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या मित्ाांनो! स ांदर प स्तकाांचा िनि राद आनांद ल टा!! 

भान िती एक यल्गार 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकांना शवनामलू्य घऊे दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलं की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचं काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनंद वाढतो.  

मजा येते.  

पण  

तुम्ही ते फ़ुकट का घ्यावं?  
तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई साशहत्यच्या लेखकांना, टीमला आशण तमु्हालाही आनंद शमळेल 

आशण तमुचं काहीच कमी होणार नाही.  
तमु्ही आशिर्वाद आशि िभेुच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

शमत्ांना ह ेपसु्तक िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव आिांशत्त करव. सोशल 

शमशडयावर ई साशहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहुिोल अिव तिुच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्याने 

लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हाव ेव 

त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध उांचीवर जात रहावा.   
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भानमुती एक यल्गार 

(कादबंरी) 

 

 

 

अकुंश शशंगाडे 

 

 

 

 

 

 

 

ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन  
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भानमुती एक यल्गार 

लेखक : अंकुश शशंगाडे 

फ़ोन – ९३७३३५९४५० 

पत्ता : अंकुश शशंगाडे- १२२बी, गजानन नगर, भरतवाडा, कळमना माकेट रोड,  

नागपरू. महाराष्ट्र 

ईिेल - geetshingade454@gmail.com 

 

यव पु् तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकवकडे सरुशित असनू 

पु् तकवचे शकां र्व त्यवतील अांिवचे पनुिुाद्रि र्व नवट्य, शचत्पट 

शकां र्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी लेखकवची परर्वनगी घेिे 

आर्श्यक आह ेतसे न केल्यवस कवयदिेीर कवरर्वई होऊ िकते.  

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 and 66 of the 

IT Act 2000. Copyright protection in India is available for any literary, dramatic, 

musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for 

registration of such works. Although an author’s copyright in a work is recognised 

even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of 

injunction, damages and accounts.   
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प्रकविक: ई साशहत्य प्रशतष्ठान  

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

Whatsapp- 9987737237  

(शवनामूल्य पुस्तके शमळण्यासाठी आपले नाव व गाव कळवा) 

 

प्रकविन: २५ शडसेंबर २०२२  

©esahity Pratishthan® 2202  

• शर्नविूल्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि ह ेफ़ॉरर्डा करू िकतव.  

हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककिं वा वाचनाव्यकतररक्त 

कोणताही वापर करण्यापुवी ई-साकहत्य प्रकतष्ठानची परवानगी घेणे 

आवश्यक आहे.  
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मनोगत 

 

भानमुती एक यल्गार ही कादबंरी 

वाचकांसमोर ठेवतांना मला नेहमीसारखाच 

एक आनंद आह.े भानमुती ही एक सामान्य 

स्री. परंत ूशतचे शवचार उच्च होते. 

 भानमुतीवर एकप्रकारे अत्याचारच 

झाला होता शवचारस्वातंत्र्याचा. शतच्यावर 

सववप्रथम अत्याचार केला तो दयुोधनानं. 

शतची दयुोधनाशी शववाह करण्याची इच्छा 

नसतांनाही शतला नाईलाजानं दयुोधनाशी 

शववाह करावा लागला व पती पसंत नसतांनाही आयषु्ट्यभर त्याचेसोबत राहाव ं

लागलं. ह ेदुुःखच होतं शतच्या जीवनात आलेलं. 

 भानमुती जेव्हा दयुोधनाला समजंवायची की त्यानं पाच गावं दवेनू द्यावी 

पांडवांना. तेव्हा को शतचं ऐकायचा नाही. तो तसे वागत असतांना तेही दुुःखच 

वाटायचं शतला आशण जेव्हा तो मरण पावला अकाली. तेही दुुःखच होतं शतच्या 

वाट्याला आलेलं. तरीही शतनं कुणबा जोडला. 

 हा कुणबा नेमका कोण? शतच ं शेवटी काय झालं? शतनं कुणबा कसा 

जोडला? याच काहीशा तथयांशावर आधारीत ही माझी ऐशतहासीक पसु्तक 

आह.े यापवुी मी बर् याच ऐशतहासीक पसु्तका शलशहल्या आहते. गोशवंदा गोपाळ 
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गायकवाड, राजा दाहीर, बाप्पा रावळ, उमीला, शांता, सजुाता व मतृ्यदूडं. 

त्यापैकी ही एक आह.े आपण वाचावी व आनंद शमळवावा. तसेच एक फोन 

मला स्फुती म्हणनू अवश्य करावा ही शवनंती. 

  

 

 आपला नम्र. 

अंकुश शशंगाडे,  

नागपूर , ९३७३३५९४५०  
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ही कादबंरी 

जगभरातील 

वीरपत्नींना 

माझ्या भशगनींना 

सादर समशपवत   
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भानमुती एक यल्गार 

 

(कवदांबरी) 

 

अांकुि शिांगवडे 

 

 

 

 

 

ही कवदांबरी काल्पशनक असनू यव कवदांबरीतील ्थळे, व्यक्ती र् घटनव कवल्पशनक 

आहते. त्यवत कोिवच्यवही भवर्नव दखुवशर्िे हव हतेू नवही. कोिवही ्थळ, व्यक्ती 

र्व घटनेिी प्रत्यि र्व अप्रत्यि सांबांध नवही. तसव तो आढळून आल्यवस तो शनव्र्ळ 

योगवयोग सिजवर्व.  
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भानमुती एक यल्गार (कादबंरी) 

  

 

 

 

 

ती खपु सुंदर होती. द्रोपदीपेक्षाही. तसा शतला आपल्या सौंदयावचा गववही 

होताच. वाटत होतं शतला की शतला खपू शरूवीर पती शमळावा. ज्यानं 

आपल्यावर शनरशतशय प्रेम करावं नव्ह े तर ज्याचा शतन्ही लोकांत झेंडा 

असावा.  

 ती सुंदर असल्यानं शतला तसं स्वप्न पाहणं साहजीकच होतं. तसा 

शतला तो पती शमळालाही असता. कारण पवुीपासनूच सौंदयावला प्रथम 

स्थान दणे्याची प्रथा होतीच.  

 पवुी मलुींचे शववाह करतांना स्वयंवरही होत असत. स्वयंवरात मलुींना 

इच्छीत वर शोधनू त्याच्या गळ्यात वरमाला घालायची परवानगी होती. 

त्यातच कोणीतरी शरूवीर येई व आपल्या बलसामथयावनं स्वयंवरात सवव 
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योदध्यांना आव्हान करीत असे आशण सवव राजांचा पराभव केल्यावर त्या 

कन्येचं अपहरण करुन नेत असे. तेव्हा मात् कन्यांना शवचार येई. कारण 

मनायोग्य पती त्यांना शमळत नसे. 

 शस्रयांचं मळुातच असं कुजबजुलेलं जीवन. पवुीपासनूच त्यांना 

कोणीही प्राथमीक स्थानच शदलं नाही. फक्त शतच्या सौंदयावचाच ते उपभोग 

घेत गेलेत. बदल्यात त्यांना काहीही शदलेलं नाही. म्हणतात की त्याही 

काळात शस्रया शवद्वान होवनू गेल्या. अगदी परुुषांच्या खांद्याला खांदा लावनू 

लढल्या. शास्राथव केला. शेजारच्या राज्यांना हारवलं नव्ह ेतर आपली अब्र ू

जाव ूनये म्हणनू त्यांनी स्वतुः इच्छा नसतांना सतीप्रथा अवलंबली. परंत ू

त्या दसुर् या राजांच्या वासनेच्या बळी ठरल्या नाहीत. बदल्यात काय 

शमळालं त्यांना. काहीच नाही. उलट आमचे राज े ती जीवंत असतांनाच 

शतच्यासमोर शतची सवत उभी करत. एका एका राजांना शकत्येक पत्नी 

असायच्या त्या काळात आशण त्या शस्रया ते सगळं नाईलाजानं सहन 

करायच्या. कारण मायबापाचे संस्कार. 

 मलुगी जन्माला शवरोध करणारी परंपरा पवुीपासनूच चालत आलेली 

असनू आजही मलुगी झाल्यास आनंदोत्सव साजरा केला जात नाही. मलुगा 

जन्माला आल्यास लोकांना एवढा आनंद होतो की त्यांना वाटत ेया मलुाला 

कुठे ठेव ूआशण कुठे नाही. सवावत जास्त तर मलुगा जन्माचा आनंद वयोवदृ्ध 
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मशहलांनाच होतो परुुषांपेक्षा. त्या मशहला असनूही. तरीही मशहलांनी 

आपआपल्या काळात रणांगणावरही परुुषाथव गाजवला आह े अथावत 

पराक्रम केला आह.े उदाहरण द्यायचं झाल्यास झाशीची राणी लक्ष्मीबाई, 

राजारामाची पत्नी ताराबाई, शशवरायांच्या मातोश्री जीजाबाई, अशहल्याबाई 

होळकर, रशजया सलुताना इत्यादी शस्रया रणांगणावरही लढल्या. तसेच 

सीता, उमीला, मंदोदरी, द्रोपदी, कंुती याही शस्रयांनी त्यांचे पती असलेल्या 

परुुषांना सोबतच केललेी आह.े आज अशी शकतीतरी शस्रयांची उदाहरण े

आहते की ज्या शस्रयांनी आपल्या परुुषांना मदत केली आशण अशा 

शकतीतरी शस्रया इशतहासात होवनू गेल्या की ज्या शस्रयांची नावंही 

आपल्याला माशहत नाहीत. 

 महत्वपणुव गोष्ट ही की ज्यावेळी या शस्रयांच े पती रणांगणांवर मरण 

पावले आशण त्यांच्या शस्रयांचा अपहरण करण्याचा प्रयत्न केल्या गेला, 

तेव्हा या शस्रयांनी जोहार करीत स्वतुःला संपवलं. तेही संबंध राज्यातील 

शस्रयांसह. त्यात शवरांगणा राणी पदमावती व राणी संयोगीताचा समावेश 

आह.े आज बर् याच जणांना इशतहासाची एवढी भरूळ पडली आह े की 

त्यांना महाराणी पदमावती आशण महाराणी संयोगीताच आठवत नाही. त्या 

कोण होत्या? कोणाच्या राण्या होत्या हहेी आठवत नाही. एवढंच नाही तर 

येथील राजांना ठार केल्यानंतर शवदशेी मंडळींनी (मोहम्मद शबन कासीम) या 
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दशेातील राजा दाशहरच्या मलुींना बगदादला नेलं. तेथील खशलफाला 

बक्षीस द्यायला. जेणेकरुन त्यांच्याशी खशलफाला शववाह करता यावा व 

एक शदवसाच्या अंथरुणाची सोय व्हावी यासाठी. तेव्हा ते अंथरुण शस्वकार 

नसलेल्या राजा दाशहरच्या मलुींचं बशलदान आज व्यथव गेल्यासारखं वाटतं. 

आज शसंध प्रांत शटकशवण्यासाठी राजा दाहीर लढला मोहम्मद शबन 

कासीमशी. पराभवात मारला गेला मोहम्मद शबन कासीमकडून. त्यानंतर 

मोहम्मद शबन कासीमनं त्याच्या मलुी सयुावदवेी उफव  सलेुखा व प्रेमादवेी यांना 

खशलफासाठी पाठवलं होतं. परंत ू त्या दोन्ही मलुी खशलफाच्या हाती 

लागल्याच नाही. उलट त्यांनी यकु्तीनं मोहम्मद शबन कासीमला तर ठार 

केलंच. व्यशतरीक्त खशलफालाही आशण स्वतुःचं आत्मबशलदान केलं. परंत ू

आजच्या शपढीला माहीत नाही.  

 महत्वाचं म्हणजे ज्या लोकांना राजा दाहीरच माहीत नाही. त्या 

लोकांना प्रेमादवेी व सयुावदवेी कोण ह ेकसं माहीत असणार. 

 

******************************** 
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 भानमुती....एक मशहलाच. शतनंही त्याग केला आपल्या आनंदाचा. 

परंत ूकाय शमळालं शतला. शतच्याकडं दलुवक्षच करण्यात आलं. पाररवारीक 

दलुवक्ष तर झालंच. एरवी समाजाचंही दलुवक्ष झालं.  

 कोण होती ही भानमुती? कोणता त्याग केला होता शतनं? समाजानं का 

दलुवक्ष केलं शतच्यावर? वैगेरे प्रश्न आज अनतु्तरीत आहते आजही. आजही 

कंुती, द्रोपदी, गांधारी या सवव महाभारतील पात्ांना ओळखलं जातं. परंत ू

भानमुतीची पाशहज ेतेवढी ओळख कोणाला नाही. 

 भानमुती......... एक यल्गार होती ती भशवष्ट्याचा. ती सुंदर होती. 

सडुौल होती. आपल्या सुंदरतेचा गववही होता शतला. अन ्का नसणार नाही.  

 भानमुतीचं बालपण अगदी सखुात गेलं होतं. त्यातच भानमुती 

लाडाची मलुगी होती घरी. शतचा जन्म राजप्रासादात झाला होता. 

 ती कम्भोजचा राजा चंद्रवमावची मलुगी असनू ती लहानपणापासनूच 

हुशार होती. शतचा जन्म राजप्रासादात झाल्यानं शतला घरी काहीही कमी 

नव्हतं. त्यातच शतच्या वडीलानं शतला शस्रापाठोपाठ कुस्तीचंही शशक्षण 

शदलं होतं. 

 तलवारबाजी यायची शतला. ती अगदी त्यात शनष्ट्णांत झाली होती. 

त्यातच शतला बाण चालशवण्याचंही कसब माहीत झालं होतं. कुस्तीमधये 



वासना   अंकुश शशंगाडे 

 

 

 

15 
 

तर ती माहीरच होती. परंत ू शतच्या वडीलानं शतच्यामधये संस्कार कूटकूट 

भरल ेहोत.े  

 ते बालपण. तसं शतचं बालपण रम्य होतं. त्यातच शतला शवचार यायचे 

की आपल्याला जर शस्रशवद्या आली तर ही शवद्या उद्या वेळप्रसंगी कामात 

येईल. म्हणनू शतही अस्रशस्र शवद्या शशकत होती. 

 भानमुशतची एक जीवलग मैत्ीण होती. ती मैत्ीण शतच्यावर अगदी 

जीव लावायची. तशी भानमुशतही शतच्यावर जीव ओवाळून टाकत असे. 

शतचं नाव सशुप्रया होतं.  

 सशुप्रयाशी लहानाचं मोठं होत असतांना शतचं बालपण केव्हा संपलं. 

तेही शतला कळलंच नाही. तशी ती तरुण झाली. 

 सशुप्रया.........शतची बालपणची मैत्ीण असनू शतच्याशी ती तासन ्तास 

बोलत असे नव्ह े तर संवाद करीत असे. आज शतनं अशाच संवादात 

तरुणपण गाठलं होतं. 

 ते तरुणपणही रम्यच होतं. तसं त्या काळात शस्रयांचे शववाह ह े

स्वतुःच्या मजीनं होत असत. याचाच अथव असा की असे शववाह ह ेहोतांना 

त्या कन्येच्या आई वा वडीलांची इच्छा चालत नसे. शतनंंं जर शवचार 

केला की मी अमकू व्यक्तीशी शववाह करेल. तर शतला करता येत होतं. 
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 अलीकडे शववाहाचं स्वरुप बदललेलं असनू लोकांचा कल 

प्रेमशववाहाकडे जास्त आह.े त्यातच मलुी त्या मलुांची परीक्षा न घेता 

सरसकट शववाह करतात व फसतात. यापेक्षा मायबापाच्या मजीनं शववाह 

केलेला बरा आशण तसा जर शववाह करायचा नसेल तर प्रेमशववाह 

करण्यापवुी आपल्या जोडीदाराची कठोर परीक्षा घ्या. स्वयंवरात पवुी 

घेतली जात होती तशी. तेव्हाच तो जोडीदार शनवडा. म्हणज ेतो जोडीदार 

तमुच्या जीवनाच्या कसोटीच्या परीक्षेतही पास होईल व तमु्हाला जीवनात 

पदोपदी साथ दईेल. 

 त्या पद्धतीला स्वयंवर पद्धत म्हणत. स्वयंवर पद्धतीत मलुीला 

पाहायला जागोजागचे वीर परुुष यायच.े त्यातच स्रीपक्ष स्पधाव लावायचे की 

जो कोणी राजकुमार त्या स्पधेत पास होईल. त्याला ती वध ूवरमाला घालनू 

त्याचा पती म्हणनू शस्वकार करेल. तसं पाहता शस्रला स्वतुःचा पती 

शनवडण्याचं स्वातंत्र्य होतं. परंत ूकधीकधी शतची फसगतही होत असे असा 

पती शनवडतांना. कारण असा वीर स्पधाव परीक्षा तर पास होत असे. परंत ूतो 

शतला आवडेलच असा नसायचा. 

 स्वयंवर शववाहाची पद्धत. गावोगावची राज े मंडळी यायची या 

शववाहात. ते वीर असायचे. तसेच ते आपआपल्या श्रेत्ात अगदी पारंगत 
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असायच.े ते कसब दाखवायचे आपआपल्या श्रेत्ात. त्यातच जो पराक्रमी 

ठरला. त्याच्या गळ्यात त्या मलुीला वरमाला घालावी लागायची.  

 स्वयंवर पद्धत ही शस्रच्या जीवनाची एक अग्नीपरीक्षाच होती. तशीच 

ती परुूषांच्या जीवनाचीही एक अग्नीपरीक्षाच. कारण बर् याचशा स्वयंवरात 

स्री ताब्यात घेण्यावरुन भांडणंही होत. ती मलुगी जर त्या राजाला आवडली 

आशण शतनं भलत्याच्या गळ्यात वरमाला घालण्याचा प्रयत्न केलाच तर 

यदु्ध होत. या यदु्धात जीवही जाण्याची भीती असायची. तो राजा इतर 

राजांशी भांडणं करुन वध ूबळजबरीनं ताब्यात घेत असे आशण नंतर शववाह 

करीत असत बळजबरीनं. शभष्ट्म शपतामहानंही जेव्हा अंबा, अंशबका व 

अंबाशलकाला शजंकलं. तेव्हा त्याला त्यातील एक स्री म्हणाली की 

माझ्याशी जर तमुची शववाह करण्याची इच्छा नव्हती तर तमु्ही स्पधेत मला 

शजंकलेच कसे? माझ्याशी शववाह करा. त्यावर शभष्ट्मानं नकार दतेाच ती 

म्हणाली की मीच तमुच्या मतृ्यचूे कारण बनेल. त्यानसुार म्हटलं जातं की 

हीच स्री पढेु श्रीखंडी बननू अजूवन रथावर आरुढ झाली व त्यानसुार 

अजुवनाला शभष्ट्माला घायाळ करता आलं. 

 स्वयंवर अशी पद्धती होती शववाहाची की त्यात एक परीक्षा असे. आज 

जस े परीक्षेच े पेपर सोडशवतात तस.े त्यानसुार त्या परीक्षेत शरूवीर 

राजकुमारांना भाग घेवनू त्या परीक्षेत पास व्हावं लागायचं. जस े द्रोपदी 
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स्वयंवराचे वेळी खाली उकळत्या तेलात पाहून वर लटकलेल्या व शफरत्या 

तबकडीतील माशांचा डोळा फोडण े ही परीक्षा होती. तसेच सीता 

स्वयंवराच्या वेळी सीतेला शमळशवण्यासाठी शशवधनषु्ट्य उचलनू त्याला 

प्रत्यंचा चढशवण्याची परीक्षा होती. तसेच तो तोडण्याचीही. त्यानसुार 

वधलूा वर व वराला वध ूशमळत असे.  

 पवुीही स्वयंवर शववाहाच्या दोन पद्धती होत्या. एक म्हणजे अशा 

स्वयंवरात परीक्षा असायची की ज्या परीक्षेत वीर परुुष भाग घवेनू तो ती 

परीक्षा पास करीत असे. त्यातच जो शजंकला. त्याच्याशी ती मलुगी शववाह 

करीत असे. दसुरी पद्धत म्हणजे वीर परुुष रांगेत उभे राहात व ती वध ू

वरमाला घेवनू त्या रांगेनं चालत असे. त्यातच राजभाट वीर परुुषांच ंएकएक 

करीत वणवन सांगायचा आशण त्या नववधलूा तो जर वीर परुुष नाही 

आवडला तर ती पढेु सरकायची. जसा श्रीकृष्ट्ण शववाह. 

 आजही शववाहाच्या दोन पद्धती आहते. एक म्हणजे प्रेमशववाह व 

दसुरा मायबापानं करुन शदलेला शववाह. पवुी स्वयंवरात मायबापाची मजी 

चालायची नाही.  

 आताही स्वयंवर होतातच. फक्त त्याचं नाव बदललं आह.े त्यालाच 

आता प्रमेशववाह नाव आलेलं असनू त्याला प्रेमशववाहाचं स्वरुप प्राप्त झालं 
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आह.े पवुीही स्वयंवरात मलुी फसायच्या. कारण ते त्यांचं प्रारब्ध असायच.ं 

जसं द्रोपदी आशण सीतेचं झालं. काही स्वयंवरं चांगले शनघाल.े जसे 

रुख्मीनीचे स्वयंवर. आताच्याही स्वयंवरासारख्याच असणार् या 

प्रेमशववाहात तेच आह.े आताच्या शववाहात मायबापाची मजी चालत नाही. 

त्यातच काही मलुी इच्छीत तरुणांच्या जाळ्यात अडकून त्याच्याशी शववाह 

करतात आशण फसतात. हा स्वयंवराचा दसुरा प्रकार झाला. परंत ूपशहल्या 

स्वयंवराच्या प्रकारात मलुी जशा मलुांच्या परीक्षा घ्यायच्या व काही 

अपवाद जर सोडल ेतर फसायच्या नाहीत. तशाच परीक्षा आजही घेण्याची 

गरज आह.े आज मलुींना प्रेमशववाह करायला कोणीही रोखत नाही. कारण 

तो त्यांच्या मजीचा शववाह झाला. त्या भरपरू शशकत असल्यामळंु त्या 

आपल्या आवडीचा जोडीदार शनवडतात. तसं शनवडणं फारच चांगली गोष्ट 

आह.े परंत ूते त्या मलुींनी सहजपणे शनवडू नये. अशी मलंु शनवडत असतांना 

त्यांची परीक्षा घ्यावी. स्वयंवरात घेतली जात होती तशी. त्यानसुारच तो 

वीर परुुष जसा चांगल्या स्वभावाचा शनघायचा. तसाच आजचा 

राजकुमारही तशी परीक्षा घेतल्यास चांगला शनघ ूशकतो. ह े तेवढंच खरं 

आह.े बाकी आपलं आपलं भाग्य आह.े ज्याला आपण नशीब म्हणतो. ज े

नशीब आपल्याला पाहता येत नाही. 
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 महत्वाचं सांगायचं म्हणज ेप्रेमशववाह करा. तो करायला मनाई नाही. 

