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सौ. सोनाली सामतं प्रभूतेंडोलकर 

  

मी महाववतरण मध्र्े डपे्र्ुटी मॅनेजर म्हणुन कार्यरत आह.े माझ े

जन्मस्थान स िंधुदरु्य अ ून  ध्र्ा मी मुिंबई र्थे ेराहते. आतापर्ंत 

मौनात अथय  ारे, मिंवजरी, प््ािंचेट, पुवायभा  र्ा कादिंबऱ्र्ा 

घेऊन मी तुमच्र्ा भेटी्ा आ्े होते. आता वर्यभराने तुम्हा्ा 

नवीन कादिंबरी द्यार््ा म्ा अतीव आनिंद होत आह.े 

माझ्र्ाबद्द्  ािंर्ार्चे तर ्ेखन हा माझा छिंद आह.े व्हार््ा 

ब ल्र्ावर इतर  वय ववचार दरू जातात. ती एक नशा वाटत.े 

वेर्ळ्र्ाच जर्ात वावरत अ ल्र्ा ारख वाटत. काल्पवनक पात्र 

आप्ीशी वाटतात. एखादा वचत्रपट पाहत अ ल्र्ा ारखी 

कथा  मोर ठाकते.  

  ुहा  वशरवळकर, नारार्ण धारप, शोभा राऊत, 

र्ोवर्नी जोर्ळेकर र्ािंचे  ावहत्र् वाचार््ा म्ा खुप आवडते. 

ही  वयजण आवण माझ ेवाचक ह ेमाझी प्ररेणास्थाने आहते. 

 

संपकय  

 फोन नं. 8291827732 

 E-mail: sonali.samant1@gmail.com 
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मनोगत 

  

 

सध्र्ा आर्ुष्र् एवढ धकाधकीच झालंर् की त्र्ामध्र्े आपल्र्ा िातून 

कािीतरी खनसटून जातंर् अशी भावना प्रत्र्ेकाच्र्ा मनात एकदा तरी र्ेऊन जातेच. 

मग जर आपल्र्ाला मागच्र्ा गोष्टी सधुारार्ची संधी अचानक खमळाली तर? आपल ं

आर्ुष्र् थोडस रीवाइंड करार्ला खमळाल तर? आत्ता तुमच्र्ा मनात अशी नक्कीच 

एिादी गोष्ट आली असले जी तुम्िाला सुधारावीशी वाटतेर्. र्ाच धरतीवरची गोष्ट 

आि ेएका मलुीची, खतच्र्ा सोबत असलले्र्ा खमत्रमंडळाची जर्ांना खवनासार्ास अशी 

संधी खमळाली आखण त्र्ा संधीने त्र्ांच आर्ुष्र्च बदलून गेल. र्ा कथेत कार् नािी? 

र्ामध्र्े भर्, प्रेम, रिस्र्, सािस, आदर, राग, मोि, मतै्री अशा सवयच रसांचा मेळ 

आि.े तुम्िालािी अनुभव असलेच की कािीतरी चांगल केलं की आपल्र्ाला चांगलच 

खमळत त्र्ामुळे मला अगदी िात्री आि ेकी िी कादबंरी तुम्िाला नक्की आवडले 

अगदी वेगळ्र्ा पद्धतीची कादबंरी घेऊन र्ेत आि.े फक्त तुमच्र्ासाठी 

आखण नेिमीप्रमाणे माझी आवडती प्रकाशन संस्था ई-साखित्र् प्रखतष्ठानच्र्ा मदतीने 

पूणयतः मोफत. तर मग नक्की वाचा आखण अखभप्रार् कळवार्ला खवसरू नका, 

‘धात्रीवर्य’! 

 

  



 

अपयणपखत्रका 

प्रेम र्ा शब्दाचा अथय ज्र्ा व्यक्तीकड ेबघून  

म्ा नव्याने जाणव्ा  

ती व्यक्ती म्हणजे माझे पती श्री परार् प्रभूतेंडो्कर  

र्ािंना ्ग्नाच्र्ा प्रथम वाढददव ावनवमत्त  प्रेम भेट. 
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र्ा कथमेधील सवय पात्रं व घटना काल्पखनक आिते 

त्र्ाचंा वास्तवाशी कोणतािी सबंधं नािी. 

साम्र् आढळल्र्ास तो खनव्वळ र्ोगार्ोग समजावा. 
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अनन्र्ा आखण दवेकचे लग्न ठरले िोते. लग्नाच्र्ा ददवशी 

सारा, संकेत आखण नंददतिी िजर झाले. एवढ्या वर्ाांनी सवाांना 

एकत्र बघून फार आनंद झाला. 

 “तुम्िी सवय कसे?” अनन्र्ाने आश्चर्ायने खवचारले. 

 “अग ं तुमच्र्ा लग्नाची बातमी आम्िी पेपर आखण 

न्र्ूज चॅनेलवर वाचली,” सारा िसत म्िणाली. नावावरून 

तुम्िाला ओळिले. देवक आज िूप मोठा माणूस झाला आि.े 

ऐकून बरे वाटले. धात्रीवर्यवरून परत आल्र्ानंतर परदशेी गेले 

त्र्ामुळे इथला कािीिी संबंध नव्िता. तुमच्र्ा सवाांची िूप 

आठवण र्ेत िोती. 

 “िो, माझीिी कॅन्सरमधून मुक्तता झाली. माझ्र्ा 

आईला मी नवीन आर्ुष्र् ददले. आता माझेिी लग्न िोऊन मला 

एक मुलगी आि.े आम्िी सवय सुिात आिोत,” नंददत म्िणाला. 

 “मी इलेक्ट्रीकल इंखजखनअर झालो आखण स्वतःचा 

धंदा सुरु केला. आत्ताच एक छोटी कंपनी उभी केली आि.े उद्या 

खतचं उद्घाटन आि,े तुम्िी र्ार्चं आि,े” संकेत म्िणाला. 

 “अनन्र्ाने एम.एस. पूणय केले. तोपर्ांत लग्नासाठी 

आम्िी थांबलो िोतो,” दवेक म्िणाला. 

 “साताजन्माच्र्ा गाठी ि ेिरेच आि ेबहुधा,” सारा 

िसत म्िणाली. 

 “म्िणज?े” अनन्र्ाने न कळून खवचारले. 



 “अग ंवज्रसेनचे प्रेम तू ओळिले नािीस,” सारा पुनः 

िसली. 

 “दवेकलािी स्वतःच पुढाकार घ्र्ावा लागला. पण 

त्र्ाचे प्रेम मिाराणींनी ओळिले िोते,” दवेकने सत्र् कबूल केले. 

आता अनन्र्ाला वज्रसेनची काळजी, त्र्ाने खतच्र्ासाठी धोक्ट्र्ात 

टाकलेला जीव आठवला. आपल्र्ाला र्ािी जन्मी िाच पती 

खमळाला म्िणून स्वतःला खतने भाग्र्वान समजले. त्र्ांच्र्ा परत 

जाण्र्ाने अनेक जन्म वाचले िोते. धात्रीवर्य राजर्ात पुनः सुि 

नांदले िोते. दवेकच्र्ा िांद्यावर समाधानाने डोके ठेवत अनन्र्ा 

म्िणाली, 

 “िरेच आपण भाग्र्वान आिोत! सवय चांगलेच 

झाले.” 

 

दिावर्ाांपूवी आपल्र्ाला कोणी ि ेसांखगतले असते तर 

पटले असते का?  



…. दिा वर्ाांपूवी… 

 

क्रीडांगणावर तुफान गदी जमली िोती. वेळ सकाळचीच िोती पण ऐन उन्िाळा 

असल्र्ाने सूर्य अगदी आग ओकत िोता. क्रीडांगणाच्र्ा सभोवताली जागा खमळेल खतथे फडकी, 

झाडाची पाने, रूमाल, वतयमान पत्रे, अगदी पार्ातल्र्ा चपलासदु्धा घऊेन मुल े बसली िोती. 

आईस्क्रीम, कुल्फी वाटणाऱर्ांचा आज चांगलाच िप िोत िोता आखण र्ा सगळ्र्ाला कारणिी 

तसं िास िोतं. ते म्िणजे इर्त्ता नववी आखण दिावीचा अंखतम िोिोचा सामना. नूतन मराठी 

शाळा िी पखिली ते दिावीपर्ांतच िोती. त्र्ापुढील खशिणासाठी मलुांना तालुक्ट्र्ाच्र्ा शाळेत 

जावे लागत अस.े त्र्ामुळे पखिलीपासून र्ाच शाळेत अगदी दिावीपर्ांत खशकणाऱर्ा मलुांची 

संख्र्ा जास्त िोती. पररणामी इतकी वरे् एकत्र खशकणाऱर्ा मुलांचे एक कुटंुबच झाले िोते. त्र्ात 

शाळेची क्रीडास्पधाय म्िणजे मुलांना वर्ायचा सण वाटला तरी त्र्ात वावगे वाटल ेनसते. 

सुरुवातीला टॉस उडवला गेला आखण दिावीच्र्ा टीमने टॉस जजंकला. संपूणय मैदानावर 

एवढा जल्लोर् झाला की जणू दिावीने सामनाच जजंकला असावा. त्र्ात दिावीच्र्ा संघात 

मातब्बर िेळाडू िोते त्र्ामुळे एरवी सामना एकतफीच झाला असता, पण आजच्र्ा खवशेर् गदीचे 

मित्वाचे कारण िोते ते म्िणजे पुण्र्ाहून शाळेत नव्याने दािल झाललेी ररना गुपे्त. खतचे नवीन 

फॅशनचे कपड,े बॉब केलेल े केस, गोल टपोरे पाणीदार डोळे आखण िळीदार िास्र् खवशेर्तः 

मुलांना वेड लावत िोते. अभ्र्ासात र्थातथा असली तरी बाकीच्र्ा कलांमध्र्े खवशेर् पारंगत 

असललेी ररना मुलाचं्र्ा ददल की धडकन बनली िोती. त्र्ामुळे र्ा वर्ी कािीतरी चमत्कार वगैरे 

घडले अशी सवाांना आशा वाटत िोती. 

नववीची कॅप्टन ररना गुपे्तने दिावीच्र्ा कॅप्टन अंजली सेनला िस्तांदोलन करत 

खवजर्ासाठी शुभेच्छा ददल्र्ा आखण िेळ सुरु झाला. दिावीच्र्ा संघाचे आठ िेळाडू पाठलाग 

करण्र्ासाठी दोन िांबांमधील आठ चौकोनात आळीपाळीने खवरुद्ध ददशांना तोंड करून बसले. 

नववा िेळाडू म्िणजे सघंाची कॅप्टन अंजली िाबंाजवळ उभी राखिली. पखिल्र्ा वेळी ररनासि 

अन्र् दोन मलुी बचाव करण्र्ासाठी मैदानात उतरल्र्ा. आठवी ते दिावीच्र्ा मलुींसाठी शाळेचा 



गणवेश म्िणजे पूणय बाह्ांचा पांढरा कुताय, खनळा पार्जमा आखण खनळी ओढणी असा िोता. परंतु 

क्रीडास्पधेसाठी मलुींना िाफ पॅन्ट आखण टी शटय दणे्र्ात आल ेिोते. अथायत अस ेपोशाि घालार्ची 

कल्पना ररनानेच खशिकांच्र्ा गळी उतरवली िोती. पण र्ा तोकड्या पोशािात बाकीच्र्ा मलुी 

मात्र अवघडल्र्ा िोत्र्ा. त्र्ामुळे मैदानात उतरलले्र्ा ररनाला प्रवेशातच जोरदार टाळ्र्ा 

खमळाल्र्ा. मात्र पखिल्र्ा पाच खमखनटांमध्र्े दोघी बाद झाल्र्ा आखण त्र्ानंतर अगदी अध्र्ाय 

खमखनटांत ररना बाद झाल्र्ाने प्रेिकांत बसलले्र्ा मुलांचे चेिरे पडले. 

पुढच्र्ा खतघींनी बचावासाठी तातडीने मैदानात उतरार्ला िवे िोते परंतु अनन्र्ाला 

मैदानात र्ार्ला उशीर झाला आखण तोपर्ांत पाठलाग करण्र्ाऱर्ा संघाने िो ददला िोता त्र्ामुळे 

न िेळताच अनन्र्ाला बाद घोखर्त केले. ि ेसवय एवढ्या झटपट घडले की बचाव पिाच्र्ा इतर 

दोन मुली गांगरून गेल्र्ा आखण चलाि अंजलीच्र्ा एकाच वेळी िाताला लागल्र्ा. नववीच्र्ा 

संघाची उतरती कळा सरुु झाली कारण पाठोपाठ मैदानात उतरलेल्र्ा खतघीिी तेवढ्या कुशल 

नसल्र्ाने पुढच्र्ाच खमखनटांत बाद झाल्र्ा. अशाप्रकारे संपूणय िेळ ददलेल्र्ा वेळेआधीच आटोपला 

गेला आखण नववीच्र्ा खवद्यार्थर्ाांमध्र्े नाराजी पसरली. नाराजीचं िरं कारण िोतं, अनन्र्ा 

दशेमुि! 

 दोन खमखनटांच्र्ा खवश्ांतीनंतर दिावीचा संघ बचावासाठी मैदानात उतरला. 

अंजली सेन िी केवळ एक कुशल िेळाडूच नव्िती तर धोरणी सदु्धा िोती. जजंकण्र्ासाठी खवशेर्तः 

प्रखतस्पध्र्ायवर मात करण्र्ासाठी त्र्ाच्र्ातले कमकुवत दवुे शोधणे जास्त मित्वाचे असते अशी 

खतची धारणा िोती. िेळाच्र्ा पखिल्र्ाच भागात जे खतने िरेले िोते, ते म्िणजे सुर्ोग्र् 

खनर्ोजनाची कमतरता! धावताना िांबापासून िांबापर्ांत धावण्र्ाऐवजी खतने सािळी मागय 

अवलंबला. दकतीतरी वळे खनघून गेला तरी ती बाद िोईना. खतला चकवा दणे्र्ासाठी ररनाने 

िाली बसलेल्र्ा अनन्र्ाजवळ जाऊन िळूच िो असे म्िटले आखण प्रत्र्िात अनन्र्ाच्र्ा पुढे त्र्ाच 

ददशेकड ेतोंड करून बसलेल्र्ा रोमाला खतने िो ददला. अनन्र्ाचे ररनाच्र्ा िालचालींकड ेलि 

नव्िते, ककंबहुना अशी हूल दणेे खतच्र्ासाठी नवीन िोते. त्र्ात सरावावेळी असे कधी घडले दिेील 

नव्िते. त्र्ामुळे िो आवाज र्ेताच ती उठली आखण समोर उभ्र्ा असलले्र्ा अंजलीला खतने िात 

लावला, परंतु त्र्ाचवेळी रोमािी उठली असल्र्ाने अंजलीला नाबाद ठरवण्र्ात आले. तसेच 

ररनाला दिेील ताकीद ददली गेली. प्रिेकांत एकच िशा खपकला. उपखस्थत मलुींना ररनाची 



झालेली फखजती बघून िसू आवरेना. ररना अखधकच िजील झाली. खतने अनन्र्ाकड ेरागाने पखिल े

आखण ती िळूच म्िणाली, 

 “तुला कािीच कळत नािी,” अनन्र्ाचा चेिरा पडला. अंजली शेवटपर्ांत नाबादच 

राखिली. 

 पाच खमखनटांच्र्ा खवश्ातंीनंतर पुन्िा िेळ सुरु झाल्र्ाची खशट्टी वाजली. पखिल्र्ा 

भागामध्र्े दिावीच्र्ा संघाची आघाडी िोती. त्र्ामुळे नववीचा सघं पाठलागासाठी बसला. 

अनन्र्ाच्र्ा डोळ्र्ासमोर खवश्ांतीमधील प्रसंग तरळला, 

 “ए तू, लि कुठे िोतं तुझं? िेळाचे खनर्म मी आधीच सांखगतल ेिोते. मैदानात 

दकती उशीरा उतरलीस? तुझ्र्ामुळे बाकीच्र्ा मुली दिेील आउट झाल्र्ा. आता जरा व्यवखस्थत 

िेळ. कोणतािी िलगजीपणा मला चालणार नािी. कािीिी करा पण अंजलीला बाद करा,” 

अनन्र्ासमोर बोट नाचवत ररना म्िणाली. िरंतर ती िूप खचडली िोती.  

 

 

 

“ताठ बस अनन्र्ा!” ररनाने िळू पण शब्दांवर जोर दते म्िटले. खतच्र्ा 

आवाजाने अनन्र्ाच्र्ा खवचारांची श िंला तुटली. खशट्टी वाजली आखण िेळ सुरु झाला. 

सवाांत आधी अंजलीला आउट करार्चे अशा सचूना असल्र्ाने प्रत्र्ेकजण खतच्र्ाच 

मागे िोता. अशातच अजंली अगदी अनन्र्ाच्र्ा समोर आली आखण त्र्ाचवेळी ‘िो’ 

अशा आवाजाबरोबर खतच्र्ा पाठीवर थाप पडली. अनन्र्ा उठली आखण एका रेर्ेत 

सरळ चालत गेली. अंजली खनश्चल उभी िोती आखण अचानक अंजली िलली आखण 

थोडीशी उजवीकड ेझुकली, खतच्र्ाबरोबर अनन्र्ािी उजवीकड ेझुकली आखण अंजली 

खनखमर्ाधायत डावीकड े वळली. खनर्माप्रमाणे अनन्र्ाने वळार्ला नको िोते पण, 

“कािीिी करा पण अंजलीला बाद करा,” ि ेररनाचे शब्द खतच्र्ा कानांत घुमत िोते. 

अनन्र्ाने पटकन अंजलीला िात लावला आखण सवयत्र एकच जल्लोर् झाला. त्र्ामध्र् े



खनरीिकाने वाजवलेली खशट्टी िणभर खवरली गेली. अनन्र्ाच्र्ा चुकीमुळे ररनाच्र्ा 

संघाला पेनल्टी बसली आखण मग नववीचा िेळच पडला. अिेर दिावीच्र्ा सघंाचा 

खवजर् झाला आखण सवय िापर फुटलं ते अनन्र्ा दशेमुिवर! 

  

अनन्र्ाचे आर्ुष्र्च अस ेिोते, खतला कािीतरी चांगल ेकरार्ला जार्चे असार्चे पण 

नेिमी मांजर आडवी र्ार्ची आखण मग सगळा आळ जणू खतच्र्ावर र्ार्चा. आपल्र्ा बाबतीत 

असे का िोते र्ाचे खतच्र्ाकड ेउत्तर नव्िते, परंतु आि ेि ेअसे आि ेि ेखतने मान्र् केले िोते. दकतीिी 

दलुयि केल ंतरीिी सगळ्र्ा गोष्टींचा खतला त्रास िोत असे. पण अनन्र्ा मनाने अत्र्ंत प्रेमळ िोती. 

आपल्र्ा परीने जमले तेवढी दसुऱर्ाला मदत करावी िा संस्कार िूप लवकर खतच्र्ावर रुजला 

िोता. 

 “अनु, िोिो मध्र् ेतुझी कािीिी चूक नव्िती,” बॉल पार्ाने ढकलण्र्ाचं खनखमत्त 

करत साधना म्िणाली. शाळेमध्र्े सवाांनीच अनन्र्ाला दोर् ददला िोता. अनन्र्ाचे डोळे पाण्र्ाने 

डबडबले. डाव्या िाताचा तळवा उलटा करत खतने नाकाचा शेंडा पुसला आखण मोठ्या 

समजूतदारपणे ती म्िणाली, 

 “तुला असं वाटत ं ना, र्ातच मला सवय खमळाल.ं थॅंक्ट्स धना, तू नेिमी माझ्र्ा 

बरोबर असतेस,” साधनाचीिी र्ा वाक्ट्र्ाने कळी िलुली. खतने खिशातून छोटा डबा काढला, 

त्र्ामध्र्े एक गुलाबजामुन ठेवला िोता. 

 “धना तू पुन्िा चोरून आणलेस का?” 

 “अगं नािी, तुला आवडतात म्िणून मला ददललेा बाजूला काढला िोता. चल 

िाऊर्ा,” दोघीजणी एकमेकींना खचकटून िाऊ लागल्र्ा. अशाप्रकारे गुलाबजामुनमुळे कटू 

आठवणी पुसल्र्ा गेल्र्ा आखण ती संध्र्ाकाळ गोड झाली. 

  

 



दाखमनी दशेमुि म्िणजे अनन्र्ाची सावत्र आई! खतच्र्ा वखडलांनी ती चार वर्ाांची 

असतानाच दसुरे लग्न केले िोते. वडील तसे खतला पुसटसे आठवत िोते. त्र्ांचा खवशेर् असा 

सिवास लाभला नव्िता. ते कार्म दफरतीच्र्ा नोकरीवर असत आखण त्र्ातच त्र्ांचा अपघात 

झाला. दाखमनी दशेमिु मात्र गोष्टीतल्र्ा सावत्र आईसारिी िोती. अनन्र्ाचा छळ िोत िोता. 

खतला घरातली सवय काम ेकरावी लागत. खतच्र्ा मागे असललेा अखिन उपभोगीत असललेे सुि 

पाहूनच ती समाधान मानत असे. ददवसाच्र्ा सरुुवातीचे पखिल ेकाम म्िणजे नदीवरून पाणी 

आणणे. त्र्ानंतर साफसफाई झाली की ती सवाांसाठी जेवण बनवीत असे. वखडलांच्र्ा पश्चात् 

दाखमनी बाईंना अनुकंपेवर नोकरी लागली िोती. खशिण र्थातथाच असल्र्ाने त्र्ांना खशपाई 

पदावर रुजू व्िावे लागले. परंतु त्र्ांचा तोरा अखधकारी असल्र्ासारिा िोता. अनन्र्ावरील 

त्र्ांची जरब जरािी कमी झाली नव्िती. 

धकाधकीच्र्ा ददवसभरातली अनन्र्ाची आवडती कामे म्िणजे पक्षर्ांना भाताची खशते 

घालण,े वासरांची दिेभाल करणे, त्र्ांचे दिुण ेिुपणे पािणे, जगदबंेच्र्ा मंददरात फुले वािण.े 

रोज खशते िार्ला र्ेणारे पिी आखण गोठ्यातली जनावरे िचे खतचे सचे्च सोबती िोते. पक्षर्ांचा 

दकलखबलाट आखण जनावरांचे िबंरणे खतच्र्ासाठी संगीत िोते, तोच खतचा खवरंगुळा िोता. 

मंददरात जाऊन आल्र्ावर खतचे मन शांत िोत असे आखण दवेीशी खितगुज केले असता मनातले 

दकखल्मर् दरू िोत असे. मंददरामध्र्े दवेीची जसंिारुढ भव्य मूती िोती. डोक्ट्र्ावर मुकुट, िातात 

खवखवध शस्त्र, अस्त्र अशी मााँ जगदबंा मखिर्ासुराचे मदयन करीत असललेा दिेावा िोता. खतलाच 

ती आई मानत अस.े भक्तीभावाने पूजत असे. भाव तसा दवे र्ा उक्तीप्रमाणे दवेीच खतची 

तारणिार िोती. 

असेच ददवस जात िोते. म्िणता म्िणता दिावीच्र्ा परीिा सुरू झाल्र्ा. दिावीचंिी 

वर्य आता संपत आलं िोतं. अशाच एका संध्र्ाकाळी अनन्र्ा मंददराच्र्ा पार्रीवर बसली िोती. 

समोर पसरलले्र्ा माळरानावरून झुळूझुळू वारा वाित िोता. आपल्र्ाबरोबर माळरानावरचा 

खिरवळीचा ओलसर, मंद गंध घेऊन र्ेत िोता आखण खतच्र्ा लांबसडक कुरळ्र्ा केसांना अखधकच 

कुरळे करत िोता. असे असल ेतरी अनन्र्ाचे मन खवचारांच्र्ा जाळ्र्ामध्र्े अडकललेे िोते. दसुऱर्ा 

ददवशी भूखमतीचा पेपर िोता. आता दिावीनंतर पुढे कार् असा प्रश्न खतला सतावू लागला िोता. 

पुढच्र्ाच आठवड्यात परीिा संपत िोती. र्ा सुट्टीत कािीतरी करार्चे खतने ठरवले िोते. 



जेणेकरून गाठीला चार पैस ेरािणार िोते. खवचारांच्र्ा नादात कधी खतन्िीसांज झाली, खतला 

समजलेच नािी. पुजारी काका आरतीसाठी आले आखण खतला खवचारमग्न बघून त्र्ांनी िाक 

मारली, 

“पोरी कसल्र्ा खवचारात आिसे? काळजी करू नकोस. रात्रीनंतर ददवस उगवतोच,” 

त्र्ांच्र्ा र्ा वाक्ट्र्ाने अनन्र्ाच्र्ा मनाला उभारी आली. पुजारी काकांनी खतच्र्ाच िातात आरतीचे 

ताट ददले. खतने आरती केली आखण तडक ती घराच्र्ा वाटेला लागली. घर जवळच िोते पण 

केव्िाच बुडालेला सूर्य आता अंधुक प्रकाशिी सोबत घेऊन गेला िोता. वाटेत शाळा ददसली, खतथ े

अनन्र्ाला थोडी चाहूल जाणवली. कोणीतरी दोघीजणी सार्कल स्टाँडवरून काढत िोत्र्ा. 

अंधारात अंदाज र्ेत नसला तरी आवाज ओळिीचा वाटला. कुतूिलापोटी अनन्र्ा आडोशाला 

उभी राखिली. गेटमधून त्र्ा बािरे आल्र्ा आखण खतथेच बोलत उभ्र्ा राखिल्र्ा,  

 “तुला वाटतं का तेच प्रश्न र्ेतील?” अनन्र्ाने आवाज ओळिला. ती गौरी िोती. 

 “इखतिासाला त्र्ातलेच पडल ेिोते. मला फक्त पास व्िार्चं आि.े सारंग सर अगदी 

अचूक सांगतात,” ररना बोलत िोती. 

 “अगं पण इखतिासाचा पेपर बराचसा वेगळा िोता. थोडफंार इतर वाचलं िोतं 

म्िणून कािीतरी खलखिता आल.ं नािीतर िूप फखजती झाली असती. गखणतात कािीच करता 

र्ेणार नािी.” 

 “कािी िोणार नािी. तू उगाच नकाराथी खवचार करू नकोस. आता घरी जाऊन 

शांत झोप,” ररना म्िणाली आखण दोघी दोन ददशांना खनघून गेल्र्ा. त्र्ांच्र्ा बोलण्र्ावरून स्पष्ट 

िोत िोते की त्र्ांना परीिेत र्ेणारे प्रश्न आगाऊ समजले िोते. घडललेा प्रसंग फारसा रुचला 

नसला तरीिी अनन्र्ाला आश्चर्य मात्र वाटल.े त्र्ाचवेळी पुजारी काकांची खशकवण आठवली. 

काका म्िणाल ेिोते, 

 “चुकीच्र्ा रस्त्र्ावर काट्यांखशवार् कािी नसते.”  

 



अनन्र्ाने सरळ घरचा रस्ता पकडला. पण राहून राहून खतच्र्ा मनात र्ेत िोते, “सारंग 

सरांनी सांखगतललेे प्रश्न र्ेतील का?” 

 दसुऱर्ा ददवशी जरा लवकर आटोपून अनन्र्ा आखण साधना शाळेमध्र्े आल्र्ा. “त्र्ा 

झाडािाली बसूर्ा बाई, अजून तब्बल दोन तास आिते आखण कडाक्ट्र्ाचे ऊन पडले आि,े” 

मैदानाकड ेइशारा करत साधना म्िणाली. भूखमतीच्र्ा एका एका प्रमेर्ाचा आढावा घेत कधी 

तास खनघून गेला, दोघींना कळले नािी. 

 “तुला भूक लागली आि ेका? सकाळपासून कािी िाल्लं नािीसं वाटत!ं” साधनाची 

चुळबूळ पाहून अनन्र्ाने खवचारले. 

 “आज डब्र्ामध्र्े कोवळ्र्ा खिरव्या मटरदाण्र्ांची चमचमीत लाललेाल उसळ 

आखण भाकऱर्ा ददल्र्ा आिते. त्र्ामुळे लि लागत नािी आि,े”  

िरंतर अनन्र्ालािी भूक लागली िोती पण भूखमतीच्र्ा पेपरपुढे कािी सचुत नव्िते. 

त्र्ात सकाळपासून खतनेिी कािी िाल्ल ेनव्िते. जेवण्र्ात वेळ जाईल म्िणून खतने डबािी आणला 

नव्िता. पण आता खतला सडकून भूक लागली िोती. त्र्ात उसळीच्र्ा वासाने ती अखधकच 

चाळवली. पण परीिेच्र्ा दडपणापुढे खतने अधीच भाकरी िाल्ली आखण परत पुस्तकात तोंड 

िुपसले. थोड्याच वेळात घंटा वाजली आखण सवाांना ददलेल्र्ा वगायमध्र्े जाणे भाग पडले. अनन्र्ा 

आखण साधना वेगवेगळ्र्ा वगाांत िोत्र्ा. अनन्र्ाच्र्ा पुढेच नेमका ररनाचा नंबर िोता. परीिा 

सुरु झाल्र्ाची घंटा वाजली आखण ररना लगबगीने वगायत प्रवेशती झाली. खतच्र्ा चेिऱर्ावर 

आत्मखविास ददसत िोता. अनन्र्ाने िणभरच खतच्र्ाकड े पाखिले आखण ती आपला पेपर 

खलखिण्र्ात गंुतली. भूखमतीचा पेपर वेळेमध्र्े पूणय करणे म्िणजे एक मोठे आव्िान िोते. त्र्ामुळे 

प्रत्र्ेकजण घाई करत िोता. तासाभराने पखिली घंटा झाली आखण अनन्र्ाच्र्ा लिात आले, ररना 

पेपर खलखित नव्िती. बहुधा ती रडत असावी कारण डोळ्र्ांकड ेजाणारा खतचा रुमाल अनन्र्ाने 

नजरेने रटपला िोता. कार् बरे झाले असावे? अनाहूतपणे अनन्र्ाचा िात पुढे झाला आखण खतने 

ररनाच्र्ा िांद्याला स्पशय केला. पूणयतः बेसावध असललेी ररना कमालीची दचकली. कारण िोिो 

स्पधेनंतर अनन्र्ा स्वतःहून कािी खतच्र्ाशी बोलली नव्िती आखण गर्वयष्ठ ररनानेिी खतला िाक 

मारली नव्िती. 



 “कार् झालं?” अनन्र्ाने दबक्ट्र्ा आवाजात खवचारले. ररनाने दसुऱर्ाच प्रश्नावर 

बोट ठेवल ेआखण अंगठा नकाराथी दफरवला.  

 “पुढचा प्रश्न सोडव ना!” र्ावर ररनाने नकाराथी मान िलवली. आधीच एक तास 

संपला िोता आखण ररनाची उत्तरपखत्रका कोरी ददसत िोती. खतला मदत केली नािी तर कदाखचत 

ती नापास िोणार िोती. गेल्र्ा दीड वर्ाांत खतने केललेी टटंगल, खतची लागट बोलणी सवयकािी 

अनन्र्ाच्र्ा नजरेसमोरून िणभरात खचत्रदफतीसारिे दफरल.े एक िण दलुयि करण्र्ाचे खतच्र्ा 

मनाने सुचवल ेपरंतु तत्िणी खतची सद्सखिवेकबुद्धी जाग त झाली. उरलेल्र्ा वेळात परीिकाची 

नजर चुकवून ररनाला जमेल तशी मदत करण ेआखण आपला पेपर पणूय करण े र्ा सगळ्र्ात 

अनन्र्ाची तारेवरची कसरत झाली. तरीिी खतने ते ददव्य केले, का केल ेर्ाचे त्र्ानंतर खतला अनेक 

ददवस आश्चर्य वाटत राखिल.े अिेर पेपर संपला, ररनाच्र्ा डोळ्र्ांत क तज्ञतेचे अश् ूआल.े कोणत्र्ा 

तोंडाने आभार मानार्चे अशा संभ्रमात असतानाच अनन्र्ाने खतला तेवढी संधीिी ददली नािी, 

ती म्िणाली, 

 “आता उरलेल्र्ा पेपरमध्र् ेआगाऊ प्रश्न जाणून घेण्र्ापिेा मनापासून अभ्र्ास कर,” 

आखण ती खनघून गेली. खतच्र्ा पाठमोऱर्ा आक तीकड ेररना पाितच राखिली, दकतीतरी वेळ! 

  

 

“काल परीिा संपली एकदाची, मी बाई अगदी वाट बघत िोते. आता सटु्टीचा कािी 

खवचार केला आिसे की नािी?” अनन्र्ा दळण दळत िोती. जात्र्ाच्र्ा िाडिाड आवाजात 

दाखमनीबाईंचा भसाडा आवाजिी खवरून गेला. समोरून कािीच उत्तर न आल्र्ाने त्र्ांनी खचडून 

खतच्र्ा पाठीत धपाटा मारला. दळणामध्र् ेदगं असलले्र्ा अनन्र्ासाठी ि ेअगदी अनपेखित िोते. 

पाठीतली कळ मस्तकाला जाऊन खभडली. “आई गं!” ती खवव्िळली. 



“गधड,े लि कुठे आि ेतुझं? केव्िाची िाक मारतेर्! मी कार् सांगतेर् ते नीट ऐक. 

काजू फॅक्ट्टरीमध्र्े काम आि.े काजू फोडार्चे, मखिना अडीच िजार दणेार आिते. उद्यापासून तू 

िजर िोते आिसे. सकाळी ९ ते ६,” उत्तराची वाटिी न बघता दाखमनीबाई खनघून गेल्र्ा. 

 खवचारांचं स्वातंत्र्र् नसल्र्ाने अनन्र्ा पुनःश्च कामाला लागली. परंतु पाण्र्ाने 

भरलेल्र्ा डोळ्र्ांना जात्र्ातले दाणे ददसेनात. तसे पािता खतला जरा म्िणून खवश्ांती नव्िती. 

‘आपल्र्ाला आईचे ऐकावेच लागेल. दसुरा पर्ायर् नािी आखण आईचेिी बरोबर आि.े दसुरी कुठली 

नोकरी खमळणार? ना धड खशिण ना अनुभव. त्र्ापेिा िी नोकरी बरी. मखिना अडीच िजार 

कािी वाईट नािी’ अनन्र्ाने स्वतःला समजावल.े 

 रात्री जेवण आटोपल्र्ानंतर आखण सगळं आवरल्र्ानंतर अनन्र्ा गोठ्यामध्र्े आली. 

