कालाय तस्मै नमः

गौरी हर्षल

कालाय तस्मै नमः
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत.

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनटे
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पुस्तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पुस्तक कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पुस्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल
साांगा.

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

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

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.
प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यास मदत होते. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या
प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.
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हर्नामूल्य हर्िरर्णासाठी उपलब्ध.

•

आपले र्ाचून झाल्यार्र आपर्ण िे फ़ॉरर्डष

करू शकिा.
•

िे

ई

पुस्िक

र्ेबसाईटर्र

ठे र्ण्यापुर्ी

ककिं र्ा

र्ाचनाव्यहिररक्त कोर्णिािी र्ापर करण्यापुर्ी ई साहित्यप्रहिष्ठानची परर्ानगी घेर्णे आर्श्यक आिे.
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मनोगत
मी गौरी हर्षल कुलकर्णी,
व्यवसायाने मी क्ललक्नकल
सायकोलॉक्िस्ट आहे.

मला क्लक्हण्याची आक्र्ण वाचण्याची सवय लागली
माझी आिी "पद्माक्षी कुलकर्णी" क्हच्यामळ
ु े . क्तला स्वतःला
उत्तमोत्तम साक्हत्य िसे वाचायला आवडत होते तसेच ते सहि
सोप्या भार्ेत समिावनू साांगण्याची हातोटी क्तच्याकडे होती.
माझ्या लहानपर्णापासनू च क्तने मला पस्ु तके वाचण्याची िी
सवय लावली ती पढु ेही क्टकून राक्हली ती शाळा, कॉलेिमध्ये
असर्णाऱ्या लायब्ररीमळ
ु े.
मराठी साक्हत्यासोबतच अनवु ाक्ित पस्ु तके वाचण्यात
पढु े मला िास्त आवड क्नमाषर्ण झाली. त्यातही रॉक्बन कुक, डॅन
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ब्राउन, क्सडने शेल्डन, अक्लस्टर मॅक्ललन आक्र्ण िे के रोक्लांग हे
माझे सगळ्यात िास्त आवडते लेखक.
ह्या सगळ्याांमध्ये हॅरी पॉटर क्सरीि िरा िास्तच
आवडती कारर्ण हे पस्ु तक मी िवळपास माझे लग्न झाल्यानांतर
वाचले. त्यामळ
ु े त्यातील गोष्टींना ,प्रसगां ानां ा एका वेगळ्या
निरे ने बघता आले. हे साांगण्याचे प्रयोिन म्हर्णिे माझ्या
क्लखार्णावर काही वेळेस तो प्रभाव िार्णवतो.
आयष्ु यात क्कतीही सांकटे आली, आपर्ण क्कतीही एकटे
पडलो असलो तरीही कस िगायचां हे मला त्या पस्ु तकाांनी
क्शकवल.ां आक्र्ण िगण्याची एक वेगळी दृष्टी क्िली.
असो तर त्या दृष्टीकडून प्रेरर्णा घेऊनच मी माझी पक्हली
रहस्यकथा माक्लका 'कालाय तस्मै नमः' क्लक्हण्यासाठी
सरू
ु वात के ली.
कालाय तस्मै नमः क्ह सत्यकथेवर आधाररत आहे. पर्ण
अथाषतच कथेतील रांिकता क्टकवनू ठे वण्यासाठी मी त्यात
बरे च बिल के ले आहेत िसे क्क पात्ाचां ी नावे, िागा, घटना
वगैरे.
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कालाय तस्मै नमः क्ह मी क्लक्हत असलेल्या रहस्यकथा
माक्लकामां धील पक्हली कथामाक्लका आहे.
त्यामधील गढू वातावरर्ण, मानवी मनातील
भावनाांमधनू होर्णारे खेळ, त्याांचा उद्रेक तम्ु हाला क्खळवनू ठे वत
प्रत्येक भागासोबत उत्कांठा वाढवतील.
अशा िवळपास सात रहस्यकथा माक्लका मी क्लक्हत
आहे ज्या एकमेकींमध्ये गफ
ांु लेल्या आहेत. त्याही लवकरच
तमु च्या भेटीला येतील.
माझ्या पक्हल्यावक्हल्या पस्ु तकाला प्रत्यक्षात
आर्णण्यासाठी ईसाक्हत्य प्रक्तष्ठान टीमचे मनापासून आभार
मानते. त्याांनी माझ्या लेखनावर क्वश्वास िाखवला म्हर्णनू च
आि मी कालाय तस्मै नमः ईबक
ु च्या स्वरूपात तमु च्यासमोर
माांडू शकले.
माझ्या ह्या सगळ्या प्रवासाचे साक्षीिार आक्र्ण ज्यानां ी
मला सतत प्रोत्साहन क्िले त्याांचा उल्लेख इथे करायलाच हवा.
माझा सगळ्यात िवळचा क्मत् म्हर्णिे िगासाठी ित्तगरुु , माझा
क्मत् आक्र्ण आयष्ु याचा िोडीिार हर्षल कुलकर्णी, माझी चार
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पायाचां ी अकरा लेकरे ज्याांनी डोळ्याांच्या भार्ेने वेळोवेळी मला
खपू काही साांक्गतल.ां आक्र्ण माझ्या आयष्ु यात येऊन मला आई
होण्याचा मान िेर्णारा माझा िीड वर्ाषचा लेक पद्माक्ष. ह्या
सगळ्याांक्शवाय माझां पक्हलां पस्ु तक पर्णु ष होऊच शकत नाही.
वाचक क्मत्मैक्त्र्णींनो िर तम्ु हाला माझी कथा
आवडली , भावली तर मला नलकी कळवा. माझ्या इमेल
अड्रेस वरून तम्ु ही तमु च्या प्रक्तक्िया माझ्यापयंत पोचवू
शकता. तसेच माझां अिनू क्लखार्ण वाचण्यासाठी माझ्या
ब्लॉगला भेट िेऊ शकता.
बाकी ित्तात्ेयापषर्णमस्त.ु शुभां भवत!ु !!
धन्यवाि
गौरी हर्षल
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अर्पणर्त्रिका
हे र्स्ु तक
माझी आजी र्द्माक्षी कुलकणी
त्रहला अर्पण करते.
गौरीहर्पल
गरू
ु र्ौत्रणपमा २०२०
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जैसे, क्षेिी जे र्ेररजे। ते वाचत्रू ि, आि ि त्रिर्जे।
काां, र्ात्रहजे तेत्रच देत्रिजे। दर्पणाधारे ॥७४॥
ज्ञािेश्वरी चवथा अध्याय
जसे शेतार्ध्ये जे र्ेरतो ते सोडूि अन्य काही उगवत िाही.
(तसेच आर्ण जर चागां ले कमप करू तर चागां ली फ़ळे आर्ल्या
वाट्याला येतील.) आरशात आर्ण जे दािवू तेच त्रदसणार िा!
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॥कालाय तस्मै नमः॥
िगात चाांगल्या आक्र्ण वाईट िोन्ही प्रकारच्या प्रवृत्ती
आढळतात. खरां तर वाईट असतां म्हर्णनू च चाांगल्या गोष्टी,
व्यक्ती ह्याचां ी क्कांमत मार्णसाला कळते. यगु ानयु गु े चागां ल्या
आक्र्ण वाईट प्रवृत्तींच्या अक्लक्खत चढाओढीवर तर िग
चालते. कधी चागां ल्याची सरशी होते तर कधी वाईटाची.
मार्णसाची मनोवृत्तीही हे िोन्ही रांग िाखवते. िसा एखािा
मार्णसू पर्णू षपर्णे चाांगला नसतो तसाच तो पर्णू षपर्णे वाईटही नसतो.
मन:क्स्थती कशी आहे हे नेहमी त्या व्यक्तीच्या पररक्स्थतीवर
अवलांबनू असते. प्रत्येक नाण्याच्या िोन बािू असतात.
कोर्णती बािू कधी वरचढ ठरर्णार हे प्रत्यक्ष त्या व्यक्तीलाही
साांगता येर्णार नाही.
आता मार्णसू म्हटलां की भावनाांची गांतु ागांतु तर
असर्णारच. एका बािूला प्रेम, माया, आपुलकी, क्िव्हाळा
आहे तर िसु रीकडे द्वेर्, राग, क्तरस्कार, वैरभावनाही आहे.
कुर्णाला तरी आिबु ािचु ां सगळां िग सिांु र क्िसतां तर कुर्णाला
मात् त्या िगाक्वर्यी खपू तिार आहे. हा प्रश्न आहे मनोवृत्तीने
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क्नमाषर्ण के लेला. चाांगल्यातनू वाईट शोधायचां की वाईटातनू
चागां लां हे ठरवर्णां फक्त मार्णसाच्या हातात आहे. असो.
तर अशाच काही गोंधळातनू एक िीघषकथा सािर
करण्याचा प्रयत्न के ला आहे. पक्हलाच प्रयत्न आहे पर्ण
वाचकाांना आवडेल ह्याबद्दल खात्ी आहे.
वर म्हटल्याप्रमार्णे सष्टु आक्र्ण िष्टु िोन्ही शक्ती त्याांच्या
वेगवेगळ्या रूपात ह्या कथेत भेटतील. प्रसगां ी त्या एकमेकानां ा
हरवण्याचा प्रयत्नही करतील.
कालचिात अव्याहत सुरू असर्णारा खेळ इथेही
खेळला िार्णार आहे. फक्त तो खेळ ज्याांनी सरू
ु के ला आहे तो
सांपवर्णे आता त्याांच्या हातात उरले नाहीये तर ते त्या
‘काळाच्या’ हातात आहे.
ह्या खेळात क्नष्पाप िीवाांचे बळी िातील की तेच
आपल्यामधील चाांगल्या शक्तीला िागे करून खेळात
उतरतील ते तर वाचल्यावरच कळे ल. अथाषत ते ही त्या
काळाच्याच हातात आहे.
म्हर्णनू च तर म्हटले िाते न "कालाय तस्मै नमः|"
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म्हर्णिेच सगळां िग या काळाच्या अांमलाखाली
असत.ां काळ िसा सख
ु ाची आस लावतो तसा ि:ु ख
क्वसरायलाही मित करतो. प्रत्येकाचां आयष्ु य काळाशी
बाांधलेलां आहे. काळ क्वकता क्कांवा क्वकत घेता येत नाही.
काळाला िसु रा पयाषय नाही. काळ िेतो आक्र्ण नेतोही. क्हिां ीत
एक म्हर्ण आहे “समय से पहले और भाग्यसे अक्धक क्कसीको
कुछ नही क्मलता”, म्हर्णिे िेव्हा एखाद्या गोष्टीची वेळ येईल
तेव्हाच ती घडेल. वेळेच्या आधी नाही आक्र्ण नांतरही नाही.
के वळ ती योग्य वेळ येण्याची वाट बघर्णां आपल्या हातात
असत.ां िेव्हा अशी वाट बघण्याची पाळी येते तेव्हा म्हर्णावचां
लागतां “कालाय तस्मै नम:|”
वाचत रहा आक्र्ण साक्षीिार व्हा सामान्य मार्णसाच्या
आयष्ु यात घडर्णाऱ्या अतलयष घटनाांचे.
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॥कालाय तस्मै नमः॥
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॥कालाय तस्मै नमः॥
भाग १
आपल्या आिबु ािल
ु ा वेगवेगळे मख
ु वटे धारर्ण करून
वावरर्णारे भरपरू लोक आपल्याला सापडतात. अशाच
प्राक्तक्नक्धक लोकाांना घेऊन आलेली ही कथा सरू
ु होते थोडया
िन्ु या काळापासनू म्हर्णिे िे लोक आत्ता वयाच्या क्तशीचाळीशीच्या टप्प्यात आहेत त्याांच्या आिीआिोबाांचा काळ.
तीन क्पढयाांच्या आयष्ु यातल्या गांतु लेल्या घटना ....
फार मागे नाही िार्णार आहोत आपर्ण पर्ण काही सिां भष
वेळोवेळी येर्णारच आहेत म्हर्णनू ही सरू
ु वात....
माई आक्र्ण काका म्हर्णिेच सरस्वती आक्र्ण रामचांद्र
कुलकर्णी. गावाच्या मध्यवती क्ठकार्णी असलेल्या कुलकर्णी
वाडयाचे मालक. क्पढयानक्पढया चालत आलेल्या काही
परांपरागत गोष्टींचे वांशि. कुटुांब तसे सक्ु शक्क्षत आक्र्ण सधन
होते. माई अन काकानां ा एकूर्ण आठ मल
ु े - ५ मल
ु गे ३ मल
ु ी.
16
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त्या काळानसु ार सगळ्याांचीच लग्न वेळेवर झालेली
होती.
आता कुर्णाला हा प्रश्न ही पडला असेल की इतके
सगळे िर्ण? पर्ण काय करर्णार त्या काळी इतकी मल
ु ां, नातवांडां
असायची हो लोकाांना. आक्र्ण ते एकत् एका छताखाली
नाांिायचे सद्ध
ु ा. पर्ण काळिी नको इथे हे सगळे कामाच्या,
नोकरीच्या क्नक्मत्ताने वेगवेगळ्या शहराांत, राज्याांत अन
िेशाांतही आहेत. त्यामळ
ु े खास प्रसांगीच ते समोर येतील आक्र्ण
तेव्हा ओळखही होईल.
सध्या मात् माई-काका त्याांचा चार नांबरचा मल
ु गा
भास्कर आक्र्ण त्याच्या कुटुांबासह आपल्याला भेटतील.
हळूहळू बाकीचे येतील. भास्करने, पत्नी सांगीता आक्र्ण मल
ु गा
समीरसह गावातच रहाण्याचा क्नर्णषय घेतला होता. गावातल्या
शाळे तच तो क्शक्षक होता. त्यामळ
ु े त्याला माई-काकासां ोबत
राहून त्याचां ी काळिी घेर्णे शलय होते. सगां ीताही एकत्
कुटुांबातील असल्याने इथेही मार्णसां साभां ाळर्णां िड नव्हतचां .
सगळी मल
ु ां िरी लौक्ककाथाषने आपापल्या ससां ारात
रमली असली तरी काकाांना मात् कुठे तरी काहीतरी सतत राहून
17
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िातयां असां वाटत होतां. अशातच सांगीताला पुन्हा क्िवस
गेल्याची बातमी माईनीां त्याच्ां या कानावर घातली. नकळतच
त्याांचा चेहरा इच्छापतू ी होर्णार असल्याच्या आशेने उिळला.
िेव्हाऱ्याकडे बघनू मनोमनच त्याांनी िेवाचे आभार मानले.
क्िवसामागून क्िवस, मक्हन्याांमागनू मक्हने सरत होते. आक्र्ण
आि तो क्िवस आला होता.....
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वर्ष १९८९
आि सकाळपासनू च कुलकर्णी वाडयात गिबि सरू
ु
होती. सरस्वती (माई) आक्र्ण रामचांद्र (काका) कुलकर्णी िोघेही
िातीने सगळ्या तयारीत लक्ष घालत होते. क्िवसही तसा
खासच होता. अहो काय होतां म्हर्णून काय क्वचारता! त्याच्ां या
पक्हल्या नातीचां बारसां होतां आि. पक्हली म्हर्णिे तशी ती
भावडां ात धाकटी पर्ण नातवडां ाच्ां या क्पढीत िन्माला आलेली
पक्हली मल
ु गी.
मल
ु गी िन्माला येर्णां हे काकाांसाठी खपू च क्वशेर् होतां.
का ते कळे लच हळूहळू.
बारशाच्या क्नक्मत्ताने काकाांची सगळी मल
ु ां एके क
करून वाडयावर आली होती. आता इतकां मोठां कुटुांब म्हटलां
की रुसवेफुगवे भाांडयाला भाांडां लागर्णां हे ओघाने आलांच.
त्यात ज्या गोष्टीची माई आक्र्ण काका इतकी वर्े वाट
बघत होते ती नेमकी सांगीतामळ
ु े घडली. ती गावात राहत होती
म्हर्णनू तसां त्यावरून क्तला इतराांचे टोमर्णे ऐकावे लागतच होते.
बाकीच्यानां ा आता मल
ु ां होर्णारच नाहीत अशी काही अवस्था
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नव्हती पर्ण तरीही परीक्षेत पक्हल्या येर्णाऱ्यावर िळर्णां
स्वाभाक्वकच असत.ां असो.
एकीकडे बारश्याची िय्यत तयारी सरू
ु होती. िसु रीकडे
कुर्णीतरी सगळ्यात क्वघ्न आर्णण्यासाठी तयारी करत होतां.
हे सगळां झाल,ां पर्ण उत्सवमतू ी कुठे आहेत ते बघू
आपर्ण. क्िच्याबद्दल सगळां होत होतां ती मात् मस्त गरम गरम
पाण्याने आघां ोळ करून झोळीत गडु ू प झाली होती. तशी आता
ती २ मक्हन्याांची झाली होती. त्यामळ
ु े आवाि आला की कान
लगेच टवकारले िात आक्र्ण मग काय एके क कायषिम सरू
ु .
क्तची आिी म्हर्णिे माई क्तच्या अवतीभवतीच होती.
सगळां छान घडत असताना मात् माईनीां काकाांना
आपल्या मनातली हुरहूर बोलनू िाखवली होती.
बाकीचे सगळे आपल्या कुटुांबासह आले असले तरी
त्याांना मात् अिून कुर्णाच्या तरी येण्याची आस होती. ती व्यक्ती
येईल की नाही त्याांना काहीच कळत नव्हत.ां पर्ण आिच्या
क्िवशी त्या व्यक्तीने इथां हिर असावां असां मात् त्याांना राहून
राहून वाटत होत.ां
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वाडयात मध्यभागी िी मोकळी िागा होती क्तथे
बारश्याची तयारी के ली होती. मध्यभागी छानसा सिवलेला
पाळर्णा होता. आिबु ािल
ु ा सगळ्या आलेल्या पाहुण्याांची
बसण्याची व्यवस्था होती. हळूहळू लोक यायला सरुु वात
झाली. काकाांचा आक्र्ण माईचा
ु े
ां गोतावळा भरपरू होता. त्यामळ
बारसां नाही म्हटलां तरी िर्णलयात होत होतां त्या काळच्या
मानाने.
बाळालाही तयार करून बाहेर आर्णलां होतां. सगळे िर्ण
कौतक
ु ाने क्तला न्याहाळत होते. तीही टपोऱ्या डोळ्याांनी
टुकुटुकु इकडे क्तकडे बघत होती. बाळाच्या मोठया आत्याने
गायत्ीने बाळाला पाळण्यात घातले. आक्र्ण सरू
ु करू का
म्हर्णनू क्वचारण्यासाठी ती माईकडे
ां वळली. तर माई एकटक
वाडयाच्या िरवाज्याकडे बघत होत्या. माई काय बघत आहेत
म्हर्णनू सगळ्याांच्याच माना क्तकडे वळल्या.
वाडयाच्या िरवाज्यात िोन िर्ण उभे होते.
सहा फूट वगैरे उांच, मध्यम शरीरयष्टी, गोरापान पर्ण
रापलेला वर्णष पर्ण वेगळ्याच तेिाने उिळलेला चेहरा आक्र्ण
डोळे अगिी मनाचा ठाव घेर्णारे . त्याांच्या हातात हात धरून
त्याांचीच छोटीशी प्रक्तकृ ती उभी होती. माई काका िोघेही
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डोळ्यात येर्णाऱ्या अश्ांनू ा कसेबसे थोपवत होते. शेवटी िोघेही
त्याच्या क्िशेने चालू लागले. ह्या सगळ्या मध्ये एक व्यक्ती
अशीही होती क्िला त्या िोघाांचां येर्णां आवडलां नव्हतां.
कोर्ण आहे ती व्यक्ती??? आक्र्ण कोर्ण आहेत हे िोघे
?? ज्याच्ां या येण्याने घरात िर्णू काही उत्साहच भरला होता. त्या
िोघाांच्या येण्याने वातावरर्णात तयार झालेली सकारात्मक ऊिाष
बाहेरून आलेल्या लोकाांना ही िार्णवत होती. का कुर्णास
ठाऊक पर्ण प्रत्येकाला असां वाटत होतां की आता आपल्या
आयष्ु यात खपू काहीतरी छान घडर्णार आहे.
काय असेल त्या िोघाच्ां या येण्याचा अथष??? आक्र्ण िी
व्यक्ती नाराि आहे क्तचां काय होईल??? िे क्वघ्न ह्या कायाषत
येर्णार आहे ते टळे ल का?
हीच तर नसेल ना त्या खेळाची सरू
ु वात?
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॥कालाय तस्मै नमः॥
भाग २
माई आक्र्ण काका त्या िोघानां ा डोळे भरून बघत होते.
तेव्हढयात सांगीताने आत िाऊन ओवळण्यासाठी भाकरी
तक
ु डा आक्र्ण पार्णी आर्णलां. माईनीां क्तलाच ते करायला
लावलां. आनांिाने तक
ु डा ओवाळून िोघाांच्या पायावर पार्णी
घालत ती बाहेरच्या क्िशेने गेली. ती परत आली तरीही ते तसेच
उभे होते कारर्ण माईनाां आनिां ाच्या भरात काही सचु तच नव्हते.
भास्कर ज्याच्या लेकीचां बारसां आहे तो मागनू येत म्हर्णाला,
“िािा ये ना रे आत. तझु ीच उर्णीव भासत होती. आता कसां घर
भरल्यासारखां वाटतांय.” हसनू त्याच्याकडे बघत त्याने मल
ु ाचा
हात धरूनच आत उिवा पाय टाकला. तसेच समोरच उभ्या
असलेल्या माई आक्र्ण काकानां ा वाकून नमस्कार के ला. त्या
छोटयानेही तसांच के लां तसां काकाांनी त्याला पटकन उचलनू घेत
छातीशी कवटाळलां. सगळीच भावांडां आसपास गोळा झाली
होती. सगळ्याांच्याच डोळ्यात अश्ू होते. का असर्णार नाहीत
तब्बल चार वर्ांनी तो परत आला होता. त्याच्या चेहऱ्यावरून
हात क्फरवत माई िर्णक
ू ाही तो खरोखरच आला आहे ह्याची
खात्ी करून घेत होत्या. तसा गोड हसत तो माईनाां म्हर्णाला,
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“माई, अगां मी खरांच आलो आहे. तुला क्िलेला शब्ि कसा
मोडेन मी?”
तशा त्या समाधानाने हसल्या. तरीही एक अश्ू गालावर
ओघळलाच. एका हाताने माईनाां िवळ घेत तो त्याांना आश्वस्त
करत होता.
तो ‘श्ीपाि’ माई काकाांचा थोरला मल
ु गा. नावापरु ता
मल
ु गा होता तो त्याचां ा. कारर्ण समितू िारपर्णा इतका होता की
त्याांना कधीही त्याला काहीच साांगावे लागत नसे. त्याच्या
वेगळे पर्णाची चर्णु क
ू त्याने वेळोवेळी िाखवनू क्िली होती.
िन्मिात काही गर्णु त्याच्या अगां ी होते. तो िसिसा मोठा होत
गेला तसतसे त्याचां वेगळां असर्णां िास्तच प्रकर्ाषने िार्णवू
लागल.ां त्याच्या चेहऱ्यावर असर्णारां तेि, धीरगांभीर भाव,
बघताच समोरच्याला आश्वस्त करर्णारा स्वभाव, फार कमी
शब्िात योग्य ते माांडण्याची पद्धत ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे वयाने
मोठया असर्णाऱ्या व्यक्तीलाही एखाद्या गोष्टीसाठी त्याचा
सल्ला घ्यायची गरि वाटत असे. कुर्णी क्वचारलां तर तो
सागां तही असे. पर्ण ह्या सगळ्यामधनू शलयतो अक्लप्त
राहण्याचा त्याचा प्रयत्न असे. असो.
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तर ह्या श्ीपािच्या आयष्ु यात पढु े एक वािळ आलां,
ज्याचा पररर्णाम त्याच्या बरोबरच बाकी सगळ्याच्ां या
आयष्ु यावरही थोडाफार झालाच. त्यामळ
ु े च तो गेली चार वर्े
घरापासून िरू गेला होता. सोबत त्याचा मल
ु गाही होता. ज्याचां
नाव होतां ‘कै वल्य’. िो अगिी हुबेहूब श्ीपािची प्रक्तकृ ती
होता, पर्ण त्याचे डोळे मात् त्याच्या आईची आठवर्ण करून
िेर्णारे होते अगिी प्रेमळ. िो कोर्णी बघेल त्याचे सगळे त्ास,
िःु ख सगळां एका क्षर्णात क्वसरे ल असां.
काकाचां ा असा ठाम क्वश्वास होता की ही बापलेकाची
िोडी काहीतरी वेगळी आहे. आक्र्ण त्यामळ
ु े च त्याांनी श्ीपािला
कधीही बाांधनू ठे वलां नाही. कै वल्यच्या आईच्या िाण्यानांतर
श्ीपािने िेव्हा छोटयाश्या कै वल्य सोबत िरू िाण्याचा क्नर्णषय
घेतला तेव्हा काका आक्र्ण माईनीां त्याला मक
ू सांमती क्िली
होती. पर्ण श्ीपािनेही परत येण्याचां आश्वासन िेत क्नरोप घेतला
होता. आक्र्ण आि खपू महत्त्वाच्या क्िवशी तो परत ही आला
होता.
सगळे च आठवर्णींच्या क्वश्वात हरवले होते. तेव्हा
गायत्ीने म्हर्णिे त्या घरातल्या मोठया मल
ु ीने सगळ्याांना
आठवर्ण करून क्िली की बारश्याचा कायषिम सुरू करायचा
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का? हसनू मान डोलवत सगळे हो म्हर्णाले. बाळाला पाळण्यात
घालनू नाव ठे वण्याची वेळ आली तेव्हा गायत्ीने श्ीपािकडे
बक्घतलां आक्र्ण त्यानेही मक
ू हसत निरे ने सांमती क्िली. क्तने
बाळाच्या कानात कुरष ss आवाि करत नाव साांक्गतलां.
सगळ्याांनी उत्सक
ु तेने क्वचारलां, “काय नाव ठे वलां?” तसां क्तने
मोठयाने साांक्गतलां, “बाळाचां नाव आहे ‘स्वरा’. पर्ण ह्या नावाचां
क्वशेर् महत्त्व म्हर्णिे हे क्तच्या आिीआिोबाच्ां या नावातनू
तयार के लेलां आहे.” असां म्हर्णत क्तने माई आक्र्ण काकाांकडे
बक्घतल.ां सरस्वती आक्र्ण रामचांद्र ह्याांची पक्हली नात म्हर्णनू
स्वरा. सगळ्याांनाच नाव खूप आवडल.ां
अल्पोपाहार झाला आक्र्ण हळूहळू आलेली पाहुर्णे
मडां ळीही आपापल्या घरी गेली.
अचानक आलेल्या श्ीपाि मळ
ु े आनांिात क्वघ्न
आर्णण्याचा प्रयत्न सध्या तरी फसला होता. आपली क्नराशा
लपवत ती व्यक्तीही खश
ु असल्याचे िाखवत सगळ्यामां ध्ये
क्मसळून गेली. पर्ण कुठे तरी क्तच्या मनात अिनू काही घोळत
होते. क्तच्या हातात वेळही कमी होता. त्यामळ
ु े कुर्णाचां लक्ष
नाही हे बघत ती व्यक्ती गपु चपू आतल्या बािूला क्नघून गेली.
बाकीचे सगळे िर्ण खपू क्िवसाांनी भेटत होते आक्र्ण
त्यातही कै वल्य बऱ्याच वर्ांनी आला होता. त्यामळ
ु े त्याच्या
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मागे मागे होते. स्वरा मॅडम मात् आिबु ािल
ु ा काय घडतांय
ह्याच्याशी काही िेर्णघां ेर्णां नसल्यासारख्या पाळण्यात हातपाय
आपटत स्वतःच स्वतःचां मनोरांिन करून घेत होत्या. श्ीपाि
पाळण्यािवळ आला आक्र्ण त्याने क्तला उचलून घेतले. माई
काकाही िवळच उभे होते. त्याांच्याकडे बघत तो म्हर्णाला,
“क्तला क्िलेलां वचन मी पूर्णष के लां काका. ह्या घरात िन्माला
आलेल्या पक्हल्या मल
ु ीचां नाव तमु च्या िोघाच्ां या नावाने
ठे वलां.”
‘ती’ कोर्ण? कै वल्यच्या आईसोबत असां काय घडलां
की श्ीपाि घर सोडून क्नघून गेला होता? ती व्यक्ती कोर्ण आहे
आक्र्ण आता ती काय करर्णार?
क्मळतील सगळ्या प्रश्नाचां ी उत्तरां, नलकी क्मळतील. पर्ण
हळूहळू - लयोंक्क सब्र का फल क्मठा होता है। तोपयंत वाचत
रहा...
आक्र्ण आपल्या कथेची टॅगलाईन आहे ती क्वसरू नका
"trust me, you get what you give" तेव्हा चाांगले क्वचार
आिबु ािल
ु ा पसरवत रहा म्हर्णिे चागां ल्याच गोष्टी आपल्याला
शोधत येतील. शभु ां भवत!ु !!
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॥कालाय तस्मै नमः॥
भाग ३
स्वराचां बारसां फक्त थाटामाटातच नाही तर कुठलांही
क्वघ्न न येता पार पडलां म्हर्णनू माई काका िोघेही समाधानी
होते. त्यात श्ीपाि आक्र्ण कै वल्यच्या येण्यानेही भरच पडली
होती. बारसां तसां सट्टु ीच्या काळातच असल्याने सगळे िर्ण
अिनू काही क्िवस वाडयातच असर्णार होते. त्या काळात फोन
इतलया मोठया प्रमार्णावर नव्हते. मोबाईल तर अक्स्तत्वातच
नसल्याने सगळे िर्ण मस्त गप्पा मारत एकत् बसले होते.
बच्चेकांपनी धडु गसू घालण्यात गांगु होती.
काका आक्र्ण श्ीपाि एका बािल
ू ा बोलत होते. काका
त्याला क्वचारत होते की तो आता इथेच राहर्णार आहे ना?
त्यावर श्ीपाि म्हर्णाला, “काका, मी महत्त्वाच्या वेळी आपल्या
लोकाांसाठी नलकी येईन असा शब्ि क्िला होता माईला म्हर्णनू
आलो होतो. पर्ण सध्या तरी मी इथे राहू शकत नाही. कै वल्य
पढु च्या क्शक्षर्णासाठी िार्णार आहे पढु च्या वर्ी. त्यानतां र
किाक्चत २-३ वर्ांनी मी इथे कायमचा येईन. पर्ण नलकी
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काहीच साांगू शकत नाही. हो पर्ण काही गोष्टींची िबाबिारी
फक्त माझ्यावर आहे. त्यामळ
ु े वेळोवेळी मी हिर होईनच. खरां
तर अरुांधती गेल्यानांतर इथे येण्याची माझी इच्छाच होत नाही
पर्ण काय करू क्तनेच मला शब्िाांत बाांधलां आहे.” काकाांनी
त्याच्या हातावर थोपटले आक्र्ण हळूच स्वतःचेही डोळे क्टपले.
रात्ी उशीरापयंत काका क्वचार करत होते श्ीपािच्या
बोलण्याचा. बऱ्याच गोष्टी त्याच्ां या निरे समोरून आत्ता घडत
असल्यासारख्या सरकत होत्या.
‘अरुांधती’ - काकाांचे क्िवलग क्मत् श्यामकाांत
िोशी ह्याचां ी एकुलती एक मल
ु गी. तीही श्ीपाि सारखीच
क्कांबहुना िास्तच क्वलक्षर्ण. भक्वष्यात घडर्णाऱ्या घटनाांची
चाहूल क्तला लागते असां लोक म्हर्णायचे. पर्ण ती श्ीपाि
सारखी अक्लप्त राहत नसे तर स्वतःच्या िीवाची पवाष न करता
इतराांना मित करत असे. क्तच्या मनक्मळाऊ स्वभावाला
बघनू च काकानां ी िोशींना गळ घातली होती क्तला सनू करून
घेण्यासाठी. िोशींनी मात् त्या काळातही अरुांधतीचाच क्नर्णषय
शेवटचा असेल असां साांक्गतलां होतां. मग क्तलाच क्वचारलां गेल,ां
त्यावर क्तने काकाांना हो साांक्गतलां.

