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नमस्कार रवसकहो
तुमच्यापैकी बऱ्याच लोकांच्या मनात हा ववचार येत ऄसेल की इ-सावहत्य वाल्यांचं नेमकं काय सुरू अहे? कधी ऄंक कधी
काढतात कधी नाही. कधी तुमच्यापयंत पोहोचतात तर कधी नाही.. म्हणूनच हा खास लेखनप्रपंच.
आत्यथथ सुरू करण्यापाठीमागे मुद्दा हा होता की इ-माध्यमात जे लेखक नवे अहेत त्यांना हक्काचं व्यासपीठ वमळावं. एका
वक्स्पलकसोबत सगळ्या जगात पोहोचता यावं. मावहतीच्या महाजालात स्वतःची अगळी ओळख वमळवता यावी. आत्यथथ
याच हेतूने अजवर चाललं अहे अवण यापुढेही चालेल. ऄंक काढावा लागतो म्हणून काढणं अवण जे वमळे ल ते छापणं हे
आत्यथथ कटािानं टाळायचा प्रयत्न करे ल. तसंच जर संपादक स्वतःच्या कायथबाहुल्यामुळे जर संपूणथ लि आत्यथथ कडे देउन
त्याच एक दजेदार पुस्तक बनउ शकत नसतील तर ईगाचच थातूरमातूर काम करण्यातही काही ऄथथ नाही. त्यामुळे
आत्यथथ सगळ्या नव्या लेखकांचं एक व्यासपीठ या नात्यानं मनापासून स्वागत करीत अहे.
फे ब्रुवारी मवहना म्हणजे ऊतूबदल. गरमीची चाहूल अता लागू लागेल अवण गुलाबी थंडीच्या शेवटच्या काही ददवसात
प्रेमी वजवांचा व्हॅलेंटाइन्स डे येइल. तो ददवस कु णी खुल्लमखुल्ला तर कु णी लपूनछपून अपल्याच दुवनयेत साजर करतील.
हा सोहळा सरत नाही की महाराष्ट्रभरात वशवजयंतीच्या वमरवणुकांची धूम ऄसेल. राजांच्या बद्दलच्या ऄवभमानानं अवण
प्रेमानं अमचं उर भरून येइल. हर हर महादेव च्या गजथना होतील.
शाळा अवण कॉलेजांमध्ये मात् तयारी सुरू ऄसेल ती २८ फे ब्रुवारी ऄथाथत राष्ट्रीय ववज्ञान ददनाची. लहान लहान हातांनी
बनवलेली मोठमोठ्या स्वप्ांची मॉडेल्स ववज्ञान प्रदशथनांतून मांडली जातील. वैज्ञावनक वृत्ती, हस्तकला, तकथ शास्त्र अवण ते
ईत्तम ररतीने मांडण्यासाठी सादरीकरणाचे हातखंडे यांचा एवढा सुंदर वमलाफ आतर कु ठे पहायला वमळत ऄसेल ऄसं
वाटत नाही.
तर ऄसा फे ब्रुवारी दहावी बारावीच्या परीिांमध्ये संपता संपता तुम्हाला खूप अनंद देवो हीच अशा.

सृजा

प्रेमाच्या गावा जावे.
बापुसाहेब सोनवणे.
पक्या आणण णपकीं म्हणजे आमच्या भागातील णहर आणण राांझा. दोघाांचेही प्रेम प्रकरण
म्हणजे थरारक घटनाांनी भरलेली माणलकाच. असे असूनही तयाांच्या णजवनावर कु णी लेखकु
ककवा शाणहरुने महाकाव्य कसे णलहीले नाही याचे नवल वाटल्यास नवल नाही. असा णवचार
करुन मीच तया आधुणनक प्रेमप्रकरणाला मराठी साणहतयात अजरामर करायचे ठरवले.
आडदाांड वाटणारा भानुप्रकाश काळे . वय वषष पांचवीस. शाळे त असताना अभ्यासासारख्या
फालतू गोंष्टींकडे लक्ष द्यायचा नाही. मारामारीत
पक्याचे नाव नसेल तर णतला मारामारी म्हटलेच जात
नसे. आणण पपकी दाांडगे. वय वषषअठरा. काळे आणण
दाांडगे कु टूांब सख्खे शेजारी. दाांडगे कु टूांबात बशी पडली
तर आवाज काळे कु टूांबात यायचा. आणण काळे फॅ णमलीत
मासे तळले तर तयाचा वास दाांडगे कु टूांबात जायचा.
इतके च दोन घराांत अांतर.
पक्या व पपकीच्या प्रेमाला कशी सुरवात झाली हे दोघाांनाही कळले नाही. परां तु तयाांच्या
प्रेमाला हातभार लावला नगरपाणलके च्या खड्ड्याने. नगरपणलके चा कारभार म्हणजे कारभारच
असतो. पणहल्याने रस्तयाांचे डाांबरीकरण करायचे आणण मग टेणलफोन,नळ याांसाठी डाांबरीकरण
तोडायचे. मनात प्रश्न पडतो की खड्ड्याांसाठी डाांबरीकरण की डाांबरीकरणासाठी खड्डे? ते
काहीही असो, पक्या पपकीच्या प्रेमात या खड्ड्याांचा फ़ार मोलाचा वाटा. तयाचे असे झाले,
एकदा सांध्याकाळच्या वेळेला पपकी आपल्याच तांद्रीत चालली होती. पपकीचे चालणे म्हणजे
चालणे होते कक उया मारणे हे फक्त णतलाच ठाऊक होते. चालताना णतने दोन बुजुगाांना

म्हशीने द्यावा तसा धक्का मारला होता. वरुन तयाांनाच “कायरे ,म्हाता-या डोळे फु टले काय
तुमचे? मुलीला बघून धक्का मारताय. ” असा हाग्या दम भरला होता.
परां तु रस्तयातल्या णबचा-या खड्ड्याला णतच्या दमाची कल्पना नसावी आणण अवणचत
णतचा पाय नळाच्या मेनहोलमध्ये गचकन गेला. तशी ती ककचाळत म्हणाली,”अगां आई गां हे
मेनहोल आहे की मॅनहोल. नालायकाांना जराही कळत नाही रस्तयात खड्डे ठे ऊ नयेत म्हणून”. ती
नगरपाणलके ला णशव्या हासडत पाय धरुन णवव्हळू लागली. आपल्या पहदी णसनेमात जसा नायक
नाणयके च्या सांकट्समयी अचानक अवतरतो आणण दहावीस गुांडाांना बकलून कढतो तसाच पक्या
तया ठठकाणी अवतरला.
पण तयाच्या शुरपणाला आव्हान द्यायला कु णी
नव्हता णतथे. णतथे होता एक खड्डा. आणण तया
खड्ड्याला तो बकलू शकत नव्हता. तो धावतच
पपकीजवळ गेला.
“काय,झाले पपके ”
’’अग,आई ग’’
’’काय,आई पडलीय का खयात?’’
’’आई कसली,माझाच पाय अड्ड्कलाय मेनहोलात. मला उभेही राहता येत नाहीये. अग,आई गां’’
’’अग,मग इतकी का घाबरतेस? मी आहे ना तयासाठी’’. आणण तो णतचा हात ओढू लागला.
’’पक्या, तुला डोके हाय का नाही? माझा हात नाही पाय अडकलाय मेनहोलात. अगां आई गां
’’ती णवव्हळत होती.

’’अरे हो. ’’ असे म्हनत तो पटकन जणमनीवर बसला.
तयाने थरथरतया हाताने तया नाजूक पायाला स्पशष
के ला. व हळू हळू पाय वर काढू लागला. रस्तयात
मेनहोल

ठे वणा-या

नगरपाणलके ला

व

तया

मेनहोलाांची झाकने चोरणा-या टोळीला तयाने
सहस्रदा धन्यवाद कदले. अखेर तयाने पपकीचा पाय
वर काढला. पण ती तर ऊभी ही राहू शकत नव्हती.
ती जणमनीवर बसून ’’अग आई ग़ां,अग आई गां ’’करून णवव्हळत होती. तसा पक्या णतला
म्हणाला. ’’पपके ,ककती वेळ इथे णवव्हळणार कु त्र्यासारखी. ’’
’’ये कु त्र्या, कु त्रा कु णाला म्हणतोस? मला उभे तरी राहता येतांय का? अगां, आई गां’’ ती पाय
चोळत णवव्हळत होती. ’’अगां, मग इथे ककती वेळ बसणार णवव्हळत. माझा हात पकड,मी
पोहचवतो तुला घरी. ’’हो ना हो ना करत पपकी तयाच्याबरोबर जायला तयार झाली. तयाने
हळु च तया मेनहोलाला नमस्कार के ला. आणण तया गोड ओझ्याला घेऊन घरी णनघाला. पण
तयाच्याआधीच ती बातमी चाळीत पसरली होती. नणवन नवरानवरीच्या स्वागताला जसे लोक
गदी करून ऊभे राहतात तसे चाळीतले सारे जण आपापल्या दारात येऊन आनांद लुटत होते.
पक्याने एखाद्या लढाईत मोठा णवजय णमळ्वून आलेल्या वीराप्रमाने चाळीत प्रवेश के ला.
तशी पपकीची आई कडाडली,’’सोड,मेल्या,सोड माझ्या पोरीला. काही लाज शरम आहे की नाही
काही तुला?खुशाल ऊचलून घेऊन आलास माझ्या पोरीला. सोड आधी,सोड णतला. ’’
’’पपकीची आई मी सोडील णतला, पण,णतने मला सोडायला हवे ना. अहो काकी,णतचा पाय
लचकलाय. तयाचां काय करू?’’आता हा णबनलाज्या पोरगा आपल्या पोरीचा पायही हातात
घ्यायला कमी करणार नाही हे ओळखून पपकीची आई म्हणाली,’’मी बघते णतचा पाय,पन
पणहला तू आपल्या घराचा रस्ता बघ. ’’ पपकीची आई अगदी हातघाईवर आली होती. तसा

पक्या म्हणाला,’’पपकीची आई,अहो,तुम्ही णतला
धरताय की देऊ सोडू न खाली?णतला उभे राहता येत
नाहीये. ’’पपकीची आई पुढे झाली. णतने पपकीला
हळू च धरले. पपकीवर एक नाजूक कटाक्ष टाकू न
पक्याची स्वारी आपल्या घरी आली. दारात पाय
ठे वताच पक्याची आई कडाडली,’’पक्या,मेल्या काही
लाज शरम आहे की नाही?’’
’’काय के लां मी?’’
’’काय करायच बाकी ठे वलांस मेल्या? तरणी ताठी पोरगी खुशाल उचलून घेऊन आलास?’’
’’काय करणार, तुच तर नेहमी म्हणतेस माणसाने शेजारधमष पाळावा म्हणून. ’’
’’असा शेजारधमष नव्हता साांणगतला पाळायला. शेजारधमष पाळायला गेला होतास कक शेजायाची पोरगी पळवायला गेला होतास. ’’तयाची आई अजूनही काहीबाही बडबड्ड्त होती. पण
पक्या आणण पपकी भूतलावर होतेच कोठे ?ते तर के व्हाच स्वगाषत पोहचले होते.
आणण तया कदवशीपासून आमच्या भागातील मांडळींना नव्या प्रेमकहानीचे नवे नवे अांक
वेगवेगळ्या ठठकानी कदसू लागले. चहाटळ रमाकाकू म्हणाल्या तयाांनी पक्या व पपकीला
णजन्याखाली अांधारात पाणहले. तर रम्या देशपाांडन
े े याच जोडीला णपक्चरच्या थेअटरमध्ये
पाणहले. पपकीची कपडे वाळत घालण्याची व पक्याची दात घासण्याची वेळ योगायोगाने एक
येवू लागली. कधीही काम न करणारा पक्या आताशा णगरणीतून दळण आणताना कदसू लागला.
पण तयाच वेळी पपकीचेही दळण णगरणीत असायचे हा फ़क्त योगायोग असायचा. पक्या व
पपकीने या काळात इतके पहदी णसनेमे पाणहले कक प्यार ककया तो डरना क्या सारखी तयाांची

