतु पाद घो ाचें उर फोडले आिण उधळून टाकले; 
एखा ा वजर्ाघातासारखा िंकवा तोफखान्याने उडिवले या एखा ा अ ा माणे ॲकॉिन्टअस पुढे फेकला 
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गेला साफ आडवा झाला, आिण त्याने आपले ाण वातावरणात उधळले. सवर् सैन्याच्या रागंात घबराट 
िनमार्ण झाला आिण त्या िव कट या. लॅिटन मागे िफरले, त्यानंी आप या ढाली पाठीवर लटकाव या 
आिण आप या वतःच्या दलाचे नेतृत्व करीत असले या ॲिसलॅससह टर्ोजन त्याचंा पाठलाग करीत 
असताना ते नगरिंभतीकडे दौडू लागले. परंतु ते वशेीजवळ पोहोचले असतानाच त्यानंी आप या घो ाचं्या 
लविचक माना लगाम खेचून उलटीकडे वळिव या आिण पुन्हा एकदा आरोळी ठोकली. आिण आता टर्ोजन 
लगाम सैल सोडून पळाले आिण दूर माघारी गेले. महासागराला जे हा भरती ओहोटी येते ते हा ज्या माणे 
तो एकदा त्याच्या लाटानंी कपारींवर तुषाराचे फवारे उडवीत, दूर िकनाऱ्याकडे वाळू सवकष पुराने 
िभजवीत उंच िभरकावतो व िकनाऱ्याकडे सरसरत जातो तर पुनः वगेाने परतताना ओहोटीच्या ओढीत 
गडगडणारे गोटे बरोबर नेतो आिण पाणी उथळ होऊन मागे हटते आिण मागे कोरडा िकनारा राहतो 
त्या माणे त्याचं्या हालचाली होत्या. दोनदा इ रु कनानंी रुटुिलअनाचंी दाणादाण उडिवली आिण त्यानंा 
नगरिंभतीपयत मागे रेटले; आिण दोन वेळा त्यानंा मागे हटिवण्यात आले आिण त्यानंा भयाने खां ावरून 
मागे दृ ीके्षप करावे लागले आिण त्याचं्या पाठीचे रक्षण करण्याकिरता ढाली पाठीवर बाधंा या लाग या. 
परंतु ितसऱ्यावळेी जे हा ते झुंज देत िभडले ते हा त्याचं्या सवर् यु  आघा ावंर ते लढले व त्याचंी सैन्ये 
एकमेकामंध्ये दाट गुंतून पडली त्येक सैिनकाने आपला माणूस िनवडला; मरणाऱ्याचें िव हळणे वाढले; 
आिण ेते आिण श े रक्ताच्या डबक्यातं लोळत होती, आिण शवेटचे आचके देणारे घोडेही माणसाचं्या 
हत्याकाडंात िमसळले होते; आिण संगर्ाम अिधक िंहसक झाला. ऑिर्सलोकसने रेमुलसच्या घो ावर एक 
भाला फेकला, कारण त्याच्या वाराशी िभडायला तो बुजत होता; आिण त्याने ते पोलादाचे टोक त्या 
घो ाच्या कानाखाली रुतिवले. या आघाताने आिण जखमेच्या अस  वदेनेने िपसाट झाले या त्या 
घो ाने खूर आपटले आिण मागच्या पायावर उभे राहून त्याने पुढचे पाय हवते झाडले आिण आपली छाती 
फुगवली, आिण खोिगरातून उडाले या रेमुलसने धरणीवर लोळण घेतले, कॅिटलसने आयोलासला खाली 
लोळिवले आिण शौयार्ने, देहाने आिण श ानेही सामथ्यर्शाली असले या हिर्मिनअसचाही वध केला; त्याचे 
म तक अनावृ  होते व त्याचे केस सोनेरी होते; त्याचें खादें उघडे होते आिण त्याला जखमी होण्याचे भय 
न हते. कुठलाही ह ा झेलण्यासाठी त्याने पुढे केलेले शरीर असे मजबतू होते. पण  तरीही आता त्याच्या 
रंुद खां ाच्या थेट मध्यातून तो भाला  घुसला होता. आिण ितथेच थरथरत रािहला होता त्याने त्या बला  
माणसाला वेदनेने दुमडून टाकले. लाल काळे रक्त साडंत होते कारण लढण्याच्या ई यने ते पोलाही 
श ानंी मृत्य ूदेत होते आिण जखमानंी ा त होणाऱ्या वीरोिचत मरणाची ते आकाकं्षा करीत होते. 

 
एखा ा अमेझॉन माणे उ हािसत होऊन बाणाचा भाता लटकवनू कॅिमला या सवर् संहारातून 

दौडत होती. लढताना हालचालीचा मोकळेपणा िमळावा हणून एक तन ितने उघडा ठेवला होता. कधी 
ती आप या सवर् शक्ती एकवटून आप या टणक भा याचंा अखंड वषार्व करीत असे आिण कधी 
अिव ातंपणे आप या हाताने बळकट परशु चालवीत असे. ितच्या खां ापासून ितच्या सुवणर् धनु याचा 
डायना वापरीत असले या श ाचा, टणत्कार होत असे. आिण कधी ितला माघार घेणे भाग पडलेच तर 
परतताना मागे वधे घेण्याकिरता ती धनु य मागे वळवनू ती ण बाण सोडीत असे. ितच्याबरोबर ितच्या 
पसंतीच्या िनवडक सहचािरणी–कुमारी लॅिरना, ुला, आिण ॉन्झपरशु धारण केलेली टािपआ या 
होत्या. डायनाच्या सेिवकेने कॅिमलाने वतःच्या मानकरणी हणून, यु ात आिण शातंतेच्या कालात 
एकिन ठ अनुचािरका हणून िनवडले या त्या सवर् इटलीच्या कन्या होत्या. आप या वैभवशाली लढाऊ 
वषेात िहपॉिलटाच्या भोवती लढणाऱ्या, दौडताना थम डॉनच्या वाहावंर घो ाचं्या टापाचें ितध्वनी 
घुमिवणाऱ्या, थेर्सच्या ॲमेझॉन माणे, िंकवा आप या रथातून वीरवृ ीची पेन्थेिसिलआ जे हा यु ावरून 
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परत येते, आिण ितचे ी-सैिनक मो ाने, बेबंद, लढाऊ आरो या ठोकतात आिण त्याचं्या चन्दर्कोरीच्या 
आकाराच्या ढाली उंचावताना आनंिदत होतात त्या माणे त्या होत्या. 

 
हे कुर्  कुमािरके, तू तुझ्या भा याने थम आिण शवेटी कुणाला घो ावरून उडिवलेस? आिण 

िकती बलवान पुरुषानंा रणागंणावर मरणोन्मुख असे झोपिवलेस? थम ितच्यापुढे सामोऱ्या आले या 
क्लायिटअसचा ंपुतर् युिनअस याच्या उघ ा छातीत फरच्या लाकडाचा दाडंा असलेला भाला खुपसून ितने 
त्याला ठार केले. रक्ताच्या गुळण्या टाकीत तो खाली कोसळला, त्याने रक्ताने िभजलेली माती चावली, 
आिण ाण सोडताना तो त्या जखमेवर पडून तडफडत होता. नंतर ितने लायिरस आिण पॅगसॅसचा वध 
केला : धडपडले या घो ावरून मागे कोसळत असताना आिण त्याचे लगाम पुनः पकडण्याचा यत्न 
करीत असताना लायिरसला ितने मारले, आिण त्याच्या सहा यास धावनू आले या आिण आप या 
कोसळत्या िमतर्ाला सावरण्याकिरता िनश  हात पुढे करीत असताना पॅगसॅसचा ितने वध केला. दोघेही 
पुढे त डावर पडले. िहपोटॅसचा पुतर् असताना ॲमॅ टर्सलाही ितने त्याचं्यामागे पाठिवले आिण भाला 
फेकण्याकिरता पुढे वाकून दूर प यावर भालाफेक करीत ितने िटिरअस, हारपॅिलकस डेमो न आिण 
कर्ॉिमस याचंा पाठलाग केला. ितने िभरिभरवीत फेकले या त्येक भा याबरोबर एक ि िजअन यो ा 
खाली येत होता. थो ा अंतरावरून िशकारी ऑिर्नटस त्याला सराव नसलेली यु ातील श े धारण करून 
आप या आयािपिजअन घो ावरून दौडत होता. त्याने वीरवृ ी वीकार यावर एका बलैाचे सोलून 
काढलेले चामडे आपले रंुद खादें झाकण्याकिरता पाघंरले आिण डोक्याच्या रक्षणाकिरता जबडा वासलेले 
आिण िवचकलेले पाढंरे सुळे असलेले लाडंग्याचे िशर त्याने चढिवले होते, आिण श  हणून गर्ामजन 
वापरतात तसला िशकारी भाला त्याच्याजवळ होता, तो सैन्यदलातून जात असताना सवार्हून एका डोईने 
अिधक उंच िदसत होता. त्याच्या साथीदाराचंा धु वा उडवीत असता त्याच्या सुटकेचा मागर् तोडण्यास आिण 
त्याला भोकसण्यात कॅिमलाला फारसे यास पडले नाहीत; आिण त्याच्यावर उभे राहून अंतःकरणातील 
ेषाने ती त्याला हणाली, ‘इ रु कना, तू अरण्यात वन्यपशुचंा पाठलाग करीत आहेस अशी तुझी क पना 
होती काय? मग तुझी आिण तुझ्या साथीदाराचंी क पना चुकीची होती, हे िस  करणारा िदवस उगवला 
आहे; आिण एका ीच्या श ाने ते िस  केले जाईल, तरीही तुझ्या िपतराचं्या आत् याकंडे तू बरोबर घेऊन 
जाशील ती कीतीर् काही सामान्य असणार नाही. त्यक्ष कॅिमलाच्या भा याने वध झा याची ती कीतीर् 
असेल.’ 

 
त्या नंतर तात्काळ ितने जबर ताकदवान असले या दोन टर्ोजनाचंा, आिर्सलोकसचा आिण 

यिूटझचा वध केला. यिूटझची पाठ वळलेली होती, आिण ितने आपला भाला त्याचे उर ाण आिण 
िशर ाण याचं्यामध्ये रुतिवला, कारण दौडत असताना त्याची शु  मान ितला िदसली आिण त्याची ढाल 
त्याच्या डा या बाहूवरुन खाली लटकली होती. दीघर् वतुर्ळात ितचा पाठलाग करणाऱ्या ऑिर्सलोकसपुढून 
थम ती पळून गेली. नंतर लहान परीघाच्या फेऱ्यात पटकन वळून आिण त्याच्यामागे वाटोळे दौडून ितने 
त्याला चकिवले आिण िजचा पाठलाग होत होता तीच आता पाठलाग करू लागली. तो दयेची याचना 
करीत सारखा ओरडत असतानाच ितने खोिगरात उंच होऊन बळकट परशुचे घावा मागून घाव घालून 
त्याचे िचलखत आिण हाडे फोडली; त्या जखमानंी त्याचा चेहरा अजूनही उ ण असले या मेन्दूने माखला 
गेला. आता ितची गाठ अँपेनाईनवर रहाणाऱ्या ऑनसच्या शूर पुतर्ाशी पडली. ज वर दैव त्याला डावपेचाचा 
उपयोग करू देत असे तोवर तो काही साधारण िलगुिरअन ठरत न हता. ितच्या अचानक दशर्नाने घाबरून 
थबकून खडा रािहला. िकतीही दुर्तगतीने धावले तरी या झुंजीतून िनसटून जाता येणार नाही िंकवा 
त्याच्यावर चाल करून येणाऱ्या राजकन्येलाही दुसरीकडे वळिवता येणार नाही असे पाहून त्याने एक चतुर 
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डाव खेळण्याचे ठरिवले आिण तो ितच्याशी बोलू लागला : ‘एवढा तेज घोडा माडंीखाली अस यावर ी–
यो ा हणून िमरवण्यात भषूण ते कसले? पळून जाण्याचे तुझे साधन बाजूला ठेव; पायउतार होऊन, 
केवळ पायदळातील ं ाच्या डावपेचाचंाच अवलंब करून सपाट भमूीवर समोरासमोर माझ्याशी लढण्याचे 
धाडस दाखव. मग कुणाचा ामक गवर् ितच्यावर सवर्नाश ओढवनू आणणार ते तुला लगेच कळेल.’ तो असे 
हणाला आिण झ बणाऱ्या संतापाने खव ल कॅिमलाने आपला घोडा साथीदाराच्या वाधीन केला आिण 
िनभर्यपणे उभे राहून ितच्या शतर्ू माणेच हाती नग्न ख ग आिण साधी छोटी ढाल घेऊन ितने पिवतर्ा 
घेतला. हणून आपण आप या डावात यश वी झालो असे त्या तरूण िलगुिरअनला वाटले. क्षणाचीही 
िदरंगाई न करता त्याने मातर् धूम ठोकली, त्याने आप या चतु पाद घो ाचा लगाम खेचून त्याला वळिवले 
आिण लोखंडी टाचा त्याच्या पोटात रूतवनू त्याने त्याला चौखूर धावायला लावनू तो दूर पळून गेला. ‘मुखर् 
िलगुिरअना’ ती ओरडली, ‘िनबुर्  आिण उ ट अशा या तुझ्या का याने तुझी वतःचीच फसवणूक होत 
आहे. तू नेहमीच फस या होतास! परंतु या तुझ्या गावरान क्लृ त्याचंा तुला काही उपयोग होणार नाही. 
कारण तुझा धूतर्पणा तुला काही सुरिक्षतपणे घरी, तुझ्यासारखाच ठक असलेला तुझा बाप ऑनस याकडे 
नेणार नाही’ ितचे बोलणे संपण्यापूवीर्च ती एखा ा चमकणाऱ्या िवजेसारखी संपूणर् वगेाने पुढे धावली आिण 
त्या घो ाला मागे टाकून त्याच्या पुढे उभे ठाकून त्याचा लगाम ितने िहसकावनू घेतला, त्या िलगुिरअनशी 
सामना केला आिण ज्या सहजतेने एखादा पिवतर् ससाणा उंच कपारीवरून उंच उडून दूरवरच्या उंच 
ढगातील कबूतराला गाठतो त्याला धरतो, पकडतो आिण वकर्नख्यानंी त्याचे पोट फाडतो आिण रक्त 
आिण उपटलेली िपसे आकाशातून खाली तरंगत येतात, त्याच सहजतेने ितने त्या िलगुिरअनावर त्याचे 
ितर कृत रक्त साडूंन सूड घेतला. 

 
पण त्याच क्षणी उ ुंग ऑिल पसवर िंसहासनािधि त असले या देवाचं्या व मानवाच्या िपत्याने हे 

असले कमर् आप या ती ण डो यानंी पािहले. त्याने इ रु कन टार्कॉनला घोर यु ाकिरता चेतिवले, 
त्याला जणू आरणी लावनू त्वषेाने पुढे सरसावण्यास वृ  केले व त्याच्या िठकाणी कोप उत्प  केला. 
तद्नुसार ितथे सेनेच्या फळीची िपछेहाट होत होती ितथे त्या संहारामधे तो घोडा फेकीत चाल करून गेला. 
मन वळिवण्याच्या त्येक मागार्चा अवलंब करून त्याने आप या अ दलाच्या तुक ानंा आघाडीवर कूच 
करण्यास आिण त्येक माणसाला नावाने पुकारीत, आिण पराभतू झाले यानंा एकतर् करून पुनः एकदा 
झुंजण्यास वृ  केले : ‘इ रु कन हो,’ तो हणाला, “तु ही नेहमीसारखाच शळेपटपणा करीत आहात; 
पण तु हाला शरम वाटण्याइतकीसु ा कुवत उरली नाही काय? तु हाला भय कशाचे वाटते? तुमच्या 
काळजातला याडपणा इतक्या खालच्या न याच पातळीला पोहोचला आहे काय? केवळ एका बाईने 
तुमच्या या मो ा जमावाची दाणादाण उडवावी आिण तु हाला माग रेटून चौफेर उधळून लावाव ेना! मग 
आ ही ही ख गे कशाला धारण करतो आहोत? आपण जर ते वापरू शकत नाही तर हे भाले तरी कशाला 
हाती धरायचे? ेमाच्या हाकेला आिण रातर्ीच्या णय संकेतानंा साद देण्यात मातर् तु ही तत्पर असता! 
आिण हो! जे हा वकर् अलगुज तु हाला बॅ सच्या उत्सवाला बोलावते ते हा तु ही मेजावर माडंले या 
भरग  मेजवानीकडे आिण िठकिठकाणी माडंले या म ाच्या चषकाकंडे आधाशीपणे डोळे लावनू असता; 
खोटी असते ती केवळ तुमच्या भिव यदर् ाने चागंले शकून वतर्िवण्याची आिण चागंला ल  ाणी बळी 
देऊन एखा ा राजशाही उ ानात जमण्याचे तु हाला आमंतर्ण देण्याची! तु हाला खरा रस ितथे आहे, 
आिण तुमचा सवर् पुरुषाथर् त्यात गट होतो!’ अशा तऱ्हेने िनभीर्डपणे बोलून टार्कॉनने वतःचा जीव 
संकटात घालून घो ाला टाच देऊन िजथे घनघोर रणकंदन चालू होते ितथे आपला घोडा फेकला, आिण 
सरळ हेन्युलसवर बेदरकारपणे चाल करून त्याने त्याला त्याच्या घो ावरून खाली खेचले, त्याला 
आप या उज या काखोटीत पकडून वतःच्या छातीपुढे धरून खूप जोर करून तो आप या शतर्लूा घेऊन 
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गेला. आसमंतात एकच आरोळी उठली आिण त्येक लॅिटनाने मागे वळून पािहले. हेन्युलस आिण त्याची 
श े घेऊन टार्कॉन आगीच्या लोळासारखा त्या सखल भमूीवरून दौडत सुटला होता. नंतर त्याच्या 
शतर्चू्या भा याचे पोलादी टोक त्याने मोडले आिण एखादी िज हारी जखम करण्यासाठी उघडी पडलेली 
जागा तो चाचपू लागला. हेन्युलसने उलट ितकार केला आिण ताकदीला ताकद लावनू त्याचा हात 
आप या कंठापासून दूर ठेवण्याचा त्याने यत्न केला. ज्या माणे एखादा सोनेरी गरुड उंच मण करीत 
असताना त्याने पकडलेला सपर् पायानंी आवळून आिण नख्या रोवनू घेऊन जात असतो, आिण तो सपर् 
जखमी झाला असूनही वटेो यामंध्ये वळवळत असतो, आपले ताठ होत जाणारे मणके वर उचलतो आिण 
ताठ उभा राहतो, आिण त डाने अजूनही फुत्कार टाकीत रहातो, परंतु तो गरुड तरीही झगडत असले या 
त्या सपार्ला आप या बाकदार चोचीने टोचीत, छळीत असतो आिण सवर्काळ आपले पखं उंच हवते 
फडफडवीत असतो; त्याच माणे टॉरकॉन आपली िशकार िवजयोत्साहाने टायबटार्ईन सेनेतून घेऊन गेला. 
आप या नेत्याचे उदाहरण अनुसरून आिण त्याच्या यशाची बरोबरी करीत इ रु कनानंीही ह ा चढिवला. 

 
आिण आता िनयती ज्याच्यावर लवकरच आपला अिधकार गाजवणारं होती, तो आरन्स हाती 

भाला घेऊन, सावधानतेने कॅिमलावर सहजपणे घाव घालण्याची संधी शोधीत ितच्याभोवती दौडत रािहला. 
ती वगेाने दौडत असतानाही ितच्या हालचालीचे तो चतुर अंदाज करीत होता. ितच्या िपसाट झेपेत िजथे 
िजथे ती कुमािरका समराच्या ममर् थानी घुसत होती ितथे ितथे आरन्स ितच्या अिधक अिधक जवळ जाऊन, 
अबोलपणे ितच्या मागावर रहात होता; आिण िजथे ं ातून िवजयी होऊन िंकवा शतर्पुूढून माघार घेऊन ती 
परतत होती ितथे तो तरुण यो ा वगेाने आिण चाहूल लागू न देता आपला लगाम वळवीत होता. कधी इथे 
तर कधी ितथे, सतत तो ह ा करण्याकिरता संधी शोधीत होता; आिण थरथरणारा िनदर्य भाला हाती 
घेऊन सावधानतेने सारखे गोलगोल फेरे मारीत होता, त्याचवळेी िसिबलसला अपर्ण केलेला आिण पूवीर् 
त्याचा पुरोिहत असलेला, ि िजअन िचलखतात चमकणारा आिण दूर अंतरावरून ठळकपणे उठून 
िदसणारा क्लोिरअस आिण तो ज्याच्यावरून बराच वळे दौडत होता तो, ाँझचे तुकडे तुऱ्या माणे सुवणार्ने 
दाट एकतर् गुंफले या, पृ भागावर वापरावयाच्या आवरणाने रिक्षलेला, फेसाचे तुषार उडालेला त्याचा 
घोडा एकाएकी पुढे आला. तो खां ावर लटकवीत असले या त्याच्या सुवर्णाने मढिवले या लायिसअन 
धनु यातून ती ण केर्टन बाण सोडीत असताना त्याच्या चमकदार लाल आिण परकीय जाभं या रंगाच्या 
पोषाखात तो वतःही तेजाने उठून िदसत होता. तो एक भिव यदर् ा होता आिण त्याचे िशर ाण सुवणार्चे 
होते. आिण त्याच्या सळसळत्या घ ाचं्या तागाच्या केशरी व ाला लावलेला चाप लाल सुवणार्चा होता. 
आिण त्याच्या अंगरख्यावर आिण त्याने चढिवले या त्याच्या पोटऱ्यावरील पौवार्त्य चढावावंरही सुवणार्च्या 
धाग्याने भरतकाम केले होते. िशकारी वृ ी असले या त्या कुमािरकेची नजर दुसऱ्या कुणावरच न हती. 
टर्ॉयची श े एखा ा मंिदराच्या िंभतीवर समिर्पत भेट हणून लटकिवण्याची िंकवा िंजकले या 
सुवणार्लंकारात वतःला िमरिवण्याच्या मनीषेने ितने केवळ त्याचाच पाठलाग संपूणर् यु ाच्या पर पर 
झुंजणाऱ्या गदारोळात केला होता. ही लूट लुटण्याच्या ीसहज ती  लालसेने यु ाच्या आघा ामंधून ती 
बेिफकीरीने दौडत होती; त्याचवळेी शवेटी आरन्सने आपला क्षण साधला आिण कुणाच्या दृ ीस न पडता 
आपला भाला फेकला: वगार्ंपयत ाथर्ना पोचिवण्याकिरता आवाज उंचावनू तो हणाला : ‘ॲपोलो, 
सवर् े  भो, पिवतर् सोरॅक्टीच्या रक्षणकत्यार्, आ ही इ रु कनच्या पाईनका ाच्या राशीत अग्नी चेतवनू 
झगझगत्या िव तवावरून आमच्या सत्वशील वृ ीवरील आत्मिव ासाने दृढ पावले टाकीत दाट 
िनखाऱ्यामधून चालून तुझी इतर लोकाहून अिधक िन ापूवर्क आराधना करतो हे सवर्शिक्तमान िपत्या, 
आमची अ ित ा माझ्या श ानंी धुवनू िनघावी एवढेच माझे मागणे आहे मी कुमािरकेच्या श ाचं्या लुटीची 
ितच्या पराभवाच्या िवजयिचन्हाचंी, िंकवा दुसऱ्या कुठ याही लुटीची अपेक्षा करीत नाही; माझ्या शौयार्च्या 
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अन्य कृत्यातून मी ती कीतीर् िमळवीन; आिण जर माझ्या हातून झाले या जखमेने ही दुःसह चिंडका–हा 
दुधर्र शाप–पडली तर खरोखर कुठलीही कीतीर् िमळिव यािशवायच मी माझ्या िपतृभमुीला आनंदाने परत 
जाईन. फीबसने त्याची ाथर्ना ऐकली, आिण त्याच्या ाथर्नेतील एका भागाला मान्यता ायचे त्याने 
ठरिवले, परंतु उरलेले श द त्याने वहात्या वाऱ्यावर सोडून िदले. अचानक मृत्यचूी नामु की कॅिमलाच्या 
वा ाला त्याच्या हातून यावी ही ाथर्ना त्याने मान्य केली; परंतु त्याच्या गव त भमूीने तो परतलेला 
पहावा हे मातर् त्याने मान्य केले नाही. आिण सोसा ाने ते श द दिक्षण झंझावातात दूरवर उधळून गेले, 
हणून नंतर त्याच्या हाताने फेकलेला भाला हवतूेन िभरिभरत गेला; आिण त्येक हॉि कअन भयंकर 
एकागर्तेने आप या राजकुमारीकडे वळला आिण सवर् नजरा ितच्यावर ि थर झा या. परंतु तो भाला 
आकाशातून झेपावनू येत असताना त्याच्या िसत्काराचे, त्या भा याच्या टोकाने ितच्या उघ ा वक्षाखालील 
आप या ल याचा वधे करीपयर्न्त, ितला भान न हते. कुमािरकेचे रक्त ाशन करीत तो खोलवर घुसलेला 
भाला ितथेच रूतून रािहला. भयभीत होऊन ितच्या साथीदार त्विरत ितच्या भोवती जम या, आिण त्यानंी 
त्याचं्या कोसळत असले या वािमनीला सावरले, भयिभि त आनंदाने सवार्हून अिधक िवचिलत झाले या 
आरन्सने पलायन केले. आप या भा यावर आता तो अिधक अवलंबनू राहाण्यास धजत न हता, िंकवा त्या 
कुमािरकेच्या श ानंाही त ड देऊ शकत न हता एखा ा मढपाळाला िंकवा मो ा बलैाला ठार के यानंतर 
लाडंगा ज्या माणे एखादे भयंकर श  पाठीवर येण्यापूवीर्च त्याच्या अिवचारी कृत्याच्या खर जािणवनेे, 
लपण्याकिरता ताबडतोब उंच दुगर्म पवर्तराजीत जातो, अरण्याकडे धावताना तो आपले शपूेट सैल सोडून 
पायामधे घालतो व ते थरथर कापत त्याच्या पोटावर आपटत राहाते, त्या लाडंग्या माणेच ग धळून गेलेला 
आरन्स सश  सैिनकात िमसळून, केवळ पळून जाण्याचीच मनीषा धरून दृ ीपथातून िनघून गेला. 
आस मरण असलेली कॅिमला तो भाला बाहेर ओढू लागली परंतु ते पोलादाचे टोक बरग ापंयत घुसून 
हाडामधील खोल जखमेत घ  रूतून बसले होते. मो ा माणावर रक्त ाव झाला आिण ती जिमनीवर 
कोसळली. ितचे डोळे िथजले, आिण मृत्यचू्या छायेत पापण्या िमटू लाग या. ितच्या मुखावरील पूवीर्ची 
गुलाबी कातंी मावळली आिण शवेटच्या िन ासाबरोबर, ितच्याच वयाची, ितची सवार्हून अिधक एकिन  
साथीदार आिण ितच्या सवर् सुखदुःखातही ितची सहभागी, व एकमेव िव ास थान असलेली ॲ ा िहला 
उ ेशनू ती हे श द बोलली, “ॲ ा, माझ्या भिगनी इथे माझे सवर् यत्न संपले. ही परम यातनाकारी जखम 
माझा घात करीत आहे, माझ्या भोवतीचे जग पुसट होत आहे आिण अंधारत आहे. तू तुझी सुटका करुन घे. 
आिण वतः टनर्सला हा माझा शवेटचा संदेश सागं. हणावे यु ात पुढे सरसावनू ये व टर्ोजनानंा नगरी 
पासून हुसकावनू लाव. आिण आता मला िनरोप दे.” ती बोलत असतानाच लगाम ितच्या हातातून पडला, 
आिण असहा य शिक्तहीन होऊन ती धरणीवर कोसळू लागली. ितची काया थंड पडली होती आिण ितचे 
ाण सवर्गातर्ातूंन हळूहळू मुक्त होत होते. ितने आपली िन ाणमान आिण मृत्यनेू पराभतू केलेले म तक 
खाली टेकले, आिण ितच्या श ानंी ितचा त्याग केला. हंुदके देत कडवटपणे ितचा आत्मा छायािव ात 
िनघून गेला. ितच्या मृत्यनेू उठलेला, सुवणर् भा असले या तारकायुक्त आकाशाला भेदणारा आकर्ोश 
दारुण होता. कॅिमला धरणीवर कोसळताच समर अिधक खर झाला आिण सवर् टर्ोजन सेना, इ रु कन 
मुख आिण इ हॅन्डरचे आकिडअन दल यानंी एकजुटीने ह ा चढिवला. 

 
दर यान डायनाची ारपािलका ओिपस बराच वळे उंच पवर्तिशखरावर आप या िनयोिजत जागी 

होती आिण िनलपपणे ती यु ाची पहाणी करीत होती. दूर गदारोळात यु िपसाट योध् ामंध्ये कॅिमलावर 
झालेला मृत्यचूा दारुण आघात पाहून ितने एक िन ास सोडला: आिण अगदी खोल अंतःकरणामधून ितचा 
शोक श दरुपाने कट झाला : हे कुमािरके टर्ोजनानंा यु ात आ हान करण्याच्या यत्नाब ल फार कठीण 
आिण भारी परतफेड तुला करावी लागली. घोर वनाचं्या एकातंात तू डायनाची आराधना केलीस, आिण 
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आमचे सादिचन्ह असलेला भाता खां ावरून लटकिवलास पण त्याचा तुला काही उपयोग झाला नाही. 
तरीही तुझ्या देवरा ीने मृत्यचू्या अंितम क्षणी तुला अनादिरत ठेवले नाही. भलूोकावरील अिखल रा टर्ातून 
तुझे िनयार्ण कीतीर् ा त के यािवना राहणार नाही; आिण ‘नंतर ज्याचा सूड घेतला गेला नाही असा’ असा 
मृत्य ूआ याचा अपमान तुला सहन करावा लागणार नाही. कारण ज्याने तुझा देह, या क्षताने  केला तो 
कुणीही असला तरी मरण पत्करून त्याला तुझ्या मृत्यचेू मोल ाव ेलागेल. आिण ती त्याला योग्य अशीच 
िशक्षा होईल. त्या उ ुंग पवर्ताच्या पायथ्याशी मातीचा एक मोठा ढीग होता. ती ाचीन लॉरेन्टाईन राजा 
डिर्स सची समाधी होती; ती मातीची रास रचून बाधंलेली होती, आिण सदापणीर् ओकवृक्षाच्या छायेचा 
ितला आडोसा होता. त्या समाधीजवळ ती देवता त्विरत आली आिण ितच्या समथर् गितमान चालीत  
स दयर् होते. ितथे ती तात्काल ठाम उभी रािहली आिण त्या िढगाच्या उंचव ावरून ितने आरन्सकडे 
पािहले. त्याच्या चमकत्य श ात त्याला ितथे गवार्ने फुगलेला पाहून ती त्याला हणाली : ‘जणू काही 
िनघून जाण्याकिरता तू असा मागे का वळला आहेस? तुझी पावले इकडे वळव. इकडे ये, –मरण्याकिरता, 
आिण कॅिमलाच्या मृत्यचूी योग्य परतफेड वीकारण्यकिरता, परंतु तुझ्यासारख्या अधमाचा अंत वतः 
डायनाच्या श ानंी हावा हा िवचारच अस  आहे!’ असे हणून त्या थेर्िशअन देवतेने ितच्या सुवणार्च्या 
भात्यातून एक िपसे लावलेला बाण घेतला. अचूक वेध घेऊन ितने धनु य वाकिवले. ितने त्या धनु याची 
बाकदार टोके जवळ जवळ पर परानंा पशर् करीपयत त्यंचा खेचली आिण दोन्ही हातानंी सारखा जोर 
लावीत डा या हाताने बाणाच्या पोलादी फाळाला पशर् केला आिण उज या हाताने त्यंचा ितच्या वक्षाला 
घ  िभडवली. आिण नंतर त्याच, एकाच क्षणी, तो बाण िभरिभरत येत असताना वाऱ्याच्या झोताचा आवाज 
आरन्सच्या कानी आला, आिण तो बाण त्याच्या आत घ  रुतून बसला. त्याच्या साथीदारानंी त्याची काहीच 
पवार् केली नाही; त्या दुलर् िक्षत िठकाणी भमूीवरील धुळीत तो शवेटचे िव हळत असता, आिण ासातून ाण 
सोडीत असता, त्याला सोडून ते गेले. ओिपस आप या पखंानंी उडत ऑिल पसला परतली. 

 
आप या वािमनीच्या मृत्यनंूतर थम पलायन केले ते ितच्या वतःच्या हलकी श े धारण केले या 

अ दलाने. पार िव कळीत होऊन रुटुिलअनही पळाले. आिण सामथ्यर्शाली ॲिटनासही पळाला; आप या 
तुक ापंासून अलग झाले या सेनािधकाऱ्यानंी व आपले नेते गमावले या सेनादलाने मागे िफरून आिण 
वगेाने तटिंभतीकडे दौडून सुरिक्षत आसरा शोधला. हाती श े परजीत बरोबर साक्षात मृत्य ू घेऊन, 
बेफामपणे त्याचंा अगदी जवळून पाठलाग करणाऱ्या टर्ोजनानंा आप या अ ानंी रोखण्याची िंकवा 
त्याचं्यािवरु  खडे राहण्याची ताकद कुणातच न हती. त्याऐवजी त्यानंी त्यचा िढ या पडलेली धनु ये 
आप या गळले या खां ावंर लटकिवली; घो ाचं्या चार खुराचं्या तडाख्याखाली धरणी हादरली आिण 
उखडून गेली. का या ढगाचं्या गदारोळात धुळीचे लोट नगरिंभतींकडे आले. टेहेळणी बुरजावर माता 
उ या रािह या व त्यानंी त्याचं्या वक्षावंर मु ीचे आघात केले, आिण त्याचंा बायकी आकर्ोश आकाशीच्या 
तारकापंयत उंचावला, खु या वशेीतून जे पिहले परािजत पळत आत घुसले त्याचं्यापाठोपाठ 
पळपु ाचं्यात िमसळून शतर्सेूनेचा ल ढा आत घुसला; ते पळपुटे आपला दीनवाणा अंत आता टाळू शकत 
न हते; कारण त्याचं्या वतःच्या वशेीत, त्याचं्या वतःच्या नगरिंभतीच्या आत आिण त्याचं्या वतःच्या 
इमारतींचा आसरा भोवताली असतानाही ते भोकसले गेले आिण त्यानंी ाण सोडले. काही आतून बचाव 
करणाऱ्यानंी नंतर वशेी बद के या. आप या िमतर्ानंा आत येण्याचा मागर् खुला ठेवण्याचे िंकवा ते िवनवण्या 
करीत असताही त्यानंा नगरिंभतींच्या आत घेण्याचे धैयर् त्यानंा झाले नाही, आिण मग ज्यानंी वशेाच्या 
मागार्वर सश  संरक्षण फळी राखली िंकवा ज्यानंी पळता पळता आपणहूनच शतर्चू्या श ावंर वतःला 
लोटून िदले, –त्या सवार्ंचा त्याचंा अत्यंत केिवलवाण्या रीतीने संहार झाला. त्याचं्या वतःच्या आकर्ोश 
करणाऱ्या मातािपत्याचं्या डो यादेंखत जे बाहेर क डले गेले होते त्याचं्यापैकी काही दाणादाणीच्या 
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गदारोळात खंदकात त डघशी लोटले गेले; बाकी इतरानंी लगाम सैल सोडले, आिण घो ानंा टाच 
मारून पुढे सरसावताना, त्यानंी त्याना अिवचलपणे अटकाव करणाऱ्या वशेीच्या दाराचं्या िबजागऱ्याचं्या 
खाबंावर आंधळेपणे धडका घेत या. मातृभमूीवरील खऱ्या ेमाने ेिरत झाले या आिण कॅिमलाने घालून 
िदलेले उदाहरण पािह यावर ितचे अनुकरण करण्याचा उत्साह असले या नगरिंभतीवरील मातानंीही 
बावरले या अधीरतेने वतःच्या हातानंी श े फेकली; मातर् पोलादाऐवजी त्यानंी कठीण ओकची दाडंकी 
आिण आगीत जाळून ती ण टोके केले या मेढी फेक या. समराच्या आघाडीवर मरेपयत िंभतीचे रक्षण 
करण्याकिरता त्या पेट या होत्या. 

 
त वर अरण्यात टनर्सला तो कटु संदेश िमळाला आिण त्याने त्याची िवचारशक्ती गर्ासली; कारण 

ॲ ाने त्या तरुण राजपुतर्ाला अत्यंत क ी करणारे, हॉि कअन फळी न  झा याचे, कॅिमलाचा वध 
झा याचे, शतर्नेू सवार्ची झंझावाती िवजयाने दाणादाण उडिव याचे, शतर्ू नगराकडे महाभयंकर ह ा 
चढिवण्याकिरता दौडत अस याचे, आिण नगरिंभतीपयत सवर्तर् घबराट उडा याचे व िनकराच्या 
आणीबाणीचे वृ  आता आणले होते. ज्युिपटरची कूर्र आिण अिनवायर् आ ा क्षु ध मनाने वीकारून तो ज्या 
पवर्तावर थाबंला होता ितथून तो खाली उतरला आिण त्याने घनदाट वनराई असलेली उतरण मागे 
टाकली. तो दृ ीपथातून थोडा पुढे जाऊन सखल भमूीवर पोहोचला न पोहोचला तोच टर्ोजन मुख 
इनीआसने त्या रक्षण नसले या िंखडीत वशे केला, पवर्त िशखर ओलाडंले आिण तो वनछायेतून बाहेर 
पडला. अशा तऱ्हेने दोन्हीही सेनािधपती आप या सवर् सेनेसह आिण पर परापंासून अगदी थो ा 
अंतरावरून अत्यंत त्वरेन नगरिंभतीकडे िनघाले. धुळीचे लोट उठले या रणके्षतर्ातून इनीआसने समोर पुढे 
पािहले ते हा त्याला लॉरेन्टाईन सेना िदसली, आिण त्याचवळेी पुढे येणाऱ्या पावलाचें आवाज आिण 
घो ाचें फुरफुरणे ऐकून टनर्सने ह ा करण्यास एकदम िस  असले या इनीआसचे अि तत्व जाणले. 
िदवस अ तंगत होत असताना रातर् पुनः परत आणीत लाल सूयर् जर त्यावळेी आप या थकले या घो ानंा 
पेनच्या सागरात नान घालीत नसता तर त्याचवळेी ते संघषार्त िभडले असते आिण यु ाच्या कसोटीस 
त ड देण्यास स  झाले असते. हणून त्या सैन्यानंी नगरीच्या समोरच तळ ठोकला आिण आप या 
संरक्षणाकिरता त्यानंी मेढेकोट उभे केले. 
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सगर् बारावा 
 

िनणर्य – टनर्सचा मृत्यु 
 
मासर्च्या ेषामुळे हत भ झाले या लॅिटनामंधे आता सामथ्यर् उरले नाही, आिण त्येक नजर 

त्याला एक ाला वगेळा काढून त्याने वचे्छेने िदलेले आ ासान आता पाळावे अशी मागणी करीत आहे हे 
टनर्सला िदसत होते. त्याचे काळीज घोर यु ाच्या आकाकें्षने धडधडत होते, आिण िजला चेतिवण्याची 
आव यकता न हती अशा दुराराध्य ज्वालेने तो पेटला होता. ज्या माणे आि केच्या अरण्यात िशकाऱ्यानंी 
छातीत भयंकर जखमी केलेला िवकर्ाळ िंसह िनवार्णीची झुंज देतो आिण मो ा आनंदाने आपली दाट 
केसाळ आयाळ मानेवर उडिवतो, मागावर असले या िशकाऱ्याने उरात रूतिवलेला भाला िनभर्यपणे मोडून 
टाकतो, रक्ताळलेला जबडा उघडतो आिण गजर्ना करतो, तसाच टनर्सचा कर्ोधायमान आवशे होता आिण 
त्याचा दुरागर्ही त्वषे तसाच उफाळला. उ ाम वृ ीने तो राजाशी बोलू लागला : ‘मी, टनर्स, कोणताही 
अडथळा िनमार्ण करीत नाही. इनीआसच पाठपुरावा करणाऱ्या याडानंा त्याचें आ हान माघारी घेण्याचे 
िंकवा आप या संधीचा भगं करण्याचेही कारण नाही. मी झुंजण्याकिरता जातो. आमचे मुख हणून 
महाराज, या य ाची आयुधे आणा आिण श संधीच्या अटी मुकर्र करा. लॅिटनहो, तु ही बसून पाहत 
असतानाच या उ म बाहूने मी त्या पळपु ा आिशआई डाडर्नला पाताळात टाटर्रसमधे पाठवीन, आिण 
माझ्या ख गाने मी एकटा आप याला िचकटलेली अ ित ा झुगारुन देईन, िंकवा मग परािजत हणून 
आपण त्याच्या आधीन होऊ आिण त्याची वधू हणून लॅि हिनआ त्याच्याकडे जाऊ ा.’ 

 
आप या भावनावंर काबू करून लॅिटनसन टनर्सला उ र िदले : ‘हे अि तीय वीरवृ ी असले या 

तरुण राजपुतर्ा, तुझ्या झंझावाती शौयार्ने तू िजतक्या अिधक कषार्ने तुझी े ता िस  करतोस िततक्याच 
न्याय बु ीने मलाही िवचारपूवर्क स ा घेतला पािहजे आिण त्येक धोक्याचा काळजीपूवर्क अंदज घेतला 
पािहजे. तुझा िपता डाँनस याचे राज्य तुझ्याकडे आलेले आहेच. त्या िशवाय तू वतःच्या उ म बाहुबलाने 
िंजकलेली अनेक नगरे तुझ्या आिधपत्याखाली आहेतच. आिण िशवाय माझ्याजवळ, लॅिटनसजवळ, सुवणर् 
आहे आिण मी वृ ीने उदार आहे. लॅिशअम आिण लॉरेन्टाईन भमूीत उ  कुलातील दुसऱ्या अिववािहत 
युवती आहेत, तर मग मला प पणे बोलू दे आिण हे िवचार यक्त करणे अि य असले तरी ते मला तुला 
सागंू दे, आिण तूही माझा उ ेश मनापासून समजून घे. अधमर्कृत्य के यािशवाय माझ्या कन्येचा िववाह मी 
ितला पूवीर् मागणी घातले या कोणत्याही वराशी करू शकत नाही; त्येक मानवी आिण दैवी 
भिव यभािषतानंी या िवषयी मला पूवर्सूचना िदली आहे. तरीही माझे तुझ्यावरील ेम, आपले नात्याचे संबधं 
आिण माझ्या रा ीचे दुःख आिण अ ू याचंा माझ्यावर भाव पडून मी सवर् िवरोध मोडून काढले. वाग्द  
वधू मी ितच्या िनयोिजत वरापासून िहरावली आिण दु पणे रणात वशे केला. ते हापासून समरातील 
आप ीनी माझा कसा पाठपुरावा केला आहे हे. टनर्स तू वतः पाहतो आहेसच, आिण इतर सवार्हून तुला 
वतः िकती घोर यातनातूंन जाव ेलागले हे तुला ात आहेच. दोन मो ा यु ात परािजत झा यामुळे 
इटलीच्या भिवत याची कसलीही आशा आपण आता आप या नगरीतही बाळगू शकत नाही. टायबरचा 
वाह आप या रक्ताने अजूनही उ ण आहे आिण आपली िव तृत मदैाने आप या वकीयाचं्या अ थीनी 
पाढंरी झाली आहेत, याच िवषयाकडे पुनः पुनः वळण्याचे मला काही योजन आहे का? आिण माझा हेतू 
बदलत राहण्याइतका मी वेडा आहे का? मृत्यनेू टनर्सला थमच दूर केले असते तर िमतर् हणून टर्ोजनाचंा 
मी उत्सुकतेने वीकार केला असता, मग त्या ऐवजी टनर्स अजून सुरिक्षत आहे तोवर मी या सवर् संघषार्चा 
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शवेट का करीत नाही? तुझे वतःचे भाऊबदं रुटुिलअन काय हणतील आिण खरोखर अिखल इटलीचा 
िनणर्य काय असेल–जर केवळ माझ्या कन्येशी िववाह करून माझ्या कुलाशी संबधं थािपत करण्याचा तू 
यत्न केलास हणून मी तुला मृत्यमुूखी लोटले असे िस  झाले तर? दैव करो आिण माझे भय खोटे ठरो! 
यु ातील योगायोगाचं्या लहरीपणाचा िवचार कर. तुझ्या दूर देशातील घरी, आिर्डआत, दूर असले या 
आप या पुतर्ाची िंचता करणाऱ्या तुझ्या वृ  िपत्यावर दया कर.” 

