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या मित्ाांनो! घऊेन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या! 

नवकमलका  
हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना लवनामलू्य घेऊ दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनिां की एकजण वाचो वा एक िाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उिट आनांद वाढतो, मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां? 

तमु्हािाही काही दतेा येईि.  

असे काही द्या ज्याने ई सालहत्यच्या िेखकाांना, टीमिा आलण तमु्हािा आनांद लमळेि 

आलण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  

िमु्िी आहिर्ााद आहि िभेुच्छा द्या 
िेखकाांना दाद द्या 

ई साहित्य ला आपल्या हित्ाांचे िेल पत्त ेद्या 

लमत्ाांना आिच्याबद्दि िेल आहि Whatsapp करा 

ई साहित्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टाग्राि, टेहलग्राि याांर्र ्र्िः जा र् इिराांना आिांहत्ि करा. सोशि लमलियावर ई 

सालहत्यचा 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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नवकलिका 

लनककता राजेश पाटीि 

पत्ता : १०९, वाांगणी हाईटस्, बदिापूर नेरळ हायवे, पूनम 

हॉटेिजवळ, वास्तुकार नगर, वाांगणी (पूवव), लज. 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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o हर्नािलू्य हर्िरिासाठी उपलब्ध.  

o आपले र्ाचनू झाल्यार्र आपि ि ेफ़ॉरर्र्ा करू िकिा.  

ि ेई पु् िक रे्बसाईटर्र ठेर्ण्यापरु्ी हकां र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोििािी 

र्ापर करण्यापरु्ी ई-साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी परर्ानगी घेिे आर्श्यक 

आि.े   



 

 

6 

परिचय 
मी नवोदित 

लेखक नसून मी 

चंदिका, अदममता, 

दवद्यादवकास अशा 

मादसकांतून लेख, 

कथा, कदवता, श्लोक 

इ. दलदिल्या आिेत.  

 

डोंदिवलीच्या नाट्यमंचावर मवरदचत एकपात्री नाटक 

‘िौपिीचे मवगत' िे नाटक सािर केले.यादशवाय मला 

संमकृत भाषेतील श्लोक लेखनासाठी शाळेतरे्फ 'अमतृकन्या 

गौरव' पुरमकार दमळाला आिे.याखेरीज कािी दिवसांपूवी 

मी मानवदवद्या दवभागात ' वाचनसंमकृती’ या दवषयावर 

संशोधन केले आिे. मी सध्या िी.ए.मराठी सादित्य या 

शाखेत दशक्षण घेत आिे 
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प्रस्तावना 
पररकथा. िालपणीपासून 

ते आत्तापयंत मला 

पररकथेचे आकषषण आिे. 

आदण का नसणार? 

पररकथा असतातच 

अदु्भत, दवलक्षण,मायावी 

कधीकधी दिव्य. 

लिानपणी वाचलेल्या 

परीकथा वेगळ्या िोत्या. 

पण त्यात कुठल्यािी प्रकारच्या गांभीयाषचा आशय नव्िता. 

मात्र तरुणपणी वाचलेल्या परीकथा वेगळ्याच िोत्या. 

कािी पररकथा पे्रमावर आधाररत िोत्या तर, कािी      परीकथा 

सुष्ट-िुष्टाच्या सघंषाषवर आधाररत िोत्या. वेगळ्या दवषयांवरच्या 

पररकथा म्िणजे मोठ्या माणसांकररता असलेल्या पररकथािी 

सुंिर िोत्या.  
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 मनुष्य आपल्या जीवनात कािीतरी अलौदकक, अदु्भत, 

दवलक्षण शोधू पाित असतो, लिानांपासून 

थोर् यामोठ्यांपयंतिी. आदण तेव्िा ते अलौदकक, अदु्भत, 

दवलक्षण असे कािी परीकथेत गवसते. 

 ‘ परी ' िा शब्ि खरं पािता, र्फारसीमधून आला आिे. ‘ परी' 

चा अथष चांगली दकंवा वाईट िेविूदतका. मात्र नावाप्रमाणे 

पररकथा या र्फक्त परीवरच आधाररत असतात असं नव्िे, तर 

दवदशष्ट अदु्भत व अगम्य गोष्टींवर आधाररत असतात. पररकथा 

या शब्िाचा उगम जरी अरिमतानातून झाला असला तरी, 

भारतामध्ये  प्राचीन काळापासून दिव्य, अदु्भत व दवलक्षण 

कथांचे मूळ सापडते. 

मी भारतीय पररकथा र्फारच कमी वाचलेल्या आिेत. माझ्या 

वाचनात पाश्चात्त्य, जपानी आदण अरेदिक पररकथा 

अदधकादधक प्रमाणात आल्या आिेत. 

    त्यामुळेच माझ्या मनात भारतीय परीकथा दलदिण्याची 

प्रकषाषने इच्छा दनमाषण झाली. मात्र ती दितोपिेशाप्रमाणे 

िोधप्रिायक असायला िवी, असा माझा मानस िोता.  
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      या सवष कथा माझ्या मवरदचत आिेत. या सवष कथा मी 

संकदलत केलेल्या नव्िेत.  

       परंतु परी िा र्फारसी शब्ि असल्यामुळे मी या 

कथासगं्रिाला ' पररकथा' न संिोधणेच शे्रयमकर मानले आिे. 

याउलट मी या कथासगं्रिातील कथांना ‘ दिव्य- अदु्भत कथा ' 

असे उल्लेदखले आिे . 

       .      🧚♀️🧞♀️🧚♀️🧞♀️ 
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नवकदलका 

दिव्य- अदु्भत कथा 

- दनदकता राजेश पाटील 
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अपषणपदत्रका 

माझ्या पे्रमळ, सुहृि व िेवतेप्रमाणे तेजमवी, सुंिर, अदु्भत 

आदण दवलक्षण असणार्या, माझी माता व गुरू असणार्या 

माझ्या दप्रय जननीमाईला ह्या अदु्भत कथा अपषण ! 
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चमत्काररक काचपात्र 

 

एक आटपाट नगर िोिां, िेथे एक राजपतु् िोिा, त्याच्याकरे् एक 

चित्काररक काचपात् िोिे- त्या काचपात्ािळेु-  अिी िी सरुुर्ाि िळुीच 

करिार नािी. आिा िी िरे्टापासनू आरांभ करिार आि.े 

िर एके हदर्िी श्रिुाांगी नगरीि – 

 “हपिाश्री, आजच िगृयेला जाण्याची गरज आि ेका?” 
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“पतु्ा, क्षहत्याचे रक्त आि-े िौयााची िषृ्िा असलेले. 

म्ििनू हदहवर्जयानांिरिी हर्श्राांिीऐर्जी िगृया……” 

“हपिाश्री, िला र्ाटिां, आज िगृयेला न गेल्यास कुठली आपत्ती 

कोसळिार आि?े की आपल्या उद्यानािील दर्िाची रे्ल येथनू िेथे 

जाईल?” 

“पतु्ा, आज पौहिािा आि,े िित्र्ाचा हदर्स आि.े इांद्रधनषु्यी प्रकाि 

स्त्रर्िारा रात्पक्षी येिार आि ेसरु्िाा नदीच्या िीरार्र.” 

“त्या रात्पक्ष्याला धरायचां आि ेका? पि िे काचपात् िांत्ी दृश्याांकाांनी 

िरर्ले आि ेना?”------ 

  बेिदु्ध पर्लेल्या श्रिुाांगी नगरीच्या राजपतु्ाला- सधुाांिलुा सारखां- 

सारखां िचे सांभाषि आठर्ि िोिां. 

  िो आपली िान िलर्ण्याचा प्रयास करू लागला. िेव्िा त्याला 

कळलां, त्याचां र्ोकां  एका पाषािाला टेकर्नू ठेर्लेले आि.े त्याचे िरीर 

हिरर्ळीर्र आि.े 

अथाािच ि ेसर्ा जािर्नूिी त्याला आश्चया र्ाटले नािी, कारि त्याला 

िाहिि िोिे की,िो त्याच्या हपत्यासोबि सरु्िाा नदीच्या िीरार्रच्या सगुि 

नार्ाच्या याच र्नाि आला िोिा. 
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पि अचानक त्याच्या लक्षाि आले की त्याच्या िरीराि कुठल्यािरी 

अर्यर्ाि दखुरां आि.े कदाहचि िाि-पाय, िानेिध्ये. 

िाि-पाय र् िान एकदि आखरू्न गेले िोिे. कािी रे्ळापरू्ी जि ू

कोिी त्याच े िािपाय बाांधनू टाकले असार्ेि. कािी क्षिाांपरू्ी त्याच्या 

िानेला जि ूलोंबकळि ठेर्ले असार्े. 

त्याने आपले केस झार्ले, िसे त्याच्या केसाांिनू धहूलकि, र्न्पिीच े

पाने बाजलूा पर्ली. िे पािून िो चहकिच झाला. हनहश्चिच त्याच्यार्र 

कोिीिरी आपल्या िायार्ी िक्तीद्वारे आक्रिि केले िोिे, अन ् त्याला 

बाांधनू ठेर्लेले िोिे. 

परांि ुत्याला कळले, आपि आिा सखुरूप आिोि, सरुहक्षि आिोि. 

िेव्िाच त्याच्या चेिऱ्यार्र पाण्याचे थेंब पर्ले. त्या थेंबाांिळेु त्याला 

जि ूचैिन्सयच प्राप्त झाले. त्याच्या अचिेन िरीराि जि ूजीर्नरसाचा सांचार 

झाला. त्याच्या दिेािील थकर्ा, र्ेदना- यािना जि ूपळूनच गेल्या. 

त्याने त्या जाहिर्ेनेच र्ोळे उघर्ले. त्याने पाहिले, सिोरच एक सुांदर 

यरु्िी बसलेली िोिी. हिच्या चेिऱ् यार्र पिूाचांद्राच ेकाांिी- िेज िोिे. हिचे 

र्ोळे फुललेल्या दर्िाप्रिािे िोिे, िर ओठ िधाच्या रांगाच.े हिच्या 

अांगार्र रत्ना- िोत्याांच े अलांकार र् चाांदण्या जर्र्लेली सुांदर- हनळ्या 

रांगाची पारदिाक र्स्त्रे िोिी. 
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अन ्आश्चयाकारक! एक आश्चयाकारक बाब हदसली त्याला, या सुांदर 

िरुिीला दोन काळेभोर-हनळेिार पांख िोिे, रािी पाकोळीला असारे्ि 

िसे! 

हिर्ाय िी जेथे- जेथे अश्र ूढाळि िोिी, िेथ-े िेथे रत्न हनिााि व्िायचे 

हकां र्ा एखाद्या रोपाची र्ाढ व्िायची. 

त्याच्या चेिऱ्यार्र हिचचे अश्र ू पर्ले िोिे. त्या अश्रूांिळेुच त्याला 

ऊजाा, चैिन्सय प्राप्त झाले िोिे. 

ि ेकळिाच िो अहधकच चहकि झाला. 

िो लगेच उठून बसला. त्याला आजबूाजलूा र्न्पिीच्या पारांब्या 

िटूुन पर्लेल्या हदसल्या. याचाच अथा त्याला कोिीिरी पकरू्न ठेर्लां 

िोिां,परांि ुत्याला कुिीिरी सोर्र्नू आिलां िोिां. त्याचां रक्षि या यरु्िीने 

केलां िर नसेल ना? 

“कोि आिसे ि?ू” आपले लाांब केस झार्ि सधुाांिनुे  हर्चारले, 

“ अन ्िी कुठे आि?े” 

“राजकुिार, िी नर्कहलका आि.े” नर्कहलकेच्या बोलण्याच्या 

िब्दिः अथा घेि सधुाांिनुे म्िटले, “कुठल्या फुलाची?” 
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“ नािी, िी कुठल्यािी फुलाची कळी नव्ि.े िी पाकोळ्याांची रािी 

अथााि भार्ी रािी- राजकुिारी नर्कहलका आि.े” नर्कहलकेचे िब्द 

ऐकून सधुाांिलूा िस ूफुटले, “ पाकोळ्याांििी राजा- रािी असिाि का?” 

“ िोय, पाकोळ्याांर्र अहधराज्य गाजर्िारी नीलर्ांिी असिे. ििारािी 

नीलर्ांिीच्या र्ांिपरांपरेने िीिी पाकोळ्याांची रािी िोिार आि.े परांि ुत्या 

दषु्ट शे्विपांखी रुपस पक्ष्याने आम्िाां फुलपाखरू - पाकोळ्याांच े जीर्न 

सांकटाि टाकले आि.े” 

“ िो रात्पक्षी का? जो इांद्रधनषु्यी प्रकाि पाझरिो?” आपल्या 

फाटलेल्या उत्तरीयाने अांगार्रील धळू झार्ि सधुाांिनूे उत्सकुिेने हर्चारले. 

“ नािी, िात् िो शे्विपांखी रुपस पक्षी त्या हदव्य पक्ष्याचा हित् आि.े” 

“ नर्कहलके ! ि ूत्या रात्पक्ष्याहर्षयी कािी जाििेस का?” 

“ िी इिकां च साांग ूिकिे, राजकुिार! िो रात्पक्षी हदव्य आि,े साक्षाि 

परिेश्वराचा दिू आि,े आकािगांगेचा सांदिेर्ािक आि.े त्याला र्िीभिू 

केल्यास सांपिूा नगरीर्र सांकट कोसळू िकिे. िात् जर त्याला िरीरािनू 

स्त्रर्िारा इांद्रधनषु्यी प्रकाि आपल्याकरे् ठेर्नू घेण्याची िित्र्ाकाांक्षा 

असेल, िर नक्षीदार, चित्काररक काचपात् त्याांच्यापढेु ठेर्ारे्. त्याच 

काचपात्ालाच परिेश्वराचा आदिे िाननू िो रात्पक्षी प्रत्येक रात्ी आपला 

हदव्य प्रकाि त्याि पाझरि असिो. ” नर्कहलकेच ेिब्द ऐकून हिच्याकरू्न 
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काचपात्ाहर्षयी िाहििी हिळर्ण्याच्या ििेनूे सधुाांिनुे हर्चारले,” 

नर्कहलके, िे काचपात् कुठे हिळेल बरे?” 

“राजकुिार, िे काचपात् ििुच्या हपत्याकरे् िोिे.िात् एकदा सिज 

र्नहर्िाराला सरु्िाा नदीच्या िीरार्रील या रि्यियी र्नाि आल्यानांिर 

ििुच्या िांत्ीने जलक्रीरे्च्या रे्ळी सिज एका र्कृ्षाखाली िे पात् ठेर्ले. त्या 

र्कृ्षाच्या खाली हबळाि असलेल्या िण्यार सपाान ेिे काचपात् धरुन नेले 

आहि सिजपिे की दषु्ट ििेनूे हकां र्ा कुििुलापोटी शे्विपक्षी रुपस पक्ष्याने िे 

काचपात् पािून िे चित्काररक काचपात् आपल्या चोचीने फोरू्न टाकले.” 

“आिा?” सधुाांि ूभयभीि झाला. 

“आिा काय, राजकुिार?” नर्कहलकेने हर्चारले. “बरां! ” 

नर्कहलकेला त्याच्या प्रश्ाांचा उलगर्ा झाला नव्ििा, ि े सिजिाच 

सधुाांिनूे म्िटले,“ नर्कहलके, िला इिकां च साांग की, िी इथे कसा आलो? 

कुिी पकर्लां िोिां िला?” 

“ि ेिात् िी जाि ूिकले नािी, अजनूपयंि. जोपयंि िाझे िरे िला 

कुठलीिी हबत्तांबाििी दिे नािी, िोपयंि िरी नािी.” 

“िरे? िझु्याकरे् िरे आििे?” सधुाांि ूअहर्श्वासाने म्ििाला. 

“िोय, िाझ्या पाकोळ्याच िाझे िरे आििे.” 

“कािीिी! िनषु्याप्रिािे पाकोळ्या िरेहगरी करू िकिाि का?” 
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“कुिार सधुाांि,ू ि े सगुि र्न आि.े एक िायार्ी र्न. या र्नाि 

फुलपाखरे, पाकोळ्यािी र्ेळ पर्ल्यास िानर्ी रूप धारि करू िकिाि 

आहि कीटकाांच्या भाषेऐर्जी िनषु्याच्या भाषेि बोल ूिकिाि.” हिच्या 

िब्दार्र अहधकच अचांहबि झालेल्या सधुाांिलूा र्ाटले, आिा िळूिळू 

प्रत्येक रि्य उलगर्ि आि.े 

“म्ििजे ििूी पाकोळी आिसे? नर्कहलके…….” 

“नािी, िी नीलर्ांिाच्या प्रजािीिले एक फुलपाखरु आि-े हजच े

पाकोळ्याांर्र सांपिूा हनयांत्ि असिे.” नर्कहलकेच्या अप्रहिि झळाळत्या 

सौंदयााकरे् पािाि सधुाांिनूे हर्चारले, “ फुलपाखरू? ि ू फुलपाखरू 

आिसे?” 

त्यार्र हिने िान र्ोलार्ली. 

“िचू िाझे रक्षि केले िोिेस?” 

“िो, पाकोळ्याांच्या िदिीने िी अपिरिकत्यााला भांर्ार्नू सोर्ले 

िोिे. इिकेच नव्ि,े िर त्या व्यक्तीला त््ि करण्यासाठी गाांधीलिािा -

िधिािादखेील आल्या िोत्या.” नर्कहलकेचे उत्तर! 

“ ि ूत्या अपिरिकत्यााला पाहिले िोिेस का?” सधुाांिलूा िाच प्रश् 

िित्त्र्ाचा र्ाटला. 
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“ िी िाझ्या आठिी र्ोळ्याांनी त्याला पािण्याचा प्रयत्न केला. िात् 

त्याने आपला चेिरा एका िालीने झाकलेला िोिा. फक्त रात्ीच्याच र्ेळी 

चिकिाऱ्या लाांर्वयाच्या र्ोळ्याांप्रिािे त्याचे र्ोळे िोिे, िचे िी पािू 

िकले. राजकुिार!” हिने म्िटले. 

“म्ििजे िो अयाांि ुिोिा? त्याचेच र्ोळे लाांर्वयाप्रिािे हदसिाि!” 

अयाांिचुां नार् आठर्िाच सधुाांिलूा सर्ा कािी घटना भराभर आठर्ल्या. 

अयाांि ुिा खरांिर सधुाांिचूा जीर्ाभार्ाचा हित्. िांत्ीराज दृिाांकाचा 

पतु्. लिानपिीपासनू त्याची र् सधुाांिचूी िैत्ी िोिी. लिानपिापासनू 

िारुण्याच्या काळापयंि िे एकत् खेळले िोिे, एकत् िगृया केली िोिी, 

एकत् र्नहर्िार केला िोिा िसेच िस्त्राभ्यासिी. 

िो जीर्कां ठश्च हित् असां का करेल, याचीिी कल्पना सधुाांिलूा िोिी; 

जेव्िा िांत्र्याच्या िािनू िे चित्काररक काचपात् िरर्लां िोिां, िेव्िा 

राजा क्षेिकारिाने - अथााि सधुाांिचू्या हपत्याने आपल्या हित्ासारख्या 

सल्लागार िांत्र्याला-दृिाांकाला क्रोधाच्या भराि अपिाना्पद बोल 

सनुार्ले िोिे. 

त्याच हदर्िीच्या सांध्याकाळी अयाांि ु सधुाांिचू्या ििालाि आला 

िोिा. त्यानांिर त्या दोघाांच ेझालेले र्ाद-प्रहिर्ाद………. 
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“अयाांि!ु हित्ा! िे साधारि काचपात् नव्ििे. िे चित्काररक काचपात् 

िोिे.” 

“िरीिी िी एक र््िचू ना? हिच्याहर्षयी ििाराजाांना िोि का?” 

“िोि नव्ि,े हपिाश्रींनी हदलेली काचपात्ाची छोटी जबाबदारी िांत्ीराज 

साांभाळू िकले नािीि, िर िे िोठी जबाबदारी कसे साांभाळू िकिील?” 

“सधुाांि!ू र्ा! ििूी आपल्या हपत्याच्या चकुीच ेसिथान करिोस. अरे, 

िाझ्या हपत्याने हकत्येक िोठिोठ्या जबाबदारी अहधक सक्षिपिे पेलर्ल्या 

िोत्या, िरीिी……..” 

सधुाांिलूािी आपल्या हपत्याचां असां उते्तजनापिूा र्ागिां पटलां नव्ििां. 

िरीिी िो आपलेच दाि अन ् आपलेच ओठ या उक्तीप्रिािे आपल्या 

हपत्याच्या चकुीर्र पाांघरून घालीि िोिा,“िात् िे काचपात् 

आिच्याकररिा हकिी िित्त्र्ाचां िोिां!” 

“असेल िे काचपात् चित्काररक, दरै्ी; परांि ु उत्ति सल्लागार र् 

हित्ापेक्षा िझु्या हपत्याला त्या हनजीर् काचपात्ाचे िोल अहधक िित्त्र्ाचां 

र्ाटलां?” 

अयाांिचु्या या िकाापढेु सधुाांि ूहनरुत्तर झाला िोिा र् अयाांििुी रागाने 

ििालाबािरे पर्ला िोिा. 
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परू्ा्ििृी सधुाांिचू्या र्ोळ्याांसिोर िळरल्या. िसां त्याच्या खाांद्याला 

िलर्नू नर्कहलकेने हर्चारले, “राजकुिार, कुठल्या हर्चाराांि आिाि?” 

हिचा आर्ाज ऐकून त्याच्या िनाि एक िांका उद्भर्लीच, िी 

फुलपाखरू म्ििजेच नर्कहलकेने आपलां रक्षि का केलां? आिािी िी 

आपल्या जखिाांर्र का उपचार करि आि?े 

“पाकोळ्याांची रािी- ििारािी नीलर्ांिीची र्ांिहदहपका- 

नर्कहलकादरे्ी याांचा हत्र्ार जयजयकार असो र् सिस्त्रर्ार धन्सयर्ाद 

असो!” सधुाांिनूे नर्कहलकेच ेदोन्सिी िाि धरि म्िटले,”ि ेदरे्ी, िलुा अनांि 

धन्सयर्ाद. ि ू फुलपाखरू असनूिी िाझ्या प्रािाांच े रक्षि र् जिन 

केलांस.अिा कारिाने ि ूदरे्दहूिका ठरली आिसे.” 