अवस्था झाली होती. तयाांचे तमाम शेजारीपाजारी मांडळी, स्वःताचे जन्मदाते तयाांच्या दृष्टीने
खलनायक ठरले होते.
आताशा पपकी पक्याच्या वागण्यावर तयाांच्या आईवडलाांनी तयाांच्याांवर खुपच बांधने घातली
होती. तयामुळे तयाांना भेटणे मोठे मुणककलीचे झाले होते. एके कदवशी पपककला दोडक्याांच्या
घरात णशरताना पक्याने पाणहली. यापेक्षा मोठी सांधी कोणती णमळणार होती. तो तयाांच्या
दरवाजाबाहेर अांधारात दबा धरुन बसला. इतक्यात पावलाांचा व तोरयाांचा छु मूक छु मूक
आवाज जवळ आला. आवाज बाहेर येताच, अांधारात दबा धरुन बसलेल्या पक्याने
बोक्यासारखी झडप घातली. पण हाय रे दुदव
ै ा, तयाच्या झडपीत पपकीच्या नाजूक हाताऐवजी
दोडके काकूां चा
हातच
झालेल्या

दोडक्यासारखा

सापडला.

क्षणभरच, अचानक

हल्ल्याने

गाांगरलेल्या

दोडके काकूां नी

पक्याचा एक हात

घट्ट

तयाच्या पाठीत दोन

पकडलाआणण

सणसणीत
हात

म्हणजे

रट्टे

लगावले . काकींचा

हात

नाही तर हातोडा

असावा असा भास

क्षणभर

पक्याला

झाला. दोन हातोडे

पाठीत

पडल्याने

तयाला मोठ्याने ओरडावे वाटले पण ओरडणार कोणतया तोंडाने. मोठ्याने ओरड्ड्णे म्हणजे
मोठ्या माराला आमांत्रण देण्यासारखेच होते. ’तोंड दाबून बुक्क्याांचा मार’ कशाला म्हणतात हे
पक्याला पक्के कळले होते.
काकू अस्सल गावरान कोल्हापुरी णशव्या घालत होतया. ”भाया, माझा हात धरलास आज.
आज मी तुला णजत्ता सोडत नाही बघ”. असे म्हणत काकू ने अजून दोन लाथा तयाच्या कमरे त
घातल्या. पक्याने ओळखले, प्रसांग आणणबाणीचा आहे. आडला पक्या,काकूां चे पाय धरी. तयाने
पट्कन काकूां चे पाय पकड्ड्त म्हट्ले”,काकू चुकले माझे. अजून दोन लाथा मारा हवा तर,पन

ओरडू नका बघा. फक्त एकदा माफी करा. मला वाटले पपकीच आली म्हणून चुकून तुमचा हात
पकडला मी”. पक्याने काकूां चे पाय घट्ट पकडले होते. व तो अक्षरश: थरथरत होता.
“मेल्या आधी माझे पाय तर सोड. तरच सोडता येईल ना मेल्या. माझे पाय सोड आधी”.
आपण काकूां चे पाय पकडलेले आहेत हे पक्या णवसरूनच गेला होता.
“तुम्ही ओरड्ड्णार नसाल तरच पाय सोड्ड्तो बघा”. वाघासारखा असणारा पक्या,सशासारखा
थरथरत होता. णबचा-या काकूां ना तयाची दया आली. तया तयाला म्हणाल्या,”अरे बाबा,नाही
वरडत. पन पाय तर सोड माझे”. सापळ्यात अडकलेला ऊकदरमामा जसा दार ऊघडताच
जोरात बाहेर पळतो तशीच पक्याने काकूां चे पाय सोडू न धूम ठोकली. गडबडीत तयाच्या
पायातील एक चप्पल णतथेच पडली. आपण फक्त एकाच चपलेवर पळतोय याचे भानही तयाला
राणहले नाही. तयाने मनात णवचार के ला,पाय सलामत तो चप्पल पचास. पळ्ताना रस्तयात
झोपलेली दोन कु त्री,तीन माांजरे ,मोणहतयाांचा बांटी यानाांही पायाखाली तुड्ड्वले. पण तयाने मागे
वळू न पाहीले नाही.
अचानक अांगावर पाय पड्ड्ल्याने णपसाळलेली कु त्री भो भो करत तयाच्या मागे लागली होती.
तयाांच्या भुांकण्याने सारा परीसर दणाणून गेला होता. आपल्या भाईबांदाांच्या भुांकण्यात
गल्लीतली सारी कु त्री सामील झाली होती. एका पक्यामागे दहा कु त्री असा आगळा वेगळा
सामना तया ठठकाणी रां गला होता. पक्याला पणहला कोन
पकडतो यात कु त्र्याांमध्ये चाांगलीच शयषत लागली होती.
पणहला नांबर पटकवण्यासाठी जसा खेळाडू वेगाने धावतो
तसा पक्या वेगाने धावत होता.
इतक्यात तयाला एका घराचा णजना कदसाला. तयाच्या
णजवात णजव आला. पळतच धाडधाड तो घाईतच णजना चढू

लागला. पण हाय रे दुदव
ै ा, पक्याच्या जोरात पळण्याने णजन्याच्या दोन पाय-या काडकन
मोडल्या. णजन्याची एक कड हातात आली म्हणून पकया वाचला. नाहीतर मरतच होता. पायया तुटल्याचा आवाज आला तसा सदा पणहलवान बाहेर आला. णतरसट स्वभावाच्या सदा
पणहलवानाने आपल्या गलेलठ्ठ णमशाांवरून हात कफरवला. तयाने एकदा तुटलेल्या पाय-या व
एकदा पक्याकडे रागाने पाणहले. राक्षस म्हणजे काय असतो हे पक्या प्रतयक्ष बघत होता. पक्या
परत खाली पळणार तोच सदा पणहलवानाने पक्याचे बकोट पकडले आणण णवचारले “कोणाच
पशगरू रे तू. “
मी राम राम काळ् याां चा मुलगा पक्या. गडबडीत तो
रामराव ऐवजी रामराम बोलून गेला.
“कोकलीच्या,एव््या जोरात कु ठे चांद्रावर णनघालास होय
रां . माज्या दोन पाय-या तोडल्यास. माला आता काही
ठाऊक नाही. माझा णजना आता ठरपेर करुन दे. ”
“काका आता माझ्याकडे पैसे कु ठे आहेत? मी घरी जाऊन
पैसे घेऊन येतो. ”
“माला शेंडी लावतोस व्हय. म्या तुला घरी जाऊ कदले तर
ना. पयले पैसे मांग घर समजलास. ”
पक्याला कळू न चुकले आता पैशाणशवाय सुट्का नाही. णतकडे आग तर इकडे वाघ अशी तयाची
अवस्था झाली होती. इतक्यात तयाला आठवले तयाच्या वडलाांनी तयाला लाइट णबल
भरण्यासाठी तयाला पैसे कदले आहेत. पणहली या राक्षसाच्या तावडीतून सुटका करून घेणे
गरजेचे होते. तयाने मुकाट्याने पैसे काढू न कदले. व घरी आला. काकीने कमरे त घातलेल्या
घातलेल्या लाथाांच्या वेदना आता जाणवत होतया. असेच आठ दहा कदवस णनघून गेले. पण
पक्याला काही चैन पडत नव्हती. णपकींला कोठे व कसे भेटायचे. याच्याणशवाय तयाच्या
डोक्यात कोणतेच णवचार णशरत नव्हते. तया भागात प्रेमी जोयाांसाठी प्रणशद्ध असलेल्या
,राजाराणी पाकष ,चा लौकीक तयाच्या कानावर आला. पपकीला घेऊन एकदा तया पाकष ला भेट
द्यायचीच असा णनश्चय तयाने के ला. आणण तशी सांधीही तयाला चालून आली.

एकदा असाच तो पपकीच्या मागावर होता. पपकीही अशाच शोधात होती. एक कदवस सांधी
साधून ती बाहेर पडली. णतने आईला मोठ्या आवाजात म्हटले “,आई मी क्लासच्या पेपरला
णनघाले गां. ” पकयाला साांकेतीक भाषा बरोबर समजली. णभका-याला लॉटरी लागावी तसे
तयाच झाले. तो हळु च तेथून णनघाला. गल्लीच्या पचचोळ्या जागेत तयाने णतला गाठले. ककती
कदवसाांनी पपकी तयाला भेटत होती.
“चल “ तयाने म्हट्ले. पपकी तयारच होती. पक्याने ठरक्शाला हाक मारली. दोघेही ठरक्शात
बसली. राजाराणी पाकष येताच दोघेही खाली ऊतरली. पपकीला घेऊन तयाने बागेत प्रवेश के ला.
एक ब-यापैकी झुडूप बघून दोघेही तयाच्या आडोशाला बसली. पक्याने णतचा हात प्रेमाने हातात
घेतला. तो लाडात येऊन म्हणाला “ पपके माय डालींग, ककती कदवसाांनी भेटतेय गां. मेरे कदलकी
धडकन. मी तुझ्या प्रेमाने अगदी पागल झालोय गां. ”
“ते कळ्लां मला. जेव्हा तू काकूां च्या लाथा खाल्ल्या तेव्हाच. ”ती कफदीकफदीकरून हसू लागली.
“अरे कोई बात नही. दोन लाथाांनी काही फरक पडत नाही मेरी जान. हम तुम्हारे णलए अगले
जनम तक लाथा खानेको तैयार है. ”
“पकया ते सगळ खरां रे . पण आता लवकर काहीतरी करायला ्वे नाहीतर

, आपल्या

दोघाांचीही लग्ने होतील. पण दुस-याांबरोबर. ”
“नाय पपकी दुणनयाकी कोई भी ताकद हमे जुदा नही कर सकती”.
“पन पक्या तो डायलॉग आता जुना झालाय रे . ”
“पन मला तर तोच पाठ आहे ना “. दोघाांचेही कफल्मी डायलॉग अगदी रां गात आले होते.
हवालदार वाघमारें ना

पाकाषत बरे च णग-हाईके

णमळण्यासारखी होती.

पक्यासारख्या नवख्या

मांड्ड्ळींना कायद्याचा

धाक दाखवून तयाांनी

बरीच माया गोळा के ली

होती. णशवाय मामला

चोरीचा असल्याने कु णी

तक्रार करायचा प्रश्नच

नव्हता. तेरी भी चूप

मेरी भी चूप. तयाांची

णगधाडनजर आज पक्या

व णपकींवर पडली.

तयाांनी हळू च पक्याच्या

खाांद्यावर हात ठे वला.

