
 



दहावीत शिकत असलेल्या एका मलुाने शलहीलेली 

ही लघ ुकादबंरी. एका भव्य कादबंरीचा िभुारंभ. 

ही तमु्हाला शिनामलू्य िाचायला दणे्याचा एकच हते ू

आह,े तो म्हणजे तमुचा अशभप्राय जाणनू घेणं. या 

महाकादबंरीच्या जडणघडणीत सजुाण िाचकांच्या 

सचूनांचा आभारपिुवक समािेि करणं. ती 

महाकादबंरी सिावर्ावन े“महा” होण्यासाठी.  

िाट पहातो. फ़ोन, whatsapp, email साधे पत्र. 

आणी िक्य असल्यास प्रत्यक्ष भॆट. कोणत्याही 

पद्धतीन ेआपला अशभप्राय नक्की पोहोचिा. 

 

प्रद्यमु राकेि शचलकेिार 

39 साई नगर, उमरेड, शदघोरी, नागपरू  

भ्रमण ध्िनी -9307537644 

ई-मेल- pradyumchilkewar3@gmail.com   



लेखक परिचय  

प्रद्युम िाकेश चचलकेवाि ‘कचव पूिब’.                   

वय- 16  

39 साई नगि, उमिेड, चदघोिी, नागपूि  

चशक्षण- संजूबा हाय स्कूल 10 वी.  

प्रथम पुस्तक ‘आहुत्य’ - 

https://www.amazon.in/Ahutya-Pradyum-

Chilkewar/dp/B09HR3MWD3/ref=mp_s_a_1_1?crid=4RAWN0GTZJUW&

keywords=pradyum+chilkewar&qid=1638810466&sprefix=pradyum+chilk

ewa%2Caps%2C439&sr=8-1 

Youtube channel - kavi purab  

https://youtu.be/lWbMP6h4K1Y 

भ्रमण ध्वनी -9307537644 

ई-मेल- pradyumchilkewar3@gmail.com   

https://www.amazon.in/Ahutya-Pradyum-Chilkewar/dp/B09HR3MWD3/ref=mp_s_a_1_1?crid=4RAWN0GTZJUW&keywords=pradyum+chilkewar&qid=1638810466&sprefix=pradyum+chilkewa%2Caps%2C439&sr=8-1
https://www.amazon.in/Ahutya-Pradyum-Chilkewar/dp/B09HR3MWD3/ref=mp_s_a_1_1?crid=4RAWN0GTZJUW&keywords=pradyum+chilkewar&qid=1638810466&sprefix=pradyum+chilkewa%2Caps%2C439&sr=8-1
https://www.amazon.in/Ahutya-Pradyum-Chilkewar/dp/B09HR3MWD3/ref=mp_s_a_1_1?crid=4RAWN0GTZJUW&keywords=pradyum+chilkewar&qid=1638810466&sprefix=pradyum+chilkewa%2Caps%2C439&sr=8-1
https://www.amazon.in/Ahutya-Pradyum-Chilkewar/dp/B09HR3MWD3/ref=mp_s_a_1_1?crid=4RAWN0GTZJUW&keywords=pradyum+chilkewar&qid=1638810466&sprefix=pradyum+chilkewa%2Caps%2C439&sr=8-1
https://youtu.be/lWbMP6h4K1Y
mailto:pradyumchilkewar3@gmail.com


ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

 

 

सादर करत आह े

 

 

पुरु 
(लघुकादबंरी) 

 

लेखक : प्रद्युम पूरब 

  



पुरु 

लेखक प्रद्युम पूरब 

मेल – prathameshdahale1@gmail.com 

पत्ता – स्वामी समथथ अपार्थमेंर् , अशोक नगि , सातपूि , नाचशक. 
 

मखुपषृ्ठ: प्रद्यमु शचल्केिार 

 

या पसु्तकातील लेखनाचे सर्व हक्क लेखकाकडे सरुक्षित असनू पसु्तकाचे क्षकिं र्ा 

त्यातील अिंशाचे पनुर्ुवद्रण र्ा नाट्य, क्षचत्रपट क्षकिं र्ा इतर रुपािंतर करण्यासाठी 

लखेकाची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे. तसे न केल्यास कायदशेीर 

कारर्ाई (दिंड र् तरुुिं गर्ास) होऊ शकते.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with 
Sections 43 and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection 
in India is available for any literary, dramatic, musical, sound 
recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides 
for registration of such works. Although an author’s 
copyright in a work is recognised even without registration. 
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of 
injunction, damages and accounts. 

  



प्रकाशक:  :ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान  

 

www.esahity.com 

esahity@gmail. com 

Whatsapp- 9987737237 

eSahity Pratishthan 

eleventh floor 

eternity 

eastern express highway 

Thane. 400604 

 

प्रकाशन : १० शडसेंबर २०२१,  

( मागविीर्व ि.ु सप्तमी िके १९४३ ) 

©esahity Pratishthan®2021 

 

• क्षर्नार्लू्य क्षर्तरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचनू झाल्यार्र आपण ह े फ़ॉरर्डव करू 

शकता.  

• ह े ई पसु्तक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापरु्ी क्षकिं र्ा 

र्ाचनाव्यक्षतररक्त कोणताही र्ापर करण्यापरु्ी ई-साक्षहत्य 

प्रक्षतष्ठानची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आह.े 

  



लेखकाचे दोन शब्द - 

फार छान िाटतं शक आयषु्यात अिी दखेील लोकं शमळतात 

जे आपल्या कलेला प्रोत्साहन दतेात. आशण ते मला शमळाले/ फार 

उत्कट आशण शनराळ्या ‘online’ पद्धतीत - ई-साशहत्य! 

माझ्याकडे बोलण्याइतपत अश्या काही मोठ्या गोष्टी नाहीत. केिळ 

आह ेते एक बालमन. र्ोडं शिशचत्र शन र्ोडं शिशचत्रच!  

 माझी आिड - िाचन आशण लेखन. कादबंऱ्या, काव्य शन 

कशिता हचे माझे आई-िडील, गरुु आशण आयषु्य. कशिियव बा.भ 

बोरकर ह े माझे सिावत आिडते किी. शििाय तकुोबांचे अभंग 

दखेील माझे फार आिडते आह.े मला आताही माझ्या आठव्या 

िगावतील असलेली सिावत पशहली तकुोबांची संतिाणी - ‘आम्हा 

घरी धनं िबदांची रत्न े…’ ही आठिते. शन आयषु्याची रूळ दखेील 

याच आठिणीतील गुंतलेली आह.े  

 िाचकांनो, मला काही नकोय, फक्त तमुचा प्रशतसाद हिंय. 

लेखनातील तोटा, आपली मतं, लेखन, िबद शन कल्पना आपणास 

किी िाटली ह ेजर स्ितंत्रपणे कळल ेतर फारच छान!  

धन्यिाद !  
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प्रथम पार्श्थ  

भाग एक - इदं्र  

  



१ 

 

मी कोण? मी …., मी कोण? मी साक्षात इदं्र! दिेांचा राजा, 

सरुांचा सरु - इदं्र! रत्न, माशणक, शहऱ्यांनी अलंकृत झालेल्या स्िणव 

शसंहासनािर मी शिराजमान अहो. शत्रलोकात कुणीही पजवन्य 

माझ्यािी तलुना करण्यास समर्व नाही. आज माझ्याकडे काय 

नाही? जगाचं सारं ऐश्वयव माझ्या चरणी लळुतं! शनष्प्रभ झालेल्या 

आसमंतात शजतकी चांदणं नसािी शततकी सखुं माझ्या 

शसंहासनािर आह!े एखाद्या नक्षत्रािती स्त्रीचं अंग सिुणव दाशगण्यांनी 

अलंकृत करािं तसं माझं जीिन आह.े शिशिध प्रकारची दाशगणे 

माझ्या व्याधीला माझ्या इच्छेनसुार त्यांच्या चमत्काराने नक्षम 

करतात.शत्रलोकात एकमात्र अिी जागा शजच्या सौंदयावनं समस्त 

शत्रभिुन, धरती, अंबर, मनषु्य,असरु,दिे सिव मोहून गेले आह,े 

ज्याचं रूप बघनू प्रत्येक जीि या जगात येण्यास तळमळतो,ज्याच्या 

छत्रात पाऊल टाकण्याचे आजीिन स्िप्न बघतो,असं ह ेमाझ ंस्िगव 

आह!े अरे कुठे धरतीलोक शन कुठे माझं स्िगवलोक! ब्रह्मदिेाची 

सिावत रुपणव कलाकृती, सहस्र चदं्रांना लाजिेल असं अभतूसौंदयावने 

आशिभूवत असलेल ंमाझं स्िगव आह!े शन मी, समस्त दिेांचा नपृ 

अहो - साक्षात इदं्र!  



 इदं्राचं नाि ऐकून आज ही असरुांचे कंठ िषु्क होतात! माझ्या 

इदं्रिज्राने समस्त जीि र्रर्रतात! माझी िक्ती अशनष्ट आह.े 

ऐरािताच्या रर्ािर बसनू मी समस्त धतीलोकाचं भ्रमण केलं. 

सम्पणूव असरु जाशतचा मी स्ििक्तीन ेपराभतू केला. सिोच्च असा 

इदं्रपद भशूििलं, दिेांच ं राजमकुुट मस्तकी धारण केलं,समस्त 

सरुांचा राजा झालो,मग मी सिवश्रेष्ठ नाही का? माझ्यात काय अल्प 

आह?े काहीच नाही! मी संपणूव अहो,सिविशक्तमान अहो! हा इदं्र 

अनंत आह,े त्याला किाचच भय नाही!!  

 लक्ष्य लक्ष्य िर्ाांपासनू मोठमोठ्या ऋर्ी-मनुींनी माझं 

स्िगवपद शहसकण्याकरीता तप आरंभ केले. मोठमोठी शदव्य शसद्धी 

प्राप्त करून मला भस्म करून माझं स्िगव त्यांना हिं होतं. त्या दोन 

कौडीच्या, शचखलात रापणाऱ्या शकरीटांसाठी - त्या असरुांसाठी 

स्िगावत स्र्ान शिळािं म्हणनू दतै्यगरुू िकु्राचायाांनी तप आरंभ 

केले.पण मी सदु्धा इदं्र होतो, मी त्या असरुांना स्िगावत प्रिेि दईेल? 

मळुीच नाही. माझं स्िगव िाचशिण्याकररता होईल त्या मागावच्या 

टोकापयांत मी जाईल! मग ते बळ असो की छळ असो, मला हरकत 

नाही! महाभारतात पांडिांचा पराभतू होऊ नय े म्हणनू साक्षात 

श्रीकृष्णाने छळ नव्हत ेकेले काय? मलयोद्धा बालीचं िध भगिान 

रामाने लपनू बाण मारून नव्हतं केलं काय? ते सदु्धा छळच होतं 

ना? मग मी आपल्या रक्षणार्व छळ का करू नय?े   
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प्रत्येक मनषु्य,प्रत्येक जीि हा िारीररक िासनेचा शन प्रणयेचा 

दास असतो. सौंदयव ििीकरण के िज्राच्या प्रहरािरूनही घातक 

असते. या प्रहरात जीिाला एक जखम सदु्धा न दतेा घािाचा घण 

घालता येतं. या प्रहरात व्रण आह ेते सखुाच,े रक्त आह ेते प्रीतीच,े 

शन िार आह ेते अंतरंगाचे!  

 जीि शकतीही मोठा प्रण घेिो, त्याच ंशचत्त कधीच शस्र्र नाही 

राहत.अंतरंगाची अतपृ्ती कोणत्याही प्रणाला सहज ििीभतू करते. 

मन आशण िरीर यांच्या द्वदं्वयदु्धात सदिै िरीरच शिजयी ठरतो. मग 

मानिच काय,पि,ु असरु, ऋर्ी, मनुी, शन साक्षात दिे सदु्धा या 

यदु्धात शिफल होतात. कारण - प्रीती! सखु! संभोग! एकांत! 

ब्रह्मदिेाने या जगाची शकती अदु्भत शनशमवती केली आह!े त्यान ेसिव 

जीिांना सखु शमळािे म्हणनू दोन परस्पर दहे बनिली. गंधाचा एक 

स्पिव होताच मन मोहून जाते अिी टिटिीत शन सौंदयवपणूव फुलं 

बनिली. प्रीतीही तिीच आह े शजच्या संगमात जीि स्ितःचं दहे 

भान शिसरून जातो. भगिान उमािंकर कैलासािर का राहतात? 

कारण त्यांना एकांत हिा, एकमेकांचा सहिास हिा, प्रीती हिी, 

म्हणनू! स्त्रीचा स्पिव अंगाच्या कणकणाला पलुशकत करून जातो. 



त्यांचा सहिास, ती प्रणया, ते एकांत क्षण दोन जीिाला जगातनू 

शिलीन करून जातात. िसंत ऋततू आभाळात दोन ढंगाचं शमलन 

व्हािं तसं नभरूपी जीिनात दोन ढगरूपी दहेाचं शमलन होत.े 

खळखळ िाहणाऱ्या नद्यांचं संगम म्हणजे दोन ओठांचा संगम! 

ब्रह्मदिेाने सिव जीिांची रचना अिीच केली आह े ह े सत्य नाही 

आह ेका? मग मी तर केिळ या रचनेचा लाभ घेतला. अप्सरांच्या 

मोहान े ऋर्ींची तपस्या भंग पािली तर यात दोर् काय आह?े 

ऋर्ींचं बळ- मंत्र आह,े माझं - ‘प्रीती’! या प्रीतीच्या मोहात बडूुन 

त्यांचे तप भंग पाितात, मग प्रीती हचे सिावत मोठं तप नाही काय? 

हचे सिावत मोठं िस्त्र नाही का? मग किाला करायची ही तप-ंिपं? 

किाला प्राप्त करायच्या शदव्य शसद्धी िगैरे?  

 काही िर्ाांपिूी दतै्यगरुु िकु्राचायव तपश्चयेला बसल े होते. 