 
परंतु टनर्सचा त्वषेयुक्त िनधार्र या श दानंी रतीमातर्ही ढळू शकला नाही. त्याचा भावनावगे 

अिधकच ती  झाला. उपाययोजनेने िवकार कमी होण्याऐवजी तो अिधकच बळावला. ज्या क्षणी क्षु ध 
मनावर तो ताबा िमळव ूशकला त्या क्षणी त्याने बोलायला सुरवात केली, “महाराज, माझ्याकिरता मी 
तु हाला ाथर्ना करतो की, माझ्यािवषयी तु हाला जी िंचता वाटते ती सोडून ा, आिण पुरुषाथार्किरता 
मला मृत्यशूी सौदा करू ा. माझा बाहू दुसऱ्या कोणत्याही माणसासारखाच कणखर पोलादी अ ाचंा 
उ म वषार्व करू शकतो; आिण मी जे हा हार करून जखम करतो ते हा रक्ताचा पूर इतरापेंक्षा काही 
कमी माणात वहात नाही. त्याचे पलायन झाकण्याकिरता त्याची देवता माता आता त्याच्या समीप खिचत 
असणार नाही. ही फसवणूक ीस शोभणारीच आहे; आिण त्याने अंधाराच्या छायातं लपण्याचा यत्न 
केला तरी तो यथर् ठरणार आहे.” 

 
परंतु यु ाच्या पुन्हा उ या रािहले या संकटाने रा ी भयभीत झाली आिण ती रडू लागली. जणू 

काही ती आता मरणार आहे अशा आवशेाने ितने आप या कन्येच्या त्वषेाने पेटले या ि यकराला िमठी 
घातली : ‘टनर्स, या अ ूंची शपथ घालून, तुझ्या अंतःकरणावर अजूनही असर करणाऱ्या 
आमातािवषयीच्या तुझ्या भावनेची शपथ घालून मी तुला िवनिवते! आता तूच केवळ माझे एक आशा थान 
आहेस; माझ्या वृ ापकाळातील दुःखात तूच कवळ माझा आसरा आहेस! लँिटनसची सवर् स ा आिण 
ित ा तुझ्यावरच अवलंबून आहे; कारण आमचे सवर् घराणे डळमळते आहे व तुझ्या आधारावर कसेबसे 
सावरून रािहले आहे मी केवळ एकच याचना करते; टर्ोजनाशंी िनकट िभडून लढणे टाळ. तू योजीत 
असले या यु ात जी दैवगती तुझी ितक्षा करीत आहे तीच दैवगती टनर्स, माझ्याही वा ाला येणार आहे. 
त्यात तुझा अंत झाला तर मीसु ा या ितर कृत सूयर् काशाला सोडून जाईन. कारण बदंीवान होऊन 
इनीआस माझा जामात झालेला पाहण्यास मी कधीही िजवतं राहू शकणार नाही. 

 
लॅि हिनआने आप या आईची िवनवणी ऐकली. ितच्या त त मुखावर तात्काल पसरले या दाट 

लािल याने आरक्त आिण भाविववश झाले या गालावंरून अ ूंचे ओघळ वाहू लागले; ज्या माणे एखादा 
कलाकार िहन्दु तानी ह तीदंतावर रक्तासारखा लाल रंग देतो, िंकवा शु  िललीपु पात िमसळले या 
असख्य गुलाबपु पाचंा रंग त्याचं्या शु  रंगावर पराविर्तत होतो तसे रंग त्या कुमारीच्या वदनावर िदसत 
होते. ेमाितशयाने टनर्सने आपले नयन ितच्यावर ि थर केले, आिण श संगर्ामाची त्याची आकाकं्षा 
अिधकच ती  झाली. आमाताला त्याने िदलेले उ र पिरिमत होते : ‘महारा ी, अ ूंच्या या अशुभ शकुनाने 
मला मासर्च्या कूर्र संघषार्वर पाठव ूनका अशी मी आपली याचना करतो. मृत्य ू पुढे ढकलण्याचे वातंत्र्य 
टनर्सला नाही, इडमॉन आता तू माझा दूत हो आिण माझे हे त्याला न रुचणारे श द त्या ि िजअन 
राज मुखाला सागं. हणाव े उ ा लाल चकर्ाचं्या रथातून संचार करणाऱ्या उषेचे आरक्त वदन थम 
आकाशात कट याबरोबर त्याने टर्ोजनानंा रुटुिलअनािंवरु  रणागंणावर पाठव ूनये. परंतु टर्ोजन आिण 
रुटुिलअन श े िव ातं असायला हवीत, त्याच्या आिण माझ्या रक्तानेच आपण या यु ाचा िनणर्य 
लावायचा आहे. त्या समरागंणावरच लॅि हिनआचे पाणीगर्हण हायचे आहे.’ 
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हे श द बोलून तो तात्काळ ासादाच्या अंतभार्गात िनघून गेला. त्याने त्याच्या घो ानंा 
आणण्याची आ ा केली आिण त्याचंा अधीर अवखळपणा तो आनंदाने पाहत रािहला. हे अिभमान 
वाटण्यासारखे घोडे साक्षात ओिरिंथआने िप यू नसला िदलेले होते. कारण त्याचंी तेज वी शु ता िहमाहून 
वरचढ होती आिण गतीत ते वाऱ्यालाही मागे टाकीत असत. त्याचं्या जवळच त्याचें चपळ सारथी त्यानंा 
उ ेिजत करण्याकिरता त्याचं्या छातीवर हाताच्या ओंजळीने थोपटीत आिण त्याचं्या मानेभोवती पडलेली 
आयाळ िंवचरीत उभे होते. नंतर टनर्सने सुवणर् आिण िफक्या सुवणर्रंगी ाँझने जड झालेले उर ाण 
खां ावंरून चढिवले, त्याने आपले ख ग आिण ढाल ठीक बसिवली. आिण आपले लाल िपसाचंा तुरा 
असलेले िशर ाण धारण केले. अग्नीशक्ती ह कनने वतः ते ख ग टनर्सचा िपता डॉनस याच्याकिरता 
घडिवले होते, आिण ते शु -त त असतानाच टीक्सच्या पाण्यात त्याला धार चढिवली होती. नंतर टनर्सने 
त्या महालाच्या मध्यावरील उंच तंभाला टेकलेला, ऑर कन ॲक्टॉरपासून िंजकून घेतलेला तयार 
असलेला बळकट भाला हाती घेतला. त्याने तो इतका गदगद हलिवला की तो थरथरला आिण टनर्स 
मो ाने हणाला. ‘आजवर माझ्या हाकेला कधीही नकार न िदले या माझ्या भा या, आता वळे आली 
आहे. एकदा शूर ॲक्टॉरने तुला धारण केले होते; आिण आता तू टनर्सच्या उज या हातात आहेस मला 
ि िजआच्या त्या अधर्-पुरुषाला धुळीत िमळव ू दे, आिण माझ्या सवर् शक्तीिनशी त्याचे उर ाण फोडून 
काढून त्याच्या िंचध्या मला करू दे. त्याचे सुगंधी वन पतीचे तेल लावलेले व िचम ानंी कुरळे केलेले केस 
मला मातीने माखू दे!’ ही बेताल अव था त्याच्या मनात संचारली. त्याच्या िभरिभरत्या डो यात ज्वाला 
चमकली. आिण अंतरंगातील फुिं ग टाकणारा भयंकर दाह त्याच्या मुखावर कटला. एखा ा झुंज 
जंुपण्यापूवीर् डरकाळी फोडून भय िनमार्ण करणाऱ्या, आिण कुर्  होऊन िंशगे रोखून आप या धडकानंी 
वाऱ्याला आ हान करीत, एखा ा झाडाच्या खोडावर चढाईचे पिवतेर् घेत िंकवा त्यक्ष झुंजीपूवीर् वाळू 
उडवनू िकरकोळ ढोसण्या मारणाऱ्या बलैा माणे तो होता. 

 
दर यान, आता सुचिवण्यात आले या न या योजने माणे यु ाचा िनकाल लावण्याच्या शक्यतेमुळे 

इनीआस आनंिदत झाला होता. त्याच्या मातेने त्याच्याकिरता आणलेली श े धारण करून, त्यानेही टनर्स 
इतक्याच िन ूर मनोवृ ीने आप या शौयार्ला धार चढिवली आिण ती  संताप चेतिवला. आप या िमतर्ानंा 
आिण िंचताकर्ातं आिण उदास झाले या आयुलस िदलासा देत त्याने या घटनामंागे असले या 
िनयतीदेवतेच्या खेळीिवषयी त्यानंा समजावनू सािंगतले. नंतर त्याने आप या अिधकाऱ्यानंा आपला िनणर्य 
कळिवणारा व शातंता–संधीच्या अटी मुकर्र करणारा संदेश राजा लॅिटनसकडे घेऊन जाण्यािवषयी सूचना 
िद या. 

 
न या िदवसाच्या उषेने पवर्तिशखरावर आपली भा उधळण्यास नुकतीच सुरवात केली होती. 

आिण सूयार्च्या रथाचे घोडे नुकतेच खोल सागरातून वर येऊन आप या उध्वर्िदशसे केले या नािसकागर्ातून 
काशाचे िन ास टाकू लागले होते. टर्ोजन आिण रुटुिलअन सेनानींनी त्या बिल  नगरीच्या 
तटिंभतीजवळच यु ाचे रणके्षतर् मोजून घेतले होते, आिण त्याच्या मध्यावर दोन्ही पक्ष ज्या देवताचंी 
आराधना करीत असत त्याचं्या ीत्यथर् अग्नीकंुडे आिण तृणाच्छािदत वदेी माडूंन त्याची िस ता ते करीत 
होते; आिण लाबंलचक पूजाव े पिरधान केलेले व पिवतर् पूजा-प वाचं्या माळा म तकी धारण केलेले 
पुरोिहत अग्नी आिण जल आणण्यास सुरवात करीत होते. इटॅिलअन सेनादले खां ाला खादंा लावनू 
माणसानंी फुलले या वशेीतून िश तीत बाहेर पडली. दुसऱ्या बाजूने टर्ॉय आिण इ रुिरआचे सैन्य आप या 
वगेवगे या गणवषेात, जणू काही यु ाच्या भाषण ललकारीने त्याना रणागंणावर पुकारले असाव,े असे 
संपूणर् श िस  होऊन त्वरेने आले. आिण ऐटदार जाभं या आिण सोनेरी व ात आप या सह ावधी 
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सेनेमधून त्वरेने येणारे सेनािधकारी, ॲसरॅॅकस कुलातील नेि थअस, शूर ॲिसलॅस, आिण वतः 
ने च्युनचा पुतर् अ िशक्षक मेसपॅस हे होते. ठरािवक इशाऱ्याबरोबर सवर् आपआप या नेमले या जागेवर 
सरकले; त्यानंी आपले भाले जिमनीत रोवले, आिण त्याचं्यावर आप या ढाली टेकवनू ठेव या. नंतर 
मो ा उत्सुकतेने येणाऱ्या येणाऱ्या माता, िनःश  जनसमुदाय, दुबर्ल आिण वृ  याचंा आप या घरातून पूर 
लोटला, आिण ते मनोऱ्यावर आिण घराचं्या छपरावर जमले, िंकवा उंच वशेींवर उभे रािहले. 

 
त्याचवळेी, आता आ बान या नावाने ओळख या जाणाऱ्या, परंतु त्याकाळी अनािमक असले या व 

कसलीही ित ा िंकवा ख्याती नसले या टेकडीच्या उंच िशखरावरून जूनोने खाली पािहले; ितने ते 
समरागंण िनरखून पािहले. लॉरेन्टाईन आिण टर्ोजन सेना पािहली, आिण लॅिटनसची नगरीही पािहली. 
लगेच ती ितच्या माणेच देवता असले या टनर्सच्या बिहणीशी बोलली. ती जलाशय आिण रोरावणाऱ्या 
न ाचंी अिध ातर्ी देवता होती. िहरावले या कौमायार्ची भरपाई हणून वगार्चा राजा ज्युिपटर, यानेच हे 
पद ितला सोपवनू िदले होते. ‘न ाचें गवर् थान असले या आिण मला अंतःकरणापासून ि य असले या हे 
जलदेवते, लॅिशअममधील ज्या कुमािरकानंा दृढिन यी ज्युिपटरची िनः ेयस श यासोबत करणे भाग 
पडले होते त्या सवार्पेक्षा माझी तुझ्यावर अिधक कृपा आहे हे तुला माहीत आहेच, आिण मी तुला तुझ्या 
आकाशखंडातील तुझे थान मो ा आनंदाने िदले आहे. ज्युटनार्, तुला लवकरच भोगा या लागणाऱ्या 
दुःखाब ल मी तुला सागंते आहे; मातर् मला बोल लाव ूनकोस; कारण ज्या ज्या थळी दैवाने मला अनुमती 
िदली, लॅिशअमला िनयतीने यश िमळव ू िदले, त्या त्या िठकाणी मी टनर्सचे आिण तुझ्या तटबदंीयुक्त 
नगरीचे रक्षण केले आहे. परंतु आता तो तरुण राजपुतर् त्याच्या शतर्हूून दुबर्लतर दैवगतीच्या सहा याने 
यु ात गुंतला आहे हे मला िदसत आहे. तो िनयतीदेवताचंा व दु  शक्तींचे ाब य असलेला िदवस जवळ 
आला आहे. मी वतःच्या उघ ा डो यानी हा श संधी आिण ं  पाहू शकत नाही. परंतु तुझ्या भावाला 
जर काही अिधक भावी सहा य करण्याचे तुझ्या ठायी साहस असेल तर तू पुढे हो, कारण ते इ च आहे. 
कदािचत तु हा दुदवी बिहणभावाचं्या बाबतीत काही अिधक आशादायक घडेलही!’ ितचे बोलणे संपते तोच 
ज्युटनार्च्या नेतर्ातून अ ू वाहू लागले. आिण तीन वेळा व आणखी एकदा ितने आप या सुंदर वक्षावर 
ह त हार केला. ‘ही रडत बसण्याची वेळ नाही’ सटॅिर्नअन जून  हणाली, ‘त्वरा कर आिण तुला काही 
मागर् सापडला तर तुझ्या भावाला मृत्यपूासून िहरावनू घेऊन जा! नाही तर त्यानी घडवनू आणलेला हा 
श संधी उधळून लाव, आिण यु  पुनः भडकव. माझ्या अनुमतीनेच तू हे साहस करीत आहेस.’ या उ ेजन 
देणाऱ्या श दाबंरोबर ती ज्युटनार्ला िव िच , अिनि त आिण िदङ्मूढ अशा अव थेत सोडून गेली. 

 
त्याचें संभाषण चालू असतानाच राजे वतःच पुढे आले. आपला पूवर्ज जो सूयर् त्याचे तीक हणून 

वतःच्या तेज वी म तकाभोवती बारा सोनेरी िकरणाचंी भावळ धारण केले या लॅिटनस चार घो ाचं्या 
मो ा व चंड रथातून दौडत आला. टनर्स त्याच्यामागून दोन घो ाच्या रथातून आला. त्याच्या हातात 
दोन रंुद पात्याच्या भा याचें दाडें थरथरत होते. नंतर टर्ोजन छावणीवरून रोमन कुलाचा सं थापक 
सेना मुख इनीआस, ददी यमान तेजाने तळपत, आपली तारके माणे चमकणारी ढाल घेऊन वगार्त 
घडिवले या श ासंह आला. त्याच्या जवळूनच रोमन वैभवाची दुसरी आशा ॲ कॅिनअस आला. अितशु  
उ रीय व े पिरधान केले या पुरोिहताने एक राठ केस असले या वराहाचे िप ू आिण कधीही लोकर न 
कापलेली दोन वषार्ंची मढी आणली आिण ते बळी त्याने आधीच ज्विलत झाले या वदेीवर नेले. त्या 
राजपुतर्ानंी आपले डोळे उगवत्या सूयार्कडे वळिवले. मूठभर खारिवलेले पीठ अपर्ण केले. आप या श ानंी 
त्या पशूचं्या कपाळावर खूण केली आिण आप या चषकातून वदेीवर म ाची अध्य िदली. नंतर सत्यशील 
इनीआसने आपले ख ग अनावृ  केले आिण ाथर्ना केली, ‘हे सिवता, तू आता माझा साक्षी आहेस. आिण 
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हे इटलीच्या भमूी, मी तुला आवाहन करतो; कारण तुझ्याकिरताच आतापयतच्या भयंकर िद यातून तरून 
जाण्यास मला शक्ती देण्यात आली होती. आिण हे सवर् शिक्तमान िपत्या, तुझी, आिण तुझीही, हे 
सटॅिर्नअन रा ी, हे देवते,–आता शवेटी तरी आमच्यावर अिधक दयावतं हाल अशी मी आशा करतो. –मी 
तुमची ाथर्ना करतो; आिण हे िपत्या, त्येक यु ावर दैवी स ा असले या वैभवशाली मासर्, मी तुझी 
ाथर्ना करतो; आिण िनझर्र आिण सिरता, आिण उ  आकाश थ सवर् देवतानंो, आिण िन या सागरातील 
सवर् शक्तींनो मी साहा याथर् तु हाला आवाहन करतो. दैवयोगाने जर िवजय ी ऑसोिनअन टनर्सकडे 
वळली तर हे आता मान्य केले गेले आहे की परािजत जन इ हॅन्डरच्या नगरीला िनघून जातील. आयुलस 
या भमूीवरील आपला अिधकार सोडून देईल, आिण इनीआसची माणसे यानंतर के हाही पुन्हा यु  करणार 
नाहीत िंकवा पुन्हा सश  येऊन या राज्याला ख गाने धाक घालणार नाहीत. परंतु उलट पक्षी िवजयाने 
मासर्ची कृपा आमच्यावर आहे असे िस  केले, –आिण मला वाटते हेच अिधक संभवनीय आहे, आिण 
तसेच घडिवण्याचा देवाचंा हेतू असू दे–तर टर्ोजनाचें दा य इटॅिलअनानंी  कराव ेअशी मी कधीही आ ा 
देणार नाही, िंकवा मी वतःकिरता राज्यिधकाराची अपेक्षाही करणार नाही. या दोन वतंतर् रा टर्ानंा समान 
अटींवर िचरंतन संधी करू दे. मी आमचे टर्ोजन पूजािवधी आिण टर्ोजन देवताचंी ित ा करीन. परंतु 
आमच्या संयुक्त घराण्याचंा िपता हणून सवर् ल करीस ा आिण सवर् नागरी अिधकारवैभव लॅिटनसकडेच 
राहील. टर्ोजन माझ्याकिरता माझ्या वतःच्या तटबदंीब  नगराची रचना करतील, आिण लॅि हिनया या 
नगरीला आपले नाव देईल. 

 
इनीआस थम बोलला, आिण नंतर लँिटनस बोलला. आकाशाकडे पाहून आिण आपला उजवा 

हात आकाशाकडे पसरून त्याने ाथर्ना केली. ‘इनीआस, मीही पथृ्वी, सागर आिण तारकाचंी शपथ घेतो, 
लँटोनाच्या जु या मुलाचंी, दोन िशरे असले या जॅनसची, पाताल देवताचं्या सामथ्यार्ची, आिण दुराराध्य 
िडसच्या मंिदराचंी शपथ घेतो, ज्याचा वजर्ाघात हे त्येक संधीचे िश ामोतर्ब आहे त्या िपत्याने माझे वचन 
ऐकाव,े ‘मी या वदेीला पशर् करतो; माझे साथीदार हणून मी येथील सवर् देवतानंा आिण आप या समोर 
जळत असले या अग्नीला पाचारण करतो. दैवात काहीही असले तरी या इटॅिलअन ऐक्यसंधीचा भगं 
करणारा िदवस कधीही उगवणार नाही. पथृ्वीवर लयाचा गदारोळ उठला आिण ती लाटामंधे लोटली 
गेली, आकाशाची शकले होऊन ते नरकात िभरकावले गेले तरी ही कोणतीही शक्ती माझा िन य कधीही 
वाकव ूशकणार नाही. माझ्या या राजदंडाला” त्याच वळेी त्याच्या उज या हातात एक राजदंड होता– 
‘ज्या माणे आता िनि त कधीच पालवी फुटणार नाही िंकवा त्याच्या फां ाचंी कधी छाया पडणार नाहीं, 
त्या माणे, िततक्याच िनि तपणे माझा िन य अढळ राहील–कारण ज्यावळेेपासून त्याच्या वनातील 
िनवासातील, मूळ झाडाच्या खालच्या भागापासून तो कापला होता, त्याच्या फां ा आिण पालवी पात्याच्या 
धारेने खाली उतरली होती, आिण त्याची माता त्याला आता नाहीशी झाली होती, ते हापासूनच तो पणर्हीन 
आहे. पूवीर् तो एक वृक्ष होता परंतु आता कारािगरानंी त्याला सुबक ॉन्झमधे बसवनू सुशोिभत करून 
लँिशअमच्या पूवर्जानंा तो धारण करण्याकिरता िदला आहे.” 

 
सवर् सेनािधकाऱ्याचं्या समक्ष त्या श संधीला मान्यता देताना त्यानंी केलेली भाषणे अशी होती. 

नंतर त्यानंी त्या समिर्पत पिवतर् पशूनंा त्या अग्नीत िवधीपूवर्क बळी िदले; आिण ते पशू सन करीत 
असतानाच त्याचें अंतभार्ग ओरबाडून बाहेर काढले, आिण वदेींवर नैवे ाची ताटे भरभरून माडंली. 

 
पण इतके होऊनही रूटुिलअनानंा हे ं  बऱ्याच वळेापासून अन्या य वाटत होते. अनेक िवसंवादी 

भावनानंी त्याचंी अंतःकरणे िव  झाली होती परंतु आता त्या ित पध्यार्चे जवळून दर्शन घड यावर, 
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आिण त्याचें असमान सामथ्यर् लक्षात आ यावर ते अिधकच अ व थ झाले होते. जे हा यौवनाचा गुलाबी रंग 
िफका झाले या गालावर कोव या पुरूषत्वाची लव असलेला टनर्स िनःश दपणे पुढे आला आिण त्याने 
िवन  भावाने अधोवदन होऊन वदेींना वदंन केले ते हा त्याच्या दशर्नाने त्याचंी िंचता आणखी अिधकच 
वाढली. अशा तऱ्हेचे बोलणे लोकात पसरत आहे आिण जनसमुदायाच्या भावना अिनि त आिण चचंल होत 
आहेत असे त्याची बिहण ज्युटनार्–िहच्या लक्षात येताच ितने कॅमेसर्चे रूप धारण केले. कॅमेसचा जन्म उ  
पूवर्जाचं्या कुलात झाला होता; त्याच्या िपत्याच्या शौयार्ने त्याला सुकीतीर् ा त झाली होती, आिण तो वतः 
श िव ेत खूप पारंगत होता. कॅमेसर्च्या वषेात ज्युटनार्ने सेनेमधून संचार केला. काय हणायचे हे ितला 
पूणर् माहीत होते. वगेवगे या वदंनाचें पीकच ितने पसरिवले आिण ती हणाली, ‘रूटुिलअन हो, तुमचे 
झोकदार सैन्य वाचिवण्याकिरता एका माणसाचा जीव मृत्यचू्या धोक्यात घालण्याची तु हाला शरम नाही 
का वाटत? आपण संख्या आिण सामथ्यार्ने त्याचं्या बरोबरीचे नाही काय? हे पहा त्याचें सवर् सैन्य इथे 
तुमच्या पुढे आहे; हे टर्ोजन आिण आकिडअन आिण टनर्सशी वैर असले या, शकुनावंर अंध ा असले या 
इ रु कनाचें सेनादल आहे. आप यातला त्येक एक आड एक माणूस जरी त्यानंा िभडला तरी त्या 
त्येकाला ित पधीर् िमळणे कठीण जाईल. टनर्स तर िनि तच आता ज्या देवताचं्या वदेीवर आपले जीिवत 
समिर्पत करीत आहे त्या देवतां त मो ा सन्मानाने आरूढ होणार आहे, आिण त्याचंी कीतीर् माणसाचं्या 
ओठावंर िचरंतन नादंणार आहे परंतु आपण, जे आज थंडपणे आप या रणागंणावर बसले आहोत ते मातर् 
आप या गृहभमूीला मुकणार आहोत आिण उ ाम धन्याचें वािमत्व मानण्यास भाग पाडले जाणार आहोत.”   

 
ज्युटनार् असे हणाली, आिण ितच्या श दानंी तरुण यो ाचं्या वृ ी चेतिव या, आिण अिधकाअिधक 

ती तेने भडकू लाग या. रागंारागंातूंन कुजबजू सुरू झाली आिण लॉरेन्टाईन आिण त्याच माणे 
रुटुिलअनाचं्या वृ ीत बदल झाला. जी माणसे आतापयर्न्त यु ात उसंत िमळण्याची आिण आप या 
हालअपे ातून सुटका होण्याची आशा करीत होती त्यानंा आता श े हवीशी झाली होती; टनर्सवर होणाऱ्या 
अन्यायाची त्याना दया येऊ लागली आिण तो करार हायलाच नको होता असे त्याना मनापासून वाटू 
लागले. ज्युटनार्ने पुनः एकदा आिण अिधक भावी हालचाल केली. ितने, िवशषेतः इटॅिलअनाचंी मने 
ग धळात टाकून त्याच्या संकेताने त्याचंी िदशाभलू करण्याकिरता हेतुपुरःसर आकाशात उंच एक िचन्ह 
कट केले.  

 
कारण ज्युिपटरचे वाहन, लाल छटा िमसळले या सोनेरी रंगाचा िदसणारा एक गरूड, समुदर् 

िकनाऱ्यावरील काही प याचं्या, कलकलाट करीत त्याच्या पुढे उडत जाणाऱ्या, कळपाचंा पाठलाग करीत 
व त्यानंा सतावीत असताना, त्याने एकदम खाली लाटावंर झेप घेऊन, कळपाचे नेतृत्व करणाऱ्या पुढच्या 
हंसाला आप या नख्याचं्या िनदर्य पकडीत धरले. हे दृ य पाहून इटँिलअन सावध झाले व लक्षपूवर्क पाहू 
लागले, आिण त्याना एक आ यर्कारक दृ य िदसले. कारण आता सवर् पक्षी पुढे उडता उडता थाबंले आिण 
मो ाने कलकलाट करीत मागे वळले; आप या कळपाची मेघासारखी यहूरचना करून आप या पंखानंी 
त्यानी आकाश झाकळून टाकले आिण आप या शतर्ूला माघार घेत आकाशातून िपटाळून लावले. त्याचं्या 
दबावाने आिण तो वाहून नेत असले या ओझ्याने थकून गेलेला तो गरूड भरारीत अडखळला आिण 
आप या नख्यातूंन त्याने आपले भ य नदीत टाकले. आिण नंतर तो दूर मेघातं उडून गेला. रूटुिलअनानंी 
या शकुनाचे वागत करून मो ा उत्साहाने आरो या मार या आिण यु ाची तयारी केली. त्याचं्यातील 
भिव य ानी टॉलि नअस थम बोलला, ‘याच शुभ िचन्हाकिरता मी वारंवार ाथर्ना करीत आलो आहे. मी 
त्याचा वीकार करतो आिण यामधे मला देवाचंा हात िदसत आहे. मीच तुमचे नेतृत्व करीन. या िनदर्य 
नवागताने त्याच्या यु ाने दहशत बसिवले या, आिण ज्याचंा िकनार देश जणू काही तु ही दीन आिण 
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दुबर्ल पाखरे आहात अशा तऱ्हेने तो बळजबरीने लुटीत आहे, त्या माझ्या दुदवी देशबाधंवानो, तु ही ख ग 
हाती घ्या. कारण तोही पलायन करील, तो खोल सागरावरून दूर िनघून जाईल. परंतु तु ही,–तु ही 
एकिदल होऊन संघिटत ह ा केला पािहजे. तुमच्या राजपुतर्ाला तुमच्यामधून िहरावनू नेणाऱ्या यु ापासून 
वाचिवण्याकिरता झुंजा.” 

 
असे हणून तो पुढे झेपावला आिण त्याने पूणर् सामथ्यार्िनशी भाला थेट शतर्कूडे िभरकावला. अचूक 

नेम धरलेला तो कॉनल लाकडाचा भाला हवा कापीत असता सूं सूं करीत आला आिण त्या भा याच्या 
आवाजाबरोबर तत्क्षणीच एक चडं आरोळी कानी आली, कारण ेक्षकाचं्या सवर् रागंात तात्काळ ग धळ 
उडाला. आिण त्येक मनात क्षोभ उसळला. तो भाला पुढे झेपावला. त्याच्या सरळ मागार्तच एकिन  इ
रु कन मातेच्या पोटी आकिडअन गायिलपसपासून झालेले नऊ बलदंड पुतर् उभे होते. त्या भावापैकी एका 
भावाच्या कमरेत, िजथे िशवलेला कमरप ा त्याच्या पोटाला घाशीत होता आिण दोन्ही बाजूच्या टोकात 
त्याची कडी अडकवली होती ितथे त्या भा याचा हार झाला. तो त्याच्या चमकणाऱ्या श ामुंळे तेज वी 
आिण देखणा िदसणारा तरुण यो ा होता; परंतु तो भाला त्याच्या बरग ातूंन घुसला आिण त्याने त्याला 
सोनेरी वाळूत लोळिवले. त्याचे दुःखाने पोळलेले शूर भाऊ एकजुटीने खडे रािहले. काहींनी ख गाच्या 
मुठींना हात घातला व ख गे उपसली आिण काहींनी पोलादाची श े हाती घेतली; आिण सवार्ंनीच अंधपणे 
वाटेल तसा ह ा चढिवला. त्याचं्यािवरु  लॉरेन्टाईन दले चाल करून आली; आिण नंतर पुनः एकदा 
त्याचं्या गदर् रंगाचं्या िचलखतात टर्ोजन, इ रु कन आिण आकिडअन एकवटून एखा ा महापुरासारखे 
आले. ख गानेच या वादाचा िनणर्य लावण्याच्या िपसाट इच्छेचा सवार्वर इतका सारखाच पगडा बसला 
होता. एका क्षणात त्यानंी त्या वदेी उध्व त के या. श ाचं्या गडबडग धळाच्या वादळाने आकाश 
काळवडंले, आिण खाली श ाचंा पाऊस कोसळला म ाचे चषक आिण य कंुडे उधळली गेली. वतः 
लॅिटनस पळून गेला, संधी मोडला होता आिण त्याच्या अवमािनत देवतानंा घेऊन तो परत गेला. काहींनी 
रथानंा घोडे जंुपले, िंकवा काही घो ावंर झेपावले आिण आपली ख गे उपसून तयारीत रािहले. संधी 
उधळून लावण्यास उत्कंिठत असलेला मेसपॅस घो ावरून दौडत, राजमुकुट धारण केले या एका इ
रु कन राजावर, ऑले टीसवर, चाल करून गेला व ऑले टीस घाबरून मागे पळत सुटला. गडबडीने 
मागे वळताना तो दुदवाने त्याच्या मागेच असले या वेदींमधे अडखळला आिण डोक्यावर आिण खां ावर 
आपटला. मेसपॅस दौडत आला, भाला हाती घेऊन त्वषेाने त्याच्यावर झेपावला आिण ते एखा ा 
वा याएवढे मोठे श  हाती घेऊन तो खोिगरात खडा झाला, आिण ऑले टीस दयेची याचना करण्याचा 
यत्न करीत असतानाच त्याने त्याच्यावर एक जबर घाव घातला. ‘आटोपलाच आता त्याचा अवतार!’ 
मेसपॅस ओरडला. ‘ े  देवानंा अपर्ण करायला हा फार चागंला बळी आहे.’ तात्काळ इटँिलअन गोळा झाले 
आिण त्यानंी त्याचे अजून उ ण असलेले अवयव तोडले कोिरिनअसने वदेीवरून एक धुमसता पिलता बाहेर 
खेचला, आिण एिबसस त्याच्यावर वार करण्याकिरता िभडत असतानाच तो वार चुकवनू त्याने त्याच्यावर 
मात केली आिण त्याने तो जळता पिलता त्याच्या त डावर मारला. त्याच्या दाट दाढीने पेट घेतला आिण 
ितच्यातून जळणाऱ्या केसाचंा वास सुटला. कोिरिनअसने पिह या धावाचा पाठपुरावा करून आप या डा या 
हाताने, आप या भाबंावनू गेले या ित पध्यार्चे केस पकडले; आपला सवर् भार लावनू त्याने आपला गुडघा 
त्याच्या पोटात रेटून त्याला खाली जिमनीवर खेचले आिण नंतर आपले कडक ख ग त्याच्या कुशीत 
खुपसले. नग्न ख ग हाती घेऊन पोडॅलायिरअस सबधं यु  आघाडीवरून, श ाचं्या वषार्वातून चाप याने 
पळत असले या एका मढपाळाच्या आ ससच्या पाठी लागला होता. परंतु उंच पोडॅलायिरअस त्याच्या पुढे 
खडा होताच आ ससने आपला परशु मागे घेतला. आप या ह ेखोरावर अचूक नेम धरला आिण त्याच्या 
कपाळाच्या मध्यापासून व हनुवटीमधून त्याला उभा िचरला आिण त्याचे िचलखत उसळत्या रक्ताने िभजून 
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गेले. पोलादी श ाची दुधर्र िनदर्ा त्याच्या डो यावंर उतरली आिण त्याचं्यातील काश िचरंतन अंधारात 
िवझनू गेला. 

 
दर यान म तक अनावृत असले या सत्यशील इनीआसने आपला िनश  हात पुढे केला आिण 

आप या लोकानंा मो ाने पुकारून तो हणाला. ‘इतक्या गडबडीने तु ही कुठे जात आहात? संघषार्चा हा 
अचानक भडका कशाकिरता आहे? तुमचा कर्ोध आवरा! आताच संधी आिण त्याच्या अटीही संमत झा या 
आहेत. ं ाचा अिधकार केवळ माझा एक ाचा आहे सवर् काही माझ्यावर सोपवा आिण पिरणामाचे भय 
बाळगू नका. कारण जो सधंी झाला आहे तो मला पाळलाच पािहजे, आिण य िवधीच्या वळेी टनर्स केवळ 
माझ्याशी वचनब  केला गेला आहे’ परंतु तो बोलत असतानाच आिण आप या माणसानंा मो ाने पुकारीत 
असतानाच िपसे लावनू सूं सूं करीत येणारा बाण सरळ त्याच्याकडे झेपावला तो कुणाच्या हातून सुटला 
होता, कुणाच्या शक्तीने तो मागर् थ झाला होता, बाण आप या मागार्ंवर सुटला, िंकवा कोणत्या अकि पत 
योगाने, िंकवा कोणत्या देवाने ही अिभमान वाटण्यासारखी ित ा रूटुिलअनानंा ा त करून िदली, हे 
कुणालाच कळले नाही, कारण त्या लक्षणीय कृत्याचे सवर् ेय गु तच राखले गेले! आपण इनीआसला 
जखमी केल अशी बढाई मातर् कुणीच कधी मारली नाही. इनीआस आघाडीवरून, आप या सेनानींना 
सोडून िनराशने परतत आहे हे पाहून टनर्स न या आकाकें्षच्या आकि मक आचेने पुन्हा पेटला, आप या 
घो ानंा आणण्याची त्याने आ ा केली, श े मागिवली, आिण अत्यंत उत्साहाने, िवजेच्या चाप याने तो 
आप या रथात चढला आिण त्याने लगाम घ  पकडले. 

 
लवकरच तो अनेक शूर योध् ानंा मृत्यकूडे पाठवीत आिण इतरानंा मरणोन्मुख करून तडफडत 

टाकीत सवर् रणके्षतर्ावर उधळू लागला; त्याने सैिनकाचं्या रागंा रथाच्या चाकाखाली िचरड या आिण पळून 
जाणाऱ्याचं्यावर वषार्व करण्याकिरता त्याने अिधक भाले त्वरीत जमिवले. मासर् जे हा िह सच्या थंडगार 
पातर्ाजवळ कर्ोधायमान होऊन आप या ढालींचा कडकडाट करीत यु ासाठी उतावीळ झाले या घो ानंा 
यु ाची पूवर् सूचना हणून अगर्भागी दौडण्याकिरता लगाम सैल सोडतो, ते हा ते दिक्षण आिण पि म 
वाऱ्यानंा मागे टाकीत दूरवरचा थेर्स देश त्याचं्या टापाचं्या आघाताखाली िव हळेपयर्न्त खु या मदैानावरून 
दौडतात, आिण त्याच्या भोवती सवर्तर् त्याच्याच पिरवारातील ‘कालभय’, ‘कर्ोध’ आिण ‘िफतुरी’ भलूोक 
पायदळी तुडवीत दौडत असतात; त्या मासर् सारखा टनर्स िध पाड आिण रक्तासारखा लाल िदसत होता. 
मासर् माणेच आिण त्याच्या इतकाच शूर असले या टनर्सने आप या घो ानंा संगर्ामाच्या गदारोळातून 
त्यानंा घाम फुटून, त्याचं्या अंगातून वाफा िनघेपयर्न्त दौडण्याकिरता चाबकाने फटकारले. हत्त्या झाले या 
दीनवाण्या शतर्नुा टाचाखंाली तुडवीत ते घोडे डौलाने संचारत होते. उंच उडणाऱ्या टापानंी रक्तयुक्त 
दवाचा िशडकावा करीत होते आिण त्याचं्या खुरानंी उडिवलेली वाळू रक्तात िमसळलेली होती. टनर्सने 
थेिनलस, थमँायरस आिण फॉलस यानंा मृत्यमुूखात िभरकावले; शवेटच्या दोघानंा हातघाईच्या झुंजीत व 
पिह याला दूरवरून वार करून त्याने मारले; ग्लॉकस आिण लॅिडज या इ सँसच्या दोन पुतर्ानंाही त्याने 
दूरवरूनच मारले. वतः इ सॅसने त्यानंा हातघाईच्या यु ात लढण्याचे व वाऱ्याहूनही अिधक गतीने 
घोडदौड करण्याचे िशक्षण देऊन िलिसआत वाढिवले होते, आिण दोघानंा त्याने सारखी श े देऊन स  
केले होते, काही अंतरावरच रणधुमाळीच्या मध्यावर चालून जाणारा, पूवीर्च्या काली िस  असले या 
डोलॉनचा पुतर् कीिर्तमान यो ा युिमिडस होता. त्याच्या नावाने तो त्याच्या आजोबाचे व त्याच्या साहसी 
वृ ीने व श  कौश याने तो त्याच्या िपत्याचे मरण करून देत असे. गर्ीकाचं्या छावणीत जाऊन हेरिगरी 
करण्याच्या साहसाचे बक्षीस हणून िपलीअसच्या पुतर्ाच्या रथाचे घोडे मागण्याचे डोलॉनने एकदा धाडस 
केले होते, परंतु अस या उ ट कृतीकिरता डायोिमडने त्याला वगेळाच मोबदला िदला आिण 
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ॲिकलीसच्या घो ाचंी हाव त्याने सोडली. टनर्सने युिमिडसला दूर अंतरावर खु या मदैानावर पािहले. 
थम त्याने त्याच्या आिण आप यामधील दूर अंतरावरून एक हलकी बरची त्याच्याकडे फेकली, आिण 
नंतर त्याने रथाच्या घो ाचंी जोडी रोखली आिण रथाखाली उडी मारली व तो त्याच्यावर धावनू गेला 
खाली पडले या आचके देणाऱ्या शतर्चू्या दोन्ही बाजूला पाय ठेवनू तो त्याच्यावर उभा रािहला, त्याच्या 
मानेवर जोरात पाय दाबनू, त्याच्या उज या हातातील ख ग त्याने िहसकावनू घेतले आिण जोरात वार 
करून ते त्याच्या कंठात खुपसले. त्याने एक शाि दक टोमणाही मारला; ‘टर्ोजना, हे पहा! ितथेच पड, 
आिण आमची जी पि मभमूी यु ाने िंजकण्याचा तुझा हेतू होता ितच्या मदैानावर आता तुझी लाबंी मोज. 
ख गाच्या बळावर माझी कसोटी पाहण्याचे जे धाडस करतात त्यानंा हेच बिक्षस िमळते. ते असेच आप या 
तटबदंीयुक्त नगरीची थापना करतात!’ आिण नंतर एक भाला फेकून त्याने ॲि बटीझला क्लोिरअसला 
आिण सायबिॅरझला, डॅिरसला व थिर्सलोकस आिण थायमीटीझ यानंाही त्याच्या सोबतीला पाठिवले. 
थायमीटीझला त्याच्या घो ाने खोिगरातून उडवनू आप या दोन्ही खां ामधून खाली फंकले होते. जे हा 
एडोिनआहून उ र झंझावाती वारे गजर्त का या ईिजअन समुदर्ावरून िकनाऱ्याकडे त्याच्या लाटा 
िभरकावीत वहातात आिण त्या वाऱ्याचं्या ह यापुढे वादळी मेघ आकाशातून पळत सुटतात त्या माणे 
िजकडे टनर्स माणसे कापून काढून आपला मागर् काढीत होता ितथून सैन्याच्या रागंा माघार घेऊन पळ 
काढीत होत्या. त्याचं्या रागंाच्या रागंा मागे वळून पळत होत्या टनर्स आप या ह याच्या जोरावर सारखा 
पुढे जात होता आिण तो त्याचा रथ हवतूेन फेकीत असताना त्याचा तुरा उडत होता. परंतु ि िजअसला 
त्याची ही ह याची दौड आिण त्याचा यु ाचा गिर्व  पुकारही रूचला नाही. तो त्याच्या रथाच्या वाटेतच 
अगदी मध मध आडवा झाला, आिण त्याने आप या शिक्तमान उज या हाताने उधळणारे घोडे पकडले 
आिण लगामाच्या कडीवर फेसाळणारी त्याचंी त डे त्याने एका बाजूला िफरिवली. रथाच्या जोखडाला 
िचकटून फरपटला जात असताना त्याची कूस उघडी पडली. टनर्सचा रंुद फाळाचा भाला त्याचे दुहेरी 
उर ाण भेदून नेमका आत घुसला परंतु वरवरच्या जखमतून तो फक्त मासंालाच खरचटून गेला. त्या 
अव थेतही शतर्चूा ितकार करण्याकिरता िफिजअस वळला,’ त्याने आपली ढाल आप या पुढे धरली 
आिण वरक्षणाचा यत्न करण्याकिरता आपले ती ण ख ग उपसले. परंतु त्याने ह ा करण्यापूवीर्च 
कण्याभोवती भयंकर वगेाने िफरणाऱ्या रथाच्या चकर्ाने त्याला पुढे त डघशी फेकले आिण जिमनीवर त्याला 
पार आडवा केला. टनर्सने पाठोपाठ तत्क्षणी त्याच्या उर ाणाच्या वरच्या व िशर ाणाच्या खालच्या 
बाजूच्यामधे आप या ख गाचा वार केला, त्याचे म तक तोडून वगेळे केले व धड वाळूत पडू िदले. 