आपल्या खाांद्यावर कु णीतरी

णभका-याने हात ठे वला

असावा असे समजून पक्याने

हात झटकला. व एक

कोकणस्थ छान णशवी कदली.

पक्याच्या अनपेणक्षत

हल्ल्याने हवालदार

येड्ड्बाड्ड्लाच. तयाने

पक्याची कॉलर धरून

तयाला उभाके ला. चारपाच

चाांगल्या पोणलसी णशव्या

हासडल्या. व म्हणाला”

साहेब चुकलो बघा. चुकून

णशवी कदली. ” हवालदाराने

सणकन तयाच्या तोंडात

भड्ड्कवली.

“चुकून शेण नाही खाल्लेस? आता चला पोणलसचौकीवर. ” पोणलसचौकीचे नाव घेताच
पक्याच्या पोटात गोळा आला. प्रेमासाठी तयाने काकूां च्या लाथा खाल्ल्या होतया. हवालदाराची
तोंडातही खाल्ली होती. पण आता पोणलसचौकीची हवा खायची म्हणजे. प्रकरण परत वाढणार.
तयाने तहाचा मागष णस्वकारला. साहेबाांचे पाय पकड्ड्त तो म्हणाला “ साहेब चुकले
आमच्याकडू न. फक्त एकदा सोडा. परत चुकून सुद्धा चुकणार नाही. ”
“परत चुकणार नाही म्हणतोस?” हवालदार तयाचा आदमास घेत म्हणाला.
“ गळ्याशपथ. चुकून सुद्धा या बाजूला येणार नाही. ”
“ठठक आहे. हजार रुपये दांड भर. सोडतो तुम्हा दोघाांना. ”
हज्जार पक्या टाणकन जागेवर फु ट्भर ऊडाला.
“तुमचा पणहला गुन्हा म्हणून हा रे ट. ”
“तरी मी तुला साांगत होते पाकाषत नको म्हणून. आता आली का नरकात जायची वेळ,”पपकी
म्हणाली. पक्याने णखशात हात घातला दहा रुपयाांची नोट हाताला लागली. तयाने ती
हवालदाराांसमोर धरली. हवालदाराने तयाची मानगुट पकड्ड्ली. व म्हणाला “ तू काय मला
रस्तयावरचा णभकारी समजलास काय?चल आता गुमाने पोलीसचौकीवर. ” पक्या व पपकीची
वरात हवालदाराच्या मागून चौकीवर पोहचली.
पोराांकडू न नाही तर तयाांच्या आईवणडलाांकडू न तरी काही णमळतय का?याचा णवचार हवालदार
करत होते. इकडे पक्याला घाम फु ट्ला होता तर पपकी मात्र णबनधास्त होती. आता आपली
सुटका के व्हा होणार याकडे दोघाांचे लक्ष लागले होते. हवालदाराने दोघाांच्याही घरी फोन

लावला. पोराांनी काय लफडे वाढवले याचा
णवचार करत करत तयाांचे आईवणडल
पोणलसचौकीत हजर झाले. पक्याला तर
बापाकडे बघायचा

धीरच होत नव््ता.

हवालदाराने दमदार आवाजात णवचारले “ ही
काटी तुमचीच काय?”
“ व्हय सायब आमचीच हायती. काय के लां
पोराांनी? “
“काय करायच बाकी ठे वलय? सावषजणनक
ठठकाणी नको तया गोष्टी करताना पकड्ड्लेय तयाांना”. तशी पपकीची आई नव-यावर उसळली
“तरी मी तुम्हाला साांगत होते पोरीचे लग्न करून टाका म्हणून. पन माझ ऐकत कोन. बघा,बघा
पोरगी वरात कशी पोलीसचौककवर घेऊन आली ते. ” पोरीने नाक कापलां गां म्हणत णतने णतथेच
गळा काढला.
तसा हवालदार ओरडला “चुप. एकदम आवाज बांद. आवाज नाय पायजे. पोरां नको ते धांदे
करतात आनी तुमचे लक्ष नाही. पोरां साांभाळता येत नाहीत. पोराांऐवजी तुमच्यावरच गुन्हा
दाखल कराया पायजे. ”
तसा पक्याचा अनुभवी बाप हवालदाराकडे गेला. हळू आवाजात म्हणाला “ साहेब जरा
णमटवायच बघा की. ”
“ णमटण्यासारखे राणहले नाही आता,के स फाईल के लीय. ”
“ पर साहेब,के स तुम्हीच फाईल के लीय,तुम्हीच ओपन करा की. तुमचा चायपानी देऊ कक
आम्ही. ”
हवालदाराने णवचर के ला योग्य वेळ आहे तो म्हणाला “अस म्हणता?”
“तर काय व्हो. ”
“पाव््न एक बोलू. तुम्ही आपली माणसां. तव्हा रुपये दोन हजार भरा व घेऊन जा पोराांना. ”

हो ना हो ना करता पक्याचा बाप हजार रुपयाांना तयार झाला. पण हवालदार काही ऐके ना.
तसा पक्याचा बनेल बाप उसळला. तर ठठक हाय हवालदार साहेब राहूद्या पोरां जेलात.
नाहीतरी काट्याांनी आमची नाकां कापलीच हायेत. भोगू द्या णशक्षा बाांबलीच्याांना. अस म्हणून
पक्याचा बनेल बाप णनघाला देणखल. हवालदाराने ओळखले आता जास्त ताणण्यात ,अथष,
नव्हता. नाहीतर तेलही जाणार आणण तुपही जाणार. तयाने पट्कन पपकीच्या बापाचा हात
पकड्ड्त म्हटले “आवो पाव्हण येड का खूळ. आस हातघाईवर येवू नका. तो हाय पोराचा बाप.
तयाची थोडीच आब्रू जाणार?तुम्ही पोरीचे वणडल. तुमच्याकडे बघतो. आणा हजार तर हजार. ”
“आवो पर पैसे माझ्याकडां कु ठलां आलां. थाांबा मी पक्याच्या बापाला घेऊन येतो. ” पक्याचा बाप
परत आला पण आता तयाने हवालदाराची अडचण ओळखली होती. तयाने आपले एकच पालुपद
लावून धरले राहू द्या पोरां जेलमध्ये.
आता हवालदार फारच नरम आला होता. तो समजुतीने म्हणाला “आवो पाव्हणां,पोरां च ती.
या वयात चुकणारच. पन मी काय म्हणतो पाटील, राहीले हजार पण पाचशे रुपये तरी भरावेच
लागतील. मला कवडी नको पर मोठ्या सायबाला णनवद दाखवावाच लागेल बघा. ”
पक्याच्या बापाने बणघतले सौदा आता आटोक्यात आला होता. तयाने शांभर शांभरच्या पाच
नोटा हवालदाराच्या हातात कोंबल्या. सवष जण जरा णनवाांत झाले. तसा हवालदार म्णाला
“काळे पाटील दाांड्ड्गे पाटील एक बोलू का?”
“बोला की सायब बोला. ”
“पोराांचा फारच जीव हाये एकमेकाांवर. ”
“पाचशे दांड भरलाय की तयापायी. ”

“पैशाांच जाऊ द्यावो. दोघाांचे लग्न का नाही करून टाकत?”
तसा पक्याचा बाप म्हणाला “सल्ला वाईट नाही तुमचा. पण दाांडगे पाट्लाांचा णवचार कळायला
हवा ना. ”
“आता कसला णवचार करत बसू? जास्त णवचार करत बसलो तर घरात नातु येईल. टाकू की
ऊरकू न बार. व्हऊ द्या पोराांच्या मनासारखां. ”
तारीख पक्की करुनच मांडळी तेथून णनघाली. हवालदारसाहेबाांना पणहले णनमांत्रण होते. लग्नात
सवाांनी पक्याला नाव घेण्याचा आग्रह के ला. पक्याने नाव घेतले “नाव घेतो पपकीचे मान तुमचा
ठे ऊन,माणसाने रस्तयाने चालाव नेहमी
खड्डे बघून. ” तसा हाश्याचा मोठाच
फवारा ऊडाला. आता णपकीला नाव
घेण्याचा आग्रह झाला. णतने पक्याचे पक्के
ऊट्टे काढले. ती म्हणाली “प्राणाांवर
आलेले,लाथाांवर णनभावले,कु त्र्याांच्या
हल्ल्यातून मात्र प्रकाशराव बचावले.
”यावर फ़क्त दोड्ड्के काकू खळखळू न
हसल्या.

ॎ नम:णशवाय
ऄवनल पाटील
सांध्याकाळ होत आली होती. रस्ते वाहनाांनी फु लून गेले होते,कदव्याांच्या झोताांची पकडा पकडी
जोरात सुरू होती. आमची गाडी , वाहने आणण खड्डे चुकवत

कोईंबत्तूर शहरा पासून दुर दूर

जात होती.
जवळ जवळ चार वषाां पूवी मी एक ई मेल पाणहली होती, ती आता प्रतयक्ष पहाण्याची सांधी
जवळ येत होती. ई मेल मधील तो भव्य नांदी, तो गूढ घुमट तयातील शांकराची ती उां चच उां च
पपडी मला साद घालत होती. बाजूची माडबने मागे सरत होती व मन सरसावून पुढे धावत
होते. मनात उतसाहाच्या लाटा उसळत होतया.

ओठाांतून नकळत जप चालु झाला,ॎ नम:

णशवाय:,ॎ नम: णशवाय:.
खरां तर णनघायला उशीरच झाला होता. सांध्याकाळचे सहा वाजत आले होते. पण आता कदवस
लहान होत होता,तयात आकाशात ढग जमलेल.े म्हणून रस्तयावरचे कदवे लागले होते. हा
ईंडस्रीयल झोन, कारखाने सुटलेले वाहनाांची,माणसाांची एकच गदी उसळलेली. जो तो जीव
तोडू न घराकडे धावत होता. तयातून आमची मोटार ड्रायव्हर हळू हळू पुढे काढत होता.
दणक्षणेत भाषेची मोठी अडचण होते. चालक साहेबाांना ताणमळ णशवाय दुसरी
कु ठलीच भाषा येत नव्हती. पण तरीही आमची चाांगली गट्टी जमली होती. आमची भाषा
आम्हाला चाांगलीच समजत होती. उदाहरणाथष चालक साहेब वदले;” I go ,but no go,,you
go so I go” म्हणजे मला जायचे होते, पण जमत नव्हते.तुम्ही जात अहात, म्हणून मलाही
जायला णमळते आहे. मग कळले की तो णशवभक्त आहे. ध्यान मांकदरातील णशवपलगाच्या
दशषनाच्या कल्पनेने तो फु लून गेला होता व अशा अडचणीच्या वेळी देखील तो उतसाहाने गाडी
चालवीत होता.

