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अमानवी स्पर्श 

िे पसु्िक ह नामूल्य आिे 

पण फ़ुकट नािी 

या मागे अनेकािंचे कष्ट   पैसे आिेि . 

म्िणून ि े ाचल्या र िचश करा ३ हमहनट 

१ हमहनट : िेिकािंना फ़ोन करून ि ेपसु्िक कसे  ाटिे िे कळ ा 

१ हमहनट : ई साहित्य प्रहिष्ठानिा मेि करून िे पसु्िक कसे  ाटिे िे कळ ा.  

१ हमहनट : आपिे हमत्र   ओळिीच्या स श मराठी िोकािंना या पसु्िकाबद्दि 

अहण ई साहित्यबद्दि सािंगा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्यािा पसु्िके हमळणे बिंद िोऊ र्किे.  

दाम नािी मागि. मागि आिे दाद.  

साद आिे आमची. ि ा प्रहिसाद.  

 

 

दाद म्िणजे स्ििुीच असा ी असे नािी. प्रािंजळ मि, सूचना, टीका, ह रोधी मि यािंचे स् ागि आिे.  प्रामाहणक मि 

असा े. ज्यामळेु िेिकािा प्रगिी करण्यासाठी हदर्ा ठर ण्याि मदि िोिे. मराठीि अहधक कसदार िेिन व्िा े 

आहण त्यािून  ाचक अहधकाहधक प्रगल्ि व्िा ा, आहण सिंपूणश समाज सिि एका नव्या प्रबदु्ध उिंची र जाि रिा ा.  
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अमानवी स्पर्श (कथासंग्रह) 

अभिषेक अरववद दळवी  

पत्ता - 8/3 साईधाम C. H. S.  

साईबाबानगर, कळवा (प.) , ठाणे.  400605 

 मोबाईल नंबर -9969546200 

 मेल आय डी - abhidalvi91@gmail. com 

या पुभस्िकेिील लेखनाचे सवश हक्क लेखकाकडे सुरभिि असून 

पुस्िकाचे ककवा  त्यािील अरं्ाचे पुनमुशद्रण व नाट्य, भचत्रपट 

ककवा इिर रुपांिर करण्यासाठी लेखकाची लेखी परवानगी 

घेणे आवश्यक आह े . िस े न केल्यास कायदरे्ीर कारवाई 

होऊ र्किे. 

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  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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 भवनामूल्य भविरणासाठी उपलब्ध  

 आपले वाचून झाल्यावर आपण फॉरवडश करू र्किा  

 ह ेपुस्िक वेबसाईटवर ठेवण्यापूवी ककवा वाचना व्याभिररक्त कोणिाही वापर 

करण्यापूवी ई साभहत्य प्रभिष्ठानची लेखी परवानगी आवश्यक आहे. 
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अभिषके अरववद दळवी  

 

 मला ियकथा, रहस्यकथा, गूढकथा या 

साभहत्यप्रकारांभवषयी भवर्ेष आस्था आहे. पण 

भवनोदी साभहत्य, अध्याभत्मक साभहत्यही 

वाचायला आवडिं. ियकथा या प्रकाराि नारायण 

धारप ह े माझ्या आवडीचे लेखक आहिे. माझे 

आदर्शच म्हणा हवं िर. लेखनाबरोबरच संगीि या 

भवषयािही मला रुची आहे. काव्य लेखनही केलेलं 

आह.े भवर्ेषिः गीिलेखनाकडे जास्ि कल आहे. 

एखादी अर्ी भनर्ममिी जी माझ्या आदर्श 

लेखकाच्या लेखनाईिकीच प्रिावी असेल, जी 

वाचिाना लोकांना प्रश्न पडेल की ह े नक्की कोणी 

भलभहलं? असं काहीिरी भनमाशण व्हावं असं स्वप्न 

मनाि आह.े  

अभिषेक अरववद दळवी 

8/3 Saidham C. H. S. Saibaba nagar, Kalva (w) Thane 400605 

फ़ोन : 9969546200 

इमेल आयडी : abhidalvi91@gmail. com 

ब्लॉग : kahijagatlakahijagavegala. blogspot. com 
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याना समर्मपि 
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“When you stop chasing your dreams, 

your dreams start chasing you.”  

― Dez Del Rio, 
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स्वप्न बंधन 

 

“अवजक्य, आठ 

वाजले आज िुझी भमटटग 

आह े ना? उठ आिा.” 

रश्मी, अवजक्यची बायको 

त्याला हाका मारून दमली 

होिी, पण िो काही 

उठायचं नाव घेि नव्हिा. 

असं कधी झालं नव्हिं. 

जरी त्याला बरं वाटि नसलं िरी िो िसं सांगून परि झोपायचा. पण आज ह ंकी चू 

नाही, आभण हेच भिला नवल वाटि होिं.  

 अवजक्य ककल्लेदार हा एका नामांककि सॉफ्टवेअर कंपनीि CEO होिा. 

स्वकिुशत्व आभण मेहनिीच्या बळावर िो आजच्या पदाला पोहचला होिा. िो 

आपल्या कामाबाबि कायम दि असायचा. अगदी आजारपणािही 

त्याने कधी कुठली मीटटग पुढे ढकलली नव्हिी आभण नेमकं याच गोष्टीचं 

रश्मीला आश्चयश वाटि होिं. भिने डॉक्टरांना फोन केला. डॉक्टरांनी िपासलं, 

त्यांनाही नवल वाटलं कारण सगळं ok कदसि होिं. पण खबरदारीचा उपाय म्हणून 

त्यांनी हॉभस्पटलमध्ये ऍडभमट व्हायला सांभगिलं. हॉभस्पटलमधले डॉक्टर पण 
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अवाक झाले कारण सगळे बेभसक ररपोर्टसश नॉमशल होिे. फक्त अवजक्य जागा का होि 

नाही ह े गूढ काही उकलि नव्हिं. र्ेवटी २४ िास under observation 

ठेवण्याचा पयाशय हॉभस्पटलमधल्या डॉक्टरांनी भनवडला. त्याचाही काही फायदा 

झाला नाही. र्ेवटी हॉभस्पटलने एक नसश आभण सलाईन वगैरे दऊेन त्यांना घरी 

पाठवलं. दोन कदवस झाले िरी पररभस्थिीि काही फरक नव्हिा. कारण खरी 

पररभस्थिी कुणाला माहीि होिी? ......  

  

  

 

दसुऱ्या कदवर्ी महत्वाची मीटटग होिी त्यामुळे त्याचा िो कदवस व्यस्ि 

गेला. कर्ीबर्ी कामं आटोपून घरी यायला त्याला साडे अकरा झाले. दोन घास 

पोटाि ढकलून िो सरळ बेडवर आडवा झाला. खूप थकला असल्यामुळे िो लगेच 

भनद्राधीन झाला. अचानक डोळ्यावर प्रखर प्रकार् आल्यामुळे आभण अंगाला चटके 

बसल्यामुळे िो जागा झाला. त्याचं त्याला समजेना काय होिंय िे. कारण िो चक्क 

वाळूवर आडवा पडला होिा आभण डोक्यावर िळपिा सूयश! िो उठून उिा राभहला 

आभण त्याने हािपाय झटकले. इकडे भिकडे िो काही ओळखीचं कदसिंय का ह ेर्ोधू 

लागला पण दरू दरूपयंि फक्त वाळू आभण आकार् याभर्वाय काही कदसि नव्हिं. 

हिार्पणे िो खाली बसला. अचानक इिका वेळ र्ांि असलेला वारा जोराि वाह 

लागला. समोर कदसणारी वाळू त्याि खेचली जाऊन त्याला एका वावटळीचं रूप 

प्राप्त झालं. आभण त्या वावटळीिून एक मानवी आकृिी साकार होऊ लागली.  

आभण त्यािून कानठळ्या बसवणाऱ्या आवाजाि र्ब्द ऐकू येऊ 

लागले,”काय आणलं की नाही िुला माझ्या जगाि? िुझ्या या गुमीला उिरवून 
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दाखवेन बोललो होिो ना? िुझं सगळं सामर्थयश, पैसा, अभधकार सगळं भिकडे त्या 

स्थूल जगाि. इथे फक्त आमची, माझी आभण माझ्या धन्याची सत्ता चालिे. आिा 

िुला िुझी लायकी दाखवून दणे्याची वेळ आलेली आहे.” 

अवजक्यला काही कळि नव्हिं. त्याने त्या आकृिील कळवळून 

भवचारलं,”कोण आहेस िू? आभण मला इथे का आणलंय?” 

त्याच्या या प्रश्नावर एक गडगडाटी हास्याचा आवाज आला,”कोण आहे 

मी? बघ नीट डोळे उघडून बघ” 

या दरम्यान वादळ र्ांि झालं होिं. समोरच्या आकाराचं रूपांिर एक 

माणसाि झालं होिं. त्याचा चेहरा बभघिल्यावर अवजक्यला धक्का बसला. त्याची 

आठवण भहसका बसून एक मभहना मागे गेली, कारण समोर उिी असलेली व्यक्ती 

होिी कंपनीचे एक्स चीफ अकाउंटंट चंद्रकांि थोराि! 

 एक मभहन्यांपूवी एक खूप मोठा issue अवजक्यच्या कंपनीि घडला 

होिा. बऱ्याच मभहन्यांपासून कंपनीि पैश्यांचे गैरव्यवहार चालू असल्याची कुणकुण 

अवजक्यला लागली होिी. पण छोट्या रकमा असल्या कारणाने त्याने दलुशि केलं 

होिं. पण जेव्हा मोठ्या रकमेचे आकडे कानावर यायला लागले िेव्हा मात्र त्याने 

अॅक्र्न घेिली. चौकर्ी अंिी त्याि चीफ अकाउंटंट चंद्रकांि थोराि दोषी आढळले. 

त्या कदवर्ी त्याने त्यांना सगळ्या स्टाफ समोर फैलावर घेिलं. Termination 

order िर कदलीच वर त्यांना कुठेही काम भमळू र्कणार नाही असा remark पण 

कदला. चांद्रकांिनी गयावया केली. माफी माभगिली पण अवजक्य एक र्ब्दही ऐकून 

घ्यायला ियार नव्हिा िेव्हा चंद्रकांिनी आपले खरे रंग दाखवले.  
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िे उिे राभहले आभण आभण अवजक्यला म्हणाले, ”ए अवजक्य एक लिाि 

ठेव िू बॉस असर्ील इथे, या ऑकफसाि. िुझी मजल कुठपयंि पोहचेल रे? पण 

भजथे माझं राज्य सुरू होिं ना भिथे िुलाच काय िुझ्या दवेालाही काही ककमि नाही 

भिथे फक्त आमचं राज्य चालिं. नाही िुला िुझी लायकी दाखवली आभण िुझी गुमी 

उिरवली िर नावाचा चंद्रकांि नाही! लिाि ठेव.”असं िावािावाने बोलून िाडिाड 

पाय आपटि चदं्रकांि भनघून गेले. अवजक्य िेव्हा आ वासून बघि राभहला होिा....  

 िो सगळा प्रसंग त्याच्या डोळ्यासमोर उिा राभहला.  

“काय आठवलं का? आिा िुला कळेल िू कोणार्ी टक्कर घेिलीस िे. 

माझ्या धन्याच्या हवाली करायला मी उिावीळ झालोय. िुला यािना िोगि 

मरिाना बघिाना मला फार आनंद होईल मला” 

ह े म्हणि असिाना चंद्रकांिच्या चेहऱ्यावर भवकृि हास्य पसरलं.”कोण 

आह ेिुझा धनी?” त्याही पररभस्थिीि अवजक्यचं धैयश कायम होिं.  

“माझा धनी? िेटर्ीलच आिा िु” असं म्हणि चंद्रकांिनी अगम्य िाषेिले 

मंत्र म्हणायला सुरुवाि केली.  

जसजर्ी मंत्रांची आविशन वाढि गेली िसिसं वािावरण बदलू लागलं. 

वािावरण संपूणश ढगांनी झाकलं गेलं, जणू रात्रच. आगीचा एक प्रचंड गोळा त्या 

ढगांमध्ये प्रगट झाला. त्या गोळ्यािून एक संपूणश काळी भवर्ालकाय मानवाकृिी 

बाहरे आली. भिचे डोळे भहरव्या लेझर लाईट सारखे चमकि होिे. त्या आकृिीने 

एक नजर अवजक्यकडे वळवली आभण त्याला त्या नजरेची र्क्ती, दाहकिा 

जाणवली.  
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“कोण आहसे िू?” अवजक्य थरथरि म्हणाला. हा सगळा प्रकार बघून िो 

ही खचू लागला होिा.  

“मी! मी सैिान. नकारात्मक र्क्तीचं मूिश रूप हाहाहाहा”र्ंिर एक माणसं 

कुजबुजल्यावर जो एक आवाज ियार होईल िसा त्याचा आवाज होिा.”िुला 

माभहिीये का िुला इथे का आणलंय? ऐक िर हा चंद्रकांि िुझ्या र्रीराचा िाबा 

घेणार आह ेआभण मी बहाल केलेल्या र्क्तींच्या मदिीने िुझ्या पदाचा पैर्ाचा वापर 

करून माझं साम्राज्य वाढवण्याचं काम िो करेल.” अवजक्यच्या पायाखालची 

जमीनच सरकली.  

“मग माझं काय?” अवजक्यने कसाबसा धीर एकवटून भवचारलं.  

“िु आिा अखंड बंधनाि राहणार माझा गुलाम म्हणून. िुझ्या र्रीराआधी 

चंद्रकांिच्या र्रीराचा वापर झाला होिा.” ह ेसगळं ऐकून अवजक्य दचकला.  

“म्हणजे िे गैरव्यवहार....”,  

“माझ्या हस्िकाने केले.” सैिान म्हणाला. ”चंद्रकांि माझ्या बंधनाि आहे. 

जसा िु आहसे िसाच, फक्त िुझं र्रीर भमळाल्यावर त्याचं र्रीर नष्ट होईल. असो 

आिा मला जावं लागेल. िुझं र्रीर ग्रहण करण्याच्या वेळी िेटू, आभण हो उगाच 

दवे भबव आठवायचा प्रयत्न करू नकोस. त्याचा िुला त्रासच होईल कारण इथे सत्ता 

फक्त नाकरात्मक ऊजेची चालिे. िी सकारात्मक उजेलाही भवरुद्ध बाजूने वळवून 

घेिे. So take care.”असं म्हणून सैिान आभण त्याचा हस्िक नाहीसे झाले.  

 अवजक्य थोडा वेळ सुन्न झाला होिा. आजूबाजूचा माहोल पण पुन्हा 

पूवीसारखा झाला होिा. सैिानाने इर्ारा कदलेला असूनही त्याने दवे दवेिांची नावं 

मनाि आठवायला सुरुवाि केली पण त्याच्या भमटल्या डोळ्यासमोर सगळे दतै्य 
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साकार होि होिे. पररणामी सकारात्मक पररणाम भमळि नव्हिा. त्याि हा सूयश 

वरून आग ओकि होिा.  

“सूयश! हीच िी खूण जी मांगल्याचं प्रभिक आहे. पण इथे कसं? नक्कीच 

यािना देण्यासाठी असणार”.  

अवजक्य भवचार करि होिा. सहजच त्याचे हाि जोडले गेले आभण गायत्री 

मंत्र त्याच्या मुखािून बाहरे पडला. पण चमत्कार असा घडला कक त्याचा प्रभिध्वनी 

उमटला आभण िो ही उलटा! 

 म्हणजे र्ेवटच्या अिरापासून पभहल्या अिरापयंि.”ह ेकसं र्क्य आहे? 

दवेाचं स्मरण केल्यावर दतै्य कदसणं ठीक आह े पण ह े म्हणजे......”आभण त्याच्या 

डोक्याि लक्ख प्रकार् पडला. त्याच्या वभडलांनी त्याला लहानपणी सांभगिलेली 

गायत्री मंत्रांची खास गोष्ट आठवली. त्याच्या चेहऱ्यावर हास्य पसरलं. त्याला इथून 

बाहरे पडण्याची, आभण जरी आपण बाहेर पडू र्कलो नाही िरी होणारा अनथश 

टाळण्याची गुरुककल्ली भमळाली होिी.  

 िो त्याच रणरणत्या उन्हाि वाळूवर थोडासा उंचवटा करून, आसनाचा 

िाव मनाि ठेऊन पद्मासनाि बसला. एक संकल्प मनार्ी धरला आभण त्याने जसा 

प्रभिध्वनी ऐकला होिा िसा मंत्र म्हणायला सुरुवाि केली. एकेका मंत्रजपाला त्या 

वािावरणािली ऊजाश एकत्र येऊन सहस्त्र जपाचं फळ दिे होिी. आभण जेव्हा हजार 

जपसंख्या पूणश झाली िेव्हा िो मंत्र भसद्ध झाला.  

 एक हजार एक वेळा जेव्हा मंत्रोच्चार झाला िेव्हा जभमनीला हादरा 

बसला. पुढचं आविशन पूणश झाल्यावर जणू आकार् फाटलं असं वाटावं असा आवाज 

आला आभण जभमनीला िेगा पडू लागल्या. सैिान आभण हस्िक लगेच भिथे प्रगट 

झाले.  
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“अरे ए मूखश माणसा, काय चालवलंयस िु ह?े अर्ी कुठली र्क्ती आह ेजी 

प्रत्यि माझ्याच जगाचा अंि करायला भनघाली?”सैिान संिापला होिा.  