दतै्यगरंुूचं तपश्चयेला बसणं म्हणज े स्िगाविर संकट! राक्षसांचा 

सिावत मोठा प्रहार! िकु्राचायाांची तपश्चयाव अतटू होती. मनाचा बांध 

अगदी घट्ट होता. मला भय िाटू लागलं. जर िकु्राचायाांची तपश्चयाव 

भंग झाली नाही शन त्यांनी महादिेांना माझं इदं्रपद माशगतलं तर? ह े

सारं िैभि मी गमािनू बसेल! ह ेस्िगव, यातील सखु, ऐश्वयव, शिलास, 

सारं -सारं आकािात ढग शनष्प्रभ व्हािे तसं माझ्या जीिनातनू 

शनष्प्रभ होऊन जाईल! नाही ….! मी.., मी ह ेहोऊ दणेार नाही! मी 



माझं स्िगव कुणालाही दणेार नाही! ह ेसिव माझं आह,े ह ेशसंहासन 

माझं आह,े मी ह ेकुणाला का दऊे? नाही! मळुीच नाही! काहीही 

करून ऋशर् िकु्राचायाांची तपश्चयाव भंग झालीच पाशहज!े 

 इदं्रपद िाचिण्यास मी खपू प्रयत्न केले. कृष्ण नदीच्या 

शकनारी िटिकृ्षाच्या खाली कमंडल ूघेऊन िकु्राचायव मगृाशजनिर 

तप करत बसले होत.े ‘ॐ नम: शििाय, ॐ नम: शििाय’ ह ेमंत्र 

प्रत्येक क्षणी माझ्या कानात एखाद्या तीक्ष्ण बाणाप्रमाणं खोल खोल 

रुतत होते. मी पळ-पळ अशस्र्र होत होतो. काय कराि े मला 

काहीच सचुेना. क्षीणव व्याकुळता, भीती, भशितव्य, सतत एका 

अनाशमक दपवणाप्रमाणं माझ्या डोळ्यांसमोर येई. मी एके शदििी 

मेघदतूांना आदिे केला.  

“इतका मसुळधार पाऊस करा की महासागरदखेील क्रोधाने 

भक्षक होऊन जाईल! ढगांची िषृ्टी जोपयांत िकु्राचायाांची तपश्चयाव 

भंग पाित नाही तोपयांत कोसळली पाशहज.े शिजांचा कल्लोळ 

झाला पाशहजे. असा प्रचंड कंप करा की धरतीिरील दसुऱ्या कुण्या 

ऋर्ीन ेइदं्रपद प्राप्तीसाठी पनु्हा तप करता कामा नय!े जा मेघांनो, 

सारी तप ंशनःपात करा!”  

 माझ्या आदिेानसुार मेघांनी रौद्ररूप धारण केले. समस्त 

धरती परुात बडूुन गेली, पण माझं क्षम्य काही शसद्ध झालं नाही. 



िकु्राचायाांचा तप भंग झाला नाही. मग मी अशननदिेाला आज्ञा 

केली. खळखळीत अननीरसाची ज्िाला सिवभतू पसरली. कृष्ण 

नदीचे सजल पाणी अननीत रूपिय झाले. समस्त धरतीिरील जीि 

नामिेर् झाले, पण तरीही तपश्चयाव अभंग राशहली. मला काहीच 

सचुेना. इतकं कू्रर आघात करूनही िकु्रचायाांना काहीच कसे झाले 

नाही? मी स्तंबीत झालो, उशद्वनन झालो. आता माझ्याकडं केिळ 

एकच पयावय शिल्लक होता- महादिे!  

 मी महादिेांकडे गेलो. त्यांनी माझी शचंता ओळखली.  

“इदं्र, एिढी शचंता?”  

“महादिे! माझं इदं्रपद धोक्यात आह.े िकु्राचायाांनी दतै्यांना 

स्िगव शमळािा म्हणनू घोर तपश्चयाव आरंभ केली आह.े महादिे, जर 

दतै्य स्िगावत येईल तर स्िगवलोकाचं नरकात रूपान्तर होऊन जाईल! 

ह े दतै्य कसे आह े ह े आपणास दखेील पणूवपणे ठाऊक आह.े 

समदु्रमंर्नाच्या िेळी अमतृाच्या मागे आस धरली, यदु्ध केलं. शन 

आता, स्िगव प्राप्तीसाठी शसद्ध झाले!! महादिे, मी खपू प्रयत्न केला. 

भिूरील मसुळधार पािसाची िषृ्टी केली, अननी रसात समस्त भमूी 

जाळून टाकली. तरीही िकु्राचायाांची तपश्चयाव काही केल्या भंग 

झाली नाही!” 



ह ेऐकताच महादिे माझ्यािर क्रोधीत झाले. अननीत इगंदुीचं 

र्ेंब बडुताच प्रचंड शठणनया उद्भाशसत होतात त्याचप्रमाणे 

महादिेांची मदु्रा झाली होती.  

“इदं्र, आम्हास ह ेसिव ठाऊक आह.े तझुे कुकमवच आज तलुा 

बळी पडत आह!े कुठल्याही तपोमनन जीिाला त्रास दणेे ह ेघोर पाप 

असते. जे ईश्वराचं स्मरण करतात त्यांचं रक्षण स्ियं ईश्वर करतं! 

दतै्यगरुू िकु्राचायव माझं मंत्रपठण करत आह.े त ूशजतकी ही डाि 

खेळलास ते केिळ एक भ्रम होतं इदं्र! तझु ेमेघ जेव्हा रौद्र िषृ्टी करत 

होत,े तेव्हा िकु्राचायव माझं पठण करत होते. माझ्या शदव्य मंत्रानेच 

धरतीचं रक्षण झाल.ं त ूज ेकेलं ते केिळ भ्रम म्हणनू राहून गेलं! 

मंत्राची िक्ती, पशित्र मन, शन अंतराच्या आत्मज्ञानान ेजो जगाच्या 

कामनेची िदृ्धी करतो, त्याच्या पररश्रमात आपोआप शदव्यता येते! 

इदं्र, तझु्या या पापाला क्षमा नाही!!”  

ते सिव महादिेांची माया होती! मी चकुलो होतो काय? होय, 

मी चकुलो. पण माझ्या अंतरंगात केिळ आशण केिळ इदं्रपद होतं, 

राज शसंहासन होतं, स्िगीय सखु होतं. इदं्रपद अमर होत,े अनंत 

होत!े मग मी कोणत्या दसुऱ्या भशितव्याचा शिचार का करािा? 

चकुा सिव करतात, मी सदु्धा केली. ऐराितािर आरूढ होऊन मी 

ख्रस्त मानान ेआकािाकडे झेप घेतली. मन अगदी शिसािनू गेलं 



होतं. जर माझा इदं्रपद नामिेर् होईन तर माझं जीिन कसं होईल? 

सखु-िैभिाचे काजिे सोडून एखाद्या अर्म्ब पक्षीप्रमाण े मला 

भ्रमण करािं लागेल! शत्रलोकात कुठे ही न शमळणारं ऐश्वयव सोडून 

मला एखाद्या लंपट जटाधारी ऋर्ीप्रमाणं हातात कमंडल ू शन 

मगृाशजन घेऊन स्िैर शफरत राहािं लागेल! अष्टौप्रहर पालेभाज्या 

ग्रहण करून उदर भराि ंलागेल! प्रशतशदन नव्य-नव्य सोमरसांच्या 

मादकतेत उन्माद करणाऱ्या इदं्राला साधं पाणी ग्रहण करािं 

लागेल! जीिनाची तषृ्णा तशृर्तच राहून जाईल! 

  



३ 

 

अंगाचं कण अन कण व्याकुळतेने िहारत होता. मला काहीच 

सचुेना. अमािास्येच्या रात्री चंद्रशकरणाची कोर लोप पािािी तसे 

अंतराचे चांदणे लोप पािल.े धारधार अग्रभाग असलेल्या बाणांची 

िषृ्टी एकाच प्रहारात करािी शन सिव बाण अंगाच्या रक्तात रुतनू जािे 

तिीच भशितव्याची भीती माझ्या काळजातील खोलिर खोल 

जाऊन रुतत होती. या भीतीने माझे कंठ कंशपत होत होत.े िरीराच्या 

भागािर िज्राच्या प्रहरानंतर रक्ताचा अमीट व्रण जसं नेमनू जातं, 

काही केल्या ते शमटत नाही, तसं या भीतीचं व्रण काही केल्या 

माझ्या मस्तकातनू शमटेना. ह े ऋर्ीमनुी स्ितःला समझतात तरी 

काय? अष्टौप्रहर केिळ ध्यानमनन राहून सतत ब्रह्मदिेाचे मंत्र 

पटुपटुत असतात! कोणती न कोणती शदव्य शिद्या अंगभतू करायला 

पाहतात. शन ती शिद्या हस्तगत झाली की संसाराला भीती 

दाखितात! त्यांची कटुिाणी नेहमी सत्य होत!े त्यांचे िाप कधीही 

शिफल जात नाही! मंत्राच्या िक्तीन े िाटेल त्याला ते िापग्रस्त 

करतात! याच भीतीन ेसंसार त्यांना घाबरतं! नाहीतर यात कोणती 

महानता आह?े भगिान परिरुामांनी आपल्या क्रोधाने समस्त 

धतीलोकाला शकत्येक िेळा नष्ट केले होत!े भ्राताची आज्ञा माननू 



लक्ष्मणाने ऋर्ी दिुावसांना रामाला भेटण्यास मनाई केली. ‘जर त ू

मला रामाला न भेटू शदलस तर ही तझुी सारी अयोध्या नगरी मी 

भस्म करून दईेन!’ अिी धडुकी ऋशर्िराने शदली. अयोध्येच्या 

रक्षणार्व लक्ष्मणाने भािाची आज्ञा टाळली. िेिटी त्यान ेआपले 

प्राण सोडून शदले! पण ते कोणापायी? तर- त्या ऋर्ीपायी! जरािी 

यांना िहृत शदव्यता काय प्राप्त झाली, ह ेतर उन्माद करू लागले! 

िाटेल ते करू लागले! अहकंार करू लागले! यात कसली महानता 

आह?े यात कोणती शदव्यता आह?े मग जगान े याना श्रेष्ठ का 

म्हणािं? यांची पजूा का करािी? जग िेडं असतं हचे खरं!! 

 सहस्र प्रयत्न झाले, पण जे हिं होतं ते दरूच राहून गेलं. आता 

माझा भशितव्य शनशश्चत होता. कोणत्याही क्षणी महादिे प्रकट 

होईल शन िकु्राचायव मागेल ते िरदान महादिे त्यांच्या पदरात घालनू 

दईेल! मग …., मग माझं स्िगव …? हा शिचार सतत अंतमवनाला 

सलत होता. भीती, शचंता, क्षीणवता, व्याकुळता, िल्य, दःुख, िेदना 

या सिव व्याधीत मी फसनू गेलो होतो! मला काहीच सचुेना, काहीच 

नाही! शचंताग्रस्त मदु्रते शिसािनू जाऊन एखाद्या शजिंत मतूीप्रमाणे 

माझी मदु्रा स्तबध झाली होती. ियनकक्षाच्या शदिाणािर 

शिचारमनन होऊन मी एकस्र्ानी बसलो होतो. जण ू मला 

ितवमानाचा शिसर पडला आह,े अस े मला िाटे. तेिढ्यात 



ियनकक्षात ‘छन-छन’ असा नाद शफरू लागला. रत्नांच्या इिल्या 

शठपक्यांनी शठपलेलं शन समदु्रात सापडलेल्या मोत्यांना गचु्छ करून, 

ते गचु्छ अगदी पातळ, शनर्ळ शबंदतू रूपान्तर होऊन ते टपोरे 

मोतगचु्छशबंद ू‘छन-छन’ असा नाद करणाऱ्या घुंघरुत शमसळून गेले 

आह े शन या दोघांच्या आशलंगनातनु नादस्पिी नपुरू तयार झाले 

आह.े तेच नपुरू कोणाच्या तरी पायात घातले होत!े मला िाटले ह े

माझे भ्रम आह!े शचंतेच्या अिस्र्ेत मला किी मनाचे िैरानय तर 

नाही झाले ना? पण ते भ्रम नव्हत!े ते …, ते सत्य होत!े 

 पािला पािलांिर चाळींचा ‘छन छन’ नाद करत, 

ियनकक्षाच्या दालनातनू एका सुंदर आकृतीने प्रिेि केला. तेव्हा 

मी तेिढ े लक्ष शदले नाही. माझे डोळे बंद होत.े शचंतेच्या अश्रतू 

शभजत होते. त्या चाळींच्या नादान ेकोणीतरी कक्षात प्रिेि करत 

आह ेयाची मला र्ोडी जाणीि झाली. माझ्या मस्तकािर इदं्रमकुुट 

नव्हता. अंगािरची अलंकारं सदु्धा दहेाहून दरू झाली होती. माझे 

मन दखेील अगदी, अगदी एकांत झाले होते. मी आपला दहेभान 

शिसरून गेलो होतो. जण ू शचंतेच्या आिाक्यात गळून मी 

ितवमानािी शिलीन झालो होतो. तेिढ्यात माझी शचंताग्रस्त मदु्रा 

एका नाजकू स्िराच्या स्पिावने भंग होऊन गेली. 

“दिेराज!”  



माझं ध्येय तटूुन गेलं. अंधारी भयुाराच्या मखुात शचरकाल 

ग्रासलेल्या यात्रीला अचानक मागव सापडािा शन तो सटूुन गहृी 

परतािा, तसा माझा मन त्या हाकेन ेपरत आला. 

शतने सद्गशदत स्िरात शिचारले “दिेराज, आपल्या सौममदु्रिेर 

एिढी शचंता कसली?” शतच्या आिाजात मदृ ूलय मला प्रकर्ावनं 

जाणिला. पण तो सद्गत आिाज अनोळखा होता. माझी दृष्टी त्या 

आकृतीकडे िळली. मी चशकत झालो. स्िगावत आतापयांत शकत्येक 

अप्सरा आह,े पण ती मला प्रर्मच अनोळखी िाटली.  

“यापिूी तलुा कधी येर्े पाशहलं नाहीस. कोण आहसे त?ू” 

“या नाजकू कळीची ओळख सिवपरी ‘रंभा’ म्हणनू शिख्यात 

आह ेदिेराज!”  

शतच्या बोलण्यातनू अशनशमर् भािनेचा स्पिव होत होता. शतचं 

नाि रंभा होतं!  

“मोक्षलोकातनू स्िगवलोकात एका शिशिष्ट कायावसाठी मी 

अली आह ेदिेराज! मशदरेची तषृ्णा क्षमिण्यासाठी!”  

