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हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.

दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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• हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.
• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकिा.
• िे ई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर
करण्यापुर्ी ई साहित्य प्रहिष्ठानची-लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे.
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नारायण धारप यािंना ……
जयािंच्या कथा र्ाचिा र्ाचिा हलिायला हशकलो
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धन्यर्ाद ई-साहित्य प्रहिष्ठान
स्र्िःचे पुस्िक प्रकाहशि व्िार्े असिं बर्याच जणािंचिं स्र्प्न
असििं. िा र्ाझा पहिला प्रयत्न आिे त्यािंनी साहित्य प्रकाशन
िे पुस्िक प्रकाहशि करि आिे. र्ाझे स्र्प्न ई-साहित्य प्रकाशन
पूणव करि आिे त्यार्ुळे र्ाझ्या आनिंदाला आभाळ ठें गणे पडलिं
आिे असिं म्िटलिं िर र्ार्गिं ठरणार नािी. साहित्य प्रकाहशि
झाल्यानिंिर सगळ्याि र्ोठा रोल असिो िो र्ाचकािंचा.
र्ाचकािंचा प्रहिसाद लाभि असल्यास हलहिणाऱयािंना
हलिार्ेसे र्ाटिे र् प्रकाशकािंना साहित्य प्रकाहशि करण्याचे
धाडस िोिे. ई-साहित्य प्रकाशन एक स्िुत्य उपक्रर् राबर्ि
आिे. त्यार्ुळे र्ाचकािंना नम्र हर्निंिी आिे कक पुस्िक
र्ाचल्यानिंिर, िे आर्डो अथर्ा न आर्डो, िुम्िाला कािीिी
सािंगायचिं िे जरूर सािंगा, अगदी हबन्धास्ि........
शुभम सुरेश रोकडे
मुढवी, तालुका मंगळवेढा
जिल्हा सोलापूर.
दूरध्वनी क्रमांक ८८०५१८४८६९
shubhamrokade482@gmail.com
Blog:. http://manatalepanavar.blogspot.com/
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दोन शब्द....

If you wanna be writer read a lot and write a lot
- Stephn king

जर िुम्िाला लेखक व्िायचे असेल िर खूप र्ाचा आहण खूप हलिा असिं प्रहसद्ध
कादिंबरीकार स्टीफन ककिं ग म्िणिो. र्ाझ्या बाबिीि उलटिं झालिं र्ी कधी लेखक व्िायचिं ठरर्लिं
नव्िििं आहण अजूनिी नािी. पण र्ाचनाची खूप आर्ड िोिी. र्ाचलेलिं िे साठि गेलिं आहण र्ग
र्ी हलहििा झालो. सुरुर्ािीला जेव्िा अकरार्ीला कॉलेजला ॲडहर्शन घेिलिं िेव्िा र्राठीिील
पुस्िकािंचिं हर्श्व र्ाझ्या साठी खुले झाले. र्ी आर्च्या शिरािील असलेली लायब्ररी जॉईन के ली.
एके क करि लेखकाची ओळख िोऊ लागली. पहिल्यािंदा हर्. स खािंडक
े र, हशर्ाजी सार्िंि, हर्श्वास
पाटील. निंिर भालचिंद्र नेर्ाडे, श्री ना पेंडसे, गो नी दािंडक
े र. निंिर सगळे च. एकदा एक पुस्िक
र्ाचायला हर्ळाले िे पुस्िक भयकथाकार नारायण धारप यािंचे िोिे. िेव्िापासून र्ी नारायण
धारप यािंचा फॅ नच झालो. र्ग नारायण धारप यािंची पुस्िके र्ाचून काढायचा सपाटाच लार्ला.
निंिर हर्ज्ञान कथा कळाल्या. र्ग र्ी हनरिं जन घाटे आहण जयिंि नारळीकर यािंची पुस्िके र्ाचायचा
सपाटा लार्ला.

खरिं िर र्ला हर्ज्ञान कथा, भयकथा र्ाचायला आर्डिाि त्याबरोबर ऐहििाहसक
कादिंबऱया र्ाचायला खूप आर्डिाि. त्याचबरोबर श्री ना पेंडसे, गो नी दािंडक
े र भालचिंद्र नेर्ाडे
िेिी र्ाझ्या काळजाच्य जर्ळचे, आर्डिे लेखक आिेि. यािंचिं कु ठलेिी पुस्िक र्ला कधीिी
र्ाचायला आर्डिे.
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सारािंश सािंगायचा झाला िर र्ला नारायण धारप, रत्नकर र्िकरी, जयिंि नारळीकर,
हनरिं जन घाटे, भालचिंद्र नेर्ाडे, गो नी दािंडक
े र, श्री ना पेंडसे िे सर्व र्ाचायला आर्डिाि......

र्राठी साहित्य िे भारिािील कोणत्यािी इिर भाषेिील साहित्यपेिा हर्ज्ञान
कथेच्या बाबिीि पुढारलेले आिे असिं म्िणिाि. पण आिंिरजालार्रिी म्िणजेच इिं टरनेट र्रिी
फ्री र्ध्ये उपलब्ध आिेि अशा फार हर्ज्ञानकथा नािीि उलट भयकथा आहण प्रेर् कथा भरपूर
र्ाचायला हर्ळिील. या कथािंसाठी र्ाहिलेले अनेक ग्रुप्स िी िुम्िाला सापडिील पण हर्ज्ञान
कथािंचा बाबिीि असा एकिी ग्रुप नािी िी शोकािंहिका आिे.

र्ला हर्ज्ञान कथा र्ाचायला भरपूर आर्डिाि. त्याचबरोबर सायफाय हसनेर्े
पिायलािी आर्डिाि. त्यार्ुळे डोक्याि हर्ज्ञान कथा हलहिण्याचा बऱयाच सिंकल्पना आिेि.
र्ाचकािंचा प्रहिसाद हर्ळाला िर त्यािी नक्की हलिाव्याि असिं र्नाि आिे.

शुभर् सुरेश रोकडे
र्ुढर्ी, िालुका र्िंगळर्ेढा
हजल्िा सोलापूर.
दूरध्र्नी क्रर्ािंक ८८०५१८४८६९
Blog:. http://manatalepanavar.blogspot.com/
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भाग 1
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जत्रा

काटेर्ाडी गार्ाला जत्रेची परिं परा जुनीच. फार र्षावपासून िी जत्रा िोिे. चार कदर्स
जत्रा चालिे गार्ािील सर्व लोक िेथे जािाि. गार्ािीलच नािी िर आजुबाजुच्या गार्ाचे,
िालुक्याचे सारे च लोक येथे येिाि त्यार्ुळे जत्रा गदीि िोिे. जत्रेि र्ेगर्ेगळी दुकाने थाटली
जािाि उिं च उिं च पाळणे, छोट्या छोट्या रे ल्र्े गाड्या, िसेच लिान र्ुलािंना आकर्षवि करणारे
र्ेगर्ेगळे घटक असिाि. र्ेगर्ेगळ्या नाश्त्याची, जयूसची, प्रसादाची, हचरर्ूऱयाची, धार्र्वक
पुस्िकािंची हन कशाकशाची दुकाने जत्रेि लागिाि. चार कदर्स चालणाऱया या जत्रेि हर्हर्ध
सािंस्कृ हिक कायवक्रर्ािंचे आयोजन के ले जािे. सािंस्कृ हिक कायवक्रर् म्िणजे िर्ाशा , ऑके स्रा, कु स्त्या
आहण काय काय ….. । र्ागच्या पाच सिा र्षावपासून पहिल्या कदर्शी कु स्त्यािंचे जिंगी र्ैदान
िोिे, दुसऱया कदर्शी िर्ाशा िोिो, हिसऱया कदर्शी ऑके स्रा िोिो, हन शेर्टच्या कदर्शी गार्जेर्न असिे. या जत्रेच्या बहुरिं गी कायवक्रर्ाि लोक आपले सुख दुःख हर्सरून आनिंदाने सार्ील
िोिाि. जत्रेिील सगळ्याि सािंस्कृ हिक कायवक्रर्ािंना गदी असिे. र्ात्र खासकरून िर्ाशाला हन
ऑके स्राला जास्िच गदी असायची. लोक दोन-दोन िास आधी येऊन बसायचे पुढे बसण्यासाठी
लोकािंची भािंडणे व्िायची.

आज ऑके स्राचा कदर्स िोिा. गण्या, र्न्या, राम्या, यशा आहण आबा राम्याच्या
घरची र्का करायला व्यस्ि िोिे. हर्शनर्ाल्याने उशीर के ल्याने त्यािंना ऑके स्राला जायला उशीर
िोणार िोिा.

“ आईला राम्या िुला दुसरा कदर्स घार्ला नािी का र्का करायला " र्न्या र्ैिागून
म्िणाला
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“ नािीिर काय आिा कु ठली हर्ळिे आपल्याला पुढे जागा ” आबा र्न्याच्या
बोलण्याला दुजोरा देि म्िणाला
“ असुद्या रे घ्या सिंभाळू न आपलाच हर्त्र आिे िो त्याला र्दि करायची नािी िर
कोणाला र्दि करायची ” गन्या राम्याची बाजू घेि सगळ्यािंना म्िणाला. “ झालिं आिा िी शेर्टचिं
पोििं टाकू या आहण पाच हर्हनटाि सगळिं आर्रून पारार्र भेटूया "
काटेर्ाडी गार्ची दीड-दोन िजार लोकसिंख्या असली िरी हनम्म्या लोकािंिोऊन
अहधक लोक र्ाड्या र्स्त्यार्रिी रािायचे. िे पाच हर्त्र िी काटे र्स्िी र्रिी रिायचे. गार्ापासून
दूर दीड-दोन ककलोर्ीटर अिंिरार्र असणारी काटे र्स्िी आहण िेथील िे पाच हर्त्र आज रात्री
भलत्याच सिंकटाि अडकणार िोिे. काटे र्स्िी र्रून गार्ाि जायला िशी एकच र्ाट. त्याच
र्ाटेने लोकािंची ये-जा चालायची र्ात्र त्या र्ाटेने चालि जायला अधाव िे पाऊण िास लागायचा.
या र्ाटेर्ुळे दीड-दोन ककलोर्ीटर अिंिरार्र असणारे गार् िीन िे साडेिीन ककर्ी व्िायचे.
िशी दुसरी एक र्ाट िोिी पण िी र्ाट कदर्सा र्ापरायलािी लोक भ्यायचे. त्या
र्ाटेचे नार् िोिे पाद्र्याची र्ाट. पाद्र्याच्या र्ाटेबद्दल बऱयाच अख्याहयका प्रहसद्ध िोत्या. या
आख्याहयका गार्ाि फक्त कदर्साच आर्डीने चगळल्या जायच्या. र्ात्र कोणीिी पट्टा त्या र्ाटेने
जायला ियार नसायचा. गार्ािील प्रत्येकाचे स्पष्ट र्ि िोिे की त्या र्ाटेर्र पाद्र्याचे भूि आिे.
कोणी कोणी िे भूि पाहिले िोिे. कोणी कोणी त्या भूिाला अर्ार्स्येच्या रात्री किं दील घेऊन
कफरिाना पाहिले िोिे. कोणी कोणी िर चक्क भुिाचा आर्ाज हि ऐकला िोिा. िो पादरी इिं ग्रजी
र्ाणूस असल्याने िो इिं ग्रजीि बोलि असणार िे साऱयािंनी गृिीि धरून भूि िे इिं ग्रजी बोलि िोिे,
इिं ग्रजी गाणे म्िणि िोिे असे गार्ाि पसरर्ले िोिे.

ठरल्याप्रर्ाणे पाचच हर्हनटाि आर्रून गण्या पारार्र पोिोचला. बघिो िर अजून
कोणच आले नव्ििे. त्यार्ुळे िो जार् र्ैिागला िो र्न्याला िाक र्ारायला जाणार िेर्ढ्याि
त्याला र्न्या येिाना कदसला.
“ आईला र्न्या आधीच उशीर झाला आिे आहण िे अजून आले नािीि आपल्या
आपणच जायचिं का...? का बोलर्ायला जाऊया त्यािंना..? " गण्या र्न्याला म्िणाला. िेर्ढ्यािच
उरलेले हिघे त्याला येिाना कदसले. त्यािंना दोन-चार हशव्या देऊन र्क्तशीरपणाचे लेक्चर गण्याने
उरकू न टाकले
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अगोदरच उशीर झाला असल्यार्ुळे गण्या म्िणाला की आिा आपण पाद्र्याच्या र्ाटेने
गार्ाकडे जायचे.
राम्या आहण र्न्या ियार झाले र्ात्र यशा आहण आबा घाबरून लािंबच्या र्ाटेने
जाऊया असिं कळकळीने गन्या, राम्या आहण र्न्याला सािंगू लागले. गन्याला र्ागिं बसनिं अहजबाि
पसिंि नव्िििं म्िणून जर्ळच्या र्ाटेने पटकन जाऊया असिं त्याचिं म्िणणिं िोििं. त्यार्ेळी आबाने
पाद्र्याच्या भुिाची आठर्ण करून कदली त्याच बरोबर किं दील घेऊन कफरणाऱया पािंडबाची
भीिीसुद्धा आबाने गण्याला दाखर्ली र्ात्र गन्या त्यािंना घाबरणाऱयािला नव्ििा. “ भागुबायािंनो
िुम्िी जार्ा लािंबच्या र्ाटेने पण आम्िी पाद्र्याच्याच र्ाटिंन जाणार " असा टोला र्ारून गन्या,
राम्या आहण र्न्या पाद्र्याच्या र्ाटेने हनघाले.

या पाद्र्याची हन पाटलाच्या पोरी ची चर्त्काररक प्रेर् कथा िी गार्ाि फारच प्रहसद्ध
िोिी. साधारणपणे सािंहगिलिं जायची की ६० - ७० र्षावपूर्ीच्या काळाि िे लफडिं
(गार्र्ाल्यािंच्या भाषेि) झालिं.

पूर्ीच्या काळी हिश्चन लोक धर्वप्रसारासाठी गार्ोगार्ी जाि असि त्यासाठीच पाद्री
गार्ाि आला िोिा आहण त्याने हिश्चन धर्व प्रसार सुरू के ला िोिा. गार्ाच्या पाटलाची पोरगी
की र्ुिंबईला हशकू न आलेली त्यार्ुळे बऱयाच पुढारलेल्या हर्चारािंची िोिी. हिचिं नार् शेर्िंिा िोििं.
शेर्िंिा दर रहर्र्ारी चचवर्ध्ये प्राथवनेला जायची. चचव म्िणजे कािी फार प्रशस्ि र् र्ोठा नव्ििा.
हिथल्या हिथे प्राथवनेसाठी म्िणून छोटासा चचव पाद्रीने बािंधून घेिला िोिा. एरर्ीिी र्ेळ हर्ळे ल
िेव्िा िी त्याला भेटायला जायची. चचवर्ध्ये प्राथवनेसाठी फार थोडे लोक जर्ायचे, र्ात्र कािी
गोष्टी गार्भर पसरार्यच्या असल्या िरी जास्ि लोकािंची गरज लागि नािी. जिंगलाि र्नर्ा
जसा पसरि असिो िशा या गोष्टी आगीसारख्या भरभर पसरि जािाि. शेर्िंिाच्या आहण
पाद्रीच्या बाबिीि असेच झाले. लोक शेर्िंिा च्या बाबिीि नािी नािी त्या गोष्टी बोलू लागले.
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“ सर्ाांदख
े ि पाद्री शेर्िंिाच्या िािाचे र्ुके घेिोय असे र्ग सगळ्यािंच्या डोळ्यार्ागिं
काय काय िोि असेल देर् जाणे " लोक म्िणायचे.
गार्ाला चगळायला एक चर्दार हर्षय हर्ळाला िोिा. कािी झालिं िरी शेर्िंिा
पाटलाची पोरगी िोिी, र्ागिं कोणीिी ककिीिी र्ाईट र्िंगाळ बोललिं िरी पाटलािंसर्ोर बोलायची
हिम्र्ि कु णाची नव्ििी. र्ात्र अशा गोष्टी फार काळ लपून रािि नािी एक कदर्स िी गोष्ट
पाटलाला कळालीच. िेव्िापासून म्िणे पाटलाने शेर्िंिाला हन पाद्रीला भेटायची र्नाई के ली.
पाद्रीलािी चािंगलाच चोप कदला. र्ात्र शेर्िंिाला िे सारिं सिन न झाल्यार्ुळे हिनिं चचवपुढे जाऊन
फास घेिला.

पोरीनिं फास घेिल्यार्ुळे पाटील चािंगलाच हपसाळला. त्याने पाद्रीचा चचवर्ध्येच खून
घडर्ून आणला. सारा गार् जो या लफड्याला नार्िं ठे र्ि िोिा िोच या दोघािंसाठी िळिळू न रडू
लागला. पाटलाच्या नार्ानिं खडे फोडू लागला. त्याला हशव्या घालू लागला. शेर्िंिा आहण
पाद्रीच्या प्रेर्ाला लैला-र्जनू, िीर-रािंझा, बाजीरार्-र्स्िानी यािंच्या प्रेर्ाच्या उपर्ा देऊ लागला
पाटील यािंच्या दृष्टीने खलनायक झाला. पाटील खलनायक झाला खरा र्ात्र याच खलनायकाचा
पाद्र्याच्या भुिाने भयानक अिंि के ला. लोक म्िणू लागले पाटलाला चािंगला धडा हर्ळाला... र्ात्र
त्याच बरोबर त्या र्ाटेर्र जायलािी हभऊ लागले

या साऱया गोष्टींर्ुळे जया बाजूला छोटखाना चचव िोिा त्या बाजूच्या या र्ाटेला
पाद्र्याची र्ाट असे नार् पडले. आहण त्याच र्ाटेर्रून गन्या, र्न्या आहण राम्या जायला हनघाले
िोिे.

कदर्साउजेडी र्ाणसाने ककिीिी फु शारकी र्ारली की आपण कशाला भीि नािी.
भूि असो नािीिर कािीिी असो... र्ात्र रात्री अिंधार पडल्यार्र साऱयािंचीच बोलिी बिंद िोिे.
गण्याने ककिीिी र्ोठ्या बािा र्ारल्या असल्या िरी त्याच्या अिंिर्वनाि कु ठे िरी भीिी आपले पाय
पसरर्ि िोिी.
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पाद्र्याची र्ाट िी कािी र्दवळीची र्ाट नव्िि गाडीर्ाट असली िरी चाकाच्या दोन
चाकोरीपुरिीच र्ाट राहिली िोिी. बाकी सगळीकडे रानटी झाडे झुडपे र्ाजली िोिी त्यार्ुळे
जिंगलाि आल्यासारखिं र्ाटि िोििं. पायाखालचिं र्ाळू न गेलेलिं गर्ि पाय पडल्यार्र चुरचुर करि
िोििं. सुरुर्ािीला या जिंगलाि कफरिाना राजेशािी असणारी त्यािंची चाल थोड्याच र्ेळाि
दीनदुबळ्या र्ाणसासारखी झाली. कािी र्ेळाने हशकार हशकारीपासून जीर् र्ाचर्ून
पळण्यासाठी जशी धडपड करिे त्याहून अहधक धडपड िे हिघे त्या जिंगलािुन बािेर पडण्यासाठी
करू लागले. कु ठे िरी कोल्िेकुई व्िायची आहण त्यािंची काळीजिं झटकन उडायची. र्ग कािी काळ
शािंि जायचा पायाखाली असणाऱया गर्िाच्या चुरचुरीचा आर्ाज इिका भयानक र्ाटायचा की
कानाचे पडदे फाटायचे. िरीिी धीर करून िे चालले िोिे त्यािंच्या र्नाि कु ठे िरी लपून बसलेला
हर्चार म्िणि िोिा की भुिे र्गैरे कािी नसिाि सारे भास असिाि पण………. ।
िो हर्चार ककिी खरा आहण ककिी खोटा या सार्यािंपेिा सिीसलार्ि बािेर जाणे
अहधक र्ित्त्र्ाचे िोिे. इिकार्ेळ हर्चारािंच्या ििंद्रीि चालणाऱया गण्याने भानार्र येि र्न्या र्
राम्याला िाका र्ारल्या. त्याचा आर्ाज त्या हनस्िब्ध जिंगलाि कु ठच्या कु ठे िरर्ून गेला. त्याच्या
िाके ला उत्तर न आल्याने त्याने र्ागे र्ळु न बघीिले िर………….

हिथे कोणीच नव्िििं. िो एकटाच चालि िोिा …. कधीपासून …?के व्िापासून …?
त्याला कािीच र्ाहिि नव्िि. त्याला कािीच कळि नव्िि. िो घाबरला. गुरासारखा ओरडि,
र्ान्या राम्या त्यािंच्या नार्ाने िाका र्ारि सुटला. थोडाच र्ेळ पण थोड्या र्ेळानिंिर िो ओरडला,
खूप ओरडला पण त्यालािी स्र्िःचा आर्ाज ऐकू येईनासा झाला. त्या अघोरी जिंगलाने त्याच्यार्र
िी कोणिी करणी के ली िोिी कोणास ठाऊक ….?

िो र्ेड्यासारखा धार्ि सुटला इकडू न हिकडे हिकडू न इकडे. धाप लागेपयांि िोंडाला
फे स येईपयांि िो धार्िच िोिा. पण िो कु ठे च पोिोचि नव्ििा कफरून कफरून एकाच जागी येि
िोिा.
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िो घाबरला खूप घाबरला र्ृत्यू दारार्रिी कदसल्यार्र, र्ृत्यूचा पाश जीर्नर्ृिाचा
रस सिंपूर्ू लागल्यार्र, सगळे च घाबरिाि. िाच घाबरटपणा िीच िीच र्ृत्यूची भीिी सार्ान्य
र्ाणसाकडू न अचाट कार्े करून घेिे. र्ृत्यूपूर्ीच असच बळ त्याच्या अिंगी सिंचारलिं. त्याला राग
आला त्या जिंगलाचा, त्या पाद्रीचा, त्याच्या प्रेर्ाि पडणार्या शेर्िंिाचा, दोघािंच्या हर्लनाचा
अडथळा बनणाऱया पाटलाचा िी.

त्याच रागाच्या भराि त्यानिं एक अचाट धाडस के लिं. जिंगलािील र्ाळलेली लाकडिं
गोळा के ली, पालापाचोळा गोळा के ला, त्यािंचा ढीग लार्ला आहण हखशाि िाि घािला पण
आगपेटी नव्ििीच. हिथेच पडलेले दोन गारगोटीचे दगड घेिले आहण एकर्ेकािंर्र आपटणे सुरू
के ले. त्याला कशाचेच भान नव्िि एकाच गोष्टीर्र त्याचिं लि िोििं िी म्िणजे जिंगल
जाळायचिं……। गारगोटीर्र गारगोटी आपटिा आपटिा त्याच्या डाव्या िािाचा अिंगठा ठे चून
हनघाला त्याच्यािून रक्त र्ाहू लागलिं पण त्याला कशाची जाणीर् नव्ििी गारगोट्या घषवण र्ाढि
िोििं हन शेर्टी त्यािून रठणगी उडाली िी पाल्यार्रिी पडली आहण एकच भडका उडाला ….. ।
जाळ लागल्याबरोबर ओली र्ाळली सगळी लाकडे आगीच्या कचाट्याि येऊ
लागली. त्याचबरोबर आजूबाजूचे र्ृि-र्ेली सगळे च आगीने आपल्या बाहुपाशाि आजूबाजूला
घेिले. सगळीकडे नुसिी आग झाली. आगीच्या जर्ाला त्याच्या शरीराला स्पशव करू लागल्या
आगीचा दाि आिा प्रकषावने जाणर्ू लागला …. । िळू िळू िोिी यज्ञार्ध्ये पडलेल्या आहुिीप्रर्ाणे
अग्नी र्ध्ये जळू लागला. र्ृत्युलािी भीिी र्ाटार्ी इिकी भयानक र्ेदना त्याला िोऊ लागली पण
र्ेळानिंिर सारे कािी शािंि झाले.

त्याला कािीच कळे ना िो कोठे िोिा हिथे कािीच नव्ििे त्याला कािीच कदसि नव्ििे
त्याला कािीच जाणर्ि नव्ििे फक्त र्ोकळिं आहण िलकिं जाणर्ि िोििं िाच असिो का िो र्ृत्यू
जयाला आपण हभि असिो पण याि हभण्यासारखिं कािीच नािी…।
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िळू िळू त्याला शीिल पाण्याच्या िुषारािंचा गारर्ा जाणर्ू लागला आहण
गारव्याबरोबरच अनेक आर्ाज त्याच्या कानाि गदी करू लागले….. ।
र्न्या आहण राम्या त्याला उठर्ि िोिे. िो बेशद्ध
ु झाला िोिा िळू िळू त्याने डोळे
उघडले त्याला जाणर्ले आपण हजर्िंि आिोि.

र्ग िे जिंगल िी आग िे सगळिं खोटिं िोििं का? िेव्िाच त्याच्या िािाच्या अिंगठ्याला
असह्य र्ेदना झाल्या, िे सारिं खरिं िोििं िर …? र्ग िो र्ाचला कसा? कु णी र्ाचर्लिं? पाद्र्याच्या
भुिानिं यािंना कािीच के लिं नािी का ….?
िो एका झोपडीि िोिा. झोपडी यासाठीच म्िणायचिं कारण िी लाकडाची िोिी पण
एकदर् आहलशान िोिी. िो एका लाकडी पलिंगार्र खोलीच्या एका बाजूला िोिा. त्याला
लागूनच एक लाकडी कपाट िोििं, त्याच्यार्र अहिसुिंदर र्िुवळाकार आरसा िोिा. त्यार्रून
खोलीिील कदव्याचा प्रकाश परार्र्िवि िोऊन खोलीभर पसरला िोिा. खोली सुिंदर सजर्ली
िोिी.

“ आयला रम्या आपल्या काटेर्ाडीच्या जिंगलाि असला बिंगला िाय िे आपल्याला कसे
र्ािीि नव्ििे रे " गण्या शुद्धीर्र येि म्िणाला.
" आम्िाला िर कु ठे र्ािीि िोििं "
िेर्ढ्याि सर्ोरचिं दार कु रकु रीि उघडू लागलिं. हिघेिी प्रहिहिप्त कक्रयेर्ुळे भलिेच
जास्ि सार्ध िोि आक्रर्क पहर्त्र्याि आले.
“ अरे घाबरू नका र्ीच आिे " एक इसर् आि येि बोलला. राम्या र् र्ान्या त्याच्याकडे
बघि पररचयाचे िसले.
“ िुम्िी आिाि िोय आम्िाला र्ाटलिं िे पाद्र्याचिं भूि आिे ” गणाच्या िोंडार्र प्रश्नहचन्ि
बघून राम्या म्िणाला " त्यािंनीच आपल्या सर्ाांना र्ाचर्लिं आिे नािी िर आपलिं रार् नार् सत्य
झालिं असििं.."
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गण्या उठू न बसि म्िणाला “ कोण आपण?

िणभर हर्चार करून शािंिपणे िो इसर् म्िणाला
" र्ीच िो पाद्री "
िेव्िा हिघािंचीिी भीिीने गाळण उडाली. हिघेिी भेदरलेल्या नजरे ने त्याच्याकडे पाहू
लागले. इिकार्ेळ र्राठर्ोळा र्ाटणारा त्याचा र्ेश िळू िळू पालटू , लागला त्याच्याभोर्िी
त्याला झाकू न टाकणारे छोटे-छोटे काळसर ढग जर्ू लागले. र्ग दोन-िीन सेकिंद िो पूणव अिंधाराि
गडप झाला.

त्याच्यािंपुढील खुचीि बसि िो म्िणाला “ I am the Priest of this Church “
त्याचा पोषाख पुणव बदलला िोिा. पाद्री लोकिं घालिाि िसा पायघोळ झगा घािला िोिा.
गळ्याि क्रूस िोिा आिा िो एक इिं ग्रजी पादरी र्ाटि िोिा. त्याचिं इिं ग्रजी ऐकू न िर यािंची खात्रीच
झाली की िेच त्याचिं भूि. पुन्िा एकदा िे र्ृत्युच्या दाढेि अडकले िोिे. अशा गिंभीर पररहस्थिीििी
राम्या त्याला म्िणाला की
“ र्ग िुम्िी एर्ढिं चािंगलिं र्राठी कसिं काय बोलू शकिा?

िा प्रश्न ऐकू न पादरी जो िसि सुटला िो थािंबेचना.

“अरे र्ी भुि आिे आहण िसिंिी र्ला र्रण्या अगोदरच र्राठी येि िोििं “

र्ग गण्या म्िणाला
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“ आम्िाला र्ारलिं कसिं नािी "
“अरे काय रे भुिािंना र्ाणसाला त्रास देण्याहशर्ाय दुसरी कार्े नसिाि असिं िुम्िाला
र्ाटििं काय ”
“ नािी िसिं नािी िुम्िी लई जणािंना र्ारलिं म्िणून म्िटलिं "
“ र्ी फक्त पाटलाला र्ारलिं कारण त्यान र्ला शेर्ि
िं ाशी लग्न करून कदले नािी म्िणून"
“ र्ग हिथिंन पुढिं. र्ाणसिं र्रायला चालू झाली त्यािंना कोणी र्ारले "
“ जिंगलाि चालिे िी सारी पाटलाच्या भुिाटकीची करार्ि आिे "
“ काय "
िे हिघेिी चाटच पडले.