आजूबाजूला रस्तयाच्या दोन्ही कडे ठटणपकल तामीळ वातावरण होतां.अम्मा म्हणजे
जयलणलता व करुणाणनधी(म्हणजे नावात सुध्धा ‘णनधी’!) ह्ाांचे मोठे मोठे कटाउटस लागलेल.े
मधे रजनीकाांत तया दोघाांकडे पाहून कफदीकफदी हसतोय. भडक व कडक तामीळ णचत्रपटाांची
पोस्टसष लावलेली. बाकी सवष घडीच्या लुांग्या व पट्टेदार साया. गाणी ही लागलेली.
गाव सांपताच मस्त झाडी लागे. मग दूरवर डोंगरकडा कदसूलागल्या. पाऊस ताशा
तालात नाचत होता. जांगल,भव्य टेकया,पाऊस, सवष वातावरण मस्तच मस्त होतां. आम्ही
आमच्या भाषेत बोलत होतो. ड्रायव्हर पुट्टु सामी (स्वामी) काहीतरी साांगत होता. तयात जग्गी
वासुदव
े हे नाव दोन तीनदा आलां. तयाचा सांदभष नांतर कळला. तो पुढे येईलच.
मध्येच तयाने गाडी थाांबवून हाका मारल्या. एक दोन घडीच्या लुांग्या अणधकच लहान
झाल्या व आमच्या कदशेने आल्या. कडाडा भाांडणां झाली.मी हादरलोच. पण भाांडण थाांबली.
पट्टु माझ्या कडे पाहून समाधानाने हसला, व म्हणाला “ मी म्हणतच होतो ना हाच रस्ता
बरोबर आहे ते. आता उजवीकडे वळले की फक्त सहा ककलोणमटर गेले की मांकदर आलेच.”
माझी ट्युब नेहमी प्रमाणेच लेट पेटली. दोन गोष्टी लक्षात आल्या. पणहली म्हणजे ते
भाांडण नसून पुट्टू तयाांना रस्ता णवचारत होता, व ते वाट दाखवत होते. दणक्षणेत हेच
होते.मराठी पेक्षा सवष भाषा “extra strong!” कानात खडखडतातच. दुसरी गोष्ट म्हणजे पुट्टू
इतक्यावेळ जे बडबडत होता ते तो हाच रस्ता बरोबर आहे हे साांगत होता.

मी भाबडे पणाने

मुांडी हलवत होतो. मी आयुकयात हजार वेळा णनश्र्चय के ला आहे,की आपल्याला नक्की कळल्या
णशवाय मान हलवायची नाही म्हणून.

पण दर वेळेला णसगरे ट सोडायची ह्ा णनश्र्चयाच जे

होतां, तेच नेमकां इथां ही होतां. असो.
गाडी मुख्य रस्ता सोडु न आता उजवी कडे वळली आणण पाऊस जोरात सुरु झाला.
रस्ता णचखलात लडबडला होता. आता कदवेही नव्हते. दोन्ही बाजूला दाट झाडी लागली.
ड्रायव्हर धीराचा. तो गाडी शाांत पणे पुढे हाकत होता. इतक्यात मला डावीकडे पाटी

कदसली,णतथे ताणमळ व ईंग्रजीत णलहीले होते, “ जांगलात कफरू नये,हत्ती मोकळे आहेत. ” मी
दचकलोच! णडस्कव्हरी वर पाणहलेले अनेक प्रसांग आठवले. हाच तो प्रणसध्द वेणलयानणगरी
टेकयाांचा तळ. ह्ा जांगलात हत्ती व इतर प्राणी भरपूर आहेत. फारसे टेन्शन न घेता पुढे
सरसावलो. णचखलाने कहर के ला होता. आता दूर कदवे कदसूलागले. आश्रम आला सुध्दा.
णपवळ्या मलूल प्रकाशात दोन दुकाने उघडी होती. एक पूजा साणहतयाचे तर दुसरे
चहाणबडीचे. गाडी पाकष करुन पचाक णचखलातून आश्रमाच्या प्रवेशद्वारा जवळ आलो. इथ पयांत
साधे सरळ होते. पादत्राणे ठे वून जाणार इतक्यात सूचना णमळाली मोबाईल बांद करण्याची.
सुरक्षा रक्षकाने जवळ उभे राहून तो बांद के ल्याची खात्री के ली व नांतरच आत सोडले.
तयाच णवचारात चालत होतो. जेम तेम दहा पावले चाललो असेल, समोर नजर गेली
आणण गप्पकन् थाांबलोच! समोर नेमके काय आहे हे लक्षातच येईना. जे कदसत होते ते भव्य होते,
पण जे कदसत नव्हते ते अणधक भव्य होते. सवषत्र अांधूक प्रकाश होता. जे कदसत होते तो एक भव्य
सभा मांडप होता. तयाची सुरवात जमीनी पासून झाली होती. दगडाांच्या देशातील अस्सल
अग्नीजन्य खडकाांपासून के लेल्या प्रचांड पाय-या, अवाढव्य, आडव्या सत्तर ऐंशी फू ट असतील.
एकावर एक, एकावर एक अशा ककमान साठ फू ट उां च अशा. तयावर जोते. जोतयावरील प्रचांड
दगडी खाांब असे मजबूत की प्रलयाला ही पुरून उरतील. तयावर छत. छत देखील आगळे वेगळे ,
बारीक वेताचे, तयावर माडाच्या झावळ्या बाांधलेल्या. अांधूक प्रकाशात मांडपाचा हा भाग कदसत
होता तर दुसरे टोक कदसतच नव्हते! ते अांधारात गडप झाले होते. तया मुळे ती वास्तू अधीक
भव्य,अधीक गूढ, अांगावर येणारी झाली होती. नजर बांदी करत सांमोहनाच्या लहरी अांगावर
सोडत होती. मी णखळू न जमीनीवर अक्षरश: रुतलो. पुट्टासामी नी ही आ वासला होता.

पलगभैरवी देवी कडे जाताांना.
अांधारया प्रकाशात आम्ही पुढे णनघालो. पणहल्या पायरी जवळ येताच नम्र
झालो,आदराने झुकलो. वाकू न पायरीला हात लावला,तया अवाढव्य पायरीचा थांड स्पशष
णशरणशरी आणणारा होता,तरीणह आश्वासक वाटला. वर बघताच छताची भव्यता अणधक
जाणवली. गुढग्या येवया उां चीच्या पायरया चढू न वर आलो. प्रचांड अश्या दगडी खाांबाांच्या
तीन राांगा होतया. आम्ही सात आठच खाांब मोजू शकलो. बाकी अांधारात गडप झाले होते तरी
तयाांचे अणस्ततव मात्र जाणवत होते. मी ती भव्यता भारावून बघत होतो. खुळाच झालो होतो.
इतक्यात ‘ayyo sir, look here’ असे ककचाळणे कानावर आले. मी दचकू न तया कदशेने
पाणहले. तर पुट्टा उजव्या बाजूला कठडा होता तेथून खाली पहात होता.
मी तेथे गेलो व खुळखुळा (परत परत खुळा ) झालो. सभा मांडपाच्याच उां चीवर
तयाला काटकोनात णभडणारी नैसगीक दगडी पभत होती, णतच्यावरून पाण्याचा प्रवाह मजेत
कोलाांट्या खात खाली उतरत होता. तयाचा नाद सांमोणहत करणारा होता. तो धबधबा खाली
एका बाांधीव तलावात सतत पडत होता. खालचा तलाव ककवा कुां ड आयताकृ ती होते. तयात

तीन णशवपलगे बुडीमारून बसली होती. तयाांच्यावर ताांब्याचे नाग छत्र धरून बसले होते.
धबधब्याच्या समोर कुां डाची सुरुवात होती. पाण्यातून भव्य दगडी पायरया वर वर चढत
होतया.
आम्ही सभा मांडपाच्या पायरया उतरून कुां डाकडे गेलो. तेथे एक चबूतरा होता.
तयावर दहा बारा फू ट उां च अशी णशळा होती. तया णशळे वर तीन भीषण नाग आपल्या प्रचांड
फणा काढू न भयानक मोठे दात णवचकत बसले होते. आम्ही दचकू न मागे हटलो. पण लगेचच
स्वत:ला हसलो. ते नाग ही दगडीच होते. पण ककती णजवांत होते. णशळा जेथे चबूत-या वर
बसली होती तया ठठकाणी बरे च तेलाचे कदवे लावले होते. तया कदव्याांच्या ज्योती हालत
होतया,तयामुळे ते नाग फणा काढू न डोलत आहेत असेच वाटत होते!.
तेथे मस्त स्वगीय सुगांधाचा दरवळ येत होता. तयाचे कारण ही कळले. एका वेताच्या
परडीत ताजी ‘मल्लीगे’ म्हणजे मोगयाषची फु ले भरभरून ठे वली होती. तयाांचा तो धुांद दरवळ
होता. तया सुगांधानेच ते सपष बांधनात होते,नाहीतर…
भारलेल्या अवस्थेतच परत सभाग्रुहात आलो व अांधारात बुडालेल्या दुसरया टोकाकडे णनघालो.
जवळ जवळ प्रतयेक खाांबाच्या पायथ्याशी काहीतरी हालचाल जाणवत होती. धीर धरून तेथे
गेलो तर काही साधक णचत्र णवणचत्र योग मुद्रा ककवा आसनाांचा सराव करत होते. तया मुळे
तेथील वातावरण अणधकच गूढ झाले होते. इतक्यात असे काही झाले कक ह्रदयात कळ आली.
आसन छान जमल्यावर आनांदाने एका साधकाने खाांबा आडू न ‘णशवोsहां’ असा जोरदार हांकार
भरला होता!
हा धक्का ककती तरी वेळ मला णबलगूनच बसला. तसाच पुढे णनघालो. सभा मांडपाचा शेवट
आला एकदाचा. आता पाय-या उतरायच्या होतया. पण तेथेच थोडासा गोंधळलो. कारण
पणहल्या दोन तीन पाय-याच कदसत होतया,बाकीच्या अांधारात गडप! समोर जवळ जवळ तीनशे

फू ट अांतरावर ककल्ल्याचीच वाटावी अशी पभत कदसत होती. तया पभणतवरील कदवे लुकलुकत
होते. दगडाांनी बाांधलेली वाट थेट पभतीकडे जात होती. रस्तयाच्या दोन्ही बाजूस मध्यम
उां चीची झाडे होती. धारात तयाांच्या अांधूक आकृ तया जाणवत होतया. पुढे जावे की नाही? असा
सांभ्रम पडला. कारण अांधारात काहीच अांदाज येत नव्हता व ते भीषण नाग आठवत होते. नीट
पहाता लक्षात आले की,दगडी रस्तयावरील खळग्याां मध्ये पावसाचे पाणी साचले होते व तया
पाण्यात समोरच्या पभतीवरील कदव्याांची प्रणतपबबे पडली होती. हा संदभथ बघून धीर अला व
त्या ओल्या पायरया अम्ही ईतरू लागलो. येथे माझ्या लिात अले की ह्या टोचे मारलेल्या
दगडांवर पाय मुळीच घसरत नाहीत. त्यावर शेवाळे होत नाही. ईलट शहरात आमारती भोवती
‘टाआल्स” लावतात त्यावरून माणसे व दुचाक्स्पया दोन्ही हमखास घसरतात. आथे सवथत् नैसगीक
वस्तूंचाच वापर मोठ्या कलात्मक पणे के ला होता. अम्ही दगडी वाटेवरून पुढे वनघालो.
पावसाची ररमवझम चालूच होती,वभजायला लइ मज्जा येत होती. समोरील ददव्यां कडे बघत
हळू हळू पुढे चाललो होतो. लि वतकडेच होते. ऄचानक समोर पाच दहा फू टांवर काळा ढग
जमीनीवर ववश्ांती घेत बसलेला ददसला! कु तूहलाने जवळ गेल्यावर कळले की तो ढग नसून
प्रचंड नंदी अहे. काळ्या पाषाणात घडवलेला भव्य! त्याच्या शशगांची टोके दकमान पंचवीस फू ट
ईं च होती! ववशेष म्हणजे आतका मोठा ऄसून देखील तो ऄतीशय रे खीव व प्रमाण बध्ध होता.
अता मी ऄवाक होणे सोडू नच ददले होते. मी मनात सारखे म्हणत होतो, ज्या वास्तू णवशारदाने
ही वास्तू रे खाटली तो पक्का पागल असावा. व तयाचा पागलपणा साांसर्गगक
असणार,बघणारयाला ही बाधीत करणारा.
तया नांदी कडे मी बघताांना मी णखळू न गेलो. तयाची टोकदार पशगे,गळ्यातील घांटीकाच्या माळा,
णपळदार स्नायू सवष अस्सल णजवांत होते. मी हळू च हात लावला व उगीचच शहारलो. पुढे
णनघालो खरा पण सारखे मागे वळू न पहावेसे वाटत होते. प ण अजून खूप बघायचे होते, बरे च
धक्के पचवायचे होते.