 
टनर्स अशा तऱ्हेने िवजयाने सबधं रणागंणावर मृत्यचूी उधळण करीत असताना इकडे नेि थअस, 

एकिन  ॲकेटीझ आिण अँ कॅिनअस यानंी रक्ताने माखले या आिण पदोपदी लाबं भा यावर िवसावणाऱ्या 
इनीआसला त्याचं्या तळावर आणले. मोडले या बाणाचे टोक उपटून काढण्याची त्याने त्वषेाने धडपड 
केली, आिण रंुद पात्याच्या ख गाने जखमेचे त ड मोठे करून िजथे बाणाचे टोक रूतून छपून रािहले होते 
ती जागा उघडी करण्याचा त्याला आराम पडण्याचा, सवार्त: तातडीता उपाय त्यानंी करावा. संगर्ामात 
परत जाऊ ाव ेअसा इनीआसने हेका धरला. त्याच्याजवळच आयाससचा पुतर् आयािपक्स उभा होता. 
फीबसचे त्याच्यावर सवार्हून अिधक ेम होते, आिण पूवीर्च, ती  ेमभावनेच्या भरात त्याने त्याला वतःच्या 
अंगच्या कला व शक्ती, भिव य ान, वीणा आिण गतीमान धनुिव ा अगदी मोकळेपणी देऊ के या होत्या. 
परंतु त्यावळेी मृत्यशू येवर असले या आप या िपत्याचे ाण वाचिवण्याची आयािपक्सची इच्छा होती, 
हणून कीतीर्ची अिभलाषा सोडून त्याने वन पतींच्या औषधीशक्ती आिण याधी बऱ्या करण्याचे कौश य 
जाणून घेणे आिण या सौ य कलेचा अवलंब करणे पसंत केले. लाबं भा यावर ओणावनू इनीआस बेबदंपणे 
गुरगुरत होता; त्याच्या योध् ाचंा समुदाय त्याच्या भोवती होता आिण त्यामंधे अत्यंत क ी झालेला 
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आयुलसही होता. परंतु तो त्याचं्या अ ूनी िवचिलत झाला न हता. िभषग् देवते माणे व  कमरेभोवती 
बाधूंन मागे वळिवले या वृ  आयिपक्सने आप या गुणकारी हाताने ॲपोलोच्या भावी वन पतीनी त्येक 
उपायाचा काळजीपूवर्क योग केला, परंतु सवर् यथर् गेले; आिण यथर्च त्याने आप या बोटानंी ते बाणाचे 
फाळ हलिवले आिण ते लोहाचे टोक िचम ाच्या पकडीत पकडले. परंतु त्याला अनुकुल निशबाची साथ 
िमळाली नाही आिण त्याचा आ यदाता ॲपोलो यानेही त्याला मुळीच सहा य केले नाही. रणागंणावरील 
गजर्नाचंा भयभीत करणारा चडं व गाढ कोलाहल अिधकअिधक येत होता आिण घोर अिर  जवळ येत 
होते. आकाशामधे आता धुळीचा एक दाट काळा ढग िदसू लागला, घोडे वार दौडत येऊन त्यानंा िभडले. 
बाणाचंा वषार्व सरळ त्याचं्या छावणीच्या मध्यावरच होऊ लागला. मासर्च्या कूर्र हाताने रणागंणावर 
पडणाऱ्या, झुंजणाऱ्या तरूण योध् ाचं्या उगर् आरो या आकाशापयर्न्त िननादत होत्या. 

 
परंतु आप या पुतर्ाच्या वा ाला अकारण आले या या यातनानंी कळवळले या त्या मातेने, 

हीनसने केर्टन इडा पवर्तावरून देठावर िवपुल पालवीचा बहर असलेली आिण उजळ लाल रंगाची फुले 
असलेली िडक्टॅ नस ही वन पती तोडली; जे हा वगेाने आलेले बाण रानम ाच्या पाठीत रूतून राहतात 
ते हा ही वन पती हणजे त्यानंा सुपिरिचत असलेले खा  आहे. धुक्याच्या अवगुंठनात आपले रूप झाकून 
हीनस ती वन पती घेऊन त्याचं्याकडे पथृ्वीवर आली. आिण त्या वन पतीच्या औषधी शक्ती, त्यानंी 
उकळत्या कढईत ओतले या पाण्यात ितने गु तपणे अकर् रूपे िमसळ या, आिण शवेटी त्यावर आरोग्यादायी 
सुधेचे रस आिण सुगंधी सवर् याधीिवनाशक दर् ये िंशपडली. त्याच्या िवशषे भावाची जाणीव नसले या 
आयािपक्सने या अशा पाण्याने ती जखम धुतली. आिण इनीआसला होणाऱ्या सवर् वदेना एकदम नाहीशा 
झा या; आिण खोल जखमेतून होणारा रक्त ाव पूणर्पणे थाबंला; नंतर ते बाणाचें टोक कुणीही 
खेचण्याकिरता जोर न लावता, आपोआपच बाहेर पडून सहजपणे आयािपक्सच्या हातात आले. 
इनीआसची शक्ती पूवीर्–इतक्याच जोमाने त्याला परत ा त झाली. आयािपक्स ओरडला, ‘चला, जलदी 
करा! आमच्या वीर योध् ाची श े त्याला ा! तु ही असे ग प का उभे आहात?’ शतर्शूी सामना 
करण्याकिरता त्याचं्या वृ ी पुनः चेतिवणारा पिहला तोच होता; ‘हा आनंददायी चमत्कार कोणत्याही 
मानवी शक्तीने, िंकवा मानवी कौश याच्या मागर्दशर्नाने घडवनू आणलेला नाही; इनीआस तुला बरे केले 
तो हात माझा न हता. माझ्याहून कुणीतरी अिधक सामथ्यर्शाली कुणी देव तुझ्यासाठी झटत आहे. पूवीर्हून 
अिधक महान काय करण्याकिरता त्यानेच तुला परत पाठिवले आहे.’ 

 
यु ाची तृ णा लागले या इनीआसने आधीच आप या उज या आिण नंतर डा या पोटरीवर 

सुवणर्कवचे चढिवली होती, आिण या िदरंगाईने अधीर होऊन त्याने आपला तेज वी भाला परजला. आिण 
आता त्याची ढाल त्याच्या बाजूला बसिवली, उर ाण पाठीवर चढिवले आिण तो िचलखतात असतानाच 
त्याने ॲ कॅिनअसला घ  िमठीत घेतले आिण िशर ाणाच्या मुखव ातूनच त्याने त्याच्या ओठाचें पुसटसे 
चुबंन घेतले. ‘मुला,’ तो हणाला, ‘माझ्याकडून तू शौयर् आिण िबकट म हणजे काय ते शीक: स भाग्य 
हणजे काय हे तुला दुसऱ्याने िशकवाव.े आज माझा उ म बाहू यु ात तुझे रक्षण करील आिण िजथे संप  
िवजयी लूट िमळिवता येईल ितथे तुला घेऊन जाईल. परंतु यथावकाश जे हा तुझे वय ौढ होईल ते हा 
तुझ्या वकीयानंी तुला घालून िदले या उदाहरणाचें तुला िव मरण घडणार नाही व तू आप या मनात 
त्याचें वरचेवर मरण करशील, याब ल तू दक्ष रािहले पािहजेस. इनीआस तुझा िपता आहे आिण हेक्टर 
तुझा चुलता होता. हेच तुझे फूतीर् थान असू दे.’ 

 



 

अनुकर्मिणका

हे श द उ ारून तो शक्तीमान भ य पुरुष आपला राक्षसी भाला हलवीत वशेीतून बाहेर पडला. तो 
बाहेर पडत असतानाच ॲिन्थअस आिण नेि थअसही संयुक्त सेनादलाचे नेतृत्व करीत गडबडीने बाहेर 
पडले. आता सवर् सेनेने ती छावणी सोडली आिण ती पुढे लोटली. सवर् समरागंणावर लवकरच अध 
करणाऱ्या धुळीचा भाबंावनू टाकणारा लोट उठला, आिण त्याचं्या दणाणून टाकणाऱ्या पद्के्षपानंी धरणी 
हादरूम थरथरली, समोरच्या मातीच्या िंभतीवरून टनर्सने त्याना येताना पािहले; त्याच माणे त्याच्या 
ऑसोिनअनानंीही पािहले आिण त्याचं्या अगदी अि थसत्वातून एक थंड थरकाप उठला. परंतु कुणीही 
लॅिटनाने ऐकण्यापूवीर्च रथम ज्युटनार्ने तो ग गाट ऐकला आिण ितने त्याचा अथर् जाणला; ती थरथरली, 
आिण मागे िफरली. इनीआस वगेाने पुढे आला आिण त्याने आप या सेनेची चाल वाढिवली. एक काळीकु  
भयधाराच जणू त्या खु या समरागंणातून सरकत होतीं. येणारे वादळ त्याचें वृक्ष उन्मळून पाडील, त्याचंी 
पीके जमीनदो त होतील आिण सवर् िव तृत देशात सवकस िवध्वसं पसरेल या भयाच्या पूवर् जािणवनेे 
िकनाऱ्यापासून दूर असले या देशातील गरीब शतेकऱ्याचं्या काळजाचा थरकाप उडत असताना, वारे पुढे 
दौडतात आिण त्याची गजर्ना िकनाऱ्यावर पोहचिवतात. अशावळेी आकाशातून पाऊस कोसळत असताना 
मध्य सागरावरून भमूीकडे येणाऱ्या एका ा वादळी मेघासारखा तो आला. आप या सेना शतर्वूर चाल 
करण्यासाठी पुढे पुढे नेत असताना टर्ॉय-भमूीचा यु –नेता तसाच िदसत होता; आिण त्याच्या सेनेतील 
त्येक सैिनक अभे –अशा यहूरचनेतून खडा होता आिण सवर् सेनादले एकच सेनासागर िदसावा इतकी 
सैिनकाचंी फळी फळीला िभडली होती. आिण आता थाय ीसने नुकताच िवशालकाय ओिसिरसवर 
आप या ख गाने वार केला होता. नेि थअसन आसिटअस, ॲकेटीझ इ यलूो आिण गायस युफेन्स याचंा 
वध केला होता. भिव य ानंी टॉलुि नअस, ज्याने वतः पिहला भाला आप या शतर्ूवर फेकला होता तोही 
पडला. एक गगनभेदी आरोळी उठली. रुटुिलअनानंा आता आपली त डे िफरिवण्याची पाळी आली आिण 
शतर्लूा आप या टाचा दाखवीत आिण िनसटून जाण्याकिरता धुळीच्या ंलोटातून धावत त्यानंी पळ काढला. 
परंतु इनीआसने या पळपु ानंा मृत्यकूडे पाठिवण्याइतका मनाचा हलकेपणा दाखिवला नाही, िंकवा 
पायउतार होऊन त्याला िभडण्याचा यत्न करणाऱ्याबरोबर, िंकवा ज्यानी त्याच्यावर अ े रोखली होती 
त्याचं्या बरोबरही यु ात गुंतिवण्याकिरता त्याने चढाईही केली नाही. कारण तो मागावर होता केवळ 
टनर्सच्या; दाट धुळीच्या लोटात तो त्याला सवर्तर् शोधीत होता आिण ं यु ाकिरता एक ा त्याच्यावरच 
ह  सागंत होता. 

 
त्या ं ाच्या भयाने शूर कुमारी ज्युटानार्चे काळीज हादरले. हणून ितने टनर्सचा सारथी मेिट कस 

याला तो िजथे भोवती लगाम घेऊन उभा होता तेथून त्याला िभरकावनू िदले, आिण तो िजथे त्याच्या 
रथाच्या जोखडावरून खाली घसरून पडला होता ितथेच त्याला दूर मागे टाकले. ितने लगेच त्याची जागा 
घेतली, थरथरते लगाम हाती घेतले आिण आता त्येक मुदर्ािवभार्वाने मेिट कस सारखीच–त्याच्या 
आवाजाने, देहय ीने, आिण त्याच्या श ानंी-त्याच्या सारखीच िदसत अस याने, ितने त्याच्या सारखेच 
सारथ्य करण्यास सुरवात केली. ज्या माणे एखादी पाकोळी एका ा का या िठपक्या माणे एखा ा धिनक 
शतेकऱ्याच्या कोठारातून िभरिभरते, धान्याचे कण ितच्या िंचविंचव करणाऱ्या िपलाकंिरता घास हणून 
गोळा करताना ितच्या चकर्ाकार मणात इकडून ितकडे उंच कोठाराभंोवती फेऱ्या घालते व ितचा आवाज 
कधी मोक या खोपटातून येतो तर कधी जलाशयाकडून येतो, –त्या माणे ज्युटनार् वतः घो ाचं्या मागून 
शतर्ूंमधून वगेाने दौडत होती, आिण सबंध रणमदैान आकर्मीत रथाच्या भयंकर गतीबरोबर धावत होती. ितने 
आप या अजून मो ा उत्साहात असले या भावाला कधी इकडे तर कधी ितकडे मो ा िदमाखात 
िमरिवले, आिण तरीही ितने त्याला कधीही िनकराच्या ं ात िभडू िदले नाही, परंतु त्याऐवजी तो बाजूस 
वळे आिण दूर रणके्षतर्ावर उधळत राही. परंतु असे असूनही इनीआस टनर्सला गाठण्याकिरता ितच्या 
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नागमोडी मागार्ने जात रािहला; आिण त्याने त्याला गाठले. आिण उधळले या सैन्यातून जाता जाता ंत्याने 
त्याला मो ाने हाक घातली. परंतु त्येक वळेी त्याची नजर त्याच्या शतर्वूर पडताच आिण पायानंा जणू 
पखं असले या घो ाचं्या दौडीशी त्याच्या पायाच्या चाप याने मात करण्याचा तो यत्न करताच, ज्युटनार् 
लगेच लगाम खेचून तो रथ वळवीत असे, आिण दूर िपटाळून नेत असे. इनीआस काय करू शकत होता? 
िदङ्मूढ असा जणू काही बदलत्या वाहात अडक या माणे, पर परिवरोधी पयार्यामुंळे एकदा या तर 
एकदा त्या बाजूनी िनणर्य घेताना ओढाताण झा यामुळे ग धळून तो हेलकावे खात होता. परंतु आता 
हलक्या पावलानंी पळत असले या मेसपॅसने, तो आप या डा या हातात घेऊन जात असले या, 
लोखंडाची टोके असले या दोन बळकट भा यापैंकी एक इनीआसवर रोखला आिण अचूक वधे 
घेण्याकिरता नेम धरून िभरिभरत फेकला. इनीआस थबकला, आिण वत ला आप या ढाली आड करून 
एका गुडघ्यावर खाली झाला; तरीही त्या जोरात फेकले या भा याने त्याच्या िशर ाणाचा वधे घेतला 
आिण त्याच्या डोक्यावरील िपसाचं्या तुऱ्याची टोके खाली पाडली. या काराने त्याचा कर्ोध खरोखरी 
पराकोटीला गेला! या िव ासघातकी ह याने त्याची सबधं योजनाच बदलली. माघारी जाणारे घोडे 
आिण रथ रणातून दूर दौडत जात आहेत हे जाणून त्याने थम ज्युिपटरची दीघर् ाथर्ना करून त्याला 
आिण भगं झाले या संधीच्या वदेींना त्याचे साक्षीदार होण्याकिरता पाचारण केले, आिण नंतर तो 
शतर्फूळीच्या मध्ये घुसला. यु देवावे त्याला िदले या सहा याने त्याने िनदर्यपणे आिण कसलाही 
िविधिनषेध न बाळगता भयंकर संहार केला, आिण त्याच्या कर्ोधाच्या महापूराची सवर् दारे उघडली. 

 
जे हा थम टनर्सने आिण नंतर टर्ॉंयच्या योध् ाने सवर् रणके्षतर्ावरून सेनानीना िपटाळून लावले 

ते हा कोणते अनिन्वत कार घडले, मृत्यनेू िकती थैमान घातले आिण िकती सेनाधुरीण नाश पावले हे 
कोणता देव मला कथारूपाने सागंण्याला मदत करील? जी रा टर्े पुढे िचरंतन शातंतेत एकतर् नादंणार होती 
त्यानंी एवढा िंहसक संघषर् करावा हे, ज्युिपटर, तूच खरोखरी िनयुक्त केले होतेस काय? रूटुिलअन 
सुकर्ोच्या कुशीत वार करून इनीआस त्याला िभडला. सुकर्ो बरोबरच्या या झटापटीमुळे चाल करून 
येणाऱ्या टर्ोजनानंा थम खीळ बसली आिण ते रोखले गेले. परंतु त्याने इनीआसला फार वळे गुंतवनू ठेवले 
नाही. त्याने िजथे मृत्य ू त्विरत येतो ितथे त्याच्या दयाला वढेणाऱ्या बरग ातं आपले िनदर्य ख ग 
खुपसले. टनर्सने पायउतार होऊन अँिमकसवर घाव घातला कारण अँिमकस घो ावरून पडला होता. 
आिण त्याचा भाऊ डायोिरम याचाही त्याने वध केला; ॲिमकस चालून येत असताना एका लाबं भा याने 
टनर्सने त्याचा वध केला आिण डायोिरसचा आप या ख गाच्या टोकाने. त्याने त्या दोघाचंीही िशरे तोडली 
आिण आप या रथावर लटकिवली. त्याचं्या रक्तदवाचा िशडकावा हावा हणून त्याने ती ितथे ठेवली 
होती. इनीआसने टॅलॉम, टॅनाईस आिण शूर िसिथजस यानंा मृत्यकूडे पाठिवले. त्या ितघाशंीही तो 
एकदमच झुंजला आिण त्याचं्या बरोबरच, इिकऑनच्या नगरीवरून नाम आिण पेिरिडआच्या कुशीतून जन्म 
ा त झाले या उदास ओनाईटीझशीही तो झुंजला, ॲपोलोची भमूी लायिसआ येथून आले या काही 
भावाचंा टनर्सने वध केला, आिण यु ाचा यथर् ितर कार करणाऱ्या तरुण आकिडअन मेनीटीझचाही त्याने 
वध केला. लनार्च्या वाहाजवळ, िजथे िवपुल मासे िमळत असत, ितथे त्याचे एक छोटेसे घर होते व 
वतःचा धंदा होता. त्याला स ाधारी माणसाचं्या पुढे पुढे करणे माहीत न हते. त्याच्या विडलानंी ितथेच 
खंडाने घेतले या जिमनीत लागवड केली होती. गदर् झाडीतून बेवृक्षाचंी करकर होणाऱ्या वाळले या 
अरण्यावर िनरिनरा या िदशाकंडून अग्नीचे लोळ यावते उंच पवर्तावरून कराल कपारीवरून न ाचें 
फेसाळलेले पाणलोट रोरावत, उसळत यावते, आिण त्यानंी सखल भमूीकडे झेपावण्याच्या धादंलीत 
आपली वतःची पातेर्च उध्व त करून टाकावीत त्याच माणे आिण िततकेच झंझावती आिण उत्सुक 
इनीआस आिण टनस समरातून पुढे लोटले. नंतर त्याचंा कर्ोघ पूवीर् कधीच झाला न हता इतका वादळी 
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झाला. त्याचें अिंजक्य धैयर् वाढत वाढत अनावर झाले होते. आिण त्याचं्या त्यक आघातामागे त्याचें सवर् 
सामथ्यर् एकवटले होते. 

 
युरनँस आप या कुळातील सवर् पुरूषाचंी–, आपला  िपतामह आिण त्याचं्याही पूवीर्चे  

िपतामह-याचंी नाव,े पुरातन ढंगाने मोठमो ाने ओरडून सागंत होता; लॅिशयमच्या राजापंासून आलेली ती 
सगळी वशंावळ होती. झंझावती वगेाने फेकले या एका चडं िशलाखंडाने इनीआसने त्याला, खाली 
पाडले आिण धरणीवर झोपिवले. रथाचे जू आिण लगाम अंगावर घेऊन तो पडला आिण त्याच्या चाकानंी 
त्याला फरपटत नेले. आिण आपला धनी आप या टापाखंाली पडला आहे याची जाणीव नसले या त्याच्या 
घो ाचं्या उधळत्या टापानंी वरचेवर आघात करून त्याला पायाखाली तुडिवले, मो ा गव न्मादाने गजर्त 
चाल करून येणाऱ्या हायलसला टनर्स सामोरा गेला आिण त्याच्या म तकाचे रक्षण करणाऱ्या सुवणार्च्या 
िशर ाणावर त्याने अचूक भाला फेकला; िशर ाण भेदून तो मदूत घुसला आिण ितथेच रुतून बसला. 
आिण गर्ीकातंीस वीर े ा िकर्िथअस, तुझा उ म बाहुही तुला टनर्सपासून वाचव ू शकला नाही. 
कयुपेनकसचे देवही इनीआसच्या ह यातून त्याला वाचव ूशकले नाहीत. त्याची ॉन्झची ढाल तो हार 
पेलू शकली नाही आिण तो श हार त्याने थेट उरावर झेलला व त्याची अव था अनुकंपनीय झाली, या 
लॉरेण्टाईन समरभमूीने इओलस त्याच्या रंुद पाठीवर हातपाय पसरून धरणीवर पडलेला पािहला. होय, 
गर्ीकाचें सवर् सैन्य आिण ायमच्या सा ाज्यालाही जो सामथ्यार्ने भारी पडला तो ॲिकिलही ज्याला लोळवू 
शकला नाही तो, इओलस, तू आता पडलास! इथे आता तू तुझ्या मृत्यलूा भेटलास. इडाच्या पायथ्याला 
तुझा भ य िनवास होता, लायरनेसस येथे सुंदर घर होते, परंतु तुझी समाधी लॉरेन्टाईन भमूीवर आहे. आता 
संपूणर् दोन्ही सेना पर परानंा िभडण्याकिरता वळ या, त्येक तुकडी व त्येक सैिनक–पर परानंा िभडले. 
सवर् लँिटन, सवर् डाडार्िनड, नेि थअस, तापी िसिर टस, अ िशक्षक मेसपॅस, शूर अँिसलॅस, संपूणर् सश  
चडं इ रु कन सेना व इ हँन्डरची आकिडअन सेनादले त्येक माणूस वतःच्या सामथ्यार्वर अवलंबनू, 
आिण आप या शक्तीचा कणन्कण कामाला लावनू, अिवरत, अिव ातं, केवळ पराकोटीची पराका ा करून 
झुंजत होता. 

 
परंतु नंतर अनन्यसाधारण लावण्यवती देवतेने, इनीआसच्या मातेने, त्याला तटिंभतीवर चाल 

करून जाण्याची आिण त्याची सेना नगरीकडे चटकन वळवनू, आकि मक संकटाच्या भयाने लॅिटनानंा 
घाबरिवण्याची ेरणा िदली. रण ेतर्ाच्या िनरिनरा या भागात टनर्सचा शोध घेत वतः आपली दृ ी 
िफरवीत असता, इनीआसला जणू काहंी शातंतेचा काळ असून कुठलाही उपदर्व मुळीच न पोहोचलेली 
आिण त्या महान यु ाशी कसलेही कतर् य नाही अशी भासणारी, ती नगरी िदसली. संगर्ामाच्या आणखी एक 
अिधक घोर डावाच्या िवचाराने त्याची क पनाशक्ती एकदम भािवत झाली. त्याने आप या सेनानींना, 
नेि थअस, सैिर्ज टस आिण शूर िसिर टस यानंा जवळ बोलािवले, आिण तो एका उंचव ाच्या जागेवर 
उभा रािहला. आपली ती ण श े िंकवा ढाली खाली न ठेवता, सवर् उवर्िरत संघिटत टर्ोजन सेना ितथे 
जमली. इनीआस त्याचं्यामध्ये एका उंचव ावर उभा राहून बोलला: ‘माझ्या आ ा कुठ याही िदरंगाई 
िशवाय पाळ या जायला ह यात. ज्युिपटरची आप याला साथ आहे पूवर्सूचनेिशवाय माझ्या योजनेत बदल 
होत आहे हणून कुणीही संथपणा करता कामा नये. आज मी या यु ाचे मूळ असलेली, लॅिटनसच्या 
राज्याची राजधानी असलेली ही नगरी उखडून टाकणार आहे, आिण त्यानंी पराजय वीकारून न पणे 
आपली स ा मान्य केली नाही तर ितची धुमसती छपरे जमीनदो त करणार आहे. एकदा पराभतू 
होऊनही, माझ्याशी पुनः लढण्याची संमती देईपयत, ं यु ात माझ्यापुढे येण्याचे त्याच्या मनात येईपयत, 
मी टनर्सची वाट पाहावी असे तु हाला वाटते काय? माझ्या देशबाधंव हो, या दु  यु ाचे मूळ, त्याचे 
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उगम थान या इथे आहे, आता लवकर पिलते आणा आिण ज्वालाचं्या युिक्तवादाने तुमच्या संधींची 
पुन र्ित ा बळजबरीने थािपत करा. 

 
इनीआसचे बोलणे संप यावर त्याच्या सेनेने पाचरी माणे यहूरचना केली, त्याचं्यातील त्येक 

वृ ी समान उत्साहाने यत्न करीत होती, आिण संघिटत सामथ्यार्ने त्यानंी नगर–िंभतीवर ह ा चढिवला. 
आ यर्कारक चपळाईने सवर्तर् िश ा आिण आग असा देखावा िदसू लागला. काही टर्ोजन वशेींकडे वळले 
आिण तेथील पहारे त्यानी कापून काढले. इतरानंी बाणाचंा व भा याचंा वषार्व केला आिण आप या श ानंी 
आकाश झाकळून टाकले. सवार्ंच्या पुढे वतः इनीआस उभा रािहला आिण तटबदंीकडे हात करून त्याने 
मो ाने लॅिटनसवर आरोप केला आिण देवानंा साक्षी ठेवनू त्याने घोिषत केले की त्याच्यावर पुनः एकदा 
यु  लादले जात आहे. दोन वळेा इटॅिलअन त्याचे शतर् ूझाले आहेत आिण श संधी भगं करण्याची ही 
दुसरी वळे आहे. आिण आता नागिरकामंध्ये घबराट आिण दुही माजली. एखादा मढपाळ जे हा मधमाशाचंा, 
ज्वालामुखी खडकातंील असंख्य लपून राहण्याच्या जागापैंकी एका जागेतील त्याचं्या पो यापयर्न्त माग 
काढतो आिण त्यामध्ये झ बणारा धूर सोडतो आिण आतील माशा घाबऱ्याघुबऱ्या होऊन आप या मेणाच्या 
दुगार्भोवती इकडून ितकडे घाईगदीर्ने धडपडतात, आिण आप या संतापाला धार आणण्यासाठी मो ाने 
घ घावतात आिण झ बणाऱ्या का या धुराचे लोट त्याचं्या पो याभोवती िफरत असतात–त्याचं्या आवाजाने 
खडकाचा अंतभार्ग अ प पणे दुमदुमतो आिण धुराचे भपकारे मोक या हवते िनसटतात; त्या माणे, 
अडसर दूर करून डाडर्नाकंिरता वशेी खु या करा यात, आिण वतः राजाला बुरजावर ओढून आणाव ेअशी 
मसलत काही जण देत होते, परंतु इतर काही आपली श े घेऊन इकडे ितकडे िमरव ूलागले आिण 
नगरिंभतीचे रक्षण करण्याचा त्यानंी आगर्ह धरला. 

 
थकून गेले या लॅिटनावंर एक नवचे, इतके भयंकर संकट कोसळले की त्याचंी नगरी अगदी 

मुळापासून त्यायोगे हादरली. आप या महालातून राणीने पािहले, आिण शतर्ू चाल करून येत आहे 
नगरिंभतींवर ह याचे भय आहे. आिण आगीचे लोळ छपरापयत उंचावत आहेत, परंतु ह ेखोराचंा 
समाचार घेण्याकिरता कुठेही रुटुिलअन सेना नाही, व टनर्स नेतृत्व करीत असले या सेनेची िनशाणीही 
नाही, असे ितला िदसले. यु –संघषार्त तो तरुण राजपुतर् कामास आला असेच त्या अभागी राणीला 
वाटले; आिण िम ासारखी होऊन दुःखावगेाने ती ओरडली की ती वतःच अपराधी होती; या आप ीचे 
कारण आिण उगम थान सवर् वी तीच होती. भयभीत, िम  होऊन ितने आप या अंतःकरणातील दुःख 
श दातूंन ओतले; आिण वतःचे जीिवत संपिवण्याच्या दृढ हेतूने ितने आपली जाभंळी व े आवशेाने फाडली 
आिण िहडीस मृत्यचूी तयारी करण्याकिरता उंच तुळईला दोराचा एक फास बाधंला. आप या राणीवर 
कोसळले या आप ीचे वृ  लॅिशयमच्या अभागी ि यानंा कळताच थम राजकन्या लॅि हिनआने वतःच्या  
हाताने  आपले फुलासारखे चमकदार केस उपटले आिण गुलाबी गाल ओरबाडले, आिण नंतर ितच्या 
भोवतीच्या इतर ि या दुःखाितशयाने बेभान झा या, सबधं ासाद दूरवर त्या आकर्ोशाने ितध्विनत झाला 
आिण ितथून ते दुःखद वृ  सवर् नगरीत पसरले. माणसाचंी अंतःकरणे दुःखात बुडाली. आप या राणीचा 
अंत आिण आप या राजधानीचे पतन यानंी िदङ्मूढ होऊन लॅिटनस आप या पाढंऱ्या केसात मूठमूठ 
घाणेरडी माती घालून आिण आपण थमच डाडर्न इनीआसचे वचे्छेने वागत केले नाही, आिण त्याचा त्या 
आप या कन्येचा वर हणून मुक्तमनाने वीकार केला नाही हणून वतःला सारखा दोष देत, िंचध्या 
झाले या व ात िफरत होता.  
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त्यावळेी टनर्स रणके्षतर्ाच्या दूरच्या सीमेवर लढत, काही चुकार सैिनकाचंा पाठलाग करीत होता, 
परंतु त्याची चाल आता कमी तेज झाली होती आिण घो ाचं्या आकर्मक दौडीत त्याला होणारा उत्साही 
आनंद कमी कमी होत होता. वाऱ्याच्या लहरीवर आकर्ोशाचा कोलाहल भयाच्या याकूळ सुराबंरोबर 
त्याच्या कानावर आला; नगरातील मोठा गदारोळही, आनंदाची एवढीशी छायाही नसले या 
कुजबुजीसारखा, त्येक आवाजाला सावध असले या त्याचं्या कणर्पटलावर आला. ‘अरे! तटबदंीवरून हे 
ग धळाचे, आकर्ोशाचे मोठाले आवाज का येत आहेत? नगरीकडून इतक्या दूरवर वाहत येणाऱ्या या 
आरडाओरडीच्या ग गाटाचा अथर् काय? तो असे हणाला आिण ती  मनक्षोभाने त्याने लगाम पकडून मागे 
खेचले आिण तो थाबंला. नंतर मेिट कसच्या रूपात त्याच्या रथाचे सारथ्य करणाऱ्या आिण घो ानंा 
हाकारणाऱ्या, हाती लगाम असले या त्याच्या बिहणीने त्याला चटकन उ र िदले : ‘टनर्स, इथेच, आपण 
आहोत इथेच, िजथे–आपले यश आपलाच मागर् योग्य आहे असे िस  करते ितथेच या टर्ोजनाचंा पाठलाग 
चालू ठेवणे योग्य होईल. पुरुषाथार्ने आप या घराचें रक्षण करण्यास दुसरी माणसे समथर् आहेत. इनीआस 
इटॅिलअनावंर चालून जात आहे. यु ाचा गदारोळ उठवीत आहे. आपणही आपले सामथ्यर् लावनू कोणतीही 
दयामाया न करता टर्ोजनावंर मृत्यू मोकळा सोडू या. शतर्वूधात िंकवा यु ात िमळवावयाच्या यशात 
त्याच्याहून कमी दजार्चा ठरून तू हे रणके्षतर् सोडून िनि त जाणार नाहीस? टनर्सने ितला उ र िदले. 
‘ज्युटनार्, मी बऱ्याचवळेा पूवीर् तुला ओळखले आहे; जे हा तू धूतर्पणे त्या संधीचा भगं केलास आिण यु ात 
वतःला गुंतवनू घेतलेस त्या पिह या क्षणापासून मी तुला ओळखले आहे; आिण आताही तू आपले दैवी 
रूप वृथा लपवीत आहेस! परंतु आमचे हे अवघड क  सोसण्याकिरता तू ऑिल पसवरून खाली अवतीणर् 
हावसे अशी कुणाची इच्छा होती? केवळ तुझ्या दीनवाण्या भावाच्या मरणयातना तुला पाहायला िमळा यात 
हणूनच हे झाले होते काय? कारण आता मला कोणती आशा आहे? कोणते दैव मला आता जीिवताची 
शा ती देऊ शकते? आता माझ्याजवळ उरले आहेत त्या सवार्ंहून मला अिधक ि य असलेला यरॅूनस 
एका राक्षसी जखमेने पराभतू होऊन एका ा महाकायासारखा पडलेला माझ्या डो यानी मी वतः पािहला 
आहे, आिण ाण सोडीत असताना माझ्या नावाने हाका मारणारा त्याचा वतःचा आवाज मी ऐकला आहे. 
माझ्या मानहानीचे दृ य पाहणे टळावे हणूनच की काय दुदवी युफेन्स मारला गेला, आिण त्याचा देह आिण 
श े टर्ोजनाचं्या ता यात आहेत. माझ्या ख गाने डर्ॅन्सेसच्या अपमानाचे पािरपत्य न करता, आपली घरे न  
होत असलेली पाहण्याचा माझा िबकट आप ीत कमी असलेला अपमान सहन करण्याकिरता मी िजवतं 
रहावे काय? की शतर्कूडे मी माझी पाठ िफरवावी आिण टनर्स माघार घेत आहे हे इटलीच्या भमूीला पाहू 
ाव?े परंतु मग मरण हे इतके करुणा प  असते काय? वगार्तील देवानंी आपली कृपा काढून घेतली 
आहे हणून, पाताळातील आत् यानंो! तु ही तरी दयाळू हा. माझा िन पाप आत्मा याडपणाच्या दोषाच्या 
िंबदुमातर्ही कलंकािशवाय तुमच्याकडे येईल, कारण माझ्या परम े  पूवर्जाचं्या वा ाला मी कधीही 
अ ित ा येऊ देणार नाही!’ 

 
त्याचे बोलणे संपते न संपते तोच त डातील फेसाने िभजले या घो ावरून, सबधं चेहऱ्यावर 

बाणाची भयंकर जखम झालेला सकॅीझ शतर्चू्या फळीतून सोसा ाने आला. तो टनर्सकडे दौडत आला 
आिण त्याला नावाने हाक मारून त्याने िवनवणी केली : ‘टनर्स, आता शवेटी आमचे ाण तुझ्यावरच 
अवलंबनू आहेत. आप या लोकावंर दया कर. श  धारण करून गजर्त येणारा इनीआस आपली इटॅिलअन 
गढी ितच्या उंच थानावरून खाली खचण्याची आिण ितला जिमनीवरून उखडून टाकण्याची धमकी देत 
आहे. आता या क्षणीही जळते पिलते आप या घराच्या छपरावंर कोसळत आहे. आता त्येक लँिटन मुदर्ा, 
त्येक लॅिटन नजर तुझ्याकडेच वळली आहे. आपला राजा लॅिटनस, आपण कुणाला आप या कन्येचा वर 
मानाव ेआिण कुणाच्या अटी मान्य करा यात या सदेहात वतःशीच पुटपुटतो आहे. आिण तुझ्यावर अपार 
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ेम असलेली राणी ितला वाटणाऱ्या आत्यंितक भयाने सूयर् काशाचा त्याग करून गेली आहे,- ितने 
वतःच्या हाताने मृत्यचूा वीकार केला आहे. एकटे मेसपॅस आिण खंबीर ॲिटनॅसच तेवढे वशेींवर आपली 
यु ाची आघाडी संभाळून आहेत. त्याचं्या भोवती दोन्ही बाजूला लोहाच्या उ या िपका माणे तळपती नग्न 
ख गे घेऊन शतर्चू्या दाट फ या ख ा आहेत. आिण तरीही तू मातर् या िनमर्नु य कुराणावर तुझा रथ 
युक्ती युक्तीने इथे ितथे िफरिवण्यात वळे यथर् घालवीत आहेस.” 

 
या िविवध आप ींच्या िंचतानी यगर्िच  होऊन टनर्स अवाक् झाला. िन ल आिण िनःश द होऊन 

ताठरले या डो याने पाहत तो उभा रािहला. त्या एका दयात ल ा, म आिण दुःख याच्या िम  भावना, 
सुडाच्या ईषने याकूळ झालेले ेम आिण वतःचा यत्न पूणर्पणे ओळखणारे शौयर् या सवर् भावनाचंी एकच 
एक चडं लाट एकदम उसळली. त्याच्या मनावरील भावनाचं्या या छाया दूर सरताच आिण अंतःकरण 
पुनः काशाने उजळताच त्याने त्याचे आग ओकणारे डोळे तटबदंीकडे वळिवले, आिण रथातून त्या महान 
नगरीकडे पािहले आिण खरेच, आगीचा चडं लोळ वाऱ्याच्या झोताने आकाशात तरंगत गेला. या 
मज यावरून त्या मज यावर झेपावत अग्नीने सबधं एक मनोरा पूणर्पणे वढेला होता. त्यानेच तो मनोरा 
बळकट तु याचं्या चौकटीवर खूप उंच असा बाधंला होता व मग तो चाकावर घालून सरकत्या पुलावरून 
उंचावर वसलेला होता ‘ज्युटनार्’ तो हणाला, ‘याक्षणी िनयती आप यावर मात करीत आहे. आता िदरगाई 
करण्याचा िवचार करू नकोस. िजथे देव आिण आपले दुदर् य दैव आप याला बोलावीत आहे ितकडे 
त्याचं्या मागून जायला हव.े इनीआसशी समोरासमोर झुंजण्याचे आिण मृत्यनेू माझ्याकिरता ज्या काही 
यातना वाढून ठेव या असतील त्या सहन करण्याचे मी ठरिवले आहे. ताई! माझ्या ित ेचे मला िव मरण 
घडलेले तुला पुनः कधीही पाहाव ेलागणार नाही. परंतु थम मृत्यपूूवीर् मला हे एकच वडेेपणाचे कृत्य करू 
दे अशी माझी तुला िवनंती आहे.” असे हणून आप या बिहणीला दुःख करीत सोडून त्याने रथातून 
जिमनीवर उडी मारली, आिण शतर्चू्या श ाचं्या वषार्वातून तो पुढे झेपावला. एका जोरदार झेपेत तो 
संगर्ामाच्या मध्याच्या पार झाला. पावसाच्या पुराने भोवतालची माती धूपून गे यावर वाऱ्याने उपटून 
काढलेला, िंकवा कालचकर्ाच्या फेऱ्याने खालून आधार सुटलेला, पवर्तिशखरावरून गडगडत खोल खाली 
कोसळणारा खडक मन मानेल तसा चडं ताकदीने जिमनीवरून वर उसळतो आिण त्याच्या मागार्वरील 
अरण्ये आिण पशूचें कळप आिण माणसे यानंा भरडीत पुढे लोटत जातो; त्या खडका माणे तो आला. 
शतर्चू्या उधळले या फळीतून टनर्स, िजथे जमीन रक्ताच्या पाटानंी सवार्त अिधक खोलवर िभजली होती 
आिण फेकले या भा याचं्या सोसा ाने वातावरण भरून गेले होते ितथे नगरिंभतीकडे चाल करून आला. 
त्याने हाताने इशारा केला आिण तसे करीत असता तो मो ाने ओरडला, ‘रुटुिलअनानंो आता हात 
आवरा. लॅिटनानंो, तुमचे भाले रोखा. निशबात ज काही वाढून ठेवले असेल ते आता माझे एक ाचे आहे, 
या संधीभगंाचे ाचि त तुमच्या वतीने मीच घ्याव ेआिण श ानेच िनणर्य लावावा हेच न्या य आहे.’ सवर्जण 
बाजूला सरले आिण त्यानंी मध्ये जागा िरकामी ठेवली. 

 
टनर्सच्या नावाचा पुकार ऐकून टर्ोजन मुख इनीआसने िक याची उंच तटबंदी सोडली. सवर् 

अडथळे दूर सारून, त्याने हातातील काय खंिडत केली, आिण आप या श ाचंा घोर खणखणाट करून 
उ हिसत वृ ीने त्याने आपला आनंद गट केला. तो अँथॉससारखा िंकवा इिरकससारखा िंकवा 
सळसळणाऱ्या, चमचमणाऱ्या सदापणीर् ओकवृक्षराईंनी आपले िहमाच्छािदत म तक आनंदाने आकाशात 
उंचिवणाऱ्या साक्षात िपता ॲपेनाईनसारखा उंच वाटला. या भयंकर घडीला ते ं यु  नीट, प पणे 
िदसाव े हणून सवार्ंनीच त्येक रुटुिलअनाने, टर्ोजनाने, आिण इटॅिलअनाने यत्न केला. त्याचं्यापैकी 
काही उंच बुरुजावर उभे होते आिण इतर, जे िंभतींच्या तळाशीं झुलत्या घणाचे घाव घालीत होते, त्यानंी 
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आपली श े खां ावरून उतरली आिण खाली ठेवली. जगाच्या दूरदूरच्या देशात जन्मलेले आिण आता 
शवेटी एकतर् येऊन ख गाने िनणर्य लावण्याचा यत्न करणारे ते दोन े  यो े पाहून लॅिटनसही 
आ यर्चिकत होऊन एकटक पहातच रािहला. 

 
त्याचं्या उपयोगाकिरता एक िव तृत. सपाट व खुली जागा पाहताच ते वगेाने पुढे धावले, आिण 

अजून दूर असतानाच त्यानंी आपले भाले फेकले. नंतर ते ात पर परानंा िभडले, आिण ते िभडताच 
त्याचं्या ाँझच्या ढालींचा खणखणाट झाला. धरणी त्याचं्या पायाखाली दबनू िव हळली. त्यानंी ख गाच्या 
वाराचंी गती दुपटीने वाढिवली आिण पुनः ह ा चढिवला. या झुंजीच्या गदारोळात योगायोग कोणता आिण 
शौयर् कोणते हे कळणे कठीण होते. चडं सायलावर िंकवा उ ुंग टॅबनर्सवर जे हा दोन बलै िंशगाला िंशगे 
िभडवनू िनकराने झुंजतात; हंबरणाऱ्या कालवडी कोणता बलै कुरणाचा स ाट होणार आहे व सवर् 
कळपावर त्याची हुकमत चालणार आहे या अच यात पडतात: भयभीत झालेले गुराखी मागे सरतात आिण 
इतर गरे भयाने त ध राहतात; त्येक बलै आपली िंशगे थेट ममीर् खुपसण्याची पराका ा करतो आिण 
त्याचंी म तके आिण खादें रक्ताच्या लोटाने न्हाऊन िनघतात, आिण सवर् वन त्याचं्या डरका यानंी 
दुमदुमते त्या माणे टर्ोजन इनीआस आिण डॉिनअन यो ा ढालीला ढाल लावनू पर परानंा िभडले, आिण 
त्याचं्या  भयंकर संगराचे ितध्वनी वगार्त उठले. वतः ज्युिपटरने एक तराजू हातात घतला, त्याचा काटा 
काळजीपूवर्क मध्यावर ठेवला आिण नंतर त्याचं्यापैकी कोण या िद यातून यश वीपणे बाहर पडणार आहे 
आिण कोण आप याच कुणाचे ओझं भाराने मृत्यलूा वगेाने खाली आणणार आहे हे ठरिवण्याकिरता त्याने 
दोन्ही े  योध् ाचं्या वगेवगे या िनयती दोन्ही पार ात ठेव या.  