ि े ऐकून नर्कहलकेच्या गोऱ्या- गोबऱ्या गालाांर्र लाजेची लाली 

चढली, “िी फक्त एक फुलपाखरू नव्ि,े िर एका ्र्गासुांदरीच्या िटुलेल्या 

नखाग्रािनू जन्सिलेला एक असा भावयर्ान जीर् आि,े जो आपल्या 

इच्छेनरुुप िनषु्यरुप धारि करू िकिो. या हदव्यिेिळेुच िी ि ेसर्ा करु 

िकले आि ेआहि…….” आपले दोन्सिी िािाने आपले िखुकिल झाकि 

िी म्ििाली, “आहि साह्य र् प्रािरक्षिाहर्षयी म्ििाल िर…… त्याि िी 

एर्ढां काय िोठां  केलांय? िी ्र्िःचेच प्रािरक्षि केले आि.े” 
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“म्ििजे? याचा अथा िी काय सिजार्ा?” सधुाांिचू्या िनािील सांिय 

बळार्ला. 

“याचाच अथा िाच, आपि िला हप्रय र्ाटिा.” 

“िी िलुा हप्रय र्ाटिो? िे कसे? आपि िर एकिेकाांना जािििी नािी. 

हकां बिुना, िी िरी िलुा पहिल्याांदाच पाििो आि.े ‘नर्कहलका' ि े

नार्दखेील िी प्रथििः ऐकले आि.े” 

“राजकुिार, एकिकेाांना जािनू घेऊनच पे्रि करारे् असा जगििान्सय 

हनयि आि ेका?” हिच्या सरे्िोर् बोलण्याने सधुाांि ूसदाच राहिला. 

त्याच े िे िौन पािून नर्कहलका आपल्या भार्नाांिनू सार्रली, 

“म्ििजे िी िमु्िाला जािि आि,े जरी िमु्िी िला जािि नसला िरी.” 

“िे कसे? नर्कहलके….” 

“पहिले कारि म्ििजे िमु्िी आिच्या नगरीच े राजकुिार आिाि 

आहि दसुरे कारि म्ििज…े..” नर्कहलका अर्खळली. 

“दसुरां कारि?” त्याने कठोर ्र्राि म्िटले. 

“दसुरां कारि िचे की, त्या ्र्गासुांदरीने भहर्ष्यर्ािी केली िोिी, त्या 

चित्काररक काचपात्ािळेु आिच्या प्रजचे्या जीर्ाला धोका हनिााि 

िोईल. म्ििनू िी ििुच्याबद्दल जािनू घेण्याच े प्रयत्न केले.” 
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नर्कहलकेच्या हनरागस चिेरा पािून र् हनष्पाप िब्द ऐकून सधुाांिचूा 

हिच्यार्र हर्श्वास बसला. हकां बिुना हर्श्वास ठेर्ार्ा लागला. 

“बरां,आपि त्या रात्पक्ष्याला कसां धरार्ां?” सधुाांि ू िळू िदुद््यार्र 

आला. “आहि इांद्रधनषु्यी प्रकाि कसा हिळर्ायचा?” 

“राजकुिार, िी एक बोल?ू िमु्िाला क्रोध येिार नसेल िर, िी िमु्िाला 

कािीिरी िित्र्ाचां साांगिार आि.े” नर्कहलकेने म्िटले. 

“बोल, िाझ ेिलुा अभयदान आि.े” सधुाांि ूम्ििाला. 

“राजकुिार, लोभ कधीिी र्ाईटच. जे कािी आि,े त्याि सिाधान 

िानिे िचे धिााचारी र् बहुद्धिान िनषु्याच ेलक्षि आि.े नािीिर िनषु्य 

आपल्या जर्ळचिेी िित्त्र्ाच ेकािी गिार्नू बसिो. ििाराज क्षेिकारिाांनी 

चित्काररक काचपात्ाच्या लोभािळेु आपल्याच िांत्ीला दखुार्ले. आिा 

िांत्ीराज ्र्-राज्यत्याग हकां र्ा हफिरुी, हर्द्रोििी करू िकिाि. आपल्या 

लोभाच्या भराि ििाराजाांस या राजनीिीचीिी हर््ििृी घर्ली.” इिकां  सारां 

बोलनू झाल्यानांिर नर्कहलकेन ेत्याच्याकरे् हनहिषिात् पाहिले. 

“िझुां म्िििां उहचि आि,े हन िला िे पटलांिी आि.े” सधुाांिनूे गिन 

हर्चाराांि असल्याप्रिािे म्िटले. 

“म्ििनूच रात्पक्ष्याचा नाद सोर्ार्ा.” नर्कहलकेने हर्नांिी केली. 
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“नािी, हपिाश्रीची आज्ञा आि,े िर रात्पक्ष्याला पकर्ण्याचा प्रयत्न 

केलाच पाहिजे.” सधुाांिचू्या अिा हनश्चयािळेु हिचा हनरुपाय झाला. 

सधुाांिचू्या आजे्ञनरुुप नर्कहलका त्याला शे्विपांखी रुपस पक्ष्याच्या 

घरट्याजर्ळ घेऊन आली. 

िेथेच श्वेिपांखी रुपस पक्षी बसला िोिा, त्याचाच बाजलूा िोच 

रात्पक्षी बसला िोिा- ज्याच्या िानेला साि रांगाांचा िरुा िोिा. याचाच 

अथा, िाच रात्पक्षी जो इांद्रधनषु्यी प्रकाि पाझरिो. 

त्याच रात्पक्ष्याला धरण्यासाठी सधुाांिनूे त्या पक्ष्यार्र जाळे फेकले. 

िात् िे जाळे निेके शे्विपांखी रुपस पक्ष्यार्र पर्ले. त्यािळेु रात्पक्ष्याच े

आपोआपच रक्षि झाले. 

शे्विपांखी रुपसपक्षी त्या जाळ्याि फर्फर्ि िोिा. त्या शे्विपांखी रुपस 

पक्ष्याला सधुाांिनूे जाळ्यासकट ओढले. कारि त्याला आिा र्ाटि िोिी 

की, त्या शे्विपांखी रुपस पक्ष्याच्या िागे असिारा िो रात्पक्षी या जाळ्याि 

हनहश्चिच अर्कला असिार……. 

त्याने जाळे ओढले, आहि त्यािळेु रात्पक्षी घरट्यािनू खेचला जाऊन 

खाली पर्ला. त्याला कळलां, त्याने शे्विपांखी रुपस पक्ष्याच े पारध केले 

आि,े रात्पक्ष्याचे नव्ि.े 
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िीच सांधी साधनू नर्कहलकेने त्या शे्विपांखी रुपस पक्ष्यार्र सधुाांिचूी 

कट्यार फेकली. त्यािळेु शे्विपांखी रुपस पक्षी ितृ्यिुखुी पार्ला. 

शे्विपांखी रुपस पक्ष्याच्या र्ध झाल्यानांिर सधुाांि ूर् नकहलकेने त्या 

रात्पक्ष्याला धरण्याचा प्रयत्न केला. हििक्याि पिाटेची पहिली हकरिे 

धरिीर्र पर्ली. रात्पक्ष्याच्या िरीरार्र िी हकरिे िप्त हकरिाांप्रिािे 

पर्ली. त्याच्या िरीराला िी हकरिे जाळू लागली. त्यािळेु िो जळून गेला 

अन ्त्याच्या िानरे्र िरुादखेील. 

“िचे कारि िोिां.” त्या राखेकरे् बोट दाखर् नर्कहलका म्ििाली, 

“रात्पक्ष्याने शे्विपांखी रुपस पक्ष्यािी िैत्ी करण्याचां! शे्विपांखी रुपस पक्षीच 

पिाटेच्या हकरिाांपासनू त्या रात्पक्ष्याच ेरक्षि करु िकि िोिा.” 

“िर ि ूत्या शे्विपांखी रूपस पक्ष्याला का ठार केलेस?” त्याचा प्रश्. 

“िाझां किाव्यच िोिां िे, आपल्या प्रजेचे रक्षि करिां.”  नर्कहलकेचे 

्पष्टीकरि. 

ि ेऐकून सधुाांि ूहनराि झाला. िात् त्याला या सर्ा घटनाक्रिािनू एक 

बोध हिळाला िोिा, की लोभ र् अहर्र्ेक व्यक्तीच्या सर्ा्र्ाचे िरि करू 

िकिो, बदु्धी, सांपत्ती, राज्याचिेी. 
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“ठीक आि,े आिा िी आपल्या राज्याि पनु्सिा जािार आि.े आिा ि ू

काय करिार आिसे, नर्कहलके?” त्याच्या म्ििण्याचा अथा िोिा की, ि ू

िाझ्यार्र प्रेि केलेस, त्याच ेकाय? 

“आिा िी काय करू िकिे, राजकुिार? िी आपल्या राज्याि म्ििजे 

सगुि र्नाि जािार आि.े” असां म्ििनू नर्कहलकेने त्याचा िाि धरि 

म्िटले, “आिा िाझे प्रेि सफल िोिे िक्य नािी. िी रािी पाकोळी र् िमु्िी 

िानर्. म्ििनू िाझा- ििुचा हर्र्ाि सांभर् नािी.” 

अिा िऱ्िनेे हनरोप हदल्यानांिर हिने फुलपाखराचां रूप धारि केलां हन 

िी उर्ि हनघनू गेली. 

सधुाांि ू दखेील आपल्या राज्याि परिला. त्याने आश्चयाकारक दृश्य 

पाहिले, राजा के्षिकारि र् िांत्ीराज दृिाांक एकिेकाांिी िसि बोलि 

आििे. त्याला प्रश् पर्ला, या दोघाांिध्ये सािांज्य कसे हनिााि झाले? 

“हपिाश्री! िमु्िी इिके आनांदी का आिाि?” 

“का नसिार? िेजारच्या राज्याच्या म्ििजेच अांििुिी नगरीच्या 

नरेिाने- अांििुानाने िझु्याकररिा कन्सयादान केले आि े र् त्याच्यासोबि 

चित्काररक आरसािी. असा आरसा- ज्याच्यार्र रत्नाांच े प्रहिहबांब 

पर्ल्यास जो आरसा त्या रत्नाांचा प्रकाि स्त्रर्िो.” याच आनांदाि 

हपिाश्रींनी िांत्ीची क्षिा िागनू त्याांच ेिन र्ळर्ले असेल. 
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आपल्या हपत्याचे िब्द ऐकून सधुाांिलूा र्ाटले, आिा हपिाश्री 

आपल्या िळूच्या ्र्भार्ाप्रिािेच नव्या िोिाि फसलेले आििे! 

खरांिर या घटनेला पाच- सिा र्षे िर उलटून गेली आििे. िरीिी 

प्रत्येक ्ििृी हकिी उत्कटपिे हजर्ांि आि,े हर्िेषिः नर्कहलकेची- त्या 

अनोख्या नीलर्ांिीची. 

“कसला हर्चार करिािाि, आया?” अचानक अांििुानाच्या कन्सयेने- 

सधुाांिचू्या पत्नीने- राजदीपेने पाठीिागनू त्याच्या गळ्याि आपले िाि 

टाकले. 

“अगां, राजदीपा! ि ेपिा, फुलपाखरे हकिी सुांदर हदसिाििे!” सधुाांिनूे 

हिच्या गालाांर्रून िाि हफरर्ला. 

“आया, िलािी फुलपाखरे आर्र्िाि. म्ििनूच िी र्ारांर्ार याच 

पषु्पर्ाहटकेि येि असिे.” राजदीपा म्ििाली. 

इिक्याि रािी पाकोळीसारखे हदसिारे नीलर्ांिीचे फुलपाखरू 

सधुाांिचु्या िािार्र येऊन बसले. िो म्ििाला, “िलािी ि ू आर्र्िेस. 

कारि ि ूआिसेच सुांदर.” 

ि े ऐकून राजदीपा लाजली. िात् सधुाांिचुे ि े िब्द नर्कहलकेला 

उद्दिेनू िोिे! 

🦋🦋🦋 
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शादपत मवयंवराचे रिमय 

 

िी रम्य सांध्याकाळ िोिी. राजकुिाराांच्या र्नहर्िाराची िीच रे्ळ 

िोिी. सयूााचा अ्ि िोण्याची िीच रे्ळ असिे. 

………आहि िीच रे्ळ असिे कुिाच्या िरी आिेच ेहकरि हन्िेज 

िोण्याची! 
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राजकुिारी ऋहत्र्केच्यािी सर्ाच आिा िार्ळण्याची िीच र्ेळ िोिी. 

िी ्र्यांर्राची िांगलर्से्त्र धारि केलेल्या अर््थेि िोिी. हिच्या 

अांगार्र हिऱ्याांची आभषूिे िोिी. िात् हिच्या िािाि कां किाांऐर्जी घट्टपिे 

बाांधलेल्या दोऱ्या िोत्या. हिच्या िािाांिील कां किे सैल िोऊन, िटूुन कधीच 

पर्ली िोिी. 

इिकेच नव्ि,े िर हिच्या िरीरालािी दोऱ्याांनी एका र्कृ्षाला बाांधनू 

ठेर्लेले िोिे. िी ्र्िःला सोर्र्ण्याचे प्रयत्न करुन थकली िोिी. ररू्न- 

ररू्न हिला वलानी आली िोिी. 

त्या वलानीच्या अर््थेििी हिच्या र्ोळ्याांसिोर पिाटेपासनूचा प्रसांग 

घर्लेला हदसला. 

आज खरां पाििा, ऋहत्र्केच्या ्र्यांर्राचा िभु र् पहर्त् हदर्स िोिा. 

आज पिाटेच िी िृांगार करि बसली िोिी. 

िी आपल्या केसाांच्या अांबार््यािनू केसाांच्या कािी बटा िोकळ्या 

सोरू्न त्या बटाांच्या सािाय्याने रे्गळी केिरचना करि िोिी. त्यानांिर हिने 

दर्िाच ेअन ्गलुाबाच ेगजरे केसाांि िाळून घिेले. 

गजरे िाळून झाल्यानांिर हिने नाजकू घर्िार्ळीच ेअलांकार हनर्रू्न 

घेिले. 
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अिा िऱ्िनेे अलांकाराांनी आभहूषि झाल्यानांिर हिने आपल्या 

ि्िकार्र फुलाांची हझरहझरीि जाळी घेिली. आपली नथिी व्यर्ह्थि 

केसाांि घालि हिने सिज आरिाि पाहिले. 

अचानक हिला आरिाि हिच्या हप्रयकराची प्रहििा हदसली. हिचा 

प्रेहिक- सािांिपतु् ओजर्ांि- त्याचचे आभासी प्रहिहबांब आरिाि उिटले 

िोिे. 

त्याच ेप्रहिहबांब आरिाि पािून िी लाजली. हिच्या गालाांर्र गलुाबी 

छटा रेखल्या िोत्या. हिच्या ्र्प्नील र्ोळ्याांि हिच्या- त्याच्या 

गाांधर्ाहर्र्ािाची हकां र्ा राक्षसी हर्र्ािाची रांगीबेरांगी ्र्प्ने िरळि िोिी. 

हिच्या ओठाांर्र एक ् र्प्नाळू, िधरु िस ूउिटले िोिे. हिचे र्ोळे हदर्ा्र्प्ने 

पािि िोिे. िी िांद्रीिच िरर्नू गेली िोिी. 

हिच्या ििालाचे दार करकर र्ाजि उघर्ले, िसे हिच्या लक्षाि आले 

की, िी प्रेिपत् हलहिण्याच ेहर्सरुनच गेली आि.े 

हिने टाक उचलला र् भजूापत्ार्र आपल्या िनािील गजु हलहििार, 

इिक्याि हिच्या ििालाि अपररहचि राजपरुुष प्ररे्िला. 

आरिाि त्या अपररहचि राजपरुुषाच े प्रहिहबांब पािून हिला आश्चया 

र्ाटले र् भयिी. 
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“कोि आिाि आपि, ििोदय?” हिचा ्र्र थरथरिा िोिा. िी 

आसनार्रुन उठली. हिने िािाांि भजूापत् र् टाक घट्टपिे धरुन ठेर्ले िोिे. 

“ऋहत्र्के! िी लाजर्ांिी नगरीचा राजकुिार ररर्ान्सिक आि.े ि ूिला 

ओळखि नसलीस, िरी िी िलुा ओळखिो. सर्ााि सुांदर र् बहुध्दिीन 

राजकन्सयेला कोििा राजकुिार बरे जािि नािी?” ररर्ान्सिकाच ेिब्द ऐकून 

ऋहत्र्का रागार्ली, “िला ि ेिान्सय आि ेकी िी सर्ााि सुांदर आि.े पि 

बहुध्दिीन नव्ि.े ििुच्या िब्दाांचा काय आिय आि?े” 

“राजकन्सये,अगां! इिके िरूर्ीर, सदुिान राज-ेराजपतु् असनूिी, 

हित्राज्याििी पराक्रिी यरु्काांची किी नसनूिी ि ू ित्रुाज्यािील 

सािांिाच्या िलुािी हर्र्ाि करण्याची योजना करून ्र्िःच्या प्रािाांना 

सांकटाि टाकि आिसे, िर आम्िी िलुा बहुद्धिान कसां सिजार्ां?” 

ररर्ान्सिकाचा िका  इिका भक्कि िोिा की हिला िो िका  खोरू्न टाकिा 

आला नािी. कारि हिच्या हपत्याचािी असाच िका  िोिा. 

“िो, आि े िी बहुद्धिीन; ” ऋहत्र्का प्रहिर्ाद करू लागली, “पि 

पे्रिाि प्रािाांची पर्ाा कधीच केली जाि नािी.” 

“परांि ुसन्सिानाची पर्ाा करार्ी लागिे ना?” ररर्ान्सिक हिच्याजर्ळ येि 

म्ििाला. 
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“म्ििजे?” ऋहत्र्केने िार्दानािील दािे हटपि असलेल्या पक्ष्याांपैकी 

एका पक्ष्याला पकर्ले आहि पाठीिागे लपर्ले. 

“िात् ित्रुाजा िझुी पर्ाा करील का? िझुा हर्चार करेल का? ि ू

ज्याला पिी िानलांस, िो िर ित्रूाजाचाच सेर्क आि.े जर ित्रुाजाने 

त्याच्याकरू्न िलुा िाहगिले िर, िो ओजर्ांि त्याला नकार दऊे िकेल 

का? त्याचे प्रेि र् त्याची राजाहर्षयी हनष्ठा या द्वांद्वाि राजहनष्ठाच हजांकिार.” 

ररर्ान्सिकाचा िा िका िी खहण्र्ि न करण्याजोगा िोिा. 

“िी ्र्िःचे, ्र्िःच्या सन्सिानाचे रक्षि करेन. िला िस्त्रहर्द्यािी 

येि.े” ऋहत्र्केच्या आर्ाजािील हनहश्चांििा नािीिी झाली िोिी. हिच्या 

्र्राि ठािपिा जािर्ि नव्ििा. 

“याला आत्िहर्श्वास म्ििार्े की र्ल्गना?” ररर्ान्सिकान े हिच्या 

र्ोळ्यार्रील आठ्याांकरे् पिाि आपले िब्द सौम्य केले, “िलुा र्ाईट 

र्ाटले असेल, िाझ्या िब्दाांचां! परांि ुजे सत्य आि,े िेच सत्य आि.े” 

त्याचा सौम्य आर्ाज ऐकून िीिी सौजन्सयाने म्ििाली, “धन्सयर्ाद, 

िला पररिािाांची जािीर् करून हदल्याबद्दल. पि िी जोखीि पत्करायला 

ियार आि.े” हिचा हनश्चय अटळ िोिा. 
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“िर िाझीिी िात्काहलक कृिी अटळ आि!े” त्याच्या िालचाली 

एकूिच सांिया्पद र्ाटि िोत्या. त्याने आपल्या म्यान्सयािील िलर्ार 

बािरे काढली. 

िे पािून ऋहत्र्केने झटकन कृिी केली. भजूापत्ार्र हिने 

ओजर्ांिाकररिा सांदिे हलहिला, “हप्रय ओजर्ांि,ि ूिाझे रक्षि करायला ये. 

िीिी ्र्िः प्रयत्न करेन, ्र्िःचे रक्षि करण्यासाठी. परांि ु लाजर्ांिीचा 

राजकुिार ररर्ान्सिकाची लक्षिे कािी ठीक हदसि नािीि. िाझ्या प्रािाांर्र-

सन्सिानार्र सांकट आि.े 

                     िझुीच हप्रयििा ऋहत्र्का. 

िे पत् कसां पर्पर पाठर्ार्ां, याच हर्चाराांि असिाना ऋहत्र्केला 

आपल्या चिरु सखीची- र्सांिसेनेची आठर्ि झाली. 

“काय करिेस, पाठिोरी उभी रािून? िी िझु्याजर्ळ येऊन िझु्या 

िानेर्र िलर्ार ठेर्िार आि,े याक्षिीच. सार्धान, राजकुिारी!” 

कबिुराच्या पायाच्या नखीला िे पत् बाांधनू िो कबिूर पाठीिागे 

लपर्ि ऋहत्र्का म्ििाली, “थाांबा राजकुिार! िीदखेील ियार िोि आि.े 

र्सांिसेने, िाझी िलर्ार आि!” 
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“पािू द,े या नाजकू िनगटाि हकिी बळ आि ेिे!” असे म्ििनू त्याने 

हिचे िनगट धरले. हिने आपले िनगट सोर्हर्ण्याचे प्रयत्न केले. त्या 

प्रयत्नाांिच हिची कां किे िटुली र् सैल असलेले जर् गोठ जहिनीर्र पर्ल.े 

िेर्टी हिने आपले िनगट सोर्र्नू घेिले. हिने आपले िनगट सोर्र्नू 

घेिले की त्याने हिचे िनगट सोर्ले, ि ेकळण्याच्या आिच र्सांिसेना िेथे 

आली. हिच्या िािाांि िलर्ार िोिी. 

“ ऋि?े काय झालां?” हिने पाहिले की ररर्ान्सिकाने ऋहत्र्केच्या 

िानेर्र िलर्ार ठेर्ली आि.े 

“लाजर्ांिीच्या राजकुिारा!” र्सांिसेना कर्ार्ली, “ि ू आपल्या 

ियाादिेच रािा. िलुा िािीि नसेल, आिचां सैन्सयबळ हकिी हर्िाल आि!े” 

“ि ू र्सांिसेनाच ना? िलुा िाहिि नसेल कदाहचि, ि े काया िला 

ििाराजाांनीच हदले आि.े” ररर्ान्सिकाच्या िब्दाांनी ऋहत्र्केला धक्का 

बसला असला, िरी र्सांिसेनेला याची कल्पना िोिी. 