29
YOU GET WHAT YOU GIVE

कालाय तस्मै नमः

गौरी हर्षल

पर्ण त्यासोबतच अत्यांत नम्रपर्णे हेही साांक्गतलां की
भक्वष्यात तम्ु हाला काही गोष्टी साक्ां गतल्या तशाच कराव्या
लागतील, काय ते मी आत्ता साांगू शकत नाही; वेळ आली की
साांगेन. पर्ण तेव्हा तुम्ही खांबीर असर्णां गरिेचां आहे. काकाांना
श्ीपािच्या अशा बोलण्याची सवय होतीच त्यामळ
ु े त्याांनी
अरुांधती िे म्हर्णत होती त्यावर होकाराथी मान डोलावली.
थोडयाच क्िवसातां चागां ल्या महु ूताषवर श्ीपाि आक्र्ण
अरुांधतीचां लग्न झाल.ां अरुांधतीच्या गृहप्रवेशाने घरात बऱ्याच
चाांगल्या गोष्टी घडल्या. गायत्ी, काकाांची मोठी मल
ु गी, क्तला
क्िवस गेल्याच कळलां. क्तचां लग्न होऊन तशी िोन वर्े उलटली
होती त्यामळ
ु े सगळ्याांना हा अरुांधतीचा पायगर्णु वाटला.
श्ीधरसाठीही एक चाांगलां स्थळ आल.ां त्याचहां ी लग्न िमल.ां
िोन मक्हन्याांत लग्न झालांसद्ध
ु ा. श्ीधरनांतरच्या भास्करला
गावातल्या शाळे तच नोकरी क्मळाली होती. त्याच्यासाठी
अरुांधतीच्याच मावसबक्हर्णीचां स्थळ आलां, सांगीताचां. ते
लग्नही पलकां झालां. अरुांधती क्तच्या वागण्याने आधीच
घरातल्या लहानमोठया सगळ्याचां ी आवडती झाली होती.
त्यात घडत गेलेल्या घटनाांनी नकळतच भर घातली. पर्ण
म्हर्णतात न सगळे क्िवस सारखे नसतात.
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भक्वष्याच्या गभाषत ज्या गोष्टी होत्या त्याांची कल्पना
इतरानां ा नसली तरी श्ीपाि अरुांधतीला मात् होती. पर्ण त्याचां ां
मात् एकच धोरर्ण होत,ां कालाय तस्मै नमः|
ही एकच गोष्ट लक्षात ठे वनू ते िोघेही सांसार करत होते.
हळूहळू माई काकाांची सगळी मल
ु ां मागी लागत होती.
पक्हल्या चौघाांचे सांसार सरू
ु होत होते. त्यानांतरचे चौघेही
क्शक्षर्णाच्या शेवटच्या टप्प्यात होते.
गायत्ी क्तच्या पक्हल्या बाळांतपर्णासाठी माहेरी आली
होती. यथावकाश क्तला मल
ु गा झाला. काही क्िवसातच
अरुांधतीला क्िवस गेल्याची बातमी घरात कळली तसे सगळे च
खश
ु झाले. श्ीपािचा सांसार मागी लागला म्हर्णनू माई काका
िेवाचे आभार मानताना थकत नव्हते. अरुांधतीनतां र घरात
आलेल्या मांिाकडे, श्ीधरच्या बायकोकडे नाही म्हटलां तरी
थोडां िल
ु षक्ष झालां अस मांिाचां म्हर्णर्णां होतां. पर्ण काही क्िवसाांतच
क्तचीही बातमी कळली. तसां माईनाां काय करू क्न काय नको
अस झाल.ां मांिाला पटलां माई िोघींनाही सारखांच वागवतात.
बाळांतपर्णासाठी अरुांधती आक्र्ण मिां ा िोघीही माहेरी क्नघनू
गेल्या. आता माई आक्र्ण काकाांचा वेळ नात होईल की नातू
असे तकष लावण्यात सरू लागला. काही क्िवसाांनी अरुांधतीच्या
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घरून बातमी आली मुलगा झाला अशी. माई काकाांनी
उत्साहात सगळीकडे पेढे वाटले. मिां ानेही लवकरच अिनू एक
नातू त्याांना क्िला. तेवढयाच उत्साहाने पुन्हा पेढे वाटले गेल.े
काही मक्हन्यात िोन्ही नातवाांसह सुना घरी आल्या. घराचे
गोकुळ झाले होते.
हळूहळू िोन्ही मल
ु ां मोठी होत होती.
काकानां ा अिनू एक िावईही आला होता. मैक्थलीचां
लग्न झालां होतां. त्याचबरोबर इतर िोन मल
ु ां क्विय आक्र्ण
अशोकही नोकरीत क्स्थरस्थावर झाले होते. त्याांची लग्नां ठरत
होती. आता फक्त रोक्हर्णी राक्हली होती कारर्ण ती क्शकत होती.
लवकरच रोक्हर्णीचेही लग्न ठरले. घरातले त्या
क्पढीतले शेवटचे लग्न त्यामळ
ु े भरपरू उत्साहाने सगळे आले
होते. मधल्या काळात भास्कर-सांगीताही आईबाबा झाले होते.
लग्नाच्या काळात अरुांधतीचा चेहरा सक
ु ल्यासारखाच
क्िसत होता माईनीां क्वचारलांही क्तला पर्ण क्तने िगिगीचे कारर्ण
पढु े के ले. तीच मोठी असल्याने तसहां ी क्तच्यावर िबाबिारी
िास्त होती. लग्न क्नक्वषघ्नपर्णे पार पडले. ४-५ क्िवसाांत सगळे
पाहुर्णेही पाांगले. गायत्ी आक्र्ण मैक्थलीही सासरी क्नघून गेल्या.
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आता माई-काका, हे ५ भाऊ आक्र्ण त्याांची कुटुांबां होते. श्ीपाि
आक्र्ण भास्कर गावातच राहत होते. श्ीधर नोकरीमळ
ु े लवकरच
िसु ऱ्या राज्यात िार्णार होता. क्विय आक्र्ण अशोक िोघाांनीही
आपापल्या क्शक्षर्णाचा उपयोग करून एकक्त्त क्बझनेस सरू
ु
के ला होता. त्याांचां िोघाांचांही एकमेकाांशी बऱ्यापैकी पटत होतां.
त्यात त्याांच्या बायका लक्लता आक्र्ण अक्श्वनी िरू च्या
नातेवाईक असल्याने तर अिनू च भर पडली. एकाच शहरात
पर्ण िवळपासच ते िोघेही राहत होते. मल
ु ांही नीट रहात आहेत
म्हटल्यावर माई काकाांना तशी काहीच हरकत नव्हती. वाडा
सोडला तर त्याचां ी तशी काही सपां त्ती नव्हती की क्िच्यासाठी
मल
ु ाांमध्ये वाि व्हावेत. एकूर्णच सगळां आलबेल होतां.
पर्ण म्हर्णतात ना की मार्णसाला सख
ु ही टोचू लागत.ां
तसांच काहीसां झालां. छोटया छोटया कुरबुरींना सरुु वात झाली
आक्र्ण त्याांचां रूपाांतर कधी मोठया भाांडर्णात झालां कुर्णालाच
कळलां नाही. श्ीपाि आक्र्ण अरुांधतीने सावरण्यासाठी खपू
प्रयत्न के ले पर्ण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. श्ीधर
त्याच्या मागाषने तर क्विय आक्र्ण अशोक त्याच्ां या मागाषने क्नघनू
गेल.े ते क्तघे तर क्नघनू गेले पर्ण त्याांच्या िाण्याने माई काकाांना
खपू त्ास झाला.
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सगळे िर्ण सावरत असतानाच अरुांधती घरात चलकर
येऊन पडली. िेव्हा सगळ्या तपासण्या झाल्या तरीही काही
कळे ना तेव्हा क्तच्या माहेरहून क्तचे वडील एका वृद्ध वैद्याांना
घेऊन आले. त्याांनी अगिी कसनू क्तची नाडीपरीक्षा के ली
आक्र्ण िे साांक्गतलां ते अत्यांत धलकािायक होतां. क्तचा गभषपात
होऊन गभाषशय क्नकामी व्हावां म्हर्णनू एक अत्यांत िक्ु मषळ
प्रकारचां और्ध क्तला नकळतच क्िलां िात होतां. िवळिवळ
वर्षभरापासून हे सरू
ु होतां आक्र्ण आता त्याचे पररर्णाम शरीरावर
ठळकपर्णे क्िसू लागले होते. हे का कुर्णी के लां ह्यावर काहीच
उत्तर कुर्णालाच सापडेना. हे सगळां ऐकल्यावर काका मात्
हवालक्िल झाले होते. त्याांनी आपल्या क्मत्ाकडे बघनू
नकळतच हात िोडले. पढु े ते काही बोलर्णार इतलयात िोशी
म्हर्णाले, “राम तू माफी मागू नकोस. िे घडलां आहे ते भयांकर
आहे, पर्ण असां काहीतरी होर्णार ह्याची कल्पना अरुने आम्हाला
आधीच क्िली होती.”
“धलका तर आम्हालाही बसला आहे. पर्ण ह्या घरात
सगळे आपलेच आहेत कुर्णावर सश
ु ात आता
ां य घेर्णार? मळ
आपर्ण त्यावर उपाय काय आहे हे शोधण्याचा प्रयत्न करू.”
तेवढयात वैद्य बाहेर आले िोघाांचेही प्रश्नाथषक चेहरे त्याांनी
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वाचले अन हलके च नकाराथी मान हलवली. इतका वेळ शाांत
असर्णाऱ्या श्ीपािने क्वचारले, “नाही म्हर्णिे काय वैद्यबवु ा?”
वैद्याांनी बोलायला सरुु वात के ली, “अरुांधतीवर फक्त
और्धाांचाच पररर्णाम झाला नाहीये श्ीपािराव. मला नेमकां
काय म्हर्णायचां आहे हे तुम्हाला तरी स्पष्ट सागां ण्याची गरि
नाही. और्ध कसलां क्वर्च होतां िे क्िलां होतां. पर्ण त्या बरोबर
आर्णखीही काही अघोरी तत्ां ाचा उपयोग के ला गेला आहे. हे
का के लां, कुर्णी के लां ते शोधण्याचा काही उपयोग होर्णार नाही.
अरुांधती आता काही क्िवसाांची पाहुर्णी आहे पर्ण क्तचा प्रवास
इथेच सांपर्णार नाहीये हे क्तला क्ितकां माहीत आहे क्ततकांच
तम्ु हाला ही माक्हती आहे. बाकी काही गोष्टी फक्त अरुांधतीच
तम्ु हाला सागां ू शके ल. क्तचे उरलेले क्िवस ससु ह्य व्हावेत म्हर्णनू
काही गोष्टी मी साांक्गतल्या आहेत तेवढया मात् नलकी करा.
क्नघतो मी आता.”
श्ीपाि क्तरीक्मरीतच आतमध्ये गेला. माई आक्र्ण
सांगीता अरुांधतीच्या उशाशी बसलेल्या होत्या. त्याचा आवेश
बघनू काही न बोलता त्या िोघीही क्नघनू गेल्या. इतलया वेळ
थाांबवलेले अश्ू आवरर्णे आता श्ीपािला शलय नव्हते.
नकळतच एक अश्ू अरुांधतीच्या हातावर पडला. क्तने डोळे
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उघडून त्याच्याकडे बक्घतले. अन ती उठण्याचा प्रयत्न करू
लागली. तसां क्तला थाांबवत त्याने पन्ु हा आडवे व्हायला
लावले.
आक्र्ण तो काही बोलर्णार इतलयात ती बोलू लागली,
“थाबां ा आधी माझां ऐकून घ्या. तमु चा राग मान्य आहे मला, पर्ण
आपल्याला ह्या गोष्टींची कल्पना होती. आपर्ण फक्त सांसार
करण्यासाठी एकत् आलो नव्हतो ना? हे घर, ही मार्णसां
आपलीच आहेत, पर्ण काहीिर्ण चक
ु ीच्या मागाषवर िात
आहेत. त्याचा पररर्णाम हा होर्णारच होता. असो. मला
तमु च्याकडे काही मागायचे आहे द्याल?” असे म्हर्णत ती
थाांबली. श्ीपािने होकाराथी मान हलवताच ती पुढे बोलू
लागली, “तम्ु ही कै वल्यला हया वातावरर्णापासनू िरू ठे वनू
भक्वष्यासाठी तयार करायचे. तसेच माझ्या अनैसक्गषक मृत्यमू ळ
ु े
ह्या घरात सहिासहिी मल
ु गी िन्माला येर्णार नाही. ज्याांनी
माझ्यासोबत हे कृ त्य के ले त्याच व्यक्तींना कुलिैवताला साकडे
घालनू स्वतःचे अपराध मान्य करावे लागतील मगच काहीतरी
होईल. पर्ण तसां झालां तरीही ते लोक सधु ारतील असां नाही.
त्यामळ
ु े घरात िन्माला आलेल्या पक्हल्या मल
ु ीला तुम्ही माई
आक्र्ण काकाांच्या नावावरून नाव द्यायच.ां कारर्ण ते िोघेही
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पण्ु यवान आहेत. त्याांची पुण्याई त्या नावामळ
ु े त्याांच्यानांतरही
क्तच्यासोबत असेल. आक्र्ण क्तला भक्वष्यात येर्णाऱ्या सांकटाश
ां ी
सामना करण्यासाठी बळ िेत राहील. मी माझी साधना वापरून
काही उपाय के ले आहेत त्यातलाच हा एक आहे. तेव्हा मला
वचन द्या योग्य वेळी येऊन तम्ु ही हे काम नलकी कराल. काही
गोष्टी मी काकाांना स्वतांत्पर्णे साांगर्णार आहे पर्ण त्या तम्ु हाला
योग्य वेळीच त्याच्ां याकडून समितील. तोपयंत माझ्या
कै वल्यला िपा. भक्वष्यात त्याला त्याच्या बक्हर्णीला खपू मित
करावी लागर्णार आहे.” बराच वेळ बोलल्यामळ
ु े अरुांधतीला
धाप लागली. तसां क्तला आराम क्मळावा म्हर्णनू श्ीपाि
खोलीबाहेर क्नघाला आक्र्ण कुर्णाशीही न बोलता शाांतपर्णे त्या
खोलीत येऊन बसला. क्िथे समोर एक मोठी तसबीर होती
क्तच्याकडे बघतच त्याने पद्मासन घातले आक्र्ण डोळे क्मटले.
अरुांधतीला क्िलेले वचन तर श्ीपािने पर्णू ष के ले, पर्ण
त्या व्यक्तींबद्दल अिूनही ते िोघे कुर्णाला साांगत नव्हते.
अरुांधतीला असां काय साांगायचां असेल काकाांना त्या
व्यक्तींबद्दल की अिनू काही रहस्य?
कळे ल पढु च्या काही भागात तोपयंत वाचत रहा, तकष
लावत रहा.
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॥कालाय तस्मै नमः॥
भाग ४
श्ीपाि िसु ऱ्या क्िवशी सांध्याकाळी साधनेच्या
खोलीतनू बाहेर आला. साधनेच्या वेळी त्याला काही गोष्टींचा
अांिाि आला होता त्यामळ
ु े तो बऱ्यापैकी क्स्थरावला होता.
अरुांधतीच्या तब्येतीत फारशी सधु ारर्णा नव्हती. पर्ण वैद्याच्ां या
और्धाांमळ
ु े क्तचा त्ास बराच ससु ह्य झाला होता. क्तच्या
तब्येतीची बातमी एव्हाना बाकीच्याांकडे पोहोचली होती. झालां
गेलां बािल
ू ा ठे वनू सगळे िर्ण एके क करत वाडयावर येण्यासाठी
तयारी करत होते. सगळे येण्यापवू ीच अरुांधतीला काकाांना
काहीतरी सागां ायचे होते. त्यासाठी क्तने श्ीपािला तशी कल्पना
क्िली. तसे काकाांना त्याने साांक्गतले. त्याांनाही अांिाि आला
होता. ते अरुांधतीच्या खोलीत गेल.े क्िला बघताक्षर्णी
महालक्ष्मीचा भास काकाांना होत असे, ती अरुांधती अगिी कृ श
अवस्थेत पहुडलेली होती. पर्ण त्या अवस्थेतही क्तच्या
चेहऱ्यावरचां तेि अक्िबात कमी झालेलां नव्हतां. उलट एका
वेगळ्या आक्र्ण क्वलक्षर्ण प्रकाशाचां वलय क्तच्या आसपास
त्याांना िार्णवलां. प्रचांड त्ास होत असतानाही ती तो हसतमख
ु ाने
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सहन करत होती. काका शेिारीच असलेल्या खचु ीवर बसले.
डोळ्यात िमा झालेल्या अश्नांू ा त्यानां ी नकळतच क्टपण्याचा
प्रयत्न के ला. पर्ण क्तला ते समिलेच.
हळुवार हसत ती म्हर्णाली, “काका तुम्ही नात्याने िरी
माझे सासरे असलात तरी तम्ु ही कधीही मला सुनेसारखे
वागवले नाही. मीही तम्ु हाला सिैव बाबाांच्या िागी मानत
आले. वयाने आक्र्ण मानाने मोठे असनू ही तम्ु ही माझ्या अटी
कुठल्याही प्रश्नाक्शवाय मान्य के ल्या तेव्हा तर माझ्या मनात
तमु च्याबद्दल आिर क्द्वगुक्र्णत झाला. तम्ु ही श्ीपािबरोबरच
मलाही माझ्या साधनेबाबत मोकळीक क्िली. त्यामळ
ु े च आि
खरे तर मी तमु च्याशी बोलू शकते आहे.
काका आपल्याशी कुठल्याही नात्यानां ी िोडली
िार्णारी सगळी मार्णसां काही ना काही िेवार्णघेवार्ण
करण्यासाठीच आयष्ु यात आलेली असतात. काही िर्ण
आपल्या प्रगतीत वाटेकरी होतात तर काहीिर्ण फक्त आक्र्ण
फक्त अधोगती करण्यासाठी आलेले असतात. प्रत्येकाचा
मख
ु वटयामागचा चेहरा वेगळाच असतो तो सामान्य मार्णसाला
सहसा लवकर समित नाही क्कत्येकिा तो समिू नये अशीच
त्याची म्हर्णिे परमेश्वराची इच्छा असते. कारर्ण कोर्ण कुठल्या
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हेतनू े आले आहे हे िर आधीच समिले तर मार्णसाला ना
सख
ु ाची आस राहील ना तो िःु खातनू सटु ण्यासाठी धडपड
करे ल. त्यामळ
ु े योग्य ती क्शकवर्ण क्मळे पयंत त्याच त्याच
स्वरूपाच्या व्यक्ती भेटत असतात, घटना घडत असतात.
त्यातनू िेव्हा काय क्शकायचां हे समितां तेव्हाच तो धडा पर्णू ष
होतो. कालचि असतां ते . हे सगळां साांगण्याचां कारर्ण म्हर्णिे
आपल्याही कुटुांबात काही अशा क्वघ्नसतां ोर्ी व्यक्तींनी प्रवेश
के ला आहे. त्या कोर्ण हे तम्ु हाला योग्य वेळ आल्यावर योग्य
व्यक्तीकडून समिेल. मी ती व्यक्ती नाही. पर्ण त्या वाईट
शक्तींच्या प्रभावाखाली असलेल्या व्यक्तीमळ
ु े आपल्या
सगळ्या कुटुांबाची खपू मोठी हानी होर्णार आहे. अथाषत हे
सगळे त्याने ठरक्वल्याप्रमार्णेच िरी घडर्णार असले तरी तम्ु ही,
माई, मी, श्ीपाि एका क्वक्शष्ट मयाषिपे यंत त्याची तीव्रता कमी
करण्यासाठी प्रयत्न करू शकतो. माझां िार्णां हा माझा ह्यातला
सहभाग आहे ह्या िन्मातील, पर्ण माझी आक्र्ण त्या शक्तीची
लढाई इथेच सांपर्णार नाही. क्तला क्तच्या चक
ु ाांची िार्णीव
होऊन प्रायक्ित्त करण्याची एक सधां ी मी िाता िाता िेत आहे.
िर तसां झालां तर फार बरां होईल आक्र्ण मला परतण्याचा मागष
मोकळा होईल.”
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आियष वाटून काका क्तच्याकडे बघतच होते, तेवढयात
ती पढु े बोलली, “माझा मृत्यू िरी मी स्वीकारला असला तरी
त्यासाठी कारर्ण ठरलेल्या व्यक्तीला आक्र्ण क्तच्यासोबतच
कुटुांबालाही त्याची क्शक्षा भोगावी लागर्णार आहे. माझ्या
अशा मृत्यमू ळ
ु े ह्या घरात सहिासहिी मुलीचा िन्म होर्णार
नाही. वांशाला िरी क्िवा हवा असला तरीही त्याला िगात
आर्णण्यासाठी स्त्रीचीच गरि असते. पर्ण हे शलय व्हावे यासाठी
त्या व्यक्तींसोबतच सवांनी िरवर्ी एका ठराक्वक वेळी
कुलिैवताचे िशषन घेऊन सवष काही रीतीने करावे. क्तथे क्तची
मनोमन माफी मागावी असे के ले तरच ह्या घरात मल
ु गी
िन्माला येईल. तुम्ही कुटुांबप्रमख
ु आहात काका त्यामळ
ु े हे
करून घेर्णे तमु च्याच हातात आहे आक्र्ण गरिेचे आहे. ह्या
गोष्टींमळ
ु े भक्वष्यात घडर्णाऱ्या घटनाांची तीव्रता कमी होण्यास
मित होईल. किाक्चत बराच वेळ लागू शकतो पर्ण होईल
नलकी. अिनू एक महत्त्वाची गोष्ट ह्या घरात पक्हली मल
ु गी िी
िन्माला येईल ती मी असेन काका. माझां कायष पर्णू ष होण्यासाठी
मला परत यावेच लागर्णार आहे. तसेच माझ्या मृत्यनू ांतर ह्याांना
आक्र्ण कै वल्यला तुम्ही इथे थाांबण्यासाठी आग्रह करू नका. मी
त्याांना काही क्वक्शष्ट हेतनू े िरू िाण्यास साांक्गतले आहे. पर्ण
िेव्हा िेव्हा तम्ु हाला, ह्या घराला त्याचां ी गरि असेल ते इथे
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येतील. कै वल्यला भक्वष्यात घडर्णाऱ्या घटनाांसाठी तयार
करायचे आहे त्यामळ
ु े तो िरू च असेल. तमु ची पण्ु याई माझ्या
पनु िषन्मातही माझ्या सोबत लागर्णार आहे. त्यामळ
ु े तम्ु ही
आक्र्ण माईनीां खांबीर असर्णां खपू गरिेचां आहे. मी मागत आहे
ते खपू अवघड आहे काका माक्हती आहे मला पर्ण अशलय
नलकीच नाही. ह्या वास्तूला क्तच्यात राहर्णाऱ्या चाांगल्या
लोकाचां ां रक्षर्ण करण्यासाठी तयार के लां आहे मी. पर्ण त्याच्यात
भर घालण्याचे काम तम्ु हाला करावां लागर्णार आहे आक्र्ण ते
कसां करायचां ते तम्ु हाला ठाऊक आहे. माझी एक क्वनांती आहे
आि मी िे काही तुम्हाला साांक्गतलां ते योग्य वेळ येईपयंत
कुर्णालाही साांगायचां नाही. योग्य वेळ आली की तसे सांकेत
तम्ु हाला क्मळतील आक्र्ण कुर्णाला सागां ायचां हेही कळे ल. त्याच
वेळी त्या वाईट शक्तीच्या प्रभावाखाली कोर्ण आहेत आक्र्ण
क्कती िर्ण आहेत हेही उघड होईल. माझ्यासाठी, आपल्या
सगळ्यासां ाठी कराल ना?”
अरुांधती काकाांकडे बघत म्हर्णाली. तसे भानावर येत
त्यानां ी होकार क्िला. ते म्हर्णाले, “खपू मोठी िबाबिारी क्िलीस
गां मला. तू माझ्या घरात सनू म्हर्णनू आलीस तेव्हाच मला तझ्ु या
रूपाने िैवी शक्ती च्या आगमनाची िार्णीव झाली होती.
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वेळोवेळी तू आम्हाला सावरलांस, वाचवलांस आक्र्ण आता
आमच्यासाठी स्वतःची आहुतीही क्िलीस. तझु े खपू मोठे ऋर्ण
आहे आमच्या घरावर. तू िे साांक्गतलांस ते करून ते ऋर्ण
थोडेतरी फे डण्याचा प्रयत्न मी नलकी करे न.”
क्िवेलागर्णीची वेळ झाली होती, त्यामळ
ु े काका
खोलीतनू क्नघनू सरळ िेवघरात गेले. माईचां ां क्िवा लावनू िोन्ही
मल
ु ाक
ां डून (अरुांधतीचा कै वल्य आक्र्ण सगां ीताचा समीर)
शभु ांकरोती म्हर्णनू घेर्णां सरू
ु होतां. क्षर्णभर क्तथे थाांबून िेवाला
नमस्कार करून काका बाहेर येऊन बसले.
श्ीपाि त्याच्ां यािवळ आला आक्र्ण म्हर्णाला, “एक
क्वचारायचां होतां काका. खरां तर परवानगी हवी होती.”
“कशासाठी?”, काकानां ी क्वचारल.ां “परवा पयंत सगळे
िर्ण येर्णार आहेत पर्ण त्याआधीच मला घरात गुरुचररत्ाचे
पारायर्ण करायचे आहे. अरुांधतीची तशी इच्छा आहे शेवटची,”
असां म्हर्णत त्याने आवांढा क्गळला. काका उसनां हसतच
म्हर्णाले, “मग त्यात क्वचारतोस काय? कर की. तचू करर्णार
आहेस की नेहमीच्या गरुु िींना बोलवायचे?”
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“मीच करर्णार आहे तशी मी सटु ीची तिवीि के ली
आहे.” “ठीक आहे. मग बाकी तयारी करण्यासाठी माईला
साांग.” हो म्हर्णत श्ीपाि माईशी
ां बोलण्यासाठी गेला. काका
पन्ु हा क्वचाराांमध्ये हरवले.
येर्णारा प्रत्येक क्िवस घरात आक्र्ण नात्यात खूप काही
बिलनू टाकर्णार होता, ह्याची िार्णीव त्याांना क्षर्णासाठी
अस्वस्थ करून गेली. नकळतच आकाशाच्या क्िशेने त्याचां े
हात िोडले गेले आक्र्ण मख
ु ातनू बाहेर पडले, ॥कालाय तस्मै
नमः॥ ......
कुठल्याही व्यक्तीला त्ास सहन के ल्याक्शवाय काहीच
क्मळत नाही िर एखािी गोष्ट सहि क्मळत असेल तर हे नेहमी
लक्षात ठे वावे की कुठे तरी कुर्णीतरी त्याची क्कांमत नलकी
मोिली आहे आपल्यासाठी, आपल्यावरच्या प्रेमासाठी.
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॥कालाय तस्मै नमः॥
भाग ५
पहाटेच साधना आवरून श्ीपाि खोलीबाहेर आला.
माई आक्र्ण सांगीताची तयारी करून झाली होती. अरुांधतीला
थोडांसां बरां वाटत असल्याने ती आि लवकर उठून आवरून
बसली होती.
घरात वेगवेगळ्या पिू ा , पारायर्णे सतत होत असत
त्यामळ
ु े त्यासाठी एक क्वक्शष्ट िागा तयार के ली होती, क्िथनू
सांपर्णू ष घराकडे निर टाकर्णे शलय होत असे. आक्र्ण वाचनाचा
आवािही घराच्या प्रत्येक कोपऱ्यात िात असे. ह्या िागेच्या
अगिी समोर एक खोली होती, क्िथे अरुांधतीच्या बसण्याची
व्यवस्था के ली होती. क्तला खपू वेळ बसनू राहून ऐकर्णे शलय
नसल्याने झोपून ऐकता येईल अशी सोय होती. तसेच मधल्या
िागेत इतराांसाठी बसण्याची सोय होती.
िेवाला नमस्कार करून श्ीपािने सांकल्प
सोडत वाचनास सरुु वात के ली. वाचनाच्या िरम्यान अरुांधतीला
त्ास होऊ लागला, पर्ण त्याची कल्पना त्याला आक्र्ण क्तला
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स्वतःला आधीपासनू च होती. माई पर्णू ष वेळ क्तच्यािवळच
बसनू होत्या. क्तच्या िीवाची होर्णारी तगमग त्याांना बघवत
नव्हती पर्ण िसु रा पयाषय नव्हता. खरे तर शलय तेवढी
नकारात्मक ऊिाष घरातनू आक्र्ण सगळ्याांमधनू बाहेर पडावी
म्हर्णनू अरुांधतीनेच हा मागष श्ीपािला सचु वला होता.
श्ीपािनेही साधना करताना त्याच्या गरू
ु ां ना साि घातली, तेव्हा
त्यानां ीही त्याला समां ती िेत असां के ल्यास होर्णारा त्ास कमी
होईल असां सचु वलां. शलय तेवढां स्वतःला शाांत ठे वत अरुांधती
सहन करत होती. काही वेळातच वाचन पर्णू ष झालां. बाकी सवष
आवरून श्ीपािही अरुांधती िवळ आला. आि क्तला खूप
त्ास झाला होता, पर्ण पारायर्ण पर्णू ष होईपयंत हा त्ास कमी
होईल अशी अपेक्षा होती. क्तचा चेहरा खपू थकल्यासारखा
क्िसत होता पर्ण तरीही ती समाधानी वाटत होती. थकव्यामळ
ु े
क्तला झोप लागली तसा तो बाहेर पडला. घरातच काही गोष्टी
त्याला शोधायच्या होत्या. अडगळीच्या खोलीत बराच वेळ
शोधाशोध के ल्यानांतर त्याला िे अपेक्क्षत होतां ते सापडल.ां
आि पक्हलाच क्िवस असनू ही घरातील वातावरर्णात बराच
फरक पडल्याचां िार्णवत होतां. सांध्याकाळी क्विय, अशोक
त्याांच्या कुटुांबासह आले.
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नक
ु तेच बाहेरून आल्यामुळे सगळे िर्ण आधी हातपाय
धवु नू मगच अरुांधतीच्या खोलीकडे आले. ती िराशी
ग्लानीतच होती. क्तची अवस्था बघून लक्लता आक्र्ण
अक्श्वनीला रडू आवरलां नाही, त्याांना शाांत करत सवषचिर्ण
बाहेर आले.
क्वर्प्रयोग के ल्याची माक्हती इतर कुर्णालाही द्यायची
नाही हे आधीच ठरल्याने ह्या सगळ्यानां ा असाच काहीतरी
आिार झाल्याचां साांक्गतलां होतां. सगळे चिर्ण झालेल्या घटनेने
कुठे तरी हािरले होते. सकाळ होता होता श्ीधर आक्र्ण मांिाही
पोहोचले.
आि पारायर्णाचा िसु रा क्िवस होता. पर्ण आि
घरातील सवष व्यक्ती हिर होत्या. काका , श्ीपाि िोघाचां हां ी
वाचताना बारीक लक्ष सगळ्याांवर असर्णार होतां. िरी योग्य
वेळ आल्यावर ती व्यक्ती कळर्णार असली तरी मानवी मनाला
एकिा एखाद्या गोष्टीबद्दल उत्सक
ु ता क्नमाषर्ण झाली की ते त्याला
शाांत बसू िेत नाही हे इथे कळते. श्ीपािने वाचन सरू
ु के ले तसे
सगळे चिर्ण एके क करून येऊन बसले. माई अरुांधतीचा हात
हातात घेऊन कालच्यासारख्याच आिही क्तच्यािवळ
बसल्या होत्या. िसािसा एके क अध्याय पर्णू ष होत होता, आि
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अरुांधतीला िास्त त्ास होत होता. एक क्षर्ण असा आला की
अरुांधतीची शध्ु ि हरपली. माई आक्र्ण सगां ीताचा एकच गोंधळ
उडाला. श्ीपाि वाचन थाांबवू शकत नव्हता, पर्ण फक्त एक
सेकांिासाठी थाांबत त्याने अरुांधतीकडे बक्घतले. तो पन्ु हा वाचू
लागला. सगळ्याांचां लक्ष क्वचक्लत झालां होतां. पर्ण ह्या गोष्टीचा
फायिा घेत त्या व्यक्ती क्तथनू क्नसटल्या होत्या. पर्ण कुर्णीतरी
त्यानां ा िाताना बक्घतलां होतां. त्याच्ां या मध्ये एका बािल
ू ा
बोलर्णां सरू
ु होतां.
पक्हली व्यक्ती-- बरां झालां क्तला चलकर आली, मला
बसवत नव्हतां क्तथे.
िसु री -- हो न. हा पारायर्णाचा घाट का घातला ह्या
लोकाांनी? आधीच माक्हत असतां तर आपर्ण आलोच नसतो.
पक्हली-- मग काय आता इतलया क्िवसाांची मेहनत
पाण्यात िार्णार आपली. िाऊ िे आपल्या वाटेतला मोठा
अडसर िरू होतो आहे हे काही कमी आहे का?
िसु री--- श्ीपािचे काय करायचां? तो येईलच ना
आडवा?
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पक्हली-- हां बघ,ू त्याचांही करू काहीतरी. आता चला
पटकन नाहीतर कुर्णाला तरी शक
ां ा येईल.
इकडे कुर्णीतरी माईसमोर
पाण्याचा ग्लास धरला.
ां
माईनी तो घेत अरुांधतीला पार्णी पािनू बसतां के लां. आता क्तला
बऱ्यापैकी शद्ध
ु आली होती.
पाण्याचा ग्लास घेऊन आलेली व्यक्ती मात् अिनू ही
आपर्ण िे ऐकलां ते खरां होतां की आपला भास होता ह्या सभ्रां मात
होती. श्ीपािचां वाचन सरू
ु च होतां. हळूहळू पन्ु हा सगळे क्स्थर
झाले. ऐकण्याचा प्रयत्न करू लागले. त्या िोन व्यक्ती ही
स्वतःला होर्णाऱ्या त्ासावर क्नयत्ां र्ण ठे वत बसण्याचा प्रयत्न
करत होत्या. कुर्णीतरी त्याांना लक्षात येऊ नये अशा पद्धतीने
त्याचां े क्नरीक्षर्ण करत होते. पर्ण श्ीपाि आक्र्ण काकाांना मात् ती
व्यक्ती सापडलीच नव्हती.
नकारात्मक गोष्टी क्कती आक्र्ण कोर्णत्या थराला िाऊन
व्यक्तीकडून काय काय करून घेतात हे आता लक्षात आलचां
असेल. आपर्ण िेव्हा काहीतरी बाहेरचां आहे वगैरे ऐकतो तेव्हा
काय करतो? काही िर्ण क्वश्वास ठे वतात, काही िर्ण क्खल्ली
उडवतात. हा प्रत्येकाचा अनभु व आक्र्ण दृष्टीकोन असतो. पर्ण
प्रत्यक्षात िर आपर्ण बक्घतलां तर क्ितका वाईट प्रभाव तांत् मांत्
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अशा गोष्टींचा असतो त्यापेक्षा क्कतीतरी पटीने िास्त तो
क्वचाराचां ा असतो.
चागां ले क्वचार चाांगलां वतषन घडवनू आर्णतात आक्र्ण
त्याांचे पररर्णामही चाांगलेच होतात. त्याउलट वाईट क्वचार वाईट
कृ तींना प्रोत्साहन िेतात त्यामळ
ु े होतां काय वाईट गोष्टी घडतात.
आपर्ण मात् िोर् त्याला िेत राहतो.
हल्लीच्याच नाही आधीच्या काळापासनू हे असां होत
आहे. का? कारर्ण वाईट क्वचार हे आपली पाठ सहिासहिी
सोडत नाहीत, चाांगले क्वचार मनात क्टकवण्यासाठी मात्
सातत्याने प्रयत्न करत रहावे लागते.
अध्यात्म आक्र्ण क्वज्ञान िर हातात हात घालून
आपल्या मितीला क्सद्ध असतील तर त्याचां ा योग्य क्ठकार्णी
योग्य पध्ितीने वापर करर्णां आपल्याला क्शकलां पाक्हिे.
उिाहरर्ण द्यायचां तर आपल्याला कधी कधी वाटतां
काहीतरी वाईट घडर्णार आहे असा क्वचार िरू सारण्याऐविी
मन अिनू त्यावरच क्वचार करू लागतां. होतां काय?
आपल्याकडूनच नकळत त्या नकारात्मक उिेला खतपार्णी
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क्मळत.ां त्यामळ
ु े सकारात्मक असर्णां आक्र्ण त्यावर क्टकून राहर्णां
खपू गरिेचां आहे.