“काही भवर्ेष नाही. हा ब्रह्मस्त्र गायत्री आह.े िुझ्या नकारात्मक उजेला 

याच्या नकारात्मक र्क्तीने सामावून घेिलं आभण हा भसद्ध झाला.”अवजक्य र्ांिपणे 

म्हणाला.  

“अरे पण एवढा उत्पाि?”सैिान चक्रावला होिा.  

“हो, कारण गायत्री मंत्र सकारात्मक आहे, सृजनात्मक आह े त्याच्या 

बरोबर भवरुद्ध कायश ब्रह्मस्त्र गायत्री मंत्र करिो. िो भवघटनाचा कारक आहे, 

नकारात्मक ऊजेच्या महास्फोटाचं बीज. िुझ्याच ऊजेने आभण या जागेिल्या 

िुझ्याच भनयमाने िुझा घाि केलाय.”अवजक्यच्या आवाजाला एक वेगळीच धार 

अली होिी.  

“ठीक आह.े मी िुझ्या भहमिीची दाद दिेो. ह ेसगळं थांबवण्यासाठी िुला 

काय हवं?” 

सैिानाकडून थेट ऑफर ऐकून अवजक्य हसला. िो म्हणाला,”दोन गोष्टी, 

एक म्हणजे माझी आभण चंद्रकांि यांची मुक्ती आभण दसुरं या िुझ्या कू्रर हस्िकाचा 

नार्.” 

सैिान दचकला,”आभण मी िसं नाही केलं िर?” 

अवजक्य म्हणाला,”मग जर्ी िुझी मजी. आिा जे होईल त्याि मी िर 

संपेनच पण िुला घेऊन जाईन.” 
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इिकं बोलून त्याने भिसऱ्या आविशनासाठी मंत्रािले काही वणश उच्चारले. 

त्याने उच्चार करिाच प्रलयंकारी आघाि होऊ लागले. काचेला िडे जावेि िसे त्या 

िासभवश्वाला िडे जाऊ लागले. 

“थांब! थांबव ह ेसगळं. मला मान्य आह ेिुझी मागणी”सैिान कासाभवस 

होऊन ओरडला.  

ह ेऐकून हस्िक गयावया करू लागला,”धनी त्याचं ऐकू नका िो िुम्हाला 

फसविोय” 

सैिानाने एक छद्मी हास्य केलं.”मी अभस्ित्विाि असेंन िर असले 

ककिीिरी हस्िक पुन्हा ियार होिील. मग िले त्याला ककिीही वेळ लागला िरी 

चालेल. माझ्या अभस्ित्वासाठी िुला संपावंच लागेल.”असं म्हणि त्याने आपली 

दाहक भहरवट नजर हस्िकावर रोखली. हस्िकाची भिथल्या भिथे राख झाली. 

लगेच त्याने आपल्या हािाचं एक बोट अवजक्यच्या डाव्या बाजूला रोखलं. त्या 

जागेवर एक माणसाचा धूसर आकार प्रगट झाला. अवजक्यने ओळखलं की िे खरे 

चंद्रकांि आहिे. 

“हा घे चंद्रकांि पण लिाि ठेव मी हरलो नाहीये. माझा एक सामर्थयशवान 

हस्िक गमावल्यामुळे माझी र्क्ती जरी कमी झाली असली िरी मी परि येईन, 

मानवांवर अभधराज्य गाजवण्यासाठी त्या दवेाची सत्ता संपवण्यासाठी मी परि 

येईन. लिाि ठेव! जा! मुक्त करिो मी िुम्हाला या स्वप्न बंधनािून. असं म्हणि 

त्याने दोन्ही हाि वर केले. वािावरणािला िाण एकाएकी वाढला. अवजक्यला िो 

सहन झाला नाही. र्ुद्ध हरपिाना िो इिकंच पाह र्कला की वाळूचे प्रचंड लोट 

आकार्ाकडे जाि आहिे. पुढचं मात्र िो काही पाह र्कला नाही.  

 अवजक्य जागा न झाल्याच्या घटनेला चार कदवस उलटून गेले होिे. आज 

पाचवा कदवस होिा. नसश रोज ठराभवक वेळेला त्याचं ब्लड प्रेर्र आभण पल्स रेटचं 
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ररडींग घ्यायला येि असे. आिाही िी त्याचसाठी आली होिी. ररडींग घेऊन िी 

जायला वळली, इिक्याि भिला थोडी हालचाल जाणवली. भिने पाभहलं की 

अवजक्यच्या हािाची बोटं हलि आहिे. हळूहळू पायचीही बोटं हलू लागली. नसशने 

रश्मीला हाक मारली. रश्मी धाविच भिथे आली आभण भिने पाभहलं अवजक्य डोळे 

उघडि होिा.  

 अवजक्य जागा झाला. त्याने रश्मीला सगळी हककगि सांभगिली. भिला 

अभजबाि खरं वाटलं नाही. पण चार कदवसाच्या त्याच्या झोपेमागचं कारण 

भिलाही समजि नव्हिं, त्यामुळे भिला त्याच्यावर भवश्वास ठेवावा लागला. 

भिच्यार्ी बोलून झाल्यावर अवजक्य आपल्या वभडलांच्या फोटोसमोर उिा राभहला. 

कृिज्ञिेने त्याचे डोळे िरून आले. आज त्यांच्या एका छोट्या उपदरे्ामुळे िो या 

जगाि परि येऊ र्कला होिा. त्याने वभडलांना नमस्कार केला. नंिर हॉभस्पटलला 

जाऊन त्याने सगळ्या formalities पूणश केल्या. आिा त्याला उद्याची ओढ लागली 

होिी....  

 

 

दसुऱ्या कदवर्ी ऑकफसमध्ये अवजक्य आपल्या केभबनमध्ये येरझाऱ्या 

घालि होिा. सगळी कामं हािावेगळी करून आिा िो एका खास व्यक्तीची वाट 

बघि होिा. िो वेळ त्याने खास त्या व्यक्तीसाठी राखून ठेवला होिा. केभबनच्या 

दारावर टकटक झाली.”May I come in sir?”अवजक्यने दाराकडे पाभहलं. दाराि 

चंद्रकांि थोराि उिे होिे! 

“Yes, या या मी िुमचीच वाट बघि होिो.”अवजक्य हसि हसि 

म्हणाला. 
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“सर ह ेसगळं काय आहे? मला कधी काढलं? आभण ह ेसगळे frouds मी 

कधी केले? मी िर िुम्हाला.....” 

अवजक्यने हािाने त्यांना थांबवलं. िो म्हणाला,”मला सगळं माभहिीये. 

आिा त्या आठवणी नकोि आभण िो भवषय काढू नका. मी िुमची termination 

order रद्द केलीय. फक्त nominal ammount िुमच्या पगारािून कापली जाईल. 

कसं आह ेह ेिुम्ही केलेलं नसलं िरी िुमच्या हािूनच झालंय ह े कंपनीसमोर आहे 

म्हणून ही सगळी िजबीज. उद्या सगळ्या formalities पुणश करून िुम्ही 

परवापासून रुजू होऊ र्किा.” 

अवजक्यच्या त्या भनणशयाबद्दल चंद्रकांिनी त्याचे मनापासून आिार मानले 

आभण िे भनघून गेले. चंद्रकांि गेल्यावर अवजक्यला खूप हलकं वाटि होिं. िो 

र्ांिपणे आपल्या खुचीवर रेलून बसला. त्याच्या चेहऱ्यावर एक समाधानाचं हास्य 

होि.  
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मयिवन 

 

  

 

 सगळ्या दतै्याना 

सिेसाठी बोलावलं गेलं होिं. 

दतै्यगुरु र्ुक्राचायांनी ही सिा 

बोलावली होिी. देवांकडून असुर 

आभण भपर्ाच्च यांचा सिि परािव 

होि होिा. असुर नामर्ेष 

व्हायच्या मागाशवर आले होिे. 

त्यामुळे काहीिरी करणं आवश्यक 

होिं. सिेला सुरुवाि झाली.  

र्ुक्राचायांनी बोलायला 

सुरुवाि केली,”असुर आभण 

सगळ्या मायावी र्क्तीचं अभस्ित्व 

धोक्याि आलंय. अर्ा वेळी असुरांच्या संरिणासाठी काय करिा येईल? 

कोणाजवळ कुठलाही उपाय असला िरी सांगावा. संजीवनी भवदे्यचा वापर 

ककिीवेळा करावा? असा काहीिरी िोडगा भनघावा की रािस नाहीसे होऊन पुन्हा 

आपलं अभस्ित्व दाखवू र्किील.” 

सिा भनर्ब्द होिी. जो िो भवचाराधीन झाला.  
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इिक्याि प्रहस्िासुर नावाचा सूर उठला आभण म्हणाला.”गुरुवयश, 

आपल्याला एक असं स्थान बनविा येईल का भजथून वेगवेगळ्या आपला 

वेगवेगळ्या आयामामध्य े प्रवेर् होईल? आपण मनुष्याला त्रास दिेो म्हणून दवे 

आपल्या भवनार्ाला सज्ज झालेि. आभण मनुष्य या भत्रभमिीय आयमािच आहे. जर 

आपण वेगळ्या आयामांमध्ये, वेगळ्या भमिींमध्ये गेलो िर दवे आपल्या 

भवनार्ावरून लि काढून घेऊन माणसाच्या पुनर्मवकासासाठी लि दिेील. आभण 

योग्य संधी साधून आपण परि येऊ.” 

र्ुक्राचायश प्रसन्न झाले. त्यांनी असुरांच्या आर्ककटेक्टला म्हणजे मय 

दानवाला पुढे बोलावलं आभण या भवचारावर काय भनमाशण करिा येईल का हे 

पहायला सांभगिलं.  

मयासुराने फार वेळ न लाविा एक जबरदस्ि कल्पना सांभगिली. िो 

म्हणाला,”एक अर्ी वास्िू ज्यािली प्रत्येक खोली एका वेगळ्या भमिीचं दालन 

असेल. त्या घरािल्या एक गुप्त खोलीिली यंत्रणा, जी या खोल्यांमधल्या अवस्थेवर 

भनयंत्रण ठेवेल. आिा िे भनयंत्रण कर्ाद्वारे ठेवायचं हा प्रश्न गुरुवयाशनी सोडवावा.” 

र्ुक्राचायांनी त्याला िात्काळ भनर्ममिी करण्याचा आदरे् कदला.  

एक भवभर्ष्ट रठकाण भनधाशररि केलं गेलं. मय दानवाने आपल्या ज्ञानाच्या 

आभण मायावी र्क्तीच्या आधारावर प्रभिसृष्टीलाही लाजवेल अर्ी बहुआयामी 

वास्िू काही िासाि ियार केली. र्ुक्राचायांनी पंचमहािूिांची र्क्ती पाच 

बीजमंत्राि स्थाभपि केली.  

िे म्हणाले, “ज्याला मी या मंत्रांची दीिा दईेन आभण जो याना भसद्ध 

करेल अर्ा दोघांनाही या वस्िूच्या गुणांचा बोध होईल आभण िो त्याचा वापर करू 

र्केल.” 
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यावर रुभधरसुर म्हणाला,”जर ह े एखाद्या मानवाच्या हािाला लागले 

िर?” 

र्ुक्राचायश म्हणाले,”त्याचा उपयोग एक िर आसुरी वृत्तीचा मानव करू 

र्केल ककवा एखादा माझ्यासारखा िपस्वी. बाकीच्या मानवांना या मंत्राचा 

काहीही उपयोग होणार नाही. मयसुरा, वास्िूचे गुण आिा या सगळ्यांना सांग. 

मग मी यांना मंत्र दीिा दिेो.” 

मयसुर हसला आभण म्हणाला,”या वास्िूि अठरा खोल्या आहिे. त्यापैकी 

एक मुख्य स्वागिकि आभण आभण दसुरा भनयंत्रण कि आह े बाकी सोळा 

खोल्यांमध्ये प्रत्येक कदर्ेला एक चार अदशृ्य द्वारांची योजना केली आह े जे 

वेगवेगळ्या भमिींमध्ये घेऊन जािील. खोलीच्या मध्यिागी उिं एकाहन ज्या 

कदर्ेला जायचंय त्या कदर्ेला िोंड करून उिं रहावं. मंत्र म्हणिाच िणी दरवाजा 

उघडेल आभण आपण दसुऱ्या आयमाि पोहचू. आपत्कालीन पररभस्थिीि सगळे 

आयाम एकदम उघडण्यासाठी त्या मंत्रांचं उच्चारण भनयंत्रण किाि उिं राहन 

करावं, अथाशि भनयंत्रण किाि जाण्याचे अभधकार गुरुवयश, मी आभण काही भनवडक 

लोकांना असिील ज्यांना गुरुवयश भनवडिील.”  

मयसुराने आपलं बोलणं पूणश केलं.  

र्ुक्राचायांनी सगळ्यांना मंत्रदीिा कदली. त्यांनिर जेंव्हा जेंव्हा 

रािसांवर संकट आलं िेंव्हा िेंव्हा िे या मयिवनाि येऊन नाहीसे होऊ लागले 

आभण संधी र्ोधून पुन्हा पुन्हा उत्पाि घडवू लागले.  

द्वापार युगाच्या र्ेवटी दवेांना याचा पत्ता लागला आभण त्यांनी असुरांवर 

आक्रमण केलं. सगळे असुर आभण बऱ्याच दषृ्ट र्क्ती मयिवनाि आश्रयाला आल्या. 
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दवेाचंही सैन्य त्याि घुसलं पण त्यांना कोणीही सापडलं नाही. त्यांनी आश्चयाशने 

बृहस्पिींना, दवेांच्या गुरंूना याबद्दल भवचारलं. त्यांनी डोळे भमटले.  

सारं काही ध्यानाि आल्यावर त्यांनी भवश्वकमाशला, दवेांच्या आर्ककटेक्टला 

याबाबि भवचारलं. िो म्हणाला,”ह ेनष्ट करिा येणार नाही. कारण हे नकारात्मक 

र्क्तीने (dark matter) बनवलं गेलं आह.े आभण त्याला नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला 

िर पूणश ब्रम्हांडाला धोका आहे. एक करिा येईल. मानवाच्या भवकासाि बाधा येऊ 

नये म्हणून ठराभवक काळासाठी याला स्थळ आभण काळाच्या पटावरून अदशृ्य 

करिा येईल.” 

बृहस्पिींनी िात्काळ आपल्या िपोबळाच्या आधारे स्थल कालाच्या 

गिीपासून बाजूला केलं. त्यािणी िे अदशृ्य झालं. र्ुक्राचायांनी त्यावेळी कोणिीही 

िूभमका घेिली नाही. त्यांच्या हािाि वाट बघण्याभर्वाय काही नव्हिं. िे वाट 

बघि होिे. त्या वेळची आभण पात्र अर्ा मानवािल्या दानवाची. कारण िे जाणि 

होिे नराचा नारायण होऊ र्किो िसाच नराधमही होऊ र्किो. त्यामुळे आिा 

फक्त प्रिीिा.......  

 

 

काळ पुढे सरकि होिा. ऋिू येि होिे जाि होिे आभण र्ेवटी िी वेळ 

जवळ येऊन ठेपली. मुघलर्ाहीचा िो काळ होिा. चार सोन्याच्या नाण्यांसाठी, 

रत्नाच्या िुकड्ांसाठी, खोट्या प्रभिष्ठसेाठी आपलेच आपल्या लोकांना माणुसकीच्या 

खालची वागणूक दिे होिे. त्यािलाच एक जुलमी रजपूि सरदार सुमेरवसग राठोड 
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बादर्हाच्या हुकमावरून आकदलर्हावर स्वारी करून येि होिा. रस्त्याि एके 

रठकाणी त्यांची छावणी पडली होिी.  

सुमेरवसग झोपला होिा. अचानक त्याला हाक ऐकू आली, स्वप्नच असावं 

पण त्याला कदसलं त्याच्या पलंगाच्या बाजूला एक कृर् दाढीधारी व्यक्ती पद्मासनाि 

बसली होिी. बरं िी नुसिी बसली असिी िरी चाललं असिं, िी अधांिरी बसली 

होिी, 

“सुमेरवसग!”िो हुकमी आवाज पुन्हा कानावर आला.  

िो दचकून उठून बसला.”कौन ह ैिु?” सुमेरवसग मनािून घाबरला होिा. 

िरीही त्याचा सरदारी माज िसाच होिा.”िाग यहांसे. वरना जान से हाथ धोना 

पडेगा।” 

िरी िो माणूस िसाच. र्ेवटी सुमेरवसगाने िलवार उपसली. त्या वृद्ध 

माणसाने त्याच्याकडे हसून पाभहलं आभण त्याच्या िलवारीकडे एक कटाि टाकला. 

सुमेरवसग फक्त भवस्मयाने पहाि होिा. िलवार भविळि होिी. 

सुमेरवसग त्या वृद्ध पुरुषाच्या पायावर निमस्िक झाला.”कोण आहाि 

िुम्ही? आभण माझ्याकडे काय काम आहे?” 