पुढे खाली उतरण्या साठी पायरया कदसल्या. आत चार पाच लोकां राांगेत उभे होते. तीच शाांतता
सवषत्र, बोलायला बांदीच होती जणू. पण ही शाांतता हवीहवीशी वाटत होती. ही जमीनी
खालील छोटी गुहा होती. भगव्या वस्त्रातील दोन सेवेकरी होते. समोर नैसगीक दगडी पभतीवर
नीलणगरी च्या पानाच्या आकाराची शेंदरू चर्गचत आक्रुती कदसत होती. णतची अ चषना चालू होती.
मी तया सेवेकयाषला हळू च णवचारले “which is this gaddess which is this Godess?”
ह्ावर तो माझ्या जवळ आला व कानात कु जबुजला“

‘पलगभैरवी देवी ’” आम्ही देवीचे दशषन

घेतले, कु मकु म लावले व पुढ़े णनघालो. वर एक स्त्री हाताची ओंजळ करून उभी होती. मला
वाटले की तयात पैसे टाकायचे,पण नांतर लक्षात आले की णतच्या ओंजळीत चांदनाची वाटी होती.
लोक तयातील चांदन कपाळाला लावत होते. मी ही तसेच के ले. येथे ही प्रकाश क्षीणच होता व
शाांततेत देवीचे स्तोत्र अतीखजाषत सुरू होते. तयामुळे वातावरण भारावलेले होते. आम्ही तयाच
भारावलेल्या अवस्थेत बाहेर(वर)आलो. समोरच मगाचा नांदी होता. तयाच्या डावीकडे दगडी
रस्ता जात होता. तया रस्तयाच्या टोकाला एक अजस्त्र घुमट कदसत होता. ह्ाच घुमटा बद्दल मी
वाचलां होतां. तेथे प्रचांड आकाराच णशवपलग असल्याच मला माहीत होतां. आम्ही तेथे जाण्यास
णनघालो.
अांधाराची नुसती सवयच झाली नव्हती तर दोस्ती झाली होती. तो नवा णभडू आवडू लागला
होता. जस जसे आम्ही घुमटा जवळ जावू लागलो तसतसे वातावरण अधीक गूढ गडद होवू
लागले. येथे ही रस्तयाच्या दोन्ही बाजूस बुटकी झाड़े होती, तयाांच्या खाली साधक समाधी
लावून अांधारातच बसले होते. तसेच पुढे णनघालो. घुमटाची भव्यता आता अांगावर यायला
लागली होती. आम्ही नव्या अनुभवाला णभड़ायला णसध्द झालो.
गोल कफरणरा रस्ता अजस्त्र घुमटाच्या प्रवेशद्वारा कडे नेणा -या मुख्य रस्तयाला णमळाला. हा
रस्ता अत्ता पयांतच्या रस्तयाांपेक्षा वेगळाच होता. पावलाांना मउसर वाटत होता. मुख्य म्हणजे
तयाच्या दोन्ही बाजूला कदवे लावले होते! इथे मन प्रसन्न करणारा प्रकाश होता. ’असतो मा सत्
गमय’ चा अनुभव देणारा प्रकाश. मनात आनांदाच्या लहरी जाणवत होतया. नकळत जप करू
लागलो ‘ॎ नम: णशवाय’ व प्रवेश व्दाराकड़े णनघालो.
प्रवेशव्दार रूांद पण बुटके होते. तयाच्या पुढे मोठ्या समया लावलेल्या होतया. जवळ दोन
साधक भगव्या वस्त्रात बसले होते. तयाांना नमस्कार करून प्रवेशव्दारात उभा राणहलो. समोर
पाणहले, खरच साांगतो,आयुकयात जी आश्र्चये बघीतली तयाांच्यावर हा कळस होता.

प्रवेशव्दार

बुटके असले तरी चाांगलेच रुां द होते. ते रे खीव व कमानदार होते, मी तया कमानी खाली उभा
होतो आणण समोर उां चच उां च अणतशय देखणे णशवपलग कदसत होते!
काळ्या बहूमूल्य व दुमीळ अशा पाषाणात ते नजाकतीने घडवले होते. तो काळा गुळगुळीत
पथ्थर कोणतयाही अमूल्य रत्ना सारखाच होता,आणण तयावर भक्तीचा दरवळ होता. चमकदार
गोलाई वर मध्ये तीन चार ताांब्याच्या ताराांची वेटोळी होती. ती ऊजाष प्रक्षेपण कठरत होती.
ककमान अठरा ते वीस फू ट उां चीचे ते ध्यानपलग खरच अणव्दतीय होते.
हे पलग वासूकी नागाच्या वेटोळ्यावर णस्थत होते. तया नागाने आपला रुद्रभीषण जबडा
उघडला होता व तयाचे डोळे ज्वलज्जहाल आग ओकत होते. अशा कराल नागाला णशवशांकरच
खेळवू जाणे. हेच ते अद्भूत ध्यान पलग.

तया पलगावर कमरे ला कसतो तसे कफकट गुलाबी नाजूक नक्षी असलेले रे शमी वस्त्र कसलेले होते.
पलगावर तसेच नागा वर फु लाांचा जाडसर हार घातला होता. पलगा समोर कमरे इतक्या उां चीचे
दोन चौकोनी खाांब होते. तयावर पणतया तेवत होतया. दोन खाांबा च्या मध्ये नक्षीदार चौकोनी
चबूतरा असून तयावर राांगोळी रे खलेली होती. फु लाांची नऊ वतुषळे काढू न तयावर नऊ णनराांजने
तेवत होती. पलगा भवती अनेक सुगांधी फु लाांचे जाड ररगण असून तयावर असांख्य पणतयाच्या
ज्योती लवलवत होतया.
मी खीळू न उभा होतो, नजर ठरत नव्हती. मनात आचायाां चे णशवाष्टकम् उमटले
‘देवराज सेव्यमान पावनाांणि पांकजम्
व्यालयज्ञसूत्रांपमदू शेखरां क्रुपाकरम
शांकराचायाांनी ककती अचूक वणषन के ले आहे,ह्ाची प्रणचती आली.
ते ध्यान पलग ज्या घुमटात होते तयाचे वणषन करणे आवघड आहे. तो एक सत्तर ऐशी फू ट उां च व
तयाच व्यासाचा भव्य घुमट आहे. मागे साांगीतलेल्या तया पागल वास्तूतज्ञाने येथे तर कहरच
के ला आहे. घुमटा ची आतील बाजू कफकट चपट्या णवटाांचीच वाटावी अशी बनवलेली आहे.
सांपूणष घुमटभर एक मेकाांना समाांतर अशा वतुषळाकार रे घा मारलेल्या आहेत. तया कडे बघत
राहीले तर डोळे जड होवून णमटायला लागतात. ह्ा रे षाां मुळे तो घुमट अणतप्राचीन वाटू
लागतो. कारण अशा पातळ णवटाांचा काळ खूप जुना आहे. उदा. तथागत गौतम बुध्धाचे
जन्मस्थळ लुांणबनी व शुध्धोधनाचा तयाच्या णपतयाचा महाल असलेले कणपलवस्तू व कु दान (सवष
नेपाळ मध्ये) येथील बाांधकाम असेच आहे. व तयाचा काळ कणमत कमी ई. पू. सातशे वषष हा सवष
मान्य आहे. तयाही आधी चा काळ , मोहेन जो दडो (ई. पू. 5000 वषे) येथेही अशीच बाांधकामे
आहेत.
तया घुमटाची आतली बाजू आपली नजर बाांधून ठे वते व आपल्याला अलगद पणे प्राचीन काळात
घेवून जाते. आपण वतषमानात रहातच नाही. स्वत:ला णवसरणे म्हणजे काय ते मी तेथे प्रतयक्ष
अनुभवले. आपली मनोभूमी ध्यानासाठी नकळत णसध्द होते. आम्ही णशवपलगाकडे अणनणमष

नेत्राांनी बघतच डावीकडे सरकलो. ध्यानपलगा भोवती अनेक साधक ध्यानाला बसले होते. ते
शरीराने येथे होते पण खरे कु ठे होते कु णास ठावूक?
आम्ही खाली बसलो. पुट्टा ही बसला तयाने डोळे णमटले. मी

बघतच राहीलो. कारण तयाच्या

बसण्याच्या पध्दती वरूनच कळत होते की तो णनणश्र्चतपणे रोजच ध्यान करीत असला पाणहजे.
माांडी घातल्यावर तयाच्या माांया जमीनीला णचकटल्या होतया. पाठीचा कणा ताठ,हात
काटकोनात माांयाांवर,व तजषनी व अांगठा जुळवून ज्ञानमुद्रा के लेली. तयाचा श्वास ही लगेच सांथ
झाला होता.