 
परंतु त्याचवेळी ह ा करण्यास सोई कर संधी िदसत आहे असे वाटून टनर्स पुढे झेपावला, 

सवर्शक्तीिनशी आिण पुऱ्या प याने त्याने आपले ख ग उंच उगारले व वार करण्याकिरता वतःला 
उंचावले, आिण वार केला. टर्ोजन आिण आशिंकत झालेले लॅिटन ओरडले; दोन्ही सेनाचंी सवर् दले भयाने 
िनः त ध, िन ल झाली होती. परंतु ते ख ग मातर् धोकेबाज ठरले आिण मोडले. तात्काल पलायनाने 
त्याला उसंत िमळाली नसती तर ते ख ग हवते असतानाच तो कोिप  वार करणारा िनःश  झाला असता; 
कारण आपला हात ख गािशवाय असून नुसती मूठत हातात आहे, आिण तीही वतःच्या ख गाची अशी 
वाटत नाही हे पाहून टनर्स पळाला, –पूवर् वाऱ्याहूनही अिधक दुर्तगतीने पळाला. 

 
असे हणतात की जे हा टनर्स संगर्ाम सुरू करण्याच्या घाईगडबडीत न याने जंुपले या रथात 

पिह याने आरुढ झाला ते हा तो आप या िपत्याचे ख ग मागेच िवसरला होता, आिण त्याऐवजी त्याने 
त्याचा सारथी मेिट कस याचे ख ग घेतले होते : आिण जोवर त्याला पागंून पळ काढणाऱ्या टर्ोजनाशंीच 
केवळ लढायचे होते तोवर त्याचा उपयोगही झाला होता. परंतु त्याऐवजी त्याला, वतः ह कनने 
घडिवले या वगीर्य श ाशंी सामना करावा लाग याबरोबर ते मत्यर् ख ग वार के याबरोबर िठसूळ 
बफार् माणे शकले होऊन खाली पडले, आिण आता सोनेरी वाळूत पडले या त्या शकलावंरून पराविर्तत 
झालेला काश त्याच्या त डावर पडत होता. या दृ याने टनर्स घाबराघुबरा झाला आिण खुले मदैान 
गाठण्याच्या यत्नात एकदा इकडे जाण्याकिरता आिण पुनः दुसरीकडे जाण्याकिरता तो पळत रािहला; 
आिण इकडेितकडे पळत असताना त्याने अहेतुकपणे चकरा मार या, कारण त्याच्या अवतीभोवती 
टर्ोजनानंी घ  कडे करून त्याला घेरले होते आिण त्याच्या एका बाजूला िव तृत दलदल होती, आिण 
दुसऱ्या बाजूला नगराच्या चडं िंभतींनी त्याचा मागर् रोखला होता. 
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बाणाच्या जखमेने अधु झाले या गुडघ्यामुंळे जरी त्याची गती मंदावली होती आिण त्याला िदरंगाई 
होत होती आिण भयभीत झाले या त्याच्या शतर्चू्या मागून धावताना त्याला हवी तेवढी गती येत न हती तरी 
इनीआसच्या पाठलागात काही कमी जोम न हता. जे हा एखा ा िशकारी कुत्र्याने एखा ा काळिवटाला 
नदीच्या दुबळक्यात पकडाव े िंकवा लाल िपसाचं्या भयंकर जा यात गुरफटवाव,े धावत भुकंत त्याच्या 
पाठीवर जाव;े तो काळवीट छु या ह याच्या भयाने आिण नदी िकनाऱ्यावरील उंच कपारींच्या भयाने 
सह िदशानंी इकडेितकडे उधळतो परंतु तो अ ातं अ ीअन कुतर्ा त्याची पाठ सोडीत नाही, त्येक 
क्षणाला लचका तोडण्याकिरता त ड उघडून जणूकाही त्याने त्याला पकडलेच आहे असे समजून जबडा 
बदं करतो परंतु त्याच्या जब ातं काहीच सापडत नाही आिण तो काळवीट अजूनही त्याला हुलकावण्या 
देत असतो. त्या िशकारी कुत्र्या माणे इनीआस होता. 

 
आिण आता गदारोळ पराका ेला पोहोचला. सभोवारच्या सरोवराचं्या आिण नदी िकनाऱ्याचं्या 

पिरसरात त्याचा ितध्वनी पुनः पुनः घुमला. त्या आवाजाने सबधं आकाशात गडगडाट झाला. टनर्स पळत 
होता आिण पळताना तो सवर् रुटुिलअनानंा दरडावीत होता व त्येकाला नावाने हाक मारून आपले 
िनत्याचे पिरिचत ख ग आणण्याची आगर्हाची मागणी करीत होता. उलट इनीआसने जर कुणी जवळ आल 
तर सवर्नाशाची व तात्काल मृत्यचूी धमकी िदली, आिण त्याचंी संपूणर् नगरी मुळापासून उखडून 
टाकण्याच्या त्याच्या दुसऱ्या धमकीने ते अिधकच घाबरले आिण थरथर कापू लागले; आिण जखमी 
असूनही तो पुढे चाल करून गेला. त्यानंी आतापयत पळून पाच दक्षणा पुऱ्या के या होत्या, आिण िवरु  
िदशनेे गोलाकार धावनू ते पाच वळेा त्याच वाटेने परतले होते. कारण खरे सागंायचे तर कर्ीडेतील एखादे 
क्षदुर् पािरतोिषक झटून िमळिवण्याचा त्याचंा यत्न न हता, तर टनर्सच्या रक्तरूपी ाणाकिरता त्याचंी 
पधार्ं होती. 

 
त्या िठकाणी पूवीर् फॉनसला ि य असलेला व त्याला अिर्पलेला एक कडू पाने असलेला रानटी 

ऑिल ह वृक्ष होता; नंतर ितथे एका कठीण लाकडाचे खोडच उरले होते; परंतु पूवीर् वादळातून वाचलेले 
खलाशी त्याची पूजा करीत असत; आप या लॉरेन्टाईन देवाला समिर्पत करावयाच्या व तू व नवसाची व े 
त्याच्यावर अडकवीत असत. परंतु टर्ोजनानंी त्या खोडाचे पािवत्र्य ओळखले नाही आिण यु ाकिरता जागा 
मोकळी करण्याकिरता त्यानी ते तेथून हलिवले. इनीआसचा भाला त्याच्या वतःच्या फेकीच्या जोराने त्या 
रानटी ऑिल ह खोडामध्ये रुतून बसला होता आिण मुळाच्या बळकट पकडीत घ  अडकला होता. ज्या 
शतर्लूा वतःच्या पायाच्या गतीने तो गाठू शकत न हता त्याच्या पाठीवर ते श  पाठिवण्याच्या हेतूने 
आप या शक्तीने तो फाळ खेचून काढण्याकिरता डाडार्िनड त्याच्यावर वाकला. भयाने िम  झाले या 
टनर्सने आता ाथर्ना केली : ‘फॉनस, मी तुझी ाथर्ना करतो, माझ्यावर दया कर, आिण माझ्या ि य 
भमूीतील हे मृि के, मी जर सतत तुझी ित ा राखली असेल,–आिण इनीआसच्या या माणसानी मातर् 
त्याचं्या यु ाने ती  केली आहे तर या भा याचे टोक घ  रुतवनू ठेव.’ तो असे हणाला, आिण ज्या 
ाथर्ना ऐकून त्याला सहा य करण्यािवषयी त्याने देवाचा धावा केला होता, त्या काही यथर् गे या नाहीत 
कारण इनीआस जरी बराच वळे त्या ह ी खोडाशी झगडत होता तरी त्या कठीण लाकडाची पकड िढली 
करण्याचे सामथ्यर् त्याला कोणत्याही उपायाने ा त होईना; आिण तो आप या कायार्किरता धडपडत 
असताना डॉिनअन देवता ज्युटनार् िहने पुनः एकदा सारथी मेिट कसचे रुप घेतले, ती पुढे धावली आिण 
ितने आप या भावाला त्याचे वतःचे ख ग परत िदले. परंतु या धीट वनदेवतेला हालचालीची असली मुभा 
िमळावी याचा संताप येऊन हीनस आता जवळ आली आिण ितने तो भाला खोल खोडातून उपटून 
काढला. आिण आपली श े आिण धैयर् परत ा त झा यामुळे उ हािसत झालेले–एक आप या ख गावर 
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िवसंबनू असलेला, आिण दुसरा भाला उंचावनू उगर् िदसणारा असे ते यो े,–धापा टाकीत, परंतु मासर्च्या 
छतर्ाखाली ं  करण्यास िस  होऊन पर परापुढे उभे ठाकले. 

 
परंतु त्याचवेळी ऑिल पसचा सवर्शिक्तमान अिधपती काशमान मेघावरून या ं ाकडे एकागर्तेने 

पाहत असले या जूनोला हणाला : ‘रा ी, आता काय शवेट होईल? या िनवार्ंणीच्या घिडलाही तुला 
करण्यासारखे अजून काही उरले आहे काय? तुला वतःला माहीत आहे आिण तुला माहीत आहे हे तू 
मान्य करतेस की इटलीचा देव हणून वगार्त अिधि त होण्याचा इनीआसचा अिधकार आहे, आिण 
िनयतीने त्याला तारकामंधे उ  थान िदले आहे. मग आता तुझा काय हेतू आहे? िंकवा या शीतमेघामंधे 
रगाळून काय िमळिवण्याची तुला आशा आहे? मत्यर् माणसाकडून जखमी होऊन एखा ा देवतेचा अवमान 
होणे हे योग्य होते काय? िंकवा ज्या ख गाला टनर्स वंिचत झाला होता ते त्याला परत ा त करून देणे की 
ज्यामुळे िजत योध् ाला पुनः नवी शक्ती ा त करून िदली होती हे तरी योग्य होते काय? कारण तुझ्या 
सहा यािशवाय ज्युटनार् काहीही करू शकली नसती! परंतु िनदान आता शवेटी तरी तू परावृ  हो आिण 
माझ्या िवनंतीचा तुझ्यावर पिरणाम होऊ दे : या तुझ्या अितिरक्त संतापाचे नकळत भ य होऊन जाऊ 
नकोस, िंकवा तुझ्या मधुर ओठातून ेषाचे श द पुनः पुनः उ ारू नकोस. हा क्षण अंितम िनणर्याचा आहे. 
भमूीवर आिण सागराच्या लाटावंर टर्ोजनानंा क्लेश भोगीत देशोधडी लावण्याचा आिण एक घोर संघषर् 
भडकिवण्याचा एका कुलाला घृणा पद लाछंन लावण्याचा आिण एका िववाहाला दुःखाचा कलंक 
लावण्याइतकाच अिधकार मी तुला िदला होता. यापुढच्या यत्नानंा मी ितबधं करतो.’ 

 
ज्युिपटर असे बोलला आिण िवन  मुदेर्ने सटॅिर्नअन ज्यूनोने उ र िदले : ‘हे सवर् े  ज्युिपटर, ते 

खरे आहे. तुझी ही इच्छा मला माहीत आहे हणूनच मी माझ्या मनािवरु  टनर्सचा त्याग केला आहे, आिण 
पथृ्वीवरून िनघून आले आहे. नाहीतर हे भलेबुरे अत्याचारी कार सहन करीत मी माझ्या वगीर्य 
आसनावर बसलेली तु हाला कधीच िदसले नसते; परंतु ज्वालाचं्या अवगुंठनात मी यु  आघाडीवर उभी 
राहून टर्ोजनानंा दारुण रणसंगर्ामात खेचले असते. असहा य अव थेत आप या भावाला मदत करण्यास 
खरोखर मीच ज्युटनार्ला वृ  केले हे मी मान्य करते; आिण त्याचा जीव वाचिवण्याकिरता ितच्या याहूनही 
अिधक साहसी कृत्यानंा माझी संमती होती. परंतु ितने वतःच धनु य घेऊन खरोखरी बाण सोडावते असा 
माझा उ ेश न हता. ज्या एका एकमेव याणाचा े  देवानंाही सादर धाक आहे त्या टीक्सच्या वाहाच्या 
दुदर् य उगम थानाची शपथ घेऊन मी हे सागंते. आता माझ्या बाजूने मी माघार घेते. मी यु त्याग करते 
कारण मला आता त्याची घृणा वाटते; परंतु लॅिशअमच्या वैभवाकिरता आिण तुमच्या असले या 
लोकाकंिरता, िनयतीच्या दंडकके्षत न येणारी एक याचना मी तुजकडे करते. त्यानंा इ  अशा आशादायी 
िववाहाची मुदर्ा उठवनू दृढ केलेला एक शातंता–संधी करू दे आिण संधीच्या अटींनी वतःला बाधूंन घेऊ 
दे; हे असे घडू दे. परंतु त्याचं्या वतःच्या भमूीत लॅिटनानंा त्याचें ाचीन नाव बदलून टर्ोजन होण्याची िंकवा 
ूक्िरअन हणून घेण्याची आ ा करू नका. िंकवा अन्य भाषा बोलण्याची आिण परकी व े पिरधान 

करण्याची सक्ती करु नका. अजूनही लॅिशअम अि तत्वात असू ा आिण भिव याच्या शतकातं आ बन 
राजेही असू ात. इटॅिलअन पौरुषापासून सामथ्यर् ा त करून रोमन वशं वाढू दे. टर्ॉयच्या नगरीचे पतन 
झाले आहे आिण पतन झालेलीच ितला राहू दे; ितचे नावही न च होऊ दे.” 

 
िव ाच्या आिण अिखल मानवजातीच्या िनमार्त्याने ि मत करून ितला उ र िदले : ‘तू ज्युिपटरची 

खरी बहीण आिण सटॅनर्चे वतःचे दुसरे अपत्य आहेस! तुझ्या अंतःकरणाच्या खोल गाभाऱ्यात कटुतेच्या 
ज्या लाटा तू उसळिवतेस त्यात िकती मोठे सामथ्यर् असते! पण चल, ज्याच्या आहारी तू कधीच जायला 
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नको होतेस, तो तुझा भयंकर कर्ोध आवर. जे तुला हव ेआहे ते मी तुला देतो, तू िंजकलेस; माझ्या वतःच्या 
इच्छा मी सोडून देतो, आिण तुझ्या इच्छे माणे िविहत करतो. इटलीचे पुरातन रिहवासी त्याचं्या पूवर्जाचंीच 
भाषा वापरतील आिण त्याचं्याच था व रुढींचे पालन करतील; आिण त्याचें नावही आता आहे तेच राहील. 
टर्ोजन केवळ इटॅिलअन वशंात समािव  होऊन त्याचं्यात िमळून जातील. था आिण य यागाचें िवधी मी 
िविहत करीन. मी सवार्ंनाच एक भाषा असलेले लॅिटन करीन. या युतीपासून िम  इटॅिलअन रक्ताचा 
धािर्मक वृ ीत इतर सवर् लोकाहूंन आिण त्यक्ष देवाहूंनही े  असा वशं िनमार्ण झालेला तुला िदसेल. 
दुसरे कोणतेही रा टर् त्याचं्या इतक्या भिक्तभावाने तुझे तिवधी साजरे करणार नाही.’ आता सुखावले या 
जूनोने मान हलवनू आपली संमती दशर्िवली व आपली मनोधारणाही बदलली; आिण याच क्षणी ितने तो 
मेघ सोडला आिण ती आकाशातून िनघून गेली. 

 
‘हे घडवनू आण यानंतर िपत्याने पुढील योजनेवर खोल िंचतन केले; ज्युटनार्ला यु ामधून ितच्या 

भावापासून िवलग करण्याची तयारी केली, असे हणतात की ‘काळ रातर्ीने’ एकाच सुतीत ‘कराल 
राक्षसी’ नावाच्या दोन राक्षसींना आिण त्याचं्याबरोबरच टाटर्िरअन ‘मेिगरा’ यानंा जन्म िदला होता; त्याचं्या 
मातेने सपार्ंच्या वटेो याने सवार्ंना सारखेच बाधंले आिण त्यानंा वायूची गती असलेले पखं िदले होते. या 
दोन राक्षसी वगार्च्या उंबर ावरील ज्युिपटरच्या िंसहासनाजवळ त्याच्या कर्ोधाची सेवा करण्याकिरता 
िस  असतात. जे हा जे हा देवाचंा िपता मृत्यभूयाचा िंकवा रोगराईचा हाहःकार उडिवतो िंकवा पापकमर् 
करणाऱ्या नगरामधे यु भयाचा हार करतो ते हा त्या दोघी यातना सोसणाऱ्या मानवजातीच्या भयाची धार 
अिधक ती ण करतात. ज्युिपटरने आता त्याचं्यापैकी एकीला, ज्युटनार्ला एक सावधानतेचे िचन्ह हणून 
भेटण्याची आ ा देऊन उच आकाशातून त्वरेने खाली पाठिवले. ती झंझावाताच्या वगेाने मण करून 
एखा ा पािर्थअनाने िंकवा केर्टनाने त्यंचेवरून मेघातून सोडले या आिण मद काशातून आप या 
िवके्षपमागार्वरून अदृ यपणे सोसा ाने िसत्कार करीत झेपावत, ज्या िवषाला उतारा नाही, असे कूर्र िवष 
घेऊन जाणाऱ्या बाणासारखी ती िनशाकन्या आपला पथृ्वीचा मागर् आकर्िमताना झेपावली. जे हा ितने टर्ोजन 
आघाडी आिण टनर्सची सेना पािहली ते हा ितने रातर्ी समािधिशलेवर िंकवा उजाड छपरावंर बसून रातर्ीच्या 
छायातूंन उ र रातर्ीचा चमत्कािरक सूर काढणाऱ्या त्या छो ा प याचे रूप धारण केले. हे रूप धारण 
करून ती राक्षसी फडफडाट करीत पुनः पुनः फेऱ्या मारीत टनर्सच्या त डावर झेप घालू लागली आिण 
आप या पंखाच्या फटक्याने त्याची ढाल ितने दूर िभरकावली. एक कारच्या िवलक्षण भयाने बधीर 
झालेली टनर्सची सवर् गातेर् गिलत झाली; भयानं त्याचे केस ताठ उभे रािहले; आवाज घशात अडकला. 
ज्युटनार्ने दूरवरूनच त्या राक्षसीच्या पखंाचा फडफडाट ओळखून भिगनीसहज दुःखाने आपले केस मोकळे 
सोडले आिण उपटले, आिण आप या नखानंी गाल ओरबाडले आिण आवळले या मुठींनी वक्ष घायाळ 
केले, ‘टनर्स’ ती ओरडली. ‘तुझी बहीण आता तुला कोणते सहा य करू शकणार? पूवीर् मी सवर् क  
सोस यानंतर आता मला करण्यासारखे काय उरले आहे? कोणत्या युक्तीने मी तुझे िदवसाच्या 
काशातील जीवन लाबंव ूशकते? या अस या भयािवरु  ट र देण्याकिरता मी कसली उभी राहू शकते!  
आताच, याच क्षणी मी रणागंण सोडून जात आहे. घृणा पद पाखरानंो, मला िभविवण्याचा यत्न करु नका 
कारण मी अगोदरच भयभीत झाले आहे. या पखंाचंा फडफडाट आिण त्याचं्या ठायीचा मृत्यचूा रव मी 
चागंला ओळखते; दृढिन यी अंतःकरणाच्या ज्युिपटरची अिनवायर् आ ा आता मला प  कळून चुकली 
आहे. माझ्या कौमायार्ची परतफेड तो अशी करतो काय? मग त्याने मला िचरंतन जीवन का िदले आिण 
माझ्या बाबतीत मृत्यचूा दंडक का अवैध केला? नाहीपेक्षा मी या दारुण दुःखाचा िनदान अंत तरी केला 
असता आिण मी माझ्या भावाबरोबर छाया–लोकात वशे केला असता! हेच का माझे अमरत्व? आिण 
टनर्स, तू गे यानंतर माझ्या जीवनात काही तरी आनंद उरणार आहे का? हाय! मला वाटते की कुठे तरी 
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धरणी मला पोटात घेण्याइतका खोलपयत दुभगंावी आिण मी अमर असले तरी खाली पाताळातील 
मृतात् यातं िव  हाव!े’ ती एवढे बोलली, आिण ितने आप या म तकावर करडे अवगुंठन ओढले आिण 
हुदके देत ितने सूर मारून वतःला आिण वतःच्या सहा य करणाऱ्या दैवीशक्तीला, जल वाहात 
बुडिवले. 

 
दुसऱ्या बाजूने आपला वृक्षासारखा चडं असलेला भाला हलवीत इनीआस पुढे चाल करून आला 

आिण कठोर अंतःकरणाने हणाला : ‘आता आणखी कोणत्या न या िदरंगाईची तू वाट पाहत आहेस? 
टनर्स, आता माघार घेणे नाही, ही आता पळण्याच्या गतीची कसोटी उरली नाही; आता तू माझ्याशी बाहूला 
बाहू िभडवनू श ाच्या घोर कसोटीत माझ्याशी बरोबरी केली पािहजेस. तुला कोणते रूप घ्यायचे ते घे. 
आिण तुझ्या ठायी असले या धैयार्च्या िंकवा कपटनाटकाच्या कोणत्याही सामथ्यार्ला आवाहन कर, तुझी 
तशीच इच्छा असली तर उंच आकाशातील चादंण्यापयत उ ाण कर िंकवा धरणीच्या उदरातील ग हरामंधे 
वतःला क डून घे.’ आप या मानेला झटका देत टनर्सने उ र िदले : ‘उ ाम वैऱ्या, तुझ्या संत त श दाचें 
मला भय वाटत नाही. मला भय वाटते ते केवळ देवाचें. िवशषेतः जो हच्या वैर वृ ीचे; तो अिधक बोलला 
नाही; परंतु आजूबाजूला पाहताना त्याला, शतेाची सीमारेषा दाखवनू ितच्या मालकीचा वाद 
टाळण्याकिरता ठेवलेला एक ाचीन आिण चडं िशलाखंड जिमनीवर जवळच हाताशी िदसला. 
आजकाल धरणी जन्म घालीत असले या शरीर कृतीच्या बारा िनवडक माणसानंाही तो खां ावरुन नेता 
आला नसता; परंतु शूर टनर्सने तो अिधऱ्या त्वरेने एका हाताने उपटला आिण तो फेकण्याकिरता वतःला 
उंचावनू आिण अत्यािधक वगेाने धावनू तो आप या शतर्वूर िभरकावणार होता. परंतु धावण्याची िंकवा त्या 
चडं िशलाखंडाला गती िद याची–कोणतीच जाण त्याला न हती. त्याचे गुडघे लुळे पडले. त्याचे रक्त 
गोठून कठीण झाले आिण थंडगार पडले. आिण नंतर त्याने फेकलेला तो िशलाखंडही मोक या हवतूेन 
िभरिभरला आिण त्याने आघातही केला नाही िंकवा पूणर् अंतरही ओलाडंले नाही. जसे िनदेर्मधे कधी कधी 
रातर्ी त धतेची जड झापड आप या डो यावर येते, आपण सतत पुढे धावण्याचा िनकराचा यत्न करीत 
आहोत असे आपण व नात पाहतो, आिण आपला यत्न फसतो, आिण आप या पराका ेच्या यत्नाच्या 
क्षणी अंधेरी येऊन आपण खाली कोसळतो; आप या िजभेत अवसान नसते, शरीरातील इंिदर्ये नैसिर्गक 
असा ितसाद देत नाहीत आिण श द िंकवा आवाजही बाहेर फुटत नाही; तसेच टनर्सचे झाले होते; कारण 
थम वार करण्याकिरता त्याने िजथे िजथे सवर् सामथ्यर् पणाला लावले ितथे ितथे त्या अमानुष देवतेने 
त्याला गतीपासून विंचत केले. त्याच्या अंतःचक्षूपुढून बदलती दृ ये सरकली. त्याचे डोळे रुटुिलअनावंर 
आिण त्या नगरीवर ि थरावले; भयाने तो अडखळला आिण भा याच्या जवळ येऊन ठेपले या टोकाच्या 
भयाने तो थरथरू लागला. आसऱ्याची एकही जागा त्याला िदसेना, िंकवा शतर्वूर ममर्भेदी हार करण्याची 
शक्तीही त्याला गवसेना; त्याचा रथ िंकवा रथाचे लगाम हाती घेऊन सारथ्य करणारी त्याची बहीणही 
त्याला कुठे िदसेना. 

 
टनर्स असा शकंाकुल असताना त्याचा काळ ठरणारा आपला थरथरता भाला इनीआसने 

त्याच्यावर रोखला. आप या सावध नजरेने आप याला हवी असलेली संधी हेरून, आपली सवर् शक्ती त्या 
भा यामागे लावनू, पूणर् प याने त्याने तो भाला फेकला, वे ामध्ये अिग्नके्षपणा ाने दुर्तगतीने फेकलेले 
दगडही कधी इतक्या वगेाने आघात करीत नाहीत! वजर्ाघात होताना होणारे िव फोटही कधी इतके भयंकर 
नसतात. भयंकर मृत्य ू बरोबर घेऊन तो भाला, का या झंझावाताच्या सामथ्यार्ंने आला. ढालीवरील 
बाहेरच्या सात थरातून आिण उर ाणाच्या खालच्या कडेतून तो आत गेला आिण रोरावत टनर्सच्या 
माडंीच्या मध या भागात घुसला. घायाळ होऊन तो सामथ्यर्शाली यो ा अंगाखाली गुडघा दुमडून धरणीवर 



 

अनुकर्मिणका

कोसळला. रुटुिलअन ताडक  उभे रािहले आिण िव हळले; भोवतालच्या सवर् टेक ातं तो आवाज 
घुमला, आिण दूर िव तृत उंच पवर्त देशातील अरण्यानंी त्याला ितसाद िदला. धरणीवर पडले या 
परािजत झाले या टनर्सने आपली नजर वर केली आिण न  याचनेसाठी उजवा हात पसरला, आिण तो 
हणाला, ‘ही माझ्याच कमार्ची पिरणती आहे. मी कोणतीही िवनंती करीत नाही. तुला ा त झालेले भाग्य 
तू उपभोग. आिण जर दीनवाण्या िपत्याच्या दुःखाचा तुझ्या मनावर काही पिरणाम होत असेल तर–आिण 
तुझा वतःचा िपता अँकायसीझ माझ्या िपत्यासारखाच होता–तर मी तुजपाशी याचना करतो की 
वाधर्क्याव थेतील माझ्या िपत्यावर–डॉनसवर–दया कर आिण मला परत पाठव–िंकवा तुला तसेच हवे 
असेल तर गत ाण झालेला माझा देह माझ्या लोकाचं्या वाधीन कर. तू िंजकला आहेस, आिण परािजत 
होऊन मी उंचावलेले माझे दोन्ही हात ऑसोिनअनानंी पािहले आहेत. लॅि हिनआ आता तुझीच वधू आहे. 
तुझा ेष आता या पिलकडे वाढव ूनकोस.’ 

 
िचखलात उगर् िदसणारा इनीआस िन त ध उभा रािहला; परंतु त्याचे डोळे अ व थ होते, आिण 

खाली येणारा आपला उजवा हात त्याने आवरला. आिण आता टनर्सने केले या याचनेने त्याच्या शकंाकुल 
मनावंर कोणत्याही क्षणी जा त भाव टाकला असता, आताच त्याच्या मनावर ती पिरणाम करू लागली 
होती. परंतु अचानक त्याच्यापुढेच, त्याने टनर्सने खां ावरून लटकिवलेला पॅलसचा तो शािपत ख गाचा 
प ा आिण चमकते िखळे ठोकलेला, जे हा टनर्सने िंजकून त्याला घायाळ करून धरणीवर पाडले ते हा 
त्याच्या िमतर्ाच्या मालकीचा असलेला, त्याला पूवर् पिरिचत असलेला कमरप ा पािहला. तोच ख ग 
लटकिवण्याचा प ा टनर्सने आता आप या खां ावर लटकिवला होता, आिण हे िवजयिचन्ह त्याला घातक 
ठरले. त्याची वतःची सूडाच्या कटुतेची मृित चाळिवणारे त्या लुटीचे दृ य इनीआसच्या डो यानंी 
आकण्ठ ाशन केले. त्याचा कर्ोध भडकला आिण त्या कर्ोधाने क्षु ध होऊन तो हणाला : ‘तू माझ्या 
पकडीतून इथून िनसटून जावसे काय? माझे ज्याच्यावर ेम होते त्याची लूट तू पिरधान केली आहेस! मी 
जो घाव घालीत आहे त्याने पॅलस, वतः पॅलसच केवळ तुझी आहूती घेत आहे; हे घोर खलपुरुषा, तुझ्या 
रक्तातून तोच तुझ्यापासून हा यथायोग्य दंड वसूल करीत आहे.” असे हणून आिण कर्ोधाने उसळून त्याने 
आपले ख ग टनर्सच्या उरात पूणर्पणे रुतिवले. त्याची गातेर् सैल पडून थंड झाली, आिण िव हळत त्याचे 
संत त ाण पाताळ लोकात िनघून गेले. 
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गर्ीक व रोमन दैवते : 
 
िव  देवानंी िनमार्ण केले असे गर्ीक मानीत नसत. िव ाने देव िनमार्ण केले अशी त्याचंी क पना 

होती. देवाचं्या पूवीर्च पथृ्वी आिण वगर् याचंी िनिर्मती झाली. तेच पिहले मातािपता. टायटन ही त्याचंी मुले 
आिण देव त्याचंी नातवडें. 

 
टायटन आिण बारा े  ऑिलि पअन : 
 
‘ज्ये  देव’ हणजेच टायटन; हे अनेक युगे िव ात े  होते. ते महाकाय आिण अत्यंत बलवान 

होते. ते असंख्य होते परंतु त्याचं्यातील काही थोडेच महत्वाचे आहेत. (१) कर्ोनस याचे (लॅिटन नाव 
सटॅनर्) : झ्यसूने (लॅिटन नाव ज्युिपटर) त्याला पदच्युत करून स ागर्हण करीपयत टायटनावंर राज्य  
होते. रोमन पुराणगंर्थां माणे ज्युिपटर स ेवर आ यावर सटॅनर् इटलीत पळून गेला आिण ितथे त्याने ‘सुवणर् 
युग’ िनमार्ण केले. दुसरे टायटन हणजे ओशन (महासागर), त्याची पत्नी टेिथस; हायपेिरअन (सूयर्, चन्दर् 
आिण उषेचा िपता); िनमॉिझनी ( मरणशक्ती) थेिमस (न्याय); आिण ॲटलस आिण ोिमिथअस या 
पुतर्ामुंळे महत्व ा त झालेला आयिपटस. झ्यसूच्या स ागर्हणानंतर पदच्यतू न झालेले एवढेच टायटन 
होते. 

 
टायटनानंंतर स ेवर आलेले बारा े  ऑिलि पअन होते. ऑिल पस हे त्याचें िनवास थान होते, 

परंतु ते न ी काय होते, कुठे होते हे सागंणे कठीण आहे. परंतु ऋतु त्याचे ारपाल होते आिण आत देवाचंी 
िनवास थाने होती. हे बारा ऑिलि पअन हणजेच पुढील वगीर्य कुटंुब : 

 
(१) झ्यसू (ज्युिपटर) त्याचे दोन भाऊ (२) पॉसायडोन (ने च्यनू) (३) हेडीस ( लूटो) (४) 

हेि टआ ( हे टा) ही त्याचंी बहीण (५) हीरा (जूनो) ज्युिपटरची पत्नी. (६) एअरीझ (मासर्) हा त्याचंा 
मुलगा (७) अथीनी (िमन हार्) (८) ॲपोलो (९) अँ ॉडाईटी ( हीनस) (१०) हिर्मस (मक्यूर्री) (११) 
आिर्टमीझ (डायना) आिण हीराचा पुतर् (१२) िहफी टस ( ह कन)–तो ज्युिपटरचा पुतर् होता असेही 
मानतात. 

 
झूस (ज्युिपटर) 

झसू (ज्युिपटर) आिण त्याच्या भावानंी िचठ् ा टाकून िव ावरील स ेची िवभागणी केली. 
पॉसायडोन (ने च्यनू) च्या वा ाला समुदर् आला आिण पाताल लोक हेडीझकडे आला. ज्युिपटर 
सवर्स ाधीश झाला. तो वगार्चा वामी आिण पजर्न्य आिण मेघ याचंा देव झाला. त्याने वजर् धारण केले. तो 
सवर्शक्तीमान होता तरी सवर् यापी आिण सवर्  न हता. त्याला िवरोध होत असे आिण त्याची फसवणूकही 
होत असे. ‘इिलअड’ का यात पॉसायडोन त्याची फसवणूक करतो. आिण जूनोही त्याची फसवणूक करते. 
िनयती त्याच्याहून े  आहे.  

 
तो एका पाठोपाठ अनेक ि याचं्या ेमात पडतो आिण जूनोपासून त्याचा बेईमानपणा 

लपिवण्याकिरता तो सवर् कारच्या युक्त्याचंा उपयोग करतो, तथािप मानवाकडून ज्या माणे त्याच्या 
आराधनेची मागणी तो करीत असे त्याच माणे स वतर्नाची करीत असे. टर्ॉयच्या छावणीतील गर्ीक 



 

अनुकर्मिणका

सैन्याला त्याने बजावले होते, “खोटे बोलणाऱ्या िंकवा शपथभगं करणाऱ्या माणसानंा मी सहा य करीत 
नाही.” गीते आिण पुराण कथामधील ज्युिपटरामंध्ये संयोग झाला असावा. ज्या नगरामधे पूवीर् दुसऱ्या 
दैवताची आराधना होत असे ितथे ज्युिपटरच्या आराधनेचा सार झाला की दोन्ही देवताचंा यथावकाश 
संयोग होत असे. पूवीर्च्या दवाची पत्नी ज्युिपटरकडे जात असे. पिरणामी त्याला अपकीतीर् ा त होत असे. 

 
त्याची अभे  ढाल भयावह होती. गरुड हा त्याचा पक्षी, ओक त्याचा वृक्ष आिण ओकवनातील 

ओकपणार्ंच्या सळसळीतून त्याची वाणी सारीत होत असे; आिण तेथील पुरोिहत ितचा अन्वयाथर् लावीत 
असत. 

 
जूनो (हीरा) 

जूनो ही सटॅनर्ची कन्या ज्युिपटरची बहीण आिण पत्नी होती. ओशन आिण टेिथस या टायटनानंी 
ितचे पालन केले. ती िववाहाची रक्षणकतीर् देवता होती आिण िववािहत ि या ितच्या कृपाकके्षत होत्या. 
ज्युिपटरच्या ेमात पडले या असंख्य ि यानंा िशक्षा करणे िंकवा त्याचंा छळ करणे,–मग ज्युिपटरने 
त्याचं्यावर अत्याचार केलेला असो िंकवा त्याचंी फसवणूक केलेली असो,–हेच ितचे मुख्य कायर् िदसते. 
त्या िकती िन पाप होत्या िंकवा िकती अिनच्छेने फशी पड या याची ितला पवार् न हती. ितचा अित े ी कर्ोध 
त्याचंा आिण त्याचं्या पुतर्पौतर्ाचंाही सतत पाठपुरावा करीत असे. अवमान ती कधी िवसरत नसे. पॅिरसने 
ज्युनो, िमन हार् आिण हीनस यापैकी हीनसची सवार्त अिधक लावण्यवती ी हणून िनवड केली; ते हा 
ितचा झालेला अपमान ती सहन करू शकली नाही हणून टर्ोजन यु ाचा शवेट टर्ॉयच्या दारुण समूळ 
नाशात झाला; नाही तर त्या यु ाचा सवर्मान्य सन्माननीय शवेट झाला असता. टर्ॉयचा सवर्नाश होऊन ते 
नामशषे झा यावरही ितचा ेष संपला नाही. 

 
एका कथेनुसार ती योध् ाचंी कनवाळू रक्षक देवता आहे आिण थोर कृत्याचें फूिर्त थान आहे. 

त्येक घरात ितची उपासना होत असे आिण गृिहणी ितच्या सहा याकिरता ाथर्ना करीत. सूतीमध्ये ितची 
कन्या एिलिथआ त्यानंा सहा य करीत. 

 
गाय आिण मोर ितला ि य होते आिण ऑरगॉस ही ितची आवडती नगरी होती. 
 

ने च्यून (पॉसायडोन) 
ने च्यनूची सवर् सागरावंर अिधस ा होती. ज्युिपटरच्या खालोखाल तोच े  मानला जातो. 

ईिजअन समुदर्ाच्या दोन्ही िकनाऱ्यावंरील गर्ीक दयार्वदीर् होते हणून ने च्यनू त्याचं्या दृ ीने अिधक 
महत्वाचा होता. टायटन ओशनची नात ॲि फटर्ाईट ही त्याची पत्नी होती. सागरतळाशी त्याचा र य ासाद 
असे. परंतु बहुधा तो ऑिल पसमधेच असे. माणसाला त्याने थम घोडा िदला. वादळी आिण शातं 
सागरावर त्याचे िनयंतर्ण होते. सागराच्या लाटावंरून तो त्याच्या रथातून जाऊ लागला हणजे वादळ शातं 
होत असे आिण सहजपणे िफरणाऱ्या त्याच्या रथाच्या चाकामंागून शातंता येत असे. त्याच्या हाती सतत 
ितर्शूळ असतो आिण त्याने तो पथृ्वी हादरवीत असे. बलै आिण घोडे याचं्याशी त्याचा कसला तरी संबंध 
होता. परंतु बलैाचा इतर काही देवाशंीही संबधं होता. 

 
लूटो (हेडीझ) 



 

अनुकर्मिणका

ऑिलि पअन भावापैंकी हा ितसरा. पाताल लोक आिण मृतात्मे याचं्यावर त्याची स ा होती. तो 
समृ ी आिण भमूीगत मू यवान दर् याचंाही देव होता. गर्ीक आिण रोमनही त्याला ‘िडस’ ( ीमंत) या 
दुसऱ्या नावाने संबोधीत असत. त्याचे िशर ाण म तकावर धारण केले असता अदृ य होता येत असे. तो 
आप या अंधाऱ्या राज्यातून िचतच बाहेर पडत असे. त्याचे आगमन वागताहर् नसे. तो अदय, अिनवायर्, 
परंतु न्या य होता. भयावह होता परंतु दु  न हता. 

 
पिर्सकोनी ( ॉझरपाईन) 

पिर्सकोनी ( ॉझरपाईन) ही भमूीकन्या त्याची पत्नी होती. त्याने ितला मृत्यलूोकातून पळवनू नेले 
आिण पाताल लोकाची राणी केले. तो मृताचंा राजा होता परंतु मृत्य ून हता. मृत्यलूा गर्ीक थनॅॅटॉस व रोमन 
ऑकर् स हणत असत. 

 
िमन हार् (पॅलस ॲथीना) 

िमन हार् ही एक ा ज्युिपटरची कन्या होती. मातेच्या गभार्तून ितचा जन्म झाला नाही. पूणर् वाढ 
झालेली आिण पूणर् िचलखतात असलेली िमन हार् ज्युिपटरच्या म तकातून बाहेर पडली. ती अत्यंत भयावह 
आिण िनदर्य यु देवता आहे. परंतु बाहेरच्या शतर्ूंपासून राज्याचे आिण घराचे रक्षण करण्याकिरताच ती 
यु वण होते असाही दाखला आहे. ती मुख्यतः नगराची देवता आहे आिण ती नागरी जीवन, शतेी, 
कला यवसाय याचंी रक्षणकतीर् देवता आहे. ितने खोगीर थम िनमार्ण केले आिण माणसाचं्या 
उपयोगाकिरता घो ानंा िशक्षण िदले. 

 
ज्युिपटरची ती लाडकी होती. आिण त्याची भयावह ढाल आिण त्याचे संहारक श , वजर् तीच 

संभाळीत असे. ितचे डोळे घारे होते. तीन कुमारी देवतातंील ती मुख्य होती आिण ितचा उ ेख ‘कुमारी’ 
पाथनॉस असा होत असे आिण ितच्या मंिदराला पाथनॉन हणत असत. पुढे ितला सू ता, समज आिण 
पािवत्र्याचे ितक मानले जाऊ लागले. 

 
ॲथेन्स ही ितची आवडती नगरी होती. ितने िनमार्ण केलेला ऑिल ह हा ितचा आवडता वृक्ष होता व 

घुबड हा ितचा पक्षी होता. 
 

फीबस  अपोलो 
ज्युिपटर आिण लॅटोनाचा पुतर्. याचा जन्म डेलॉस या लहान बेटावर झाला. गर्ीक का यात त्याच्या 

स दयार्ंची वणर्ने आहेत. तो सवर् े  संगीतकार असून आप या सुवणर् बीन वादनाने ऑिल पसवरील देवाचें 
मन िरझिवतो. तो सवर् े  धनुधर्र असून त्याचे धनु य रु याचे आहे. तो आ  िभषग्वरही आहे. तो काशाचा 
देव आहे. हणून तो सत्याचाही देव आहे. त्याच्या मुखातून असत्याचा उ ार कधीही होत नाही. पानसस 
पायथ्याशी असलेले त्याचे मंिदर गर्ीक पुराण गंर्थात त्याच्या भिव यभािषताकंिरता सु िस  आहे. ितथे 
कॅ टॅिलग्ना हा पिवतर् झरा व सेिफसस ही नदी होती. ते पथृ्वीचे केन्दर् थान अस यामुळे याितर्क तेथे जात 
असत. सत्यान्वषेी मुमुक्षूंनी िवचारले या नाचंी उ रे समाधी लावणाऱ्या योिगनींकडून िमळत असत. 
योिगनी ज्या ितवईवर आसन थ होत असे त्याखालील िववरातून येणाऱ्या वायमुूळे ही समाधी अव था ा त 
होत असे. 

 



 

अनुकर्मिणका

डेलॉस बेटावर जन्म झा यामुळे त्याला डेिलअन, पॉनससच्या गुहेत राहणाऱ्या सपार्चा वध केला 
हणून पायिथअन असेही संबोधीत असत. लायिसअन असेही त्याला संबोिधत असत. हणजे वृक देवता, 
काश देवता व सूयर् देवता. त्याच माणे लायिसआची देवता. व तुतः टायटन हायपेिरअनचा पुतर् हेिलऑस 
हाच सूयर्देवता होय. 

 
अपोलो हे दयाधन दैवत होय. परमे र आिण माणूस याचं्यातील एकमातर् दुवा होय. तो ई री 

इच्छा माणसाला कळवनू परमे राची कृपा संपादन करण्यास माणसाला सहा य करणारी देवता होता. 
 
लॉरेल हा त्याचा वृक्ष. अनेक ाणी त्याला ि य होते. त्यातूनही डॉि फन मासा आिण कावळा हे 

अिधक ि य होते. 
 

आिर्टमीझ (डायना) 
ितचे जन्म थळ िसन्थस पवर्त; यावरून ितला िसिन्थआ असेही संबोधीत असत. ज्युिपटर आिण 

लॅटोनाची कन्या; ॲपोलोची जुळी बहीण. तीन कुमारी देवतातंील एक. सवर् वनाचंी व वन्य जीवाचंी 
वािमनी. देवाचंी मुख्य मृगयािधकारी. आदशर् िशकाऱ्या माणे ती बाल पशूचंा वध करीत नसे. हणून ितला 
यौवनाची रक्षणकतीर्ही मानतात. परंतु एका कुमारीचा बळी देईपयत ितने गर्ीक आरमार टर्ॉयकडे जाऊ 
िदले न हते. 