मशदरा! या क्षणी मला सिावशधक आिश्यकता मशदरेची होती. 

पण मला काही तरी शिलक्षण िाटू लागलं. ज्या िेळी त्या आकृतीने 

माझ्या कक्षात प्रिेि केला तेव्हा मी शचंतेत स्तबध होतो. शतने हाक 

मारल्यािर माझ्या मनाच्या समदु्राच्या तटािी लहर घालणाऱ्या, 



उफाळून सटुणाऱ्या भयस्त लाटी अचानक िांत झाल्या. ते 

क्िशचतच! पण ते का, ह ेठाऊक नव्हतं. कदाशचत त्या आकृतीचं 

रूप माझ्या मनाच्या शचंतेला िांत करत होतं. मन ह ेअसंच असतं, 

अगदी चंचल, अगदी िीतल. माझी दृष्टी क्िशचत िर िळली, दोन 

क्षण मला काय झाले, काहीच कळल े नाही. कदाशचत, ते एक 

आकर्वण होतं. स्त्रीच्या सौंदयावत माझं अंतर मोहून गेलं असाि.ं 

कदाशचत, ते स्िप्न असािं. कदाशचत,ते सत्य असािं! कदाशचत ते 

एक भ्रमच असािं!!  

 ते जे काही असो, पण त्या शिलक्षण भ्रमात मला काहीतरी 

अदु्भत, काहीतरी रम्य शदसलं होतं! होय, ती आकृतीच शिलक्षण 

होती! अदु्भत होती! शहरे, माशणक, नीलम, पखुराज, गोमेद, प्रिाळ, 

धतृमणी, पारस, उपलक या सिव रत्न-मोत्यांची शमश्रण करून 

ब्रह्मदिेाने एका निीन कलाकृतीला जन्म शदले असािे, असे मला 

िाटले. समदु्रात दोन अमलू्य शिंपळे एकमकेांच्या आशलंगनात मनन 

होऊन जसं अतवभागी मोत जन्म दतेात, तसे शतच ेडोळे शदसत होते.  

मी शतला शिचारल ं- “येर्े का आलीस?” 

त्या आकृतीने आपले मखु शतरीप खाली केले. शततर 

पक्ष्याच्या पंखाप्रमाणे रत्नत असलेली शतच्या डोळ्यांची नाजकू 



पाखर अगदी शनमळुती, अगदी क्िशचत, खाली िळली. नजर 

झकुताच शतच्या गालांिर अगदी छोटेसे शस्मत शखळून आले.  

“ही रंभा केिळ आपली सेिा करायला आली आह े

दिेराज!”. ती अगदी लाजनू बोलली. कापरीच ं रेिीम धागं जसं 

पातळ होत जतं ना! तसे शतचे लाजक िबद अखेरी अखेरीस पातळ 

होत गेले.  

“मला कसली सेिा नको! मला एकांत हिा, अगदी एकांत! 

मला सोमरस हिा, तोच माझा सार्ी आह!े मला सोमरस द!े” 

शतने केिळ मान हलिली. मखुातनू एकही िबद न पडता ती 

उठली शन सोमरसाचा चर्क घ्यायला मेजपटाकडं िळली. चार 

पािलांच्या अंतरािर सोमरसाचा कंुद ठेिला होता. त्या आकृतीचे 

पाय ‘छन-छन’ नाद करीत दोन पािलं चालले तेव्हा त्या दसुऱ्या 

पािलापयांत त्या आकृतीची नजर माझ्या नजरेतच शमसळली होती. 

ढगांनी मंद मंद िायलुयीत शझरपािे तसे शतचे इिले पािलं, अगदी 

मंद, अगदी हळू हळू, चाळीचा सुंदर नाद करीत चालत होत.े 

तेिढ्यात माझी नजर त्या आकृतीच्या पाठमोरीिर गेली. एक- एक 

पाऊलटीप जसजसं पढंु जात होतं, तितिी शतची पाठमोरी कंबर, 

शकंशचत उजिं तर क्िशचत डाि ंलचकं घेत होती. िेिटी शतने चर्क 

हाती धरला. उजव्या हातात सोमकंुद धरून शन डाव्या हातातील 



चर्क धरून कंुदाची शदिा जरािी मळुती केली. आभाळातनू 

चंद्ररसाच्या शटपांनी धरणीिर आशलंगन द्यािे तिी सोमरसाचे 

धारशबंद ू शटप-शटप करत चर्काला आशलंगन दते होते. मद्याचा 

प्याला भरताना त्या आकृतीची नजर माझ्या नजरेत होती. एक पळ 

सदु्धा शतचे शबंद सरकल ेनाही. िेिटी प्याला भरून गेला. 

 सोमरसाचा चर्क घेऊन ती माझ्या समीप येत होती. मी 

मद्याला आपल्या ओठांचे आशलंगन दणे्याकरीता बेचैन झालो 

होतो. केव्हा केव्हा सोमरसाचा स्पिव आपल्या ओठांना होईन शन 

त्या स्पिावच्या उन्मादात मी जगािी शिलीन होईन, सारी दःुख,सारी 

शचंता नाहीिी होईन, असे मला क्षण- क्षण िाटत होते. ते क्षण 

आले...  

मी चर्क हाती धरण्यास हात पढंु केला शन … 

“रंभे …, चर्क द!े”  

“अ ….ह!ं!” ती खेळकर नादात उद्गारली. शतची मान 

नकारार्ी हल्ली, “या मशदरेचे उन्माद माझ्या नजरेहून अशधक आह े

का दिेराज?” ती अशनशमर् स्िरात उद्गारली! मी स्तंबीत झालो. मी 

जे ऐकल,ं शतने जे म्हटलं ते भ्रम नव्हत ेना? की जण ूआता मला 

भानच उरलं नव्हतं? हो, ते भानच असेल, ते एक भ्रमच असेल! 

इदं्र, भशितव्याच्या भीतीने त ू िेडा तर नाही होत आहसे ना? 



आधीच मन शचंतेने ग्रासनू गेलं होतं शन त्यातही ह ेमला उलट-सलुट 

िबद ऐकू येत होत!े इदं्र, भानािर ये!! अिी खन्न शिलक मी 

स्ितःला बजािली. पण दसुऱ्याच क्षणी मला भ्रमाचा भ्रम झाला 

आह ेह ेस्पष्ट कळून गेले. मी आपली नजर पनु्हा त्या आकृतीकडे 

िळिली. त्यानंतर मला काय झाले ह ेमलाच माशहत नाही. माझे 

डोळे त्या आकृतीत शठपनू गेले होत.े माझे मन, माझे अंतर, माझी 

भािना मला काय संकेत दते आह?े ही …, ही आकृती काय करत 

आह?े मी या डोळ्यांत आपले भान का हरितो आह?े मला ह े

नक्की काय होत आह?े जेव्हा आपले शचत्त एखाद्या िस्ततु हरपनू 

जात ेतेव्हा त्यािेळचे भान, त्यािेळचे शिचार दखेील कुठेतरी हरपनू 

जात.े हचे कदाशचत आकर्वण तर नव्ह ेना? मी कसं सांग?ू तो काळ, 

ती िेळ, मी कसं सांग?ू त्याला िबद नाही. त्या भािनेला 

सांगण्याकरीता भार्ा नाही. पण पढेु जे घडलं, जे झालं … ते …. 

…, छे!! 
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“मी संतापेल त्याच्या आत मला तो चर्क द!े!” असा उद्गार 

त्या क्षणी मला करायला हिा होता. पण मी ते करू िालको नाही. 

ते का, याच मलाच माशहत. ती रात्र फार उदात्त होती. मद्यमेघातनू 

मद्याची िषृ्टी झाली, पण ते िषृ्टी मघेातनू नव्ह े तर मेघरूपी 

डोळ्यातनू! उन्मादाचं परू आलं, पण ते नदीतनू नव्ह ेतर अंगाच्या 

कणा-कणातनु!  

 शतच्या उजव्या हातात मद्याचे चर्क होत.े ती दोन पािलं दरू 

उभी होती, पण डोळे अगदी जिळ होत,े माझ्या डोळ्यात शमसळले 

होत!े पाण्याचे र्ेंब मातीिी शमसळतात ना! अगदी तसे! मग ती 

आकृती आपला डािा हात िर करू लागली. तो हात अगदी शतच्या 

उराला जाऊन शनसटला. पषृ्ठभागी गुंडाळलेल्या, मोरांशपसांच्या 

धानयांनी शििलेल्या पट्टांकुिाच्या पेचात हाताची पातळ बोट रंध्र 

झाली होती! हळू हळू, अगदी हळू हळू ते अंकुि दहेाच्या 

आशलंगनातनु सटुत होत!े ती बोटं, एक-एक धागं खेचत होती. 

एका-एका पळात पट्टांकुिाची एक एक गुंडाळी शनसटत होती! 

अन, अन मग िेिटी त्या अंकुिाचा आखरी धागा ही सटूुन गेला!!  

 तो उदात्त, तो उन्माद! छे! िबद अपरेू आह!े ती आकृती 

माझ्यापढंु अधवननन उभी होती. अचानक सिवत्र अधंार झाले. 



कक्षाच्या शठपकाष्टािर छोटीिी मोम आपोआप पेटून गेली. 

पशलत्यांचा क्िशचत प्रकाि उजळू लागला. त्या शपिळ्या प्रकािात 

ती आकृती मला अिी शदसली जण ूआसमंतातील शनरभ ढगाआड 

लपलेलं चदं्र अधविट ददृष्टीस येतं नं! तसं! एका हातात मादक 

सोमरसाचा चर्क धरलेला तर दसुऱ्या हातात छातीतनू 

सरकािलेलं अंकुि होतं! ते शतन े लळुकपणे बोटांच्या मठुीतनू 

खाली सोडून शदल.ं आता ती आकृती आणखीनच मादक िाटू 

लागली!  

 उजव्या हातात धरलेलं चर्क शतने िर केलं. क्िशचत 

िेळापिूी ती आकृती कंुदातनु मद्याची धार चर्कात ओतत होती. 

शन आता तेच मद्य त्या चर्कातनू सटूुन शतच्या दधुात जाऊन घट्ट 

शमसळत होते. शतची मदु्रा राजहसंाच्या मदु्रसेारखी भासत होती! 

कमरेच्या बाहुतनू शकंच िाकलेली आकृती, डोळ्यात मादकतेचं 

अंजण घातलेली शन कसं ते सोमरसाची धार आपल्या दधुाच्या 

धारेत शमसळणारी ती रंभा! छे! अंकुिाने मोकळं केलेलं अंग 

मादकतेत शभजनू शचंब झालं! चर्कात ओतलेलं रस संपलं ह े

बघताच शतने चर्क दरू शनसकून शदला! ती आकृती समोर येऊ 

लागली! ते अगदी जिळ अली, अगदी जिळ! ते काही तरी 

बोलली, अगदी पातळ स्िरात,  



“या निीन सोमरसाचं स्िाद घ्याल ना दिेराज?”  

 मग जे झालं, ते मी सांग ूतरी कसं? ते िाक्य ऐकताच एक 

जब्र स्फुर माझ्या दहेात शिरला! मी लगेच शतला माझ्या बाहूत घट्ट 

धरले! अगदी घट्ट! दोन नद्यांचं संगम व्हािं तसं त्या दोन आकृतींचं 

संगम झालं. ओठांत ओठ शमसळले, दहेात दहे शमसळले! अशननत 

चुंबनांची िषृ्टी झाली. मी शतच्या रुशधरास मनन झालो. त्या निीन 

सोमरसाच्या समदु्रात बडूुन गेलो! ते प्रणयेचे समदु्र होत!े त्यातील 

खळखळणारी लाटी! तो र्ंड पाण्याचा स्पिव! तो एकांत प्रिाह! तो 

एकांत काळ! त्या महासागरात प्रिास करणारे केिळ ते दोन जीि! 

प्रीतीच्या सागरात भ्रमण करता करता जण ू या जगािी शिलीन 

होऊन गेले!  
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ते जे घडलं ते कदाशचत रोज घडत असेल! असेल काय, 

घडतंच! ब्रह्मदिेाने सषृ्टीच्या रचनेत दोन िेगिेगळी जीिं का शनमावण 

केली असािी? का त्यांनी स्त्री आशण परुुर् यांना दोन िेगिेगळे अंग 

शदले? का त्या दोन परस्पर अंगांचा एकमेकांत शमलन होतो? याचं 

कारण आह े ‘प्रीती’! आकािातील दोन ढगांचं शमलन, भिुरील 

दोन नद्यांचं संगम, ह े प्रीती नाही काय? उमािंकराने ह े अनंत 

सौंदयावन ेनटलेलं स्िगव सोडून त्यांच्या सहिासाचं शठकाण कैलासच 

का शनिडला? कारण त्यांना एकांत हिा! त्या एकांताला कोणीही 

भंग करू नय,े ते दोघे जेव्हा एक-मेकांच्या आशलंगनात शिरून 

जाईल तेव्हा त्यांना कोणी हाक मारू नय ेम्हणनू! जगाच्या दृष्टीहून 

लपनू जाऊन, केिळ प्रेम कराि े शन त्या प्रेमात नेहमीसाठी बडूुन 

जािे म्हणनू!  

 त्या रात्री मी खपू शचंताग्रस्त शहतो. िकु्राचायाांच्या तपस्याला 

दहा िर्व पणूव झाले होत.े या दहा िर्ावत मी त्यांची तपश्चयाव भंग 

करण्याचा खरपसू प्रयत्न केला. पण अखेरीस महादिेांनी मला खल 

पाडली. त्यांचा माझ्यािरील क्रोध स्पष्ट मला भशितव्यचं शिर्ण्ण 

रूप दाखित होतं! मी शिश्रबुध झालो होतो. संध्यछायेत प्राजक्त 

उमललेलं कमळाचं फुल जसं कोमेजनू जात,े तसं माझं जीिनही 



त्या शिश्र पषु्पप्रमाणे उद्या कोमेजनू जाईल ह ेशिचार पळा पळाला - 

क्षणा क्षणाला मला सलत होते. आपली शप्रय िस्त ू कुण्या 

निडतीच्या समीप करून दणेे ह ेकोणत्या व्यक्तीला आिडेल? पण 

आता शिचार करूनही काय उपयोग? माझा स्िगव दरू जाणार याची 

मला खात्री झाली होती. िकु्राचायाांच ंतप भंग करणं अिक्य होतं. 

