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हवनामूल्य हविरणासाठी उपलब्ध 

• आपले वाचून झाल्यावर आपण ि ेफ़ॉरवर्ड करू शकिा. 

• ि ेई पुस्िक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककवा वाचनाव्यहिररक्त कोणिािी 

वापर करण्यापुवी ई साहित्य प्रहिष्ठानची परवानगी घेण ेआवश्यक आि.े 

• या पुस्िकािील लेिनाचे सवड िक्क लेहिकेकर् े सुरहिि असून 

पुस्िकाचे ककवा त्यािील अंशाचे  पुनमुडिण ककवा एकांदकका, नाटक. 

हसनेमा. हसररयल. स्टेज शो ककवा ित्सम रुपांिर ककवा भाषािंर 

करण्यासाठी लेहिकेची परवानगी घेण ेआवश्यक आि.े  



 

 

 

 

 

 

हवश्वहनयंत्या 

गूढ शक्तीला 

िा कथासंग्रि 

अपडण 

 

--------आनंदिनी 

 

  



 

 

 

 

 

 

या कथांिील सवड नांव,े व्यक्ती आहण स्थळे काल्पहनक असून 

त्यांचे कोणािी जीवीि वा मृि व्यक्तींशी साम्य आढळून आल्यास 

िो केवळ योगायोग समजावा.  



 

 

 

 

 

 

एक िोिं गाव  

 

  



 

 

 

 

 

 संपिराव लक्ष्मण कोल्ि,े हजल्िा पररषि शाळेि हशिक िोिे. त्यांची नेमणूक 

गोंदिया हजल्िाअंिगडि िवेरीच्या शाळेि करण्याि आली िोिी. हिथे संगणक हवषय 

हशकहवण्याची जबाबिारी त्यांच्यावर िोिी. सपंिराव वय वषे ३२, अहववाहिि, हशिण 

बी.एस सी. (संगणक),बी. एर् िवेरी सारख्या िेर्गेावाि रािाणे त्यांना थोर् ेअवघर्च िोिे. 

िा भाग त्यांच्याकरिा पूणडपणे नवीनच िोिा. हिथे ना कोणी ओळिीचे ना कोणी 

हजव्िाळ्याचे. शाळेि िर वेळ छान जाईल, पण त्या नंिर काय करायचे? असा हवचार करि 

असिानाच त्यांना बसच्या वािकाचा आवाज आला, " िवेरी फाटा. पुढे िवेिवेरी आसून. 

िेथे उिरनारे मागे यीवोन रािोन. पाचेक घड्या लागून राहिल्या फकस्ि." ि ेबोलणे ऐकून 

संपिराव आपल्या जागेवरून उठल ेआहण आपल ेसामान घेऊन मागे उभे राहिले.  

 आजूबाजूला जंगल असलेला िा भाग सुंिर िोिा आहण िवेि एक वेगळाच 

गारवा िोिा. जून महिना असल्याने ढग पण िाटून आल ेिोिे. एकिाचे िवेरी आल ेआहण 

गुरूजी गार्ीिून िाली उिरले. पाटलांचा एक नोकर आला िोिा त्यांना घ्यायला.  

"रामराम गुरुजी" म्िणि त्याने गुरुजींचे सामान भराभर बलैगार्ीि ठेवले. 

गुरुजींनासुद्धा गार्ीि बसायला सांगून िो त्यांच्यासोबि हनघाला.  

" मी गुरुरू् बांगिोले. पाटलांच्या वाड्याि काम करून राह्यलो. माजे चेल ू

हिथेच असून सालेि." िो काय म्िणाला ि ेगुरुजींना कािीच कळले नािी. त्यांनी फक्त मान 

र्ोलवली.  

गुरुरू् त्यांच्या पुढ ेपाच बोटे करून म्िणाला, " िुशाबा इिक्या वगोि असून 

सालेि ."  



मग गुरुजींना कळले. ' अरे िवेा िा कसली भाषा बोलिो? सगळेच लोक 

असली भाषा बोलि असिील िर मग माझी नोकरी गेलीच म्िणून समजायचे. ' गुरुजी 

स्वि:शीच हवचार करीि िोिे.  

परि गुरुरू् म्िणाला, " गुरुजी, एकोली माि धनेाि असू िऊेन की, वाड्याि 

जािाने आदि उजवे पाय आि टाकू. नािीिर अपशकून समजून राहू." कस ेिरी संपिरावांना 

कळल े की, वाड्याि जािाना आधी उजवा पाय आि टाकायचा. नािीिर अपशकून 

समजिाि. त्यांनी वेळ मारून न्यायला म्िणून िे लिाि ठेवले.  

पाटलांचा वार्ा आला. संपिराव िाली उिरले आहण आधी उजवा पाय 

वाड्याि टाकून त्यांनी वाड्याि प्रवेश केला. पाटील बारीक लि ठेवूनच िोिे. सवड पाहून िे 

भलिेच िुश झाल.े संपिरावांच्या मागोमाग गुरुरू् त्यांचे सामानिी आि घेऊन आला. " 

नमस्कार गुरुजी. कािी िरास िर न्िाय ना वं झाला हििपिूर यायला? ए, हजराप्या गूल 

पानी आण हपिळीि. गुरुजी आल्याि." पाटील बोलल.े संपिरावांचा जीव भाडं्याि पर्ला. 

चला यांची भाषा समजिे.  

" नािी नािी पाटील सािबे, कािी त्रास नािी झाला." िसििसि संपिराव 

बोलल.े  

" आंगआस,ं िुम्िी आमच्या गावाचं पावणं िाय न्िवं? म्या काय म्ििूं, आज 

रािच्याला हििच थांबा. मस्ि जेवान जेवू, वाईच गप्पा मारू मंग हनजू. मगं उद्या सकालला 

न्यािारी करून जावाकी िुमच्या िोलीवर. गुरुिलूा लाविो िुमच्यासोबि गार्ी हघवून."  

" ठीक आि.े" अस ेम्िणि संपिराव फे्रश व्िायला गेले.  

 

 सधं्याकाळचे साि सार्सेाि वाजले असिील. संपिराव आहण पाटील गप्पा 

मारि बसले िोिे.  

" आमचा ह्यो गाव बगा लई मागासलेला िाय. पोरं साळंि जायाला न्िायी 

म्िनत्याि मंग त्यांचं आई बाप बी त्यांच्यावानीच ििै गैबान. पाट्वीिच न्िायीि. आिा िुमी 

बगा इिकं हशकललें गुरुजी आलाय म्िनल्यावू सिुन गाव."  



संपिरावांनी गावािली माहििी हवचारली आहण पाटलांनीपण त्याची छान 

उत्तरे दिली. पाटलांच्या बोलण्याि एक गोष्ट मात्र आवजूडन आली की गावाि बारा महिने 

पाण्याची टंचाई असिे. त्यामुळे पाणी मात्र जरा जपून वापरावे लागिे. पाटलांच्या घरी 

मस्ि दिलिशु जेवण बनहवले िोिे. वांग्याचे भरीि, भरली ढेमस,े पािीचा कांिा, बाजरीची 

भाकरी सोबि फोर्णी दिलेले िाक आहण गव्िाची िीर. िोघे पोटभर जेवले. इकर्च्या 

हिकर्च्या गप्पा मारल्या.  

" गुरुजी, झोपिाना िाराकर् ं पाय करू नगा. लई वंगाळ वंगाळ सपान 

पर्त्याि बगा." पाटील म्िणाले. "आनी एक धेनाि रठवा, आमुशेला रािच्याला गावाि कंिी 

बी दफरकायचं नाय बगा. चेटकीन दफरिीया म्िन्त्याि. हभऊ नगा. िबरिारी म्हून 

सांहगिलं. झोपा हनवांि आिा. "  

 

 

सकाळी उठून संपि ियार झाला. मस्ि िूप टाकलेली गरमगरम मिरेी त्याला 

नाश्त्याला हमळाली. त्याने भरपूर नाश्िा केला. " चला पाटील, हनघिो आिा" अस ेम्िणून 

संपिने पाटलांचा हनरोप घेिला. संपि बािरे पर्णार िोच पाटील म्िणाले, " गुरुजी, आधी 

िावा पाय भाईर टाका."  

 

गुरुरू् बैलगार्ीिून मास्िरला िोलीपयंि सोर्ायला आला िोिा. िोलीवर 

येिाच त्याने आि सामान टाकल े आहण िो हनघून गेला. छोटीच िोली िोिी. आठ बाय 

ििाची. वर छिाला जळमटे, धूळ, दकर् ेसवड कािी िोिे. संपिने िोली स्वच्छ करण्याचा 

हनणडय घेिला. पण लाईटचािी पत्ताच नव्ििा, नव्ि े हिथे कनेक्शनसुद्धा नव्ििे. एकाच 

िासाि र्ासांनी त्याला असे फोरू्न काढल ेकी त्याचे िोंर्च सुजल.े  

िो िसाच पाटलांकर् े गेला आहण िोलीिली पररहस्थिी सांहगिली. पाटील 

म्िणाल,े " गुरुजी, िोली स्वच्छ कराया म्या नोकराला धार्ीन पन लायटीच काय एक म्िनैा 

न्िाय व्िायचं बगा. "  



" काय एक महिना? अशक्य. िसुरी कािी व्यवस्था नािी का िोणार? कािी 

सरकारी बंगल,े गेस्ट िाऊस? " संपि बोलला.  

जरा चाचरि चाचरि पाटलांनी सरकारी बंगल्याबद्दल सांहगिल.े  

" हिथ ेवीज आि ेका?" संपि. 

पाटलांनी "व्िय" म्िणिाच संपिने बाकी कािीिी ऐकून न घेिा आपला मोचाड 

सरकारी बंगल्याकर् ेवळहवला. गुरुरू् बलैगार्ी चालवि िोिा. " गुरुजी, िुमी हिकर् ेनाई 

जाईले िर भले हुयीन. हिकर् ेबंगोल्याि भूिा असून राह्यले जी."  

संपि म्िणाला, " गुरुरू्, अशी भुिं वगैरे कािी नसिं रे जगाि. िुला 

संगणकाची जाि ूिािविो. मग ठरव भुिावर हवश्वास ठेवायचा का िे." गुरुरू्ने परि सवड 

सामान बंगल्याच्या व्िराडं्याि ठेवल ेआहण हनघाला.  

संपि ओरर्ला, " अरे ि ेसामान इथेच सोरू्न कुठे चाललास? आि िरी ठेव. 

हनिान या बंगल्याची दकल्ली िरी आणून ि.े " गुरुरू् लांबूनच पळ काढि म्िणाला, " िा 

भूिबंगला असून मी आि नािी येऊन. दकल्ली हिर्कीि असून. " सपंि जाम वैिागला. 

गावचा पाटीलच जर एवढा अंधश्रद्धाळू असेल िर मग गावािील लोकांची काय कथा. चला 

आपणच नेऊ सामान आिमधे. व्िरांड्याि थोर्ी धूळ िोिी आहण बािरे अंगणाि वाळलेला 

पालापाचोळा िोिा.  

त्याने हिर्कीि अर्कहवलेली दकल्ली शोधली. पुढे िोऊन बंगल्याचे िार 

उघर्ल े आहण आि प्रवेश केला. बऱ्याच दिवसाि हिथे कोणी आलले े दिसि नव्ििे. आि 

थोर्ी धूळ, जळमटे िोिी पण फार नािी. एका िासाि स्वच्छ िोईल असे िोिे सारे. 

नहशबाने आि िॉलमधचे एक कंुचा िोिा. त्याने आधी व्िरांर्ा झारू्न त्याचे सामान हिथ े

ठेवून एका कपड्याने झाकले. मग त्याने आपला मोचाड आि वळवला. आि एकूण पाच 

िोल्या िोत्या. चार उघड्या िोत्या. पण एक िोली मात्र मोठे कुलूप लावून बंि केललेी 

िोिी. संपिने आधी फ्यजू लावला आहण लाईट आििे का िे िपासून पाहिले. वीज िोिी. 

त्याने पटापट चारिी िोल्या, बाथरूम आहण अगंण स्वच्छ केले. पाचव्या िोलीची दकल्ली 

कािी सापर्ली नािी. त्याने िो हवषय सोरू्न दिला. बािरे अंगणाि एक मोठे करू्ललबाचे 

झार् िोिे. त्याचाच पाचोळा िूप पर्ला िोिा. सारा कचरा जवळच टाकावा म्िणून िो 



गेटच्या बािरे आला. घड्याळाि िपुारचे िोन वाजले िोिे. ऊन चांगलेच िापल ेिोिे. कचरा 

टाकून संपि आि वळणार िोच त्याला बंगल्या शजेारी असलेली एक हविीर दिसली. हिच्या 

भोविी संपूणड िारांचे कंुपण घािल ेिोिे आहण काटेसुद्धा लावले िोिे.  

िो िे न्यािाळिच िोिा हििक्याि एक िरूण त्याच्याकर् ेधाविधावि आला. 

त्याला धावून िम लागला िोिा. धापा टाकीि िो म्िणाला, " िुम्िी …. या…. या… इथ े

रािायला आलाि? "  

संपि आधीच हचर्लेला िोिा िरीिी स्वि:ला सावरि िो शांिपणे म्िणाला, 

" िो. कािी अर्चण? आहण ि ेहवचारणारे आपण कोण ?"  

िो िरूण आपला श्वास नॉमडल िोईपयंि थांबला आहण मग बोल ूलागला. " 

मी… मी… सिा. सिानंि बरुचे. या बंगल्याि भूि आि ेअस ंऐकल ंिोिं. मग िुम्िाला ि े

कोणी सांहगिलं की नािी िे पािायला आलो िोिो."  