 
फीबस हा सूयर् होता. डायना चन्दर् होती; िफबी सेिलनी ( यनूा) याही चन्दर्देवताच. परंतु ॲपोलो 

आिण डायना याचं्या बाबतीत पुराणात ग धळ आहे. ती हेिलआसची बहीणही होती. पुढे तीच हेकेटीही 
मानली आहे. हेकेटी ही ितर्देही देवता आकाशात सेिलनी, भलूोकावर आिर्टमीझ आिण पाताल लोकात 
हेकटी. अंधाराची देवता तशीच चन्दर्देवता–अंधारातील कृत्याशीही ितचा संबंध जोडला होता. 
ितच्यािवषयीच्या क पनेतील हा बदल पर पर िवरोधी आहे. सु  दु  वृ ींचा हा अिव कार आहे.  

 
साय स हा ितचा वृक्ष आिण सवर् वन्यजीव ितचे आवडते; परंतु मृग सवार्त अिधक ि य. 
 

हीनस (ॲकर्ॉडाईटी) 
स दयर् आिण ीती देवता. ज्युिपटर आिण डायोनीची कन्या समुदर्फेनातून ती उ भवली अशीही 

कथा आहे. हा उ व िसथेरा येथे झाला व वाऱ्यानंी ितला साय सला नेले. हणून ितला िसथेिरआ आिण 
िसि अन असेही हणतात. समुदर्फेसातून उ भवली हणून अँ ॉडाईटी (ॲ ॉस = फेस) हणतात. 
ितच्या स दयार्च्या मोिहनीने देव आिण मत्यर् माणसेही वतःला िवसरून जात. या स दयर् आिण ीती 
देवतेचा पती ह कनसारखा लंगडा, कुरूप आिण ओंगळ पण बलशाली देव होता. 

 
ज्युिपटरचा आिण त्याची कन्या हीनस याचंा शरीरसंबधं कधीही झाला न हता. परंतु ितच्या 

मेखलेच्या मोिहनी– भावाने तो नेहमी ितच्या मोहात पडत असे. हणून िचडून ितचा नक्षा उतरवण्याकिरता 
त्याने ितला एकदा एका मत्यर् माणसाच्या ेमात पडावयास लावले. तो माणूस हणजे देखणा अँकायिसस, 
इनीआसचा िपता. त्याच्यापासूनच हीनसला इनीआस झाला. हीनस एका ि िजअन राजकन्येच्या रूपात 
आली आिण जाताना त्याने हीनसशी संभोग केला हे कुणालाही सागंू नये असे सािंगतले. ॲन्कायसीझ या 
काराने भयभीत झाला आिण या पापाब ल त्याने दयेची याचना केली. पुढे िमतर्ाबंरोबर म पान करीत 
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असता त्याचा िमतर् त्याला हणाला ‘ हीनसशी संभोग करण्यापेक्षा त्या माणसाच्या मुलीबरोबर संभोग करण 
आवडेल की नाही?’ त्यावर गैर सावधपणे अँकायसाझ हणाला ‘नाही! दोघींच्या बरोबर संभोग के यामुळे 
हा न मला अ तुत वाटतो.’ ज्युिपटरने हे त्याचे उ र ऐकले आिण आप या वजर्ाने अँकायसीझवर 
हार केला. त्यामुळे तो न च हायचा परंतु हीनसने आपली मखला मध्ये टाकली व वजर् त्याच्या पायाशी 
जिमनीत घुसले. परंतु त्या धक्क्याने अँकायसीझ कायमचा अपगं झाला. 

 
मिर्टल हा सुगंधी वृक्ष ितचा आवडता. कबूतर, िचमणी आिण हंस ितचे आवडते पक्षी. 
 

मक्युर्री (हिर्मस)  
ज्युिपटर आिण ॲटलसची कन्या माईआ याचंा पुतर् तो अत्यंत डौलदार आिण चपळ होता, त्याच्या 

पायातील चढावाला पखं होते आिण त्याच्या मुकुटावर आिण त्याच्या हातातील दंडावार पखं होते. तो 
ज्युिपटरचा दूत होता. तो सवर् देवात अिधक चाणाक्ष आिण धूतर् होता. तो सवर् े  शिर्वलक होता. जन्म 
झा याबरोबर त्याने ॲपोलोची िख ारे चोरली. ज्युिपटरने ती परत करायला लावली आिण मक्युर्रीने 
कासवाच्या पाठीपासून नुकतेच तयार केलेले तंतुवा , वीणा लायर ॲपोलोला भेट देऊन त्याची क्षमा 
िमळिवली. तो यापार िविनमय आिण यापाऱ्याचंा देव आहे. तो मृतात् याचंा मागर्दशर्क असून त्यानंा पाताळ 
लोकात घेऊन जातो. पुराण कथात इतर देवाहूंन त्याचा अिधक भाग असतो. 

 
मासर् (एअरीझ) 

ज्युिपटर आिण जुनोचा पुतर्. तो यु ाचा देव होय. ज्युिपटर आिण जुनो दोघेही त्याचा ितर कार 
करीत. तो खुनशी असून मानव जातीवरील तो शाप ठरला आहे. तो याडही आहे. वदेनेने तो ओरडतो 
आिण जखमी झाला तर पळून जातो. समरागंणावर त्याचा पिरवार मोठा असतो. एरीझ ही त्याची बहीण 
(दुही); ितचा पुतर् संघषर्. यु  देवता एिनओ ही त्याच्याबरोबर असते. ‘भय’ ‘थरकाप’ आिण ‘घबराट’ ही 
सारी रणागंणावर संचार करू लागली हणजे पथृ्वी िव हळते आिण रक्ताचे पूर वाहू लागतात. 

 
रोमनानंा मासर् अिधक आवडत असे. त्याच्या समरागंणावर ा त होणारा मृत्यू ते भषूणावह मानीत 

असत. तो हीनसचा ि यकर होता आिण ितचा पती ह कन त्याचा ितर कार करीत असे. परंतु तो केवळ 
यु ाचे तीक असावा. मक्युर्री, जूनो िंकवा ॲपोलोसारखे त्याला वतंतर् यिक्तमत्व िदसत नाही. 
कोणत्याही नगरीत त्याची आराधना होत नसे. उ र गर्ीसच्या थेर्समधील कूर्र आिण रानटी जमातीतून तो 
आला असावा. इनीइडच्या ारंभीच हिर्जलने त्याचे मरण केले आहे हे टर्ोजनाचं्या आिण पयार्याने 
रोमनाचं्या भक्तीचे सूचक आहे.  

 
िगधाड हा त्याचा पक्षी. 
 

ह कन (िहकी टस) 
अग्नीदेव. ज्युिपटर आिण जूनोचा पुतर्. परंतु तो एक ा जूनोचाही पुतर् मानला जातो. ज्युिपटरने 

ॲथीनाला जन्म िदला. त्याचा सूड घेण्याकिरता ितने त्याला जन्म िदला असेही मानीत. सवर् सुंदर देवात 
तो एकटाच कुरुप होता. तो लंगडाही होता. तो जन्मतःच कुरुप होता हणून जूनोने त्याला वगार्तून फेकून 
िदले अशी कथा आहे. तो जूनोचा बचाव करीत असता िचडून ज्युिपटरने त्याला खाली फेकले अशीही कथा 
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आहे. तो देवाचंा िश पकार आहे. त्याचंी िनवास थाने श े, िचलखते तोच घडवीत असे. त्याच्या 
कारखान्यात त्याने सुवणार्त घडिवले या सेिवका त्याचे काम करीत. त्याचा कारखाना एटनाच्या िंकवा 
दुसऱ्या ज्वालामुखीच्या तळाशी असतो. ‘इिलअड’ या होमरच्या महाका यात अग्लाईआ ही त्याची पत्नी 
होती असा उ ेख आहे. ‘ओिडसी’ या त्याच्याच का यात हीनस त्याची पत्नी होती असा उ ेखा आहे. 

 
तो शातंताि य देव असून नागरी जीवनात ॲथीना इतकेच त्याला महत्व होते. ती दोघेही, 

कारािगरी, शतेी, आिण कला या नागरी जीवनाला आधारभतू असले या कायार्च्या आ यदात्या देवता 
होत. 

 
हे टा (हेि टआ) 

ही ज्युिपटरची बहीण होती, आिण अथीना नायना माणे कुमारी होती. ती घरकुलाची देवता होती. 
नवजात अभर्काचा कुटंुबात वीकार करण्यापूवीर् ते ितच्या दशर्नास आणावे लागत असे. त्येक भोजनापूवीर् 
आिण नंतर ितला नैवे  दाखवीत असत. त्येक नगरीत ितचे मंिदर असे आिण तेथील अग्नी िनत्य 
ज्विलत असे. नवी वसाहत करताना जुन्या नगरीतील ितच्या वदेीतील अग्नी आणून नवा अग्नी चेतिवला 
जात असे. रोम नगरीत सहा कुमारी योिगनी ( हे ट स) ितचा अग्नी ज्विलत ठेवीत. 

 
ऑरोटा 

उषादेवी, िटटोनस ितचा पती. आिण ितचा पुतर् एिर्थओिपआचा मे नॉन याचा िपता. तो काळा होता. 
टर्ॉयच्या यु ात त्याला वीरगती ा त झाली. िटटोनसला अमर करण्याकिरता ऑरोटाने ज्युिपटरची ाथर्ना 
केली आिण त्याने ती मान्य केली. परंतु अमरत्वाबरोबर िचरयौवन मागायला ती िवसरली होती. हणून तो 
वृ  झाला परंतु मरू शकत न हता. त्याने मृत्यकूिरता ाथर्ना केली परंतु यथर्. शवेटी ऑरोटाने त्याला 
एका खोलीत बदं केले आिण ती िनघून गेली. आिण तो ितथे िनरथर्क वटवट करीत रािहला. त्याची सवर् 
शक्ती संपली होती आिण तो केवळ झाडाच्या सालीसारखा वाळून गेला होता. तो सतत लहान लहान होत 
गेला. शवेटी ऑरोटाने त्याच गवतावरील टोळात रुपातंर केले. 

 
पाताल लोक 

पाताल लोकावर ज्युिपटरचा भाऊ हेडीझ िंकवा लूटोचे राज्य होते. त्याची राणी ॉझरपाईन 
(पिर्सकोनी) होती. पथृ्वीच्या गभार्तील गु त थळी हा पाताल लोक आहे. टाटर्रस आिण एिरबस हे त्याचे 
दोन भाग आहेत. सवार्त खोल असलेले एिरबस ही पथृ्वीपुतर्ाची बदंीशाळा असून मृत झा याबरोबर आत्मा 
ितथे जातो. या दोन्ही िवभागात तसा फरक नसून या सवर् देशाला टाटर्रस असेच नाव आहे. 

 
होमरच्या का यात पाताललोकाची क पना अ प  आहे. छायाचंी वसती असलेला हा छाया लोक 

आहे. सवर्च भासमय आहे. आत् यानंा अि तत्व असले तर ते एखा ा दुः व नासारखे यातनामय आहे. 
पुढच्या कवींनी पाताल लोकात दु ानंा शासन आिण पुण्यात् यानंा आनंद ा त होतो अशी क पना केली 
आहे. हिर्जलने अिधक तपशीलासह ही क पना सु प  केली आहे. या देशाची भरूचनाही त्याने विर्णली 
आहे. पाताल लोकाची वाट ॲकेरॉन नदीकडे जाते. ही नदी शोकनदी कोसायटसला िमळते. एक वृ  
नावाडी केअरॉन मृतात् यानंा पैलतीराला नेतो. पुढेच टाटर्रसचे वशे ार आहे. ितथे रखवालीवर सबर्रस हा 
तीन िशरे व अग्नीसपार्चे शपूेट असलेला राक्षसी कुतर्ा असतो. तो सवर् आत् यानंा आत जाऊ देतो परंतु 
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एकालाही बाहेर जाऊ देत नाही. आत वशे करताच त्यक आत् याला तीन न्यायाधीशापुंढे उभे केले जाते, 
ितथे त्याचंा िनवाडा होतो. दु ानंा अनंत यातना भोगायला व पुण्यात् यानंा एिलिशअन के्षतर्ात िचदानंद 
भोगण्याकिरता पाठिवले जाते. 

 
ॲकेरॉन आिण कोसायटसिशवाय अग्नीनदी लेगेथॉन, अिनवायर् शपथेची नदी टीक्स आिण 

िव मरणाची नदी लीिथ व ऑरोनस या ॲकेरॉनच्या उपन ा आहेत.  
 
इथेच कुठेतरी लूटोचा ासाद आहे. परंतु त्याचे वणर्न कुणी केले नाही. 
 

बॅक्कस (डायोिनसस) 
बॅ सच्या जन्मािवषयी अनेक आख्याियका आहेत, परंतु त्या सवार्त त्याचे मातृत्व अनेक देवताकंडे 

अस याचे िदसत असले तरी िपतृत्व ज्युिपटरकडेच आहे. एक कथा मातर् अिधक गर्ा  मानली जाते. 
 
ज्युिपटरचे राजा कॅडमस याची कन्या सेिमलीबरोबर गु त ेम करण होते. ज्युिपटर ितला 

मानवीरुपात भेटत असे. मत्सरी जूनो (हेरा) ितला एक हाताऱ्या शजेारणीच्या रुपात भेटली व ितने ितला 
सािंगतले की त्याने आप या खऱ्या रुपात कट हाव.े तो कदािच  एखादा राक्षसही असेल. सेिमलीने तसा 
ह  धरला ते हा संतापून ज्युिपटर चडं काशाच्या व िव ु पानाच्या रुपात कट झाला व सेिमली त्यात 
भ म झाली परंतु हिर्मसने सहा मिहन्याचा गभर् वाचिवला व ज्युिपटरच्या माडंीत िशवला पुढे तीन मिहन्यानी 
ज्युिपटरने डायोिनससला जन्म िदला हणून त्याला ‘ि ज’ हणतात. 

 
जन्मतःच ज्यूनोच्या आ ेवरून टायटनानंी डायोिनससच्या िंचध्या के या परंतु िऱ्हआने त्याला पुनः 

िजवतं केले. त्याला वाढिवण्यात अनेक अडचणी िनमार्ण झा या. परंतु मोठा झा यावर त्याने नायसा 
पवर्तावर मिदरेचा शोध लावला. नंतर तो इिज तमधे गेला व टायटनाचंा पराभव करून त्याने राजा 
ॲमॉनला परत राज्य ा त करून िदले. नंतर िहन्दु तानात येऊन त्याने अनेक नगरे वसिवली व 
दर्ाक्षवलेींची लागवड िशकिवली. त्यानंतर त्याने जगभर मंती करून वतःचा सां दाय वाढिवला.त्याच्या 
उत्सवात चडं ज ोष असे. त्याच्या भावाने त्याचे भक्त िपसाट होत असत. त्याच्या उत्सवानंा बकॅॅनॉल 
हणत व भक्तानंा बकॅॅनॅिलअन्स हणत. या िपसाटपणात त्याने काही कूर्र हत्याही के या. पुढे ि जीआ 
माग तो युरोपला आ यावर त्याची आजी िऱ्हआ िहने त्याच्या पापाचे क्षालन केले. नंतर तो पाताललोकात 
गेला व ॉझरपाईनला मटर्लची लाच देऊन त्याने आपली आई सेिमली िहला वगार्त आणले व ितला ितथे 
िचरंतन थान िमळवनू िदले. मत्सरी जूनो शवेटी ग प बसली. 

 
हा आनंद आिण मिदरा याचें दैवत आहे. ज्युिपटर आिण थी सची राजकन्या िसमेली याचंा पुतर्. 

बॅ स हा एकच देव असा आहे की ज्याचा िपता देव आिण माता मानवी आहे. आनंदोत्सव आिण म ाचा हा 
देव े  िशकारीही आहे. तो दर्ाक्षवलेीचे तीकही आहे. िहवा यामधे त्याचा अंत होतो आिण नंतर त्याचा 
पुनजर्न्म होतो. मृत्यबूरोबर सवर् संपत नाही. त्याच्यामधे पुनरु ीवनाची क पना अिभ ेत आहे. शरीर मत्यर् 
आहे परंतु आत्मा अमर आहे. तो रंगमंचाचाही देव आहे. त्याच्या रथाला िच े जंुपलेले आहेत. 

 
कलादेवता (MUSES) 
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कलादेवता नऊ होत्या. त्या ज्युिपटर (झ्यसू) व नेमोसाईन (Mnemosyne मरणशक्ती) याचं्या 
कन्या होत. ारंभी त्यानंा वगेळी यिक्तमत्व ेन हती. पुढे त्याचंी के्षतेर् िभ  झाली. 

िक्लओ ही इितहासाची देवता. युरेिनआ ही खगोलशा ाची; मे पोिमनी ही शोकान्त ना ाची; 
थिॅलआ ही हा य ना ाची; टि सर्कोअर ही नृत्याची; कॅिलओपी ही महाका याची; इरॅटो ही ेमका याची, 
पॉिलहायि नआ ही भक्तीगीताचंी, व युटिर्प ही का याची देवता होती. 

 
त्या हेलकॉन पवर्तावर वारनॅसस िशखरावर िंकवा ऑिल पसवर राहात असत हणून त्यानंा ‘पवर्त 

देवता’ ही हणत असत. 
 

ॲटलस 
टायटन आयिपटसचा पुतर् आिण ोिमिथअसचा भाऊ. ज्युिपटरने आपला िपता सटॅनर् याच्यािवरु  

बडं केले ते हा सटॅनर् (कर्ोनस) आिण त्याचे साथीदार टायटन यानंी ज्युिपटर आिण त्याची पाच भावडें 
याचं्यािवरु  तंुबळ यु  केले. या यु ात ोिमिथअसने ज्युिपटरला सहा य केले. टायटनाचंा पराभव 
झाला. ज्युिपटरने त्यानंा भयंकर शासन केले. ॲटलसला सवार्त अिधक कडक िशक्षा झाली. अवजड पथृ्वी 
सतत खां ावर बाळगण्याची िशक्षा त्याला झाली. ती खां ावर घेऊन तो सतत उभा असतो. एकदाच 
त्याला हे ओझे हक्यूर्लीझच्या खां ावर थोडा वळे देता आले होते. 

 
हक्युर्लीज (Hercules) 

हक्यूर्लीजचा जन्म थी ज येथे झाला. तो ऑि फिटर्ऑन नावाच्या सेनापतीचा पुतर् आहे असे मानले 
गेले. परंतु व तुतः तो ज्युिपटरचा पुतर् होता. ॲि फिटर्ऑन यु  आघाडींवर असताना ज्युिपटर त्याचे रुप 
घेऊन त्याची पत्नी आ कमेना िहच्याकडे आला होता. ितने दोन मुलानंा जन्म िदला. ज्युिपटरपासून 
हक्युलीजला व इिफक्लसला ॲि फिटर्ऑनपासून हीराला (जूनो) हे कळ यापासून ती हक्युर्लीसचा ेष 
करू लागली. व ितने त्याला ठार मारण्याचे ठरिवले. 

 
हक्युर्लीसला िवचारशक्ती कमी होती. तो अिधक भावनािववश होता. अ भतू शरीर सामथ्यर् व 

सरळ साधा वभाव हे त्याचे िवशषे गुण. या बाबतीत तो ॲथेन्सचा वीरपुरुष िथिसअसहून िभ  होता. 
िथिसअस शूर असून बुि वान होता. दयाळू होता. हक्युलीझ चटकन भावनेच्या आहारी जात असे. परंतु तो 
सहनशीलही होता. एवढी असामान्य शक्ती अंगी असूनही तो आप या हातून घडले या दु कमार्चे 
पिरक्षालन करण्याकिरता िनमुटपणे शासन घेत असे. अनेकवेळा दुसऱ्यानी त्याला क्षमा केली तरी तो वतः 
वतःला शासन करीत असे. 

 
तो सवार्त े  शिक्तमान पुरुष अस यामुळे देवानंाही त्याच्या सहा याची गरज भासत असे. 

पथृ्वीपुतर् टायटननी देवािंवरु  पुकारले या बडंात हक्युर्लीझनेच त्याचंा पाडाव केला. हक्युर्लीझ देवानंा 
हणून बरोबरीच्या नात्याने वागवीत असे. एकदा तो डे फीला अपोलोला कौल लावायला गेला असताना 
तेथील योगीनीने उ र िदले नाही ते हा त्याने िचडून तेथील पिवतर् ितवई उचलली व आपण ती घेऊन 
जाऊन आपले वतःचे देववाणी मंिदर बनिवतो अशी धमकी िदली. ॲपोलोला अथार्त हे मंजूर न हते, परंतु 
हक्युर्लीझ त्याच्याशी लढायला तयार होता. ज्युिपटरने मध्य थी करून हा तंटा िमटवला. 
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पाळण्यातच दोन राक्षसी सपार्ना मारण्यापासून त्याच्या पराकर्मानंा ारंभ झाला. त्याला संगीत 
आवडत नसे. सहज मारले या बासरीने त्याच्या संगीत िशक्षकाचा मदू बाहेर आला ते हा त्याला फार दुःख 
झाले. त्याचे तलवार, कु ती, या िवषयाचें िशक्षक मातर् वाचले. 

पुढे त्याने थोि पअन िंसहाला ठार मारले व त्याची चामडी तो नेहमी पिरधान करी. त्याने िमनॅनस 
राजाला िंजकले व त्याची कन्या मेगारा िहच्याशी िववाह केला. पत्नीवर व मुलावंर त्याचे िनरितशय ेम 
होते परंतु वडेाच्या भरात त्याने त्याचंी हत्या केली. हेराने त्याला कधीही क्षमा केली न हती. ितनेच ही 
वडेाची लहर िनमार्ण केली होती. शु ीवर आ यावर त्याने आत्महत्या करून ायि त घेण्याचा िवचार 
केला. परंतु त्याचा िमतर् िथिसअस याने त्याला त्या िवचारापासून परावृ  केले. व तो  त्याला ॲथेन्सला 
घेऊन गेला. परंतु अपराधाची भावना त्याला वा थ्य लाभ ू देईना. तो डे फीला गेला. व तेथील 
योिगनीलाही त्याने ायि त घेतले पािहजे असे वाटले. ितने त्याला िमिसनीचा राजा युिरि थअस 
याच्याकडे पाठिवले. युिरि थअसने त्याला अत्यतं अवघड अशी बारा कामे करायला लावली. ती 
‘हक्युर्लीझचे म’ हणून िस  आहेत. त्यातील शवेटच्या कामिगरीत त्याला पाताललोकी जाऊन 
हेडीझचा रखवालीचा तीन डोकी असलेला राक्षसी कुतर्ा घेऊन यावे लागले. 

 
या सवर् परकर्मात डायोिमडकडे असले या चार मनु यभक्षक घो ा घेऊन येणाऱ्या कामिगरीत 

हक्युर्लीझचे यिक्तमत्व कट होते. डायोिमडकडे जाताना त्याने आपला िमतर् अँ िमटस याच्या घराला 
भेट देण्याचे ठरिवले. परंतु ही वळे अत्यंत दुःखाची होती. ॲ िमटसची पत्नी ॲलसेि टस नुकतीच मरण 
पावली होती. िवशषेतः ितने आपले आयु य आप या पतीला िदले आिण त्याला वाचिवले होते हणून तो 
अित दुःखी होता. (त्याच्याकडे सेवक हणून शासन भोगणाऱ्या अँपोलोने त्याचे आयु य संपले असून 
दुसऱ्या कुणी त्याच्याऐवजी मरण वीकार यास तो वाचेल असे सािंगतले होते. त्याच्या आस मरण 
मातािपत्यापासून त्याच्या सवर् जीवलग िमतर्ापंयर्न्त सवार्नी त्याला नकार िदला.) 

 
हक्युर्लीस अितथी हणून आला आहे असे कळताच ॲ िमटसने त्याचे वागत केले. दुःखाचा 

मागामूसही त्याला िदसू िदला नाही. घरामधे एक तर्य थ ी मेली आहे असे सािंगतले. शोकाचे आवाज 
कानावर जाऊ नयेत हणून त्याला दूरच्या महलात ठेवले व सेवकानंी त्याच्या मेजवानीची व मिदरेची उ म 
यव था ठेवली. तो खूप याला व अस य गाणी गाऊ लागला. सेवकानंा ते रुचले नाही. त्याचें दुमुर्खलेले 
चेहरे पाहून त्याने एका सेवकाला पकडले व त्याने त्याला सािंगतले की मृत ी ही राणी ॲलसेि टस होती. 
हक्युर्लीझ अवाक् झाला व वतःच्या अस य वतर्नाब ल वतःला दूषणे देत तो ायि ाचा िवचार करू 
लागला. व मृत्यकूडून ॲलसेि टसला परत आणण्याचे त्याने ठरिवले. तडक उठून तो मृत्यकूडे गेला व 
ितला परत घेऊन आला. ॲ िमटस ेतयातेर्हून परत आला ते हा हक्युलीझने त्याला िवचारले “या ीला 
तू ओळखतोस काय?” अँ िमटसला वाटले ते ितचे िपशा  आहे. हक्यूर्लीझने त्याला सािंगतले की ती 
त्याची पत्नी असून मृत्यशूी झगडून त्याने ितला परत आणले आहे. 

 
राजा युिरटसने केले या त्याच्या अपमानाचा सूड हणून त्याने त्याला िंजकून ठार मारले व त्याची 

सुंदर राजकन्या आयोली िहला गुलाम हणून त्याची दुसरी पत्नी िडएिनराकडे पाठिवले. िडएिनराला 
वाटले हक्युर्लीसचे आयोलावर ेम असावे हणून ितने सेन्टॉरच्या मनातं रंगिवलेले मंतर् भाव असलेले व  
त्याच्याकडे पाठिवले. ते अंगावर ओढताच त्याच्या शरीराचा आत्यंितक दाह झाला त्याला घरी आणले. 
िडएनाराला ते समजले व ितने आत्महत्या केली. परंतु मृत्य ू हक्युर्लीझकडे येत न हता हणून तोच 
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मृत्यकूडे गेला; मृत्यनंूतर तो ऑिल पसला गेला. ितथे हेराचा ेष संपला व त्याने ितची कन्या िहबी 
िहच्याशी िववाह केला.  
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देवभािषते (The Oracles)   
एखा ा िबकट सम येिवषयी िंकवा िववा  नािवषयी देवाला कौल लावनू िनणर्य घेण्याची था 

फार पुरातन आहे. देव वाणी ही नाना कारे िनरिनरा या संकेतातून यक्त होते. गर्ासमधे िविश  मंिदरातूंन 
ही भािषते कट होत असत. अशा मंिदरात सवार्त ाचीन थान डोडोिनअन झ्यसूचे होते. फार ाचीन 
काळी इिज तमधील थी ज मधून दोन काळी कबतूरे उडाली. एक िलिबयातील आमनला गेले व दुसरे 
डोडोनाला. ती दोन्ही कबतूरे ओक वृक्षावर उतरली. हीच देवाची भािषते असे मान्य झाले. डोडोना इथे 
कबतूराचं्या घुमण्याचा आवाज ऐकून, िंकवा ओकवृक्षाच्या पानाचंी सळसळ ऐकून, िंकवा त्या वृक्षाच्या 
डहा यानंा टागंले या िपतळेच्या भां ाचंा आवाज ऐकून तेथील योगीनी भािषते कट करते. ऑिलि पआ 
येथील मंिदरातील योगीनी बळी िदले या पशूचंी आतडी पाहून भािषते कट करते. 

 
डे फी येथे ॲपोलोचे िस  मंिदर होते. त्यािशवाय त्याची लायिसअम व अरगॉस येथे मंिदरे होती. 

परंतु बुिरअन इ मेिनअम येथील मंिदरात पुरोिहत भािषते कट करीत. 
 
पँटर्ी येथे िडिमरचे मंिदर होते. जूनोचे पॅगी येथे. पथृ्वीमातेचे एिजएरा येथे. त्यािशवाय हक्युलीज, 

याचे अिकअन बुरा येथे. पॅिसकीचे लॅकोिनअन थलॅामी येथे. अशा अनेक िठकाणी अनेक देवताचंी मंिदरे 
देवभािषते कट करीत असत. 

 
िनिरईडज (Nereids) 

सागर आिण सिरता याचं्या मीलनातून िनिरईडाचा जन्म झाला. परंतु तोवर मनु य िनमार्ण झाला 
न हता हणून देवता ॲथीनीच्या संमतीने आयािपटसपुतर् ोिमिथअसने त्यानंा देवाचें रुप िदले. त्याकिरता 
त्याने फॉिससमधील माती आिण पाणी वापरले. आिण ॲथीनीने त्याचं्यात ाण ओतले. त्या संख्येने प ास 
असून समुदर्देवता थेिरस िहच्या पिरचािरका आहेत. एका कथेनुसार त्या समुदर्परी डोिरस आिण वृ  दर् ा 
िनिरअस याच्या कन्या होत. िनिरअसला आपले रुप बदलता येत असे. 

 
िससीर्  

िससीर् : ईईआ बेटावरील अत्यंत सुंदर चेटकी. ितच्या देशाजवळ येणाऱ्या त्येक माणसाचे ती 
पशूत रुपातंर करीत असे. टर्ॉयच्या यु ाहून परतणाऱ्या युिलिसझची गलबते या बेटाच्या िकनाऱ्याला 
लाग यावर या बेटाची पाहणी करण्याकिरता पाठिवले या खलाशाचं्या तुकडीतील सवार्ंना ितने डुकरे केले 
आिण डु रवा ात ठेवले. युिलिसझने हा सवर् कार पािहला. या सवार्ंची सुटका करण्याचा उपाय 
हिर्मसने युिलिससला सािंगतला. त्याने एक वन पती (मॉली) त्याला िदली त्यामुळे िससीर्च्या जादूचा 
त्याच्यावर काही पिरणाम होणार न हता. ितचा उपयोग झाला; परंतु िससीर् युिलसीसच्या ेमात पडली 
आिण युिलसीस एक वषर् ितच्याजवळ रािहला. राजा टेलेगॉनस लॅिटनस हा त्याचंा मुलगा अशी ही कथा 
आहे. िससीर्नेच युिलिससला पाताल लोकात वशे करण्याचा उपाय सािंगतला. 

 
ग्लॉकसचे सीलावर ेम होते. परंतु तो अधर्मानव अधर् मीन होता आिण ती भयाने त्याच्यापासून 

पळून गेली. हणून मदतीकिरता तो िससीर्कडे गेला. परंतु तीच त्याच्या ेमात पडली. परंतु त्याचे ेम 
अढळ होते हणून ितने त्याला एक औषधी दर् य ितच्या नानाच्या पाण्यात टाकण्याकिरता िदले. त्याच्या 
भावाने सीला कराल राक्षसी झाली. 
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सायक्लो स (Cyclops) 
ारंभी पथृ्वी मातेला केऑस पासून ती झोपली असता युरॅनस हा पुतर् झाला. पवर्त िशखरावरून 

ितच्याकडे अनुरागाने पहात असता त्याने ितच्या गु त ग हरावंर बीजाचा वषार्व केला आिण ितने गवत, 
फुले, झाडे व अनुरुप पशु व पक्षी यानंा जन्म िदला. याच वषार्वामुळे न ा वाहू लाग या व त्यानंी खोल 
जागा पाण्याने भरून टाक या. अशा तऱ्हेने सरोवरे व सागर िनमार्ण झाले.  

 
नंतर ितने शभंर हात असले या ायिरअस, गायजीस आिण कॉटस या राक्षसानंा नंतर अधर्मानव 

एकाक्ष महाकाय राक्षस सायक्लो स यानंा जन्म िदला. ते तीन होते. ॉिन्टस, ि टरो स आिण आिर्गस. ते 
आ  लोहार व बाधंकाम कारागीर होते. युिलसीझची िसिसलीमधे याचं्याच पुतर्ाशी गाठ पडली होती. 
एटनाच्या तळाशी ते ह कनचे कारागीर हणून काम करीत असत. 

 
चंिडका (Furries)  

बडंखोर सायक्लो सना टाटर्रसमधे फेकून िद यानंतर युरॅनसने पथृ्वीच्या टायटनानंा जन्म िदला. 
पथृ्वीने टायटनानंा युरॅनसवर ह ा करण्यास वृ  केले. सात टायटनपैकी कर्ोनस हा सवार्त लहान होता. 
त्याने त्याचें नेतृत्व केले. पथृ्वीमातेने त्याला गारगोटीपासून घडिवलेला िवळा श  हणून िदला. युरॅनस 
झोपलेला असताना त्यानंी त्याच्यावर ह ा केला. त्या िव याने कर्ोनसने त्याच्या िंलगावर घाव घातला व 
त्याला नपूसंक केले. डा या हाताने िंलग धरून युरॅनसने टायटनानंा केप डर्ेपॅनमजवळ त्याचं्या 
िव यासिहत समुदर्ात फेकून िदले. परंतु त्या जखमेतून िठबकणाऱ्या रक्ताचे थब पथृ्वीवर पडले आिण ितने 
तीन इिननायसना–चिंडकानंा–जन्म िदला. त्या िपतृहत्येचे गुन्हे आिण वचनभगं याचंा सूड घेतात. त्याचंी 
नावं ेॲलेक्टो, टायिसफॉनी, आिण मेगइॅरा अशी आहेत. त्या इिरबसमधे राहतात. त्या झ्यसू (ज्युिपटर) 
आिण इतर सवर् ऑिलि पअनाहूंन ज्ये  आहेत. त्या जख्ख हाताऱ्या असून केसाऐंवजी त्याचं्या डोक्यावर 
सपर् आहेत. त्याचंी डोकी कुत्र्याची आहेत, शरीर कोळशासारखे काळे असते वटवाघुळाचे पखं असतात व 
डोळे रक्तासारखे लाल असतात. तरुणाचंा वृ ािंवषयीचा उ टपणा, बालकाचंा मातािपत्यािंवषयी 
अनादर, यजमानाचे अितथीिवषयी गैरवतर्न आिण नगरजनाचें वा नगरिपत्याचे शरणागताबंाबतचे गैरवतर्न 
याना त्या शासन करतात. अपराध्याला त्या पाताललोकातूनही शोधून काढतात. त्याचं्या हाती िपतळेची 
गदा असते व त्याचें बळी हालहाल होऊन मरतात. त्याचें नाव घेणेही अशुभ मानतात हणून त्याचंा उ ेख 
‘युिनमाईड्स’ ‘दयाळू ि या’ असा करतात. 

 
हािर्पज (Harpies) 

सुंदर केस आिण गितमान पंख असले या या समुदर्परी इलेक्टर्ा िहला थॉमसपासून झाले या मुली 
होत. एिरनी  या चिंडकेने शासन केले या अपराध्यानंा त्या िहरावनू नेत असत. त्या एका केर्टमधील गुहेत 
राहात असत. 
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सगार्नुकर्मे टीपा 
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सगर् १ ला 
 

१. गॅिनमीड 
एक सुंदर टर्ोजन राजपुतर्, टर्ॉसचा मुलगा, ज्यिूपटरच्या गरुडाने झडप घालून त्याचे हरण करून 

त्याला वगार्ची राजधानी ऑिल पस येथे नेले. तो ज्युिपटरचे म ाचे याले भरीत असे. त्याच्या पूवीर् जूनोची 
कन्या हेबी हे काम करीत असे. हक्युलीझशी ितचा वगार्ंत िववाह झा यानंतर गिॅनमीडला त्या कामासाठी 
आणण्यात आले. 

 
२. अजॅक्स 

हा टर्ोजन यु ातील शूर गर्ीक सेनानी होता. गर्ीकानंी टर्ॉयचा नाश केला त्यावळेी ायमची कन्या 
कँसाडंर्ा ॲथीनाच्या (िमन हार्) मंिदरात देवतेच्या मूतीर्ला िमठी मारून त्या देवतेच्या आ याने बसली होती. 
गर्ीकानंी ितच्यावर हात टाकला व अजॅक्सने ितला वदेीवरून फरफटत ओढीत बाहेर आणले. मंिदरात 
घडले या या महापातकाचा एकाही गर्ीकाने िनषेध केला नाही. संत त िमन हार् नेपच्यनूकडे गेली व ितने 
सूडाची ित ा केली. 

  
३. टर्ायटन 

टर्ायटन हा पॉसायडोन आिण ॲि फटर्ाईट याचंा पुतर् होता. हा समुदर्ाचा तुतारी–वादक होता. 
पॉसायडोनच्या आ ेने समुदर्ाच्या खवळले या लाटा शातं करण्यासाठी तो तुतारी वाजवी. 

 
सगर् २ रा 

 
१. अडँर्ोमँकी 

टर्ोजन यो ा, राजा ायमचा पुतर् हेक्टर याची पत्नी. हेक्टरला टर्ोजन यु ात वीरगती ा त 
झा यावर ती गर्ीकाचंी बदंीवान झाली. टर्ॉयच्या पतनानंतर ायमची राणी हेक्यबूा आिण ॲन्डर्ोमकँी 
एव ाच उर या होत्या, आिण ॲन्डर्ोमकँीचा पुतर् बाल ॲि टनॅक्स. तो लहान अस यामुळे गर्ीक त्याला 
अपाय करणार नाहीत असे ितला वाटले. परंतु गर्ीकानंी त्यालाही टर्ॉयच्या नगरिंभतीवरून फेकून िदले. 
गर्ीक सेनानी ॲिकलीज याचा पुतर् िनओटॅिलमस याच्या ता यात ती गेली, त्याने ितला एिवरसमध्ये नेले. 
नंतर ितने हेक्टरचा भाऊ हेलेनस याच्याशी लग्न केले. 

 
२. गॉरग्ॉन्स 

तीन भयंकर कुमारींचे समाियक नावं. ि थनो, युिरएल, व मेडुसा. त्या फॉिर्सस व सेटो याचं्या 
कन्या होत्या हणून त्यानंा फॉिर्सड्ज असेही हणत. नंतरच्या कथात त्या िलिबयात होत्या असे हटले 
आहे. त्याचं्या म तकावर फुत्कार टाकणारे सपर् होते. त्यानंा पखं होते. त्याचं्या नख्या धातूच्या होत्या व दात 
भयंकर होते. ितघींपैकी मेडुसा ही मत्यर् होती. ि थनो, युिरएल अमर होत्या. मडुसा थम एक सुंदर कुमारी 
होती. पॉसायडोनशी शरीरसंबधं होऊन कर्ायसेऑर व पेगसॅस या दोन पुतर्ानंा ितने अथार्नाच्या मंिदरात 
जन्म िदला; हणून अथार्ंनाने ितचे भयंकर राक्षसीत रूपातंर केले. ती इतकी भयंकर िदसू लागली की जो 
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कोणी ितच्याकडे पाही तो िशला होई. पिर्सअसने युक्तीने ढालीतील ितच्या ितिंबबाकडे पाहून ितला ठार 
केले. अथॉनाने नंतर ितचे िशर आप या ढालीच्या मध्यावर बसिवले.  

 
३. हेलेन 

टर्ॉयच्या सवर्नाशाचे मूळ हेलेन. ही ज्युिपटर आिण लेडाची कन्या होती. ितचा तथाकिथत िपता 
राजा िटन्डॅकर् स व बधूं कॅ टर आिण पोलक्स होते. परंतु टर्ॉयच्या सवर्नाशाची बीजे राजा ायमचा पुतर् पॅिरस 
याच्या दुबळेपणात आहेत. त्याच्यामुळे टर्ॉयचा सवर्नाश होणार आहे अशी पूवर्सूचना िमळाली होती हणून 
ायमने त्याला दूर मेन्ढरे राखण्याकिरता ंठेवले होते. 

 
कंलह देवता एिरस ही अथार्तच ऑिल पसवर अि य होती. कुठ याही समारंभाला ितला िनमंतर्ण 

नसे याची ितला वाभािवकच भयंकर चीड होती. राजा िपिलअस आिण समुदर्कन्या थेिटस याचं्या 
िववाहाला ितला िनमंतर्ण न हते. ितने कलागत लावण्याकिरता मजवानीच्या संगी एक सुवणार्चे सफरचदं 
टाकले. त्यावर िलिहले होते ‘सवर् े  लावण्यवतीला.’ सवर्च ि यानंा ते हव ेहोते परंतु शवेटी जूनो िमन हार् 
आिण हीनस याचं्यातूनच िनवड करायची होती. ज्युिपटरला िनवड करण्याची िवनंती करण्यातं आली 
परंतु त्याने धूतर्पणे अंग काढून घेतले. त्याने त्यानंा िनणर्याकिरता इडापवर्ताकडे जावयास सािंगतले, पॅिरस 
ितथेच आप या विडलाचंी मढरे राखीत होता. या ितन्ही देवता त्याच्याकडे िनणर्याकिरता गे या. 
स दयार्तले त्याला चागंलेच ग य होते. परंतु त्याने िनणर्य घ्यायचा होता तो त्याचं्याकडे पाहून न घेता, 
त्यानंी दाखिवले या लोभनाचंा िवचार करून घ्यायचा होता. जुनोने त्याला युरोप आिण आिशयाचे 
सा ाज्य देऊ केले, अथार्नाने तो गर्ीकाचं्यािवरू  यश वी यु  करून गर्ीकानंा नामशषे करील असे 
सािंगतले. हीनसने त्याला वचन िदले की ती त्याला जगातील सवर् े  स दयर्वती ा त करून देईल. ते 
सुवणार्चे सफरचदं पॅिरसने हीनसला िदले.  

 
त्याच सुमारास राजा िपिलअसने लावण्यवती हेलेनचे वयंवर माडंले होते. असंख्य राजपुतर् 

हेलेनच्या अिभलाषने आले होते. आिण त्याचं्यात संघषर् होऊ नये आिण कन्येचा िववाह िनवधपणे पार 
पडावा हणून राजाने त्येक राजपुतर्ाकडून वजन घेतले की हेलेन ज्याला वरील त्याला इतर सवार्ंनी 
संरक्षण िदले पािहजे व त्याचं्या िववाहाचे पािवत्र्य राखले पािहजे. हेलेन आप यालाच वरणार असे 
त्येकालाच वाटत अस यामुळे त्यानी त्याला संमती िदली; हेलेनचा िववाह ॲगमेॅ नॉनचा भाऊ मेनेलॉसशी 
झाला. 

 
हीनस याच लावण्यवतीकडे पॅिरसला घेऊन गेली. मेनेलॉसने त्याचे आदराितथ्य केले. परंतु 

मेनेलॉसला काही कामाकिरता केर्टला जाव ेलागले. पॅिरसवर पूणर् िव ास टाकून तो िनघून गेला आिण 
हेलेनला घेऊन पॅिरस टर्ॉयला आला. 

 
अशातऱ्हेने हेलेनच्या िववाहाच्यावळेी केले या कराराचा भगं झाला व मेनेलॉस गर्ीकाचें व इतर 

राजपुतर्ाचें सहा य घेऊन टर्ॉयवर चाल करून गेला. 
 

४. मेनेलॉस 
मेनेलॉस हा ॲगमेॅ नॉनचा भाऊ होता. िडन्डॅरस हा हेलेनच्या मातेचा लेडाचा पती होता. हेलेनच्या 

वयंवरात त्याने मेनेलॉसची हेलेनचा वर हणून िनवड केली. पॅिरसने सुवणर् सफरचंद हीनसला 
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(ॲ ॉडाईटी) िदले ते हा ितने त्याला जगातील सवार्त सुंदर युवती त्याला देण्याचे वचन िदले होते. ती 
युवती हणजे हेलन हे हीनसला माहीत होते. पुढे पॅिरस मेनेलॉसकडे पाहुणा हणून गेला व त्याच्या 
अनुपि थतीत हेलनला त्याने पळवनू आणले. यातूनच टर्ोजन यु  व टर्ॉयचा सवर् नाश ओढवला. या 
सवर्नाशातून हीनसने इनीआसला वाचिवले तसेच हेलनलाही वाचिवले व ितला मेिनलेअसच्या वाधीन 
केले. 