िो वृद्ध थोडा हसला आभण म्हणाला,”मी र्ुक्राचायश आह.े िुझी एका खास 

हिेूसाठी भनवड झाली आहे. िी मोहीम भवसर आिा यापेिाही काहीिरी मोठं िुझी 

वाट पहाि आह.े” सुमेरवसग ऐकि होिा. “मी दतै्यांचा गुरू आहे. या 

कभलयुगाच्याही खूप आधी.....”र्ुक्राचायाशनी त्याला मयिवन, त्यांनिर झालेला 

गोंधळ, बृहस्पिींचं बंधन वगैरे सगळं सांभगिलं. ह े सांगून झाल्यावर िे म्हणाले, 
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“मयिवन पुन्हा अविरण्याची वेळ जवळ आली आह े पण त्यासाठी िुला मला 

सहाय्य करावं लागेल. आभण जो मयिवन परि आणेल आभण त्या असुरांना परि 

बाहरे काढेल िो त्यांचा स्वामी होईल. मग िू ज्याची चाकरी करिोस िो बादर्हा 

िुझ्या पायाचा दास होईल. आभण यासाठी िुच योग्य आहसे”  

सुमेरवसग स्वप्नाि हरवला होिा. 

“बोल, आहसे ियार?”र्ुक्राचायश भवचारि होिे.  

िो ियार झाला. दसुऱ्या कदवर्ी त्याने आपले अभधकार, धन सोबि 

असणाऱ्या अभधकाऱ्याला कदलं आभण िो जवळच्या अरण्याि भनघाला.  

 अरण्याि गेल्यावर त्याला र्ुक्राचायांनी कालचक्र िेदण्याचं आभण 

दसुऱ्या भमिीि जाण्याचं रहस्य सांभगिलं, दीिा कदली, फक्त बारा कदवस त्याला 

साधना करायला लावली आभण आपल्या िपोबलाने त्याला कालचक्र िेदण्यासाठी 

समथश केलं. एक सुभनयोभजि कदवस पाहन त्याला कालचक्र िेदण्याचा भवधी 

करण्याची आज्ञा कदली. सगळं साभहत्य योग्य जागी ठेवून सुमेरवसग मंत्र म्हणू 

लागला. हळूहळू त्याच्या आजूबाजूचा पररसर भवरघळू लागला. आसनाखाली 

असणारी जभमनही भनसटि होिी. आजूबाजूला फक्त काळोख. त्या काळोखाि िो 

िरंगि होिा. आिा त्याला िीिी वाटू लागली होिी. एक िण असा आला की 

त्याला उचलून दरू फेकल्यासारखं वाटलं. त्याला वाटलं आिा आपण मेलो, पण 

सगळं भस्थर झालं काळोखाि प्रकार्ाची भिरीप येि होिी. एखाद्या बोगद्यािून 

बाहरे पडावं िसा यो अनुिव होिा. आभण सगळीकडे अंधुक प्रकार् पसरला, 

संधीप्रकार्ासारखा.  

आभण सुमेरवसगला त्या प्रकार्ाि एक अंधुक आकृिी कदसली. िी 

महालासारखी होिी. “हचे िे मयिवन. घाबरू नकोस. पुढे हो आभण प्रवेर् कर.” 
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सुमेरवसग थांबला आभण त्याने मागे वळून पाभहलं. मागे र्ुक्राचायश उिे 

होिे. त्यांनी दरवाजाकडे बोट दाखवलं, दरवाजा उघडला. िो संमोभहि 

झाल्यासारखा पुढे झाला. आभण त्याने दरवाज्याच्या आि पाऊल टाकलं. आभण काय 

आश्चयश! बाहरेचा अंधुक प्रकार् फक्त आिास ठरावा असा झगझगीि प्रकार् सवशत्र 

पसरला. स्वगशही लाजेल असा महाल होिा िो. सुमेरवसग मंत्रमुग्ध होऊन पाहि 

होिा.  

 प्रर्स्ि दालन, सोन्याची आसनं, सुंदर मूिी, रठकरठकाणी सुगंधी द्रव्याची 

कारंजी आभण बरंच काही. 

“ह ेसगळं नंिर पहाि बस. आिा एक कर कालचक्र िेदनाचा मंत्र पुन्हा 

म्हण.” 

त्याने आज्ञा मानली. मंत्र म्हणिािणी महालाला हादरे बसू लागले. 

महालाला प्रकार् कमी जास्ि व्हायला लागला. इिका मोठा आवाज झाला की 

महाल कोसळणार आिा असं सुमेरवसगला वाटलं आभण त्यांनी िीिीने डोळे भमटले 

जेंव्हा सगळा हलकल्लोळ थांबला िेंव्हा त्यांव डोळे उघडले. सगळं काही 

भजथल्या भिथे होिं. घडलेल्या उत्पिाचं काही भचन्ह भिथे कदसि नव्हिं. 

“चल, बाहरे जाऊया.”दोघे बाहरे भनघाले. बाहरेची जागा ओळखीची 

वाटली त्याला. बाहरे येऊन बघिो िर कालचक्र िेदनाचा भवधी करण्यासाठी 

ठेवलेलं समान समोर कदसि होिं. ज्या जागी काही भमभनटापूवी फक्त झाडं होिी 

भिथे आिा 'मयिवन' उिं होिं.  

“सुमेरवसग, आिा फक्त मयिवन इथे आलेलं आहे. आभण आिा ह े परि 

इथून जाऊ नये म्हणून आभण यािली व्यवस्था चालू होऊन कैद झालेले रािस बाहरे 

आणण्यासाठी एक भवधी करावा लागेल. िुला मी मंत्रदीिा दिेो. िू असुर 
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नसल्यामुळे िुला मंत्र भसद्ध करावे लागिील. पंचित्वाचे मंत्र भसद्ध झाले की िे 

स्विःच्या रक्ताने भनयंत्रण किाच्या वििीवर भलहायचे, आभण भलहन झाल्यावर एक 

वेळा त्यांचं उच्चारण करायचं. काय होईल िे सांगिो. भलभहल्यावर त्याला कोणी 

परि हलवू र्कणार नाही आभण त्याच्या रिणासाठी असणाऱ्या सावल्या जागृि 

होिील. उचारण केल्यावर भनयंत्रण करणारी व्यवस्था कायशरि होऊन सवश असुर 

मुक्त होिील आभण पुन्हा िुझ्या नेिृत्वाखाली जगावर राज्य करायला सज्ज होिील. 

लाग कामाला”र्ुक्राचायश म्हणाले. 

“होय गुरुवयश”असं म्हणून िो साधनेला सज्ज झाला.  

 मंत्रभसद्धी झाली. आभण िो आिा पुढच्या प्रयोगाला लागला. एक कट्यार 

त्याच्या सोबि होिी. त्याने हािावर वार केला. रक्ताची धार लागली. त्याने पभहला 

मंत्र भलभहला, दसुरा भलभहला, भिसरा भलभहला, चौथा भलभहला आभण वािावरण 

बदलू लागल.ं काळे ढग जमा होऊ लागले. ज्यांना या अर्ुिाची चाहल लागली, 

त्यांनी त्या परमर्क्तीला प्राथशना केली. आभण संयोगाने पाचवा मंत्र भलभहिाना 

िरिीची वेळ सुरू झाली. रक्ताची धार जोराि सुरू झाली. िो उिा राभहला. गुरू 

र्ुक्राचायांचं समरण करून त्याने पभहला मंत्र म्हटला दसुरा मंत्र म्हणिाना त्याला 

अर्क्तपण जाणवू लागला. भिसऱ्या मंत्राच्या वेळी श्वास घेणं असह्य झालं. चौथा 

मंत्र म्हणिा म्हणिा िो खाली कोसळला. पाचवा मंत्र म्हणायच्या आधीच त्याचे 

प्राण दहेािून बाहरे पडले.  

पण त्याला याचं िान नव्हिं. त्याने पाचवा मंत्र पूणश केला. काहीच झालं 

नाही ह ेपाहन िो चककि झाला. त्याला सुचेना काय करावं िे.  

इिक्याि र्ुक्राचायश प्रकट झाले. िे रागाने म्हणाले,”सुमेरवसग ! िु कें व्हाच 

मेलास. आिा िुझ्या मंत्र जपाचा उपयोग नाही. िू काम अधशवट केलंस. मी िुला 

र्ाप दिेो. िु या मयिवनाि कैद होर्ील एक मूिी म्हणून.” 
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सुमेरवसगने र्ुक्राचायांच्या पायावर लोटांगण घािलं आभण माफी 

माभगिली. आपण केलेल्या त्यागाची आठवण कापुन कदली. िेंव्हा र्ांि होऊन 

र्ुक्राचायश म्हणाले,”माझा र्ाप मागे येणार नाही. पण मी िुला उ:र्ाप दिेो जर्ी 

प्रिीिा मी केली होिी िर्ीच िुला करावी लागेल. जेंव्हा िुझ्या बाराव्या भपढीचा 

वंर्ज ज्याचे सगळे ग्रह िुझ्या कंुडलीप्रमाणे आहिे िो ह ेमंत्र भसद्ध करून आपल्या 

रक्ताने िुझ्या मूिीला रटळा लावेल िेंव्हा िु िुझ्या सूक्ष्म दहेाि परि येर्ील. िेंव्हा िु 

त्याच्या र्रीराचा िाबा घेऊन हा मंत्रोच्चाराचा भवधी पूणश कर. आभण सगळे दरवाजे 

उघडून असुरांना मुक्त करून असुराभधपिी होण्याचं आभण जगाचा र्ासक होण्याचं 

स्वप्न पूणश कर.” 

र्ुक्राचायश अदशृ्य झाले. पाषाणाच्या मूिीि सुमेरवसग कैद झाला. पुन्हा 

सुरू झाला खेळ वाट बघण्याचा. पण आिा वाट बघणारे भिघे होिे. र्ुक्राचायश, 

सुमेरवसग. आभण मयिवन......  

 काळाच्या चक्राला थांबणं कुठे माहीि असिं? िो चालि रहािो. सकाळ, 

दपुार, संध्याकाळ, रात्र कदवस, मभहने, र्िकं.....  

  

 

 घूssघss सायलेंट मोडवरचा फोन वाजि होिा. राजेर् जागा झाला. 

त्याने मोबाईल पाभहला. बारा भमस कॉल्स होिे.”चला कामाला लागलं पाभहजे. 

आज ह ेडील पूणश झालं की सुटू त्या प्रॉपटीच्या लफडयािून”राकेर् भवचार करिच 

ियार झाला.  
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राजेर् कामि हा एक इस्टेट एजंट होिा. आज एक मोठं भडल िो फायनल 

करणार होिा. खास दबुईवरून माणूस येणार होिा. त्याची आभण आप्पासाहबे 

दसेाईंच्या नािवाची, गौरवची िेट घडवून आणण्याचं काम त्याला आज िडीस 

न्यायचंच होिं. आप्पासाहबे दसेाई ह े भर्रगावचे खोि होिे. त्यांच्या प्रर्स्ि 

हवेलीच्या खरेदीचं ह े भडल होिं. साडेदहाची वेळ ठरली होिी. ही िेट एका 

पंचिारांककि हॉटेलमध्ये होणार होिी, कारण समोरचं प्रस्थच िसं होिं.  

 बुक केलेल्या टेबलजवळ राजेर् वाट पहाि होिा. सव्वादहा वाजिा एक 

उंच, गोरापान, रुबाबदार माणूस टेबलजवल येिाना कदसला, िेंव्हा राजेर्ने 

ओळखलं की हाच िो दबुईचा उद्योगपिी ज्याच्यार्ी हा व्यवहार होणार आहे. िो 

माणूस येऊन बाजूच्या खुचीवर बसला. दोघेही गौरवसाठी थांबले होिे. साडेदहा 

होऊन गेले िरी गौरवचा पत्ता नव्हिा. 

“इथले लोक अजूनही सुधारले नाहीि. काय हो वेळेची काही ककमि आहे 

की नाही िुम्हाला?”पावणे अकरा वाजले िसं त्या माणसाचं भपत्त खवळलं. 

राजेर् घाबरला पण वेळ मारून नेण्यासाठी िो हसि म्हणाला,”अहो 

िारिाि आहाि िुम्ही. असं होिं कधी कधी. ह ेपहा आलेच गौरवसाहबे.” 

गौरव आल्यावर ओळख वगैरे जुजबी चचाश झाली. त्या माणसाचं नाव 

आर हषशवधशन असं होिं. हषशवधशन भहऱ्याचा व्यापारी होिा. प्रचंड श्रीमंि माणूस. 

गौरवची स्विःची सीए फमश होिी.  

हषशवधशन म्हणाला,”इिकी मोठी प्रॉपटी िी ही भनसगशरम्य रठकाणी 

असलेली. मग िुम्ही का भवकिाय?” 
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गौरवने त्याची र्ंका दरू केली,”आमच्या कुटंुबाि जास्ि लोक नाहीि, 

आभण सगळं मुंबईिच आहे. गावी जाणंही होि नाही. एवढ्या मोठ्या हवेलीची 

दखेिाल करणंही सोपं नाही. म्हणून भवचार केला की हा पांढरा हत्ती पोसण्यापेिा 

भवकलेला बरा. पण मला एक र्ंका आह ेिुमचं सगळं दबुईि आह ेमग िारिािल्या 

एका गावािली प्रॉपटी घेण्याि िुमचा इिका इंटरेस्ट कसा?” 

हषशवधशन काही बोलणार िेवढ्याि राजेर्ने संिाषण थांबवण्यासाठी 

म्हटलं,”गौरवसाहबे, अहो असिाि एकेकाचे र्ौक..” 

हषशवधशनने या बोलण्याला मानेने दजुोरा कदला. व्यवहार झाला, पण 

दोन्ही बाजूनी एकमेकांना खरी कारणं सांभगिली नव्हिी. हषशवधशनने काही र्ौक 

म्हणून िी वास्िू घेिली नव्हिी. हषशवधशन स्विःला जसा दाखवि होिा िसा िो 

नव्हिा. भहऱ्यांचा व्यवसाय हा त्याचा जगाला दाखवण्यासाठी घेिलेला मुखवटा 

होिा. िो एक अंडरवल्डशचा माणूस होिा, एक ड्रग माकफया. जसजसं त्याचं साम्राज्य 

पसरू लागलं होिं िसिसा त्याला आभण त्याच्या कुटंुबाला र्त्रूंपासून आभण 

इंटरपोलपासून असणारा धोका वाढि होिा, आभण म्हणूनच आपल्या 

सुरभिििेसाठी त्याने ही आड गावािली जागा भिप्पट ककमिीने घेिली होिी. िसंही 

गौरवने जागा भवकण्यामागची खरी कारणं कुठे सांभगिली होिी? िी हषशवधशनला 

भिथे गेल्यावर कळणार होिी.....  

 हषशवधशन भर्रगावला जायला भनघाला. त्याच्याबरोबर त्याचे चार 

साथीदार होिे. राजेर्लाही त्याने सोबि घेिलं होिं. खूप घाईघाईि व्यवहार केला 

असल्यामुळे त्याला या वास्िूबद्दल जास्ि जाणून घेिा आलं नव्हिं. भर्रगावला 

जायला भनघण्यापूवी त्याने आपल्या बायको आभण मुलाची भर्रगावला येण्याची 

व्यवस्था केली होिी.  
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प्रवासाि त्याने त्या हवेलीबद्दल राजेर् कडून जाणून घेिलं. सगळ्या 

गप्पांिून जी माभहिी समजली िी अर्ी होिी, की ही हवेली कोणी बांधली ह े

कुणालाच माहीि नव्हिं. पण एकमेकांवर केलेल्या स्वाऱ्यांमध्ये ही हवेली 

वेगवेगळ्या सत्ताधाऱ्यांच्या अभधकाऱ्यांच्या हािाि गेली. लोकसमजूि अर्ी होिी 

की या हवेलीि रहाणाऱ्या कुणाचंच िलं झालं नाही. पुढे इंग्रजांच्या काळाि ही 

हवेली आप्पासाहबे देसाई यांच्याकडे आली. आप्पासाहबेांचं कुटंुब मोठं होिं. चौदा 

िावंड होिी िी. एकत्र नांदि होिी हवेलीि. पण आज त्यांच्यापैकी कोणी हयाि 

नव्हिं. नुसिं हयाि नव्हिं असं नाही िर एकाचाही वंर् वाढीला लागला नाही.  

फक्त आप्पासाहबे या दषु्टचक्रािून वाचले कारण त्यांची बायको मुंबईची 

होिी आभण गरोदर असिाना िी मुंबईला गेली. इकडे आप्पासाहबेांचं अकाली 

भनधन झालं आभण त्यांची बायको मुलाला जन्म दऊेन वारली. िे मूल मामाकडे 

मुंबईि मोठं झालं, म्हणून वाचलं. िीिीपोटी त्यांच्या पररवारापैकी कोणीही गावी 

आलं नाही. आभण त्यांनी िी वास्िू भवकण्याचा भनणशय घेिला.  

 अथाशि याचा हषशवधशनवर फारसा काही पररणाम झाला नाही. िे 

भर्रगावाच्या वेर्ीवरून आि प्रवेर्किे झाले, मात्र िे आि जािािणी काही सूक्ष्म 

बदल वािावरणाि झाले जे पर्ु पिांभर्वाय कुणालाच समजले नाहीि.  

