या मित्ाांनो! सदां र पस्तकाांचा िनिराद आनांद लटा!!

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

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पुस्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.
आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनांद वाढतो.
मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्यावां?
तुम्हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हालाही आनांद वमळेल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तुम्ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वचां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना हे पस्ु तक िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तुिच्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपणू ण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.

भुताटकी
(कादंबरी)

अंकुश शशंगाडे

ई साहित्य प्रहतष्ठान

भुताटकी
लेखक : अंकुश

शशंगाडे

फ़ोन – ९३७३३५९४५०
पत्ता : अंकुश शशंगाडे- १२२बी, गजानन नगर, भरतवाडा,
कळमना माके ट रोड, नागपूर. महाराष्ट्र
ईमेल - geetshingade454@gmail.com

या पुस्तकातील लेखनाचे सर्व िक्क लेखकाकडे
सुरहित असून पुस्तकाचे ककिं र्ा त्यातील
अिंशाचे पुनमुवद्रण र्ा नाट्य, हचत्रपट ककिं र्ा
इतर रुपािंतर करण्यासाठी लेखकाची
परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे तसे न
के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई िोऊ शकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with
Sections 43 and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection
in India is available for any literary, dramatic, musical, sound
recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides
for registration of such works. Although an author’s
copyright in a work is recognised even without registration.
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of
injunction, damages and accounts.
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हर्नामूल्य हर्तरणासाठी उपलब्ध.

•

आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे

फ़ॉरर्डव करू शकता.

हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी
ककिंवा वाचनाव्यकतररक्त कोणताही वापर
करण्यापुवी ई-साकहत्य प्रकतष्ठानची
परवानगी घेणे आवश्यक आहे .

मनोगत

भतु वटकी ही कवदबां री र्वचकवनां व
देतवांनव िलव अत्यांत आनांद होत आहे. ही
कवदबां री म्हिजे भतु िवनिव-यव लोकवांनव
झिझिीत अजां न आहे.
यव प्ु तकवत िी भतु वची पररपिू ा
िवशहती शदलेली असनू ती िवशहती एकव कथवत्िक दृष्टीनां शलशहलेली
आहे. त्यवत िनोरांजनवचवही शर्चवर के लेलव आहे.
भतु असण्यवशर्षयीचां र् नसण्यवशर्षयीचां सांदु र शर्र्ेचन यव
प्ु तकवत असनू िी यव पर्ू ी ज्यवही कवदबां -यव शलशहल्यव. त्यव सर्ा
कवदबां -यवांपक
ै ी यव कवदबां रीत थोडव र्ेगळव शर्षय आहे. हव शर्षय
कवळजवचव ठवर् घेतो. कधी भीतीही र्वटते तर कधी गांितही र्वटते
ही प्ु तक र्वचतवनां व. िवत् हे र्वचकवनां व प्ु तक र्वचतवनां व कळेलच.
यवतील कवही भवग हे र्तािवनपत्वतही आलेले असनू ही
प्ु तक र्वचनीय झवलेली आहे. आपि ती प्ु तक र्वचवर्ी र्

आनदां घ्यवर्व एर्ढांच सवांगिां आहे. िवत् प्ु तक किी र्वटली
यवसवठी एक फोन आपि अर्श्य करवर्व ही शर्नतां ी.
यवचां कथवनक थोडक्यवत सवगां तो. शदलजीत हव बशहिीचव
बदलव घेण्यवसवठी िवांत्ीक शर्द्यव शिकतो. तो सांपिू ा गवर्वर्र करिी
करतो. पि गवर् चपू नसत.ां ते कवय कवय किवप्रकवरे करतां? हे
र्वचण्यवसवठी प्ु तक र्वचव.

आपलव - अांकुि शिांगवडे नवगपरू

भतु न िवनिवर्या सर्ा बवधां र्वस
सवदर सिपीत

भतु वटकी
(कवदबां री)

अक
ां ु ि शिगां वडे

ही कवदबां री काल्पवनक असनू यव कवदबां रीतील ्थळे , व्यक्ती
र् घटनव कवल्पशनक आहेत. त्यवत कोिवच्यवही भवर्नव
दख
ु वशर्िे हव हेतू नवही. कोिवही ्थळ, व्यक्ती र्व घटनेिी
प्रत्यक्ष र्व अप्रत्यक्ष सांबांध नवही. तसव तो आढळून आल्यवस
तो शनव्र्ळ योगवयोग सिजवर्व.

ती भयवि िवतां तव अगां वचव थरकवप करीत होती. आजबु वजल
ू व
घबु डवचे घत्ु कवर कवनी येत होते. कधी रवनपक्षीही ओरडत होते.
कधी िधवतच र्टर्वघळ
ू शघरट्यव घवलत होते. भयांकर भीती र्वटत
होती.
चांद्र डोक्यवर्र आलव होतव. सगळीकडां हलकवसव अधां वर
असलव तरी चद्रां वच्यव प्रकविवनां परीसरवत तजेलतव शनिवाि झवली
होती.
आज पौिीिेचव शदर्स होतव. रवत्ीचव डोक्यवर्र आलेलव चद्रां
पवहून रवत्ीचे बवरव एक र्वजले होते. गवर्वतील सर्ाजि झोपले होते.
तसव गवर्वतील कुत्रयवांनी ओरडवयलव सरुु र्वत के ली.
कुत्रयवचे रवत्ीचे ओरडिे प्रत्यक्ष कोिवच्यव तरी िृत्यचू व सांकेत
देत होते. रवत्ीलव आकविवत यि येतो. तो यि कुिवलव तरी घेर्नू
जवतो. अिी िवन्सयतव त्यव गवर्वत होती. तो यि येतवनां व कुत्रयवलव
सर्ाप्रथि शदसतो असांही गवर् िवनत होतां. तसां पवहतव ती कुत्ी
पौिीिेच्यव र् अिवर््येच्यव रवत्ीच हिखवस ओरडत असवयची.
त्यवचां कवरिही लोकवनां व िवशहत होत.ां ते िवनवयचे की यव रवत्ी
िैतवन ्ििवनवतनू जवगव होर्नू गवर्वत येतो र् जो जवगव असेल.

त्यवलव घेर्नू जवतो. म्हिनू अख्खां गवर् यव दोन्सही शदर्िी गवढ
झोपेत असवयचव. अन् जो जवगव असेल, तो त्यव रवत्ीलव पवघां रुि
घेर्नू डोळे शिटून घरवत गच्च पडून रवहवयचव.
भीती... प्रत्येकवलव भीती असवयची. र्वटवयचां की तो िैतवन
गवर्वत येईल र् आपल्यवलव उचलनू घेर्नू जवईल.
****************
ते गवर्... त्यव गवर्वत एकव िवांत्ीकवचां घर होतां. ह्यव िवांत्ीकवलव
सगळे घवबरत असत. त्यवच्यवपवसनू सगळे फटकून रवहवत असत.
हव िवत्ां ीक गवर्वत जवदटू ोिव करतो असां गवर्करयवचां ां म्हििां होत.ां
तो अगवढ र्ैद्य असनू तो आकविवतील उडिवरी घवरही िांत्िक्तीनां
खवली पवडतो असां गवर्करयवांचां िवनिां होतां.
कवही लोकां तांत्शर्द्येच्यव नवर्वनां भयक
ां र भीती बवळगत
असतवत. कवरि ते भीती दवखर्त असतवत. ते म्हित असतवत की
की तम्ु हवलव भतू झोंबेल. भतु बवधव होईल. अिी भतु बवधव होर्ू नये
म्हिनू तम्ु ही आपल्यव घरवची सरु क्षव करुन घ्यव. अथवात
सरु क्षवकर्च लवर्नू घ्यव. त्यवनांतर ते अिवच अांधश्रद्धेचव फवयदव
घेर्नू लोकविां ध्ये एर्ढी भीती भरतवत की आज अज्ञवनीच नवही तर
ज्ञवनीही ह्यव दहितीत र्वर्रत असतो.

ज्यवप्रिविे लोकां देर् आहे असे िवनतवत. त्यवचप्रिविे कवही
लोकां भतू आहे असहां ी िवनत असतवत. िहरी भवगवत भतू
िवनण्यवचां प्रिवि किी असलां तरी गवर्वखेड्यवत भतू िवनण्यवचां
प्रिवि जव्त आहे. भतू वचां ी भीती दवखर्िे ही गोष्ट व्यवपवर
करण्यवची असनू खेड्यवतील हेच िवांत्ीक भतू वची भीती दवखर्नू
लोकवक
ां डून यव भतू वांनव र्ि करण्यवसवठी र्व कवढून देण्यवसवठी पैसव
उकळत असतवत. असव पैसव उकळतवनां व ही तवत्ां ीक िडां ळी
कवहीतरी िांत्वचव र्वपर करीत असतवत. त्यवनसु वर एखवद्यव
दगडवच्यव देर्वची पजु व करुन त्यव दगडवर्र कोंबडव बकरव बळी
देण्यवची प्रथवही खेड्यवपवड्यवत आजही सरुु आहे. कवही शठकविी
तर अिव प्रकवरच्यव अधां श्रद्धेने कवही लोकां आपली ्र्तःची
लेकरांही बळी देत असतवत.
िहत्र्वचां म्हिजे जीर्नवत सांकटे येिवरच. कवही सांकटां ही
तीव्रतेनां येतवत. तर कवही सांकटवांची तीव्रतव किी असते. यवचवच
फवयदव घेत िवत्ां ीक िडां ळी अिव जवदटू ोण्यवच्यव दहितीतनू
लोकवांनव लटु लटु लटु त असतवत. ते लोकवांकडून कवही पैसे घेर्नू
भतू बवधेलव दरू करण्यवच्यव गोष्टी करीत असतवत.
िांत्शर्द्येलव रोगवांचे शनर्वरि करण्यवचव उपवय िवनिवरे हे
तवांत्ीक लोकवांनव सवांगत असतवत की ही िांत्शर्द्यव जे आजवर कधीच

बसत नवहीत. त्यव आजवरवर्र चवांगली कवि करु िकते. जे असवध्य
रोग असतवत. ते रोगही दरू होर्ू िकतवत.
कवही लोकां तांत्शर्द्येच्यव नवर्वनां भयक
ां र भीती बवळगत
असतवत. कवरि ते भीती दवखर्त असतवत. ते म्हित असतवत की
की तम्ु हवलव भतू झोंबेल. भतु बवधव होईल. अिी भतु बवधव होर्ू नये
म्हिनू तम्ु ही आपल्यव घरवची सरु क्षव करुन घ्यव. अथवात
सरु क्षवकर्च लवर्नू घ्यव. त्यवनतां र ते अिवच अधां श्रद्धेचव फवयदव
घेर्नू लोकवांिध्ये एर्ढी भीती भरतवत की आज अज्ञवनीच नवही तर
ज्ञवनीही ह्यव दहितीत र्वर्रत असतो.
ज्यवप्रिविे लोकां देर् आहे असे िवनतवत. त्यवचप्रिविे कवही
लोकां भतू आहे असांही िवनत असतवत. िहरी भवगवत भतू
िवनण्यवचां प्रिवि किी असलां तरी गवर्वखेड्यवत भतू िवनण्यवचां
प्रिवि जव्त आहे. भतू वचां ी भीती दवखर्िे ही गोष्ट व्यवपवर
करण्यवची असनू खेड्यवतील हेच िवत्ां ीक भतू वची भीती दवखर्नू
लोकवक
ां डून यव भतू वांनव र्ि करण्यवसवठी र्व कवढून देण्यवसवठी पैसव
उकळत असतवत. असव पैसव उकळतवांनव ही तवांत्ीक िांडळी
कवहीतरी ित्ां वचव र्वपर करीत असतवत. त्यवनसु वर एखवद्यव
दगडवच्यव देर्वची पजु व करुन त्यव दगडवर्र कोंबडव बकरव बळी
देण्यवची प्रथवही खेड्यवपवड्यवत आजही सरुु आहे. कवही शठकविी

तर अिव प्रकवरच्यव अधां श्रद्धेने कवही लोकां आपली ्र्तःची
लेकरांही बळी देत असतवत.
िहत्र्वचां म्हिजे जीर्नवत सांकटे येिवरच. कवही सांकटां ही
तीव्रतेनां येतवत. तर कवही सांकटवच
ां ी तीव्रतव किी असते. यवचवच
फवयदव घेत िवांत्ीक िांडळी अिव जवदटू ोण्यवच्यव दहितीतनू
लोकवांनव लटु लटु लटु त असतवत. ते लोकवांकडून कवही पैसे घेर्नू
भतू बवधेलव दरू करण्यवच्यव गोष्टी करीत असतवत.
िांत्शर्द्येलव रोगवांचे शनर्वरि करण्यवचव उपवय िवनिवरे हे
तवत्ां ीक लोकवनां व सवगां त असतवत की ही ित्ां शर्द्यव जे आजवर कधीच
बसत नवहीत. त्यव आजवरवर्र चवांगली कवि करु िकते. जे असवध्य
रोग असतवत. ते रोगही दरू होर्ू िकतवत.
खरां सवांगवयचां म्हिजे तांत्शर्द्यव ही िनवतील भीती आहे.
ज्यवर्ेळी आपलां िन एखवद्यव घटनेनांतर दहितीत येतां. त्यवर्ेळी
आपल्यव िरीरवतील जनक
ु ीय तवकद नष्ट होते र् आपि रोगवलव
बळी पडतो. परांतू जर आपि ठरर्लां की िलव यविळ
ु ां कवहीच
होिवर नवही, तर कवहीच होत नवही. कवरि कवहीच होिवर नवही
म्हटल्यवर्र आपल्यवलव त्यवच्ां यविी लढण्यवची िक्ती शनिवाि होते
र् आपि त्यव शनिवाि झवलेल्यव िक्तीने त्यव तांत्िक्तीिीही सविनव
घेर्ू िकतो.

हे तवांत्ीक ज्यवर्ेळी सविवन्सय िविसवच्यव सांपकवात येतवत.
तेव्हव आपलव सहज शर्श्ववस बसेल असेच बरळत असतवत. त्यवचां े
नेहिीचे िब्द असतवत. तू अभी बच्चव है।तू तांत् क्यव होतव है,
जवनतव नही है।' यव र्वक्यवर्र आपल्यवलव असां र्वटत असते की
आपल्यवलव कवही होिवर तर नवही. यवचदृष्टीनां आपि त्यवांच्यवर्र
शर्श्ववस ठे र्नू त्यवांचे आशधन्थ होत असतो.
आज र्तािवनपत्वत कधीकधी जर पवशहलां तर अिव तत्ां वर्रुन
र्वद होर्नू कवही हत्यव झवल्यव. कवही शठकविी गप्तु धनवसवठी
नरबळी शदलव असां शलहून येतां. ही नरबळी घेण्यवची प्रथव ही कवही
नर्खी नवही. आज देिवतील कवही िविसां सधु वरली असली तरी
अिी तांत् िांत् िवनिवरी पीढी अजनू ही अश्तत्र्वत आहे. अजनु ही
भतू आशि देर् अश्तत्र्वत नसलव तरी िवनिे सरुु आहे. लोकां
ज्यवप्रिविे देर्वलव िवनतवत, त्यवप्रिविे भतु वलवही िवनिे सरुु झवले
आहे. भतू िक्ती आज अश्तत्र्वत नसली तरी आजही कवही लोकां
शर्िेषतः ग्रविीि भवगवत रवत्ीच्यव र्ेळी ्ििवनी र्वटेतनू जवत
नवहीत.
िहत्र्वचां म्हिजे कोिीही तत्ां शर्द्यव िवनू नये. नरबळीर्र
शर्श्ववस ठे र्ू नये. तसेच गप्तु धन शिळेल यव आिेनां नरबळी देर्ू नये.
कवरि त्यवतनू गप्तु धन तर शिळिवर नवही. पि आपल्यव हवतनू एक

नक्कीच पवप होईल. कोिवच्यव घरचव शर्नवकवरि जीर् िवरल्यव
जवईल. कदवशचत तो आपलवही िल
ु गव असेल.
शहदां ू धिवात तसेच िसु लिवन धिवात हजवरोच्यव सख्ां येत हजवरो
र्षवापवसनू अिव तत्ां शर्द्यव अश्तत्र्वत आहेत. शकत्येक परु विवत
अिव तांत् िांत् शर्द्यवांचे र्िान आहेत. सवधनेतनू शसदध्् यव प्रवप्त होतवत
तसेच सवांसरीक लवभही प्रवप्त होते अिव व्यर्हवरवने यव तवांत्ीक शर्द्यव
र् िवत्ां ीक शर्द्यव आजपयंत आशि आजही चवलत आहेत. पवश्चवत्य
लोकां आले. तसेच सिवज शिकलव. तरीही तांत् आशि िांत् शर्द्यव
आजही सरुु असलेल्यव शदसतवत.
यव तांत् िांत् सवधनव. यव सवधनव चवर प्रकवरच्यव असतवत.
१)योग सवधनव २)तांत् सवधनव ३)िांत् सवधनव ४)यांत् सवधनव
यवपैकी तांत्शर्द्यव ही िक्ती अशधक प्रभवर्ी असते असां तवांत्ीक
िांडळी सवांगतवत.
तांत् िक्तीचव सांबांध िरीरविी येर्नू तांत् िक्तीच्यव सवहवय्यवने
सवधक आपल्यव पिु ा िरीरवर्र तवबव शिळर्तो. यवत अांगवत येिे
अिव प्रकवरचव योग असतो. तर िांत्वचव सांबांध िनविी जळ
ु र्नू जे
िवनसीक रोगी असतवत. ते यव व्यर््थेचे बळी िवनले जवतवत.

तांत् सवहवय्यवनां सवधनव करिवरव तवांत्ीक िवांस, िशदरवचां सेर्न
करतवत तर ित्ां िक्तीचव र्वपर करिवरव सवधक िवसां िशदरव सेर्न
करीत नवही असां िवनलां जवत.ां
तत्ां शर्द्यविध्ये र्िीकरि, सिां ोहन यवचव सिवर्ेि होत असनू
ह्यव तांत्वच्यव सवहवय्यवनां िविसवचे पिु पक्षी बनर्िे, िविसवलव
अदृश्य करिे, एकवचर्ेळी पवच रुप बदलशर्िे, िेकडो िीलवर्रील
व्यक्तीलव अगदी जर्ळून पवहिे. िेलेल्यव िविसवि
ां ी बोलिे ह्यव
गोष्टी के ल्यव जवतवत. तांत्वचव सांबांध हव चित्कवरविी लवर्लव
असलव तरी आज असे चित्कवर होत नसल्यवनां तांत् सवधनव िवगे
पडलेली आहे.
************************
उधिपरू नवर्वचां ते गवर्. गवर् असां भतु वनां ग्रवसलेलां होतां. त्यव
गवर्वत दरपांधरवशदर्सवलव कोित्यव नव कोित्यव कवरिवर्रुन एक
िविसू िरि पवर्त असे. त्यव िविसां िरण्यवचव शदर्सही ठरलव
होतव. ती कधी अिवर््यव रवहवयची तर कधी पौशिािव असवयची.
असवच शदर्स ठरलेलव असल्यवनां लोकां गवर्वत भतु बवधव झवली
असां िवनत असत. तसां पवहतव त्यवच
ां ां िवििहां ी बरोबर होत.ां

अिवच यव गवर्वत एक शदलजीत नवर्वचव लहवन िल
ु गव
रवहवत होतव. त्यवलव ते बरोबर र्वटत नव्हत.ां तरीपि ते तो सगळां
सहन करीत होतव.
गवर्वत ज्यवर्ेळी कोिी िरि पवर्वयच.ां तेव्हव िवत् सर्ाजि
घवबरलेले असवयचे. आयवबवयव तर रवत्ीलव गवर्वतल्यव त्यव
िैयतीलव पवहून एर्ढ्यव घवबरलेल्यव असवयची की त्यव कधीच
रवत्ीलव बवहेर पडवयच्यव नवहीत. िविसू िरतो. िग त्यवची आत्िव
अनांतवत जवते. ते िरीर अग्नीच्यव ्र्वधीन जरी झवलां तरी ती आत्िव
िरत नवही असांही ते गवर् िवनत होतां. ज्यव लोकवचां ी इच्छव
जीर्ांतपिी पिू ा होत नवही. ती िविसां िरि पवर्ली तरी त्यवांची
आत्िव िरत नसनू ती झोंबत शफरते असां यव गवर्वतील लोकवचां ां
िवनिां होत.ां तिी ती आत्िव लोकवच्ां यव अगां वत येत असे. ही असतां ष्टु
आत्िव कधी लोकवांच्यव अांगवत शिरुन तवांडर् करीत असे.
गवर्वत एक िविकवतां नवर्वचव एक िविसू होतव. तो िवत्ां ीक
आहे असे लोकां िवनत होते. हव िवांत्ीक अिव िृत िरीरवलव उठर्नू
त्यव िरीरवची असतां ष्टु आत्िव ह्यव लोकवांच्यव िरीरवत टवकतवत असां
गवर् िवनत होत.ां ज्यव लोकवच्ां यव अगां वत अिव आत्िव येत असत.
त्यव आत्िव चक्क त्यवचां नवर् सवांगवयच्यव. पि त्यवच्यव र्वटेलव
जवण्यवची कुिवची शहिां त होत नव्हती. कवरि जो कोिी त्यवच्यव

र्वट्यवलव जवत असे. त्यवलव तो िविकवांत सोडत नवही असे लोक
िवनत होते. त्यविळ
ु े लोकां त्यवच्यवपवसनू फटकून र्वगत असत. असां
ते गवर्. अख्खां गवर्ांच भतु वटकीनां िहवरलां असल्यवची र्वतवा
परीसरवत पसरली होती.
शदलजीत लहवन िल
ु गव. त्यवच्यव िवयबवपवलव र्वटवयचां की
आपलव शदलजीत शिकवयलव हर्व. तो शिकून िोठव व्हवयलव हर्व.
नव्हे तर त्यवनां डॉक्टर बनवर्.ां तसेच डॉक्टर बननू त्यवनां लोकवचां ी
सेर्व करवर्ी. लोकवचां ी अिव प्रकवरच्यव किाकवांडवपवसनू िक्त
ु तव
करवर्ी असां शदलजीतच्यव िवयबवपवलव र्वटत होतां. तर शदलजीतलव
्र्तः र्वटवयचां की आपि िांत्शर्द्यव शिकवर्ी. त्यव िांत्वच्यव
िवध्यिवतनू लोकवांची सेर्व करवर्ी. कवरि यव िवांत्ीकपिवचव आर्
गवर्वत तो एकच िवत्ां ीक असल्यवनां तो गवर्वतील यव रुग्िवर्ां र
उपचवर करतवांनव भरपरू पैसव उकळत असे.
शदलजीत बवपवलव न सवगां तव अिवच यव एकव बवहेरगवर्च्यव
िवांत्ीकवकडून अिी तवांत्ीक शर्द्यव शिकत होतव. पि हे जेव्हव
बवपवलव िवशहत झवले. तेव्हव िवत् बवपवलव रवग आलव र् बवपवनां
त्यवलव घरवतनू हवकलनू शदल.ां
************************

भतू म्हिजे िृत व्यक्तीचव अतृप्त आत्िव. हव कोितेही रूप
धवरि करू िकतो, िनोर्ेगवने हवलचवल करू िकतो र् अतृप्त
इच्छव पिू ा झवल्यवर्र िक्त
ु ी पवर्तो, असव सिज आहे. भतू झवलेले
कवही अतृप्त आत्िे सज्जन असतवत तर कवही र्वईट. असे म्हितवत
की बहुतेक भतु वांनव भवगां , दवरू, बवजरीची भवकरी, भवत, नवरळ,
लसिवची चटिी, तेल, फुले, लवह्यव र्गैरे देऊन सांतष्टु ठे र्तव येते.
स्त्री भतु े र्ेतवच
ां े फटके िवरल्यवर्र लगेच र्ठिीर्र येतवत. स्त्री भतु े
प्रविख्ु यवने दवशगन्सयवने िढलेल्यव, फुलवांनी नटलेल्यव, फुले
िवळलेल्यव, बवहेर बसलेल्यव, तरुि िवतव आशि त्यवांच्यव िल
ु वांनव
झपवटतवत.
यव भतु वच्ां यव शनर्वसवच्यव जवगव, यव त्यवांच्यव जवतींप्रिविे शजथे
तीन र्ते एकत् येतवत, तिव शठकविी आपवपली ्ििवने, पडक्यव
शर्शहरी, पडके र्वडे, पडकी घरे , जनु े र्ृक्ष, देर्रवयव, बरू
ु ज, जांगले,
पविर्ठे , धरिवच्यव शभांती, गवर्वच्ां यव र्ेिी, र्व नदीचे शकांर्व
डोंगरर्वटेचे घवट आहेत. त्यव शठकविी शनर्वस करतवत. िजांु े, सिधां
हे प्रविख्ु यवने शपांपळ, र्ड, उांबर अिव झवडवांर्र र्वस करतवत. अिी
झवडे उपलब्ध नसतील तर गोड, सगु ांध देिवरयव झवडवांर्र र्वस
करतवत असे सिजले जवते.

भतु वांनव ्र्च्छतेची भीती र्वटते. त्यविळ
ु े शजथे ्र्च्छतव
असते शतथे सवधवरिपिे भतु वच
ां ी भीती किी असते. म्हिनू जी
िविसां भतू िवनतवत, ते जवगव ्र्च्छ ठे र्तवत.
भतु वच्ां यव कवही जवती आहेत.
१) सांर्वदवत्िक व्यशक्तित्र् प्रकवर ही भतू विध्ये आढळिवरी अत्यतां सर्ासविवन्सय जवत आहे. हे
नवर् जिान िब्दवतनू तयवर झवले आहे ज्यवचव अथा ‘ गोंगवट करिवरे
भतू ’. र््तू हलर्िे, ठक ठक आर्वज करिे, र््तचांू ी फे कवफे क
करिे असे पोरकट प्रकवर ही भतु े शर्िेषत: करतवत. सवधवरिपिे
अशहसां क असलेल्यव ह्यव भतु वांनी लोकवांनव कवही र्ेळव धक्कव
देखील िवरलव आहे आशि आग देखील लवर्ली आहे. जी व्यक्ती
त्यवांनव आर्डते. यविळ
ु ेच जवगव बदलली तरी ही भतु े त्यव व्यक्तीच्यव
िवगवर्र असतवत. कवहींच्यव िते अिव व्यक्ती ्र्त:च आपल्यव
चेतनवत्िक प्रशतभेच्यव िवध्यिवतनू असे प्रकवर घडर्नू आितवत.
२ ्पष्ट झलक
अांशकत होिवरी भतु े गैर पर्पर सांर्वदवत्िक व्यशक्तित्र् श्रेिीत
िोडतवत. कवरि त्यवांची रूपरे खव शकांर्व हवलचवली िवनर्ीय
असतवत. परांतू आपल्यव पररश्थती बवबत ते सपां िू ापिे अज्ञशभज्ञ
असतवत. आिखी एक गोष्ट जी यव प्रकवरच्यव भतू वांनव पर्पर

सर्ां वदवत्िक भतू वपेक्षव शनरवळी बनर्ते. ती म्हिजे यवांनव एकच गोष्ट
पन्सु हव पन्सु हव करण्यवची सर्य असते. एकवच गल्लीतनू एकसवरखे
बवहेर शनघिे शकांर्व एकवच शखडकीतनू पन्सु हव पन्सु हव र्वकून पवहिे
अिव प्रकवरच्यव गोष्टी त्यवच्ां यव व्यशक्तित्र्वचे प्रशतक असतवत.
दिाक अिव व्यक्तीित्त्र्विी सांपका करू िकत नवहीत आशि ही भतु ां
पन्सु हव पन्सु हव करत असलेली गोष्ट थवांबर्ू िकत नवहीत.
कवही लोक असव दवर्व करतवत की ही खरोखरची भतु ां
नवहीतच, परांतू एखवदी व्यक्ती जी इकडे रवहत असे आशि त्यवची
रोजच्यव शदनक्रिवतील एखवद्यव हवलचवलीचे एक प्रेतवत्िर्वदी
प्रतीक आहे. हे प्रतीक एखवद्यव र्वतवर्रिवत कै द असते आशि
कवही शर्शिष्ट पररश्थतीिध्ये अडकल्यविळ
ु े शकांर्व लोकवांनी
पवहवर्ी म्हिनू पन्सु हव पन्सु हव सिोर आिले जवते.
३) जीर्ांत व्यक्तीचे भतू . एक जीर्ांत भतू .
आश्चयाकवरक गोष्ट आहे पि ती सत्य आहे आशि अिी भतु े
अनेक र्ेळव शदसनू येतवत. एक जीर्ांत भतू अिव एक व्यक्तीचे
प्रशतरूप असते. जी दिानवच्यव र्ेळी जैशर्क तत्त्र्वर्र कुठे तरी
दसु रीकडे उपश्थत असते. सवधवरिपिे हे भतू जीर्ांत िविसवच्यव
ओळखीतले असते. अिी जी व्यक्ती असे भतू पवहते ती
सवधवरिपिे त्यव र्ेळी एखवद्यव सक
ां टवत असते आशि आपल्यव

शप्रय व्यक्तीलव धोक्यवची सचू नव देण्यवसवठी आशि त्यवपवसनू सवर्ध
करण्यवसवठी आलेली असते. अिी दृश्य एकदवच पवहवयलव
शिळतवत. कवरि पन्सु हव पन्सु हव सांकटे येत नवही त्यविळ
ु े अिव घटनवचां े
शर्श्लेषि करिे अर्घड असते. आिखी एक जीर्ांत व्यक्तीच्यव
भतु वचे उदवहरि आहे िरिवच्यव र्ेळी त्यवचे शदसिे. ती व्यक्ती
तवांशत्क तत्त्र्वर्र त्यवर्ेळी दिानवसवठी जीर्ांत होते पि अिव र्ेळीस
दृष्टीस पडते, जेव्हव दिाकवसवठी त्यवचव कवहीही सदां ि
े नसतो आशि
तो पिू ापिे िरिवर असते. अिव र्ेळेस ती व्यक्ती एखवद्यव दसु रयव
जवगी असते त्यविळ
ु े दिाक त्यवलव पवहुन सांभ्रिवत पडतो. परांतु
जेव्हव िरिवची बवतिी ऐकू येते. तेव्हव दिाकवने त्यवलव पवशहल्यवचे
सिजते. ही व्यशक्तित्त्र् कुटुांबवतील असतवत आशि जर्ळच्यव
नवतेर्वईकवांनवच दृष्टीस पडतवत. असे दिान दल
ु ाभ असते आशि
त्यवचे शर्श्लेषि करिे दिाकवच्यव सवक्षी व्यशतररक्त परीलेख करिे
अर्घड असते. कवरि यवांची भशर्ष्यर्विी करिे अर्घड असते
आशि यव घटनव पन्सु हव पन्सु हव घडत नवहीत.
४) अिवनर्ी भतू ां
र्रील व्यशक्तित्त्र्विी शनगडीत भतु वच्ां यव व्यशतररक्त अिवनर्ी
भतू ां एखवद्यव दसु रयव घरवतील व्यक्तीप्रिविे नेहिीच दसु रयव
दशु नयेतील लोकवच्ां यव आत्म्यवच्यव रुपवत जन्सिवलव येतवत. ती भतु ां

बशु द्धिवन असतवत आशि एकिेकवांिी सांर्वद देखील सवधू िकतवत.
ते िवनर्वप्रां िविे र्ेळ, अतां रवळ आशि नैशतकतव अिव बधां नवत
अडकलेले नसतवत. त्यवचे ज्ञवन जन्सु यव कवळविी शनगडीत असते
आशि ते एखवद्यव दसु रयव कवळवतनू आपल्यव कवळवत प्रर्ेि
करतवत. अिी भतु ां दिाकविी एखवद्यव देर्दतू व प्रिविे कवही
शिकर्ण्यवच्यव हेतनू े सांर्वद करतवत. अनेकदव हे जशिनीर्र रवहतवत
आशि शदसत नवहीत. कवहींचे हेतू चवगां ले असतवत तर यवतील कवही
भतु ां दष्टु सद्ध
ु व असू िकतवत.
५) अनेकपशतकव- ही भतू विध्ये आढळिवरी अत्यतां
सर्ासविवन्सय जवत आहे. हे नवर् जिान िब्दवतनू तयवर झवले आहे
ज्यवचव अथा ‘ गोंगवट करिवरे भतू ’. र््तू हलर्िे, ठक ठक आर्वज
करिे, र््तचांू ी फे कवफे क करिे असे पोरकट प्रकवर ही भतु ां शर्िेषत:
करतवत. सवधवरिपिे अशहसां क असलेली शह भतु े लोकवनां व कवही
र्ेळव धक्कव देखील िवरलव आहे आशि आग देखील लवर्ली
आहे. अनेकपशतकव एकवच व्यक्तीिी सल
ां ग्न असतवत जी व्यक्ती
त्यवांनव आर्डते. यविळ
ु ेच जवगव बदलली तरी ही भतु े त्यव व्यक्तीच्यव
िवगवर्र असतवत. कवहींच्यव िते अिव व्यक्ती ्र्त:च आपल्यव
चेतवनवत्िक प्रशतभेच्यव िवध्यिवतनू असे प्रकवर घडर्नू आितवत.

************************
प्रकविग्रह प्रकविवचे एक प्रशतशबबां असते. जे कोित्यवही िळ
ू
स्त्रोतवच्यव अश्तत्र्वशिर्वय फोटोिध्ये शदसनू येते. जव्त करून ते
पवांढरे शकांर्व शनळे असतवत आशि एक शकांर्व एकवहून अशधक सद्ध
ु व
असू िकतवत. जर त्यवचां व शव्हडीओ बनर्लव तर त्यवच्ां यव
हवलचवली शटपतव येतवत. कवही िोधकतवा यवांनव जन्सु यव कवळवतील
अध्यवशत्िक उजवा िवनतवत. कवही म्हितवत की हे प्रकविग्रह हर्ेत
शिसळलेले कवन आहेत जे कॅ िेरयवच्यव प्रकविवत चिकतवत आशि
शदसतवत. पि यव ्पष्टीकरिवर्रून हे नवही सवांगतव येत की असे
प्रकविग्रह प्रत्येक फोटोत कव शदसत नवहीत. जर ही गोष्ट खरी
असती तर कॅ िेरयवत त्यवर्ेळी कवढलेल्यव प्रत्येक फोटोत प्रकविग्रह
शदसले असते. चक्र शकांर्व प्रकविवचे ढग कवही फोटोिध्ये शदसनू
येतवत. अ्पष्ट शदसिवरयव छोट्यव आकवरवपवसनू िोठ्यव पवरदिी
आकवरवपयंत यव चक्रवांनव अावध्यवत्िीक उजेचे स्त्रोत िवनले जवते.
जसे श्ववसवतनू प्रकवि शदसिे शकांर्व लेन्सस सिोर शसगरे टचव धरू
शदसिे शकांर्व के स यव सर्ा फोटोतील गोष्टी इतर कोित्यवतरी र््तचू े
अश्तत्र् दिार्तवत. परांतु फोटोत शदसनू येिवरी चक्रवची हे उदवहरिे
सहजपिे ्पष्ट करतव येत नवहीत.

सर्वात आश्चयाकवरक असते फोटोत सांपिू ा िरीर शदसिे. यव
दल
ु ाभ फोटोंिध्ये ओळखीचे लोक शकांर्व प्रविी शदसनू येतवत. शित्
आशि नवतेर्वईक असे फोटो पवहून लोकवांनव सहज ओळखू
िकतवत. पिू ा िरीर सविवन्सयपिे नकळतपिे फोटोत पृष्ठभिू ीर्र
शदसनू येतवत. कवही र्ेळव ती इतकी ्पष्ट शदसतवत की असे र्वटते
की फोटो कवढिवरयव िविसविी कवही सांर्वद करत आहेत असे
र्वटते. असे र्वटते की ते फोटोत पोज देत आहेत, जिू कवही ते ही
गोष्ट िवन्सय करत नवहीत की त्यवांचव िृत्यू झवलव आहे आशि तीच
कविे ते करवयचव प्रयत्न करतवत जी ते िृत्यपु र्ू ी करत असत.
अनेकदव अिी उदवहरिे पशहली गेली आहेत ज्यवत एखवदव िृत
सैशनक शकांर्व र्वयसु ैशनक आपल्यव जीर्तां सवथीदवरवांसोबत आकृ ती
्र्रुपवत शदसनू आलव आहे आशि यद्ध
ु वच्यव र्ेळी आपल्यव
शित्वि
ां ी तयवर झवलेले सबां ध ते सपां र्ू इशच्छत नवहीत. कवही र्ेळव
अिी उदवहरिे पवहण्यवत आली आहेत ज्यवत ही भतु ां कॅ िेरयवत
त्यवच्ां यव नकळत कै द झवली आहेत आशि आपली दैशनक कविे
करत आहेत. अिवर्ेळी प्रश्न पडतो की भतु वलव आपलव शव्हडीओ
के लव जवतोय हे ठवऊक होते की ठवऊक असनू ही नसल्यवसवरखे ते
आपल्यवलव दवखर्त आहे. सवधवरिपिे असेच र्वटते की भतू वनां व
िवशहत असते की त्यवांचव फोटो कवढलव जवतोय परांतू हे शनशश्चत सवगां ू
िकत नवही. असे शकिवन एक डझन फोटो उपलब्ध आहेत आशि

यव अलौशकक अनभु र्वचव सबळ परु वर्व आहे. परांतु जसे िी आधी
सवशां गतले की भतु वच्ां यव असण्यवचे कवही प्रिवि नवही कवरि
फोटोंिध्ये एशडशटांग सद्ध
ु व करतव येऊ िकते. त्यविळ
ु े हे ्पष्ट होते
शक आधशु नक तांत्ज्ञवनविळ
ु े शकतीही भतु े फोटोत शदसली तरी परु े िव
परु वव्यव अभवर्ी त्यवचां े आश्तत्र् सांियव्पद रवहील. एक शदर्स
शजन्सयवर्रून उतरिवरयव भतु वचव ्पष्ट फोटो लोक गवांभीयवाने घेिवर
नवहीत. कवरि र्ैद्यवशनक दृष्ट्यव परु वर्व शकतीही शर्श्वसनीय असो जर
तो रे कोडा शकांर्व टेप र्र असेल तर लोक नेहिीच त्यवच्यवर्र िांकव
उत्पन्सन करत रवहतील.
िनष्ु यप्रवण्यवच्यव सविवशजक कळपवांनी आपल्यवभोर्ती
धिवंच्यव कुप्यव करून घेतल्यव. त्यवनसु वर त्यवांची ्र्त:ची शर्श्वां
शनिवाि झवली. त्यवच
ां व ईश्वर, सष्टु -दष्टु िक्ती, आत्िे-परिवत्िे, पवपपण्ु य यवांच्यव त्यवांच्यवपरु त्यव चकवरयव शनिवाि झवल्यव. िग त्यवांच्यव
शर्श्ववत जे कवही अनक
ु ू ल होतां, त्यवतनू च प्रशतकूलसद्ध
ु व शनिवाि
झवल.ां शनशिाकवलव छे द देिवरयव िक्ती सवतत्यवने जर्ळपवस र्वर्रत
असल्यवने आभवसी जग लोकिवन्सय झवले. त्यवत िेर्टचव ्तर
म्हिजे, भतु ां आशि शपिवच्च. भतु वांची शनशिाती त्यवच कुपीतली
असल्यवने त्यव त्यव सिवजवतील भतु ां जरी िवनर्ी सविवशजक
शनयिवांनव छे द देिवरी र्वटत असली, तरी ती जीर्ांत असलेल्यवांच्यव
अतां िानवतील असल्यवने, त्यवच
ां े र्गीकरि जीर्तां िविसवनां ी

आपल्यव सोयीप्रिविे के ल्यवचे आढळते. िरवठी िल
ु खवसही हवच
शनयि लवगू पडतो. कोकिवत जीतकां भतू र्ैभर् आहे, शततकां ते
घवटवर्र नवही. गवर् लहवन असो की िोठव, जो िविसू ज्यव र्िवात
जन्सितो, िरतो, तो जवळलव शकांर्व परु लव जवतो, तो त्यवच्यव
सिवजवच्यव िसिर्वट्यवतच. त्यवचप्रिविे िरिवरयव िविसवचव
आत्िव कवही कवरिवने पृथ्र्ीतलवर्रून िक्त
ु झवलव नवही, तर त्यवची
र्तािक
ू जीर्तां िविसवनां व त्वस देिवरी असली, तरी ती त्यवच्यव
सविवशजक पवयरीशनहवय असते. म्हसोबव, र्ेतवळ हे भतु वांचे शनयांत्क
देर् असल्यवने, त्यवांनव भतू योनीत गृहीत धरतव येत नवही. पि कुिवचे
अतृप्त आत्िे कोित्यव भतू प्रकवरवत िोडतवत, यवचे शर्श्लेषि
बघवयलव हर्े. भतु वांिध्येसद्ध
ु व कवही कल्यविकवरी असतवत, तर
कवही सवतत्यवने उपद्रर्िल्ू य बवळगिवरी असतवत, तर कवही
इच्छवपतू ीनतां र ्र्गा्थ होिवरी असतवत. यव भतु वच्ां यव शनर्वसवच्यव
जवगव, यव त्यवच्ां यव जवतींप्रिविे शतकवटण्यवर्र, शजथे तीन र्ते एकत्
येतवत, त्यव शठकविी आपवपली ्ििवने, पडक्यव शर्शहरी, पडके
र्वडे, पडकी घरे , जनु े र्ृक्ष, देर्रवयव, बरू
ु ज, जांगलां, पविर्ठे ,
धरिवच्यव शभांती, गवर्वांच्यव र्ेिी, शिर्व, घवटवर्र रविगव, हवडळ,
शचदां , शगरहव, क्र्शचत झोशटांग आशि नेहिीची गवर्वच्यव
आसपवसची लोकल भतु ां सोडली, तर जव्त भतू र्ैभर् नवही. पि
कोकिवत िवत् भतु वांचे अनेक प्रकवर आढळतवत. त्यवत िद्रू वतील

आत्म्यवांची भतु ां म्हिजे देर्वचवर, चेटक, छे डव, तलखवबां , लग्न
झवल्यवनतां र अल्पवर्धीत जो िद्रू िरतो, तो ‘देर्वचवर’ होतो.
देर्वचवर भतू गवर्कुसवबवहेर चवरीशदिेलव रवहतां. अशर्र्वशहत
िहवरवचे भतू म्हिजे छे डव. छे डव िख्ु यत्र्े र्ेिीर्र रवहवत असे.
िद्रू वांची अथवात िहवरव-िवतांगवांची भतु ां र्षवातनू एकदव नवरळ, के ळी,
सवखर, कोंबड्यवांचव शकांर्व बोकडवचव बळी शदल्यवर्र त्वस देत
नसत. कधी कधी ही भतु ां होळीर्र, डोंगरवत शकांर्व जगां लवत र्वर्रत
असत. कुिब्यवचां एखवद-दसु रां भतू असेल, तर ते ‘दवर्’ म्हिनू
ओळखत. खशर्स हे भतू दोन-तीन प्रकवरचे आहे. खशर्स जसे
िहवरव-िवतगां वच
ां े असते, तसेच ते अॅशबशसयन लोकवचां ेपि असे.
हबिी शकांर्व शसद्दी जे कोकिवत ्थवशयक झवले, त्यवचां ी भतु ां पि
चौदवव्यव-पांधरवव्यव ितकवपवसनू कोकिवत शदसवयलव लवगली.
‘्र्वशहली’िध्ये कृ ष्िर्िीयवच्ां यव भतु वनां व कवय म्हितवत, हे िवहीत
नसल्यवने त्यवांचे नविकरि ‘खशर्स’ असे के ले असवर्े. तेच झोशटांग
यव भतु वचे झवले असवर्े. खवरर्ी शकांर्व कोळयवांच्यव भतु वांनव झोशटांग
म्हितवत. नांतर यव श्रेिीत िसु लिवनवांच्यव भतु वांची भर पडली.
झोशटांगवांिधील िसु लिवनवांचे आशि खशर्सवतील हबश्यवांचे अथवात,
अशहदां ू भतु वच
ां ी बवधव दरू करिे, हे शहदां ू देर्ऋषवच्ां यव आर्वक्यवत
नसते, अिी धवरिव आहे. अशर्र्वशहत िद्रू परुु ष िेल्यवर्र, त्यवचव
‘तलखवांब’ व्हवयचव म्हिे. शगरहव हे भतू कोकिवप्रिविे घवटवर्रही

नवर् किवर्नू आहे. ते पविर्ठ्यवर्र रवहवत असे आशि िविसवलव
पवण्यवत ओढून नेत असे. त्यवची नवनव प्रकवरची चेष्टव करीत असे.
त्यवलव शर्दभवात पविबडु ् यव म्हितवत. ‘कवय शगरहव लवगलवय
िवगे?’हव र्वक्प्रचवर यव शगरहविळ
ु ेच रूढ झवलव असवर्व. ‘र्ीर’
श्रेिीतील भतु े, ही अशर्र्वशहत क्षशत्यवांची असत. कधी ती अिरवठी शकांर्व परप्रवांतीय क्षशत्यवांची असत. सिांध ही दोन प्रकवरची
भतु ां असतवत. पशहल्यव प्रकवरवतील सिधां हव सतां ती न झवल्यविळ
ु े,
आशि उत्तरशक्रयव न के ल्यविळ
ु े होतो. त्यवच्यव नवत्यवतल्यवांनीच
त्यवची इच्छव पिू ा के ल्यवर्र तो िवांत होतो आशि आप्तवांनव िदतसद्ध
ु व
करतो. दसु रयव प्रकवरवतील सिधां हव जीर्तां पिी लोभी आशि
इच्छवपतू ी न झवलेलव सांन्सयवसी असतो. सिांध झवल्यवर्र, तो
पैसेर्वल्यवांनव सांपत्तीचव उपभोग घेऊ देत नवही. कवलकवयकवांची भतु ां
ही भैरर्वच्यव अशां कत असल्यवने, ती जव्त त्वस देत नवहीत. त्यवनां व
तृप्त के ल्यवर्र ती प्रसन्सन होतवत. त्यवांची कृ पव लवभलेलव िविसू बवरव
र्षे आनांदी र् आरोग्यदवयी जीर्न जगतो. त्यवनांतर त्यवचव नवि
होतो. यवशिर्वय शहरर्व, र्वघोबव, आसरव, गवनगडू , सैतवन, चैतनद्य,
पीस अिीही कवही भतु ां आहेत. त्यवांनव भवांग, दवरू, बवजरीची
भवकरी, भवत, नवरळ, लसिवची चटिी, तेल, फुलां, लवह्यव र्गैरे
देऊन सांतष्टु ठे र्तव येते.