परंत ू तो शववाह करतांना परुुषांची आपल्या मनमजीनं अशी परीक्षा घ्या 

आशण तपासनू पाहा की तो शववाहयोग्य उमेदवार तमुच्या जीवनाच्या 

कसोटीत शकती योग्यतेचा ठरेल. मगच शववाह करा. नाहीतर आपल्या 

आईवडीलांच्याच मजीनं शववाह केलेला बरा. 

 भानमुती तरुण झाली होती. त्याचबरोबर सशुप्रयाही. तशी ती एकदा 

सशुप्रयाला म्हणाली, 

 "अगं, ह ेतारुण्याचं वय. या वयात एखादा राजकुमार यावा व आपल्या 

अंगाला हळूच स्पशव करुन जावा असं तलुा वाटत का?" 

 "होय, मलाही तसंच वाटंतंय. परंत ू राजकुमारी साहबेा, आमच्या 

नशशबात कसलं आलं असं सखू. आम्ही काही राजकुमारी नाही की तसा 

एखादा राजकुमार येईल व आम्हाला स्पशव करुन जाईल." 

 "म्हणजे? स्पशव करायलाही राजकुमारी व्हावं लागतं?" 

 "होय राजकुमारीजी. राजकुमारीच व्हावं लागतं. नाहीतर लोकं नाव 

बोटं ठेवतात. म्हणतात की अमकू मलुीनं असं केलं. तमकू मलुीनं असं केलं. 

आपण राजकुमारी आहात. आपलं खपनूही जाईल एखाद्या वेळी. परंतू 

आमचं तसं खपणार नाही. कारण आम्ही सामान्य माणसं." 
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 "ह,ं तझुंही म्हणणं बरोबरच तर." 

 "राजकुमारीजी एक प्रश्न शवचारु का?" 

 "प्रश्न! शवचार शवचार प्रश्न. परंत ूसशुप्रया कोणता प्रश्न शवचारतेय त?ू" 

 "आधी ऐकून तर घ्या राजकुमारीजी." 

 "शवचार. एक नाही हजार प्रश्न शवचार. ही भानमुती तयार आह ेतमुच्या 

सवव प्रश्नांची उत्तरे द्यायला. शवचार प्रश्न." 

 "राजकुमारीजी......." ती बोलायचं थांबताच भानमुती बोलली. 

 "सखे का थांबली? शवचार ना प्रश्न? कोणता प्रश्न आह ेतझु्या मनात 

तो?" 

 "अगं एखाद्या राजकुमारानंंं तमुच्या मनाची जागा घेतली की 

काय?" 

 "इश्यं. काय बोलतोस सशुप्रया. मी आशण तशी." 

 "क्षमा असावी राजकुमारीजी. परंत ू आपल्या चेहर् यावरुन खरंच 

असंच जाणवतेय." 

 "म्हणजे? माझा चेहरा तलुा वाचता येतोय तर......." 

 "होय. चेहरा वाचता येतो तमुचा आशण हहेी वाचता येतं की तो 

राजकुमार कोण?" 
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 "मग सांगच त ूसशुप्रया की तो राजकुमार कोण ते?" 

 "सांग.ू" 

 "होय, सांग. परंत ूएक अट आह.े" 

 "कोणती अट आह?े" 

 "मला तमुच्याबरोबर न्यावं लागेल. बोला न्याल काय?" 

 "नेईल नेईल. आता तर बोल सशुप्रया." 

 "नाही. अशी अट मंजरू होत नाही. त ूमाझ्या हाताला शचमटा घ ेआशण 

तझु्या हातालाही शचमटा घेव ूद.े म्हणजे त ूजर वचन मोडलंच तर हा शचमटा 

तलुा या वचनाची पदोपदी आठवण दईेल." 

 "बरं बरं, घेतेय शचमटा." 

 भानमुतीनं सशुप्रयाला शचमटा घेतला व शतलाही आपला शचमटा 

घ्यायला लावला. तशी ती म्हणाली, 

 "सशुप्रया आतातरी सांग की तो राजकुमार कोणता की जो माझ्या मनात 

भरला." 

 भानमुतीचा तो प्रश्न. तशी सशुप्रया सांग ूलागली. 

 "तो राजशबंडा. ज्याच्या हातात धनषु्ट्यबाण अगदी शोभनू शदसतो. जो 

बाणेदार शदसतो. ज्याला चार भाऊ आहते. ज्याचा एकच भाऊ महापराक्रमी 
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असनू त्याला हजार हत्तीची ताकत आह े आशण ज्याला सववश्रेष्ठ म्हणनू 

जगात ओळखलं जातं." 

 "म्हणजे? मी नाही समजल ेगं सशुप्रया. जरा खलुवनू सांगशील." 

 "होय राजकुमारी साहबेा. तमु्ही शकती भोळ्या आहात. मला नाही 

वाटत की तमु्ही आपल्या पतीला आपल्या ताब्यात घ्याल. मला नाही 

वाटत की तमुचा पती तमुच्या मनानं चालेल." 

 "अगं, पण तो आह ेतरी कोण? लवकर सांग ना. अशी उतावीळ का 

करतेय. सांग लवकर. लवकर सांग." 

 "तो राजकुमार दसुरा शतसरा कोणीही नसनू हशस्तनापरूचा यवुराज 

अजूवन आह.े होय ना." 

 अजूवन........अजूवनचे नाव ऐकताच भानमुती लाजली. तशी ती 

म्हणाली, 

 "इश्यं. परंत ू सशुप्रया. त ू ह े कसं ओळखलंस. होय, त ू ओळखलं ते 

अगदी बरोबर आह.े परंत ू मला तर या गोष्टीच ं आश्चयव वाटत े की त ू ह े

ओळखलं कसं?" 

 "मी ओळखलं ना की तमुच्या मनात कोण आह ेते. परंत ूएक शवचारु 

राजकुमारीजी. आपल्याला अजूवन खरंच आवडतो का?" 
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 "होय. अगदी शंभर टक्के मला अजूवन आवडतो." 

 "का? असं काय आह ेत्यांच्यात?" 

 "ते दखेणे आहते. शशवाय जगातील सववशे्रष्ठ धनधुवर आहते. त्यांच्या 

जोडीचा या जगात दसुरा धनधुावरी कोणीच नाही." 

 "कोणीच नाही! असं कसं बोलता राजकुमारीजी. अहो, या जगात 

दसुरा शनपणू धनधुावरी कणव दखेील आह.े माशहती आह े राजकुमारीजी, 

ज्यावेळी गरुु द्रोणाचायवनं सवव राजकुमारांची पररक्षा घेतली. तेव्हा 

अजूवनापेक्षा कणवच श्रेष्ठ ठरला होता आशण आपण म्हणताय की अजूवन श्रेष्ठ." 

 "अगं, ते सगळं जाव ू द.े मला अजूवन आवडतो ना. मग बाकीच्या 

गोष्टीची का लेनदने आह ेतलुा. अन ्तलुा काय करायचं आह ेत्याच.ं प्रश्न 

माझा आह.े मला आवडतो ना. मग तर झालं." 

 भानमुतीनं सशुप्रयाला म्हटलं. तशी सशुप्रया गप्प झाली. शतला थोडासा 

भानमुतीचा राग आला. परंत ूराग मनावर आशण चेहर् यावर शदस ून दतेा ती 

म्हणाली, 

 "राजकुमारीजी, आपण जावयूा का घरी. बराच वेळ झालाय." 

 सशुप्रयानं तसं म्हणताच भानमुती भानावर आली. शतनं भानावर येताच 

इकडंशतकडं पाशहलं. तसा आजबुाजलुा अंधार पडलेला होता. तशा त्या 
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उठल्या व आपल्या राजमहालाचा रस्ता चाल ूलागल्या. थोड्याच वेळात 

राजमहाल आला.  

 

************************ 

 

 ती रात्ीची वेळ होती. बाहरे चंद्राचा शीतल प्रकाश पडलेला होता. 

तसा अंधारच होता. परंत ू जास्त अंधार नव्हता. तशी पौशणवमा नसल्यानं 

काळोख शदसत नव्हता. जेवन खावण झालं होतं आशण भानमुती 

अंथरुणावर पहूडली होती. तसा शतला शवचारही येत होता.  

 भानमुती अंथरुणावर पहूडली. तसा शतला शवचार आला की माझ्या 

मनातील अजूवन सशुप्रयानं ओळखला कसा? का? अजूवन शतच्या स्वप्नात 

आला की काय? परंत ू जाव ू द.े अजूवन छान आह े शदसायला. मधयम 

बांधयाचा आह.े शशवाय त्याला पणूव धनशुववद्या अवगत आहते. तो आपलंच 

नाही तर आपल्या पत्नीचंही शत्ूंकडून रक्षण करु शकतो. त्यानं शकत्येक 

राक्षसांना ठार केलेले आह.े एवढंच नाही तर त्याला शक्रष्ट्ण वळेोवेळी मदत 

करीत असनू शक्रष्ट्णाचा तो सोबतीच आह.े असा पती जर लाभला तर 
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जीवनाचं भाग्यच बदलणार असं मला वाटत.े ह ेजीवन जण ूत्याच्याचसाठी 

शनमावण झालं की काय? 

 भानमुतीचा तो शवचार. तसं शतला वाटायला लागलं की तो 

अजूवन.......तो अजूवन कसा शमळणार. ती त्याबाबत शवचार करु लागली. तसं 

क्षणात शतला सशुप्रयाची आठवण आली. सशुप्रया......जी माझ्या मनातील 

यवुराज ओळख ूशकते. तीच माझ्या मनातील हा राजकुमार कसा शमळवता 

येईल तेही सांगेलच. 

 भानमुतीनं तसा शवचार केला. शतला शवचार करता करता झोपही येत 

नव्हती. शतच्या मनात आता अजूवनाचं स्फुलीग फुटलं होतं आशण त्यावर 

उपाय म्हणनू शतनं सशुप्रयाची मदत घेण्याचा शवचार शतनं केला होता. त्यामळंु 

आता रात् केव्हा केव्हा जाते व शदवस केव्हा केव्हा शनघतो असं होवनू गेलं 

होतं. ती सारखी कुश बदलवीत होती. अशातच पहाट झाली व शतला झोप 

केव्हा लागली ते कळलंच नाही. 

 सकाळ झाली होती. तसे सकाळच ेनऊ वाजल ेहोत.े राजमहालातील 

सववजण उठल.े परंत ूभानमुती काही उठली नव्हती. तशी ती आईवडीलांची 

लाडाची मलुगी असल्यानं शतला कोणी उठवलंही नव्हतं. 
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 सकाळच ेनऊ वाजल ेहोते. परंत ूसयुव अजनू राजमहालात पोहोचला 

नव्हता. तशी ती उठली. तसं शतला कळलं की शतला उठायला बराच वेळ 

झाला. तशी शतला सशुप्रयाची आठवण झाली. त्याचबरोबर ते रात्ीच ेशवचार 

आठवले. आपल्याला सशुप्रयाला शवचारायचंय की हा माझ्या मनातील 

अजूवन मला कसा शमळवता येणार. ती अंथरुणातनू उठली व अंथरुणाच्या 

बाहरे झाली. शतनं लवकरच प्रातुःशवधी आटोपवला व ती लवकरच 

सशुप्रयाला भेटायला शनघाली. लवकरच ती सशुप्रयाच्या घरी पोहोचली. 

 सशुप्रया.....शतची जीवलग मैत्ीण. ती गरीब होती. परंत ूती जीवापाड 

प्रेम करीत होती भानमुतीवर आशण भानमुतीही सशुप्रयाला चाहतच होती. 

दोघींची मैत्ी अगदी घट्ट होती. 

 भानमुती जेव्हा सशुप्रयाच्या घरी पोहोचली. तेव्हा शतनं शतला शवचारलं. 

तशी सशुप्रयाला घरातच पाहून ती आनंदीत झाली. तशी सशुप्रया म्हणाली, 

 "का गं, आज सयुव कोणीकडून शनघालाय?" 

 "म्हणजे?" 

 "मी म्हटलं की आज एवढ्या लवकर कशी काय आली? काही काम 

वैगेरे आह ेका?" 

 "नाही गं. अशीच आली. मला तझुी आठवण आलीय ना." 
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 "हो का? आजपयंत तर येत नव्हती अशी आठवण. अन ्आजच कशी 

काय? ह ंआठवलं. काल मी त्या अजूवनाबद्दल बोलली होती. म्हणनू आली 

की काय गोष्टी करायला." 

 "इश्यं. त ूना." 

 काही वेळ असाच गेला. दोघीही अगदी गप्प होत्या. तशी सशुप्रया 

म्हणाली, 

 "का गं, तलूा त्या अजुवनापेक्षा तो दयुोधन का नाही आवडत? तोही तर 

शरू आह.े तोही तर सववशे्रष्ठ गदाधारी आह.े शशवाय हस्तीनापरूच्या 

राजघराण्याचा होणारा वारस आह ेतो." 

 "हट् गं. कोणाचं नाव काढलं. तो अजूवनाची बरोबरी तरी करु शकतो 

का? तो तर त्याच्या उजव्या हाताच्या अंगठ्याचीही बरोबरी करु शकत 

नाही. तो कसला शरूवीर? अन ्कसला गदाधारी? माहीत आह ेतलुा. त्याचा 

जेव्हा जन्म झाला होता. तेव्हा त्याचं ओरडणं एका गदवभासारखं होतं. तेव्हा 

राजज्योशतषानं म्हटलं होतं की याचा त्याग करा. नाहीतर हा कुलनाशक 

ठरेल. कदाशचत ती भशवष्ट्यवाणी खरी होत ेकी काय?" 
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 "ह ंत ूना. अगं, असं म्हण ूनकोस. नशीब काही कुणाला सांगनू येत 

नाही. ह,ं एक सांग.ू ज्या गोष्टीला त ूनकार दतेेस ना. कदाचीत तीच गोष्ट 

तझु्या नशशबात घडली तर........" 

 "म्हणजे?" 

 "अगं, तलुा पती म्हणनू तो दयुोधनच शमळाला तर......." 

 "छे! तसला पती. मला नाही सहन होणार. ती कल्पनाही मी कदाशपही 

सहन करु शकत नाही. कसला शवशचत् माणसू आह ेतो. ह,ं एक सांग की 

मला." 

 "काय सांग?ू" 

 "एक सांग. त्या अजुवनाला कसं शमळवता येईल ते सांग." 

 "ते सांग.ू ते अगदी सोपं आह.े" 

 "सोपं........सोपं म्हणज?े" 

 "अगं, शववाहासाठी स्वयंवर आयोजीत करायचं. स्वयंवरात येईलच 

तो. तेव्हा त्याच्याच गळ्यात वरमाला घालायचीय म्हणजे झालं. त्याला 

वरमाला घालताच तो तझुा पती ठरेल." 

 "आशण त्यात इतर राजपरुुषानं स्वयंवराची पररक्षा पास केली 

तर........." 
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 "स्वयंवराची पररक्षा ठेवायचीच कशाला? अगं रांगेत उभे करायच े

यवुराजांना. मग राजज्योशतषी ओळख करुन दतेात यवुराजांची. तेव्हा 

परीचय करून दतेाच वरमाला घालायची. म्हणज ेज्याला आपण मनोमन 

पती मानले तो आपला." 

 "अन ्तो आलाच नाही तर........." 

 "तर ते तझुं नशीबच. परंत ूतो येईल. नक्कीच येईल तझु्या स्वयंवराला. 

तो अजूवन आह.े शब्द पाळतो. दगा दते नाही कुणाला. फक्त शनरोप तेवढा 

पाठवायचा म्हणजे झालं." 

 अजूवनवर भानमुतीचं असलेलं प्रेम. ते प्रेम शदवसेंशदवस वाढत चाललं 

होतं. अजूवनाला शतनं कधीच पाशहलं नव्हतं. परंत ू राज्यात त्याच्या 

पराक्रमाच्या चचाव कानावर येत असत. त्या चचाव ऐकतांना बरं वाटत होतं 

शतला. आपल्याला पती म्हणनू ती नेहमी प्राथवना करीत असे शवधात्याजवळ.  

 ती सशुप्रयाशी बोलायची कधीकधी. चचावही करायची. 

अजुवनाबद्दलच्या. परंत ूसाक्षात अजूवन शमळत नव्हता. कारण ती उपवर जरी 

झाली असली तरी अजनू शतचं स्वयंवर योजन बाकी होतं. त्याच क्षणाची 

ती प्रशतक्षा करीत होती. 
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 शदवसामागनू शदवस जात होत.े तसं भानमुशतचं अजुवनावरचं प्रेम वाढत 

चाललं होतं. त्याच्याशी आपण शववाह केव्हा करतो आशण केव्हा नाही 

असं शतला होवनू गेलं होतं. 

 ती शदवसभर शवचार करायची अजुवनाचा. तसा अजूवन शतच्या 

स्वप्नातही येत होता. तो स्वप्नात आल्यानंतर हळूच स्पशव करुन जायचा. 

तेव्हा शतला फारच छान वाटायचं आशण वाटायचं की हा अजूवन आपल्याला 

केव्हा केव्हा शमळतोय. 

 भानमुती उपवर झाली होती. तसा शतच्या शववाहाचा प्रश्न शतच्या 

वडीलांना सताव ूलागला. त्यामळंू की काय, त्यांनी शतचं स्वयंवर ठेवलं. 

 भानमुतीचं ते स्वयंवर. गावोगावी चचाव गेली होती. तशी चचाव दयुोधन 

व कणावच्याही कानावर आली. तशी अजूवनाच्याही कानावर. भानमुशतला 

वाटत होतं की अजूवन स्वयंवराला येईल व आपण त्याला पाहताच त्याच्या 

गळ्यात वरमाला टाकू. परंत ूते शतचं स्वप्न होतं. तसा स्वयंवराचा शदवस 

उजळला.  

 तो स्वयंवराचा शदवस उजळला. तस ेशतच्या स्वयंवराला गावोगावची 

राज े मंडळी हजर झाली होती. काही वयोवदृ्ध राजे होत ेतर काही अनेक 

पत्नीवाल.े तसा दयुोधन आपला परम शमत् कणावसोबत हजर झाला होता.  



वासना   अंकुश शशंगाडे 

 

 

 

32 
 

 भानमुशतनं अजुवनाला पाशहलं प्रत्यक्ष नव्हतं. फक्त त्याचेबाबत ऐकलं 

होतं. मात् सशुप्रयानं सांगीतलं होतं की अजूवनही शतच्या स्वयंवराला येईल.  

 कणव दयुोधनासोबत भानमुशतच्या स्वयंवराला आला होता. अजनूपयंत 

राजज्योशतषानं राजकुमारांची ओळख करुन शदली नव्हती. त्यातच शतच ं

लक्ष कणाववर गेलं व शतला वाटलं की हाच अजूवन असावा. ती त्याला पाहू 

लागली. अचानक त्याचेवरच प्रेम शनमावण झालं. परंत ूह ेप्रेम जास्त वेळ 

शटकलं नाही. राजज्योशतषानं त्याचा परीचय करून दतेाच भानमुतीचा 

भ्रमशनराश झाला व शतचं मन शवचलीत झालं. 

 राजज्योशतषी एकाएकाची ओळख करून दते होता. सवांची ओळख 

झाली होती. आता स्वयंवराचे उमदेवार संपले होत.े कोणीही शशल्लक 

नव्हते. अजूवन काही आला नव्हता स्वयंवरात. ज्याला शतनं मनोमन वरले 

होत.े काय करावं. तसा भानमुतीला शवचार आला. कोणाच्या ना कोणाच्या 

गळ्यात वरमाला घालायचीच. परंत ूशरूवीर हवा. कोण आह ेयामधय ेअसा. 

कणव......... 

 कणव........कणावबद्दलही भानमुशतनं बरंच ऐकलं होतं. त्याच्या दानाच्या 

व शरूतेच्या गोष्टी प्रशसद्ध होत्या. परंत ूतो सतूपतु् होता. कशी काय त्याला 

वरमाला घालायची. एका राजकन्येनं त्याला वरमाला घालायची. शवचार 
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बरोबर वाटत नव्हता. परंत ूआता उपाय काय? अजूवन तर आला नाही आशण 

आपल्याला तर शरूवीर हवा. तसा तो सतूपतु् असला तरी अंग दशेाचा राजा 

आह ेतो. काय करावं? तो प्रश्न. शेवटी शतनं शवचार केला. तसा समाज काय 

म्हणेल. याचाही शवचार होताच शतच्या मनात. शेवटी शतनं मन पक्कं केलं. 

अजूवन जरी आज उपस्थीत नसेल तरी चालेल. आज आपण कणावच्याच 

गळ्यात वरमाला घालायची. शनदान कणावच्या रुपानं मला शरूवीर पती तर 

शमळेल. शवचारांचाच अवकाश शतनं वरमाला हातात घेतली व ती कणावच्या 

शदशेनं चाल ूलागली. 

 कणव दयुोधनाच्या व दुुःशासनाच्या रांगेत उभा होता. तशी रांग सरुु 

झाली. राजभाट वणवन करु लागला एकेका राजांचा व भानमुती एकेक राज े

सोडत सरकू लागली पढेु. 

 संस्कार..... भानमुशतला शतच्या वडीलांनी चांगले संस्कार शदल ेहोत.े 

त्यानसुार ती वागत होती. आज ती ते सारे करीत होती. अदबीनं वागत होती. 

 ती स्वयंवराच्या पात् यवुराजांची रांग. त्या रांगेत दयुोधनही होता. तो 

काही भानमुशतला आवडत नव्हताच. तशी भानमुती एकेक उमेदवार सोडत 

चालली होती. तसा दयुोधनाचा क्रमांक आला.  
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 भानमुशतनं एक कटाक्ष दयुोधनाकडे टाकला. तशी भानमुशतची नजर 

दयुोधनाच्या नजरेस शमळाली. त्याचबरोबर त्याचीही नजर शतच्या नजरेस 

शमळाली. परंत ू नजरेचं एकमत झालं नाही. कारण शतनं आज कणावच्या 

गळ्यात वरमाला घालायचं ठरवलं होतं. तशी ती हळूच दयुोधनाजवळून 

पढेु सरकली दयुोधनाच्या गळ्यात वरमाला न घालता. 