“ आिािर िुम्िी एक नर्ुना बहघिला राम्याला झाडािंनी र् र्ेलींनी धरून स्र्िःर्ध्ये
सार्ार्ून घेण्याचा प्रयत्न के ला. िरिं र्न्याला जर्ीनीने हगळण्याचा प्रयत्न के ला. आहण गण्याला
आगीने आपले भक्ष्य बनर्ण्याचा प्रयत्न के ला
“ र्ग िुम्िी आम्िाला का र्ाचर्लिं? “
“ र्ग काय र्रू द्यायचिं िोििं की काय?
“ पण पाटील िर र्ेला आिे ना आहण त्याच भूि कु णी बहघिलिंय "
र्ी सगळिं सुरुर्ािीपासून सािंगिो काय झालिं िे त्या पाद्रीने सािंगायला सुरुर्ाि के ली
……

प्रेर् िी अशी गोष्ट आिे जी भल्याभल्यािंना र्ेड करिे. प्रेर्ासाठी र्ाणूस कािीिी
करायला ियार िोिो. र्ाझेिी शेर्िंिा र्रिी प्रेर् िोििं. हिच्यासाठी र्ी कािीिी करायला ियार
िोिो. अगदी कािीिी म्िणून िर र्ुिंबईर्धील चािंगली प्रोफे सरची नोकरी सोडू न र्ी इथे आलो
असिो. िो र्ी र्ूळचा पाद्री नािी आहण र्ी शेर्िंिाच्या प्रेर्ाि गार्ाि आल्यार्रिी पडलेलो नािी.
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र्ी र्ुिंबईि त्याच कॉलेजर्ध्ये हशकर्ायला िोिो हजथे शेर्िंिा हशकायला िोिी. हिथेच आर्ची
ओळख झाली, ओळख र्ैत्रीि, आहण र्ैत्री प्रेर्ाि बदलली. आम्िी दोघे एकर्ेकािंर्र खुप प्रेर्
करायचो.
एक कदर्स र्ी हिला लग्नाची र्ागणी घािली. हिला अनपेहिि नव्ििे,
िी म्िणाली " र्ी िर के व्िाच िुझी झाली आिे पण…"
" पण काय...? " र्ी म्िणालो
" बाबा परर्ानगी देणार नािीि... "
" र्ी येईन त्यािंची सर्जूि काढू न....
" अरे जरी र्ाझ्या प्रेर्ापोटी र्ाझ्या बाबािंनी परर्ानगी कदली िरी सर्ाज िे स्र्ीकृ ि
करणार नािी बाबा एकटे पडिील.....

पाद्री सािंगि िोिा

र्धेच राम्या म्िणाला
र्ूखव र्ुलगी..
या र्ुली अशाच असिाि
त्यािंना सािंगायला पाहिजे
िर्को हर्टा सके ये जर्ाने र्ें दर् निी िर्से जर्ाना खुद िे
जर्ाने से िर् निी

िुर्चिं चालू द्या पुढे त्याच ब्रेकअप झाल्यापासून िो जरा हपसाळल्यासारखे करिोय.
र्न्या आर्ेशाने उठलेल्या राम्याला बसर्ि म्िणाला.
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म्िणून र्ग र्ी ठरर्लिं हिच्याबरोबर गार्ाि यायचिं. पण प्रोफे सर म्िणून आलो असिो
िर कु णी ढु िंकूनिी पाहिलिं नसििं . त्यािून र्ला गार्र्ाल्यािंची िी सिानुभूिी पाहिजे िोिी. पाद्री
झालिं की machinery िफे खचविी झाला असिा, धर्व प्रसारिी झाला असिा, गार्र्ाल्यािंची
सिानुभूिीिी हर्ळाली असिी आहण र्ाझिं लग्निी झालिं असििं
" अरे र्ा एका दगडाि चार पिी र्ारले की िो िुम्िी " र्न्या म्िणाला
" बाकी कािी िोऊद्या अथर्ा न िोऊ द्या पण लोकािंची सिानुभूिी िुर्च्याकडेच आिे
बरिं का …" र्न्या म्िनाला
" पाद्री िोऊन यायच्या ऐर्जी लाल कपडे काळी टोपी र्ाले सािेब िोऊन आला असिा
िर सगळिं कार् सोपिं झालिं असििं की …" गण्या म्िणाला
" अरे एर्ढा र्ोठा नव्ििो रे र्ी " पाद्री म्िणाला
िो पुढिं सािंगू लागला

असो गार्ाि आलो हन हिचिं आहण र्ाझिं भेटणिं र्ाढलिं. गार्भर चचाव चालू झाली.
म्िणलिं िी योग्य र्ेळ आिे आत्ताच पाटलाला शेर्ि
िं ाची र्ागणी घालू पण झालिं उलटिंच.
र्ी र्ागणी घािल्यार्र त्याने शेर्िंिाचा बािेर पडणिं बिंद के लिं. र्ाझ्या र्रिी दोन-िीन
र्ेळा िल्ले के ले. म्िणून र्ी दोन चार कदर्स लपून बसलो. एक कदर्स र्ाझ्या कानार्र आलिं की
शेर्िंिाने चचव पुढिं फास घेिला म्िणून र्ी आलो. िर शेर्िंिा गेलीच नव्ििी. िी हजर्िंि िोिी हिला
चचवर्ध्ये डािंबून ठे र्लिं िोििं दुसऱया कु ठल्यािरी पोरीचा पाटलाने अिंहिर् सिंस्कार के ला िोिा आहण
गार्भर बािर्ी पसरर्ली की शेर्िंिान फास घेिला.
“ पण िसिं का के लिं त्यानिं " आम्िी हर्चारलिं
" अरे शेर्िंिाने त्याचिं नाक कापलिं िोििं ना..
र्ग र्ी आल्यार्र हिच्या देखि र्ाझा खून के ला
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अन हिचिं काय झालिं
त्यािंनी िळघराि डािंबून ठे र्लिं रे र्ाझी शेर्िंिा र्ी गेल्यार्र सुद्धा यािना भोगि िोिी.
आयुष्याचिं र्ाटोळिं झालिं रे हिच्या. कु णीिरी उर्ललेलिं एखादिं फू ल गाडू न टाकार्े िसिं हिच्या
आयुष्याचिं झालिं. िी रडि िोिी र्ाझ्या आठर्णीि आहण र्ी कािीच करू शकि नव्ििो. कारण
र्ी हजर्िंि नव्ििोच भूि िोिो. हिला त्या अिंधाऱया खोलीि त्रास भोगार्ा लागिोय पण र्ी कािीच
करू शकि नव्ििो. र्ी ििबल िोिो फक्त भटकि िोिो हिच्या र्ेदना पािि िोिो, हिचे दुःख
अनुभर्ि िोिो, र्ला हिचिं कौिुक र्ाटायचिं की िा सारा की कसा सिन करू शकिे पण िी….
हिने स्र्िःला अजून त्रास करून घ्यायला चालू के लिं.. हिने अन्न त्याग के ला. हिचिं शरीर िळू िळू
िीण िोऊ लागलिं. र्ला हिचा र्ृत्यू कदसू लागला पण िरीिी र्ी कािीच करू शकि नव्ििो. एक
कदर्स आला िी सदा सर्वदा साठी र्ुक्त झाली. आहण र्ाझ्यािील क्रोधाने पाटलाचा अिंि के ला.
शेर्िंिा हबचारी स्र्च्छ र्नाची र्ृत्यू पार्िाच र्ुक्त झाली पण र्ी..
र्ी अजूनिी िा त्रास का बघिोय का? का? आहण कशासाठी? त्या परर्ेश्वराला र्ाझी
दया का येि नािी? का िो र्ला या बिंधनािून र्ुक्त करि नािी?
पादरी भार्ूक झाला िोिा त्याच्या डोळ्यािून आसर्े र्ािाि िोिी कोणालाच कळे ना
की काय करायचिं?

पाद्रीला अश्रू अनार्र झाले िो र्ुसर्ुसि रडू लागला.. त्याचिं दुःख खरिं च र्ोठिं िोििं.
िो ककिी र्षे असा भटकि िोिा काय र्ाहिि? एर्ढ्या र्षावचा एकािंि? ककिीिी र्ोठा गुन्िा
असला िरी िी हशिा फारच र्ोठी िोिी. देर् त्याला िी हशिा कोणत्या गुन्ह्यासाठी देि िोिा
काय र्ाहिि ?

“ िुम्िी स्र्िःला आर्रा, याच्यार्र िी कािी ना कािी उपाय असेलच " गण्या म्िणाला
“ नािी र्ला शिकानुशिके असिंच रािार्िं लागेल, नरक यािना म्िणिाि त्या याच
असाव्याि " पादरी भार्ूक िोऊन म्िणाला
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“प्रत्येक गोष्टीचिं उत्तर असििं, या अडचणीिून िी कािी ना कािी र्ागव सापडेलच "
गण्या म्िणाला
“ आिे एकच उपाय आिे " पादरी म्िणाला
“ कोणिा? " हिघेिी एकदर्च ओरडले.
“ र्ी िे कसिं सािंगू शकिो? र्ी एर्ढा स्र्ाथी कसा िोऊ शकिो? “ पादरी र्धूनच
र्ेड्यासारखिं बडबडू लागला
“ सािंगा ना कोणिा उपाय “ राम्या म्िणाला
“ अरे र्ी िुम्िाला कसा त्रास देऊ शकिो “
“आम्िाला सािंगा, नक्की काय म्िणिाय िुम्िी ? “
“ र्ी ककिी आिंधळा झालो स्र्हििासाठी दुसऱयाच्या अन्िीि करायला हनघालो!!’
“ अिो सािंगा िरी एकदा कोणिा उपाय आिे?”
“ सािंगिो र्ाझ्यासाठी कोणत्यािी हजर्िंि िीन व्यक्तींनी स्र् इच्छेने दोन थेंब रक्त
सािंडलिं िरच र्ाझी र्ुक्तिा िोऊ शकिे “
“ फक्त दोन-िीन थेंब रक्त आम्िी बाटली बाटली रक्त दान करिो “
“ िसिं नािी पण र्ाझ्यासाठी िुम्िाला उगाच त्रास कशाला “
“ आिो दोन-िीन थेंब रक्ताने िुर्ची र्ुक्तिा िोणार असेल िर िे कािीच नािी “
“ पण िुम्िाला एक र्िंत्र म्िणार्ा लागेल”
“ म्िणजे ओर् फट स्र्ािा यासारखा "
“ नािी नािी िसिं नािी अगदी अिंिर्वनािून म्िणा की िे र्ी र्ाझ्या स्र्िःच्या इच्छेने
देि आिे ”
“ इिकच अण्णा िो चाकू इकडिं “ गण्याने चाकू घेि िािाला एक रे ष र्ारली र् त्यािून
रक्त प्रर्ाि िोऊ लागला
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गण्या म्िणाला “ िे रक्त र्ी स्र् इच्छेने देि आिे ”
र्न्या आहण राम्याने िी िसेच के ले दोन-िीन थेंब पडले िसे आसपासचिं जग पाण्याि
रिं ग हर्रघळार्े िसे हर्रघळु लागलय. िो पादरी, िो चचव ककिं र्ा बिंगला त्यािंचे हर्त्र आहण बाकी
सारिं हर्रघळू न गेलिंय. उरला फक्त अिंधार, घनदाट अिंधार, काळा अिंधार. काळोखाि दूर कू ठे िरी
प्रकाशाची शलाका चर्कली अिंधकाराि सर्वत्र पािंढराशुभ्र प्रकाश पसरू लागला. बरोबरच एक
र्िंद सुगिंध आसर्िंिाि भरून राहिला. त्या सुगध
िं ा बरोबर एक सुकोर्ल र्धुर आर्ाज, ककिी सुिंदर
ऐकर्ि रािर्ा असा आर्ाज. कािी कळि नव्िििं िो आर्ाज काय पुकारिोय पण ककिी छान
र्ाटि िोििं ऐकायला. िळू िळू कळू लागलिं

“ गणेश गणेश उठ नारे !
“ गणेश अरे गणेश….
गण्याचिं नार् एर्ढ्या चािंगल्या प्रकारे पुकारलिं जाऊ शकििं याचिं गण्याला अप्रुप र्ाटू
लागलिं. आहण भानार्र येि डोळे उघडले. त्याच्या डोळ्यासर्ोर एक अत्यिंि सुिंदर स्त्रीचा चेिरा
िोिा कशासारखा चेिरा चेिरा कदसिोय याचा हर्चार न करिा, त्या चेिऱयाची सुिंदरिा पािण्याि
त्यानिं र्न गुिंिर्लिं. त्या र्ुखड्याचे सौंदयव त्यािंनिं काळजाि साठर्ून घेिलिं. िी त्याला कािीिरी
सािंगि िोिी, िे त्याला कािीच कळि नसलिं िरी हिच्या ओठािंची िोणारी िालचाल त्याला र्ोिक
र्ाटि िोिी. बोलिाना चेिऱयार्र येणारे के साची बट िळु र्ार पणे र्ागे सारणारी हिचे कोर्ल
िाि सारे कािी सुिंदर िोिे. िो सुिंदरिेचा आस्र्ाद घेि िोिा
गण्याला आजूबाजूच्या पररसराची जाणीर् झाली. त्याच्या आजूबाजूला कोणीच
नव्ििे. िो एकटाच िोिा. िो त्या घराििी नव्ििा. िो बािेर िोिा. जिंगलाि आहण एकटाच.
पण िरीिी त्याला भीिी र्ाटि नव्ििी एक र्ेगळीच सुरहिििेची भार्ना र्नाि
िोिी. िी सुिंदर र्ुलगी हिथे कदसि नव्ििी. त्याने इकडे हिकडे पािीले, पण िी कु ठे च नव्ििी.
िेव्िाच आर्ाज आला....

कलाटणी

शुभम सुरेश रोकडे

" गणेश लि देऊन ऐक िुझिं हन िुझ्या हर्त्रािंचिं आयुष्य िुझ्या र्रिी अर्लिंबून आिे.
िुला जर जगायचिं असेल िर र्ी सािंगिे िसिं कर....
" कोण, कोण? आिाि िुम्िी आहण कु ठे आिाि...?
" िे सािंगायला र्ाझ्याकडे र्ेळ नािी. र्ी सािंगि आिे िेर्ढिं एक, नािी ऐकलिं िर िुझा
र्ृत्यू हनहश्चि आिे.
" िे जे िू पािि आिे िे स्र्प्न आिे. ;जेव्िा िू जागा िोशील िेव्िा त्याच घराि असशील.
िुझ्या हर्त्रािंना िुला शुद्धीर्र आणार्िं लागेल. आहण जेर्ढिं लर्कर शक्य िोईल त्या घरािून बािेर
पडार्िं लागेल. घरािून बािेर पडिाना िेथील भािंड्यार्र झाकण ठे र्ायला हर्सरू नको. आहण
बािेर पडल्या निंिर हपर्ळ्या किं कदलाच्या र्ागे जा. िो किं दील िुला जिंगला बािेर जाण्याची र्ाट
दाखर्ील. जर िु घाइ के ली नाहिस िर िुझा र्ृत्यू हनहश्चि आिे "

र्ृत्यू हनहश्चि आिे.... िेच र्ाक्य त्याच्या कानाि र्ध्ये घुर्ि राहिले हन िो शुद्धीर्र
आला. एक भयानक दुगांधी त्याच्या सभोर्िाली भरून राहिली िोिी. कु जलेल्या र्ासाची. त्याला
ठसका लागला. िो उठू लागला िसिं त्याला चक्कर आल्यासारखिं जाणर्लिं. त्याच्या िािािून
सिंििधार लिानसा रक्तप्रर्ाि सुरूच िोिा. िो प्रर्ाि हर्हचत्रपणे र्ािि िोिा. िािािून
रठबकणारा रक्ताचा थेंब जहर्नीर्रिी पडिच नव्ििा. िो थेंब िर्ेिूनच र्ािि जाि, हिथेच
ठे र्लेल्या एका भािंड्यार्ध्ये जर्ा िोि िोिा, त्याने हखशािून रुर्ाल काढू न िािा भोर्िी बािंधला.
र्न्या र् राम्या बेशद्ध
ु िोिे. त्यािंच्या िािािून िो रक्तप्रर्ाि िसाच र्ािि िोिा.

त्याने र्न्याला र् राम्याला उठर्ायचा प्रयत्न के ला पण दोघेिी शुद्धीर्र येि नव्ििे.
त्याने पाण्यासाठी शोधाशोध सुरु के ली हिथे कु ठे च पाणी नव्ििे. र्ग िो बािेर गेला आहण त्याला
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पाण्याचे डबके सापडले. त्याने िेथील पाणी आणून त्याच्या िोंडार्र शशिंपडले आहण र्न्या
शुद्धीर्र येि िलचाल करू. पण राम्या अजूनिी बेशुद्ध िोिा.
" काय झालिं गण्या एर्ढा कसिं काय भेलल
े ा आिे? " शुद्धीर्र येि र्न्या म्िणाला
गण्याने घडलेला सर्व र्ृत्तािंि र्न्याला सािंहगिला.
" म्िणजे पाद्री आपल्याशी खोटिं बोलला की काय ..?
पण खोटिं बोलून त्याला काय हर्ळणार आिे. र्ारायचिं असििं िर त्याने आपल्याला
िेव्िाच र्ारलिं नसििं का.? " र्न्या गण्याला म्िणाला.
" जरा िुझ्या िािाि कडे बघ रक्त कसिं उडि आिे. िी कािी िरी बेकारच भुिाटकी
कदसि आिे. पटकन कािीिरी बािंध िािाला. " गण्या म्िणाला
"िािाला बािंधून कािी उपयोग नािी गण्या. बघ जरा िुझ्या िािाि कडे बािंधलेल्या
रुर्ालार्धून सुद्धा रक्ताचे थेंब त्या भािंड्याकडे जाि आिेि..... "
गण्याने िािाला रुर्ाल बािंधून देखील त्या रूर्लािुन रक्त रठपकि िोिे र् त्या
भािंड्याकडे जािच िोिे. जरी रूर्लािुन रक्त रठपकि िोिे िरीिी त्या रुर्ालाला एक थेंबिी रक्त
लागलेले नव्ििे. िो पािंढरा शुभ्र िोिा.
आठर् हिने अजून कािीिरी सािंहगिलिं असेल. गण्याने आठर्ून पाहिलिं िरीिी त्याला
कािीच आठर्ेना.
" काय सुद्धा आठर्ि नािी लगा... "
िेव्िाच एक हर्हचत्र आर्ाज हिथे घुर्ू लागला.
घुिं ss घुsिं s..... दोघािंच्यािी पोटाि भीिीने गोळा आला. राम्या अजून बेशद्ध
ु च िोिा.
कािीिरी करायलाच पाहिजे िोििं. र्न्या िार्ािार्ाने त्या भािंड्याकडे गेला. िे भािंड त्याने आदळू न
आपटलिं. िे काचेचिं असल्याने िुकडे झाले आहण रक्ताचे शशिंिोडे सर्वत्र उडाले. एका भयानक
दुगांधीबरोबर एकाच र्ेळी ककिीिरी जणािंची रडल्याचे, ओरडण्याचे, प्राणािंहिक ककिं काळ्यािंचे
आर्ाज येऊ लागले, आहण या साऱयािंच्या पाश्ववभर्
ू ीला र्घाशीचा घुिं घुिं घुत्कार िोिाच.
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2 सेकिंदाि असिं कािीिरी घडू न गेलिं की िे दोघालािी कळालिं नािी. िे भािंडिं िोििं
हिथेच िोििं. िुकडे झालेलिं भािंडण पुन्िा जुळालिं कसिं? सर्वत्र उडालेले रक्ताचे शशिंिोडे गायब झाले
िोिे. िे रक्त आिे िसिं भािंड्याि जर्ा झालो िोििं. घुिं ss घुsिं s चा घुत्कार सोडला िर बाकी सारे
आर्ाज बिंद झाले िोिे. गण्याला र् र्ण्याला अजून बऱयाच रठकाणी अजून जखर्ा झाल्या िोत्या.

गण्या र्धूनच ओरडला " आठर्लिं "
र् त्याने हिथेच ठे र्लेल्या झाकण भािंड्यार्र िी झाकू न टाकले. िेव्िा त्यािंच्या
िािािून रठबकणारे रक्त बिंद झाले. कोणीिरी त्यािंच्या हशकारीला आलिं िोििं घुsिं s घुिंss चा आर्ाज
कानाचे पडदे फाडि िोिा. त्यािंनी दोघािंनी राम्याला उचललिं. िे पटकन घराबािेर पडले. पण
घरािून येिाना राम्याच्या िािाचा धक्का लागून िे झाकण खाली पडले. र्ात्र त्या दोघािंनािी िे
कळालिं नािी.

घरा बािेर पडल्यानिंिर त्यािंना सर्ोरच हपर्ळी र्शाल कदसली त्या र्शालीच्या र्ागे
िे दोघेिी हनघाले. पण गन्या हर्सरला की त्याला किं कदलाच्या र्ागे जायचे िोिे जो उजव्या बाजूला
थोड्या लािंब अिंिरार्र िोिा.

र्न्या र् गण्या राम्याला घेऊन जाि िोिे. त्या र्शालीच्या पाठोपाठ. राम्या अजूनिी
बेशुद्ध िोिा. त्यार्ुळे दोघािंनी हर्ळू न राम्याला उचललिं िोििं. राम्याच्या ओझ्यार्ुळे त्यािंची चाल
र्िंदार्ली िोिी. र्शाल असली िरी हिचा थोडा थोडका प्रकाश काळोखाि िरर्ून जाि िोिा.
त्यािच र्ाटिी व्यर्हस्थि नसल्याने सारखे धड-पडि िोिे दोघेिी. ठे च लागून त्यािंच्या पायाला
जखर्ा झाल्या िोत्या. खोलीिून येिाना भािंड्याचिं झाकण खाली पडलिं िोििं. त्यार्ुळे अजूनिी
थोडिं थोडिं रक्त उडि-उडि जाऊन हिथे पडि िोििं. र्ात्र याची जाणीर् त्यािंना अहजबाि नव्ििी.
त्यािंना फक्त एर्ढिंच र्ाटि िोििं की आपण येथून बािेर पडणार..... ।
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" गन्या लगा िुझ्यार्ुळे आपण इथिं फसलो, नािी िर लागा आिापिुर आपण ऑके स्राि
धर्ाल र्स्िी करून घरी झोपलो असिो.....
" र्न्या लगा र्ला िर काय र्ाहिि असिं काय असेल म्िणून..

र्ात्र अचानक पुढे असलेली र्शाल गायब झाली. दोघािंच्यािी काळजाचा ठोका
चुकला. इिका र्ेळ उजेडाला सरार्लेले डोळे अचानक आलेल्या अिंधारार्ुळे कािी सेकिंदासाठी
आिंधळे च झाले. र्ग िळू िळू थोड्या अिंिरार्र जत्रेसाठी लार्लेले कदर्े, गार्ािील घरािील
प्रकाशाचा झगर्गाट कदसू लागला आहण त्यािंना िायसे र्ाटले. त्यािंनी आपला र्ेग र्ाढर्ला र्
पटापट गार्ाकडे सरकू लागले. त्यािंच्या जीर्ाि जीर् आला. त्यािंनी देर्ाचे र् त्या र्ुलीचे हजने
स्र्प्नाि येऊन र्ागव दाखर्ला, दोघािंचेिी र्नापासून आभार र्ानले.

आिा त्यािंची खात्री पटली िोिी की भूि नार्ाची गोष्ट असिे र् त्याची भीिी ककिीिी
नािी म्िटलिं िरी आपोआपच र्ाटिे. पण आिा िे सुरहिि िोिे . जिंगलािून बािेर आल्यार्र
सर्ोरच थोड्या अिंिरार्रिी देऊळ िोिे. हिथेच बाजूला बसायला एक कट्टािी िोिा. त्याच
कट्ट्ट्यार्र त्यािंनी राम्याला झोपर्ले र् दोघेिी बसले.
" र्न्या जा रिं चािंगलिं बादली भरून पाणी आण, कसलिं बेशद्ध
ु झालयिं राम्या, त्याला
शुद्धीर्र आणायला पाहिजे.
" थािंब गण्या. दोन हर्हनटाि आणिो.
र्न्याने पाणी आणल्यार्र त्याचा सपकारऱयाने राम्याच्या िोंडार्र र्ारले. िेव्िा
राम्या शुद्धीर्र आला.
गण्या म्िणाला "लेका राम्या िुला र्ाहिि िाय का आपण कसलिं बेकार भुिाच्या
िार्डीि सापडलो िोिो.. "
राम्या " पण पाद्री िर चािंगलिं भुि िोि िोििं ना र्ुक्त झाला का िी पाद्री.... "
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र्ण्या " अरे कसला र्ुक्त िोिोय िो. त्याचाच डार् िोिा सारा. दोन थेंब म्िणून ककिी
रक्त काढलिं बेशद्ध
ु करून कु णास ठाऊक ? "
राम्या " पण त्याला र्ारायचिं िर त्यािंना िेव्िाच आपल्याला र्ारलिं नसििं का? बेशद्ध
ु
करून रक्त काढायचा काय उपयोग?? "
गण्या " काय र्ाहिि कािीिरी प्रथा असेल बळी द्यायची र्गैरे "
राम्या " अरे पण र्ग आपण र्ाचलो कसे? "
र्ण्या " अरे गण्याच्या स्र्प्नाि एक पोरगी आली बेशुद्ध असिाना हिने सािंहगिलिं काय
करायचिं िे. "

राम्या " कु ठली पोरगी?
गण्या "िे र्ला पण र्ाहिि नािी पण हिनिं सािंहगिलिं िसिं के लिं म्िणूनच आपण
र्ाचलो."
राम्या " गण्या रुर्ाल कशाला बािंधलाय िािाला काय लागलिं का काय? "
गण्या " अरे बाबा काय सािंगायचिं िुला रक्ता र्रिी सुद्धा भुिाटकी चालि िोिी रक्त
िर्ेि उडि िोििं.. "
र्ण्या " गण्या जरा नीट बघ अजून पण रक्ि पडिेच आिे..
अजुनिी रक्त र्ािि िोििं जिंगलाच्या कदशेने.
र्न्या म्िणाला " पण िे कसिं काय शक्य आिे? आपण िर गार्ाि आलो ना? जिंगलाच्या
बािेर "
राम्या म्िणाला " आपण कोणीिरी जाणकार र्ाणूस गाठायला पाहिजे "
गण्या म्िणाला " आपण गार्ाि आलोच नािी. गार्ाि देऊळ कधी ररकार् नसििं.
दोन-चार म्िािारी बारा र्हिने पडीक असिाि देर्ळाि. पण आिा कोणीच नािी. "
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" िोय लगा आज ऑके स्रा आिे पण कु ठल्याच गाण्याचा आर्ाज येि नािी " र्न्या
म्िणाला
" अरे िी गोष्ट सोड कु त्रा, र्ािंजर, ककडा-र्ुिंगी काय िरी कदसिय का िुला..? " राम्या
" अरे िुम्िी सगळिं सोडा रािककड्यािंची ककरककर सुद्धा ऐकू येि नािी. ककिी हर्हचत्र
आिे...? " गण्या म्िणाला
" गण्या, र्न्या दोस्िािंनो िी चकर्ा िर नसेल ना चकव्यािून बािेर कधीच जाऊ शकि
नािी र्ाणूस " राम्या
" चला आपण देर्ळाि जाऊन र्ग कु ठलिं भुि देर्ळाि येििंय? " र्न्या
" अरे येडाय काय िू? िी देर्ळपण भुिानिंच बनर्लेलिं असणार...? " गण्या
राम्या म्िणाला " र्ग आपण करायचिं िरी काय? आपण र्ाचणार िरी कसिं? "

पण अचानक कोलािाल र्ाढला. हचत्र-हर्हचत्र आर्ाजा बरोबर अनेक हर्िीर्ध्ये
अनेक घडार्ोडी सुरू झाल्या. पण त्यािंच्या र्ानर्ी डोळ्यािंना एर्ढिंच कदसि िोििं की सारे कािी
नष्ट िोि िोििं. र् त्यािंच्याकडे गोलाकार आकाराि र्ध्ये येि िोिा िो काळोख, हर्ट्ट काळोख. िो
काळोख त्यािंच्याभोर्िी गोलाकार पसरि गेला िोिा. िो काळोख, त्याि काय िोििं काय र्ाहिि?
पण जे कािी िोििं िे अर्ानर्ी, पाशर्ी आहण क्रूर िोििं. जी कािी शक्ती िोिी िी र्ानर्ी डोळ्यािंना,
र्नाला, बुद्धीला न सर्जणारी िोिी. जे कािी त्यािंच्या र्ानर्ी ज्ञानेंकद्रयािंना जाणर्ि िोििं िे त्या
शक्तीचा थोडासा भाग िोिा. जयाच्या पुढे र्ानर् ििबल िोिा. इिका र्ेळ पुढे सरकणारा िो
गोलाकार काळोख थािंबला. कोलािलाचा स्र्र उच्च कोटीला पोिोचला. कोणििी शििंस्र श्वापद
हशकारीला खाण्यापूर्ी र्ौज म्िणून हिच्याशी खेळ करिे िोच खेळ आिा त्या हिघािंबरोबर िोणार
िोिा.

काळोखािून हचत्र-हर्हचत्र गहलच्छ स्र्र उर्टि िोिे. जे हिघािंच्यािी कानाला
कणवककव श्य र्ाटि िोिे. जो प्रसिंग हिघािंर्र ओढर्ला िोिा िो अकल्पनीय िोिा. अचानक
काळोखािील आर्ाज थािंबला र् त्याच बरोबर त्यािंच्या आजूबाजूला एक भयानक दुगांधी पसरली.
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थिंडी िळू िळू र्ाढू लागली र् त्यािंचे दाि कडकडू लागली. नक्कीच काळोखािून कु णीिरी पुढे आलिं
िोििं. त्यािंच्यासोबि खेळ करण्यासाठी. आिा िे हशकार करणार िोििं. हशकारी ची र्जा घेणार
िोििं. हिघािंनीिी एकर्ेकािंचे िाि घट्ट पकडले. त्यािंना सर्ोर एक भयानक, क्रूर, हनघुवन, हबभत्स
र्ृत्यू कदसि िोिा. एक र्ेळ र्ृत्यू बरा पण िा अघोरी नरक िोिा. र्ृत्यू निंिरिी अर्यावद
काळासाठी दास्यत्र् र् भयानक र्ेदना.