संपि अजून हचर्लले्या स्वराि बोलला, " ि ेपािा सिानंिराव, आपण मला 

सावध केलंि . मी आपला िूप आभारी आि.े पण िुम्िी या आिा. "  

यावर सिा आश्चयाडने र्ोळे हवस्फारून म्िणाला, " आईगो, म्िणजे िुम्िी 

घाबरि नािी अहजबाि कशालाच?"  

आिा थोर्ा स्वर उिरवनू संपि उत्तरला, " असं नािी सिानंिराव, भीिी िर 

सगळ्यांनाच वाटिे. पण माझा भुिावर हवश्वास नािी. त्यामुळे कोणीिी दकिीिी सांहगिलं 

ना िरी मी इथ ेरािाणार."  

ि े ऐकून सिा आनंिाने म्िणाला, " द्या टाळी. सािबे अिेर या आख्ख्या 

गावाि कुणीिरी भटेलाच मला माझ्यासारिा हवचार करणारा. " माझा िर अहजबाि 

हवश्वास नािी या गोष्टीवर. पण या गावािल ेलोक आहण िे पाटील अंधश्रद्धचेा कळस आििे 

कळस. ' असा पाय टाका' , ' िो िाि लावा.' ' इथ े पाहू नका', हिकर् े जाऊ नका.' 

अमावास्येला गावाि दफरकू नका.' झीट आली आि ेसािबे ि ेऐकून ऐकून. " आिा संपि पूणड 

शांि झाला िोिा.  



" िरं आि े िुमचं. पण िुम्िी नक्की आिाि कोण?" बोलण्यावरून िर इथल े

वाटि नािी."  

 " मी मूळ उस्मानाबािचा. इथ े समाज सधुारक म्िणून आलो िोिो एका 

संस्थेकरू्न." पण पोटपाणी भागवण्यासाठी थोर्ीफार कामं करिो आजूबाजूच्या गावाि. इथे 

सिसा कोणी दिसि नािी. जागेचा महिमाच िसा आि ेना. आज िुम्िाला पाहिल्यावर जरा 

हवशेषच वाटल.ं" 

 संपि - " बरं झाल ंिुम्िी भेटलाि. या ना आि या. आि बसून बोलू या." अस े

म्िणून िोघेिी आि गेल.े सिा - बापरे सािबे, चागंलं भलं मोठं आि ेकी ि ेघर आिून पण 

आहण िुम्िी साफसफाईपण केलेली दिसिे ." 

 " िोय बाबा, आलो की पहिलं िेच काम केल ंमी."  

 " मी िर इथ े समाजसधुारक म्िणून आलो िोिो पण िुम्िी इथ े कशासाठी 

आलाि?"  

 " अिो, मी येथे संगणक हशिक म्िणून आलो आि.े " अथाडि मला या वषीच 

नवी नोकरी लागली आि.े त्यामुळे मग इकर् े याव ं लागल ं " नािीिर मी मूळचा िसा 

नाशीकचा आि.े कालच आलो इकर् े या गावाि. रात्री पाटलांकर्े मकु्काम िोिा. आज 

सकाळी माझ्यासाठी हनयोहजि केलेली िोली पाहिली आहण इकर् ेपळ काढला. िो गुरुरू् 

म्िणि िोिा की, इकर् ेभूि वगैरे आि ेपण मी कािी त्याचं जास्ि मनावर घेिल ंनािी."  

 " मग िुमच्या जेवणािाण्याची कािी व्यवस्था?"  

 " अजून िरी कािी नािी. आज कुठेिरी बािरे िाईन आहण उद्यापासून 

बनवेन माझं मीच." 

 " आज माझ्या घरून आणू का िुम्िाला कािी जेवायला? म्िणजे माझी 

बायको चांगलं जेवण बनविे."  

 " नको अिो, माझ्यामुळे िुम्िाला त्रास कशासाठी?"  



 " त्रास कसला त्याि सािबे? एकिर दकिी दिवसांनी कोणीिरी 

माझ्यासारिा माणूस मला भेटलाय. माझी सेवचेी संधी घालव ूनका."  

 " बरं ठीक आि.े आणा आज िपुारचं आहण सधं्याकाळचं जेवण. मी उद्या 

बनवेन."  

 " आिा आणिो." सिा गेला. िो पयंि संपिने स्वच्छ आंघोळ केली आहण 

सामान जागेवर लावल.े बंगल्याि थोर्फेार फर्ननचर िोिे. दकचन टेबल, र्ायलनग टेबल, 

कपाट, िॉलमधे टेबल, सोफा आहण बेर्रूममधे बेर्. दकचनमधे एक स्टोव्ि िोिा. पण त्याि 

रॉकेल नव्ििे. सपंिने सामानाची यािी केली. िूिड त्याच्याजवळ एक आठवर्ा स्वयंपाक 

बनविा येईल एवढे सामान िोिे. सिा घरून गरमगरम भाकरी आहण शेपूची घेऊन आला. 

संपिने बोटे चाटि सारे फस्ि केल.े त्याने सिाचे आभार मानल.े सधं्याकाळी परि येिो अस े

सांगून सिा हनघून गेला. िोपयंि लागेल िे सामान म्िणजे िधू, चिा , सािर, रॉकेल, 

आगपेटी, मेणबत्ती, साबण िो िकुानािून घेऊन आला.  

 

संध्याकाळ िोिाच सिा परि िजर झाला. िो पयंि संपिने घराि दिवा बत्ती 

केली िोिी.  

 " या या सिानंिराव. िुमचीच वाट पािाि िोिो." 

 " सािबे एक सांगू का? मला िुम्िी सिा म्िणूनच िाक मारा. मला िेच गोर् 

वाटिं. "िािािली कागिाची गंुर्ाळी संपिकर् ेििे सिा म्िणाला. संपिने " ठीक आि"े अस े

म्िणून िसून मान र्ोलावली.  

 " सिा, िू मात्र मला एक चांगला साथीिार भेटलास इथे. िुझं काम कस ं

चालल ंआि ेिे सांग."  

 " मी िुम्िाला गुरुजी म्िणालो िर चालेल का?"  

 " िो. हबनधास्ि म्िण."  



 " गुरुजी, आम्िाला संस्थेि हशकवलं िोिे की समाजाि सुधारणा िोईल अशा 

गोष्टी करा. िंटे सोर्वा. लोकांना गरजेपरुिं हशिण द्या. त्यांना आरोग्यहवषयक मागडिशडन 

करा. मलुींची लग्न ं लवकर करण्यापासून लोकानंा परावृत्त करा. अंधश्रद्धा, बळी यापासून 

परावृत्त करा. ि ेसगळं काम मी करि िोिो. "  

 " करि िोिो म्िणजे? आिा नािी करि?"  

 " करिो. पण शेजारच्या गावाि. इथ ेनािी. " 

 " का? इथे का नािी करि आिा?"  

 " गुरुजी इथ ेिूप अधंश्रद्धाळू लोक रािािाि. इथ ेएक बुवा पण आि.े त्या 

बुवावर पाटलांचा िूप हवश्वास आि.े िो त्याचं थोिांर् लोकांसमोर मांर्िो आहण या गरीब 

लोकांच्या भावनांशी िळूेन त्यांच्याकरू्न पैस ेउकळिो. असंच एका गरीब शेिकऱ्याला त्याने 

सांहगिलं की िुझ्या मुलीचं लग्न व्िावं असं वाटि असेल िर िुला िुझ्या बायकोचा बळी 

द्यावा लागेल. नािीिर िुझी सगळी जमीन आम्िाला िान द्यावी लागेल. योगायोगाने मी 

हिथेच िोिो. मग मी हवचारलं त्या ढोंगी बुवाला की, या मलुीचं लग्न व्िायला काय अर्चण 

आि?े िर म्िणाला हिच्या पहत्रकेि मंगळ िोष आि.े मग यांची बायको बळी गेली ककवा 

यांनी यांची जमीन िान दिली िर िो िोष कसा नष्ट िोईल िे जरा उलगरू्न सांगा. अस ं

म्िणिाच िो बुवा ि ि प प करू लागला. िे िुला नािी कळणार मूिाड अस ेबुवा माझ्या 

अंगावर िेकसला. मी त्या िणी त्या मलुीच्या कपाळी कंुकू लावून हिच्याशी लग्न केल ंिर 

बुवाचा स्वाहभमान ििुावला गेला म्िणून त्याने गावािील लोकांना दफिवलं की आम्िी पाप 

केलं आि े त्यामुळे गावावर मोठं अररष्ट ओढवणार आि.े मग आम्िाला गावािील लोकांनी 

गावा बािरे काढल.ं आम्िी िोघं इथे जवळच रािािो एकां िोपटाि. " 

 " अरे अरे, फार वाईट झाल.ं आिा सांग या बंगल्याला भूिबंगला का 

म्िणिाि?" 

 " गुरुजी िा बंगला त्या पाटलाला िर्प करायचा आि.े त्याि एक बंि 

असललेी िोली आि ेन हिथे पाटलाने आपल ंधन लपवलं आि.े आहण िी हविीर आि ेना? 

हिला बारा महिने पाणी असि.ं गावाि कायम पाण्याची टंचाई असिे. या हवहिरीिून एक 

मोठी पाईप लाईन पाटलाच्या वाड्याि जािे. हवहिरीचं पाणी इिर कोणी वापरू नये आहण 



या पाईप लाईनबद्दल कोणालािी कळू नये म्िणनू हिला असं कंुपण घािलं आि.े गावािील 

सवड मूिड लोकांनी यावर हवश्वास ठेवला की, िी हविीरपण भुिाटकीची आि.े आपण दकिी 

मिान ि े िािवण्यासाठी पाटील गावािील लोकांना रोज िीन िीन घागरी पाणी ििे 

असिाि. असा प्रकार आि ेसगळा गुरुजी."  

 " अरे पण पाटलाचा एवढा मोठा वार्ा असिाना त्याला िा बंगला का िर्प 

करायचा आि?े"  

 " गुरुजी, पाटलांचा चोरीचा पैसा त्यांना कधीकधी इथ ेलपवावा लागिो." 

 " अरे पण पाटील कशाची चोरी करिाि आहण का?"  

 " िूप लिान मोठे धंि ेआििे पाटलांचे. सरकारने बंिी केली िरी जंगलािल ं

लाकूर् हवकिाि." 

 " अस्सं काय ! भलिाच चालू माणूस दिसिो िा पाटील."  

 

 गप्पा मारि गुरुजींनी आहण सिाने जेवण केले. रात्री ििा वाजिा सिा 

आपल्या घरी परिला. संपिने मस्ि झोप काढली आहण सकाळी उठून फे्रश झाला. चिा 

प्यायला. िो पयंि परि सिा आलाच.  

सिा आिा रोजच येऊ लागला िोिा. सपंिची आहण सिाची छान जोर्ी 

जमली िोिी. सिा गावािल्या एकेक गमिीजमिी संपिला सांगि असे. अशािच शाळा 

चालू झाली. मलुांचे पालकिी संपिला सांगू लागले की िो बंगला भुिाचा आि ेिेथ ेराहू नय.े 

हविीर भुिाची आि.े दकत्येकिा संपिच्या मनाि आले की लोकांसमोर पाटलांचे हपिळ उघर् े

पार्ावे. पण त्याच्याकर् े कािी पुरावे नव्ििे. िे कािी नािी लोकांच्या मनािून आधी 

अंधश्रद्धा िरू करू आहण मग त्यांना हवश्वासाि घऊेन पाटलांचे हपिळ उघर् ेकरू .  

िसुऱ्या दिवशी अमावास्या िोिी. पाटलाने सांहगिले िोिे की आमुशेला 

गावाि दफरायचे नािी. लोकांनीसुद्धा सांहगिले, " गुरुजी उद्या आमुशा आि.े रािी गावाि 

दफरायचं नाय. िे भूि रािी इथे दफरि असिं आहण त्याला जो आवर्ले त्याला िे पळवून 

नेिं."  



संपि िसि " ठीक आि.े" म्िणाला. त्याला या मागचा पाटलाचा कपटी ििूे 

शोधायचा िोिा. त्याने सिाला िसे सांहगिले, सिा म्िणाला, " ठीक आि.े आपण िोघं उद्या 

रात्री संपणूड गावाि दफरू."  

संपिने शंका व्यक्त केली " अरे पण िुला गावाि यायला बंिी घािली आि.े 

कोणी पाहिल ेिर उगीच अर्चण नको. जाऊ ि.े"  

िसि सिा म्िणाला , " गुरुजी, उद्या गावाि रात्रीचं कुत्रं िर सोर्ाच पण 

पािरूिी दिसणार नािी िुम्िाला. िर मला पािायला कोण येिंय िेव्िा? चला आपण नक्की 

जाऊ.माझं पण अधडवट राहिलेल ंकाम पूणड िोईल." 

 

 िसुऱ्या दिवशी रात्री अकरा सार्अेकराच्या समुारास िोघ ेगावाि हनघाले. 

गावाि पूणड काळोि िोिा. सिाने सांहगिल्याप्रमाणे कोणीच रस्त्यावर नव्ििे. संपिने 

हिशाि बॅटरी घेिली िोिी. चालिाचालिा सिा सांगि िोिा, " गुरुजी, अमावास्येला म्िणे 

भूि कोणाच्या िरी िारावर फुली मारि ंआहण िो माणूस मग गायब िोिो गावािून. " ि े

ऐकून संपिची कानहशले गरम झाली. िो म्िणाला, " म्िणजे पाटील लाकर्ांबरोबर 

माणसांचीिी िस्करी करिो." 

