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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या! 

भावबांध पांचक ह!े  

ह ेपसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकांिा नविामलू्य घऊे दतेो.  

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

आमचं काहीच कमी होत िाही.  

उलट आिंद वाढतो, मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावं? 

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्यािे ई सानहत्यच्या लेखकांिा, टीमला आनण तमु्हाला आिंद नमळेल 

आनण तमुचं काहीच कमी होणार िाही.  

िमु्िी आहिर्ााद आहि िभेुच्छा द्या 

लेखकाांना दाद द्या 

ई साहित्य ला आपल्या हित्ाांचे िेल पत्ते द्या 

नमत्ांिा आिच्याबद्दल िेल आहि Whatsapp करा 

ई साहित्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टाग्राि, टेहलग्राि याांर्र ्र्िः जा र् इिराांना आिांहत्ि 

करा. सोशल नमनियावर ई सानहत्यचा प्रचार करा.  

सर्ााि बिुिोल अिा ििुच्या सचूना 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 व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध उांचीवर जात रहावा.   
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भावबंध पंचक ह!े 

निककता राजेश पाटील 

पत्ता : १०९, वांगणी हाईटस,् बदलापूर िेरळ हायव,े पूिम 

हॉटेलजवळ, वास्तुकार िगर, वांगणी (पवूव), नज. ठाण.े 421503 

फो. न. : ८६८९९५४८०६ 

e-mail shaktileelanikita@gmail.com 

 

या पुस्तकातील लेखनाचे सर्व हक्क लेखखकेकडे सुरखित 

असून पुस्तकाचे खकिं र्ा त्यातील अिंशाचे पुनरु्वद्रण र्ा नाट्य, 

खचत्रपट खकिं र्ा इतर रुपािंतर करण्यासाठी लेखखकेची लेखी 

परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे. तसे न केल्यास कायदेशीर 

कारर्ाई (दिंड र् तुरुिं गर्ास) होऊ शकते.  

 

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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प्रकािक  :ई साहित्य प्रहिष्ठान  

www. esahity.com 

esahity@gmail.com 

eternity, G1102,  

eleventh floor,  

eastern express highway,  

Thane. 400604 

 

प्रकािन : २० सप्टेंबर २०२१ (भाद्रपद पौनणिमा १९४३) 

 

©esahity Pratishthan®2021 

 
 
 

o हर्नािलू्य हर्िरिासाठी उपलब्ध.  

o आपले र्ाचनू झाल्यार्र आपि ि ेफ़ॉरर्र्ा करू िकिा.  

O ि े ई पु् िक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापरु्ी हकां र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त 

कोििािी र्ापर करण्यापरु्ी ई-साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी 

परर्ानगी घेिे आर्श्यक आि.े   
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भावबंध पंचक हे! 

 

-हनहकिा राजेि पाटील  
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पररचय 

िाव:-निनकता राजेश पाटील.  

वांगणीत वास्तव्य. 

“कुमारी शनिलीला” या 

िावािे कनवता लेख कथांचे 

लेखि. 

कथालेखि काव्यवाचि अशा 

स्पधाांत सनिय सहभाग. 

वाङमयीि पररचय:-१) संस्कृत 

चंनद्रका अशा मानसकात श्लोक 

लेखि. 

२)नवद्यानवकास संस्थेच्या वानषिकात( सांवत्सररकात) 

रौप्य महोत्सवानिनमत्त “द्रौपदीचे आत्मकथि” हा लनलत 

लेख व “मिाचे प्रदषूण” ही कनवता व “बायको िावाचं 

अजब रसायि” ही नविोदी कथा प्रकानशत. 
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३) नटळकिगर सांस्कृनतक महोत्सवानिनमत्त “द्रौपदीचे 

स्वगत” ह्या एकपात्ी प्रयोगाचे वेशभषूा-प्रयोगलेखि- 

फासिलेखि व सादरीकरणाचा एकनत्त मेळ. 

४) बदलापरूच्या कनवसंमेलिात कनवरुपात काव्यवाचि. 

५) अनस्मता या हस्तनलनखत सांवत्सररकात “िाट्याचायि 

कृष्णाजी प्रभाकर खानिलकर” या लेखाचे लेखि. 

६)मािवनवद्या नवभागात “वाचिसंस्कृती : निनजटल आनण 

इलेक्ट्रॉनिक ग्रंथालयाचे महत्त्व” या नवषयावर संशोधि. 

७) निबंध स्पधाांमध्ये प्रथम िमांक. 

वाचि:- मी आजपयांत नवनवध प्रकारची पसु्तके वाचली 

आहते.त्यातील सगळ्यात जास्त महाभारताची पसु्तकं 

आहते. 

नशक्षण:- एसवाय बीए. 

फोि िंबर:- ८६८९९५४८०६ 👸 👰 👸  
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अपवणपखत्रका 
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✒️✒️ उपोद्घात ✍️✍️ 

 

द्रौपदी! महाभारताची महानायिका ! यिचा प्रवेश महाभारतात 

झाल्िानंतर यिच्िावरच भारतीकथा कें यद्रत झाली आह े व यिने 

िगुपररवततन घडवले, अशी लोकोत्तर व्ियिरेखा ! 

ही व्ियिरेखा २०१५ पासनू माझ्िा मनात आह.े प्रथमतः मी 

विाच्िा बाराव्िा वर्षी द्रौपदीच्िा िीवनावर आधाररत कयल्पत कथा 

यलयहल्िा. ज्िा यशक्षकांनी िा कथा वाचल्िा, त्िा कथा त्िांना 

सत्िच वाटल्िा. त्िानंतर मी द्रौपदीच्िा िीवनावर आधाररत 

यचत्रकथा यलयहली. परंत ुती अपरू्तच रायहली. 

त्िानंतर माझ्िा मनात असलेले स्वप्न २०१७ ला परू्त झाले. 

माझी प्रकर्षातने इच्छा होती, की मी द्रौपदीचे पात्र रंगमंचावर साकार 

करावे. तेव्हा मला सांस्कृयतक काितक्रमात ‘द्रौपदीचे स्वगत’ हा 

एकपात्री प्रिोग करण्िाची संधी यमळाली. 

खरं पाहता, द्रौपदीचा आिषु्िपट इतका व्िापक आह,े की ३ 

यमयनटांच्िा स्वगतात द्रौपदीचे िीवन सामावनू घेरे् अत्िंत दषु्कर 

काित होते. द्रौपदीच्िा िीवनातील महत्त्वाच्िा घटना वचेनू संयक्षप्तात  
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‘ द्रौपदीचे स्वगत’ यलयहण्िासाठी मला तब्बल दोन तीन यदवस 

लागले, तर अयभनिाच्िा सरावासाठी पंधरवडा. 

परंत ुत्िा अयभनिातनू मला एक सुंदर आयर् बोधप्रद अनभुव 

आला होता, िो मी कधीच यवसरू शकत नाही. 

तो अनभुव असा होता, 

“ जेव्हा तुम्ही एखाद्या व्यक्तिरेखेला अक्तिनय क्त िं वा 

लेखनरूपाने आवाज देत असता, तेव्हा पर ायाप्रवेशापेक्षा 

परक्तवचारसिंज्ञान महत्त्वाचे असते,  ारण ती िूक्तम ा  रताना 

वा त्या िूक्तम ेतून क्तलक्तहताना स्वत:च्या अक्तस्तत्वाचे व 

पात्राच्या व्यक्तिमत्त्वाचे िान ठेवावे लागते.” 

मी ह ेआतापिंत लक्षात ठेवलेलं आह,े व नंतरही मी लक्षात 

ठेवर्ार आह.े 

पढेु नंतरच्िा काळात मला द्रौपदीयवर्षिी यलखार् करण्िाची 

इच्छा यनमातर् झाली. त्िासाठी मी महाभारत व द्रौपदीच्िा िीवनावर 

आधाररत कादबंरी तसेच ग्रंथांचा अभ्िास केला. िननीमाईचं्िा 

कृपेने मला यवयभन्न पसु्तके उपलब्ध झाली. 

मात्र मला सवांपेक्षा वेगळ ेआगळ ेयलयहण्िाची कामना होती, 

आह.े त्िामळु े मी पांडव व द्रौपदीच्िा नातेसंबंधांवर आधाररत 
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महाकादबंरी यलयहण्िाचे ठरयवले. िननीमाईचं्िा प्रेररे्ने ती 

महाकादबंरी यलहून झाली. 

मी पांडव -द्रौपदीचे नातेसंबंध इदं्रप्रस्थातील यनवडले नाहीत. 

ते सवतयवयदत आहतेच. 

िाउलट मी वस्त्रहरर्ानतंरचे अन ् वनवासातील पांडव- 

द्रौपदीचे नातेसंबंध यनवडले आहते. कारर् वस्त्रहरर्ानंतर त्िांच्िा 

नात्िांत पडलेला काहीसा फरक, आलेला तर्ाव, तेढ व द्रौपदीच्िा 

मनाची व्िथाही मांडण्िाचा प्रित्न केला आह.े 

िायशवाि मोठमोठे संवाद, अलंकाररक शब्दरचना आयर् 

अयधकायधक यवयशष्ट शब्दांचा वापर ह े माझ्िा लखेनाचे वैयशष््टि 

आह,े ह ेिा महाकादबंरीतनू िार्वेलच! 

िाखेरीि मी िा कादबंरीच्िा प्रथम भागाचा शेवट द्रौपदी- 

सत्िभामा संवादाने केला आह.े खरं पाहता, मला िा संवादाचं 

अप्रपूच वाटतं. द्रौपदीने नीयतशास्त्र, धमतशास्त्र, रािनीती, अथतशास्त्र 

िांचा यितका अभ्िास केला होता, यततकेच यतचे सखोल यचंतन 

मानसशास्त्रातही होते. 

 मी आि वैकायसक व सामायिक मानसशास्त्रात वैवायहक 

िीवनात कसे वागावे, एकमेकांमध्िे कसं यवश्वासाचे नाते यनमातर् 
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करावे, त्िाकररता आवश्िक असर्ाऱ्िा कोर्त्िा आदशत तत्वं, 

मलू्िांचे पालन करावे, िोडीदाराच्िा मनातील भाव कशा प्रकारे 

समिनू- िार्नू घ्िावे, िायवर्षिी वाचले आह.े परंत ु ५,००० 

वर्षांपवूी पाचंालीने केललेी िा सवायंवर्षिीची प्रयतपादने अत्िंत 

प्रगल्भ व पररपक्व यवचारांनी पररपरू्त आहते, वैवायहक िीवनातील 

समस्िांबाबत आिही यचंतनप्रवतृ्त करािला लावर्ारी आहते. 

आयर् िायशवाि िदु्धानंतर पाण्डव- द्रौपदीच्िा नात्िांमध्िे 

आलेला पनुः तर्ाव यन त्िातनू उद्भवर्ारी यवरिी ह े भावबंध 

रेखाटण्िाचाही मानस आह.े िननीमाईचं्िा कृपेने ते भावबंधही परू्त 

होतील. 

यितीि भागाची प्रतीक्षा करावी. 

 

⚜️⚜️ क्तनरिंतरमस्तु || 🌀🌀  
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िावबिंध 

पिंच  हे! 

ए  क्तवलक्षण महा ादिंबरी 

-  ुमारी शक्तिलीला 
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प्रथम बिंध…… 

 

 

ॐ श्री गुररे् नर्ः।  

ॐ श्री पे्ररणायै नर्ः|| 

इखत|| 

पाषाि िसेच दभा उगर्लेल्या भिूीला िी ्र्च्छ करि िोिी. 

त्यानांिर पहर्त् िेिाचे र्लय करि पषुपाांचा सर्ा घालि िोिी. हिचे िर 

िे हनयहिि काया िोिे.  

परांि ुहिच्या त्या कायाार्र कोिीिरी केर पसरर्ि िोिे. हिनां पाहिल,े 

िो हिने सर्ासांिाजान केलेल्या भिूीर्र केर काढीि िोिा,  

हिला क्रोध आला. िात् हिने िाांिपिे म्िटले, “आयापतु् नकुल! 

आपि ि ेकाय करिािाि?” 

“ नीलाांहगनी! िी केर काढीि आि.े’’ नकुलाने म्िटले.  

“नाथ, सर्ासांिाजान केल्यानांिर  कोिी केर काढिां का?” 

“अां…. अां….” नकुल अर्खळला.  
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“आिा िला ि ेकाया पनुः करार्े लागेल.” हिने म्िटले. “क्षिा कर, 

पाांचाली! िी फक्त सािाय्य करि िोिो.” नकुलाच्या िब्दाांर्र पाांचाली 

िसली,  

”िमु्िी फक्त िलर्ार चालर्नू यधु्दकौिल्याचा सरार् करा. िला 

गिृकाये करू द्या. अन्सयथा िाझे हचत्त सदरै् हर्चहलि िोईल.” 

“अर्श्य. हकां ि ुिीच गिृकाये िी सिजररत्या करायचो, िात् िे १७ 

र्षाांपरू्ी! राजिािा कुां िी आम्िाां सर्ा पाांर्र्ाांना िी सर्ा काये करण्याची 

आज्ञा द्यायच्या. आम्िी िी सर्ा काये करायचो. त्याकारिे आम्िी त्या 

कायाांि प्रर्ीि झालो िोिो. परांि ु अक्िाि ि ू गिृाि आलीस, अन ्

आिची काये िझुी झाली.”  

“उहचि म्ििालाि आया! आपली राजनीिी, आपली गपु्तचर 

यांत्िा, आपली कृषीव्यर््था, आपली अथाव्यर््था अिी आपली 

राजकीय आहि आहथाक कायेिी िाझी झाली.” पाांचाली चिरुाईने 

म्ििाली.  

“िझु्या िर र्ाक्चाियुााला िोर् नािी, द्रौपदी!” नकुलाने म्िटले.  

“िे िर आिचे; आपििी र्ाक्चिरु आिाि! हकां ि ु एक काया 

कराल?” द्रौपदीने त्याला हर्नांिी केली.  

“ि ूएक साांग, िी दिा काये करेन.” यार्र द्रौपदीने िसि म्िटले, 

“ आपि एकच काया करा. आपिाांस हनसगााि अत्यांि रुची आि.े आपि 



17 

आपल्या कुटीच्या परसािील रोपाांना जल घालनू त्याांच्या िळुािी खि 

घालाल? िाझ्यापेक्षा आपिास र्न्पिी िास्त्राचे अहधक ज्ञान आि े

ना....” 

“ित्परू्ी आपली िी प्रभाि कािीिी प्रियरम्य व्िायला नको का?” 

नकुलाने हिच्या कटीला आपल्या बाि ांचा हर्ळखा घािला. िसे द्रौपदीने 

आपले िाि नकुलाच्या कां ठाि गुांफण्याचा प्रयास केला. त्याक्षिीच 

नकुलाने द्रौपदीचे िाि दरू केले, “नको , िझुे िाि िेिाने भरलेले 

आििे?!” 

“आया, कोिाचे दषुकिा केल्याकारिे िाि बरबटले आििे, अन ्

िमु्िी कोिाच्या िािाांना अहकां चन म्िििािाि?” द्रौपदी आपले िाि 

धिुा-धिुा गांभीर झाली.  

“नीलाांहगनी, ि ू कुठल्यािी र्ाक्याचा सांदभा र्स्त्रिरिािी र् 

कौरर्ाांिी कसा काय जोर्िेस?” 

नकुलाने रोषाने म्िटल.े  

“आया, िी िाझ्या जीर्नािील अिी घटना िोिी, हजचे हर््िरि 

घर्िे या जन्सिाि िरी िक्य नािी.” 

नकुल ि ेऐकून दःुखी झाला. िात् नीलाांहगनीला त्या ्ििृींपासनू 

त्ास िोिा कािा नये म्ििनू हिचे िन र्ळर्ले पाहिजे.  
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“चकूुनिी प्रयािासियी अजुानाला हिर््ििुीकररिा र्ीिा दऊे 

नकोस. कारि त्याने एकदा र्ीिेच्या िारा छेर्िाना िाराच िटुल्या 

िोत्या.” 

नकुलाने हिचे िन या हर्षयार्रून र्ळर्ण्याचा प्रयास केला.  

द्रौपदीने िांदह्िि केले अन ्नकुलाच्या कां ठाि आपले ्र्च्छ िाि 

गुांफि म्िटले , ”आया, कसां? कसां आपि िला िसर्िां जाििा?” 

“िला ज्ञाि नािी, परांि ुिीिी उत्कृष्ट धनधुार आि.े िी िारलेला िीर 

सांधान साधि असिारच ना ……. आिािी पाहिलांस ना, िी कसा िीर 

परजला िो!” 

नकुलाच्या िब्दाांर्र द्रौपदीने म्िटले , “ आया, आपििी ना!...” 

 िे दोघे असेच एकिेकाांच्या बािुपािाि असिानाच त्याांच्या त्या 

प्रियाला भांग करिारा एक रुष्ट ्र्र आला, “ अहिसुांदर! आपला पिी 

िथा भ्रािा िप्येस प्र्थान करि असिाना कृषिा र् नकुल रि 

िोिाििे?” 

िो ्र्र अजुानाचा िोिा. द्रौपदी चटकन सार्ध झाली अन ् हिने 

नकुलाला आपल्यापासनू दरू केले.  

िे पाि न अजुान द्रौपदीर्र कु्रद्ध झाला, “ कृषिे, ि ूआपल्या पिीच्या 

प्रयािाची, त्याला उपयकु्त असिाऱ्या र््िूांची व्यर््था करायचे सोरू्न 

ि ूनकुलासि रििाि िोिेस?” 
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“आयापतु् अजुान! िेिी िाझे पिी आििे. त्याांच्यािी िी रििाि 

झाले िर, त्याि िाझा र् नकुलाांचा काय दोष?” द्रौपदीने ्पष्टपिे म्िटले.  

“म्ििजे िाझ्या गिनानांिर िलुा िाझ्या व्यथापिूा क्रोधापासनू 

िकु्तिा हिळिार! याचाच अथा, िाझ्या गिनाकारिे िलुा आनांद झाला 

आि.े”अजुान रुष्ट झाला.  

“आया, आपल्या गिनाकारिे िला ्र्प्नाििी आनांद र्ाटेल का? 

अन ्आपल्या रोषाचा िी कधीच ्र्ीकार केला आि,े म्ििजे आपिा 

सर्ाांच्या……” द्रौपदीने नकुलाला पािि म्िटले.  

“िला र्ाटिां, िमु्िाां दोघाांना एकाांिाची आर्श्यकिा आि!े” असे 

म्ििनू नकुल कािी अांिर दरू गेला. त्याला ज्ञाि िोि,े अजुान आिा रुष्ट 

आि,े िो द्रौपदीिी एकिी िब्द बोलिार नािी.  

नकुल अजुानाचा ्र्भार् उत्ति प्रकारे जािि िोिा. त्याने पाहिले, 

अजुान कु्रद्ध िोऊन िेथनू हनघनू गेला आि.े द्रौपदी िात् िेथेच उभी िोिी.  

नकुल हिच्याजर्ळ गेला अन ्हिच्या कोिल बाि ांर्र अलगद िाि 

हफरर्ि हिच्या हर्चारिांद्रीिनू जागिृ केले, ”काय झाले, हप्रये? कसल्या 

हर्चाराांि आिसे?” 

“ नािी, कािी नािी , आया! िला अनेक काये करायची आििे, 

त्याांचाच हर्चार करि…….”द्रौपदीचां र्ाक्य िोर्ि नकुलाने म्िटले, ” 

सरळ का साांगि नािीस, अजुानाचा हर्चार करि िोिीस िे? िी साांगिो 
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िलुा, या अजुानाचा क्रोध िििे िक्य नािी म्ििनू त्याचा हर्चार सोरू्न 

द.े” 

“नािी, िला आयापतु् अजुानाांचा रोष दरू करिे आर्श्यक आि.े” 

द्रौपदी हर्चारिग्न झाली, ”अन्सयथा िोच रोष त्याांच्या िप्येि बाधा 

उत्पन्सन करू िकिो.” 

असे म्ििनू द्रौपदी अजुानािागे गेली…..  

 💢 💔 💢 

 

“कुठे चाललास, अजुाना? द्रौपदी कु्रद्ध झाली की काय?” सिदरे्ाने 

र्ेगाने चालिाऱ्या अजुानास अर्र्नू हर्चारले.  

“कािी नािी रे, सिदरे्ा! िी िप्येि प्रयाि करण्यासियी 

िाझ्याकररिा उपयोगी र््िूांची व्यर््था करण्याऐर्जी िी नकुलाच्या 

बािुपािाि रि िोिी!” अजुानाच्या ्र्राि ित्सर िोिा.  

“िर काय झालां? िी िझुी एकट्याचीच भायाा आि ेका?” सिदरे्ाने 

सिजपिे म्िटले.  

“िेच िर िाझे िल्य आि.े” अजुानाच्या िनाि अजनूिी हर्षाद 

िोिा.  

“आपि पाची पाांर्र् र् ऋिानिेृने १७ र्षाांपरू्ीच हर्र्ाि केला 

िोिा, हन हिने आजपयांि यि्र्ीपिे गिृ्थीची दाहयत्र्े, किाव्ये 
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पेलर्ली आििे. िरीिी ि ू परू्ेहििासाचे का र्ारांर्ार चहर्ािचर्ाि 

करिोस?” सिदरे्ाने म्िटले.  

“सिदरे्ा! कुिा परुुषाला आपल्या पत्नीचे आपल्या भ्रात्याांिच 

हर्भाजन झालेलां रुचेल का? आपलेच भ्रािे आपल्या पत्नीला 

आपल्यासिोरच आहलांगन दिेाि, ि े पाि न कुिा परुुषाचे पौरुषय 

दखुार्ले जाि नािी का?” 

“िझुा परुुषाथा? िझुे पौरुषय? त्याहर्षयी कािीच साांग ूिकि नािीस 

ि!ू”सिदरे् उपरोधाने िसला, “द्रौपदीच्या हर्भाजनाच्या र्ेळी हन 

र्स्त्रिरिार्ेळी िझुा पौरुषय, परुुषाथा कळला, ्र्यां ऋिानिेृलािी 

हदसला.” 

“िसां म्ििज ेिझुािी परुुषाथा द्यिूसभेि हदसला. ि ूिर नेत् हिटून 

बसला िोिास.” अजुानाने म्िटले.  

“िो, िला द्रौपदीची अर््था पािर्ि नव्ििी र् िी हिची हर्टांबना 

टाळूिी िकि नव्ििो, म्ििनू िी नेत् हिटून घेिले िोिे. िला िाझा प्रिाद 

िान्सय आि.े पि द्रौपदीच्या हर्भाजनाचे काय? ि ूउघर््या नेत्ाांनी िकूपिे 

िे सिन केलेस , कुरुर्ांि हिची हनांदा करिाना, भ्रािा यहुधहष्ठर हन 

राजिािाांनी हिचे हर्भाजन करिाना ि ूिाांि राहिलास. त्याि कुठला िझुा 

परुुषाथा िोिा?” 
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“ िी हर्र्ि िोिो, िाझ्या िािा- भ्रात्याच्या आज्ञेचे पालन 

करण्यासाठी परांि ुहिने हनदान िाझा िरी हर्चार करार्ा…….” 

“अरे! अजुाना, हिने िझुा हर्चार केला पाहिजे असां म्िििोस, िचू 

्र्िः या हर्र्ािाचां सिथान केलां िोिां ना रे. िेव्िा ि ू ्र्िः हर्रोध 

करायला िर्ा िोिास. िे िर करिां दरूच, ि ूद्रौपदीलाच या घहटिाचा दोष 

दिेोस.  

याहिर्ाय ि ू हिच्यार्र रुष्ट िोऊन गोिरिासियी र्नर्ासास 

जाण्याचा हनिाय केला िोिास, िे हिला दांहर्ि करण्यासाठी. अन ्आजिी 

िचू हिला दोषी ठरहर्िोस. िझु्या या अिा रोषपिूा आचरिाने हिची 

ओढािाि हकिी िोि,े असा हर्चार केलास का कधी? अरे, परू्ी आपि 

एक व्यर््था आखली िोिी, ज्या व्यर््थेकारिे द्रौपदी क्रिाक्रिाने 

आपल्या पिींची सेर्ा करू िकि िोिी. परांि ुिी व्यर््था आिा आपि 

्थहगि केली आि.े कारि प्रारांभी द्रौपदीची िानहसक ह्थिी ढासळली 

िोिी अन ्नांिर आपल्या सर्ाांची िने हर्चहलि िोिी. त्याकारिे हिला 

पाच पाांर्र्ाची सेर्ा, त्याांना अथाािच आपल्याला सांिोष राखिे, प्रसन्सन 

करिे ि ेसर्ा एकहत्ि करार्े लागिे आिे. त्यािळेु ि ू हिचे कष्ट किी 

करण्यापेक्षा हिला अहधक पीर्ा दिेोस!”सिदरे्ाच्या िब्दाांनी अजुान 

भार्कु झाला र् हर्चारिग्न झाला.  

 सिदरे्ाच्या िब्दाांि िथ्य आि.े हकां ि ुआपििी द्रौपदीर्र सर्ााहधक 

प्रेि करि आिोि. म्ििनूच हिने केलेली उपेक्षा हकां बिुना अन्सय पाांर्र्ाां-
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सि केलेली अहधक कालक्रििा आपल्याला सिन िोि नािी. न प्रेिाि 

आपल्या हप्रय व्यक्तीर्र रोष व्यक्त करण्याचा अहधकार आपल्याला 

असिोच की! कृषिािी आपल्यार्र कधी कधी कु्रद्ध िोिे ना! 

“प्रेिाि ित्सर नसिो, अजुाना! कुठलािी अहधकाराचा दरुुपयोग 

करू नये.” क्षिाधााि सिदरे् गांभीर झाला, “अन ्ऋिानिृा कधी कधी 

कु्रद्ध िोिारच! कारि र्स्त्रिरिानांिर आपल्या सर्ाांिील नािे, द्रौपदीचा 

आपल्यार्रील हर्श्वास हन आपि ज्या व्यर््थेचे अभ्य्ि िोिो- िी 

व्यर््था, आपली ह्थिी- पररह्थिी र् िन:ह्थिी याि खपू पररर्िान 

घर्ले आि.े” 

 “खरांच आि ेिझुां, सिदरे्ा! हकां ि ुद्रौपदीने आपल्या हर्भाजनाला 

नकार हदला असिा िर…....” अजुानाने म्िटले.  

 “ऋिानिेृने कुिाररका राि न सिाजाच्या दषूिाांसि हपिगृिृी र्ास 

करण्यापेक्षा पाच परुुषाांिी हर्र्ाि करून चाररत्र्याची, पहर्त्िेची 

अहग्नपरीक्षा दणे्याचा क्राांहिकारी हनिाय घेिला, जेिेकरून सिाजाला ि े

कळायला िर्े की चाररत्र्य, एक्र्, पहिहनष्ठा हन पहर्त्िा या सर्ाांचा 

जन्सि िसेच उदय आत्म्याद्वारे िोिो.” सिदरे्ाने आत्िहर्श्वासाच्या 

्र्राि म्िटले, “या सांकल्पना िरीर, हर्चार, ्ििृींिी, योनीिहुचिेिी 

सांबांहधि नव्ििे.”  

“िरीिी िाझ्याकररिा ि ेपीर्ादायक आि.े”अजुान ििाि झाला.  
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“र्स्त्रिरिासियी किााने हिला ‘पाच परुुषाांिी रििाि िोिारी 

‘बांधकी’ असे म्ििनू हर्र्स्त्र करण्याची दःुिासनाला सचूना केली िोिी, 

िेव्िा हिला हकिी पीर्ा झाली असेल!” सिदरे् व्यहथि झाला.  

 “ खरोखरच ि ेसर्ा कािी िाझ्याकारिेच घर्लां! िी जर द्रौपदीचे 

हर्भाजन रोखले असिे िर, त्या नीच किााला द्रौपदीने ‘सिूपतु्’ म्ििनू 

त्याला नकार दणे्याचा प्रहििोध घेण्याकररिा द्रौपदीच्या ििा-

चाररत्र्याहर्षयीचा िका  प्राप्त झाला नसिा अन ् द्रौपदीच्या चाररत्र्यार्र 

लाांछन बसलेच नसि.े”अजुान पश्चािापदग्ध झाला.  

“परांि ुआयापतु् सिदरे्!” द्रौपदी अक्िाि ्िेथे आली.  

“कृषिे, ि?ू” अजुान चहकि झाला.  

 “परांि ु आयापतु् सिदरे्! आपििी िाझ्या हर्भाजनाला हर्रोध 

करायला िर्ा िोिा?” 

 यार्र सिदरे् िखु्िांभ झाला. धैया साधि त्याने म्िटले, ” ि ू

आिच्याकररिा ्र्िःच्या सखुाचे, सन्सिानाचे बहलदान करार्े िी 

आिची कािना िोिी. आिच्यािी हर्र्ाि करून आपले नािे, र्चने र् 

किाव्ये हनभार्ि यिह्र्नी िोण्याचा हनिाय िझुा असिार िोिा.” 

“ उहचि म्ििालाि आपि, आया! आयापतु् अजुानाांच्या उपयोगी 

र््िूांची व्यर््था िी करायला जािे. अनिुिी आि?े” द्रौपदीने हर्चारले.  
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 “अर्श्य……” सिदरे्ाने द्रौपदीचा िाि धरला. “चला, आयापतु् 

अजुान.” आपला दसुरा िाि अजुानाच्या िािी दिे हिने सिदरे्ाला 

हर्चारले, “आयापतु् सिदरे्! आपि िाझ्या या प्रश्नाकारिे दखुार्ला 

गेलाि का?” 

“दखुार्लो गेलो िोिो आहि दखुार्लो गेलो नािीिी.” सिदरे्ाने 

उत्तर हदले, “ िात् िा प्रश्न इिक्या र्षाानांिर हनरथाक नािी का 

र्ाटि?आपले नािे कधीच हर्िलेले आि,े िे अिटूपिे, घट्टपिे!” 

 🌪️🌪️🌋🌋⚡ 

 

 

“ कृषिे……” अजुानाने द्रौपदीला साद घािली. द्रौपदीने अजुानाची 

र्स्त्रे , फळे आहि प्रर्ासाि क्षधेुच्या िपृ्तीकररिा उपयकु्त अन्सनाने भरलेली 

अिी पेटी, िळिािाएर्ढे िार्िारे हिर्हलांग र् त्यार्र लपटलेले 

कषायर्स्त्र अिी सािगु्री र्स्त्राांि बाांधि िोिी.  

 “आया! याि ििुचे आराध्य- ििादरे् कषाय र्स्त्राि लपेटून 

ठेर्लेले आििे. िे िमु्िाला ििुच्या िपसाधनेि यि प्रदान करिील.” 

असे म्ििनू द्रौपदीने अजुानाच्या भालप्रदिेार्र हिलक रेखि त्याला 

पांचारिीने ओर्ाळि हर्चारले, ”आया! आपि कधीपयांि परिाल?” 
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“ज्ञाि नािी , परांि ु िझु्याकररिा लर्कराि लर्कर परिेन.” 

अजुानाच्या या िब्दाांना हर्रोध करि द्रौपदीने गाांभीयााने म्िटले, 

“ आयापतु्! िा कािी प्रर्ास नव्ि,े की िमु्िी ठरर्नू हनहश्चि करून परि ू

िकाल. िी िपश्चयाा आि,े आया! िपश्चयाा फहलभिू िोईपयांि आपिास 

एकाच ्थानी िप्या करिे क्रिप्राप्त आि ेअन ् िला ज्ञाि आि.े...” 

द्रौपदी क्षिभर भार्नाहर्र्ि झाली, “ की ि े पाथाा! आपि 

दीघाकाळाकररिा जाि आिाि, त्याकारिे िाझे िन किािळेुिी आनांहदि 

िोिार नािी. ििुच्या हर्रिाि िाझ्या जीर्नाि कोििािी रस उरिार 

नािी.” 

 ि े ऐकून अजुान क्षिाधााि दःुखी झाला. त्याला भार्कु झालेलां 

पाि न त्याची िी भार्कुिा त्याच्या िप्येि बाधा उत्पन्सन करेल, असे 

र्ाटून हिने कठोर ्र्राि म्िटले, “आयापतु्! िरीिी िी भार्कु न िोिा 

आपिाां सर्ाांकररिा, आपिा सर्ाांच्या ध्येयपिूीकररिा, आपिा सर्ाांना 

न्सयाय हिळण्याकररिा हन आपल्या िपश्चयेकररिा आर्श्यक असलेला 

अजुानहर्रि सिन करेन.” हिचा ्र्र ओज्र्ी झाला, “ििुच्या 

यिासाठी िी िाांिपिे प्राथाना करेन. िी ििुच्यासाठी र्स,ु रुद्र, आहदत्य, 

िरूद्गि, हर्शे्वदरे् आहद दरे्िाांना िरि जाऊन आपले िभुाहभष्टहचांिन 

करेन.” 



27 

असे म्ििि द्रौपदी अजुानाच्या चरिाांिी झकुली, हकां ि ुहिचे िाि 

त्याच्या चरिाांपयांि पोचेनाि.  

“कृषिे, ि ूिाझे चरि हिर् ूनकोस. िी िझु्याप्रहि अत्यांि अन्सयाय 

केला आि.े” 

 ि ेऐकल्यानांिर हिने त्याचे चरि हिर्ले र् घट्ट धरून ठेर्ले.  

“ि ेकाय करिेस?” अजुानाने हर्चारले.  

“आया! आपि कधी परिाल, ि े ज्ञाि नािी. म्ििनू आपले 

चरिकिल, त्यानांिर िखुकिल , आपले बाि - ज्याांच्या सािाय्याने सदरै् 

िला कर्टाळिा, आपले िा्य, आपले काळेभोर नेत्- ज्याांि िला 

िाझीच प्रहिकृिी हदसि राििे, आपले अधर…….” द्रौपदीने 

अजुानाच्या रूपाचे र्िान करण्यास आरांभ केला, िसां अजुानाने म्िटले, ” 

कृषिे!परेु! परेु!” 

“आया! िला आपल्या या रूपास नेत्ाांि, हृदयाि साठर्ायचे आि े

आहि िळूिळू िे अलर्ारपिे हृदयाच्या भजूापत्ार्र रेखाटायचे आि,े 

िनाच्या एका कप्प्याि बांहद्ि करायचे आि,े हन ििुचे ्िरि घर्िाच 

िी िे उघरू्न पािने.” द्रौपदीने अजुानाच्या र्क्षार्र ि्िक ठेर्ले.  

 “कृषिे, िला क्षिा कर.”असां म्ििि अजुानाने हिच्या केसार्रून 

िाि हफरर्ला, िसा िो ििारला. त्याचा िाि कां प पार्ला, द्रौपदीचा 

केिाांि असलेली र्स्त्रिरि- केिाकषािाची र्ेदना थेट त्याच्या उराि 



28 

घसुली. त्याला आज कळले िोिे, की द्रौपदीने आपले केि का िोकळे 

सोर्ले िोिे? िी सकेुिी िकु्तकेिी का झाली िोिी िे!  

“आया! आपि िकू का? कािी दःुख आि े का?” द्रौपदीने 

हर्चारले.  

“फार िोठां दःुख आि,े पाांचाली. पि िलुा कसां…..”अजुान 

अर्खळला.  

“िाझ्याकरे् दःुख सोपर्नू हनहश्चि व्िा. कारि हनयिीनेिी िला 

याकररिाच हर्श्व्ि िानले आि.े” आपि काय बोलिोय ि ेकळिाच 

द्रौपदीने दािाांखाली आपला अधर दाबला.  

हिचे िब्द ऐकून अजुान िसला, हर्षण्ििेन,े ” द्रौपदी! िझु्याकरे् 

कसां सोपहर्िार! िझुांच दःुख आि ेिे.” त्याच्या त्या िब्दाांचा अथा हिला 

कळला. हिच्या नेत्पटलाांर्रून त्या घटना झाल्या, पनुः हििक्याच 

हजर्ांिपिे र् असोिीने! िे पाि न िी हजिकी पीरे्ने िर्फर्ली, हििकीच 

क्रोधाने भर्कली.  

हिचे नेत् अांगार र् जलाने भरून गेले. िी उत्तेहजि झाली. हिच्या 

्र्राि हर्लक्षि धार र् थरथर िोिी, “आया! िर त्या दषु्टाांना दांर् 

दणे्याकररिा र् िला न्सयाय दणे्याकररिा आपिाांस िप्या करार्ीच 

लागेल, िेिी अहर्चहलिपिे.” 
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 हिच्या क्रोधाचा र् उते्तजनाचा पररिाि अजुानार्रिी झाला. त्याचे 

बाि  र्ीरश्रीने ्फुरि पार्ले. त्याच्या एका िब्दािच त्याचा हनश्चय 

सािार्लेला िोिा, “अर्श्य.” 

“ िथाहप आयापतु्ाांच्या चरिीं एक हर्नांिी आि.े..” द्रौपदीने क्षिभर 

दृष्टी खाली र्ळर्नू पनुः अजुानाच्या नेत्ाांस हभर्र्ली, “िाझे ि…े..”  

द्रौपदीने आपले केस अजुानापढेु धरले, ििी अजुानाच्या गहिऱ्या 

नेत्ाांि उद्वगेाची हठिगी फुलली. “ िाझ्या या िकु्त केिाांचे सदरै् ्िरि 

असार्े.” हिच्या ्र्राि कां प िोिा, “अन ् त्या ्िरिाने िमु्िाला 

दषु्टसांिाराकररिा प्रेररि करि रािार्ां!” 

 यार्र “िथा्ि!ु”इिकां च अजुान उच्चारु िकला.  

 

 🌊 🌀❄️ 

 

“अजुाना! आपलां िन- िन- सर्ा्र् ईश्वरचरिी अपाि करुन िप्या 

कर. कुठल्यािी पररह्थिीि पािपुिाहद दरै्ी असे्त्र प्राप्त झाली पाहिजे.” 

यहुधहष्ठराने अजुानाला सहूचि केले, “अन्सयथा िो किा िला परा्ि करेल, 

िाझा प्राििी घेईल.” 
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“ ि ू हचांिा करू नकोस, भ्रात्या! िझु्या हनद्रचेे िरि करिाऱ्या हन 

द्रौपदीच्या पहर्त् िीलाची हनांदा करिाऱ्या त्या किााचा िी हिरच्छेद 

करेन! अन ्ि ेलक्ष्य प्राप्त करण्यासाठीच िी घोर िपश्चयाा करेन, जोपयांि 

ििादरे् आहि इांद्राहद दरे्िा प्रसन्सन िोि नािीि, िोपयांि िाझे िप अहर्रि 

चाल ूराहिल.” अजुानाचा हनधाार अगदी ठाि िोिा.  

“ िझु्या िपाला यि प्राप्त िोर्ो! िझु्यार्र ििादरे् इांद्र िसेच अन्सय 

दरे्िाांची कृपा सदरै् राि  द!े” भीिाने अजुानाला आहलांगन दिे 

िभुािीर्ााद हदले.  

“ यहद इांद्राने ्र्गााि िलुा नेले, िर कुठल्यािी अप्सरेच्या 

प्रेिबांधनाि अर्कू नकोस म्ििजे झालां!” नकुलाने अजुानाला हखजर्ले.  

“ि ूिझुां पिा, नकुला! ि ूएखाद्या र्नकन्सयेिी हर्र्ाि केलास िर....” 

अजुानाने म्िटले.  

 “िी अजनू दिा हर्र्ाि करेन, रे! परांि ुद्रौपदी िाझ्यार्र कु्रध्द िोईल 

ना…… त्यािच हिची िनःह्थिी ढासळलेली….. म्ििनू िी हिचा 

हर्चार करून िी फक्त हिचीच काळजी घेण्याचे र् हिच्यार्रच लक्ष 

कें हद्रि करायचे ठरर्ले आि.े” नकुलाने म्िटले. यार्र अजुान िसला.  

“िस ूनको, भ्रात्या! िो ठरर्लां िर, द्रौपदीची काळजी उत्तिरीत्या 

घेऊ िकिो. अन ्िो हिची काळजी घेििी आि.े” सिदरे्ाने म्िटले.  
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“ कृपया िमु्िी चौघाांनीिी द्रौपदीची काळजी घ्या. हिला िानहसक, 

िारीररक कष्ट, पीर्ा िोिार नािीि, याचीिी जरा हचांिा करा.” अजुानाने 

म्िटले.  

“आया, एक क्षि थाांबा.” असे म्ििि द्रौपदी लगबगीनां आश्रिाच्या 

अांगिाि आली र् हिने अजुानच्या िािाि पळीभर घट्ट रसदार िधपुकााचे 

द्रार्ि ठेर्ले, “यि्र्ी व्िा.” 

“ एर्ि्ि!ु कृषिे!” अजुानाने िधपुका  ग्रिि केला. त्याने हनरोप 

घेिा- घेिा पनु्सिा आपल्या भ्रात्याांना बजार्ले, “ द्रौपदीची काळजी घ्या.” 

त्याक्षिी यहुधहष्ठराने द्रौपदीला जर्ळ घेि म्िटले, “ि ू हचांिा करू 

नकोस, अजुाना! िी हिची काळजी घेईन ना…” 

ि े पाि न अजुानाला ित्सर र्ाटला खरा, परांि ु त्यार्र कािीच 

प्रहिहक्रया न दिेा िो हिथनू हनघनू गेला.  

 िात् अजुानाची दृष्टी अलगद आपसकू िागे र्ळली, द्रौपदीकरे्. 

िात् द्रौपदीचे लक्ष त्याच्याकरे् नव्ििेच! िी िर रोषाने िर यहुधहष्ठराकरे् 

पािि िोिी.  

 ि ेपाििाच अजुानाने दृष्टी हफरर्ली, ित्क्षिीच द्रौपदीने अजुानाच्या 

पाठिोऱ्या आकृिीकरे् पाहिले. अजुानाला कािीसा आभास झाला 

म्ििनू त्यानेिी िागे र्ळून पाहिले.  
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 त्या दोघाांचीिी दृष्टादृष्ट झाली, त्याचे नेत् कािीसे भार्कु झाले 

िोि,े हनरोपाच्या या अर्घर् क्षिी! द्रौपदीचेिी नेत् सजल झाले िोिे. 

िात् हिने ्र्िःला सार्रि आपल्या नेत्ाांि िेज आिले.  

 द्रौपदीचे धैया पाि न अजुानानेिी आपले िन घट्ट केले हन आपल्या 

प्रर्ासास आरांभ केला.  

 

 ☄️ 🍂🌥️ 

 

 अजुानाच्या प्रयािानांिर द्रौपदी कािी क्षि आश्रिाच्या द्वारािच 

हथजल्यागि हिष्ठि िोिी. , िी अजुानाच्या पाऊलखिुा ज्या हदिेने 

उिटल्या िोत्या, त्या हदिेकरे् म्ििजेच उत्तरेकरे् पािि िोिी.  

“कल्यािी! ि ूहकिी र्ेळ अिी उभी राििार आिसे? िझु्या हिष्ठि 

रािण्याने अजुान याक्षिीच परििार आि ेका? चल, त्याला यि प्राप्त 

व्िार्े यासाठी ‘हर्जयकाम्य' यज्ञ करूया.” यहुधहष्ठराने द्रौपदीचा िाि 

धरला अन ्िे उभयांिा आश्रिाि परिले.  

हकां ि ुद्रौपदीच्या िनािनू अजुानाचा हर्चार जाईनाच. हिला त्याच्या 

हचांिनािच रस र्ाटू लागला. िी त्याच्यार्र कहर्िा रच ूलागली, आपली 

गिृकाये करिाां- करिाां. हिच्या िनािले हर्चार भराभर कहर्िेच्या रुपाि 

भजूापत्ार्र उिरू लागले िोिे,  
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 “यप्रितरा, तव यवरहें मम यदन 

 वाटें मना एक वर्षातहूनी दीघततर! 

 त ूपरतशील कधी- यकती वर्षांनी! 

 त ूिेतां गहृी, आनंद पसरेल िा आसंमती,  

 चराचरांत, यवश्वात, तसेच यत्रलोकींही! 

 तपस्िा तव व्हावी परू्त | 

 िाकररता मी प्राथतना करेन क्षर्ोक्षर्,  

 यकंत ुतव स्मरर्ावरी- यवरहावरी आह ेका  

 और्षधी? 

 मात्र मला आह ेज्ञात, मम यवरहाचे और्षधी  

 आहयेस तयूच!” 

 द्रौपदीने आपली कहर्िा उरािी लार्ली, त्याक्षिीच सिदरे्ाचा 

्र्र हिच्या कानी पर्ला, “ अजुानार्र कहर्िा हलहििे आिसे?” 

िे ऐकून द्रौपदी ह्िहिि झाली, “िमु्िाला िाझां िन र् कहर्िा 

र्ाचिां कसां िक्य िोिां, आया?” 

“ऋिानिेृ! िे िित्त्र्ाचे नािी. िित्त्र्ाचा प्रश्न आि ेिो, अजुानार्र ि ू

कहर्िा हलहििे आिसे?” 

“ अथाािच , आया!” 
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“अजुानार्र कहर्िा हलिी, यार्र िाझा आक्षेप नािी. याहिर्ाय ि ू

अन्सय पिींकरे्िी लक्ष द,े हर्िेषिः भीिसेनाकरे्. िो िझु्याबाबि अत्यांि 

कोिल आहि िळुर्ार आि.े” सिदरे्ाच्या शबदांिी द्रौपदी कािीिी 

पश्चािापदग्ध झाली.  

“आया, िला उत्तिप्रकारे ज्ञाि आि,े भीिसेन, आपि, धिाराज 

िसेच नकुल िाझ्याकररिा कोिल- िळुर्ार आिाि. परांि ुअजुानाांच्या 

्ििृी, त्याांचा हर्रि िला प्रारांभीस पीर्ादायक ठरि आि.े आयापतु्, िात् 

या सगळयाांिनू िी सार्रेन र् आपिाां सर्ाांकरे् लक्ष दईेन.” द्रौपदीने 

सिदरे्ाला आश्व्ि केले.  

“िला खात्ी आि,े ऋिानिेृ! ि ू आपल्या दःुख, पीर्ा सौख्य, 

इच्छा-आकाांक्षा सारून पाांर्र् पररर्ाराच्या कल्यािाला- हििाला 

प्राधान्सय दिेील.”सिदरे्ाने हिच्या ्कां धार्र िाि ठेर्ला.  

“िला पिूा जािीर् आि ेकी, िाझे भार्बांध पाचिी पाांर्र्ाांच्या 

हृदयाांिी जळुलेले आििे.” द्रौपदीने त्याला उहचि असा प्रहिसाद हदला.  

🌴 🌴🌌🏹 
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भीि अत्यांि हचांिेि िोिा. अजुान इांद्रनील- हििालयार्र आपल्या 

योगिक्तीने पोिोचला असेल का, त्याची िपश्चयाा हनहर्ाघ्नपिे पिूा िोिे 

की नािी याचाच हर्चार करि िोिा, िो.  

नकुलाला अजुानाची हर्िेष हचांिा र्ाटि नसली, िरी त्याला 

अजुानाच्या बालपिीच्या घटनाांचे प्रकषााने ्िरि घर्ायचे. अजुानाला 

प्रथििः धनषुय धरिा आले नव्ििे, त्यार्ेळी चारिी पाांर्र् त्याच्यार्र 

िसले िोिे! याहिर्ाय द्रौपदी – सभुद्रचे्या कलिाची गोष्ट रचनू अजुानाला 

हचांिािरु करण्याचा प्रसांगिी त्याला आठर्ला िोिा.  