 
सगर् ३ रा 

 
१. कॅसॅन्डर्ा 

टर्ॉयचा राजा ायमची एक कन्या. अपोलोचे ितच्यावर ेम होते आिण त्यानेच ितला भिव य ान 
िदले होते. पुढे ितने त्याच्या ेमाला नकार िद यावर तो संतापला. तो ितला ा त झालेले भिव य ान न  
करू शकत न हता परंतु ितच्या भािषतावर कोणी िव ास ठेवणार नाही असा त्याने ितला शाप िदला. 
त्येक वळेी ितने टर्ोजनानंा काय घडणार आहे याची पूवर् सूचना िदली परंतु ितचे कुणी मानले नाही. 
ॲगमेॅ नॉनने पीझाचा राजा टॅन्टॅलसबरोबर यु  करून त्याचा वध केला व त्याची राणी क्लायटेमने टर्ाशी 
बळजबरीने िववाह केला. त्याने ितची कन्याही बळी िदली होती. त्यामुळे ितला त्याच्यािवषयी घृणा होती. 
ॲगमेॅ नॉनपासून ितला ऑिरि टस हा पुतर् व इलेक्टर्ा, लॅओडाईस व इिफिजिनआ िंकवा इिफॲनासा या 
तीन मुली झा या. पुढे ॲगमॅ नॉन टर्ॉयच्या यु ावर दहा वष गेला. त्यावळेी त्याच्याशी वैर असले या 
एिज थसने क्लायिटमने टर्ाशी ेम संबधं थािपत केला. आिण ॲगमेॅ नॉनच्या आगमनानंतर त्याचा वध 
करण्याची योजना आखली. कालातंराने ॲगमेॅ नॉन ायमकन्या कँसनॅ्डर्ा िहला ेयसी हणून बरोबर घेऊन 
आला. क्लायटेमने टर्ाने छद्मीपणे त्याचे वागत केले व तो नान करीत असता वतःच्या हाताने त्याला 
ठार केले व कँसॉन्डर्ालाही ठार मारले. 

 
२. िफिनअस 

आग नॉट्स सुवणर् लोकरीच्या शोधात समुदर्पयर्टन करीत असता हापीर्जच्या देशाला आले. ितथे 
त्याना िफिनअस भेटला, ॲपोलोने त्याला भिव य ान िदले होते. आिण त्याचे भिव यकथन अचूक असे. 
ज्युिपटरला हा कर रूचला नाही कारण तो काय करणार आहे हे माणसानंा अ ात असणे िहतावह होते. 
हणून ज्युिपटरने िफिनअसला भयंकर िशक्षा केली. तो अ  भक्षण करू लागला की हापीर् येत आिण त्याचे 
अ  दुगर्न्धीने  करीत. आग नॉट्स आले ते हा अ ावाचून तो अत्यंत कृश झाला होता. त्याने त्याचें 
वागत केले आिण त्याला वाचिवण्याची िवनंती केली. बोिरसच्या दोन पुतर्ानंी हापीर्चा पाठलाग केला व तो 
त्याना मारणार इतक्यात आयिरसने हापीर्ज िफिनअसला पुनः तर्ास देणार नाहीत असे वचन िदले, 

 
सगर् ४ था 

 
१. कोइअस (COEUS) 

सवर् जीव–व तूमातर्ाचंी देवता युिरनोम िहने सहा गर्हाचं्या मातृिपतृ देवता िनमार्ण के या. ते 
टायटन होते. मेिटस (फीबी) आिण कोइअस हे मंगळाचे माता–िपता होते. लेटोना (लेटो) ही त्याचंी 
कन्या. (झ्यसू) ज्युिपटरचे ितच्यावर ेम होते. परंतु सुतीसमयी त्याने त्याची पत्नी हीरा िहच्या भयाने 
लेटोचा त्याग केला. त्याच भयाने ितला कुणी आसरा देईना हणून भटकत भटकत डेलॉस नावाच्या 
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पाण्यावर तरंगणाऱ्या भमूीला आली. त्या बेटाने ितचे वागत केले, ितथे ितने आिर्टमीझ (डायना) या 
कन्येला व ॲपोलो या पुतर्ाला जन्म िदला. हक्युर्लीझने भिव यिव ा कोइअसपासून िमळिवली असे मानले 
जाते. 

 
२. एन्सेलॅडस (Enceladus) 

ज्युिपटरने (झ्यसू) टायटनला टाटर्रसमधे बदंीवान केले हणून संतापले या राक्षसबंधंूनी 
देवािंवरू  बडं पुकारले व ऑिल पसवर गु त ह ा करण्याची योजना आखली. हे राक्षस पथृ्वीपुतर् होते व 
त्याचंा जन्म थेर्िशअन लेगर्ा येथे झाला होता. ते संख्येने चोवीस होते. या यु ात हक्युर्लीझच्या सहा यानेच 
केवळ देव वाचले होते. देवानंी एकेक राक्षसाला जखमी केले व हक्यूर्लीझने त्याचंा वध केला. या काराने 
नाउमेद होऊन उरलेले राक्षस पथृ्वीकडे पळाले. देवानंी पाठलाग केला. ॲथीनीने एक िवकर्ाळ अ  
एन्सेलॅडसवर फेकले. त्याने तो राक्षस भईुसपाट झाला व त्याचे िसिसली बेट झाले. 

 
सगर् ५ था 

१. पॅन्डॅरस 
टर्ॉयच्या यु ातून ऑिकिलजने आिण त्याच्या िमिर्यडॉन्सनी अंग काढून घेतले असे कळताच 

टर्ोजनानंी जोरदार ह ा चढिवला. घाबरून ॲगमे नॉनने श संधी केला. या संधी माणे पॅिरस आिण 
मेनेलॉस यानी ं  करून हेलेनच्या मालकाचा िनकाल लावायचा होता. ं  अिनिर्णत रािहले कारण 
पॅिरसचा पराभव होण्याचा रंग िदसताच हीनस त्याला धुक्याच्या आवरणात लपेटून घेऊन गेली. जूनोने 
ॲथीनीला पाठवनू लायकाऊनचा पुतर् पॅन्डॅरसकडून तह भगं करिवला. त्याने मेिनलेअसवर एक बाण 
सोडला. जूनोने डायोिमडला पॅन्डॅरसचा वध करण्यास वृ  केले. आिण ईिनआसला आिण हीनसलाही 
त्याने जखमी केले. 

 
सगर् ६ वा 

१. िडडॅलस (Daedalus) 
    आयकॅरस (Icarus) 

िडडँलस हा एक े  िश पी होता. त्याने िमनोटॉरकिरता केर्टमधे भलुभु ैया बाधंला. िथिसयस 
त्यातून कसा सुटू शकेल हे त्याने ॲिरॲड्नीला दाखिवले. ॲथीिनअनानंा बाहेर पडण्याचा मागर् सापडला. 
तो िडडॅलसच्या सहा यािशवाय नसावा असे मानून राजा िमनॉसने िडडॅलसला व त्याचा पुतर् आयकॅरस 
यानंा तुरंूगात टाकले. त्याने दोन पखंाचें जोड केले. ते पखं लावनू िपतापुतर्ानंी उ ाण केले. िडडॅलसने 
आयकॅरसला समुदर्ावरून मध्यम उंचीवरून मण करावयास सािंगतले. कारण फार उंच गे यास सूयार्च्या 
उ णतेने मेण िवतळून पंख गळून पडल असते. कर्टवरून ते सहज िवना यास िनघून गेले. परंतु या न या 
अनुभवाची नशा पुतर्ाच्या डोक्याला िभडली. तो उंच उंच उडाला, व उ णतेने पखं गळून पडले व तो 
समुदर्ात पडून बुडाला. िपता पुढे िसिसलीला गेला. तेथील राजाने त्याचे वागत केले. त्याच्या सुटकेने 
संतापले या िमनॉसने त्याला पकडून आणण्याकिरता योजना आखली. परंतु त्या यत्नात िमनॉसच मारला 
गेला. 

 
 



 

अनुकर्मिणका

२. पॅिसफी 
पॉसायडनने िमनॉसला एक देखणा उमदा बैल भेट िदला. िमनॉसने तो पॉसायडनला बळी ायचा 

होता. परंतु िमनॉस इतक्या उम ा पशूला बळी देऊ शकला नाही. िमनॉसला याब ल िशक्षा करण्याकिरता 
पॉसायडनने िमनॉसची पत्नी पॅिसफीच्या मनात त्या बैलािवषयी िवकृत वासना िनमार्ण केली. त्या 
बलैाबरोबर केले या समगमातून पॅिसफीला िमनॉटॉर–नावाचा माणसाचे िशर व बलैाचे धड असलेला 
राक्षस झाला. पॅिसफी हे हेिलऑसची (सूयर्देव) कन्या होती. 

 
३. ऑिर्फअस (ORPHEUS) 

देव हेच आ  संगीतकार होते. त्याचं्यानंतर काही मानवामंधील े  संगीतकार या कलेत 
देवाशंीही बरोबरी करणारे होते. थेर्स देशातील ऑिर्फअस हा असाच क्ष  संगीतकार होता. त्याची आई 
अमर कलादेवता (Muse) होती, िपता थेर्समधील एक राजपुतर् होता. संगीतामधे त्याला ॲपोलोिशवाय 
दुसरा ित पधीर् न हता. तो गाऊ लागला िंकवा वा  वाजव ूलागला हणजे सवर् चराचर सृ ी त्याच्या 
मागून जात असे. न ा आपला वाह बदलत असत. त्याचा युिरडाईसीबरोबर िववाह झाला परंतु लगेचच 
सपर्दंशाने ितचा मृत्य ूझाला. ितला पाताललोकातून परत आणण्याकिरता तो तेथे गेला. त्याच्या संगीताच्या 
मोिहनीने लुटोने त्याची ही मागणीही मान्य केली परंतु एका अटीवर. पाताल िववरातून पूणर्पणे बाहेर 
पडेपयर्न्त त्याने त्याच्या मागून जाणाऱ्या युिरडाईसीकडे पाहावयाचे नाही. िववराच्या त डाशी काश िदसून 
तो बाहेर पड याबरोबर त्याने मागे वळून पािहले. ती अजून आतच होती. बाहू पसरून तो ितच्याकडे गेला 
परंतु ती परत खाली गेली. त्याला पातालात पुनः वशे िमळाला नाही. आिण उवर्िरत आयु य त्याने 
वनामधून पवर्तराजीतून भटकण्यात, संगीतात घालिवले. पुढे िमनॅड या राक्षसींनी त्याचे अवयव तोडून 
िह स नदीत त्याचे िशर फेकून िदले. कला देवतानंी ऑिल पस पवर्ताच्या पायथ्याशी त्याची समाधी 
बाधंली. 

 
४. पॉलक्स 

पॉलक्स आिण कॅ टर हे पाटीचा राजा िटन्डॅरसची पत्नी लेडाचे पुतर्. ितला पतीपासून कॅ टर 
आिण क्लायटेर्मने टर्ा ही दोन मत्यर् मुले झाली. आिण हंसाच्या रुपाने ितला भेटले या ज्युिपटरपासून 
पॉलक्स आिण हेलेन ही दोन अमर मुले झाली. परंतु कॅ टर आिण पॉलक्स या दोघानंाही ज्युिपटरचे पुतर् 
मानले जात असे. िथसअसने हेिलनाला पळवनू नेले असता त्यानंी ितला सोडवनू आणले. हे दोघे इडास 
आिण िलिन्सअस याचं्याकडे गेले. काही कारणावरून िचडून इडासने कॅ टरला ठार केले आिण पॉलक्सने 
िलिन्सअसला ठार केले, आिण ज्युिपटरने इडासला वजर्ाने ठार मारले. आप या भावाच्या दुःखाने 
पॉलक्सने ज्युिपटरची ाथर्ना करून वतःलाही मृत्य ूमािगतला. हणून ज्युिपटरने कॅ टरला पॉलक्सच्या 
जीवनातं सहभागी होण्यास परवानगी िदली. ते हापासून ते हेडीझमध्ये आळीपाळीने राहत असत. 

 
५. िथिसअस (THESEUS) 

िथिसअस हा ॲथेन्सचा वीरपुरुष राजा इिजअसचा पुतर् होता. त्याच्या जन्मापूवीर्च इिजअस 
अँथेन्सला गेला व त्याच्या आईने त्याचे पालन केले. ितला होणारे अपत्य मुलगा असेल तर त्याने चडं 
िशलेखाली ठेवलेले त्याचे ख ग व चढाव त्याच्या पुतर्ाने ती चडं िशला उचलून घेऊन त्याच्याकडे 
ॲथेन्सला याव ेअसा संकेत ठरला. यथावकाश िथिसअस मोठा व बलवान झाला व भमूागार्ने अनेक साहसे 
करीत अँथेन्सला पोहोचला परंतु त्याच्या पराकर्माची कीतीर् त्यापूवीर्च इिजअसच्या कानावर गेली होती. 
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परंतु िथिसअस आपला पुतर् आहे हे त्याला माहीत न हते. कॉिरन्थहून आले या िमडीआला हे माहीत होते. 
राजाच्या अ ानाचा फायदा घेऊन िथिसअसला पेयातून िवष योग करण्याचे ितने व राजान योिजले. परंतु 
पेय घेण्यापूवीर्च िथिसअसने आपले ख ग उपसले व राजान त्याला आपला पुतर् हणून ओळखले. िमडीआ 
पुनः पळून गेली. 

 
केर्टचा राजा िमनॉस याचा पुतर् इिजआसकडे अितथी हणून आला असता इिजअसने त्याला एका 

संकटमय मोिहमेवर पाठिवले. त्यात त्याचा मृत्य ूघडला हणून िमनॉसने ॲथन्सवर वारी केली व त्याचा 
पराभव केला. करारा माणे अथेन्समधून दरवषीर् सात युवती व सात युवक िमनॉसला िमनेटॉरचे भ य 
हणून पाठिवण्याचे ठरले. दुसऱ्या वषीर् िथिसअसने वतः जाण्याचे ठरिवले. इिजअसला त्याने आपली 
साहसी योजना सािंगतली व तो यश वी होऊन परत आला तर त्याच्या गलबताला पाढंरे शीड लावनू तो 
परतेल असा संकेत ठरला. 

 
िमनॉसची कन्या ॲिरॲड्नी िहचे त्याच्यावर ेम बसले व िडडॅलसच्या सहा याने ितने िथिसअसला 

िमनेटॉरचा वध करून त्या भलूभलैूयातून बाहेर पडण्याचे रह य सािंगतले. िमनेटॉर हा िमनॉसची राणी 
पॅिसफी िहचा वृषभापासून झालेला मानवाचे म तक व वृषभाचा देह असलेला राक्षस होता. िथिसअसने 
त्याचा वध केला व ठर या माणे अँिरअँड्नीला घेऊन तो इतर ॲथेिनअन युवक युवतींबरोबर ॲथेन्सला 
िनघाला. परंतु नॅक्सॉस येथे ॲिरॲड्नीची आिण त्याची काही कारणाने ताटातूट झाली ती कायमचीच. 

 
परतताना यश वी झा याच्या आनंदात तो पाढंरे शीड लावायला िवसरला व आप या पुतर्ाची 

उत्कंठेने वाट पाहणाऱ्या इिजअसने तो मृत्य ूपावला असे समजून समुदर्ात उडी घेतली. िथिसअन ॲथेन्सचा 
राजा झाला परंतु त्याने राजाचे सवर् अिधकार खाली ठेवले व लोकस ा थािपत केली. 

 
मृतपरािजताचें यथोिचत िकर्याकमर् करता याव े हणून त्याने थी जवर आपले सैन्य चाल करून नेले 

व मृताचें दहन करून त्या नगरीला दुसरा कोणताही उपदर्व न देता तो परतला. वृ  इिडपसला त्याने 
आ य िदला. वडेा झाले या हक्युर्लीजला त्याने ता यावर आणले व आत्महत्येपासून वाचिवले 
िथिसअसला साहसाची आसक्ती होती. तो ॲमेझॉनाचं्या देशात गेला व िहपॉिलटा िहला घेऊन आला. 
ितला पुढे पुतर् झाला तो िहपॉिलटस. त्याच्या जन्मानंतर ॲमेझॉननी ॲथेन्सवर वारी केली व त्या 
िहपॉिलटाला घेऊन गे या. अशा साहस ेमातूनच त्याचा कॅिलडॉनचा राजा िपिरथॉस याच्याशी नेह 
जमला. िपिरथॉसही साहस ेमी होता परंतु तो िथिसअसइतका सुदैवी न हता आिण िथिसअसने त्याला 
अनेक संकटातून वाचिवले. िपिरथॉसच्या िववाहात त्याने अत्याचारी सेन्टॉसर्ना िपटाळून लावले. 
िपिरथॉसची पत्नी लवकरच वारली व त्याने आता जगातील सवार्त कडेकोट बदंोब तात असले या 
पाताललोकाचं्या रा ीला, ॉझपार्ईनला पळवनू आणण्याचा बेत केला. आिण या साहसात िथिसअसने 
त्याला सहा य करण्याचे मान्य केले. परंतु त्यापूवीर् त्याने वतः बाल हेलेनला पळवनू आणण्याचे ठरिवले. 
ती मोठी झा यावर तो ितच्याशी िववाह करणार होता. त्या माणे त्याने ितला पळवनू आणले. आिण हे दोघे 
िमतर् ॉझपार्ईनला पळवनू आणण्याकिरता पाताललोकात गेले, हेडीझला त्याचंा येण्याचा हेतू उमगला व 
त्याने त्याचें वागत केले व त्यानंा िव मरणाच्या आसनावर बसिवले; ते ितथेच िचकटून बसले. पुढे 
हक्युर्लीज आपला कामाकिरता आला ते हा त्याने िथिसअसला ितथून उचलले परंतु िपिरथॉसला तो वाचवू 
शकला नाही. 
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िथिसअसने पुढे ॲिरॲड्नीची बहीण फीडर्ा िहच्याशी िववाह केला व या िववाहातून पुढे ितच्या 
कामवासनेमुळे िहपॉिलटसचा अंत झाला. ितने वतः आत्महत्या केली. कालातंराने राजा लायसोिमडीजने 
त्याचा वध केला 

 
६. िहपॉिलटस : िफदर्ा : िथिसअस 

िहपॉिलटस हा िथिसअस आिण अमेझॉनची राणी िहपॉिलटा याचंा पुतर्. पुढे िथिसअसने 
उतारवयात फीडर्ाशी िववाह केला. िहपॉिलटसला लहानपणापासूनच दिक्षणेतील एका दूरच्या नगरात 
ठेवले होते. त्याच्या मनात सुखासीनता, ऐषाराम आिण ी संबधंािवषयी अ ीती होती. तो हीनसचा 
उपहास व डायनाची आराधना करीत असे. िथिसअस िफदर्ाला घेऊन आप या नगरीत परत आला ते हा 
िपतापुतर्ात फार ेम िनमार्ण झाले. आप या सावतर् आईकडे िहपॉिलटसचे कधीच लक्ष गेले नाही. परंतु 
ितच्या मनात मातर् त्याच्यािवषयी वासना िनमार्ण झाली. परंतु ितची कामना पूणर् होण्याचा कोणताच मागर् 
ितला िदसेना. ितचा पती घरात न हता. ितच्या हाताऱ्या दाईने ितला सवर्तोपरी सहा य करण्याचे मान्य 
केले. ितने िहपॉिलटसला सवर् प  सािंगतले. त्याला अत्यंत घृणा वाटली आिण तो घरातून बाहेर पडला. 
अंगणात फीदर्ा बसली होती ितला ताडताड बोलून त्याने वडील घरात अस यािशवाय घरात पाऊल 
टाकणार नाही असे सागंून घर सोडले. कामाधं झाले या फीदर्ाने वतःचा घात करून घेतला परंतु 
िहपॉिलटसने आप यावर अित संग करण्याचा यत्न केला हणून आपण आत्मघात केला असे पतर् ितच्या 
हातात होते. िहपॉिलटस आपले िनरपरािधत्व िस  करू शकत न हता. िथिसअसचा त्याच्यावर िव ास 
बसेना. त्याने त्याला घरातून हाकलून िदले. तो घरातून बाहेर पडला परंतु मृत्य ूत्याची वाट पहात होता. 
समुदर् िकनाऱ्यावरून रथ हाकीत असता समुदर्ातून एक बलैरूपी राक्षस बाहेर आला. घोडे बुजले, रथ 
उलटून फुटला आिण िहपॉिलटस गंभीरिरत्या जखमी झाला. डायनाने सवर् सत्य िथिसअसला सािंगतले. 
जखमी िहपॉिलटसला घरी आणले. िपता पुतर्ातील गैरसमज दूर झाला परंतु िहपॉिलटस मेला आिण 
िथिसअस शोक सागरात बुडाला. 

 
(काही कथां माणे डायनाने त्याला पुनः िजवतं केले) 
 

७. ोिकर्स 
ोिकर्सचा सेफॅलसशी िववाह झाला होता. त्याच्या िववाहानंतर थो ाच काळात ऑरोराने त्याला 

पळवनू नेले. कारण तो िशकारी होता आिण रोज सकाळी मृगया करताना ऑरोरा त्याला पहात असे, आिण 
ितचे त्याच्यावर ेम बसले. परंतु सेफॅलसचे ोिकर्सवर आत्यंितक ेम होते त्यामुळे ऑरोरा पराभतू झाली 
आिण ितने त्याला त्याच्या पत्नीकडे जाऊ िदले परंतु जाताना ती त्याला हणाली ‘तू िजतका एकिन  
आहेस िततकी तुझी बायको एकिन  आहे का पहा.’ ोिकर्स सुंदर होती आिण तो फार काळ दूर होता 
हणून त्याच्या मनात ितच्यािवषयी संशय आला. ितची परीक्षा पाहण्याकिरता वषेातंर करून तो गेला. ितला 
पाहताच ितच्या िन ेिवषयी त्याची खातर्ी पटली परंतु ऑरोराचे श द त्याला आठवले. त्याने ोिकर्सचे 
ि याराधन सुरू केले. ितचे एकच उ र होते. ‘मी सेफॅलसची आहे तो कुठेही असला तरी माझे ेम 
त्याच्यावरच आहे. परंतु एक िदवस ितचा नकार थोडा क्षीण वाटला हणून कट होऊन त्याने ितची 
िनभर्त्सर्ना केली. ती काही न बोलता बाहेर पडून िनघून गेली. ितला पुरुष जाती िवषयीच ितर कार वाटू 
लागला. त्याला ती गे यावर प ाताप झाला आिण त्याने ितला शोधून काढले, ितची याचना केली. 
कालातंराने ितने त्याला क्षमा केली. आिण नंतर काही काल ते एकतर् रािहले. ते रोज मृगयेला जात असत. 
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वनात ते मृगयेच्या शोधात अलग झाले. सेफॅलसला झुडपात हालचाल िदसली हणून त्याने ोिकर्सने 
िदलेला अचूक भाला फेकला त्याने ितच्या दयाचा भेद केला आिण ती गत ाण होऊन पडली. 

 
८. एिरिफल  

इिडपसचा पुतर् पॉिलिनिसश याने थो ज्वर चालून जाण्याकिरता उठाव केला ते हा त्याला इतर 
सहा मुख िमळाले. त्या पैकी आरगॉसचा राजा ॲडर्ॅ टस आिण दुसरा त्याचा मेहुणा ॲि फऑरॉस होता.  
ॲि फऑरॉस अिनच्छेनेच यु ावर गेला होता कारण तो भिव य ानी होता आिण ॲडॅ टस िशवाय दुसरे 
कोणीही िजवतं परतणार नाही हे त्याला माहीत होते, परंतु तो आिण त्याचा मेहुण याचं्यात काही वाद झाला 
तर त्याने त्याची पत्नी आिण ॲडर्ॅ टसची बहीण एिरिफल िहचा िनणर्य मानायचा अशी शपथ घेतली होती. 
पूवीर्च्या एका वादात ितने त्याचंा समेट घडिवला होता. पॉिलिनिससने एिरिफलला एक सुंदर रत्नहार 
िदला व ितचे मन आप या बाजूला वळवनू घेतले होते. पुढे ॲडर्ॅ टस सोडून बाकीचे पाचजण यु ात मारले 
गेले. 

 
९. इ हॅडनी (Euadne) 

थी वर जे सात चालून गेले त्याचं्यातील ॲडर्ॅ टस िशवाय सवार्ंचा वध झाला. त्याचें अंत्यकमर् 
करण्यास थी  राजा केर्ऑनने मनाई केली होती. ॲथेन्सचा राजा िथिसअस याला थी जशी यु  करून हे 
िकर्याकमर् कराव ेलागले. पॉिलिनिससचे अंत्यकमर् त्याची बहीण ॲिन्टगनी िहने वतःच्या ाणाचे मोल 
देऊन पार पाडले होते. उरले या पाचाचं्या िचता भडक यावर कॅपँिनअसची पत्नी इ हॅडनी िहने त्याच्या 
िचतेत उडी घेतली आिण ती सती गेली. 

 
१०. टॅन्टलस 

हा ज्युिपटरचा पुतर् होता. देवामंध्येही त्याला मान असे. आिण त्याचं्याबरोबर तो भोजन घेत असे 
आिण अमृतपानही करीत असे, त्याने देवानंा एकदा आप या ासादात भोजनास बोलािवले. त्याला इतका 
गवर् झाला होता की त्याचं्या िवषयीचा आपला ितर कार करून त्याचे मासं िशजवनू देवानंा वाढले. हेतू हा 
की देव मनु यमासं भक्षक आहेत असा कलंक त्यानंा लागावा. देवानंा हा कार कळला आिण त्याला अशी 
िशक्षा केली की पुनः कुणीही असे उ ाम साहस करू नये. त्यानंी त्याला हेडीझमधे एका जलाशयात ठेवले, 
परंतु त्याने याकुळ होऊन पाणी िपण्याचा यत्न केला तर सवर् पाणी आटून जात असे, भोवताली फळानंी 
लहडलेली झाडे होती. परंतु ती घेण्याचा यत्न करताच वाऱ्याने फळे दूर जात. त्यामुळे तो सतत तहानेला 
आिण भकेुला ित त असे.  

 
११. अलँोइड्ज (ALOEIDS) ॲलोइअसचे पुतर् 

टर्ायो सची कन्या इिफिमडीआ िहचे इिफऑि टझ व ओटस हे दोन अनौरस पुतर् होते. ितचे 
ने च्यनूवर (पॉसायडोन) ेम बसले. समुदर्िकनाऱ्यावर पडून ती ओंजळीने वतःच्या ओटीत समुदर्लाटाचें 
पाणी ओतीत असे. त्यातून ितला गभर्धारणा झाली. नंतर ितने अँलोइअसशी िववाह केला हणून ितच्या 
पुतर्ानंा ॲलोइड्स असे हणतात. ितवषीर् ते एक वाव रंुद व एक पुरुष उंच वाढत असत. नव या वषीर् 
त्यानी ऑिल पसिवरु  यु  पुकारले. इिफऑि टझने हेराशी (जूनो) व ओट ने आिर्टमीझशी (डायना) 
संभोग करण्याची टीक्सच्या नावंाने अिनवायर् शपथ घेतली. ॲरीझला (मासर्) थम कैद करून त्यानंी 
त्याला िनश  केले त्याला बाधंले व एका िपत या भां ात बदं करून आप या सावतर् आईच्या घरात 
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ठेवले. पेिलअन पवर्तावर ओसापवर्त ठेवनू त्यानंी ऑिल पसवर ह ा केला. दुसऱ्या माणसाकडून िंकवा 
देवाकडून त्याचंा मृत्य ूनस यामुळे ते उन्म  झाले होते. 

 
अँपोलोच्या स यावरून आिर्टमीझने त्यानंा िनरोप पाठिवला की त्यानंी जर वढेा उठिवला तर ती 

नॅकसस बेटावर ओटसशी श यासोबत करील. परंतु अशा तऱ्हेचा िनरोप हेराकडून इिफऑि टझने आला 
नस यामुळे दोघात त्या बेटावर वाद झाला. आिर्टमीझ वतः एका कबूतराच्या रुपात ितथे उपि थत होती. 
दोघानंी दोन बरच्या घेत या व आपण दुसऱ्यापेक्षा अिधक े  नेमबाज आहोत हे िस  करण्याकिरता त्या 
कबतूरावर त्या फेक या परंतु ते त्या दोघाचं्या मधेच उडत होते हणून त्या बरच्या त्याचं्याच शरीरातून 
आरपार गे या व दोघेही मृत होऊन पडले.  

 
१२. इिक्झऑन 

लेगायसचा पुतर् इिक्झऑन याने इओिनअसची कन्या डायाशी िववाह करण्याचे मान्य केले व 
इनोिनअसला मेजवानीला बोलिवले परंतु आप या ासादापुढे ख ा खणून आत िव तव पेटवनू ठेवला व 
वरून तो ख ा बदं केला. इओिनअस त्या खड् ात पडून जळून गेला. हे कृत्य अत्यंत हीन आहे असे सवर् 
देवानंा वाटले परंतु ज्युिपटरला तसे वाटले नाही. कारण आप या णय करणात ज्युिपटरनेही असली 
कृत्ये केली होती हणून त्याने इिक्सऑनचे केवळ पापक्षालनच केले असे न हे तर त्याला आप या पकं्तीस 
भोजनास बसिवले. 

 
परंतु इिक्सऑन कृतघ्न होता. त्याने जूनोलाच  करण्याचा बेत केला. त्याला वाटले अशा तऱ्हेने 

ज्युिपटरच्या बदफैलीपणाचा सूड घेण्याची संधी जूनो आनंदाने वीकारेल. परंतु ज्युिपटरला त्याच्या 
मनातील योजना कळली. त्याने मिदरेच्या नशते बुडाले या इिक्झऑनकडे जूनोचे रुप िदलेली मेघाची 
िंचधोटी पाठिवली व त्याचंा णय चालू असता इिक्झऑनला पकडले. ज्युिपटरने त्याला हिर्मसच्या वाधीन 
केले व ‘उपकारकत्यार्ंचा मान राखावा’ असा जप करीपयत त्याला िनदर्यपणे फटके मारायला व नंतर 
त्याला जळत्या व सतत िफरत्या चाकावर जखडून टाकायला सािंगतले. 

 
खोटी मेघाची बनिवले या जूनोने–ितला पुढे नेफेली हणू लागले. –पुढे सेन्टॉरसला जन्म िदला. 

तो पुढे मोठा झा यावर त्याने मगॅ्नेिशअन घो ाचं्या पोटी सेन्टासर्ना जन्म िदला. 
 

सगर् ७ वा 
१. डँनी (DANAE) 

आरगॉसचा राजा ॲिकर्िसअस याचे एकुलते अपत्य कन्या डॅनी. पुतर्लाभाच्या आशनेे कौल 
लावण्याकिरता तो डे फीला गेला. तेथील योिगनीने त्याला पुतर्लाभ होणार नाही व त्याच्या कन्येच्या पोटी 
जन्मणारा पुतर् त्याचा वध करील असे सािंगतले. कन्येचा वध करणे परमे राच्या कोपाच्या भयाने त्याला 
शक्य न हते हणून त्याने ितला जिमनीखाली िपतळेच्या घरात बदंीवान केले. त्या घराचे छ पर काश व 
हवकेिरता मोकळे ठेवले होते. रातंर्िदवस काहीच करण्यासारखे नस यामुळे ती सतत त्या झरोक्यातून 
आकाशाकडे पाहत राही. एकदा एक गूढ चमत्कार घडला. त्या झरोक्यातून सुवणार्िभषेकाची वषार् झडली 
आिण ितचा महाल सुवणार्ने भरून गेला. साक्षात ज्युिपटरच सुवणार्िभषेकाच्या व वषार्वाच्या रुपाने 
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ितच्याकडे आला. हे कसे घडले हे कळले नाही, पण ितला झालेला पुतर् ज्युिपटरचाच आहे हे ितला 
उमगले. त्याचे आगमन फार काळ गु त रािहले नाही. त्याचे नाव पिर्सअस होते. 

 
पिर्सअस (Persius) 

ज्या कारणाने ॲिकर्िसअस डॅनीला मारू शकला नाही, त्याच कारणामुळे तो पिर्सअसलाही मारू 
शकला नाही. त्याने एका मो ा पेटीत त्यानंा ठेवले व ती समुदर्ात फेकून िदली. रातर् संप यानंतर सकाळी 
एका को याला–िडक्टीसला–ती पेटी आढळली. त्याने ती उघडली व तो डॅनी आिण पिर्सअस यानंा घरी 
घेऊन गेला. पॉिलडेक्टस हा त्या देशाचा राजा होता व िडक्टीसचा भाऊ होता. डॅनी अजूनही फारच सुंदर 
िदसे व त्याला ती हवी होती परंतु पिर्सअस नको होता. पिर्सअस आता तरुण झाला होता. हणून 
पिर्सअसचा काटा काढण्याकिरता त्याने पिर्सअसला गॉरगॉनिवषयी सािंगतले व आप याला एका गॉरगॉनचे 
िशर आणलेले आवडेल असे सािंगतले. पुढे पाँिलडेक्टसने आपण िववाहब  होणार आहोत असे जाहीर 
केले व िमतर्ानंा मेजवानीस बोलािवले. त्येक िनमंितर्ताने काही नजराणा आणण्याचा िरवाज होता. 
पिर्सअस गरीब होता हणून त्याने मेडुसाचे िशर त्याला नजर करण्याचे ठरिवले. ती एक गॉरगॉन होती. 

 
या साहसात हिर्मसने व ॲथीनाने त्याला सहा य केले. त्याने मेडुसापयर्न्त पोहोचण्याकिरता काय 

केले पािहजे ते सािंगतले. हिर्मसने आपले ख ग व पखंाचे खडाव त्याला िदले. ॲथीनाने आपली ढाल 
त्याला िदली. मेडुसा गॉरगॉन या तीन बिहणी होत्या. मेडुसा मत्यर् होती. दुसऱ्या दोघी अमर होत्या. परंतु 
त्या ितघीत िमळून एकच डोळा होता. त्याचं्याकडे पाहणारा माणूस तात्काल िशला होऊन पडत असे हणून 
त्या बिहणी आपला डोळा एकमेकात देत असताना हणजे त्या अंध असताना पिर्सअसने त्या ढालीत त्याचे 
ितबींब पाहून ख गाने एकीचे मेडुसाचे डोके कापायचे असे ठरले. त्या माणे पिर्सअसने केले व थैलीत ते 
िशर टाकून त्याने हिर्मसच्या पखं असले या खडावाच्या सहा याने उ ाण केले. 

 
त्याच्या परतीच्या मागार्वर त्याला समुदर् िकनाऱ्यावर ॲण्डर्ोमेडा ही युवती भयंकर सागर सपार्चे 

भ य होण्याकिरता जखडून टाकलेली आढळली. त्याने त्या सपार्चा वध केला व ॲण्डर्ोमेडाला घेऊन तो 
आप या देशी आला. त्या को याची बायको वारली होती व पॉिलडेक्टसच्या भयाने डॅनी आिण िडक्टीस 
यानंी एका मंिदरात आ य घेतला होता. पिर्सअस सरळ राजवा ात गेला व त्याने ते गॉरगॉनचे म तक 
पॉिलडेक्टस व त्याच्या लाचार दरबारी माणसाना दाखिवले. ते तात्काल दगड होऊन पडले. पिर्सअसने 
िडक्टीसला राजा केले व आप या आईला व ॲण्डर्ोमेडाला घेऊन तो गर्ीसमध्ये ऑरगॉसला गेला. 
ॲिकर्िसअस लॅिरसाच्या राजाकडे गेला होता. ितथे पिर्सअसने पधत फेकलेली थाळी चुकून 
ॲिकर्िसअसला लागली व तो मारला गेला. अशा तऱ्हेने ॲपोलोचे भािकत खरे ठरले.  

 
२. जेनस 

जेनस हा ‘शुभारंभाचा देव’ आिण त्याच्या कायार्चा अंतही शुभ होत असे. त्याचे रोममधील मुख्य 
मंिदर पूवर् पि म होते. त्याला दोन दरवाजे होते आिण त्याच्या मधे जेनसची मूतीर् होती. ितला दोन्ही 
िदशानंा दोन त डे होती. एक तरूण व वृ  शातंतेच्या काळात ही दारे बदं असत. पिह या सातश ेवषार्त ती 
फक्त तीन वळेा बदं होती. राजा न्युमाच्या कारकीदीर्त, युिनक यु ानंतर इ. पू. २४१ मध्ये काथजच्या 
पराभवानंतर आिण ऑग टसच्या कारकीदीर्त वषार्च्या पिह या मिहन्याचे नाव जानेवारी हे जेनसच्या 
नावावरूनच पडले आहे. नवीन वषार्रंभाच्या िदवशी जेनसचा उत्सव असे. त्या िदवशी लोक एकमेकानंा 
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भेटीच्या व तु देत. त्यात िमठाई व तां याच्या नाण्याचंा समावशे असे. नाण्यावर एका बाजूला जेनसची दोन 
म तके व दुसऱ्या बाजूला जहाज असे. 

 
३. लॅिपथ (LAPITHS) 

िपिरथोस हा लॅिपथ (ड गरात रहाणारी एक पौरािणक जमात) होता. तो इक्झीऑन आिण डायाचा 
पुतर् होता. कुणी हणतात. तो ज्युिपटरचा आिण डायाचा पुतर् होता. िपिरथोस आिण िहपोडॅिमआ याचं्या 
िववाह संगी त्याने सवर् ऑिलि पअनानंा िनमंतर्ण केले होते. परंतु िपलीअस आिण थेिरस याचं्या 
िववाह संगी ॲरीझ (मासर्) आिण एरीझ (त्याची बहीण) यानंी घातलेले ग धळ लक्षातं घेऊन त्यानंाच 
फक्त बोलािवले न हते. (त्या िववाहातही एरीझला िनमंतर्ण न हते) हणून ितने हेरा, ॲ ॉडाईटी आिण 
ॲथीना याचं्या मधे एक सुवण सफरचदं टाकले त्यावर िलिहले होते ‘सवार्त सुंदर ी किरता!’ या 
कारातूनच शवेटी टर्ॉयचे यु  उ भवले) िपिरथोसच्या िववाहातही मिदरा ाशन करून सेन्टॉसर्नी त्यक्ष 
वधूवरच अित संग करण्याचा यत्न केला व िपिरथोसचा िमतर् िथिसअस याने त्यानंा यासाने हुसकावनू 
लावले. परंतु सेन्टॉसर्नी नंतर आपले सैन्य आणून हा वशंच न  करून टाकला. यामधे मासर्चा संबधं होता.  

 
सगर् १० वा 

१. सायक्नस (हंस) 
ज्या तीन युवकाचें राजहंसात रुपातंर केले गेले ते. (१) ॲपोलोचा पुतर् (२) टर्ोजनाचंा िमतर्; याला 

अँिकलीझने ठार यारले (३) िफटॉनचा िमतर् याला तारकामंधे थान िमळाले होते. आणखी एय चौथा 
होता;– अँिरस– याला हक्यूर्लीझने ठार मारले. 

 
सगर् ११ वा 

१. डायोिमड 
ॲिकलीझच्या वधानंतर टर्ॉयच्या बाहेरील गर्ीक सैन्यात दोनच े  वीर उरले होते. अजॅक्स आिण 

डायोिमड. राजपुतर् इिनऑस आिण डायोिमड याचंी रणागंणावर गाठ पडली, आिण डायोिमडने त्याला 
जखमी केले ते हा त्याची आई हीनस त्याच्या रक्षणाकिरता धावली. ितने त्याला आप या हातात उचलून 
घेतले. परंतु हीनस देवता असली तरी िभतर्ी आहे हे माहीत असले या डायोिमडने ितच्यावरही ह ा केला 
आिण ितच्या हाताला जखम झाली. दुःखाने िव हळत ितने इिनआसला खाली टाकले आिण ती 
ऑिल पसवर परतली परंतु अपोलो इिनआसला घेऊन परगमॅसला गेला आिण डाईआने त्याची जखम बरी 
केली. 
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पिरिश  ४ 
 

श द-नाम सूची 
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श द-नाम सूची 
 

ACESTES (ॲसे टीस) टर्ोजन वशंातील एक राज मुख. इनीआस
िसिसलीला येण्यापूवीर्च तो ितथे थाईक झाला होता. 

 
ACHAEANS (अँिकअन्स) होमर गर्ीकानंा या नावाने संबोधीत असे. 
 
ACHERON (ॲकेरॉन) ‘दुःखाची नदी’ हेडीसमधील एक नदी. 
 
ACHILLES (ॲिकलीझ) एक गर्ीक यो ा. ‘इिलअड’ या होमरच्या

महाका यातील एक महत्वाची यिक्तरेखा. टर्ोजन यु ातील गर्ीक 
सेनानी. पॅिरसच्या बाणाने याचा त्या यु ात वध झाला. 

 
ACRISIUS (ॲिकर्िसअस) दिक्षण गर्ीसमधील आग सचा एक 

पुराण िस  अित ाचीन राजा. 
 
ACTIUM (ॲिक्टअम) गर्ीसच्या वाय य िकनाऱ्यावरील एक भिूशर. 

एका सागरी यु ात ऑग टसने इथेच ॲन्टनी आिण िक्लओपाटर्ा 
याचंा इ. पू. ३१ मधे पराभव केला. (ऑग टसला त्याकाळी 
ऑक्टेि हअस असे हणतअसत.) 

 
ADRASTUS (ॲडर्ॅ टस) ऑग सचा पुराणातील राजा. थी च्या 

रणधुमाळीत त्याचे दोन जावई कामास आले आिण ते दृ य पाहून 
तो िन तेज झाला. 

 
AEACIDES (ईिसडी ) इॲकसचे वशंज व ॲिकलीझचे आिण 

मेिसडॉनचे राजे याचें पूवर्ज 
 
AEAEA (ईईआ) चेटकी िससीर्चे वसतीचे बेट. होमरच्या 

‘ओिडसी’ या महाका यात या बेटाचा उ ेख आहे. 
 
AEGAEON (इजीऑन)  देवािंवरु यु पुकारणारा पुराणातील एक

राक्षस. 
 
AENEAS (इनीआस) हीनस आिण अँन्कायार्सझचा पुतर्. डाडर्नाचंा

नायक, टर्ोजन राजवशंीय; टर्ोजन यु ात बराच महत्त्वाचा भाग 
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घेतला. टर्ॉयच्या पतनानंतर उवर्िरत टर्ोजनाचंा नेता. 
 
AETOLIA (ईटोिलआ) डायोिमडचे वाय य गर्ीसमधील मूळ िठकाण.
 
AGAMEMNON (ॲगमे नन) मेनेलॉसचा भाऊ. आिण टर्ॉयला वढेा 

घातले या गर्ीक सेनेचा मुख सेनािधपती. 
 
AGATHYRSANS (ॲगथॅीसर्न्स) उ र गर्ीसमधील एकआिदवासी जमात.
 
AGENOR (ॲगेनॉर) टायरचा एक ाचीन राजा. 
 
AGRIPPA (ॲिगर्पा) ऑग टसच्या नौदलाचा ॲिक्टअम येथील 

सरसेनानी. 
 
AGYLLA (अँिगला) रोमच्या वाय येस २० मलैावरील एक इ

रु कन नगर; केरेचे दुसरे जा त ाचीन नाव. 
AJAX (एजॅक्स) एक गर्ीक यो ा. परंतु होमरच्या ‘इिलअड’ या

महाका यातील मुख गर्ीक सेनानी एजॅक्स न हे. तुत एजॅक्सने 
िमन हार्च्या आ याला आले या ायमकन्या कॅसँडर्ाचा िवनयभगं 
केला आिण या पापकमार्ंचे त्याला ायि  िमळाले. घरी परतत 
असता त्याचे सहज फुटून तो मरण पावला. ‘इिलअड’ मधील 
एजॅक्सने टर्ॉयच्या पतनापूवीर् आत्मघात केला होता. 