 " मला पण अशीच शकंा आि ेगुरुजी," सिा म्िणाला.  

 रािदकड्यांचा दकरड आवाज येि िोिा. एक साधा दिवासदु्धा कुठे िेवि 

नव्ििा. गर्ि काळोि िोिा. गावाच्या मध्यभागी आल्यावर कोणीिरी चालि येिाना 

दिसले. िी एक मोठी हधप्पार् आकृिी िोिी. आधी सपंि घाबरला. " चेटकीण?" त्याच्या 

िोंर्ािून आपसुक हनघून गेल.े पण सिा कुजबुजला " गुरुजी भ्यायचं कािीच कारण नािी. 

कोण आि ेिे नीट पाहू या. "  

िी आकृिी जशीजशी जवळ येि गेली िशीिशी हिच्या पायािील चप्पल 

करकर वाजिे आि े ि े स्पष्ट जाणवल.े घुंगरांचा आवाजिी येऊ लागला. " सिा अरे िू 

आर्ोशाला लप. उगाच कोणी िुला पाहिल ेिर गर्बर् िोईल." संपि घाईि म्िणाला. त्या 

प्रमाणे सिा पटकन झार्ाच्या मागे लपला. िी आकृिी जशी संपिच्या जवळ जवळ येि 

िोिी िसा घुंगरांचा आवाज स्पष्ट येि िोिा. भली मोठी हधप्पार् आकृिी, िािाि काठी, 



संपूणड अंगावर काळे घोंगर् े पांघरल े िोिे. काठीला घुंगरू बांधले िोिे. आिा िी आकृिी 

संपिच्या बरोबर समोर उभी िोिी. फक्त एक फूट अंिरावर. हिने काठी जोराि जहमनीवर 

आपटली. िशी िणकन घुंगरं वाजली. आहण िी आकृिी अंगावरील घोंगर् ेबाजूला करून 

म्िणाली,  

" गुरुजी सांहगिलं व्ििं न्िवं अमुशलेा रािच्याला गावाि दफरायचं नाय. 

िरीबी िुम्िी आईकलं न्िाय. मरायचं िाय का?"  

संपि थोर्ा घाबरला िोिा पण त्याने िसे अहजबाि न िािविा आकृिीच्या 

चेिऱे्यावर एकिम बॅटरीचा उजेर् पार्ला. िशी िी आकृिी िचकली. िी आकृिी म्िणजे 

िसुरे हिसरे कोणी नसून गावचे पाटील िोिे. 

 " पाटील िुम्िीच असणार वाटलंच िोिे मला. िुम्िाला कािी नािी करि 

वाटिं भूि?" संपिने कुहत्सिपणे हवचारल.े 

 पाटील गळ्यािील िाईि िािवून वरच्या आवाजाि म्िणाले," मला कुठलंच 

भूि काय करू शकि नाय. ह्यो बुवांनी दिललेा िाईि िाय गल्याि माज्या. पण िुमी लई उरू् 

नका. िरूण रक्त िुमचं लई सळसळू िऊे नका. आिा हनगा आपल्या घरला." आहण पाटील 

िरािरा पुढे हनघून गेले. पाटील जािाच सिा बािरे आला. िोघे एकमेकांना टाळी िऊेन िसू 

लागल.े 

 " अरे िा, िू त्या फुलीबद्दल काय सांगि िोिास?" संपिने हवचारले. " गुरुजी 

िे भूि म्िण ेकोणाच्यािरी िारावर फुली मारि ंआहण मग िो माणसू िसुऱ्या दिवसापासून 

गावािून नािीसा िोिो." सिा म्िणाला, "  

 संपि म्िणाला, " पाटील सरळ गेला आि.े चल आपण इथेच कोणाच्यािरी 

िारावर फुली मारू आहण पाटालाच्या मागेमागे जाऊन त्याने जर कुठे फुली मारली असेल 

िर िी पुसून टाकू. मजा येईल. " सिा " ठीक आि"े म्िणाला. " पाटलाने िस्करांना सांगून 

ठेवले असले कोणिे घर िे. आपण त्याची िणू हमटव.ू " हिथ े जवळच गुरुरू्चे घर िोिे. 

सिाने पटकन गुरुरू्च्या घरावर फुली मारली आहण िोघ े भराभर पाटलाच्या मागे गेल.े 

पाटील गावाला वळसा घालून वाड्यावर हनघनू गेले. कोणत्यािी घरावर फुली दिसली 

नािी.  



" गुरुजी, बहुिेक पाटलाला अंिाज आला असले की आपण त्याच्या मागे मागे 

जािोय म्िणून त्यामुळे त्याने फुली मारलीच नसेल." िोघिेी िसििसि बंगल्यावर परि 

गेले. सिा आपल्या घरी परिला.  

 

 

 िसुऱ्या दिवशी गावाि गलका झाला. "गुरुरू् गायब झाला, गुरुरू् गायब 

झाला. गुरुरू्च्या घरावर फुली िोिी. "सिा, िो पाटील दकिी नीच माणूस आि े रे, त्याने 

त्याच्या इिक्या प्रामाहणक नोकराला, गुरुरू्ला पण सोर्लं नािी. "  

सिा िसििसि म्िणाला, " गुरुजी दिसिो हििका सरळ नािी िो पाटील. 

त्याने आपला र्ाव आपल्यावरच उलटवला ."  

 " िो. पण आिा त्याला पकर्ायचं कस?ं कािीिरी प्लान बनवायला िवा रे 

सिा आहण िोिी लवकर."  

 " गुरुजी पण आिा पुढच्या अमावास्येपयंि िर कािीच शोधिा येणार नािी 

आपल्याला. बािरेूनच कािी माहििी हमळिे का िे पािायचं. हशवाय िुमची शाळा पण 

असिे नािी का?"  

 " िोय रे सिा. ठीक आि.े पाहू या कस ंकाय िोिं िे." 

 

 त्यानंिर गुरुजींची आहण सिाची चांगलीच गट्टी जमली. सिा रोज 

मोहिनीकरू्न, म्िणजे त्याच्या बायकोकरू्न गुरुजींसाठी जेवण बनवून आणे. संपि मात्र न 

चुकिा त्याचे पैसे ििे असे. िळूिळू िोघांनी गावािील बुवावर लि ठेवायला सुरुवाि केली. 

त्यांच्या लिाि आले की, िा बुवा उगाचच गावािील लोकांकरू्न पैस,े सोने, धान्य, 

कोंबड्या,जहमनी लुटि असे. हशवाय एकट्या रािाणाऱ्या बायकांवर वाईट नजर ठेवि अस.े 

एकिा गुरुजींनी झार्ामागे लपून पाहिल,े गुरुरू्ची बायको ठोसाई, बुवांकर् े गुरुरू्बद्दल 



हवचारायला गेली िोिी. िी बुवांना हवचाराि िोिी की गुरूरू् कोणत्या दिशेला असले, कसा 

असेल, घरी कधी परिले. बुवां ढोंगीपणाने हिचा िाि पािाण्याच्या बिाण्याने हिला स्पशड 

करण्याचा प्रयत्न करि िोिा. पुढे बुवाने दिलले्या उत्तराने िर संपि चकीिच झाला.  

 "ठोसाई मला सांग, कंुच्या वक्ताला गुरुरू् घरािून गायब झाला? " 

 " मिाराज, त्ये न्िवं का त्या दिशी आवस हुिी . रािच्याला उटल ंिोिं बािरे 

जायाला. परसाकर् ंगेल ंअसत्याल. पन माघारीच आल ंन्िायीि. कोंबर् ंआरावल्यावर म्या 

बगाई गेल ेिर फकस्ि टरमाल ंहुिं. लई िाका मारल्या. पण काय बी उपगे झाला नाय. मंग 

मी माघारी आल्याव ूबघिी िर काय आवो, िारावर फुली व्ििी." आहण िी ररू् लागली.  

 "ठोसाई, ररू् नगस. िू काय बी कालजी करू नगस. ज्या वक्ताला गुरुरू् गायब 

झाला ना त्याच वक्ताला मी िुज्या घरी हयिू आज रािच्याला आहण अहधष्ठान करिू. त्या 

भुिाला गुरुरू्ला माघारी पाठवावाच लागल. िू फकस्ि िोन भाकरी, िोन उकार्ललेी अंर्ी, 

आन एक बाटली ियार ठीव. पोरांना बी झोपव. आण म्या येणार िाय ि ेकोनाला अजाबाि 

सांगायच नाय. जर भुिाला कळलं ना िर गुरुरू् माघारी येणार नाय."  

 " व्िय व्िय मिाराज, म्या िुमची वाट बगन."  

 संपिला बुवाच्या र्ोळ्यािले भाव स्पष्ट वाचिा येि िोिे. त्याने ठरवले, आज 

बुवाचा बुरिा फार्ायचा. िो िािर्ीने घरी गेला. िपुारी सिा जेवण घेऊन आला. पाहिललेा 

सवड प्रकार संपिने त्याला सांहगिला. िोघांनी हमळून बुवाला पकर्ायची योजना बनवली.  

 रात्री बुवा ठोसाईच्या घरी गेला. सवड गाव हचर्ीचूप शांि िोिे. संपि आहण 

सिा गुपचूप जाऊन गुरुरू्च्या घराच्या लभिीच्या मागे लपल.े आि प्रवेश करिाच बुवाने िार 

लावून घेिले. ि ेिोघे हिर्कीिून पािाि िोिे. बुवाने समोर िोन िीन िगर् मांर्ल.े त्यापुढ े

एक काळे बाहुले ठेवल.े टाचण्या लावून ललबे ठेवली. कािीबािी मंत्र म्िणू लागला. त्याने 

भाकरी, अंर्ी आहण बाटली त्या िगर्ासमोर ठेवली. नंिर झोळीिून कसली िरी एक पुर्ी 

काढली आहण ठोसाईला िायला दिली. नंिर भाकरी, बाटली आहण अंर्ी स्वि: फस्ि केली. 

िी पुर्ी िाऊन ठोसाईला गंुगी येऊ लागली िोिी. हिला गंुगी येऊ लागिाच बुवाने घाणेरर् े

चाळे सुरू केल.े " ठोस,े ए ठोसे, मी िुझा गुरुरू् आलोय. माघारी बग जरा. " 



गंुगीमुळे ठोसाईला हिच्यासोबि काय िोिे आि ेिे कळि नव्ििे. संधी साधून 

संपि आहण सिाने िार उघर्ल ेआहण बुवाला फरपटि बािरे आणले. बुवा जाम घाबरला.  

" गुरुजी माझं लबग फोरू् नका. मी इथून पुढं असं करनार न्िाय. म्या जािो 

जािो."  

संपि जोराि ओरर्ला, " थांब रे बुवड्या, गुरुरू् कुठाय िे सांग आधी.  

" बुवा गयावया करि म्िणाला," मला न्िाय म्िाईि गुरुि ूकुटाय िे. " आहण 

त्याने हिथून पळ काढला.  

नंिर एक अधडवट पण हवलिण समाधान घेऊन संपि सिाबरोबर बंगल्यावर 

परिला.  

 

 

दिवसामागे दिवस जाि िोिे. परि अमावास्या आली. रात्री परि िोच 

कायडक्रम ठरला. हनघाल े िोघेिी बरोबर. नेिमेी प्रमाणे सारे गाव हचर्ीचूप िोिे. सवडत्र 

काळोि. संपि आहण सिा िोघेिी गावाि दफरि िोिे. परि समोर पाटील दिसले. िोघांनी 

मस्ि प्लान केला िोिा. परि सिा लपला. पाटील परि िसेच ओरर्ले. सगळे कािी अगिी 

मागच्या अमावास्येप्रमाणे घर्ि िोिे. पाटील पुढे गेल्याबरोबर िोघांनी आपला मोचाड 

पाटलांच्या घराकर् ेवळवला आहण पाटलांच्या घरावर फुली मारली. िोघेिी एकमेकांच्या 

िािावर टाळी िऊेन हिथून पसार झाल ेआहण आपापल्या घरी गेल.े सपंि सकाळी उठला. 

आवरून ियार झाला. त्याला शाळेि जायचे िोिे.  

िेवढ्याि गावाि िवंर्ी हपटल्याचा आवाज आला. "ऐका िो ऐका, काल 

रात्रीपासून आपल्या गावचे पाटील गायब झाले आििे. कुठे आढळल े िर लगेच कळवा. 

सांगणाऱ्याला बिीस हमळेल." संपिने ऐकले. िो स्वि:च्या मनाशी हवचार करू लागला 

"काय चलाि माणूस आि ेिा. स्वि;च्या फायद्यासाठी काय काय िेळी करेल सांगिा येि 

नािी. बुवाने कान भरल ेअसिील त्याचे."  



शाळेि कसाबसा वेळ गेला. घरी येिाना संपिला वाटेिच सिा भेटला. " 

लिाि आला का पाटलाचा िेळ? आपण त्याचे लबग फोरू् नय ेम्िणून कसा र्ाव टाकिोय 

बुवासोबि हमळून."  

 " िो रे सिा, िरं आि े िुझं म्िणणं. आपण आिा पोहलसांची मिि घऊे. " 

सिालािी िे पटल.े िसुऱ्या दिवशी सकाळीच संपिने पोलीस चौकी गाठली. इन्स्पेक्टर 

िवेकर यांना त्याने सगळी िकीगि सांहगिली. त्यांनी संपिला मिि करायचे ठरवल.े सपंिने 

सिाला िी गोष्ट सांहगिली. पाटलांचा वार्ा आहण बुवा याच्यावर पोहलसांचे बारीक लि 

िोिे. कािी पोलीस आजूबाजूच्या जंगलाििी पाठवण्याि आले िोिे. त्यांचे रोज बोलण ेिोऊ 

लागल.े  

 

असाच अजून एक महिना गेला. आिा िोन दिवसांवर परि अमावास्या िोिी.  

