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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या!  

डेडलाईन 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकाांना ववनामलू्य घऊे दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो, मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां? 

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तमु्हाला आनांद वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  

तमु्ही आशिर्वाद आशि िभेुच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव 

आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहुिोल अिव तिुच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक 

मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध 

उांचीवर जात रहावा.   
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• शर्नविलू्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि ह े फ़ॉरर्डा करू 

िकतव.  

• ह े ई पु् तक र्ेबसवईटर्र ठेर्ण्यवपरु्ी शकां र्व 

र्वचनवव्यशतररक्त यवचव कोितवही र्वपर करण्यवपरु्ी ई-सवशहत्य 

प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आह.े  

  



या पसु्तकाच्या लेवखका प्राजक्ता 

सांजयकुमार दशेपाांिे वसववल इांजीवनयर 

पदवीधर आवण M. E. structure च्या 

ववद्यावथदनी आहते.  

वाचन हा त्याांचा लहानपणापासनूचा छांद. त्याांच्या 

वविलाांकिून तो जण ू वारसाहक्कानेच वमळालेला 

आवण नांतर वलखाणसदु्धा. त्याांच ेवाचन अफ़ाट आह.े 

मोठांमोठ्या कादांबऱ्याही त्याांनी अगदी एका वदवसात 

वाचनू पणूद केल्यात. सहुास वशरवळकर, शरदचांद्र 

वावळम्बे, व. प.ु काळे, सधुा मवूतद असे वेगवेगळ्या 

धाटणीच े लेखक त्याांचे प्रेरणास्थान आहते. आवण 

इांजीवनयररांगनेही त्याांना बरेच काही वशकवले अस े

म्हणायला हरकत नाही.  

त्याांच्या कथेवर आपली मते वाचक त्याांना खालील 

पत्तयाांवर कळव ूशकतात.  

सांपकद  :  

 प्राजक्ता सांजयकुमार दशेपाांिे ( मनमोही ) 

 मो. नां: 9960378297 

 e- mail id : deshpandeps97@gmail. com 

 insta account : the_soul_of_writer_  
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वनस्वाथद प्रेमाचा झरा, माझ्या सांस्काराांचा स्त्रोत असणाऱ्या 

माझ्या स्वगीय आजीस अपदण. 

 

 

 

 

 

  



प्राजक्ता दशेपाांिे याांची ई सावहत्यवरील इतर पसु्तके.  

कव्हरवर फ़क्त एक वक्लक करा आवण ’वतळा वतळा दार उघि’ 

म्हणा, पसु्तक हजर.  

  



डेडलाईन 

वेशीपललकडल्या रहस्याचा उलगडा 

िेिलाइन ही कथा दवे पटवधदनच्या अवती भोवती विरणारी 

आह.े एक वनस्वाथद, हुशार वकील जो त्याच्या ववलक्षण बदु्धीने 

वेगवेगळ्या केसेस सोिवतो. 'गढु काळोखाची रात्' या 

कथसांग्रहाच्या शेवटी दवेला एक सरप्राईज वमळणार होते. ते 

सरप्राईज काय आह ेह ेया कथेमध्य ेसाांवगतले आह.े त्यासोबतच 

दवेसमोर आजपयंत कधी आले नाही असे आव्हान आले आह.े 

ह्याची उत्सकुता नक्कीच वाचकाांच्या मनात असेल.  

 समाजात काहीतरी बदल घिवनू आणणाऱ्या, सवदसामान्य 

साच्यापेक्षा वेगळे असणाऱ्या लोकाांना नेहमीच खपु सांघर्द करावा 

लागतो. तरीही अश्या लोकाांना प्रेरणा ही सदवै वमळत असते. ह्या 

कथेमध्येही काही असेच आह.े माणसाच्या प्रवतृ्तीच्या वकती तऱ्हा 

आहते ते या कथेत पाहायला वमळतील. 

आपल्या आजबूाजलूा वाईट प्रवतृ्तीची माणसे असली तरी दवे 

पटवधदन सारखी माणसेही आहते. दसुऱ्याच्या आयषु्ट्यातील दुुःख 

दरु करणाऱ्याांच्याही आयषु्ट्यात दुुःख ह ेअसतेच. एकटेपणाचां दुुःख 

हृदयात घेऊन हसत मखुाने विरणारा दवे स्वतुःच्या दुुःखावरही 

मात करेल का?   



 

िेिलाईन 

 

 

 

 

 

 

 

सदरील कथा काल्पनिक असूि 

कथेतील िावं, स्थळं आनि पातं्र हे देखील 

काल्पनिक आहेत. या कथेतील िावे आनि 

पाते्र वास्तवातील कोणाशी जुळत असतील 

तर तो निव्वळ योगायोग समजावा.  

  



 

 

 

 

पणुे.  

पणुे प्रवसद्ध आह े त्याच्या वेगळेपणामळेु. पणु्यातील रस्त,े 

पणु्यातील लोक, पणुेरी खाद्य पदाथद, पणु्यातील पेठ आवण पणुेरी 

पाट्या या ववर्यी तर सगळ्याांनाच मावहती आवण कुतहूल आह.े  

दवे सदावशव पेठेत राहात होता, त्यामळेु ह े सगळे पणुेरी 

वेगळेपण वनवित त्याच्या अांगी वभनलेल ेहोत.े समोरच्याला गोि 

पण वक्र कसे बोलायचे ह ेत्याला चाांगले अवगत होत.े  

आवशर्ला त्याचे वागणे पाहून नेहमीच कुतहूल वाटायचे.  

कारण त्याला असे समोरच्याला वनरुत्तर करता येत नव्हते. तो 

वबचारा समजनू उमजनू, कधी माघार घेऊन तर कधी मनाववरुद्ध 

लोकाांची कामे करून द्यायचा. दवेकिून आवथदक वकां वा कायद्याची 

मदत हवी असल्यास लोक हमखास आवशर्किे यायचे. 

आवशर्चा शब्द दवे कधी नाकारणार नाही, म्हणनू सगळे 

आवशर्ला आपल्या बोलण्यात अिकवनू घ्यायचे. पण दवेसदु्धा 

काही कमी नव्हता.  



तोसदु्धा लोकाांना त्याच्या शब्दजाळ्यात अिकवनू त्याला हवे 

असतील असे शब्द वदवनू घ्यायचा. आता परवाचाच वकस्सा घ्या 

ना.  

आशीर्च्या ओळखीतले एक गहृस्थ होत.े ओळख म्हणजे 

अगदीच तोंि ओळख होती. पण आवशर्ला त्याांनी त्याांची कहाणी 

ऐकवनू भाववनक केले आवण दवेकिून मदत वमळवनू द्यायचे 

आश्वासन घेतले. आवशर्ने त्याांना रवववारी सायांकाळी पाच वाजता 

सारसबागेत या, वतथ े दवे भेटेल असे साांवगतले. त्यानांतर त्याने 

घिलेली हकीकत दवेला साांवगतली.  

 “ दवे, त ूकाही म्हण पण तलुा बहुधा ह्या खेपेला त्याांचे काम 

करावेच लागणार. ” आवशर्.  

“ आश,ु वकती वर्े झाली मला ओळखतोस त?ू? ह ेअसले 

घरभेदी लोक गल्लोगल्ली भेटतात म्हणनू काही आपण त्याांना 

मदत नाही करायची. त ूमाझा भोळा साांब आहसे पण तलुा खरां 

साांग ू का, आजच्या काळात भोळा साांब नव्ह े तर चतरु कृष्ट्ण 

होण्याची गरज आह.े बघ त,ू सारसबागेत मी अगदी व्यववस्थत 

नकार दतेो. ” दवे.  



त्यानांतर सारसबागेत ते गहृस्थ दवेला भेटले. भेटल्यावर ते 

असे भासवत होत ेजस ेकी योगायोगाने त्याांची वतथे भेट झालेली 

आह.े  

“अरे आवशर्राव, तमु्ही इथे! नमस्कार तमु्ही नक्कीच दवे 

पटवधदन असणार. तमुच्याबद्दल खपू ऐकलांय. ” गहृस्थ.  

“असां??? पण मला क्षमा करा मी तमुच्याबद्दल काहीच ऐकलां 

नाहीय.े ” दवे.  

“ववनोद बदु्धी चाांगली आह े हो तमुची. मी आवशर्रावाांना 

चाांगले ओळखतो आवण वकत्येकदा त्याांच्यासोबत तमुच्या 

ऑविसमधेही आलोय. मी रामवकशोर पाटील, आठवले का 

आता?” 

“अवजबात नाही. तमु्ही ऑविसमध े आल्याचे मला कसे 

आठवत नाही. ओळखीचे जाऊद्या हो, माझ्याकिे काही काम 

असेल तर आठवण ठेवा िक्त. ” 

हा टोमणा कळेल इतके जग बहुधा त्याांनी पावहले नव्हत.े 

म्हणनू पढेु बोलत रावहले.  

“आता तमु्ही कामाचां बोललात तर आठवलां ते आमचे एक 

वमत् आहते. त्याांच्या इस्टेटीववर्यी थोिे घरात वाद चाल ूआहते. 

ते मोठे आहते घरात तर त्याांचा वहस्सा त्याप्रमाणेच हवा अशी काही 



तरतदू करता येईल का?? स्वगदवासी वविलाांची सही त्याांना चाांगली 

करता येते. बाकी तमु्ही खपू हुशार आहातच.... ” रामवकशोर.  

स्वतुः च ेकाम वमत्ाच्या नावावर खपवणारे दवेला काही नवीन 

नव्हत.े त्याांच्याच घरी इस्टेटीचे भाांिण आह े ह े दवेला कळलेले 

होत.े पण दवेने सदु्धा अज्ञानाचे सोंग घेतले.  

“ वाह! मी तर हुशार आह ेहो, पण तमुच्या एवढा कुठे. आवण 

तमुच्या वमत्ाचेच म्हणाल तर असे वमत् असणे तमुच्याही वहताचे 

नव्ह.े जे लोक आपल्या घरातील लोकाांसोबतच गैरव्यवहार करत 

असतील त्याांना वमत् म्हणनू तमु्हीही जवळ करू नका. ” 

दवेकिून असा सल्ला त्या गहृस्थाांना अनपेवक्षतच होता. पढेु 

काही साांगायचेही त्याांनी टाळले. आवशर् पाहतच रावहला. घरी 

आल्यावर दोघेही खळखळून हसल.े दसुऱ्यावदवशी दपुारी दोघे 

बोलत असताना अवाांतर खपू ववर्य वनघाल.े न राहवनू दवेने 

आवशर्ला ववचारलेच 

“आश,ु आपल्याला पणु्याला येऊन 10 वदवस झाल े त ू

आणखी मला सरप्राईज ववर्यी काही साांवगतले नाहीस. मी वकती 

वदवस वाट पाहायची????” दवे 



“ दवेा, तलुा िार वेळ नाही थाांबाव े लागणार. आज 

सांध्याकाळी आपल्याला एके वठकाणी जायचे आह ेवतथे गेल्यावर 

तलुा कळेलच. ” आवशर् 

 “अच्छा! एखादी जागा आह ेका सरप्राईज?” दवे 

“सरप्राईज साांग ूम्हणतोस??? एवढा पण भोळा नाहीय ेतझुा 

वमत्. ” 

 

त्यानांतर दवे ववचार करत बसला. काय असेल सरप्राईज?? 

एखादी जागा??? नवीन केस तर नसेल?? या खेपेला लवकरच 

सोिवेन केस आवण मग आशलुा माझां कौतकु करावांच लागेल. 