 दयुोधन पाहात होता. दयुोधन पाहात होता की भानमुतीनं त्याला 

वरमाला न घालता ती पढेु सरकत आह.े तसं त्याला वाईट वाटलं. त्याला 

वाटलं की भानमुती ही आपल्याला शमळायला हवी. तशी ती सुंदर 

असल्यानं दयुोधनाच्या नजरेत भरली होती.  

 भानमुती वरमाला घेवनू पढेु सरकल्याचं पाहताच दयुोधनाला वाटलं 

की आता भानमुती आपली नाही. आपल्याला ती वरमाला घाल ूशकणार 

नाही. आपली पत्नीही होव ूशकणार नाही. ही पढेु सरकून दसुर् या कोणाच्या 

तरी गळ्यात वरमाला घालणार व त्याची पट्टराणी होणार आशण आपली 

इच्छा इच्छाच राहणार. अधरूी इच्छा.....तसा तो तीव्र वेगानं शवचार करु 

लागला. 

 शवचारांती त्याला त्याचे शपतामहाची कहाणी आठवली. त्याचे 

शपतामहा, शपतामहा शभष्ट्म यांनी पराक्रम दाखवनू जबरदस्तीनं अंबा, 
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अंशबका आशण अंबाशलकाला शमळवल े होत.े तसा शवचार आला 

दयुोधनाच्या मनात. मग काय, ताबडतोब ती दसुर् याच्या गळ्यात वरमाला 

घालणार. तोच दयुोधनानं शतच्या हातातील वरमाला जबरदस्तीनं शहसकली 

व आपल्या गळ्यात घालनू घेवनू शतला आपल्या बाहूबलांनी अलगद 

उचलनू घेतल.े तस ेते कृत्य बाकीचे राज ेपाहात होत.े 

 भानमुतीचं झालेलं हरण. त्यातच बाकीच्या अन्य राजांनी 

दयुोधनाशवरोधात उपसलेल्या तलवारी....... त्याचबरोबर शस्र पाहून 

दयुोधन त्या राजांना म्हणाला, 

 "आपल्यात शहमंत असेल तर या माझ्या शमत्ाला, कणावला हारवनू 

दाखवा. म्हणजे मला तमुच्यातील परुुषाथव कळेल. मगच माझ्याकडे या." 

 दयुोधनानं म्हटलेल े ते बोल. ते ऐकून संतप्त झालेले ते राज.े आता 

कणावशी यदु्ध करीत होते. परंत ूकणव काही कच्च्या गरुुचा शशष्ट्य नव्हता. 

त्यानं सवव राजांना चटुकीसरशी हारवलं. परंत ू भानमुती अत्यंत क्रोधीत 

झाली. शतचा क्रोध मावेना. तशी ती म्हणाली, 

 "ह ेकाय दयुोधना. त ूमला शरूवीर वाटत नाहीस आशण ह ेपतीधमव 

नाही. पतीधमावसाठी स्रीइच्छेचाही प्रश्न असतो. माझी इच्छा तलुा पती 

म्हणनू शस्वकार करायची नाही." 
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 "परंत ूशप्रय,े मी तलुा शजंकलं आह ेत्याचं काय?" 

 "परंत ूह ेपतीधमावत बसत नाही त्याचं काय?" 

 "का बसत नाही पतीधमावत. एखाद ंउदाहरण दतेेस?" 

 "पतीधमावत बसण्यासाठी शस्रची इच्छा नसावी काय? तेव्हाच ती पत्नी 

बन ूशकेल की नाही. माझी तलुा पती मानण्याची इच्छाच नाही तर मी तलुा 

पती कशी मानेल?" 

 "अगं जबरदस्तीचा शववाह सांगतेस. त्या शक्रष्ट्णानं रुख्मीनी 

शमळवतांना भर दरबारातनू शतचं अपहरण केलं. तरीही शतनं त्याला पती 

म्हणनू शस्वकार केला. त्यावेळी तो पतीधमव होता का?" 

 "हो, कारण शतथं शतची इच्छा होती शक्रष्ट्णाला पती करण्याची. इथं 

माझी इच्छा नाही. मला सांगा एखाद ं असं उदाहरण की ज्यामधये असं 

बळजबरीनं शजंकल्यानंतर त्या शस्रयांनी त्या व्यक्तीच्या म्हणण्यानसुार शववाह 

केला. जर तमु्ही तसं प्रमाण द्याल. तरच मी तमुचा पती म्हणनू शस्वकार 

करेल. अन्यथा नाही. बोला, आह ेअसं एखाद ंउदाहरण? बोला, बोला, 

बोला, आह ेका असं एखाद ंउदाहरण?" 

 "आह.े असंही उदाहरण आह.े" 

 "मग सांगा ना. चपू कस ेबसलात?" 
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 "बरं ऐक तर......." असे म्हणत दयुोधन सांग ूलागला.  

 "ऐक माझ्याच कुटंूबात घडलेली अशी गोष्ट. माझे तातश्री शभष्ट्म 

शपतामहाचं कधी नाव ऐकलं आह ेका?" 

 "होय, ऐकलं आह.े बरेचदा ऐकलं आह.े" 

 "त्यांचीच ही गोष्ट आह,े ऐक." 

 असे म्हणत दयुोधन सांग ूलागला भानमुशतला. तशी भानमुशतही ती 

गोष्ट कान टवकारुन ऐकू लागली. 

 काशी नरेश........ त्यांना तीन मलुी होत्या. एकीचं नाव अंबा, दसुरीच ं

अंशबका आशण शतसरीचं अंबाशलका. राजा काशीनरेशनं तीनही मलुींचे 

स्वयंवर आयोजीत केले होत.े त्यावेळी माझे तातश्री शवना बोलावण्यानं 

गेले. त्यांनी आपल्या पराक्रमानं सवव स्वयंवरातील राजांना हारवलं व त्या 

शतघींना घेवनू ते हस्तीनापरूला आले. यावेळी अंशबका आशण अंबाशलकानं 

माझे तातश्री शवचीत्वीयवशी शववाह केला आशण तद्वतच त्यांचा पती म्हणनू 

शस्वकार केला. शप्रय भानमुती, हा जर आमच्या पवुवजांचा इशतहास आह.े तर 

आपण यात बदल करणारे कोण? मी तझुाच पती बनण्याच्या लायक असनू 

त ू माझी पत्नी आह.े तमुच्या स्वयंवर पद्धतीच्या कुलाचारानसुार मी 

कणावच्या सोबतीने सवव राजांना हारवलं आह ेव शनयमानसुार तचू माझी पत्नी 
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बनलेली आहसे. आता आढेवेढे नको. आता यात त ूबळजबरीचा शववाह 

समज की पसंतीचा. त ू माझी पत्नी झाली म्हणजे झाली आशण हाच 

राजशशष्टाचार आह.े" 

 "परंत ूयात माझ्या वडीलांचा झालेला अपमान?" 

 "त्यात काय, माझी त्यात काहीही चकू नाही. मी राजशशष्टाचारानसुार 

बरोबर केलेलं आह.े" 

 "ठीक आह.े हा जर राजशशष्टाचार आह.े तर त्याचे पररणाम तमु्हाला 

तमुच्याही आयषु्ट्यात भोगावेच लागतील. त्या पररणामापासनू कोणाचीही 

सटुका होव ूशकत नाही." 

 "ठीक आह.े पाहून घेव.ू उद्याच्या भशवतव्यासाठी आजच ं वतवमान 

खराब कशाला करतेय. चल आता हस्तीनापरूला."  

 असे म्हणत दयुोधनानं भानमुशतला हस्तीनापरूला आणलं आशण 

आपली पत्नी बनवनू तो अशतशय सखुमय राहू लागला. यावेळी त्यानं 

भानमुशतच्या शवनंतीवरून शतची सखी सशुप्रयालाही आणलं होतं. 

 दयुोधनाच्या हस्तीनापरूला भानमुती आली होती. ती दयुोधनासोबत 

राहात होती. तसं शतनं त्याचा पती म्हणनूही शस्वकार केला होता.  
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 भानमुशतला शक्रष्ट्ण आवडत होता. ती त्याची भक्तच होती. कधीकधी 

याच शक्रष्ट्णभक्तीवरुन भानमुशतशी वादही होत असत. कारण दयुोधन 

शक्रष्ट्णाचा राग करीत असे. तसा त्याला बलराम आवडत अस.े 

 शक्रष्ट्णाचा राग होता त्याला. त्याचं कारणंही तसंच होतं. ते कारण 

म्हणजे त्याला वाटत होतं की शक्रष्ट्ण पांडवांच्या बाजनंू बोलतोय. 

 शक्रष्ट्ण हा धमावकडून बोलत होता. त्याला धमव आवडत होता. दयुोधन 

अधमावकडून होता.  

 शकतीतरी वेळा भानमुशतनं आपल्या पतीला म्हणजे दयुोधनाला 

समजवलं होतं. परंत ूदयुोधन काहीएक ऐकत नव्हता. तशी ती त्याबद्दल 

सशुप्रयाशी बोलायची.  

 "सशुप्रया अगं मी फसली गं." 

 "कशी काय?" 

 "अगं तलुा तर माहीत आह ेकी मला अजूवन आवडत होता. परंत ूमाझ ं

भाग्यच तसं की मला अजूवन शमळालाच नाही. अजूवन आलाच नव्हता त्या 

स्वयंवराच्या शदवशी. नाहीतर अजूवनानं या दयुोधनाशी सामना केला असता 

आशण त्या अजुवनाला दयुोधन आशण कणावनही हारव ूशकलं नसतं. मला 

अशाररतीनं अजूवन शमळाला असता व अजूवनाशी शववाह करता आला 



वासना   अंकुश शशंगाडे 

 

 

 

40 
 

असता मला. पण आता काय करु? ती वेळ शनघनू गेलेली आह.े मला 

दयुोधन कदाशपही आवडत नाही. परंत ूआता मी तरी काय करणार. मला 

आता तो आवडूनच घ्यावा लागेल." 

 "अगं भानमुती, आता त ूशजव्हवेर ताबा ठेव. कारण आता तझूं रक्षण 

तझुी शजव्हाच करु शकेल. कारण ही शजव्हा जर तझुी बदलली तर तलुाच 

तझु्या पशतरायांकडून त्ास होईल. तसं पाहता मी तलुा याबद्दल आधीच 

सांगीतलं होतं की त ूभानमुती असे स्वप्न पाहू नकोस. कदाचीत तलुा तो 

अजूवन शमळणार नाही. एखादा नवीनच राजकुमार तझु्या आयषु्ट्यात येईल. 

तसा त ूत्या गोष्टीचा शस्वकार कर. परंत ूत ूते ऐकायला तयार नव्हती. मग मी 

तरी काय बोलणार. आता घडलं नं तसंच अगदी. आता तरी स्वप्नात राहू 

नकोस. आता तरी पतीधमव पाळ व दयुोधनाला नाईलाजानं का होईना, पती 

मान व त्याच्याशी आनंदानं संसार कर." 

 "अगं पण, यांनी माझ्या वडीलांचा अपमान केला तो. तो अपमान 

एवढ्या लवकर शवसरुन जाव ूकी काय?" 

 "शवसरावाच लागेल. कारण त ू शवसरली नाहीस की संसारात कलह 

राहणार. जो कलह बरा नाही." 

 "परंत ूयांना शक्रष्ट्णही आवडत नाही, त्याचं काय?" 
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 "भानमुती, आता शस्रला प्रथम स्थान नाही. दयु्यम स्थान आह.े पत्नीचं 

कोणीही ऐकत नाही. कारण पत्नी ही एक मशहला असते. त ूमशहला आहसे 

ह ेतरी त ूलक्षात ठेव." 

 सशुप्रया बोलली होती. अगदी बरोबर बोलली होती. कारण त्यावेळेस 

मशहलांना प्रथम स्थान शदलं जात नव्हतं. 

 

******************************* 

 

 मशहलांना आज दयु्यम स्थान असलेलं शदसत आह.े शनरशनराळी 

व्रतवैकल्य ेआजही शस्रयांना जेवढी करावी लागतात. तेवढी परुुषांना करावी 

लागत नाही. साधं वडसाशवत्ीचं वडपजून असो वा करवाचोथच े व्रत, 

परुूषांना कधीही वडाला धागा बांधावा लागत नाही. तसेच शस्रयांसाठी वा 

त्यांचं आयषु्ट्य वाढावं म्हणनू परुुषांना नसतं. परंत ूशस्रयांना ह ेव्रत तर करावं 

लागतं. परुुषांच ंआयषु्ट्य वाढावं म्हणनू. तसेच शस्रया राजकारण, शशक्षण, 

अवकाश या के्षत्ात पढेु गेल्या असल्या तरी त्यातही दयु्यम स्थानच शदसतं. 

खरं तर शस्रयांचीही प्रगती व्हावी. दयु्यम स्थान शदस ूनये. 
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 मशहलांना पवुीही दयु्यम स्थान होतं. आजही दयु्यम स्थान आह.े काल 

या दयु्यम स्थानानसुार सीता, उमीला, मांडवी, श्रतृशकती या मशहलांनी 

परुुषांचा अत्याचार सहन केला. ह ेत्तेायगुात घडलं तर द्वापरयगुात द्रोपदी, 

कंुती, गांधारी इत्यादी शस्रयांनी अत्याचार सहन केला. आजही असा 

अत्याचार मशहलांवर होत आह.े कारण आजही मशहलांना असलेलं दयु्यम 

स्थान. 

 ज्यावेळी दशे स्वतंत्र्य झाला. त्यानंतर या दशेात संशवधान बनलं व 

संशवधानानसुार मशहलांनाही समान स्थान शमळालं. त्यानसुार मशहला आज 

शशक्षण, राजकारण, अवकाश या सववच के्षत्ात आघाडीवर गेल्या आहते. 

आज मशहला कल्पना चावला व कैसर शवल्यमच्या रुपात अंतराळात गेली 

आह.े परंत ूयाचा अथव असा नाही की मशहलांना सवव के्षत्ात समान संधी 

आह.े 

 मशहला आपल्या कुटंूबाची आथीक पररशस्थती पाहून कामाला जात 

असतात. कामाच्या शठकाणी परुुषांची भरुटी नजर त्यांच्यावर पडत असते. 

अपवाद याला काही मशहलाही आहते. त्या मशहला संशवधानाचा वापर 

करुन आपल्या बॉसवरही आरोप लावनू त्यांना ब्लॅकमेल करतात व 

कामाचा स्वतुःवरील ताण कमी करुन घेतात. 
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 काही काही घरीही पत्नी म्हणनू येणार् या मशहलांना दयु्यम स्थान 

जाणवतं. मशहलांनी डोक्यावर पदर घ्यावा. शतनं कपाळावर कंुकू लावावा. 

शतनं खाली मान टाकून राहावं. शतनं असं वागावं तसं वागावं. अशा 

नानावीध गोष्टी. ह्या गोष्टी ज्या घडतात. त्या गोष्टीही शस्रयांचं दयु्यमच स्थान 

दाखवतात. आज शस्रया अवकाशात गेल्या, राजकारणात मोठमोठ्या 

पदावर गेल्या तरी स्वतुःचे शनणवय स्वतुः घेव ूशकत नाही. राजकारणाचा 

शवचार केल्यास त्यांचे परुुषच कोणतेही राजकारणातील शनणवय घेतांना 

शदसतात. तसेच शशक्षीका म्हणनू नोकरीला लागतात, तेव्हाही शाळेत काही 

काही शनणवय स्वतुःच्या मतानं घेतांना शदसत नाही. आपल्या पतीच्या मतानं 

घेतात. आजची स्री स्वतंत्र्य असली तरी बालपणात आपल्या मायबापाच्या 

दबावात असतात आशण पतीच्या घरी पतीच्या दबावात. जेव्हा पती मरण 

पावतात, तेव्हा त्या मलुांवर अवलंबनू असतात. याला स्रीचं स्वातंत्र्य 

म्हणता येत ेका?  

 पवुीच्याही काळी तेच झालं. उमीलाचं मन तोडून लक्ष्मण वनवासात 

गेला, तेव्हा उमीलाला दयु्यमच समजलं गेलं. द्वापर यगुात भानमुशतचा 

शतच्या इच्छेनसुार शववाह झाला नाही. हहेी दयु्यमच स्थान होतं. 

 महत्वाचं म्हणजे संसाररथाची जी दोन चाकं असतात. त्यामधय ेस्री ही 

संसाररथाचं एक चाक आह ेव परुुष दसुरं. जर एक चाक कमजोर असलं 
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शकंवा तटुकं असलं तर तो रथ चालचू शकत नाही. तसंच शस्रयांचे आह.े 

शवशेष सांगायचं म्हणज े शस्रयांनाही प्रथम स्थान द्यावं. त्यांनाही जीवन 

जगण्याचा अशधकार आह.े त्यांनाही संशवधानानं जे समान स्थान शदलं आह.े 

ते द्यावं. जेणेकरुन त्यांनाही समाधानानं व सन्मानानं जगता येईल व स्वतुःचा 

शवकास करता येईल. ह ेतेवढंच खरं आह.े 

 भानमुती रागाचा घास शगळून राहात होती. शतला मन मारुन राहावं 

लागत होतं दयुोधनाकडे. कधी काळी ती मन रमशवण्यासाठी आपली मैत्ीण 

सशुप्रयासोबत बोलनू घेत होती आशण सशुप्रयाही शतच्याशी चांगला संवाद 

करुन शतला आनंद दते असे. परंत ू भानमुतीला शल्य वाटतच होतं की 

सशुप्रया आपल्याला केव्हापयंत मदत करेल. शतचा शववाह झाल्यावर ती 

आपल्या पतीकडं जाईल. संसारात रमेल व मला माझा संसार रूक्ष वाटू 

लागेल. 

 भानमुती संसारात तर रमली होती. परंत ू शतला नेहमी नेहमी शतला 

दयुोधनानं बळजबरीनं पळवनू आणल्याचं शल्य टोचत होतं. त्यातच शतच्या 

वाडवडीलांचा झालेला अपमान टोचत होता. त्यावर काय करावं हहेी सचुत 

नव्हतं. तशी सशुप्रयाही शववाह करुन दरू जाण्याची शचन्ह ेशदसत होती. सशुप्रया 

आपल्याजवळच राहावी. आपल्या आसपास राहावी असं शतला वाटत 

होतं. शतनं सशुप्रयाला मैत्ीण म्हणनू बोलायला व मन रमवायला सशुप्रयाला 
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आणलं होतं. परंत ू शतही उपवर झाली होती आशण सुंदरही. तशी ती 

तारुण्यात अगदी सुंदरच शदसत होती. 

 सशुप्रया ही भानमुशतची जीवलग मैत्ी होती. परंत ू ती आपल्या 

संसारासाठी शतच्या जीवनाचा सत्यानाश करु पाहात नव्हती. शतलाही वाटत 

होत ेकी शतचा संसार बसावा व शतही कोणाशी शववाहबद्ध व्हावी. शवचार 

एवढाच होता की ती आपल्या अवतीभवती राहावी. परंत ू शतचा 

शववाह........ती गोष्ट शतचं प्रारब्धच ठरवणार होतं. ती नाही. 

 सशुप्रया काही शदवस भानमुशतच्या राजमहालात राशहली. काही शदवस 

जाताच शतची कणावशी ओळखंही झाली. तसा कणव शतच्यावर प्रेम करु 

लागला. तशी शतही. बघता बघता ही गोष्ट भानमुशतला माशहत झाली व 

भानमुशतला वाटलं की जसं माझं जीवन उधवस्थ झालं. तसं सशुप्रयाचं होव ू

नये. हाच कटाक्ष पाळून भानमुशतनं शतला शतच्या घरी पाठवलं. 

 सशुप्रया आता एकटी होती. शतला आता करमत नव्हतं. त्यामळुच की 

काय, ती शचत्वत राजाची मलुगी असलेल्या आसावरीची दासी म्हणनू काम 

करु लागली. आता शतला त्या राजमहालात करमत होतं. शतचा शदवसही 

आनंदात जात होता. 
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************************ 

 

 कणावला द्रोपदी स्वयंवरातनू अपमानीत होवनू बाहरे पडावं लागलं. ते 

शल्य त्याचा पालनहार शपता अधीरथला सहन झाले नाही व त्यानं त्याच े

शववाहासाठी मलुगी शोधणे सरुु केले. तेव्हा त्यानं एखाद्या कन्येशवषयी सतू 

जातीचा असलेला व दयुोधनाचा जो रथ चालवत होता. त्या सारथयाला 

पकडलं. ज्याचं नाव सत्यसेन होतं. शवचारलं, 

 "माझ्या मलुाचा कणावचा शववाह करायचा आह.े एखादी कन्या आह े

का शववाहयोग्य?" 

 अधीरथ कणावचा पालनहार बाप होता. त्यानं तसं शवचारताच सत्यसेन 

म्हणाला, 

 "जास्त शोध घ्यायची गरज नाही. माझी बहीण आह ेवषृाली. ती सुंदर 

आह.े आपल्या कणावला ती नक्कीच पसंत पडेल." 

 सत्यसेननं माशहती सांगताच अधीरथानं त्याची बहीण वषृाली कणावला 

दाखवली. तशी ती कणावला पसंत पडताच अधीरथानं त्यांचा शववाह अगदी 

धमुधडाक्यात साजरा केला. 
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 कणावनं आपला शववाह वषृालीशी केला होता. तसा तो संसारात 

रमलाच होता की त्याची नजर सशुप्रयावर पडली. सशुप्रया जेव्हा भानमुशतच्या 

महालात होती. त्याचं प्रेम शतथंच वाढत गेलं होतं. परंत ू ती आता शतथं 

नव्हती. त्यानं वषृालीशी शववाह केला असला तरी त्याला शतची आठवण 

येत होती. 

 कणव दयुोधनाचा शमत् होता. तो दयुोधनाच्या महालात जात येत असे. 

त्यानंच दयुोधनाला भानमुती शजंकून शदली होती. त्यामळंू दयुोधनालाही 

भानमुशतशी शववाह करता आला.  

 एकदाची गोष्ट. कणव दयुोधनाच्या राजमहालात आला होता. तशी 

त्याची नजर भानमुशतची जीवलग मैत्ीण असलेल्या सशुप्रयावर पडली. शतनं 

तसं त्याचं मन शजंकून घेतलं होतं.  

