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सादर करत आहे

नवकलिका
लनलकता राजेश पाटीि
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या मित्ानां ो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या!

नवकमलका
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना लवनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनिां की एकजण वाचो वा एक िाख.

आमचां काहीच कमी होत नाही.
उिट आनदां वाढतो, मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्याव?ां
तम्ु हािाही काही देता येईि.
असे काही द्या ज्याने ई सालहत्यच्या िेखकाांना, टीमिा आलण तम्ु हािा आनांद लमळे ि

आलण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
िम्ु िी आहिर्ााद आहि िभु ेच्छा द्या
िेखकाांना दाद द्या
ई साहित्य ला आपल्या हित्ाचां े िेल पत्ते द्या
लमत्ाांना आिच्याबद्दि िेल आहि Whatsapp करा
ई साहित्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टाग्राि, टेहलग्राि याांर्र ्र्िः जा र् इिरानां ा आिांहत्ि करा. सोशि लमलियावर ई
सालहत्यचा प्रचार करा.
सर्ााि बिुिोल अिा ििु च्या सचू ना द्या
दाद म्हणजे स्ततु ीच 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 प्बद्ध
ु 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. ठाणे. 421503
फो. न. : ८६८९९५४८०६
e-mail shaktileelanikita@gmail.com

या पुस्तकातील लेखनाचे सर्व हक्क लेखखके कडे सरु खित असनू
पुस्तकाचे खकिंर्ा त्यातील अिंशाचे पुनर्वुद्रण र्ा नाट्य, खचत्रपट खकिंर्ा
इतर रुपािंतर करण्यासाठी लेखखके ची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक
आहे. तसे न के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई (दडिं र् तुरुिंगर्ास) 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 हर्नािल्ू य हर्िरिासाठी उपलब्ध.
o आपले र्ाचनू झाल्यार्र आपि िे फ़ॉरर्र्ा करू िकिा.
िे ई प्ु िक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापर्ु ी हकांर्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोििािी
र्ापर करण्यापर्ु ी ई-साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी परर्ानगी घेिे आर्श्यक
आिे.
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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 के ले.यादशवाय मला
संमकृत भाषेतील श्लोक लेखनासाठी शाळे तर्फे 'अमतृ कन्या
गौरव' पुरमकार दमळाला आिे.याखेरीज कािी दिवसांपूवी
मी मानवदवद्या दवभागात ' वाचनसमं कृती’ या दवषयावर
सश
ं ोधन के ले 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
अद्भुत, दवलक्षण,मायावी
कधीकधी
दिव्य.
लिानपणी वाचलेल्या
परीकथा वेगळ्या िोत्या.
पण त्यात कुठल्यािी प्रकारच्या गांभीयाषचा आशय नव्िता.
मात्र तरुणपणी वाचलेल्या परीकथा वेगळ्याच िोत्या.
कािी पररकथा प्रेमावर आधाररत िोत्या तर, कािी परीकथा
सुष्ट-िुष्टाच्या सघं षाषवर आधाररत िोत्या. वेगळ्या दवषयांवरच्या
पररकथा म्िणजे मोठ्या माणसांकररता असलेल्या पररकथािी
सुंिर िोत्या.
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मनुष्य आपल्या जीवनात कािीतरी अलौदकक, अद्भुत,
दवलक्षण
शोधू
पाित
असतो,
लिानांपासून
थोर्यामोठ्यांपयंतिी. आदण तेव्िा ते अलौदकक, अद्भुत,
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 अद्भुत व अगम्य गोष्टींवर आधाररत असतात. पररकथा
या शब्िाचा उगम जरी अरिमतानातून झाला असला तरी,
भारतामध्ये प्राचीन काळापासनू दिव्य, अद्भुत 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 के लेल्या नव्िेत.
परंतु परी िा र्फारसी शब्ि असल्यामुळे मी या
कथासग्रं िाला ' पररकथा' न सिं ोधणेच श्रेयमकर मानले आिे.
याउलट मी या कथासग्रं िातील कथांना ‘ दिव्य- अद्भुत कथा '
असे उल्लेदखले आिे .

.
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नवकदलका
दिव्य- अद्भुत कथा
-
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दनदकता राजेश पाटील

अपषणपदत्रका
माझ्या प्रेमळ, सहृु ि व िेवतेप्रमाणे तेजमवी, सिुं र, अद्भुत
आदण दवलक्षण असणार्या, माझी माता व गुरू असणार्या
माझ्या दप्रय जननीमाईला ह्या अद्भुत कथा अपषण !
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चमत्काररक काचपात्र

एक आटपाट नगर िोिां, िेथे एक राजपत्ु िोिा, त्याच्याकर्े एक
चित्काररक काचपात् िोिे- त्या काचपात्ािळ
ु े - अिी िी सरुु र्ाि िळ
ु ीच
करिार नािी. आिा िी िेर्टापासनू आरांभ करिार आिे.
िर एके हदर्िी श्रिु ाांगी नगरीि –
“हपिाश्री, आजच िगृ येला जाण्याची गरज आिे का?”
12

“पत्ु ा, क्षहत्याचे रक्त आिे- िौयााची िष्ृ िा असलेले.
म्ििनू हदहवर्जयानांिरिी हर्श्राांिीऐर्जी िगृ या……”
“हपिाश्री, िला र्ाटि,ां आज िगृ येला न गेल्यास कुठली आपत्ती
कोसळिार आिे? की आपल्या उद्यानािील दर्िाची र्ेल येथनू िेथे
जाईल?”
“पत्ु ा, आज पौहिािा आिे, िित्र्ाचा हदर्स आिे. इद्रां धनष्ु यी प्रकाि
स्त्रर्िारा रात्पक्षी येिार आिे सर्ु िाा नदीच्या िीरार्र.”
“त्या रात्पक्ष्याला धरायचां आिे का? पि िे काचपात् िांत्ी दृश्याांकाांनी
िरर्ले आिे ना?”-----बेिद्ध
ु पर्लेल्या श्रिु ाांगी नगरीच्या राजपत्ु ाला- सधु ाांिल
ु ा सारखांसारखां िेच सभां ाषि आठर्ि िोिां.
िो आपली िान िलर्ण्याचा प्रयास करू लागला. िेव्िा त्याला
कळल,ां त्याचां र्ोकां एका पाषािाला टेकर्नू ठे र्लेले आिे. त्याचे िरीर
हिरर्ळीर्र आिे.
अथाािच िे सर्ा जािर्नू िी त्याला आश्चया र्ाटले नािी, कारि त्याला
िाहिि िोिे की,िो त्याच्या हपत्यासोबि सर्ु िाा नदीच्या िीरार्रच्या सगु ि
नार्ाच्या याच र्नाि आला िोिा.
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पि अचानक त्याच्या लक्षाि आले की त्याच्या िरीराि कुठल्यािरी
अर्यर्ाि दख
ु रां आिे. कदाहचि िाि-पाय, िानेिध्ये.
िाि-पाय र् िान एकदि आखर्ून गेले िोिे. कािी र्ेळापर्ू ी जिू
कोिी त्याचे िािपाय बाधां नू टाकले असार्ेि. कािी क्षिापां र्ू ी त्याच्या
िानेला जिू लोंबकळि ठे र्ले असार्े.
त्याने आपले के स झार्ले, िसे त्याच्या के सािां नू धहू लकि, र्न्पिीचे
पाने बाजल
ू ा पर्ली. िे पािून िो चहकिच झाला. हनहश्चिच त्याच्यार्र
कोिीिरी आपल्या िायार्ी िक्तीद्वारे आक्रिि के ले िोिे, अन् त्याला
बाांधनू ठे र्लेले िोिे.
परांिु त्याला कळले, आपि आिा सख
ु रूप आिोि, सरु हक्षि आिोि.
िेव्िाच त्याच्या चेिऱ्यार्र पाण्याचे थेंब पर्ले. त्या थेंबािां ळ
ु े त्याला
जिू चैिन्सयच प्राप्त झाले. त्याच्या अचेिन िरीराि जिू जीर्नरसाचा सचां ार
झाला. त्याच्या देिािील थकर्ा, र्ेदना- यािना जिू पळूनच गेल्या.
त्याने त्या जाहिर्ेनेच र्ोळे उघर्ले. त्याने पाहिले, सिोरच एक सदांु र
यर्ु िी बसलेली िोिी. हिच्या चेिऱ्यार्र पिू ाचद्रां ाचे काांिी- िेज िोिे. हिचे
र्ोळे फुललेल्या दर्िाप्रिािे िोिे, िर ओठ िधाच्या रांगाचे. हिच्या
अगां ार्र रत्ना- िोत्याच
ां े अलक
ां ार र् चादां ण्या जर्र्लेली सदांु र- हनळ्या
रांगाची पारदिाक र्स्त्रे िोिी.
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अन् आश्चयाकारक! एक आश्चयाकारक बाब हदसली त्याला, या सदांु र
िरुिीला दोन काळे भोर-हनळे िार पख
ां िोिे, रािी पाकोळीला असार्ेि
िसे!
हिर्ाय िी जेथे- जेथे अश्रू ढाळि िोिी, िेथ-े िेथे रत्न हनिााि व्िायचे
हकांर्ा एखाद्या रोपाची र्ाढ व्िायची.
त्याच्या चेिऱ्यार्र हिचेच अश्रू पर्ले िोिे. त्या अश्रिांू ळ
ु े च त्याला
ऊजाा, चैिन्सय प्राप्त झाले िोिे.
िे कळिाच िो अहधकच चहकि झाला.
िो लगेच उठून बसला. त्याला आजबू ाजल
ू ा र्न्पिीच्या पारांब्या
िटु ू न पर्लेल्या हदसल्या. याचाच अथा त्याला कोिीिरी पकर्ून ठे र्लां
िोि,ां परांिु त्याला कुिीिरी सोर्र्नू आिलां िोिां. त्याचां रक्षि या यर्ु िीने
के लां िर नसेल ना?
“कोि आिेस ि?ू ” आपले लाांब के स झार्ि सधु ाांिनु े हर्चारले,
“ अन् िी कुठे आिे?”
“राजकुिार, िी नर्कहलका आिे.” नर्कहलके च्या बोलण्याच्या
िब्दिः अथा घेि सधु ाि
ां नु े म्िटले, “कुठल्या फुलाची?”

15

“ नािी, िी कुठल्यािी फुलाची कळी नव्िे. िी पाकोळ्याच
ां ी रािी
अथााि भार्ी रािी- राजकुिारी नर्कहलका आिे.” नर्कहलके चे िब्द
ऐकून सधु ाांिल
ू ा िसू फुटले, “ पाकोळ्याांििी राजा- रािी असिाि का?”
“ िोय, पाकोळ्यार्ां र अहधराज्य गाजर्िारी नीलर्िां ी असिे. ििारािी
नीलर्ांिीच्या र्ांिपरांपरे ने िीिी पाकोळ्याांची रािी िोिार आिे. परांिु त्या
दष्टु श्वेिपख
ां ी रुपस पक्ष्याने आम्िाां फुलपाखरू - पाकोळ्याच
ां े जीर्न
सांकटाि टाकले आिे.”
“ िो रात्पक्षी का? जो इद्रां धनष्ु यी प्रकाि पाझरिो?” आपल्या
फाटलेल्या उत्तरीयाने अगां ार्रील धळ
ू झार्ि सधु ाांिनू े उत्सक
ु िेने हर्चारले.
“ नािी, िात् िो श्वेिपख
ां ी रुपस पक्षी त्या हदव्य पक्ष्याचा हित् आिे.”
“ नर्कहलके ! िू त्या रात्पक्ष्याहर्षयी कािी जाििेस का?”
“ िी इिकांच साांगू िकिे, राजकुिार! िो रात्पक्षी हदव्य आिे, साक्षाि
परिेश्वराचा दिू आिे, आकािगांगेचा सांदि
े र्ािक आिे. त्याला र्िीभिू
के ल्यास सपां िू ा नगरीर्र सांकट कोसळू िकिे. िात् जर त्याला िरीरािनू
स्त्रर्िारा इद्रां धनष्ु यी प्रकाि आपल्याकर्े ठे र्नू घेण्याची िित्र्ाकाांक्षा
असेल, िर नक्षीदार, चित्काररक काचपात् त्याच्ां यापढु े ठे र्ार्े. त्याच
काचपात्ालाच परिेश्वराचा आदेि िाननू िो रात्पक्षी प्रत्येक रात्ी आपला
हदव्य प्रकाि त्याि पाझरि असिो. ” नर्कहलके चे िब्द ऐकून हिच्याकर्ून
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काचपात्ाहर्षयी िाहििी हिळर्ण्याच्या िेिनू े सधु ाि
ां नु े हर्चारले,”
नर्कहलके , िे काचपात् कुठे हिळे ल बरे ?”
“राजकुिार, िे काचपात् ििु च्या हपत्याकर्े िोिे.िात् एकदा सिज
र्नहर्िाराला सर्ु िाा नदीच्या िीरार्रील या रि्यियी र्नाि आल्यानिां र
ििु च्या िांत्ीने जलक्रीर्ेच्या र्ेळी सिज एका र्क्ष
ृ ाखाली िे पात् ठे र्ले. त्या
र्क्ष
ृ ाच्या खाली हबळाि असलेल्या िण्यार सपााने िे काचपात् धरुन नेले
आहि सिजपिे की दष्टु िेिनू े हकांर्ा कुििु लापोटी श्वेिपक्षी रुपस पक्ष्याने िे
काचपात् पािून िे चित्काररक काचपात् आपल्या चोचीने फोर्ून टाकले.”
“आिा?” सधु ाांिू भयभीि झाला.
“आिा काय, राजकुिार?” नर्कहलके ने हर्चारले. “बरां! ”
नर्कहलके ला त्याच्या प्रश्ाांचा उलगर्ा झाला नव्ििा, िे सिजिाच
सधु ाांिनू े म्िटले,“ नर्कहलके , िला इिकांच साांग की, िी इथे कसा आलो?
कुिी पकर्लां िोिां िला?”
“िे िात् िी जािू िकले नािी, अजनू पयंि. जोपयंि िाझे िेर िला
कुठलीिी हबत्तबां ाििी देि नािी, िोपयंि िरी नािी.”
“िेर? िझ्ु याकर्े िेर आिेि?” सधु ाि
ां ू अहर्श्वासाने म्ििाला.
“िोय, िाझ्या पाकोळ्याच िाझे िेर आिेि.”
“कािीिी! िनष्ु याप्रिािे पाकोळ्या िेरहगरी करू िकिाि का?”
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“कुिार सधु ाि
ां ,ू िे सगु ि र्न आिे. एक िायार्ी र्न. या र्नाि
फुलपाखरे , पाकोळ्यािी र्ेळ पर्ल्यास िानर्ी रूप धारि करू िकिाि
आहि कीटकाांच्या भाषेऐर्जी िनष्ु याच्या भाषेि बोलू िकिाि.” हिच्या
िब्दार्र अहधकच अचहां बि झालेल्या सधु ाि
ू ा र्ाटले, आिा िळूिळू
ां ल
प्रत्येक रि्य उलगर्ि आिे.
“म्ििजे ििू ी पाकोळी आिेस? नर्कहलके …….”
“नािी, िी नीलर्ांिाच्या प्रजािीिले एक फुलपाखरु आिे- हजचे
पाकोळ्यार्ां र सपां िू ा हनयत्ां ि असिे.” नर्कहलके च्या अप्रहिि झळाळत्या
सौंदयााकर्े पािाि सधु ाांिनू े हर्चारले, “ फुलपाखरू? िू फुलपाखरू
आिेस?”
त्यार्र हिने िान र्ोलार्ली.
“िचू िाझे रक्षि के ले िोिेस?”
“िो, पाकोळ्याच्ां या िदिीने िी अपिरिकत्यााला भांर्ार्नू सोर्ले
िोिे. इिके च नव्िे, िर त्या व्यक्तीला त््ि करण्यासाठी गाधां ीलिािा िधिािादेखील आल्या िोत्या.” नर्कहलके चे उत्तर!
“ िू त्या अपिरिकत्यााला पाहिले िोिेस का?” सधु ाि
ू ा िाच प्रश्
ां ल
िित्त्र्ाचा र्ाटला.
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“ िी िाझ्या आठिी र्ोळ्यानां ी त्याला पािण्याचा प्रयत्न के ला. िात्
त्याने आपला चेिरा एका िालीने झाकलेला िोिा. फक्त रात्ीच्याच र्ेळी
चिकिाऱ्या लाांर्वयाच्या र्ोळ्याांप्रिािे त्याचे र्ोळे िोिे, िेच िी पािू
िकले. राजकुिार!” हिने म्िटले.
“म्ििजे िो अयाांिु िोिा? त्याचेच र्ोळे लाांर्वयाप्रिािे हदसिाि!”
अयाि
ू ा सर्ा कािी घटना भराभर आठर्ल्या.
ां चु ां नार् आठर्िाच सधु ाि
ां ल
अयाांिु िा खरांिर सधु ाांिचू ा जीर्ाभार्ाचा हित्. िांत्ीराज दृिाांकाचा
पत्ु . लिानपिीपासनू त्याची र् सधु ाि
ां चू ी िैत्ी िोिी. लिानपिापासनू
िारुण्याच्या काळापयंि िे एकत् खेळले िोिे, एकत् िगृ या के ली िोिी,
एकत् र्नहर्िार के ला िोिा िसेच िस्त्राभ्यासिी.
िो जीर्कांठश्च हित् असां का करे ल, याचीिी कल्पना सधु ाांिल
ू ा िोिी;
जेव्िा ित्र्ां याच्या िािनू िे चित्काररक काचपात् िरर्लां िोिां, िेव्िा
राजा क्षेिकारिाने - अथााि सधु ाांिच्ू या हपत्याने आपल्या हित्ासारख्या
सल्लागार िांत्र्याला-दृिाक
ां ाला क्रोधाच्या भराि अपिाना्पद बोल
सनु ार्ले िोिे.
त्याच हदर्िीच्या सध्ां याकाळी अयाि
ां ु सधु ाि
ां च्ू या ििालाि आला
िोिा. त्यानिां र त्या दोघाच
ां े झालेले र्ाद-प्रहिर्ाद……….
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“अयाि
ां !ु हित्ा! िे साधारि काचपात् नव्ििे. िे चित्काररक काचपात्
िोिे.”
“िरीिी िी एक र््िचू ना? हिच्याहर्षयी ििाराजानां ा िोि का?”
“िोि नव्िे, हपिाश्रींनी हदलेली काचपात्ाची छोटी जबाबदारी िांत्ीराज
साभां ाळू िकले नािीि, िर िे िोठी जबाबदारी कसे साभां ाळू िकिील?”
“सधु ाांि!ू र्ा! ििू ी आपल्या हपत्याच्या चक
ु ीचे सिथान करिोस. अरे ,
िाझ्या हपत्याने हकत्येक िोठिोठ्या जबाबदारी अहधक सक्षिपिे पेलर्ल्या
िोत्या, िरीिी……..”
सधु ाि
ू ािी आपल्या हपत्याचां असां उत्तेजनापिू ा र्ागिां पटलां नव्िि.ां
ां ल
िरीिी िो आपलेच दाि अन् आपलेच ओठ या उक्तीप्रिािे आपल्या
हपत्याच्या चक
ु ीर्र पाघां रून घालीि िोिा,“िात् िे काचपात्
आिच्याकररिा हकिी िित्त्र्ाचां िोि!ां ”
“असेल िे काचपात् चित्काररक, दैर्ी; परांिु उत्ति सल्लागार र्
हित्ापेक्षा िझ्ु या हपत्याला त्या हनजीर् काचपात्ाचे िोल अहधक िित्त्र्ाचां
र्ाटलां?”
अयाि
ां च्ु या या िकाापढु े सधु ाि
ां ू हनरुत्तर झाला िोिा र् अयाि
ां िु ी रागाने
ििालाबािेर पर्ला िोिा.
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पर्ू ा्ििृ ी सधु ाि
ां च्ू या र्ोळ्यासां िोर िळरल्या. िसां त्याच्या खाद्यां ाला
िलर्नू नर्कहलके ने हर्चारले, “राजकुिार, कुठल्या हर्चारािां आिाि?”
हिचा आर्ाज ऐकून त्याच्या िनाि एक िक
ां ा उद्भर्लीच, िी
फुलपाखरू म्ििजेच नर्कहलके ने आपलां रक्षि का के ल?ां आिािी िी
आपल्या जखिाांर्र का उपचार करि आिे?
“पाकोळ्याच
ां ी रािी- ििारािी नीलर्िां ीची र्ि
ां हदहपकानर्कहलकादेर्ी याांचा हत्र्ार जयजयकार असो र् सिस्त्रर्ार धन्सयर्ाद
असो!” सधु ाि
ु ा अनिां
ां नू े नर्कहलके चे दोन्सिी िाि धरि म्िटले,”िे देर्ी, िल
धन्सयर्ाद. िू फुलपाखरू असनू िी िाझ्या प्रािाांचे रक्षि र् जिन
के लांस.अिा कारिाने िू देर्दहू िका ठरली आिेस.”
िे ऐकून नर्कहलके च्या गोऱ्या- गोबऱ्या गालाांर्र लाजेची लाली
चढली, “िी फक्त एक फुलपाखरू नव्िे, िर एका ्र्गासांदु रीच्या िटु लेल्या
नखाग्रािनू जन्सिलेला एक असा भावयर्ान जीर् आिे, जो आपल्या
इच्छे नरुु प िनष्ु यरुप धारि करू िकिो. या हदव्यिेिळ
ु े च िी िे सर्ा करु
िकले आिे आहि…….” आपले दोन्सिी िािाने आपले िख
ु किल झाकि
िी म्ििाली, “आहि साह्य र् प्रािरक्षिाहर्षयी म्ििाल िर…… त्याि िी
एर्ढां काय िोठां के लांय? िी ्र्िःचेच प्रािरक्षि के ले आिे.”
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“म्ििजे? याचा अथा िी काय सिजार्ा?” सधु ाि
ां च्ू या िनािील सि
ां य
बळार्ला.
“याचाच अथा िाच, आपि िला हप्रय र्ाटिा.”
“िी िल
ु ा हप्रय र्ाटिो? िे कसे? आपि िर एकिेकाांना जािििी नािी.
हकांबिुना, िी िरी िल
ु ा पहिल्यादां ाच पाििो आिे. ‘नर्कहलका' िे
नार्देखील िी प्रथििः ऐकले आिे.”
“राजकुिार, एकिेकानां ा जािनू घेऊनच प्रेि करार्े असा जगििान्सय
हनयि आिे का?” हिच्या सर्ेिोर् बोलण्याने सधु ाि
ां ू सदाच राहिला.
त्याचे िे िौन पािून नर्कहलका आपल्या भार्नािां नू सार्रली,
“म्ििजे िी िम्ु िाला जािि आिे, जरी िम्ु िी िला जािि नसला िरी.”
“िे कसे? नर्कहलके ….”
“पहिले कारि म्ििजे िम्ु िी आिच्या नगरीचे राजकुिार आिाि
आहि दसु रे कारि म्ििजे…..” नर्कहलका अर्खळली.
“दसु रां कारि?” त्याने कठोर ्र्राि म्िटले.
“दसु रां कारि िेच की, त्या ्र्गासदांु रीने भहर्ष्यर्ािी के ली िोिी, त्या
चित्काररक काचपात्ािळ
ु े आिच्या प्रजेच्या जीर्ाला धोका हनिााि
िोईल. म्ििनू िी ििु च्याबद्दल जािनू घेण्याचे प्रयत्न के ले.”
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नर्कहलके च्या हनरागस चेिरा पािून र् हनष्पाप िब्द ऐकून सधु ाि
ां चू ा
हिच्यार्र हर्श्वास बसला. हकांबिुना हर्श्वास ठे र्ार्ा लागला.
“बरां,आपि त्या रात्पक्ष्याला कसां धरार्ां?” सधु ाि
ू िदु द्य् ार्र
ां ू िळ
आला. “आहि इद्रां धनष्ु यी प्रकाि कसा हिळर्ायचा?”
“राजकुिार, िी एक बोल?ू िम्ु िाला क्रोध येिार नसेल िर, िी िम्ु िाला
कािीिरी िित्र्ाचां सागां िार आिे.” नर्कहलके ने म्िटले.
“बोल, िाझे िल
ु ा अभयदान आिे.” सधु ाि
ां ू म्ििाला.
“राजकुिार, लोभ कधीिी र्ाईटच. जे कािी आिे, त्याि सिाधान
िानिे िेच धिााचारी र् बहु द्धिान िनष्ु याचे लक्षि आिे. नािीिर िनष्ु य
आपल्या जर्ळचेिी िित्त्र्ाचे कािी गिार्नू बसिो. ििाराज क्षेिकारिानां ी
चित्काररक काचपात्ाच्या लोभािळ
ु े आपल्याच िांत्ीला दख
ु ार्ले. आिा
ित्ां ीराज ्र्-राज्यत्याग हकांर्ा हफिरु ी, हर्द्रोििी करू िकिाि. आपल्या
लोभाच्या भराि ििाराजाांस या राजनीिीचीिी हर््ििृ ी घर्ली.” इिकां सारां
बोलनू झाल्यानांिर नर्कहलके ने त्याच्याकर्े हनहिषिात् पाहिले.
“िझु ां म्िििां उहचि आिे, हन िला िे पटलांिी आिे.” सधु ाांिनू े गिन
हर्चारािां असल्याप्रिािे म्िटले.
“म्ििनू च रात्पक्ष्याचा नाद सोर्ार्ा.” नर्कहलके ने हर्नांिी के ली.
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“नािी, हपिाश्रीची आज्ञा आिे, िर रात्पक्ष्याला पकर्ण्याचा प्रयत्न
के लाच पाहिजे.” सधु ाि
ु े हिचा हनरुपाय झाला.
ां च्ू या अिा हनश्चयािळ
सधु ाि
ां च्ू या आज्ञेनरुु प नर्कहलका त्याला श्वेिपख
ां ी रुपस पक्ष्याच्या
घरट्याजर्ळ घेऊन आली.
िेथेच श्वेिपख
ू ा िोच
ां ी रुपस पक्षी बसला िोिा, त्याचाच बाजल
रात्पक्षी बसला िोिा- ज्याच्या िानेला साि रांगाच
ां ा िरु ा िोिा. याचाच
अथा, िाच रात्पक्षी जो इद्रां धनष्ु यी प्रकाि पाझरिो.
त्याच रात्पक्ष्याला धरण्यासाठी सधु ाि
ां नू े त्या पक्ष्यार्र जाळे फे कले.
िात् िे जाळे नेिके श्वेिपांखी रुपस पक्ष्यार्र पर्ले. त्यािळ
ु े रात्पक्ष्याचे
आपोआपच रक्षि झाले.
श्वेिपांखी रुपसपक्षी त्या जाळ्याि फर्फर्ि िोिा. त्या श्वेिपांखी रुपस
पक्ष्याला सधु ाि
ां नू े जाळ्यासकट ओढले. कारि त्याला आिा र्ाटि िोिी
की, त्या श्वेिपांखी रुपस पक्ष्याच्या िागे असिारा िो रात्पक्षी या जाळ्याि
हनहश्चिच अर्कला असिार…….
त्याने जाळे ओढले, आहि त्यािळ
ु े रात्पक्षी घरट्यािनू खेचला जाऊन
खाली पर्ला. त्याला कळल,ां त्याने श्वेिपख
ां ी रुपस पक्ष्याचे पारध के ले
आिे, रात्पक्ष्याचे नव्िे.
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िीच सधां ी साधनू नर्कहलके ने त्या श्वेिपख
ां ी रुपस पक्ष्यार्र सधु ाि
ां चू ी
कट्यार फे कली. त्यािळ
ु े श्वेिपख
ु ी पार्ला.
ां ी रुपस पक्षी ित्ृ यिु ख
श्वेिपख
ां ी रुपस पक्ष्याच्या र्ध झाल्यानिां र सधु ाि
ां ू र् नकहलके ने त्या
रात्पक्ष्याला धरण्याचा प्रयत्न के ला. हििक्याि पिाटेची पहिली हकरिे
धरिीर्र पर्ली. रात्पक्ष्याच्या िरीरार्र िी हकरिे िप्त हकरिाप्रां िािे
पर्ली. त्याच्या िरीराला िी हकरिे जाळू लागली. त्यािळ
ु े िो जळून गेला
अन् त्याच्या िानेर्र िरु ादेखील.
“िेच कारि िोि.ां ” त्या राखेकर्े बोट दाखर् नर्कहलका म्ििाली,
“रात्पक्ष्याने श्वेिपांखी रुपस पक्ष्यािी िैत्ी करण्याच!ां श्वेिपांखी रुपस पक्षीच
पिाटेच्या हकरिाांपासनू त्या रात्पक्ष्याचे रक्षि करु िकि िोिा.”
“िर िू त्या श्वेिपांखी रूपस पक्ष्याला का ठार के लेस?” त्याचा प्रश्.
“िाझां किाव्यच िोिां िे, आपल्या प्रजेचे रक्षि करि.ां ” नर्कहलके चे
्पष्टीकरि.
िे ऐकून सधु ाि
ां ू हनराि झाला. िात् त्याला या सर्ा घटनाक्रिािनू एक
बोध हिळाला िोिा, की लोभ र् अहर्र्ेक व्यक्तीच्या सर्ा्र्ाचे िरि करू
िकिो, बद्ध
ु ी, सपां त्ती, राज्याचेिी.
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“ठीक आिे, आिा िी आपल्या राज्याि पन्सु िा जािार आिे. आिा िू
काय करिार आिेस, नर्कहलके ?” त्याच्या म्ििण्याचा अथा िोिा की, िू
िाझ्यार्र प्रेि के लेस, त्याचे काय?
“आिा िी काय करू िकिे, राजकुिार? िी आपल्या राज्याि म्ििजे
सगु ि र्नाि जािार आिे.” असां म्ििनू नर्कहलके ने त्याचा िाि धरि
म्िटले, “आिा िाझे प्रेि सफल िोिे िक्य नािी. िी रािी पाकोळी र् िम्ु िी
िानर्. म्ििनू िाझा- ििु चा हर्र्ाि सांभर् नािी.”
अिा िऱ्िेने हनरोप हदल्यानिां र हिने फुलपाखराचां रूप धारि के लां हन
िी उर्ि हनघनू गेली.
सधु ाि
ां ू देखील आपल्या राज्याि परिला. त्याने आश्चयाकारक दृश्य
पाहिले, राजा क्षेिकारि र् िांत्ीराज दृिाक
ां एकिेकाांिी िसि बोलि
आिेि. त्याला प्रश् पर्ला, या दोघाांिध्ये सािांज्य कसे हनिााि झाले?
“हपिाश्री! िम्ु िी इिके आनांदी का आिाि?”
“का नसिार? िेजारच्या राज्याच्या म्ििजेच अि
ां िु िी नगरीच्या
नरे िाने- अि
ां िु ानाने िझ्ु याकररिा कन्सयादान के ले आिे र् त्याच्यासोबि
चित्काररक आरसािी. असा आरसा- ज्याच्यार्र रत्नाच
ां े प्रहिहबांब
पर्ल्यास जो आरसा त्या रत्नाच
ां ा प्रकाि स्त्रर्िो.” याच आनदां ाि
हपिाश्रींनी िांत्ीची क्षिा िागनू त्याांचे िन र्ळर्ले असेल.
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आपल्या हपत्याचे िब्द ऐकून सधु ाि
ू ा र्ाटले, आिा हपिाश्री
ां ल
आपल्या िळ
ू च्या ्र्भार्ाप्रिािेच नव्या िोिाि फसलेले आिेि!
खरांिर या घटनेला पाच- सिा र्षे िर उलटून गेली आिेि. िरीिी
प्रत्येक ्ििृ ी हकिी उत्कटपिे हजर्िां आिे, हर्िेषिः नर्कहलके ची- त्या
अनोख्या नीलर्ांिीची.
“कसला हर्चार करिािाि, आया?” अचानक अि
ां िु ानाच्या कन्सयेनेसधु ाांिच्ू या पत्नीने- राजदीपेने पाठीिागनू त्याच्या गळ्याि आपले िाि
टाकले.
“अगां, राजदीपा! िे पिा, फुलपाखरे हकिी सांदु र हदसिािेि!” सधु ाांिनू े
हिच्या गालार्ां रून िाि हफरर्ला.
“आया, िलािी फुलपाखरे आर्र्िाि. म्ििनू च िी र्ारांर्ार याच
पष्ु पर्ाहटके ि येि असिे.” राजदीपा म्ििाली.
इिक्याि रािी पाकोळीसारखे हदसिारे नीलर्ांिीचे फुलपाखरू
सधु ाि
ां च्ु या िािार्र येऊन बसले. िो म्ििाला, “िलािी िू आर्र्िेस.
कारि िू आिेसच सांदु र.”
िे ऐकून राजदीपा लाजली. िात् सधु ाांिचु े िे िब्द नर्कहलके ला
उद्देिनू िोिे!
🦋🦋🦋
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शादपत मवयंवराचे रिमय