आश ुखपूच उत्साही वदसत होता म्हणज ेनक्कीच काही तरी भारी 

सरप्राईज असणार.  

 दवे लवकरच तयार झाला. दोघेही सांध्याकाळ झाल्यावर 

वनघाल.े सयुद ढगाआि गेला होता तरी त्याचा थोिासा ताांबसू 

प्रकाश येत होता. मस्त वारा सटुला होता. वातावरण वेगळाच 

उत्साह आणणारे होते. थोिा वेळ िर्गयुदसन कॉलेज जवळ 

विरल्यानांतर आश ुदवेला घेऊन वैशाली हॉटेल जवळ आला.  

 दवे ववचारात पिला. “आज अचानक आशनेु मला कॉलेज 

जवळ कशासाठी आणले असेल? 10 वर्ांपवूी कॉलेज सोिताना 



जे काही घिलां त्यानांतर आश ु स्वतुः कॉलेज बद्दल काही 

बोलण्याचे टाळत असे. मला वाईट वाटू नय े म्हणनू त्याने 

आजपयंत कॉलेजच्या वमत्ाांसोबत भेटायचे टाळले. आवण आज 

तो अचानक मला असा जणु्या आठवणीकिे घेऊन आला. माझ्या 

मनात जी शांका येत आह ेती कदावचत खरी ठरली तर????? कोण 

भेटणार आह ेवैशाली मध्य?े??? पनु्हा तीच धिधि ते ही एवढ्या 

वर्ांनांतर. ” दवे त्याांच्या ठरलेल्या टेबलकिे वळला आवण 

क्षणभरासाठी त्याचे हृदय थाांबले असा त्याला भास झाला. काही 

गोष्टींची कल्पना माणसाला ती घिण्याआधीच त्याचे हृदय त्याला 

सांकेत दते असते ह ेखरच आह.े दवेच्या मनात जी चलवबचल चाल ू

होती त्याचे कारण त्याच्या िोळ्यासमोर उभ ेहोते. अगदी तसेच 

जस े10 वर्ांपवूी होत.े  

  

'मांवजरी' 

हो, मांवजरीच. अगदी तशीच आह.े कॉलेज मध्य े वतला 

पाहायचो तशीच. एवढी वर् ेमध ेगेली पण वतला पावहल ेआवण 

सगळी वर् ेएका क्षणात कुठे तरी उिून गेली असां वाटलां कॉलेजच्या 

वदवसाांमध्ये ती अशीच माझी वाट पाहायची आवण मी उवशरा 



आल्यानांतर रुसनू बसायची. तीच मांवजरी आजही माझी वाट 

पाहतेय अगदी तशीच.  

मांवजरीला पावहलां आवण 10 वर्ांआधीचा तो सवुणदकाळ 

िोळ्यासमोरून तरळला. हो सवुणद काळच होता तो. त्याच्या 

आयषु्ट्यात आलेले त्याचे पवहल े प्रेम. लहानपणीच आई विील 

गेल्यानांतर नोकरी करून त्याने स्वतुः त्याचे माध्यवमक वशक्षण पणूद 

केले आवण उच्च वशक्षण घेण्यासाठी त्याने िर्गयुदसन कॉलेजमध्ये 

प्रवेश घेतला. ववकली सोिून दसुरे काहीही करायला त्याचे मन 

कधी तयार नव्हत ेजण ूववकली त्याच्या रक्तात वभनलेली होती.  

साल २००९. कॉलेजचा तो पवहला वदवस. अथादत आश ुदवे 

बरोबर होताच. उच्च वशक्षण घेणे ह ेदवेचे स्वप्न च नाही तर एकमेव 

ध्येय होत े त्यामळेु कॉलेजच्या त्या प्रवेशद्वारावर उभा राहून दवे 

कॉलेजकिे पाहताना त्याच्या िोळ्यातले भाव कोणी ही जाण ू

शकत नव्हत.े आशलूाही ह्या भावनेचा प्रत्यय येत होता पण 

आशलुा ववसरता येणार नाही असा भतूकाळ नव्हता. तो एकटा 

होता पण तो तसाच जगत आला होता त्यामळेु त्याला 

एकटेपणाची, पोरकेपणाची भावना काय असते ह ेमावहती नव्हतां. 

ज्याला दधू आवण वपठाच्या पाण्यातला िरक कळतो तो दुुःखी 



असतो पण ज्याने कधी दधुाची चव घेतलेली नाही त्याला त्याचे 

काय दुुःख.  

 दवेने आनांदी मनाने कॉलेज मध्य ेपवहल ेपाऊल टाकले. हळू 

हळू पढेु जात असताना या अनोळखी कॉलेजसोबत त्याचे नाते 

जळुत होते. त्याच्या आयषु्ट्यातील पढुची काही वर् ेया कॉलेजमध्ये 

जाणार होती. दवे ह्या ववचाराांमध्ये होता आवण आश ु मात् 

आजबूाजचू्या लोकाांचे परीक्षण करण्यात मर्गन होता. ह ेकाम त्याला 

मनापासनू आविायचे. दोघाांनाही समोरच्याचे हावभाव वटपण्यात 

स्वारस्य होत.े बोलणाऱ्यापेक्षा ऐकणाऱ्याला नेहमीच 2 गोष्टी जास्त 

मावहती असतात.  

 त्याांचा वगद कुठे आह,े पवहला तास कशाचा ह्या गोष्टी पाहून 

ते वगादकिे वनघाले.  

आवण वगादत जाताच दवेची पवहली नजर पिली ती मांवजरीवर. 

खळखळून हसत होती ती. मळुचे मोठे असणारे वतचे ते सुांदर िोळे 

हसताना छोटे होत होते. खळी नव्हती वतला पण तरी वतच ेहसणे 

मोहक होत.े वतचे ते हसणे पाहून असे वाटत होत ेवकती सुांदर जग 

आह ेह.े दुुःखाची झालर जण ूनाहीच या जगण्याला.  

आशनेु क्षणाधादत दवेच्या चेहऱ्यावरचे भाव वटपले. पढेु काही 

वदवसाांत दवेची मांवजरीसोबत मैत्ी होणार ह ेत्याला बहुधा त्याक्षणी 



कळल ेहोत.े कॉलेज व्यववस्थत चाल ूहोत.े थोि्याच वदवसाांत ते 

अभ्यासात रमले.  

 

 इथे येऊन आता त्याांना 2 मवहने झाले होत.े वगादत 

वेगवेगळ्या मलुाांच े सांघ तयार झाले होत.े कुठे चौकिी तर कुठे 

वत्कोण, कुठे 10- 10 मलु ेएकत् असायची तर कुठे दवे आवण 

आश ु सारखी दोघेच. मांवजरीसदु्धा 3-4 मलुींसोबतच असायची 

नेहमी. वतला वचत्कलेची आवि होती, ती नेहमीच त्यात मर्गन 

असायची. वकतीही वाटले तरी मांवजरीला बोलायची दवेची वहम्मत 

झाली नाही.  

एके वदवशी ररकाम्या तासात दवे आवण आश ुवगादच्या समोर 

असलेल्या बागेतच बसले होत.े आवण वतथनू त्याांनी पावहले वगादत 

कसली तरी गिबि चालली होती. कोणी तरी खपू रित होते. 

आवाजावरून मलुगी आह ेह ेकळल ेहोते. दोघेही पळतच वगादत 

गेले. समोर मांवजरीच रित होती. आवण वतच्या मैवत्णी वतची 

समजतू काढत होत ेपण वतचे रिण ेकाही थाांबत नव्हत.े थोि्या 

वेळासाठी दवेला असे वाटले की पळत जावे आवण वतचे अश्र ू

पसुावे. पण त्यान ेमनाला आवर घातला. सीमा वतच्या सोबत नेहमी 

असते म्हणनू त्यान ेवतलाच ववचारले 



“सीमा, मांवजरीला काय झालयां?एवढी का रितेय ती?” 

“दवे, अरे आम्ही वकृ्षारोपण कायदक्रमामध्ये भाग घेतला होता. 

त्यासाठी 25 झािे आम्हाला लावायची होती. झािे लावताना हाथ 

खराब होतील म्हणनू आम्हीच मांवजरीला वतच्या हातातील 

सोन्याच्या बाांगि्या काढून ठेवायला साांवगतल्या. आवण बॅग 

आम्ही वगादतच ठेऊन बागेमध्ये गेलो होतो पण आता परत येऊन 

पावहल े तर बाांगि्या वतथे नाहीत काय करायच े आता?? कशी 

समजतू काढायची मांजचूी?? वतच्या आईन े वदलेल्या बाांगि्या 

होत्या त्या. आईची शेवटची आठवण. ” 

दवेला क्षणभर काही सचुलेच नाही मांवजरीची मदत करायची 

ह ेतर वनवित होत ेपण सरुुवात कशी आवण कोठून करायची.  

आशलुा सोबत घेऊन दवेने एका तासाभरात सगळी मावहती 

काढली. वगादतील मलुाांची चौकशी केली.  

मलुी वकृ्षारोपण कायदक्रमासाठी गेल्यावर वगादत येणारे िक्त 

20 जण होत.े आवण त्या 20 मलुाांजवळ काहीही भेटले नव्हत.े 

आता पयंत वशक्षक सदु्धा मांवजरीची ववचारपसू करत होते. 

वशक्षकाांच्या चेहऱ्यावरून तरी ते थोिेसे घाबरले आहते असे भासत 

होत.े मांज ुकोण्या मोठ्या घराण्याची मलुगी आह ेयात आता काही 

शांका उरली नव्हती.  



दवेने 10 वमवनटे शाांत ववचार केला. वगादत येणाऱ्या 

ववद्यार्थयांना आपण गहृीत धरले होते पण सिाई कामगार ?  

दवेने आशलुा खणुावले. आवण आशचू्या ही लक्षात आले 

आपण बोलण्यात मर्गन असताना एक नवीन मावशी वगादच्या बाहरे 

झािू मारत होत्या. कदावचत आपले लक्ष नसताना त्या वगादत 

जाण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती. आशनेु पळत जाऊन त्या 

मावशींना शोधनू काढले.  

आवण त्याांना घेऊन वगादत सगळ्याांसमोर आणले. मावशी 

आता थोि्या घाबरलेल्या वदसत होत्या. पण बहुधा त्याांनी मनाची 

तयारी केलेली असावी म्हणनू काही झालेले नाही आवण 

आपल्याला काही मावहती नाही असे दाखवत होत्या. वशक्षकाांनी 

थोि्या किक शब्दात ववचारपसू केली. आज त्याांच्या कामाचा 

दसुराच वदवस होता  

 खरे साांवगतले तर नोकरी गमवावी लागेल आवण नाही 

साांवगतले तरी. दवेने मावशीच्या िोळ्यातील चलवबचल लगेच 

हरेली. नक्कीच त्याांची काही अिचण असणार. दवेने त्याांना 

बाजलूा नेऊन प्रेमान े ववचारपसू केली आवण मांवजरी बद्दल 

साांवगतले.  



 “ मावशी, तमुच्यावर अन्याय होणार नाही. तमु्ही खरांच त्या 

मलुीच्या बाांगि्या घेतल्या असतील तर त्या दऊेन टाका. तमुची 

नोकरी जाणार नाही. त्या मलुीकिे जरा पाहा वतचे नाव मांवजरी 

आह,े वतच्या आईची शेवटची आठवण आहते त्या बाांगि्या. तमु्ही 

पण कोणाच्या तरी आई आहात. मलुीच्या िोळ्याांतील अश्र ू

नक्कीच तमु्हाला कळतील. बोला मावशी, तमु्ही घेतल्या आहते 

का वतच्या बाांगि्या?” 