 ती सशुप्रया......... कणावनं शतला पाहताच तो मोहीत झाला होता 

शतच्यावर. आज जेव्हा तो सशुप्रयाशी संसारात रमला होता. तेव्हा त्याला तो 

प्रसंग आठवत होता. त्याला पवुीचे प्रसंग आठवल ेकी अंगावर रोमांच उभे 

राहात. असाच एक प्रसंग आठवला त्याला. तो प्रसंग म्हणज े सशुप्रयानं 

त्याला केलेली मदत व त्यानं सशुप्रयाशी केलेला शववाह. 
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 आसावरी ही शचत्वत राजाची मलुगी होती. शतची ही सशुप्रया दासी. ही 

सशुप्रया जेव्हा आसावरीसोबत एकदा वनशवहाराला गेली असता शत्चू्या 

काही सैन्यान े आसावरीवर अचानक हल्ला केला. परंत ू ते प्रसंगावधान 

साधनू सशुप्रया पढंु झाली. तशी शतही शरूच होती. शतनं ते आक्रमण परतावनू 

लावण्याचा प्रयत्न केला. परंत ूती त्यात घायाळ झाली. तोच प्रसंग. तो प्रसंग 

तेथनू जात असलेल्या कणावनं पाशहला. त्याला ती आठवली. ही भानमुशतची 

मैत्ीण. आपण शहला भानमुशतच्या महालात पाशहलंय. तसा त्यानं शवचार 

केला की आपण शहला मदत केललेी बरी. त्यानं शतला मदत केली व शत् ू

सैन्याला आपल्या बाणानं ठार केलं व ते आक्रमण परतावनू लावलं. परंत ू

त्यात अंगराज कणव सदु्धा जखमी झाला.  

 सशुप्रयानं ते पाशहलं. तसं शतनं कणावला रथात बसवलं व शतनं राजकुमारी 

आसावरीला शतच्या राजमहालात सोडून त्या कणावला शतनं आपल्या घरी 

आणलं. त्यातच त्याच्या जखमांवर शतनं वैद्याकरवी उपचारही केला होता. 

जेव्हा सकाळ झाली आशण कणावनं आपले डोळे उघडले, तेव्हा त्यानं पाशहलं 

की तो सशुप्रयाच्या घरी आह ेआशण त्याच्या जखमांवर सशुप्रया औषधोपचार 

करीत आह.े  

 थोड्याच वेळाचा अवकाश. राज्यातनू एक दतू आला. म्हटलं की 

महाराज शचत्वतानं कणावला राजमहालात बोलावलंय. ज्यावेळी कणव 
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राजमहालात पोहोचला. तेव्हा राजकुमारी आसावरीनं कणावचं स्वागत केलं. 

त्यातच ती कणाववर प्रेम करायला लागली. तशी ही गोष्ट शतनं आपली दासी 

असलेल्या सशुप्रयालाही सांगीतली. परंत ूसशुप्रयाही कणाववर प्रमे करु लागली 

होती. ती त्याला आधीपासनूच ओळखत होती. शतला ते ऐकताच बरं वाटत 

नव्हतं. परंत ूती काय करणार. शेवटी ती आसावरीची एक दासीच होती.  

 कणावचं स्वास्थ ठीक झालं होतं. कारण सशुप्रयानं शदवसरात् त्याची सेवा 

केली होती. तसा तो पणुवपणे सधुारताच राजा शचत्वताची भेट घेण्यासाठी 

गेला. तसा राजा म्हणाला, 

 "ह ेपांथस्था, त ूमाझ्या मलुींच्या प्राणाचं रक्षण केलं. बोल तलुा काय 

मागायचं आह ेते मांग." 

 कणावनं ते ऐकलं. तसा तो म्हणाला, 

 "ह ेराजन, द्यायचं असले तर आपली मलुगी आसावरी मला द्या." 

 कणावचे ते बोल. राजा शचत्वताला भयंकर राग आला त्या कणावचा. 

रागाच्या भरात तो म्हणाला, 

 "ह ेपांथस्था, आताच्या आता इथनू चालता हो. मला आता तझु्या 

तोंडून एकही शब्द ऐकायचा नाही. कारण त ूसतूपतू् आहसे." 
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 सतूपतू्ाचा लागलेला कणाववरील कलंक. त्याला राजघराण्यातील 

मलुगी मागण्यापासनू अडवीत होता. तसा तो ते ऐकताच अत्यंत क्रोधीत 

होवनू बाहरे आला.  

 कणावनं तसं म्हणताच व तो बाहरे पडताच तो काही शवपरीत करेल असे 

भय बाळगनू राजा शचत्वतानं आसावरीचं स्वयंवर घोषीत केलं. त्यात 

कणावनंही भाग घेतला होताच. त्यातच सवव राजांनी म्हटलं की आम्ही 

शववाहात भाग घेणार नाही. कारण यात सतूपतू् आह.े त्यावर कणावनं सवांना 

आव्हान केलं की माझ्याशी लढा. माझा पराजय होताच मी हा राजमहाल 

सोडून शनघनू जाईल. 

 कणावनं तसं आव्हान दतेाच राजमहालातील यवुराजांनी त्याच ंआव्हान 

शस्वकारलं. तस ेते कणावशी लढू लागले. परंत ूकणव होता तो. जो अजुवनालाही 

भारी होता. त्याच्या शक्तीपढंु त्या यवुराजांचं काहीच चाललं नाही. त्यांचा 

पराभव झाला व कणव शवजयी झाला. 

 कणव शवजयी होताच आसावरी जवळ आली. शतच्या हातात वरमाला 

होती. आता ती वरमाला कणावच्या गळ्यात घालणार. तोच कणव म्हणाला, 

 "राहू द े आसावरी ही वरमाला. मला तझु्याशी शववाह करण्याची 

मळुीच इच्छा नाही. तझुे वडील ह ेजात पात पाहतात. त्यांना मी सतूपतू् 
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शववाहासाठी चालत नाही. माझ्यासाठी ही सशुप्रयाच बरी की शजनं माझ्या 

घावांवर औषधोपचार केला. ही कधीच माझ्या आयषु्ट्यात मला कधी 

सतूपतू् म्हणनू अपमानीत करणार नाही. कळतं मला की मी आता जोही 

पराक्रम केला. त्यामळंु त ूखशू होवनू माझ्याशी शववाह बंधनात अडकायला 

तयार आहसे. ज्याला तझु्या वडीलांची परवानगी नाही. मी शेवटी सतूपतू्च 

आह ेआशण शेवटी सतूपतू्च राहणार." 

 कणावनं असं म्हणत डोळ्यातनू पाणी आणलं. त्यातच त्यानं 

आसावरीच्या हातातनू वरमाला घेतली व ती सशुप्रयाच्या गळ्यात टाकत 

तो म्हणाला, 

 "सशुप्रये, चल त ूअंगदशेला. मी तलुा कधीच नाखशू ठेवणार नाही. 

कारण मी प्रेमाचा भकेुला आह.े जे प्रेम त ूदवे ूशकतेस. परंत ूही आसावरी 

दवे ूशकणार नाही." कणव म्हणाला.  

 ते शब्द न ्शब्द अगदी खरे होत.े ते शब्द दखेील ते राजकुमारही ऐकत 

होत.े ज्यांना नकुतंच कणावनं पराभतू केलं होतं. तेही कणावला सतूपतू् म्हणनू 

बोलल ेहोत.े ज्या शब्दाचा आता त्यांना पश्चाताप होत होता. 

 कणावनं सशुप्रयाला आपली राणी बनवली व तो शतला घेवनू आपल्या 

महालात आला होता. सशुप्रया आधीपासनूच दयुोधनाची पत्नी भानमुशतची 
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मैत्ीण होती. त्यातच आता ती कणावचीही पत्नी बनली होती. तशी ती 

भानमुशतची मैत्ीण असल्यान ेभानमुशतला अगदी हायसं वाटत होतं. तशी 

सशुप्रया भानमुतीकडेच जास्त प्रमाणात राहायची. शतलाही आनंद व्हायचा. 

 भानमुती कुस्तीत पटाईत होती. शकत्येकवेळा शतनं दयुोधनाला कुस्तीत 

चीत केलं होतं. शतला यदु्धकला तर येतच होत्या. व्यशतररक्त शतला चौसरही 

खेळता येत होत.े चौसरमधय ेतर ती माहीरच होती. ती नेहमी दयुोधन आशण 

कणावशी चौसर खेळत असे. 

 कणाववर ती आताही प्रेम करीत होती. जरी तो शतला शमळाला नसला 

तरी. परंत ूआता नातं तेवढं बदललं होतं. तशी एकदा ती कणावसोबत चौसर 

खेळायला बसली. 

 आज काही शतचं भाग्य चांगलं नव्हतं. कारण आज कणव द्यतु डावात 

वरचढ झाला होता. ती चौसरचा सामना हारत चालली होती. अशातच शतथे 

अचानक दयुोधन टपकला.  

 शतथ ेदयुोधन आला ह ेफक्त भानमुशतला माहीत होतं. परंत ू ते काही 

कणावला माहीत नव्हतं. तो अगदी मन लावनू चौसर खेळत होता. 
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 कणव बलवान होता. तो दयुोधनाचा शमत्ही होता. परंत ू तो आजही 

दयुोधनाच्या उपकाराच्या ओझ्याखाली जगत होता. त्याचं कारणही तसंच 

होतं.  

 ज्यावेळी शशक्षण पणूव झालेल्या हस्तीनापरूच्या यवुराजांची पररक्षा 

झाली. तेव्हा त्या यवुराजांच्या मधये असलेल्या त्या त्या कौशल्यानसुार 

द्रोणाचायावनं अजूवनाला सववशे्रष्ठ धनधुवर घोषीत केलं होतं. परंत ू ते सहन न 

झाल्यानं शतथं कणव आला. त्यानं अजूवन आशण द्रोणाचायवला आव्हान शदलं. 

परंत ूद्रोणाचायव म्हणाला, 

 "त ूसतूपतू् आहसे. शशवाय एखाद्या प्रदशेाचा राजाही नाहीस. तेव्हा 

तलुा सववशे्रष्ठ धनधुवर म्हणवनू घेण्यासाठी कसं या स्पधेत भाग घेता येईल?" 

 त्या प्रश्नावर दयुोधनानं कणावला उपकाराच्या स्वरुपात अंग दशेाच ंदान 

शदलं होतं. हचे उपकार असल्यानं तो दयुोधनाला घाबरत होता. 

 अचानक दयुोधन आला. तसं त्याकडे लक्ष असलेली भानमुती 

लगबगीनं उठली. त्यावेळी कणावला वाटलं की भानमुती हा चौसरचा खेळ 

हारत असल्यानं ती मधातच खेळ सोडून जात आह.े त्यानं शतचा पदर 

पकडला व तो शतला चौसरच्या खेळासाठी बसव ूलागला. त्यातच शतच्या 
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पदराला असलेली मोत्यांची माळ तटुली व सवव मोती इकडे शतकडे पसरल.े 

त्याचवेळी दयुोधनाचं शतकडे लक्ष गेलं. 

 ती कणावची कृती अक्षम्य नव्हती. तशी ती माळ तटुताच कणवही 

भानावर आला. त्याचंही लक्ष दयुोधनाकडे गेलं. तस ेते दोघंही जण घाबरले. 

कणावला आपण ह े काय केलं असं वाटायला लागलं. त्यातच शरमेनं 

दोघांनीही खाली माना घातल्या. त्यावर शकंचीतही न रागवता व न शंका 

करता दयुोधन म्हणाला, 

 "अरे असे घाबरता कशाला? माळच तटुली ना. आता त्या माळेतील 

मणी दोघंही जण गोळा करा. होतंच आह ेकधीकधी." 

 असं म्हणत तो कणावला म्हणाला, 

 "मला महत्वाचं काम आह.े माझ्या कक्षात ये. काही सल्लामसलत 

करायची आह.े" 

 दयुोधनानं काहीही म्हटलं नाही. तरीही कणव तसाही घाबरलाच होता. 

कारण दयुोधनानं त्याला कक्षात बोलावलं होतं. त्यानं पटापट भानमुशतच्या 

मोत्याच्या माळेतील मणी गोळा केले व तो दयुोधनाच्या कक्षात गेला. त्यानं 

सरुुवातीलाच दयुोधनाची माफी मागीतली. परंत ू दयुोधन हा शंकेखोर 

नव्हता. तो स्पष्ट बोलणारा होता. तो स्पष्ट बोलत असल्यानं त्याचे शब्द 
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इतरांना शजव्हरेी लागायचे. तसाही तो शवचार न करता कधीकधी गवावनंही 

बोलायचा. तो म्हणाला, 

 "शमत्ा, मैत्ीमधय ेह ेचालायचंच. शशवाय ती भानमुशतही तझुी मैत्ीणच 

आह ेआशण ती जरी आता माझी भायाव झाली असली तरी ती माझी भायाव 

बनणं ही तझुीच दणे आह.े यात माफीचा प्रश्नच आला कुठून? त ूशनश्चींत हो 

आशण मला राज्यकारभाराचा सल्ला द.े" 

 असं म्हणत दयुोधन कणावला राज्यकारभाराचा सल्ला माग ूलागला. 

त्याचबरोबर आता कणावचीही दयुोधन रागावण्याची भीती कमी झाली 

होती.  

  

************************ 

 

 अलीकडे काही लोकांची मानसीकता असते की दत्तक मलु घेतांना 

एवढ ेपैस ेपडतात. एवढ ेपैस ेअनाथ संस्थेंनी मागायला नको. परंत ूका नाही 

मागायचे? तमु्ही त्या दत्तक वारसांना आयषु्ट्यभर चांगलंच सांभाळाल. याचा 

का भरोसा. त्यामळंुच तसं शलहून घेतलं जातं. कारण ह ेजीवन आह.े या 

जीवनात कधी उतार चढाव येतोच. त्याची शशक्षा या अनाथ मलुांना भोगावी 
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लाग ूनये. म्हणनू ह ेप्रावधान. ह ेप्रावधान कठीण समयी दत्तक वारस नामंजरू 

करण्यासाठी नाही. 

 "मी सईुच्या टोकावर मावेल एवढीही जमीन पांडवांना दणेार नाही." 

अज्ञातवास पणूव करुन आलेल्या पांडवांना दयुोधन म्हणाला. त्याच ंशक्रष्ट्णानं 

कारण शवचारलं. तेव्हा दयुोधन म्हणाला, 

 "ही माझ्याच काकांची मलंु असतील कशावरुन? माझ्या काकाला 

मनुी शकंदमचा शाप होता की तो जेव्हा एखाद्या शस्रला स्पशव करेल. 

त्यावेळीच तो मतृ्य ूपावेल. मग माझ्या काकाला मलंु झालीच कशी? ही 

माझ्या काकाची मलंु नाहीत. मग यांना हस्तीनापरूचं राज्य कसं दतेा येईल. 

अगदी सईुच्या टोकावरही मावेल एवढीही जमीन दतेा येणार नाही. प्रसंगी 

यदु्ध करावं लागलं तरी चालेल." 

 दयुोधनाचं तसं पाशहलं तर बरोबरच होतं. परंत ूशक्रष्ट्णाचं म्हणणं होतं 

की साधारण दत्तक घेतलेल्या मलुालाही राज्याचा अशधकार शमळतो. ही 

गोष्ट परुातन काळापासनू चालत आलेली आह.े त्ेता काळात याच अंग 

दशेाचं राज्य राजा रोमपदानं आपली दत्तक कन्या शांताला शदलं होतं. मग 

आता हा काळ म्हणजे द्वापर काळ. याच काळात शनयम कसा बदलवायचा. 

तसा शक्रष्ट्ण म्हणाला, 
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 "दयुोधना, केवळ बोलण्यानं चालत नाही. इशतहास बघ. इशतहासात त ू

जे राज्य कणावला दान शदलंय ना. त्याच राज्याचा अधीपती राजा रोमपदनं 

आपलं राज्य आपली दत्तक पतु्ी शांताला शदलं होतं. ही तर पांडवाची मलंु 

आहते. कंुती सांगतेय ना. मलंु कोणाची ह ेएका मातेलाच माहीत असतं. 

परुुषांना नाही." 

 दयुोधनानं ते सगळं ऐकलं. तसा तो म्हणाला, 

 "शक्रष्ट्णा, मला ज्ञानाच्या गोष्टी शशकव ू नकोस. उद्या माझी काकी 

गावातील मलंु गोळा करुन आणेल व मला म्हणेल की ही मलंु माझीच आह े

तर मी कोणाकोणाला राज्य द्यायचं." 

 दयुोधनाचं ते अक्राळ शवक्राळ बोलणं. शक्रष्ट्णाला वाटलं की या मखुव 

माणसाशी काहीही बोलण्यात अथव नाही. म्हणनू तो चपू बसला व 

आल्यापावली शनघनू गेला. 

 अलीकडे दत्तक वारसालाही हक्कदार बनशवण्याची तरतूं ूद 

संशवधानात आह.े मलु दत्तक म्हणनू घेतांना कायद्यानसुार ते मलु दत्तक 

दणेार् या संस्था त्या दत्तक घेणार् या पररवारांकडून त्या मलुांना काय काय 

दणेार. ह ेसगळं शलहून घेत असतात. कारण त्यांना भीती असते की पढंु 

जावनू या पररवारांना त्यांचं स्वतुःचं मलु झालं की त्यांचा स्वभाव बदलेल 
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व ते त्या दत्तक वारसपतु्ांना काहीही दणेार नाहीत. म्हणनू ह ेप्रावधान. तसं 

स्वतुःचं मलु झालंच की माणसांंचंा स्वभाव बदलतो व ते त्या दत्तक 

मलुांना त्ास दवे ूलागतात. कारण ते मलु त्यांचं नसतं. त्यांच्या रक्ताचंही 

नसत. 

 आपण पारतंत्र्यात असतांना दत्तक वारस नामंजरू करीत इगं्रजांनी 

राज्यच्या राज्य खालसा केलीत. त्यांनी हाच दयुोधनाचा शनयम लावला. 

म्हणनू अलीकडे ह ेसगळं कायद्यानसुार शलहून घेतलंंं जातं.  

 यामधय ेमखु्य गोष्ट आह.े ती म्हणजे मलु अनाथ होणं. मलु अनाथ का 

होतं? त्याची बरीच कारण ंआहते. काही मलुांच ेमायबाप अकाली शनधन 

पावतात. अपघात, अकस्मात वैगेरे वैगेरे कारणांनी तर काहींच े मायबाप 

अफेअर करतात. त्यातनू जेव्हा संतती जन्मास येत.े तेव्हा ती संतती 

शववाहापवुीची असल्यान ेबदनामी होव ूनये म्हणनू बेवारस कुठंही अक्षरशुः 

फेकली जात.े ही दखेील मलंु अनाथ होतात आशण शतसरं महत्वाच ंकारण 

म्हणजे शववाह झाल्यानंतरही पती पत्नींचे खटके उडत असल्यान ेते एकत् 

राहात नाहीत. कधीकधी शववाहबाह्य संबंध ठेवनू पळूनही जातात ते. 

अशीही मलंु अनाथ होतात. यामधय े त्या मलुांचा दोष नसतो. अलीकडे 

काही लोकांना मलंु होत नाहीत. नशशबातच नसतात मलंु असं म्हणायला 
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काही हरकत नाही. ती मंडळी मलंु अनाथालयातनू दत्तक घेतात. मग 

कोणीतरी सांगतं की टेस्ट ट्यबू बेबी करा. मलु होईल. 

 अनाथालयातनू घेतलेली मलंु. त्यानंतरच टेस्ट ट्यबू बेबीचा सल्ला. 

त्यानंतर समजा मलु जर झालं तर अशावेळी त्या अनाथ मलुांकडे दलुवक्ष 

होतं. त्यांची हळेसांड होत.े मग त्या अनाथ मलुानं जावं कुणाकडे? पाहावं 

कुणाकडे? हा प्रश्न उभा राहतो. म्हणनू अनाथाश्रमं अशा दत्तक घेणार् या 

पररवारांकडून कायद्यानसुार त्याला सांभाळण्याचं परीपत्क भरुन घेतात 

नव्ह ेतर काही मालमत्ताही त्याच्या नावावर शलहून घेतात. जेणेकरुन त्या 

मलुांना कोणीही केव्हाही दगा दणेार नाही वा इगं्रजासारखी शनती वापरून 

कोणीही दत्तक वारस नामंजरू म्हणणार नाही. 

 काही लोकं म्हणतात की अनाथ मलंु घेतो. परंत ूजाचक अटी आहते. 

कोण घेणार. त्यांना माझं म्हणणं हचे असेल की का शवश्वास ठेवावा की 

तमु्ही त्या मलुाला तमुच्या संपणूव जीवनात प्रथमच स्थान द्याल? इथे 

आपल्याच जीवनाचा काही भरवसा नाही. शतथे ती अनाथ मलंु आहते. 

आज तमुचे शदवस चांगले आहते. उद्याही असतील असे नाही. त्या काळात 

मलुांनी कसं जगायचं. यासाठी ह ेप्रावधान. आपली साधारण स्वतुःची मलंु 

असली की आपण आपल्याला सखू येवो की दुुःख येवो, आपण त्यांना 

दुुःखात ठेवत नाहीत. मग ही अनाथ मलंु झाली म्हणनू काय झाले. तमु्हीच 
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दत्तक घेतली ना. त्यानसुार ती तमुचीच मलंु झाली ना. मग ह्या 

दणे्याघेण्याच्या व्यवहारात असा बदल आशण भदेभाव का? 

 प्रश्न मोठा भयावह आह.े अनाथ मलंु दत्तक घतेांनाही शवचार. मोठा 

शवचार. त्यांना सखु दतेांनाही शवचार. मोठा शवचार.  

 महत्वपणूव गोष्ट सांगायची ही की कशाचाही शकंत ूपरंत ूमनात न ठेवता 

मलंु दत्तक घ्यावीत. त्याही मलुांना आपलीच मलंु समजाव.े कारण अनाथ 

होण्यामागे त्या मलुांचा दोष नसतो. त्यांच्या माताशपत्यांचा दोष असतो 

आशण प्रारब्धाचाही दोष असतो. त्याची शशक्षा त्या मलुांना दवे ूनये म्हणजे 

झालं. नाहीतर त्या इगं्रजात तसेच त्या दयुोधनात आशण तमुच्यात काहीही 

फरक असणार नाही. 

 दयुोधनाचंही काही अंशी चकुलं होतं. ते सवव भानमुती ऐकत होती. 