भयानक शािंििा जीर्घेणी िोि िोिी. त्यािंच्या काळजाच्या ठोक्याच्या आर्ाजाने
सुद्धा िे घाबरि िोिे. अचानक गण्याच्या िािाला हिसका बसला. त्याने पाहिलिं राम्या
काळोखाकडे खेचला जाि िोिा.

" र्न्या राम्याला ओढ "
र्न्या जागचा िलला नािी. त्याच्यापयांि आर्ाज पोिोचला नािी. िो स्िब्ध िोिा.
एकाच अर्स्थेि, पुिळ्यासारखा, आहण राम्या िर्ेि खेचला जाि िोिा त्या काळोखाकडे.
राम्याला र्ृत्यू सर्ोर कदसि िोिा िो हजर्ाच्या आकािंिाने ककिं चाळि िोिा, ओरडि िोिा, र्ाचर्ा
म्िणि िोिा पण एकटा गण्या काय करू शकि िोिा?
अशाच र्ेळी र्ानर्ी भार्नािंचे रूपािंिर िोििं शक्ती र्ध्ये शस्त्रा र्ध्ये. िीच शक्ती, िीच
शस्त्रे र्ानर्ाला बळ देिाि कशाशीिी युद्ध करण्याचे, कशाशीिी लढा देण्याचे, िेच बळ गण्याच्या
अिंगी साकारले. त्याने एक जोराि हिसका देऊन राम्याला खाली ओढू न घेिले. िेव्िा काळोखाि
एकच कल्लोळ र्ाजला. नेिर्ी शजिंकणाऱया खेळाडू ला िरर्ल्यानिंिर हनघिो िसा आर्ाज असार्ा.

पुन्िा एकदा एक र्ोठी ककिं काळी ऐकु आली आहण पुन्िा हनरर् शािंििा . या र्ेळी
पुन्िा राम्या िर्ेि उडाला. जयाप्रर्ाणे लोखिंड चुिंबकाकडे धार् घेिे िसा राम्या काळोखाकडे
ओढला जाऊ लागला. र्ात्र यार्ेळी गण्याची िाकद कर्ी पडली. राम्या काळोखाि हर्लीन झाला
आहण गणाच्या िािाि राहिला त्याचा र्नगटापासून िुटलेला िाि. जो राम्याने गच्च आर्ळला
िोिा गण्याच्या िािाभोर्िी. त्याच्यािून रक्त रठपकि िोििं.
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पुन्िा एकदा काळोखाि गलका झाला आिा पुढची हशकार िोणार िोिी गण्याची
ककिं र्ा र्न्याची....
र्न्या अजून पुिळ्यासारखा हस्थरच िोिा. गण्या त्याला ओरडि िोिा पण कािी
उपयोग नव्ििा. पण िरीिी गण्याने त्याचा िाि सोडला नािी घट्ट दाबुन धरला. पण यार्ेळी
गण्या काळोखाकडे खेचला जाऊ लागला.

आहण अचानक सर्वत्र प्रकाश चर्कू लागला. नष्ट झाला काळोख आहण सर्वत्र प्रकाशाचे
साम्राजय पसरले. सार्ान्य र्ाणसाला एर्ढचिं कदसि िोििं की जी कािी दुष्ट शक्ती िोिी, िी नष्ट
झाली िोिी. हिला नष्ट के लिं िोििं कु णी िरी चािंगल्या शक्तीने. पण एका घटनेर्ागे िजारो
र्षावपासून चालि आलेला चािंगल्या-र्ाईटाचा सिंघषव पुन्िा एकदा सर्ोर आला िोिा. त्या सिंघषावि
सर्ार्ेश िोिा र्ानर्ाला न सर्जणाऱया गोष्टीचा. फक्त त्याला कदसि िोिा जय आहण हर्जय.
पडद्यार्ागच्या घडार्ोडी त्याला न कळणाऱया िोत्या.
आहण िर्ेि उडालेला गण्या धपकन खाली आपटला िो काळोख गेला िोिा. िे
भुिाटकी गार् गेलिं िोििं. िे पुन्िा जिंगलाि आले िोिे. र्न्यािी िालचाल करू लागला. पण िे सारिं
झालिं कसिं ? कु णी के लिं?
िेव्िाच त्यािंच्या सर्ोर राम्या उभा राहिला. त्याच्या सर्ाांगाभोर्िी पािंढर्या प्रकाशाचिं
र्लय िोििं. चेिऱयार्रिी सर्ाधान िोििं. िो राम्याचा आत्र्ा िोिा. राम्याचा र्ृत्यू झाला. पण
त्याने दोघािंचािी जीर् र्ाचर्ला. दोघालािी अश्रू अनार्र झाले. दोघेिी हर्ठी र्ारायला पुढे
सरले. पण शेर्टी िो आत्र्ा िोिा .
" व्िायचिं िे िोऊन गेलिं आिा रडू नका " राम्या म्िणाला
" राम्या लगा र्ाझ्यार्ुळे िू र्ेला, खरिं म्िणजे र्ीच र्रायला पाहिजे िोििं " गण्या
" अरे गण्या घडायच्या असिाि त्या गोष्टी घडू न जािाि स्र्िःला दोष देऊ नको "
राम्या
" लगा र्ला िर कािीच आठर्ि नािी "
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र्न्या रडि बोलला " गण्याने िुला र्ाचर्ायचा िरी प्रयत्न के ला पण र्ी कािीच के लिं
नािी "
" असुदे िेच िोििं र्ाझ्या नहशबाि िुम्िी स्र्िःला दोष देऊ नका " राम्या
" अरे पण आपण हजर्िंिपणी त्याच्याशी सार्ना करू शकलो नािी, र्ृत्यूनिंिर अशी
कोणिी गोष्ट घडली की जयार्ुळे त्यािंना िरर्लिं. " गण्या
" अरे र्ी कािीच के लिं नािी िी सगळी शेर्िंिा ची जादू आिे " राम्या
" काय " दोघेिी एकदर् ओरडले " म्िणजेच शेर्िाचिं भूि आिे "
" अरे िुझ्या स्र्प्नाि आलेली दुसरी हिसरी कोणी नव्ििी िी शेर्िंिाच िोिी " राम्या
" िोय गणेश र्ीच िोिे शेर्िंिा "
गण्याने आर्ाजाच्या कदशेने पाहिले आहण पाििच राहिला
" र्ला कािीच शक्य नव्िििं अरे शेर्िंिा िोिी म्िणून िे शक्य झालिं " राम्या
" र्ी फक्त िुला र्दि के ली िीिी अगदी थोडीशी. िुझ्या र्नाि इच्छा िोिी िुझ्या
हर्त्रािंना र्ाचर्ायचे. म्िणूनच र्ी छोटीशी र्दि करू शकले. आणखी एक गोष्ट आपण त्यािंना नष्ट
के लेलिं नािी " शेर्िंिा
" म्िणजे पाद्रीचिं भूि अजूिी आिे " िीघेिी एकदर्च म्िणाले
" िो अजून सारिं कािी हजथल्या हिथे आिे. िुम्िाला फक्त कािी र्ेळ हर्ळालाय येथून
जाण्यासाठी. आहण िे सारिं कार् जॉनचिं नािी. " शेर्िंिा
"जॉन म्िणजे? "
" पाद्री िुर्चा. त्याचिं नार् जॉन. िो फक्त बाहुलिं आिे त्या हर्शाल शक्ती च्या िािािलिं.
हजचा कािीिरी उद्देश आिे. जया उद्देशासाठी र्ागच्या दीडशे र्षाांपासून र्ी या जिंगलाि भूि
बनून कफरि आिे. र्ाझी र्ुक्ती झाली नािी " शेर्ि
िं ा
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" पण पादरी िर म्िणि िोिा की िुर्च्या र्हडलािंनी डािंबून ठे र्लिं िोििं िुम्िाला. िुम्िी
निंिर अन्नत्याग के ला. त्यार्ुळे िुर्चा र्ृत्यू झाला र् िुम्िी र्ुक्त झाला. त्यानिंिर पाद्रीच्या भुिाने
िुर्च्या र्हडलािंना र्ारले. " गण्या
" बरोबर आिे िुर्च्या र्हडलािंनी पाद्रीला र्ारलिं नसििं िर िे सगळिं झालिं नसििं "
र्न्या
" कोण म्िणालिं िुम्िाला बाबािंनी जॉनला र्ारलिं आहण र्ी आत्र्ित्या के ली. िे सारिं
खोटिं आिे " शेर्िंिा
" पण र्ग झालिं िरी काय िोििं? कोणी र्ारलिं िुम्िाला हन िुर्च्या बाबािंना आहण
पाद्रीलािी " गण्या
" र्ला एर्ढिंच र्ाहििी आिे की र्ला जॉनने र्ारलिं. पण बाबािंना र् जॉनला कोणी
र्ारलिं िे र्ािीि नािी " शेर्िंिा
" काय पाद्रीने र्ारलिं िुम्िाला " र्न्या
" िो "
" पण िुर्चिं प्रेर् िोििं ना त्याने िुम्िाला का र्ारलिं? " गण्या
"जॉननेच र्ारले र्ला. आपल्याकडे जास्ि र्ेळ नािी, िुम्िी पटकन हनघा अन्यथा
िुर्चा िी जीर् जाईल. " शेर्िंिा
" नािी त्याने आर्च्या राम्याला र्ारले. त्याला आहण असिं सोडणार नािी " र्न्या
" िोय जयाने आर्च्या राम्याचा अिंि के ला, त्याचा अिंि के ल्याहशर्ाय आम्िी जाणार
नािी " गण्या
" गण्या र्न्या असिं करू नका लगा िो. जोपयांि िुम्िी जिंगलािून सिीसलार्ि बािेर
जाणार नािी िोपयांि र्ला र्ुक्ती हर्ळणार नािी. िुम्िी शेर्िंिाचिं ऐका पटकन बािेर पडा " राम्या
" इिकी र्षव आपण एकत्र राहिलो आिा र्रण आले िरी येऊ दे, एकत्रच र्रू " गण्या
" िुम्िी सािंगा काय झालिं िे " र्न्या
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" िुम्िाला काय र्ाहिि आिे आहण काय र्ाहिि नािी िे र्ला र्ाहिि नािी. िुम्िाला
ककिी खरिं ककिी खोटिं र्ाहिि आिे िे िी र्ला र्ाहिि नािी. आिा र्ी सािंगणार आिे याची सुरुर्ाि
कु ठे झाली? यासाऱया घटनािंचा इहििास काय आिे? "
" र्ी पाटलाची र्ुलगी . आर्च्या घराि परिं परागि पारटलकी चालि आली िोिी.
आर्चिं घर बऱयापैकी सधन. बाबािंचिी बऱयापैकी हशिण झालिं िोििं. त्यार्ेळी गार्ाि शाळा
नव्ििी म्िणून लिानपणापासूनच त्यािंनी र्ला त्यािंच्या हर्त्रािंच्या म्िणजेच सदू काकाच्या घरी
र्ुिंबईला हशकायला ठे र्लिं िोििं. र्ी हिथेच लिानाची र्ोठी झाले. फक्त सुट्टी पुरििं गार्ाि यायची.
र्ाझ्या शालेय हशिण पूणव झालिं. बाबािंच र्ि िोििं की आिा बास करार्िं हशिण. पण काकािंनी
बाबािंना सर्जार्लिं की कॉलेज पूणव करू दे. इिक्या र्षव हशकर्लिं, थोड्यासाठी र्ाघार नको.
"र्ी कॉलेजला जाऊ लागले. िेच र्ाझ्या आयुष्यािील सोनेरी िण िोिे. िािािील
र्ाळू कशी हनघून जार्ी िसे िे िण झटपट हनघून गेले. पहिल्याच र्षी र्ाझ्या आयुष्याि जॉन
आला. िो प्रोफे सर िोिा. िरुण िोिा, सुिंदर िोिा, छान कदसायचा, छान रािायचा. काळी पॅंट,
पािंढरा शटव त्याच्यार्रिी काळा कोट, पायाि शूज, एका िािाि पुस्िक हन दुसर्या िािाि पाईप.
सारिं कसिं छान र्ाटायचिं. असिं र्ाटायचिं की जॉनने हशकर्ि रािार्िं आहण र्ी असिंच हशकि रािार्े.
त्याच्या पहिल्या लेक्चर पासून र्ी त्याची कदर्ानी झाले िोिे. म्िणून र्ी निंिर कािी ना कािी
कारण काढू न त्याच्या बरोबर जास्ि र्ेळ घालर्ू लागले . सुरुर्ािीला र्ला र्ाटायचिं की िो र्ला
टाळायचा प्रयत्न करिो पण निंिर िो िी र्ाझ्याि हर्सळू लागला. आर्चा एकर्ेकािंबरोबरचा र्ेळ
र्ाढि िोिा. आम्िाला र्ािीि िोििं आम्िी दोघिंिी एकर्ेकािंच्या प्रेर्ाि पडलो.
पण प्रश्न िोिा प्रपोज करण्याचा. र्ग एक कदर्स त्यानेच र्ला प्रपोज के ला. र्ी नािी
म्िणायचा प्रश्नच नव्ििा. र्ी िो म्िणाले पण त्याला भलिीच गडबड िोिी. िो सरळ सदु
काकाच्या घरी आला आहण लग्नाची र्ागणी घािली. र्ला र्ाहिि नव्िििं सदूकाका काय
म्िणिील? पण काय आश्चयव िे िो म्िणाले. त्यािंचा कािी आिेप नव्ििा. पण त्यािंच्या र्िे बाबा
ियार झाले नसिे.
र्ग सदू काकािंनीच जॉनला पाद्री बनर्ून गार्ाि जाण्याची कल्पना सािंहगिली. कारण
जेव्िा सदूकाका हन बाबा एकत्र हशकायला िोिे िेव्िा िे दोघेिी चचवर्ध्ये प्राथवनेला जाि असि.
हिथला पाद्री जो कािी सािंगेल िे बाबा लि देऊन ऐकायचे. कािी अडचण आली िर िो सािंगल
े
िसे उपाय करायचे. पाद्री लोकािंहर्षयी बाबािंच्या र्नाि अपरिं पार आदर िोिा. म्िणूनच पाद्री
बनून जर र्ला र्ागणिं घािलिं िर िे नािी म्िणणार नािीि अशी अटकळ आम्िी बािंधली . खरिं िर
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िी कल्पना इिकी चािंगली नव्ििी पण जॉन पाद्री म्िणून गार्ाि यायला ियार झाला. त्यार्ुळे
आम्िी बाकीचा जास्ि हर्चार न करिा याच योजनेर्र अिंर्लबजार्णी करण्याचे ठरर्ले.

"र्ी पुढे आले निंिर र्हिन्याभराने जॉन आला. आल्या आल्या सरळ आर्च्या घरी
आला. कारण गार्ाि काय करायचिं झालिं िर बाबािंची परर्ानगी घेणिं आर्श्यकच िोििं. त्या
कदर्शी आर्च्या घरीच राहिला त्याने बाबािंना काय काय सािंहगिलिं काय र्ाहिि? पण बाबा
अगदी खुश झाले. त्यािंनी चचव बािंधायला सुरुर्ाि के ली त्याचबरोबर जॉनसाठी दोन खोल्या
बािंधायला चालू के ल्या. जॉन र्राठी चािंगल्या प्रकारे बोलायचा. लोकािंर्ध्ये कफरायचा, त्यािंना
चार गोष्टी सािंगायचा, रहर्र्ारी चचवर्ध्ये प्राथवनेला बोलर्ायचा. प्राथवना झाल्यानिंिर कधी कपडे,
कधी हर्ठाई कािी ना कािी र्ाटायचिं. िो गार्ाचा चचेचा हर्षय झाला िोिा. बाबािंचिं
त्याच्याहर्षयीचिं र्ि चागलिं झालिं िोििं. सदू काकािंना जाऊन जयाने र्ाझी र्ागणी घािली िोिी
िो जॉन बाबािंना र्ाझी र्ागणी घालायला घाबरि िोिा. िो कदर्स पुढे ढकलि िोिा. र्ग एक
कदर्स सदूकाकाचिं पत्र आलिं. बाबािंना त्यािंनी आर्च्या हर्षयी सर्व सािंहगिलिं िोििं. त्यािंचा आहण
बाबािंचा पत्रव्यर्िार चालू िोिा िेव्िा त्यािंनी याबाबि सर्व कािी बाबािंना कळर्लिं िोि. त्यािंनी
आम्िाला फक्त त्यािंच्या सर्ोर जाऊन उभा रािायला सािंहगिलिं िोििं.

" अरे जॉन एर्ढिं सारिं करायची कािी गरज नव्ििी. िू जरी सरळ र्ागणी घािली
असिी िरी र्ी नािी म्िणालो नसिो. "
त्यािंच्या दोघाि बरीच चचाव झाली बाबा शेर्टी म्िणाले
" पण लग्न लग्न र्ात्र आर्च्या पद्धिीने िोणार बर का? अगदी पद्धिशीर.....! "

" र्ग आर्चा साखरपुडा झाला. जॉन अनाथ िोिा म्िणून त्याच्या बाजूने सदू काका
र् काकू िोत्या . साखरपुड्यानिंिर जत्रा आली म्िणून िळदी र् लग्न पुढे ढकललिं. त्याकाळीिी जत्रा
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खूप र्ोठी व्िायची. भरपूर दुकानिं लागायची. अगोदरच र्ी पाटलाची र्ुलगी आहण बरोबर गोरा
सािेब त्यार्ुळे सारे जण आर्ची बडदास्ि ठे र्ि िोिे. आर्चिं सारे कािी राजेशािी थाटाि चालू
िोििं. खरिं च िो जत्रेिील कदर्स र्ाझ्या आयुष्यािला अत्यिंि सुखाचा र् आनिंदी कदर्स िोिा. पण
िो आनिंद पुढे येणाऱया दुःखाची नािंदी सािंगि िोिा िे र्ला र्ािीि नव्िििं. कारण पुढे जे कािी
झालिं िे खूपच दुःखदायक िोििं .
" त्या रात्री कु णािरी क्रािंहिकारकािंचा गट जॉनला उचलून घेऊन गेला. र्ी फार
घाबरले र्ला र्ाटि िोििं आिा जॉनचा जीर् र्ाचणार नािी. र्ी िेव्िा ग्लानी येऊन बेशुद्ध पडले.
शुद्धीर्र आले िेव्िा कळालिं जॉन हजर्िंि िोिा आहण जयािंनी जॉनला नेलिं िोििं िे क्रािंहिकारी नव्ििे
दरोडेखोर िोिे. त्यािंनी जॉनकडे जे कािी सोनिं िोििं िे लुटून त्याला बेशुद्ध करून गार्ाबािेर टाकू न
कदलिं िोििं.
पण त्या कदर्सानिंिर जॉन पूणव बदलला. इिक्या कदर्स र्ी जया व्यक्तीला ओळखि
िोिे िी व्यक्तीच र्ला कदसली नािी. र्ला र्ाटायचिं िे शरीर फक्त जॉनचिं आिे पण त्याच्या र्रिी
हनयिंत्रण दुसऱया कोणाचिं िरी आिे. र्ी कोणाला बोलले नािी. र्ला र्ाटलिं िो घाबरला असेल
िोईल िळू िळू सारिं कािी व्यर्हस्थि. पण बाकी कोणालाच कािीिी फरक जाणर्ि नव्ििा.
अशािच आर्ची िळदी झाली. अगोदरच गोरा-गोर्टा असलेल्या जॉनला जेव्िा िळद
लागली िेव्िा िे ध्यान पािण्यासारखिं िोििं. र्ी िर नुसिी िसि सुटले. एरर्ी चेष्टा र्स्करीला
खळखळू न िसून दाद देणारा जॉन र्ख्खासारखा गप्प बसून िोिा. त्याचिं र्ागणिं कदर्सेंकदर्स
फारच हर्हचत्र िोि चाललिं िोििं .

िळदीचा कायवक्रर् उरकल्यानिंिर िो र्ला म्िणाला
"सगळे झोपल्यार्र र्ळ्याि ये, र्ाझ्या खोलीर्र, र्ला कािीिरी सािंगायचिं आिे,
please come "

र्ला र्ाहिि िोििं िो बोलार्ून त्याला कशाचा त्रास िोि आिे िे सािंगेल. म्िणून र्ी
सगळे झोपल्यानिंिर घराबािेर पडले आहण र्ळ्याि जाऊन पोिोचले. र्ी र्ळ्याि पोिोचले िेव्िा
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रात्रीच्या अडीच ककिं र्ा िीन र्ाजले असिील. र्ी दार ठोठार्लिं. पण त्याने उघडलिं नािी र्ी
ढकलून पाहिला िर उघडिंच िोििं.

र्ी आि गेले. सर्व घराि फु लािंचा सुगिंध दरर्ळि िोिा जॉनने चक्क घर सजर्लिं िोििं.
" जॉन sss जॉन sss काय िा र्ेडप
े णा.. घर का सजर्ले? "
अचानक र्ला कोणाची िरी हर्ठी पडली. र्ी घाबरि िोिे पण िो जॉन िोिा
" We are going to marry dear
उद्या आपले लग्न िोणार आिे "
" उद्या िोणार आिे ना. आज का सजर्ले? "
" कारण उद्या िू नसशील ..... "
िो इिक्या थिंड पाणी िे र्ाक्य बोलला की र्ाझ्या हजर्ाचा थरकाप उडाला.
" काय कािीिी काय बोलिोय? "
त्याचे उष्ण श्वास र्ला र्ाझ्या र्ानेला जाणर्ि िोिे
" म्िणजे उद्या िू र्ाझी प्रेयसी नसशील बायको असशील "
त्याने त्याचिं बोलणिं सार्रून घेिलिं पण िो थिंडपणा र्ला घाबरूर्ून गेला िोिा. र्ी
स्र्िःला त्याच्या हर्ठीिून सोडर्ून घेिलिं
" िे सािंगायला बोलर्ले का िू र्ला..
" नािी"

असिं म्िणि त्याने र्ला ओढू न घेिले र् र्ाझ्या ओठार्र ओठ टेकर्ले. त्यापुढे जे कािी
झालिं त्यार्रून र्ला इिकिं कळालिं की िो जॉन नव्ििा. त्याचिं फक्त शरीर िोििं.
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त्याचे र्ासनेने बरबटलेली डोळे निंिर काळे कुट्ट झाले. िळू िळू खोलीिल्या सिंगिंधाची
जागा दुगांधीने घेिली. कसली घाणेरडी दुगांधी िोिी. निंिर निंिर त्याच शरीर पण सडि गेलिं.
त्याच्या सर्ाांगार्र काळे कुट्ट डाग पडले. निंिर-निंिर िे र्ानर्ी शरीर नष्ट िोि गेलिं र् त्यारठकाणी
अर्ानर्ी अशििंकद्रय शक्ती अर्िरली. िी नक्कीच क्रूर िोिी. भयिंकर िोिी. भीिीदायक िोिी. हिच्या
बाहुपाशाि र्ाझिं शरीर आर्ळलिं गेलिं िोििं. कसलािरी िरी के साळ, लबलहबि, घाणेरडा, दुगांधीनें
भरलेला असा िो आकार र्ाझ्या शरीराचा यथेच्छ उपभोग घेि िोिा. र्ी कािीच करू शकि
नव्ििे. त्या दुष्ट शक्तीपुढे र्ी कािीच नव्ििे. अगदी कागदी कस्पटाप्रर्ाणे िोिे.

फक्त र्ला एर्ढच कळि िोििं िो जॉन नव्ििा िे शरीरिी जॉनचिं नव्िििं . त्या रात्री
र्ी नेिर्ीसाठी हनकद्रस्ि झाले.

" पण जयािंच्या शरीराि जे कोणी िोििं त्याने िुम्िाला का र्ारलिं? " गण्या म्िणाला

" िे र्लािी र्ािीि नािी. िे जे कािी आिे त्याच्यार्ुळेच र्ी अजूनिी र्ुक्त झालेली
नािी. त्यािंनेच र्ला बिंकदस्ि के लेले आिे.

" पण िो आिे िरी कोण?

" र्ीच िो " एक खजाविला खरखरीि आर्ाज. कोणीिरी आपल्या लािंब नखाने
लोखिंडार्र घासल्यार्र येईल िसा, कानाला कणवककव श्य र् कटू र्ाटणारा असा आर्ाज आला

" र्ीच िो " एक खजाविला खरखरीि आर्ाज, कोणीिरी नख्यािंनी लोखिंडार्र
घासल्यार्र येईल िसा आर्ाज आला.
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" र्ीच िो जयाने गण्याला जिंगल जाळण्यापासून रोखले.
" र्ीच िो जयाने िुम्िाला हिघािंनािी त्या बनार्ट चचवर्ध्ये नेलिं
" र्ीच िो जयाने शेर्िंिाच्या र्ृत्यूची खोटी गोष्ट सािंगून िुम्िाला फसर्ून िुर्चिं रक्त
घेिलिं
" र्ीच िो जयाने शेर्िंिाला गण्याच्या स्र्प्नाि प्रर्ेश करू कदला
" र्ीच िो, जो र्शाल दाखर्ून िुम्िाला इथिं घेऊन आला
" र्ीच िो काळोख जयाने राम्याचा अिंि के ला
आहण
" र्ीच िो जयाने जॉनच्या शरीराि प्रर्ेश करून.........

ककिी हर्हचत्र आर्ाज िोिा. त्या आर्ाजाने गण्या र् र्न्या दोघािंच्यािी अिंगार्र काटे
आले. इिका र्ेळ जया गोष्टीपासून दूर पळि िोिो, जया गोष्टीपासून र्ाचायचा प्रयत्न करि िोिो
िीच गोष्ट आिा सर्ोर उभा राहिली िोिी. त्यार्ुळे त्यािंच्या काळजाचा थरकाप उडि िोिा.

" आर्चा बळीच द्यायचा िोिा िर अगोदरच द्यायचा नव्ििा का? एका फटक्याि
गोष्ट सिंपर्ून टाकायची िोिी. आर्चा इिका छळ करायची काय गरज िोिी? " गण्या िार्ािार्ाि
बोलून गेला

" शेर्िंिाssss ये ना ग्.. र्ाझी लाडकी शेर्िंिा "
िोच िो घाणेरडा आर्ाज शेर्िंिाला िाक र्ारि िोिा
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गण्या, र्न्या त्याच्यापुढे एक शुल्लक हनरुपद्रर्ी प्यादे िोिे. त्याचे दोघािंकडेिी लि
नह्र्िे.
" सािंगा िुम्िी आम्िाला का र्ारून नािी टाकि, असा छळ का लार्लाय आर्चा? "
र्न्या
" र्ारे न, र्ारे न, र्ेळ आली की लगेच र्ारे न. सध्या र्ी र्ाझ्या लाडक्या शेर्िंिाला
शोधिोय. इथेच िर िोिी. "

र्न्याची शीर सनकली. िो र्ेड्यासारखिं करायला लागला. कोणी कदसि नव्िििं.
आर्ाज चहूकडू न येि िोिा. आिापयांि झालेल्या घटना काय कर्ी िोत्या त्याि भर म्िणून िे
सगळिं . आहण जीर्िी जाि नव्ििा, र्ोकळा व्िायला. र्न्याच्या र्नार्र प्रचिंड िाण आला.

" आयला असिं िीळ-िीळ िुटुण र्रण्यापेिा एकदाच र्ेलल
े िं बरिं "
आहण हिथल्याच दगडार्र जोरजोराि डोक आपटू लागला.
" आरिं र्न्या, काय करिोय लगा "
गण्या त्यािंना अडर्ायला गेला पण त्यािंना गणालािी ढकलून कदलिं.
पुन्िा िोच खजाविला कणवककव श आर्ाज आला
" र्ारायचा आिे िुला, गडबड आिे, र्र र्ग. "
िेव्िाच र्न्या िर्ेि उडाला. एखाद कशलिंगड ित्तीच्या पायाखाली यार्े िसे त्याच्या
र्स्िकाच्या हचथड्या उडाल्या.
अपररहर्ि रक्त सािंडू लागलिं. पण िे सार िर्ेिच राहिलिं. कसलिंिरी गोलाकार परदषवक
भािंड असल्याप्रर्ाणे. र्न्याचिं धडा हर्ना र् रक्ताि बुडालेलिं शरीर िर्ेि अधािंिरी िरिं गि िोििं.
पुन्िा एकदा आर्ाज आला
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" िुला पण र्रायचिं का? आत्ताच सािंग. र्ला र्ाटलिं िोििं िू थोडा फार हुशार असशील,
पण िू िर र्िार्ूखव हनघाला. अरे िुम्िी हिघिी र्ाझ्या लाडक्या शेर्िंिी नार्ाच्या र्ासोळी साठी
जाळिं िोिा रे .. जाळिं ..... "
"र्ाझी शेर्िंिा, हिला दुसऱयाला झालेला त्रास सिन िोि नािी, आिा सापडली
जाळ्याि, र्ाझ्यापासून इिकी र्षे लपि िोिी आिा सापडली ना जाळ्याि. "
"आिा िुझिं नी र्ाझिं हर्लन िोणार, ककिी िरी युग आिा आपण एकत्र घालर्णार,
अगिं र्ाझी शेर्िंिा, बोल ना िू, बोलि का नािी ? "

िेव्िाच शेर्िंिा च्या आर्ाजाि गण्या बोलला
" कोण आिेस िू? का र्ला त्रास देिोय ₹ जॉन आहण र्ी सुखाने जगलो असिो िु कोण
आला आर्च्या आयुष्याि "

शेर्िंिाला गणाच्या शरीराि प्रर्ेश करायला भाग पाडले िेव्िाच त्या अघोरी शक्तीने
शेर्िंिाला गण्याच्या शरीराि कै द करून टाकले.
" शेर्िंिा िे िू बोलिेस! ककिी र्षाविून ऐकला िा िुझा र्धुर आर्ाज...! िीच िी र्ेळ
आिे आपण दोघे एकत्र येऊ. र्ग िू चािंगलेच ओळखशील र्ला.... "
आहण िणाि आजूबाजूचा पूणव पररसर बदलला. िे एका उिं चच्या उिं च कड्यार्र िोिे.
आजूबाजूला हजथर्र नजर जाईल हिथपयांि हर्ट्ट काळ्या पाण्याचा सर्ुद्र पसरला िोिा.
कसलािी आर्ाज नव्ििा. भयान शािंििा. िो सर्ुद्र िी हर्हचत्र िोिा. त्याच्यार्र िी एकिी लाट
नव्ििी. ना कसली िालचाल िोिी. ना िर्ेची झुळूक िोिी. ना र्ाऱयाचा आर्ाज िोिा. त्या
रठकाणी सजीर्ाचे कोणिेच लिण नव्ििे. र्नार्र एक दडपण िोिे. िो अघोराचा सर्ुद्र िोिा.