िी ऋहत्र्केला िलर्ार दिे हिच्या कानाि कुजबजुली, “िझेु काया 

हसद्धीस गेले आि.े ि ूहचांिा करू नकोस.” 

“काय?” ऋहत्र्केने नजरेनेच केलेला प्रश् र्सांिसेनेने जािला 

आहि…… आपल्याच नखीने ऋहत्र्केच्या िािाला जखि करून कबिूर 

कसािरी भरुाकन उरू्न गेला. 
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“ि ेकसले द:ुसािस आि?े” ऋहत्र्केने जखिी िािाने िलर्ार परजि 

म्िटले. िेव्िा ररर्ान्सिकानेिी त्या िलर्ारीर्र आपली िलर्ार आदळली. 

ििा हठिवया झर्ल्या. 

हििक्याि हिची फुलाांची जाळी िार्दानािध्ये अर्कली. जिी 

ऋहत्र्का िी जाळी काढण्यासाठी र्ळली, िसा त्याने हिचा िलर्ार 

धरलेला िाि धरून खेचला.  

त्याने हिचा िाि खेचिाक्षिी ऋहत्र्केच्या ि्िकार्रची फुलाांची 

जाळी फाटली. हिच्या िािाला, केसाांना अन ् र्ोक्याला झटका बसला 

आहि हिला आपला िोल सार्रिा आला नािी. 

हिला सार्रण्यासाठी र्सांिसेना धार्ि आली, िात् ररर्ान्सिकाने एका 

हर्हिष्ट रत्नाांची साखळी हिच्या गळ्याि टाकली. 

र्ोळ्यार्र अांधारी येण्यापरू्ी र्सांिसेनेने हर्चार केला, िी साखळी 

ििाराजाांनी त्याला हदली असेल का?..… आहि र्सांि सेना उभ्याउभ्या 

कोसळली. 

“र्सांिसेना……..” त्या साखळीचे रि्य जाििारी ऋहत्र्का जिी 

र्सांिसेनेकरे् धार्ली, िसा ररर्ान्सिकाने हिचा िाि खेचनू हिला 

आपल्याजर्ळ ओढली. 
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लगेच ऋहत्र्केने त्याच्या िानेर्र िलर्ारीने र्ार केला. त्यािळेु 

ररर्ान्सिकाच्या  िानेला जखि झाली र् त्यािनू रक्त टपकले. 

्र्िःचां रक्त साांर्लेलां पािून िो सांिप्त झाला. त्याने हिच्या िािार्र 

दोनचार र्ार करून हिची िलर्ार पार्र्ली. 

हिला हनःिस्त्र पािून हिला प्रहिकार करण्याची सांधीिी न दिेा त्याने 

ऋहत्र्केला उचलनू हिला खाांद्यार्र टाकलां र् िो आपल्या रथाच्या हदिेने 

धार् ूलागला. 

िरीिी िी त्याला हर्रोध करि िोिी, त्याच्यािी झगर्ि िोिी. त्याच्या 

छािीर्र लाथा झार्ि िोिी, त्याच्या पाठीर्र ओरबार्ि िोिी. आपल्या 

परीने जसा जिेल, िसा िी हर्रोध करि िोिी. 

हिचा िो प्रहिकार पािून त्याने हिला खाली उिरर्ले आहि रथाजर्ळ 

हिला ओढिच नेले. िेव्िा हिने त्याच्या िािाचा चार्ा घेिला. त्याने एक 

िाि सोर्ला र् दसुऱ्या िािाने हिला धरले. 

“सोर् िला, ररर्ान्सिक!” 

“नािी सोर्िार, ऋहत्र्के!” असे म्ििनू त्यान े ऋहत्र्केला रथाि 

उचलनू ठेर्ले र् िो ्र्िःिी बसला. 
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त्याच्या पोलादी िािाचा हर्ळखा ऋहत्र्केच्या किरेला घट्टपिे 

आर्ळला िोिा. ऋहत्र्का त्या िािाचा हर्ळखा सोर्र्ण्याचे प्रयत्न करू 

लागली, पि व्यथा! हिला िे िक्य िोईना. 

हिने ररर्ान्सिकाच्या कां ठिाराला धरुन त्याच्या कां ठाच्या धिन्सयाांना 

पीर्ा दणे्यास सरुुर्ाि केली. िे पािून त्याने आपला कां ठिारच काढून 

टाकला. 

िर हिने आपल्या दोन्सिी िािाांनी त्याचा कां ठ धरण्याचा प्रयत्न केला. 

पि लगेच त्यान े आपल्या दसुऱ्या  िािाच्या िठुीि हिच े दोन्सिी िाि 

पकर्ल.े 

त्याची िी िजबिू पकर् जािर्नू हिने प्रहिकार करायला सरुुर्ाि 

केली. हिने त्याच्या िािाचे चारे् पनु्सिा घेिले. िी त्याच्या पायार्र ्र्िःचा 

पाय दाबनू ठेर् ूलागली. 

हिच्या प्रहिकारािळेु, िसेच हर्रोधािळेु त्याला राग आला, िो 

सांिापाने खर्ळला र् त्याने रागाच्या भराि आरे्गाने हिला ढकलनू हदले. 

त्याच्या क्रोधाचा आर्ेग अहधक िोिा. त्यािळेु िी रथाच्या ्िांभार्र 

जाऊन कोसळली. पररिािी हिच्या कपाळाला खोक पर्ली आहि हिच्या 

कपाळािनू रक्त र्ािू लागले. 
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ऋहत्र्केने आपल्या िारािील हिरा काढून ररर्ान्सिकार्र फेकला. त्या 

कठोर हिऱ्याने ररर्ान्सिकाच्या छािीर्र एक भयानक ओरबार्ा पार्ला. 

ररर्ान्सिक रागाने उठून कािीिरी कृिी करिार इिक्याि, ऋहत्र्का 

बेिदु्ध िोऊन कोसळली. 

कािी क्षिाांि ऋहत्र्केला िदु्ध आली िेव्िा हिला कळले, हिला एका 

िालर्कृ्षाच्या कर्क- टिक बुांध्याला बाांधनू ठेर्लेले आि.े त्या दोऱ्यािळेु 

हिच्या िािाच्या नाजकू िळव्याांना जखिा झाल्या िोत्या. 

र्कृ्षाचा टिक बुांधा किरेला टोचि िोिा. हिचा श्वास फुलि िोिा. 

हिला प्रचांर् भकू लागली िोिी. परांि ु हिला हिच्या िानहसक यािनाांपढेु 

हिची भकू कािीच र्ाटि नव्ििी. 

हिने िोठ्या कष्टाने र्ोळे उघर्ले. हिने पाहिले, हिचे अपिरि करिारा 

ररर्ान्सिक आपल्या हित्ाांसिरे्ि र्नभोजन करि िोिा. 

अजनूपयंि ओजर्ांि कसा आला नािी? आहि र्सांिसेनेर्रील 

हनयांत्ि नािीसां झालां असेल का? ओजर्ांिापयंि आपला हनरोप पोिोचला 

असेल का? आिा आपलां काय िोिार? आपल्याला ररर्ान्सिकासोबि 

लाजर्ांिी नगरीिच जार्ां लागिार का? 
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नािी, नािी! असां म्ििनू िी ्र्िःला धीर दिे िोिी. हिच्यािील िन 

िरू पािि िोिे, िरी हिची आिा िरिा िरिा िरि नव्ििी. हिच्या आिेचा 

िांि ूकिजोर झाला िोिा, िात् अजनूिी िटुलेला नव्ििा. 

हिच्या नाजकु र् लालचटूुक कपाळार्र िोत्याांच्या लर्ीप्रिािे घािाच े

थेंब उिटले िोिे. हिच्या िनाि भय, आिांका र् अहनहश्चििा दाटली िोिी. 

हिच ेओठ कोररे् पर्ले िोिे. िी र्ारांर्ार ओठाांर्र जीभ हफरर्ि िोिी. 

िनािली अ्र््थिा चेिऱ्यार्र उिटल्याहिर्ाय रािि नव्ििी. 

िी आपल्या िािािील दोरखांर् िोर्ण्याच,े त्यािनू ्र्िःला 

सोर्र्ण्याचे प्रयत्न करू लागली. परांि ुहिचा एकिी प्रयत्न यि्र्ी झाला 

नािी. 

हिच ेिे असफल प्रयत्न पािून ररर्ान्सिकाला िस ूफुटले. 

त्याच ेिा्य पािून हिला र्ाटले, हनयिीच हिच्या या ह्थिीर्र िसिे 

आि…े….. 

या हर्चारानेच हिचे र्ोळे भरून आले. िी ििसनू ररू् लागली. िी 

िुांदके दऊे लागली. 

हिला रर्िाना पािून ररर्ान्सिकाला दया आली. िात् त्याने आपल्या 

दयेला हनयांत्िाि ठेर्ले. 



 

 

40 

त्याने आपले र्नभोजन पिूा केले आहि हिला वलानी आलेली पािून 

त्याने हिच्या दोऱ्या सोर्ल्या. 

त्याने हिला उचलनू घेिले. िी वलानीि िोिी, त्यािळेु िी आिा 

कािीच प्रहिकार करि नव्ििी. 

िो हिला घेऊन रथाच्या हदिेने चाल ू लागला. हििक्याि त्याला 

हदसले, रथाच्या जर्ळ र्सांिसेना उभी िोिी र् हिच्या िेजारी ओजर्ांि. 

त्याच्या िािाि िीच साखळी िोिी, ज्या साखळीने र्सांिसेनेला हनयांहत्ि 

केले िोिे. 

साखळीच्या बांधनािनू िकु्त झालेल्या र्सांिसेनेला पािून ररर्ान्सिक 

घाबरला. त्याने ऋहत्र्केला टाकून हदले आहि त्याने पळ काढण्याचा प्रयत्न 

केला. 

िात् िो पळू िकला नािी. कारि िो बाांधला गेला िोिा, र्सांिसेनेच्या 

अहवनलिरींच्या पािाि. त्याला पािबध्द पािून ओजर्ांि धार्िच आपल्या 

प्रेयसीजर्ळ गेला. त्यान ेऋहत्र्केच्या चिेऱ्यार्र पािी हिांपर्ले अन ्हिच े

र्ोके आपल्या िाांर्ीर्र घेऊन िो हिच्या चिेऱ्यार्रून िाि हफरर् ूलागला. 

त्याच्या ्पिााने ऋहत्र्केला िदु्ध आली. िी ओजर्ांिाचा िाि धरि 

म्ििाली, “ओजर्ांिा ! ि ूआलास?” त्याने हिला प्रहिसाद हदला, “िोय 

हप्रये! िझेु िरि करिाऱ्या ररर्ान्सिकापासनू िझेु रक्षि करण्यासाठी िी 



 

 

41 

आलो आि.े” ि ेऐकून ऋहत्र्केच ेिाथे भर्कले. िी उठून बसली, “ि ूखपूच 

उिीर केला आिसे!” ऋहत्र्केने रोषाने म्िटले. 

“हप्रयििे,ि ूआपला राग सोर्. कारि िाझ्याकरे् िा सांदिे उिीराच 

आला. याहिर्ाय र्सांिसेनेला त्या रत्नाांच्या साखळीच्या बांधनािनू िीच 

िकु्त केले.” ओजर्ांि आपल्या चकुीला दर्र्ण्याची कारिे साांग ूलागला. 

“परेु, ओजर्ांि! िला आिा कळले,ररर्ान्सिक िला योवय िेच साांगि 

िोिा! िी िझु्यािी हर्र्ाि करून िाझ्या सन्सिानाला, अब्रलूा, प्रािाांना र् 

कुलाच्या प्रहिष्ठेला सांकटाि घाल ूइहच्छि नािी.” 

“हप्रयििे, िझुा िाझ्यार्र हर्श्वास नािी?” ओजर्ांिाने हिचा ्कां ध 

धरुन हर्चारले. 

“िोिा, िात् आिा नािी. अपिरिर्ेळी ि ूकेलेली िलगजी हनहश्चिच 

क्षम्य नािी. िी पाठर्लेला सांदिे िलुा उहिराने प्राप्त झाला असेल, िात् 

र्सांिसेनेने िर परू्ीच सांदिे हदला िोिा ना? िो सांदिे िलुा पिाटेच हिळाला 

असेल ना?” ऋहत्र्केच्या िब्दाांर्र िो गप्प राहिला. 

“म्ििनूच िी िा हनिाय घिे आि ेकी, िी िझु्यािी हकां र्ा ररर्ान्सिकािी 

हर्र्ाि करिार नािी. कारि िी जर िलुा र्रले िर, ित्रूाजाने िझु्याकरे् 

िाझी िागिी केल्यास ि ूिाझे रक्षि करू िकिार नािी आहि ररर्ान्सिकाने 

िाझे अपिरि केले िोिे.”  ऋहत्र्का ओजर्ांिाने हदलेले पािी पीि 
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म्ििाली, “याहिर्ाय िाझा दसुरा हनिाय असा आि ेकी िाझां ्र्यांर्र उद्या 

िोईल. िेव्िाच िी िाझा र्र हनर्रे्न. फक्त िी अपिरिाची बाििी फुटिा 

कािा नय.े” 

“नािी फुटिार!” हििक्याि हिच्या हपत्याचा- राजा ऋिर्ानाचा 

आर्ाज आला,” कन्सये! िी ि ेअपिरि हर्चारपरू्ाकच घर्र्नू आिले िोिे. 

िझु्या र् कुलाच्या प्रहिष्ठेला धक्का लागेल असे िाझे िळुीच प्रयोजन 

नव्ििे. म्ििनूच िी उद्या सर्ा राजे-राजकुिाराांना येण्याच े हनिांत्ि धार्ले 

िोिे.” 

“िर आजचां काय?” ऋहत्र्का आश्चयााने म्ििाली. 

“िी फक्त आर्ई िोिी. िी उर्र्नू हदलेली!” ऋिर्ानाचे लक्ष आपल्या 

पतु्ीच्या कपाळािील जखिेकरे् गेले, “ि ेकाय, िझु्या ि्िकार्र जखि?” 

“ििाराज, िी साांगिो.” र्सांिसेनेच्या पािाि अर्कलेला ररर्ान्सिक 

पढेु झाला, “ऋहत्र्केने िलर्ारीने िाझ्यािी दोन िाि केले िोिे. िेव्िा 

हिच्या कपाळाला र् िािाांना जखि झाली. िमु्िाला ज्ञाि आि ेना, िाझां 

क्रोधार्र हनयांत्ि रािि नािी िे! त्यािळेु……” 

“िला अहभिान आि,े िाझ्या पतु्ीर्र!” ऋिर्ानाने ऋहत्र्केच्या 

खाांद्यार्र िाि ठेर्ला, “ ििूी कािी किी जखिी झाला नािीस, यार्रूनच 

िाझ्या पतु्ीच ेिौया हदसनू येिे!’ 
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”र्सांिसेने!” ऋिर्ानाने र्सांिसेनेला आदिे हदला, “ि ूररर्ान्सिकाला 

पाििकु्त कर.” 

र्सांिसेनेने ररर्ान्सिकाला पाििकु्त करिाक्षिी ओजर्ांिाने अचानक 

म्िटले, “िला ऋहत्र्केचा प्र्िार् िान्सय आि.े िी जर ऋहत्र्केिी हर्र्ाि 

केला िर, हर्श्वहर्िन्सि ििाराजाांचा िला नािक रोष पत्करार्ा लागेल. 

म्ििनू िीिी िी जोखीि पत्करि नािी.” त्याचे िब्द व्यर्िाररक र् रा्िच 

िोिे. 

अिाप्रकारे पररह्थिीचा योवय प्रकारे सिन्सर्य साधला गेल्यानांिर 

ऋहत्र्केच े्र्यांर्र दसुऱ्या हदर्िी आयोहजि करण्याि आले. 

हिच्या सचूनेनसुार ऋिर्ानाने हिच्या ्र्यांर्रिांर्पाची सजार्ट इिकी 

भव्य केली नव्ििी. रत्नाांपेक्षा फुलाांच्या सजार्टीर्र जा्िीि जा्ि भर 

हदला िोिा. 

्र्हिाि नक्षीदार पर्द्याऐर्जी रे्गरे्गळ्या रांगसांगिीच े पर्द े लार्ले 

िोिे. छिाला चाांदर्ा जर्र्लेला िोिा. 

िखु्य िांचार्र अन ्अन्सय हठकािी सोन्सया- चाांदीची रत्नजर्ीि आसने 

िाांर्लेली िोिी. त्याच आसनाांर्र दिेोदिेीचे राजे- राजकुिार बसलेले 

िोिे. 
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िखु्य िांचार्र हिच ेिािाहपिा- ििाराजा ऋिर्ान र् ििारािी ऋिार्री 

आसन्थ झाले िोिे. दिग्रांथी ब्राह्मिाांच्या सकु्तपठिाच्या हर्धीनांिर 

ऋिर्ानाने म्िटले, “ि े दिेोहर्दिेीचे राजे -राजकुिारिो! आपि सर्ा 

पराक्रिी क्षहत्यगि िाझ्या कन्सयेच्या ्र्यांर्राला एकहत्ि झाला आिाि. 

िेव्िा आपिा सर्ांचे ्र्ागि असो. कािी क्षिाांि िाझी सपुतु्ी ऋहत्र्का या 

िांर्पाि प्रर्ेिलेच.” 

त्याच्या ्र्यांर्रघोषिेनांिर कािी क्षिाांि  पिारेकऱ् याांनी र्दी हदली, 

“सौभावयकाांक्षी, अत्यांि लार्ण्यर्िी र् िस्त्रास्त्रहर्द्याहनपिु असलेल्या 

िसेच ििीदीप नगरीच्या राजकन्सयेचे- ऋहत्र्केचे आगिन िोि आि.े” 

पिारेकऱ्याांच ेिब्द पिूा िोिाि न ्िोिाि, राजकुिारीचा िेिा ्र्यांर्र 

िांर्पाि आला. 

आरिाांच्या चौकोनी िकुर््याांच्या आहि िोत्याांच्या िाळाांनी 

सजलेल्या िेण्यािनू राजकुिारी ऋहत्र्का अन ् हिच्या सख्या- 

अलोहलका ,नव्या र् र्सांिसेना उिरल्या. 

ऋहत्र्केच्या पैंजिाांिील घुांगराांचा आर्ाज ऐकून सर्ा राजकुिाराांच्या 

नजरा हिच्याचकरे् र्ळल्या. 

िळुािच सुांदर हदसिारी ऋहत्र्का सरु्िाालांकाराांिध्ये अहधकच सुांदर 

हदसि िोिी. चाांदीच े जरीकाि केलेले र् हकरहिजी- गर्द लाल रांगाांची 
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रांगसांगिी असलेले िांगलर्स्त्र हिने धारि केलेले िोिे. हिच्या िािाांि 

सगुांहधि फुलाांची रत्नजहर्ि र्रिाला िोिी. 

िी सार्काि िांचार्र आली. हिने सर्ांना प्रिाि केला. िसा राजा 

ऋिर्ानाने ्र्यांर्राचा िभुारांभ करण्याची उजव्या िािाने अनिुिी हदली. 

त्या सांकेिानसुार र्सांिसेना ऋहत्र्केला प्रत्येक राजपतु्ाचा पररचय दऊे 

लागली. 

“िा हनहधहित्ा नगरीचा राजकुिार िादूालान्सर्य,ज्याने हर्हर्ध 

यदु्धािध्ये हर्जय हिळर्ला आि.े 

“िा सहृिदिेाचा राजपतु् हर्िांग, नार्ाप्रिािेच िा राजकुिार 

राजनीिीिदखेील दरूदिी आि.े” 

र्सांिसेना साांगि िोिी र् ऋहत्र्का पढेुपढेु सरकि िोिी, कुिािी 

राजपतु्ाकरे् न पाििाां. हिचा हनःिब्द नकार त्या राजपतु्ाांना हनराि करि 

िोिा. कोिी राजकुिार राजहबांर्ा िोिा, िर कोिी पराक्रिी, धिाज्ञ हकां र्ा 

राजकारिी. िरीिी राजकन्सया त्याांच्यापैकी कोिालािी र्रू पािि नव्ििी. 

“िा सिह्र्का नगरीचा राजकुिार ऋिुांभर, ज्याने यांत्हनहिािीि 

प्राहर्ण्य हिळर्ले आि.े” 

ि े ऐकून ऋहत्र्केला र्ाटले, िा योवय र्र आि.े कारि सर्ा 

राजपतु्ाांिध्ये याचीच क्षििा र्ेगळी आि.े  
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ऋहत्र्केने नजरिी न र्र उचलिा ऋिुांभराच्या कां ठाि ‘यांत्र्ि’पिे 

िाला घािली. हिच्या र्ोळ्याांपढेु अजनूिी ओजर्ांि िरळि िोिा. 

र्ोळ्यािील ओजर्ांिाची प्रहििा धसुर िोिाां- िोिाां हिच्या अांगार्र 

फुलाांचा र्षाार् िोि असल्याच ेहिला जािर्ले. भानार्र येि हिने अलगद 

नजर उचलली. हिने पाहिले, ऋिुांभर हर्िेष दखेिा नव्ििा. त्याच्या 

िरीरार्र ना पराक्रिाच्या खिुा िोत्या, ना त्याच्या चेिऱ्यार्र धिाज्ञिेचे 

िेज. िात् त्याच्या चेिऱ् यार्र अपार आनांद नक्कीच िोिा. 

हिने आपली नजर पनु्सिा खाली र्ळर्ली. हिची ियाादािीलिा पािून 

ऋिुांभर िनोिन प्रसन्सन झाला. त्याने हिलािी र्रिाला घालि म्िटले, 

“ििाराज ऋिरु्ान! िाझां सभुावय आि े की राजकुिारी ऋहत्र्केने िला 

र्रलां.” त्याच्या ्र्राि सौजन्सयापेक्षा अहधक आश्चया अन ्आनांद िोिा. 

“िला र्ाटिां, िमु्िा दोघाांचा हर्र्ाि यथार्काि पार पार्ला पाहिजे.” 

अिा प्रकारे ्र्यांर्रसभेची साांगिा करून ऋिरु्ानाने आपल्या कन्सयेला र् 

जार्याला म्िटले, “िमु्िी दोघेिी हर्र्ािाच्या िांगलरे्दीजर्ळ जा, कािी 

क्षिाांिच त्या हर्र्ािरे्दीची प्राथहिक पजूा ििुच्या ि्िे सांपन्सन िोईल.” 

