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या पुस्तकातील लेखनाचे सवव हक्क लेखकाकडे सुरजित असून 

पुस्तकाचे ककवा त्यातील अंशाचे पुनमुवद्रण वा नाट्य, जचत्रपट ककवा 

इतर रुपांतर करण्यासाठी लेखकाची परवानगी घेणे आवश्यक आह.े 

तसे न केल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. 
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• जवनामूल्य जवतरणासाठी उपलब्ध. 

• आपले वाचून झाल्यावर आपण ह ेफ़ॉरवडव करू शकता.  

• ह े ई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककवा वाचनाव्यजतररक्त कोणताही वापर करण्यापुवी ई-

साजहत्य प्रजतष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आह.े   



मृत्युघंटा  श्रीकांत पवार 

ई साजहत्य प्रजतष्ठान                      www.esahity.com 

 

 

काउन्टडाऊन... 

 

प्रजतभाशक्ती म्हणिे 

टाईममशीनच! मृत्युघंटा अशीच 

अनोखी जवश्वात सफर घडवून 

आणणारी  टाईममशीन आह.े या 

सफरीचा आनंद लुटण्याआधी 

मनोगताचे काउन्टडाऊन सुरू 

करूया... 
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एक............ 

प्रत्येक िन्मणार् या माणसाला जनसगवतःच माजहत असत ेकी आपला मृत्य ु

कधी तरी जनश्चीतच होणार आह.े या भीतीच्या दडपणात त्याला 

वावरावे लागते. मतृ्यु हा सुध्दा कधी कोणता मुखवटा घालून आयुष्यात 

येईल याचा भरंवसा नसतो. आयुष्यात अशा अनेक गूढ भावना 

दडलेल्या आहते. माणसाचे आयुष्य वरवर खूप साधे व सरळ वाटत 

असले तरी त े खूप गूढ असते. आयुष्यावर िसे प्रेम आह े तसे 

आयुष्यातील गूढतेवर माझे खपु प्रेम आह.े खर् या प्रेमाला कधीच कारण 

नसते. तसेच माझ ेह ेप्रेम आह.े कल्पनाशक्ती एवढी भरारी घेत असत े

की त्याला कोठेतरी बांध घालावे लागतात म्हणुन जलहायला सुरूवात 

केली. मी जलहत असलेल्या कथा काल्पजनक असल्या तरी त्याची 

वास्तवाशी नाळ आह.े जलहत असताना त्यातील पात्र मला भेटायला 

आली. मीही जगनीजपग व बुध्दाचा चेहरा मधील जववरात गेलो. रूधीर 

अश्वमेध मधील प्राचीन काळात गेलो. 
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दोन............ 

नवीन शोधायचे आजण मांडायचे ही आवड (खोड!) असल्यामुळे 

पत्रकाररता ह ेकररयर जनवडले.   गलेी सात वर्षे पुण्यात बातमीदारी 

केली. सध्या लातूर शहरातील एका नामांककत कॉलेिमध्ये नोकरी करत 

आह.े 

 

तीन...... 

ई-साजहत्यने माझ्यासारख्या नवोकदत लेखकांसाठी  अजभव्यक्तीसाठी 

एक सशक्त माध्यम जमळवून कदल्याबद्दल कायम ऋणी राहीन. पुस्तक 

प्रकाशनाच्या कोणत्याही प्रसववेदना न दतेा उलट अत्यंत प्रोत्साहन  

कदल्याबद्दल ई-साजहत्य प्रजतष्ठानच ेअध्यि सुजनल सामंत व सुंदर पुस्तक 

तयार करणार् या सवव ई-साजहत्य टीमचा खूप आभारी आह.े 
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चार...... 