सिदरे् ध्यानार््थेि कुिासनार्र बसला िोिा. िात् त्याचे ध्यान 

िध्य-े िध्ये खांहर्ि िोि िोिां.  

यहुधहष्ठर अ्र््थपिे पाठीिी िाि बाांधनू येरझाऱ्या घालीि िोिा. 

अखेर त्याने सिदरे्ाचा ध्यानभांग करि हर्चारलेच,  

“सिदरे्ा! कधी िोईल िझुां ध्यान पिूा? काय झालांय िे िला िरी 

कळेल का?” 

“अजुानाच्या हर्हचत् रोषाहिर्ाय िाझा हदर्स जािच नािी.” 

नकुलाने म्िटले.  

“िो ना! त्याचे िेज्र्ी िसेच ििाि िब्द िला आिािी 

आठर्िाििे.” भीिाने म्िटले.  
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“अजुानाांहिर्ाय ि ेकाम्यकर्न रििीय र्ाटि नािी, ि ेर्न हकिीिी 

सुांदर, हदव्य हन रम्य असले िरी, ििाबाि  असलेले अजुान सिस्त्र भजुा 

असिाऱ्या कािार्ीया अजुानाप्रिािे पराक्रिी र् ििाप्रिापी आििे. 

त्याांच्याहिर्ाय- त्याांच्या दृष्टीहिर्ाय िी जेव्िा िी भिूी, ि ेआकाि, ि े

जगि ्हजथे- हजथे पाििे आि,े हिथ-े हिथे िला िनू्सयर्ि हदसिे आि.े या 

र्नाि अनेक प्रकारची पषुपे आििे, िरीिी िला ....…” आश्रिाच्या 

द्वाराि आलेली द्रौपदी नकळिपिे काव्यात्िक भाषेि बोलनू गेली आहि 

हिने अन्सय पाांर्र्ाकरे् पाहिले. सिदरे् र्गळिा अन्सय पाांर्र् ् िांहभि झाले 

िोि.े  

“नीलाांहगनी! ि ेअनहुचि आि.े ि ू या र्नाला ‘अरििीय’ म्िि ू

िकि नािीस. कारि कोिाचे असिे, कोिाचे नसिे र्नाच्या सौंदयाार्र, 

हदव्यिेर्र प्रभार् पार्ि नािी अथर्ा पररिाि करि नािी. हनसगा, भिूी, 

जगि ् िसेच आकािाच्या रििीयिेचा कािीच अभार् नािीये. उलट 

िनू्सयर्िपिािी त्याचे सौंदया र्ाढहर्िो.” नकुलाने हिच्या िब्दाांना हर्रोध 

केला, कारि त्याला ि ेआर्र्ले नािी, की द्रौपदीने िो हिच्यासोबि 

असिानािी ‘अजुानाहिर्ाय िला ि े हर्श्व िनू्सयर्ि ् र्ाटि आि’े असां 

म्ििार्ां. ? 

भीिालािी द्रौपदीचे िब्द खटकले. यहुधहष्ठराने द्रौपदीच्या िब्दाांर्र 

उघर् उघर् क्रोध व्यक्त केला, “आम्िी चारिी िझुे पिी िझु्या सखुाची 
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हचांिा करि असिाां, िलुा अजुानाची पर्ाा आि?े िलािी अजुानाला 

भेटण्याकररिा उत्सकुिा लागली आि,े म्ििनू आपि जीर्नाला 

‘िनू्सयर्ि’् म्िि ूिकि नािी.” 

“भ्रात्या! ऋिानिेृचे म्िििां उहचि आि.े यदाकदाहचि आपि या 

र्नाचा त्याग केला पाहिज.े आपि िीथायात्ा केली पाहिजे, जेिेकरून 

द्रौपदीला हर्हभन्सन अदु्भि ् थळाांचां पयाटन करिा येईल, हिचां िनिी रिेल, 

आपि हर्हर्ध राज्याांिी सांधीिी करू िकू.” सिदरे्ाने उहचि असा 

पयााय साांहगिला.  

“आया! आपि साांहगिलेला पयााय अहििय योग्य आि,े िभुांकरिी 

आि.े” द्रौपदीने सिदरे्ाची प्रिांसा केली.  

“अरे, िर िभुकायााला हर्लांब कसला?” हिथे आलेल्या ििषी 

धौम्य, िौनक, हन लोििाांनी सिदरे्ाच्या उपायाचे सिथान केले.  

“जर आपिा सर्ाांची िीच इच्छा असेल, िर....” यहुधहष्ठराने 

द्रौपदीला आज्ञा हदली, ”ि ू आम्िा सर्ाांच्या आर्श्यकिेच्या र््ि,ू 

भोजन सािग्री, र्स्त्र-पात्े, अक्षयपात् एका र्स्त्राि बाांधनू घे.” 

“िी ऋिानिेृला सािाय्य करेन. कारि िला आर्श्यक असिाऱ्या 

र््ि ू िी हर्हिष्ट र्स्त्राांि बाांधनू घेईन.” सिदरे्िी द्रौपदीसि र््िूांची 

बाांधाबाांध करू लागला.  
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िेव्िा द्रौपदी त्याच्या कानाांि पटुपटुली, “आया! आपि िीथायात्ेचा 

उपाय का सचुहर्लाि? िाझां िन या र्नािच रिि नािी, िर अन्सय 

िीथाके्षत्ी कसां रिेल?” 

“जर िझुां िन िीथाके्षत्ी रिले नािी िर, ……. नािी…अां…. नािी. 

िी िलुा िाझी सेर्ा करू दिेार नािी, िी ्र्िः िझुी सेर्ा करीन.” 

सिदरे्ाने खात्ीने म्िटले.  

“खरोखरच? िमु्िी िाझी सेर्ा कराल?” द्रौपदी लाजि सिदरे्ाला 

छेर्ीि म्ििाली.  

“िाझा उपाय श्रेय्कर ठरेलच, िाझा पिूाि: हर्श्वास आि.े” 

सिदरे्ाने म्िटले.  

ि े िब्द ऐकून द्रौपदी अहनहिषपिे सिदरे्ाच्या नेत्ाांि पाहिले. 

त्याच्या कािीिा हपांगट नेत्ाांि एक हर्लक्षि अदु्भि छटा िोिी....  

 📿 📿 📿 

 

पािंर्र्- द्रौपदीच्या िीथायात्ेचां प्रथि ्थान िोिां नैहिषारण्य. अत्यांि 

हनहबर् हनजान घनदाट अरण्य िोिे िे! एकदा या अरण्याि प्रर्ेि केला 

िर, बािरे पर्ण्याचा िागा िोधिे दषुकर िोऊ िकिां. याहिर्ाय या 

अरण्याि िागा न प्राप्त झाल्यास हिथेच सांपिूा जीर्न व्यिीि करार्े लागिे 

अिी हकां र्दहन्सि पाांर्र्ाांना श्रिु िोिी, बालपिीपासनू.  
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“ यदाकदाहचि आपल्याला या अरण्यािनू बािरे पर्ण्याचा िागा 

प्राप्त झालाच नािी, िर आपि द्रौपदीच्या अपिानाचा अन ्आपल्यार्र 

झालेल्या अन्सयायाचा प्रहििोध कसा घेिार?” भीि हर्चाराांि पर्ला.  

“अरे भ्रात्या! या अरण्याि प्रर्ेििे हकिी कठीि आि,े िे पािा! या 

अरण्याि र्ादळाप्रिािे पर्न घोंघार्ि असिो. त्या पर्नाकारिे 

ििाकाय र्कृ्षिी उन्सिळून कोसळिाि. िे र्कृ्ष आपल्या अांगार्र 

कोसळिार नािीि याची क्षिोक्षिी काळजी घ्यार्ी लागिे.” सिदरे्ाला 

नैहिषारण्याची भौगोहलक पररह्थिी जािर्ली.  

“सिदरे्ा, हचांिा करू नकोस. िी ्र्यां पर्नािी, र्कृ्षाांिी सांर्ाद 

साधेन, जेिेकरून र्ादळ येिार नािी र्ा र्कृ्ष कोसळिार नािी.” 

नकुलाने िसि म्िटले.  

नकुलाचा उपाय ऐकून द्रौपदी सािांक झाली. नैसहगाक आपत्ती 

कोसळिािच. त्याांना सदरै् टाळिे उहचि र्ा हििकरिी नव्ि.े त्याकारिे 

प्रकृिीचा नैसहगाक सििोल ढासळेल, अन ्आपि प्रत्येक घहटि टाळू 

िकि नािी, अन्सयथा ऋि अथााि ्सषृ्टीचे सांचालन व्यर््थाच हबघरू्न 

जाईल.  

“नकुला, ि ूि ेर्ादळ टाळू िकिोस, िात् आयषुयािील र्ादळ टाळू 

िकिोस का ि?ू जर िे िक्य असिां, िर आज आपि र्नाि नसिो, हन 

द्रौपदीचा अपिान – द्यिू आपि घरू्च हदलां नसिां.” 
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सिदरे् िळर्ा झाला. त्याच्या ्कां धार्र िाि ठेर्ि द्रौपदीने 

साांत्र्नाथा म्िटले, “आया! र्ादळािळेुच आयषुयाला नर्ीन हदिा िसेच 

कलाटिी हिळिे. आयषुयाि हर्पदा नसत्या, िर हर्हजगीषेला ्थानच 

नसि.े” 

सिदरे्ाने द्रौपदीकरे् पाहिले. द्रौपदीनेिी त्याच्याकरे् पाहिले. 

एकिेकाांिी नेत्सांकेि िोिाच त्या उभयांिाांनी सचूक ह्िि केले.  

“ भीिा! ि ूर्नािील िागा िोधि आिच्यापढेु असिील. नकुल- 

सिदरे्िो! िमु्िी द्रौपदीच्या िागोिाग र्नाच्या िागााचे ्िरि ठेर्ि 

चालि असाल.” यहुधहष्ठराने त्या हिघाांना सचूना हदल्या.  

यहुधहष्ठराच्या सचूनाांनसुार िे चौघे चाल ू लागले. यहुधहष्ठर त्या 

सर्ाांच्या िागे लोिि, धौम्य र् िौनक ऋषींसिर्ेि चचाा करि चाल ू

लागला.  

त्याचे िे हनधाा्िपि पाि न अन्सय पाांर्र्ाांना क्रोध आला, िरीिी िे 

िकूपिे चालि राहिले.  

भीि र्कृ्षाच्या फाांद्या, लिा-पल्लर्ी दरू करीि अरुां द िागाािनू र्ाट 

काढीि िोिा. त्याच्यािागोिाग पाांर्र्ाांच्या र्स्त्रपात्ाांचा भार ्कां धार्र 

घेऊन पाांचाली चालि िोिी. हिच्या िागे चालिाऱ्या नकुल-सिदरे्ाांनी 

्कां धाला भोजनसािग्री, आर्श्यकिेच्या र््ि,ू अक्षयपात् असलेल्या 
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झोळया अर्कर्लेल्या िोत्या. त्याांच्यािागे चालिारा यहुधहष्ठर िात् 

भारिीन िोिा. त्याच्या ्कां धार्र कुठलाच भार नव्ििा.  

असेच सर्ाजि िांदगिीने चालि िोिे. अक्िाि ्र्ादळ घोंघार् ू

लागले. पालापाचोळा, धळू सर्ात् उरू् लागली. भीिाने पाांचालीचे िाि 

धरण्याचा प्रयत्न केला, हिला सार्रण्याकररिा. िात् त्याच्या िािाांि 

हिच्या ्कां धार्रील र्स्त्र- पात्े आली.  

र्ादळर्ारे प्रचांर्- िीव्र र्ेगाने र्ाि  लागले िोिे. त्यािळेु सर्ाांना 

र्ादळर्ाऱ्याांि कािीच हदसेनासे झाले. ्र्िःच्या िखुार्र उत्तरीय ठेर्ि 

प्रत्येकजि आधाराकररिा कािी ना कािी िािी धरू लागला. भीिाने 

एका ििाकाय र्कृ्षास धरले. नकुलाने द्रौपदीचा िाि धरला िोिा, िर 

सिदरे्- यहुधष्ठीर एकिेकाांना घट्ट आहलांगन दऊेन उभे िोिे.  

पाांचालीने एका र्कृ्षाची िोठी फाांदी घट्टपिे धरली िोिी.  

कािी क्षिाांि र्ादळ ओसरू लागले. पाांर्र्ाांनी पाांचालीकरे् 

पाहिल.े पाांचालीने आश्रयाथा एका र्कृ्षाची िोठी फाांदी धरून ठेर्ली 

िोिी. अचानक पनुः र्ादळर्ारा त्याच र्कृ्षाच्या हदिेने आला अन ्िीच 

फाांदी पाांचालीच्या अांगार्र िोरू्न पर्ली. पाांचालीिी खाली पर्ली- 

क्षिाांिच िहूच्छाि झाली. त्यार्ेळी भयार्िपिे घोंघार्िारा र्ादळर्ारा 

िाांि झाला. जि ूिो हिला िहूच्छाि करण्याकररिाच आला िोिा! 
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परांि ु या प्रसांगािनू एकच सत्य प्रिीि िोिे, आपि ज्याचा 

सांकटसियी आधार घेिो, त्याच्याचकारिे आपि नव्या हर्पदिे सापरू् 

िकिो.  

 

🍁🍁🌳🎋 

 

“ नीलाांहगनी....” नकुलाने उच्चरर्ाि म्िटले.  

“पाांचाली....” भीििी हिच्यापािी आला र् त्याने हिच्यार्रील िी 

र्कृ्षाची फाांदी उचलली.  

“ऋिानिेृ! ि ू हचांिा करू नकोस. िी िझु्यार्र उपचार करेन. ि ू

्र््थ िोिील.” सिदरे्ाने र्स्त्राांिनू हर्हिष्ट जर्ीबटुी काढली.  

“कल्यािी घायाळ िर झाली नािी ना?”यहुधहष्ठराचे िन कधी नव्ि े

िर, या क्षिी द्रर्ीभिू झाले. त्याच्या िनाि हर्चार आला, द्रौपदीला 

कािी झालां िर? हिचा प्राि.... नािी.  

“कल्यािीची ि्िनार्ीची ्पांदने चाल ू आििे ना?” त्याने 

हर्चारले.  

“िांदगिीने चाल ूआििे ्पांदने.” सिदरे्ाने द्रौपदीच्या आघािाांर्र 

उपचार केले. नकुलाने हिच्या िखुार्र पािी हिांपर्ले. त्या 
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हिर्काव्याकारिे द्रौपदीने आपले नेत् उघर्ले, िसा प्रत्येक पाांर्र्ाच्या 

जीर्ाि जीर् आला.  

हिने नकुलाचा िाि धरि उठण्याचा प्रयास केला, हकां ि ुि्िकार्र 

िीव्र आघाि झाल्याकारिे हिच्या ि्िकाि एक सिक उठली हन िी 

पनुः भिूीर्र कोसळली.  

“सिदरे्ा! ि ूि ेकाय केलांस?” भीि- नकुलाचा एकहत्ि प्रश्न.  

“िी काय केलांय?” सिदरे् हर्ह्िि झाला.  

“िलुा ज्ञाि िोिे का, िीथायात्ेिळेु द्रौपदीला अहधक कष्ट िोिील, 

असे आघाि झेलार्े लागिील.”भीिाने सिदरे्ाला दोष हदला.  

“ िाांि व्िा.” असे त्या हिघाांना सहूचि करि यहुधहष्ठराने ििषी 

लोििाांस हर्चारले, “आिा काय करार्े?” 

“ जर्ळच बहद्रकाश्रि आि.े िेथे पाांर्र्पत्नी दु्रपदनांहदनी हर्श्राांिी 

घेऊ िकिे. हिचे ्र्ा्थ्य सधुारेपयांि आपि सर्ा हिथेच हनर्ास 

करू.”ििषी लोििाांनी म्िटले.  

िात् ऋषींदखेि पाांर्र्ाांना द्रौपदीला उचलिे उहचि र्ाटि नव्ििे, 

त्याांना सांकोच र्ाटि िोिा.  

अखेरीस नकुलाने किलपषुप द्रौपदीच्या नाकासिोर धरून हिला 

िदु्धीर्र आिायचां ठरर्लां. त्याने द्रौपदीच्या नाकासिोर किळ धरलां. 
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त्याच्या सगुांधाकारिे द्रौपदी िळूिळू िदु्धीर्र आली र् िी उठली, त्याचा 

िाि धरून.  

“ि ूचाल ूिकिील का?” नकुलाने चाचरि हर्चारले.  

“म्ििजे आम्िी िलुा धरून चालर् ूिकिो?” सिदरे्ाने नकुलाच्या 

र्ाक्याचे ्पष्टीकरि केले.  

“का? िी हिला उचलनू का घेऊ िकि नािी?” भीिाने हर्चारल.े  

“भ्रािाश्री!आम्िालािी पाांचालीच्या सेर्ेचा अर्सर प्राप्त िोऊ 

द्या.”नकुल-सिदरे्ाांनी हिला आधार दिे म्िटले.  

द्रौपदीने त्याांचे ि े िब्द ऐकले खरे, हकां ि ु हिने त्यार्र कािीच 

प्रहिहक्रया हदली नािी. कारि िी त्या अर््थेि नव्ििीच. हिला यार्ेळी 

हर्श्राांिी िर्ी िोिी.  

हिच्या िौनाचे नकुल- सिदरे्ाांना अथाािच कािीच र्ाटले नािी. 

नकुलाने हिच्या ्कां धाांना धरुन, िर सिदरे्ाने हिच्या कटीला धरून 

हिला चालहर्ण्यास आरांभ केला.  

“हचांिा करु नकोस, दरे्ी द्रौपदी! कािी पार्लाांर्र बहद्रकाश्रि 

आि.े” धौम्य ऋषींनी म्िटले.  

यार्र द्रौपदीने फक्त िान र्ोलार्ली.  

🌪️🌪️🌪️🌪️ 
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बहद्रकाश्रिाच्या िांर्लाि िी र्स्त्राांच्या गाठोर््याला टेकून बसली 

िोिी. सिदरे् हिच्या ि्िकाच्या आघािाांर्र उपचार करि िोिा. नकुल 

हिच्यासाठी औषधी हनिााि करि िोिा, िर भीि हिला झार्ळयाांनी र्ारा 

घालि िोिा. द्रौपदीने त्याचा िाि धरून हिला र्ारा न घालण्याचा सांकेि 

केला.  

“िी जािि आि,े ि ूहनहश्चिच सिदरे्ार्र रुष्ट असिील. िात् िलुा 

कष्ट, पीर्ा, आघाि दणे्याचा सिदरे्ाचा ििे ूनव्ििा. िो फक्त िझुे िन या 

हनसगा सौंदयााि रिार्े, अिीच इच्छा करिो आि.े म्ििनू ि ू

सिदरे्ासारख्या हनिाळ हृदयाच्या िनषुयार्र क्रोध करु नकोस. खरांच! 

नीलाांगीनी, िझुे आघाि पाि न सिदरे्ाच्या िनाला हकिी यािना िोिाि, 

िे पािा!” नकुलाने द्रौपदीला औषधी हदली.  

“आया, आपिाांस किार्रून र्ाटले की िी सिदरे्ाांर्र रूष्ट 

असेन?” द्रौपदीने औषधी ग्रिि करि हर्चारले.  

“ि ूआिािी िकू आिसे, म्ििनू िी म्िटले.”नकुलाने उत्तर हदले.  

“नािी, िी नैसहगाक आपत्तींकारिे सिदरे्ाांना दोष दऊे िकि नािी 

अथर्ा सिदरे्ाांच्या या उपायास ‘अयोग्य’ ठरर् ूिकि नािी आहि आिा 

िाझी पीर्ािी बव्िांिी किीिी झालेली आि.े” पाांचालीने म्िटले.  

“िलुा ्र््थ र्ाटिे आि ेका, कल्यािी?” यहुधहष्ठराने हर्चारले.  

“आया, िला अत्यांि ्र््थ र्ाटि आि.े” द्रौपदीने उत्तर हदले.  
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“िर आिच्यासाठी भोजन बनर्िील का?’’ इहि यहुधहष्ठर.  

“िला भोजन करण्याची आर्श्यकिा नािी, कारि अक्षयपात्ािनू 

िाझे इहच्छि असलेले पदाथा प्रगट िोिील.” असां म्ििनू द्रौपदीने 

अक्षयपात् धरुन िांत्ाचे उच्चारि करण्यास आरांभ केला हन भोजनाचे 

हर्हर्ध पदाथा उत्पन्सन झाले.  

पाांचालीने पत्ार्ळयाांिध्ये पाांर्र्ाांना त्याांना हप्रय असिारे पदाथा 

हदले.  

पदाथा ग्रिि करून सांिषु्ट झालेल्या पाांरु्पतु्ाांनी म्िटले, ” आम्िी 

सर्ा िगृया, िसेच सहिधाकाष्ठाच्या िोधाथा र्नाि जाि आिोि. 

याहिर्ाय ऋषीर्र र् त्याांचे हिषयिी उहचि िप्थळी जाऊन िपश्चयाा 

करिार आििे. त्याांच्या आहि आिच्या अनपुह्थिीि ह्या र्स्त्र-पात्े 

िथा िस्त्राांचे रक्षि कर.” हिघा पाांर्र्ाांचे ि े िब्द ऐकून भीिाने 

म्िटले, ”िी िस्त्रे, र्स्त्रे, पात्ाांचे सांरक्षि करेल अन ्िी हिचां रक्षि करेन.” 

“िात् ि ूिाझी सिायिा करिार नािीस, िला सहिधा काष्ठे एकहत्ि 

करण्याि?” यहुधहष्ठराने हर्चारले.  

“नािी, भ्रात्या! िी पाांचालीचे रक्षि करेन. कारि िी अ्र््थ 

आि.े हिला या अर््थेि सोरू्न येिे िला उहचि र्ाटि नािी. िी 

हिच्याजर्ळच राििो.” भीिाने म्िटले.  
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“िला कळिांय, ि ू नीलाांगनीजर्ळ रािि का आिसे िे! या 

ििाकाय भीिाला कोिलाांगी नीलाांगनीला बािुपािाि घेण्याची ओढ 

लागलेली आि!े” नकुल पटुपटुला.  

“िी त्या भार्ह्थिीि नािी, नकुला!” 

“भीिसेना! िला ज्ञाि आि,े िचू फक्त द्रौपदीच्या प्रिांसेचा पात् 

िोऊ पाििोस. िलुा द्रौपदीने केलेली प्रिांसा अत्यांि हप्रय र्ाटिे.” 

नकुलाने त्याच्या िनाची िार छेर्ली.  

भीि लहज्जि झाला, ” कुिाला प्रेिाचे, प्रिांसेचे दोन िब्द आर्र्ि 

नािी?” 

“जिी िझुी इच्छा.” असे म्ििनू यहुधहष्ठर आर्श्यक असिारी 

साधने घेऊ लागला.  

“ऋिानिेृ, ्र्िःची काळजी घे.” सिदरे्ाने द्रौपदीच्या गालाांर्र 

िाि हफरर्ि म्िटले, ” हर्श्राांिी घे.” 

नकुल-सिदरे्ाांनी आपल्या िलर्ारी द्रौपदीकरे् सोपर्ल्या अन ्

आपापली धनषुय घेऊन र्नाच्या हदिेने त्याांनी प्र्थान केले.  

ऋषींनीिी आपल्या िप्येकररिा िप्थळीं प्रयाि केले.  

आिा बद्रीकाश्रिाि केर्ळ िी र् िो. उभयांिािी एकटेच. अन्सयत् 

कुिीच नव्ििां. जि ूपररह्थिीने त्याांना एकाांि हदला िोिा.  

“भीिसेन!” पाांचालीने भीिाचा बलदांर् बाि  धरि म्िटले, “िी 

ििुची प्रिांसा केलेली िमु्िाांला खरांच आर्र्िे का?” 
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“कुिा परुुषाला त्याच्या पत्नीनां केलेली प्रिांसा सखुार्ि नािी? 

त्याकारिे त्याचा िान- सन्सिान अहभिान दिुार्िो, पाांचाली.” 

“िी आत्ता ििुची प्रिांसा करू का? जेिेकरून आपली हचांिािरु 

भार्ह्थिी प्रसन्सनिेि बदलेल.” 

“नािी, प्रिांसा करार्ी असां कािी केलेलां नािी आम्िी. हजने 

हसांिासनार्र हर्राजिान िोऊन िान-सन्सिान प्रहिष्ठेने चक्रर्िी सम्राज्ञीचे 

पद भषूर्ार्,े हिचा आम्िी भरसभेि अपिान सिन केला िोिा. फक्त 

सािचाया प्राप्त व्िार्े म्ििनू हिला पाांचालदिेाच्या राजििालाि न 

पाठहर्िाां आम्िी हिला या र्नाि आिलांय. र्नाांििी िलुाच सर्ा काये 

करार्ी लागिाि, िेिी अहर्श्राांि. याहिर्ाय यात्ेि- अरण्याांि िलुा 

हर्हर्ध नैसहगाक आपत्तींना सािोरे जार्े लागि आि,े िलुा कष्ट, पीर्ा, 

आघाि, र्ेदना झेलाव्या लागिाि. ि ूकािीच बोलि नािीस, आपल्या 

कष्टाांची आम्िाांला जािीर् िोऊ दिे नािीस, ि ूसदरै् िसििखु असिेस, 

याचा अथा िलुा पीर्ा िोि नािी, असे नािी.” भीि दःुखी र् 

पश्चािापदग्धिी झाला.  

िो दःुखी झालेला पाि न द्रौपदीलािी खेद र्ाटला. आपल्या 

सांरक्षि- अनरुांजनाकररिा थाांबलेले भीिसेन केर्ळ आपल्या दःुख, 

पीरे्िळेु हर्षण्ि झालेि. आपल्याला त्याांना प्रसन्सन केलेच पाहिजे, 

म्ििजे त्याांचां दःुखिी दरू िोईल, र् हकहिार-जटासरुर्धाच्या र्ेळी 
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ज्याप्रिािे त्याांच्या परुुषाथााची प्रिांसा हिने केली िोिी, ििीच त्याांच्या 

कोिल हृदयाचीिी प्रिांसा झालीच पाहिजे.  

“आया…….” द्रौपदीने म्िटले, “ असां दःुखी िोऊ नका. 

ििुच्यासारख्या सािथ्यािाली परुुषाला असां िोक करिां िळुीच िोभि 

नािी.” द्रौपदीने त्याला सिजाहर्ले.  

“ पाांचाली, परांि ु दःुख का िोिार नािी? आिच्यासारखे 

सािथ्यार्ान परुुष िझुे पिी असनूिी िलुा या पीर्ा झेलाव्या 

लागिाििे……” 

“आया, परेु! या प्रसन्सनिेच्या घर्ीला दःुखाचा हर्षय काढू नका.” 

द्रौपदीने ्िांभाच्या नक्षीदार भागार्र ि्िक टेकर्ले.  

“ प्रसन्सनिा?” 

“आयापतु्, आज िला झालेल्या पीर्ाांपेक्षा िाझी िमु्िाांला हचांिा 

र्ाटिे. इिकां च नव्ि,े िमु्िी िाझी सेर्ा करण्यासाठी प्रर्तृ्त झालाि, 

याचाच िला आनांद आि,े प्रसन्सनिा आि.े आया, आज िला खरोखरच 

ना भिूकाळािील र्ेदनाांचे दःुख आि,े ना भहर्िव्याची हचांिा.” द्रौपदीन े

भीिाच्या भरदार ्कां धाचा आधार घेिला.  

“िी जािि आि,े िझुी प्रर्िृी. ि ू दःुखाििी सखु िोधिेस.” 

भीिाचा ् र्र अजनूिी ििाि िोिा. द्रौपदीच्या प्रसांिेची िात्ा त्याच्यार्र 

लाग ूपर्ली नव्ििी.  
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कोित्या यकु्तीचा प्रयोग करून त्याच्या नेत्ाांि आनांद पाििा येईल, 

त्याला प्रसन्सन करिा येईल याच हर्चाराांि िी िग्न झाली.  

हििक्याि ्र्िःच्या कहनष्ठ पतु्ाला आहि ्र्िःच्या पतु्र्धलूा 

जि ूप्रसन्सन करण्यासाठीच र्ायदुरे्ाने पाांचालीला एक उपिारच हदला! 

र्ायरु्ेगाने एक सिस्त्र दलाांचे सुांदर, िायार्ी, हदव्य र् िेजःपुांज 

किळ पाांचालीच्या चरिाांिी येऊन पर्ले.  

नेत् हिटून बसलेल्या द्रौपदीला सर्ाप्रथि सगुांध आला. हिला 

पनु्सर्ीररक, रक्तकिल, इन्सदीर्र अिा हर्हभन्सन किलाांचे गांध पररहचि िोिे. 

परांि ुिा गांध हिच्याकररिा अपररहचि िोिा. असे असले, िरी िो गांध 

हदव्य िोिा, त्या गांधाने हिला िांत्िगु्ध केले िोिे, िो गांध हिच्या 

गात्गात्ाांि, रोिारोिाांि हदव्य आनांदानभुिूी- अनसुांर्ेदना प्रर्ाहिि करू 

लागला. त्याचा सगुांध हिला घेिच रािार्ासा र्ाटला. क्षिभर हिला 

र्ाटलां, या हदव्य िनोरि पररिलापढेु हिच्या िरीरार्रील नीलकिळाांचा 

सगुांध काय! 

“आया, िा गांध हकिी हदव्य आि,े िो िाझां हचत्त आकहषाि करि 

आि.े” 

“अगां, का आकहषाि करिार नािी, पद्मगांधे, उत्पलगांधे? िो िझु्याच 

िरीराचा गांध आि.े” 
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“आयापतु्! नािी, िाझ्या कायेला येिारा सगुांध र्ेगळा आि ेअन ्िा 

हदव्य गांध र्ेगळा आि.े” 

द्रौपदीने आपले नीरजनयन अलगद उघर्ले. त्याक्षिी हिच्या 

नेत्ाांसिोर हिच्या चरिाांिी पर्लेले सिस्त्रदलाांचे किळ हदसले.  

िे खरोखरच हदव्य, अपरू्ा र् अहद्विीय किलपषुप िोिे. त्याच्या 

कर्ा ्र्हिाि िोत्या, क्षिाधााि त्याच्यािी छटा बदलल्या, त्या 

पाकळयाांर्र द्रौपदीला हप्रय असिारा र् नीलकिळाचा आभास करिारा 

नील रांग चढला, क्षिभराि शे्वि रांगाच्या पनु्सर्ीररकाच्या छटा त्यार्र 

उिटल्या, कािी क्षिाि िे रांगिीन पारदिीिी हदस ूलागले.  

आपल्या हर्हभन्सन रांगाचे, छटाांचे प्रदिान केल्यानांिर त्या किळाने 

इांद्रधनषुयाच्या सप्तछटाांचे िोिक रांग धारि केले आहि अखेरीस त्या 

किळाने आपले िळू रुप- रांग प्रकट केल.े त्याची प्रत्येक पाकळी हर्हभन्सन 

छटेची- रांगाची िोिी.  

त्या िोिक, रििीय किळाला पाांचालीने आपल्या ओ ांजळीि 

धरले, “ि ेकिळा! िझुे उहचि ्थान िाझ्या चरिाांि नव्ि,े िर िाझ्या 

ओ ांजळीि आि.े” 

“अहिसुांदर! िझु्याचप्रिािे अिीर् र् हनिाांि रूपर्ांि आि ेि ेकिळ, 

ि ेपहद्मनी!” 

“नाथ, कािीिरीच आपलां?” 
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“अगां, खरांच!” 

“भीिसेन! आपल्याकरे् िी एक इच्छा व्यक्त केली, िर िमु्िी िी 

पिूा कराल ना?” द्रौपदीच्या िनाि िी किलपषुपे प्राप्त करण्याची कािना 

हनिााि झाली िोिी.  

“आजपयांि आम्िी िझुी इच्छा -अहभरुची हर्चाराि घेिली 

का?आम्िाला जे हप्रय र्ाटले, बिुिोल र्ाटले, ज ेसुांदर र्ाटले, त्याच 

र््ि ू आम्िी िलुा उपिाररूपाि हदल्या आििे, िझु्या अहभरुचीचा 

हर्चार न करिा! आजपयांि ि ूआिच्याकरे् कािीच िाहगिले नािीस, 

आपल्या इच्छा- आकाांक्षाचे दिन केले आिसे. हकां ि ु आज ि ू

हनःसांकोचपिे आपली इच्छा व्यक्त कर, िझुी इच्छा पिूा करण्यासाठी िा 

भीि उपह्थि आि.े ि ूफक्त आज्ञा द!े”भीि प्रसन्सनहचत्त झाला. कारि 

त्याच्याकरे् पाांचाली हिच्या इच्छेनरुुप कािीिरी िागिार िोिी. अन ्ि े

भाग्य भीिालाच लाभले िोिे.  

“आया, िला ि े किलपषुप अत्यांि आर्र्ले आि.े िात् िी ि े

किलपषुप ्र्यां धारि करिार नािी. िी धिाराजाांस ि ेपषुप अपाि करेन. 

कारि ि ेपषुप एकच आि ेआहि आपिा पाचाांनािी अिी पषुपे अहपाि 

अहपाि करून त्या पषुपाांच्या िाला हनिााि करून आपिा सर्ाांच्या कां ठाि 

धारि करण्याची िाझी हनराहििय इच्छा आि.े आपि िी इच्छा पिूा 

कराल?” द्रौपदीने अहनहिषपिे भीिाच्या नेत्ाांि पािि म्िटले. असां 
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म्िििाना हिच्या हृदयाि हिच्या पिींचा हर्चार िोिा. या 

किलपषुपाांकारिे फक्त भीिसेन प्रसन्सन झाले, िर िो पक्षपाि ठरेल. 

िाझ्या प्रसन्सनिेपेक्षा िाझ्या पिींची प्रसन्सनिा िित्त्र्ाची आिे, या 

किलपषुपाांनी आपल्या प्रािर्ल्लभाांचे पजूनिी िोईल अन ्िे प्रसन्सनिी 

िोिील, अिा हर्चाराने हिने अिी इच्छा व्यक्त केली िोिी. त्यािनू हिच े

पाहिव्रत्य र् पहिप्रेि दोन्सिीिी प्रिीि िोि िोिे.  

पाांचालीच्या िब्दाांर्र भीि सर्ाप्रथि खळखळून िसला, 

“्र्िःसाठी कधीिरी हनदान, एकदा कािीिरी िाग ना.”क्षिाधााि िो 

भार्नाहर्र्ि झाला, “पाांचाली, किलपषुपे ि ू िाहगिलीस खरी, परांिु 

्र्िःच्या िृांगाराकररिा नव्ि,े िर आिच्या पजूनाकररिा. कृपया 

्र्िःसाठी इच्छा कर ना.” 

“िी इच्छा िाझ्या ्र्िःकररिा नसली, िरी िी इच्छा िाझी 

्र्िःची आि,े नाथ.” 

“ िझुी िब्दचिरुिा अपरू्ा असली, िरी यािनू िझुी पिीहनष्ठा र् 

पहिप्रेि व्यक्त िोिे. िझु्या या इच्छेकारिे िी प्रसन्सन झालो आि.े िात् 

त्याि न अहधक, िझु्या या इच्छेने िला अांििुाख र् हर्चारप्रर्तृ्त केलेले 

आि.े परांि ुिझुी इच्छा पिूा करिे ि ेिर िाझां किाव्यच आि.े कारि दरे्ी 

सीिेच्या इच्छेपायी अयोध्येचा राजपतु् राि काांचनिगृापाठी गेला. िला 
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फक्त िी सिस्त्रदलाांची किलपषुपे िोधण्याकररिा जायचे आि.े” भीि 

गर्ााने म्ििाला.  

“आया, ि ेअत्यांि दषुकर काया आि.े”द्रौपदीने म्िटले.  

“पाांचाली, ि ेकाया दषुकर असले, िरी अिक्य नािी.” भीिाच्या 

्र्राि आत्िहर्श्वास िोिा.  

“िा आत्िहर्श् र्ास सदरै् राि  द्या. परांि ुगर्ा नव्ि.े”द्रौपदीचे िब्द 

पिूा िोिाि न ्िोिाि, भीिसेन आपली हदव्य गदा घेऊन त्र्रेने र्नाच्या 

हदिेने हनघनू गेला.  

द्रौपदी बहद्रकाश्रिाच्या एका िोठ्यािा सोपानाच्या िध्यभागी 

बसनू त्याची प्रिीक्षा करू लागली.  

 🏵️ 🥀 🌸 

 

सूया पहश्चिेच्या हदिेने कल ूलागला िोिा. आकािार्रील पीिरांग 

कषाय रांगाि पररर्हिाि िोऊ लागले िोि.े सांध्यासिय हनकट येि चालला 

िोिा.  

ज्याप्रिािे सांध्येकारिे बहद्रकाश्रिाच्या पररसराि उगर्लेल्या 

र्कृ्षर्ल्लींच्या पिाार्र दर्हबांद ूउिटले िोिे, त्याचप्रिािे पररर्ेिािील 
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(पयाार्रिािील) उषििेकारिे िसेच हचांिेकारिे पाांचालीच्या सुांदरिा 

श्यािल िखुार्र ्र्ेदहबांद ूउिटले िोि.े  

हिच्याकररिा किळे आिायला गेलेला भीि सांध्याकाळपयांि 

परिला नव्ििा. त्याच्या सािथ्याार्र हर्श्वास असला, िरी पाांचालीला 

त्याची हचांिा र्ाटिच िोिी. याहिर्ाय िगृयेकररिा गेलेले नकुल-

सिदरे्िी कधी परि येिील या हर्चाराने िी अ्र््थ िोि िोिी. यहुधहष्ठर 

अद्यापिी सहिधा एकहत्ि करून परिायला िर्े िोिे, असा हर्चार िनी 

आल्यानांिर िी अजनूच हचांहिि झाली.  

हिला र्ाटलां, िी आपली इच्छा भीिापढेु व्यक्त करून र् त्याांना 

अज्ञाि्थळी पाठर्नू चकू िर नािी केली ना? िा कौरर्ाांचा र्ार् िर 

नव्ि,े पाांर्र्ाांच्या प्रािाांस- िाझ्या सन्सिानास िानी पोचहर्ण्याचा? 

अन्सय पाांर्र् आल्यानांिर, त्याांनी प्रश्न हर्चारल्यानांिर आपि काय 

उत्तर द्यार्ां? 

असे असांख्य हर्चार पाांचालीच्या ि्िकाि घोंघार्ि िोिे. िी 

अ्र््थिेने पायऱ् याांर्रुन उिरली अन ्दरूर्र दृहष्टके्षप टाकू लागली.  

हििक्याि हिच्या दृष्टीस यहुधहष्ठर, नकुल-सिदरे् आहि ऋषीगि 

पर्ले.  

“आया……” हिने यहुधहष्ठर, नकुल-सिदरे्ाांना अहभर्ांदन करून 

त्याांच्या र् ऋषीगिाांच्या आसन-जलपानाची व्यर््था केली.  
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“कल्यािी! भीिसेन कुठे आि?े कुठे हदसि नािी म्ििनू हर्चारलां.” 

यहुधहष्ठर सौजन्सयपरू्ाक ्र्राि म्िटलां.  

 यार्र द्रौपदी हनरुत्तर राहिली.  

”द्रौपदी, कुठे आि े िझुे लक्ष? यहुधहष्ठर कािीिरी हर्चारिोय, 

त्याच्या प्रश्नाचां उत्तर द.े” हिच्यािी र्ािाालाप करिाना कधी नव्ि ेिो, 

आज सिदरे्ाचा ्र्र अत्यांि कठोर झाला िोिा.  

द्रौपदीला र्ाटले, सिदरे् आपल्यार्र रुष्ट आििे. याचाच अथा, 

त्याांना सर्ाकािी कळलेले हदसिांय. आिा िकू रािण्याि अथा नािी.  

“आयापतु्िो! िला क्षिा करार्ी. िीच भीिसेनाांस पाठहर्ले आि,े 

िला हप्रय असलेली सिस्त्रदलाांची किलपषुपे आिण्याकररिा!” 

“कुठे पाठहर्ले आिसे ि ूत्याला?” नकुलाच्या हनळयािार नेत्ाांर्र 

आठ्या उिटल्या िोत्या.  

“िला ज्ञाि नािी, आयापतु्!” 

“िलुा ज्ञाि नािी? िचू त्याला पाठहर्लेस ना?” यहुधहष्टर कु्रद्ध 

झाला.  

“ि ू आिच्या भ्रात्याला कुठे पाठहर्लेस? साांग आम्िाला.” 

सिदरे्ाने द्रौपदीला ्कां ध धरून िलहर्ले, गदागदा.  
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“िला र्ाटिां, िे अज्ञाि सरोर्र असार्ां र् िे एखाद्या पर्ािहिखरार्र 

असार्ां. कारि किलपषुपे सरोर्रािच उिललेली असिाि अन ् िे 

किलपषुप उांचार्रून पर्नाच्या झळुकीने आलां िोिां आया!” 

“ि ू भीिाला अज्ञाि ्थळी पाठहर्लेस, िलुा िझु्या पिीपेक्षा 

किलपषुपे िित्त्र्ाची र्ाटली? िी किळे िझु्या िलुा इिकी हप्रय र् 

इच्छनीय र्ाटली की ि ूआिच्या भ्रात्याला हर्पदिे लोटून हदलांस?” 

यहुधहष्ठराने द्रौपदीला घहटिाचा दोष हदला, ”अन ्व्रि्थ असनूिी िलुा 

सिस्त्रदलाांच्या किळाांचा िोि कसा झाला?”  

“िी कौरर्ाांची योजना अथर्ा कार्थान अस ूिकिे, याचा हर्चार 

िरी िझु्या िनी आला का? इिकी सजू्ञ र् हर्चारी आिसे ना ि,ू िर आज 

काय झालां?” नकुलाने हिला हर्चारले.  

“अगां, ्र्िािगृाचे प्रलोभन दाखर्नू सीिेपासनू रािाला दरू करिे 

अिी रार्िाची योजना िोिी, िात् त्याची कल्पना सीिेला नसिे 

सािहजकच िोिे. कारि ि े सर्ा घर्ण्यापरू्ी राि-रार्िाचे ित्तु्र् 

सांभर्लेच नव्ििे. िात् िलुा याचा हर्चार करायला िर्ा िोिा. ि ू

सीिेसारखी चकू पनु्सिा केलीस. सीिेने िी चकू अजाििेपोटी केली िोिी. 

िात् िलुा िर सर्ा कािी ज्ञाि िोिे ना…… कौरर्- पाांर्र्ाांच्या 

ित्िेुहर्षयी! त्याांनी रचलेला कट असला िर ……. अथर्ा भीिाच्या 
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प्रािाांस धोका सांभर्ला िर.... याचां उत्तरदाहयत्र् कुिाचां?” सिदरे्ाचा 

िानहसक िोल ढळला िोिा.  

“कल्यािी, सिदरे्ाच्या िब्दाांि िथ्य आि.े ि ू किळाांच्या 

क्षिभांगरु िोिापायी आपल्या पिीला अज्ञाि ्थळी पाठर्नू हदलेस? 

त्याचे प्राि, त्याच्या जीर्नार्र िझु्यािळेुच सांकटिी कोसळू िकिे!” 

यहुधहष्ठर प्रक्षबु्ध झाला.  

“नीलाांहगनी, ि ूत्याचा ् र्भार्, प्रर्तृ्ती जाििेस ना! त्याला त्याच्या 

क्रोध सांयि करिे िक्य नािी. त्याचा क्रोध एकच व्यक्ती िाांि करू 

िकिे, िी म्ििजे अजुान. िात् िो िर िपश्चयेि रि आि.े त्यािळेु भीिसेन 

सांिापाच्या भराि आपल्यार्र नव्या हर्पत्तीस आिांहत्ि करू िकिो.” 

नकुलाने म्िटले. िे हिघेिी हिला अद्वािद्वा बोल ूलागले .  

“ि ेकाय राजपतु्िो! िमु्िाला सािाहजक हिष्टाचाराांचे ज्ञान िसेच 

्थळकाळाचे भान नािी का?” लोिि ऋषींनी हर्चारले.  

“राजा यहुधष्ठीरा! ि ेिझुे अांि:परु नव्ि,े हजथे ि ूर् िझुे भ्रािे िझु्या 

पत्नीिी र्ाद- हर्र्ाद करू िकिाि. ि ेपहर्त् ्थळ आि.े येथे कुठलािी 

प्रकारचा सांघषा िोभनीय नव्ि.े” िौनक ऋषींनी सहूचि केले.  

“उहचि म्ििालाि आपि, ऋहषर्र! द्रौपदीिी र्ादार्ादी 

करण्यापेक्षा आपि सर्ाांनी भीिसेनाला िोधले पाहिजे, भ्रािेिो!” 

नकुलाने म्िटले.  
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“आया…....” आिापयांि पश्चािापाभार्नेकारिे िकू असलेल्या 

पाांचालीने म्िटले. िी आिापयांि िकू िोिी. कारि िी व्यहथि, हचांहिि 

र् पश्चािापदग्धिी िोिी. त्याििी त्या हिघाांच्या कु्रद्ध िब्दाांकरिे हिला 

र्ैषम्य, खेद र् भीिाहर्षयी हचांिा र्ाटू लागली िोिी. म्ििनू हिने त्या 

हिघाां पाांर्र्ाांसि भीिाला िोधण्याचा हनश्चय केला....  

“आया! िी आयापतु् भीिसेनाांना असां अज्ञाि्थळी पाठर्नू चकू 

केली, आिा त्याच चकुीचे पररिाजान करण्यासाठी भीिसेनाच्या िोधाथा 

िीिी ििुच्यासि येिे.” पाांचालीने म्िटले, ियाादनेे.  

“इदि्ि!ु ि ूदीपदांर् हनिााि कर हन चल.” यहुधहष्ठराने आज्ञा हदली.  

....सांध्यासियीच्या हकरहिजी हकरिाांच्या प्रकािाि त्या चारिी 

आकृत्या दीपदांर् िािी धरून गांधिादन पर्ािाच्या हदिेने चाल ूलागल्या.  

 

⛰️🏔️🏞️🗻 

 

 

“सिदरे्ा! िझु्या खात्ीने, िो हनहश्चिच गांधिादन पर्ािार्र गेला?” 

यहुधहष्ठराने म्िटले.  
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“िाझा र्ेध कधी चकुीचा ठरला आि े का?” बोलिाना 

दीपदांर्ाच्या प्रकािाि सिदरे्ाचे अधे िखु उजळले िोिे.  

“िेथे िर गांधर्ा, असरु आहि यक्षगिाांचां र्ा्िव्य आि े ना? 

नीलाांहगनी, ि ूफक्त भीिसेनाचे प्राि सांकटाि टाकलेस नािी, िर त्या 

गांधर्ा, असरु यक्षगिाांचेिी प्राि सांकटाि टाकलेस.”नकुलाने म्िटले.  

“कदाहचि भीिसेनाने त्याांचा सांिार केला िर…..”यहुधहष्ठर 

भयाक्राांि झाला.  

“िर यक्षाहधपिी कुबेराचा कोप आपल्यार्र िोईल.” सिदरे्ाने 

म्िटले.  

“ि ेसर्ा कल्यािीकारिे घर्ि आि.े हिने भीिसेनाला जर गांधिादन 

पर्ािार्र पाठर्ले नसिे िर, भीिासि आपि हिघेिी सांकटाि सापर्लो 

नसिो.” यहुधहष्ठराच्या िब्दाांनी पाांचाली अजनू हचांिाग्र्ि झाली. कुबेर 

िसेच यक्षाांसि भीिसेनाांचे यदु्ध झालां िर……? 