“आहि दोन-चार हदर्साांि हर्र्ािदखेील.” ििारािी ऋिार्रीने पषु्टी 

जोर्ली. 
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त्या दोघाांच्या आजे्ञनरुुप ऋिुांभर र् ऋहत्र्का हर्र्ािर्ेदीपािी गेले. 

कािी क्षिाांि त्याांच्या पाठोपाठ हिच्या सख्यािी आल्या. 

ऋहत्र्केने आपल्या सख्याांकरे् पाहिले. त्या सर्ाजिींचे र्ोळे भरले 

िोिे. हर्िेषिः र्सांिसेनेच्या चेिऱ् यार्र पश्चािाप िोिा. हिच्या िािाि िीच 

रत्नाची साखळी िोिी र् दसुऱ्या िािाि अिकुचीदार कठीि ित्यार. 

याचाच अथा, र्सांिसेना िी साखळी िोर्ण्याचा हर्चार करि िोिी! 

ऋहत्र्केला ह्याचाच अांदाज आला. 

म्ििनू र्सांिसेनेिी एकाांिाि बोलले पाहिजे, या हर्चारानेच ऋहत्र्का 

ऋिुांभराला चाचरि म्ििाली,  “राजकुिार, िी िाझ्या सख्याांसिरे्ि कािी 

क्षिाांकररिा एकाांिाि……” 

“बोल ूइहच्छिेस ना, राजकन्सये? जिी िझुी इच्छा.” ऋिुांभराने हिचा 

सांकोच दरू केला. 

त्याची सांििी हिळिाच िी आपल्या सख्याांसिरे्ि हर्र्ािर्ेदीपासनू 

दरू गेली. 

“काय झालां, सखे? ि ू आम्िाला येथे आिलांस?” अलोहलकेने  

हर्चारले. 

ऋहत्र्का प्रश्ाच ेउत्तर दिेार, इिक्याि अचानक र्सांिसेना िी रत्नाांची 

साखळी िोरू् लागली, त्या कठीि ित्याराच्या साह्याने. 
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परांि ुहिच ेसर्ा प्रयास हर्फल ठरले. 

ि ेपािून ऋहत्र्का ्िांहभि झाली. 

“िी साखळी का िोर्िेस, र्सांिसेने?” ऋहत्र्केने हर्चारले. 

“याच साखळीिळेु िझेु ् र्यांर्र िाहपि ठरले. इच्छा असनूिी ि ूिझु्या 

हप्रयकराला र्रू िकली नािीस. याच साखळीिळेु िलुा हर्चार न करिािी 

कोिी एका अपररहचि राजपतु्ाला आपलां िाननू त्याच्यािी हर्र्ाि करार्ा 

लागला.” र्सांिसेना म्ििाली. 

“काय?” ऋहत्र्का हकां चाळलीच, “ िी पहिलां रि्य जाििे आि,े पि 

दसुरां रि्य?” 

िे ऐकून अलोहलकेने आश्चयााने हर्चारले, “ सखे, पहिले रि्य?” 

“त्या रत्नाांच्या साखळीिळेु िाझां अपिरि झालां िोिां.” एक 

आश्चयाकारक खलुासा हिन े केला,“अलोहलके! हप्रय सखे! र्सांिसेनेला 

एका र्देृ्धकरू्न अहवनलिरींची िक्ती प्राप्त झाली िोिी आहि त्या िक्तीर्र 

हनयांहत्ि करिारी हर्हिष्ट रत्नाांची एक साखळी हिळाली िोिी. िी हर्हिष्ट 

रत्नाची साखळी सदरै् िाझ्या हपत्याकरे् हकां र्ा िाझ्याकरे् असिे. िीच 

साखळी हपिाश्रींनी ररर्ान्सिकाला हदली असेल. त्यािळेु ररर्ान्सिक त्या 

साखळीच्या सािाय्याने सांध्याकाळपयंि र्सांिसेनेला आपल्या हनयांत्िाि 

करु िकला. िात् सांध्याकाळनांिर………” 
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“िात् काय, ऋहत्र्के!” नव्या या सखीने हर्चारले. 

“नव्ये, सांध्याकाळनांिर त्या रत्नाांची िक्ती हन्िेज िोिे आहि 

र्सांिसेनेच े सािर्थया र्ाढिे. त्याकारिेच र्सांिसेना चांद्रोदयाच्या र्ेळी 

आपल्या बांधनािनू िकु्त िोऊन ओजर्ांिासि िाझे रक्षि करण्यासाठी 

आली.” 

असां म्ििनू ऋहत्र्केने पहिल्या रि्याचा उलगर्ा केला. 

“िर दसुरां रि्य काय आि?े” अलोहलका म्ििाली. 

“रि्य िचे की, त्याच रत्नाांच्या साखळीिळेु आपले राज्य- ििीदीप 

नगरी र्  ित्रूाज्य- ििोििी नगरी या दोन्सिी नगरींिध्य ेित्तु्र् झाले िोि.े” 

र्सांिसेनेच ेिब्द ऐकून ऋहत्र्केला धक्काच बसला,“ ि ेकाय साांगिेस?” 

“ि ेअगदी खरां आि,े सखी! िांत्र्धान नार्ाच्या पर्ािार्र एक र्दृ्धा 

रािि िोिी. िी र्दृ्धा हनहश्चिच हदव्य िक्तींची धनी असेल. िी एका हर्हचत् 

आकाराच्या झोपर्ीि रािि िोिी. हिच्या झोपर्ीचा आकार साग र्कृ्षाच्या 

पानासारखा िोिा. िला र्ाटिां, हिच्या झोपर्ीकरे् लोक हफरकि नसि. िे 

कदाहचि हिला िाांहत्क सिजि असिील. िात् िी लोककल्यािासाठी िप 

करून हर्हिष्ट िक्ती प्राप्त करि असेल आहि योवय असलेल्या व्यक्तीला 

सोपर्ि असे. िी त्या पर्ािार्र िझुी हप्रय फुले- नीलघांटीची फुले 
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आिायला गेले िोिे. िर िेथे त्या र्देृ्धला भेटायला ित्रूाजा हर्श्वहर्िन्सि 

राजािी आला िोिा.” 

“िो किासाठी आला िोिा?” अलोहलकेचा प्रश्. 

“िे िला िाहिि नव्ििां. िला सांिय आला िोिा. िी िसे न दाखर्िा 

नीलघांटीची फुले िोरू् लागले. हििक्याि िला एक बाहलका रर्िाना 

हदसली. हिच्या िािाला एक सपा दांि करू पािि िोिा. िी हिचे प्रािरक्षि 

केले, िेव्िा त्या कन्सयेच ेरुपाांिर  एका र्धृ्दिेध्ये झाले. िी चहकिच झाले, 

ििी िी र्धृ्दा म्ििाली, “ि ूघाबरू नकोस. िी हिरण्यसर्ाा आि.े िी असीि 

िक्तींची धनी आि.े िी िाझ्या िक्ती योवय व्यक्तींकरे् सोपर्ि असिे. आहि 

ि ूअहवनलिरींची िक्ती प्राप्त करण्यासाठी पात् आिसे. िी कािी बोलिार, 

इिक्याि हिने एक हदव्य चिूा िाझ्यार्र फेकल.े िला ठसका लागला. कािी 

क्षिाांनी िला जािर्ले, िाझ्या िरीरािील उष्ििा र्ाढली आि.े िाझे िाि 

आखर्ले आििे. िाझे र्ोळे पेटले आििे. िाझ्या िरीराि िक्ती 

सांचारल्याच्या आभास झाला. िाझ्या िािािनू अहवनलिरी बािरे पर्ल्या 

र् त्यािळेु हर्श्वहर्िन्सि बाांधला गेला. िाझी िक्ती हनयांहत्ि करण्यासाठी 

हिरण्यसर्ेने िाझ्या गळ्याि िीच साखळी टाकली.” 

“िात् ििीदीप नगरी र् ििोििी नगरी यािध्ये ित्तु्र् का हनिााि 

झाले?” नव्येने हर्चारले. 
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“सखे! िला िीच िक्ती प्राप्त झाल्यािळेु र् हनष्कारि िी राजाला बांदी 

बनर्ण्यािळेु- नकळि का िोईना- हर्श्वहर्िन्सिाने आपल्यािी ित्तु्र् 

पकुारलां.” र्सांिसेना म्ििाली. “त्यािळेुच िलुा िर्ा िो र्र हनर्र्िा आला 

नािी म्ििजे िलुा ओजर्ांिािी हर्र्ाि करिा आला नािी.” 

“म्ििज े ि े िोिां िाझ्या ‘िाहपि ्र्यांर्राचां रि्य’!” ऋहत्र्का 

म्ििाली. 

 

         💍👑⚜️ 
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समुििेवाची कृपा आदण मत्मयागंनेची िुदवधा 

 

 

पारा नािक सिदु्राच्या िधोिध एक बेट र्सलेलां िोिां. त्या सिदु्राला 

‘पारा' असे सांबोधले जायचे. कारि पौहिािेला सिदु्राचा रांग चिचित्या 

पाऱ्यासारखा हदसायचा. 
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त्याच फेसाळत्या- चिचित्या सिदु्रार्र िासेिारी करायला अनेक 

िासेिार पौहिािेच्या हदर्िी यायचे. िात् त्यारे्ळी सिदु्र खर्ळलेला 

असायचा. त्यािळेु सिदु्राची पजूा करू पाििारे िासेिार सिदु्राच्या 

उसळत्या लोंढ्याि र्ािून जायचे. िात् त्यािील एका िासेिाराच्या प्रािाांच े

नेििीच रक्षि व्िायचे. 

सिदु्रदरे्ाची कृपा असनूिी िो िरुि- ज्याचे नार् िीनाक्ष िोिे- िो 

सदरै् आपल्या भावयाला दोष दिे रािायचा. िो नेििीच आपल्या 

पररह्थिीिध्ये असांिषु्ट असायचा. 

असांिोष नेििीच अर्गिु नसिो. असांिोष िा प्रगिीकररिा 

आर्श् यकच असिो. िात् प्रगिी न करिािी असांिोष हनहश् चिच योवय नव्ि.े 

ििीच गि िीनाक्षची िोिी. त्याच्या जाळ्याि किी िासे अर्कले 

हकां र्ा त्याच्याि जाळ्याि िोठा िासा सापर्ला नािी,िरी िो असांिषु्ट 

असायचा. 

त्या असांिोषाचां फळ त्याला हिळालां, असांच म्िटलां पाहिजे. हकत्यके 

हदर्स त्याच्या जाळ्याि िासे फसल ेनव्ििे म्ििनू त्याचा व्यर्साय ठप्प 

पर्ला िोिा. त्याच्या व्यर्साय ठप्प पर्ल्यािळेु त्याला कोिी उपर्र कन्सया 

िाळ घालेना. त्यािळेु त्याच ेर्य र्ाढि चालले िोिे. िात् त्याचा हर्र्ाि 

िोईना. 



 

 

54 

अिा दभुाावयािळेु िो अत्यांि ििाि झालेला िोिा. हनरािेिच 

असिाना त्याने दोन िासेिाराांच ेसांभाषि ऐकले. 

“अरे, िलुा िाहिि आि,े नीरजसेन? पौहिािेला सिदु्राि जाळ 

फेकण्यास िासेिाराचा भावयोदय िोिो.” 

“िात् िेव्िा सिदु्र उसळलेला असिो ना?” सवु्रि……” 

“पािी ओसरून झाल्यानांिर िध्यरात्ी गेलां, िरच ि ेिक्य आि.े” ि े

ऐकून िीनाक्षाने हनश्चय केला, िो आजच िध्यरात्ी सिदु्राि जाळे टाकेल. 

आहि ठरर्ल्याप्रिािे िो पौहिािेच्या रात्ी सिदु्रार्र गेला. 

िध्यरात् असल्यािळेु सिदु्राची भरिी ओसरली िोिी. सिदु्राच ेपािी 

ओसरलेल ेपािून त्याने जाळे टाकले. 

कािी क्षिाांि त्याला जाळे ओढले जाि असल्याचे जािर्ले. िसे 

त्याने िे जाळे आपल्या बाजनूे खेचले. परांि ुत्या जाळ्यािनू सटुण्याची त्या 

जीर्ाची धर्पर् चाल ूिोिी. 

िो आपल्याकरे् जाळे खेचि िोिा आहि िो जीर्िी र्ारांर्ार धर्पर्ि 

िोिा, ्र्िःला र्ाचर्ण्यासाठी. 

िेर्टी िीनाक्षने आपल्या साथीदाराांना बोलार्ले अन ्जाळे ओढायला 

सरुुर्ाि केली. त्या सर्ांनी र्ेगाने जाळे ओढले हन िो जीर् जाळ्यािध्ये 

पिूापिे गुांर्ाळून जाऊन हकनाऱ्यार्र आला. 
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त्याच े िेपटू िािाप्रिािे िोिे र् र्रचे धर् सोनेरी रांगाच्या िांिूांनी 

झाकले िोिे. जिकूािी िे सोनेरी धागे त्याच्या र्रच्या धर्ाला गुांर्ाळले 

गेले िोिे. 

िीनाक्ष र् त्याच्या साथीदाराांना र्ाटले, िा सोनेरी खर्ल्याांचा आहि 

सप्तरांगी िेपटीचा हदव्य िासा आि.े िा िासा आपल्या बेटाच्या राजाला 

हर्कल्यास साि हपढ्या बसनू खािा येईल इिकी सांपत्ती आपल्याला 

हिळेल. 

िीनाक्षने आपल्या साथीदाराांना साांहगिले की िोच िी िासळी आज 

रात्ी घरी नेईल. 

त्याची िी िागिी त्याच्या साथीदाराांनी िान्सय केली कारि िासळी जर् 

िोिी र् िी िासळी उचलिे फक्त बलदांर् िीनाक्षलाच िक्य िोिां. 

िीनाक्षने त्या िासळीला उचलले अन ्आपल्या घरी आिले. 

इिकी िोठी र् सुांदर, हदव्य िासोळी पािून त्याच्या र्धृ्द िािा-हपत्याने 

हर्चारले,” बाळा, िी िासोळी िलुा किी हिळाली?” 

“आज पौहिािेला िाझा भागोदय झाला आि,े िेव्िाच िा हदव्य िासा 

िला प्राप्त झाला आि.े” असां म्ििनू िीनाक्ष घाईघाईि ्र्यांपाकघराि 

गेला, िो िोठा िासा घेऊन. 
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“िो नक्कीच दरे्िासा असेल.” असे त्याला र्ाटले. त्याने लगेच िे 

जाळे काढले र् िो जीर् जाळ्यािनू िकु्त झाला. 

त्याने त्या जीर्ाच्या अांगार्रच ेसोनेरी िांि ूबाजलूा सारले. 

िेव्िा त्याला कळलां की िो िासा नव्ििा. िी ित््याांगना िोिी. िे 

सोनेरी िांि ू म्ििज े हिचे केस िोिे. हिच ेर्क्ष्थळ िोठ्या हिांपल्याांनी र् 

िोत्याांच्या िाळाांनी झाकलेले िोिे. हिच े सपाट पोट आहि फुलाांप्रिाि े

कोिल असलेली पाठ जखिी झाली िोिी. कारि जाळे खेचल्यािळेु 

हिच्या पाठीर्र ओरबार््याच्या खिुा उिटल्या िोत्या. 

त्या ित््यागांनेचा किरेखालचा सांपिूा भाग सप्तरांगी खर्ल्याांचा िोिा, 

केसाांपासनू किरेपयंिचा हिचा िरीराचा भाग िनषु्याप्रिािेच परांि ुनाजकु 

त्र्चचेा िोिा. 

िी जलाहर्ना बेिदु्ध पर्ली िोिी, िी िर्फर्ि िोिी. 

िीनाक्षने थोरे्से पािी त्या ित््यागांनेच्या चिेऱ्यार्र हिांपर्ले. 

िी िदु्धीर्र आली. हिने र्ोळे उघर्ले. िसे त्याने हिला पनु्सिा पनु्सिा 

न्सयािाळून पाहिले. हिचे दरै्ी सौंदया त्याच्या नजरेि हिळालां. िे सौंदया 

आपलांसां करण्याची कािना त्याच्या िनाि हनिााि झाली. 
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िी कािना पिूा करण्यासाठी, हिच े िन हजांकण्याच्या ििेनूे त्याने 

पाण्याच्या एका िोठ्या घांघाळ्याि हिला उचलनू ठेर्ले. त्यािळेु त्या 

ित््यागांनेला कािीसे बरे र्ाटले. 

हिला बरे र्ाटलेले पािून िीनाक्षने हिच्या जखिाांर्र िळदीचा लेप 

लार्ण्यास सरुुर्ाि केली. त्यािळेु हिला अहधकच बरे र्ाटू लागले. 

“धन्सयर्ाद. आपि िाझा जीर् र्ाचर्लाि म्ििनू.” िी ित््याांगना 

म्ििाली. 

“जीर् र्ाचर्लाि म्ििजे?” त्याचा प्रश्. 

“िी फक्त हदर्साच ेदोन प्रिर पाण्याहिर्ाय रािू िकिे. िात् रात्ी िला 

पाण्याहिर्ाय जगिाच येि नािी.” ित््यागांनेने म्िटले. 

“ि ूकोि आिसे?” िीनाक्षने हर्चारले. 

“िी ित््यागांना आि,े िाझे नार् सांशे्लषा आि.े” सांशे्लषेने म्िटले. 

“सांशे्लषे! िझुा जीर् र्ाचर्िे र् िझु्या जखिाांर्र उपचार करिे ि ेिर 

िाझे परिकिाव्य आि.े” िीनाक्ष फसव्या गोर् िब्दाांि म्ििाला. 

“आपले फार उपकार झालेि, िी काय करू ििुच्यासाठी?” सांशे्लषेने 

आपल्या िांजळु ्र्राि म्िटले. 



 

 

58 

“िर हर्र्ाि कर िाझ्यािी?” त्याची अनपेहक्षि िागिी ऐकून सांशे्लषा 

िादरली. क्षिाधााि िनषु्यरुप धारि करून िी धार्िच सिदु्रापािी गेली. 

हिच ेिसे हनघनू जािे त्याला हनरािादायी ठरलां िोिां. 

परांि ुसांशे्लषेकरे् अन्सय पयााय नव्ििाच. हिने सिदु्रदरे्ाच ेआर्ािन केले, 

“सिदु्रदरे्! ि ेकाय हर्परीि घर्ले आि?े एक कािकु िरुि िासेिार िला 

हर्र्ािाकररिा गळ घालीि आि.े” 

हिच्या आर्ािनानांिर सिदु्रदरे् प्रकटला. त्याने कठोर ्र्राि हिला 

सहूचि केले, “सांशे्लषा! िो िीनाक्ष िरुि- त्याला ि ू‘कािकु’ म्िि ूनकोस. 

िो िाझा कृपापात् भक्त आि.े त्याची जी इच्छा आि,े िी इच्छा पिूा कर. 

अन्सयथा ि ूिाझ्या रोषास कारिीभिू ठरिील.” 

“परांि…ु…” भेदरलेली सांशे्लषा कािी प्रश् हर्चारण्यापरू्ीच सिदु्रदरे् 

लपु्त झाला. 

हििक्याि िीनाक्ष हिच्या पाठीपाठी आला. 

“िाझ्यािी हर्र्ाि करिील?” त्याची पनु्सिा िीच िागिी. 

“िी जलकन्सया आि.े पािी िचे िाझे जीर्न आि.े िी पाण्याहिर्ाय 

जग ूिकि नािी. िमु्िी िाझी िी सि्या सोर्र्ाल?” 



 

 

59 

“िो, िी रोज रात्ी िझु्यासाठी एक पाण्याचा िोठा घांघाळ भरुन ठेरे्न. 

जेिेकरून ि ूत्याि िनसोक्त रु्ांबि राििील.” त्याने असां म्ििनू हिचा िाि 

धरला, “िर िग ि ूप्रसन्सन आिसे ना?” 

“िी ििुच्यािी हर्र्ाि करेन.” सांशे्लषेने आपली इच्छा नसिानािी 

हर्र्ििेने िोकार हदला. 

“िर हर्र्ाि कधी करायचा? दोन-िीन हदर्साांि?” असां म्ििि 

िीनाक्षने हर्चार करि म्िटले, “नािी,सुांदरी,िा हर्र्ाि उद्याच झाला 

पाहिजे.” 

ह्या यरु्काची कािना इिकी प्रबळ आि,े की िो एक-दोन हदर्स धीरिी 

धरू िकि नािी, सांशे्लषेच्या िनाि आलां. 

“उदया?” सांशे्लषेने प्रश् केला. 

“कारि ि ूित््याांगना- हजला िाझे हित् ‘ हदव्य िासोळी' सिजि िोिे, 

िी िासोळी आम्िी सर्ांनी राजाला हर्कण्याची योजना केली िोिी. त्या 

हित्ाांना ि ेकळिा कािा नये की, ि ूकोििीिी हदव्य िासोळी नसनू एक 

जलकन्सया आिसे.” िीनाक्षने म्िटले. 

असां कारि आि ेिर! सांशे्लषेने सु् कारा टाकला. 

“आिा िी सिदु्राचा आश्रय असे घेऊ का, की ििुच्या घरी येऊ?” 

सांशे्लषेने हर्चारले. 
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“ ि ूआज रात्ी सिदु्रािच हर्श्राांिी घे आहि िी साांहगिलां, िसांच ि ू

उद्या केलां पाहिजेस. ि ूजर िाझ्या योजनेच ेपालन केलेस, िर िाझ्या हित्ाांना 

िचू जलकन्सया असण्याचा सांिय घेिार नािी.” असां म्ििनू िो सांशे्लषेच्या 

कानाांि कुजबजुला. 

त्याची सर्ा योजना ऐकून िी हर्चाराांि पर्ली. िी योजना का र् 

किासाठी? फक्त हिला प्राप्त करण्यासाठी? िी योजना यि्र्ी िोईल का? 

अिी िांका हिला आली. 

िात् सांशे्लषेचा नाइलाज झाला, “िी नक्कीच आपल्या योजनेला 

िर्ीस नेईन.” 

असां म्ििनू सांशे्लषेने ित््यागांनेच े रूप धारि करून सिदु्राि उर्ी 

िारली र् िीनाक्षिी घरी परिला. 

्र्यांपाकघराच्या उांबऱ् यार्र पर्ल्यापर्ल्या िो हर्चार करीि िोिा, 

जर त्याच्या हित्ाांना िी िासळी एक ित््यनारी असल्याचे कळले, िरी िे 

सर्ाजि आपल्या बेटाच्या राजाला िी ित््याांगना हर्कून अिाप सांपत्ती 

हिळर्िील. आहि आपल्यालािी िी जलसुांदरी हिळिार नािी! 