मावशी थोि्या ववचारात पिल्या. ह्याला खरे साांगावे की नको 

पण दवेच्या िोळ्यात पाहणारा माणसू घिाघिा बोलायला 

लागतोच.  

“माझ्या मलुाला िोक्यात गाठ आह ेअसां मला िॉक्टरन े 4 

वदवस आधीच साांवगतलां. त्याच्या ऑपरेशनसाठी हवे होत ेमला 

पन्नास हजार. बागेत त्या मलुींना बाांगि्याांबद्दल बोलताना ऐकलां 

आवण वाटलां गपुचपू येऊन घेऊन जाव्यात. माझ्या मलुाच्या 

जीवाचा प्रश्न नसता तर कधी घेतल्या नसत्या वतच्या बाांगिया. ” 

मनावरचा भार साांगनू मावशी रित होत्या. दवेने त्याांच ेसाांत्वन 

केले. आवण कशाचीही काळजी न करता त्या मलुीच्या बाांगि्या 

परत करायला साांवगतल्या.  



बाांगि्या घेऊन दवे वगादत सगळे जमले होत े वतथ े आला. 

प्राचायद मोरे जवळ येऊन त्यान े त्या बाांगि्या त्याांच्या स्वाधीन 

केल्या आवण मावशीना कामावरून कमी करू नय ेम्हणनू ववनांती 

केली. सगळ्या वगादतील मलुाांना मावशीच्या मलुाला जमेल 

वततकी आवथदक मदत करण्याची ववनांती केली.  

ह े सगळे ऐकून मांवजरीला दवेचे कौतकु वाटत होत.े वतच्या 

मनात दवेने आता त्याचे वेगळे स्थान वनमादण केले होत.े मांवजरीने 

त्याचे मनापासनू आभार मानल.े  

जस ेजस े वदवस पढेु जात होते मांवजरी आवण दवे याांचे नाते 

िुलत होत.े एक घट्ट मैत्ीचा वत्कोण तयार झाला होता. मांवजरी 

आता आश ुआवण दवे सोबत वदसत होती. बागेत बसनू अभ्यास 

करण,े वेगवेगळ्या नाटकाांना जाण,े सांगीत मैविलीना जाण.े खपू 

चाांगला वेळ घालवला होता त्याांनी एकमेकाांसोबत.  

वतघाांनाही ही तीन वर्े कशी गेली ते कळलेच नाही. दवे आवण 

मांवजरीचे नाते आता पवूीपेक्षाही सुांदर होते. न बोलताही दोघाांना 

एकमेकाांच्या िोळ्यातले भाव वाचता येत होत.े  

शेवटच्या परीक्षेला आता िक्त काही मवहनेच उरले होत.े 

सगळेच परीक्षेसाठी खपू मेहनत घेत होत.े पण दवेला जाणीव होत 

होती की पररक्षा झाल्यावर मांवजरी आपल्याला रोज भेटणार नाही.  



“मला मांवजरीची जेवढी काळजी आह ेतेवढीच वतलाही माझी 

आह ेह ेमला वतच्या बोलण्यावरून जाणवते आवण वकत्येकवेळेस 

आशनेूही मला ह ेबोलनू दाखवले आह.े कधी ना कधी ही गोष्ट 

बोलनू दाखवावीच लागेल. हीच ती वेळ आह”े 

आता दवेने वनिय केला होता. आज सांध्याकाळी मांवजरीला 

सगळे साांगायचे. पण त्या आधी आशलूा साांवगतले पावहजे.  

“ आश,ु तलुा एक प्रश्न ववचारू का???” 

“ दवे पटवधदन चक्क आज माझी परवानगी घेतोय? सयूद कुठे 

पविमेला उगवला का आज?” 

“ आश,ु अरे मस्करी नको करू मी खरांच खपू टेन्शन मध्ये 

आह”े 

“ बोल लवकर, काय झालां?” 

“ ह े बघ आश,ु तचू एकटा आहसे ज्याने मला आवण 

मांवजरीला सोबत पावहल े आह.े आम्ही सोबत कसे असतो, 

आमच्या बद्दल तलुा सगळे मावहती आह.े तलुा काय वाटतां मी 

मांवजरीला ववचारू का, वतला माझ्या बद्दल काय वाटत ते??” 

“हा काय प्रश्न आह ेका दवे? तलुाही त्याचे उत्तर मावहती आह,े 

अरे वतच्या िोळ्याांत वदसतां नेहमीच ह्याच उत्तर. एवढा हुशार 



आहसे त,ू तलुा वतच ेिोळे नाही वाचता आले का? तझु्यापेक्षा मीच 

हुशार मग.. ” 

“आश,ु अरे िोळे वाचता आले म्हणनू तर ववचारण्याची 

वहम्मत करतोय. काही गोष्टी स्पष्ट केलेल्या चाांगल्या. ” 

“ववचार दवे. होऊन जाऊद ेतझु्या मनासारखां. पण वतचां उत्तर 

हो असेल ह ेवलहून घे माझ्याकिून. तलुा गरज नाही तशी तरी ऑल 

द बेस्ट! ! ! ! ! ! ” 

दवेने मांवजरीला नेहमीप्रमाणे सांध्याकाळी भेटू असे साांवगतले. 

सोबतच मला आज काही तरी महत्तवाचे बोलायचे आह ेअसे साांगनू 

वतच्या मनाची उत्सकुता वाढवली. मांवजरी ह ेऐकून शाांतच होती. 

अशी ती बऱ्याच वेळेस शाांत असते. म्हणनू दवे वतला तेवढां बोलनू 

वनघनू गेला.  

सांध्याकाळी ठरलेल्या वेळेआधी 1 तास तो ठरलेल्या जागेवर 

उपवस्थत होता. आज एक एक वमवनट सदु्धा त्याला एक एक वर्द 

वाटत होत.े मांवजरीसोबतचे सगळे क्षण तो आठवत होता. आश ु

आवण मांवजरीचे त्याच्या आयषु्ट्यात असणे त्याच्या आनांदाचे कारण 

होत.े त्याांच्या सोबत घालवलेला प्रत्येक क्षण त्याच्या साठी एक 

सोहळा होता. मनोमन तो दवेाला धन्यवाद दते होता. हलका 



हलका वारा त्याला जाणवत होता. त्या वाऱ्यामध्य े त्याला 

मांवजरीचा आभास होत होता.  

खपू वेळ होऊनही मांवजरी आलीच नाही. त्याला वाटले 

कदावचत आपण काय बोलणार याचा वतला अांदाज आला असेल. 

म्हणनू ती आली नसेल का?? 

खपू वेळानांतर तो वनघनू आला. दसुऱ्या वदवशी सकाळी नेहमी 

प्रमाणे कॉलेजला गेला. गेटवर मांवजरी होती आवण वतच्यासोबत 

कोणी तरी बोलत होते. जवळपास बरीच माणसे उभी होती. 

मांवजरीकिे पाहून त्याांच्यातील सांवाद नक्कीच चाांगला होत नव्हता 

ह ेकळत होते. आजपयंत आपण मांवजरीला खपू चाांगले ओळखतो 

पण वतच्या घरच्याांबद्दल वतन ेआपल्याला काहीही साांवगतले नाही 

ह े आज दवेला स्पष्ट जाणवत होत.े दवेने एक दोन वेळेस 

ववचारण्याचा प्रयत्न ही केला होता पण मांवजरीने ववर्य बदलला 

होता. वतची इच्छा नसताना वतला ववचारणे योर्गय नाही म्हणनू पनु्हा 

दवेने घरच्याांचा ववर्य काढला नाही. दवे मांवजरीकिे पाहत 

ववचारात मर्गन होता. मांवजरीनेही दवेकिे पावहल.े दोघाांची नजर 

एकमेकाांना पाहत होती. दवेच्या नजरेत असांख्य प्रश्न होते ते ओरिून 

ओरिून मांवजरीला काही तरी ववचारण्याचा प्रयत्न करत होत.े  

 



“मांवजरी काल का नाही आलीस त?ू 

माझ्या मनात काय होते याची तलुा कल्पना होती का??? 

ह ेसगळां काय चाल ूआह?े? 

त ूकशी आहसे ?? 

तलुा काही त्ास होतोय का??? 

तझु्यावर आलेले सांकट जाणनू घ्यायचाही मला अवधकार 

नाही का???” 

 

असांख्य प्रश्न. मांवजरीलाही त्या नजरेतील प्रश्न जाणवत होते 

आवण वतच्या नजरेत समदु्रात एखादी लाट खवळून यावी अश्या 

प्रकारे अश्र ूयेत होत.े त्या अश्रूांनाही बरांच काही साांगायचे होत ेपण 

भावनेन ेभरून येणाऱ्या हृदयाला शब्द िुटत नसतात. शब्दाांमधनू 

भावना व्यक्त करण े सोपे असते पण जेव्हा भावना त्याांचा बाांध 

ओलाांिून वाहतात तेव्हा िक्त नजरेतनू अश्र ुओघळतात.  

 

िोळे पसुनू मांवजरी गािी मध्ये बसली आवण वनघनू गेली. त्या 

पाठमोऱ्या गािी किे पाहत दवे नांतर वकती तरी वेळ तसाच उभा 

होता. त्या वदवसानांतर मांवजरी त्याला आज वदसली. मधल्या 



काळात असा एकही क्षण नव्हता जेव्हा मांवजरीचे ववचार त्याच्या 

मनात आले नसतील पण ओठाांवर मात् ते कधीच आले नाहीत. 

आशनेुही त्या वदवसाांनांतर प्रेम, लर्गन, घर, सांसार या बद्दल दवेला 

कधीच ववचारले नाही.  

दुुःखाने होरपळून वनघालेल्या हृदयाला िुां कर घालणे सोपे 

नसत.े तो ववर्य काढून त्या आगीला हवा दणे्यापेक्षा त्या भावना 

सांदकुात कैद ठेवणेच योर्गय.  

 

पण आज अचानक मांवजरीने समोर येण्याचे कारण दवेला 

कळत नव्हत.े थोिा वेळ जजुबी गप्पा झाल्या. बाकी कुठल्याही 

ववर्यावर जास्त वेळ चचाद न करता मांवजरीने बोलायला सरुुवात 

केली.  

 

“दवे, एवढ्या वर्ांत जेव्हा जेव्हा माझ्या मनात तझुा ववचार 

आला तेव्हा मला िक्त एकच गोष्ट िोळ्यासमोर येत होती आवण 

ती म्हणजे तझुे ते िोळे. शेवटच्या भेटीत तलुा पावहल्यानांतर तझु्या 

िोळ्यातील प्रश्नाांनी मला अपराधीपणाची भावना वदली. उत्तरे न 

वमळालेली प्रश्न आयषु्ट्यभरसोबत राहतात आवण मनाला बोचत 

राहतात. पण त्याला काही कारण ेहोती.  



मला आई नव्हती एवढांच तमु्हाला मावहती होत े पण माझे 

विील राजकीय वतुदळातील खपू मोठे नाव होत.े राजकारण आवण 

त्यातील सिू, िावपेच, मत्सर या सगळ्यामळेु मी माझी आई 

गमावली. मला काही होऊ नय ेम्हणनू अप्पानी मला इथे पाठवले. 