जखिी िरीर, पर्ािार्र आरोिि करि असल्याकारिे क्लाांिी, 

उच्च हिखराांर्रील र्ायचु्या अभार्ाकारिे श्वसनाि येिारा अर्थळा, 

आहि कठीि र्ळिाांचा- र्ळिाांचा िागा---त्यार्र कां टक, पाषािखांर्, -

--र्ेळप्रसांगी पाकोळी र् सपासदु्धा अिा कीटक, सरीसपृ प्राण्याांपासनू 

सार्ध रािि चालिे याकारिे पाांचाली अत्यांि ग्लाांि झाली िोिी. िात् 
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आपल्या पिीची हचांिा हिला दषुकर पर्ािार्र चढण्याकररिा प्रर्तृ्त करि 

िोिी.  

आिा िे सर्ा िध्यहिखरार्र येऊन पोिोचले िोिे. त्याांच्यासिोर 

सिस्त्रदलाांची किलपषुपे र् ्र्िा किलाांनी सिुोहभि असलेले सुांदर, 

हदव्य, चिकत्या जळाचे सरोर्र िोि.े  

परिरुाि कुां र्ाप्रिािे िेिी कािीिा प्रिािाि रक्तरांहजि झालेले िोिे. 

त्याच्या आजबूाजलूा हनळे हिलाखांर् आहि िनोिर पषुपाांनी सजलेले 

र्कृ्षिी िोिे.  

त्याचक्षिी सुांदरिा र् बीभत्सिा एकहत्िच सर्ाांच्या दृहष्टके्षपाि 

पर्ली. त्या सुांदरिा सरोर्राच्या िीरार्र यक्षगि िसेच राक्षसाांची 

रक्तलाांहछि प्रेिे पर्लेली िोिी. भीिसेनाचे बलदांर् िरीरिी रक्ताळलेले 

िोि.े िो जसा किलपषुपे घेण्यासाठी झकुला, ििी पाांचाली आर्ेगाने 

त्याच्याकरे् धार्ि गेली, अन ् त्याचे िाि िािी घेि हिने हर्चारले, 

“आपि कुिल आिाि ना?” 

“अगां, िझु्यासारखी पहिहनष्ठ, पहिव्रिा स्त्री असल्यार्र िला काय 

िोिार आि?े”भीिसेनाने म्िटले, “ एक क्षि थाांब!” असे म्ििनू त्याने 

किळे िोर्ली आहि पाांचालीच्या िािाि सोपर्ली.  

“िी पषुपे रक्तरांहजि आििे.” यहुधहष्ठराचे िब्द ऐकून भीिसेनाने िी 

किळे सरोर्राच्या हनिाळ जलाने धिुली.  
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“िाझ्या म्ििण्याचा असा अथा आि ेकी, ि ूफक्त त्या पषुपाांकररिा 

असांख्य यक्षगिाांचे प्राि घेिलेस. म्ििनू िी पषुपे सांिाराच्या रांगाने 

भरलेली हदसिाििे भीिा!” 

“िाझ्या पाांचालीने कधी नव्ि,े िर आज एकदाच िाझ्याकरे् 

आपली इच्छा व्यक्त केली, िी पिूा करण्यासियी पररह्थिी र् हनयिीने 

हर्रोध केला, या हनबुाद्ध राक्षसाांनी िाझा प्रहिकार केला, त्याचाच 

पररिाि आि ेिा!” भीिसेनाचा श्वास फुलि िोिा, िो उत्तेहजि झाला 

िोिा.  

फक्त आपल्याच इच्छेकररिा भीिसेनाने इिक्या कुबेरसैहनकाांचा 

सांिार केला ि े पाि न पाांचाली ह्िहिि झाली र् हिला पश्चािापिी 

र्ाटला.  

“भीिसेना! द्रौपदीची इच्छा पिूा करण्याि कािीच आपत्ती नािी. 

िात् कुबेराचा रोष ओढर्नू घेण्याि हनहश्चिच आपत्ती आि.े” सिदरे्ाने 

म्िटले.  

“भ्रात्या, किळे िोर्ण्यापरू्ी ि ू कुबेराची सांििी घ्यायला िर्ी 

िोिीस!” नकुलाने सिदरे्ाच्या िब्दाांचे सिथान केले.  

“आिा जर कुबेरदरे् आपल्याला आपल्यार्र कु्रद्ध झाले, िर ि े

कल्यािी! िचू त्याांची क्षिायाचना कर.” यहुधहष्ठराने म्िटले.  
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“हिने का? हिचा काय अपराध आि?े हिने का क्षिायाचना करार्ी? 

िीच या यक्षाांचा-राक्षसाांचा सांिार केला आि.े म्ििनू िीच कुबेराची 

िनधरिी करेन.” भीिसेन दांर् थोपटि म्ििाला.  

“ि ूनकोसच करूस. ि ूकेलेली िनधरिी म्ििजे आजार् नव्ि,े िर 

यदु्धाचे हबगलु आि.े म्ििनू िधरुभाहषिी िभुाच कुबेराची िनधरिी 

करेल.” नकुलाने म्िटले.  

“नािी, िीच कुबेराची िनधरिी करिो. िात् आजपयांि कुठल्यािी 

र््िचूी अहभलाषा न धरिाऱ्या कल्यािीने आहि आिापयांि आपल्या 

हर्र्ेकयकु्त क्रोधाचा पररचय दिेाऱ्या भीिसेनाने लोभर्ि िोऊन यकु्त- 

अयकु्त, उहचि- अनहुचिाचा हर्चार केला नािी, िचे िला रुचल ेनािी.” 

यहुधहष्ठराच्या िब्दाांनी पाांचालीला लज्जा र्ाटू लागली, आपल्या 

चकुीची.  

“ि े काय चाललांय? िा कसला कोलािल आि?े िला कािी 

सियापरू्ी कोिाचे हचत्कार ऐकू येि िोिे?” असा धीरगांभीर, कािीसा 

सांिप्त ्र्र सर्ाांच्या कानी पर्ला.  

अक्िाि ्र्िा काांिीचा, हिऱ्यािोत्याांच्या अलांकाराांनी िांहर्ि 

आहि रत्नजहर्ि , िदृ ूर्से्त्र पररधान केलेला, ् र्हिाि किलदांर्क ि ेिस्त्र 

धारि केलेला धनपिी कुबेर प्रकटला िोिा.  
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ित्क्षिी पाांरु्पतु् िसेच त्याांची हप्रया पाांचाली त्याच्या दृहष्टके्षपाि 

पर्ली.  

िो चहकि झाला. हित् धनांजयाचे अन्सय भ्रािे आहि दरे्ी द्रौपदी? 

्र्यां आपल्या सहुप्रय सरोर्राच्या िीरी? 

आश्चया आि!े या सर्ाांच्या अक्िाि ्आगिनाचे कारि? 

“अरे धिाराज, भीिसेन र् नकुल-सिदरे्! दरे्ी पाांचाली, आपि सर्ा 

िाझ्या सरोर्राच्या िीरार्र कसे उपह्थि झालाि? हित् धनांजय कुठे 

आि?े िो अन्सयत् कुठे गेला आि ेका?” कुबेराने प्रश्नाांर्र प्रश्न हर्चारले. 

त्यार्र पाांर्र् हनःिब्द राहिले.  

“कुबेरराज……” त्याक्षिीच त्याला आपल्या यक्षगिाांचे, 

राक्षसगिाांचे हर्व्िळिे ्र्र ऐकू आले.  

आपल्या यक्षगिाांची, राक्षसाांची रक्तलाांहछि प्रेिे कुबेराने पाहिली. 

त्याचा क्रोध अनार्र झाला. िो आपल्या किलदांर्ाचा भिूीर्र प्रिार 

करि कर्ार्ला, “कुिाचे इिके धाररष््टय की िाझ्या सरोर्राच्या 

सीिारेखेि येर्नू िाझ्याच सैहनकाांचा र्ध करार्ा? यक्षगिाांचा सांिार 

करार्ा? कुिी केलां ि?े कुिी केलां असां दु् सािस? कुिी िाझा प्रकोप 

जागिृ केला?” 

“िीच केला या सर्ाांचा सांिार.” भीि उत्तेहजि झाला, ” िाझ्या 

प्रािहप्रयििेने- दु्रपदराजनांहदनी पाांचालीने िाझ्याकरे् आज एकच कािना 
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व्यक्त केली, िेिी पहिसेर्ेकररिाच. िर िला हर्रोध करिाऱ्या या यक्ष- 

राक्षसाांचा र्ध करार्ा लागला र् िी किलपषुपे घ्यार्ी लागली.” 

“भीिसेना!जर दरे्ी द्रौपदींना किळे िर्ी िोिी, िर ि ू िाझे 

आर्ािन करायला िर्े िोिे. िी िाझ्या ्र्ाहित्त्र्ाखाली असलेली सर्ा 

बिुिोल किळे दरे्ी द्रौपदींकररिा िलुा दऊे केली असिी. इिका रक्तपाि 

घर्लाच नसिा.” असे भीिास सहूचि करिारा कुबेर िनोिन भयभीि 

झाला िोिा. कारि त्याला ज्ञाि झाले िोिे, भीिाला सिस्त्रगजाांची िक्ती 

प्राप्त झाली असनू त्याला आिा िनिुांिाने-त्याच्या ज्येष्ठ भ्रात्याने 

आपलीिी हदव्य िक्ती प्रदान केली आि.े  

“क्षिा करार्ी भीिसेनाच्या या अहर्र्ेकाला, यक्षाहधपिी कुबेरा! 

आम्िी हिघे पाांर्र् या घहटिापासनू अनहभज्ञ आिोि. यदाकदाहचि िी 

येथे आलोच नसिो िर, फारच िोठा अनथा घर्ला असिा. भीिसेनार्र 

क्रोध केल्याकारिे िझुािी धिा नष्ट झाला असिा र् त्याकारिे िझु्या 

हित्ाच्या- अजुानाच्या िपश्चयेि हर्घ्न आले असिे. िात् या प्रिादाची 

क्षिायाचना कल्यािीच करेल. कारि ्र्िः ज्ञानी, हर्दषुी र् सजू्ञ, 

हर्चारी असनूिी प्रिद्वरा पाांचाली त्या सिस्त्रदलाांच्या किळाांच्या िोिाि 

बद्ध झाली. अन ्त्यािच हिि-अहिि, उहचि-अनहुचि, लाभ-िानी िसेच 

धिा, ज्ञान र् हर्र्ेक हर्चाराांचे हिला हर््िरि घर्ले. हिच्या या उत्ति, 

सगुांहधि र् हदव्य र््िपू्रहि स्त्रीसलुभ आकषािािळेु आिच्यार्र आपत्ती 
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कोसळली असिी, अनथा घर्ला असिा. िी श्रिु आि,े याज्ञसेनी अन्सय 

हस्त्रयाांपेक्षा शे्रष्ठ असनू िी कािनेपासनू पराङिखु आि.े िात् आज……” 

यापढेु यहुधहष्ठराचे िब्द अर्ले. िे िब्द पिूा झाले नसले, 

िरी……त्याचा िहििाथा हिच्या लक्षाि आला. यहुधहष्ठर हिच्या 

िित्तेर्र प्रश्न करीि िोिा. त्याकारिे िी अहधकच लहज्जि झाली. कारि 

इिक्या र्षाांनी यहुधहष्ठराला पनुः हिच्या आचरिाि दोष सापर्ला िोिा.  

हिचे नेत् सजल झाले. िात् िी ्र्िःला सार्रि कुबेराला प्रिाि 

करि म्ििाली, ” िला क्षिा करार्ी, यक्षाहधपिी लोकपाला! िाझ्या 

िनाि किलाांची कािना िोिी, िात् ्र्िःकररिा नव्ि.े िाझ्या पिींच्या 

सेर्ेकररिा िी इच्छा व्यक्त केली अन ्भीिसेनाांनी उते्तहजि र् उन्सिेहषि 

िोऊन यक्षगिाांचा सांिार केला. यदाकदाहचि िी…… किलपषुपाची 

इच्छा धरली नसिी……” 

“ दरे्ी द्रौपदी, आपि हनषकारि पश्चािाप र् खेद करिा आिाि, 

जर आपिाांस सिस्त्रदलाांची िायार्ी, हदव्य, सगुांहधि पद्मे िर्ी िोिी िर, 

आपि ्र्िः नकुल अथर्ा सिदरे्ाकरर्े हनरोप/ सांदिे पाठर्ायला िर्ा 

िोिा. िी सर्ाच किळे हदली असिी. एर्ि्ि!ु आिािी आपिास 

सन्सिाहनि करण्याचा अर्सर नष्ट झालेला नािी. कारि आपि साक्षाि 

दरे्ी ‘श्री’ आिाि, इांद्रािी (िची) आिाि. िखु्य म्ििजे ििान पहिव्रिा 

आिाि. आपल्या आगिनाने िाझे सरोर्र आहि सरोर्रहर्श्राि्थली 
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अहधक सुांदर, िेजाांहकि हन पहर्त् झाली आि.े त्याकारिे आपि 

क्षिायाचना करू नका. दरे्ी पाांचाली! आपल्या िनास भार्लेली िी 

सर्ाच सुांदर सिस्त्रदल पद्मे- जी भीिसेनाने ्र्पराक्रिाने, बळाने प्राप्त 

केलेली आििे- त्या किळाांर्र आपलाच अहधकार आि.े याहिर्ाय 

आपल्या सन्सिानाप्रीत्यथा अिरार्िीिील िाझ्या प्रासादाि उिलिारी 

िसेच सदोहदि टर्टर्ीि असिारी बिुिोल, ििदल दिलक्ष ् र्िाकिले 

िी आपिाांस प्रदान करि आि.े” कुबेराच्या िब्दाांि आदर िोिा.  

“इिकी सर्ा अिलू्य किळे दऊेन आपि िला आिखी 

पश्चािापदग्ध करू पाििाििे, कुबेरदरे्! िी या किळाांचा ्र्ीकार करू 

िकि नािी.” 

“दरे्ी, आपि िी किळां न ्र्ीकारून अनाहिथ्याचे पाप िाझ्या 

ि्िकार्र अांहकि करिािाि.” कुबेरिी आपल्या िब्दाांर्र ठाि राहिला.  

अिी िी सांभ्रि, हद्वधाांची पररह्थिी हनिााि झालेली पाि न भीि पढेु 

झाला, ”िी कािी बोल ूिकिो, लोकपाला र्ैश्रर्िा?” 

“बोल, भीिसेना!” कुबेराने म्िटले.  

“धनपिी कुबेरदरे्ा! ि ूपाांचालीला दिलक्ष ् र्िाकिळे दिे आिसे. 

िात् िी इिक्या ्र्िाकिळाांचां काय करिार आि?े कारि िी व्रि्थ र् 

र्नर्ाहसनी असल्याकारिे हिने धन, रत्ने, सरु्िाियी र््िूांपासनू अहलप्त 

रािण्याचा हनश्चय केला आि.े याहिर्ाय आम्िी त्या किळाांच्या 
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हर्हनियिलू्याने जरी दान करण्याचा अथर्ा िांहदरे बाांधिे, हर्हिरी बाांधिे 

अिा ्थापत्यकायाांसाठी- जनसेर्ेसाठी धनाचा प्रयोग करण्याचा हर्चार 

केला, िरी िे अनहुचि ठरेल. कारि आम्िी िी सर्ा काये धनाहर्ना करू 

िकिो. म्ििनू ि ूफक्त सिस्त्र ्र्िाकिले…….” 

 भीिसेनाच्या िब्दाांस रोखि पाांचालीने म्िटले, ”कुबेरदरे्! आपि 

फक्त पन्सनास िे िि सरु्िा किळे द्या, हकां बिुना त्याि निी अल्प. 

यदाकदाहचि आपली इिकीच इच्छा असेल िर.” 

“दरे्ी द्रौपदी, उहचि आि!े जिी आपली इच्छा. हकां ि ुदरे्ी! आपि 

आपल्या ज्येष्ठ पिीच्या आरोपाचे खांर्न केलांि, ह्या हन्र्ाथी िब्दाांनी. 

फक्त पिीच्या आग्रिा्िर् आपि िी ्र्हिाि पषुप े ्र्ीकारिािाि. 

यािच िाझी प्रसन्सनिा आि.े” कुबेराने आपले दोन्सिी िाि र्र धरले, 

ओ ांजळीच्या रूपाि, अन ् त्याांिनू हदव्य प्रकाि बािरे आला, त्या 

प्रकािािनू एक सुांदर अिी पेटी.  

िी पेटी कुबेराने पाांचालीच्या िािी सोपर्ली, “दरे्ी, िा उपिार 

्र्ीकृि करा.” 

द्रौपदीने िी पेटी ्र्ीकारि िी श्रद्धेने भाळाला लार्ली.  

“आपि सर्ाजि सरोर्रहर्श्राि्थलीस येऊन िाझां आहिथ्य घेऊ 

िकिा.” कुबेराने म्िटले.  

“नािी, लोकपाला!”पाांर्र्ाांनी नकार हदला.....  
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“िात् ि ू हर्षण्ि िोऊ नकोस, धनपिी कुबेरदरे्ा! आम्िी या 

िीथायात्ेि गांधिादन पर्ािार्र यहद हनर्ास केला, िर आम्िी िलुा 

हनहश्चिच भेटण्याचा प्रयास करू .” यहुधहष्ठराने त्याला आश्व्ि 

केले…….  

 🏵️🏵️💐 

 

सर्ा बहद्रकाश्रिाि परिले.  

“भ्रात्या! कुबेरासिोर िी िलुा कािी बोललो नािी. म्ििनू िाझ्या 

पाांचालीर्र ि ू र्ाटेल िे, अिाहका क आरोप केलेस. हिला सर्ाांदखेि 

लहज्जि का केलेस?” भीिाने यहुधहष्ठराला खर्सार्नू हर्चारले.  

“ि ेकाय आिे, भीिसेना? पाांचाली फक्त िझुीच नव्ि,े आिचीिी 

आि.े त्याकारिे आम्िालािी हिच्यार्र कु्रद्ध िोण्याचा अहधकार आि.े” 

सिदरे्ाने असे म्ििनू ्र्िःि न भीिाचा रोष पत्करला िोिा.  

“नीलाांहगनीिी आपल्यार्र कु्रद्ध िोिे ना, आम्िी एकदा हिच्यार्र 

जरासा क्रोध केला, िरी िझु्या अकाांर्- िाांर्र्ास आरांभ िोिो.” नकुलाने 

म्िटले.  

ि े ऐकून भीिसेनाने नकुलसिदरे्ाांना आपल्या बाि ांिध्ये जखर्ि 

म्िटले, ” जळुयाांनो! िमु्िीदखेील हनषकारि पाांचालीर्र क्रोध केलाि. 

ज्या क्षिी िमु्िी हिघे जि हिच्यार्र एकहत्िच कु्रद्ध झाला असाल, 



70 

त्याक्षिी िी दःुखी, खेहदि, पश्चात्तापदग्ध झाली असेल अन ्लहज्जििी! 

अन ् हिची काय चकू झाली रे? कधी नव्ि,े हिने आज िाझ्याकरे् 

किलपषुपे िाहगिली, िीिी ्र्िःच्या िृांगाराकररिा, ्र्िःच्या 

केिसज्जेकररिा नव्ि,े िर आपल्या सर्ाांच्या पजूनाकररिा. आहि िमु्िी 

हिच्यार्र कु्रद्ध झालाि.” 

भीि र् िाद्रीपतु्ाांि परू्ाग्रि हनिााि झालेले पाि न त्या परू्ाग्रिाांचे 

हनर्ारि करण्यासाठी पाांचालीने त्या हिघाांि ि्िके्षप केला, ”आयापतु् 

भीिसेन! आयापतु् नकुलसिदरे्ाांना सोरू्न द्या. िे फक्त पाांरु्कुलाच्या 

िसेच ििुच्या हचांिेकारिे िाझ्यार्र कु्रद्ध झाले. िला दखुार्ण्याचा 

त्याांचा िलूिः ििे ूनव्ििाच. त्याांना क्षिा करा.” 

पाांचालीचे सौम्य िब्द ऐकून भीिसेनाने नकुल-सिदरे्ाांना आपल्या 

बािुबांधनािनू िकु्त केले, ”पाहिलांि, नकुल-सिदरे्िो! िमु्िी हजला दोष 

हदला, िमु्िीच हजच्यार्र क्रोध केला, िीच पाांचाली ििुचाच पक्ष धारि 

करून िला सहूचि करि आि.े हिलािी पाांरु्कुलाची हचांिा आि,े 

हिलािी पाांर्र्ाांची हचांिा आि,े ििुच्या उभयांिापेक्षािी! िमु्िी कािीच 

हर्चार न करिा दोषारोप केलाि.” 

“आयापतु् भीिसेन! नकुल- सिदरे्ाांर्र कु्रद्ध िोऊ नका. िे ििुचे 

अनजु आििे.”द्रौपदीच्या िब्दाांनी भीिसेन िाांि झाला, िात् िो 

यहुधष्ठीराकरे् र्ळला ”भ्रात्या! ि ू हिला कुबेरादखेि दषूिे हदलीि! ि ू
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म्ििालास, की पाांचाली क्षिभांगरु िोिाि धिा-अधिा, लाभ-िानीचा 

हर्चारच हर्सरून गेली. हिचां पद्माकषाि आम्िाां सर्ाांर्रच्या हर्पत्तीस 

कारिीभिू ठरले असिे असां ि ूम्ििालास, िात् हिला अिा उत्ति, हदव्य 

िसेच ्र्िाियी- रत्नजहर्ि र््िूांचा िोि नािी याचे िलुा हर््िरि 

घर्ले. यदाकदाहचि िझुे िब्द सत्य असिे, िर पाांचालीने 

आपल्यासारख्या हनधान र् आपल्या अहधकाराांपासनू र्ांहचि असिाऱ्या 

राजपतु्ाांना पिीरूपाि ्र्ीकारले नसिे. हर्र्ािानांिर 

खाांर्र्प्र्थासारख्या भयानक, हनहबर् र् िायार्ी सपाांचे र्सिी्थान 

असलेल्या र्नाि हिने हनर्ास केला नसिा. जर आपल्याहर्षयीचे प्रेि, 

हचांिा आहि पाांरू्कुलाच्याहर्षयी आ्था र्ाटि नसेल, िर हिने 

आपल्याकररिा इिका अपिान सिन करून आपल्याकररिाच त्या अांध 

राजाकरे् आपल्या ्र्िांत्िेचे र्र िाहगिले नसिे, अन ्आजिी अिा 

हर्कट ह्थिीि कष्ट, पीर्ा झेलि िी आपल्यासि र्नाांि नसिी. भ्रात्या! 

दु्रपदराजनांहदनी याज्ञसेनीने अनेक दःुखे, कष्ट, पीर्ा सिन केली, 

आपल्याकररिा त्याग केला, हिने एखाद्या पषुपाची इच्छा केली, िर हिची 

काय चकू झाली?” 

 यार्र यहुधहष्ठर िकू राहिला, हर्चारिग्न झाला. त्याच्या िनाि 

हर्चार आला, आपि द्रौपदीला पिाला लार्लां, िे उहचि िोिां का? 

िकुनीच्या उते्तजनाकारिे आपि अनहुचि केलां? जे कािी द्यिूसभेि 
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घर्ले, त्याचां सर्ा्र्ी कारि आपिच िोिो ना? आपल्यािळेुच 

द्रौपदीला दःुख, र्ेदना र् कष्ट सिन करार्े लागिे, ि ेसत्य आि ेका? 

“ आयापतु्, आपि भोजन ग्रिि करून घ्यार्े, िोपयांि पषुपाांच्या 

िाला िाळिे.” द्रौपदीने एव्िाना पत्ार्ळया िाांर्ल्या िोत्या.  

“ऋहषर्रिो, भोजनाचा सिय झाला आि.े आपि सर्ाांनी िखु्य 

िांर्लाि यार्े.” यहुधहष्ठराने ऋषीर्राांना साद घािली, िसे िध्य िांर्लाि 

ध्यान्थ असलेले ऋषी िौनक, धौम्य आहि लोिि हिषयाांसि 

िखु्यिांर्लाि आले.  

द्रौपदीने सर्ाांना भोजन र्ाढले आहि िकूपिे हिने किलपषुपाांच्या 

िाला गुांफण्यास प्रारांभ केला.  

आज भोजन करिानािी पाांर्र् िकू िोिे. नेििीप्रिािे त्याांनी 

अहधक भोजनपदाथा िाहगिले नािी. हिला र्ाटले, एकिर पाांरु्पतु् 

आपल्यार्र रूष्ट आििे अथर्ा घर्लेल्या घटनाांहर्षयी हर्चारिग्न िरी 

आििे. आपल्याला दषूिे हदल्याकारिे िे पश्चािापदग्धिी अस ूिकिाि.  

हिने सर्ाप्रथि नकुल- सिदरे्ाांकरे् पाहिले. नकुलाने हिच्याकरे् 

अहनहिषपिे पाहिले, अन ्भोजन करण्यास आरांभ केला. परांि ुत्याचे लक्ष 

भोजनािच नव्िि.े िो दिी चार्नू चार्नू ग्रिि करण्याचा प्रयत्न करि 

िोिा.  
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त्याच्या त्या आचारिार्रून असे र्ाटि िोिे की िो अ्र््थ 

झाला आि.े  

“आयापतु् नकुल!” द्रौपदीच्या िब्दाांकारिे नकुल भानार्र आला.  

“काय झाले, नीलाांहगनी?” 

“आया! भोजनाकरे् लक्ष द्या.” द्रौपदीने नकुलाला म्िटले.  

िसा नकुल लक्षपरू्ाक भोजन करू लागला. त्यानांिर सिदरे्ाकरे् 

हिने पाहिले. सिदरे् एक घास ग्रिि करि िोिा र् एक घोट जल ग्रिि 

करि िोिा.  

त्याची िी कृिी हर्चाराांच्या भोर्ऱ्याि सापर्लेल्या 

िनित््याप्रिािे चांचल र् हर्चहलि र्ाटि िोिी.  

“आया, आपििी भोजनाकरे् लक्ष द्या.” द्रौपदीने सिदरे्ाला 

म्िटले.  

भीिसेन भोजन करिाना अहधक पदाथा िागि नव्ििा म्ििनू 

द्रौपदीने त्याच्या पत्ार्ळीि अहधकिर दिी र्ाढले.  

“नको, पाांचाली! इिकां च भोजन पत्ार्ळीि अस ूद.े अहधक भोजन 

र्ाढू नको.” भीिाने म्िटले.  

“आया भीि! आपल्या ििाकाय, हर्िाल दिेाला इिकां सां भोजन 

िोभनू हदसि नािी.” द्रौपदीने असे म्ििनू नकुलाच्या पत्ार्ळीिदखेील 

पायस र्ाढले.  
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“ि ूभोजन करिार नािीस? पाांचाली?” 

“चारदोन घास ग्रिि करीन.” द्रौपदीने िाला गुांफि म्िटले.  

“ि ूभोजनानांिर औषधी घ्यायला हर्सरू नकोस.” नकुल आपल्या 

थाळीर्रून उठला.  

त्याच्या िािाांर्र जळ घालि पाांचालीने म्िटले, “िी अर्श्य 

औषधी घेईन.” 

त्यानांिर सर्ा पाांर्र्ाचे भोजन झाल्यानांिर द्रौपदीने साांर्लेले अन्सन- 

पत्ार्ळया आर्रून िाकपत्ाांची आसने अांथरली.  

सर्ा पाांर्र् आपापल्या आसनाांर्र पिुर्ले. ऋषीर्राांनीिी आपली 

आसने ग्रिि करून राहत्साधनेस आरांभ केला.  

 द्रौपदीने फलािार केला आहि हिने अक्षयपात् धरु्नू ठेर्ले. हिने 

आपले िगृचिा पाांर्र्ाांच्या चरिािी अांथरले अन ् िी पिुरू्न हनद्रचेी 

प्रिीक्षा करू लागली.  

 🍃🌀❄️ 

 

आज जे प्रसांग घर्ले िोिे, अक्िाि ्आलेले र्ादळ, पाांचालीचे 

अ्र्ा्थ, हिने भीिसेनाला अज्ञाि ्थळी पाठर्िे, त्याने केलेल्या 

अनेक यक्ष-राक्षसाांचा सांिार, त्यानांिर कुबेराचा क्रोध, पाांचालीची 

क्षिायाचना, त्यानांिर भीिािी र्ाद-हर्र्ाद, या प्रसांगाांिळेु पाांर्र् अत्यांि 
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अ्र््थ झाले िोि.े त्याांच्या नेत्ाांर्र हनद्रा नव्ििी पि िनार्र िेष ििार् 

िोिा.  

त्याांची ििार्ग्र्ि अर््था द्रौपदीला त्याांच्या ्पिाािनू जािर्ि 

िोिी. अथाािच ्पिाािनू भार्सांक्रिि झाल.े  

िे अ्र््थ झालेले पाि न पाांचाली कािीिी अ्र््थ झाली. हिने 

केलेली किलपषुपाांची इच्छा पाांर्र्ाांच्या हर्नािासाठी नव्ि,े िर त्या 

हनदोष- हनरपराध यक्ष-राक्षसाांच्या सांिाराकररिा कारिीभिू ठरली. िरीिी 

कुबेराने हिला क्षिा करून हिला ्र्िाकिळे आहि सिस्त्रदलाांची किळे 

हदलीिी.  

या प्रिादाचे आपि प्रायहश्चि केलेच पाहिजे. आपि प्रत्येक 

िीथाक्षेत्ी नदी-कुां र्ाि ्नान करून या पािकाचे क्षालन केले पाहिजे....  

या हनधााराने पाांचालीला ्र््थिा लाभली. िात् पाांर्र् अजनूिी 

अ्र््थ आििे ि ेजािर्नू िी उठून बसली.  

हिला उठलेलां पाि न सिदरे्दखेील उठून बसला, त्याची 

हर्र्ेकबदु्धी सचेि िोिी. त्यािळेु त्याच्या ि्िकाि हर्चारचके्र हफरि 

िोिी. त्याने पाहिले, द्रौपदी अद्याहपिी जागी आि.े  

“ि ूजागी का आिसे? हनद्रा घे.” सिदरे्ाने म्िटले.  

“आयापतु् िात् ....” द्रौपदीने असां म्िििाच सिदरे्ाने हिचे र्ाक्य 

िोर्ि म्िटले, ” ि ूहनद्रा घे, ऋिानिेृ!” 
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सिदरे्ाचा आदिेात्िक ्र्र ऐकून पाांचाली पिुर्ली.  

सिदरे्ाने ्र्-कृिीचे-िब्दाांचे परीक्षि करण्यास आरांभ केला. 

त्याने द्रौपदीला दोष हदला ि ेहकिपि उहचि िोिां? कदाहचि िे उहचिच 

नव्ििां. कारि द्रौपदीने भीिाकरे् प्रथि:च एखादी इच्छा व्यक्त करार्ी, 

याि हिचा प्रिाद नव्ििा. राहिली िी द्रौपदीच्या सन्सिानाच्या रक्षिाची 

दक्षिा. हिच्या रक्षिाकररिा आपि जळुयाांनी िरी बहद्रकाश्रिाि 

थाांबायला िर्े िोिे. अन्सयथा हकहिाराप्रिािे अन्सय कोिी हकां र्ा हकां बिुना 

कौरर्ाांनी हिचे िरि केले असिे. आहि त्यानांिर यक्ष-राक्षसाांचा 

घर्लेला सांिार. याि द्रौपदीचा कािी दोष नव्ििा. भीिसेनाने जर 

कुबेराचे आर्ािन केले असिे िर, िा रक्तपाि टळला असिा. भीिसेनाने 

कधी नव्ि,े िे आज अहर्र्ेकाने आज आचरि केले िोिे.  

“सिदरे्ा! अरे सिदरे्ा!”हर्चारिग्न सिदरे्ाला अ्फुट ्र्रािील 

साद ऐकू आली. त्यान ेिेजारी र्ळून पाहिले, नकुल त्याचा बाि  धरि 

त्याला साद घालि िोिा.  

“काय झालां?” सिदरे् पटुपटुला.  

“ि ूिोच हर्चार करिोस का, जो िी हर्चार करि आि?े” नकुलाने 

त्याच्या अांगार्रील पाांघरलेले सिुी र्स्त्र खेचले.  

“हनहश्चिच िझुे हर्चार िाझ्या हर्चाराांिी जळुिाि, याि कािीच 

िांका…..” सिदरे्ाने आपले र्ाक्य पिूा केले, ” नािी.” 
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“याचाच अथा, जी हर्भीहषका िाझ्या िनाि उद्भर्ली, िी िझु्या 

िनािदखेील उत्पन्सन झाली आि?े”नकुलाने हर्चारले..  

“अथाािच!” सिदरे्ाने उत्तर हदले, हनश्वास टाकि,  

“या हर्भीहषकेचे हनर्ारि कसे िोईल, सिदरे्ा?” “कदाहचि या 

हर्भीहषकेचे हनर्ारि ऋिानिृाच करू िकेल ना….” सिदरे्ाने सांहदग्ध 

उत्तर हदले.  

“म्ििजे?” नकुलाने हर्चारले.  

“ऋिानिेृ……” सिदरे्ाने द्रौपदीच्या िािाांस ्पिूान म्िटले.  

“आया, काय झाले?” 

“कािी नािी. आम्िी िझु्यार्र ज्या पद्धिीने कु्रद्ध झालो, िे उहचि 

नव्ििां. त्याकारि ेआिच्या हृदयाि हर्भीहषका हनिााि झाली आि,े 

त्याचां िचू हनर्ारि कर.” सिदरे्ाने म्िटले.  

“आज जे कािी घर्लां, त्याचां हर््िरि िोऊ द्या. आयापतु् नकुल र् 

सिदरे्! त्याची हर्भीहषका िदयाि ठेर् ू नका. आपि िाझ्यार्र कु्रद्ध 

झालाि, त्याहर्षयी िाझ्या िनाि अनकु्षोभ अथर्ा र्ैषम्य नािी. आपि 

िाझ्यार्र भ्रािपृ्रेिापायी कु्रद्ध झालाि, अन ्िी आपली हक्षप्त प्रहिहक्रया 

िोिी.” पाांचालीने सिजिूदारीच्या ्र्राि म्िटले.  

“आिा कुठे आपल्या िनािील हर्भीहषका नष्ट झाली.” नकुलाने 

उहचि िो प्रहिसाद हदला.  
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“ऋिानिेृ, ि ू यहुधहष्ठराहर्षयी क्रोध करू नकोस. आज न ् उद्या 

त्याच्या िनािील िझु्याहर्षयीची कोिल भार्ना प्रकट िोईल.” 

सिदरे्ाने द्रौपदीला आश्व्ि केले.  

“आज्ञा प्रिाि, आया!” द्रौपदीने असां म्ििनू कूस बदलली.  

सिदरे्दखेील आपल्या िय्येर्र पिुर्ला.  

आकािाि नक्षत्ाांनीिी आपले नेत् हिटण्यास आरांभ केला.  

 

 🌌🌌🌉 

 

 

तीथायात्ेचा पढुचा टप्पा िोिा िे अहिकठीि िांदार-गांधिादन 

पर्ािार्रचां आरोिि! योगहर्द्या प्राप्त झालेल्या अजुानाने ि ेपर्ाि अत्यांि 

सिजिेने पार केले िोिे, हकां ि ुअन्सय पाांर्र्ाांना र् पाांचालीला ि े पर्ाि 

यौहगक सािथ्यााहिर्ाय पार करायचे िोिे.  

त्यापरू्ी पाांचालीने आपल्याकर्ील चार पषुपिाला पाांर्र्ाांना 

सिहपाि करून एक िाला अजुानाकररिा राखनू ठेर्ली. आपल्या 

प्रािर्ल्लभाांना सत्कृि केल्यानांिर हिच्या िनाला रुखरुख लागली, जर 

आिा अजुान येथे उपह्थि असिे िर....… 
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हिने िो हर्चार झटकि ्र्िःच्या िनाचे साांत्र्न केले, िे परि 

आल्यानांिर आपि त्याांना िी किलिाला अपाि करूया. िसां पाििा, 

आज ज्या पर्ािाांर्र अजुानाच्या पाऊलखिुा उिटल्या आििे, त्या 

पर्ािाांर्र आरोिि करण्याचां सौभाग्य आपि प्राप्त करिारच 

आिोि…… 

द्रौपदीने आपल्या ्कां धार्र र्से्त्र- पात्े घेिली आहि पाांर्र्- 

ऋहषर्राांसि यात्ेस प्रारांभ केला.  

आरांभीस आरोििासियी पाांर्र्ाांचा उत्साि असीि िोिा. परांि ु

जसे- जसे िे अहिदाबाच्या, अहिउांच कर््यार्र चढि िोिे, िसा- िसा 

त्याांचा िोिा- नव्ििा हििका उत्साि ओसरू लागला. त्याांच्या श्वसनाि 

अर्थळे आल्यािळेु त्याांची चालण्याची ्फूिी घटि िोिी. सिि येिारे 

र्ादळीर्ारे, उर्िारे हििपुांज, िीििेचे र्ाढिे प्रिाि याकारिे पाांर्र्ाांची 

गिी सांथ िोि िोिी. िात् पाांचालीची गिी िध्यि िोिी. हिला या 

अर्थळयाांचां कािीच र्ाटि नव्ििां. कारि हिला अजुानाच्या 

पाऊलखिुाांसि प्रर्ास करि राििे हप्रय र् िनोरि र्ाटि िोिे.  

हिची िी िध्यि गिी पाि न प्रत्येक पाांर्र्ाच्या िनाि हनरहनराळे 

हर्चार येि िोि.े कधी नव्ि,े िे आज यहुधहष्ठर पनुः द्रौपदीहर्षयी 

सिर्ेदना बाळगनू हर्चार करि िोिा. कल्यािीने आपल्याकररिा हकिी 

कष्ट, अपिान, पीर्ा झेलली! याहिर्ाय द्यिूसभेिील अपिानानांिरिी 
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आपल्याहर्षयी हिने िनीं रोष धरला नािी. आपि दोन र्ेळा द्यिू 

खेळलो, िसेच द्रौपदीलािी पिाला लार्लां! आिादखेील कल्यािीला 

उांच िसेच दगुाि पर्ाि चढार्े लागिाििे. हनहबर् र् कां टकी अरण्ये पार 

करार्े लागिाििे. आपल्या- हिच्या हर्चारधारा जळुि नसल्या, िरी िी 

जळुर्नू घेण्याचा प्रयत्न करिे आहि िी आपल्यािी एकहनष्ठिी आि,े 

इिकां  सर्ा कािी घरू्निी. यहुधहष्ठर अत्यांि पश्चात्तापदग्ध झाला िोिा.  

उलट, हिची र्ाढिी गिी पाि न भीिाच्या िनाि अजुानाहर्षयीचा 

ित्सर उद्भर्ला. पाांचाली अहिर्ेगाने पार्ले टाकीि आि,े जि ूकािी 

हिला िांदार पर्ािार्रच अजुान भेटिार आि!े त्याला भेटण्याची हिला 

हकिी आिरुिा आि!े िी जर िप्येकररिा प्रयाि, हिांहर्बेकरे् गिन 

अिा कोित्यािी कारिा्िर् हिच्यापासनू दरू गेलो िर, िी िला 

भेटण्याकररिा अिीच आिरु िोईल का? िीदखेील िाझ्याकररिा 

व्रिर्ैकल्ये, िीथायात्ा अिी दषुकर किे करेल का? 

त्याच्या दसुऱ्या िनाने त्याचे िे हर्चार पसुनू टाकले, ‘अरे, भीिा! 

जर हिला िझुी हचांिा नसिी, हिला िझु्याहर्षयी प्रेि नसिे िर, िी 

अ्र््थ असनूिी गांधिादन पर्ाि चढून आली असिी का अन्सय 

पाांर्र्ाांसि?’ 

परांि ुनकुलाच्या िनाि द्रौपदी आपल्यार्र अन्सयाय करिे आि,े िी 

आपली उपेक्षा करिे आि े असा भार् उत्पन्सन झाला. अजुानासाठीच 
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आिा किी पर्ािाची कठीि चढि अत्यांि सिजिेने िी नीलाांहगनी पार 

करिे आि!े त्याच्यासाठीच िी व्रिर्ैकल्ये, िी िीथायात्ा, िी 

हर्रिकाव्याची रचना! आम्िाां नकुल-सिदरे्ाांना िित्त्र्च नािी हिच्या 

दृष्टीि. हिच्या अथर्ा राजिािाांच्या दृष्टीि भीि- अजुान िित्त्र्ाचे आििे. 

आपल्या उभयांिाची सदरै् उपेक्षाच िोि आली आि.े  

आिा न्सयनूिेचा भार् नकुलाच्या िनाि हनिााि झाला िर, सिदरे्ाने 

सदरै्ाप्रिािे आिािी साििेने सकारात्िक हर्चार केला.  

अजुानिी ऋिानिेृचा पिी आि.े त्याच्यािी भेटण्याची आिरुिा, 

त्याच्या पाऊलखिुाांसोबि असल्याची सखुकर जािीर्, भार्ी हर्रि 

सािण्यासाठी त्यािनूच हिळिारे िानहसक बल ि े सर्ा ऋिानिेृच्या 

अांिःकरिाि असिे ्र्ाभाहर्क आि,े असा सिदरे्ाने हर्चार केला.  

पाांचालीची गिी कािीिा प्रिािाि र्ाढली. िळूिळू पर्ािार्रील 

िागा हििाकारिे हनसरर्ा िोि चालला िोिा. िी सार्धपरू्ाक पार्ले 

टाकि चालली िोिी. िात् हिच्या नेत्ाांर्र र्ारांर्ार सयूाप्रकािाचा प्रचांर् 

झोि यायचा. त्याकारिे हिचे कोिल पाऊल हििरािीर्रून घसरले अन ्

िी पर्ली. पर्िाां- पर्िाां हिने एक कर््याचे टोक धरून ठेर्ले आहि 

पाांर्र्ाांना साद घािली, “आयापतु्िो!” 

हिचा आिा ्र्र ऐकून पाांर्र् र्ळले. नकुलाने धार्ि जाऊन हिला 

िाि हदला, द्रौपदीने त्याचा िाि घट्ट धरला.  
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 िात् िध्येिध्ये र्ाििाऱ्या र्ादळार्ाऱ्याकारिे द्रौपदीच्या िखुार्र 

हििपुांज येि िोिे, हकां ि ुहिने िे सर्ा हििपुांज चकुहर्ले, िरीिी एक हििपुांज 

हिच्या भालप्रदिेािील जखिेर्र बसलाच, त्याकारिे हिच्या जखिेिील 

रक्त गोठले र् ज्र्राकारिे हिला प्रचांर् क्लाांिी आली. सषुपु्तीच्या 

अर््थेििी हिच्या िखुािनू एकच िब्द उच्चारला गेला- ज्याचे ्िरि 

हिला या क्षिी िीव्रिेने घर्ले िोिे, त्या अ्फुट ्र्रािील िब्द- 

“अजुान....” 

िो िब्द ऐकून नकुलाचा िाि कािीसा सैलार्ला. यदाकदाहचि िो 

िाि पिूाच सैलार्ला असिा िर……द्रौपदी त्या उांच कर््यार्रून 

कोसळली असिी.  

 या कल्पनेनेच नकुलाने द्रौपदीचा िाि घट्टपिे धरला.  

नािी! नािी! असे िोिा कािा नये! द्यिूसभेि आपि हिचां रक्षििी 

केले नािी, हकहिार र् जटासरुर्धार्ेळीिी आपि हिला पिूािःिी 

सिाय्यिा करू िकलो नािी; आिा आपल्या हनषकाळजीपिािळेु हिला 

कािीिी िोिा कािा नये, अन्सयथा आपि ्र्िःला कधीच क्षिा करू 

िकिार नािी.  

नकुलाने हिचा िाि ओढून हिला पर्ािकर््यार्र आिले र् हिच्या 

क्लाांि दिेाला सार्रि त्याने हिला भिूीर्र अलगदपिे ठेर्ले, िात् 

आिादखेील हिने त्याचे िनगट घट्टपिे धरुन ठेर्ले िोिे.  
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त्याने हिच्या िािािनू आपले िनगट सोर्र्नू घेिले, आहि हिचे 

ि्िक िगृचिाार्र आसन्थ असिाऱ्या यहुधहष्ठराच्या िाांर्ीर्र ठेर्ले.  

“नकुला! कदलीपिा आि हन पाांचालीला र्ारा घाल.” भीिसेनाने 

नकुल-सिदरे्ाांना आज्ञा हदली, “सिदरे्ा! हिचे चरि चरुण्यास आरांभ 

कर, जेिेकरून हिला िदु्ध येईल. िी हिच्याकररिा जल आििो.” 

भीिसेनाच्या आजे्ञचे पालन करि नकुल द्रौपदीला र्ारा घाल ू

लागला िर, सिदरे् हिचे कोिल आरक्त चरि चरुु लागला, िळूर्ारपि.े  

“ यहुधहष्ठरा, िी औषधी घे हन द्रौपदीच्या भालप्रदिेािील जखिेर्र 

लार्.” सिदरे्ाने यहुधहष्ठराला सहूचि केले. त्याच्या सचुनेनसुार 

यहुधहष्ठराने द्रौपदीच्या ि्िकार्रील जखिेर्र उपचार केले.  

“पाांचालकन्सया आिा कुिल आि े ना?” ििषी लोििाांनी 

यहुधहष्ठराला हर्चारले.  

“ दरे्ी पाांचाली िदु्धीर्र आली का?” धौम्य ऋषींनी त्यापाठोपाठ 

प्रश्न केला.  

“ सम्राज्ञीकररिा िी कािीिी औषधी- चिूा दऊे का, राजा 

यहुधहष्ठरा?” िौनक ऋषींनी म्िटले.  

“नािी ऋषीर्र, त्याची आर्श्यकिा नािी. िी जल आिलांय.” 

भीिाने द्रौपदीच्या िखुार्र जल हिांपर्ले.  
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द्रौपदीचे नेत् िसेच अधर िल ूलागले िोिे. िसा पाांर्र्ाच्या जीर्ाि 

जीर् आला.  

🌪️☄️❄️🏔️ 

 

पािंचालीची िचू्छाा खांहर्ि िोि िोिी. हिने नेत् उघर्ले. िसे हिला 

आपली सेर्ा करिारे नकुल-सिदरे् हदसले. सिदरे्ाला आपले चरि 

चरुिाना र् नकुलाला र्ारा घालिाना पाि न िी कािीिी लहज्जि झाली, 

सांकोचली.  

हिने आपले चरि िागे घेि नकुलाच्या िािािील कदलीपिा धरि 

म्िटले, “आयापतु्िो! आपि उभयांिा ि ेकाय करिािाि?” 

“पाांचाली! ि ू्र््थ िर आिसे ना?” चारी पाांर्र्ाांचा एकहत्ि प्रश्न.  

“िी ्र््थ आि.े” द्रौपदीने म्िटले. हिच्या लक्षाि आले की, हिचे 

ि्िक यहुधहष्ठराच्या िाांर्ीर्र िोिे.  

“कल्यािी!” यहुधहष्ठर हिच्या केिाांिनू िाि हफरर्ि म्ििाला, 

“िाझ्याकररिा ि े दःुखदायक, पीर्ादायक आि ेकी िी राजा दु्रपदास 

असत्य आश्वासन हदले.” 