धप्पकन आर्ाज झाला र्न्याचे हछन्न झालेले शरीर त्या सर्ुद्राि कोसळले. इिक्या
र्ेळ शािंि असलेल्या त्या सर्ुद्राने रौद्र रूप धारण करून, उिं च उिं च काळ्यापाण्याच्या लाटा
उसळर्ून त्या पडलेल्या धडाचा स्र्ीकार के ला .
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त्यार्ेळी फक्त गणा हजर्िंि िोिा. र्न्या, राम्या, शेर्िंिा जॉन सारी भूिेच िोिी . शेर्िंिा
गण्याच्या शरीरािून बािेर हनघाली. गण्या च्या एका बाजूला राम्याचे आहण र्न्याचे र् दुसऱया
बाजूला जॉन र् शेर्िंिाचे आत्र्े िोिे. त्यािंच्या सर्ोर एक गोलसर काळपट आकार िोिा त्यािून
आर्ाज येि िोिा

" बघ िा आत्र्शक्तीसाठी र् रक्ताच्यासाठी भुकेलेला सर्ुद्र. शेर्िंिा िा सर्ुद्र म्िणजे
र्ागव आिे आपल्या हर्लनाचा, युगानुयुगे एकत्र रािण्याचा, त्यासाठी फक्त या साऱयािंची आहुिी
द्यायची आिे. "

आहण त्या गोलसर काळपट आकारािून दोर बािेर यार्ा िसे कािीिरी बािेर येऊ
लागले..... र् िे राम्या र् र्न्या यािंच्या आत्म्याभोर्िी आर्ळले जाऊ लागले.

" या दोघािंची पहिली आहूिी.....
इिका र्षव जॉन त्याच्या गुलार्ीि िोिा. त्याला त्या
' कु णाच्यािरी ' शक्तीची कर्जोर नस कळलीच असणार...
त्याच र्ेळी जॉनने त्या गोलसर काळपट आकारार्रिी जलद चाल के ली. त्या काळ्या,
गोलाकार ढगािून हचत्रहर्हचत्र आर्ाज आले . शेर्टी िो गोलसर काळपट आकार नष्ट झाला र्
खाली पडला एक िाडािंचा सापळा. जयाला कु ठे कु ठे र्ािंस राहिले िोिे . एक भयानक दुगांधी
पसरली.
" आपल्याला ह्याला नष्ट करायला पाहिजे "जॉन म्िणाला
" पण कसे " शेर्िंिा
" कोणत्यािी नाण्याला दोन बाजू असिाि. िसेच शक्ती िी दोन प्रकारची असिे,
हर्चारिी दोन प्रकारचे असिाि. त्या दोन बाजू म्िणजे चािंगले र् र्ाईट, सुष्ट र् दुष्ट, सकारात्र्क
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र् नकारात्र्क, पहर्त्र र् अपहर्त्र आहण र्िंगलर्य र् अर्िंगल. दोन्िी बाजूिंना एकर्ेकािंपासून धोका
असिो. कारण जया रठकाणी एक प्रबळ असिे हिथे दुसरीला जागा नसिे. ककिं बहुना जी बाजू प्रबळ
असिे िी दुसरीला सिंपर्ायचा ककिं र्ा आपल्या िद्दीिून घालार्ायचा प्रयत्न करि असिे. आपल्या
या सृष्टीर्ध्ये अनिंि काळापासून र्िंगलर्य, पहर्त्र शक्तीचा र्ास आिे र् अपहर्त्र दुष्ट शक्ती त्या
शक्तीच्या हर्रोधाि कटकारस्थाने करून आपले स्थान प्रबळ र् आपले र्चवस्र् हनर्ावण करायचा
प्रयत्न करि आिे. र्ात्र नेिर्ी सत्याचा हर्जय िोि आलेला आिे . यार्ेळी आपल्याला िेच
करायचा आिे. िी र्िंगलर्य, पहर्त्र शक्ती नक्कीच आपल्या र्दिीला धार्ून येईल.
" पण नक्की करायचिं काय? "
" आपल्या पहर्त्र जे कािी आिे िे याच्या र्रिी झोकू न द्यायचिं. म्िणजे िुम्िाला कािी
चािंगल्या आठर्णी असिील,
पहर्त्र आठर्णी असिील, पहर्त्र गोष्टी असिील, पहर्त्र हर्चार असिील, देर्ाचिं नार्
असेल . जे कािी िुर्च्यार्ध्ये चािंगलिं असेल, जया कािी चािंगल्या गोष्टी िुम्िी के ल्या असिील त्या
साऱया कािी आठर्ा. िे सारिं कािी र्नाि आणा, आहण िे सारिं नष्ट कोणार्ुळे िोणार आिे िेिी
र्नाि आणा. आपल्या साहत्र्क सिंिापाच्या हर्चार, साहत्र्क सिंिापाची अस्त्रिं त्याच्यार्रिी झोकू न
द्या. "
जॉनला शेर्िंिाचा प्रेर् आठर्लिं. शेर्िंिाला जॉन आठर्ला, हिच्या बाबािंची हिच्यासाठी
जी िळर्ळ आठर्ली, सदूकाकािं र् काकूिं चे जीव्िाळा आठर्ला. अजुनिी बऱयाच गोष्टी आठर्ल्या.
गण्याला त्याच्या हर्त्रािंसोबिची दोस्िी आठर्ली. आई नव्ििी पण आईची र्ाया जाणर्ली.
र्हडलािंनी त्याला आईची कर्िरिा कधीच भासू कदली नािी, त्यािंनी त्याला र्ोठा के ला. हर्त्रािंनी
प्रेर् कदलिं. सारिं कािी आठर्लिं. सगळ्यािंनी चािंगल्या गोष्टी आठर्ल्या. त्या गोष्टींचे, त्या हर्चारािंचे
अस्त्र बनर्ले हन फे कू न कदले त्या पहर्त्र र् र्िंगलर्य दुष्ट शक्ती र्रिी आहण िेव्िाच नाश झाला
त्या दुष्ट अर्िंगलर्य अपहर्त्र शक्तीचा. िो िाडाचा सापळा िर्ेि हर्रून जाऊ लागला.
त्यािंचा हर्जय झाला िोिा. हर्जय झाला िोिा पाहर्त्र्याचा, र्ािंगल्याचा,
सकारात्र्किेचा. हर्जय झाला िोिा र्ानर्ी र्नाचा, र्ानर्ी नात्यािंचा, र्ानर्ी भार्नािंचा हन
साऱया र्रिी हर्जय झाला िोिा र्ानर्ाचा.
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िो िाडाचा सापळा नष्ट झाला. हिथेच एक आकृ िी अर्िरली. बहुदा िोच आत्र्ा
िोिा जयाने िे सगळे कारस्थान के ले िोिे.

" प्रिाप िू " शेर्िंिा म्िणाली
जॉन म्िणाला " िू याला ओळखिेस?"
" िो, िा र्ाझा बालहर्त्र आिे. "
" प्रिाप िू के लिंस िे सगळ पण का...?"
त्या हर्शाल काळा सर्ुद्राचा साऱयािंना हर्सर पडला िोिा . इिका र्ेळ खर्ळलेला
सर्ुद्र पुढचा बळी न हर्ळाल्याने शािंि झाला िोिा. पण िो अघोर सर्ुद्र िोिा. त्याला जाणीर्
झाली िोिी घडणाऱया घटनािंची. कु ठे िरी नोंद घेिली जाि िोिी या साऱयािंची. आदेश कदले जाि
िोिे पुढच्या गोष्टीसाठी. पण या साऱयािंची जाणीर् कोणालाच नव्ििी..

" सािंगिो सोने, सािंगिो, र्ाझिं ऐकू न िरी घे "
" शेर्िंिाला लिानपणी सारे सोनीच म्िणायचे. िी िोिीच सोन्यासारखी. आम्िी सारे
हर्ळू न राजा राणीचा भािुकलीचा खेळ खेळायचो. त्याि सोनी राणी आहण र्ी राजा. पण िे फक्त
खेळाि िोिो िे अजून र्नाला पटि नािी. पुढे सोनी र्ुिंबईला हशकायला गेली आहण सुट्टीपुरिच
गार्ाला येऊ लागली. िरीिी सुट्टीला आली की आम्िी खेळायचो. र्य र्ाढले िसे खेळ बदलि
गेले. िळू िळू खेळ बिंद झाले. फक्त बोलनिं र्ाढि गेल.िं सोनी र्ला सारिं कािी सािंगायची. र्ला
र्ाटायचिं र्ी हिचा खास हर्त्र आिे. त्या िारुण्यसुलभ र्याि र्ी र्ाझ्या र्नाचा भलिाच सर्ज
करून घेिला िोिा. आहण हिथेच र्ी चुकलो. सोनी सुट्टी पुरिी यायची आहण परि जायची. पण
र्ी र्ात्र पुढच्या सुट्टीची अधाशासारखी र्ाट पािायचो.
शेर्टी हिची शाळा सिंपली. सुट्टीला घरी आली िोिी. िेव्िा र्ी र्ाझ्या र्नाचा हिय्या
करून, र्नािली गोष्ट हिला सािंहगिली. हिचे बाबा के व्िािी ियार झाले असिे कारण गार्ाि
िेर्ढा र्ान-र्िराब िोिाच आर्चा. पण िी र्ला नािी म्िणाली. हिने र्ला हझडकारलिं आहण
हिने कारण सािंहगिले की

कलाटणी

शुभम सुरेश रोकडे

" र्ला अजून हशकायचे आिे. कॉलेज करायचिं आिे आिे. आत्ताच लग्न करायचिं नािी
आहण िसिंिी लग्न करून गार्ाि रािायचिं नािी "
र्ाझ्या िळपायाची आग र्स्िकाला गेली र्ी र्ाझ्या बाकडे गेलो र् बाला झालेली
सारी िकीकि सािंहगिली. र्ाझा बा लगेच पाटलाकडे र्ाझ्यासाठी र्ागणी घालायला गेला.
पाटील नािी म्िणणार नव्ििा कारण प्रसिंगी र्ाझ्या बापानेच पाटलाला कजावच्या ओझ्यािून
बािेर काढला िोिा. पाटलाला पोरीचे पुढे साऱयाचा हर्सर पडला.
म्िणाला
"पोरीला पुढे हशकर्ायचा आिे, थोडासाठी र्ाघार नको. "
र्ाझा बा म्िणला " हशकर्ू द्या, हशकल्यार्र लगीन लार्लिं िरी चालल की. "
िरीपण नािीच म्िणाला
" पोरीला िर पसिंि पाहिजे "
र्ाझ्या बानिं लय सर्जार्लिं
" कोण हर्चारिो पोरींची पसिंि र्गैरे र्गैरे... "
पण पाटील पुरिा इिं ग्रजाळलेला िोिा. कसले आधुहनक का कफधुहनक हर्चार िोिे
त्याचे. शेर्टी र्ाझा बा िरी ककिी सर्जार्णार. िो पण र्ाघारी आला.
कु णीिरी खरच म्िणले राग िा र्ाणसाचा सगळ्याि र्ोठा शत्रू असिो. र्ी रागाच्या
भराि र्ाझ्या बापाचा खून के ला. त्यार्ुळे र्ला परागिंदा व्िायला लागलिं. िरीपण शेर्ि
िं ाला प्राप्त
करण्याची इच्छा सोडली नव्ििी. र्ला गार्ागार्ाि कफरिा येि नव्िििं म्िणून नुसिी जिंगलाि
कफरि िोिो. हशकारी येि िोिी म्िणून बरिं झालिं. ककिी कदर्स कफरि िोिो काय र्ाहिि?
एक कदर्स जिंगलाि एक हर्हचत्र प्रकार कदसला. दोन-चार सुिंदर ललना एका र्डाच्या
झाडाखाली भर कदर्सा नृत्याहर्ष्कार करि िोत्या. र्ला फार हर्हचत्र र्ाटलिं. इिक्या जिंगलाि िे
शक्यच नव्िििं. र्ी पुढे गेलो पण त्यािंचिं र्ाझ्याकडे लिच नव्ििे. त्या फक्त नाचि िोत्या. हिथे
एक सडपिळ इसर् पडला िोिा. दाढी िािभर र्ाढली िोिी. अिंगार्र र्ािंसािंचा एकिी िुकडा
नव्ििा. नुसिा िाडािंचा सापळा र् त्यार्र कािडी असल्यासारखे िे शरीर िोििं. सिंपूणव शरीराला
कसलिं िरी पािंढरे भस्र् का कािी लार्लेलिं िोििं आहण फक्त लिंगोटी घािलेली िोिी. िो नशा करून
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पडलेला असार्ा र्ी त्याला उठर्लिं, शुद्धीर्र आणलिं िेव्िा र्ला कळालिं की िे त्यािंनिं स्र्िःच्या
र्नोरिं जनासाठी के लेले चेटूक िोििं.
र्ी त्याला र्ाझी किाणी सािंहगिली. र्ला काय पाहिजे िे सािंहगिलिं. िेव्िा त्याच्या
डोळ्याि एक असूरी आनिंद कदसला. पण त्यार्ेळी र्ला िो जाणर्ला नािी. िेव्िाच र्ाझी शाळा
सुरू झाली. िो सािंगेल िसे करि करि गेलो. निंिर र्ाझिं कािीच चालेना, त्याचा गुलार् झालो,
त्याच्या िािािलिं बाहुलिं झालो. जेव्िा त्याने जॉनला उचलायला सािंहगिलिं. िेव्िा र्ला खूप आनिंद
झाला पण त्यालािी त्यािंनिं गुलार् बनर्लिं. त्याला र्ेठीस धरून शेर्िंिा बरोबर जे कािी के लिं
त्यार्ेळी र्ी त्याचा शेर्टचा हर्रोध के ला आहण त्या र्ेळीच त्यािंनिं र्ाझिं अहस्ित्र्च सिंपर्लिं र् र्ी
नेिर्ीसाठी त्याच्यार्ध्ये हर्लीन झालो.
िो र्ाढि गेला. बळी घेि गेला. बळी देि गेला. शक्ती र्ाढर्ि गेला. आिािी िो आिे.
िो गेलेला नािी. िे त्याचिंच रठकाण आिे बळी देण्याचे, त्याचिंच रठकाण आिे आपल्या साऱया
शहक्त र्ाढर्ण्याचे, याच रठकाणी आिापयांि ककत्येक बळी देऊन त्याने आपली शक्ती र्ाढर्ली
आिे, याच रठकाणी त्याचा अघोर सर्ुद्राला बळी देऊन िो अघोराकडू न शक्ती प्रदान करून घेिो,
आिा आपल्या साऱयािंचा बळी देऊन िो या अघोर सर्ुद्राचा स्र्ार्ी बनेल.
कारण अघोर स्र्ार्ी बनण्यासाठी त्याने के लेल्या खेळािील िा शेर्टचा डार् िोिा.

आिा र्ला कळििंय, की िो िहणक राग जर र्ी के ला नसिा िर िुम्िा साऱयािंचिं आयुष्य
र्ाचलिं असििं । पण र्ाझ्या र्नाि त्या र्ेळी प्रबळ झाली िोिी िी काळी, दुष्ट, नकारात्र्क
अपहर्त्र, अर्िंगलर्य बाजू.
र्ला र्ाफ कर अशी म्िणायची सुद्धा र्ाझी लायकी नािी पण र्ी िुम्िा सर्ाांची र्ाफी
र्ागिो
" िा ss िा sss "
एक क्रूर िास्याचा आर्ाज सर्वत्र घुर्ला.
त्या कािळ काळोखाच्या अघोर सर्ुद्रार्ध्ये लाटा उसळल्या. कणवककव श्य ध्र्नी
आसर्िंिाि घुर्ू लागला.
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" र्ाग, र्ाफी र्ाग. कारण थोड्याच र्ेळाि र्ाफी र्ागायला िुिी नसशील आहण
जयािंना र्ाफी र्ागायची आिे िेिी नसिील. "
आहण लाटा अहधकच जोर्ाने उसळू लागल्या. लाटा उसळि िोत्या. उिं च उसळू न
कड्यार्रिी आपटि िोत्या. त्या कड्यार्रचा, त्या बेटार्रचा एक एक आत्र्ा गायब िोि िोिा.
त्या अघोरी सर्ुद्रार्ध्ये त्यािंचा बळी कदला जाि िोिा.
त्या अघोराने त्यािंना र्ेळच कदला नािी. सारे आत्र्े त्या अघोरार्ध्ये हर्लीन झाले.
त्यािंना आिा कोणी र्ेगळिं करू शकि नव्िििं. पाण्याि हर्रघळलेल्या साखरे प्रर्ाणे त्यािंचिं अहस्ित्र्
सिंपलिं िोििं. आिा फक्त गण्या राहिला िोिा. आहण सर्ुद्र शािंि झाला. गण्याच्या र्नार्र र्ोहिनी
पडली. िो चालि जाऊ लागला कड्याच्या टोकाकडे उडी घेण्यासाठी...
पण त्याच्या र्नाच्या एकदर् आिल्या पािळीर्र सिंघषव अजूनिी चालू िोिा. िो
हर्रोध करि िोिा. पण िो हर्रोध िोकडा िोिा. शेर्टी त्याने पराभर् स्र्ीकार के ला र् र्ृत्यूच्या
झोक्यार्र बसून िो आठर्णींच्या गार्ी गेला. आयुष्य त्याच्या नजरे सर्ोरून सरकू न गेल.िं र्ात्र
एक दृश्य त्याच्या नजरे सर्ोर पुन्िा पुन्िा िरळि राहिलिं

त्याचिं लिानपण. त्याची अिंजली. दोघेिी र्ेगळे नव्ििेच. एकच िोिे दोघे. झाडार्रिी
चढले िोिे कशासाठीिरी?
पण कधी नव्िे िे गण्याचा पाय घसरला िेव्िा अिंजलीनेच त्याला िाि कदला र् र्र
खेचले....

त्याच्या र्नार्रची र्ोिनी हर्रघळू न गेली. िे दृश्य हर्रघळू न गेलिं. िो कड्यार्रून
खाली कोसळि िोिा आहण अिंजलीने त्याचा िाि पकडला िोिा. त्याला पुन्िा एकदा र्र खेचला
िोिा. आहण त्याचर्ेळी कदव्य िेजस्र्ी पािंढरा प्रकाश सर्वत्र भरून उरला. त्याला कािीच कदसेना
िळू िळू कदसू लागलिं. िेव्िा त्याला जाणर्लिं. िो हिच्या र्ािंडीर्र डोके ठे र्ून पहुडला िोिा. िी
त्याच्या डोक्यार्रुन िाि कफरर्ि िोिी.
" कोण िू...?
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" इिक्याि हर्सरला...
" अिंजली िू र्ला र्ाचर्लिं....?
" नािी िू स्र्िः स्र्िःला र्ाचर्लिं....?
" आहण बाकीचे
" िे अघोराि हर्लीन झाले.
" अघोराचा नाश झाला का..?
" िे आपल्यासारख्या सार्ान्याला शक्य नािी. आपण फक्त त्याला चुकर्ून येथे
आिोि....
" आिा र्ी कु ठे आिे?
" स्र्प्नाि .
" िू कु ठे आिे...?
हिने कािीच उत्तर कदले नािी. िी शािंि राहिली. िोसुद्धा शािंिपणे हिच्या र्ािंडीर्र
पडू न राहिला. हिचे िाि त्याच्या डोक्यार्रिी कफरि राहिले.
अचानक त्याला पाण्याि बुडाल्यासारखा झालिं. त्याने डोळे उघडले.

" सािेब िो शुद्धीर्र आला.. "
" िर्ालदार त्याला इकडे आणा.
" बोल रे इथे काय करि िोिा?
" काल रात्री इथे कोण कोण िोििं?
" काल रात्री इथे काय काय झालिं?
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" सािंग पटकन...
िो सर्ुद्राि एका बेटार्र िोिा. काल रात्री बेटार्र स्फोट झाला िोिा. सिंपूणव बेट
जळालिं िोििं. निंिर अचानकच आग हर्झली. जयािंनी ककनाऱयार्रून सारिं पाहिलिं त्यािंनी पोहलसािंना
कळर्लिं िोििं...
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भाग-2
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फार्व िाऊस

" िू इथे काय करि िोिा?
" कशाला आला िोिा?
" िुझ्याबरोबर अजून कोण कोण िोिे?
" स्फोट कसा काय झाला?

आहण काय काय प्रश्न िो हर्चारि िोिा.
गण्या त्याला काय सािंगणार िोिा की िो त्याच्या हर्त्रािंसोबि गार्ाच्या जत्रेला
हनघाला िोिा. काटेर्ाडीच्या जिंगलािल्या र्ाटेने जािाना िे भुिाच्या िार्डीि सापडले. त्याि
त्याचे दोन हर्त्र त्याने गर्ार्ले आहण त्याला त्याच्या लिानपणीच्या र्ैहत्रणीच्या भुिाने र्ाचर्लिं.
जया र्ैहत्रणीला त्याने लिान पणा निंिर कधी पाहिलिंच नव्िििं. त्यालाच र्ाहिि नव्िििं की िो इथे
कसा आला. िो पोहलसािंना काय सािंगणार िोिा ?
िो फक्त म्िणाला
" र्ला र्ाहिि नािी....
" र्ाहिि नािी काय.....? चल पोलीस स्टेशनला, दोन काठ्या पडल्या की सारिं र्ािीि
िोईल....
" र्ला खरच र्ाहिि नािी. र्ी खोटे का बोलेन...
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आहण िे खरिं च िोििं. पण िो कािीच करू शकि नव्ििा गपचूप पोहलसािंबरोबर
जाण्याहशर्ाय त्याच्याकडे पयावयच नव्ििा.

र्ाणसाच्या आयुष्याि काय िोईल सािंगिा येि नािी. काल रात्री गण्या जत्रेिला
ऑके स्रा पािायला हनघाला िोिा आहण आज िो िुरुिंगाि िोिा. िरुिं गाि बसून त्यानिं खूप डोकिं
चालर्लिं. त्याने खूप हर्चार के ला की नक्की काय झालिं असेल. िो इथे कसा पोिोचला असेल. पण
सारी खटपट व्यथव िोिी. शेर्टी र्ैिागून िो र्ेड्यासारखा इकडे हिकडे पािि बसला. त्याला
बसल्या जागीहून पोहलसाचा टेबल कदसि िोिा. िेथे गाऱिाणिं घेऊन येणारी र्ाणसिं कदसि िोिी.
त्यािंच्या चेिऱयार्रचे दुःख, उदासीनिा, क्वहचि कधी राग आहण सिंिाप सुद्धा कदसि िोििं. पण
आत्ता आलेला इसर् या साऱयािंच्या हर्रुद्ध िोिा. त्याचा चेिरा िसरा िोिा. िो िोिाच थोडा
हर्हचत्र.

काळ्याभोर झुपके दार हर्शा, पािंढरे शुभ्र धोिर, त्यार्र पािंढरा सदरा आहण काळा
कोट. डोक्यार्र जुने लोक घालिाि िसे फे टा कर् पगडी. िोंडाि पानाचा िोबरा असल्यार्ुळे
ओठ लाल झालेल.े िो अधावभर िास त्या पोहलस अहधकाऱयाबरोबर बोलि िोिा. र्धून र्धून
गण्याकडे बोटिी करि िोिा. िो पोहलस अहधकारीिी खुलून बोलि िोिा. र्ध्येच त्याने हखशािून
पानाची चिंची काढली पान ियार करून त्याने पोहलसालािी कदले आहण स्र्िः खाल्ले. शेर्टी
पोहलसािंने गण्या कडे बोट करि कािीिरी सािंहगिले. िर्लदार चार्ी घेऊन त्याच्याकडे आला.
त्याने गण्याला सोडर्ून बािेर आणले.

िो पोलीस म्िणाला

" बप्पा िुला सोडर्ायला आले म्िणजे कािीिरी खास असशील िू...."
" अजून कािी र्दि लागली िर सािंगा बप्पा"
" व्िय सािेब सािंगिु की... हनघू का आिा.."
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"चला गणपिरार् चला."

गण्याला कािीच कळे ना िा बप्पा कोण िोिा? त्याने गण्याला का सोडर्ले? आहण
त्याला गण्याचे नार्िी र्ािीि िोिे. गण्या पुरिा चक्रार्ला. जेव्िा पासून िो जिंगलाि घुसला
िोिा, त्याचिं आयुष्य म्िणजे धक्क्यािंची र्ाहलका झालिं िोििं. धक्क्या र्ागून धक्के येि िोिे, त्याला
सार्रायलािी र्ेळ हर्ळि नव्ििा.
" कु ठिं िरर्ला गणपिरार् येिाय नव्ििं......"
" पण र्ी ओळखलिं नािी िुम्िाला...?"
" हुईल र्ळख िळू िळू आिा चला र्ाझ्यासिंग"

एरर्ीअनोळखी र्ाणसाबरोबर िो गेलाच नसिा पण िी र्ेळच अशी िोिी की िो
गुपचूप त्याच्या बरोबर गेला..
सिा खोल्यािंचा र्ठ िोिा िो. बप्पा म्िणाले िोिे िा आपल्या र्ठ. 2 बेडरूर्, 1
ककचन, एक िॉल र् ककचनला लागूनच जेर्ायची खोली िोिी. बेडरूर्िी र्ोठ्या िोत्या. एका
एका बेडरुर्र्ध्ये चार-चार बेड िोिे. म्िणजे खरच िी धर्वशाळा ककिं र्ा र्ठ असार्ा. त्याला
टॉयलेट-बाथरूर् दाखर्ून बप्पा जेर्ण आणायला बािेर गेले

गण्याने अिंघोळ करून घेिली िेव्िा त्याला िाजिर्ानिं र्ाटायला लागलिं. बेडरूर् र्ध्ये
त्याच्या र्ापाचे कपडे ठे र्लेच िोिे. त्याने िे बदलून घेिले र् िॉल र्ध्ये येउन बसला. इिका र्ेळ
त्याला हर्चार करायला र्ेळच हर्ळाला नव्ििा. घटना इिक्या पटापट घडि गेल्या की त्याला
प्रहिकक्रया द्यायला देखील र्ेळ हर्ळाला नािी. आिा िो नव्या दर्ाने हर्चार करू लागला. त्याला
अिंजलीने र्ाचर्लिं निंिर िो बेटार्र िोिा. हिथून पोहलसािंनी त्याला िुरुिंगाि टाकलिं. हिथून बप्पाने
त्याला सोडर्ून आणलिं.
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' िा बप्पा नक्की आिे िरी कोण? आहण त्याला र्ाझिं नार् कसिं र्ाहिि? र्ित्त्र्ाचिं
म्िणजे त्याला कळालिं कसिं की र्ी िुरुिंगाि आिे? िा कसला र्ठ आिे नक्की? एक र्ाणूस कदसि
नािी. आपल्याला शोध घ्यायला पाहिजे. त्याने िॉलर्धील टेबलाचा ड्रॉर्र शोधायला सुरुर्ाि
के ली. त्याला पाहिजे िे कािीच सापडि नव्ििे. ना कोणििं र्ाहििी पत्र िोििं ना कोणििं रहजस्टर.
एकदर् खालच्या कप्प्याि त्याला एक र्िी कदसली. त्या र्िी र्रिी एक कागद लार्ला िोिा.
त्याच्या र्रिी नार् िोििं

^ गणपिरार् ^
त्यािंना पहिलिं पान उघडू न पाहिलिं.

' हिसरा हशलेदार '
व्िय हिसराच. आिापिुर दोन हशलेदार आलिं . गणपिरार् हिसरा हशलेदार िाय.
र्ागच्याबारीला पण अशीच सपनिं पडली हुिी. ह्याबारीला जरा जास्िीच सपान पडाया
लागल्यािी.

पहिल्या पानार्रचा र्जकू र येथेच सिंपला िोिा. दुसऱया पानार्र र्ोठ्या अिराि एक
आकडा टाकला िोिा.
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'

१'

ककरव जिंगलाि िीन पोर हजर्ाच्या धास्िीने पळायल्याि आगीचा इस्फोट आहण दोघािंचे
र्राण. एक जण र्ाचला त्यो पळिूय. पळिा पळिा एका सर्ुद्राच्या बेटार्र गेला. परि स्फोट
झाला. पुन्िा एकदा िो र्ाचला. आिा िरूिंगाि बसलाय . पोलीस स्टेशन र्ाटिय.