इकिे कोणी मला ओळखत नव्हत.े पराांजपे सर आमच्या आप्पाांना 

खपू चाांगलां ओळखत होते. त्याांनीच ह्या कॉलेजमध्य ेप्रवेश घेऊन 

वदला. सगळां खपू व्यववस्थत होतां. अप्पाांना समाजसेवेची खपू 

आवि होती. त्याांच्या कायादत राजकीय पावठांबा असावा केवळ या 

एकाच हतेनेु ते राजकारणात होते. खपु लोकाांची साथ होती 

अप्पाांच्या कायादला. पण गावाची प्रगती करायची असेल तर 

गावातील लोकाांना वनरथदक गोष्टींपासनू वाचवणे गरजेच े होते 

म्हणनूच गावातील अांधश्रद्धा मळुापासनू नष्ट करायची असां त्याांनी 

ठरवले. माझे काका ही त्याांच्यासोबत नेहमी असायचे.  

 आमचां गावही इतर गावाांसारखांच असलां तरी त्याचा इवतहास 

मात् इतराांपेक्षा खपू वेगळा आह.े िार पवुी गावावरती कुठल्या तरी 

िाकूने थैमान घातले होत.े पैसा, जीव, बायकापोरे कोणीच सरुवक्षत 

नव्हत.े वहांमत एकवटून गावकऱ्याांनी त्या िाकूच्या टोळीला झोपेत 

असतानाच जीवांत जाळले. त्यानांतर गावावर वाईट सावलींचा 

प्रभाव वदस ुलागला. त्या सावलीच्या असण्यान ेगावातील लोकाांना 

एकमेकाांबद्दल प्रेम, ववश्वास, प्रामावणकपणा ह्यापैकी कुठल्याही 



भावना राहत नव्हत्या सगळीकिे भाांिणे, द्वरे्, वहांसा वाढली होती. 

कुठून तरी एक भैरवबाबा काशी यात्ेच्या मागादवर असताना 

आमच्या गावात ववसावा घेण्यासाठी आले आवण त्याांनी हा सगळा 

प्रकार पावहला.  

 त्यानांतर पौवणदमेला गावाच्या वेशीवर भैरवबाबाांनी खपू मोठा 

यज्ञ केला. त्यावेळी गावाचा ववनाश टळावा म्हणनू ववनाशाचां 

प्रतीक - एक उांदीर, गावात सिू वतृ्ती येऊ नय ेम्हणनू - एक साप, 

आवण माणसे मारली जाऊ नय ेम्हणनू बळी - एक नारळ अश्या 

गोष्टी यज्ञकुां िात अपदण केल्या. त्यानांतर गावात होणाऱ्या वाईट 

गोष्टी थाांबल्या. आवण ही प्रथा गावात कायमची झाली.  

 वर्ादनवुर्े भैरवबाबाांचे अनयुायी ही पजूा करत होते. अप्पाांना 

या गोष्टींवर ववश्वास नव्हता. आणखी वकती वर्े हीच परांपरा 

चालवायची. भैरवबाबाांनी ही पजूा वनस्वाथदपणे केली असेलही पण 

त्याांचे अनयुायी आज वकतीतरी पैसे घेतात. गरीब गावकरी घाबरून 

इच्छा नसतानाही पजूा करतात. ह्या सगळ्या गोष्टी अप्पाांना 

थाांबवायच्या होत्या आवण म्हणनू आमच्या घरापासनू सरुुवात 

केली त्याांनी. पजूा करायची वेळ जेव्हा आमच्या घराची होती तेव्हा 

अप्पानी सरळ नकार वदला. त्यानांतर एक गोष्ट मात् घिली. अप्पाांना 

मागददशदक समजणाऱ्या गावकऱ्याांनीही पजूेला नकार वदला. 



हळूहळू पररवस्थती बदलत होती. पण त्याच सोबत काही वववचत् 

आवण भयानक घटना ही घित होत्या.  

 गावातील लोकाांना काळ्या सावल्या वदसत होत्या. त्या 

सावल्या त्याांचा पाठलाग करायच्या. वेगवेगळे आवाज ऐकू यायचे 

पण कोणी वदसायचां नाही. गावातल्या वववहरी जवळ रक्ताने 

माखलेले पावलाांच े ठस े वदसायचे. अमावस्येला कुत्ी रिायची 

कोणाच्या तरी घरी नेहमी कोणी आजारी असायचे, गावातील सखु 

शाांती जशी हरवनूच गेली होती. आवण एका अमावस्येला रात्ी 

अप्पाांवर कोणी तरी हल्ला केला. घरामध्य े एवढे नोकर चाकर 

असनूही कोणी कोणालाच पावहल ेनाही. कसलाच आवाज आला 

नाही. काकाांना झोपेत कोणी तरी त्याांना पाहत आह ेअसा भास 

झाला म्हणनू त्याांनी िोळे उघिले तर त्याांना काळी सावली वदसली. 

ह े सगळां खपूच भयानक होतां. अप्पाांना अधांगवायचूा झटका 

आला. ते िक्त पाहू शकत होते आवण ऐकू शकत होते. पण 

कसलीच हालचाल करता येत नव्हती.  

 म्हणनू तातिीन े काका मला घेऊन जायला आले कारण 

माझा लहान भाऊ मांदार खपू घाबरला होता. शाळेत जायला सदु्धा 

त्यान े नकार वदला आवण अप्पाांच्या खोलीतच सारखा बसनू 

राहायचा.  



 घरी परतल्यावर घर, अप्पा, मांदार, गावातील लोक या 

सगळ्याांना सावरून घेण्यात मी स्वतुःला ववसरूनच गेले. अप्पाांवर 

झालेल्या हल्ल्यानांतर गावकरी घाबरले. म्हणनू गेली 10 वर् े

गावातील प्रथा तशीच चाल ूहोती. पण 6 मवहन्यापवूी अप्पा थोिे 

बरे झाले आवण बोल ू लागले तेव्हा त्याांनी मला ह े सगळां पनु्हा 

थाांबवायला साांवगतले  

 येत्या 4 वदवसात पौवणदमा आह ेपजूा करण्याची वेळ आमच्या 

घरावर आह े आम्ही पजूा केली नाही तर अमावस्येला काहीही 

ववपरीत घिू शकतां. या मधल्या काळात तझु्याबद्दल खपू ऐकलां मी. 

कोणत्याही पररवस्तथीमधनू त ू बाहरे काढू शकतोस, मला तझु्या 

वशवाय दसुरा पयादय वदसतच नव्हता म्हणनू धावत आले. मला 

मदत करशील ना दवे???? तझुी नवीन केस म्हणनू तरी. ” 

“ बापरे, खरां साांग ूका मांवजरी, आज आश ुजेव्हा मला इथे 

घेऊन आला तेव्हा माझ्या िोक्यात हाच ववचार होता की कुठली 

तरी अशक्य केस तो माझ्यासमोर घेऊन येईल आवण मी ती सहज 

त्याला शक्य करून दाखवेन. तझु्यासकट माझा भतुकाळ असा 

आज इथे भेटेल असां वाटलांच नाही. माझ्या मनात असांख्य प्रश्न 

होत ेह ेखरांय पण आता सत्य पररवस्तथी कळल्यानांतर माझांही मन 

मला हलकां  झाल्यासारखां वाटतांय. इतकां  सगळां त ूएकटीन ेसहन 



केलांस, तझुां खरांच खपू कौतकु वाटतां मला. छोट्या छोट्या 

गोष्टींमध्य े आनांद शोधणारी, दवे वेळेवर आला नाही म्हणनू 

रुसणारी ती वनरागस मांवजरी पररवस्थतीमळेु वकतीतरी बदलनु गेली 

आह.े असो, बाकी गोष्टी बोलण्यासाठी आपल्याला खपू वेळ आह े

पण आधी ही केस महत्तवाची आह.े  

एकूण पररवस्थती पाहता आपल्याला उद्याच वनघाव लागणार 

आवण आपल्याकिे आता िक्त 15 वदवस आहते.  

 केस सोिवण्याची *िेिलाईन*. ” 

 

आशलूा कल्पना होतीच दवे नाही म्हणणार नाही त्यामळेु 

त्यान े त्याांची वनघायची व्यवस्था करून ठेवली होती. दसुऱ्या 

वदवशी सकाळी ते भैरववािीकिे वनघाले. दवे पणूद रस्त्यामधे 

ववचारातच होता. भतु प्रेताची जी गोष्ट मांवजरीने साांवगतली ती ऐकून 

कोणालाही खरे वाटणार नव्हत ेआवण दवेला तर नाहीच पण दवे 

स्वतुः िोळ्यान ेपावहल्यावशवाय कुठल्याही गोष्टीबद्दल त्याचे मत 

तयार करत नसे.  

खरांच जर ह ेभतू प्रकरण असेल तर दवेच्या सवद गणुाांची इथे 

कसोटी लागणार होती. दवे मांवजरीने साांवगतलेल्या सगळ्या 

गोष्टींची उजळणी करत होता.  



दवे पटवधदन म्हणनू गावात जाण ेया वेळी योर्गय नव्हते. त्याला 

कोणी पावहले नसल ेतरी त्याच्या बद्दल खपू लोकाांना मावहती होती. 

आवण म्हणनूच ही केस सोिवण्यासाठी काही तरी नवीन प्रयोग 

करण्याची ही वेळ आह.े  

 मांवजरीने साांवगतले त्यानसुार ह्या सावल्या त्याांच्या 

ववरोधकाांवर हल्ला करतात. त्यामळेु सगळ्यात आधी त्याांना 

त्याांच्या नवीन शत्चुी ओळख करून द्यावी लागेल. त्याांच्या नजरेत 

येण्यासाठी दवेला नवीन कल्पना सचुली. गावापासनू थोि्या 

अांतरावर त्याने गािी थाांबवली. आश ु आवण मांवजरीला त्याने 

आपली कल्पना साांगायला सरुुवात केली.  

“मांवजरी, त ू साांवगतल्या प्रमाणे सगळ्या गोष्टींचा मी ववचार 

केला आह ेआवण या मध्ये मला दवे पटवधदनची गरज आह ेअसां 

वाटत नाही, एक वकील करू शकेल असां ह्या केस मध्य ेकाहीही 

नाही. ” दवे.  

“दवे, अरे त ू काय बोलतोय? आपण आता गावाजवळ 

आहोत इथे येऊन त ूमदत करायला नकार दतेोय?” आश.ु  

“ अरे आश,ु मी दवेची गरज नाही असां म्हणलां. ऐकून घे. 

कळेल तलुा सगळां.  



आपण जे आहोत तसेच गेलो तर ह्या सावल्या आपल्याकिे 

लक्ष दणेार नाहीत. आपल्याकिून त्याांना धोका आह े ह े

कळल्याखेरीज त्याांचे लक्ष आपल्याकिे वळणार नाही. त्यामळेु 

आपण गरुुमहाराज आवण त्याांचा अनयुायी बननू या गावात प्रवेश 

करू. आपण आपल्या पारांपररक आवण वैज्ञावनक पध्दतीने या 

गावाला वाईट प्रवतृ्तीपासनू वाचवण्यासाठी आलेलो आहोत असे 

भासवायचे आवण त्यात मांवजरी आपल्याला मदत करेल. मांवजरी 

तझुे काम आम्हाला मदत करण ेअसेल पण ते वेगळ्या मागांनी. 

आम्ही करत असलेल्या कामात त ूआम्हाला थाांबवायचां. कारण 

भतू पळवणे ही सदु्धा अांधश्रद्धाच. आवण त ू गाव पातळीवर या 

कामात सवक्रय असल्यामळेु कोणालाही सांशय येणार नाही. 