 
ALBA LONGA (ॲ बा लाँगा) अ बन टेक ावर ॲ कॅिनअसने 

बसिवलेले लॅिटन नगर. 
 
ALCIDES (अि सडोस) हक्यूर्लीझचे दुसरे नाव. ॲि सअसचा नातू.
 
ALLIA (ॲिलआ) टायबरला िमळणारी एक उपनदी. इ. पू. ३९०

मधे रोमनाचंा इथे मोठा पराभव झाला. 
 
ALUEUS (ॲिलअस) पुराणातील एक राक्षस. ओटस आिण 

एिफॲि टझ या त्याच्या महाकाय पुतर्ानंी देवाशंी यु  केले.  
 
ALPHEUS (ॲि फअस) ऑिलि फआ जवळून वाहणारी नैऋर् त्य 

गर्ीसमधील एक नदी. 
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AMTHUS (ॲ थस) साय समधील एक शहर. इथे हीनसची 

उपासना होत असे. 
 
AMAZONS (अमेझॉन्स) आिशया मायनर आिण थेर्समधील 

पुराणातील ी योध् ा. 
 
AMMON (ॲमॉन)  इिजि शअन देव ॲमाऊन. याचे ज्युिपटरशी 

साध यर् आहे. 
ANCHISES (ॲन्कायसीझ) इनीआसचा िपता. टर्ोजन राजवशंीय 

त्याच्या धािर्मक वृ ीचे फल हणून हीनस देवतेशी त्याचा 
ेमसंबधं जडला. ितचा व त्याचा पुतर् इनीआस होय. 

 
ANCUS (ॲन्कस) रोमचा चवथा राजा.
 
ANDROGEOS (अँडर्ोिजऑस) (१) एक गर्ीक राजा – सगर् दुसरा. (२) 

केर्टचा राजा िमनॉस याचा पुतर्. याचा वध अथीिनअनानंी केला 
असावा. 

 
ANDROMACHE (अँडर्ॉमिॅक) ायमपुतर् हेक्टर याची पत्नी. हेक्टर हा 

‘इिलअड’ मधील मुख टर्ोजन यो ा. 
 
ANTENOR (अँिन्टनाँर) इनीआस पूवीर्च इटलीला पळून गेलेला एक

टर्ोजन राजपुतर्. 
 
ANTONY (ॲन्टनी) माकर् ॲन्टनी, ऑग टसचा ित पिर्ध. 

ऑक्टर्अम येथे ऑग टसने याचा पराभव केला. 
 
ANUBIS (ॲनिबस) ान रूपातील एक इिजि शअन देव. 
 
APOLLO (अपोलो) सूयर् देवता, भिव य ान, धनुिर्व ा व वै क 

याचंी आिधदेवता. गर्ीक भाषेत यालाच फीबस हणतात. ज्युिपटर 
व लॅटोनाचा पुतर्. 

 
ARAXES (ॲरिक्झस) कॅि पअन समुदर्ाला िमळणारी 

आयीर्िनआतील एक नदी. 
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ARCADIA (आकिडआ) दिक्षण गर्ीसमधील पवर्त देश. 
 
ARCTURUS (ऑकर् ुरस) वाती नक्षतर्. धुर्व ताऱ्याजवळील बिूटज

या नक्षतर् पुजंातील एक तेज वी तारा. 
 
ARDEA (आिर्डआ) इटलीच्या पि म िकनाऱ्यावरील रोमच्या 

दिक्षणेकडील शहर. रूटुिलअनाचंी राजधानी (रटलॅन्ड आधुिनक 
टॅरॅिसना.) 

 
ARETHUSA (ॲिरथ्यझूा) दिक्षण गर्ीसमधील एक नदी िंकवा 

जलदेवता. अि फअस या नदी देवाने ितचा पाठलाग केला ते हा 
ती सागराखालून िसिसलीत गेली असे मानतात. 

 
ARGILETUM (आिर्जिलटम) फोरम जवळील रोमचा गजबजलेला भाग

‘आगर्सचा मृत्य’ू असा त्याचा अथर् मानतात. 
 
ARGOS (आर्गॉस) दिक्षण गर्ीसच्या उ रेकडील शहर 

ॲगमे ननची राजधानी. िमसेनीच्या ऐवजी हेच ॲगमे नॉनचे घर व 
राजधानी होती असे काही लोक मानतात. 

 
ARGUS (आगर्स) १) आयोवर पहारा ठेवण्याकिरता नेमलेला 

सात या सगार्तील ती ण दृ ीचा रक्षक. याला पुढे मक्युर्रीने 
मारले. (२) आिर्जिलटम येथे  मारला गेलेला गूढ ‘परकीय’ 
माणूस.(सगर् आठवा) 

 
ARGYRIPA (आिर्गिरपा) इटलीतील ॲ युिलआ येथे डायिमडने 

वसिवले या आिर्प नगरीचे दुसरे नाव. 
 
ARIADNE (अँिरॲ नी) केर्टचा राजा िमनॉस याची कन्या. 

भलूभलैू यातून सुटका करून घेण्यात िहने िथिसअसला सहा य 
केले. 

 
ARICIA (ॲिरिशआ) अ बा लॉगाच्या दिक्षणेकडील शहर इथे 

डायनाची उपासना होत असे. 
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ARISBA (ॲिर बा) टर्ॉयच्या जवळच असलेले एक नगर. 
 
ARPI (आिर्प) दिक्षण इटिलच्या पूवर् िकनाऱ्यावर डायोिमडने

वसिवलेले नगर. आधुिनक काळातील फॉिजआजवळ ते होते. 
टर्ॉयच्या लढाईनंतर ते वसिवले गेले. 

 
ASCANIUS (ॲ कॅिनअस) इनीआसआिण िकर्ऊझा याचंा बालवयी

पुतर्. आयुलस हेही त्याचे नाव होते. 
 
ASIA (एिशआ) आिशआ मायनर िंकवा आिशआ मायनरचा 

पि म िकनार देश एवढाच अथर् हिर्जलला अिभ ेत होता. 
 
ASTYANAX (ॲ टॉयॅनॅवस) हेक्टर आिण अँडर्ॉमिक याचा लहान 

मुलगा. टर्ॉयच्या पतनानंतर हेक्टरचा वशं वाढू नये हणून गर्ीकानंी 
याला टर्ॉयच्या नगरिंभतीवरून फेकून मारले. 

 
ATHOS (ॲथॉस) आताच्या सलॅोिनकाच्या जवळील तीन 

भिूशरापैंकी अितपूवकडील एक. 
 
ATLAS (अँटलस) वाय य आि केतील एक पवर्त. आकाश आिण

पथृ्वी यानंा अलग राखणारा एक का पिनक राक्षस. 
 
ATREUS (ॲिटर्अस) िमिसनीचा राजा. ॲगमे नॉन आिण मेनेलॉस

याचंा िपता. 
 
AUFIDUS (ऑिफडस) अग्नेय इटलीतील एक नदी. ती 

ॲिडर्ॲिटकला िमळते. 
 
AUGUSTUS (ऑग टस) ज्युिलअस िंसझरचा द क पुतर्. रोमन 

सा ाज्याचा सं थापक व पिहला स ाट (इ. पू. २७ ते इ. स. १४) 
हिर्जलचा आ यदाता िमिननॅस हा ऑग टसचा एक महत्वाचा 
मंतर्ी होता. 

 
AULIS (ऑिलस) टर्ॉयच्या मोिहमेवर िनघताना सवर् गर्ीक सेना या

बदंरात एकतर् झाली. 
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AURORA (ऑरोरा) उषादेवी िंकवा (बऱ्याच वळेा खु ) उषा.  
 
AURUNCAN (ऑरन्कन) मध्य इटलीचे मूळचे रिहवासी. 
 
AUSONIAN (ॲसोिनअन) ऑरन्कनाचें दुसरे नाव. हिर्जल या नावाचा

उपयोग इटॅिलअन लोक या अथीर्च करतो. 
 
AVENTINE (ॲ हेन्टाईन) रोम भोवतालच्या सात टेक ापैंकी एक.
 
AVERNUS (ॲ हनर्स) नेप सजवळील एक सरोवर. आधुिनक 

काळातील लॅगो डी ॲ हन . मृताचं्या िव ात जाण्याचे वशे ार 
येथे होते असा समज होता. 

 
 
BACCHUS (बॅ स) गर्ीक डायोिनसस. वन पती आिण मिदरा याचंा

देव. काहीशा रानटी ‘बिँकक’ िवधींनी बकॅसच्या भिक्तणी याची 
आराधना करीत. ही आराधना िवशषेतः थी झजवळ िसिथरॉन 
पवर्तावर होत असे. बिॅकक उत्सवात ी ‘बकॅॅनल’ (भक्त) कडून 
याची आराधना होत असे. 

 
BACTRIA (बिॅक्टर्आ) कॅि पअन समुदर्ापिलकडील आिशआतील

एक देश. 
 
BAIAE (बाइई) आधुिनक बेईआ. नेप सजवळील 

समुदर्िकनाऱ्यावरील एक थळ. 
 
BARCA (बाकार्) उ र आि केतील िसिरनी जवळील शहर. 
 
BEBRYCIAN (बेि िसअन) उ र आिशआ मायनर मधील बेि िशआ 

िंकवा िबिथिनआ येथील रिहवासी. 
 
BBLLONA (बेलोना) यु देवता. मासर्सारखी पयॉयी ी देवता. 
 
BERECYNTUS (बेिरिसन्टस) िसिबलीचे थान हणून पूज्य मानलेला

टर्ॉय जवळील एक पवर्त. 
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BOREAS (बॉिरॲस) मानवी रुपातील उ र वारे. 
 
BRIAREUS ( ायिरअस) शभंर हात असले या एिजअन राक्षसाचे 

दुसरे नाव. 
 
BRUTUS ( टूस) एक रोमन उमराव. जुलूमशहा टािर् न याचे याने

इ. पू. ५१० मधे पािरपत्य केले असे मानतात. 
 
BUTHROTUM (बथरोटम) गर्ीसच्या पि म िकनाऱ्यावरील एक बदंर. 

आधुिनक कॉफूर् जवळ हे असाव.े 
 

 
CAENEUS (केिनअस) (१) सगर् सहामधे एक पौरािणक यिक्तरेखा. 

मुळात समुदर्कन्या असले या केिनअसचे पॉिसडोनने (ने च्युनने) 
अिंजक्य पुरुषात रुपातंर केले आिण हिर्जलच्या कथे माणे पुनः 
ीत रुपातंर केले. (२) सगर् नऊमधे एक इटॅिलअन यो ा. 

 
CAERE (केिर) रोमच्या वाय येकडील एक इ रु कन शहर. 
 
CAIETA (काएटा) इटलीच्या पि म िकनाऱ्यावरील एक भिूशर. 

आधुिनक गाएटा. 
 
CALCHAS (कॅलचसॅ) गर्ीक सेनेबरोबर टर्ॉयच्या तळावर असलेला

एक भिव यवे ा. 
 
CALLIOPE (कलोओपी) का यदेवता. कला देवतापैंकी एक, कवींची

फूतीर्देवता. 
 
CALYDON (कॅिलडॉन) वाय य गर्ीसमधील एक शहर, डायिमडचे

मूळ गाव; डायनाने एक भयंकर अ वल पाठवनू या शहराला 
शासन केले. त्या अ वलाने सवर् शहर उध्व त केले. 

 
CAMARINA (कॅमिरना) िसिसलीतील एक शहर. ‘कॅमिरना हलव ू

नका’ अशी देववाणी असताना तेथील रिहवाशानंी ती िझडकारून 
कॅमिरना नावाची एक दलदल कोरडी केली, त्यामुळे शतर्नूा 
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जवळून ह ा करून हे थळ िंजकणे शक्य झाले. 
 
CAMILLA (कॅिमला) एक वीरागंना; गर्ीक ॲमेझॉनचा हा इटॅिलअन

पयार्य. 
 
CAMILLUS (कॅिमलस) इ. पू. ३९० मधे गॉल् नी िंजकलेले रोम या

रोमन सेनानीने मुक्त केले. त्यानेच रोमचे ध्वज नंतर गॉल्  कडून 
िंजकून परत िमळवले. 

 
CAPITOL (कॅिपटॉल) रोमभोवतालच्या सात टेक ापैंकी एका 

टेकडीचे िशखर. याच िशखरावर पुढे ज्युिपटरचे मंिदर बाधंण्यात 
आले. 

 
CARIANS (कॅिरअन्स) नैऋर् त्य आिशआ मायनरमधील रिहवासी.
 
 
CARPATHIAN (कापिथअन) ऱ्हो स आिण केर्टजवळील एिजअन समुदर्
 
CARTHAGE (काथज) उ र आि केतील िफिनिशअन वसाहत. इ. पू. 

२६४ पासून रोमबरोबर काथजची तीन घनघोर यु े झाली. त्यानंा 
युिनक यु े असे हणत. दुसरे यु  हॅिनबॉलने केले. इ. पू. १४६ 
मधे काथजचा नाश झाला. 

 
CASSANDRA (कॅसनॅ्डर्ा) राजा ायमची कन्या (पहा तळ टीप सगर् 

ितसरा). 
 
CATILINE (कॅिटलाईन) एक रोमन कर्ािंतकारक. इ. पू. ६३ मधे 

िसिसरोने याचा एक कट दडपून टाकला. 
 
CATO (केटो) रोमन सनातनी मुत्स ी; कमर्ठ नीित  हणून 

िस . 
 
CENTAUR (सेन्टॉर) पुराणातील अधर्मानव अधर् अ  असा ाणी. हे

अत्यंत िंह  असत. त्याचं्यातील एक ‘िचरॉन’ मातर् त्याच्या 
दयाळुपणाबाबत आिण सू तेबाबत िस  होता. 
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CERAUNIA (सेरॉिनआ) गर्ीसच्या पि म िकनाऱ्यावरील ‘वजर् भिूशर’.
 
CERES (िसरीज) भमूाता. धनधान्य-समृ ीची देवता. गर्ीकाचंी

िडिमटर देवता. 
 
CHALYBEAN (शिॅलिबअन) शिॅलबी नी वापरलेली, लोखंड तयार 

करण्याची पुराणातील प ती. शिॅलबझ हे लोखंड कामाचा शोध 
लावणारे पुराण िस  संशोधक होते. हे उ र आिशआ मायनर 
येथील रिहवासी असावेत असा अंदाज आहे. 

 
CHARON (केअरॉन) गर्ीक पुराणशा ा माणे मृतात् यानंा ि टक्स

नदीवरून मृताचं्या जगात घेऊन जाणारा नावाडी याला इ
रु कन मृत्यू देव मानीत असत. 

 
CHARYBDIS (कॅिरि डज) मेिसनाच्या सामुदर्धुनीतील एक पुराण 

िस  राक्षसी. ( हणजे चडं भोवरा?) 
 
CHIMAERA (िशमेइरा) (१) सगर् पाचमधे एका गलबताचे नाव. (२) 

सगर् सहावा आिण सातवा मध्ये िंसह, मढा आिण सपर् याचे िम ण 
असलेला पुराणातील एक राक्षस. 

 
CIRCE (िससीर्) माणसाचें पशूत जादूने रुपातंर करणारी एक 

चेटकी. होमरच्या ओिडसी या महाका याच्या दहा या सगार्त हा 
कथाभाग आला आहे. सायक्लो सच्या बेटावरून साहसपूणर् 
सुटका करून घेत यानंतर युिलसीझ आिण त्याचे साथीदार चडं 
वादळाने िसिर्सच्या बेटाला लागले होते.  

 
CIRCEII (िसिर्सई) हिर्जलच्या कथे माणे िसिर्स या चेटकीचे बेट. 

ितच्या नावावरूनच या बेटाला हे नाव पडले असावे. होमरच्या 
का यात िसिर्स इइआ या बेटात राहाते असा उ ेख आहे. हे 
िठकाण आधुिनक टेरािसना जवळ इटलीच्या िकनाऱ्यावर असावे. 

 
CISSEUS (िसिसअस) (१) एक टर्ोजन यो ा. (२) ायमची पत्नी

राणी हेक्यनूा िहचा िपता. पॅिरसच्या जन्मापूवीर् ितला आपण 
जळत्या पिलत्याला जन्म िदला आहे, असे व न पडले होते. 

 
CITHAERON (िसथेरॉन) थीब जवळील एक पवर्त. इथे बॅ सची 
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उपासना होत असे. आिण तेथून भिव य कथनाची देववाणी कट
होत असे. 

 
CLAROS (क्लँरॉस) आिशआ मायनरमधील कोलोफोन जवळील

एक शहर. इथे अँपोलोचे मंिदर होते. या मंिदरातूनच ॲपोलोची 
भिव यभािषते कट होत असत. 

CLAUDIAN (क्लॉिडअन) एका उ रोमन घराण्याचे नाव. 
 
CLAUSUS (क्लॉसस) सबॅाईन मधील एक उमराव. इ. पू. ५१४ त तो

रोमला गेला आिण तेथे त्याने क्लॉिडअन वशं थापन केला असे 
मानतात. 

 
CLOELIA (क्लोइिलआ) पॉरसेनाने ओिलस ठेवलेली एक रोमन

युवती. मो ा साहसाने ितने आपली बदंीशाळेतून सुटका करून 
घेतली आिण टायबर नदी पोहून ती रोमला परतली. 

 
CNOSSOS (नॉसॉस) केर्ट मधील मुख नगर. िमनॉसचे गाव. इथेच

भलुभलैु या होता. 
 
COCLES (कॉक्लीझ) ‘एकाक्ष’ होरॅिशअसचे टोपण नाव. त्याने 

टायबर नदीवरील पुलावर शतर्ूंना रोखून धरले व त्याच्या मागे 
रोमन साथीदारानंी तो पूल तोडून टाकला, हा इितहास िस  
आहे. 

 
COCYTUS (कॉकायटस) ‘शोकाची नदी’ हेडीझ मधील एक नदी.
 
COEUS (कोइअस) पृथ्वी पुतर्; एक टायटन.
 
CORINTH (कॉिरन्य) मध्य गर्ीकमधील संयोग भमूीजवळील एक 

संप  शहर. मिमअसच्या नेतृत्वाखाली इ. पू. १४६ मधे रोमनानंी 
िंजकून त्याचा िवध्वसं केला. 

 
CORYBANTES (कॉिरबनँ्टीझ) आिशआ मायनरमधे सायबेलीचे िपसाट

रानटी उत्सव करणारे नतर्क-पुरोिहत. त्याच माणे केर्टमधील 
सायबेलीच्या पयार्यी देवतेचेही पुरोिहत. 
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CORYTHUS (कॉिरथस) आिशया मायनरला िनघून जाण्यापूवीर् 
डाडर्नस इटली मधील या नगरात राहात होता. दुसऱ्या एका 
कथेनुसार कॉिरथस हे त्याच्या िपत्याचे नाव होते. (आधुिनक 
ॲरेझो जवळील कॉट ना हे नगर असावे. 

 
COSSUS (कॉसस) इ. पू. ४२८ मधे फायडेनी िंजकणारा रोमन 

सेनानी. शतर्ू–सेनानीला याने ं  यु ात ठार मारून त्याची श े 
लुटली. (सेनानीची श े लुटणे हा मोठा पुरुषाथर् समजत) 

 
CREUSA (िकर्उझा) राजा ायमची कन्या. इनीआसची थम पत्नी

आिण ॲ केिनअसची माता. 
 
CUMAE (क्यमूी) आधुिनक पॉझ्युओली जवळील एक शहर. इथे

देवाचंी भािषते कट होत असत आिण मृताचं्या जगात 
जाण्याकिरता इथून एक वशे ार होते. हे शहर नेप सजवळ 
उ रेस आहे. क्यिूमअन हणजे क्यमूी येथे. 

 
CUPID (क्यिूपड) ेम देव. हीनसचा पुतर्. हा नेहमी कुमाराच्या

वरूपात कि पतात. गर्ीक ेम देवाचे नाव इरॉस (Eros) होय. 
 
CURES (क्यरेूस) एक छोटे सबॅाईन नगर. रोमचा दुसरा राजा

न्यमूा याचे गाव. 
 
CURETES (क्युरेटीस) कॉिरबनॅ्टीझ माणेच नतर्क–पुरोिहत 

ज्युिपटरच्या (झ्यसू) केर्टमधील जन्म कथेशी संबिंधत असले या 
पुराणकथेत याचा उ ेख येतो. 

 
CYBELE (सायबेली) िहलाच ‘ि िजअन माता’ असे हणत असत. 

आिशआ मायनरमधील महत्वाची देवता. उन्मादक मोदात्मक 
िवधींनी िहची आराधना िवशषेतः बेिरिसन्टस आिण सायबेलस या 
पवर्त देशात होत असे. िहजडे हे ितचे भक्त असत. 

 
CYCLOPS (सायक्लॉ स) िसिसली येथील एकाक्ष राक्षस. 

युिलिसझने (ओिडिसअस) पॉिलिफमस नावाच्या सायक्लॉ सचा 
एकमेव डोळा फोडून वतःची आिण साथीदाराचंी सुटका करून 
घेतली. (ओिडसी सगर् ९) 

 



 

अनुकर्मिणका

CYCNUS (सायक्नस) याचा अथर् ‘राजहंस’ असा आहे. 
िलग्युिरआचा पौरािणक राजा. याचे िफथॉनवर ेम होते. त्याचे 
हंसामधे रूपान्तर केले गेले. 

 
CYLLENE (सायलेनी) मक्युर्रीचे जन्म थळ. दिक्षण गर्ीकमधील एक

पवर्त. 
 
CYNTHUS (सायन्थस) डेलॉस बेटावरील एक टेकडी. 
 
CYPRIAN (िस ीअन) हीनसचे दुसरे नाव वा िवशषेण. साय समधे

हीनसची अनेक मंिदरे होती. 
 
CYTHERA (िसथेअस) गर्ीसच्या आग्नेय िकनाऱ्याजवळील एक बेट. 

हीनसची इथे िवशषे आराधना होत असे. समुदर्फेनात ितचा जन्म 
झा यानंतर वाऱ्यानंी ितला या बेटाला आणले हणून ितला 
‘िसथेिरअन’ हणतात. 

 
 
DAEDALUS (डीडँलस) केर्टन भलूभलैु याची रचना करणारा 

िश पकार. िथिसअस आिण ॲिरअँ नीला ितथून बाहेर पडण्यास 
त्यानेच मदत केली. केर्ट सोडून जाणे भाग पड यावर याने वतः 
किरता व त्याचा मुलगा इकँरस याच्या किरता पखं बनिवले. तो 
क्यमूीला पोहोचला. ितथे त्याने ॲपोलो मंिदर बाधंले. इकॅरस 
मातर् कोसळून मेला. 

 
DANAAS (डॅनाज) गर्ीकानंा सवर्साधारणपणे या नावाने संबोधीत.
 
DANAE (डॅनेई) ऑरगॉसची पुराणकथातंील एक राजकन्या. 

िहला एका पेटीतून समुदर्ात लोटून िदले. ितच्याबरोबर ितचा 
बालक पिर्सअसही होता. काही कथानुंसार ते सेिरफास या बेटाला 
आले. हिर्जल ते इटलीच्या पि म िकनाऱ्यावरील आिर्डआला 
आले असे सागंतो. 

 
DARDANUS (डाडर्नस) टर्ॉयचा पुराणकथातील सं थापक आिण 

टर्ोजनाचंा आिदपुरुष. तो इटलीतून टर्ॉयला गेला हणून 
टर्ोजनानंा डाडर्नस, डाडर्िनअन्स, व डाडर्िन स असेही हणतात.  
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DAUNUS (डॉनस) टनर्सचा िपता हणून रुटुिलअनानंा डॉिनअन
असेही हणत. 

 
DECII (डेसीइ) एक रोमन घराणे. या घराण्यातील दोघानंी इ. 

पू. चौथ्या शतकात इटॅिलअन यु ात आत्मबिलदान करून 
आप या सेनेचे रक्षण केले. 

 
DEIPHOBUS (डायफोबस) एक टर्ोजन राजपुतर्. ायमचा पुतर् 

पॅिरसच्या मृत्यनंूतर याने हेलनशी लग्न केले. जे हा टर्ॉय पडले 
ते हा बहुतेक ितच्या सहा याने गर्ीकानंी त्याचा वध केला. 

 
DELOS (डेलॉस) एिजअन समुदर्ातील एक लहान बेट, अपोलोची

जन्मभमूी. त्याच्या नावाने पूज्य मानलेली. हणून त्याला ‘डेिलअन 
देव’ असेही संबोिधतात. 

 
DIANA (डायना) गर्ीक आिर्टमीझ; अपोलोची बहीण, ितची तीन

रूपे आहेत. आकाशात फीबी (चदंर्) डायना, पथृ्वीवर कुमारी 
िशकारो व पातालात हेकटी िंकवा टर्ायि हआ. हणून ितला “तीन 
मागार्ंची देवता” असेही हणतात. मंतर्तंतर् जादू याचं्या िवधींशी ती 
संबिंधत आहे. 

 
DIDO (डायडो) िफिनिशअन राजकन्या. िहनेच कािर्थजची 

थापना केली व ितथे राज्य केले. ‘इिलस’ असेही ितचे नाव होते. 
 
DINDYMA (िडिन्डमा) आिशआ मायनरमधील एक पवर्त. इथे 

सायबेलीची िवशषे आराधना होत असे. 
 
DIOMEDE (डायोमीड) एक गर्ीक यो ा. ‘इिलअड’ मध्ये िस ; 

यानेच हीनसला (अँ ोडायटी) व मासर्ला (अँरीज) यु ात 
जखमी केले असा कथाभाग आहे. िशक्षा हणून वदेशातून, 
इटोिलआतून त्याला ह पार हाव ेलागले. आग्नेय इटलीत त्याने 
आिर्प नगरी वसिवली. 

 
DOG-STAR (डॉग– टार) ान तारका- याध. त्याच्या उदयाच्या

काळात हवा कोरडी व रोगट असते. 
 
DRUSI ( रुिस) रोमन घराणे. या घराण्यातील बरेच पुरुष 
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राजकारणात आघाडीवर होते.
 

 
EDONIA (इडोिनआ) गर्ीसच्या उ रेकडील थेर्समधील मुलूख 
 
ELIS (एिलस) नैऋर् त्य गर्ीसमधील एक शहर. 
 
ELISSA (इिलसा) डायडोचे दुसरे नाव.
 
EPIRUS (एिपरस) वाय य गर्ीसमधील देश. आधुिनक 

अ बािनआ. 
 
ERATO (इरॅटो) ेमका य देवता; कलादेवतापैंकी एक. 
 
EREBOS (एिरबस) मृताचं्या जगातील एक भाग; बहुताशंी एक 

खोल दरी. 
 
ERIDANUS (एिरडॅनस) पुराणातील एक नदी. िहचा उगम पातालात

होता. नंतरची ‘पो’ िंकवा ‘ऱ्हाईन’ नदी, असावी. 
 
ERIPHYLE (एिरफाईल) पुराणातील एक नाियका, िहने आपला पती

ॲि फअँरॉसशी तारणा केली आिण ितचा पुतर् आ केिमऑनने 
ितचा वध केला. 

 
ERYMANTHUS (एिरमनॅ्थस) दिक्षण गर्ीसमधील एक पवर्त. हक्युर्लीझने

या पवर्तात एक वराह मारला. 
 
ERYX (एिरक्स) (१) एक पुराण िस िसिसिलअन यो ा; 

िवख्यात मु ीयो ा आिण हीनसचा पुतर् (२) आताच्या टर्ॅपॅनी 
जवळील िसिसलीतील एक पवर्त. एिरक्स या योध् ावरूनच या 
पवर्ताला हे नाव ा त झाले. इथे हीनसची खास आराधना होत 
असे. (३) या पवर्ताजवळील नगरी. 

 
ETRUSCANS (इटर्क्सन) बहुधा आिशआ मायनरमधील एका रा टर्ातील

लोक. आताचे लॉरेन्स आिण नेप स याचं्या मधील देशातील 
(इटर्रुिरआ) इटलीच्या वाय येस यानंी वसाहत केली होती. 
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EUBOEA (युिबआ) उ र गर्ीसच्या पूवकडील जवळचेच एक मोठे

बेट. 
 
EUMENIDES (युिमनीडीझ) चिंडकानंा सौजन्याने िदलेले नाव ‘दयाळू

देवता’ रक्तपाताचा आिण शापाचा बदला घेणाऱ्या देवता (शाप 
देवता) 

 
EUROTAS (युरोटँस) दिक्षण गर्ीसमधील पाटार्जवळून वाहणारी 

नदी. 
 
EURYSTHEUS (युिरि थअस) टायिरन्सचा पुराणातील राजा. हे शहर

दिक्षण गर्ीसच्या उ रेस आहे. या राजानेच हक्युर्लीझला इथे ‘बारा 
क द कामे’ नेमून िदली होती. 

 
EVADNE (इ हे नी) कॅपॅिनअसच्या मृत्यनंूतर दुःखाने सती गेलेली

त्याची पुराणातील वीरपत्नी. 
 
EVANDER (इ हॅन्डर) आकिडआचा पुराणातील गर्ीक राजा. याने

रोमच्या थापनेसाठी संभा य थळ िनि त केले. 
 

 
FABII (फॅबीइ) एक रोमन घराणे. इ. पू. २१६ मधे या 

घराण्यातील एका िस  पुरुषाने दुसऱ्या युिनक यु ात रोमन 
सेना वाचिवली. गिनमी यु ात त्याने हॅिनबलॅशी सवकष युध्दाचा 
संग टाळला. चकमकींचा अवलंब करून रोमन सेनेचा बचाव 
केला हणून याला ‘कन्केर्टर’ हणजे ‘िनि कर्य’ “युध्दातं 
सावधिगरी बाळगणारा” असे हणतात. 

 
FABRICIUS (फॅि िसअस) पायरस आिण मिॅसडन याच्यािवरुध्द 

युध्दात (इ. पू. २८२–२७९) भाग घेतलेला रोमन सेनानी हा गरीब 
परंतु िन पहृ होता. 

 
FAUNUS (फॉनस) ाचीन इटॅिलअन वनदेव त्याच माणे वन्य 

पशूचंा देव. कधी कधी याला एक देव या रुपाने ओळखीत तर 
कधी कधी अनेक ‘फॉ स’ या छो ा देवाचं्या रुपात (यानंा िंशगे 
व शपूेट असे). 
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FUCINE (फसाइनी) रोमच्या पूवकडील सुमारे प ास मलैावरील

एक सरोवर. 
 
FURIES ( युरीज) चिंडका. रक्तपाताचा सूड घेणाऱ्या देवता. 

यानंा युिमनीडीझ िंकवा ‘शापदेवता’ असेही हणत. 
 

 
GAETULIANS (गी ूिलअन्स) उ र आि केतील एक रानटी जमात. 

ितची वसतीची िठकाणे अनेक आहेत. 
 
GANYMEDE (गिॅनमीड) एक तरुण टर्ोजन राजपुतर्. टर्ॉझचा पुतर्. 

ज्युिपटरने याला वगार्त नेले. आिण आपला म चषकधारक 
हणून नेमले. 

 
GARMANTIANS (गामार्िन्टअन्स) उ र आि केतील एक जमात. 
 
GARGANUS (गारगनॅस) इटलीच्या पूवर् िकनाऱ्यावरील एक भिूशर. 

आधुिनक गारगनॅो. 
 
GAULS (गॉ स) इटली आिण ान्स पादाकर्ातं केलेली एक 

जमात. इ. पू. ३९० मधे दिक्षणेत घुसून त्यानंी रोम िंजकले. नंतर 
त्यानंा ितथून हुसकावनू लावण्यात आले. पुढील दोन शतकात हे 
लोक पराभतू झाले. 

 
GELA (गेला) (१) िसिसलीमधील एका गर्ीक शहराचे नाव. 

आधुिनक टेरानो हा. या नावाचा अथर् ‘हा य’ असा आहे. परंतु या 
शहराचा इितहास दुःखद आहे. (२) िसिसलीतील एक नदी. 

 
GELONIANS (गेलीिनअन्स) दिक्षण रिशयातील एक जमात. 
 
GERYON (गेिरअन) हक्युर्लीझने मारले या पुराणातील एक ितर्देही

राक्षस. 
 
GETAE (गेटाई) डँन्यबू नदीच्या मुखाजवळ राहणारी एक जमात.
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GLAUCUS (ग्लॉकस) (१) सगर् पाचमध्ये ‘वृध्द समुदर्पुरुष’ (२) सगर्
बारामध्ये एक टर्ोजन योध्दा. (३) सगर् सहामध्ये एक मृत योध्दा, 
िंकवा त्याचा पूवर्ज. (इिलअड सगर् ६ व इतरतर् त्याचा उ ेख 
आहे.) 

 
GRACCHUS (गॅर्कस) रोमन राजघटनेत सुधारणा करणारे दोन बधूं इ. 

पू. १३३–१२२. 
 
GRAVISCAE (गॅर्ि ह की) इटलीच्या पि म िकनाऱ्यावरील एक बदंर, 

रोमच्या उ रेला असलेले इ रु कन शहर टारि नी याचे बदंर. 
या नावाचा अथर् ‘जड’ असा आहे. त्या शहराच्या अनारोग्यकारी 
हवामानावरून हे नाव त्याला ा त झाले असाव.े 

 
GRYNIUM (गर्ायिनअम) आिशआ मायनरच्या पि म िकनाऱ्यावरील

एक शहर. इथे अपोलीची भािषते कट होत असत. 
 

 
HARPALYCB (हार्पॅिलसी) पुराणातील एक थेर्िशअन राजकन्या. 

वीरागंना आिण िशकारी. 
 
HARPY (हापीर्) प याचे धड आिण मानवी डोके असलेली 

पुराणातील राक्षसी. 
 
HEBRUS (हे स) (१) थेर्समधील एक नदी. (२) व टर्ोजन योध्दा.
 
HECATE (हेकटी) पाताललोकची देवता. जादुिव ेशी िहचा संबधं

होता. (पहा ‘डायना’) 
 
HECTOR (हेक्टर) राजा ायमचा पुतर्. इिलअडमधील मुख 

टर्ोजन योध्दा. 
 
HELEN (हेिलन) पाटीचा राजा मेनेलॉअस याची पत्नी. पॅिरसचे

ितला पळवनू घेऊन जाणे हे टर्ॉयच्या लढाईचे व सवर्नाशाचे मूळ 
कारण होय. ही हेिलन ऑफ टर्ॉय हणून िसध्द आहे. 

 
HELICON 
 

(हेिलकन) ॲथेन्सच्या उ रेकडील पवर्त. सवर् 
कलादेंवताचें िनवास येथेच होते. हा पवर्त िबऑिटआमध्ये आहे. 
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HERCULES (हक्युर्लीझ गर्ीकमध्ये हेरॅिक्लस) पुराणातील अत्यंत 

बलवान पुरुष. ज्युनोने (हीरा) याचा खूप छळ केला. आिण 
त्याला अत्यंत िबकट बारा कामे करावयास लावली. त्यामध्ये 
त्याला राक्षसाचंा वध करावा लागला. हणून त्याला बरेचवेळा 
मानव जातीचा तारक असे मानले जाते. 

 
HERMIONE (हिर्मअनी) मेिनएलसआिण हेिलनची कन्या. गर्ीक 

राजकन्या. 
 
HERMUS   (हमर्स) आिशआ मायनरमधील एक नदी.  
 
HERNICAN (हिर्नकन) रोमच्या आग्नेयेकडील मध्य इटलीतील 

हिर्नसी देशातील. 
 
HESIONE (हेिसअिन) टर्ॉयच्या पिह या राजापैंकी एक राजा 

लेओिमडॉन याची कन्या. सागरी राक्षसापासून हक्युर्लीझने िहचे 
रक्षण केले. 

 
HESPERIA  (हे पेिरआ) ‘संध्या भमूी’ ( हणजे पि म) इटली आिण

िसिसलीला गर्ीकानंी िदलेले नाव.  
 
HESPERIDES (हे पेिरडीझ) ‘पि मेच्या कन्या’ दूर पि मेकडील 

नंदनवनातं राहणाऱ्या पौरािणक युवती. याच नंदनवनात 
सुवणर्फलाचें झाड होते. 

 
HIPPOLYTA (िहपॉिलटा) अमेझॉनची राणी. िथिसअसची पत्नी. 
 
HIPPOLYTUS (िहपॉिलटस) पुराणातील एक वीरपुरुष. िहपॉिलटा 

आिण िथिसअस याचंा पुतर्. सावतर् आई फीडर्ा िहने त्याच्यावर 
खोटे आरोप केले. िथिसअसचे आप या िपत्यावर ने च्यनूवर 
उपकार होते हणून िथिसअसच्या िवनंतीवरून ने च्यनूने 
िहपॉिलटसचा मृत्यू घडवनू आणला. (ने च्यनू हणजेच 
पॉिसडोन) 

 
HOMOLE (हॉमॉली) उ र गर्ीसमधील (थेझली) एक पवर्त. 
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HYDAS (हायडँस) रोिहणी नक्षतर्. ‘पजर्न्य तारका’ टॉरस. 

(वृषभ) तारकापुजंाचा भाग. पावसा यात या तारका मध्य रातर्ी 
उगवतात. 

 
HYDASPES (हायडॅि पझ) िहन्दु तानातील िंसधुनदीला िमळणारी

उप नदी. कदािचत झेलम. रावळिंपडीजवळ 
 
HYDRA (हायडर्ा) जल सपर्. हक्युर्लीझने मारलेला एक पौरािणक

राक्षस. 
 
HYRCANIAN (हायरकॅिनअन) आधुिनक पिर्शयाच्या ईशान्येकडील 

मुलुख. हायरकॅिनया येथील. 
 

 
ICARUS (आयकँरस) डीडॅलसचा पुतर्.
 
IDA (ईडा) अनेक पवर्ताचें नाव. िवशषेतः टर्ॉयजवळील पवर्त, 

व केर्टमधील पवर्त, टर्ोजन ईडा–केर्टन ईडा. 
 
IDALIUM (आयडेिलअम) साय समधील एक नगर. इथे हीनसची

खास आराधना चालत असे. 
 
IDOMENEUS (आयडोिमिनअस) केर्टमधून टर्ोजन यु ावर आले या

गर्ीकाचंा नेता. 
 
ILIA (इिलआ) रोममधील हे टाची योिगनी. िऱ्हआिसि हआ

असेही ितला हणत. रोमचे सं थापक रो युलस आिण रेमस याचंी 
माता. 

 
ILIONEUS (इिलओिनअस) इनीआस बरोबर वास करणारा 

वयोवृ  आिण आदरणीय टर्ोजन. 
 
ILIUM (इिलयम) टर्ॉयचे दुसरे नाव.
 
ILUS (आयलस) (१) ॲ केिनअसचे पिहले नाव. नंतर ते 
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आयुलस (IULUS) असे झाले. (२) टर्ॉसचा पुतर् आिण 
लेऑिमडॉनचा िपता. (३) इनीआस बरोबर असलेला एक टर्ोजन 
यो ा. 

 
INACHUS (इनँकस) आरगॉसचा पुराणातील अित ाचीन राजा. 

आयोचा िपता. 
 
IO (आयो) आरगॉसची राजकन्या. ज्युिपटरचे िहच्यावर ेम

होते. त्याने ितचे गाईत रूपातंर केले आिण खूनशीपणे ितचा छळ 
केला. 

 
IRIS 
 
ISMARA (इ मरँा) थेर्समधील एक पवर्त, आिण एक शहर. 
 
ITHACA (इथाका) गर्ीसच्या पि म िकनाऱ्यावर असलेले 

युिलसीझचे बेट (ओिडससचे मूळ घर) 
 
IULUS (आयुलस) अँ कँिनअसचे दुसरे नाव. जुिलअन 

घराण्याचा मूळ पुरूष. इनीआसचा पुतर्. ऑग टसही त्याच 
कुलातील होता. 

 
IXION (इक्झीअन) जुनोवर (ह रा) ह ा करण्याचे पाप केलेला

पुराणातील एक यो ा. 
 

 
JANICULUM (जॅिनक्युलम) रोमच्या वाय येला टायबर नदीपिलकडे

असलेली एक टेकडी. 
 
JANUS (जेनस) दोन मुखे असलेला देव. दारे आिण आरंभाचा

देव. 
 
JOVE (जो ह) ज्युिपटरचे दुसरे नाव.
 
JULIUS (ज्युिलअस) ज्युिलअस िसझरच्या कुलाचे नाव आिण 

त्याचा द कपुतर् ऑग टस याच्याही. 



 

अनुकर्मिणका

 
JUNO  (जुनो) ज्युिपटरची पत्नी. गर्ीक हीरा. टर्ोजनाचं्या िवरु ; 

कारण पॅिरसने ितला सौन्दयार्त हीनसहून कमी ठरिवले. 
 
JUPITER (ज्युिपटर) देवाचंा राजा व िपता. याला जो ह असेही 

हणतात. गर्ीक झ्यसू. 
 
JUTURNA (ज्युटनार्) इटलीमधील िनझर्राचंी देवता. टनर्सची बहीण.

 
 
KID–STARS (िकड टासर्) ऑिरगा (सारथी) तारकापुंजाचा भाग. 

पावसा याशी संबिंधत आहे. 
 

 
LAERTES (लेअिर्टझ) युिलसीसचा िपता.
 
LAODAMIA (लेओडॅिमआ) ोटेिसलॉसची तरुण वधू. टर्ॉयच्या 

िकनाऱ्यावर उतरलेला तो पिहला गर्ीक होता. त्याच्या मृत्यचूी 
वातार् ऐकून ितने आत्महत्या केली. 

 
LAOMEDON (लेओिमडॉन) राजा ायमचा िपता. टर्ॉयचा पुरातन 

राजा. अपोलो ने च्यनू आिण हक्युर्लीझ यानंी त्याच्या केले या 
सेवचेा मोबदला त्यानंा िदला नाही, या अ ामािणकपणाब ल 
िस  आहे. 

 
LAPITHS (लँिपथ्स–लँिपथी) उ र गर्ीसमधील एक जमात. 
 
LAPITHAE त्यानंी सटासर्बरोबर लढाई केली असा पुराणात दाखला

आहे. 
 
LARISSA (लॅिरसा) अिकलीझचे गाव. यावरून त्याला लॅिरिसअन

असे हणत. आधुिनक होलॉसजवळ थेसलीमधील एक शहर. 
 
LATIUM (लेिशअम) इटलीतील पवर्तरागंाजवळील िकनारप ीचा

देश, रोमच्या दिक्षणेकडील देश. तेथील लोकानंा लॅिटन व 
राजाला लॅिटनस असे संबोधीत. 



 

अनुकर्मिणका

 
LATONA (लॅटोना) अपोलो आिण डायनाची माता. एक देवता. 
 
LAURENTINE (लॉरेन्टाईन) लेिशअमच्या िकनारप ीवर राहणारे ाचीन

लोक. त्याचें नगर लॉरैन्टस हणजेच लॅि हिनअम असाव.े 
 
LAVINIA (लॅि हिनआ) राजा लॅिटनस याची तरुण कन्या. टनर्सची

वाग्द  वधू. परंतु नंतर इनीआसची ितचा िववाह झाला. 
 
LAVINIAN (लॅि हिनअन) लॅि हिनआमध्ये, आधुिनक ओि टआ आिण

ऑिन्झओ याचं्यामध्ये लॅिशअम िकनारप ीजवळ इनीआसने 
वसिवलेले नगर. 