िे हवेलीजवळ आले. गाडीचं दार उघडून हषशवधशन बाहरे आला. दोन 

सेकंद त्याने हवेलीवर नजर टाकली, आभण िो आ वासून बघि राभहला. ही िीच 

हवेली होिी जी त्याच्या रोज स्वप्नाि यायची. फक्त आजूबाजूचे संदिश वेगळे 

असायचे पण जे त्याला आिा धूसर आठवि होिे. पण त्याला पकं्क आठवि होिं िे 

या हवेलीचं रूप. आभण भिचं नाव. स्वप्नािलं वाक्य जसंच्या िसं आठवि होिं 

त्याला. िे वाक्य होिं,”हचे िे मयिवन.........” 
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 िो एक एक पाऊल त्या हवेलीच्या रोखाने टाकि होिा. िणािणाला 

वािावरणाि होणारा बदल आिा प्रकषाशने जाणवू लागला. दपुारचं रणरणत्या 

उन्हािही थंडी िरून आल्यासारखा गारवा सुटला होिा. राजेर्ला काहीच कळि 

नव्हिं, पण ऐकीव माभहिीमुळे आिा िोही घाबरला होिा. दरवाज्याला असलेलं 

कुलूप उघडून त्याने दरवाज्याला धक्का कदला.  

त्याने पभहलं पाऊल आि टाकलं मात्र बाहरे िणिर अंधारून आलं, आभण 

वीज चमकली. पण हे सगळं िणिरासाठी होिं. इिक्या कमी काळासाठी की िास 

वाटावा. आि लाईट नसल्यामुळे त्याला जास्ि पाहिा आलं नाही.  

िो बाहरे आला.”बरं साहबे, मी आिा भनघिो. Electricity supply सुरू 

करायला सांभगिलं होिं पण का अजून सुरू झालं नाही माहीि नाही. पण होईल 

सुरू रात्रीपयंि. मला मात्र लगोलग मुंबईला जायला भनघायला हवं नाहीिर कामं 

खोळंबिील.” राजेर्ला भिथून लवकराि लवकर भनघायचं होिं.  

राजेर्ला जायला सांगून हषशवधशन आभण त्याचे साथीदार गावाि काही 

खाण्याभपण्याची सोय होिे का ह ेबघण्यासाठी भनघाले. जािाना जर त्यांच्यापैकी 

कुणी सहज मागे बभघिलं असिं िर त्यांना कदसलं असिं की, हवेलीच्या बंद दारािून 

बऱ्याच सावल्या बाहरे भनघाल्याि आभण हवेलीच्या िोविी त्यांना नेमून कदलेल्या 

जागेवर जाऊन त्या उभ्या राभहल्याि.....  

 गावाि जेवणाची सोय झाली. जेवून िे हवेलीवर परि आले िोपयंि 

संध्याकाळ होि आली होिी. लाईट पण आले होिे. एक चक्कर टाकावी म्हणून िो 

आि आला. त्याला वाटलं सगळीकडे धूळ असेल पण सगळं लक्ख होिं. त्याला प्रश्न 

पडला, कोणी केलं असेल ह े सगळं? गावािलं कोण येि नाही िीिीमुळे, त्याला 

काय माहीि ह े काम काही खास लोकं आपली जबाबदारी म्हणून दसेाई कुटंुब 

गेल्यापासून करिायि.  
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त्याने हवेलीचं आिा व्यवभस्थि भनरीिण करायला सुरुवाि केली. 

हवेलीच्या हॉलच्या मध्यिागी एक भजना होिा. जो सरळ एका खोलीला जोडि 

होिा आभण भजन्याकडे िोंड करून उिं राभहल्यावर त्या खोलीच्या दोन्हीं बाजूने 

थोडी गॅलरी सारखी जागा सोडून दोन बाजूला आठ खोल्या होत्या. सोप्या िाषेि 

सांगायचं िर िो एक भत्रर्ूळासारखा आकार होिा.  

त्याने कागदपत्रांमध्ये असलेला नकार्ा काढला. त्याि भजना ज्या 

खोलीला लागून होिा म्हणजे जी मधली खोली होिी भिच्यावर लाल फुली होिी 

आभण खाली भलभहलं होिं, 'कृपया ही खोली उघडू नये'. बाकी त्या नकार्ाि फार 

लि घालण्यासारखं काही नव्हिं. भिथेच असलेल्या एका खुचीवर िो बसला. 

भििक्याि त्याच्या साथीदारांपैकी एक जण धावि आि आला. त्याच्या हािाि एक 

पासशल होिं.  

“सर ह ेिुमच्यासाठी आलंय. ह ेबघा याच्यावर िुमचं नाव आहे.”खरंच! 

त्या पासशलवर भलभहलं होिं''टू आर हषशवधशन' 

“मी इथे आलोय ह ेकुणाला कसं माहीि?”त्याला प्रश्न पडला 

 हषशवधशनने त्याला आभण भिथे उिं असणाऱ्या सगळ्यांना बाहरे जायला 

सांभगिलं. पासशल उघडलं. आि एक बॉक्स होिा. त्याि एक टॅब होिा. आभण सोबि 

एक भचट्ठी होिी.  

भचट्ठीि भलभहलं होिं,”भप्रय हषशवधशन राठोड”त्याला धक्का बसला. र्ाळा 

सोडल्यानंिर जवळ जवळ दोन दर्कांनंिर त्याच्या आडनावाचा उल्लेख झाला 

होिा!  

त्याने पुढे वाचायला सुरुवाि केली,”िुला सोबि कदल्या गेलेल्या टॅबला 

कायाशभन्वि करण्यासाठी सोबि मंत्र दिे आहे. िो त्यािल्या अिरांच्या संख्येइिका 
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म्हण. िो सोबिच्या टॅबचा ऑभडओ पासवडश आह.े मग िुला या टॅबमध्ये या 

वास्िूचा खरा इभिहास कदसेल. पण त्याचा िुझ्यार्ी असलेला संबंध मी िुला प्रत्यि 

िेटीि सांगेन. िुझा गुरू, र्ुक्राचायश.” 

पत्र वाचून झाल्यावर त्याने पत्रािला मंत्र सांभगिलेल्या पद्धिीने म्हटला. 

त्या टॅबमध्ये त्याला दतै्यसिा, मयिवनाची भनर्ममिी, रािसांचं झालेलं संरिण, 

त्यांनिर घािलेलं बंधन, सुमेरवसग वगैरे सगळं कदसलं. फक्त त्याि नव्हिा िो 

उःर्ापाचा िाग. सगळं पाभहल्यावर िो भवचाराि गढून गेला. त्याला त्याचा 

साथीदार जॉन जेवायला बोलवायला आला िेंव्हा िो िानावर आला. जेवून परि 

आल्यावर सगळे गाढ झोपी गेले, एक जण सोडून, स्विः हषशवधशन. त्याने भमळालेला 

टॅब हािाि घेिला. आभण त्याचे डोळे भवस्फारले कारण टॅबमध्ये त्याला जी हवेली 

कदसि होिी, िी वेगळीच होिी. झगझगीि प्रकार्, आरर्ांच्या वििी ! जे त्याला 

डोळ्यांनी कदसि नव्हिं पण आरश्यािल्या प्रभिवबबाि कदसि होिं.  

 काय करावं या भवचाराि असिाना मागून आवाज आला.,”हषशवधशन. 

बावरू नकोस. िुला जे कदसिंय िे खरं आहे. आभण िुच िे पाह र्किोस.” 

हषशवधशनने मागे वळून पाभहलं. मागे र्ुक्राचायश उिे होिे. मयिवनाचा 

इभिहास पाभहला असल्यामुळे त्याने त्यांना ओळखलं. 

“िुझं नाव हषशवधशन राठोड. िु सुमेरवसग राठोडच्या वंर्ाच्या बाराव्या 

भपढीचा वंर्ज आहेस. त्या आरर्ाि न कदसलेला एक प्रसंग मी सांगिो िुला. 

सुमेरवसग भवधी पूणश करण्याआधी गिप्राण झाला, पण भवधी अपूणश राभहल्यामुळे 

त्याचा आत्मा याच वास्िूि एका मूिीि कैद झाला. िुला त्याला मुक्त करायचंय 

कारण त्याच्या बाराव्या भपढीिला वंर्ज ह ेकरू र्किो ज्याचे ग्रह त्याच्यासारखे 

आहिे. िो मुक्त झाला की त्याच्या सगळ्या र्क्ती िुला भमळिील आभण िु असुरांना 
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मुक्त करून त्यांचा स्वामी होर्ील. मग िू जगावर राज्य करू 

र्कर्ील.”र्ुक्राचायांनी आपलं मोहजाल पसरवायला सुरुवाि केली.  

खोट्या आभमषाला िो चिुर माणूस पण िुलू लागला होिा. त्याने 

भवचारलं,”त्यासाठी काय करावं लागेल? कुठे आह ेआभण िो पुिळा?” 

र्ुक्राचायश हसले आभण म्हणाले,”मघार्ी िु नकार्ा बघिाना ज्या 

खोलीवर लाल फुली पाभहलीस िी खोली. त्या खोलीचं नाव आह े भनयंत्रण कि. 

आजपयंि मी, मयासुर आभण सुमेरवसग याभर्वाय कोणीही िो दरवाजा उघडू 

र्कलेला नाहीये. ज्यांनी लालसेने, कुिूहलाने प्रयत्न केले िे त्यांचे अनुिव सांगायला 

भजवंि राभहले नाहीि. िे एकटे नाही िर त्यांच्याबरोबर त्यांचं कुटंुब, आभण सोबि 

रहाि असलेल्या सगळ्यांची वािाहाि झाली. भिथे प्रचंड ऊजाश आह ेपण िी वेगळी 

आह.े भजला आजच्या िुमच्या िाषेि डाकश  एनजी म्हणिाि.”र्ुक्राचायश थोडे थांबले.  

“आिा िुला सुमेरवसगच्या र्क्ती प्राप्त करण्यासाठी त्याला मुक्त करावं 

लागेल. त्यासाठी काय करायचं िे आिा सांगिो. िुला भनयंत्रण किाच्या वििीवर 

भलभहलेले मंत्र भसद्ध करावे लागिील. िे कसे ह ेिू टॅबमध्ये पाभहलं आहसे. त्यांनिर 

िुझ्या रक्ताचा रटळा त्या मूिीच्या कपाळावर लावावा लागेल. मग सुमेरवसग मुक्त 

होईल आभण पुढचं काम त्याच्या र्क्ती करिीलच.”र्ुक्राचायांनी त्याला सगळं 

सांभगिलं. 

“आणखीन एक िुझा पररवार इथे नाही आला िर चांगलं आहे 

त्यांच्यासाठी. कारण भनयंत्रण कि उघडल्यावर जी बंकदस्ि ऊजाश बाहरे पडेल त्याि 

िू सोडून बाकीच्यांना हानी पोहचू र्किे.” 

हषशवधशन म्हणाला,”िुम्ही सांगाल िे प्रमाण. िुमची आज्ञा ह े ब्रम्हवाक्य 

गुरुवयश” 



अमानवी स्पर्श  अभिषेक अरववद दळवी 

 

र्ुक्राचायांनी आपल्या सहवासाने त्याला पुरिं बदलून टाकलं होिं. त्यानी 

आपल्या कमंडलू मधलं पाणी त्याच्या र्रीरावर वर्पडलं आभण त्याला त्या खोलीि 

प्रवेर् करण्यायोग्य बनवलं. 

“हो मग साधनेला ियार, प्रत्येक कदवसाला एक ित्वाचा मंत्र भसद्ध 

करायचा. सहाव्या कदवर्ी सुमेरवसगला मुक्त करायचं. उद्याच बाहरेच्या गोष्टींची 

व्यवस्था कर आभण परवापासून साधना सुरू कर. साधना भनराहार राहन कर. िुला 

ऊजाश पुरवण्याची व्यवस्था होईल. मी बरोबर सािव्या कदवर्ी येईन. कारण मी 

फार काळ इथे थांबू र्कि नाही. येिो मी.”असं म्हणून िे अंिधाशन पावले.  

र्ुक्राचायांकडून त्याला एक गोष्ट सांगायची राहन गेली होिी की 

साधनेच्या आधी उगाच त्याने िी खोली उघडू नये. पण व्हायचा िो घोळ झाला. 

कुिूहलापोटी हषशवधशनने िी खोली उघडली.  

आि लख्ख उजेड होिा कर्ाचा उजेड आह ेअसं त्याला भवचारलं असिं 

िर त्याला सांगिा आलं नसिं. खोली सारखी खोली होिी िी. दारािून आि 

गेल्यावर समोरच वििीवर िे मंत्र होिे उजव्या बाजूला एक माणसाची मूिी होिी. 

िो सुमेरवसग होिा ह े चेहऱ्यावरून त्याने ओळखलं. िो कुिूहलाने मंत्रांच्या 

वििीजवळ गेला. आभण त्याने वििीला हाि लावला. झटका बसल्यासारखा िो 

मागे उडाला आभण दाराजवळ जाऊन पडला. िणिरच त्या भलभहलेल्या मंत्रांमधून 

एक िेजस्वी चमक बाहरे आली आभण भवरून गेली. हषशवधशन सावरून उिा राभहला. 

िो सरळ दार न लाविा बाहरे पळून गेला. भजना उिरून खाली आला आभण भजथे 

िे चौघे झोपले होिे भिथे जाऊन झोपला.  

 इकडे खोलीिला उजेड कमी जास्ि होऊ लागला. खोलीिून अनेक 

सावल्या ज्या कैक वषश बंकदस्ि होत्या त्या झुंडीने बाहरे पडल्या. प्रकार् पूवशवि 

झाला. खोलीचं दार आपोआप बंद झालं. भिथे आि जर त्यावेळी कोणी हजर असिा 

िर त्याने पाभहलं असिं, सुमेरवसगची मूिी हसि होिी......  
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 इथे ह े घडि असिाना अरंुधिी गुहिे बसलेल्या एका साधकाचे डोळे 

उघडले. जवळजवळ बारा वषाशहन अभधक काळ िो समाधी अवस्थेि होिा. त्याला 

गुरंूचा आदरे् झाला होिा की िुला होणारा अनथश रोखण्यासाठी जायला हवं. त्या 

अनथाशची सुरुवाि हषशवधशनने िी खोली उघडी ठेवून केली होिी. त्या साधकाने 

म्हणजे िागशवने आपल्या अंिरज्ञानाने सगळं जाणून घेिलं. त्याला ह ेही माहीि होिं 

की काय करायला हवं याचं मागशदर्शन त्याला भिथे गेल्यावर होईल. गुरंूवर भनिांि 

श्रद्धा असल्यामुळे त्याला िभवष्याची वचिा नव्हिी. िो महाराष्ट्राच्या कदर्ेने 

भनघाला.  

 िो ज्या कदवर्ी भर्रगावाि पोहचला िो हषशवधशनच्या साधनेचा भिसरा 

कदवस होिा.  

गावावर मात्र या सगळ्याचा ियंकर दषु्पररणाम झाला होिा. हषशवधशन 

आल्याकदवसापासून गावाला एक मरगळ आली होिी. गेल्या दोन कदवसाि 

गावािली वीस माणसं अचानक दगावली होिी. िागशवने गावाि चौकर्ी केली 

िेंव्हा त्याला आणखीन गोष्टी समजल्या. जी लोकं मृि झाली होिी, त्यांच्या 

मृत्यूपूवी त्यांच्या घरािल्या लोकांना त्यांच्या आजूबाजूला सावल्या वावरिाना 

कदसल्या होत्या. माणसं अिरर्ः जागच्या जागी गिप्राण झाली होिी.  

िागशवने सगळ्या गावकऱ्यांना ग्रामदवैिाच्या मंकदराि बोलावलं. त्याचा 

िो साधुचा वेष आभण िेजस्वी व्यभक्तमत्व पाहन लोकांना खात्री पटली की हा 

सत्पुरुष आपलं यािून रिण करेल. गावकऱ्यांनी त्याला सगळ्या प्रकाराचं कारण 

भवचारल.ं त्याने डोळे भमटले. भमटल्या डोळ्यासमोर त्याला िे सगळं कदसलं जे 

आिापयंि झालं होिं आभण पुढे जे होणार आहे. िो गावकऱ्यांना सांगू लागला,”ज्या 

सावल्या िुम्हाला कदसल्याि त्या या प्रकाराि फक्त एका प्याद्याप्रमाणे काम 

करिायि. त्या माणसांची जीवनऊजाश र्ोषून घेऊन एका व्यक्तीला पुराविायि, एक 

अघोरी उकद्दष्टाच्या पूिशिेसाठी. पण िुमचा यािून बचाव करायला हवा. एक उपाय 
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सांगिो िो करा. मी अभिमंभत्रि िस्म दिेो. त्याची लक्ष्मणरेषेसारखी रेषा प्रत्येकाने 

आपल्या घराच्या उंबरठ्यावर आखावी. मग िे घर सावल्यांचा प्रिावाखाली येणार 

नाही.” 

सगळ्यांनी लगेच त्याने सांभगिलेला उपाय केला. सावल्यांचा मागश बंद 

झाला. त्या पुन्हा त्यांच्या मूळ रठकाणी परि आल्या आभण सुमेरवसगच्या मूिीि 

भवलीन झाल्या.  

 घडला प्रकार र्ुक्राचायांना समजिाच त्यांनी आपल्या िपोबळाच्या 

आधारावर उरलेले िीन कदवस ऊजाश सिि पुरवली जाईल अर्ी व्यवस्था केली. 