अिा हर्चार करिा- करिा कधी पिाट झाली,िे कळलांच नािी. 
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िीनाक्ष नेििीप्रिािे लर्कर उठून त्याच ेजाळे घेऊन सिदु्रार्र गेला. 

त्याचे इिर साथीदारिी र्ोलकाठी,  जाळी, नार्ा र्गरेै िासेिारीची ियारी 

करि िोिे. 

िे पािून िीनाक्षनेदखेील उगीचच आपलां जाळां साफसफू करण्याचा 

अहभनय करायला सरुुर्ाि केली. िसे त्याचे हित्-सवु्रि, नीरजसेन इत्यादी 

त्याच्याकरे् जर्ळ आले. 

“िासोळी कुठे आि?े िो हदव्य िासा राजाला हर्कायचा िोिा ना?” 

सवु्रिाने हर्चारले. 

“िाझां निीबच फुटकां  आि.े िी त्याला ‘सरु्िा' सिजनू बसलो, िे िर 

कहथल िोिां.” असां म्ििनू िो खोटे अश्र ूढाळू लागला. 

“म्ििजे?” नीरजसेनने हर्चारले. 

“िमु्िीच ्र्िः घरी येऊन पिा ना……” असां म्ििनू िीनाक्ष त्याांना 

आपल्या घरी घेऊन गेला. 

“ि े पिा……..” त्याने ्र्यांपाकघराि बोटाने हनदिे करि ‘िे 

‘ दाखहर्ले. 

“अरे दरे्ा….” त्याच्या सर्ा हित्ाांनी कपाळाला िाि िारला. कारि 

त्याांनी सप्तरांगी खर्ले र् सोनेरी िांि ूज्याला सिजले िोिे, िे िर िटुक्या-
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फुटक्या नारे्च्या अर्िेषार्र गुांर्ाळलेली सप्तरांगी र्से्त्र आहि काळपट 

पर्लेल्या सोन्सयाच्या साखळ्या िोत्या. 

“या िीनाक्षाच्या पदरी कधी फुटकी कर्र्ीिी पर्ली आि ेका? िर 

हदव्य िासा कसा पर्िार?” नीरजसेनाने नाक िरुर्ले. 

“चला रे परि. या िीनाक्षच्या ददुरै्ार्र िोक करण्यापेक्षा आपि 

िासेिारी करुया” असां म्ििनू त्याच ेहित् हनघनू गेले. 

िीनाक्षने िनोिन सांशे्लषेच े आभार िानले, “ि ू बरे केलेस, िे 

सिदु्रिळािी असलेले नार्ेच ेजनुे अर्िेष आिनू हदलेस.” 

 आपल्या भार्नारे्गािनू सार्रीि िोिी सिदु्रहकनारी गेला. त्याने 

पाहिले की त्याच ेहित् सिदु्राि जाळे टाकण्याच्या ियारीि आििे. 

 हििक्याि सर्ांना ‘‘र्ाचर्ा, र्ाचर्ा, िी सिदु्राि बरु्िे आि.े” असा 

आर्ाज आला. िसे सर्ांनी पाहिले, एक स्त्री सिदु्राच्या पाण्याि बरु्ि 

िोिी. 

 हिला र्ाचहर्ण्यासाठी िीनाक्षाने पाण्याि उर्ी घेिली. त्याने हिच े

लाांबसर्क केस र् हिच ेनाजकू िाि धरून हिला बािरे काढले. 

त्याच्या सर्ा हित्ाांनी त्या सुांदर स्त्रीकरे् पाहिले. हिचे काळेभोर केस 

िसेच काळेिार र्ोळे, गलुाबी हजर्िी र् नाजकू बाांधा- हिचे सौंदया सर्ांना 
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न्सयािाळिच रािार्ांसां र्ाटलां. त्याििी हिच्या अांगार्रच ेओलेि ेहन हिच्या 

केसाांिनू पाण्याचे टपटप गळिारे थेंब हिच ेलार्ण्य अहधकच खलुर्ि िोिे. 

त्या स्त्रीने िीनाक्षच्या चरिाांर्र ्र्िःला झोकून हदले, “आपि िाझे 

प्राि र्ाचर्ल्याबद्दल धन्सयर्ाद. िमु्िी जर िाझे प्रािरक्षि केले नसिे 

िर…..”असां म्ििनू िी स्त्री ररू् लागली. 

“कोि आिसे ि?ू” सवु्रिाचा प्रश्. 

“िी एक ददुरै्ी कन्सया आि,े हजला कोिी परपरुुषाने  सिदु्राि ढकलनू 

हदले आि.े िी त्याची कािना पिूा करू िकले नािी म्ििनू……” असां 

म्ििनू त्या स्त्रीने िीनाक्षच े चरि धरले, “िी सांशे्लषा, िाझे प्राि या 

दरे्दिूानचे रहक्षल…े..” 

“अगां, सांशे्लषे! िाझ े चरि धरुन िला लाजर् ू नकोस. िी िर फक्त 

आपले किाव्य केले आि.े” िीनाक्षने म्िटले. 

“िी हनराहश्रि स्त्री आि,े आपिच िला आश्रय द्यार्ा.” सांशे्लषेने 

म्िटले. 

“म्ििजे?” नीरजसेनाने हर्चारले. 

“म्ििजे या दरे्दिूाने िाझ्यािी हर्र्ाि करार्ा, इिकीच िाझी याचना 

आि.े” सांशे्लषा नम्रिेने म्ििाली. 
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“अगां, कािीिी काय? िी आहि िझु्यासारख्या ्र्रूपसुांदरीिी 

हर्र्ाि? ि ेकसां िक्य आि?े” िीनाक्ष म्ििाला. 

“िर िाझ्यािी हर्र्ाि कर.” सवु्रिाने म्िटले. त्याच े िब्द ऐकून 

िीनाक्षला धक्का बसला. त्याला र्ाटले, िा सवु्रि आपल्या सांशे्लषेला 

आपल्यापासनू हिरार्नू िर घेिार नािी ना? 

“नािी, िी याच दरे्दिूािी हर्र्ाि करेन, अन्सयथा िी आत्िघाि 

करेन.” हिने अनपेहक्षिरीिीने िात् िीनाक्षची आिा पल्लहर्ि करि 

गहभािपिे धिकार्ले. 

“ि ेदरे्ी, जर ि ूि ेभयांकर पाऊल उचलिार असिील, िर िी िझु्या 

जीर्नरक्षिासाठी िझु्यािी हर्र्ाि करेन.” िीनाक्षच्या िब्दाांि ठाि हनश्चय 

िोिा. 

“कृपया िला आपल्या घरी घेऊन जार्े, नाथ.” सांशे्लषेने हर्नांिी केली. 

िीनाक्षने सांशे्लषेच्या खाांद्याभोर्िी आपले र्स्त्र लपेटले र् िो हिला 

आधार दिे चाल ूलागला. 

िे पािून त्याच ेअन्सय हित् ित्सराने जळू लागले. 

“कोििीिी हदव्य िासोळी िीनाक्षला हिळाली नािी, म्ििनू काय 

झालां? िी सुांदर िरुि िासोळी त्याच्या जाळ्याि फसली ना.” नीरजसेन 

जाळे गुांर्ाळीि िोिा. 
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“त्याचे भावय आपल्या सर्ांपेक्षा अहधक चाांगलां आि.े” सवु्रिाने 

र्ोलकाठी व्यर्ह्थि लार्ि म्िटले. 

“नािीिर आपल्या सर्ांच्या भायांपेक्षा अत्याहधक रूपर्िी असिारी 

स्त्री त्याला अनायास ेप्राप्त झाली, त्याची योवयिा नसनूिी.” 

“सिदु्रदरे्ाने हनहश्चिच िा प्रसाद धार्ला असिार.” नीरजसेनान े

म्िटले, “नािीिर खापरखुांटीिध्ये आपोआप रत्न पर्ि नसिे.” 

“िां,” जो िो िासेिार आपल्या कािाला लागला. 

यथार्काि िीनाक्ष सांशे्लषेसि आपल्या घरी पोिोचलादखेील. त्याने 

पाहिले, त्याचे िािा-हपिा त्याचीच प्रिीक्षा करि िोिे. 

“बाळा, कधीकधी िासेिाराांच्या जाळ्याि िासळीऐर्जी हनरािा 

पदरी पर्िे, म्ििनू ि ूदःुखी िोऊ नकोस.” त्याच्या हपत्यान-े िहििानन े

म्िटले. 

“म्ििजे?” िीनाक्षने हर्चारले. 

“िीनाक्ष! आम्िाला कळलां आि े की िझु्या जाळ्याि िटुक्या- 

फुटक्या नार्ेचे अर्िेष सापर्ले आििे.” त्याच्या िािेचे- आहद्रकेचे िब्द 

ऐकून िीनाक्षच्या जीर्ाि जीर् आला. 

“िी कोि आि,े पतु्ा?” िहििानने हर्चारले. 
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“िी हनराहश्रि अन ्अनाथ कन्सया आि.े िला एका परपरुुषाने सिदु्राि 

लोटून हदल ेअसिाां, या दरे्दिूानेच िाझे रक्षि केले आि.े म्ििनू िी या 

यरु्काला र्रिार आि.े” सांशे्लषा म्ििाली. 

“काय?” िहििान- आहद्रकेला हर््ियाचा सखुद धक्का बसला. 

“अन्सयथा िी स्त्री आत्िघाि करू िकिे.” िीनाक्षने त्या दोघाांना 

भार्नाहर्र्ि करण्याच्या ििेनूे म्िटले. 

“अरे, पतु्ा! या सुांदर स्त्रीरत्नाला नाकारण्याच ेकािीच कारि नािी. 

आिची या हर्र्ािाला अनिुिी आि.े” िहििान म्ििाला. 

“बाळा, सिदु्रदरे्ाने आिच्या र्ांिासाठी र्ध ू आहि गिृलक्ष्िी 

पाठर्ली आि.े हिचा सिषा ्र्ीकार केला पाहिजे.” आहद्रकेने म्िटले. 

त्या दोघाांची सांििी हिळाल्याकारिे िीनाक्षचा आनांद गगनाि 

िार्ेनासा झाला. 

“कधी करायचा आि ेहर्र्ाि?” िीनाक्षला आिा रािार्ेना. 

“दोन हदर्साांि.” आहद्रकेच्या िब्दाांनी िीनाक्ष सखुार्ला. 

……. आहि हर्र्ािाची ियारी सरुू झाली. 

िीनाक्षच्या घराला नर्े रूप लाभले िोिे. प्रत्येक हखर्कीर्र र् दारार्र 

पाना- फुलाांच्या िाळा बाांधल्या गेल्या. अांगिाि हर्र्ािर्ेदी रचली गेली 

आहि लिानसे िोिकुां र्िी, सोबिीला चार खाांबिी. 
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अजनू एक िित्त्र्पिूा काया चाल ू िोिां. आहद्रका नर्र्ध ू सांशे्लषेला 

सजर्ि िोिी, फुलाांनी र् सांशे्लषेच्याच अलांकाराांनी. अन ् नर्र्धकुररिा 

असलेली श्वेि- लाल रांगाची िांगलर्से्त्र आहद्रकेने आपल्या सनुेला हदली. 

सांशे्लषेने िी र्स्त्रे िािाि घेिली. िी र्स्त्रे हकिी जर् िोिी! त्यार्र 

जर्र्लेले छोटे-छोटे हिांपले आहि खरे् अांगाला टोच ूपािि िोिे. 

हिला अिी जर् र्स्त्र ेपररधान करण्याची सर्य नव्ििी. त्याि हिची 

कोिल त्र्चा- त्या त्र्चेला खरे् टोचले िर…... 

िी हर्र्ांचनेि िोिी. परांि ु सिदु्रदरे्ाच्या आजे्ञप्रिािे हिला ि े सर्ा 

करार्ांच लागिार िोिां. 

िी जिी सािान्सय रीिीने र्स्त्राच्या हनऱ्या हिच्या दसुऱ्या र्स्त्राला 

खोचल्या, िसे आहद्रकेने म्िटले, “नाभीच्या खाली हनऱ्या खोच ूनकोस, 

किरेच्या उजर्ीकरे् र्स्त्राच्या हनऱ्या खोचनू घे आहि पदर काढण्यापरू्ी 

किरेभोर्िी एकदा र्स्त्र आर्रे् गुांर्ाळून घे.” 

र्स्त्र पररधान करण्याची िी र्ेगळी, हर्हचत् पद्धिी ऐकून सांशे्लषा 

सांभ्रहिि झाली. िात् आहद्रकेने हिला पनुः पनुः सिजार्नू हिचा सांभ्रि दरू 

केला. 

िहििानच्या घराण्याच्या परांपरेनसुार सांशे्लषेने िे हर्र्ािाच े र्स्त्र 

पररधान केले हन िी हर्र्ािर्ेदीर्र पोिोचली. 
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अन ् नर्रदरे् असलेला िीनाक्षिी शे्वििभु्र र् नीळसर र्स्त्रे पररधान 

करून ि्िकार्र, किरेर्र पषु्पिाला धारि करून हर्र्ािरे्दीर्र आला. 

सर्ाप्रथि सांशे्लषेने परांपरेनसुार फुलाांच्या पाकळ्या साांर्र्ि िीनाक्षच्या 

सिोर गेली. 

िीनाक्षी र् सांशे्लषेच्या िधोिध पाना-फुलाांच्या िाला िोत्या. त्यािळेु 

िे दोघे एकिेकाांना पािू िकि नव्ििे. 

त्यानांिर हर्हिष्ट िब्दाांचा उच्चार झाला आहि त्या दोघाांनी एकिेकाांना 

र्रिाला घािल्या. त्या दोघाांर्र िीनाक्षच्या हित्ाांनी फुलाांचा र्षाार् केला. 

र्रिालेच्या हर्धीनांिर िीनाक्षी हन सांशे्लषेने सिदु्रदरे्ाला र् अन्सय 

इष्टदरे्िाांना आििुी हदली. 

आिुिी हदल्यानांिर िीनाक्षने त्या बेटाच्या परांपरेनसुार सांशे्लषेच्या 

कपाळार्र हिांपल्याने कुां कू रेखले. िेव्िा सांशे्लषेच्या िनाि आले, ि ेकुां कू 

खरां पाििा एखाद्या जलिानर्ाचां असायला िर्ां िोिां ना? परृ्थर्ीिलार्रील 

िनषु्यािी आपला हर्र्ाि लार्नू दणे्याि सिदु्रदरे्ाच ेकाय प्रयोजन आि?े 

हििक्याि िहििानचा आर्ाज हिच्या कानी पर्ला, “िांखािील 

पहर्त् जल आपल्या पिीच्या ि्िकाला लार्, जिेेकरून सिदु्रदरे्ाची 

कृपा त्याच्यार्र कायि रािील.” 
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िी लगेच भानार्र आली. हिने िीनाक्षच्या ि्िकाला िे पहर्त् जल 

लार्लां. 

त्यानांिर िेर्टचा हर्धी िित्त्र्ाचा- सौभावयाची हचन्सि ेपत्नीला धारि 

करिे. 

सौभावयाचे हचन्सि म्ििनू हिांपल्याांची िाळ त्याने हिच्या कां ठाि बाांधली 

आहि हिच्या िािाांि िांखाांची कां किे सरकर्ली. 

कां किबांधनानांिर आहद्रकेने त्याचा िाि हिच्या िािी हदला अन ्

घराकरे् ि्िहनदिे केला. 

आिा गिृप्ररे्िाचा सिय िोिा. िीनाक्ष सांशे्लषाचा िाि धरून घराच्या 

दारािी आला, िेव्िा नीरजसेनाच्या पत्नीने- सांहिकेने दाराच्या उांबऱ्याि 

िोठे जलपात् ठेर्ले. त्या जलपात्ाि आपले चरि घालनू सांशे्लषेने आपल्या 

ओल्या पार्लाांनी घराि प्ररे्ि केला. हिच्या िागोिाग हिचा पिीिी आला. 

सांहिकेने त्या दोघाांच े ्र्ागि केले. आहद्रका र् िहििानने िीनाक्ष- 

सांशे्लषेला आहिर्ााद हदला. 

आपला हर्र्ाि सांपन्सन झाल्यािळेु िीनाक्ष अत्याहधक प्रसन्सन झाला. 

सांशे्लषा अजनूिी हद्वधेिच िोिी. 
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हिने हर्हभन्सन ्र्प्ने पाहिली िोिी, सिदु्रपतु्ािी हर्र्ाि करण्याच े

अथर्ा नागकुिारासि गिृ्थीिी करण्याचे, नािीिर जलिानर्ासिर्ेि 

िहिबांधन करण्याच,े अिी ्र्प्ने. 

त्या पौहिािेच्या रात्ी िीनाक्षचा भावयोदय झाला िोिा हन सांशे्लषेची 

्र्प्ने भांगली िोिी. 

आजिी हिला ्पष्टपिे आठर्ि िोिा िो क्षि, ज्याक्षिी कुिा एका 

िासेिाराने फेकलेल्या जाळ्याि िी फसली िोिी. 

परांि ु पौहिािेला सिदु्राबािरे येऊन सिदु्राच्या लाटाांिध्ये 

सिदु्रदरे्ाकररिा गायन करण्याि हिचा काय दोष िोिा? ित््याांगनाांना हकां र्ा 

जलकन्सयाांना फक्त पौहिािेलाच सिदु्राबािरे येण्याची अनिुिी असिे. कारि 

बव्िांिी िासेिार पौहिािेच्या रे्ळी भरिी आलेल्या सिदु्राि जाळे फेकि 

नसि. 

हिने सारांगी र्ाद्य आपल्या िािाि घेिले, िी सिदु्रदरे्ाला प्रसन्सन 

करण्यासाठी त्या र्ाद्याांच्या िारा छेर्िारच िोिी…. हििक्याि हिच्या 

नाजकू अांगार्र िे कठोर- कर्क जाळे पर्ले. िी सारांगी हिच्या िािािनू 

हनसटली. 

सांशे्लषेने आपल्या नखाांनी जाळे िोर्ण्याचा प्रयत्न करायला सरुुर्ाि 

केली. त्यािळेु जाळे सिदु्राि र्ारांर्ार ओढले जाऊ लागले. 
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हिच्या या प्रयत्नाांिळेु िीनाक्षला र्ाटलां, कोििा िरी िासा जाळ्याि 

अर्कला आि.े 

लगेचच बािरेुन जाळे जोराि ओढले गेले आहि त्याबरोबर सांशे्लषािी. 

जाळ्याच्या कठोरिेिळेु िी कोिल स्त्री जखिी झाली, अन ् हकनाऱ्यार्र 

आल्यानांिर हिचा श्वास घसुिटू लागला, पाण्याहर्ना िी बेिदु्ध पर्ली. 

त्यानांिर िीनाक्षची अनपेहक्षि िात् धक्कादायक िागिी, सिदु्रदरे्ाचा 

रोष आहि त्या रोषाच्या भयाखािर केलेला िा हर्र्ाि- सर्ा सर्ाकािी पनु्सिा 

आठर्ले सांशे्लषेला. 

ि ेसर्ा घटना प्रसांग ओर्लेल्या िण्याांप्रिािे एकािागोिाग अहिर्ेगाने 

घर्ि गेले की, सांशे्लषेला क्षिाचीिी उसांि हिळाली नािी. 

अिाच हर्िन्क ह्थिीि असिाना हिचा िाि खेचला गेला, िीनाक्ष 

हिचा िाि धरून पढेु चालला िोिा. हिला कळले नािी, घराच्यािी आि 

िीनाक्ष हिला कुठे नेि आि ेिे. 

िीनाक्षने हिला सर्ाप्रथि ियनकक्षाि नेले. आजबूाजलूा कोिी नािी, 

ि ेपािून त्याने हिला घट्ट आहलांगन हदले. त्याच्या बलदांर् बािूांचा हर्ळखा 

हिला जरा हर्हचत्च र्ाटला. 

िीनाक्षने हिला बािुपािाि घेऊन हिच्या कानाांि म्िटले ,” हप्रयििे! 

िलुा र्ाटलां असेल,की िाझ्या एखाद्या हित्ाच्या जाळ्याि अर्कली 
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िोिीस. नािी, िे जाळे िाझेच िोिे. िीच भावयोदयाच्या आिेपायी िे जाळां 

पौहिािेच्या रात्ी सिदु्राि फेकलां िोिां. त्याि ि ूअर्कलीस आहि घायाळ 

िररिीसारखी िाझ्याकरे् आलीस.” 

सांशे्लषेला धक्काच बसला. हिला िीनाक्षच्या कािकुिेर्र रोष असला 

िरी, त्या हदर्िी त्याने केलेल्या सािाय्याने हिला उपकृि र्ाटलां िोिां. 

म्ििनू हिला र्ाटलां िोिां, िीनाक्ष ि े जाळे सिदु्राि फेकून हिला असा 

ओढिार नािी. 

हिला आठर्ले, जेव्िा जाळे जोराि खेचले गेले, िेव्िा िी खेचली, 

फरफटली गेली. त्यािळेुच हिची त्र्चा आिि झाली िोिी. 

या िीनाक्षच्या बलदांर् बािूांचा हर्ळखा हकिी िजबिू आि!े हनहश्चिच 

िीनाक्षनेच इिक्या जोराि िे जाळे ओढलां असिार! सांशे्लषेने हर्चार केला. 

िात् िी क्षिाि ििाि झाली. परांि ुआिा ि ेसर्ा जािनू काय उपयोग? 

हिचा र् त्याचा हर्र्ाि िोऊन गेला आि.े सिदु्रदरे्ान े त्या दोघाांची 

हर्र्ािगाठ बाांधनू हदली िोिी. त्यािळेु सर्ा कािी ्र्ीकारल्याहिर्ाय 

कािीच पयााय नािी. 

“िमु्िी जे केलांि, िे अजाििेपायी केलांि, नाथ.” सांशे्लषेने म्िटले. 

“याचा अथा, िलुा याबद्दल कािीच आपत्ती नािी.”   िीनाक्षच्या 

िब्दाांर्र सांशे्लषेने िान र्ोलार्ली. 
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“अरे ि ेकाय?” अक्िाि आहद्रका िेथे आली. िे दोघे एकिेकाांपासनू 

दरू झाले, “अरे पतु्ा! िलुा काय इिकािी धीर नािी का?” 

िी ऐकून िीनाक्ष लाजला. सांशे्लषा िात् िाांिपिे उभी िोिी. 