िजांु झवल्यवनांतर सोडिांजु होण्यवअगोदर एखवदव िल
ु गव िरि
पवर्ल्यवर्र तो िज्ांु यव होतो. त्यवचव आत्िव शपपां ळवर्र शकांर्व
शर्शहरीत र्वस करतो. उपनयन सां्कवर त्ैर्शिाकवत होत असल्यवने
ब्रवह्मिेतर दोन र्िवंिधील िांजु े असतील कवय? र्ेदशर्द्यवसांपन्सन,
पि ज्ञवनवचव गर्ा असलेल्यव ब्रवह्मिवचव आत्िव भतू होतो. अिव
भतु वांस ‘ब्रह्मग्रह’ म्हितवत. तर ब्रह्मरवक्षस हे शपांपळवर्र रवहिवरे सर्ा
भतु विां ध्ये िशक्तिवली भतू असते. यवच्यव कचवट्यवत कुिी
सवपडलव, तर तो सटु िे अिक्य असते. तर र्ेदपवरांगत ब्रवह्मिवच्यव
भतु वलव ‘िहवपरुु ष भतू ’ म्हितवत. ब्रवह्मिवांचव द्वेष करिवरे , त्यवांच्यव
कताव्यवस हीन लेखिवरे , त्यवच
ां ी चेष्टव करिवरे ‘ब्रह्मसिधां ’ यव
भतू योनीत जवतवत. िांजु े, सिांध हे प्रविख्ु यवने शपांपळ, र्ड, उांबर अिव
झवडवांर्र र्वस करतवत. अिी झवडे उपलब्ध नसतील तर गोड,
सगु धां देिवरयव झवडवर्ां र र्वस करतवत.
शस्त्रयवांच्यव भतु वांची र्गार्वरी र्यशनहवय आहे. जसे
अशर्र्वशहतव ‘िवशखिी’ होते. शर्धर्व ‘लवर्सट’ र्व ‘अर्गत’ होते
आशि यव आर्ळव शकांर्व नवगचवफ्यवर्र र्वस करतवत. सर्वष्ि
िेल्यवर्र ‘जखीि’ होते. बवळांत होतवनव िृत्यू आल्यवस ‘अलर्ांत’.
बवळांत होऊन दहव शदर्सवच्ां यव आत िृत्यू आल्यवस ‘हडळ’. शतलव
हेडळी, डवकि, सटर्ी असेही म्हित. स्त्री भतु े र्ेतवचां े फटके
िवरल्यवर्र लगेच र्ठिीर्र येतवत. स्त्री भतु ां प्रविख्ु यवने दवशगन्सयवने

िढलेल्यव, फुलवांनी नटलेल्यव, फुले िवळलेल्यव, बवहेर बसलेल्यव,
तरुि िवतव आशि त्यवच्ां यव िल
ु वनां व झपवटतवत. घवटवर्र शचदां हे भतू
िशहलेच्यव पोटी जन्सि घेऊन शतच्यव र्वट्यवचे अन्सन खवते, असे
म्हितवत. तर िनघवल्यव (चकर्व) हव अनेक गवर्वांच्यव शिर्वांर्र
रवहतो, आशि रवत्ीच्यव र्ेळी र्वटसरूांनव एकव शठकविी शफरर्तो.
शर्िेष म्हिजे, ‘झोड’ नविक पि एक भतू असते. शबनलग्नवचे
कुिी िृत्यू पवर्ले, तर त्यवच्यव आत्म्यवलव िक्त
ु ी शिळत नवही.
म्हिनू शहदां ू धशिायवांिध्ये लर्कर लग्न करण्यवची प्रथव असवर्ी. यव
िवन्सयतेप्रिविे जीर्तां पिी ज्यवांच्यव इच्छव पिू ा होत नवहीत, अिवचां े
आत्म्ये त्यवच्ां यवच लोकवच्ां यव आसपवस घटु िळत रवहतवत. असे
आत्िे आपल्यव शजर्ांतपिी आपल्यव इच्छव कव बरे िवरत
असवर्ेत? बरां, त्यवच्ां यव इच्छव कोित्यव? तर दवरू, गवजां व, भवगां ,
अफू, शर्डी, अडां ी, कोंबडी, भजे, भवत, नवरळ, के ळी, बोकड
यवांसवरख्यव शकरकोळ. बरां जीर्ांतपिी त्यवांनी ज्यवांची कवळजी घेतली
त्यवांनव ते िेल्यवर्र कव बरां त्वस देत असवर्ेत? जसव एखवदव सभ्य
िविसू दवरू प्यवल्यवर्र बरळतो.
भतु वांबद्दलच्यव सांकल्पनव कवळवनरू
ु प बदलत गेल्यव असल्यव
तरी जनिवनसवतां ील त्यवच्ां यवबद्दलच्यव भीतीत कसलवही फरक
पडलेलव नवही. ज्यव कवळचव िविसू तिीच भतु ेही र्वगतवत.
इच्छवतृप्तीसवठी आपल्यव जर्ळच्यवच िविसवस धरतवत.

कोकिवत भतु वांचे कवही खवस प्रकवर आहेत.
१) र्ेतवळ: कोकिवत र्ेतवळवलव भतू वांचव रवजव म्हितवत.
कोकिवतील शपिवच्च हे र्ेतवळवच्यव आधीन असतवत. जो
अगां वतनू भतू कवढिवरयवच्यव देहवत प्रर्ेि करतो र् त्यवच्यवकडून
इतर त्वसदवयक भतू वांनव पळर्नू लवर्तो.
२) ब्रम्हग्रह / ब्रम्हरवक्षस: हे भतू ब्रवम्हिवचे िवनले जवते. जो
र्ेदवत शनपिु आहे. पि ज्यवलव त्यवच्यव बध्ु दीचव गर्ा झवलव आशि
त्यवतच त्यवचव अन्सत झवलव.
३) सिांध: ज्यवची इच्छव पूिा न होतव जो िरतो तो सिधां
बनतो. हे भतू प्रिख्ु यवने गवर्वच्यव र्ेिीर्र जनू वट झवड शकव्र्व तीठव
अिव शठकविी पकडते. हे एक सतां वन नसलेलव(शनर्ंिी) ज्यवचे
कोिी कवया के लेले नसते त्यवपैकी असते. कोकिवत हे सर्वात
तवकदर्वन भतू िवनले जवते. यवलव जर कोिी देर्थ्यवनवच्यव पढु े
के ले तर देर्थ्यवन देखील पढु े येत नवही.
४) देर्चवर: हे िवगवस र्गीयवांचे भतू आहे. जो लग्नव नांतर
थोड्यवच शदर्सवत िरतो. ही भतू ां गवर्वच्यव चवरी बवजल
ू व असतवत.
कोकिवत यवांनव डवर्े अगां म्हटले जवते. कोकिी िविसवांच्यव
गवरहवण्यवत यवचां व प्रविख्ु यवने उल्लेख होतो. यवची सहवनभु तू ी
शिळशर्ण्यवसवठी दरर्षी यवलव नवरळ, सवखर, खोबरे द्यवर्े लवगते.

५) िांजु व: हे ब्रवम्हिवांपैकी भतू असते. जो ब्रवह्मि िल
ु गव िांजु
झवल्यवनतां र सोड िजांु होण्यवआधीच िरतो हे त्यवचे भतू असते.
यवचे िख्ु य ्थवन हे शपांपळवच्यव झवडवर्र तसेच शर्शहरीर्र असते.
हे लोकवांनव छळत नवही पि घवबरर्वयचे कवि करते. हे भतु जरी
ब्रवम्हिवांचे असते असां कोकिवत िवनलां जवत असलां तरी शर्दभवात
हे भतु इतर जवतीिध्येही आढळून येते. लग्न होण्यवपर्ु ी उपर्र
असतवनां व ज्यवनां व िृत्यू येतो. त्यवलव सरळसरळ िज्ांु यव म्हटलां जवत.ां
६) खर्ीस: हव प्रकवर िशु ्लिवांिध्ये िोडतो. हे फवर
त्वसदवयक भतू असते. ज्यवलव अशतिय क्रुर रीत्यव िवरले जवते. तो
िेल्यवनांतर खर्ीस होतो असव सिज आहे.
७) शगयवा/शगरहव शकांर्व पविबडु ् यव: जो िविसू बडु ू न िेलव
शकांर्व ज्यवचव पवण्यवत खनू झवलव शकांर्व ज्यवने पवण्यवत आत्िहत्यव
के ली. हे त्यवचे भतू असते. हे भतू पवण्यवच्यव आसरयवलव रवहते. हे
फवर त्वसदवयक असे भतू असते. रवत्ीच्यव प्रहरवत जर कोिी नदी
शकांर्व खवडी पवर करतवनव यवच्यव तवर्डीत आलव तर ते त्यवलव
खोल शठकविी घेऊन जवते. कोकिवत रवत्ीच्यव र्ेळी जे कुले, िळ
ु े
पकडवयलव जवतवत त्यवनां व हिखवस यव भतू वचां व अनभु र् आलव
असेल. कोकिवत असे सवांगीतले जवते की जो कोिी यव भतू वचे के स
शिळर्ू िकलव तर हे भतू त्यवचव गल
ु वि बनतो. त्यवलव हर्े ते आिनू

देतो. तसे ते के स त्यवलव पन्सु हव शिळवले तर तो त्यव िविसवर्र हवर्ी
होतो अथवात त्वस देत असतो.
८) चेटकीि: हे िवगवसगीयवांचे भतू असते. यवलव कोकिवत
डवर् असेही सबां ोधले जवते.
९ ) झोशटांग: हे भतू खवरर्ी शकांर्व कोळी सिवजवतील
भतू विां ध्ये गिले जवते.
१०) र्ीर: हे भतू क्षशत्य सिवजवच्यव व्यक्तीचे असते. जो लग्न
न होतव िरि पवर्तो. यवलव शनिव असेही म्हटले जवते.
११) लवर्सट: ओली बवळांतीि िरि पवर्ल्यवस शतचे रुपवांतर
िृत्यनु तां र लवर्सट िध्ये होते.
१२) खन्सु यव: हे अशतिय क्रूर असे भतू असते. हे हररजन
सिवजवतील भतू असते.
१३) बवयांगी: हे भतू शर्कत घेतव येते. यव भतु वलव शर्दभवात
देर्तव देखील म्हितवत. रत्नवशगरी, लवजां व, गोळर्िी शकांर्व
िवलर्ि चौक येथे सिु वरे दहव हजवर रुपयवांनव हे शर्कत शिळते. हे
भतू िवलकवची भरभरवट करते आशि ित्ल
ू व त्वस देते.
१४) चकर्व: हे रवत्ी बेरवत्ी जांगलवत शकव्र्व पवयर्वटेने
जविवरयव लोकवचां व र्तव चक
ु र्ीते. सकवळ झवल्यवशिर्वय योग्य
र्तव सवपडत नवही.

हे सर्ा कोकिवतील प्रकवर असले तरी यवतील बरीचिी भतु ां
शर्दभवातही आहेत. कवहींचे नवर् िवत् र्ेगळे आहे. शर्दभवात
पविबडु ् यव, िांज्ु यव, खर्ीस, चेटकीन, लवर्ळीि, देर्तव, हडळ,
आांबवगड्यव, नक्टोबव, शगड्डोबव, चकर्व असे कवही भतु ां आहेत.
यवपैकी कवही भतु ां हे त्वस न देतव कवही प्रिविवत िदत करीत
असल्यवनां शर्दभवात त्यवांनव देर्ही म्हटलां जवतां.
************************
भतु कसे शनिवाि होतवत? ते खरांच शनिवाि होतवत की नवही?
ते शदसतवत कव? शदसतवत तर के व्हव? कसे शदसतवत? अन् नेिके ते
त्यवचर्ेळी कव शदसतवत? र्ैगेरे प्रश्न प्रत्येकवलव पडत असतवत.
यवची उत्तरां आपल्यवलव न सवपडत असल्यवनां आपि घवबरत
असतो आशि आपली ही भीती घवलशर्ण्यवसवठी आपि तवांत्ीक
िवांत्ीकवांच्यव आहवरी जवत असतो. ज्यव तवांत्ीक, िवांत्ीकवजर्ळ
एर्ढवसवही िांत् नसतो. ते आपल्यवलव भल
ु थवपव देर्नू
आपल्यवकडून पैसे लटु त असतवत. सिजव खरव भतु अिव
िवांत्ीकवसिोर आलवच तर अिी िांडळी त्यवलव पवहून पळ तर
नक्कीच कवढतील असे म्हटल्यवस आशतियोक्ती होिवर नवही. तर
आपि भतु वचां अश्तत्र् पवहूयव.

१) *खरांच भतु असतवत कव?*
यवबवबत शर्चवर िवांडतवांनव िी सवांगेन की अिी भतु ां नसतवतच
िळ
ु वत. परांतू त्यव भतु वचां अश्तत्र् आपल्यव िवनशसकतेनसु वर
असत.ां आपली िवनशसकतव जर भतु आहे अिी िवनत असेल, तर
भतु नक्कीच असतो आशि नवही िवनत असेल, तर भतु नक्कीच
नसतो. ज्यवप्रिविे आपि देर् प्रत्यक्ष पवशहलव नसतवांनवही देर् आहे
असां िवननू शनव्र्ळ एखवद्यव धोंड्यवलव देर्वची उपवधी देर्नू देर्
िवनतो. तसेच भतु वचेही आहे. आपल्यव िनवत जी भीती जन्सि घेते.
ती भीती म्हिजेच भतु . ही भीती घवलशर्ण्यवसवठी अिव देर्वची
आपि पजु व अचानव करतो. कवरि आपल्यवलव र्वटते की असां
भतु वचां शकांर्व कोित्यव गोष्टीचां सांकट आलांच तर आपल्यवलव
र्वचतव येईल. िग त्यव धोंड्यवतील देर्वची पजु व करतवच
आपल्यवच िरीरवतील आत्िीक बळ जवगां होतां. तेच बळ कवि
करीत असतां र् कवया घडतां. ते कवया सांपन्सन होतवच ते कवया देर्वनां
के लां असां आपि म्हितो. ज्यवप्रिविे आपली िवनशसकतव देर् आहे
असां सवांगते. त्यवचप्रिविे आपली िवनशसकतव भतु आहे असांही
सवांगते. देर् आशि भतु यव एकिेकवांच्यव शर्रुद्ध बवजू असनू त्यव सर्ा
गोष्टी आपल्यव िवनण्यवर्र आहे. उदव. आपि जर एखवद्यव र्ेळी
एखवद्यव सवपवलव पवशहल्यवर्र शर्चवर के लव की सवप शतथेच आहे.

तर तो गेल्यवर्रही आपल्यवलव तसव शदसिवरच. कवरि भीती. तो
सवप गेलेलवही असेल तरीही. तेच भतु वच्यव बवबतीतही घडत.ां
२) *भतु हे कसे शदसतवत के व्हव शदसतवत?*
भतु हे सवधवरितः पवांढरे कपडे घवलतवत. तसेच कवहींनव पवय
असतवत, पि ते उलटे असतवत. कवहींनव पवय नसतवत असां म्हटलां
जवत.ां कवहींनव डोकांच नसत.ां भतु ां तसां पवशहल्यवस र्ेगर्ेगळयव
प्रकवरची असतवत. पि त्यव त्यव भवगवनसु वर त्यव त्यव भतु वांनव
र्ेगर्ेगळी नवर्ां आहेत. ती कवि बहुतेक सवरखी करीत असली
तरी...
भतु ां ही िख्ु यतः रवत्ीच शदसत असतवत असांही कवही लोकां
म्हितवत. तसेच कवही लोकां शदर्सवही शदसतवत असां िवनतवत.
त्यवच्ां यव शदसण्यवची र्ेळ ही बवरव ते तीन असनू ज्यवशठकविी र्दाळ
असते. त्यव शठकविी ते शनर्वस करतवत असेही लोकां िवनतवत.
िख्ु यतः ज्यव घरवत कोिी रवहवत नवही अिव घरवत ते शनर्वस करीत
असनू त्यव शठकविी त्यवांनव कवयि ्र्रुपी रवहतव यवर्ां म्हिनू ते त्यव
शठकविी रवहवयलव जविवरयवलव त्वस देत असतवत असहां ी
भतु वबद्दल सवांगीतलां जवतां.
३) *भतु ां डोळयवांनव शदसतवत कव?*

भतु ां हे कवही लोकवांनव डोळयवनां शदसतवत. असांही िवनलां जवतां.
तर कवही लोकां ते प्रत्यक्ष डोळयवनां शदसत नसनू ते अदृश्य रुपवत
आपल्यव अर्तीभर्ती शफरत असतवत असेही िवनत असतवत.
कवही म्हितवत की त्यवांचव भवष झवलव. तर लहवनपिी िी एकव
व्यक्तीकडून ऐकले होते की त्यवने भतु वांिी कु्तीही खेळली. परांतू
यव सर्ा कल्पनव असनू भतु ां अश्तत्र्वत नसनू ते कुिवलवही कधीही
शदसत नवहीत.
४) *भतु ां शनिवाि होतवत कव?*
कवही लोकां िवनतवत की भतु हे सतत शनिवाि होत असतवत.
ज्यवांची आत्िव त्यवच्यव जीर्तां पिी तृप्त होत नवही. कुिवचव अकवली
अपघवत होतो. तर कुिी असांतष्टु वनां आत्िहत्यव करतो. अिवांच्यव
आत्िव ह्यव भतु ां म्हिनू पृथ्र्ीर्र सतत शफरत असतवत. असांही कवही
लोकां िवनतवत. तर कवही लोकां र्वईट कृ त्य करुन धन किर्तवत.
त्यवनां व र्वटते की िलव ते धन आयष्ु यभर परु वर्.ां परांतू अिवनां व जेव्हव
अकवली िरि येतां. तेव्हव अिवांनी ्र्वथवापोटी र्वईट कृ त्यवनां
किशर्लेलां धन हे त्यवलवच खवयलव न शिळवल्यवनां अिी आत्िे भतु
बननू त्यव धनवभोर्ती शफरत असतवत. त्यवनां व र्वटत असते की हे
धन िलव उपयोगवचां झवलां नवही. परांतू ते िवझ्यव िरिवनांतर तरी
कोिवच्यव कविवत यवर्ां. परांतू जेव्हव तसां होत नवही. तेव्हव िवत् ही

िडां ळी भतु बननू त्यव धनवचां रक्षि करीत असतवत. पि असां जरी
असलां तरी आपि आज शकत्येक प्रविीिवत्वचां े बळी घेत असतो.
त्यवांचव र्वपर खवण्यवसवठी करीत असतो. जर आपल्यव िविसवांची
आत्िे भतु बननू जेव्हव छळवयलव लवगते असे जेव्हव आपि िवनतो.
तेव्हव आपि हेही िवनवयलव पवशहजे की अिव प्रविीिवत्वांच्यव
दख
ु वर्लेल्यव आत्म्यवने आपल्यवलव छळवयलव हर्ां. पि तसां होत
नवही.
५) *भतु वांचां र्िीकरि होतां कव?*
भतु वचां र्िीकरि कोित्यवच ित्ां वनां होत नवही. ते शनव्र्ळ
थोतवांड गोष्ट आहे. कवरि शजथे भतु ांच नवहीत. शतथां र्िीकरि येिवर
कुठून?तेव्हव अिव गोष्टी कोिीही िवनण्यवची गरज नवही.
६) *भतु वचे कवही प्रकवर असतवत कव?*
भतु वचे अनेक सवरे प्रकवर असले तरी िख्ु यतः दोन प्रकवर
पडतवत असे कवही लोकां िवनतवत. अ)त्वस देिवरव भतु . आ) िदत
करिवरव भतु . शजांदसवरखे कवही भतु हे िदत करिवरे भतु आहेत.
पि िहत्र्वचां म्हिजे शजथां भतु ांच अश्तत्र्वत नवहीत. शतथे शजांद हव
भतु वचव प्रकवर आलव कुठून? तरीही आपि भतु िवनत असतो.
िहत्र्वची गोष्ट अिी की लोकवच्ां यव िवनशसकतेनसु वर
भतु वबद्दलच्यव र्ेगर्ेगळयव कल्पनव लोकवांनी िवांडलेल्यव असनू

त्यवर्र लेखनही के लेले आहे. तसेच बरे चसे लेख सोिल
शिडीयवर्रही आहेत. िळ
ु तः भतु जरी नसले तरी जो त्यवचां
अश्तत्र् िवनतो. त्यवच्यव िवनगटु ीर्र असव भतु बसल्यवशिर्वय
रवहवत नवही. म्हिनू कोिीही भतु िवनू नये नव्हे तर त्यवची
कल्पनवही कोिी करु नये. हे तेर्ढांच खरां आहे.
************************
शदलजीतलव िवयबवपवनां हवकलनू शदलां. त्यवचां कवरिही तसचां
होत.ां शदलजीतनां िवत्ां ीकवच्यव म्हिण्यवनसु वर एकव बैलवची कर्टी
आपल्यव हवतवत घवलनू घरी आिली होती. ते पवहतवच
शदलजीतच्यव र्डीलवलव सांतवप आलव र् त्यवची पररयांती त्यवलव
हवकलण्यवत आली.
घरवतनू हवकलनू शदल्यवनांतर शदलजीत घरवतनू बवहेर पडलव.
तो रे ल्र्े्टेिनर्र आलव. तसव तो रे ल्र्े िध्ये बसलव. त्यवच्यवजर्ळ
पैसे नसल्यवनां त्यवनां रे ल्र्ेचां शतकीट कवढलां नवही. परांतू शटटी येईल
र् आपल्यवलव पकडून घेर्नू जवईल ही भीती त्यवच्यव िनवत होती.
तसव तो शर्चवर करु लवगलव.

शदलजीत लहवन होतव. सवत आठ र्षवाचव. पि त्यवलव िोठ्यव
िविसवएर्ढी अक्कल होती. त्यवलव जसां र्वटलां की शटटीयव पकडून
नेईल. तसव शर्चवर करतवच त्यवलव उपवय सचु लव. तसव तो शटटीयव
येतवच शदलजीत त्यव रे ल्र्ेगवडीच्यव िौचवलयवचव र्वपर करु
लवगलव. अिवप्रकवरे ज्यव िेर्टच्यव शठकविी ती रे ल्र्ेगवडी थवांबली.
शतथे तो उतरलव.
तो नर्ीन प्रदेि. शतथां नर्ीन िविस.ां िविसां िशहलवांच्यव
धवकवत असलेली. शिक्षिवचव अशजबवत गांध नव्हतव. शतथां
खवयलवही अन्सन नव्हतां. लोकां शकड्यव िांग्ु यवच खवत होते.
िवतृसत्तवक कुटूांबपद्धती असनू तेथील िविसां परुु षवांची गल
ु वि
होती. परुु षवांचां कवि कवबवडकष्ट करिां होतां. सवयांकवळी कविवर्रुन
पैसे आिले की तेथील परुु ष ती पिु ा धनरविी आपल्यव पत्नीच्यव
हवती देत असत. नव्हे तर ज्यव शठकविी शदलजीत रे ल्र्ेतनू उतरलव.
त्यव गवर्वत परुु षवनां व अशजबवत ्थवन नव्हत.ां
शदलजीत रे ल्र्ेतनू उतरलव खरव. त्यवलव फवर भक
ु लवगली
होती. तसव तो सवत आठ र्षवाचव होतव. त्यवलव भक
ु लवगल्यवनां तो
गवर्वत भीक्षव िवगत शफरु लवगलव. जो भवकर तक
ु डव शिळेल, त्यवर्र
तो जगू लवगलव.

सवत आठ शदर्स झवले होते. शदलजीत असवच गवर्वत यवयचव
र् भीक्षव गोळव करुन खवयचव, नव्हे तर एकव िशां दरवच्यव पवयरीर्र
झोपवयचव. िांशदरवत दिानवलव गवर्वतील सगळी िविसां बवयव
यवयची. पि कोिवचांच त्यवकडे लक्ष जवत नव्हतां. यवच िांशदरवच्यव
बवजल
ू व एक तळांही होतां.
िशां दर हे गवर्वत नसनू गवर्वच्यव थोड्यव दरू अतां रवर्र जगां लवत
होत.ां यव िशां दरवच्यव एकव भवगवलव एक तळांही होत.ां यव तळयवर्र
जांगलवतील शहस्रां प्रविी यवयचे र् पविी शपर्नू जवयचे. ते शहस्रां प्रविी
करवयचे कवही नवही. पि त्यवांची सविवन्सय िविसवलव भीतीच र्वटत
होती. त्यविळ
ु ां की कवय, यव िांशदरवत दिानवलव कवही लोकां जेव्हव
जवत. ते सिहु वनां जवत असत. एरर्ी कोिवतही एकटां शतकटां
जवण्यवची शहिां त होत नव्हती. आजबु वजल
ू व िवत् दवट जगां ल होत.ां
परु ते आठ शदर्स झवले होते. जांगलवतल्यव त्यव िांशदरवच्यव
पवयरीर्र झोपिवरव तो. भीक्षव िवगनू शिळिवरयव अन्सनवर्र तो जगत
होतव. लोकवांनव दयव येत होती. अिीच त्यव गवर्वत तवरवबवई
नवर्वची म्हवतवरी बवई आपल्यव पतीसोबत रवहवत होती. शतलव
िल
ु बवळ कोिीच नव्हत.ां एक शदर्स ही तवरवबवई शदलजीत भीक्षव
िवगवयलव आलव असतव त्यवलव म्हिवली,
"बेटव, तू यव गवर्वत नर्ीन शदसतोस. कुठे रवहतोस?"

"... " शदलजीत कवहीच बोललव नवही.
"तझु े िवयबवप कुठे रवहतवत?"
"िलव िवयबवपच नवहीत. "
तिी ती शर्चवर करु लवगली. थोड्यव र्ेळवनां म्हिवली,
"तू िवझ्यवजर्ळ रवहिील. िवझव िल
ु गव बननू . "
"... " तो कवहीच बोललव नवही.
"िलव िल
ु गव नवही. तू िवझव िल
ु गव बनिील?"
शदलजीतनां तो प्रश्न ऐकलव. तसव तो म्हिवलव,
"ठीक आहे. तू जर िलव िुलगव िवनलां तर िी तझ्ु यवजर्ळ
रवहवयलव तयवर आहे. "
शदलजीत तवरवबवईजर्ळ रवहू लवगलव. त्यवचेर्र आपल्यव
िल
ु वसां वरखी तवरवबवई प्रेि करु लवगली. ते प्रेि जे प्रेि त्यवलव
त्यवशठकविी कोिी देिवर नव्हतां.
आज शदलजीत त्यव म्हवतवरयव तवरवबवईसोबत अगदी
पत्ु वसिवन रवहवत होतव. ती तवरवबवई त्यवच्यविी र्वगतवांनव भेदभवर्
करीत नव्हती.
तवांत्ीक शर्द्येचे भरपरू प्रकवर पडतवत. पशहल्यव प्रकवरवलव
इद्रां जवल शर्द्यव म्हितवत. ही शर्द्यव ित्ल
ू व र्ि करिवरी असनू

ित्चू ां दिन करिवरी आहे असां लोकां म्हितवत. तसेच सांदु र
स्रीयवनां वही िोहवत पवडून र्ि करिवरी अावहे. असहां ी िवनतवत.
त्यवनांतर दसु रव प्रकवर येतो, तो म्हिजे अघोरी शर्द्यव. ही शर्द्यव सर्ा
शर्द्येचव रवजव आहे असां िवनलां जवतां. ही शर्द्यव िवांस िशदरव पवलन
के ल्यवशिर्वय कवि करीत नवही असे िवनतवत. ही शर्द्यव प्रवप्त
करण्यवसवठी कोण्यव नरवचव तरी बळी द्यवर्व लवगतो असे लोकां
म्हितवत.
शतसरव प्रकवर आहे भवनविती. ह्यव शर्द्येलव कवळी जवदू देखील
म्हितवत. हव प्रकवर लोकवसां वठी अत्यतां त्वसदवयक ठरतो. यव
कवळयव जवदतू एक चट्टवन र्वपरली जवते. ही पजु व करतवांनव अांगवत
येण्यवचे प्रकवरही घडतवत. चर्थव प्रकवर आहे करिी. ह्यवलव
नवथपथां ीय शर्द्यव िवनली जवते. ह्यव शर्द्येलव तवत्ां ीक उपवयवतील
चवांगली शर्द्यव िवनली जवते. ह्यव शर्द्येचव उपवय अिवर््येच्यव
रवत्ीच सवधतव येतो.
तवरवबवईकडां शदलजीत रिलव होतव. तिी तवरवबवई अघोरी
शर्द्यव शिकली होती. ती आकविवतील घवर पवडिे, िरु िरु यवपवसनू
पैसे बनशर्िे. िविसवचव पवखरु बनशर्िे, र्वघवलव बैल बनशर्िे
इत्यवदी गोष्टी शिकली होती. त्यवचप्रिविे जांगलवतील उभ्यव
असलेल्यव िांशदरवजर्ळील तळयवर्र जे जांगलवतील र्न्सय जांगली

प्रविी पविी प्यवयलव येत. त्यव प्रवण्यवांचे ती कवन पकडून त्यवांनव
जगां लवत हवकलनू देत असे. पि त्यवर्र ते प्रविी पलटर्वर करीत
नव्हते र्व शतच्यवर्र प्रशतघवत करीत नव्हते. हे सर्ा ती शिकलेल्यव
अघोरी शर्द्येनां करीत होती. ती िविसवचे शर्द्येनां जीर् घेण्यवचेही िांत्
शिकली होती.
शदलजीत शतचव पत्ु म्हिनू शतच्यवजर्ळ रवहवत होतव. ती
आपली शर्द्यव पढु ां चवलवर्ी म्हिनू शदलजीतलवही ती शर्द्यव
शिकर्ीत होती. तसां पवहतव लर्करच शदलजीत ती शर्द्यव शिकलव.
त्यवत तो तरबेज झवलव होतव.
जसव शदलजीत त्यव अघोरी शर्द्येत तरबेज झवलव. त्यवनां त्यवचव
प्रयोग करण्यवचे ठरर्ले. त्यवलव र्वटले की कदवशचत िलव ती शर्द्यव
येते कव शकांर्व ती शर्द्यव खरी आहे कवय? तसव प्रयोग त्यवनां झवडवर्र
करुन पवशहलव.
शदलजीतनां झवडां पवशहली. झवडां जीर्तां असतवत हे त्यवनां
ऐकलां होतां. ती सवत झवडां होती. ती एकवच रवांगेत उभी होती. त्यवनां
त्यव झवडवकडां पवहून ित्ां म्हटलव. हवतवत पविी घेतल.ां तसां ते
हवतवतील पविी त्यव झवडवच्यव शदिेनां फे कलां. त्यवचबरोबर ती उभी
झवडां करपली. तसव त्यवलव अांदवज आलव की आपि जी शर्द्यव

शिकलो. त्यव शर्द्येत कवहीतरी खरे पिव आहे. तरीही त्यवनां दसु रव
प्रयोग करण्यवचां ठरर्ल.ां
त्यवनां जसव दसु रव प्रयोग करण्यवचां ठरर्लां. त्यवचबरोबर त्यवनां
एक घवर आकविवत उडतवनां व पवशहली. त्यवनां परत ित्ां म्हटलव र्
त्यव घवरीच्यव शदिेनां पविी फे कलां आशि आश्चया म्हिजे त्यव घवरीनां
पांख जर्ळ के ले र् ती खवली येर्ू लवगली. तिी ती जिीनीर्र
थोड्यवच र्ेळवत आपटली र् गतप्रवि झवली. यवनतां र त्यवनां हव
प्रयोग एकव िविसवर्र करण्यवचां ठरर्लां. त्यवनांच असवच एक
िविसू पवशहलव. ज्यवलव त्यवचे िल
ु ां पोषत नव्हते. जो र्ेदनेनां तडपत
होतव. त्यवलव िरि हर्ांच होतां. तसव त्यवनां िांत् म्हटलव. तसां
हवतवतील ते पविी त्यव िविसवच्यव शदिेनां फे कलां. तसव तो िविसू
गतप्रवि झवलव. आतव शदलजीतलव सपां िू ा अनभु तू ी आली होती.
त्यवलव र्वटत होतां की आपि आतव िविसवलवही गतप्रवि करु
िकतो. आपल्यविध्ये िांत्िक्ती अफवट आलेली आहे.
शदलजीत अघोरी शर्द्यव शिकलव खरव. पि तो असेच अघोरी
कृ त्य करु लवगलव होतव. तरीही त्यवची आई तवरवबवई त्यवलव कवही
म्हित नव्हती.
************************

शदर्सविवगनू शदर्स जवत होते. तिी शदलजीतलव आतव
आपल्यव घरची आठर्ि येत होती. पि त्यवची आई शदर्सभर
त्यवच्यव देहवलव फुलपवखरु बनर्नू ठे र्त असे. त्यविळ
ु ां त्यवलव
पळतव येत नव्हते. सवयांकवळी आई घरी येतवच ती त्यवच्यव
फुलपवखरु रुपवपवसनू नरदेह बनर्ीत असे. तिी शदर्सभर ती
कविवत व्य्त रवहवत असे.
आजही अिीच सवयांकवळ उजळली होती. तवरवबवई
कविवर्रुन आली. शतनां सवयांकवळी घरी येतवच हवतपवय धतु ले. तसां
शतनां शदलजीतलव फुलपवखरु रुपवतनू िविसू रुपवत आिले. त्यवलव
फुलपवखरु रुपवत ठे र्ण्यविवगे शतचव एक उद्देिही होतव. तो म्हिजे
तो जी शर्द्यव शिकलव होतव. त्यव शर्द्येनां तो िविसां िवरत होतव.
त्यविळ
ु ां की कवय, हे शतलव िवशहत झवल्यवनां त्यवनां िविसां िवरु नये
यवसवठी त्यवलव फुलपवखरु रुपवत ठे र्िां शतलव जड जवत नव्हत.ां
सवरखी गवर्ची येिवरी आठर्ि शदलजीतलव ्र््थ बसू देत
नव्हती. जरी तवरवबवई आपल्यव ्र्लेकरवसवरखी सवभां वळत असली
तरी त्यवलव त्यवचे िवयबवप आठर्त होते. जरी त्यव गवर्वनां आधवर
शदलव तरी त्यवलव आपल्यव ्र् गवर्ची िवती खिु वर्त होती. तिी
तो शतथनू पळ कवढण्यवची योजनव तयवर करीत होतव.

आज सोिर्वर होतव. सवयक
ां वळी तवरवबवई कविवर्रुन घरी
आली. शतनां शदलजीतच्यव फुलपवखरु अर््थेचां िविसवत परीर्तान
के लां. असवच कवही र्ेळ गेलव. शदलजीत म्हिवलव,
"आई, िी िौचवस जवर्नू येतो. "
गवर् तेर्ढां सधु वरलां नव्हतां. गवर्वत िौचवलयेही नव्हती.
िौचवस जवयचे असेल तर बवहेर खल्ु यव िैदवनवत जवर्े लवगवयचे.
"ठीक आहे. जव. " तसव तो त्यव शठकविी िौचवस शनघवलव.
शदलजीत िौचवस शनघवलव खरव. पि तो िौचवस कसलव
जवतोय! त्यवनां कवही अांतर जवतवच िौचवचव डबव फे कलव र् धिु
पळत सटु लव. तसव तो रे ल्र्ेगवडीजर्ळ पोहोचलव. रे ल्र्े लवगलीच
होती. तवबडतोब तसव तो रे ल्र्ेगवडीत बसलव. रे ल्र्ेगवडी सरुु झवली
र् शदलजीत आपल्यव गवर्वलव रर्वनव झवलव.
शदलजीत रे ल्र्ेिध्ये दरिसल करीत लपण्यवसवठी
िौचवलयवचव र्वपर करीत करीत िवयदेिी पोहोचलव होतव.
तवरवबवईनां िवत् शदलजीत शदसलव नसल्यविळ
ु ां खपु िोधविोध
घेतलव त्यवचव. पि तो तरीही न शदसल्यवनां शतलव र्वटलां की
कदवशचत त्यवलव र्वघवनां खवल्लां असवर्ां. असां सिजनू ती चपू झवली
होती.