वातावरण थंड िोते. गोठ्यातल्र्ा गाई म्िशी खवसाव्यासाठी बसल्र्ा िोत्र्ा. त्र्ांच्र्ाजवळ 

जाताच िबंरून त्र्ांनी अनन्र्ाला ओळिल्र्ाचे पटवून ददल.े त्र्ातल्र्ा लाडक्ट्र्ा गाईच्र्ा शेजारी 

अनन्र्ा बसली. “माई, उद्यापासून मी नोकरीवर जाणार आि.े भीती वाटतेर् गं! सगळं जमले 

ना?” गाईच्र्ा पाठीवरून मार्ेने िात दफरवत अनन्र्ा बोलून गेली. गाईने िबंरून मान िलवली 

तसे खतला बरे वाटले. आकाशातल्र्ा पूणायक ती चंद्राला पािता पािता अनन्र्ाला आईची आठवण 

आली. आज आई असती, बाबा असत ेतर आपल ंआर्ुष्र् कस ंअसतं? इतक्ट्र्ात एक तारा वेगाने 

चमकून गेला. तुटलेल्र्ा ताऱर्ाकड ेपाहून अनन्र्ाला साधनाचे बोल आठवले. खतने डोळे खमटले, 

 “अरे ताऱर्ा तू तुटताना माझी िी इच्छा पूणय करणार असलास तर मला राजभोग 

खमळू द,े” अनन्र्ाच्र्ा तोंडून इच्छा खनघून गेली, आपसूकच. अस े भलतेच आपण कस े कार् 

माखगतले र्ाचे नंतर दकतीतरी ददवस खतला आश्चर्य वाटत राखिले. 

  

 

 



काजू फॅक्ट्टरीमध्र् ेकाम सुरू झाल ेआखण आजवरच्र्ा शालेर् जीवनापेिा िूप वेगळे 

असे खतचे आर्ुष्र् सरुू झाले. काम करता करता खतची खतथल्र्ा नाखझर्ाबरोबर ओळि झाली 

आखण अवघ्र्ा कािी ददवसांत दोघींची गाढ मैत्री झाली. अनन्र्ापेिा केवळ दोन वर्ाांनी मोठ्या 

असलले्र्ा नाखझर्ाचे लग्न झाले िोते आखण खतला एक वर्ायची मुलगीिी िोती. खतच्र्ा पतीचा 

इस्त्रीचा व्यवसार् िोता. परंतु तेवढ्या कमाईवर भागत नसल्र्ाने खतने इथे नोकरी स्वीकारली 

िोती. खतची सासू मलुीचा खतच्र्ा अपरोि साभंाळ करत असे. दपुारी दोघी एकत्रच जेवार्ला 

बसत. एक ददवस त्र्ांचा सुपरवार्जर सटु्टीवर असल्र्ाने त्र्ांना थोडा वेळ खमळाला िोता.  

 “अनु, तुझी सावत्र आई तुझा जाच करते ना?” अनन्र्ा र्ा प्रश्नाने भांबावली. कारण 

दकतीिी कािी असल ेतरी घरातल्र्ा गोष्टी ती बािरे खवशेर्तः कारिान्र्ात बोलतच नस.े  

 “तसं कािी नािी. तुला असं का वाटत?ं”  

 “तुझ्र्ा एकंदरीत ददनचर्ेवरून समजतं. घरातली सगळी काम ंकरून तू इथ ेर्ेतेस. 

वर तुझा सगळा पखिला पगार सदु्धा खतने घेतला.” 

 “अगं नािी गं! मी स्वतःहून ददला. मी पसैे ठेवून कार् करू?” 

 “ि ेबघ, एवढा चांगुलपणा बरा नािी. माझी सास ूपूवी मला िपू त्रास द्यार्ची. 

त्र्ात मला पखिली मुलगी झाल्र्ानंतर खतचा जाच अखधकच वाढला. माझा शोिर तर आम्िा 

दोघींच्र्ा भांडणाला कंटाळून घर सोडून जार्ला खनघाला िोता. शेवटी मी खतच्र्ावर वशीकरण 

केले आखण आता ती मला पूणय वश झाली आि.े मी म्िणेन तस ंकरते.” 

 “वशीकरण म्िणजे?” अनन्र्ासाठी सवय नवीन िोते. 

 “ती एक काळी जाद ूआि.े आपली िवी ती इच्छा पूणय करत.े समोरची व्यक्ती 

आपल्र्ाला िव ेतस ेवागू लागते. तू पण तुझ्र्ा आईवर कर. त्र्ासाठी तुला माझ्र्ाबरोबर र्ाव े

लागेल.” 

 “नािी बुवा, असल ंकािी नको. चाललंर् ते सगळं नीट चाललंर्,” अनन्र्ाच्र्ा 

मनाला कािी पटेना. 



 “अगं, घाबरू नको, तुझ्र्ा सावत्र आईला कािी िोणार नािी. फक्त त्र्ानंतर ती 

तुझ्र्ाशी चांगलं वागू लागेल. बघ, जरा खवचार कर,” नाखझर्ाने अनन्र्ाला समजावल.े र्ावर 

खतने कसलीच प्रखतदक्रर्ा ददली नािी पण खतचे खवचारचक्र मात्र चालू झाले. ती अथंरुणावर 

पडल्र्ानंतरिी ते चालूच िोते. नाखझर्ाच्र्ा म्िणण्र्ाप्रमाणे र्ात कािी धोका नव्िता, झाला तर 

फार्दाच िोणार िोता. अनन्र्ाचे मन िोकार-नकारावर दोलार्मान िोत िोते. रात्रभर 

खचत्रखवखचत्र स्वप्ांमुळे नीट झोपदिेील झाली नािी. रोज पिाटे पाच वाजता उठणारी अनन्र्ा 

सात वाजून गेल ेतरी झोपूनच िोती. अिेर दाखमनी बाईनी खशव्यांची लािोली सुरु केली आखण 

त्र्ामुळे खतला उठावेच लागले. 

 घरभर पसारा झाला िोता. पदर िोचून दाखमनीबाई कािीतरी शोधत िोत्र्ा. 

“आशूचं घड्याळ कुठे सापडत नािी. दोन िजारांचं िोतं,” दाखमनीबाई अनन्र्ाला उद्देशून 

बोलल्र्ा. िरंतर अनन्र्ाच्र्ा पखिल्र्ा पगारातून ते घेतल ेिोते. पण अद्याखप एकदािी खतला ते 

वापरार्ला खमळाल ेनव्िते. रात्रभर परेुशी झोप न खमळाल्र्ाने खतचं डोकं दिुत िोतं. ती गप्प 

राखिलेली पाहून दाखमनी बाईंना अखधकच चेव आला. त्र्ांनी तोंडाचा पट्टा सुरु केला.  

 “आई, मी घड्याळ कशाला घेईन?” 

 “मी कुठे तुझ ंनाव घेतलं. पण तुझ्र्ाकड ेघड्याळ कुठे आि?े” बाई आवाज चढवत 

म्िणाली. 

 “अगं पण माझ्र्ाच पैशातून ते घेतले िोतेस ना?” आज पखिल्र्ांदाच अनन्र्ाने 

प्रत्र्ुत्तर ददले आखण त्र्ाने आगीत तेल ओतार्चे काम केले. भडकलेल्र्ा दाखमनी बाईंनी खतच्र्ा 

कानखशलात लगावली. राग, द:ुि, खतरस्कार र्ा संखमश् भावनांनी अनन्र्ा घराबािरे पडली. त्र्ा 

जागेत िणभरिी रािार्ची खतची इच्छा नव्िती. मनानेिी कािीतरी पकं्क केलं िोतं. कामावर 

जाण्र्ाची इच्छा आखण ताकद दोन्िी नव्िती. खतचे पार् आपोआप नाखझर्ाच्र्ा घराकड ेवळल.े 

अंगणामध्र् ेनाखझर्ा केस जवंचरत िोती. अनन्र्ाला अस ंअचानक पाहून खतला िूप आश्चर्य वाटलं, 

त्र्ाचबरोबर खतचा रडवेला चेिरा पाहून ती सगळं समजून गेली. खतने आधी खतला आतल्र्ा 

िोलीत नेऊन बसवल,े चिा-पोि ेिार्ला ददले. िाल्ल्र्ानंतर अनन्र्ाला थोड ेबरे वाटल.े िरेच 



शरीराला बसलेल्र्ा घावांपेिा मनावरचे घाव जास्त वेदना दतेात ि े त्र्ावेळी खतला जास्त 

प्रभावीपणे पटल.े 

 “मी तर्ार आि,े” अनन्र्ाने कबूल केल्र्ानंतर कािीतरी घडल्र्ाचा नाखझर्ाचा 

समज द ढ झाला. 

 “उद्या अमावस्र्ा आि.े वशीकरणासाठी उत्तम ददवस! तुम्िारे मााँ की कोई चीज 

लगेगी। गोंधळू नकोस, त्र्ांचा एिादा केस पण चालेल ककंवा एिादा कपडा, चप्पल असं कािीिी. 

खसफय  तू इतनािी लेके आ, मग आपण बघ.ू आता तू घरी जा आखण आराम कर. कल तो छुट्टी िैं, 

आज मैं कुछ जुगाड करती हूाँ तेरे छुट्टी के वास्ते साब को बोलती हूाँ। तू डर मत।” 

 “घरी जाऊन तरी कार् करू? मला घरी जार्ची अखजबात इच्छा नािी,” अनन्र्ा 

मनापासून म्िणाली. र्ावर नाखझर्ाने खतला समजावले आखण घरी पाठवले. 

 

 

 अमावस्र्ेची अंधारी रात्र एरवीच्र्ा गडद अंधारात अखधकच भर पाडत िोती. 

काजव्यांचा कुठे कुठे अंधुक प्रकाश ददसत िोता. रातदकड्यांचा दकरयरय दकराट आखण भटक्ट्र्ा 

कुत्र्र्ांचा आवाज भर्ाण वाटत िोता. टॉचयच्र्ा प्रकाशात दोघीजणी स्मशानाच्र्ा ददशेने वाटचाल 

करू लागल्र्ा. सवयत्र खनःशब्द शांतता िोती. सगळी झोपल्र्ावर अनन्र्ा गुपचूप बािरे पडली 

िोती. सोबत खतने आईची जुनी चप्पल घेतली िोती. मनातली अपराधी भावना दाबत खतने 

चेिऱर्ावर उसना खनश्चर् आणला िोता. घरच्र्ा रोजच्र्ा कटकटीला खतच्र्ा सिनशक्तीने अिरे 

खवरोध केला िोता. खतच्र्ामधला राग अनावर झाला िोता. आता पररणामांची भीती खतचे 

बालमन करत नव्िते. करो वा मरो र्ा उक्तीप्रमाणे ती एक एक पाऊल खनडरपणे पुढ ेटाकत िोती. 

परंतु कुठेतरी संस्कार खतला डाचत िोते. कािीतरी चुकीचे घडणार आि ेअसे खतला आतून वाटत 

िोते. दोघीजणी झपाझप छोटी घाटी पार करून जंगलामध्र् ेआल्र्ा. जलद केलेल्र्ा िालचालींमुळे 

दोघींच्र्ािी कपाळावर घमयजबंद ूसाचलले ेिोते. अचानक पुढे चालणाऱर्ा नाखझर्ाचा तोल गेला 

आखण खतचा िात घट्ट पकडलेली अनन्र्ा दिेील ओढली गेली. दोघीजणी िोल िड्ड्ड्यात पडल्र्ा. 



कािीतरी खशकार पकडण्र्ासाठी केलेला िड्डा असावा. िणभर दोघी प्रचंड घाबरल्र्ा आखण 

अनाहूतपणे त्र्ांच्र्ा तोंडातून बािरे पडलले्र्ा ककंकाळीने त्र्ा नीरव शांततेचा छेद केला. 

 “कुठे पडलो आपण? आउच! कािीतरी टोचलं. नाखझर्ा, ए नाखझर्ा, तू आिसे ना?” 

चाचपडत अनन्र्ाने नाखझर्ाच्र्ा चेिऱर्ाला स्पशय केला.  

 “अगं, कसलातरी िड्डा आि ेिा! बहुधा आपण िूप िोल पडलो आिोत. अंधार 

केवढा आि?े कािी ददसत नािी.” 

 “अरे दवेा. आता कसं बािरे पडणार? मला िूप भीती वाटते आि.े” इखत अनन्र्ा. 

 “भीती तर मलापण वाटत ेआि.े माझ्र्ा मते सकाळ िोऊन कोणीतरी र्ेईपर्ांत 

आपल्र्ाला थांबावं लागेल,” बािरे पडार्चा कोणताच मागय ददसत नसल्र्ाने अिेर खनराश िोऊन 

नाखझर्ा म्िणाली. 

 “नािी नािी. सकाळपर्ांत वाट पािण ेशक्ट्र् नािी. माझ्र्ा आईला समजल ेतर ती 

िूप क्ट्लेश करेल. कािीतरी कर. प्लीज घरी जाऊर्ा,” अनन्र्ाला हुदंके अनावर झाले. परंतु बािरे 

पडण्र्ाचा कोणतािी मागय ददसत नसल्र्ाने दोघीिी ितबल झाल्र्ा. बराच वेळ असाच शांततेमध्र्े 

गेला. बािरेून र्ेणारे जनावरांचे खचत्रखवखचत्र आवाज दोघींना घाबरवत िोते. 

 “मला एक र्कु्ती सुचत आि.े मला वाटतं तोच एक पर्ायर् आि.े र्श आलं तर आपण 

दोघीिी र्ा िड्ड्ड्यातून बािरे पडू शकतो.” 

 “अगं सांग ना प्लीज. कािीिी असल ंतरी मी तर्ार आि,े” अनन्र्ाने नाखझर्ाचा 

िात घट्ट पकडला. ती अगखतक झाली िोती. 

 “तू उंच आिसे आखण तब्रे्तीने दिेील पुष्ट आिसे. मी तुझ्र्ा िांद्यावर चढल ेतर 

कदाखचत मला बािरे जाता र्ेईल. मग मी दोरी ककंवा तसं कािीतरी बघते आखण तुला इथून बािरे 

काढते. नािीच जमल ंतर गावात जाऊन कोणालातरी सोबत घेऊन र्ेते.” 

 “चालेल, ि ेबरं िोईल. चल आपण बघू जमते का ते,” अनन्र्ा िाली बसली आखण 

नाखझर्ाने खतच्र्ा िांद्यावर पार् ठेवला. एकतर ददवसभर आईच्र्ा त्रासाने अनन्र्ाला शीण आला 

िोता त्र्ात भरीस भर म्िणून की कार् ती नीट जेवली दिेील नव्िती. नाखझर्ा अंगाने कमकुवत 



असली तरी वर्ाने अनन्र्ापेिा मोठी िोती. खतच्र्ा वजनाने अनन्र्ाचा तोल गेला आखण दोघीिी 

पडल्र्ा. 

 “आपण पुन्िा प्रर्त्न करूर्ा. थोड सिन कर अगं,” नाखझर्ा अजीजीने म्िणाली. 

अनन्र्ाने दवेीचे स्मरण केले आखण नाखझर्ाला िांद्यावर घेतल.े जभंतीचा आधार घेत, जीवावर 

उदार िोऊन, ती उभी राखिली. नाखझर्ाने बािरेच्र्ा बाजूवर िात रोवले आखण अल्लाचं नाव घेत 

खतने आपले शरीर िातावर उचलल.े अशाप्रकारे अिेर ती िड्ड्ड्यातून बािरे आली. 

 दमून थकून अनन्र्ा एका बाजूला पडली. आता ती िड्ड्ड्यात एकटीच राखिली 

िोती. अखतररक्त श्माने खतला थकल्र्ासारिे वाटत िोते. बािरे नाखझर्ाची कसलीिी चाहूल 

नव्िती. बराच वेळ वाट पाखिल्र्ावर अनन्र्ाला वाटले की नाखझर्ा कोणातरी व्यक्तीला 

शोधार्ला गावात गेली असावी. पण तरीिी खतने कािीतरी कल्पना द्यार्ला िवी िोती. 

जनावरांचे आवाज आता जास्तच ऐकू र्ार्ला लागले िोते. तसतशी अनन्र्ाची छाती धडधडू 

लागली. अचानक िड्ड्ड्याच्र्ा बािरे कसलीशी चाहूल खतला ऐकू आली. अंधारामध्र् ेदोन खिरवे 

डोळे चमकल ेआखण अनन्र्ाच्र्ा छातीमध्र्े धस्स झाले.  

गुरगुरण्र्ाच्र्ा आवाजावरून खतच्र्ा लिात आले,  

तो वाघ िोता! 

 

 

तसे पािता िड्ड्ड्याची िोली जास्त िोती. परंतु भुकेललें िापद कािीिी करू शकत 

िोते आखण तसेच झाल,े एक मोठी डरकाळी फोडत वाघाने िड्ड्ड्यामध्र् ेउडी मारली. समोर 

िणािणाला जवळ र्ेणारा म त्र् ूिोता. अनन्र्ाच्र्ा नजरेसमोरून एका िणात खतचे आजवरचे 

सवय आर्ुष्र् सरकून गेल.े खतच्र्ा पश्चात रडणारे सुद्धा र्ा जगात कोणीिी नव्िते र्ाची प्रथमच 

खतला भीर्ण जाणीव झाली. वशीकरणासाठी उचललले े पाऊल आज िोल िाईच्र्ा बाजूने 

घसरले िोते. अंधारामध्र्े समोरून र्ेणारा वाघ फारच उग्र आखण खवद्रपू भासत िोता. अनन्र्ाने 

मनापासून जगदबंेचे स्मरण केल ेआखण डोळे खमटले, “ि ेआई, माझ्र्ाकडून कािी चुकल ंअसल ंतर 



मला माफ कर,” खमटल्र्ा डोळ्र्ांपुढे खतला प्रिर उजेड ददसला. जणू प्रकाशाने खतचा रोमरोम 

व्यापून टाकला असावा. 

 कापसाच्र्ा पुंजक्ट्र्ांसारिे अनन्र्ाचे शरीर िलके िलके व्िार्ला लागल.े आजवर 

आर्ुष्र्ात कधीिी वाटला नसेल एवढा िलकेपणा ती अनुभवत िोती. चहुबाजंूना केवळ पांढरा 

शुभ्र प्रकाश िोता. खतच्र्ा मते ती उडत वर वर जात असावी कारण खमती, काळ कशाचािी खतला 

अंदाज र्ेत नव्िता. खतच्र्ा शरीराने दकती वेग घतेला असले र्ाचेिी भान खतला नव्िते. परंतु र्ा 

सवयच अनाकलनीर्, अनाहूत गोष्टींमध्र्े खतला जाणीव िोत िोती ती एका मंद सुगंधाची आखण 

सभोवतालच्र्ा असीम शांततेची. अनन्र्ाने डोळे खमटल ेआखण कमेंदद्रर्ांिारे ती केवळ घडत 

असलले्र्ा बदलाचा आस्वाद घेऊ लागली. 

  

 

  



 

 

असा दकती वेळ गेला असेल र्ाचा ठोकताळा लागत नव्िता. बहुधा अनन्र्ाला झोप 

लागली असावी. खतला कोणाचा तरी स्पशय झाला आखण खतने डोळे उघडले. चौघांनी ती वेढली 

गेली िोती. दचकून उठत ती एका बाजूला झाली. सभोवताली पसरलले ंओसाड वाळवंट खतला 

भकास वाटल.ं दरूवर आता र्ा पाच मलुांखशवार् इतर कोणाचीिी चाहूल नव्िती. अगदी 

खचटपािरुसुद्धा नव्िते. 

 “घाबरू नकोस, आम्िी तुला कोणतीिी िानी पोिचवणार नािी,” कुरळ्र्ा 

केसांच्र्ा एका मुलीने खतला ददलासा ददला. 

 “मी कुठे आि?े आखण तुम्िी कोण आिात?” अनन्र्ा अजूनिी भर्भीत नजरेने 

त्र्ांच्र्ाकड ेपाित िोती. साधारण खतच्र्ाच वर्ाची ती मुले असावीत. त्र्ामध्र्े एक मुलगी आखण 

तीन मुलांचा समावेश िोता. बराच वेळ शांततेत गेला. बहुधा ती सवय आणिी कोणाची तरी वाट 

पाित िोती. 

 “मला वाटतं आता पंचांग पूणय झालं असावं. आपल्र्ाला इथून पुढचा कािीतरी 

मागय खमळेल,” एक उंच आखण चष्मा लावलेला मुलगा कािी वेळाने सवाांना उद्देशून म्िणाला, 

त्र्ानंतर अनन्र्ाला संबोधून तो बोल ूलागला, 

 “मला जेवढं समजल ंआि ेतेवढं सांगेनच, परंतु त्र्ाआधी माझ्र्ा प्रश्नांची उत्तरं द,े 

घाबरू नकोस, इथ ेतुला कसलीिी इजा पोिोचवली जाणार नािी. इथ ेर्णे्र्ापूवी तुझ्र्ाबाबतीत 

नेमके कार् घडले?” आता अनन्र्ाला सवाांत शेवटी पाखिललेा प्रसंग आठवला. 

 अनन्र्ाला अजूनिी धाप लागली िोती. अस ंम्िणतात की जुन्र्ा वाईट आठवणी 

आपल्र्ा खचत्तात कार्म ताजर्ा असतात. आतािी वाघाचं रौद्र रूप आठवनू खतच्र्ा हृदर्ाचे ठोके 

वाढले िोते. सवय कािी कथन केल्र्ानंतर तो चष्मीश मलुगा आपला सलै झालेला चष्मा नाकावर 

चढवत म्िणाला, 



 “म्िणजे माझा अंदाज र्ोग्र् िोता. आपण पाचिी जण कदाखचत म त्र्ूच्र्ा दाढेमधून 

परत आलो आिोत. आपण एकेकाची ओळि करून दऊे र्ा. सवयच एकमकेांशी अपररखचत आिोत. 

नमस्कार, मी संकेत खविास, अभ्र्ासाबरोबर मी इलेक्ट्रीखशअनचं काम करतो. त्र्ा घटनेनंतर 

दकती काळ गेला असले माखित नािी, परंतु आता अगदी कािी वेळापूवीच घडल्र्ासारि ेवाटतेर्. 

एका ऑदफसमध्र्े फ्र्ूज गेला िोता आखण मालकाने मला ताबडतोब र्ार्ला सांखगतल.े िरे तर 

मला जावेसेच वाटत नव्िते, मी तसा त्र्ाला नकारिी ददला िोता, पण त्र्ाने दऊे केलेल्र्ा जादा 

रक्कमेचा मोि मला आवरेना. इतक्ट्र्ा ददवसांची सवर्, अनुभव, आखण नेिमीचा कामामधला 

अचूकपणा!  

त्र्ा ऑदफसचं मीटर गॅरेजमध्र्े िोतं. रोजच्र्ापेिा जरा जास्तच अंधार खतथे िोता. 

तरीिी तोंडामध्र्े बॅटरी घेऊन माझे सरावलेल ेिात काम करत िोते. सोबत कुणीिी नव्ित ेआखण 

मला गरजिी वाटली नािी. अचानक कार् झाल ेसमजलेच नािी, आता आठवतोर् तो तारेमधून 

र्ेणारा खवजेचा लोळ. तो प्रकाश एवढा लख्ि िोता की माझे डोळे ददपून गेले. िळूिळू शरीर 

िलके झाल,े अगदी कापसासारि,े एवढे िलके आखण शांत पूवी कधीिी वाटल ेनव्िते. मी िवेवर 

तरंगत, उडत इथ ेकसा आलो माखित नािी. पण मी आलो तेव्िा एकटाच िोतो.” सकेंतची किाणी 

ऐकून प्रत्र्ेकजण अखधकच आश्चर्यचदकत झाला. 

 “मी सारा सानप, माझ्र्ा बाबतीतदिेील असेच कािीसे झाले. लिानपणापासून 

प्रत्र्ेक परीिेत मी अव्वल िोते. त्र्ामुळे आई-बाबांच्र्ा माझ्र्ाकडून िूप अपेिा आिते आखण मी 

त्र्ा पूणय करतच आले आि.े संध्र्ाकाळची ट्युशन संपवून मी आत्र्ाकड ेदादरला जात िोते. आत्र्ा 

िूप ददवसांपासून बोलवत िोती. त्र्ामुळे खतच्र्ा वाढददवशी खतला भटे दणे्र्ासाठी मी जार्चं 

ठरवलं. स्टेशनवर उतरून नेिमीप्रमाणे मी टॅक्ट्सी पकडली. बािरे अंधारल ेिोते पण रस्त्र्ावरचा 

ददव्यांचा झगमगाट आखण िॉनयचा गोंगाट आतािी कानामध्र्े घोंगावतो आि.े नेिमीपेिा ररिा 

जास्त वेगाने धावतेर् अस ंमला वाटतंच िोतं, पण कधी एकदा आत्तलेा भेटत ेअस ंझाल्र्ाने माझ ं

मनिी जास्त वेगाने धावतं िोतं. शेवटची आठवतेर् ती बस आखण रकच्र्ा मधून जाणारी माझी 

ररिा आखण त्र्ानंतर प्रकाशच प्रकाश. मी िलकी िोत गेले, कापसासारिी आखण भानावर आल े

तेव्िा िोतं सभोवताली पसरलेल ंि ेवाळवंट!” सारा बोलताना थरथरत िोती. खतसऱर्ा कथेचािी 



शेवट सारिाच झाला िोता. परंतु प्रत्र्ेकाच्र्ा चेिऱर्ावरचं प्रश्नखचन्ि अखधकच गडद झालेल ंददसत 

िोतं. 

 “मी दवेक धारगळकर, िरं तर सकाळपासूनच मला अस्वस्थ वाटत िोतं, पण 

काकांची तब्रे्त खबघडल्र्ाने मला जाणे भाग िोते. माझ्र्ा पप्पांचा इम्पोटय-एक्ट्स्पोटयचा मोठा 

खबझनेस आि.े त्र्ामुळे खशिण मी नावालाच घेतो आि.े कोईंबतोरला काका-काकी दोघंच 

राितात. त्र्ांचा मुलगा अमेररकेला असतो. खतथेच लग्न केल्र्ाने काकांनी त्र्ाला आपल्र्ा 

सगळ्र्ाच मालमत्तेतून बेदिल केल ेआि.े त्र्ामुळे मला वरचेवर खतकड ेजावे लागे. साधारण 

रात्री १२ वाजता मी पोिोचलो. त्र्ांच्र्ा फ्लटॅची एक स्पेअर की माझ्र्ाकड ेिोती. आतमध्र्े 

कािीतरी वेगळंच वाढून ठेवल ंिोतं. काका बेडवर अस्ताव्यस्त पडले िोते आखण काकी रक्ताच्र्ा 

थारोळ्र्ात तडफडत िोती. मी धावत खतच्र्ाकड ेगेलो परंतु कािी बोलेपर्ांत खतने प्राण सोडल.े 

ि ेसवय माझ्र्ासाठी एवढं अनपेखित िोतं, की मी िूप घाबरलो. खतथून सैरावैरा पळत सुटलो. 

काका दिाव्या मजल्र्ावर राित िोते. मी खजन्र्ानेच िाली उतरलो आखण त्र्ातच माझा तोल 

गेला आखण मी पडलो. त्र्ानंतर आठवतो तो स्वच्छ प्रकाश, डोळे ददपवून टाकणारा आखण 

शरीराची जाणीव संपवणारा. तुमच्र्ाप्रमाणे मी सदु्धा इथेच आलो. मी आलो तेव्िा फक्त तूच 

िोतास. पण त्र्ानंतर सगळी एवढी जलद आली की कािी बोलार्लाच उसंत खमळाली नािी.” 

सवयजण शेवटी राखिलेल्र्ा मुलाकड ेपाहू लागली. 

 “मी नंददत घोर्ाल, तुम्िा सगळ्र्ांपेिा माझी कथा वेगळी आि.े तुमच्र्ापैकी 

कोणालािी आपल्र्ाबाबतीत कार् घडणार ि ेअनपेखित िोतं. पण माझं तसं नव्ितं. मला माखित 

िोतं की मी मरणार आि ेते. कारण मला कॅन्सर झाला िोता. त्र्ाला जबाबदारिी मीच िोतो. 

दीपा मला िूप आवडत िोती. परंतु खतला माझं प्रेम कधी कळलंच नािी. माझ्र्ा ि े लिात 

आल्र्ानंतर मात्र मी खनराशेच्र्ा गतेमध्र्े िोल िोल बुडत गेलो. त्र्ादरम्र्ान मनामधली कटुता 

लपवण्र्ासाठी मी तंबािचूा आधार घेतला. दारू खपण्र्ाएवढी ऐपत नव्िती. गार्छापचा तोबरा 

भरून मी कानांमध्र्े िडेफोन घालून तासन् तास गाणी ऐकत रिार्चो. दकत्रे्कदा जेवणाचेिी 

भान नसे. खबचारी माझी आई, माझ्र्ा अधःपतनाला र्ाची दिेी र्ाची डोळा सािी िोती. माझ े

सवायखधक खित जचंतणारी अशी ती व्यक्ती िोती पण मी मात्र सगळा राग, सगळं दःुि खतच्र्ावर 

काढत िोतो. अिेर दवेाने मला प्रार्ःखश्चत ददलं तेिी असाध्र् रोगाच्र्ा रूपाने. मी माझ्र्ा 

आर्ुष्र्ात िूप चुकलो, शेवटी मी दवािान्र्ात िोतो. डॉक्ट्टरांनी कािी ददवसांची मुदत ददली 



िोती. शेवटची आठवतेर् ती न संपणारी धाप आखण िोकला! आखण त्र्ातच मी कॉटवरून िाली 

पडलो पण लागलंच नािी. नुसता प्रकाश आखण शांतता. मी इथे आलो तेव्िा शारीररक 

वेदनांपासून मुक्त झालो िोतो पण माझ्र्ा आईला मी ददललेा त्रास अजूनिी मला तीव्र वेदना दते 

आिते,” अस ेम्िणून नंददत ढसाढसा रडू लागला. संकेतने त्र्ाच्र्ा िांद्यावर िात ठेवला आखण 

त्र्ाची समजूत काढली. नंददत वाळूतच खनपखचत पडून राखिला. 

 “आता पुढ ेकार्? आपण म त्र्ूच्र्ा दाढेतून परत आलो आिोत की म त आिोत?,” 

शांततेचा भंग करत साराने प्रत्र्ेकाच्र्ा मनातला प्रश्न खवचारला.  

 “म्िणजे तुला कार् म्िणार्चे आि?े अगं खजवंतपणाची एकिी खनशाणी आपल्र्ात 

नािी. तुझ्र्ा लिात आले आि ेका? इथे आल्र्ापासून आपला िासोच्छवास चालत नािी आि,े” 

दवेकच्र्ा बोलण्र्ावर सगळेच िादरल ेकारण कोणाच्र्ािी ि ेलिात आल ेनव्िते, परंतु ि ेसत्र् 

िोते. आतापर्ांत वातावरणात जाणवणाऱर्ा भसेूर शांततेचं कारण िोतं, ते म्िणजे त्र्ांच्र्ा 

हृदर्ाचे ठोके पडत नव्िते. 

 पाचिी जण रेती तुडवत चालत िोती. कोणीिी कोणाशी बोलत नव्ितं, कारण त्र्ा 

सवाांना सारिेच प्रश्न पडले िोते जर्ांची उत्तरे कोणािीकड ेनव्िती. नुसतेच बसून रािण्र्ापेिा 

थोड े दफरून पिार्चे सवाांनी ठरवले. बरेच अतंर चालून गेल्र्ावर त्र्ांना एक तळे लागले. 

वाळवंटामध्र्े तळे कस ेकार् र्ाचे त्र्ांना अतीव आश्चर्य वाटले. पण पुढ ेजाण्र्ासाठी तळे पार 

करणे भाग िोते. तळ्र्ाजवळ पोिोचतािणीच खतथे कुठूनशी एक िोडी तरंगत आली. सवयजण 

िोडीमध्र्े बसले. खतथ े वारा नसूनिी िोडी आपोआप पुढ े जात िोती. तळ्र्ाच्र्ा मध्र्ावर 

आल्र्ानंतर पाण्र्ामध्र्े अचानक एक भोवरा तर्ार झाला आखण िोडी त्र्ा भोवऱर्ामध्र् ेफसली. 

सवाांच्र्ा ककंकाळ्र्ा वातावरणात घुमत राखिल्र्ा. आता त्र्ांच्र्ा सभोवताली ददसत िोते ते केवळ 

पाण्र्ाचे बुडबुड ेआखण त्र्ांच्र्ा शरीराने गोलाकार एवढा वेग घेतला असूनिी त्र्ािी वेगामध्र् े

त्र्ांना कोणा शक्तीने िोडीमध्र्े जिडून ठेवल े िोते. पण अचानक समोर आलले्र्ा प्रसंगाने 

त्र्ांनािी त्र्ाचे भान नव्िते. 

 कािी काळानंतर भोवरा शांत झाला आखण िोडीने चालण्र्ाचा वेग वाढवला. जण ू

कािी त्र्ांचे उतरण्र्ाचे रठकाण आधीच ठरले िोते.  



 “आपण कुठे चाललो आिोत?” िोडीमध्र् े एका कोपऱर्ात पडलेला चष्मा 

डोळ्र्ांवर चढवत संकेतने खवचारले. सुदवैाने चष्म्र्ाला कािीिी झाले नव्िते र्ाचा ददलासा 

त्र्ाच्र्ा चेिऱर्ावर ददसत िोता. “समोरच्र्ाला उत्तर माखित नसल्र्ाची िात्री असताना तू प्रश्न 

कसा खवचारू शकतोस?” चौफेर नजर दफरवत थोड्या नाराजीने नंददतने खवचारले. 

 “बघा ना, आता वाळवंट ददसेनासे झाल ेआि.े मला वाटतं आपण र्ा िोडीमधून 

पाण्र्ामध्र्े उडी मारुर्ा,” नंददतकड ेदलुयि करत संकेतने आपल ेघोड ेपुढे दामटले. 

 “मला पोिता र्ेत नािी,” अनन्र्ा िबकून म्िणाली. 