आिा िे फक्त आपला हिेू साध्य करण्याच्या भवचाराने झपाटले गेले होिे. त्यामुळे 

भत्रकालदर्ी असूनही िे ह े सगळं करि होिे. त्यांना थोडं जरी िान असिं िरी 

त्यांनी ह ेइथेच थांबवलं असिं. पण गोष्टी गभिमान झाल्या होत्या. त्यांची खूप ऊजाश 

या कायाशसाठी खचश झाली होिी, खचश होि होिी. त्यांना फक्त कदसि होिी 

सुमेरवसगची मुक्ती आभण त्यांनंिर असुरांचं पुनरागमन. पण खरंच असं होणार 

होिं? का कोणिं नवीन आव्हान त्यांच्यासमोर येणार होिं?  

 हषशवधशनच्या साधनेच्या पाचव्या कदवर्ी िागशवला ध्यानावस्थेि 

असिाना बृहस्पिींचं दर्शन झालं. त्यांनी िभवष्याि होणाऱ्या घटनांची कल्पना 

िागशवला कदली आभण योग्य वेळ आल्यावर काय करायचं हे सांभगिलं.. िागशव 

येणाऱ्या पररभस्थिीला िोंड द्यायला सज्ज झाला.  

 सहावा कदवस उजाडला. हषशवधशनने मूिीच्या बाजूला असलेली कट्यार 

उचलली. पाचही मंत्रांचं उच्चारण केलं आभण अंगठ्यावर जखम केली. रक्ताची धार 

वहाि होिी. त्याने सुमेरवसगच्या कपाळाला आपल्या रक्ताचा रटळा लावला. संपुणश 

महाल मुळापासून हादरला. उजेचं प्रमाण सहन न होऊन हषशवधशन जभमनीवर 

कोसळला. काही वेळाने िो र्ुद्धीवर आला पण त्याचे हाि पाय जखडल्यासारखे 



अमानवी स्पर्श  अभिषेक अरववद दळवी 

 

झाले होिे. िो आजूबाजूला पहायचा प्रयत्न करि होिा. भिथे सुमेरवसगची मूिी 

कदसि नव्हिी. 

“मला र्ोधिोयस? हा घे मी िुझ्यासमोर आलो.”समोर सुमेरवसग प्रकट 

झाला. िो अधशपारदर्शक धुरकट कदसि होिा.”मला मुक्त केल्याबद्दल धन्यवाद. पण 

आिा िुला जावं लागेल. र्ुक्राचायांनी िुला माझ्या र्क्ती भमळिील असं सांभगिलं 

होिं ना? पण त्या िुझ्या र्रीराला भमळिील. त्यांचा उपिोग िू घेऊ र्कणार 

नाहीस, कारण िुझं र्रीर आिा माझ्या िाब्याि येणार आहे. चल हो ियार 

मरणाला”सुमेरवसग करड्ा आवाजाि म्हणाला.  

हषशवधशनने पराकोटीचा भवरोध केला पण सुमेरवसगसमोर त्याचं काहीच 

चाललं नाही. हळूहळू सगळ्या संवेदना संपि गेल्या आभण फक्त अंधार उरला. पुढचं 

काही िो अनुिवू र्कला नाही.......  

नव्या र्रीराि सुमेरवसग पुन्हा या स्थूल जगाि अविीणश झाला. िीन 

साडेिीन र्िकांच्या कैदिेून िो मुक्त झाला होिा. आिा फक्त दसुऱ्या कदवर्ी 

असुरांना मुक्त केलं की त्याचं स्वप्न साकार होणार होिं. िे त्याला करायचंच होिं, 

पण त्याआधी त्याला एक खास काम करायचं होिं. त्याने आधी मयिवनािल्या एक 

दोन खोल्यांची िपासणी केली. वेगवेगळ्या आयमाि खरंच जािा येिं का याचा 

आधी त्याने स्विः अनुिव घेिला. आभण मग िो र्ुक्राचायांनी वाट पाह लागला. 

दसुऱ्या कदवर्ी सांभगिलेल्या वेळी र्ुक्राचायश प्रकट झाले.”अरे, मला वाटि होिं िु 

एव्हाना सगळ्या दतै्याना बाहरे काढलं असर्ील. माझ्यासाठी थांबला होिास 

वाटिं. चल असू द.े उघड सगळे दरवाजे.”सुमेरवसग हसला. िो म्हणाला,”आधी 

गुरुदभिणा दिेो.”आभण काही समजायच्या आि सुमेरवसगने स्िंिन मंत्राचा प्रयोग 

केला.  
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र्ुक्राचायश स्िंभिि झाले. िे काही करू र्कि नव्हिे. त्यांची ऊजाश बरीच 

खचश झाल्यामुळे यावरचा उपायही त्यांना करिा येईना. त्यांना प्रश्न पडला, ह ेसगळं 

याने साध्य कधी केलं? आभण ह े असं का केलं? त्यांच्या मनािले ह े भवचार 

सुमेरवसगने वाचले असावेि. िो छद्मीपणे हसला,”गुरुवयश, नाही नाही र्ुक्राचायशच. 

अरे आिा आपण एकाच योग्यिेचे आहोि. माझी व्यभक्तगि भसद्धी आभण या र्रीराि 

झालेली मंत्राभसद्धी याच्या दहुरेी र्क्तीने भवश्वािली कुठलीही र्क्ती कुठलंही ज्ञान 

मी सहज हस्िगि करू र्किो. िुझ्या एकट्याकडे असलेली संजीवनी भवद्याही मी 

भमळवलीय. आिा िुझा दसुरा िुझा दसुरा प्रश्न, दोन कारणांमुळे िुझी ही अवस्था 

झालीय.”र्ुक्राचायश भवस्मयाने ह ेसगळं ऐकि होिे.  

“पभहलं कारण िु मला कदलेला र्ाप. संपूणश समपशणाने िु कदलेली प्रत्येक 

आज्ञा मी पाळली आभण िरीही माझी चूक नसिाना असहाय्य अवस्थेि मला र्ाप 

कदलास. साडे िीन र्िकं कैद सहन केलीय मी. त्याचा बदला म्हणून ही भर्िा. 

आभण दसुरं कारण मी पूणश सामर्थयशवान झालोय त्यामुळे मला आिा कोणाचाच 

अंकुर् नकोय. असुरांना एक असा स्वामी भमळालाय ज्याची योग्यिा त्यांच्या 

गुरंूच्या बरोबरीची आहे. त्यांना दसुऱ्या गुरंूची गरजच काय? असो आिा मी िुला 

अर्ाच अवस्थेि एका दसुऱ्या भमिीि, याच मयिवनाि कैद करून ठेवणार आहे, 

कायमचं.”सुमेरवसग िाडिाड बोलि होिा.  

र्ुक्राचायांनी आजवर असा प्रसंग कधी अनुिवला नव्हिा. ककिीही 

कू्ररपणे काही वेळा त्याच्या भर्ष्यांनी अपमान केला असला िरी कोणी प्रहार केला 

नव्हिा. त्यांनी मनोमन आपल्या आराध्याला, िगवान र्ंकरांना प्राथशना केली. 

“चल, िरपूर स्पष्टीकरण झालं. आिा िुझ्या भर्िेची सुरुवाि.” स्विःच्या 

यर्ाच्या गुमीि सुमेरवसग हसि होिा. त्यामुळे त्याच्या मागे उच्चारला गेलेला 
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स्िंिन मंत्र त्याने ऐकलाच नाही. र्ुक्राचायांना नेण्यासाठी पुढे केलेला हाि 

जागच्या जागी थबकला. र्ुक्राचायश आश्चयाशने पाह लागले. सुमेरवसगच्या मागे 

िागशव उिा होिा! 

 िागशवला बृहस्पिींनी याबाबि आधीच कल्पना कदली होिी, िो योग्य 

वेळी पोहचला होिा. सुमेरवसगच्या स्िब्ध झालेल्या र्रीराला िागशवने उचललं 

आभण िो भनघून गेला. काही वेळाने िो परि भिथे आला. त्याने स्िंिन मंत्राच्या 

भवरुद्ध मंत्राचा वापर करून र्ुक्राचायांना मुक्त केलं. र्ुक्राचायांनी त्याला 

भवचारलं,”िु आहसे कोण? त्याचं काय केलंस?”िागशव भमश्कीलपणे 

हसला,”भत्रकालदर्ी असून िुम्हालाही इिके प्रश्न पडिाि? असो, मी िागशव, 

िुमच्यासारखाच एक भर्वोपासक. अरंुधिी गुहिे असिाना मला इथे येण्याचा 

आदरे् झाला होिा. िुमच्या लक्ष्यपूिीसाठी िुम्ही इिके उिावीळ झाला होिाि की 

भत्रकालदर्ी असूनही िुमच्यावर आज ही वेळ आली, पण ज्यांचा िुम्ही द्वषे करिा 

त्या बृहस्पिींना आपल्या िावाची काळजी होिी. त्यांनीच मला या होणाऱ्या 

घटनांचं ज्ञान कदलं आभण काय करायचं याचं मागशदर्शन केलं, राहिा राभहला 

सुमेरवसगचा. त्याच्याबरोबर िेच झालेलं आह ेजे िो िुमच्याबरोबर करणार होिा.” 

र्ुक्राचायांचं समाधान झालं होिं. िे म्हणाले,”िागशव, मी िुझ्यावर प्रसन्न 

झालोय. माग! जे मागर्ील िे वरदान हा दतै्यगुरु िुला दईेल. िु मला वाचवलंयस. 

मनाि र्ंका न ठेविा माग.” 

िागशव म्हणाला,”एक वरदान आह े पण त्याि दोन गोष्टी आहेि. िुम्ही 

सगळ्या दतै्याना घेऊन पािाळाि भनघून जावं. आभण या मयिवनाच एका साध्या 

वास्िूि रूपांिर करावं.” 

र्ुक्राचायश म्हणाले,”पण दवेाचं काय?” 
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िागशव म्हणाला,”बृहस्पिींनी सांभगिलंय की मानवाच्या प्रगिीि जर 

रािस हस्ििेप करणार नसिील िर त्यांना अिय आहे.” 

र्ुक्राचायश हसले,”चिुर आहसे. ठीक आह.े मला मान्य आह.े” 

यानंिरच्या गोष्टी िरािर झाल्या. सगळे दरवाजे उघडले गेले. सगळे दैत्य 

एकत्र झाले. र्ुक्राचायांनी झाला प्रकार सांभगिला. मय दानवाने त्या वास्िुिली 

मायावी र्क्ती काढून घेिली, आभण िे सगळे भिथून अंिधाशन पावले....  

 मयिवन आिा एखाद्या सवशसामान्य हवेलीसारखं झालं होिं. भिथला 

मायावी प्रिाव संपला होिा. िागशवने गावकऱ्यांना भिथे सरस्विीची मूिी स्थापन 

करून कलेचं भवद्यापीठ सुरू करायला सांभगिलं. त्याचं कलािवन असं नावही 

द्यायला सांभगिलं. त्यािून येणारं उत्पन्न हषशवधशनच्या बायको आभण मुलाला 

दणे्याची िजबीज करायला सांभगिलं. हषशवधशनच्या कुकमाशची सावली त्याच्या 

मुलाच्या िभवष्यावर पडायला नको असं िागशवला मनोमन वाटि होिं. आिा कायश 

संपलं होिं. िागशवची पावलं पुन्हा अरंुधिी गुहकेडे चालू लागली.......   
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बदल 

 

 

 

िुिांबरोबर खळेण्याची इच्छा सगळेच 

बाळगिाि पण कोणी िूिकाळार्ीच खेळलं िर?  

 

 

 

 नमस्कार, मी भवजय प्रधान, आज िुम्हाला माझी कमशकहाणी सांगणार 

आह.े खरं म्हणजे अर्ी अद्िुि गोष्ट कुणाबाबि घडि नाही जी माझ्याबरोबर 

घडली, प्रत्येकाला व्हावी अर्ी वाटिे िी. पण भिला मी स्विःच्या पायावर धोंडा 

मारून घेणं म्हणेन, कारण माझी त्यानंिर जी अवस्था आह ेिी वैऱ्याचीही होऊ नये. 

प्रस्िावना िरपूर झाली, आिा ऐका.  

 िसा मी मध्यम वगीय कुटंुबािला पण वडील गेल्यावर घरची 

जबाबदारी अंगावर पडली. भर्िण पूणश केलं. पडेल िे काम करून, प्रसंगी लांडी 
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लबाडी करून स्विःचा व्यवसाय उिा केला, िो वाढवला. माकेटमध्ये माझ्या 

कंपनीचा दबदबा होिा. घराि लक्ष्मी पाणी िरि होिी. सोन्यासारखी बायको, एक 

मुलगा आभण मुलगी असा सुखी संसार होिा. सगळं छान चाललं होिं. पण वेळ 

काय सांगून येिे? माझीही आली.  

 माझा एक भमत्र खूप वषांपूवी आकिकेला गेला होिा. रंजन नाव त्याचं. 

आमची कॉलेजपासूनची मैत्री. मधल्या काळाि जरा संपकश  िुटला. एका भबझनेस 

पाटीि आमची गाठ पडली. िोही इिक्या वषाशि चांगला मालदार माणूस झाला 

होिा. भहऱ्यांचा व्यापार होिा त्याचा. पूवी काही बाबिीि त्याचं माझं पटि 

नसायचं. कधीकधी िकाशला सोडून काहीकाही गोष्टी बोलायचा िो. र्क्ती, भसद्धी, 

भवश्वरचना, जगाचे वेगवेगळे आयाम वगैरे. पण आिा सुधारला असावा असं वाटि 

होिं त्याच्या एकंदरीि बोलण्यावरून. मी त्याला खास भडनरसाठी बोलावलं. आज 

मात्र मला या गोष्टीचा पश्चािाप होिोय. एक मभहन्यांपूवी आमची िी िेट झाली 

आभण माझं आयुष्य बदललं िे कायमचं.  

 रंजन त्या रात्री साि वाजिा घरी आला. अर्ाच गप्पा रंगल्या. जुने 

कदवस, आिाचं आयुष्य असं बरंच बोलणं सुरू होिं. अचानक त्याने बोलण्याचा टॅ्रक 

बदलला. त्याने मला भवचारलं,”आपल्या आयुष्यािला एखादा प्रसंग बदलावा असं 

वाटिं का िुला? म्हणजे एखादा वाईट ककवा सहन न होणारा प्रसंग जो नसिा 

घडला िर आयुष्य काहीिरी वेगळं असिं, काय वाटिं िुला?” 

मी म्हटलं,”हो असा अभप्रय प्रसंग आह ेखरा. आज बाबा असिे िर त्यांना 

ह ेयर् पाहन आनंद झाला असिा. पण काय उपयोग? सोड” 

िो म्हणाला”अरे ह ेर्क्य आह.े करिा येऊ र्किं” 
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मी हसायला लागलो,”झालं का पुन्हा सुरू िुझं, अरे भमत्रा, मला वाटलं 

इिके वषाशि सुधारला असर्ील. काय िू पण” 

िो मात्र गंिीर होिा.  

 त्याने आपल्या भखर्ािून एक छोटी पेटी काढली. त्या पेटीि एक छोटा 

मणी आभण एक घड्ाळासारखं काहीिरी होिं. िो सांगू लागला,”हा मणी आभण ह े

घड्ाळ साधं नाहीये. या मण्याला घड्ाळावर असणाऱ्या या खोबणीि बसवून 

घड्ाळ चालू केलं की, स्थळ काळ आभण पदाथश यावर पररणाम करणारी अदिूि 

र्क्ती कायशरि होिे. आभण ज्या काळाि, ज्या प्रसंगाि आपल्याला बदल करायचाय 

त्या बदलाचा भवचार केला की िो भवचार साकार होिो. मला आकिकेि असिाना 

एका मांभत्रकाने कदलं होिं. त्याच्यासाठी एक खास भहरा मी आणला होिा. िो 

हरवला होिा. याच घड्ाळाच्या मदिीने आम्ही िो भहरा हरवण्यापासून वाचवला. 

बोल!” 

मी म्हणालो,”काय बोलणार? ह े असले अँरटक पीस कोणीही भवकिाि. 

आभण त्या मांभत्रकाने हािचलाखीने भहऱ्याच्या बाबिीि फसवलं असेल िुला” 

िो वैिागला होिा,”िुला एवढंच जर वाटि असेल िर करूया आपण 

प्रयोग. नावं ठेवायला काय जािंय िुझं? भहम्मि आह ेका?” 

आिा मी पण भजद्दीला पेटलो.”चल, मी ियार आह.े सांग काय करायचं?” 

त्याने घड्ाळाच्या छोट्या खोबणीि मणी बसवला.”बोल काय बदल 

करायचाय?” 
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मी म्हणालो,”मला बाबांची उणीव आजही िासिे. त्यांची जाण्याची वेळ 

बदलायचीय.” 

रंजन बघि राभहला, म्हणाला,”नक्की हचे करायचंय. बघ याचे वेगवेगळे 

पररणाम होऊ र्किाि.” 

मी आिा मागे हटणार नव्हिो,”अरे बघू रे, आला मोठा पररणामवाला.” 

िो फक्त हसला. त्याने माझं बोट मण्यावर ठेवल.ं बाबा गेले िी िारीख 

सेट केली आभण म्हणाला,”आिा डोळे भमट आभण िो भवचार जोराि उच्चार.” 