खपू च ताक्त्त्वक झालां ना? पर्ण काय करर्णार कथेचा
गाभा असाच आहे. मार्णसाला िोपयंत स्वतःमध्ये असर्णाऱ्या
सकारात्मक शक्तीची िार्णीव होत नाही तोपयंत तो कालचिात
भरडला िातो.
चागां ल्या आक्र्ण वाईट ह्या िोन्ही एकाच नाण्याच्या िोन
बािू आहेत. मार्णसाची क्नवड ठरवते तो चाांगला आहे की
वाईट. इतराांच्या निरे त चाांगले होण्यापेक्षा स्वतःच्या निरे त
चागां ले होण्यासाठी प्रयत्न करत रहावे.
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भाग ६
पारायर्ण सात क्िवसाांचां होतां. सगळा त्ास सहन करत
अरुांधती रोि हट्टाने बसण्याचा प्रयत्न करत होती. आि सातवा
क्िवस होता. उद्यापन ही असर्णार होतां. घरातील सगळ्या क्स्त्रया
उद्यापनासाठी लागर्णाऱ्या तयारीत गतांु ल्या होत्या. माई
अरुांधतीच्या िवळ राहूनच छोटी छोटी मित करत होत्या. सात
क्िवसात क्तची तब्येत िरा नािक
ू च झाली होती. पर्ण
चेहऱ्यावर असर्णारां तेि मात् काहीतरी वेगळीच िार्णीव करून
िेत होते.
त्या िोन्ही व्यक्तींनी आपलां काम आता काही
काळासाठी थाांबवलां होतां. कारर्ण घरात सरू
ु झालेल्या
परायर्णामध्ये क्वघ्न आर्णण्याचा प्रयत्न के ल्यास काय फटका
बसेल ह्याची कल्पना त्याांना त्याांच्या मागाषत मित करर्णाऱ्या
‘त्या’ साधकाने क्िली होती. सध्या तरी शाांत राहून िे होत आहे
त्याचां क्नरीक्षर्ण करत रहा आक्र्ण मला कळवा असे त्याने
साांक्गतलां होतां. ही व्यक्ती वयाने बरीच वृद्ध होती. आक्र्ण अघोरी
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तत्ां मांत् साधनेसहच क्वक्शष्ट और्धाांचां ज्ञानही क्तला होतां.
क्तनेच ते क्वर् परु वलां होतां पर्ण ते कुर्णावर वापरलां िार्णार आहे
हे तेव्हा त्या व्यक्तीलाही माक्हत नव्हते. िेव्हा क्तला ते कळलां
तेव्हा आपर्ण नकळतच एका िैवी शक्तीला त्ास क्िला आहे हे
क्तला िार्णवलां. म्हर्णनू च आता ती त्या सगळ्याांमधनू अांग
काढून घेत होती. ह्या िोघाांना शाांत राहण्यास साांगर्णां हे त्याचां
पक्हलां पाऊल होतां. पर्ण िसां आधीही मी नमिू के लां आहे की
खेळ सरू
ु िरी ह्याांच्या हातून झाला असला तरी तो क्कती आक्र्ण
कशी वळर्णां घेत िाईल हे कुर्णाच्याही हातात उरर्णार नाही.
त्या साधकाने आपल्या परीने प्रायक्ित्त करण्यासाठी
सरुु वात के ली होती. वाट अथाषतच खडतर असर्णार होती.
त्याचे पररर्णामही त्याला क्िसू लागले होते. वाडयातले पारायर्ण
सांपताच तेथील त्या िोघाांना ह्या गोष्टीची कल्पना द्यायची आक्र्ण
हा नाि सोडून द्या असां साांगायचां त्याने ठरक्वलां.
इकडे पारायर्णाची सागां ता झाली होती. आरती पूर्णष
होऊन नैवेद्य िाखवला िात असतानाच िारावर कुर्णीतरी
आल्याची िार्णीव काकाांना झाली. एक अत्यतां ियनीय
अवस्थेतील मार्णसू िारात उभा होता. एका बािूला क्िथे
ब्राम्हर्णाांची पांगत बसर्णार होती त्या शेिारीच पर्ण वेगळां असां
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आसन तात्काळ श्ीपािने माांडलां. माईनीां लगबगीने क्तथे
रागां ोळीची चार बोटे ओढत ताट माडां ल.ां काका त्या मार्णसाला
घेऊन आत आले. त्याला हातपाय धण्ु यासाठी पार्णी क्िलां
आक्र्ण त्या आसनावर बसण्यास साांक्गतल.ां तो बसताच
इतराांनाही बसण्यासाठी क्वनांती के ली. पक्हला घास घेताच
त्याच्या चेहऱ्यावर एक क्स्मत आलां. िेवर्ण झाल्यानांतर श्ीपाि
सवांना िक्क्षर्णा िेत नमस्कार करत होता. तो त्याच्या िवळ
आला तसे त्याने श्ीपािला अध्याषतनू च उठवनू क्मठी मारली.
त्या व्यक्तीच्या शरीराला येत असर्णारा सगु ांध क्षर्णाधाषत
श्ीपािला िार्णवला. त्याचे डोळे अश्नांू ी भरले. त्या अश्चांू ा
अथष फक्त काकाांना कळला. पारायर्ण सफल झालां होत.ां “कुठे
आहे ती?,” त्या व्यक्तीने क्वचारले. श्ीपाि त्यानां ा घेऊन
अरुांधतीच्या खोलीत गेला. आत िाताच त्याने िरवािा बांि
के ला. काही वेळाने ते बाहेर पडले. काका त्याांना सामोरे गेल,े
तसे त्यानां ी काकाक
ां डे अत्यतां प्रेमपवू षक बक्घतले. ते म्हर्णाले,
“मला माक्हत आहे की हे सगळां सावरर्णां िमेल की नाही अशी
शक
ां ा तमु च्या मनात आहे. पर्ण काळिी करू नका. क्कतीही
अवघड पररक्स्थती क्नमाषर्ण झाली तरी मी सिैव तमु च्या पाठीशी
असेन. माझ्या अक्स्तत्वाची िार्णीव वेळोवेळी तुम्हाला होत
राहील. अरुांधती आक्र्ण श्ीपाि ह्या कुटुांबात आहेत ही सध्ु िा
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माझ्या अक्स्तत्वाची एक खर्णू च आहे. काकाांच्या मनातले भाव
ओळखत ते पढु े म्हर्णाले, “ज्या गोष्टी िेव्हा घडायच्या आहेत
त्या घडर्णारच. कालचिात ढवळाढवळ करण्याचा अक्धकार
कुर्णालाही नाही. सख
ु ानांतर िःु ख आक्र्ण िःु खानांतर सुख हेच तर
कालचिाचे महत्त्वाचे टप्पे आहेत. त्यातनू िर िेवाची सटु का
झाली नाही तर मग मार्णसाची कशी होर्णार?”
काकानां ा िर्णू काही ते काय बोलत आहेत ते समिले.
त्याांनी होकाराथी मान डोलावली. तेवढयात लहानसा कै वल्य
क्तथे आला. त्याांनी त्याला उचलनू घेतले तसे त्याने क्वचारले,
“तम्ु ही माझ्या बाबाांचे क्मत् आहात?” त्याांनी हसनू उत्तर क्िले,
“हो आक्र्ण तझु ाही क्मत् आहे. पन्ु हा भेटशील न मला?” त्याला
खाली ठे वत त्यानां ी क्वचारले. त्यानेही क्नरागसपर्णे “हो” असे
उत्तर क्िले. तसे त्याच्या डोलयावर हात ठे वत ते काहीतरी
पटु पटु ले, ते कुर्णालाही ऐकू आले नाही. फक्त शेवटचे
कल्यार्णमस्तु तेवढे श्ीपािला ऐकू आले. क्नरोप घेऊन ते
घराच्या बाहेर पडले. आत येताना िी क्पशवी हातात होती ती
क्वसरलेली श्ीधरच्या लक्षात आली तसा तो ती िेण्यासाठी
बाहेरच्या क्िशेने गेला. पर्ण वाडयाच्या समोरची वाट पर्णू ष
ररकामी होती क्तथे कुर्णीही नव्हते. वाडयापासनू मळ
ू
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रस्त्यापयंत िाण्यासाठी कमीतकमी पाच क्मक्नटाांचा सरळ रस्ता
होता त्याला कुठे ही फाटे फुटत नव्हते. त्यामळ
ु े तो मार्णसू कुठे
गायब झाला ह्या क्वचारातच श्ीधर क्पशवी घेऊन परत आला.
प्रश्नाथषक चेहऱ्याने त्याने काका आक्र्ण श्ीपािला बक्घतले.
त्याांनी त्यालाच ती क्पशवी उघडण्यास साांक्गतले. त्या
क्पशवीतनू िोन छोटया पािक
ु ा त्याच्या हातात आल्या. पर्ण
िशा त्या त्याच्या हातात पडल्या तसे त्याला चटका बसल्याची
िार्णीव झाली. त्याने पटकन त्या श्ीपािच्या हातात क्िल्या.
आक्र्ण तो लगबगीने आत क्नघनू गेला. आत गेल्यानांतर त्याने
थडां पाण्यात आपले हात बडु वले. मग त्या हाताकडे बक्घतले
त्यावर एका पािक
ु े चा आकार हुबेहूब उमटला होता. िर्णू काही
ते त्याला िार्णीव करून िेत होते की तू िे काही करायचे ठरवत
आहेस ते क्वचारपवू षक ठरव. त्याचे पररर्णाम ह्यापेक्षा भयांकर
असतील.
श्ीधरच ती व्यक्ती होता ज्याने त्या िोघाांचे बोलर्णे
ऐकले होते. पर्ण मग त्याला चटका का बसला? कारर्ण ते
बोलर्णे ऐकल्यानतां र हळूहळू श्ीधरच्या मनातही तसेच क्वचार
येऊ लागले होते. आक्र्ण तो त्या व्यक्तींना सामील होण्याच्या
मागाषवर होता. म्हर्णूनच त्याला ही सचू ना क्मळाली होती. आता
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त्यातनू तो काय धडा घेर्णार की तो त्या मागाषने िार्णार हे तर
येर्णारा काळच ठरवर्णार होता.
िसु रीकडे त्या िोन व्यक्ती तशा अस्वस्थच होत्या. पर्ण
त्याचां कारर्ण वेगळां होतां. त्या साधकाने त्याांना रात्ी उशीरा
भेटण्यासाठी बोलावलां होत.ां घरातून क्नसटायचां कसां ह्यावर
त्याांच्या डोलयात क्वचार सुरू होते.
रात्ी क्निानीि झाल्यानतां र त्या िोन्ही व्यक्ती घराबाहेर
पडल्या आक्र्ण ठरलेल्या क्ठकार्णी पोहोचल्या. तो साधक
आधीच क्तथे येऊन बसला होता. त्याला बघताच नकळत
त्याच्ां या िोघाच्ां या मनात चरष झालां. त्याची अवस्थाच अशी
झाली होती. तो बोलू लागला, “तम्ु ही मला फसवनू माझी मित
घेतलीत. मला िैवी शक्ती क्वरुद्ध वापरले म्हर्णनू आि माझी ही
अवस्था झाली आहे. नीट बघनू घ्या, मी आता काही
क्िवसाांचाच सोबती आहे. तम्ु हीही हा मागष सोडून द्या अन्यथा
तमु चे हाल माझ्यापेक्षा वाईट होतील.”
तसे त्या िोघाांच्या मधील एक िर्ण बोलला, “इतलया
फालतू गोष्टीसाठी तू आम्हाला बोलावलसां ? आम्हाला
चाांगलांच माक्हती आहे आम्ही काय करत आहोत आक्र्ण
कुर्णाच्या क्वरोधात करत आहोत. तल
ु ा नसेल मित करायची
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तर नको करुस आता आम्हाला इतकां ज्ञान नलकीच क्मळालां
आहे की आम्ही स्वतः पढु च्या गोष्टी करू शकतो.”
तो क्फकटसा हसला आक्र्ण म्हर्णाला, “अधषवट ज्ञान
नेहमीच भयांकर पररर्णाम करतां. पर्ण काय करर्णार क्वनाशकाले
क्वपरीत बद्ध
ु ी.” आक्र्ण क्नघून गेला.
तो गेला त्या क्िशेने बघत त्या व्यक्तीही क्षर्णभर क्तथे
थाबां ल्या आक्र्ण वाडयावर क्नघनू आल्या. त्यानां ा परत येताना
श्ीधरने बक्घतले होते. पर्ण सध्या तरी तो गोंधळात पडला होता.
एकीकडे त्याला फायिे क्िसत होते तर िसु रीकडे होर्णारे तोटे.
श्ीपाि मात् ह्या सगळ्याांमधनू लक्ष काढून घेऊन
अरुांधतीच्या उशाशी बसला होता. खोलीत आल्यावर त्याने
त्याचे खरे रूप प्रकट के ले होते. तो अरुांधतीच्या भेटीला आला
म्हर्णिेच आता अरुांधतीची िाण्याची वेळ िवळ आली हे
नलकी होते. िाता िाता त्याने पािक
ु ाही क्िल्या होत्या. त्याचाच
अथष श्ीपािच्या आयष्ु यातील एक वतषळ
ु पर्णू ष होत आले होते.
आता नवीन अध्यायाला सरुु वात होर्णार होती. हा अध्याय
क्कती आक्र्ण काय काय रहस्य घेऊन येर्णार होता हे एक रहस्यच
होते. हातात असर्णारा अरुांधतीचा हात थांड पडलेला श्ीपािला
िार्णवले. त्याच वेळी काकाांच्या गांभीर स्वरातला तारक मांत्
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त्याच्या कानावर पडला, काकाांना िेव्हा िेव्हा भीती वाटत
असे क्कांवा वाईट घटना घडर्णार आहे असे वाटे तेव्हा ते मनाला
शाांत करण्यासाठी तारक मांत् म्हर्णत असत.
क्न:शांक हो क्नभषय हो मना रे ,
प्रचडां स्वामीबळ पाठीशी रे ,
अतलयष अवधतू हे स्मरर्णगामी,
अशलय ही शलय करतील स्वामी,
क्िथे स्वामीपाय क्तथे न्यून काय,
स्वये भक्त प्रारब्ध घडवी ही माय.
आज्ञेक्वन काळ ना नेई त्याला
परलोकीही ना क्भती तयाला,
उगाची क्भतोसी भय हे पळु िे.
िवळी उभी स्वामी शक्ती कळू िे,
िगी िन्ममृत्यु असे खेळ ज्याांचा,
नको घाबरु तू असे बाळ त्याचां ा.
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खरा होई िागा श्द्धेसहीत,
कसा होशी त्याक्वर्ण तू स्वामीभक्त.
क्कतीिा क्िला बोल त्याांनीच हात,
नको डगमगू स्वामी िेतील साथ,
क्वभूती नमन नाम ध्यानािी तीथष
स्वामीच ह्या पांचप्रार्णामृतात,
हे तीथष घे आठवी रे प्रक्चती,
न सोडी किा स्वामी ज्या घेई हाती.
काकाच्ां या मनातली भीती खरी ठरलेली त्यानां ा कशी
साांगावी हेच त्याला सचु ेना. श्ीपाि शाांतपर्णे काकाांच्या समोर
येऊन पायािवळ बसला. त्याच्या डोळ्यातनू िोन अश्ू त्याच्ां या
पायाांवर पडले. तसे त्याांनी अरुांधतीच्या खोलीकडे धाव घेतली.
थोडयाच वेळात बातमी सगळीकडे गेली.
सगळे िर्ण िःु खात बडु ाले होते. त्या व्यक्तीही वाईट
वाटल्याचे िाखवत होत्या पर्ण मनोमन मात् त्याांना आनांि झाला
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होता. असतात अशीही मार्णसां. फक्त टीव्ही माक्लके त नाही तर
ह्या खऱ्या खऱ्या िगात असतात. पर्ण खऱ्या आयष्ु यात त्याचां े
मख
ु वटे सहिासहिी उतरत नाहीत त्यामळ
ु े समिनू येत नाही.
असो.
तोपयंत मनाला सकारात्मक क्वचाराक
ां डे वळवत रहा.
क्कतीही िःु खां, सांकटां आली तरी खचनू िाऊ नका मार्णसाने
मित नाही के ली तरी आपल्या स्वतःमध्ये वास करर्णारी ती
शक्ती आपल्याला नेहमीच योग्य मागष िाखवते. तेव्हा आपल्या
आतल्या आवािाला ऐकण्याचा प्रयत्न करा. अवघड आहे
अशलय नलकीच नाही. आक्र्ण स्वामी आहेत ना अशलय ते
शलय करण्यासाठी. प्रत्येक क्ठकार्णी त्याांची नावां िरी वेगळी
असली तरी ते कुठल्या ना कुठल्या रूपात आपल्या मितीला
नलकी येतात. गरि असते ती स्वतःवर आक्र्ण त्या शक्तीवर
क्वश्वास ठे वण्याची.
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॥कालाय तस्मै नमः॥
भाग ७
अरुांधतीच्या िाण्याने एक पोकळी क्नमाषर्ण झाली
असली तरी आयष्ु य थाांबर्णार नव्हते. अरुांधतीचे सवष कायष
आटोपल्यावर मक्हनाभरात घरातील सवष सोय बघनू क्नघावे
असे श्ीपािने ठरक्वले. तसे त्याने काकानां ा बोलनू ही िाखवले.
ते बोलर्णे माईनीां ऐकले आक्र्ण त्या श्ीपािला बघत म्हर्णाल्या,
“क्नघावे म्हर्णिे? ती गेली म्हर्णिे तहू ी िार्णार का तझ्ु या वाटेन?े
कै वल्य - त्याचां काय?”
श्ीपाि माईनाां समिावत म्हर्णाला, “माई मी िातोय
म्हर्णिे क्नघनू नाही िात. बिली झाली आहे माझी”, खरे कारर्ण
साांगायचे त्याने टाळले. ‘आक्र्ण कै वल्यला ह्या वातावरर्णापासून
िरू घेऊन गेलो तरच तो सावरे ल नाही तर त्याला सतत आईची
आठवर्ण येत राहील. नवीन क्ठकार्णी नवीन मार्णसाांमध्ये तो
गोष्टी क्वसरून रमेल. आक्र्ण िेव्हा िेव्हा तू मला मनापासनू हाक
मारशील मी नलकी येईन. ह्या घराला, तम्ु हाला माझी गरि
असताना मी तमु च्या सोबत असेन. आक्र्ण मलाही ह्या घरात
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क्तच्या बाबतीत िे झाले सतत तेच तेच आठवनू गिु मरून
गेल्या सारखे होते. त्यामळ
ु े तू मला परवानगी िे.”
माईनाही
ां मनातून त्याचे बोलर्णे पटले, पर्ण आईचां
काळीि होतां ते. त्यात श्ीपाि त्याांची िधु ावरची साय म्हर्णिे
कै वल्यलाही घेऊन िार्णार म्हटल्यावर त्यानां ा अश्ू अनावर
झाले. श्ीपािने िवळ घेत माईनाां पोटभर रडू क्िले.
गेल्या काही क्िवसात बऱ्याच गोष्टी बिलल्या होत्या.
भास्कर सांगीताही श्ीपाि िार्णार म्हटल्यावर थोडेसे धास्तावले.
इतके क्िवस तशी िबाबिारी त्याांच्यावर नव्हती, पर्ण आता
मात् त्यानां ा सगळां बघावां लागर्णार होते. श्ीपािने त्यानां ाही
समिावले. क्िथे िार्णार आहे क्तथला पत्ता आक्र्ण नांबर कळवेन
काहीही गरि पडली तर कुठल्याही क्षर्णी तू मला कळवु
शकतोस हेही साांक्गतले. सगळ्या मल
ु ी काही क्िवस राहून
सासरी परत गेल्या होत्या. लाडलया वक्हनीच्या िाण्याने
त्यानां ाही घर सनु े वाटत होते. श्ीधर मिां ा आता परत िार्णार
होते. अशोक , क्वियने त्याांना स्वतःकडे येण्याची गळ
घातल्याने क्तकडे िाऊन मग ते तसेच िार्णार होते. श्ीपाि
एके क कामां हातावेगळी करत होता. भास्करला सगळ्या गोष्टी
साांगत होता. श्ीपािने नाही म्हटलां तरी माई काका , कै वल्य
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आक्र्ण भास्करच्या कुटुांबाचा क्वचार करून बऱ्याच गोष्टी के ल्या
होत्या. भास्करला मितीची गरि पडेल आक्र्ण ती त्याला
कुर्णाकडेही मागावी लागू नये ह्याची काळिी घेण्याची कल्पना
अरुांधतीची होती. त्यामळ
ु े क्तने साांक्गतल्याप्रमार्णे श्ीपािने
काही गांतु वर्णक
ू के ली होती. इतराांकडून त्याांना तशी फारशी
अपेक्षाही नव्हती. भास्करला मात् िबाबिारी बघनू च िडपर्ण
आले. “िािा, मला नाही िमर्णार रे हे सगळे . तचू बघ ना,” तो
श्ीपािला म्हर्णू लागला. तसा श्ीपाि म्हर्णाला, “असां करून
नाही चालर्णार भास्कर. माझ्या वाटर्णीच्या गोष्टी मी करर्णारच
आहे. पर्ण तू इथे आहेस म्हर्णिे अडीअडचर्णीच्या वेळी तल
ु ा
हे सगळां माक्हती हवां. सांगीताला सगळां माक्हती आहे क्तची मित
घे. ती अरुांधतीचीच बहीर्ण आहे तझ्ु या प्रत्येक चागां ल्या वाईट
पररक्स्थतीत ती तझ्ु यासोबत खांबीरपर्णे उभी असेल.” सगळी
कागिपत्े त्याच्या हातात सोपवत श्ीपािने समिावले.
श्ीपाि आक्र्ण कै वल्यच्या क्नघण्याचा क्िवस आला.
मनाला समिावत माई सगळी तयारी करत होत्या. काही क्िवस
अरुांधतीचे आईबाबा त्या िोघासां ोबत राहर्णार होते. ते िोघे
नेमके कुठे िार्णार आहेत हे कुर्णालाही साांक्गतले नव्हते. सगळी
व्यवस्था झाली की काय ते कळवतो असे श्ीपािने साांक्गतले
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होते. काकाांनीही फारसे काही न क्वचारता होकार क्िला होता
पर्ण तरीही त्यानां ा ते पचवर्णे अवघडच िात होते.
िसु ऱ्या क्िवशी सकाळी रे ल्वेने श्ीपाि, कै वल्य आक्र्ण
अरुांधतीचे आईबाबा क्नघाले. गेल्या काही क्िवसाांत
कै वल्यच्या वागण्यात खपू बिल झाले होते. तीन-चार वर्ांचे
ते लेकरू अचानक खपू समांिस झाले होते. अरुांधतीच्या
आिारपर्णाच्या काळात त्याला क्तच्यापासनू िरू ठे वलां िात
असल्याने किाक्चत आता आपल्याला आई क्शवायच रहावे
लागर्णार ही नोंि त्याच्या बालमनाने घेतली होती. त्यामळ
ु े
बाबाांनी िायचां म्हटल्यावर त्याने चपु चाप मान डोलावली
होती. श्ीपािलाही आईक्वना लेकरू म्हर्णनू क्मळर्णाऱ्या
सहानभु तू ीची सवय त्याला होऊ द्यायची नव्हती. ते त्याच्या
आईला अरुांधतीलाही आवडले नसते. म्हर्णनू च तो िरू क्नघाला
होता. येर्णारा नवीन प्रवास बरे च काही नवीन घेऊन
स्वागतासाठी तयार होता.
इकडे काका आक्र्ण भास्कर घरी आले होते. घरी
आल्यावर मोकळे मोकळे घर बघनू काकानां ा कसेतरी झाले पर्ण
आता ह्याची सवय करून घ्यावीच लागर्णार होती. सांगीता
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आक्र्ण भास्कर समीरच्या साथीने आता माई काकाांना
साभां ाळण्यासाठी तयार झाले होते.
क्िवसाांमागून क्िवस, मक्हन्याांमागनू मक्हने,
वर्ांमागनू वर्े िात होती. प्रत्येक सर्णावाराच्या क्िवशी
माईकाकानां ा क्िवसभर श्ीपाि येईल असे वाटत असे पर्ण तसे
काही घडत नसे. शेवटी त्याांनी आता आशाच सोडून क्िली
होती. मधल्या क्िवसामां ध्ये घरात आर्णखी 'नात'ू आले होते.
पर्ण ‘ती’ च्या येण्याची चाहूल कुठे च नव्हती. शब्ि
क्िल्याप्रमार्णे िरवर्ी काका सगळ्याांना घेऊन कुलिैवताला
िात होते. चार वर्े लोटली होती आक्र्ण मग सांगीताने ती बातमी
क्िली.
सगां ीताची पररक्स्थती नािक
ू च होती. त्यामळ
ु े क्तला
माहेरी न पाठवता क्तच्या आईलाच माईनीां बोलावनू घेतले होते.
पर्णू ष नऊ मक्हने त्या येऊन िाऊन राहत होत्या. सांगीताला
डोहाळे ही क्वक्चत्च लागत होते. पर्ण क्तच्या आईला मात्
कुठे तरी ह्या सगळ्यामळ
ु े अरुांधतीची आठवर्ण येत होती. कारर्ण
अरुांधतीच्या िन्मावेळी क्तच्या आईला म्हर्णिेच सगां ीताच्या
मावशीला असेच डोहाळे होते. घरात सतत पिू ा व्हावी
िपिाप्य सरू
ु असावे, सतत मांत्ोच्चार कानावर पडत राहावेत
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असे क्तला वाटत होते. क्तने तसे बोलनू िाखवताच काकाांनीही
यथाशक्ती सगळ्या गोष्टी करर्णे सरू
ु के ले. त्याचाच पररर्णाम
म्हर्णनू की काय सांगीताचा त्ास हळूहळू कमी झाला. क्तची
प्रकृ तीही क्स्थर झाली. आक्र्ण घराला क्मळालेला तो शाप िरू
होण्याची आशा काकाांच्या मनात क्नमाषर्ण झाली. हे सगळां बघनू
त्या िोन व्यक्तींनी मात् पन्ु हा आपली तयारी सरू
ु के ली होती.
पर्ण ह्यावेळी त्याांना प्रत्येक के लेल्या वाराचे प्रत्यत्तु र लगेच
क्मळर्णार आहे ह्याची कल्पना नव्हती. काका आक्र्ण माईची
ां
पवु षपण्ु याई अन अरुांधतीने क्िलेल्या बक्लिानाचे फळ म्हर्णनू
‘स्वरा’ सख
ु रूप िन्माला आली होती. क्तच्या िन्मानतां र
डॉलटराांनी काकाांना भेटण्यासाठी बोलावले. डॉलटर
ओळखीचेच असल्याने काकानां ा समिले काहीतरी वेगळां
आहे.
काका आत गेले तसे डॉलटर म्हर्णाले, “काका, मी
तम्ु हाला तमु च्या कुटुांबाला खपू वर्ांपासनू ओळखतो. पर्ण
आिचा अनभु व खपू वेगळा होता. नऊ मक्हने क्िथे मला
सगां ीता सख
ु रूप राहील का नाही ह्याची खात्ी नव्हती क्तथे
सगळां नीट पार पडर्णां हा चमत्कार होता. त्यात आि आम्ही
ऑपरे शनची तयारी ठे वली होती. कारर्ण कुठल्याही प्रकारचा
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धोका नको होता. पर्ण आतमध्ये िाताच एक वेगळां वातावरर्ण
मी अनभु वलां. सगां ीताच्या आसपास कुर्णीतरी वावरत आहे
असां मला िार्णवलां. आियष म्हर्णिे इतर कुर्णालाही हे िार्णवलां
नाही. ते िे काही होतां ते खपू आश्वासक होतां. िर्णक
ू ाही धीर
िेत आहे. सगळां नीट होईल घाई करू नका असे शब्ि ही मला
ऐकू आले. मला वाटलां मला भास झाला पर्ण सांगीताने मला
नतां र साक्ां गतले की डॉलटर तो भास नव्हता ती माझी ताई होती.
माझी आक्र्ण बाळाची सख
ु रूप सटु का व्हावी म्हर्णनू ती सतत
माझ्या उशाशी बसून होती. ताई म्हर्णिे अरुांधतीच न काका?”
काकानां ी डोळ्यातले पार्णी क्टपत होकाराथी मान डोलावली.
डॉलटर पढु े म्हर्णाले, “खरे तर मी फारसा िेवावर क्वश्वास नाही
ठे वत, पर्ण गेले काही मक्हने मी िे अनभु वले त्यावरून माझा
त्या सकारात्मक शक्तीवर मात् पर्णू ष क्वश्वास बसत आहे. बाळ
आक्र्ण बाळाची आई अगिी ठर्णठर्णीत आहेत.” काका त्याांचे
आभार मानून बाहेर आले. सगां ीताला ज्या खोलीत ठे वले होते
क्तथे आले. समीर कुतहू लाने ते छोटांसां गाठोडां बघत होता. तझु ी
बहीर्ण आहे असां सागां ताच त्याला खपू आनिां झाला. माईनीां
बाळाला काकाांच्या हातात क्िले. क्तचे डोळे हुबेहूब
अरुांधतीसारखे होते. प्रेमळ िसु ऱ्याला आश्वस्त करर्णारे .
काकाक
ू ाही ते
ां डे बघत बाळाने हळूच डोळे क्मचकावले. िर्णक
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सागां त होतां आता मी आले आहे न आता सगळे नीट होईल.
काकाही हळूच हसले.
आक्र्ण आिचा क्िवस होता बारश्याचा. स्वराने क्तच्या
काकाला श्ीपािला घरी येण्यासाठी भाग पाडले होते. सोबत
कै वल्य ही आला होता. काका भतू काळातनू बाहेर आले. पहाट
झाली होती. िरू वरून मांक्िरातली काकडआरती ऐकू येत होती.
सगळे घर तसे अिनू ही झोपेच्या आधीनच होते. काका मात्
िागे झाले. आक्न्हके उरकून त्याांनी िेवपिू ा आक्र्ण पािक
ु ाांची
पिू ा के ली. एकीकडे तोंडाने रोिची स्तोत्े म्हर्णर्णे सरू
ु होते. पर्ण
आि अचानकच त्याांना सांकटनाशन गर्णपती स्तोत् म्हर्णावेसे
वाटले त्याांनी खडया आवािात सरू
ु के ले,
प्रर्णम्य क्शरसा िेवां गौरीपत्ु ां क्वनायकम ।
भक्तावासां स्मरे क्नत्यां आयःु कामाथषक्सद्धये ॥१॥
पक्हल्या िोन ओळी म्हर्णत असतानाच अिून कुर्णीतरी
आपल्या सोबत म्हर्णत आहे ह्याची िार्णीव त्यानां ा झाली. मागे
वळून बघताच त्याांना समिलां, िसु रां कोर्ण असर्णार - कै वल्य
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होता तो. गालातल्या गालात हसत काकाांनी स्तोत् तसेच सरू
ु
ठे वले.
प्रथमां वितण्ु डां च एकिन्तां क्द्वतीयकम ।
तृतीयां कृ ष्र्णक्पङगाक्षां गिवलत्ां चतथु षकम ॥२॥
लम्बोिरां पञ्चमां च र्ष्ठां क्वकटमेव च ।
सप्तमां क्वघ्नरािेन्द्रां धम्रू वर्णं तथाष्टकम ॥३॥
नवमां भालचन्द्रां च िशमां तु क्वनायकम ।
एकािशां गर्णपक्तां द्वािशां तु गिाननम ॥४॥
द्वािशैताक्न नामाक्न क्त्सांध्यां यः पठे न्नरः ।
न च क्वघ्नभयां तस्य सवषक्सक्द्धकरः प्रभःु ॥५॥
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क्वद्याथी लभते क्वद्याां धनाथी लभते धनम ।
पत्ु ाथी लभते पत्ु ान्मोक्षाथी लभते गक्तम ॥६॥
िपेद्गर्णपक्तस्तोत्ां र्डक्भमाषसैः फलां लभेत ।
सवां त्सरे र्ण क्सक्द्धां च लभते नात् सश
ां यः ॥७॥
अष्टभ्यो ब्राह्मर्णेभ्यि क्लक्खत्वा यः समपषयेत ।
तस्य क्वद्या भवेत्सवाष गर्णेशस्य प्रसाितः ॥८॥
॥इक्त श्ीनारिपरु ार्णे सक
ां टनाशनां नाम गर्णेशस्तोत्ां
सांपर्णू षम ॥
‘गर्णपती बाप्पा मोरया’ म्हर्णत िेवाला नमस्कार करून
ते कै वल्य िवळ आले. एवढासा तो पर्ण अांघोळ उरकून क्तथे
येऊन बसला होता. काकाांनी क्वचारले, “इतलया लवकर का
उठलास?”
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“मला िाग आली आिोबा. मग तम्ु ही उठला आहात
हे कळले बाबाांनी अघां ोळीची तयारी के ली होती मग काय मी
आवरले आक्र्ण येऊन बसलो. तम्ु ही स्तोत् म्हर्णू लागलात
मलाही वाटलां म्हर्णावां मग मी ही सरू
ु के ले. बरोबर म्हटलां ना
मी?”
“अगिी बरोबर. कुर्णी क्शकवलां तुला?”
“आईने.”
काका क्षर्णभर गोंधळले. “आईने?”
“हो. ती कधी कधी माझ्या स्वप्नात येते. खपू बोलते
माझ्याशी. हे क्तनेच क्शकवलां मला.” तेवढयात मागे उभ्या
असलेल्या श्ीपािने त्याला हाक मारली आक्र्ण माई उठली
आहे क्तच्याकडे िा अस साक्ां गतलां. तो काकाक
ां डे वळून पाहत
म्हर्णाला, “ती भेटते त्याला स्वप्नात की काय मला नाही
माक्हत, पर्ण सगळ्या चाांगल्या गोष्टी त्याला िेऊन िाते. आता
किाक्चत नाही भेटर्णार. होईल त्याला सवय.” इतकांच बोलनू
तो क्नघून गेला. त्याच्या पाठमोऱ्या आकृ ती कडे बघत काका
क्तथेच थाबां ले. मग वळून पािक
ां डे बक्घतलां आक्र्ण हात
ु ाक
िोडून म्हर्णाले, “सगळां काही तचू साांभाळ आता.....”
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समोरून क्कतीही साधां सरळ वाटलां तरी सामान्य
मार्णसाच्या आयष्ु यात बरीच उलथापालथ होत असते.
क्नराशेचे क्षर्ण येतात, मन उिास होते, सगळां नकोसां वाटतां.
अशा वेळी आपली ज्याच्यावर श्द्धा आहे त्याच्यावर सगळां
सोपवनू मोकळां व्हावां. मनापासनू त्याला साि घालत योग्य मागष
िाखवण्याची क्वनांती करावी. मागष नलकी क्मळतो. तसे सांकेत
क्मळतात. स्वतःला मित करण्यासाठी आधी आपर्ण तयार
व्हावे तरच तो ही आपल्याला मित करतो.
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॥कालाय तस्मै नमः॥
भाग ८
काही क्िवस सगळ्याांसोबत घालवनू श्ीपाि
कै वल्यसोबत परत गेला. बाकी सगळे िर्णही आता आपापल्या
घरी गेल.े पर्ण स्वराच्या रुपात अरुांधतीचां परत येर्णां अिनू ही
कुर्णी स्वीकारलां नव्हत.ां
स्वरा िसिशी मोठी होत होती तसतशी क्तच्या
वागण्यात, बोलण्यात अरुांधतीची छाप िार्णवू लागली होती.
इतर मल
ु ाांना िशा गोष्टी क्शकवाव्या लागतात तसे क्तचे नव्हते.
कधी कधी ती असां काही करायची िे ४-५ वर्ाषच्या मल
ु ाला
सचु र्णार नाही. सांगीताला लेकीचां कौतक
ु बघनू कुठे तरी
आनांिही व्हायचा पर्ण िसु ऱ्या क्षर्णी अरूधांतीची अवस्था
आठवली की क्तच्या काळिाचा थरकाप होत असे. नकळतच
ती स्वराचा रागराग करत असे. माई क्तला समिावनू साांगत
असत की िरवेळी असांच कसां घडेल? आक्र्ण ती हुशार आहे,
थोडीफार अरुांधती सारखी वागते म्हर्णिे ती तसचां नशीब घेऊन
आली आहे असां असर्णार आहे का? माईचेां शब्ि ऐकून
74
YOU GET WHAT YOU GIVE