“अरे, हर्र्ािानांिर प्रहिपदचेी पजूा झाल्याहिर्ाय पिी-पत्नीने 

एकिेकाांना ्पिािी करू नये इिकेिी लक्षाि आलां नािी िझु्या, पतु्ा?” 

आहद्रकेने म्िटले, “चल, सांशे्लषे! ि ूिाझ्यासि ये.” 

असे म्ििनू आहद्रकेने सांशे्लषेला आपल्यासि ्र्यांपाकघराि नेले. 

ि ेऐकून िीनाक्ष ्र्िःर्रच रागर्ला. अजनू पाच- सिा हदर्स प्रिीक्षा 

करार्ी लागिार, याला काय म्ििार्े? सिोर पक्र्ान्सने असनूिी भकेुले 

राििे, दसुरे काय?  

िो रागान ेसिदु्रहकनारी िासे पकर्ण्याच्या हनहित्तान े गेला र् हिथेच 

बसनू राहिला. िो आपल्याच िांद्रीि िोिा. कािी क्षिाांिच अांधार पर्ला. 

त्याला कळल,े चांद्रोदय झाला आि.े 

िसा िो उठला आहि घरी गेला. त्याने िेथे पाहिले, िहििान, 

आहद्रका, सांशे्लषा भोजनाकरीिा एकहत्ि बसले िोिे. 

“ये पतु्ा! ििूी भोजन कर, आिच्यासिर्ेि.” त्याच्या िािेने त्याच्या 

पत्ार्ळीि भोजन र्ाढले. 
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त्याने चार- दोन घास हनरीच्छेने पोटाि ढकलले, आहि ियनकक्षाि 

जाऊन काष्ठाच्या िांचकार्र अांग टाकले. 

आहद्रकेने आपल्या जर्ळच सांशे्लषेकररिा झोपण्यासाठी र्कृ्षाची 

साल- त्यार्र िऊ र्स्त्र अांथरले र् िी ्र्िःदखेील पिुर्ली. 

िहििान पर्ल्या- पर्ल्या घोरु लागला. त्या दोघाांना झोपलेले पािून 

थोर््यारे्ळाने सांशे्लषा उठली, िी दबक्या पार्लाने घराच्या िागच्या 

दारािनू बािरे आली र् सिदु्राच्या हदिेने धार्ली. 

हिला सिदु्रदरे्ाला एक प्रश् हर्चारायचा िोिा. म्ििनू हिने 

सिदु्रहकनाऱ् याची र्ाळू, िांख-हिांपले सिदु्राच्या पाण्याि अपाि केले, िाि 

जोरू्न सिदु्रदरे्ाच ेआर्ािन केले. 

हिच्या आर्ािनानांिर सिदु्रदरे् कािी र्ेळाने प्रकटला,  “काय झालां, 

सांशे्लषा? ि ूअजनूिी असांिषु्ट आिसे?” 

“नािी, सिदु्रदरे्! एक प्रश् हर्चारायचा िोिा. त्याचां काय आि ेना, 

पत् नीला पिीहर्षयी सर्ाकािी जािनू घेण्याचा अहधकार असिो 

म्ििनू…….” 

“बोल, सांशे्लषे! िलुा आपल्या पिीहर्षयी काय जािनू घ्यायच े

आि?े” 
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“िाझा पिी कृपापात् आि,े याच ेकारि काय?” सांशे्लषेने भीिभीिच 

पहृच्छले. हिला र्ाटलां, पनु्सिा सिदु्रदरे् रुष्ट झाले िर……. 

“िलुा ि ेसर्ा जािनू दःुख िोईल. िमु्िी सर्ा जािनू न घेिे श्रेय्कर.” 

सिदु्रदरे्ाने म्िटले. 

“िला हकिीिी दःुख झाले, िरी िी ि ेरि्य जािनू घेिारच. कारि 

िाझी ्र्प्ने केव्िाच भांगली आििे. त्यािळेु िला किाची हचांिा नािी.” 

सांशे्लषेने हनधाार केला. 

“ठीक आि,े िी िलुा िीनाक्षच्या परू्ाजन्सिाहर्षयी साांगिो. िीनाक्ष 

परू्ाजन्सिीिी एक िासेिार िोिा, जो सदरै् िाझी भक्ती करायचा,िाझी 

आराधना करायचा. दर पौहिािेला न चकुिा िो िाझी पजूा करायचा, 

आिुिी द्यायचा, ्र्िःच्या जीर्ाला धोक्याि घालनू. त्यािळेु िीिी त्याला 

आपल्या लाटाांि ओढि नसे, त्याच ेप्रािरक्षि िी करि असे. िात् एका 

पौहिािेला िो भरिीच्या लाटाांिध्ये उभा िोिा, पजूा करण्याच्या र्ेळी. 

त्यािळेु िो र्ािून गेला. िी आपल्या हर्िाल लाटेने त्याला साांभाळण्याचा 

प्रयत्न केला. िेव्िा त्याला एका ित््याांगनेने र्ाचर्ले आहि  सिदु्रिळािी 

आपल्या ििालाि नेले. हिने नकळि िे कृत्य केले की त्या कृत्याि हिचा 

दषु्ट ििे ू िोिा, ि ेिर िी जािि नािी. िात् हिच्या या कृत्यािळेु िाझ्या 

भक्ताचा पाण्याि श्वास कोंरू् लागला, अन ्कािी रे्ळाने त्याचा ितृ्य ूझाला. 
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त्याच्या ितृ्यनूांिर त्याच्या आत्म्याने िला हर्नांिी केली, “िला असा र्र 

द्यार्ा की िाझा पनुजान्सि एका िासेिाराच्या रूपािच व्िार्ा, हन िाझा 

हर्र्ाि एका जलकन्सयेिी व्िार्ा, जेिेकरून हिलािी कळार्े की 

पाण्याहिर्ाय हिचे जीर्न हकिी दषु्कर असिार आि.े” िी त्याला िस े

र्रदान हदले. त्यािळेु त्याचा- िझुा हर्र्ाि झाला.” सिदु्रदरे्ाने म्िटले. 

“िात् या सगळ्याांि िाझा काय दोष, सिदु्रदरे्?” 

“त्याि िझुा दोष नािी. हकां ि ु िीनाक्षने िलुाच हर्र्ािाची िागिी 

घािली, म्ििनू िी िलुा हर्र्ाि करण्याची आज्ञा हदली. हकां बिुना िला िी 

आज्ञा द्यार्ी लागली.” सिदु्रदरे्ाच े िब्द ऐकून सांशे्लषा ्र्िःच्या 

दभुाावयार्र कु्रद्ध झाली. म्ििजे किा दसुऱ्या जलकन्सयेचे, फळ िात् भोर्ले 

सांशे्लषेला! 

सिदु्रदरे्ाच्या र्रदानाचा दसुरा अथा असा िोिा, जो सांशे्लषेला 

सिजला- जलाि राििाऱ्या र् िकु्तपिे हर्िार करिाऱ्या ि्त्याांगनेला 

पाण्याच्या एका घांघाळ्याि बांहद्ि रािारे् लागिार िोिे, िेिी 

आयषु्यभरासाठी. 

एका ित््याांगनेकररिा िीच िोठी दहुर्धा िोिी….! 

🌊🌊🧜♀️🧜♀️ 
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 शादपत मायावी मिाल 

    

पाच िजार र्षांपरू्ी- हकां बिुना त्यािीपरू्ी एक सुांदर अदु्भि आहि 

हर्लक्षि सभाभर्न िोिे, जे इांद्रप्र्थाि िोिे हन जो प्रसाद पाांर्र्ाांना 

ियासरुाने बाांधनू हदला िोिा. त्याच प्रासादाि पाांर्र्ाांचा िसेच द्रौपदीचा 
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राज्याहभषेक झाला िोिा र् त्याच भर्नाि दयुोधन आभासी जलकुां र्ाि 

हभजला िोिा आहि त्याच्यार्र पाांर्र् िसले िोिे, त्यानांिर द्रौपदी 

र्स्त्रिरिापासनू भारिीयधु्दाकरे् सरुू झालेली रे्गर्ान र्ाटचाल सर्ांनाच 

ठाऊक असेलच. 

ियरूहिखा नगरीचा राजा असलेल्या- ियांककेिचु्या िनाििी िीच 

कथा घोळि िोिी. कहर् हदव्येंदचु्या िब्दाांकरे् त्याचे लक्षच नव्ििे. 

 

“ऐशा तर् हनेे स्वतःच नकळत 

केलेल्या हास्य- उपहासाकारणे पाांडव 

जाहले पततत काळाच्या असीम क ां डात, 

नव्ह ेनव्ह,े तीच मायावी मयसभा 

 होती अतभशप्त||” 

काव्याचे ि ेचरि न ऐकिाच ियांककेिनुे म्िटले, 

” हित्ा, हदव्येंद!ु िलुा काय र्ाटिां,िाझ्याकरे्िी ियसभेसारखे 

सभाभर्न असायला िर्.े” 

“म्ििजे, ि ेराजा! ि ूिाझ्या काव्याच ेचरि ऐकले नािीस?” हदव्येंदनु े

हर्चारले. 
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“काय म्ििाला िोिास ि ूिेर्टच्या चरिाांि?” ियांककेिचुा प्रश्. 

“िीच िायार्ी ियसभा िोिी अहभिप्त!” हदव्येंदनुे त्या चरिाांचा 

पनुरोच्चार केला. 

“असां कािीिी नव्ििां. पाांर्र्ासोबि र् पाांचालीसोबि जे कािी घर्ले, 

िो पाांर्र्ाांच्या धिाकापाण्याचा र् कौरर्ाांच्या कपटाचा पररिाि िोिा. त्याि 

ियसभेच्या िायेचा कािीच सांबांध नव्ििा’' ियांककेिनुे िका  केला. 

“सांबांध कसा नव्ििा? ियासरुाच ेबाांधर्- कुटुांबीय अजुानाने प्रज्र्हलि 

केलेल्या अहवनि जळून गेले. त्यािळेु ियासरुाच्या िनाि पाांर्र्ाबाबि 

क्रोध,असयूा, िीव्र रोष, उद्वेग र् अहभिप्तिेची भार्ना असिे ्र्ाभाहर्क 

आि.े” हदव्येंदनुे ्पष्टीकरि हदले, “आहि ि ेराजा! िलुा िाहििच असेल 

की र्ा्ि ूघर्हर्िाना ्थापत्यकाराच्या िनािील भार्ना त्या र्ा्ििूध्ये 

आपोआपच सांक्रहिि िोिाि.” 

“त्याचा येथे काय सांबांध, हदव्येंद ुहित्ा?” 

“ियासरुाच्या या भार्ना त्या सभाभर्नाि सांप्रेहषि झाल्या असिील 

अन ्दयुोधन त्या भर्नाि गेल्यार्र त्याच्या क्रोध,ित्सराहद परू्ाभार्नाांना 

ियासरुाच्या सपु्त हर्चाराांची पषु्टीच हिळाली असार्ी.” 
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“ याि पाांर्र्ाांचा कािीच दोष नव्ििा? भीिसेनाने धिृराष्राच्या 

अांधत्र्ाचा उल्लेख करून दयुोधनाचा उपिास करायला नको िर्ा िोिा, 

हित्ा हदव्येंद?ु” 

“ ि ेजरी सत्य असल,े िरीिी कौरर्ाांनी पाांर्र्ाांना बालपिीपासनू त््ि 

केले िोिे. त्यािळेुच भीिाचा रोष अिा रीिीने बािरे पर्ला ना?” 

अिा रीिीने हदव्येंद ु आहि ियांककेिनुे र्ाद- प्रहिर्ाद करण्यास 

सरुुर्ाि केली. 

हििक्याि- 

“ आयापतु् आहि कहर्राज! आपि का र्ाद-हर्र्ाद करि आिाि?” 

“ कहर्राजाांनी नक्कीच अर्घर् प्रश् केला असेल, िो ना, आयापतु्?” 

“ अरे, िरुहषका आहि िधरुरिा ! िमु्िी दोघी?” ियांककेि ुचहकि 

झाला. 

िरुहषका आहि िधरुरिा- ियांककेिचु्या दोन्सिी हप्रय राण्या- त्या 

दोघीिी राजहस्त्रया ियांककेि ु र् हदव्येंदकुररिा राजभोग नािक दवुधजन्सय 

पदाथा घेऊन आल्या. 

“ िा घ्या राजभोग, आयापतु्?” िरुहषका म्ििाली. 

“ आपििी घ्यार्े, कहर्राज!” िधरुरिेने राजभोगाच े सरु्िापात् 

हदव्येंदलुा दिे म्िटले. 
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“ अरे िाझ्या दोन्सिी प्रजार्िीिो! िमु्िाला िा राजभोग ियार करायची 

काय आर्श्यकिा िोिी?” हदव्येंदनुे पात् घेि म्िटले. 

“ राजभोग अत्यांि ् र्ाहदष्ट झाला आि.े हनहश्चिच िधरुरिेनेच िा पदाथा 

ियार केला असिार!” ियांककेिनुे राजभोग ग्रिि करि म्िटले. 

“ िा राजभोग िधरुरिेनेच बनर्ला आि.े परांि ुिी त्यार्र आपले हप्रय 

केिर हिर्कले आि.े” िरुहषकेने िसि म्िटले. 

“प्रजार्िी िरुहषके! ि ू हकिी हर्नोदी ्र्भार्ाची आिसे!” हदव्येंद ु

म्ििाला. 

“हित्ा! िी ििीच आि ेहर्र्ािापासनू!” ियांककेिनुे म्िटले, िसिच. 

“आहि िी िधरुरिा आजिी ििीच िधरु आि.े” िरुहषकेने 

िधरुरिेच्या खाांद्यार्र िाि ठेर्ि म्िटले. 

“आयाा कािीिी म्िििे, आयापतु्!” िधरुरिनेे लाजि म्िटले. 

“िला कािीिरी साांगायचे आि,े प्रजार्िीिो!” हदव्येंदनुे त्या दोन्सिी 

राण्याांना हर्चारले, “ िमु्िाां दोघींनािी राजनचे म्िििे पटिे की नािी, िे 

िमु्िी िला साांगा.” 

“आयापतु्ाांची नेिकी कोििी बाब िमु्िाांला खटकली, कहर्राज?” 

िरुहषकेचा प्रश्. 
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“प्रजार्िी िरुहषके! िमु्िा दोघींच्या पिीला पाांर्र्ाांच्या ियसभेसारखी 

सुांदर, िायार्ी, अदु्भि आहि हर्लक्षि असा ििाल अथर्ा सभाभर्न 

हनिााि करण्याची इच्छा आि.े” हदव्येंदचु ेिब्द ऐकून त्या दोघींनािी िीव्र 

धक्का बसला. त्या दोघी राजहस्त्रया एकिी िब्द न बोलिाां, हिथनू हनघनू 

गेल्या. इिकां च नव्ि ेिर जािाना त्या दोघी ियांककेिलुा उद्दिेनू, “आज्ञा 

असार्ी!” असां नेििीप्रिािे बोलिांिी हर्सरून गेल्या. 

त्या दोघींचे अक्िाि हनघनू जाि ेियांककेिलुा पेचाि टाकिारे िोिे. 

त्याला कळेनाच, त्याच्या या इच्छेला हदव्येंदनुे ्पष्टपिे हर्रोध दिार्ला, 

िात् त्याच्या या इच्छेर्र कािीच प्रहिहक्रया न दिेाां त्याच्या राण्या का 

झटकन हनघनू गेल्या? 

त्या दोघींच्या हनःिब्द प्र्थानािळेु कािीच हनहश्चि िोिां नव्ििां. 

हर्रोध,असिििी की िट्थिा? एक िात् हनहश्चि िोिां- ज ेियांककेिलुा 

सिजलां िोिां, त्या दोघींच्या झटकन हनघनू जाण्यािध्ये त्याांची नक्कीच 

सिििी नव्ििी. 

“अरे, हदव्येंद!ु िाझ्या या प्रािहप्रया अिा रीिीने िकूपिे झटकन का 

हनघनू गेल्या? िाझा प्र्िार् त्याांना िान्सय आि,ेअसे िला र्ाटि नािी. िलुा 

र्ाटिां?” ियांककेि ुसांहचि झाला. 

“िला काय र्ाटिार, हित्ा? 
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नरेशा! काय त झी ही गतत| 

कामदवे सांतचत आह,े अन ्मौनमग्न आह ेरतत|| 

सख्या, त झ्या हृदयस्वातमनींचे हृदयांगत | 

आतण माझ्या प्रजावतींचे मनोगत|| 

प्रगटेल कधी यथाथााि? 

ि ेपरिेश्वरा! का रचिोस िब्दाांच ेसारे खेळ िौनाि? 

परांि ुदर्लेले असिाि िौनाि अथा सारे, 

म्ििनूहच रि्य नकळि उलगर्िे रे!” 

हदव्येंदचु्या उ्फूिा काव्यपांक्तींना अर्र्ि ियांककेि ुम्ििाला “ खरांय 

िझुां! हित्ा! िौनाि अनेक अथा दर्लेले असिाि. पे्रि, क्रोध, िोकार, 

नकार, हर्रोध, असांिोष, िीव्र रोष, िट्थिा िसेच हर्र्ििा इत्यादी.” 

“परांि ु िला र्ाटिां, िझु्या हप्रयििाांच्या झटकन हनघनू जाण्यािागे 

असांिोष,रोष, हर्रोध र् असिििीिी अस ूिकिे.” हदव्येंदचु्या िब्दाांनी धीर 

दणे्याऐर्जी उलट त्याच्या िनाि िांकेच ेबीज पेरले. 

िो झटकन उठून आपल्या अांि:परुाि गेला. हझरहझरीि पर्द्याआर् त्या 

दोघीजिी उभ्या िोत्या, हनःिब्द र् िकू. त्यापैकी िधरुरिा उगीचच 

पषु्पपात् ्र्च्छ करि िोिी आहि िरुहषका िाांिपिे उभी िोिी. िात् त्या 

िाांििेििी अ्र््थिेचा गांध येि िोिा. 
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“िाझ्या हप्रय पत्नींिो! िाझा िा प्र्िार् िमु्िाां दोघीजिींना खटकला 

का?” ियांककेिनुे प्रश् केला. 

“अथाािच, िला ििुचा प्र्िार् खटकलाच आि.े आया, पाांर्र्ाांच्या 

ियसभेला पासांगाला परेुल असे सभाभर्न िमु्िी हनिााि करू िकिा का?” 

िरुहषकेने ्पष्टपिे म्िटले. 

“ आयेचे िब्द योवयच आििे, ि े राजा! म्ििनूच िी जरा ्पष्टच 

बोलिे. आपि िनाि क्रोध धरू नये.” िधरुरिेनेिी हिच्या िब्दाांच ेसिथान 

करि म्िटले, “ िमु्िी असा ििाल हनिााि करायला िायार्ी िक्ती कुठून 

प्राप्त करिार आिाि? िो ििाल उभारण्याि धनकोष ररक्त झाला िर? आहि 

त्या ििालािळेु नगरीर्र- आपल्या सर्ांर्र सांकट कोसळलां िर?” 

“ िसां कािीच िोिार नािी, ि ेिाझां र्चन आि.े हप्रयििे!” ियांककेिनुे 

हिच्या िािार्र िाि ठेर्ला. 

“हकां ि ुआया, िाझा िात् या आश्वासनार्र हर्श्वास नािी.” िरूहषकेने 

म्िटले, “िला एखाद्या ििान ऋषीला भेटायला पाहिजे ििुच्या 

सरुके्षसाठी.” 

“अगां, िसां कािी िोिार नािी.” असां ियांककेि ु हिला सिजार्ि 

असिानाच दासी अांि:परुाि आली, “ ििाराज, राजगरुूां नी िमु्िाांला सभेि 

ित्काळ बोलार्ले आि!े” 
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“त्याांना म्ििार्े, त्याांच्या आजे्ञच ेपालन ित्काल िोईल.” ियांककेिनुे 

म्िटले, “हनहश्चिच हदव्येंदनु ेत्याांना सर्ा कािी साांहगिले असेल.” 

“आिच्या ििे, राजगरुु नक्कीच िमु्िाला त्या इच्छेपासनू परार्तृ्त 

करिील.” िधरुरिनेे म्िटले. 

“िे काय म्िििाि, िे पािूया.” असां म्ििनू ियांककेि ुआपल्या दोन्सिी 

भायांसि राजसभेि प्रर्ेिला. राजसभेि फक्त राजगरुुच िोिे. 

“ि ू आलास, राजन?् िी िलुा कािीिरी िित्त्र्ाच े साांगिार आि!े” 

राजगरुुां नी म्िटले. 

“प्रिाि, राजगरुु!” ियांककेिनुे आपल्या राण्याांसि राजगरुुां च े चरि 

हिर्ले. 

“आयषु्यिान भर्! अखांर् सौभावयर्िी भर्!” राजगरुुां नी आहिर्ााद 

हदला, “राजन,् िला फक्त िझु्यािीच बोलायच ेआि.े ि ूिझु्या राण्याांना 

अनजु्ञा द.े” 

िसा ियांककेिनुे आपल्या दोन्सिी हप्रयििाांकरे् पािि नेत्सांकेि केला, 

अांि:परुाि प्र्थान करण्याचा. 

“आज्ञा असार्ी.” असां म्ििनू त्या दोघीजिींनी अांि:परुाि प्र्थान 

केले. 
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त्या दोघींनी प्र्थान केलेले पािून ियांककेिनुे हर्चारले, “राजगरुु, 

आपिाांस िाझी िित्र्ाकाांक्षा कळली का?” 

“िोय, त्याकररिा एकच उपाय आि,े जो उपाय िलुा धनाहर्ना, 

पररश्रिाहर्ना र् कारागीराांहर्ना एक िायार्ी ििाल दईेल.” राजगरुुां च ेिब्द 

ऐकून िो प्रसन्सन झाला, “िो कोििा उपाय आि?े” 

“िलुा दरूर्रच्या ्र्रािांत्क नािक र्नाि जारे् लागेल. िेथे एक 

िायाकार राििो. त्याला सर्ाजि ‘हनिाििी’ या नार्ाने जाििाि. कारि 

त्याची अघोरी काये रात्ीच सरुू िोिाि. त्याची एकच इच्छा पिूा केली, िर 

िो आपल्या सर्ा इच्छा पिूा करिो. कधी- कधी त्याची इच्छा इिकी हर्हचत् 

असिे,की कधी- कधी लोक त्याच्याकरे् जािदखेील नािीि.” राजगरुुां नी 

म्िटले, “जर त्याची इच्छा िझु्या प्रहिष्ठेला ठेच पोिोचिारी असेल, िर िी 

दसुरा उपायिी साांगिो.” 