पणु्यावरून 2 माणस ेभतू पळवनू लावायला आलेली आहते असेच 

सगळ्याांना वाटेल. आवण नक्कीच याचा िायदा आपल्याला 

होईल. आवण सत्य पररवस्थती काय आह?े कोण आहते ह्या 

सावल्या, त्याांचे ध्येय काय या सगळ्या गोष्टींचा उलगिा होईल. ” 

“अरे वाह दवे, त ूतर खपुच मस्त प्लॅन बनवला आहसे. मला 

खपू आविेल ह े असां सगळां नाटक करायला. आवण त्यासाठी 

वेशभरू्ाही करावी लागेल. खपु काम आह ेमला मी भेटतो तलुा 

थोि्या वेळात सगळ्या तयारी पणुद करून. ”आश.ु  



 

आश ु तयारी करण्यासाठी वनघनू गेला. आता िक्त मांवजरी 

आवण दवे दोघेच होत.े गावाबाहरेची जागा होती. सांध्याकाळची 

वेळ. सयुद थोिासा ताांबसू थोिा केशरी रांग उधळत होता. पक्षी 

आपल्या आपल्या घरी परतनू जात होते. थांि वारा होता. कुठे तरी 

दरु हरवनू जावां असेच वातावरण होत.े  

दोघेही शाांत होत.े िक्त एकमेकाांच्या श्वासाचा आवाज येत 

होता. एवढ्या वर्ांचा सांवाद करायचा, दोघेही त्याांच्या मनात काय 

बोलायचे म्हणनू शब्दाांची माांिणी करत होत ेपण दोघाांनाही काहीच 

सचुत नव्हत.े मांवजरीनेच बोलायला सरुुवात केली.  

 

“ वकती वर्ांनी भेटतोय आपण. असां वाटतांय आपण 

पवहल्याांदाच भेटतोय. ओळखीचे वाटणारे पण तरीही अनोळखीच. 

गेली 10 वर्ें इतकी कठीण आवण वववचत् होती की मी कधी त्यात 

हरवनू गेले कळलांच नाही. पण तरीही काही तरी कमी होती 

आयषु्ट्यात, एक पोकळी, एका वमत्ाची, आपल्या वाटणाऱ्या 

माणसाची.  

मी माझ्या मनातील गोष्टी बोलनू दाखवाव्यात अशी एकही 

व्यक्ती माझ्या आजबूाजलूा नव्हती दवे. कधी कधी वाटायचां की 



सगळां सोिून पळून जावां कुठे तरी लाांब. पण जबाबदारीचां ओझां हा 

ववचार करण्याची परवानगी सदु्धा दते नव्हतां. पररवस्थती माणसाला 

वकती समजतूदार आवण जबाबदार बनवते ह ेमला आता चाांगलांच 

कळून चकुलां पण तरीही कुठे तरी वाटतां ह ेजे घिलां त्यापेक्षा काही 

वेगळां घिलां असतां तर माझां आयषु्ट्य आज वगेळां असतां 

का????कुठे असते मी? तझु्यासोबत असते का मी आता? 

एकटेपणात एवढी एकच गोष्ट होती माझ्या जवळ. जे घिलां नाही 

त्याचा ववचार करायचा. हवेत स्वप्न रांगवण्याची पण वेगळीच मजा 

असते, हो ना?” मांवजरी.  

“ हो, मी ह े वनवित साांग ूशकतो कारण मी ही ह्या वर्ांमध्ये 

हचे केले आह.े आश ुआवण मी कधी या ववर्यावर बोललो नसलो 

तरी हा ववर्य कधीही िोक्यातनू गेला नव्हता. तझुी आठवण 

नेहमीच माझ्या जवळ असायची. पण कधी तझुा शोध घ्यावा, तलुा 

भेटावां याचां धािस नाही केलां मी. तझु्याकिून नकार ऐकण्याची 

शक्ती नव्हती बहुधा माझ्याकिे. पण तझु्या मनातील गोष्टी ऐकून 

आता वाटतां ह ेधािस करायला हवां होत मी. ” दवे 

आश ुसामान घेऊन आला. त्यानांतर मांवजरी एकटीच गावाकिे 

वनघनू गेली आवण दवे आवण आश ु थोि्या वेळानांतर गावाकिे 

वनघाल.े प्लॅन अगदी जसा ठरला होता तसाच चाल ूहोता. गावात 



गेल्यावर आश ुआवण दवे दोघेही मांवदराच्या बाजलूा असलेल्या 

धमदशाळेत उतरले. एव्हाना रात् झाली होती. दसुऱ्या वदवसापासनू 

त्याांना त्याांचां नाटक चाल ूकरायचां होतां म्हणनू दोघेही झोपले.  

सकाळी उठल्यावर सगळ्यात पवहले त्याांनी आशनेु 

आणलेल्या सामानातनू काळी धोती, काळा कुताद पररधान केला. 

गळ्यात एक काळ्या आवण लाल मण्याांची माळ घातली. हातात 

रुद्राक्ष असलेली माळ बाांधली. कपाळावर लाल कुां कू. हातामध्ये 

एक कमांिल ूघेतले. मांवदराच्या बाहरे दोघेही ध्यानस्थ बसले.  

हळू हळू मांवदरात दशदन घेण्यासाठी गावातील लोक येत होते 

तसे नवीन आलेल्या ह्या गरुूां ना पाहत होत.े त्यातील एक जण 

चौकशी करावी ह्या हतेनेू त्याांच्या जवळ गेला.  

 

“अहो महाराज, कोण तमु्ही? या आधी कधी तमु्हाला या 

गावात पावहले नाही. कुठे वनघाला आहात??” गहृस्थ.  

 

“अनेक आशीवादद. या गावात आमची चौकशी करणारे तमु्ही 

पवहलेच. तमु्हाला भरभरून सखु वमळणार आह.े ह े आमचे 

गरुुमहाराज आहते. आवण मी त्याांचा वशष्ट्य. सगळे मला माऊली 

म्हणतात. आमच्या गरुुमहाराजाांना या गावाबद्दल दृष्टाांत झाला की 



या गावात काही तरी गिबि आह.े कुठल्या तरी दषु्ट, काळ्या जादनेू 

ही जागा शावपत आह.े आवण तमु्हाला आमच्या महाराजाांची गरज 

आह.े आमच्या गरुुमहाराजाांना अशे अनेक दृष्टाांत होत असतात. 

वकतीतरी गावाांचां भलां केलांय त्याांनी. आवण म्हणनू आता तमुच्या 

गावात आलेले आहते. पण एक गोष्ट मात् आह ेआमचे गरुुमहाराज 

बोलत नाहीत त्याांनी खपू वर्ांपासनू मौन व्रत धारण केलेलां आह.े 

िक्त आशीवादद दतेात. या घ्या तमु्हीही आशीवादद. ” 

आशनेु जवळपास काम केलेले होत.े पण मौन व्रत घ्यायला 

काही दवेने साांवगतले नव्हते. ही आशनेूच केलेली गम्मत होती. दवे 

प्रत्येक केस मध्य े काही तरी बोलनू केस वेळे आधी सोिवतो. 

आवण ही केस त्याच्यासाठी आणखीन कठीण करण्यासाठी आशनेु 

त्याला त्याच्या मनाववरुद्ध मौन व्रत घ्यायला लावले. दवेला राग 

तर आलाच होता पण त्याने ह ेचॅलेंज ही घेतले होत.े त्याने आपल्या 

कमांिल ूमधनू पाणी काढले. तोंिाजवळ नेले. काही तरी पटुपटूुन ते 

पाणी त्याने त्या गहृस्थाच्या अांगावर वशांपिले.  

आवण हळूहळू दवेचा म्हणजेच गरुुमहाराज याांचा आशीवादद 

घेण्यासाठी गावकऱ्याांनी गदी केली.  

 



थोि्यावेळानांतर मांवजरी वतच्यासोबत 3-4 माणस े घेऊन 

आली. आवण वतने गरुुमहाराज आवण माऊलीला सनुावले.  

 

“कोण तमु्ही? आवण तमु्हाला आमच्या गावाचा उद्धार 

करण्यासाठी कोणी बोलावले? ह ेबघा आम्ही असल्या अांधश्रद्धा 

आवण भोंदबूाबा याना बळी पित नाही तमु्ही कृपया तमुचे बस्तान 

कुठे तरी दसुरीकिे बसवा. आम्हाला आमच्या पररवस्थतीवर सोिून 

द्या. आम्ही या गावातनू अांधश्रद्धा दरू करण्याचा प्रयत्न करत 

आहोत. आमच्या मागादत अिथळे वनमादण केलेत तर त्याचे 

पररणाम वाईट होतील. ” मांवजरी.  

 

मांवजरी गरुुमहाराज आवण त्याांच्या वशष्ट्याला जे बोलत होती 

ते अख्खा गाव ऐकत होता. आवण आता गरुुमहाराज यावर काय 

प्रवतवक्रया दतेात याचीच गावकरी वाट पाहत होत.े पण गरुुमहाराज 

िोळे वमटून ध्यानस्थ बसलेले होत.े माऊलीने गरुुमहाराजाांच्या 

पायाला हात लावला. गरुुमहाराजाांनी िोळे उघिून कमांिल ूमधील 

पाणी माऊलीच्या िोळ्याला लावले. माऊलीने 2 वमवनटे िोळे 

वमटले. आवण मग तो बोलायला लागला.  



“ मलुी, तझुी व्यथा आम्हाला कळत.े तझुे विील आजारी 

आहते. ह े गरुुमहाराज याांनी ध्यानस्थ असताना पावहले. घाबरू 

नकोस तझु्या वविलाांवर ज्याांनी कोणी हल्ला केला ते भतू, प्रेत, 

वपशाच्च, वनचर, वनशाचर कोणीही असो गरुुमहाराज तलुा त्याचा 

शोध लावनू दतेील. त ू गरुुमहाराजाांच्या पायाशी मनोभावे 

नतमस्तक हो. तझु्या सगळ्या सांकटाांवर गरुुमहाराज त्याांच्या 

कमांिल ूमधनू पाणी सोितील. ” 

 

गावकरी चवकत झाले. गरुुमहाराज आताच मांवजरीला भेटले 

आवण वतच्याबद्दल त्याांना सगळी मावहती झाली. ह ेमहाराज साधे 

नाहीयेत. ह ेनक्कीच आपल्याला या सगळ्यातनू सोिवतील. असे 

म्हणनू सगळे गावकरी गरुुमहाराजाांचा उदोउदो करू लागले. मांवजरी 

मात् या सगळ्यावर वचिून वतथनू वनघनू गेली. त्यानांतर 

गावकऱ्याांचा ववश्वास आणखीच दृढ झाला.  

 

गावकऱ्याांनी धमदशाळेत गरुुमहाराज आवण माऊलीची 

चाांगली व्यवस्था केली. त्याांच्या सेवेत गावातील 4 5 माणस ेसतत 

राहू लागली. रोज सांध्याकाळी गरुुमहाराज मांवदराजवळ ध्यानस्थ 

बसत आवण माऊली गावकऱ्याांना गरुुमहाराज याांनी उद्धार केलेल्या 



गावाच्या गोष्टी साांगत. ह ेसगळे झाल्यावर गरुुमहाराज काही घरी 

जाऊन त्याांच्या कमांिलतूील पाणी वशांपिून ते घर पववत् करत. 

अशी वदनचयाद 4 वदवसाांपासनू चाल ूहोती.  

आता धमदशाळेच्या बाहरे एक दानपेटी ठेवलेली होती. 