िी रम्य सांध्याकाळ िोिी. राजकुिाराांच्या र्नहर्िाराची िीच र्ेळ
िोिी. सयू ााचा अ्ि िोण्याची िीच र्ेळ असिे.
………आहि िीच र्ेळ असिे कुिाच्या िरी आिेचे हकरि हन्िेज
िोण्याची!
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राजकुिारी ऋहत्र्के च्यािी सर्ाच आिा िार्ळण्याची िीच र्ेळ िोिी.
िी ्र्यांर्राची िांगलर्स्त्रे धारि के लेल्या अर््थेि िोिी. हिच्या
अगां ार्र हिऱ्याच
ां ी आभषू िे िोिी. िात् हिच्या िािाि कांकिाऐां र्जी घट्टपिे
बाधां लेल्या दोऱ्या िोत्या. हिच्या िािािां ील कांकिे सैल िोऊन, िटु ू न कधीच
पर्ली िोिी.
इिके च नव्िे, िर हिच्या िरीरालािी दोऱ्यानां ी एका र्क्ष
ृ ाला बाधां नू
ठे र्लेले िोिे. िी ्र्िःला सोर्र्ण्याचे प्रयत्न करुन थकली िोिी. रर्ूनरर्ून हिला वलानी आली िोिी.
त्या वलानीच्या अर््थेििी हिच्या र्ोळ्याांसिोर पिाटेपासनू चा प्रसांग
घर्लेला हदसला.
आज खरां पाििा, ऋहत्र्के च्या ्र्यांर्राचा िभु र् पहर्त् हदर्स िोिा.
आज पिाटेच िी िगांृ ार करि बसली िोिी.
िी आपल्या के साांच्या अबां ार््यािनू के साांच्या कािी बटा िोकळ्या
सोर्ून त्या बटाच्ां या सािाय्याने र्ेगळी के िरचना करि िोिी. त्यानिां र हिने
दर्िाचे अन् गल
ु ाबाचे गजरे के साांि िाळून घेिले.
गजरे िाळून झाल्यानिां र हिने नाजक
ू घर्िार्ळीचे अलक
ां ार हनर्र्ून
घेिले.
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अिा िऱ्िेने अलक
ां ारानां ी आभहू षि झाल्यानिां र हिने आपल्या
ि्िकार्र फुलाच
ां ी हझरहझरीि जाळी घेिली. आपली नथिी व्यर्ह्थि
के साांि घालि हिने सिज आरिाि पाहिले.
अचानक हिला आरिाि हिच्या हप्रयकराची प्रहििा हदसली. हिचा
प्रेहिक- सािांिपत्ु ओजर्ांि- त्याचेच आभासी प्रहिहबांब आरिाि उिटले
िोिे.
त्याचे प्रहिहबांब आरिाि पािून िी लाजली. हिच्या गालाांर्र गल
ु ाबी
छटा रे खल्या िोत्या. हिच्या ्र्प्नील र्ोळ्यािां हिच्या- त्याच्या
गाांधर्ाहर्र्ािाची हकांर्ा राक्षसी हर्र्ािाची रांगीबेरांगी ्र्प्ने िरळि िोिी.
हिच्या ओठाांर्र एक ्र्प्नाळू, िधरु िसू उिटले िोिे. हिचे र्ोळे हदर्ा्र्प्ने
पािि िोिे. िी िांद्रीिच िरर्नू गेली िोिी.
हिच्या ििालाचे दार करकर र्ाजि उघर्ले, िसे हिच्या लक्षाि आले
की, िी प्रेिपत् हलहिण्याचे हर्सरुनच गेली आिे.
हिने टाक उचलला र् भजू पा त्ार्र आपल्या िनािील गजु हलहििार,
इिक्याि हिच्या ििालाि अपररहचि राजपरुु ष प्रर्ेिला.
आरिाि त्या अपररहचि राजपरुु षाचे प्रहिहबबां पािून हिला आश्चया
र्ाटले र् भयिी.
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“कोि आिाि आपि, ििोदय?” हिचा ्र्र थरथरिा िोिा. िी
आसनार्रुन उठली. हिने िािािां भजू ापत् र् टाक घट्टपिे धरुन ठे र्ले िोिे.
“ऋहत्र्के ! िी लाजर्िां ी नगरीचा राजकुिार ररर्ान्सिक आिे. िू िला
ओळखि नसलीस, िरी िी िल
ु ा ओळखिो. सर्ााि सदांु र र् बहु ध्दिीन
राजकन्सयेला कोििा राजकुिार बरे जािि नािी?” ररर्ान्सिकाचे िब्द ऐकून
ऋहत्र्का रागार्ली, “िला िे िान्सय आिे की िी सर्ााि सदांु र आिे. पि
बहु ध्दिीन नव्िे. ििु च्या िब्दाांचा काय आिय आिे?”
“राजकन्सये,अग!ां इिके िरू र्ीर, सदु िान राजे-राजपत्ु असनू िी,
हित्राज्याििी पराक्रिी यर्ु काांची किी नसनू िी िू ित्रु ाज्यािील
सािांिाच्या िल
ु ािी हर्र्ाि करण्याची योजना करून ्र्िःच्या प्रािानां ा
सक
ु ा बहु द्धिान कसां सिजार्?ां ”
ां टाि टाकि आिेस, िर आम्िी िल
ररर्ान्सिकाचा िका इिका भक्कि िोिा की हिला िो िका खोर्ून टाकिा
आला नािी. कारि हिच्या हपत्याचािी असाच िका िोिा.
“िो, आिे िी बहु द्धिीन; ” ऋहत्र्का प्रहिर्ाद करू लागली, “पि
प्रेिाि प्रािाच
ां ी पर्ाा कधीच के ली जाि नािी.”
“परांिु सन्सिानाची पर्ाा करार्ी लागिे ना?” ररर्ान्सिक हिच्याजर्ळ येि
म्ििाला.
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“म्ििजे?” ऋहत्र्के ने िार्दानािील दािे हटपि असलेल्या पक्ष्यापां ैकी
एका पक्ष्याला पकर्ले आहि पाठीिागे लपर्ले.
“िात् ित्रु ाजा िझु ी पर्ाा करील का? िझु ा हर्चार करे ल का? िू
ज्याला पिी िानलसां , िो िर ित्रू ाजाचाच सेर्क आिे. जर ित्रु ाजाने
त्याच्याकर्ून िल
ु ा िाहगिले िर, िो ओजर्ांि त्याला नकार देऊ िके ल
का? त्याचे प्रेि र् त्याची राजाहर्षयी हनष्ठा या द्वद्वां ाि राजहनष्ठाच हजक
ां िार.”
ररर्ान्सिकाचा िा िका िी खहण्र्ि न करण्याजोगा िोिा.
“िी ्र्िःचे, ्र्िःच्या सन्सिानाचे रक्षि करे न. िला िस्त्रहर्द्यािी
येि.े ” ऋहत्र्के च्या आर्ाजािील हनहश्चांििा नािीिी झाली िोिी. हिच्या
्र्राि ठािपिा जािर्ि नव्ििा.
“याला आत्िहर्श्वास म्ििार्े की र्ल्गना?” ररर्ान्सिकाने हिच्या
र्ोळ्यार्रील आठ्याांकर्े पिाि आपले िब्द सौम्य के ले, “िल
ु ा र्ाईट
र्ाटले असेल, िाझ्या िब्दाचां !ां परांिु जे सत्य आिे, िेच सत्य आिे.”
त्याचा सौम्य आर्ाज ऐकून िीिी सौजन्सयाने म्ििाली, “धन्सयर्ाद,
िला पररिािाचां ी जािीर् करून हदल्याबद्दल. पि िी जोखीि पत्करायला
ियार आिे.” हिचा हनश्चय अटळ िोिा.
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“िर िाझीिी िात्काहलक कृिी अटळ आिे!” त्याच्या िालचाली
एकूिच सि
ां या्पद र्ाटि िोत्या. त्याने आपल्या म्यान्सयािील िलर्ार
बािेर काढली.
िे पािून ऋहत्र्के ने झटकन कृिी के ली. भजू ापत्ार्र हिने
ओजर्ांिाकररिा सांदि
े हलहिला, “हप्रय ओजर्ांि,िू िाझे रक्षि करायला ये.
िीिी ्र्िः प्रयत्न करे न, ्र्िःचे रक्षि करण्यासाठी. परांिु लाजर्िां ीचा
राजकुिार ररर्ान्सिकाची लक्षिे कािी ठीक हदसि नािीि. िाझ्या प्रािाांर्रसन्सिानार्र सांकट आिे.
िझु ीच हप्रयििा ऋहत्र्का.
िे पत् कसां पर्पर पाठर्ार्,ां याच हर्चारािां असिाना ऋहत्र्के ला
आपल्या चिरु सखीची- र्सांिसेनेची आठर्ि झाली.
“काय करिेस, पाठिोरी उभी रािून? िी िझ्ु याजर्ळ येऊन िझ्ु या
िानेर्र िलर्ार ठे र्िार आिे, याक्षिीच. सार्धान, राजकुिारी!”
कबिु राच्या पायाच्या नखीला िे पत् बाधां नू िो कबिू र पाठीिागे
लपर्ि ऋहत्र्का म्ििाली, “थाांबा राजकुिार! िीदेखील ियार िोि आिे.
र्सिां सेने, िाझी िलर्ार आि!”
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“पािू दे, या नाजक
ू िनगटाि हकिी बळ आिे िे!” असे म्ििनू त्याने
हिचे िनगट धरले. हिने आपले िनगट सोर्हर्ण्याचे प्रयत्न के ले. त्या
प्रयत्नाांिच हिची कांकिे िटु ली र् सैल असलेले जर् गोठ जहिनीर्र पर्ले.
िेर्टी हिने आपले िनगट सोर्र्नू घेिले. हिने आपले िनगट सोर्र्नू
घेिले की त्याने हिचे िनगट सोर्ले, िे कळण्याच्या आिच र्सांिसेना िेथे
आली. हिच्या िािािां िलर्ार िोिी.
“ ऋिे? काय झालां?” हिने पाहिले की ररर्ान्सिकाने ऋहत्र्के च्या
िानेर्र िलर्ार ठे र्ली आिे.
“लाजर्ांिीच्या राजकुिारा!” र्सांिसेना कर्ार्ली, “िू आपल्या
ियाादिे च रािा. िल
ु ा िािीि नसेल, आिचां सैन्सयबळ हकिी हर्िाल आिे!”
“िू र्सांिसेनाच ना? िल
ु ा िाहिि नसेल कदाहचि, िे काया िला
ििाराजानां ीच हदले आिे.” ररर्ान्सिकाच्या िब्दानां ी ऋहत्र्के ला धक्का
बसला असला, िरी र्सांिसेनेला याची कल्पना िोिी.
िी ऋहत्र्के ला िलर्ार देि हिच्या कानाि कुजबजु ली, “िझु े काया
हसद्धीस गेले आिे. िू हचिां ा करू नकोस.”
“काय?” ऋहत्र्के ने नजरे नेच के लेला प्रश् र्सिां सेनेने जािला
आहि…… आपल्याच नखीने ऋहत्र्के च्या िािाला जखि करून कबिू र
कसािरी भरु ा कन उर्ून गेला.
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“िे कसले द:ु सािस आिे?” ऋहत्र्के ने जखिी िािाने िलर्ार परजि
म्िटले. िेव्िा ररर्ान्सिकानेिी त्या िलर्ारीर्र आपली िलर्ार आदळली.
ििा हठिवया झर्ल्या.
हििक्याि हिची फुलाचां ी जाळी िार्दानािध्ये अर्कली. जिी
ऋहत्र्का िी जाळी काढण्यासाठी र्ळली, िसा त्याने हिचा िलर्ार
धरलेला िाि धरून खेचला.
त्याने हिचा िाि खेचिाक्षिी ऋहत्र्के च्या ि्िकार्रची फुलाांची
जाळी फाटली. हिच्या िािाला, के सानां ा अन् 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 अधां ारी येण्यापर्ू ी र्सिां सेनेने हर्चार के ला, िी साखळी
ििाराजानां ी त्याला हदली असेल का?..… आहि र्सांि सेना उभ्याउभ्या
कोसळली.
“र्सांिसेना……..” त्या साखळीचे रि्य जाििारी ऋहत्र्का जिी
र्सिां सेनेकर्े धार्ली, िसा ररर्ान्सिकाने हिचा िाि खेचनू हिला
आपल्याजर्ळ ओढली.
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लगेच ऋहत्र्के ने त्याच्या िानेर्र िलर्ारीने र्ार के ला. त्यािळ
ु े
ररर्ान्सिकाच्या िानेला जखि झाली र् त्यािनू रक्त टपकले.
्र्िःचां रक्त सार्ां लेलां पािून िो सिां प्त झाला. त्याने हिच्या िािार्र
दोनचार र्ार करून हिची िलर्ार पार्र्ली.
हिला हनःिस्त्र पािून हिला प्रहिकार करण्याची सधां ीिी न देिा त्याने
ऋहत्र्के ला उचलनू हिला खाद्यां ार्र टाकलां र् िो आपल्या रथाच्या हदिेने
धार्ू 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 दसु ऱ्या िािाने हिला धरले.
“सोर् िला, ररर्ान्सिक!”
“नािी सोर्िार, ऋहत्र्के !” असे म्ििनू त्याने ऋहत्र्के ला रथाि
उचलनू ठे र्ले र् िो ्र्िःिी बसला.
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त्याच्या पोलादी िािाचा हर्ळखा ऋहत्र्के च्या किरे ला घट्टपिे
आर्ळला िोिा. ऋहत्र्का त्या िािाचा हर्ळखा सोर्र्ण्याचे प्रयत्न करू
लागली, पि व्यथा! हिला िे िक्य िोईना.
हिने ररर्ान्सिकाच्या कांठिाराला धरुन त्याच्या कांठाच्या धिन्सयानां ा
पीर्ा देण्यास सरुु र्ाि के ली. िे पािून त्याने आपला कांठिारच काढून
टाकला.
िर हिने आपल्या दोन्सिी िािाांनी त्याचा कांठ धरण्याचा प्रयत्न के ला.
पि लगेच त्याने आपल्या दसु ऱ्या िािाच्या िठु ीि हिचे दोन्सिी िाि
पकर्ले.
त्याची िी िजबिू पकर् जािर्नू हिने प्रहिकार करायला सरुु र्ाि
के ली. हिने त्याच्या िािाचे चार्े पन्सु िा घेिले. िी त्याच्या पायार्र ्र्िःचा
पाय दाबनू ठे र्ू लागली.
हिच्या प्रहिकारािळ
ु े , िसेच हर्रोधािळ
ु े त्याला राग आला, िो
सांिापाने खर्ळला र् त्याने रागाच्या भराि आर्ेगाने हिला ढकलनू हदले.
त्याच्या क्रोधाचा आर्ेग अहधक िोिा. त्यािळ
ु े िी रथाच्या ्िांभार्र
जाऊन कोसळली. पररिािी हिच्या कपाळाला खोक पर्ली आहि हिच्या
कपाळािनू रक्त र्ािू लागले.
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ऋहत्र्के ने आपल्या िारािील हिरा काढून ररर्ान्सिकार्र फे कला. त्या
कठोर हिऱ्याने ररर्ान्सिकाच्या छािीर्र एक भयानक ओरबार्ा पार्ला.
ररर्ान्सिक रागाने उठून कािीिरी कृिी करिार इिक्याि, ऋहत्र्का
बेिद्ध
ु िोऊन कोसळली.
कािी क्षिािां ऋहत्र्के ला िद्ध
ु आली िेव्िा हिला कळले, हिला एका
िालर्क्ष
ृ ाच्या कर्क- टिक बध्ांु याला बाधां नू ठे र्लेले आिे. त्या दोऱ्यािळ
ु े
हिच्या िािाच्या नाजक
ू िळव्याांना जखिा झाल्या िोत्या.
र्क्ष
ृ ाचा टिक बधांु ा किरे ला टोचि िोिा. हिचा श्वास फुलि िोिा.
हिला प्रचर्ां भक
ू लागली िोिी. परांिु हिला हिच्या िानहसक यािनाांपढु े
हिची भक
ू कािीच र्ाटि नव्ििी.
हिने िोठ्या कष्टाने र्ोळे उघर्ले. हिने पाहिले, हिचे अपिरि करिारा
ररर्ान्सिक आपल्या हित्ासां िर्ेि र्नभोजन करि िोिा.
अजनू पयंि ओजर्ांि कसा आला नािी? आहि र्सांिसेनेर्रील
हनयत्ां ि नािीसां झालां असेल का? ओजर्िां ापयंि आपला हनरोप पोिोचला
असेल का? आिा आपलां काय िोिार? आपल्याला ररर्ान्सिकासोबि
लाजर्िां ी नगरीिच जार्ां लागिार का?
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नािी, नािी! असां म्ििनू िी ्र्िःला धीर देि िोिी. हिच्यािील िन
िरू पािि िोिे, िरी हिची आिा िरिा िरिा िरि नव्ििी. हिच्या आिेचा
िांिू किजोर झाला िोिा, िात् अजनू िी िटु लेला नव्ििा.
हिच्या नाजक
ु र् लालचटु ू क कपाळार्र िोत्याच्ां या लर्ीप्रिािे घािाचे
थेंब उिटले िोिे. हिच्या िनाि भय, आिांका र् अहनहश्चििा दाटली िोिी.
हिचे ओठ कोरर्े पर्ले िोिे. िी र्ारांर्ार ओठार्ां र जीभ हफरर्ि िोिी.
िनािली अ्र््थिा चेिऱ्यार्र उिटल्याहिर्ाय रािि नव्ििी.
िी आपल्या िािािील दोरखर्ां िोर्ण्याचे, त्यािनू ्र्िःला
सोर्र्ण्याचे प्रयत्न करू लागली. परांिु हिचा एकिी प्रयत्न यि्र्ी झाला
नािी.
हिचे िे असफल प्रयत्न पािून ररर्ान्सिकाला िसू फुटले.
त्याचे िा्य पािून हिला र्ाटले, हनयिीच हिच्या या ह्थिीर्र िसिे
आिे……..
या हर्चारानेच हिचे र्ोळे भरून आले. िी ििसनू रर्ू लागली. िी
िुदां के देऊ लागली.
हिला रर्िाना पािून ररर्ान्सिकाला दया आली. िात् त्याने आपल्या
दयेला हनयांत्िाि ठे र्ले.
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त्याने आपले र्नभोजन पिू ा के ले आहि हिला वलानी आलेली पािून
त्याने हिच्या दोऱ्या सोर्ल्या.
त्याने हिला उचलनू घेिले. िी वलानीि िोिी, त्यािळ
ु े िी आिा
कािीच प्रहिकार करि नव्ििी.
िो हिला घेऊन रथाच्या हदिेने चालू लागला. हििक्याि त्याला
हदसले, रथाच्या जर्ळ र्सिां सेना उभी िोिी र् हिच्या िेजारी ओजर्िां .
त्याच्या िािाि िीच साखळी िोिी, ज्या साखळीने र्सांिसेनेला हनयांहत्ि
के ले िोिे.
साखळीच्या बांधनािनू िक्त
ु झालेल्या र्सांिसेनेला पािून ररर्ान्सिक
घाबरला. त्याने ऋहत्र्के ला टाकून हदले आहि त्याने पळ काढण्याचा प्रयत्न
के ला.
िात् िो पळू िकला नािी. कारि िो बाधां ला गेला िोिा, र्सिां सेनेच्या
अहवनलिरींच्या पािाि. त्याला पािबध्द पािून ओजर्िां धार्िच आपल्या
प्रेयसीजर्ळ गेला. त्याने ऋहत्र्के च्या चेिऱ्यार्र पािी हिांपर्ले अन् हिचे
र्ोके आपल्या िार्ां ीर्र घेऊन िो हिच्या चेिऱ्यार्रून िाि हफरर्ू लागला.
त्याच्या ्पिााने ऋहत्र्के ला िद्ध
ु आली. िी ओजर्ांिाचा िाि धरि
म्ििाली, “ओजर्िां ा ! िू आलास?” त्याने हिला प्रहिसाद हदला, “िोय