दुसऱया पानार्रचा र्जकू र इथेच सिंपला िोिा.

" िुला काय इचारायचिं असेल िर र्ला इचार की इकडिं-हिकडिं काय हुडकिुय " बाप्पा
म्िणाले

सकाळी धोिर आहण कोटाि बहघिलेले बप्पा आिा हर्जार आहण सुिी बिंहडि ओळखू
येि नव्ििे.
" या र्िीि काय आिे िे " गण्या म्िणाला
" िू र्ाचलीय ना. िुला कळालिं न्िाय का?
" र्ाझ्याबरोबर जे घडलिं िे िुम्िाला कसिं र्ािीि?
" सािंगिु आधी जेर्ण करू, र्ग सगळिं सहर्स्िर सािंगिु

जेर्ण झाल्यार्र िे दोघे िॉलर्ध्ये बसले बप्पािंनी आपली पानाची चिंची काढली
पानाचा हर्ढा िोंडाि टाकू न त्यािंनी गण्याला सारिं सािंगायला सुरुर्ाि के ली
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सिंघषव, लढाई सगळीकडे िेच चालू आिे. र्ाणूस, प्राणी हनसगाविील सारे कािी
सिंघषवच करि आिेि. अगदी ककडा-र्ुिंगी, छोट्यािला छोटा जीर् र्ग िो एकपेशीय का असेना,
िो सिंघषव करिो. िा सारा सिंघषव चालला आिे िो स्र्िःचिं अहस्ित्र् रटकर्ण्यासाठी. एकदा
जीहर्िाची िर्ी आहण पोटापाण्याचा प्रश्न हर्टला की सुरू िोिे र्चवस्र्ाची लढाई. बऱयाचदा
र्चवस्र्ाची ककिं र्ा सत्तेची लढाई िी सार्ूहिकरीत्या लढली जािे. त्याि एक गट दुसर्या गटार्र
र्ाि करण्याचा प्रयत्न करिो. िा सिंघषव र्ानर्ाला नर्ा नािी. िो त्याच्या र्नाि पूर्ावपार चालि
आले आिे. त्याला या साऱयािंची जाणीर् आिे.
िाच सिंघषव चालि आला आिे त्याच्या र्नार्र िी सत्ता हर्ळर्ण्यासाठी. िा सिंघषव
चालि आला आिे त्या दोन शक्ती र्ध्ये जयाला आपण सुर-असुर, दैर्ी-रािसी, र्ानर्ी-अर्ानर्ी,
चािंगली-र्ाईट, र्िंगलर्य-अर्िंगलर्य, पहर्त्र-अपहर्त्र म्िणिो. आपण िेिी जाणिो त्यापैकी दैर्ी,
र्ानर्ी चािंगल्या आहण र्िंगलर्य गोष्टीने िो सिंघषव शजिंकून र्ानर्ी र्नार्र र्चवस्र् स्थापन के ले
आिे. पण अजूनिी अर्ानर्ी, अघोरी शक्ती र्ानर्ी र्नाच्या िळाशी दडू न बसली आिे.
पाहर्त्र्याची पकड कढली झाली की िी अघोरी शक्ती आपलिं अहस्ित्र् दाखर्ून देिे. आपले हशलेदार
बनर्िे र् लढाई उभारिे प्रस्थाहपिािंहर्रोधाि. र्ग त्यािंच्या बरोबर दोन िाि करण्यासाठी िी
र्िंगलर्य, पहर्त्र शक्ती र्ानर्ाला हशलेदार बनर्ून पुढे करिे. र्ानर्ाला सार्र्थयव पुरर्िे. पण
शेर्टी लढाई र्ानर्ालाच लढायची असिे. बरे च जण िी शजिंकिाि, कािी िरिाि, कािी
धारािीथी पडिाि िर कािी शत्रूचे र्ािंडलीकत्र् स्र्ीकारिाि.
असा हशलेदार म्िणून गण्याची हनर्ड झाली िोिी.
बप्पाने असिं कािी सािंहगिलिं की गण्याची बोबडीच र्ळली. िो अन र्ािंगल्याचा,
पाहर्त्र्याचा म्िणजेच सािाि देर्ाचा हशलेदार. िे शक्यच नव्िििं. िे खरिं नािी. िे सारे घडि
नािी. नक्कीच कािीिरी घोटाळा आिे.
" कसिं काय िुम्िी असिं म्िणिाय. र्ला काय येििंय. र्ला हनर्डलिं असििं िर र्ला
कळालिं असििं. र्ाझ्याि कोणिीच शक्ती नािी. ना र्ला उडिा येिे, ना र्ारार्ारी, ना र्ाझिं कशाचिं
प्रहशिण झालिं.
" अरिं येड्या िू स्र्िःला सुपरहिरो सर्जायला का काय? िुला हनर्डलिं िे नक्की.
उद्यापस्न िू कार्ाला लागशील. िे पण स्र्िःहून. िुला कु णी सािंगायला लागणार नािी..
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आहण बाप्पा हनघून गेले. गण्या र्ात्र र्ादळाने उन्र्ळू न पडलेल्या र्ृिाप्रर्ाणे सुन्न
पडला. आपली र्ुळिं र्र आली आिेि आहण पुन्िा िी रुजर्ायचे असिील िरी लर्कर गार्
गाठायला पाहिजे. असिं र्ाटू न िडक िेथून बािेर पडला र् गार्ाकडे हनघाला. बप्पाने गण्याला
पाहिलिं पण त्याने गण्याला िटकलिं नािी कारण त्याला र्ाहिि िोििं िो उद्या याच रठकाणी
र्ाघारी आलेला असेल.

िो सकाळी सकाळी आला. आल्या आल्या बाप्पािंची गचािंडी धरून त्यािंना र्ागे ढकलि
चढ्या आर्ाजाि बोलू लागला
" ए थेरड्या सािंग काय के लिं िू. र्ला गार्ाि कोणचिं ओळखि नािी. अरे र्ाझा बाप
सुद्धा र्ला ओळखि नािी. सािंग काय के लिं? सािंग नािीिर....
असे म्िणि त्याने िािाची बुक्की उचलून बप्पािंना र्ारणार िेर्ढ्याि बप्पाने त्याचा
र्ानेला धरलेला िाि उडर्ून लार्ला आहण दोन्िी िािाच्या र्ुठी ने त्याच्यार्र प्रिार के ला आहण
गण्या कळर्ळि खाली कोसळला.
बाप्पाने इिकी जलद र् चपळपणे िालचाल के ली कक त्याच्या र्याच्यार्ानाने िी
सर्वथैर् अशक्य िोिी.
" गणपिरार् इथिं र्ी कािीच करू शकि न्िाय. सारिं कािी त्या शक्तीच्या र्जीने हुििं.
हिने िुर्ाला हनर्डलिं. िर्ा िुर्ाला िे करार्िंच लागणार दुसरा उपायच नािी िुर्च्याकडिं.....

हनळ्याशार आकाशाखाली एका झाडाच्या सार्लीि िे दोघे बसले िोिे. गण्या आहण
अिंजली.
" िू र्ाझ्या स्र्प्नाि का येिे.....
" िे स्र्प्न नािी
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" िुला कािी सािंगायचिं असेल िर सािंगून टाक उगाच सारखिं सारखिं स्र्प्नाि येऊन र्ला
छळु नकोस
कधी नव्िे िे हनर्र्वकार रािणाऱया अिंजलीच्या चेिऱयार्र कािीिरी भार् उर्टले. पण
िे हभिीचे भार् िोिे. आहण िेिी िणभरासाठीच.
" र्ाझ्यासोबि चल िुला कािी िरी दाखर्ायचिं आिे..
दोघेिी चालू लागले. िे एका बिंगल्याच्या गेट सर्ोर येऊन पोिोचले. बिंगल्यार्रिी
हलहिलिं िोििं

` _ _ र् फार्विाउस `

कािीिरी िीन अिरी नार् िोििं पण दोन अिरे जागेला नव्ििी. गण्या गेट कडे जाऊ
लागला
" जाऊ नकोस..
" का...?
" नको...
असिं म्िणून िी अिंिधावन पार्ली. हिथून नािीशी झाली. िेव्िाच जोराचा पाऊस सुरू
झाला. ढगािंचा गडगडाटी आर्ाज येऊ लागला. त्याला असिं र्ाटि िोििं की िे ढग गणपिरार्गणपिरार् म्िणि िोिे. िळू िळू आर्ाज र्ाढि गेले र् स्पष्ट िोि गेले

" गणपिरार्, ओ गणपिरार् डोळे उघडा. बरिं झालिं िुम्िी डोळे उघडलिं. र्ला र्ाटलिं
लईच र्ार पडला िुम्िाला त्याच्यार्ुळच बेशद्ध
ु झाला का काय िुम्िी....?
" कशाला उठर्लिं बप्पा. अिंजली र्ला एक घर दाखर्ि िोिी आि चाललो िोिो. पण
िुम्िी उठर्लिं रार्.....
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" घोटाळा झाला की र्ग गणपिरार्. असू द्या आिा. िािाि काय िाय?
त्यानिं िाि उघडला िसिं सडलेल्या र्ाणसाची दुगध
ां ी नाकाि हशरली. त्याच्या िािाि
एक शशिंपला िोिा. जसा गोगलगायीला असिो िसा.
त्या शशिंपल्याचा हलबहलबीि स्पशव त्याला िेव्िाच जाणर्ला. प्रहिहिप्त कक्रये र्ुळे
त्याने िो शशिंपला जोराि खाली आपटला त्यार्ुळे फु टलेल्या शशिंपल्यािून सडलेल्या र्ासािंचे शशिंिोडे
फरशीर्रिी उडाले र् एक गोगलगाय सरपटू लागली.
साधारणपणे सरपटि असिाना हचकट पािंढरा द्रर् गोगलगाय र्ागे सोडिे. र्ात्र िी
गोगलगाय रक्त सोडि िोिी िे रक्त िणाि र्ाळि िोिे र् त्याची दुगध
ां ी सर्वत्र पसरि िोिी.
बाप्पािंनी आपल्या पायाखाली हिला हचरडू न टाकले िसा हिथे रक्तस्रार् झाला. िे रक्तिी िणाि
र्ाळू न गेले पुन्िा एकदा घराि भयिंकर दुगांधी पसरली. बाप्पा पळि जाऊन कफनाईल र् कापड
घेऊन आले. िे सडलेले र्ािंस बाप्पािंनी कागदार्रिी भरून बािेर फे कू न कदले. फरशी पुसून घेिली.
िेव्िा कु ठे दुगांधी कर्ी झाली.
त्या िणभराि जो कािी प्रकार घडला िोिा िो नक्कीच अर्ानर्ीय िोिा पण गण्याच्या
िािाि िो शशिंपला आलाच कसा? कारण िो स्र्प्न बघि िोिा, त्यार्ुळे स्र्प्नािील सत्याि येणिं
शक्यच नव्िििं. र्ुळाि स्र्प्नाििी कु णी शशिंपला कदल्याचे त्यािंना आठर्ि नव्ििे. र्ग नक्की शशिंपला
त्याच्या िािाि आला िरी कसा.. ?
" गणपिरार् िुर्च्या अिंजलीने भारीच र्जा के ली म्िणायची.
" अिो िा शशिंपला अिंजलीने नािी कदला...
आहण कदला असिा िरी स्र्प्नािला शशिंपला
सत्याि कसा येईल......?
" गणपिरार् िे स्र्प्न नव्िििं... "
िेव्िाच गण्याला अिंजलीचे बोल आठर्ले
" िे स्र्प्न नािी......
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म्िणजे िो खरिं च घरासर्ोर गेला िोिा की काय....? त्याने आपल्या पायाचे िळर्े
बहघिले त्याला ओली र्ािी हचटकली िोिी.....
" पण र्ी हिथे जाईलच कसा......? र्ी िर इथेच िोिो ना िुर्च्यासर्ोर बेशद्ध
ु
पडलेला.... "
" बरोबर आिे िू बेशद्ध
ु िोिा पण िू इथे नव्ििा...
" र्ला कािीच कळे ना िुम्िी काय म्िणिाय िे...
" म्िणजे फकस्ि िुझिं शरीर इथिं िोििं, िू र्नाने आत्म्याने हिथेच िोिा.....
" पण िे कसिं शक्य िोििं...... "
" कळल, िळू -िळू सगळ्या प्रश्नाची उत्तर एकदर् हर्ळि नसिाि..... र्ला एक सािंगा
गणपिरार् िो शशिंपला िुर्च्याकडे कोणी कदला?
" बप्पा र्ला कािीच आठर्ि नािी की कोणी कदला.... हन र्ाझ्याकडे कसा आला....?
िेव्िाच ककचनर्धून भािंडी पडल्याचा आर्ाज झाला...
बाप्पा पळिच ककचनर्धे गेल.े
" काय झालिं बप्पा...?
" काय नाय गणपिरार् र्ािंजर आिेि..
थोडार्ेळ भािंड्यािंचा आर्ाज येि राहिला. निंिर सर्वत्र शािंििा पसरली. त्या शािंि
र्ािार्रणाि गण्या हर्चारािंच्या गिेि िरर्ून गेला.

' बरोबर आिे िे स्र्प्न नव्िििं. म्िणजे खरिं च िोििं िे सारिं ... अिंजली म्िणाली िोिी िे
स्र्प्न नािी. ' िरी त्याच्याकडे शशिंपला कसा आला...? त्याला कािीच आठर्ि नव्िििं. त्याने
डोक्याला खूप िाण कदला िरीिी त्याला कािी सुगार्ा लागेना. जसिं कािी कु णीिरी त्याच्या जुन्या
आठर्णी पुसून टाकल्या िोत्या.

कलाटणी

शुभम सुरेश रोकडे

थोड्यार्ेळाने बप्पा दोन दुधाचे ग्लास घेऊन आले. त्यािंनी स्र्िः एक घेिला र् गण्याला
दुसरा कदला. िे गोड गरर् दूध पोटाि जािाच त्याच्या डोळ्यार्र झोपेचा पडदा येऊ लागला.
अगोदर झालेली थकार्ट र् र्नार्रच्या िाणार्ुळे िो लगेच झोपी गेला.

' टक-टक ' कु णीिरी दगडार्र िािोड्याने घार् घालार्ेि असा आर्ाज येि िोिा. िो
आर्ाज िळू िळू र्ाढिच गेला. कानाचे पडदे फाडू न र्ेंदच्ू या सर्व सिंर्ेदना बधीर करि िोिा. िो
आर्ाज कु ठू न येिोय बघायला गण्याने डोळे उघडले. कु णीिरी दारार्रिी टक टक करीि िोिे.
खोलीि अिंधार िोिा. हखडकीिून पडलेल्या चिंद्राच्या र्िंद प्रकाशाि सर्ोरच्या घड्याळाचा काटा
12 र्ाजल्याचे दाखर्ि िोिा. म्िणजेच िो 12 िासािंपेिा जास्ि झोपला िोिा. िो बेडर्रून उठू न
दार उघडायला गेला. दार उघडलिं िर सर्ोर अिंजली
" िू"
" चल र्ाझ्याबरोबर"
" कु ठे , आिा.....? "
" चल गुपचूप र्ित्त्र्ाचिं आिे"
" थािंब र्ी बप्पाला उठर्िो"

" नको िू एकटाच चल, चल लर्कर नािीिर उशीर िोईल... "

अिंजली पुढे जाि िोिी . गण्या र्ागे. आिा एक कॉलनी नजरे ि पडि िोिी. कॉलनीि
सारी घरे एक सारखीच कदसि िोिी. रात्रीच्या बारा र्ाजून गेल्याने साऱया घरािल्या लाईट बिंद
िोत्या. फक्त एकच घराच्या दुसऱया र्जल्यार्र िी हपर्ळसर उजेड िेर्ि िोिा.
त्या उजेडाकडे बोट करि अिंजली म्िणाली
"त्याच घराि हजथे उजेड कदसिोय ना हिथल्या एका र्ाणसाला र्ाचर्ून बािेर
आणायचिं आिे
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" पण र्ीच का...? आहण कोण आिे हिथे....
" कारण िुझीच हनर्ड झाली आिे आहण हिथल्या र्ाणसार्रिीच र्ाझिं भहर्िव्य
अर्लिंबून आिे.....
िे ऐकू न गण्या त्या घराकडे पळिच हनघाला.....
घराचिं दार उघडिंच िोििं. त्याने िे सिाड उघडलिं आहण आि हशरला. दाराच्या
झरोक्यािून येणाऱया उजेडाि त्याची उिं चच्या उिं च काळी सार्ली अभद्र कदसि िोिी. त्याने उजव्या
बाजूच्या शभिंिीर्रील बोडावची सारी बटणे दाबली पण कु ठे च उजेड पडला नािी. बािेरून
पडणाऱया अधवर्ट उजेडाि त्याला डार्ीकडे र्र जाणारा हजना कदसला. िो हजन्यार्रून चढू न र्र
पोिोचला. एकाला एक लागून िीन खोल्या िोत्या.
िीनिी दार लार्ली िोिी. र्धल्या दाराच्या फटीिून उजेडाची लकीर सर्ोर
पसरली िोिी. िो सरळ गेला आहण दार उघडलिं. इिका र्ेळ हनभवय र् हनडरपणे र्ार्रणारा
गण्या भीिीने म्लान झाला. सर्ोरचिं अर्ानर्ी, अघोरी ककळसर्ाणे दृश्य पाहून त्याचिं काळीज
हपळर्टू न हनघालिं....
िी सिंपूणव खोली गोगलगायािंनी गच्च भरली िोिी. टेबलार्रच्या कदव्याच्या प्रकाशाि
सरपटणाऱया गोगलगायींचा रक्ताचा स्रार् ककळसर्ाणा कदसि िोिा. खोलीि जर्ीन ककिं र्ा
कु ठलीच र्स्िू कदसि नव्ििी फक्त त्यािंचा आकार जाणर्ि िोिा...
" पण या इथे आल्याच कशा....?
या प्रश्नाला कािीच अथव नव्ििा. िो अशा शक्तींच्या हर्रोधाि लढि िोिा. हजला
कािीिी शक्य िोििं. गण्याला सर्वत्र गोगलगाय कदसि िोत्या. कु ठे र्ाणूस कदसिच नव्ििा, जयाला
र्ाचर्ायचा िोििं िोच कदसि नव्ििा. त्याला कळे ना कक अिंजलीने त्याला कोणाला र्ाचर्ायला
सािंहगिलिं िोििं.
सरपटणाऱया गोगलगायींची लयबद्ध िालचाली पेिा र्ेगळ्या िालचाली त्याला
जाणर्ल्या. सर्ोर खुचीर्रिी कोणीिरी िोििं. त्याचिं शरीर कदसि नव्िििं. गोगलगायींच्या खाली
अच्छादला िोिा. िो आि जाऊ शकि नव्ििा कारण त्यालािी र्ृत्यूचिं भय िोििं. पण िो थािंबूिी
शकि नव्ििा. त्याला त्या खुचीर्रचा र्ाणसाला र्ाचर्ायला िर्िं िोििं. पण त्याचा पाय पुढे
पडायला ियार नव्ििा.
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पण र्ाणसाच्या र्नाचा थािंगपत्ता कु णालाच लागला नािी. इिका र्ेळ घाबरून आि
जायला नको म्िणणार त्याचिं र्न िणाधावि ियार झाले आहण त्याने खोलीि पाय टाकला. त्याने
पाय टाकायला आहण गोगलगाय आहण बाजूला सरकू न जागा व्िायला एकच गाठ पडली. त्याचा
पाय गोगलगायार्रिी न पडिा जहर्नीर्र पडला....
आहण काय आश्चयव पुढची सारी पाउले जहर्नीर्रच पडि गेली. गोगलगाय बाजूला
सरकि त्याच्या पाऊलाला जागा करून देि िोत्या.
' पण का....?
जया गोगलगायींनी त्या खुचीर्रचा इसर्ाला जेरबिंद करून त्याचा जीर् घ्यायचा
घाट घािला िोिा त्याच गणाच्या बाबिीि इिक्या सौम्या का िोत्या? त्या गोगलगायींचे आहण
गण्याचे जूनिं कािी नाििं िोििं का.....?
िो खुचीजर्ळ पोिोचला िेव्िा जेरबिंद असलेला इसर्, गोगलगायींनी जयाला
यर्सदनी काढायचिं ठरर्लिं िोििं, िो र्ोकळा झाला. िो चािंगलाच धष्टपुष्ट र् िट्टाकट्टा िोिा. दोन
गड्यािंना जागेला भुईसपाट करू शके ल इिका पैलर्ान गडी िोिा. त्यार्रून कळि िोििं की त्या
गोगलगायी र्ध्ये ककिी िाकि िोिी.
िो खुचीर्र बेशुद्ध पडला िोिा गण्याकडे फार र्ेळ नव्ििा. सध्या िरी गोगलगाई
त्याला जागा करुन देि िोत्या. पण पुढचा अिंदाज िो बािंधू शकि नव्ििा. त्याने त्या इसर्ाचा एक
िाि आपल्या खािंद्यार्र घेि त्याला आधार देऊन चालर्ायचा प्रयत्न के ला. पण िो खूप जड िोिा
त्याला शुद्धीर्र आहण गरजेचिं िोििं. त्याने त्याला खुचीर्र बसर्लिं. एर्ढ्यानेच गण्याची दर्छाक
झाली. त्यार्ुळे त्यािंनी आधारासाठी टेबलार्र िाि ठे र्ला. टेबलार्रच्या गोगलगाय बाजूला
झाल्या. हिथेच त्याला पाण्याची बाटली कदसली. गण्याने त्याच्या चेिऱयार्र पाणी शशिंपडले.
िो शुद्धीर्र आला.
" िी डायरी, िी डायरी ...
गण्याने त्याला आधार देि उठर्लिं. दोघिी दरर्ाजाकडे जाऊ लागले. आिािी
गोगलगाय रस्िा करून देि िोत्या. िो इसर् बािेर पोिोचला.
" िी डायरी, टेबलार्रची... लर्कर आण....
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गण्या पुन्िा आि र्ळला. पण या र्ेळेला गोगलगायींनी जागा कदली नािी. त्याने
गोगलगाय र्रिी पाय कदला. गोगलगाय र्धून रक्तस्रार् झाला. आहण िेव्िाच त्याच्या सर्ाांगार्र
गोगलगायींचा र्ेढा पडला. िो गोगलगायींनी असून अच्छादुन जाऊ लागला. िो खाली कोसळला
गोगलगाई त्याला पायापासून डोक्यापयांि आच्छादून टाकि िोत्या. त्याला दरारून घार् फु टला.
र्ृत्यू त्याच्या पुढे कदसि िोिा. िळू िळू त्याचिं सर्ाांग गोगलगायींनी आच्छादून टाकलिं. त्याला
श्वास घ्यायला अडचण िोऊ लागली. त्याच्या नाकािोंडाि सर्वत्र गोगलगाई भरून उरल्या.
र्ृत्यु फार दूर नव्ििा....
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िो दचकू न जागा झाला. िो बेडर्रिीच िोिा. िो घार्ाने हनथळू न हनघाला िोिा.
िो त्याच खोलीि िोिा, हजथे िो झोपला िोिा. शेजारीच बाप्पा बसले िोिे. त्याला चेिऱयार्रचा
घर्वशबिंदू रटपिाना पायाला भयिंकर र्ेदना जाणर्ल्या. त्याच्या पायार्रिी कोणीिरी धारदार र्स्िू
ने ओरखडे ओढले िोिे. त्यार्ुळे रक्तस्रार् िोि िोिा. बप्पािंनी पटकन िे रक्त पुसून घेऊन त्याला
अँटीसेहप्टक लार्ले.
" कु ठे गेलिा.....
" र्ला र्ाहििी आिे िो बिंगला, िी र्ाट...
" र्ग चल लर्कर, नािीिर उशीर िोईल....
" पण र्ग र्ी इथे आलोच कसा....?
" म्िणूनच म्िणलिं िू हशपाई िाइस, साध्या र्ाणसाला िे शक्य नािी....
" पण िे स्र्प्न िोििं की र्ास्िर्....?
" िे स्र्प्न नव्िििं....!
बप्पा आहण गण्या हिथे पोिोचले. िे र्र गेल.े त्याच खोलीि गेल.े दार सिाड उघडिं
िोििं. सर्वत्र कदव्याचा प्रकाश पडला िोिा. हपर्ळसर उजेडाि फरशीर्रिी रक्ताचे शशिंिोडे र्
कािीिरी रक्ताने र्ाखलेलिं सरपटि गेल्यासारखिं र्ाटि िोििं. जसिं एखादिं र्ढिं. खोलीि सर्वत्र
रक्ताचे शशिंिोडे उडाले िोिे. रक्ताचे फटकारे र्ारल्यासारखी िी खोली गोगलगायींच्या
सरपटण्याने झाली िोिी. र्ात्र आिा हिथे एकिी गोगलगाई नव्ििी. ना हिथे िो र्नुष्य िोिा
जयाला गण्याने र्ाचर्लिं िोििं. र्ग झालिं िरी काय....? त्या र्नुष्याच्या र्ृत्यू झाला का.....?
त्याला कािीच कळू शकि नव्िििं. रक्ताने र्ाखलेली िी खोली फक्त घडलेल्या घटनािंची सािी
िोिी िी.....
" िी डायरी... िी डायरी कु ठे आिे िे शोधायला पाहिजे..... " गण्या
" कु ठली डायरी........ " बप्पा
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" िो र्ाणूस म्िणाला िोिा..... टेबलार्र आिे र्ाटििं....
त्याने डायरी उचलली. िी पूणव कोरी िोिी. बाजूलाच कािी पाने पडली िोिी. िी
पाने डायरीचीच िोिी पण फाडू न र्ेगळी के ली िोिी. त्या पानार्रिी कािीिरी हलहिलिं िोििं.
गण्या त्या पानार्रचा र्ाचनाि गुिंग झाला. त्याला भानच राहिले नािी की िो कु ठे िोिा...

पहिला कदर्स

' आज भल्या पिाटे झोप र्ोड झाली. आज हिसरा खून झाला िोिा. पिंधरा कदर्साि
हिसरा खून झाला िोिा, िो सुद्धा एकाच पद्धिीने. पिाटेच हडपाटवर्टें र्धून फोन आला " सर
खून झाला आिे " आिा र्ी हर्शेष िपासासाठी नेर्लेल्या पथकाि असल्याने र्ला जाणे भागच
िोिे.

आिा कदर्साची सुरुर्ािच खराब झाली म्िटल्यार्र कदर्स कसा चािंगला जाणार.
कदर्सभर कोणाची ना कोणाची ककर-ककर र्ाझ्या र्ागे िोिीच. सकाळची बािर्ी दुपारपयांि
सगळ्याच्या कनोपकनी झाली त्यार्ुळे र्िंत्री सािेबािंनी फोनर्रून झापले. हडपाटवर्ेंटर्धे सर्ोर
उभा करून िजेरी घेिली िी र्ेगळीच. एर्ढ्या सगळ्या गोष्टी घडल्या िरी एक गोष्ट र्ात्र चािंगली
घडली िोिी. खूप कदर्सानिंिर आम्िी रात्री िॉटेलर्र candle light dinner साठी जाणार िोिो ,
म्िणून र्ी आनिंदाि घरी आलो. घरी आलो खरा पण घराला कु लूप िोिे . र्ाझ्याकडे हशल्लक
असलेली चार्ी िोिी. र्ी कु लुप उघडू न आि गेलो. सोफ्याजर्ळच्या टीपॉय र्रिी एक हचठ्ठी
िोिी.

" ककिी फोन करायचे र्ाणसानिं....
ड्युटीर्र असलिं म्िणून आम्िाला हर्सरायचिं का.... ।?
र्ार्ाची िब्येि हबघडली आिे जरा जाऊन येिे....
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िॉटेलर्रून जेर्ण र्ागून ठे र्लिं आिे, जेर्ून घ्या

र्ी फोन काढू न बहघिला िर 27 हर्स कॉल िोिे. र्ी र्ाघारी फोन लार्ला िर
नॉटररचेबल.

दुसरा कदर्स

कािी र्ानसे खरिं च हर्हचत्र असिाि......
िुरुिंगाि एक कै दी आिे. त्याचा या के सर्ध्ये कािी सिंबिंध असार्ा म्िणून त्याला
हर्चारायला गेलो िर त्या हर्हिप्त र्ाणसाने र्ुखावसारखी उत्तरे कदली.
सरळ सािंगेना म्िटल्यार्र नेिर्ीची पद्धि र्ापरली िरीिी सािंगेना .....