************************
शदलजीत ती अघोरी शर्द्यव शिकून िवयदेिी परतलव होतव.
त्यवनां तिी गवर्वत आपल्यव शर्द्येची परीक्षव पवहण्यवसवठी तो िविसां
िवरली होती.
शदलजीत हव अघोरी शर्द्यव शिकलेलव गवर्वतील िोठव िवांत्ीक
बनलव होतव. त्यवचां र्य लहवन होतां. पि त्यवची शर्द्यव िोठी होती.
तो िविसां िवरत जरी असलव तरी त्यवची शर्द्यव लपलेली असल्यवनां
त्यव िेलेल्यव िविसवचां ां नवर् श्यविकवतां र्र येत होतां. तसां पवहतव
श्यविकवांत बदिवि जरी असलव तरी तो असां पवप करीत नव्हतव.
िवत् तोही तवत्ां ीक शर्द्येत पवरांगत असल्यविळ
ु ां र् िवत्ां ीक म्हिनू
त्यवची शकती गवर्ोगवर्ी पसरलेली असल्यविळ
ु ां तोच िविसे िवरतो
असां लोकवांनव र्वटत होतां. जिू गवर्वतच िरीिवय आली असां र्वटत
होतां.
ज्यवर्ेळी गवर्वत िविसां िरत होती आशि गवर् दहितीत
होतां. यव गवर्वतील सवरयव लोकवांनी एकी के ली र् गवर्वत रवहवत
असलेल्यव शनरपरवध श्यविकवांतच्यव घरवर्र हिलव के लव. त्यव
हिल्यवत श्यविकवतां एके शदर्िी िरि पवर्लव. त्यवचबरोबर
गवर्च्यव लोकवांनव हवयसां र्वटलां. आतव आपलां गवर् सख
ु ी झवलां

असां सर्वंनव र्वटलां. त्यवांनी सटु के चव श्ववस सोडलव. पि त्यवांचव तो
भ्रि होतव. िविसां िशहन्सयव पधां रव शदर्सवत िरतच होती. त्यवतच यव
गवर्वलव अिव गोष्टीपवसनू कसां थवांबर्वर्ां अिी गवर्करयवांिध्ये
शचांतव शनिवाि झवली.
श्यविकवतां िरि पवर्लव जरी असलव तरी असां कसां घडतां हे
कवही सिजेनवसां होतां. त्यवतच कवही हुिवर गवर्करयवांनव र्वटलां की
कदवशचत श्यविकवतां िेलेलव असलव तरी त्यवनां उठशर्लेली भतु ां ही
कवही िवांत झवली नवहीत. ती आपल्यवलव सतवर्तवत. म्हिनू त्यवांनी
त्यवांचव बांदोब्त लवर्ण्यवचव शर्चवर के लव. तेव्हव कोिीतरी
गवर्वबवहेरच्यव िविसवनां सवगां ीतलां की असव िवांत्ीक तिु च्यवच
गवर्वत असनू तो अजनु ही कोिवच्यव लक्षवत येत नवही. तेव्हव त्यवचव
िोध घ्यव.
शदलजीत अघोरी शर्द्यव शिकलेलव असलव तरी त्यवच्यवबद्दल
कोिवलव कोितीच कल्पनव नव्हती. त्यविळ
ु ां की कवय, शदलजीत
बद्दल कोिवच्यवही िनवत कोितीच िांकव नव्हती. तसां गवर् कवही
लहवन नसल्यवनां कोि असव करतोय तेही िवशहत नव्हतां. िवशहत
व्हवयलव जवगवही नव्हती. कवरि रवत्ी जेव्हव कुत्ी भक
ांु त. तेव्हव
सर्ाजि झोपलेले असवयचे. श्यविकवांतच्यव म्हिण्यवनसु वर कुत्ी
जेव्हव भक
ांु तवत, तेव्हव यि येतो र् जो जवगव असतो, त्यवलव घेर्नू

जवतो असव यक्त
ु ीर्वद के लेलव असल्यवनां कोिीही जवगत नव्हतां.
परांतू यवतच श्यविकवतां आपली चवल चवलनू जवत असे. तो त्यवच
सांधीचव फवयदव घेर्नू ्ििवनी र्वट चवलत असे र् जळत
असलेल्यव शचतेभोर्ती तो एक पवांढरी लकीर ओढत त्यव शचतेतील
भतु वांनव आव्हवन करीत असे आशि म्हित असे,
'ये रे िवझ्यव लेकरव, ये. लर्कर ये. िी तल
ु व कोंबडव देईल.
बकरव देईल. ' त्यवर्र त्यव शचतेतील अक्रवळशर्क्रवळ भतु जवगव
होर्नू त्यव श्यविकवांतलव दिान देत असे र् सिवजसेर्व कवि
भरु ा शदिी करुन पन्सु हव ्ििवनवत येर्नू पन्सु हव आदेि िवगत असे.
त्यवनां कवि झवल्यवचां सवांगतवच श्यविकवांत जर्ळचे िरु िरु े त्यव
भतु वांनव खवयलव देत असे र् म्हित असे. 'घे, खव िवझ्यव लेकरव.
पोटभर खव. उद्यव अजनू दसु रां कवि करवयचां आहे. ' यवनतां र ते
्ििवनी भतु ते िरु िरु े खवर्नू झोपी जवत असे. त्यवनांतर श्यविकवतां
घरी िवगल्यव पवर्ली परत येत असे.
श्यविकवतां िरि पवर्तवच आतव गवर्चव िवांत्ीक रवजव
शदलजीत बनलव होतव. त्यवच्यवबद्दल लोकवांनव कवहीही िवशहती
नव्हती.

शदलजीत रवत्ी बवरव र्वजतव उठवयचव. तोही ती ्ििवनी र्वट
चवलवयचव. त्यव ्ििवनी र्वटेर्रुन चवलतवनां व त्यवलव कवहीही भीती
र्वटत नव्हती. असवच एक शदर्स उजळलव.
िेजवरच्यव गवर्र्वल्यवनां सवगां ीतलां होतां की तिु च्यव गवर्वतच
असव एक िवांत्ीक आहे की जो अिव प्रकवरची करततू करतो.
त्यवलव अडर्वयलव हर्ां. परांतू कोित्यवही गवर्वतल्यव िविसवजर्ळ
अिव िवत्ां ीकवलव अडशर्ण्यवचां धवडस नव्हत.ां आतव तर शदलजीत
र्यवनांही िोठव झवलव होतव. परांतू त्यवचां पवप तेर्ढां उजवगर झवलां
नव्हतां नव्हे तर आजही लोकां िरतच होते र् लोकां हैरविच होते.
िवगा सवपडत नव्हतव. तसेच कोिवचव के व्हव क्रिवांक लवगेल हेही
सवांगतव येत नव्हते. अिवच यव गवर्वत सरु जीत नवर्वचव एक तरुि
रवहवत होतव.
सरु जीत नवर्वचव तो गृह्थ. सवधवरितः तो आडजर्वन होतव.
तो अधां श्रद्धव िवनत नव्हतव. तसेच देर्ही िवनत नव्हतव. त्यवलव ते
सर्ा थोतवांड र्वटत होतां.
सरु जीतलव र्वटत होतां की यव जगवत भतु अश्तत्र्वतच नवही.
त्यविळ
ु ां गवर्वतील िरिवरी िविसां ही कोितवच भतु िवरत नसनू ते
िरण्यविवगे कवहीतरी नैसगीक र्वतवर्रि कवरिीभतू असेल. तसव
तो त्यव श्यविकवतां च्यव बोलण्यवलव िवन्सयतव देत नव्हतव. जे बोल

श्यविकवांत बोलनू गेलव होतव की रवत्ी कोिीही जवगू नये. सरु जीतनां
अिव शकत्येक रवत्ी जवगनू कवढल्यव होत्यव. पि त्यवलव कवहीही
झवलां नव्हतां. त्यवच गोष्टी तो गवर्करयवांनवही सवांगत होतव. पि
कोिीही त्यवचेर्र शर्श्ववस ठे र्वयचव नवही. अिीच ती रवत् उजळली.
त्यव रवत्ी गवर्वत कोिीतरी िृत झवलां होतां. िैयतही शनपटली
होती. िवत् दहितीनां अख्खां गवर् शनपचीत गवढ झोपलां होतां. परांतू
सरु जीतलव कवही झोप येत नव्हती. त्यवच्यव िनवत ते प्रश्न घोळत
होते. जे गवर्वनां जवशहर के ले होते. गवर्वलव र्वटत होतां की ज्यव
शदर्िी िविसू िरि पवर्तां. त्यव प्रेतवतील आत्िव उठते र् ती आत्िव
जो जवगव असेल, त्यवलव आपल्यवसोबत घेर्नू जवते. यवच गोष्टीिळ
ु ां
त्यवलव झोप येत नव्हती. अचवनक तो उठलव र् ज्यव शठकविी ते प्रेत
जळत होत.ां त्यव शठकविी तो जवयलव शनघवलव. िनवत िवत्
शकांचीतही भीती नव्हती.
सरु जीत जेव्हव ्ििवनवची शदिव चवलत होतव. त्यवलव
जविर्लां की कोिीतरी त्यवचव पवठलवग करीत आहे. तसव तो थोडव
घवबरलव. त्यवनां िवगां पवशहल.ां परांतू त्यवलव कोिीच शदसलां नवही.
तसव शनभीड बननू तो परत ती र्वट चवलत होतव.
तो र्तव शनजान होतव. तिी ती अिवर््येची रवत् होती. बवहेर
कुत्रयवचां व र् कोल्ह्यवच
ां व सवरखव आर्वज येत होतव. पि ती कुत्ीही

त्यवलव शदसत नव्हती र्व कोल्हेही. बवहेर चक्क अांधवर पडलेलव
होतव. पि त्यव अधां वरवत त्यवलव ती ्ििवनी र्वट गर्सत होती. तसां
पवहतव त्यवच्यवजर्ळ एक कांदीलही होतव. अिवतच एक त्यव
कांशदलवच्यव उजेडवत कवळी आकृ ती त्यवच्यव सिोरुन गेली. तिी
त्यवलव भीती र्वटली. तो शर्चवर करु लवगलव की ही कवळी आकृ ती
कोिवची असेल. तसव कवही र्ेळवनां तो आपलव हव भ्रि असवर्व
असां िवनू लवगलव. नव्हे तर परत ती ्ििवनी र्वट चवलू लवगलव.
्ििवन जर्ळ आलां होतां. प्रेत दरुु नच जळत असलेलां शदसत
होतां. त्यव जळत्यव प्रेतवतील अग्नीचव उजेड परीसरवत पसरलव होतव.
तिी एक पन्सु हव आकृ ती त्यव ्ििवनवत शघरट्यव घवलत असलेली
शदसली. त्यव ्ििवनवतील ती आकृ ती कोिवची? सरु जीतलव प्रश्न
पडलव. तसव तो आिखी घवबरलव.
त्यव आकृ तीनां के सां िोकळे सोडलेले होते. नव्हे तर ती कवळी
आकृ ती त्यव प्रेतवभोर्ती शघरट्यव घवलीत होती. तसव सरु जीत
घवबरलव असलव तरी पन्सु हव त्यव आकृ तीजर्ळ जवयलव शनघवलव.
सरु जीत त्यव आकृ तीजर्ळ गेलव. तिी ती आकृ ती कवहीतरी
म्हित असलेली शदसली. सरु जीत िवत् त्यव आकृ तीच्यव एकदि
जर्ळ न जवतव थोडव दरू च झवडवच्यव आडोिवलव उभव रवशहलव र्
दरुु नच त्यव आकृ तीची िजव पवहू लवगलव. ती आकृ ती कवहीतरी

करीत असलेली शदसली. त्यव आकृ तीचां बवरीक शनरीक्षि सरु जीत
करु लवगलव. तो पवहवत होतव, त्यव आकृ तीनां त्यव प्रेतवच्यव भोर्तवल
एक कवडीनां रे घ ओढलेली आहे. तसेच ती आकृ ती जे कवही म्हित
होती. ते अगदी ्पष्ट ऐकवयलवही येत होतां. त्यव आकृ तीनां एक त्यव
प्रेतवभोर्ती रे षव िवरली. त्यवनांतर थोडांसां पविी टवकलां र् ती आकृ ती
म्हिवली,
"उठ, िवझ्यव लेकरव उठ. तल
ु व आज भरपरू कवि आहे. "
त्यवनांतर त्यव आकृ तीनां आपल्यव हवतवतील पविी त्यव जळत्यव
प्रेतवर्र शिांपडलां.
त्यव आकृ तीनां तसां म्हितवच र् पविी शिांपडतवच त्यव प्रेतवतनू
धळ
ु शनघवली. ती धळ
ु धक्ु यवसिवन र्वटत होती. तसां ते धक
ु ां हळूहळू
नष्ट होर्ू लवगलां. तिी एक अांधक
ू आकृ ती त्यव प्रेतवच्यव अगदी र्र
उभी झवली. शतचे के स िोकळे सोडले होते. ते पवांढरे होते. त्यव
आकृ तीनां पवढां रे कपडे परीधवन के ले होते. तसेच त्यव आकृ तीलव
पवय अशजबवत शदसत नव्हते. ती आकृ ती त्यव अग्नीज्र्वळेर्र उभी
रवशहली. तिी ती म्हिवली,
"बोल, कवय हुकूि आहे?"
"तझ्ु यवसवठी एक कवि आहे. "
"कोितां कवि. पटकन बोलव. "

"एक कोंबडव आहे. त्यवलव हलवल करवयचव आहे.
करिील?"
"हुकूि िवझ्यव बवपव. "
"तर जव. जव लर्कर अन् तो कोंबडव घेर्नू ये. "
"ठीक आहे बवपव. िी तिु चां कवि लर्कर करे न. आतां िलव
खवयलव दे कवहीतरी. िलव भक
ु खपू लवगली आहे. "
"हो, हे िरु िरु े घे. अन् खव. तल
ु े कवि झवल्यवर्र एक बकरव
देईल. पि िवझां कवि व्हवयलव हर्ां. "
"ठीक आहे बवपव. आतां िलव जवर्ू दे. "
"ठीक आहे. तू जव आतव. पढु च्यव अिवर््येलव भेट इथचां . "
ते भतु च
ां र्वटत होत.ां कवही क्षशिक ते भतु अतां धवान पवर्ल.ां
तसां त्यव आकृ तीनां ्ििवनवतील त्यव जळत्यव शचतेर्र हळद कांु कू
फे कल्यवगत फे कलां र् कवही िरु िरु े ही फे कल्यवगत फे कले. पवण्यवनां
हवत धतु ले र् कवहीतरी कवपू लवगलव. बहुतेक ती शलांब असतील.
त्यव शलबां वचे चवकूाूनां दोन भवग के ले. त्यवलव कांु कर्वनां लवल के लां
र् ते शलबां चू व रस त्यव अग्नीर्र ओतू लवगलव र् म्हिवलव.
त्यवचबरोबर आिखी कवही िरु िरु े अग्नीत टवकून म्हिू लवगलव.
"खव, पोटभर खव. पि कवि फत्ते व्हवयलव हर्.ां "

त्यवच्यव बोलण्यवर्र त्यव शचतेतनू कवहीच आर्वज आलव
नवही. िवत् सरु जीत ज्यव झवडवच्यव आड होतव. तो िवत् खपु
घवबरलव होतव. त्यवनां आजच्यव अिवर््येलव प्रत्यक्ष भतु पवशहलव
होतव.
आज त्यवचव भ्रि तटु लव होतव. त्यवलव र्वटत होतां की प्रत्यक्ष
भतु रवहवतच नवही. पि आज ्ििवनवत त्यवनां प्रत्यक्ष भतु पवशहलव
होतव. भतु वच्यव शर्शर्ध हवलचवलीही अनभु र्ल्यव होत्यव. त्यव
हवलचवली प्रत्यक्ष पवहून तो एर्ढव घवबरलव की तो बेिद्ध
ु पडलव.
त्यवची िद्ध
ु हरर्ली होती.
सकवळ झवली होती. सरु जीतचे िवयबवप सकवळी उठले.
िल
ु गव अांथरुिवत शदसलव नवही. हे पवहून त्यवांनव शचांतव र्वटवयलव
लवगली. कदवशचत रवत्ी भतु वनां तर आपल्यव िल
ु वलव सरु जीतलव
चकर्व बननू गवयब तर के ले नवही असां र्वटवयलव लवगलां. ते
आजबु वजल
ू व िोधविोध करु लवगले. पि सरु जीत आजबु वजल
ू वही
शदसलव नवही. त्यविळ
ु ां िवयबवपवसह आजबु वजचू ीही िांडळी शचांतीत
झवली. आतव सरु जीत कुठे गेलव असेल, कुठे नवही असां सवरखां र्वटू
लवगलां होत.ां
सकवळचे सवडे नर् र्वजले होते. एक गृह्थ धवर्त धवर्त
सरु जीतच्यव घरी आलव. त्यवनां सरु जीत गर्सल्यवची कल्पनव

त्यवच्यव र्डीलवांनव शदली. चौकिीअतां ी िवशहती पडलां की सरु जीत
बेिद्ध
ु वर््थेत ्ििवनवत सवपडलव. तसे त्यवचे िवयबवप धवर्त
जवर्नू आपल्यव पोरवलव िोधू लवगली.
सरु जीतचे िवयबवप ्ििवनवत आले होते. त्यवनां व सरु जीत
्ििवनवत बेिद्ध
ु वर््थेत सवपडलव. तिी िांडळी सवांगत होती की ते
जेव्हव रवख गोळव करवयलव आले. तेव्हव त्यवांनव हव सरु जीत
बेिद्ध
ु वर््थेत शदसलव.
सरु जीत शदसतवच िवयबवपवनां त्यवलव जर्ळ घेतलां. ते रडत
होते. एर्ढ्यवत कोिीतरी म्हिवलां,
"हव भवनवितीचव प्रकवर आहे. यवच्यवर्रही कवल अिवर््यव
असल्यवनां कोिीतरी करिी के लेली असवर्ी. "
कोिी त्यव घटनेस भवनवितीचव प्रकवर सिजत होते. तर कोिी
त्यवस भतु वनां झपवटलां म्हित होत.ां तर कोिीतरी त्यवलव चकर्व
लवगलव म्हित होतां. तसां कोिीतरी म्हिवलां,
"त्यवच्यव अगां वर्र पविी टवकव. त्यवची नवडी सरुु आहे. श्ववस
सरुु आहे. त्यवच्यव चेहरयवर्र पविी टवकतवच तो होििध्ये येईल.
"

िृतवची रवख जवगच्यव जवगेर्रच होती. पि सरु जीतच्यव
पवठीिवगां लोकां लवगली होती. सगळव गवर् सरु जीतलव पवहवयलव
भीड करुन उभव होतव.
कोिीतरी दरुु न पविी आिल.ां ते सरु जीतच्यव चेहरयवर्र
िवरलां. तसव सरु जीत होिवत आलव. तसव तो म्हिवलव,
"िी कुठे आहे?"
"सगळे त्यवलव शर्चवरु लवगलव की तो इथे कसव आलव.
त्यवर्र सरु जीत घडलेली कहवनी सवगां ू लवगलव.
'िी रवतच्यवलव बवहेर पडलो. ्ििवनवच्यव र्वटेनां चवलू
लवगलो. कधीतरी िलव र्वटलां की आपल्यव पवठीिवगां कुिीतरी
चवलत आहे. िी थोडव घवबरलो. िी िवगे र्ळून पवशहलां. परांतू िलव
कोिीही गवर्लां नवही. ते पवहून िी परत धीर धरुन परत ्ििवनवत
न घवबरतव आलो तर पवहतो कवय, एक आकृ ती यव प्रेतवभोर्ती रे षव
िवरीत होती. थोड्यव र्ेळवनां त्यव आकृ तीनां यव प्रेतवर्र पविी टवकलां.
त्यवतच धक्ु यवसवरखव धळ
ु शनघवयलव लवगलव. थोड्यवच र्ेळवत त्यव
धळ
ु ीिधनू एक अांधक
ु आकृ ती शदसवयलव लवगली. त्यव आकृ तीचे
के सां पवांढरे होते. कपडेही पवांढरे होते. त्यवचबरोबर त्यव आकृ तीलव
पवय शदसले नवहीत.

ती आकृ ती... त्यव आकृ तीलव खवलची आकृ ती म्हिवली की
िवझां एक कवि आहे. हे कवि तल
ु व फत्ते करवर्ां लवगेल. तेव्हव तू हे
कवि फत्ते करिील कव? यवर्र र्रची आकृ ती म्हिवली की ते कवि
फत्ते होईलच. आधी िलव खवयलव दे. खपु भक
ु लवगली आहे.
खवलच्यव आकृ तीनां हळद कांु कू टवकलां. तसांाां त्यव आकृ तीनां थोडे
िरु िरु े त्यव प्रेतअग्नीत टवकले र् ती खवलची आकृ ती म्हिवली की
आतव िरु िरु े खव. िी कवि फत्ते झवल्यवर्र तल
ु व बकरव देईल.
त्यवनांतर ती आकृ ती अांतधवान पवर्ली. तसां खवलच्यव आकृ तीनां यव
प्रेतवत कांु कू लवर्लेलव शलबां ू घेर्नू त्यवचव रस टवकलव. एर्ढांच
िवझ्यव लक्षवत आहे. पि हे पवहवत असतवनां व तो िी फवर घवबरलो
होतो की िलव ग्लवनी के व्हव आली ते सिजलेच नवही. आतव पवहतो
तर तम्ु ही िवझ्यव सिोर उभे आहवत. '
कोिी कोिी त्यवच्यव बोलण्यवर्र सहज शर्श्ववस ठे र्लव. िवत्
कोिी कोिी त्यवच्यवर्र शर्श्ववस ठे र्तील तेव्हव नव. ते शर्श्ववस
ठे र्वयलवही तयवर नव्हते. त्यवा
ां ांनव र्वटत होतां की हव चकव्यवचव
शकांर्व भवनवितीचव प्रकवर असनू यव सरु जीतलव चकव्यवनांच इथां
आिलां असवर्ां. त्यवलव भतु वनां झपवटलेलां असनू तेच भतु असां
बडबडत असवर्.ां

सरु जीत होिवत आल्यवबरोबर त्यवलव लर्करच घरी नेण्यवत
आल.ां रवखड सवर्डली गेली. शतची शर्ल्हेर्वटांही लवर्ली गेली.
िवत् सरु जीतनां सवांगीतलेल्यव गोष्टी खरयव असल्यवनां त्यवची धव्ती
शदलजीतनां घेतली होती. शदलजीत तसव सरु जीतलव ओळखतव
आलव नवही. पि आपलव अांतकवल श्यविकवांतसवरखवच जर्ळ
आलव आहे असां शदलजीतलव र्वटू लवगलां.
शदलजीतलव र्वटत होतां की कदवशचत एखवद्यव र्ेळी
सरु जीतलव िवशहत झवलां आशि त्यवनां जर त्यवलव ओळखलां तर
कदवशचत आपल्यवलव गवर् सोडिवर नवही. म्हिनू की कवय,
सरु जीतलव ने्तनवबतू करण्यवसवठी तो त्यव प्रेतवलव आळर्ू
लवगलव. म्हिू लवगलव की त्यव प्रेतवतील भतु वनां सरु जीतच्यव िनवचव
ठवर् घ्यवर्व. त्यवच्यव अगां वत भरवर्ां र् पढु ील अिवर््येलव त्यवची
शिकवर करवर्ी. शदलजीतनां ्र्तःचे पवप लपशर्ण्यवसवठी भतु वलव
के लेल्यव शर्नांतीनां ते ्ििवनवतील भतु सरु जीतच्यव िवगां लवगलां.
आतव त्यव भतु वच्यव िवगां लवगण्यवनां सरु जीत घिु ू लवगलव. कवही
कवही बडबडू लवगलव. ते भतु आतव सरु जीतच्यव जीर्नवची
रवखरवांगोळी करु लवगलव होतव.
सरु जीतच्यव अांगवत ते ्ििवनवतील भतु येर्ू लवगलां. पि ते
कसां अांगवत भरलां ते कवही सरु जीतच्यव नवतेर्वईकवांनव कळेनवसां

होतां. कोिी म्हित होतां की सरु जीतलव ज्यव भतु वनां ्ििवनवत नेलां.
त्यव भतु वनचां यवलव झपवटल.ां
सरु जीतच्यव अगां वत येिवरी गोष्ट हवहव म्हितव पांचक्रोिीत
पोहोचली. कोिी म्हित होतां की सरु जीतलव कोण्यव एखवद्यव
िवांत्ीकवलव दवखर्वर्ां.
लोकवच्ां यव सवगां ण्यवनसु वर सरु जीतच्यव िवयबवपवनां सरु जीतलव
लगतच्यव गवर्च्यव िवांत्ीकवलव दवखर्लां. िवांत्ीकवजर्ळ सरु जीत
जवतवच त्यवनां पवशहलां की त्यव िवांत्ीकवच्यव घरी एक िविसवची
कर्टी आहे. एक िोरपख
ां वची झवडिी आहे. एक बेतही ठे र्लेलव
आहे.
िवत्ां ीकवजर्ळ सरु जीत जवतवच िवत्ां ीक त्यवलव शर्चवरु
लवगलव.
"सवगां , तू कोि आहेस?"
"... " सरु जीत कवहीच बोललव नवही.
"बरयव बोलवनां सवांग, तू कोि आहेस ते?"
"... " सरु जीत तरीही कवही बोललव नवही.
"तू बोलतेस की नवही?"
"... "

सरु जीत तरीही िवांत होतव. तसव िवांत्ीकवनां आपल्यव हवतवत
बेत घेतलव आशि म्हिवलव,
"आतव सवांग नवहीतर तल
ु व बेतवचे फटके िवरीन. "
"... " सुरजीत कवहीही बोललव नवही. तसव िवांत्ीक बेतवनां
जोरजोरवत फटके िवरु लवगलव. ते बेतवचे फटके त्यवलव झोंबू
लवगले. त्यव थडां ीच्यव शदर्सवत ते बेतवचे फटके पडतवच सरु जीतच्यव
अांगवचव दवह दवह झवलव. त्यवचबरोबर तो शकांचवळलव.
"िेलो रे बवप. सोडव िलव. "
"नवही सोडिवर सवांगीतल्यवशिर्वय. सवांग. लर्कर सवांग.
नवहीतर अजनू िवरीन. "
सरु जीत तरीही कवही बोललव नवही. ते पवहून िवांत्ीक परत
भडकलव. तसव तो ्र्गत म्हिवलव,
"भतु पष्ु कळ पोहोचलेलव शदसतोय. आतां उगलिवर सगळां. "
िवांत्ीकवनां हवतवर्र घरवतील थोडीिी िोहरी घेतली. त्यविध्ये
थोडांसां पविी घेतलां. ते कु्करलां र् बवरीक झवलेल्यव त्यव िोहरीचे
दविे सरु जीतच्यव डोळयवलव लवर्ू लवगलव. त्यवचबरोबर डोळयवची
लवही लवही झवली. अांगवर झवल्यवनां सरु जीत म्हिवलव,
"सवगां तो, सवगां तो. सगळां सवगां तो. "

"हां सवांग. लर्कर सवांग. िलव र्ेळ नवही. "
सरु जीतच्यव अांगवतलव भतू तसव सवांगवयलव लवगलव.
"िी भतु आहे यवच्ां यवच गवर्चव. "
"तू यवलव कव धरले?"
"हव िवझ्यव सपवट्यवत आलव. "
"चक
ू आहे. बरोबर सवांग. "
"... " चक
ू आहे असां म्हितवच भतु ही चपू बसलव. तसव
िवांत्ीक म्हिवलव,
"तू बोलत कव नवहीस?"
"कव बोल.ू िलव िवशहत आहे की तू िलव िवरिीन बेतवनां
िवरिील. पि िलव तझु े बेतवचे फटके लवगत नवही. ते फटके तझ्ु यव
झवडवलेच लवगते. " असां म्हित तो हवसू लवगलव.
"लय हुिवर शदसतोस त.ू "
"हुिवर म्हिजे? तू िवरतेस तेव्हव िी यवले सोडून देतो. "
"अ्सां कव? ठीक आहे. " असे म्हित िवांत्ीकवनां सरु जीतच्यव
सपां िू ा िरीरवच्यव भोर्तवल एक रे ष ओढली. त्यवनतां र तो म्हिवलव,
"आतां कुठां जविील? आतां बरयव बोलवनां सवांग. नवहीतर
अजनू िवरीन. "

सरु जीतच्यव अगां वतील भतु िवत् चपु चवपच होतां. तसव
िवत्ां ीकवनां पन्सु हव बेत घेतलव र् तो परत बेतवचे फटके िवरु लवगलव.
परांतू आतव यव र्ेळच्यव फटक्यवनां सरु जीतच्यव अगां वतील भतु हसू
लवगलां. िवांत्ीकवचे हवत दख
ु ू लवगले. पि त्यव भतु वचां िवत् हसिां बांद
झवलां नवही. तसव िवांत्ीकही चपू बसलव. तसव िवांत्ीक सरु जीतच्यव
बवपवलव म्हिवलव,
"हव कवही चवगां लव भतु नवही. हव खोडकर भतु आहे. बरयव
बोलवनां सरळ होिवर नवही. "
सरु जीतच्यव अगां वतील भतु वचां हसिां, त्यवचां आळस कवढिां,
तो अक्रवळ शर्क्रवळ चेहरयवचव िवांत्ीक, त्यव िवांत्ीकवचां सरु जीतिी
शर्शचत् र्वगिां... यव सवरयव गोष्टी अांगवचव थरकवप करिवरयव होत्यव.
ते बोल ऐकतवांनव अशतिय भीतीही र्वटत होती. तसे िवांत्ीकवनां दोन
शलांबू घेतले. ते कवपले र् ते कच्चे शलांबू त्यव सरु जीतच्यव अांगवतील
भतु वलव चवरुन म्हिवलव,
"आतव घवबरण्यवची गरज नवही. िी तम्ु हवलव दोन शलांबू देतो.
" असे म्हित ते दोन शलबां ू ित्ां म्हिनू देर्ू लवगलव.
सरु जीतच्यव अगां वतील भतु वचां हसिां, त्यवचां आळस कवढिां,
तो अक्रवळ शर्क्रवळ चेहरयवचव िवत्ां ीक, त्यव िवत्ां ीकवचां सरु जीतिी
शर्शचत् र्वगिां... यव सवरयव गोष्टी अांगवचव थरकवप करिवरयव होत्यव.

ते बोल ऐकतवांनव अशतिय भीतीही र्वटत होती. तसे िवांत्ीकवनां दोन
शलबां ू घेतले. ते कवपले र् ते कच्चे शलबां ू त्यव सरु जीतच्यव अगां वतील
भतु वलव चवरुन म्हिवलव,
"आतव घवबरण्यवची गरज नवही. िी तम्ु हवलव दोन शलबां ू देतो.
" असे म्हित ते दोन शलांबू िांत् म्हित त्यवच्यव िवयबवपवलव देर्ू
लवगलव.
आक्तव लवर्िां सरुु झवलां होतां. दर आठर्ड्यवलव सरु जीतचे
िवयबवप त्यव िवांत्ीकवच्यव घरी येत असत. तो िवांत्ीक बेतवनां त्यवलव
िवरत असे. त्यवचबरोबर दोन शलबां ू कवपनू त्यव सरु जीतलव चवरत
असे. सरु जीत कधी चवांगलव रडत असे. तसेच त्यवच्यव अांगवतील
भतु हसत असे. शदर्सविवगनू असेच शदर्स जवत होते.
सरु जीतलव भतु लवगतवच तो जेव्हव सवांगवयचव नव्हे तर
त्यवच्यव अगां वतील भतु बडबडवयचव. तेव्हव जी भीती र्वटवयची. ती
भीती पवहून लोकां अशधक धव्तवर्ले होते. त्यवतच फरक म्हिजे
लोकां आतव अजनू रवत्ीलव गवढ झोपू लवगले. त्यवतच लोकवांनव
भतु वचीही भीती र्वटू लवगली होती. यवच भीतीचव फवयदव घेर्नू
शदलजीत आपली पवर्ले टवकत होतव. तो रवत्ीचे बवरव र्वजले की
्ििवनवत जवई र् त्यव ्ििवनवतील भतु वचे आर्वहन करीत असे.
तसां ते भतु यवयचां र् कवि झवल्यवचां सवगां त असे.

************************
शदलजीतनां श्यविकवांतची गत पवशहली होती. श्यविकवतां ही
कवळी जवदू जवििवरव व्यक्ती असनू त्यवच कवळयव जवदनू चां त्यवचव
जीर् घेतलव होतव. त्यविळ
ु ां त्यवलव र्वटत होतां की कदवशचत जर ह्यव
िवझ्यव अघोरी शर्द्येबद्दल लोकवांनव िवशहत झवल्यवस लोकां िलव
िवरुन टवकतील. िवझ्यव िवयबवपवलवही यव शर्द्येची िवशहती होईल.
यवसवठी की कवय, शदलजीतनां आपलां ब्तवन दरू च्यव डोंगरवर्र
थवटलां होतां. यवच डोंगरवर्र तो शनर्वस करुन गवर्च्यवच नवही तर
पचां क्रोिीतील लोकवनां व सतर्त होतव. यवत त्यवलव फक्त आनदां
शिळत होतव. तोही अघोरी आनांद.
ते डोंगर... त्यव डोंगरवर्र बवळांतीनी गवडलेल्यव होत्यव. तसेच
जे िवांत्ीक गवर्वत िरवयचे. त्यव िवांत्ीकवलवही यवच डोंगरवत गवडलां
जवयचां. यव डोंगरवर्र भतु शनर्वस करतो अिी लोकवांची धवरिव
होती नव्हे तर शतकडे कोिी जर शफरकलवच तर त्यवलव ती भतु ां
झोंबतवत अिी आख्यवयीकव होती. कवरि यवपर्ु ी ती भतु ां बरयवच
लोकवनां व झोंबली होती. त्यविळ
ु ां लोकां शतकडां जवत नसत. शिर्वय
तो डोंगर जगां लवनां र्ेढलेलव असनू यव डोंगरवर्र शहस्रां जांगली

प्रविीही शनर्वस करतवत असां लोकवांचां म्हििां होतां. अिवच यव
कवरिविळ
ु ां लोकां शतकडां जवत नसत. िवत् शदलजीत अघोरी शर्द्यव
शिकल्यवनां त्यवलव कोित्यवच ्र्रुपवची भीती र्वटत नसे. तो
शबनधव्त त्यव डोंगरवकडे जवत असे. त्यवलव कधी र्वघ, शसांहवसवरखे
शहस्रां प्रविी ही भेटत. पि यव प्रवण्यवांनव तो भीत नसे. उलट त्यव
प्रवण्यवांचव कवन पकडून तो त्यवांनव हवकलनू देई.
डोंगरवर्र एक गृहवही होती. यवच गफ
ु े त शदलजीतनां आपलव
अड्डव बनर्लव होतव. आतव त्यवलव आपल्यव िवयबवपवची भीती
नव्हती. नव गवर्करयवचां ी भीती होती. नव र्वघ, शसांहवची भीती होती.
तो रवत्ीच्यव गदा अांधवरवत उठवयचव र् ्ििवनवत जवर्नू गवडलेल्यव
प्रेतवलव उकरुन कवढून त्यव प्रेतवच्यव िवनव कवपवयचव आशि त्यव
िवनव त्यव गृहते नेर्नू ठे र्वयचव. एर्ढच
ां नवही तर आतव तर तो
भयांकर प्रकवरही करीत होतव.
शदलजीत आज जर्वन झवलव होतव. त्यवलव असां सगळां
करण्यवत फवर आनांद र्वटत असे. त्यवनां यव गृहते एक दगडवचव
िैतवनी पतु ळव तयवर के लव होतव. हव पतु ळव बोलत नव्हतव. पि
शदलजीतलव र्वटत असे की हव पतु ळव बोलतो. त्यवलवही
भवर्भवर्नव आहेत. तो पतु ळव आपल्यवलव आनांद शिळर्नू देत
असतो. िवत् आनांदवच्यव बदल्यवत अिव िैतवनी पतु ळयवलव

रक्तवची गरज असते. जर आपि यवलव रक्त परु र्लां तर नक्कीच हव
पतु ळव आपल्यवलव भरभरुन आनदां देईल असां त्यवलव र्वटत असे.
त्यविळ
ु ां की कवय, तो त्यव पतु ळयवलव रक्त चढशर्ण्यवसवठी नवहकच
लहवन लहवन िल
ु ां बळी देर्ू लवगलव होतव.
शदलजीतची शहिां त शदर्सेंशदर्स र्वढू लवगली होती. तरीही तो
रवत्ीच उठवयचव. ्ििवनवत जवयचव. ्ििवनवत ज्यव शठकविी िदु डे
जवळतो, त्यव जवगेभोर्ती गोल करवयचव. नव्हे तर त्यव जवगेर्र हळद
कांु कू टवकवयचव. त्यवनांतर त्यवलव रक्त म्हिनू कोंबड्यवचव बळी
चढर्वयचव नव्हे तर कधी कोंबडव न शिळवल्यवस आपल्यवच बोटवचां
रक्त शिांपडवयचव. नव्हे तर असां रक्त शिांपडतवच ते ्ििवनी भतु
प्रसन्सन होर्नू त्यवलव दिान द्यवयचव र् ते दिान होतवच हर्ी ती
िवगिी तो करवयचव. कवही शदर्सवनां िवत् त्यवची िवगिी पिू ा होत
असे. ते गवर् तसां चवांगलां होतां. तरीही त्यव गवर्वलव शदलजीत त्वस
देत होतव. त्यवचां कवरिही तसांच होतां.
************************
भतू शपिवच लोकवच्ां यव सिजतु ीनसु वर भतू ही शपतर, गधां र्ा
र्गैरेंसवरखी एक िवनर्ेतर योनी आहे. िृत्यनू ांतर प्रवण्यवलव आशि

शर्िेषतःिवनर्वलव कोिती गती शिळते, यवशर्षयी र्ेगर्ेगळयव
लोकवचां ी र्ेगर्ेगळी िते र् कल्पनव असनू भतू योनीची प्रवप्ती ही त्यव
शर्शर्ध गतींपैकी एक हीन अिी गती िवनली जवते. लौशकक
सृष्टीतील प्रवण्यवांहून शभन्सन असलेल्यव अशतिवनर्ी र् अलौशकक
अिव कवही िक्ती यव शर्श्ववत आहेत, असे बहुतवांि लोकवनां व र्वटत
आले आहे. ईश्वर, शर्शर्ध देर्तव, देर्दतू , रवक्षस, असरु , सैतवन,
यक्ष, गधां र्ा, शकन्सनर इत्यवदींचव तसेच यवख
ां ेरीज अनेक प्रकवरच्यव
शचत्िक्तींचव त्यवांिध्ये अतां भवार् होतो. शपतर, भतू शपिवच
इत्यवदींचवही अिव प्रकवरच्यव अलौशकक िक्तीिध्ये अांतभवार्
होतो. यव िक्तींचे दोन प्रकवर िवनतव येतवत. यवपां ैकी कवही िक्ती यव
प्रवरांभवपवसनू अखेरपयंत िवनर्वहून शभन्सन र् ्र्तांत् अश्तत्र्
असलेल्यव असतवत. तर शपतर, भतू शपिवच इत्यवदी िक्ती म्हिजे
िृत िवनर्वनां व शिळवलेल्यव शर्शिष्ट गती असतवत. अथवात तवशत्र्क
दृष्ट्यव अिी शर्भवगिी सहजगत्यव करतव आली तरी, प्रत्यक्ष
व्यर्हवरवत िवत् अिी कवटेकोर शर्भवगिी आढळतेच असे नवही.
शर्शिष्ट िविसवच्ां यव िृत्यनू ांतर त्यवांचव आत्िव भतू योनीत प्रर्ेि करतो
आशि इतरवांनव दृश्य र्व अदृश्य ्र्रूपवत शर्शर्ध िवगवंनी त्यवचे
अश्तत्र् जविर्त रवहते, अिी सिजतू आहे. िविसवचे िरीर र्
आत्िव यवांनव अलग अश्तत्र् असू िकते आशि िृत्यिू ळ
ु े त्यवचे

िरीर नष्ट झवले, तरी आत्िव नष्ट होत नवही, यव दोन श्रद्धवांर्र
भतू योनीची ही सक
ां ल्पनव आधवरलेली आहे.
फवर प्रवचीन कवळवपवसनू आशि जगवतील सर्ा सिवजवांतनू यव
सक
ां ल्पनेचव आढळ होतो. तसेच भतु वशां र्षयीच्यव असख्ां य दतां कथव
जगभर आढळतवत.
अशलकडे िवनसिवस्त्र र् र्ैज्ञवशनक दृशष्टकोिवतनू
शर्ज्ञवनिवखवांिध्ये यव शर्षयवर्र सांिोधन चवलू आहे. अथवात
शर्ज्ञवनवच्यव आधवरे भतू योनीचे अश्तत्र् शसद्ध झवलेले नसले, तरी
अजनू ही असख्ां य लोक शतचे अश्तत्र् र् प्रभवर् यवच्ां यवर्र शर्श्ववस
ठे र्तवत. अनेकदव िनोशर्कृ ती, अज्ञवन, भीती इत्यवदी कवरिवांनी
होिवरे आभवस हेच यव शर्श्ववसवलव जन्सि देतवत असे शदसते. क्र्शचत
प्रसांगी भतु र् शपिवच यव दोन शभन्सन योनी असल्यवसवरखी र्िाने
आढळत असली, तरी ्थल
ू िवनवने भतु वांनवच शपिवच म्हटले जवते.
शर्िेषतः, िवसां भक्षक भतु वनां व शपिवच म्हटले जवते, असे त्यव
िब्दवच्यव व्यत्ु पत्तीर्रून शदसते. ब्रह्मदेर्वने शपिवचवांची शनशिाती
के ली, ते पल
ु ह नवर्वच्यव ऋषीपवसनू जन्सिले, अांधवरवपवसनू जन्सिले,
क्रोधव र्व दक्षकन्सयव शपिवच ही त्यवच
ां ी आई आहे इ. कथव भवरतीय
परु विवांतनू आढळतवत.