मी ध्यानाचा प्रयज्ञच करत नव्हतो. माझां णनठरक्षणच चाललां होतां. ध्यानाला अनेक जण बसले
होते. कु णी णशवपलगाच्या जवळ फु लाांच्या वतूषळा बाहेर तूयाषवस्थेत. काही जण मध्यभागी तर
काहीं पभतीच्या ध्यानासाठीच खास के लेल्या कोनायात बसले होते. आम्ही मध्यभागी बसलो
होतो. माझ्या मागे कोनायात(खोबणीत) एक मुलगी बसली होती. णतचा चेहरा शाांततेचे
मूतीमांत प्रतीक झला होता. ते प्रचांड णशवपलग,पणतयाांची मनोहारी आरास,अतयांत कमी प्रकाश
आणण सवाषत प्रभावी व णनणाषयक गोष्ट म्हणजे तेथील भारावून टाकणारी कदव्य शाांतता. देवाला
वाणहलेले फू ल खाली पडले तरी तो आवाज ऐकू येईल अशी अदभूत शाांतता! आणण खरच होतां

ते. डोळे णमटू न शाांत बसलां की ठरावीक तालात टपS क् ,

टपS पक् असा आवाज ऐकू येत

होता. घुमटाांत उां चावर मध्यावर एक चाांदीचे जलपात्र लटकत होतां. तयातून बरोब्बर
णशवपलगावर अणभषेक होत होता. तया शाांततेत हा आवाज चाांगलाच मोठा वाटत होता. तया
आवाजाने मला मोणहनी घातली. मी तयात गुांतत गेलो. मला गुांगी येवू लागली,घुमटाच्या रे षा
गरगर कफरू लागल्या, जलपात्र डळमळू लागलां. पपड प्रखर प्रकाशाने नाहून गेली,
उदबतयाांचा,कापराचा,मोगयाषच्या फु लाांचा धुांध दरवळ, आचायाांचे अष्टकम आपोआप चालू
झाले,
देवराज,सेव्यमान पावनाांणि पांकजम. . . . ते थोडे झाले नाही तर मध्येच रावणाचे णशवताांडव
स्तोत्र सुरू झाले, प्रवेश व्दारा वरील उां च समयाांचा प्रकाश णशवपलगावर पडत होता, तो
अचानक अडला एक भव्य सावली णशवपलगावर पडली, तया पवषतदेही पुरूषाने आपले दोन्ही
हात जोडू न ते आपल्या णशरावर धारण के ले होते. अचानक जाणवले हा तर लांकापती रावण!!
तो घनदाट खजाषत शांकराांला णवनवत होता,
“ णवमुक्त दुमषणतर् सदा,णशरस्थ अांजपल ब्रहन्”. . . काय चाललय हे? कसले णवणचत्र भास
होतायत हे? मी ताळ्यावर येण्या साठी जोर जोरात, नाही, नाही अशी मान झटकली, थोडा
वेळ गेला, आता समयाांचा प्रकाश पूवषवत णशवपलग उजळू न टाकत होता,सावली नव्हती. इतर
कदवे सौम्य होते,साधक तसेच तूयाषत होते, शाांत घुमटीत जलाणभषेकाचा मांद आवाज तसाच येत
होता. मग काही क्षण माला काय झाले होते? काहीही असो रावणाने शांकराला इतके कळवळू न
म्हटले की माझी दुमषती दूर कर, तीच प्राथषना मी के ली, व रावणाने पुढे म्हटले तेच मी म्हणत
राणहलो,
“ णशवेणत मांत्रांउच्चरम सदा सुणख भवाम्यहम्” हाच मांत्र मी जपत राणहलो, डोळे जड,जड होत गेले
जीभ ही जड झाली, ॎ नम: णशवाय: चा जप अस्पष्ट होत गेला, व माझी जाणीव ही हळू हळू
णवरत गेली.

ॎ नम: णशवाय. . .
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Dyse
fnfyi dksyrs
c?kk rqEgkyk ;k {ks=kr Hkjho v’kh dkgh dkefxjh djk;ph vlsy
rj gkrkus rqEgkyk Hkjiwj Ldspsl dj.ks t#jhps vkgs- vkf.k R;klkBh
fujh{k.kgh djk;yk gos- rs fujh{k.k ;ksX;çdkjs dsys rj leksjP;k
ek.klkpk psgjk lgt okprk ;sÃy vkf.k rs djrk vkya rj rqEgh
lqanj fp= js[kkVw ‘kdrk- R;klkBh xkMh cl jsYos cktkj ftFks Eg.kwu
tky rsFks çFke fujh{k.k djk- Ldsp dk<k ex igk rqEgkyk dlk
vkuan feGrks rksljkaps ‘kCn fo’kk[kkP;k dkukr ?kqer gksr-s Eg.kwu vkVZ
dkWyst lq# >kY;kiklwu efgukHkj QkLV yksdyus va/ksjh&nknj çokl
dj.;kÚ;k fo’kk[kkus vktiklwu Lyksus tk.;kpk fopkj dsyk- xkMh
IyWVQkeZyk ykxwu Fkkac.;kP;k vk/kh rh xkMhr d’kh xsyh fryk
dGyap ukghßvkW] vkÃ xa- ik; fnykl esyh! va/ksjh yksdy uOgrh
dk;\Þ fpMwu ,d ckÃfrph VÓkqc isVyh- vki.k pwd dsyh- cksjhoyh&ppZxVs
idMk;yk goh gksrhßeqÌke ukgh fnyk-Þ psgjk ikMwu fo’kk[kkßgk ekghr vkgs] ekghr vkgs- vkrk vkr tk! vkEgkyk mr#
ns-Þ

eksckÃye/kyh dkj&jslhax djr feGsy rso<h tkxk dk<r iq<s
ljdyh- njokT;ktoG vkMO;k mH;k jkg.kkÚ;kP;k pkSF;k tkxh
tjk’kh Vsdwu mHkh jkfgyh- xkMh FkksMh fgandGY;kuarj frP;kiq<s
vlysyh ckÃ] ojpk gWMy idMyk vlyk rjh clysY;k >VD;kus
‘kwU; lsdankus iq<s >kyh- rh gosph iksdGh Hk#u ;s.;kvk/kh
fo’kk[kkus R;k iksdGhr vkiyk Üokl dksaMyk- gq’’;! QkLV
yksdypk efgukHkjkpk vuqHko lRdkj.kh ykxyk- frljhus jkxkus
ikg.;kvxksnj eku ekxs oGowu vuksG[kh xnhZr vkiyhi.k
tkuigspku vlY;kps Hkkloyavkrk tkxso#u gyk;pa ukgh- vkiY;k MksG;kpk lh-lh-Vh-Ogh- dWejs k
bFksp vukf/k—r mHkkjkok vkf.k uO;k tkxspk ‘kks/k ?;kok- mís’kh;
epk.k cka/k.;klkBh VkWojP;k 32 O;k ¶yksvjo#u vklearkpa fogaxe
–‘; ikgkoa rlk v[[kk MCck utjs[kkyh ?kkyr gksrh- fujh{k.kkyk
lq#okr] ysMh ‘ksjykWDl gkse >kY;klkj[ka okVya- xq#uh fnysyk
fujh{k.kkpk ea= MksG;kP;k dWeÚ;kus iVkiV fujh{k.k ukasnor] m|klkBh
fjiksVZ r;kj djr gksrk- okW! iVdu glw QqVys-R;kP;k vkoktkus
cktwP;k ck;dkauk xksM /kDdk clykßvaxko#u eksjihl fQjor vlsy dks.kh-Þ ,d gGw cksyyh
i.k nqljh fQLld#u glyh- MC;kr ykx.k lq# >kyh- jksx pkaxyk!
i.k #tyk dqBs dq.kkyk dGyk ukgh-nknjyk fo’kk[kk ukokpk tarw
ckgsj iMyk vkf.k Mck jksxeqä >kykxq#tukapk vkns’k vkf.k ,d fnolkpk vuqHko gs vkVZ o”kZ
fufÜpr jaxhcsjaxh d#u tk.kkj vlk foÜokl uksanoyk- ek/kqjh fnf{krus
çs>aV dsysys gkL; dqBY;k xWaxose/;s çHkkoh B# ‘kdsy ;kP;k
vanktkps dke MksGs d# ykxys- ,dk ncysY;k vksBkus feBkl gkL;

djr f[kMdhtoG mH;k vlysY;k fcik’kk cklwdMs lWd nsowu ,d
MksGk ckjhd d#u gkrkus b’kkjk dsyk oj VkdQqdVps lYys u vkoM.kkÚ;k fcik’kk cklwus QqdVph
gekyh fufoZdkj psgÚ;kus ikj ikMyh- FkksMk osG gkr v/kkarjh BsoyklWdus [kkyphpa Mksda QksMya rj dk; ?;k\ gk Hkko- i.k lWd eLr
folkoyh- fryk FkksMsp /kDds [kk;ps gksr-s
pyk] tux.kuk lq# d#! fo’kk[kkps eu Qqyik[k# cuwu lsaVP;k
oklkr fHkjfHk# ykxyaxqTtw fdaok Hk¸;k ,d Hkkjrh #i f[kMdhoj gkr Bsowu
[kkpsr v/kkZ QqVkph tkxk lksMwu lqLrkoyh- pkSFkh lhV( cktwP;k
flVpk dksijk gkrkus nkcr vkiY;k vaxkpk iko Hkkx dlkrjh
Vsdor dljr djr gksrh( th dks.kh ikgr uOgrh fdaok brjkaph d/kh
rjh >kyh vlsy- fo’kk[kkyk gk Hkkx uohu vlY;kus ikg.ks lähpa
gksrs Hkkx gksr-s
rh lq/nk eukrY;k eukr mMÓkk ekjr gksrh- vkiY;kyk
tesy] ukgh tesy ikgw gÓkk nsoh rks vuqHko dsOgk nsrkr rsdks.kkP;krjh eksckbZyph fjaxVksu oktyh- utj ds lkeus] utj ds
ikj] rqe jgrs gks---- gks dgkWa dgkWa Eg.kr fo’kk[kkus MksGÓkkpk dWejs k
dsykßdgkW foysikysZ] esjs fy,-Þ
ß rq x\ lkarkØw>\ ek>h ykbZu Bso-Þ
fo’kk[kkus vkÜp;kZus iatkch MªsldMs ikfgya- eku gyowu fopkjy]
ßaD;k\Þ

ßDyse yxk jgs gS!Þ
ß OgkWV bt Dyse\Þ iqUgk fo’kk[kk mRlqdrsu-s
frP;k baxzthus iatkch gknjyhßDyse cl- i;ys crkusdkÞ
ßD;k\Þ
ßeSa ogkWa cSBwxh!Þ
vkWa\ fo’kk[kkus eukr vk oklyk ysMh ‘ksjykWDl gkse dksMoMZ
feGyaßdkgh fBdk.kh iVkiV mBkc’;k dka gksrkr\Þ vkuan iksVkr ekosuklk
>kyk- iq<hy vk;q”;kl Dyse dj.;klkj[ka dkgh vkgs] ukgh\ ekghr
ukgh- i.k gÓkk vksiu IykWVoj Dyse djrk ;s.kkj gksra
m|kiklwu ^fe’ku Dyse* Eg.kts fuokar fujh{k.k- Hkjiwj
fujh{k.k- clkyks lcdks vkWa[kksesa- dkyps vkt iqUgk ç{ksi.k] xkMh
vkyh- vkiksvki MC;kr rkdklkj[ka ?kqlGwu xsY;koj lhVpk
yks.;kpk xksGk fnlyk- FkksMs gkL;] uktwd ekuspk >Vdk fdaok ukd
mMo.ka] ^[kkj*
vks-ds- ekbÓkklkBh ek?kqjh dkekyk vkyh- pyk rksi;Zar
njokT;kps usgehps igkjsdjh rjh c?kw- nksu uktwd fpe.;kph
fpofpoßdsOgk vkgs yXu\Þ
ßiq<P;k efgU;kr-Þ
ßeTtk vkgs yodjp-Þ