हप्रये! िझु े िरि करिाऱ्या ररर्ान्सिकापासनू िझु े रक्षि करण्यासाठी िी
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आलो आिे.” िे ऐकून ऋहत्र्के चे िाथे भर्कले. िी उठून बसली, “िू खपू च
उिीर के ला आिेस!” ऋहत्र्के ने रोषाने म्िटले.
“हप्रयििे,िू आपला राग सोर्. कारि िाझ्याकर्े िा सदां ि
े उिीराच
आला. याहिर्ाय र्सिां सेनेला त्या रत्नाच्ां या साखळीच्या बधां नािनू िीच
िक्त
ु के ले.” ओजर्ांि आपल्या चक
ु ीला दर्र्ण्याची कारिे साांगू लागला.
“परु े , ओजर्िां ! िला आिा कळले,ररर्ान्सिक िला योवय िेच सागां ि
िोिा! िी िझ्ु यािी हर्र्ाि करून िाझ्या सन्सिानाला, अब्रल
ू ा, प्रािाांना र्
कुलाच्या प्रहिष्ठेला सक
ां टाि घालू इहच्छि नािी.”
“हप्रयििे, िझु ा िाझ्यार्र हर्श्वास नािी?” ओजर्ांिाने हिचा ्कांध
धरुन हर्चारले.
“िोिा, िात् आिा नािी. अपिरिर्ेळी िू के लेली िलगजी हनहश्चिच
क्षम्य नािी. िी पाठर्लेला सदां ि
े िल
ु ा उहिराने प्राप्त झाला असेल, िात्
र्सांिसेनेने िर पर्ू ीच सांदि
े हदला िोिा ना? िो सांदि
े िल
ु ा पिाटेच हिळाला
असेल ना?” ऋहत्र्के च्या िब्दाांर्र िो गप्प राहिला.
“म्ििनू च िी िा हनिाय घेि आिे की, िी िझ्ु यािी हकांर्ा ररर्ान्सिकािी
हर्र्ाि करिार नािी. कारि िी जर िल
ु ा र्रले िर, ित्रू ाजाने िझ्ु याकर्े
िाझी िागिी के ल्यास िू िाझे रक्षि करू िकिार नािी आहि ररर्ान्सिकाने
िाझे अपिरि के ले िोिे.” ऋहत्र्का ओजर्ांिाने हदलेले पािी पीि
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म्ििाली, “याहिर्ाय िाझा दसु रा हनिाय असा आिे की िाझां ्र्यर्ां र उद्या
िोईल. िेव्िाच िी िाझा र्र हनर्र्ेन. फक्त िी अपिरिाची बाििी फुटिा
कािा नये.”
“नािी फुटिार!” हििक्याि हिच्या हपत्याचा- राजा ऋिर्ानाचा
आर्ाज आला,” कन्सये! िी िे अपिरि हर्चारपर्ू ाकच घर्र्नू आिले िोिे.
िझ्ु या र् कुलाच्या प्रहिष्ठेला धक्का लागेल असे िाझे िळ
ु ीच प्रयोजन
नव्ििे. म्ििनू च िी उद्या सर्ा राजे-राजकुिाराांना येण्याचे हनिांत्ि धार्ले
िोिे.”
“िर आजचां काय?” ऋहत्र्का आश्चयााने म्ििाली.
“िी फक्त आर्ई िोिी. िी उर्र्नू हदलेली!” ऋिर्ानाचे लक्ष आपल्या
पत्ु ीच्या कपाळािील जखिेकर्े गेले, “िे काय, िझ्ु या ि्िकार्र जखि?”
“ििाराज, िी सागां िो.” र्सिां सेनेच्या पािाि अर्कलेला ररर्ान्सिक
पढु े झाला, “ऋहत्र्के ने िलर्ारीने िाझ्यािी दोन िाि के ले िोिे. िेव्िा
हिच्या कपाळाला र् िािाांना जखि झाली. िम्ु िाला ज्ञाि आिे ना, िाझां
क्रोधार्र हनयत्ां ि रािि नािी िे! त्यािळ
ु े ……”
“िला अहभिान आिे, िाझ्या पत्ु ीर्र!” ऋिर्ानाने ऋहत्र्के च्या
खाद्यां ार्र िाि ठे र्ला, “ ििू ी कािी किी जखिी झाला नािीस, यार्रूनच
िाझ्या पत्ु ीचे िौया हदसनू येिे!’
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”र्सिां सेने!” ऋिर्ानाने र्सिां सेनेला आदेि हदला, “िू ररर्ान्सिकाला
पाििक्त
ु कर.”
र्सिां सेनेने ररर्ान्सिकाला पाििक्त
ु करिाक्षिी ओजर्िां ाने अचानक
म्िटले, “िला ऋहत्र्के चा प्र्िार् िान्सय आिे. िी जर ऋहत्र्के िी हर्र्ाि
के ला िर, हर्श्वहर्िन्सि ििाराजाांचा िला नािक रोष पत्करार्ा लागेल.
म्ििनू िीिी िी जोखीि पत्करि नािी.” त्याचे िब्द व्यर्िाररक र् रा्िच
िोिे.
अिाप्रकारे पररह्थिीचा योवय प्रकारे सिन्सर्य साधला गेल्यानिां र
ऋहत्र्के चे ्र्यांर्र दसु ऱ्या हदर्िी आयोहजि करण्याि आले.
हिच्या सचू नेनसु ार ऋिर्ानाने हिच्या ्र्यर्ां रिर्ां पाची सजार्ट इिकी
भव्य के ली नव्ििी. रत्नापां ेक्षा फुलाांच्या सजार्टीर्र जा्िीि जा्ि भर
हदला िोिा.
्र्हिाि नक्षीदार पर्द्याऐर्जी र्ेगर्ेगळ्या रांगसांगिीचे पर्दे लार्ले
िोिे. छिाला चादां र्ा जर्र्लेला िोिा.
िख्ु य िचां ार्र अन् अन्सय हठकािी सोन्सया- चादां ीची रत्नजर्ीि आसने
िार्ां लेली िोिी. त्याच आसनार्ां र देिोदेिीचे राजे- राजकुिार बसलेले
िोिे.
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िख्ु य िचां ार्र हिचे िािाहपिा- ििाराजा ऋिर्ान र् ििारािी ऋिार्री
आसन्थ झाले िोिे. दिग्रथां ी ब्राह्मिाच्ां या सक्त
ु पठिाच्या हर्धीनिां र
ऋिर्ानाने म्िटले, “िे देिोहर्देिीचे राजे -राजकुिारिो! आपि सर्ा
पराक्रिी क्षहत्यगि िाझ्या कन्सयेच्या ्र्यर्ां राला एकहत्ि झाला आिाि.
िेव्िा आपिा सर्ांचे ्र्ागि असो. कािी क्षिाांि िाझी सपु त्ु ी ऋहत्र्का या
िांर्पाि प्रर्ेिलेच.”
त्याच्या ्र्यांर्रघोषिेनांिर कािी क्षिाांि पिारे कऱ्याांनी र्दी हदली,
“सौभावयकाांक्षी, अत्यांि लार्ण्यर्िी र् िस्त्रास्त्रहर्द्याहनपिु असलेल्या
िसेच ििीदीप नगरीच्या राजकन्सयेचे- ऋहत्र्के चे आगिन िोि आिे.”
पिारे कऱ्याांचे िब्द पिू ा िोिाि न् िोिाि, राजकुिारीचा िेिा ्र्यांर्र
िर्ां पाि आला.
आरिाांच्या चौकोनी िक
ु र््याांच्या आहि िोत्याांच्या िाळानां ी
सजलेल्या िेण्यािनू राजकुिारी ऋहत्र्का अन् हिच्या सख्याअलोहलका ,नव्या र् र्सांिसेना उिरल्या.
ऋहत्र्के च्या पैंजिािां ील घगांु राच
ां ा आर्ाज ऐकून सर्ा राजकुिाराच्ां या
नजरा हिच्याचकर्े र्ळल्या.
िळ
ु ािच सदांु र हदसिारी ऋहत्र्का सर्ु िाालक
ां ारािां ध्ये अहधकच सदांु र
हदसि िोिी. चाांदीचे जरीकाि के लेले र् हकरहिजी- गर्द लाल रांगाांची
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रांगसगां िी असलेले िगां लर्स्त्र हिने धारि के लेले िोिे. हिच्या िािािां
सगु हां धि फुलाच
ां ी रत्नजहर्ि र्रिाला िोिी.
िी सार्काि िच
ां ार्र आली. हिने सर्ांना प्रिाि के ला. िसा राजा
ऋिर्ानाने ्र्यर्ां राचा िभु ारांभ करण्याची उजव्या िािाने अनिु िी हदली.
त्या सक
ां े िानसु ार र्सिां सेना ऋहत्र्के ला प्रत्येक राजपत्ु ाचा पररचय देऊ
लागली.
“िा हनहधहित्ा नगरीचा राजकुिार िादल
ाू ान्सर्य,ज्याने हर्हर्ध
यद्ध
ु ािध्ये हर्जय हिळर्ला आिे.
“िा सहृ िदेिाचा राजपत्ु हर्िगां , नार्ाप्रिािेच िा राजकुिार
राजनीिीिदेखील दरू दिी आिे.”
र्सिां सेना सागां ि िोिी र् ऋहत्र्का पढु ेपढु े सरकि िोिी, कुिािी
राजपत्ु ाकर्े न पाििा.ां हिचा हनःिब्द नकार त्या राजपत्ु ाांना हनराि करि
िोिा. कोिी राजकुिार राजहबांर्ा िोिा, िर कोिी पराक्रिी, धिाज्ञ हकांर्ा
राजकारिी. िरीिी राजकन्सया त्याच्ां यापैकी कोिालािी र्रू पािि नव्ििी.
“िा सिह्र्का नगरीचा राजकुिार ऋिांभु र, ज्याने यांत्हनहिािीि
प्राहर्ण्य हिळर्ले आिे.”
िे ऐकून ऋहत्र्के ला र्ाटले, िा योवय र्र आिे. कारि सर्ा
राजपत्ु ािां ध्ये याचीच क्षििा र्ेगळी आिे.
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ऋहत्र्के ने नजरिी न र्र उचलिा ऋिभांु राच्या कांठाि ‘यत्ां र्ि’पिे
िाला घािली. हिच्या र्ोळ्यापां ढु े अजनू िी ओजर्िां िरळि िोिा.
र्ोळ्यािील ओजर्िां ाची प्रहििा धसु र िोिा-ां िोिाां हिच्या अगां ार्र
फुलाचां ा र्षाार् िोि असल्याचे हिला जािर्ले. भानार्र येि हिने अलगद
नजर उचलली. हिने पाहिले, ऋिांभु र हर्िेष देखिा नव्ििा. त्याच्या
िरीरार्र ना पराक्रिाच्या खिु ा िोत्या, ना त्याच्या चेिऱ्यार्र धिाज्ञिेचे
िेज. िात् त्याच्या चेिऱ्यार्र अपार आनांद नक्कीच िोिा.
हिने आपली नजर पन्सु िा खाली र्ळर्ली. हिची ियाादािीलिा पािून
ऋिांभु र िनोिन प्रसन्सन झाला. त्याने हिलािी र्रिाला घालि म्िटले,
“ििाराज ऋिर्ु ान! िाझां सभु ावय आिे की राजकुिारी ऋहत्र्के ने िला
र्रल.ां ” त्याच्या ्र्राि सौजन्सयापेक्षा अहधक आश्चया अन् आनदां िोिा.
“िला र्ाटिां, िम्ु िा दोघाचां ा हर्र्ाि यथार्काि पार पार्ला पाहिजे.”
अिा प्रकारे ्र्यर्ां रसभेची सागां िा करून ऋिर्ु ानाने आपल्या कन्सयेला र्
जार्याला म्िटले, “िम्ु िी दोघेिी हर्र्ािाच्या िांगलर्ेदीजर्ळ जा, कािी
क्षिािां च त्या हर्र्ािर्ेदीची प्राथहिक पजू ा ििु च्या ि्िे सपां न्सन िोईल.”
“आहि दोन-चार हदर्साांि हर्र्ािदेखील.” ििारािी ऋिार्रीने पष्टु ी
जोर्ली.
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त्या दोघाच्ां या आज्ञेनरुु प ऋिभांु र र् ऋहत्र्का हर्र्ािर्ेदीपािी गेले.
कािी क्षिािां त्याच्ां या पाठोपाठ हिच्या सख्यािी आल्या.
ऋहत्र्के ने आपल्या सख्याक
ां र्े पाहिले. त्या सर्ाजिींचे र्ोळे भरले
िोिे. हर्िेषिः र्सिां सेनेच्या चेिऱ्यार्र पश्चािाप िोिा. हिच्या िािाि िीच
रत्नाची साखळी िोिी र् दसु ऱ्या िािाि अिकुचीदार कठीि ित्यार.
याचाच अथा, र्सिां सेना िी साखळी िोर्ण्याचा हर्चार करि िोिी!
ऋहत्र्के ला ह्याचाच अदां ाज आला.
म्ििनू र्सिां सेनेिी एकािां ाि बोलले पाहिजे, या हर्चारानेच ऋहत्र्का
ऋिांभु राला चाचरि म्ििाली, “राजकुिार, िी िाझ्या सख्याांसिर्ेि कािी
क्षिाक
ां ररिा एकािां ाि……”
“बोलू इहच्छिेस ना, राजकन्सये? जिी िझु ी इच्छा.” ऋिांभु राने हिचा
सक
ां ोच दरू के ला.
त्याची सिां िी हिळिाच िी आपल्या सख्याांसिर्ेि हर्र्ािर्ेदीपासनू
दरू गेली.
“काय झालां, सखे? िू आम्िाला येथे आिलांस?” अलोहलके ने
हर्चारले.
ऋहत्र्का प्रश्ाचे उत्तर देिार, इिक्याि अचानक र्सांिसेना िी रत्नाांची
साखळी िोर्ू लागली, त्या कठीि ित्याराच्या साह्याने.
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परांिु हिचे सर्ा प्रयास हर्फल ठरले.
िे पािून ऋहत्र्का ्िांहभि झाली.
“िी साखळी का िोर्िेस, र्सिां सेने?” ऋहत्र्के ने हर्चारले.
“याच साखळीिळ
ु े िझु े ्र्यांर्र िाहपि ठरले. इच्छा असनू िी िू िझ्ु या
हप्रयकराला र्रू िकली नािीस. याच साखळीिळ
ु े िल
ु ा हर्चार न करिािी
कोिी एका अपररहचि राजपत्ु ाला आपलां िाननू त्याच्यािी हर्र्ाि करार्ा
लागला.” र्सिां सेना म्ििाली.
“काय?” ऋहत्र्का हकांचाळलीच, “ िी पहिलां रि्य जाििे आिे, पि
दसु रां रि्य?”
िे ऐकून अलोहलके ने आश्चयााने हर्चारले, “ सखे, पहिले रि्य?”
“त्या रत्नाच्ां या साखळीिळ
ु े िाझां अपिरि झालां िोि.ां ” एक
आश्चयाकारक खल
ु ासा हिने के ला,“अलोहलके ! हप्रय सखे! र्सांिसेनेला
एका र्द्ध
ृ ेकर्ून अहवनलिरींची िक्ती प्राप्त झाली िोिी आहि त्या िक्तीर्र
हनयांहत्ि करिारी हर्हिष्ट रत्नाांची एक साखळी हिळाली िोिी. िी हर्हिष्ट
रत्नाची साखळी सदैर् िाझ्या हपत्याकर्े हकांर्ा िाझ्याकर्े असिे. िीच
साखळी हपिाश्रींनी ररर्ान्सिकाला हदली असेल. त्यािळ
ु े ररर्ान्सिक त्या
साखळीच्या सािाय्याने सांध्याकाळपयंि र्सांिसेनेला आपल्या हनयांत्िाि
करु िकला. िात् सध्ां याकाळनिां र………”
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“िात् काय, ऋहत्र्के !” नव्या या सखीने हर्चारले.
“नव्ये, सांध्याकाळनांिर त्या रत्नाचां ी िक्ती हन्िेज िोिे आहि
र्सिां सेनेचे सािर्थया र्ाढिे. त्याकारिेच र्सिां सेना चद्रां ोदयाच्या र्ेळी
आपल्या बधां नािनू िक्त
ु िोऊन ओजर्िां ासि िाझे रक्षि करण्यासाठी
आली.”
असां म्ििनू ऋहत्र्के ने पहिल्या रि्याचा उलगर्ा के ला.
“िर दसु रां रि्य काय आिे?” अलोहलका म्ििाली.
“रि्य िेच की, त्याच रत्नाांच्या साखळीिळ
ु े आपले राज्य- ििीदीप
नगरी र् ित्रू ाज्य- ििोििी नगरी या दोन्सिी नगरींिध्ये ित्त्ु र् झाले िोिे.”
र्सांिसेनेचे िब्द ऐकून ऋहत्र्के ला धक्काच बसला,“ िे काय साांगिेस?”
“िे अगदी खरां आिे, सखी! ित्ां र्धान नार्ाच्या पर्ािार्र एक र्द्ध
ृ ा
रािि िोिी. िी र्द्ध
ृ ा हनहश्चिच हदव्य िक्तींची धनी असेल. िी एका हर्हचत्
आकाराच्या झोपर्ीि रािि िोिी. हिच्या झोपर्ीचा आकार साग र्क्ष
ृ ाच्या
पानासारखा िोिा. िला र्ाटि,ां हिच्या झोपर्ीकर्े लोक हफरकि नसि. िे
कदाहचि हिला िाहां त्क सिजि असिील. िात् िी लोककल्यािासाठी िप
करून हर्हिष्ट िक्ती प्राप्त करि असेल आहि योवय असलेल्या व्यक्तीला
सोपर्ि असे. िी त्या पर्ािार्र िझु ी हप्रय फुले- नीलघटां ीची फुले
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आिायला गेले िोिे. िर िेथे त्या र्द्ध
ृ ेला भेटायला ित्रू ाजा हर्श्वहर्िन्सि
राजािी आला िोिा.”
“िो किासाठी आला िोिा?” अलोहलके चा प्रश्.
“िे िला िाहिि नव्िि.ां िला सांिय आला िोिा. िी िसे न दाखर्िा
नीलघटां ीची फुले िोर्ू लागले. हििक्याि िला एक बाहलका रर्िाना
हदसली. हिच्या िािाला एक सपा दि
ां करू पािि िोिा. िी हिचे प्रािरक्षि
के ले, िेव्िा त्या कन्सयेचे रुपाांिर एका र्ध्ृ देिध्ये झाले. िी चहकिच झाले,
ििी िी र्ध्ृ दा म्ििाली, “िू घाबरू नकोस. िी हिरण्यसर्ाा आिे. िी असीि
िक्तींची धनी आिे. िी िाझ्या िक्ती योवय व्यक्तींकर्े सोपर्ि असिे. आहि
िू अहवनलिरींची िक्ती प्राप्त करण्यासाठी पात् आिेस. िी कािी बोलिार,
इिक्याि हिने एक हदव्य चिू ा िाझ्यार्र फे कले. िला ठसका लागला. कािी
क्षिाांनी िला जािर्ले, िाझ्या िरीरािील उष्ििा र्ाढली आिे. िाझे िाि
आखर्ले आिेि. िाझे र्ोळे पेटले आिेि. िाझ्या िरीराि िक्ती
सांचारल्याच्या आभास झाला. िाझ्या िािािनू अहवनलिरी बािेर पर्ल्या
र् त्यािळ
ु े हर्श्वहर्िन्सि बाांधला गेला. िाझी िक्ती हनयांहत्ि करण्यासाठी
हिरण्यसर्ेने िाझ्या गळ्याि िीच साखळी टाकली.”
“िात् ििीदीप नगरी र् ििोििी नगरी यािध्ये ित्त्ु र् का हनिााि
झाले?” नव्येने हर्चारले.
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“सखे! िला िीच िक्ती प्राप्त झाल्यािळ
ु े र् हनष्कारि िी राजाला बदां ी
बनर्ण्यािळ
ु े - नकळि का िोईना- हर्श्वहर्िन्सिाने आपल्यािी ित्त्ु र्
पक
ु ारलां.” र्सांिसेना म्ििाली. “त्यािळ
ु े च िल
ु ा िर्ा िो र्र हनर्र्िा आला
नािी म्ििजे िल
ु ा ओजर्िां ािी हर्र्ाि करिा आला नािी.”
“म्ििजे िे िोिां िाझ्या ‘िाहपि ्र्यांर्राचां रि्य’!” ऋहत्र्का
म्ििाली.
💍👑⚜️
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समुििेवाची कृपा आदण मत्मयागंनेची िुदवधा