“सािबे अमावास्येच्या काळोिाचा आहण लोकांच्या अंधश्रद्धचेा गैरफायिा 

घेिाि ि ेलोक आहण लोकांच्या भावनांशी िेळिाि.." संपि िवेकरांना सांगि िोिा. आज 

संपिच्या घरावर फुली मारायचा संपिचा आहण सिाचा प्लान िोिा.  

 " संपिराव िुम्िी घरीच थांबा." इन्स्पेक्टर िवेकर म्िणाल.े " मी इथ ेपिारा 

ििेो. कािी िवालिार मी गावाि पाठवले आििे."  

संपि " ठीक आि.े" म्िणाला. िेवढ्याि सिा आला. " अरे सिा, िुला त्यांनी 

आि सोर्ल?ं मला म्िणाले की कोणालाच आि सोर्णार नािी म्िणून. काय रे सिा िुला 

काय वाटि?ं आिा माझ्या िारावर फुली आि े िर कोण येईल?" सिा म्िणाला," आज 

कोणीच येणार नािी कारण पाटलाला सुगावा लागला असणार इथ ेपोलीस आििे याचा, 

१००% सांगिो." आज सिा पहिल्यांिाच गुरुजींसोबि थांबणार िोिा.  

 सिा आज िू जेवण नािी आणलसं का रे? मला िूप भूक लागली आि.े " 

 "िेच सांगायला आलो इथ.े मोहिनी म्िणाली की िुमचं आज गुरुजींच्या 

घरावर फुली मारायचं ठरल आि.े मग िे घाबरून हिथ ेनीट जेवणार नािीि. हशवाय हिथे 



पोलीसपण असिील. एवढ्यांचा स्वयंपाक मला नािी जमणार. त्यापेिा त्यांना इथे आणा, 

पोटभर जेवायला घाला आहण मग परि सोरू्न या. "  

 संपिला िे पटल ेनािी. "नको रे इथून बािरे पर्लो िर कोण यणेार आि ेिे 

कळणार नािी. मी िाईन कािीिरी असंच." 

 

 सिा आिून बंगला पािाि िोिा. " गुरुजी, िचे ना िे बंि िार? दकल्ली 

कुठाय?"  

सिा कुलूप िािाि धरून हवचारू लागला. " माहििी नािी रे." पूणड घराि 

कुठेच नािी. मी सगळीकर् ेपाहिलं." संपिने उत्तर दिले. सिा िसि म्िणाला," इथेच कुठेिरी 

असणार आहण कािेि कळसा आहण गावाला वळसा असं िोणार." आहण िोघेिी िसल.े  

िसिाना कुलपाला सिाचा धक्का लागला आहण कुलपािूनच दकल्ली िणकन 

िाली पर्ली. िोघिेी एकमेकांकर् े हवस्मयचकीि िोऊन पािाि राहिल.े सिाने घाईने 

दकल्ली उचलून घेिली. संपि पण त्याच्या जवळ आला. िोघांनी एकमेकाला र्ोळ्यांनी 

सिमिी िािवि िरवाजा उघर्ण्याचे ठरवले. सिाने थरथरि िार उघर्ल.े आि अंधार 

िोिा. सिाने अंिाजाने बटन िाबून हिथला लाईट लावला. िी िोली िूप मोठी िोिी. 

िोघेिी आि गेल.े िरवाजािून आि जािाच सिाने िार बंि केल.े आि मोठे सोफे, िुच्याड 

िोत्या. इिके दिवस बंि असूनिी िोली मात्र स्वच्छ िोिी. मग िे िोघे हिथेच जरा वेळ 

बोलि बसल.े एक िीर् वाजिा संपि म्िणाला, " चल सिा, पोहलसांना कोणीिरी नक्कीच 

सापर्ल ं असणार." "पाहू या चला. " अस े म्िणि सिा उठला. बािरेच्या िारापयंि िोघ े

आले. िर सपंिला कािीिरी हवहचत्र जाणवू लागले. हिथे िारच नव्ििे. फक्त लभि िोिी. " 

अरे सिा, इथे िार िोिं नं ? की िसुरीकर् े? माझ्या लिािच येईना आपण कोठून आि 

आलो?" असे हवचारि सपंि मागे सिाकर् ेवळला. हिथ ेसिा नव्ििा.  

"सिा… सिा …" कािीच आवाज नािी. अरे िवेा कुठे गेला िा? संपि 

सिाला शोधायला परि मागे गेला. िर मागेसदु्धा लभि. चारिी बाजंूना लभि आहण फक्त 

लभि. ना हिर्की ना िार. बंदिस्ि िोली. " ि ेकाय हवहचत्र. आत्ता िर इथे सोफे, िचु्याड 

िोत्या. सिा िोिा. " संपि पुटपुटला. " िा िा िा िा भयानक िसि सिा सपंिसमोर आला.  



" आलास िोय, केवढा घाबरलो िोिो मी. अरे चल ना लवकर. िार कुठे आि े

बािरे जायला? आपल्याला चकवा बसला वाटिं. " 

 

 परि िशाच भयानक आवाजाि िसि सिा बोलला, " गुरुजी, आपल्याला 

नािी, िुम्िाला चकवा बसला. इथे फक्त आि येण्याची वाट आि.े बािरे जाण्याची नािी." 

त्याने असे म्िणिाच अजून कािी िसण्याचे आवाज आले. िे िोिे गुरुरू्चे आहण पाटलांचे. 

आिा िे संपिला दिसायला लागल.े " मग आिा बािरे कसं जायचं?" संपि घाबरून बोलला.  

सिा िणाि लभिीच्या आरपार हनघून गेला आहण परि िसाच आि आला 

आहण म्िणाला,  

" काय करणार गुरुजी, माझा नाइलाज िोिा. आज िुमच्या घरावर फुली 

िोिी ना?" 

  



 

    चकवा 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ' श्री. िवेित्त सरिशेमिु, भूगभड उत्िनन प्रमिु अहभयंिा , िशेमुि वार्ी, 

हजल्िा कोल्िापूर, मिाराष्ट्र राज्य.' असे त्या सरकारी पादकटावर हलहिल ेिोिे, जे िवेित्तच्या 

घरी पोस्टाने आले िोिे. िवेित्त सरकारी िात्याि काम करीि िोिा. घरचा गर्गंज श्रीमंि 

पण त्याला भूगोल आहण उत्िनन याि हजवापलीकर् े रस असल्याने त्याने िी नोकरी 

स्वीकारली िोिी. त्या पादकटाि उत्िननाची नवीन साईट ' भयाणवार्ी, हजल्िा औरंगाबाि' 

असे हलहिल ेिोिे. िवेित्तने लगेच जायची ियारी केली.  

 

 श्री. हवक्रांिराव सरिशेमुि, िवेित्तचे परमपजू्य वर्ील. गावचे िशेमुि. 

र्ोक्याने अहिशय िापट पण मनाने अत्यंि मायाळू. आई सौभाग्यविी महणकर्नणका 

सरिशेमिु, कोल्िापूर संस्थानचे भोसल े यांची मुलगी. अहिशय िानिानी आहण घरंिाज 

स्त्री. िवेला अजून एक भाऊ िोिा राजित्त आहण एक बिीण राजलक्ष्मी. हिचे लग्न झाल े

िोिे. मध्यप्रिशेच्या श्री. धनंजयराजे लशहधयांच्या सोबि हिचा हववाि झाला िोिा. एकूणच 

िानिानी लोक. िवेित्तच्या आईला त्याच्या या दफरण्याचा राग येि असे. त्याने घरी बसून 



शेिी आहण बागा बघाव्याि िी हिची िळमळ अस.े त्या कधीकधी रागाि म्िणि असि, " 

आम्िांस िर िवेित्तराजेंची भीिी वाटि ेकी कधीिरी एिाद्या उत्िननाजवळच्या गावािील, 

कोणिेिी उच्च िानिान नसललेी मलुगी आणनू आमच्या समोर सूनबाई म्िणून उभे 

करिील." िवेित्त िसून िी गोष्ट उर्वून लावीि असे.  

 

 िो जायला हनघाला. नोकराने सामान आणून गार्ीि ठेवले. िवेित्तन ेआई-

वहर्लांचा हनरोप घेिला. " बहुिेक एक वषड लागेल मला परि यायला. अधूनमधून येि 

रािीन. "  

 

 त्याची गार्ी हनघाली. गार्ीि बसल्याबसल्या िवेची िंिी लागली. आई 

सिाच सुनेचा हवचार करून घाबरिे. आिा घरी परि गेलो की आधी लग्नाचे पािा म्िणिो. 

म्िणजे िी जरा सिुावेल. आठ िासाि औरंगाबाि आले. हिथे त्याने चिा, जेवण घेिल.े 

िपुारचे चार वाजायला आले िोिे. िेथे उिरून त्याने भयाणवार्ीची चौकशी केली. हिथ े

कळल े की वैजापूरपासून १२ दकलोमीटरवर भयाणवार्ी आि.े त्याची गार्ी वैजापूरच्या 

दिशेला हनघाली.  

सायंकाळी ६.३० ला वजैापूरमधे पोचल्यावर त्याने आपल्या सिकाऱ्याला, 

म्िणजे सुनीलला फोन केला. जो उत्िननाच्या साईटवर त्याच्या बरोबर असणार िोिा. 

त्याने सांहगिले , " मी उद्या संध्याकाळपयंि वैजापूरला पोचिो. िू आज रात्री हिथेच 

गेस्टिाऊसला मुक्काम कर. उद्या आपण िोघ ेहमळून साईटवर जाऊ." याला मान्यिा िशडवि 

िवेित्त सरकारी गेस्ट िाऊसमधे थांबला. िेथील नोकरांकरू्न सामान उिरवून घेऊन िो 

िोलीि गेला. गेस्ट िाऊसची िोली स्वच्छ िोिी. िेथ ेटी.व्िी., आहलशान बेर्, फ्रीज वगैरे 

सामान िोिे. सुंिर बाथरूममधे टबबाथ घेि त्याने प्रवासाचा सवड शीण घालहवला. फे्रश 

िोऊन बािरे येिाच हिथल्या केअर टेकरने त्याला जेवायला बोलावले.  

िास औरंगाबािी बेि िोिा. भाकरी, येळवणाची आमटी, हिरव्या हमरचीचा 

िरर्ा, हपठल,े पािीचा कांिा. " सािबे या भागाला उन्िाळा लई जानविो त्यामुळे आमच्या 

सगळ्या हजनसांि, जेवनाि कांिा असिोच जी. न्िाई म्िणजे जेवान आवर्लं न्िव?ं" िवेित्त 



म्िणाला, " गेनू, आम्िी कोल्िापुरी माणस ंआहण कामाच्या हनहमत्ताने भटकणारे, रांगर्.े मग 

काय जे समोर येईल िे िायचं. बाकी जेवण अगिी फक्कर् आि.े उद्या िपुारी पण असंच 

जेवण बनवायला सांग."  

" ठीक आि.े" अस ेम्िणून गेनू आि गेला.  

 

 जेवण झाल्यावर शिपावली करण्यासाठी िवेित्त गेनूला सोबि घेऊन गेला. 

रात्रीचे सार् े नऊ वाजि आल े िोिे. िेर्गेाव असल्याने सामसमू झाली िोिी. िवेित्त 

म्िणाला, " गेनू, उद्या माझा एक सिकारी सधं्याकाळी इथेच येणार आि ेआहण मग आम्िी 

िोघे उत्िननाच्या साईटवर जाणार आिोि. इथे जवळच आि े िे गाव.- 'भयाणवार्ी - 

गावाचे नाव ऐकून गेनूच्या चेिऱे्याचा रंगच उर्ाला. िो ि ि प प करू लागला. " स स स 

सािबे अ अ अ आ आ आपण जाऊ या प प प परि घराकर्.े नाय, सिू एकलीच िाय जी 

घराि." आहण िो िवेच्या उत्तराची वाट न बघिा गेस्ट िाऊसकर् ेझपाझप चालू लागला. 

िवे त्याला िाक मारि त्याच्या मागे पळि आला. "काय रे गेनू, दकिी पळायला लावलसं 

मला, आहण भयाणवार्ी ि ेनाव ऐकिाच असा घाबरलास का? हिथे कािी िरंच भयानक 

आि ेकी काय? िा िा िा िा िवे िसि म्िणाला.  

गेनू िाि जोरू्न म्िणाला, " सािबे, त्या गावाबद्दल बोलण ंिर िरूच, पण त्या 

गावचं नाव बी घेि नायी जी आम्िी. म्या फकस्ि येवढंच सांगिू की त्ये गाव लई चकव्याचं 

िाय. म्या कवा बी न्िायी गेलो जी हिकर् ेपण आय, आजी सांगायची, हनसिं त्या गावाचं 

नाव बी घेिल ंिरी चकवा बसिूच म्िनायची माझी आजी. आनी िुमी िर हिकर् ंजानार 

म्िणिा जी आिाच इचार बिला सायेब. येळ गेलेली न्िाई . अजून िुमचं सारं व्िायचं, 

जायचं. कशापायी हजवाशी िेळिाय?" िवे अवाक िोऊन ऐकि िोिा. त्याने मनाि हवचार 

केला, "काय रे िी अधंश्रद्धा. " पण वरकरणी गेनूला म्िणाला, " ठीक आि ेगेनू, काळजी करू 

नकोस. झोप जाऊन." गेनू मान िलवून हनघाला आहण परि कािीिरी अचानक 

आठवल्यासारिा पटकन म्िणाला, " सािबे, हििं िो हजरूचा बल नािी.हमलि. आज 

रािच्याला टुपलाइट चालूच राहू द्या. िोंर्ावू पांगरून घ्या मंग सोप लागल." िे ऐकून िवे 

झोपायला गेला. त्याच्या िोलीच्या बािरेच हबछाना टाकून गेनूिी झोपला.  