 “अगं घाबरू नकोस, तू आधीच मेललेी आिसे त्र्ामुळे तुला कािी िोणार नािी,” 

नंददत पुनःश्च वटवटला. परंतु संकेतने िोडीबािरे मारललेी उडी अधयवटच राखिली. िवेमध्र्े सूर 

मारल्र्ासारिा तो पुन्िा िोडीमध्र्े र्ेऊन खस्थरावला. सवाांचाच आ वासला गेला आखण अचानक 

एक ओलसर आवाज ऐकू र्ेऊ लागला. जणू कािी कोणीतरी पाण्र्ामधून बोलत िोते. 

 “तुम्िी िोडीबािरे जाऊ शकत नािी, शांत बसून रािा, तुमच्र्ा सवाांच्र्ा प्रश्नांची 

उत्तरे लवकरच तुम्िाला खमळणार आिते.” 

 “कोण आिसे तू?” इतका वेळ शांत असलेल्र्ा दवेकने खवचारले.  

 “सध्र्ा तरी मी तुमच्र्ा िोडीची चालक आि.े” 

 “परंतु तू आिसे कुठे? आखण आम्िाला का ददसत नािीस?” इखत दवेक. 

 “मी तुमच्र्ा िोडीिाली आि.े मी अद श्र् आि,े तुम्िाला ददस ूशकत नािी. क पर्ा 

माझ्र्ावर खविास ठेवा,” सवाांचे चेिरे बधीर झाले िोते. अनोळिी जागा, अनोळिी व्यक्ती (?) 

खविास ठेवार्चा की नािी ि ेसमजत नव्ितं. परंतु त्र्ांच्र्ासमोर दसुरा पर्ायर् दिेील नव्िता.  

 बराच वेळ िोडी चालत राखिली. आजूबाजूचे घनदाट जंगल आता नािीसे झाल े

िोते आखण पाण्र्ाचा रंग दिेील दधुाळ िोऊ लागला िोता. जणू कािी िोडी दधुामधूनच प्रवास 

करत िोती. अनन्र्ाने कुतूिलाने पाण्र्ामध्र्े िात बुडवला. खतला ओंजळीमध्र्े ते जल घ्र्ार्चे 

िोते. परंतु अिो आश्चर्यम ्खतचे िात कोरडचे राखिले. ओंजळीमध्र् ेपाणी आलेच नािी. अनन्र्ाने 



पुनः प्रर्त्न केला पण खनष्फळ ठरला. “तुमच्र्ा अंखतम स्थळी पोिोचेपर्ांत इथल्र्ा कुठल्र्ािी 

वस्तूला तुम्िी स्पशय करू शकत नािी,” तो आवाज पुनः बोलला. 

आजुबाजूचे द श्र् नर्नरम्र् िोते. झाडांना लगडलेली फळे, फुल!े बागडणारी पुष्ट 

जनावरे, आकाशात गाणारे पिी, उडणारी फुलपािरे सवयच अखतशर् सुरेि िोते. एकूणच सवयत्र 

आनंदच आनंद भरून राखिला िोता. आजवरच्र्ा आर्ुष्र्ामध्र्े उपभोगलेल्र्ा आनंदी िणांपेिािी 

इथे त्र्ांना जास्त आनंदी वाटत िोते. िणभर म त्र्ू, पडलले ेप्रश्न र्ा साऱर्ाचा त्र्ांना खवसर पडला. 

िोडी काठाला लागली, उघड्या पार्ांचा स्पशय खतथल्र्ा गवताला झाल्र्ाबरोबर सवाांचे शरीर 

मोिरून गेल ेआखण चमत्कार झाला.  

प्रत्र्ेकाचे रंग, रूप बदल ूलागल.े  

अनन्र्ाचे मुळातच लांबसडक केस अखधक लांब झाल.े खतची उंचीदिेील वाढली. 

गालांवर डाळींबाची लाली चढली. त्वचा मऊ, मुलार्म झाली. डोळ्र्ांमध्र्े नैसर्गयक काजळ 

आले. अंगावरचा खवटका झगा जाऊन खतथे मौल्र्वान रेशमी वस्त्रे आली. पार्ांमध्र्े मऊ, उंची 

बूट आल.े आता ती एिाद्या राजकुमारी सारिी ददसू लागली. 

अनन्र्ाप्रमाणेच सारा, दवेक, संकेत आखण नंददतच्र्ा शरीरर्ष्टीमध्र्े बदल झाला 

िोता. अगोदरच उंच असललेा दवेक अखधकच उंच झाला. शरीर अखधकच रसरशीत झाले. कार्ा 

आटोपशीर आखण प्रमाणबद्ध ददस ूलागली. चेिऱर्ावर बुखद्धमत्तेचे तेज झळकू लागले.  

साराचे बॉब केलले े केस लांबसडक आखण दाट झाले. त्र्ांचे वेटोळे िोऊन सलैसर 

अंबाडा घातला गेला. त्र्ावर फुलांचे आच्छादन आल्र्ाने तो अखतशर् सुरेि ददसू लागला. खतची 

बारीक अंगकाठी सधुारून पुष्ट झाली. गोबऱर्ा गालांवर िळ्र्ा पडू लागल्र्ा. लालचुटूक ओठ 

अखधकच लाल झाले. 

नंददतचे शरीर फारच क श िोते. आजारपणामुळे आखण सततच्र्ा और्धामंुळे त्र्ाच्र्ा 

गालांवरची िाड ेददसू लागली िोती. बरगड्या तर मोजता र्ेत िोत्र्ा. पाठीचा कणादिेील ददसत 

िोता. नंददतमध्र्े कमालीचा फरक पडला. त्र्ाची उंची दपुटीने वाढली. व्यार्ाम करून कमावलेल े

पोलादी शरीर त्र्ाच्र्ा अंगावरील वस्त्रांमधून डोकावू लागले. आपल्र्ामधल्र्ा बदलामुळे नंददत 

िरिून गेला. 



संकेतचे केस जाऊन खतथे शेंडी आली. त्र्ाचा चष्मा खनघून गेला िोता आखण त्र्ाची 

द ष्टी आता सुधारली िोती. संकेतला आपल्र्ा कमकुवत नजरेबद्द्ल अपार दःुि वाटे. प्रत्र्ेक वेळी 

चष्म्र्ाचा करावा लागणारा वापर आखण त्र्ाच्र्ावरील अवलंबन त्र्ाला डाचत असे. त्र्ामुळे तो 

कमालीचा िूश िोता. शरीरामध्र् े तेज ददस ूलागले. अंगावरचे शभु्र धोतर आखण उपरण्र्ातून 

साखत्वकता प्रकट िोऊ लागली. डोक्ट्र्ावर चंदनाचा नाम रेिला गेला. दधू-तूप िाऊन पषु्ट 

झालेल्र्ा शरीराची गोलाई जाणवू लागली. आपल्र्ामधल्र्ा बदलामुळे सवयजण चदकत झाले िोते. 

 

त्र्ाचवेळी त्र्ांच्र्ासमोर प्रकाश खनमायण झाला. त्र्ा प्रकाशामध्र् ेएक उतार वर्ाची 

स्त्री अवतररत झाली. खतने शुभ्र वस्त्र ेपररधान केली िोती. डोक्ट्र्ावरच्र्ा पदरामधून खतचे कुरळे 

केस बािरे आल े िोते. खतने अंगावर मोत्र्ांचे अलंकार पररधान केल े िोते. कोपरापर्ांतच्र्ा 

बाह्ांमधून डोकावणारे खतचे िात थोड ेक श वाटत िोते आखण गंमत म्िणजे खतच्र्ा पार्ामध्र् े

चप्पल नव्िती. खतच्र्ा अंगावर तेज चढल ेिोते आखण र्ा सगळ्र्ाचा पररपाक म्िणजे खतच्र्ाकड े

पाहून िूप शांत वाटत िोते. 

“मुलांनो तुम्िाला सवयच कािी सांगार्ला मी इथे आल ेआि.े मी बोलत असताना 

कोणतािी प्रश्न खवचारू नका. कारण वर्ोमानानुसार मला आता जमत नािी. मध्र्ेच बोलण्र्ाची 

लर् तुटली तर परत सगळे आठवार्ला मला वेळ लागतो. जरा बसून बोलरू्ा बरं का!” अस ंम्िणत 

ती स्त्री अधांतरीच बस ूलागली. ती पडले की कार् र्ाची भीती वाटून नंददत झटकन पुढ ेझाला 

पण ती एका दगडावर आरामात बसली िोती. खतथे दगड कसा आला र्ाचेच सवाांना आश्चर्य 

वाटले.  

 “इथे......... इथे तर......” नंददत अजूनिी थरथरत िोता.  

 “तुम्िी सगळे बसा पाहू,” स्त्रीने दािवलले्र्ा जागेकड ेपाच दगड िोते. सवयजण एक 

एक करत दगडांवर स्थानापन्न झाली. थोडीशी िाकरून ती स्त्री बोल ूलागली. 

  

“बरं का मलुांनो, आधी मी माझी ओळि करून दतेे. माझं नाव आि ेरिा! आपले नाते 

िूप जवळचे आखण खविासाचे आि.े अनोळिी असूनिी तुम्िाला माझ्र्ावर खविास ठेवावासा 

वाटला त्र्ाला एक कारण आि ेते म्िणजे प्रेम! प्रत्र्ेकाच्र्ा मनामध्र्े प्रमेाचा झरा असतो, आपल्र्ा 



प्रव त्तीने त्र्ाची िळिळ कमी जास्त िोत असते. पण तो कधीिी आटत नािी. प्रत्र्ेकातील 

झऱर्ाच्र्ा पाण्र्ाची चव सारिीच असते. त्र्ामुळे एकमेकांमध्र् े आपलुकी रािते. आता मी 

तुम्िाला एक गोष्ट सांगते. सवाांनी अगदी लिपूवयक ऐका.  

 

 

 

धात्रीवर्य नावाचं एक राजर् असतं. खतथला राजा मोठा दानशूर 

आखण प्रजादि असतो. राजामध्र्े बोल लागेल असे शोधूनिी सापडत नसे. 

राजाचे नाव िोते धात्री आखण तेच नाव राजर्ाला ददल ेगेल ेिोते, धात्रीवर्य! 

खतथल्र्ा प्रजेचे राजा धात्री ि ेदवैत िोते. परंतु असे असले तरीिी राजा मात्र 

दःुिी िोता. त्र्ाला कारण म्िणजे लग्नाला वीस वरे् िोऊन सदु्धा त्र्ाला 

अपत्र्सुि नव्िते. राजाचे राणीवर िूप प्रेम असल्र्ाने दसुऱर्ा लग्नाचा 

खवचारदिेील त्र्ाच्र्ा मनाला कधी खशवला नािी. राजाप्रमाणे राणीसदु्धा 

साखत्वक, धार्मयक आखण समंजस िोती. अपत्र् नसल्र्ाचे दःुि ि ेपुरुर्ापिेा 

स्त्रीला जास्त असत.े त्र्ाप्रमाणे राणी सदवै दःुिी कष्टी अस.े दवेाने 

आपल्र्ाला एक तरी मलू द्यार्ला िवे िोते िाच खवचार रात्रंददवस खतच्र्ा 

मनामध्र्े अखधकाखधक दाटत िोता आखण आता त्र्ाचा काळाकुट्ट अधंार 

झाला िोता.  

राणीने अनेक व्रत-वैकल्र् केली, िोम-िवन केल.े पंचक्रोशीमधल े

वैद्य बोलावल ेपरंतु खतची इच्छा कािी पूणय झाली नािी. अिेर झुरून झुरून 

त्र्ातच राणीचा अंत झाला. खतची इच्छा अधुरीच राखिली. राजाने िूप दःुि 

केले. परंतु प्रजेच्र्ा खितासाठी आपले दःुि खगळून त्र्ाला पुनश्च मागयक्रमण 

करणे क्रमप्राप्त िोते.  

 

एकदा खशकारीला गेला असता राजा वाट चुकला आखण भटकत 

राखिला. तिान आखण भकेुने व्याकूळ झालले्र्ा त्र्ाला दरूवर एक खमणखमणता 



ददवा ददसला. अग्नी म्िणजे मनुष्र्ाच्र्ा अखस्तत्वाची चाहूल ि ेजाणवून तो 

प्रकाशाच्र्ा ददशेने चाल ूलागला. ती एक पणयकुटी िोती. खतथ ेएक अत्र्ंत 

सुंदर स्त्री राित िोती. खतने राजाचे उत्तम आदराखतर्थर् केल.े त्र्ाला अनेक 

ददवसांनी कोणा सुंदर आखण सितयनी स्त्रीचा सिवास खमळाला त्र्ामुळे राजा 

खतथेच कािी ददवस राखिला. 

 असाच एक मास पूणय झाला आखण तोपर्ांत खतच्र्ाशी 

खववाि करण्र्ाचा खवचार राजाच्र्ा मनामध्र् ेद ढ झाला. राजाने खतच्र्ाशी 

गांधवय खववाि केला आखण खतला प्रथमपत्नी धराचे नाव ददले. राणी धरा 

राजाला म्िणाली,  

 “राजन, माझे सौभाग्र् की मला आपण पत्नीचा दजाय ददला. 

परंतु जर्ाप्रमाणे आर्ाळीखशवार् जसंिाला शोभा नािी तसेच राजर्ाखशवार् 

राजाला! 

 “आपले म्िणण ेअगदी बरोबर आि ेराणी धरा. माझ्र्ा खप्रर् 

राजर्ाकड ेमाझ ेमन ओढ घेत आि ेपरंतु मला खतथला मागय कसा सापडले?” 

 “राजन लग्नानंतर आपली सवय सुि-दःुि े माझी झाली 

आिते. आपण प्रर्त्न करू, माझा परमेिरावर खविास आि,े” आखण त्र्ानंतर 

दोन्िी पती-पत्नी राजर्ाच्र्ा शोधाथय बािरे पडली. वाटेत त्र्ांना अनेक संकटे 

आली परंतु सवाांचा सामना करून ती अिेर धात्रीवर्य राजर्ामध्र्े दािल 

झाली. दरम्र्ान राणी गभयवती िोती. वाटेतच ती प्रसूत झाली आखण खतने 

एका सुंदर, गोंडस राजकन्रे्ला जन्म ददला. आपल्र्ा लाडक्ट्र्ा राजाला पाहून 

सवाांच्र्ा आनंदाला पारावर राखिला नािी. त्र्ातच नवीन गोड बातमी ऐकून 

राजर्ात उत्सवाचे वातावरण खनमायण झाल.े राजकन्रे्चे बारस ेधुमधडाक्ट्र्ात 

झाले. खतचे नाव ध मल ठेवण्र्ात आले.  

 

राजकन्र्ा नावाप्रमाणेच सजयनशील िोती. खतच्र्ामध्र्े कािीतरी 

नवीन करण्र्ाची इच्छा सदवै जाग त असे. त्र्ामुळे लिान वर्ातच ती सवाांची 



लाडकी झाली. राजकन्र्ा वर्ाच्र्ा अवघ्र्ा दिाव्या वर्ी धनुर्वयदे्यमध्र्े 

पारंगत झाली िोती. एकाग्रता आखण उत्तम नेत त्वगुण खतच्र्ा अंगी जणू 

जन्मतःच परमेिराने ददले िोते. 

 खतच्र्ा वर्ाचे सोळावे वर्य जर्ा ददवशी पणूय झाले त्र्ा रात्री 

िूप वादळी वारे घोंगावू लागल.े ऐन चैत्र मासात आकाश अंधारून आले 

आखण मुसळधार पाऊस सुरु झाला. एक िळाळती वीज राजवाड्यावर 

पडली. राजवाडा प्रकाशाने भरून गेला आखण जेव्िा प्रकाश ओसरला तेव्िा 

सवाांच्र्ा लिात आल ेकी त्र्ा प्रकाशाने राजकन्र्ा ध मलला खगळंक त केले 

िोते. राजकन्रे्च्र्ा जाण्र्ाने सवयत्र एक पोकळी खनमायण झाली आखण 

राजर्ावर अवकळा पसरली,” 

 

रिा बोलार्ची थांबली िोती. सवयजण गोष्टीमध्र् ेएवढे मग्न झाल े

िोते की त्र्ानंा आजूबाजूच्र्ा पररखस्थतीचे भानच राखिले नािी. रिाने 

सवाांचे चेिरे एका िणात चाचपडल े पण खतने आपल ेमौन कार्म ठेवले. 

त्र्ामुळे सवयच गडबडून गेली. 

 “पुढ ेकार् झाले? राजकन्र्ा परत आली का? आखण सवाांत 

मित्वाचं आम्िी इथ ेका आलो आिोत?” साराने एका पाठोपाठ एक प्रश्नांचा 

भडीमार केला. 

 “मुलांनो तुम्िाला बदु्धीबळ माखित असलेच, त्र्ात राजाला 

वाचखवण्र्ासाठी वजीर, उंट, ित्ती, घोडा आखण प्र्ादी असतात. तसेच 

राजकन्रे्चे खमत्रमंडळ िोते. खतच्र्ाबरोबर िेळणारे आखण छोट्या मोठ्या 

संकटांत खतच्र्ासाठी लढणारे. राजकन्र्ा ध मलची दासी शतािी साधारण 

खतच्र्ाच वर्ाची िोती. पण दोघींमध्र्े घट्ट मैत्री िोती. ध मल खतला कधीिी 

दासीसारि े वागवत नसे आखण शतािीला आपल्र्ा मैत्रीबरोबरच 

दासीपणाचेिी भान िोते. त्र्ामुळे ती आपल्र्ा कतयव्यामध्र् ेकधीिी चुकत 

नसे.  



धात्रीवर्य राजर्ाचा प्रधान िा राजाप्रमाणेच इमानदार िोता. 

आपली जबाबदारी उत्तमप्रकारे पार पाडत िोता. प्रधानाला एक पतु्र िोता. 

त्र्ाचे नाव िोते वज्रसेन, जो मोठा चतुर िोता. अत्र्ंत कुशाग्र बुखद्धमत्ता 

दऊेनच परमेिराने त्र्ाला धरतीवर पाठवलेल े िोते. राजकन्रे्च्र्ा 

खमत्रमंडळातील तो एक सदस्र् िोता. बदु्धीच्र्ा जोरावर िेळल ेजाणारे सवयच 

िेळ वज्रसेन जजंकत अस.े भावी प्रधान म्िणून त्र्ाच्र्ाकड ेपखिल ेजात िोते. 

राजादिेील कािी प्रसंगी वज्रसेनचे मत मागत असे.  

प्रवतयन िा सेनापतीचा मुलगा िोता. शरीराने पुष्ट आखण बलदडं 

अस ेत्र्ाचे व्यखक्तमत्व िोते. व्यार्ामाची त्र्ाला खवशेर् आवड अस.े ध मलच्र्ा 

वर्ाचा असल्र्ाने आखण सतत संपकायत असल्र्ाने त्र्ाचािी अनाहूतपणे 

खमत्रमंडळामध्र्े समावेश झाला. 

राजपुरोखितांना दोन मुल े िोती. त्र्ातील मोठा प्रदु्यम्न िा 

ध मलच्र्ा खमत्रमंडळाचा पाचवा आखण शेवटचा सदस्र्. िो शेवटचा कारण 

आता त्र्ांना मंडळ वाढवार्चे नव्िते. अत्र्ंत शातंव त्तीचा असल्र्ाने प्रवतयन 

तसा अजातशत्रू िोता. तो कधीिी कोणाला दरुुत्तर करत नस.े त्र्ामुळे थोरा-

मोठ्यांमध्र्े तो खवशेर् खप्रर् िोता. अशी िी पाचजण सदवै सोबत असत,”  

 

एवढे बोलून रिा पुन्िा गप्प झाली.  

 

आता प्रत्रे्काच्र्ा डोक्ट्र्ात थोडाथोडा प्रकाश पडत िोता. अपणूय खचत्राचे कािी तुकड े

जोडले गेल ेिोते. प्रत्र्ेकाला आपली भूखमका लिात र्ार्ला लागली िोती. परंतु तरीिी चेिरे 

चाचपडले जात िोते. दवेक -वज्रसेन, संकेत - प्रद्युम्न, नंददत - प्रवतयन, सारा - शतािी, अनन्र्ा - 

ध मल र्ा जोड्या सवाांच्र्ा मनाला अपोआपच स्पशूयन गेल्र्ा. अजूनिी कािी प्रश्न बाकी िोते आखण 

प्रथमच अनन्र्ाने तोंड उघडल!े अत्र्ंत खवनम्रपण ेती म्िणाली, 



 “माई, राजकन्र्ा ध मल जर गार्ब झाली असले तर खतच्र्ा खमत्रमंडळाने खतला 

शोधल ेनािी? आखण आता आमचे कार् काम? क पर्ा तुम्िी तुमचे प्रर्ोजन स्पष्ट करावे.” 

  

“राजकन्रे्च्र्ा अद श्र् िोण्र्ाने राजर्ात एकच िळबळ माजली 

िोती. राजा धात्री आखण राणी धरा र्ांच्र्ावर म तकळा पसरली िोती. 

राजकन्रे्च्र्ा जाण्र्ाने खतचं खमत्रमंडळ िादरून गेलं िोतं. परंतु सवयच सािसी 

िोते आखण त्र्ांचे राजकन्र्ेवर खनतांत प्रेम िोते. त्र्ामुळे त्र्ांनी आपापसात िूप 

चचाय केली, त्र्ासाठी प्रदु्यम्नने अनेक पुस्तके चाळली, वज्रसेनने िूप शक्कल 

लढवली, प्रवतयनने दडं थोपटले, शतािीने राजकन्रे्च्र्ा सवय सवर्ी, आवडी-

खनवडी सांखगतल्र्ा आखण सवायनुमते खबनखवरोध एक ठराव पास झाला. 

‘राजकन्रे्च्र्ा शोधाथय बािरे पडार्चे.’ 

 त्र्ानंतर बािरे पडलेल ंचौकट परत आलंच नािी. त्र्ामुळे 

एकच िलकल्लोळ झाला आखण संपूणय राजर् दःुिात नष्ट झालं. गेलेल्र्ा मलुांच्र्ा 

माताखपत्र्ांनी आधी आक्रोश केल ेआखण अतीव दःुिाने अिेर आत्मदिन केले. 

खपत छत्र िरवलेल्र्ा राजर्ात अंदाधुंदी माजली पररणामी एकमेकांच्र्ा जीवावर 

उठलेल्र्ा प्रजेने आपलाच घात केला. 

 मुलांनो आता मी मुख्र् मुद्द्याकड े वळते. तुम्िी आता 

धात्रीवर्य राजर्ाच्र्ा सीमेवर आिात. तुमच्र्ा र्ेण्र्ाची चाहूल लागताच इथल्र्ा 

गात्रागात्रांना कािी अंशी संजीवनी खमळाली आि.े र्ा राजर्ाला कािी अंशी 

नवजीवन खमळालं आि.े तुमचे इथ ेर्ेण्र्ामागचे प्रर्ोजन म्िणजे त्र्ा गेलले्र्ा 

सवय मलुांना परत आणण.े सध्र्ा तुम्िी त्र्ांच्र्ा ररकाम्र्ा जागा भरणार आिात 

पण लिात ठेवा खतथल्र्ा मोिमर्ी दखुनर्ेत गंुतू नका कारण तुमच्र्ाकड ेकेवळ 

एकच मखिन्र्ाचा कालावधी आि.े तेवढ्यात तुम्िी त्र्ा सवाांना शोधल ंनािी तर 

तुमचे जार्चे दरवाजे कार्मस्वरूपी बंद िोतील. तुम्िी भूतकाळातच अडकून 

पडाल,”  

 



रिा त्र्ा सवाांचा अंदाज घेऊ लागली. 

 “भूतकाळात अडकून पडाल म्िणजे? आखण आम्िाला जर्ा पात्रांची भूखमका 

वठवार्ची आि ेत्र्ांचा स्वभाव, ज्ञान, चालीरीती, सवर्ी थोडक्ट्र्ात त्र्ांच्र्ा आठवणी कुठे मािीत 

आिते? आम्िी लगेच पकडले जाऊ,” अनन्र्ा भर्भीत िोऊन म्िणाली. गरीब घरात वाढललेी 

असल्र्ाने राजकन्रे्ची भखूमका कशी खनभवार्ची र्ाची जचंता खतला सतावत िोती. 

 “बाळ ध मल, तुझ्र्ा पखिल्र्ा प्रश्नातच दोन्िींचं उत्तर लपलले ं

आि.े िा तुमचाच भूतकाळ आि.े िी पात्र ं म्िणजे तुमचा आधीचा जन्म. मी 

तुम्िाला भखवष्र्ातून इथे घेऊन आल ेआि.े त्र्ामुळे इथल्र्ा आठवणी तुमच्र्ा 

स्म तीमध्र्े जतन आिते. तुम्िाला सवय आपोआप आठवेल. तुम्िी काळजी करू 

नका. फक्त एक लिात ठेवा, जर्ावेळी तुम्िाला सवय सापडतील तेव्िा राजकन्र्ा 

ध मलच्र्ा डोक्ट्र्ावर मुकुट चढवावा लागेल. त्र्ानंतरच सवय आपोआप पवूयवत 

िोईल. प्रत्र्ेकजण स्वस्थानी जाईल. आता मला खनघावे लागेल. पुढचे खनणयर् 

तुम्िी घ्र्ा!” 

 

 

एवढे बोलून रिा ध मलजवळ आली आखण खतने खतला खमठी मारली. खतची क ती एवढी 

अनपेखित िोती की सवाांना आश्चर्य वाटल.े कोणी कािी बोलण्र्ाच्र्ा आत रिा अद श्र् झाली 

िोती. त्र्ा नदीकाठी केवळ पाच माणस ेराखिली िोती. भखवष्र्ाबद्दल अनखभज्ञ आखण भूतकाळ 

दाट धुक्ट्र्ामध्र् े खवरललेा. रिाने सांखगतल्र्ाप्रमाणे िा त्र्ांचाच भूतकाळ िोता पण त्र्ांना 

अजूनिी कािीिी आठवत नव्िते, अजूनिी कोणतीिी ओळि पटत नव्िती, अजूनिी त्र्ांच्र्ा द ष्टीने 

ते नवीन जगामध्र्े वावरत िोते. 

 “खिला इथ ेस्पेशल रीटमेंट खमळत आि.े मला दासीची भूखमका नािी जमणार. मला 

इथून जार्चे आि,े” सारा त्वेर्ाने म्िणाली. अनन्र्ाला वाईट वाटल ेपण साराचे बरोबर िोते ि े

खतला पटले. 



 “सारा तुझ े बरोबर आि.े तुझ्र्ासारख्र्ा मलुीला िा भूतकाळ पचवण े कठीण 

जाणार आि.े परंतु आपल्र्ासमोर दसुरा पर्ायर् नािी. िोडीमधून मी बािरे पडण्र्ाचा प्रर्त्न केला 

तेव्िा कार् झाल ेते तू पाखिले आिसेच. आपल्र्ाला ि ेकरावेच लागेल. ि ेकोड ेसोडवल्र्ाखशवार् 

इथून सटुका नािी,” संकेत म्िणाला.  

  

 

  



 

 

 

पार्ांना मऊसूत फुलांचा स्पशय झाला तशी सवय भानावर आली आखण आजूबाजूच्र्ा 

द श्र्ाने एकदम खवस्मर्चदकत झाली कारण आता त्र्ांच्र्ासमोर सथं वािणारी नदी नव्िती तर 

रत्नजडीत असा भव्य राजवाडा िोता. त्र्ा राजवाड्याला सोन्र्ाचा कळस िोता. त्र्ाच्र्ा 

खशरोभागी दोन ित्तींचे आकार आसनस्थ िोते. त्र्ाचे प्रवेशिार ईशान्र्ेकड ेिोते आखण त्र्ाला 

साधारण आठ ित्ती एकावेळेला चढू शकतील इतक्ट्र्ा रंुदीच्र्ा भव्य चांदीच्र्ा पार्ऱर्ा िोत्र्ा. र्ा 

खजन्र्ाची प्रत्र्ेक पार्री कमी उंचीची व जास्त रंुद केल्र्ामुळे त्र्ावरून प्रसंगी घोडसेदु्धा चढू 

शकत िोते. खिरे माणके राजवाड्याची शोभा व जद्धगंत करत िोती. राजवाड्याच्र्ा 

प्रवेशिारापासून मुख्र् दारापर्ांत फुलांची पार्घडी पसरवलेली िोती. त्र्ा फुलांचा ताजेपणा 

आखण टवटवीतपणा जरासुद्धा कमी झालेला नव्िता. त्र्ात भरीस भर म्िणून की कार् दतुफाय 

फळांच्र्ा व िांची लागवड केललेी िोती. सवय झाड े फळा-फुलांनी लगडलेली िोती. संपूणय 

वातावरण त प्त वाटत िोते. बहुपणी कमानी, चबतुरे, अष्टकोनी ककंवा गोलाकार स्तंभरचना, छज्ज,े 

सूक्षम निीकाम केलले्र्ा जाळ्र्ा, भव्य अवकाश रचना, जभंतीवरील खगलाव्यात केलले े

जडावकाम, लांबट, र्ट्कोनी, अष्टकोनी, गोल घुमट रचना व र्ा खवखवध वास्तुघटकांमुळे, त्र्ांच्र्ा 

संर्ोजनामुळे राजवाड्याच्र्ा खनर्मयतीला शोभा आली िोती. पाचिी मलु ेतटस्थ राहून समोरचे 

द श्र् पाित िोते. िरोिरच वातावरणाने त्र्ांच्र्ावर जाद ूकेललेी िोती. आजवर खचत्रातिी न 

पाखिलेला असा भव्य आखण रम्र् दिेावा ते प्रत्र्िात पाित िोते.  

 “आश्चर्य म्िणजे एवढ्या पररसरात एकिी मनुष्र् कसा ददसत नािी? सैखनक, 

िारपाल कोणीतरी िवेच िोते,” अनन्र्ा चौफेर पाित बोलून गेली.  

 “सगळं वातावरण कसं भारललें वाटतंर्. झाडांना फळ-फुलं आिते. पण तरीिी 

त्र्ांच्र्ात जीव वाटत नािी. असं वाटतंर् की कोणीतरी कलाकाराने काढललें सुंदर खचत्र पाितोर्. 

वातावरणात सुगंध भरललेा आि ेपण तो भरभरून हृदर्ात साठवता र्ेत नािी. जणू कािी कोणी 

नाक बंद करून ठेवले आि,े” सारानेिी खतला साथ ददली. 



 “ती रिा म्िणाली िोती की िा आपलाच भूतकाळ आि.े आपल्र्ाच स्म ती आिते, 

पण अजूनिी मला कािी आठवत नािी. कोणाला कािी आठवते का?” नंददतने खवचारले र्ावर 

सवाांनी नकाराथी माना िलखवल्र्ा.  

 “राजवाड्यात जाऊ र्ा कदाखचत आत गेल्र्ावर कािीतरी िूण पटेल,” दवेक 

म्िणाला आखण पुढ े चाल ू लागला. सवयजण त्र्ाच्र्ा पाठोपाठ जाऊ लागली. राजवाड्याच्र्ा 

पखिल्र्ाच पार्रीशी सवयजण थबकली कारण त्र्ांना आतमध्र्े जाता र्ेत नव्िते. जणू कािी अद श्र् 

जभंत त्र्ांना अडवत िोती. सवाांनी आळीपाळीने प्रर्त्न केला परंतु त्र्ांच्र्ा पदरात खनराशा पडली. 

 “ि ेकार् चालू आि?े कोणती तरी अद श्र् शक्ती आपल्र्ाला राजवाड्यात प्रवेश करू 

दते नािी. कार् करार्चे? त्र्ा रिाने सवयच अधयवट माखिती ददलेली आि,े” दवेक त्राग्र्ाने 

म्िणाला. िूप प्रर्त्न करूनिी कािीिी उपर्ोग न झाल्र्ाने सवयजण उदास खचत्ताने खतथेच 

जखमनीवर बसली. कल्पनेपेिा सवय भर्ानक वाटत िोते. त्र्ा अिंड पररसरात त्र्ांना भकास आखण 

एकटे वाटू लागल.े समोर उभा असललेा राजवाडा भसेूर ददसू लागला. 

 “अरे, ती मूती दकत्ती सुंदर आि,े” राजवाड्याच्र्ा उजवीकड े पसरलेल्र्ा 

बखगच्र्ामध्र्े एक तलाव िोता. जर्ामध्र्े पाण्र्ाचे कारंजे उडत िोते. त्र्ा तलावामध्र् ेसोन्र्ाची 

उत्क ष्ट मूती ठेवली िोती. सपंूणय पररसरात त्र्ा मतूीमधून र्ेणारा उजेड पसरलेला िोता. ती मूती 

एका सुंदर पण  लिान मलुीची िोती. ती मुलगी गुढग्र्ांवर बसललेी िोती. खतच्र्ा िातात फुलांचा 

गुच्छ िोता आखण त्र्ा फुलांचा सुगंध घेण्र्ात गंुतलेली खतची मुद्रा फारच मोिक ददसत िोती. त्र्ा 

मुद्रवेरचे िावभाव सुवणयकाराने अत्र्ंत उत्क ष्ट पद्धतीने घडखवलेल े िोते. खतच्र्ामध्र् े एक 

खजवंतपणा जाणवत िोता. 

 “कोणाची मूती असले िी?,” भान िरवून खवस्फाररत नजरेने सवयजण पाित िोते. 

 “िी दसुरी खतसरी कोणीिी नसून राजकन्र्ा ध मल आि,े” अनन्र्ा त्र्ा मूतीकड े

पाित म्िणाली. 

 “कशावरून?” सवाांनीच कोरसमध्र् ेखवचारल.े 



 “खतच्र्ा डोक्ट्र्ावरच्र्ा मकुुटावरून,” एवढे बोलून अनन्र्ा त्र्ा तलावाच्र्ा ददशेने 

चालू लागली. ती जेव्िा तलावाजवळ पोिोचली तेव्िा एक चमत्कार घडला, ती मूती एकाएकी 

जागेवरून िलली आखण ती अनन्र्ाच्र्ा ददशेने र्ऊे लागली. अनन्र्ाच्र्ा हृदर्ाचे ठोके वाढले. 