पारा नािक सिद्रु ाच्या िधोिध एक बेट र्सलेलां िोि.ां त्या सिद्रु ाला
‘पारा' असे सांबोधले जायचे. कारि पौहिािेला सिद्रु ाचा रांग चिचित्या
पाऱ्यासारखा हदसायचा.
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त्याच फे साळत्या- चिचित्या सिद्रु ार्र िासेिारी करायला अनेक
िासेिार पौहिािेच्या हदर्िी यायचे. िात् त्यार्ेळी सिद्रु खर्ळलेला
असायचा. त्यािळ
ु े सिद्रु ाची पजू ा करू पाििारे िासेिार सिद्रु ाच्या
उसळत्या लोंढ्याि र्ािून जायचे. िात् त्यािील एका िासेिाराच्या प्रािाच
ां े
नेििीच रक्षि व्िायचे.
सिद्रु देर्ाची कृपा असनू िी िो िरुि- ज्याचे नार् िीनाक्ष िोिे- िो
सदैर् आपल्या भावयाला दोष देि रािायचा. िो नेििीच आपल्या
पररह्थिीिध्ये असांिष्टु असायचा.
असांिोष नेििीच अर्गिु नसिो. असांिोष िा प्रगिीकररिा
आर्श्यकच असिो. िात् प्रगिी न करिािी असांिोष हनहश्चिच योवय नव्िे.
ििीच गि िीनाक्षची िोिी. त्याच्या जाळ्याि किी िासे अर्कले
हकांर्ा त्याच्याि जाळ्याि िोठा िासा सापर्ला नािी,िरी िो असांिष्टु
असायचा.
त्या असांिोषाचां फळ त्याला हिळालां, असांच म्िटलां पाहिजे. हकत्येक
हदर्स त्याच्या जाळ्याि िासे फसले नव्ििे म्ििनू त्याचा व्यर्साय ठप्प
पर्ला िोिा. त्याच्या व्यर्साय ठप्प पर्ल्यािळ
ु े त्याला कोिी उपर्र कन्सया
िाळ घालेना. त्यािळ
ु े त्याचे र्य र्ाढि चालले िोिे. िात् त्याचा हर्र्ाि
िोईना.
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अिा दभु ाावयािळ
ु े िो अत्यिां ििाि झालेला िोिा. हनरािेिच
असिाना त्याने दोन िासेिाराच
ां े सभां ाषि ऐकले.
“अरे , िल
ु ा िाहिि आिे, नीरजसेन? पौहिािेला सिद्रु ाि जाळ
फे कण्यास िासेिाराचा भावयोदय िोिो.”
“िात् िेव्िा सिद्रु उसळलेला असिो ना?” सव्रु ि……”
“पािी ओसरून झाल्यानांिर िध्यरात्ी गेलां, िरच िे िक्य आिे.” िे
ऐकून िीनाक्षाने हनश्चय के ला, िो आजच िध्यरात्ी सिद्रु ाि जाळे टाके ल.
आहि ठरर्ल्याप्रिािे िो पौहिािेच्या रात्ी सिद्रु ार्र गेला.
िध्यरात् असल्यािळ
ु े सिद्रु ाची भरिी ओसरली िोिी. सिद्रु ाचे पािी
ओसरलेले पािून त्याने जाळे टाकले.
कािी क्षिािां त्याला जाळे ओढले जाि असल्याचे जािर्ले. िसे
त्याने िे जाळे आपल्या बाजनू े खेचले. परांिु त्या जाळ्यािनू सटु ण्याची त्या
जीर्ाची धर्पर् चालू िोिी.
िो आपल्याकर्े जाळे खेचि िोिा आहि िो जीर्िी र्ारांर्ार धर्पर्ि
िोिा, ्र्िःला र्ाचर्ण्यासाठी.
िेर्टी िीनाक्षने आपल्या साथीदाराांना बोलार्ले अन् जाळे ओढायला
सरुु र्ाि के ली. त्या सर्ांनी र्ेगाने जाळे ओढले हन िो जीर् जाळ्यािध्ये
पिू ापिे गर्ांु ाळून जाऊन हकनाऱ्यार्र आला.
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त्याचे िेपटू िािाप्रिािे िोिे र् र्रचे धर् सोनेरी रांगाच्या ििां नांू ी
झाकले िोिे. जिक
ू ािी िे सोनेरी धागे त्याच्या र्रच्या धर्ाला गर्ांु ाळले
गेले िोिे.
िीनाक्ष र् त्याच्या साथीदारानां ा र्ाटले, िा सोनेरी खर्ल्याच
ां ा आहि
सप्तरांगी िेपटीचा हदव्य िासा आिे. िा िासा आपल्या बेटाच्या राजाला
हर्कल्यास साि हपढ्या बसनू खािा येईल इिकी सपां त्ती आपल्याला
हिळे ल.
िीनाक्षने आपल्या साथीदारानां ा साहां गिले की िोच िी िासळी आज
रात्ी घरी नेईल.
त्याची िी िागिी त्याच्या साथीदारानां ी िान्सय के ली कारि िासळी जर्
िोिी र् िी िासळी उचलिे फक्त बलदर्ां िीनाक्षलाच िक्य िोिां.
िीनाक्षने त्या िासळीला उचलले अन् आपल्या घरी आिले.
इिकी िोठी र् सांदु र, हदव्य िासोळी पािून त्याच्या र्ध्ृ द िािा-हपत्याने
हर्चारले,” बाळा, िी िासोळी िल
ु ा किी हिळाली?”
“आज पौहिािेला िाझा भागोदय झाला आिे, िेव्िाच िा हदव्य िासा
िला प्राप्त झाला आिे.” असां म्ििनू िीनाक्ष घाईघाईि ्र्यपां ाकघराि
गेला, िो िोठा िासा घेऊन.
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“िो नक्कीच देर्िासा असेल.” असे त्याला र्ाटले. त्याने लगेच िे
जाळे काढले र् िो जीर् जाळ्यािनू िक्त
ु झाला.
त्याने त्या जीर्ाच्या अगां ार्रचे सोनेरी ििां ू बाजल
ू ा सारले.
िेव्िा त्याला कळलां की िो िासा नव्ििा. िी ित््याांगना िोिी. िे
सोनेरी ििां ू म्ििजे हिचे के स िोिे. हिचे र्क्ष्थळ िोठ्या हिपां ल्यानां ी र्
िोत्याच्ां या िाळानां ी झाकलेले िोिे. हिचे सपाट पोट आहि फुलाप्रां िािे
कोिल असलेली पाठ जखिी झाली िोिी. कारि जाळे खेचल्यािळ
ु े
हिच्या पाठीर्र ओरबार््याच्या खिु ा उिटल्या िोत्या.
त्या ित््यागांनेचा किरे खालचा सांपिू ा भाग सप्तरांगी खर्ल्याांचा िोिा,
के सापां ासनू किरे पयंिचा हिचा िरीराचा भाग िनष्ु याप्रिािेच परांिु नाजक
ु
त्र्चेचा िोिा.
िी जलाहर्ना बेिद्ध
ु पर्ली िोिी, िी िर्फर्ि िोिी.
िीनाक्षने थोर्ेसे पािी त्या ित््यागांनेच्या चेिऱ्यार्र हिांपर्ले.
िी िद्ध
ु ीर्र आली. हिने र्ोळे उघर्ले. िसे त्याने हिला पन्सु िा पन्सु िा
न्सयािाळून पाहिले. हिचे दैर्ी सौंदया त्याच्या नजरे ि हिळालां. िे सौंदया
आपलसां ां करण्याची कािना त्याच्या िनाि हनिााि झाली.
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िी कािना पिू ा करण्यासाठी, हिचे िन हजक
ां ण्याच्या िेिनू े त्याने
पाण्याच्या एका िोठ्या घघां ाळ्याि हिला उचलनू ठे र्ले. त्यािळ
ु े त्या
ित््यागांनेला कािीसे बरे र्ाटले.
हिला बरे र्ाटलेले पािून िीनाक्षने हिच्या जखिार्ां र िळदीचा लेप
लार्ण्यास सरुु र्ाि के ली. त्यािळ
ु े हिला अहधकच बरे र्ाटू लागले.
“धन्सयर्ाद. आपि िाझा जीर् र्ाचर्लाि म्ििनू .” िी ित््यागां ना
म्ििाली.
“जीर् र्ाचर्लाि म्ििजे?” त्याचा प्रश्.
“िी फक्त हदर्साचे दोन प्रिर पाण्याहिर्ाय रािू िकिे. िात् रात्ी िला
पाण्याहिर्ाय जगिाच येि नािी.” ित््यागांनेने म्िटले.
“िू कोि आिेस?” िीनाक्षने हर्चारले.
“िी ित््यागांना आिे, िाझे नार् सांश्लेषा आिे.” सांश्लेषेने म्िटले.
“सश्ल
ां े षे! िझु ा जीर् र्ाचर्िे र् िझ्ु या जखिार्ां र उपचार करिे िे िर
िाझे परिकिाव्य आिे.” िीनाक्ष फसव्या गोर् िब्दाांि म्ििाला.
“आपले फार उपकार झालेि, िी काय करू ििु च्यासाठी?” सश्ल
ां े षेने
आपल्या िांजळ
ु ्र्राि म्िटले.
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“िर हर्र्ाि कर िाझ्यािी?” त्याची अनपेहक्षि िागिी ऐकून सांश्लेषा
िादरली. क्षिाधााि िनष्ु यरुप धारि करून िी धार्िच सिद्रु ापािी गेली.
हिचे िसे हनघनू जािे त्याला हनरािादायी ठरलां िोिां.
परांिु सश्ल
ां े षेकर्े अन्सय पयााय नव्ििाच. हिने सिद्रु देर्ाचे आर्ािन के ले,
“सिद्रु देर्! िे काय हर्परीि घर्ले आिे? एक कािक
ु िरुि िासेिार िला
हर्र्ािाकररिा गळ घालीि आिे.”
हिच्या आर्ािनानांिर सिद्रु देर् प्रकटला. त्याने कठोर ्र्राि हिला
सहू चि के ले, “सश्ल
ु ’ म्ििू नकोस.
ां ेषा! िो िीनाक्ष िरुि- त्याला िू ‘कािक
िो िाझा कृपापात् भक्त आिे. त्याची जी इच्छा आिे, िी इच्छा पिू ा कर.
अन्सयथा िू िाझ्या रोषास कारिीभिू ठरिील.”
“परांि…
ु …” भेदरलेली सांश्लेषा कािी प्रश् हर्चारण्यापर्ू ीच सिद्रु देर्
लप्तु झाला.
हििक्याि िीनाक्ष हिच्या पाठीपाठी आला.
“िाझ्यािी हर्र्ाि करिील?” त्याची पन्सु िा िीच िागिी.
“िी जलकन्सया आिे. पािी िेच िाझे जीर्न आिे. िी पाण्याहिर्ाय
जगू िकि नािी. िम्ु िी िाझी िी सि्या सोर्र्ाल?”
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“िो, िी रोज रात्ी िझ्ु यासाठी एक पाण्याचा िोठा घघां ाळ भरुन ठे र्ेन.
जेिेकरून िू त्याि िनसोक्त र्ुांबि राििील.” त्याने असां म्ििनू हिचा िाि
धरला, “िर िग िू प्रसन्सन आिेस ना?”
“िी ििु च्यािी हर्र्ाि करे न.” सश्ल
ां े षेने आपली इच्छा नसिानािी
हर्र्ििेने िोकार हदला.
“िर हर्र्ाि कधी करायचा? दोन-िीन हदर्सािां ?” असां म्ििि
िीनाक्षने हर्चार करि म्िटले, “नािी,सदांु री,िा हर्र्ाि उद्याच झाला
पाहिजे.”
ह्या यर्ु काची कािना इिकी प्रबळ आिे, की िो एक-दोन हदर्स धीरिी
धरू िकि नािी, सश्ल
ां े षेच्या िनाि आलां.
“उदया?” सांश्लेषेने प्रश् के ला.
“कारि िू ित््यागां ना- हजला िाझे हित् ‘ हदव्य िासोळी' सिजि िोिे,
िी िासोळी आम्िी सर्ांनी राजाला हर्कण्याची योजना के ली िोिी. त्या
हित्ानां ा िे कळिा कािा नये की, िू कोििीिी हदव्य िासोळी नसनू एक
जलकन्सया आिेस.” िीनाक्षने म्िटले.
असां कारि आिे िर! सश्ल
ां े षेने स्ु कारा टाकला.
“आिा िी सिद्रु ाचा आश्रय असे घेऊ का, की ििु च्या घरी येऊ?”
सश्ल
ां े षेने हर्चारले.
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“ िू आज रात्ी सिद्रु ािच हर्श्रािां ी घे आहि िी साहां गिल,ां िसच
ां िू
उद्या के लां पाहिजेस. िू जर िाझ्या योजनेचे पालन के लेस, िर िाझ्या हित्ानां ा
िचू जलकन्सया असण्याचा सांिय घेिार नािी.” असां म्ििनू िो सांश्लेषेच्या
कानािां कुजबजु ला.
त्याची सर्ा योजना ऐकून िी हर्चाराांि पर्ली. िी योजना का र्
किासाठी? फक्त हिला प्राप्त करण्यासाठी? िी योजना यि्र्ी िोईल का?
अिी िांका हिला आली.
िात् सश्ल
ां े षेचा नाइलाज झाला, “िी नक्कीच आपल्या योजनेला
िर्ीस नेईन.”
असां म्ििनू सश्ल
ां े षेने ित््यागनां ेचे रूप धारि करून सिद्रु ाि उर्ी
िारली र् िीनाक्षिी घरी परिला.
्र्यपां ाकघराच्या उांबऱ्यार्र पर्ल्यापर्ल्या िो हर्चार करीि िोिा,
जर त्याच्या हित्ाांना िी िासळी एक ित््यनारी असल्याचे कळले, िरी िे
सर्ाजि आपल्या बेटाच्या राजाला िी ित््याांगना हर्कून अिाप सांपत्ती
हिळर्िील. आहि आपल्यालािी िी जलसदांु री हिळिार नािी!
अिा हर्चार करिा- करिा कधी पिाट झाली,िे कळलच
ां नािी.
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िीनाक्ष नेििीप्रिािे लर्कर उठून त्याचे जाळे घेऊन सिद्रु ार्र गेला.
त्याचे इिर साथीदारिी र्ोलकाठी, जाळी, नार्ा र्गैरे िासेिारीची ियारी
करि िोिे.
िे पािून िीनाक्षनेदख
े ील उगीचच आपलां जाळां साफसफ
ू करण्याचा
अहभनय करायला सरुु र्ाि के ली. िसे त्याचे हित्-सव्रु ि, नीरजसेन इत्यादी
त्याच्याकर्े जर्ळ आले.
“िासोळी कुठे आिे? िो हदव्य िासा राजाला हर्कायचा िोिा ना?”
सव्रु िाने हर्चारले.
“िाझां निीबच फुटकां आिे. िी त्याला ‘सर्ु िा' सिजनू बसलो, िे िर
कहथल िोि.ां ” असां म्ििनू िो खोटे अश्रू ढाळू लागला.
“म्ििजे?” नीरजसेनने हर्चारले.
“िम्ु िीच ्र्िः घरी येऊन पिा ना……” असां म्ििनू िीनाक्ष त्याांना
आपल्या घरी घेऊन गेला.
“िे पिा……..” त्याने ्र्यांपाकघराि बोटाने हनदेि करि ‘िे
‘ दाखहर्ले.
“अरे देर्ा….” त्याच्या सर्ा हित्ाांनी कपाळाला िाि िारला. कारि
त्याांनी सप्तरांगी खर्ले र् सोनेरी िांिू ज्याला सिजले िोिे, िे िर िटु क्या61