गावकऱ्याांच्या ववश्वासाची पातळी जशी जशी वाढत होती तशी 

तशी दानपेटीतील पैश्याची ही पातळी वाढत होती.  

 

 रात्ी गरुुमहाराज याांची एकाांत ध्यानधारणा असते. योगवनद्रते 

ते परमात्म्याशी सांवाद साधतात त्यामळेु कोणीही रात्ी धमदशाळेत 

थाांब ू नय े अस े सगळ्याांना साांगण्यात आलेले होत.े उद्या चतथुी 

होती म्हणज ेउद्यानांतर बरोबर अकराव्या वदवशी अमावस्या होती. 

रात्ी दवे आवण आश ुदोघेही बोलत बसले होत.े  

 

“दवे, अरे आपल्याला येऊन 4 वदवस झाले अजनू कुठेच 

काहीच पत्ता लागत नाहीय.े मला तर वाटतांय असच चाल ूराहील 

तर खरच आपल्याला गरुुमहाराज आवण माऊली म्हणनू आयषु्ट्य 

काढावां लागेल. पढेु काय करायचां ठरवलां आहसे त?ू” आश.ु  

 



“ मी मौन धारण केलेले आह ेआश,ु लक्षात आह ेना तझु्या. 

एवढ्यात मी काही साांग ू शकत नाही. त ू झोप माझी योगवनद्रते 

जाण्याची वेळ झाली आह.े ” दवे.  

दवेलाही आता आशचुी गम्मत करायची होती. त्याला आता 

गावात काय चाल ु होत े ह े थोिेिार कळत होत.े पढेु काय होऊ 

शकते ह्याची कल्पना ही त्याला आली होती पण आताच ह ेसगळे 

त्याला आशलूा साांगायचे नव्हत.े म्हणनू तोही शाांतपणे झोपी गेला.  

 

मध्यरात्ी दोघेही गाढ झोपेत असताना काहीतरी आवाज येत 

होत.े कोणी तरी आपल्याला पाहत आह े असा भास आशलूा 

झाला. आशनेु िोळे उघिले. खोलीमध्य े पणूद अांधार होता. एक 

वदवा कोपऱ्यात तेवत होता. समोरच्या वभांतीवर त्याला कसलीतरी 

सावली वदसली. तसा आश ुथोिा दचकला.  

“ कोण आह ेवतकिे? कोण आह?े” 

आशनेु 2- 4 वेळेस ववचारले. तशी सावली पढेु सरकली. 

बाहरे कुत्ी भुांकत होती. कसली तरी वववचत्च अनभुतूी होत होती. 

आशनेु दवे किे पावहल ेतो अजनूही झोपलेलाच होता. त्यान ेदवेला 

आवाज वदला.  



“ गरुुमहाराज, ध्यानधारणा सोिा. मला कसली तरी वेगळीच 

शांका येत आह.े तमुच्या मागददशदनाची गरज आह.े ” 

तरीही दवे झोपनूच होता. आवण रात्भर त्या सावल्या आशलूा 

झोप ू दते नव्हत्या. पहाटे पहाटे आशलूा झोप लागली. थोि्या 

वेळानांतर दवे उठला आवण तयार होऊन ध्यानस्थ बसला. गावकरी 

येण्याआधी त्यान ेआशलूा उठवले. आशनेु रात्ी घिलेली हकीकत 

साांवगतली.  

“ दवे, अरे तलुा नक्की वाटते का ही केस आपल्या हातातील 

आह?े? अरे ह े असले भतू प्रेत आपण आधी कधीच पावहलेले 

नाही. मला तर रात्ी खपू भीती वाटत होती. पण तरी मी पणुदपणे 

घाबरलो असे दाखवले नाही. मला तर ह े काही बरोबर वाटत 

नाहीय.े ” 

“आश,ु त ूखरच खपू भोळा आहसे. तलुा खरांच वाटत ह ेभतू 

प्रेताच काम आह?े या गावात काही तरी गिबि आह े पण ती 

भतुाची नाही ह ेमी नक्की साांग ूशकतो.  

त ुलोकाांना पाहत असतोस पण मी नेहमी ध्यानस्थच असतो 

त्यामळेु माझां लक्ष एका जागी कें वद्रत असतां. आश,ु आपलां मन हचे 

सगळ्या गोष्टींवरचा उपाय आह.े ध्यानस्थ अवस्थेत असताना मन 

आवण बदु्धी जेव्हा एकाग्र होत े तेव्हा तलुा वाईट प्रवतृ्ती 



आजबूाजलूा असल्याचा भास होतो. आवण मला ह ेअसां काहीही 

वाटत नाही. गावकऱ्याांना भार्ण दतेाना बहुतेक तझुां िोकां  काम 

करत नसावां. 4 वदवसाांत त ू काही गोष्टी पावहल्या नाहीयेस. 

भवक्तभावान े येणारे गावकरी, आपल्या घरच्या समस्या घेऊन 

येणाऱ्या आई, बवहणी सगळ्याांच्या चेहऱ्याची ओळख आह ेमला. 

पण रोज येणाऱ्या 100 -150 लोकाांपैकी 5 -6 जण अशे आहते जे 

येतात पण माझा आशीवादद घेण्यासाठी नाही तर आपल्यावर नजर 

ठेवण्यासाठी. ते येतात, आपल्याला पाहतात, त्याांची आपापसात 

काही तरी कुजबजु होत े आवण ते वनघनू जातात. अजनू िक्त 4 

वदवस थाांब अष्टमीला बघ मी काय करतो तोपयंत मी साांगतो तसे 

कर आवण आरामात रहा. ” दवे.  

त्यानांतर दवे मांवदराच्या बाहरे ध्यानस्थ बसला. नेहमीप्रमाणे 

सगळी लोक जमा झाली. आशनेु बोलायला सरुुवात केली.  

“समस्त गावकरी बांधुांनो, आम्हाला येऊन इथे 4 वदवस झाली. 

आज चतथुी म्हणज ेगरुुमहाराज याांच्यासाठी खपू महत्तवाचा वदवस. 

आवण म्हणनूच आज सांध्याकाळी चांद्रोदयवेळी गरुुमहाराज एक 

पजूा करतील आवण एक मेणबत्ती या गावाच्या वेशीवर ठेवतील. 

जसजशी ती मेणबत्ती सांपेल तसतशी या गावावरच्या सांकटाांची 

राख होईल. ती मेणबत्ती म्हणजे साक्षात गरुुमहाराज याांचा अांश. 



त्यामळेु त्या मेणबत्तीला हात लावणारा मनषु्ट्य नरक यातना भोगेल. 

आजपासनू ज्या ज्या व्यक्तींना वाईट सावल्या वदसतील त्याांचे 

जीवन अष्टमीला धोक्यात येऊ शकते. अश्या व्यक्तींना िक्त 

गरुुमहाराजच वाचव ू शकतात. आज पयदन्त गावकऱ्याांना वाईट 

सावल्याांचा भास होत असेलही पण आज ती मेणबत्ती 

पेटवल्यानांतर काही ऊजाद वनमादण होईल आवण वाईट गोष्टी वाईट 

लोकाांकिे आकवर्दत होतील. त्यामळेु तमुचे मन स्वच्छ, वनमदळ 

राहील याची काळजी घ्या. दवेाचे नामस्मरण करा. चला आता 

सवांनी आशीवादद घेऊन वनघा, आवण सांध्याकाळी पजूेला वेळेवर 

या. ” 

ह े सगळे ऐकल्यानांतर गावकरी थोिेसे घाबरले. आजपयंत 

कळत नकळत केलेल्या गनु्ह्याची कबलुी दवेाजवळ दऊेन 

मनातल्या मनात दवेाची मािी मागत होते.  

भैरवबाबाांचे अनयुायी मात् घाबरले नव्हत.े आजपयंत त्याांनी 

गावकऱ्याांना अशाच भाकि कथा साांगनू घाबरवले होत ेत्यामळेु 

त्याांना मावहती होते आपल्याला काहीही होणार नाही. 

गरुुमहाराजाांची वटांगल करण्यातच आता त्याांचा सगळा वदवस 

गेला.  



ठरल्याप्रमाणे गरुुमहाराजाांनी गावाच्या वेशीवर पजूा केली. 

मेणबत्ती लावताना त्याांच्या चेहऱ्यावर वेगळेच तेज होत.े समस्त 

गावकरी ते पाहून हात जोिू लागले. त्यानांतर सवदजण आशीवादद 

घेऊन आपापल्या घरी वनघनू गेले.  

मध्यरात्ीनांतर भैरवबाबाांच्या अनयुायाांना वेगवेगळे आवाज 

येऊ लागले. ते चौघेही आता एकत् आले. थोिेसे घाबरलेले पण 

सांशयी. एका खोलीत एकत् येऊन त्याांनी खोलीतील लाईट चाल ू

ठेवला. पण थोि्याच वेळात तो लाईट बांद चाल ुहोऊ लागला. 

वकरवकर असा रातवकि्याांचा आवाज येत होता. भयाण शाांतता 

होती. आवण त्याांना सावली वदसल्याचा भास झाला. आता मात् ते 

खपु घाबरले.  

“अरे रमशे, आजवर आपण करत होतो तेच आपल्यासोबत 

होत आह.े पण ह े त्याहून वेगळे आह े असे वाटते. खरांच जर ते 

गरुुमहाराज एखाद ेवसद्ध परुुर् असतील तर????? म्हणजे आपला 

जीव धोक्यात आह.े त ू त्याांना गावाच्या वेशीवर पावहले नाहीस. 

वेगळेच तेज आह ेत्याांच्या चेहऱ्यावर. मला आता खपू भीती वाटत 

आह.े ” बाबा 

“बाबा, त ू शाांत रहा. मान्य आह े आपण आजवर लोकाांना 

िसवले आह ेपण कोणाचेच नकुसान केले नाही. कधी कोणाला 



हानी पोहोचवली नाही. त्याांच्या श्रदे्धचा गैरिायदा घेतला एवढच. 

पण त्यासाठी आपला जीव धोक्यात येणार नाही. आवण त ू

म्हणतोस तसे ते खरांच वसद्ध परुुर् असतील तर आपण त्याांना 

जाऊन भेटू आवण सगळे खरेखरे साांगनू टाकू. ” रमेश.  

“तमु्ही दोघेही िोक्यावर पिलात अस वाटतांय आता मला. 

तमु्ही एकटेच नाही यात. तमुच्यासोबत आम्ही दोघेही आहोत 

आवण आपल्यावर आपला बाप आह े ह े ववसरू नका. त्याला 

ववचारल्यावशवाय पाणी सदु्धा वपण े आपल्याला जमणार नाही 

आवण तमु्ही खरां खोटा करायला वनघालात. झोपा आता, बघ ूउद्या 

काय करायचां ते. ”श्याम.  

दसुऱ्यावदवशी सकाळी उठल्यावर त्याांच्या मनात एकच प्रश्न 

होता. गावात वकती जणाांना सावल्या वदसल्या??. त्यासाठी त्याांना 

मांवदरात जावे लागणार होते. मांवदरात गेल्यावर वतथे वेगळाच 

कायदक्रम चाल ूहोता.  

4-5 लोकां  गरुुमहाराजाांच्या पायावर लोटाांगण घालत होती. 

त्यातला एक मांवदराचा पजुारी होता. तो जोरजोराने ओरिून 

गयावया करत होता.  

“ गरुुमहाराज, मला वाचवा. मी आज सगळ्या गावासमोर 

कबलू करतो, मी गनु्हा केलाय. लोकाांच्या श्रदे्धचा गैरवापर केलाय. 