कालाय तस्मै नमः

गौरी हर्षल

तेव्हढयापरु ता क्तच्या िीवाला क्िलासा क्मळत असे. पर्ण ह्या
गोष्टी - म्हर्णिे स्वराचा रागराग करर्णे आता वारांवार घडत
आहेत हे बघनू माईनीां काकाांच्या कानावर घातले. काकाही
क्वचारात पडले. कारर्ण इतर सवष नातवांडाांपैकी स्वरावर त्याांचा
िास्तच िीव होता. आक्र्ण इतराांना त्याचा त्ास होत असेल तर
ठीक पर्ण स्वराच्या आईला का होतोय तेच त्याांना कळे ना.
अशातच एके क्िवशी सध्ां याकाळी त्याांना घरातल्या फोनवर एक
फोन आला. त्यावेळी मोबाईल नव्हते त्यामळ
ु े लँडलाईन हेच
सांपकाषचे साधन होते. श्ीपािने माई काकाांशी कधीही सांपकष
साधता यावा म्हर्णनू स्वतःच्या ओळखी वापरून िाण्याच्या
आधी घरात फोन कनेलशन घेतले होते. असो.
तर काका फोनवर बोलत होते म्हर्णिे खरां तर फक्त
ऐकत होते. पलीकडची व्यक्ती कोर्ण आहे, ती काय बोलतेय हे
त्याांना िार्णवलां. त्याांना िेवढा राग आला त्यापेक्षा क्कतीतरी
िास्त धलका बसला होता. फोन ठे वल्यावर श्ीपािचां नाव घेत
ते क्तथेच बसनू राक्हले. काही वेळाने पन्ु हा फोन वािला ररांगच्या
आवािाने काका भानावर आले त्यानां ी फोन कानाला लावला.
पलीकडून श्ीपाि बोलत होता, “काका काय झालां? मला
अचानक िार्णवलां की तुम्ही मला बोलवत आहात.” काकाांनी
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आसपास कुर्णीही नाही हे बघून आधीचा प्रकार त्याच्या
कानावर घातला. तसा तो म्हर्णाला, “मला शक
ां ा होतीच. पर्ण
तम्ु ही काळिी करू नका. िोन क्िवसाांनी तमु च्याकडे एक व्यक्ती
येईल. तम्ु ही चौघे आक्र्ण िोन्ही मल
ु ाांसाठी काहीतरी िेईल. ती
वस्तू सतत तम्ु हा सगळ्याांच्या शरीरावर असली पाक्हिे ह्याची
तम्ु ही काळिी घ्या. आक्र्ण हो सांगीतावर अक्िबात क्चडू नका
क्तच्या आई असण्याचा फायिा घेतला िातो आहे. आपर्ण
कुर्णी िर क्चडलो तर ती अिनू त्या लोकाांच्या प्रभावाखाली
िाईल. स्वराला शलयतो लाांब ठे वा. सध्या तरी क्तची काळिी
करण्याची गरि नाही पर्ण बारीक लक्ष असू िे. काळिी घ्या.
मी आहे काही वाटलां तर कळवा.” इतकां बोलनू त्याने फोन
ठे वला.
त्या िोन व्यक्तींपैकी एक व्यक्ती आता काकाांच्या
लक्षात आली होती. पर्ण सरळ सरळ िर काही बोललां गेलां
असतां तर गोष्टी हाताबाहेर िाण्याची शलयता नाकारता येत
नव्हती. म्हर्णनू च काकाांनी शाांत रहाण्याचां ठरवलां.
िोन क्िवसाांनी श्ीपािने साक्ां गतल्याप्रमार्णे तो मार्णसू
आला. त्याने हातातली क्पशवी काकाांकडे क्िली आक्र्ण त्याांना
सवष काही साांक्गतले. इकडे क्तकडे बघत असतानाच त्याची
76
YOU GET WHAT YOU GIVE