परु विवनसु वर र्वसनव अतृप्त असतवनव, अकवली, बवळांतपिवत,
रज्र्लव असतवनव, अपघवत तसेच शर्श्ववसघवत, आत्िहत्यव
इत्यवदी कवरिवांनी िृत्यू आल्यवस व्यक्ती भतु बनते, अिी लोकवांची
सिजतू असते. भतु वच्ां यव ्र्रूपवशर्षयी शर्शर्ध प्रकवरच्यव कल्पनव
आढळतवत. उदवहरिवथा भतु ां ही ्र्तः छवयवत्िक असल्यविळ
ु े
त्यवांची सवर्ली र्व प्रशतशबांब पडत नवही. भतू ज्यव व्यक्तीचे असते,
त्यव व्यक्तीसवरखेच शदसते, त्यवचे पवय उलटे असतवत, कवही भतु े
कुरूप र् भयांकर असतवत, कवहींनव शिर नसते र् छवतीलव डोळे
असतवत. कवहींनव एकच डोळव असतो. इत्यवदी गोष्टी भतु वांबद्दल
सवगां ीतल्यव जवतवत. यवच र्ेगर्ेगळयव कवरिवनां ी भतु वचां े र्ेगर्ेगळे
प्रकवर िवनण्यवत आले आहेत. लोकवांनव िदत करिवरयव सत्प्रर्ृत्त
भतु वांचीही कल्पनव करण्यवत आली अावहे, तरी सविवन्सयतः भतु ां ही
भयक
ां र र् अपवयकवरकच िवनली जवतवत.
र्ेतवळ र् म्हसोबव यवांनव भतु वांचे रवजे िवनले जवते. खनू
झवलेल्यव ब्रवह्मिवच्यव भतु वलव ब्रह्मरवक्षस, तर धनलोभी
ब्रवह्मिवच्यव भतु वलव ब्रह्मसिांध म्हितवत. शर्शधयक्त
ु अांत्यसां्कवर न
झवलेल्यवच्यव भतु वलव सिांध, तर पवण्यवत बडु ू न िरिवरयवच्यव
भतु वलव शगरहव शकांर्व पविबडु ् यव म्हितवत. बवळांतीि झवल्यवनतां र
दहव शदर्सवांच्यव आत िरिवरयव स्त्रीच्यव भतु वलव हडळ शकांर्व
लवर्ळीि, तर भतू भशर्ष्यकवलीन घटनव सवगां िवरयव भतु वलव

किाशपिवच म्हितवत. अशर्र्वशहत असतवनव िृत्यू आल्यवस िांजु व
म्हितवत, तसेच झोशटांग, खशर्स इत्यवदींसवरखे भतु वचां े इतरही
अनेक प्रकवर िवनले जवतवत.
ज्यवप्रिविे िविसवच
ां ी भतु ां बनतवत. त्यव िविसवप्रां िविेच इतर
िृत प्रवण्यवचां ीही भतु ां बनत असल्यवबवबत अनेक लोकां बोलतवत.
अनेक लोकवांत असे सांभ्रि आढळतवत.
. अनवििधील कोळयवांच्यव सिजतु ीनसु वर िृत देर्िविवचे
भतू िविसवांनव पछवडते. सेशिडां े इशां डयन लोक खडखड्यव नवगवलव
(रॅ टल ्नेक) िवरत नवहीत. कवरि िवरल्यवस त्यवचे भतू आपल्यव
बवांधर्वांनव सडू उगशर्ण्यवस प्रर्ृत्त करील, असे त्यवांनव र्वटते.
शिकवरीलव शनघण्यवआधी पर्ू ी िवरलेल्यव प्रवण्यवांच्यव आत्म्यवलव
सांतष्टु करण्यवची प्रथव अनेक आशदि लोकवांिध्ये आहे. आपि
प्रवण्यवलव िवरत असतवनव दसु रे च कोिी तरी िवरत आहे असे
भवसर्िे, िवरलेल्यव प्रवण्यवच्ां यव भतु वचां ी भीती र्वटून त्यवच्ां यव
हवडवांची र्गैरे अर्हेलनव न करिे इ प्रकवर त्यवांच्यवत आढळतवत.
्ििवन, ओसवड घरे , पडक्यव शर्शहरी, शपांपळ, शतर्वठव इ. शठकविी
भतु वचां े र्व्तव्य असल्यवचे िवनले जवते. प्रत्येक भतु वचव प्रदेि
ठरलेलव असनू त्यवलव त्यव प्रदेिवबवहेर जवतव येत नवही र्व ते
गेल्यवस इतर भतु ां त्यवच्यवर्र रवगवर्तवत इ. सिजतु ी आहेत.

अिवर्व्यव, पौशिािव इ. कवळवत त्यवांचव प्रभवर् शर्िेष असतो. भतु ां
लवगिे, भतु ां अगां वत येिे, त्यवने पछवडिे र्व झपवटिे यवसां वरख्यव
िब्दवांनी भतु वचां व िविसवांर्रील प्रभवर् दवखशर्लव जवतो. भतू अांगवत
आलेली व्यक्ती शर्शचत् चवळे करते र् शर्शक्षप्तपिे बडबडते.
भतु वांच्यव भल्यवबरु यव प्रभवर्वशर्षयी लोकवच्ां यव शर्शर्ध कल्पनव
असतवत. त्यवांचव दष्ु प्रभवर् दरू व्हवर्व म्हिनू शर्शर्ध प्रकवरचे
किाकवडां , ित्ां तत्ां , जवदटू ोिव, शर्शधशनषेध इ. शनिवाि झवले आहेत.
व्यक्तीच्यव अांगवतील भतू कवढण्यवसवठी तसेच िृतवने भतु ां होऊ नये
र्गैरे हेतांनू ी अनेक शर्धी के ले जवतवत. सिवजवतील अनेक
चवलीरीतींचव उगिही भतु वच्ां यव अश्तत्र्वर्रील शर्श्ववसवपवसनू
झवल्यवचे शदसते. भतु वांनव कोितेही रूप घेतव येते, जवांभई देतवनव
तोंडवर्र हवत ठे र्लव नवही, तर ती तोंडवत शिरतवत, त्यवांनव पवशहले
तरी िृत्यू येतो, एखवद्यव व्यक्तीच्यव पतीचे र्व पत्नीचे रूप घेऊन ती
फसशर्तवत इ. सिजतु ी आढळतवत.
भतु विां ळ
ु े शर्शर्ध प्रकवरचे रोग होतवत, अिी सिजतू तर
जगवतील शर्शर्ध सिवजवांतनू आढळते. िेलवनीशियविध्ये
जिवतप्रिख
ु सविथ्यािवली भतु वांबरोबर सांपका सवधू िकतो आशि
त्यवद्ववरे पवऊस, आरोग्य, यद्ध
ु वतील शर्जय इ. गोष्टी प्रवप्त करून घेऊ
िकतो, यव शर्श्ववसवर्र लोक त्यवच्यव सत्तेलव िवन्सयतव देतवत. यव
शर्श्ववसवलव तडव गेलव, की त्यवची सत्तव डळिळीत होते. भतु ां

एखवद्यवच्यव िरीरवतनू त्यवच्यव जीर्वलव खेचनू नेऊ िकतवत, अिी
एक सिजतू आहे. बँक्स बेटवतील लोक शर्शिष्ट दगडवत भतु ां
रवहतवत अिव सिजतु ीने त्यव दगडवांनव ‘भक्षक भतु ां ' असे म्हितवत.
त्यवच्ां यवर्र ज्यवची सवर्ली पडेल त्यवचव जीर् भतु ां ओढून नेते, यव
श्रद्धेने चोरवांपवसनू घरवचे रक्षि करण्यवसवठी असे दगड ठे र्ले
जवतवत. िृत व्यक्तीच्यव भतु वने झपवटू नये म्हिनू शबछवन्सयवभोर्ती
कवटेरी झडु पे ठे र्ण्यवची पद्धत शब्रशटि कोलशां बयवत आढळते. शर्धरु
आपल्यवबरोबर आलव, तर त्यवच्यव पत्नीच्यव भतु वलव िवसे
घवबरतील यव सिजतु ीने शर्धरु वर्र बशहष्कवर टवकण्यवची पद्धत
शब्रशटि न्सयू शगनीिध्ये आढळते. खनू करिवरयव र्व यद्ध
ु वत ित्चू व
र्ध करिवरयव िविसवलव िृतवचे भतू पछवडेल, यव सिजतु ीने
त्यवच्यवर्र शर्शर्ध शनशषद्धे लवदण्यवची प्रथव अनेक शठकविी
आढळते. भतु ां लोखडवलव घवबरतवत, यव सिजतु ीने सरां क्षिवसवठी
लोखांडवच्यव शर्शर्ध र््तू र्वपरण्यवची पद्धत जगवत अनेक शठकविी
आढळते. िृतवचे नवर् असलेली व्यक्ती भतु वच्यव प्रभवर्विळ
ु े िरि
पवर्ेल यव भीतीपोटी िृतवसवरखे नवर् असल्यवस ते टवकून देण्यवची
पद्धत ऑ्रेशलयवतील कवही आशदर्वसी जिवतींत आहे. रोिन
लोक घरवतील प्रत्येक िविसवची एक लोकरी प्रशतिव दवरवर्र टवगां त
असत र् भतु ां जीर्ांत िविसवऐर्जी त्यव प्रशतिेलव नेतील, असे िवनत
असत. ऑ्रेशलयवतील कवही जिवती दरर्षी िृतवांच्यव भतु वांनव

आपल्यव प्रदेिवतनू हवकलण्यवचव शर्धी करतवत. प्रेत घरवत
असेपयंत कोितेही हत्यवर र्वपरवर्यवचे नवही, कवरि िृतवच्यव
भतु वलव इजव झवली तर ते आपल्यवलव ठवर करील, अिी सिजतू
अनेक लोकवांत आहे.
भतु वचव त्वस होऊ नये म्हिनू िृतवच्यव नवतेर्वईकवर्ां रही
अनेक शनशषद्धे लवदली जवतवत. अँशसररयन र् बॅशबलोशनअन
लोकवतां भतु वशां र्षयीच्यव अनेक कल्पनव होत्यव. लोकां भतु वलव
‘एशडम्ि’ु म्हित असत. प्रेत परु ले गेले नसेल, थडग्यवतनू हवडे
हलशर्ली गेली असतील र्व र्ांिजवांनी शर्धीपर्ू क
ा अन्सनपविी शदले
नसेल, तर िृत व्यक्तीचे भतू अ्र््थ बनते, असे ते लोक िवनत
असत. ईशजप्ती लोक िृतवच्यव भतु वलव ‘ख’ु म्हित. उपवसिवरी,
हल्लव र्गैरेंनी िरि पवर्लेले र्व ज्यवच
ां े थडगे उखडलेले आहे असे
लोक भतु ां बनतवत आशि ही भतु ां अ्र््थ, भटकी, भक
ु े लेली, इतर
शचत्िक्तींनी बशहष्कृ त के लेली र्गैरे असतवत. असे िवनले जवई. ही
भतु ां ्र्प्नवत जवऊन त्वस देतवत, रोग शनिवाि करतवत, शस्त्रयवनां व
पळर्तवत, जवदगू वर आपल्यव दष्टु हेतांसू वठी त्यवचव उपयोग करतवत.
इ. सिजतु ी होत्यव. शि्ती धिवाच्यव प्रसवरवनांतरही के शल्टक
लोकवच्ां यव िनवत भतु वची भीती होतीच. जपवनिध्ये असख्ां य
प्रकवरच्यव भतु वांचे अश्तत्र् िवनले जवई. त्यवांनव एक र्व तीन डोळे,
लवबां जीभ, सवपवसवरखी लवबां िवन र्गैरे असल्यवच्यव सिजतु ी

होत्यव. िृत िविसवचे जसे भतू बनते, तिीच जीर्तां पिी त्यवच्यव
अर्तीभोर्ती असलेल्यव सर्ा प्रवण्यवच
ां ी र् र््तचांू ीही भतु े बननू
त्यवच्यवबरोबर रवहतवत, अिी एक आगळी र्ेगळी सिजतू जपवनी
लोकवांत होती. बौद्ध धम्िवचव सर्ासविवन्सय लोकवांपयात प्रसवर
झवल्यवनांतर बौध्द लोकवांतही भतु वांर्रील शर्श्ववस आढळू लवगलव.
जैन धिवातही हव शर्श्ववस आढळतो. भवरतवत व्यक्तीच्यव अगां वतनू
भतु कवढण्यवसवठी िवत्ां ीक लोक अनेक उपवय करतवत. ज्यवलव भतू
लवगले आहे, त्यवलव झोडपनू कवढण्यवसवरखे अघोरी उपवयही त्यवत
असतवत. कवरि तो िवर भतु वलव बसतो र् त्यविळ
ु े ते त्यव व्यक्तीलव
सोडून जवते, अिव सिजतू ी आहेत. दत्त र्गैरे देर्तवच्ां यव तीथायवत्व,
ग्रविदेर्तवांची आरवधनव, जप, उपर्वस इ. इतर धवशिाक िवगवंचवही
भतु ां शनघनू जवर्ीत म्हिनू अर्लांब के लव जवतो. भतु वनां व सांतष्टु
करण्यवसवठी शर्शर्ध प्रवण्यवच
ां े र् र््तच
ांू े बळी अपाि के ले जवतवत.
भतु ां ही िांकरवचे सैशनक आहेत, यव श्रद्धेिळ
ु े िांकरवलव
भतू नवथ, भतू ेश्वर इ. नवर्े देण्यवत आली आहेत. र्ज्रसत्र् यव बौद्ध
तवांत्ीक देर्तेलवही भतू नवथ म्हितवत. दगु ेलव भतू नवशयकव, भतू िवतव
इ. म्हटले जवते. औषधीशर्द्येच्यव अष्टिवखवांपक
ै ी भतु शर्द्यव ही एक
िवखव असनू शतच्यवत भतु विळ
ु े होिवरयव रोगवचां ी चचवा आढळते.
तविसी लोक भतू गिवांची पजू व करतवत, असे गीतेत म्हटले आहे.

भवरतवत आश्वीन पौशिािेलव भतु वांची पजू व के ली जवते, म्हिनू
शतलव भतु पौशिािव म्हितवत कवशताक कृ ष्ि चतदु ि
ा ी यिवची
असल्यविळ
ा ी म्हितवत.
ु े शतलव भतु चतदु ि
शपिवचबवधव दरू व्हवर्ी म्हिनू चैत् र्द्य चतदु ि
ा ीलव
शपिवचवांसवठी बळी देण्यवचे एक व्रत के ले जवते, म्हिनू यव शतथीलव
शपिवचचतदु ि
ा ी म्हितवत. कवही शठकविी र्ैिवख कृ ष्ि
प्रशतपदेपवसनू अिवर््येपयंत र्व ज्येष्ठ िशहन्सयवत भतू िवतविहोत्सर्
सवजरव के लव जवतो. त्यविळ
ु े र्षाभर भतू बवधव होत नवही, असे
िवनले जवते. एखवद्यव व्यक्तीलव भतु वने पछवडले असल्यवस त्यव
भतु वलव िवांत करून त्यवचव उद्धवर करण्यवसवठी त्यवलव कथव र् गीते
ऐकर्ण्यवचव भतू रवँसव नवर्वचव शर्धी गढर्वल भवगवत के लव जवतो.
भतू बवधव दरू व्हवर्ी म्हिनू भवरतवच्यव अनेक भवगवतां नू भतू नृत्ये
के ली जवतवत. पजू व र्गैरेंच्यव शठकविची भतु ां दरू जवर्ीत र्व नष्ट
व्हवर्ीत म्हिनू भतू ोद्ववसन नवर्वचव एक शर्धी के लव जवतो. भतू बवधव
दरू करण्यवसवठी एकव खवपरवर्र शर्शिष्ट कोष्टके कवढून र् रहीं हे
बीजवक्षर शलहून तयवर के लेल्यव भतू त्वसनयांत्वचव उपयोग के लव
जवतो. कविीिध्ये शपिवचिोचन नवर्वचे एक तीथा आहे. तेथे
िवगािीषा िद्ध
ा ीलव ्नवनदवनवदींनी यक्त
ु चतदु ि
ु असे शपिवचिोचन
नवर्वचे व्रत के ले असतव िृत्यनू ांतर शपिवच व्हवर्े लवगत नवही र्
शपतर शपिवचयोनीतनू िक्त
ु होतवत, अिी सिजतू आहे. परांतू

अांधश्रद्धव तसेच िवांत्ीकशर्द्यव पैसे किशर्ण्यवचां सवधन आहे असे
म्हटल्यवस अशतियोक्ती होिवर नवही.
अशलकडे शर्ज्ञवन र्वढीलव लवगले आहे. लोकां आतव चांद्र,
सयु वालव देर् िवनत नवहीत. कवरि आज चद्रां , सयु ा कोि आहेत.
त्यवर्र कवय आहे. हे शसद्ध झवलांय. आज देर् दगडवत नवही तर
िविसवत आहे हेही शसद्ध झवलांय. इच्छव व्रत के ल्यवनां पिु ा होत
नवहीत, तर कवया के ल्यवनां पिु ा होतवत हेही शसद्ध झवलयां . तरीही
कवही िविसां अिवच दगडवत देर् िोधत असतवत. नव्हे तर त्यवच
दगडवर्र भवर् म्हिनू कोंबडव, बकरव बळी म्हिनू देत असतवत.
कवही शठकविी भवर् म्हिनू िेंढे र् रे डेही कवपतवत. तर कवही
शठकविी चक्क िविसवचवही बळी देतवत. अिी शकत्येक नरबळीची
उदवहरिे घडलेली आहेत. गप्तु धन शिळते म्हिनू कवही लोकां चक्क
लहवन लहवन बवलकवचव बळी देत असतवत. ्र्तःचे िवयबवप सद्ध
ु व
अिवर्ेळी कोंबडव, बकरव बळी न देतव आपल्यव ्र्तःचव लेकरु
बळी देत असतवत.
पर्ु ी यज्ञवत र्व होिहर्नवत पिबू ळी देण्यवची प्रथव होती.
लोकां अिव यज्ञवत गवय र् घोडव बळी देत असत. कवही शठकविी
र्ेगर्ेगळे प्रविीही बळी देत. यव सर्ा अांधश्रद्धव होत्यव. एर्ढांच नवही
तर पती शनधनवनांतर त्यव पतीच्यव िय्येर्र त्यवची पत्नी सती जवत

असे. ही देखील क्रुर प्रथव अश्तत्र्वत होती. देर्दवसी, के िर्ेपि,
बवलशर्र्वह, शर्धर्व शर्र्वह बदां ी ह्यव सर्ा कुप्रथवच नवही तर
अांधश्रद्धव होत्यव. एखवद्यव र्ेळी िवांजर शकांर्व कुत्व आडर्व जविे ही
देखील अांधश्रद्धव होती. घबु डवचे ओरडिे, र्टर्वघळ
ु शदसिे,
शटटर्ी ओरडिे, सकवळी कवर्ळव शदसिे, कवर्ळयवचे कवडी
पकडिे ह्यव सर्ा अांधश्रद्धवच होत्यव.
पृथ्र्ी सपवट असनू आपि पढु े गेलो तर पडून जवर्ू असे
म्हििवरे लोकां त्यवांनी चक्क पृथ्र्ी गोल आहे असे सवांगिवरयव
गँशलशलओलव ठवर के ले. नव्हे तर यव अांधश्रद्धेलव जो जो उजवगर
करीत होतव. त्यवलव त्यवलव लोकवांनी शर्रोध के लव नव्हे तर आजही
लोकां अिव कवही ज्यव अधां श्रद्धव आजही अश्तत्र्वत आहेत.
त्यवलव त्यवलव शर्रोधच करीत आहेत.
दरर्वज्यवलव शलांबू लटकर्ीिे, तवांत्ीक सवधनव करुन घेिे,
गळयवत शकांर्व हवतवत गडां े दोरे , धवगे, बवधां िे, तवईत बवधां िे यव
सिवजवत रुजलेल्यव अांधश्रद्धव... एखवदां भतु अांगवलव झोंबलां, असे
सवांगनू िवांत्ीक शकांर्व तवांत्ीक िांडळी तांत्सवधनव करुन घेत. आजही
तिव प्रकवरचे प्रकवर ग्रविीि भवगवतच नवही तर िहरी भवगवतही
कवही प्रिविवत शदसनू येतवत. आजही कवही लोकवच्ां यव अगां वत भतु
येतो. तर कवही लोकवांच्यव अांगवत देर् येतो असां भवसर्नू पैसव

उखळण्यवचां कवि लोकां करीत असतवांनव शदसतवत. "तम्ु हवलव
अिक
ु अिक
ु शठकविी अिक
ु अिक
ु भतु लवगलव. " असां सवगां नू
िद्ध
ु फसर्िक
ू करिवरे िहवभवग कवही यव देिवत किी नवहीत.
म्हिनू यव अांधश्रद्धवांबवबत सवांगवयचां झवल्यवस यव अांधश्रद्धव म्हिजे
पैसे किशर्ण्यवचे सवधन आहे.
पर्ु ी जवदटू ोिव, ठोकवठिकव, शदठ, नजर लवगिे, अांगवत भतु
येिे यव गोष्टी सरवास सरुु होत्यव. आजही त्यव सरुु आहेत. त्यवचे
प्रिवि आज थोडे किी आहे. ही नजर लवगू नये म्हिनू आजही ही
नजर कवढण्यवचे प्रकवर होतवत. लहवन बवळवलव सवधव जतां वचव जरी
त्वस असेल आशि पोट दख
ु त असेल, तरी नजर लवगली असां
सिजनू ती नजर कवढली जवते. त्यवनांतर गळयवत तवईत शकांर्व
एखवदव धवगव घवलनू शदलव जवतो. परांतू असव सवरखव पोट दख
ु त
असेल, तर कोिीतरी तिु च्यवर्र नक्कीच करिी के ली असां
सवांगीतलां जवतां. तसेच कवही सांकटां जर र्वरांर्वर येत असतील तर
घरवची बवधां िक
ू करव. असां सवगां ीतलां जवत.ां यवत िवत्ां ीक िडां ळी
अतोनवत पैसव किर्ीत असतवत.
सख
ु वनतां र दःु ख र् दःु खवनतां र सख
ु येत असत.ां कधीकधी तर
सांकटां एकवर्र एक येत असतवत. यविध्ये कोिी र्व्तदु ोष दवखर्ीत
असतवत. तसेच कोिी 'पैसे तिु च्यवजर्ळ शटकत नवही, अिक
ु यांत्

घ्यव, पैिवत र्वढ होईल. ' असां सवांगनू अांधश्रद्धव पसरर्ीत असतवत.
नव्हे तर यवतनू ही पैसव प्रवप्त करिे हव उद्देि असतो.
अशलकडे शटव्हीच्यव िवध्यिवतनू तसेच र्तािवनपत्वतनू र्वईट
नजरे पवसनू र्वचशर्िवरयव अिव प्रकवरच्यव यत्ां वचां ी सरवास जवशहरवत
करुन शर्क्री के ली जवत आहे. तसेच यव र््तशु ्थतीस सविवन्सय
िविसू बळी पडत आहे. अगदी शर्ज्ञवन प्रगतीपथवर्र असतवांनवही.
आजही कवही शठकविी िल
ु ां पैदव होिां शनव्र्ळ देर्वची शकांर्व
अल्लवची देि सिजलां जवत.ां ज्यवांनव िल
ु ां लर्कर रवहवत नवही ते,
नर्िही करीत असतवत. िग नर्ि के ल्यवनांतर एखवद्यव र्ेळी
कवर्ळव फवांदीर्र बसल्यवगत र् फवांदी तटु ल्यवगत िल
ु ां झवलीच, तर
त्यवलव देर् पवर्न झवलव असव भवर् िनवत प्रगट करुन अांधश्रद्धेर्र
शिक्कविोताब होतो. नव्हे तर तो नर्ि पिु ा करण्यवसवठीही पैसव
खचा के लव जवतो. यव नर्सवत नवहकच शनष्पवप कोंबड्यव बकरयवचव
जीर् जवतो.
भतु अांगवत येिे, भतु झोंबिे, देर् अांगवत येिे, तांत्, िांत् ह्यव
सवरयव अांधश्रद्धव. देर्वजर्ळ एर्ढी सर्ड नसते की तो अांगवत
येईल. तसेच भतु वलव एर्ढी गरज नवही की तो िविसवच्यव अगां वत
येईल. तरीही अिव प्रकवरच्यव अांधश्रद्धव प्रसर्ल्यव जवतवत. अिव
प्रकवरच्यव अांधश्रद्धवांनव खतपविी घवतलां जवतां.

िहत्र्पिू ा गोष्ट अिी की ह्यव प्रकवरच्यव अधां श्रद्धव ह्यव शनव्र्ळ
पैसव किशर्ण्यवसवठी शनिवाि के लेल्यव असनू ह्यव अधां श्रद्धवचां व
उपयोग करुन कोिीही फसू नये. असल्यव अांधश्रद्धवांर्र कोिीही
शर्श्ववस करु नये. तसेच आपल्यव चवांगल्यव सरु ळीत आयष्ु यवचव
सर्ानवि करु नये. असे असले तरी भतु वलव आजही िवनिवरे कवही
किी नवहीत.
************************
भतु वचां े आिखी कवही प्रकवर आहेत र् िवशहती
खवलीलप्रिविे आहे. त्यवत जन्सु यव भतु वांचीही िवशहती आहे. जसे,
खर्ीस, चकर्व र् शग-हव यवसवरखी...
१)अर्गत : शर्धर्व स्त्रीचे भतू . हे आर्ळव शकांर्व
नवगचवफ्यवर्र र्वस करतवत.
२)अळर्त : बवळांत होतवनव िृत्यू आल्यवस स्त्रीचे ‘अळर्त'
नवर्वचे भतू होते.
३)आसरव यवलव
कवलकवयकही म्हितवत. कवलकवयकवचां ी भतु ां ही भैरर्वच्यव
अांकीत असल्यवने, ती जव्त त्वस देत नवहीत. त्यवांनव तृप्त के ल्यवर्र

ती प्रसन्सन होतवत. त्यवचां ी कृ पव लवभलेलव िविसू बवरव र्षे आनांदी
र् आरोग्यदवयी जीर्न जगतो. त्यवनतां र त्यवचव नवि होतो.
४)गवनगडू यवलव शग-हव शकांर्व पविबडु ् यवही म्हितवत. शगरहव
हे भतू कोकिवप्रिविे घवटवर्रही नवर् किवर्नू आहे. ते
पविर्ठ्यवर्र रवहवत असे आशि िविसवलव पवण्यवत ओढून नेऊन
त्यवची नवनव प्रकवरची चेष्टव करीत असे. ‘कवय शगरहव लवगलवय
िवगे?’हव र्वक्प्रचवर यव शगरहविळ
ु ेच रूढ झवलव असवर्व.
५)खर्ीस : खर्ीस हे भतू दोन-तीन प्रकवरचे आहे. खर्ीस
जसे िहवरव-िवतगां वच
ां े असते, तसेच ते ॲशबशसयन लोकवचां पे ि असे.
हबिी शकांर्व शसद्दी जे कोकिवत ्थवशयक झवले, त्यवचां ी भतु ां पि
चौदवव्यव-पांधरवव्यव ितकवपवसनू कोकिवत शदसवयलव लवगली.
६)चकर्व : चकर्व हव अनेक गवर्वांच्यव सीिवांर्र रवहतो,
आशि रवत्ीच्यव र्ेळी र्वटसरूांनव भटकर्त ठे र्तो. चकव्यवलवच
िनघवल्यव म्हितवत.
७)शचांद : घवटवर्रचे हे भतू िशहलेच्यव पोटी जन्सि घेऊन शतच्यव
र्वट्यवचे अन्सन खवते, असे म्हितवत.
८)चैतन्सय : शस्त्रयवांनव कविक
ु करून भटकर्त ठे र्िवरव भतू
९)छे डव : छे डव म्हिजे अशर्र्वशहत िहवरवचे भतू . छे डव
िख्ु यत्र्े र्ेिीर्र रवहवत असते. िद्रू वांची अथवात िहवरव-िवतांगवांची

भतु े र्षवातनू एकदव नवरळ, के ळी, सवखर, कोंबड्यवचां व शकांर्व
बोकडवचव बळी शदल्यवर्र त्वस देत नवहीत. कधी कधी ही भतु ां
होळीर्र, डोंगरवत शकांर्व जांगलवत र्वर्रत असत.
१०)जखीि : सर्वष्ि स्त्री िेल्यवर्र भतू झवलीच तर ‘जखीि’
होते.
११)झोशटांग : कोळयवच्ां यव शकांर्व िसु लिवनवच्ां यव भतु वनां व
झोशटांग म्हितवत. झोशटांग शकांर्व खर्ीस हे जर अशहदां ू असतील तर
त्यवांची बवधव दरू करिे, हे शहदां ू देर्ऋषवांच्यव अावर्वक्यवत नसते,
अिी धवरिव आहे.
१२)झोड
१३)तलखवांब :अशर्र्वशहत िद्रू परुु ष िेल्यवर्र भतू झवलवच
तर त्यव भतु वलव ‘तलखवबां ’ म्हितवत.
१४)दवर् : कुिब्यवच्यव भतु वलव ‘दवर्’ म्हितवत. हे बहुधव
एकवकी भटकते.
१५)देर्वचवर : लग्न झवल्यवनांतर अल्पवर्धीत जो िद्रू िरतो,
तो ‘देर्वचवर’ होतो. देर्वचवर भतू गवर्कुसवबवहेर चवरी शदिेलव
रवहते.
१६)पीस

१७)ब्रह्मग्रह : र्ेदशर्द्यवसांपन्सन, पि ज्ञवनवचव गर्ा असलेल्यव
ब्रवह्मिवचव आत्िव जेव्हव भतू होतो, तेव्हव अिव भतु वलव ‘ब्रह्मग्रह’
म्हितवत.
१८)ब्रह्मरवक्षस : ब्रह्मरवक्षस हे शपपां ळवर्र रवहिवरे सर्ा
भतु वांिधील िशक्तिवली भतू असते. यवच्यव कचवट्यवत कुिी
सवपडलव, तर तो सटु िे अिक्य असते. ब्रवह्मिवांचव द्वेष करिवरे ,
त्यवच्ां यव कताव्यवस हीन लेखिवर र् त्यवच
ां ी चेष्टव करिवरे अतृप्त
आत्िे ‘ब्रह्मसिांध’ यव भतू योनीत जवतवत.
१९)िनघवल्यव = चकर्व
२०)िहवपरुु ष भतू : र्ेदपवरांगत ब्रवह्मिवच्यव भतु वलव ‘िहवपरुु ष
भतू ’ म्हितवत.
२१)िांजु व : िांजु झवल्यवनांतर सोडिांजु होण्यवअगोदर एखवदव
िल
ु गव िरि पवर्ल्यवर्र तो िज्ांु यव होतो. त्यवचव आत्िव शपपां ळवर्र
शकांर्व शर्शहरीत र्वस करतो. उपनयन सां्कवर त्ैर्शिाकवत होत
असल्यवने ब्रवह्मिवख
ां ेरीज क्षशत्य आशि र्ैश्य यव र्िवातही िांजु े
असतवत.
२२)रविगव : शर्धरु िविसवचे भतू
२३)लवर्सट : ‘अर्गत’सवरखेच शर्धर्व स्त्रीचे भतू . हेही
आर्ळव शकांर्व नवगचवफ्यवर्र र्वस करते.

२४)र्वघोबव :
र्ीर श्रेिीतील भतु े : ‘र्ीर’ श्रेिीतील भतु े, ही अशर्र्वशहत
क्षशत्यवांची असत. कधी ती अ-िरवठी शकांर्व परप्रवांतीय क्षशत्यवांचीही
असत.
२५)िवशखिी : अशर्र्वशहत स्त्रीचे भतू .
२६)सिधां : सिांध ही दोन प्रकवरची भतु े असतवत. पशहल्यव
प्रकवरवतील सिांध हव सांतती न झवल्यविळ
ु े , आशि उत्तरशक्रयव न
के ल्यविळ
ु े होतो. त्यवच्यव नवत्यवतल्यवनां ीच त्यवची इच्छव पिू ा
के ल्यवर्र तो िवतां होतो आशि आप्तवांनव िदतसद्ध
ु व करतो. दसु रयव
प्रकवरवतील सिांध हव शजर्ांतपिी लोभी आशि इच्छवपतू ी न झवलेलव
सन्सां यवसी असतो. सिधां झवल्यवर्र, तो पैसेर्वल्यवनां व सपां त्तीचव
उपभोग घेऊ देत नवही.
२७)सैतवन : हव अशतिय र्वईट प्रकवर आहे.
२८)हडळ : स्त्री बवळांत होऊन दहव शदर्सवांच्यव आत िृत्यू
आल्यवस ती ‘हडळ’ बनते. हडळीलवच हेडळी, डवकि, सटर्ी
असेही म्हित.
शदलजीत हव िवत्ां ीक बनलव. कवरि तो जेव्हव लहवन होतव.
तेव्हव गवर्वतील लोकां त्यवच्यव िवयबवपवप्रती र्वगतवांनव चवांगले
र्वगत नव्हते. तो अ्पृश्य सिवजवचव असल्यवनां त्यवांनव र्वळीत

टवकल्यवगत लोकां त्यवांच्यविी व्यर्हवर करीत होते. एर्ढांच नवही तर
एकदव गवर्वतील उच्चभ्रू तरुिवनां ी त्यवच्यव बशहिीर्र जबरद्तीनां
बलत्कवर के लव होतव. त्यविळ
ु ां की कवय बदलव कवढण्यवच्यव
इरवद्यवनां शदलजीत िवांत्ीक बनलव होतव. तो आतव सगळयव गवर्वर्र
करिी करीत होतव. त्यविळ
ु ां की कवय अख्ख्यव गवर्वत लोकवांच्यव
अांगवत येर्ू लवगलां होतां.
गवर्वतील िरिवरी िविसां पवहतव लोकवनां व गवर् सोडून जवर्सां ां
र्वटत होतां. पि जविवर कुठे ? ज्यव गवर्वत त्यवांचव जन्सि झवलव होतव.
त्यवच गवर्वत त्यवचां ी िेतीर्वडी होती. ती िेतीर्वडी त्यवांनव पोषत
होती. नव्हे तर त्यवांचां पोट पवलर्ीत होती. त्यविळ
ु ां ते लोकां गवर्
सोडून जवर्ू िकत नव्हते. िग गवर्वतील लोकवांच्यव अगां वत येत
असलां तरी...
शदलजीतनां गवर्वच्यव बवहेर बनशर्लेलव िवांत्ीक अड्डव
कोिवच्यवही लक्षवत आलव नसलव तरी शदलजीत जव्त कवळ
लोकवांच्यव नजरे तनू सटु लव नवही. लर्करच तो आपल्यव
िवयबवपवच्यव दृष्टीस पडलव.
शदलजीत दर पांधरव शदर्सवनां ्ििवनवत जवयचव. िवत् त्यवची
र्ेळ अध्यवा रवत्ीची म्हिजे रवत्ी बवरव नांतरची रवहवयची. त्यवतच तो
्ििवनवतील भतु वि
ां ी सर्ां वद सवधवयचव. यवत त्यवलव शकांचीतही

भीती र्वटवयची नवही. िवत् भतु ांच त्यवलव जिू घवबरत असवर्ीत
असां र्वटवयच.ां अगदी भतु वचां व तो रवजव असल्यवगत भतु ां त्यवची
कविां पटवपट करीत असवयचे. त्यवतच तो लर्करच एक िोठव
िवांत्ीक म्हिनू उदयवलव आलव.
तप्त उन्सहवळयवतील ते शदर्स. भर दपु वरची ती र्ेळ होती.
गवर्वत असां कोिीच नव्हतां. फक्त शदलजीत आशि त्यवची बशहि
तेर्ढी घरी होती. अिवतच गवर्वतील ते पवच तरुि घरी आले.
त्यवांची तिी शदलजीतच्यव बशहिीर्र र्वकडी नजर होती. शदलजीत
तसां पवहतव तेव्हव तवकदर्वन नव्हतवच.
ते तफ
ु वन तवकदीचे तरुि... त्यव तरुिवांपढु ां शदलजीतचां कवहीही
चवललां नवही. ते तरुि आतिध्ये गेले. आतिध्ये त्यवची बशहि
एकटीच होती. ती फवर घवबरली. एकव तरुिवनां आतिधनू दरर्वजव
लवर्नू घेतलव. त्यवनांतर त्यवनां ी शतच्यवर्र पविर्ी बलत्कवर के लव.
शदलजीत िवत् दरर्वजव ठोकत होतव. रडत होतव.
शदलजीतचे िवयबवप कविवलव गेले होते. आतिध्ये
शदलजीतच्यव बशहिीर्र बलत्कवर होत होतव, तेव्हव शदलजीत रडत
होतव जीर्वच्यव आकवांतवनां.
र्त्यवर्र िविसवची ती गदी गोळव होती. शदलजीत त्यव
िविसवांकडे आिेनां पवहवत होतव. शर्नर्िी करीत होतव. रडत होतव.

पि कोिवही िविसवांिध्ये ती तवकद नव्हती की ती गोळव झवलेली
िविसां त्यव आतिध्ये शिरलेल्यव तरुिवनां व अडर्ेल. कवरि जे तरुि
शदलजीतच्यव बशहिीर्र बलवत्कवर करीत होते. त्यवपैकी एक तरुि
गवर्वतील एकव प्रशतष्ठीत िविसवचव िल
ु गव होतव. ज्यव िविसवलव
अख्खव गवर् घवबरत होतव.
थोडव र्ेळ झवलव. त्यवबरोबर एकव तरुिवनां दरर्वजव उघडलव.
तसे ते तरुि िटा सर्वरत बवहेर आले. त्यवनतां र शदलजीत आतिध्ये
गेलव. पवहतो कवय बशहि रक्तवच्यव थवळोळयवत पडली होती. रडत
होती. कवहीतरी बोलत होती. ते शतचां बोलिां त्यव लहवनग्यव
शदलजीतलव सिजत नव्हतां. त्यवनांतर कवही र्ेळवतच ती िरि
पवर्ली.
ती किी िरि पवर्ली. हे कवही शदलजीतलव सिजलां नवही.
त्यव लहवन र्यवत सिजतही नव्हतां. पि एक गोष्ट िवत् नक्की
सिजली होती. ती म्हिजे त्यव गवर्वतील तरुिवनां ी आपल्यव
बशहिीलव िवरुन टवकले. तसांच अजनू एक गोष्ट त्यवच्यव लक्षवत
आली होती. ती म्हिजे गवर्वतील िविसवांनी शर्चवर के लव असतव
तर शदलजीतची बशहि र्वचली असती. पि त्यवनां ी शतलव िद्दु वि
र्वचर्लां नवही. ते पवहून शदलजीतलव गवर्वबद्दल र्वईट र्वटलां होतां.
तिीच गवर्वबद्दल कोितीच सहवनभु तू ी उरली नव्हती. िनवत

असयु व शनिवाि झवली होती. तसेच आपल्यव बशहिीच्यव िृत्यचू व
बदलव घेण्यवची गोष्ट त्यवच्यव िनवत शनिवाि झवली होती.
त्यवसवठीच तो परदेिी जवर्नू ती अघोरी शर्द्यव शिकलव होतव. नव्हे
तर त्यव शर्द्येचव र्वपर करीत होतव.
शदलजीत त्यव पवहवडीतील गृहते कधीकधी जवत असे. तसव
गवर्वतही रवहवत असे. गवर्वत रवहवत असतवांनव तो अध्यवा रवत्ी
्ििवनवत जवत असे. त्यव अध्यवा रवत्ी... ज्यव अध्यवा रवत्ी सर्ा गवर्
झोपलेलव असवयचव.
एकदवचव तो क्षि. अचवनक त्यवच्यव बवपवलव अध्यवा रवत्ीच
िौचवस लवगली. त्यव गवर्वत िौचवस जवत असतवनां व घरीच
िौचवलये नसल्यवनां बवहेर जवर्ां लवगवयचां. तसव तो उठलव आशि
बवहेर िौचवकडे कांदील घेर्नू शनघवलव. तर पवहतो कवय, कोिीतरी
िविसू ्ििवनवकडे जवत असलेलव त्यवलव शदसलव. तसव तो
घवबरलव.
शदलजीतचव बव त्यव आकृ तीलव पवहून घवबरलव खरव. कवरि
त्यवलवही तिी भीती र्वटतच होती. कवरि गवर्वत जी भीती होती.
ती म्हिजे ज्यवर्ेळी कुत्ी भांक
ु तवत, त्यवर्ेळी जर कोिी जवगव
असेल, त्यवलव त्यव गवर्चव िैतवनी भतु आपल्यवसोबत घेर्नू
जवतो. म्हिजे िवरुन टवकतो. अगदी तसवच तो प्रकवर होतव. ही

शदसिवरी आकृ ती कोिी नसनू तो भतु च आहे असां त्यवांनव र्वटलां.
तसे ते त्यवच घवबरलेल्यव अर््थेत लगबगीनां घरी गेले.
शदलजीतचव बव घरी आलव खरव. पि त्यवनां अांथरुिवत
शदलजीतलव पवशहले नवही. तसव तो आिखीनच घवबरलव. त्यवनां
आपल्यव पत्नीलव उठर्लां आशि शदलजीतबद्दल सवांगीतलां देखील.
तसव तो म्हिवलव,
"कदवशचत चकव्यवनां तां शदलजीतले गवयब के लेलां नसवर्ां.
आपल्यवले आतांच िोधवर्ां लवगन. नवयतां आपलव िल
ु गव आपल्यव
हवती येिवर नवय. " तिी त्यवची पत्नी म्हिवली.
"तिु चां म्हनिां बरोबर हवय. पि ते गवर्वतील आख्यवयीकव.
ते भतु आपि जर जवगत रवह्यलो आन् त्यव भतु वनां पवह्यलां तां
आपल्यवले उद्यव ते भतु घेर्नू जवईन. "
"तह्य
ु ां म्हनिां बरोबर हवये. पि अावतचां जर आपि आपल्यव
शदलजीतले िोधलां नवय तां उद्यव शदलजीत आपल्यवले शदसिवर
नवय. त्यवचां कवय. "
"त्यवर्र उपवय?"
"आतच
ां आपल्यवले शदलजीतले िोधलां पवह्यजे. नवयतां
पोरगव हवतचव गेलव म्हिनू सिज. "
"ते भीती?"