 

 रात्री िोनच्या समुारास गेनूला कोणाचािरी आवाज आला. िो व्यवहस्थि 

जागा झाला िर िो िवेचा आवाज िोिा. िो गेनूलाच िाक मारीि िोिा. गेनू धार्कन िार 

उघरू्न आि गेला िर आि पूणड अंधार. कािीच दिसि नव्ििे. " काय जालं जी?" गेनूने 

हवचारले. िवे उत्तरला, " अरे लाईट गेल ेबहुधा. कंिील लाव बघ.ू" गेनू म्िणाला, " सायेब 

बािरे िर िाये लाईट. म्या बगिो थांबा." म्िणि त्याने िारामागील लाईटच्या बटनाला िाि 

लावला. " सायेब, बटनच बंि िाये." अस े म्िणि त्याने बटन िाबल े आहण िणाि प्रकाश 

पर्ला. मग पिंािी चाल ूझाला. " आिा चाल ूजाला बगा सायेब." अस े म्िणिाना त्याचे 

लि िवेचा बेर् हजथ ेिोिा हिथे गेल.े समोरील िशृ्य पाहून गेनू िािरलाच. बेर्वर िवेित्त 

नव्ििा आहण बेर् लभिीला टेकून उभा केललेा िोिा. िवेित्त िाली गाढ झोपला िोिा. ना 

अंथरूण, ना पांघरूण. त्याच्या अंगावर लज्जा रिणाथड एकच कपर्ा हशल्लक िोिा. त्याचे 

बाकीचे कपर् ेउभ्या केलले्या बेर्वर िवे झोपलेल्या आकाराि िोिे. गेनू जाम घाबरला पण 

काय करायचे ि े त्याला माहििी िोिे. त्याने झपाट्याने जय िनुमान जय िनुमानचा जप 

चालू केला. एका िणाि बेर्वरचे िवेचे कपर् ेिाली पर्ल ेआहण हिर्कीची िाविाने वारा 

नसिानािी िलू लागली. िवेिी जागा झाला.  

 

 गेनूला िरिरून घाम फुटललेा आहण िो जय िनुमानचा जप करायचा 

थांबेना. िवे उठलेला पाहून त्याने त्याला ओढि बािरे आणले आहण आि े त्या अवस्थेि 

आपल्या िोलीिल्या िवेघरापाशी नेल.े आिा वािावरण जरा शांि झाल े िोिे. िवेने 

हवचारले, " काय झाल ं रे नक्की ? आहण माझे कपर् े कुठे आििे ? मी िाली कसा झोपलो 

िोिो? " गेनूने त्याला अंगावर ओढायला एक उपरणे दिल ेआहण घर्लेली सवड िकीगि सांगू 

लागला. या आधी असे कधीच घर्ल ेनािी ििेी त्याने सांहगिले. त्याने िवेला परि त्याच्या 

िोलीि नेल ेआहण उभा केललेा बेर् िािवला, त्याचे कपर् ेपण िािवल.े िवे थोर्ा अस्वस्थ 

झाला पण घाबरला नािी. िो परि झोपायच्या ियारीि िोिा. हििक्याि गेनू, " आत्ता 

येिो" असे म्िणून परि िवेघराि गेला. िेथून श्री िनुमानाची एक छोटीशी िसबीर आणून 

िवेच्या िािावर ठेवून म्िणाला, " ि ेउशाशी ठेवून झोपा." िवे ठीक आि ेम्िणून झोपला. 

त्याला आिा शािं झोप लागली.  



सकाळी ििा वाजिा िो उठला. रात्रीच्या प्रकाराने त्याला थोर्ा िणाव वाटि 

िोिा. आंघोळ करून आवरून िो िोलीच्या बािरे आला. गेनू त्याची वाटच पािाि िोिा. " 

आवरल ंजी? न्िाई म्िजें परि नीज आली न्िवं? म्या म्िटल ंहुि ंना सायेब आिा दकरपा 

करून त्या गावचं नाव बी घीऊ नगा आन िकर् ंजाऊ बी नगा. आवं िकर् ंगेललेा कोन बी 

परिून न्िाई आला जी."  

" गेनू, सरिशेमुिांचं रक्त वािािंय अंगाि. घाबरणाऱ्यािलं नािी िे. आहण 

अंबाबाईचा आशीवाडि पण आि े माझ्या पाठीशी. हिथ े जाऊन माझं काम संपवूनच परि 

येईन. काळजी करू नकोस." गेनू घाबरून बोलला, " सायेब म्या पर्लो नोकर मानूस. 

िुमच्या मनाला येईल िसं करा जी. पर माज्या बरूबर एकिा चला. " असे म्िणि िो िवेला 

ओढि मारुिीच्या मंदिराकर् ेघेऊन गेला. मारुिीचे िशडन घेऊन हनघणार िोच हिथे बािरे 

एक साधू बाबा भटेल.े िे िवेित्तकर् ेपाहून म्िणाले, " थांब. िू िुझ्या कायाडि यशस्वी िोणार 

आिसे. पण आत्ताच सांगिो. िुला बळ िणेारा आि ेिा मारुिी. रोज याचं स्मरण करीि जा. 

आहण िेथून परि येईपयिं िू पूणड ब्रम्िचयड पाळायचं आि.े अगिी िुला िेथे मेनका, उवडशी, 

रंभा जरी भटेल्या िरी ि ूबळी पर्णार नािीस असं वचन ि ेमला."  

िवेित्तला ि े थोर् े िास्यास्पि वाटल.े पण िस े कािीिी न िशडविा त्याने 

साधूबाबाला िस ेवचन दिले. साध ूबाबांनी त्याच्या र्ोक्यावर िाि ठेवला आहण मंत्र म्िण ू

लागल.े " िुझ्यावर संकटं येणार आििे पण िू सारी पार करशील. िू फार मोठी कामहगरी 

करायला हनघाला आिसे. यशस्वी िो." अस ेम्िणून साधू बाबांनी एक मंत्र त्याच्या कानाि 

सांहगिला आहण म्िणाल ेजेव्िा केव्िा िुला वाटेल की िू संकटाि आिसे िेव्िा या िनुमानाचे 

स्मरण कर आहण या मतं्राचा जप करायला लाग. मी हिथ ेिुझ्या मििीला िजर असेन. मात्र 

िा मंत्र कोणालािी सांगू नकोस. िनुमान िुझे रिण करो. "  

िवेने साधूबाबांना नमस्कार केला आहण स्वि:च्या िािािील सोन्याची 

अंगठी, हजच्यावर सूयाडची प्रहिमा िोिी आहण एक पोवळे िोिे, त्या साध ू बाबांना िऊेन 

हनघून गेला. संध्याकाळी सुनील आला. चिा झाल्यावर िोघेिी गेनूचा हनरोप घेऊन आहण 

एकिा मारूिीचे िशडन घेऊन हनघाले. जािाजािा िवेने काल रात्री घर्ललेा प्रकार सुनीलला 

सांहगिला. त्यावर सुनीलने िसून प्रहिदक्रया व्यक्त केली. " अरे ि े सारे त्या गेनूचेच काम 

असणार. हलहून घे." िा िा िा िा िोघांिच चांगलाच िशा हपकला.  

 



 साि दकलोमीटर अंिर गेल्यावर त्यांना एक झोपर्ी दिसू लागली आहण िे 

जसजसे त्या झोपर्ीच्या जवळ जाऊ लागले िसिशी त्यांना एक म्ििारी दिसू लागली. 

सूयाडने मावळिीला कलटी मारली िोिी. म्िािारीने त्यांना थांबण्याचा इशारा केला. कािी 

मिि िवी असावी म्िािारीला असे वाटून िवेने गार्ी थांबवली आहण गार्ीच्या काचा 

िाली केल्या. म्िािारीने त्यांना िाली उिरण्याचा इशारा केला.  

िे उिरिाच हिने त्यांना हिला नमस्कार करण्याचा इशारा केला. मग 

म्िणाली, " िुम्िी िुमच्या कायाडि यशस्वी व्िाल. मला िुमच्या मििीची नािी िर िुम्िाला 

माझ्या मििीची गरज आि.े " िी िवेित्तकर् ेपािाि बोलली. त्याला हिचा इशारा कळला. 

िो म्िणाला, " आजी, मला वाटिं की िुम्िाला पढुॆ जायचं आि ेम्िणून िुम्िी गार्ी थांबवि 

आिाि."  

त्यावर म्िािारी गर्गरू्न िसली आहण म्िणाली, " बेटा, पुढे जाणं िुझ्या 

नशीबाि आि.े िूच जा. हिथे किाहचि िुझ्या रािाण्याची व्यवस्था करून ठेवली असले. पण 

भुल ूनकोस कशालािी आहण कोणालािी. अंगठीच्या बिल्याि जे कािी हमळाले आि ेिे नीट 

लिाि ठेव. आहण िी मारूिीची िसबीरपण नीट ठेव हृियाशी. जा आिा, माझे काम झाले. 

िू सकाळीच पोचणार आिसे हिथे ठाऊक आि ेमला. ि ेघ.े भाकरी आहण ठेचा. िोघे िा 

आहण पाणी प्यायचं झाल्यास फक्त िुमच्या जवळचंच प्या. दकिीिी मोठे संकट आले िरी 

िुमचं रठकाण आल्याहशवाय िाली उिरू नका. कारण इथून पुढे िुम्िाला ि ेसवड सांगायला 

कोणी नसेल. हनघा आिा."  

िवेने आहण सुनीलने हिचे आभार मानले आहण िे पुढे हनघाले. िे िोन 

दकलोमीटर गेल े असावेि. वाटेि एक भल े मोठे झार् आर्वे पर्लले े िोिे. जायला वाटच 

नव्ििी. " हशट यार, फक्त ५ दकलोमीटर राहिले आि ेिे गाव आहण आपण इथेच अर्कलो 

आिोि. च्यायला, िी म्िािारी म्िणालीच िोिी की िुम्िाला सकाळ िोईल हिथे पोचायला. 

याचा अथड हिला माहिि िोिं की झार् आर्वं आि ेरस्त्याि िे. थांगपत्ता लागू दिला नािी 

हिने आहण वर भाकरी, ठेचा दिला िायला. चल सुन्या िाऊन िरी घेऊ या थोर् ंथोर् ं" 

 िोघांनी एकेक भाकरी आहण ठेचा िाल्ला आहण गार्ीिच हनवांि टेकले. 

झार् फार प्रचंर् िोिे. िोघांनी हमळून िलवायचा प्रयत्न जरी केला असिा िरी हिळभरिी 

सरकल े नसिे. त्यामुळे मििीसाठी फोन करून िे गार्ीिच शांि बसले. सवड पररसराि 

अंधार, गर्ि अंधार. एकिम शांििा, भयाण शांििा. काजव्याचािी प्रकाश नािी. 



वाराििेील नािी. मग ि ेझार् पर्ल ेिरी कसे? आिा त्या िोघांना थोर्ी अस्वस्थिा जाणव ू

लागली िोिी. अचानक वारा सटुला. पाऊस पर्ायला लागला. सुनील म्िणाला, " चल िवे 

जरा पावसाि िरी हभजू. " िोघेिी गार्ीिून िाली उिरणार िोच समोर िीच म्िािारी 

पावसाि उभी दिसली. िी िेथून जोरजोराि िाि िलवून उिरू नका असा इशारा करीि 

िोिी. मग त्यांनी हिला गार्ीकर् े बोलावल े आहण गार्ीि बसायला सांहगिले. िी पण 

गार्ीि मागच्या सीटवर बसली. हिला गार्ीि बसण्यासाठी जेव्िा गार्ीचे िार उघर्ल े

िेव्िा िोघांनािी कोणीिरी स्त्री जोरजोराि भयानक िसि असल्याचा आवाज आला. 

म्िािारी पटकन गार्ीि बसली. िी पिराने िोंर्ावरचे पाणी रटपि बोलू लागली.  

" सांहगिलं िोिं ना कािीिी झालं िरी गार्ीिून उिरायचं नािी म्िणून ? मग 

का प्रयत्न केलाि? जीव घालवायचा आि े का? अशा िूप अर्चणी यणेार आििे. रस्िे 

िुम्िालाच शोधायचे आििे. थोर्क्याि सांगिे, िुम्िी ज्या रठकाणी हनघाला आिाि िे कािी 

साधं रठकाण नािी. अत्यंि भयानक रठकाण आि.े" म्िािारी सांगि असिानाच पावसाचा 

जोर वाढला. " शभंर एक वषांपूवी इथ े भकंूप झाला िोिा. त्याि सवड गावच्या गाव 

जमीनिोस्ि झालं िोिं. कोणाचािी मििीचा िाि आला नािी. त्यामुळे सवड गावाि कोणीच 

वाचलं नािी. अस ंम्िणिाि की हिथे फक्त भुिं वास करिाि."  