त्याांना िसवलां आह,े दवेाचे पैसे मी घेतले. आवण म्हणनूच मला 

काल रात्ी सावल्या वदसल्या. माझ्या चकुा पदरात घ्या महाराज, 

मला माि करा. मला वाचवा. ” 

प्रत्येकजण आपापल्या चकुा कबलू करून मािी मागत होते. 

गरुुमहाराजाांनी कमांिलतूील पाणी माऊलीच्या हातात वदल.े 

माऊलीने ते स्वतुःच्या िोळ्याला लावले. मग क्षणभर िोळे वमटले 

आवण मग बोलायला सरुुवात केली.  

“गावकऱ्याांनो, तमु्ही महाराजाांच्या पायाशी आलात तेव्हाच 

तमु्हाला मािी वमळाली. तमु्ही केलेल्या छोट्यामोठया गनु्ह्याांची 

कबलुी आम्ही ऐकली. भोळ्या भाबि्या लोकाांची िसवणकू हा 

खपू मोठा गनु्हा आह.े त्याचे प्रायवित तमु्हाला करावे लागणार 

आह.े तमु्हाला तमुच ेप्रायवित काय असेल ते अष्टमीला कळेल. 

तमु्हाला उपरती झाली म्हणनू गरुुमहाराज पववत् कमांिलमूधील 

पाणी त्याांच्या हातान े आशीवादद दऊेन तमुच्यावर वशांपितील 

त्याांनतर तमु्हाला सावल्या वदसणार नाहीत. तमुच्यातील वाईट 

शक्ती गरुुमहाराज स्वतुःवर ओढून घेतील. पण अष्टमीला 

साांवगतलेले प्रायवित करणे तमु्हाला बांधनकारक असेल नाहीतर 

तमुचा जीव जाऊ शकतो. ” माऊली.  



ह े सगळे ऐकून भैरवबाबाांच े अनयुायी चवकत झाले. 

कोणालाच मावहती नसणाऱ्या गनु्ह्याांची कबलुी ह्या लोकाांनी स्वतुः 

वदली. गरुुमहाराज खरांच एवढे शवक्तशाली आहते का????????? 

आता मात् चौघेही गरुुमहाराज जवळ जाण्यासाठी कबलू 

झाले होत.े पण श्यामने आणखी एक वदवस वाट पाहण्यासाठी 

त्याांना तयार केले.  

रात्ी आश ु आवण दवे दोघेही बाहरे पिले. कोणी आपला 

पाठलाग करत नाही याची खात्ी करून वेवशजवळ आले. मांवजरीही 

कोणाला नकळत गावाच्या वेवशजवळ आली.  

“ दवे, आपल्याला वाटते तेवढ ेसोप ेबहुधा नाही ह ेप्रकरण. 

कोण कोण यात सामील आह ेह ेअजनू आपल्याला कळल ेनाही 

आवण माझ्यामळेु आता तमु्ही दोघेही यात अिकला आहात. ” 

मांवजरी.  

ह ेऐकून दवेने थोिेसे हसतच आशकुिे पावहल.े  

“मांवजरी, आपल्याला काही मावहती नाही असे तलुा वाटते. 

सत्य पररवस्थती ही आह ेकी आम्ही जो कोणी याच्या माग ेआह े

त्याजवळ पोहोचलो आहोत. मी बाांधलेले अांदाज जर खरे ठरले तर 

उद्या रात्ीच आपण सगळ्या गनु्हगेाराांना पकिू. त ूआता घरी जा 



मांवजरी आवण काळजी न करता वनवाांत झोप. मी आवण आश ु

उरलेले काम आटपनू येतो. ” दवे.  

मांवजरी घरी वनघनू गेली. दवे आवण आश ुठरलेल्या गोष्टीवर 

चचाद करत होते.  

“आश,ु आपल्याला ज्याचा सांशय आह ेते सगळ्या गावाला 

कळल्यावर ह ेसत्य पचवणे कठीण जाणार. त्या चौघाांवर त ुलक्ष 

ठेऊन असशीलच. उद्या सांध्याकाळ पयंत या सगळ्या प्रकरणाचा 

उलगिा होईल, तोपयंत ह ेपत् तलुा एका वठकाणी आजच्या आज 

पोहोचवायचे आह.े ” दवे.  

आश ुदवेने साांवगतलेले काम करण्यासाठी वनघनू गेला. दसुऱ्या 

वदवशी सकाळी चौघे नेहमीप्रमाणे मांवदराच्या बाहरे जमले. त्याांनी 

पावहल े की कालच्या प्रकारानांतर कबलुी वदलेले लोक 

गरुुमहाराजाांच्या पायावर िोके ठेऊ लागले. आवण त्याांना सावल्या 

वदसण े बांद झाले म्हणनू आभार मान ू लागले. सगळी किे 

महाराजाांचा जयजयकार करू लागले.  

आता त्याांचा वनणदय पक्का होता ते गनु्ह्याची कबलुी दणेार 

होत.े  



श्यामने वतघाांना घरी जायला साांवगतले कारण त्याच्याकिून ह े

सगळां जो कोणी करवनू घेत होता तो िक्त श्यामलाच मावहती होता 

बाकी वतघ ेिक्त श्यामच्या बोलण्यावरच काम करायचे.  

श्याम सांध्याकाळनांतर घरी आला. तेव्हा वतघेही घाबरले होत.े  

“ श्याम, अरे त ूसकाळपासनू गायब आहसे. आम्हाला तझुी 

वकती काळजी वाटली. कुठे होतास त ू? काय झाले ?”रमेश 

“मी आपल्या मालकाला सगळे साांगनू टाकले. त्याांचे नाव 

कुठेही येणार नाही या अटींवर त्याांनी आपल्याला जीवन वदले. 

मला तर खपु भीती वाटत होती. वाटले की गरुुमहाराजना सगळे 

साांगायच्या आधीच मला मरण येते की काय? पण कसे तरी मी 

माझा जीव सोिवनू आलो. ” श्याम.  

इकिे पहाटे सगळे गाढ झोपेत असताना त्याांच्या घराबाहरे 

कसली तरी हालचाल होत होती. 4-5 माणसे काठ्या घेऊन आली 

होती. त्या चौघाांचा जीव धोक्यात आह ेह ेत्याांना मावहती नव्हत.े ते 

उद्या गरुुमहाराज समोर आपल्या गनु्ह्याची कबलुी दणे्याच्या 

ववचारात झोपले होत.े तेवढ्यात दार तोिून ती चार माणसे आत 

आली आवण त्याांच्या सोबत त्याांचा मालक सदु्धा.  

दाराच्या आवाजामळेु सगळे घाबरून उठले. समोर चार पाच 

माणस ेकाठ्या घेऊन होती. श्याम ह ेपाहून चवकत झाला. ती लोक 



आपल्याला मारण्यासाठी आली ह े त्याांनी क्षणात ओळखले. 

मालकाांनी मला सोिले ते ह्या सगळ्याांसोबत मारण्यासाठी. आता 

ते चौघेही गयावया करू लागले.  

“ तमु्हाांला चौघाांना वजवांत सोिून मी माझ्या िोक्यावर टाांगती 

तलवार नाही ठेऊ शकत. तमु्हाला मारण्यातच माझा िायदा आह.े 

” मालक.  

त्यान े एवढे बोलनू त्याांना मारण्याचा इशारा केला आवण 

अचानक कुठून तरी गोळी झािल्याचा आवाज झाला. पोलीस 

त्याांच्या पणूद टीम सोबत त्याांना अटक करायला आली होती. सवद 

गनु्हगेाराांच्या तोंिावर काळा कपिा आवण हातात बेि्या ठोकून 

पोलीस त्याांना घेऊन गेली.  

आज अष्टमी होती. सकाळी काय होणार याच्या उत्सकुतेमध्ये 

सगळे गावकरी मांवदराजवळ गोळा झाले होत.े मांवजरीही आली 

होती आवण सोबत वतच्या वविलाांनाही आणले होत.े आज ह्या 

सगळ्याचा शेवट होणार होता. थोि्याच वेळात माऊली आवण 

गरुुमहाराज म्हणजेच आश ुआवण दवे नेहमीप्रमाण ेआले.  

माऊलीने बोलायला सरुुवात केली.  



“ गावकऱ्याांनो, आजपयंत तमु्ही माझ्या तोंिून गरुुमहाराज 

याांचे उपदशे ऐकलेत. पण आज गरुुमहाराज स्वतुः तमु्हाला उपदशे 

दतेील. " माऊली.  

“गावकऱ्याांनो, तमुच्या गावात मला वमळालेले प्रेम, श्रद्धा 

पाहून खरच मला खपु आनांद झाला. ज्या कायादसाठी मी या गावात 

आलो होतो ते कायद आता सांपन्न झाले आह.े आता या गावाला 

कसलीही अिचण होणार नाही, कुठलेही सांकट येणार नाही. 

तमुच्यावर आलेल्या सांकटाला आम्ही पकिून ठेवले आह.े 

इन्स्पेक्टर या. ” गरुुमहाराज  

इन्स्पेक्टर नाईक पहाटे पकिलेल्या सवद गनु्हगेाराांना घेऊन 

आले. आवण त्याांनी एक एक गनु्हगेाराच्या तोंिावरचा काळा 

कपिा काढला. भैरवबाबाांचे अनयुायी पाहून सगळ्या गावाला 

धक्का बसला. ज्याांनी गावाला वाचवण्याचे वचन घेतले होत ेतेच 

गावावर सांकट होत.े त्यानांतर इन्स्पेक्टरन े शेवटच्या माणसाच्या 

तोंिावरचा कपिा काढला आवण मांवजरीला काय बोलावे तेच 

कळल ेनाही.  

होय, मांवजरीचे काका होत ेते. एवढ्या वर्ादपासनू मांवजरीच्या 

वविलाांसोबत सावली प्रमाणे असणारे.  



“काका, तमु्ही?? तमु्ही केलेत ह े सगळे???. तमु्ही माझ्या 

वविलाांवर हल्ला केलात???. तमु्ही गावकऱ्याांना लबुािले???. 

अांधश्रद्धा दरु करण्यासाठी माझ्या विीलाांनी स्वतुःचा, माझा आवण 

मांदारचा जीव सदु्धा धोक्यात टाकला आवण तमु्ही??? स्वतुःच्या 

भावाचा जीव घेण्याचा प्रयत्न केला, स्वतुःच्या पतुणीला िसवले. 

एवढे वनददयी कसे झालात तमु्ही काका???? तमु्हाला याची वशक्षा 

वमळेलच पण मला तमुच्याकिून ऐकायचे आह.े का केलेत तमु्ही 

ह ेसगळे?? काय कमी ठेवली होती माझ्या वविलाांनी???”मांवजरी.  