“काय? कसलां असत्य आश्वासन?आया….” 
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“की िझुी कन्सया एखाद्या पहद्मनीप्रिािे एका सरोर्रािनू दसुऱ्या 

सरोर्राि प्रर्ेिलेली आि.े परांि ुआम्िी िलुा कुठल्या पांकाि आिनू 

ठेर्लांय! दरे्ी लक्ष्िीप्रिािे ऐश्वया, िानसन्सिान, सखुोपभोग, हदव्य र््ि ू

आहि उत्ति रत्ने प्राप्त करण्याची हजची योग्यिा आि,े िी पाांचालराजपतु्ी 

हनहबर् र्नाि-दगुाि पर्ािाांर्र प्रर्ास करून िहूच्छाि झाली आि.े  

जी परू्ी ्र्हिाि धाग्याांनी हर्िलेली हनिााि केलेली रत्नजहर्ि र् 

िदृ ुर्से्त्र धारि करि िोिी, हिला आज र्ल्कल,े िगृचिे कटीभोर्िी 

गुांर्ाळून रािार्े लागिे. िाझ्यािळेुच कल्यािीला अरण्याांि िसेच 

पर्ािाांर्र प्रर्ास करण्याचे पररश्रि घ्यार्े लागिाि. याहिर्ाय इांद्रप्र्थाि 

हजची पार्ले फक्त न ्फक्त िदृिूलुायि र्स्त्राच्छादनार्र अथर्ा पषुपाांर्र 

पर्ायची, िात् आज हिची पार्ले कठीि िागाांकारिे रक्ताळली आििे. 

परू्ी राजििालाि र्ास करिारी िी ििारािी अपररहिि कष्ट पीर्ा सिन 

केल्याकारिे हकिी खांगली आि,े हकिी कृि झाली आि.े िाझ्यािळेुच 

िलुा या हनषकाांचन अर््थेि जगार्े लागिे.” यहुधहष्ठर पश्चािापाने बोलि 

िोिा.  

त्याचे िे िब्द ऐकून द्रौपदीचे नेत् सजल झाले. का िोिार नािी? 

हिच्या ज्येष्ठ पिीला हिची पर्ाा िोिी, हिची हचांिा िोिी, हिला िोिाऱ् या 

यािना- कष्टाांहर्षयी सिर्ेदना िोिी, ि ेहिला जािर्लां िोिां.  
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“आयापतु् यहुधहष्ठर!आपि व्यहथि िोऊ नये. आपिा सर्ा पाांर्र्ाांचां 

सािचाया िाझ्या यािना, पीर्ा कष्टाांचे िरि करिे. िला िा र्नर्ास 

दःुखदायी र्ाटि नािी. कारि आपले सर्ाांचे साहन्सनध्यच िाझ्याकररिा 

सखुदायी आि.े आयापतु्िो! िी िह्िनापरुाि राज्यहर्भाजनार्ेळी काय 

म्िटलां िोिां, िे लक्षाि आि े का? ‘िी आपली सेर्ा करिा-करिा 

र्नाििी सखुाने कालक्रििा करेन'. िी असां म्िटलां िोिां, िे ्िरिाि 

आि े ना, आया?” द्रौपदीने यहुधहष्ठराचे िाि िािी घेि चारी पाांर्र्ाांना 

हर्चारले.  

त्यार्र पाांर्र्ाांनी िान र्ोलार्ली.  

“याहिर्ाय आपल्या सर्ाांची हनषकाांचन अर््था र् र्नर्ासाकारिे 

झालेली आपिा सर्ाांच्या िौयााची दरुार््था, आपिा सर्ाांचे 

कष्टोपाहजाि र्ैभर् दयुोधनाने हिरार्ल्याचे िल्य, आपि सर्ा चक्रर्िी 

हदहग्र्जयी सम्राट असनूिी आपली झालेली र्ारांर्ार र्ांचना, आपल्यार्र 

झालेले अन्सयाय याकारिे िी आपल्यार्र कु्रद्ध झाले िोिे, धिाराज! याचा 

अथा असा सिज ूनका की िला या र्नर्ासाकारिे कष्ट िोिाििे.” द्रौपदी 

उठून बसली. हिने आपली पीर्ा लपर्ण्याचा प्रयास केला िोिा.  

ि े पाि न भीि दःुखी झाला. त्याला र्ाटले, याि द्रौपदीचा काय 

दोष? िीथायात्ेची सचूना िर सिदरे्ाने केली िोिी, म्ििनू द्रौपदीला ि े

कष्ट झेलार्े लागले. हिने आपली गिी र्ाढर्ली, िे याच कारिासाठी, 
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की हिला कष्ट िोि नािीि, िी सिजरीत्या पर्ाि पार करि आि े ि े

दाखर्ण्यासाठी, हकां बिुना आपल्याला दःुख िोऊ नये याकररिा.  

“पाांचाली! िा आज्ञाधारक सेर्क उपह्थि असिाना ि ूव्यथा का 

कष्ट घेिेस? ि ूजर िला साांहगिले असिेस, 'िी क्लाांि झाले आि,े िला 

थकर्ा आला आि,े िी अ्र््थ आि'े िर, िी िलुा उचलले असिे. 

आिािी िी िलुा उचल?ू” ऋषीर्राांकरे् पािि भीिसेन सांकोचि 

म्ििाला.  

“आया, काय ि?े िी चाल ूिकिे, िला उचलण्याची आर्श्यकिा 

नािी.” द्रौपदी उठून उभी राहिली.  

“जर पाांचालराजकन्सयेला हर्श्राांिीची आर्श्यकिा आि,े हिच्या 

पिीने हिला उचलनू प्रर्ास केला, िरी िे अहिष्टिेचे लक्षि ठरिार 

नािी.” ििषी लोििाांनी ्पष्टपिे म्िटले.  

भीिाने हिला उचलनू आपल्या भरदार ्कां धार्र बसहर्ले. ित्क्षिी 

िी लहज्जि झाली र् त्याच्या ्पिाािील प्रेिाकारिे आनांदलीिी.  

कािी अांिर पार केल्यानांिर अन्सनाअभार्े नकुल-सिदरे् हन धिााला 

अत्यांि थकर्ा आला. याहिर्ाय हिषयगिाांनािी आिा पर्ाि पार करिे 

सांभर् िोईना.  

“आिा काय करार्,े भीिा?” थकलेल्या यहुधहष्ठराने हर्चारले.  
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त्या सर्ाांची िी अर््था पाि न भीि हचांहिि झाला. क्षिाांि त्याला 

कािीिरी यकु्ती सचुली.  

त्याने द्रौपदीला एका हिलेर्र बसर्ले अन ् त्याने िीन र्ेळा 

उत्तरहदिेला अहभिखु िोि साद घािली, “घटोत्कच! घटोत्कच!! 

घटोत्कच!!!” 

....आहि धळुीचा प्रचांर् लोट सर्ाांदखेि उसळि आला! 

. 🌊⛅⛅ 

 

सर्ाासिोर एक बलदांर् ििाकाय राक्षसी दिेाचा एक यरु्क 

प्रकटला.  

“ि ूघटोत्कच आिसे?” यहुधहष्ठराने अहर्श्वासाने हर्चारले.  

“अथाािच , िािश्री!” घटोत्कोचाने सर्ाांना प्रिाि केला.  

“सखुी भर्!” “यि्र्ी भर्!” “हचरांजीर्ी भर्!” “कीिीर्ांि भर्!” 

पाांर्र्ानी त्याला आिीर्ााद हदले.  

“पतु्ा! हकत्येक हदर्साांनी, ि ूिला हदसिोस! िलुा पाहिल्यानांिर 

िला द्रौपदये, िाझे हप्रय पतु्-सिुसोि, सर्ाग, साराध्याचे िीव्रिेने ्िरि 

घर्ले आि.े अन ्िे िझु्या दिानाकारिे हनरसिार आि.े कारि ि ूिाझा 

सर्ााि ज्येष्ठ पतु् आिसे. िाझ्या प्रथि पतु्ा!” असां म्ििि भीिाने त्याला 

आहलांगन हदले.  
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“िाि!आपले दिान पनु्सिा घर्ल्याकारिे िाझे ि े नेत् धन्सय झाले. 

असां भाग्य िाझ्या िािेलािी प्रदान करा.” घटोत्कचाने भार्कु िोि 

म्िटले.  

“अर्श्य! िीथायात्ेि ज्याक्षिी हििालयािध्ये आम्िी प्रर्ेि करू, 

त्याक्षिी िी हनहश्चि हिहर्ांबेला भेटेन.” भीिसेनान ेम्िटले.  

“िेव्िा किाला! ि ू आत्ताच हिहर्ांबेला र्ायरु्ेगाने येथे आि ू

िकिोस. म्ििजे िी नीलाांहगनीलािी भेटू िकेल.” नकुलाने 

घटोत्कचाला सहूचि केले.  

“आिा नािी. आपि ऋषी कन्सरु्ििीच्या आश्रिापयांि पोिोचलो 

नािी आिोि. ऋषी कन्सरु्ििीच्या आश्रिाि आल्यानांिर ि ू हिहर्ांबेला 

येथे आि.” ििषी लोििाांनी म्िटले.  

“ऋहषर्र उहचि म्िििाििे. आम्िी अत्यांि थकलेलो आिोि. ि ू

सर्ाप्रथि आम्िाांला र्ायरु्ेगाने त्या आश्रिापयांि नेण्याची व्यर््था 

कर.”सिदरे्ाने घटोत्कचाला आदिे हदला.  

“पतु् घटोत्कच!ि ू ्र्यां िझुी िािा याज्ञसेनीला उचलनू, परांि ु

कोिलपिे धरुन र्ायरु्ेगाने आश्रिापयांि प्रर्ास कर.” भीिाने म्िटले, 

िसा घटोत्कचाने हिलेर्र बसलेल्या द्रौपदीला प्रिाि केला, ”प्रिाि 

िािे!” 
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“आयषुयिान भर्!कीिीिान भर्!” द्रौपदीने त्याची िनरु्टी धरि 

म्िटले, ”पतु्ा! िला िर र्ाटलां, िाझा पतु् सिुसोि आला आि ेकी काय! 

िलुा पाहिल्यानांिर िाझ्या सर्ा पतु्ाांिी भेटण्याचा आभास िोिोय. िसे 

म्ििजे ि ूिाझािी पतु् आिसे. िझुे हिष्टाचार, सां्कार पाि न असां र्ाटिांय 

की, िझुी िािा हिहर्ांबा राक्षसी नसनू आयास्त्री आि.े एका आयााला- 

क्षहत्याला िोभिील असे सां्कार हिने हदलेले आििे. हिच्या 

सां्काराांचे, हिच्या पहिहनषे्ठचे गिुगान भीिसेन करिाि, िला 

त्याकारिेच सर्ा ज्ञाि झाले. िरीिी िझु्या िािेला पनुरेकर्ार भेटण्याची 

इच्छा आि.े राजसयू यज्ञाि िी िला भेटली िोिी ना!” 

“द्रौपदीिािे! िी िझुािी पतु् नव्ि,े िर िझुाच पतु् आि.े” असे 

म्ििनू घटोत्कचाने द्रौपदीचे हृदय हजांकले.  

घटोत्कचाला िी कला आयापतु् अजुानाांनी हिकर्ली िर नसेल ना! 

कारि एखाद्याला आपल्यार्र अहधकार असल्याचा हर्श्वास दऊेन 

त्याच्या हृदयाला िाि घालण्याची कला अजुानाांनाच येिे, िा हर्चार 

करूनच द्रौपदीला िस ूआले, पि िी िसली नािी.  

“काय झाले, िािे? िलुा िाझ्या िब्दाांचा क्रोध िर…….” 

घटोत्कच िांहकि झाला. त्याचे र्ाक्य िोर्ि द्रौपदी म्ििाली, “नािी, 

िला क्रोध नािी आला, िात् िी हर्चारिग्न झाले.” 
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“िाि,े अहधक हर्चार करू नकोस. िलुा आिा हर्श्राांिीची 

आर्श्यकिा आि.े ये, ि ू िाझ्या ्कां धार्र बस, िािे!” घटोत्कच 

हिलेजर्ळ बसला.  

त्याच्या िाांर्ीर्र पाय ठेर्ि द्रौपदी त्याच्या खाांद्यार्र बसली आहि 

त्याच्या ि्िकार्र िाि हफरर्ि म्िटले, “ि ू िाझाच पतु् आि े रे, 

घटोत्कच!” 

द्रौपदीच्या ्पिाािील िित्र्, र्ात्सल्यभार् जािर्नू घटोत्कच 

िनोिन धन्सय झाला, िािपृ्रेिाने द्रहर्ि झाला.  

त्याने हर्हिष्ट प्रकारची ध्र्नीहनहिािी करून अन्सय राक्षसहित्ाांना 

बोलार्ले. िसे अन्सय राक्षस हित्िी उपह्थि झाले आहि त्याांनी चारी 

पाांर्र् अन ्इिर हिषयगिाांना उचलनू घेिले.  

घटोत्कच, त्याच्या राक्षस हित्ाांनी त्या सर्ाांसि प्रर्ासास प्रारांभ 

केला.  

“िलुा द्रौपदीच्या िब्दाांर्रून कािी क्षिाांपरू्ी ज्ञािच झालां असेल, 

की भीिसेन पाांचालीसिोर हिहर्ांबेची ्ििुी करून पाांचालीला कसा 

भांर्ार्नू सोर्र्िो िे!” नकुलाने भीिाची चेष्टा केली.  

“खरां का, िाि?” 

“कािीिी िां!आयापतु् नकुल! आयापतु् भीिसेन िला कधीच 

भांर्ार्नू सोर्ि नािीि. आयापतु् भीिसेनाांना दरे्ी हिहर्ांबेचे ्िरि 
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्र्ाभाहर्कपिे घर्ि िोिे र् िे हिच्या गिुाांचे र्िान करायचे.” द्रौपदी 

भार्कु झाली, “प्रथि प्रेि असांच असिां, आपि हकिीिी ठरर्लां, िरी 

त्या प्रेिाची आपल्या िनाि- रोिारोिाांि खोलर्र रुजलेली पाळेिळेु 

उखरू्न काढू िकि नािी आहि दरे्ी हिहर्ांबा ि ेभीिसेनाचे प्रथि प्रेि 

आि!े” 

असां म्िििाना द्रौपदीला अजुानाच्या प्रथि िराचे प्रकषााने ्िरि 

घर्ले, ज्या िराने त्याने लक्ष्यभेद करून हिला हजांकले िोिे हन 

त्यानांिरचा अन्सय राजाांर्र केलेला िरर्षाार्. अजुानाच्या रुप, पराक्रि, 

हििभाषीत्र्, धैया र् हर्हजगीषरू्तृ्तीर्र िगु्ध िोऊन हिने त्याच्या कां ठाि 

र्रिाला घािली िोिी. त्याक्षिी हिचे िरीर प्रेिाने कां प पार्ि िोिे. िी 

हर्लक्षि कोर्ळया ्िरार्रची थरथर आज िरीरार्र उिटली नािी. 

कारि िे िरीर, िन फक्त आज अजुानाकररिा नव्ििे, िो दिे, िे िन आिा 

अन्सय पाांर्र्ाांनािी सिहपाि आि!े 

हिने आपल्या िनािील हर्चार झटकून टाकले. हिच्या हर्र्ािाला 

सिरा र्षे झाली िोिी. हिचे जे पाची पाांर्र्ाांि हर्भाजन झाले िोिे, 

त्याची सल अजनूिी हिच्या िनाि िोिी. परांि ु आिा पाांर्र् हिचे 

लोकाचारबध्द पिी आििे, त्याकारिे िी सल िनाि असिा कािा नये, 

असा हिने हर्चार केला.  
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भीिसेन, नकुल, धिाराज, सिदरे्िी िाझी हकिी काळजी घेिाि, 

िाझी हचांिा करिाि, िाझ्यार्र हकिी प्रेि करिाि! खरोखरच! पि 

अजुानाांची िप्या सवु्यर्ह्थि र् हनहर्ाघ्न रीिीने पिूा िोिां असेल ना? 

त्याांना कािी कष्ट, पीर्ा िर िोि नसेल? हिला पनु्सिा हचांिा र्ाटू लागली.  

हिने आपल्या अन्सय पिींकरे् पाहिले. नकुलाने धार्ि येऊन हिला 

सार्रले िोिे, त्यानांिर यहुधहष्ठराने हिचे ि्िक आपल्या िाांर्ीर्र घेऊन 

पश्चािाप व्यक्त केला िोिा, सिदरे्ाने हिचे चरि चरुुन र् हिला औषधी 

दऊेन हिला ्र्ा्थ प्रदान केले िोिे. भीिानेिी हिला प्रर्ासाि कष्ट िोऊ 

नये म्ििनू हिला सर्ाप्रथि ्र्िः उचलले. त्यानांिर घटोत्कचाकरर्े 

हिचा प्रर्ास सकुर केला, अथाािच हिच्या प्रत्येक पिीला हिची पर्ाा, 

हचांिा आि ेअन ्हिलािी त्याांची पर्ाा अन ्हचांिा आि.े...… 

“िाि,े कन्सरु्ििींचा आश्रि आला आि.े” 

सर्ा राक्षसाांनी पाांर्र्ाांना िर, घटोत्कचाने द्रौपदीला खाली 

उिरहर्ले.  

ऋषी कन्सरु्ििींच्या आश्रिाचा िनोरि पररसर आिा सर्ाांच्या 

दृहष्टक्षेपाि ्पष्ट िोिा, हनर्ळिांखपिे! 

 🗿 🗿 🗿 
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“ र्ी हिहर्ांबािािेला येथे घेऊन येिो.”असे म्ििनू घटोत्कच 

र्ायरु्ेगाने अन्सय राक्षसाांसि लपु्त झाला. हिहर्ांबेला भेटण्याकररिा 

भीिसेन अहििय अधीर र् उत्सकु झाला िोिा.  

इिक्या िासाांनी हिहर्ांबा आपल्याला भेटिार आि!े िी आपल्यार्र 

रूष्ट, कु्रद्ध असेल का? अक्िाि ्िीलन घर्ल्यानांिर हिची प्रहिहक्रया 

काय असेल? या हर्चाराांि भीि िोिा.  

 “पाहिलांस, नीलाांहगनी! ि ू भीिसेनासि असिानािी िो 

हिहर्ांबेचाच हर्चार करिो आि,े त्याचां िझु्यापेक्षा अहधक उत्कृष्ट प्रेि 

हिहर्ांबेर्र आि.े”नकुल द्रौपदीला ित्सराने ज्र्हलि करण्याच्या ििेनेू 

म्ििाला.  

यार्र द्रौपदी भीिाला हिहर्ांबेर्रून छेर्ि म्ििाली, “आयापतु् 

भीिसेन! आपि हिहर्ांबेचा हर्चार करिािाि?” 

“िलुािी अजुानाचे िीव्रिेने, र्ारांर्ार ्िरि घर्ि नव्ििे का? िर िी 

हिहर्ांबेचा हर्चार केला, त्याि कुठलीिी आपत्ती आि?े”भीिसेन रुष्ट 

झाला.  

“िी केर्ळ पररिास केला, आया!” 

“अ्सां! िी िात् पररिास नािी केला.” भीिाने म्िटले.  

“हिहर्ांबा येईल इिक्याि.” यहुधष्ठीराने म्िटले,  

”ित्परू्ी आपिा सर्ाांच्या आसनाांची व्यर््था कर, सिदरे्ा!” 
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“आया, िी आसनाांची व्यर््था करिे.” पाांचालीने ऋषीर्राांसहिि 

पाांर्र्ाांच्या आसनाची व्यर््था केली.  

सर्ाांनी हनर्ाांि बसनू फलािार केला आहि िे सर्ा ऋहष 

कन्सरु्ििींची ध्यानधारिा सिाप्त िोईपयांि प्रिीक्षा करू लागले.  

ित्क्षिीच र्ायचुा प्रचांर् झोका आला, िसे सर्ा पािािच राहिले. 

आपल्या िािेला- हिहर्ांबेला ्कां धार्र घेऊन घटोत्कच प्रकटला िोिा. 

त्याने आपल्या िािेला- हिहर्ांबेला ्कां धार्रून खाली उिरहर्ले.  

हिहर्ांबेने त्या सर्ाांना प्रिाि केला, ”प्रिाि, िी हिहर्ांबा- 

घटोत्कचाची िािा र् भीिसेनाची भायाा आपिा सर्ाांस प्रिाि करिे 

आि.े” 

ऋषीर्राांनी ह्िि करून हिला िभुािीर्ााद हदले. “प्रिाि, दरे्ी 

हिहर्ांबे!” द्रौपदीने हिचे चरि हिर्ले, िसे हिहर्ांबेने हिला आहलांगन 

हदले, “अखांर् सौभाग्यर्िी भर्! पाांचालराजकन्सये!” 

“हप्रये! ि ूकिी आिसे?” भीिाने हिच्या ्कां धाांर्र िाि ठेर्ले.  

“भीिसेन, िाझी प्रकृिी उत्ति आि.े िात् अजुान कुठे हदसि नािीये! 

िो भोजनाची व्यर््था करायला गेलाय का?” हिहर्ांबेने म्िटले.  

“नािी, िो िपश्चयाा करायला गेलाय. िो कधीपयांि परिेल, ह्याची 

यहत्कां हचििी कल्पना नािी.” यहुधहष्ठराने म्िटले.  

“िपश्चयाा?” हिहर्ांबेने आश्चयााने हर्चारले,  



96 

“िे किासाठी?” 

“त्या दषु्ट कौरर्ाांना दांहर्ि करण्यासाठी उपयकु्त असिाऱ् या दरै्ी 

अस्त्रे प्राप्त करण्याकररिा.” भीि उद्गारला.  

“ कौरर्ाांनी ििुच्यासि द्यिू खेळून ििुच्या सर्ा्र्ाचे िरि केले 

िोिे ना?” 

“िोय, हिहर्ांबे!”भीि उसासे टाकि िोिा.  

“हिहर्ांबे र् घटोत्कचा! िमु्िी उभयांिाांनीिी आिच्यासि आसन 

ग्रिि करा.” यहुधहष्ठराने हर्षयाांिर केले.  

हिहर्ांबा र् घटोत्कचाने आसन ग्रिि केले. हिहर्ांबा द्रौपदीकरे् 

पािि िोिी. चार र्षाांपरू्ी पाांचालीला हिने पाहिले िोिे, राजसयू 

यज्ञासियी! त्यार्ेळी िी हजिकी सुांदर, िेज्र्ी हदसि िोिी, आज 

हििकां च हिचां रूप, लार्ण्य आजिी साहत्र्क िेजाने झळाळि िोिां. िात् 

िेव्िा िी िध्यि अांगयष्टीची िोिी, हकां ि ुआिा हिची कोिल काया कृि 

झाली िोिी. िेव्िा हिच्या िखुार्र अहभिानासि प्रसन्सनिा िोिी, परांि ु

आज िात् कौरर्ाांचा हर्षय हनघाल्यार्र हिच्या नेत्ाांि क्रोध र् दःुख 

एकहत्ि आलां िोिां. असां का? याहिर्ाय हिचे केििी िकु्त आििे.  

द्रौपदीला जसां कळलां की हिहर्ांबा हिचे हनरीक्षि करिे आि,े िसे 

हिने आपले नेत् झकुर्ले, आपले सजल नेत् हिहर्ांबेला हदस ूनये म्ििनू.  
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आपल्या राकट र् खरबरीि िाि द्रौपदीच्या कोिल गालार्र 

हफरर्ि हिहर्ांबेने हर्चारले, “िात् राजकन्सये! िझुी प्रकृिी ्र््थ िर आि े

ना?” 

“नािी, िी ्र््थ आि,े दरे्ी!” 

“िलुा िर ज्र्र चढला आि े आहि ि ू कृििी झाली आिसे, 

राजकन्सये!” 

“अिा हििर्षेि ज्र्र चढिे नैसहगाक आि,े अन ्व्रिर्ैकल्याांिळेु 

िी कृि झाले आि,े िसां हचांिा करण्याचे कािीच कारि नािी. असा ज्र्र 

साधारििः चढिोच.” द्रौपदीने ्पष्टीकरि हदले.  

“आहि िझुे केि िकु्त का? दु्रपदकन्सये?” िा प्रश्न ऐकून भीि िाांर्ीर्र 

िषु्टी आपटू लागला. नकुल आपल्या िलर्ारीची धार िपास ूलागला. 

सिदरे्ाने ग्रांथ र्ाचण्यास प्रारांभ केला. यहुधहष्ठरिी अ्र््थ झाला.  

द्रौपदी कु्रध्द झाली र् कां हपििी, “ दरे्ी! द:ुिासनाने ज्या बािुांनी 

िाझा कोिल बाि  िसेच िाझे पहर्त् केि धरुन सभा्थानी फरपटि नेले, 

िाझ्या पार्न िरीरास आपला अभद्र ्पिा करण्याचे द:ुसािस केले, 

िाझे र्स्त्रिरि….... करण्याचा प्रयास……....” 

पढेु द्रौपदी कािीच बोल ूिकली नािी. एक उसासा टाकि हिने 

िाांिपिे िात् त्र्ेषपिूा ्र्राि म्िटले, ”याहिर्ाय ज्याने िला प्रिाहर्ि 

करून िाझा- पाांर्र्ाचा उपिास केला, त्याच्या भजुा उखरू्न िसेच 
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त्याच्या र्क्षाचे हर्दारि करून, त्याच्या रक्ताने िाझे केस धिुले जािील 

अन्सयथा, िे िोकळे राििील असा िाझा हनधाार आि.े” 

ि े सर्ा ऐकून हिहर्ांबेला धक्काच बसला.”काय, द्रौपदी? त्या 

कौरर्ाांनी िझुां र्स्त्रिरि करण्याचा प्रयत्न केला? िझुा अपिान करून 

िलुा त््ि केले? ि ेअसां सहिसत्यि घर्लां िोिां? याचाच अथा, आम्िाला 

अपिूा र्ािाा प्राप्त झाली िोिी का? िाझा िर हर्श्वासच नािी बसि.” 

“हिहर्ांबे! ि ूप्रर्ासाकारिे थकली असिील, ि ूफलािार कर, िझुा 

थकर्ािी……दरू िोईल.”यहुधहष्ठर आिादखेील हर्षयाांिर करि िोिा.  

“भ्रात्या! हिला सत्य साांहगिलांच पाहिजे. कुिाच्यािी िोंरू्न िा प्रश्न 

ऐकून आम्िाांला लाज र्ाटेल, िरीिी िलुा सत्य कळलां पाहिजे म्ििनू िी 

िलुा साांगिो.” असे म्ििनू भीिाने सर्ा कािी र्तृ्ताांि साांहगिला , िन घट्ट 

करून.  

“काय?आिािी िाझा हर्श्वास नािी बसि, की उत्ति गदाधर, 

बहलष्ठ, प्रिापी असलेल्या भीिसेनाांनी- िाझ्या पिीने पाांचालीचे रक्षि 

केले नािी? अन ्हर्र्ेकी धिाराजाांनी कसे काय पाांचालकन्सयेला र् िमु्िाां 

सर्ाांना पिाला लार्ले? इिर िरूर्ीर पाांर्र् अघहटि पािि राहिले? 

त्याांनी कािीच हर्रोध नािी केला?”हिहर्ांबेने हर्चारले.  

यार्र चारिी पाांर्र्ाची िखुे दिुुाखली आहि अहिर्षेकारिे 

किलपषुपाचे दठे िोर्ार्े त्याप्रिािे त्याांची िखुे झकुली.  
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भीिाचेिी इिके नैहिक धैया नव्ििे की त्याने आपल्या पट्टरािीच्या 

नेत्ाांस नेत् हभर्र्ार्े! भहर्षयज्ञािा सिदरे्िी हनिब्द िोिा. त्याप्रिािे 

नकुल-यहुधहष्ठरिी िकू िोिे.  

त्याांची िी िाांििा पाि न द्रौपदी प्रक्षबु्ध र् उहद्वग्न झाली. हिने एक 

जळजळीि कटाक्ष पाांर्र्ाांर्र टाकून िान हफरर्ली.  

“आयापतु्िो! त्या हदर्िीप्रिािेच आजिी आपि िाांि आिाि! 

कौरर्सांिाराची भाषा बोला, आया! असे िाांि बस ू नका. फक्त 

ििुच्यासाठीच अन ् ििुच्यासाठीच धनांजय पािपुिास्त्राहद दरै्ी असे्त्र 

प्राप्त करण्याकररिा ििाकठीि िप्या करिाििे आहि िमु्िी सर्ाजि 

िाांि आिाि?” द्रौपदी पररर्ेिाचे भान राखि खालच्या ्र्राि िात् िप्त 

्र्राि म्ििाली.  

यार्र चारिी पाांर्र् िकू राहिले. आिा त्या िाांििेििी ऋषींचे 

खजाािील ्र्र, पाांर्र् -द्रौपदीचे अ्र््थ हनःश्वास र् हिहर्ांबा-

घटोत्कचाची ्िब्धिाच जािर्ि िोिी.  

त्या िाांििेचा भांग करि हिहर्ांबेने हनराि ्र्राि म्िांटले, “भीिसेन! 

ििुच्याकरू्न िी अपेक्षा नव्ििी, ि ेसर्ा ऐकून िाझा अपेक्षाभांग झाला. 

याहिर्ाय िी दखुार्लेिी गेले आि.े आपि पाांचालीचे रक्षििी केले 

नािी. द:ुिासन हिच्या र्स्त्राांस िाि घालिाना िरी िमु्िी हनदान गदा 
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धारि करार्याची िोिी.” हिहर्ांबेच्या ्र्राि आत्यांहिक दःुख िोिे अन् 

सपु्त अनकु्षोभिी िोिा.  

यार्र पाांर्र् िकू राहिल.े कािी क्षिाांनी भीिसेनाांनी म्िटले, “जे 

कािी घर्लां, िे अघहटिच घर्लां आि.े त्याि आिा पररर्िान असांभर् 

आि.े हकां ि ु त्या दषुकिाांचा आम्िी अर्श्य प्रहििोध घेऊ. त्या दषु्टाांना 

क्षिा नािी. िेरा र्षाानांिर हनहश्चिच िी ्र्िःच्या िािाांनी द्रौपदीच्या 

केिाांना द:ुिासनाच्या रक्ताचे सचैल ् नान करून हिची र्ेिी बाांधेन. अन ्

त्या दयुोधनाचािी ऊरुभांग करेन.” 

भीिसेनाचा उच्चरर् ऐकून हिन्सिी ऋषींचा ध्यानभांग झाला अन ्

कन्सरु्ििीिी आश्रिािनू बािरे आले.  

आपल्याकारिे ऋषीर्राांचा ध्यानभांग झाल्याकारिे भीि 

पश्चािापदग्ध झाला. त्याने चारिी ऋषींची क्षिायाचना केली, ”क्षिा 

असार्ी, ऋषीर्र! िाझ्याकरू्न िा प्रिाद घर्ायला नको िोिा. परांि ुिला 

क्रोध आर्रि नािी म्ििनू िी उच्चरर्ाि बोलनू गेलो. त्याकाळचे 

आपला ध्यानभांग घर्ला.” 

त्यार्र ऋषी कन्सरु्ििींनी सर्ाांना आहिर्ााद दऊेन भीिास 

म्िटले, ”पतु्ा, िी िलुा क्षिा केले आि.े ि ूआपल्या भायाांसि, भ्रात्यासि 

र् अन्सय ऋषीगिाांसि आश्रिाि प्रर्ेि करु िकिोस. िी आपिा सर्ाांचे 

या आश्रिाि ्र्ागि करि आि.े” 
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िेव्िा भीि र्गळिा अन्सय पाांर्र्, द्रौपदी र् ििषी धौम्य, लोिि, 

िौनकाांसि आश्रिाि प्रर्ेिले. कारि हिहर्ांबेने आपल्या िजबिू बाि ने 

भीिाचा बलदांर् बाि  घट्टपिे धरुन ठेर्ला िोिा.  

“िला कािी क्षिाांसाठी भीिसेनाांिी र्ािाालाप साधायचा आि.े” 

हिहर्ांबेने धिाराजाला उद्दिेनू म्िटले, ”अनिुिी असार्ी.” 

“अर्श्य.” 

🌀🌀🌀 

“र्ला का थाांबर्लेस? िलुा िाझ्यािी काय बोलायचे आि?े” 

भीिसेनाने आपला बाि  हिहर्ांबेच्या िािाांच्या पकर्ीिनू सोर्र्ि म्िटले.  

“अथाािच! भीिसेन! आपि म्ििालाि की घहटिाि पररर्िान 

असांभर् आि,े िर िमु्िी िे घहटिच का घरू् हदलां? द्रौपदीला र् आपिाांस 

आिा असे कष्ट झेलार्े लागले असिे का? याहिर्ाय ििुचा- द्रौपदीचा 

गेलेला सन्सिान आहि कीिी परि हिळर्िे िक्य आि े का? िमु्िी 

कौरर्ाांचा र्ध करून त्याांचा प्रहििोध घेिार आिाि ना? िर द्यिूसभेिच 

का प्रहििोध घेिला नािी?” 

“राक्षसाांच्या र्  आयाांच्या रीिीि भेद असिो, हप्रये! राक्षसाांच्या 

सभेि िस्त्राघाि करिे सिहुचि िानले जािे. याहिर्ाय िेथे यदु्ध करिे 

हनहषद्ध नसिे. िात् आयाांच्या सभेला अनेक ियाादा, नैहिक बांधने 

असिाि. आयाांच्या सभेि िसे्त्र उचलिे र् यदु्धप्रर्तृ्त िोिे ि े एका 
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प्रकारचे अपराध असिाि. म्ििनू आम्िी त्या ियाादचेे उल्लांघन केले 

नािी.” 

“र्कृोदर! ि ेकाय म्िििां झालां? एका स्त्रीचा अपिान करिे िी 

सभेची नैहिक ियाादा असिे का? आपल्या भायाा, बांधूांना र्ार्ाला लार्िे 

ििेी अनहुचि……” हिहर्ांबा भीिाच्या आरक्त िखुाकरे् पािि चाचरि 

म्ििाली. हिला र्ाटलां, आपि अनहुचि िर केले नािी ना....  

”हप्रयििे! िझु्या िब्दाांि िथ्य असले िरी, ि ूएक सत्य सिजनू घे 

ना! जे कािी घर्लां, िे घहटि बदल ूिकि नािी, िे आिच्या िािाििी 

नािी. िात्....” भीिाचे िब्द रोखनू हिहर्ांबेने आपला िदु्दा पनुः 

िाांर्ला, ”भीिसेन, िात् िे घहटि घरू् न दिेे ि ेििुचां त्याचक्षिीचां किाव्य 

िोिां, िचे िी म्ििि आि.े” हिहर्ांबेच्या या िब्दाांर्र भीिाने म्िटले, 

“आिा ि े म्ििण्याि काय अथा आि?े जे घर्ायचां िोिां िे घरू्न गेले 

आि.े” भीिाचा ्र्र ििाि िोिा, “हकां बिुना, िे अटळच िोिां.” 

“आया…….” अक्िाि त्या उभयांिाांच्यािध्ये ि्िके्षप करिारा 

्र्र त्याांच्या कानी पर्ला. त्याांनी र्ळून पाहिले, द्रौपदीने त्या 

उभयिाांिध्ये ि्िके्षप केला िोिा.  

“आयापतु्! िला क्षिा करा. िला आपल्या उभयांिाच्या 

र्ािाासांर्ादािध्ये ि्िके्षप करायचा नव्ििा. िला आपिा दोघाांच्या 
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एकाांिाचा भांग करायचा नव्ििा. िात् ऋषी कन्सरु्ििींनी आपिाांस 

बोलार्ले आि.े” द्रौपदीने ियाादचेे भान राखि म्िटले.  

“अस ू द,े पाांचाली! ि ू क्षिा िागण्याची आर्श्यकिा नािी.” 

भीिसेनाने म्िटले, ह्िि करि.  

“दरे्ी हिहर्ांबे! आपि र् भीिसेन िाझ्या र्स्त्रिरिाहर्षयीच बोलि 

िोिा ना? आपि भीिसेनाांर्र कृपया कु्रद्ध िोऊ नये. कारि ििुच्या र् 

िाझ्या अनतु्तररि प्रश्नाांची उत्तरे त्याांच्याकरे् नािीि. त्याांच्याचकरे्च नव्ि े

िर, अन्सय पाांर्र्ाांकरे्िी नव्ििे. कारि सांहचि जर भयार्ि र् दःुखद 

असेल, िर आपि ना त्याची कारिे िोध ूिकि, ना त्या कारिाांची 

िीिाांसा करु िकि.” द्रौपदीच्या ्यपक्र् ्र्राििी अ्पष्टसे दःुख िोिां.  

“चल, द्रौपदी! आपि ऋषी कन्सरु्ििींच्या आश्रिाि जाऊया.” 

हिहर्ांबेने द्रौपदीचा िाि धरला.  

हिने भीिसेनाकरे् पािि रोषाने म्िटले, “िी कािी क्षिाांसाठी ऋषी 

कन्सरु्ििींिी र्ािाालाप केल्यानांिर आपल्या पतु्ासि प्रयाि करिार 

आि.े” असे म्ििनू िी द्रौपदीसि हनघनू गेली. भीिसेनाने हिहर्ांबेच्या 

रोषाचा हकत्येक र्ेळा उपिि केलेला असला िरी, या रोषाचा उपिि 

करिे त्याला िक्य नव्ििे.  

 🍃🍃🍁  
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 क्तितीय बिंध 

 

“र्ािे! िा श्रिुकिाा हकिी चपळपिे धार्िो आि.े आपि रथाला 

अश्वाऐर्जी त्यालाच जोरू्या……” 

“िािे! िा सिुसोि असाच िाझी चेष्टा करि असिो.” 

“िािेला त्ास दऊे नका. चला, गदायधु्दास प्रारांभ करु.” 

“िािे! ि ेपिा, ििानीकानां कसलां पषुप आिलां िे!” “अरे, ि ेिर 

पाररजािकाचे हदव्य पषुप आि.े “ 

“िािे! ि ेपषुप ि ूकेिाांि िाळ.” 

“अथाािच िलुा ि ेपषुप अत्यांि िोभनू हदसेल.” 

”अरे, नािी! या सिुसोिाने पनुः िोत्याांची िाला िोर्ली!” 

“िािे! या सिुसोिाला चाांगलीच हिक्षा द.े िाझी चेष्टा करिो 

कसा!” 

“अरे, थाांबा. सर्ाप्रथि भोजन करा. त्यानांिर िस्त्राभ्यास करा, 

पतु्ाांनो!” 

“िािे! िी िझु्या केिाांि ि ेपषुप िाळिो.” 

“िािे! ि ूखपू सुांदर हदसिेस, िी पषुपे िाळल्यानांिर!” 
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“िमु्िीदखेील अहििय सुांदर हदसिा, अगदी िाझ्याप्रिािेच!” 

त्यानांिर हिचां अत्यांि सिाधानकारक सांिोषपिूा ह्िििा्य. पाचिी 

पतु्ाांना एकत् आहलांगन.  

“ज्येष्ठ िािे! आम्िाांलािी पायास द.े” 

“अर्श्य, िाझ्या पतु्ाांनो!” 

सपत्नींच्या पतु्ाांचेिी िट्ट. त्याांनािी प्रेिाने जर्ळ घेिे.  

हर्िेषिः िो बालक अहभिन्सय.ू सभुद्रचेी िुबेि ब गौरर्िीय 

प्रहिकृिी, अजुानाचे लक्ष्यभेदी र्ोळे अन ्कृषिाचे अर्खळ िा्य उिरलां 

िोिां त्याच्याि! त्याकारिे हिला िो सर्ाांि अहधक हप्रय िोिा.  

याहिर्ाय सिदरे्ाची पतु्ी – ‘िोत्र्ाहिनी’ – िी सुांदर कन्सयािी 

हिला हर्िेष हप्रय िोिी.  

त्याचां कारि िसांच िोिां, इिक्या सर्ा पतु्ाांनांिर त्या कन्सयेचा जन्सि 

झालेला िोिा. पाण्रु्कुलाि इिक्या र्षाांनी एका कन्सयेची पार्लां खेळली 

िोिी, लक्ष्िीची पार्ले उिटलेली िोिी. राजिािा कुां िींनािी कोिी पतु्ी 

नव्ििी. र्ांिर्धान र् राज्यहर््िाराकररिा त्याांनी फक्त पतु्ाांची अपेक्षा 

केली िोिी.  

िात् कृषिाला अनेक कन्सया आििे, िसेच िािाश्री र्सदुरे्नादखेील 

दोन-िीन पतु्ी आििे.  
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कृषिाच्या पतु्ींर्रून आठर्लां, हकत्येक हदर्स झाले, केिर् 

आपल्याला भेटायला आला नािी.  

“ कृषिे, सखे……” त्याचा हन:िब्द ्र्र हिच्या कानी पर्ला.  

“सख्या! िलुा हनरर्िेििी सांर्ाद करिा येिो िर! िला ज्ञाि आि.े” 

“िझुी इच्छा लर्करच पिूा िोिार आि.े िी, िझुी भहगनी- सभुद्रा 

र् िझुा पतु्- अहभिन्सयिूी िलुा भेटिार आि,े सखे...” 

“ खरोखरच?” हिचा प्रश्न.  

हन:िब्दिेििी त्याचा ्पष्ट िोकार.  

“नीलाांहगनी! िाझा कां ठ िषुक पर्ला आि.े” िषृिेची जािीर् 

िोऊन नकुलाने पाांचालीला आज्ञा हदली, “िला जल द.े” 

ििी पिुर्लेल्या पाांचालीची िांद्री भांगली. “आज्ञा, आया!” असे 

म्ििि पाांचाली नकुलाच्या जलपानाची व्यर््था करू लागली. हिला 

हिहर्ांबेच्या प्रयािाचा र्तृ्ताांि िीव्रिेने ्िरला.  

ज्या क्षिी ऋषी कण्रु्ििीिी कािीसा र्ािाालाप झाल्यानांिर 

हिहर्ांबा आपल्या पतु्ासि- घटत्कोचासि आपल्या हनर्ास्थानी 

र्ायरु्ेगाने परिि िोिी, ित्क्षिी हिच्या अन ्भीिसेनाच्या नेत्ाांि र्ैषम्य 

र् एका प्रकारचे भार्हनक दखुरेपि िोिे. इच्छा असनूिी द्रौपदी त्या 

उभयांिाांिधील िेढ / अांिर दरू करू िकली नािी. हकां बिुना हिने िसे 

प्रयास केलेिी नािी. कारि पिी-पत्नींिधील िेढ कालाांिराने दरू िोिेच, 
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त्या उभयांिाांिध्ये ि्िके्षप करिा कािा नये, िा हिचा ्र्िःचा अनभुर् 

र् िि िोिे. हिचे पिी हन हिच्या नािेसांबांधाििी र्स्त्रिरिानांिर जे अांिर 

हनिााि झाले िोिे, कािी काळानांिर िे अांिर हिटले िोिे.  

“नीलाांहगनी! जल…… ि ूअजनूपयांि जल आिलां नािीस? िला 

सत्र्र जल द.े” नकुलाच्या िब्दाांनी पनुः पाांचालीची िांद्री भांगली.  

“आििे िां.”असे म्ििनू द्रौपदीने त्याला जल हदले.  

“सख्याला भेटण्याची िला प्रकषााने इच्छा झाली आिे.” द्रौपदीने 

त्याच्या िािािनू जलपात् घेि म्िटले.  

“िला नािी र्ाटिां, कृषि आपल्याला भेटू िकेल, द्रौपदी!” 

“का, आया?” 

“पाांचाली! कृषिाचे सर्ाांि अहधक सख्य अजुानािीच आि ेआहि 

अजुान िर िपश्चयेला गेलाय. त्यािळेु कृषि आपल्याला भेटू िकिार 

नािी.” 

“आया, त्याने िला ्र्िःि न साांहगिले िोिे की िो सभुद्रा, 

अहभिन्सयसूि िला भेटिार आि.े” 

“कधी, पाांचाली?” 

“अगदी आत्ताच.” 
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“कािीिरीच! अगां, ि ेकसां िक्य आि?ेत्याने कसे साांहगिले? येथे 

नसिाांिी?’’ 

“आया, कृषि कुठे नािी, ि े साांगा. कृषि यत् ित् सर्ात् आि.े 

याहिर्ाय िो आपल्या सखीिी हनःिब्दिेििी सांर्ाद साध ूिकिो!” 

“हन:िब्दिेििी सांर्ाद साधिे कसे िक्य आि?े सांर्ादाकररिा िब्द 

आर्श्यक असिाि, पाांचाली.” 

“आया, दहैिक सांभाषिाकररिा िब्द आर्श्यक असिाि. िात् 

आहत्िक िसेच िानहसक ्िरार्रील सांर्ादाकररिा आत्िसांलग्निेची 

आर्श्यकिा असिे. िनाची सतू्े जळुल्यानांिर िब्दाांहर्नािी सांर्ाद 

करिा येिो.” 

“हर्दषुी आिसे ि,ू परांि ुिाझ्याइिकी नव्ि.े कारि िी िझुां ि ेउत्तर 

आधीच जािलां िोिां.” 

“आयापतु्! आपििी ना…. अजनूिी िसेच आिाि.” द्रौपदीचा 

्र्र लाहर्क िोिा.  

“अ्सां! आिा साांग िला, या सभुाहषिाची सि्या-पिूी ि ूकिी 

करिील? िगृाि ् हसांि पलायेि।्। हसांि िगृापासनू दरू पळाला? का र् 

कसा?” नकुलाने हिचे अनरुांजन केले.  

“अ…..” द्रौपदी हर्चाराांि पर्ली. ि े कसां िक्य आि?े हसांि 

आपला िळू गिुधिा- पराक्रि अथर्ा िगृया हर्सरला का? की त्याची 
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कािीिरी योजना िोिी का? िो िगृापासनू दरू का पळाला? िगृाांच्या 

सििूाने त्याला र्ेढले िोिे का? 

“कालाांिराने उत्तर द.े आत्ता सध्यािरी िाझे चरि चरु. िला उत्ति 

हनद्रा लाभेल.” 

“परांि ुया सि्येचे उत्तर आपिाांस ज्ञाि आि ेका?” 

“नािी, िेच उत्तर िोधण्याचा प्रयत्न चाल ूआि.े” 

द्रौपदीला र्ाटले, सखा येथे असल्यास, त्याने क्षिाधााि 

सि्यापिूी केली असिी, नािी का? 

 

 🌀🌀🌀 

 

तीथायात्ेची अनेक के्षत्े पाांर्र्- द्रौपदी पार करि िोिे. भागीरथी 

कुां र्, नांदा-अलकनांदा, हर्श्वाहित्ाांचा आश्रि, कौहिकी कुां र्, ऋषी 

कश्यप िसेच ऋषीिृांगाचे आश्रि, ििेकूट पर्ाि इत्यादी िीथाके्षत्ाचे 

िनोभार्े दिान घेऊन पाांर्र्ाांनी प्रभासके्षत्ाकरे् प्रर्ास करण्यास आरांभ 

केला.  
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प्रभासके्षत् ि े कुरुके्षत्ाप्रिािेच पणु्यिीथा. त्या पहर्त् िीथा्थानी 

जप-िप, अनषु्ठान केल्यास िे सफल िोिे अिी कीिी िोिी त्या िोक्षद 

िीथा्थलीची.  