"ते भीती गीती जवर्ू दे आत.ां चवल िवह्यवसोबत. िले शदसली
तिी आकृ ती. तोच असन आपलव पोरगव. "
"कोठां शदसलव जी?"
"त्यव ्ििवनवच्यव र्वटेनां. "
"बवपरे !"
"आतां कवयचव बवपरे . आतां आपल्यवले ्ििवनवत जव लवगते.
चवलते कव? िी तां जवतोच बवप्पव. लेकरु होये. जवर्व तां लवगनच. "
"बवजच्ु यवईले आर्वज द्यव नां?"
"लेकरु कोिवचां होये?"
"आपलां. "
"िगां कोिवले त्वस कवयले द्यवचव. "
"िगां चवलवत.ां "
"चवल. "
"चवलव. "
पत्नीनां होकवर देतवच ते दोघांही त्यव ्ििवनवच्यव शदिेनां
शनघवले. र्वटेत जवत असतवनां व त्यवांनव भयांकर भीती र्वटत होती.
र्त्यवर्रुन जवतवांनव र्ेगर्ेगळे आर्वज कवनी पडत होते. तसां पवहतव

कवही आकृ त्यवही सिोरुन िवगर्नू जवत असल्यवचव भवष होत
होतव.
ते भयांकर आर्वज िनवचव थरकवप करीत होते. त्यवतच तो
कवळवकुट्ट अधां वरही िनविध्येच धडकी भरर्ीत होतव. कुत्रयवचे ते
के कवटिे त्यवतच एखवदव आर्वज कोल्ह्यवचवही अधनू िधनू येत
होतव. त्यव कांशदलवच्यव प्रकविवत दोघांही बढु वबढू ी आपल्यव
लेकरवच्यव आिेने भीतभीतच चवलले होते.
अिवतच ्ििवन आलां. ते ्ििवन, ज्यव ्ििवनविधनू
पवढां रविभ्रु धरू शनघत होतव. ते पवहून तर अजनू भीती र्वटत होती.
्ििवनवत कवही शठकविी सिवध्यव बवांधलेल्यव असनू त्यव
सिवध्यव दरुु नच शदसत होत्यव. तसेच त्यव ्ििवनवत एक िदु डवही
जळतवांनव दरुु न शदसत होतव. त्यव िदु ड्यवच्यव रवखेतनू अांगवर शनघत
असनू ती लवकडां अजनु ही जळत होती. त्यवचबरोबर त्यव
िदु ड्यवच्यव जर्ळ एक िविसू उभव असलेलव शदसत होतव. तो
नक्की भतु च असेल असे र्वटत होते. ते पवहून शदलजीतचे
आईर्डील अशतिय घवबरुन गेले होते. पि धीर धरुन ते त्यव
िदु ड्यवजर्ळ गेलेच.
तो िदु डव. त्यव िदु ड्यवजर्ळ त्यवच
ु गव शदलजीत उभव
ां वच िल
असनू तो कवय करीत आहे हे प्रथिदिी शदलजीतच्यव िवयबवपवलव

जविर्ले नवही. पि नांतर हळूहळू लक्षवत आलां की शदलजीत हव
कवहीतरी ित्ां पटु पटु ू न यव िदु ड्यवलव जवगर्त आहे. तसव अशतिय
किी आर्वजवत शदलजीतचव बवप आपल्यव पत्नीलव म्हिवलव,
"तू चपू बसिील. आपलव हव शदलजीतच आहे. पि तो यव
्ििवनवत कवय करतो ते पवहूयव. िी आहे इथां. घवबरु नको. "
पतीनां थोडी शहिां त देतवच त्यवची पत्नी चपू बसनू शदलजीतचे
कतृात्र् न्सयवहवळत होती. शदलजीत िवत् गिु ीत असल्यवनां त्यवची
नजर कुिवकडेच नव्हती. त्यवच्यव ्र्तःच्यव िवयबवपवकडांही
नव्हती.
शदलजीतनां िांत् म्हटलव. त्यवचबरोबर तो म्हिवलव,
"हे िवझ्यव बवपव. जवगव हो. लर्कर जवगव हो. तल
ु व खपु िोठां
कवि करवयचां आहे. उठ जवगव हो. " असां म्हित त्यवनां त्यव तप्त
शनखवरयवर्र पविी टवकल.ां त्यवचबरोबर अजनू पवढां रविभ्रु धरू
शनघवलव. तिी एक अक्रवळशर्क्रवळ आकृ ती त्यव धरु ीर्र शदसली.
ते पवहून शदलजीतच्यव िवयबवपवची भांबेरीच उडवली होती. आपलव
िल
ु गव हवच श्यविकवतां नांतर गवर्वत तवांडर् करीत असनू जी िविसां
आतव दर पांधरव शदर्सवांनी िरतवत. तीही आपलव िल
ु गवच िवरत
असवर्व. असां त्यवनां व र्वटत होत.ां श्यविकवतां पर्ु ी िेलेली िविसहां ी
यवनांच िवरली असवर्ी असांही आज प्रत्यक्ष आपल्यव िल
ु वलव तसां

करतवांनव पवहून शदलजीतच्यव िवयबवपवलव र्वटत होतां. ते तरीही चपू
होते. तो आपल्यव िल
ु वचव अघोरी प्रतवप पवहवत.
थोड्यवच र्ेळवत उभ्यव झवलेल्यव त्यव अक्रवळशर्क्रवळ
भतु वच्यव आकृ तीिी शदलजीत बोलू लवगलव.
"हे िवझ्यव बवप्पव, सवांग तनू ां िवझां कवि के लां कव?"
"हो, तझु ां कवि झवलां. "
"पन्सु हव भरपरू कविां करवयची आहे तल
ु व?"
"कोिती कविां?"
"तल
ु व पिू ा गवर्वलव िवरवयचां आहे. "
"कव बरां?"
"बदलव... बदलव. "
"किवचव?"
"ते शर्चवरु नको. तू कविां करीत जव. तल
ु व िी पवांढरे िभ्रु भवर्
चढर्तो नव. िग खि
ु रवहव. यवर्ेळी तल
ु व लवल कोंबडव देईल.
चवलेल नां. "
"हो चवलेल. "
"ठीक आहे. आतां कवही खविील कवय?"
"होय. "

"कवय पवशहजे?"
"रक्त... रक्त पवशहजे. देर्ू िकतोस?"
"कव नवही. रक्तच घे. तू िवझां कवि करतोस नव. िग घे रक्त. "
असां म्हित शदलजीतनां आपलव बोट कवपलव र् त्यवतील रक्त त्यव
तप्त शनखवरयवर्र शिपडलां. त्यवचबरोबर ती अांधक
ू आकृ ती
अतां धवान पवर्ली. ती अधां क
ू आकृ ती अतां धवान पवर्तवच शदलजीतनां
त्यव िरिवर्रील तप्त शनखवरयवर्र हळद कांु कू टवकलां. थोडे िरु िरु े
टवकले र् पविी शफरर्लां. तसव तो िवघवरी शफरलव.
ते सर्ा कृ त्य करतव करतव रवत्ीचे सवडे तीन र्वजले होते.
कुत्रयवांचव आर्वज परु तव बांद झवलव होतव. त्यवचबरोबर ते
शकांचवळण्यवचेही आर्वज बदां झवले होते. शदलजीत िवघवरी शफरलव
होतव. तोच त्यवच्यव पवठीिवगनू त्यवलव आर्वज ऐकवयलव आलव.
"शदलजीत थवबां . "
रवत्ीची र्ेळ. ्ििवनवत ्ििवन िवांततव. शदलजीत तसव
थोडवसव घवबरलवच. कदवशचत आपल्यव िवगां हे ्ििवनी भतु तर
लवगलां नवही नव. असां त्यवलव र्वटलां. पि क्षिभर शर्चवर करुन
आपल्यवलव भवष झवलव असेल असव शर्चवर करुन तो त्यव
्ििवनवतनू घरवची र्वट चवलू लवगलव. तोच त्यवलव परत आर्वज
आलव.

"शदलजीत थवांब. "
आर्वज ओळखीचव र्वटत होतव. तो त्यवलव त्यवच्यव
िवयबवपवचव आर्वज र्वटत होतव. पि तरीही हव नक्कीच भतु
असेल असां त्यवलव र्वटल.ां भतु ां कोिवचवही आर्वज कवढत असतो
असांही त्यवलव िवशहत होतां. तसां पवहतव त्यवलव र्वटत होतां की
नक्कीच हव भतु असवर्व. आपि जर घवबरलो तर नक्कीच हव भतु
आपल्यवलव खवर्नू टवके ल. तेव्हव आपि न घवबरतव िवगे शफरुन यव
भतु वचव सविनव करवर्व असव शर्चवर करुन तो िवगे शफरलव. तर
त्यवच्यव सिोरच त्यवचे िवयबवप उभे होते. त्यवांच्यव हवतवत कांशदल
होतव. तसव एक शर्चवर शदलजीतलव आलव. कदवशचत यव भतु वनां
आपल्यव िवयबवपवलव तर नेलां नसवर्ां. कदवशचत हव भतू आपल्यव
िवयबवपवचे तर रुप घेर्नू आलव नसवर्व. तसव शदलजीत म्हिवलव,
"क... क... क, कोि तम्ु ही? अन् एर्ढ्यव रवत्ी इथां कवय
करतव?"
"आधी तू सवांग. तू इथां एर्ढ्यव रवत्ी कवय करतोस?"
"िी शदलजीत. िलवच नवही िवशहत. िी इथां कसव आलो ते.
" शदलजीत म्हिवलव.
"एडी लवर्नू पेढी खवर्ू नकोस. अगदी खरां खरां सवगां . "
"िी िांत्शर्द्यव शिकतोय. "

"कवयसवठी बेटव?"
"बदलव... बदलव घ्यवयचव आहे िलव. "
"कवयचव आशि कोिवचव बदलव?"
"त्यव िवझ्यव बशहिीच्यव हत्येचव. "
"म्हिजे? शतनां तां आत्िहत्यव के ली होती नां. "
"नवही. शतलव ठवर के लां होतां. "
"कोिां?"
"गवर्करयवन.ां "
"म्हिजे?"
"हो, गवर्करयवचांच ते कवि. म्हिनू िी बदलव घेतोय. "
"बेटव, जवर्ू दे िवरलां तां िवरलां. तू हव नवद सोडून दे. नवयतां त्यव
गवर्करयवईले जर िवशहत झवलां नां. तां त्यवईनां जसां श्यविकवांतले
िवरलां. तह्य
ु व बशहिीले िवरलां. तसां तल
ु े िवरतीन. तू आिचव
एकुलतव एक पोरगव हवयेस. आम्ही तल
ु े खोर्ू िकत नवय. "
"नवही नवही. िी बदलव घेईनांच. "
र्ेळ बरवच होत होतव. सकवळ होत आली होती. तसव त्यवचव
बवप म्हिवलव.

"बेटव चवल लर्कर घरी. घरी बोलतव येईन शर््तवरवनां. चवल
लर्कर. "
ते शतघांही जि त्यव ्ििवनवतनू शनघवले. ते नक
ु तेच घरी
पोहोचले असतील. तेव्हवपयंत पक्षवच
ां व शकलशबलवट सरुु झवलव
होतव.
िवयबवपवनां बरांच सिजर्ल.ां पि शदलजीत कवही सिजलव
नवही. तो लपनू चोरुन ्ििवनवत जवतच रवशहलव. तसे ते अिवर््ये
पौिीिेचे बळीही जवतच होते. त्यवतच शदलजीत आज िोठव िवांत्ीक
बनत चवललव होतव. ते गवर्चे त्यवच्यव बशहिीचे चवरही हत्यवरे
त्यवनां के व्हवच सांपर्नू टवकले होते. त्यवचबरोबर पवहिवरयव
लोकवांसह सर्वंनव तो सांपर्ू पवहवत होतव. हळूहळू गवर् असांच घिु ू
लवगलां होतां. लोकवच्ां यव अांगवतही येर्ू लवगलां होतां.
************************
सरु जीतच्यव अांगवत येिवरव भतु कोिवलव कवही के ल्यव बिर
येत नव्हतव. त्यवलव िवत्ां ीक सतत िवरत असल्यवनां सरु जीतची
आजची हवलत ही अशतिय ख्तव होत चवलली होती. जो तो
त्यवच्यव अांगवत येिवरयव भतु वबवबत शचांत्थ होतव. त्यवच्यव

आक्तीर्र आक्ती होत होत्यव. पि बोलफोड होत नव्हती. तो भतु
बोलतच नव्हतव.
नेहिीच्यव आक्तवांप्रिविे आज सरु जीतलव त्यव िवांत्ीकवनां
बोलवर्लां होत.ां तसे सरु जीतचे िवयबवप आपल्यव लेकरवलव घेर्नू
िवांत्ीकवकडे गेले. िवांत्ीकवनां एके क आकत शनपटांर्ीत सरु जीतचव
नांबर लवर्लव. तसां त्यवनां शर्चवरलां,
"कवय, कवही फरक पडलव कव नवही?"
"कवहीच फरक नवही. "
"ठीक. आज पवहू. " िवांत्ीक म्हिवलव. तसां त्यवनां सरु जीतलव
आपल्यव पढु ्यवत बसर्ल.ां त्यवनतां र त्यवच्यव भोर्ती बेतवनां एक
गोल फवडलव. त्यवचबरोबर त्यव भतु वलव बवांधलां गेलां. आतव िवांत्ीक
शर्चवर करु लवगलव की हे भतु आतव सरु जीतच्यव अगां वतनू कुठे च
जविवर नवही. जे कवही फटके बसतील. ते सरु जीतलव न बसतव यव
भतु वलव बसतील र् भतु आपली िवशहती पटवपट सवांगल
े . तसव तो
म्हिवलव,
"बोल, तू कोि आहेस?"
सरु जीतच्यव अगां वतील भतु िवत् कवहीही बोलत नव्हत.ां तसव
िवांत्ीकवनां बेत घेतलव र् त्यव बेतवचे फटके त्यव सरु जीतलव िवरु

लवगलव. त्यवचबरोबर सरु जीतच्यव अगां वतील भतु बोलवयलव
लवगलव.
"सवांगतो, सवांगतो. अगदी खरां खरां सवांगतो. "
"सवांग, नवहीतर अजनू फटके िवरीन. " तसव सरु जीतच्यव
अांगवतील भतु स्रीर्विीनां बोलत आपली िवशहती सवांगू लवगलव.
"िी अनन्सयव. "
"अनन्सयव! अनन्सयव कोि?"
"अनन्सयव... शदलजीतची बशहि. "
"किवसवठी आलीस?"
"िवझव यव गवर्करयवईनां जीर् घेतलव. म्हिनू बदल्यवसवठी
आलीय. "
"किवचव बदलव?"
"िले िवरलां नां. बलत्कवर करुन िवरलां. "
"यव झवडवनां िवरलां?"
"नवय. "
"िग यवलव कव पकडल?ां "
"ह्यवचे िवयबवप शनसते पवहवत होते न तिविव. त्यवईनां जर
ईचवर के लव असतव तां िवह्यव जीर् र्वचलव असतव. "

"पि यवत झवडवचव कवय दोष?"
"त्यवचव दोष नवय. पि त्यवच्यव बवपवचव दोष हवये नां. "
"हो, म्हिनू कवय झवडवले शिक्षव द्यवयची कव?"
"त्यवईलेबी कळलां पवह्यजे नां कव पोरवले त्वस झवलव तां
िवयबवपवले कसव त्वस होते ते. िवलिू हवये कव िी िेल्यवर्र िवह्यव
िवयबवपवले शकती तरवस झवलव होतव ते ?"
"हो कवय. बरां आतव घेतलव न बदलव?"
"कर्व घेतलव?"
"आतां तू झवडवच्यव अगां वत नवही आहे कव? तझ्ु यव अगां वत
रवहण्यवनां झवडवलव त्वस नवही होत कव?"
"त्यवले बदलव म्हितेत कव?"
"िग किवलव म्हितवत बदलव?"
"िी झवडवले नेईन. "
"कुठां?"
"कुठां म्हिजे? आपल्यवसोबत नेईन. "
"झवड कवय तझु ी जहवगां ीर आहे कव?"
"जहवांगीर म्हिजे? यव झवडवच्यव िवयबवपवनां िले तरवस देलव
न.ां "

"म्हिनू कवय झवलां? यवचव अथा झवडवलव न्सयवयच?ां "
"हो, िी नेईनच िवह्यव सोबत. "
"ठीक आहे. तू किी नेते तेच पवहवतो. "
सरु जीतच्यव अांगवतील भतु , हव भतु र्वचवळ बोलत होतव. ते
पवहून िवत्ां ीकवनां परत एक शलबां ू कवपलव र् त्यव सरु जीतलव चवरुन
तो म्हिवलव,
"आपि यवचव उतवरव कवढूयव. तेव्हवच हे भतु शनघनू जवईल
सरु जीतच्यव अांगवतनू . "
िवांत्ीक बोलत होतव. तसे त्यवचे बोलिे सरु जीतचे िवयबवप
चपू बसनू ऐकत होते. तसव िवांत्ीक परत म्हिवलव,
"आतव यवलव पढु च्यव आठर्ड्यवत घेर्नू यव. आपि
बांदोब्तच लवर्नू घेर्ू यव भतु वचव. ठीक आहे?"
"ठीक आहे. " सुरजीतच्यव िवयबवपवनां म्हटलां. तसे ते बवजल
ू व
झवले र् िवत्ां ीक पढु च्यव आक्तेकडे र्ळलव.
************************

सकवळ झवली होती. सकवळ झवली होती. तसे सर्ा लोक
झोपेतनू जवगे झवले होते. पि आतवही शदलजीतच्यव
िवयबवपवव्यशतररक्त कोिवलवही शदलजीतबवबत िवशहती नव्हती.
तसे भीतीनां शदलजीतचे िवयबवप त्यवलव सिजवर्त होते. त्यवांनव
र्वटत होतां की शदलजीतनां असां करु नये. नवहीतर गवर्चे लोकां
त्यवलव श्यविकवांतसवरखां िवरुन टवकतील.
िवयबवप जरी सिजवर्ीत असले तरी तो कवही के ल्यव सिजत
नव्हतव. िेर्टी िवयबवपवनां आपल्यवलव िल
ु गव नवही असां सिजनू
पन्सु हव घरवतनू हवकलनू शदलां. असां त्यवलव हवकलण्यवची ही दसु री
र्ेळ होती.
शदलजीत घरवतनू शनघवलव. पि त्यवनां िवांत्ीकपिव सोडलव
नवही. कवरि त्यवनां प्रत्यक्ष ते बशहिीर्रील अत्यवचवरवचां दृश्य
पवशहलां होतां. ते दृश्य तो शर्सरु िकत नव्हतव. यवसवठीच तो िवांत्ीक
शर्द्यव शिकलव होतव.
आतव तो कवयि्र्रुपी त्यव डोंगरवतील गप्तु गृहते रवहवत होतव
नव्हे तर तेथनू च तो गवर्वलव ने्तनवबतू करण्यवची ्र्प्न पवहवत
होतव. तो शदर्सभर शहस्रां प्रविी जसे लपनू रवहतवत. तसव तो लपनू
रवहवयचव. तसेच रवत्ीच्यव र्ेळी तो बवहेर पडवयचव. ती रवत्ीची र्ेळ
जरी भयवनक असली तरी त्यवलव कवही त्यव रवत्ीचां घेिदां िे ां नव्हत.ां

ती रवत् र्ैतवग आििवरी जरी असली तरी त्यवलव ती रवत् चवांगली
र्वटत होती.
शदलजीतलव आतव सर्यच पडली होती. तो ्ििवनवत
जवयचव, नव्हे तर त्यव ्ििवनवत जवर्नू त्यव कबरीतनू िदु ड्यवनां व
उठर्वयचव. त्यवचबरोबर तो त्यव भतु वांनव गवर्वत पवठर्नू अख्ख्यव
गवर्वर्र करिी करवयचव. त्यवच्यवच यव कतृत्ा र्वनां आज अख्खां गवर्
घिु ू लवगलां होत.ां बहुतेक सर्ा गवर्करयवच्ां यवच अगां वत येर्ू लवगलां
होतां. तसेच आतव िृत्यचू े प्रिविांही र्वढले होते.
गवर् तसां खपु परे िवन होत.ां आधीच्यव कवळवत जो श्यविकवतां
होतव. त्यव श्यविकवांतच्यव करिीनां आधीच परे िवन असलेलां गवर्
पन्सु हव एकदव शदलजीतच्यव करिीनां परे िवन होतां. ही सि्यव किी
दरू करवर्ी हे कवही गवर्करयवांनव सचु त नव्हतां. यवर्र उपवय एकच
होतव. तो म्हिजे शदलजीतलव ठवर करिे. पि शदलजीत कवही
त्यवच्ां यव हवती लवगत नव्हतव. शिर्वय शदलजीतलव आिोरवसिोर
कोिी ब्र जरी म्हटलां, तरी तो त्यवचां एखवद्यव प्रवण्यवत र्व एखवद्यव
शकड्यवत र्व एखवद्यव फुलपवखरवत रुपवांतर करीत होतव. त्यविळ
ु ां तर
त्यव गवर्वतील लोकां खपु धव्तवर्लेले होते.
सरु जीतच्यव अगां वतनू अजनू पयंत शदलजीतच्यव बशहिीचव
म्हिजे अनन्सयवचव भतु अजनू शनघवलेलव नव्हतव. त्यवतच आतव

गवर् सांपिू ातः अिव भतु अांगवत शिरण्यवनां परे िवन असतवनां व कवय
करवर्ां सचु त नव्हतव. िेजवरचव िवत्ां ीकही पवशहजे तेर्ढव तीव्र
नव्हतव. लोकां आपआपल्यव घरी तसेच गवर्वत पजु व देखील करीत.
पि तरीही गवर्वतील हे िृत्यू तसेच हे त्यव अांगवत येिवरयवचां े शफरिे
कोिीही बांद करु िकत नव्हते. गवर्वत आतव भतु वटकी शनिवाि
झवली होती. ती भतु वटकी कवही के ल्यव बांद होण्यवची शचन्सह शदसत
नव्हती. त्यव गवर्वतील रवत् कवढिे कठीि झवले होते.
हळूहळू यव गवर्वतील यवबवबतची िवशहती इतर गवर्वांनव होर्ू
लवगली. लोकां यव गवर्वलव येत नव्हते. यव गवर्वत पवऊले टवकवयची
भीतीच र्वटवयची. त्यवतच एखवद्यव घरी पवहूिे आलेच तर ते पवहूिे
शदर्स िवर्ळण्यवच्यव आतच परत शनघनू जवत. तसां पवहतव पवहूिे
येिेही बदां झवले होते.
असां ते गवर्. त्यव गवर्वत एक अशनरुद्ध नवर्वचव िविसू
रवहवयलव आलव. त्यवचव पत्ु हव नवथपथां ीय होतव. तसेच तो
नवथपांथीय शर्द्यव शिकलेलव असनू त्यव शर्द्येचव र्वपर तो चवांगल्यव
कविवसवठी करीत होतव. ज्यवर्ेळी तो गवर्वत पोहोचलव. तेव्हव त्यवनां
पवशहलां की गवर्वत बहुतक
े लोकवच्ां यव अगां वत भतु सचां वरलेलव असनू
अख्खां गवर् भीतीच्यव सवर्टवखवली जगत आहे. तसेच अख्ख्यव
गवर्वतनू कोिी नव कोिी िशहण्यवपांधरव शदर्सवतनू िृत्यू पवर्त

आहेत. तसेच कवही गवर्करयवांनीही िवशहती शदली की यव गवर्वलव
शदलजीतची नजर लवगलेली असनू हव शदलजीतच जर्ळच्यव
डोंगरवतील गफ
ु े त रवहतो. त्यवनांच यव गवर्वलव छळलां असनू तोच यव
गवर्वलव सांपर्वयलव लवगलव आहे.
अशनरुद्धलव कळलां की यव गवर्वर्र भतु वांची कुछवयव पडलेली
असनू ती भतु ां सांपिू ा गवर्वलव छळत आहेत. तसेच त्यव भतु वांिळ
ु ां
सपां िू ा गवर्वतच भतु वटकी शनिवाि झवलेली असनू घरवघरवत
िविसवांच्यव अगां वतील भतु ां डोलत आहेत.
अशनरुद्ध नवथ शर्द्यव शिकलेलव िवत्ां ीक होतव. तो नर्ीनच
शर्द्यव शिकलेलव होतव. पि त्यवची शर्द्यव ही अघोरी नव्हती. तसेच
त्यव शर्द्येचव र्वपर हव तो चवगां ल्यव कविवसवठी करीत होतव.
गवर्वत भतु वटकी शनिवाि झवली आहे हे त्यवलव िवशहत होते.
अिवतच तो शर्चवर करीत होतव की ही भतु वटकी नष्ट किी
करवयची. त्यवलव पवर्लोपवर्ली शर्चवर येत होतव. त्यवनां भतु ां
शनिवाि कसे होतवत? ते सचां वलन कसे करतवत? यवची िवशहती
शिळर्ली होती. तसेच ही गवर्वतील भतु वटकी किी बदां होईल.
गवर् कसां सधु वरे ल यवचवही शर्चवर तो करीत होतव. अिवतच
त्यवच्यवही अगां वत एक भतु शिरलव.

ज्यवप्रिविे गवर्वत लोकवच्ां यव अांगवत भतु ां यवयची. ती
बोलवयची. त्यवचप्रिविे यव अशनरुद्धच्यवही अगां वत भतु शिरलां होत.ां
पि ते बोलत नव्हतां. तर ते गुि रवहवयचां. त्यवलवही र्वटवयचां की हे
त्यवच्यव अांगवत येिवरां भतु दसु रयव शतसरयव कोिी लवर्लेलां नसनू
ते शदलजीतनच लवर्लेलां असवर्ां. पि त्यवचां शर्चवर करिां धवांदवत
खोटां होतां.
अशनरुद्ध आतव कुठांही पडून रवहवत होतव. िशदरे चां सेर्न
के ल्यवगत. पि तो िशदरे चां सेर्न के लेलव नसवयचव. िेर्टी त्यवच्यव
नवतेर्वईकवनां शर्चवर के लव की त्यवलव जर्ळच्यव िवांत्ीकवकडे
बोलफोडी करवर्ी.
अशनरुद्धलव िेजवरच्यव िवांत्ीकवकडे बोलफोडीसवठी नेण्यवत
आलां. आकत लवर्ण्यवत आली. आक्तीदरम्यवन शर्चवरिव के ली
गेली तर कळलां की त्यवच्यव अांगवत येिवरां भतु हे खट्यवळ भतु नसनू
ते चवगां ल्यव िविसवचां भतु आहे. जे भतु सद् र्चनी शर्चवरवचे आहे.
बस िवांत्ीकवनां हेच हेरलां र् त्यवलव आपल्यवसवरखीच आक्तव
घेण्यवची र् गवर्वतील भतु ां बवहेर कवढण्यवची परर्वनगी शदली.
अशनरुद्धचां अांगवतील ते सद् र्चनी भतु आतव आक्तव तोडू
लवगलव. तो गवर्वतील लोकवांच्यव भतु वांनव बवहेर कवढू लवगलव.
त्यवचबरोबर अख्खां गवर् सधु रु लवगल.ां

अशनरुद्धच्यव अांगवतील भतु हे आक्तव तोडतां. तसेच ते
लोकवच्ां यव अगां वतील भतु कवढून फे कतां ही बवतिी हर्ेसवरखी
पांचक्रोिीत पोहोचली. आतव तर त्यवच्यव घरी लोकवांची रीघ
लवगवयलव लवगली. तिी ती बवतिी हर्ेसवरखी शदलजीतलवही
िवशहत झवली. त्यवचबरोबर तोही भयांकर शचडलव र् त्यवचेर्र र्वर
करु लवगलव.
शदलजीत र्वर करु लवगलव खरव. पि त्यवच्यव र्वरवचव असर
शदलजीतर्र होत नव्हतव. तो र्वर त्यवच्यव अांगवतील तो सद् र्चनी
भतु आपल्यव अगां वर्र झेलनू घेत होतव.
शदर्सविवगनू शदर्स जवत होते. तसतसव अशनरुद्धच्यव भतु वचव
प्रभवर् र्वढत होतव. तसव शदलजीतच्यव अांगविधील भतु वचव प्रभवर्
किी होत होतव. जसजसव शदलजीतच्यव भतु वचव प्रभवर् किी होत
होतव. तसतसव तो शचढत होतव. त्यवलव अशनरुद्धचव भयांकर रवग येत
होतव. परांतू अशनरुद्धही कवही किी नव्हतव. तो तर त्यव गवर्वतील
लोकवांच्यव अगां वत येिवरयव भतु वांनव शनयांत्ीत करीत होतव.
गवर्वतील कवही लोकवच
ां ी अिव अगां वत येिवरयव भतु वपवसनू
सटु कव झवली होती. पि कवही लोकां अजनु ही अिव भतु वांच्यव
अांगवत येण्यवपवसनू त््तच होते. तरीही त्यवांचेर्र अशनरुद्ध आपल्यव
िक्तीनां प्रयत्न करीतच होतव. एकदवचव तो क्षि... अशनरुद्धच्यव

अांगवतलव भतु गवर्वच्यव भोर्तवल चक्कर लवर्त होतव. तो
आपल्यव पवयवच्यव अगां ठ्यवनां जिीनीत गवडलेली गवर्वच्यव
भोर्तवलची शलबां कवढत होतव. नव्हे तर ही शलांब गवर्वत भतु वटकी
शनिवाि व्हवर्ी म्हिनू शदलजीतनां गवडलेली होती. ती शलांब आतव
अशनरुद्ध कवढत होतव. कोिीतरी म्हित होतां की यव गवर्वत
भतु वटकी शनिवाि व्हवर्ी म्हिनू गवर्वच्यव भोर्तवल ही शलांब गवडली
असवर्ीत.
सरु जीतच्यव अांगवत अजनु ही भतु येतच होतां. ते भतु कवही
के ल्यव शनघत नव्हतां. िेजवरचव िवांत्ीक ्र्भवर्वनां चवांगलव होतव.
त्यवनां बरवच प्रयत्न करुन पवशहलव. उतवरे ही कवढून पवशहले. पि हे
भतु कवही शनघत नव्हतां. त्यवतच िवांत्ीकवलव त्यवर्र कोितवच उपवय
सवपडत नव्हतव. एक शदर्स तो म्हिवलव,
"यवलव तम्ु ही तिु च्यव गवर्च्यव अशनरुद्धलव दवखर्नू पवहव. "
गवर्वत रवहिवरव अशनरुद्ध. त्यवनां गवर्वतील बरीच भतु ां कवढली
होती. पि सरु जीतच्यव बवपवचव कवही शर्श्ववस बसत नव्हतव. एरर्ी
तो कवही खवस शिकलव नसवर्व असे र्वटत होते. परांतू िेजवरच्यव
गवर्च्यव िवांत्ीकवनां म्हटल्यवप्रिविे ते त्यव अशनरुद्धच्यव घरी गेले.
त्यवांनी अशनरुद्धलव त्यव िवांत्ीकवची गोष्ट सवांगीतली आशि सवांगीतलां
की त्यवनां व त्यवच िवत्ां ीकवनां त्यवचेकडां पवठर्लां आहे. नेहिीप्रिविां

सरु जीतची अशनरुद्धच्यव अांगवत येिवरयव भतु वकडां आकत
लवर्ण्यवत आली. अशनरुद्धच्यव अगां वतील भतु वनां शर्चवरल,ां
"बोल, तू कव शनघत नवहीस?"
"बदलव. "
"तझु व बदलव तर पिु ा झवलव. "
"नवय. यवनांतरही लोकां िल
ु ींर्र बलत्कवर करतीलच. तेव्हव
त्यव िल
ु ीयचां िले रक्षि करवले नोको कव?"
"पि झवडवनां बलत्कवर के लव कव?"
"नवय के लव. पि िले सवगां , िी रवहू कोठां त्यवसवठी. "
"रवहू कुठां म्हिजे?कुठांही रवहव. आम्हवलव कवय सवांगते?"
"नवय. िी झवडवले सोडिवर नवय. "
"नवही, तल
ु व जवर्च
ां लवगेल. "
"नवय जविवर. कव करिीन. "
"ठीक आहे. िलव सवांग तझु ी इच्छव किवत आहे? िी ती पिु ा
करील. िग तर जविील. "
"खरांच करिीन?"
"होय. कव नवही करिवर? नक्कीच करे ल. "

"यव गवर्वत कोिवर्रही बलवत्कवर होर्ू नये हीच िवझी इच्छव.
हे र्चन तू देर्ू िकतेस?"
अशनरुद्धचव भतु शर्चवरवत पडलव. र्चनच ते... ते द्यवयचां तरी
कस?ां लोकां आपलां ऐकतील तरी कव? अन् नवही ऐकलां तर आपि
यव भतु वलव फसर्ल्यवचां पवप लवगेल. कवय करवर्?ां
अशनरुद्धच्यव अगां वतील भतु शर्चवर करु लवगलव. भतु कव
असेनव. त्यवलवही भवर्भवर्नव आहेत. त्यवलवही इच्छव आहेत. जो
जीर्ांतपिी जी इच्छव करतो. ती पिु ा न झवल्यवस तो िरिवनांतरही
लोकवनां व सतवर्तो. हेही अनन्सयवचां भतु . िरवयची इच्छव नव्हतीच
अनन्सयवलव. पि यवच गवर्च्यव लोकवांनी शतलव ठवर के लां. अन् आज
ते गवर् ओरडत आहे भतु वांच्यव नवर्वनां. खरांच भतु ां चवांगली असतवत
िविसवांपेक्षवही. िविसांच र्वईट असतवत भतु वपेक्षवही. पि भतु ां
बदनवि होतवत. कवरि ती िविसां नसतवत.
अशलकडां भतु ां शदसत नवहीत. आज त्यवलव अांधश्रद्धव िवनलां
जवतां आशि तसां कुिी बोलल्यवस त्यवलवही र्ेड्यवत कवढलां जवतां.
िवत् पर्ु ीच्यव कवळी अिी भतु ां असवयची. असे कवही लोकां सवांगत
असतवत.

भतु वचव अभ्यवस के ल्यवस असां जविर्तां की ज्यवप्रिविां देर्वचां
लोकां अश्तत्र् िवनतवत. तसे भतु वच
ां हां ी अश्तत्र् असवर्.ां यव भतु वचां े
िख्ु यतः दोन प्रकवर असवर्ेत पशहलव प्रकवर म्हिजे चवांगले भतु तर
दसु रव प्रकवर म्हिजे खोडकर भतु . चवांगले भतु हे चवांगले शर्चवर
ठे र्तवत. ते कोिवलव त्वसच देत नवहीत. तर र्वईट हे र्वईट शर्चवर
ठे र्त असनू ते कोण्यवही िविसवांनव तसेच शनरपरवध्यवांनवही त्वस देत
असतवत.
भतु म्हिजे नेिकां कवय? तर लोकवांच्यव म्हिण्यवनसु वर
िेलेल्यव िविसवांचे आत्िे. जी आत्िे अतृप्त असतवत ते. असव
सर्ासविवन्सय अथा. पि खरी भतु ां त्यवलव म्हितवच येत नवही. खरी
भतु ां त्यवांनवच म्हितव येईल. जी जीर्ांत आहेत. पि जीर्तां रवहूनही
त्यवच्ां यवत शकांचीतही िविसु की नवही. ज्यवांचे शर्चवरच िेलेल्यव
िविसवांच्यव अतृप्त आत्म्यवसवरखे असतवत. जे िळ
ु वत शर्चवरच
र्वईट ठे र्तवत जीर्ांत असनु ही. तसेच जे लवचवरवांनव कधीच िदत
करीत नवही. त्यवनां व सतत पवयदळी तडु र्तवत. ज्यवच्ां यवजर्ळ
चवांगलव आचवर शर्चवर नसतो. तसेच जे भेदभवर् करतवत गरीब
श्रीिांत, अ्पृश्य ्पृश्य, सवक्षर शनरक्षर.
आज बरे च लोकां असे आहेत की जे अशतररक्त पैसव असनु ही
अजनू पैसव किशर्ण्यवसवठी भ्रष्टवचवरी िवगवाचव अर्लांब करतवत. जे

लोकां धविीक ्थळी भरपरू पैिवचां दवन तर देतवत. पि प्रत्यक्षवत
एखवद्यव गरीब, लवचवर िविसवनां व शझडकवरतवत. अनवथवचां ी
हेळसवांड करतवत. आपलव िल
ु गव शकतीही र्वईट असलव तरी
त्यवलव गोंजवरतवत आशि दसु रयवांचव िल
ु गव शकतीही चवांगलव
असलव तरी त्यवचव अपिवन करतवत. हे आपल्यव िल
ु वांचव सन्सिवन
करिे र् दसु रयवांच्यव िल
ु वांचव अपिवन करिे ही लवजीरर्विी गोष्ट
आहे तरीही...
सिवजवत असेही कवही लोकां असतवत की जे िवलित्तेसवठी
सख्ख्यव जन्सिदवत्यव बवपवलवही ठवर करतवत. जे आपल्यवच
बशहिीर्र बलत्कवर करुन पवप करतवत. एर्ढांच नवही तर ज्यव
िवयबवपवनां लहवनवचां िोठां के लां, शिकर्लां. नव्हे तर ज्यव
िवयबवपविळ
ु ां नोकरी लवगली, त्यवलव र्ृद्धवर््थेत र्ृद्धवश्रिवत
टवकतवत. अन् जे त्यवच्ां यव िरिवलवही येत नवहीत.
कवही लोकां असेही असतवत की जे आपल्यव तोंडवची चर्
र्वढशर्ण्यवसवठी िक्ु यव प्रवण्यवांचव बळी घेतवत. दधू देिवरयव
गोिवतेचव शनष्कवरि र्ध करतवत. कोंबडे बकरे खवतवत नव्हे तर ते
नर्ि पिू ा होतवच कवपतवत. त्यवच
ां व अपरवध नसतवनां वही. तसेच जी
िांडळी िवसोळयव, शझांगे तसेच इतर जलचर खवतवत. जे पिपू क्षवांनव
शपांजरयवत ठे र्तवत. कव? तर आपलव छांद पिु ा करण्यवसवठी. खरांच

त्यवांचां ्र्वतांत्रय शहरवर्नू कवय शिळतां? िविसू आपल्यवलव ्र्वतांत्रय
शिळवर्.ां म्हिनू जझु तो. लढतो. आदां ोलन करतो. अन् यव िक्ु यव
प्रवण्यवांची कत्तल करतो. त्यवचां ां जगण्यवचां ्र्वतांत्रय शहरवर्नू घेतो.
खरांच त्यवांनव जगण्यवचव अशधकवर नवही कव? तरीही आपि त्यवांच्यव
जगण्यवचव अशधकवर शहरवर्नू घेतो. आपल्यव ऐशहक सुखवसवठी
आपि जांगलवची कत्तल करतो. झवडां तोडतो. खरांच हे बरोबर नसलां
तरीही.
जी िांडळी अन्सन शपकर्ते. जी िांडळी यव देिवलव पोषते. त्यव
िांडळींनव यव देिवत आत्िहत्यव करवर्ी लवगते. कवरि
त्यवच्ां यवजर्ळ पैसव नसतो. त्यवांच्यवर्र कजा झवलेलां असतां. त्यवांनव
सरकवर र्ेतन देत नवही. सख
ु सोयी तर नवहीच नवही. कवरि ते जव्त
शिकलेले नसतवत. सरकवर त्यवनां वच र्ेतन देत,ां जे शिकलेले
असतवत. ज्यवांच्यवजर्ळ अतोनवत भ्रष्टवचवरी िवगवाचव पैसव असतो.
तसेच त्यवांनवच सख
ु सोयी शिळतवत. जे िेतकरयवएां र्ढी िेहनत करु
िकत नवहीत. ज्यवनां व िेतकरयवांसवरखव ऊन, र्वरव, पवऊस झेलवर्व
लवगत नवही. छवनपैकी चवर भींतीिध्ये खच्ु यवा तोडत ऊन, पवऊस,
र्वरव न झेलतव बसतवत. िौज करतवत. तरीही यव िेतकरयवांकडून
सवतबवरयवसवठी र्व कवगदपत्वसवठी पैसे घेतवत.

खरांच अिवप्रकवरचां लोकवचां ां र्वगिां पवशहलां की र्वटतां खरी
भतु ां यवनां वच म्हिवर्ी की जी िविसां शनरपरवधवनां व त्वस देतवत. यव
भतु वपेक्षव ती भतु ां परर्डली की जी त्यवच्ां यव र्वटेलव गेल्यवशिर्वय
त्वस देत नवहीत आशि ही जीर्ांत िविसां शनरपरवधवांनव र्ेळोर्ेळी
छळत असतवत. जी िविसू की तर शर्सरतवतच. शिर्वय आपली
र्वगिक
ू पिसू वरखी ठे र्तवत. जी गप्तु धनवसवठी आपल्यवच
्र्लेकरवचव बळीही देतवत.
अिवप्रकवरचां लोकवांचां र्वगिां र् खरयव भतु वचां र्वगिां यवत
कवय फरक आहे? तसव फरक पवशहल्यवस कोितवच फरक आढळून
येत नवही. िहत्र्वचां म्हिजे भतु असतवत ही आपली कल्पनव असनू
भतु पवहवयचव असेल तर तो अिवच प्रकवरच्यव िविसवत सवपडतो.
ज्यवचां ां आचरि र्वईट असत.ां आपल्यवलव भतु जर बनवयचां नसेल
आशि कोिी आपल्यवलव भतु म्हिू नये असां र्वटत असेल, तर
प्रत्येकवनां आपलां आचरि सुधरांर्वर्ां. जेिेकरुन आपली िविसवत
गिती होईल. नवहीतर लोकां आपल्यवलवच खरी भतु ां सिजवयलव
लवगतील यवत िांकव नवही.
अशनरुद्ध लहवन होतव. तेव्हव त्यवच्यव िनवत असली शर्द्यव
शिकण्यवची इच्छव नव्हती. त्यवनां िनवत शर्चवरही के लव नसेल की

िी अिव प्रकवरची शर्द्यव शिकिवर की ज्यव शर्द्येतनू िलव
सिवजसेर्व करवर्ी लवगेल.
अशनरुद्धचां बवलपि हे अशतिय आनांदवत गेलां होतां. तसां
पवहतव लहवनपिीच नजर लवगते, दृष्ट लवगते हे त्यवच्यव अगां र्ळिी
पडलां होतां. तो देखिव असल्यवनां त्यवलव शनत्य लोकवांची दृष्ट लवगत
असे आशि त्यवचां पोट दख
ु त असे. जेव्हव खपु पोट दख
ु त असे,
तेव्हव त्यवची आई िीठ िोर्री, शिरचे, के सां र् झवडूची फवदां ी एकव
हवतवत घेर्नू त्यवच्यव अांगवर्रुन उतरर्ीत असे. त्यवनांतर त्यवलव िवगे
सरकवयलव लवर्नू ते अांगवर्रुन ओर्वळलेले जीनस तप्त
शनखवरयवर्र टवकत होती. ते शनखवरयवर्र टवकतवच आई म्हित
असे. 'दृष्ट पक्की लवगली. कवरि शिरचीची खर्पि आली नवही. '
कधीकधी आई िोर्री र् िीठच उतरर्नू घेर्नू ती िोर्री
शर््तर्वर्र टवकत असे. िोर्री तप्त शनखवरयवर्र पडतवच चटचट
फुटत असे. तेव्हव आई म्हित असे. 'िोर्री चटचट फुटली. पि
एर्ढीिीही र्वस आली नवही. दृष्ट पक्की बसली होती. '
कधीकधी आई यव तप्त शनखवरयवर्रील जळिवरे शनखवरे एकव
िवतीच्यव गवडग्यवत घेत असे. तो गवडगव अगां वर्रुन उतरर्नू
पवण्यवर्र उपडव टवकत असे. त्यवचबरोबर त्यव तवटवतील पविी
गवडग्यवत शिरत होतां. त्यवनतां र तो गवडगव शकतीही र्र उचललव,

तरी तवट खवली पडत नव्हतां. ते सर्ा र्ैज्ञवनीकतेनां घडून येत होतां.
पि आई त्यवलव दृष्ट लवगण्यवचवच हर्वलव देत होती. कधीकधी
आई गवईच्यव िेिवपवसनू ही दृष्ट कवढत होती.
जसजसव अशनरुद्ध िोठव होत गेलव. तसतसव तो अनभु र्ही
शिकत गेलव. त्यवचांही गवर् हे असांच भतु वटकीचां होत.ां गवर्वत
शठकशठकविी दगडवची देर्ां होती. कोिी त्यवांनव र्वघोबव म्हित, तर
कोिी आबां वगड्यव म्हित. कोिी पविबडु ् यव म्हित, तर कोिी
िांजु वही म्हित. प्रत्येकवनां आपआपल्यव सोयीनसु वर र्ेगर्ेगळी
भतु वांची नवर्ां ठे र्ली होती. अिक
ु िविसवच्यव इथां कुसरी आहे.
अिक
ु वच्ां यव घरी देर्तव आहे. ती शिजलेलां अन्सन नेते. धवन्सय नेते.
अिव अफर्व गवर्वत चवरही दरू पोहोचलेल्यव होत्यव. दरर्षी
आपल्यवलव गवर्वच्यव बवहेरील ही भतु ां झोंबू नये म्हिनू अख्खां गवर्
यव भतु वांनव कोंबडव बकरव बळी म्हिनू देत. तर कोिी िवत्ां ीकही यव
भतु वांनव बकरव बळी म्हिनू देतवत र् ते करततू करुन घेतवत असांही
लोकां म्हिवयची. अिक्यवलव पविबडु ् यव लवगलव. अिक्यवलव
चकव्यवनां नेलां ह्यव शनत्यवच्यवच गोष्टी गवर्वत होत असत. ह्यव
शनत्यवच्यवच गोष्टी अशनरुद्धनां ऐकलेल्यव होत्यव.