आिा गारांचा आवाज येऊ लागला. सुनील म्िणाला, " यार िवे, पावसाचं 

वािावरण नसिाना िा गारांचा पाऊस, जरा हवहचत्र नािी वाटि?" " आिा अशा हवहचत्र 

वािावरणाची सवय करून घ्या." म्िािारी म्िणाली. वाऱ्याने गार्ी जोरजोराि िलू लागली. 

सवड जण सीटला घट्ट पकरू्न बसले. आिा गार्ी आपोआपच िवेि उचलली गेली. िवे आहण 

सुनील जाम घाबरले. हििक्याि िवेला कािीिरी आठवल.े त्याने गेनूने सांहगिललेा ' जय 

िनुमान, जय िनुमान' जप करायला सुरुवाि केली. गार्ी िाणकन जहमनीवर आपटली 

आहण हस्थर झाली. म्िािारीने त्याला शाबासकी दिली. " असंच बेटा, असंच लढ आहण 

यशस्वी िोऊन परि ये. पुढे काय करायचं आि ेयाचा मागड िुझा िुलाच सापर्ले. आिा ि े

झार् गार्ीिून न उिरिा पार कर.” 

 िवे आश्चयाडने म्िणाला, " न उिरिा ? िे कस?ं" िी म्िणाली, "  

िोच जप म्िणि पुढ े चल आहण गार्ी झार्ावरून घालवायचा प्रयत्न कर. 

आहण ि.ं पुढ े गेल्यावर गार्ी थांबव. मला इथचे उिरायचंय." िवेने घड्याळाि पाहिले. 



रात्रीचा एक वाजला िोिा. त्याने स्टाटडर मारला. क्लच िाबून पहिला हगयर टाकला आहण 

िरँ् ब्रेक काढून गार्ी िळूिळू पुढ ेघेिली. आिा झार्ाि आहण गार्ीि फक्त िोन िािांचे अंिर 

िोिे. िसुरा हगयर टाकिाच गार्ीचा वेग वाढला आहण िी झार्ाला धर्कून झार्ाच्या 

पलीकर् ेहनघून गेली. काय िोिे आि ेि ेकोणालाच कािी कळेना. िवेचा जप चालूच िोिा. 

गार्ी अलगि पुढे आली. सुनील आहण िवे एकमकेांकर् ेभांबावलले्या चेिऱे्याने पाहू लागल.े 

िवेने गार्ी रस्त्याच्या कर्लेा घेिली आहण थांबवनू म्िणाला, " आजी उिरा." त्याला मागून 

कािीच उत्तर आल ेनािी. िो परि म्िणाला, " आजी, उिरायचंय ना? " आजी कािीच उत्तर 

ििे नािी म्िणून िोघांनी झटकन मागे वळून पाहिले. मागे कोणीच नव्ििे. आजी गायब 

झाली िोिी.  

िोघे परि िूप घाबरले. ििा हमहनटे थांबून िोघे पुढे हनघाल.े त्यांनी आिा 

मनाशी पके्क केले की आपल्याला आजीने क्ल्यू दिलाय की घाबरायचे नािी. चला, िवेने गार्ी 

स्टाटड केली आहण समोरच्या आरशाि पाहिल.े आजी आरशािून त्याच्याकर् े पाहून िसि 

िोिी. त्याने झटकन मागे पाहिले. कोणीच नव्ििे. त्याने परि आरशाि पाहिले. आिा 

हिथेिी कोणी नव्ििे. कािीिी न बोलिा त्याने गार्ी िळूिळू पुढ ेघेिली.  

िीर् वाजून गेला िोिा. गर्ि अधंाराव्यहिररक्त कािी नव्ििे आजूबाजूला. 

िोन दकलोमीटर पुढे येिो िो वाटेि एक ओढा लागला . त्यावर पलू िोिा आहण ओढा गच्च 

भरून वािाि िोिा. बघिाबघिा पुलावरून पाणी ओसंरू्न वाहू लागल.े पाण्याची पािळी 

झपाट्याने वाढि िोिी. िवेला गार्ी थांबवावीच लागली. िळूिळू पाणी रस्त्यावर 

सगळीकर् े वाहू लागले. पाण्याची पािळी इिकी वाढली की आिा अधी गार्ी पाण्याि 

िोिी. " ि ेकािीिरी हवहचत्र घर्िं आि ेिवे, कािीिरी कर. आजीला आठव. हिचा मागचा 

िोर्गा आठव." िणभरिी वेळ न िवर्िा िवेने ' जय िनुमान' चा जप केला. परि 

हनघालेल्या सापाप्रमाण े पाणी सरसर परि गेले आहण रस्िा मोकळा झाला. घड्याळाि 

रात्रीचे िीन वाजले िोिे. सुनील म्िणाला, " िवे, आपल्याला आजीने सांहगिल ं आि े की 

गार्ीच्या बािरे पर्ायचं नािी. अजून िीन दकलोमीटर जायचं आि.े पुढे आणिी नवीन 

संकटाला िोंर् िणे्यापेिा आपण इथेच थांबू. सकाळ झाली की मगच पुढे जाऊ. " िवेने 

आपली संमिी िशडवनू गार्ी हिथेच बाजूला घेिली. त्याच्या अचानक लिाि आल े की 

गार्ीि ' िनुमान चालीसा' ची सीर्ी आि.े त्याने िी लावली. िी सीर्ी चाल ूठेवून िोघेिी 

गार्ीिच झोपी गेले. त्यांना झोपिी लागली. मोबाईलचा अलामड वाजला म्िणून िवे जागा 

झाला. सकाळचे सिा वाजले िोिे. बािरे उजार्ल ेिोिे. त्यांनी गार्ीिूनच आजूबाजूला नजर 



टाकली. सवडत्र उजार् माळरान िोिं आहण ना झार् िोिं, ना गवि, ना ओढा. आहण नुकिाच 

पूर येऊन गेल्याचािी कािी पुरावा नव्ििा. एक सुस्कारा सोरू्न िवेने गार्ी सुरू केली आहण 

पुढे हनघाला. केवळ ििा हमहनटाि िे - भयाणवार्ी ० दकमी. - च्या पाटीजवळ येऊन 

थांबल.े आजूबाजूला कोणीिी नव्ििे. ना घर, ना वस्िी, ना हचटपािरू. फक्त एक भयाण 

शांििा. गार्ी उजवीकर्े वळवून त्याने रस्िा पकर्ला. एक दकलोमीटरवर त्यांना एक मोठा 

वार्ा दिसला. त्या वाड्यासमोर िवेने गार्ी उभी केली आहण िॉनड वाजवला. आिून एक 

पन्नाशीचा माणूस बािरे आला. त्याचा चेिरेा गंभीर िोिा. त्याने अंगाि पारंपररक कपर् े

घािले िोिे. त्याच्या कानाि बाळी िोिी. र्ोक्याला फेटा िोिा. िा सकाळी सार्सेिा 

वाजिा अशा पोशािाि? जरा नवलच वाटले. त्याच्या मागेच िवेने सरकारी गेस्ट िाऊसची 

पाटी वाचली आहण आपल े रठकाण आल े अस े समजून िोघे गार्ीचे िार उघरू्न िाली 

उिरले. िो माणसू पुढे आला. त्याने या िोघांना वाकून नमस्कार केला आहण गंभीरपणे 

म्िणाला, " िुमचीच वाट बघि िोिो. या आि या. िुमचं सामान? " िवेने गार्ीची हर्की 

उघर्ली. त्या माणसाने िोघांचे सामान आि ठेवले.  

वाड्याि प्रवेश करिाच िोघांनीिी आधी आपली आहन्िके आटोपली. 

िेवढयाि ' िो ' आला. त्याने आपली ओळि करून दिली. " मी गुलाब, इथला केअर टेकर 

आि.े इथे मी, माझी बायको आहण माझ्या िोन मलुी रािािो. "  

िवे िसून म्िणाला, " चिा हमळेल?"  

त्यावर गंभीर चेिऱे्याने ि ंम्िणून िो गेला. िो चिा घेऊन आला. िवेने त्याला 

बसायला सांहगिले.  

चिा पीिपीि िो त्याची चौकशी करू लागला. " गुलाबराव, िुम्िी दकिी वषं 

झाली इथ ेरािािाय?"  

गुलाब म्िणाला, " पहिल्यापासनं इथेच आिोि आम्िी. "  

िवेित्तने हवचारल,े " िुम्िी मूळचे इथलेच का?"  

गुलाब म्िणाला, " नािी. आम्िी मूळचे सािाऱ्याचे काटे. आमचे वर्ील इथेच 

केअर टेकरचे काम करीि इंग्रजांच्या काळाि. आिा मी पािािोय. गावी रग्गर् शेिी आि.े 



भाऊच बघिो. ि ेगेस्ट िाऊसिी आमचंच झालंय. सरकार आम्िाला त्याचं भार् ंििेे महिना 

३०,०००/- रुपये. बक्कळ झाले. मुलींची लग्नं चांगल्या िानिानाि झाली की कािी नको 

आम्िाला.” 

 " आम्िी कोल्िापूरचे िशेमुि. "  

" आहण मी सुनील आंगरे, मी पुण्याचा."  

त्या िोघांनी आपली ओळि करून दिली.  

" बरं सािबे, िुम्िी आंघोळी करून जरा हवश्रांिी घ्या. िोवर जेवण 

बनवायला सांगिो. "  

ि ेबघ गुलाब ,जेवण झाल्यावर िू जरा आमच्याबरोबर बािरे येशील? गाव 

पाहून यायचंय. " गुलाब फक्त मान र्ोलवून गेला.  

िोघे आपापल्या िोल्याि गेल ेआहण आंघोळ करून झोपल.े िवेला स्वप्न पर्लं. 

िो मोठया गिीच्या रठकाणी गेला आि े आहण हिथे त्याला एक िरुणी पाठमोरी दिसली. 

त्याने हिच्या जवळ जाऊन पाहिल ेिर िी िरुणी नसून एक झार् िोिे. त्याने आजूबाजूला 

पाहिले. कोणी नव्ििे फक्त िाट जंगल िोिे. िवे जागा झाला. घर्याळाि िपुारचा पाऊण 

वाजला िोिा. त्याला उगाचच वाटले की िोलीच्या हिर्कीिून कोणीिरी र्ोकाविे आि.े 

त्याने हिकर् े जाऊन पाहिले. हिथ े कोणीच नव्ििे. नंिर त्याच्या लिाि आल े की िी 

हिर्कीच्या शेजारच्या झार्ाची फांिी त्याला दिसली िोिी. िो िाली आला.  

जेवायला बसणार इिक्याि त्याला त्या मतं्राची आठवण झाली. िो हिथेच 

बैठकीवर बसल्याबसल्या र्ोळे हमटून जप करू लागला. जप करिाना त्याला असे जाणवल े

की त्याच्या आजूबाजूला कोणीिी नािी. िो एकटाच भयाण शांििेि जप करिोय. त्याने 

िार्कन र्ोळे उघर्ल े िर सवड जण हिथेच िोिे. हििक्याि सुनील हिथे आला. िोघ े

जेवायला बसल.े जेवायला मोठमोठी चांिीची िाटे, िसेच पेल े आहण वाट्या . राजेशािी 

थाट. जेवणपण सुग्रास िोिे. िोघेिी पोटभर जेवले.  

" गुलाबराव, जेवण मस्ि िोिं. आिा िुम्िी जेवनू घ्या मग जाऊ आपण गाव 

पािायला. " सुनील आहण िवे आवरून गुलाबची वाट बघि बसल.े िवेने सुनीलला त्याच्या 

स्वप्नाबद्दल सांहगिल.े आश्चयड असे की सुनीललािी िेच स्वप्न पर्ले िोिे. िवे म्िणाला, " 



सुन्या यार, मी िरं िर अंधश्रद्धांवर हवश्वास ठेवणारा माणूस नािीये पण ि ेकाय िोिंय िेच 

कळि नािी. "  

सुनील म्िणाला, " िवे अंधश्रद्धवेर नको हवश्वास ठेवूस. पण माझा श्रद्धवेर िूप 

हवश्वास आि.े िू त्या साधूबाबांवर हवश्वास ठेव. गोष्टी व्यवहस्थिच घर्िील. " चला मालक " 

म्िणि गुलाब आलाच िेवढ्याि. गुलाब त्यांना गावाि घेऊन गेला. गावाि सगळे कचे्च रस्िे, 

रठकरठकाणी ५ / ६ घरांच्या वस्त्या आहण झुर्पे, बास बाकी कािी नािी. एक वैहशष्ट्ट्य 

म्िणजे गावाच्या मधोमध एक टेकर्ी िोिी. ििा िे बारा फूट उंच अशा त्या टेकर्ीवर साध े

गविाचे पािेिी नव्ििे.  

 " गुलाब, िी टेकर्ी कसली?"  

 " िी भुिांची टेकर्ी आि ेमालक. याच्यावर जो जाईल िो परि माघारी येि 

नािी. म्िणून िी आजूबाजूची लोकं हिथ ेजाििी नािीि आहण कोणाला जाऊिी ििे नािीि. 

" गुलाबने िुलासा केला. सुनीलने आपल्या जवळची अवजारे बािरे काढली आहण 

पायाजवळची जमीन थोर्ी उकरली. जहमनीिून एक हवहचत्र उग्र िपड आला आहण कोणीिरी 

िसले. " काय झाल ं गुलाब िसायला?" म्िणून त्याने गुलाबकर् े पाहिले. िर गुलाब 

जवळपास कुठेिी नव्ििा. िोघे एकमकेांकर् े पाहू लागले. िेवढयाि जवळच्या झुर्पािून 

गुलाब बािरे आला. करंगळी िािवि त्याने झुर्पाकर् ेइशारा केला.  