खतला िरं तर िूप भीती वाटत िोती, खतला खतथून पळून जार्चे िोते परंतु कोणीतरी खतचे पार् 

घट्ट जिडून ठेवले िोते. मूती जवळ र्ेत िोती. सारा, संकेत, नंददत आखण दवेक अनन्र्ाजवळ 

मदतीला र्ेण्र्ासाठी धावत िोते परंतु त्र्ांच्र्ामधील अंतर जरािी कमी िोत नव्िते. रेडमीलवर 

धावल्र्ासारिे त्र्ांना वाटत िोते आखण अिरे मूती थांबली. आता त्र्ांच्र्ामधल ेअंतर अवघ ेदोन 

फुटांचे िोते आखण अनन्र्ाच्र्ा डोक्ट्र्ात प्रकाश पडला. खतचे िात आपोआप पुढ े झाले, खतने 

मूतीच्र्ा डोक्ट्र्ावरचा मकुुट काढून आपल्र्ा डोक्ट्र्ावर चढवला आखण आश्चर्य घडल.े अनन्र्ाच्र्ा 

सवय स्म ती जाग्र्ा झाल्र्ा. समोर ददसणारी आपली खप्रर् दोस्त मंडळी पाहून खतला प्रेमाचे भरत े

आले आखण धावत जाऊन ती त्र्ांना खबलगली. जणू अनेक वर्ाांनी सवयजण भटेत िोती.  

राजकन्र्ा ध मलच्र्ा स्पशायने जाद ूझाली. इतर सवाांच्र्ा स्म तीदिेील जाग त झाल्र्ा. 

त्र्ाचबरोबर वातावरणात बदल झाला. आजूबाजूला सेवक ददसू लागल.े अचानक आसमंतातून 

पडल्र्ासारिी माणसाचंी वदयळ सुरु झाली िोती. त्र्ात समावेश िोता तो माळीकाम 

करणाऱर्ांचा, कािी फळांची ओझी वाित िोते, कािी शस्त्रांना धार लावत िोते, कािी पररसरात 

स्वच्छता करत िोते, कािी दासी फुलांची माळ बनवण्र्ात गंुतलेल्र्ा िोत्र्ा अशी एक ना अनेक 

द श्र्ं वातावरण खजवंत करत िोती. िूप ददवसांनी घरी आल्र्ासारि ेध मलला वाटले. 

 “आपण सवय इथ ेआिात? आम्िी आपणास केव्िापासून शोधत आिोत. ध मल आपण 

आता फार लबाड झाला आिात,” राणी धरा दासींच्र्ा गतेमधून र्ेत िोती. खतच्र्ा िातातील 

सुवणय कलशामध्र् ेगरम दधू िोते. खतला पािताच सवय मलुांनी िात जोडले आखण िाली मान 

घातली. आपल्र्ापिेा मोठ्यांना मानाने वागवण्र्ाचे संस्कार धात्रीवर्य राजर्ाच्र्ा प्रजेवर जबंबल े

िोते आखण राजा-राणी सवाांना परमेिरासमान िोती. आज कसलीिी तक्रार, कुरकुर न करता 

ध मलने तो पेला तोंडाला लावला. बऱर्ाच काळानंतर घराचा लाभलेला सिवास ध मल मनसोक्त 

उपभोगत िोती. ध मलच्र्ा र्ा क तीचे राणी धरा आखण उपखस्थत दासींना िूप आश्चर्य वाटल े

कारण दगु्धपान िा ध मलचा अत्र्ंत नावडीचा कार्यक्रम िोता. बऱर्ाचवेळा खतला त्र्ासाठी तर्ार 



करण्र्ामध्र्े राणी धराचा एवढा वेळ खनघून जाई की दरम्र्ानच्र्ा वेळेत दासींना नवीन गरम 

दधू आणून द्यावे लागे. त्र्ामुळे प्रथमच घडलेल्र्ा र्ा प्रसंगाने सवयजण अचंखबत झाले. 

 “अिो आश्चर्यम्!” राणी धरा उत्तरून गेली. खतच्र्ा नजरेत आश्चर्ायबरोबरच 

आनंदिी झळकत िोता. परंतु ध मल मधल्र्ा अनन्र्ाला आपली चूक लिात आली. मनावरचा 

ताबा िूप मित्वाचा िोता अन्र्था ती सवय पकडली जाणार िोती. अनन्र्ाला जाणवला तो 

ध मलचा िट्टी स्वभाव. कािी ठराखवक गोष्टी जर्ा खतला खवशेर् अखप्रर् िोत्र्ा त्र्ा करण्र्ासाठी 

समोरच्र्ाला खतच्र्ा कैक नाकदऱुर्ा काढाव्या लागत. दगु्धपान िी त्र्ापैकी एक िोती. परंतु दकती 

काळानंतर र्ा सवाांचा सिवास लाभलले ेखतचे मन प्रत्र्ेक गोष्टीचा आस्वाद घेत िोते. पररणामी 

र्ा क तीला रोिण्र्ासाठी मनाचा तोल ढळू न दणे ेमित्वाचे िोते.  

आत्ताच्र्ा प्रसंगावर मात कशी करार्ची र्ा खवचारात असताना वज्रसेन खतच्र्ा 

मदतीला धावून आला. 

 “अरे वा राजकन्र्ा, मी िरलो ि ेमान्र् करतो,” ध मलरुपी अनन्र्ाच्र्ा लिात आल े

आखण खतनेिी त्र्ाचीच री ओढली. 

 “मी आधीच सांखगतल ेिोते, उगाच शतय लावू नको. परंतु तू ऐकल ेनािी,” सवयजण 

िसू लागल.े 

 “असे आि ेतर, परंतु ध मल आपले चुकलेच. वज्रसेन आपणिी एक गोष्ट लिात 

ठेवावी, आपण सवय दकतीिी जवळचे सिा असला तरीिी अशी शतय लावण े चुकीचे आि.े 

कालांतराने त्र्ाचे व्यसन लागू शकते,” राणी धरा प्रेमळपणे म्िणाली. 

 “र्ापुढ ेआम्िी लिात ठेव,ू” सवय मलु ेनम्रपण ेम्िणाली आखण राणी खतथनू खनघून 

गेली. 

 “आपल्र्ा सवाांनाच खवशेर्तः ध मल तुला सावध रािार्ला िव ेआि.े आपल्र्ा स्म ती 

जाग त झाल्र्ा र्ाचा अथय असा नािी की आपली प्रत्र्ेक क ती तशीच िोईल. कारण 

खवचारांसारिेच आचरण करण्र्ाचे कठीण कार्य आपल्र्ाला इथे करार्चे आि,े” दवेक उफय  वज्रसेन 

म्िणाला. 



 “आखण मित्वाचे म्िणजे आपण एकमेकांना आत्ताच्र्ा नवीन नावाने िाक मारू. 

रिाने सगळीच अधयवट माखिती ददली आि.े ती कोण िोती? कुठून आली िोती? र्ाचा कािीच 

उलगडा झाला नािी. मला ि ेसुद्धा कळत नािी की आत्ता आपली मूळ रूपे कुठे असतील,” संकेत 

उफय  प्रदु्यम्न म्िणाला. 

 “अरे आपण आत्ताच इथ ेआलो आिोत. िळूिळू सवय समजेल,” शतािीने त्र्ाला 

ददलासा दणे्र्ाचा प्रर्त्न केला. 

 “शतािी अगं तू ऐकल ंनािीस का? आपल्र्ाजवळ फक्त एक मखिना मुदत आि,े” 

प्रदु्यम्न उत्तरला. 

 “प्रदु्यम्न तू बरोबर बोलतो आिसे. पण आपल्र्ासमोर दसुरा पर्ायर् दिेील नािी,” 

असे बोलून प्रवतयन राजर्ाच्र्ा ददशेने खनघाला. 

 “कोठे जात आिसे? प्रवतयन थांब,” सवाांना लांब ढांग टाकत जाणाऱर्ा प्रवतयनपर्ांत 

पोिोचण्र्ासाठी थोडा वेळच लागला. 

 “माता-खपत्र्ांना भेटण्र्ाची ओढ लागली आि.े मला वाटत ेसगळे आधी आपापल्र्ा 

घरी जा. दकत्ती जन्मानंतर पुनश्च िी संधी खमळाली असले दवे जाणे. उद्या सूर्ोदर्ाला आपल्र्ा 

नेिमीच्र्ा जागी भेटू,” प्रवतयन चालता चालता बोलत िोता. सवाांनाच त्र्ाचे म्िणणे पटले. तसेिी 

मध्र्ान्ि िोण्र्ास कािीच काळ खशल्लक राखिला िोता. त्र्ामुळे सवाांनी आपापल्र्ा घराचा रस्ता 

पकडला. 

 शतािी अनाथ िोती. शतािीची आई िी राजघराण्र्ात अनेक वरे् चाकरीमध्र्े 

िोती. उतारवर्ात ती गभयवती राखिल्र्ाने बाळंतपणातच खतचा अंत झाला. खतच्र्ा खपत्र्ाने जमेल 

तसा खतचा सांभाळ केला परंतु ती पाच वर्ाांची असताना सपयदशं िोऊन ते मरण पावल.े िीच 

कार् ती खतची आई-वखडलांची आठवण िोती. खनराधार शतािीला राजाश्र् खमळाला. समजूत 

र्ार्ला लागल्र्ावर खतच्र्ा लिात आल ेते खतच्र्ा आखण खप्रर् सिी ध मल खिच्र्ा पररखस्थतीमधल े

जमीन-अस्मानाएवढे अंतर. त्र्ाचबरोबर राजाचे असलेल ेअनंत उपकार, त्र्ामुळे त्र्ा सवाांची 

परतफेड करण्र्ासाठी खतने राजघराण्र्ामध्र्ेच नोकरी पत्करली. 



 राजकन्र्ा शतािीला कार्म सिीप्रमाणेच वागवे ककंबहुना दोघी भखगनी वाटल्र्ा 

तर त्र्ात वावगे वाटल ेनसते. अस ेअसल ेतरीिी शतािी आपली पार्री ओळिून वागत अस.े 

दोघी जेव्िा राजवाड्याच्र्ा भव्य पार्ऱर्ा चढू लागल्र्ा तेव्िािी असेच झाले. शतािी आपसूकच 

दोन पावले मागे सरकली आखण मोठ्या नम्रतेने खतने आपल्र्ा मालदकणीला पुढे जाऊ ददले. आता 

शतािीमध्र्े साराची कसलीिी िूण नव्िती. अतंरीची ओळि पटली िोती. त्र्ामुळे आपल्र्ा र्ा 

स्वक तीचे साराला थोड ेआश्चर्य वाटल.े लाडा-कोडात वाढलेली सारा आई-वखडलांची एकुलती 

एक मुलगी िोती. एरव्िी साध्र्ा िेळातसदु्धा दासीची भूखमका खतने वठवली नसती. परंतु आता 

मात्र ती स्वतःच पूवायरु्ष्र् अनुभवत िोती.  

 राजवाड्यातल्र्ा प्रत्र्ेक सेवकाचा मुजरा स्वीकारत ध मल खनघाली आखण राजाच्र्ा 

अंतःपुरात दािल झाली. शतािीने खतला खतथनू एकटे सोडल े कारण खतला माखित िोते की 

ध मलला आता त्र्ाची गरज िोती. 

 राजा मिमली पलंगावर खवश्ाम करत िोता. राजाचा पलंग िा चंदनाचा 

असल्र्ाने त्र्ाचा एक मंद गंध सवयत्र पसरललेा िोता. आपल्र्ा खपत्र्ाला पािताच ध मलचे खपत प्रेम 

उफाळून आले. आपली क ती चुकीची आि ेर्ाची जाणीव असूनिी ती जाऊन राजाला खबलगली. 

ध मलच्र्ा कोमल स्पशायने राजाला जाग आली. 

 “आपल्र्ा खनद्रमेध्र् ेव्यत्र्र् आणल्र्ाबद्दल, िमा असावी खपताजी!” राजा धात्रीने 

मंद खस्मतिास्र् केल ेआखण राजकन्रे्ला जवळ घतेले. 

 “बाळ ध मल, आपल्र्ा कोणत्र्ािी क तीचा आम्िाला त्रास िोत नािी,” ध मलला 

खपत्र्ाच्र्ा कुशीत खशरल्र्ाचा अतीव आनंद झाला. बराचवेळ ती तशीच पडून िोती. कािी 

वेळानंतर खतला जाणवल,े खपत्र्ाचे शरीर थोड ेगरम वाटत िोते. 

 “आपणास बरे वाटत नािी का? अस ेअवेळी का पडला आिात? जवर जाणवत 

आि,े” ध मलने काळजीने खवचारले. 

 “कसले तरी भर् वाटत ेआि ेध मल, कािीतरी खवपरीत घडले अस ेवाटते आि,े” 

राजा उसासून म्िणाला. 

 “मी आि ेखपताजी, जचंता नसावी,” ध मलने आिासन दणे्र्ाचा प्रर्त्न केला. 



 “त्र्ाचीच तर जास्त जचंता वाटत आि,े” राजा थोडा संभ्रमात पडला िोता. तो 

कािीतरी लपवत आि ेअसे ध मलला वाटल.े िरे पािता आपल्र्ा पखिल्र्ा बार्कोबद्दल आजवर 

त्र्ाने ध मलला कािीिी सांखगतले नव्िते ककंबहुना तशी वेळ आली नव्िती. प्रथमपत्नीच्र्ा आठवणी 

राजाच्र्ा मनात आजिी ताजर्ा िोत्र्ा. परंतु आता समोर असलेली ध मल िी भखवष्र्ातून आललेी 

आि े र्ाबद्दल सपंूणयतः अनखभज्ञ असलले्र्ा राजाने मौन धारण केले िोते. त्र्ाच्र्ा मनातल्र्ा 

उलथापालथीची कल्पना नसललेी ध मल जचंताक्रांत झाली. त्र्ाचवेळी दसुरी राणी धरा अंतःपुरात 

दािल झाली. राजकन्रे्ने आपल्र्ा आईला नमस्कार केला. 

 “माझेच चुकल,े मी आपल्र्ाला स्वप्ाबद्दल कािी कल्पना द्यार्ला नको िोती,” 

दःुिी स्वरात राणी म्िणाली. 

 “कसल्र्ा स्वप्ाबद्दल आपण बोलत आिात?” मध्र्े बोल ूनर्े र्ाचे भान असूनिी 

ध मलला रािवले नािी. खतच्र्ा र्ा वाक्ट्र्ाने राणी धरा कमालीची दचकली. अकस्मात राजाच्र्ा 

खबघडलेल्र्ा तब्रे्तीने आधीच जचंताक्रांत ददसत असललेी राणी राजकन्रे्चे खतथले अखस्तत्वच 

खवसरली िोती. 

 “ध मल, मिाराज आपली केव्िाची वाट पाित आिते. ते काळजीमध्र्े िोते. आता 

कािी ददवस आपण राजमिालामध्र्ेच िेळावे,” राणी धराच्र्ा आज्ञेवजा सूचनेने ध मल िरैाण 

झाली. थोड्याच वेळापूवी तर त्र्ा दोघी भटेल्र्ा िोत्र्ा. पण मातेच्र्ा चेिऱर्ावरील जचंता पाहून 

ती कािीिी न बोलता खतथून बािरे पडली. आता खतची नजर शतािीला शोधत िोती. 

 राजकन्रे्च्र्ा मागावरच असललेी शतािी कुठूनशी र्ेऊन खतच्र्ा पुढ्यात उभी 

ठाकली. राजकन्रे्ने अगोदर आजूबाजूला कोणीिी नसल्र्ाची िात्री करून घेतली आखण नंतर 

खतला घडलेली कथा वणयन केली. 

 “स्वप् कार् असावे, कािी अंदाज र्ेतो का?” शतािीने खवचारले. 

 “नािी, परंतु ते माझ्र्ाशी खनगडीत असावे नािीतर माताजींनी आपल्र्ाला 

मिालात िेळार्ला सांखगतले नसते. तू पुढचे कािी ददवस माझ्र्ाच दालनात झोप म्िणजे 

आपल्र्ाला चचाय करता र्ेईल,” बोलतच दोघीिी राजकन्रे्च्र्ा दालनात आल्र्ा. 



 “ध मल, अगं आपण बािरे गेलोच नािी तर राजकुमारी आखण इतरांना शोधणार 

कसे?” शतािीने काळजीने खवचारलं. 

 “माताजींचे मन वळवाव ेलागेल. त्र्ाखशवार् दसुरा पर्ायर् नािी. िा तोपर्ांत ि े

स्वप् कार् िोते आखण माझ्र्ापासून कार् लपवले जात आि ेर्ाचा उलगडा व्िार्ला िवा,” असाच 

पखिला ददवस गेला. 

 दसुऱर्ा ददवशी सवयजण नेिमीच्र्ा रठकाणी वाट पाहून वाड्यावर आले. “आम्िी 

तुमची बराच वेळ वाट पाखिली. आपले आज भटेार्चे ठरल ेिोते,” प्रवतयन जरा जोरातच बोलून 

गेला. 

 “पररखस्थतीच अशी आली की त्र्ापुढ ेआमचा कािी उपार् झाला नािी,” शतािीने 

त्र्ाला समजावल ेआखण घडललेा सवय इखतव त्तांत सांखगतला. 

 “ध मल तुझ्र्ाखशवार् िी बातमी इतर कोणाला समजण े जरा कठीण आि.े 

राजवैद्यांचं कार् म्िणणं आि?े कदाखचत त्र्ांना माखिती असेल,” वज्रसेनने शक्कल लढवली. 

 “तुझ ेम्िणण ेबरोबर आि ेपरंतु एिादी गोष्ट मदु्दाम माझ्र्ापासून लपवली जात 

असेल तर राजवैद्य मला ती सांगतील र्ाची शक्ट्र्ता नगण्र् आि,े” ध मल म्िणाली. 

 “मला वाटतं माताजी कािीतरी मदत करू शकतील,” प्रदु्यम्न म्िणाला आखण 

सवाांचा चेिरा उजळला. राजपुरोखितांची पत्नी क ती आखण मिाराणी धरा र्ांचे अत्र्ंत 

खजव्िाळ्र्ाचे संबंध िोते. त्र्ा एकमकेींच्र्ा सिी िोत्र्ा. त्र्ामुळे राणीने र्ासंदभायत कािी 

सांखगतले असल्र्ाची शक्ट्र्ता िोती. 

 “ठीक आि.े तू खवचारून सांग. कािीिी गोष्ट मित्वाची असू शकते,” वज्रसेन 

म्िणाला. “बाकी कालचा पखिला ददवस सवाांचा कसा गेला? आखण कािी मित्त्वाची बातमी आि े

का?” 

 “मला तुम्िाला कािीतरी दािवार्चे आि.े काल मी खनघालो आखण िा मला 

ददसला. मला तो खवलिण आवडला आखण मी त्र्ाला माझ्र्ा सोबतच घेतले,” प्रवतयनने आपल्र्ा 



शेल्र्ाचे बांधलेल ेटोक अलगद सोडवल ेआखण तत्िणी एक बेडूक आतून बािरे आला. टुणकन उडी 

मारून तो बेडूक जवळच्र्ा ररकाम्र्ा आसनावर बसला जणूकािी ते आसन त्र्ाच्र्ाचसाठी ठेवलले े

िोते. सवाांचे त्र्ा बेडकामुळे मनोरंजन झाल.े 

 “र्ाचे कािीतरी नामकरण केले पाखिजे,” वज्रसेन म्िणाला. 

 “र्ाच्र्ा पाठीवर सोन्र्ाच्र्ा रंगाचे पटे्ट आिते. सूर्ायची दकरणे पडली की तो 

तेजोमर् ददसतो. म्िणून मी त्र्ाचे नाव कनक ठेवले आि.े त्र्ालािी ते आवडले आि ेकारण कनक 

म्िटल ेकी डराव डराव करतो,” प्रवतयन बेडकाला गोंजारत प्रेमाने म्िणाला. 

 “चला छान झालं. फार काळानंतर आपल्र्ातला सभासद वाढला. मी माझी जतन 

केललेी पुस्तके चाळली. कािी खमळते आि ेका ते पाखिले. मला एक उपर्कु्त माखिती खमळाली. र्ा 

पुस्तकामध्र्े मी जे वाचले आि ेते वाचून दािवतो,” असे म्िणून प्रदु्यम्नने आपल्र्ा सोबत आणललेा 

गं्रथ काढला आखण त्र्ातले िवे ते पान उघडून तो वाचू लागला, 

कातयखवर्ायजुयन नाम राजा बाहू सिस्रवान || 

तस्र् स्मरण मात्रणे गतं नष्ट ंच लभ्र्ते || 

  

िा मतं्र एका कागदावर खलहून काढावा. ध्र्ानस्थ िोऊन १०८ वेळा वरील मंत्राचा 

जप करावा. त्र्ानंतर तो कागद िरवलले्र्ा व्यक्तीची नेिमीची झोपार्ची जी जागा असले त्र्ा 

रठकाणी रात्रीच्र्ा वेळी जखमनीला स्पशय िोईल असा ठेवावा व त्र्ावर एिादा पाट अथवा लाकूड 

ठेवावे. वरील क तीमुळे पळून गेलले्र्ा अथवा िरवलले्र्ा व्यक्तीच्र्ा कानात कोणीतरी, “घरी 

चल... घरी चल....” अस ेसतत म्िणत असते. पररणामी ती पळून गेललेी अथवा िरवललेी व्यक्ती 

घरी परत र्ेते. वस्तू िरवलेली असल्र्ास वरील मंत्राचा १०८ वेळा जप केल्र्ास िरवललेी वस्तू 

सापडते.” 

 “छान आि,े कातयखवर्ायजुयन कोण आि?े” ध मलने खवचारले. प्रत्र्ेकजण आपल्र्ापरीने 

प्रर्त्न करतो आि ेि ेपाहून खतला बरे वाटल.े 



 “कातयखवर्ायजुयन राजे ि ेििैर् वंशाचे िोते. प्रभ ूश्ीखवष्णू र्ांच्र्ा सुदशयन चक्राचे ते 

अवतार म्िणून ओळिल ेजातात. शास्त्राप्रमाण ेसुदशयन चक्र कोणत्र्ािी ददशेत वा कोणत्र्ािी 

लोकांत जाऊन वांखछत वस्तू शोधून आणण्र्ात सिम आि.े तसेच ि ेराजे दशेभक्त िोते. त्र्ांच्र्ा 

दोन िातात एक िजार िातांचे बळ िोते. त्र्ांना दत्तमिाराज सुद्धा प्रसन्न िोते,” प्रवतयनने माखिती 

पुरवली. 

 “मग तू िी क ती करून बखघतली असशीलच,” प्रवतयनने खवचारले. 

 “िो मी आधी स्नान करून शुखचभूयत झालो. त्र्ानंतर इथे खलखिल्र्ाप्रमाणे मनोभावे 

मी सवय केले. काल रात्री मला एक स्वप् पडले. सवयत्र अधंार िोता आखण मला माझाच आवाज 

ऐकू र्ेत िोता, ‘मला इथनू बािरे काढ, मला सोडव,” प्रदु्यम्नच्र्ा बोलण्र्ाने सवाांना धक्का बसला. 

 “आपल्र्ाला लवकरात लवकर कािीतरी केल ेपाखिजे,” शतािी छातीवर िात ठेवून 

म्िणाली. 

 “खमत्रांनो मी सवय गोष्टींचा खवशेर्तः रिाने सांखगतलेल्र्ा कथेचा िूप खवचार केला. 

तेव्िा मला तीन प्रश्न पडले. मला वाटत े र्ा प्रश्नांची उत्तरे आपल्र्ाला खनष्कर्ायपर्ांत नेऊन 

पोिोचवतील,” वज्रसेन म्िणाला. 

 “ते प्रश्न कोणते आिते?” ध मलने घाईने खवचारल.े 

 “सांगतो, सांगतो. प्रश्न पखिला- जेव्िा ध मलचे सोळावे वर्य पूणय झाल ेतेव्िाच तो 

अघटीत प्रकार घडला. र्ाचा अथय असे कािीतरी िोते जे खतला सोळावे वर्य पूणय झाल्र्ावर 

खमळणार िोते. ते कार् िोते? 

 प्रश्न दसुरा, राजकन्रे्चे खमत्रमंडळ खतला शोधण्र्ासाठी कोठे गेल ेअसावे? 

 प्रश्न खतसरा, राजा भानी आखण आपले मिाराज र्ांच्र्ातील वैमनस्र् सवयश्तु आि.े 

राजा भानीची नजर अनेक ददवसांपासून आपल्र्ा राजर्ावर आि.े मिाराज जेव्िा अरण्र्ामध्र् े

िोते त्र्ाकाळात धात्रीवर्य काबीज करणे अगदीच सिज िोते. अस ेअसूनिी राजा भानीने तसे का 



केले नािी?” सवाांचेच चेिरे आ वासले गेले. वज्रसेनने खनमायण केलेल ेप्रश्न िरोिरच अचाट िोते 

आखण र्ा सगळ्र्ात एक नवा शत्रू समोर ददसत िोता तो म्िणजे राजा भानी! 

एवढ्यात खतथे एक दासी आली. “िमा असावी राजकन्र्ा, मिाराजांचा खनरोप 

आणला आि.े आपणा सवाांना मुख्र् दालनामध्र् ेबोलावले आि,े” सवाांना आश्चर्य वाटल.े कािीतरी 

गंभीर खवर्र् असल्र्ाचे दासीच्र्ा चर्ेवरून ददसत िोते. सवयजण मखु्र् दालनाच्र्ा ददशेने 

खनघाली. कोणीिी आपापसात बोलत नव्िते कारण गुप्तता पाळणे आवश्र्क िोते. मखु्र् 

दालनामध्र्े मिाराज, मिाराणी, राजपुरोखित आखण प्रधानमंत्री उपखस्थत िोते. अस े प्रथमच 

घडत िोते. मुलांना पािताच मिाराजांची चलखबचल थांबली आखण ते शातं झाले.  

 “ध मल आपल ेसोळावे वर्य पूणय िोण्र्ास एक मास खशल्लक राखिला आि.े आपल्र्ा 

जन्मददनाखनखमत्त आम्िी आपणास एक भेट दऊे इखच्छतो. त्र्ा ददनी आपला राजर्ाखभर्ेक िोईल 

आखण आपणाकड ेि ेराजर् सुपूतय करण्र्ात र्ेईल,” सवय मंडळ आश्चर्यचदकत झाले. कारण पखिल्र्ा 

प्रश्नाचे उत्तर सापडले िोते. अशाप्रकारे दसुरा ददवस आणिी प्रश्न खनमायण करून संपला. त्र्ा रात्री 

कोणालािी व्यवखस्थत झोप लागली नािी कारण प्रत्र्ेक जण असखं्र् प्रश्नांच्र्ा जाळ्र्ात 

अडकललेा िोता. 

  

 

मध्र्रात्रीच ध मलला जाग आली. राजवाड्यात अजूनिी सवयत्र शांत िोते. िवेत गारवा 

पसरलेला िोता आखण बािरे दवं पडत िोते. राजकन्र्ा अलगद पावलांनी खतच्र्ा दालनाबािरे 

आली. कारण खतला कसलीशी दबकी चाहूल जाणवली िोती. कोणीतरी कण्ित िोते. आपल्र्ाला 

झालेला भास की सत्र् र्ाची पडताळणी करण्र्ाचे खतने ठरवले. तसे पािता आदल्र्ा रात्रीिी तशी 

जाणीव खतला झाली िोती परंतु ग्लानीमध्र्े असल्र्ाने त्र्ाकड ेखतने दलुयि केले िोते. आता बािरे 

आल्र्ावर खतने जे पाखिल ेत्र्ावर खविास ठेवण्र्ास खतचे मन कचरू लागले. अस ेम्िणतात आपल े

डोळे कधी धोका दते नािीत. परंतु आर्ुष्र्ात कािीवेळा अशा घटना घडतात की आपल्र्ाला 

आपल्र्ाच नजरेने धूळ चारली असे वाटत.े ध मलच्र्ा समोरून कािीतरी सरपटत वरच्र्ा दालनात 

गेले. त्र्ाची (?) चाल एकदम संथ िोती. जण ूकािी त ेदमल ेिोते ककंवा असेिी म्िणता र्ेईल की 



भरपूर मद्यपान केल्र्ावर मद्यपीची जशी खस्थती िोते तसे कािीतरी समोरच्र्ाच्र्ा चालीमध्र् े

िोते. त्र्ाच्र्ा कण्िण्र्ाचा आवाजिी फारच अस्पष्ट िोता.  

एक िण ध मलचे हृदर् थांबल.े खतला िूप भीती वाटली. असे कािीतरी ती प्रथमच 

पाित िोती. आपल ेधनुष्र् जवळ असार्ला िव ेिोते असेिी खतला वाटले. शतािीला उठवण्र्ाचा 

झालेला मोि खतने मोठ्या खशताफीने आवरला. कारण समोरच्र्ाला चाहूल लागून उपर्ोग 

नव्िता. परंतु कािी वळेाने खतच्र्ा लिात आले की समोरचा आपल्र्ाच नादात िोता. 

त्र्ाच्र्ासाठी आजूबाजूचे जग अखस्तत्वातच नव्िते. तसेच सरपटत ते वरच्र्ा दालनात खनघून गेल.े 

त्र्ाचा पाठलाग करण्र्ासाठी ध मलने एक पाउल पुढ ेटाकले पण खतच्र्ा बाजंूना कोणाचा तरी 

थंड स्पशय झाला आखण ती कमालीची दचकली. 

 “केवढा घाम फुटलार् तुला? आखण र्ा अवेळी तू इथ ेकार् करत ेआिसे?” शतािीने 

काळजीने खवचारले. ध मलने पुनः वळून पाखिले तर खतथ ेकोणीिी नव्िते. “चल आतमध्र् ेजाऊर्ा,” 

पाठलागाची वेळ खनघून गेली अस े लिात आल्र्ावर खतने शतािीच्र्ा िाताला धरून खतला 

दालनामध्र्े वळवल.े 

 “शतािी तू कधी आलीस?” आतमध्र् ेआल्र्ा आल्र्ा ध मलने खवचारल.े  

 “तुला िात लावला तेव्िाच. मला अचानक जाग आली तेव्िा समजले तू 

खबछान्र्ामध्र् ेनव्िती. मला िूप काळजी वाटली. मी तुला िूप िाका मारल्र्ा पण प्रत्र्ुत्तर आल े

नािी. शेवटी मी दालनाबािरे आल ेआखण तू ददसलीस,” शतािीने एका दमात िलुासा केला. ती 

िरोिर घाबरली असावी कारण खतचा आवाज फुलला िोता.  

 “तुला समोर कािी ददसले का?” खतला गदागदा िलवत ध मलने खवचारल.े 

 “न....नािी,” खतच्र्ा र्ा आखवभायवाने शतािी चांगलीच घाबरली िोती. 

दालनातच ध मल र्ेरझाऱर्ा मारू लागली. ती जेव्िा कमालीची अस्वस्थ असार्ची तेव्िाच अस े

घडार्चे. अनेक ददवसांत खतला अस ेशतािीने पाखिलेल ेनव्िते. र्ापूवी एकदा अस ेघडल ेिोते 

तेव्िाचा प्रसंग शतािीला आठवला. राणी धरा र्ांची तब्रे्त खबघडली िोती. तशा त्र्ा खनरोगी 

िोत्र्ा. आजवर शतािीने त्र्ांना कधीिी आजारी म्िणून पाखिले नव्िते. त्र्ामुळे त्र्ांच्र्ा 

आजारपणाची सवाांना काळजी वाटत िोती. त्र्ात भरीस भर म्िणून त्र्ा और्ध घ्र्ार्ला तर्ार 

नव्ित्र्ा. अिेर राजपुरोखितांची पत्नी क ती र्ांनी मध्र्स्थी केली िोती. कोणाचंिी न ऐकणाऱर्ा 



मिाराणी र्ांनी आपल्र्ा सिीचे ऐकले िोते. त्र्ामुळे सवाांच्र्ा खवशेर्तः मिाराजांच्र्ा मनात 

क ती र्ांच्र्ाबद्दल आदर खनमायण झाला िोता. राणीच्र्ा आजारपणामध्र् ेध मल अशीच त्रस्त झाली 

िोती.  

 बराच वेळ ध मलच्र्ा र्रेझाऱर्ा चाल ूराखिल्र्ा. अिरे ती थोडी शांत झाल्र्ावर 

शतािीने तोंड उघडल.े 

 “कार् झाल ेआि?े कािी जचंताजनक बाब आि ेका? मला नािी सांगणार?” 

 “शतु, अगं मी एक भर्ंकर गोष्ट पाखिली. म्िणजे गोष्ट म्िणता र्ेणार नािी. कार् 

म्िणावं त्र्ाला!” आठवणीने ध मलच्र्ा अंगावर काटा आला. खतने पाखिलेल्र्ा द श्र्ाचे कसलािी 

आडपडदा न ठेवता कथन केल.े 

 “तुला भास झाला असले अगं, अस ेकस ेशक्ट्र् आि?े” शतािीचा खविास बसत 

नव्िता. 

 “मला दिेील असेच वाटले िोते. परंतु ते सत्र् आि.े कािीतरी आि ेजे आपल्र्ाला 

माखित नािी. कािीतरी मोठं माझ्र्ापासून लपवलं गेलंर्,” ध मल अस्वस्थ झाली. 

 “ठीक आि,े आपण उद्या बोलूर्ा. आता तू झोप. शरीर थकवून चालणार नािी. 

अजून बराच पल्ला गाठार्चा आि,े” शतािीने खतची समजूत काढली. 

 “झोप र्ेईल असे वाटत नािी. प्रर्त्न करत,े” ध मल आडवी झाली. पण झोपेने 

खतच्र्ावर क पा केलीच नािी. रात्रभर र्ा कुशीवरून त्र्ा कुशीवर दफरत रािण्र्ापलीकड ेदसुरे 

कािी खतला जमल े नािी. दसुऱर्ा ददवशी भल्र्ा सकाळीच ती मिाराजांना भेटार्ला गेली. 

आदल्र्ा रात्रीचा प्रसंग सांगावा की नािी र्ा सभं्रमात ती असतानाच खतथे प्रधानमंत्री उपखस्थत 

झाले. ध मलला पाहून ते थोडसेे घुटमळल.े  

 “कार् बातमी आि,े” मिाराजांनी खवचारले. 