गूढ, रहस्यमय  व चाकोरीबाह्य अशा साजहत्याची आवड असणार् या  

चोखंदळ वाचकवगावला ही साजहत्यकृती आवडेल अशी अपेिा आह.े एक 

स्पेशल थीम घेवून नवीन रहस्यमय कथासंग्रह प्रकाजशत केला िाणार 

आह.े आपल्या अनमोल सूचना , प्रजतकिया व टीकांचेही स्वागत आह.े 

माणसाला ज्ञान जमळाले की अहगंड तयार होतो. त्यामुळे त्याला साध्या 

गोष्टीतूनही आनंद घेणे िमत नाही. वादजववाद- चचाव आजण जवश्लेर्षण 

यामध्ये चैतन्य हरवून िाते. त्यामुळे नम्र जवनंती की फक्त वाचनाचा 

मनसोक्त आनंद घ्या.. कथतेील पात्र तमुची वाट पाहत आहते.  

घंटेची ककणककण सुरू झाली आह.े..मृत्युघंटेचे टाईममशीन सुरू झाल े

आह.े 

आपला नम्र 

श्रीकांत जवलास पवार 
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अपवणपजत्रका 

बालपणीच सोडून गेलेल्या प्रेमळ आईच्या  स्मृतीस  

व खंबीर मनाच्या ऊिेच ेप्रेरणास्त्रोत असलेल्या वजडलांच्या चरणी  

तसेच गूढ , अज्ञात अशा वैजश्वक शक्तीस  

ह ेसाजहत्यपुष्प अपवण !     

 

---श्रीकांत  
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    कथानुिम 

 

 रुधीर अश्वमेध 

 

 जगनीजपग व बुध्दाचा चेहरा 

 

 हरवललेा चेहरा 
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रुजधर अश्वमेध  

 

 

 

अंडाकृती आकाराची, शुभ्र रंगाची ‘चंद्र’  नामक मानवी कवटी आकाशात 

कफरवली िात होती. त्या भयाण रात्रीला साथ दणे्यासाठी िणू चंद्राने आपल ेरुप पालटले. 

वेगाने तो पळत होता. सकू्ष्म निरेला तो धूतव वाटत होता. 

‘रात्रदवेी’ संसारातील समस्त िीवांना आपल्या कुशीत घेऊन त्यांचा 

श्रमपररहार करणारी. जतचं रुप मात्र कोणी पाजहल ेआह?े आपल ेरुप लपजवण्यासाठी जतने 

काळ्याकुट्ट अंधाराचा आधार घेतला आह.े पण त्यामुळे ती भयावह कदसू लागते. ती भय हचे 

दाजगने म्हणून पररधान करते. 

अंधारलले्या आकाशाच्या गुहते प्राण्यांचे डोळे जमचजमच चमकावेत तस ेचंद्र-

तारे चमकत होते. त्यांचं लुकलकु करीत राहण ंअगदी तंतोतंत डोळ्यांची उघडझाप वाटत 

होती. त्या डोळ्यामागे अंधार दाटल्याने आकाशात अनेक हहस्त्र प्राणी ठाण मांडून बसल े

आहते, अन पाहण्यार् याकड े रोखून पाहत आहते, असे वाटत होते. वातावरणात सववत्र 
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गूढतेची कमलपुष्प ेउमलललेी िाणवत होती. गडद अंधाराच्या रुपाने त्यांचा गंध दरवळत 

होता. अश्या मध्यरात्रीच्या वेळी सोसाट्याचा वारा सुटला. वातावरणातील गारवा 

आणखीनच वाढला. 

तीच ती नगरी! ज्या नगरीत प्रजसद्ध मात्रा दवेीचे मंकदर होते. मात्रा नगरी. 