फुटक्या नार्ेच्या अर्िेषार्र गर्ांु ाळलेली सप्तरांगी र्स्त्रे आहि काळपट
पर्लेल्या सोन्सयाच्या साखळ्या िोत्या.
“या िीनाक्षाच्या पदरी कधी फुटकी कर्र्ीिी पर्ली आिे का? िर
हदव्य िासा कसा पर्िार?” नीरजसेनाने नाक िरु र्ले.
“चला रे परि. या िीनाक्षच्या ददु र्ै ार्र िोक करण्यापेक्षा आपि
िासेिारी करुया” असां म्ििनू त्याचे हित् हनघनू गेले.
िीनाक्षने िनोिन सश्ल
ां े षेचे आभार िानले, “िू बरे के लेस, िे
सिद्रु िळािी असलेले नार्ेचे जनु े अर्िेष आिनू हदलेस.”
आपल्या भार्नार्ेगािनू सार्रीि िोिी सिद्रु हकनारी गेला. त्याने
पाहिले की त्याचे हित् सिद्रु ाि जाळे टाकण्याच्या ियारीि आिेि.
हििक्याि सर्ांना ‘‘र्ाचर्ा, र्ाचर्ा, िी सिद्रु ाि बर्ु िे आिे.” असा
आर्ाज आला. िसे सर्ांनी पाहिले, एक स्त्री सिद्रु ाच्या पाण्याि बर्ु ि
िोिी.
हिला र्ाचहर्ण्यासाठी िीनाक्षाने पाण्याि उर्ी घेिली. त्याने हिचे
लाांबसर्क के स र् हिचे नाजक
ू िाि धरून हिला बािेर काढले.
त्याच्या सर्ा हित्ाांनी त्या सांदु र स्त्रीकर्े पाहिले. हिचे काळे भोर के स
िसेच काळे िार र्ोळे , गल
ु ाबी हजर्िी र् नाजक
ू बाांधा- हिचे सौंदया सर्ांना
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न्सयािाळिच रािार्सां ां र्ाटल.ां त्याििी हिच्या अगां ार्रचे ओलेिे हन हिच्या
के सािां नू पाण्याचे टपटप गळिारे थेंब हिचे लार्ण्य अहधकच खल
ु र्ि िोिे.
त्या स्त्रीने िीनाक्षच्या चरिार्ां र ्र्िःला झोकून हदले, “आपि िाझे
प्राि र्ाचर्ल्याबद्दल धन्सयर्ाद. िम्ु िी जर िाझे प्रािरक्षि के ले नसिे
िर…..”असां म्ििनू िी स्त्री रर्ू लागली.
“कोि आिेस ि?ू ” सव्रु िाचा प्रश्.
“िी एक ददु र्ै ी कन्सया आिे, हजला कोिी परपरुु षाने सिद्रु ाि ढकलनू
हदले आिे. िी त्याची कािना पिू ा करू िकले नािी म्ििनू ……” असां
म्ििनू त्या स्त्रीने िीनाक्षचे चरि धरले, “िी सांश्लेषा, िाझे प्राि या
देर्दिू ानेच रहक्षले…..”
“अगां, सांश्लेषे! िाझे चरि धरुन िला लाजर्ू नकोस. िी िर फक्त
आपले किाव्य के ले आिे.” िीनाक्षने म्िटले.
“िी हनराहश्रि स्त्री आिे, आपिच िला आश्रय द्यार्ा.” सांश्लेषेने
म्िटले.
“म्ििजे?” नीरजसेनाने हर्चारले.
“म्ििजे या देर्दिू ाने िाझ्यािी हर्र्ाि करार्ा, इिकीच िाझी याचना
आिे.” सांश्लेषा नम्रिेने म्ििाली.
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“अगां, कािीिी काय? िी आहि िझ्ु यासारख्या ्र्रूपसदांु रीिी
हर्र्ाि? िे कसां िक्य आिे?” िीनाक्ष म्ििाला.
“िर िाझ्यािी हर्र्ाि कर.” सव्रु िाने म्िटले. त्याचे िब्द ऐकून
िीनाक्षला धक्का बसला. त्याला र्ाटले, िा सव्रु ि आपल्या सश्ल
ां े षेला
आपल्यापासनू हिरार्नू िर घेिार नािी ना?
“नािी, िी याच देर्दिू ािी हर्र्ाि करे न, अन्सयथा िी आत्िघाि
करे न.” हिने अनपेहक्षिरीिीने िात् िीनाक्षची आिा पल्लहर्ि करि
गहभािपिे धिकार्ले.
“िे देर्ी, जर िू िे भयांकर पाऊल उचलिार असिील, िर िी िझ्ु या
जीर्नरक्षिासाठी िझ्ु यािी हर्र्ाि करे न.” िीनाक्षच्या िब्दािां ठाि हनश्चय
िोिा.
“कृपया िला आपल्या घरी घेऊन जार्े, नाथ.” सश्ल
ां े षेने हर्निां ी के ली.
िीनाक्षने सांश्लेषेच्या खाांद्याभोर्िी आपले र्स्त्र लपेटले र् िो हिला
आधार देि चालू लागला.
िे पािून त्याचे अन्सय हित् ित्सराने जळू लागले.
“कोििीिी हदव्य िासोळी िीनाक्षला हिळाली नािी, म्ििनू काय
झालां? िी सांदु र िरुि िासोळी त्याच्या जाळ्याि फसली ना.” नीरजसेन
जाळे गर्ांु ाळीि िोिा.
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“त्याचे भावय आपल्या सर्ांपेक्षा अहधक चागां लां आिे.” सव्रु िाने
र्ोलकाठी व्यर्ह्थि लार्ि म्िटले.
“नािीिर आपल्या सर्ांच्या भायांपेक्षा अत्याहधक रूपर्िी असिारी
स्त्री त्याला अनायासे प्राप्त झाली, त्याची योवयिा नसनू िी.”
“सिद्रु देर्ाने हनहश्चिच िा प्रसाद धार्ला असिार.” नीरजसेनाने
म्िटले, “नािीिर खापरखटांु ीिध्ये आपोआप रत्न पर्ि नसिे.”
“ि,ां ” जो िो िासेिार आपल्या कािाला लागला.
यथार्काि िीनाक्ष सांश्लेषेसि आपल्या घरी पोिोचलादेखील. त्याने
पाहिले, त्याचे िािा-हपिा त्याचीच प्रिीक्षा करि िोिे.
“बाळा, कधीकधी िासेिाराांच्या जाळ्याि िासळीऐर्जी हनरािा
पदरी पर्िे, म्ििनू िू दःु खी िोऊ नकोस.” त्याच्या हपत्याने- िहििानने
म्िटले.
“म्ििजे?” िीनाक्षने हर्चारले.
“िीनाक्ष! आम्िाला कळलां आिे की िझ्ु या जाळ्याि िटु क्याफुटक्या नार्ेचे अर्िेष सापर्ले आिेि.” त्याच्या िािेचे- आहद्रके चे िब्द
ऐकून िीनाक्षच्या जीर्ाि जीर् आला.
“िी कोि आिे, पत्ु ा?” िहििानने हर्चारले.
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“िी हनराहश्रि अन् अनाथ कन्सया आिे. िला एका परपरुु षाने सिद्रु ाि
लोटून हदले असिाां, या देर्दिू ानेच िाझे रक्षि के ले आिे. म्ििनू िी या
यर्ु काला र्रिार आिे.” सांश्लेषा म्ििाली.
“काय?” िहििान- आहद्रके ला हर््ियाचा सख
ु द धक्का बसला.
“अन्सयथा िी स्त्री आत्िघाि करू िकिे.” िीनाक्षने त्या दोघानां ा
भार्नाहर्र्ि करण्याच्या िेिनू े म्िटले.
“अरे , पत्ु ा! या सदांु र स्त्रीरत्नाला नाकारण्याचे कािीच कारि नािी.
आिची या हर्र्ािाला अनिु िी आिे.” िहििान म्ििाला.
“बाळा, सिद्रु देर्ाने आिच्या र्ि
ां ासाठी र्धू आहि गिृ लक्ष्िी
पाठर्ली आिे. हिचा सिषा ्र्ीकार के ला पाहिजे.” आहद्रके ने म्िटले.
त्या दोघाच
ां ी सिां िी हिळाल्याकारिे िीनाक्षचा आनदां गगनाि
िार्ेनासा झाला.
“कधी करायचा आिे हर्र्ाि?” िीनाक्षला आिा रािार्ेना.
“दोन हदर्साांि.” आहद्रके च्या िब्दानां ी िीनाक्ष सख
ु ार्ला.
……. आहि हर्र्ािाची ियारी सरू
ु झाली.
िीनाक्षच्या घराला नर्े रूप लाभले िोिे. प्रत्येक हखर्कीर्र र् दारार्र
पाना- फुलाच्ां या िाळा बाधां ल्या गेल्या. अगां िाि हर्र्ािर्ेदी रचली गेली
आहि लिानसे िोिकांु र्िी, सोबिीला चार खाांबिी.
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अजनू एक िित्त्र्पिू ा काया चालू िोि.ां आहद्रका नर्र्धू सांश्लेषेला
सजर्ि िोिी, फुलानां ी र् सश्ल
ु ररिा
ां े षेच्याच अलक
ां ारानां ी. अन् नर्र्धक
असलेली श्वेि- लाल रांगाची िांगलर्स्त्रे आहद्रके ने आपल्या सनु ेला हदली.
सश्ल
ां े षेने िी र्स्त्रे िािाि घेिली. िी र्स्त्रे हकिी जर् िोिी! त्यार्र
जर्र्लेले छोटे-छोटे हिपां ले आहि खर्े अगां ाला टोचू पािि िोिे.
हिला अिी जर् र्स्त्रे पररधान करण्याची सर्य नव्ििी. त्याि हिची
कोिल त्र्चा- त्या त्र्चेला खर्े टोचले िर…...
िी हर्र्ांचनेि िोिी. परांिु सिद्रु देर्ाच्या आज्ञेप्रिािे हिला िे सर्ा
करार्ांच लागिार िोिां.
िी जिी सािान्सय रीिीने र्स्त्राच्या हनऱ्या हिच्या दसु ऱ्या र्स्त्राला
खोचल्या, िसे आहद्रके ने म्िटले, “नाभीच्या खाली हनऱ्या खोचू नकोस,
किरे च्या उजर्ीकर्े र्स्त्राच्या हनऱ्या खोचनू घे आहि पदर काढण्यापर्ू ी
किरे भोर्िी एकदा र्स्त्र आर्र्े गांर्ु ाळून घे.”
र्स्त्र पररधान करण्याची िी र्ेगळी, हर्हचत् पद्धिी ऐकून सश्ल
ां े षा
सांभ्रहिि झाली. िात् आहद्रके ने हिला पनु ः पनु ः सिजार्नू हिचा सांभ्रि दरू
के ला.
िहििानच्या घराण्याच्या परांपरे नसु ार सांश्लेषेने िे हर्र्ािाचे र्स्त्र
पररधान के ले हन िी हर्र्ािर्ेदीर्र पोिोचली.
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अन् नर्रदेर् असलेला िीनाक्षिी श्वेििभ्रु र् नीळसर र्स्त्रे पररधान
करून ि्िकार्र, किरे र्र पष्ु पिाला धारि करून हर्र्ािर्ेदीर्र आला.
सर्ाप्रथि सश्ल
ां े षेने परांपरे नसु ार फुलाच्ां या पाकळ्या साांर्र्ि िीनाक्षच्या
सिोर गेली.
िीनाक्षी र् सश्ल
ु े
ां े षेच्या िधोिध पाना-फुलाच्ां या िाला िोत्या. त्यािळ
िे दोघे एकिेकानां ा पािू िकि नव्ििे.
त्यानिां र हर्हिष्ट िब्दाच
ां ा उच्चार झाला आहि त्या दोघानां ी एकिेकानां ा
र्रिाला घािल्या. त्या दोघार्ां र िीनाक्षच्या हित्ानां ी फुलाच
ां ा र्षाार् के ला.
र्रिालेच्या हर्धीनिां र िीनाक्षी हन सश्ल
ां े षेने सिद्रु देर्ाला र् अन्सय
इष्टदेर्िाांना आिुिी हदली.
आिुिी हदल्यानिां र िीनाक्षने त्या बेटाच्या परांपरे नसु ार सश्ल
ां े षेच्या
कपाळार्र हिांपल्याने कांु कू रे खले. िेव्िा सांश्लेषेच्या िनाि आले, िे कांु कू
खरां पाििा एखाद्या जलिानर्ाचां असायला िर्ां िोिां ना? पर्थृ र्ीिलार्रील
िनष्ु यािी आपला हर्र्ाि लार्नू देण्याि सिद्रु देर्ाचे काय प्रयोजन आिे?
हििक्याि िहििानचा आर्ाज हिच्या कानी पर्ला, “िांखािील
पहर्त् जल आपल्या पिीच्या ि्िकाला लार्, जेिेकरून सिद्रु देर्ाची
कृपा त्याच्यार्र कायि रािील.”
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िी लगेच भानार्र आली. हिने िीनाक्षच्या ि्िकाला िे पहर्त् जल
लार्लां.
त्यानिां र िेर्टचा हर्धी िित्त्र्ाचा- सौभावयाची हचन्सिे पत्नीला धारि
करिे.
सौभावयाचे हचन्सि म्ििनू हिपां ल्याांची िाळ त्याने हिच्या कांठाि बाधां ली
आहि हिच्या िािािां िख
ां ाच
ां ी कांकिे सरकर्ली.
कांकिबांधनानिां र आहद्रके ने त्याचा िाि हिच्या िािी हदला अन्
घराकर्े ि्िहनदेि के ला.
आिा गिृ प्रर्ेिाचा सिय िोिा. िीनाक्ष सश्ल
ां े षाचा िाि धरून घराच्या
दारािी आला, िेव्िा नीरजसेनाच्या पत्नीने- सांहिके ने दाराच्या उांबऱ्याि
िोठे जलपात् ठे र्ले. त्या जलपात्ाि आपले चरि घालनू सांश्लेषेने आपल्या
ओल्या पार्लानां ी घराि प्रर्ेि के ला. हिच्या िागोिाग हिचा पिीिी आला.
सांहिके ने त्या दोघाांचे ्र्ागि के ले. आहद्रका र् िहििानने िीनाक्षसश्ल
ां े षेला आहिर्ााद हदला.
आपला हर्र्ाि सांपन्सन झाल्यािळ
ु े िीनाक्ष अत्याहधक प्रसन्सन झाला.
सश्ल
ां े षा अजनू िी हद्वधेिच िोिी.
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हिने हर्हभन्सन ्र्प्ने पाहिली िोिी, सिद्रु पत्ु ािी हर्र्ाि करण्याचे
अथर्ा नागकुिारासि गिृ ्थीिी करण्याचे, नािीिर जलिानर्ासिर्ेि
िहिबांधन करण्याचे, अिी ्र्प्ने.
त्या पौहिािेच्या रात्ी िीनाक्षचा भावयोदय झाला िोिा हन सश्ल
ां े षेची
्र्प्ने भांगली िोिी.
आजिी हिला ्पष्टपिे आठर्ि िोिा िो क्षि, ज्याक्षिी कुिा एका
िासेिाराने फे कलेल्या जाळ्याि िी फसली िोिी.
परांिु पौहिािेला सिद्रु ाबािेर येऊन सिद्रु ाच्या लाटािां ध्ये
सिद्रु देर्ाकररिा गायन करण्याि हिचा काय दोष िोिा? ित््याांगनाांना हकांर्ा
जलकन्सयाांना फक्त पौहिािेलाच सिद्रु ाबािेर येण्याची अनिु िी असिे. कारि
बव्िि
ां ी िासेिार पौहिािेच्या र्ेळी भरिी आलेल्या सिद्रु ाि जाळे फे कि
नसि.
हिने सारांगी र्ाद्य आपल्या िािाि घेिले, िी सिद्रु देर्ाला प्रसन्सन
करण्यासाठी त्या र्ाद्याांच्या िारा छे र्िारच िोिी…. हििक्याि हिच्या
नाजक
ू अगां ार्र िे कठोर- कर्क जाळे पर्ले. िी सारांगी हिच्या िािािनू
हनसटली.
सांश्लेषेने आपल्या नखानां ी जाळे िोर्ण्याचा प्रयत्न करायला सरुु र्ाि
के ली. त्यािळ
ु े जाळे सिद्रु ाि र्ारांर्ार ओढले जाऊ लागले.
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हिच्या या प्रयत्नािां ळ
ु े िीनाक्षला र्ाटल,ां कोििा िरी िासा जाळ्याि
अर्कला आिे.
लगेचच बािेरुन जाळे जोराि ओढले गेले आहि त्याबरोबर सश्ल
ां े षािी.
जाळ्याच्या कठोरिेिळ
ु े िी कोिल स्त्री जखिी झाली, अन् हकनाऱ्यार्र
आल्यानांिर हिचा श्वास घसु िटू लागला, पाण्याहर्ना िी बेिद्ध
ु पर्ली.
त्यानिां र िीनाक्षची अनपेहक्षि िात् धक्कादायक िागिी, सिद्रु देर्ाचा
रोष आहि त्या रोषाच्या भयाखािर के लेला िा हर्र्ाि- सर्ा सर्ाकािी पन्सु िा
आठर्ले सश्ल
ां े षेला.
िे सर्ा घटना प्रसांग ओर्लेल्या िण्याांप्रिािे एकािागोिाग अहिर्ेगाने
घर्ि गेले की, सश्ल
ां े षेला क्षिाचीिी उसिां हिळाली नािी.
अिाच हर्िन्क ह्थिीि असिाना हिचा िाि खेचला गेला, िीनाक्ष
हिचा िाि धरून पढु े चालला िोिा. हिला कळले नािी, घराच्यािी आि
िीनाक्ष हिला कुठे नेि आिे िे.
िीनाक्षने हिला सर्ाप्रथि ियनकक्षाि नेले. आजबू ाजल
ू ा कोिी नािी,
िे पािून त्याने हिला घट्ट आहलांगन हदले. त्याच्या बलदर्ां बािूचां ा हर्ळखा
हिला जरा हर्हचत्च र्ाटला.
िीनाक्षने हिला बािुपािाि घेऊन हिच्या कानाांि म्िटले ,” हप्रयििे!
िल
ु ा र्ाटलां असेल,की िाझ्या एखाद्या हित्ाच्या जाळ्याि अर्कली
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िोिीस. नािी, िे जाळे िाझेच िोिे. िीच भावयोदयाच्या आिेपायी िे जाळां
पौहिािेच्या रात्ी सिद्रु ाि फे कलां िोि.ां त्याि िू अर्कलीस आहि घायाळ
िररिीसारखी िाझ्याकर्े आलीस.”
सांश्लेषेला धक्काच बसला. हिला िीनाक्षच्या कािक
ु िेर्र रोष असला
िरी, त्या हदर्िी त्याने के लेल्या सािाय्याने हिला उपकृि र्ाटलां िोिां.
म्ििनू हिला र्ाटलां िोि,ां िीनाक्ष िे जाळे सिद्रु ाि फे कून हिला असा
ओढिार नािी.
हिला आठर्ले, जेव्िा जाळे जोराि खेचले गेले, िेव्िा िी खेचली,
फरफटली गेली. त्यािळ
ु े च हिची त्र्चा आिि झाली िोिी.
या िीनाक्षच्या बलदर्ां बािूचां ा हर्ळखा हकिी िजबिू आिे! हनहश्चिच
िीनाक्षनेच इिक्या जोराि िे जाळे ओढलां असिार! सांश्लेषेने हर्चार के ला.
िात् िी क्षिाि ििाि झाली. परांिु आिा िे सर्ा जािनू काय उपयोग?
हिचा र् त्याचा हर्र्ाि िोऊन गेला आिे. सिद्रु देर्ाने त्या दोघाांची
हर्र्ािगाठ बाांधनू हदली िोिी. त्यािळ
ु े सर्ा कािी ्र्ीकारल्याहिर्ाय
कािीच पयााय नािी.
“िम्ु िी जे के लिां , िे अजाििेपायी के लिां , नाथ.” सश्ल
ां े षेने म्िटले.
“याचा अथा, िल
ु ा याबद्दल कािीच आपत्ती नािी.” िीनाक्षच्या
िब्दार्ां र सश्ल
ां े षेने िान र्ोलार्ली.
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“अरे िे काय?” अक्िाि आहद्रका िेथे आली. िे दोघे एकिेकापां ासनू
दरू झाले, “अरे पत्ु ा! िल
ु ा काय इिकािी धीर नािी का?”
िी ऐकून िीनाक्ष लाजला. सश्ल
ां े षा िात् िािां पिे उभी िोिी.
“अरे , हर्र्ािानिां र प्रहिपदेची पजू ा झाल्याहिर्ाय पिी-पत्नीने
एकिेकानां ा ्पिािी करू नये इिके िी लक्षाि आलां नािी िझ्ु या, पत्ु ा?”
आहद्रके ने म्िटले, “चल, सश्ल
ां े षे! िू िाझ्यासि ये.”
असे म्ििनू आहद्रके ने सांश्लेषेला आपल्यासि ्र्यपां ाकघराि नेले.
िे ऐकून िीनाक्ष ्र्िःर्रच रागर्ला. अजनू पाच- सिा हदर्स प्रिीक्षा
करार्ी लागिार, याला काय म्ििार्े? सिोर पक्र्ान्सने असनू िी भक
ु े ले
राििे, दसु रे काय?
िो रागाने सिद्रु हकनारी िासे पकर्ण्याच्या हनहित्ताने गेला र् हिथेच
बसनू राहिला. िो आपल्याच िांद्रीि िोिा. कािी क्षिाांिच अधां ार पर्ला.
त्याला कळले, चद्रां ोदय झाला आिे.
िसा िो उठला आहि घरी गेला. त्याने िेथे पाहिले, िहििान,
आहद्रका, सांश्लेषा भोजनाकरीिा एकहत्ि बसले िोिे.
“ये पत्ु ा! ििू ी भोजन कर, आिच्यासिर्ेि.” त्याच्या िािेने त्याच्या
पत्ार्ळीि भोजन र्ाढले.
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त्याने चार- दोन घास हनरीच्छे ने पोटाि ढकलले, आहि ियनकक्षाि
जाऊन काष्ठाच्या िच
ां कार्र अगां टाकले.
आहद्रके ने आपल्या जर्ळच सश्ल
ृ ाची
ां े षेकररिा झोपण्यासाठी र्क्ष
साल- त्यार्र िऊ र्स्त्र अथां रले र् िी ्र्िःदेखील पिुर्ली.
िहििान पर्ल्या- पर्ल्या घोरु लागला. त्या दोघानां ा झोपलेले पािून
थोर््यार्ेळाने सश्ल
ां े षा उठली, िी दबक्या पार्लाने घराच्या िागच्या
दारािनू बािेर आली र् सिद्रु ाच्या हदिेने धार्ली.
हिला सिद्रु देर्ाला एक प्रश् हर्चारायचा िोिा. म्ििनू हिने
सिद्रु हकनाऱ्याची र्ाळू, िांख-हिांपले सिद्रु ाच्या पाण्याि अपाि के ले, िाि
जोर्ून सिद्रु देर्ाचे आर्ािन के ले.
हिच्या आर्ािनानांिर सिद्रु देर् कािी र्ेळाने प्रकटला, “काय झालां,
सश्ल
ां े षा? िू अजनू िी असिां ष्टु आिेस?”
“नािी, सिद्रु देर्! एक प्रश् हर्चारायचा िोिा. त्याचां काय आिे ना,
पत्नीला पिीहर्षयी सर्ाकािी जािनू घेण्याचा अहधकार असिो
म्ििनू …….”
“बोल, सश्ल
ु ा आपल्या पिीहर्षयी काय जािनू घ्यायचे
ां े षे! िल
आिे?”
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“िाझा पिी कृपापात् आिे, याचे कारि काय?” सश्ल
ां े षेने भीिभीिच
पहृ च्छले. हिला र्ाटलां, पन्सु िा सिद्रु देर् रुष्ट झाले िर…….
“िल
ु ा िे सर्ा जािनू दःु ख िोईल. िम्ु िी सर्ा जािनू न घेिे श्रेय्कर.”
सिद्रु देर्ाने म्िटले.
“िला हकिीिी दःु ख झाले, िरी िी िे रि्य जािनू घेिारच. कारि
िाझी ्र्प्ने के व्िाच भगां ली आिेि. त्यािळ
ु े िला किाची हचिां ा नािी.”
सांश्लेषेने हनधाार के ला.
“ठीक आिे, िी िल
ु ा िीनाक्षच्या पर्ू ाजन्सिाहर्षयी सागां िो. िीनाक्ष
पर्ू ाजन्सिीिी एक िासेिार िोिा, जो सदैर् िाझी भक्ती करायचा,िाझी
आराधना करायचा. दर पौहिािेला न चक
ु िा िो िाझी पजू ा करायचा,
आिुिी द्यायचा, ्र्िःच्या जीर्ाला धोक्याि घालनू . त्यािळ
ु े िीिी त्याला
आपल्या लाटाांि ओढि नसे, त्याचे प्रािरक्षि िी करि असे. िात् एका
पौहिािेला िो भरिीच्या लाटािां ध्ये उभा िोिा, पजू ा करण्याच्या र्ेळी.
त्यािळ
ु े िो र्ािून गेला. िी आपल्या हर्िाल लाटेने त्याला साांभाळण्याचा
प्रयत्न के ला. िेव्िा त्याला एका ित््यागां नेने र्ाचर्ले आहि सिद्रु िळािी
आपल्या ििालाि नेले. हिने नकळि िे कृत्य के ले की त्या कृत्याि हिचा
दष्टु िेिू िोिा, िे िर िी जािि नािी. िात् हिच्या या कृत्यािळ
ु े िाझ्या
भक्ताचा पाण्याि श्वास कोंर्ू लागला, अन् कािी र्ेळाने त्याचा ित्ृ यू झाला.
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त्याच्या ित्ृ यनू िां र त्याच्या आत्म्याने िला हर्निां ी के ली, “िला असा र्र
द्यार्ा की िाझा पनु जान्सि एका िासेिाराच्या रूपािच व्िार्ा, हन िाझा
हर्र्ाि एका जलकन्सयेिी व्िार्ा, जेिेकरून हिलािी कळार्े की
पाण्याहिर्ाय हिचे जीर्न हकिी दष्ु कर असिार आिे.” िी त्याला िसे
र्रदान हदले. त्यािळ
ु े त्याचा- िझु ा हर्र्ाि झाला.” सिद्रु देर्ाने म्िटले.
“िात् या सगळ्याांि िाझा काय दोष, सिद्रु देर्?”
“त्याि िझु ा दोष नािी. हकांिु िीनाक्षने िल
ु ाच हर्र्ािाची िागिी
घािली, म्ििनू िी िल
ु ा हर्र्ाि करण्याची आज्ञा हदली. हकांबिुना िला िी
आज्ञा द्यार्ी लागली.” सिद्रु देर्ाचे िब्द ऐकून सांश्लेषा ्र्िःच्या
दभु ाावयार्र क्रुद्ध झाली. म्ििजे किा दसु ऱ्या जलकन्सयेचे, फळ िात् भोर्ले
सश्ल
ां े षेला!
सिद्रु देर्ाच्या र्रदानाचा दसु रा अथा असा िोिा, जो सांश्लेषेला
सिजला- जलाि राििाऱ्या र् िक्त
ु पिे हर्िार करिाऱ्या ि्त्यागां नेला
पाण्याच्या एका घांघाळ्याि बांहद्ि रािार्े लागिार िोिे, िेिी
आयष्ु यभरासाठी.
एका ित््याांगनेकररिा िीच िोठी दहु र्धा िोिी….!
🌊🌊🧜♀️🧜♀️
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शादपत मायावी मिाल