 “मिाराज वरच्र्ा दालनाबद्दल बोलार्चे आि,े” प्रधानमंत्री अखतशर् खवनम्रपणे 

म्िणाले. त्र्ांच्र्ा र्ा वाक्ट्र्ाने मिाराजांच्र्ा चेिऱर्ावरचे िावभाव बदलल.े ध मलकड े वळून 



मिाराज म्िणाल,े “ध मल आपण िेळार्ला बािरे गेलात तरी चालले फक्त राजवाड्याच्र्ा 

आवाराबािरे जाऊ नका.” मिाराजांच्र्ा र्ा उद्गारांनी ध मल आश्चर्यचदकत झाली. परंतु 

थोडक्ट्र्ात इथून बािरे जा असे आपल्र्ाला सांगण्र्ात र्ेत आि ेि े खतच्र्ा लिात आले. मान 

िलवून ती खतथून खनघाली.  

मुख्र् दालनामध्र् ेखतला शतािी ददसली. खतने बाकीच्र्ांना बािरे भेटण्र्ाचा खनरोप 

दणे्र्ास खतला सांखगतल.े त्र्ाप्रमाण ेशतािी खनघनू गेली आखण ध मल वरच्र्ा दालनाच्र्ा ददशेने 

खनघाली. आजवर ती कधीिी त्र्ा बाजूला आललेी नव्िती. कधी तसा प्रश्नच आला नव्िता. खतचे 

दनंैददन जीवन एवढे व्यस्त िोते की खतला राजवाड्यातील वरच्र्ा किात जाण्र्ाखवर्र्ी 

उत्सुकतादिेील खनमायण झाली नािी. परंतु कालच्र्ा प्रसंगानंतर खतला त्र्ाची आवश्र्कता भास ू

लागली. अस ेकािीतरी िोते जे वरच्र्ा दालनामध्र्े लपललेे िोते आखण त्र्ाची आजवर खतला 

जाणीव नव्िती. राजवाड्यामध्र्े आिस्तपणे वावरणारी खतची पावले आज थरथरत िोती. 

साधारण ५० पार्ऱर्ा चढून ती वर आली. आता वरच्र्ा दालनाच्र्ा ददशेने जाणारा खजना ददस ू

लागला. ध मलने एक पाउल पुढे टाकले आखण तोच खतला कोणीतरी मागे िेचल.े ती एवढी 

दचकली की पडता पडता वाचली. पािते तर राणी धरा खतच्र्ा मागे िोती. 

 “माताजी आपण इथे कशा?” ध मलच्र्ा तोंडून आश्चर्ोद्गार बािरे पडल.े 

 “ि े मी आपणास खवचारावर्ास िव.े आपण इथ े कार् करता आिात?” राणी 

धराच्र्ा चेिऱर्ावर आश्चर्य पसरल ेिोते. 

 “कािी नािी. र्ा दालनामध्र्े कधी आले नािी. म्िटले आज जरा पार् मोकळे करू,” 

िोटे बोलताना ध मलला अपराधी वाटत िोते. 

 “आज आपल ेखमत्रमंडळ ददसत नािी,” मिाराणीने सिज खवचारल.े 

 “खपताजींनी बािरे िेळावर्ास परवानगी ददली आि.े त्र्ामुळे आम्िी सवय आता 

बािरे भेटू,” ध मल म्िणाली. 

 “ठीक आि,े चला मी आपल्र्ा न्र्ािारीची व्यवस्था केली आि.े िाऊन घ्र्ा आखण 

मग जा!” राणी धरा म्िणाली. 



 “चला ना माताजी वरच्र्ा दालनात जाऊन र्ेऊ. मला पिार्चे आि,े” ध मलने 

आपला िट्ट तसाच ठेवला. 

 “ध मल बाळ आत्ता वर गेलो तर बराच वेळ जाईल. त्र्ात खतथ ेथोडी अडगळ आि.े 

आम्िाला धुळीचा त्रास िोतो ि े आपणास माखित आि.े त्र्ामुळे आत्ता नको. आधी आपण 

माझ्र्ासोबत चला आखण कािीतरी िाऊन घ्र्ा,” राणी धरा काळजीने म्िणाली. नाईलाजाने 

ध मलला खतच्र्ासोबत जाणे भाग पडल.े  

मंडळाची नेिमीची जागा राजवाड्याच्र्ा आवाराबािरे िोती. त्र्ा जागेची सवाांना 

फार सवर् झाली िोती. ते एक खिरवळ असलले ेमैदान िोते. मलुांना िेळण्र्ासाठी मिाराजांनी 

िास व्यवस्था केलेली िोती. त्र्ांना बसण्र्ासाठी दगडी बाक बनवलेल ेिोते. उन्िाच्र्ा झळा बस ू

नर्े र्ासाठी झाड े लावलेली िोती. गोळा फेक, बुखद्धबळ, रस्सीिेच, हुतूतू, िमामा, लगोरी, 

तळ्र्ात-मळ्र्ात, िो-िो, आट्यापाट्या, सुरपारंब्र्ा, जलतरण, मल्लखवद्या र्ासारिे अनेक 

क्रीडाप्रकार िेळण्र्ासाठी आवश्र्क साखित्र् उपलब्ध करून ददलले ेिोते. जवळच एक नदी िोती. 

खतची झुळझुळ सवाांना मोखित करीत अस.े परंतु सध्र्ा त्र्ा जागेकड ेजाण्र्ाची मुलांना मनाई 

िोती. त्र्ामुळे राजवाड्याच्र्ा आवारातील वटव िाच्र्ा छारे्िाली सवाांनी बसकण मारली. 

शतािीने घडलले्र्ा प्रसगंाची कल्पना ददली असल्र्ाने सवयजण ध मलच्र्ा बोलण्र्ाची वाट पाित 

िोते. 

“वरच्र्ा दालनामध्र् े कािीतरी आि.े मला ते पिार्चे आि,े” अिरे ध मलने तोंड 

उघडल.े 

“ध मल र्ासाठी आपल्र्ाला रात्रीच्र्ा वेळी प्रर्त्न करावा लागेल,” प्रदु्यम्न म्िणाला. 

“अरे पण ते िूप धोकादार्क असू शकते. समोर कार् वाढून ठेवले आि ेर्ाची आपणास 

कल्पना नािी. अशावेळी आपण रात्रीच्र्ा वेळी तेथे जाणे र्ोग्र् नािी,” प्रवतयन म्िणाला. 

“पण जोपर्ांत खतथ े कार् आि े ते कळत नािी तोपर्ांत माझ्र्ा जीवाला स्वस्थता 

लाभणार नािी,” ध मल म्िणाली. 



“थोडा खवचार करावा लागेल. घाईने कािी करण ेअर्ोग्र् आि.े आधी आज रात्री कार् 

घडते ते पिा,” वज्रसेन म्िणाला आखण सवाांना ते पटल.े 

“अरे िो, मित्त्वाचे सांगार्चे राखिल.े मी माताजींना त्र्ा स्वप्ाखवर्र्ी खवचारल.े 

अगोदर त्र्ांनी िूप टाळाटाळ केली. परंतु नंतर त्र्ांनी मला त्र्ाबद्दल सांखगतले. मिाराजांच्र्ा 

प्रथमपत्नी मिाराणींच्र्ा स्वप्ामध्र्े आल्र्ा िोत्र्ा आखण त्र्ांनी सांखगतले की ध मलच्र्ा जीखवतांस 

धोका आि,े” प्रदु्यम्नने गौप्र्स्फोट केला.  

“क ती दवेींनी िी गोष्ट सांगण्र्ासाठी तुझ्र्ाकडून कािी आिासन घेतल ेिोते का?” 

ध मलने खवचारले. 

“िो तुला कािी सांगार्चे नािी अस ेवचन घेतले िोते,” प्रदु्यम्न म्िणाला. 

“आखण तू वचन मोडलसे?” शतािीला आश्चर्य वाटल.े 

“आता मी भूतकाळामध्र्े आि.े इथ े मी एका ठराखवक प्रर्ोजनाने आलो आि.े मी 

इथल्र्ा कोणत्र्ािी वचनाला बांधील नािी. माझे प्रर्ोजन पूणय करण्र्ासाठी आवश्र्क ते सवय 

करणे माझे कतयव्य आि े आखण मला वाटते की कोणती गोष्ट आपणाला आपल्र्ा ध्र्ेर्ापर्ांत 

पोिोचवू शकते र्ाची कल्पना नािी,” प्रदु्यम्न म्िणाला. 

“िा त्र्ामुळेच मिाराज एवढे अस्वस्थ िोते.” वज्रसेन बोलून गेला. 

“नािी, नािी, केवळ असे स्वप् पडले म्िणून खपताजी एवढे अस्वस्थ िोणार नािी. 

अजून कािीतरी घडले आि,े” ध मल पुनः अस्वस्थ झाली. “आज आपला खतसरा ददवस आि.े िाती 

कािी लागलेच नािी ककंबहुना कोड्याचे जाळे अखधकच घट्ट खवणल्र्ासारिे वाटते आि.े” र्ावर 

कोणीिी कािी बोलले नािी. खतसरा ददवस सपंला आखण रात्री कािीिी घडले नािी. रात्रभर 

जागरण केल्र्ाने ध मल चांगलीच आजारी पडली. दोन रात्रीचे सलग जागरण आखण डोक्ट्र्ामधल े

असंख्र् खवचार र्ाचा खतच्र्ा तब्रे्तीवर व्िार्चा तोच पररणाम झाला. राजवैद्यांनी सक्तीची 

खवश्ांती घ्र्ार्ला सांखगतली आखण मिाराणी र्ांनी राजवाड्याबािरे पडावर्ास सक्त मनाई केली 

त्र्ामुळे पुढचे ५-६ ददवस कसलीिी चचाय झाली नािी. मलु ेध मलला भेटार्ला र्ेत परंतु खतच्र्ा 

ददमतीला एवढी माणसे िोती की त्र्ांना कािी बोलणे शक्ट्र् िोत नव्िते. 



आजारपणानंतर आठवड्याभराने ध मल बगीचामध्र्े आली. सारि ेझोपून रािण्र्ाचा 

खतला मनस्वी वैताग आला िोता. पिाटेचीच वळे असल्र्ाने वातावरणात आल्िाददार्क गारवा 

पसरलेला िोता. ध मल तलावाजवळ आली. खतला पूवी घडलेला प्रसंग आठवला. आपली सुवणय 

मूती खतला आज िूप मोिक वाटली. मूती बनवताना एकटक बसून रािण्र्ाचा खतला फार कंटाळा 

आला िोता. परंतु आज साथयक झाल्र्ासारि ेवाटत िोते. आज जण ू त्र्ा मूतीने खतला मोहून 

टाकललेे िोते.  

 “ध मल,” ओळिीचा आवाज आल्र्ाने खतची भावसमाधी भंग पावली. खतने मान 

उचलून पाखिल ेतर समोर प्रवतयन िोता.  

 “तू इथ ेकार् करतो आिसे?” ध मलला आश्चर्य वाटल.े 

 “मी व्यार्ाम करण्र्ासाठी वाड्याच्र्ा व्यार्ामशाळेमध्र्े आलो िोतो. तोच मला 

खतथे तुझी दासी ददसली. खतच्र्ाकडून समजले की तू इथे आली आिसे ते! खवचार केला 

त्र्ाखनखमत्ताने बोलता र्ेईल. म्िणून आलो,” ध मलच्र्ा शेजारी बसत प्रवतयन म्िणाला. 

 “बरे केलेस,” एवढेच बोलून ध मल गप्प झाली. इतक्ट्र्ात प्रवतयनच्र्ा शेल्र्ामधल्र्ा 

कनकाने पाण्र्ामध्र्े उडी मारली. 

 “अरे जास्त लांब जाऊ नको. तुला शोधण ेकठीण िोते,” प्रवतयन कनकाला उद्देशून 

म्िणाला. कनक पोित मतूीच्र्ा ददशेने गेला आखण मूतीवर चढून खतच्र्ा मुकुटावर राजासारिा 

बसला. त्र्ाच्र्ा र्ा क तीचे दोघांना िस ूआल.े  

 “इथून वरचे दालन साफ ददसत आि.े ठीक कनकाच्र्ा मागेच आि ेबघ,” वरच्र्ा 

दालनाच्र्ा ददशेने बोट दािवत प्रवतयन म्िणाला. 

 “अरे िो, आपण बािरेून आत प्रवेश करू शकतो,” ध मलचा चेिरा उजळला. 

 “म्िणजे?” 



 “म्िणजे, दालनाच्र्ा प्रवेशिारावर भव्य कुलूप आि.े परंतु त्र्ाच्र्ा बािरेच्र्ा 

ददशेला जभंतीिाली कुठलािी पिारा नािी. ती खिडकी पिा. खतथपर्ांत पोिोचू शकलो तर 

आतमध्र्े जाता र्ेईल,” ध मलची आशा प्रजवखलत झाली. 

 “िो परंतु आतमधली िोली आपल्र्ाला माखित नािी,” प्रवतयन म्िणाला. 

 “ठीक आि.े त्र्ावर चचाय करावी लागेल. परंतु िो लवकरच कािीतरी ठरवाव े

लागेल,” ध मल म्िणाली. र्ावर प्रवतयन कािीच बोलला नािी. 

 “गप्प का झालास?” इखत ध मल. 

 “िरं सांगू? मला इथे फार बरे वाटते आि.े कोणाला शोधलेच नािी तर आपण इथेच 

कार्मचे राहू. कार् वाईट आि?े” प्रवतयनच्र्ा बोलण्र्ाचे ध मलला फार आश्चर्य वाटल.े 

 “अरे काळामध्र् ेफेरफार करून आपण इथ ेआललेो आिोत,” ध मल उत्तरली.   

 “आपल्र्ाला इथ ेआणण्र्ात आलेले आि.े आपण स्वतःहून इथे आलेलो नािी,” 

प्रवतयनने खतची चूक लिात आणून ददली. 

 “अरे िो, पण आपल ेि ेभाग्र् आि ेकी मागील जन्मामधील सिु आपल्र्ाला पुनश्च 

उपभोगार्ला खमळत आि.े त्र्ाहून मित्वाचे आपल्र्ाला आपल्र्ाच सुिासाठी कािीतरी करार्ला 

खमळत आि,े” ध मलने तोडीस तोड उत्तर ददल.े र्ावर प्रवतयन शांत राखिला. तो गप्प बसललेा 

पाहून ध मल पुनः बोलली. 

 “आखण खवशेर् उदद्दष्टाने आपण इथ ेआललेो आिोत. ते पूणय करण ेआपल ेकतयव्य 

आि.े तसा शब्द रिाला आपण ददललेा आि.े” 

 “अगं कसला शब्द? खतने स्वतःच सवय ठरवल ेआि.े त्र्ानंतर ती गार्बच आि ेआखण 

तुला अस ेनािी वाटत की तुला इथ ेरािण ेजास्त चांगले. खतकड ेपरत गेल्र्ावर तुझे तेच रटाळ 

जीवन सुरु िोणार. तुझी सावत्र आई तुला छळणार. खतथल्र्ा अंधाऱर्ा भखवष्र्ापेिा इथला सोनेरी 



भूतकाळ उपभोगणे कधीिी चांगलेच,” प्रवतयन मनापासून म्िणाला. त्र्ाच्र्ा मनातले बािरे पडत 

िोते ि ेचांगल ेिोते. 

 “तुझ्र्ा आईचे कार्? खतने कोणाकड े बघावे? तू गेल्र्ावर ती अगदीच एकाकी 

पडली असणार,” ध मलने त्र्ाला िलवीत खवचारले. 

 “अगं इथ ेपण माताजी आितेच. त्र्ांनािी माझी गरज आि,े” प्रवतयनने आपली सोर् 

बखघतली. 

 “अरे पण इथे त्र्ांना आधार द्यार्ला प्रवतयन आि.े त्र्ाला शोधल्र्ावर तो तुझी 

जागा घेणारच आि,े” ध मल उत्तरली. तसा प्रवतयन गडबडला. अिेर त्र्ाच्र्ा तोंडून सत्र् बािरे 

पडले. 

 “आईपेिा मला माझ ेआजारपण आठवते. परत तेच सवय करावे लागेल. डॉक्ट्टर, 

और्ध,े सलाईन, वेगवेगळ्र्ा टेस्ट, त्र्ातून शरीराला िोणाऱर्ा असखं्र् वदेना, त्र्ात भरीस भर 

म्िणून आधार द्यार्ला आलेल्र्ा लोकांच्र्ा सिानुभूतीपर नजरा. आठवणसुद्धा नकोशी वाटते,” 

अंगावर खशसारी आणत प्रवतयन म्िणाला. आता तो नंददतच्र्ा भूखमकेमध्र्े खशरला िोता.  

 “प्रवतयन, मी एवढंच म्िणेन की प्राक्तन कोणालािी चुकललें नािी. जेवढं कमय 

भोगार्चं खशल्लक आि ेते भोगावं लागतंच. त्र्ाला कािी पर्ायर् नािी. कोणतािी जन्म घे. कमय 

करणे आपल्र्ा िातात असते परंतु त्र्ानंतर आपली भूखमका संपते,” एक दीघय िास घेऊन ध मल 

म्िणाली.  

िरेतर ती स्वतःच्र्ा मनालािी समजावत िोती. कारण इथून पुनः भखवष्र्ात जार्चे 

खतच्र्ादिेील जीवावर आलेले िोते. इथली गोड सावली सोडून खतथल्र्ा धगधगत्र्ा उन्िात 

जार्ला खतची तनू धजावत नव्िती. परंतु पररखस्थतीपुढे ती ितबल िोती. ‘खतथल्र्ा मोिमर्ी 

दखुनर्ेत गंुतू नका’ रिाचे वाक्ट्र् खतला आठवल.े खतने दकती र्ोग्र् सल्ला ददला िोता. प्रवतयन 

खनघून गेला. आपल्र्ा बोलण्र्ाचा त्र्ाच्र्ावर फारसा पररणाम झाला नसल्र्ाचे ध मलला 

जाणवले.  

ती राजवाड्यात आली. वज्रसेन आखण प्रदु्यम्न खतची वाट पाित बसल ेिोते. 



 “िूप मित्वाची बातमी द्यार्ची आि ेध मल,” वज्रसेन म्िणाला. दासीला बोलावून 

पुढचा कािी वेळ आतमध्र्े कोणालािी न पाठवण्र्ाच्र्ा खतने सूचना ददल्र्ा. 

 “तुझ ेम्िणण ेएकदम बरोबर आि ेध मल. केवळ स्वप्ामुळे मिाराज एवढे अस्वस्थ 

िोणार नािीत. िूप मोठी गोष्ट घडून गेली आि े जर्ाबद्दल आपण अनखभज्ञ आिोत,” प्रदु्यम्न 

म्िणाला. त्र्ाच्र्ा कपाळावर घमयजबंद ूचमकत िोते. 

 “तू कशाबद्दल बोलतो आिसे?” न कळून ध मलने खवचारले. 

 “मी सांगतो. प्रथम मिाराणी धरा र्ा वांझपणामुळे सदवै दःुिी असत एवढेच 

आपल्र्ाला रिाने सांखगतले. अखतशर् मित्वाची गोष्ट खतने आपणापासून लपवली. ती म्िणजे 

मिाराणींनी पुत्रप्राप्तीसाठी अघोरी मागायचा रस्ता अवलंबला िोता. त्र्ासाठी बळी घेण्र्ासिी 

त्र्ांनी मागे पुढे पाखिल ेनािी. त्र्ातच त्र्ांचा अंत झाला,” वज्रसेन एका दमात बोलून गेला.  

 “तुम्िाला ि ेकोणी सांखगतले,” ध मलसाठी िी बातमी िूप मोठी िोती. 

 “मिाराजांची अखतशर् जुनी आखण इमानदार सेखवका सेवा,” प्रवतयनच्र्ा 

बोलण्र्ावर ध मलच्र्ा भवुर्ा उंचावल्र्ा गेल्र्ा. “परंतु एवढी मित्वाची आखण गोपनीर् बातमी 

दाईंनी तुम्िाला कशी साखंगतली? प्राण गेले तरी मिाराजांशी त्र्ा बेईमानी करणार नािी.” 

 “काळजीपोटी! मी त्र्ांना तुझ्र्ा आजारपणाचे िरे कारण सांखगतले. वज्रसेनची 

तशी उक्ती िोती. त्र्ाददवशी मिाराज वामकुिीसाठी दालनामध्र्े गेल े िोते. नुकत्र्ाच संपन्न 

झालेल्र्ा सभेची आवारावर करण्र्ात मग्न असलले्र्ा दाईंचे लि मी वधेनू घेतल.े तुझ्र्ाखवर्र्ी 

खवचारपूस केली असता त्र्ा अखतशर् दःुिी ददसल्र्ा. तुझ्र्ा आजारपणामुळे त्र्ा जचंताक्रांत िोत्र्ा. 

तेव्िा मी त्र्ांना सांखगतले की अधयवट खमळालेली माखिती कधीिी तापदार्क असते. 

प्रथमराणीखवर्र्ी मी बोलत असल्र्ाचे समजल्र्ावर त्र्ा थोड्या अस्वस्थ झाल्र्ा. मिाराजांनी 

र्ा खवर्र्ी मौन धारण केले आि े आखण त्र्ाचाच राजकन्रे्ला जास्त त्रास िोतो आि.े 

आपल्र्ापासून कािीतरी लपवल े जात आि े र्ा भावनेने खतच्र्ा मनात घर केल े आि े अस े

सांखगतल्र्ावर त्र्ांनी तोंड उघडल ेआखण मला माखिती पुरवली. वरचे दालन प्रथम मिाराणी 

र्ांचे असून त्र्ांच्र्ा पश्चात् ते बंद केले आि ेतरी खतथे जाऊ नर्े असा सल्लादिेील ददला,” प्रदु्यम्न 

म्िणाला. 



 “परंतु वरच्र्ा दालनाबद्द्ल तू त्र्ांना कािी खवचारले िोतेस का?” ध मलने 

प्रदु्यम्नला प्रखतप्रश्न केला. 

 “नािी, पण....” प्रदु्यम्न खवचारात पडला. 

 “वरच्र्ा दालनाखवर्र्ी आपल्र्ाखशवार् आणिी कोणाला माखित िोते?” वज्रसेन 

म्िणाला. 

“माताजींना, केवळ त्र्ांनीच मला जाताना पाहून िटकले िोते,” ध मल म्िणाली. 

 “अगं मग बरोबर त्र्ांनीच सेवा दाईंना तुझ्र्ा पाळतीवर ठेवले असणार,” वज्रसेनने 

िुलासा केला. 

 “माताजी िरोिरच मिान आिते,” ध मलच्र्ा डोळ्र्ांत पाणी आले. 

 “ध मल आता पुढची आिणी करावी लागेल,” वज्रसेनने खतला आधारासाठी 

थोपटल.े 

 “पण प्रथमराणी तर आता अखस्तत्वात नािी,” ध मलने खवचारल.े 

 “िो पण अघोरी दक्रर्ा करणाऱर्ांचे कािी सांगता र्ेत नािी. त्र्ात मिाराजांच्र्ा 

खितीर् पत्नी आखण खवशेर्तः त्र्ांना झालेल्र्ा अपत्र्ावर त्र्ांची खवशेर् नाराजी असणार,” 

वज्रसेनने स्पष्ट केले. 

 “पण मग प्रश्न असा आि ेकी आजवर मला कशी िानी पोिोचली नािी?” ध मलने 

खवचारले. 

 “प्रश्न बरोबर आि े ध मल. आता तुझा राजर्ाखभर्ेक िोणार. त्र्ानंतर तुला 

सवायखधकार खमळतील. आजवर तू अबोध िोतीस,” प्रदु्यम्न म्िणाला. 

 “मनाला पटत नािी. आता मी सुजाण आि.े अजाणतेपणी माझ्र्ावर िल्ला करण े

सोपे िोते. असे असताना आता त्र्ा माझ्र्ावर िल्ला का करणार आिते?” 



 “मला वाटत ेमिाराज र्ावर कािीतरी सांगू शकतील,” वज्रसेन म्िणाला. 

 “मी त्र्ांच्र्ाशी बोलण्र्ाचा िूप प्रर्त्न केला आि.े परंतु त्र्ांनी त्र्ासंबधंी एक 

अवािरदिेील काढले नािी,” ध मल म्िणाली. 

 “मग तू मिाराणींशी बोल. प्रथम मिाराणींखवर्र्ी समजण ेिूप मित्वाचे आि,े” 

प्रदु्यम्न म्िणाला. 

 “मी आत्ताच माताजींना खवचारते. आधीच उशीर झाला आि.े असेच दिा ददवस 

उलटून गेल.े लवकर कािीतरी मागय ददसार्ला िवा आि,े” ध मलच्र्ा मुठी आवळल्र्ा गेल्र्ा. ती 

तडक मिाराणींकड ेखनघाली. खतच्र्ा चेिऱर्ावर खनश्चर् ददसत िोता.  

 नुकतेच स्नान संपन्न झालेल्र्ा मिाराणी प्रसाधनग िात िोत्र्ा. दासी त्र्ांना 

आभूर्ण ेपररधान करण्र्ात आखण त्र्ांचा खवपलु केशभार सोडवण्र्ात मश्गुल िोत्र्ा. ध मलला 

एकांत िवा िोता. त्र्ामुळे ती त्र्ाच पावली परत दफरण्र्ासाठी वळली आखण खतला मिाराणींची 

िाक ऐकू आली, 

 “ध मल, बाळ र्ावे.” ध मल राणी धराच्र्ा सन्मुि बसली. 

 “कार् झाले? आता आपली तब्र्ेत कशी आि?े” राणी धराने खवचारल.े  

 “आता बरे वाटते आि.े मला आपणाशी थोड ेमित्वाचे बोलार्चे आि.े आपली 

आज्ञा असले तर मी थोड्या वेळाने र्ेते,” ध मल म्िणाली. खतच्र्ा चेिऱर्ावरचे भाव ओळिनू 

राणीने दासींना बािरे जावर्ास सांखगतले. 

 “बोला राजकन्र्ा कार् झाले आि?े कािी समस्र्ा आि ेका?” 

 “माताजी, मला प्रथम मिाराणींखवर्र्ी माखिती िवी आि,े” ध मलच्र्ा र्ा प्रश्नाने 

राणीचा चेिरा पांढरा पडला. िा प्रश्न खतच्र्ासाठी एवढा अनपेखित िोता की त्र्ा धक्ट्क्ट्र्ातून 

सावरार्ला खतला थोडा वेळ गेला. 

 “आपणास कार् कळल ेआि?े” राणीने खवचारल.े 



 रात्री पाखिलेला प्रसंग बाजूला सारून ध मलने सवेा दाईकडून कळललेी माखिती 

सांखगतली. पण ती सांगताना दाईचा उल्लेि खतने केला नािी. “माताजी मला कळले पाखिजे. 

खपताजी कािी सांगणार नािीत. माझ्र्ा जीवाची घालमले िोत आि.े क पर्ा आपण सिाय्र् 

करावे,” ध मल अजीजीने म्िणाली. राणी उठून खतच्र्ाजवळ गेली आखण खतने खतला जवळ घेतले. 

 “बाळ, िी गोष्ट आपणाला वेळ आल्र्ावर आम्िी स्वतःच सांगणार िोतो. परंतु तशी 

कधी वेळच आली नािी. मिाराजांचे मत िोते की आपणास ि ेकधी कळू नर्े परंतु आता कािी 

ददवसांत आपला राजर्ाखभर्ेक िोईल. र्ा राजर्ाचा संपूणय कारभार आपणावर सुपूतय करून आम्िी 

वनात खनघून जाऊ तरी त्र्ापूवी सवय पूवेखतिास आपणास सांगणे ि ेआम्िाला आमचे कतयव्य 

वाटत,े” एका एका शब्दावर जोर दते मिाराणी म्िणाली. 

 “आपण जर मला सोडून जाणार असाल तर अस ेजसंिासन मला नको,” ध मलला 

मात्र्ा- खपत्र्ापासून दरू जार्ची कल्पनािी सिन िोईना. 

 “ध मल, आपण आता सुजाण आिात. केवळ मिाराणी नािी तर र्ा राजर्ाची आपण 

माता व्िाल र्ाची आम्िाला िात्री आि.े प्रजेवर मलुाप्रमाण ेप्रेम करण ेआखण खतचा सांभाळ करण े

आपले प्रथम कतयव्य आि.े आम्िी सदवै आपणासोबत आिोत. काळजी नसावी. मन घट्ट करून 

ऐका,  

मिाराजांच्र्ा प्रथमपत्नी मिाराणी र्ांना अनेक वरे् िोऊन दिेील 

अपत्र्प्राप्ती िोत नव्िती. त्र्ांनी आखण मिाराजांनी त्र्ासाठी अनेक उपार् केले. 

जप, तप, व्रत-वैकल्र् जे जे शक्ट्र् िोईल ते ते सवय केल.े परमेिराच्र्ा क पेने 

अनेक वर्ाांनी मिाराणींना कन्र्ारत्न झाले. परंतु राणी त्र्ावर संतुष्ट नव्ित्र्ा. 

आपणास अपत्र् प्राप्ती झाली र्ाबाबत आनंद बाळगण्र्ाऐवजी पुत्रप्राप्ती न 

झाल्र्ाने त्र्ा दःुिी झाल्र्ा िोत्र्ा. कष्ट फुकट गेल्र्ाने त्र्ांचा क्रोध अनावर 

झाला आखण त्र्ातच त्र्ांनी आपल्र्ा कन्रे्चा प्राण घेतला. त्र्ानंतर सवय 

चांगुलपणावरची जणू त्र्ांची श्द्धाच उडाली आखण पुत्रप्राप्तीसाठी त्र्ा 

वाममागायला लागल्र्ा. त्र्ाचवेळी त्र्ांना गभायर स्त्रीचा बळी दणे्र्ाचा सल्ला 

खमळाला आखण त्र्ांनी एका दासीला जीवे मारण्र्ाचा प्रर्त्न केला. आजवर 

कानावर आलले्र्ा गोष्टींकड े मिाराजांनी दलुयि केल े िोते. परंतु आपल्र्ा 



कन्रे्च्र्ा म त्र्ुनंतर मिाराजांचा राणींवरचा संशर् बळावला. त्र्ामुळे त्र्ांची 

िी र्ोजना मिाराजांना अगोदरच कळली. पररणामी मिाराणींना आपल्र्ा 

र्ोजनेमध्र्े अधेच र्श खमळाले. म्िणजे ती गभायर स्त्री मरण पावली परंतु खतचे 

मूल वाचल.े मिाराजांनी राणींना अंधार कोठडीत बंद केल ेआखण अिेर त्र्ातच 

त्र्ा मरण पावल्र्ा,”  

 

एवढे बोलून राणी धराने पाण्र्ाचे भांड ेतोंडाला लावल.े त्र्ांचे ओठ शषु्क पडल ेिोते. 

 “मला माफ करा माताजी मी आपणास कष्ट ददल.े परंतु अजूनिी कािी प्रश्न आिते. 

वरच्र्ा दालनात अस ेकार् आि ेकी आपण मला जाऊ दते नािी?” खतचा प्रश्न ऐकून राणीचा चेिरा 

काळवंडला. 

 “मिाराजांनी मिाराणींना त्र्ाच दालनात बंद केले िोते. त्र्ांच्र्ा म त्र्नंुतर खतथे 

अनेक अनुखचत प्रकार घडले. कािींना त्र्ांचे आवाज ऐकू आल.े कािींना त्र्ा खतथ ेददसल्र्ा. त्र्ामुळे 

ते दालन राजापुरोखितांना खवचारून मिाराजांनी बंद केल.े खतथ ेकोणालािी जार्ची आज्ञा नािी.” 

 “माताजी आपणास कोणते स्वप् पडल ेिोते जर्ामुळे मिाराज अखतशर् अस्वस्थ 

झाले. ते माझ्र्ा बाबत िोते का?” ध मलने कोणतािी आडपडदा न ठेवता थेट प्रश्न खवचारला. 

र्ावर कािी िण राणी धरा शांत राखिल्र्ा. कािी वेळाने त्र्ा पुनः बोलू लागल्र्ा. 

 “राणी माझ्र्ा स्वप्ात आल्र्ा िोत्र्ा. अखतशर् खवद्रपू ददसत िोत्र्ा. त्र्ानंी मला 

आपणास जीवे मारण्र्ाची धमकी ददली. मी िपू घाबरले. मला सिन झाले नािी आखण मी सवय 

कल्पना मिाराजांना ददली,” राणी धराच्र्ा चेिऱर्ावर आतािी स्वप्ाची भर्ानकता ददसत िोती. 

ती भर्भीत झाली िोती.  

 “माताजी घाबरण्र्ाचे कािीच कारण नािी. आपणास माखित आिचे आम्िी आपल े

रिण करू शकतो आखण आजवर आमच्र्ा जीवाचे कािी बरे वाईट करणे त्र्ांना सोपे िोते.” 

ध मलला पुढचे बोलूिी न दतेा राणीने घट्ट खमठी मारली आखण ती रडू लागली. 

 “अस ेअभद्र बोल ूनका. मला आपली काळजी वाटते. आजवरचे वेगळे आखण आता 

वेगळे,” राणी धरा अकस्मात बोलून गेली. 



 “आता असे कार् वेगळे आि ेमाताजी?” 

 “र्ाउपर आम्िी आपणास कािी सांगू शकत नािी ध मल. केवळ एवढेच सागंतो की 

राजर्ाखभर्ेकापर्ांत आपण जपाव,े” एवढे बोलून राणी धराने ध मलकड ेपाठ केली. खमळाललेी 

माखितीसुद्धा पुष्कळ िोती. आपल्र्ामुळे आपल्र्ा आईला नािक त्रास सिन करावा लागत आि े

र्ा भावनेने ध मल दःुिी, कष्टी झाली. 

 “आपल्र्ाला दःुि ददल्र्ाबद्दल िमस्व,” एवढे कसेबस े बोलून गळ्र्ाशी दाटून 

आलेला हुदंका ध मलने दाबला. ती तडक खतथून खनघाली. दालनामध्र् ेसवयजण खतची वाट पाित 

िोते. ध मलचा चेिरा थोडा थकल्र्ासारिा ददसत िोता. खतने राणी मिालामधला सवय व त्तांत 

मंडळाला कथन केला.  