कालाय तस्मै नमः

गौरी हर्षल

निर एका बांि िरवाज्याकडे गेली. ते बघताच काका म्हर्णाले,
“ती अडगळीची खोली आहे. िास्तीच नको असलेले सामान
असतां क्तथे.” तो त्याांच्यासोबत आत गेला मागच्या वेळी ज्या
काही वस्तू श्ीपािला सापडल्या होत्या त्या त्याच क्ठकार्णी
त्याला पन्ु हा सापडल्या. त्याने त्या सोबत घेत काकाांना काळिी
करू नका असे साांक्गतले. िाता िाता घराकडे एक निर टाकत
तो काहीतरी पटु पटु ला आक्र्ण काकानां ा म्हर्णाला, “सगळ्या
खोल्याांमधनू तळ
ु शीपत् घेऊन क्िलेले गांगािल क्शांपडा. सगळां
नीट होईल. ते पाठीशी आहेत.” िेवघराच्या क्िशेने निर िाताच
त्याच्या चेहऱ्यावर ओळखीचे हसू आले आक्र्ण क्नरोपाचा हात
वर करुन तो बाहेर पडला. तो गेल्यावर काकाांनी क्पशवी
उघडली त्यात काही िोरे क्वक्शष्ट वेष्टनात गडांु ाळलेले होते.
आक्र्ण एक छोटा गडू होता ज्यात गांगािल होते. सवष काही
पािक
ु ाांसमोर ठे वनू त्याांनी नमस्कार के ला. सांध्याकाळी
क्िवेलगर्णीच्या वेळी प्रत्येकाला त्याच्या वाटेची गोष्ट त्यानां ी
क्िली, मल
ु ाांना स्वतः बाांधली. स्वरा समीरसोबत खेळण्यात
गगांु ली. काका क्तथेच बसनू क्तच्याकडे बघत होते. समीरचा
स्वरावर खपू िीव होता पर्ण फोनवरून ऐकलेल्या गोष्टीनांतर
काकाांना कुर्णाचाच भरवसा वाटत नव्हता. असां काय ऐकलां
होतां त्यानां ी?
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“सांगीता, आम्ही िे साांगतोय ते कळतांय न तुला?”
सगां ीताच फोनवर आहे असां वाटल्याने समोरच्या
व्यक्तीने थेट बोलायला सुरुवात के ली होती. काकाांनीही फक्त
हुक
ु ठे वले. “हे बघ ती मल
ु गी तल
ु ा आक्र्ण
ां ार भरत ऐकर्णे सरू
तझ्ु या नवऱ्याला खपू मोठया सक
ां टात टाके ल भक्वष्यात. तू िरी
क्तला िन्म क्िला असला तरी ती कोर्ण आहे हे तल
ु ा कळलेच
असेल, तेव्हा सावध राहा, क्तला िरू च ठे व.” आक्र्ण बरांच काही
बोललां गेलां. बोलर्णाऱ्याच्या आवािात असे काही विन होते
की काकाही काही वेळासाठी सांभ्रक्मत झाले. सांमोक्हत करून
सांगीताला वापरून घेण्यासाठी हे के ले िाते आहे हे िसे
काकाांना लक्षात आले, तसे त्याांनी ते श्ीपािला कळवले आक्र्ण
त्या गोष्टीला आळा बसला.
ही घटना घडून आता वर्ाषचा कालावधी उलटून गेला
होता. त्या उपायाांमळ
ु े सांगीता पुन्हा पक्हल्यासारखी प्रेमाने
स्वराचां सगळां करत होती. काकानां ी नकळतच सटु के चा क्नश्वास
सोडला.
इकडे शहरात क्वियच्या घरी सगळे िर्ण िमले होते.
कसलां तरी प्लॅक्नांग करर्णां सुरू होतां. श्ीपािला आक्र्ण भास्करला
त्याची पसु टशी कल्पना नव्हती. श्ीपािला फक्त ठराक्वक
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तारखेला वाडयावर ये महत्वाचां बोलायच आहे असा क्नरोप
श्ीधरच्या माफष त क्िला होता. तो ही गोंधळात पडला की आता
काय नवीन समोर येर्णार. तसाही तो कै वल्यला घेऊन िार्णारच
होता काही कारर्णाने. त्यामुळे त्याने आर्णखी िोन क्िवस िास्त
सट्टु ी घेत िायचां ठरवल.ां
माई आक्र्ण काकाांना मात् ह्या सगळ्याचा पत्ताच
नव्हता. ते त्याच्ां याच क्वश्वात मग्न होते. पर्ण सकाळपासनू
िोघाांनाही कसलीतरी हुरहूर वाटत होती. काय ते काही समित
नव्हतां. शेवटी न राहवनू काकाांनी एके क करून सगळ्या मल
ु ाांना
फोन लावला तर कुर्णी ऑक्फसमध्ये कुर्णी बािारात कुर्णी
मल
ु ाांच्या शाळे त असे क्नरोप क्मळाले. शेवटी क्निान सगळे ठीक
आहेत अशी मनाची समितू घालत िोघे शातां बसले.
सध्ां याकाळी सांगीता आक्र्ण भास्करही मल
ु ाांना घेऊन
कुर्णाच्या तरी घरी कायषिम आहे म्हर्णनू बाहेर गेल.े शलयतो
वाडयात एकटां राहण्याची वेळ माई काकाांवर कधी येतच नसे.
त्यामळ
ु े आि ररकामा वाडा त्याांना अगिी खायला उठला.
क्िवेलगर्णीची वेळ झाली म्हर्णनू माईनी िेवासमोर क्िवा लावला
आक्र्ण त्या कुठली तरी भािी क्नवडायला घेऊन काका बसले
होते क्तथेच येऊन बसल्या. तेवढयात अचानक लाईट गेल.े
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िेवघरातील आक्र्ण तळ
ु शीपढु चा क्िवा सोडला तर क्मट्ट
काळोख झाला. काकानां ी िारातनू बाहेर बक्घतले तर सगळीकडे
वीि आहे असे त्याांच्या लक्षात आले. मग वाडयातलीच कशी
काय गेली? क्वचार करत ते आले माईही िागेवर नव्हत्या.
आता ही कुठे गेली म्हर्णत काका आत िाऊन त्याांना शोधू
लागले. अांधारात काही क्िसत नव्हते त्यामळ
ु े माईना एक िोन
वेळा आवाि िेऊन बक्घतला. पर्ण काहीच उत्तर नाही
म्हटल्यावर काका िरासे घाबरले. बाहेर िावे तर आता
तळ
ु शीिवळची पर्णतीही वाऱ्याने शाांत झाली होती. काळोख
िरा िास्तच गडि झाला. तेवढयात बाहेरच्या मोकळ्या िागेत
काहीतरी हालचाल होते आहे असे काकाांना िार्णवले. त्याांनी
एकिम शातां पर्णे हात लाबां वनू बसण्याच्या िागेिवळच
असर्णारी काठी उचलली. ते वळाले आक्र्ण एक सावली
िवळून गेल्याचे त्याांना िार्णवले. कुिबू िु ज्या क्िशेने येत होती
ते त्या क्िशेने हळूहळू पुढे सरकू लागले तेवढयात घरात
काहीतरी भाांडे पडल्याचा आवाि आला. काठी धरलेला हात
खाली घेत काका स्वयपां ाक घराच्या क्िशेने गेले. क्तथे काहीच
पडले नव्हते असे कसे काय झाले काकाांना नकळतच भीती
वाटू लागली. ते पुन्हा बाहेर आले तळ
ु शीिवळच पोहोचले होते
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तेवढयात वीि आली आक्र्ण समोरचां दृश्य बघताच त्याांचे डोळे
क्वस्फारले गेले.......
काय होतां समोर? ते कळे लच पढु च्या भागात तोपयंत
मिेत रहा चागां ले क्वचार, चागां ली मार्णसां ह्याचां ां अनुकरर्ण करा.
मनासोबतच फोन स्वच्छ करत िा म्हर्णिे नकारात्मक फोटो
वगैरे काढून टाका . .
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॥कालाय तस्मै नमः॥
भाग ९
अगां र्णात छानपैकी टेबल माांडलां होता. त्याच्या
पलीकडे सगळी नातवांडां हातात Happy birthday चे एके क
अक्षर स्वतःच्या मोडलया तोडलया अक्षरात क्लक्हलेले बोडष
घेऊन उभी होती. मागे सगळी मल
ु ां मल
ु ी त्याच्ां या
िोडीिारासोबत उभे होते. माईही त्याांच्या ह्या सरप्राईि मध्ये
सामील होत्या. आि तारखेने अन िसु ऱ्याच क्िवशी क्तथीने
काकाचां ा 75 वा वाढक्िवस होता. त्याचीच गपु चपू तयारी करून
सगळे िर्ण िमा झाले होते. काकाांसाठी िसे ते सरप्राईि होते
तसे सकाळपयंत माईसाठीही
होते. पर्ण सकाळी भास्कर ला
ां
आलेला फोन माईनी उचलला आक्र्ण पलीकडून अशोकचा
आवाि आला की अरे आम्ही सगळे शेिारच्या पाटलाांच्या
वाडयात आलो आहोत तुम्ही कधी पोहोचत आहात. अिनू
सगळी तयारी करायची आहे. ते ऐकल्यावर माईनी त्याला
रागातच क्वचारले मग काय माईना सामील करावेच लागले.
शेिारच्या वाडयात तसेही कुर्णी नसायचे त्यामळ
ु े सगळ्याांना
क्तथे तयारी करर्णे सोपे झाले. रात्ी उक्शरापयंत िागून सगळे
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िर्ण गप्पा मारत होते. बऱ्याच वर्ांनी सगळ्या मल
ु ाां-नातवांडाांना
आिबू ािल
ू ा बघनू काकाांनाही छान वाटत होते. शेवटी गायत्ी
सगळ्यानां ा ओरडली अरे उद्याही बरे च काम आहे चला झोपा
आता. तसे सगळे िर्ण एके क करून झोपायला गेले.
िसु ऱ्या क्िवशी सकाळी सगळे लवकरच उठले होते.
घरात पिू ा होर्णार होती. आक्र्ण सांध्याकाळी बाहेर एक हॉल
घेऊन ओळखीच्या लोकासां ाठी मेिवानी होती. त्याचे
आमांत्र्ण, तयारी हेच सगळे िर्ण करत होते. क्तन्ही मल
ु ी
सकाळीच माई काकाांच्या खोलीत आल्या. हातात सामानाच्या
क्पशव्या होत्या. गायत्ी म्हर्णाली, “काका, हे आम्हा क्तघींकडून
तमु च्या िोघाांसाठी सांध्याकाळी घालनू या.” काका काही
बोलर्णार तेवढयात धाकटी रोक्हर्णी म्हर्णाली, “आधी उघडून
तर बघा म्हर्णिे आम्हालाही कळे ल तम्ु हाला आमचां क्गफ्ट
आवडलां का?” माईसाठी
ां पैठर्णी आक्र्ण काकाांसाठी धोतर कुताष
होता, ते ही खास तयार करून घेतलेले. त्यासोबतच काकाांसाठी
सोन्याची चेन होती. मैक्थलीही म्हर्णाली, “काका तम्ु ही िोघाांनी
आिपयंत आमच्यासाठी िे के लां आहे ही काही त्याची
परतफे ड नाही. िरवेळी हलकाने तमु च्याकडून घेताना वाटायचां
आपर्णही द्यावां. मग सहिच ही कल्पना आली आक्र्ण आम्ही
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क्तघीही पैसे िमवत राक्हलो. आक्र्ण त्यातनू हे घेतले. हे पैसे
आमचे आहेत तमु च्या िावयाचे नाहीत त्यामळ
ु े अक्िबात
काही मनात येऊ िेऊ नका. आक्र्ण हो आम्हाला फक्त तमु चे
आशीवाषि हवे आहेत बाकी काही नको. आता पटकन तयार
होऊन या.”
िपु ारपयंत पिू ा आटोपली, सगळ्याांची िेवर्णेही झाली.
तोपयंत चार वाितच आले होते. श्ीपाि आक्र्ण श्ीधर आता
सगळ्याांना स्पेशली मक्हलामांडळाला आवरण्यासाठी घाई करू
लागले. कायषिम िरी ७ वािता असला तरी वेळ तर लागर्णार
होताच. छानपैकी आवरून सगळे िर्ण हॉलवर पोहोचले. पाहुर्णे
आधीच येऊन पोहोचले होते. माई आक्र्ण काकाांसाठी
िरवािातनू ते बसण्याची व्यवस्था के लेल्या िागेपयंत मस्त
पाकळ्याांनी पायघडया घातल्या होत्या. सगळां बघताना
काकाांना अगिी भारावनू गेल्यासारखां झालां होतां. आप्तेष्ट,
क्मत्मांडळी कौतक
ु ाने सगळा सोहळा बघत होते.
श्ीधर, क्विय आक्र्ण अशोकनेच िवळपास सगळां
ठरवलां होतां. काकाच्ां या िवळची असर्णारी मडां ळी
त्याांच्याबद्दलच्या मिेशीर आठवर्णी साांगर्णार होते. मल
ु ाांनी
लहानपर्णीचे क्कस्से साांक्गतले. सनु ाांनी आक्र्ण नातवांडाांनी क्मळून
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एक छोटेसे नाटुकले सािर के ले. सगळे झाल्यानांतर
ओळखीचेच एक गायक त्याचां ी कला सािर करर्णार होते.
त्यानांतर िेवर्णाचा कायषिम होता. सगळ्यात शेवटी सगळे िर्ण
क्नवाांत बसलेले असताना अशोकने सगळ्याांचे लक्ष वेधनू घेत
स्टेिकडे बघण्यास साांक्गतले. मागे असर्णाऱ्या क्भांतीवर एक
मखमली पडिा लावलेला होता ज्याचे अनावरर्ण काका करर्णार
होते. त्याने माई आक्र्ण काकानां ा स्टेिवर बोलवले. बसलेल्या
िागेपासनू ते स्टेिवर िाण्यासाठी सगळी नातवांडां त्याांना
नेण्यासाठी आली. स्टेिवर आल्यावर काकाांनी ररबीन ओढत
पडिा सरकवला. एक सरु े ख कोलाि होतां हाताने तयार के लेले.
घरातील प्रत्येकाचे फोटो त्यात होते. सोबतच एक छानसा
अल्बम होता िो सगळ्या मल
ु ानां ी काकानां ा क्िला. त्यात
काकाांच्या लहानपर्णापासनू च्या आठवर्णी होत्या फोटोरूपाने.
नकळतच काकाांचे डोळे भरून आले. मग काकाांनीही आपल्या
काही छान आठवर्णी बालपर्णीचे क्कस्से साक्ां गतले. शेवटी
माईच्या
ां आवािातले एक सरु े ल गार्णे सािर होऊन कायषिमाची
सागां ता झाली.
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रात्ी झोपताना राहून राहून आिचा क्िवस काकाांच्या
डोळ्यासां मोर येत होता. ह्या सगळ्या आठवर्णी मनाच्या
कप्प्यात िपनू ठे वण्याचा क्नर्णषय घेत त्याांना झोप लागली.
बऱ्याच क्िवसाांनी आपल्या मार्णसाांसोबत एक
मनासारखा क्िवस सगळे च िगले होते. आिच्या क्िवसाने
सगळ्याांना आठवर्णींचा एक मोठा खक्िना क्िला होता.
सगळे क्िवस सारखे नसतात िःु खामागनू सख
ू आक्र्ण
सख
ु ामागनू िःु ख ह्याांच्यामुळे तर िगण्याची आस कायम राहते.
तसेच चाांगलां आक्र्ण वाईट ह्या एकाच नाण्याच्या िोन बािू
आहेत. कुठलीही व्यक्ती कधीच पर्णू षपर्णे चागां ली क्कांवा वाईट
नसते. ते सवषस्वी पररक्स्थतीवर आक्र्ण क्नर्णषयावर अवलांबनू
असते. मार्णसां चक
ु तातच, मग ते कुठल्याही नात्यात असिु ,े
कुठल्याही वयाचे असिु .े पर्ण चक
ु ाांमधनू योग्य तो धडा घेत िो
पढु े िातो तो शहार्णा ठरतो.
हे क्लक्हण्याचां कारर्ण आपल्या कथेतही वाईट
व्यक्ती आहेत पर्ण त्या सतत २४ तास तशाच नसतात.
त्याच्ां याही आयष्ु यात असे काही क्षर्ण येतात क्िथे काही
वेळासाठी का होईना त्याांना आपर्ण चक
ु ीचां वागतोय ह्याची
िार्णीव होते. आक्र्ण नकळतच ते चाांगलां वागून िातात.
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ह्यालाच तर काळाचा मक्हमा असां म्हर्णतात ना. असो तर इथेही
अशाच काही क्षर्णामां ळ
ु े सगळ्या वाईट गोष्टींचा क्वसर
सगळ्याांनाच पडला. आक्र्ण क्िवस आनांिात गेला. पढु चा
क्िवस त्याचां रहस्यमय गाठोडां घेऊन तयारीतच होता.
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॥कालाय तस्मै नमः॥
भाग १०
वाढक्िवस सािरा झाला. एक क्िवस थाांबून सगळे
आपापल्या घरी परत गेल.े कुर्णी आनांिाची क्शिोरी घेऊन तर
कुर्णी िसु ऱ्याचां नीट का सुरू आहे ह्या िःु खात.
मार्णसाचां मन मोठां क्वक्चत् असत.ां त्याला स्वतःच्या
समोरचां हात पसरून बोलावर्णारां सुख क्िसत नाही, िसु ऱ्याच्या
आयष्ु यात घडर्णाऱ्या वाईट गोष्टी खर्णु ावतात. त्या बघून त्याचा
इगो सख
ु ावतो. मग मनातनू नकळतच तो हा खेळ सरू
ु करतो.
आपल्याच िवळच्या मार्णसाांचां चाांगलां झालेलां बघनू िःु खी
होण्याचा. पर्ण त्याला हे कळत नाही की िे आपर्ण िसु ऱ्याच्या
बाबतीत घडू िे असां म्हर्णत आहोत त्याला आपल्याही नकळत
आपल्याच आयष्ु यात आपर्ण बोलवत आहोत. कमष ही गोष्ट तो
पर्णू षपर्णे क्वसरतो, िे िेऊ तेच परत क्मळर्णार. ही खपू महत्त्वाची
आक्र्ण क्वचार करायला लावर्णारी गोष्ट आहे बघू या िमतांय का
ते.
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आता गर्णपतीतच सगळे िर्ण एकत् येर्णार होते. तोपयंत
प्रत्येकाची आपापली कामां होती, िबाबिाऱ्या होत्या. सगळी
छोटी मल
ु ांही आपसात काय मज्िा करायची हे ठरवनू मोकळी
झाली होती. स्वरा आता घरात एकटी मल
ु गी नव्हती.
क्तच्यानांतर क्तघींचा िन्म झाला होता. त्यामळ
ु े आपल्यालाही
खेळायला कुर्णीतरी आहे म्हर्णनू ती खश
ु असायची. लहान मल
ु ां
क्नरागस, क्नष्पाप असतात.
कपट, ईर्ाष, राग हे सगळां ती हळूहळू अनक
ु रर्णातनू
क्शकतात. आपले आईवडील कुर्णाच्या समोर कसे वागतात
आक्र्ण मागे कसे वागतात ह्यावर त्याांचां बारीक लक्ष असतां.
काही वेळा प्रश्न क्वचारतात तर कधी कधी ते स्वतःच उत्तर
शोधनू काढतात. पर्ण ह्यातनू त्याचां ां व्यक्क्तमत्व घडत िात.ां
इथेही असांच काहीसां घडत होतां. मल
ु ाांच्याही नकळत मल
ु ाांना
आपल्याच भावांडाांशी वैरभावनेने वागण्याची तालीम क्मळत
होती.
श्ीधर-मांिा, क्विय-लक्लता, अक्श्वनी-अशोक ह्याचां
मनातनू िरी एकमेकाश
ां ी पटत नव्हतां तरी ते ठरवनू एकत् येत
होते. ह्यामागचा हेतू अथाषतच अिनू कुर्णीही बोलनू िाखवला
नव्हता. सध्या तरी 'तेरी भी चपू मेरी भी चपू ' असां होतां. पर्ण
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लवकरच काहीतरी घडर्णार होतां ज्यामळ
ु े ह्या सगळ्याांची
आयष्ु यां एक यु टनष घेर्णार होती.
त्या िोन व्यक्ती गेले बरे च क्िवस शाांतपर्णे सगळां बघत
होत्या. त्यानां ा िी तयारी करायची होती ती िवळपास पर्णू ष
झाली होती. पर्ण पढु चा प्लॅन अांमलात आर्णण्यासाठी त्याांना
अिनू काही िर्णानां ा आपल्या कटात सामील करून घ्यावे
लागर्णार होते. तसे त्याांचे चाचपर्णे सरू
ु होते. आक्र्ण तो क्िवसही
आला िेव्हा त्याांना त्याांचा क्तसरा साथीिार क्मळाला होता.
त्याला सगळी योिना त्यानां ी समिावनू साांक्गतली. िमेल तशी
त्याच्या प्रश्नाांची उत्तरां क्िली. आता फक्त योग्य वेळ येण्याची
वाट बघावी लागर्णार होती. ह्यावेळी हा खेळ कसा खेळला
िार्णार आहे हे अिनू गल
ु िस्त्यातच होते.
श्ावर्ण आला तशी सर्णाांची रे लचेल सरू
ु झाली.
वाडयावरही माई उत्साहात सगळां काही करत होत्या. पर्ण
हल्ली त्याांची तब्येत फारशी साथ िेत नव्हती. सांगीता
िबरिस्ती त्याांना आराम करायला लावत होती. पर्ण माईचां ां
काही एका िागी बसर्णां होत नसे. अशातच गर्णपती िवळ
आल्याने िप्ु पट उत्साहाने त्या हे करू ते करू म्हर्णू लागल्या.
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शेवटी काकाांनी रागावनू त्याांना सक्तीची क्वश्ाांती घेण्यास भाग
पाडले.
िोन क्िवस आधीच बाकीच्या सनु ा आक्र्ण नातवांडां
येर्णार होती. काकाांच्या लेकीही ह्या वर्ी येर्णार होत्या. मल
ु ां मात्
नतां र येर्णार होती गर्णपती गौरीच्या क्िवशीच क्वसक्िषत होर्णार
असल्याने कुर्णी बसण्याच्या क्िवशी तर कुर्णी क्वसिषनाच्या
क्िवशी येर्णार होते. एकांिरीत वातावरर्ण छान होते. पर्ण त्या
सगळ्याचा मागे हललया पावलाने अिनू कुर्णीतरी येर्णार होते
की आले होते?
बाप्पाचां आगमन झाले तसा घरात एक वेगळा उत्साह
होता. एकीकडे त्याच्या येण्याने सगळां नीट होईल अशी अपेक्षा
होती तर िसु रीकडे कुर्णीतरी आपलां िाळां पसरवत होते.
घर िरी मोठे असले तरी सगळे एकत् आल्यानांतर
ओसरीतच झोपत असत. तेथेच अांथरूर्ण घातल्यावर मल
ु ाांची
िगां ामस्ती सरू
ु झाली. सगळे िर्ण मल
ु ानां ा एके क करून पकडून
झोपवण्याचा प्रयत्न करत होते. कुर्णीतरी मात् कधी हा गोंधळ
सपां तोय ह्याची वाट बघत होते. कारर्ण आिच त्याचां ा प्लॅन सरू
ु
होर्णार होता. थोडयाच वेळात सगळे क्नद्रेच्या आधीन झाले.
एक भयांकर शाांतता िार्णवू लागली. त्या क्तघाांनाही आता काम
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सपां वण्यासाठी घाई झाली होती. पर्ण ह्यावेळी कुर्णीतरी बघू नये
अशा व्यक्तीने त्यानां ा बक्घतलां होत.ां ते त्याच्ां यामधील एकाच्या
लक्षात आलां होतां. इतर िोघाांना कळू न िेता त्या बघर्णाऱ्याचा
काटा काढायचा असे त्याने स्वतःशीच ठरवले.
रात्ीच्या अधां ारात त्या क्तघाचां ी खसु फूस सरू
ु होती.
सगळ्यात मोठी व्यक्ती होती क्तने क्वचारलां, “झालां का सगळां
साक्ां गतल्याप्रमार्णे?” िसु रीने मान डोलवत हो अस.ां उत्तर क्िल.ां
एक खनु शी हास्य एकाच वेळी त्याांच्यासह अिनू काही
चेहऱ्याांवर उमटलां. उद्याची सकाळ कुर्णाच्या तरी आयष्ु यात
बरे च काही बिल घडवनू आर्णर्णार होती.
हे सगळां शाांतपर्णे बघर्णाऱ्या त्या व्यक्तीने मात्
नकळतच वरती बघनू हात िोडले आक्र्ण ॥कालाय तस्मै नमः॥
म्हर्णत सगळां काही त्याच्यावर सोपवलां.
त्या क्तन्ही व्यक्ती आता घरातले सगळे झोपले होते क्तथे
आल्या. सगळी मल
ु ां गाढ झोपेत होती. त्यातच त्याचां ां टागेटही
होतां. िगातल्या छललया पांिाची कल्पना नसलेलां ते लेकरू
आपल्याच स्वप्नातल्या क्वश्वात रमनू झोपेतच खिु ख
ू िु ु हसत
होते. उद्यापासनू आपल्या आयष्ु यात काय होर्णार आहे ह्याची
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काडीमात् खबर त्याला नव्हती. पढु े काय होर्णार हे येर्णारी
वेळच सागां ू शकत होती...
वरवर पाहता आपल्याला बऱ्याचिा एखाद्या व्यक्तीचां
आयष्ु य खपू छान चाललां आहे असां वाटतां पर्ण खरी पररक्स्थती
काही वेगळीच असते. कुर्णीतरी आयष्ु यभर भरल्या घरात एकटे
असते. कुर्णीतरी सगळी भौक्तक सख
ु ां पायाशी असनू ही त्याचां ा
उपभोग घेऊ शकत नसते. अशी बरीच िःु ख असतात िी
उघडपर्णे साांगता येत नाहीत पर्ण ती व्यक्तीच्या मनावर नकळत
आघात करत असतात.
हा सडु ाचा खेळ कशासाठी? काहीवेळा मार्णसाकडे
पैसा तर भरपरू असतो पर्ण ते नसतां ज्याच्यासाठी तो िगत
असतो. अशा गोष्टी ज्या पैशाांनी क्वकत घेता येत नाहीत. आक्र्ण
त्या क्मळवण्यासाठी स्वतःच्या वाईट स्वभावाला मरु ड घालर्णे
ह्या लोकानां ा शलय नसते. म्हर्णनू मग मनात सडु ाची भावना
िागी होते आक्र्ण कधी व्यक्ती क्तच्या प्रभावाखाली िातो
त्यालाही कळत नाही.
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तेव्हा एक गोष्ट लक्षात घ्या िर कुर्णी आपल्यावर िळत
असेल तर िल
ु षक्ष करा क्कांवा आपल्याला कुर्णाबद्दल असे वाटत
असेल तर मनोमन त्यातून बाहेर येण्यासाठी प्रयत्न करा.
ईर्ेपोटी कधीही कुर्णाचां वाईट क्चांतू नका.
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॥कालाय तस्मै नमः॥
भाग ११
वाडयावर नेहमीप्रमार्णे आता क्िनिम सरू
ु होता. पर्ण
माईमध्ये
ां झालेला बिल काकाांना िार्णवला होता. हल्ली त्या
िास्त वेळ स्वरासोबत घालवत होत्या. सतत क्तला काही न
काही साांगत होत्या. पाचच वर्ाषचां ते लेकरूही िमेल तसां सगळां
समिनू घेत होतां. काकाांना अांिाि आला होता पर्ण त्याांना नेमकां
काय घडलां आहे ते माईच्या
ां तोंडून ऐकायचां होतां. गर्णपती
होऊन काही क्िवस झाले होते. त्यामळ
ु े आता तसा क्नवाांत वेळ
होता िोघाक
ां डे. अशातच एके क्िवशी क्विय आक्र्ण लक्लता
त्याांच्या िळ्
ु या लेकींसह - सई आक्र्ण िईु - गडबडीत आले
होते. क्वियला एका मोठया कामासाठी काही क्िवसाांसाठी
परिेशी िायचां होतां. तसा तो आधीही गेला होता त्यामळ
ु े
ह्याचवेळी अचानक त्याने बायको मल
ु ींना इकडे आर्णून सोडलां
तेव्हा काकानां ा िरा आियषच वाटल.ां
इथे माईच्या
ां अस्वस्थतेमध्ये मात् भर पडली होती. का
कुर्णास ठाऊक पर्ण लक्लताचां वावरर्णां काकाांनाही क्वक्चत् वाटत
होतां. पर्ण परुु र् मार्णसू , त्यात सासरे , मग कसां बोलर्णार म्हर्णनू
ते गप्प होते. कारर्ण लक्लता तशी फारशी घरच्या लोकामां ध्ये
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क्मसळर्णारी नव्हती. ती सगळ्याांशीच फटकून वागत असे.
माहेरच्या सपां त्तीचा आक्र्ण स्वतःच्या सौंियाषचा िरा िास्तच
गवष होता क्तला. पर्ण एकत् कुटुांब असल्याने फारशी वेगळी
वागर्णक
ू क्तला कधी कुर्णी क्िली नव्हती. ती माई काकाांशीही
कामापरु तांच बोलत असे. ते ही क्तच्यापासनू थोडेसे िरू च
राहायचे. मल
ु ाचा सांसार नीट चालावा हीच त्यामागे त्याांची
इच्छा असायची. पर्ण ह्यावेळी मात् क्तच्या वागण्यात फारच
बिल झाला होता. तो वरून चाांगला क्िसत असला तरी चाांगला
भासत नलकीच नव्हता.
माईनाां आपल्याला काही तरी साांगायचे आहे हे
काकानां ा िार्णवले होते. पर्ण माई बोलण्यासाठी आसपास
आल्या की लक्लता काहीतरी काम काढून क्तथेच घटु मळत
असायची हेही त्याच्ां या लक्षात आले. शेवटी त्याांनी माईनाां एका
ओळखीच्या कडे भेटायला िायचे आहे असे साांगनू बाहेर
क्नघण्याचे ठरवले. िोघेही क्नघर्णार तेवढयात आतनू क्िवाच्या
आकातां ाने मारलेली क्कांकाळी ऐकू आली. माईच्या
ां छातीत
धस्स झाले. त्या वेगाने घराच्या आतल्या बािूला गेल्या तर िईु
डोलयावर पडली होती. आिबू ािल
ू ा रक्ताचा सडा होता.
लक्लताने रडत रडत िईु ला उचलले आक्र्ण बाहेर आली. परांतु
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बाहेर येताना क्तने िर तोंड उघडले तर मग काय होईल कळले
ना असा कटाक्ष माईकडे
ां टाकला. माईचां ां लक्ष िाताच त्याचां ा
चेहरा भीतीने काळवांडला. िईु ला डॉलटर कडे नेण्यात आले.
टाके पडले होते अन रक्तही बरे च गेले होते. माई क्तच्या उशाशी
बसनू होत्या. मनात क्वचार करत होत्या की काय कमी पडतांय
म्हर्णनू लक्लता अशी वागते आहे? त्या रात्ी त्या क्तघाांनी िे
काही के लां ते बक्घतल्यावर मला खात्ीच वाटत नव्हती की
माझ्याच घरात ही माझीच लेकरां अशी एकमेकाांना पाण्यात
बघत असतील. पर्ण लक्लतातर स्वतःच्या लेकीच्याही िीवावर
उठली आहे मग माझ्या स्वराचां काय होईल? आधीच क्तचां
असामान्य असर्णां क्तच्या आईबापालाच सहन होत नाही.
सगां ीता आक्र्ण भास्कर एके क्िवशी स्वराबद्दल बोलत होते ते
चक
ु ू न माईच्या
ां कानावर पडल होतां. भास्करला स्वराच्या
िन्माला येण्याचा फारसा आनांि नव्हता त्याला तर िसु राही
मल
ु गाच हवा होता. आक्र्ण सगां ीता, क्तला आपल्याच
लेकराच्या गर्णु ाांबद्दल प्रॉब्लेम होता. त्यावेळी ती कुर्णाच्याही
प्रभावाखाली नव्हती. तर ते क्तचे क्वचार होते.
आपल्या समािात अशी बरीच कुटुांब सापडतील, क्िथे
बाहेर िाखवताना मल
ु गी आमच्यासाठी खपू स्पेशल आहे असां
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िाखवलां िातां. पर्ण प्रत्यक्षात मात् पररक्स्थती वेगळी असते. ते
शेवटपयंत कुर्णालाही कळत नाही. असो. इथे मात् ह्या
िोघाांच्या मनात स्वराबद्दल असर्णारे क्वचार इतराांच्या पथ्यावर
पडले होते, कारर्ण नकळतच त्याांच्या करर्णीला बळ क्मळाले
होते. आक्र्ण आता त्याांना फक्त ह्या िोघाांचे हेच क्वचार सतत
तेल घालून पेटवत ठे वायचे होते.
माईनीां मनाशी काहीतरी ठरवत आधी हे सगळां
काकाांच्या कानावर घालायचे ठरवले. त्या घाईने काकाांच्या
खोलीत आल्या. काका काहीतरी क्लक्हण्यात गांतु ले होते. ते
बघनू माई मागे क्फरल्या तेवढयात काका म्हर्णाले, “सरस्वती िे
बोलायचां आहे ते बोल. आत्ता कुर्णीही घरात नाहीये.”
बोलताना कुर्णीही ह्या शब्िावर त्यानां ी क्िलेला िोर माईच्या
ां
लक्षात आला.
शब्िाचां ी िळ
ु वािळ
ु व करत माईनीां काकाांना त्या रात्ी
घडलेला प्रसगां साक्ां गतला. त्या रात्ी तीन व्यक्ती होत्या पर्ण मला
मात् फक्त लक्लताचाच चेहरा क्िसला हेही त्या म्हर्णाल्या
सोबतच इतर िोन व्यक्ती मध्ये एक परुु र् होता हेही त्याांनी
साांक्गतले. काका काहीसे क्वचारात पडले. मग म्हर्णाले, “असां
काहीतरी होर्णार ह्याची कल्पना होती मला. श्ीपािनेही
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साक्ां गतलां होतां. पर्ण त्याचां म्हर्णर्णां आहे की आपर्ण सध्या काही
करू शकत नाही. आपर्ण फक्त स्वरावर लक्ष ठे वनू क्तला
उत्तमोत्तम सांस्कार िेऊ शकतो. आक्र्ण आपल्याला िे काही
ज्ञान आहे ते क्तच्यापयंत पोहोचवू शकतो. ही क्तची लढाई आहे
िी बरीच वर्े चालर्णार आहे. आपर्ण आि आहोत उद्या
किाक्चत नस.ू तेव्हा आपले सांस्कारच क्तला बळ िेतील
आपल्याच मार्णसापां ासनू सरु क्क्षत राहण्यासाठी.” शेवटच्या
वालयावर माईनीां चमकून काकाांकडे बक्घतले. तसे काका
म्हर्णाले, “प्रत्येक िर्ण आपलां नशीब स्वतः घडवत असतो.
िसां आपली वयाने मोठी असलेली लेकरां स्वतःच्या नक्शबाशी
खेळ करत आहेत, तशी आपली ही लहानशी पोर सगळ्याांना
योग्य मागाषवर आर्णण्यासाठी प्रयत्न करे ल. क्तला खपू सोसावे
लागर्णार आहे. त्यासाठी आपले आशीवाषि क्तला नेहमी तयार
करतील. एकटी असूनही ती सगळ्या वाईट गोष्टींना भारी पडेल.
क्तच्यासारख्या खूप मल
ु ी आहेत, मल
ु गेही आहेत िे
स्वतःच्याच घरात, मार्णसात हे सगळां भोगतात अशा
सगळ्यासां ाठी स्वरा नकळतच आिशष होईल बघ.
तू अक्िबात काळिी करू नकोस असां मी म्हर्णर्णार
नाही, पर्ण ह्या काळिीचा उपयोग तू स्वराला घडवण्यासाठी
99
YOU GET WHAT YOU GIVE