सिव प्रयत्न शिफल झाले होत.े  

 ख्रस्त अिस्र्ेत प्रक्षबुध मनाने मी एका अभ्रिील 

पार्ाणाप्रमाणे स्तबध बसलो होतो. त्याच अचानक एक सुंदर 

आकृती माझ्या समोर अली. शतच्या सहिासात या इदं्राला सिव सिव 

शिसर पडले. ती शचंता, ते भय, ते भशितव्य, सारं सारं एका क्षणात 

स्िैर भ्रमण करणाऱ्या शिदीणव पणावप्रमाणं कुठच्या कुठं उडून गेलं! 

उरलं ते फक्त- सखु! केिळ सखु! ब्रह्मनंद!!  

 पण ह ेका झालं असािं? प्रीती खरोखरच एिढी सखुदायी 

असते का? शक प्राणयेच्या शिश्वात केिळ सखुची क्षणं शिसािलेली 

असतात? सशृष्टकत्यावने शकती अदु्भत रूप त्याच्या रचनेत शचशत्रत 

केले आह!े अन त्यातील प्रणया म्हणजे त्या शचत्रातला भरलेला 

सिावत सुंदर रंग! शन या रंगला खरं िात्सल्य प्राप्त करून दणेारी कळी 

म्हणज े-’स्त्री ‘!  

प्रणयेच्या शिश्वात अकल्पनीय सखु शमळत ेपण ते कुणापायी?  



स्त्रीपायी!! 

या जगात स्त्री नसती तर जगात कोणते सखु असते?  

कोणतेच नाही! सगंुध नसलेल्या फुलाचा काय उपायोग? जर 

ती आपल्या रसगंधातनू मनाला तपृ्तीची अंकुटी नाही दऊे िकत! 

अिी फ़ुलं जरी नकुतीच उमलली तरी ती कोमेजलेली िाटतात. 

पण ज्या पषु्पात सगंुध असतो ते पषु्प आपल्या गंधाच्या सामर्थयाविर 

सिाांचे लक्ष िधेनू घेते. अश्या फुलांच्या सहिासात कुणाला आनंद 

होणार नाही?  

 स्त्रीचं सहिासही या फुलांप्रमाणेच असते. त्या सहिासात 

मनाच े सारे मळभ झटकले जात!े सगंुध! स.ु..सगंुध! आकर्वण! 

पषु्प! सौंदयव! माझ्या मनात एक शिलक्षण शटटिी शभरशभरू लागली! 

माझ्या मनाला काही तरी सापडले! हो, मला मागव सापडला होता! 

िकु्राचायाांची तपश्चयाव किी भंग करायची याचा उपाय मला 

शमळाला होता! पण त्या मागावत खल होत,े शिशिध उलट्या-

सलुट्या प्रश्ांची पार्ाणे बाध्य होती. पण ते मागव दखेील एकमात्र 

होत!े मी स्ितःिी बोल ूलागलो, स्ितःला प्रश् करू लागलो - 

‘इदं्र! काय ह ेयोनय आह?े’  

‘का नाही? यात दोर् कुठलं?’ 

‘पण..जग काय म्हणेल?’ 



‘जग! ह!ं जग! त ूशिसरलास? अरे या जगाचा राजा आहसे 

त!ू तलुा जगाचा पळुका? अन त्यात पळुका येण्यासारखं काय आह े

इदं्र? िेड्या, जग काय म्हणेल याच शिचारात र्ांबिील तर पढंु 

पश्चात्ताप होईल! रे इदं्र, त ू दिेराज आहसे! त ू काय असाच या 

इदं्रपदािर शिराजमान झाला काय? शकतीतरी छळ, शकतीतरी बदु्धी 

कौिलाने त ू या शसंहासनािर आरूढ झालास! मग आज त्या 

शसंहासनािर आपत्ती येण्याची िेळ अली आह ेशन त ूकाहीच नाही 

कराि ेह ेइदं्राला िोभेल पण दिेराजाला नाही! उठ दिेराज, प्रयत्न 

कर!!” 

‘हो! मी दिेराज अहो! शन राहणार! सदिै राहणार! शजर्े बळ 

शिफल होतो शतर्े बदु्धी िापरािी लागते! पण शजर्े बदु्धीही शिफल 

होत ेशतर्े …? …. स्त्री!”  



६ 

 

मी रंभेला बोलािनू घेतलं. कारण आता मी माझा सिावत मोठा 

डाि खेळणार होतो! 

“दिेराज! काय सेिा करू?” ते उद्गारली. 

“आम्हास एक प्रश्ाचं उत्तर हिं आह ेरंभे! दिेील?” 

“आज्ञा!”  

“या शिश्वकत्यावची सिावत सरुम्य रचना कोणती?”  

ती स्तबध झाली. कदाशचत ती शिचारात शिरून गेली असािी. 

शतने दोन क्षण र्ांबनू उत्तर शदले - 

“प्रीती!”  

“प्रीतीच का?” 

“याचं कारण आपणास काष्ठकोप्त ठाऊक आह ेदिेराज!”  

“प्रीतीचं कारण?” 

“अतपृ्ती” 

“समाधान?” 

“प्रणया.” 



“प्रणयेचं कारण?” 

“आकर्वण.” 

“आकर्वणाचं कारण?” 

“सौंदयव!” 

“सौंदयेचं कारण?” 

“स्त्री!”  

“स्त्रीचं कारण?” 

“परुुर्!” 

“अन परुुर्ाचं?” 

“स्त्री!” 

“या कारणाचं सबब?”  

“सषृ्टीची रचना!!” 

“सलुभ! अगदी सुंदर उत्तर!,” मी उद्गारलो, “रंभे! पषु्प 

शकती?”  

“एक!”  

“रूपं?” 

“अनेक.” 



“िैशिष््टय?”  

“गंध!” 

“गंध शकती?”  

“एक.” 

“रूपे?”  

“अनेक.”  

“कोणती?”  

“अमीय -शिर्ल.” 

“अमीय?” 

“अमतृ.” 

“शिर्ल?” 

“शिर्!” 

“ओळख?”  

“अदृश्य.”  

“का?” 

“रचना!” 

 



“रंभे! ित्र ूकोण?” 

“एक शिर्च!” 

“त्याचा ित्र?ू”  

“अमतृ!” 

“उपाय काय?” 

“बळ.” 

“जर शिफल?” 

“तर छळ!” 

“छळ काय आह?े” 

“गणु!” 

“कसा?” 

“शिलक्षण!” 

“कोणाचा?” 

“अंतरचा.” 

“कारण?” 

“रचना!” 

 



“रंभे,अमतृ काय आह?े” 

“कल्प िास्त्र!” 

“अन शिर्?” 

“िस्त्र!” 

“शिर् कसा शदसािा?” 

“अमीय.” 

“पण कसा असािा?” 

“शिर्ल!” 

“या िस्त्राला नाि कोणते?” 

“पषु्प!” 

“ह ेिस्त्र कोणतं, बळ, की छळ?” 

“बळ!” 

“किाचं?” 

“सौंदयव!”  



७ 

 

संिाद नोकािर शटपनू गेला. कोणतं ही अनाशमक कायव जर 

दसुऱ्याहून काढून घ्याचं असेल तर ‘िबद प्रहार’ हा सिावत 

उन्मादक उपाय असतो. इदं्र आशण रंभेचं ह े संिाद एखादा 

इशतहासकार िोधनू काढेल शन त्याला निीन काल्पशनक रूप दऊेन 

जगासमोर शटपेल.मग जग या इदं्राला छळी, दबुवल शन चत्रा म्हणनू 

त्याची शिटंबना करेल. िेिटी ह े जग केिळ व्यक्तीचं अमिव 

समजतात, मन नाही. व्यक्तीचं जसं मन असते, तसंच त्याच ंअमर्व 

असतं ह ेमला अशजबात पटत नाही. का, कारण काही काही गोष्टी 

मनाच्या शिरुद्ध कराव्या लागतात. पररशस्र्ती आपल्या जीिनािी 

शिरुद्ध खेळ नाही खेळत का? मग त्याला उत्तर त्याच्याच भार्ेत का 

दऊे नय?े यात चकुीचं काय? मग मन नसनूही शनिायव गोष्टी 

अशनिायव कराव्या लागतात. नको त्या िाट्याला पािलं टाकािी 

लागतात! एकदा का त्या िाटेिर पािल ं उमटली की सारं जग 

आपल्या अमिावला लांछन म्हणनू शिटंबन करतं. कुकमव काण्याची 

िेळ ये काळामळेुच येते. पररशस्र्शतच तो कंुभार होय जो मनाच्या 

घड्याला िाटेल त्या आकारात घडिते. मग माणसू लांछनी आह,े 

तो कुकमी आह ेकारण त्याचं मन योनय नाही म्हणनू की पररशस्र्ती 



योनय नाही म्हणनू? मी असं का बोललो ह े कदाशचत तमु्हाला 

कळलं नसेल. मी केिळ माझा शिचार स्पष्ट केला, आणखी काही 

नाही. जर पररशस्तर्ीचे धागे माझ्या बोटांत असते तर कदाशचत मी 

असं बोललो नसतो. 

 माझ्या प्रत्येक प्रश्ाचं उत्तर रंभेने अचकू शदलं होतं. पण त्या 

साऱ्या प्रश्ांमागील तात्पयव शतला कळला नाही, ह े मला ठाऊक 

होतं. शतन ेमला प्रश् केला  

“दिेराज, या प्रश्ांचं तात्पयव काय?” 

“तात्पयव मोठा शिलक्षण आह े रंभ!े” मी जरा हसनू उद्गारलो, 

“फार शिलक्षण!” “रंभ!े एक गोष्ट ध्यानी ठेि.कधी कधी मखुातनू 

उद्गारलेले िबद खोलिर रुतनू जातात. पण त्यामागचं कारण 

ऐकणाऱ्यान े िोधलं पाशहजे.” मी शिशक्षप्त स्िरात बोललो. ती 

गोंधळून गेली. जेव्हा व्यक्ती अपणूव गोष्ट सांगनू आपल्याला सज्ज 

करतो तेव्हा मनाची शस्र्ती फारच व्यग्र होते.  

“दिेराज, तमुच ेउद्गार दखेील आम्हास शिलक्षण िाटू लागले 

आह.े मला स्पष्ट सांगा!” ती म्हणाली.  

मी शिक्षपु्त स्िरात बोल ूलागलो - 



“रंभे! या दिेराज इदं्रासाठी तलुा एक कायव करायचं आह.े 

आता तचू एक िेिटच ं पयावय शिल्लक आह.े िकु्राचायाांची 

तपश्चयाव तचू भंग करू िकते!” 

“काय?” आश्चयावची शतरीप चोहोबाज ूशफरली.  

“होय रंभे! तचू! शत्रलोकात साक्षात चंद्र शह लाजेल असे 

अदभतु सौंदयव शिश्वकत्यावने तलुा शदले आह.े पाच ूमाशणक रत्नांचा 

पुंजकाही तझु्या दृष्टीसमोर शिलम्य आह.े आकािातील 

लपलपणारे चांदणे दखेील तझु्या दहेिषृ्टीस नीरि िाटते. तझुं 

सामर्थयव तझु्या मादक डोळ्यात आह,े तझु्या अंग- अंगातील लचके 

घेणाऱ्या कामरबंधात आह!े तझु े रोम रोम िात्सल्यरुपी गंधात 

शमसळले आह.े अंगाचा कण-कण उनमत्त सागरात शन प्रीतीच्या 

लाटांत शनर्ळला आह े रंभे! जे कायव िस्त्र करू िकत नाही, ते 

सौंदयव करतं! जा रंभे, खाली धरतीलोकात प्रिेि घे. िकु्राचायाांच्या 

भोिती उन्मत्त नतृ्य कर. तझु्या सौंदयावचं सामर्थयव दाखि!” 

“दिेराज! ह ेयोनय नाही. जग काय म्हणेल? दिेांच्या राज्याने 

-साक्षात िज्रधारी इदं्राने त्याच्या रक्षणार्व एका अप्सरेचा िापर 

केला? यास आपण शकती दबुवल अहो, ह ेशसद्ध नाही होत?” 

शतच ेह ेउद्गार ऐकताच मला संताप आले! खपू खपू संताप 

आले! मी आशण दबुवल? हा पराक्रमी इदं्र दबुवल? “तझु्या शजभेिर 



ताबा राशहला की नाही? की तलुा िेड लागले आह?े” अिे उद्गार 

माझ्या शजभेच्या अग्रभागाच्या टोकािर आले पण ते मखुातनू बाहरे 

पडले नाही!  

“रंभे! त ू या इदं्राला दबुवल म्हणती आहसे! साक्षात 

दिेराजाला?” खणखणत्या तप्त भिृुंडीच्या प्रहारान ेमला ओरडून 

सांगािेसे िाटले. पण बदु्धीकौिलाचा सिावत महत्त्िाचा डाि 

म्हणज ेस्ितःच्या मखुािर शनयंत्रण ठेिणं! मन आशण मखु यांचा 

संबंध जळुला की आपले सिव डाि शिफल जाण ेअशनिायव आह!े 

ही िेळ आता संतापण्याची नव्हती.  

“दबुवल? रंभे, यात दबुवलता कसली?” मी प्रश्ार्वक स्िरात प्रश् 

केला. ‘दबुवल’ हा शतचा िबद मला आतल्या आत रुदन दते 

होता.मनाच्या एका कोपऱ्याने ह ेशह मंजरू केले होत ेकी इदं्र! त ूदबुवल 

आहसे! पण मी ह ेजगाला का सांगािे?  

“महाभारतात शपतामह भीष्माच ं िध शिकंढीचा बळ घेऊन 

नव्हता केला गेला काय? त्या यदु्धात तर स्ियं नारायण होत!े मग 

त्यांनी या कुकमावला सार् का शदली? बोल रंभे, बोल?”  

ती शिचारात आतव झाली. मी म्हटले - 

“शिचार कर अप्सरे, यात अयोनय काय? तलुा काय मी तझु्या 

सौंदयावन ेकुणाचा जीि घ्यास आज्ञा केली? उलट मी तर आपल्या 



ित्रलूा सखु दऊेन शनमनन करतोय. प्रहार करतोय पण बाणाचा नसनू 

तर ते मादकतेचा! व्रण घालतोय पण ते रक्ताचा नसनू तर ते प्रीतीचा! 