मी िसं केलं मात्र, स्फोट व्हावा िर्ी डोळ्यांसमोर रंगांची उधळण 

झाली. अध्याश भमभनटाि सगळं नॉमशल होिं. मी डोळे उघडले. सगळं जैसे थे. मी 

त्याला म्हणालो,”बघ, काही बदल झाला का? उगाच आपला बाष्कळपण.” 

माझ्या हािािलं घड्ाळ मी सोफ्यावर ठेवून कदल.ं माझा अंदाज चुकला 

आभण िे जभमनीवर पडलं. त्याच्या काचेला िडा गेला.  

एक सोनेरी ककरणर्लाका त्यािून बाहरे पडल्यासारखी वाटली. रंजन 

ओरडला,”काय करून ठेवलंस हे? अरे िो एकमेव दवुा होिा. आिा काही झालं िर 

काहीही करिा येणार नाही. माझं नुकसान केलंस िे केलंस पण स्विःचंही नुकसान 

केलंस.” िो इिका हायपर झाला की मनाला येिील त्या भर्व्या दऊे लागला. 

हािवारे करू लागला. 

आिा मात्र माझा पारा चढला,”भमत्र भमत्र म्हणून िुझा हा खेळ मी चालू 

कदला िर वाटेल िे बोलायला लागलास. मूखाशसारख्या गोष्टी बोलू नकोस.” 
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रंजन िाडकन उठला. पडलेलं घड्ाळ उचललं. म्हणाला,”िुला या गोष्टी 

कधीच समजणार नाहीि. मी या गोष्टींच्या अभ्यासासाठी आयुष्य वेचलंय. प्रत्यय 

आल्याभर्वाय िुला समजणार नाही कधी” 

िो भनघून गेला.  

मीही र्ांि झालो होिो.  

 

िो भनघून गेल्यावर मी जेवण आटोपलं आभण माझ्या कामाला लागलो. 

रात्री उभर्रापयंि काम चालू होिं. डोळे थकल्यासारखे वाटि होिे म्हणून जरा 

डोळे भमटून मागे रेलून बसलो, आभण माझा डोळा लागला......  

 मला जाग आली, पण मी जागा झालोय का स्वप्नाि आह ेह ेकळायला 

मागश नव्हिा. मी एका वेगळ्याच खोलीि होिो. अंगावर वेगळेच कपडे होिे. 

“अहो उठलाि िुम्ही? आज उभर्रापयंि झोपलाि? बरं वाटिंय ना?”प्रश्न 

ओळखीचे होिे पण आवाज वेगळा होिा.”बँकेि जायला उर्ीर होईल आवरा 

लवकर”आवाज देणारी व्यक्ती समोर आली.  

कोणीिरी वेगळीच बाई माझ्यार्ी माझ्या बायकोसारखं वागि होिी. 

मला काही समजायला मागश नव्हिा. मी काहीं न बोलिा उठलो. बेडच्या बाजूला 

एक टेबल होिं. त्या टेबलावर माझा आभण त्या बाईचा फोटो होिा ! अगदी नवरा 

बायकोचा असिो िसा! मला कळि नव्हिं ही बाई मला बँकेि जायला का सांगि 

होिी आभण ह ेघर कोणाचं होिं? आभण माझा भहच्यासोबि फोटो कसा? मी उठलो. 

हॉलमध्ये आलो. इिक्याि आवाज आला,”सुनबाई, अगं भवजय उठला का?”माझ्या 

आनंदाला पारावार उरला नाही. कारण िो आवाज माझ्या बाबांचा होिा ! मी 
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धावि आवाजाच्या कदर्ेने गेलो. मला बाबा कदसले. कोणालाही जे लािि नाही िे 

िाग्य मला लािलं होिं याचा आनंद झाला पण दसुऱ्या िणी त्याची जागा दःुखाने 

घेिली कारण बाबा व्हीलचेअर वर होिे. अथाशि माझ्या वयाच्या भहर्ोबाि त्यांचं 

वयही वाढलं होिं, पण व्हीलचेअर? काही समजायला मागश नव्हिा. 

“भवजय, अरे बघिोस काय असा? िो भिथला पेपर द,े आभण बरी आह ेना 

िब्येि? उभर्रा उठलास म्हणून भवचारलं.”मी काही नाही अर्ा अथाशने मान 

हलवली आभण त्यांना पेपर कदला.  

माझ्या (मला माभहि नसलेल्या) बायकोने मला चहा कदला. मला जास्ि 

बोलिाही येि नव्हिं. कारण सगळं आकलनाच्या पलीकडे होिं. ऑकफसला सुट्टी 

घेिलीय असं बायकोला (भिचं नावही मला माभहि नव्हिं) सांभगिलं. आिा थोडा 

भवचार करायला अवधी भमळाला.  

 माझा बंगला होिा पण यािणी मी एका वन बीएच के मध्ये होिो. 

वडील सोडून बाकी काहीच माझ्या ओळखीचं नव्हिं. आम्ही भिघेच रहाि होिो. 

मुलं नसावीि कारण दोघांकडूनही िसा थोडाही उल्लेख झाला नव्हिा. आिा थोडं 

थोडं समजायला लागलं होिं काय झालं असावं. घर बघि असिाना बेडरूमधल्या 

टेबलावर एक डायरी ठेवलेली पाभहल्याचं आठवि होिं.  

येस! डायरी! बाबांनंिर या पररभस्थिीर्ी जोडणारा िो दसुरा दवुा ठरू 

र्किो. कारण डायरी भलहायची सवय मला लहानपणापासूनच होिी. मी जाऊन 

िी डायरी घेिली. थोडे संदिश समजू लागले. आिा मी घरिर र्ोधलं. एका जुन्या 

पेटीि मला बऱ्याच डायऱ्या भमळाल्या. त्या सगळ्या डायऱ्यांमधून माझीच पण 

मला माभहि नसलेली हककगि समोर आली िी अर्ी, 'ज्या कदवर्ी माझे वडील गेले 

होिे (जुन्या समजुिीप्रमाणे) त्याच्याच मभहन्यािराने त्यांचा अपघाि होऊन पाय 

भनकामी झाले होिे. नंिर काम करि करि मी भर्िण पूणश केलं आभण बँकेि कॅभर्यर 
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म्हणून लागलो. पुढे बाबांच्याच एका भमत्राची एकुलिी एक मुलगी, नंकदनी 

भहच्यार्ी माझं लग्न झालं. मोठ्या मेहनिीने मी ह े वन बीएचकेचं घर घेिलं. 

आम्हाला मुलबाळ काही अजूनपयंि झालं नव्हिं' हस्िािर माझं नसिं िर मी 

भवश्वास ठेवला नसिा की ही माझी डायरी आहे. कारण डायरीिला मी आभण खरा 

मी पूणश वेगळे होिो.  

 डायरीि मला माझे भवचारही भलहायला आवडायचे. त्यासाठी मी खास 

जागा राखून ठेवायचो. भिथे मला जे भलभहलेलं कदसलं त्याने मला जास्ि धक्का 

बसला. त्याि समांिर भवश्व, मृत्यूनंिरचं जीवन वगैरे भलभहलं होिं. 

“एक भमभनट! समांिर भवश्व? र्क्यिांचं जग? रंजनही असंच काहीसं 

बोलायचा.” मी स्विःर्ी पुटपुटलो.  

रंजन आठवल्यावर मला आठवली कालची रात्र. िो प्रयोग. आभण सगळं 

भचत्र स्पष्ट झालं. एके रठकाणी मी माझं स्वप्न म्हणून जे काही त्या डायरीि भलभहलं 

होिं, िे वाचून थक्क व्हायची वेळ आली. कारण िसाच बंगला, िर्ा गाड्ा, सगळं 

काही िेच िसंच कालपयंि माझ्याकडे होिं.  

आिा खेळ लिाि आला. बाबांचं जाणं ही एक घटना बदलण्याच्या 

नादाि मी माझा विशमान आभण िभवष्य बदलून टाकलं होिं. आिा रंजनही 

िेटण्याची र्क्यिा नव्हिी. कारण वडील नसिाना पैर्ासाठी ज्या अनेक उचापत्या 

मी केल्या होत्या, त्याि मला रंजन िेटला होिा आभण आमची मैत्री झाली होिी. 

एका घटनेला बदलून मी पुढची र्क्यिांची माभलकाच बदलून टाकली होिी. 

स्विःला भसद्ध करण्याचा नादाि मी खूप मोठी चूक करून बसलो होिो. रंजनने 

िेंव्हा सावध केलं होिं, पण मी एका र्ब्दाने ऐकलं नाही. बेकफकीरपणे िे घड्ाळ 

िोडून स्विःच्या सुटकेचा मागशही गमावला होिा. त्याचे र्ेवटचे र्ब्द आिा मला 
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आठवू लागले.”प्रत्यय आल्याभर्वाय िुला समजणार नाही”मी डायरी बाजूला ठेवली 

आभण डोळे बंद करून पडून राभहलो. भमटल्या डोळ्यासमोर िे िडा गेलेलं घडयाळ 

कदसि होिं, आभण कानाि रंजनचे र्ेवटचे र्ब्द घुमि होिे.....  

  

आिा मभहना होऊन गेला या सगळ्याला. ह ेआयुष्यही आिा अंगवळणी 

पडू लागलंय. नंकदनीबरोबर जुनाच संसार नव्याने सुरू केलाय. आजही हािाखालून 

खूप नोटा जािाि पण त्यािली कुठलीच नोट माझी नसिे, चार चाकी गाड्ांऐवजी 

रेल्वे आभण ररिा हीच माझी वाहनं झालीयि. सत्य स्वीकारल्यावर मग 

पररभस्थिीर्ी जुळबून घेिा येिं माणसाला याचाही प्रत्यय आलाय. बाबांकडे 

पाभहल्यावर मात्र मन भखन्न होिं. त्यांच्या या अवस्थेला कुठेिरी मी जबाबदार 

असल्याची टोचणी मनाला लागून राहिे. कधी कधी स्वप्नाि माझा बंगला, बायको, 

मुलं कदसिाि आभण मन व्याकुळ होिं. वाटिं, कुणीिरी यावं पुन्हा ' बदल ' 

घडवण्यासाठी......  
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अमानवी स्पर्श 

 

 

 

 

 

“डॉक्टर आमचा सुयर् बरा कधी होईल? सारखा झोपून िरी रहािो 

नाहीिर र्ून्याि बघि बसिो.” 

सुयर्ची आई, स्नेहा, मानसोपचारिज्ञ डॉक्टर राजेंर्ी बोलि होिी,”चौदा 

पंधरा वषाशच्या मुलाला भडप्रेर्नमध्ये जाण्यासारखं काही टेन्र्न असिं का? 

अभ्यासाचा िाण म्हटला िरी िो ही प्रश्न नाही. हुर्ार आह ेिो खूप. फक्त नजरेचा 

दोष आहे, पण त्यासाठी जेवढं करिा आलं िेवढं केलं. आिा डॉक्टरांकडेच त्याच 

उत्तर नसेल िर आम्ही काय करायचं?” 

स्नेहाचे डोळे िरून आले. मोठ्या कष्टाने भिने स्विःला आवरलं. डॉक्टर 

राजेंनी स्नेहाला र्ांि व्हायला सांभगिलं आभण िे म्हणलं,”ह े बघा, काही गोष्टी 

आपल्यालाही माहीि नसिाि. या वयाि मुलं वेगवेगळ्या अनुिवािून जािाि. 

त्यािून अर्ा गोष्टी घडण्याची र्क्यिा असिे. आिाही बोलून मी जाणून घ्यायचा 

प्रयत्न केला, पण मला असं लिाि आलंय की काही गोष्टी िो लपविोय. त्या जाणून 
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घेण्यासाठी त्याच्यावर संमोहनाचा प्रयोग करावा लागेल. त्याबद्दल त्याच्या 

बाबांर्ीही बोलून घ्या. आपण पुढच्या भसटटगला हा प्रयोग करू.” 

डॉक्टर राजेंच्या भनणशयावर स्नेहाने होकाराथी मान हलवली आभण िी 

सुयर्ला घेऊन भक्लभनकच्या बाहरे पडली.  

 सुयर् राणे, एक हुर्ार चुणचुणीि, हसरा, गोड मुलगा. दोष काही असेल 

िर एकच होिा, दषृ्टीदोष! जन्मापासून त्याला मोिीवबद ूहोिा. आभण इिरही दोष 

होिे. खूप ऑपरेर्न्स आभण औषधोपचारानंिर आज िो थोडाफार इिर 

माणसांसारखा वहडू कफरू र्कि होिा. िरीही काही मयाशदा होत्याच. त्याच्या जड 

विगाच्या चष्म्यामुळे कधीकधी त्याची मस्करी व्हायची. त्याला वाईटही वाटायचं 

पण िो हसून सोडून द्यायचा. िो ज्या र्ाळेि भर्कि होिा त्या र्ाळेने मात्र त्याला 

फार मदि केली होिी. र्ाळेची मदि आभण त्याची इच्छार्क्ती याच्या जोरावर 

त्याने आजपयंि कधीही पभहला नंबर सोडला नव्हिा. अभ्यासाभर्वाय त्याच्याकडे 

गायन, अभिनय, लेखन आभण भचत्रकला ह ेकलागुणही होिे. ज्यांच्या जोरावर िो 

स्विःचं आभण र्ाळेचं नाव मोठं करि होिा. सािवी पास झाल्यावर त्याच्या 

वभडलांची बदली झाल्यामुळे त्याला िी र्ाळा सोडून दसुऱ्या र्ाळेि जावं लागलं. 

आभण इथेच घाि झाला! हा एक बदल आज त्याला डॉक्टर राजेंच्या भक्लभनकपयंि 

घेऊन आला होिा......  

  

 आज पुन्हा स्नेहा आभण सुयर् डॉक्टर राजेंच्या भक्लभनकमध्ये आले होिे. 

राजेंनी त्याला त्याला एका खास, र्रीराला ररलॅक्स करणाऱ्या खुचीवर बसवलं. 

कॅमेरा आभण रेकॉडशर चालू केला, आभण िे सुयर्र्ी बोलू लागले,”सुयर्, बेटा घाबरू 

नकोस. आिा िुला समोर या भस्क्रनवर एक हलणारी भडस्क कदसेल. िू फक्त 
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भिच्याकडे बघि रहा. थोडंसं डोकं जड झाल्यासारखं वाटेल, अगदी डुलकीही लागू 

र्केल. त्याि काही भवर्ेष नाही. आपण िुझी एक छोटीर्ी टेस्ट घेणार आहोि. ह,ं 

िर आहसे ियार? आपण सुरुवाि करूया. त्या स्क्रीनकडे बघ जरा. दहा... नऊ... 

आठ” 

त्यांचं बोलणं ऐकिा ऐकिा सुयर्ला झोप कधी लागली ह े त्याचं त्याला 

समजलं नाही. आिा िो राजेंपासून काही लपवू र्कणार नव्हिा. राजेंनी त्याला 

आधी जुजबी प्रश्न भवचारले. अगदी मागे नेलं भिथून भवचारि भवचारि िे आजच्या 

कदवसापयंि आले. ह ेसगळं त्यांच्यासाठी थरारक होिं. एक िेरा वषाशचा कोवळा 

जीव केवढ्या दडपणाखाली जगि होिा! त्यांनी अर्ी अनेक केसेस पाभहल्या होत्या 

पण हा प्रकार थोडासा वेगळा होिा......  

  

 

 र्ाळा बदलली. नवा वगश, नवं वािावरण, सगळं नवं. नवीन ओळखी 

झाल्या. भिमाही झाली आभण हे नव्याचं नवेपण संपलं. सुयर्चा पभहला नंबर 

आला. त्याचं खूप कौिुक झालं. त्यानंिर आंिरर्ालेय स्पधेिही त्याने बिीस 

भमळवलं.  

आिा िो र्ाळेि सगळ्यांच्या नजरेि यायला लागला होिा. व्यंग 

असूनही, र्ाळा नवी असूनही िो ह ेसगळं करि होिा म्हणून त्याचं सगळ्यांकडून 

कौिुक होि होिं, सहामाही परीिेिही त्याने आपलं स्थान कायम ठेवलं आभण त्याचं 

हचे अल्पावधीिलं यर् काही जणांना बोचलं. आिापयंि हुर्ार आभण कौिुकाला 

पात्र असे िे चौघेच होिे. र्ाळेि वा र्ाळेबाहरे दोन्ही पािळीवर यर् त्यांनाच 
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भमळि होिं. िे चौघे म्हणजे अनुराग, भनभखल, सवेर् आभण अभमि. त्यांनी या नव्या 

मुलाला त्रास द्यायचं ठरवलं. त्यांना संधी भमळि नव्हिी. र्ेवटी त्यांनी त्याच्यार्ी 

मैत्री केली. अभ्यासाचं बोलिा बोलिा गोष्टी पसशनल आयुष्यबाबि कधी गेल्या 

कळलंही नाही. सुयर् आपल्या मनािलं सगळं त्यांच्यार्ी बोलायचा. त्यांची मैत्री 

घभनष्ट झाली होिो.  