कालाय तस्मै नमः

गौरी हर्षल

कर. आपर्ण क्कतीही थकलो असलो तरी ही िबाबिारी पार
पडल्याक्शवाय आपल्याला सट्टु ी क्मळर्णार नाहीये.” काका
हसत हसत म्हर्णाले. माईही मान डोलवत हसून खोलीतनु बाहेर
पडल्या. काळिीचे सावट तसेच असले तरी त्याांच्या मनातल्या
भीतीची िागा आता क्वश्वासाने घेतली होती. क्वश्वास होता
त्याच्यावर ज्याने सगळ्याांना घडवले आहे. सईसोबत खेळत
असर्णाऱ्या स्वराकडे बघनू माईनाां िार्णवलां की ही पोर
आयष्ु यात इतराांना कधीही क्नराश करर्णार नाही. पर्ण
आपल्याला क्तला स्वतःला साांभाळायला क्शकवायचे आहे.
स्वरामध्ये अस वेगळां काय होतां? तसां बघायला गेलां तर
काहीच नव्हतां. हो अगिी सामान्य रांग, क्कडक्कडीत तब्येत
होती. पर्ण क्तचा स्वभाव मात् खपू गोड होता. क्तच्यावर
थोडांसांही प्रेम करर्णाऱ्या मार्णसाला ती खूप िीव लावायची.
इतकी लहान असतानाही ती आईबाबा क्चडक्चड करू नये
म्हर्णनू हट्ट करत नसे. माई आक्र्ण काकाांसोबत मात् ती मनातलां
सगळां बोलत असे. त्याांनी क्तला क्तच्या आवडत्या िेवबाप्पाला
ही सगळां सागां ायची सवय लावली होती. पर्ण हेच समितु िार
असर्णां क्तच्यासाठी शत्ू ठरलां होतां. कारर्ण क्तच्या सगळ्या
बक्हर्णी, भाऊ क्िसायला िेखर्णे होते तरीही त्या सगळ्याांमध्ये हे
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ध्यान मात् लक्ष वेधून घेत असे. आक्र्ण हीच गोष्ट इतराांना
खटकत असे. त्याांना भीती वाटत असे की ही मल
ु गी भक्वष्यात
आपल्या मल
ु ाांना िड िाईल. प्रत्यक्षात मात् सगळी मल
ु ां
आपल्या ह्या बक्हर्णीशी प्रेमाने वागत असत कारर्ण त्याांच्या
मनाला अिून असल्या भावनाांचा स्पशष झाला नव्हता. पर्ण
पढु ेही त्या सगळ्याांच्या स्वराबद्दलच्या भावना अशाच असर्णार
का हे येर्णारी वेळ आक्र्ण पररक्स्थतीच सागां र्णार होती.
प्रत्येक िर्ण आपल्या आयष्ु यात एक लढाई लढत
असतो. कधी स्वतःशी, कधी िवळच्या लोकाांशी, कधी
समािाशी. आपर्ण मात् समोरून क्िसर्णारे क्चत् बघनू च त्या त्या
व्यक्तीवर एक क्शलका मारून मोकळे होत असतो. ते म्हर्णतात
न काय ते judgemental होतो. व्यक्तीसमोर अवघड
पररक्स्थती मध्ये कोर्णते पयाषय होते, त्याने ते का क्नवडले, कसे
क्नवडले आपल्याला काहीच माहीत नसते. म्हर्णून लगेच
कुठलाही क्नष्कर्ष काढू नये. कारर्ण प्रत्यक्षात कोर्ण काय सहन
करत आहे ह्याची आपल्याला काडीमात् िार्णीव नसते. कधी
कधी फक्त सोबत कुर्णीतरी आहे एवढा क्वश्वास द्यावा बास.
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॥कालाय तस्मै नमः॥
भाग १२
एकीकडे माई आक्र्ण काका स्वराला भक्वष्यात येर्णाऱ्या
गोष्टीवर मात करण्यासाठी तयार करत होते. तर िसु रीकडे
अिनू ही कुर्णीतरी स्वराच्या मितीसाठी तयारी सरू
ु के ली होती.
भक्वष्यात असे काय घडर्णार होते? त्याची झलक स्वरा
सात वर्ाषची झाली तशी िार्णवू लागली. एके रात्ी अचानक
ती झोपेत िचकली. माई शेिारीच झोपल्या होत्या त्यामळ
ु े
त्याांना पटकन ते िार्णवले. तसे त्याांनी घाबरलेल्या स्वराला
िवळ घेतले ती तशी अिनू ही झोपेतच होती. पर्ण बडबडत
होती. माईनीां नीट कान िेऊन ऐकण्याचा प्रयत्न के ला तसे काही
अस्पष्ट शब्ि त्याांना ऐकू आले, क्तकडे िाऊ नको अस काहीस.ां
त्या काही क्वचारर्णार तेवढयात स्वरा कूस पालटत त्याांच्या
कुशीत क्शरून झोपून गेली.
सकाळी उठल्यावर त्याांनी क्तला क्वचारण्याचा प्रयत्न
के ला पर्ण क्तला काहीच आठवत नव्हते. स्वरा िपु ारी शाळे तनू
घरी आली तशी नेहमीप्रमार्णे माईच्या
ां खोलीत आली नाही
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म्हर्णनू माई क्तला शोधत क्तच्या खोलीत गेल्या. तर ती िप्तर
एकीकडे टाकून गढु घ्यात तोंड घालनू मसु मसु त कोपऱ्यात
बसली होती. क्तच्या डोलयावरून हात क्फरवत माईनी क्वचारले,
“काय झाले रार्णबू ाई?” तशी ती डोळ्यातलां पार्णी कसांबसां
थाांबवत म्हर्णाली, “बघ ना ग माई. शाळे त सगळे क्चडले
माझ्यावर?”
“का?” माईनी क्वचारले
“आम्ही न मधल्या सट्टु ीत खेळत होतो. तर ती रचना
झाडावर चढायला लागली. सगळे क्तला क्चयर करत होते, पर्ण
मला काय झालां काय माक्हती मी क्तला नको चढू खाली उतर
म्हर्णत होते. आक्र्ण मग अचानक मला वाटले की ती पडर्णार
आहे म्हर्णनू मी क्तला खाली उतरक्वण्यासाठी पढु े िात होते तर
सगळ्याांनी मला मागे ओढून क्तथनू िा असे साांक्गतले. मी
गपु चपू लाांब िाऊन उभी राक्हले. आक्र्ण क्तकडे बघतच होते तर
रचना पडली क्तला खपू लागले. मग बाई येऊन सगळ्यानां ा
ओरडत होत्या तर सगळ्याांनी माझांच नाव घेतलां. पर्ण मी क्तथे
नव्हते हे बाईनाां माहीत होतां म्हर्णनू त्या मला काहीच म्हर्णाल्या
नाहीत उलट बाकीच्याना रागवल्या. तर सगळ्याांनी आता
मला तू आमच्यात येऊ नको असां साांक्गतलां.”
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“असां झालां होय,” माई क्तला शाांत करत म्हर्णाल्या.
स्वरा मात् अचानक काहीतरी आठवल्यासारखां माईना
म्हर्णाली, “माई मी रात्ी झोपेत न असांच काहीतरी बक्घतलां ग.”
माईनाां ती काय साांगतेय ते समिलां, पर्ण क्तने िास्त क्वचार
करत बसू नये म्हर्णून तो क्वर्य टाळण्यासाठी त्या क्तला
म्हर्णाल्या, “अरु , (कधी कधी त्या क्तला अरु म्हर्णनू हाक
मारायच्या क्तलाही ते आवडत असे) मी तझ्ु या आवडीचा
क्चवडा के ला आहे. चल बरां, पटकन कपडे बिलनू ये. सगळां
िागेवर ठे व. आपर्ण िोघी अांगर्णातल्या झोलयावर बसनू खाऊ
या.” स्वरा हो अशी मान डोलवत आवरण्यासाठी गेली. िारात
उभ्या असर्णाऱ्या काकाांनी हे सगळां ऐकलां होतां. त्याांनी माईनाां
निरे नेच शातां रहा असां खर्णु ावले. ते िोघे िरी शाांत राक्हले
असले तरी सत्य शाांत नव्हतेच.
रचनाची आई सांध्याकाळी घरी आली होती स्वराचे
आभार मानण्यासाठी. त्याांच्या रचनाच्या म्हर्णण्यानुसार ती
स्वराचां ऐकून उतरण्यासाठी प्रयत्न करत होती तेव्हा घसरली.
पर्ण रचनाच्या आईलाही माहीत होतां स्वरा रचनाची क्कती
िवळची मैत्ीर्ण आहे ते. रचना त्याांचां एकुलते एक अपत्य होते
ते ही १५ वर्ांनी झालेलां. त्यामळ
ु े क्तची िरा िास्तच काळिी
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असे त्याांना. स्वरावर माई काकाांचे सांस्कार असल्याने त्या
रचनाला क्तच्यासोबतच राहण्याची ताकीि िेत असत. आक्र्ण
म्हर्णनू च आि त्याांना वाटत होते की स्वरामळ
ु े रचना वाचली.
माई काका त्याांच्याशी ििु बी बोलले आक्र्ण त्या गेल्या. इकडे
सांगीता मात् स्वरावर खपू क्चडली होती. स्वरा खेळून झाल्यावर
घरात आली तशी सांगीता क्तला ओरडू लागली. घाबरलेल्या
स्वराला आपलां काय चक
ु लां हेच कळत नव्हतां. ती चपु चाप
कोपऱ्यात उभी होती. माईनीां क्तला आधी बोलू क्िले आक्र्ण मग
नेमका प्रकार साांक्गतला. त्यावेळेपरु ते तरी सांगीताला सगळे
समिले आहे असे माईना वाटले पर्ण सत्य पररक्स्थती
नेहमीप्रमार्णे वेगळीच होती.
इकडे स्वराला आईबाबानां ा आपर्ण का नकोसे आहोत
हेच समित नसे. पर्ण अशाच वातावरर्णात ती स्वतःला स््ॉांग
ठे वायला क्शकत होती. माई आक्र्ण काका िोघेही क्तला सतत
योग्य गोष्टीची िार्णीव करून द्यायचे.
स्वरा हळूहळू मोठी होत होती, तसतसे क्तला येर्णारे
अनभु वही वाढत होते. क्तच्या आसपासच्या, िवळच्या
एखाद्या व्यक्तींबद्दल िर काही वाईट अघक्टत घडर्णार असेल
तर ते स्वराला समिू लागले होते आक्र्ण आता वयानसु ार ती
105
YOU GET WHAT YOU GIVE