 “र्ा सगळ्र्ावरून िचे खसद्ध िोते की प्रथमराणी धरा र्ांनीच मुलांना पळवले आि े

आखण सध्र्ा तरी सवाांना शोधण्र्ाचा मागय वरच्र्ा दालनामध्र्े ददसतो आि,े” प्रदु्यम्न म्िणाला. 

 “अजूनिी कािी प्रश्न अनुपखस्थत राितात. राजर्ाखभर्ेकापर्ांत ध मलने खवशेर् 

सावध का रािाव?े माझे मागचे दोन्िी प्रश्न अनुत्तररत आिते,” वज्रसेन खवचारात पडला िोता. 

 “प्रधानमंत्रींना खवचार ना कािीतरी! ते तुला सांगतील,” ध मल म्िणाली. 

 “िो मी तेच करणार आि.े प्रदु्यम्न तुलािी तुझ्र्ा खपताजींना खवचाराव ं लागेल. 

कोणाकडूनिी खवशेर् माखिती खमळू शकते,” वज्रसने म्िणाला. 

 “मला राहून राहून त्र्ा मलुीचे वाटत े आि.े माझ्र्ासारिाच खतलािी आईचा 

सिवास लाभला नसले,” शतािी बोलून गेली. खतच्र्ा र्ा वाक्ट्र्ावर सवयच गप्प झाले. अनाथपण े

वाढलेल्र्ा शतािीच्र्ा मनात पोरकेपणाची भावना कार्म िोती.  

 “शतू मी तुला शब्द दतेे. आपल्र्ाच मलुीला मारणाऱर्ा आखण आपल्र्ा 

िव्यासासाठी अनेकांचे आर्ुष्र् उध्वस्त करणाऱर्ा र्ा राणीला मी नक्कीच धडा खशकवेन. आता 

माझ ेउद्दीष्ट केवळ आपले स्वरूप परत आणणे नािी तर र्ा सगळ्र्ाचा मुळापासून नाश करून 

माझ्र्ा राजर्ाचे रिण करणे आि,े” ध मल कठोरपणे म्िणाली.  



अस ेबोलताना खतच्र्ा चेिऱर्ावर क्रोधाची लाली पसरली िोती. खतच्र्ा डोळ्र्ांच्र्ा 

कडा पाणावल्र्ा िोत्र्ा. खतचे नाजूक ओठ थरथरत िोते. आजारपणामुळे आखण र्ा सवय जचंतेने 

खतची तनू थोडीशी क श झाली िोती. खतच्र्ा नव्या रुपाकड े वज्रसेन पाित राखिला. त्र्ाला 

मनापासून खतला मदत करावीशी वाटत िोती. गेल्र्ा कािी ददवसात ध मल त्र्ाला नव्याने 

उलगडली िोती. आजवरचा खतचा िट्टी आखण बाखलश स्वभाव लुप्त झाला िोता. ध मल कार्मच 

त्र्ाच्र्ासाठी सवायत खवशेर् ठरली िोती. आजवर त्र्ाला त्र्ांच्र्ामधली मैत्री जाणवलेली िोती. 

परंतु कािी ददवसांपासनू त्र्ाच्र्ा नजरेसमोर केवळ खतची छबीच साकारत िोती. रात्रीिी 

दकतीतरी वेळ तो खतचाच खवचार करत अस.े आज त्र्ाच्र्ा मनाने ि ेमान्र् केल ेिोते की त्र्ाला 

ध मल आवडत िोती. मतै्रीच्र्ािी पलीकड ेआवडत िोती. परंतु ि ेप्रेम असेल र्ाबद्दल तो साशकं 

िोता. त्र्ाला आता आठवले की दवेकच्र्ा मागे इतक्ट्र्ा मुली लागलेल्र्ा असूनिी त्र्ाला कधीिी 

कोणािीखवर्र्ी जवळीक वाटली नािी. आई बाबांना आवडलेली आस्था िी दकतीिी साधी, शांत 

आखण समंजस असून त्र्ाला खतच्र्ाबद्दल प्रेम वाटले नािी. त्र्ावेळी त्र्ाला र्ाबद्दल कार्म आश्चर्य 

वाटार्चे. आता र्ा जन्मामध्र्े त्र्ाला त्र्ा प्रश्नाचे उत्तर सापडल ेिोते.  

परंतु ध मल आता र्ा राजर्ाची राणी िोणार िोती. दकतीिी झाले तरी तो प्रधान पुत्र 

िोता, राजर्ाचा सेवक िोता. मिाराणीची अखभलार्ा सेवकाने बाळगणे गैर िोते. परंतु जर इथून 

सुटका झाली तर अनन्र्ाला तो नक्कीच मागणी घालू शकत िोता. त्र्ाच्र्ा र्ा खनणयर्ाचे कधीिी 

घरी स्वागतच िोणार िोते. दवेकला कदाखचत अनन्र्ा स्वीकारेल पण वज्रसनेला ध मल स्वीकारेल 

का? अनन्र्ासाठी इथून बािरे पडणे त्र्ाला मित्वाचे वाटले. कारण र्ा जन्मात नािी पण खनदान 

पुढच्र्ा जन्मात तरी ध मल त्र्ाची िोणार िोती. र्ा सवय खवचारांनी त्र्ाच्र्ा मनात गदी केली. 

 “आम्िी सगळे तुझ्र्ा सोबत आिोत ध मल,” त्र्ाच खवचारात तो बोलून गेला. 

त्र्ाच्र्ा आवाजातील अपररखचत ओलाव्याने शतािी चमकली. परंतु आपल्र्ाच नादात असलेल्र्ा 

ध मलला र्ाची कल्पनािी नव्िती. भावनेच्र्ा भरात वज्रसेनने धरलेल्र्ा िातातील स्पशायची 

ओळि खतला झालीच नािी. 

  

 

 



 

 

ध मलशी बोलून घरी आलेला प्रवतयन त्रासलेला िोता. आपल्र्ाच स्वाथी खवचारांकडे 

दलुयि करण्र्ाचा तो केखवलवाणा प्रर्त्न करत िोता.  

पण अिेर त्र्ाच्र्ा मोिाने कतयव्यावर खवजर् खमळवला आखण इथून पुढ ेमंडळामध्र्े 

सिभागी व्िार्चे नािी अस ेत्र्ाने ठरखवल.े त्र्ामुळे बोलवार्ला आलले्र्ा प्रदु्यम्न आखण वज्रसेनला 

कािीतरी बिाणा सांगून त्र्ाने र्ेत नसल्र्ाचे कळखवले आखण बािरेच्र्ा बािरे त्र्ांची बोळवण 

केली. पररणामी आजच्र्ा मंडळाच्र्ा सभंार्णात तो सिभागी झालाच नािी. 

पुढचे कािी ददवस कोणाला भेटाव ेलागू नर् ेम्िणनू आजोळी जाण्र्ाचा त्र्ाने खनणयर् 

घेतला. प्रवतयनचे आजोळ जवळच असल्र्ाने पार्ी जाण्र्ाचे त्र्ाने ठरवले. 

 

संध्र्ाकाळची वेळ िोती. प्रवतयन आता मंडळाच्र्ा नेिमीच्र्ा िेळार्च्र्ा जागी आला. 

त्र्ाला पुनश्च सवाांची आठवण आली. आपल ेि ेपळपुटे धोरण त्र्ाला रुचल ेनािी. खतथल्र्ाच 

वडाच्र्ा झाडािाली तो कािी वेळ बसला. स्वतःवर ताबा खमळवणे त्र्ाला कठीण जात िोते. ती 

सवय कार् करत असतील? त्र्ांना कािी उपार् सापडला असले का? माझी मदत आवश्र्क असेल 

का? अस ेएक ना अनेक खवचार त्र्ाचे शोर्ण करीत िोते. अशातच एक स्त्री पाण्र्ासाठी नदीवर 

घागर घेऊन र्ेताना त्र्ाला ददसली. डोक्ट्र्ावरच्र्ा पदराने खतने संपूणय चेिरा झाकला िोता. 

िरंतर धात्रीवर्य राजर्ात घुंगट पद्धत नसल्र्ाने खतच्र्ा र्ा क तीचे त्र्ाला थोडे आश्चर्य वाटल.े पण 

पुनः खवचारांनी त्र्ाचे खचत्त काबीज केले आखण तो त्र्ा स्त्री बद्दल खवसरून गेला.  

कािी वेळाने त्र्ाला खतथ ेकोणीिी ददसल ेनािी. आपण आपल्र्ा नादात एवढे कस ेदगं 

झालो की एक स्त्री पाणी भरून खनघून गेली तरी आपल्र्ाला कळले नािी र्ाचे त्र्ाला िूप आश्चर्य 

वाटले. त्र्ाच खवचारात खनघून जाताना त्र्ाला जी गोष्ट ददसली खतने त्र्ाला बधीर केले. 

नदीदकनारी पार्ांचे ठसे िोते. ते ठसे चांगलेच मोठे वाटत िोते. जणू कािी कोणीतरी रािस गेला 

असावा. एकच िण प्रवतयन घाबरला पण नंतर त्र्ाच्र्ातला सैखनक जागा झाला. ि ेकािीतरी 

अपररखचत आखण उपद्रवी तर नािी ना र्ाची िात्री करण ेआवश्र्क िोते. राजर्ावर आखण 

खवशेर्तः मंडळावर जर कोणते संकट र्ेणार असेल तर त्र्ाची शिाखनशा करण ेआखण प्रसंगी 



त्र्ाचा सामना करणे त्र्ाला र्ा िणी अत्र्ावश्र्क वाटल.े पाऊल िुणांचा मागोवा घेत खनघाले 

असता त्र्ाच्र्ा लिात आल ेकी त्र्ा नदीकड ेसपंत िोत्र्ा. म्िणजे नदीमधून पलीकड ेकािीतरी 

गेले िोते. नदीपलीकड ेजंगल असल्र्ाने तेथे जाऊन पािणे आवश्र्क िोते. पोिण्र्ामध्र्े पारंगत 

असलले्र्ा प्रवतयनने पाण्र्ात उडी मारली आखण पािता पािता तो नदी पलीकड ेगेला. आपला 

खभजललेा शलेा काठावर ठेऊन तशाच ओल्र्ा धोतराने तो जंगलामध्र्े खनघाला.  

सूर्ायस्त िोण्र्ास कािीच अवकाश िोता पण जंगल चांगलेच अधंारलले ेिोते. आपण 

दकती वेळ चालतोर् र्ाचे त्र्ाला भानिी नव्िते. आता तो बराच आतमध्र् ेआललेा िोता. कािीच 

ददसत नसल्र्ाने आता परत मागे दफरण्र्ाचा खवचार प्रवतयनच्र्ा मनात आला परंतु परतीचा रस्ता 

आता अंधारात गुडूप झाला िोता. त्र्ामुळे सकाळपर्ांत वाट पािणे क्रमप्राप्त िोते. मूळतः खनडर 

असलले्र्ा प्रवतयनला अंधाराची भीती वाटत नव्िती मात्र रात्रभर कुठे थांबार्चे िा प्रश्न त्र्ाला 

सतावू लागला िोता. इकड ेखतकड ेपाित पररसराचा त्र्ाने अंदाज घेतला. बािरे बोचरी थंडी 

िोती. त्र्ातच पोित आल्र्ाने त्र्ाचे धोतरिी ओल ेझाल ेिोते पररणामी त्र्ाला चांगलेच थंड वाटू 

लागले िोते. जवळ कुठे दगड ददसतात का ते पािण्र्ासाठी तो वाकला आखण त्र्ाचवेळी कोणीतरी 

मागून त्र्ाच्र्ावर िल्ला केला. डोक्ट्र्ावर बसललेा फटका एवढा तीव्र िोता की त्र्ाची शदु्धी 

िरपली. पडताना िल्लिेोराला पािण्र्ाचा त्र्ाने प्रर्त्न केला परंतु समोरची व्यक्ती बरीच धसूर 

झाली िोती. 

जवळच्र्ाच ओल्र्ा खिरवळीवर प्रवतयन खनश्चेष्ट िोऊन कोसळला. 

  

 

 

दसुऱर्ा ददवशी सवयजण त्र्ांच्र्ा नेिमीच्र्ा रठकाणी पुनः एकत्र जमली. वज्रसेन आला 

नव्िता. त्र्ामुळे तोपर्ांत नदीजवळ बसून गप्पा मारार्चे त्र्ांनी ठरवले.  

 “प्रवतयनला बोलावल ेका? काल पण तो आला नव्िता.” शतािी म्िणाली. 

 “आम्िी काल सकाळी त्र्ाच्र्ाकड े गेलो िोतो परंतु तो आलाच नािी. कािीतरी 

कामात असले,” प्रदु्यम्न म्िणाला. 



 “मग आज कार् झाले?” ध मलने खवचारले. 

 “अगं आज मी गेलोच नािी. वज्रकड ेगेलो तर तो म्िणाला मला वेळ िोईल म्िणून 

त्र्ाला सांखगतले की प्रवतयनला र्ेताना घेऊन रे् आखण मी इथ ेआलो. तुला तर माखितच आि ेमला 

प्रवतयनचे घर तस ेलांब पडते. त्र्ाच्र्ाकड ेखवशेर् फेरी मारार्ला मला इथ ेउशीर झाला असता.” 

प्रदु्यम्न एक एक दगड पाण्र्ात टाकत म्िणाला. 

 “बरे झाल ेगेला नािीस. तसेिी जाऊन तुझी फेरी फुकटच गेली असती,” शून्र्ात 

बघत ध मल म्िणाली. 

 “असे का बोलते आिसे?” शतािीने प्रदु्यम्नच्र्ा मनातला प्रश्न खवचारला. र्ावर 

ध मलने खतच्र्ा आखण प्रवतयनमधल्र्ा झालले्र्ा सभंार्णासंदभायत त्र्ांना सांखगतले. दोघेिी अवाक् 

झाली. कोणी कािी बोलणार एवढ्यात वज्रसेन आला. बहुधा तो धावत आला असावा कारण 

चांगलाच धापा टाकत िोता. तो कािीतरी बोलू पिात िोता पण त्र्ाला लागललेी धाप इतकी 

िोती की ओठांतून केवळ फ़ू फ़ू असा फ़ुत्कारच बािरे पडत िोता. 

 “अरे आधी जरा इथे बस. तोपर्ांत मी नदीवरून पाणी आणून तुला दतेे. केवढा 

दमला आिसे?” शतािी आजयवाने म्िणाली. 

 “मग सगळ्र्ांसाठीच पाणी घेऊन रे्,” वज्रसेन म्िणाला. 

 “असे का म्िणतो आिसे?” ध मलने साशंक खवचारले. 

 “आता मी बातमीच अशी सांगणार आि,े” वज्रसेन म्िणाला. त्र्ाचा फुलललेा िास 

शांत झाल्र्ावर त्र्ाने बोलार्ला सुरुवात केली. 

 “ध मल आता मी जे सांगणार आि ेत्र्ाने आपल्र्ा बऱर्ाच प्रश्नांची उत्तरे खमळणार 

आिते. मिाराणींनी आपल्र्ाला अधी माखिती ददली. तरीिी खचत्राचे बरेच तुकड ेअजून अपणूय 

आिते. मी ते जोडण्र्ाचा प्रर्त्न केला. मी त्र्ा साधलूा शोधून काढल ेजो प्रथम मिाराणींना चुकीचे 

सल्ल ेदते िोता. त्र्ाच्र्ाकडून मला िूप मित्वाची बातमी खमळाली आि.े” वज्रसेनची लर् तोडत 

शतािीने खवचारले. 

 “पण तुला तो सापडला कुठे?” 



 “सांगतो, तर प्रथम मिाराणींचे मािरे आपल्र्ा राजर्ापासून ४ कोस दरू आि.े 

माताजींनी मला िी माखिती पुरवली. मग मी माझ्र्ा दतुाला खतकड ेपाठवले. त्र्ा दतुाकडून मला 

बरीच माखिती खमळाली. मिाराणी अखतशर् धार्मयक िोत्र्ा. त्र्ांचे मिाराजांवर िूप प्रेम िोते. 

एवढे की त्र्ा लग्नानंतर कधीिी मािरेी गेल्र्ा नािी. परंतु त्र्ांच्र्ा मािरेच्र्ा राजर्ातून एक साधू 

मिाराणींना भटेार्ला धात्रीवर्यमध्र् े र्ेत िोता. मिाराणींचा त्र्ाच्र्ावर िूप खविास िोता. 

मिाराणींच्र्ा म त्र्ुनंतर मात्र तो कोणालािी ददसला नािी. मग मी राजवाड्यामधून त्र्ा साधूचे 

वणयन घेतल ेआखण कािी िास सैखनकांना त्र्ाच्र्ा शोधाथय पाचारण केल.े मला र्श खमळाले. आता 

तो साधू आपल्र्ा कैदते आि,े” वज्रसेन बोलार्चा थांबला. 

 “त्र्ाने कार् माखिती ददली ती आधी सांग,” ध मल म्िणाली. 

 “त्र्ाने ि ेकबूल केले की पतु्रप्राप्तीसाठी मिाराणी अखतशर् व्याकूळ झालेल्र्ा िोत्र्ा. 

त्र्ांना त्र्ाने गभायर स्त्रीचा बळी घेण्र्ाचा सल्ला ददला. परंतु....” एवढे बोलून वज्रसेन बोलार्चा 

थांबला. पुढचे बोलावे की न बोलावे र्ाचा तो खवचार करत िोता. 

 “परंतु कार्? वज्र आता तू थांबू नको. कोणतािी खवकल्प मनात न आणता सांग की 

कार् झाले,” प्रदु्यम्न घाईने म्िणाला. 

 “परंतु साधूने ि ेसांखगतले िोते की जर ि ेकरताना कुठे चूक झाली तर त्र्ाचे फळ 

खमळणार नािीच उलट गभायर स्त्रीला मारल्र्ाने ती एक ित्र्ा िोईल जर्ाचे पररणाम भर्ानक 

असतील,” वज्रसेन म्िणाला. 

 “पण प्रथम राणी केवळ गभायर स्त्रीला मारू शकली. खतचा गभय तर खजवंत राखिला,” 

ध मल म्िणाली. 

 “िो, र्ा घटनेनंतर एकदाच साध ूमिाराणींना भटूे शकला. त्र्ावेळी त्र्ाने त्र्ांना 

त्र्ा गभायला मारार्ला सांखगतले परंतु राणी त्र्ात अपर्शी ठरल्र्ा कारण तत्पूवी मिाराजांना 

सवय समजले िोते आखण त्र्ांनी त्र्ाचंी र्ोजना उधळून लावली तसेच त्र्ा अभयकाला संरिण ददल े

िोते. त्र्ानंतर मी प्रथम मिाराणींच्र्ा म त्र्ूखवर्र्ी थोडी माखिती खमळते का ते पाखिल ंपरंतु 

खपताजींकडून मला जी माखिती खमळाली ती फारच धक्कादार्क िोती. मिाराजांनी मिाराणींना 

त्र्ांच्र्ा दालनामध्र्े कैद केले िोते. त्र्ांना बािरे र्ेण्र्ास मनाई िोती. परंतु एक ददवस मिाराणी 



त्र्ांच्र्ा दालनातून गार्ब झाल्र्ा. सवयत्र शोधूनिी त्र्ा सापडल्र्ा नािी. त्र्ांच्र्ा अकस्मात 

जाण्र्ाने मिाराजांच्र्ा आर्ुष्र्ात एक कधीिी न भरून र्ेणारी पोकळी खनमायण झाली,” वज्रसने 

म्िणाला. 

 “मिाराणी कुठे गेल्र्ा असतील? बंद दालनामधून त्र्ा कुठे गार्ब झाल्र्ा असतील? 

आखण आजवर कधीिी न घाबरलेल ेमाता खपता आता का घाबरत आिते?” ध मल म्िणाली. 

 “र्ा सगळ्र्ाचे उत्तर मिाराज दऊे शकतील. आपल्र्ाला त्र्ांची भेट घेण ेआवश्र्क 

आि,े” वज्रसेन म्िणाला. सवयजण तशीच राजवाड्याला खनघाली. नुकतीच राजसभा आटोपली 

िोती. मिाराज आज खशकारीला बािरे पडणार िोते त्र्ाआधी त्र्ांची भेट घेणे अत्र्ावश्र्क िोते. 

ध मल त्र्ांच्र्ाजवळ गेली आखण त्र्ांना म्िणाली,  

 “खपताजी मला अखतशर् मित्वाचे बोलार्चे आि.े” 

 “बोला ध मल? कार् झाले आपण एवढ्या घाबरलले्र्ा का आिात?” राजाने 

काळजीने खवचारले. 

 “खपताजी, मला अनेक गोष्टी कळलले्र्ा आिते. मला आपणास खवचारार्चे आि ेकी 

प्रथम मिाराणी धरा र्ांच्र्ा भीतीने जर आपण मला राजर्ाखभर्ेकापर्ांत काळजी घ्र्ावर्ास 

सांगत असाल तर माझे धनुष्र् तर्ार आि ेआखण माझा स्वतःवर संपूणय खविास आि.े कोणतािी 

धोका िोणार नािी. परंतु एक भावी मिाराणी म्िणून मला सवय माखित असणे िूप मित्वाचे आि.े 

माझी आपणास खवनंती आि ेकी आपण कािी लपवू नर्े,” प्रत्र्ेक शब्दावर राजा धात्रीची चर्ाय 

बदलत िोती. तो िूप घाबरललेा िोता. अिरे त्र्ाने बोलण्र्ास सुरुवात केली. 

  

“कधीतरी आपल्र्ाला ि ेसवय कळेल ि ेआम्िांस माखित िोते. िो ध मल, ि ेसत्र् आि.े 

त्र्ा स्वप्ाने आम्िी घाबरलो आिोत. आमच्र्ा खप्रर् राजकन्रे्चा राजर्ाखभर्ेक िोणे त्र्ांना कदाखप 

सिन िोणार नािी आखण तसे त्र्ांनी स्वप् द ष्टांताने खसद्ध केले आिे,” राजा धात्री अतीव दःुिाने 

म्िणाला. 



 “म्िणजे? मला समजल ेनािी.”                                                                        

 “आपला राजर्ाखभर्ेक िोऊ दणेार नािी असे त्र्ांनी मिाराणी र्ांना स्वप्ात र्ेऊन 

सांखगतले,” राजा धात्री म्िणाला. 

 “माताजींनी मला ि ेका सांखगतले नािी आखण आपण माझ्र्ापासून ि ेका लपवल े

खपताजी?” ध मलला वाईट वाटले. 

 “आम्िाला आपल्र्ा बाल मनावर र्ा साऱर्ाचा पररणाम िोऊ द्यार्चा नव्िता,” 

राजा धात्री म्िणाला. 

 “प्रथम मिाराणी कुठे गेल्र्ा असतील आपणास कािी माखित आि ेका?” ध मलने 

खवचारले. 

 “नािी ध मल मी त्र्ांचा सवयत्र शोध घेतला परंतु त्र्ा सापडल्र्ाच नािी,” राजा 

धात्री शून्र्ात पाित म्िणाला. 

 “माफी असावी मिाराज, परंतु कदाखचत त्र्ा मरण पावल्र्ा असतील. मध्र्ंतरी 

मला रात्री एक आक ती वरच्र्ा दालनामध्र् ेजाताना ददसली,” एवढे बोलनू ध मलने त्र्ा भर्ानक 

रात्रीची गोष्ट राजाला कथन केली. खतचे बोलण ेऐकून राजा धात्री जचंखतत झाला. 

 “म्िणजे अजूनिी ती इथचे आि,े” एवढे बोलून तो र्ेरझाऱर्ा मारू लागला. 

 “ती म्िणजे कोण?” 

 “खजचा राणीने बळी घेतला. खतचा अत प्त आत्मा र्ा वाड्यामध्र् ेदफरतो आि.े केवळ 

अमावास्र्ेच्र्ा रात्री तो कािींना ददसतो परंतु अलीकड ेअनेक वरे् तो कोणाला ददसला नािी,” 

मिाराज म्िणाल.े 

 “पण राजपुरोखितांना खवचारून त्र्ा आत्म्र्ाला मोि का दते नािी?” 

 “तसे करता र्ेणार नािी. जर्ावेळी तो आपल्र्ा अपत्र्ाला भटेेल त्र्ाचवेळी तो त प्त 

िोईल आखण त्र्ाची सुटका िोईल,” मिाराज म्िणाले. 



 “मग तस ेका करत नािी खपताजी?” ध मलने खवचारल.े 

 “मी त्र्ा अपत्र्ाचा जीव संकटात नािी टाकू शकत. त्र्ाला मी आपल ेमलू मानल े

आि,े” राजा धात्री म्िणाला. 

 “कोण आि ेते? मला सांगाल का?” ध मलने साशकं खवचारल.े  

िूप वेळ शांत राहून राजा म्िणाला, “ती शतािी आि,े”  

 

त्र्ाच्र्ा र्ा उत्तराने कोणी आपला जीव काढून नेतो आि ेअसे ध मलला वाटले. आपल्र्ा 

खप्रर् शतुला र्ा आगीत खतने कधीिी ढकलल ेनसते. त्र्ाददवशी जेव्िा ती त्र्ा आत्म्र्ाला भेटली 

तेव्िा खतला अखतशर् नकारात्मक वाटत िोते. राजाचे बरोबर िोते. कोणास ठाऊक शतािीला 

बघून त्र्ा आत्म्र्ाची सुटका नािी झाली तर? त्र्ाने खतला सोबत नेले तर? राजकन्र्ा स्वतःला 

कधीिी माफ करू शकणार नव्िती. नखशबाने शतािी खतथ ेउपखस्थत नव्िती. कािी कामाने ती 

नुकतीच बािरे गेली िोती. म्िणजे र्ाचा अथय असा िोता की कदाखचत प्रथम मिाराणी खजवंत 

असू शकत िोती आखण र्ा सगळ्र्ाबाबत अंधुकस ेसमजल्र्ाने सवय मंडळ खतच्र्ा शोधाथय वरच्र्ा 

दालनामध्र्े गेले असू शकत िोते. कािीिी असल ेतरी आता वरच्र्ा दालनामध्र्े जाणे अखनवार्य 

िोते. ध मल खतथून खनघाली ती मनाची तर्ारी करूनच. आता कोणत्र्ािी पररखस्थतीत वरच्र्ा 

दालनात जाणे गरजेचे िोते. त्र्ांना ददललेी मुदत संपार्ला आता कािीच ददवस खशल्लक िोते. 

प्रवतयन अगोदरच बािरे पडला िोता आखण शतािीला वरच्र्ा दालनात नेणे धोक्ट्र्ाचे िोते. जे 

कािी करार्चे ते त्र्ा खतघांनाच करावे लागणार िोते. 

  

“आजच आपल्र्ाला वरच्र्ा दालनात जार्ला िव,े” एवढे बोलून ध मल, वज्रसेन आखण 

प्रदु्यम्न बरोबर आपल्र्ा दालनामध्र्े आली. “शतािीला आपल्र्ा र्ोजनेमध्र्े सिभागी नको 

करूर्ा. खतला कोणतीिी िानी झाली तर मी स्वतःला कधीिी माफ करू शकणार नािी,” ध मलचे 

डोळे पाणावले. एवढ्यात शतािी खतथे आली. 



 “तुम्िी सगळे इथे आिात िोर्! मी आपली सगळीकड ेतुम्िाला शोधतेर्,” कोचावर 

बसत शतािी म्िणाली. खतच्र्ा अचानक र्ेण्र्ाने सवयजण शांत झाले िोते आखण खतच्र्ा ते लिात 

आले.  

 “कार् झाले, मी आल्र्ावर तुम्िी एवढे गप्प का बसलात? दाईंनी मला अचानक 

बोलावले त्र्ामुळे मला जावे लागल,े” शतािी साशंक िोऊन म्िणाली. 

 “अगं अस ेकािी नािी, पढुे कार् करार्चं कािी सचुत नािी. त्र्ात प्रवतयन त्र्ाच्र्ा 

आजोळी गेला आि,े” वज्रसेन म्िणाला. 

 “म्िणजे?” सवाांनी कोरसमध्र्े खवचारल.े 

 “अरे तुम्िाला सांगार्ला खवसरलो. आज मी त्र्ाच्र्ा घरी गेलो िोतो तेव्िा मला 

कळले की कािी ददवसांसाठी तो आजोळी गेला आि.े मला ि ेजरा खवखचत्र वाटते आि.े आपण इथ े

कशासाठी आलो आिोत र्ाचा त्र्ाला खवसर पडलेला ददसतो,” वज्रसेन त्राग्र्ाने म्िणाला. 

 “िो त्र्ाला खवसरच पडला आि.े रिाने पूवयसंकेत ददला िोता तसेच झाले. इथल्र्ा 

जीवनाच्र्ा मोिाला तो बळी पडला आि.े आता तो आपल्र्ापासून तनानेच नािी तर मनानेिी 

दरू गेला आि,े” ध मल म्िणाली. सवाांनाच फार वाईट वाटले. 

 “तर मग आज रात्रीच वरच्र्ा दालनामध्र् ेआपल्र्ाला प्रवेश करावा लागेल. कारण 

मित्वाचे धागेदोरे खतथ ेसापडण्र्ाची शक्ट्र्ता आि.े शतािी तू मात्र इथेच ध मलच्र्ा दालनात 

थाबं. सवाांनी जाऊन उपर्ोग नािी. नािीतर इकड ेसंशर् र्ेऊ शकतो. तुला ध मलच्र्ा पलंगावर 

ध मल म्िणून झोपार्चे आि,े” वज्रसेनने स्पष्ट केले. त्र्ाच्र्ा र्ा वाक्ट्र्ाने शतािी चांगलीच 

चमकली.  

“मला राजकन्रे्च्र्ा पलगंावर झोपण ेशक्ट्र् नािी,” शतािी काचकूच करत म्िणाली.  

“तुला माखिती आि ेकी ि ेसवय करण्र्ाचे आपले ध्र्रे् कार् आि ेते,” प्रदु्यम्न म्िणाला. 

“िो पण मी दासी आि.े दसुरे कािीिी काम द्या मी करेन पण राजकन्र्ा बनण ेनािी 

जमणार,” शतािी खनिनू म्िणाली. 



 “कडू और्ध आपल्र्ाला अनेकदा घ्र्ाव े लागते कारण आपल्र्ाला बरे वाटल े

पाखिजे. मग ि ेसदु्धा तू कडू और्ध समज आखण तू माझी भखगनी आिसे दासी नािी. त्र्ामुळे माझ े

रूप घणेे वा तत्सम कोणतीिी गोष्ट करण्र्ाचा तुला अखधकार आि,े” शतािीच्र्ा जवळ जात 

ध मलने खतचा िात िातात घेतला. त्र्ा स्पशायने जाद ूकेली. शतािी तर्ार झाली.  

 “आपल्र्ाला वरच्र्ा दालनामध्र् ेजाण्र्ाचा एकमेव मागय आि ेआखण तो म्िणजे 

जभंतीवरून जाणे. कारण बािरेून दालनाला मोठे कुलपू लावल ेआि,े” ध मल म्िणाली. 

 “कुलूप काढण्र्ाच्र्ा कलमेध्र् ेमी पारंगत आि.े मागे एक कलाकार आला िोता 

त्र्ाच्र्ाकडून मी ती कला खशकून घेतली आि.े फक्त समस्र्ा अशी आि ेकी अनेक वर्ाांपूवी ते कुलूप 

घातले असावे. म्िणजे दरवाजे घट्ट असतील आखण खबजागरे आवाज करतील तेव्िा आपल्र्ाला 

सावधखगरीने आत जावे लागेल,” वज्रसेन म्िणाला. त्र्ाच्र्ा र्ा कलेवर सवयजण िूश झाल.े  

 “आज तुम्िी राजवाड्यातच थांबा. बािरेून एवढ्या रात्री र्ेणार म्िणजे उशीर 

िोईल त्र्ापेिा इथेच बरे,” ध मल म्िणाली. 

 “मला कािी साखित्र् आणाव े लागेल. आतमध्र्े कािी अमानवी असल्र्ास 

त्र्ाच्र्ाशी सामना करता र्ेईल. मी आता जातो आखण सवय घेऊन संध्र्ाकाळी र्ेतो,” प्रदु्यम्न 

म्िणाला. 

 “मला सदु्धा जावे लागेल तोपर्ांत ध मल तू कािी शस्त्र घ.े खतकड े कािीिी घडू 

शकते,” वज्रसेन काळजीने म्िणाला. 

 “आपल्र्ाबरोबर प्रवतयन िवा िोता. त्र्ाला आपल्र्ा खमत्रांची कसलीिी काळजी 

नािी,” ध मल दःुिाने म्िणाली. 

 “सोड ते. कािी गोष्टींना इलाज नसतो,” प्रदु्यम्न म्िणाला.  

 

सवयजण आपापल्र्ा घरी खनघून गेली.  

 



ठीक संध्र्ाकाळी दोघेिी राजवाड्यावर दािल झाले. र्ेताना वज्रसेनने आपल्र्ासोबत 

एक छोटा बटवा आणला िोता. त्र्ात कािी सामान भरललेे िोते. प्रदु्यम्न सदु्धा गंगाजल आखण 

कािी भस्म घेऊन आला िोता. दोघांची व्यवस्था ध मलच्र्ा दालनाशेजारी करण्र्ात आली. रात्री 

भोजन करून चौघेिी बराच वेळ मुख्र् दालनांत रेंगाळली. मंडळ असे अनेकदा राजवाड्यावर 

मुक्कामी असे. त्र्ामुळे कोणालािी नवल वाटल ेनािी. रात्री खनजानीज झाल्र्ावर त्र्ांनी िूप 

उखशरा पर्ांत वाट बखघतली. मध्र्रात्री वज्रसने उठला. त्र्ाने प्रदु्यम्नला झोपूनच रािार्ला 

सांखगतले आखण तो स्वतः बािरे आला. सवयत्र शांतता िोती. कसलािी आवाज र्ेत नव्िता. तरीिी 

सवय दालनांमधून दफरून त्र्ाने एकदा िात्री करून घेतली आखण तो पुनः आपल्र्ा दालनात आला.  

 “चल, सवयजण झोपल ेआिते. आता खनघू र्ा,” दबक्ट्र्ा आवाजात वज्रसेन म्िणाला. 