त्याच िीथा्थलीर्र पाांर्र् अन ् त्याांच्या प्रािििेचे- पाांचालीचे 

प्रथि पाऊल पर्ले. ित्क्षिी प्रत्येक पाांर्र्ाला- पाांचालीलािी अजुानाच े

िीव्रिेने ्िरि घर्ले. िो कदाहचि आपल्यासि या ्थानी असिा िर, 

त्याने त्याच्या र् सभुद्रा- हचत्ागांदचे्या प्रथि भेटीचा र्तृ्ताांि हनहश्चि 

साांहगिला असिा.  

“हप्रयजनाांचे ्िरि घर्र्िारी के्षत्े आपल्याला सांयिपिे पार 

करार्ी लागिाि. कधी िनोभिूीर्र िर, कधी िीथाभिूीर्र, राजा 

यहुधष्ठीरा!” लोिि ऋषींच्या िब्दाांकारिे सर्ाांची हर्चारधारा खांहर्ि 

झाली.  

“गांगेि ्नान करुनिी आिच्या पापाांचे क्षालन झाले नािी, आिचा 

हर्चार असा आि ेकी या प्रभासके्षत्ी िधहुर्लेि ्नान करुन पापिकु्ती 

करार्ी.” यहुधहष्ठराने भीिाकरे् पािि म्िटले.  

“राजा, ि ू कुबेराच्या यक्षसैहनकाांच्या र् राक्षसाांच्या सांिाराच्या 

पापाहर्षयी बोलिो आिसे ना? िे पाप नव्ििे, िे पणु्य िोिे.” 

िौनकॠषींनी आश्चयाकारक ्पष्टीकरि हदले, ”कुबेर एकदा आपल्या 

यक्षराक्षसगिाांसि अग्त्य ऋषींच्या आश्रिाजर्ळ हर्पश्यांिी नदीच्या 
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िीरार्र जलहर्िाराकररिा गेला असिा, त्याच्या यक्षराक्षसाांनी 

उन्सिादाच्या भराि अग्ि ऋषींच्या यज्ञाि र्ारांर्ार हर्घ्न आिले. 

त्यािळेु त्याांनी त्या यक्ष- राक्षसाांना िाप हदला, “सेर्ा किाव्य /रक्षि 

किाव्ये करि असिाांिी हनषकारि यक्ष राक्षसाांचा सांिार िोईल, िेिी एका 

िनषुयाकरू्न.” ित्क्षिी कुबेराने त्याांचे चरि धरून अनांि र्ेळा क्षिा 

याचना केली, िेव्िा कुठे अग्त्याांचा क्रोध िाांि झाला, ”त्या राक्षसाांना 

-यक्षाांना त्याांच्या पािकाांपासनू र् िलुा िझु्या पश्चािापापासनू िकु्ती िो 

िनषुयच दईेल आहि ििान धिाात्िाांच्या िसेच सर्ायोहषद्वरेच्या चरिाांनी 

िझुी सरोर्र्थली पार्निी िोईल.” 

“त्याकारिेच धिाराजा! कुबेर िमु्िा सर्ाांना - द्रौपदीला सत्कृि करू 

पिाि िोिा. िो आहि त्याचे यक्ष-राक्षसगि त्या पािकाांपासनू िकु्त झाले 

आििे.” धौम्य िनुींनी म्िटल.े  

“त्या घटनेचे ्पष्ट कारि साांहगिल्याबद्दल धन्सयर्ाद ऋहषर्र! त्या 

कारिे िाझ्या िनार्रचा पश्चािापाचा भार किी झाला. खरांिर िीच 

पश्चािापाने अहधक ग्लाांि झाले िोिे.” द्रौपदीला िकु्तिेची जािीर् 

झाली.  

“दु्रपदराजकन्सये! आिा िझु्या िनार्रील पश्चािापाचा भार घटला, 

िात् िझुा आनांद र्हृद्धांगि करिारे र्तृ्त िी साांगिो.” लोिििनुींनी म्िटल.े  
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“िे र्तृ्त आिच्या अजुानाांहर्षयी आि ेका?” द्रौपदीने आत्िीयिेने 

हर्चारले. िात् हिने ‘िाझ्या’ या िब्दाचा प्रयोग टाळला िोिा, ि ेचारिी 

पाांर्र्ाच्या लक्षाि आल्यार्ाचनू राहिले नािी.  

“अजुान हनहश्चिच इांद्रभर्नी ्र्गीय सखुे उपभोगि असेल, आम्िा 

सर्ाांचे त्याला हर््िरि घर्लां असेल ना!” यहुधहष्ठराने म्िटले.  

“िो खरांच अिरार्िीि आि ेका?”भीिसेनाचा प्रश्न 

“त्याला दरै्ी अस्त्राांची प्राप्ती झाली आि ेका?”नकुलाची उत्सकुिा 

अजुानाच्या गाांर्ीर्च्या प्रत्यांचेपेक्षा अहधकच िािली िोिी.  

“िो उर्ािी, िेनका, रांभा अिा दरे्ाांगनाांसि गाांधर्ार्ेदाचे प्रहिक्षि 

घेिो आि ेना?” सिदरे्ाने द्रौपदीकरे् पािि नेत्पल्लर्ी केली.  

िे ऐकून द्रौपदी सांभ्रहिि झाली. ि े काय िध्येच गाांधर्ार्ेदाचे 

प्रहिक्षि? धनांजय िर दरै्ी अस्त्राांच्या प्राप्तीकररिा िसेच 

धनरु्ेदाजानाकररिा गेले आििे ना!िर गाांधर्ार्ेदाच्या प्रहिक्षिाचे काय 

औहचत्य? 

“ऋहषर्र, आयापतु् सिदरे् म्िििाििे, िे सत्य आि ेका?” द्रौपदीने 

लोििऋषींना पचृ्छा केली.  

“सिदरे्ाचे िब्द हत्कालसत्य आििे. पाथा आपल्या हपत्याच्या- 

इांद्राच्या आजे्ञनसुार इांद्रभर्नी हनर्ास करि असनू िो ििुच्या 

हर्रिाकारिे खांहर्ि चन्सद्रकलेप्रिािे झाला आि.े िमु्िी या प्रभासके्षत्ी 
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त्याच्या पीर्ाहनर्ारिाकररिा ‘दःुखसांिारक’ अनषु्ठान करा.” असे म्ििनू 

लोिििनुी द्रौपदीकरे् र्ळले, “िलुा ज्ञाि असेलच, पाांचालराजनांहदनी! 

अजुानाला गाांधर्ा र्ेदाि हर्िेष रुची आि.े” 

त्याचे िे िब्द ऐकून द्रौपदीला इांद्रप्र्थािील िो सखुद काळ 

आठर्ला. ज्याक्षिी र्ािाचे र्ादन करि अजुानाने द्रौपदीकरे् प्रेिाने 

पिाि अनरुक्त काव्यपांक्ती गायल्या िोत्या,  

“नेत्रौ िस्िा सनु्दरौ, सा वरवयर्तनी | 

सा सस्िश्िामला, यमत्रा कृष्र्स्िा च मे संड्यगनी || 

सा अस्माकना प्रार्ेशा | 

िाम ्प्राप्तवु्िम ्विम ्च िरे्षे ज्वयलता: नैका नरेशा:||” 

आपल्या दभुााग्याने र् त्या अप्सराांच्या सभुाग्याकारिे िे सु् र्र 

आपल्या नव्ि ेिर, त्या दरे्ाांगिाच्या किापटलाांना प्रसन्सनिा दिे आििे.  

द्रौपदी अत्यांि हखन्सन झाली.  

“िर राजकन्सये, म्ििनूच त्याच्या आनांदासाठी त्याची हर्रिपीर्ा दरू 

करण्यासाठी इांद्राने गाांधर्ार्ेदाची व्यर््था केलेली आि.े” 

लोििॠषींच्या िब्दाांनी द्रौपदीचे िनपररर्िान झाले. अजुानाांचे दःुख दरू 

करण्यासाठी जर इांद्रदरे्ाांनी िी योजना केली असेल िर, या दःुखियी 

पररह्थिीि त्याांना कािीिी प्रसन्सनिा हिळू द.े  
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“ििषी, िमु्िी हकिीिी कारिे द्या, िरीिी अजुानाचे र् इांद्राचे ि े

आचरि उहचि नािी. एकिर आम्िी िसेच आिची अधाांहगनी पाांचाली 

कष्ट सोसि ि ेर्नर्ासी जीर्न जगि आिोि, याहिर्ाय द्रौपदीिी व्रि्थ 

राि न सर्ा सखुाांना- उत्ति र््िूांच्या उपभोगाला हिलाांजली दिे आि,े िर 

अजुान ्र्गााि सखुहर्लासाांचा उपभोग घेि दरे्ाांगनाांसि गाांधर्ार्ेदाच े

प्रहिक्षि घेि आि,े ि ेन्सयायोहचि आि ेका?” भीिाने क्रोधाने म्िटले.  

“िला कसा म्ििाला िो, र्नकन्सयेिी हर्र्ाि करू नकोस! ्र्िः 

िात् अप्सराांसि नतृ्य-गायन करि आपला अहधकाहधक सिय व्यिीि 

करि आि?े” नकुलाच्या िनाि अजुानाहर्षयी ित्सर जागिृ झाला.  

“िला र्ाटिां, अजुान आपल्या परिध्येयापासनू परार्तृ्त िोिा कािा 

नय.े इांद्रानेिी आपल्या पतु्ाला अत्याहधक हर्लासी, भोगी र् स्त्रीरिि 

बनर्िा कािा नय.े अजुान केर्ळ इांद्राचा पतु्, पाण्रु्पतु्, आम्िाां पाांर्र्ाांचा 

भ्रािा, द्रौपदीचा प्रािेि अथर्ा कृषिाचािी सखा नव्ि े िर, िो 

धिासां्थापना र् दषु्टसांिाराकररिा बाध्य असलेला र्ीरपतु् िसेच 

लोककल्यािाथा जन्सिलेला नरॠषींचा अर्िार आि.े ि े त्याने सदरै् 

लक्षाि ठेर्ायला िर्े. याहिर्ाय द्रौपदीचे प्रिार्न त्याच्या ्िरिाि 

असायला िर्े. अन्सयथा िो ्र्गााि हनर्ास करून आम्िाांलाच नव्ि,े िर 

सि्ि जगिालाच हर्सरेल. ऋषीर्र, िी जे जे कािी बोललो, िे िमु्िी 

इांद्रभर्नी प्रयाि करुन अजुानास कथन करार्े.” सिदरे्ाने आपला सांदिे 
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पिूापिे कथन केला, “अजुानाने हनदान आिची नािी िरी, त्या कौरर्ाांची 

हन किााची आठर्ि सदरै् ठेर्ार्ी, इिकीच आम्िा पाांर्र्- पाांचालीची 

अपेक्षा आि.े” सिदरे् उद्वगेाने द्रौपदीचा बाि  धरि म्ििाला. त्याच्या 

्र्राि िीव्र असांिोष र् उपरोधिी िोिा.  

सिदरे्ाच्या िब्दाांिी द्रौपदी सििि झाली. केर्ळ अजुानाने नव्ि,े 

िर अन्सय पाांर्र्ाांनीिी आपल्या परिोहद्दष्टापासनू र्ांहचि िोिा कािा नये.  

िात् हिला सिदरे्ाच्या िब्दािील कटुिा र् उपरोध रुचला नािी. 

परांि ु एखाद्या व्यक्तीच्या हृदयािील र्न्सिी चेिहर्ण्यासाठी अिा 

औपरोहधक अन ् असांिोषपिूा भाषेचा उपयोग करार्ा लागिो. 

त्याहिर्ाय िी व्यक्ती पेटून उठि नािी, अहधक सांर्ेगाने काया करि नािी. 

सिदरे्ाप्रिािे हिची िीच ित्त्र्प्रिाली िोिी.  

 

 🔥🔥🔥 

 

 

“हीच िी िधहुर्ला अथााि सिांगा नदी! या नदीच्या पात्ािच 

प्रर्ेिनूच सिी सकुन्सयेच्या पिीला- च्यर्नभागार्ास सुांदर र् िेजःपुांज 

यरु्काचे रूप लाभले िोिे र् त्याांना परू्ीच्या उत्साि, ऊजाा दिेारी 

औषधी- ‘ प्राि' अहश्वनीकुिाराांनी या नदीच्या िीरार्र हदली िोिी. त्या 
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औषधीने िसेच नदीनेच च्यर्नाला त्याचे नेत् अन ्यौर्न परि हदले िोिे. 

याहिर्ाय याच नदीि हकिोर अष्टार्क्रास आपले अव्यांग रुप प्राप्त झाले 

िोि.े कदाहचि या नदीि िमु्िाला ििुचे िेज पनु: लाभेल. अन ्

पाांचालकन्सये! िझुीिी िक्ती अहधक र्हृद्धांगि िोऊ िकेल.” 

लोििॠषींनी त्या ्थानाची िििी साांहगिली, “िी िधहुर्ला नदी 

निादचेा एक स्त्रोिच िानला जािो.” 

पाांर्र्- द्रौपदीने त्या नदीि ्नान केले अन ्त्याांना खरोखरच िक्ती- 

सत्त्र्- िेज प्राप्त झाल्याचा आभास झाला.  

“आपि सर्ाांनी कािी हदर्साांकरीिा नरनारायिाांच्या आश्रिाि- िो 

आश्रि सध्यािरी ररक्त आि े - आहि राजषी र्षृपर्ााच्या आश्रिाि 

हनर्ास करा. धौम्य िसेच िौनकॠषी- ििुचे राजगरुू र् राजपरुोहिि 

ििुचे िागादिान करिील. िी सिदरे्ाचा सांदिे घेऊन पनु: अजुानाकरे् 

इांद्रभर्नी प्र्थान करिो.” लोििॠषींनी सर्ाांना आिीर्ााद दिे हनरोप 

घेिला.  

लोििॠषींनी अिरार्िीकरे् प्रयाि केल्यानांिर पाांर्र्ाांनी नर -

नारायिाच्या आश्रिाि प्रर्ेि केला.  

आश्रिाि पालापाचोळा, धलूीकि, जाळी, हनिााल्य िोि.े द्रौपदीने 

सांपिूा आश्रिाची ्र्च्छिा केली. नकुल-सिदरे्ाांनी पषुपलिाांनी 
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आश्रिास सिुोहभि केले. भीिाने काष्ठाांची योजना केली. धौम्य-िौनक 

ऋषींनी यज्ञकुां र्ाची र् यज्ञर्ेदीची हनहिािी केली.  

आश्रिाची परेुिी ्र्च्छिा झाल्यानांिर िसेच र््ि ू िाांरू्न 

झाल्यानांिर पाांण्रु्पतु्ाांनी आपल्या सिधहिािीसि यज्ञाच्या िसेच 

व्रिाच्या अनषु्ठानाचा सांकल्प धारि केला र् िप आरांभ केले.  

त्याांच्या कठोर िपाची िी र्ािाा आपसकूच र्िव्यासारखी सर्ात् 

पसरली. यादर्ाांच्या राज्यसभेपयांि िी र्ािाा पोिोचली.  

िी र्ािाा ऐकून कृषि आपल्या आसनार्रून िसाच िार्कन उठला 

आहि लगबगीने रथागाराकरे् हनघाला. त्याला िसां त्र्रेने सभात्याग 

करिाना पाि न यादर्ाांचे अग्रिी- सात्यकी, कृिर्िाा र् यादर्ाांची 

राजपतु्ी- सभु्रदनेेिी आपल्या हकिोर पतु्ासि सभेिनू रथागाराकरे् प्रयाि 

केले.  

“काय झालां, भ्रात्या?” सभुद्रचे्या प्रश्नाला उत्तर न दिेा कृषिाने 

दारूकाला िसेच चारुििीला सर्ाांचे रथ सज्ज करण्याची आज्ञा हदली.  

“केिर्ा, ि ूचारुििीला रथ सज्ज करायला का साांहगिलास?” 

“पाांर्र्ाच्या श्रिाचा- दःुखाचा पररिार करण्यासाठी आपल्याला 

लर्कराि लर्कर प्र्थान करायचे आि.े िी सखी द्रौपदीला िसे र्चन 

हदले आि.े” कृषि आपल्या रथार्र चढला र् त्याने सभुद्रलेा रथार्र 

चढर्ण्यासाठी िाि हदला.  
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सभुद्रा अहभिन्सयसूि कृषिाचा िाि धरून रथाि चढली. अन ्हिला 

आठर्ले, याच रथाि अजुानाने हिचे िरि केले िोिे, िेिी यादर्ाांच े

सेनापिी चेहकिान सात्यकी र् िाहदाक्याच्या सिाय्याने. यादर्ाांच्याच 

राजकुिारीहर्रुद्ध इांद्रप्र्थाच्या राजपतु्ाला त्याांनी िाि हिळर्ला िोिा, 

िेिी आपल्या भ्रात्याच्याच सचूनेनरुुप.  

सर्ाप्रथि हिला ि े अपिरि िान्सय नव्ििे, िात् नांिर हिने त्या 

अपिरिाला सांििी हदली. कारि जर आपला हर्र्ाि आपल्या 

आिेभार्ािी- अजुानािी झाला िर, आपल्याला पथृाआत्या, अन्सय 

पाांर्र्बांध ू र् भानिुिीसारख्या यादर्कुलीन भहगनीच्या रूपाने जि ू

िािगृिृच पनुप्रााप्त िोईल अिी हिची बाल्यसलुभ कल्पना िोिी. िसां 

म्ििज,े यकु्त-अयकु्ताचा हर्चार करण्याइिकी िेव्िा िी अनभुर्ी नव्ििी, 

हर्चारीिी नव्ििी.  

िात् दरे्ी द्रौपदी- भ्रािा कृषिाची सहुप्रय सखी रुष्ट िोईल, याची 

जािीर् कुिालाच नव्ििी. अजुानाांनी आपल्यालाच सर्ाप्रथि इांद्रप्र्थाि 

पाठहर्ले, गोपर्ेि धारि करण्याची आज्ञा दिे त्याांनी म्िटले िोिे, ”िी 

द्रौपदीची दासी आि ेअिा िधरुभाषयाने द्रौपदीचे हृदय हजांकून घे.” 

िला िर आश्चया र्ाटलां िोिां, द्रौपदी दरे्ी भ्रात्याची जीर्कां ठश्च सखी 

असनूिी हिचा आिच्या हर्र्ािाला आके्षप का िोिा? हिचा आिच्यार्र 
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रोष का िोिा? हिला असे र्ाटले िोिे का, िाझ्यािी हर्र्ाि झाल्यानांिर 

अजुान हिच्याकरे् लक्ष दिेार नािीि? 

फक्त िला याच बाबीचा हर््िय र्ाटला नव्ििा, िर अजनू या 

सांयोगाचािी हर््िय र्ाटला िोिा. द्रौपदी दरे्ींच्या इिर चार पिींनी 

अजुानाांपरू्ी अन्सय हर्र्ाि केले िोिे, िात् हिने त्याांच्यार्र रोष धरला 

नािी. असे का? 

याहिर्ाय एखाद्या राजाने अनेक हस्त्रयाांना हजांकून गिृाि आिले 

िरी, पट्टरािी राजधिाानसुार- िथाकहथि परांपरानरुूप त्याांच्याबाबि 

आक्षेप घेऊ िकि नािी. परांि ुद्रौपदीदरे्ींनी रोष धरला िोिा हन अजुानाांना 

र् िला हिचा रोष अखेर दरू करार्ा लागला िोिा.  

िात् हिने हकिी सिजिेने आपल्याला भहगनीरूपाि ्र्ीकारले! 

िसां पाििा, आिच्या र्याि, र्ैचाररक, बौहद्धक ्िराांिध्ये अत्याहधक 

भेद िोिा. दरे्ी द्रौपदी अत्यांि श्राांि झाल्यानांिर आपल्या कक्षाि यायची 

अन ्आपल्यासि गजु करायची. म्ििायची, ”िझुे हनश्चल िन अन ्हनिाळ 

र्ािी िाझ्या श्रिाांचा, कष्टाांचा पररिार करिे.” 

आपि पािि िोिो हिची सचुारू कायाक्रििा! आपि सिजपिे 

सेर्ाभार्ाने हर्चारल,े “दरे्ी, िला कािीिरी काया दे. जेिेकरून िझु्या 

कष्टाचा भार घटेल, भहगनी.” 
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यार्र अजुानाांनी िसनू म्िटले िोिे, “ि ूकािीच काया करु नकोस, 

िचे काया कर.” 

“िला कुठलांच कौिल्य येि नािी, असे सिज ूनका, आया! िला 

उत्तिोत्ति आभषूिे हनर्र्िा येिाि.” आपि अहभिानाने म्िटलां िोिां. 

आपल्या या िब्दाांर्र अजुानाांसि बांध ूिाद्रयेिी िसले िोिे.  

“खरांच? ि ू हनयहििपिे िाझ्याकररिा, राजिािा र् अन्सय पाांर्र् 

हस्त्रयाांकररिा उत्ति िसेच यज्ञाहद दरे्कायाांकररिा िोभिारे अलांकार 

हनर्रू्न द.े कायाव्य्ि असिाऱ् या िाझी हन अन्सय सपत्नींची हचांिा 

हिटली.” दरे्ी द्रौपदीने आपल्या या ‘कौिल्याचा’ उत्ति उपयोग केला 

िोिा.  

परू्ीच्या ्ििृींनी सभुद्रचे्या गर्द गलुाबी अधराांर्र िा्य उिटले, 

परांि ुआिा िरी सखुाचे हर्िेष क्षि उरले नािीि.  

ज्याक्षिी दरे्ी द्रौपदीचे र्स्त्रिरि घर्ले, त्याक्षिाांपासनू खरोखरच 

आनांद, सखु, भाग्य िसेच र्ैभर् पाांर्र्पररर्ारापासनू हर्भक्त झाले.  

सभुद्रचेे हकररहिजी नेत् भरून आले, त्या ्िरििात्ेिी! कृषिाने 

हिच्या नेत्ाांिील अश्र ूपसुले, ”अनजु,े काय झालां? िा िोक का? ि ेदःुख 

का?” 

“भ्रात्या, ि ूजाििोसच ना? पाांर्र्ाांर्र िी र्नर्ासाची आहि दरे्ी 

द्रौपदीर्र अपिानाची हर्पत्ती कोसळल्यापासनू पाांरू्पररर्ार पिूािः 
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हर्भाहजि झालेला आि.े िला िाझ्या कुटुांबापासनू हर्भक्त िोऊन 

द्वारकेि हनर्ास करार्ा लागिो, याचेच दःुख िोि आि.े” 

“का?अजुानाचा हर्रि सिन िोि नािी का?” 

“िला अजुानाांपेक्षा िला अहधकिि आत्या, अन्सय पाांर्र् बांध ूर् 

दरे्ी द्रौपदीचे प्रकषााने ्िरि घर्िे. आत्याची िििा अन ् दरे्ी 

द्रौपदीच्या सािचयायकु्त प्रेिाकररिा िी अधीर झाले आि,े भ्रात्या!” 

“िेिी प्रेि िलुा लाभेल, सभुद्र.े प्रिीक्षा कर.” 

“अर्श्य, बांधो केिर्ा!” 

 

🦢🦢🦢 

 

“आया! आज केिर् येिार आि.े” 

“ि ेिलुा कसां कळालां? इांद्रसेनाने िलुा कािी र्ािाा हदली का?” 

“नािी, आयापतु् यहुधहष्ठर! िाझां- त्याचां सख्य इिकां  परुािन, अखांर् 

र् अिटू आि े की त्याच्या आगिनाचा िला आभास िोिो, पार्ले 

हकिीिी कोसो दरू र्ाजि असो.” द्रौपदीच्या प्रत्यक्ष िब्दाांना हिच्या 

हृदयांगिाने िनोिन सिििी दिार्ली, ”ज्याप्रिािे त्याच्या आगिनाचा 

आभास िोिो, त्याचप्रिािे त्याच्या सख्याचीिी पार्ले ् र्गाािनू भिूीर्र 

पर्ण्यापरू्ीच िझु्या िनोभिूीर्र उिटिील.” 
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हिने त्या हृदयांगिास सांयि केले आहि हनत्यकिे करण्यास प्रारांभ 

केला.  

“पाांचाली, कािी रथ प्रभासक्षेत्ाि प्रर्ेि करिाििे. िे यादर्ाांचे 

असार्ेि, अिी र्ािाा हित्सेनाने हदली आि.े” भीिसेन उत्तरीयाने 

आपला ्र्ेद पसुि म्ििाला.  

“इांद्रार्िी, पत्ार्ळयाांची व्यर््था कर, िी भोजनाची व्यर््था 

करि.े” द्रौपदीने हर््िर्ाि काष्ठे घालि म्िटले, “आज हर्िेष भोजन 

केले पाहिजे, िाझी भहगनी सभुद्रािी येिार आि,े िाझ्या पतु्ासि.” 

“काय, सभुद्रािी येिार आि?े” सिदरे्ाने टाक दौिाि बरु्र्ला र् 

पनुः ‘अहग्नस्त्रोिा’च्या हलखािास आरांभ केला.  

“कदाहचि नीलाांहगनीला ि ेसर्ा परू्ीच ज्ञाि असेल, हिचां आपल्या 

गपु्तचराांर्र आपल्यापेक्षा अहधक हनयांत्ि आि.े” नकुलाने 

भोजपत्ार्रील सालीचा भाग छाटि म्िटले.  

“गपु्तचर केर्ळ ्थलीची र्ािाा दऊे िकिाि, अांिरीची र्ािाा नव्ि,े 

आया!” द्रौपदीने खीरीिध्ये िांहजरी घालि म्िटले.  

“र्ा! ि ूिाझां सहुप्रय हिष्टान्सन- खीर करिे आिसे.” भीि िर भोजन 

करण्याच्या सज्जिेिच पाटार्र आसन्थ झाला.  
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“आि! ” पाांर्र्ाांना आश्रिाचां कर्ार् करकरल्याचा आर्ाज 

आला, “अिािा! या आश्रिाि हनहश्चिच िाझी सखी कृषिा 

िाझ्याकररिा खीरीसारख्या हिष्टान्सनाची व्यर््था करिे आि!े” 

 यहुधहष्ठर लगबगीने उठला र् त्याने द्वार पिूािः उघर्ले.  

“कृषिा? रोहििीनांदना? हन अन्सय यादर्? अक्िाि ् आपि 

सर्ाजि? या प्रभासक्षेत्ी?” 

“भ्रात्या! िा कुठल्यािी प्रकारचा योगायोग नव्ििा. राजसभेि 

असिाना िला खीरीचा सरु्ास आपसकूच आला. त्याकारिे क्षधुा प्रबळ 

झाली. म्ििनूच प्रर्ास करून ििुच्या आश्रिाि आलो आि.े” कृषि 

क्षिाधााि दसुऱ्या पाटार्र जाऊन आसन्थ झाला.  

“कृषिा, सर्ाप्रथि अन्सय यादर्सि िधहुर्ला नदीर्र िहूचभूाि 

िोऊन ये. त्यानांिर एकहत्ि भोजन करूया.”यहुधष्ठराने कृषिाला सहूचि 

केले.  

“भ्रािाश्री! आपल्या आजे्ञनसुार िी िहूचभूाि िोऊन येिो. पढुच्या 

र्ेळेस िात् िी िळुीच िहुचभूाि िोिार नािी. कारि आश्रिाि फक्त 

द्रौपदी असिानाच िी भोजनाकररिा येईन.” कृषि िसि िसि पाटार्रुन 

उठला.  
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“चला, िी िमु्िा सर्ाांना िधहुर्लेपयांिचा िागा, िर सभुद्रलेा 

्नानगिृाचा िागा दाखर्िो.” नकुलाने कृषि- सात्यकीच्या ्कां धार्र 

िाि ठेर्ले.  

नकुल- कृषिासि अन्सय यादर्ाांनी िधहुर्लेकरे् प्र्थान केल्यानांिर 

द्रौपदीने यहुधहष्ठराला म्िटले, “आया आपि कृषिाहद यादर्ाांना 

्नानाकररिा पाठर्लांि, ि ेउत्ति केलांि. िी पिूािः भोजन हनिााि केलेलां 

नािी. िला कािीच सिय िर्ा िोिा, िो प्राप्त झाला.” 

द्रौपदीने कािीिा प्रिािािच अन्सन बनहर्ले आहि िे सर्ा पदाथा 

अक्षयपात्ाि ठेर्ले, िांत्ोच्चारि केले.  

अन ्आश्चया काय! िे पदाथा प्रिािापेक्षा अहधक र्ाढले.  

“नर्लाची बाब आि!े द्रौपदी, ि ू िर कािी क्षिाांि अन्सन ियार 

केलेस!” कृषि िाि धरु्नू पाटार्र बसला.  

“याि कािीच आश्चया नािी, सखा! हित्सेना, पत्ार्ळया िाांरू्न 

ठेर्. िी सर्ाांना भोजन र्ाढिे.” कृषिेने हित्सेनाला आज्ञा हदली.  

“द्रौपदी दरे्ी! भहगनी, िला प्रिीक्षा करर्ि नािी. िला सर्ाांि 

आधी खीर र्ाढ.” सभुद्रनेेिी आसन ग्रिि केले.  

“सर्ाांना पयााप्त- परेुिी खीर र्ाढिे. झाले िर?” द्रौपदीने सर्ाांना 

खीर र्ाढली.  
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“द्रौपदीदरे्ी! आपि ्र्िः का िसदी घेिा? इांद्रार्िी अथर्ा 

हित्सेन भोजन र्ाढेल ना…….” सात्यकीने म्िटले.  

“सात्यकी! िी सकुिल आि.े याहिर्ाय िी या गिृाची गिृलक्ष्िी 

आि,े गहृििी आि.े त्याकारिे अहिथींना भोजन र्ाढिे ि े िाझां 

परिकिाव्यच आि,े त्याांचां आहिथ्य करिे िा िाझा गहृििीधिा आि.े” 

द्रौपदीने उत्तर हदल,े इिर पदाथा र्ाढिाना.  

“पाषािी! सात्यकी उहचि बोलि आि.े ि ूइिकां  भोजन केलेस. ि ू

हर्श्राांिी घेिलीस िर, चालेल.” बलरािाने प्रथिच आत्िीयिेने हिला 

सचूना केली.  

“नािी, बलदरे्! िला हर्श्राांिीची आर्श्यकिा नािी. कारि 

अक्षयपात्ाने िाझां काया सकुर केले आि.े” द्रौपदीने बलरािाच्यािी 

पत्ार्ळीि कां दाचा पाक घािला.  

“का रे, रोहििीनांदना? िलुा का इिकी पाांचालीची हचांिा? यापरू्ी 

िर कधीच असे कुिलिेने म्िटले नािीस.” यहुधहष्ठराच्या िब्दाांि रोष 

िोिा.  

“िसां नव्ि,े भ्रात्या! आिा िाझां ििपररर्िान झालां आि.े” 

बलरािाने द्रौपदीला कां दाचा पाक अहधक र्ाढण्याचे सहूचि करि 

यहुधहष्ठराला म्िटले.  
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“ ििपररर्िान! बलरािा, ि े ििपररर्िान कुिाचां झालां आि?े 

आिच्या िािेभार्ाचे की दयुोधनाच्या गरुुचे?” सिदरे् क्रोधाने 

म्ििाला.  

“आयापतु्! भोजनसियी र्ाद-प्रहिर्ाद नको. िाांिपिे भोजन करा.” 

द्रौपदीने म्िटले.  

हिच्या िब्दाांनसुार सर्ाजि िाांिपिे भोजन करू लागले.  

कािी क्षिाांनी सर्ाांचे भोजन झाल.े  

“कृषिे! िझु्या या िकु्त केिाांकरे् पाहिल्यानांिर ग्लाांििांद्री लागनू 

जािे!” द्रौपदीच्या िािािील कलिािील जलाने िाि धिु कृषि 

म्ििाला.  

ि े ऐकल्यानांिर द्रौपदीने ्र्िःच्या केसाांकरे् पाहिले. ि े हिचे 

काळेहनळे केि फक्त केि नव्ििे. िे केि म्ििजे हिचां सत्त्र्, ्र्ाहभिान, 

िान, सन्सिान र् अह्ििा िोिे. याहिर्ाय हिच्या आयषुयािील प्रियरम्य 

आहि सर्ाांि घहृिि ्ििृीिी हिच्या त्या केिाांिीच जळुलेल्या िोत्या.  

यहुधहष्ठराचा दृढाहलांगनार्ेळीचा हिच्या केिाांर्रील घट्ट िाि, 

भीिाचे प्रेिाने- आश्व्ििेने हिच्या केिाांर्रून िाि हफरर्िे, अजुानाचे 

हिच्या केिाांिनू बोटां हफरहर्िे, गुांिव्याला िळुर्ारपिे उलगर्र्िे, 

नकुलाचे हिच्या केसाांचा िनसोक्त सगुांध घेि राििां. आहि सिदरे् 

हिच्या केिाांच्या बटा िो खचेनू त्याच्या बोटाांभोर्िी गोल गोल गुांर्ाळून 
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घ्यायचा. म्ििायचा, “िझुे ि े केििी िाझ्या हृदयाला असेच बाांधनू 

ठेर्िाि.  

द्रौपदीला क्षिाांि द:ुिासनाचा कािकु र् हिांस्र ्पिा ्िरला. आज 

हिचे केस िकु्त आििे त्याच्यािळेुच. केिाांच्या प्रत्येक बटीला एकहत्ि 

घेऊन र् केिाांना अधार्ट र्ळर्नू त्याने हिच्या केसाांना हकिी जोराचे 

हिसरे् हदले िोिे, अन ् हििक्याच बलाने हिचे केि धरून हिला 

फरफटििी नेले िोिे.  

आपल्या प्रियरम्य ्ििृींकारिे िी हजिकी पलुहकि झाली, त्या 

घहृिि ्िरिाांकारिे हििकीच हर्षण्ि झाली िोिी.  

आयापतु् सिदरे् र्स्त्रिरिाच्या प्रसांगाहर्षयी हर्िेष बोलि नािीि. 

िे बोलले असिे, िर त्याांनी म्िटले असिे, ” िझुे केि आिािी आिच्या 

हृदयाला बाांधनू ठेर्िाि, परांि ुर्ेगळया प्रकारे!” 

“इिकीच जर पीर्ा िोि असेल िर, ि ूआपली प्रहिज्ञा खांहर्ि करू 

िकिेस. ि ूकेि बाांधनू घे.” कृषिाच्या िब्दाांकारिे हिची िांद्री िोर्ली 

अन ्हिला अत्यांििी क्रोध आला.  

हिने एक िीव्र-िीक्ष्ि कटाक्ष कृषिार्र टाकला, “केिर्ा!” िी 

कर्ार्ली.  

हिच्या या उच्चरर्ाकारिे यहुधहष्ठराला के्षिकुिल हर्चारू पाििारा 

बलराििी नीरर् झाला र् हिच्याकरे् प्रश्नाथाक दृष्टीने पाि  लागला.  
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िसेच इिर सर्ाांचे लक्ष हिच्याकरे् गेलां.  

“हकिीिी पीर्ा िोऊ द,े केिर्ा! िी ि ेकेि बाांधिार नािी. िलुा 

सर्ा कािी ज्ञाि असनूिी असा पराििा दणे्याचा अहधकार नािी. कारि 

िाझे केि ि ेिाझा ्र्ाहभिान, सन्सिान िसेच सत्त्र्िी आििे. अन ्त्याांना 

झालेला अभद्र ्पिा --- नािी---- कृषिा, नािी हकिीिी पीर्ा झाली 

िरी, त्या दषु्टाांना दांर् प्राप्त झालाच पाहिजे.”द्रौपदी कृद्ध झाली, “ आहि 

कृषिा, असा पराििा ि ू दिेोस िरी कसा? िी अपेक्षा नव्ििी 

िझु्याकरू्न.” 

“क्षिा कर, सखी, िी िझुा हनश्चय जोखनू पािि िोिो.” 

“केिर्ा, िी ज्याक्षिी िी प्रहिज्ञा केली िोिी, त्याक्षिी िी िाझा 

हनश्चय अटळ िोिा. िाझा हनश्चय आजिी हििकाच अटळ आि,े ि े

िलुािी उत्तिप्रकारे ज्ञाि आि.े” 

“सखे! ि ू हनषकारि क्रोध करू नकोस. िझु्या रुद्रार्िाराकारिे 

हबचारी सभुद्रा र् हकिोर अहभिन्सय ूभयाक्राांि झाले आििे.” कृषिाने 

द्रौपदीच्या ्कां धास थोपटले.  

सभुद्रा र् अहभिन्सयलुा भयभीि झालेले पाि न द्रौपदीने ्र्िःस 

सांयि केले हन सभुद्रलेा आहलांगन हदले.  
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“भहगनी, ि ूहचांिा करू नकोस. पाण्रु्पतु् अर्श्य िझु्या अपिानाचा 

प्रहििोध घेिील.”असा ्र्िःच धीर दऊेन सभुद्रा ्र्िःच अश्र ूढाळू 

लागली.  

“भद्र,े िोक करू नकोस. ििेी हदर्स सरिील आहि 

पाण्र्र्पररर्ाराचां भाग्य उजळेल.” 

“भहगनी, िला िझु्या, भ्रात्याांच्या र् आत्येच्या साहन्सनध्याि रािायचे 

आि.े द्वारकेला िला हनर्ास करायचा नािी. िला अजुानाांसि- आपल्या 

पररर्ारासि रािायचे आि.े” 

“सत्य म्िििेस, अनजुे? िर ि ूअहभिन्सयसूि पाण्र्र् द्रौपदीच्या 

आश्रिाि हनर्ास करू िकिेस. िी िलुा नािी रोखिार.” कृषिाने 

म्िटले.  

“नािी, िी र्नाि हनर्ास केला िर, सकुुिार असलेली िी र् 

अहभिन्सय ू कोिेजनू जाऊ.” सभुद्रनेे म्िटले, िािाांची बोटे एकिेकाांि 

गुांफि.  

“त्याि न अहधक िित्त्र्ाचे म्ििजे अहभिन्सयचूां पालन-पोषि िसेच 

हिक्षि द्वारकेिच सांभर् आि.े” द्रौपदीने सभुद्रचे्या नेत्ाांिील अश्र ूपसुले.  

“सखे! र्नर्ासािील प्रत्येकच घटनेची र्ािाा आम्िाांला प्राप्त 

झालेले नािी. त्याकारिाने घर्लेल्या घटनाांचा र्तृ्ताांि साांग, म्ििजे 
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िमु्िाला पढेु काय करायचां आि,े ििुची भार्ी योजना काय असेल, 

याबाबि िी िागादिान करू िकेन.” कृषिाने द्रौपदीला सहूचि केले.  

“िी साांगिो.” असे म्ििनू यहुधहष्ठराने जटासरू-हकहिारर्ध, 

अजुानाची िप्या, ्र्िाकिळाांपायी झालेला कुबेरसैन्सयाचा सांिार, 

िीथायात्ा, िीथायात्ेि आलेली सांकटे, त्याकारिे द्रौपदीला झालेली 

पीर्ा, घटोत्कचाची सिाय्यिा इत्यादी घटनाांचा र्तृ्ताांि कथन केला.  

त्या घटनाांचा र्तृ्तान्सि ऐकून बलराि दःुखी झाला र् लहज्जििी. 

त्याला र्ाटले, आपि पाण्र्र्ाांना हनषकारि दोष हदला. दयुोधनाने- 

आपल्याच हिषयाने त्याांना सपत्नीक इिक्या घोर हर्पत्तीि, कष्टाांि, 

यािनाांि लोटून हदले आि.े  

पाांर्र् धिााचारी आििे; िर दयुोधन अधिी, अिी सर्ािानसिान्सय 

सिज बलरािाच्यािी िनाि हनिााि झाली. िी सिजिू फार काळ 

हटकिार नािी, बलभद्राच्या िदयािील दयुोधनाचे ्थान अढळ आि.े 

पाण्र्र्ाांचे दःुख- त्याांच्याप्रहि दयुोधनाने केलेले अन्सयायिी त्याांचे 

िनपररर्िान अहधक काळापयांि करू िकि नािी, ि ेकृषि पिूापिे जािनू 

िोिा.  

“ऐकलांस, भ्रात्या? दयुोधनाने पाांर्र्- द्रौपदीर्र हकिी अन्सयाय, 

अत्याचार केलेि, अन ्ि ूत्याांची ्ििुी करि रािा! म्ििजे जर दयुोधनाने 

पाण्र्र्ाांना पनुः पनुः हर्ष चारले, त्याांना जाळून िारण्याच्या पनुः पनुः 
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प्रयत्न केला, त्याने द्रौपदीचा पनुः पनुः अर्िान केला, िरी ि ू त्याला 

म्िि, ”ि ूजे जे केलांस, िे नीहिित्तेला, धिााला धरून िोिे, दयुोधना.” 

कृषि बलरािाच्या हजव्िारी लागेल असां बोलि िोिा.  

“नािी, असां नािी, केिर्ा!” बलरािाच्या िनािील सर्ा कािी 

ढर्ळून हनघालां, ”क्षिा कर, भ्रात्या यहुधहष्ठरा! कृषि सत्य कािी िे 

बोलला. ि ूधिाहनष्ठ असनूिी िझुे भ्रािे- पत्नी सद्गिुी असनूिी र्नर्ासाि 

दःुखकष्टाने हदर्स कां ठि आििे आहि िो अधिी िमु्िा सर्ाांचांच ऐश्वया 

िसेच सम्राटपद उपभोगिो आि.े कोि म्ििेल, धिााचारिाने ऐहिक 

कल्याि िोिे र् अधिााचारिाकारिें नाि िोिो? िमु्िी सर्ा जिाांनी धिा 

र् सत्याकररिा सत्ता, सखु अन ्सांपत्तीचा त्याग केला आि.े परांि ुत्या दषु्ट 

दयुोधनाने सत्ता- सखु िसेच र्ैभर्ासाठी धिा- सत्याचा एव्िानाच त्याग 

केलेला आि.े त्यािळेुच आपिाांसारखे धिाचारी र्नर्ासाि र्िर्ि 

भटकण्यासाठी प्रर्तृ्त झाले आििे. त्या धिृराषराने परू्ाजन्सिी काय पाप 

केले, ि ेदरे्ासच ज्ञाि! म्ििनूच या जन्सिी िो जन्सिाांध र् पतु्िोिाकारिे 

अांध झाला. पाण्र्र्ाांसारख्या सदाचारी व्यक्तींना त््ि करून दयुोधनाला 

पनुजान्सिी कोििे कष्ट झेलार्े लागिील, याची त्याला कल्पना आि े

का?” 

“पनुजान्सिी? यदाकदाहचि दयुोधनाहद दषु्टाांचा सांिार करण्यासाठी 

पाण्र्र्ाांना- द्रौपदीला र्ारांर्ार जन्सि घ्यार्े लागिील िर, िो धिााचा 
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पराजय िानला जाईल. म्ििजे याचा अथा दषु्टाांना अहधक अधिा 

करण्यासाठी प्रोत्साहिि करिे िाच िोिो ना?” द्रौपदीने बलरािाला 

हर्चारले.  

“पनुजान्सिी नव्ि,े याच जन्सिी त्या कौरर्ाांना आपल्या किाांची फळे 

भोगार्ी लागिील.” भीि िषु्टी आर्ळि म्ििाला.  

“भ्रात्या भीिा! किाला बलरािाला दखुार्िोस? िो कदाहचि 

पनुजान्सिीच दयुोधनाला दांहर्ि करिार असेल. काय करिार, या जन्सिी 

िरी दयुोधन त्याचाच हिषय आि.े” नकुलाने नाक िरुर्ले.  

“असो, कुिाच्यािरी िनाि पाण्र्र्ाांहर्षयी सहदच्छा उद्भर्ली, 

िीच पाांर्र्ाांकररिा परेुिी साांत्र्ना आि ेअन्सयथा त्याांना एकट्यानेच सांघषा 

करार्ा लागि आि,े िचे प्रखर सत्य आि े ना?” सिदरे्ाने आपले 

हलखाि काया थाांबर्ले आहि बलरािाच्या खाांद्यार्र िाि ठेर्ला, 

“रोहििीनांदना! ि ेहर्श्व नश्वर आि ेअन ्ि ेकालचक्र िाश्वि. या हर्श्वािील 

प्रत्येक जीर्, ि,ू िी, िझुा भ्रािादखेील कृषििी कालचक्राि हिसळून 

जािार आििे. या कालचक्राि आिच्या पीर्ाांचा- यािनाांचा िसेच 

िझु्या दयुोधनाप्रहिच्या सहदच्छाांचािी अांि िोिार आि.े िर ि ूआत्ताच 

दयुोधनाप्रहि असलेल्या सहदच्छाांचा त्याग केलेला शे्रय्कर.” 

“अहिउत्ति, सिदरे्ा! ित्र्ज्ञानाकरू्न ि ू सरळ राजनीिीर्र 

आलास!” कृषि िनोिन म्ििाला.  
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“कधी नव्ि,े िे आज सयूा पहश्चिेकरे् उहदि झाला आि.े बलराि 

आज अत्यांि िभु आहि हििकर बोलि आि.े” सात्यकी बलरािाची 

्ििुी करि िोिा की हनांदा, ि ेकळायला िागा नव्ििा, “पाण्रु्पतु्िो! िी 

िाझ्या िनीचा हर्चार साांगिो. िी, कृषिाचे पतु्-साांब, प्रद्यमु्न, कृिर्िाा, 

िाहदाक्य आहि कृषि- बलराि आपल्या र्षृिी , अांधक, दािािा सैन्सयासि 

ित्काल िह्िनापरुार्र आक्रिि करुया. आपल्यासि अजुानपतु् 

अहभिन्सय ुयेईल, त्यालािी यदु्धाचा अनभुर् घेऊन द.े” 

“ि ूि ेकाय बरगळिोस? सात्यकी, िाझा पतु् अजनूपार्िो हकिोर 

आि,े त्याला यदु्धाि प्रहर्ष्ट िोऊ दिेे धम्या नव्ि.े” सभुद्रा अत्यांि क्षबु्ध 

झाली. िसेच सात्यकीचे ि े बोलिे चारी पाांर्र्ाांना र् द्रौपदीलािी 

खटकले.  

“आपल्यासिोर कौरर् सेना हटकूच िकि नािी. त्याांचा सांिार 

करून आपि हर्जय प्राप्त करूया! पाांर्र्ाांची- दरे्ी द्रौपदींची िा िेरा 

र्षाांचा सांकल्प काल िाल-अपेष्टा भोगि जगण्याची इच्छा असेल िर, 

त्याांनी आपली प्रहिज्ञा पिूा करार्ी. िोपयांि िह्िनापरुार्र-इांद्रप्र्थार्र 

प्रहिहर्ांध्य िसेच अहभिन्सय ू राज्यकारभार करिील. अन ् र्नर्ास 

भोगल्यार्र पाांर्र्ाांना यदु्ध करण्याचे श्रि करण्याची आर्श्यकिा पर्िार 

नािी.” सात्यकीच्या िब्दाांचा पाण्र्र्-द्रौपदीला क्रोधच आला. िा 

सात्यकी ्र्िःला अहिरथींचा ििारथी सिजिो काय! िा गहभािररिीने 
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असां सहूचि करिो की ‘ पाण्र्र्ाांनी सपत्नीक िाल-अपेष्टा सोसायच्या 

असिील, िर सोसाव्या. िात् आम्िी यदु्ध करू. ’ याहिर्ाय सात्यकी 

हर्नाअहधकार, हर्नासांििीने इांद्रप्र्थाचा- िह्िनापरूचा भार्ी राजा 

कसा घोहषि करू िकिो? याखेरीज याने आपल्या बािुबळार्र आिचे 

राज्य हजांकून घ्यार्े अन ् आम्िाांलाच द्यार्ां, िा िर आिच्या 

्र्ाहभिानार्र आघाि आि!े 

“सात्यकी, िझुी योजना उत्ति र् यि्र्ी हसद्ध िोण्यासारखी आि.े 

परांि ु ्र्ाहभिानी धिाराज यहुधहष्ठर दसुऱ्याच्या बािुबलाने हजांकलेल्या 

राज्याचा ्र्ीकार करिार नािी. याहिर्ाय अन्सय पाण्र्र्बांधचू नव्ि ेिर, 

िाहननी याज्ञसेनी द्रौपदीदखेील असे अपाहजाि र् ्र्िःच्या पराक्रिाने न 

हजांकलेले राज्य ्र्ीकारण्यायोग्य सिजिार नािी. राजिािा कुां िीिी 

अिा राज्याला- धनाला ्पिा करिार नािी.” श्रीकृषिाने सात्यकीला 

सिजार्नू साांहगिल,े  

” या पाण्रु्पतु्ाांचा र्नर्ास सांपल्यानांिर आपि कौरर्ाांिी ििायदु्ध 

करून त्याांना पराभिू करू.” 