कालाय तस्मै नमः

गौरी हर्षल

आपल्या स्वप्नाांचा अथषही समिनू घेण्यासाठी प्रयत्न करत
होती. माई एकीकडे क्तला शारीररक, मानक्सक बळ क्मळावे
म्हर्णनू प्रयत्न करत असत; तर िसु रीकडे काका क्तच्या
स्वप्नाांमळ
ु े क्तला पडर्णाऱ्या प्रश्नाांची उत्तरे िेण्याचा प्रयत्न करत
होते. एव्हाना आपर्ण इतराांपेक्षा वेगळ्या आहोत ह्याची पसु टशी
िार्णीव क्तला होऊ लागली होती. क्तच्या िागी िसु रे कुर्णी
असते तर ते शेफारून गेले असते पर्ण आपल्या वेगळां
असण्याचा आईबाबाांना त्ास होतो ही िार्णीव क्तला िास्त
प्रमार्णात त्ास िेत असे. मग ह्या सगळ्या गोष्टी िरू ठे वण्यासाठी
ती काकानां ा आर्णखी प्रश्न क्वचारत असे. काकानां ा कधी कधी
उत्तरे िेता येत नसत मग ते क्तला म्हर्णत की तू तझु े प्रश्न एका
क्ठकार्णी क्लहून ठे व आक्र्ण तझु ा मोठा काका आला न की
त्याला क्वचार. हा सल्ला मात् स्वरा पाळत होती. अशातच एके
क्िवशी श्ीपािने तो परत येतो आहे असे साांक्गतले. श्ीपाि
येर्णार म्हर्णनू माईनाां िास्तच आनिां झाला होता. तसा तो
वर्ाषतनू एकिा चलकर मारतच असे पर्ण आता तो कायमचा
येर्णार होता. स्वराही आता बरीच मोठी झाली होती. क्तला
काही गोष्टी समिावनू साांगत क्तची शक्ती योग्य क्िशेने वळवर्णे
खपू गरिेचे होते. त्यासाठीच तो परत येर्णार होता. पर्ण तो
एकटाच येर्णार नव्हता, त्याच्या सोबत अिनू ही कुर्णीतरी येर्णार
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होते ज्याच्या येण्याने स्वराच्या प्रश्नाांची उत्तरे क्तला क्मळर्णार
होती. आक्र्ण अिनू एक छानसे सरप्राईि ही क्तच्यासाठी वाट
बघत होते.
श्ीपािच्या येण्याचा क्िवस िवळ येत होता तशी का
कुर्णास ठाऊक स्वराची उत्सक
ु ता क्शगेला पोहोचली होती.
कोर्ण येईल काकासोबत?
इकडे श्ीपािने गेल्या काही वर्ाषत स्वराबद्दलची प्रत्येक
गोष्ट नीट लक्षात ठे वनू काही गोष्टी ठरवल्या होत्या. ती िसिशी
मोठी होर्णार होती तसतशी क्तला क्तच्या कडे काय आहे त्याची
िार्णीव होर्णार होती. पर्ण त्या गोष्टीचा ओघ चागां ल्या क्िशेने
िाण्यासाठी काय करावे हे त्याने फार पवू ीच ठरवले होते. आक्र्ण
ते नकळतच माई अन काकाक
ां डून करूनही घेतले होते. स्वरावर
सकारात्मक सांस्काराांचा पगडा इतका िबरिस्त बसला होता
की आता ती चुकूनही वेगळ्या वाटेकडे वळर्णार नव्हती. हो
पर्ण छोटया छोटया गोष्टी आपर्ण इच्छा के ली तर घडतात हे
आताशा क्तला कळू लागले होते. पर्ण ते सगळे क्तने फारच
क्नष्पाप पर्णे येऊन काकानां ा साक्ां गतले आक्र्ण त्याांनी श्ीपािला.
त्यावेळी तो फक्त हसनू काकाांना म्हर्णाला क्वद्याथी तयार होतोय
आता त्याच्या कसोटीचा क्षर्ण लवकरच येईल. ह्या कसोटीच्या
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क्षर्णी क्तला पाक्ठांब्याची गरि पडेल तो खांबीर पाक्ठांबा क्तला
एक कसलेला खेळाडूच िेऊ शकतो. त्यालाही मी घेऊन येतोय.
कोर्ण आहे तो? सज्ञु वाचकाांना अांिाि आला असेलच.
बरोबर तो म्हर्णिे िसु रा क्तसरा कुर्णी नसून श्ीपाि- अरुांधतीचा
‘कै वल्य’.
स्वरा फक्त त्याला नावाने ओळखत होती. कारर्ण तो
क्तच्या बारश्यानतां र परत आला होता. पर्ण तो िेव्हा िेव्हा
आला तेव्हा स्वरा घरी नसल्याने क्तने त्याला पाक्हले नव्हते. ती
कधी क्तच्या आिोळी होती तर कधी क्तच्या काकू क्कांवा
आत्याकडे. कै वल्यही नतां र त्याच्या क्शक्षर्णात गुरफटला कारर्ण
त्याला फक्त औपचाररक गोष्टींचां क्शक्षर्ण नव्हतां घ्यायचां. खरे
तर तो बऱ्याच गोष्टी क्शकत होता.
स्वरा आक्र्ण कै वल्यमध्ये एक बांध होता िो ह्या भेटीने
अिनू मिबतू होर्णार होता.
क्तकडे लक्लता आपली भक्ू मका तशीच पार पाडत
होती. माई काकाांनी तोंड बांि ठे वल्याने त्याांना वाटेतनू बािल
ू ा
करण्याची गरि क्तला वाटली नव्हती. पर्ण इथेच ती चक
ु ली
होती. ती ह्या गैरसमिात राक्हली की क्तचां कारस्थान कुर्णालाही
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समिलां नाहीये पर्ण प्रत्यक्षात ती आक्र्ण क्तचे िोन्ही साथीिार
आता क्नयतीच्या िाळ्यात अलगि अडकले होते. त्याचे
पररर्णाम िार्णवत असनू ही ते मान्य करण्याचे धैयष मात् त्या
क्तघाांपैकी कुर्णाकडेही नव्हते. पर्ण आता त्याच्यामधला िो
सगळ्यात िास्त कच्चा खेळाडू होता तो मागे क्फरू बघत होता.
कोर्ण असेल तो?
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भाग १३
श्ीपाि येर्णार म्हर्णनू माई त्याच्या आवडीचे काय काय
पिाथष करायचे ह्या क्वचारात िगां होत्या. तेवढयात कुर्णीतरी
मागनू येऊन अलगि त्याांचे डोळे झाकले. माईनीां त्या हातावरून
अिां ाि घेण्याचा प्रयत्न के ला पर्ण काही समिेना. तेवढयात
ज्याने डोळ्यावर हात ठे वले तो िोरिोराने ओरडू लागला,
कुर्णीतरी त्याला मागनू झाडूने मारले होते. माईनीां वळून
बक्घतले तर एक ताडमाड उांच तरुर्ण मल
ु गा पाठमोरा उभा होता.
हातात झाडू घेऊन स्वरा त्याच्या मागे लागली होती. क्तला
वाटले की तो माईला काहीतरी करत आहे. ती पन्ु हा त्याच्या
मागे धावू लागली तसा तो माईच्या
ां मागे िाऊन लपला आक्र्ण
म्हर्णू लागला, “माई थाबां व ग क्तला. क्कती मारतेय ती.” माईनीां
हसत हसत स्वराला साांक्गतले की अग तो तझु ा काऊ िािा
आहे. तशी डोळे मोठे करून त्याच्याकडे बघत ती म्हर्णाली,
“मग त्याला सागां ता येत नव्हतां का ते?”
हसत हसत कै वल्य क्तच्या िवळ गेला आक्र्ण क्तच्या
डोलयावर टपली मारत म्हर्णाला, “तू मला सधां ी क्िली का
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बोलण्यासाठी? ते ही िाऊिे, तू माझां सरप्राईि पर्ण खराब
के लसां . माई मला ओळखते की नाही हे बघत होतो मी, पर्ण
त्याआधीच तू मला मारत सटु लीस.”
“अरे , पर्ण मला काय माक्हती तू आहेस ते? मला
वाटल,ां ” क्तला मधेच थाबां वत तो म्हर्णाला, “की चोर आहे न?
क्डटेक्लटव्हक्गरी कधी बांि करर्णार त?ू अिनू ही तशीच आहेस.
आक्र्ण चोर सगळां घर सोडून म्हाताऱ्या लोकासां ोबत लपाछपी
खेळेल का? डोकां नीट तरी वापरत िा गां,” तसे सगळे च हसू
लागले. ते बघून स्वरा गाल फुगवनू पाय आपटत आत क्नघून
गेली.
“असू िे येईल थोडया वेळाने ती स्वतःच. तू येर्णार
आहेस हे का कळवलां नाहीस पर्ण? आक्र्ण बाबा कुठे आहे
तझु ा?” काकाांनी त्याला क्वचारलां.
“अहो आिोबा, बाबा उद्या येर्णार आहेत ते कामात
अडकले होते. आम्ही िोघे वेगवेगळ्या क्ठकार्णी होतो. मधल्या
स्टेशनवर भेटून एकत् येर्णार होतो. पर्ण माझां काम सांपलां, मग
मीच बाबाांना म्हर्णालो की मी पढु े िातो.” कै वल्य माई आक्र्ण
काकाांना नमस्कार करत म्हर्णाला.
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कसे आहात काका काकू? क्वचारत त्याने भास्कर
सगां ीतालाही नमस्कार के ला. आक्र्ण इकडे क्तकडे तो बघतच
होता तेवढयात फुगा झालेल्या स्वराने उत्तर क्िलां, िािा नाहीये
घरात तो गेला भटकायला. आक्र्ण डोळे क्मचकावले. तशी
सांगीता क्तच्यावर क्चडली,तू का ग सारखी त्याच्या मागे
पडतेस? ती पढु े काही बोलर्णार तेवढयात काका घसा खाकरत
म्हर्णाले, तमु चां रोिचचां आहे. तो प्रवासातनू आला आहे आधी
त्याला काय हवां नको ते बघा. काकाांनी िबरिस्ती क्वर्य
थाांबवला हे कै वल्यच्या लक्षात आलां पर्ण तो त्यावेळी गप्प
बसला. आता आलोच आहोत तर कळे ल हळूहळू असा क्वचार
करत फ्रेश होण्यासाठी आतमध्ये गेला.
स्वराला वाईट वाटले, पर्ण ती चपु चाप मान खाली
घालनू आईला मित करू लागली. िमेल तेवढी कामां करून
ती कॉलेिसाठी बाहेर पडली. ह्या वर्ी अकरावीत गेली होती
ती. वयाच्या पेक्षा िास्तच समांिसपर्णा क्तच्याकडे होता
त्यामळ
ु े बऱ्याच गोष्टी ती ऐकून घ्यायची. पर्ण क्तच्या उलट
समीरच्या बाबतीत घडत असे. त्याला मल
ु गा म्हर्णनू मोकळीक
तर होतीच पर्ण तो चक
ु ला तरी ते काकाांपासनू लपवण्यासाठी
आईबाबा प्रयत्न करत असत.
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कै वल्यला आल्यापासनू काका काकांू च्या स्वराबाबत
वागण्यातला बिल क्िसत होताच पर्ण रात्ी तो काकाच्ां या सोबत
बोलत होता तेव्हा त्याांनीही त्याला सगळां साांक्गतलां. त्याला
कळलां स्वराने इतलया कमी वयातच आपल्या सारखांच बरांच
काही बक्घतलां, अनभु वलां आहे. तो स्वराशीही बोलण्यासाठी
क्तच्या खोलीकडे गेला. िरवािा फक्त ढकलला होता बांि
नव्हता त्यामळ
ु े आत काहीतरी गडबड आहे हे त्याला
िार्णवल.ां तो आत गेला तसे त्याने बक्घतले स्वरा एका
कोपऱ्यात मसु मसु त बसली होती. त्याने प्रेमाने क्तच्या
डोलयावरून हात क्फरवला तसे क्तने वरती बक्घतले. क्तचा मडू
चेंि करण्यासाठी तो म्हर्णाला, “बापरे आि पाऊस पडर्णार
बहुतेक.” तसां थोडयाशा रागात क्तने त्याच्याकडे बक्घतले
आक्र्ण म्हर्णाली, “तल
ु ा क्भिायचां आहे का काऊ िािा?”
क्तच्या आवािातला बिल िार्णवनू तो िरासा चमकला. पर्ण
क्तला ते िार्णवू न िेता तो म्हर्णाला, “हो पर्ण कस काय होर्णार
ना?” तशी ती त्याच्याकडे न बघता म्हर्णाली, “आत्तापासनू
िहाव्या क्मक्नटाला पाऊस पडतो की नाही बघ. स्टॉप वॉच
लाव.” आक्र्ण गॅलरीत िाऊन उभी राक्हली. कै वल्यला अस
काही होर्णार ह्याचा अांिाि होताच त्यासाठीच तर तो आला
होता.
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“स्वरा तल
ु ा कुर्णी साांक्गतलां की नाही माहीत नाही पर्ण
सागां तो,” त्याचां वालय मधेच तोडत स्वरा म्हर्णाली, “माक्हती
आहे मला मी तझ्ु या आईसारखी म्हर्णिे अरुांधती
मावशीसारखी क्िसते. ह्याच गोष्टी मळ
ु े कुर्णी मला िवळ करत
नाही. सगळे राग राग करतात माझा. मग मी असां काहीतरी
करते.” असां म्हर्णत क्तने हात लाांब के ला. पावसाचे टपोरे थेंब
क्तच्या ओिां ळीत क्वसावले होते.
“बास झालां,” तो िरा रागातच म्हर्णाला तशी ती
िचकली. “हेच िे करायचां नाही ते करतेस तू म्हर्णून मग अिनू
क्चडक्चड सहन करावी लागते सगळ्याच
ु ा. तू हे करतेस
ां ी तल
त्याचा उलटाही पररर्णाम होतो ग,” तो कळवळून साांगत होता.
क्तने प्रश्नाथषक चेहरा के ला तसा तो म्हर्णाला, “स्वरा प्रत्येक
गोष्टीचे िोन पररर्णाम होतात. चाांगले आक्र्ण वाईट. आता तू
क्चडलीस तझु ा राग तू तझु ी ताकि वापरून क्नसगाषवर
काढलास. तल
ु ा बरां वाटल.ां पर्ण ह्या थेंबासोबत तुझ्या वाईट
क्वचाराांचे व्हायब्रेशन सगळीकडे गेल.े ज्याांना ज्याांना ह्या
पावसाचा सामना करावा लागला आता ते सगळे तझु ा राग
िसु ऱ्या कुर्णावरतरी काढतील. म्हर्णिे झालां काय िी गोष्ट कमी
करायची होती ती नकळतच अनेक पटीत वाढवनू अनेक
िीवानां ा नक
ु सान पोहोचवर्णार.”
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“मग आता?” स्वरा
“आता काय येत्या िोन क्िवसात तझु ां ्ेक्नगां सरू
ु
करतोय मी. पर्ण त्या आधी मला तझु ी तयारी क्कती आहे ते
बघायचे आहे. आक्र्ण मला क्शकताना िल
ु षक्ष के लेलां चालर्णार
नाही कळलां?” कै वल्य
“हो , पर्ण िािा मला कसली कसली स्वप्नां पडतात,
कधी कधी ती खरी होतात, त्याचां काय?” स्वरा
“एकिा तझु ा हा वेगळा अभ्यास सरू
ु झाला की कळे ल
तल
ु ा हळूहळू आक्र्ण मग त्याच काय करायचां तेही समिेल.
आता खपू उशीर झाला आहे झोप. आपल्या अभ्यासासोबतच
तल
ु ा कॉलेिचा अभ्यासही करायचा आहे. त्यात हयगय नकोय
मला. चल गडु नाईट झोप शातां पर्णे.” असे म्हर्णनू कै वल्य
त्याच्या खोलीत क्नघून गेला.
कसला अभ्यास करावा लागर्णार आता ह्या क्वचारातच
स्वराला झोप लागली.
मध्यरात्ी ती नेहमीप्रमार्णे िचकून उठली. स्वप्नाांत
क्तला क्तची लक्लता काकू, श्ीधर काका आक्र्ण अक्श्वनी काकू
एका पाठमोऱ्या उभ्या बाईला काहीतरी करत आहेत असे
क्िसले. स्वप्नातच त्या बाईचा चेहरा बघण्यासाठी ती पढु े
सरकली. तेवढयात ती स्त्री मागे वळली. स्वरा तो चेहरा बघून
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िागीच थबकली. तो चेहरा िसु ऱ्या क्तसऱ्या कुर्णाचा नसून
क्तचाच होता. पर्ण ती स्त्री वयाने खपू मोठी होती. ती त्या
क्तघाांकडे वळून म्हर्णाली, “मी तम्ु हाला ह्या आधी माफ के ले
आहे. पर्ण आता इतकी क्शक्षा भोगत असतानाही िर तम्ु ही
पन्ु हा तेच करर्णार असताल तर मात् तमु चे खपू वाईट हाल
होतील.” असे म्हर्णनू क्तने अक्श्वनीच्या पायाकडे बक्घतलां
आक्र्ण हसली. अचानकच क्तचां लक्ष स्वराकडे गेलां तसां प्रचडां
प्रेमाने भरलेल्या डोळ्याांनी ती स्वराकडे बघू लागली. स्वराला
मात् भीती वाटत होती. ती िसिशी स्वराकडे सरकू लागली
तसतशी स्वरा अिनू च घाबरली. क्तला िरिरून घाम फुटला,
िागचे हलता येईना. आक्र्ण ती िचकून उठली. उठून इकडे
क्तकडे बक्घतले तर माई क्तच्याकडेच बघत होती. माईनीां
नेहमीप्रमार्णे काही प्रश्न न क्वचारता क्तला क्पण्यासाठी पार्णी
क्िले आक्र्ण क्तला कुशीत घेत त्या थोपटू लागल्या. थोडया
वेळात स्वराला गाढ झोप लागली. मग मात् क्तला सकाळीच
िाग आली तेही कै वल्यच्या उठवण्याने.
त्याने क्तच्या तोंडावर पार्णी क्शपां डून क्तला उठवले अन
मग िोघाांची मस्ती सकाळी सकाळी सरू
ु झाली. सगळां
आवरून तो क्तच्यासोबत त्याांच्या नेहमीच्या क्ठकार्णी म्हर्णिे
मक्ां िरात आला.लहानपर्णी ही त्या मक्ां िरात येऊन ते िोघे
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तासनतास एका क्ठकार्णी बसनू राहायचे अथाषत वेगवेगळे . ना
रागां ेत िाऊन िशषन ना कुर्णाशी बोलर्णां फक्त क्तथलां वातावरर्ण
आवडायचां म्हर्णनू . िोघेही एकाच बािल
ू ा वळले तेव्हा त्याांना
आियष वाटलां तसां कै वल्य ने त्याच्या येण्याचां कारर्ण साांक्गतलां.
स्वरा म्हर्णाली, “िािू मलाही हेच वाटत होतां, म्हर्णनू मीही इथेच
येऊन बसते नेहमी. क्कती छान योगायोग आहे हा.” तसा
कै वल्य गालातच हसला आक्र्ण म्हर्णाला, “योगायोग नाही हा
आपल्या िोघाांमधला धागा आहे िो आपलां नातां अिनू घट्ट
बनवतो. ते सोड तू मला रात्ीबद्दल काहीतरी साांगर्णार होतीस.”
“अरे हो, मला न स्वप्न पडलां,” असां म्हर्णत स्वराने
सगळां काही त्याला साांक्गतलां आक्र्ण त्याच्याकडे उत्तराच्या
अपेक्षेने बघू लागली. तो म्हर्णाला, “स्वरा िेव्हा कुर्णीतरी
अशी व्यक्ती िी आपल्या आयष्ु याचा भाग होती, पर्ण आता
अक्स्तत्वात नाहीये. अशा पद्धतीने क्िसते तेव्हा ती काय साांगते
ते िार्णनू घ्यायचा प्रयत्न करत िा. मी असां नाही म्हर्णत की
तझु ां सगळां स्वप्न खरां आहे. त्यात काही प्रमार्णात मनाचा खेळ
असर्णारच, पर्ण त्यातला मख्ु य भाग शोधनू काढून त्यावर लक्ष
कें क्द्रत करायलाच तल
ु ा क्शकायचे आहे. आि बाबा येत आहेत
त्याांची परवानगी क्मळाली की उद्यापासनू मी तल
ु ा काही छोटया
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छोटया गोष्टी क्शकवतो. मी ह्या गोष्टी माझ्या गरुु कडे क्शकलो.
अथाषत मला हे सगळां क्शकवायचचां असा माझ्या आईचा
आग्रहच होता. त्यामळ
ु े मी लहान असताना ती स्वतः माझ्या
स्वप्नात येऊन खपू गोष्टी मला क्शकवायची. त्यामुळे असेल
किाक्चत पर्ण मला स्वप्नाांची भीती वाटत नाही. मग ते क्कतीही
भीतीिायक का असेना. हां तर मॅडम, हा आपल्या आयष्ु यातील
एक भाग आहे, सपां र्णू ष आयष्ु य नाही. त्यामळ
ु े ह्यातील कोर्णत्या
गोष्टी कुर्णािवळ आक्र्ण क्कती प्रमार्णात शेयर करायच्या हेही
तल
ु ा कळे ल हळूहळू. िोघेही घरी आले.” घरातील वातावरर्ण
िास्तच तर्णावाचे वाटत होते. कै वल्यने क्वचारले, “काय
झालां?”
तसा भास्कर म्हर्णाला, “अरे तझ्ु या धाकटया काका
काकांू चा (म्हर्णिे अशोक आक्र्ण अक्श्वनी) अपघात झाला आहे.
काका क्सरीयस आहे आक्र्ण काकुचे िोन्ही पाय किाक्चत ..”
पढु े त्याला बोलवेना. कै वल्यने वळून स्वराकडे बक्घतलां.
क्तच्या डोळ्यात मक्ू तषमांत भीती तरळत होती.
तेवढयात श्ीपािचा फोन आला की तम्ु ही क्नघण्याची
घाई करू नका. मी तडक क्तकडे िातो आक्र्ण मग पररक्स्थती
बघनू तम्ु हाला साांगतो. श्ीपाि स्वतः िातो आहे म्हटल्यावर
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माई काकाांच्या िीवात िीव आला. पर्ण त्याला लवकर काय
ते कळव असे िोनचारिा बिावनू सागां तच त्याांनी फोन
कै वल्यकडे क्िला. श्ीपाि कै वल्यला म्हर्णाला, “िे काम मी
आल्यावर सरू
ु करायच होतां ते तू आिच्या आि सुरू कर. ती
खपू गोंधळून िार्णार आहे पढु च्या काही काळात. क्तला फक्त
आक्र्ण फक्त तचू साांभाळू शकतोस. आक्र्ण हो क्तच्यामाफष तच
आपर्ण अरुला शातां करू शकतो. हे लक्षात ठे व त्यामळ
ु े ती
क्चडून िाऊन काही करे ल अशी वेळ येऊ िेऊ नकोस.”
“ठीक आहे बाबा. मी घेतो सगळ्याांची काळिी तम्ु ही
नका टेन्शन घेऊ,” असे म्हर्णत कै वल्यने फोन ठे वला.
िपु ारी उशीरा श्ीपािचा फोन आला त्याने साांक्गतलां की
अशोकचा धोका टळला आहे पर्ण काही क्िवस त्याला
िवाखान्यात ठे वनू घेतील. आक्र्ण अक्श्वनीचे पाय थोडलयात
वाचले आहेत पर्ण २ मक्हने तरी प्लास्टर असेल. हे सगळे कसे
काय घडले? ते िोघे गाडीतनू िात होते समोरून आलेल्या
्कला बघून गाडी वळवण्याचा प्रयत्न अशोक करत
असतानाच गाडी िसु रीकडे िाऊन धडकली. अक्श्वनीचे पाय
अडकले होते त्यामळ
ु े क्तला िास्त लागले. अशोकला
डोलयाला लागले होते पर्ण तो लवकर शद्ध
ु ीवर आल्याने धोका
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टळला होता. हे सगळे साांक्गतल्यावर श्ीपाि म्हर्णाला की मी
उद्या क्तकडे येतो मल
ु ािां वळ थाबां तो मग तम्ु ही चौघे इकडे या.
तोपयंत श्ीधर-मांिा, क्विय-लक्लता आहेतच इथे. स्वराने
इतलयातच कुर्णाच्या समोर येऊ नये असे त्याला वाटत
असल्याने मल
ु ाांना नको ते वातावरर्ण म्हर्णनू त्याने क्वर्य बांि
के ला होता.
िसु ऱ्या क्िवशी सकाळी लवकरच तो आला. सगां ीताने
घरात सगळां करून ठे वले होते आक्र्ण स्वराला सचू नाही क्िली.
तसा श्ीपाि म्हर्णाला, “अग आम्ही बापलेक चाांगला करतो
स्वयांपाक तू कशाला त्या क्बचारीला इतकां टेन्शन िेतेस.”
सांगीता हसनू त्याला म्हर्णाली, “िािा क्तलाही सवय हवी न.
माई काकाच्ां या मळ
ु े भरपरू लाड होतात क्तचे. बर आम्ही क्नघतो
आता सांध्याकाळी क्कांवा सकाळी येऊ परत. समीर येतो
म्हर्णतोय तर त्याला घेऊन िातो. नाहीतर ह्या िोघाांची भाांडर्णां
तम्ु हाला सोडवत बसावी लागतील.”
ठीक आहे असां म्हर्णत श्ीपाि स्वयांपाक घरातून बाहेर
पडला. समीरचे िार्णे त्याच्ां यासाठी उपयोगीच होर्णार होते.
स्वराला कुठल्याही गोष्टीचा व्यत्यय न येता बऱ्याच
गोष्टी साांगता येर्णार होत्या.
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सगळ्यानां ा क्नरोप िेऊन तो िेवघरातील पािक
ु ाांसमोर
येऊन उभा राक्हला. मनात शब्ि उमटले, शेवटची लढाई आहे
ही. स्वतःच्याच मार्णसाांक्वरुद्ध. ह्यात यश क्मळू िे असां तरी कसां
म्हर्ण.ू एकच मागतो ज्याच्यासाठी िे योग्य आहे ते घडू िे. तू
खांबीरपर्णे आमच्या पाठीशी उभा रहा. ह्या मल
ु ाांना त्याांचा मागष
सापडू िे.
सगळ्यात महत्त्वाचां सकारात्मक क्वचार, सकारात्मक
लोक ह्याांचां अनक
ु रर्ण करा. िगाला खपू गरि आहे चाांगल्या
मार्णसाांची तम्ु हाला कुर्णी भेटलां नसेल तर स्वतःच कुर्णासाठी
तरी चाांगला मार्णसू होण्यासाठी प्रयत्न करा. आपल्याला काय
आवडतां ते िसु ऱ्याांवर लािण्यापेक्षा इतराांचा दृक्ष्टकोन वेगळा
असू शकतो हे मान्य करण्याचा प्रयत्न करा.
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॥कालाय तस्मै नमः॥
भाग १४
थोडयाच वेळात माई, काका, भास्कर, सांगीता आक्र्ण
समीर गाडी घेऊन अशोक-अक्श्वनी ला बघण्यासाठी क्नघनू
गेल.े काल फोनवरच श्ीपािने कै वल्यला काही सचू ना क्िल्या
होत्या, त्या प्रमार्णे कै वल्य ने स्वराला काय काय येते ते
बघण्यासाठी साधनेच्या खोलीत बोलावले होते. तेव्हा त्याच्या
लक्षात आले की त्याांच्या अपेक्षेपेक्षा िास्तच अभ्यास क्तचा
आहे. हे बघनू नकळतच त्याच्या मनावरचां एक ओझां उतरल.ां
कारर्ण आता बाकी सगळे समिवताना फारसा सांिभष द्यावा
लागर्णार नव्हता. श्ीपािला आल्यानतां र ह्या सगळ्या गोष्टी
बद्दल त्याने कल्पना क्िली होती. त्यानसु ार आता ते क्तघेही
साधनेसाठी त्या खोलीत आले.
आपापल्या आसनावर बसण्याआधी त्याांनी स्वराकडे
एक निर टाकली. ती शाांतपर्णे आतमध्ये आली आक्र्ण त्या उांच
अशा तसक्बरीिवळ िात क्तने डोके खाली टेकवनू नमस्कार
के ला अगिी अरुांधतीप्रमार्णेच. त्यानांतर ती त्याच िागी िाऊन
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बसली क्िथे अरुांधती बसत असे. स्वराच्या रुपात अरुांधतीचा
अश
ां च िन्माला आला होता पर्ण िोघींमध्ये एक मोठा फरक
होता. अरुांधतीला आईवडील, कुटुांबाचे प्रेम ह्या पॉक्झक्टव्ह
गोष्टी क्मळाल्याने ती शाांत समांिस अन क्वशेर् म्हर्णिे प्रेमळ
होत गेली. ह्याउलट स्वराच्या वाटेला सतत नकारात्मक भावना
आल्याने कधी कधी क्तच्या रागाचा उद्रेक असा काही होत असे
की क्तच्यासोबतच इतरानां ाही त्याची झळ बसे. पर्ण तरीही क्तचा
मळ
ू चा प्रेमळ समांिस स्वभाव कायम होता. मग रात्ी क्तला
पडर्णारी अन खरी होर्णारी स्वप्नां, त्याांचां काय? ह्यात सगळ्यात
मोठा वाटा होता तो स्वराबाबत न थाांबर्णाऱ्या कुरापतींचा.
स्वराला नकळत अरुांधती क्तचे रक्षर्ण करण्यासाठी क्तच्या
आसपास असे त्यामळ
ु े िेव्हा ह्या कुरापती वाढत तेव्हा िसा
स्वराला त्ास होई तसा तो अरुांधतीलाही होई. त्यात स्वराच्या
रागाला शाांत करण्यासाठी अरुांधती सवष काही स्वतःकडे घेत
असे त्यामळ
ु े होई काय स्वरा सुरक्क्षत होत असे, पर्ण
अरूधांतीची शक्ती िास्त असल्याने क्तला येर्णारा क्षक्र्णक रागही
समोरच्याचे िास्त नक
ु सान करत असे. आता आपर्ण
अपघाताकडे वळू. ह्या अपघातात सगळ्यात िास्त इिा
अशोकला झाली होती असे का हा प्रश्न होताच. तर अशोक
आक्र्ण क्वियची बायको लक्लता हे िोघेच ह्या खेळाचे
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मास्टरमाइडां होते, त्या साधकाची लक्लताशी भेट अशोकनेच
घडवनू आर्णली होती. का? कारर्ण होतां श्ीपािबद्दल मत्सर....
अशोक लहानपर्णापासनू उनाड होता त्यामळ
ु े िसे इतर
क्ठकार्णी व्हायचे तेच इथेही घडत असे. श्ीपािचा िाखला
िेऊन सतत त्याला साांक्गतले िायचे असा वाग तसा वाग.
अडक्नडे वय असताना हा राग नकळतच त्याच्या मनात घर
करून गेला आक्र्ण पढु े पढु े त्याचे रूपातां र एका क्वर्ारी रोपात
कसे झाले ते कुर्णालाही कळले नाही. पढु े िाऊन तोही
आयष्ु यात क्स्थर झाला, पर्ण राग तसाच मनात होता त्यात भर
पडली ती क्वियच्या बायकोमळ
ु े – लक्लतामळ
ु े . लक्लताचा
अहक
ु े अशोकला
ां ारी स्वभाव, अरुांधतीचा रागराग करर्णे ह्यामळ
वाटले की िर काही करायचे ठरवले तर ही नलकी आपल्याला
मित करे ल आक्र्ण झालेही तसेच. त्याचां सिु वै की ििु वै पर्ण
अक्श्वनी त्याच्या आयष्ु यात आली आक्र्ण तीही स्वभावाने
तशीच होती. लक्लता आक्र्ण अक्श्वनीचे क्वचार इतके िळ
ु ले की
अशोकला पडद्याआडून पढु े येण्याची गरि भासली नाही. कामे
होत गेली. यश(?) क्मळत गेले. नतां र श्ीधरही त्यात सामील
झाला. क्विय आक्र्ण श्ीधरच्या बायकोला मांिाला हे सगळे
काही काळाने माक्हती झाले पर्ण त्याांनी मक
ू सांमती िेत शाांत
रहार्णे क्नवडले. ह्या सगळ्या लोकाच्ां या नकारात्मक क्वचारामां ळ
ु े
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लक्लता आक्र्ण अक्श्वनीच्या कृ तीला बळच क्मळत गेल.े त्यात
एक गोष्ट खपू महत्त्वाची अशी होती की त्या िी काही कृ त्ये
करत असत त्यात सातत्य होतां. खांड पडू नये म्हर्णनू प्रयत्न के ले
िात. त्यामळ
ु े वाईट शक्तीला सतत खाद्य क्मळून ती अिनू
प्रभावशाली होत असे.
खऱ्या आयष्ु यात ही असेच होते. वाईट वागर्णारे लोक
सातत्याने तेच करत असतात त्याचां त्यानां ा फळही क्मळतां. पर्ण
उलट चाांगल्या लोकाांच्या कुठल्याही कृ तीत सातत्य नसते.
कुठल्या तरी कारर्णाने खांड पडतो त्यामळ
ु े यश क्मळण्यासाठी
उशीर होतो. इथेही तेच झाले होते. असो तर अशा पद्धतीने
वर्ाषनुवर्े ते बऱ्याच कुरघोडी कधी अगिी लहानशा कुर्णालाही
समिर्णार नाही अशा प्रकारच्या करत होते, पर्ण आता मात्
त्याांचा प्लॅन मोठा होता. स्वराला वश करून घेऊन त्याांना
क्तच्याच हातनू वाईट गोष्टी घडवनू आर्णायच्या होत्या. हे िसे
अरुांधतीच्या लक्षात आले तसा क्तने त्याांना िीव वाचेल पर्ण
क्िव्हारी लागेल असा फटका क्िला होता. त्याचा पररर्णाम
क्कती झाला आहे हे मात् वेळच सागां र्णार होती.
आपर्ण भतू काळात फे रफटका मारताना हेच सवष प्रसांग
स्वरूपात ध्यानासाठी बसलेल्या त्या क्तघाांनाही क्िसले स्वरा,
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श्ीपाि आक्र्ण कै वल्यला. िागे झाल्यानांतर काही क्षर्ण क्तघेही
स्तब्ध होते त्याच्ां या सोवळ्या मनाला हे पटतच नव्हते की कुर्णी
इतका राग मनात ठे वनू असां कसां वागू शकते? पर्ण िे काही होते