ßpy pkoVÞ nks?kh rksaMkoj gkr Bsowu glrkr- rkjkckbZ dkd–”Vhus
ikgrkr] gs R;kaP;k xkohgh uOgra- fo’kk[kkus utjspa iku ikyVy]
uohu Ldsp djk;yk- nks?khaph fufoZdkj us=iYyohßcPph dks ysxh vki-Þ
ßgk gk ykoksÞ eqyxh [kqi oGoGyhßD;k uke gS rqEgkjk\Þ
ßfeyhÞ
ßfeyh pqipki cSBh jgksÞ NksVh rh dlyh ,sdrsßeEeh] eEehÞ
ßcsVk] HkhM gS dSls yw\Þ vkbZus ehukdqekjhph lÍh dsyh- dksbZ ckr
ugh vki esjh txg cSBks-Þ
eqyhph vkbZ tkxsoj vkyh- feyhls lhV feyh- dks.kkpk rjh ,Q-,e- oktr gksrkßvkWa[kks gh vkWa[kkses b’kkjk gks x;k] cSBs cSBs thus dk lgkjk gks x;kÞ
ßvx ;s] [kkyh c?k dh Hkkthyk ik; ykxrks-Þ
ßex tjk frdMs ?;k-Þ
ßvtwu fdrh tkxk ykxrs mHka jkgk;yk\Þ fr?kkaph mHkh tkxk rqEgh
clwu deoyh rh lksMk-Þ
okn ?kky.kkjh psgjsiÍh gks.;kvxksnj mrjyhßdk; Eg.krk lq’;keko’kh] xokj vkgs fuoMysyhÞ
ßgks; uk nsowÞ
ß|kÞ

fouk foØhdj O;ogkj >kyk- fo’kk[kkP;k y{kkr vkya uqlrk eqacbZpk
Mcsokyk VkbZe eWustesaV dk; djrks\ ysMht Lis’kypk Mckgh rso<k
deh /kkoiGhr dk;ZHkkx mjdrks-baXyaMP;k fçUlP;k dkukoj ?kkrya
Eg.kts ck;dkapk mRlkg vtwu ok<sy-MC;kr ck;dkapk ekWy gksbZy
vkf.k jsYosyk Qk;nk] ,o<k dh ykyw fdaok l/;k tks vlsy rks
eku [kkyh ?kkysy- ,o<k çkWQhV- iqUgk ek/kqjh rksaMkoj iljyh,d mrkjo; lhVtoG ljdya- xqM?ksnq[kh vlkoh- dGoGwu rh
[kkyh clyh- frlÚ;k lhVP;k nsohdMs ;kpuk dsyh- i.k vkiY;k
lkSan;kZus MC;krhy ck;dk eqPNhZr gksowu iMw u;s fdaok mrj.;kl
fol# u;sr] Eg.kwu rksaMkoj cka/k.khpk nqiVk xaqMkGwu MksG;kaoj
lÙkjhpk fQYeh xkWxy ykowu >kdya gksraßrCcsr cjh uk;- tjk clw ns- iq<a mrj.kkj gk;Þ
ßvHkh uhps cSBh gks uk] cSBh jgksÞ o;kus eku [kkyh ?kkryhfo’kk[kkus o;kP;k naMkyk /k#u vkiY;k tkxh clowu Dyse frP;k
ukos dsyk- o; rksaMHk#u glya] FkjFkjrk gkr mpywu ewd vk’khokZn
fnyk- Dysepk vkfrfjä cksul fo’kk[kkP;k vk;q”;kr tek >kykMksG;kr ik.kh vk.kwu vksBkoj ek/kq;Z iljoyaiIikauh fnysY;k laLdkj eukP;k oghoj cjhp Ldspl
s dsyhrh Hkjyh- vkrk Lor%P;k eukP;k oghoj uohu Ldspslph lq#okr
djk;ph- dksMoMZ ^Dyse* djk;yk feGkyk rj rks mrkjo;kdMs
lqiwnZ djk;pk- i.k vkiY;klkBh lksMk;pk] dk;epk Dyse-

JauLuk
EaI Bagavaana iksana saanap

idvaaLIcyaa sauTTIt AamhI gaavaI gaolaaoo. gaavaI Baa} ramaa, , %yaacaI p%naI saKubaa[- AaiNa vayaaovaRQd Aa[vaiDla rahtat. maI naaOkrI inamaI%t baahorgaavaI AalyaapasaUna %yaMacyaa pasauna duravaaca Jaalaa. maI %yaaMnaa naa pOsao purvatao ,
naa kQaI kpDo la%to Gaotao. %yaamauLo %yaaMnaa maaJyaakDUna fayada tr kahIca naahI , prMtu trI %yaManaa AamhI sagaLyaaMnaI
BaoTNyaasa yaavao,, ASaI %yaaMcaI Apoxaa. maI vaYaa-tUna daonadaca gaavaI jaat Asao. ekda PaOsao GaoNyaasaazI AaiNa dusa-yaaMda
idvaaLIlaa. maaJyaa vaaTyaalaa imaLalaolaI jamaIna lahana Baa} krtao Aaho. Aa[- vaiDlaaMnaa pNa taoca saaMBaaLtao.
AamhI maulaaMnaa GaovaUna gaavaI Aalaao. tsaM paihlaM tr tI ek fa^rmyaailaTIca pUNa- krayacaI haotI.
idvaaLIcaM pNa inamaI%t haotM , iSavaaya Baa}baMQa pNa Aa[- vaiDlaaMnaa TaomaNao do} nayao,, mhNauna Aalaao haotao , karNa
to naohmaI Aa[-laa jaNau AagaIt tola Aaotlyaagat ihNavat Asao kI ,
“ kdI ZMukUna trI patao ka tumacyaakDM? , masa kOaOtukaMna saaMga%yao , maoa{a saahyaaoba ho %yaao.”
AamhI AaramaiSar jaovaZI ]iSarat ]iSara jaI gaaDI haotI , %yaa gaaiDnaM caar vaajata gaavaI paohcalaao.
rs%yaat Agaaodr AamacaM KLM laagalaM. Baa} KLyaat baajarI tyaar krt haota. tao baajarIcyaa BauSaInMa pUNamaaKlaolaa idsat haota. to dRYya pahUna malaa ekdma lahanapNacaI AazvaNa JaalaI. toMvha maI baajarI tyaar
krNyaacyaa vaoLosa maudd\ama AByaasaacaM naaTk k$na pL kaZt Asao, karNa baajarIcyaa BauSaInMa AgMaalaa Kup Kaja
sauTayacaIo , ASaavaLI maaJaI baajaU Aa[- GyaayacaI.%yaavaoLI Aa[- vaDIlaaMnaa samajaavat Asao, “Avaao||| Aaja
%yaalaa maastrnaI kI na[- , la[- Abyaasa idlaaya hao. na[- kolaa tr maastr mhnalaa daha-daha CoDyaa maarIla.”
“AvaM ,paorgaM sakLI cyaaha Gyaatlyaa pasaUna Abyaasa krtyaM.” Aa[-caM baaolaNaM vaDIlaaMnaa baraobar samajaayacaM.
%yaamaULo to malaa gaurM caarayacaM kama dot, karma kI gaurM caarta caarta AByaasapNa krta yaovau Saktao ho tM~
vaDIlaaMnaa baraobar maahIt haotM. vartUna %yaaMcaI tbaI AsaayacaI, “ nausata AbyaasacaM nakao krt basaU , %yaa naadat
ZaorakDM durlaxa k$ nakao.na[- tr %yaao gaulaabyaa imastrI saMacyaalaa maarayaa yao[la.” yaa AazvaNaI ekapazaopaz
tajyaatvaanao DaoLyaasamaaor yaot hao%yaa. samaaor ramaalaa BauSaInaM maaKlaolaa pahUna maaJyaahI AgMaavar kaTo ]Bao
raihlao. prMtU %yaalaa maa~ savaya JaalaI haotI.

yaoNaa-yaa p`%yaok vaa-yaacyaa JauLkI kDo %yaacaM laxMa haotM. JauLuk AalaI kI lagaoca tao hatatIla madnaacaI
pazI itrpI k$na ]pnat haota. %yaatUna banagyaa vaa-yaanao ]Duna jaat hao%yaa tr baajarIcao danao KalaI iSallak
rahat haoto. Aa[- GaaoLanaM ]DUna na gaolaolyaa banagyaa baajaulaa krt haotI.
Aamhalaa pahuna %yaacaI }GaDI naagaDI paorM %yaaMcyaa Aa[-cyaa pdra AaD laplaI. prtU lagaoca tInao
tovaZyaaca %yaaMnaa dur Zklalao AaiNa mhNaalaI , “Aaro yaoDyaaMnaao , to Aaplao naaaiSakcao Aannaa ho , yaovaZM kaya
Gaabar%yaa? to ka tumaalaa Ka%yaa ka?”
ramaanao itcyaa baaolaNyaakDM dula-xa krt malaa ivacaarlao, “ Aannaa , la[- Ta[-ma laavalaa yaayalaa ?
baa[- , sakaL pasauna saarKI vaaTakDM yaoNaa-yaa samadyaa gaaDyaaMcaI vaaT pahyaacaI , hyaa gaaDItuna
]trlaM %yaa gaaDItuna ]trla, ekcaI gaaDI gaolaI, daonacaI…….itnacaI gaolaI trI kahI yao[-naa mhNauna
kMTaLlaao.” malaa maaJyaa AgMaavar banagyaa pDlyaa saarKM Jaala ! kaya baaolaavaM saucaonaa? BaaMbaa}na gaolaao , mhNaalaao
,“ kaya JaalMa, sakaLI qaMDI AsalyaamaULo GaratUna hI lavakr inaGaanaMa , %yaat saasaur vaaDIlaa pNa gaolaao haotao.
%yaamauLo qaaoDa ]iSarca Jaalaa.”
Aa[- Qaanyaacyaa raSaIvar GaaoL maarNyaacaM saaoDUna Qaavatca AalaI. paoraMcao pTapTa Gaotlao. maaJaa pNa mauka
Gaotlaa. malaa baayakao samaaor laaijarvaaNaM JaalaM , prMtu Aa[-caa tao po`maacaa mauka haota. itcyaa AanaMdalaa paravaar
raihlaa navhta. itcyaa DaoLyaatuna AanaMMdaEaU vaahu laagalao.rDNyaacyaa sauratca mhNat haotI, “ ArM yaoDyaa|||
… varsaatnaM yaaotao…… , to baI yaoLMvar yaot na[-….. vaaT pahUna pahUna par DaoLyaMacaI KasaMDM jaalaI.”
Aa[-ca baaolaNaM eokuna maaJaa pNa ]r Ba$na Aalaa. DaoLyaat AEautrLU laagalao. tovaZyaat ramaanao Aa[-laa
drDavalao , “ Aata kaya [qMaca samadM baaolatI vhya , tao laabaMNa Aalaaya sakaL pasauna jaovaaNaM kolaM nasalaM , GarI
nao caabaIha krM, AamaI daoGaM vaa-yaacaI JauLuk ho taopryat ]pnatao.”
Aa[-naM BauSaInaM BarlaolaM laugaDM JaTklaM. DaoLo pusalao,. saunaalaa va naatvaaMnaa mhNaalaI , “caala gaM ]rimalao,
prvaasaMnaM qaklaI AaiSala ? tUlaa caaha krto , tovaZaca tUJaa Aana paoraMcaa iSaNaBaaga jaa[-la.” Aa[- saaz vaYaacaI mhatarI Asauna sauQda svaMyapak va SaotIcaI kamao krt haotI. itlaa kaoNa%yaahI maanaa panaacaI Apoxaa navhtI.
kama krnaM hoca itlaa maaihtI haotM. %yaamaULo ramaalaa pNa kamaat Aa[-caI madt haot haotI. ramaacao maUlaM
saaBaaLnahI Aa[-ca krt haotI. %yaamaULo maUlaM pNa Aa[-cyaa maaMga AalaI.
AamhI sava-jaNa GarI Aalaoa. Aa[-naM ramaacyaa maulaaMcyaa naakacaa SaobaMuD pusalaa. %yaMacyaa AgaMat kpDo
Gaatlao.tI maulaM kpDo Gaalat navhtI prtMU Aa[-naM %yaaMnaa maaJaa Qaak daKvalaa,, ,“tumaI jar kpDo Gaatlao na[- tr ,