यात छळ कसला? दबुवलता कसली? मग जग अनच्छ शिचार का 

करेल? उलट शिटंबना होईल ती ित्रचूी! ऋर्ी मनुी मोठं जगाला 

सांगत असतात आम्ही त्यागी अहो. मोह, माया,सखु, ऐश्वयव ह े

माणसाचे ित्र ू आह.े आम्ही संसाराच्या पायशिटांिरून सन्यास 

घेतला. आम्ही िरीराचा त्याग केला! अिी मोठी उंच उंच िचने ते 

जगाला सांगत शफरतात. िरीराचा त्याग म्हणज ेजीिन तरी कसं? 

जर तमु्ही िरीराचा त्याग करता तर मग भोजन का करता? हात -

पाय का मारता? रंभे! ही सिव एक ढोंग कल्पना आह!े केिळ 

जगाच्या डोळ्यांभोिती झाकलेली एक चादर आह!े ह ेसमझ रंभे 

समझ!!” मला ह ेप्रत्यक्ष माशहत होतं की मी काय बोलतो आह.े 

पण मी त्यािेळी स्ितःला रोध ुिकलो नाही. माझ्या डोळ्यांपढेु 

केिळ माझं स्िगव होतं, आणखी काहीच नाही! 

दोन क्षण शिचारमनन होऊन ती म्हणाली - 

“शन जर िकु्राचायाांनी क्रोध धरून मला िाप शदले तर? 

तमु्हाला िाप शदले तर?” 

िाप! ह ेनाि ऐकताच एक शिर्ण्ण झळकीळी माझ्या अंतर 

मदु्रिेर उठून सटुली. िाप! जर िकु्राचायाांनी क्रोधात येऊन मला 



िाप शदला तर? ह े प्रश् क्षशणक मला भयग्रस्त करून गेले;पण 

पढुच्याच क्षणी मला त्याचं उत्तरही सापडून गेलं! मी क्िशचत हास्य 

स्िरात उद्गारलो - 

“िाप! ते अिक्य आह!े जर िकु्राचायव क्रोशधतही झाले शन 

कटुिबद त्यांच्या शजभेच्या टोकािरही आले तरी ते मखुातनू बाहरे 

नाही येईल! त्या कटू िबदप्रहाराची ढालही तचु असिील!”  

“तात्पयव?” 

“तलुा त्यांना हिं ते सखु द्याि ं लागेल!” ह े िबद मी कसे 

बोललो, मलाच ठाऊक नाही. रंभा डोळे शिस्फारून माझ्याकडे 

पाहत राशहली. शतचं अंग -त्या िाक्यान ेिहारून गेलं होतं. ती सनु्न 

झाली होती. अत्यगु्रचशकत डोळ्यांनी ती मला बघत राशहली! मी 

खरंच दिेराज होतो काय? मग मी असं िाक्य का बोलनू गेलो? 

स्िार्ावपायी? सखुाच्या लालसापायी? की केिळ स्ितःसाठी? 

कधी कधी गोष्टी मनाच्या शिरुद्ध शह कराव्या लागतात! शनयतीनं 

माझ्यािर शिरुद्ध प्रहार नाही केला काय? माझ ं हक्क माझ्याहून 

शहसकािनू घेण्यासाठी शतने दतै्यगरंुूच ंबळ घेऊन ह ेक्षम्य नव्हतं 

रचलं काय? शनयती दसुऱ्यांच्या जीिनािी िाटेल ते करत,े शतला 

कोणाचा र्ाम नाही, कुणाचं भय नाही, कुणाचा शिचारही नाही. 

मग मी का मागे पढेु शिचार करािा? मी माझ्याबाजनू योनय होतो. 



िकु्राचायव रंभेच्या मोहात पडून प्राणयेच्या महासागरात बडूुन 

जाईल. मग त्यांची घोर तपश्चयाव दखेील भंग होऊन जाईल! एकदा 

का तपश्चयाव भंग झाली की त्यांना कुठलं ही िरदान शमळणं अिक्य! 

शह नीती एक प्रहार आह!े या बशुद्धकौिल इदं्राने केलेला प्रहार 

आह!े पण तो िज्राचा नाही तर प्रीतीचा! बाणाचा नाही तर 

अंगातील कणा-कणांचा! सखुाचा! प्रणयेचा! मी काय ित्रलूा 

शजिंत मारतोय? त्याचं रक्त शपतोय? उलट मी तर आपल्या ित्रलूा 

आनंद दतेोय! ब्रह्मानंद दतेोय! कारण ित्रलूा सखु दऊेनही शिफल 

करता येतं!  
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“दिेराज?” आश्चयेच्या संतापात हा प्राणघेई प्रश् ियन 

कक्षाच्या चोह शभंतींिर पार्ाण कोसळािा तसा कोसळला! अचंब 

प्रश्ार्ी मदु्रचे्या स्िरात ती म्हणाली -  

“दिेराज! आपली बदु्धी लालसेच्या शिचारान े पातळाच्या 

गतेत जाऊन फसली की काय?? केिळ या स्िगावच्या सखुासाठी 

मी आपली आबरू एका संन्यािाच्या घरी जाऊन शिकू? त्याच्या 

अंगाला अंग लािनू प्रणया करू? ह ेकुकमव अप्सरांच्या पशित्रतेला 

कलंकाचं व्रण नाही लािणार काय? सारं जग आम्हाला व्यशभचारी 

म्हणेल! िैश्याच्या नजरेने आम्हािरी र्ुंकन! दिेराज, हा शिचार तरी 

तमु्ही कसं करू िकता?”  

शतच्या प्रश्ाने माझे अंतर सनु्न झाले. पण त्या क्षणी मला 

किाचाच भान उरला नव्हता! माझ्या डोळ्यासमोर केिळ माझं 

भशितव्य होतं, आणखी काही नाही! “तमु्हा अप्सरांचा चाररत्र्य 

माझ्या स्िगावहून अशधक मलू्यिान आह ेका?” हा प्रश् माझ्या मनात 

उठला! हो, उठला! यात काय चकुीचं आह?े शन मखु्य म्हणजे 

अप्सरांचा जन्म केिळ जीिांना सखु दणे्याकररता झाला आह.े 

त्यांची जीिन रचनाच अिी आह.े िेिटी या जगातील शिश्वकत्यावने 



‘सौंदयव’ का बनिलं? आशण ते सौंदयव केिळ अप्सरांच्या दहेातच 

का अभतूव केल?ं कारण एकच- त्यांची रचना! मग तरीही ही िेडी 

अप्सरा का मला अिे अर्वहीन आशण र्कुव ट प्रश् शिचारती आह?े 

‘व्यशभचार’ हचे या अप्सरांचे पाशित्र्य आह!े ‘प्रणया’ हचे त्यांच े

प्राण आह!े ह ेसत्य मला शतला गदागदा हलिनू सांगािेसे िाटले, 

पण प्रश् मात्र तोच राशहला - माझे बदु्धी कौिल! मग पढुचे िबद 

माझ्या मखुाच्या कोणत्या उग्रातनू िज्राप्रमाणे बाहरे सटुले ह ेमला 

माशहत नाही, अशजबात माशहत नाही.  

“व्यशभचार!” मी उद्दिेनू बोललो “व्यशभचार? रंभे … कसला 

व्यशभचार? कसा? प्रणया तर शिश्वकत्यावची दणे आह,े हा व्यशभचार 

कसला?” माझे प्रत्येक िबद नकुील्या बाणाप्रमाणे मखुाच्या 

तणूीरातनु सरव सटुत होते. “रंभे,शिचार कर. िरीर सखुाला 

‘व्यशभचार’ म्हणनू कुलंक करणं, हचे जर परमेश्वराची इच्छा असती 

तर त्याने या दहेाला इदं्रय का शदले असते? िरीराला अतपृ्तीची 

जाणीि व्हािी म्हणनू ह े चंचल मन का शदले असते? सांग रंभे 

सांग?” 

“पण जग …?”  

“जगाचं का? जग ह ेमखूव असतं रंभे! शन त ूजगाचा शिचार का 

कारती आहसे? अप्सरेचा जन्म किासाठी झाला आह ेसांग! सखु 



दणे्यासाठी! शन जरा शिचार कर. स्ितःला मोहत्यागी, सखुत्यागी 

म्हणनू घेणारे ह े ऋर्ी मनुी जेव्हा एका अप्सरेच्या मोहात पडून 

संभोगमनन होईल तेव्हा त्यांच ंढोंग संपणूव शिश्वासमोर उलघं होईल! 

मग कलंक कोणािर लागेल? जग कोणाला व्यशभचारी म्हणेल? 

शिचार कर रंभे शिचार कर. ज्या कमावसाठी सोमकंुडातनू अप्सरांची 

उत्पत्ती झाली ते केिळ यासाठीच!”  

जलाच्या टपटपांप्रमाणे संिाद िाढत होता. माझ्या मखुातनू 

बाहरे पडणारे प्रत्येक िब केिळ माझ्या स्िार्ावच्या उलशमश्रणात 

शमसळून जाऊन बाहरे येत होत.े याची मला त्यािेळी पणूवपाणे 

प्रत्यक्ष जाणीि होती. पण माझ्या स्िार्ावतही सत्य दडलेलं नव्हतं 

काय? शतचा संताप पालता होत गेला. शतची गढू शिचारात मनन 

झालेली मखुदृष्टी ‘तझु्या िबदांच ेबाण योनय जागेिर शटपले इदं्र!’ 

ह ेसांगत होती. आता मन हळू हळू शचंतामकु्त होऊ लागले.  

 मी शतच्या चशकत मदु्रकेडे पाशहलं. रंभा शिचारात मनन झाली 

होती. माझी योजना सफल झाली असं मला िाटू लागलं. ती माझ्या 

िबदांच्या जाळ्यात पणूवपणे अडकून गेली होती. जाळ्यात 

अडकलेलं मांस ह े मतृच असेल याची आधीच िाश्वती घेऊन 

आपण सफल झालो, या ितृ्तीचा शिचार नेहमी मखूव करत असतात.. 

बदु्धी कौिल सदिै पषु्पातनू शिर् घालते याची या इदं्राला काष्ठाकोप्त 



जाणीि आह.े रंभा आता गढू शिचारात शनमनन झाली होती. शतचे 

मन ‘ह ेयोनय की अयोनय?’ म्हणनू गतव आिेि करत आह ेयाची 

मला अिगती होती. मग मी लगेच आपला पढुचा डाि खेळला शन 

अंतर मनािर गणाचा घण रुतनू जाईल असा एक जळजळीत 

कटाक्ष टाकला - 

“शजला आपल्या सौंदयाविर अह ंनाही, ती अप्सिा कसली?”  
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काय! मी,…. मी... सुंदर नाही? माझ्यात अह ं नाही असं 

दिेराजांना का िाटतं? काय अल्प आह े माझ्यात? सौंदयव? 

िात्सल्य? रूप? काय आह?े  

काहीच नाही! मी सिवस्ि आह.े चंद्राचीही तरृ्ा माझ्या 

मखुसौंदयावला पाहून लाजेल असं रूप या रंभेच्या अंग-अंगात 

शमसळलं आह.े या स्िगवलोकाची सिावत सरुम्य अप्सरा आह ेमी. 

दिे, सरु, असरु माझा सहिास शमळािा म्हणनू आजन्म तळपतात. 

आजिरी शकत्येक महाकिींनी माझ्या सौंदयाविर शकती तरी अलम्य 

काव्य े रचले.हशस्तनापरूनरेि राजा नहुर्ाने माझा सखु शमळािा 

म्हणनू साक्षात दिेराजांिी यदु्ध केले! माशणक, मोती, नीलम, 

पखुराज,गोमद,प्रिाळ,पारस, उपलक या सिव रत्नांचा संगमही 

माझ्या डोळ्यांच्या पापण्यास शफके िाटते. त्यांची माझ्यािी तलुना 

तर फारच दरू! शन दिेराज मला म्हणतात शक मी अप्सरा नाही! 

माझ्यात सौंदयव नाही! छे! दिेराजांना िेड लागलंय! 

 ज्यािेळी “िकु्राचायाांना हिं ते तलुा त्यांना द्यािं लागेल’’ ह े

उद्गार दिेराजांच्या मखुातनू बाहरे पडताच माझ्या कानी शिरले 

तेव्हा मी चक्क सनु्न झाले! आपल्या समोर दिेराज आह ेकी एक 



अमयिैश्य परुुर् उभा आह े हचे मला कळेनास े झाले. त्या 

व्यशभचाराचा शिचार करताच मी चोहशबंद िहारून गेले! मला 

स्ितःच्या कानांिर शिश्वास होईना. कामकुनतृ्य करून, प्रणयेची 

आस डोळ्यात धरून शन आपल्या सौंदयावच्या बळािर एका 

ध्यानस्त ऋर्ीला त्याचं तप भंग करणास उत्रव करणं ह ेयोनय आह े

की नाही या शिचारांची गुंतागनु माझ्या मनाला पळ पळ किलत 

होती. पण अखेरीस दिेराजांनी मला जे पटिनू शदले त्यात मला 

क्िशचत पण अर्व शदस ूलागले. कोंदटलेल्या शिचारांच्या धानयात 

एक धागा असा िर शनघाला ज्याने माझे अंतःकरण शकंशचत पण 

गढू पररिशतवत केले. यज्ञात हशिद्रवव्यांच्या स्िाहमेळेु शिनन चतशुदवक 

िाय ूकणात िलय पािते शन सरळ आकािात झेप घेत.ेपण त्या 

िायकुणांत शमसळलेल्या शिननांत एक शिनकण अिी असते जी 

अदृश्य रूपाने शदिा बदलनू कुठच्या कुठे शिलीन होते. कदाशचत ते 

जगाच्या पलीकडे जात असेल! कदाशचत ते स्िरै भ्रमण करत 

असेल! कदाशचत ते अदृश्य राहून नेहमेीसाठी लोप पाित असेल! 

तात्पयव असा आह ेकी एका जीिाचे मन सदु्धा असेच नाही का? 