राजगरुु पढेु कािी साांगिार, इिक्याि ियांककेिनुे म्िटले,” िाझ्याकरे् 

कोित्यािी र््िचूाच अभार् नािी. त्यािळेु िी ‘हनिाििी’ ची कुठलीिी 

इच्छा पिूा करेन.”  

असां म्ििनू राजगरुुां िी कािीच न बोलिा िो लगेच रथागाराि गेला. 

त्याने आपल्या रथाला जोर्लेल्या एका अश्वाचे र्ेग सोर्हर्ले र् िो त्या 

अश्वार्र आरुढ झाला. 
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ि े पािून त्याच्या सारर्थयाने हर्चारले, “ििाराज! आपि ि े काय 

करिािाि? जर आपल्याला रथाने जायचे असेल िर, िला साांगायच ेिोिे. 

आपि िसदी का घेिा?” 

“नािी, िला एकट्यानेच जायच े आि.े” असां म्ििनू ियांककेिनुे 

घोर््याला टाच िारली. 

सारथी कािी प्रश् करिार हििक्याि, ियांककेिचुा अश्व दौर्ि 

हनघाला. 

त्याचा िो अश्व िरुहषका र् िधरुरिेनेिी पाहिला. त्या दोघींच्यािी 

िनाि एकच प्रश् आला, आयापतु् अश्वार्र आरुढ िोऊन इिक्या 

घाईघाईिच कुठे हनघनू गेले? 

“िलुा काय र्ाटिां,िधरुरिे? राजन ् इिक्या घाईने कुठे हनघनू गेले 

असिील?” िरुहषकेने हर्चारले. 

“िीिी िोच हर्चार करि आि,ेआये!” िधरुरिेच ेउत्तर. 

“आपि ि े राजनच्या सारर्थयालाच हर्चारले पाहिजे.” िरुहषकेने 

दासीला बोलार्ले, “राजनच्या सारर्थयाला बोलार्नू आि.” 

…….. आहि कािी क्षिाांि राजसारथी उपह्थि झाला ! 

“ििारािी, आज्ञा असार्ी!” त्याने म्िटले. 

“ििाराज इिक्या घाईघाईि कुठे हनघनू गेलेि?” िरुहषकेचा प्रश्! 
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“अन ् ि ू त्याांना जाऊच कसां हदलांस?” िधरुरिेनिेी कठोर ्र्राि 

हर्चारले. 

“दरे्ी, क्षिा असार्ी. िी कािी हर्चारण्यापरू्ीच राजन ्हनघनू गेले.” 

“जाण्यापरू्ी त्याांनी िलुा कािी साांहगिलां का?” िरुहषकेने म्िटले. 

“ििारािी! त्याांनी इिकेच म्िटले, “िला एकट्यानेच जायच ेआि.े” 

सारर्थयाने म्िटले. 

“ठीक आि.े ि ूआिा जाऊ िकिोस आहि जािाां- जािाां सेनापिी 

अररिांिाला पाठर्नू द.े” िरुहषका कािीिरी हर्चार करि िोिी. 

“सेनापिींना? का?” िधरुरिेने हजज्ञासेपायी म्िटले. 

“िे िलुा कळेलच.” असां िरुहषका बोलिानाच सेनापिी अररिांि 

आला. 

“ििारािी, आपि िाझे ्िरि का केलेि?” 

“सेनापिी, आपि आपलां सैन्सय ििाराजाांच्या सरुक्षाथा पाठर्ा. 

ििाराज आपल्या अश्वार्र आरुढ िोऊन कुठे जािाना हदसले िरी, त्याांच े

अनसुरि करण्याची र् त्याांच े रक्षि करण्याची आज्ञा सैन्सयाला द्या.” 

िरुहषकेने म्िटले. 

“जिी आज्ञा, दरे्ी. अजनू कािी आदिे ?” अररिांि िान लर्नू 

म्ििाला. 
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“ िी एका हर्हिष्ट क्षेत्ी जाि आि.े िमु्िीिी िाझ्यासिर्ेि  यार्े.” असां 

म्ििनू िरुहषका िधरुरिेकरे् र्ळली, “िी त्या हर्हिष्ट ्थानी जाऊन 

आपल्या राज्याि परिेपयंि सांपिूा राज्यव्यर््थेिील िदार िझु्यार्र आि,े 

िचे लक्षाि अस ूद.े” 

िधरुरिेला अिी सचूना दऊेन िरुहषकािी राजाप्रिािेच कािीच न 

साांगिा सेनापिीसोबि रथािनू हनघनू गेली. ि ेपािून िधरुरिा हचांहिि झाली. 

“आयाािी राजनप्रिािेच कािीच न साांगिा अचानक कुठे हनघनु गेली 

असार्ी? हिच्या अचानक हनघनू जाण्यािळेु िाझी हचांिा हद्वगहुिि झाली 

आि.े इथे राजनचा पत्ता नािी आि ेअन ्िी आयाािी कुठल्या अज्ञाि ्थानी 

गेली, ि े दरे्ासच ठाऊक! गेली िर गेली, िाझ्यार्र राज्यव्यर््थेची 

जबाबदारी टाकून गेली. त्यािळेु िी हिच्या िोधाथा हिच्यािागे जाऊिी 

िकि नािी.’ 

असा हर्चार करिाां- करिाां सांध्याकाळ झाली. िरीिी िरुहषका परिली 

नव्ििी. त्यािळेु िधरुरिा हचांहिि झाली. 

कािी र्ेळाने िरुहषका परिली. िी ििालाि येिाच िधरुरिेने हिच्यार्र 

प्रश्ाांची सरबत्तीच सरुू केली, “आये! ि ूइिका रे्ळ कुठे गेली िोिीस? ि ू

राजनच्या िागे गेली िोिीस का?ि ूकािीच का साांहगिले नािीस? कुठल्या 
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अज्ञाि ्थळी ि ू गेली िोिीस, िर िला हचांिा र्ाटली िोिी; िी हकिी 

ििार्ग्र्ि िोिे!” 

“अगां, थाांब.” िरुहषकेने दिश्वास घेिला. “िी हदर्सभराि कािीच 

खाल्लां-प्यालां नािी. आधी िला श्वास घेऊ द ेर् भोजनिी.” 

“ िीदखेील भोजन केले नािी. चल, आपि दोघीजिी एकत्च 

सिभोजन करु.” िधरुरिेने दासीला भोजनाची पात्े आिण्याचा आदिे 

हदला. 

“बरां आये! ि ूकुठे गेली िोिीस?” िधरुरिेन ेभोजन ग्रिि करिा करिा 

हर्चारले. 

“िी राजषी इांद्रनील याांच्या आश्रिाि गेले िोिे. त्याांच्या 

आश्रिापयंिच पोिोचायलाच िला दपुार लागली. िी त्याांची पाद्यपजूा 

करून त्याांना हर्चारले, “ ऋहषर्र, िाझ्यार्र कृपा करार्ी. िाझा पिी- राजा 

ियांककेि ु कुठे आहि किासाठी गेला आि,े ि ेसाांगण्याची आपि कृपा 

कराल?” 

त्याांनी म्िटले, “अर्श्य”.त्याांनी आपले र्ोळे हिटले. 

कािी क्षिाांनी राजहषानी र्ोळे उघर्ले, “िझुा पिी दरूर्रच्या ् र्रािांत्क 

नािक र्नाकरे् अग्रसर आि.े िात् या अपररहचि र्नाकरे् जािाना त्याचे 
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िन हर्चहलि नािी. त्याच्या हृदयाि िित्त्र्ाकाांक्षा पिूा िोण्याची आिा 

व्यापलेली आि.े” 

“त्या र्नाहर्षयी आपि कािी साांग ूिकाल?” 

“फारच िायार्ी र्न आि.े कुण्या एका िायाकाराने आपल्या िब्दाांनी 

फुां कलेले, सांिोहिि केलेले आि ेिे.” असां म्ििनू राजहषानी िला सहूचि 

केले, “िलुा ्र्िःच्या पिीच े रक्षि करार्ेसे र्ाटले, िरी ि ू िेथे जाऊ 

नकोस. कारि हिथल्या िायेि िचू भ्रहिि िोईल. म्ििनू ि ू आपल्या 

पिीकररिा हर्हिष्ट व्रि कर. िझु्यासि राजाची दसुरी पत्नी असायला िर्ी, 

ि ेव्रि करिाना.  ह्या व्रिाच्या प्रभार्ाने िझु्या पिीर्र िायेचा पररिाि िोिार 

नािी.” असे म्ििनू िरुहषकेने सर्ा कािी साांहगिलां. 

“ि े व्रि उद्याच ब्राह्मििूुिााला आपि प्रारांभ करूया.” िरुहषका 

म्ििाली. 

ठरर्ल्याप्रिािे दसुऱ्या हदर्िीच्या ब्राम्िििूुिााला त्या दोघीजिी ् नान 

करून एकर्स्त्रा अर््थेि अहन्सर्िा नदीच्या िीरी आल्या. त्याांच्यासिरे्ि 

त्याांच्या दासी र् अांगरक्षकािी िोत्या. 

िरुहषका र् िधरुरिेने नदीिध्ये आचिन करुन व्रिास आरांभ केला. 

जलाि उभे रािून हर्हिष्ट िांत्ाचा उच्चार करून त्या दोघीजिी फुलाांची 

आिुिी दिे िोत्या, िेिी जलािच. 
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आहि कािी र्ेळाने त्या दोघीजिींनी एक श्रीफळ कुां कूर्ाने िांहत्ि 

करून िे एका गर्द जाांभळट र्स्त्राि बाांधनू नदीच्या िीरार्रील िािी उकरुन 

त्याि ठेर्नू हदले अन ्त्यार्र रांगीि दगर् ठेर्ला. 

“िा दगर् किासाठी ठेर्यचा, आय?े” िधरुरिेचा प्रश्. 

“िधरुरि!े ि े श्रीफळ चार हदर्साांनांिर व्रिाच्या उद्यापनार्ेळी नदीि 

सोरू्न द्यायचे असि.े त्यािळेुच िी िे श्रीफळ नदीच्या िीरी ठेर्ले आि.े” 

“आय,े िा दगर् कोिी उचलला िर?” 

“अगां, म्ििनूच िर िो दगर् राजहषनंी अहभिांहत्ि करुन ठेर्ायला 

साांहगिला िोिा ना!” िरुहषकेने म्िटले, “चल, आपि व्रिानसुार फलािार 

करुया हन रात्ी पक्र्ान्सने ग्रिि करुया.” 

अिा रीिीने त्या दोघी राण्याांची आपल्या पिीचे रक्षि करण्याची 

धर्पर् चालचू िोिी. िात् त्या दोघी राजहस्त्रयाांना याची कल्पना नव्ििी 

की, त्याांचा पिी नेिकां  काय करि आि.े 

अिाच व्रिसाधनेिध्ये िीन हदर्स उलटले. राज्यार्र हचांिेचां सार्ट 

िोिां. कारि राज्याचा नरेि अजनूिी परिला नव्ििा. 

िरुहषका अन ्िधरुरिा- ियांककेिचु्या दोन्सिी राण्या हचांिेि िोत्या. त्या 

दोघींच्या येरझाऱ्या सरुू िोत्या, सौंधािच. हकिान दिा रे्ळा िरी त्याांनी 

र्ाकून र्ाकून पाहिलां असेल. 
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सैन्सय िर नगराि कधीच प्रर्ेिले िोिे. परांि ुराजाचा कािी ठार्हठकािा 

नव्ििा. राजा कधी परिेल ह्याचीच हचांिा लागनू राहिली िोिी, राण्याांना. 

…….. आहि दःुखाच्या याच घर्ीला र्ाद्याांचा घोष त्या राण्याांच्या 

र् नगरजनाांच्या कानाांर्र पर्ला. याचाच अथा, ियरूहिखा नगरीचा राजा 

ियांककेि ुनगरीि परिला िोिा. 

ियांककेि ुजसा नगराि प्ररे्िला, ििा त्याच्या दोन्सिी भायाा त्याच्या 

्र्ागिाथा धार्ि आल्या. 

िेव्िा त्याने पाहिले, त्याच्या राण्या खांगलेल्या हदसि िोत्या. 

“आपल्या पिीहिर्ाय िाझ्या राण्याांना अन्सनपािी जाि नव्ििां का?” 

त्याने लाहर्क ्र्राि हर्चारले. 

“िसां नािी. आम्िी ििुच्या सरुके्षकररिा व्रि करि आिोि.” िरुहषकेने 

म्िटले. 

“काय?” ियांककेि ु चिकलाच. त्याला िांका आली, या दोघींना 

राजगरुूां नी िर सर्ा कािी साांहगिले नसेल ना! 

“काय झालां? िमु्िी चिकलाि का?” िधरुरिेने म्िटले. 

“म्ििजे इिकां  सर्ा करण्याची काय आर्श्यकिा िोिी? उगीच 

्र्िःच्या दिेाांना कष्टर्ण्याची काय गरज िोिी?” ियांककेिनु े ्र्िःला 

सार्रि म्िटले. 
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“चला,आपि सर्ाप्रथि हर्श्राांिी घ्यार्ी.” िरुहषकेने र्ेळेचे भान ठेर्ि 

म्िटले, “चल, िधरुरिे! आपि आयापतु्ाांची ियनाची व्यर््था करूया.” 

“अर्श्य, आयापतु्! आपि सर्ाप्रथि ्नान करार्े, भोजन करार्े, 

त्यानांिर ियन.” असां म्ििनू िधरुरिेने दा्याांना उष्ि ् नानकुां र्ाची व्यर््था 

करण्याची आज्ञा केली. 

िसे ियांककेिनुे िहुचभूाि िोऊन भोजन ग्रिि केले आहि िो िोंर्ाि 

पानहर्र्ा चघळि िांचकार्र पिुर्ला. 

त्याक्षिी िधरुरिा त्याला र्ारा घाल ू लागली. त्यािळेु त्याची िांद्री 

भांगली. त्याने हिला ििालािनू जाण्याचा सांकेि केला. ििी िधरुरिा 

ििालािनू हनघनू गेली. 

िी हनघनू गेलेली पािून ियांकेि ु पनु्सिा आपल्याच हर्चाराांि गढला. 

त्याला त्या हदर्िीचा सांपिूा प्रसांग आठर्ला, जेव्िा िो ‘हनिाििीला' 

भेटायला गेला िोिा. 

ज्याक्षिी िो ्र्रािांत्क नािक र्नािध्ये प्ररे्िला िोिा, त्याक्षिी 

त्याला घबुर्ाांच ेघतू्कार, िसेच रे्गरे्गळ्या प्राण्याांच े हचत्कार ऐकू आले 

िोिे. 
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िरीिी ियांककेि ुधैया बाांधि त्या पिाकुटीकरे् चालि जाि िोिा. िेव्िा 

त्याच्या कानाजर्ळ फर्फर् जािर्ली. त्याने पाहिले, र्टर्ाघळे उरू्न 

गेली िोिी इिक्या दपुारी र्टर्ाघळे? 

हििक्याि त्याला हदसले, नेििीप्रिािे एखाद्या बालकाप्रिािे रर्िारे 

धनषु्यपक्षी इथ ेिसि- खेळि गीि गाि िोिे. 

त्याला कािीच कळेना, त्याने त्या झोपर्ीचे दार  खटखटर्ले, िेव्िा 

त्याला कळले की त्याचा िाि त्या दाराि रुिला आि.े 

िसा िो ्र्िःिी त्या दारािनू आरपार गेला. िेथे त्याने पाहिले, हिथे 

एक व्यक्ती आपल्या िायार्ी िक्तीने पाण्याचे थेंब िर्ेि हफरर्ि िोिा. 

िो हनहश्चिच हनिाििी असेल, असा ियांककेिनुे  हर्चार केला. 

“हनिाििीच ना?” 

“ ि ू ियरुीहिखा नगरीचा राजा ियांककेिचु ना?” हनिाििीन े

हर्चारले. 

“िलुा कसां कळलां, हनिाििी?” 

“ज्याक्षिी ि ूिाझ्या र्नाि प्रर्ेि केला, त्याक्षिीच ि ूकोि आिसे, 

िझुा ििे ूकाय आि,े िझुी इच्छा काय आि,े ि ूकुठले हर्चार करि िोिास, 

ि ेसर्ा िी जािनू घेिले िोिे, आपल्या िायेच्या सिाय्याने.” 

“िर साांग, हनिाििी! िी िलुा कुठले काया सोपर्िार आि?े” 
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“ि ेराजा! िलुा पाांर्र्ाांप्रिािेच िायार्ी सभाभर्न हनिााि करण्याची 

िित्र्काांक्षा आि.े िी िित्र्काांिा िी पिूा करेन. ियसभेप्रिािे नव्ि,ेपरांि ु

िी िायार्ी ििाल हनिााि करेल परांि ुत्यासाठी…..” 

“ त्यासाठी िला िझुी एक इच्छा पिूा करायची आि ेना? बोल ना.” 

राजाच े िब्द ऐकून हनिाििीने र्ोळे हिटले. पनुः र्ोळे उघर्ि िो 

म्ििाला, “िझु्या दोन्सिी पत्नींपैकी एक पत्नी. िला ि ूिी पत्नी ििालाचां 

काया पिूा िोईपयंि द्यार्ीस.” 

ियांककेि ु हर्चार करि िोिा, त्याला िर िसा िायार्ी ििाल 

बाांधण्याची िित्र्काांक्षा िोिी र् िी आकाांक्षा पिूा करायचीच िोिी! 

परांि ु कुठल्या पत्नीला ठेर् म्ििनू द्यार्ां? कारि आपल्या दोन्सिीिी 

राण्या आपल्याला हप्रय आििे. त्या दोघींर्रिी आपले प्रेि आि.े त्या 

दोघीजिींनी आपल्या सरुके्षकररिा व्रििी केले िोिे. 

जेव्िा- जेव्िा ियांककेि ुत्याच बाबीचा हर्चार करि िोिा, िेव्िा- िेव्िा 

त्याच्या िनाि िरुहषकेचेच नार् उिटि िोिे. कारि िधरुरिेच्या िधरु 

्र्भार्पढेु  िरुहषकेचा अनिुासनहप्रय ्र्भार् त्याला करू्च र्ाटायचा. 

परांि ुि ेसर्ा िरुहषकेला कसां साांगार्ां? िी हनहश्चिच कु्रद्ध िोईल आहि 

िधरुरिेच्या िनािनूिी आपि उिरून जाऊ. 
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म्ििनू र्नहर्िाराच्या हकां र्ा िगृयेच्या हनहित्ताने िरुहषकेला 

िायाकाराकरे् पाठर्नू दऊेया. 

परांि ु हनिाििीन ेआपल्याकरे् आपल्या एकाच पत्नीची का िागिी 

केली? त्याला िाझ्या पत्नीच्या सौंदयााची लालसा आि े की त्याच्या 

िागिीिागे अन्सय कुठलेिी कारि आि?े 

ियांककेिनुे िोंर्ािील पान काढून टाकले आहि दासीकररे् िरुहषकेला 

बोलार्िे धार्ले. 

हिला बोलार्िे धार्ल्यानांिर त्याला िांका आली, आपल्या 

र्नहर्िाराचा प्र्िार् िान्सय असेल ना िरुहषकेला? 

हििक्याि िरुहषका आली, “आयापतु्! आपि ठीक िर आिाि ना? 

आपि िला किाला बोलार्लेि?” 

ियांककेिनुे एका िािाने दार लोटि र् दसुऱ्या िािाने त्याने हिला 

जर्ळ घेि कुजबजुि म्िटले, “िी िलुा एक आनांददायक बाििी दिेार 

आि.े” 

“थाांबा, िी िधरुरिेलािी बोलार्िे.” िरुहषका म्ििाली. 

“नािी, ि ू िधरुरिेला बोलार् ू नकोस. कारि िाझ्या सरुहक्षिपिे 

परिण्याच ेश्रेय फक्त िलुाच आि,े िरुहषके!” 
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“आयापतु्! ि ेकाय? आपि िधरुरिलेा या श्रेयािनू का र्गळिािाि? 

हिला व्रिाची सर्य नव्ििी, िरीिी हिने िाझ्या म्ििण्यानसुार ि ेििाकठीि 

व्रि केले आि ेम्ििजे करि आि.े” 

“परांि ुया व्रिाच ेश्रेय िलुाच जािे. कारि ि ूिाझी ज्येष्ठ पत्नी आिसे. 

याहिर्ाय या व्रिाची प्रेरिािी.” ियांककेिनुे कधी नव्ि,े िर आज 

िरुहषकेची र्ारेिाप ्ििुी केली िोिी. 

“िरीिी िधरुरिेन े या व्रिास नकार हदला नािी, हिनेिी ििुच्या 

हचांिेखािर ि ेव्रि केले आि.े” िरुहषका त्याचा िका  र्ारांर्ार खोर्ि िोिी, 

ि ेपािून ियांकेिलुा क्रोध आला, “म्ििजे िलुा आपल्या पिीच े म्िििे 

चकुीचचे र्ाटिे रािि ेिर ! याला काय अथा आि?े िी िझुी प्रिांसा करिोय, 

अन ्ि?ू” 

“आया, क्षिा असार्ी. आपि बोलार्े.” िरुहषकेने ्र्िःची पर्िी 

बाज ूसार्रि म्ििाली. 

“ि ूिाझ्यासाठी इिके केलेस, म्ििनू िी िलुा एक उपिार दिेार आि.े 

फक्त िलुाच. कारि िी िधरुरिेला र्ारांर्ार उपिार हदलेले आििे.” 

“उपिार? पि फक्त िलाच का?” 
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“कारि ि ूव्रिािळेु अत्यांि खांगलेली आिसे.िलुा प्रसन्सन- प्रफुहल्लि 

करण्यासाठी िलुा र्नहर्िारासाठी नेण्याचा िाझा िानस आि.े” 

ियांककेिनुे म्िटले. 

“फक्त िलाच? िधरुरिेलािी आपि सोबि नेऊया.” िरुहषकेच ेपनु्सिा 

िेच पालपुद ऐकून ियांककेिनुे िाांिपिे म्िटले, “िी हद्विीय हर्र्ािानांिर 

कधीिरी िलुाच िा उत्ति उपिार हदला आि,ेिरी िो उपिार िलुा ् र्ीकारािा 

र्ाटि नािी?” 