Aannaa tumaalaa Ka} dyaanaar na[- bar||M ?.” %yaamaULo to pTkNa tyaar Jaalao.lagaoca saaO naM ba^ga maQauna poZyaaMcaa
baa^@sa kaZlaa. PaoZo AgadI maaojaUna maapuna AaNalao haoto. p`%yaokI daona yaa p`maaNao Aamacyaa saiht sagaLo dha jaNa
haoto. %yaap`maaNao AQaa- iklaao poZo ivakt Gaotlao haoto.
malaa vaiDla idSaonaa mhNauna Aa[-laa ivacaarlao , “kaya gaM Aa[- , dada kahI idsat naahI kuzo gaolao?”
“ArM baabaa ! ZaorM vaLayaa gaolaI.”
“ caar idsaa pasaunMa KLyaat ramaa , sakI|| Ana maI saarKM baajarI ]pnatoya”
“vaarM laagat na[- , saaQaI JauLukMhI yaot na[-.”
“yaok yaok paTI krta vaaT pahyaa laagatI baga.”
“tvaa ramaa mhNaM dada tumaI Zaora maagaM jaa.”
“tvaa %yaasanaI pNa maukaTyaanaM jaavaM laagalaM ”
“vaya JaalaM ! tuJyaa dadanaaM Aata kama haot na[- baga.”
“tirpNa tumacyaa saazI kr%yaaya”
“naaya kolaM tr ramaa mhNatao , jaa %yaacyaakDM naaSakalaa”
“tu baI Aamacyaa kDM paht na[-M”
“tuJao dadacyaa ijavaalaa la[- Gaaor ho baga.”
“vaya Jaalaya trI ZaoramaagaM jaavaM laagatM”
“ekTyaa ramaalaa pNa evaZM kama AaOrt na[-.”
“%yaamaULM tuJyaa dadalaa pNa kama kravaM laagatM. ksaM trI %yaacyaa maagaM ]Bao ho ”
Aa[- prt rDu laagalaI. rDt rDt caulaIt laakDM Gaalat haotI. caulaItnMa Qaur yaot haota. Aa[- pdranaM DaoLo
pusat haotI.[kDM maulaaMcyaa va baayakaocyaa DaoLyaatnaM pNa AEaU yaot haoto , Aa[- AamacyaasaazI jaao caha banavat
haotI ; %yaamaULo caulaItMna jaao Qaur inaGat haota, %yaa QauramaULo sagaLyaaMcyaa DaoLyaatUna paNaI yaot haotM. ksaa basaa
Aa[-naM caha tyaar kolaa. tao pyMa-t baayakaonao DaoLo caaoLt caaoLt poZo vaaTNao saU$ kolao. prMtU ramaacao maulaM poZo Gao[-

naa? toMvha Aa[- mhNaalaI, “ AagaM||..to tulaa Gaaabar%yaa , %yaaMcaI n,a tujaI jyaada AaoLK na[- naa! mhNaUna
tuJyaa hatuna na[- GyaaNaar to , do maajaakDM maI dyaato %yaaMnaa maajaa hatuna GyaotIlMa baga.”
iktI ha ivaraoQaaBaasa haota ! ekaca kuTUMbaatIla Asauna sauQda gaavaakDM yaoNaM-jaaNaM kmaI AsalyaamauLM
%yaanaa AamhI prkI vaaTt haotao.
Aa[-cyaa hatuna %yaaMnaI poZo Gaotlao AaiNa AQaaSaa saarKo xaNaat daona poZo fst kolao.Ajauna poZyMaacaI
%yaacaI Apoxaa haotI pNa kahI na baaolata tI gaPp haotI.
maI Aa[-laa mhNaalaao , “ Aa[- , ramaalaa va saKulaa pNa caha ipNyaasa baaolava.”
tovhaM Aa[- mhNaalaI , “maI %yaasanaI KLyaatca caaha inavauna doto.Aata JauLkI caaMgalaI caalaU ho. taovar to [kDM
yaoNaar na[-.”
“kaya krNaar ! daona idsaa pasaunMa saarKa ]Baa ho %yaao.”
“vaarM laagat na[-.”
“Aoka Aoka JauLkI krta vaaT pahyaa laagatI. ”
idvaaLI Asauna yaanaa nasalyaasaarKI haotI. AsaM mhNatat naa… kI SaotkrI , ‘kamaacyaa vaoLolaa maurda
JaakUna zovaIna prMtU kama baMd krNaar naahI.’ %yaap`maaNao ramaalaa pNa vaaTayacaM Aamacyaat basaavaM , gaPpa maaravyaa
pNa tao basaU Sakt navhta. vaa-yaacaI JauLuk yaavaI mhNauna ramaa tasanaM tasa vaaT pahat haota. JaaDacaI panaM
halalaI kI lagaoca %yaalaa samajaayacao kI JauLuk AalaI. lagaoca %yaacao kama saU$ vhayacao.
samaaor QaanyaacaI rasa AgadI kmaI idsat haotI. tr banagyaaMcaa iZga DMaogMara evaZa idsat haota. jaNaU
kaih ‘DaoMgar paoK$na ]Midr kaZlyaa saarKo haoto’. [kDo Aamhalaa isamaoTcyaa jaMgalaat kQaI vaa-yaacyaa
JauLkIcao evaZo mah%va kLalaoca naahI. Aamhalaa pMKa va esaIcaI savaya JaalyaamaLo jaovha paihjao tovha baTna
dabaUna hvaa(JauLuk) Gaot haotao.naOsaiga-k JauLuk GaoNyaacaI AamacaI savayaca maaoDlaI haotI. PaMrtU ramaalaa maa~ yaa
JauLkI payaI caar idvasaapasaUna KLyaat kama krt rKDavao laagat haoto.AgadI dovaa saarKI vaaT pahat haota.
maI ramaalaa na rahvaUna p`Sna kolaa kI , “ kaya rM ! ramaa , Qaanya far kmaI AaiNa banagyaaca jaast idsatata , ka
barM AsaM JaalaM ?”
%yaavar tao mhMNaalaa , “kaya krNaar , AOna icakat baajarI AasataMnaa pavausa laaMbalaa. %yaamaULM kNasaM inasatI
maukIca rayalaI. danao Barlao na[-.” “Saotk-yaacaM sagaLM %yaacaavarca AavalanabaUna ratM baga. %yaao caaMgalaa
pDlaa tr barM…… na[- tr kaolho , kuHyaavaaNaI hala hao%yaat. AavaMdaca varIsa la[- kzIna ho.”
Sahrat idvaaLIlaa fTakDyaaMcyaa Aavaaja nakao haotao. [tkI fTakDo vaajavatat. ParMtU [kDM gaavaI
maa~ AgadI tasaalaa kaozuna trI baarIk Aavaaja yaayacaa. tao hI lavaMgaI fTakDyaacaa ikMvaa iTklyaaMcaa
Asaayacaa. yaalaa karNa mhNajao samaaQaana kark pa}sa na JaalyaamaULo Saotk-yMaacyaa taoMDcao paNaI pLalao haoto.
AanaMdacaa saNa Asauna sauQda sagaLI kDo inaraSaacao Zga psarlao haoto. gaUraM-ZaoraMcyaa AgMaavar maasa raihlao navhto.
PaaoTM par KpaTalaa laagalaI haotI. baajaarat gaurM kmaI Baavaat ksaayalaa ivaklaI jaat haotI.jaao tao ZaorM ivak`Ilaa
AaNat haota. karNa maaNasaaMnaaca Qaanya purola yaacaI SaasvatI navhtI. tovha gauraMnaa caara kuzUna AanaNaar? kahI
laaok AaplaI gaurM prgaavaI pazvat haotI. ‘maaya laokralaa Qaro naa!’ AsaI pirisqatI inamaa-Na JaalaI. saavakrakDo

laaokaMcyaa cakra sauR$ Jaalyaa. kaoNaI gaaya ivakuna , kaoNaI Qaanya ivakuna tr kaoNaI saavakrakDUna vyaajaanao pOsao
kaZuna idvaaLI saajarI krIt haoto.
iktI ha badla haota! ekIkDM maaozyaa Aavaajaacao fTakDo vaajavau naka mhNauna sarkarlaa saaMgavaM laagaMt
, tr dusarIkDM SaaoQauna Aavaaja eokayalaa yaot navhta.
%yaamauLoca kI kaoNaasa za}k ? Aamacyaa saicana nao malaa p`Sna ivacaarlaa , “pPpa , tumhI mhNaalaa haota kI
Aaplyaalaa idvaaLIsaazI gaavaI jaayacao, , [kDo idvaaLI naahI ka ?”
malaa kaya saaMgavaM ha p`Sna pDlaa ? ivacaar k$na mhNaalaao , “ Aaroo vaoDyaa [kDM pa}sa na pDlyaamauLo Qaanya
ipklaM naahI. %yaamauLo %yaaMnaa fTakDo GaoNyaasa pOsao naahI. mhNauna to fTakDo vaajavat naahI.”
“PaPpa ,pPpa tumhI lahanapNaI [qaMca rahat haoto ka hao|||.”
‘hao,’ ,
“Co…Co iktI GaaNoarDM Gar Aaho !”
AapNa naa pPpa [qaM naahI rahyacaM AapNa saMjau maamaacyaa kDM jaavaU %yaaMca far saudMr Gar Aaho.”
maI %yaalaa drDavauna mhMNaalaoa , “ naahI , Aaplyaalaa Aaja [qaMca rahava laagaola. Ajauna baabaa gaurM caa$na prt
Aalao naahI. %yaaMnaa Aaplyaalaa BaoTayacao Aaho.”
malaa raga Aalaa Aaho ho saicananao AaoLKlao. tao gaPPa Jaalaa. prMtU Aamacyaa saaO cao DaoLo maa~ maaJyaakDM vaTarlao
haoto.
“ jaa] dyaa hao , tao Ajauna lahana Aaho. %yaalaa kaya kLtM?” tI mhNaalaI.
saMQyaakaLI dada gaurM caa$na Aalao. far qaklaolao idsat haoto. pazIt vaak Aalaolaa haota , saMpuNa- kosa
safod Jaalaolao haoto.payaat Tayarcyaa caPplaa, daZI vaaZlaolaI haotI. AaMmhalaa pahuna %yaaMnaa AanaMd Jaalaa. tao
%yaacyaa caoh-yaava$na laplaa naahI. AamhI baahor KaTavar basalaao haotao. maI AaiNa }ima-laaM dadaMcyaa payaa
pDlaao. dadaMnaI Aamhalaa sauKat raha… Asaa AaiSa-vaad idlaa.
evaZo savaa-Mcao p`oma pahUna maI AacaibaMtca Jaalaao haotao. malaa rahUna rahUna saarK vaaTayacaM AapNa Garapasauna
dur raihlaao ih far maaozI cauk kolaI. jar AapNahI JauLk
u haovaUna savaa-Mcaa AanaMd ivdgauiNat kolaa
tr…………
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