पाच िजार र्षांपर्ू ी- हकांबिुना त्यािीपर्ू ी एक सदांु र अद्भुि आहि
हर्लक्षि सभाभर्न िोिे, जे इद्रां प्र्थाि िोिे हन जो प्रसाद पाांर्र्ाांना
ियासरु ाने बाांधनू हदला िोिा. त्याच प्रासादाि पाांर्र्ाांचा िसेच द्रौपदीचा
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राज्याहभषेक झाला िोिा र् त्याच भर्नाि दयु ोधन आभासी जलकांु र्ाि
हभजला िोिा आहि त्याच्यार्र पार्ां र् िसले िोिे, त्यानिां र द्रौपदी
र्स्त्रिरिापासनू भारिीयध्ु दाकर्े सरू
ु झालेली र्ेगर्ान र्ाटचाल सर्ांनाच
ठाऊक असेलच.
ियरू हिखा नगरीचा राजा असलेल्या- ियांकके िच्ु या िनाििी िीच
कथा घोळि िोिी. कहर् हदव्येंदच्ु या िब्दाक
ां र्े त्याचे लक्षच नव्ििे.
“ऐशा तर्हेने स्वतःच नकळत
के लेल्या हास्य- उपहासाकारणे पाडां व
जाहले पततत काळाच्या असीम कां डात,
नव्हे नव्हे, तीच मायावी मयसभा
होती अतभशप्त||”
काव्याचे िे चरि न ऐकिाच ियांकके िनु े म्िटले,
” हित्ा, हदव्येंद!ु िल
ु ा काय र्ाटि,ां िाझ्याकर्ेिी ियसभेसारखे
सभाभर्न असायला िर्े.”
“म्ििजे, िे राजा! िू िाझ्या काव्याचे चरि ऐकले नािीस?” हदव्येंदनु े
हर्चारले.
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“काय म्ििाला िोिास िू िेर्टच्या चरिािां ?” ियक
ां के िचु ा प्रश्.
“िीच िायार्ी ियसभा िोिी अहभिप्त!” हदव्येंदनु े त्या चरिाांचा
पनु रोच्चार के ला.
“असां कािीिी नव्ििां. पाांर्र्ासोबि र् पाांचालीसोबि जे कािी घर्ले,
िो पार्ां र्ाच्ां या धिाकापाण्याचा र् कौरर्ाच्ां या कपटाचा पररिाि िोिा. त्याि
ियसभेच्या िायेचा कािीच सबां धां नव्ििा’' ियक
ां के िनु े िका के ला.
“सबां धां कसा नव्ििा? ियासरु ाचे बाधां र्- कुटुांबीय अजानु ाने प्रज्र्हलि
के लेल्या अहवनि जळून गेले. त्यािळ
ु े ियासरु ाच्या िनाि पार्ां र्ाबाबि
क्रोध,असयू ा, िीव्र रोष, उद्वेग र् अहभिप्तिेची भार्ना असिे ्र्ाभाहर्क
आिे.” हदव्येंदनु े ्पष्टीकरि हदले, “आहि िे राजा! िल
ु ा िाहििच असेल
की र्ा्िू घर्हर्िाना ्थापत्यकाराच्या िनािील भार्ना त्या र्ा्ििू ध्ये
आपोआपच सांक्रहिि िोिाि.”
“त्याचा येथे काय सांबांध, हदव्येंदु हित्ा?”
“ियासरु ाच्या या भार्ना त्या सभाभर्नाि सांप्रेहषि झाल्या असिील
अन् दयु ोधन त्या भर्नाि गेल्यार्र त्याच्या क्रोध,ित्सराहद पर्ू ाभार्नाांना
ियासरु ाच्या सप्तु हर्चाराच
ां ी पष्टु ीच हिळाली असार्ी.”
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“ याि पार्ां र्ाच
ां ा कािीच दोष नव्ििा? भीिसेनाने धिृ राष्राच्या
अधां त्र्ाचा उल्लेख करून दयु ोधनाचा उपिास करायला नको िर्ा िोिा,
हित्ा हदव्येंद?ु ”
“ िे जरी सत्य असले, िरीिी कौरर्ानां ी पार्ां र्ानां ा बालपिीपासनू त््ि
के ले िोिे. त्यािळ
ु े च भीिाचा रोष अिा रीिीने बािेर पर्ला ना?”
अिा रीिीने हदव्येंदु आहि ियक
ां के िनु े र्ाद- प्रहिर्ाद करण्यास
सरुु र्ाि के ली.
हििक्याि“ आयापत्ु आहि कहर्राज! आपि का र्ाद-हर्र्ाद करि आिाि?”
“ कहर्राजाांनी नक्कीच अर्घर् प्रश् के ला असेल, िो ना, आयापत्ु ?”
“ अरे , िरुहषका आहि िधरु रिा ! िम्ु िी दोघी?” ियक
ां के िु चहकि
झाला.
िरुहषका आहि िधरु रिा- ियक
ां के िच्ु या दोन्सिी हप्रय राण्या- त्या
दोघीिी राजहस्त्रया ियांकके िु र् हदव्येंदक
ु ररिा राजभोग नािक दवु धजन्सय
पदाथा घेऊन आल्या.
“ िा घ्या राजभोग, आयापत्ु ?” िरुहषका म्ििाली.
“ आपििी घ्यार्े, कहर्राज!” िधरु रिेने राजभोगाचे सर्ु िापात्
हदव्येंदल
ु ा देि म्िटले.
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“ अरे िाझ्या दोन्सिी प्रजार्िीिो! िम्ु िाला िा राजभोग ियार करायची
काय आर्श्यकिा िोिी?” हदव्येंदनु े पात् घेि म्िटले.
“ राजभोग अत्यिां ्र्ाहदष्ट झाला आिे. हनहश्चिच िधरु रिेनेच िा पदाथा
ियार के ला असिार!” ियक
ां के िनु े राजभोग ग्रिि करि म्िटले.
“ िा राजभोग िधरु रिेनेच बनर्ला आिे. परांिु िी त्यार्र आपले हप्रय
के िर हिर्कले आिे.” िरुहषके ने िसि म्िटले.
“प्रजार्िी िरुहषके ! िू हकिी हर्नोदी ्र्भार्ाची आिेस!” हदव्येंदु
म्ििाला.
“हित्ा! िी ििीच आिे हर्र्ािापासनू !” ियक
ां के िनु े म्िटले, िसिच.
“आहि िी िधरु रिा आजिी ििीच िधरु आिे.” िरुहषके ने
िधरु रिेच्या खाद्यां ार्र िाि ठे र्ि म्िटले.
“आयाा कािीिी म्िििे, आयापत्ु !” िधरु रिेने लाजि म्िटले.
“िला कािीिरी सागां ायचे आिे, प्रजार्िीिो!” हदव्येंदनु े त्या दोन्सिी
राण्याांना हर्चारले, “ िम्ु िाां दोघींनािी राजनचे म्िििे पटिे की नािी, िे
िम्ु िी िला सागां ा.”
“आयापत्ु ाांची नेिकी कोििी बाब िम्ु िाांला खटकली, कहर्राज?”
िरुहषके चा प्रश्.
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“प्रजार्िी िरुहषके ! िम्ु िा दोघींच्या पिीला पार्ां र्ाच्ां या ियसभेसारखी
सदांु र, िायार्ी, अद्भुि आहि हर्लक्षि असा ििाल अथर्ा सभाभर्न
हनिााि करण्याची इच्छा आिे.” हदव्येंदचु े िब्द ऐकून त्या दोघींनािी िीव्र
धक्का बसला. त्या दोघी राजहस्त्रया एकिी िब्द न बोलिा,ां हिथनू हनघनू
गेल्या. इिकांच नव्िे िर जािाना त्या दोघी ियांकके िल
ु ा उद्देिनू , “आज्ञा
असार्ी!” असां नेििीप्रिािे बोलिांिी हर्सरून गेल्या.
त्या दोघींचे अक्िाि हनघनू जािे ियांकके िल
ु ा पेचाि टाकिारे िोिे.
त्याला कळे नाच, त्याच्या या इच्छे ला हदव्येंदनु े ्पष्टपिे हर्रोध दिार्ला,
िात् त्याच्या या इच्छे र्र कािीच प्रहिहक्रया न देिाां त्याच्या राण्या का
झटकन हनघनू गेल्या?
त्या दोघींच्या हनःिब्द प्र्थानािळ
ु े कािीच हनहश्चि िोिां नव्ििां.
हर्रोध,असिििी की िट्थिा? एक िात् हनहश्चि िोिां- जे ियांकके िल
ु ा
सिजलां िोिां, त्या दोघींच्या झटकन हनघनू जाण्यािध्ये त्याच
ां ी नक्कीच
सिििी नव्ििी.
“अरे , हदव्येंद!ु िाझ्या या प्रािहप्रया अिा रीिीने िक
ू पिे झटकन का
हनघनू गेल्या? िाझा प्र्िार् त्याांना िान्सय आिे,असे िला र्ाटि नािी. िल
ु ा
र्ाटिां?” ियांकके िु सांहचि झाला.
“िला काय र्ाटिार, हित्ा?
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नरे शा! काय तझी ही गतत|
कामदेव सांतचत आहे, अन् मौनमग्न आहे रतत||
सख्या, तझ्या हृदयस्वातमनींचे हृदयगां त |
आतण माझ्या प्रजावतींचे मनोगत||
प्रगटेल कधी यथाथााि?
िे परिेश्वरा! का रचिोस िब्दाच
ां े सारे खेळ िौनाि?
परांिु दर्लेले असिाि िौनाि अथा सारे ,
म्ििनू हच रि्य नकळि उलगर्िे रे !”
हदव्येंदच्ु या उ्फूिा काव्यपक्त
ां ींना अर्र्ि ियक
ां के िु म्ििाला “ खरांय
िझु ां! हित्ा! िौनाि अनेक अथा दर्लेले असिाि. प्रेि, क्रोध, िोकार,
नकार, हर्रोध, असांिोष, िीव्र रोष, िट्थिा िसेच हर्र्ििा इत्यादी.”
“परांिु िला र्ाटिां, िझ्ु या हप्रयििाांच्या झटकन हनघनू जाण्यािागे
असांिोष,रोष, हर्रोध र् असिििीिी असू िकिे.” हदव्येंदच्ु या िब्दाांनी धीर
देण्याऐर्जी उलट त्याच्या िनाि िक
ां े चे बीज पेरले.
िो झटकन उठून आपल्या अिां :परु ाि गेला. हझरहझरीि पर्द्याआर् त्या
दोघीजिी उभ्या िोत्या, हनःिब्द र् िक
ू . त्यापैकी िधरु रिा उगीचच
पष्ु पपात् ्र्च्छ करि िोिी आहि िरुहषका िाांिपिे उभी िोिी. िात् त्या
िािां िेििी अ्र््थिेचा गधां येि िोिा.
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“िाझ्या हप्रय पत्नींिो! िाझा िा प्र्िार् िम्ु िाां दोघीजिींना खटकला
का?” ियक
ां के िनु े प्रश् के ला.
“अथाािच, िला ििु चा प्र्िार् खटकलाच आिे. आया, पार्ां र्ाच्ां या
ियसभेला पासगां ाला परु े ल असे सभाभर्न िम्ु िी हनिााि करू िकिा का?”
िरुहषके ने ्पष्टपिे म्िटले.
“ आयेचे िब्द योवयच आिेि, िे राजा! म्ििनू च िी जरा ्पष्टच
बोलिे. आपि िनाि क्रोध धरू नये.” िधरु रिेनेिी हिच्या िब्दाांचे सिथान
करि म्िटले, “ िम्ु िी असा ििाल हनिााि करायला िायार्ी िक्ती कुठून
प्राप्त करिार आिाि? िो ििाल उभारण्याि धनकोष ररक्त झाला िर? आहि
त्या ििालािळ
ु े नगरीर्र- आपल्या सर्ांर्र सांकट कोसळलां िर?”
“ िसां कािीच िोिार नािी, िे िाझां र्चन आिे. हप्रयििे!” ियांकके िनु े
हिच्या िािार्र िाि ठे र्ला.
“हकांिु आया, िाझा िात् या आश्वासनार्र हर्श्वास नािी.” िरूहषके ने
म्िटले, “िला एखाद्या ििान ऋषीला भेटायला पाहिजे ििु च्या
सरु क्षेसाठी.”
“अगां, िसां कािी िोिार नािी.” असां ियक
ां के िु हिला सिजार्ि
असिानाच दासी अिां :परु ाि आली, “ ििाराज, राजगरू
ु ां नी िम्ु िाल
ां ा सभेि
ित्काळ बोलार्ले आिे!”
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“त्यानां ा म्ििार्े, त्याच्ां या आज्ञेचे पालन ित्काल िोईल.” ियक
ां के िनु े
म्िटले, “हनहश्चिच हदव्येंदनु े त्यानां ा सर्ा कािी साहां गिले असेल.”
“आिच्या ििे, राजगरुु नक्कीच िम्ु िाला त्या इच्छे पासनू परार्त्तृ
करिील.” िधरु रिेने म्िटले.
“िे काय म्िििाि, िे पािूया.” असां म्ििनू ियक
ां के िु आपल्या दोन्सिी
भायांसि राजसभेि प्रर्ेिला. राजसभेि फक्त राजगरुु च िोिे.
“िू आलास, राजन?् िी िल
ु ा कािीिरी िित्त्र्ाचे सागां िार आिे!”
राजगरुु ां नी म्िटले.
“प्रिाि, राजगरुु !” ियक
ां के िनु े आपल्या राण्यासां ि राजगरुु ां चे चरि
हिर्ले.
“आयष्ु यिान भर्! अखर्ां सौभावयर्िी भर्!” राजगरुु ां नी आहिर्ााद
हदला, “राजन,् िला फक्त िझ्ु यािीच बोलायचे आिे. िू िझ्ु या राण्यानां ा
अनज्ञु ा दे.”
िसा ियांकके िनु े आपल्या दोन्सिी हप्रयििाांकर्े पािि नेत्सांकेि के ला,
अिां :परु ाि प्र्थान करण्याचा.
“आज्ञा असार्ी.” असां म्ििनू त्या दोघीजिींनी अिां :परु ाि प्र्थान
के ले.
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त्या दोघींनी प्र्थान के लेले पािून ियक
ां के िनु े हर्चारले, “राजगरुु ,
आपिासां िाझी िित्र्ाकाक्ष
ां ा कळली का?”
“िोय, त्याकररिा एकच उपाय आिे, जो उपाय िल
ु ा धनाहर्ना,
पररश्रिाहर्ना र् कारागीराहां र्ना एक िायार्ी ििाल देईल.” राजगरुु ां चे िब्द
ऐकून िो प्रसन्सन झाला, “िो कोििा उपाय आिे?”
“िल
ु ा दरू र्रच्या ्र्राित्ां क नािक र्नाि जार्े लागेल. िेथे एक
िायाकार राििो. त्याला सर्ाजि ‘हनिाििी’ या नार्ाने जाििाि. कारि
त्याची अघोरी काये रात्ीच सरू
ु िोिाि. त्याची एकच इच्छा पिू ा के ली, िर
िो आपल्या सर्ा इच्छा पिू ा करिो. कधी- कधी त्याची इच्छा इिकी हर्हचत्
असिे,की कधी- कधी लोक त्याच्याकर्े जािदेखील नािीि.” राजगरुु ां नी
म्िटले, “जर त्याची इच्छा िझ्ु या प्रहिष्ठेला ठे च पोिोचिारी असेल, िर िी
दसु रा उपायिी सागां िो.”
राजगरुु पढु े कािी सागां िार, इिक्याि ियक
ां के िनु े म्िटले,” िाझ्याकर्े
कोित्यािी र््िचू ाच अभार् नािी. त्यािळ
ु े िी ‘हनिाििी’ ची कुठलीिी
इच्छा पिू ा करे न.”
असां म्ििनू राजगरुु ां िी 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 सागां ायचे िोिे.
आपि िसदी का घेिा?”
“नािी, िला एकट्यानेच जायचे आिे.” असां म्ििनू ियक
ां के िनु े
घोर््याला टाच िारली.
सारथी कािी प्रश् करिार हििक्याि, ियक
ां के िचु ा अश्व दौर्ि
हनघाला.
त्याचा िो अश्व िरुहषका र् िधरु रिेनेिी पाहिला. त्या दोघींच्यािी
िनाि एकच प्रश् आला, आयापत्ु अश्वार्र आरुढ िोऊन इिक्या
घाईघाईिच कुठे हनघनू गेले?
“िल
ु ा काय र्ाटिां,िधरु रिे? राजन् इिक्या घाईने कुठे हनघनू गेले
असिील?” िरुहषके ने हर्चारले.
“िीिी िोच हर्चार करि आिे,आये!” िधरु रिेचे उत्तर.
“आपि िे राजनच्या सारर्थयालाच हर्चारले पाहिजे.” िरुहषके ने
दासीला बोलार्ले, “राजनच्या सारर्थयाला बोलार्नू आि.”
…….. आहि कािी क्षिािां राजसारथी उपह्थि झाला !
“ििारािी, आज्ञा असार्ी!” त्याने म्िटले.
“ििाराज इिक्या घाईघाईि कुठे हनघनू गेलेि?” िरुहषके चा प्रश्!
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“अन् िू त्यानां ा जाऊच कसां हदलसां ?” िधरु रिेनिे ी कठोर ्र्राि
हर्चारले.
“देर्ी, क्षिा असार्ी. िी कािी हर्चारण्यापर्ू ीच राजन् हनघनू गेले.”
“जाण्यापर्ू ी त्याांनी िल
ु ा कािी साांहगिलां का?” िरुहषके ने म्िटले.
“ििारािी! त्यानां ी इिके च म्िटले, “िला एकट्यानेच जायचे आिे.”
सारर्थयाने म्िटले.
“ठीक आिे. िू आिा जाऊ िकिोस आहि जािा-ां जािाां सेनापिी
अररििां ाला पाठर्नू दे.” िरुहषका कािीिरी हर्चार करि िोिी.
“सेनापिींना? का?” िधरु रिेने हजज्ञासेपायी म्िटले.
“िे िल
ु ा कळे लच.” असां िरुहषका बोलिानाच सेनापिी अररििां
आला.
“ििारािी, आपि िाझे ्िरि का के लेि?”
“सेनापिी, आपि आपलां सैन्सय ििाराजाांच्या सरु क्षाथा पाठर्ा.
ििाराज आपल्या अश्वार्र आरुढ िोऊन कुठे जािाना हदसले िरी, त्याांचे
अनसु रि करण्याची र् त्याच
ां े रक्षि करण्याची आज्ञा सैन्सयाला द्या.”
िरुहषके ने म्िटले.
“जिी आज्ञा, देर्ी. अजनू कािी आदेि ?” अररििां िान लर्नू
म्ििाला.
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“ िी एका हर्हिष्ट क्षेत्ी जाि आिे. िम्ु िीिी िाझ्यासिर्ेि यार्े.” असां
म्ििनू िरुहषका िधरु रिेकर्े र्ळली, “िी त्या हर्हिष्ट ्थानी जाऊन
आपल्या राज्याि परिेपयंि सांपिू ा राज्यव्यर््थेिील िदार िझ्ु यार्र आिे,
िेच लक्षाि असू दे.”
िधरु रिेला अिी सचू ना देऊन िरुहषकािी राजाप्रिािेच कािीच न
सागां िा सेनापिीसोबि रथािनू हनघनू गेली. िे पािून िधरु रिा हचहां िि झाली.
“आयाािी राजनप्रिािेच कािीच न साांगिा अचानक कुठे हनघनु गेली
असार्ी? हिच्या अचानक हनघनू जाण्यािळ
ु े िाझी हचिां ा हद्वगहु िि झाली
आिे. इथे राजनचा पत्ता नािी आिे अन् िी आयाािी कुठल्या अज्ञाि ्थानी
गेली, िे देर्ासच ठाऊक! गेली िर गेली, िाझ्यार्र राज्यव्यर््थेची