उसळत्या हशिद्रवव्यरुपी अकल्प बोलण्यान ेमनाच्या िांत यज्ञकंुडात 

शिचारांची तळतळी उठते. ते ऐकताच आपण अकल्प बोलण्याला 

सार्व ताकीद करतो. जे नाही पटल,ं जे अयोनय आह ेत्याच्या शिचार 

जास्त का करािा? सरळ शिरुद्ध बोलनू त्याला मठुीत कुठायचं 



अिीच मनाची शक्रया असते. आपले शनिम शिचार म्हणजेच उतव 

उडणाऱ्या चतशुदवकातील शिननकण आह.े त्यातील शिचारांची रांग 

एकरूप होऊन सरळ िलयात शमसळून जाते. पण त्याच शिचाररुपी 

शिननकणात एक कण असा असतो जो िेगळा भ्रमण करायला 

बघतो, म्हणजेच एक शिचार कधी कधी अयोनय गोष्टीला दखेील 

सार्व करण्याचा शिचार करतो. सरळ प्रश्ात मी माझं उदाहरण दतेे. 

जेव्हा इदं्रांनी मला “िकु्राचायाांना हिं ते द’े’ हा िाक्य उद्गारला 

तेव्हा मी चक्क झाले होत.े आमचा संिाद िाढत होता. बोलणं ह े

केिळ इदं्र आशण रंभेच्या मधात नव्हतं, अशपत ुखरा संिाद तर त्या 

रंभेच्या अंतःकरणािी होता. िेिटी दिेराजांनी माझी समजतू 

काढण्यासाठी जे जे िाक्य योशचले त्यान ेन कळता का होईना, माझं 

मन त्या गोष्टीला ‘योनय’ म्हणनू शिचार करू लागला. अप्सरांचा 

जन्म िेिटी किासाठी झाला आह?े शन जग मला का व्यशभचारी 

म्हणेल? िेिटी जग ह े आंधळं असतं हचे न! ते दिेराज आह,े 

स्िगावशदपती आह.े त्यांना जगाचा दृशष्टकोन ठाऊक असेलच ना? 

त्यांच्या बोलण्यात एका शदिेनं सत्यता तर होतीच ना! ह ेशिचारच 

ते शिननकण होते!  
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 मन प्रत्येकाला असतो. पण त्या मनाची पणूवपणे उघळण 

करणं ह े जगातील सिावत कठीण कायव असतो. पण आज मी ते 

करणार! मग जग मला काहीही म्हणो, मला पिाव नाही. ह ेव्यक्त 

करताना एक शिलक्षण भीती मला िाटत आह.े कदाशचत, माझं 

बोलणं ऐकून काही लोकं माझा जळजळ शतरस्कार करतील. ह े

ऐकून माझ्या अमिावला शिशिध कटू नािं दतेील. पण …, पण 

तरीही मला माझे मन उघडे करायच ेआह!े  

 “तलुा िकु्राचायाांना हिं ते द्याि ं लागेल! ह े व्यशभचार 

कसलं? ह ेतर शिश्वाची रचना आह!े रंभ,े जग तर िेड आह!े िेिटी 

या जगात अप्सरांचा जन्म किासाठी झाला?” ह ेदिेराजांचे िाक्य 

सतत माझ्या मनात घरघर चक्राप्रमाणे शफरत होत.े योनय की अयोनय 

या गुंतागुंतीच्या शिचारात एक शिशचत्र शिचार क्षशणक माझ्या 

मस्तकी शफरला - 

“हो न, िेिटी या जगात अप्सरांचा जन्म किासाठी झाला? 

रंभे, प्रत्येक शिचारला दोन बाज ू असते. गुंतागुंतीचे सहस्त्र धागे 

सदिै त्याच शदिेकडे मळुतात ज्या शठकाणाला मन योनय समझतो. 

पण त्या सहस्त्र धानयांत एक धागा असा असतो जो शिचारांच्या 



पलीकडे जाण्यास बघतो. आशण इदं्र जे बोलत आह ेत्यात जास्त 

अयोनय असं काय? आपण कुठे मतृ्यचू्या मखुात पडायला जात 

अहो काय? नाही ना! अरे उलट ते तर स्िगाविरूनही सरुम्य असं 

शिश्व राहील! प्रणयेचं शिश्व! ब्रह्मानंद! आशण जग मला का 

व्यशभचारी म्हणेल? िक्यच नाही. रंभे! आपल्या दहेात 

तळमळणारी शह अतपृ्ती, आज परृ्ीच्या तळािी जाऊन तपृ्त 

करण्याचा योनय येत आह ेआशण त ूिेड्याप्रमाण ेजगाचा शिचार 

करती आहसे? जा रंभे, परृ्थिीिर जा! मग शतर्नू सखुाच्या 

महासागरात जा!” 
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“शजला आपल्या सौंदयावचं अह ंनाही ती अप्सरा कसली?”  

ह े उग्र उद्गार ऐकताच मला अदम्य क्रोध आले. माझं उर 

तीळतीळ तटुल्यासारखं झाल!ं कारण तो िदांचा घाि माझ्या 

काळजाला बाणाच्या टोकाप्रमाणे रुतनू गेला! मन दखुािले, फार 

दखुािले! त्या क्षणी माझी अिस्र्ा काय होती, किी होती ह ेमी 

सांग ूतरी कसं?  

ते िाक्य ऐकताच एका तळािी मन दखुािले तर दसुऱ्या 

तळािी क्रोधाच्या लाटी उफाळून आल्या! आता मला उत्तर दणें 

अशनिायव होतं. मी ते शदल!ं मनात लागलेल्या जखमेच्या गतव 

आिेिात येऊन की क्रोधाच्या आिेिात येऊन की त्या शिलक्षण 

शिचारात येऊन मी उत्तर शदले ह ेमला माशहत नाही. मी योनय केलं 

की चकू केली, ते शनणवय उशचत होते की अनशुचत होते, ह ेसदु्धा 

मला माशहत नाही. पण एक गोष्ट मात्र खरी होती! माझ्या उत्तराने 

इदं्राचा आनंद गगनात मािेनासा झाला होता!  



 

 

 

भाग 3 –  

िकु्र 
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“ॐ नमः शििाय: 

 ॐ नमः शििाय: 

 ॐ नमः शििाय: 

 ह ेिंकरा! ह ेमहशे्वरा! ह ेअकावशदपती! तझुा एक परम भक्त 

तलुा स्मरण करत आह,े तलुा नमन करत आह.े माझे मन, माझे 

शचत्त, माझं जीिन सिव सिव तझु्या चरणी मी अपवण करतो. ह े

महादिे, तचू माझं जीिन आह.े तझु्या िरणात मी धन्य अह.े तझुी 

भक्ती करून मला जगाचं सिव सखु शमळत.े तझु्या या भव्य रचनेत 

मी तर एक लहानसा जीि अहो. हा जीि आज तझुं शिदयपासनू 

स्मरण करत.े ये िंकरा, मला दिवन द.े माझे नयन तझुं शदव्य रूप 

बघण्यास आतरु झाले आह.े ह ेनटेश्वर, या तझु्या भक्ताला तझुं दिवन 

द!े 

ॐ नमः शििाय: 

ॐ नमः शििाय: ।।” 

“समं, दमं, यगु, मर्ं, िीत, द्रव्य. 

 तम,् सत, रज, गणु, भतू, भव्य  



 भ ू-अंबर, नश्वर, पंचभतू  

 जल-िाय,ू अननी, नभ - अंतरूप 

 सत्य, सिव, िेद, चेत, प्राशण, यक्ष, रुद्र, पशित्र,  

 ओम ्तत ्सत ्नमो नमः  

 शकतव, िज्र, नपृ, धेन,ु िि, गरुड़, िरुण, सपव, ऐर, शसंह,  

 तारलोका, मेघलोका,अंतररक्ष,  

 सयूव, चंद्र, नक्षत्र 

 सिवम शििस्य अस्त ु।। 

तस्य िक्ती मम प्रदानी!! 

ॐ नम: शििाय!” 

 

छन! छन!  

छन! छन!  

ह्म ह्म!!, इि ……… (हसणं, लाजण ं) 

 

“अरे! हा नाद कसला?”  

 



ह्म-ह्म! इिsss…..!! 

 

“ॐ नम: शििाय…  

 

 छन!, छन!, छनछन-छन! छनं नं नं नं नं  

छन!, छन!, छनछन-छन! छनं नं नं नं नं  

 

सळसळतं ह ेपाणी, ह ेरम्य मधरु सरु गाणी 

डोळ्यात शमंद मद प्याले, शमसळुशन गात मी आले  

या शभजलेल्या मादक अंगाला जरा स्पिव त ूकर ना  

उघड ना, उघड ना! ए, तजु नयन उघड ना!  

 

[व्याकुळता] -  

ह ेगीत कसलं? कोण आह ेमाझ्या भोिती? ह्या घुंगरंूचा नाद 

माझ्या एकांताला भंग करतोय. माझे शचत्त अशस्र्र होत आह.े ह े

…. ह ेकसल ंशिटंबण, ही कोणती परीक्षा …?  



नाही! काही ही झालं तरी माझी दहा िर्ाांची तपश्चयाव भंग होता 

कामा नय.े िकु्र, शचत्त एकाग्र कर, भगिान िंकराचं स्मरण कर, 

स्मरण कर!  

ॐ नम : शििा … 

 

छन -छन!  

 

मज छातीच्या आती लपल ेदोन शटमक-शटम तारे  

पाहुनी स्तबध होिील, शिसरिील दहे-भान-जग सारे  

या दधुािरी शलप शलपणारी चांदणे ओठ त ूधर ना  

उघड ना, उघड ना! ए, तजु नयन उघड ना!  

 

माझं जीि कतरतंय, प्राण -गतप्राण होत आह.े माझी छातीगंद 

स्फुलतंय! …, शिदय िेगाने धड-धड करतंय! ह े…, ह ेमला काय 

होतंय? माझा शनयंत्रण लपु्त का होत आह?े शचत्त शस्र्र का नाही 

राहत आह?े ह े परमेश्वरा, मला िक्ती द,े मला ह े संकट सहन 

करण्याची िक्ती द!े  

 



पातळगंधी पषु्पिरी प्रीतीचे र्ेंब शनर्ळ त ू 

अन 

मज तरुलेल्या ओठांतील, ह ेनाजकू ओठ शमसळ त ू 

ए!.. सुंदरा!  

ए!.. शप्रयकरा!  

या रंभेची अतपृ्त तरृ्ा प्रेमाजलने त ूभर ना!  

उघड ना! उघड ना! एकिारी नयन उघड ना! 

 

शनर्ळंगी ओलस कशट, प्रशणत हनिुटी, रूप चंद्राची  

चांदण्या जली मदछिी, रतन कंचनी, सरुा इदं्राची! 

स्िगावचा नपृ बािळा, असा हा लळा, लचक िृंगारा  

उन्मत्त तनाचा खळा, नाद नटखळुा, चटक अंगारा! 

 

चंद्ररूप दखेणी, शपतळ पापणी, शनमळु लचकारी  

पैलती मंजरी सळी, अदा पंखळुी, गंधरसिारी  

या शभजल्या गंधी अंगाला … इश्ि! प्रेम त ूकर ना  

उघड ना! (कोमल स्िर ) 



 ह्मम्मम्मम्म ….!! (ओठांतल्या ओठात हसण ं)  

उघड ना!! ( हलका िर )  

 ह्मम्मम्मम्म 

उघड ना!! (िर )  

 इश्ि!  

ए, ह ेनयन उघड ना!!” 

 

प्रभ,ू माझा ताबा सटुतोय, माझे मन…., म.्. मा.. माझे मन 

व्याकुळ होत आह.े मी …., म.्.मी … 

 

उघड ना,!!  

उघड ना..!! 

  

नाही! न … नाही! िकु्र, या मनाला सांभाळ! एकदा का ध्यान 

भंग झालं की दहा िर्ाांची तपश्चयाव व्यर्व जाईल! नाही! ते मी होऊ 

दणेार नाही! काही झालं तरी मी …, मी माझी  

 



उघड ना!!  

उघड ना!! 

 

शधं धाशतरकीट शधं, ⓢ धा धा धाशतरकीट  

शधं धाशतरकीट शधं, ⓢ धा धा धाशतरकीट  

 [प्रस्ततु संगीत ह ेकेरिा या तालात म्हणािा] 

 [ⓢ-एक सम ]  

 

ⓢ तकशतरकीट तीं, ⓢ ता ता ताताता  

ⓢशधं धाशतरकीट शधं, ⓢ धा धा धाधाधा  

 

उघड ना!  

शतरशकटतक शतरशकटतक शतरशकट  

उघड़ ना  

शतरशकटतक शतरशकटतक शतरशक 

उघड! उघड़! उधड़! उघड़!  



धी, धाशतरशकट शधं, क्डधा धा धाधाधा धा! 

क्डधा धा धाधाधा धा! 

क्डधा धा धाधाधा धा!  



[परुाणांनसुार इदं्राच्या आदिेानसुार स्िगीय अप्सरा 

धरतीिरील ध्यानस्त ऋर्ींचे घोर तप भगं करण्यासाठी उन्मादक 

नतृ्य करत. त्यातील ह ेएक प्रख्य शचत्रण.] 

  



2.(िकु्राची व्याकुळता )  

 

अरे! माझं ध्यान,माझं शचत्त … सिव कुठे गेलं? माझ्या बंद 

डोळ्यांभोिती हा अंधकार कसला? या पिूी मला केिळ प्रकाि 

शदसत होता, मी प्रभचू्या जगात शिलीन झालो होतो. शन आता? 

मला तिी अनभुतूी का होत नाही आह?े प्रभ!ू िंकरा! तझुं रूप 

माझ्या मनात शस्र्र का नाही राहत आह?े तझु ेमंत्र उच्चरताना माझं 

मन भटकलं. ती लीनता शिलीन झाली! म्हणजेच …, म्हणजेच! 

माझी … म.्. माझी दहा िर्ाांची तपश्चयाव भंग झाली? म्हणजे माझे 

दहा िर्ाांचे कठोर प्रयत्न शिफल झाले? 