झालिं. त्या चार पानार्र एर्ढाच र्जकू र िोिा .
त्याला पोहलसािंच्या सायरनचा आर्ाज आला.
" काय करायचिं बप्पा...?
बप्पािंनी उत्तर कदलिं नािी. िे उत्तर द्यायला हिथे नव्ििेच िे के व्िाच िी डायरी घेऊन
पसार झाले िोिे. िो पुन्िा एकदा पोहलसािंच्या िार्डीि सापडला. त्यािंने पळायचा र्ायफळ प्रयत्न
के ला, पण िो हनष्फळ ठरला. िो पुन्िा एकदा िुरुिंगाि पोिोचला.
एखादा कागदाचा िुकडा असेल आहण जर िो पाण्याि टाकला िर िो हझजून हझजून
नष्ट िोिो. पण उलट त्याच कागदाच्या िुकड्याच्या कािी घड्या घािल्या आहण िोडी बनर्ली
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िर िी िोडी पाण्याि िरिं गिे. त्याच कागदाच्या िुकड्याच्या घड्या र्ेगळ्या पद्धिीने घािल्या िर
िोच कागदाचा िुकडा िर्ेििी उडू शकिो. त्याचप्रर्ाणे पररहस्थिी र् अनुभर् र्नुष्याच्या
व्यहक्तर्त्त्र्ाच्या र् स्र्भार्ाच्या अशा प्रकारे घडी घालिाि की ककिीिी प्रहिकू ल पररहस्थिी आली
िरी िो त्याहर्रुद्ध लढिो. अनुभर् र्नुष्याला बनर्िाि , उभा करिाि आहण जगर्िाि.
आिापयांि गण्याने िी बऱयाच चािंगल्या-र्ाईट गोष्टी अनुभर्ल्या िोत्या. त्या
अनुभर्ार्रून िो बरे च कािी हशकलािी िोिा. त्यार्ुळे यार्ेळी िुरुिंगाि गेल्यार्र त्याने स्र्िःची
हस्थिी ढासळू कदली नािी. िरीिी राहून राहून त्याच्या र्नाि बप्पाचे हर्चार येि िोिे.
'बप्पा कु ठे गेले असिील....?
गपचुप का गेले असिील...?
र्ला र्ुद्दार् पोहलसािंच्या िार्डीि सोडलिं असेल का.....?
त्यािंनी िी डायरी का पळर्ली असेल....?
त्या डायरीि काय िोििं....?
बप्पा खरिं च र्ाझी र्दि करि िोिे का....?
त्यािंचा दुसरा कािी िेिू असेल का....?
असे अनेक प्रश्न त्याच्या र्नाि आर्ासून उभारले िोिे. त्याची हिधा अर्स्था झाली
िोिी बप्पािंनी त्याला जाळ्याि ढकलून स्र्िः र्ोकळे झाले असे एक र्न म्िणि िोििं. िर दुसरे
र्न त्या कृ िीर्ागचा चािंगल्या कारणाचा शोध घेि िोििं आहण बप्पा कसे त्याचा हििासाठीच
त्याला सोडू न गेले िे सािंगि िोििं.....
िे हर्चाराचिं ििंि असाच चालू राहिलिं असििं पण शेर्टी त्याने या हर्चारािंना र्नाच्या
िळाला दाबून टाकले.

पृर्थर्ीर्र िी र्ाणसिं र्रि असली, िरीिी लोकसिंख्या कर्ी िोि नािी. उलट
कदर्सेंकदर्स िी र्ाढिच जािे. र्ाणसािंच्या र्नाि सुद्धा ककिीिी र्ेळा हर्चार र्नािून काढू न
टाकले िरी प्रत्येक र्ेळी नर्ीन हर्चार उगर् पार्िािच. त्यार्ुळे बप्पाबद्दल येणारे हर्चार
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र्नाच्या गाभाऱयािून िाकलून कदले पण र्नाचा गाभारा ररकार्ा कधीच रािि नािी. त्याला
आिा त्या डायरीचे हर्चार अस्र्स्थ करीि िोिे.

एकू णाि आिापयांि त्याच्याबरोबर घडलेल्या साऱया घटनाच हर्हचत्र र् अिक्यव
िोत्या. एकार्ागून एक अशा हर्हचत्र घटनािंच्या शृिंखलेि िो सापडला िोिा. िी शृख
िं ला िुटायचे
नार्च घेि नव्ििी. र्रचेर्र र्रचेर्र जास्िच अशक्य कोटीिील, भयिंकर हन अर्ानर्ी अशा
घटनािंना िो सार्ोरे जाि िोिा.

पहिल्यािंदा जेव्िा िो र्ृत्यूच्या दाढेि अडकला िोिा त्यार्ेळी अिंजलीने त्याला
र्ाचर्लिं. दुसऱयािंदा अिंजलीने त्याला स्र्प्नाि एका बिंगल्याच्या आर्ाराि नेले. त्या र्ेळी िािाि
आलेली गोगलगाय र् घराि घडलेला प्रकार अर्ानर्ी िोिा. हिथून सुरू झालेली िी शृिंखला पुढे
चालि राहिली. आज रात्री पुन्िा एकदा अिंजली त्याला त्या पोहलसाच्या घरापाशी घेऊन आली
िोिी हजथे पोलीस र्रणाच्या र्ाटेर्र हनघाला िोिा. अिंजलीने त्या पोहलसाला र्ाचर्ायला
सािंहगिले पण त्या पोहलसाला र्ाचर्िाना िो स्र्िः धारािीथी पडणार िोिा. पण न जाणो
कशार्ुळे िो जागा झाला र् त्याचा र्ृत्यू चुकला.

त्याला अजूनिी कोडिं सुटलिं नव्िििं. िे म्िणजे िो स्र्प्नाि असायचा पण घडणाऱया
सार्या घटना खरोखरच घडायच्या. र्ग िो खरे च स्र्प्नाि असायचा कक र्ास्िर्ाि...? का िो
एकाच र्ेळी दोन रठकाणी असायचा....? पण िे कसिं शक्य िोििं...? हर्चार करून करून त्याचा
र्ेंदू थकू न गेला पण त्याला उत्तर सापडलिं नािी.

एकापाठोपाठ एक हर्हचत्र घटना त्याच्या आयुष्याि घडि चालल्या िोत्या. त्याला
कोणिीच स्पष्टीकरणिं नव्ििी स्पष्टीकरणिं असली िरी, त्याला िी स्पष्टीकरण र्ाहिि नव्ििी. जेव्िा
िो त्या खोलीपाशी पोिोचला िेव्िा सर्वत्र गोगलगाय िोत्या, पण जेव्िा त्याने आि पाय टाकला
िेव्िा त्यािंनी र्ाट करून कदली. त्या र्ाणसाला बािेर सोडेपयांि र्ाट करून देणाऱया गोगलगाय
निंिर आक्रर्क का झाल्या...?
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या सगळ्या घटनािंना र्रचष्र्ा म्िणून त्या डायरीिली हर्चार त्याच्या डोक्याि शपिंगा
घालू लागले..... जे खून त्याने के लेच नव्ििे त्या खुनाचा आरोपी म्िणून त्याला पकडण्याि आलिं
िोििं. डायरीर्ध्ये जया खुनािंचा उल्लेख िोिा त्या खुनाच्या आरोपासाठी त्याला पकडलिं िोििं, पण
त्याने िे खून के लेच नव्ििे. र्ग त्याला का पकडलिं.....? उलट िो त्या पोहलस अहधकाऱयाला
र्ाचर्ायला गेला िोिा पण िोच अडचणीि सापडला.

त्याच्या र्ेंदच
ू ा हर्चाराच्या ओझ्याने भुगा झाला. सर्व गोष्टीर्रिी प्रश्नहचन्ि कदसि
िोिी. त्या प्रश्नािंच्या गदीि त्याचिं र्न गुदर्रून जाि िोििं.

" र्ाने, सिंभाळू न रािा बरिं .... झोपशील नािीिर
"पाच- पाच खून के लेि त्यानिं िुझा पण कायवक्रर् िोईल म्िणून सािंगिो....."
ड्युटी र्रिी बदलून आलेल्या िर्ालदाराला, घरी जाणारा िर्लदार सार्धानिेचा
इशारा म्िणून िे सािंगि िोिा.....
पण त्याला िेच कळालिं नािी की डायरी र्ध्ये फक्त िीन खूनािंचा उल्लेख िोिा. र्ग
पाच खून कु ठू न काढले.
' र्ी कधी के ले ५-५ खून ' िो जार् र्ैिागला

इथे कािीिरी भलिाच घोटाळा िोिा. त्याच्या हर्चारािंची चक्रे उलटी सुलटी धार्ि
सुटली. त्याच्या र्नाि हर्चारािंचा गोंधळ उडाला. िेव्िाच त्याला िो बदलून आलेला िर्लदार
म्िणाला....

" का ओ भाऊ, जगार्र एर्ढा कसला राग िुर्चा....?
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पाच पाच खून के ले िे पण एर्ढ्या बेकार पद्धिीने...
िुम्िाला खून िर कसिं करू र्ाटले एर्ढ्या क्रूरिेने...? "
गोल चेिरा, सार्ळा रिं ग, पान खाऊन लाल झालेल्या ओठार्रिी काळी हर्शी ,
सुटलेलिं पोट आहण सर्ाधानी चेिरा . िो र्ाने िर्ालदार िोिा.
" र्ी नािी के ले......
" र्ग हडपारर्ेंट काय र्ेडिं आिे का िुम्िाला पकडायला.....? आहण आज िर स्पेशल
इन्र्ेस्टीगेशन टीर्च्या िेडलाच र्ारायला हनघालाि िुम्िी.....?
" अिो र्ी त्यािंना र्ाचर्ायला गेलो िोिो आहण र्ीच र्ाचर्लिं त्यािंना. नािी िर त्यािंचा
र्ृत्यू हनहश्चि िोिा.
" रिं गि
े ाि पकडलिंय िुम्िाला आज आहण म्िणिाय र्ी र्ाचर्ायला गेलो िोिो...!
पण र्ला एक कळि नािी एर्ढिं 5 खून के ल्यार्र एकिी पुरार्ा सोडला नािी िुम्िी
पण आजच कसे सापडला......?
गन्या कािी बोलणार िोर्र आर्ाज आला...
" र्ाने सोडा त्याला. काय करिाय हिथे...?
" सािेब िुम्िी...? िब्येि ठीक आिे ना..?
" एकदर् र्स्ि आिे, त्याला बािेर काढा. चुकीच्या र्ाणसाला पकडलिंय .
" िो सािेब सोडिो, लगेच बािेर काढिो.
र्ानेनिं पळि जाऊन चार्ी आणली आहण लगबगीने गण्याला सोडर्ून बािेर काढलिं.

" गणेश, गणेशच ना.... चल र्ाझ्याबरोबर.....
िा िोच र्ाणूस िोिा जयाला गण्याने खोलीिून गोगलगाईच्या िार्डीिून सोडर्ूलिं
िोििं. आिा त्याच र्ाणसािंना त्याची िुरुिंगािून सुटका के ली.
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गण्याला कळे ना काय चाललिं िोििं िे. त्या र्ाणसाला िरी हर्चारार्िं म्िणून िो
म्िणाला
" पण िुम्िी....
त्याला र्ध्येच िोडू न िो म्िणाला
" चल गपचूप र्ाझ्या बरोबर, शािंि रिा, आहण िुला भूक र्गैरे लागली असलच, घरी
गेल्यार्रिी जेर्ण कर. र्ग हनर्ािंि बसून बोलू.....
त्याला इिक्या र्ेळ कािीच जाणर्लिं नव्िििं. पण जेव्िा जेर्णाचिं ऐकलिं िेव्िा त्याला
कडकडू न लागलेली भूक जाणर्ली. दोघे घरी पोिचले. िेच घर िोििं जया रठकाणी िो कािी
िासापूर्ी आला िोिा. एक भयिंकर अर्ानर्ी प्रकाराला िी र्स्िू सार्ोरी गेली िोिी. पण त्याची
खूण िी र्रची खोली सोडली, िर कु ठे च नव्ििी. कारण जसजसा काळ पुढे जािो िसिसे स्थळकाळाि बदल िोिच असिाि. दार उघडिंच िोििं. िे दोघेिी आि गेले....
" िाच ना गणेश......
िो पोहलस कोणालािरी म्िणाला
" िो, िो िाच....
एक र्धुर आर्ाज त्याच्या कानार्र पडला. आपसूकच त्याने आर्ाजाच्या कदशेने
पाहिले, आहण िो पाििच राहिला. र्ूर्िवर्िंि सौंदयव त्याच्यापुढे अर्िरले िोिे. िे काळे भोर के स,
गोल डोळे , जयाकडे पाहिल्यार्र कोणिािी नशा कफका र्ाटेल, िे गुलाबी ओठ, जयाि गुलाबाच्या
पाकळ्याहून जास्ि र्ादावर् िोिे, िे लािंब काळे के स, िो अटकर बािंधा, िी नाजूक कटी, सारे कािी
सुिंदर िोिे........
त्याने पाहिले, िो पािि िोिा, आहण िो पाििच राहिला. त्याने अिंजलीला पाहिलेच
िोिे. िेव्िािी िो चाट पडला िोिा. पण या सौंदयावर्र िो र्नािून र्ोहिि झाला िोिा. त्याि
र्ासना नव्ििी, ना प्रेर् िोििं. त्याच आकषवण िोििं. एक र्ेगळिं सर्ाधान िोििं.
" गणेश...... "
हिचे ओठ हर्लग झाले . थोडी िालचाल झाली, पण गण्याच्या कानापयांि कोणिाच
आर्ाज पोिोचला नािी.
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िो एका र्ेगळ्याच हर्श्वाि, एका र्ेगळ्या हर्िीि पोिोचला िोिा. त्याने पूर्ी दोन
र्ेळा अशा सुिंदर रूपर्िींना पाहिले िोिे. पहिली म्िणजे शेर्िंिा र् दुसरी अिंजली. पण या रुपाचे
सौंदयव कािी औरच िोिे. गण्यासाठी जणू आजूबाजूचा स्थल-काल अनिंि काळासाठी त्याच
िणार्र थािंबला िोिा. ककिी र्ेळ झाला िोिा काय र्ाहिि? हिचे सौंदयव, िे रूप ककिीिी पाहिले
िरी जूनिं िोिच नव्िििं.
इिका र्ेळ स्िब्ध असणाऱया त्या र्ािार्रणाि अचानक िालचालींचा र्ेग र्ाढला.
त्याच्या सर्ाांगार्र हशरशीरी येऊन गेली. हन इिका र्ेळ फक्त डोळ्यािंच्या सिंर्ेदना र्ाचण्याि गुिंग
असलेल्या र्ेंदल
ू ा इिर ज्ञानेंकद्रयािंची सिंर्ेदना र्ाचायला र्ेळ हर्ळाला. र्ग अचानक कानार्ध्ये
आर्ाज र्ाढले. त्र्चेला र्ेदना झाल्या. डोळ्यािंनािी त्या रूपाला सोडू न इिर पररसराची जाणीर्
झाली.
" िू िर फारच हबघडलेला हनघाला की रे ...!
िो पोलीस अहधकारी म्िणाला जयाने त्याला सोडर्ून आणलिं िोििं त्यानेच त्याच्या
पाठीि धपाटा घालि गन्याला िाळ्यार्र आणले.
" अरे ऐक िर िी काय म्िणिे " िोच म्िणाला..
गन्याने हिच्याकडे पाहिले...
"आिा कािी नािी म्िणणार िी , आिा र्ीच सािंगिो टेबलार्रिी गरर्-गरर् जेर्ण
र्ाढले आिे, जेर्ून घे, र्ग बोलू....
जेर्ण म्िटल्यानिंिर त्याच्या पोटाि आगीचा डोंब उसळला. भूक इिकी लागली िोिी
की त्याला कािी सुचलिं नािी, िो सरळ टेबलाकडे हनघाला.
" अरे आिंघोळ र्गैरे िर कर...
" करिो, करिो हर्सरलोच....
सगळा कायवभाग आटपून िो जेर्ायला बसला. त्याच्या आयुष्याि त्याने प्रथर्च इिके
स्र्ाकदष्ट जेर्ण चाखले असार्े. त्याला हिच्या िािाची चर् फार आर्डली.
" जेर्ण फार चहर्ष्ट झालेय अिं....
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आहण त्याने हिच्याकडे कटाि टाकला.
" हिच्याकडे बघुन नको, हिनिं नािी बनर्लिं. िॉटेलर्धून र्ागून ठे र्लिं िोििं काल, हिने
फक्त गरर् के लिंय....
या प्रात्यहिक हर्नोदार्र हिने िळू च िसून आपला प्रहिसाद कदला. िा हर्नोद जरी
गण्या र्रिी झाला असला, िरी त्याला र्ाईट र्ाटलिं नािी. उलट हिला िसिाना पाहून पुन्िा
एकदा त्याच स्थल-काल स्िब्ध िोणार िोििं, पण यार्ेळी त्या पोहलस अहधकाऱयाने अगोदरच
सपाटा लार्ला. त्यार्ुळे त्याला ठसकािी लागला...
" असू दे, असू दे नािीिर पुन्िा एकदा स्िब्ध झाला असिा.... "
जेर्ण आटोपल्यार्र िे हिघेिी सोप्या र्रिी बसले. त्या पोहलस अहधकाऱयाने
बोलायला सुरुर्ाि के ली .

' र्ी रार्चिंद्र इिं गळे शिराि सध्या जी हसरीयल ककलींग चालू आिे, त्यासाठी नेर्लेल्या
हर्शेष िपासणी पथकाचा प्रर्ुख आहण िी र्ुलगी शैला. र्लािी हिच्याबद्दल एर्ढिंच र्ाहिि आिे.
िुझ्या र्नाि बरे च प्रश्न पडले असिील र्ी र्ाझ्या परीने त्या प्रश्नािंची उत्तरे द्यायचा प्रयत्न करिो.
आहण कािी गोष्टी शैला िुला सािंगणार आिे पण आधी र्ी सािंगिो...
िे हसरीयल ककशलिंगचा प्रकरण ऐकू न र्ाझ्या कानार्र आलिं िोििं. पण त्याच्या
िपासणी पथकाि र्ाझी प्रर्ुख म्िणून हनर्ड िोईल असिं र्ाटलिं नव्िििं. कारण हनर्ृत्त िोऊन र्ला
दोन र्षे उलटली िोिी. र्ाझ्या िब्येिीकडे बघून र्ाटि नसेल िुम्िाला र्ाझिं र्य इिकिं असेल पण
र्य जरी थािंबर्िा येि नसलिं िरी िब्येि सािंभाळिा येिे. त्या कदर्शी र्िंत्री सािेबािंचा फोन आला
त्यािंनी प्रकरण सािंहगिलिं. नािी म्िणायचा हर्षय नव्ििा, कारण र्ी बऱयाच अशा के स सोडर्ल्या
आिेि जया सर्ाांनी अशक्य म्िणून बिंद करून टाकल्या िोत्या. र्ग िी िर ककरकोळ के स िोिी.
र्ी िपासार्र रुजू झालो िेव्िा दोन खून झालेच िोिे. िेिी एकाच पद्धिीने. र्ी जया
कदर्शी रुजू झालो त्याच्या दुसऱया कदर्शी सकाळी सकाळी एक खून झाला. र्ी त्या रठकाणी
पोिोचलो सर्व खोली रक्ताने र्ाखली िोिी. एक भयानक दुगांधी सिंपूणव खोली र्ध्ये पसरली िोिी.
जयाचा खून झाला िोिा त्याच्या शरीरार्र र्ािंस हशल्लकच नव्ििे. र्ागच्या दोन्िी र्ेळेस असे
झाले िोिे. फॉरे हन्सकचा म्िणण्यानुसार खून करण्यासाठी कोणत्या िरी सरपटणाऱया प्राण्यािंचा
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र्ापर के ला जाि िोिा. जसिं एखाद्या जळर्ाचा. पण आिापयांि दोन्िी रठकाणी एकिी सरपटणारा
प्राणी सापडला नव्ििा. र्ात्र यार्ेळी त्या र्ाणसाच्या िािाि कािीिरी िोििं. आम्िी उघडू न
पाहिलिं िर त्याच्या िािाि एक गोगलगाय िोिी.
त्या गोगलगाई ची िी आम्िी िपासणी के ली. िी कािी र्ेगळी नव्ििी. नेिर्ी असिे
िशीच िोिी. र्ला कळे च ना की गोगलगायीचा र्ापर एखादा खून करण्यासाठी कसा के ला जाऊ
शकिो.....? आहण इिक्या र्ोठ्या प्रर्ाणार्र गोगलगाय आणणार कशा......?
सगळा िपास चालू असिाना र्ला त्याच्या (म्िणजे जयाचा खून झाला िोिा िो )
टेबलाच्या ड्रॉर्रर्ध्ये एक डायरी सापडली. िी उघडू न बहघिली की डायरी पूणव कोरी िोिी.
र्ला कधीच कािी हलिायचा शौक नािी पण त्याकदर्शी र्ला इिकी िीव्र इच्छा झाली की आपण
की डायरी हलिायला िर्ी. र्ग र्ी हिथून चक्क चोरून घरी आली र् हलिायला चालू के ली
र्ी पहिल्या कदर्शी जरा सहर्स्िर हलहिले. दुसऱया कदर्शी फारच िोकडी हलहिली,
आहण यार्रून र्ला एक धक्कादायक गोष्ट सर्जली.
र्ी पहिल्या कदर्शी र्िंत्री सािेबाबद्दल हलहिलिं िोििं. दुसऱया कदर्शी कळालिं की िाटव
अटॅकर्ुळे त्यािंचा र्ृत्यू झाला. पण िे साफ खोटिं िोििं. र्ला थोडा िपास करिा सर्जले की
त्यािंचािी र्ृत्यू त्याच पद्धिीने झाला िोिा, आहण िे र्ुद्दार् लपर्लिं िोििं. िे बरोबरिी िोििं.
हजथला र्िंत्री सुरहिि नािी हिथले लोक कसे सुरहिि राििील..?
र्ला र्नाि एक गोष्ट जाणर्ली की र्ुळाि आपल्याला हलिायची सर्य नािी िी
डायरी आल्यापासून आपण हलिायला लागलो. पहिल्याच कदर्शी र्ी डायरीर्ध्ये र्िंत्री
सािेबािंबरोबर दोघािंचा उल्लेख के ला िोिा आहण जयािंचा उल्लेख के ला िोिा त्याचापैकी एकाचा
र्ृत्यू झाला. पण र्ला िा योगायोग र्ाटला म्िणून र्ी दुसऱया कदर्शी त्याची चाचपणी करायची
ठरर्ली. दुसऱया कदर्शी र्ी र्ुद्दार्ूनच त्रोटक आहण कृ हत्रर् र्ाहििी हलहिली. त्या र्ाहििीर्ध्ये
र्ी एका िुरुिंगािल्या कै द्याबद्दल हलहिलिं िोििं जी सिंपूणवपणे बनार्ट िोिी. पण दुसऱया कदर्शी
बरोबर िुरुिंगािील एका कै द्याचा र्ृत्यू झाला.
र्ला कळालिं नािी कक र्ी िुरुिंगािल्या कै द्याला भेटलोच नव्ििो. िी िकककि बनार्ट
र् कृ हत्रर् िोिी, िरीिी िुरुिंगािल्या कै द्याचा र्ृत्यू का झाला....? निंिर र्ी जेव्िा हर्चार के ला
िेव्िा र्ला कळलिं की र्ी डायरीि िी कृ हत्रर् िकीकि हलिीि असिाना त्याच कै द्याचा हर्चार
करि िोिो जयाचा दुसऱया कदर्शी खून झाला िोिा....!
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काल रात्री जेव्िा र्ला या साऱयािंचा उलगडा झाला िेव्िा र्ी हलहिलेली पाने काढू न
बाजूला ठे र्ली. निंिर र्ला र्ाटलिं की िी डायरीच जाळू न टाकार्ी, पण जेव्िा र्ी िा सर्व हर्चार
करि िोिो र्ाझ्या पुढे िी डायरी र्ी उघडू न ठे र्ली िोिी. र्ी उठलो िी डायरी डस्टहबन र्धे
टाकली. र्ी लाईटर शोधू लागलो, िेव्िाच हिथे सर्वत्र गोगलगायींचा गराडा पडू लागला. र्ला
र्ाटििं र्ी डायरी उघडू न हिच्यापुढे बसून सारे हर्चार के ल्यार्ुळे त्यािंना र्ाझे हर्चार कळाले
असार्ेि त्यार्ुळे त्यािंनी र्ाझा नाश करण्यासाठी गोगलगाईंना पाठर्लिं असार्िं असिं र्ला र्ाटििं.
र्ला र्ाहिि नािी र्ी त्या रठकाणी ककिी र्ेळ बेशुद्ध िोिो. निंिर िू र्ला सोडर्लिं.
र्ग र्ी कसेिरी ऍम्ब्युलन्सला फोन के ला आहण बेशद्ध
ु झालो. र्ला निंिर कळालिं की
दर्ाखान्यािील लोकािंनी पोलीस स्टेशनला फोन के ला िोिा.. शैला र्ला म्िणाली की िुला
पोहलसािंनी पकडलिं आिे आहण िे सगळिं हनस्िारण्यासाठी िुझी गरज आिे. आहण िू हनदोषिी
िोिा म्िणून र्ी िुला सोडू न बािेर आणलिं...
रार्चिंद्र इिं गळे सािेबािंचा बोलून झालिं िोििं त्यािंनी प्रश्नाची उत्तरे कदली पण गण्या र्ात्र
अजूनच बुचकळ्याि पडला.....

हिच्या र्धुर आर्ाजाि ऐकि असिाना त्याच्या सर्ोर सारे शब्द दृश्याि रूपािंिररि
िोि िोिे. शैला बोलि िोिी "आिा िू म्िणशील कक र्ला िे सारिं कसिं कळलिं र्गैरे....? िर ऐक, र्ीिी एक
प्रहिहनधीच आिे. िुझ्या सारखी. आपलिं एकच कार् आिे िे म्िणजे त्यािंचा हर्नाश. जया दृष्ट आहण
पाशर्ी शक्तींबरोबर आपला सिंघषव चालू आिे त्यािंच्यासोबि एकटा-दुकटा लढू शकि नािी.
आपल्यासारखे अजूनिी असिील त्यािंचा िी त्या शक्तींहर्रुद्ध लढा चालू असेल. जयाला-त्याला,
जयाच्या-त्याच्या कार्हगरी र्ाटू न कदल्या आिेि. आिापयांि िु िुझी कार्हगरी करि िोिा ; र्ी
र्ाझी कार्हगरी करि िोिे. आिा आपल्याला हर्ळू न एक कायव पूणव करायचिं आिे. आपल्याबरोबर
अजूनिी येथील, पण िूिावस िरी आपल्यालाच पुढची पार्ले टाकायला िर्ीि. िेिी अगदी जपून.
" पण शैला र्ला एक सािंग िुला र्ाझ्या आहण गणेश च्या सिंदभावि सारिं कसिं कळालिं...?
िो रार्चिंद्र इिं गळे म्िणजेच पोहलस हर्चारि िोिा.
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" िुम्िाला एखादिं कार् कदलिं िर िे कार् कसिं करायचिं िे सुद्धा सािंहगिलिं जाििं.
आपल्याला फक्त सािंहगिलेलिं करायचिं असििं. एक र्ात्र खरिं आिे आपल्याला ओळखायला यायला
िर्िं की आपल्याला नक्की काय कार् सािंहगिलेलिं आिे....?
आहण सािंगण्याच्यािी बर्याच पद्धिी असिाि. जया त्या व्यक्तीच्या जाहणर्ा, र्ानहसक
शक्ती, खिंबीरिा र् कु र्िीर्र त्याला िे सिंदश
े पोिोचर्ले जािाि. र्ला म्िणाल िर अिंिराि
जाणीर् िोिे, कािी हचत्रे र् रे खाटने साकारली जािाि, त्याबरोबर कािी शब्द हलहिले, जािाि
बऱयाच र्ेळा सारिं कािी र्ाहिि असल्या सारखिं र्ला आपोआप उर्गिंििं की आिा आपल्याला काय
करायला पाहिजे.....? "
" िेच म्िणिो र्ी काय करायचिं.....?
पुन्िा इिं गळे सािेब म्िणाले

गण्याच्या प्रश्नाची थोडीबहुि उत्तरे त्याला हर्ळाली िोिी. पण अजूनिी त्याच्यापुढे
कृ िीचा रस्िा अस्पष्टच िोिा. त्याला र्ागवच कदसि नव्ििा. अचानक त्याच्या ध्यानाि बप्पािं र्
त्यािंचा र्ठ आला.

" आपण बप्पाच्या र्ठाि जाऊया ; बप्पािंनी आपल्यासाठी कािीिरी हचट्ठी र्गैरे
सोडली असेलच. िे स्र्ि:िी असिील हिथे.
" कोण बप्पा..?
दोघेिी एकदर्च म्िणाले
" चला गाडी काढा, . जािा - जािा सािंगिो....
पुन्िा एकदा िे र्ठाकडे हनघाले

गाडी र्ठापाशी पोिोचली. गण्या उिरून पळिच हनघाला. उत्सुकिेपोटी त्याला
दोघािंचेिी भान राहिलिं नािी. त्याने दार उघडलिं आहण आि पाऊल टाकले. त्याच्या डोळ्यार्र
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हर्श्वास बसेना िो र्ठ नव्ििाच. अगोदर जे पाहिले िे र्ेगळे च आहण आिा पाििो िर त्या जागेचे
रुपच बदलले िोिे. सर्वत्र जाळ्या लागल्या िोत्या. जणु कािी िो बिंगला कै क र्षे बिंद िोिा. सर्वत्र
धूळ हन पालापाचोळा साचला िोिा. कोणीिी िी जागा पाहून जरािी हर्चार न करिा सािंहगिलिं
असििं की िी जागा कै क र्षे र्ानर्ी र्ापराि नव्ििी . र्ानर्ी र्ास्िव्याची पुसटशीिी खून
त्यारठकाणी कदसि नव्ििी. गण्याला कळालच नािी की िो फक्त एकटाच त्या खोलीि आला
िोिा. िी खोली बाप्पािंच्या र्ाठािील नव्ििीच. त्याला अिंजलीने येथे आणले िोिे. फक्त
त्यालाच.....