शदर्स सांपवयचव. शदर्सव कवहीही र्वटत नव्हतां. पि रवत् जेव्हव
येत असे. तेव्हव सवरयवत लहवन िल
ु वत तसेच िशहलवत भीती शनिवाि
होत असे. तिी भीती अशनरुद्धलवही र्वटत असे.
अशनरुद्धलवही अिव प्रेतवचां ी भीती र्वटत होती. ती प्रेतां
आपल्यवलव नक्कीच सतवर्त असतील असां त्यवलवही र्वटत होतां.
तसव तो लहवनपिी घरवच्यव बवहेर पडत नव्हतव.
भतु आहे. यव कल्पनव असतवत. अगदी असां म्हििां नव्र्द
टक्के लोकवांचां असतां. भतु आहे यव गोष्टी अगदी शतखट िीठ लवर्नू
सवगां ीतल्यव जवतवत. कवही र्ेळव भतु वच्यव नवर्वनां लटु लां जवत.ां
कधीकधी नर्ीन घर घेतवांनव त्यवत नकवरवत्िक उजवा असते असांही
भवष्य के लां जवतां.
एखवद्यवची त्र्चव जर खरवबच असेल आशि त्यवलव फोडे
झवले असतील. ते फोडे बसत नसतील तर कवही लोकां नर्ीन
कवपडवत र्ेगर्ेगळे धवन्सय बवधां नू ते र्त्यवर्र टवकतवत. त्यवनां ते फोड
बसतवत असां सवांगीतलां जवतां.
भतु वची दहित ही ग्रविीि भवगवत जव्त असनू एखवद्यव
शठकविी प्रकवि शदसिवरयव गोष्टींनव शतथे भतु ांच आहे असां िवनलां
जवत.ां ्ििवनविध्ये तर असां बरे चदव घडत.ां िदु डव जवळल्यवनतां र जी
रवख गोळव के ली जवते, त्यव रवखेत पिू ा अर्िेष गोळव के ले जवत

नवही. ते सटु तवत. तेच घटक अांधवरयव रवत्ी चिकत असतवत.
कवरि त्यवतील शपर्ळव फव्फरस हव घटक जळत असतो.
पर्ु ी जांगलविध्ये शहरर्ळ असवयची. त्यवतच िोरवचां े
पिपू क्षवचां े आर्वज असवयचे. र्वदळवच
ां व आर्वज असवयचव.
र्वरयवची लहर असवयची. पवण्यवचवही आर्वज असवयचव.
जगां लवत र्ेगर्ेगळयव र््तू शिळवयच्यव. िध, चवरां, बोरां, डींक,
लवख शिळवयचां. यवचबरोबर शकत्येक प्रकवरचे प्रविी असवयचे.
आजही असतवत. पि आतव त्यवांचां प्रिवि किी झवलेले आहे. हेच
प्रविी कधी शिकवरीनां िरवयचे तर कधी नैसगीक िृत्यनू .ां त्यवचां ां िवांस
जांगलवतील जांगली प्रविी खवयचे. पि हवडां िवत् तिीच रवहवयची.
त्यव हवडवतील शपर्ळव फव्फरस जळवयचव. कधी यवच फव्फरस
िधनू आगही लवगवयची नव्हे तर धरु ही शदसवयचव.
्ििवनवत अक्षरिः असव धरु आशि प्रकवि त्यव अांधवरयव
रवत्ी जव्त शदसत असे. एरर्ी लोकां ्ििवनवत भतु आहे असां
िवनवयचे.
जांगलवतील यव प्रवण्यवांचे िरिे... त्यवनांतर त्यवांच्यव िरीरवचे
शर्घटन होर्नू त्यवपवसनू कवबान र् हवयड्रोजनचे अिू रेिू तयवर
होिे, तसेच त्यवच
ां व सयां ोग होर्नू त्यवपवसनू सयां गु े बनिे. हे
शर्ज्ञवनवनसु वर घडत होते. त्यवपवसनू कवबान र् हवयड्रोजनचे सांयगु

म्हिजे ch4 बनत असे. जेव्हव हव ch4 र्वतवर्रिवतील
ऑक्सीजनच्यव सपां कवात येत होतव. तेव्हव आपोआपच आग तयवर
होत होती. कवरि आपल्यवलव िवशहत आहे की आग लवगण्यवसवठी
इधां न आशि हर्व एकत् येिां गरजेचां आहे. जेव्हव शिथेनचव
ऑक्सीजनिी सांयोग होतो, तेव्हव आग तयवर होते.
पर्ु ी लोकवांनव ह्यव गोष्टी िवशहत नव्हत्यव. त्यविळ
ु े अिी जर
आग लवगलीच तर ती आग भतु वनां लवर्ली असां िवनलां जवत असे.
यवर्रुन भतु कल्पनव पढु े आल्यव. ज्ञवन शर्ज्ञवन, िांकव कुिांकव अिव
गोष्टीिळ
ु े यवत गरु फटलेल्यव िविसवनां ज्ञवन नसल्यवनां भतु वर्र पिू ातः
शर्श्ववस के लव.
कधीकधी कोिीतरी अशनरुद्धच्यव आईलव म्हिवयचे की
कोिवलवतरी दृष्ट लवगली. तेव्हव आई त्यव िविसवचां नवर् एकव
कवगदवर्र शलहवयलव लवर्त असे. शकांर्व त्यव िविसवचव एखवदव
फोटो शतथां ठे र्त असे. िग त्यव िविसवचां नवर् घेर्नू ती दृष्ट कवढून
देत असे. हे अशनरुद्धनां नेहिी अनभु र्लां होतां. त्यवच्यव आईलव
चवांगली दृष्ट कवढतव येत असे.
अशनरुद्ध िवांत्ीक बनलव. कवरि त्यवची आई. ती जवदटू ोिव
शिकली होती. पि शतची जवदू ही कुिवलव त्वस देिवरी नव्हती, तर
ती आपल्यविध्ये असिवरयव यव िक्तीनां कुिवचीही िदत करीत

असे. तेच बवळकडू अशनरुद्धलव आपल्यव आईकडून शिळवले होते.
नवथपथां वची ही शर्द्यव तो आपल्यव आईकडूनच शिकलव होतव. ती
शर्द्यव कुिवची र्वईट करिवरी नव्हती. त्यवची आई ही लोकवांचां भलां
करते. लोकां शतलव चवांगलां म्हितवत हे पवहून अशनरुद्ध आपल्यव
आईकडून ती शर्द्यव शिकलव होतव.
दृष्ट कवढण्यवचे जे प्रकवर आहेत. त्यवत हनिु वनजीलवही प्रसन्सन
करुन र् सवक्षीदवर ठे र्नू ती दृष्ट कवढली जवत असे. सवक्षवत
व्यक्तीलव आपली दृष्ट ही प्रत्यक्ष िवरुतीरवयव कवढत आहेत असव
भवष देर्नू ती दृष्ट कवढली जवत असे.
दृष्ट लवगण्यवची कवही लक्षिे होती. कवहीर्ेळव एखवदव प्रविी
शकांर्व व्यक्ती यवच्ां यव िनवत एखवद्यव व्यक्तीबद्दल र्वईट भवर्नव
शनिवाि झवल्यवस त्यवांची दृष्ट त्यव त्यव व्यक्तींनव लवगत असे. तसेच
कवही प्रवण्यवांनवही तिी दृष्ट लवगते असे पर्ु ीचे लोकां िवनत.
ज्यवर्ेळी अिी घृिव्पद कल्पनव पन्सनवस टक्के पेक्षव जव्त
व्हवयची. तेव्हव नक्कीच दृष्ट लवगली असां सिजलां जवयच.ां
एखवदव व्यक्ती हव जेव्हव आळिी बनत असे. त्यव व्यक्तींिध्ये
तीव्र डोके दख
ु ी, कवन दख
ु िे, डोळयवलव अांधवरी येिे, हवतवपवयवांनव
िांग्ु यव येि,े छवतीत धडधड करिे, हवत पवय गवर पडिे इत्यवदी
लक्षिे जेव्हव शदसवयची. तेव्हव नक्कीच दृष्ट लवगली आहे असां

सिजलां जवयचां. त्यव व्यक्तीर्र अनीरुद्धची आई उपचवर करवयची.
कधीकधी घरवत भवडां िां होिे, जवतकवनां घर सोडून जविे,
जवतकवच्यव िनवत अनौरस शर्चवर येिे, गवड्यव र्ेगवनां
चवलशर्ल्यवस अपघवत होिे यवलवही दृष्टच सिजलां जवई.
कधीकधी व्यसनवचां जव्त प्रिवि, औषध घेर्नू ही सवधे सवधे
आजवर बरे न होिे, पष्ु कळ शदर्स िवरररीक थकर्व रवहिे, त्यवतच
र्वरांर्वर आजवरी पडिे यवलवही दृष्ट लवगली असां िवनण्यवत येई. तर
कधी चवगां लव अभ्यवस करुनही िल
ु गव परीक्षेत नवपवस होिे, गिु
किी येिे, शर््िरि होिे ह्यवही गोष्टींलव दृष्ट लवगण्यवच्यव प्रकवरवत
िोडलां जवई.
कधीकधी जीर्न जगतवांनव नोकरी न लवगिे, व्यर्सवय न
चवलिे, कविधदां े बरोबर नसिे, व्यर्सवयवत हवनी होिे, फसर्िक
ू
होिे ह्यव गोष्टीही शदसल्यव तर दृष्ट लवगली असां सिजलां जवई.
शर्र्वहवच्यव बवबतही दृष्ट लवगलेली आहे हे िवनण्यवची
परांपरव होती. शर्र्वह न होिे, पतीपत्नींचे न पटिे, शर्र्वह तटु िे,
गभाधवरिव न होिे, गभापवत होिे, िल
ु अकवली जन्सििे, ितीिांद
अपत्य जन्सिवस येिे, अपत्य बवलपिवतच िरिे. इत्यवदी बवबतीतही
लोक दृष्ट लवगली असां िवनत असत र्व करिी के ली आहे असांही
िवनत असत. कधी कधी ह्यव दृष्टी र्व करण्यव प्रवथानेने कवढल्यव

जवत. त्यवत दोन्सही तळहवत आकविवच्यव शदिेने करुन प्रवथानव
म्हटली जवत असे. िवत् दृष्ट कवढल्यवनतां र िवगे र्ळून पवहण्यवची
पद्धत नव्हती. त्यवचां कवरिांही तसांच होतां. जर िवगां र्ळून पवशहलां
तर र्वईट िक्ती आपल्यव िवगांिवगां येते र् दृष्ट शनघत नवही असां
िवनलां जवई. तसांच िनवत देर्वचां ्िरि करवर्ां असां सवांगीतलां जवई.
तसांच कोिविी कवही बोलिांही टवळलां जवई. त्यवचां कवरि असां
िवनण्यवत येई. ते म्हिजे ही अनवर्श्यक िक्ती कोिविी बोलल्यवनां
नवकव कवनवतनू र् डोळयवतनू पन्सु हव अावपल्यव िरीरवत प्रर्ेि
करते. दृष्ट शनघत नवही.
फवलतचू े अनवर्श्यक बोलनू ही दृष्ट िक्ती आपल्यव िरीरवत
आिण्यवपेक्षव नविजप के ल्यवस ती िक्ती िरीरवतनू सांपिू ा नवहीिी
होते असां िवनण्यवत येई. त्यवनतां र ज्यवची दृष्ट शनघवली त्यवनां ्र्च्छ
अांघोळ करिां बांधन िवनण्यवत येत असे. परांतू ही के र्ळ अांधश्रद्धव
असनू यव एखवद्यव आजवरवचव जांतसू ांसगा कवढण्यवसवठी हव
अघां ोळीचव उपवय होतव.
दृष्ट ही शदर्सवतनू तीन चवर र्ेळव कवढण्यवत येत असे. तसेच
ही दृष्ट कवढण्यवलव भवषेचे बधां न होते. यवतील िब्द न् िब्द तीच
भवषव रवहवयची. त्यविळ
ु ां ह्यव दृष्टी कवढण्यवचे िांत् त्यव त्यव भवषेत रुढ
झवले. जिी गोंडी शर्द्यव.

दृष्ट कवढण्यवचे कवही लवभही होते. घरवतील नकवरवत्िक उजवा
ही शनघनू जवत असे. ही उजवा शनघवली की घरवत िवतां तव शनिवाि होत
असे. तसेच यव दृष्ट कवढण्यवच्यव प्रकवरवनां दृष्ट िक्तीची तीव्रतवही
िवशहत होत होती. शिरचीची खर् शकती तीव्र आहे. यवर्रुन दृष्ट
शकती तीव्र होती हे िवशहत होत असे. िोर्रीच्यव जळिवरयव
र्वसवर्रुनही दृष्टीची तीव्रतव जविर्त होती. दृष्ट कवढतवांनव िविसवनां
सकवरवत्िक भवर् ठे र्वर्व असां िवनलां जवई. तेव्हवच यव त्वसदवयक
िक्ती बवहेर पडतवत असां सिजलां जवई. िवझी दृष्ट प्रत्यक्ष िविसू
कवढत नसनू देर्च कवढत आहे असां िवनलां जवई.
ज्यवलव दृष्ट कवढतव येते. त्यवनांच दृष्ट कवढवर्ी असां िवनलां
जवई. ज्यवलव दृष्ट कवढतव येत नवही. त्यवच्यवकडून दृष्ट कवढली जवत
नसे. कवरि अिी दृष्ट ज्यवलव कवढतव येत नवही. त्यवच्यवकडून जर
कवढली गेली. तर ती दृष्ट न शनघतव दृष्ट कवढिवरयव िविसवांर्रच ती
दृष्ट हवर्ी होत असे.
आजच्यव शर्ज्ञवनर्वदी कवळवत ही दृष्ट लवगिे, करिी करिे,
जवदू करिे, कवळी जवदू करिे, भवनविती करिे यव गोष्टी चवलत
नवही. कवरि आज र्ैज्ञवनीक कवळ आहे. डॉक्टरी शचशकत्सेनां बरे च
आजवर सधु वरतवत. दृष्ट लवगिे यवसवरख्यव गोष्टी िग भ्रविक कल्पनव
र्वटतवत. असे असले तरी आजही कवही कवही शठकविी असे कवही

लक्षि आढळल्यवस दृष्ट लवगलेली आहे असे सिजतवत र् ती
कवढण्यवसवठी डॉक्टरकडे न जवतव अिव अघोरी िवगवाचव अर्लबां
के लव जवतो नव्हे तर आजही पिबू ळी नरबळी शदली जवते.
अशनरुद्धने यव सर्ा गोष्टी आईपवसनू शिकल्यव होत्यव. त्यव गोष्टी
त्यवलव बरयव र्वटल्यव होत्यव. म्हिनू च तो ती शर्द्यव शिकलव होतव.
अशनरुद्ध हव लहवनवचव जेव्हव िोठव होत होतव. तसव त्यवनां
आपलव गिु ही र्वढर्लव होतव. सरुु र्वतीलव र्वटिवरी भतु वची भीती
जसजसां र्य र्वढत होतां. तसतिी किी होत होती. आज
भतु वबद्दलची त्यवची भीती किी झवली होती. ते पवहून भतु वांनवही
त्यवचचां भय र्वटत असवर्ां असां र्वटत होतां.
अशलकडे शर्द्यवथी शिकतवत. आपल्यवलव ज्ञवन शिळवर्ां
म्हिनू . त्यवनसु वर ते त्यव त्यव शर्षयवत पवरांगत होत असतवत. त्यव
ज्ञवनवचव उपयोग ते आपल्यव आपल्यव जीर्नवत करीत असतवत.
कवही लोकां किी शिकतवत तर कवही लोकां हे खपु शिकलेले
असतवत. कवहींचां उच्च शिक्षि तर कवहींचां कशनष्ठ शिक्षि झवलेलां
असत.ां ज्यवच
ां ां शिक्षि उच्चकोटीचां झवलेलां असत.ां त्यवच्ां यविध्ये
थोडवसव अहक
ां वर आलेलव असतो. ती िांडळी किी शिकलेल्यव
िविसवांनव हीन सिजतवत. ्र्तःलव सशु िक्षीत सिजतवत.

शिक्षि शिकतवांनव ते कोितां शिकवर्ां हे आधी ठरर्वर्ां. कवरि
फवलतचू ां शिक्षि शिकून र्ेळ र्वयव घवलशर्ण्यवत कवही अथा नवही.
ज्यव शिक्षिवचव उपयोग आपल्यव कविवसवठी होत नवही. सवधां
आपि आपलां पोट भरु िकत नवही. असां शिक्षि शिकून फवयदव
कोितव? कवरि आतव कवही लोकां भरपरू शिकलेले आढळतवत. ते
नोकरी िोधण्यवत हयवत घवलशर्तवत. शिळेल तो धांदव कधीच करीत
नवही. त्यवत त्यवनां व लवज र्वटते. असलां शिक्षि कोित्यव कविवच?ां
पर्ु ीही लोकां शिकवयची. पि त्यवांनव त्यवांच्यव शिक्षिवचव
अहभां वर् नसवयचव. ्र्वतांत्रयपर्ु ा कवळवत शिकलेल्यव बहुतःि सर्ा
लोकवांनी आपल्यव शिक्षिवचव उपयोग लोकवांनव सवक्षर करण्यवसवठी
के लव. नव्हे तर आपि आजच्यव कवळवत कसे गल
ु वि आहोत हे
शिकर्ल.ां त्यविळ
ु ां येथील लोकां हुिवर झवले आशि त्यवनां ी ्र्वतत्रां य
शिळशर्ण्यवसवठी यद्ध
ु पक
ु वरलां.
डॉक्टर बवबवसवहेबवनां ी जरी ्र्वतत्रां यवसवठी कवया के लां नसलां,
तरी त्यवांनी आपल्यव शिक्षिवचव उपयोग आपल्यव बवांधर्वांनव
येथीलच आपल्यवच लोकवांच्यव गल
ु विगीरीतनू कवढण्यवसवठी
के लव. तसेच सवशर्त्ीबवईनां आपल्यव शिक्षिवचव र्वपर स्रीयवनां व
सवक्षर करण्यवसवठी के लव. आज जी स्री आपल्यवलव सवक्षर शदसते
आहे नव. ती सवशर्त्ीबवईिळ
ु ेच. कवरि िध्यांतरीच्यव कवळवत

स्रीयवांनव शिक्षिवचव अशधकवरच नव्हतव तसेच स्रीयवांनव परुु षवांनी
आपल्यव हवतवतील कळसत्ु ी बवहूले बनशर्ले होते. हे शर्सरुन
चवलिवर नवही.
प्रवचीन कवळी गवगी, िैत्ेयी, लोपविद्रु वही शिकल्यव. त्यवनां ी
आपल्यव शिक्षिवचव उपयोग िवस्रवथा करण्यवसवठी के लव. जीजवई
शिकल्यव. त्यवांनी शिर्वजी घडर्लव नव्हे तर ्र्रवज्यवची िहु ूतािेढ
त्यवनां ीच रोर्ली. िहत्र्पिू ा गोष्ट ही की त्यवनां ी आपल्यव शिक्षिवचव
उपयोग चवगां ल्यव कविवसवठी के लव.
कवही लोकवनां ी शिक्षि हे घेतल.ां पि त्यवचव उपयोग चवगां ल्यव
कविवसवठी के लेलव नवही. जसे. शिर्वजींच्यव कवळवतही देििख
ु ,
देिपवांडे तलर्वरबवजीत शनपिु होते. खद्दु िहवजीरवजे
तलर्वरबवजीत शनपिु असनू ही ते शनजवििवही र् आशदलिवहीची
चवकरी करीत होते.
कवही लोकां िवांत्ीक शर्द्येत शनपिु होते. दोनचवर जर सोडले
तर बहुतेकवांनी आपल्यव ज्ञवनवचव उपयोग लोकवच्ां यव कल्यविवसवठी
कधीच के लव नवही. त्यवनां ी त्यवनां व अर्गत असलेल्यव शर्द्येतनू
लोकवांिध्ये भीतीयक्त
ु र्वतवर्रि तयवर के लां. भतु असतो. तो
आपल्यवलव छळतो नव्हे तर अांगवत येतो इत्यवदी अफर्व पसरर्नू

फक्त व्यवपवर के लव. नव्हे तर सिवजवत अांधश्रद्धव पसरर्ली. आजही
कवही शठकविी तेच प्रकवर सरुु आहेत.
आज शिक्षिवचव उपयोग कवही लोकां आपल्यवपेक्षव कशनष्ठ
लोकवनां व ब्लैकिेल करण्यवसवठी करतवत. तसेच अशतररक्त
्र्रुपवचव पैसव किशर्ण्यवसवठी करतवत. प्रसांगी भ्रष्टवचवरी िवगवाचव
अर्लांब करतवत. कवही लोकां शिकतवत, पि त्यव शिक्षिवचव
उपयोग हव आतक
ां र्वद पसरशर्ण्यवसवठीही करतवत. नव्हे तर कवही
लोकां शिक्षिवचव उपयोग कुिवलव फसशर्ण्यवसवठी करतवत.
िहत्र्वचां म्हिजे आपि घेतलेलां शिक्षि... ते घेतवनां व ते शकती
उपयोगवचां आहे हे पडतवळून पवहवर्ां. िगच घ्यवर्ां. तांत् शर्द्यव शकांर्व
ज्योतीषशर्द्यव शिकवयलव िनवई नवही. पि त्यव ज्ञवनवचव र्वपर
भशर्तव्य घडशर्ण्यवसवठी व्हवर्व. भय उत्पन्सन करण्यवसवठी नको.
तसेच बवँब बनशर्ण्यवचे शिक्षि घेण्यवस िनवई नवही. पि त्यवांचव
र्वपर किवसवठी करवर्व त्यवचवही शर्चवर व्हवयलव हर्व. जी िविसां
शनरपरवध लोकवांचव जीर् घेत असतील, त्यवांनव शिक्षि घेर्नू कवही
उपयोग नवही. तिी िविसां शनरक्षर रवशहलेली बरी.
शर्िेष सवांगवयचां म्हिजे आपि घेतलेलां शिक्षि हे उपयोगवचां
असवर्ां र् त्यवचव र्वपरही आपि चवांगल्यवसवठीच करवर्व.

जेिेकरुन सिवजवचव, देिवचव नव्हे तर जगवचव शर्कवस होईल.
देिच नवही तर जग सधु रे ल हे तेर्ढच
ां खरां आहे.
********************
अशनरुद्ध जसजसव िोठव होत होतव. त्यवचबरोबर त्यवच्यवत
बदल होत गेलव. तो ती तवत्ां ीक शर्द्यव शिकत गेलव. ज्यव शर्द्येचव
र्वपर त्यवची आई लोकवांच्यव उपयोगवसवठी करीत होती. शतनां ती
शर्द्यव आपल्यव उपयोगवसवठी शिकली नव्हती तर जगवच्यव
कल्यविवसवठीही शिकली होती. ती आपल्यव शर्द्येनां जगवचां
कल्यविच करीत होती.
एक शदर्स असवही त्यवच्यव आयष्ु यवत उजळलव. यव शदर्िी
त्यवच्यव आईचां अक्िवत शनधन झवलां. त्यवलव अशतिय दःु ख
झवलां. ज्यवर्ेळी त्यवची आई िरि पवर्ली. तेव्हव त्यवलव खरयव
अथवानां अनवथ झवल्यवसवरखां र्वटल.ां कवरि लहवनपिवपवसनू त्यवनां
आपल्यव बवपवलव कधीच पवशहलां नव्हतां. त्यवचव बवप लहवनपिीच
त्यवलव सोडून गेलव होतव.
बवप गेल्यवनांतरही आई शर्चलीत न होतव त्यव आईनां त्यवलव
सवांभवळलां. लहवनवचां िोठां के लां. त्यवचां सख
ु दख
ु जपलां. पयवायवनां

सवांगवयचां म्हिजे त्यवलव अगदी फुलवसवरखां र्वढर्लां. एर्ढांच नवही
तर आपल्यव अगां वतील गिु हां ी शिकर्लव आशि सवगां ीतलां की ह्यव
गिु वांचव र्वपर त्यवनां चवगां ल्यव कविवसवठी करवर्व. तसेच ्र्तःची
िपथही घवलवयलव लवर्ली.
आई गेल्यवनांतर अशनरुद्धनां आपल्यव अांगवतील गिु वचां व र्वपर
चवांगल्यव कविवसवठी के लव नसतव. परांतू त्यवलव त्यवच्यव आईनां
िपथ टवकवयलव लवर्ली होती. तसां र्चनही शतनां त्यवच्यवकडून
घेतलां होतां. त्यविळ
ु ां त्यव गिु वचां व र्वपर करतवांनव त्यवलव त्यवची आई
आठर्त होती.
अशनरुद्ध हव कोकिवतील रशहर्विी होतव. ती कोकिवतील
उांच उांच िवडवची झवडां त्यवलव आर्डत होती. त्यव तवडविवडवसांगे
खेळ खेळतवांनव त्यवलव कवही सि्यव यवयची नवही. त्यवतच त्यव
तवडविवडवसोबत त्यवचव जीर् कसव जवयचव ते कळवयचांही नवही.
आई शनत्य कविवलव जवत असे तर अशनरुद्ध िवळेत जवत असे.
िवत् सट्टु ी जेव्हव असवयची. तेव्हव तो जर्ळच्यव ओढ्यवर्र जवयचव.
त्यव ओढ्यवर्र तो िवसोळयव पकडीत बसवयचव. सवयक
ां वळी घरी
येतवच कवही र्ेळवनां आई यवयची. ती डब्यवत आिलेल्यव
िवसोळयव पवहवयची. नव्हे तर त्यव डब्यवत िवसोळयव शदसतवच
त्यवचेर्र रवगर्वयची. पि त्यव रवगवर्ण्यवतहां ी शतची प्रेिळतव

झलकत असवयची. त्यवनतां र ती त्यव िवसोळयव आशि भवत
बनर्वयची. ते बनर्नू झवलां की रवत्ीलव दोघहां ी यथेच्छ जेर्िवर्र
तवर् िवरवयचे.
आज आई जीर्तां नव्हती. त्यवलव आईची आठर्ि यवयची.
कवरि शतनांच लहवनवचां िोठां के लेलां होतां. ती आठर्ि त्यवलव
्र््थ बसू देत नव्हती.
त्यवनां आतव शनिाय घेतलव होतव. आपि कोकि सोडवयचां.
दरू कुठांतरी रवहवयलव जवयचां. त्यवशिर्वय आईची आठर्ि
शर्सरिवर नवही. असवच शनधवार करुन एक शदर्स त्यवनां कोकि
सोडलां र् तो शर्दभवात दरू रवहवयलव आलव होतव. त्यवलव र्वटत होतां
की यविळ
ु ां कदवशचत आपली आठर्िही शर्सरुन जवईल.
शर्दभवातील यव िवतीिध्ये रवहवयलव येण्यवसवठी दोन कवरिां
कवरिीभतु होती. एक म्हिजे आईची आठर्ि शर्सरिे र् दसु रां
कवरि म्हिजे शर्दभवातील सशु नतव.
सशु नतव नवर्वची ती िल
ु गी होती. ती िल
ु गी... जी सांदु र होती.
रुपर्वन होती. शतची फे सबुकच्यव िवध्यिवतनू अशनरुद्धिी िैत्ी
झवली होती. नव्हे तर त्यवांनी शर्र्वह करण्यवचां ठरर्लां होतां.
आज त्यवचां जे प्रेि शनिवाि झवलां होत.ां त्यवचां ी पररयतां ी
शर्र्वहवत झवली होती. त्यवांनी शर्र्वह के लव होतव.

त्यव दोघवांनी फे सबक
ु च्यव िवध्यिवतनू च जर्ळ येर्नू शर्र्वह
के लव होतव. नव्हे तर त्यव शर्र्वहवनतां र त्यवनां व एक पत्ु रत्नही झवलां
होतां.
आईची येिवरी सततची आठर्ि... ती आठर्ि शर्सरतव येत
नव्हती. त्यविळ
ु ां की कवय, अशनरुद्धनां कोकि सोडवयचां ठरर्लां.
त्यवलव सशु नतवच्यव िवहेरी यवर्सां र्वटलां. ज्यव गवर्वत शदलजीत
रवहवत होतव. हे शर्दभवात येिे म्हिजे सशु नतवनां सचु शर्लेलां िहविपि
होतां.
अशनरुद्ध शर्दभवात रवहवयलव आलव. हळूहळू तो आईची
आठर्ि शर्सरलव. त्यवचबरोबर ते कोकिांही... कवरि यव शर्दभवात
त्यवच्यव िवगां कवि भरपरू होतां.
कोकि िळ
ु तः शहरर्ेगवर होते. त्यव कोकिवत आांब्यवची,
फिसवची झवडां भरपरू होती. त्यवतच कवही शठकविी गवर्वच्यव
जर्ळांच शचांचेचीही झवडां असवयची. त्यवच शचांचेच्यव झवडवर्र
लवर्सट असते हे त्यवनां लहविपिवपवसनू च ऐकलां होतां. नव्हे तर
कोकिवतील त्यव प्रशसद्ध भतु वच
ां ी नवर्हां ी तो ऐकून होतव. रवत्ी
अपरवत्ी कोकिवत कोिीही शदर्स िवर्ळल्यवनांतर परीसरवत
भटकत नवहीत हे त्यवलव िवशहत होतां. त्यवतच त्यवच भीतीचव
िवत्ां ीक िडां ळी कसव फवयदव घेतवत हेही त्यवलव ठवऊक होत.ां

रवत्ीलव त्यवच्यव घरवजर्ळच्यव शचांचेच्यव झवडवर्र लवर्सट किी
थयथय नवचत असते. ते त्यवलव कोिीतरी सवगां ीतलां होत.ां
कोकिवतले ते देर्चवर नवर्वचे भतु किी लोकवांची भरभरवट
करुन देते हेही त्यवने ऐकले होते. देर्चवर भतु वलव कोकिवत धनवची
देर्तव सिजत असत. नव्हे तर हे देर्चवर नवर्वचां भतु बवजच्ू यव
घरवतनू कसां धवन्सय आशि शिजलेलां जेर्न आिते तेही त्यवलव
िवशहत होतां नव्हे तर िवत्ां ीक िडां ळी हे त्यव देर्चवर नवर्वच्यव भतु वलव
कसां नवरळवत बांदी्त करुन त्यवचां र्ांिीकरि करतवत. शतही शर्द्यव
तो शिकलव होतव. पि त्यवने आजपयंत तरी कोिवलव तसव नवरळ
अशभिांत्ीत करुन शदलव नव्हतव. चकर्व ही त्यवलव िवशहत होतव. पि
यव चकव्यवलव र्ि करतवच येत नवही हे त्यवलव िवशहत होतां.
कोकिवत असलेली चौदव भतु ां. त्यवांचे र्ेगर्ेगळे उपयोग हे
सर्ा त्यवलव िवशहत होते. परांतू आईच्यव शिकशर्ण्यविळ
ु े तो त्यव
भतु वचव फवयदव घेर्ू िकलव नवही. नव्हे तर त्यवने आपल्यव
शर्द्येचवही र्वपर करिां बांद के ले होते. अिवतच तो शर्दभवात आलव.
आपल्यव पत्नीच्यव िवहेरी सख
ु सिवधवनवनां रवहण्यवसवठी.
अशनरुद्ध शर्दभवात सख
ु सिवधवनवनां रवहण्यवसवठी आलव खरव.
पि त्यवलव यव िवतीतही सख
ु सिवधवनवनां रवहतव आलां नवही. कवरि
तो ज्यव गवर्वत रवहवत होतव. ते अख्खां गवर् भतु वनां पछवडलेलां होत.ां

शदलजीतनां अख्ख्यव गवर्वतच भतु वची लवगर्ि के ली होती.
त्यविळ
ु ां की कवय अख्खां गवर् डोलत होत.ां बहुतेकवच्ां यव अगां वत ती
्ििवनवतील भतु ां येत होती.
अशनरुद्ध जेव्हव कोकिवत रवशहलव. तेव्हव त्यवनां कधीही
कोिवच्यवही अांगवतनू भतु ां कवढलीच नवही. पि ज्यवर्ेळी शर्दभवात
आलव. तेव्हव अशनरुद्धने गवर्वतील त्यव लोकवांच्यव अांगवत येिवरी
भतु ां पवशहली. ती भतु ां अगां वत येत असल्यवनां सपां िू ा गवर् त््त होत.ां
त्यवलव दयव येत होती. त्यविळ
ु ां की कवय, त्यवनां शनिाय घेतलव की
तो यव गवर्वलव भतु वपवसनू िक्त
ु करे ल.
शर्दभवातील िल
ु गी सशु नतव... शतचे िवयबवप जीर्तां होते.
अशनरुद्ध रवहवयलव त्यवांच्यवचजर्ळ आलव. त्यवलव आतव िवयबवप
नसल्यविळ
ु ां त्यवांनवच तो िवयबवप सिजवयलव लवगलव. तसे शतचे
िवयबवपही त्यवलव आपलव िल
ु गवच सिजत होते. नव्हे तर त्यवांनव
ती सशु नतव ही एकुलती एक िल
ु गी होती. त्यविळ
ु ां त्यवनां वही शतचीच
आर्श्यकतव होती.
आपली पत्नी आशि िल
ु वर्र प्रेि करिवरव अशनरुद्ध. त्यवचां
िन गवर्वतील गवर्करयवांची हवलत पवहून ख्तव झवलां होतां. तसां
पवहतव शदलजीतच्यव भतु लवर्ण्यवनां लोकां शदलजीतलव शिव्यवच
देत होते.

शकतीही जनु ी बवधव असेल. ती नवथपांथीय शर्द्येनां शनघते.
तसेच िविसू दोषिक्त
ु होतो. हे अशनरुद्धलव िवशहत होत.ां तसां
त्यवच्यव आईनां सवांगीतलां होतां. हव उपवय अिवर््येच्यव रवत्ीच
करतव येतो हेही सवांगीतलां होतां. अशनष्ट िक्ती िनष्ु यवलव त्वस देतवत.
हेही आईनां सवांगीतलां होतां. पि यव अशनष्ट िक्तींचव जो तवरक ठरतो.
तोच देर् ठरतो र्व देर्वलव शप्रय ठरतो हेही आईनां सवांगीतलां होतां
आपि अशनष्टकवरी कवया करु नये. त्यवचे पररिवि हे चवगां ले शनघत
नवही. दगु ाती होते. जो चवांगले करतो. त्यवलवच िवनलां जवतां. लोकां
त्यवलवच भजतवत. जो अशनष्ट कवया करतो. त्यवलव लोकां पजु तही
नवही. भजतही नवही. ह्यवच आईच्यव शिकर्िक
ु ीिळ
ु ां अशनरुद्ध
आज चवांगले किा करीत होतव.
पर्ु ीच्यव कवळी चिकिवरयव र्ीजव, होिवरे भक
ू ां प तसेच
र्वदळां ही भतु ां घडर्नू आितवत असां िवनलां जवई. पि नांतर शसद्ध
झवलां की ह्यव गोष्टी र्ैज्ञवनीक आहेत. लोकां अिव प्रकवरचव सांदभा
देर्नू िद्ध
ु फसर्िक
ू करीत होते. परांतू ह्यव गोष्टीलव जेव्हव शर्ज्ञवनवची
जोड शिळवली. तेव्हव आपोआपच िवांत्ीकवांचव िवांत्ीकपिव किी
झवलव. पि हे जरी सत्य असलां तरी गवर्वत लवगलेली भतु ां पवहतव
ती असली की नकली यवचव अदां वज बवधां तव येत नव्हतव. आज जरी
शर्ज्ञवन सिक्त असलां तरी िशु ्लि दग्यवातील लोकवांच्यव अांगवत
आिण्यवच्यव प्रर्ृत्तीलव शर्ज्ञवन रोखू िकत नवही असां शदसत.ां कवही

लोकां यव अिव घिु िवरयव लोकवांनव जेव्हव पवहतवत. तेव्हव एक सांदभा
कवढतवत की यव लोकवच्ां यव अगां वत येत नवही तर ह्यवचां ां िवनशसक
सांतल
ू न बरोबर नसतां. म्हिनू च ही िांडळी अांगवत आिनू घिु त
असतवत.
पर्ु ी अिव जवदू करिवरयव लोकवांनव िवरलां जवत असे.
आतवही िवरलां जवतां. पि आतव कवयद्यवनां थोडी बांदी घवतलेली
आहे. असां असलां तरी आजही अिव प्रथव कुप्रथव असल्यव तरी
सरुु च आहेत.
दृष्ट लवगिे ही कुप्रर्ृत्ती जरी असली आशि ज्यवलव ती लवगते,
त्यवलव आपि िवनशसक रोगी जरी सिजत असलो तरी तरी ती
प्रर्ृत्ती जीर्घेिीही ठरु िकते.
चवांगली प्रर्ृत्ती ही िविसवांसवठी सकवरवत्िकतव घेर्नू येते. तर
र्वईट प्रर्ृत्ती ही आपल्यवसवठी नकवरवत्िकतव घेर्नू येते. ज्यव
नकवरवत्िकतेने आपले िरीर किजोर होत असते. यवच
नकवरवत्िकतेलव िवांत्ीक लोक जवदटू ोिव र्व दृष्ट लवगण्यवत
गितवत. अिव नकवरवत्िक िक्ती ह्यव कुिवच्यव पवर्लवनहां ी येत
असतवत असां िवांत्ीक िांडळी िवनतवत.
िवत्ां ीक िडां ळी जवदटू ोिव र्व करण्यव करीत असतवनां व ज्यव
नकवरवत्िक र््तू असतवत. त्यवचव प्रहवर हव ज्यवर्र ते जवदटू ोिव

करु पवहतवत. त्यवांच्यवर्र करीत असतवत. ज्यव िविसवचां व ते रवग
करतवत. ज्यव िविसवच
ां व ते द्वेष करीत असतवत शकांर्व ज्यवचां व बदलव
कवढवयचव असतो.
ससां वरवत कवही र्वईट तर कवही चवगां ल्यव गोष्टी असतवत. ज्यव
चवांगल्यव गोष्टी असतवत. त्यवची गिती ही दैर्ीय िक्तीत तर ज्यव
र्वईट गोष्टी असतवत. त्यवांची गिती ही दवनर्ी िक्तीत होत असते.
ह्यवच दवनर्ी िक्तीलव भतु िक्ती म्हित. यवचवच र्वपर करुन
िवांत्ीक भतु वची कल्पनव पसरर्नू व्यवपवर करीत होते. अशनरुद्धनां ही
शर्द्यव शिकण्यवसवठी बरवच त्वस भोगलव. जरी त्यवची आई ही शर्द्यव
शिकशर्िवरी होती तरीही... त्यवनां अथक प्रयत्न के लव म्हिनू त्यवलव
ही शर्द्यव शिकतव आली होती.
अशनरुद्ध शर्द्यव शिकतवांनव सकवळी भल्यव पहवटेलव झोपेतनू
उठत असे. तो डोळे कु्कवरत कु्कवरत. त्यवनतां र अांघोळ करीत
असे. शतही थडां पवण्यवन.ां त्यवतच अगां वत कपडे न घवलतव तो
आईसिोर बसत असे. आई जी कवही करवयची. ते सर्ा तो पवहवत
असे. त्यवनांतर आई जे म्हिवयलव लवर्वयची. ते ते म्हित असे. त्यव
आईच्यव शिकशर्ण्यवतनू लर्करच अशनरुद्ध ती नवथपथां ीय शर्द्यव
शिकलव. त्यवत आकविवतील पक्षीही खवली पवडण्यवची शर्द्यव
होती.

************
शदलजीत हव िोठव िवांत्ीक बनलव होतव. पांचक्रोिीतील सर्ा
िवत्ां ीक त्यवच्यवपढु े शटकले नव्हते. त्यवतच त्यव िवत्ां ीकवनां ी
शदलजीतलव रोखण्यवचव प्रयत्न के लव. परांतू ते सर्ा िवांत्ीक त्यवत
यि्र्ी ठरले नवहीत. त्यवतच आतव अशनरुद्ध लोकवांच्यव अांगवत
येिवरयव भतु वनां व रोकू पवहवत होतव. त्यवनां गवर्वतील अिव
बरयवचिव लोकवांच्यव अांगवत येिवरयव भतु वांनव त्यवच्ां यव अांगवतनू
कवढलां होतां. तरीही भतु अांगवत येण्यवचव ्तोि किी झवलव नव्हतव.
आजही तो ्तोि सरुु च होतव.
शदलजीतलव जेव्हव हे िवशहत झवले. तेव्हव त्यवांनां अजनू शचढून
जवर्नू रवन िवजर्ले होते. तो आतव रोजच अध्यवा रवत्ी ्ििवनवत
जवर्ू लवगलव होतव. त्यवतच तो रोजच ्ििवनवतील भतु वनां व उठर्नू
र् सांर्वद सवधनू त्यवांनव गवर्वत कुिव नव कुिवच्यव अांगवत भरवयलव
लवर्त होतव. आज गवर्वतील कवही लोकवांचे भतु ां शनघत होते. तर
कवही लोकवांच्यव अगां वत अजनू ही भतु ां भरत होते. ते पवहतव
अशनरुद्धही परे िवन झवलव होतव.