त्या दयुोधनाचं शक्रष्ट्णाशी वाईट बोलणं तसं शतला खटकलं होतं. तसा शक्रष्ट्ण 

जाताच भानमुती दयुोधनाला म्हणाली, 

 "स्वामी असे काय बोलले शक्रष्ट्ण की ते न बोलता गेले आशण तमु्ही 

असं बोलायला नको होतं. तो शक्रष्ट्ण म्हणतोय ना की ती पाच पांडव 

कंुतीचीच मलंु आहते. दवेनू टाका ना राज्य. कशाला स्वतुःवर संकट 

ओढवनू घेता. अहो, इथे दत्तक प्रावधान आह ेना. तमुच्याच अंगप्रदशेाचा 
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इशतहास आह.े जो इशतहास शक्रष्ट्णानं तमु्हाला अवगत केला. ऐका माझ.ं 

असं समजा की ती पाच पांडव तमुच्या काकांनी पंडंूनीच त्यांना मलंु होत 

नसल्यानं दत्तक घेतली असावीत आशण दवेनू टाका राज्य. तसं पाहता ते 

पांडव पणूव राज्य थोडं ना मागतात. फक्त पाचच गावं मागतात ना. अधव 

राज्यही नाही मागत ते." 

 भानमुती बोलत होती. परंत ू शतचं बोलणं मधातच अडवत दयुोधन 

म्हणाला, 

 "शप्रय,े शस्रयांनी राज्यकारभारात ढवळाढवळ करु नये. मी बरोबर 

शनणवय घेतोय. त्यासाठी मला सल्ला दणे्याची गरज नाही. अन ्माझा शनणवय 

जर बरोबर नसेल तर त्याचे पररणाम मी भोगायला सक्षम आह.े मला तझुा 

फालतचूा परामशव नको." 

 दयुोधनाचं बोलणं संपलं होतं. ते बोलणंंं भानमुतीनं ऐकलं होतं. 

शतलाही वाईट वाटलं होतं. तसा दयुोधन वाकड्या प्रवतृ्तीचाच होता. त्याला 

पररणामाची शचंता नव्हती. त्याला वाटत होतं की जर यदु्ध झालंच तर मीच 

शजंकणार. कारण माझ्याकडे द्रोणाचायव, कणव, शभष्ट्म यासारखे वीर आह.े 

ज्यानं परशरूामालाही हारवलं असा शभष्ट्म. ज्यानं दवेासरू संग्राम लढला 

असा शभष्ट्म आशण ज्याला सवव जगात हारव ूशकत नाही असा गरुु द्रोणाचायव 
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आशण जो अजुवनापेक्षाही सववशे्रष्ठ धनधुवर आह े असा कणव. ह े सवव रथी 

महारथी असल्यानं शवजय आपलाच होणार याची दयुोधनाला खात्ी होती. 

त्यामळंु तो पररणामाची शचंता करीत नव्हता. कोणाचंही ऐकत नव्हता. खदु्द 

आपली शप्रय पत्नी भानमुशतचंही. 

 भानमुशतला दयुोधनाचा अशतशय राग आला. तसा तो शतच्या 

आवडीचा पती नव्हताच. त्यानं शतला जबरदस्तीनं शतची इच्छा नसतांना 

स्वयंवरातनू उचलनू आणलं होतं नव्ह े तर त्यानं शतच्या वडीलाचाही 

अपमान केला होता.  

 भानमुशतला राग येताच ती ताबडतोब कक्षात गेली व कक्षात जावनू 

पती ददुवै्यानं रडत बसली होती. तसा काही वेळानं दयुोधन आतमधय ेगेला. 

त्यानं पाशहलं की भानमुती आपल्या कक्षात रडत बसलेली आह.े तसं ते 

पाहताच तो शतच्याजवळ गेला. शतच्या खांद्यावर हात ठेवला. तशी भानमुती 

वळली. शतनं दयुोधनाकडे पाशहलं व पनु्हा आपलं तोंड वळवलं. तसा 

दयुोधनानं शतच्या चेहर् याला हात लावला. शतचे अश्र ूपसुले व म्हणाला, 

 "काय झालं शप्रय,े का रडतेस? अगं मी जे करतोय. ते बरोबरच करतोय. 

मी जर पांडवांना राज्य शदलं तर उद्या हाच इशतहास बनेल व उद्या कोणीही 
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कोणाला स्वाथावसाठी मलुगा मानेल, कोणी बाप मानेल व मालमत्तेत 

भागीदार करेल." 

 दयुोधनाचे ते बोल. भानमुती काय समजायच ं ते समजली. शतनं 

आपली मान दयुोधनाच्या छातीला लावली. तशी ती आणखी जोरात रडू 

लागली. तसा एक शपता आपल्या मलुांना जसा समजवतो. तसा दयुोधन 

शतलाही समजव ूलागला. तशी ती म्हणाली, 

 "स्वामी, मी शवसरल े आह े माझा भतूकाळ. तमु्ही बाकीच्यांसारखे 

नाहीत की ज्यांनी दोन चार राण्या केल्यात. मला माहीत आह ेकी तमु्ही 

पत्नीधमव पाळता. त्यामळंुच मी तमुचा मतृ्य ूपाहू शकत नाही व तमु्हाला 

खोव ूशकत नाही. म्हणनू मी बोलली. तमु्ही शनदान माझ्यासाठी तरी हा हट्ट 

सोडून द्या." असे म्हणत ती हळूहळू शांत झाली.  

 दयुोधन त्यावर चपू होता. त्याला काय बोलायच ंव काय उत्तर द्यायच ं

त्या बोलण्यावर ते कळत नव्हतं. परंत ूबोलल्यास भानमुशतला जास्त राग 

येईल असं त्याला वाटत होतं.  

 दयुोधनाचं त्याची पत्नी भानमुतीवर शनरशतशय प्रेम होतं. परंत ू

शतच्याकडेही त्याला लक्ष द्यायला परेुसा वेळ नव्हता. तो सतत आपल्या 

कायावत व्यस्त राहात असे. त्याला कामंच एवढ ेहोत ेकी तो कोणत्याही 
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स्रीकडे पाहात नसे. केवळ आशण केवळ पांडवांचं अहीत कसं करता येईल. 

याकडेच तो शवशेष लक्ष दते असे. त्यामळंुच त्यानं द्रोपदीलाही एकदा 

आपली मांडी दाखवली होती. 

 भानमुती आपल्या पतीला चांगलीच बोलली होती. त्याला ती 

दाखवत होती की शतचं त्याचेवर प्रेम आह.े परंत ू शतच्या मनात शतच्या 

वडीलांचा अपमान होता. जो अपमान शतच्या पतीनं शतच्याशी शववाह 

करतांना केला होता. 

 स्वयंवरानंतर जेव्हा भानमुती दयुोधनाजवळ आली. तेव्हा दयुोधनानं 

शतला आपल्याबद्दल सत्य माशहती व खलुासा शदल्यानंतर शतनं त्याला पती 

मानलं व त्याच्यासोबत संसार करु लागली. त्याचबरोबर शतच्यापासनू 

त्याला दोन मलंु झाली. तसं त्यांचं नान ठेवण्यात आलं. मलुाचं नाव लक्ष्मण 

व मलुीचं नाव लक्ष्मणा ठेवलं.  

 आज लक्ष्मणा व लक्ष्मण लहानाचे मोठे होव ूलागले होत.े तसेच ते 

शस्रशवद्येतही पारंगत झाले होत.े मलुापेक्षा मलुगी एक पाऊल पढंुच होती.  

 ज्याप्रमाणे लक्ष्मण मोठा होत होता. त्याचप्रमाण ेलक्ष्मणाही मोठी होत 

होती. आज ती उपवर झाली होती. 
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 आज ती उपवर होताच ती श्रीशक्रष्ट्ण व जांबवंती पतु् सांबवर प्रेम करु 

लागली होती. 

 सांब.......जांबवती आशण श्रीशक्रष्ट्णाचा मलुगा होता. तो हुशार व 

पराक्रमी होता. तो लहाणपणापासनूच आपल्या वडीलासोबत 

हस्तीनापरूला यायचा. तसा तो दयुोधनाच्या दरबारातही जायचा. कारण 

भानमुती त्याची भक्त होती नव्ह े तर सखी. ती भानमुती श्रीशक्रष्ट्णाकडून 

सल्ला घेत असे व त्याच्या शदलेल्या सल्ल्यानसुार वागत असे. 

 सांबनं लहाणपणापासनूच लक्ष्मणाला पाशहलं होतं. तसा तोही उपवर 

झालाच होता.  

 सांब व लक्ष्मणा उपवर होताच दोघांचही एकमेकांवर प्रेम शनमावण 

झालं. जसं शतच्या आईचं भानमुशतचं अजुवनावर प्रेम शनमावण झालं होतं तसं. 

त्यातच काल ते एकमेकांशशवाय राहू शकत नव्हते. तसंच आज लक्ष्मणा 

आशण सांबचं प्रेम. आज तेही एकमेकांशशवाय राहू शकत नव्हते. बघता 

बघता ते प्रेम वाढत गेलं. ते एवढं वाढलं की ती प्रेमाची गोष्ट हा हा म्हणता 

दयुोधनाला माहीत झाली व इथंच गडबड झाली. 
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 सांब हा सोळा शवद्येमधय ेपारंगत होता. तसा तो सुंदरही शदसत होता. 

त्यामळंु तो शतला आवडत होता व ती त्याला आवडत होती. कारण शतही 

सुंदरच होती व शतही अस्र शस्र शवद्येत आपल्या आईसारखीच पारंगत होती.  

 त्यांचे ते प्रेम. ते प्रेम माहीत होताच दयुोधनानं शतचं स्वयंवर आयोजीत 

केलं. त्याला वाटत होतं की शतनं आपला शमत् कणव, त्या कणावच्या मलुाशी 

वषृकेतशूी शववाह करावा. त्यासाठीच त्यानं स्वयंवर आयोजीत केला होता. 

परंत ू शतला ते माहीत होताच ती पळून गेली व शतनं सांबशी गंधववशववाह 

केला. 

 गंधववशववाह तो. तो शववाह दयुोधनाला मान्य नव्हता. तसं ते स्वयंवर. 

त्याचं आयोजन झालं व त्यात गंधववशववाह करणारा सांबही हजर होता. 

तशी वरमाला लक्ष्मणाच्या हाती होती. तेव्हा सांबनं शतचा हात पकडला व 

शतला आपल्या रथावर बसवनू तो आपल्या द्वारकेकडे शनघाला. त्याच े

पाठोपाठ कणवपतु् वषृकेतहूी.  

 सांब आशण लक्ष्मणाचा शववाह होणं दयुोधनाला पसंत नव्हतं. कारण 

त्याला शक्रष्ट्ण आवडत नव्हता व सांबच्या रुपानं शक्रष्ट्णाशी नातं जोडणंही 

त्याला आवडत नव्हतं. त्यामळंुच सांब त्याच्या मलुीचा पती. ही कल्पनाही 

त्याला असह्य होती. 
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 शक्रष्ट्ण न आवडण्याच ं एकमेव कारण होतं. ते म्हणजे शक्रष्ट्णाच े

पांडवांच्या बाजनंू बोलण.े दयुोधन अगदी लहाणपणापासनूच त्याचा मामा 

शकूनीनं त्याच्या मनात पेरलेल्या शवषामळंु पांडवांचा द्वषे करीत होता.  

 सांबनं लक्ष्मणाला पळवनू नेताच वषृकेतचू्या पाठोपाठ संपणूव कौरव 

सेना त्याच्या मागावर गेली. दयुोधनही जाण्याच्या तयारीतच होता. तेव्हा 

भानमुती म्हणाली, 

 "पाशहलंत, काय घडत आह ेते. आज तमुची मलुगी त्या सांबसोबत 

पळून गेली. त्याचं तमु्हाला अशतशय वाईट वाटतंय. वाईट वाटतंय ना. परंत ू

आता शवचार करा की काल जेव्हा मला आपण माझ्या मायबापाच्या घरुन 

जबरदस्तीनं उचलनू आणलं. तेव्हा माझ्या वडीलांना कसं वाटलं असेल." 

 लक्ष्मणा सांबसोबत पळून गेली होती. त्यातच असा प्रकार मलुीनं 

घडशवल्यानं दयुोधनाला अशतशय राग आला होता. त्यातच आता भानमुती 

तसं बोलताच त्याचा संताप अनावर झाला. परंत ू तो शववश होता. तो 

भानमुशतला काहीही बोलला नाही व हातात शस्रास्रे घेवनू तोही सांबच्या 

मागावर शनघाला. थोड्याच वेळात त्यांनी सांबला गाठलं. त्यानंतर कौरव 

सेना व श्रीशकष्ट्णपतू् सांबशी घनघोर लढाई झाली व त्या शेकडो कौरवांपढंु 

एकट्या सांबचं काहीही चाललं नाही व त्याला कौरवसेनेनं बंदी बनवलं. 
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 सांबला बंदी बनशवल्याची गोष्ट श्रीशक्रष्ट्णाला माहीत झाली. 

त्याचबरोबर ती गोष्ट बलरामलाही. तो अशतशय क्रोधीत झाला. कारण तो 

यादवकुलाचा अपमान होता. याच अपमानाचा बदला घेण्यासाठी बलराम 

हल घेवनू हस्तीनापरूला आला. त्याच्या हलाच्या पढेु हशस्तनापरूच्या 

द्वारपालाचंही काहीच चाललं नाही. शेवटी भानमुशतच्या म्हणण्यानसुार 

सांबला सोडलं गेलं व बलरामच्या उपशस्थतीत पनु्हा लक्ष्मणाच्या 

स्वयंवराचं आयोजन करण्यात आलं. ज्या स्वयंवराला सांबही उपस्थीत 

होता. 

 लक्ष्मणाचा दसुर् यांदा स्वयंवर. परंत ूया स्वयंवरात कोणीही राजकुमार 

आला नव्हता. फक्त कणवपतु् वषृकेत ू उपस्थीत होता. त्यावेळी वषृकेतनंू 

म्हटलं की मी आता लक्ष्मणाशी शववाह करु इच्छीत नाही. त्यावर तोही 

स्वयंवरातनू बाद झाला. शेवटी नाईलाजानं सांबचा शस्वकार दयुोधनाला 

करावा लागला व लक्ष्मणा सांबशी शववाहबद्ध झाली. 

 शववाह.......कालपरत्व े जो दयुोधन सांब आशण लक्ष्मणाच्या 

शववाहाला पसंती दते नव्हता. त्यानं आज अगदी आनंदानं आपल्या 

मलुीच्या, सांबसोबतच्या शववाहाला पसंती शदली. त्याचं कारणंही तसंच 

होतं. ज्यावेळी लक्ष्मणा व सांबचा शववाह झाला, त्यावेळी शतथे बलराम 

उपस्थीत होता. ज्यानं दयुोधनाला गदायदु्धाच ेडावपेच शशकवल ेहोत.े  
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 लक्ष्मणा उपवर होताच शतच्या शववाहाची जी शचंता दयुोधनाला पडली 

होती. ती शचंता आज शतच्या शववाहानं शमटली होती. आज तो आनंदीत 

होता. त्याचबरोबर ती भानमुशतही. कारण या शतच्या पतु्ीच्या शववाहानं 

शतच्या अपमानाचा बदला पणूव झाला होता. 

 भानमुशतला जनंु सगळं आठवत होतं आज. त्या दयुोधनानं 

आपल्याला कसं स्वयंवरातनू उचलनू आणलं आशण आपल्या वडीलाचा 

कसा अपमान केला तो. आज अगदी तसंच घडलं होतं. दयुोधनानं अगदी 

भानमुशतला स्वयंवरातनू उचलनू जसं आणलं, तसंच त्या सांबनं 

लक्ष्मणालाही उचलनूच नेलं होतं स्वयंवरातनू. एवढंच नाही तर सांबनं 

आपल्या यादवकुलाची अब्रहूी वाचवली होती.  

 

************************ 

 

 महाभारताचं यदु्ध सरुु होणार होतं. भानमुती ते टाळायचा प्रयत्न करीत 

होती. शतला माहीत होतं की या यदु्धाच ेपररणाम गंभीरच होणार. शकतीही 

सेना आशण शरूवीर आपल्या पतीच्या बाजनंू असले तरी शक्रष्ट्ण आज 

पांडवांच्या बाजलुा असल्यानं आपला पती यदु्ध शजंकूच शकणार नाही ह े
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शतला माहीत होतं. तसं शतनं बरेचवेळा दयुोधनाला समजावलंही होतं की 

मालमत्तेचा नाद सोडा. परंत ूतो काही एक ऐकत नव्हता. पांडवांनाही त्याचा 

रागच होता. कारण भर दरबारात त्यानं द्रोपदीची अब्र ू लटुण्याचा प्रयत्न 

केला होता. 

 वषृाली....कणावची पत्नी होती ती. ती सतूकन्या होती. परंत ूती सशुील 

व चाररत्वान होती. प्रेमळ होती. तसं शतला येणारं संकट कळलं होतं. 

 दयुोधन प्रत्येक गोष्ट आपल्या पत्नीला सांगत असे. तो पत्नीवर 

अशतशय प्रेम करीत असे. शतच्यावर कधी शंकाही घेत नसे. मात् भानमुशतला 

तो आवडत नव्हता कारण त्याचं कुत्सीतपण. त्याच ंवागणचं शवशचत् होतं 

आशण तो पत्नी भानमुतीवर शनरशतशय प्रेम जरी करीत असला तरी शतचे 

सल्ले मात् तो कधीच ऐकत नव्हता. त्यातच त्याचं नेहमीच अहीत होत 

गेलं. कारण भानमुती त्याला अकलेच्या गोष्टी सांगायची. परंत ू तो मात् 

आपली अक्कल त्यात लावत नव्हता. तो आपल्या मामावरही शनरशतशय 

प्रेम करीत असे व आपल्या मामाच्याच सल्ल्यान ेचालत असे. 

 द्यतूशक्रडेची गोष्ट त्यानं भानमुशतला सांगीतली होती. ज्यावेळी 

दयुोधनानं द्यतूडाव रचला होता. ती गोष्ट भानमुशतला दयुोधनाकरवी माहीत 

झाली आशण हहेी माहीत झालं की पांडव द्यतूडाव हारणार. तेव्हा संभाव्य 
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धोका लक्षात घेवनू शतनं आपली सखी असलेल्या सशुप्रयाला ही गोष्ट 

सांगीतली आशण हहेी सांगीतलं की त्या द्रोपदीला समजवा आशण शतला 

कसेही करुन शतच्या माहरेी पाठवा. म्हणजे शतची भर दरबारात अब्र ूलटुली 

जाणार नाही. तेव्हा त्या सशुप्रयानं ती गोष्ट आपली सवत असलेल्या 

वषृालीला सांगीतली व हहेी सांगीतलं की नारी सन्मान व्हायला हवा. आता 

द्रोपदीची अब्र ूआपल्याच हातात आह.े 

 वषृालीनं आपली सवत असलेल्या सशुप्रयाकडून ही गोष्ट ऐकताच ती 

द्रोपदीकडे गेली व शतला संभाव्य धोका सांगनू समजव ू लागली की 

द्यतूशक्रडा खेळली जाणार आह े आशण त्यात पांडव डाव हारणार आह.े 

तसेच त्या डावात तलुाही लावायचा प्रयत्न पांडवहस्ते होणार आह.े तेव्हा 

शक्य शततक्या लवकर शतनं माहरेी जावं व आपली अब्र ूवाचवावी.  

 वषृालीनं बोललेले शब्द. तशी द्रोपदी म्हणाली, 

 "सखे, त ूमला सावध केलं ते बरं केलं. परंत ूमाझा माझ्या पतीवर 

शवश्वास आह.े माझे पती प्रसंगी द्यतूडाव खेळतीलही. परंत ू ते त्या द्यतूात 

माझा शललाव करणार नाही. कारण मी त्यांना अशतशय चांगल्या प्रकारे 

ओळखते." 
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 द्रोपदीला वषृालीनं नानाप्रकारे समजावलं. परंत ू द्रोपदीनं ते ऐकलं 

नाही. शेवटी ती शनराश होवनू द्रोपदीच्या राजमहालातनू चालती झाली. 

त्यानंतर द्यतूशक्रडा खेळली गेली व आधीच शनयोजन केल्यानसुार पांडवांना 

उकसवनू दयुोधनानं द्रोपदीलाही द्यतूडावात मांडायला बाधय केलं व 

द्रोपदीला द्यतुडावात मांंंडले असता पांडव हारले. त्यातच कौरवांना 

द्रोपदीची अब्र ूलटुण्यास मागव मोकळा झाला. 

 द्रोपदी बेसावध होती वषृालीनं शतला सावध केलं तरीही. त्यातच 

पांडव द्यतूडाव हारताच दयुोधनानं दुुःशासनाला द्रोपदीकडे पाठवलं. 

दुुःशासन द्रोपदीकडं गेला. त्यानं शतला घडलेला प्रसंग सांगीतला व हहेी 

सांगीतलं की आपल्या भावानं शतला बोलावनू आणायला सांगीतलं आह.े 

जर ती येणार नसेल तर शतला तो ओढून नेलं जाणार. 

 द्रोपदीनं दुुःशासनाकरवी ते सगळं ऐकलं. शतला शनश्चीतच वाटलं की 

यात काहीतरी शवपरीत घडलं आह.े कदाचीत यात दयुोधनानं फसवलं आह े

आपल्या पतीला. त्याशशवाय ते कधीच शतला द्यतूडावावर लाव ूशकणार 

नाही. तशी ती म्हणाली, 
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 "दुुःशासना, त ूआशण तझुा भाऊ असा कसा बोलतोय की द्रोपदीला 

दरबारात आणा. ती सहज येत नसेल तर शतला ओढून आणा. माहीत आह े

मी इदं्रप्रस्थची महाराणी आह.े मला सन्मानानं तमु्ही दरबारात न्यायला हवं." 

 द्रोपदीच ेते बोल. तसा दुुःशासन म्हणाला, 

 "कोणतं इदं्रप्रस्थ आशण कोणती महाराणी? ह ेइदं्रप्रस्थही माझ्या भावानं 

शजंकलं आह ेद्यतूात. त्याचबरोबर तझुे पतीही आमचे दास बनले आहते 

आशण तहूी आमची दासी. तलुा माहीत व्हावं म्हणनू सांगतो की दासीची 

दरबारात काहीही इज्जत नसत.े आता बर् या बोलानं चाल. नाहीतर ओढत 

नेव.ू" 

 द्रोपदीनं ते दुुःशासनाचे शब्द ऐकल.े ते काळजाला शचरुन गेले शतच्या. 

तळपायाची आग मस्तकात गेली. तशी ती म्हणाली, 

 "नाही जर आली तर काय करणार?" 

 "ओढून नेणार. दसुरं काय?" 

 "हात लावनू तर बघ." 