" गणेश.....
कािळ काळोखािील घनगिंभीर शािंििेला हचरि आलेल्या आर्ाजाने गण्या दचकला.
जेव्िा अिंजलीचा आर्ाज त्याने ओळखला िेव्िा हनधावस्ि िोऊन त्या आर्ाजाला त्याने प्रहिसाद
कदला
" र्ला इथे का आणले...?
" िुला कािीिरी सािंगायचिं, कािी िरी दाखर्ायचिंय.....
" काय...?
िी सािंगू लागली " िू र्ला नेिर्ी हर्चारिोस ना... लिानपणा निंिर र्ी कु ठे गेले...? र्ाझ्यासोबि निंिर
काय झालिं...? र्ी िी अशी का झाले..? आहण र्ाझी र्ुक्ती कशी िोणार...? र्ला िुला सारे कािी
सािंगायचिं. सािंगायचिं आिे म्िणण्यापेिा, दाखर्ायचिं आिे. िुला र्ी सारिं कािी दाखर्िे ; त्यानिंिरच
िू ठरर् िुला र् िुझ्या साथीदारािंना काय करायला पाहिजे.
िो र्ध्यभागी एका शसिंिासन सारख्या कदसणाऱया सोनेरी, र्खर्ली खुचीर्र बसला.
त्याच्या चारी बाजूिंना अिंधार िोिा. कु ठे िरी एक सोनेरी प्रकाश शलाका चर्कली ; र् छोटासा
हर्स्फोट झाला. त्यानिंिर त्याच्या चारी बाजूला िेच सोनेरी रिं गाचे हर्स्फोट िोि गेले. त्यािून
हर्हर्ध रिं ग बािेर पडू लागले र् पसरू लागले . जणू कािी कोणिािरी हचत्रकार त्याच्या
कुिं चल्याच्या फटक्याने हत्रहर्िीय हचत्र काढि िोिा....
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ककिी रर्णीय देखार्ा िोिा. िे र्ोठे र्डाचे झाड िोिे. त्याच्या पारिं ब्या जहर्नीपयांि
पसरल्या िोत्या. त्या र्डाच्या झाडाला ककिीिरी पिािंनी आपलिं घर बनर्लिं िोििं. त्यािंच्या त्या
ककलहबल आर्ाजाला दोन र्ुलािंच्या खेळण्या चा आर्ाज साथ देि िोिा. त्याि एक र्ुलगा र् एक
र्ुलगी िोिी. त्यािंचा हशर्ाहशर्ीचा खेळ चालू िोिा. र्ुलगा पुढे पळि िोिा र् र्ुलगी र्ागे. र्ुलगा
भरभर पारिं ब्यार्रून चढि जाि िोिा. िोच गणेश, त्याने स्र्िःला ओळखलिं. त्याच्यार्ागे िीच
िोिी, अिंजली. िीपण पारिं ब्या र्र चढि िोिी. िो र्रपयांि पोिोचला. हिला सापडू नये म्िणून
िो जोराि पळू लागला. पण त्याचा पाय घसरला. िो पडणारच िोिा, पण ककिी चपळिेने उडी
र्ारून त्याचा िाि धरून हिने त्याला र्र घेिले.....
पुन्िा एकदा डोळे कदपर्णारा प्रकाश चकाकला. त्याची िीव्रिा इिकी िोिी, की कािी
सेकिंद त्याने डोळे उघडले नािीि. त्याच्या झाकलेल्या डोळ्यापुढे काळ्या, हनळ्या जािंभळ्या,
लाल हन गुलाबी जर्ाला झळकि िोत्या. त्याने डोळे उघडले िेव्िा त्याच्यापुढे एक खोली िोिी.
त्याला आठर्लिं की िी अिंजलीच्या घरािील खोली िोिी . एक दारुडा रिं ग झडू न गेलल्े या
सिरिं जीर्र आहण पापुद्रे हनघालेल्या शभिंिीला टेकून ; त्याच्या घाणेरड्या िािाला न शोभणाऱया
चकाकणाऱया काचेच्या ग्लासाि उिं ची दारू पीि िोिा. त्याच्यापुढे रिं ग उडालेल्या खुचीि एक
र्ाणूस हसगारे ट फु कि बसला िोिा. त्या खोलीि डोकार्ून दुसरे एका र्ाणसाने सािंहगिले.... '
चल बे कार् झाले '. दूर कु ठे िरी लिान र्ुलीच्या रडण्याचा आर्ाज येि िोिा. त्याला कळालिं
अिंजलीच्या दारुड्या बापाने कािी पैशासाठी स्र्िःच्या र्ुलीला म्िणजे अिंजली हर्कलिं िोििं.....!

पुन्िा एकदा सर्ोरचा देखार्ा पालटला. आिा िे एखाद्या सिंस्थेच्या कायावलयाि िोिे.
एका खुचीर्र पन्नाशी ओलािंडलेला म्िािारा बसला िोिा. त्याच्या पुढे दोन इसर् िोिे. िेच िे
दोघे जयािंनी अिंजलीला हर्कि घेिलिं िोििं.
" थोड्या कदर्स राहू दे िुझ्या अनाथाश्रर्ाि, कळीचिं फू ल िोईपयांि....
" आिा रे ट र्ाढर्लेला आिे आपण, जास्ि पैसे द्यार्े लागिील....
िो पन्नाशी उलटलेल्या र्ाणूस बोलला
" ठीक आिे...... कळिाि सारे िुझे पण नखरे ...... असू दे िरीपण.....
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पुन्िा एकदा देखार्ा बदलला हजथे िो बसला िोिा त्या खोलीि आला......

" र्ी इिकी िी लिान नव्ििे की काय चाललिंय िे कळू नये.... र्ला सारिं कळि िोििं.
पण र्ी काय करू शकि िोिे..? कु ठे जाऊ शकि िोिे..? र्ाझा एकु लिा एक आधार िो र्ाझा
बाप. त्यािंनेच र्ला हर्कलिं, र्ी त्यार्ेळी खरच अबला िोिे. र्ला कोणाचाच आधार नव्ििा.
बािेरच्या जगाि जगण्यासाठी ना र्ाझ्याकडे कोणिी कला िोिी, ना कार् िोििं, ना र्ला कािी
करिा येि िोििं..... बािेरच्या जगाि र्ाझ्या शरीरािंर्रिी बोचणाऱया नजरा र्ला पदोपदी
जाणर्ि िोत्या. त्यार्ुळे हिथून पळू न जायचिं र्ी र्ुळीच प्रयत्न के ला नािी. उलट हिथेच जर्र्ून
घेिलिं अनाथाश्रर्ाच्या शाळे ि हशकू लागले. चािंगले गुण हर्ळर्ू लागले. र्ी र्ॅररकला पहिला निंबर
काढला. अनाथाश्रर् चालर्ि िोिे त्यािंच्या नजरे ि र्ी आले. त्यािंनी र्ला हिथून काढू न दुसऱया
र्स्िीगृिाि टाकले. र्ी त्या दलदलीिून इिक्या सिज सुटले कक र्ला आकाशिी ठें गणे र्ाटू लागले.
र्ला घेऊन जािाना त्या म्िािाऱयाने हर्रोध करायचा प्रयत्न के ला. पण शेर्टी त्याला झुकार्िं
लागलिं. निंिर र्ला कळाले की त्याने गळफास घेऊन आत्र्ित्या के ली ; पण र्ला र्ाहिि िोििं जया
दोघािंनी र्ला हर्कि घेिलिं िोििं त्या दोघािंच्या िािून र्ी नसल्यार्ुळे त्या म्िािाऱयाचा त्यािंनीच
खून के ला िोिा....

कॉलेज झालिं. हिथेिी र्ी चर्कलेच . निंिर ग्रॅजयुएशनसाठी र्ाझा निंबर
एर्बीबीएसला र्ेरीट र्ध्ये बसला. हिथेच असिाना र्ाझ्या आयुष्याि िो आला. र्ाझ्या हनराधार
र्नाला त्याने आधार कदला. िो र्ाझा, र्ाझ्या आयुष्याचा साथीदार बनला. आर्च्या लपून-छपून
गाठीभेटी िोऊ लागल्या....
आहण आर्ाज थािंबला. पुन्िा एकदा आजूबाजूचा देखार्ा पालटला
िी एक बेडरूर् िोिी. र्धुचिंद्रासाठी सजर्िाि िशी सजर्ली िोिी. िीच िी रूपर्िी
अिंजली बसली िोिी. गण्याच्या काळजाि नकळि एक घार् पडलाच पण पुढची दृश्य पाहून त्याचिं
ह्रदयच हपळर्टू न हनघाले . त्या खोलीि हिचा िथाकहथि साथीदार आलाच नािी. आलिं िोििं िे
दुसरीच कु णीिरी, कोणीिरी म्िणण्यापेिा कािीिरी ....
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काळा आकार, पोत्यार्ध्ये र्ािी भरार्ी िसा, अर्ाढव्य अस्िा- व्यस्ि, सिंपूणव
शरीरार्र िी लािंब लािंब काळे के स िे र्ानर्ी शरीर नव्िििंच.... कािी दृश्य त्याच्या अिंिर्वनार्र
उर्टिाच त्याने डोळे हर्टू न घेिले. निंिर खोली हिच्या ककिं चाळण्याने, भयानक दुगांधीने, रक्ताचे
शशिंिोडे आहण ग्लब-ग्लब करून कािीिरी खाण्याच्या आर्ाजाने भरून गेली.....
र्ी जयाच्यार्र िी सर्वस्र् अपवण के लिं िोििं ; त्यानिं र्ला एका बळीसाठी अपवण के लिं.
िो एका नीच, अधर् पिंथाचा उपासक िोिा. त्याने बळीसाठी ठराहर्क अटींर्ुळे र्ाझी हनर्ड
के ली िोिी. िेिुपूर्वक र्ाझ्याभोर्िी जाळे गुिंफले िोिे. त्या हपशाच्याने र्ाझा उपभोग घेऊन
र्लाच भक्ष्य बनर्लिं. र्ाझा र्ृत्यू झाला खरा पण र्ी र्ुक्त झालेच नािी . र्ला कळालिं नािी की
र्ी भूि बनून का र्ार्रि िोिे....? र्ला राग आला. भयानक राग आला. र्ाझा बळी कदला िोिा
आहण जयाने घेिला िोिा त्यािंचा.... र्ी रागाने दोघािंर्रिी चाल करून जाणार िोिे. र्ाझिं कािीिी
िो, र्ला त्यािंना सोडायचिं नव्ििंििं. पण र्ला िेव्िाच इिकी िीव्र अिंिर-प्रेरणा झाली की ~' योग्य
र्ेळेसाठी थािंब. प्रत्येकाला त्याने के लेल्या कर्ावचे फळ हर्ळििं. कु णीिी ककिीिी र्ाईट असू दे,
पापाचा घडा भरला की िो सिंपिोच. म्िणून िू प्रिीिा कर. योग्य र्ेळेची र्ाट पिा. ' र्ग
र्ेळोर्ेळी अशा गोष्टी जाणर्िच गेल्या. अशा गोष्टी र्ुळेच र्ी िुला र्ाचर्ायला त्या टेकडीर्र
पोिोचलो हजथे िू स्र्िःहून बळी जायला हनघाला िोिा. निंिर र्ी र्ेळोर्ेळी िुझ्या स्र्प्नाि आले,
घडणाऱया गोष्टी सािंहगिल्या, या सर्व गोष्टी त्यािंनी घडर्ून आणल्या आिेि. या सर्व गोष्टी र्ागे
त्यािंचा िाि आिे. त्याच शक्ती, जया दुष्ट अर्ानर्ी पाशर्ी अर्िंगलर्य शक्ती हर्रुद्ध लढि आिेि.
आत्ताच िी र्ेळ आली आिे. त्यािंच्या नाशाचा काळ जर्ळ आला आिे. त्यािंचे हर्नाशक
आपणच आिोि. आपल्यार्ागे त्या शक्िींचा बळ आिे. फक्त िु िुझ्या साथीदारािंना घेऊन योग्य
जागी पोिोचायचयिं....
" कोणिी जागा....?
" िीच िी, र्ी पहिल्यािंदा िुला घेऊन गेले िोिे िी...
" _ _ र् फार्विाउस....?
" िो िेच िेच िे फार्विाउस आिे हजथे र्ाझा र् र्ाझ्यासारख्या ककत्येकािंच्या बळी
कदला गेला आिे.....!
िो शुद्धीर्र आला िो बप्पािंच्या र्ठाच्या िॉलर्ध्येच िोिा.
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" म्िणजे र्ला िे सारिं सािंगण्यासाठी अिंजलीने के लिं िोििं....
" काय बोलिोय गणेश...? काय के लिं िोििं...? कोण अिंजली....? "
आपल्या र्धुर आर्ाजाि शैला हर्चारि िोिी. गण्याने हिला जत्रेपासूनची किाणी
र् आिा कळलेला सारा र्ृत्तािंि सािंहगिला.
" र्ग आपल्याला लर्कराि लर्कर त्या फार्विाउस ला पोिोचलिं पाहिजे...
रार्चिंद्र इिं गळे सािेब म्िणि िोिे.
" िो जायलाच पाहिजे..... " शैला िी म्िणाली
" थािंबा जरा... बप्पािंनी र्ाझ्या नार्ाची डायरी हलहिली िोिी. त्यार्ध्ये आपल्याला
कािीिरी सापडेल.....
िीच िी डायरी जेव्िा गण्या पहिल्यािंदा आला िोिा आहण इकडे हिकडे शोधाशोध
करिाना त्याचिं नार् हलहिलेलिं िी डायरी त्याला सापडली िोिी. त्या डायरीि त्याच्याबरोबर
घडलेल्या घटना हलहिल्या िोत्या. त्यािंनी शोधाशोध के ली पण डायरी कािी सापडली नािी.
शेर्टी गण्या, शैला र् िो पोलीस रार्चिंद्र इिं गळे हिघेिी फार्विाऊसकडे हनघाले. िेथेच
साऱया गोष्टींचा उलगडा िोणार िोिा

िे फार्विाउस गार्ाच्या बािेरच्या बाजूला िोिे. पूणवपणे र्ोकळ्या ओसाड
र्ाळरानार्र. छोटी-र्ोठी खुरटी झुडपे सोडली िर एकिी र्ोठे झाड त्यारठकाणी नव्ििे. ओसाड
र्ाळरानार्र असलेले िे फार्विाउस भयाने ओिप्रोि भरलेले िोिे. गण्याला र्ाटेि र्ेळोर्ेळी
कदशेचिं ज्ञान िोि िोििं. िो त्या पोहलसाला सािंगि िोिा आहण असे करि करि हिघािंचािी िाफा
त्या फार्विाउस कडे चालला िोिा. शेर्टी िे फार्विाउस पाशी पोिोचले. त्यारठकाणी पोिोचेपयांि
सूयव र्ार्ळू न सिंध्याकाळचा गार र्ारा सुटला िोिा. पहश्चर्ेकडे पसरलेल्या लाहलम्याच्या
पाश्ववभूर्ीर्र िे फार्विाउस हशकारीसाठी टपून बसलेल्या आिे शििंस्र श्वापदाप्रर्ाणे कदसि िोिे.
गार र्ाऱयार्ुळे की अनाहर्क भीिी र्ुळे हिघािंच्यािी अिंगार्रिीं शिारे येि िोिे. काळोख पसरि
चालला िोिा. त्यािंनी रस्त्याच्या बाजूलाच गाडी उभा के ली. फार्विाउस पयांि गाडी जाि नव्ििी.
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र्ुरर्ाड र् काट्याकु ट्यािंची एक पायर्ाट जाि िोिी. दूर असलेले िे फार्विाउस अिंधाराची चादर
ओढू न कोणत्यािरी अघोर कायावि व्यस्ि असल्यासारखे भासि िोिे

शैलाने पाऊलर्ाटेर्र पाय ठे र्ला र् िी त्या दोघािंचीिी र्ाट न बघिा सरळ चालू
लागली.
" शैला थािंब जरा हर्ळू न जाऊ....
गणेश हिच्या र्ागोर्ाग पाउलर्ाटेकडे जाि म्िणाला पण जेव्िा त्याची पार्ले
र्ाटेर्रिी पडली िो र्िंिरल्याल्याप्रर्ाणे हिकडे चालू लागला । त्या फार्विाऊसर्ध्ये जे कािी
िोिे, त्याची शक्ती अपार िोिी. िे हिघेिी सिंर्ोहिि अर्स्थेि त्या फार्विाउस कडे खेचले जाऊ
लागले. आिा पूणव अिंधार पडला िोिा. कािळ काळोखाि बुडून गेलेल्या त्या फार्विाउस सर्ोरच
एक लोखिंडी प्लेट िोिी. हिला र्रिी हुक िोिा. शैलाने िी प्लेट उचलून एका बाजूला के ली. आि
एक भुयार िोििं. हिघिी त्या पायर्या उिरून खाली गेले.
जेव्िा गण्या शुद्धीर्र आला िेव्िा त्याने पाहिले हिघेिी त्यािंच्याच उिं चीच्या खािंबाला
बािंधले गेले िोिे. त्यािंचे िाि र्ागच्या बाजूला र् सिंपूणव शरीराभोर्िी दाव्याने गुिंडाळा के ला िोिा.
त्यािंच्यापुढे सिा-साि फू ट व्यासाची र् दीड-दोन फू ट उिं च र्िुवळाकार र्ेदी िोिी. त्याच्या र्रिी
काळे पडलेले रक्ताचे डाग िोिे. िी र्ेदी बळी देण्यासाठीच र्ापरली जाि असार्ी. त्यािंच्या उजव्या
बाजूला एक यज्ञकुिं ड िोििं. त्याचा र्ापर नक्कीच चािंगल्या कार्ासाठी के ला जाि नसणार.
यज्ञकुिं डाच्या आजूबाजूला हचत्र हर्हचत्र साहित्य िोि. िळद, कुिं कू , गुलाल, िािंदळ
ू , शलिंब,ू हर्रच्या,
बीबे, कािडी चपला, र्ािंसाचे िुकडे, िाडे, कसले िरी के स आहण दोन-िीन र्डक्याि कािी िरी
भरून ठे र्लेले िोि. अशा हचत्रहर्हचत्र र्स्िू त्या रठकाणी पसरलेल्या िोत्या. त्यािंच्या डाव्या
बाजूला उिं च, हर्शाल, अजस्त्र आहण हििकीच हर्हचत्र र्ुिी कदसि िोिी. िी अिंधाराि गडप झाली
िोिी. त्या र्िुवळाकार र्ेदीर्र बरोबर र्ध्यभागी लार्लेल्या र्शालीच्या उजेडाि याचा अधवर्ट
कदसि असलेल्या भागाण कु णालािी घाबरर्ायला पुरेसा िोिा. सर्ोरच शसिंिासनासारखिं
कािीिरी कदसि िोििं. अिंधार असल्याने त्याच्यार्र कोणी बसलेय का नािी याचा अिंदाज लागि
नव्ििा.....
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" झालिं का पाहून...? हनरीिण करून..... "
उजव्या बाजूच्या यज्ञकुिं डाि जर्ळ कोणीिरी उभिं असलेलिं अिंधुक उजेडाि कदसि िोििं.
" बप्पा िुम्िी इथे.... " गण्या
" िो र्ीच.... "
" र्ला र्ाहिि िोििं की िुम्िी येणार आर्च्या र्दिीला..... "
" र्ग र्ी येणारच िोिो..... पण िुर्च्या नािी त्यािंच्या, आर्च्या हुकु र्च्या
र्दिीला..... "
" काय..... कोण हुकु र्.....? बाप्पा काय बोलिाय.....?"
बप्पा जरा पुढे सरल्यार्ुळे त्या र्शालीच्या उजेडाि त्यािंच्या चेिऱयार्र खुनशी िास्य
कदसि िोििं......
" िुला काय र्ाटलिं र्ी िुर्च्या बाजूने आिे.......? "
आहण आसर्िंि एक कु हत्सि िास्याने भरून गेला. बाप्पा त्यािंच्या र्ूखवपणार्र िसि
िोिे.
" अरे र्ीच िुर्चा बळी देणार, आहण पुन्िा आर्च्या हुकु र्ना हजर्िंि करणार, पूणव
शक्तीहनशी...... "
पुन्िा एकदा बाप्पािंनी िास्याची कारिं जी उडर्ली. इिके कदर्स जया बप्पार्र गण्याने
आिंधळे पणाने डोळे झाकू न हर्श्वास ठे र्ला िोिा. िेच शत्रू िोिे. त्याला एकदािी जाणीर् का झाली
नािी......? त्याला पश्चािाप र्ाटि िोिा . त्याने बाप्पा र्र हर्श्वास ठे र्ला त्याचा त्याला राग
येि िोिा. स्र्िःच्या र्ूखप
व णाने इिरािंनािी त्यािंने सिंकटाि टाकलिं िोििं.
" म्िणजे िे सत्याचा हशलेदार र्गैरे र्गैरे सगळ्या गोष्टी खोट्या िोत्या..... आर्चा
बळी द्यायचा िोिा म्िणून गुिंफलेलिं जाळिं िोििं िर.....
गण्या हनराश िोऊन म्िणाला
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" नािी रे िे सगळिं खरिं िोििं. फक्त र्ी त्याि कु ठे च नव्ििो. िू सत्याचा हशलेदार िोिास
आहण आिेस. पण र्ी नव्ििो. र्ी िुला र्दि करायला नव्ििो र्ी िुझा बळी देण्यासाठी िुझ्याशी
र्ैत्री जोडली िोिी...... "
" र्ग इिक्या कदर्स र्ी िुझ्यासोबिच िोिो.... र्ग िू आर्चा बळी का नािी
कदलास....?
" अरे बळी देण्यासाठी योग्य र्ेळ, योग्य रठकाण आहण योग्य ियारी करार्ी लागिे.
सगळ्या गोष्टी व्यर्हस्थि जुळून आल्या िरच त्याचा उपयोग िोिो..... आहण िुम्िा र्ूखव लोकािंना
कळलिं सुद्धा नािी र्ी त्या बळीचीच ियारी इिक्या कदर्स करि िोिो आहण र्ूखावसारखिं िुम्िी
र्ला साथ देि िोिा ...... म्िणून र्ी िुर्चा र्नापासून आभार र्ानिो
आहण पुन्िा एकदा बप्पा त्यािंच्या गडगडाटी िास्याि िरर्ून गेल.े ...
" बिोि खुब... बिोि खुब... सेर्क, ये जो भी खेल िुर् ने खेला िै उस खेल के पीछे
र्ेरा कदर्ाग िै ये र्ि भुलना.....
त्यािंच्यासर्ोर असलेल्या शसिंिासनार्रिी एक गडद काळी छाया अर्िरल्यासारखे
र्ाटि िोिे. हिथुनच त्या भसाड्या आर्ाजाचा उगर् िोिा... बप्पािंनी शसिंिासनाकडे र्ळू न
कु र्नवसाि करिाि िसिं के लिं.
" िु जगणार नािीस.... िुझा जगण्याचा िव्यासच िुझ्या र्ृत्यूचिं कारण झाला िोिा,
आहण आिा िी िोईल..... " इिका र्ेळ शािंि असलेली शैला गिंभीर आर्ाजाि म्िणाली.
" िो िुझा आिा शेर्ट िोणार आिे... " गण्यािी त्याच गिंभीर आर्जाि म्िणाला....
" गणेश, ये गणेश, िू आलास, र्ाझ्यासाठी आलास... " िो अिंजलीचा आर्ाज िोिा "
आिा आपण या साऱयािंना सिंपर्ू, िू खरिं च ककिी शूर आिेस िू र्ाझ्यासाठी या सिंकटाि पडिोयस,
खरिं च र्ी ककिी भाग्यर्ान आिे र्ला िुझ्या सारखा हर्त्र हर्ळाला..... र्ला आज खरिं च खूप आनिंद
झाला...... "
आहण िी िसू लागली . एकाएकी कोर्ल र्धुर असणारा हिचा आर्ाज बसका र्
हचरका िोऊ लागला.... िळू िळू िो आर्ाज भसाडा िोऊ लागला.....
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" िाssss िाssss िाsssss ककिी सिजपणे फसिाि कािी र्ूखव लोक... " िोच िो
त्या हुकु र्च आर्ाज िोिा...
" अिंजली, अिंजली कु ठे गेली...? काय के लस िू हिला.....? "
पुन्िा एकदा िो िसला
" अिंजली कधी नव्ििीच..... हिची प्रहिकृ िी र्ीच हनर्ावण के ली िोिी. िुझी फक्त एक
आठर्ण आठर्ण र्ी उलटी कफरर्ली िोिी..... आठर्, आठर् िो पकडापकडीचा खेळ. िुम्िी
झाडार्र चढला िोिा. िू घसरिो, र्ग िी िुला पकडिे . पण िे कधी घडलिं नव्िििं िे सारिं खोटिं
आिे. िी आठर्ण र्ी िुझ्या र्नाि कोरली आिेि. खऱया आयुष्याि पकडापकडी खेळिाना िू
घसरलाच नव्ििा. घसरली िोिी िी अिंजली, आहण अिंजलीला िू र्ाचर्ू शकला नव्ििा. अिंजली
घसरली िेव्िा खाली पडू न हिचा र्ृत्यू झाला र् िी िेव्िाच र्ुक्त झाली. र्ात्र हिच्या आठर्णीचा
उपयोग करून र्ी िुला फसर्लिं.... िा िा sssssss
िो आर्ाज गण्याला त्रास देि िोिा. त्याने गण्याचिं सर्वस्र् हिरार्ून घेिलिं िोििं. बप्पा
िी त्याच्या हर्रोधाि िोिे. आिा अिंजली कधी अहस्ित्र्ािच नव्ििी िे जेव्िा गण्याला कळालिं
िेव्िा िो पूणवपणे ढासळू न गेला. िे फक्त आिा दोघेच उरले िोिे. िो आहण शैला. त्या दोघािंना या
बलाढ्य शक्ती हर्रुद्ध लढा द्यायचा िोिा. त्यािंची र्दि कोण करणार िोििं....? र्दि के व्िा िोणार
िोिी.....? त्याच्या र्ृत्युनिंिर....!
गण्याला राग आला, खूप राग आला. िो र्ैिागला त्याच्या आयुष्यार्र, त्याच्या
दैर्ार्र. त्याला जगण्याची र्ुळीच इच्छा नव्ििी. िो ढासळू न गेला . त्याचा आत्र्हर्श्वास, त्याचे
आधार कोसळले. उन्र्ळू न पडलेल्या र्ृिाप्रर्ाणे त्याची अर्स्था झाली. एक र्ादळ त्याच्या
आयुष्याि आलिं िोििं. त्या र्ादळाने त्याच्या आयुष्याला कलाटणी कदली िोिी. त्या र्ादळाने
त्याच्या आयुष्याि पररर्िवन आणलिं िोििं. पण िेच पररर्िवन, िीच कलाटणी त्याच्या आयुष्याला
घािक ठरली िोिी. िू लढायला सिर् िोिा. लढा द्यायची िाकद त्याच्यार्ध्ये िोिी. पण
त्याच्यापुढे प्रश्न िोिा लढायचिं कशासाठी....? लढायचिं कोणासाठी....?
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" पण र्ग गण्याला िू त्या अघोरी बेटार्रून का र्ाचर्लिं........? " शैला हर्चारि
िोिी गण्या आिा कािी ऐकू न घेण्याच्या पररहस्थिीि नव्ििा. िो िरर्ला िोिा. त्याचे जगण्याचे
आधार िरर्ून गेले िोिे. त्याची जगण्याची इच्छा या िणाला नष्ट झाली िोिी.
" र्ीच र्ाचर्लिं िोििं त्यार्ेळी त्याला. कारण र्ला गण्याचा र्ाझ्यासाठी बळी द्यायचा
िोिा. िो खरिं च उत्तर् बळीचा बकरा आिे. बळी जाण्यासाठी जया कािी अटी गुणधर्व लागिाि
िे त्याच्यार्ध्ये पुरेपरू भरलेले आिेि. िुर्च्यासारख्या स्पेशल र्ाणसािंचा बळी कदल्यानिंिर िो
खूप खुश िोिो. त्यार्ेळी जो कोणी बळी देि िोिा त्याच्या कचाट्यािून त्याला कसिं सोडर्ले र्ी
िे र्ाझिं र्लाच र्ाहिि आिे. आहण आिा िी र्ेळ आलेली आिे. आिा र्ी गण्याचा बळी देणार....
निंिर र्ला शरीर हर्ळणार, िेिी नेिर्ीसाठी... अर्रत्र्, हचरिं जीर् अर्यावद काळासाठी अनिंि
जीर्न. म्िणूनच र्ी आत्ता या जगार्र राजय करण्यासाठी ियार आिे......
" िुला जर आर्चाच बळी िर्ा िोिा िर इिर लोकािंना िू का र्ारलिं......? िी डायरी,
गोगलगाय िे सारिं कशासाठी िोििं......? "
" िुला काय र्ाटलिं, र्ी फक्त चार-पाच, दिा-पिंधरा र्ाणसे र्ारली असिील.... र्ी
िब्बल 1109 र्ाणसे र्ारली आिेि आिापयांि...... िेिी स्र्िः अर्र िोण्यासाठी.... र्ागची
पाचशे िे सिाशे र्षे याच उपद्व्यापाि र्ी गुिंिलेलो आिे..... आहण िा सेर्क हपढ्यानहपढ्या िेच
करि आिे.... आिा िुर्च्या असार्ान्य सत्यिेचा बळी कदला कक 1111 बळी पूणव िोणार आहण
र्ी अर्र िोणार..... िा िा िाssssss...
" सेर्क भरपूर झालिं बोलिंणिं, त्या पैलर्ानाला आिा र्ेदीर्र टाक, आपल्या हशकारी
गोगलगाय खुप भुकेल्या आिेि....
" जी हूकू र्.....