" बरं बरं ठीक आि.े " सुनील बोलला. " काय रे गुलाब, इथ ेबरेच भयानक 

कािीकािी आि ेम्िणिाि. िुला नािी का भीिी वाटि इथे?"  

गुलाब सांगू लागला, " सािबे िरं सांगू का इथे घाबरण्यासारिं कािीच नािी 

जी. उगाचच अफवा. त्याचं काय आि ेसािबे की सरकार िूप पैसा ििंे मंत्रयांना या गावचा 

हवकास करा म्िणून. आहण िो भूकंप झाला िोिा ना िेव्िापण अनुिान हमळालं िोिं. मग 

मंत्रयांनी भरल्या आपल्या हिजोऱ्या आहण गाव िसंच राहिल.ं मग सरकारचं स्वॉर् आल ं

िपासायला. म्िणून सांगिाि की या गावाि भुिाटकी आि.े म्िणजे कोणी भटकि नािी 

आहण आला िरी थांबि नािी. िी गोम आि ेत्या मागे."  

गुलाबचे म्िणण ेत्यांना पटल.े पाच वाजि आले िोिे.  



गुलाब म्िणाला, " सािबे, चला आिा परिायला पाहिजे. " िे परि वार्यावर 

आले.  

" गुलाब, या लोकांचा उिरहनवाडि कसा चालिो रे?" सुनील.  

" सािबे कुठे काटक्या, मोळ्या ,शेणाच्या गोवऱ्या हवकणं, जनावरांना िधू 

असल्यास िधू हवकण ंवगैरे वगैरे. माझ ंिस ंनािी बघा. मला छान भार् ंहमळिं. फक्त वार्ा 

स्वच्छ करायचा एवढंच काय िे काम."  

संध्याकाळी सुनील आहण िवे वार्याच्या बािरे गप्पा मारि बसले. " सनुील, 

िुला वाटिं का रे की त्या आजी सांगि िोत्या िे, गेनू बोलि िोिा िे आहण गुलाब सांगिो िे 

याि कािी सांगर् आि?े"  

 

 िवेने शंका काढली. " नािी रे सारं कािी भुक्कर्, भाकर्कथा " सनुील 

म्िणाला.  

अचानक वारा नसिाना उगाचच पाने सळसळली. एक अनाहमक सळसळ. 

अंधार परू् लागला िोिा. एक भयाण शांििा पसरू लागली िोिी. िी सळसळ अचानक 

थांबली. कोणीिरी िसल्याचा अगिी भयपटाि असिो िसा आवाज आला. िोघिेी थोर् े

अस्वस्थ झाल ेपण घाबरले नािीि.  

रस्त्यावर लाईट नव्ििे. गावाि कुठेच लाईट नव्ििे. फक्त वार्याि िेवढे 

लाईट िोिे. रािदकड्याचंी दकरदकर ऐकू येि िोिी. मग घुंगरांचा आवाज ऐकू येऊ लागला. 

िोघेिी इकर् े हिकर् ेशोधू लागले. मग आवाजाच्या दिशेने जाऊ लागल.े आवाज वार्याि 

येि िोिा. त्या िोघांची चाहूल लागिाच घुंगरांच्या पावलांचा वेग वाढला. िे िोघिेी भरभर 

हिकर् े जाऊ लागले. शवेटी िी त्यांना वळिाना दिसली. मग िोघेिी हिच्या मागे पळि 

सुटले. िी गेली िे स्वयंपाकघर िोिे. त्यांनी आि जाऊन पाहिले िर हिथ ेिी नव्ििी.  

िे हिथून बािरे पर्णार िोच िी अचानक समोर आली. हिरवी नऊवारी 

सार्ी, मोठे कंुकू, हिरवा चुर्ा, असेल पन्नाशीची ठसठ्शीि. " काय पायजे जी? म्या 

गुलाबरावांची बायको साळू."  



" पाणी … पाणी प्यायचं िोिं म्िणून आलो िोिो." िवे म्िणाला.  

" आसं व्िय. आत्ता ििेे जी " म्िणि हिने त्या िोघांना पाणी प्यायला दिले.  

पाणी हपिाहपिा त्यांची नजर समोरच्या िोन हस्त्रयांवर पर्ली. त्या 

पाठमोऱ्या िोत्या आहण कािीिरी काम करि िोत्या स्वयंपाकघराि.  

" या कोण?" िवेचा प्रश्न.  

" आमच्या मुली िाईि जी, बाभळी आहण कोरांटी." असे म्िणि हिने त्या 

िोघींना िाक मारली. त्या िोघी हिथे आल्या. अप्रहिम सुंिर जुळ्या मलुी. अगिी हुबहेूब 

एकमेकींसारख्या. पाणीिार र्ोळे, सरळ धारिार नाक, गोरापान िानिानी रंग, िनुवटीवर 

आहण र्ोळ्याच्या बाजूला िीळ, गुलाबी ओठ, भव्य कपाळ, त्यावर शोभेल अशी चंिकोर, 

सुरईसारिी बारीक आहण उंच मान, गळ्याि पुिळ्यांची माळ, गुलाबी चोळ्या, शेलाटा 

बांधा, िोन्िी िािाि शोभणाऱ्या सुंिर हिरव्या काचेच्या बांगड्या, कमळाच्या िठेासारिी 

नाजूक आहण लांबसर्क बोटे, अलजठ्याच्या हशल्पमूिींसारिी ठेवण, हपवळ्या नऊवारी 

सार्या, पायाि िोर् ेआहण र्ोक्यावर पिर. अप्रहिम सौंियड, हिरकणीसारिं.  

त्यांनी " नमस्िे मालक " म्िटल्यावर िर िोघांच्यािी काळजावर बाण 

चालल.े िोघेिी घायाळ झाले त्या नजरांनी. काय सुरेल आवाज. काय अिब आिािा ! िवेला 

िर असे वाटल ेकी एकीला पकरू्न करकचून हमठीि आवळावे. त्याला आजूबाजूचे भानच 

राहिले नािी.  

सुनीलने िवेला धपका मारि साळूला हवचारले," या िोिी जुळ्या का?" " 

व्िय जी. " म्िणि हिघीिी आि हनघून गेल्या. झोपेपयंि िवे त्या मुलींचाच हवचार करि 

राहिला.  

झोपेि त्याला परि एक स्वप्न पर्ल.े त्याि त्या आजी येऊन " ३० दिवस फक्त, 

३० दिवस फक्त." असेच म्िणि िोत्या. िवेला कािीच कळल ेनािी. त्याने ठरवले की उद्याच 

आजीला याचा अथड हवचारून यावे.  

 



 िसुऱ्या दिवशी फे्रश झाल्यावर िो िाली आला आहण चिा, नाश्त्याच्या 

अगोिर त्याने साधूबाबांचा जप करायला सुरुवाि केली. त्याला परि िसेच जाणवल.े 

आजूबाजूला कोणी नािी. फक्त भयाण शांििा. जपासाठी र्ोळे हमटललेे असिाना त्याला 

र्ोळ्यांसमोर कािी अिरे हलहिललेी दिसली. त्याि हलहिल े िोिे " ३० दिवसाि काम 

संपवून इथून नीघ. नािीिर मरण हनहश्चि. " त्याने स्वप्नाचा अथड समजून घेिला.  

त्याने िोिकामासाठी मजूर हमळिील का याची पािाणी करायला गुलाबला 

सांहगिले. गुलाबने िोकाराथी उत्तर दिल.े गावािल ेकािी लोक कुिळी, फावर्ी घेऊन आले. 

िपुारीच िोिकामाला सुरुवाि झाली. थोर्ी जमीन िणल्यावर जुन्या घरांचे अवशेष 

सापर्ल.े िगर्, भांर्ी, अलंकार अस े सवड सापरू् लागल.े अचानक िूप िार् े हनघायला 

लागली. जसजशी िी बािरे काढून टाकली िसिसा िार्ांचा ढीग साठू लागला आहण िोच 

घाणेरर्ा िपड येऊ लागला. िार्ांच्या दढगाि आपोआप एक िालचाल िोऊ लागली आहण 

आपोआप िार् ेसांगाड्याि जुळून नाचू लागली. िवे आहण सुनील जोरजोराि पळि िोिे. 

सवड सांगार् े त्यांच्या मागे धावू लागले. िेवढ्याि पुढूनिी सांगार् े आले. आिा िे िोघ े

सांगाड्यांनी वेढले गेले. िपड वाढि िोि. उगाचच िसल्याचा आवाज येि िोिा. िोघांनािी 

काय करावे सुचि नव्ििे.  

िेवढ्याि िवेने ' जय िनुमान ' चा जप सुरू केला. सवड सांगार् े गुप्त झाले. 

संध्याकाळी िोघे वाड्यावर परि आल े आहण त्यांनी सवड िकीगि गुलाबला सांहगिली. " 

काय सांगिा जी मालक? म्िणजे या गावाबद्दल बािरे जे बोलिाि िे िरं आि?े माझा िर 

यावर अहजबाि हवश्वास बसि नािी. आिा मलािी भीिी वाटायला लागली आि.े मी 

उद्याच गावाकर् े जािो साळूला घेऊन आहण मांहत्रकाला घेऊन येिो. िो सगळं थांबवेल 

आहण िुमची कामंिी वगेाि िोिील. मी आहण साळू गेलो िरी माझ्या पोरी आििे इथे. त्या 

घेिील काळजी िुमच्या व्यवस्थेची. "  

िोघांच्यािी मनाि आनंिाने सनई वाजू लागली. त्यामुळे मांहत्रक बोलवायची 

इच्छा नसूनिी िे गुलाब आहण साळूला सोर्ायला ियार झाले. पण िसे कािी चेिऱे्यावर न 

िािविा िवे म्िणाला, " िुमच्या पोरींना जमेल ि ेसगळं? येवढ्या हुशार आििे त्या?"  

गुलाब म्िणाला, " सािबे, त्या साळूपेिािी फार हुशार आििे. जुळ्या आििे 

ना त्यामुळे एकमेकींवर िूप जीव आि े त्यांचा. उजव्या र्ोळ्याला िीळ आि े िी बाभळी 



अहण र्ाव्या र्ोळ्याला िीळ असललेी कोराटंी. आिा जेवण करून झोपा सािबे. आम्िी 

पिाटेच हनघिो बघा िोघं. " िमल्यामुळे िोघांनािी शांि झोप लागली.  

िसुऱ्या दिवशी आवरून िाली आल्यावर त्या िोघी समोर िजर िोत्या. . 

चिा, नाश्िा ियार िोिा. आज लाल नऊवारी नेसल्या िोत्या िोघी. िशाच अप्रहिम दिसि 

िोत्या. कािीिी बोलि नव्ित्या. िवेची नजर कोरांटीच्या मुिावर हिळली िोिी िर 

सुनीलची बाभळीच्या.  

कािीिरी बोलायला िवे म्िणून िवे बोलला, " िुम्िाला बोलायची परवानगी 

नािी का?" "  

लाजून कोरांटी म्िणाली, " िसं न्िाई जी."  

मग सुनील चेष्टचे्या मूर्मधे येऊन म्िणाला, " मग कसं िाय जी? का सुंिर 

मुलींना बोलिं करायला कािी करार करावा लागिो ? "  

त्या िोघी िसून लाजून हनघून गेल्या. ि े िोघ े त्यांच्या मागेमागे 

स्वयंपाकघरापयंि गेले िर त्या आपसाि कुजबुजि िोत्या. चार पाच दिवसाि त्यांची 

चांगली मैत्री जमली त्या िोघींबरोबर. मैत्रीपिेा थोड्या जास्ि आहण प्रमेापेिा थोड्या कमी 

अशा भावना त्यांच्या मनाि हनमाडण झाल्या िोत्या. चौघांचीिी िीच पररहस्थिी िोिी.  

एका सधं्याकाळी िवे सुनीलला म्िणाला, " सुन्या मला िी कोरांटी िूप 

आवर्ली. मी लग्न करीन हिच्याशी. ' अचानक पानांची सळसळ वाढली आहण िोच िपड परि 

आला. िोघ ेआि गेल ेआहण त्यांनी वाड्याचे िार बंि केले. मांहत्रक येईपयंि बािरेचे काम 

बंिच पर्ल ेिोिे. ििा दिवस उलटून गेल ेिरी गलुाबचा कािी पत्ताच नव्ििा.  

 

 त्याच रात्री िवेला एक कल्पना सुचली. त्याने कोरांटीला एक ग्लास िधू 

त्याच्या िोलीि आणायला सांहगिले. ििा वाजले िोिे. कोरांटीने िधुाचा ग्लास घेऊन 

िवेच्या िोलीच्या िारावर टकटक केले. िवेने िार उघर्ल े आहण हिला आि बोलावले. 

िधुाचा पेला ठेवून िी हनघणार िोच िवेने हिचा िाि पकर्ला. िे नाजूक मनगट, िो 

मऊसूि स्पशड, हिने आपला िाि सोर्वला.  