शदलजीतलव िवशहत होते की िवगे गवर्करयवांनी श्यविकवतां
नवर्वच्यव िवत्ां ीकवलव ठवर के ल.ां त्यविळ
ु े की कवय,
शदलजीत आपली सरु क्षव किी करवयची ते पवहवत होतव. नव्हे
तर त्यवर्र शर्चवरही करीत होतव. शर्चवर करतव करतव शदलजीतलव
आठर्लां की आपलव जीर् कोिवलवही घेतव येर्ू नये. त्यविळ
ु ां की
कवय, त्यवनां एकव पक्षवत आपलव जीर् टवकलव. पयवायवनां सवांगवयचां
झवल्यवस शदलजीतलव कोिी कवपनू जरी टवकलां असत.ां तरी
शदलजीत िरु िकलव नसतव. कवरि जेव्हवपयंत तो पक्षी जीर्तां
आशि धडधवकट होतव.
तो पक्षी म्हिजे एक कबुतरी होती. ह्यव कबतू रीलव तो
आपल्यवजर्ळ ठे र्त असे. कवरि त्यवलव र्वटत होतां की कोिीही
शिकवरी त्यव कबतू रीलव शिकवर करुन घेर्नू जवईल र् आपलव
नवहकच जीर् जवईल. त्यवसवठी त्यवचां ते प्रयोजन होतां.
तसां पवहतव शदलजीत जेव्हव गवर्वत रवहवत होतव. तेव्हवच
त्यवलव गवर्करयवांची भीती र्वटत होती. कवरि त्यवांनी गवर्वतील
िवत्ां ीक श्यविकवतां लव यिसदनी पोहोचर्लां होत.ां म्हिनू च तो
कोिवलव िवशहत न होतव रवत्ीच्यव गदा अांधवरवत ्ििवनवत जवत
असे तसेच शदर्स उजळवयच्यव आतांच ्ििवनवतनू परत येत असे.
त्यवतच बवपवनां घरवतनू हवकलनू शदल्यवनतां रही तो चपू बसलव नवही.

तो त्यव गृहते रवहवत होतव. जी त्यव डोंगरवर्र होती. तसेच त्यव
डोंगरवर्र कोिवलवही जवयलव िनवई नवही तर भीती र्वटत असे. त्यव
डोंगरवतील गृहते लपनू बसिे. ही गोष्ट देखील त्यवनां आपल्यव
सरु क्षेच्यव दृशष्टकोिवतनू के ली होती. सिजव कोिी गेलवही त्यव
डोंगरवर्र. पि गृहते आतपयंत जवयची कुिवचीही शहिां त होत
नव्हती. आधीच शदलजीतच्यव भतु वटकीनां त््त असलेलां गवर्...
त्यवतच त्यव डोंगरवर्र जविां... त्यवतच त्यव गृहते ील प्रर्ेि... यव सर्ा
गोष्टी शदलजीतने आपल्यवसवठी सांरक्षि देिवरयव के लेल्यव होत्यव.
एर्ढेच नवही तर त्यवनां आपलव जीर् कधीच जवर्ू नये. म्हिनू
शदलजीतनां आपलव जीर् त्यव कबतू रीत टवकलव होतव. जी कबतू री
त्यवच्यव अगदी जर्ळ जर्ळ रवहवत असे.
************
शदलजीतनां आपल्यव जीर्वलव र्वचशर्ण्यवसवठी सर्ातोपरी
प्रयत्न के ले. त्यवलव र्वटत होतां की जर िी िवझव जीर् यव कबतु रीत
टवकलव तर िलव कोिी िवरु िकिवर नवही. कवरि िवझ्यवशिर्वय
ही गोष्ट कोिवलवच िवशहत होिवर नवही आशि तसां न झवल्यविळ
ु ां
िलव अभय शिळेल.

शदलजीतनां िनवत जसव शर्चवर के लव होतव. तसव तो आज
अशतिय ्र््थ होतव. त्यवलव कोित्यवही प्रकवरचव त्वस होत
नव्हतव. तसेच त्यवची प्रकृ ती उत्ति रवहवत असे.
शदलजीत ्ििवनवत जवयचव. ्ििवनवतील िदु ड्यवनां व
उठर्वयचव. ती भतु ां थयथय नवच करुन त्यवच्यव भोर्ती गोल गोल
नवचवयची. त्यवतच त्यवलव सिवधवन र्वटवयचां. त्यवलव आनांद
व्हवयचव आशि र्वटवयचां की त्यवच्यवएर्ढव कोिी िोठव नवही.
शदलजीतच्यव िवयबवपवांनव शदलजीतलव जन्सि देर्नू पश्चवतवप
होत होतव. ते आतव म्हवतवरे झवले होते. त्यवच्ां यवनां कवि करिां होत
नव्हतां. तरीही ते कसेबसे कवि करीत होते. त्यवनां आपल्यव जीर्तां
िवयबवपवची सेर्व करिां सोडून देर्नू िेलेल्यव बशहिीच्यव
बदल्यवच्यव िवगे लवगलव होतव. त्यवसवठीच तो असां अघोरी कवया
करीत होतव. अिवतच एक शदर्स शदलजीतचे िवयबवप िरि
पवर्ले. आतव शदलजीत एकवकी झवलव होतव.
************
अशनरुद्धलव र्वटत होतां की गवर् भतु िक्त
ु व्हवर्ां. पि गवर्
कवही भतु िक्त
ु होत नव्हतां. कवही लोकवांच्यव अांगवतनू भतु ां शनघत

होती. तर कवही लोकवांच्यव अांगवत भतु ां भरत होती. त्यविळ
ु ां
अशनरुद्धनां त्यवर्र एक उपवय कवढलव.
त्यवनां अख्खां गवर् एकत् के लां. त्यवांनव शदलजीतची िवशहती
शदली. तसेच त्यवनां लोकवच्ां यव िनवतील भीती नष्ट के ली. त्यवनां
सवांगीतलां की आपि शदलजीत रवहवत असलेल्यव ्थवनवर्र हिलव
करवयचव. िरिवलव कोिीही घवबरु नये. आपि शदलजीतलव ठवर
करवयच.ां तरांच यव गवर्वत घिु िवरी भतु ां नष्ट होतील.
सरुु र्वतीलव लोकवांनी शर्रोध के लव. कवरि त्यवांनव शदलजीतची
फवर भीती र्वटत होती. त्यवनां व र्वटत होतां की शदलजीत आपल्यव
भतु वांनव आदेि देर्नू भतु वांनव आपल्यवर्र सोडेल. त्यवतच आपलव
िृत्यू होईल. त्यविळ
ु ां ते घवबरत होते. पि नांतर त्यवांनव र्वटलां की
गवर्वतील भतु वनां पछवडलेली अिी िविसां िरतवत. कदवशचत
एखवद्यव र्ेळी आपलवही क्रिवांक लवगू िकतो. असांही िरवयचां
आहे. तसहां ी िरवयचां आहे. त्यवपेक्षव आपि शदलजीतचव शर्रोध
करुन िेलां तर... येिवरी आपली पीढी सख
ु वनां रवशहल. असवच
शर्चवर करुन आज अख्खां गवर् अशनरुद्धच्यव पवठीिवगां उभव झवलव
होतव.
************

आज अशनरुद्ध पिु ा गवर्करयवांनव घेर्नू शदलजीत रवहवत
असलेल्यव गृहजे र्ळ गेलव. त्यवच्यवसोबत लोकां असल्यवनां त्यवलव
थोडव धीरही आलव. प्रत्येकवांच्यव जर्ळ म्हिवली होत्यव. ते तसे
गृहते शिरले.
गृहव फवरच लवांब होती. आतिध्ये शिरतवच पिू ातः अांधवर
पडलव. परांतू अशनरुद्धनां िवग र्ळून पवशहलां नवही. तो पढु ां होतव. पढु ां
होर्नू चवलतच होतव.
अशनरुद्ध त्यव अधां वरयव गृहते नू जवत होतव. त्यवचेपवठोपवठ
गवर्करीही होते. ती शदर्सवचीच र्ेळ होती. पि तरीही त्यव
अांधवरयव गृहते अांधवर असल्यवनां भीती र्वटत होती. त्यवचबरोबर
एके क र्टर्वघळ
ु उडत उडत त्यव गवर्करयवसां िोरुन जवत होते.
आज त्यव गृहते अधां वर असल्यवनां तिी रवत्च र्वटत होती.
आज ती गृहव म्हिजे ्ििवनच र्वटत होत.ां कदवशचत
आजबु वजल
ू व सवपवसवरखे प्रविी लपलेले असतील असे र्वटत होते.
तसे ते गवर्करी आर्वजही करीत होते. त्यव आर्वजवनां ती गृहव
गजबजली होती.

कवही र्ेळवतच ते गृहचे ां दवर आलां. त्यव दवरवजर्ळांच दोन भतु ां
चौकीदवर म्हिनू ठे र्लेले होते. ते चौकीदवर... ज्यव चौकीदवरवनां व
कोि आलां यवची कल्पनव नव्हती. ते फक्त शफरत होते. पि त्यवांनव
शदसत होतां की नवही हेही सवगां तव येत नव्हतां. तसेच त्यवांनव ऐकू येते
की नवही हेही जविर्त नव्हत.ां
थोड्यवच र्ेळवत र्वघवची डरकवळी ऐकवयलव आली.
लोकवनां ी पढु े पवशहलां तर दसु रव दरर्वजव शदसलव. तोही भशु तयव
दरर्वजव होतव. त्यव दरर्वज्यवच्यव दोन्सही बवजल
ू व दोन र्वघवचे
सवांगवडे शदसले. त्यवचां े डोळे लवल रांगवने चिकत होते. नव्हे तर
त्यवतनू अावग शनघत असल्यवसवरखी भवषत होती. त्यवांची ती
लवलसर जीभ तोंडवतनू बवहेर आली होती. त्यवांच्यव सिोर त्यव
दरर्वजविधनू अशनरुद्ध आत शिरलव. पढु चव भवग हव िोसिवचव
होतव. शतथां तीन कप्पे बनर्ले होते. पशहल्यव भवगवत प्रर्ेि करतवच
तप्त उन्सहवळव र्वटत होतव. शतथां रवहविां िशु श्कल होतां. भयक
ां र उकवडव
जविर्त होतव. तसव अशनरुद्धनां ित्ां म्हटलव. त्यवचबरोबर शतथां
आल्हवदकवरक र्वतवर्रि तयवर झवलां. उष्ितेचव प्रकोप जो झवलव
होतव. त्यव प्रकोपवचव प्रभवर् त्यव िांत्वनां किी के लव होतव. तसव
अशनरुद्ध पढु ां सरकलव. त्यवचबरोबर दसु रव भवग आलव. यव भवगवत
थांडीचव प्रकोप होतव. भयक
ां र थांडी र्वटत होती. उभां रवहविांही
िशु श्कल र्वटत होत.ां तसव अशनरुद्धनां ित्ां म्हितवच अचवनक र्ीज

चिकते, तसव लख्ख प्रकवि पडलव. क्षिवतच अांधवर पडलव. पि
त्यव म्हिवलीच्यव उडेडवत सगळां व्यर््थीत झवल.ां
अशनरुद्ध पढु े चवलत होतव. त्यवचबरोबर गवर्करीही त्यवच्यव
पवठीिवगां चवलत होते. शचत्शर्चीत् आर्वज आजबू वजल
ू व घिु त
होते. कधी कधी िधवतच घांट्यवांचव आर्वजही येत होतव.
त्यवचबरोबर कुत्े भांक
ु ण्यवचवही आर्वज येत होतव. तसेच
शसहां गजानवही ऐकवयलव येत होती.
तो भशु तयव अड्डव... त्यव अड्ड्यवत जवगोजवगी िविसवांच्यव
हवडवचे सवगां वडे शदसत होते. कवही शठकविी प्रवण्यवच्ां यव हवडवचां े
सवांगवडेही होते. नव्हे तर कवही प्रवण्यवांच्यव कवपलेल्यव िवनवही
लटकल्यव होत्यव. त्यवांचे डोळे चिकत होते. त्यवतच कवही लोकवांचां
लक्ष जवतवच ते िांडु के गोलगोल शफरत होते. तसां त्यवच्ां यव त्यव
डोळयवतनू रक्तही बवहेर आल्यवचव भवष होत होतव. त्यवतच
कवहीतरी धपकन आपटल्यवचव भवष झवलव आशि ते िडांु के
िनष्ु यर्विीने बोलू लवगले.
"जव इथनू . िवगे शफरव. तम्ु ही कोिवलव शर्चवरुन आल्यवय.
तम्ु ही जर नवही गेले तर िरिवलव िक
ु वल. "
ती िनष्ु यर्विी... त्यवतच ती िेलेल्यव प्रवण्यवचां ी िडांु की. ती
भशु तयव बोल बोलत होती. त्यविळ
ु ां सर्वंनवच भीती र्वटत होती.

परांतू अशनरुद्ध घवबरलव नवही. तो पढु े सरकतच होतव. त्यवचबरोबर
लोकांही... अिवतच शतसरव किरव आलव. यव शतसरयव किरयवत तो
पवऊस अचवनकच कोसळवयलव लवगलव. त्यवचबरोबर र्वदळांही
सटु लां होतां. सर्ा शपिवच्च त्यव र्वदळवत र् पवर्सवत शर्हवर करीत
होते. हसतही होते िोठिोठ्यवने. नव्हे तर ' जव इथनू , जव इथनू '
सवरखे आर्वज कवढत होते. तसे लोकां अशतिय धव्तवर्ले होते.
पि अशनरुद्धनां आपल्यव सोबतच्यव गवर्वतील लोकवनां व प्रेिवनां
सवांगीतलां की ही भतु ां कवहीही करिवर नसनू यव भतु वांनव तम्ु ही घवबरु
नकव. शहिां त ठे र्व. त्यवतच चवरही बवजचु े दरर्वजे बांद झवले र् सर्ात्
अधां वर पडलव.
सर्ात् अांधवर पडलव होतव. कोितवच गवर्करी कुिवलवही
शदसत नव्हतव. नव त्यवच
ां े डोळेही कोिवलव शदसत होते. अशनरुद्धही
शदसत नव्हतव. तसव अशनरुद्धचव आर्वज त्यव भशु तयव िहवलवत
घिु लव.
"घवबरु नकव. ही भल
ु भल
ु ैयव आहे. "
सर्ात् अधां वर असल्यवनां लोकां घवबरले होते. त्यवचप्रिविे त्यव
अांधवरवत भशु तयव कोठडीत भयांकर आर्वज येत होतव. त्यवनां व िवशहत
होतां की आतव आपि जगू िकिवर नवही. तरीही भीतीनां कोिवलव
सोडल.ां ती गवर्करयवांनव सोडिवर. तसां गवर्करयवनां व र्वटत होत.ां

अशनरुद्ध पढु ां सरकलव. तसे ते गवर्करीही पढु े सरकले. तोच
अशनरुद्धच्यव सिोर अचवनक भतु प्रगट झवल.ां त्यवचबरोबर
अशनरुद्धही परु तव घवबरलव. त्यवलव परु तव घवि सटु लव. तसव तो
बवजल
ू व झवलव. जसव भतु अशनरुद्धच्यव सिोर आलव होतव. तसव
अशनरुद्धनां क्षिवचवही शर्लबां न करतव लगेच िांत् म्हटलव.
त्यवचबरोबर ती िवयवर्ी भतु ां आपोआपच नष्ट झवलीत.
अशनरुद्ध पढु ां सरकत होतव. तसतिी भतु ां सिोर येत होती. तसव
तो िांत्ही म्हित होतव आशि क्षिवतच भतु ां नष्ट होत होती.
कसलेतरी शचत् शर्शचत् आर्वज चवरही भोर्तवल शफरत होते. कुठून
तरी भवांडे पडण्यवचव आर्वज येत होतव. कधी प्रवण्यवांच्यव
ओरडण्यवचव आर्वज येत होतव. कधी कोिवचव रडण्यवचव तर कधी
िविसवच्यवच ओरडण्यवचव आर्वज येत होतव. हव पवठशिर्िीचव
खेळ सतत सरुु होतव. त्यवचबरोबर अशनरुद्धलवही थोडी भीती
र्वटतच होती. तरीही तो शहिां तीनां पढु ां सरकत होतव. गवर्करयवांनवही
शहिां त देतच होतव. अिवतच तो िख्ु य भवग आलव. ज्यव शठकविी
शदलजीत बसलव होतव.
****************

शदलजीत शजथां बसलव होतव. शतथां त्यवच्यव सिोरच अग्नीकांु ड
ठे र्लेलां होत.ां त्यवच्यव बवजल
ू वच एक िविसवची कर्टी होती. तिी
उजव्यव बवजल
ू व एक छडी होती. त्यवनां कवळे कपडे घवतलेले असनू
तो प्रत्यक्ष एक जवदगू वरच र्वटत होतव. त्यवनां आपल्यव गळयवत एक
रुद्रवक्षवची िवळ घवतली होती.
शदलजीतनां जसां गवर्करयवनां व पवशहलां. तसव त्यवलव अचांबव
र्वटलव. पि तो घवबरलव नवही. त्यवचव पवरव तसव जव्तच र्वढलव
र् त्यवनां आपल्यव हवतवत थोडसां पविी घेतलां. ते पविी तोंडवजर्ळ
नेलां. तसव कवहीतरी तो पटु पटू लव. बहुतेक तो िांत्च असवर्व. तसां ते
पविी त्यवनां अग्नीकांु डवत टवकलां. त्यवचबरोबर तो म्हिवलव,
"जव रे िवझ्यव लेकरव. लर्कर जव. यव सांपिू ा गवर्करयवांनव बांदी
बनर्. "
असां म्हितवच त्यव अग्नीकांु डवतनू ती भतु ां शनघवली. ती भतु ां
जीर्ांत िविसवांसवरखी चवलत चवलत त्यव गवर्करयवांपयंत आली.
त्यव भतु वांनी अशनरुद्धसह त्यव सर्ा गवर्करयवांनव घेरलां. तसां त्यव
भतु वनां ी त्यव सपां िू ा गवर्करयवनां व सवखळदडां वनां बवधां नू टवकलां होत.ां
अशनरुद्ध सवखळदडां वत बवांधलव गेलव होतव. त्यवलव सवखळदडां
तोडिां कठीि होत होत.ां अिवतच त्यव सपां िू ा पररसरवत पवढां रव िभ्रु

धरु ही पसरत चवललव होतव. तो धरू त्यव धरु वत गवर्करयवचां व जीर्
कवसवर्ीस होत होतव.
ही िवांत्ीकव िवांत्ीकवांची लढवई... सत्यवशर्रुद्ध असत्य लढत
होत.ां शदलजीत अघोरी शर्द्यव शिकलेलव िवत्ां ीक होतव. तर
अशनरुद्धही कवही किजोर नव्हतव. दोघांही लढत होते. त्यव िवयवर्ी
शर्द्येनां. ज्यव शर्द्यव इशतहवसजिव झवलेल्यव होत्यव.
अशनरुद्ध िांत् म्हितच होतव. पि त्यवची यक्त
ु ी कवही के ल्यव
चवलत नव्हती. तसव तो प्रयत्न करीतच होतव. पि त्यवचे प्रयत्न
शनष्फळ ठरत होते. परांतू क्षिवचवच अर्कवि... अशनरुद्ध
सवखरदडां वतनू िक्त
ु झवलव. त्यवचबरोबर त्यवनां त्यव गवर्करयवांनवही
सवखळदडां वतनू िक्त
ु के लां होतां.
सर्ा गवर्करी र् अशनरुद्ध सवखळदडां वतनू िक्त
ु झवले. तसां
अशनरुद्धनां िोठ्यव जोरवचव हसण्यवचव आर्वज ऐकलव. तसां त्यवनां
आजबु वजल
ू व पवशहलां. सर्ात् पवांढरव धसु रपिव शनिवाि झवलव होतव.
कोिी कोिवलव शदसतही नव्हतव. पि कवही र्ेळवतच तो धरू
शनर्ळलव र् त्यवनां पवशहलां की ज्यव शठकविी अग्नीकांु ड होत.ां शतथां
अग्नीकांु ड शदसत नव्हतां.
अशनरुद्धलव प्रश्न पडलव की हे अग्नीकांु ड गेलां कुठां? त्यवनां
इकडां शतकडां पवशहलां. त्यवलव शदसलां की यव शठकविी शदलजीतही

नवही. त्यवलव शदलजीतही शदसलव नवही. अिवतच त्यवनां ध्यवन
लवर्ल.ां
अशनरुद्धनां ध्यवन लवर्तवच त्यवलव शदलजीत शदसलव.
शदलजीतनां आपल्यव सविथ्यािक्तीनां िधिविीचां रुप घेतलां होत.ां
तसव अशनरुद्ध त्यवच्यव िवयवर्ी शर्द्येबद्दल सिजलव.
अशनरुद्धनां पन्सु हव िांत् म्हटलव. त्यवनां त्यवसवठी ओजां ळीत पविी
घेतलां. ते पविी िांतरुन ते पविी त्यवनां आजबु वजल
ू व फे कले.
त्यवचबरोबर शदलजीतच्यव िधिविीचां रुपवांतर आतव पन्सु हव
शदलजीतिध्ये झवल.ां
भतु ... भतु ओळखण्यवच्यव अनेक पद्धती आहेत. ज्यव
व्यक्तीलव भतु लवगलेलां असत.ां त्यव व्यक्तीचे डोळे थोडे लवल
शदसतवत. तसेच ज्यव व्यक्तीच्यव िरीरवत भतु असते, ती व्यक्ती
पर्परशर्रोधी शक्रयव करते. त्यवचप्रिविे भतु लवगलेल्यव व्यक्तीलव
भयांकर तवकदही असते. त्यवांची भवषव ही सर्ासविवन्सयवांनव
सिजण्यवसवरखी नसते. ती र्ेगळीच भवषव असते. तसेच भतु पीडीत
व्यक्तीच्यव चेहरयवर्र नेहिी रवगच शदसनू येत असतो.
असव व्यक्ती जर पररसरवत आढळलव तर कोिी त्यवलव
िवनशसक शर्कृ ती आली असां म्हितवत. कोिी भतु लवगलव असेही
म्हितवत.

िवनशसक शर्कृ ती आली असे सिजिे ठीक आहे. त्यवसवठी
डॉक्टर कडे जविेही ठीक आहे. पि भतु लवगलव असे सिजनू पिू
पक्षवचे बळी देिे र्व िवांत्ीकवकडे जवर्नू नवहकत ज्यव िविसवांिध्ये
अिी शर्कृ ती आली, त्यवलव त्वस देिे बरे नवही.
ती गृहते नू जविवरी शर्षवरी र्वट. आजबु वजल
ू व सवपवचे
फुसकवरिवरे आर्वज. जिू ते सवप अशनरुद्धच्यव नजरे त शर्ष टवकत
होते. ते सवप डोळयवनां व शदसत नव्हते. िवत् भीती जव्त र्वटत होती.
शदलजीतची नजरही अिीच बनलेली होती. त्यवचे डोळेही
लवल होते. त्यवलवही भतु वनां झपवटलां असवर्ां असचां र्वटत होत.ां पि
त्यवलव भतु वनां झपवटलां नव्हत.ां तर तो एक िवांत्ीक होतव.
शदलजीतलव अशनरुद्धनां िधिविी रुपवतनू िविसवच्यव रुपवत
आिलां. त्यवचबरोबर शदलजीतलव कळून चक
ु लां की आतव आपली
बरी र्ेळ नवही. आपले शदर्स भरत आले असवर्ेत. तिी त्यवलव
श्यविकवांतची आठर्ि आली.
शदलजीत िनवनां शर्चवर करु लवगलव अशनरुद्धलव ने्तनवबतू
करण्यवचव. पि अशनरुद्ध कवही ने्तनवबतू होत नव्हतव. त्यवलव
अजनू बळ येत होतां. तो नव्यव दिवनां शदलजीतलव परवजीत करू
पवहवत होतव.

शदलजीतनां आतव आपले सर्ा प्रकवर आजिवर्ले. पि ते सर्ा
प्रकवर अशनरुद्धसिोर फोल ठरत होते. तिी अशनरुद्धच्यव शर्द्येचीच
सरिी होत होती.
शदलजीत िवत् अशनरुद्धच्यव शर्द्येसिोर शटकवर् धरु िकत
नव्हतव. अशनरुद्धही शदलजीतलव हवरु िकत नव्हतव.
अशनरुद्धलव र्वटलां की जर शदलजीतची शर्द्यव ही अिीच सरुु
रवशहली तर तो कधीच हवरिवर नवही. पयवायवनां त्यवची शर्द्यव भवरी
जवईल. तेव्हव आपि आपल्यवत असलेल्यव िक्तीनां त्यवची शर्द्यवच
शनष्प्रभ करवयलव हर्ी. त्यवनां जो शर्चवर के लव. त्यवनसु वर तो त्यवची
शर्द्यव शनष्प्रभ करण्यवचव शर्चवर करु लवगलव.
अशनरुद्ध सवरखां सवरखां पविी ओजां ळीत घेत होतव. िा
ां ांत्
म्हित होतव. तसां ते पविी आजबु वजल
ू व फे कत होतव. तसव आतां
त्यवनां िांत् म्हटलव. सर्ा देर्देर्तव आशि पिपू क्षी, यक्ष, शकन्सनर र्
दवनर्वांाांनव प्रवथानव के ली र् म्हटलां की यव शदलजतू च्यव अांगवतील
शर्द्यव जर सवत्र्ीक नसेल तर पिू ातः शनघनू जवर्ू दे. त्यवनां तिी
प्रवथानव करुन तो ित्ां म्हितवच र् ते पविी अशभित्ां ीत करतवच ते
पविी शदलजीतच्यव शदिेनां फे कले. त्यवचबरोबर एक शदव्य चित्कवर
झवल्यवसवरखव भवष झवलव. क्षिवतच शदलजीतच्यव अांगवतील गिु
सपां लव असां र्वटत होत.ां

शदलजीत आतव अशनरुद्धर्र पलटर्वर करण्यवसवठी िांत् म्हिू
लवगलव. पि आतव त्यवच्यव जर्ळील ित्ां शर्द्यव सपां ल्यवनां तो
कवहीही करु िकत नव्हतव. अशनरुद्ध त्यवचेर्र भवरी पडलव होतव.
ित्ां िक्ती चवलत नव्हती. यक्त
ु ीही चवलेनविी झवली होती. तसां
त्यवलव त्यवचव अांतकवळ शदसलव. त्यवलव र्वटलो की आतव आपि
सांपिवर. तसव तो शर्चवर करु लवगलव. शर्चवरवअतां ी त्यवलव
आठर्लां की आपि तर यवच्ां यव हवतवनां िरिवर नवही. िग कवय
करवयचां. आपलव जीर् तर त्यव कबतु रीत आहे. ती कबतु री
सोडवर्ी. तो धवर्लव त्यव शपांजरयवकडे, ज्यव शपांजरयवत कबतु री
ठे र्लेली होती. ती कबतु री अशनरुद्धच्यव हवतवत लवगेल. त्यवहीपर्ु ी
त्यवनां शपांजरव घेतलव र् तेथनू पळ कवढलव.
तो गृहचे व दसु रव दरर्वजव... त्यव दरर्वज्यवतनू शदलजीतलव
पळतव भईु सधु रत नव्हती. तो धवर्त होतव. तसव त्यवच्यव पवठीिवगां
अशनरुद्धही होतव. पळतव पळतव अशनरुद्धन पवशहलां की शदलजीतनां
तो शपांजरव उघडलेलव आहे. नव्हे तर त्यवतील त्यव कबतु रीलव िक्त
ु
करीत आहे.
कबतु री त्यव शपांजरयवतनू िक्त
ु झवली होती. ती बरयवच
शदर्सवनां त्यव शपजां रयवतनू िक्त
ु झवल्यवनां ती िक्त
ु शर्हवर करण्यवसवठी
आकविवत उांच उडवली. ती एर्ढी उांच उडवली होती की ती

शदसेनविी झवली होती. अशनरुद्धनां ती कबतु री शदलजीतनां ती
कबतु री उडशर्तवनां व पवशहलां होत.ां त्यवलव तेव्हव कवहीच सिजलां
नव्हतां.
****************
शदलजीत पढु े जीर् ओतनू धवर्त होतव. तर त्यवच्यव
पवठीिवगनू अशनरुद्धही. अिवतच शदलजीत शदसेनवसवव झवलव.
कवरि त्यवची धवर्ण्यवची गती जव्त होती. त्यवलव र्वटत होतां की
आतव आपलव अतां कवळ कवही जव्त दरू नवही. आपल्यव अगां वतील
शर्द्यव सांपलेली आहे. तरीही एक प्रकवरचां अभय त्यवलव होतां.
आतवही त्यवलव र्वटत होतां की जेव्हवपयंत ही कबतु री जीर्ांत आहे.
तेव्हवपयंत आपि जीर्तां रवहू. सर्ड शिळतवच आपिही बदलव
घेर्.ू
कवळवकुट्ट अधां वर पडलव होतव. पि शदलजीतिी लढतव
लढतव गवर्करयवांनव र्ेळेचां भवन रवशहलां नव्हतां. शदलजीत पळत
होतव. तो थेट त्यव ्ििवनवच्यव शदिेन. तो तसव ्ििवनवत आलव.
ज्यव ्ििवनवत त्यव गहु ते ील आर्वजवसवरखे शचत्शर्चीत् आर्वज

येत होते. कधी बवांगड्यव र्वजशर्ण्यवचव आर्वज येत होतव. कधी
लहवन बवळवच्यव रडण्यवचव आर्वज येत होतव.
ते ्ििवन... त्यव ्ििवनवत नेहिीप्रिविे पवांढरव धरु शनघत
होतव. तर कधी रक्तवळलेली प्रेतां शदसत होती. कधी िविसवचे
अर्यर् शदसत होते. तर कधी जिीनीतनू रक्तवळलेले हवत र्र येत
होते. अिव त्यव ्ििवनवत शदलजीत आलव. नव्हे तर तो त्यव
्ििवनवत लपनू बसलव.
अशनरुद्ध धवर्त होतव शदलजीतच्यव िवगे. पि रवत्ीच्यव त्यव
अधां वरवत शदलजीत र्ेगवनां धवर्त असल्यवनां त्यवलव शदसलवच नवही.
तसव तो शर्चवर करु लवगलव, शदलजीत कुठे असेल? असव प्रश्न
त्यवलव पडलव. तसां क्षिवतच त्यवलव आठर्लां की शदलजीत हव
एर्ढ्यव रवत्ी ्ििवनवतच जवर्ू िकतो.
शदलजीत ्ििवनवत गेलव असेल असां त्यवलव र्वटलां. तोही
्ििवनवच्यव शदिेनां शनघवलव. त्यवलवही तसवच अनभु र् येत होतव.
कुठां प्रेतवांची अर्यर्ां पडलेली शदसत होती. कुठां प्रेतां पडलेली शदसत
होती. तेच ते त्यव गृहते ील शचत्शर्शचत् आर्वज येत होते. कुठे लहवन
बवळवचे रडण्यवचे आर्वज तर कुठे िोठ्यव िविसवांचे रडण्यवचे
आर्वज, कुठे भवांडे पडण्यवचव आर्वज तर कुठां बवांगड्यव
र्वजशर्ण्यवचव आर्वज. सवरखी भीती र्वटत होती. तसे ते

रक्तवळलेले हवत जिवनीतनू र्र शनघत होते तर कुठून तृिवांकुर
उगशर्ल्यवगत िविसवच्यव िडांु क्यव जिीनीतनू बवहेर आल्यवसवरख्यव
गवडलेल्यव शदसत होत्यव. त्यव िांडु क्यवांपैकी कवही िांडु क्यव ह्यव जीर्ांत
असनू त्यव बोलत होत्यव. कवही िांडु क्यव हसत होत्यव तर कवही
िांडु क्यव रडतही होत्यव. हसिवरयव िांडु क्यवांिध्येही भय र्वटतच होतां.
ते र्र येिवरे हवत पवहतव िनवत धडकी भरीत होती. नव्हे तर कवही
हवत हवलचवल करीत होते. कवही शठकविी पवयही हवलचवल
करतवांनव शदसत होते.
अशनरुद्धन गवर्करयवनां व आधीच सवांगीतलां होतां की
आपल्यवलव असे शचत्शर्शचत् भवष होतीलच. पि घवबरवयचां नवही.
ती शदलजीतची भतु ां आपल्यवलव कवहीही करिवर नवहीत. कवरि िी
तिु ची सरु क्षव म्हिनू तिु च्यव सभोर्तवल सरु क्षव कर्च करुन शदलेले
आहे. तम्ु ही बांधनवत असल्यवनां ती शदलजीतची भतु ां फक्त तम्ु हवलव
भीती दवखर्ू िकतील. तम्ु हवलव क्षती पोहोचर्ू िकिवर नवहीत. ती
भतु ां अशनरुद्धच्यव म्हिण्यवनसु वर त्यव गवर्करयवनां व भीती दवखर्त
होती. पि क्षती पोहोचर्ीत नव्हती. तरीही भीती ती र्वटत होतीच.
शदलजीत शर्द्यव शर्सरलव होतव. अशनरुद्धच्यव कवयाकतृत्ा र्वनां
शदलजीतच्यव अांगवतील शर्द्यव सिवप्त झवली असली तरी तो जेव्हव
्ििवनवत पोहोचलव. तेव्हव ्ििवनवतील त्यव भतु वांनव म्हिवलव,

"हे भतु वांनो, िी तिु ची आजपयंत इिवनी इतबवरे सेर्व के लेली
असनू िी तिु ची शकत्येक सक
ां टां दरू के लेली आहेत. आज िवझ्यवर्र
सांकट आहे. हे सांकट तम्ु हवलव दरू करवयचे आहे. तेव्हव हे
िवझ्यवर्रील सांकट दरू करव.
शदलजीतनां म्हटल्यवनसु वर ती भतु त्यव ्ििवनवत कहर बरसर्ू
लवगली. सांपिू ा ्ििवनच आज उठल्यवसवरखां र्वटत होतां. ती भतु ां
त्यव ्ििवनवत थयथय नवचत होती. शचत्शर्शचत् आर्वज करीत
होते. तसव शदलजीत त्यव ्ििवनवत लपनू बसलव होतव.
अशनरुद्ध आतव ्ििवनवत पोहोचलव होतव. त्यवच्यव हवतवत
तसां ते किांडलू होतांच. त्यव ्ििवनवत पविी होतचां . तो त्यव
किांडलतू ील पविी घ्यवयचव. िांत् म्हिवयचव. ते िांतरलेलां पविी त्यव
भतु वच्यव अगां वर्र शिांपडवयचव. त्यवचबरोबर ते भतु नष्ट होत होती.
पि परत ती भतु ां उभी होत होती.
अशनरुद्ध परे िवन झवलव होतव. त्यवलव कवय करवर्ां सचु त
नव्हतां तरीही तो गवलकरयवांनव सवांत्र्नव देत होतव नव्हे तर शहिां तही
त्यवच्ां यवत भरीत होतव. ते गवर्करी त्यव कवळयव अधां वरयव रवत्ी त्यव
भतु वांिी लढत होते. परांतू त्यव गवर्करयवांची िक्ती त्यव ्ििवनी
िैतवनी भतु वांसिोर किी पडत होती. त्यव भतु वांच्यव तडवख्यवत कवही
गवर्करयवचां ी िद्ध
ु हरर्ली होती. अिवतच र्ेळ होत होतव.

अिवतच कोंबडव आरर्ण्यवचव आर्वज आलव र् रवत्ी जवगत
असलेली र् गवर्करयवि
ां ी लढिवरी भतु ां क्षिवधवात नष्ट झवली.
बहुधव ती भतु ां त्यव कोंबड्यवनां व घवबरली असवर्ी असां र्वटत होतां.
पि तसां कवही कवरि नव्हतां. तर ती भतु ां उजेडवलव घवबरत होती.
अांधवरवत त्यवांनव िक्ती जव्त येत होती. म्हिनू त्यव भतु वनां ी रवत्ी
कहरच के लव होतव.
सकवळ झवली होती. तिी ्ििवनवतील परर्थीती जैसे थे
अिी झवली. रवत्ीचव तो थरवर बांद झवलव होतव. शदलजीतचां रवत्ीलव
कवहीच चवललां नवही. तसां शदलजीतलव लोकवांनी पकडलां.
शदलजीतलव लोकवांनी पकडलां. ते शदलजीतलव िवरहवि करु
लवगले. पि शदलजीतलव एर्ढवसवही ओरखडव आलव नव्हतव र्व
त्यवलव कवहीही लवगत नव्हतां. त्यव गवर्करयवांनी त्यवचव
श्यविकवांतप्रिविे जीर् घेण्यवचव प्रयत्न के लव. पि त्यवलव कवहीही
झवलां नवही. तसव अशनरुद्ध लोकवनां व म्हिवलव,
"तम्ु ही त्यवलव िवरु नकव. तो आपल्यव करिीची सजव भोगेल.
"
लोकवांनी अशनरुद्धचां ऐकलां. त्यवलव सोडून शदलां. तसव
शदलजीत अहक
ां वरवनां म्हिवलव,

"तम्ु ही िवझव जीर् घेर्चू िकत नवही. कवरि िवझव जीर् त्यव
कबतु रीत आहे. जी कबतु री िी शपजां रयवतनू के व्हवच सोडून शदलीय.
ती कबतु री जेव्हवपयंत सवपडिवर नवही. तेव्हवपयंत िलवही कवहीच
होिवर नवही. "
शदलजीत बोलनू गेलव खरव... पि आतव अशनरुद्धलव रवत्ीची
ती गोष्ट आठर्ली. रवत्ी शदलजीतनां गृहते नू बवहेर शनघतवच कबतु री
उडर्ली होती. तसव शदलजीतचव अहक
ां वर तोडण्यवसवठी अशनरुद्धनां
एकव हवतवत पविी घेतलां. तद्वतच िांत् म्हटलव. त्यवतच ते िांतरलेलां
पविी त्यव आकविवच्यव शदिेनां फे कलां आशि म्हटलां,
"हे कबतु री, तू शजथां कुठां असिील. शतथनू तू परत ये आशि
िवझ्यव पवयवजर्ळ ये. "
िांत् म्हितवच कवही र्ेळवतच घोंगवर्िवरां र्वदळ सटु लां.
क्षिवतच ते र्वदळ क्षिलां. त्यवचबरोबर असां र्वटवयलव लवगलां
आकविवतील हर्ेनां र्वहविां बांद के लां की कवय, जिू आकविवत
हर्वच नवही. त्यवचबरोबर ती कबतु री चित्कवर के ल्यवगत पांख
फडफडत अशनरुद्धच्यव पवयवजर्ळ आली. अशनरुद्धनां शतलव
उचललां र् म्हटलां,
"हे कबतु री िलव िवफ कर. यव शदलजीतलव िवरण्यवसवठी
तल
ु व आपलां जीर्न त्यवगवर्ां लवगेल. "

तसव अशनरुद्ध त्यव कबतु रीची िवन शपरगवळू लवगलव. तसव
शदलजीतही म्हिवलव,
"नको नको. शतलव िवरु नको. शतच्यवच िवझव जीर् असनू ती
िरतवच िी िरे ल. "
ते िब्द र् ते र्वक्य... ते िब्द बोलेपयंत ती कबतु री िरि
पवर्लेली होती. पि शदलजीतलव कवहीही झवलेलां नव्हत.ां तो
अद्यवपही जीर्ांत होतव. त्यवलव आश्चया र्वटत होतां. कवरि तो जीर्तां
होतव.
शदलजीत जीर्तां होतव. लोकां त्यवलव िवरु पवहवत होते. पि
त्यवलव तरीही कवही होत नव्हतां. तेव्हव अशनरुद्ध लोकवनां व म्हिू
लवगलव.
"लोकहो, िवफ करव यवलव. हवही आपल्यवसवरखवच. पि
यवची बशहि गवर्वतील कवही िविसवनां ी िवरल्यवनां यवनां ही शर्द्यव
ह्तगत के ली. किवसवठी? तर आपल्यव बशहिीच्यव हत्येचव बदलव
घेण्यवसवठी. यवनां जे कवही गवर्वसोबत के लां, ते बरोबर जरी नसलां
तरी ते एकव अथवानां बरोबरच होतां. तिु ची कोिवतीही बशहि असती
आशि असां छळलां असतां तर तम्ु ही कवय के लां असतां. तम्ु ही
बदलवच घेतलव असतव की नवही. "

लोकवांनव ते सिजलां. ती गोष्ट खरांच शर्चवर करण्यवलवयक
होती. आपिच चक
ु लो असां त्यवांनव र्वटवयलव लवगलां होत.ां तसव
तो शदलजीतलव म्हिवलव,
"शदलजीत, कोिवचवही िृत्यू हव कोित्यवही पिपू क्षवत नसतो.
त्यवप्रिविे तझु वही िृत्यू त्यव कबतु रीत नव्हतवच. िविसवचव िृत्यू हव
िविसवच्यव किवानसु वर ठरत असतो. कोिी म्हितवत की िविसू जर
लर्कर िरि पवर्लव तर तो ्र्गवात आपल्यव किवाची फळां भोगत
असतो. पि तसां कवही नसनू िविसवच्यव बरयवर्वईट किवाची फळां
ह्यव पृथ्र्ीर्रच भोगवर्ी लवगतवत. जो जसे किा करे ल. तसां फळ
त्यवलव शिळतां. तेही यव पृथ्र्ीर्रच शिळत असतां. म्हिनू तल
ु व
सवांगतो की आतवतरी सधु र. कवरि आतव तझ्ु यव बशहिीच्यव खनु वचव
बदलव पिु ा झवलव आहे. शतलव ्र्गवात जवर्ू दे. िोक्ष शिळू दे. "
अशनरुद्धच्यव बोलण्यवनां शदलजीत आनांदवर्लव होतव. कवरि
त्यवलव अशनरुद्धनच
ां नवही तर सपां िू ा गवर्करयवांनी िवफ के लां होत.ां
तसां त्यवनां आकविवकडे पवशहलां र् हवत हवलर्त म्हिवलव,
"तवई, जव. ्र्गवात जव. शतथां तू त्यव ्र्गवातील िृत
आत्म्यवांसोबत सख
ु वनां रवहव. तझु व बदलव पिु ा झवलव आहे. जव. "
तसां म्हटल्यवबरोबर शदलजीतच्यव चेहरयवर्र प्रसन्सनतव शनिवाि
झवली र् त्यवनां सटु के चव श्ववस सोडलव.