नगरीच्या मधोमध मात्रा दवेीच प्रचंड पण कलात्मकतेचा अिब नमुना असलले ते एक सुंदर 

मंकदर होतं. शुभ्र रंगाचं मंकदर निरबंदी करायचा लावणारे होते. त्या मकंदराकड ेपाहताना 

आपण पथृ्वीवर नसून दसुर् या ग्रहावर आहोत, अशी पसुटशी शकंा त्या मंकदराच्या 

स्वगवसौंदयावमुळे येत अस.े 

समुद्रात भरती आल्यानंतर लाटा रौंद्र रुप धारण करून उंचावतात तेव्हा 

त्यांचे जवलिण शुभ्र रंगाचं रूप आपल्याला जनसगवशक्तीपुढे नतमस्तक करायला लावते. त्या 

मंकदराची रचना कदाजचत त्याचमुळे तशी केलेली होती. दवेालयाच्या गाभार् यात मुंडके 

नसललेी ‘मात्रा दवेी’  होती. त्या दवेीसंबधंीची एक जशलालेखावर आख्याजयका कोरललेी 

होती. त्या कथेचा अथव असा की असरुांचा जन:पात करायला िाताना ही दवेी त्यांच्या 

दषु्कृत्यामुळे प्रचंड िोधीत झाली होती. िोधाने तीने स्वत:चं मस्तक स्वत: धडावरून 

उपसून काढल अन त्या अवस्थेत जतने दतै्य सैन्याचंा संहार केला. 

मात्रा दवेी! म्हणिे िोधाचं, मृत्यूचं मुतीमंत रुप मानल ं िायचं. नगरातल े

लोक जनत्य जतचे दशवन घेत. त्या नगरीचे रािे, पूवव पंरपरेनुसार सयुोदयापूवी जतची 

र्षोडशोपचार पूिा अखडंीतपणे करत आललेे आहते. त्या मंकदरािवळ दगुवटेसे एक संकुल 
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होते. कदवस असताना व कदवस उगवत असताना नगरातले स्त्री व पुरुर्ष जमळून नृत्य करीत 

असत. 

तेवढयात ‘रािन’  म्हणनू रािवैद्याची हाक कानावर हळूवार पोहचल्याने 

रािा भानावर आला. लगेच उत्तरला, ‘बोला वैद्यराि’  आि सधं्या उलटून िाण्याची वेळ 

झाली तरी अस मौनपणे थांबण्याचं कारण काही जवशेर्ष आह े का? आवािातील िरब 

वैद्यांच्या नाडीचे ठोके वाढवत होते. रािवैद्यांना वाटलं ‘हा प्रश्न मी तुम्हालाही जवचारू 

शकतो’  अस म्हणाव.ं पण ते शब्द मस्तकातील स्मृजतकप्पप्पयात त्यांनी जशताफीने कफरजवले. 

वयाने िरी आपण मोठे आहोत तरी महाराि “महाराि” आहते याची त्यांना पुरेपुर िाणीव 

होती. ‘महाराि’  हा सवेक आता िीवनातली संध्याकाळ प्रभूचरणी अपवण करू इजच्ितो.’  

त्यांचं वाक्य अधववट ठेवत रािा म्हणाला, ‘रुगणांची म्हणिे रािपररवाराची सेवा ईशसेवाच 

आह.े तेव्हा जवश्रांती कशासाठी मागत आहात?’ 

 तेव्हा रािवैद्य खरोखरच गोंधळात पडला. रुगणांना जवश्रांतीचा सल्ला 

दणेार् या रािवैद्यांच्या जवश्रांतीकड े आिवर कुणीच लि कदलं नव्हतं. त्यातच त्यांच्या 

चांगल्या राहणीमान व प्रकृतीमुळे थकलेल्या मनावर पडदा पडलेला होता. खरोखरच त्यांना 

जवश्रांती हवी होती का? पण एका जवजशष्ट कायावसाठी ज्याचा संबंध थटे राज्याच्या सुरिेशी 

होता. 
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‘रािन, सकाळी हरेांनी आणलेली बातमी अिून माझ्या कानात घुमतेय. दरू 

पजश्चमेकडील नगरंच्या नगरं उध्वस्त होत आहते. त्यामागचं नेमकं कारण अिून आपल्याला 

व जमत्र राज्यांना लागललेे नाही. त्याचा शोध घ्यायची माझी इच्िा आह ेमहाराि.’  