िो पोलीस अजूनिी बेशद्ध
ु िोिा. बापाने त्या पोहलसाला सोडर्ले र् र्ेदीर्रिी टाकले.
र्ेदीच्या बरोबर र्ध्यभागी जे िोल िोिे त्यािून गोगलगाय हनघू लागल्या र् पोहलसाच्या
शरीराभोर्िी गराडा करू लागल्या....
बप्पा त्याच शक्तीच्या बाजूने िोिे जयाहर्रुद्ध त्यािंना लढायचे िोिे. पोलीस आिा
हशकार झाला िोिा, आहण गण्या ििबल झाला िोिा. िो कािी ऐकायच्या करायच्या र्नहस्थिीि
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राहिला नव्ििा. आिा उरली िोिी शैला. िीलाच दुष्ट शक्तीहर्रुद्ध कािी ना कािी करायला
पाहिजे िोिे......

शैलाचे िाि बािंधलेले िोिे. िी िे सोडर्ायचा प्रयत्न करू लागली. हिचे र्न पूणवपणे
िे िाि सोडर्ण्यार्र गुि
िं ले. र्नाची पूणव शक्ती, शरीराची पूणव शक्ती हिने िाि सोडर्ण्यासाठी
र्ापरली आहण हिचा िाि सुटला.....
हिने िालचाल के ली नािी. िी िशीच थािंबली. हिने हर्चार के ला ' आपल्याला जर
यािंना पराभूि करायचिं असेल िर िे एकट्याला शक्य नािी. आपल्या गण्याचेिी िाि सोडर्ार्े
लागिील..... पण कसे?
हिने गण्याकडे पाहिले. गण्या हनहश्चल, डोळे झाकू न उभारला िोिा, जणू कािी िो
बेशुद्ध पडला िोिा.
शैला पटपट हर्चार करणे भाग िोिे. अजून घाई के ली नािी िर त्या पोहलसाचा र्ृत्यू
िोणार िोिा, आहण कािी िणानिंिर त्या दोघािंचािी बळी कदला जाणार िोिा. िी हर्चार करि
िोिी. हिला एक कल्पना सुचली आहण हिने जलद िालचाल के ली. जया यज्ञकुिं डपाशी बाप्पा बसले
िोिे त्या यज्ञकुिं डाि पाशी असलेल्या सर्व र्स्िू हिने हर्खरून टाकल्या. दोन-िीन र्डक्याि जे
कािी द्रर् भरून ठे र्ले िोिे िे हिने सािंडून कदले. यज्ञकुिं डाि पेटलेला अग्नी हिने हर्झर्ून
टाकला........
आहण पुढे कािी करणार िोर्रच िी िर्ेि उचलली गेली...
हिच्या गळ्याभोर्िी दाब र्ाढू लागला जसिं कोणी हिचा गळा दाबि िोििं. हिला
श्वासोच्छर्ास घेणिं कठीण जाऊ लागलिं. डोळ्याभोर्िी काळा हनळ्याजािंभळ्या हपर्ळ्या
िािंबड्या हचत्रहर्हचत्र रिं गाच्या रे षा कदसू लागल्या. दृश्य धूसर िोऊ लागलिं. कािीिी ऐकू येईनासा
झालिं. सर्व ज्ञानेंकद्रयािंच्या सिंर्ेदना बहधर झाल्या. हिला र्ाटल आपला र्ृत्यू झाला.......
गण्याने जलद िालचाल के ली. त्याने हखशाि िाि घािला. त्याच्या हखशाि िे सूि
िोििं. त्याला कोणी कदलिं, कोणी ठे र्लिं िे कािी आठर्ि नव्िििं. फक्त िोििं. त्याने एक टोक शैलाकडे
फे कलिं, दुसरिं स्र्िःच्या िािाि धरलिं. त्याला िीन टोके िोिी. जेव्िा शैला र् गणेश दोघािंनीिी
एके क टोक धरले िेव्िा आपोआपच हिसरा टोक बप्पा कडे जाऊ लागले र् त्यानी िे पकडलिं....
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िेव्िाच हिला स्पशावची सिंर्ेदना जाणर्ली. हिच्या िािाि कािी िरी िोििं. हिने िे
घट्ट पकडू न ठे र्लिं. िळू िळू सर्व ज्ञानेंकद्रयािंच्या सिंर्ेदना परिू लागल्या. हिने डोळे उघडले. हिच्या
िािाि सप्तरिं गी सूि िोििं. त्या घनदाट अिंधाराि चर्कणारिं ......
त्या सुिाला िीन टोके िोिी र् र्ध्यभागी र्िुळ
व ाकार भाग िोिा. एक टोक शैला
िािाि िोििं, दुसऱया गण्याच्या आहण हिसरे टोक बप्पाच्या िािाि िोििं......
" शािंि व्िा, र्ी सािंगिोय शािंि व्िा, र्नािील सर्व हर्चार काढू न टाका. िेच हर्चार
करा जे गरजेचे आिेि, या र्ेळेला गरजेचे आिेि...... "
बप्पा धीर गिंभीर आर्ाजाि बोलि िोिे

एरर्ी त्या दोघािंनािी हर्चारािंना आर्रणिं शक्य नव्िििं . पण िे सुि आहण बप्पाचा
आर्ाज यार्ध्ये नक्कीच कािीिरी जादू असली पाहिजे. कारण त्यािंनी कधी हर्चारिी न के लेल्या
गोष्टी त्यािंच्या हर्चाराि येि िोत्या त्यािंनी कधी पाहिली नसिील अशी दृश्ये त्यािंना कदसि िोिी.
सर्ोरचिं दृश्य िळू िळू पालटि गेलिं. िे एका नव्या जागी पोिोचले......
स्र्च्छ सूयवप्रकाश प्रकाश, आजूबाजूला हिरर्ळ, सर्वत्र एक र्िंद सुगिंध आहण िळू िळू
र्ािणारा र्िंद गार र्ारा. िा पररसर ककिी अल्िाददायक िोिा असिं र्ाटि िोििं की कायर्साठी
इथेच रािार्े पण कािी िणासाठीच.....
त्या हिघािंनी एका र्ेगळ्या हर्िीि प्रर्ेश के ला िोिा र् त्या प्रर्ासाचे चालक िोिे
स्र्िः बाप्पा. बप्पानी त्यािंना या रठकाणी आणला िोििं.....
" बाप्पा िुम्िी...? "शैला म्िणाली
" सािंगिो सारे कािी सािंगिो. पण आत्ताची र्ेळ बरोबर नािी. आिा सिंघषावची र्ेळ
आिे. आपल्याला त्याच्या हर्रुद्ध हिघािंना हर्ळू न लढायचा आिे. दोघिी सार्ध व्िा. आिा आपला
सिंघषव िोणार आिे......
त्यािंनी बाप्पाला र्ाईट र् दुष्ट सर्जलिं िोििं बाबा खरिं िर त्यािंच्याच बाजूने लढि
िोिे....
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आजूबाजूचा पररसर दुरून बदलाि येि िोिा. दुरून कोणीिरी येि िोििं दुगध
ां काळोख
घेऊन त्यािंच्या हर्रुद्ध लढण्यासाठी.....
िोच िो हुकू र् िोिा. ना त्याला आकार िोिा न कसलिं शरीर िोििं. काळोखाची काळी
छाया, त्याचबरोबर , हनराशा, क्रोध, भय र्ासना, सार्या नकारात्र्क भार्नािंचा हर्लाफ घेऊन
िो आला िोिा....
िे हिघेिी र्िुवळ करून बसले िोिे. बाप्पा पुन्िा एकदा म्िणाले " कािीिी कदसो,
कािीिी िोऊ, र्ी जरी येऊन म्िणालो िरीिी िे सूि सोडू नका......

आजूबाजूचा पररसर पूणव पालटला. बाग बगीचा फु लझाडे हन आल्िाददायक गारर्ा
सारिं कािी नष्ट झालिं. सर्वत्र दुगांधी पसरली. झाडे र्ाळू न कु जून गेली. र्ाळला पालापाचोळा सर्वत्र
पसरला. िाडे गोठर्ून ठे र्णारी थिंडी र्ाजू लागली.....

" िुला काय र्ाटलिं, िू र्ला िरर्लिं, र्ला फसर्लिंस.....?
र्ी िुला पहिल्यािंदाच ओळखलिं िोििं, जेव्िा िू र्ाझ्याकडे आला िोिा र्ाझा दास
बनून र्ाझा सेर्क बनर्ून पण र्ी िुझा र्ापर करून घेिला. िुला काय र्ाटलिं र्ी िुला ओळखलिं
नव्िििं....? िू काय करणार आिे र्ला र्ािीि नव्िििं.....? र्ला सारिं र्ािीि िोििं आहण आिा
िुझा शेर्ट िोणार आिे......
आसर्िंिाि एक भयानक ककिं काळी घुर्ली. िी बप्पाची िोिी . बाप्पाचे दोन्िी िाि
र्नगटापासून िुटून बाजूला पडले. त्यारठकाणी रक्ताचे पाट र्ाहू लागले. बप्पा च्या िािून िे सुि
सुटलिं िोििं. त्यार्ुळे आिा त्याला रोखणारी, थािंबर्णारी कोणिीच शक्ती त्यारठकाणी अहस्ित्र्ाि
नव्ििी . बप्पा र्ेदनेने हर्व्िळि िोिे, ओरडि िोिे . दोघािंचेिी र्नोधैयव खचि चालले िोिे िरीिी
दोघािंनीिी िे सूि सोडले नव्ििे. सुिाची दोन टोके िे दोघेिी धरून बसले िोिे । त्यािंच्यापासून
कािी फु टािंच्या अिंिरार्र बाप्पा र् त्यािंचे दोन र्नगटापासून िुटून पडलेले िाि अस्िाव्यस्ि पडले
िोिे. सर्ोरचे दृश्य अहधकाहधक ककळसर्ाणे िोि चालले िोिे त्यािंच्या िािािून रक्ताचा स्रार्
थािंबि नव्ििा. िो रक्ताचा स्रार् कसेिी करून थािंबर्ायला िर्ा िोिा. अन्यथा पप्पािंचा र्ृत्यू फार
दूर नव्ििा.
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गण्या हिथून उठला. िो हर्सरला बप्पािंनी स्र्िः सािंहगिले िोिे की कािीिी झाले िरी
हिथून उठू नको पण शेर्टी गण्या हिथून उठलाच. त्याने आपल्या शटावची बािी फाडि बापाच्या
िािाला बािंधली. िेव्िाच हर्कृ ि िास्याचा गडगडाट त्यारठकाणी ऐकू येऊ लागला.
" आिा र्ला अर्रत्र्ाच्या र्ागावपासून कोणीच रोखू शकि नािी..... " पुन्िा िेच
हर्कृ ि िास्य.....
" सेर्क िू ियार रािा भयिंकर र्ेदनेसाठी. िू र्ला धोका कदला आिे िुझा र्ृत्यु इिका
भयानक िोणार आिे की सािाि अघोर सुद्धा घाबरे ल..... दयेची भीक र्ाहगिली िरी र्ृत्यू देणार
नािी..... अगहणि काळासाठी र्ेदना र् िडफडीच्या सागराि िुला जगार्िं लागेल.......
आर्ाज िर्ेि हर्रिो न हर्रिो, िोच पुन्िा बाप्पाची ककिं काळी ऐकू आली. यार्ेळी
बाप्पाचा िाि कोपरापासून िुटला िोिा. दोन्िीिी पायाची दिाच्या दिा बोटे इिस्ििः हर्खरून
पडली िोिी.....
िे दृश्य ककळसर्ाणे िोिे. शैला ओरडू न बेशद्ध
ु झाली...... एर्ढ्या भयानक र्ेदना िोि
असूनिी बप्पा बेशद्ध
ु िोि नव्ििे. िे अजून जागे िोिे आहण एर्ढिं रक्त जाऊनिी त्यािंचा र्ृत्यू िोि
नव्ििा जणू िो हुकू र् स्र्िः बापाला बेशुद्ध िोऊ देि नव्ििा आहण र्रूिी देि नव्ििा. सार्याच्या
सार्या र्ेदना बप्पाला सोसाव्या लागि िोत्या. त्या र्ेदनेर्ुळे बप्पाचा र्ेंदू बधीर झाला िोिा.
त्यािंना कािी सुचि नव्ििे न कािी कळि िोिे. िे फक्त ओरडि िोिे. ककिं चाळि िोिे....
िे हिघे पूणवपणे त्याच्या िार्डीि सापडले िोिे. त्यािंचा र्ृत्यू िोणार िोिा आहण
साधासुधा र्ृत्यू नािी ; िर र्ेदनेने पररपूणव असलेला नरकाििी अशा र्ेदना नसिील इिक्या
भयानक र्ेदना त्यािंना या रठकाणी भोगाव्या लागणार िोत्या....
शैला बेशुद्ध झाली िोिी. बाप्पा र्ेदनेने हर्व्िळि िोिे. गण्याला कळना त्याला काय
करार्े.....?
बाप्पा हर्व्िळि -हर्व्िळि बारीक आर्ाजाि अडखळि-अडखळि बोलि िोिे
" अरे गणेश र्ाझ्या हपशर्ीर्ध्ये एक काचेची छोटीशी कु पी आिे. त्या कु पी र्धील िे
पहर्त्र जल िू या रठकाणी शशिंपड म्िणजे आपल्यासाठी नेिर्ीच्या जगाि जाण्याचा र्ागव खुला
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िोईल. या जगाि र्ी त्याला आणले िोिे र्ला र्ाटले र्ी आपण त्याचा पराभर् करु शकू , पण िे
आिा आपल्याला अशक्य आिे. आपण लर्करच जर नेिर्ीच्या जगाि नािी गेलो िर आपल्या
अिंि हनहश्चि आिे....
गण्याने हपशर्ीकडे उडी घेिली िशा हपशर्ीिील सर्व र्स्िू िर्ेि उडाल्या.... िर्ेिच
उिं चार्रिी िी काचेची कु पी िोिी. ककिीिी उड्या र्ारल्या िरी गणाच्या िािाला की कु पी येणिं
कधीिी शक्य नव्िििं..... त्याचर्ेळी बाप्पािंनी कसल्या िरी हर्हचत्र भाषेि हर्हचत्र शब्द एकदर्
र्ोठ्या आर्ाजाि उच्चारले आहण िणभरासाठी त्या िर्ेि उडालेल्या र्स्िू जहर्नीर्रिी हस्थर
झाल्या. गण्याने िी काचेची कु पी पकडली पण त्यार्ागोर्ाग बाप्पाचा िीव्र स्र्राि
ककिं चाळण्याचा आर्ाज त्यािंच्या कानी आला र् पुन्िा त्या सर्व र्स्िू िर्ेि उडाल्या.
गण्या त्या कु पीचिं बुच काढू न त्यािील िे पहर्त्र जल शशिंपडण्याचा बेिाि िोिा. पुन्िा
एकदा त्याच्या िािािून िी उडाली र् कािी अिंिरार्र जाऊन खळकन फु टली. पण त्यािील पहर्त्र
जल खाली पडल्यार्ुळे त्या रठकाणी नेिर्ीच्या जगाि जाण्यासाठी र्ाट खुली झाली िोिी...

पण त्या रठकाणी गण्याला एकट्याला जायचे नव्ििे दोघािंनािी घेऊन जायचे िोिे.
िो बाप्पाकडे र्ळला, पण बप्पाच म्िणाले आधी शैलाला नेउन सोड.... गण्या शैला कडे र्ळला
त्याने शैलाला उचलले र् िो चालू लागला...

िर्ेि रिं गीि पाण्याचा फर्ारा उडार्ा त्याप्रर्ाणे नेिर्ीच्या जगािील म्िणजे िे कािी
र्ेळापूर्ी जया भुयाराि िोिे त्यारठकाणचिं एक दृश्य कदसि िोििं... सर्ोरची अजस्र हर्शाल र्ूिी
िोिी. त्या र्ूिीच्या सर्ोर बरोबर िी र्ाट खुली िोि िोिी.... गण्या चालि हनघाला पण या
र्ेळी कोणिाच प्रहिकार झाला नािी र्ागे बाप्पा िीव्र स्र्राि र्ोठ्या आर्ाजाि कािीिरी
बडबडि िोिे.....

गण्या त्या भुयाराि पोिोचला र् र्ागे र्ळणार पण र्ाट बिंद िोऊ लागली िोिी पण
आर्ाज येि िोिा त्या र्ूिीच्या िािार्ध्ये असलेल्या घाडग्यािील रक्त सािंडून दे आहण दुसर्या
घाडग्िील िाडे पाण्याि बुडर्ून टाक.......
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िी र्ाट बिंद झाली िोिी आहण बप्पािंचा आर्ाजिी म्िणजे बप्पा त्या रठकाणीच राहिले
िोिे. याचा अथव बप्पाचा र्ृत्यू हनहश्चि िोिा. जे कािी करायचे िोिे िे फक्त आिा त्याला
एकट्यालाच करार्े लागणार िोिे. शैला िर बेशद्ध
ु िोिी. िो पटकन र्ूिीकडे र्ळाला...

र्ूिीचे िाि जहर्नीपासून आठ िे दिा फू ट उिं चीर्र िोिे. त्या िािाि जे गाडगिं िोििं िे
त्याला खाली पाडायचिं िोििं. िो पोलीस अगोदरच त्या िािापयांि पोिोचला िोिा. पोहलसािंबद्दल
गण्या िर हर्सरलाच िोिा. त्या पोहलसाने िे गाडगे सािंडून कदले. िे गाडगे खळखळ आर्ाज करि
फु टले. त्यािील रक्त जहर्नीर्र सािंडले. त्या र्ागोर्ाग भयिंकर ओरडल्याचा, ककिं चाळण्याचा
आर्ाज आला. िे जे कािी िोििं िे नक्कीच चर्िाळलिं िोििं.....

िो पोहलस आठ दिा फु टािंच्या उिं चीर्रून बेदर्पणे जहर्नीर्र आदळला गेला. त्याच्या
डोक्याला र्ार लागला आहण िोिी बेशुद्ध झाला. कसेिी करून आिा गण्याला त्याच्या दुसऱया
िािािील गाड्यािंर्ध्येिी जी िाडे िोिी. िी पाण्याि टाकणे आर्श्यक िोिे.....

पण सरळ सरळ त्या र्ूिीकडे िो आिा पळि जाऊ शकि नव्ििा कारण िे जे कािी
िोिे िे जागृि झालिं िोििं र् त्यार्र िल्ला करायचा प्रयत्न करणारच िोििं. त्यािी अर्स्थेि गण्याने
जरा डोकिं चालर्लिं र् भुयारािून बािेर जाण्याचा जो र्ागव िोिा त्या बाजूला िो पळि सुटला......
िो हुकु र् चर्िाळला िोिा त्याला गण्याला र्ारायच िोििं. िो घरािून बािेर जाण्याच्या र्ागावकडे
पळाला पण त्याने गण्याला बािेर हनसटू कदले नािी. गण्या िर्ेि उडाला आहण जोराि हर्रुद्ध
बाजूला येऊ लागला. त्याचा फायदा घेऊन गण्याने आपले शरीर त्या र्ूिीच्या बाजूला झोकू न
कदले र् िो र्ूिी र्र जाऊन आदळला... िो पटकन र्ूिीच्या िािा पयांि पोिोचला र् िे िािािील
घाडगे घेऊन खाली आदळणार िेव्िा त्याच्या लिाि आले त्याला िर िी िाडे पाण्याि टाकायची
िोिी पण येथे पाणी कु ठे च नव्ििे....
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आहण काय आश्चयव भुयाराि सर्वत्र पाण्याचे झरे लागार्ेि िसिं पाणी भरलिं गेलिं.
गण्याने िी िाडे त्या पाण्याि टाकू न कदली. िाडे पाण्याि पडिाि न पडिाच जोराि ककिं चाळल्या
ओरडल्याचा आर्ाज येऊ लागला िळू िळू शािंि झाला......

िे जे कािी िोििं िे नष्ट झालिं िोििं पण िे पाणी आलिं कु ठू न गण्या र्नाि हर्चार करि
िोिा िेव्िाच आर्ाज आला
" जेव्िा कोणिािी र्नुष्य आपले अर्जड शरीर त्यागून जािो िेव्िा त्याच्याकडे
हनहश्चिच अहधक चेिना शक्ती जागृि िोिे कारण अर्जड शिरािंर्ध्ये िेच आत्र्ित्र् असिे िरीिी
त्या चेिना जागृि िोि नािीि कारण त्याला जडाचे बिंधन असिे....
" बप्पा िुम्िी.....?
" जािा जािा िुम्िा दोघािंना एकच सािंगिो िुम्िाला अजून खूप हशकायचिं आिे.
िुम्िाला लर्करच कोणीिरी भेटेल जो िुम्िाला सारिं कािी सािंगल
े ........
" पण बप्पा....... " गण्याला एक हुिंदका दाटू न आला शैलाच्यािी डोळ्यािि आसर्े
गोळा झाली िोिी...
" रडू नका....... बाप्पा चा आर्ाज आला. गण्याच्या हुिंदका कु ठल्याकु ठे िरर्ला.
शैलाच्या डोळ्यािली आसर्ेिी हर्रून गेली.... काय आश्चयव िे दोघेिी रडायचे थािंबले. बप्पा पुढे
बोलू लागले....
" र्ी िुम्िा दोघािंचीिी र्ाफी र्ागिो. र्ी िुम्िाला या र्ाझ्या हनयोजनाची पूर्वकल्पना
द्यायला िर्ी िोिी. र्ी याच परिं परे चा पाईक असल्याचिं त्याला दाखर्ि त्याच्या परिं परे ि घुसलो
िोिो. त्याला कसेिी करून र्ारायलाच िर्ा िोिे. पण िे र्ला एकट्याला शक्य नव्िििं म्िणून र्ी
िुम्िा दोघािंची र्ाट पािि िोिो. त्याची परिं परा फार र्षाांपासून चालि आलेली आिे. आिा िुम्िा
लोकािंचा बळी गेला असिा िर िो हनहश्चिच शहक्तशाली झाला असिा. पण आपण हिघािंनीिी
त्याला रोखले, िे िुम्िा दोघा हशर्ाय कधीिी शक्य नव्ििे.
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र्ाझ्या उघड्या डोळ्यािंनी र्ी गण्याची हर्टिंबना पािि िोिो. जी हर्टिंबना िो अिंजली
च्या रूपाि करि िोिा. र्ाझ्या उघड्या डोळ्यािंनी र्ी िी डायरी त्या गोगलगाय र् िे हसरीयल
ककलींगचिं प्रकरण पािि िोिो. पण र्ी एकटा कािीच करू शकि नव्ििो. या सर्व गोष्टींच्या र्ागे
िोच िोिा. त्याने त्या सर्व गोष्टी घडर्ल्या िोत्या.
फार पूर्ीपासून त्याची परिं परा चालि आलेली आिे. त्याने सुरुर्ािीला अर्र व्िायचा
प्रयत्न के ला िोिा पण िेव्िा िो यशस्र्ी झाला नव्ििा. र्ग त्याच्या साधकािंकडे हपढ्यानहपढ्या
त्याने िे प्रकार चालू ठे र्ले िोिे . पण र्ला जेव्िा याहर्रोधाि लढायची र्ेळ आली िेव्िा र्ी िी
परिं पराच बिंद करून टाकली. र्ी एकाचा र्ृत्यू घडर्ून आणला र् त्याच परिं परे चा पाईक असल्याचे
दाखर्ि त्याच्या या खेळाि सार्ील झालो. त्याच्यार्ाचून र्ाझ्याकडे दुसरा पयावयच नव्ििा......
निंिर र्ी िुम्िा दोघािंची र्ाट पािि िोिो िुम्िा दोघािंबाबि र्ला पूर्वकल्पना जाहणर्ा
येि िोत्या. जेव्िा र्ला िुझी जाणीर् झाली िेव्िा र्ी र्ुद्दाहून िुझ्याबद्दल त्याला सािंहगिले.
िेव्िाच त्याने िुला त्या अघोरी बेटार्र येऊन र्ाचर्ले.....
पुन्िा एकदा सािंगिो. िुम्िाला खूप हशकायचिं आिे. िुर्चिं आयुष्य आिा पूर्ीसारखे
राहिलेले नािी. िुर्चिं आयुष्य पूणवपणे बदलून गेलेलिं आिे. त्याला कलाटणी हर्ळालेली आिे.
त्याला पररसाचा स्पशव झाला आिे. िे आिा सोनिं झालिं आिे.
िुम्िाला सिंपूणव आयुष्यभर असेच लढे द्यार्े लागिील. िुर्ची हनर्ड झालेली आिे.....

आहण एकाकी िो आर्ाज बिंद झाला. त्या दोघािंनािी या जगाि दृष्टािंहर्रुद्ध लढण्याची
जबाबदारी देऊन . इिक्यार्ेळ र्ेळ िे शािंि राहिलेले दोघेिी हुिंदके देऊन रडू लागले.........

सर्ाप्त
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ई साजहत्य प्रजतष्ठान दहा वर्ाांपुवी सुरू झालं. िगभरात ई पुस्तकांर्ी संकल्पना रुिू लागत
असतानार् मराठीतही ई पुस्तकं सुरू झाली. मराठीत अमॅझॉन सारखे प्रर्ंड इन्व्हेस््मेंट करणारे
जखलाडी उतरले. त्यांच्यासमोर ई साजहत्य म्हणिे अगदीर् ललंबुटटंब.ू पण गेली दहा वर्ां आजण
आिही गुगलवर “मराठी पुस्तक” ककं वा “Marathi ebook” टाकले की ४ कोटी ९३ लाख
नांवांमध्ये पजहले दुसरे नाव येते ते ई साजहत्यर्ेर्. ही करामत आहे आमच्या लेखकांर्ी.
वार्कांना सातत्याने दिेदार मनोरं िक उच्च प्रतीर्ी पुस्तके “जवनामूल्य” देणारे आमर्े लेखक
हेर् या स्पर्धेर्े जविेते आहेत.
मराठीत “साजहत्यरत्ांच्या खाणी” जनपिोत या ज्ञानोबांनी माजगतलेल्या पसायदानाला ईश्वराने
तेवढ्यार् उदारतेने खाणींर्ा वर्ातव के ला. मराठीर्े दुदव
ै हे की या खाणींतली रत्े बाहेर आणणे
आजण त्यांर्े पैलू पडल्यावर त्यांना शोके स करणे आजण िागजतक वार्कांसमोर ते पेश करणे
यात आपण कमी पडलो. इथे उत्तम साजहत्यासाठी भुकेलेले वार्क आजण उत्तम वार्कांच्या
प्रजतक्षेतले साजहजत्यक यांच्यात जिि बनणे आवश्यक आहे. जवशेर्तः डॉ. जनतीन मोरे यांसारखे
साजहजत्यक जयांना जलजहण्यात आनंद आहे पण त्यापुढील िटील प्रक्रक्रयेत पडण्यात रस नाही
अशांसाठी. जवदेशांत मोठे लेखक एिंट नेमतात आजण ते बाकी सवत व्यवहार पहातात. मराठीत
ही सोय नाही.
ई साजहत्य प्रजतष्ठान ही काही अनुभवी प्रोफ़े शनल प्रकाशन संस्था न्हे. पण गेल्या दहा वर्ाांत
आमच्या हे लक्षात आले की मराठीत रत्ांच्या खाणी आहेत आजण त्यांत उतरून हात काळे
करून माती गाळ उपसत राहून िर जर्वटपणे काम करत राजहले तर एकाहून एक भारी रत्े
गवसणार आहेत. एखाद्या मोठ्या र्धजनकाने, पंजडतांच्या सहाय्याने, दरबारी आश्रयासह िर हे
काम हाती घेतले तर मराठी भार्ेतले साजहत्य िागजतक पटलावर आपला ठसा नक्की उमटवेल.
डॉ. जनतीन मोरे यांर्ी तेरा अप्रकाजशत पुस्तके प्रकाशात आणण्यार्ा मान ई साजहत्यला
जमळाला. शंभू गणपुले यांर्ी नऊ, डॉ. वसंत बागुल यांर्ी बारा, शुभांगी पासेबंद यांर्ी सात,
अजवनाश नगरकर यांर्ी,डॉ. जस्मता दामले यांर्ी पार्, डॉ. वृर्ाली िोशी यांर्ी तीन अशा

कलाटणी

शुभम सुरेश रोकडे

अनेकांच्या पुस्तकांना वार्कांपयांत नेण्यार्े भाग्य ई साजहत्यला लाभले. असे अनेक
“स्वांतःसुखाय” जलहीणारे उत्तमोत्तम लेखक कवी या मराठीच्या “साजहत्यरत्ांजर्या खाणीं” मध्ये
आहेत. अशोक कोठारे यांनी महाभारताच्या मूळ संजहतेर्े मराठी भार्ांतर सुरू के ले आहे.
सौरभ वागळे , सूरि गाताडे, ओंकार झािे, पंकि घारे , जवनायक पोतदार, क्रदप्ती काबाडे, भूपेश
कुं भार, सोनाली सामंत, के तकी शहा असे अनेक नवीन लेखक सातत्यपूणत लेखन करत आहेत. ई
साजहत्यकडे हौशी लेखकांर्ी कमी कर्धीर् न्हती. पण आता हौसेच्या वरच्या पायरीवरर्े,
लेखनाकडे गंभीरपणे पहाणारे आजण आपल्या लेखनाला पैलू पाडण्याकडे लक्ष देणारे लेखक
आता येत आहेत. त्यांच्या साजहत्याच्या प्रकाशाला उिाळा जमळो. वार्कांना आनंद जमळो.
मराठीर्ी भरभराट होवो. िगातील सवोत्कृ ष्ट साजहजत्यक प्रसवणारी भार्ा म्हणून मराठीर्ी
ओळख िगाला होवो.
या सवातत ई साजहत्यार्ाही खारीर्ा वाटा असेल हा आनंद. आजण या यशात ई लेखकांर्ा
लसंहार्ा वाटा असेल यार्ा अजभमान.
आमेन
सुनील सामंत
अध्यक्ष, ई साजहत्य प्रजतष्ठान