 द्रोपदीनं म्हटलेले शब्द. ते शब्द शब्दबाण ठरल ेनाहीत. तसा शतच्या 

बोलण्याचा दुुःशासनालाही राग आला व तो शतच्या शदशेने धावतच 

माडीवर गेला. त्यानं शतचे केसं पकडल े व तो शतला ओढत ओढत 
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हस्तीनापरू दरबारात नेव ू लागला व लाचार असलेली द्रोपदी आता 

वषृालीचे शब्द आठव ूलागली. जो सल्ला वषृालीकरवी व सशुप्रयाकरवी 

भानमुतीनं शदला होता. आता शतला वाटत होतं की जर मी वषृालीचं ऐकून 

माझ्या माहरेी गेली असती तर कदाचीत ही वेळ आली नसती. 

 दुुःशासनानं द्रोपदीला, शतचे केस ओढत ओढत दरबारात नेलं होतं. 

त्यातच शतथं शतच्या पतीसमोरच शतच्या अब्रचू े शधडंवडे काढल े जाव ू

लागले. परंत ूना कोणी शतचं रक्षण करीत होतं. ना कोणी धावत होता. तसेच 

शतथ ेउपस्थीत असलेले शतचे पतीही धावत नव्हते. शेवटी शतला आठवलं 

की आपलाही एक भाऊ आह ेशक्रष्ट्ण. जो यावेळी धावत येवनू आपली मदत 

करू शकतो.  

 द्रोपदीनं अंदाज बांधला की यावेळी फक्त एक शक्रष्ट्णच असा एक 

व्यक्ती की जो धावत आपली मदत करायला येव ूशकतो. त्यामळेु शतनं सवव 

सोडलं व ती शक्रष्ट्णाचा धावा करु लागली.  

 ती ऐन संकटाची वेळ. शक्रष्ट्णानं शतचा करुण आवाज ऐकला. तसा 

तोच एक धावनू आला शतची अब्र ू वाचवायला. परंत ू त्याचवेळी त्यानं 

सांगीतलं की ह ेकौरवांनो, तमु्ही जे काही यावेळी केलं, ते बरं नाही केलं. 

कारण आजच्या तमुच्या वागण्यातनू यदु्धाचा शंखनाद फंुकला गेला आह.े  
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 शक्रष्ट्णानं आपले बोल ऐकवले. तसा दयुोधन म्हणाला,  

 "ह े शक्रष्ट्णा, आम्हाला तमुचं काहीएक ऐकायचं नाही. आम्ही काय 

करावं आशण काय नको ह ेकाही आम्हाला सांगायची गरज नाही." 

 दयुोधनाचे ते वाह्यात बोल. ते ऐकताच शक्रष्ट्ण खजील झाला. त्यानंतर 

तो चालता झाला. मात् यावेळी त्याच्या मनात होतं की आता पनु्हा द्वारकेला 

यायचं नाही. तशी जण ूतो प्रशतज्ञाच करून आज जात होता. 

 तो यदु्धाचा थरार. भानमुशतनं व शक्रष्ट्णानं महाभारत यदु्धाचा प्रसंग 

टाळण्यासाठी बराच प्रयत्न केला. परंत ू त्यांना अपयशच आले होत.े 

भानमुती समजावनू सांगत होती आपल्या पतीला. परंत ू तो काही शतचं 

ऐकण्याच्या मानसीकतेत नव्हता. त्यामळेु शतलाच कधीकधी काय करावं 

सचुत नव्हतं. शेवटी शतनं त्या दयुोधनाला सांगणच बंद केलं. शक्रष्ट्णानंही 

तेच केलं. परंत ूकौरव शकंचीतही समजत नव्हते. त्यामळेु काय करावं सचुत 

नव्हतं. तरीही शेवटची संधी म्हणनू पांडवांनी शदशाशनदशे शदल,े म्हणनू 

शक्रष्ट्ण पनु्हा एकदा हशस्तनापरूला जाण्यासाठी तयार झाला होता.  

 

******************************* 
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 ही शेवटची वेळ होती कौरवांना समजवायची. कारण त्यापवुी बरेच 

वेळा शक्रष्ट्णानं कौरवांना समजवलं होतं. परंत ूकौरव काही ऐकतच नव्हते. 

शेवटी त्यानंही नाद सोडून शदला होता. परंत ूयावेळी पांडव शवनंतीला मान 

दवेनू शक्रष्ट्ण हशस्तनापरूला आला.  

 शक्रष्ट्णानं हशस्तनापरूला प्रवेश केला. ते यावेळी शांतीदतू म्हणनू. तेव्हा 

शक्रष्ट्णाचं हशस्तनापरूला चांगलं आगतस्वागत झालं. परंत ूज्यावेळी त्यानं 

शांतीदतू म्हणनू शांतीचा प्रस्ताव मांडला, तेव्हा दयुोधनानं शक्रष्ट्णाचा दोष 

नसताना एकप्रकारे त्याचा अपमानच केला व एवढंच केलं नाही तर त्याला 

बंदी बनशवण्याचाही प्रयत्न केला. परंत ूतो शक्रष्ट्ण होता. तो कसा काय बंदी 

होईल. शेवटी बंदीदरम्यान त्यानं आपले शवराट रूप दाखवल.े त्यानसुार 

त्याला कोणीही पकडू शकलं नाही. तो सखुरूप परत आला. शेवटी यदु्ध 

झालंच. 

 सवांना कल्पना होतीच की यदु्धामधये काय पररणाम शनघणार. म्हणनूच 

ते समजावीत होत े दयुोधनाला. परंत ू तो काही समजतच नव्हता. तसं 

भानमुशतनंही बरेच वेळा त्याला समजावनू सांगीतलं होतं. परंत ूतरीही त्यानं 

शतचंही ऐकलं नाही. आपण मोठे, आपली फौज मोठी, आपल्याकडे मोठ 

मोठे वीर आहते. याच गमुीत तो जगत राशहला शेवटपयंत. त्यालाही वाटत 

होतं की ह ेपांडव माझा काका पांडवांची मलंु नाहीत व त्यांना या राज्यातील 
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एक इचंही भमुी शमळू नये. कारण उद्या कोणीही येईल व ही माझीच मलंु 

असा प्रस्ताव ठेवेल व राज्याची मागणी करेल. 

  

******************************** 

 

 महाभारतातील यदु्ध सरुु झाले होत.े एकेक वीर मरत होते. त्यांच्या 

पत्नी शवधवा होत होत्या. शरणं पेटवली जात होती. तेव्हा त्या शरणात काही 

स्वामीशनष्ठ भायाव स्वतुःला झोकून दते होत्या. 

 शभष्ट्म शपतामहा मतृ्यशूय्येवर झोपले होत.े काही वीर मरण पावल ेहोत.े 

त्यांचं शरणही पेटलं होतं व त्याची राखही थंड झाली होती. अशातच एकेक 

वीर मरण पावत चालला होता आशण एकेक शवरांच्या मतृ्यचू्या बातम्या 

भानमुशतच्या कानावर येत होत्या. अशीच शतच्या कानावर आलेली ती 

ददुवैी बातमी.  

 भानमुती अंगणात बसली होती. तसा एक दतू शतच्याजवळ धावत 

आला. तो अशतशय घाबरला होता. त्याच्या तोंडातनू शब्दही फूटत नव्हते. 

तसं भानमुतीनं त्याला पाणी शदलं. तसा तो दतू पाणी प्यायल्यावर ती 

म्हणाली, 
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 "काय झालंय. अशा धापा का टाकतोस?" 

 तो दतू. त्याच्या तोंडून शब्द फूटत नव्हते. तशी भानमुती म्हणाली, 

 "काय झालंय? यदु्धच ते. कोणी ना कोणी मरणारच. आज कोण मरण 

पावलं? आपल्याकडील मरण पावलं की पांंंडवाकडील?" 

 "महाराणीसाहबे, घात झाला." 

 "अथावत?" 

 "महाराणीसाहबे, घात झाला." 

 "काय झालं? गरुुवयांना वीरगती प्राप्त झाली की काय? परमेश्वरा, ह े

यदु्ध कशाला थोपवलंय हशस्तनापरूात. माझ्या पशतरायांना सदु्बद्धी का शदली 

नाही. कदाचीत ती बदु्धी थोडीशीही शदली असती तर आज यदु्ध झालं नसतं. 

बोल दतूा, काय झालं?" 

 " आपले लक्ष्मण...." 

 "काय झालं लक्ष्मणाला?" 

 "ते आज जगात नाहीत." 

 "म्हणजे? कोणं मारलं माझ्या लक्ष्मणाला?" 

 "अशभमन्य.ू अजूवन पतु् अशभमन्य.ू" 
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 दतूानं परुता शनरोप सांगीतला व तो शनघनू गेला. तशी ती शवलाप करु 

लागली. 

 'माझा लक्ष्मण.......शबचार् याचे दधुाचे ओठंही सकुले नाहीत, त्या 

अशभमन्यनंू मारलं त्याला आशण तो यदु्धात उतरला आशण त्या लहानग्यानं 

लक्ष्मणाला ठार केलं. त्या अशभमन्यनंू. तो लहान असनू सरस ठरला. 

शबचारा माझा पतु्. लवकरच तो वीरगतीस प्राप्त झाला. अन ्त्याला मारत 

असतांना ह ेएवढ ेवीर, रथी महारथी काय करीत होत.े तो द्रोणाचायव काय 

करीत होता आशण कणव.........तोही मांडी घालनू बसला होता की काय? 

अन ्तो त्याचा बाप. तो तर मोठमोठ्या शडंगा हाकलत होता. यदु्ध आपणच 

शजंकू. आपल्याकडे मोठमोठे वीर आहते. गरुुदवे आह.े कणव आह.े शभष्ट्म 

आह.े शभष्ट्माचं ठीक आह ेकी ते मतृ्यशूय्येवरच लोटलेले आहते. परंत ूकणव 

आशण गरुुवयव! ते काय करीत असतील बरे! नाही. आज यदु्धशवराम होताच 

मला त्यांना भेटायला जावं लागणार. आपली कैफीयत सांगावी लागणार व 

म्हणावं लागणार की उद्याचा चंद्र त्या अशभमन्यलूा शदसायला नको. पाहूच 

उद्या तो अशभमन्य ूउद्याचा चंद्र कसा पाहतो ते. जर उद्याचा चंद्र शदसलाच 

त्याला तर या कौरवांच्याकडील रथी महारथी बांगड्याच घालायच्या 

लायकीचे राहतील.' 
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 भानमुशतला अतीव दुुःख झालं होतं. तशी ती शवलाप करीत रडत होती 

आशण हहेी म्हणत होती की शेवटी यदु्धच ते. ह ेसवव घडणारच. 

 सायंकाळ झाली होती. तसा शंखनाद झाला व यदु्धशवराम करण्यात 

आला. त्यानंतर कौरव पांडव यदु्धात मरण पावलेल्या लोकांची भेट घेव ू

लागले. ज े जखमी झाले होत े व वाचले होत.े त्यांचे हालहवाल शवचारु 

लागले. त्यानंतर ते आपआपल्या छावणीत गेले. 

 ज्याप्रमाणे पांडव आपआपल्या छावणीत गेले. त्याचप्रमाणे कौरवही 

आपल्या छावणीत गेले होत.े तोच शतथं भानमुती आपली सखी वषृाली व 

सशुप्रया आशण काही दास्यासह हजर झाली. शतनं पाशहलं की सवव कौरवपती 

आपआपल्या शसंहासनावर बसलेले असनू एकमेकांशी चचाव करीत आहते. 

तसा द्रोणाचायव आशण कणवही आपल्या आपल्या शसंहासनावर बसलेले 

असनू एका शसंहासनावर शतचा पती दयुोधनही आह.े 

 भानमुतीनं ते सगळं पाहताच संधी साधत ती रडक्या आवाजात 

म्हणाली, 

 "शसंहासनावर बसलेल्या सवव रथी महारथींना माझे सादर प्रणाम. मी 

दयुोधन पत्नी व लक्ष्मणमाता भानमुती आज तमु्हाला भेटायला आली 

आह.े भेटायलाच नाही तर चचावही करायला आली आह े आशण जाब 
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शवचारायला आली आह ेकी आपण एवढ ेमोठमोठे वीर. आपल्या केवळ 

नावानंच स्वगवही थरथर कापतो. मोठमोठे राक्षस आपल्या केवळ 

बाहूबलापढेु धवस्त होतात आशण आज तमुच्याच या लाचारपणानं माझा 

लक्ष्मण मारला गेला. कोणं मारला माहीत आह?े त्या छटाकभर अशभमन्यनंू. 

अन ्तमु्ही काय बांगड्या घालनू बसल ेहोत ेकी काय हातात?" 

 भानमुती भानावर नव्हती. ती बोलत होती काहीबाही. ते जेष्ठ आहते. 

श्रेष्ठ आहते याचंही भान नव्हतं शतला. तसा दयुोधन उभा झाला. म्हणाला, 

 "शप्रय,े त ूचपू बस. तलुा कळतंय का की त ूका बोलत आहसे? अगं ह े

सवव तझु्यापेक्षा मोठे आहते. यांनी मोठमोठ्या लढाया पाशहलेल्या आहते 

आशण शेवटी यदु्धच ते. त्या यदु्धात कोणी ना कोणी सगासंबंधी मारला 

जाणारच. त्यात एवढं दुुःख करायचं कारण काय? तलुा यदु्धाचं काहीएक 

कळतेय का? तलुा यदु्धाच ंकाहीच कळायचं नाही." 

 सवव कौरवअधीपती भानमुशतचे बोल ऐकत होत.े तसा कणव उभा झाला. 

तो दयुोधनाच्या जवळ गेला. त्याला जाग्यावर बसवत तो म्हणाला, 

 "शमत्ा, खाली बस. बोल ूद ेभानमुशतला. शतलाही दुुःख झालं आह.े ती 

दुुःख व्यक्त करत ेआह.े ती दुुःखात असल्यानं तशी बोलत आह.े पतु्वीरहानं 

शतलाही राग आला आह.े त्यामळंू कोणीही राग मानायचं कारण नाही." 
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 कणावनं तसं म्हणताच दयुोधन खाली शसंहासनावर बसला व पनु्हा 

भानमुती बोलायला मोकळी झाली. 

 "ह ेबघा, तमु्ही जर शरूवीर असाल आशण तमु्हाला एका आईच ंरुदन 

जर कळत असेल तर एक काम करा. उद्या कोणत्याही पररशस्थतीत 

अशभमन्यनंू रात्ीचा चंद्र पाहता कामा नये. तरच मी तमु्हाला सववश्रेष्ठ योद्धा 

म्हणेल आशण जगंही तमुच्यावर ताशेरे ओढणार नाहीत. नाहीतर तमु्हाला 

त्या शवराट दरबारी बांगड्या घातलेल्या बहृन्नलासारखे संबोधावे लागेल." 

 भानमुती असं म्हणताच यदु्धछावणीतनू शनघनू गेली होती. तशी ती 

गेल्यावर सवव कौरव महारथी अशभमन्यहूत्येचा कट रचत होत.े त्यात 

दयुोधनाचा जावई जयंद्रथंही होता. 

 भानमुशतच्या शचथावण्यानसुार द्रोणानं अशभमन्यलूा ठार करण्यासाठी 

चक्रव्यहुाची रचना केली. त्यानसुार ठरलं की अजुवनाला आशण अशभमन्यलूा 

चक्रव्यहू भदेता येतं. त्यामळंू कोणीतरी अजुवनाला दसुरीकडं भटकवावं. 

म्हणजे अशभमन्य ू चक्रव्यहुात येईल व फसेल. कारण अशभमन्यलूा 

चक्रव्यहुातनू बाहरे पडता येत नाही. मग जसा तो चक्रव्यहुात फसला रे 

फसला की त्याला आपण ठार करुन टाकू. 
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 द्रोणाचायवनं लवकरच चक्रव्यहुाची योजना बनवली व तो ती योजना 

कायावन्वीत करण्यासाठी शदवस उजाडण्याची वाट पाहू लागला. थोड्याच 

वेळात शदवस उजाळताच व यदु्धाचा शंखनाद होताच त्यांनी योजनेनसुार 

अजुवनाला लक्षापासनू भटकवलं. त्यानंतर त्यांनी चक्रव्यहु रचला व त्या 

चक्रव्यहुाला तोडणारा अजूवन शतथ े नसल्यानं साहजीकच ते चक्रव्यहू 

तोडण्यासाठी अशभमन्यलूा जावं लागलं व त्यातच त्याचा अंत झाला. 

अशभमन्यलूा दयुोधनाचा जावई जयद्रथानं ठार केलं होतं.  

 अशभमन्य ू मरण पावला होता. तशी ती बातमी हा हा म्हणता 

भानमुशतच्या कानावर आली. परंत ूती खशु झाली नाही. शतचा बदला पणूव 

झाला तरी. ती नाखशुच होती. कारण शतला माहीत होतं की यदु्धामधये 

शतच्या शचथावण्यानं कोण्या मातेचा एक लहान मलुगा मरण पावला होता. 

ज्याचे दधुाचहेी ओठ सकुलेले नव्हते.  

 भानमुशतला असं वाटत होतं की यदु्ध शवराम व्हावा. कारण ह ेयदु्ध पणुव 

हशस्तनापरूातील व पणूव पांडवाकडील लोकं संपवेल. रथी महारथी मारले 

जातील. ती तशी प्रयत्नही करीत होती. परंत ूशतचा पती शतचं ऐकेल तेव्हा 

ना. दयुोधनाशी त्या गोष्टीवर ती बोलत असतांना तो शतलाच मखुावत काढत 

चपू बसवायचा व शतचं ऐकायचा नाही. 
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 महाभारताचं यदु्ध सरुु होताच सवव राज्यात हाहाकार उडाला होता. 

त्यातच त्यांच्या भायांमधय ेभीती शनमावण झाली होती. कोण केव्हा मरेल व 

कोणाच्या शचतेवर केव्हा सती जावं लागेल याचा काही नेम नव्हता. 

अशातच बातमी पसरली की द्रोणाचायव मरण पावला. त्यानंतर कणव. 

 कणव मरण पावला होता. त्याचं अशतव दुुःख दयुोधनाला झालं होतं. 

कारण त्याच्या शववाहाच्या पवुीपासनूच कणव हा त्याचा शमत् होता. 

त्याच्याचमळेु त्याला भानमुती शमळाली होती. तसेच त्याच्याचमळंु त्यानं 

शकतीतरी यदु्ध शजंकले होते. भानमुती स्वयंवराचे वेळी प्रशतस्पधेतनू माग ेन 

हटलेल्या जयद्रथालाही त्यानं धळू चारली होती. त्याचाच पराक्रम पाहून 

पढेु जयद्रथ कणावचा चांगला शमत् बनला होता. त्यानंतर संबंध होवनू तो 

दयुोधनाचाही जावई झाला होता.  

 कणव...... कणावनं पषु्ट्कळ लढाया शजंकल्या होत्या. त्यानं प्रसंगी 

अजुवनालाही यदु्धात हारवल े होत.े असा शरूवीर कणव. ज्याला शदशग्वजयी 

कणव संबोधलं जायचं. तो आज धराशायी झाला होता. त्यानं केलेली 



वासना   अंकुश शशंगाडे 

 

 

 

85 
 

दयुोधनाला अपार मदत. त्या मदतीमळूच दयुोधनाला अशतशय हतबल 

वाटत होतं. आता यदु्ध लढून काही उपयोग नाही असं त्याला वाटत होतं. 

परंत ूशरणागती पत्करावी कशी? लोकं काय म्हणतील. याचाही तो शवचार 

करीत होता. कणावच्या जाण्यानं आपला जण ूउजवा हातच गेला आह ेअसं 

दयुोधनाला वाटायला लागलं होतं. 

 कणावचं दुुःख ज्याप्रमाणे दयुोधनाला झालं. त्याचप्रमाण े ते दुुःख 

वषृालीलाही झालं होतं. कारण ती त्याची पत्नी होती. तसंच सशुप्रयालाही. 

कारण शतही त्याचीच पत्नी होती. परंत ूभानमुशतलाही ते दुुःख झालं. ही 

आश्चयव करणारी गोष्ट होती. त्याचं कारणही तसंच होतं. ती जरी कणावची 

पत्नी बनली नसली, तरी शतचं कणाववर प्रेम होतं. परंत ू दयुोधन आशण 

कणावच्या मैत्ीच ंनातं आडवं आल्यानं ती चपू होती. तसं पाहता कधीकधी 

माहरेच्या प्रकरणावरुन भानमुती आशण दयुोधनाचे खटके उडत. तेव्हा तेव्हा 

हाच कणव मधस्थी करुन ते वाद संपवत असे. तो दोघांनाही समजवीत असे 

व त्यांचे वादशववाद शमटवीत असे. 

 कणव मरण पावला. त्यावेळी भानमुशतला कणावच्या मागच्या सवव 

आठवणी आठवत होत्या. त्याचा शववाह होण्यापवुीची त्याची शरूवीरता 

शतला आठवत होती व तोही क्षण आठवत होता. जेव्हा ती स्वयंवरात 

त्याचेच गळ्यात वरमाला घालणार होती. परंत ूती पढेु जाताच दयुोधनानं 
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शतची वरमाला घेवनू ती आपल्या गळ्यात कशी घातली व आपण कणावला 

कशी शतलांजली शदली. हा सवव भाग शतला आठवत होता. व्यशतरीक्त तो 

एकदाचा प्रसंग आठवत होता. जेव्हा ती कणावसोबत चौसर खेळत असतांना 

शतचा पदर कणावनं धरला असता. त्याच्या हातनू मोत्याची माळ तटुली होती. 

त्यावेळी न घाबरणाराही कणव दयुोधनाला घाबरला होता व तेही आठवत 

होतं की दयुोधनानं त्यावर काहीही न म्हणता केवळ कणावसोबत शमळून ते 

मोती गोळा कर. असं शमशश्कलपणे म्हटलं होतं.  

 कणावसोबत कणावच्या मतृ्यनंू आज चौसर खेळणं संपलं होतं. 

भानमुशतचं जे काही कणव मनोरंजन करीत होता. ते सवव संपलं होतं. आता 

जीवनात काहीच सारस्य राशहलं नाही असंही शतला वाटत होतं. कारण तो 

होता म्हणनू शतचं दयुोधनाशी आजपयंत पटलं नव्ह े तर पटवनू घेतलं. 

नाहीतर दयुोधनाशी आपलं कधीच पटलं नसतं असंही शतला आज वाटत 

होतं. त्याला कारणीभतू होता दयुोधनाचा स्वभाव.  

 कणव मरण पावला. त्याचं सवावत जास्त दुुःख जसं दयुोधन व 

भानमुशतला झाले. तसेच सवावत जास्त दुुःख वषृालीलाही झाले. ती 

चाररत्वान स्री त्याच्या मतृ्यनंूतर त्याच्या शचतेवर सती गेली. परंत ू

पतु्सांभाळ यासाठी सशुप्रया मात् सती गेली नाही. ती बरेच शदवस कणावच्या 

मतृ्यनंूतर वैधव्याचं जीवन जगत राशहली. 
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******************************** 

 

 शभमानं जसा दयुोधनाच्या मांडीवर वार केला. तसा अगदी जीवाच्या 

आकांतानं भीम ओरडला. त्यातच तो धराशायी झाला.  