रािवैद्यांच्या चेहर् यावर आनंद झळकत होता. रािाही उत्साहीत झाला. 

‘रािवैद्य, तुम्ही खर् या अथावने “आमचे” आहात. खरंतर सकाळी रािदतूाने पजश्चमेकडील 

नगरांच्या संहाराची बातमी सांजगतली तेव्हापासून त्या अनाजमक संकंटाचा मी जवचार 

करतोय.’  

‘रािन, योगय वेळ येताच तुम्हाला त्या संकटाबद्दलची सवव रहस्ये सांगीन. 

फक्त माझी एक अट पूणव करावी, महाराि.’  

‘जन: संकोच सांगा, तुमची प्रत्येक अट मी पूणव करीन ह ेरािपद सुध्दा दईेन. 

मला केवळ माझ्या िनतेची सुरजितता हवी. बोलताना रािाच्या कपाळावर आठ्या पडल्या 

होत्या. रािवैद्यांची अट ऐकण्यासाठी त्यांचे कान टवकारले होते. 

‘रािन मला सेवेतून मकु्त करावे, त्याचबरोबर एका गुप्तस्थळी महाल बांधुन 

द्यावा, रािवैद्यांना केवळ एवढीच अजभलार्षा होती. 

रािाने जनजश्चतपणे उसासा टाकला. रािाने खणू करून रािवैद्यांना िवळ 

बोलाजवले. हातातील मध्यमेतील नीलांगुठी काढून वैद्यांच्या हातावर ठेवली. या अंगुठीमुळे 
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हवा तसा महाल तुम्ही हवा तेथे बांधुन घेऊ  शकता. आजण प्रश्न राहीला तो सेवामुक्तीचा. 

उद्याच आम्ही नव्या रािवैद्यांची जनयुक्ती करून तमु्हाला करून तुम्हाला मकु्त करू’   

एवढे बोलून रािा दरबारातून जनघून गेला. रािवैद्यांच्या डोक्यात 

भजवष्यातले जनयोिन तरळत होते. त्यांना एकांतवासात और्षधी वनस्पतींचा अभ्यास 

करण्याचाच जवचार चालू होता. 

दसुर् याच कदवशी नगरात दवंडी जपटवण्यात आली. ‘ऐका, लोकहो! आपल्या 

नित्रनगरीत नवीन रािवैद्य जनयुक्त करायचे आहते. तेव्हा रोग व उपचार यांचं ज्ञान 

असणार् या व्यक्तींना दरबारात आमंजत्रत करण्यात येत आह ेहो!’  

खड्या आवािातील त्या दवंडीने नगरात नव्या रािवैद्याबाबत चचावही सुरु 

झाली. शेिारील नगरीलाही या संदशेाचे खजलत ेगेले.  

सगळे इच्िुक ‘वैद्य’  मात्रा मंकदरात दसुर् या कदवशी पोहोचल.े तेव्हा रािा 

मात्रा दवेीची पूिा करीत होता. रािाची पूिा संपताच ते त्याच्या मागोमाग रािमहालात 

आले. 

त्या इच्िुकांत दरूदरूच्या नगरातून आलेल ेअनुभवी, जनष्पाण वैद्य होते. तर 

काही अनुभवी पण वदै्यकशास्त्राचे सलोख ज्ञान असणारे जचककत्सक होते. प्रत्येकिण 

रािवैद्याच्या मानाच्या पदाची अजभलार्षा बाळगून होता. त्यामुळेच ते सवव आपण नगराच्या 

परंपरेचा आदर करतो ह ेदाखजवण्यासाठी सुयोदयापूवीच मंकदरात हिर राजहले होते.  
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दरबारात रािाने हाताने खूण केली. लगेचच एक सेवक पुढे आला. आजण 

मोठ्या आवािात त्या समूहाकड े पाहत म्हणाला. ‘िो कुणी या आिारी इसमाला योगय 

रोगजनदान करून योगय उपचार करील याला या पदावर नेमल ेिाईल.’ 