“कमी?? खपु जास्त केले. म्हणनूच उपकार केलेत तमु्ही 

माझ्यावर ह े सतत मला जाणवत रावहले. माझ्या छोट्या छोट्या 

गरजा सदु्धा मला त्याांच्याकिून पैसे घेऊन भागवाव्या लागत. मीच 

इथे बेवारस असल्यासारखा, तमुचा गलुाम बननू होतो तर माझ्या 

मलुाांना मी काय दणेार या भावनेन ेमी कधी लर्गन केले नाही. तझु्या 

वविलाांना राजकारण करायचे नव्हत े पण त्याांनी मलाही कधी 

माझ्या इच्छा आकाांक्षा ववचारल्या नाहीत. मला सरपांच पदाची 

वनविणकू लढवायची होती पण त्याांनी नकार वदला. पैश्याची गरज 

भागवण्यासाठी मी भैरवबाबाांचे अनयुायी आणले. त्याांच्याकिून 

मला पैसे वमळत होत ेतेव्हा ह्याांनी अांधश्रद्धा वनमुदलनचे कायद हातात 

घेतले आवण माझी कमाई परत बांद झाली. माझ्या सगळ्या कामात 

आजवर ह े एखाद्या माांजरीसारखे आिवे गेले. लहानपणापासनू 



त्याांच्या सावलीच्या बाहरे पिून माझे अवस्तत्व वनमादण करायचा मी 

खपू प्रयत्न केला पण अप्पा वजवांत असे पयंत ते शक्य नव्हते. 

म्हणनू त्याांना मारण्याचा मी वनणदय घेतला. पण ते त्यातनूही वाचले. 

माझे नशीब चाांगले म्हणनू ते कोमात गेले. त्यानांतर ह ेसगळे माझ्या 

हातात आले अस े मला वाटत असतानाच मला वकीलाकिून 

मावहती वमळाली पैश्याचे व्यवहार त्याांच्यानांतर िक्त त ु करू 

शकतेस आवण माझे हात परत बाांधले गेले. त ू सदु्धा तझु्या 

वविलाांच्या मागादने गेलीस. ह ेसगळे त्ास कमी म्हणनू ह ेगरुुमहाराज 

माझ्या माग ेलागले. माझां वपतळ उघि पिायची वेळ आली म्हणनू 

नाईलाजान ेमला ह्या चौघाांनाही मारायचा प्रयत्न करावा लागला. 

पण कधीच न वेळेवर येणारी पोलीस इथे कशी आली कोण जाणे” 

काका.  

“सगळी गरुुमहाराज याांची कृपा” इन्स्पेक्टर नाईक हसत हसत 

गरुुमहाराज याांना नमस्कार करू लागले.  

“ पावहलत गावकऱ्याांनो, तमुची अांधश्रद्धा तमुच्या सांकटाच े

मळू होते. कोणावरही ववश्वास ठेऊन तमु्ही स्वतुःहून ह े सांकट 

ओढवले होत.े असल्या खोट्या आवण कपटी भोंदबूाबाना पनु्हा या 

गावात प्रवेश दऊे नका. वदखावा करण,े जाद ूदाखवणे खपु सोप े

आह.े मी इतके वदवस हचे केले. आवण तमु्ही मलाही गरुुमहाराज 



म्हणनू िोक्यावर घेतलां. गावकरी बांधूांनो, मी दवे पटवधदन. मी 

वकील आह.े मांवजरीने मला तमुच्या गावातील अिचणी 

साांवगतल्या. वतच्या भावाच्या आवण वतच्या जीवाला धोका होता. 

त्याची सत्यता काकाच्या बोलण्यान ेझाली आह.े त्यामळेु ह ेसांकट 

मला वेगळ्या पद्धतीने दरू करण ेभाग होते. या गावासाठी मांवजरी 

आवण वतच्या वविलाांनी जे अांधश्रद्धा ववरवहत गावाचे स्वप्न पावहले 

ते पणूदत्वास न्यायची ही वेळ आह.े मी तमुच्या चाांगल्यासाठी जरी 

ह ेसगळे केले असले तरी मी तमु्हाला िसवलेआह ेआवण म्हणनूच 

मी तमुची मनापासनू मािी मागतो.  

या चौघाांवर माझा वमत् आशनेु नजर ठेवली होती. आवण 

त्याांच्या वागण्यात झालेला बदल, त्याांचे घाबरलेले चेहरे, 

त्याांच्यातील सांवाद यावरून त्याांच्या व्यवतररक्त आणखी कोणी तरी 

या कटात आह े ह े आम्हाला कळले आवण श्यामचा पाठलाग 

केल्यावर मांवजरीच्या काकाांना पाहून आम्हालाही तेवढाच धक्का 

बसला. काका या चौघाांचा जीव घेणार ही खात्ी पटल्यामळेु मी 

इन्स्पेक्टर नाईकला पत् वलवहले. ते मला चाांगलांच ओळखतात ह्या 

आधीही आम्ही काही केसेस सोिवल्या आहते. आता ह ेसगळे 

झाल्यावर मला तमु्हाला मनापासनू एक गोष्ट साांगायची आह,े तमु्ही 

सवांवन एकत् येऊन गावावर आलेल्या सांकटाांचा सामना केला 

पावहज.े मांवजरी आवण वतच्या वविलाांसारख्या लोकाांवर ववश्वास 



ठेवला पावहज.े भोंद ू आवण कपटी लोकाांपासनू सावध रावहले 

पावहज.े  

काकाांनी एवढी वर्े त्याांच्या वाईट हतेसूाठी आटोकाट प्रयत्न 

केले पण ह्याचा शेवट त्याांना तरुुां गातच नेणार आह.े घेऊन जा ह्याांना 

इन्स्पेक्टर. ” दवे.  

 

मांवजरी आवण वतच्या वविलाांनी दवे आवण आशचुे मनापासनू 

आभार मानले. सगळ्या गावकऱ्याांनीही त्याांच े अवभनांदन केले. 

यावशवाय गावातिे त्याांना भेट वदली आवण त्याांचा सत्कार केला.  

गावाला सांकटातनू सोिवनू दवे आवण आशचूी आता परत 

पणु्याला जायची वेळ आली होती. थोिया वदवसाांतच मांवजरीचा 

सहवास त्याला आता हवाहवासा वाटत होता पण ह े सगळे 

साांगण्याची त्याच्या मनाची तयारी होत नव्हती. एवढ्या वर्ांमध्ये 

तो वतला ववसरला नव्हता. त्याचे पाय जि झालेत असे त्याला 

वाटत होत.े मांवजरीला मागे सोिून जाताना त्याला एवढा त्ास होईल 

असे त्याला वाटले नव्हत.े  

मांवजरीच्याही िोळ्यात तो त्ास त्याला वदसत होता. आताही 

वतला ववचारावे आवण आपल्या सोबत न्यावे असे त्याचे मन 

त्याला साांगत होत े पण वतच्यावर असलेली जबाबदारी, वतचे 



कतदव्य यामळेु वतने पनु्हा नकार वदला तर तो नकार दवेला पचवण े

अवघि जाईल म्हणनू जि अांतुःकरणाने तो आशलूा घेऊन पणु्यात 

आला.  

पणु्यात आल्यावर 4 वदवस त्याचे कशातच मन लागत नव्हत.े 

आशलूाही ह ेसगळे कळत होत.े  

“दवे, खपु वदवस झाले िेरिटका मारून, चल जरा बाहरे 

जाऊन येऊ. कदावचत तलुा बाहरे गेल्यावर बरे वाटेल. ” आश ु

आशचु्या हट्टापढेु नेहमीच दवेला हात टेकवावे लागतात तसा 

तो आताही काहीही न बोलता त्याच्यासोबत वनघाला. तो अजनूही 

त्याच ववचारात होता. काय करत असेल आता मांवजरी??? वतलाही 

माझी आठवण येत असेल का? मी सोिून आल्यावर पनु्हा गावात 

काय झाले असेल?? मी असाच वतच्यावशवाय जग ूशकेल का??  

चालत चालत तो परत वैशाली हॉटेल जवळ आला. आवण ह े

कळल्यावर त्यान ेअचानक आशकुिे पावहल.े  

 

“ दवे, आपल्याला ह्या केस साठी पांधरा वदवसाांची िेि लाईन 

होती. पण त ु आठ वदवसाांतच ही केस उत्तम ररत्या सोिवलीस. 

खरांच तझु्या बदु्धीचा, तझु्या व्यवक्तमत्तवाचा हवेा वाटेल कोणालाही. 

मी खपु भार्गयवान आह ेमी तझु्या सोबत आह ेते. तलुा माझ्याकिून 



नेहमीच प्रशांसा ऐकायला आविते. आज मी मान्य करतो, माझा 

वमत् काहीही शक्य करू शकतो. त ुसवद गोष्टीसाठी योर्गय आहसे. 

म्हणनू मला तलुा काही तरी द्यायचे आह.े पण सध्यातरी एक कॉिी 

घेऊ. ” आश.ु  

आतमध्ये त्याांच्या नेहमीच्या जागी मांवजरी त्याांची वाट पाहत 

होती. दवेला ववश्वासच बसत नव्हता.  

 

“म्हणज े मांवजरी एवढ्या लाांबनू माझ्यासाठी परत आली. 

वतलाही माझ्यावशवाय रहावले नाही” 

मनातल्या मनात तो स्वतुःशीच बिबित होता. त्याच्या 

आनांदाला कुठलीही सीमा नव्हती.  

 

“शेवटी मलाच काही तरी कराव ेलागले. त ूआयषु्ट्यभर आता 

माझा ऋणी राहशील दवे. मीच मांवजरी आवण वतच्या वविलाांसाठी 

पत् सोिून आलो होतो. एवढ्या वर्ांपासनू मांवजरीचा त्याग आवण 

समपदण पाहून वतच्या वविलाांनी वतला जायची परवानगी वदली. 

त्याांनाही मांवजरीने तझु्यासोबत सखुी राहावां असे वाटते. म्हणनूच मी 

उद्या तमुच्या दोघाांच्या लर्गनाची व्यवस्था केलेली आह.े उद्या तमुचां 

लर्गन आह.े ”आश.ु  



 

ह ेसगळे ऐकून दवेला स्वप्न आह ेकी सत्य हचे कळत नव्हत.े 

त्याचे स्वप्न आता खरे झाले होत.े मांवजरीसोबत पढुील आयषु्ट्य 

आनांदात घालवण्यासाठी तो तयार होता. त्याला वमळालेली िेि 

लाईन त्याच्या दुुःखाचा शेवट करणारी ठरली.   



पुस्तक म्हणजे मैफल 

 

फ़ेसबकु, whatsapp, वकां वा अनेक नवीन माध्यमाांत वाचन 

होतांच. फ़ेसबकु चां नावच मळुी ’बकु’ आह.े मधेच एखादी लकेर, 

नांतर कुठे ववनोद, अचानक कोणी तरी आक्रस्ताळां राजकीय भाष्ट्य 

करणार आवण ते सांपतां न सांपतां तो एखाद्या मतृ्य़चूी बातमी वा 

लर्गनाचा वाढवदवस. या माध्यमाांतनूही ज्ञान, भावना, याांचा खेळ 

चालतो; नाही असां नाही. पण तो क्षवणक असतो. ओझरता असतो. 

एखादी सुांदर लकेर मन मोहून टाकते खरेच. पण मैिलीचा गांध जसा 

आयषु्ट्यभर दरवळत रहातो तसे होत नाही.  

आपल्या मनाला, आपल्या बदु्धीला वरच्या दजादवर 

नेण्यासाठी पसु्तके आवश्यक असतात. मग ती छापील असो वा ई. 

आपले मन आवण बदु्धी याांना दजेदार खरुाक द्या. पसु्तके वाचत 

रहा. ई सावहत्य ईपसु्तके ववनामलू्य दते ेत्यामागे एक उद्दशे आह.े 

एक मन, एक बदु्धी जेव्हा वरच्या पायरीवर जातां तेव्हा ती व्यक्ती 

समदृ्ध होत.े जेव्हा समाजातील असांख्य लोक समदृ्ध होतात तेव्हाच 

समाज प्रबदु्ध होतो.  

वाचत रहा. पसु्तके वाचत रहा.  
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