आजूबाजूला एवढी शातंता िोती की जरासा आवाजिी धोकादार्क ठरला असता. दोघिंी 

आपापल ेसामान घेऊन ध मलच्र्ा दालनात आल.े दोघीजणी त्र्ांची वाटच पाित िोत्र्ा. ध मलने 

वेर्ांतर केललेे िोते. खतने छोटी कट्यार कमरेला लावली िोती आखण अंगात साधा झगा चढवला 

िोता. चेिऱर्ावरचा खनश्चर् खतच्र्ा क तीमध्र् ेददसत िोता. शतािीने ध मलसारिी वेशभूर्ा आखण 

केशभूर्ा केली िोती. प्रथमदशयनी ती ध मलच वाटत िोती. 

ठरल्र्ाप्रमाणे खतने ध मलची जागा घेतली आखण बाकीचे खतघे खनघाले. राजवाड्यात 

रठकरठकाणी खमणखमणते ददवे प्रकाश उत्सर्जयत करत िोते. त्र्ाचा आधार घेत आखण आजूबाजूचा 

कानोसा घेत ते पुढ ेजाऊ लागले. सवाांत पुढ ेवज्रसेन िोता, त्र्ाच्र्ा मागे ध मल आखण शेवटी 

प्रदु्यम्न अशी ओळीने ती पुढे जात िोती.  

आता वरच्र्ा दालनाकड ेजाणारा रस्ता सुरू झाला िोता. ध मलने खिशातून कट्यार 

काढली आखण घट्ट िातात धरली. वज्रसेनने संपणूय लि समोरच्र्ा वाटेकड ेकें दद्रत केले. प्रदु्यम्न 

मागून कोणी र्ेत नािी ना र्ाचा कानोसा घेत िोता. समोर तो भव्य दरवाजा आपल्र्ामध्र्े गुखपत 

लपवून वाकुल्र्ा दािवत उभा िोता. खतथे कोणतािी ददवा नसल्र्ाने अंधार दाटून आला िोता. 

आता सोबत आणलेली खचमणी पेटवणे आवश्र्क िोते. तसिंी नजरेच्र्ा टप्प्र्ामधून सवय बािरे 

आलेल ेिोते आखण र्ा अवळेी अशा झपाटलेल्र्ा जागी कोणी मनुष्र् असण्र्ाची शक्ट्र्तािी नव्िती.  



वज्रसेनने आधी बटव्यातून आणललेी छोटी खचमणी पेटवली. खचमणी पेटवताना 

त्र्ाला बरीचशी कसरत करावी लागली. खचमणीचा अंधुक प्रकाशिी त्र्ांना त्र्ावेळी िूप आधार 

दणेारा वाटला. कुलूपाची पािणी केली असता लिात आल ेकी ते चांगलेच मोठे िोते. चावी 

घालार्चे खछद्र वरून बदं केललेे िोते. कािी केल्र्ा त्र्ावर बसवललेी ढालप उघडनेा. सवाांना 

प्रवतयनची आठवण झाली. पण कािीतरी करण ेभाग िोते.  

वज्रसेनने बटवा चाळला. त्र्ाला त्र्ात एक दगड सापडला. त्र्ाला आठवले 

नदीदकनारी सापडलेला गुळगुळीत दगड त्र्ाने बटव्यात जपून ठेवला िोता. त्र्ा दगडाने ठाक-

ठूक केल्र्ावर अिेर ती ढालप वर सरकली आखण खछद्र उघड ेपडल.े पण र्ा सगळ्र्ात थोडा 

आवाज झाला त्र्ामुळे कोणी र्ेत नसल्र्ाची त्र्ांना िात्री करावी लागली. थोडावेळ थांबून 

कानोसा घेतला असता त्र्ांना कळल ेकी कोणीिी दफरकल ेनव्िते. म्िणजे आवाज िाली गेला 

नसावा र्ाची त्र्ांना िात्री झाली. आता त्र्ाने आपल्र्ा बटव्यातून एक बारीक धातूची काडी 

काढली आखण ती त्र्ा खछद्रातून आत घातली. थोड्या पररश्माने फळ खमळाले आखण कुलुपाचा 

िटका उघडला गलेा.  

सवाांच्र्ा तोंडून आनंदाची बारीकशी ककंकाळी बािरे पडली.  

आता िळुवार कुलूप बाजूला करून त्र्ाने खतथचे जखमनीवर ठेवल ेआखण सवयजण 

दरवाजा ढकलू लागली. खबजागरे चांगलीच घट्ट झाली िोती. दरवाजा कािी केल्र्ा उघडत 

नव्िता. दवेीचे स्मरण करून त्र्ांनी खमळून एक जोराची लाथ मारली आखण त्र्ा धक्ट्क्ट्र्ाने 

करकरत एकदाचा दरवाजा उघडला. पण उघडताना गंजलेल्र्ा खबजागरांनी कुरकुरण्र्ाचे काम 

चोि बजावल ेिोते. त्र्ामुळे आत जाऊन पटकन त्र्ांनी दरवाजा आपल्र्ा मागे बंद केला. चुकून 

कोणी आलेच तरी अंधारात बंद दरवाजा बघून मागे दफरणार िोते. आतमध्र्े बरीच धूळ िोती. 

त्र्ांचा िास चांगलाच गुदमरला.  

 “शीss िूपच धूळ आि ेइथे,” ध मल दबक्ट्र्ा आवाजात म्िणाली. 

 “श् श्sssss” वज्रसेनने गप्प रािार्ची िूण केली. आत मध्र् ेकोणी असले अशी 

शक्ट्र्ता ध मलला वाटत नव्िती तरीिी ती गप्प बसली. खचमणीचा प्रकाश शक्ट्र् खततका मोठा 

करत वज्रसेन चौफेर पाहू लागला. बरेचसे उंची सामान कापडाने आच्छाददत केल ेिोते. एक एक 

करत सवय कापड ेते बाजूला करू लागल.े जर्ामध्र्े वस्त्रांचे कपाट (जर्ात केवळ िेत वस्त्रे िोती), 

एक पलंग, कािी शोभचे्र्ा मूती िोत्र्ा (जर्ा सवय लिान मलुांच्र्ा िोत्र्ा), िाली पसरललेा 



गालीचा सुद्धा धुळीच्र्ा थरात बुडाललेा िोता. एवढा की त्र्ाचा रंग ओळिणे कठीण िोते. 

एकंदरीत वातावरण उदासीन वाटत िोते. दालनामधील दिेावा पािता मिाराणी अखतशर् साधी 

रािणी पसंत करणाऱर्ा वाटत िोत्र्ा. कोपऱर्ात एक दवे्िारा िोता जर्ात बाळक ष्णाची छोटी 

सोन्र्ाची मूती िोती. धळुीने त्र्ाचा सुवणय रंग काळा झाला िोता. त्र्ाच्र्ाकड ेबघून ध मलला 

फार वाईट वाटल.े दःुिाचे कढ दाटून आले आखण खतने ती मूती उचलनू तळिातावर ठेवली. 

आपल्र्ा झग्र्ाच्र्ा टोकाने खतने ती पुसून काढली आखण अिो आश्चर्यम् ती सुवणयमूती तेजोमर् 

झाली. खतच्र्ातून सुवणय दकरणे बािरे पडून अवघे दालन ददपून गेल.े खतथे एकच एक खिडकी 

असूनिी कुठूनसा सोसाट्याचा वारा वाहू लागला आखण जभंतीवर ठेवलेल्र्ा तसखबरीवरचे कापड 

त्र्ा वाऱर्ात उडून गेल.े समोर उभी ठाकलेली तसखबर पाहून सवाांच्र्ा पार्ािालची जमीन 

सरकली. आश्चर्य, धक्का, भीती सवयच भावना एकत्र झाल्र्ा. कारण फोटोमधील स्त्री त्र्ांना र्ापूवी 

भेटलेली िोती. ती दसुरी खतसरी कोणी नसून ‘रिा’ िोती. 

 धक्ट्क्ट्र्ातून सावरार्ला मुलांना बराच वेळ गेला. त्र्ांची वाचाच बसली िोती. 

एकमेकांकड ेआखण फोटोकड े ते अबोलपण े पाित राखिल.े रिाच्र्ा उंची पोशािावरून आखण 

मुकुटावरून त्र्ांना समजून चुकल ेिोते की तीच प्रथम मिाराणी िोती. 

 “ि े नक्की कार् चालल ेआि ेकािी कळत नािी,” ध मल त्राग्र्ाने म्िणाली आखण 

त्र्ाचवेळी वािणारे वारे अकस्मात थांबले. सभोवतालचे द श्र् बदल ूलागले, धुळीने मािलले ेसारे 

स्वच्छ लिलिीत झाले िोते. समोर पलंगावर एक स्त्री झोपललेी िोती. त्र्ा मिाराणी असल्र्ाचे 

सवाांनी ओळिल.े इतक्ट्र्ात खतथे सेवा दाई आली.  

 “मिाराणी अखतशर् आनंदाची बातमी आि.े आपण आई िोणार आिात! एवढ्या 

वर्ाांनी का असेना पण शेवटी परमेिराने आपली िाक ऐकली,” असे म्िणत दाई मिाराणीच्र्ा 

पार्ाशी बसली. मिाराणीचा चेिरा तेजाने उजळला. ती अत्र्ानंदाने नाचू लागली. दाईच्र्ा 

िातांना धरून खतने एक गोल खगरकी घेतली.  

 “मिाराणी जरा िळू, सांभाळून आपल्र्ाला आता फार जपल े पाखिजे,” दाई 

काळजीने म्िणाली. 

 “अगं आम्िाला िा आनंद उपभोगू द.े दकत्ती वर्ाांनी िवी असललेी बातमी आम्िाला 

खमळाली आि.े आईपणासाठी आम्िी आससुलले ेिोतो. तुला तर माखित आिचे,” मिाराणीच्र्ा 



चेिऱर्ावर खनिळ आनंद ददसत िोता. खतथ ेउपखस्थत मुलांचे अखस्तत्व त्र्ांच्र्ा द ष्टीने नव्ितेच. 

त्र्ांना ती मुल ेददसतिी नव्िती. त्र्ानंतर परत खचत्र बदलल.े आता खतथे दोघी जणी िोत्र्ा. एक 

मिाराणी आखण दसुरी स्त्री अनोळिी िोती. पण खतच्र्ा चेिऱर्ाची ठेवण शतािीसारिीच 

असल्र्ाने ती खतची आई असल्र्ाचे मलुांनी ओळिले. दोघींचेिी पोट चांगलचे ददसत िोते. म्िणजे 

दोघींचा प्रसूतीकाळ जवळ आललेा िोता. 

 “मिाराणी आपणाला कोण िव ेआि?े मुलगा की मुलगी?” 

 “कोणीिी चालेल. बाळाच्र्ा वाटेकड ेआता आम्िी डोळे लावून बसलोर्. िरेच 

शुमी, आई िोण्र्ासारि ेदसुरे सिु र्ा जगात नािी. ि ेप्रभो, आपण एवढे दर्ाळू आिात. आपण 

मला ि े सिु उपभोगू ददले. आता बाळाचा चेिरा पाखिला की आम्िी मरार्ला मोकळ्र्ा,” 

पोटावरून िात दफरवत मिाराणी म्िणाली. 

 “असे अभद्र बोल ूनर्,े” दासी शुमी खिन ेसमजुत घातली. 

“नािी गं. िल्ली कसलीशी भीती वाटत,े” खिडकीतून बािरे बघत मिाराणी म्िणाली. 

“प्रसवकाल जवळ आला की असे व्िार्चेच. मी आिचे आपल्र्ाबरोबर,” दासी 

म्िणाली. 

 “नािी नािी. प्रसूतीची भीती नािी वाटत आम्िाला. बाळासाठी कािीिी सिन 

करार्ला आम्िी तर्ार आिोत. पण ि ेमलू आम्िाला पािार्लाच खमळणार नािी र्ाची भीती 

वाटत,े” मिाराणी म्िणाली. खतच्र्ा चेिऱर्ावर भर् पसरलेल े िोते. त्र्ानंतर वातावरण पुनः 

बदलले आखण पररखस्थती पूवयवत झाली. बसलले ेधके्क एवढे तीव्र िोते की त्र्ावर कोणी कािी 

बोलणार इतक्ट्र्ात त्र्ांना पुढचा जोरदार धक्का खमळार्चा िोता. दरवाजा करकर करत उघडला 

आखण दसुरी मिाराणी आतमध्र्े आली. 

 “तुला मी सांखगतललेे ना इकड ेर्ेऊ नको म्िणून?” खतच्र्ा नजरेमध्र्े अंगार िोता. 

खतच्र्ा भारे्तील आखण चालण्र्ामधील राजसपणा लोप पावला िोता. खतचे ि ेरूप ध मल आखण 

इतर मंडळ पखिल्र्ांदाच पाित िोते.  

 “माताजी...” थरथरत ध मल बोलून गेली. 



 “चूप..... एक शब्द बोल ूनकोस. बरी सापडलीस. तसंिी िी संधी दकत्ती ददवस मी 

शोधत िोते. सगळ्र्ाचा शोध लावार्चा आि ेना तुला? थांब, तुला अशा रठकाणी पाठवते की 

खतकड ेसगळ्र्ाच प्रश्नांची तुला उत्तरे खमळतील!” एवढे बोलून खतने आपले रूप बदलल.े आता 

खतच्र्ा जागी एक अखतशर् खवद्रपू अशी चेटकीण खनमायण झाली. खजच्र्ाकडून अखतशर् दगुांधी र्ेत 

िोती. खजच्र्ा केसाच्र्ा जटांमधून दकड ेपडत िोते. डोळे रक्ताने लालबुंद झाले िोते. अंगावरचे 

कापड कधीिी न धुतललेे अस े अखतशर् मळके आखण घाणरेड े िोते. दातांचा खपवळेपणा िा 

िळदीपेिािी गडद िोता. तोंडातून बािरे आलेल्र्ा सुळर्ांमधून लाळ गळत िोती. िाताची निे 

अखतशर् मोठी आखण तीक्षण िोती. अंगावर िाताएवढे केस िोते. पार्ांची निे तीक्षण आखण मोठी 

िोती. ती ध मलच्र्ा ददशेने धावून आली आखण ध मलने चपळाईने खतच्र्ा पोटात कट्यार िुपसली. 

परंतु त्र्ाने ती केवळ धडपडली आखण दसुऱर्ाच िणी अखधक भेसरूपण ेिस ूलागली. प्रदु्यम्नने 

खतच्र्ावर िातातील गंगाजल आखण भस्म फेकले त्र्ामुळे कािी िण ती सैरभैर झाली परंतु 

दसुऱर्ाच िणी पुनः पूवयपदाला आली. आता म त्र्ू समीप आल्र्ाचे सवाांना जाणवल ेिोते. ध मलने 

चपळाईने दवे्िाऱर्ातल्र्ा बाळक ष्णाची मूती घट्ट छातीकड ेधरली आखण डोळे खमटल.े जर्ासाठी 

आपण इथ ेआलो आिोत ती गोष्ट न करताच आपल्र्ाला मूत्र्ू र्ेणार र्ा खवचाराने खतला फार 

वाईट वाटले. त्र्ाचवेळी चेटदकणीने ध मलवर िल्ला केला परंतु वज्रसेन अकस्मात त्र्ा दोघींच्र्ा 

मध्र्े आला आखण त्र्ाने तो वार स्वतःवर घेतला पररणामी त्र्ाचे रुपांतर पोपटामध्र्े झाले. 

चेटकीण गडगडाट करत िसली आखण त्र्ाचवेळी एक गोष्ट घडली. दरवाजा उघडला गेला आखण 

त्र्ातून कसलीतरी माळ चेटदकणीच्र्ा अंगावर फेकली गेली. त्र्ा माळेच्र्ा स्पशायने ती जळू 

लागली आखण जखमनीवर पडली. समोर प्रवतयन आखण शतािी उभे िोते. 

 त्र्ा दोघांना पािताच ध मल धावत गेली आखण त्र्ांच्र्ा गळ्र्ात पडली. “तू शेवटी 

आलास! आखण खतला मारलसे, पण आपला वज्रसने... त्र्ाचा पोपट केला रे खतने,” ती रडू लागली. 

 “थांब ध मल. ती अजूनिी मेललेी नािी. खतला मारण ेएवढे सोपे नािी,” प्रवतयन 

म्िणाला. 

 “म्िणजे?” ध मल आखण प्रदु्यम्न एकदम बोलल.े पोपटरूपी वज्रसेन आता ध मलच्र्ा 

िांद्यावर र्ेऊन बसला िोता. 



 “र्ाचे उत्तर आपल्र्ाला एकच स्त्री दऊे शकते आखण त्र्ा म्िणजे क ती दवेी,” 

प्रवतयनच्र्ा उत्तराने सवाांचा आ वासला गेला. 

 “माताजी? कार् बोलतो आिसे तू?” प्रदु्यम्न आश्चर्ायने म्िणाला. 

 “िोटं वाटत असले तर चल,” प्रवतयन म्िणाला. 

 “आखण खिचे कार् करार्चे?” ध मलने खवचारल.े 

 “खिला इथेच कोंडून ठेऊ. र्ा माळेचा पररणाम कािी काळ तरी रािील अस ेवाटत.े 

कदाखचत िी इथून बािरे पडले असे कािी वाटत नािी,” प्रवतयन म्िणाला. 

 “बरे झाल ेतू ती माळ घऊेन आलास,” पोपटरूपी वज्रसेन म्िणाला. त्र्ाला बोलता 

र्ेते ि ेबघून सवाांना आनंद झाला. 

 “मला माखित नािी अचानक िी माळ माझ्र्ा िातात कुठून आली?” प्रदु्यम्नच्र्ा 

उत्तराने सारे चदकत झाले. ध मलने मनोमन बाळक ष्णाला नमस्कार केला. 

एवढ्यात खतथे मिाराज धात्री िजर झाल.े आवाजाने वरच्र्ा दालनात कािीतरी घडते 

आि ेअशी त्र्ांना िबर खमळाली िोती. खतथला प्रकार डोळ्र्ाने बघून ते िूपच आश्चर्यचदकत 

झाले. घडललेी घटना ध मलने त्र्ांना थोडक्ट्र्ात कथन केली. प्रथम त्र्ांचा खविासच बसला नािी. 

पण मग त्र्ांच्र्ा लिात र्ेऊ लागल.े  

 

 

आता पिाटेचे ३.३० झाल ेिोते. कािी वेळात राजर् जागे िोणार िोते. चेटकीणीचा 

नाश िोईपर्ांत कोणाला कािी कळल े तर प्रजेत नािक भर् पसरणार िोते. त्र्ामुळे त्वररत 

सैखनकांना आदशे दऊेन त्र्ांनी राजपुरोखित आखण क ती दवेीला बोलावून घेतले. राजाच्र्ा 

अंतःपुरात बैठक झाली. त्र्ा बैठकीला मंडळ, प्रधान, राजपुरोखित, क ती दवेी आखण स्वतः राजा 

धात्री एवढे िजर िोते.  



 “बोला ि े सवय कार् आि?े गुरुवर्य आपणास ि े माखित िोते? आपल्र्ाला 

पौरोखित्र्ासाठी नेमले असून आपण असे केले? आमचा आपल्र्ावर फार खविास िोता,” राजा 

दःुिाने म्िणाला. 

 “मिाराज माफी मागण्र्ाचा मला अखधकार नािी. पण मी कधीिी गैरक त्र् केल े

नािी. आजवर माझी एक चूक झाली ती म्िणजे चुकीच्र्ा व्यक्तीवर मी प्रमे केले. क ती िी चेटकीण 

आि,े” राजपुरोखितांनी केलेल्र्ा गौप्र्स्फोटावर सवयच िादरले.  

 “नािी, ि े शक्ट्र् नािी. माताजी आपण..........” प्रदु्यम्न दःुिाने, खनराशेने, 

धक्ट्क्ट्र्ाने, क्रोधाने पेटून उठला. त्र्ाची नजर पार खनजीव झाली आखण तो मूर्च्छयत झाला. त्र्ाच्र्ा 

र्ा पररखस्थतीला बघून क ती हृदर् खपळवटून रडू लागली. 

 “मिाराज माझ्र्ा मुलाला जीखवत करा. मी प्रदु्यम्नखशवार् जगू शकत नािी. त्र्ाला 

जीखवत करा.” चटकन थडं पाणी आणून जशंपडल्र्ाने प्रदु्यम्न भानावर आला. पण क ती दवेीकड े

त्र्ाने पाठ दफरवली. 

 “मनू अस ेकरू नकोस. बाळा माझ्र्ाशी कािीतरी बोल,” क ती रडत म्िणाली. 

 “क ती आधी घडलेल ेमिाराजांना कथन कर. मलािी तू अंधारात ठेवल ेआिसे. मला 

वाटले िोते तुझ्र्ातील चेटकीण मी चांगल्र्ा आचरणाने संपवली असले,” राजपुरोखित दःुिाने 

म्िणाले. 

 “सांगते, सारे कािी सांगते. माझ्र्ािी डोक्ट्र्ावर आता िा भार सिन िोत नािी. 

मी जंगलात राित िोते. जंगलाच्र्ा दसुऱर्ा टोकाला रािणाऱर्ा गुरंूना भटेार्ला प्रदु्यम्नचे वडील 

आले िोते. धात्रीवर्यमध्र्े पोिोचेपर्ांत रात्र झाली. त्र्ामुळे त्र्ांना जंगलामध्र्े वास्तव्य करणे भाग 

पडले. वाटेत जंगली िापदांनी त्र्ांच्र्ावर िल्ला केला तेव्िा आपल्र्ा मंत्र सामर्थर्ायने त्र्ांनी त्र्ांचे 

जिसं्त्रत्व नष्ट केल.े त्र्ामुळे ती जनावरे शांत िोऊन खनघून गेली. 

खतथल्र्ाच एका झाडावर मी बसलेल े िोते. ते द श्र् पाहून मी मनोमन त्र्ांना 

पतीस्थानी वरल.े खतथचे मी त्र्ांना शरण आले. मला झाललेा पश्चात्ताप बघून र्ांनी माझा 

स्वीकार केला. र्ांच्र्ामळेु एका चेटदकणीला सवयसामान्र् आर्ुष्र् जगता आल.े लग्नानंतर मी 

माझ्र्ा पुवायरु्ष्र्ाला पूणयतः पूणयखवराम ददला. परंतु कािी ददवसांनी अचानक भर्ा माझा शोध 



घेत आली. मी मनुष्र्ाशी लग्न केल ेआि ेआखण चेटूक करण ेपूणयतः सोडल ेआि ेि ेखतला आवडल े

नािी. माझे मतपररवतयन करण्र्ाचा खतने िूप प्रर्त्न केला परंतु जेव्िा खतलािी ि े सवय 

सोडण्र्ाखवर्र्ी मी सांखगतले तेव्िा ती पुनः जंगलात जाण्र्ासाठी खनघाली. त्र्ादरम्र्ान मिाराणी 

धरा गभयवती िोत्र्ा आखण मिाराजांनी त्र्ाखनखमत्ताने मिापूजा ठेवली िोती. मला वाटले की 

भर्ाने मिापूजा पाखिली, खतथला मिाप्रसाद ग्रिण केला तर खतच्र्ामध्र्े फरक पडले म्िणून मी 

खतला एक ददवस थांबण्र्ाचा आग्रि केला.  

तीच माझी घोडचूक ठरली. खतथल्र्ा कशाचािी खतच्र्ावर पररणाम झाला नािीच 

उलट मिाराजांचा, त्र्ाचं्र्ा संपत्तीचा, राजवाड्यातल्र्ा आरामदार्ी आर्ुष्र्ाचा खतला मोि 

पडला. त्र्ामुळे खतथेच आणिी कािी ददवस मकु्काम करण्र्ाचा खतने खनणयर् घेतला. पण एक 

अडचण िोती. मला भेटण्र्ासाठी खतने आपल ेमूळ रूप बदलल ेिोते. पण खतच्र्ामध्र् ेएवढी शक्ती 

नसल्र्ाने बदललले्र्ा रुपात ती जास्त काळ राहू शकत नव्िती. त्र्ामुळे र्ांच्र्ाशी आखण माझ्र्ाशी 

िोटेपणा करून खतने मतं्र-तंत्र खशकून घेतल ेआखण त्र्ाआधारे कािी ददवस ती राजर्ात राखिली. 

खतच्र्ा कसल्र्ाच काळ्र्ा खवचारांची कल्पनािी नसल्र्ाने मी खतला मदत करत राखिल.े  

र्ा काळात खतने मिाराजांचे मिाराणी आखण त्र्ांच्र्ा िोणाऱर्ा अपत्र्ावरचे 

खनरखतशर् प्रेम पाखिले. ते प्रेम नष्ट करण ेशक्ट्र् नसल्र्ाने एक भर्ंकर उपार् खतने शोधून काढला. 

मी प्रदु्यम्नची शपथ घेऊन सांगते की र्ा सवायची कल्पना पुढ ेअनेक वरे् मला नव्िती आखण जेव्िा 

आली तेव्िा वेळ खनघून गेलेली िोती. मला खशिा िोईल आखण खवशेर्तः र्ांच्र्ा रोर्ाला सामोरे 

जावे लागेल र्ा भीतीने मी गप्प राखिले,” एवढे बोलून क ती पुनः रडू लागली. 

 “परंतु खतने असे कार् केले?” मिाराजांनी आवेशाने खवचारले. त्र्ांच्र्ा मुठी 

आवळल्र्ा िोत्र्ा. एवढ्या की त्र्ातून रक्त सांडतेर् की कार् अशी भीती ध मलला वाटली.  

 “खतने मिाराणींचा गभय चोरला,” क तीचे ि ेवाक्ट्र् सवाांच्र्ा पार्ािालची जमीन 

िादरवून गेल.े 

 “पण त्र्ांनी तर स्वतः आपल्र्ा बाळाला संपवल ेिोते,” प्रधानमंत्रींनी प्रथमच तोंड 

उघडल.े प्रत्र्ेकजण धक्ट्क्ट्र्ामधून जात िोता.  



 “नािी नािी. मिाराणी धरा तर दवेीस्वरूप िोत्र्ा. आजवर त्र्ांनी कधी साधी 

मुंगीिी मारली नसले. त्र्ा आपल्र्ाच िाडामासाच्र्ा बाळाला कार् मारणार?” क ती दवेी 

म्िणाली. 

 “पण मग त्र्ा पळून का गेल्र्ा? त्र्ांनी िरे सांगार्चा का प्रर्त्न केला नािी? आखण 

शुमीचे कार् झाले?” मिाराजांनी प्रश्नांची सरबत्ती केली.  

 “सांगते. सगळे सत्र् सांगते. कोणीतरी वाईट शक्ती ि ेसवय करते आि ेि ेसत्र् दासी 

शुमीला कळल ेिोते. ती र्ाखवर्र्ी मिाराजांना सांगेल अशी शंका र्ेताच भर्ा खतला मारण्र्ासाठी 

तेथे पोिोचली परंतु तत्पूवी ती प्रसूत झाली िोती आखण खतने शतािीला जन्म ददला. अभयकाचे 

दवैी शक्ती रिण करत असतात. त्र्ामुळे शतािीला मारण ेशक्ट्र् नसल्र्ाने खतने शुमीचा जीव 

घेतला आखण सवयच ठपका मिाराणींवर र्ेईल असा आभास खनमायण केला,” खतच्र्ा र्ा बोलण्र्ाने 

शतािीला िपू मोठा धक्का बसला िोता. खतच्र्ाजवळ जात ध मलने खतचे सांत्वन करण्र्ाचा व्यथय 

प्रर्त्न केला. परंतू ती रडू लागली. 

 “खबचाऱर्ा मिाराणी र्ाबद्दल अनखभज्ञ राखिल्र्ा. वरच्र्ा दालनात त्र्ांना बंद 

केल्र्ावर एक ददवस सकू्षम रूपाने खतथ े जाऊन भर्ाने त्र्ांचे रुपांतर प्राण्र्ामध्र्े केल ेआखण 

जंगलामध्र्े जाऊन त्र्ांना सोडले. नंतर खशकारीसाठी आपण जंगलात गेला असता खतथे रूप 

बदलून रािणाऱर्ा भर्ाला आपण ओळिल ेनािी आखण खतलाच खितीर् मिाराणी म्िणून वरले,” 

क ती दवेीला िलके वाटत िोते. 

 “पण त्र्ा बाळाचे खतने कार् केले?” राजपुरोखितांनी थरथरत खवचारल.े  

 “त्र्ाचे उत्तर आम्िी दतेो. आम्िीसदु्धा आपल्र्ा सवाांसोबत एक असत्र् बोललो 

आिोत. आम्िी जंगलात गेलो तेव्िा ती चेटकीण अगोदरच एका तान्ह्ा मुलीबरोबर राित िोती. 

नुकत्र्ाच जन्मलेल्र्ा त्र्ा अभयकाला आम्िी ओळिले नािी परंतू त्र्ाच्र्ाखवर्र्ी अपार स्नेि आखण 

खजव्िाळा आमच्र्ा मनात उचंबळून आला. िरे तर खतच्र्ासाठी आम्िी त्र्ा चेटदकणीशी खववाि 

केला. आमची िी कमजोरी खतने ओळिली असणार. कोणातरी पुरुर्ाने खतला फसवल ेआखण 

सोडून ददले म्िणून ती जंगलात एकटी रािते र्ा खतच्र्ा भलूथापांना आम्िी बळी पडलो. अगोदरच 

पुत्री असलेल्र्ा स्त्रीचा प्रजा मिाराणी म्िणून स्वीकार करेल का र्ा भीतीने कािी मखिने आम्िी 



तेथेच राखिलो आखण मग ती आमचीच कन्र्ा असल्र्ाचे जािीर केल.े आता ध मलला रिाची खमठी 

आखण त्र्ामध्र्े भरलेला अपार प्रेम आखण खजव्िाळा आठवला.  

 “मला माताजींना भेटार्चे आि,े” ध मलला गखिवरून आल.े 

 “िो बाळ, आम्िीिी त्र्ाचें अपराधी आिोत. त्र्ा चेटदकणीने एवढी वरे् आपल्र्ाला 

कािी इजा पोिोचवली नािी ि ेआमचे भाग्र्,” मिाराज सदु्धा गखिवरल ेिोते. 

 “त्र्ाचे एक कारण आि े मिाराज. अनेक िजार वरे् आर्ुष्र् असणाऱर्ा र्ा 

चेटदकणीला कािी वरे् सुि उपभोगल्र्ानंतर धात्रीवर्य राजर्ावर राजर् करण्र्ाचा मोि झाला. 

म्िणूनच एवढ्या वर्ायत एकािी शत्रूला इथ े दफरकू न दणे्र्ाचा खतन ेबंदोबस्त केला िोता. ती 

राजकन्रे्ला कािी इजा पोिोचवेल र्ा भीतीने मी खतला समजावल ेकी लग्नानंतर राजकन्र्ा र्ा 

राजर्ातून खनघून जाईल. मात्र त्र्ाआधी खतने घाईने कािी केले तर मात्र शूर पराक्रमी राजा 

धात्रीच्र्ा रोर्ाला ती कारणीभूत धरेल आखण ते खतचा अंत करतील. माझे म्िणणे खतला पटल.े 

परंतु आपण राजकन्रे्चा राजर्ाखभर्ेक करण्र्ाचे एकाएकी जािीर केल ेआखण ती खबथरली. त्र्ात 

प्रथमराणी खतच्र्ा स्वप्ात आल्र्ा िोत्र्ा त्र्ांनी खतला सांखगतले की तुझ्र्ा पापाचे घड ेभरल े

आिते. राजकन्र्ाच तुझा नाश करेल त्र्ामुळे र्ेन केन प्रकारेण राजकन्रे्चा जीव घ्र्ार्चे खतने 

ठरवले,” क ती दवेी म्िणाली. 

 “आखण खतने आपल्र्ाला स्वप् िोटे सांखगतल ेखपताजी,” ध मल म्िणाली. 

 “आपण खतच्र्ा प्रत्र्ेक क तीबद्दल एवढ्या िात्रीने कशा बोल ू शकता?” 

प्रधानमंत्रींनी खवचारले. 

 “कारण भर्ा माझीच भखगनी आि.े ती कधीतरी सुधारेल म्िणून मी खतला संधीवर 

संधी दते राखिल,े” खतच्र्ा र्ा उत्तरावर सवय सुन्न झाले. 

 “आपल्र्ाला लवकरात लवकर कािीतरी करावे लागेल,” प्रवतयन म्िणाला. 

 “खतला मारण्र्ाचा एकच उपार् आि.े घोर अरण्र्ात खतच्र्ा शक्तीचा कें द्रजबंद ूएका 

झाडाच्र्ा ढोलीमध्र्े आि.े तो नष्ट केल्र्ावर ती शखक्तिीन िोईल आखण मरून जाईल,” क ती दवेी 

म्िणाली. 



 “आखण खतने जर्ांचे रुपांतरण केल ेअसले त्र्ांचे कार्?” पोपटरूपी वज्रसेन म्िणाला. 

त्र्ाच्र्ा बोलण्र्ाने सवय चमकले. 

 “िा कार् प्रकार आि?े” मिाराजांनी खवचारले. र्ावर ध मलने सवय कथन केले. 

 “घाबरू नका, खतच्र्ा म त्र्ूनंतर खतने केललेी जाद ू नष्ट िोईल आखण सवयजण 

आपापल्र्ा मूळरुपात र्ेतील,” राजपुरोखितांनी आिस्त केले. 

 “आपण आत्ताच जंगलाकड े प्रस्थान करू र्ा,” मिाराजांनी आपली तलवार 

उपसली. ध मलने आपल्र्ा धनुष्र्ाचे भाते बाणांनी भरल.े कािी मोजक्ट्र्ा शूरवीर सैखनकांना 

पाचारण करण्र्ात आल.े राजपुरोखितांनी आपल्र्ा मंत्रसामर्थर्ायने वरचे दालन बंद केले आखण 

कािी सैखनकांना खतथे पिाऱर्ासाठी ठेवले. 

 “वीरांनो आतून तुम्िाला वेगवेगळे आवाज र्ेतील त्र्ाला बळी पडू नका आखण ि े

दालन उघडू नका,” सवाांना कडक शब्दात सूचना दणे्र्ात आल्र्ा. स्वतः सेनापती जातीने उपखस्थत 

राखिले. 

 “धात्रीवर्यवर आलेल ेि ेसकंट आम्िी परतवून लावू. प्रसंगी प्राणापयण करावे लागल े

तरी बेित्तर. जचंता नसावी,” सेनापती छातीठोकपणे म्िणाले. 