दोन सेवकांनी लाकडी पलंग उचलून आणला. त्यावर एक रुगण पडलेला 

होता. त्या इसमाचे वयाच्या जतशी दरम्यानचे, मखुमंडल काळवंडलेल े होते. तो गाढ 

झोपल्यामुळे िणभर ते प्रेतच आह ेअसा भास जनमावण झाला.  

रािवैद्य पदासाठी इच्िुक असलेल्यांपैकी एक जचककजत्सक पुढे गेला. त्या 

तरूणाची नाडी तपासू लागला. त्यांनी सांजगतले की, ‘त्या तरूणाचा श्वास अत्यंत सथं 

चालत आह.े त्याला श्वसन व्याधी असून त्याचा शरीराच्या दगुवधीवरून तो िास्तीत िास्त 

सहा मजहने िगू शकेल, असे खात्रीने सांगता येईल. 

वेगवेगळ्या श्ब्दात पण याच अथावने जनदान प्रत्येक जचककत्सकाने करून 

रोगोपचाराबाबत असमथवता व्यक्त केली. रािाने त्या प्रत्येक वैद्याला त्यावर उपचार करावे 

अस े सांजगतल. त्यावर त्या सार् या वैद्याचं एकमत होत की, उपचार करण व्यथव होते. 

याप्रकारे त्या सभेत सगळ्या वैद्यांची परीिा झाली होती. रािाला त्या वैद्यांच्या 

हतबलतेचा राग आला असावा. त्यामुळेच तो ककवश आवािात म्हणाला, ‘पंडीत मुखव आहात 

तुम्ही कोणताही इलाि न करता मरणप्राय वेदना सोसणार् या त्या रुगणाच्या मृत्यूची वेळ 

मात्र बरोबर सांगत आहात.’ 
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दरबारात अचानक शांतता पसरली.  

तेवढ्यात एक पहारेकरी दरबारात आला. ‘महाराि, मुख्य द्वाराशी एक वैद्य 

आले असून प्रवेश अनुमती मागत आहते.  

रािाचे डोळे रागाने लालबुंद झाले. पहारेकर् यांवर ओरडत रािा म्हणाला, 

‘वैद्यांसाठी अनुमती कशाला मागतोस? त्यांच्यासाठी तर आिचा कदवस राखून ठेवललेा 

आह.े ताबडतोब त्यांना येऊ  द.े’  

पहारेकर् याने त्या वैद्याच्या सोडल.े तो वैद्य मोठ्या कदमाखात चालत दतुफ़ाव 

थांबलले्या त्या मावळलले्या स्पधवकांकड ेतुच्ितेने निर टाकीत त्या रोगयाच्या मंचकािवळ 

येऊन उभा राजहला. त्याच्या डाव्या हाताच्या नाडीचे ठोके मोिताना त्याने दगंुधी सहन न 

होऊन नाकाला उिवा हात लावला. त्याने सभोवार दषृ्टी कफरवली. िणू तो सांगत होती. 

‘मी अचुक जनदान केल ेआह.े’  त्याच्या डोळ्यांना असंख्य दरबारकर् यांचे तीक्ष्ण बाण टोचू 

लागल.े एका िणात त्या वैद्याबद्दल इतरांच्या मनात ‘कानामागून आला आजण जतखट 

झाला.’  अशा ररतीने असूया उत्पन्न झाली होती. कमरेला खोवलेली िोटीशी जपशवी त्याने 

उघडली. अन त्यातील और्षधी भुकटी बोटांच्या जचमटीत घेतली. मंचकावरील रोगयाच्या 

तोंडात टाकली. रािा त्या वैद्याकड ेआश्चयावने पाहत होता.  

सभागृहातले सगळे दरबारी आजण ते िमलेले वदै्य डोळ्यात प्राण आणून काय 

घडतंय ते डोळ्यात साठवण्याच्या प्रयत्न करत होते.  
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मंचकािवळील तो वैद्य शांतपणे हाताची घडीघालून रुगणाचा प्रजतसाद कशा 

प्रकारे येतो ते पाहू लागला. काही िणातच रोगी त्या और्षधाचे पररणाम दाखवू लागला. 