शदलजीत सधु रलव होतव. ती िवांत्ीक शर्द्यव तो शर्सरलव होतव.
आतव तो चवगां ले शदर्स कवढत होतव.
त्यवनां लर्करच शर्र्वह के लव र् तो त्यवच गवर्वत रवहू लवगलव.
आतव िवत् त्यवलव िवत्ां ीक शर्द्यव कळत जरी असली तरी येत
नव्हती.
सरु जीतच्यव अगां वतील शदलजीतच्यव बशहिीचव आत्िव
के व्हवच त्यवलव सोडून गेलव होतव. तोही आतव शदलजीतच्यव
बशहिीच्यव भतु वच्यव सि्येतनू िक्त
ु झवलव होतव.
गवर् पिू ातः अिव भतु वटकीपवसनू िक्त
ु झवलां होतां. िवत्
आजही अशनरुद्धची र्ैयत्की चवलतच होती. त्यवच्यवत बदलवर्
झवलव नव्हतव. आजही तो लोकवनां व गडां े, धवगे, दोरे बनर्नू देत होतव.
नव्हे तर त्यवर्रच उदरशनर्वाह चवलत होतव.
भतु ां िवत् सिवप्त झवली नव्हती. ती आजही त्यव ्ििवनी र्वटेनां
जविवरयवस पछवडतच होती. तसेच अशनरुद्ध ती भतु ां कवढत होतव
नव्हे तर ती कवढण्यवचव पैसव आजही घेत नव्हतव.
आज अशनरुद्ध म्हवतवरव झवलव होतव. िवत् अशनरुद्ध म्हवतवरव
झवलव असलव तरी त्यवचेिध्ये अहा
ां ांकवरीपि आलां नव्हतां. तो
शर्नव अहक
ां वरीिनवनां आजही गवर्वतील सरु जीतच्यव अगां वतील भतु ां
कवढतच होतव. गवर् तेर्ढां सधु वरलां होतां. कवही तरुि आजही अिव

भतु वांच्यव अांगवत येण्यवलव िविशसक शर्कृ ती सिजत होते. पि कवही
लोकां िवत् आजही भतु ां िवनत होती. ती अिी भतु ां िरीरवतनू
शनघतवच अिव दगडवच्यव देर्वसवठी कोंबडव, बकरव बळी म्हिनू
देत होते. नव्हे तर असे बकरे बळी द्यवयलव अशनरुद्धच सवगां त होतव.
शदलजीतही बरे च र्षा जगलव होतव. त्यवनां ज्यव कबतु रीिध्ये
जीर् टवकलव होतव. ती कबतु री के व्हवच िरि पवर्ली होती. त्यव
कबतु रीचव र्ध अशनरुद्धनच
ां के लव होतव. िवत् तरीही शदलजीत
आजही जीर्ांत होतव. तो अशनरुद्धचे उपकवर िवनत होतव.
आज शदलजीत र् अशनरुद्ध चवगां ले शित् बनले होते. ते
एकिेकवांच्यव घरी जवत होते. एकिेकवांची शटांगल टर्वळकी उडर्ीत
होते. नव्हे तर त्यवांच्यव शटांगल टर्वळकीत त्यवच भतु वच्यव गोष्टी
शनघवयच्यव.
गवर् िवत् परु तां सधु रुन गेलां होतां. कोिी कोिवर्र बलवत्कवर
करीत नव्हतां. त्यव गवर्वतील तरुि तरुिी आतव भवर्वबशहिीच्यव
नवत्यवनां रवहवत होते. कवरि त्यव गवर्वनां बलवत्कवर करण्यवचव
पररिवि भोगलव होतव. बशहिीर्र झवलेल्यव बलत्कवरवतनू च
बदल्यवच्यव भवर्नेनां शदलजीतनां अघोरी शर्द्यव शिकून घेतली होती
र् त्यवच शर्द्येचव गैरर्वपर करुन शदलजीतनां सांपिू ा गवर्वतच

भतु वटकी लवर्ली होती. त्यविळ
ु ां अख्खां गवर् घिु लां होतां. ते शदर्स
अजनु ही गवर् शर्सरलां नव्हत.ां
आजही ती डोंगरवर्रील गृहव अश्तत्र्वतच होती. ज्यव गृहते
शकत्येक शदर्स शदलजीतनां अशधर्वस के लव होतव. िवत् आतव तो
शतकडां जवत नव्हतव. कवरि आतव त्यवलवही शतकडां जवयलव भीतीच
र्वटत होती. नव्हे तर आज ती डोंगरवतील गृहव शहस्रां श्ववपदवांचव
अड्डव बनलव होतव.
गवर् जरी सधु वरलां असलां आशि गवर्वत जरी नर्शर्चवरवचे
र्वदळ शनिवाि झवले असले तरी आजही त्यव गवर्वत भतु ां झोंबतच
होती. परांतू ती झोंबण्यवचव असर किी झवलव होतव.
ते ्ििवन... तो भयवनक र्तव आजही लोकवनां व आठर्त
होतव. त्यव ्ििवनवतील रह्य आजही लोकवांनव आठर्त होते. ती
शदलजीतनां शदलेली जखि आज जनु ी झवली होती. पि ती जखि
जनु ी झवली असली तरी आजही शतचे व्रि तेर्ढे शिल्लक होते. ते
व्रि कवळजवलव बोचिवरे होते. नव्हे तर त्यव व्रिवनां र् त्यवनांतर त्यव
शदलजीतचव प्रशतकवर के ल्यवनां गवर्वची भतु वबां वबतची भीती थोडी
किी झवली होती.
आज रवत्ी अपरवत्ी लोकां त्यव ्ििवनवतनू जवत. पि भीती
बवळगनू नवही तर शबनधव्त जवत. शर्ज्ञवन प्रगत झवलां होतां. यव

शर्ज्ञवनवनां के लेल्यव प्रगतीनां िवशहत झवलां होतां की ्ििवनवत रवखेतनू
रवशहलेली हवडां चिकतवत. त्यवचां कवरि शपर्ळव फव्फरस होय. हव
शपर्ळव फव्फरस ्र्तः जळतो. तो ्र्तः जळत असल्यवनां तो
अांधवरवत चिकतो. हे एकदव शसद्ध झवलां होतां. त्यविळ
ु ां की कवय,
आतव रवत्ी अपरवत्ी िविसां यव ्ििवनवतनू शफरतवांनव जो ्ििवनवत
धरु शनघवयचव. त्यवलव घवबरत नसत.
रवत्ीलव येिवरयव कुत्रयवच्यव आर्वजवची आतव सर्य झवली
होती. ती कुत्ी कधी चोरवर्र, तर कधी रवत्ी िोकवट शफरिवरयव इतर
प्रवण्यवांर्र भांक
ु तवत हेही शसद्ध झवलां होतां. कवरि ही गोष्ट बरे चदव
गवर्वतील लोकवांनी पवशहली होती. तसेच रवत्ीलव र्त्यवर्रुन उडत
उडत आडर्े येिवरे र्टर्वघळ
ू शनिवचर असल्यवनां ते आडर्े येतवत
हेही िवशहत असल्यवनां त्यवचां ीही रवत्ीलव भीती र्वटत नव्हती.
शिर्वय कोण्यव िविसवचव तटु लेलव हवत शदसिे र्व चेहरव शदसिे हव
के र्ळ आपल्यवलव होिवरव भवष होय हेही प्रत्यक्ष लोकां जविनू होते.
गवर्वतील कवही तरुि शिकत होते. ते उच्च शिक्षि घेत होते.
त्यविळ
ु ां जगवत असां कोितचां भतु नसतां. त्यव आपल्यव भ्रविक
कल्पनव असतवत. हे तत्र्ज्ञवन तीच िडां ळी प्रसर्त होती. त्यविळ
ु ां
सवहशजकच आज गवर्वतील शदसिवरी तसेच भवसिवरी भतु ांही किी
झवली होती.

ही सर्ा भीती अशनरुद्धनां किी के लेली असली तरी आजही
अशनरुद्ध िवत्ां ीकी कवि करतच होतव. पि आतव त्यवचां कवि जोरवत
चवलत नव्हतां तर त्यवच्यव कविवत शिथीलतव आली होती.
अशनरुद्धनांही िवांत्ीक शर्द्येतनू भरपरू पैसव किशर्लव होतव. त्यव
पैिवतनू अशनरुद्धनां गवर्वतच कवही िेती शर्कत घेतली होती. आतव
तो िेती करीत होतव. तसांही कोिी आलांच तर िवांत्ीकपिवही करीत
होतव.
भतु आशि प्रेतवशर्षयी लोकवांनी अनेक शक्से ऐकले
असतील आशि ऐकतवतही... कवही लोकां आर्जानू सवांगतवत की
आम्ही भतु पवशहलव. आम्ही भतु वांिी लढवई खेळली. भतु अांगवत
येतो. परांतू आधशु नक शर्ज्ञवनर्वदी कवळवत यव भतु िवनण्यवलव
अफर्व सिजले जवते. त्यवर्र कोिीही शर्श्ववस ठे र्त नवही.
जगवत अिी अिी कवही जवगव आहे की त्यव जवगेच्यव
शठकविी हिखवस अपघवत होतो. तसच
ां त्यव अपघवतवचव सबां धां
भतु वांिी लवर्लव जवतो. कोिी कोिी सवांगतवत की ररकवम्यव
िकवनवत, झवडवर्र, जांगलवत हिखवस भतु ां असतवत. पि ते ज्यवनां
प्रत्यक्ष अनभु र्ल.ां त्यवलव सिजत.ां इतरवनां व नवही.
कवही लोकां म्हितवत की िृत्यपर्ु ी इच्छव पिु ा न झवल्यवस ती
इच्छव पिु ा करण्यवसवठी त्यव िविसवच्यव िृत्यनू तां र त्यवचां भतु बनत.ां

िग हे भतु आपली इच्छव पिु ा करण्यवसवठी भटकतां. कोिवलव
त्वसही देत असत.ां जो व्यक्ती उपविी पोटी िरतो. ज्यव व्यक्तीलव
भयांकर रवग येतो. अिवही व्यक्तीचां भतु बनतां असेही कवहीजि
म्हितवत. यवर्र कवही लोकां उपवयही सवांगतवत की आपल्यव
घरवतील अिव अतृप्त िेलेल्यव िविसवांचां तपाि के ल्यवस ते भतु सांतष्टु
होर्नू त्यवलव िक्त
ु ी शिळते. म्हिनू च की कवय आज िेलेल्यव
िविसवच्ां यव नवर्वनां श्रवद्ध घवतलां जवत.ां तपािही के लां जवत.ां जेिेकरुन
यव अतृप्त आत्म्यवांनी ्र्जिवनां व भतु बननू त्वस देर्ू नये. हे जरी खरां
असलां तरी हव तपाि आशि श्रवद्ध घवलण्यवचव प्रकवर हव व्यवपवर
करिवरव प्रकवर आहे. तपाि के ल्यवनां खरांच आत्िव शकांर्व भतु िवतां
होर्ू िके ल कवय? तर त्यवचां उत्तर नवही असांच येईल. कवरि
िृत्यनू ांतर आपली आत्िव कुठे जवते कुठे नवही हे कोिीही पवशहलेलां
नवही. तसेच तपाि शकांर्व श्रवद्ध घवतल्यवनां असे भतु ां शकांर्व अिव
अतृप्त आत्िव सख
ु वर्त असतवत. हेही कुिीही पवशहलेले नवही.
त्यवतच जर असां तपाि शकांर्व श्रवद्ध घवतल्यवनां असे िृतवत्म्ये सख
ु र्त
असतील तर िवयबवपवांची र्व र्ृद्ध िविसवांची सेर्व कोिीही करिवर
नवही. तपाि शकांर्व श्रवद्धच घवलत रवहतील.
आज आपि पवहतो की लोकवच
ु ां ही शर्देिवत जवतवत.
ां ी िल
श्थरवर्तवत. शर्र्वह करतवत. िल
ु ां पैदव करतवत. पि िवयबवपवकडे
लक्ष देत नवही. शबचवरे िवयबवप आपल्यव िल
ु वसां वठी तडपत तडपत

िरतवत. तरीही िल
ु ां सवधे िैयतीलव येत नवही. भेटिां दरु च.
अिवर्ेळी आपल्यव जन्सिदवत्यव बवपवचव िवप लवगतो म्हिनू तपाि
र्व श्रवद्ध करुन िोकळव झवलो. असे सिजिवरव शर्देिवतील िल
ु गव
खरांच अिव तपाि के ल्यवनां र्व श्रवद्ध के ल्यवनां िवयबवपवच्यव िवपवतनू
िक्त
ु होर्ू िकत असेल कवय? तर त्यवचां उत्तर नवही असांच आहे.
कवरि त्यवने जी कृ ती के लेली असते. ती कृ ती ही क्षम्य नसते.
कवरि ती कृ ती ही त्यवनां जविनू बजु नू के लेली असते. हां एखवद्यवचां
ठीक आहे की ज्यवलव कताव्यवपढु ां िवयबवपवांनव र्ेळ देतव येर्ू िकत
नसेल. जसां शहदां ू धिवात रविवचां झवलां. आई कै के यीचां र्चन
पवळतवनां व त्यवलव बवपवच्यव दवहस्ां कवरवर्ेळी उप्थीत रवहतव आलां
नवही.
जे आत्म्यवचां र्गीकरि झवलेलां आहे. त्यवनसु वर ्थल
ु िरीर,
सक्ष्ु ि िरीर र् िरीर. ्थल
ु िरीर म्हिजे िरिवपर्ु ीचां िरीर, सक्ष्ु ि
िरीर म्हिजे त्यवची आत्िव शकांर्व भतु , तसेच िरीर म्हिजे
िृत्यनू तां र ओस पडलेलां िरीर. ्थल
ु िरीर हे सवधवरितः योग शकांर्व
व्यवयविवनां एकिे पन्सनवस र्षवापयंत जीर्ांत ठे र्तव येर्ू िकतां.
त्यवनांतर त्यवच्यवपवसनू बनलेल्यव आत्म्यवची कवही शनश्चीती नसते.
तो आत्िव सवधवरितः हजवर र्षाही जीर्तां असतो र्व तो एकव
सेकांदवतही शिटतो असां परु वि सवांगतां. त्यवनांतर िरीर. हे िरीर कवही
जव्त शदर्स जतन करुन ठे र्तव येत नवही जरी आपि बफवातही

ठे र्त अस.ू कवरि िेल्यवनतां र िरीरवत प्रविर्वय,ू पविी जवत
नसल्यवनां आपल्यव िरीरवतील कवही अर्यर्वचां ां र् घटकवचां ां
शर्घटन होतां र् िरीर हळूहळू नष्ट होत असतां.
ज्यवचां ां िन तृप्त झवलेलां नवही, असां भतु बनलेलां शकांर्व आत्िव
बनलेलां िरीर हे जी िविसां र्वईट किा करतवत. त्यव िविसवांनव
लर्कर जकडतां असां िवनलां जवतां. तसेच जी िविसां घरवत होिहर्न
करीत नवहीत. िवतां ी पवठ करीत नवही. िवयबवपवचां ी, म्हवतवरयव
िविसवांची सेर्व करीत नवही. िवांसां िशदरव सेर्न करतो. परस्रीिी
सांबांध ठे र्तो. अिवांनवही जकडतां. तसेच जी िविसां किजोर
असतवत. अिव िरीर र् िन किजोर असलेल्यव िविसवांनव भतु
लगट करत असतवत.
भतु ज्यवलव लवगतां, त्यवच्यव ्र्भवर्वत पररर्तान होतां. तो
र्ेड्यवसवरखव र्वगवयलव लवगतो. चवगां लव िडु असल्यवस
िहवण्यवसवरखे र्वगिे र् रवग येतवच रौद्र रुप दवखर्िे ह्यव गोष्टी
घडत असतवत. िरीरवत सतत कांपन रवहवत असतां.
यव भतु वच्यव त्वस देण्यवचे प्रकवर आहेत.
१)शपिवच पीडव :- ही एक पीडव आहे. यव पीडेत व्यक्ती शकांर्व
व्यक्तीसिदु वय हव आपोआपच आपले कपडे कवढून नग्न होण्यवचव
प्रयत्न करीत असतो. कधीकधी नवल्यवतील घविेरडे पविी पीत

असतो. नविलेले जेर्न खवत असतो तसेच र्वईट र्वईट िब्दही
र्दत असतो. जसे घविेरड्यव शिव्यव देत असतो. असव व्यक्ती सदैर्
घविेरडव रवहवत असनू त्यवच्यव िरीरवचव सतत र्वस येत असतो.
त्यवलव एकवांत आर्डते र् तो त्यवच एकवांतवतनू किजोरही बनत
असतो.
२)िर्पीडव :- यव पीडव प्रकवरवतील व्यक्ती हे जोरजोरवने
ओरडत असतवत. तसेच इकडे शतकडे धवर्त असतवत. ते
कोिवचेही ऐकत नसनू असे व्यक्ती प्रत्येक र्ेळीच घविेरड्यव शिव्यव
देत असतवत. ते कवहीही खवत नसनू जोरजोरवत श्ववस घेत असतवत.
३) िवांकीनी पीडव :- यव प्रकवरचव त्वस जव्तीत जव्त
िशहलवांनव होतो. अिव िशहलवांचां पिु ा िरीर दख
ु तां. अिव िशहलव
सवधवरितः बेहोि होत असनू जेव्हव त्यव होिवत येतवत. तेव्हव त्यव
रडतवत, ओरडतवत. तसेच िोठिोठे डोळे करीत असतवत. अिव
प्रकवरच्यव र्वगण्यवनां यवच
ां े डोळे हे सतत दख
ु तही असतवत.
४)चडु ैल पीडव : चडु ैलचव त्वस सवधवरितः िशहलवांनवच होत
असनू अिव िशहलव िवसां र् िशदरे चां सेर्न करीत असतवत. जरी त्यव
िवकवहवरी असतील तरीही... त्यव किी बोलत असनू सतत
िोठ्यवने हवसत असतवत. अिव िशहलव कोिवलव कवय करतील ते
कवही सवगां िे कठीि असते.

५)यक्षपीडव :- ह्यव प्रकवरची पीडव असिवरे व्यक्ती हे अशतिय
हळू आर्वजवत बोलत असनू त्यवच
ां ां चवलिां जोरवचां असत.ां ते
जव्तीत जव्त डोळयवनांच इिवरे करतवत. त्यवांचे डोळे लवल शदसत
असनू त्यवांनव शर्िेषत्र्वनां लवल रांग आर्डतो.
६)ब्रम्हरवक्षस पीडव :- ज्यव लोकवांनव ब्रम्हरवक्षस लवगतो,
असव व्यक्ती प्ु कळ िशक्तिवली बनत असतो. तो सदैर् चपु च
रवहवत असतो. तसेच कोिवर्रही उपकवर करिवरव असतो. यवलव
कोिी कोिी शजांद देखील म्हितवत. अिव प्रकवरचव व्यक्ती जेर्न
भरपरू करीत असनू एकवच अर््थेत भरपरू र्ेळ बसनू रवहू िकतो.
ह्यव प्रकवरचे व्यक्ती कोिवलव जव्त त्वस देत नवहीत. पि त्यवांनव
कोिी जेर्न शदलां नवही तर अिी व्यक्ती ही कोिवचव जीर्ही
घ्यवयलव िवगपां ढु ां पवहवत नवही.
भतु हे अदृश्य रुपवत रवहवत असनू ते त्यवांचे िरीर हे र्वयचू े
बनलेले असते. ते िरीरशर्शहन असतवत. तसेच ते कोिवचेही िरीर
धवरि करु िकतवत.
भतु वनां व तवकद फवर असते. ते कोितेही असो, हे कवि भतु
चटु कीसरिी करत असतवत. तसेच ते िोठिोठी झवडां देखील उपटून
टवकत असतवत. िवांत्ीक िडां ळी ही अिवच भतु वांचव र्वपर करुन
िोठिोठी कविां करीत असतवत. असां लोकां सवगां त असतवत.

भतु वांची िवनशसक श्थती ही अशधक िक्तीिवली असते.
त्यवनां व र्ििध्ये करुन त्यवच्ां यवकडून चवांगले र्वईट कविां करतव
येतवत. ती कोिती कविां करवर्ी हे आपल्यवर्र अर्लांबनू असते.
तसेच भतु वांनव शर्शिष्ट आकवर नसल्यवनां त्यवांनव तलर्वरीने र्वर करतव
येत नवही. कवठीने िवरतव येत नवही. बांदक
ू ीच्यव गोळयवही िवरतव येत
नवही.
भतु विां ध्ये चवगां ल्यव र्वईट भवर्नव असतवत. एव्हवनव ते कधी
रडतवत तर कधी हसतही असतवत. यवनसु वर त्यवांच्यव ्थवनवांनवही
नवर् आहे. जर ती र्वईट शठकविी रवहवत असतील तर त्यव
शठकविवलव प्रेतलोक म्हितवत र् जर ती चवांगल्यव शठकविी रवहवत
असतील तर त्यवलव शपतृलोक म्हितवत. चवांगली भतु ां ही चवांगल्यव
शर्चवरवच्यव लोकवच
ां व िोध घेतवत. तसेच त्यवनां व चवगां ल्यव लोकवतच
रवहवर्ेसे र्वटते. तसेच र्वईट भतु ां ही ज्यवप्रिविे र्वईट जवगेत
रवहतवत. तसेच र्वईट लोकवांनव िोधतवत. ते कुकिी, अधिी,
र्वसनवियीन लोकविां ध्ये शिरुन आपल्यव इच्छव पिु ा करीत
असतवत. अथवात जसजिव िवनशसकतेची िविसां सिवजवत र्वर्रत
असतील. अिवच िविसवांच्यव िरीरवत प्रर्ेि करण्यवसवठी भतु
धडपडत असतवत. त्यवनां वही िविसवचां िरीर आर्डत असत.ां
चवांगल्यव आत्िव ह्यव चवांगल्यव िविसवत शिरुन त्यवांनव चवांगले किा
करण्यवसवठी प्रेरीत करीत असतवत. तर र्वईट आत्िव ह्यव र्वईट

लोकवांिध्ये शिरुन त्यवांनव र्वईट किा करण्यवसवठी प्रेरीत करीत
असतवत.
भतु हे नेहिी आपल्यव िक्त
ु ीसवठी शर्चवर करीत असतवत.
त्यवनां व जेव्हव भतु योनीतनू िक्त
ु ीचे िवगा सवपडत नवहीत. तेव्हव िवत्
ते तडपत असतवत. शचडशचडेही होत असतवत. आपल्यव
भतु यक्त
ु ीतनू िक्त
ु होण्यवसवठी भतु हे जांगलवजांगलवत भटकत
असतवत. कधी चकव्यवच्यव रुपवने तर कधी कोित्यवही रुपवने.
तसेच ते हजवर हजवर र्षापयंत जीर्ांतही रवहू िकतवत.
भतु वलव एकवतां र्वस शप्रय असनू ज्यव शठकविी जव्त आर्वज
असेल त्यव शठकविी भतु ां शदसत नसनू ते जव्तीत जव्त
अिवर््येच्यव रवत्ीच शदसतवत. त्यवचां कवरिही तसांच आहे. कवरि
अिवर््येच्यव रवत्ी गच्च अांधवर असते. जर यव अिवर््येच्यव रवत्ी
कोिी शफरत असेल आशि तो व्यक्ती त्यवांच्यव िवगवात आलवच तर
ते त्यवलव छळतवत. कवरि ज्यवअथी भतु वनां व एकवतां र्वस आर्डतो.
त्यवर्ेळी आपि शफरत असतवांनव त्यवांचव एकवांतर्वस तटु तो. तसां
पवहतव भतु वांनव एकवांतर्वस आर्डत असल्यवनां ते रवत्ीच शफरतवत.
कवरि रवत्ी जव्त लोकां शफरत नसतवत. हे त्यवनां वही िवशहत असत.ां
तरीही जविनू बजु नू लोकां जर रवत्ी शफरत असतील तर त्यव लोकवांनव

भतु वांचां छळिां सवहशजकच आहे. भतु ां हे सवधवरितः अिव शठकविी
र्वस करतवत की ज्यवशठकविी भतु वच
ां े शहतसबां धां असेल.
अशनरुद्ध म्हवतवरव झवलव होतव. तो आतव म्हवतवरव झवलव खरव.
पि आतव त्यवलव धड ित्ां ही बोलतव येत नव्हते. तसां त्यवलव नीट
चवलतवही येत नव्हतां. त्यवलव ऐकतवही येत नव्हतां. बोलिां तर
पिू ातः बांद झवलेलां होतां. एरर्ी त्यवची गवर्ोगवर्ी सशु कती गेल्यवनां
त्यवलव कोिी दोष शदलव नवही. त्यविळ
ु ां की कवय, त्यवचां म्हवतवरपि
चवांगलां जवत होतां. त्यवची पत्नी आशि िल
ु ां त्यवची चवांगली कवळजी
घेत होते. यवउलट शदलजीतचां होतां.
शदलजीतलवही चवलतव येत नव्हतां. पि त्यवलव कवनवनां ्पष्ट
ऐकवयलव येत होतां. डोळयवलव ्पष्ट शदसत होतां. हवतांही धडधवकट
होते. िेंदहू ी िवबतू होतव. पि पवय िवत् गेलेले होते. त्यवलव
अशजबवत चवलतव येत नव्हतां. तरुिपि ते... त्यव तरुिपिवत त्यवनां
धिु वकुळ घवतलव होतव. पि आतव िवत् त्यवच्यव म्हवतवरपिवत
त्यवलव कवही जगण्यवत अथा उरलव नव्हतव. त्यवलव िरवर्सां र्वटत
होतां. पि आतव िरि येत नव्हतां. घरी बवयकवपोरां नसल्यवनां त्यवची
सेर्व घडत नव्हती. तिवतच त्यवलव पवयवनहां ी चवलतव येत नसल्यवनां
तो घसु त होतव एखवद्यव सवपवगत. हवत पसरुन तो शभक्षव िवगत होतव.
त्यवच्यव अगां वर्र कवळे कुट्ट कपडे होते.

अशतिय दःु खदवयी अर््थव. त्यवची शकळस येत होती. कोिी
दयेनां एखवदव रुपयव हवतवत द्यवयचव. कोिी नवक िरु डून जवयचे. तर
कोिी कुटकवभर भवकरही द्यवयचे खवयलव. तर कधी अशजबवत
खवयलव शिळवयचां नवही. भक
ु खपु लवगलेली असवयची. पि उपवय
नव्हतव. कधी आजवरी पडलवच तर औषधी घ्यवयलवही पैसव
नसवयचव. कोिी रुग्िवलयवतही न्सयवयचां नवही. फवर र्ेदनव व्हवयच्यव.
तसे ते जनु े शदर्सही आठर्वयचे. त्यव र्ेदनव झेलत झेलत त्यवलव
जगवर्ां लवगत होतां.
त्यवलव ते शदर्स आठर्वयचे. ज्यव शदर्सवत तो सांपिू ा गवर्वत
त्यवची दहित होती. सगळां गवर् त्यवलव घवबरत होतां. पि आज...
आज िवत् तेच गवर् त्यवलव शिव्यव देत होतां. कोिी म्हित होतां. '
शभकवरडव सवलव. यवले असचां देर्वनां तडफडत िवरवर्.ां ' अशतिय
तडफडल्यवगत त्यवच्यव गती होत होत्यव. त्यव गती भयांकर होत्यव.
एके क शदर्स कवपिे कठीि झवले होते. पि त्यवलव कुिवचवही
सहवरव नव्हतव. तसव तो कधीकधी शर्चवर करवयचव.
तो कधी तडफडल्यवगत शर्चवर करवयचव. तसां त्यवलव
र्वटवयचां की आपि जर तसां पवप के लां नसतां तर आज
आपल्यवलवही चवांगले शदर्स आले असते. आज आपि जे भोगतो
आहोत. ते आपल्यव पवपवची करिी आहे. आपि जर तसां पवप के लां

नसतां तर आज आपल्यवलव सख
ु वचे शदर्स पवहवयलव शिळवले
असते.
शदलजीत शदर्सेंशदर्स खांगत चवललव होतव. आतव त्यवलव
घसु तवही येत नव्हते. तो एकवच जवगी र्त्यवर्र पडलेलव होतव.
तरीही त्यवचव जीर् जवत नव्हतव. अन्सन, पविी त्यवलव शिळेनवसां झवलां
होतां. त्यविळ
ु ां भक
ु फवर लवगली होती. तो अन्सनवसवठी र् पवण्यवसवठी
तडफडत होतव. पि अन्सन, पविी त्यवलव शिळेल तेव्हव नव. ते अन्सन
पविी न शिळिे म्हिजे त्यवनां के लेल्यव पवपवचव पररिवि होतव.
****************
आज सयु ा तेजवनां उजळलव होतव. अशनरुद्ध तसवही आजवरीच
होतव. त्यवलव आजही अ्र््थच र्वटत होतां. तो सकवळी उठलव.
त्यवनां लर्करच प्रवतःशर्धी आटोपर्लव. त्यवनां सकवळीच
ध्यवनधवरिव के ली. तसव तो पन्सु हव खवटेर्र बसलव. त्यवलव जव्तर्ेळ
बसिां जित नसल्यवनां तो त्यव खवटेर्रच आडर्व झवलव. कवही र्ेळ
चवांगलव गेलव.
सकवळचे दहव र्वजले होते. तसां िल
ु वनां म्हटलां,
"बवबव, थोडां जेर्न करुन घ्यव. "

त्यवनां इिवरयवनच जेर्न आिवयलव लवर्लां. एक शदड पोळी
त्यवनां खवल्ली. त्यविळ
ु ां नेहिीपेक्षव आज तो बरव होतव. आपल्यव
बवबवांची प्रकृ ती आतव सधु वरे ल असां घरच्यवांनव र्वटलां. पि तो
त्यवांचव भ्रि होतव. कवरि सवयांकवळ जिी झवली. तसव एक जोरवचव
ह्रृदयशर्कवरवचव झटकव आलव र् त्यवत अशनरुद्ध िरि पवर्लव.
अशनरुद्ध िरि पवर्तवच घरच्यवांनी त्यवचव दवहसां्कवर के लव.
तसेच गवर्करयवनां ी ज्यव शठकविी दवह स्ां कवर के लव. त्यव शठकविी
एक िेंदरू फवसनू दगड ठे र्लव. लोकां त्यव दगडवची पजु व करु लवगले.
शदलजीतही त्यवच शदर्िी उपवसवनां तडफडत िरि पवर्लव.
तो चैत् पौिीिेचवच शदर्स होतव. लोकवांनी त्यवचवही अत्यांशर्धी
उरकर्लव. त्यव अशनरुद्धच्यवच िरिवच्यव बवजल
ू व. िवत् अशनरुद्धचव
दवहसां्कवर झवल्यवर्र जसव गवर्करयवांनी त्यवच्यव दवहसां्कवर
करण्यवत आलेल्यव जवगेर्र एक िेंदरू फवसनू दगड ठे र्लव. तसव
दगड शदलजीतच्यव जवगेर्र ठे र्लव नवही. त्यवचव पजु वशर्धीही के लव
नवही. तिवतच कवलवांतरवनां त्यव शदलजीतचां भतु बनलां. कवरि
त्यवच्यव अपेक्षव कवही पिू ा झवल्यव नव्हत्यव.
शदर्सविवगनू शदर्स जवत होते. त्यव िरिवच्यव पेटलेल्यव
जवगेर्र हळूहळू गर्त उगर्वयलव लवगलां होतां. त्यवचबरोबर तो
दगड शदसेनवसवही होत होतव. शदलजीतच्यव िरिवची तर जवगवच

शिटली होती. त्यव जवगेर्र दवहसां्कवरवचे व्रिही शिल्लक नव्हते.
त्यवचबरोबर शदलजीत कवलवतां रवनां लोकवच्ां यव िनवतनू शनघनू गेलव.
कवळ बदलत चवललव होतव. दरर्षी अशनरुद्धच्यव
दवहस्ां कवरवच्यव जवगी परु लेल्यव दगडवची पजु व होत होती. जेव्हव
चैत् पौिीिव यवयची. लोकां दरर्षीप्रिविे प्रत्येक र्षी त्यव
दगडवभोर्तवलची जवगव ्र्च्छ करीत. नव्हे तर परत त्यव दगडवलव
िेंदरू फवसनू कोिी नर्िां करीत. कोिी कवही िवगिीही करीत.
त्यवतच कवर्ळव फवांदीर्र बसल्यवगत र् फवांदी िोडल्यवगत एखवदी
घटनव घडून जवयची र् लोकां म्हिवयची की हव दगड देर् असनू तो
नर्सवलव पवर्तो. त्यवनांतर कोिी त्यव दगडवर्र नवरळ फोडत. ते
िवत् िक
ु पिे शदलजीतचां भतु पवहवत असवयचां. जे भतु बनलां होतां.
त्यवलवही आतव र्वटत होतां की जर िी पण्ु य कवया के लां असतां तर
आज िवझीही यव अशनरुद्धसवरखी पजु व झवली असती आशि िीही
देर्वत गिलव गेलो असतो.
आज त्यव अशनरुद्धच्यव दवहसां्कवर जवगी िेंदरू फवसलेल्यव
दगडवच्यव जवगी िोठां िांशदर बनलां होतां. लोकां त्यव दगडवच्यव देर्वची
पजु व करीत होते. ती त्यव दगडवची पजु व नव्हती तर गवर्वत त्यव
अशनरुद्धनां के लेल्यव कवयवाची पजु व होती. जे कवया त्यवनां आपलव

जीर् जोखिीत घवलनू के लां होतां. नव्हे तर शदलजीतलव हरशर्तवांनव
घवबरुन त्यवचव जीर्ही गेलव असतव.
शदलजीतचां भतु ांही त्यवच शठकविी अश्तत्र्वत असवयचां. ते
पश्चवतवप करवयच.ां पि त्यवची पजु व व्हवयची नवही. ते पवहून
अशनरुद्धच्यव दगडवच्यव देर्वलवही र्वईट र्वटवयचां.
एक शदर्स अशनरुद्धचव देर् गवर्वतील एकव िविसवच्यव
्र्प्नवत गेलव. त्यवनां शदलजीत त्यवचव शित् असनू ते दोघहां ी एकवच
शदर्िी िरि पवर्ल्यवचां सवांगनू आिचव दवहसां्कवरही
जर्ळजर्ळच करण्यवत आलव. तसेच त्यवनां शदलजीतची ओळख
तो फक्त एक शित् आहे अिी देर्नू सवांगीतलां की तम्ु ही िवझी जिी
पजु व करतव, तिी शदलजीतचीही करवर्ी.
अशनरुद्धच्यव देर्वचे गवर्करयवांच्यव ्र्प्नवत जवण्यवने
गवर्करयवनां ी त्यवच अशनरुद्धच्यव देर्वच्यव िांशदरवसिोर
शदलजीतच्यवही नवर्वचव एक दगड ठे र्लव. त्यवलवही िेंदरू लवर्लव
र् त्यवचीही पजु व के ली.
लोकां आतव अशनरुद्धच्यव दगडवची पजु व करु लवगले.
त्यवचबरोबर शदलजीतच्यवही दगडवची पजु व करीत होते. आतव
अशनरुद्धचव देर्ही खि
ु होतव. त्यवचबरोबर शदलजीतचव भतु हां ी.
शदलजीत कोि आहे हे िवशहत करुन न घेतव कवलवतां रवनां लोकां

त्यवची जी पजु वअचानव करु लवगले होते. त्यविळ
ु ां की कवय,
शदलजीतच्यव भतु वलवही िोक्ष शिळवलव होतव. नव्हे तर शदलजीतच्यव
भतु वचां रुपवतां र आज देर्वत झवलां होतां.
गवर् आतव सधु वरलां होत.ां गवर्वत नर्शर्चवरवचां े र्वरे शनिवाि
झवले होते. लोकां शिकत होते. कोिी कोिी भतु आशि देर्ही िवनत
नव्हते. त्यवतच अांगवत येिां कवयिचां बांद झवलां होतां. अांधश्रद्धव
िळ
ु वत बदां झवली होती. तरीही आजही कवही लोक त्यवच शदलजीत
र् अशनरुद्धच्यव दगडवच्यव देर्वची पजु व करीत होते. नर्िां करीत
होते. नव्हे तर आपल्यव अांगवत आिनू अांधश्रद्धेचवही प्रसवर करीत
होते. गवर् सधु वरलां होतां तरीही अांधश्रद्धेलव खतपविी घवलत होते.
हे कवया शपढ्यवन् शपढ्यव सरुु होतां. सरुु च रवहिवर होतां. कवरि यव
सधु वरकवच्ां यव शिकल्यव सर्रलेल्यव जगवत उच्च शिकलेल्यव
लवचवर शनरक्षरवांची कवही किी नव्हती. जे शिकूनही शनरक्षरवांसवरखे
शर्चवर ठे र्त होते. अांधश्रद्धव शटकून ठे र्ण्यवसवठी नव्हे तर
अधां श्रद्धेलव खतपविी घवलण्यवसवठी... म्हिनू च आजही अधां श्रद्धव
जीर्ांत होत्यव. जरी लोकां उच्च शिकले होते तरीही...
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अक
ां ु ि शिगां वडे
यवांची ई सवशहत्यर्र
उपलब्ध ईप्ु तके
कव्हरर्र एक
शक्लक करतवच
प्ु तक उघडेल.

ई साकहत्य प्रकतष्ठानचे हे तेरावे वर्ष.
श्री अंकुश शशंगाडे यािंचे हे नववे पुस्तक.
अक
ां ु श वशांगािे एक वशक्षक आहेत. वशक्षक ही त्याच
ां ी के वळ
उपजीववका नाही तर जीववकाही आहे. समाजात सत्याचे आवण
ववज्ञानाचे ज्ञान पसरावे व समाज मनाने बळकट व्हावा, त्यातही मल
ु ींनी
वशकावे व त्याच्ां या आत्मवनर्भरतेने समाजाला अविक बळकटी यावी हे
त्याांचे स्वप्न आहे. ते र्रपरू वलहीतात ते समाजातील दबल्या गेलेल्या
घटकाांना आवाज देण्यासाठी. आपली पस्ु तके समाजात जास्त वाचली
जावीत असे त्याांना वाटते आवण ई सावहत्य हे त्या दृष्टीने त्याांन योग्य
वाटते. त्याांची आजवर २४ छापील पस्ु तके ही ववववि प्रकाशकाांनी
प्रकावशत के ली आहेत व त्याांच्या पस्ु तकाांना मागणी आहे. पण तरीही
ते आपली पस्ु तके ई सावहत्यच्या वाचकाांना ववनामल्ू य देतात.
अक
ां ु श वशगां ािे याांच्यासवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली सर्ा प्ु तके ई
सवशहत्यच्यव िवध्यिवतनू जगभरवतील िरवठी र्वचकवांनव शर्नविल्ू य
देतवत. असे लेखक ज्यवांनव लेखन हीच भक्ती असते. आशि त्यवतनू
कसलीही अशभलवषव नसते. िरवठी भवषेच्यव सदु र्ै वने गेली दोन हजवर
र्षे कर्ीरवज नरें द्र, सांत ज्ञवनेश्वर, सांत तक
ु वरविवांपवसनू ही परांपरव सरू
ु
आहे. म्हिनू च शदनवनवथ िनोहर(३ प्ु तके ), िांभू गिपल
ु े(९प्ु तके ),
डॉ. िरु लीधर जवर्डेकर(९), डॉ. र्सतां बवगल
ु (१९), िभु वांगी
पवसेबांद(९), अशर्नवि नगरकर(४), डॉ. श्ितव दविले(८), डॉ. शनतीन

िोरे (२८), अनील र्वकिकर (९), फ्रवशन्ससस आल्िेडव(२), िधक
ु र
सोनवर्िे(२), अनांत पवर्सकर(४), िधू शिरगवांर्कर (७), अिोक
कोठवरे (५० खांिाांचे िहवभवरत), श्री. शर्जय पवांढरे (ज्ञवनेश्वरी भवर्वथा),
िोहन िद्वण्िव (जवगशतक कीतीचे र्ैज्ञवशनक), सगां ीतव जोिी (आद्य
गझलकवरव, १६ प्ु तके ), शर्नीतव देिपवांडे (७) उल्हवस हरी जोिी(७),
नांशदनी देििुख (५), डॉ. सुजवतव चव्हवि (८), डॉ. र्ृषवली जोिी(१९),
डॉ. शनिालकुिवर फडकुले (१९), CA पनु ि सगां र्ी(६), डॉ. नशां दनी
धवरगळकर (८), अांकुि शिांगवडे(९), आनांद देिपवांडे(३), नीशलिव
कुलकिी (२), अनवशिकव बोरकर (३), अरुि फडके (३) ्र्वती
पवचपवांडे(२), सवहेबरवर् जर्ांजवळ (२), अरुि शर्. देिपवडां े(४) असे
अनेक ज्येष्ठ र् अनभु र्ी, कसलेले लेखक ई सवशहत्यवच्यव द्ववरे आपली
प्ु तके लवखो लोकवांपयंत शर्नविल्ू य पोहोचर्तवत.
अिव सवशहत्यितू ीच्ां यव त्यवगवतूनच एक शदर्स िरवठीचव सवशहत्य
र्ृक्ष जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा फिकर्ील यवची आम्हवलव
खवत्ी आहे. यवत ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक िोठी चळर्ळ
आहे. अनेक नर्नर्ीन व्यवसपीठे उभी रहवत आहेत. त्यव त्यव
व्यवसपीठवतां नू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव येत आहेत. आशि यव सर्वंचव
सविशू हक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आहे.

आशि ग्रथां ोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी ।