 दयुोधन धराशायी होताच भीम तेथनू शनघनू गेला व भीम शनघनू जाताच 

शतथ े कृपाचायव, अश्वत्थामा आशण कृतवमाव आले. त्यांना दयुोधनाची 

अवस्था पाहण ेबरे वाटत नव्हते. तोही अशत जराजजवर वेदनेनं तळपत होता. 

तस ेते शतघंही दयुोधनाजवळ बसल.े ते त्याची सांत्वना करु लागले. तोच 

दयुोधन म्हणाला,  

 अश्वत्थामा, मला आजच पाच पांडवांचे मुंडके हवेत. बोल आणनू 

दशेील." 

 अश्वत्थामानं काहीही शवचार न करता होकार शदला. कारण त्याला 

वाटत होतं की त्यात पांडवांनी त्याचे वडील द्रोणाचायवला अधमावनंच 

मारलेलं होतं. 

 "आपण आताच जावयूा पांडवांचे डोके कापण्या." अश्वत्थामा 

म्हणाला. 
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 "आता! यावेळी. आता रात् आह.े ते सवव पांडव झोपले असतील 

आपल्या छावणीत आशण आता रात् आह.े झोपेत कुणावरही प्रहार करु नये 

हा शनयम आह ेयदु्धाचा." कृपाचायव म्हणाले.  

 "नाही. मी आज शनयम पाळणार नाही कोणताच. माहीत आह े

पांडवांनी माझ्या वडीलाला ठार केलं, तेव्हा कोणता शनयम पाळला होता. 

कोणताच नाही ना. मग आजच का पाळायचा शनयम? आपण आजच 

जावयूा व पांडवांच ंमस्तक कापनू आणयूा." 

 दयुोधनासमोरच अश्वत्थामाचं ते बोलणं. तसे ते त्याच रात्ी 

पांडवछावणीत गेले व तेथ ेझोपलेल्या पांडवांच्या पाचही मलुाचं मस्तक 

छाटलं व ते मस्तक दयुोधनाला त्यांनी आणनू शदल.े तसा दयुोधन अगदी 

गदगद झाला. त्याला वाटलं की खरंच अश्वत्थामानं पांडवांना ठार करुन ते 

मस्तक त्याच्यासमोर आणलेले आह.े तसा तो म्हणाला, 

 "शाबास अश्वत्थामा शाबास. जे काम मलाही करता आलं नाही. ते 

काम त ूअगदी सफाईनं केलं. शवजय आपलाच झाला आह.े पांडव शनव्वळ 

हारलेच नाही तर संपले आहते. आता मी सखुाने मरेल. तमु्ही जा आता. 

मला एकटं सोडा. तमु्हीही थकले असालच कदाचीत. जा. आराम करा." 
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 जराजजवर वेदना भोगत असलेल्या दयुोधनाच ेते शब्द. ते शब्द ऐकताच 

अश्वत्थामाला अगदी प्रसन्न वाटलं व तो दयुोधनाला शतथं एकटं सोडून 

आपल्या छावणीकडं परतला. तसा दसुरा शदवस उगवला. 

 

******************************** 

 

 हळूहळू एकेक वीर मरण पावल ेहोत.े द्रोणाचायव मरण पावल,े त्यानंतर 

कणव व त्यानंतर शकूनी. एकेक करीत सार् याच वीरांना वीरगती शमळाली 

होती.  

 आज अगदी अस्वस्थ वाटत होतं भानमुशतला. काय कारण होतं 

कुणास ठाऊक. सारेच वीर संपले होत ेआता. फक्त अश्वत्थामा, कृपाचायव व 

कृतवमाव शशल्लक होता आशण दयुोधन. त्यातच दयुोधनाला वाटत होतं की 

पांडवांनी सवांचा वध केला. आता माझाच क्रमांक आह.े 

 साक्षात मतृ्य ू पढेु पाहात असलेला दयुोधन. तरीही तो शरणागती 

पत्करायला तयार नव्हता. त्याला आज शेवटच्या समयी भानमुती सल्ला 

दते होती की आताही वेळ गेलेली नाही. तेव्हा अजनूही काही शबघडलं 

नाही. आताही दवेनू टाका पाच गावं पांडवांना.  
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 भानमुशतचा सल्ला. तरीही तो दयुोधन शतचं ऐकायला तयार नव्हता. 

त्यातच आता तो मतृ्य ूसमोर पाहून त्या तलावात लपनू बसला. तेही अभय 

होवनू. तरीही त्याला त्याची आई गांधारीनं नेत् उघडून लोखडंाचं बनवलं 

होतं.  

 आज शतसरा शदवस होता दयुोधनाला घायाळ होवनू. त्याला शभमानं 

घायाळ केलं होतं. तसा त्यानं त्या शभमाचा बदलाही घेतला आह े असं 

त्याला वाटत होतं. कारण दयुोधनानं सांगीतल्यानसुार अश्वत्थामानं त्या 

पांडवांच्या पाचही मलुांचे मुंडके कापनू आणनू दयुोधनाला दाखवल ेहोत े

व त्यावरुन दयुोधनाला समजल ेहोत ेकी पांडव मरण पावले.  

 आज शतसरा शदवस होता. परंत ू आज शतसर् या शदवशी दयुोधनाला 

यदु्धाचा शतटकारा वाटत होता. वाटत होतं की यदु्ध व्हायलाच नको. मग ते 

पररवारातील यदु्ध का असेना, कारण यदु्धामळंु बदल्याची भावना शनमावण 

होत.े काल द्रोणाचायवला ध्रषृ्टधमु्ननं मारलं नव्हतेर पांडवानं आशण आज 

त्याच्या हत्येचा बदला घेत अश्वत्थामानं त्या धषृ्टधमु्नला व पांडवांना मारलं. 

उद्या ह ेपांडव वंशज या माझ्या वंशजांना मारतील. पढंु माझे वंशज त्यांना. 

बदला आशण बदल्याची भावना कधीच समाप्त होणार नाही. परंत ूआपण ह े

बंद करायला हवं. परंत ूकसं करणार! कोणाला आवाज दणेार. कोण येणार 

आपल्याजवळ? आपण तर साधे चालहूी शकत नाही. तसा तो शवचार 
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करीत असतांना त्याला कोणाचा तरी आवाज आला. तसं त्यानं डोळे 

उघडून पाशहलं. त्याला त्याच्या समोर भानमुती उभी असलेली शदसली. तसा 

तो म्हणाला, 

 "बोल भानमुती, बोल काहीतरी." 

 "तमु्हीच बोला स्वामी. मी आज काहीच बोलणार नाही. फक्त ऐकणार 

आज तमुचं. बोला, बोला काहीतरी." ती म्हणाली व गप्प झाली. तसा तो 

बोलायला लागला होता आपल्या मनातील गोष्टी. त्याही आयषु्ट्याच्या 

अंशतम समयी. 

 

******************************** 

  

 भानमुशतचा डोळाही फडकत होता आज व वाटत होतं की आज 

काहीतरी शवपरीत घडणार आह.े तस ेसायंकाळचे चार वाजल ेहोत.े 

 आज शतसरा शदवस होता. दयुोधन घायाळ झाल्याला. परंत ूअजनूही 

कोणीच भानमुशतला त्याच्या रक्तबंबाळ झाल्याची कल्पना शदली नव्हती. 

तस ेआज सायंकाळचे चार वाजल ेहोते. तसा एक दतू धापा टाकत टाकत 
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भानमुतीजवळ आला. तो भानमुतीजवळ येवनू थांबला. तसा धापा टाकत 

टाकतच तो म्हणाला, 

 "महाराणीसाहबे, आपले राज ेपडले." 

 "पडले अथावत मरण पावले की काय?" 

 "नाही राणीसरकार. ते अजनू जीवंत आहते." 

 "म्हणजे?" 

 "राणीसरकार, त्यांना शभमानं घायल केलं. ते उठून उभे राहू शकत 

नाहीत." 

 "असं काय केलं त्यानं?" 

 "मांड्या फोडल्या आपल्या राजेसाहबेांच्या." 

 "म्हणजे?" 

 "म्हणजे तमु्ही जावनू बघा प्रत्यक्ष." 

 दतू म्हणाला व शनघनू गेला. 

 भानमुशतला अत्यंत वाईट वाटत होतं. परंत ूआता शतच्याजवळ उपाय 

नव्हता. तशी ती सशुप्रयाच्या कक्षात गेली. तीच एकमेव शतची सखी होती 

की ती अजनूही जीवंत होती. तशी शतला ती म्हणाली, 

 "सशुप्रया, चालतेस का, आपण राजेसाहबेांना पाहून येव.ू" 
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 भानमुतीचं ते बोलणं ऐकून आश्चयवचकीत झालेली सशुप्रया म्हणाली, 

 "काय, झालं राजेसाहबेांना?" 

 "एक दतू आला होता. त्यानं सांगीतलं की त्या शभमानं घायाळ केलं 

राजेसाहबेांना. तेव्हा आपण भेटायला जाव ूत्यांना. कदाचीत त्यांचा थोडा 

त्ास आपल्या भेटण्यानं कमी होईल. चालतेस का?" 

 ते भानमुशतचे बोल प्रत्यक्ष सशुप्रयानं ऐकले. तशी शतही एक शवधवाच. 

तशी ती एका पायावर तयार झाली भानमुतीसोबत जायला. दोघ्याही शमळून 

कुंरुुके्षत्ाकडे शनघाल्या होत्या. 

 थोड्याच वेळात कुरुके्षत् आलं. तशी भानमुती आपल्या पशतचा शोध 

घेव ूलागली. तसं शतनं पाशहलं. एका तलावाजवळ एक मनषु्ट्य वेदनेने कण्हत 

असलेला शदसला. तशी भानमुती त्याचेजवळ गेली. तसं शतनं त्याला 

ओळखलं. हाच को बलशाली दयुोधन. ज्याला यदु्ध सरुु होण्यापवुी प्रचंड 

गवव होता की आपल्याजवळ भरपरू वीर योदे्ध आहते. आपणच महाभारताच ं

यदु्ध शजंकू. परंत ू आज त्याचे पणूव योदे्ध मारल े गेले आहते आशण तोही 

धराशायी झालेला असनू वेदननंे शवव्हळत आह.े 
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 भानमुशतनं त्याला पाहताच ती त्याचेजवळ बसली. तशी रात् बरीच 

झाली होती. तसा वेदनेनं व पश्चातापाच्या अग्नीनं तळपत असलेला दयुोधन 

भानमुशतला म्हणाला, 

 "भानमुती, आता मला कळंतय की मी जर त्याचवेळी तझुे सल्ल े

ऐकले असते तर आज माझ्यावर ही वेळ आली नसती. आज माझ्यावर ही 

वेळ माझ्या मखुवपणामळंु आली. लवकरच मी आता मरणार असं मला 

वाटत.े कारण मला फारच क्षीण वाटत आह.े रक्तही फारच वाहून गेलेलं 

आह.े बेशदू्ध होण्याची शचन्ह ंशदसत आहते. परंत ूमरतासमयी मी जेही काही 

सांगतो. ते नीट लक्ष दवेनू ऐक." 

 "बोला स्वामी." भानमुती म्हणाली. तसा दयुोधन बोल ूलागला. 

 "भानमुती, माझा मतृ्य ूअटळ अह.े परंत ूएक गोष्ट लक्षात घ.े ती म्हणजे 

माझ्या मतृ्यनंूतर त ू पांडवाशी शववाह कर आशण दोन्ही पररवारात समेट 

घडवनू आण. कारण मी मरण पावताच उद्या माझे वंशज कदाचीत या 

पांडवांना माफ करणार नाही व माझ्या हत्येचा बदला घेतील. परंत ूमला ह े

मंजरू नाही. कारण मी अनभुवला आह ेयदु्धाचा पररणाम. यदु्धात आपलेच 

मरत असतात. सगळं जागच्या जागेवर ठेवनू." 
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 दयुोधन बोलनू गेला होता. तो थोडंसंच बोलला. परंत ू महत्वाचंं ं

बोलला होता.  

 रात् बरीच झाली होती. तसं दयुोधनाचं रक्त बरंच वाहात गेल्यानं त्यानं 

ते अंशतम समयी भानमुशतला सांगीतलं होतं की शत्तुा शमटव आशण सवाशंी 

समेट घडवनू आण. तसा त्याला त्याचा मतृ्य ूजवळ शदसत होताच. 

 ती रात्....त्या रात्ी दयुोधनासोबत बोलता बोलता अधी रात् शनघनू 

गेली होती. म्हणतात की दयुोधन जखमी झाल्या शदवसापासनू तीन शदवस 

जगला व नंतर त्यानं प्राण त्यागला होता.  

 

****************************** 

 

 दयुोधन मरण पावला. त्यातच त्याच्या प्रेताला अग्नी दणे्यासाठी प्रेत 

सजशवण्यात आलं. त्याचबरोबर भानमुशतलाही सजशवण्यात आलं. तशी 

शतची सरुुवातीला पतीसोबत सती जाण्याची इच्छा होती. कारण तेव्हा 

प्रथाच होती की शस्रयांनी वैधव्याचं जीवन जगण्यापेक्षा पतीच्या शय्येवर 

सती जावं. तसं पाशहल्यास भानमुशतच्या जीवलगापैकी कोण जवळ होतं. 

कोणीच नाही. मलुगी लक्ष्मणा श्रीशक्रष्ट्णपतु् सांबनं पळवनू नेली होती. 
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ज्याचं शतच्याशी पटत नव्हतं आशण मलुगा लक्ष्मणकुमार महाभारताच्या 

यदु्धात सभुद्रापतू् अशभमन्यकूडून मारला गेला होता. तसं पाशहल्यास शतच्या 

जगण्यात सारस्य नव्हतं काहीच. ती त्या काळच्या सतीप्रथेनसुार सती 

जावहूी शकत होती. ती शवचारच करीत होती सती जाण्याचा. परंत ूइतक्यात 

कोणीतरी म्हणालं, 

 "भानमुती, सती जाणार आह ेका?" 

 ते कोणाचे तरी शब्द होते. परंत ू ते शब्द ऐकताच भानमुती भानावर 

आली. शवचार करु लागली की मी जर सती गेले तर दयुोधनानं मला जे 

म्हटलं होतं की माझ्या मतृ्यनंूतर दोन्हीकडील नात्यात समेट घडवनू 

आणशील. ते कायव मी कसं पणूव करणार. कदाचीत माझ्या स्वामीला 

पश्चाताप झाला असेल व त्यानंतर त्यांनी आपल्या मनातील शवचार 

सांगीतला असेल मला. मला ते कायव पणूव करायचं आह.े मग मी ते कायव 

सती गेल्यावर कशी पणूव करणार. 

 तो मनातील शवचार. त्यातच ती ओरडली. 

 "नाही. मला सती जायचं नाही." 
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 ते धीरगंभीर वातावरण. त्यातच त्या भानमुशतचे ते ओरडण्याच ेशब्द. 

त्या शब्दानं ते धीरगंभीर वातावरण पार शचघळून गेलं. तशी शतच्याजवळ 

गांधारी बसली. शतच्या पाठीवरुन प्रमेानं हात शफरवीत म्हणाली, 

 "भानमुती, त ूकोणासाठी जगणार. हा जीवंत राशहलेला समाज तलुा 

सतत शडवचले. म्हणेल की त ूत्या दयुोधनाची भायाव. ज्यानं संपणूव नात्यातील 

माणसं स्वतुःच्या मखुवपणानं संपवलीत. शवचारही केला नाही की शमही यात 

संपेन. अगं, माझे शंभर पतू् मरण पावल ेया आगीत आशण एक जावईसदु्धा. 

शबचार् या या सवव माझ्या पतू्वध ूअजनूही जीवंत आहते दुुःख झेलत. कारण 

त्यांची मलंु लहान आहते. काही सती गेल्या आपल्या पतीसोबत. कारण 

त्यांना मागंपढंु तझु्यासारखं कोणीच नव्हतं. भानमुती हा समाज फार वाईट 

आह.े हा समाजच तलुा चांगल्या पद्धतीनं जग ू दणेार नाही. काही बाही 

बोलेल वारंवार. तझुी शधंडही काढतील कदाचीत. का, हचे बोलणं वारंवार 

ऐकण्यासाठी त ूजीवंत राहणार आहसे काय?" 

 भानमुती ऐकत होती गांधारीचे शब्द. तशी रडत रडतच ती म्हणाली, 

 "होय, मी ते शब्द वारंवार ऐकण्यासाठीच जीवंत राहणार. मलाही 

पाहायचं आह े की माझे पती मरण पावल्यानंतर समाज कसा वागतो? 

कदाचीत मला दषुणे दतेो की त्या पांडवांना आशण हहेी पाहायचंय की ज्या 
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पांडवांनी धमावसाठी शेकडो कौरवांची कत्तल केली. ते तरी न्यायानं वागतात 

का? मला त्यासाठीच जीवंत राहायचं आह.े मला माहीत आह ेकी माझे 

पती जस ेवागल,े तस ेमी कदाशपही वाग ूशकणार नाही." 

 भानमुती त्वेषानं बोलत होती. शतनं आपला पती आपल्याशी 

शेवटच्या प्रहरी काय बोलनू गेला ते गांधारी तसंच कोणालाही सांगीतलं 

नाही. ते आपल्या मनात ठेवलं. 

 काही वेळातच दयुोधनाचं प्रेत शरणावर ठेवलं गेलं व क्षणाधावत ते 

अग्नीच्या व पाण्याच्या स्वाधीन झालं. 

 

******************************* 

 

 काही शदवस झाले होते. दयुोधन मातीत तसेच पाण्यात शमसळला 

होता. परंत ूत्याचे शब्द मात् भानमुशतच्या मनावर कायमचे कोरल ेगेले होते. 

ती शवचार करीत होती की ते शब्द खरे कसे करायच.े 

 शतनं शवचार केला की त्या शब्दानं दयुोधनाचे चररत् स्वच्छ होईल व 

त्याचेवरील कलंक शमटेल. तसं शवचार करता करता एक शदवस शतनं शनणवय 
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घेतला की आपण अजुवनाशी शववाह करावा. जेणेकरून तो कलंक शमटेल. 

कौरव व पांडव एक होतील व पढेु कधीच बदल्याची भावना राहणार नाही.  

 शतचा तो शवचार रास्त होता. त्यामळंु की काय, पनु्हा कधीच बदल्याची 

भावना राहणार नव्हती. असं वाटत होतं शतला. तसा एक शदवस शवचार 

करून शतनं एक दतू अजुवनाकडे पाठवला. तसा तो दतू अजुवनाकडे जाताच 

त्यानं म्हटलं की तमु्हाला राणीसाहबेानं बोलावलंय. त्याच्या म्हणण्यानसुार 

अजूवन शतला भेटायला तयार झाला होता.  

 ते तप्त उन्हाळ्याचे शदवस होत.े तशी आजपयंत कधीच पांडवांना 

राज्यकारभार करताना परेुशी सवड शमळाली नव्हती. कारण राज्यात काही 

शवधवा होत्या. ज्यांचे पती महाभारत यदु्धात मरण पावले होत.े त्यांची सोय 

लावायची होती त्यांना. त्यातच त्यांना कोणीही काहीही बोल ूनये. म्हणनू 

संरक्षणही द्यायच ंहोतं. आज ते संरक्षण दतेांना त्यांना परेुशी उसंत शमळाली 

नव्हती. तशी आज परेुशी सवड शमळाली असल्याने अजूवन भानमुशतला 

भेटायला आला होता. 

 भानमुशतच्या बोलावण्यानं अजूवन हजर झाला होता. तो भानमुशतच्या 

राजमहालात गेला शतची भेट घेण्यासाठी. कारण शतनं त्याला बोलावलं होतं 

भेटायला. तसा तो भेटायला आला असता भानमुशतचं शववाहापवुीच ंप्रेम 
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उफाळून आलं. जे शतनं आपल्याच मनात स्वप्नवत रंगवलं होतं. ती 

भतूकाळात जावनू त्याच गोष्टीचा शवचार करु लागली होती. तोच अजूवन 

म्हणाला, 

 "बोला राणीसाहबेा, काय बोलायचं ते बोला. आपण फक्त आदशे 

करा. आम्ही आपल्या आदशेाचं पालन करु. आम्हालाही आपल्या सेवचेी 

संधी द्या." 

 "...." भानमुती काहीच बोलली नाही. तसा अजूवन पनु्हा म्हणाला,  

 "बोला, कशासाठी बोलावलंय? लाज ू नका. घाबरुही नका. मी 

आपणाला काहीही म्हणणार नाही." 

 भानमुशतला शवचार येत होता की त्याच्यासमोर कसा शवषय मांडावा 

की आपल्याला कुणबा जोडायचा आह.े तशी ती म्हणाली, 

 "मला शभती वाटत ेकी तमुच्याशी कसं बोलायच.ं" 

 "त्यात शभती कसली राणीसाहबेा? बोला शनुःसंकोच बोला." 

 भानमुती शवचार करु लागली. तशी ती म्हणाली, 

 "सांगा, रागावणार नाही तर बोलत.े बोला, रागावणार नाही ना." 

 "नाही रागवणार, बोला. काही ना काही बोला." 
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 "मला तमुच्याशी शववाह करायचा आह.े बोला कराल काय माझ्याशी 

शववाह? तमु्ही माझ्याशी शववाह करावा अशी माझी इच्छा आह.े" 

 अजुवनानं ते भानमुशतचं बोलणं ऐकलं. तसा तो शवचार करु लागला. 

त्यातच तो म्हणाला, 

 "राणीसाहबे कसं बोलता? आपण होशात आहात का? अहो, आपण 

माझ्या मोठ्या भावाची भायाव आशण मी आपणाशी शववाह करावा. मला 

कल्पनाही करवत नाही." 

 "परंत ूमला आज आधार नाही, त्याचं काय?" 

 "शनव्वळ आधार....त्या आधारासाठी तमु्ही शववाह करणार का? नाही. 

त्यासाठी जर तमु्हाला शववाह करायचा असेल तर मला तो कसा मंजरू 

असेल?" 

 "दसुरंही एक महत्वाचं कारण आह.े जी तमुच्या भावाची इच्छा होती 

मरतासमयी." 

 "कोणती?" 

 "त्यांनी अंतीम समयी म्हटलं होतं की कुणबा जोडायचा." 