िो म्िणाला, " कोरांटी बस, मला िुझ्याशी कािी बोलायचं आि.े " िी 

लाजिच बसली. किाहचि िो काय बोलणार याची कल्पना हिला त्याच्या नजरेिून आली 

असावी. त्याने हिला बरे्वर स्वि:च्या शेजारी बसवल ेआहण म्िणाला, " कोरांटी िू मला 

फार आवर्लीस. मला िुझ्याशी लग्न करायची इच्छा आि.े िुला आवर्ले का माझ्याशी लग्न 

करायला?" कोरांटी लाजून लाललाल झाली िोिी. हिने मानििेील वर केली नािी. त्याने 

हिच्या िनुवटीला धरून हिचा चेिरेा वर केला आहण परि िोच प्रश्न हवचारला. हिने फक्त 

र्ोळ्यांनी िोकार दिला. त्याला फार आनंि झाला. त्याने हिला िळूच आपल्या कवेि 

घेण्याचा प्रयत्न केला. त्याने हिला हमठीि घेिाच त्याला असंख्य काटे टोचल्याचा भास 

झाला. त्याने झटकन हिला िरू केले पण कािी बोलला नािी.  

" मी गुलाबरावांशी याबद्दल बोलेन" अस े म्िणून त्याने हिला जायला 

सांहगिले. िी जािाच त्याच्या कानाि ' ब्रम्िचयड, ब्रम्िचयड' असे शब्ि घुमू लागल ेआहण िो 

एकिम भानावर आला. ' ि ेमला काय झाल?ं मी असा का वागलो?' िो मनाशी हवचार करू 

लागला. त्या रात्री त्याला स्वप्नाि परि िेच दिसल.े आजी ओररू्न ओररू्न सांगि िोिी, " 

फक्त ििा दिवस. नािीिर ………. "  

िो िचकून उठला. मग मात्र त्याला झोप लागली नािी. त्याने सुनीलला िी 

सारी गोष्ट सांहगिली आहण आिा लवकराि लवकर उत्िनन संपवायचे असे ठरवल.े  

 

 त्या दिवशी िपुारी त्यांनी मांहत्रक, गुलाब यांची कोणाचीिी वाट न पािािा 

उत्िनन चालू केल.े परि िेच. जुन्या घरांचे अवशेष, भांर्ी, िार् ेयेऊ लागली. परि िार्ांचा 

ढीग साठू लागला. िार्ाचंा ढीग साठला िस ेिे िोघे मागे सरकले. आिा िे िळूिळू मागेमागे 

जाि गावाच्या मधोमध असलले्या टेकर्ीकर् ेपळि सटुल.े िार्ांचे सापळे त्यांच्या मागे येिच 

िोिे. मधेच िोन मोठया काटेरी वेली जहमनीिून सरसरि वर आल्या आहण िोघांचे पाय 

बांधले गेले. आिा वेली िळूिळू मोठया िोऊ लागल्या आहण िोघांच्या संपूणड शरीराला 

हवळिा घालू लागल्या. त्यांना काटे टोचून असह्य वेिना िोऊ लागल्या. िे िोघेिी हवव्िळू 

लागल ेिोिे. त्यांच्या अगंािून रक्त येऊ लागले. िे बेशदु्ध पर्ण्याच्या मागाडवर िोिे. आपली 

शुद्ध िरपिा िरपिा िवे ' जय िनुमान' चा जप करू लागला. सुनीलनेिी िेच केल.े िळूिळू 

काटेरी हवळिा सैल झाला आहण जहमनीि लुप्त िोऊन गेला. िोघिेी बशेुद्ध िोऊन िाली 



पर्ले. सधं्याकाळचे साि वाजले िोिे. िवे आहण सुनील िोघांनािी शुद्धच नव्ििी. त्यांच्या 

आजूबाजूलािी कोणी नव्ििे. त्यांचे सारे शरीर रक्ताने मािले िोिे.  

 

 सकाळची उन्ि े िोंर्ावर आली िेव्िा िवेला जाग आली. िोघेिी एका 

वेगळ्याच रठकाणी िोिे. कधीिी न पाहिलले्या रठकाणी. आपण उंचावर असल्याचा भास 

त्याला िोि िोिा. त्याने सुनीलला जागे केल.े त्यांना कालची घटना आठवली. त्यांनी आपले 

कपर् े पाहिले. िे रक्ताने मािललेे िर िोिेच पण काट्यांमधे अर्कून फाटल े पण िोिे. " 

आपण इथ ेआलो कस ेिवे?" सुनीलने शंका काढली. "एवढे काटे टोचूनिी आपल्या अंगावर 

एक साधा ओरिर्ािी नािीये पाहिलंस का?" िवे म्िणाला, " िो यार, कोणिीिरी िवैी 

शक्तीच आपल्याला इथे घेऊन आली ि ेनक्की. " सनुील म्िणाला.  

हििक्याि " श्रीराम जय राम जय जय राम " म्िणि वैजापूरचे साधबूाबा 

िोघांसमोर प्रकट झाल.े " स्त्री स्पशाडची आसक्ती. िोय ना?" िवेकर् ेपािि िे बोलल.े " काय 

बजावलं िोिं आठविंय ना? ब्रम्िचयड पाळ असं सांगूनिी िुझ्या मनाि पाप आलंच ना? 

आजीने काय सांहगिल ंिोिं िेिी हवसरलास. भलु ूनका म्िणाली िोिी ना?" बाबा रागाि 

बोलल.े त्यांचे पाय धरून िवेने त्यांची िमा माहगिली. " आिा नीट ऐका, िा र्ोंगर िचे 

िुमचं सुरिा स्थान आि.े िुम्िाला िोघांनाच िा उकरायचाय. िुम्िी आत्ताच्या आत्ता ि ेकाम 

सुरू करा. " पण बाबा िा एवढा मोठा र्ोंगर आम्िी िोघांनीच उकरण ंकसं शक्य आि?े मी 

गावािले मजूर बोलविो." बाबा जोराि ओरर्ले. " नािी. इथे कोणीिी येणार नािी. िी 

अवजारं घ्या आहण कामाला सुरुवाि करा. लगेचच. " अस े म्िणि बाबांनी िोघांना िोन 

कुिळी दिल्या आहण एका रठकाणी एक ररगण आिून दिल.े " इथे िोिा."  

िोघांनी िोिायला सुरुवाि केली. काम अवघर् िोिे पण सुरुवाि केली. िपुार 

िोईपयंि फक्त िािभरच िणून झाले. परि थोर् े िोिकाम करिाच धािूचे चमकिार 

कािीिरी दिसल.े त्यांनी वेगाि िणायला सुरुवाि केली. िो भाग अजून बािरे येि गेला. 

आिा िो भाग पूणड बािरे आला िोिा. िो कळस िोिा. एका मंदिराचा कळस. साधूबाबांनी 

िोघांना बाजूला सारि त्या कळसावर आपल्या कमंर्लूिील पाणी लशपर्ल े आहण रुि 

म्िणायला सुरुवाि केली. िस ेिे मंदिर िळूिळू टेकर्ीिून वर येऊ लागले. त्यांना िूप लोक 

ककचाळल्याचा आवाज येऊ लागला. जोरजोराच्या कककाळ्या, रर्ण्याचा आवाज, सोर्ा 



सोर्ा असा आवाज, बाबांनी त्याकर् े िलुडि करायला सांहगिले. रुि पणूड व्िायच्या आिच 

मंदिर पूणड बािरे आले िोिे. आि चार मोठी हशवललगे िोिी. चार रंगांची चार. पांढरे, 

हपवळे, लाल आहण काळे. ब्राम्िण लोक प्रामुख्याने पांढऱ्या रंगाच्या हशवललगाची पूजा 

करीि असि. वैश्य लोक हपवळ्या आहण िहत्रय लोक लाल. आवाराि बािरे मोठा नंिी 

िोिा. कोरीव काम केललेे फार सुंिर मंदिर िोिे िे. आि मोठमोठया पायऱ्या िोत्या.  

" आिा िुम्िाला कोणिािी धोका नािी. " अस ेम्िणून बाबा गुप्त झाले. िवे 

आहण सुनीलने मंदिरािच असलेल्या पुष्ट्कररणीि आंघोळ केली. हवशेष म्िणजे पुष्ट्कररणी 

जहमनीिाली असूनिी हिचे पाणी गढूळ झालले ेनव्ििे. शभंू मिािवेाची दकमया न्यारीच. 

त्यांनी मंदिर स्वच्छ झार्ले आहण मिािवेाला अहभषेक केला. आिा वािावरण प्रसन्न वाटि 

िोिे. आिा त्यांना वार्यावर परि जाऊन जेवायचे िोिे. कालपासून पोटाि अन्न नव्ििे. िे 

जाऊ लागले. गावाि ज्या छोट्याछोट्या वस्त्या िोत्या त्या गायब झाल्या िोत्या. हिथे फक्त 

वाळलेली काटेरी झार् ेिोिी.  

िे लगबगीने वार्याच्या दिशेने आले आहण समोरचे िशृ्य पाहून आश्चयडचकीि 

झाले. हिथ ेवार्ा नव्ििाच. एके रठकाणी त्यांचे सामान एका िगर्ावर ठेवलेले िोिे. हिथ े

त्यांची गार्ी िोिी आहण िीन वाळलेली काटेरी झुर्पे िोिी. एक गुलाबाचे पण फूल नसलले े

फक्त काटेच, िसुरे बाभळीचे आहण हिसरे कोरांटीचे. शेजारीच एक साळू मरून पर्ललेी 

िोिी. सवड वाळललेी काटेरी झुर्प े पेटवून िऊेन िोघेिी गावाच्या बािरे पर्ले. वाटेि 

आजीच्या झोपर्ीजवळ थांबले. िे जवळ जािाच झोपर्ी अिशृ्य िोऊन हिथे एक सुंिर 

िुळशीचे झुरू्प दिस ू लागले. िोघेिी िुळशीला नमस्कार करून पुढ े वैजापूरला गेल.े हिथ े

मारुिीच्या मंदिराि गेले. िे साधूबाबांना शोधि िोिे. िे कुठे दिसले नािीि. िशडनाला 

गाभाऱ्याि गेले.  

 

िशडन घेऊन हनघणार िोच िवेच्या लिाि एक गोष्ट आली.  

 

त्याने साधूबाबांना दिलेली अंगठी िनुमंिाच्या मिूीवर हचकटून बसली िोिी. 

  



ई साहित्य प्रहिष्ठान  

 

ई साहित्य प्रहिष्ठानच्या पुस्िक िहजन्याि साित्याने नवनवीन भर पर्ि असिे. 

आपण पिािा ना? कथा, कािबंरी, अध्यात्म, इहििास, संस्कृिी, कला, हवज्ञान, लहलि अशा 

सवडच हवषयांवर. एकाहून एक भारी. सगळीच िुम्िाला िवी असिील िर संपकाडि रिा. 

VIP सभासि बना.  

VIP सभासि बनण ंअगिी सोप्पं आि.े आपल्या ओळिीच्या ििा लोकांचे मेल आय 

र्ी कळवा आहण बना VIP सभासि.  

एका िमाि िीन कामं. 

1. पहिल ं म्िणजे िुम्िी VIP सभासि बनिा. िुम्िाला ई साहित्य प्रहिष्ठानचं 

पुस्िक ई मेलवर सवाडि आधी हमळिं. त्यांच्या कायडक्रमाचं आमंत्रण हमळिं. त्यांच्या 

योजनांची माहििी हमळिे. त्यांच्या कामाि स्विः सिभागी िोण्याची सधंी हमळिे. 

2. ज्या ििा ककवा अहधक हमत्रांना िुमच्यामुळे फ़्री पुस्िकं हमळिाि िे िशु 

िोिाि. त्यांना त्याचं्या आवर्ीची पुस्िकं हमळाली की िे इिर लोकांना िुमच्याबद्दल 

सांगिाि. त्यांच्यासाठी िुम्िी म्िणजेच ई साहित्यचे प्रहिहनधी बनिा.  

3. यािून िुम्िी मराठी भाषेच्या संवधडनाला अमलू्य असा िािभार लाविा. 

आमचा उद्देश आि ेमराठीिल्या सिा कोटी सािरांना वाचक बनवणं. आहण ि ेलक्ष्य साध्य 

करणं ि े केवळ आहण केवळ मराठी लोकांना त्यांच्या भाषेवर असलेल्या प्रेमािूनच शक्य 

आि.े आपल्या भाषेचं राज्य व्िावं म्िणून १०६ हुिात्मे झाल.े आपल्या भाषेनं राजा व्िाव ं

म्िणून आपण एक ििा-वीस ई मले आयर्ी िणेारच ना! त्यांना वाचनाची आवर् असो वा 

नसो. फ़क्त मराठी सािर अशा ििा लोकांचे ई मेल पत्ते पाठवा. त्यांना वाचनाची आवर् 

आपोआप लागेल. आपणच लावू. लावूच लावू. करूनच िािवू. 

आि ेना : एक िम : िीन काम.ं 

 



संपकड  साधा : esahity@gmail.com 

 

िी सेवा पूणडपणे हनःशुल्क आि.े त्यामुळे आपले हमत्र आपल्यावर िुश िोिील. हशवाय 

आम्िी िी िात्री ििेो की या ई मले्सचा वापर फ़क्त आहण फ़क्त मराठी साहित्य 

पाठवण्यासाठीच केला जाईल. इिर कसल्यािी जाहिरािी पाठवून त्यांना त्रास दिला जाणार 

नािी. िेव्िा लवकराि लवकर आपल्या माहििीिल्या ििा ककवा अहधक मराठी सािरांचे ई 

मेल पत्त ेआम्िाला द्या. 

अहधक माहििीसाठी, आम्िी कोण िे जाणून घेण्यासाठी एकिािरी 

www.esahity.com या वेबसाईटला भॆट द्या. त्यानंिर िुम्िी रोजच या पोटडलला भेट ििे 

रिाल याची िात्री आि.े 

आपल्या पत्राची वाट पिाि आिोि. 

 

धन्यवाि 

 

आपले नम्र 

टीम ई साहित्य प्रहिष्ठान 
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