 अशाप्रकारे मिाराज, राजपुरोखित, मंडळ आखण कािी सैखनक र्ांनी जंगलाकड ेकूच 

केले. प्रधानमंत्रींना राजर्ातील सुव्यवस्था भंग िोणार नािी र्ाकड ेलि दणे्र्ास सांगण्र्ात आल.े 

कारण एव्िाना िळूिळू िी बातमी राजर्ात पसरली िोती. त्र्ामुळे त्र्ांच्र्ामध्र्े घबराट खनमायण 

िोण्र्ाची शक्ट्र्ता िोती. तोपर्ांत मध्र्ान्िीचा सरू्य डोक्ट्र्ावर आला िोता. जंगलाच्र्ा मध्र्ावर 

र्ेईपर्ांत सवय भुकेने आखण तिानेने व्याकूळ झाले िोते. त्र्ामुळे भोजनासाठी थांबण्र्ाचा 

मिाराजांनी खनणयर् घेतला. खतथेच दाटीवाटीने वाढलेल्र्ा व िांच्र्ा गदय छारे्िाली सवय बसले. 

सोबत आणललेी खशदोरी उघडली असता त्र्ामधील अन्न पाहून सवय खवस्मर्चदकत झाले. कारण 

ते सवय अन्न नासून गेल ेिोते.  

 “असे कस ेझाल ेगुरुवर्य? क पर्ा मागयदशयन करावे,” िात जोडत मिाराज म्िणाले. 



 “िी केवळ मार्ा आि.े आपल्र्ाला व िापर्ांत पोिोचवण्र्ात ती अनेक खवघे्न 

आणणार. तेव्िा र्ा आभासाला फसू नका आखण भोजन चांगलेच आि ेअसे समजून ग्रिण करा. 

रुचकर लागेल,” त्र्ाप्रमाणे केल्र्ावर िरेच सवय पूवीसारि ेझाल ेआखण सवाांची िधुा शमली. 

भोजनानंतर पुढचे मागयक्रमण सुरु झाल.े कािी वेळानंतर अचानक अंधार दाटून आला. जोरदार 

वादळी वारे वाहू लागले. तरीिी न डगमगता मिाराज धात्री पुढ ेचाल ूलागले. तस ेथोड्या वेळाने 

सारे कािी शातं झाले. पढुे सारख्र्ाच ददसणाऱर्ा चार वाटा समोर आल्र्ा तसे सवयच भांबावून 

गेले.  

 “दवेी र्ातल्र्ा कोणत्र्ा वाटेने जार्चे आि?े” 

 “िी भलूभलुयै्र्ा आि.े केवळ चेटदकणी िरी वाट सांगू शकतात,” एवढे बोलून 

क तीने एका सैखनकाच्र्ा म्र्ानेमधील तलवार िचकन ओढली आखण आपल्र्ा बोटाला लावली. 

त्र्ाबरोबर बोटातून जोरदार रक्तस्त्राव िोऊ लागला. एक एक करत चारिी वाटांवर खतने रक्त 

सांडल.े त्र्ातील एका वाटेवर रक्ताचे थेंब पडत िोते परंतु कुठलािी डाग ददसत नव्िता. ते थेंब 

वरच्र्ा वर गार्ब िोत िोते जणू कािी रस्त्र्ाला अद श्र् थर असावा. त्र्ा वाटेकड ेबोट दािवत 

क ती म्िणाली, 

“थांबा, इथ ेमनुष्र्ाला र्णे्र्ास मनाई आि ेतरीिी मी तुम्िाला घेऊन जात आि.े तर 

कोणीिी बोलू नका नािीतर सवाांचाच जीव धोक्ट्र्ात र्ेईल,” र्ावर सवाांनी संमती ददली. 

 सवयजण भराभर चालू लागल.े कािी अंतर चालून गेल्र्ानंतर जंगली िापदांचे 

आवाज ऐकू र्ेऊ लागल.े न बोलताच शस्त्रे उपसली गेली आखण िरोिरच अखतशर् जिसं्त्र अशा 

जनावरांनी सवाांवर िल्ला केला. त्र्ात कोल्ि ेिोते, लचका तोडणारे लांडगे िोते. त्र्ांनी सैखनकांना 

घार्ाळ केले. एक-दोन तर धारातीथी पडल.े जीवाच्र्ा कराराने ककंकाळ्र्ा फोडल्र्ा गेल्र्ा आखण 

त्र्ामुळे िल्लेिोर जनावरांची संख्र्ा वाढली. ध मलच्र्ा भात्र्ातल्र्ा बाणांची संख्र्ा कमी कमी 

िोत गेली. खतचा एकिी बाण फुकट जात नव्िता. प्रवतयनची तलवार तळपत िोती. अंगाला 

झोंबणाऱर्ा जनावरांवर तो अिरशः तुटून पडत िोता. पोपटरुपी वज्रसेन जवळच एका झाडाच्र्ा 

फांदीवर जाऊन बसला. िाली चाल ूअसललेा तांडव तो मकूपण ेपाित िोता. कािीतरी करार्ला 

िवे िोते नािीतर असेच चाल ू राखिल ेतर सवय इथेच संपणार िोते ि े त्र्ाला जाणवले. त्र्ाने 

िळूवार उडत जाऊन क ती दवेीला पुढे चलण्र्ास इशारा ददला. ती दोघंच पुढे खनघाली. 



राजपुरोखितांनी टरंगण घातले आखण त्र्ात सवयजण थांबली. त्र्ा टरंगणाच्र्ा आत कोणत्र्ाच वाईट 

शक्तींना प्रवेश नव्िता. 

 बरेच अंतर चालून गेल्र्ावर ते जंगलाच्र्ा मध्र्ावर आल.े खतथ ेभर्ाण शांतता 

िोती. कोणत्र्ािी पश-ुपक्षर्ांचा आवाज र्ेत नव्िता. क ती दवेीने आपले रूप बदलले आखण खतथ े

अक्राळ-खवक्राळ चेटकीण तर्ार झाली. वज्रसेन भेदरून गेला. चेटदकणीने पार्ानेच पोिरून 

जखमनीत िोल िड्डा तर्ार केला. त्र्ानंतर त्र्ा िड्ड्ड्यात दोन्िी पार्ांनी दाण-दाण उड्या 

मारल्र्ा. त्र्ाबरोबर िड्ड्ड्याला छेदत जखमनीला चीर पडू लागली आखण दभुंगलले्र्ा जखमनीमधून 

एक भलामोठा व ि बािरे आला. 

 “उिििििSSSSSSSSSSS” दकत्ती वर्ाांनी मस्त थंड आखण मोकळी िवा 

खमळाली. अगदी बरे वाटल,े” सवाांगाला आळोि-ेखपळोिे दते आखण फादं्यांचे कंगव ेबनवून पाने 

केसांसारिी जवंचरत व ि म्िणाला. 

 “कोण आि?े” कोणी मला जागवले?” बराच वेळानंतर बािरे आल्र्ाचा मनमुराद 

आनंद उपभोगल्र्ावर व िाने खवचारले. 

 “मी......मिाराज मला आपली मदत िवी आि,े” थोडसे ेिाकरत क ती चेटकीण 

म्िणाली. खतच्र्ा आवाजात वज्रसेनला भर् जाणवले. 

 “कोण??? भवा कार्?? एवढे कार् झाल ेकी मला जागवावे लागले? आखण ि े

कार्??? तुझ्र्ाकडून सकारात्मक उजाय र्ेते आि,े” खतच्र्ा जवळ जात खतचा वास घेत व ि 

मिाराज म्िणाल.े 

 “म्िणजे क ती दवेींचे िरे नाव भवा िोते तर! भवा आखण भर्ा अशी िी जोडगोळी. 

भवभर्िारी कोण असले?” वज्रसेन खवचारात पडला. 

 “मी मनुष्र् रूप धारण केल ेआि.े सत्वगुणांनी माझ्र्ातल्र्ा र्ड्रीपुंना कमालीचे 

कमी केले आि.े 

 “र्ावर मी िसू की रडू? माझ्र्ा चेटकीण खविातली एक कमी झाली. मात्र ती 

सन्मागायला लागली. पण तुलािी माखित आि ेउगाचच कोणाला त्रास द्यार्चा नािी िा धडा मी 



सवाांना दतेो. असो. एवढी कार् उलथापालथ झाली की तुला मला बोलवावे लागले?” पानांची 

सळसळ करत व िमिाराज म्िणाल.े र्ावर भर्ा संदभायतील घटना भवाने थोडक्ट्र्ात सांखगतली. 

 “एवढी कारस्थाने करार्ला भर्ामध्र् ेअक्कल आली कुठून?” 

 “तुम्िाला तर मािीतच आि ेमिाराज खतला िव ेअसललेे र्ेन केन प्रकाराने ती 

खमळवतेच,” भवा नम्रतेने म्िणाली. र्ावर मिाराज गडगडाट करत िसल.े 

 “म...मला भर्ाची कुपी िवी आि,े” घाबरत थरथरत भवा म्िणाली. वज्रसेनला 

आतापर्ांत तरी व ि शांत आखण खवनोदी वाटत िोता. ककंबहुना थोडासा मूियिी वाटत िोता. 

भवाच्र्ा घाबरण्र्ाचे कारण त्र्ाला नंतर समजले. एक दाणSSSSSS आवाज झाला आखण 

व िराज ओरडले. 

 “असंभव. अशी कोणाचीिी कुपी खमळणे शक्ट्र् नािी. कुपीतील अत्तर उडून गेल े

म्िणजे त्र्ा चेटकीतील शक्ती उडून जातात. त्र्ापेिा मी खतला खशिा करतो,” कान फाटत 

जाणाऱर्ा आवाजात व िराज ओरडल.े 

 “भर्ा खशिचे्र्ा पलीकड े गेली आि,े” भवाने समजूत काढण्र्ाचा असफल प्रर्त्न 

केला. 

 “ती तुझी भखगनी आि ेखवसरू नकोस,” खतच्र्ाजवळ जात तोंडाने खतच्र्ावर िवा 

सोडत व िराज पुनः कोकलला. 

 “मी बोलू का? नमस्कार, मी वज्रसेन. भवाच्र्ा अत्र्ंत मजीतला िोतो. पण एक 

चूक झाली आखण खतने मला मनुष्र्ाचा पोपट बनवले. चूक पण फारच िुल्लक िोती,” मध्र्ेच 

बोलण्र्ासाठी व िराजाच्र्ा नाकरूपी फुगवट्यावर बसत वज्रसेन म्िणाला. त्र्ाला आपादमस्तक 

न्र्ािाळत व िराजांनी भवुर्ा उंचावल्र्ा. 

 “मिाराज धात्रीवर्य काबीज केल्र्ावर ती आपल्र्ा नगरीकड ेवळणार आि.े इथ े

राजर् करण्र्ासाठी आपली जागा बळकावण्र्ाचा ती प्रर्त्न करील.” 



 “ते असभंव आि,े” व िराज िात्रीने म्िणाले िरे पण त्र्ांच्र्ा आवाजात थोडीशी 

भीती िोती. हुशार वज्रसेनने ती लगेच िरेली. 

 “भर्ाने काळावरिी खवजर् खमळवला आि.े स्वतःचा चेला बनवण्र्ासाठी मला 

भखवष्र्ामधून खतने बोलावले आि,े” एवढे बोलून वज्रसेनने भखवष्र्ातल ेकािी वैज्ञाखनक चमत्कार 

ऐकवले. त्र्ाने मारललेा बाण वमी लागला. 

 “नािी नािी नािी,” एवढे असंबद्ध बोलत व िराजाने आपल्र्ा बुंध्र्ात एक पोकळी 

खनमायण केली. उघडलले्र्ा ढोलीमधून एक छोटीशी कुपी बािरे आली.   

“लिात ठेव, भर्ाचा सध्र्ाचा सवाांत मोठा शत्रूच िी कुपी उघडू शकतो. मात्र आता 

िी कुपी एवढी ताकदवान झाली आि ेकी ती उघडताच खवस्फोटक शक्ती बािरे र्ेतील. त्र्ाच्र्ा 

ताकदीने उघडणाऱर्ाचा जीव सुद्धा जाऊ शकतो,” एवढे बोलून गडगडाट करत व िराज धरतीच्र्ा 

पोटात गुडूप झाले. मूळ रुपात र्ेत क तीने वज्रसेनला घेऊन उड्डाण केले आखण शीघ्रतेने ती 

टरंगणाजवळ आली. आता तेथे कोणतेिी िापद नव्िते. राजपुरोखितांच्र्ा शक्तीने सवाांचा संिार 

केला िोता. 

 क तीने कुपी ध मलजवळ ददली आखण घडलले ेसवय थोडक्ट्र्ात सांखगतल.े “ध मल, 

बाळ आपल्र्ा जीखवतास धोका आि,े” खतला हृदर्ाशी कवटाळत मिाराज म्िणाल.े 

 “माताजींना भेटार्ची िी एकमेव संधी आि ेती मी दवडणार नािी,” अस ेबोलून 

ध मलने कुपीचे बूच उघडले. आतून रों-रों आवाज करत चक्रीवादळ बािरे आल ेआखण ध मलला 

घेऊन वातावरणात लुप्त झाल.े आता खतला कािीिी ददसत नव्िते. खतच्र्ा भोवताली वेगाने 

वािणारे वारे खतला आपल्र्ाबरोबर पळवत िोते. ध मलचं डोकं गरगरार्ला लागल.ं र्ातून बािरे 

पडण्र्ाचा कोणतािी मागय खतला ददसत नव्िता आखण िळूिळू चक्रीवादळाचा फेरा अखधकाखधक 

घट्ट िोऊ लागला. िास कोंडू लागला. ती गुदमरली जाऊ लागली आखण त्र्ाच खतरखमरीत 

असताना खतला िाक ऐकू आली, 

 “बाळ ध मल, मी आि े तुझ्र्ासोबत. घाबरू नकोस,” तो आिासक आवाज खतने 

ऐकला आखण खतच्र्ा खमटलले्र्ा डोळ्र्ांसमोर रिाचा, प्रथम राणी धराचा म्िणजेच खतच्र्ा 



आईचा चेिरा झळकला. त्र्ानंतर कोणीतरी खतला जोरदार ओढून त्र्ा वादळातून बािरे काढल े

िोते. ध मलची शधु्द िरपली.  

 

 

जेव्िा ती जागी झाली तेव्िा ती मिाराणींच्र्ा अतंःपुरात िोती आखण खतच्र्ा उशाशी 

प्रथमराणी धरा बसली िोती. खतला पािताच ध मलचा उर भरून आला आखण खतने आपल्र्ा 

आईला गच्च खमठी मारली. दोघीिीजणी नंतर दकतीतरी वेळ रडत राखिल्र्ा. बराच वेळानंतर 

आनंदाश्ूंचा पूर ओसरला आखण ध मलने खवचारले, 

 “माताजी जेव्िा आपण प्रथम भेटला रिाच्र्ा रुपात तेव्िाच सवय का नािी 

सांखगतले? तेव्िा सांखगतलेल्र्ा बऱर्ाच गोष्टी प्रत्र्िात वेगळ्र्ा िोत्र्ा.” 

 “बाळ आपल्र्ा स्म तीमध्र् ेनवीन गोष्टी आम्िी घाल ूशकत नव्ितो. मी भटेण्र्ापूवी 

जे आपल्र्ा स्म तीमध्र् ेिोते त्र्ात फेरफार करण ेआमच्र्ा िातात नव्िते.” 

 “म्िणजे? आपल्र्ा प्रथममिाराणी पदाबाबत ध मलला माखित िोते?” वज्रसेनने 

खवचारले. तोिी आपल्र्ा मूळरुपात आललेा िोता. 

 “िो मी तुम्िाला सांखगतलेली गोष्ट तुमच्र्ा स्म तीमध्र् े अगोदरच िोत्र्ा. 

भूतकाळातील तुमच्र्ा भूखमकांमध्र् ेजर्ा िणापासून तुम्िी प्रवेश केला त्र्ा िणापूवी पर्ांतच्र्ा 

आठवणी तशाच ठेवणे बंधनकारक िोते. त्र्ामुळे त्र्ामध्र् ेकािीिी बदल मी करू शकत नव्िते 

कारण ते खनसगय खनर्माखवरुध्द झाले असते. चेटदकणीने आमचे जेव्िा रुपांतर केले तेव्िा आम्िी 

अगखतक झालो िोतो. त्र्ानंतर कािीच पर्ायर् नसल्र्ाने आम्िी जंगलात, सरोवरात भटकत 

राखिलो.  

अनेक वरे् तशीच काढली. त्र्ा दरम्र्ान सतत दवेाचा धावा करत राखिलो. त्र्ा 

चेटदकणीपासून सवाांचे रिण कर अशी प्राथयना करत राखिलो. सततच्र्ा नामस्मरणाने आमच्र्ा 

अंगात ददव्य शक्ती आपोआप जाग त व्िार्ला लागल्र्ा. आम्िाला अचानक द ष्टांत िोऊ लागले. 

त्र्ात आम्िाला कािी गोष्टी ददसू लागल्र्ा आखण त्र्ामुळेच आम्िाला चेटदकणीने केलेल े सवय 

समजल.े जेव्िा आपल्र्ा सवाांनाच खतने रुपांतररत केले आखण धात्रीवर्यचे अपररखमत नुकसान केल े

तेव्िा आम्िी सवय शक्तीखनशी आपणा सवाांना भखवष्र्ातून इथे घेऊन आलो. मात्र आपल्र्ाला 



आधीच सवय कथन करण ेआम्िाला चुकीचे वाटले. त्र्ािणी आतून आम्िाला ज ेवाटल ेतेच आम्िी 

केले. त्र्ाचे कारण नािी कळले. पण अंतःप्रेरणा फुकट नािी गेली. सवय व्यवखस्थत झाले,” ध मलला 

िळुवार थोपटत मिाराणी म्िणाली. 

 “पण मग आपण सोबत तरी रािार्चे ना?” ध मलने खवचारल.े 

 “मी आपल्र्ाच सोबत िोते. प्रवतयनकड ेअसलेल्र्ा कनकाच्र्ा रुपात,” मिाराणीने 

गुखपत फोडले. र्ावर प्रवतयनने मान डोलावली. 

 “िो ध मल. मी मामाकड ेजाताना मला एक रािसी जंगलाकड ेजाताना ददसली. 

केवळ धात्रीवर्यचा खवचार करून मी खतचा पाठलाग केला. ती भर्ा चेटकीण िोती ि ेमला नंतर 

कळले. आपला पाठलाग िोतो आि ेि ेखतला समजले असावे कारण खतने मला पकडले आखण उलटे 

झाडाला लटकवून ठेवल.े भर्ाण जंगलात िात पार् बांधलले्र्ा अवस्थेत आम्िी ितबल िोतो.  

तेव्िा आमच्र्ा शले्र्ात बांधलेला कनक बािरे आला आखण बघता बघता त्र्ाने रिाचे 

रूप घेतल.े त्र्ांनी िणाधायत माझी सुटका केली आखण मला खतथून बािरे आणल.े मग पुनः 

कनकाच्र्ा रुपात गेल्र्ा. मी िूपच आश्चर्यचदकत झालो िोतो. तेव्िा त्र्ांनी मला भर्ा 

चेटदकणीबद्दल सांखगतल ेआखण ताबडतोब तुमच्र्ा मदतीसाठी राजवाड्यात जार्ला सांखगतल े

त्र्ाचबरोबर क ती दवेींची मदत घ्र्ा असेिी सूखचत केल.े परंतु भर्ा चेटकीण िीच खितीर् 

मिाराणी आि ेि ेसवय मला नंतर समजल.े मला वाटते मी मंडळापासून दरू जाईन ि ेमाखित 

असल्र्ानेच मिाराणी आपण माझ्र्ा सोबत िोता,” प्रवतयन िात जोडत म्िणाला. र्ावर मिाराणी 

धराने केवळ मान डोलावली. 

 “आखण त्र्ा साधूचे कार् जो मला तुमच्र्ा मािरेच्र्ा राजर्ात सापडला िोता?” 

वज्रसेन म्िणाला. 

 “माझ्र्ा धार्मयकव त्तीचा भर्ाने फार्दा घेतला. मार्ावी साधूच्र्ा रूपाने ती मला 

फसवत राखिली. मला तो केवळ चांगल ेसल्ल ेदते अस ेपरंतु बािरेच्र्ा दखुनर्ेच्र्ा द ष्टीने तो मला 

चुकीचे सल्ल ेदते असल्र्ाचे मागाहून खसद्ध झाल.े” 

 “माताजी पुढ ेकार्? आमची िरी रूपे कोठे आिते?” 



 “ती अद श्र् रुपात आिते. भर्ाच्र्ा म त्र्ूनंतर त्र्ाचें पुनश्च मनुष्र् रुपात रूपांतरण 

झाले पण तुम्िी इथे उपखस्थत असल्र्ाने काळानेच त्र्ांना अद श्र् केले. आता ते इथे उपखस्थत 

आिते. डोळे बंद करा म्िणजे तुम्िाला ददसतील,” मिाराणी म्िणाल्र्ा. सवाांनी डोळे बंद केल े

तेव्िा प्रत्र्ेकाला आपल्र्ा मागे आपल ेमूळ रूप असल्र्ाचे जाणवल.े र्ा भावनेने सवयच चदकत 

झाले. डोळे उघडल्र्ावर सवाांनाच सारिीच भावना झाल्र्ाचे समजल्र्ावर त्र्ांनी र्ासंबंधी 

मिाराणीकड ेखवचारणा केली. 

 “बरोबर आि.े आपला भखवष्र्ात जार्चा मागय मोकळा आि.े परंतु तत्पूवी एका 

जीवाची सुटका आपल्र्ाला करार्ला िवी आि,े” शतािीकड ेबघत मिाराणी म्िणाल्र्ा. र्ावर 

शतािीने मान डोलावली.  

 “शतु बाळा िा तुझ्र्ा एकटीचा मागय आि.े खतथ े तुझ्र्ाबरोबर कोणीिी र्ेणार 

नािी,” मिाराणी म्िणाल्र्ा. र्ावर शतािीने मान डोलावली. 

 “माताजी शतािीला एकटीने पाठवण े दकतपत र्ोग्र् आि?े” ध मल काळजीने 

म्िणाली. 

 “मी जाईन. माझ ेते कतयव्य आि,े” शतािीने खतची समजूत काढली.  

 

शतािी तशीच वरच्र्ा दालनाच्र्ा ददशेने खनघाली. दालनात प्रवेश केल्र्ावर खतला 

वेगळी चाहूल लागली. समोरच्र्ा द श्र्ाकड े ती खवस्फाररत नजरेने पाित िोती. कारण 

आरशामध्र्े खतच्र्ा छबीच्र्ा मागोमाग एक स्त्री उभी िोती. जी प्रत्र्िात खतच्र्ा पाठी ददसत 

नव्िती. भीतीने शतािीची तारांबळ उडाली. त्र्ा स्त्रीने खतच्र्ा िांद्यावर िात ठेवला. प्रत्र्िात 

कोणाचािी िात नसूनिी शतािीला स्पशय जाणवत िोता.  

 “तुला बघून िूप बरं वाटलं. दकती वरे् मी तुझी वाट पाित ेआि.े र्,े माझ्र्ा खमठीत 

रे्,” ती स्त्री म्िणाली. बहुधा खतच्र्ा स्तनामधून दगु्धस्राव िोत िोता कारण खतचा पोलका 

खभजललेा िोता. शतािीने पाठमोरी िोऊन खतला खमठी मारली. आता प्रत्र्िात त्र्ा स्त्रीने खतला 

दशयन ददल.े मातेच्र्ा दशयनाने शतािीची पोरकेपणाची भावना गळून पडली. सनाथ असल्र्ाचे 



िखणक सुि खतला खमळाले. खतच्र्ािी भावना अनावर झाल्र्ा आखण खतला आशीवायद दऊेन खतची 

माता अंतधायन पावली. आपल्र्ा पोटच्र्ा गोळ्र्ाला भेटून ती मकु्त झाली िोती. 

 

 

शतािी पुनः सवय बसल ेिोते खतथ ेआली. खतने साश्ू नर्नांनी घडलेली घटना कथन 

केली. मिाराणींच्र्ा चेिऱर्ावर खस्मत झळकले िोते. “खनसंकोचपणे जा सवय चांगलेच िोईल.” त्र्ा 

पुढ ेम्िणाल्र्ा आखण त्र्ानंी सवाांना जवळ घेतल.े वज्रसेन कड ेपाित त्र्ांनी डोळे खमचकावल ेतसा 

तो समजला. आता तो खनधायस्त झाला िोता. वज्रसेनला ध मल खमळणार िोती. ध मलने अखतशर् 

शीघ्रतेने आपला मुकुट काढला आखण आपल्र्ा पाठी असलेल्र्ा ध मलच्र्ा डोक्ट्र्ावर ठेवला आखण 

त्र्ाबरोबर पुनः सवयत्र प्रकाशच प्रकाश ददसू लागला. खतला आपले सवाांग िलके झाल्र्ासारि े

वाटले. सुगंधी अत्तराचा सुवास सवयत्र दरवळत िोता आखण कािी वळेानंतर अनन्र्ा त्र्ाच 

िड्ड्ड्यात एकटी िोती. एिाद ेमोठे स्वप् पाखिल्र्ासारिे खतला प्रथम वाटले पण खतच्र्ा िातात 

मिाराणीने ददलेल ेमोरपीस तसेच राखिल ेिोते. आखण त्र्ाचवेळी िड्डर्ाबािरेून आवाज आला. 

 “अनन्र्ा मी तुला न्र्ार्ला आल ेआि,े” दाखमनीबाई म्िणत िोत्र्ा. नाखझर्ाने 

त्र्ांना बोलावून आणले िोते. त्र्ा दोघींनी खतला िड्डर्ाबािरे काढले. 

 “अनु मला माफ करशील? आजवर मी तुझ्र्ाशी फार चुकीची वागले,” दाखमनीबाई 

रडत िोत्र्ा.  

 “जे िोते ते चांगल्र्ासाठी िोते आई,” अनन्र्ाने त्र्ांना खमठी मारली. खतचा चेिरा 

आनंदाने उजळला. अिेर खतच्र्ा चांगुलपणाला फळ खमळाले िोते. आता ि ेजीवन सुिकर िोणार 

िोते. 

 दोन ददवसांनी दिावीचा ररझल्ट लागला. अनन्र्ा आखण साधना दोघींनािी चांगल े

माक्ट्सय खमळाल ेिोते. ररना काठावर पास झाली िोती. ररझल्ट नंतर ररना अनन्र्ाला र्ेऊन भटेली. 

 “अनन्र्ा मी पुढच्र्ा खशिणासाठी पुण्र्ाला जात आि.े तूिी माझ्र्ाबरोबर चल. 

माझी मावशी िूप श्ीमतं आि ेखतच्र्ाकड ेआपण राहू.” 



 “मला जमणार नािी गं. मी इथेच नोकरी बघेन,” अनन्र्ा दाखमनीबाई ददसत नािी 

असे बघून म्िणाली. 

 “नािी, तू जाणार आिसे. मला तुला िूप खशकललेे बघार्चे आि,े” दाखमनीबाई 

अचानक कोपऱर्ातून र्ेत मार्ेने म्िणाल्र्ा. 

 साधनानेिी पुण्र्ालाच खशकण्र्ासाठी िोस्टेलवर रािण्र्ाचा खनणयर् घेतला. 

अनन्र्ा, ररना ह्ा ररनाच्र्ा मावशीकड ेपोिोचल्र्ा. दरवाजामध्र्े खस्मतिास्र् करत दवेक उभा 

िोता. अनन्र्ाला बघताच त्र्ाच्र्ा आनंदाला पारावार उरला नािी. दवेाने त्र्ांना पुनः एकत्र 

आणले िोते. ररनाच्र्ाच मावशीचा तो मुलगा िोता.  

 दवेकला बघून अनन्र्ाला िूप आश्चर्य वाटले. खतने त्र्ाला काका-काकंूबद्दल 

खवचारले. त्र्ावर तो म्िणाला, 

 

 

 “अगं मी जेव्िा परत आलो तेव्िा दरवाजाबािरे िोतो. आत कसलीतरी िुडबूड 

जाणवल्र्ाने मी िणाधायत दरवाजा उघडला तर दोन चोर काकांवर खपस्तूल रोिून उभ ेिोते. 

एकाने काकूला सुऱर्ाने भोसकलं िोतं. माझ्र्ामध्र्े दिा ित्तींचं बळ आलं. मी त्र्ांच्र्ावर तुटून 

पडलो आखण त्र्ांना लोळवलं. काकूला इखस्पतळात नेलं. िरंच धात्रीवर्यमध्र्े मी खशकलेल ंसवय 

मला आठवल ंआखण उपर्ोगी सदु्धा पडल.ं माझ्र्ा भूतकाळामुळे माझ्र्ा काका-काकंूचा जीव मी 

वाचवू शकलो.” त्र्ाचे बोल ऐकून अनन्र्ाला िूप िार्स ंवाटल.ं त्र्ाचबरोबर दवेक पुनः भेटला 

म्िणून िूप आनंदिी झाला. 

 “अनु तू िशू आिसे ना?” असंच एकदा दवेकने खतला खवचारल.ं  

 “धात्रीवर्यची िूप आठवण र्ेत आि,े” अनन्र्ा म्िणाली. 

 “अनु तू िूप अभ्र्ास कर. िूप र्श खमळव. तुझ ंफ्र्ुचर छान आि.े मी तुला िूप 

सुिात ठेवीन,” शेवटचं वाक्ट्र् दवेक तोंडातल्र्ा तोंडात पुटपुटला.  



दिा वर्ायनतंर  

 अनन्र्ा आखण दवेकचे लग्न ठरल ेिोते. लग्नाच्र्ा ददवशी सारा, संकेत आखण नंददतिी 

िजर झाल.े एवढ्या वर्ाांनी सवाांना एकत्र बघून फार आनंद झाला. 

 “तुम्िी सवय कसे?” अनन्र्ाने आश्चर्ायने खवचारले. 

 “अगं तुमच्र्ा लग्नाची बातमी आम्िी पेपर आखण न्रू्ज चॅनेलवर वाचली,” सारा 

िसत म्िणाली. नावावरून तुम्िाला ओळिल.े दवेक आज िूप मोठा माणूस झाला आि.े ऐकून 

बरे वाटले. धात्रीवर्यवरून परत आल्र्ानंतर परदशेी गेल ेत्र्ामुळे इथला कािीिी संबधं नव्िता. 

तुमच्र्ा सवाांची िूप आठवण र्ेत िोती. 

 “िो, माझीिी कॅन्सरमधनू मकु्तता झाली. माझ्र्ा आईला मी नवीन आर्षु्र् ददल.े 

आता माझेिी लग्न िोऊन मला एक मलुगी आि.े आम्िी सवय सिुात आिोत,” नंददत म्िणाला. 

 “मी इलेक्ट्रीकल इंखजखनअर झालो आखण स्वतःचा धंदा सुरु केला. आत्ताच एक 

छोटी कंपनी उभी केली आि.े उद्या खतचं उद्घाटन आि,े तुम्िी र्ार्चं आि,े” संकेत म्िणाला. 

 “अनन्र्ाने एम.एस. पूणय केल.े तोपर्ांत लग्नासाठी आम्िी थांबलो िोतो,” दवेक 

म्िणाला. 

 “साताजन्माच्र्ा गाठी ि ेिरेच आि ेबहुधा,” सारा िसत म्िणाली. 

 “म्िणजे?” अनन्र्ाने न कळून खवचारले. 

 “अगं वज्रसेनचे प्रेम तू ओळिल ेनािीस,” सारा पनुः िसली. 

 “दवेकलािी स्वतःच पुढाकार घ्र्ावा लागला. पण त्र्ाचे प्रेम मिाराणींनी ओळिल े

िोते,” दवेकने सत्र् कबलू केल.े आता अनन्र्ाला वज्रसेनची काळजी, त्र्ाने खतच्र्ासाठी धोक्ट्र्ात 

टाकललेा जीव आठवला. आपल्र्ाला र्ािी जन्मी िाच पती खमळाला म्िणून स्वतःला खतने 

भाग्र्वान समजल.े त्र्ांच्र्ा परत जाण्र्ाने अनेक जन्म वाचले िोते. धात्रीवर्य राजर्ात पुनः सुि 

नांदले िोते. दवेकच्र्ा िांद्यावर समाधानाने डोके ठेवत अनन्र्ा म्िणाली, 



 “िरेच आपण भाग्र्वान आिोत! सवय चांगलेच झाले.” 

  



खमत्रिो 

पुस्तकिं  वाचून कोणी शहाणिं होतिं का? 

हो! आम्ही म्हणतो होतिं. वाचन करणारी माण िं त्र्ािंच्र्ाबरोबरच्र्ा वाचन न करणार् र्ा 

माण ािंहून अवधक प्रर्ल्भ आवण ववचारी अ तात. 

कोणत्र्ाही प्राण्र्ा्ा,  जीवा्ा, अनुभवाने शहाणपण र्ेतिं. इतर प्राण्र्ािंना काही प्रमाणात त्र्ािंचे 

जन्मदाते थोडिंफ़ार वशक्षण दतेात. पण मानव हा अ ा प्राणी आह ेज्र्ा्ा पुवी जर््ले्र्ा आवण 

आता वजविंत न ्ेल्र्ा माण ािंचे अनुभवही वशकता र्ेतात . ते पुस्तकािंद्वारे. माण ा्ा आपल्र्ा 

 भोवता्ी न ्ेल्र्ा, दरू दशेातल्र्ा माण ािंचे अनुभव  मजून घेऊन वशकता र्ेतिं. तेही 

पुस्तकािंद्वारे. प्रत्र्क्ष अनुभवािंहून चािंर््ा वशक्षक नाहीच. पण इतरािंना आ्े् ेअनुभव, त्र्ािंनी 

खाल््ेल्र्ा ठेचा र्ाही माण ा्ा वशकवतात आवण शहाण े करून  ोडतात. 

म्हणून वाचा. वाचत रहा. इतरािंना वाचार्चा आग्रह करा. वाचा् तर वाचा् ह ेशिंभर टके्क  त्र् 

आह.े 

मंडळी! 

वाचार्ला तर िवचं! 

पण वाचून झाल्र्ावर प्रखतसादार्लािी िवं… 

…आवण स्वतःही व्हार््ा हविं. 

 