जबाबदारी टाकून गेली. त्यािळ
ु े िी हिच्या िोधाथा हिच्यािागे जाऊिी
िकि नािी.’
असा हर्चार करिाां- करिाां सध्ां याकाळ झाली. िरीिी िरुहषका परिली
नव्ििी. त्यािळ
ु े िधरु रिा हचहां िि झाली.
कािी र्ेळाने िरुहषका परिली. िी ििालाि येिाच िधरु रिेने हिच्यार्र
प्रश्ाांची सरबत्तीच सरू
ु के ली, “आये! िू इिका र्ेळ कुठे गेली िोिीस? िू
राजनच्या िागे गेली िोिीस का?िू कािीच का साहां गिले नािीस? कुठल्या
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अज्ञाि ्थळी िू गेली िोिीस, िर िला हचिां ा र्ाटली िोिी; िी हकिी
ििार्ग्र्ि िोिे!”
“अगां, थाबां .” िरुहषके ने दिश्वास घेिला. “िी हदर्सभराि कािीच
खाल्लां-प्यालां नािी. आधी िला श्वास घेऊ दे र् भोजनिी.”
“ िीदेखील भोजन के ले नािी. चल, आपि दोघीजिी एकत्च
सिभोजन करु.” िधरु रिेने दासीला भोजनाची पात्े आिण्याचा आदेि
हदला.
“बरां आये! िू कुठे गेली िोिीस?” िधरु रिेने भोजन ग्रिि करिा करिा
हर्चारले.
“िी राजषी इद्रां नील याांच्या आश्रिाि गेले िोिे. त्याांच्या
आश्रिापयंिच पोिोचायलाच िला दपु ार लागली. िी त्याांची पाद्यपजू ा
करून त्यानां ा हर्चारले, “ ऋहषर्र, िाझ्यार्र कृपा करार्ी. िाझा पिी- राजा
ियांकके िु कुठे आहि किासाठी गेला आिे, िे साांगण्याची आपि कृपा
कराल?”
त्याांनी म्िटले, “अर्श्य”.त्याांनी आपले र्ोळे हिटले.
कािी क्षिानां ी राजहषानी र्ोळे उघर्ले, “िझु ा पिी दरू र्रच्या ्र्राित्ां क
नािक र्नाकर्े अग्रसर आिे. िात् या अपररहचि र्नाकर्े जािाना त्याचे
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िन हर्चहलि नािी. त्याच्या हृदयाि िित्त्र्ाकाक्ष
ां ा पिू ा िोण्याची आिा
व्यापलेली आिे.”
“त्या र्नाहर्षयी आपि कािी सागां ू िकाल?”
“फारच िायार्ी र्न आिे. कुण्या एका िायाकाराने आपल्या िब्दाांनी
फांु कलेले, सिां ोहिि के लेले आिे िे.” असां म्ििनू राजहषानी िला सहू चि
के ले, “िल
ु ा ्र्िःच्या पिीचे रक्षि करार्ेसे र्ाटले, िरी िू िेथे जाऊ
नकोस. कारि हिथल्या िायेि िचू भ्रहिि िोईल. म्ििनू िू आपल्या
पिीकररिा हर्हिष्ट व्रि कर. िझ्ु यासि राजाची दसु री पत्नी असायला िर्ी,
िे व्रि करिाना. ह्या व्रिाच्या प्रभार्ाने िझ्ु या पिीर्र िायेचा पररिाि िोिार
नािी.” असे म्ििनू िरुहषके ने सर्ा कािी साांहगिलां.
“िे व्रि उद्याच ब्राह्मििु ूिााला आपि प्रारांभ करूया.” िरुहषका
म्ििाली.
ठरर्ल्याप्रिािे दसु ऱ्या हदर्िीच्या ब्राम्िििु ूिााला त्या दोघीजिी ्नान
करून एकर्स्त्रा अर््थेि अहन्सर्िा नदीच्या िीरी आल्या. त्याांच्यासिर्ेि
त्याच्ां या दासी र् अगां रक्षकािी िोत्या.
िरुहषका र् िधरु रिेने नदीिध्ये आचिन करुन व्रिास आरांभ के ला.
जलाि उभे रािून हर्हिष्ट ित्ां ाचा उच्चार करून त्या दोघीजिी फुलाच
ां ी
आिुिी देि िोत्या, िेिी जलािच.
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आहि कािी र्ेळाने त्या दोघीजिींनी एक श्रीफळ कांु कूर्ाने िहां त्ि
करून िे एका गर्द जाभां ळट र्स्त्राि बाधां नू नदीच्या िीरार्रील िािी उकरुन
त्याि ठे र्नू हदले अन् त्यार्र रांगीि दगर् ठे र्ला.
“िा दगर् किासाठी ठे र्यचा, आये?” िधरु रिेचा प्रश्.
“िधरु रिे! िे श्रीफळ चार हदर्सानां िां र व्रिाच्या उद्यापनार्ेळी नदीि
सोर्ून द्यायचे असिे. त्यािळ
ु े च िी िे श्रीफळ नदीच्या िीरी ठे र्ले आिे.”
“आये, िा दगर् कोिी उचलला िर?”
“अगां, म्ििनू च िर िो दगर् राजहषंनी अहभिांहत्ि करुन ठे र्ायला
साहां गिला िोिा ना!” िरुहषके ने म्िटले, “चल, आपि व्रिानसु ार फलािार
करुया हन रात्ी पक्र्ान्सने ग्रिि करुया.”
अिा रीिीने त्या दोघी राण्याच
ां ी आपल्या पिीचे रक्षि करण्याची
धर्पर् चालचू िोिी. िात् त्या दोघी राजहस्त्रयाांना याची कल्पना नव्ििी
की, त्याांचा पिी नेिकां काय करि आिे.
अिाच व्रिसाधनेिध्ये िीन हदर्स उलटले. राज्यार्र हचिां ेचां सार्ट
िोि.ां कारि राज्याचा नरे ि अजनू िी परिला नव्ििा.
िरुहषका अन् िधरु रिा- ियांकके िच्ु या दोन्सिी राण्या हचिां ेि िोत्या. त्या
दोघींच्या येरझाऱ्या सरू
ु िोत्या, सौंधािच. हकिान दिा र्ेळा िरी त्याांनी
र्ाकून र्ाकून पाहिलां असेल.
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सैन्सय िर नगराि कधीच प्रर्ेिले िोिे. परांिु राजाचा कािी ठार्हठकािा
नव्ििा. राजा कधी परिेल ह्याचीच हचिां ा लागनू राहिली िोिी, राण्यानां ा.
…….. आहि दःु खाच्या याच घर्ीला र्ाद्याच
ां ा घोष त्या राण्याच्ां या
र् नगरजनाच्ां या कानार्ां र पर्ला. याचाच अथा, ियरू हिखा नगरीचा राजा
ियांकके िु नगरीि परिला िोिा.
ियक
ां के िु जसा नगराि प्रर्ेिला, ििा त्याच्या दोन्सिी भायाा त्याच्या
्र्ागिाथा धार्ि आल्या.
िेव्िा त्याने पाहिले, त्याच्या राण्या खगां लेल्या हदसि िोत्या.
“आपल्या पिीहिर्ाय िाझ्या राण्यानां ा अन्सनपािी जाि नव्ििां का?”
त्याने लाहर्क ्र्राि हर्चारले.
“िसां नािी. आम्िी ििु च्या सरु क्षेकररिा व्रि करि आिोि.” िरुहषके ने
म्िटले.
“काय?” ियक
ां के िु चिकलाच. त्याला िक
ां ा आली, या दोघींना
राजगरू
ु ां नी िर सर्ा कािी साांहगिले नसेल ना!
“काय झाल?ां िम्ु िी चिकलाि का?” िधरु रिेने म्िटले.
“म्ििजे इिकां सर्ा करण्याची काय आर्श्यकिा िोिी? उगीच
्र्िःच्या देिानां ा कष्टर्ण्याची काय गरज िोिी?” ियक
ां के िनु े ्र्िःला
सार्रि म्िटले.
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“चला,आपि सर्ाप्रथि हर्श्रािां ी घ्यार्ी.” िरुहषके ने र्ेळेचे भान ठे र्ि
म्िटले, “चल, िधरु रिे! आपि आयापत्ु ाांची ियनाची व्यर््था करूया.”
“अर्श्य, आयापत्ु ! आपि सर्ाप्रथि ्नान करार्े, भोजन करार्े,
त्यानिां र ियन.” असां म्ििनू िधरु रिेने दा्यानां ा उष्ि ्नानकांु र्ाची व्यर््था
करण्याची आज्ञा के ली.
िसे ियांकके िनु े िहु चभािू िोऊन भोजन ग्रिि के ले आहि िो िोंर्ाि
पानहर्र्ा चघळि िांचकार्र पिुर्ला.
त्याक्षिी िधरु रिा त्याला र्ारा घालू लागली. त्यािळ
ु े त्याची िद्रां ी
भांगली. त्याने हिला ििालािनू जाण्याचा सांकेि के ला. ििी िधरु रिा
ििालािनू हनघनू गेली.
िी हनघनू गेलेली पािून ियांकेिु पन्सु िा आपल्याच हर्चाराांि गढला.
त्याला त्या हदर्िीचा सपां िू ा प्रसगां आठर्ला, जेव्िा िो ‘हनिाििीला'
भेटायला गेला िोिा.
ज्याक्षिी िो ्र्राित्ां क नािक र्नािध्ये प्रर्ेिला िोिा, त्याक्षिी
त्याला घबु र्ाांचे घत्ू कार, िसेच र्ेगर्ेगळ्या प्राण्याांचे हचत्कार ऐकू आले
िोिे.
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िरीिी ियक
ां के िु धैया बाधां ि त्या पिाकुटीकर्े चालि जाि िोिा. िेव्िा
त्याच्या कानाजर्ळ फर्फर् जािर्ली. त्याने पाहिले, र्टर्ाघळे उर्ून
गेली िोिी इिक्या दपु ारी र्टर्ाघळे ?
हििक्याि त्याला हदसले, नेििीप्रिािे एखाद्या बालकाप्रिािे रर्िारे
धनष्ु यपक्षी इथे िसि- खेळि गीि गाि िोिे.
त्याला कािीच कळे ना, त्याने त्या झोपर्ीचे दार खटखटर्ले, िेव्िा
त्याला कळले की त्याचा िाि त्या दाराि रुिला आिे.
िसा िो ्र्िःिी त्या दारािनू आरपार गेला. िेथे त्याने पाहिले, हिथे
एक व्यक्ती आपल्या िायार्ी िक्तीने पाण्याचे थेंब िर्ेि हफरर्ि िोिा.
िो हनहश्चिच हनिाििी असेल, असा ियांकके िनु े हर्चार के ला.
“हनिाििीच ना?”
“ िू ियरु ीहिखा नगरीचा राजा ियांकके िचु ना?” हनिाििीने
हर्चारले.
“िल
ु ा कसां कळलां, हनिाििी?”
“ज्याक्षिी िू िाझ्या र्नाि प्रर्ेि के ला, त्याक्षिीच िू कोि आिेस,
िझु ा िेिू काय आिे, िझु ी इच्छा काय आिे, िू कुठले हर्चार करि िोिास,
िे सर्ा िी जािनू घेिले िोिे, आपल्या िायेच्या सिाय्याने.”
“िर साांग, हनिाििी! िी िल
ु ा कुठले काया सोपर्िार आिे?”
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“िे राजा! िल
ु ा पार्ां र्ाप्रां िािेच िायार्ी सभाभर्न हनिााि करण्याची
िित्र्काक्ष
ां ा आिे. िी िित्र्काि
ां ा िी पिू ा करे न. ियसभेप्रिािे नव्िे,परांिु
िी िायार्ी ििाल हनिााि करे ल परांिु त्यासाठी…..”
“ त्यासाठी िला िझु ी एक इच्छा पिू ा करायची आिे ना? बोल ना.”
राजाचे िब्द ऐकून हनिाििीने र्ोळे हिटले. पनु ः र्ोळे उघर्ि िो
म्ििाला, “िझ्ु या दोन्सिी पत्नींपैकी एक पत्नी. िला िू िी पत्नी ििालाचां
काया पिू ा िोईपयंि द्यार्ीस.”
ियक
ां के िु हर्चार करि िोिा, त्याला िर िसा िायार्ी ििाल
बाांधण्याची िित्र्काांक्षा िोिी र् िी आकाांक्षा पिू ा करायचीच िोिी!
परांिु कुठल्या पत्नीला ठे र् म्ििनू द्यार्ां? कारि आपल्या दोन्सिीिी
राण्या आपल्याला हप्रय आिेि. त्या दोघींर्रिी आपले प्रेि आिे. त्या
दोघीजिींनी आपल्या सरु क्षेकररिा व्रििी के ले िोिे.
जेव्िा- जेव्िा ियांकके िु त्याच बाबीचा हर्चार करि िोिा, िेव्िा- िेव्िा
त्याच्या िनाि िरुहषके चेच नार् उिटि िोिे. कारि िधरु रिेच्या िधरु
्र्भार्पढु े िरुहषके चा अनि
ु ासनहप्रय ्र्भार् त्याला कर्ूच र्ाटायचा.
परांिु िे सर्ा िरुहषके ला कसां सागां ार्?ां िी हनहश्चिच क्रुद्ध िोईल आहि
िधरु रिेच्या िनािनू िी आपि उिरून जाऊ.
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म्ििनू र्नहर्िाराच्या हकांर्ा िगृ येच्या हनहित्ताने िरुहषके ला
िायाकाराकर्े पाठर्नू देऊया.
परांिु हनिाििीने आपल्याकर्े आपल्या एकाच पत्नीची का िागिी
के ली? त्याला िाझ्या पत्नीच्या सौंदयााची लालसा आिे की त्याच्या
िागिीिागे अन्सय कुठलेिी कारि आिे?
ियक
ां के िनु े िोंर्ािील पान काढून टाकले आहि दासीकरर्े िरुहषके ला
बोलार्िे धार्ले.
हिला बोलार्िे धार्ल्यानिां र त्याला िक
ां ा आली, आपल्या
र्नहर्िाराचा प्र्िार् िान्सय असेल ना िरुहषके ला?
हििक्याि िरुहषका आली, “आयापत्ु ! आपि ठीक िर आिाि ना?
आपि िला किाला बोलार्लेि?”
ियांकके िनु े एका िािाने दार लोटि र् दसु ऱ्या िािाने त्याने हिला
जर्ळ घेि कुजबजु ि म्िटले, “िी िल
ु ा एक आनांददायक बाििी देिार
आिे.”
“थाांबा, िी िधरु रिेलािी बोलार्िे.” िरुहषका म्ििाली.
“नािी, िू िधरु रिेला बोलार्ू नकोस. कारि िाझ्या सरु हक्षिपिे
परिण्याचे श्रेय फक्त िल
ु ाच आिे, िरुहषके !”
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“आयापत्ु ! िे काय? आपि िधरु रिेला या श्रेयािनू का र्गळिािाि?
हिला व्रिाची सर्य नव्ििी, िरीिी हिने िाझ्या म्ििण्यानसु ार िे ििाकठीि
व्रि के ले आिे म्ििजे करि आिे.”
“परांिु या व्रिाचे श्रेय िल
ु ाच जािे. कारि िू िाझी ज्येष्ठ पत्नी आिेस.
याहिर्ाय या व्रिाची प्रेरिािी.” ियांकके िनु े कधी नव्िे, िर आज
िरुहषके ची र्ारे िाप ्ििु ी के ली िोिी.
“िरीिी िधरु रिेने या व्रिास नकार हदला नािी, हिनेिी ििु च्या
हचिां ेखािर िे व्रि के ले आिे.” िरुहषका त्याचा िका र्ारांर्ार खोर्ि िोिी,
िे पािून ियांकेिल
ु ा क्रोध आला, “म्ििजे िल
ु ा आपल्या पिीचे म्िििे
चक
ु ीचेच र्ाटिे राििे िर ! याला काय अथा आिे? िी िझु ी प्रिांसा करिोय,
अन् ि?ू ”
“आया, क्षिा असार्ी. आपि बोलार्े.” िरुहषके ने ्र्िःची पर्िी
बाजू सार्रि म्ििाली.
“िू िाझ्यासाठी इिके के लेस, म्ििनू िी िल
ु ा एक उपिार देिार आिे.
फक्त िल
ु ाच. कारि िी िधरु रिेला र्ारांर्ार उपिार हदलेले आिेि.”
“उपिार? पि फक्त िलाच का?”
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“कारि िू व्रिािळ
ु े अत्यिां खगां लेली आिेस.िल
ु ा प्रसन्सन- प्रफुहल्लि
करण्यासाठी िल
ु ा र्नहर्िारासाठी नेण्याचा िाझा िानस आिे.”
ियांकके िनु े म्िटले.
“फक्त िलाच? िधरु रिेलािी आपि सोबि नेऊया.” िरुहषके चे पन्सु िा
िेच पालपु द ऐकून ियांकके िनु े िाांिपिे म्िटले, “िी हद्विीय हर्र्ािानिां र
कधीिरी िल
ु ाच िा उत्ति उपिार हदला आिे,िरी िो उपिार िल
ु ा ्र्ीकारािा
र्ाटि नािी?”
िे ऐकून िरुहषका हर्चारािां पर्ली. हिने अहनहश्चििेने िान िलर्ली र्
िी हनघनू गेली. हिचे िान िलर्िे ियांकके िल
ु ा िोकाराथी र्ाटले हकांबिुना,
त्याने िसेच गहृ िि धरले.
िात् िरुहषका गेली िोिी, थेट िधरु रिेकर्ेच! िेव्िा िधरु रिा
व्रिाकररिा पजू ेची थाळी ियार करि िोिी.
“आये, िू अक्िाि? काय झालां, फलािार करायचा नािी का?”
“िला एका प्रश्ाचे उत्तर दे.” िरुहषके ने दसु ऱ्या थाळीिली फळे घेि
म्िटले, “िू िझ्ु या हर्र्ािाच्या उपराांि या दोन र्षांिील असा कुठलािी
िास सागां , ज्या िहिन्सयािील पहिल्या पाच हदर्सािां र् िेर्टच्या पाच
हदर्सािां राजनने िल
ु ा उपिार हदला नािी?”
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“िी िे सागां ू िकि नािी. कारि या उपिारािळ
ु े च िाझ्याकर्ील चारपाच िोठ्या पेट्या भरून गेल्या आिेि.” िधरु रिेने प्रश् के ला, “िात् असां
का हर्चारिेस?”
“आयापत्ु ानां ी िला एक उपिार हदला आिे. िात् िल
ु ा र्गळले गेले
आिे, िधरु रिे!”
“काय? पि असा कोििा उपिार हदला आिे आयापत्ु ानां ी? ”
“र्नहर्िाराकररिा आयापत्ु िलाच नेिार आिेि. िल
ु ा नािी.”
िरुहषके चे िब्द ऐकून िधरु रिा हचहां िि झाली, “िाझ्यार्र रुष्ट झाले आिेि
का िे?”
“काय िािीि, परांिु या व्रिाचे श्रेय राजन िलाच देिािेि. पि त्याांनी
िल
ु ा का र्गळलां? ” िरुहषका म्ििाली.
“का? असां का के लां आयापत्ु ाांनी? िम्ु िी दोघे र्नहर्िाराला जािार अन्
िी व्रि्थ रािून या राजििालाि आपला देि िीिर्िार! िे हकिपि योवय
के लां आयापत्ु ानां ी?” िधरु रिा दःु खी झाली.
“िू दःु खी िोऊ नकोस. िी आयापत्ु ाांना हर्चारून बघिे. जर त्याांनी
सिां िी हदली नािी िरी, िी िल
ु ा िाझ्यासिर्ेि नेईन.” िरुहषके ने िधरु रिेला
धीर हदला.