“कृषिा! ि ूअगदी िाझ्या नव्ि,े िर सर्ा पाांर्र्ाांच्यािी िनािलेच 

बोललास. आम्िी िचे- असेच करिार आिोि. खरांच, िाझ्या िनािला 

भार् फक्त कृषिच जाििो. अन ्आिच्या हर्पत्तीचा काळ सांपला, की 

पनुः आिचा अभ्यदुय िोईल. आम्िा सर्ाांच्या सािथ्यााला नर्ां हक्षहिज 
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प्राप्त िोईल.” द्रौपदीचे प्रेरक िब्द ऐकून चारिी पाांर्र्ाांनी एकििाने 

हिच्या ििाचे सिथान केले, “ हन आपि सर्ा यदु्ध करून हर्जयी िोऊ”.  

 

⚔️⚔️🗡️🏹 

 

“भानिुिी किी आि?े” रथाचा गोपरुाप्रिािे िोहभर्ांि असलेला 

भाग धरुन सिदरे्ाचा प्रश्न.  

कृषि यार्र कािीच उत्तर दऊे िकला नािी. िो कािी क्षि गांभीर 

झाला. म्ििाला, ”िलुा ज्ञाि आि ेना!” 

“िरीिी…….” सिदरे्ाने अजनूिी कृषिाचा िागा रोखनू धरला 

िोिा.  

“िािश्री सिदरे्! भानिुिी आिािी अत्यांि दःुखी र् अ्र््थ आि.े 

हिला एकटेपिा र् अपराधीपिा र्ाटि आिे.” चारुििीने रथाचे र्ेग 

धरि म्िटले, “ििुच्याहिर्ाय हिला एकटां- एकटां र्ाटिांच. िरीिी िी 

सभुद्रा आत्या िसेच अहभिन्सयसूि आपला र्ेळ घालर्िे.” 

“केिर्ा, हिला म्ििार्ां, हिने अपराधीपिाची भार्ना बाळग ूनये. 

कारि हिच्याि नैसहगाक दोष असल्याकारिे िी िला पतु् दऊे िकली 

नािी. याि हिची कािी चकू नािी. आिखी एक, हिने ि े सत्य 
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्र्ीकारायला िर्े की, िी कधीच पतु्र्िी िोऊ िकिार नािी. याहिर्ाय 

ि ूहिला अजनू एक साांग की हिने अहभिन्सयलूाच आपला पतु् िानार्ा. 

सभुद्रािी त्याबाबि हकां ि ू बाळगिार नािी.” सिदरे्ाने कृषिाच्या 

्कां धार्र िाि ठेर्ले.  

“आयषुयभर िी सर्ाांचा दिूच बननू राहिलोय, याला सांदिे द-े 

त्याला हनरोप कळर्, असां!” कृषिाने िान िलर्ली.  

“आिा सरळ ि ू द्वारकेला प्रयाि कर, अन ् अजुान यथार्काि 

येईलच, ििूी त्याच्या िागोिाग येच.” सिदरे्ाने ् र्िःला भार्नार्ेगािनू 

सार्रि कृषिाचा पररिास केला.  

“अर्श्य.” कृषि त्याच्या रथाि चढिार, हििक्याि त्याची पार्ले 

आपसकूच थबकली हन िान िागे र्ळली, ”सखी…….” 

“केिर्ा, यार्ेळी सभुद्रलेा घेऊन आलास, पढुच्या र्ेळेस िझु्या 

एखाद्या पट्टरािीला घेऊन ये. म्ििजे आम्िी उभयांिा हस्त्रया एकिेकाांिी 

आपली सखुदःुखे आपल्या ्ििृी र्ाटून घेऊ िकू.” द्रौपदीने त्याच्या 

रथाजर्ळ येि म्िटले.  

“िर िी कुिाला घेऊन येऊ? रुहक्ििी, काहलांदी, लक्ष्ििा की 

सदुहक्षिेला?”  

“कदाहचि िला भेटण्याची िीव्र इच्छा हजला असेल, त्या 

पट्टरािीला.” 
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“जिी िझुी इच्छा, कृषि!े” कृषिाने हिला सहूचि केले, “ परांि ुहिने 

िलुा असे कािी प्रश्न हर्चारले िर? की ज्याच्यािळेु िझुे िन दखुार्ल े

जाईल…...” 

“नािी, असे कािी िोिार नािी. जर असे झाले िरी, िी हिच्यार्र 

कु्रद्ध िोिार नािी र् हिच्या प्रश्नाांची उत्तरे दईेन, कृषिा!” 

“खरांच, द्रौपदी?” 

“अगदी खरांच रे.” 

“ठीक आि.े िी आिा द्वारकेस चाललो आि.े परांि ुएक लक्षाि 

ठेर्ा, िीथायात्ेचे उद्यापन िमु्िी काम्यकर्नािच करा. अजुान िेथेच 

येण्याची सांभाव्यिा आि.े” असे म्ििनू कृषिाने चारुििीला 

म्िटले, ”चल, रथाला र्ेग द.े” 

……अन ् कृषिाचा रथ िसाच धार्ि दरूर्र हनघनू गेला. त्या 

अश्वाांच्या टापाांकारिे उर्िारी धळू अजुानाच्या परिण्याच्या र्ािेला 

अहधक प्रसिृ करि िोिी.  

कािी हदन उलटले र् लोििॠषी अजुानाचा सांदिे घेऊन आले.  

“अजुानाचे कािी हदर्साांि ्र्गाािनू पथृ्र्ीर्र आगिन िोिार आि.े 

त्याकारिे आपि सर्ाांनी लर्कराि लर्कर िीथायात्ेचे उद्यापन करून 

काम्यकर्नाि हनर्ास करार्ा. अजुान िेथेच येिार आि,े पाण्रू्पतु्िो!” 
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“कृषिाचे िब्द सत्य ठरल ेआििे, कृषिे! ऋिानिेृ!” सिदरे्ाने 

द्रौपदीला र्ळून म्िटले.  

🏹🌀🌀 

 

“अजुाना! काय करिो आिसे?’ 

“िाि! आपली िस्त्रे- अस्त्र,े र्स्त्रे- पात्े िसेच द्रौपदीने हदलेल्या 

सािग्रीचे पनुः बाांधाबाांध करायची आि े िला. िेव्िाच द्रौपदीने या 

सािग्रीची बाांधाबाांध करून हदली िोिी. आिा िर िलािी या सािग्रीची 

बाांधाबाांध करून ठेर्ार्ी लागिार!” 

“पतु्ा, ि ेकाया सेहर्कािी करिील.” 

“ नािी िाि, त्या प्रत्येक र््ििू द्रौपदीचा ्पिा आि.े” अजुान त्या 

सर्ा र््ि ूिािाळि भार्कु झाला.  

“ पतु्ा, ि ेघे.” अक्िाि इांद्राने अजुानाच्या िािाि एक रत्नजहर्ि 

्र्हिाि पेटी सोपर्ली.  

“ि ेकाय, िाि? या पेटीि काय आि?े” 

“्र्यांच उघरू्न पािा, पतु् अजुाना!” 

अजुानाने िी पेटी उघरू्न पाहिली अन ्िो चहकि झाला. कारि त्या 

पेटीि अत्यांि सुांदर अलांकार, रत्ने र् िदृ ूनक्षीदार र्से्त्र िोिी.  
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“ि े सर्ा किासाठी, िाि? आपि िर िला रत्नाांनी नखहिखाांि 

अलांकृि केलेले आि?े” 

“अजुाना! िी र्से्त्र, अलांकार, िी रत्ने िझु्याकररिा नव्ििे.” 

“िाि?” अजुानाला िांका आली की ि े र्स्त्रालांकार त्याच्या 

भायाांकररिा िर नव्ििे? 

“अजुाना! ि े र्स्त्रे, आभषूिे िाझी हप्रय र् ज्येष्ठ पतु्र्ध-ू 

द्रौपदीकररिा आि.े िा िी द्रौपदीकररिा परांपरेनसुार हदलेला उपिार 

आि.े” 

“परांि,ु िाि! ि ेकिाकररिा?” 

“पतु्ा, िा उपिार र्धकूररिा असिो, परांपरेनसुार. त्याकारिे ि ू

कृपया प्रश्न करु नकोस आहि िा उपिार अ्र्ीकार करू नकोस.” असे 

म्ििनू इांद्राने िािलीला आज्ञा हदली, “िािली, िी पेटी अजुानाच्या रथाि 

ठेर्.” 

“नको, िाि! द्रौपदीला उपिार्र्रुपािील रत्ने, अलांकार हदलेले 

आर्र्िार नािी. िी िाहननी आि े िसेच िी िा उपिार ्र्ीकारिार 

नािी.”अजुानाने इांद्राला म्िटल.े  

“िर ि ूहिला साांग की, ' िी िाझ्या हपत्याची- इांद्राची इच्छा आि,े 

आज्ञा आि.े ’ ि ेसाांगनूिी हिने ह्या उपिाराचा ्र्ीकार केला नािी िर, 
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ि ूहिला म्ििार्ेस, ‘िी िाझी हर्नांिी आि.े ’” इांद्राने अजुानाला अजनू 

एक ्र्िापषुपाांनी सिुोहभि असलेली पेटी हदली.  

“याि काय आि?े िाि……” अजुानाने पेटी उघर्ण्याचा प्रयत्न 

केला.  

“चकूुनिी पेटी उघरू् नकोस, पाथाा! िा उपिार सिदरे्ाकररिाच 

आि.े िा अत्यांि हर्हिष्ट असा उपिार आि.े अहश्वनीकुिाराांनी िला 

कािी काळापरू्ी िी हर्हिष्ट, हदव्य र् अहद्विीय र््ि ूहदली िोिी. परांि ु

िी र््ि ूिी सिदरे्ाकररिा राखनू ठेर्ली ठेर्ली िोिी. िी र््ि ूत्याला 

द.े” इांद्राच्या िब्दाांकारिे अजुानाला कािीिी ईषयाा झाली, “अन ्

िाझ्याकररिा? कुठलाच उपिार नािी?” 

“अजुाना, िी िलुा िाझा रथ आहि िला हप्रय असलेली 

कल्पपषुपाांची सगुांहधि िाला प्रदान करि आि.े” असां म्ििनू इांद्रदरे्ाने 

अजुानाच्या कां ठाि कल्पपषुपाांची िाला धारि केली.  

“अन ्ििुचा रथ कुठे आि?े िाि.” 

“इांद्रपतु्ा अजुाना! िा पािा, िझुा अथााि ् िझु्या हपत्याचा रथ िी 

सज्ज केला आि.े” िािलीने अजुानाला ‘इांद्रपतु्ा’ याच नार्ाने सांबोहधि 

केले.  

अजुानाने त्या रथाचे सवु्यर्ह्थि हनरीक्षि केले. िो रथ अत्यांि सुांदर 

िोिा. त्या रथाचा िांचक िदृ ूअसनू नक्षीदार िोिा. रथाच्या कलिाला 
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दोन घांटा िोत्या. याहिर्ाय रथार्र सुांदर हचत्े कोरलेली, अन ्जोर्लेल्या 

रत्नाच्या-पषुपाांच्या िालािी रथाला सिुोहभि करि िोत्या. रथाच्या 

्िांभाांना हर्हर्ध िृांखलािी लटकलेल्या िोत्या.  

आहि रथाला ्र्िा-िोत्याांनी सजलेले र् पषु्ट श्यािर्िी अश्व 

जोर्लेले िोिे.  

अजुानाला िो रथ आर्र्ला, िात् त्याला श्यािर्िी अश्वाांची 

जोर्िी आर्र्ली नव्ििी. ्र्ाभाहर्क बाब िोिी िी. अजुानाचे एक नार् 

'श्वेिर्ािन' असे िोिे. कारि त्याच्या रथाला त्याचे हप्रय असलेले श्वेिच 

अश्व सदरै् जोर्लेले असि.  

“िाि, ि ेअश्व नको. िला श्वेि अश्व हप्रय आििे.” 

“पतु्ा, ि ेअश्व िझु्याप्रिािेच श्यािर्िी आििे म्ििनू िी िे अश्व 

रथाला जोर्ले आििे.” इांद्राने अजुानाला ्पष्टीकरि हदल.े  

“ठीक आि.े िी िा रथ ्र्ीकार करि आि.े” असे म्ििनू अजुान 

रथार्र चढला. त्याने िािलीला आदिे हदला, “िािली, रथाला आर्ेग 

द.े” 

“अजुाना! दरे्पतु्ा! िी हनहश्चिच रथाला र्ेग दईेन. हकां ि ुित्परू्ी ि ू

इांद्ररथाची आश्चयाकारक हर्िेषिा जािनू घे, इांद्ररथाला र्ेग हदल्यानांिर 

िेघ, अिनी, सांर्िाक, हर्द्यिु ि े चारिी श्यािअश्व िसेच रथाची 

र्ायरु्ेगर्ान चके्र इिक्या गिीने दौर्िाि की, या रथाि आसन्थ 
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असिाऱ्या व्यक्तीला उभे राििे अथर्ा रथिांचकार्र बसिे सदु्धा 

अिक्यप्राय िोिे, फक्त दरे्ेंद्राला र् िला र्गळिा.” िािलीने अश्वाचे 

दोर घट्टपिे धरले.  

“ि ूफक्त रथाला र्ेग द.े” अजुान आत्िहर्श्वासाने म्ििाला.  

“दऊे?” िरीिी िािलीने अजनू एकदा खात्ी करून घेिली, 

“रथाला र्ेग दऊे, इांद्रपतु्ा?” 

“िािली, रथाला र्ेग द े असां म्िटलां ना…..” अजुान कु्रद्ध 

झाला, ”िर रथाला र्ेग द.े” 

िािलीने अश्वाांचे र्ेग खेचल ेआहि रथ प्रचांर् र्ेगाने धार् ूलागला.  

पररिािी अजुानाला धक्के बसि िोिे, िात् एकाच हठकािी पाय 

रोर्नू िो ह्थरपिे उभा िोिा. िािलीला याच बाबीचां आश्चया र्ाटलां. 

त्याने न रािर्नू हर्चारलां, “पाथाा! ि ूह्थर उभा आिसे?  

अिो आश्चया!” 

“ि े ्थैया, धैया िला कृषिेकारिे प्राप्त झाले आि.े हिने जर 

व्रिर्ैकल्ये, गिृ्थी र् सांकटिय पररह्थिीििी ह्थर राि न िसेच धैया 

राखनू अगदी िाझ्या यिाची कािना केली नसिी, िर िपश्चयेि असो र्ा 

इांद्ररथाि, िी ह्थर राि  िकलो नसिो.” अजुान भार्नाहर्र्ि झाला.  
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“िझु्या अनेक भायाा असल्याचे िी श्रिु आि.े िरीिी राजकुिारी 

कृषिा म्ििजे द्रौपदी िझुी हर्िेष हप्रयििा आि े अन ् िझु्या अन्सय 

हप्रयाांहर्षयी िी ज्ञाि करू िकिो का?” िािलीने सौजन्सयाने म्िटले.  

“सर्ाप्रथि ि ू साांग, की िलुा हकिी पत्नी आििे? आहि िलुा 

त्यािील कोििी अधाांहगनी अहधक हप्रय आि?े” अजुानाने हर्चारले.  

“िाझ्या दोन भायाा आििे. प्रथि पत्नी- गरुर्पतु्ी गिुकेिी हन 

दसुरी पत्नी- गिुकेिीचीच सिचरी हित्साधना. हित्साधना िाझी 

हप्रयििा पत्नी आि.े” िािलीने सर्ा कािी साांहगिले.  

“िला ज्ञाि आि,े िझु्या र् गिुकेिीच्या हर्र्ािाकारिे इांद्र- गरुर् 

यदु्ध झाले िोिे, िािली!” 

“पाथाा, ि ूिझुां साांग.” िािली सांकोचि म्ििाला.  

“िला चार भायाा आििे. पाांचाली, उलपुी, हचत्ाांगदा अन ्सभुद्रा. 

कृषिा र् सभुद्रा या दोन्सिी िाझ्या अत्यांि हप्रय प्रािेश्वरी आििे.” अजुानाने 

िांदह्िि केले.  

“एक प्रश्न; इिक्या सिजपिे हनर्ािकर्च राक्षसाांचा, साक्षाि 

इांद्राचा पराभर् केलास िर, ि ू द्यिूसभेि कौरर्ाांचा सांिार का केलास 

नािीस?” िािलीचा प्रश्न एखाद्या िीराप्रिािे जि ूअजुानाच्या हृदयाि 

रुिला.  
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“िािली, कािी प्रश्नाांची उत्तरे पररह्थिीच दिेे. अथर्ा ि ूअसांच 

सिज, सर्ाच प्रश्नाांची उत्तरे िनषुयाकरे् नसिाि.” अजुान दखुार्ल्या 

्र्राि म्ििाला.  

“म्ििजे या प्रश्नाचे उत्तर िझु्याकरे् नािी, असां िी सिज,ू 

धनांजया?” 

“ि ूिसां सिज ूिकिोस, िािली!” अजुानाने दःुखाने म्िटले, “िात् 

िाझ्या हप्रयजनाांकरे् परिण्याच्या र्ेळी कृपया असे प्रश्न करू नकोस, 

त्याकारिे िाझी िनह्थिी हखन्सन िोईल, िाझ्या हप्रयजनाांना त्याचा त्ास 

िोऊ िकिो. द्रौपदीला अहधक पीर्ा िोईल. हिला या र्नर्ासाकारिे 

कािी किी दःुख झालेले नािी. हनषकारि िाझ्यािळेु िी हर्षण्ि नको 

व्िायला.”अजुानाच्या ्र्राि पश्चािाप िोिा.  

“जिी िझुी इच्छा, अजुाना!” िािलीने रथाचा र्ेग अहधक 

र्ाढर्ला, “िी आिा कािीच बोलिार नािी. िरीिी एक प्रश्न;” 

“िािली, अरे िािली! ि ूएकदा म्िििोस की ि ूकािीच बोलिार 

नािीस आहि आिा अजनू एक प्रश्न हर्चारिोस?” 

“िा प्रश्न अत्यांि साधारि आि;े दु्रपदराजकन्सया िमु्िाां 

पाण्र्र्ाांसिर्ेि र्नाांि राििे आि ेना?” 

“ि ेि ूहर्चारिोस की खात्ी करून घेिोस, िािली?” 
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“ज्ञाि आि,े िरीिी िी हर्चारले. कारि इिर उपपत्नी असनूिी 

िमु्िा पाण्र्र्ाांना जी सर्ााहधक हप्रय असल्याचे िी ऐकले आि,े त्या 

पाांचालकुिारी द्रौपदीचे रूप, गिु- आचरि प्रत्यक्षाि पािण्याची इच्छा 

आि,े इांद्रिनया अजुाना!” 

“ि ू हिला पाि च िकि नािीस. कारि हिचे सौंदया, िेज िझु्या 

नेत्ाांिच िार्चू िकि नािी, असे हर्धात्याने हिला घर्हर्ले आि ेआहि 

गिु-आचरिाबद्दल म्िििील िर, परिेश्वराने सर्ा सद्गिुी र् पहिव्रिा 

हस्त्रयाांचे गिु र्ेचनू र्ेचनू द्रौपदीि ओिले आििे.” 

“िला ज्ञाि आि,े दरे्ी द्रौपदी ्र्गालक्ष्िीचा अर्िार आिे. म्ििनू 

हिचे दिान िलािी व्िार्े, याकररिा िी औत्सकु्याने इच्छा व्यक्त केली.” 

िािलीचा िांत्िगु्ध ्र्र अचानक सश्रद्ध झाला.  

“काय साांगिोस? द्रौपदी ्र्गालक्ष्िीचा अर्िार आि?े म्ििजे 

साक्षाि दरे्ी ‘श्री’?” अजुान चहकि झाला, ” िला िर ि ेज्ञािच नव्ििां.” 

“िलुा ज्ञािच नािी? याहिर्ाय ि ू राजकुिारी द्रौपदीला 

पररजािकाांची िाला दिेार आिसे, िर िी िलुा एक साांगिो. ज्याक्षिी 

राजकन्सयेने र्ायपुतु् भीिाला हदव्य किलपषुपाांची इच्छा व्यक्त केली 

िोिी, त्याक्षिी आपल्या ज्येष्ठ भ्रात्याच्या- िनिुानाच्या आहलांगनािळेु 

अहधक िहक्तिाली झालेल्या भीिाने कुबेरसैन्सयाचा सांिार केला…... 

अजुाना!” 
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“काय? हर्र्ेकी भीि असां करु िकि नािी! िािली….” 

“िात् त्याकारिेच लोकपाल कुबेर अग्िींच्या िापािनू िकु्त 

झाला, अजुाना! म्ििनूच लोकपालाने दरे्ी द्रौपदीला श्रीरुपाि पाि न 

किलाांनी सत्कृि केले.” िािलीच्या पररपिूा सांज्ञानाने अजुानाला 

अहधकच हर्ह्िि केले.  

“ि ेिलुा कसे ज्ञाि, िािली?” 

“अहश्वनीकुिाराांकरे् लोकपाल आपल्या जखिी सैहनकाांना घेऊन 

आला िोिा, ि े िला अहश्वनीकुिाराांच्या सारथ्याांकरू्न कळालां.” 

िािलीच्या िोंरू्न किळाांचा र्तृ्ताांि ऐकून अजुानाच्या िनाि भीिाहर्षयी 

ित्सर उद्भर्ला र् द्रौपदीहर्षयी क्रोधिी.  

आपि हिचा हप्रय िदयेश्वर असनूिी हिने भीिाकरे्च का इच्छा 

व्यक्त केली? जर कािी िास प्रिीक्षा केली असिी, िर हिला ् र्गीय पषुपे 

प्राप्त झाली असिी, त्या किलाांची इच्छा हिला झालीच नसिी.  

“िात् या ित्सरापेक्षा पाांर्र्ाांच्या सािथ्याािील झालेल्या र्धृ्दीचा 

आनांद िित्त्र्ाचा नािी का? पाथाा, द्रौपदीला ििी इच्छा झाली नसिी, 

िर भीिाची िक्ती र्हृध्दांगि झालीच नसिी.” 

“कोि िाझ्यािी बोलि आि?े” या हर्चाराने अजुानाने र्ळून 

पाहिल.े  

िर एका िेज्र्ी िेघार्र पिुर्लेला कृषि त्याच्यािी बोलि िोिा.  
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“द्रौपदी सदरै् भीिाकरे्च आपली इच्छा व्यक्त करिे, िाझी 

उपेक्षाच करिे.” अजुानाचा ्र्र पररर्ादात्िक िोिा.  

“ि ूबालक आिसे का, असा िका िीन पररर्ाद करायला? पाथाा?” 

अजुानाला त्याच्या ्कां धािागनू ्र्र आला. त्याने िागे पाहिल,े कृषि 

त्याच्या ्कां धार्र िाि रेळून रथिांचकाच्या र्रच्या भागार्र बसला 

िोिा.  

“िला िझुा भास िोिो की ि ूखरोखरच येथे आिसे, कृषिा?” 

“ िे िित्त्र्पिूा नािी, अजुाना! द्रौपदीने जर किळाची इच्छा व्यक्त 

केली नसिी, िर िनिुांिाने भीिाला असे र्चन हदले नसिे की, िी िझु्या 

अनजुाच्या- अजुानाच्या रथाच्या हिखरार्र आरूढ िोऊन त्याचे 

सदोहदि रक्षि करेन.” 

ि े ऐकून अजुान अत्याहधक प्रसन्सन झाला र् त्याच्या िनािील 

द्रौपदीहर्षयीचा रोष किी झाला. िात् त्याची िांका ििीच अनतु्तरीि 

िोिी.  

“ि ूयेथे कसा, केिर्ा?” 

“िी द्वारकेिील कृषि नव्ि.े िी िझु्या िनोिह्िषकाि र्सिारा िझुा 

सखा. िझुा अत्यांि जर्ळचा हित्-िाधर् आि.े” त्या कृषिाने अदृश्य 

िोि म्िटले.  
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“ि ूजर िाझ्या िनोिह्िषकाि र्सि असिील िर, िाझ्या सांज्ञानाि 

नसलेला िनिुांिाच्या र्चनाचा र्तृ्ताांि ि ूकसा साांहगिलास?” 

“िाच प्रश्न सिदरे्ाला हर्चार, पाथाा! हकां ि ुसध्यािरी प्रर्ासाकरे् 

िसेच गांिव्याकरे् लक्ष द.े” 

“इांद्रपतु्ा! कुां िीनांदना! ि े पिा, आपल्या र्सुांधरेच्या पहर्त् र् 

हनसगारम्य भिूीर्र उिरिो आिोि.” िािलीच्या िब्दाकारिे अजुानाचा 

िनोसांर्ाद खांहर्ि झाला.  

“िािली, जरा रथ थाांबर्, कािी क्षिाांकररिा.” अजुानाच्या 

आजे्ञनसुार िािलीने रथ थाांबर्ला.  

“क्षािे िाि ् दरे्ी धररत्ी सिदु्रर्सने पर्ाि्िनिांर्ले!” अिी 

प्रभािप्राथाना करुन अजुानाने आपली पादत्ािे उिरर्ली हन अनर्ािी 

पार्लाांनी िो िदृ ुदभाार्र उिरला.  

 त्याला प्रसन्सनिेची अनभुिूी झाली, पनुः धरिीर्र उिरल्यानांिर. 

त्याच्या पार्लाांना हकत्येक हदर्साांनी, िासाांनी अिा लसुलिुीि 

गर्िाांचा ्पिा झाला िोिा.  

अजुानाने आपले उत्तरीय ्कां धार्रून काढले अन ् पथृ्र्ीर्रील 

सगुांहधि र्ायचू्या झळुुकींना ्र्िःच्या अांगार्र आदळू हदले.  

हकत्येक र्षाांनी पथृ्र्ीर्रील पर्न त्याच्या अांगार्र आदळि िोिा. 

िे आदळिांिी त्याला सखुार्ि िोिां.  
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अक्िाि त्याला नीलकिलाांचा सगुांध आला. त्याने पाहिले की, 

सिोरच्या सरोर्राि साांध्यकालीन आकािाप्रिािे हनळी र् केिरी 

हदसिारी किळे फुललेली िोिी.  

अजुानाने नीलकिले िािाि धरून िनसोक्त िुांगली. “हप्रयििे! 

कृषिे! ि ूलक्ष्िीचा अर्िार आिसे. अन ्लक्ष्िी िर किळाांिध्येिी र्ास 

करि असिेच. त्याप्रिािेच नीलकिळेिी िझु्या अह्ित्र्ाचाच एक भाग 

आि.े इन्सदीर्रे िझु्या रोिारोिाांि फुललेली असिाि, आपल्या गांधरुपाि! 

परांि ु िाझां दभुााग्य पािा, अिी नीलकिले फक्त पथृ्र्ीर्र उिललेली 

असिाि, ्र्गाार्र नव्ि!े नािीिर, ि ू नीलकिलाांच्या रुपाने सदरै् 

िाझ्यासिीप राहिली असिीस.” 

अजुानाने िी पषुपे पनु्सिा सरोर्राि ठेर्ली आहि हनकटच्या र्कृ्षार्रुन 

सरु्िाचांपाची पषुपे िोरू्न घेिली.  

“िी पषुपे किाकररिा, पाथाा?” िािलीचा प्रश्न.  

“द्रौपदीकररिा.” असां म्ििनू अजुानाने त्या पषुपाांना पररजािकाांि 

गुांफले, हन िािलीला म्िटले, ”रथ अहधक र्ेगाने चालर्. अन्सय चार 

पाांर्र् पाांचालीसि िाझी प्रिीक्षा करि असिील.” 

“अर्श्य, अजुाना!” िािलीने अश्वाचे र्ेग खेचले आहि रथाची 

गिी र्ाढर्ली.  
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अजुानाने िािाि सरु्िाचांपा- पररजािकाांची िाला घेिलेली िोिी. 

हिचा सगुांध थेट काम्यकर्नािील पाण्र्र्- द्रौपदीच्या आश्रिापयांि 

दरर्ळि िोिा.  

 

🌹🥀🌸🏵️  
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तृतीय बिंध 

 

“इिका साजिृांगार का करिेस?” सरोर्राच्या जलाि पाि न 

पषुपालांकाराांनी भहूषि िोिाऱ्या पाांचालीला सिदरे्ाने हर्चारले.  

“आया, आपल्याला ज्ञाि आि े ना!” द्रौपदीने आपल्या कानाांि 

किाफुले अर्कर्ि म्िटले.  

“िरीिी जािनू घेिे िा िाझा अहधकार आि.े” सिदरे्ाने हिच्या 

िखुार्र आलेली केिाांची आलेली बट बाजलूा सारली.  

“आयापतु् सिदरे्, धनधुार पाथाांचे आगिन िोिार आि.े” द्रौपदीने 

्र्िःच्या बाि र्र पषुपाांचा केयरू बाांधला.  

“िी र्ािाा िलुा इांद्रसेनाने हदली का? की िलुा ्र्िःलाच आभास 

झाला?” असे सिदरे्ाने हर्चारिाच द्रौपदीचे श्यािल गाल आरक्त 

झाले, ”आभास झाला.” 

“म्ििनू िर ि ू ्र्िःच्या िृांगारासि आश्रिाचािी िृांगार केला 

आिसे.” सिदरे्ाने सांपिूा आश्रिाचे हनरीक्षि केले. आश्रिाचे द्वार- 

गर्ाक्ष पषुपाांच्या िालाांनी सिुोहभि िोिे. आश्रिाची पिाकुटी सुांदर 

हचत्ाांनी ससुज्ज िोिी. अांगिाि सदरै्प्रिािे सर्ासांिाजान केलेले िोिेच, 

सगुांहधि पषुपाांच्या पाकळयाांनी भिूीर्र रांगार्ली रेखाटली िोिी.  
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याहिर्ाय द्वाराच्या दोन्सिी बाजलूा कृषिागरुसारख्या पहर्त् धपूचा 

सगुांध पसर्रिारी- िनाला आल्िाद दिेारी दोन िाम्र पद्माकर धपुपात्े 

ठेर्लेली िोिी.  

“िलुा हजिकां  िक्य आि,े हििकी भव्यहदव्य, राजस सज्जिा ि ू

अजुानाच्या ्र्ागिाथा केली आिसे.” सिदरे्ाने न रािर्नू पाांचालीची 

प्रिांसा केली.  

“म्ििजे आम्िाां जळुयाांनािी िपश्चयाा करायला दरू- दरू जार्े 

लागिार.”नकुलाने काषे्ठ आिली िोिी. आश्रिाची ससुज्जिा पाि न 

त्याने िी काष्ठे खाली टाकून हदली.  

“आया, िी सिजले नािी.” पाांचालीने काषे्ठ उचलनू घेिली.  

“नीलाांहगनी, आम्िी दरूर्र प्रयाि करून िपश्चयाा केली िर ि ू

अिीच, हकां बिुना यापेक्षािी अहिउत्कृष्ट रीिीने आिच्या ्र्ागिाची 

ससुज्जिा करिील, िो ना?” नकुलाने आपले खर््ग बाजलूा ठेर्ले.  

त्याचे िब्द ऐकून द्रौपदीला दःुख र्ाटले. िी िनोिन उद्वेहलि 

झाली, ” आयापतु्, िा काय प्रश्न झाला? आपि पाची पाांर्र् िाझे 

पांचप्राि आिाांि, जिी िी आपिा सर्ाांची बहिश्चर अांिरात्िा आि.े 

िाझ्यापासनू िाझा एकिी प्रािेश्वर दरू गेला िरी, िला हििकीच 

हर्रिपीर्ा िोिे, ि ेआपि जािि असनूिी असे का म्िििािाि?” 
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हकां ि ु हिच्या हर्र्ेकाने हिच्या भार्कुिेर्र हर्जय हिळर्ला. 

सांकल्पकाल- र्नर्ास पिूा झाल्यानांिर कौरर्-पाांर्र्ाि एक ििायदु्ध 

िोिार आि.े त्या कारिाने यदाकदाहचि भीिसेन िसेच िाद्रीपतु्ाांना िसे्त्र 

र् िक्ती- सािथ्यााचे अजान करण्यासाठी आपल्यापासनू दरू जार्े लागले 

िरी, आपल्याला परू्ीप्रिािेच िन घट्ट करुन हर्रिपीर्ा सािार्ी 

लागिार. िेव्िा असां भार्नाहर्र्ि िोऊन उहचि नव्ि.े  

“जर आपिास ििषी ांची आज्ञा असेल िर, आपििी िपश्चयाा करू 

िकिा. िाझ्या िभुकािना आपल्यासिर्ेि सदरै् असिील.” द्रौपदीने 

ह्थर ्र्राि म्िटले.  

“याचाच अथा, िलुा भार्ी हर्रिाचे िसेच आपली पिी 

आपल्यापासनू दरू जािील या दःुखाचे कािीच र्ाटि नािी?” नकुल रुष्ट 

झाला.  

“आया, असां नािी की िला भार्ी हर्रिाचे अथर्ा ‘त्या’ पीरे्चे 

कािीच र्ाटि नािी. हकां ि ु यदाकदाहचि भार्ी ििायधु्दाकररिा 

आपल्यालािी िस्त्राजान, िक्ती अथर्ा हर्द्येच्या प्राप्तीकररिा 

िाझ्यापासनू दरू जािार असाल िर, िी पाांरू् पररर्ाराच्या कल्यािाथा 

आपिास रोखिार नािी, िी आपला हर्रि सिन करीन िाच िाझा 

आिय िोिा.”द्रौपदीने ्पष्टीकरि हदले.  
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“ठीक आि.े आम्िी िपश्चयाा करिारच नािी, जेिेकरून िलुा 

पिीहर्रि सिन करार्ा लागिार नािी.” नकुलाने असा अहभनय केला, 

जि ू त्याला हर्रिाििी फरक पर्िार नािी. िात् द्रौपदीहिर्ाय 

नकुलाचांच काय, अन्सय पाांर्र्ाचांिी पान िलिार नािी, इिके पाांर्र् 

द्रौपदीच्या साहन्सनध्याचे अभ्य्ि झाले िोिे, ि ेद्रौपदी चाांगलीच जािनू 

िोिी.  

“धन्सयर्ाद, आया.” िी िसि म्ििाली.  

“काय झालां? आज हििका र्ािाालाप का करिािाि? हकिी काये 

पर्लीि, ि े ज्ञाि आि ेना! दु्रपदकन्सये, आहि नकुल-सिदरे्िो! चला, 

आपापली काये करा.” अक्िाि िेथे आलेल्या धिाराजाने म्िटले.  

“िोय, पांचारिीची, नदीच्या पहर्त् जलाची व्यर््था करायला िर्ी, 

हित्सेना! नदीचे पहर्त् जल आि.” द्रौपदीने हित्सेनाला आज्ञा हदली.  

“कुिाच्या ्र्ागिाची सज्जिा चाल ू आि,े पाांचाली?” 

धिाराजािागे भीिसेनदखेील आश्रिाि आला.  

“कुिाच्या म्ििजे िाझ्या!” अजुानाचा ्र्र सर्ाांच्या कानी पर्ला.  

“आयापतु् अजुान!” अजुानाला पाि न द्रौपदीच्या प्रसन्सननिेला 

पारार्र राहिला नािी. िरीिी हिला हिच्या नेत्ाांर्र हर्श्वासच िोि नव्ििा. 

हिची दृष्टी अजुानार्र ह्थरार्ली िोिी. ज्याप्रिािे सयूााच्या प्रकािािळेु 
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हिरा झळाळिो, त्याप्रिािे अजुान िपश्चयााकारिे र् ्र्गााि हनर्ास 

केल्याकारिे अहधक रूपर्ान, िेजर्ान हदसि िोिा.  

अन ्िधु्द सरु्िा अग्नीच्या िलाकाांि िार्नू सलुाखनू हनघालेल्या 

'कुां दन'च्या रूपाि प्रदीप्त र् िेज्र्ी हदसिे, ििीच व्रिर्ैकल्ये र् 

िीथायात्ेकारिे कृि झालेली पाांचाली ओज्र्ी हदसि िोिी. हिच्या 

िखुार्रील झळाळत्या काांिीर्रुन अजुानाची दृष्टी िलि नव्ििी.  

िात् िीलनाच्या आनांदाकारिे नेत्ाांि आलेल्या अश्रूांिळेु द्रौपदीच्या 

दृष्टीिील अजुानाची प्रहििा अ्पष्ट झाली.  

“काय झालां, कृषिे? ्र्ागि नािी करिार आिसे िाझां?” अजुानाने 

हिच्या सिीप येि हिच्या गालाांर्र िाि ठेर्ले.  

“अजुाना…….” यहुधहष्ठराला िे दृश्य पािर्लां नािी. भीिसेनाने 

िात् क्षिाधााि कृिी केली. त्याने धार्ि जाऊन पाथााला आहलांगन हदले.  

“भ्रात्या! अजुाना! िलुा भेटून अत्यांि आनांद झाला. त्याचां काय 

आि,े की िझुां अक्िाि आगिन झालां आि,े त्यािळेु आम्िी िझुे 

्र्ागि करू िकलो नािी.” 

“िर भीिा, िी ससुज्जिा किासाठी?” भीिाच्या आहलांगनािनू 

िकु्त िोि अजुानाने सिुोहभि आश्रिाकरे् अांगलुीहनदिे केला.  

“अजुाना! िी ससुज्जिा द्रौपदीनेच केलेली आि.े िझु्या 

आगिनाच्या आभास झाला िोिा हिला.” सिदरे्ाने म्िटले.  
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“िभुे, िलुा आभास झाला. ि ू िाझ्यासाठी इिकी ससुज्जिा 

केलीस, िरी ि ूिाझे ्र्ागि करि नािीस? असे का?” अजुानाने हिचे 

िाि धरि म्िटले.  

िािलीिी आश्चयााने द्रौपदीची ्िब्धिा पािि िोिा. त्याचे नेत् 

हर््फारले िोिे, द्रौपदीचे रूप, िेज पाि न. िात् त्याला कृषिेची ्िब्धिा 

हर््ियकारक र्ाटली.  

“आया, िला हर्श्वासच नािी बसि, की आपि परिलाि, हन 

आपि िाझ्या नेत्ाांसिोर आिाि.” 

या िब्दाांिळेु अजुान चहकि झाला.  

“अगां, पाांचाली! नेत् ्र्च्छ करून घे अन ््र्च्छ नेत्ाांनी पािा, िी 

खरांच परिलो आि.े” 

हिने आपले नेत् पसुले हन अजुानाकरे् पाहिले.  

“अजनूिी िला ि ेसर्ा सत्य र्ाटिांच नािी, आया!” 

“अगां, पाांचाली! परांि ुका?” 

“कारि आपल्या आभासाने हकत्येकदा िला फसर्लां आि,े गेल्या 

पाच र्षााि!” द्रौपदी पटुपटुली.  

“म्ििजे ि ूगेली पाच र्षे िाझी प्रिीक्षा करि िोिीस!” अजुानाचा 

कां ठ दाटून आला, प्रेिियी गहिर्राने.  
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ित्क्षिीच द्रौपदीला त्या किलपषुपाांच्या िालेचे ्िरि घर्ले, जी 

पषुपिाला हिने खास अजुानाकररिा राखनू ठेर्ली िोिी.  

िी लगबगीने आश्रिाि गेली. हिच्या त्या लगबगीकारिे पाण्रु्पतु् 

अन ्िािली चहकि झाले. िी कृषिा ्र्ागि करिार िोिी ना, िर िी 

आश्रिाि का गेली? 

कािी क्षिाांि िी बािरे आली िेव्िा हिच्या िािाांि सिस्त्रदलाांच्या 

िसेच सरु्िााच्या किळाांनी गुांफलेली िाला िोिी.  

“िी किलपषुपे भीिसेनाने िलुा हदली िोिी का?” अजुानाने र्ेध 

घेिला.  

“आया, आपिाांस ि ेकसे ज्ञाि?” पाांचाली हर्ह्िि झाली.  

“िला िो सांपिूा र्तृ्ताांि इांद्रसारथी िािलीने साांहगिला, कृषिे!” 

“परांि ुअजुाना! िी पषुपे पाांचालीने ् र्िःच्या केिाांि िाळण्याकररिा 

गुांफली नव्ििी, िर आपल्या सर्ाांना अपाि करण्यासाठी गुांफली िोिी.” 

भीिाने म्िटले.  

“िी पषुपे अथाािच- िझु्याकररिा राखनू ठेर्लेली किळाांची िी 

िाला िषुक पार्ली नािी. कारि हिचे पहिप्रेि, पहिहनष्ठा िसेच 

पाहिव्रत्याच्या सत्त्र्ानां या िालेला कधीच कोिेज ूहदलां नािी.” सिदरे्ाने 

द्रौपदीकरे् प्रभाहर्ि दृष्टीने पािि म्िटले.  
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या सांपिूा र्ािाालापाि द्रौपदीने कधीच अजुानाच्या कां ठाि 

किलपषुपाांची िाला पररधारि केली िोिी. भीिाच्या- सिदरे्ाच्या 

िोंरू्न सत्य ऐकल्यानांिर अजुानाच्या नेत्ाांिील द्रौपदीहर्षयीचे प्रेि 

अहधक र्हृद्धांगि झाले र् आदरिी.  

हििक्याि द्रौपदीने त्याच्या भालप्रदिेार्र हिलक रेखनू त्याला 

पांचारिीने ओर्ाळले आहि त्याच्या चरिाांर्र जल ओिले.  

“आयापतु्, आपले ्र्ागि असो.” द्रौपदीने पषुपाांच्या पायघर्ीकरे् 

हनदिे केला.  

अजुान अनर्ािी पार्लाांनी पषुपाांच्या पायघर्ीर्रुन यहुधहष्ठराकरे् 

चालि गेला अन ्अजुानाने त्याचे चरि हिर्ले.  

“आयषुयिान भर्! कीिीर्ांि भर्! हर्जयी भर्!” यहुधहष्ठराने त्याला 

अनांि आिीर्ाद हदले. त्याला आनांद झाला िोिा. अजुान कृिास्त्र िोऊन 

परिला िोिा म्ििनू. आिा धिााला किााचे भय र्ाटिार नव्ििे.  

“भीिा, िलुा द्रौपदीने परेुसे भोजन हदलेले हदसि नािी? कािीसा 

कृि झालास र्ाटिां.” भीिाला प्रिाि करून अजुान त्याचा दांर् दाबि 

म्ििाला.  

“उहचिच म्ििालास, अजुाना! आिा द्रौपदी िझु्या र्ाट्याचेिी िला 

भोजन दिेार.” भीिाने िसि िसि अजुानाला जर्ळ घेिले, “बरां, 
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पाांचाली िझु्या र्ाट्याचे भोजन िला दणे्यापरू्ी ि ू िला ्र्गाािील 

हर्हिष्ट उपिार द.े” 

ि े ऐकून अजुान हर्चाराांि पर्ला. िािाांनी फक्त सिदरे्ाकररिाच 

उपिार हदला आि,े िर आिा भीिाला कसा उपिार द्यार्ा? 

अजुानाने रथािील सािगु्री काढून पािण्यास आरांभ केला. िेव्िा 

त्याच्या िािाि त्याची गदा लागली. परांि ुिी गदा नको. भीिसेनाकरे् 

यापेक्षािी सुांदर, हदव्य र् िायार्ी असलेली अन ्ियासरुाने हदलेली गदा 

आि.े  

हििक्याि त्याच्या िािाला त्याची हिदोरी लागली. इांद्राने िी 

हिदोरी हदली िोिी. त्याि अिरफले िोिी. त्या फळाांिध्ये िीिल 

सोिाचा ्र्ाद असल्याकारिे िनाला परििपृ्तीचा आनांद हिळायचा.  

अजुानाने प्रर्ासाि त्यािील फक्त दोन- चारच फळे खाल्ली िोिी.  

 अजुानाने िी हिदोरी घेिली आहि भीिाच्या िािाि सोपर्ली.  

 “याि काय आि,े पाथाा?” 

“याि अिरफले आििे, िी फळे ग्रिि केल्यानांिर परििपृ्तीचा िषा 

प्राप्त िोिो.” अजुानाने म्िटल.े  

“अन ् आपल्या ज्येष्ठ भ्रात्याकररिा- धिाराजाकररिा काय 

आिलेस?” यहुधहष्ठराने अजुानाला हर्चारले.  
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अजुानाने रथािील रत्नाांची ्र्हिाि पेटी उचलली, जी इांद्राने त्याला 

प्रथििः हदलेली िोिी, िरीिी त्याने ज्या रत्नाांचा हर्िेष उपयोग केला 

नव्ििा, िी रत्ने यहुधहष्ठराला हदली.  

“्र्गाािील रत्ने? हकां ि ु िी रत्ने िर आपल्या इांद्रप्र्थािील रांग 

बदलिाऱ्या िायार्ी रत्नाांसिोर हन्िेज आििे!” यहुधहष्ठराच्या ्र्राि 

असांिोष र् ्र्िःची सांपत्ती गिार्ल्याचे दःुख िोिे.  

िसा इांद्रप्र्थािील प्रसन्सनिेचा, सखुाचा काळ सर्ाांनाच प्रकषााने 

्िरला, त्याकारिे सर्ाजि अत्यांि प्रक्षबु्ध झाले.  

“पाथाा, ” ्र्िःला परू्ा घटनाांच्या ्िरिािनू सार्रि नकुलाने 

हिश्कीलपिे म्िटले, ” िझु्याहिर्ाय आम्िी चारिी पाण्रु्पतु् हर्झलेल्या 

िोिकुां र्ाप्रिािे जगि िोिो, िझु्याकररिा व्रिर्ैकल्ये करि िोिो.” 

“अरे, खरांच? िला िािीिच नव्ििां! द्रौपदीने म्िटले िोिे की, िी 

्र्िः व्रिर्ैकल्ये करिार आि.े िात् हिच्याऐर्जी िमु्िी ्र्िः 

व्रिर्ैकल्ये केलीि.” अजुान सर्ा कािी जािि असनूिी िसि म्ििाला, 

यार्र द्रौपदीदखेील िसली.  

“िर िला काय दिेील?” नकुलाच्या प्रश्नार्र अजुान पनुः सांभ्रहिि 

झाला. आिा या नकुलाला काय द्यार्े? िलर्ार दिेेच सयहुक्तक ठरेल. 

अजुानाने हिरेजहर्ि साखळयाांनी सजलेल्या ्र्हिाि म्यानाने सिुोहभि 
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असिारी िलर्ार नकुलाला हदली, जी िलर्ार इांद्राने दरे्िा- िनषुयाच्या 

सािचयााचे प्रिीक म्ििनू अजुानाला हदली िोिी.  