 

(क्रोध) 

ह ेसिव त्या ध्िनीमळेु झाले आह.े त्या घुंरंुच्या नादात, त्या 

सरुांच्या लयीत मी आपले मन गमािनू बसलो! त्या गाशयकेच्या 

सरुात उन्माद होत,े उन्मत्तपणा होता! ह ेउन्माद म्हणजेच- सिावत कू्रर 

िस्त्र! माझे डोळे बंद आह.े माझे एकाग्रशचत्त भंग झाल ेआह.े या 

िकु्राला एकदा क्रोध आले तर भगिान परिरुामांप्रमाणे तो संपणूव 

परृ्थिीचं शिनाि करू िकतो!!!! माझी तपश्चयाव भंग करणाऱ्याला 

मी भस्म करून टाकीन!!!!! त्याला दगड बनिनू टाकीन!! आमरण 



त्याची जीिा िकु्राची तपश्चयाव भंग केल्यामळेु तळपळत राहील!!! 

माझ्या शदव्य िक्तीन ेमी त्याला िाप दऊेन भस्म करून टाकीन!!!!! 

खळखळत्या अननीज्िाळांत जसा तपन क्रोध झळझळतो तसा 

अननीरुपी क्रोध माझ्या डोळ्यात झळझळत आह!े ह ेडोळे आता 

डोळे नसनू तर ते लपलपणाऱ्या कृिानरूसाचे स्फुशल्लंगन झाले 

आह!े या िकु्राला इतका क्रोध आला आह ेकी तो आता ह ेनयन 

उघडून त्या कपटी छळी इदं्राला जाळून टाकेल! मला माशहत आह े

की ह ेसिव प्रपंच इदं्रानेच केलं असािं!! इदं्र, आता तझुा अशस्तत्ि 

कायमचं जाळून टाकेल हा िकु्राचायव!! इ ं……..द्र!!!! 

 

 

छन! छन!  

  

“हा पनु्हा आिाज!!”  

 

“ए, शप्रयकरा! त ूये ना! मज ये ना, जिळ ये ना!!” 

 



“हा उन्माद! ह ेनाद, मला …., मला ओढून नेतंय. माझ्या 

भोिती कोणीतरी रूपिती असािी. शतचा गंध, शतच ेगीत, शतच ेनतृ्य 

…, सिव सिव मला डोळे उघडण्यास शििि करत आह.े ह ेकोणतं 

भ्रम नाही, ह ेकोणती फरेब िक्ती नाही. जर ह ेकपट योजना असती, 

कुण्या अदृश्य माया िक्ती ने रुपणव रूप धारण करून जर माझी 

तपश्चयाव भंग करण्याचा प्रपंच रचला असता तर ते प्रपंच माझ ंकाडी 

इतकंही न िमिता शिफल झाले असते. पण ह ेसत्य आह!े माझ्या 

समोर खरंच एक रूपिती आह ेजे मनापासनू माझ्या सहिासाला 

मागण्याची शिनंती करीत आह.े पण ते होणार नाही! मला माझे 

डोळे उघडायला हि े शन त्या रूपिंतीचे रंग कोमेजनू जाईल असे 

भयाि:िाप शतला द्यायला हि!े जगाला या िकु्राचा क्रोध कळू द!े! 

 

  



२ 
 

दहा िर्व! ह े काही बोटांिर मोजण्यालायक लहान आकडं 

नव्ह!े त्रीसहस्त्र र्टितम ् शद्वपंचाित (६३५२) शदिस! 

साप्तािीशत:सहस्त्र र्टितमेन अष्टपंचाित (८७६५८) घंटे! 

शद्वपंचाितलक्ष एकोणर्ष्टीसहस्त्र चतरुितमेन शद्वनिती: 

(५२५९५९२) कला! एकशत्रंितकोटी पंचपंचाितलक्ष 

नििशष्ट:सहस्त्र पंचितमेन शिंिती: (३१५५७९५२०) पळे! शन 

त्यात या दहा िर्ावत अध्ययन केलेले त्रीर्ष्टीकोटी एकादिंलक्ष 

निशत्रंितसहसे्त्रन चतदुविम ्(६३११३९०४०) शििमंत्र!  

 दहा िर्व जगातनू शिलीन झालेले डोळे आज क्रोधाच्या 

शमसान े उघडत आह.े ह े कपटी जग आज माझ्या क्रोधाननीन े मी 

कायमचं जाळून टाकीन! ह े परमेश्वरा, मला क्षमा कर! मी तझुी 

सहृदय भक्ती नाही करू िकलो!  

माझी डोळे उघडत आह.े  

“हा प्रकाि हळू हळू माझ्या नयनात शिरत आह.े पण आता 

मला या प्रकािाचाही क्रोध येतो.मला फक्त इदं्र हिा नाहीतर ह ेजग 

पनु्हा कधीच प्रकाि पाहू िकणार नाही! हा एक क्षण! फक्त हा एक 

क्षण इदं्र!!” 

  



३ 

 

ह ….! (झटकेत िकु्राचायाांनी डोळे उघडले. ह े या 

प्रर्मपाश्वावचं िेिटच ं भाग आह.े पढुील उताऱ्यात िकु्राचायाांची 

अिस्र्ा, त्यांच े शिचार, त्यांची शदिा शन त्यांच्या मनात येणारे 

उलर्थय ह े ितवमान स्िरूपात मी रेखाटले आह े कारण िाचकांना 

‘आपणच िकु्र अहो शन पढेु जे होत आह ेते आपणच करतो आह’े 

अिी एक शिलक्षण अनभुतूी व्हािी म्हणनू! यात िकु्राचायाांची जी 

अिस्र्ा आह ेते शद्व- पात्रात शलशखत आह.े ते शद्व पात्र म्हणजेच - 

त्यांचे मन, त्यातील येणारे प्रश्, शिचार, इत्यादी.” 

 

(व्याकुळता)- मी स्तबध अहो! मला …म.्.मला काहीच 

कळत नाही.. आह.े.! ह.े., ह ेमला काय झालं? िकु्र! ह ेतलुा काय 

होत आह?े तझुा क्रोध कुठे गेला? त ूअसा स्तबध का?  

 

(मनन स्िरूपात)- समोर बघ! एखाद्या अर्ांग समदु्रात िकृ्षाचे 

पणव बडूुन जािे तसे या िकु्राचे भान कुणाच्यातरी डोळ्यात बडूुन 



गेले आह!े त्या महासागरात हा िकु्र हरपनू गेला आह!े त्याला 

आता जगाचा भान दखेील राशहला नाही!  

 

िकु्र! त ूह ेकाय बोलतो आहसे? मखुाव, जागा हो! भानािर 

ये!! ितवमान बघ! अरे तझुी दहा िर्ाांची कठोर तपश्चयाव त्या इदं्रामळेु 

भंग झाली! त्या कपटाचा प्रशतिोध घे! या जगाला पेटून काळ! त्या 

कपटी इदं्राला िाप द!े जागेिर ये िकु्र जागेिर ये!!!! 

 

जो या जगताच नाही तो जागेिर कुठून येईन? आता माझे जग 

तर माझ्या समोर उभं आह!े त्या जगात फक्त मी अहो, फक्त मी. ते 

जग शकती शिलम्य आह ेबघ! शकती सुंदर! शकती अदु्भत! शकती 

िेगळं! आता कसला क्रोध, कसला िाप? या नाजकू पापणीच्या 

पंखाला डोळ्यांचा स्पिव होताच माझे क्रोध आपोआप नाहीस ेहोत 

आह.े या इिल्या इिल्या शनळस भिुयांच्या पातळ रेर्ात माझे शचत्त 

हरपनू गेले. ए! ते … ते अमतृ ओठ तर बघ! शिशिर ऋततू अलम्य 

समदु्राच्या बेटािर चांदण्यांच्या रसांनी तंब-तंब ओतलेले र्ेंब 

शिशिध रत्नांत शमसळून गेले शन त्या सुंदर आशलंगनाने 

केसरचांदण्यांचं एक इिलं बीज तयार झाल!ं िंभर िर्े आसमंतात 

शटपशटपणाऱ्या मयंकच्या ओजंळीतनू चंद्ररासच े चर्क क्िशचत 



हलले शन त्यातनू चंद्ररासचे िभु्र पातळ दोन शटपशटप र्ेंब खाली 

आले! त्या र्ेंबांनी केसरचांदणी बीजाला कडकडून मीठी मारल ेशन 

त्या शमठीत लाल-िशुभ्रत पंखळु्या जळुलेल्या चंद्रपषु्पाने जन्म 

घेतले! त्याच पंखळु्या ब्रह्मदिेाने मोठ्या अलप प्रयत्नांनी गोळा 

केले शन त्यांचा पुंचळा करून त्यातनू ते ओठ शचशत्रत केले असािे!  

 

िकु्र! त ू िेडा झाला आहसे काय? त ू ह े काय बडबडतो 

आहसे? ज्या मखुातनू,नेहमी कमव, धमव, नीती, कतवव्य,िास्त्र, ग्रंर् 

श्लोक, शचंतन, मनन, परमेश्वर यांचाशििाय एकही िबद बाहरे पडत 

नाही, तेच मखु आज एखाद्या िेड्या किीप्रमाणे काव्य रचत आह?े  

 

ह्ह! कमव! धमव? नीती, कतवव्य? िास्त्र, ग्रंर्? शचंतन,मनन? 

आशण किी? िेड्या, किीला काव्य े रचता यािी म्हणनू त्याला 

शचंतन करािे लागत!े आशण कमव, नीती, कतवव्य, िास्त्र ह ेप्रीतीचे 

ित्र ूआह ेकाय? आशण परमेश्वर! साक्षात भगिान! ते सदु्धा प्रेम नाही 

करत काय? भगिान िंकर आशण पािवती ह े प्रीतीच्या धानयात 

बंधलेली दोन जीि ं नाहीत? असं कुठल ं ग्रंर् आह े ज े प्रीतीच्या 

शिरुद्ध आह?े कोणतं िास्त्र म्हणत े की जीिान े प्रेम करू नय?े 

िेड्या,ही सारी ढोंगं आह.े एकदा तरी समोर दृष्टी फेर मग तलुा 



कळल! मन जेिढं दौलताकडे खेचल ंजात नाही, तेिढं ते स्त्रीच्या 

अंगाकडं खेचल ंजातं! आता कोणती नीती शन कोणतं कमव? शतचे 

रूप ह ेमाझे शचंतन, शतच्या दहेािी शमलन ह ेमाझे मनन, ह ेअतपृ्त 

तरृ्ा माझी नीती, त्याची तपृ्ती ह े माझे कतवव्य, िात्सल्य ह े माझे 

िास्त्र, ग्रंर् ह ेमाझे यौिन, श्लोक ह ेमाझे उन्माद, याचना ह ेमाझे 

कमव, सखु ह ेमाझे धमव शन केिळ ‘प्रेम’ हचे माझे परमेश्वर आह!े 

आता फक्त त्या परमेश्वरािी शमलन होईल, आणखी काही नाही.  

 

  



४. [िकु्र - रंभेचं संिाद ] 

 

“कोण आहसे त ू शप्रय?े एिढं अदु्भत सौंदयव आसमंतात 

िोधल्यािरही शमळणार नाही असं तझु ंह ेरूप आह!े काय तझुं रूप, 

काय तझुं सौंदयव! कोणी ओळखािा चंद्र कोणता-भिूरीचा की 

नाभीचा?” 

“इश्ि! तमुच्या िबदांनी आम्हास घायाल केले.” 

“घायल तर आम्ही आधीच झालो शप्रय!े या नजरेत पडून! ते 

गीत ऐकून! या अंगाचं रोम रोम तझु्या नाजकू बाहूचं्या घट्ट 

आशलंगनात शमसळून जायला आसनू गेला आह!े आता हा िकु्र 

या जगात राशहला नाही. तो कुठेच नाही.” 

“इर्े पण नाही?” [िरच ं अंकुि शनमळुत बोटांनी खाली 

सरकािताना ] 

“नाही!” [सद्गद स्िरात ] 

“इर्े?”. [आणखी खाली करताना ] 

“अ...ह”ं.  

“आता?”. [अधवछटा शनमळुती झाली. छातीत गुंडाळलेलं 

िस्त्रांकुि अधव खाली शनसटलं. शन बोट तेर्े खणू झाला] 



“ना..ही!”  

“आता पण नाही?”  

“अ...ह!ं आणखी!!” 

“आता?”. [अंकुि सरकािलं! उन्माद उदात्त झाला! ते 

बघताच िकु्राचायव स्तबध राशहल.े] 

“हो!” 

“शह दोन चांदणं …… फारच मादक आह ेह!” …. [अशनशमर् 

पातळ स्िरात] 

“मला हिी!”  

“अ..ह!ं”  

“मला हिी!”. ती नाही म्हणत समोर येत आह.े शतची मान 

मादक इिाऱ्यात कधी डािी तर कधी उजिीकडं हलती आह.े 

आली, ती जिळ अली, बस … दोन पािलं अजनू! 

“मला हिी!” 

“अ … ह!ं” [आता… फक्त एक पाऊल शिल्लक! 

“मला हिी!”  

“ना …… ही!” [शिदय गतप्रण होऊ लागलं आह!े].  



“मला हिी!!”  

“ना …..” [जिळ, अगदी जिळ!”] 

“मला …. उम्म.्.!” [ओठांत ओठ शमसळले! दहेात दहे 

शमसळले!] “ह्ह! ह्ह! ह्ह..सखु! सखु!! “ 

“आ.., आ..! ह्ह.., ह्ह! ह्ह! उम्म ्…उम्म!्! सखु, आणखी! 

आणखी!! िकु्र, आणखी!! आणखी!!!!!” 

 

 

शक्रया करताना – 

 

“शिला!” 

उम्म..!!!” 

“अह!ं  

उम्म.्.!!!” 

“तळप!”  

उम्म ्…!!!” 

 



“रंभे! रंभ!े!!” 

“िकु्र! िकु्र!!!” 

“सखु! सखु! आनंद!! आनंद!!!”  

“आअ …!! अह्ह!! अह्ह् … ब्रह्मानंद!!!!” 

इशत ‘परुु’- प्रर्म पाश्वव संपणूव  

 

 ******** 

  



मनोगत! 

 

‘परुु’ ह ेखरंतर एक कादबंरी आह ेज ेकी सध्या माझ ंशलशहणं 

सरुु आह.े ही कादबंरी एका शदिने बघीतलं तर एक ‘पौराशणक प्रेम 

सत्य’ या शिर्याला अनसुरून पढेु शलशहली जाणार. द्वापार 

यगुातील घडलेली ‘उिविी आशण परुुरिा’ ची अदु्भत प्रेम कर्ा या 

कादबंरीत रेखाटली जाईल. म्हणनूच या कादबंरीचे नाि - उिविी 

आशण परुुरिा यांची जोडाक्षरे जोडून ‘परुु’ असं मी ठेिलं. मग 

िाचकांच्या मनात एक प्रश् नक्कीच आला असेल की या संपणूव 

प्रर्म पाश्वावत या दोघांपैकी एकाचंही उल्लेख का आलं नाही? 