ते सत्य होते आता त्या सक्हत पढु चे पाऊल उचलावे लागर्णार
होते. तेवढयात त्या क्तघाांनाही पन्ु हा डोळे क्मटून घेण्याची आज्ञा
झाली. क्तघाांनीही डोळे क्मटून घेतले तसा एक सगु ांध हवेत
पसरला आक्र्ण आिबू ािचू े वातावरर्ण बिलल्याचे त्याच्ां या
लक्षात आले. आपले शरीर अगिी हलके होत असल्याची
िार्णीव त्याांनी झाली.
एक धीरगांभीर पर्ण प्रेमळ आवाि खोलीत घमु ू
लागला, “मला माक्हत आहे की तम्ु हाला ह्या कृ तींमागचे कारर्ण
िार्णनू घ्यायची इच्छा आहे. पर्ण इथे ठोस असे काही कारर्ण
नाही ह्या मधील काही गोष्टी ह्या तमु च्या आक्र्ण त्याांच्या
पवू षिन्मातील िेवार्णघेवार्णीमळ
ु े घडल्या. तमु च्याकडून
नकळत त्याांचे काही नक
ु सान झाले होते. आक्र्ण आता बाकी ते
िे काही करत होते ते त्याांचे ह्या िन्मातील िष्ु कमष आहे. योग्य
वेळ आली की त्यासाठी त्यानां ा क्शक्षा ही क्मळर्णारच किाक्चत
ती आताच्या घटनेपेक्षा तीव्रही असू शकते क्कांवा सौम्यही
असेल. त्याबद्दल मी काहीच साांगू शकत नाही. हो पर्ण िर त्या
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क्शक्षेतनू त्याांनी योग्य तो धडा घेतला तर त्याांचेच कल्यार्ण
होईल. पर्ण तसे करण्यासाठी त्याचां ी स्वतःची तयारी हवी
त्यामध्ये तम्ु ही क्कांवा आम्हीही त्याांना िबरिस्ती करू शकत
नाही. राक्हली गोष्ट स्वराच्या शक्तींची तर त्याबाबत श्ीपािला
योग्य सचू ना क्मळतील. त्यानसु ार स्वराला साधनेत प्रगती
करण्यासाठी मागषिशषन करावे लागेल. स्वरा मला माक्हत आहे
तू खपू िख
ु ावली आहेस, पर्ण काही गोष्टी आपल्या हातात
नसतात त्या िशा आहेत तशा स्वीकारर्णे गरिेचे असते. ते
करर्णे अवघड आहे पर्ण अशलय नलकीच नाही. अिनू काहीच
वर्े तम्ु ही क्तघेही ह्या कुटुांबाशी बाधां ील राहाल, त्यानतां र मात्
समाि क्नयमानसु ार फक्त काही क्वक्शष्ट प्रसांगीच तम्ु हाला
ह्याच्ां या आयष्ु यात डोकवावे लागेल. लवकरच तम्ु हाला तमु चे
कायष कळे ल. ते कुर्णािवळ उघड करायचे कुर्णािवळ नाही हे
ही साांक्गतले िाईल.
िाता िाता एकच गोष्ट साांगतो, येर्णारा काळ हा तमु च्या
कुटुांक्बयाांना अवघड असर्णार आहे आक्र्ण तम्ु हाला त्यात
काहीही करता येर्णार नाही. तसा प्रयत्नही करू नका. शभु ां
भवत!ु ” असे म्हर्णत आवाि क्वरत गेला. डोळे क्मटून
बसलेल्या स्वराला आपल्या डोलयावर प्रेमाने क्फरवलेला हात
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िार्णवला आक्र्ण बऱ्याच वाईट क्षर्णाांचां ओझां उतरून मन
क्पसासारखां हलकां झालां आहे अशी िार्णीव झाली. सगळां
कळल्यानांतर आलेला राग आता त्या सगळ्याांबद्दल वाटर्णाऱ्या
ियेत बिलला होता. एकमेकाांशी काहीही न बोलता ते क्तघेही
खोलीतनू बाहेर पडले. स्वरा बागेतील झोलयावर िाऊन
बसली. श्ीपाि िेवघराच्या क्िशेने वळला. तर कै वल्य शाांतपर्णे
त्या खोलीतनू बाहेर पडर्णाऱ्या त्या पसु ट आकृ तीकडे बघत
होता. ती आकृ ती त्याच्या क्िशेने आली आक्र्ण त्याच्या
डोळ्यात पार्णी आले. क्तच्याही डोळ्यात पार्णी होते. िर्णक
ू ाही
ती त्याला डोळ्यातां साठवनू ठे वण्याचा प्रयत्न करत होती.
हळूहळू ती हवेत क्वरत गेली आक्र्ण क्िसेनाशी झाली. होय ती
अरुांधतीचीच आकृ ती होती.
इकडे श्ीधरच्या मनात आता क्वचाराांचे काहूर मािले
होते. अशोक ची अवस्था पाहून त्याला भीती वाटत होती.
त्याने ते लक्लतािवळ बोलून िाखवले तशी ती क्चडली आक्र्ण
म्हर्णाली की आता असे मधेच मागे क्फरता येर्णार नाही. नाहीतर
आपर्ण आमांत्र्ण िेऊन बोलावलेली ती वाईट शक्ती
आपल्यावरच उलटेल. हे ऐकल्यावर तर तो अिनू च घाबरला.
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पर्ण िसु रा पयाषय त्याला क्िसतही नव्हता त्यामळ
ु े तो शाांत
बसला. हॉक्स्पटलमध्ये असर्णाऱ्या अशोकला मात् राहून राहून
आता आपले कसे होर्णार ह्याबद्दल क्वचार सतावत होते. पर्ण
क्ित्याची खोड - म्हर्णिे इतकां सगळां घडूनही तो मागष
सोडण्याची त्याची तयारी नव्हती.
आता कुर्णी म्हर्णेल का? तर ह्या मागाषवर एका बािूला
त्यानां ा पैसा भौक्तक सख
ु म्हर्णिे बगां ला गाडी प्रॉपटी हे सगळे
इतके क्मळाले होते की त्यापढु े हा शारीररक त्ास त्याना छोटा
वाटत होता. व्यसनी मार्णसाला कस त्याचां व्यसन सुटत नाही
तसेच. पर्ण हे व्यसन पढु े िाऊन क्कती घातक ठरू शकते ह्याची
अिनू त्याांना कल्पना नव्हती.
माई, काका आक्र्ण बाकीचे क्तघेही त्यानां ा भेटून परत
आले. आईवडील म्हर्णनू माईकाकाांना काळिी तर वाटतच
होती पर्ण प्रत्यक्षात आपल्या मल
ु ाांची वागर्णक
ू बक्घतल्यावर
त्याचां ी मनां िख
ु ावली गेली. कारर्ण भेटण्यासाठी आपल्या
वयाचा क्वचार न करता आलेल्या आईवक्डलाांशी नीट
बोलण्याचे कष्टही त्याच्ां या पैकी कुर्णी घेतले नव्हते. तशीच
वागर्णक
ू भास्कर सांगीताला ही क्मळाली होती. पर्ण सगळां काही
क्गळून आरामा साठी गावी या असे साांगनू ते क्तथनू क्नघाले.
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वाटेतनू येताना िेवीच्या िेवळात ओटी भरण्याची इच्छा माईनीां
व्यक्त के ली. तसे ते क्तकडे गेले परतीच्या वाटेवर भास्कर
सांगीताला मात् स्वराची उर्णीव पक्हल्याांिा िार्णवली.
हा एक सुखि बिल होता. काकाांनी मनोमनच िेवीचे
आभार मानले. त्यानां ा घरी पोहोचण्यासाठी बराच उशीर झाला
होता. पर्ण इकडे ह्या क्तघाांनी मात् त्याांच्यासाठी मस्त िेवर्णाची
तयारी करून ठे वली होती. सगळां काही स्वराने के लां आम्ही
फक्त मित के ली हे िेव्हा कै वल्य म्हर्णाला तेंव्हा सांगीताला
लेकीचां फार कौतक
ु वाटलां ते क्तला िाखवताही आलां नाही
आक्र्ण लपवताही आलां नाही त्यामळ
ु े क्तचे डोळे भरून आले.
तशी क्तच्या गळ्यात हात टाकत स्वरा म्हर्णाली, “असू द्या हो
मातोश्ी, नका टेन्शन घेऊ .कुर्णाला काही होर्णार नाही माझां
हातचां खाऊन.” तसे सगळे हसू लागले. आगाव कुठली अस
म्हर्णत सांगीताने क्तला हसतच हलकासा धपाटा मारला. चला
िेवू या सगळे अस म्हर्णत कै वल्यने समीरला मित करण्यासाठी
आत नेल.े आईबाबाांची बिललेली वागर्णक
ू बघून स्वराच्या
चेहऱ्यावर हसू आले.
त्या रात्ी बऱ्याच गोष्टी बिलल्या. एकीकडे स्वराला
आपली वेगळी वाट सापडली आक्र्ण त्या सोबतच काही सख
ु ि
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अनभु व आले. तर िसु रीकडे ह्या उलट पडलेल्या डावापासून
अनक्भज्ञ अशा लक्लता आक्र्ण अशोकच्या डोलयात नवीन
काहीतरी गडबड सरू
ु झाली.
आता खेळ पर्णू षपर्णे काळाच्या हातात गेला होता. त्यात
कुठलेही बिल घडवर्णे ना प्याद्याच्ां या हातात राक्हले होते ना ही
खेळर्णाऱ्याांच्या. पर्ण श्ीपाि मागील भागात म्हर्णाला तसा
प्रत्येकासाठी योग्य काय आहे हे ठरले होते आक्र्ण आता ते
घडर्णार होते.
तम्ु हाला काय वाटते अशोक लक्लताने ह्या
अपघातानतां र काय करायला हवे?
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॥कालाय तस्मै नमः॥
भाग १५(अक्ां तम भाग)
अशोकला अिनू काही क्िवस हॉक्स्पटलमध्येच
ठे वण्यात येर्णार होते. अक्श्वनी मात् आता घरी आली होती.
मधल्या काही वर्ांत त्या क्तघाांनीही एकाच सोसायटीत बांगले
घेतले असल्याने तसे काही अडर्णार नव्हते. क्शवाय घरात बाकी
सवष कामासाठी नोकर होते. अक्श्वनीचां आवरण्याच्या क्नक्मत्ताने
आता लक्लताच्या फे ऱ्या िास्त होत होत्या. मल
ु ाांना मांिाने
स्वतःकडे ठे वनू घेतले होते. त्यामागेही एक कारर्ण होते आता
अशोकच्या घरात पढु े काय करायचे ह्याचे बेत क्शित होते.
सगळे िर्ण म्हर्णिेच लक्लता, अक्श्वनी, श्ीधर आक्र्ण ह्यावेळी
क्विय अन मांिासद्ध
ु ा हिर होते. एकत् बसून क्वचार करत
असतानाच त्याांना िार्णवले की कुर्णीतरी आपल्याला बघत
आहे. सगळ्यात आधी ही गोष्ट क्विय आक्र्ण मिां ाला िार्णवली
त्याांनी ती साांक्गतली पर्ण लक्लताने िल
ु षक्ष करत आपले काम
सरू
ु ठे वले. हळूहळू मात् वातावरर्णातला बिल सगळ्यानां ाच
िार्णवला. त्याांनी ज्याला आमांक्त्त के ले होते ती शक्ती क्तथे
हिर झाली होती. आक्र्ण ह्यावेळी स्वतःचां खाद्य न क्मळाल्याने
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ती रागात होती. लक्लताने घाबरतच आपर्ण सवष काही नीट के ले
होते असे साक्ां गतले तेव्हा क्तला उत्तर क्मळाले, िे धलकािायक
होते. त्या शक्तीने साांक्गतले , मला आता त्या वाडयात क्शरता
येत नाही. क्तथे काहीतरी आहे िे मला अडवत आहे आक्र्ण िर
मला माझी क्शकार क्मळाली नाही तर मी तम्ु हाला सोडर्णार
नाही. हे ऐकल्यावर बाकी सगळ्याांची भीतीने गाळर्ण उडाली
पर्ण लक्लता अन अक्श्वनीने मात् चेहऱ्यावर काही िाखवले
नाही. आवाि तर शाांत झाला पर्ण आता काय करावे हे
ठरक्वण्यासाठी लक्लता बोलू लागली. येत्या अमावस्येला मी
िेईन ती वस्तू वाडयात ठराक्वक क्ठकार्णी ठे ऊन यायची असे
क्तने क्वियला साांक्गतले. क्वियची तयारी नव्हतीच पर्ण
बायकोसमोर त्याचां काही चालत नव्हत.ां शेवटी कसाबसा
मनाचा क्हय्या करून तो क्नघाला पर्ण क्तथे गेल्यावर
आपल्याला काय भोगावे लागर्णार हे त्याला माक्हतीच नव्हते.
इकडे स्वराला श्ीपाि स्वप्नाांचे नेमके अथष काय
शोधायचे ते साांगत होता. क्तला हे सगळे नवीन तर होतेच पर्ण
अवघडही िात होते. कारर्ण त्याच स्वप्नातां नू क्तला अरुांधतीला
क्नरोप द्यायचे होते. आिची रात् काय घेऊन येईल हा क्वचार
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करतच स्वरा रोि झोपत असे. पर्ण अपघातानांतर काही क्िवस
क्तला कसलीही स्वप्नां पडली नाहीत.
फक्त एक पसु टशी काळी सावली आपल्या क्िशेने
सरकत आहे असे क्तला िार्णवायचे पर्ण ती आक्र्ण त्या
सावलीच्या मध्ये बरोबर मोलयाच्या क्षर्णी एक प्रकाशाचा झोत
येई अन ती काळी सावली हवेतच क्वरून िाई. सध्या तरी या
स्वप्नाचा अथष लवकरच कुर्णीतरी येर्णार आहे पर्ण त्याला
घाबरायची गरि नाही एवढाच त्या क्तघाांना समिला होता.
शेवटी मग ते पुन्हा ध्यान लावनू मन एकाग्र करण्याचा प्रयत्न
करत बसले.
अचानकच स्वराच्या चेहऱ्यावरचे हावभाव बिलत
गेल.े िीव गिु मरत असल्यासारखी ती करू लागली. श्ीपाि
क्तला िागी करण्यासाठी प्रयत्न करू लागला पर्ण क्तची शद्ध
ु
हरपली होती. शेवटी त्याांनी क्तला क्तच्या खोलीत आर्णनू
झोपवले. काही वेळाने क्तला िाग आली. स्वराला िाग आली
तेंव्हा क्तने आिबू ािल
ू ा सगळ्याांनाच क्चांतेत बक्घतले.
तेवढयात सगां ीता क्तला क्वचारू लागली, “अगां अचानक काय
झालां? आम्ही क्कती घाबरलो. डॉलटरही बोलावले पर्ण ते
म्हर्णाले की अचानक श्वास कोंडला तझु ा म्हर्णनू बेशद्ध
ु
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पडलीस. अस कस झालां?” सावरून घ्यायचां म्हर्णनू काहीतरी
उत्तर िेण्यासाठी स्वरा म्हर्णाली, “अग आई थोडीशी सिी
झाली होती ना मला, मग श्वास रोखनू धरताना गडबड झाली
आक्र्ण असां झालां.” क्तचां उत्तर कुर्णालाही पटलां नाही फारसां पर्ण
तरीही त्यावर कुर्णी काही बोललां नाही. ती सख
ु रूप आहे म्हर्णनू
सांगीता कधी नव्हे ते आि िेवापढु े साखर ठे वण्यासाठी गेली.
आता फक्त कै वल्य होता खोलीत त्याने प्रश्नाथषक चेहरा करत
क्तच्याकडे बक्घतलां. तसां ती म्हर्णाली, “िािा, अरे पन्ु हा स्वप्न.
िसु रां काय असर्णार? पर्ण मला ह्यावेळी क्वक्चत्च वाटल.ां
म्हर्णिे माझी ताकि कमी पडत होती पर्ण अचानक कुर्णीतरी
आलां त्याने मला सोडवलांही. पर्ण मग पढु चां काही मला
आठवत नाही.” “ठीक आहे ग,ां नको िास्त क्वचार करुस.
बघू आपर्ण नांतर तू आत्ता शाांत पडून रहा.” असे म्हर्णत
कै वल्यही गेला.
िपु ारी अचानकच क्विय आल्याचे पाहून सगळ्याांना
आियष वाटले पर्ण त्याने एक काम आहे असे साांक्गतले त्यामळ
ु े
काही कुर्णी क्वचारले नाही. क्वियला अडगळीच्या खोलीबाहेर
घटु मळत असताना काकाांनी हटकले तसा तो म्हर्णाला की
माझ्या काही वस्तू आहेत वरती खोलीत नाही सापडल्या म्हर्णनू
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इथे बघायच्या होत्या पर्ण खोली बांि आहे. तसे काका म्हर्णाले
की अरे आता ती खोली वापरत नाही आक्र्ण बाकी सगळ्या
वस्तू तमु च्या खोलीच्या शेिारच्या खोलीत ठे वल्या आहेत. हे
ऐकल्यावर तो िरा क्वचारात पडला कारर्ण वेळ कमी होता
आक्र्ण ती वस्तू त्या खोलीतच ठे वायची होती. काय करावे हे
काही त्याला सचु ेना त्यातच लवकर परत येण्यासाठी लक्लताने
फोन के ला. शेवटी गडबडीत त्याने ती वस्तू त्या क्तघाांचे क्तथे
ठे वलेले सामान ज्या खोलीच्या कपाटात असायचे त्याच
कपाटात ती वस्तू ठे वली. आता खरी मिा येर्णार होती कारर्ण
त्या शक्तीला ज्या व्यक्तींच्या वस्तिू वळ ठे वले िात असे ती
त्याच्या मागे लागे. आक्र्ण ह्याने क्तला त्याांच्याच सामानात
ठे वले होते. आपर्ण काय के ले हे त्याला कळलेच नव्हते आक्र्ण
आता कळर्णार पर्ण नव्हते कारर्ण ती गोष्ट कै वल्यने बक्घतली
होती. अन श्ीपािला ही साांक्गतली. वाडयावर अिून काही
अनथष घडू नये म्हर्णनू श्ीपािने त्या खोलीला आपल्या क्वक्शष्ट
पद्धतीने बांधन घातले. तसेच त्या शक्तीलाही बाांधले पर्ण ह्यामळ
ु े
ती शक्ती अिनू चवताळली आक्र्ण हात धवु नू त्याांच्या मागे
लागली पर्ण त्याांच्या म्हर्णिे कुर्णाच्या? तर ज्याांनी क्तला
आमांत्र्ण क्िले होते त्या सगळ्याांच्या. क्विय परत आला आक्र्ण
त्याने बक्घतले घरातील प्रत्येकाला काही न काही इिा झाली
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होती. कुर्णाला छोटी कुर्णाला मोठी. पढु च्या काही क्िवसाांत
अशोकही घरी आला पर्ण पररक्स्थती बिलली होती. क्बझनेस
मध्ये नक
ु सान होऊ लागले होते. ह्या क्तघाांचे एकमेकाांशी खटके
उडू लागले होते. ती वस्तू कुठे ठे वली आहे हे क्वियने
लक्लतापासून लपवले होते आक्र्ण तो ते क्वसरूनही गेला होता.
पर्ण लक्लताला मात् काहीतरी गडबड झाली आहे हे िार्णवले
होते. हल्ली सतत क्तला कुर्णीतरी क्तच्यावर झेप घेतये असा
भास होत असे. काय करावे ह्या क्वचारातच क्तला क्तच्या त्या
मावशीची आठवर्ण झाली क्िने क्तला हे सगळां क्शकवलां होत.
मावशीचा पत्ता शोधण्यासाठी क्तने क्तच्या आईला फोन
लावला तशी अिनू च धलकािायक माक्हती क्तला समिली.
त्या मावशीने हे सगळां लक्लताला क्शकवलां कारर्ण क्तला
क्तच्या बक्हर्णीच्या म्हर्णिेच लक्लताच्या आईच्या सांसारात
क्शरायचां होतां. पर्ण लक्लताचे आईवडील श्ीमांत असूनही पाय
िक्मनीवर असर्णारे आक्र्ण श्द्धाळू होते त्यामळ
ु े एका मयाषिने तां र
त्या मावशीची करर्णी क्तच्यावर उलटून क्तचे हाल वाईट झाले
होते. शेवटच्या घटका मोित असताना क्तनेच ह्या गोष्टींची
कबल
ु ी लक्लताच्या आईकडे िेत प्रार्ण सोडले होते. हे बोलून
झाल्यावर लक्लताच्या आईने क्तला एकच गोष्ट साांक्गतली.
आता तल
ु ा कळले असेल न की आम्ही तझ्ु याकडे येर्णां वगैरे
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गोष्टी का टाळतो? अिनू ही वेळ नाही गेली ह्या सगळ्यामधनू
मागे क्फर. श्ीपािरावाचां ी माफी माग ते नलकी तम्ु हाला
सगळ्याांना वाचवतील. सगळां माक्हती असूनही िर ते इतलया
वर्ाषत कधी तम्ु हाला काही बोलले नाहीत तर माफी माक्गतली
तर क्वचार कर काय होईल.बाकी तझु ी इच्छा असे म्हर्णत त्याांनी
फोन ठे वला. कुठे तरी लक्लताच्या मनातही आता असे क्वचार
येऊ लागले होते पर्ण मार्णसाचा अहक
ां ार त्याची पाठ
सहिासहिी सोडत नसतो. त्याच्यावर मात करर्णे िमले तर
बरे च प्रश्न सटु ू शकतात.
िसु रीकडे मात् वाडयावर सगळ्याांना आता
वातावरर्णात होर्णारे सकारात्मक बिल िार्णवू लागले होते.
अशातच कै वल्यला नोकरीसाठी बोलावर्णे आले मग काय
मस्त छोटेखानी सेक्लब्रेशन करून सगळ्याांनी आनांि सािरा
के ला. कै वल्य िार्णार म्हर्णनू स्वरा िरा नव्हषस झाली कारर्ण
क्तचा लाडका िािा चालला होता न. पर्ण त्याने क्तला गपु चपू
समिावले की अिून एक वर्ष तू बारावी पर्णू ष कर मग मी तल
ु ा
क्तकडेच एडक्मशन घेर्णार आहे. मग क्तचा चेहरा खल
ु ला.
लक्लताच्या मागे लागलेले िष्टु चि मात् क्तची पाठ
सोडत नव्हते. कसे सोडर्णार क्तला त्याला सोडायचे नव्हते. पर्ण
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हळूहळू इतर सगळ्याांना मात् स्वतःच्या आक्थषक पररक्स्थती
मध्ये झालेले बिल कळू लागले होते. आता सगळ्याचां ी मल
ु ां
तशी आपापल्या पायावर उभी होती ती मित करतील अशी
अपेक्षा अशोक आक्र्ण क्वियला होती. पर्ण क्नयतीचे चि
क्फरले होते ज्या शक्तीचा वापर आपल्याच िवळच्या
लोकाांच्या आयष्ु यात क्वर् कालवण्यासाठी के ला होता आता
तेच क्वर् त्याच्ां या आयष्ु यात पसरत होते. त्याचाच पररर्णाम
आईवक्डलाांच्या बाबत मल
ु ाांच्या मनात प्रेमच राक्हले नव्हते.
क्विय-लक्लताच्या सईने नोकरीच्या क्नक्मत्ताने िसु रा िेश
शोधला होता तर िईु ने आपल्या वक्डलाच्ां या हाताखाली काम
करर्णाऱ्या मार्णसाशी सतू िळ
ु ले म्हर्णनू घर सोडून क्िले होते.
अशोकच्या मल
ु ाचां ी पररक्स्थती काही वेगळी नव्हती
त्याांनीही लग्नानांतर आईबापाचे तोंड बघायचे नाही असे ठरवत
वेगळी वाट धरली होती.
श्ीधरच्या मल
ु ाचां ी म्हर्णायला पररक्स्थती बरी होती पर्ण
प्रत्यक्षात त्यालाच िोन्ही मल
ु ाांना त्याांच्या सगळ्या आक्थषक
खचांसह साभां ाळावे लागत होते.
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एकूर्णच काय इतकी वर्े िो त्ास िी िःु ख त्याांनी
श्ीपाि, भास्कर आक्र्ण त्याच्ां या मल
ु ानां ा क्िली होती ती आता
त्याांची वाट बघत त्याांच्याच आयष्ु यात येऊन ठे पली होती.
ह्यात भर म्हर्णनू की काय प्रत्येकाच्या वाटेला
कमीअक्धक प्रमार्णात िधु षर आिार आले होते. पर्ण म्हर्णतात न
क्ित्याची खोड मेल्याक्शवाय िात नाही, तसेच ह्या सगळ्याांचे
झाले होते. छोटेमोठे अपघात, आिारपर्ण, अचानक
क्वस्कटलेली आक्थषक घडी हे सगळे लक्षात येऊनही त्याांना
आपली वाट सोडायची नव्हती. एकीकडे ते आपर्ण क्कती
सज्िन आहोत ह्याचा आव आर्णनू वाडयावर येऊन राहत
होतेच पर्ण िसु रीकडे मात् आहे त्या पररक्स्थतीत
सख
ु ासमाधानाने राहर्णाऱ्या त्या सगळ्याचां े सख
ु ह्यानां ा बघवत
नव्हते.
िनु ी वाट आता सोपी नव्हती कारर्ण अिनू ही त्याांचे
त्ास कमी होत नव्हते. म्हर्णनू मग िरवेळी एकत् आले की
धसु फूस होत असे. अशातच श्ीपाि आक्र्ण भास्करने आपल्या
सोयीनसु ार गावातच िसु रे घर बाधां ायला घेतले. इतकी वर्े
साठवलेल्या पैशातनू त्याांनी हे स्वप्न पर्णू ष करायचे ठरवले होते.
हे बक्घतल्यावर तर लक्लता आक्र्ण मांडळाचा अिनू च
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िळफळाट होऊ लागला. तसे बघायला गेलां तर बाांधले िार्णारे
घर हे त्या क्तघाच्ां या स्वतत्ां घराएवढे नव्हते छोटेसेच पर्ण टुमिार
होते फक्त ते बाांधताना वाडयाची रचना लक्षात घेऊन बाांधले
होते. ही श्ीपािची कल्पना होती. आि न उद्या बाकी सगळे
वाडयावर हलक साांगर्णार मग आपर्ण काय करायचां हे
भास्करला पटवनू िेत त्याने हे घर बाांधले होते. माईकाकाांना
वाईट वाटले होते पर्ण पररक्स्थती स्वीकारर्णे गरिेचे होते. असेही
हे िोघे काही त्या घरात लगेच राहण्यासाठी िार्णार नव्हते
िोपयंत माई काका आहेत तोपयंत ते वाडयातच राहर्णार होते.
शेवटी मात् प्रत्येकाला आपली वाट क्नवडावीच
लागते.
असो. आता तमु च्या लक्षात आले असेलच की ही
कथा िवळपास सांपली आहे. अधषवट नलकीच नाही आहे ही
कथा कारर्ण कुठे तरी क्वश्वात ह्या सवांची आयष्ु य सरू
ु च राहर्णार
आहेत. कधी तडिोड करत तर कधी आहे त्यात समाधान
मानत. पर्ण मला मात् आता इथे थाांबावेसे वाटतेय.
काही भाग आधी मी नमिू के ले होते की ही
सत्यकथा आहे. अथाषतच आहे फक्त सोयीसाठी मी नावे, सांिभष
बिलले आहेत आक्र्ण काही गोष्टी कथेत रांिकता येण्यासाठी
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घातल्या आहेत. कथा वाचताना किाक्चत वाटेलही की मी
तत्वज्ञान क्लक्हतेय वगैरे. त्यानां ा मला स्पेशली साांगावेसे वाटते
की ज्या कुटूांबाने हे सवष प्रत्यक्ष भोगले आहे, भोगत आहेत
त्याांना मी बक्घतले आहे. ते सवष बघत असताना मला प्रकर्ाषने
िार्णवलेली गोष्ट ही की आपर्ण मार्णसे एखाद्याच्या आनांिात
लवक्चतच आनांिी होतो, पर्ण िसु ऱ्याच्या िःु खात मात् कुठे तरी
आपल्या मनाचा एक कोपरा सख
ु ावत असतो. कधी त्या मागचे
कारर्ण आपल्या वाटेला असलां काही नाही हे असतां तर कधी
समोरच्या व्यक्तीबद्दल राग असतो.
ही एक प्रकारची नकारात्मक भावना असते िी
व्हायब्रेशन्सच्या रुपात समोरच्या व्यक्तीपयंत पोहोचते आक्र्ण
त्याच्या त्ासात भर पडते. पर्ण ह्याचे साईड इफे लट आपल्याला
ही भोगावे लागतात कधी लगेच कधी उशीरा. तर साांगण्याचे
तात्पयष हे की िगात अिनू ही िसु ऱ्याच्या आयष्ु याशी खेळर्णारी
त्यासाठी अघोरी शक्तीचा वापर करर्णारी लोक अक्स्तत्वात
आहेत. पर्ण िगात चाांगली मार्णसेही आहेत आक्र्ण िर
आपल्याला असे कुर्णी भेटत नाहीये िे क्नस्वाथी भावनेने मित
करतेय तर आपर्ण त्यापैकी एक व्हावे. मी काही इथे अांधश्द्धा
पसरवत नाहीये पर्ण आपर्ण ज्या शहरी मोकळ्या वातावरर्णात
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वाढतो िगतो त्यापलीकडे ही एक असे िग आहे िे क्ततके च
कोंिट आक्र्ण भयक
ां र आहे त्यात क्कत्येक िर्ण नकळतच
अडकलेले आहेत. त्यावर उपाय सोपा आहे तो म्हर्णिे
सकारात्मक क्वचार करण्याचा. सकारात्मक क्वचाराांनी बिल
नलकीच घडतात पर्ण त्या मागाषवर क्टकून राहर्णे सोपे नसते.
वेळोवेळी पिरी पडर्णारी क्नराशा, डोलयावर असर्णारे अपेक्षाांचे
ओझे सतत मार्णसाचे पाय मागे खेचत असते. अशावेळी
प्रत्येकाला गरि असते ती अशा आधाराची िो फक्त सोबत
असेल आक्र्ण लढताना थकल्यावर बळ िेईल. तुम्हाला असे
कुर्णी सापडले असतील तर त्याच्ां या सोबतचे नाते घट्ट करा
आक्र्ण नसतील तर स्वतःला असे बनवा िेर्णेकरून भक्वष्यात
एखािया स्वराला तमु च्याकडे क्वश्वासाने मन मोकळे करत
स्वतःमधल्या शक्तीला िागे करता येईल.
ह्या कथेतील क्व्हलन व्यक्ती आिही क्िवांत आहेत.
अिनू ही ते लोक काही न काही कुरघोडी करत आहेत. चक
ु ून
कधी माझी कथा अशा मनक्स्थती असर्णाऱ्या लोकाांपयंत
गेलीच तर त्याांना माझे एकच सागां र्णे आहे, काळ नेहमीच
और्ध असतो िःु खावर. पर्ण िेव्हा चाांगली लोकां सगळां सहन
करून आपली िःु खां पचवतात तेंव्हा एका मयाषिेनांतर तोच काळ
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त्याच्ां या वतीने तमु च्या कमाषची परतफे ड करतो. त्यानांतर िे
घडते क्तथे कुठलीही शक्ती हस्तक्षेप करत नाही. म्हर्णनू च योग्य
वेळी सधु ारा स्वतःला कुर्णालाही फालतू कारर्णाांसाठी
आयष्ु यभर त्ास िेऊ नका. कारर्ण िेंव्हा सगळे त्याच्या हातात
िाते तेंव्हा कालाय तस्मै नमः म्हर्णण्याव्यक्तररक्त काहीही करता
येत नाही.
This world needs good people so if you
don't find one, be one.
बाकी ित्तात्ेयापषर्णमस्त.ू शुभां भवत!ु
गौरीहर्षल
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क्मत्हो, र्स्ु तकां वाचिू कोणी शहाणां होतां का?
हो! आम्ही म्हणतो वाचिािे माणसू शहाणां होतां. वाचि
करणारी माणसां तयाांच्याबरोबरच्या वाचि ि करणार्या माणसाांहूि
अत्रधक प्रगल्भ आत्रण त्रवचारी असतात.
कोणतयाही प्राण्याला, सजीवाला, अिभु वािे शहाणर्ण येतां.
प्रतयक्ष अिभु वासारिा त्रशक्षक िाहीच. इतर प्राण्याांिा काही प्रमाणात
तयाच
ां े जन्मदाते थोडांफ़ार त्रशक्षण देतात. र्ण मािव हा असा प्राणी आहे
ज्याला र्वु ी जगलेल्या आत्रण आता त्रजवांत िसलेल्या माणसाांचे
अिभु वही त्रशकता येतात. ते र्स्ु तकाांद्वारे . माणसाला आर्ल्या
सभोवताली िसलेल्या, दरू देशातल्या माणसाांचे अिभु व समजिू घेऊि
त्रशकता येत.ां तेही र्स्ु तकाद्वां ारे . प्रतयक्ष अिभु वाहां िू चागां ला त्रशक्षक
िाहीच. र्ण इतराांिा आलेले अिभु व, तयाांिी िाल्लेल्या ठे चा याही
माणसाला त्रशकवतात आत्रण शहाणे करूि सोडतात.
म्हणिू वाचा. वाचत रहा. इतराांिा वाचायचा आग्रह करा.
वाचाल तर वाचाल हे शांभर टक्के सतय आहे. एक एक र्स्ु तक म्हणजे
त्रहहटात्रमिची एक एक गोळी असते असां समजा. शहाणां करूि सोडणारां
त्रहहटात्रमि. आत्रण जसे इतराांचे अिभु व तम्ु हाला शहाणां करतात तसे
तमु चे अिुभव इतराांिा साांगिू तयाांिा शहाणां करायचां काम तुम्ही करू
शकता. तम्ु ही तमु चे अिभु व त्रलहूि ई सात्रहतयकडे र्ाठवा. बाकी सवप
आम्ही बघ.ू
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कालाय तस्मै नमः

गौरी हर्षल

मांडळी!
वाचायला तर हवांच!
पर्ण वाचनू झाल्यावर प्रक्तसािायलाही हवां…
…आत्रण स्वतःही त्रलहायला हवां.

YOU GET WHAT YOU GIVE
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