“भ्रात्या! म्यानािील िलर्ार किीिी असो, िात् म्यान अहििय 

सुांदर आि.े” नकुलाने िी िलर्ार िािी घेिली.  

“िाझ्याकररिािी हर्हिष्ट उपिार आि ेिझु्याकरे्, अजुाना! िझु्या 

हपिाने िाझ्याकररिािी उपिार हदला आि,े फक्त िलाच.” सिदरे्ाने 

आपले िाि पढेु केल,े “िो उपिार िला द.े” 

“िी घे ्र्हिाि पेटी, याि काय आि,े याची उत्सकुिा िलािी 

लागली आि.े” अजुानाने सिदरे्ाला िी पेटी हदली.  

सिदरे्ाने िी पेटी उघर्ली, त्यािनू नेत् हदपर्िारा प्रकाि बािरे 

पर्ला, त्या हदव्य प्रकािाचां र्लय सारून गलुाबी िेघाांचा पर्दा 

नेत्पटलाांर्र आला. अचानक िे िेघाांचे पुांजके जसे हर्रले, ििी िी र््ि ू

सर्ाांच्या दृहष्टक्षेपाि पर्ली.  

त्या पेटीि एक पारदिाक दपाि िोि,े त्या दपािाि भार्ी घटना पाििे 

सिज िक्य िोिे.  

सिदरे्ाने िांदह्िि करि िो दपाि पनु्सिा पेटीि ठेर्नू हदला.  

“कृषिे, जरा र्ेध घे पाि . िी िझु्यासाठी काय आिलां असेन?” 

“आपि कृिास्त्र र् सािथ्यार्ान िोऊन परिलाि, िचे िाझ्याकररिा 

परेुसां आि.े िला दसुरां कािी नको.” द्रौपदी सिाधानाने म्ििाले.  
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“िरीिी साांग िला, िी िलुा काय आिलांय? कारि िलुा ज्ञाि आि े

ना, िी त्याकररिा उपिार आिल्यार्ाचनू राििार आि ेका? पाांचाली.” 

“असां काय अस ूिकिे, जे िला अत्यांि हप्रय आि े, आया?” 

“नेत् बांद कर पाि .” अजुानाने र्स्त्राांि बाांधलेली पषुपिाला िािाि 

घेिली. त्याच्या र्स्त्राांहकि ओ ांजळीआर् काय दर्लांय असेल, ह्याचांच 

आश्चया द्रौपदीसि अन्सय पाांर्र्ाांनािी र्ाटि िोिां.  

अजुानाने िह्िदांिाच्या खोर्िीने द्रौपदीच्या नीलाभ केिाांि िी 

पषुपिाला अलगि खोर्ली.  

“आयापतु्!” द्रौपदी प्रसन्सनहचत्त झाली, “पररजाि? आहि 

सरु्िाचांपा?” 

“िला ज्ञािच िोिे, िाझी द्रौपदी या पषुपिालेनेच प्रसन्सन िोईल. 

हिला अन्सय कुठलाच उपिार ्र्ीकारािा र्ाटलाच नसिा, कृषिे!” 

“िात्पया?” द्रौपदी ह्िहिि झाली.  

“पाांचाली, िा उपिार िी हदलेला नसनू िाझ्या हपत्याने इांद्रदरे्ाने 

हदलेला आि.े त्याांनी प्रथेनसुार िलुा ि ू ज्येष्ठ िसेच हप्रय पतु्र्ध ू

असल्याकारिे िलुा उपिार हदलेला आि.े िा घे अन ् उघरू्न पिा.” 

अजुानाने हिला िी ्र्हिाि पेटी हदली.  

हिने िी पेटी उघर्ली. त्याि चकाकत्या रत्नाांचे र् धािूांचे हदव्य 

अलांकार हन िदृ ुर्से्त्र िोिी.  
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“आया, इिके सारे अलांकार र् रत्ने? इिकी सारी राजसी र्से्त्र?” 

“ि ू िा उपिार ्र्ीकारार्ास, अिी िािाांची इच्छा, आज्ञा, हन 

हर्नांिी आि,े पाांचाली.” 

“आया, िी र्नर्ाहसनी आि.े याहिर्ाय िी सरु्िााच्या, रत्नाांच्या 

र््िूांपासनू दरू रािण्याचा हनश्चय केलेला आि.े याकारिे िला रत्नालांकार 

िसेच राजसी र्स्त्रे र्ज्या आििे.” द्रौपदीने यहुधहष्ठराकरे् रोखनू पािि 

म्िटले.  

“द्रौपदी! कृपया या र्स्त्रालांकाराचा ्र्ीकार कर. ि ू िी र्से्त्र- 

आभषूिे धारि केली नािीस िरी, िाझी ना नािी. परांि ुि ूया उपिाराचा 

्र्ीकार कर.” 

“आया, िा उपिार िी ्र्ीकार केला आिे. आिा िा उपिार हिन्सिी 

भागाांिध्ये हर्भागनू उलपुी, हचत्ाांगदा र् सभुद्रलेा पाठर्ा.” द्रौपदीने 

चक्रर्िी सिाज्ञीच्या राजरीिीप्रिािे पेटीर्र उजर्ा िाि ठेर्ि म्िटले.  

“द्रौपदी?” सर्ा पाण्र्र् हर्ह्िि झाले, याखेरीज िािलीसधु्दा. 

हिची त्यागर्तृ्ती अन ्हनिात्सरी प्रर्तृ्ती पाि न िािली अहधकच प्रभाहर्ि 

झाला.  

“हकां ि ुपाांचाली! ि ेअलांकार िझु्याकररिा आििे ना, ि ूिी आभषूिे 

धारि कर.” भीिाने म्िटले.  
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“नािी आया, िी अलांकार धारि करिार नािी. कारि िला 

्र्िःचा आत्िसन्सिान िसेच ्र्िःच्या असन्सिानाचीिी जाि आि.े” 

द्रौपदी हखन्सन ्र्राि म्ििाली, ”आहि अजनू एक, या िकु्त अपिाहनि 

केिाांर्र िी आभषूिे िोभिार नािीि.” 

“पाांचाली?” हिचे िब्द ऐकून पाण्र्र् ्िांहभि झाले.  

“असां बोल ू नकोस, कृषिे! िझु्या केिाांर्र ि े अलांकार बध्द 

केल्यानांिर िी आभषूिे अहििय सुांदर िसेच पहर्त् िोिील. ’’ असां 

प्रेिाने म्ििनू झाल्यानांिर अजुान त्र्ेषाने म्ििाला, ”हन ि ू हचांिा करू 

नकोस. िझुे िकु्त केि लर्कराि लर्कर बाांधले जािील. त्या दषु्टाचे 

रक्तहबांद ूिझु्या केिाांर्र साांर्ल्याहिर्ाय कुठल्यािी पाण्र्र्ाला ्र््थिा 

लाभिार नािी.” 

“आयापतु्! िाांि व्िा.” द्रौपदीने अजुानाचे दोन्सिी िाि िािाि घेि 

हर्श्वासाने म्िटले, “िला हर्श्वास आि,े खात्ी आि े की आपि सर्ा 

पाण्र्र् ििापराक्रिी, परिप्रिापी आिाि. त्याकारिे आपि सर्ा 

्र्िःर्रील झालेल्या अन्सयाय-अत्याचाराचा प्रहििोध घ्याल अन ्िला 

न्सयाय द्याल.” 

“िरीिी िलुा िा र्नर्ास सोसार्ा लागि आि.े” अजुान पश्चािापाने 

म्ििाला.  
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“िमु्िा सर्ाांच्या साहन्सनध्याि ि े हदर्सिी सरिील. चलार्े, आया! 

आपली क्षधुा प्रर्ासाकारिे प्रबल झाललेी हदसिे. आपि सर्ाप्रथि 

भोजन करून घ्या.” असे म्ििनू द्रौपदीने आश्रिाि आसने िाांर्ली. 

पाांर्र्ाांचे लक्ष िािलीकरे् गेले.  

“िा कोि? अगदी दरे्ेंद्राप्रिािे िेज्र्ी हदसि आि!े” भीिाने 

हर्चारले.  

“िी िािली, इांद्रदरे्ाांचा सारथी.” िािलीने सर्ाांना प्रिाि केला.  

“म्ििजे गिुकेिीचा पिी ना?” द्रौपदीने हर्चारले.  

“िोय, िीच गिुकेिीचा पिी- िािली. परांि ुएक उत्ति आहि एक 

हनकृष्ट र्ािाा द्यायची आि,े िला.” िािलीने अजुानाकरे् पािि भयभीि 

िोि म्िटले, “िेव्िा अनिुिी असार्ी.” 

“साांग, िािली.” यहुधहष्ठर म्ििाला.  

“्र्गााि असिाना इांद्रदरे्ाने पाथााच्या गाांधर्ार्ेदाच्या प्रहिक्षिाचे 

दाहयत्र् अप्सरा उर्ािीकरे् सोपहर्ले िोिे. िेव्िा धनांजयाचे िदनालािी 

लाजर्ेल असे रुप पाि न उर्ािी िोहिि झाली. हिने अजुानाकरे् त्याच्या 

सिर्ासाची इच्छा व्यक्त केली. िात् हिच्या इच्छेला अजुानाने हर्नम्रिेने 

नाकारले. त्याचे कारििी अजुानाने साांहगिले की उर्ािी त्याच्या 

भरिर्ांिाच्या िलूपरुुषाची- परुुरर्ाची पट्टरािी आि.े त्यािळेु िी त्याला 

िािेप्रिािे आि.े असे र्ाटिे, की त्याचे अजनू कारि असेल, अजुानाचे 
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दरे्ी द्रौपदी- सभुद्रपे्रहि असलेले प्रेि.” िािलीचे िब्द ऐकून द्रौपदी 

लहज्जि झाली.  

“याकारिे उर्ािीने सांिप्त िोऊन त्याला िाप हदला, ”स्त्रैि िार्भार् 

करि, िदृ ूर्से्त्र- काांकिे धारि करि र् केिाांची र्ेिी बाांधनू, ि ूनपुांसक 

िोऊन हस्त्रयाांच्या सििूाांिध्ये नतृ्य करिील.” िात् हिने इांद्राच्या 

आजे्ञनरुूप अजुानाला उःिाप हदला की, या िापाचा प्रभार् फक्त एक 

र्षाापरुिा असेल, याहिर्ाय अजुान िे र्षा ्र्िःच ठरर् ू िकिो.” 

िािलीचे िब्द ऐकून द्रौपदीला अत्यांि धक्का बसला. कुठल्या स्त्रीला ि े

पीर्ादायक र्ाटिार नािी की हिच्या पिी नपुांसक िोऊन सै्त्रि र्ेिाि 

नतृ्य करेल? 

“िािली, यािील कुठली उत्ति र्ािाा आि?े” द्रौपदीने क्षोभाने 

म्िटले.  

“िीच उत्ति र्ािाा आि,े अजुान फक्त एकाच र्षाांकररिा नपुांसक 

िोिार आि ेआहि त्याने गाांधर्ा र्ेदाचे प्रहिक्षि घेिले आि.े” नकुलाने 

म्िटले.  

“कुठल्यािी र्ीरपरुुषाचे नपुांसकत्र् कुठल्या प्रकारे उपयकु्त ठरिां?” 

भीिाने रोषाने म्िटले.  

“अजुाना, भ्रात्या! िलुा ह्या िापाचां र्ैषम्य र्ाटिां ना? जे घर्िे िे 

चाांगल्यासाठीच, ि ूइिकां च जािनू घ,े हर्श्वािील प्रत्येक घटना घर्िे, िी 
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हनरथाक नसिे. त्या घटनाांचा सांबांध िनषुयाच्या अथर्ा हर्श्वाच्या 

कल्यािासाठी जळुलेला असिो.” अजुानाच्या ्कां धार्र िाि ठेर्ि 

सिदरे् म्ििाला, ”आहि िलुा िझु्या प्रश्नाचे उत्तर िर्े िोिे ना? िर िझु्या 

प्रश्नाचे उत्तर िचे आि ेकी हर्श्वािील जीर्-जांि,ू पि-ुपक्षी, स्त्री-परुुष 

एकिेकाांिी अदृश्य ििूांनी जळुलेले असिाि. हकां बिुना, हर्श्वाचा सांपका  

प्रत्येक जीर्ािी असिो. म्ििनू िर िझु्या िह्िषकाला ‘त्या’ घटनेचा 

सांकेि प्राप्त झालाच असेल.” 

“ि ेकसां िक्य आि?े” अजुानाला सिदरे्ाच्या िब्दाांचा हर््िय 

र्ाटला.  

“ि े हर्श्व हर्िाल आि े अन ् जहटलिी. या हर्श्वािील प्रत्येक 

रि्याचा उलगर्ा िोईलच असे नािी.” सिदरे्ाने िांदह्िि केले.  

“िात् आिाचा प्रश्न अजनूिी िसाच आि.े आयापतु् अजुानाांचा िा 

िाप.... कसा उपयकु्त ठरेल?” द्रौपदीने हर्चारले.  

“अज्ञािर्ासाि िा धनधुाारी पाथा आपल्या हर्ख्याि धनहुर्ाद्येचे 

प्रदिान करू िकिो का? याहिर्ाय या धनांजयाचे रुप, सौष्ठर्पिूा िरीर 

फक्त स्त्रीर्ेिािच झाकले जाऊन िकिे.” नकुलाने म्िटले.  

“िोपयांि ि ूसै्त्रि ्र्राचा, हस्त्रयाांच्या अहर्भाार्ाांचा िसेच चालीचा 

सरार् कर आहि आपल्या केिाांचीिी हनगा राख, अजुाना!” यहुधहष्ठराने 
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अजुानाला असे सहूचि करि द्रौपदीला आज्ञा हदली, ”या धनांजयाला सै्त्रि 

प्रहिक्षि ि ूद्यार्ेस, कल्यािी.” 

आिा द्रौपदीची नर्ीन परीक्षा प्रारांहभि झाली िोिी, 

अज्ञािर्ासाकररिा पिीला स्त्रैि िार्भार्, अहर्भाार्, िालचालींचे 

प्रहिक्षि दणे्याची.  

िी दःुखदायी परीक्षा असली िरी, द्रौपदीला िी परीक्षा धैयााने र् 

सांयिाने पार करायची िोिी.  

.... आहि द्रौपदी सज्ज िोिी, सदरै्प्रिािेच! 

🥀🥀⚜️⚜️ 

 

“सिंहिि, इिकीच र्ािाा आि ेिझु्याकरे्, की अजनू कािी साांगायचे 

आि ेिलुा? ” 

“िोय, दरे्ी! राजकुिार अजुानाांनी ् पष्ट नकार हदला, जेव्िा ििारािी 

द्रौपदी इांद्रदरे्ाांनी हदलेली र्से्त्र आभषूिे नागकन्सया उलपुी, राज्ञी हचत्गांदा 

र् यरु्राज्ञी सभुद्रलेा पाठर्नू दऊे पािि िोत्या, िचे साांगायचे िोिे िला.” 

सांहििने लर्नू अहभर्ादन केले.  

“आिा ि ूप्रयाि करू िकिोस.”असे म्ििनू सत्यभािेने सभुद्रकेरे् 

र्ळून पाहिले.  
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अजुानाने फक्त द्रौपदीलाच ्र्गीय, हदव्य अांलकार हदले, याकारिे 

सभुद्रचेा हकां हचि ईषयेचा भार् उिटला िोिा. िात् त्या ईषयेस द्रौपदीच्या 

हन्र्ाथा प्रहिहक्रयेने नष्ट केली िोिे.  

“सभुद्र,े ऐकलांस? िझु्या ज्येष्ठ भहगनीलाच-द्रौपदीलाच अजुानाने 

इांद्रलोकीचे अलांकार- र्स्त्रे हदलीि, िात् िलुा नािी.” सत्यभािेने 

नापसांिीच्या ्र्राि म्िटले, “िलुा कािीच र्ाटि नािी?” 

“भाि,े िाझा भ्रािा कृषि म्िििो िेच खरां, िलुा ्थलकालाचा- 

पररह्थिीचा हर्र्ेकच नािी.” सभुद्रा रोषाने म्ििाली.  

“र्ा! िी िझुी कर् घेिे हन ि ूिलाच दोषी ठरहर्िेस!” सत्यभािेने 

्कां ध उर्र्ले.  

“िर भािे! िी काय अनहुचि म्िटलां आि?े अगां पाण्र्र्- द्रौपदी 

कोित्या पररह्थिीि जीर्न कां ठिाििे, याची चाांगलीच जाि आि ेना 

िलुा? दरे्ी द्रौपदीचे र्स्त्रिरि झाले आि,े कुठल्यािी पाण्रु्पतु्ाने हिचे 

रक्षि केले नािी.” सभुद्रचेा ्र्र हर्षण्ि िोिा, ”दरे्ी द्रौपदी हनहश्चिच 

िनोिन दःुखी आििे. त्या दाखर्ि नसल्या, िरीिी त्याांची पीर्ा कळिच 

नािी, असे नािी. त्याकारिे त्याांना छोटासा उपिार दऊेन आयापतु्ाांनी 

त्याांच्या िनाला ्र््थिा-आनांद दणे्याचा प्रयास केला, िर त्याि काय 

आपत्तीजनक आि?े” 

“िरीिी िलुा दःुख र्ाटलां नािी की, िझुा पहि िझुी अिी उपेक्षा 

करिो? भद्र?े” 
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“भाि,े िला त्याचां दःुख र्ाटलां नािी. कारि दरे्ी द्रौपदीने 

िाझ्यासि अन्सय सपत्नींचािी हर्चार केला.” सभुद्रनेे म्िटले, ”अन ्ि!ू 

पाररजािकाची पषुपे कुठल्याच सपत्नीला दऊे इहच्छि नव्ििीस ना?” 

“पषुपे िाझीच िोिी म्ििनू!” सत्यभािेने लाजि म्िटले.  

“िेर्टी िी पषुपे रुहक्ििीच्याच कक्षाच्या गर्ाक्षाि साांर्लीच!” 

सभुद्रनेे हिचा पररिास केला.  

“ठीक आि,े ठीक आि.े भद्र,े ि ूसर्ाप्रथि ि ेसाांग, त्या द्रौपदीने 

िझु्यार्र अिी कुठली िोहिनी टाकली आि,े की ि ूहिच्यार्रच प्रिांसेचा 

र्षाार् करि राििेस?” 

“कुठली िोहिनी र्गैरे नािी. दरे्ी द्रौपदीचे आचरि, र्िान आिचे 

िसे! की कोिीिी त्याांची ्ििुी करार्ी.” सभुद्रनेे सत्यभािेच्या नकळि 

पाररजािकाची िाला आपल्या केिाांि िाळून घेिली.  

 “बरां, ि ूसाांग, द्रौपदीचे आचरि कसे िोिे?” सत्यभािेचे लक्षच 

नव्िि,े सभुद्रचे्या कृिींकरे्.  

“भाि,े िी िरी हिचां आचरि पिूापिे कुठे पाहिलांय! िरीिी िला 

ज्ञाि आि,े िे िलुा साांगिे. परांि ुएक लक्षाि घे, सत्ये! िी िलुा जे साांगेन, 

िो फक्त दरे्ी द्रौपदीच्या आचरिाचा, ्र्भार्ाचा, र्िानाचा एखादा 

अांिच असेल.” 

“असां का, भद्र?े ि ूिर हिच्या अत्यांि हनकटची भहगनी आिसे.” 
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“भाि,े िलुा ज्ञाि नािी का, िी खपू कालानांिर पाांर्र् पररर्ाराि 

र्धरूूपाने प्रहर्ष्ट झाले िोिे? िाझ्या आगिनापरू्ी प्रत्येक पाांर्र्ाांनी 

अनेक उपपत्नी केलेल्या िोत्या. याखेरीज राजसयू यज्ञ र् हदहग्र्जयाची 

सज्जिा आरांहभि झाल्यानांिर दरे्ी द्रौपदी अहर्श्राांि कायाक्रििेिध्ये रि 

झाल्या िोत्या. त्यािळेु त्याांना जािनू घेण्याकररिा िला सिय प्राप्त 

झालाच नािी.” 

“अ्सां! िलुा हजिकां  ज्ञाि आि,े हििकां  साांग, भद्र!े” 

“त्याांनी प्रत्येक पाण्र्र्ाचे नव्ि,े िर प्रत्येक पाण्र्र्स्त्रीचे अन ्प्रत्येक 

पररर्ारजनाांचे हृदय हजांकून घेिले आि.े याहिर्ाय दरे्ी द्रौपदीने 

राजनीिी, अथाव्यर््था अथर्ा कोित्यािी राजनैहिक, आहथाक 

कायाासांबांहधि कुठलीिी सचूना केली, िर पाण्र्र् हिचे िि जािनू 

घ्यायचे. हिचे िि उहचि र्ाटले, िरच िे त्यानरुूप काया करायचे. 

याहिर्ाय पाण्र्र्ाांच्या प्रत्येक कायााि िे काया राजनैहिक असो र्ा 

र्ैयहक्तक, दरे्ी द्रौपदी जािीनां लक्ष घालायच्या. हिच्या प्रत्येक ििाचा, 

िब्दाचा आदर पाण्र्र् करायचे. याखेरीज सभा-सहििीि सिभागी 

िोण्याचा अहधकार हस्त्रयाांना असला िरी, …आपलां िि व्यक्त करायचा 

अहधकार नसिो. िात् दरे्ी द्रौपदी सभेि आपलां िि सदरै् व्यक्त 

करायच्या.” सभुद्रा साांगि िोिी.  
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“भद्र,े पाण्र्र्ाांनी ि ेसर्ा अहधकार द्रौपदीला दऊे केले असिील, 

उदारपिूा दृहष्टकोनाने!” 

“िलािी िसांच र्ाटिां, भािे!” सभुद्रा सििि झाली.  

“म्ििजे पाण्रु्पतु्ाांर्र द्रौपदीचे पिूा हनयांत्ि िोिे िर!” सत्यभािा 

म्ििाली.  

“अगां, िसां कािी नािी. भ्रािा कृषि म्िििो िेच खरां, िझु्याकरे् 

सारासार हर्चार करण्याची बदु्धीिी नव्ि.े” सभुद्रनेे िान झटकली.  

“परि िेच? भद्र,े ि ूखरां िे साांग.” 

“भाि,े जर दरे्ी द्रौपदीचे पाण्र्र्ाांर्र पिूािः हनयांत्ि असिे, िर 

त्याांनी अनेक हस्त्रयाांिी हर्र्ाि केले असिे का? इिकां  िलादखेील 

कळिांच.” सभुद्रनेे पनुः िान झटकली.  

“बरां, िझुा भ्रािा श्रीकृषि िाझ्याहर्षयी काय काय साांगि असिो?” 

सत्यभािेने असां म्िटल्यानांिर सभुद्रा उठली, “िला अहभिन्सयचू्या 

गदायदु्धाच्या प्रहिक्षिाचे हनरीक्षि करायचे आि,े िला जार्ेच लागेल.” 

……. असे म्ििनू सभुद्रनेे काढिा पाय घेिला.  

 

🌀🌀🌀 
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रात्ीचा सिय िोिा. आकािाि चाांदण्या टीिहटिि िोत्या. हपठुर 

चांद्रप्रकाि गर्ाक्षािनू हिऱ्या-िािकाांि परार्हिाि िोि िोिा.  

िोच चांद्रप्रकाि दपािार्र परू्न सत्यभािेच्या िखुार्र येि िोिा. 

सत्यभािा आपली किाफुले, रत्निार काढून ठेर्ि िोिी.  

“भाि.े...” हिच्या कानाांर्र कृषिाचा ्र्र पर्ला.  

त्याच्याकरे् सत्यभािेने लक्षसदु्धा हदलां नािी. िी रुष्ट िोऊन 

िांचकाच्या दसुऱ्या बाजलूा जाऊन बसली, िखु दसुरीकरे् र्ळर्नू.  

कृषि आपला िकुुट िसेच आभषुिे उिरर्ीि हिच्याजर्ळ आला. 

त्याने भािेच्या ्कां धार्र अलगद िाि ठेर्ले, िसे सत्यभािेने आपले 

्कां ध झटकले.  

“रुष्ट आि ेर्ाटिां, आिची सहुप्रय अधाांहगनी!” कृषिाने लाहर्कपिे 

म्िटले.  

“श्रीकृषि, िा कोििािी िसण्याचा हर्षय नव्ि!े िी हनषकारिच रुष्ट 

िोि नािी!” सत्यभािेने आपली िान हफरर्ली, दसुरीकरे्.  

“अ्सां िर! िला सत्यभािेच्या नर्ा िट्ट पिूा करायचा आि,े िरच 

िाझी भािा हिच्या हप्रय नार्ाने िला साद घालील!” कृषिाने 

सत्यभािाची िनरु्टी अलगद धरली.  

“िाधर्, िला रत्न,े अलांकार अथर्ा पाररजािक नको.” 
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“काय साांगिेस? िलुा यापैकी कािीच नको? खरांच नको का?” 

कृषि चहकि झाला.  

“िाधर्, िला खरांच जे िर्ां िोिां, िे आपि कधीच हदलां नािी.” 

सत्यभािेच्या ्र्राि िक्रार िोिी.  

“ठीक आि.े िी आिा दिेो. ि ूसाांग िरी, भािे!” 

“िला उहचि िो सन्सिान द्या, िाधर्. िचे िमु्िी दिे नािी.” 

“का? असां का म्िििेस? िी िलुा, िझु्या इच्छा-आकाांक्षाना 

सन्सिान दिे नािी का? िित्त्र् दिे नािी का?” कृषि दखुार्ल्या ्र्राि 

म्ििाला.  

“उहचिच आि े ना, िी द्रौपदी आि े का?” सत्यभािेने आिा 

द्रौपदीिी ्र्िःची िलुना केली. िेव्िा िात् कृषिाला क्रोध आला, “ि े

काय, भािे? यापरू्ी ि ूजे बोललीस, त्यार्रून िला र्ाटलां िोिां की, िलुा 

पररपक्र्िा आली आि.े िात् आिा ि ेकसले बाहलिपि? ि ूआपल्या 

दोघाांिध्ये द्रौपदीला का आििेस? हिचा काय सांबांध?” 

“पाहिलां िां, िाधर्. िी द्रौपदीचा हर्षय काढला की िमु्िी असेच 

कु्रद्ध िोिा म्ििजे द्रौपदीप्रहि अहधक सन्सिान अन ्िाझ्याहर्षयी अत्यल्प 

सन्सिान आि ेआपल्या िनाि.” 

“भाि,े सन्सिान अहधक की अत्यल्प असल्याचा प्रश्न नािी. िी 

प्रत्येक स्त्रीला उहचि िो सन्सिान दिेो.” कृषिाने ्पष्टपिे म्िटले.  
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“फक्त या सत्यभािेला सोरू्न.” सत्यभािेने कृषिाच्या हर्धानाला 

अन्सपषु्टी जोर्ली.  

“भाि,े ि ेकाय चालर्लांस? जे काय आि,े िे ्पष्ट साांग ना.” 

“िी ऐकलांय, आपि सभुद्रजेर्ळ िाझी हनांदा करि राििा.” 

“ि ूसभुद्रचेां काय ऐकिेस? िी अजनू लिान आि.े हिला कािीच 

कळि नािी.” कृषिाने हिच्या ्कां धास थोपटले.  

“हिला कळि नािी, िला िर कळिे आि ेना!” सत्यभािेच्या ्र्र 

रर्र्ेला झाला, “ििुच्या ििे, िी अल्पज्ञानी, बाहलि, हर्र्ेकिीन, 

सारासार हर्चार न करिारी स्त्री आि ेना! िी कािी िाहगिलां, म्ििजे 

ििुच्या िागााि बाधा उत्पन्सन िोिाि! िला िर्े िे सदरै् त्या रुहक्ििीला 

हिळि राििे. आहि िला कािी दिेाना िमु्िी रुहक्ििीलािी िी र््ि ूदऊे 

पािि असिा. म्ििजे िाझ्या र्ाट्याला िनू्सयच येिां.” 

ि े ऐकून कृषि िनोिन म्ििाला, ” सभुद्र!े िलुा एर्ढां सगळां 

साांगण्याची आर्श्यकिा िोिी का? त्याकारिे िी भािा नर्ीन र्ाद-

प्रहिर्ाद करिे आि.े” 

अक्िाि सत्यभािेने रुदन करिे आरांहभि केले. कृषिाने हिला 

जर्ळ घेि म्िटले, “सत्यभािे! रुहक्ििीपेक्षा िी िझु्याच इच्छा पिूा करि 

आलेलो आि.े रुहक्ििी िाझी ज्येष्ठ पत्नी असनूिी िी हिच्यापेक्षा िलुा 
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अहधक िित्त्र् हदलां, अहधक प्रेि केलां, िझुे िट्ट हकिीिी अयकु्त असो, 

िी िे सर्ा पिूा केले आििे ना!” 

“िरीिी िी ििुची हप्रय नािी ना? कारि िी द्रौपदीप्रिािे कधीिी 

हर्िेष पहिसेर्ा केली नािी, पहिची हर्िेष काळजी घेिली नािी , 

पिीच्या राजनीिीि कधीच ि्िक्षेप केला नािी, ििुच्यासि िी हर्पत्ती 

झेलल्या नािीि ना, म्ििनू िी आपिाांस हप्रय नािी का?” सत्यभािेने 

आपले अश्र ूपसुले, आपल्या र्स्त्राच्या टोकाने.  

“भाि,े िनषुयाने लिान िोंर्ी िोठा घास घेऊ नये. हजिकां  िक्य 

आि,े हििकां च करार्ां. उगाच उदात्त, अत्यचु्च करण्याची जोखीि पत्करू 

नय.े प्रत्येकालाच दसुऱ्यासारखां िोिे अथर्ा आचरि करिां सांभर् 

नसिां.” कृषि ह्थर ्र्राि म्ििाला.  

“िमु्िाांला सदरै् िाझ्यािील कििरिाच हदसल्या आििे. िमु्िाला 

िाझ्यािील कुठलीच क्षििा हदसली नािी.” सत्यभािेने दासीला सांकेि 

केला, “िधरेु, िाधर्ाांचां हप्रय असलेलां नर्नीि ियार ठेर्. िी ्र्िःच्या 

िािाने त्याांना खाऊ घालेन.” 

“ि ेकाय, भािे? ि ेसर्ा करण्याची काय आर्श्यकिा आि?े िी 

्र्िःच्या िािाने खाईन गां.” कृषिाने म्िटले.  
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“दरे्ी, ि े नर्नीि कधीच ियार आि.े श्रीकृषिाांच्या भोजनाच्या 

र्ेळा आम्िाला ज्ञाि आििे.” िधरेुच्या िब्दाांनी सत्यभािेचा चेिरा 

पर्ला. आपल्यापेक्षा ह्या िधरेुला िाधर्ाांहर्षयी अहधक ज्ञाि आि!े 

“पाहिलांस, भािे?” कृषि पररिासाच्या हिषाने म्ििाला.  

“िां.” सत्यभािा रोषाने हनघनू गेली. िात् िी परिली िे नर्नीिाची 

पात्े घेऊन! 

“ि ेघ्या, ग्रिि करा.” सत्यभािेने कृषिाला नर्नीि भरर्ि म्िटले. 

कृषिाच्या अधराांर्र कािीसे नर्नीि हचकटले. सत्यभािेने िे नर्नीि 

आपल्या र्स्त्राने पसुले.  

“परि िेच? नको, हप्रये, इिकां  करू नकोस. ि ूअिी सेर्ा करू 

लागलीस, म्ििजे िला हनषकारिच कसांकसां र्ाटिां.” कृषि आपले 

िा्य लपर्ीि म्ििाला.  

“िाधर्, ििुची सखी द्रौपदीिी आपल्या पिींची अिीच सेर्ा करि 

असेल ना?” सत्यभािेच्या पनुः बाहलि प्रश्न.  

“अगां, हप्रयििे!” कृषिाने सत्यभािाचे गाल ओढि म्िटले, ” िला 

पाांर्र्-द्रौपदीच्या व्यहक्तगि जीर्नािील प्रत्येकच बाब ज्ञाि असिे का?” 

“िला साांगा, िमु्िी द्रौपदीला का सखी िानलां? हिने आपल्या 

पिींना हनयांत्िाि ठेर्लां, त्यािळेु ििुचा कायाभार घटला; म्ििनू ना.” 

“िझु्या प्रश्नाचां ि ेउत्तर अस ूिकि नािी, भाि.े” 
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“िर, िाझ्या प्रश्नाचे खरां उत्तर काय आि?े” 

“ि ूद्रौपदीलाच ि ेसर्ा प्रश्न हर्चार की हिने पाांर्र्ाांना कसां आपल्या 

हनयांत्िाि ठेर्लां? िी हिला सखी का िानलां?” कृषिाने सर्ा दीपक 

हर्झर्ले, ” आपि प्रािकाल झाल्यानांिर काम्यकर्नाकरे् प्रयाि करुया 

म्ििजे िलुा िझु्या सर्ा प्रश्नाांची उत्तरे हिळिील.” अांगार्र िाल ओढून 

कृषि िांचकार्र पिुर्ला.  

“िाधर्, िी आपली पादसेर्ा करिे. िी आपले चरि चरुिे.” 

सत्यभािेने म्िटले.  

“भाि,े ि ूझोप. िला पादसेर्ेची आर्श्यकिा नािी.” 

त्यार्र कािीच न उत्तर दिेा सत्यभािा पिुर्ली…… 

 

 🍃🍃🍃 

 

“हे अत्यांि अनहुचि आि,े पाांचाली!” अजुान रोषाने म्ििाला, “िी 

नसिाना, सखा िमु्िाांला कसा भेटून गेला? आिा िाझ्या आगिनानांिर 

कृषिाचा साधा सांदिेिी नािी? िला ि ेिळुीच रुचलां नािी.” 

“त्याला अनेक काये असिाि द्वारकेि!” पाांचाली सिजिूदारपिे 

म्ििाली.  
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“असिील अनेक काये; त्याने िािािली अनेक काये टाकून यायला 

िर्ां, हित्ाला भेटायला! त्याचा हप्रय सखा- पाथा, इिक्या र्षाांनी पथृ्र्ीर्र 

परिला िर, त्याने अनर्ािी पार्लाांनी धार्िच िला भटेायला आले 

पाहिज,े जसा िो सदुाम्याला भेटायला धार्ला िोिा!” अजुानाला 

पाांचालीने साांहगिलेले कारि पटले नािी.  

“ि ू काय ्िरि केलेस, िी खरोखर धार्ि आलो आि.े” 

अक्िाि पिाकुटीच्या द्वाराि आलेला कृषि कर्ार् धरि खाली 

बसला, ”असा धकाधकीचा प्रर्ास करून आम्िी उभयांिा- िी र् 

सत्यभािा अत्यांि श्राांि झालो आिोि.” 

“अरे, सख्या! ि ूआलास. आम्िी िझुेच ् िरि करि िोिो. िी िलुा 

जल घेऊन येिे.” असे म्ििनू द्रौपदी लगबगीने आश्रिाि गेली अन ्हिने 

कृषिाच्या आगिनाची सखुद र्ािाा सर्ा पाण्र्र्ाांना साांहगिली.  

िसा कृषिाचे आहिथ्य करण्यासाठी यहुधहष्ठर द्रौपदीसि बािरे 

आला. त्याच्यासोबि त्याचे अन्सय भ्रािेिी आले.  

“कृषिा! अक्िाि सपत्नीक? आम्िाला र्ाटिां िोिां, ि ू

यादर्ाांसिर्ेि येिील.” यहुधहष्ठराने म्िटले.  

“ज्येष्ठ भ्रात्या! सत्यभािेचा आग्रि अत्यांि दृढ िोिा, म्ििनू िी 

हिलािी घेऊन आलो आि.े” कृषिाने जल ग्रिि केले.  
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“आग्रि? कसला आग्रि?” अजुानाने म्िटले, ” म्ििजे केिर्ा, ि ू

सत्यभािेच्या आग्रिा्िर् येथे आला आिसे, िला भेटण्याकररिा 

नव्ि.े” 

“िी िलुाच भेटायला येि िोिो, पि सत्यभािेनेिी िाझ्यासि 

चलण्याचा आग्रि धरला. त्यािळेु िी हिला घेऊन आलो.” कृषिाने दसुरे 

हनहित्त िोधलां.  

“ क्षिाक्षिाला उत्तर बदल ू नकोस, केिर्ा!” अजुानाने म्िटल,े 

“िला कळिांय सारां.” 

“आया, कृषि आहि सत्यभािा अत्यांि श्राांि आििे, त्याकारिे 

त्याांना आपि सर्ाप्रथि भोजन प्रदान करु. त्यानांिर आपि आपल्या 

सख्यासि िैत्ीसांर्ाद करू िकिा.” द्रौपदीची सियसचूकिा पाि न 

सत्यभािा हर्ह्िि झाली.  

आहि आश्चया म्ििजे पाण्र्र्िी हिच्या िब्दाांना दजुोरा दिे िाि-

पाय धरु्नू पाटाांर्र आसन्थ झाले.  

कृषि- सत्यभािािी पाटार्र आसन्थ झाले. सत्यभािेला र्ाटलां, 

पाण्र्र् द्रौपदीची प्रत्येक गोष्ट ऐकिाि अन ्िान्सयिी करिाि.  

हििक्याि हित्सेनाने पत्ार्ळया िाांर्ल्या हन इांद्रार्िीने जलपात्े.  

“िला र्ाटिां, द्रौपदी या सेर्काांद्वारेच भोजन र्ाढेल. िी ्र्िः 

भोजन र्ाढिार नािी.” असा सत्यभािेने हर्चार केला.  
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कािी क्षिाांि आपल्या िािाांि भोजनाची पात्े घेऊन द्रौपदी ्र्िः 

पाकगिृाबािरे आली.  

हिने अहिथ्याच्या र् गिृ्थीच्या रीिीनसुार सर्ाप्रथि कृषिाला, 

भािेला भोजन र्ाढलां.  

कृषि क्षिाचीिी उसांि न घेिा भोजन ग्रिि करू लागला.  

द्रौपदीच्या िािच्या भोजनाला खरांच हर्हिष्ट ्र्ाद आि ेका, की 

िाधर्िी इिक्या अधीरिेने भोजन ग्रिि करिाि? 

द्वारकेच्या राजगिृाि असिाना िाधर् राजसी पदाथा- पांचपक्र्ान 

ग्रिि करिाि, हकां ि ुइिकी अधीरिा िे करि नािीि.  

याहिर्ाय पाण्र्र्ाांकरू्न परिल्यानांिर िाधर् हिच्याच भोजनाची 

्ििुी करि असिाि.  

सत्यभािेने प्रथि घास उचलला- ग्रिि केला. हिच्या िोंरू्न 

हिच्याच नकळि उद्गार हनघाले, ” द्रौपदी, भोजनाचा ्र्ाद अहिउत्ति 

आि!े” 

“का अहिउत्ति असिार नािी? आिची पाांचाली साक्षाि अन्सनपिूाा 

आि,े सत्यभािे!” भीिाने पाांचालीची प्रसांिा केली.  

भीिाच्या िोरू्न पाांचालीची ्ििुी ऐकून सत्यभािेला र्ाटलां, 

िाझ्यापेक्षा िी पाांचाली भाग्यर्िी. िाधर् िर िाझी िब्दानेिी साधी 

प्रिांसा करि नािीि, उलट सभुद्रकेरे् िाझी हनांदा करि राििाि.  
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“िाझ्यािी िािाला ्र्ाद आि.े िी साांध्यकालीन भोजन हनिााि 

करीन.” सत्यभािेला नकार दिे नकुलाने म्िटले, “भाहिनी, ि ू िर 

आिच्या गिृी अहिथी आिसे. ि ूहनषकारि कष्ट का घेिेस? ि ूहर्श्राि 

कर.” 

“काय आि े ना, पाण्रु्पतु्ाांना आपल्या हृदयेश्वरीच्या िािचांच 

भोजन हप्रय आि.े” कृषिाचा या िब्दाांर्र िांदह्िि करि द्रौपदीने 

पाण्र्र्ाच्या पत्र्यार्ळयाांि अहधक भोजन र्ाढले.  

“िमु्िालािी ििुच्या सखीचांच भोजन हप्रय आि ेना?” सत्यभािेने 

म्िटले.  

“अथाािच.” कृषि भोजन ग्रिि करि म्ििाला.  

सत्यभािा रुष्ट झाली अन ् िी भोजन करेनािी झाली. िे पाि न 

कृषिाने हिला िळू ्र्राि म्िटले, “ िा रोष पाण्र्र्ाांसिोर प्रदहिाि 

करण्याची आर्श्यकिा नािी. ि ूजरा िाांि रिा.” 

“भाहिनी, भोजन ग्रिि कर. जो रोष अिा सगु्रास भोजनाला 

नाकारू पाििो, िो रोष अनहुचि असिो.” सिदरे्ाने म्िटले, िसे 

सत्यभािेने भोजन ग्रिि करण्यास आरांभ केला.  

“सत्यभािे, िलुा अहधक पदाथा र्ाढू का?” द्रौपदीने हर्चारले.  

“नको, त्याची आर्श्यकिा नािी.” सत्यभािेने औपचाररकपिे 

म्िटले, “िी िाि धिेु, िाझां भोजन झालां आि.े” 



183 

“िा कलि घे आहि िाि ध ू पाि , अांगिाि.” द्रौपदीची 

िासनहप्रयिा पाि न सत्यभािेचा प्रभार् कािीसा घटला.  

….. अन ्िी अांगिाि हनघनू गेली, िाि धणु्याकररिा! 

 

 🍁🍁🍁 

 

“कल्यािी, भोजन अत्यांि ्र्ाहदष्ट झाले िोिे. आम्िी सर्ाजि 

ििपार्ली करून येिो.” यहुधहष्ठराने पाांचलीला सहूचि केले, “ ि ू

सत्यभािेसि येथे राि न आश्रिािील िस्त्र -र्स्त्राांच,े रत्न -आभषूिाहद 

सािगु्रीचे रक्षि करार्ेस.” 

“िाधर्, आपििी िला असां एकटीला सोरु्न ििपार्ली करायला 

जािार?” सत्यभािेने लहज्जि िोि हर्चारले.  

“िलुा द्रौपदीसि र्ािाालाप करण्याची इच्छा िोिी ना?” कृषिाने 

सत्यभािेला िसि म्िटले.  

“अर्श्य, आया! आपि यार्े.” सत्यभािेने प्रथििः ्यपक्र्िेची 

भहूिका धारि केली.  

िसा कृषि हिच्या गालाांना ्पिा करून पाण्र्र्ाांसि हनघनू गेला.  
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जािाां- जािाां त्याने द्रौपदीकरे् र्ळून पाहिले, द्रौपदीची दृष्टी त्याच्या 

दृष्टीला हभर्ली, कृषिाने हिला दृष्टीनेच सार्ध केले.  

त्याच्या दृष्टीिील सांकेि उिजनू हिने हृदयार्र पाषाि ठेर्ला, हन 

सत्यभािेच ेप्रश्न ऐकण्याची- त्या प्रश्नाांची उत्तरे दणे्याची सज्जिा ठेर्ली 

“भाि,े ि ू या िगृचिााच्या आसनार्र बस. िझु्यासाठी येथे 

राजहसांिासन नािी.” सिज पररिास करि द्रौपदीने सत्यभािेला 

िगृाहजनार्र बसर्ले.  

“पाांचाली, िी राजगिृाि असनुिी िझु्यासारखी भाग्यर्ान आि े

का? िला ि ेिगृाहजनिी आसनाकररिा चालेल.” सत्यभािेच्या ्र्राि 

ईषयाा, हर््िय, ्र्िःच्या भाग्याहर्षयी खेद आहि दःुख अिा सांहिश्र 

भार्ना िोत्या.  

सत्यभािेचे िब्द ऐकून द्रौपदी प्रचांर् दखुार्ली गेली. असां काय 

िोिां हिच्या भाग्याि? की कृषिाची पत्नी िोण्याचां सभुाग्य लाभलेल्या 

सत्यभािेने असां म्ििार्ां? 

या बालबधु्दीच्या सत्यभािेला कसां साांगार्ां, आपलां भाग्य कधीच 

ह्थर नव्ििां. सर्ाप्रथि आपल्या िनी अजुान िोिे, िरीिी राजिािाांच्या 

आजे्ञनसुार आपले पाचिी पाण्र्र्ाांि हर्भाजन झाले िोि,े एखाद्या 

र््िपू्रिािे! त्यािळेुच त्या सिूपतु् किााने िाझ्या त्या ििााचा धागा 

पकरू्न िाझ्या चाररत्र्यार्र हिांिोरे् उर्हर्ले.  
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द्रौपदीच्या िखुार्र क्रोधाची रहक्तिा चढली िोिी. िे हर्चार 

झटकिाच अन्सय पीर्ादायी हर्चार-याहिर्ाय आपल्या भाग्याि सदरै् 

हद्वधा, हर्पत्ती सांघषा आििेच! पाचिी पाण्रु्पतु्ाांसि कालक्रििा 

करिाना िोिारी ओढािाि, र्ारांर्ार िनाि उद्भर्िारे द्वांद्व आिािी ् िरिे.  

आहि र्स्त्रिरि! कधीिी न हर्सरिा येिारा भयानक प्रसांग! 

िाझ्याच ज्येष्ठ पिीने िाझे पिन्सर्यन केले. आहि िो भीषि 

अर्िान…….  

कृषि,े कृषिे! िे हर्चार सध्यािरी सोर्. िला ज्ञाि आि,े िे हर्चार 

िझुी पाठ सोर्ि नािीि. सार्र ्र्िःला, कारि याक्षिी िलुा कोिी 

सार्रिार नािी, अिा हर्चाराने हिने ्र्िःला सार्रले.  

िरीिी सत्यभािेच्या प्रश्नाने हिचे िन हखन्सन झाले. आपल्या 

जीर्नाि इिकां  सर्ा कािी घर्लां, ज ेकुठल्यािी स्त्रीला असिनीय आि.े 

आपलां भाग्यच असां आि,े जे अर्ाांछनीय आि.े िात् भािा िाझां भाग्य 

का इहच्छिे आि?े अथर्ा ि ेसर्ा कळि असनूिी िी असा का प्रश्न करिे 

आि?े खरोखरच िी सत्यभािा र््िहु्थिीबाबि अनहभज्ञ असार्ी. 

पाांचालीने िनोिन ्र्िःचीच सिजिू घािली.  

“भाि,े सखे, िी भाग्यर्ान किी आि,े िे साांग. हजच्यार्र अन्सयाय 

िोऊनिी हजला र्िर्ि भटकार्े लागिे, हिच्यार्र कोििी भाग्यलक्ष्िी 
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प्रसन्सन आि,े ि ेिरी िला साांग.” हिने ्र्िःला सार्रि, कािीिा कठोर 

्र्राि सत्यभािेला हर्चारले.  

“भाग्यलक्ष्िी नव्ि,े ्र्यां हिचे पिी र् िाझा पिी.” सत्यभािेने 

िका िीन यहुक्तर्ाद केला.  

“काय? िलुा काय म्ििायचां आि?े िला कािीच कळलां नािी.” 

द्रौपदीला भािेच्या िब्दाांचा आिय पिूािः कळला नािी.  