ि ेऐकून िरुहषका हर्चाराांि पर्ली. हिने अहनहश्चििेने िान िलर्ली र् 

िी हनघनू गेली. हिचे िान िलर्ि ेियांककेिलुा िोकाराथी र्ाटले हकां बिुना, 

त्याने िसेच गहृिि धरले. 

िात् िरुहषका गेली िोिी, थेट िधरुरिेकरे्च! िेव्िा िधरुरिा 

व्रिाकररिा पजूेची थाळी ियार करि िोिी. 

“आये, ि ूअक्िाि? काय झालां, फलािार करायचा नािी का?” 

“िला एका प्रश्ाचे उत्तर द.े” िरुहषकेने दसुऱ्या थाळीिली फळे घेि 

म्िटले, “ि ूिझु्या हर्र्ािाच्या उपराांि या दोन र्षांिील असा कुठलािी 

िास साांग, ज्या िहिन्सयािील पहिल्या पाच हदर्साांि र् िेर्टच्या पाच 

हदर्साांि राजनने िलुा उपिार हदला नािी?” 
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“िी ि ेसाांग ूिकि नािी. कारि या उपिारािळेुच िाझ्याकर्ील चार- 

पाच िोठ्या पेट्या भरून गेल्या आििे.” िधरुरिेने प्रश् केला, “िात् असां 

का हर्चारिेस?” 

“आयापतु्ाांनी िला एक उपिार हदला आि.े िात् िलुा र्गळले गेले 

आि,े िधरुरिे!” 

“काय? पि असा कोििा उपिार हदला आि ेआयापतु्ाांनी? ” 

“र्नहर्िाराकररिा आयापतु् िलाच नेिार आििे. िलुा नािी.” 

िरुहषकेच ेिब्द ऐकून िधरुरिा हचांहिि झाली, “िाझ्यार्र रुष्ट झाले आििे 

का िे?” 

“काय िािीि, परांि ुया व्रिाच ेश्रेय राजन िलाच दिेाििे. पि त्याांनी 

िलुा का र्गळलां? ” िरुहषका म्ििाली. 

“का? असां का केलां आयापतु्ाांनी? िमु्िी दोघे र्नहर्िाराला जािार अन ्

िी व्रि्थ रािून या राजििालाि आपला दिे िीिर्िार! ि ेहकिपि योवय 

केलां आयापतु्ाांनी?” िधरुरिा दःुखी झाली. 

“ि ू दःुखी िोऊ नकोस. िी आयापतु्ाांना हर्चारून बघिे. जर त्याांनी 

सांििी हदली नािी िरी, िी िलुा िाझ्यासिरे्ि नेईन.” िरुहषकेने िधरुरिलेा 

धीर हदला. 
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“पि त्याांनी िलुाच नेण्याचा हनिाय का घेिला? याि नक्कीच पािी 

िरुिांय.” िधरुरिेन ेम्िटले. 

“िलािी याि सांिया्पद र्ाटिांय.” िरुहषकेने हिला दजुोरा हदला. 

“आये! आपि पनुः राजहषा इांद्रनीलाांकरे् जायचां का?” 

“नािी. आयापतु् आपल्याला जाऊ दिेार नािीि. कारि उद्याच 

र्नहर्िाराला जायचां आि,े असा आयापतु्ाांचा आग्रि आि.े” िरुहषका 

हर्र्ांचनेि पर्ली. 

“उद्या आपल्या व्रिाची साांगिा आि े ना! िर?” िधरुरिनेे हचांिेने 

म्िटले. 

“उद्या आपि पािू, व्रिाच्या साांगिेचां काय करिा येिां का िे.” िरुहषका 

असे म्ििाली खरी, िात् दसुऱ्या हदर्िीच कािीच हनहश्चि नव्ििां. 

दसुऱ्या हदर्िी राजषी इांद्रनीलाांनी साांहगिल्याप्रिाि े त्या दोघीजिी 

्नानानांिर दपुारी अहन्सर्िा नदीच्या िीरार्र गेल्या. िरुहषकेने नदीच्या 

िीरार्रची िािी उकरून त्यािील श्रीफळ बािरे काढले. िी श्रीफळ पाण्याि 

सोर्िार, इिक्याि हिच्या पिीचा ्र्र हिच्या कानी पर्ला. 

“चल, र्नहर्िाराकररिा रथ सज्ज आििे. ि ूहर्धी पिूा करून ये.” 

“थाांबा, िी आलेच. िला अजनू एक रथ सज्ज करायचा आि.े” असे 

म्ििनू िरुहषकेने आपल्या िािािील श्रीफळ िधरुरिेच्या िािाि हदले. 
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“ि ेश्रीफळ िी अपाि करू? आय?े” 

“िो, कािीच िरकि नािी. िी िझु्याकररिा रथ सज्ज करून आलेच.” 

असां म्ििनू िरुहषका रथागाराि हनघनू गेली. 

िेव्िा िधरुरिेने श्रीफळाची पजूा केली र् श्रीफळ नदीि सोर्ण्यासाठी 

नर् ेर्स्त्र घेिले. 

इिक्याि िर्ेचा िोठा झोका आला. िो झोका नव्ििा, िात् एखादी 

र्ार्टळ म्िटल्यास र्ार्गे ठरिार नािी, अिी जोरदार िर्ा िोिी िी. िी 

िर्ा िधरुरिेभोर्िी हफरली अन ्िधरुरिेच ेिाि-पाय अदृश्य िक्तीने बाांधले 

गेल.े 

……. आहि त्या िरे्न ेहिला खेचनू अन्सयत् कुठेिरी न्सयायला सरुूर्ाि 

केली. 

कािी र्ेळाने िरुहषका आली. िरुहषकेने पाहिले, िधरुरिा अहन्सर्िा 

नदीच्या िीरार्र नव्ििीच, त्यािळेु िरुहषकेला धक्काच बसला. 

“िधरुरिा कुठे आि?े दासींनो र् अांगरहक्षकाांिो!”हिने हर्चारले. दासीने 

हिला सर्ा कािी साांहगिले. 

िे ऐकून िरुहषका भयभीि झाली. िात् हिने र्ेळेचे भान राखि 

सर्ाप्रथि िो हर्धी पिूा केला. 
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अचानक हिला सिोरच्या झार्ीिध्ये कािीिरी पर्ल्याचा आर्ाज 

आला. 

“सिोर काय पर्लांय?” िरुहषका म्ििाली. 

“िी पािून येिे, ििारािी.” दासी अांगरहक्षकेसोबि सिोरच्या झार्ीि 

गेली. 

…….. आहि कािी क्षिाांि दासी र् अांगरहक्षकेने एका व्यक्तीला 

उचलनू आिलां. 

“ि ेकाय आि?े िाझी िधरुरिा?” जखिी र् अचिेन िधरुरिेला पािून 

िरुहषका िादरली र् ्र्िःिी अचेिन झाली. 

त्या दोन्सिी अचिेन राण्याांना पािून दा्याांनी ियांककेिलुा राण्याांहर्षयी 

साांहगिले. त्याला र्नहर्िार करण्याचा बेि हनर्ि करण्यासाठी करण्याची 

हर्नांिी केली. 

“नािी.” ियांककेि ु पटुपटुला, “िीच र्ेळ आि,े िरुहषकेला 

िायाकाराकरे् नेण्याची!” 

“िमु्िी सर्ा िधरुरिेला घऊेन रै्द्याकरे् न्सया. िीिी िरुहषकेला घेऊन 

येिो.” त्याने दासींना आज्ञा हदली. 

दा्या िधरुरिेला नेिाना पािून ियांककेिनुे िरुहषकेला उचलनू 

अश्वार्र आरुढ िोऊन गपु्तिागााने ्र्रािांत्क र्नाकरे् दौर् िारली. 
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कािी रे्ळाने र्न आलेलां पािून ियांककेि ु िरुहषकेला घेऊन 

अश्वार्रून उिरला अन ्त्या र्नाि प्रर्ेिला. त्याने पाहिल,े िरुहषकेची िदु्ध 

अजनूिी िरपलेलीच िोिी. घोर्दौर्ीच्या प्रर्ासािळेुिी हिला जाग आली 

नव्ििी. 

त्याने िनोिन दरै्ाचे आभार िानले. त्याने र्नाि प्रर्ेि केला. आश् चया 

म्ििजे ्र्रिांत्कािनू प्रकािाच े कर्र्से येि िोिे. दपुारी हभरहभरिारी 

र्टर्ाघळेिी र्कृ्षाांना लटकून हनद्रा घेि िोिी. त्याहदर्िी आनांदान े गीि 

गािारे धनषु्यपक्षीिी बालकाप्रिािे पनु्सिा ररू् लागले िोिे,आपल्या 

सिगािीच्या हर्रिाि. 

िे सर्ा पािून ियांककेि ुचहकि झाला ि ेखरां, परांि ुत्याहर्षयी हर्चार 

करायला त्याच्याकरे् र्ेळ नव्ििा. िरुहषका जागी िोण्याच्या आिच 

ियांककेि ुहिला घेऊन त्या िायाकाराच्या पिाकुटीजर्ळ गेला. त्याने त्या 

पिाकुटीच ेदार खटखटर्ले,िात् त्याचा िाि त्या दाराि रुिला नािी. 

त्याने असिांजसपिे दार पनु्सिा खटखटर्ले आहि हनिाििीने दार 

उघर्ल.े 

“राजन, ि?ू” त्याचा क्षीि ्र्र. 

“हनिाििी, िलुा काय झालांय? ि ूअसा काय बोलिोस?” 

“्र्िः करूनसर्रून िलाच र्ेठीस धरिोस, राजा?” 
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“म्ििजे? िी सिजलो नािी.” 

“िझु्या दोन्सिी राण्याांनी जे व्रि केले आि ेिे व्रि िझु्या सरुके्षकररिाच 

नव्ि,े िर िाझ्या िायार्ी िक् िींना नष्ट करण्यासाठीिी िोिे. त्यािळेुच िी 

िझु्याकरे् िझुी एक पत्नी िाहगिली.” 

“काय? ियांककेि ुचहकि झाला. 

“िोय! म्ििनू पिूाािुिी दऊे पाििाऱ्या िधरुरिेच ेअपिरि िीच करू 

पािि िोिो. िात् त्याजागी िरुहषकेने श्रीफळ अपाि केले. त्याकारिे……. 

“काय झालां, त्यािळेु?” ियांककेिचुा प्रश्. 

“त्यािळेुच िाझ्या िायेचा प्रभार् नष्ट झाला.” हनिाििीने दःुखाने 

म्िटले. 

“आहि िायार्ी ििालाचां काय?” ियांककेिनु ेअधीरिेने हर्चारले. 

“क्षिा कर राजा! जर िायार्ी िक्ती नसेल, िर िायार्ी ििाल कसा 

हनिााि करिा येईल?” हनिाििीन ेम्िटले, “आिा ि ुजाऊ िकिोस.” 

असां म्ििनू त्यान ेआपले दार बांद केले. 

आिा ियांककेिलुा पश्चािाप र्ाटि िोिा, की त्याने राजगरुूां चा दसुरा 

उपाय ऐकायला िर्ा िोिा, नािीिर अिी र्ेळच आली नसिी. या हर्चाराने 

ियांककेि ुहर्षन्सन झाला. 
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आपल्या ्र्ाथााकररिा, िित्र्ाकाांके्षकररिा आपल्या पत्नीचा, 

नगरीचा िसेच लोक धनाचा बळी दऊे पाििाऱ्या त्या राजाच े्र्प्न अपरेु 

राििार िोिे, 

कदाहचि……! 

 

🏯🏯🏯 
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      ⚜️⚜️ पररदशष्ट 🌀🌀 

1. दर्ि :- सगुांहधि फुलाांच्या र्ेलीची एक प्रजाि, जी उांच हठकािी र्ाढिे. 

2. रात्पक्षी :- रात्ीच आपल्या घरट्याबािरे पर्िारा पक्षी. 

3. रािी पाकोळी :- नीलर्ांिी प्रजािीच ेफुलपाखरू. 

4. अचेिन :- िदु्ध िरपलेला हकां र्ा बेिदु्ध. 

5. शे्विपांखी रुपस पक्षी :- फुलपाखरे र् पाकोळ्या खािारा पोटू पक्षी. 

6. पाकोळी :- फुलपाखराप्रिािे पांख असिाऱ्या, िात् भरेु पांख असिाऱ्या 

प्रकािजीर्ी कीटकाांची प्रजाि. 

7. परू्ा्ििृी :- परू्ीच्या ्ििृी. 

8. ्र्गासुांदरी :- ्र्गाािील अप्सरा. 

9. नखाग्र :- नखार्रील पाांढरा भाग. 

10. हनरुपाय :- नाईलाज. 

11. पारध (पक्ष्याचे) :- पक्ष्याला फासाि (सापळ्याि) हकां र्ा जाळ्याि 

पकर्िे. 

12. पषु्पर्ाहटका :- फुलझार्ाांच ेउद्यान. 

13. िांगलर्से्त्र :- हर्र्ाि, यज्ञ, उपनयन अिा िभुकायााच्या र्ेळी पररधान 

करार्याची र्स्त्रे. 

14. हझरहझरीि :- पारदिाक. 

15. हदर्ा्र्प्न :- काल्पहनक िांद्री. 
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16. टाक :- लोिाची लेखिी. 

17. भजूापत् :- भजूार्कृ्षाच्या सालीपासनू हनिााि केलेले पान. 

18. सािांि :- सभुेदार. 

19. र्ल्गना ;- बढाई. 

20. िात्काहलक :- झटकन. 

21. िार्दान :- हखर्की. 

22. रथ्िांभ :- रथाला असलेले चार ्िांभ, ज्याच्या सािाय्याने योध्दा 

ित्चू्या बािाांपासनू ्र्िःच ेरक्षि करु िकिो. 

23. नीलघांटी :- घांटेप्रिािे आकार असिाऱ्या हनळ्या फुलाांची प्रजाि. 

24. ्कां ध :- खाांदा. 

25. चाांदर्ा :-चाांदण्याची नक्षी असिारे रांगिांर्ल. 

26. दिग्रांथी ब्राह्मि :- दिा प्रकारच ेिास्त्राांच ेज्ञान अहजाि केलेले ब्राह्मि. 

27. िेिा :- िीन- चार व्यक्ती बस ूिकिील, इिकी िोठी पालखी. 

28. हर्िांग :- (राजकुिाराच्या नार्ाचा अथा) पक्षी. 

29. अिकुचीदार :- टोकदार र् धारदार. 

30. पारा :- एक असा धाि,ु पाांढरा असनू चकाकिो. 

31. ित््यागांना, ित््यनारी, जलकन्सया:- जलपरी. 

32. खर्ले :- िािाच ेपढुील पर, ज्याांच्या सािाय्याने िासा श्वास घेिो. 

33. प्रिर :- यािाच ेयवुि (जोर्ी). 

34. र्ोलकाठी :- नार्ेच्या हिर्ाला असलेली काठी. 
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35.  हजर्िी :- ओठ. 

36. ओलेिे  :- ओली र्स्त्रे. 

37. जलिानर्  :- असा जलचर जीर्, ज्याच ेधर् िनषु्याप्रिािे असिे 

आहि किरेखालील भाग िािाप्रिािे असिो. 

38. कां किबांधन :- हर्र्ािािील असा हर्धी, ज्या हर्धीिध्ये पिी पत्नीला 

िळकुां र् बाांधलेले र् दधुाि बरु्र्लेलां रक्षासतू् बाांधिो. कािी कािी परांपराांि छोट्या 

छोट्या िांखाांच ेसतू् हकां र्ा रुद्राक्षाच ेसतू् बाांधले जािे. 

39. सारांगी र्ाद्य :- सिारप्रिािे असलेले एक िांिरु्ाद्य. 

40.  आिि :- जखिी. 

41. आपत्ती :- (येथे अथा) िरकि. 

42. दषु्कर :- कठीि. 

43. आभासी जलकुां र् :- ियसभेिील िायार्ी जलकुां र्, ज्यािील पािी 

जहिनीप्रिािे भासिे. 

44. अहभिप्त :- िाहपि. 

45. सांप्रेहषि :- प्रसिृ. 

46. राजभोग :- दधुापासनू ियार केलेला एक केिरयकु्त राजसी पदाथा. 

47. प्रजार्िी :- र्हिनी. 

48. धिाकापाण्य :- धिााहर्षयीची सांकुहचि हर्चारधारा. 

49. आयाा :- ज्येष्ठ सर्िीला उद्दिेनू र्ापरला जािारा िब्द. 

50. सांहचि :- हचांहिि. 
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51. अांि:परु :- रािीर्िा. 

52. पषु्पपात् :- फुलदािी. 

53. अनजु्ञा:- आज्ञा. 

54. िायाकार :- िायार्ी िक्तींचे ज्ञान असिारा. 

55. र्ेग :- दोर. 

56. ब्राम्िििूुिा :- दरे्काया आहि व्रिाांकररिा िभु असलेला ििूुिा. 

57. राजषी :- क्षहत्यर्िी ऋषी. 

58. एकर्स्त्रा :- ्नानानांिर पररधान केले जािारे र्स्त्र. 

59. सौंध :- गच्ची. 

60. धनषु्यपक्षी :- ज्याचे पचु्छ धनषु्याकृिी असिे र् जो आपल्या 

जोर्ीदाराच्या हर्रिािध्ये रर्िो, अिा सारांग पक्ष्याांची प्रजाि. 

61.  प्रफुहल्लि :- प्रसन्सन. 

62. पालपुद :- र्ारांर्ार िेच बोलिां. 

63. र्ार्टळ :- र्ादळाचां लिान ्र्रुप. 

64. सिगािी :- साथीदार हकां र्ा जोर्ीदार 

65. र्ेठीस धरिे :- गहृिि धरिे हकां र्ा आरोप करिे. 

66. पिूाािुिी :- व्रिािील हकां र्ा यज्ञािील अांहिि आिुिी. 

67. लोकधन :- सार्ाजहनक धनभाांर्ार. 

68. धनकोि :- खहजना. 

🍁🦋🍁⚜️⛲⛲ 
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माझ्या या कथा वाचून कशा वाटल्या, 

यादवषयी प्रदतदिया िेण्यासाठी मला 

shaktileelanikita@gmail.com 

या इमेल आयडीवर ररप्लाय द्या.  

mailto:shaktileelanikita@gmail.com
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निनिता पाटील याांची ई सानित्यवर प्रिानित पुस्तिे 

  

पसु्तक वाचण्यासाठी 

कव्हरवर लक्िक 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
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhavbandh_panchak_nikita_patil.pdf
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ई सानित्य प्रनतष्ठािचे िे चौदावे वरं्ष.  

निनिता पाटील याांचां ई सानित्यवरचां िे सातवां पुस्ति.  

 

लनलकता राजेश पाटीि ही मळूची िोंलबविीची असनू सद्यकािात लतचे वास्तव्य काही 

वर्ाांपासनू वाांगणीत आह.े कुटुांबाि लेखनाचा र्ा साहित्याचा र्ारसा असा नािी. पि अगदी 

िालेय र्यािच हिला लेखनाची ऊिी िाांि बस ूदईेना. र्याच्या िेराव्या र्षाापयंि हिने पिूा पु् िक 

िोईल इिके हलहिले. नांिर िराठी साहित्याचा ररिसर अभ्यास करून आिा िी साहित्याच्या 

रे्गरे्गळ्या रसाांच्या हनहिािीचा अनभुर् घेि आि.े लतने लिलहिेल्या यापवुीच्या  पसु्तकाांचे 

कौतकु जाणकार वाचकाांनी केिे आह.े  

अनेक िरूि लेखक खपू छान हलिीि आििे. पि त्याांची पु् िकां  प्रकाहिि करायला 

प्रकािक धजार्ि नािीि. कारि त्याांचे नार् प्रहसद्ध नसल्यािळेु त्याांच्या पु् िकहर्क्रीबद्दल 

प्रकािक सािांक असिाि. जर या लेखकाांची पु् िके र्ाचकाांसिोर आली नािी िर त्याांचे नाांर् 

प्रलसद्ध होिार कस?े या दषु्टचक्राि सापरू्न अनेक िरूि लेखकाांच्या हपढ्या बरबाद झाल्या. पि 

आिा इांटरनेटवर नवलेखकाांना र्ाचकाांपयंि नेण्याचे काि अनेक सां्था करि आििे.  

ई साहित्य प्रहिष्ठान त्यािील एक. ६ िाख र्ाचकाांपयंि या नर्ीन लेखकाांना नेण्याचे काि 

िी सां्था करिे. पिूा हर्नािलू्य. लेखकाांनािी कोििािी खचा नािी. भलवष्य काळात लेखकाांना 

भरघोस िानधन दणे्यासाठी ई साहित्यचे प्रयत्न चाल ू आििे. नर्नर्ीन िाकदर्ान लेखक 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, भावयश्री पाटील, कोिल िानकर, सरुज गािारे्, अनपू साळगार्कर, 

बाळासािबे हिांपी, चांदन हर्चारे, सौरभ र्ागळे, यिराज पारखी, चांद्रिॆखर सार्ांि, सांयि 
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बागायिकर, ओांकार झाांज,े पांकज घारे, हर्नायक पोिदार, चांद्रकाांि हिांद,े हनरांजन कुलकिी, 

चारुलिा हर्सपिुे, काहिाक िजारे, गिेि सानप, िनोज चापके, िििे जाधर्, िनोज हगरसे, ि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 कले, सरुेंद्र 

पाथरकर, प्रीिी सार्ांि दळर्ी, हनहिष सोनार, उिा कोल्ि,े गिेि ढोले, सहचन िोर्कर, िििे 

पाठारे्, अहभजीि पैठिपगारे, काहिाक िजारे, हकरि दििखेु, जगहदि खाांदरे्ाले, िाधरुी नाईक, 

हर्िाल दळर्ी, गौरी कुिकणी, लजतेश उबाळे, लप्रतम साळुांखे, कुमार सोनावणे, प्रलतक उकिे, 

सजुाता लसद्धा, गायत्ी रोिे, मनोज कळमकर, काजि दळवी, सलचन बोरस,े कालतिकी भट, िॉ. 

लप्रतम दरविे, अमोि गवळी, लनलकता पाटीि, सांजीवनी दशेपाांिे, अांलकता लशांद,े काजि दळवी 

असे अनेक िरूि लेखक साित्यपिूा लेखन करि आििे.  

इांटरनेटवर िौिी 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 लेखकाांचा हसांिाचा र्ाटा असेल याचा अहभिान.  

ब्स. अजनू काय पाहिजे?  

 