 "कुणबा आशण तो कुणबा कशासाठी जोडायचा?" 
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 "संबंध जोडण्यासाठी व कौरव पांडवांच्या मनात जनु्या वैमनस्यावरुन 

वादशववाद राहू नये यासाठी." 

 "काय म्हटलं होतं अंतीम समयी माझ्या वडील बंधनंू?" 

 "म्हटलं होतं की उद्या आपल्या पररवारात कोणीही बदल्याची भावना 

ठेव ूनये. म्हटलं होतं की मी यदु्धाचे पररणाम भोगत आह.े आणखी म्हटलं 

होतं की माझ्या मतृ्यनंूतर त ूपांडवांशी शववाह करावा. संबंध सदुृढ करावेत. 

तसेच कौरव पांडवातील पाररवारीक शववाद शमटवावेत. मान्यता अशी आह े

की एका शस्रचा शत्रूाष्ट्रातील राजांशी वा राजकुमाराशी शववाह होताच 

शत्तू्व शमटतं. त्यानसुारच मी तमुच्याशी शववाह करायचं ठरवलं आह.े मला 

आशा आह े की माझा तमुच्याशी शववाह होताच ह े कौरव पांडवातील 

शत्तू्व कायमचं संपेल व नात ेसदुृढ होतील. संबंध सधुारतील व त्यानंतर 

कधीही या दोघात बदल्याची भावना येणार नाही. कोणीही पढंु रक्तपात 

करणार नाही आशण सगळे सामंजस्यानं राहतील. मलाही असं वाटत ेकी 

आपला शववाह व्हावा. मला आपला आधार शमळेल आशण राज्यातही 

शचरकाल शांतता शनमावण होईल." 

 भानमुती ज ेबोलायचं ते बोलनू गेली. ते म्हणणं अजुवनाला पटलं होतं. 

शतनं रास्त शवचार मांडला होता. तो शवचार राज्याच्या शहताचा होता. तसा 
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त्या रास्त शवचारानं अजुवनाला नाईलाजानं होकार द्यावा लागला व त्यानं 

होकार दते मी माझ्या वडील बंधूंना त्याबद्दल शवचारतो असे म्हटल ेव तो 

रवाना झाला. 

 अजूवन आपल्या दरबारात परतला होता. त्यानं आपला शप्रय भाऊ 

यशुधष्ठीरचा सल्ला घेतला. कारण ते सवव भाऊ पवुीपासनूच यशुधष्ठीराच्या 

आज्ञेत वागत होत.े त्याचाच आदर करीत होत.े तो म्हणेल तीच पवुवशदशा 

होती.  

 यशुधष्ठीरला अजूवन भानमुतीबद्दल शतचे शवचार सांगताच ते शवचार रास्त 

असल्यानं ते शवचार त्याला पटले व त्यानं अजुवनाला शवचारलं की तो शववाह 

करायला तयार आह ेका? त्यानंतर अजुवनानं त्या शववाहासाठी होकार दतेाच 

संपणूव राज्यात दवंडी झाली व भानमुशतच्या म्हणण्यानसुार शतचा व 

अजुवनाचा शववाह धमुधडाक्यात राजरोषपणे पार पडला. अशाप्रकारे त्या 

शववाहाच्या रुपान ेदोन्ही पररवाराचे संबंध जळुले गेले. राज्यात सामंजस्य 

शनमावण झाले. तशीच शांतताही. त्यांच्या शववाहानं आता कोणामधयेही 

बदल्याची भावना राशहली नाही. ना शत्तू्व राशहलं. कारण त्यावेळी अशी 

व्यवस्था होती की दोन राज्यात जर शत्तू्व असले तर ते शववाहानं संपषु्टात 

येत असे. भानमुशतनं अगदी तेच केलं होतं. शतनं शववाह केला होता व दोन्ही 

पररवाराचे पाररवारीक संबंध सधुरवले होत.े याला कुणबा जोडला असं 
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म्हटलं आह.े याचाच अथव असा की भानमुतीनं कुणबा जोडला. म्हणनूच 

भानमुतीबद्दल म्हटलं आह े की कही की ईट कही का रोडा, भानमुशतने 

कुणबा जोडा. 

 भानमुती ही अजुवनाची आठवी पत्नी होती. त्यानं भानमुशतशी शववाह 

करुन केवळ शतला आधारच शदला नाही तर दोन्ही राज्याचे संबंध परस्पर 

सौहादावयावचे केले होत.े  

 अजुवनाला आठ पत्नी झाल्या होत्या. द्रोपदी, सभुद्रा, शचत्ागंदा, उलपुी, 

अल्ली, भोगावती, शचत्भान ूआशण भानमुती. उत्तरासोबत त्यानं शववाहाला 

नकार शदला होता. नाहीतर ती त्याची नववी पत्नी राशहली असती.  

 भानमुशतचा शववाह झाला होता. तसे कौरव पांडवाचे संबंध सधुारले 

होत.े दयुोधनाचीही इच्छा पणूव झाली होती. काही का असेना, परंत ू

शेवटच्या क्षणी त्यानं चांगलं काम भानमुतीकडून करवनू घेतल्यामळंु त्याला 

काही काळ स्वगव शमळाला होता असा उल्लेख परुाणात आह.े भानमुती 

आशण अजुवनाचा शववाह. हा आठवा शववाह होता. अशातच भानमुती गरोदर 

राशहली. 

 भानमुशतची ती अंशतम घडी होती की काय, कुणास ठाऊक. ती गरोदर 

राशहली होती. त्यातच आता शतचं वय झाल्यानं शतचं वागवत नव्हतं. त्यातच 
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ती गरोदर. तस े शतचे गरोदरपणाचे पणूव शदवस झाले व त्या गरोदरपणातच 

बाळंत होत असतांना शतला काळाचे बोलावणे आले. म्हणतात की 

भानमुती त्या बाळंतपणातच मरण पावली होती. शतला पतु् झाला की पतु्ी 

याचा उल्लखे परुाणात नाही. शतचा पतु् वाचला की नाही वाचला याचे उत्तर 

परुाणात नाही. परंत ूएवढं मात् शनश्चीत की भानमुतीनं कौरव आशण पांडवांच े

जनेु वैमनस्य दरू केले होत ेव त्या रुपात एक नवीन इशतहास बनवला होता. 

ज्याला कुणबा जोडला असे नाव आह.े  

 भानमुती एक सामान्य स्री होती. परंत ू शतचे शवचार उच्च होत.े ते 

उच्चदजावचे शवचार असल्याने आज त्याच भानमुशतला काळानं श्रेष्ठ बनवलं 

आह.े 

 महाभारतात एवढ्या शस्रया होत्या की ज्यांना लोकांनी उचलनू धरलं. 

त्यांचा उदोउदो केला. परंत ू भानमुती.......ती उपेक्षीतच राशहली. शतला 

कौरवाच्या पररवारानंच नाही तर दयुोधनानंही उपेक्षीतच ठेवलं. त्यानंतर 

शतला समाजानंही उपेक्षीतच ठेवलं. शतच्या महानतेच्या कायाववरही पदडा 

टाकण्यात आला. परंत ू शतनं असं काही कायव केलं की शतचं कायव आज 

वतवमानात लोकांच्या लक्षात आलं आह.े लोकं दयुोधनाप्रमाणे शतलाही मान ू

लागले आहते आशण म्हणत आहते की भानमुशतही महान होती. महान आह े

व महान राहणार. मधयंतरीच्या काळात शतच्यावर लांच्छन लावलं गेलं की 
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शतनं आपला स्वाथव पाहात अजुवनाशी शववाह केला. प्रत्येक व्यक्ती तसेच 

म्हणत होता. परंत ूशतचे जर कायव पाशहले तर भानमुतीनं शतच्या अंतीम समयी 

दयुोधनाच्या मतृ्यनंूतर जे काही केलं. ते अगदी वाखाणण्याजोगं आह.े 

महत्वाचं सांगायचं झाल्यास आजही वतवमानात प्रत्येक घराघरात महाभारत 

आह.े कारण शतथं फक्त दयुोधन आह.े गांधारी व द्रोपदी आह.े परंत ूभानमुती 

नाही. एखाद ेवेळी शतथं भानमुशतही ठेवनू पाहा. म्हणजे नक्कीच तमुच्याही 

पररवारातील संबंध सधुारतील व शतथं पनु्हा कधीही महाभारत घडणार 

नाही. 

 भानमुती एक यल्गार होती द्वापरयगुातील. शतनं दोन्ही राज्यातील 

केवळ संबंधच जोडल े नाही तर ते संबंध सदुृढही केले. त्याचाच बोध 

तद्नतंरच्या शपढीनं घेतले. त्यांनीही त्यापासनू बोध घवेनू आपआपल ेसंबंध 

चांगले केले व आपल्याही राज्यात शांतता शनमावण केली.  

 काळाच्या ओघात भानमुशतला लोकं शवसरल ेअसतील कदाचीत. ती 

काळाच्या ओघात संपलीही. आजही ती अगदी जीवंत नाही.  

 आज जर ती जीवंत असती, कधी शांतीदतू म्हणनू तर कधी करुणेचा 

सागर म्हणनू आली असती. त्यामळेु पनु्हा इथे महाभारत घडलं नसतं. 

महाभारत शतथंच संपलं असतं. ती नाही आह े म्हणनू आज पनु्हा एकदा 
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कौरव पांडवांच ंयाच भमुीवर महाभारत घडलं आह.े यदु्ध नेहमी होत आह.े 

कधी शस्रानं तर कधी शब्दानं. आज ती नाही म्हणनू पांडव नाही तर कौरव 

शशरजोर झाले आहते. कारण कशलयगु लागला आह,े पांडवांचा शवनाश 

करण्यासाठी. कौरवांचा शवनाश करण्यासाठी नाही. धमाववर अधमावचा 

शवजय शमळशवण्यासाठीच जण ूकशलयगुाने साक्षात जन्म घेतला आह.े सत्य 

हारत आह ेआशण असत्य जींकत आह ेजळी, स्थळी आशण न्यायालयातही 

आशण गरज वाटत आह ेआज भानमुशतची. वाटत आह ेकी शतनं पनु्हा या 

धरणीवर जन्म घ्यावा व पनु्हा एकदा कुणबा जोडावा. म्हणजेच  

कही की ईटं कही का रोडा, भानमुशतने कुणबा जोडा ही म्हण साथवक 

करता येईल व भानमुशतच्या कतृवत्वावरही शवश्वास ठेवता येईल. ह ेतेवढंच 

खरं आह.े 

 भानमुती व अजूवनही आज जीवंत नव्हते. काळाच्या ओघात ते संपले 

होत.े परंत ूभानमुतीचं कुणबा जोडण्याचं कायव आजही संपलं नाही. ज्या 

ज्या वेळी प्रत्येकाच्या घरी प्रत्येकाच्या दशेात जेव्हा जेव्हा महाभारत घडतं. 

तेव्हा तेव्हा कोणीतरी अजूवन तयार होतो. कोणी भानमुशतही तयार होते व 

कुणबा जोडला जातो. कुणबा याचा अथव संबध. 
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 भानमुती.........भानमुशतनं जे स्वप्न पाशहलं होतं अजुवनाशी प्रेम 

करायचं, अजुवनाशी शववाह करायचा. ते स्वप्न....... ते स्वप्न दयुोधनाच्या 

मतृ्यनंूतर का होईना, ते पणूव झाले होत.े शतचा शांतता प्रस्थापीत करण्यासाठी 

का असेना, अजुवनाशी शववाह झाला होता व ती अजुवनाशी आता सखुमय 

जीवन व्यथीत करीत होती. आज ती उतारवयात का होईना, अजुवनापासनू 

गरोदर राशहली होती. 

 अजूवनही शतच्यावर प्रेम करु लागला होता. तो शतला परायी समजत 

नव्हता तर आपल्या थोरल्या बंधचूी पत्नी म्हणनू शतची जास्त इज्जत करीत 

होता. त्यानं पनुशवववाह केला होता शतच्याशी. परंत ू तो पनुशवववाह त्यानं 

आपल्या सखुासाठी केला नव्हता, तर तो शववाह त्यानंं ं शतच्याच 

सखुासाठी केला होता. 

 आज भानमुशतचा पनुशवववाह झाला होता. ती सखुात रमली होती. परंत ू

जेव्हा जेव्हा कोणाचं स्वयंवर असायचं, तेव्हा तेव्हा शतचंही स्वयंवर 

आठवायचं आशण आठवायच्या त्या गोष्टी, ज्यावेळी दयुोधनानं शतला 

उचलनू नेलं होतं. ते सारंच आठवायचं शतला वसंताला फुटलेल्या 

पालवीसारखं. त्या आठवणी जाग्या व्हायच्या. तेवढ्यात अजूवन यायचा व 

त्या आठवणी क्षणात शवरुन शशशशरातील झाडाच्या झडणार् या पानागत 

मनातनू शनघनू जायच्या.  
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 जे स्वातंत्र्य शतला दयुोधन जीवंत असतांना शमळालं नव्हतं, ते स्वातंत्र्य 

आज अजुवनाच्या घरी शमळत होतं. ती सखुी होती. आपलं सखु पाहून नाही, 

तर आपल्या गत कौरव राज्यातील त्या सवव शवधवांचं व प्रजाजनांच ंसखु 

पाहून. कारण पांडवांनी शतला सखु आशण संरक्षण दणे्याबरोबरच त्या 

कौरवांकडील सवव शवधवा व सवव प्रजाजनांचाही शवचार केला होता. 

त्यांनाही त्यांनी सखुी केलं होतं.  

 महाभारताचं यदु्ध समाप्त झाल्यानंतर कंुती, गांधारी, धतृराष्ट्र व काही 

प्रजाजन अरण्यात शनघनू गेले होत.े तसा एकदा अरण्यात वणवा लागला. 

त्यावेळी त्या वणव्यानं धतृराष्ट्र शजथे राहात होता. त्या पणवकुटीला 

सभोवताल घेरलं. त्यातनू कंुती डोळस असल्यानं शनघनू जाव ूशकत होती. 

परंत ू धतृराष्ट्र व महाराणी गांधारीला वाचशवण्याच्या चक्करमधय े ती 

शनघाली नाही. त्यातच शतलाही वणव्यानं आपल्यात सामावनू घेतलं. 

 भानमुती मरण पावली होती. शतचं सखु अजुवनाला जास्त काळ भोगता 

आलं नाही. परंत ूत्याला आजही ती सदोदीत आठवत होती, जण ूत्याच्या 

काळजाचा तकुडा बननू. शतनं कुणबा जोडण्यासाठी आपली अब्र ूवेशीवर 

ठेवनू अजुवनाशी केलेला शववाहही त्याला आठवत होता आशण आठवत 

होतं शतचं मन, ज ेमन त्याला पदोपदी सांगत होतं की मला तमु्ही नाही सखु 

शदलं तरी चालेल, परंत ू माझ्या प्रजेला सववतोपरी सखु द्या. त्याच 
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भानमुशतच्या इच्छेनसुार हशस्तनापरूच ेसवव प्रजानन सखुी झाले होत ेनव्ह ेतर 

सखुमय जीवन जगत होत.े ते भानमुशतचेच उपकार होत.े पांडवांचे नाही. 

 

 

***********समाप्त***********  
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*अंकुश रा. शशंगाडे 

*जन्मतारीख: ०३/०३/१९७७ 

*शिक्षण: एम ए, डी एड 

*प्रकाशशत छापील साशित्य: 

*कशितासंग्रि*  

१)स्वातंत्र्याची गाणी २)आजादी के गीत(शिन्दी) ३)अश्रंची गाणी ४) राजवाडा 

 *कादंबरी* 

१)वेदना २)कंस ३)संघर्ष ४)चमषयोगी 

 *कथासंग्रि* 

१)मजेदार कथा २)शचत्तथरारक ३)फोनच्या करामती ४)िरवलेलं बालपण ५)स्मिानाची 

राख ६)शनकाल ७)अजरन शकती ८)शनरािा 

 *लेखसंग्रि* 

१)माझे शिकशवण्याचे प्रयोग २)गतकाळातील िास्रज्ञ आशण िोध ३)अस्तित्व 

४)अस्तित्वाची पाऊलवाट िोधतांना 

 *चारोळीसंग्रि* 

१)आक्रमण 

 *प्रिासिर्णन* 

१)प्रवास २)प्रवासातील गमतीजमती 

*मिाराष्ट्र ात वेगवेगळ्या वृत्तपत्रातरन साशित्य लेखन* 
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अिंकुश कशिंगाडे  

यािंची ई साकहत्यवर उपलब्ध ईपुस्तके 

ज्या कव्हरवर एक कललक कराल ते पुस्तक उघडेल. 
  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sujata_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kohinoor_ankush_shingade.pdf
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अिंकुश कशिंगाडे  

यािंची ई साकहत्यवर 

उपलब्ध ईपुस्तके 

ज्या कव्हरवर एक 

कललक कराल ते पुस्तक 

उघडेल. 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/att_deep_bhav_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/tareekh_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/wasana_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/anita_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shivshahi_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/parinam_ankush_shingade.pdf
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http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bappa_rawal_ankush_shingade.p

df  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/corona_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhrunhatya_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/malin_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shikshan_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shanta_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bappa_rawal_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bappa_rawal_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/charmayogi_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/vyavasthecha_bali_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/urmila_ankush_shingade.pdf
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http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kamgar_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ghatsphot_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhutatki_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/raja_dahir_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/maarg_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/pruthvisanyogita_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mocovlekhak.jpg
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/astittva_ankush_shingade.pdf
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ई साकहत्य प्रकतष्ठानचे हे पिंधरावे वर्ष. 

श्री अंकुश शशंगाडे यािंचे ईसाकहत्यवर हे एकोणशतसावे पुस्तक.  

या कादिंबरीसाठी त्यािंचे अकिनिंदन 

 

अंकुश शशंगाडे एक शशक्षक आहते. शशक्षक ही त्यांची केवळ उपजीशवका 

नाही तर जीशवकाही आह.े समाजात सत्याचे आशण शवज्ञानाचे ज्ञान पसराव ेव 

समाज मनाने बळकट व्हावा, त्यातही मलुींनी शशकाव ेव त्यांच्या आत्मशनभवरतेन े

समाजाला अशधक बळकटी यावी ह ेत्यांचे स्वप्न आह.े ते भरपरू शलहीतात ते 

समाजातील दबल्या गेलेल्या घटकांना आवाज दणे्यासाठी. आपली पसु्तके 

समाजात जास्त वाचली जावीत अस ेत्यांना वाटते आशण ई साशहत्य ह ेत्या दृष्टीने 

त्यांन योग्य वाटते. त्यांची आजवर २४ छापील पसु्तकेही शवशवध प्रकाशकांनी 

प्रकाशशत केली आहते व त्यांच्या पसु्तकांना मागणी आह.े पण तरीही ते आपली 

पसु्तके ई साशहत्यच्या वाचकांना शवनामलू्य दतेात.  

अंकुश शशंगाडे यांच्यासवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली पु् तके ई सवशहत्यच्यव 

िवध्यिवतनू जगभरवतील िरवठी र्वचकवांनव शर्नविलू्य दतेवत. असे लेखक ज्यवांनव 

लेखन हीच भक्ती असते. आशि त्यवतनू कसलीही अशभलवषव नसते. िरवठी 

भवषेच्यव सदुरै्वने गेली दोन हजवर र्षे कर्ीरवज नरेंद्र, सांत ज्ञवनेश्वर, सांत 

तकुवरविवांपवसनू ही परांपरव सरुू आह.े अखांड. अजरविर. म्हिनू तर शदनानाथ 
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मनोहर(४ पसु्तके), शंभ ूगणपलेु(९पसु्तके), डॉ. मरुलीधर जावडेकर(९), 

डॉ. वसंत बागलु (१९), शभुांगी पासेबंद(१४), अशवनाश नगरकर(४), डॉ. 

शस्मता दामल(े९), डॉ. शनतीन मोरे (४७), अनील वाकणकर (९), फ्राशन्सस 

आल्मेडा(२), मधकुर सोनावणे(१२), अनंत पावसकर(४), मध ूशशरगांवकर 

(९), अशोक कोठारे (४७ खंडांच ेमहाभारत), श्री. शवजय पांढरे (ज्ञानेश्वरी 

भावाथव), मोहन मद्वण्णा (जागशतक कीतीचे वैज्ञाशनक), संगीता जोशी (आद्य 

गझलकारा, १८ पसु्तके), शवनीता दशेपांडे (७) उल्हास हरी जोशी(७), 

नंशदनी दशेमखु (५), डॉ. सजुाता चव्हाण (१०), डॉ. वषृाली जोशी(४३), 

डॉ. शनमवलकुमार फडकुले (१९), CA पनुम संगवी(६), डॉ. नंशदनी 

धारगळकर (१५), अंकुश शशंगाडे(२९), आनंद दशेपांडे(३), नीशलमा 

कुलकणी (२), अनाशमका बोरकर (३), अरुण फडके(६) स्वाती 

पाचपांडे(२), साहबेराव जवंजाळ (२), अरुण शव. दशेपांडे(५), शदगंबर 

आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे, अरंुधती बापट(२), अरुण कुळकणी(१२), 

जगशदश खांदवेाल(े६) पकंज कोटलवार(६) डॉ. सरुुची नाईक(३) डॉ. वीरेंद्र 

ताटके(२), आसावरी काकडे(१०), श्याम कुलकणी(९), शकशोर कुलकणी, 

रामदास खरे(४), अतलु दशेपांडे, लक्ष्मण भोळे, दत्तात्य भापकर, मगु्धा 

कशणवक(४), मंगेश चौधरी, प्र. स.ु शहरुरकर(२), बंकटलाल जाज ू (५), 

प्रवीण दवणे, आयाव जोशी, डॉ. सरोज सहस्रबदेु्ध (२), जयश्री पटवधवन(४) 
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असे अनेक ज्येष्ठ र् अनभुर्ी, उत्कृष्ट लेखक ई सवशहत्यवच्यव द्ववरे आपली 

उत्तिोत्ति पु् तके लवखो लोकवांपयंत शर्नविलू्य पोहोचर्तवत.  

अिव सवशहत्यितूत ांच्यव त्यवगवतनूच एक शदर्स िरवठीचव सवशहत्य र्िृ 

जवगशतक पटलवर्र आपली धवजा फडकर्ील यवची आम्हवलव खवत्ी आह.े यवत 

ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक िोठी चळर्ळ आह.े अनेक नर्नर्ीन 

व्यवसपीठे उभी रहवत आहते. त्यव त्यव व्यवसपीठवांतनू नर्नर्ीन लखेक उदयवलव 

येत आहते. आशि यव सर्वंचव सविशूहक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आह.े  

 

आशि ग्रांथोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी । 