 आिा सुयर् नववीि गेला होिा. एके कदवर्ी र्ाळा सुटल्यावर त्यांच्याि 

चचाश सुरू झाली जी साधारण आठवी नववीिल्या मुलांमध्ये सुरू होिे. अनुरागने 

खोडसाळपणे भवचारल, “काय मग, पटली का?” 

“कोण? कोणाला आभण कोणाबद्दल भवचारिोयस?”सुयर्ला काही 

समजेना.  

भनभखल म्हणाला,”अरे, आिा वेड पांघरुन पेडगावला जाऊ नकोस. 

सगळ्यांना समजलंय िी धनश्री िुला लाईन दिेे िे.” 

सुयर् लाजून म्हणाला,”चल काहीिरी बोलू नकोस उगाच. असं काही 

नाहीय”े 

सवेर्च्या हािाि काहीिरी होिं त्याने िे सुयर्ला दाखवलं,”ह ेकाय आहे 

मग?” 

सुयर्ने िे त्याच्याकडून घेिलं. िी एक भचट्ठी होिी. त्याि भलभहलं होिं 

 मेरे पुकारको िुम 

 अब अनसुना ना करो 

 इजहार प्यार का ह ैये  
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 इन्कार अब ना करो 

आभण भचट्ठीच्या र्ेवटी धनश्रीचं नाव होिं. 

 

“ह ेकुठे भमळालं?”सुयर्ची धडधड प्रचंड वाढली होिी. अभमि हसि हसि 

म्हणाला,”कुठे भमळणार? िुझ्या बेंचच्या खालच्या कप्प्याि” 

सुयर् काहीं न बोलिा िी भचठ्ठी घेऊन घराकडे पळाला.  

 रात्री झोपेपयंि पन्नास वेळा िरी त्याने िी भचट्ठी वाचली. या वयाि ह े

मुलांना खूप नवीन असिं. पण स्विःच्या जाड विगांच्या चष्म्यामुळे सुयर्मध्ये एक 

न्यूनगंड होिा. त्यामुळे िो याि कधी मन जाऊ दिे नसे. पण आिा िर सरळ 

समोरून भवचारलं गेलं होिं. त्याच्या मनाि नकळि आकषशण भनमाशण झालं होिं. 

त्या रात्री स्वप्नही पडली त्याला. आभण मग िो भिच्याकडे रोज चोरून बघू लागला. 

अभमि आभण सवेर् त्यांचे भनरोप एकमेकांना पोहवायचे.  

एके कदवर्ी भिचा भनरोप आला, 'र्ाळा सुटल्यावर र्ाळेमागे असलेल्या 

वडाच्या झाडाजवळ िेटूया. आिा भचठ्ठ्ठ्या खूप झाल्या. समोर बोलूया'  

सुयर्ला आकार् दोन बोटांवर असल्यासारखं वाटलं. ठरल्या वेळेला िो 

र्ाळेमागच्या वडाच्या झाडाजवळ गेला. धनश्री उिी असलेली पाहन त्याच्या 

मनाि गुदगुल्या झाल्या. िो भिच्यासमोर जाऊन उिा राभहला, पण काय आभण कसं 

बोलायचं त्याला कळेना. त्याच्या छािीि प्रचंड धडधड सुरू झाले. घसा कोरडा 

पडला. िोंडािून र्ब्द फ़ुटेना. 
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िो काही बोलणार इिक्याि भिने बोलायला सुरुवाि केली,”बोल, का 

बोलावलंस मला? आभण बरेच कदवसापासून बघिेय, िू माझ्याकडे चोरून 

बघिोस? का?” 

सुयर्ला आिा गरगरायला लागलं होिं,”मी कधी बोलावलं?”सुयर् 

म्हणाला. धनश्री आिा भचडली होिी,”ही िुझी भचट्ठी आहे. बघ! एखाद्या मुलीला 

र्ाळेच्या मागे बोलावणं याचा काय अथश होिो एवढं मला समजिं. मी काही फार 

लहान नाहीये आिा. घरी सांभगिलं िर महागाि पडेल िुला.” 

सुयर्ने कसाबसा धीर एकवटून सांभगिलं,”अगं पण िूच मला बोलवलं 

होिंस. माझ्यावर प्रेम असल्याच्या भचटठ्या मला पाठवल्या होत्यास. म्हणूनच िर 

मी इथे आलो.” 

सुयर्च ं बोलणं ऐकून भिने त्याच्याकडे िुच्छिेने पाभहलं, आभण 

म्हणाली,”एक िर िू खोटं बोलिोयस ककवा िुझी कोणीिरी मस्करी केलीय. माझं 

कुणावरही प्रेम नाहीये. जरी मला प्रेमाि पडायचंच असेल िर वगाशि िुझ्यापेिा 

स्माटश मुलं खूप आहिे. िुझ्या सारख्या सोडावॉटरच्या कोण प्रेमाि पडेल? स्विःच्या 

डोळ्यावरची झापडं उघड आभण जेवढं कदसिंय िेवढं बघ. नको िी स्वप्न बघू नको, 

ढापण्या कुठला” 

भिचा राग योग्य होिा पण पद्धि चुकली होिी. खूप वाईट र्ब्दाि 

अपमान करून धनश्री भनघून गेली.  

 सुयर्ला खूप वाईट वाटि होिं. पण त्याच्या डोक्याि हाच भवचार होिा 

की जर भनरोप भहने नाही कदला िर कोणी कदला? त्याचा हा भवचार चालू असिाना 

बाजूला पावलं वाजली. त्याने इकडे भिकडे बभघिलं. बाजूला लपून बसलेले िे चौघे 
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बाहरे आले, अनुराग, भनभखल, सवेर् आभण अभमि. चौघेही त्याच्याकडे िुच्छिेने 

बघि होिे.  

अनुराग म्हणाला,”काय मग कर्ी होिी डेट? िुला काय वाटलं, धनश्री 

िुला भचट्ठी पाठवि होिी? मूखश कुठचा. खूप पुढे पुढे करि होिास. कालचा पोरगा 

िू, आभण आमची जागा घेणार? आम्ही िुला िुझी लायकी दाखवण्यासाठी ह ेघडवून 

आणलं. आभण खबरदार! जर कुणाला यािलं अवािर कळलं िर िुझ्या सगळ्या 

भचटठ्या आमच्याकडे आहेि. आम्ही त्या मुख्याध्यापकांच्या हवाली करू. धनश्री 

पण आमच्याच बाजूने बोलेल. िू बदनाम होर्ील. घरच्यांनाही मान खाली घालावी 

लागेल. िुझ्या बाजूने िुझ्याकडे काहीच नाहीये त्यामुळे िुझं कोण ऐकणारही नाही. 

त्यामुळे आिा एक करायचं. गप खाली मान घालून वगाशि रहायचं. समजलं? भनघ 

आिा.”असं म्हणून िे चौघे भनघून गेले.  

सुयर्ला खूप रडू येि होिं पण त्याने आपलं मन आवरलं. कसा बसा घरी 

पोहचला. घरीही िो गप्प गप्प होिा.  

 स्नेहाने त्याला जेवायला वाढलं पण िो एक घासही न खािा उठला आभण 

बेडरूममध्ये कॉटवर जाऊन उर्ीि िोंड खुपसून खूप रडला. पे्रम जे खुलण्याआधी 

आधी संपलं होिं, मैत्री ही कपटासाठीच केली गेली होिी, आभण त्याची पात्रिा 

त्याच्या व्यंगावरून ठरवली गेली होिी. या िीनही गोष्टी त्याच्या मनावर खूप मोठा 

आघाि करून गेल्या होत्या. र्ेवटी िो रडि रडिच झोपला.  

 दसुऱ्या कदवर्ी सकाळी स्नेहा सुयर्ला उठवायला आली. भिने त्याला 

हाि लावला. त्याचं अंग िापाने फणणि होिं. िी त्याला डॉक्टरकडे घेऊन गेली. 

िाप भनघाला पण सुयर्चं गप्प रहाणं काही कमी होईना. त्या घटनेला एक 

आठवडा झाला होिा िरी सुयर् त्याबद्दल कोणालाही काहीही बोलला नव्हिा. िो 
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र्ाळेिही जायला ियार नव्हिा आभण कारणही सांगायला ियार नव्हिा. फक्त 

बसून रहायचा ककवा झोपून रहायचा. र्ेवटी मैभत्रणीच्या सल्ल्यामुळे स्नेहा त्याला 

डॉक्टर राजेंकडे घेऊन आली होिी. आभण िो आज राजेंच्या समोर होिा. आिापयंि 

दाबून ठेवलेलं सगळं सत्य त्याच्याकडून बाहरे पडि होिं.  

  

 

 

सगळा प्रकार समजल्यावर राजेंनी स्नेहाला ह े सगळं सांभगिलं. त्याच्या 

बाजूने काही िक्कम िर सोडाच पण कच्चा पुरावाही नसल्यामुळे त्याबद्दल र्ाळेिही 

काही न बोलण्याचा सल्ला त्यांनी कदला. (त्यामुळे सुयर्च्या मनावर भवपरीि 

पररणाम होण्याचीही र्क्यिा होिी) आभण त्याला एक मभहन्याची सुट्टी घेऊन या 

सगळ्यापासून काही काळ दरू घेऊन जायला सांभगिलं. िसं त्यांनी सर्टटकफकेटही 

कदल.ं  

सुयर् भडस्टबश असल्याचं समजल्यामुळे िे चौघेही आनंदाि होिे. पण 

त्यांना काय माहीि होिं त्यांच्यावर आभण त्यांना नकळिपणे साथ दणेाऱ्या 

धनश्रीवर काय वेळ येणार होिी.......  

  

 स्नेहा डॉक्टर राजेंच्या सल्ल्यानुसार हवापालटसाठी सुयर्ला घेऊन 

त्याच्या आजोळी कोकणाि घेऊन आली होिी. सुयर्ही आिा थोडासा नॉमशल वागू 

लागला होिा, कारण सत्य आईला माहीि झालं होिं आभण भिने त्याच्या पाठीर्ी 

खंबीरपणे उिं रहाण्याची खात्री कदली होिी.  
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गावी येऊन दोन कदवस झाले असिील, सुयर् गावी आल्यावर रोज 

संध्याकाळी नदीवर जायचा भजथे एका खास झाडाखाली बसल्यावर त्याला र्ांि 

वाटायचं, त्याच जागेवर आिा िो आला होिा. का कुणास ठाऊक त्याला आज िी 

जागा थोडीर्ी वेगळी वाटि होिी. िो झाडाखाली बसला. डोळे भमटले. पण आज 

मन र्ांि होि नव्हिं. र्ाळेि घडलेला एकूण एक प्रसंग नजरेसमोर येि होिा. 

फसवले गेल्याचा संिाप येि असूनही काहीही करिा येि नसल्याचे हिबलिा त्याला 

िीव्रिेने जाणवि होिी. आपण असे का जन्माला आलो याचं लहानपणापासून वाटि 

आलेलं दःुख आिा उफाळून आलं होिं. बंद डोळ्यािूनच घळाघळा अश्रुधारा वहाि 

होत्या.  

 त्याचे डोळे बंद होिे म्हणून बाहरे होि असलेले बदल िो पाह र्कला 

नाही. आकार्ािले ढग आभण सूयशककरण यांचा अनोखा संयोग होऊन एक मानवी 

चेहरा ियार झाला होिा. िो चेहरा सुयर् कडेच पहाि होिा. सुयर्चं मन त्या 

अगम्य र्क्तीकडून वाचलं जाि होिं. त्याच्यावर झालेल्या अन्यायाची, त्याच्या 

झालेल्या फसवणुकीची नोंद कुठेिरी घेिली गेली होिी.  

सुयर्ने डोळे उघडले. अगदी काही िणांसाठी त्याला िो चेहरा 

कदसला.”वाह! भनसगाशची काय अद्िुि ककमया आह े ही!”सुयर् अचंभबि होऊन 

उद्गारला. िो त्या चेहऱ्याकडे बघि राभहला, जणू काळ थोड्ा वेळासाठी थांबला 

असावा. त्याची पापणीही लवि नव्हिी.  

इिक्याि जोरदार वाऱ्याची झुळूक आली आभण त्याच्या चष्म्यावर धूळ 

उडाल्याने त्याला समोरचं काही कदसेना. त्याने चष्मा काढला आभण साफ करून 

पुन्हा लावला. आिा हवा पूवशवि होिी आभण आकार्ािही ढगांचा मागमूसही 

नव्हिा. एखादा िास भवरून जावा िसं समोरचं दशृ्य नाहीसं झालं होिं. झाल्या 

प्रकारचं स्विःर्ीच नवल करि सुयर् उठला आभण घरी भनघून गेला. त्याला 
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माहीिही नव्हिं की त्याचं दःुख कुठेिरी ऐकलं गेलं होिं. एक फार मोठ्या र्क्तीची 

त्याला साथ भमळणार होिी. आभण आज घडलेल्या घटनेमुळे पुढे जाऊन त्याला 

त्याच्या आयुष्यािलं फार मोठं रहस्य कळणार होिं......  

  

 

 गावी एक मभहना कसा गेला ह ेसुयर्ला कळलंही नाही. परि आल्यावर 

आिा उद्या र्ाळेि जायचंय या काळजीने छािीि धडधडू लागलं. पण त्याच्या 

स्नेहाने त्याला धीर कदला आभण काहीही झालं िरी सरळ सगळं घरी येऊन 

सांगायला सांभगिलं. सुयर् र्ाळेि गेला. गेल्या गेल्या त्याला िे चौघे िेटले. िे 

त्याच्याकडे बघून कुभत्सिपणे हसि होिे. त्यांना कोणिंही प्रत्युत्तर न दिेा िो 

त्याच्या जागेवर जाऊन बसला. त्याने सहज धनश्रीच्या जागेकडे पाभहलं, िी 

आलेली नव्हिी. त्याला हायसं वाटलं. मधल्या सुट्टीपयंि सगळं बरं चाललं होिं.  

मधल्या सुट्टीि र्ाळेचा भर्पाई आला. सुयर्, अनुराग, भनभखल, अभमि 

आभण सवेर् यांच्या पालकांसाठी मुख्याध्यापकांचं पत्र होिं. दसुऱ्या कदवर्ी या 

सगळ्यांच्या पालकांना र्ाळेि बोलावलं होिं.  

र्ाळा सुटल्यावर चौघांनी त्याला घेराव घािला,”िुला नको म्हटलं 

असिानाही िोंड उघडलंस का? जास्ि मस्िी आलीय िुला? मला वाटलं होिं 

सुधारला असर्ील. ठीक आह ेनाही उद्या हडे्सरांसमोर आभण िुझ्या घरच्यांसमोर 

िुझी इज्जि नाही काढली िर बघ. िुला आम्ही कोण आभण काय आहोि िे आिा 

कळेल”अनुराग आभण भनभखलने चढ्या आवाजाि धमकी कदली आभण िे भनघून गेले.  

 दसुऱ्या कदवर्ी सगळे मुख्याध्यापकांच्या केभबनबाहरे उिे होिे. का 

कुणास ठाऊक पण िे चौघे सुयर्ला ियचककि वाटि होिे. आपापसाि कुजबुजि 
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होिे. काहीिरी भबघडलं होिं खास. भर्पाई बाहरे आला आभण त्याने आि जायला 

सांभगिलं. पाचही जण आपापल्या पालकांना घेऊन मुख्याध्यापकांसमोर उिे 

राभहल.े  

 मुख्याध्यापकांनी एक एक कागद प्रत्येकाच्या हािाि कदला. नंिर पाचही 

जणांना आपापल्या कुठल्याही भवषयाची एक वही द्यायला सांभगिली. ह े सगळं 

झाल्यावर त्यांनी बोलायला सुरुवाि केली,”आपल्या र्ाळेि इिका भवभचत्र प्रकार 

घडू र्किो याचा अंदाजही मला नव्हिा. िुमच्या हािाि जे कदलंय िे पत्र मला 

काल आलंय. िे वाचल्यावर एक मभहन्यांपूवी सुयर् राणेला डॉक्टर राजेंच्या एक 

मभहन्याच्या सुट्टीच्या सर्टटकफकेटचा अथश मला लागला. या पत्रािला प्रकार फार 

गंिीर आह.े िुम्ही वाचा मग आपण बोलू.”सगळ्यांनी िे पत्र वाचलं. त्याि 

सुयर्बरोबर झालेल्या गोष्टीचं व्यवभस्थि वणशन होिं. चौघांच्याही वडलांनी एक 

जळजळीि कटाि आपल्या मुलांकडे टाकला.  

अनुरागचे वडील म्हणाले,”पण यािल्या गोष्टींना पुरावा काय? आमची 

मुलं खोडकर आहिे पण असला नीच प्रकार करणार नाहीि.” 

मुख्याध्यापकांनी दसुरा भलफाफा काढला. त्याि काही भचटठ्या होत्या. िे 

म्हणाले,”पत्र पाठवणारा कोण आह े माहीि नाही, पण िो हुर्ार आह े त्याने या 

भचटठ्या पण सोबि पुरावा म्हणून पाठवल्याि. मला त्याच या मुलांच्या 

हस्िािराि आहिे की नाहीि ह ेपडिाळून बघायचंय. ह ेमी कालही करू र्कलो 

असिो पण मला िुमच्यासमोर करायचं होिं.”असं म्हणून त्यांनी धनश्रीच्या ज्या 

भचठ्ठ्ठ्या होत्या त्या एकेकाच्या वहीबरोबर पडिाळून पहायला सुरुवाि केली. 