“िझुे पिी िझु्या अगदी ् र्ाधीन आििे, असे िी ऐकले आि-े ् र्यां 

िाझ्या पिीच्या िोंरू्न, अन ् सभुद्रनेेिी िला िेच साांहगिले आि!े” 

सत्यभािा आपल्या र्स्त्राच्या टोकािी बोटाांनी खेळि म्ििाली, “िाझ्या 

पिीिीिी िझुे सख्य आि.े िाझ्या पिीिी िझुा असलेला िकु्त ्नेिबांध, 

िैत्ी, एकत् र्ािाालाप, हर्िार करिे ि े सर्ा कािी आहि यार्र िझु्या 

पिींचा कधीच आक्षेप नव्ििा, आिािी नािी. िी असे नैहिहत्तक 

जीर्नाि पाििे की परपरुुषािी साधा र्ािाालाप केला, िरी पिी सांिप्त 

िोऊन स्त्रीच्या चाररत्र्यार्र सांिय घेिो. िात् िझु्या पिींचा िझु्यार्र 

हर्श्वास आि.े” 

“सत्यभािे, पाण्र्र्ाांचा फक्त िाझ्यार्र नव्ि,े िर िझु्या 

पिीर्रदखेील हर्श्वास आि.े” द्रौपदीने ्पष्टपिे म्िटल.े  

“िात् िझुे पिी िझु्या अगदी ्र्ाधीन आििे, ि ेसत्य आि ेना?” 

सत्यभािेच्या िब्दाांर्र द्रौपदीने म्िटले, ”भाि,े परुुषाची प्रर्तृ्ती हनसगािः 
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सत्ता अथर्ा अहधकार गाजर्ण्याची असिे. त्याला कुिाच्यािी ्र्ाधीन 

राििे हप्रय र्ाटि नािी. आहि आपल्या स्त्रीला र्िीभिू राििे िर नािीच 

नािी. त्याकारिे ििापरिप्रिापी, प्रख्यािपराक्रि असलेले िसेच 

लोकोत्तर परुुष असलेले िाझे पिी िाझ्या ्र्ाधीन कसे राििील? 

याउलट िलाच प्रत्येक पाांर्र्ाच्या रुची- अहभरुचीचे, इच्छाांच-े सखुाांचे 

सांर्िन करिे, त्याांचे रोष ्र्ीकारिे, त्याांना एकसिानच प्रसन्सन करिे, 

त्याांना एकासियीच सखुी करिे, िीच दषुकर काये करार्ी लागिाि. 

अन्सयथा त्याांचा क्रोध िलाच सिन करार्ा लागिो.” 

“िाझा पिी असत्य कथन करि आि?े की िला चकुीचां ऐकू 

आलांय? की िाझा परू्ाग्रि झाला आि?े” सत्यभािा पटकन बोलनू गेली.  

“िसां कािीच नािी. पाण्रु्पतु् िाझे िि जािनू घेिाि, िचे खरां.” 

“ म्ििजेच पाांर्र् िलुा र्िीभिू आििे. याहिर्ाय ििुच्या पिींना 

अनेक उपपत्नी असनूिी िचू त्याांना सर्ााहधक हप्रय आिसे आहि या 

अन्सय पाांर्र्हस्त्रया िझु्या आज्ञाांहकि असिाि. इिकेच नव्ि ेिर, सभुद्रािी 

िझुां गिुगान करि असिे. म्ििजे िलुा सपत्नी असनूिी िमु्िा 

पाांर्र्हस्त्रयाांि कधीच ििभेद झाले नािीि.” सत्यभािेने जल ग्रिि केलां, 

कािी क्षि उसांि घेिली, ” कृषिे! आिचे िात् उलटां आि.े आिचा 

एकच पिी िाधर् अन ् आम्िी अष्टनाहयका, त्यानांिर षोर्स सिस्त्र 

उपहस्त्रया! पाहिलांस द्रौपदी, आिचा पिी आिच्या साहन्सनध्याि नसिोच 



188 

कधी. िाधर् कधी िझु्या रक्षिाथा धार्िाि िर, कधी अजुानाच्या 

अनरुांजनाची व्यर््था करिाि.” 

“भाि,े आपल्या पिीची िक्रार र्ा व्यहक्तगि र्ैर्ाहिक जीर्नािील 

अिी बाब कुिालािी साांग ूनये, अन्सयथा र्ैर्ाहिक जीर्नाि हर्श्वास किी 

िोऊन सांियाला ्थान हनिााि िोि.े” 

“परांि ु िाझे िब्द सत्यच आििे. म्ििनू ि ू िला साांग, ि ू िझु्या 

पिीला र्ि करण्यासाठी काय काय करिेस, पाांचाली?” 

“पिीला कधीच र्ि केले जाि नािी. कारि नात्याांिध्ये हकां बिुना 

पिी-पत्नीच्या नात्यािध्ये असे कािीिी करिे अनहुचि आि.े” द्रौपदी 

्पष्टपिे म्ििाली, “ आहि िी असां कािीच करि नािी.” 

“नािी, द्रौपदी! ि ू हनहश्चिच पाांर्र्ाांर्र कुठल्यािरी िांत्ाचा प्रयोग 

केला असिील. िी िर असे श्रिु आि,े की हकत्येक हस्त्रया व्रिर्ैकल्ये 

करून, औषधींचा उपयोग करून, िांत्िांत्ाचा प्रयोग करून, जर्ीबटुी 

अथर्ा र्िीकरि र् ित्सि हर्द्याांचा र्ापर करून आपल्या पिीर्र 

हनयांत्ि प्राप्त करिाि. अन ्िे सर्ा उपाय केल्याकारिे पिी अगदी त्या 

स्त्रीच्या अधीन िोिो. ििूी असांच केलां असेल, पाांचाली.” सत्यभािेच्या 

िब्दाांना बाहलिपिा सिजार्ा की अज्ञान, िचे द्रौपदीला कळेना.  

“भाि,े भहगनी! ि ूि ेकाय म्िििेस? िाझ्या कल्पनीिी नािी ि ेसर्ा. 

याखेरीज असाध्र्ी हस्त्रयाांच्या अथर्ा िांत्-िांत्श्रद्ध हस्त्रयाांच्या िागाांहर्षयी 
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जािनू घेऊ इहच्छिेस? ि े अनहुचि आि.े ििूी ि े उपाय करण्याचा 

प्रयत्निी करु नकोस. जर पिीला िे कळेल िर, िोच उहद्वग्न िोईल.” 

द्रौपदीने सत्यभािाचे िाि िािी धरले, ” सखे, ि ूम्िििेस, िे प्रयोग िी 

केले असेल असा र्ेध घेिेिी उहचि नव्िे.” 

“परांि ुि ेिागा का अनहुचि आििे, पाांचाली?” 

“ कारि कधी- कधी पिीपत्नीच्या नात्यािील असलेल्या 

अहर्श्वास र् हस्त्रयाांच्या िांत्-िांत्ार्रील हर्श्वासाचा ित् ूलाभ घेिाि हन िे 

पत्नीच्या िािनू हर्षारी जर्ीबटुीिी दिेाि, ज्याकारिे पिीला अांधत्र्, 

हर्हभन्सन व्याधी, जर्त्र्िी िोऊ िकिे, कधी-कधी अपितृ्यिूी उद्भर् ू

िकिो.” द्रौपदीच्या िब्दाांनी सत्यभािा ्िांहभि झाली, “खरांच?” 

“अगदी सयूाप्रकािाइिके सत्य आि े ि!े त्याि निी एक सुांदर र् 

हनिळ जलाप्रिािे ्र्च्छ असलेला अगदी सत्य असा उपाय िी िलुा 

साांगिे, जो िी ्र्यां करि असिे. आपल्या पिीचे हृदय हजांकून घ्यायचां 

असेल, िर प्रिे आहि सेर्ा या दोन्सिी िागाांिच आपलां शे्रयस आि.े” 

द्रौपदी आत्िहर्श्वासाच्या ्र्राि म्ििाली, “िी ्र्िःिी ्र्िःच्या 

पिींर्र हन्सीि प्रेि करिे आहि िाझी िित्ता, कीिी, कल्याि त्यािच 

सािार्लेले आि.े” 
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“द्रौपदी, फक्त प्रेिानेच पिीचे िदय हजांकून घेिे सांभर् असिां िर, 

िाधर्ाांनी आयषुयभर द्वारकेि हनर्ास केला असिा, आिच्याच 

साहन्सनध्याि.” सत्यभािा रुष्ट झाली.  

“सत्यभािे, प्रेि म्ििजे काय करिेस ि?ू असां प्रेि करिेस ि?ू िाझी 

ििुच्यार्र अनांि प्रीिी जर्लेली आि,े िी ििुच्याकररिा सांपिूा हर्श्वाचा 

त्याग करेन, िी पांचप्राि ओर्ाळून टाकेन, असे सारखे बोलि राििे 

म्ििजे प्रेि नव्ि.े िी असत्य आश्वासने आयषुयभर र्ैर्ाहिक जीर्न 

जगण्याकररिा परेुिी नसिाि. िग िरीिी िी आश्वासने हप्रयर्राची असो 

र्ा हप्रयििेची.” असां म्ििनू द्रौपदीने सत्यभािेला फळे हदली, “िी फळे 

ग्रिि करिा- करिा ऐक, िी काय साांगिे िे. ि े पिा, प्रेि िनापासनू 

करायचां असिां अन ्िे न बोलिाच िनाला, आत्म्याला उिगायला िर्ां, 

कृिीिनू त्याचे हर्हर्ध पदर उलगर्ायला िर्ेि.” 

“आिा ि ूआत्िा- िनािी सांबांहधि साांग ूनकोस. िाझा त्याि रस 

नािी र्ा गहििी नािी.” सत्यभािेने फळे ग्रिि केली.  

“िर िी िाझी ्र्िःची आचरििैली साांगिे, िी िाझ्या पिींसि 

कसे आचरि करिे र् पाचिी पाांर्र्ाांिी िाझे भार्बांध कसे आििे, ििेी 

िलुा साांगिे.” द्रौपदीने म्िटले, ”िझु्या िनािील सर्ा आिांका, प्रश्न, 

सांियाचे हनरसन िोईल.” 
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“ काि, क्रोध, लोभ, िोि, िद, ित्सर या हर्काराांचा त्याग करून 

िी आपल्या पिींची िनोभार्े सेर्ा करिे. िलुा ज्ञािच आि,े 

अहग्नज्र्लांि क्रोध िा िर िाझा ् र्भार् आि.े िात् त्या क्रोधाला हनयांत्ि 

करिे आर्श्यक िोिे म्ििनू िी सांयि र् धैयााचे र्ेग िाझ्यासिर्ेि 

घेिलेले आििे. र्ैर्ाहिक जीर्नाि सिि क्रोध, रोष व्यक्त करिे उहचि 

नसि.े अन्सयथा आपला सिगािी आपल्या र्िानाकारिे असांिषु्ट राििो.  

याहिर्ाय पिीच्या चकुीची अथर्ा त्याच्या अपगािी कृिींची 

र्ारांर्ार जािीर् करून दऊेन त्याला ििार्ग्र्ि करिे उहचि नसिे. याचा 

अथा असािी नव्ि,े पिीने नाकिेपिा केला, त्याच्या र्िाधिाानरुुप काये 

नािी केली, िरी त्याचे नैहिक अधःपिन िोिाना पाििे. त्याला उहचि 

सियी, उहचि प्रकारे सिजार्ले पाहिजे, र्ेळप्रसांगी कािीसे कठोर 

भाषयिी केले पाहिजे.  

याखेरीज िी कोित्यािी पररह्थिीि ईषयाार्ान िोि नािी. िी 

िाझ्या अन्सय सपत्नींचा ि्िर करि नािी अथर्ा त्याांनी सपत्नीला 

िाझ्यापेक्षा अहधक प्रेि हदले, उपिार हदले असा कधीच उल्लेख िाझ्या 

पिींपढेु करि नािी, सत्यभािे.” 

“िर सभुद्रचे्या र्ेळी का रुष्ट झालीस, द्रौपदी?” 
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“सत्यभािे, त्या रोषाि दःुख िोिे. एखाद्या ्र्ाहभिानी स्त्रीला 

ित्सर र्ाटि नसला, िरी हिचे िन दखुार्ले जािेच. आहि िो रोष िझु्या 

पिीर्र- िाझ्या सख्यार्र िोिा. त्याने सभुद्रािरि घर्र्नू आिले िोिे.” 

“परांि,ु कृषिे! पिीने आपल्या अन्सय सपत्नीची ्ििुी केली अथर्ा 

एखाद्या सपत्नीने आपल्यापेक्षा अहधक आपल्या पिीची सेर्ा केली िर, 

ित्सर उद्भर्िे सािहजकच आि.े” 

“जरी ित्सर उद्भर्ला, िरी असा हर्चार करार्ा, असयेूने 

राजहसांिासन प्राप्त िोि नािी, िर पिीच्या हृदयाि ्थान कसे प्राप्त 

िोिार? आहि अजनू एक, ित्सर िा प्रेििागाािील िोठा कां टक असिो. 

िो जर योग्यर्ेळी िटर्ला नािी िर, गिृ्थी हर्षियी िोिे.” द्रौपदी साांगि 

िोिी, ” भाि,े िी सदरै् सिज नैसहगाक रािण्याचा प्रयत्न करिे. िाझ्या 

र्िानाि िक्यिो कृहत्ििा असिार नािी, याची काळजी घेिे. िी 

आपल्या र्िानाि, चालण्या-बोलण्याि हर्नम्रिा बाळगिे. िी प्रत्येक 

कृिी सारासार हर्चार करून, हर्र्ेकाचा उपयोग करून करिे. आहि 

सर्ाप्रथि िित्त्र्ाची बाब म्ििजे, िी िरीराने र् िनाने सदरै् िहुचभूाि- 

हनिाळ राििे. ्र्िःच्या अहभिानाला बाजलूा सारून ्र्िःच्या पिींची 

सेर्ा करि.े याहिर्ाय िाझ्या अन्सय सपत्नींर्र भहगनीप्रिािे िर, 

सपत्नींच्या पतु्ाांर्र िाझ्या पतु्ाांप्रिािे प्रेि करिे. सपत्नीच्या र्िानािील 

दोष र्ेचनू- र्ेचनू िी हनषकारि त्याांची िक्रार पिीकरे् करि नािी. 
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कुठलािी सपत्नीकरू्न कािी चकू झाली िर, त्याचा ििार् पिींना न 

दिेा िी ्र्िःच त्या सि्येचे हनर्ारि करिे. िी िाझ्या आचरिाि, 

चालण्या- बोलण्याि कधीच अियाादिा, असभ्यिा येऊ दिे नािी. िी 

आपल्या पिींच्या चकुा र्ारांर्ार त्याांना साांगि नािी अथर्ा त्याांची अहि 

्ििुीिी करि नािी. िी त्याांच्या चाांगल्या कृिींचे सदरै् सिथान करिे र् 

अपगािी कृिींना हर्रोधिी. िी पिींच्या भोजन, ियन, जलपान, आसन, 

िस्त्रास्त्रे, िस्त्राभ्यास, सभासिय इत्यादींची सचुारु व्यर््था ठेर्ि.े 

त्याांच्या प्रत्येक कायाकारिाचा हनत्यक्रि सदरै् िाझ्या लक्षाि असिो. 

अल्याचा त्याग करून िी प्रत्येक काया र्ेगाने करिे र् हर्हिष्ट र्ेळेि 

पिूा करिे.  

याखेरीज कोिीिी परपरुुष हकिीिी सुांदर, पराक्रिी असला, िरी 

िाझ्या िनाच्या भक्कि दगुाािध्ये प्रर्ेि ूिकि नािी. िी िाझे िन कधीच 

आपल्या पिींना सिहपाि केलेले आि.े याहिर्ाय िी कुठल्यािी 

परपरुुषासि अहधक काळ र्ािाालाप करि रािि नािी. कारि त्यािळेु 

िाझी हनत्यकिे अरू्न राि  िकिाि. िी िाझ्या पिींना सदरै् सत्य 

साांगण्याचा प्रयास करिे. िाझ्या पिींना जे अहप्रय आि,े िे करि े िी 

िक्यिो टाळिे. हकां बिुना िी त्याांना हप्रय नसलेल्या भोजनपदाथाांचा 

त्याग केलेला आि.े” द्रौपदीच्या िठुी आर्ळल्या गेल्या, ”आहि 

त्याांच्यािी िनाि ित्तु्र् धरिाऱ् या िनषुयाांिी िी सांपका  करि नािी. 

इिकेच नव्ि,े त्याांचे आहिथ्यिी िनापासनू िला करर्ि नािी.” ि ेिब्द 
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उच्चारिाना द्रौपदीला कौरर्ाांचे ्िरि घर्ले िोिे. हिने एक उच््र्ास 

टाकला आहि पनुः बोलायला आरांभ केला, ”िाझी िाझ्या पिींर्र 

पिूािः हनष्ठा आि.े त्याांना अनहुचि र्ाटेल, अिी कृिी िाझ्या िािनू 

घर्िार नािी, याचीिी िला काळजी घ्यार्ी लागिे. पिी िाच 

हस्त्रयाांकररिा दरे् िसेच गहि असनू त्याचे अहप्रय करिे टाळार्े, असेच 

िाझे िि आि.े िात् ि ू असे सिज ू नकोस, की जर पिीने आपल्या 

सन्सिानाला धक्का दिेारी अनहुचि आज्ञा हदली िरी, त्या आज्ञेचे पालन 

करार्.े प्रत्येक स्त्रीने आपल्या सन्सिान िसेच अहधकाराांबाबि सजू्ञ असले 

पाहिजे र् दक्षिी.” 

“िझुे पिी जर प्रर्ास, िीथााटन, िपश्चयाा हन र्नर्ासाकररिा दरूदिेी 

गेले िर, िझुा हदनक्रि कसा असिो?” 

“भाि,े पिी दरूदिेी केल्यानांिर स्त्रीच्या कायााचा भार अहधकच 

र्ाढिो. पिी दरूदिेी गेले, िर िी िक्यिो व्रि्थ राि न त्याांच्यासाठी 

िभुहचांिन करिे. जर िी िाझ्या एका पिीच्या साहन्सनध्याि असेन र् अन्सय 

पिी दरूदिेी गेला, िर िला िे सांभर् िोि नसे. परांि ुर्नर्ासाि असिाना 

अजुानाांच्या िपकालाि िी िृांगाराचा त्याग केला िोिा. आहि जरी िाझे 

पाचिी पिी िाझ्यासि असले िरी, िी आपला र्ेळ प्रसाधनकायाांि 

घालर्ि नािी. याहिर्ाय व्यथा र्ादहर्र्ाद करिे, अथर्ा र्थृा 

हिर्काराने बोलिे, उगीचच सिि िसि राििे िला िळुीच रुचि नािी. 
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आहि अजनू एक म्ििजे िी िाझ्या पिींहर्षयी सांिय बाळगि नािी र् 

आपल्याकरे् काय किी आि,े किाचा अभार् आि े अिा िक्रारी 

र्ारांर्ार करि नािी. कारि असिाधान हन सांियाकारिे नात्याांिध्ये िेढ 

हनिााि िोिे.” द्रौपदीने पनु्सिा उसांि घेिली, ”याखेरीज िी राजिािा 

कुां िीची ्नान, भोजन, जलपान, र्स्त्र इत्यादींबाबि काळजी घेिे. त्याांनी 

साांहगिलेल्या कुलाचाराांचेिी िी पालन करायचे. आहि िी एका 

पाांर्र्ाचे गिुदोष अन्सय पाांर्र्ास साांगि नािी. िािकुृलाचे शे्रष्ठत्र् िी 

साांगि बसि नािी. याहिर्ाय इिराांचे भाग्य सफुळ आि े हन िी हकिी 

दभुाागी आि,े असांिी साांगि नािी. नािीिर त्याकारिे असिाधान र् 

अहर्श्वास हनिााि िोऊ िकिो. िी िाझ्या इच्छा िसेच आर्श्यकिा 

आपल्या पिींना र्ारांर्ार साांगि रािि नािी. सत्यभािे, िी िाझ्या पिींची 

हृदय हजांकून घेण्याचां अजनू एक कारि म्ििजे िाझी ससुांबध्द 

कायाव्यर््था. परू्ी इांद्रप्र्थाि असिाना आिच्याकरे् सिस्रार्धी दासी- 

सेर्क िोि.े त्याांची नार्े, त्याांना सोपर्नू हदलेली काये हन त्याांच्या 

कायाांच्या र्ेळा याची नोंद िाझ्याकरे् असायची. याहिर्ाय त्याांच्या 

व्यहक्तगि आर्श्यकिा- भोजन, हनर्ारा अिा गरजा पिूा िोिाि की 

नािी, ि ेिला पिार्े लागे, चक्रर्िी सिाज्ञीच्या नात्याने. या कायाांच्या 

इिक्या िोठ्या जांजाळाििी िाझ्या पिींच्या भोजनाच्या र्ेळा र् त्याांच्या 

आर्र्ीचे पदाथा लक्षाि घेऊन िी भोजन करून त्याांना र्ाढायचे. ि ेिाझां 

अहििय हप्रय काया आि.े कारि ि ेकाया करिाना पिींचे के्षिकुिल 
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करिे अत्यांि सलुभिक्य िोई. ि े काया झाल्यानांिर गपु्तचर, सेर्क, 

सािांिाहद ित्सि अहधकारी व्यक्ती किा प्रकारे काया करिाि का, याचेिी 

परीक्षि करार्े लागे. त्याकारिे जनिेर्र अन्सयाय िोिो की नािी, त्याांच्या 

िक्रारींचे हनर्ारि करिे िीदखेील िाझी काया िोिी. भािे, ि ूसाांग िला, 

द्वारकेच्या कोषागाराि हकिी सांपत्ती आि े र् कृषि त्यािील हकिी 

सांपत्तीचा व्यय करिो?” 

“िला ज्ञाि नािी.” सत्यभािेचे उत्तर.  

“िात् िला आजिी आठर्ि आि,े सिस्त्र ित्ती एकत् बसले िर, 

िेर्ढी जागा व्यापेल इिकी रत्ने, सांपत्ती िोिी आिची. आहि त्याची 

प्राप्ती र् व्ययाहर्षयी िी नोंद ठेर्ि असे. इांद्रप्र्थाची अथाव्यर््था िाझ्या 

हनयांत्िाखाली िोिी.” द्रौपदीने अहभिानाने म्िटले, “याहिर्ाय 

पाांर्र्ाचे राजनैहिक, आहथाक व्यर्िार िला ज्ञाि असि. अन ्राजसयू 

यज्ञार्ेळी येिाऱ्या अहिथींचा सत्कार र् भोजनाची व्यर््था करण्याकरे् 

िाझे सदरै् लक्ष असायचे. िी उगीचच कुठल्यािी अहिथीची र्ारेिाप 

्ििुी करायची नािी अथर्ा त्याची उपेक्षािी करायची नािी. हिर्ाय 

सिस्त्रार्धी दासी असनूिी पिींनी साांहगिलेल्या कायााचे हनर्ाािन िीच 

करायचे, त्याकारिे िाझे पिी िाझ्यार्र प्रसन्सन असि. हर्िेष म्ििजे 

िाझ्या पिींनी साांहगिलेली र्ािाा, एखादी हर्हिष्ट बाब िी सदरै् गपु्त 

ठेर्ण्याचा प्रयत्न करिे, सत्यभािे. आहि म्ििनूच िाझे पिी हर्हिष्ट 
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कायाासाठी नगरािनू प्रयाि करिाना िे सगळया व्यर््थेचे उत्तरदाहयत्र् 

िाझ्यार्रच अत्यांि हर्श्वासाने सोपर्ायचे.” 

“द्रौपदी, जर आपल्या पिीने बािरेच्या व्यर्िाराांहर्षयी कािीच 

साांहगिलांच नािी, िर?” 

“िर आपि त्याच्याकरू्न र्दर्नू घेिले पाहिजे, िेिी प्रेिाने. पिी 

दरुून गिृी परिल्यास त्याचे ्र्ागि करून र् त्याचे हप्रय खाद्य-पेय दऊेन 

त्याचे के्षिकुिल हर्चारार्.े जर त्याची भार्ह्थिी प्रसन्सन नसेल, िर 

त्याला कािीच न हर्चारण्याि सजू्ञिा सिजार्ी. िीिी असेच करिे. 

आहि सर्ााि िित्त्र्ाचां म्ििजे आपला पिी हर्द्वान र्ा ज्ञानी असला, िर 

आपल्यािी ज्ञानाच्या कक्षा रुां दार्िे आर्श्यक असिे. कारि पिीला 

पत्नीकरू्न िारीररक सखुाहिर्ाय सजू्ञिा, पररपक्र्िा, सि्या 

सोर्हर्ण्याची र् सारासार हर्चार करण्याची िाहका क क्षििािी अपेहक्षि 

असिे. म्ििनू िर िी धिाराजाांसि धिााधिााचा र् राजनीिीचा ऊिापोि 

करि,े भीिसेनाांना पाककलेचे ज्ञान दिे असिे, अजुानाांसि धनरु्ेदाहर्षयी, 

हर्हभन्सन बािाांहर्षयी चचाा करिे, िी नकुलाांसिर्ेि काव्यिास्त्रहर्नोद 

करि-े सि्यापिूीदखेील करिे, िी सिदरे्ाांिी ित्र्ज्ञानासांबांहधि र्ाद-

प्रहिर्ाददखेील करिे. परांि ु राजनीिी आहि अथाव्यर््था ि े िाझ्या 

चचेचे -कायााचे हप्रय हर्षय आििे. याखेरीज िाझ्या पिींच्या प्रसन्सनिेचे 

कारि ििेी आि ेकी त्याांच्याप्रिािे िलािी राज्यकारभाराि गहि र् रुची 
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आि.े” इिकां  सर्ा ऐकून सत्यभािेने म्िटले, “परेु, परेु, द्रौपदी! ि ेसर्ा 

करिे दरूच िर, ि े सर्ा ऐकूनच िाझ्या िखुार्र ्र्ेदहबांद ू उिटले. 

िझु्याप्रिािे गिृ्थी करिां कुठल्याच स्त्रीला सांभर् नािी.” 

“आहि िला भाग्यर्ान सिजण्याचा हर्चारिी करु नकोस. कारि 

पहिव्रिा- सद्गिुी हस्त्रयाांना सदरै् दःुख र् आपत्ती सिन करार्ी लागिे. 

िरीिी त्या दःुखाला प्रहिकार करण्याचा िषा त्याांना पनुः सज्ज करि 

असिो.” द्रौपदी दखुार्ल्या ्र्राि म्ििाली. परांि ुत्या ्र्राििी कािीसे 

ओज िोि.े  

िे ऐकून सत्यभािा पश्चात्तापदग्ध झाली आपि र््िहु्थिी न 

सिजनू घेिा बाहलिपिे असे प्रश्न केल,े ि ेआपलांच चकुलांच! 

खरोखरच या पाांचालीसारखां- पाांचालीइिकां  करिां आपल्याला 

िक्य नािी. आपि उगाच हिच्याबद्दल ईषयाा बाळगली. या हर्चाराने िी 

लहज्जि झाली. हिने क्षिा िागण्याच्या अहर्भाार्ाि िाि जोर्ले, ” 

कृषिे! िी बाहलिपिे कसे प्रश्न हर्चारले! िी िझुी अपराधी आि.े” 

“काय झालां? ्र्यां भाहिनी याज्ञसेनीची क्षिा िागिेय! कारि काय 

आि?े” अक्िाि पिाकुटीच्या द्वारािनू आर्ाज आला.  

पाण्र्र् कृषिासि परिलेले पाि न द्रौपदी क्षिाधााि उठली, ििी 

आपल्या पिीच्या ्र्ागिाथा सत्यभािािी उठली.  



199 

“पाहिलांि, पाण्रु्पतु्िो! िाझ्या सखीने, िाझ्या हप्रयििेिध्ये कसां 

पररर्िान घर्र्नू आिलां आि!े” कृषिाने प्रिांसेच्या ्र्राि म्िटले.  

“िग िर, िेर्टी पट्टरािी कुिाची!” पाण्र्र्ाांनी अहभिानाने म्िटले. 

िे ऐकून द्रौपदीच्या गालाांर्र आरक्त रांग िर, ओष्ठाांर्र िांदह्िि उिटले.  

 

 🌀🌀🌀🌀🌀 

 .  

 (अजनूिी बांध अनर्हसि आििे) 
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⚜️⚜️पररक्तशष्ट⚜️⚜️ 

१) पाषाि :- दगर् 

२) दभा :- धारदार गर्ि, ज्यािळेु सपाांच्या हजव्िा दोन भागाांि 

हर्भागल्याची कथा गरुर् परुािाि आि.े  

३) सर्ासांिाजान :- जहिन िेिाने सारर्ि फुलाांचा सर्ा घालिे.  

४) नीलाांहगनी, ऋिानिृा, िभुा, कल्यािी, सर्ायोहषद्वरा, पाांचाली, 

याज्ञसेनी, पाषािी:- द्रौपदीची हर्हभन्सन नार्े.  

५) अहकां चन :- िहलन, अिहुचि.  

६) सांधान साधिे :- हनिािा साधिे.  

७) प्रयाि, प्र्थान, गिन :- हर्हिष्ट कायाहसद्धीकररिा गिृत्याग 

करुन हर्हिष्ट ्थानी जािे.  

८) रि असिे, रििाि िोिे :- आपला हप्रयकर/प्रेयसी अथर्ा 

पिी/पत्नीसि एकाांिाि प्रियिग्न असिे.  

९) हर्षाद :- दःुख.  

१०) िल्य :- सल.  

११) गोिरि :- जेव्िा ब्राम्ििाांच्या गायी चोराांनी पळर्ल्या, िेव्िा 

अजुान त्या चोराांना धरण्याकररिा गाांर्ीर् धनषुय घेण्यासाठी यहुधहष्ठर-

द्रौपदीच्या ियनकक्षाि जािो र् त्यािळेु हनयिभांग िोिो, अन्सय भ्रािे 

अर्र्ि असिानािी िो र्नर्ासाला जािो.  
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१२) बांधकी :- पाच परुूषाांिी सांबांध जोर्िारी स्त्री.  

१३) गहि :- गांिव्य.  

१४) भालप्रदिे :- कपाळ.  

१५) केिाकषाि :- केि ओढिे.  

१६) हर्श्व्ि :- हर्श्वासािा.  

१७) परा्ि :- पराहजि.  

१८) एर्ि्ि ु:- ( ि)े असेच अस ूद.े  

१९) भजूापत् :- भोजर्कृ्ष हकां र्ा भजूार्कृ्षाचे िोठे पान, ज्यार्र 

टाकाच्या सािाय्याने सांदिे हलहिला जािो.  

२०) िगृाहजन :- िगृचिााचे र्स्त्राांहकि आसन 

२१) अहनहिषपिे :- क्षिाि िखु्िांभ िोिे.  

२२) हनहबर् :- घनदाट.  

२३) ्कां ध :- खाांद े

२४) िांर्ल :- िांहदराच्या र्ा्िरुचनेिील गोलाकार आसनरचना.  

२५) सचुारू :- अत्यांि उत्ति.  

२६) अनसुांर्ेदना :- अहििय सखोल सांर्ेदना.  

२७) पररिल :- सगुांध.  

२८) उत्पलगांधे :- किळाांचा सगुांध हजच्या अांगाला येिो, अिी 

पाांचाली.  

२९) दिन :- सांयि करिे.  
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३०) पररर्ेि :- र्ािार्रि, पररसर.  

३१) ्र्ेदहबांद ू:- घािाचे थेंब.  

३२) अांि:परु :- रािीर्िा, रािी ििाल.  

३३) हकरहिजी :- केिरी.  

३४) क्लाांिी :- थकर्ा.  

३५) सरीसपृ :- सरपटिारे प्रािी.  

३६) हिलाखांर् :- ( येथे अथा) बफा  गोठल्यानांिर हनिााि िोिारे 

पाषाि.  

३७) प्रिाद :- चकू.  

३८) िहििाथा :- अथा, िात्पया.  

३९) हर्दषुी :- हर्द्वान स्त्री.  

४०) ्थापत्य :- र्ा्िरुचनेचे िास्त्र.  

४१) लोकपाल :- कुबेर दरे्.  

४२) श्राांि :- थकलेला.  

४३) हििपुांज :- हििाच्या गारा.  

४४) न्सयनूिा :- अभार्.  

४५) अधर :- ओठ.  

४६) हनषकाांचन :- ज्याच्याकरे् सरु्िा, धन नािी, असा.  

४७) अपररहिि :- अगहिि.  

४८) साराध्य :- भीि र् राजकन्सया कालीचा पतु्.  
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४९) हर्हजगीष ू:- हर्जयाची इच्छा धरिारा.  

५०) िगु्ध :- िोहिि िोि.े  

५१) कृि :- बारीक, कोिल. (टीप:- िात् कृि असिाऱ्या द्रौपदीच्या 

िाांसपेिी क्रोध र्ा यधु्दार्ेळी कठोर व्िायच्या, म्ििनू िर हिने जयद्रथ 

र् कीचकाचा सािथ्यााने प्रहिकार केला िोिा. ) 

५२) सर्ाग :- भीिसेन र् बलांधरेचा पतु्.  

५३) अनकु्षोभ :- दःुख र् क्रोधाचे हिश्रि.  

५४) सिहुचि :- उहचि सियाला उहचि कृिी.  

५५) सांहचि :- हचांहिि, ( दसुरा अथा) परू्ाजन्सिीचे प्रारब्ध.  

५६) उपिि :- िाांि करिे.  

५७) ्यपक्र् :- पररपक्र्, सिजदार.  

५८) हनरर्िा :- हनःिब्दिा.  

५९) प्रकषााने :- िीव्रिेन.े  

६०) दहैिक :- दिेासांबांहधिचे.  

६१) प्रभासक्षेत् :- एक प्रहसद्ध दरे््थान, िीथाक्षेत्.  

६२) अिरार्िी :- ्र्गााची राजधानी.  

६३) प्रत्यांचा :- धनषुयाची धाििूयी दोरी.  

६४) गाांधर्ार्ेद :- एक उपर्ेद, नतृ्य र् गायनाचे पिूा ज्ञान ज्याि आि.े  

६५) हत्कालसत्य :- र्िािान, भिूकाळ र् भहर्षय या हिन्सिी 

काळाांिध्ये जे सत्य आि,े िे.  
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६६) सांर्ेग :- भार्नाांचे आर्ेग.  

६७) र्रर्हिानी :- जी हदसायला अत्यांि सुांदर आि ेआहि जी सदरै् 

उपर्रा(िरूि) हदसिे, अिी द्रौपदी.  

६८) च्यर्नभागार् :- भगृ ूऋषींचा पतु्, सिी सकुन्सयेचा पिी.  

६९) प्राि :- अहश्वनीकुिाराांनी हनिााि केलेली र् िारुण्य- उत्साि पनुः 

हिळर्नू दिेारी औषधी.  

७०) रथागार :- जेथे रथाांची हनहिािी, र्ागरु्जी केली जािे, असे 

्थान.  

७१) चारुििी :- कृषि र् सत्यभािेची पतु्ी, जी सारथ्य किााि कुिल 

िोिी, असे म्िटले जािे.  

७२) दारुक :- कृषिाचा हप्रय सारथी.  

७३) पररिार :- हनर्ारि, उपिि.  

७४) चेहकिान :- यादर्ाांचा एक सेनानायक, पषुपद नािक प्रदिेाचा 

राज्यकिाा.  

७५) ऊिापोि :- उहचि र् अनहुचि काय आि ेयार्र केलेली चचाा.  

७६) सांयोग :- सििेकु घर्र्नू आिलेली कृिी.  

७७)  सात्यकी:- सत्यकाचा पतु् र् यादर्ाांचा प्रिखु सेनापिी.  

७८) अनजुा :- कहनष्ठ भहगनी.  

७९) हृदयगांि :- हृदयािील गजु.  

८०) इांद्रसेन :- पाण्र्र्ाांचा गपु्तचर र् यहुधहष्ठर- द्रौपदीचा सारथी.  
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८१) इांद्रार्िी :- इांद्रसेनाची पत्नी.  

८२) अहग्नस्त्रोि :- सिदरे्ाने हलिलेला ग्रांथ, ज्याि औषधी हनिााि 

किा हनिााि कराव्या याबाबि िागादिान केले आि.े  

८३) िांहजरी :- िळुिीची बीज.े  

८४) अनर्हसि :- असिाप्त.  

८५) ग्लाांििांद्री :- दःुखिांद्री.  

८६) उच्चरर् :- िोठ्याने बोलिे.  

८७) पराििा :- सल्ला, िागादिान.  

८८) दािािा सैन्सय :- यादर्ाांच्या दिा कुलाांचे सैन्सय.  

८९) अभ्यदुय :- उन्सनिी, भाग्योदय.  

९०) पररिास :- चेष्टा ि्करी.  

९१) कृिर्िाा :- यदरु्ांिाचा एक सेनानायक, िाहदाक्यचा भ्रािा.  

९२) िािली :- इांद्रदरे्ाचा सारथी.  

९३) कल्पपषुप :- कल्पर्कृ्षाची फुले, जी कधीच कोिेजि नािीि.  

९४) रथिांचक :- रथािील आसन.  

९५) गिुकेिी :- गरूर्ाची पतु्ी.  

९६) िाहदाक्य :- हृहदाकाचा पतु्, भोजर्ांिी सेनानायक.  

९७) हनर्ािकर्च :- ज्या राक्षसाांनी ्र्गाार्र आक्रिि केले आहि 

जे अजुानाकरू्न पराभिू झाले, िे राक्षस.  

९८) भानिुिी :- सिदरे्ाची पाचर्ी पत्नी र् िैनी कुलािील कन्सया.  
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९९)  हित्सेन :- इांद्रसेनाचा भ्रािा.  

१००)  सांयि :- हनयांहत्ि 

१०१)  श्रिु :- ऐहकर्ाि, ऐकून आि.े  

१०२)  र्थृा:- व्यथा.  

१०३)  कोषागार :- खहजना.  

१०४)  अपाहजाि:- दसुऱ्याने प्राप्त केलेले.  

१०५)  पिन्सर्यन :- द्यिूाि पिाला लार्िे.  

१०६)  लोकोत्तर :- असािान्सय.  

१०७)  अनरुांजन :- िनाचे रांजन करिे.  

१०८)  अपगािी :- हर्रोधी र्ा प्रिाहदय कृिी.  

१०९)  दगुा :- गर्, हकल्ला.  

११०)  प्रसाधन काया :- िृांगार.  

१११)  सांर्िन :- हनर्ााि 

११२)  अिुतनाला यशवस्ततुीकररता वीर्ा दऊे नकोस. कारर् त्िाने 

एकदा वीर्ेच्िा तारा छेडताना ताराच तटुल्िा होत्िा :- या िब्दाांचे 

्पष्टीकरि :- अजुान ििाबाि  िोिा, त्याच्या सािथ्यािाली बाि ांनी 

र्ीिेची िार हकां र्ा धनषुयाची प्रत्यांचा धारि केल्यास िी प्रत्यांचा र्ा 

िार खांहर्ि व्िायची.  

११३)  सपत्नी :- सर्ि, पिीची दसुरी पत्नी 
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११४)  िधपुका  :- र्षृभक नािक र्न्पिींच्या पिाांचा रस र् कािीसां 

िध,ु दिी घालनू ियार केलेले पेय, जी िभुकायाासाठी र् 

कायाहसद्धीकररिा हदले जािे. ( र्ेदाांचा र् ब्राह्मिकाांचा सांदभा) 

११५)  इन्सदीर्रे :- नीलकिळे.  

११६)  हकां र्दहन्सि :- कोिा एकाने साांहगिलेल्या गोष्टी.  

११७)  पनु्सर्ीररक :- श्वेि किळ 

११८)  ऋि :- सषृ्टीचे हनयािक ित्त्र्, हत्कालसत्य, (ऋग्र्ेदाचा सांदभा) 

११९)  पररिल :- सगुांध.  

१२०)  सोपान :- हजन्सयाच्या पायऱ्या.  

१२१)  नीरजनयन :- किळाांप्रिािे असलेले र्ोळे.  

१२२)  कां टक :- काटे.  

१२३)  र्ाि :- एक लिानस ेिांिरु्ाद्य, जे र्ीिेप्रिािे असिे.  

१२४)  दरे्ाांगना :- अप्सरा 

१२५)  पाषािखांर् :- दगर्ाांचे खरे्.  

१२६)  नर्नीि :- लोिी.  

१२७)  हर्भीहषका :- दःुख, िल्य, हखन्सनिा (पोकळी)  

१२८)  नेत्रौ िस्िा सनु्दरौ, सा वरवयर्तनी | 

सा सस्िश्िामला, यमत्रा कृष्र्स्िा च मे संड्यगनी || 

सा अस्माकना प्रार्ेशा | 

िाम ्प्राप्तवु्िम ्विम ्च िरे्षे ज्वयलता: नैका नरेशा: || 
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अथत :- यिचे नेत्र सुंदर असनू िी सदवै उपवरा (तरूर्) यदसते, ती 

मेघांप्रमार्े श्िामल आह,े ती कृष्र्ाची सखी व माझी सहगायमनी 

आह.े  

ती आमची ( पांडवांची) प्रार्ेश्वरी आह,े यिला आम्ही प्राप्त केले व 

अनेक नरेश आमचा िरे्ष आयर् मत्सर करू लागले.  

🦢🦢🦢  
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माझी ही महा ादिंबरी वाचून  शी वाटली, हे 

shaktileelanikita@gmail. com या माझ्या इमेल 

आयडीवर ररप्लाय देऊन  ळवा.  

 

🌀🌀🌀🌀🌀 

  

mailto:shaktileelanikita@gmail.com
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निनिता पाटील याांची ई सानित्यवर प्रिानित पुस्तिे 

  
पसु्तक 

वाचण्यासाठी 

कव्हरवर 

नक्ट्लक करा 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/suspicious_women_nikita_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shaktikavane_nikita_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shaktivachane_nikita_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/prashnottare_nikita_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ratnanchya_jk_nikita_patil.pdf
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ई सानित्य प्रनतष्ठािचे िे चौदावे वरं्ष.  

निनिता पाटील याांचां ई सानित्यवरचां िे सिावां पुस्ति.  

 

निनकता राजेश पाटील ही मळूची िोंनबवलीची असिू सद्यकालात नतच े

वास्तव्य काही वषाांपासिू वांगणीत आह.े कुटुांबाि लेखनाचा र्ा साहित्याचा 

र्ारसा असा नािी. पि अगदी िालेय र्यािच हिला लेखनाची ऊिी िाांि 

बस ूदईेना. र्याच्या िेराव्या र्षाापयांि हिने पिूा पु् िक िोईल इिके हलहिले. 

नांिर िराठी साहित्याचा ररिसर अभ्यास करून आिा िी साहित्याच्या 

र्ेगर्गेळया रसाांच्या हनहिािीचा अनभुर् घेि आि.े नतिे नलनहलेल्या 

यापवुीच्या  पसु्तकांच ेकौतकु जाणकार वाचकांिी केले आह.े  

अनेक िरूि लेखक खपू छान हलिीि आििे. पि त्याांची पु् िकां  

प्रकाहिि करायला प्रकािक धजार्ि नािीि. कारि त्याांच े नार् प्रहसद्ध 

नसल्यािळेु त्याांच्या पु् िकहर्क्रीबद्दल प्रकािक सािांक असिाि. जर या 

लेखकाांची पु् िके र्ाचकाांसिोर आली नािी िर त्याांच ेनाांर् प्रनसद्ध होिार 

कसे? या दषु्टचक्राि सापरू्न अनेक िरूि लेखकाांच्या हपढ्या बरबाद 

झाल्या. पि आिा इांटरनेटवर िवलेखकाांना र्ाचकाांपयांि िेण्याचे काि अनेक 

सां्था करि आििे.  

ई साहित्य प्रहिष्ठान त्यािील एक. ६ लाख र्ाचकाांपयांि या नर्ीन 

लेखकाांना नेण्याचे काि िी सां्था करिे. पिूा हर्नािलू्य. लेखकाांनािी 

कोििािी खचा नािी. भनवष्य काळात लेखकाांना भरघोस िानधन दणे्यासाठी 
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ई साहित्यच ेप्रयत्न चाल ूआििे. नर्नर्ीन िाकदर्ान लखेक ई साहित्याकरे् 

र्ळि आििे. त्याांना प्रहिसादिी हिळिो. कुिाला भरघोस स्ततुी िर 

कािींच्या र्ाट्याला टीकािी येिे. या टीकेला positively घॆऊन ि ेलेखक 

आपला कस र्ाढर्ि नेिाि. सरुूची नाईक, प्रफ़ुल िेजर्, भाग्यश्री पाटील, 

कोिल िानकर, सरुज गािारे्, अनपू साळगार्कर, बाळासािबे हिांपी, चांदन 

हर्चारे, सौरभ र्ागळे, यिराज पारखी, चांद्रिॆखर सार्ांि, सांयि बागायिकर, 

ओांकार झाांज,े पांकज घारे, हर्नायक पोिदार, चांद्रकाांि हिांद,े हनरांजन 

कुलकिी, चारुलिा हर्सपिु,े काहिाक िजारे, गिेि सानप, िनोज चापके, 

िििे जाधर्, िनोज हगरस,े िदृलुा पाटील, हनलेि दसेाई, सनिा पठाि, 

सांजय बनसोरे्, सांजय येरिे, िांिन ू पाठक, श्रेहिक सररे्, िभुि रोकरे्, 

सधुाकर िळर्रे्कर, हदप्ती काबारे्, भपूेि कुां भार, सोनाली सािांि, केिकी 

ििा, हर्हनिा दिेपाांरे्, सौरभ कोरगाांर्कर, हिहलांद कुलकिी, िभुि पाटील, 

आहिष कल,े सरुेंद्र पाथरकर, प्रीिी सार्ांि दळर्ी, हनहिष सोनार, उिा कोल्ि,े 

गिेि ढोल,े सहचन िोर्कर, िििे पाठारे्, अहभजीि पैठिपगारे, काहिाक 

िजारे, हकरि दििखेु, जगहदि खाांदरे्ाल,े िाधरुी नाईक, हर्िाल दळर्ी, 

गौरी कुलकणी, नजतेश उबाळे, नप्रतम साळंुखे, कुमार सोिावण,े प्रनतक 

उकल,े सजुाता नसद्धा, गायत्ी रोिे, मिोज कळमकर, काजल दळवी, सनचि 

बोरसे, कानतिकी भट, िॉ. नप्रतम दरविे, अमोल गवळी, निनकता पाटील, 

संजीविी दशेपांिे, अंनकता नशंद,े काजल दळवी असे अनके िरूि लेखक 

साित्यपिूा लखेन करि आििे.  
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इटंरिेटवर िौिी मराठी लेखकाांची किी कधीच नव्ििी. आिा िौसेच्या 

र्रच्या पायरीर्रचे, लेखनाकरे् गांभीरपिे पिािारे आहि आपल्या लेखनाला 

पैल ूपार्ण्याकरे् लक्ष दिेारे िरूि लेखक येि आििे. िी नर्ीन लेखकाांची 

फ़ौज िराठी भाषेला नर्ीन प्रकाििान जगाि ्थान हिळर्नू दिेील. त्याांच्या 

साहित्याच्या प्रकािाला उजाळा हिळो. र्ाचकाांना आनांद हिळो. िराठीची 

भरभराट िोर्ो. जगािील सर्ोत्कृष्ट साहिहत्यक प्रसर्िारी भाषा म्ििनू 

िराठीची ओळख जगाला िोर्ो.  

या सर्ााि ई साहित्याचािी खारीचा र्ाटा असेल िा आनांद.  

या यिाि ई लखेकाांचा हसांिाचा र्ाटा असेल याचा अहभिान.  

ब्स. अजनू काय पाहिज?े  

 