िैयशक्तकररत्या, या प्रश्ाचं उत्तर लेखकच दऊे िकणार- म्हणजे मी!  

 ‘ही कादबंरी एक ‘काल्पशनक सत्य’ आह ेअसं मी आपणास 

सांगतो. खरंतर, प्रर्म पाश्वावत ‘उिविीचा जन्म’ कसा होईल याची 

‘आकाििाणी’ िकु्राचायव करतात. पौराशणक संदभावनसुार इदं्र, 

अप्सरा रंभा, मेनका, उिविी यांची शकत्येक तरी संभोग कर्ा 

िेगिेळगी आढळतात. मान्यतेनसुार इदं्र हा एक भोगी आशण छळी 

राजा म्हणनू ओळखला जातो. त्याला त्याचे स्िगव सिावशधक शप्रय 

असते. धतीलोकािर कोण्या ऋर्ी- मनुींनी तप आरंभ केले आह े

याची चाहूल लागतातच इदं्र त्यांची तपं भंग करण्यास अप्सरांचा 



िापर करतो. - ह े ररनिेद, िजिुेद आशण अनेक परुाणांमध्ये 

आढळणारं सत्य आह.े रंभा, इदं्र आशण िकु्र ही परुाणशचत्र े मी 

संपणूवपणे काल्पशनक स्िरूपात शलशहली आह.े रंभेचं चररत्र पढेु 

आणखी गतव होत जातो. रंभा -स्िलोकाची सिावत पशहली सौंदयवपणूव 

अप्सरा जे इदं्राची आिडती होती आशण इदं्राने दिेांपासनू शतला प्राप्त 

केले होत.े दस्यनुा स्िगव शमळािे म्हणनू दतै्यगरुू िकु्राचायाांनी 

संजीिनी शिद्या हस्तगत करण्यासाठी तप आरंभ केले. इदं्राने ते भंग 

व्हािे म्हणनू खपू प्रयत्न केले, पण अखेरीस तो शिफल 

झाला.िेिटी इदं्राने रंभाचा िापर करून आपलं काम काढून घेतलं 

शन तो सफल झाला. रंभा आशण िकु्राच्या संभोगाने उिविी जन्माची 

आकाििाणी झाली, ह ेमी रेखाटल ंनाही आह.े कारण प्रणयेच्या 

सागमनात मनात कुठलाही अन्य शिचार येण ेअिक्य आह.े रंभा 

आशण िकु्र यांचा संभोग चार िर्व चालला. याच मधात 

िकु्राचायाांना मशदरेचे मोह लागले. याचं कारण ही रंभाच होती.  

 िेिटच्या उताऱ्यािर ‘शक्रया करताना’ या उताऱ्यात 

शलशहलेलं प्रसंग िाचक समजले तर असतील पण ‘शिला, अह ं

आशण तळप’ ह ेिबद िाचनू िाचकांच्या मनाचा नक्कीच गोंधळ 

झाला असतील ह े मला ठाऊक आह!े तर मला आपणास ह े

सांगायला पाशहजे की या प्रर्म पाश्वावत मखु्य उतारा केिळ ह ेतीन 



िबद आह!े त्त्या िेळेस प्रणाया करत असताना िकु्रांच्या मनात 

अचानक एक अनाशमक-घणृ्य शिचार स्पिव झाला. त्या िेळेस 

दोघेही सखुात मनन होत.े तो प्रसंग मी खाली योशजतो आह े– 

अचानक सहिास करता करता िकु्राचायव तबद उठले शन दरू 

झाले. ते शदिाणाच्या लांब जाऊन काहीतरी हळि शिचार करत 

होत.े त्यांची मदु्रा व्याकुळ होत होती.त्यांच्या मनात शिचारांची 

घोंगलोळ शफरत होती. त्यांचे अंतमवन आतल्या आत लशज्जत होत 

होत.े ”िकु्र! ह.े.ह ेत ूकाय केलं? मखुाव, ह ेकाय केलंस त?ू एका 

अप्सरेच्या नादात पडून आयषु्याचे चार िर्व िाया घालिलेस? अरे 

कुठे गेली तझुी एकाग्रिक्ती? कुठे गेला तझुा जीिनाचा उद्दशे्य? ते 

शिसरलास का? शजच्यामळेु आपली दहा िर्ाांची तपश्चयाव शिफल 

झाली शतला िाप दणे्याऐिजी त ूशतच्यािी रहमंनन झालास? आज 

स्त्रीच्या सौंदयावन े तलुा, तझु्या कमावला, तझु्या जीिनाला पराभतू 

केलं! त ूशिफल झालास िकु्र, तझु ंजीिन व्यर्व झालं!!”  

 िकु्राचायाांना आत्मानभुतूी झाली. ते लज्जेन ेव्याकुळ होत 

आह ेह ेसिव रंभेच्या ध्यानी आल.ं आता िकु्राचायव आपल्याला 

भयंकर िाप दईेल अिी भीती शतला िाटू लागली. “आता काय 

कराि?े िकु्राचायाांना आता क्रोध येईल शन ते आपले जीिन शगळून 



जाईल. रंभे, तलुा काही तरी करायला पाशहजे! िकु्राचायाांना रोध, 

काहीतरी कर रंभे काहीतरी कर!”  

 

रंभेची अिस्र्ा दखेील शचंताग्रस्त झाली होती. पण त्याच 

िेळी शतला शतच्या कानाभोिती इदं्राचे िबद ऐकू येऊ लागले. - 

‘तलुा िकु्राचायाांना हिं ते द्याि ंलागेल!’  

 िकु्र आशण रंभा यांच्या एकांताला चार िर्व झाले होत.े परंत ु

िकु्रांची आत्मानभुतूी बघताच शतच ेकंठ िषु्क पािले. पण इदं्राच्या 

सांशगतल्यानसुार रंभेने आपलं रक्षण केलं. िकु्राचायाांची तप्त बदु्धी 



शन क्रोधीत मखु जेव्हा शतला क्िशचत शदसले तेव्हा शतने 

िकु्राचायाांच्या मखुािर आपले मखु शठपनू शदले. ते काही कटू िबद 

मखुातनू बोलण्याआधीच रंभा त्यांचे मखु शतच्या चुंबनाने बंद 

करून दईे. तपश्चयाव भंग कारण्यािेळेसही जेिढा प्रीतीचा उन्माद 

रंभेच्या मदु्रिेर नव्हता त्याहून अशधक आता तो शदसत होता. पण 

त्यािेळी िकु्राचायाांनी मनातल्या मनात ह ेतीन िबद उच्चरल े - 

“िीला!” मग त्यािरी रंभेचं एक चुबंन मखुी पडलं. “अहकंार!” 

उच्चरताच दसुरं चुंबन आशण “तळप!” उच्चरताच एक आणखी 

चुंबन! मस्तकात तप्त जळणारे क्रोधाचे कृिान ू ओठातील 

अमतृाच्या रसात शमसळून जाऊन िांत होत होते.पण त्यातनू 

अननीच ेतीन स्फुशल्लंगन आधीच बाहरे फुटल ेहोत!े काही केल्या 

िकु्राला ही नंतर शिसर पडला शन ते दोघे ही पनु्हा सागमनात मनन 

झाले.असं करत करत आणखी चार िर्व िकु्र आशण रंभा सागमनात 

मनन राशहल.े नंतर एका शदििी रंभेचं मन उबनू गेलं. िकु्राचायव 

दखेील भानािर आले.त्यांना त्यांचा ितवमान आशण भतूकाळ 

कळला. त्यांना आत्मलज्जा झाली. ते नलानीच्या समदु्रात बडूुन 

क्रोधाची ठोकरे खाऊ लागले. त्यांना फार क्रोध आला. रंभेला िाप 

दऊेन भस्म करून टाकािं असं त्यांना िाटलं ; परंत ुएका बाजनेू 

त्यांचा लशज्जत मन त्यांना शििि होता. “आपण काय म्हणनू या 

रंभेला िाप दऊे? आपण शतचा आठ िर्व उपभोग घेतला आह.े 



शतच्या िरीराचे सखु आपण लटुलो अहो. यात चकू माझी आह,े 

मी शतला का िाप द्यिा?” पण त्यांच्या तोंडून िाप आधीच शनघाले 

होत ेयाचा कदाशचत त्यांना या चार िर्ावत शिसर पडला! 

 तदनंतर रंभा स्िगवलोकात परतनू गेली. आशण िकु्र मशदरेच्या 

व्यसनात जग ूलागले. नंतर त्यांना दिेयानी नािाची मलुगी झाली 

ज्यामळेु त्यांनी मशदरेचा मोह त्यगला आशण राक्षसांसाठी संजीिनी 

शिद्या शमळिली.  

त्या तीन िबदांचा अर्व असा होता -  

शीला - शिश्वाशमत्रच्या तापला भंग करण्यास रंभा धतीिर 

पनु्हा उतरली होती. परंत ु ऋर्ी शिश्वाशमत्राने शतचा माया प्रपंच 

ओळखला शन शतला िाप शदले की ती आमरण एका दगडाच्या 

रूपात बदलनू जाईल. ही दखेील एक स्ितंत्र कर्ा आह.े 

अहंकाि- रंभेने ऋर्ी िकु्राचायाांचे तप भंग करण्याचे साहस 

केले कारण शतला शतच्या सौंदयाविर अह ंहोता. ह ेशिधान सत्य होतं 

ह ेआपण ‘रंभा भाग -2” मधनू बघ ूिकतो. म्हणनू तर या रूपिती 

अप्सरेला परृ्थिीिर उतरून मदोत्त करण्याचे साहस आले. सौंदयावचा 

अहकंार मनात खोटी शटटिी फुलितो की शत्रलोकात आपल्याहून 

सुंदर आणखी कोणीच नाही. ह ेअह ंतोडणे अशनिायव होतं. म्हणनू 

आकाििाणीने काही काळानंतर ‘उिविी’ नामक त्रैलोक्यसुंदरी चा 



जन्म पायी घातला शजच्या सौंदयावला बघनू इदं्र, समस्त स्िगव आशण 

सिव अहकंारी अप्सरांचा घमंड चकचरू झाला. ह ेसिव या कादबंरीत 

पढेु रेखाटलं जाईल.  

तळप- िकु्राचायाांच्या मनात केिळ रंभे बद्दलच क्रोध नव्हते 

अशपत ु‘इदं्र’ हा त्यांचा प्रमखु ित्र ूहोता. उिविीच्या सौंदयावत बडूुन 

जाऊन इदं्राला शतच्यािी प्रणयेची इच्छा होते. परंत ुत्यािेळी उिविी 

आशण परुुरिा यांचा प्रेम सहिास समस्त शत्रलोकात प्रख्यात होतो. 

स्ितःिर ताबा न असलेल्या इदं्राला ह ेकळताच तो उिविीला हजार 

िर्व धरतीिर एका सामान्य स्त्रीप्रमाण ेजीिन जगण्याचे िाप दतेो. 

उिविी धरतीलोकात जाते शन मग शतची राजा परुुरिािी भेट होते. 

ते दोघे ही शििाह करतात आशण त्यांच्या जीिनात सखुी राहतात. 

पण इदं्र मात्र स्िगावत उिविीसाठी तळमळत असतो. त्याला उिविीचे 

सहिास हि े असते पण ते काही त्याला प्राप्त होत नाही. आशण 

अिाप्रकारे ही आकाििाणीदखेील सत्य ठरत.े  

  



या पणूव कर्ांचा शिस्तार मी स्िातंत्रररत्या आशण स्िकौिलाने 

नक्कीच मांडीन. ह ेप्रर्म पाश्वव केिळ - इदं्राचं चररत्र, रंभेचं चररत्र, 

त्याकाळी होणारे रीत, कपट, छळ आशण कामकुितृ्ती आशण प्रमखु 

म्हणज े-”उिविी जन्माची आकाििाणी” किी झाली, का झाली 

आशण कोणासाठी झाली याचा एक अल्प सार येर्े शचशत्रत केला 

आह.े माझ्या 16 िर्ीय बालमानान ेययाती कादबंरी  िाचनू ह े‘परुु’ 

कादबंरी शलशहण्याचे साहस केले. िाचक भले ही स्पष्ट िबदांत 

‘कर्ा फारच उन्माद झाली आह’े ह े मला कळिायला संकोच 

करेल पण मला ह ेनक्की ठाऊक आह ेकी कर्ा एकांतात िाचताना 

त्यांचे रोम रोम पलुशकत होऊन जाईल!  मी प्रगल्भ तत्त्िशचंतक 

आशण लेखणीचे बादिाह -श्री श्री शि.स खांडेकरांना ही कादबंरी 

अशपवत करतो.            

िाचकांचा सकारात्मक प्रशतसाद जर स्ितंत्रपणे शमळेल तर 

फारच छान !!  

िेिटी हचे बोलतो -  

“आम्हा घरी धन िबदांशचच रत्ने। िबदांशचच िस्त्रे यत्नेकरू ।।१।।  

िबदशच आमचु्या जीिाचे जीिन । िबद ेिाटू धन जनलोका ।।२।।  

तकुा म्हण ेपहा िबद शच हा दिे । िबद ेशच गौरि पजूा करू ।।३ ।।”  



कथा कथा म्हणजे असं असतं तिी काय? 

 

कथा कथा म्हणजे असिं असतिं तरी काय? 

खरं र्ोडं खाली, िर खऱ् यािरची साय! 

र्ोडं मीठ, र्ोडी शमची, खरं लपित नाही.  

ज्याचं जळतं त्याला कळतं, पाणी र्ांबत नाही.  

एकीकडे कर्ा म्हणज ेपडद्याआडची आग 

दसुरीकडे कर्ा म्हणज ेलपिलेला राग 

र्ोडं प्रेम, र्ोडा द्वरे्, र्ोडी धाय धाय 

कर्ा म्हणज ेतमु्ही-आम्ही दसुरं-शतसरं काय? 

 

ई साशहत्यिर हजारहून अशधक दजेदार कर्ा.  

आनंद घ्या. आनंद द्या.  
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