100

“पि त्यानां ी िल
ु ाच नेण्याचा हनिाय का घेिला? याि नक्कीच पािी
िरु ियां .” िधरु रिेने म्िटले.
“िलािी याि सि
ां या्पद र्ाटियां .” िरुहषके ने हिला दजु ोरा हदला.
“आये! आपि पनु ः राजहषा इद्रां नीलाांकर्े जायचां का?”
“नािी. आयापत्ु आपल्याला जाऊ देिार नािीि. कारि उद्याच
र्नहर्िाराला जायचां आिे, असा आयापत्ु ाांचा आग्रि आिे.” िरुहषका
हर्र्चां नेि पर्ली.
“उद्या आपल्या व्रिाची साांगिा आिे ना! िर?” िधरु रिेने हचिां ेने
म्िटले.
“उद्या आपि पािू, व्रिाच्या साांगिेचां काय करिा येिां का िे.” िरुहषका
असे म्ििाली खरी, िात् दसु ऱ्या हदर्िीच कािीच हनहश्चि नव्ििां.
दसु ऱ्या हदर्िी राजषी इद्रां नीलाांनी साांहगिल्याप्रिािे त्या दोघीजिी
्नानानिां र दपु ारी अहन्सर्िा नदीच्या िीरार्र गेल्या. िरुहषके ने नदीच्या
िीरार्रची िािी उकरून त्यािील श्रीफळ बािेर काढले. िी श्रीफळ पाण्याि
सोर्िार, इिक्याि हिच्या पिीचा ्र्र हिच्या कानी पर्ला.
“चल, र्नहर्िाराकररिा रथ सज्ज आिेि. िू हर्धी पिू ा करून ये.”
“थाबां ा, िी आलेच. िला अजनू एक रथ सज्ज करायचा आिे.” असे
म्ििनू िरुहषके ने आपल्या िािािील श्रीफळ िधरु रिेच्या िािाि हदले.
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“िे श्रीफळ िी अपाि करू? आये?”
“िो, कािीच िरकि नािी. िी िझ्ु याकररिा रथ सज्ज करून आलेच.”
असां म्ििनू िरुहषका रथागाराि हनघनू गेली.
िेव्िा िधरु रिेने श्रीफळाची पजू ा के ली र् श्रीफळ नदीि सोर्ण्यासाठी
नर्े र्स्त्र घेिले.
इिक्याि िर्ेचा िोठा झोका आला. िो झोका नव्ििा, िात् एखादी
र्ार्टळ म्िटल्यास र्ार्गे ठरिार नािी, अिी जोरदार िर्ा िोिी िी. िी
िर्ा िधरु रिेभोर्िी हफरली अन् िधरु रिेचे िाि-पाय अदृश्य िक्तीने बाधां ले
गेल.े
……. आहि त्या िर्ेने हिला खेचनू अन्सयत् कुठे िरी न्सयायला सरू
ु र्ाि
के ली.
कािी र्ेळाने िरुहषका आली. िरुहषके ने पाहिले, िधरु रिा अहन्सर्िा
नदीच्या िीरार्र नव्ििीच, त्यािळ
ु े िरुहषके ला धक्काच बसला.
“िधरु रिा कुठे आिे? दासींनो र् अगां रहक्षकाांिो!”हिने हर्चारले. दासीने
हिला सर्ा कािी साांहगिले.
िे ऐकून िरुहषका भयभीि झाली. िात् हिने र्ेळेचे भान राखि
सर्ाप्रथि िो हर्धी पिू ा के ला.
102

अचानक हिला सिोरच्या झार्ीिध्ये कािीिरी पर्ल्याचा आर्ाज
आला.
“सिोर काय पर्लयां ?” िरुहषका म्ििाली.
“िी पािून येिे, ििारािी.” दासी अगां रहक्षके सोबि सिोरच्या झार्ीि
गेली.
…….. आहि कािी क्षिाांि दासी र् अगां रहक्षके ने एका व्यक्तीला
उचलनू आिल.ां
“िे काय आिे? िाझी िधरु रिा?” जखिी र् अचेिन िधरु रिेला पािून
िरुहषका िादरली र् ्र्िःिी अचेिन झाली.
त्या दोन्सिी अचेिन राण्याांना पािून दा्याांनी ियांकके िल
ु ा राण्याांहर्षयी
साहां गिले. त्याला र्नहर्िार करण्याचा बेि हनर्ि करण्यासाठी करण्याची
हर्नांिी के ली.
“नािी.” ियक
ां के िु पटु पटु ला, “िीच र्ेळ आिे, िरुहषके ला
िायाकाराकर्े नेण्याची!”
“िम्ु िी सर्ा िधरु रिेला घेऊन र्ैद्याकर्े न्सया. िीिी िरुहषके ला घेऊन
येिो.” त्याने दासींना आज्ञा हदली.
दा्या िधरु रिेला नेिाना पािून ियक
ां के िनु े िरुहषके ला उचलनू
अश्वार्र आरुढ िोऊन गप्तु िागााने ्र्रािांत्क र्नाकर्े दौर् िारली.
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कािी र्ेळाने र्न आलेलां पािून ियक
ां के िु िरुहषके ला घेऊन
अश्वार्रून उिरला अन् त्या र्नाि प्रर्ेिला. त्याने पाहिले, िरुहषके ची िद्ध
ु
अजनू िी िरपलेलीच िोिी. घोर्दौर्ीच्या प्रर्ासािळ
ु े िी हिला जाग आली
नव्ििी.
त्याने िनोिन दैर्ाचे आभार िानले. त्याने र्नाि प्रर्ेि के ला. आश्चया
म्ििजे ्र्रित्ां कािनू प्रकािाचे कर्र्से येि िोिे. दपु ारी हभरहभरिारी
र्टर्ाघळे िी र्क्ष
ृ ाांना लटकून हनद्रा घेि िोिी. त्याहदर्िी आनांदाने गीि
गािारे धनष्ु यपक्षीिी बालकाप्रिािे पन्सु िा रर्ू लागले िोिे,आपल्या
सिगािीच्या हर्रिाि.
िे सर्ा पािून ियांकके िु चहकि झाला िे खरां, परांिु त्याहर्षयी हर्चार
करायला त्याच्याकर्े र्ेळ नव्ििा. िरुहषका जागी िोण्याच्या आिच
ियांकके िु हिला घेऊन त्या िायाकाराच्या पिाकुटीजर्ळ गेला. त्याने त्या
पिाकुटीचे दार खटखटर्ले,िात् त्याचा िाि त्या दाराि रुिला नािी.
त्याने असिांजसपिे दार पन्सु िा खटखटर्ले आहि हनिाििीने दार
उघर्ले.
“राजन, ि?ू ” त्याचा क्षीि ्र्र.
“हनिाििी, िल
ु ा काय झालयां ? िू असा काय बोलिोस?”
“्र्िः करूनसर्रून िलाच र्ेठीस धरिोस, राजा?”
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“म्ििजे? िी सिजलो नािी.”
“िझ्ु या दोन्सिी राण्याांनी जे व्रि के ले आिे िे व्रि िझ्ु या सरु क्षेकररिाच
नव्िे, िर िाझ्या िायार्ी िक्िींना नष्ट करण्यासाठीिी िोिे. त्यािळ
ु े च िी
िझ्ु याकर्े िझु ी एक पत्नी िाहगिली.”
“काय? ियक
ां के िु चहकि झाला.
“िोय! म्ििनू पिू ाािुिी देऊ पाििाऱ्या िधरु रिेचे अपिरि िीच करू
पािि िोिो. िात् त्याजागी िरुहषके ने श्रीफळ अपाि के ले. त्याकारिे…….
“काय झालां, त्यािळ
ु े ?” ियांकके िचु ा प्रश्.
“त्यािळ
ु े च िाझ्या िायेचा प्रभार् नष्ट झाला.” हनिाििीने दःु खाने
म्िटले.
“आहि िायार्ी ििालाचां काय?” ियक
ां के िनु े अधीरिेने हर्चारले.
“क्षिा कर राजा! जर िायार्ी िक्ती नसेल, िर िायार्ी ििाल कसा
हनिााि करिा येईल?” हनिाििीने म्िटले, “आिा िु जाऊ िकिोस.”
असां म्ििनू त्याने आपले दार बांद के ले.
आिा ियांकके िल
ु ा पश्चािाप र्ाटि िोिा, की त्याने राजगरू
ु ां चा दसु रा
उपाय ऐकायला िर्ा िोिा, नािीिर अिी र्ेळच आली नसिी. या हर्चाराने
ियक
ां के िु हर्षन्सन झाला.
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आपल्या ्र्ाथााकररिा, िित्र्ाकाक्ष
ां ेकररिा आपल्या पत्नीचा,
नगरीचा िसेच लोक धनाचा बळी देऊ पाििाऱ्या त्या राजाचे ्र्प्न अपरु े
राििार िोिे,
कदाहचि……!
🏯🏯🏯
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⚜️⚜️ पररदशष्ट 🌀🌀
1. दर्ि :- सगु हां धि फुलाच्ां या र्ेलीची एक प्रजाि, जी उांच हठकािी र्ाढिे.
2. रात्पक्षी :- रात्ीच आपल्या घरट्याबािेर पर्िारा पक्षी.
3. रािी पाकोळी :- नीलर्ांिी प्रजािीचे फुलपाखरू.
4. अचेिन :- िद्ध
ु िरपलेला हकांर्ा बेिद्ध
ु .
5. श्वेिपांखी रुपस पक्षी :- फुलपाखरे र् पाकोळ्या खािारा पोटू पक्षी.
6. पाकोळी :- फुलपाखराप्रिािे पांख असिाऱ्या, िात् भरु े पांख असिाऱ्या
प्रकािजीर्ी कीटकाांची प्रजाि.
7. पर्ू ा्ििृ ी :- पर्ू ीच्या ्ििृ ी.
8. ्र्गासांदु री :- ्र्गाािील अप्सरा.
9. नखाग्र :- नखार्रील पाांढरा भाग.
10. हनरुपाय :- नाईलाज.
11. पारध (पक्ष्याचे) :- पक्ष्याला फासाि (सापळ्याि) हकांर्ा जाळ्याि
पकर्िे.
12. पष्ु पर्ाहटका :- फुलझार्ाांचे उद्यान.
13. िांगलर्स्त्रे :- हर्र्ाि, यज्ञ, उपनयन अिा िभु कायााच्या र्ेळी पररधान
करार्याची र्स्त्रे.
14. हझरहझरीि :- पारदिाक.
15. हदर्ा्र्प्न :- काल्पहनक िद्रां ी.
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16. टाक :- लोिाची लेखिी.
17. भजू ापत् :- भजू ार्क्ष
ृ ाच्या सालीपासनू हनिााि के लेले पान.
18. सािांि :- सभु ेदार.
19. र्ल्गना ;- बढाई.
20. िात्काहलक :- झटकन.
21. िार्दान :- हखर्की.
22. रथ्िांभ :- रथाला असलेले चार ्िांभ, ज्याच्या सािाय्याने योध्दा
ित्च्ू या बािाांपासनू ्र्िःचे रक्षि करु िकिो.
23. नीलघांटी :- घांटेप्रिािे आकार असिाऱ्या हनळ्या फुलाांची प्रजाि.
24. ्कांध :- खाांदा.
25. चाांदर्ा :-चाांदण्याची नक्षी असिारे रांगिांर्ल.
26. दिग्रांथी ब्राह्मि :- दिा प्रकारचे िास्त्राांचे ज्ञान अहजाि के लेले ब्राह्मि.
27. िेिा :- िीन- चार व्यक्ती बसू िकिील, इिकी िोठी पालखी.
28. हर्िगां :- (राजकुिाराच्या नार्ाचा अथा) पक्षी.
29. अिकुचीदार :- टोकदार र् धारदार.
30. पारा :- एक असा धाि,ु पाढां रा असनू चकाकिो.
31. ित््यागनां ा, ित््यनारी, जलकन्सया:- जलपरी.
32. खर्ले :- िािाचे पढु ील पर, ज्याच्ां या सािाय्याने िासा श्वास घेिो.
33. प्रिर :- यािाचे यवु ि (जोर्ी).
34. र्ोलकाठी :- नार्ेच्या हिर्ाला असलेली काठी.
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35.
हजर्िी :- ओठ.
36. ओलेिे :- ओली र्स्त्रे.
37. जलिानर् :- असा जलचर जीर्, ज्याचे धर् िनष्ु याप्रिािे असिे
आहि किरे खालील भाग िािाप्रिािे असिो.
38. कांकिबांधन :- हर्र्ािािील असा हर्धी, ज्या हर्धीिध्ये पिी पत्नीला
िळकांु र् बाांधलेले र् दधु ाि बर्ु र्लेलां रक्षासत्ू बाांधिो. कािी कािी परांपराांि छोट्या
छोट्या िांखाांचे सत्ू हकांर्ा रुद्राक्षाचे सत्ू बाांधले जािे.
39. सारांगी र्ाद्य :- सिारप्रिािे असलेले एक िांिर्ु ाद्य.
40.
आिि :- जखिी.
41. आपत्ती :- (येथे अथा) िरकि.
42. दष्ु कर :- कठीि.
43. आभासी जलकांु र् :- ियसभेिील िायार्ी जलकांु र्, ज्यािील पािी
जहिनीप्रिािे भासिे.
44. अहभिप्त :- िाहपि.
45. सप्रां ेहषि :- प्रसिृ .
46. राजभोग :- दधु ापासनू ियार के लेला एक के िरयक्त
ु राजसी पदाथा.
47. प्रजार्िी :- र्हिनी.
48. धिाकापाण्य :- धिााहर्षयीची सक
ां ु हचि हर्चारधारा.
49. आयाा :- ज्येष्ठ सर्िीला उद्देिनू र्ापरला जािारा िब्द.
50. सहां चि :- हचहां िि.
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51. अिां :परु :- रािीर्िा.
52. पष्ु पपात् :- फुलदािी.
53. अनज्ञु ा:- आज्ञा.
54. िायाकार :- िायार्ी िक्तींचे ज्ञान असिारा.
55. र्ेग :- दोर.
56. ब्राम्िििु ूिा :- देर्काया आहि व्रिाांकररिा िभु असलेला ििु ूिा.
57. राजषी :- क्षहत्यर्िी ऋषी.
58. एकर्स्त्रा :- ्नानानांिर पररधान के ले जािारे र्स्त्र.
59. सौंध :- गच्ची.
60. धनष्ु यपक्षी :- ज्याचे पच्ु छ धनष्ु याकृिी असिे र् जो आपल्या
जोर्ीदाराच्या हर्रिािध्ये रर्िो, अिा सारांग पक्ष्याांची प्रजाि.
61.
प्रफुहल्लि :- प्रसन्सन.
62. पालपु द :- र्ारांर्ार िेच बोलिां.
63. र्ार्टळ :- र्ादळाचां लिान ्र्रुप.
64. सिगािी :- साथीदार हकांर्ा जोर्ीदार
65. र्ेठीस धरिे :- गहृ िि धरिे हकांर्ा आरोप करिे.
66. पिू ााििु ी :- व्रिािील हकांर्ा यज्ञािील अहां िि आिुिी.
67. लोकधन :- सार्ाजहनक धनभार्ां ार.
68. धनकोि :- खहजना.
🍁🦋🍁⚜️⛲⛲
110

माझ्या या कथा वाचून कशा वाटल्या,
यादवषयी प्रदतदिया िेण्यासाठी मला

shaktileelanikita@gmail.com
या इमेल आयडीवर ररप्लाय द्या.
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निनिता पाटील याांची ई सानित्यवर प्रिानित पुस्तिे

पस्ु तक वाचण्यासाठी
कव्हरवर लक्िक करा
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ई सानित्य प्रनतष्ठािचे िे चौदावे वर्षं.
निनिता पाटील याांचां ई सानित्यवरचां िे सातवां पुस्ति.
लनलकता राजेश पाटीि ही मळ
ू ची िोंलबविीची असनू सद्यकािात लतचे वास्तव्य काही
वर्ाांपासनू वाांगणीत आहे. कुटुांबाि लेखनाचा र्ा साहित्याचा र्ारसा असा नािी. पि अगदी
िालेय र्यािच हिला लेखनाची ऊिी िािां बसू देईना. र्याच्या िेराव्या र्षाापयंि हिने पिू ा प्ु िक
िोईल इिके हलहिले. नांिर िराठी साहित्याचा ररिसर अभ्यास करून आिा िी साहित्याच्या
र्ेगर्ेगळ्या रसाच्ां या हनहिािीचा अनभु र् घेि आिे. लतने लिलहिेल्या यापवु ीच्या पस्ु तकाांचे
कौतक
ु जाणकार वाचकाांनी के िे आहे.
अनेक िरूि लेखक खपू छान हलिीि आिेि. पि त्याांची प्ु िकां प्रकाहिि करायला
प्रकािक धजार्ि नािीि. कारि त्याांचे नार् प्रहसद्ध नसल्यािळ
ु े त्याांच्या प्ु िकहर्क्रीबद्दल
प्रकािक सािक
ां असिाि. जर या लेखकाच
ां ी प्ु िके र्ाचकासां िोर आली नािी िर त्याच
ां े नार्ां
प्रलसद्ध होिार कसे? या दष्टु चक्राि सापर्ून अनेक िरूि लेखकाांच्या हपढ्या बरबाद झाल्या. पि
आिा इटां रनेटवर नवलेखकाांना र्ाचकापां यंि नेण्याचे काि अनेक स्ां था करि आिेि.
ई साहित्य प्रहिष्ठान त्यािील एक. ६ िाख र्ाचकाांपयंि या नर्ीन लेखकाांना नेण्याचे काि
िी स्ां था करिे. पिू ा हर्नािल्ू य. लेखकाांनािी कोििािी खचा नािी. भलवष्य काळात लेखकाांना
भरघोस िानधन देण्यासाठी ई साहित्यचे प्रयत्न चालू आिेि. नर्नर्ीन िाकदर्ान लेखक ई
साहित्याकर्े र्ळि आिेि. त्याांना प्रहिसादिी हिळिो. कुिाला भरघोस स्ततु ी िर कािींच्या
र्ाट्याला टीकािी येिे. या टीके ला positively घॆऊन िे लेखक आपला कस र्ाढर्ि नेिाि.
सरू
ु ची नाईक, प्रफ़ुल िेजर्, भावयश्री पाटील, कोिल िानकर, सरु ज गािार्े, अनपू साळगार्कर,
बाळासािेब हिांपी, चांदन हर्चारे , सौरभ र्ागळे , यिराज पारखी, चांद्रिॆखर सार्ांि, सांयि
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बागायिकर, ओकां ार झाजां े, पक
ां ज घारे , हर्नायक पोिदार, चद्रां काांि हिदां ,े हनरांजन कुलकिी,
चारुलिा हर्सपिु े, काहिाक िजारे , गिेि सानप, िनोज चापके , ििेि जाधर्, िनोज हगरसे, िदृ ल
ु ा
पाटील, हनलेि देसाई, सनिा पठाि, सजां य बनसोर्े, सजां य येरिे, िांिनू पाठक, श्रेहिक सरर्े,
िभु ि रोकर्े, सधु ाकर िळर्र्ेकर, हदप्ती काबार्े, भपू ेि कांु भार, सोनाली सािांि, के िकी ििा,
हर्हनिा देिपार्ां े, सौरभ कोरगार्ां कर, हिहलदां कुलकिी, िभु ि पाटील, आहिष कले, सरु ें द्र
पाथरकर, प्रीिी सार्ांि दळर्ी, हनहिष सोनार, उिा कोल्िे, गिेि ढोले, सहचन िोर्कर, ििेि
पाठार्े, अहभजीि पैठिपगारे , काहिाक िजारे , हकरि दििख
ु े, जगहदि खादां र्े ाले, िाधरु ी नाईक,
हर्िाल दळर्ी, गौरी कुिकणी, लजतेश उबाळे , लप्रतम साळांुखे, कुमार सोनावणे, प्रलतक उकिे,
सजु ाता लसद्धा, गायत्ी रोिे, मनोज कळमकर, काजि दळवी, सलचन बोरसे, कालतिकी भट, िॉ.
लप्रतम दरविे, अमोि गवळी, लनलकता पाटीि, सांजीवनी देशपाांिे, अांलकता लशांद,े काजि दळवी
असे अनेक िरूि लेखक साित्यपिू ा लेखन करि आिेि.
इटां रनेटवर िौिी मराठी लेखकाांची किी कधीच नव्ििी. आिा िौसेच्या र्रच्या
पायरीर्रचे, लेखनाकर्े गभां ीरपिे पिािारे आहि आपल्या लेखनाला पैलू पार्ण्याकर्े लक्ष देिारे
िरूि लेखक येि आिेि. िी नर्ीन लेखकाांची फ़ौज िराठी भाषेला नर्ीन प्रकाििान जगाि
्थान हिळर्नू देिील. त्याच्ां या साहित्याच्या प्रकािाला उजाळा हिळो. र्ाचकाांना आनदां 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 लेखकाच
ां ा हसिां ाचा र्ाटा असेल याचा अहभिान.
ब्स. अजनू काय पाहिजे?

114