भनकाल समोरच होिा. प्रत्येकाने एक एक भचठ्ठी भलभहली असल्यामुळे िे हस्िािर 

वह्यांबरोबर जुळि होिं. 

“आिा काय करायचं िेवढं बोला?” मुख्याध्यापक हाि चोळि म्हणाले. 
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“काय करायचं? सांगिो”अनुरागचे वडील अनुरागकडे वळले आभण 

त्याच्या दोन मुस्काटाि वाजवल्या. बाकीच्या भिघांच्या वभडलांनीही िेच केलं. 

चौघांच्याही वभडलांनी सुयर्च्या आईची स्नेहाची माफी माभगिली.  

भनखीलचे वडील मुख्याध्यापकांना म्हणाले,”सर, िुम्ही द्याल िी भर्िा 

आम्हाला मान्य असेल. त्यांना काढून टाकलंि िरी आमची काही हरकि नाही.” 

स्नेहा म्हणाली,”सर, या सगळ्याचा पररणाम मुलांच्या भर्िणावर होिा 

काम नये. झाली एवढी भर्िा खरंच पुरे आहे. आमची िक्रार नाहीये आिा 

काही.”मुख्याध्यापकानाही बरं वाटलं. त्यांनी मुलांना वगाशि जायला सांभगिलं. 

कदवसिर चौघेही रागाने सुयर्कडे बघि होिे.  

 

 र्ाळा सुटल्यावर सुयर् घरी येि होिा. घरी जािाना मध्ये भनमशनुष्य 

िाग लागायचा भिथे ह े चौघे दबा धरून बसले होिे. आज याचे हाि पाय 

मोडायचेच या भवचाराने त्यांचे हाि भर्वभर्वि होिे. िे चौघे अचानक त्याच्या 

समोर आले.  

सुयर् घाबरला,”अरे दवेा! भप्लज मला वाचवा”िो िीिीने उद्गारला. 

त्याची मान सहज वर गेली आभण त्याला िे कदसलं! िोच चेहरा! ढग आभण 

सुयशककरणांपासून बनलेला. सुयर् पुन्हा त्याच्याकडे बघिच राभहला. 

“याचा एक स्कू्र कढला आह ेअसं वाटायचं. आज बघायला भमळालं.”सवेर् 

अनुरागला म्हणाला, 

“काहीही असो, आज याला इंगा दाखवायचाच. याच्यामुळे नाक कापलं 

गेलंय र्ाळेि”अनुराग रागाने म्हणाला.  
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त्या भबचाऱ्यांना माहीि नव्हिं त्यांची गाठ कोणार्ी पडलीय िे. िे 

त्याच्या कदर्ेने सरकले मात्र, जोराचा वारा सुटला. त्यांना पुढे जाि येईना. 

आकार्ही अंधारून आलं फक्त सुयर्वर प्रकार् पडला होिा. ह ेकाहीिरी भवभचत्र 

होिं. िे थांबल.े वािावरण पूवशवि झालं. िे पुन्हा पुढे सरकले िसं पुन्हा सगळं िसं 

सुरू झालं. आिा मात्र त्यांच्या पाचावर धारण बसली. आधीच त्या सेफ ठेऊन 

कदलेल्या भचठ्ठ्ठ्या मुख्याध्यापकांपयंि कर्ा पोहचल्या हे कळि नव्हिं. आभण आिा 

ह ेिलिंच सुरू होिं.  

त्यांनी भिथून पोबारा केला. अथाशि ह ेसगळं त्यांच्यासाठीच होिं. यािलं 

काहीही सुयर्ला कदसलं नाही. िो ज्या चेहऱ्याकडे बघि होिा त्याचं िेज अचानक 

वाढलेलं पाहन त्याने नजर खाली वळवली. समोर त्याला िे चौघे कदसले. िे 

त्याच्याकडे येि होिे, पण त्यांना येि येि नव्हिं. िे थांबले. परि भनघाले पण िरी 

त्यांना येि येि नव्हिं.  

अचानक िे पळून गेले. हा चेहरा कुणाचा? ह ेसगळं काय चाललंय त्याला 

काहीही कळि नव्हिं.  

िो घरी आला. चहा घेिला आभण त्याने स्नेहाला भवचारलं,”आई, 

हडेसरांकडे िू िक्रार केलीस का?” 

“मी? मी नाही रे बाळा.”स्नेहा म्हणाली.  

सुयर्ला प्रश्न पडला, मग िे पत्र, आभण त्या भचठ्ठ्ठ्या कोणी पाठवल्या 

असाव्याि? काही कळायला मागश नव्हिा. त्याच भवचाराि िो गॅलरीि जाऊन उिा 

राभहला.  
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 मस्ि मावळणारा सूयश कदसि होिा. सुयर्ला असा सूयाशस्ि बघायला फार 

आवडायच.ं वाराही छान सुटला होिा. अचानक सुयर्ला िो चेहरा पुन्हा कदसू 

लागला. आिा भिसऱ्यांदा बघि होिा िो त्याला.”काय असेल ह?े याला भनसगाशची 

कमाल म्हणावी िर िीन वेळा एकच आकार कसा बनेल?”सुयर् स्विःर्ीच 

बडबडि होिा.  

'धाड!' असा आवाज झाल्यावर त्याची भवचारमाभलका िुटली. त्याने 

दचकून मागे बभघिलं. बाल्कनीचं दार बंद झालं होिं.”वाऱ्याने असेल”असं म्हणून 

िो परि आकार्ाकडे पाह लागला. आिा िो चेहरा भिथे नव्हिा.  

इिक्याि आजूबाजूला आल्हाददायक हवा येऊ लागली. वािावरणाि 

सुगंध पसरू लागला. कोणीिरी वीणा वाजवि असल्यासारखे स्वर कानावर पडू 

लागले. त्याच्या बाजूला एक सफेद प्रकार्ाचा अंडाकृिी गोळा भिरभिरु लागला. 

आभण त्याि एक श्वेिवस्त्रधारी, रत्नजभडि मुकुट पररधान केलेला, हािाि 

वीणासदशृ्य वाद्य असणारा एक िेजस्वी पुरुष प्रकट झाला. हळूहळू बाजूचा प्रकार् 

भवरळ होि नाहीसा झाला. सुयर् िारावल्यासारखा त्या कदव्य पुरुषाकडे पहाि 

होिा. त्याचा चेहरा त्या ढगािल्या चेहऱ्यासारखाच होिा. 

“कोण आहाि िुम्ही?”सुयर् िीि िीि म्हणाला.  

िो कदव्य् पुरुष बोलू लागला,”बाळ सुयर्, माझं नाव महासेन आहे. मी 

एक गंधवश आह.े आज र्ाळेिून येिाना मीच िुझं रिण केलं. िुझ्या मुख्याध्यापकांना 

मीच पत्र पाठवलं होिं. मीच त्या भचठ्ठ्ठ्या त्यांच्याकडून हस्िगि करून 

मुख्याध्यापकांपयंि पोहचवल्या.”महासेनचा आवाज फार मधुर आभण आश्वासक 

होिा सुयर्ची िीिी पळून गेली.  
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 सुयर् म्हणाला,”िुम्ही माझ्यासाठी इिकं का केलंि?”महासेन हसला 

आभण म्हणाला,”एक भपिा आपल्या पुत्रासाठी इिकीही गोष्ट करू र्कणार नाही 

का?” 

आिा सुयर्च्या पायाखालची जभमन सरकि होिी.”काहीही सांगू नका 

मला उगाच. माझे आई बाबा कोण आहिे ह े माभहिीये मला. िुम्ही माझी मदि 

केलीि त्याबद्दल धन्यवाद पण असलं काही बोलणार असाल िर िुम्ही येऊ 

र्किा.”सुयर् िरीही भनग्रहाने म्हणाला.  

महासेन म्हणाला,”ऐक सुयर्, ह ेिुझ्या आई वभडलांनाही माहीि नाहीये. 

िे ही िुला त्यांचाच मुलगा समजिाि आभण स्नेहा िुझीच आई आहे. पण िुझ्या 

वभडलांना पुत्रप्राप्तीचा योग नाही. िुझ्या आजीने म्हणजे आईच्या आईने, आज िू 

भजथे गावी नदीककनारी जािोस भिथे बसलेल्या एका सन्यार्ाकडून आपल्या 

मुलीची कूस उजवण्यासाठी प्रसाद माभगिला होिा. िो संन्यासी मीच होिो. माझे 

अंर् मी प्रसादािून भिच्याि स्थाभपि केले. आभण िुझा जन्म झाला. जेंव्हा जेंव्हा 

कलािेत्राि क्रांिी करायची असिे िेंव्हा िेंव्हा असे गंधवशपुत्र जन्माला येिाि बाळा. 

िुझ्याि चार कलागुणांचं एकभत्रि भमश्रण आह ेजे एका गंधवाशि ककवा गंधवशपुत्रािच 

असू र्किं.” 

महासेन थोडं थांबून म्हणाला,”मला माभहिीये िुझ्या मनाि काय चालू 

आह.े इिकी वषे मी िुला का िेटलो नाही? मी िुला िेटलो नाही कारण आपली 

िेट आज इथे या वेळी ठरली होिी. आभण दसुरी गोष्ट, िुला जे व्यंग आह ेिे एक 

उणेपणा आह े जो प्रत्येक गंधवशपुत्राि कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे असिो. िुला 

त्याच्यावर माि भमळवून पुढे जायचंय जे िू आजवर करि आलयास. िुझं 

जीभविकायश ह े आह े की, िुला संगीि िेत्राि क्रांिी घडवायची आहे. एरव्ही िुला 
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कोणिीही संकटं आली िरी मी िुझ्या पाठीर्ी खंबीरपणे असेन. आणखी एक 

आपली ही िेट आभण ह े रहस्य गुप्त राहील. िुला सगळ्या प्रकारची मदि केली 

जाईल. िू िुझं आयुष्य जसा जगि आलास िसाच जग. िुझ्या वभडलांबरोबर 

असणारं नािं िसंच असू द.े ठीक आह, आिा येिो मी”महासेन अदशृ्य झाला.  

 खूप गोष्टी एकदम झाल्यामुळे सुयर्ला डोक्याि मुंग्या आल्यासारखं 

वाटि होिं. िो घरी नंिर नीटसं काही बोलि नव्हिा. रात्री जेवण झाल्यावर 

बाबांर्ी र्ाळेि झालेल्या प्रकारावर जुजबी बोलणं करून िो सरळ जाऊन झोपला.  

 दसुऱ्या कदवर्ी र्ाळेि िे चौघेही आले नव्हिे. आजारी असल्याची भचठ्ठी 

मात्र भमत्रांनी आणून कदली होिी. आज धनश्री कदसली. आश्चयश म्हणजे भिलाही 

चष्मा लागला होिा. चांगला दोन नंबरचा चष्मा (दोन म्हणजे प्लस दोन).  

सुयर्ला अंदाज आला हहेी आपल्या 'त्या' भपत्याचं काम असावं.  

र्ाळा सुटल्यावर धनश्रीने सुयर्ला हाक मारली. आिा काय भहचं असा 

भवचार करि िो भिच्यासमोर उिा राभहला. धनश्री मान खाली घालुन उिी होिी. 

िी म्हणाली,”सुयर्, मला माफ कर. िुला खूप वाटे्टल िे बोलले. माझा गैरसमज 

झाला होिा. िुझ्या िावनांची कदर मी केली नाहीच पण माणुसकी सोडून िुझ्या 

व्यंगाचीही भखल्ली उडवली. मला त्याचा खरंच पश्चािाप होिोय. आिा मला चष्मा 

लागल्यावर कळिंय की हा एवढासा नंबर मला त्रासदायक वाटिोय. िू ककिी सहन 

करि असर्ील. मला खरंच माफ कर, करर्ील ना रे माफ?” 

सुयर् भिला इिकंच म्हणाला,”मी िुला केलंय माफ. त्या पररभस्थिीि 

कोणीही िसंच वागलं असिं. आिा िुला पश्चािाप होिोय ना, मग राह दिे. जास्ि 

भवचार नको करू.”आभण िो भनघून गेला.  
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िी त्याच्या जाणाऱ्या पाठमोऱ्या आकृिीकडे बघि राभहली. सुयर्चं जर 

आिा आकार्ाकडे लि गेलं असिं िर त्याला कदसलं असिं की, महासेनचा चेहरा 

प्रसन्न झाला आह.े  

  

 

काळ िरािर पुढे सरकि होिा. सूयर्ने दहावीि खूप चांगले माकश  

भमळवले. र्ाळेिून पभहला आला. एका प्रभिथयर् कॉलेजमध्ये त्याने ऍडभमर्न 

घेिलं होिं. चार पाच कदवस झाले होिे. काही भसभनयर मुलांनी त्याची मस्करी 

करायला सुरुवाि केली. िो कॅम्पसमध्ये कफरि असिाना त्याच्या आजूबाजूला रहा, 

त्याच्या चष्म्यावरून त्याला भचडव असले फालिू उद्योग चालू होिे.  

त्या कदवर्ी मात्र कहर केला त्या मुलांनी. त्यांनी सुयर्ची बॅग घेिली 

आभण द्यायला नकार कदला. सूयर्ने र्ांिपणे समजावून पाभहलं. काही उपयोग 

झाला नाही. र्ेवटी नाईलाजाने सुयर्ची नजर आकार्ाकडे गेली. सफेद ढग एकत्र 

आले, आभण महासेन त्याच्या खास रुपाि प्रकट झाला. आिा सुयर् होिा. िी मुलं 

होिी आभण महासेन होिा. घटना थोडीर्ी वेगळी असली िरी िर्ीच पररभस्थिी 

समोर आली होिी आभण पुन्हा एकदा गंधवाशने माया रचायला सुरुवाि केली......  

 

 

आिा या सगळ्याला सुरुवाि होऊन साि आठ वषे उलटून गेलीयि. 

सुयर् आज एक फार प्रभसद्ध गायक आभण संगीिकार आहे. त्याचे काव्यसंग्रहही 

प्रभसद्ध आहिे. त्याने दोन नवीन वाद्यांचा र्ोध लावलाय, त्यािलं एक िर दोन्ही 
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प्रकारे वाजू र्किं, म्हणजे िे िंिुवाद्यही आह ेआभण वायूवाद्यही आहे. संगीिावर 

स्विःच्या संर्ोधनावर आधाररि त्याचं एक पुस्िकंही या िेत्राि असणाऱ्यांसाठी 

मागशदर्शक ठरिंय. अल्पावधीि भमळालेल्या या त्याच्या यर्ाचं कुणाला कौिुक 

वाटिं, कुणाला हवेा वाटिो िर कुणाला मत्सर. सुयर् मात्र या कर्ािही न गुंििा 

आपल्यावर सोपवलेलं कायश अभवरिपणे करिोय.  

 

आजही कधीकधी त्याच्यासमोर असे प्रसंग येिाि, जेव्हा त्याच्या 

व्यंगामुळे त्याला असहाय्यिा, हिबलिा जाणवू लागिे, आभण ही सृष्टी पुन्हा एकदा 

त्या अमानवी स्पर्ाशची सािीदार होिे......  



अमानवी स्पर्श  अभिषेक अरववद दळवी 

 

ई साभहत्य प्रभिष्ठान 

 

मराठी िाषा आिा झेप घेण्याच्या मूड मध्ये आह.े रडणार यांकडे लि नका 

दऊे. मराठीि कधीच नव्हिे इिके वाचक आहिे आिा. पुवी पुस्िकाच्या एका आवृत्तीच्या 

हजार दोनहजार प्रिी छापल्या जाि. पाच हजार म्हणजे डोक्यावरून पाणी.  

आिा ई पुस्िकांच्या जमान्याि एक एक पुस्िक पाच दहा लाख वाचकांपयंि 

जािं. वषाशला चाळीसेक लाख डाऊनलोड होिाि. वाचक एकमेकांना परस्पर फ़ॉरवडश 

करिाि. व्हर्टस अप, ई मेल, ऍप्प, ब्ल्यु टुथ, वेबसाईट, पेन्ड्राईव्ह, भसडी अर्ा असंख्य 

मागांनी पुस्िकं व्हायरल व्हायलीि. सुसाट सुटभलि. खेड्ापाड्ांच्या गल्लीबोळांपासून 

िे जगाच्या पारठवरच्या प्रत्येक दरे्ाि. रॉकेटच्या वेगान े सुसाट सुटलेल्या मराठीच्या 

वेगाला आिा कोणी थाबंवू र्कि नाही. 

या धूमधडक क्रांिीि साभमल व्हा. आपल्या ओळखीच्या मराठी सािरांना 

याि ओढा. त्यांच ेई मेल पत्ते, व्हार्टसप नंबर आम्हाला पाठवा. िुम्ही फ़क्त दहा वाचक 

आणा. िे र्ंिर आणिील. आभण िे दहाहजार. िुमच्या व्हार्टसप ग्रुपमधून याची जाभहराि 

करा. आपल्याला फ़ुकट पुस्िकं वाचकांपयंि पोहोचवायची आहिे. आपल्याला रटव्ही 

पेपर ची जाभहराि परवडि नाही. आमचे वाचक हचे आमचे जाभहराि एजंट. िेच 

आमची िाकद. मराठी िाषेची िाकद जगाला दाखव.ू 

 