 
LEDA (लीडा) पाटार्चा राजा िटन्डॅिरअसची पत्नी. हेिलनची

माता. 
 
LELEGEIANS (लेिलिजअन्स) आिशआ मायनरमधील ाचीन रिहवासी.
 
LEMONS (ले नॉस) एिजअन समुदर्ातील एक बेट. इथे ह कनची

(हेफे टसची) खास उपासना होत असे.  
 
LETHE  (लीिथ) ‘िव मृती’ पाताललोकातील एक नदी. ितचे 

पाणी याले की मरणशक्ती न  होत असे. 
 
LEUCATE ( युकेटी) इथाकाजवळील गर्ीसच्या पि मेकडील 

युकॅस बेटावरील भिूशर. 
 
LIBURNIAN (िलबिर्नअन) ॲिडर्ॲिटकच्या उ रेकडील देशातील

येथील गलबते वगेवान असत. 
 
LIGURIAN (िलग्युिरअन) इटलीच्या अित वाय येकडील िलग्युिरआ

देशातील रिहवासी. आधुिनक िजनोआजवळ. 
 
LIPARA (िलपॅरा) िसिसलीच्या ईशान्येकडील बेटापैंकी टर्ॉग्बोली

जवळील एक छोटे ज्वालामुखीचे बेट. 
 



 

अनुकर्मिणका

LOCRIANS (लोिकर्अन् ) उ र गर्ीसमधील लोक. हे पुढे इटलीच्या
ीपक पात आिण उ र आि केच्या िकनाऱ्यावर गेले. 

 
LUPERCI ( युपिर्क) फक्त लाडंग्याचंी कातडी (टो) पिरधान 

केलेले तरुण. फॉनसच्या उत्सवात भाग घेऊन ‘सीमो ंघनाचे’ 
िवधी करणारे तरुण. या उत्सवात ( युपरकॅिलआ) 
सु जाजननाथर् मािंतर्क िवधी असत. 

 
LYCAEAN (लायकेइअन) आकिडआमधील लायिकअस पवर्तावरील

रिहवासी. 
 
LYCIA (िलिसआ) आिशआ मायनरच्या नैऋर् त्येकडील देश. 

तेथील रिहवा यानंा िलिसअन्स हणतात. 
 
LYDIA (िलिडआ) पि म आिशआ मायनरमधील देश. 
 
LYRNESSUS (लायनसस) टर्ॉयजवळील शहर. अिकलीझने याचा 

पाडाव केला. 
 

 
MAEOTIS (िमऑिटझ) िकिमआजवळील अँझॉन्हचा समुदर्. 
 
MAIA (माईआ) मक्युर्रीची माता. एक देवता. 
 
MALEA (मिॅलआ) आग्नेय गर्ीसमधील भिूशर आधुिनक केप 

मेटॅपॅसच्या पूवकडील थळ. 
 
MANLIUS (मिॅन्लअस) इ. पू. ३९० मधील रोमवरील गिॅलक 

आकर्मणाच्या वळेी रोमच्या िक याचे रक्षण करणारा रोमन 
अिधकारी, पिवतर् हेसानंी िदले या पूवर्सूचनेवरून त्याने जागा 
लढिवली व रिक्षली. 

 
MARCELLUS (मासलस) (१) सगर् ६ मधे शवेटी उ र इटलीत इ. पू. 

२२२ मधे गाँलसचा पराभव करून ं ात शतर् ूसेनानीला ठार 
करून त्याची श े लुटलेला रोमन सेनापती. (२) सगर् सहामध्येच 
शवेटी ऑग टसचा पुतण्या आिण त्याच्यानंतर पुढे स ाट होईल 



 

अनुकर्मिणका

अशी अपेक्षा असलेला तरूण, परंतु इ. पू. २३ मधे तो िवसा या 
वषीर्च मरण पावला. 

MARS (मासर्) यु देव. (गर्ीक एअरीझ) पहा ‘गर्ीक देवदेवता.’
 
MASSYLIAN (मिॅसिलअन) उ र आि केतील एका जमातीतील 

माणूस. 
 
MEGARA (मेगरॅा) िसिसलीच्या पूवर् िकनाऱ्यावरील एक बदंर. 
 
MELAMPUS (मेलॅ पस) पुराणातील एक ाचीन कवी व भिव यदर् ा.
 
MELIBOEA (मेलीबोइआ) आधुिनक होलॉसच्या उ रेकडील 

थेझलीतील एक शहर. 
 
MEMNON (मे नॉन) एक इिथओिपअन यो ा. ऑरोराचा (डॉनउषा) 

पुतर्. याने टर्ोजनानंा गर्ीकाचं्या िवरू  सहा य केले. त्याचे 
िचलखत वगीर्य बनावटीचे होते. 

 
MENELAUS (मेनेलॉस) पाटार्चा राजा. ॲगमे ननाचा भाऊ व 

हेिलनेचा पती. 
 
MONOECUS (मोनोइकस) ‘एकटा राहणारा’ मॉन्टे कालवर, आधुिनक

मोनॅकोजवळ हक्युलीझ एके िठकाणी काही काल एकातंवास 
करून होता असा समज आहे. 

 
MERCURY (मक्युर्री) देवाचंा दूत आिण मृतात् याचंा वाटा ा. गर्ीक

हमीर्स. 
 
METTUS (िमटस) अ बा लॉगाचा लॅिटन सेनानी, रोम बरोबरील

यु ात याने आपला श द पाळला नाही. 
 
MINCIUS (िमिन्सअस) हिर्जलच्या जन्म थळावरील आिण 

मान्टुआजवळील उ र इटलीतील एक नदी. 
 
MINERVA (िमन हार्) रोमन यु देवता. ज्युिपटरची कन्या. (पहा

गर्ीक देव देवता) 



 

अनुकर्मिणका

 
MINIO (िमिनओ) रोमच्या उ रेकडील इ रुिरआतील एक 

नदी. 
 
MINOS (िमनॉस) केर्टचा पुराणातील एक राजा. िडडलसने 

याच्याकिरता भलुभलैु या बाधंला. मृत्यनंूतर हा मृताचंा न्यायािधश 
झाला. (ऱ्हडमनॅ्यस माणे) 

 
MONOTAUR (मायनोटॉर) मनु यदेह आिण बलैाचे िशर असलेला 

पुराणातील राक्षस. पॅिसिफचा पुतर्, भलुभलैु यात रहात असे व 
ितथे पाठिवले या कै ाचें भक्षण करीत असे. 

 
MISENUS (िमसेनस) इनीआसचा अनुयायी नेप स आिण इि चआ

याचं्या मधील कॅपो िमिसनो या भिूशराला याचे नाव ा त झाले. 
 
MORINI (मॉिरिन) आधुिनक बेि जअममधील देशातील एक 

गिॅलक जमात. 
 
MUSAEUS ( युिझअस) पुराणातील ाचीन कवी. पिहला कवी 

ऑिर्फअस नंतर हा होऊन गेला. 
 
MYCENAE (मायसेनी) कोिरन्थच्या संयोगभमूीच्या दिक्षणेकडील एक

ाचीन शहर. होमरच्या का यात हे ॲगमे ननच्या राजधानीचे शहर 
होते असा उ ेख आहे. 

 
MYRMIDONS (िमथिर्मडन्स) थेसली मधील एक गर्ीक जमात. यानंी 

ॲिकलीजला टर्ोजन यु ात एक सैन्य दल पुरिवले होते. 
 

 
NEMEA (नेमीआ) मध्य गर्ीसच्या संयोगभमूीजवळील एक शहर. 

हक्युर्लीझने इथेच एक भयंकर िंसह मारला होता. 
 
NEOPTOLEMUS (िनओटोलेमस) ॲिकलीझचा पुतर्. याचेच नाव पायरसही

होते. 
 
NEPTUNE  (ने च्यनू) समुदर्देवापैंकी सवार्त महत्वाचा देव. गर्ीक 

पॉिसडोन. 



 

अनुकर्मिणका

 
NEREUS (िनअिरअस) ाचीन समुदर्देव. याच्या कन्या िनिरई ज

या समुदर् पऱ्या होत. 
 
NUMA (न्युमा) (१) रोमचा दुसरा राजा धािर्मक व शातंतावादी

होता. (२) सगर् नऊमधे रातर्ीच्या ह यात मारला गेलेला 
इटॅिलअन यो ा. (३) (कदािच  हिर्जलच्या िव मरणाने) सगर् 
दहा मधेही तो आहे. 

 
NUMICUS (न्युिमकस) लॅि हिनअम आिण आिर्डआमधील 

लॅिशअममधील छोटी पण अित पिवतर् नदी. 
 
NUMIDIAN (न्युिमिडअन) उ र आि केतील भटक्या जमातीतील

मनु य. या जमातीतील लोक उ म घोडे वार होते आिण 
खोगीरािशवायच घो ावर बसत. 

 
NUMITOR (न्युिमटॉर)  (१) रो युलस आिण रेपसचे िपतामह. (२) 

एक इटॅिलअन यो ा. 
 
NYSA (नायसा) बॅ सचे (डायोिनसस) जन्म थळ. हा पवर्त

आिशआत कुठेतरी असावा (िंकवा पुराणातील कि पत पवर्तही 
असावा.) 

 
 
OCEAN 
(THE OCEAN) 

(ओशन) पथृ्वीभोवती वाहणारी नदी (महासागर) अशी
क पना आहे. 

 
OECHALIA (ईशिँलआ) हक्युर्लीझने लुटलेले युिबआतील एक शहर, 

(युिबआ गर्ीसच्या पूवर् िकनाऱ्याजवळील देशात असावे.) 
 
OENOTRIA (इनोिटर्आ) इटलीतील एका देशाचे ाचीन नाव. 

येथील रिहवासी ‘इनोिटर्अन् ’ होत. 
 
OLYMPUS (ऑिल पस) ईशान्य गर्ीसमधील एक उंच पवर्त. 

आधुिनक सलॅोिनकाच्या बाजूला असावा. वगर्. होमरच्या 
वणर्ना माणे ज्युिपटर व बहुतेक सवर् देव येथे वसती करीत; कधी 
कधी मातर् या श दाचा ‘आकाश’ एवढाच अथर् होतो. 



 

अनुकर्मिणका

 
ORCUS (ऑकर् स) लूटोचे दुसरे नाव. मृताचंा अिधपती. 

मृतात् याचें जग हणूनही हा श द वापरतात. 
 
ORESTES (ऑरे टीझ) ॲगमे नन आिण क्लायिरमने टर्ा याचा पुतर्. 

ॲगमे नन टर्ॉयहून परत यावर ितने त्याचा खून केला. 
ऑरे टीझने अपोलोच्या आ ेवरून आप या आईचा वध करून 
िपत्याच्या खूनाचा सूड घेतला. या मादाकिरता चिंडकानंी त्याचा 
छळ केला. 

 
ORICUM (ऑिरकम) पि म गर्ीसमधील एक शहर; इटलीच्या 

‘टाचे’ समोर. 
 
ORION (ओरायन) िशकारी हणून िस असलेला पुराणातील

एक राक्षस. डायनाने त्याचे मृगशीषर् नक्षतर्पुजंात रुपातंर केले. 
शारदसंपाताच्या सुमारास सूय दयाबरोबर याचाही उदय होतो. 

 
ORITHYIA (ऑिरथीया) पुराणातील एक नाियका. बोिरॲसचे (उ र

वारा) िहच्यावर ेम होते. ितचेही वाऱ्यात रुपातंर झाले. 
 
ORPHEUS (ऑिर्फअस) पुराणातील आ कवी असावा अशी समजूत

आहे. 
 
ORTYGIA (ऑिर्टिजआ) ‘लावीचे घरटे’ (१) डेलॉस (२) 

िसिसलीतील सायरॅक्यजूचा भाग. 
 
OSCANS (ऑ कॅन्स) लॅिशअमच्या दिक्षणेकडील कॅ पािनआ 

भागात राहणारी ाचीन जमात. 
 
OTHRYS (ऑिथर्स) (१) सगर् दोनमधे पॅन्थसच्या िपत्याचे नाव. (२) 

सगर् सातमधे थेसलीमधील एक पवर्त. 
 

 
PACHYNUS (पॅिकनस) मा टाच्या बाजूचे िसिसलीच्या दिक्षण 

िकनाऱ्यावरील भिूशर. 
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PACTOLUS (पॅक्टोलस) आिशआ मायनरमधील एक नदी. िहच्या 
वाहातून सुवणर् कण वाहत असत. 

 
PADUA (पॅ ूआ) उ र इटलीतील हेिनसजवळचे एक शहर.
 
PALAMEDES (पॅलॅिमडीझ) एक गर्ीक यो ा. टर्ॉयच्या वे ाच्या 

काळात युिलसीझने याच्यावर केले या राजदर्ोहाच्या आरोपावरून 
याचा वध करण्यात आला. 

 
PALATINE (पॅलेटाईन) रोम भोवतालच्या सात टेक ापैंकी एक. 

ऑग टसचा ‘ ासाद’ याच टेकडीवर होता. 
 
PALICUS (पॅिलकस) एक अ ात देव िंकवा पौरािणक वीरपुरुष. 

िसिसलीत याची आराधना होत असे. 
 
PALINURUS (पॅिलनुरस) (गलबतावर वरामाकडून वाहणारा वारा.) 

इनीआसचा सुकाण्या; इटलीच्या पि म िकनाऱ्यावरील, भिूशराला 
याचे नाव ा त झाले असाव.े सलेॅन च्या दिक्षणेस काही अंतरावर 
हे िठकाण आहे. 

 
PALLANTEUM (पॅलॅिन्टअम) (१) पॅलसच्या नावावरून नाव ा त 

झालेले आकिडआतील एक शहर. (२) भावी रोमच्या जागी 
इ हॅन्डर राजाने पॅलेन्टाईन टेकडीवर वसिवलेली वसाहत. 

 
PALLAS (पॅलॅस) (१) िमन हार्चे दुसरे नाव. (२) इ हॅन्डरचा पूवर्ज

(३) इनीआसबरोबर यु ावर गेलेला इ हॅन्डरचा तरूण पुतर्. 
 
PAN (पॅन) वनभमूीचा व पशूचं्या कळपाचा देव. मेषदेव (अधार्

मेष व अधार् मानव) गर्ामजनामध्ये हा ‘घबराट’ (Panic) िनमार्ण 
करी. याचे वा त य आकिडयामध्ये होते. 

 
PANDARUS (पॅन्डॅरस) (१) सगर् नऊमधे इनीआसचा एक वीर. (२) 

सगर् अकरामधे गर्ीकाचं्या बरोबर टर्ोजनाचंा झालेला यु बंदी 
कराव भगं करूव गर्ीकावंर शरसंधान करणारा एक पूवीर्चा टर्ोजन 
यो ा. 
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PAPHOS (पँफॉस)  साय समधील एक शहर, इथे हीनसची खास
उपासना होत असे. 

 
PARIS (पॅिरस) राजा ायमचा पुतर्. हेक्टरचा भाऊ. याने 

हेिलनला पाटार्हून पळवनू आणले होते. 
 
PARHENOPAEUS (पाथनोिपअस) िथ िवरू चालून गेले या सात 

जणापैंकी एक पौरािणक यो ा. 
 
PARTHIANS (पािर्थअन्स) इ. पू. ५३ मधे कािर्थज येथे रोमनाचंा दारूण

पराभव करणारी मध्यपूवतील कुशल ितरंदाजाचंी एक जमात. इ. 
पू. १९ मधे त्याचं्याशी तह करून ऑग टसने त्यानंी िंजकून नेलेले 
रोमचे ध्वज परत आणले. 

 
PASIPHAE (पॅिसफी) केर्टचा राजा िमनॉसची पत्नी. मायनटॉरची 

माता. 
 
PALASGIANS (पॅलॉि गअन्स) गर्ीस आिण इटली व इतर िठकाणचे अित

ाचीन रिहवासी. आिदवाशी असावते असे मानतात. 
 
PELEUS (पी युस) ॲिकलीझचा िपता. पुराणातील एक गर्ीक 

यो ा. 
 
PELOPS (पीलॉ स) ाचीन मायसेनी राजवशंाचा सं थापक; 

ॲगेमे नन आिण मेनेलॉअसचा पूवर्ज. त्याचेच नावं पेलोपॉिनसीला 
ा त झाले. (िपलॉ सचे बेट) 

 
PELORUS (पेलोरस) िसिसलीच्या ईशान्य िकनाऱ्यावरील एक 

भिूशर. 
 
PENTHESILEA (पेन्थेिसिलआ) ॲमेझॉनची पुराणातील राणी. 
 
PENTHEUS (पेिन्थअस) िथ चा पुराणातील राजा. बकॅसने याला

वडेा बनिवले. 
 
PHAEACIA (फीएिशआ) पुराणातील एक देश (कदािचत का यू 
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असावा) ओिडसी सगर् ६ ते ८ मधे उ ेख आहे. 
 
PHAEDRA (फीडर्ा) िथिसअसची दुसरी पत्नी िहपॉिलटसची सावतर्

आई. िहचे िहपॉिलटसवर ेम जडले आिण नंतर त्याच्या मृत्यलूा 
कारण झाली. 

 
PHAETHON (फीथन) पुराणातील एक वीर पुरुष. आपला िपता सूयर्

याचा रथ याने एकदा हाकला. पण त्याचा ताबा सुटून घोडे 
उथळले. ज्युिपटरने वजर्ाने त्याचा वध केला. 

 
PHENEOS (फीनीऑस) दिक्षण गर्ीसमधील एकआकिडअन शहर.
 
PHILOCTETES (िफलॉक्टीटीज) गर्ीक यो ा हक्युर्लीझने वापरलेले 

धनु य याच्याकडे होते. या धनु याचा उपयोग करून त्याने टर्ॉय 
िंजकण्यास गर्ीकानंा सहा य केले. 

 
PHLEGYAS ( लेगायस) लॅिपथींचा पुराणातील राजा. डो फी येथील

अपोलोचे मंिदर याने जाळले, पाताललोकात या ब ल त्याला 
ायि  भोगाव ेलागले. कोणत्याही क्षणी कोसळू शकणाऱ्या 
खडकाखाली त्याला सतत बसिवले. 

 
PHOEBE (फीबी) सगर् चार मधे चन्दर्देवता (पहा डायना) 
 
PHOEBUS (फीबस) (पहा अपोलो) हेिलऑस (सूयर्) आिण 

याच्यामधे कधी कधी ग धळ होतो. 
 
PHORCUS (फॉकस) एक समुदर् देव.
 
PHRYGIA (ि जीआ) मध्य व उ र आिशआ मायनरचा एक भाग. ते

ि िजअन हणजे टर्ोजन असे बरेच वळेा मानतात. पण ते बायकी 
असे अवहेलनात्मकरीत्या मानले जात. सायबेली ही त्याचंी माता 
(ि िजअन माता). 

 
PHTHIA (िथआ) उ र गर्ीसमधील थेर्सचे जुने नाव. ॲिकलीजची

मूळ भमूी. 
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PICUS (पायकस) ाचीन इटॅिलअन देव सुतारप याच्या 
रुपातील देव (सुतारपक्षी). 

 
PILUMNUS (िपलु नस) ाचीन इटॅिलअन देव. (भालाईत). 
 
PIRITHOUS (िपिरथोस) पिर्सफोनीला ( ॉझरपाईनला) 

पाताललोकातून पळवनू आणण्याच्या यत्नात िथिसअसचा 
साथीदार. 

 
PISA (िपसा) (१) दिक्षण गर्ीसमधील शहर. (२) वाय य 

इटलीतील एक शहर. 
 
PLEMMYRIUM ( लेिमिरअम) (‘पूर’) सायरॅक्यजूजवळील िसिसलीच्या

पूवर् िकनाऱ्यावरील भिूशर. 
 
PLUTO ( यटूो) ऑकर् स. ज्युिपटरचा भाऊ. गर्ीक हेडी मध्ये 

मृताचंा राजा. 
 
POLYBOETES (पॉलीबीटीझ) िवपुल गोधनाचा वामी. हा कदािचत 

टर्ोजन यो ा पॉिलिफटीझ असावा. इिलअड सगर् १३ मध्ये याचा 
उ ेख आहे. पेिंलग िनरिनराळे करतात. 

 
POLYPHEMUS (पॉलीफीमस) युिलसीझने अंध केलेला सायक्लॉ स. 

(पहा ओिडसी सगर् नऊ). 
 
PORSENNA (पॉिर्सना) इ. पू. ५१० मध्ये ह पार केले या राजा 

टािर् नला परत िंसहासनािधि त करण्याकिरता रोमवर चाल 
करून गेलेला इ रु कन राजा. 

 
PORTUNUS (पॉ ूर्नस) बंदराशी संबिंधत असलेला समुदर्देव. 
 
PRIAM ( ायम) टर्ॉयचा शवेटचा राजा. हेक्यबूाचा पती. हेक्टर, 

पॅिरस, कॅसनॅ्डर्ा, हेलेनस, डर्ायफीबस आिण इतर बऱ्याच मुलाचंा 
िपता. 

 
PRISTIS (ि ि टझ) शाकर् िंकवा हेलमासा, गलबताचे नाव. 
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PROCRIS ( ोिकर्स) पौरािणक नाियका. िहला आपला पती 

सेफॅलस याच्या िन ेिवषयी संशय िनमार्ण झाला. पुढे त्याच्या 
हातून अपघाताने िहचा वध झाला. 

 
PROSERPINE ( ॉझरपाईन – ॉझिर्पना या श दाचे अथर्–इंिग्लश 

पेिंलग) िसरीजची (िडिमटर) कन्या. लूटोने िहला पळवनू 
नेऊन ितला पाताललोकाची राणी केले. गर्ीक पिर्सफोनी. 

 
PROTEUS ( ोिटअस) भिव य ान असलेला समुदर्देव. याला 

कोणतेही रूप धारण करता येत असे. ‘ ोिटअसचे तंभ’ इिज त 
जवळ होते असे मानले आते. 

 
PYRRHUS 
 

(पायरस) ॲिकलीझचा पुतर्. िनओटोलेमस याचे दुसरे
नाव. 

 
QUIRINUS (िक्लरायनस) एक अित ाचीन इटॅिलअन देव. 

रो युलसलाच नंतर हे देवपण ा त झाले असावे, असे मानतात. 
यालाही एक महत्वाचे रोमन रा टर्ीय दैवत मानतात. त्याच्या 
संबिंधत असले या त्येक गो ीला िंकवा रोमनानंाही ि राईन 
िंकवा िक्लिरनल ही उपाधी लावीत. याचा अथर् ‘ि राइनसचे 
लोक’ िंकवा भालाईत असा होत असावा. (ि रस हणजे भाला) 

 
 
REMUS (रीमस) रेग्युलसचा भाऊ आिण रोमचा सहसं थापक 

रो युलसला अिधक अनुकुल शूभशकुन (रोमच्या थापनेब ल) 
ा त झाले होते, आिण त्याने पँलेटाईनवर बाधंकामास सुरवात 
केली. रीमसने उपहासाने िंभतीवरून उडी घेतली आिण 
रो युलसने मत्सराने त्याला ठार केले. 

 
RHADAMANTHUS (रॅडॅमनँ्थस) केर्टमधील नॉसॉसचा पुराणातील राजा. 

मृत्यनंूतर मृताचंा न्यायािधश हणून त्याची िनयुक्ती झाली. 
 
RHEA (िऱ्हआ) (१) अित ाचीन गर्ीक देवता. सटॅनर्ची पत्नी व

ज्युिपटर, जुनो, ने च्यनू आदींची माता. (२) हे टाची रोमन 
योिगनी इिलआ िंकवा ऱ्हीआिसि हआ असेही ितचे नाव होते. 
रो युलस आिण िरमसची माता. 
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RHESUS (िरसस) टर्ॉयच्या वे ाच्यावळेी टर्ोजनाचं्या सहा याला

आलेला थेर्सचा राजा. युिलसीझ आिण डायिमड यानंी त्याच्या 
छावणीवर छापा घातला. आिण त्याचा वध केला. (पहा इिलअड 
सगर् १०) 

 
RHOETEUM (रोिटअम) टर्ॉय जवळचे एक बदंर. रोिटअन हणजे 

फत्त्त टर्ोजन असाही कधी कधी अथर् होतो. 
 
ROMULUS (रो युलस) मासर् आिण इिलआचा पुतर्. इ. पू. ७५३ मधे

याने रोमची थापना केली. 
 
RUTULIAN (रुटुिलअन) रुटुलीआचे रिहवासी, टनर्सचे हे रा टर् हे

रोमच्या दिक्षणेस आधुिनक ॲिन्झओ जवळ असावे. 
 

 
SABELLIANS (सबेॅिलअन्स) एक इटॅिलअन जमात. यामधे रोमच्या 

पूवकडील देशात राहणारे सबॅाईनही समािव  आहेत. िंकवा 
सबेॅिलअन्स हणजेच सबॅाईन लोक असेही मानतात. रोमच्या 
ाथिमक इितहासावर आिण धमार्वर याचंा फार मोठा भाव होता. 

 
SABINUS (सिॅबनस) सबॅाईनोचा पुराणातील एक ाचीन राजा 
 
SALAMIS (सलॅॅिमस) (१) ॲथेन्स जवळील एक बेट. (२) त्या 

नावाचे साय स मधील एक शहर. टर्ोजन यु ानंतर अजॅक्सचा 
सावतर् भाऊ ूसर याच शहराला आला. 

 
SALII (सिॅलई) मासर्च्या उत्सवात रोममध्ये पिवतर् ढाली हातात

घेऊन नाचणारे रोमन पुरोिहत. 
 
SAME (सँिम) इथाका जवळचे एक बेट.
 
SAMOS (समॅॉस) आिशआ मायनरच्या पि म िकनाऱ्याजवळील

एक बेट. 
 
SAMOTHRACE (समॅोथेर्स) टर्ॉयच्या पि मेस डाईनेलीस जवळचे एक 
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बेट.
 
SARPEDON (सपडन) िलसीआचा राजपुतर्, ज्युिपटरचा पुतर् आिण

राजा ायमचा िमतर्. टर्ॉयच्या यु ात याचा वध झाला (इिलअड 
सगर् १६) 

 
SATURN (सटॅनर्) गर्ीक कर्ॉनॉस. ज्युिपटर आिण जुनोचा िपता. 

(पहा गर्ीक व रोमन देव व देवता पृ ) 
 
SCAEAN (ि कअन) ‘डावा हात’ टर्ॉयच्या नगरिंभतीतील एका 

वशेीचे नाव. 
 
SCIPIO (ि किपओ) कॉनलीच्या कुलाचे नाव. या कुलातील 

अनेक पुरुष युिनक यु ात िस  सेनानी होते. त्यापैकी 
ि किपओ ॲि कॅनस हा काथिजिमअनाचंा झामाच्या यु ात (इ. 
पू. २०२) िनणार्यक पराभव झाला ते हा सेनापती होता. 

 
SCYLLA (सीला) (१) सगर् तीन मधे मेिझनाच्या सामुदर्धुनीतील

एका गुहेत राहणारी एक समुदर् राक्षसी. जवळून जाणाऱ्या 
गलबतातंील खलाशाचें ती भक्षण करीत असे (२) सगर् सहा मधे 
एका गलबताचे सीला राक्षसीवरून िदलेले नाव. 

 
SCYROS ( कायरॉस) टर्ॉयच्या मोिहमेवर िनघण्याकिरता 

ॲिकलीजचे सैन्य एिजअन समुदर्ातील या बेटावर जमले 
िनओटॉलेमसचे जन्म थळ.  

 
SCYTHIANS (िसिथअन्स) दिक्षण रिशयातील एक जमात. या 

जमातीतील लोक घोडदौडीत पटाईत होते. 
 
SELINUS (सेिलनस) पि म िसिसलीतील एक शहर (पासर्ली) 
 
SERRANUS (सेरॅनस) (१) सगर् सहामधे रे युलसचे नाव; पिह या 

युिनक यु ात रोमनाचें नेवृत्व करण्याकिरता याच्या शतेवाडीतून 
याला बोलािवण्यात आले. इ. पू. २५५ मधे शतर्नेू याला आि केत 
कैद केले. (२) सगर् नऊमधे इनीआसच्या िवरू  लढलेला एक 
इटॅिलअन यो ा. 
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SIBYL (िसिबल) नेप स जवळील क्युमी येथील योिगनी आिण

भिव यदशीर्. मुख्यत्वे गर्ीकभमूीच्या सीमेवर आणखी योिगनी 
अस याचा इतरतर् उ ेख आहे. 

 
SICANIANS (िसकॅिनअन्स) शूर योद्ध्याचंी एक जमात. त्याचं्या 

िवषयीचा इितहास अ ात आहे. ते मध्य इटलीत राहत असत. पुढे 
ते इटलीस गेले असावते. परंतु ते कदािचत आि केतून इटलीत 
पूवीर्च आले असावते. िसिसलीच्या पूर्व िकनाऱ्यावरच िसकॅिनअन 
उपसागर आहे. 

 
SIDON (सायडन) टायर जवळचे िफिनिशअन शहर. 
 
SIGEUM (िसिजअम) टर्ॉयजवळचे एक बदंर, िसिजअमची 

सामुदर्धुनी हणजेच आताच्या डारडॅनेलीजची सामुदर्धुनी. 
 
SILA (िसला) ‘अंगठा’ दिक्षण इटलीतील पवर्त रागं. 
 
SILVANUS (िस हँनस) न कसले या जिमनीचा इटॅिलअन देव. 
 
SIMOIS (िसमॉइस) टर्ॉयच्या सखल देशातील नदी. 
 
SIRENS (सायरेन्स) अत्यंत मधुर आवाजात गाऊन खलाशानंा 

काठावरील खडकाकंडे आकिर्षत करणाऱ्या युवती (ओिडसी सगर् 
१२) 

 
SIRIUS (िसिरअस) याध तारा. उ र उन्हा यात 

सूय दयाबरोबर याचाही उदय होतो. (DOG-STAR) ान 
तारका. त्या वेळी हवा कोरडी व रोगट असते. 

 
SPARTA ( पाटार्) दिक्षण गर्ीस मधील एक शहर. मेनेलॉअस आिण

हेलेनचे गाव. 
 
STHENELUS ( थेनेलस) (१) ‘इिलअड’ मधील एक गर्ीक यो ा. (२) 

इनीआसबरोबर असलेला एक टर्ोजन यो ा. 
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STROPHADES ( टर्ॉफॅडीज) गर्ीसच्या नैऋर् त्य िकनाऱ्याजवळची दोन 
छोटी बेटे. 

 
STRYMON ( टर्ायमन) थेर्समधील एक नदी. इथे करकोच्याचंी 

वसाहत होती. 
 
STYX (ि टक्स) ‘ितर कार’; पाताललोकातील एक नदी. 

पाताललोकाच्या संपूणर् पिरिमतीभोवती ती अनेक वढेे घालते अशी 
समजूत आहे. यापासून झालेले िवशषेण Stygian ि टिजअन याचा 
अथर् ‘मृत्यकूारक’ िंकवा ‘पाताललोकीचा’ असा होतो. 
‘ ाणघातक’. 

 
SYMAETHUS (सायिमथस) पूवर् िसिसलीमधील नदी व एक शहर. 
 
SYRTES (सिर्टस) आि केच्या उ र िकनाऱ्यावरील दोन 

उपसागर. एक िटर्पोली आिण बगाझी याचं्यामधे दुसरा िटर्पोली 
आिण ूिनस. याचं्यामध्ये. वालुकामय असून बदंराचं्या 
अभावाब ल िस . 

 
 
TABURNUS (टॅबनर्स) दिक्षण इटलीतील आधुिनक कॅझटीच्या 

पूवकडील पवर्त देश. 
 
TARCHON (टार्कॉन) इनीआसच्या इ रु कन िमतर्सेनेचा नेता. या

नावाचा टािर् नशी कदािच  संबंध असावा. 
 
TARENTUM (टँरेन्टम) आधुिनक टॅरॅन्टो. इटलीचे अंतगर्त बदंर. 
 
TARPEIA (टापइआ) (१) सगर् आठमधे सबॅाईनानंा िफतूर झालेली

रोमन युवती. (२) सगर् अकरामधे कॅिमलाची सखी. 
 
TARQUIN (टािर् न) रोमच्या दोन इ रु कन राजाचें नाव. यापैकी

दुसरा ‘जुलमी टािर् न’ याला ुटसने उठाव करून पदच्यतू केले. 
(इ. पू. ५१०) 

 
TARTARUS (टाटर्र ) पाताललोकाच्या अितखोल भागातील ाचीन
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नरकाचा एक भाग.
 
TATIUS (टॅिटअस) पिह या रोमन रिहवाशाबंरोबर यु  करणारा

सबॅाईन राजा. नंतर त्याने तह केला व रोमलस बरोबर राजस ेत 
सहभागी झाला. 

 
TENEDOS (टेनेडॉस) टर्ॉयजवळील एक छोटे बेट. टर्ॉयच्या 

नैऋर् त्येला. 
 
TEREUS (िटिरअस) थेर्सचा पुराणातील राजा. त्याची मेहुणी 

ॉकनीची बहीण िफलोमेला िहच्यावर त्याने बलात्कार केला.सूड 
हणून ॉक्नीने त्याचंा पुतर् आयिरसचा वध केला. पुढे ितघाचेंही 
प यात रुपातंर झाले. 

 
TEUCER ( ूसर) (१) बहुतेक उ ेखात टर्ॉयच्या राजघराण्याचा

पूवर्ज. हणून टर्ोजनानंा ूसेिरअन हणतात. (२) सगर् एकमधे 
सलेॅिमसच्या मो ा अजॅक्सचा सावतर् भाऊ. हा पुढे साय सला 
गेला. आिण हिर्जलच्या कथेनुसार तो डायडोला पिरिचत होता. 

 
THALIA (थिॅलआ) गीत आिण कथा याचंी देवता. कलादेवतापैंकी

एक. 
 
THEBES (थी ) उ र गर्ीसमधील एक शहर. पेिन्थअसचे गाव
 
 THERMODON (थमडन) पूवर् आिशआ मायनरमधील एक नदी. 
 
THERSILOCHUS (थिर्सलोकस) (१) सगर् सहामध्ये एक टर्ोजन यो ा. 

इिलयड मधे याचा उ ेख आहे. (२) इनीआस बरोबरचा एक 
यो ा. 

 
THESEUS (िथिसअस) ॲथेन्सचा पुराणातील राजा. मायनहॉरला

ठार करून केर्टहून ॲिरॲ नीला घेऊन गेला. िपिरथाऊस बरोबर 
पातालातून ाझरपाईनला काढून नेण्याचा याने यत्न केला. 

 
THETS (थेिटस) समुदर् देवता. अँिकलीझची माता. 
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THOAS (थोस) गर्ीसच्या ईशान्येकडील देश. आधुिनक सलॅोिनका
आिण डाडर्नेलीस याचं्यामधील बऱ्याच िकनारी देशाचा समावशे 
थेर्समधे होतो. 

 
THRACE (थेर्स) गर्ीसच्या ईशान्येकडील देश. आधुिनक 

सलॅोिनका. आिण डाडर्नेलीस याचं्यामधील बऱ्याच िकनारी 
देशाचा समावशे. 

 
TIBER or TIBERIS (टायबर िंकवा टायबेिरस) मध्य इटलीतील नदी. ही 

नैऋर् त्येकडे वाहते. या नदीच्या मुखापासून बारा मलै, वर, दिक्षण 
िकनाऱ्यावर रोम वसिवण्यात आले. ही घटना इनीईडमधील 
घटनानंतर सुमारे चारश ेवषार्नंतरची आहे. टर्ोजनाचंी पिहली 
वसाहत नंतरच्या ऑि टआच्या जागेवर, या नदीच्या मुखाजवळ 
दिक्षण िकनाऱ्यावर झाली. ही नदी देव होती असे कधी कधी 
मानतात. ितच्या नावाची रुपे थायि स, थायि स अशीही आहेत. 
ितच्या देवरुपाला टायबेिर स असे हणतात. 

 
TIBER (टाय र) रोमच्या ईशान्येस १५ मलैावरील एक गाव. 

आधुिनक टाय होली येथील लोकानंा ‘टायबटार्ईन’ हणत. 
 
TIMAVUS (टायमॅ हस) वाय य इटलीतील पोच्या उ रेकडील 

नदी. 
 
TYRYNTHIAN (टायिरिन्थअन) टायिरन्थचे रिहवासी. हे शहर दिक्षण

गर्ीसमधील आर्गॉसजवळ आहे. हक्युर्लीझचे गाव. 
 
TISIPHONE (टायिसफॉनी) पाताललोकातील सूडबु ी कृत्या 

(रक्तापाताचा सूड घेणारी). 
 
TITANS (टायटन्स) पुराणातील राक्षसाचे कुल. ज्युिपटर जुनोच्या

पूवीर्ची िपढी. चन्दर् सूयर् याचं्यापैकीच हणून सूयार्ला ‘टायटॅिनक’ 
(िंकवा हायपेिरअन) हणतात. 

 
TITHONUS (िटथोनस) ऑरोराचा मानवी पती. याला अमरत्व ा त

झाले परंतु िचरयौवन िमळाले नाही. (ऑरोराडॉन-उषा). 
 
TITYOS (टायिटऑस) डायनाची व ॲपोलोची माता लॅटोना 
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िहच्यावर ह ा करणारा पुराणातील राक्षस. पाताललोकात त्याला
या कृत्याकिरता शासन झाले. 

 
TMARUS ( मारस) एिपरसमधील एक पवर्त. येथील लोकानंा 

‘ट्मािरअन’ हणत. 
 
TORQUATUS (टॉर ॅ टस) सॅ नाईट यु ातील रोमन सेनानी. हा कडक

िश तीचा भोक्ता होता. 
 
TRITON (टर्ायटन) एक समुदर् देव िंकवा ममर्न (अधर्मानव अधर् 

मत् य). समुदर् िंशप याची तुतारी हा वाजवीत असे. पॅलस 
ॲथीनाचा समुदर्ाशी काही गूढ सबधं अस यामुळे ितला 
‘टर्ायटिनअन’ हणतात. कदािचत आि केच्या उ र 
िकनाऱ्यावरील ‘टर्ॉयटॉिनस’ सरोवराशीही हा सबधं असावा. 

 
TRIVIA (टर्ायि हआ) तीन मागार्ची देवता. हेकटीची उपाधी (पहा

डायना) 
 
TROILUS (टर्ॉयलस) राजा ायमचा तरूण पुतर्. ॲिकलीझने याचा

वध केला. त्याच्या िकर्िसडाशी असले या ेमसंबधंाची कथा 
मध्ययुगानंतर चिलत झाली आहे. 

 
TROY (टर्ॉय) डाडर्नेलीस जवळचे आिशआ मायनर मधील 

सवार्त ाचीन शहर. होमरच्या ‘इिलअड’ मधील घटना इथे 
घड या. टर्ॉयचा सवर्नाश इ. पू. १२०० मध्ये झाला असावा असे 
पारंपािरकतेने मानतात. होमरचे टर्ॉय हे या जागी िनरिनरा या 
वळेी उभिवले गेले या अनेक शहरापैंकी सातवे असावे असे 
पुराणव तु शा  मानतात. 

 
TULLUS ( ूलस) रोमचा ितसरा राजा. याने अ बा लाँगा िंजकले

आिण िमटसचा वध केला. 
 
TURNUS (टनस) रुटुिलअनाचंा तरुण राजा. रुटुिलअन हे 

इटॅिलअनच होत. आधुिनक ऑिन्झओ पासून जवळच रोमच्या 
दिक्षणेस असलेले ॲिडर्आ शहर याचंी राजधानी होती.  

 
TYDEUS (टायिडअस) डायॅिमडचा िपता.
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TYNDAREUS (िटन्डॅिरअस) हेलेनचा िपता िंकवा तथाकिथत िपता 

हणून ितला ‘िटन्डँिरड’ हणतात. 
 
TYPHOEUS (टायिफअस) ज्वालामुखी खाली बदंीवान असलेला 

ज्वालाचें िन ास टाकणारा पुराणातील राक्षस. 
 

 
UCALEGON (युकॅिलगन) ‘िन काळजी’ इिलयड मधे उ ेख असलेला

एक टर्ोजन यो ा. 
 
UFENS (युफेन्झ) (१) सगर् सात मधे पि म इटलीतील एक नदी. 

(२) सगर् बारामधे एक इटँिलअन यो ा. 
 
ULYSSES (युिलसीझ) ओिडिसअसचे लॅिटन रुप. टर्ॉयच्या 

यु ातील गर्ीक यो ा, आिण ओिडसीमधील मध्यवतीर् वीरपुरुष. 
याला ‘इथाकाहून आलेला पुरुष’ असे हणतात. 

 
UMBRIAN (अि अन) उ रमध्य इटलीचा रिहवासी, िशकारी 

कुत्र्याच्या एका जातीचे नाव. जसे आपण ‘लॅ डॅॉर’ िंकवा ‘ काय 
टेिरअर’ हणतो. 

 
 
VELIA ( हेिलआ) सलेॅन च्या दिक्षणेस सुमारे प ास मलैावंर 

इटलीच्या पि म िकनाऱ्यावरील समुदर्काठावरील एक थळ. 
 
VELINE ( हेलाईन–इंिग्लश पेिंलग) मध्य इटलीतील एक नदी

आिण सरोवर. आधुिनक िरएटीजवळ रोमच्या ईशान्येस सुमारे 
चाळीस मलैावर. 

 
VENUS ( हीनस) ेम देवता;  इनीआसची माता. गर्ीकाचंी 

ॲ ोडाइटी. साय समधे आिण िसिसलीतील एिरकस मधे अनेक 
िठकाणी ितची मंिदरे होती. अशी थलनामे इनीआस िवषयीच्या 
कथा रचण्यास सहा यभतू होतात. इनीआसचा मागर्ही त्यामुळे 
प  होतो. (पहा गर्ीक व रोमन दैवते) 

 
VESTA ( हे टा) अित ाचीन रोमन देवता. गाहर्पत्याग्नीशी 
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संबिंधत. रोमनाना िहच्यािवषयी अत्यंत आदर असे (पहा गर्ीक व
रोमन दैवते) 

 
VIRBIUS ( हायिर्बअस) पुराणातील इटॅिलअन वीरपुरूष. 

िहपॉिलटसनेच हा पूनजर्न्म घेतला असा समज आहे. त्याच्या 
मुलाचेही तेच नाव होते असे िदसते. 

 
VOLSCIAINS ( हॉि कअन्स) रोमजवळ राहणारी इटॅिलअनाचंी एक

जमात. आताच्या मॉन्टी लेिपनी पवर्तावर, रोमच्या आग्नेय 
देशातं याचंी वसाहत होती. 

 
VOLTURNUS ( हॉल्टनर्स) नैऋर् त्य इटलीतील कॅिसिलनम–आधुिनक

कॅपेनी–मधून वाहणारी नदी. आधुिनक हॉलटन . 
 
VULCAN ( ह कन) गर्ीकाचंा हेिफ टस, अग्नी आिण धातुकामाचा

देव. हा कॅनो (ज्वालामुखी) हा श द त्याच्या नावावरून आला. 
माऊंट एटनाजवळील िसिसलीच्या ज्वालामुखीच्या देशास 
ह कािनआ हे नाव आहे. एिजअन समुदर्ातील ले नॉस बेटात 
याची उपासना होत असे. (पहा गर्ीक रोमन दैवते). 

 
 
XANTHUS (झँन्थस) टर्ॉयच्या सखल देशातून वाहणारी नदी. 

 
 
ZACYNTHUS (झॅिसन्थस) गर्ीसच्या पि म िकनाऱ्यावरील 

इथाकाजवळील एक बेट. 
 
ZEUS (झ्यसू) गर्ीकाचंा देवािधदेव. रोमन ज्युिपटर. (पहा गर्ीक

व रोमन दैवते). 
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