काय झाले? अचानक तो रोगी तडफड तडफ़ड करीत जवव्हळू लागला. वेदनेने त्याने 

कककाळी फोडली आजण त्याने प्राण सोडला. 

काही वेळेपूवी शांत झोपलेला तो इसम. आता मरण पावला होता. त्याचा 

जनळा पडलेला चेहरा झालेला जवर्षप्रयोग उघड उघड सांगत होता. दरबारातल्या सववच 

लोकांच्या पायाखालची िमीनच आता घसरली होती. तो रुगण कोण होता? वैद्याला रािा 

फासावर चढजवणार की हत्तीच्या पायदळी तुडजवणार ककवा आणखी कोणत्या अमानुर्ष 

पद्धतीने या वेडगळ वैद्याला मारू शकतो याची ते आपआपसात चचाव करू लागले. ककमान 

पात्रता न पाहता रािाने भोंदलूा संधी दऊेन रािानेच चूक केली आह ेअस े म्हण ूलागल.े 

कोणी त्या वैद्याला ‘वेडा’  म्हण ूलागले. पहारेकर् यांचं, सेनापतींचं तर अस ंमत बनल ंहोतं 

की शत्रूपिाची ही चाल असावी. 

दरबारातल्या कुिबुिीमुळे बािारातल्या गोंगाटाचे स्वरुप प्राप्त झाल.े रािाने 

हाताने तीनदा टाळी वािजवली. समोर सेवक यतेाच त्याला रािवैद्यांची मानाची पगडी व 

सुवणव जनयुक्तीपत्र आणायला सांजगतले. दरबारात पुन्हा पूवीसारखी शांतता पसरली. 

रािा आसनावरून उठून उभा राजहला. दरबारातले लोक त्याचे शब्द 

ऐकण्यासाठी आतुरतेने ध्यान दऊे  लागल.े ‘वैद्यराि, आपण असा िूर उपाय केला आह.े तो 

ठीकच आह.े तो रोगी म्हणिे आमचा मोठा बंधू होता. असाध्य रोगामुळे, त्याच्या वेदनेने तो 
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िणािणाला मरणप्राय वेदना सहन करायचा. त्याचे रोिचे मरणाहून भयंकर असे िीवन 

त्यालाही व आम्हालासधु्दा नकोसे झाले होते. दरबारात आणण्यापुवी त्याला भूल कदली 

होती. त्याच्यावर उपाय सुचत नव्हता. त्याला एकदाचे मरण दऊेन तुम्ही त्याची मकु्तता 

केली आह.े ह ेभयंकर कोड े तुम्ही सोडजवलेले आह.े यामुळे मी तुमची रािवैद्यपदी जनयुक्ती 

करत आह.े’ 

असे म्हणून रािाने स्वत: त्या वैद्याच्या िवळ िाऊन ती रत्निडीत पगडी त्या 

वैद्याच्या जशरावर घातली. 
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जगनीजपग  

व बुध्दाचा चहेरा! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बुध्दाच्या चेहर् यावरील शांतता ककती गूढ असते ! आपण भौजतक सुख 

जमळजवले तरी आपल्या चेहर् यावर बुध्दाच्या चेहर् यावर असणारी तॄप्ती कधीच कदसली नाही 

ककवा िाणवली नाही याची खंत डॉ. अहर्ननश यांना सतत िाणवत होती. कॉपी-पेस्ट 

करण्याएवढे शांततेचे भाव चेहर् यावर जचकटजवणे सोपे नसते. ककती कदवस तरी खूप 

कदवसापासून दरूवरचा प्रवास करावा अस ेमनात येत होते. अशाच पध्दतीचा शांतीचा शोध 
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घ्यावा असे त्यांनी ठरजवले होते. 

डॉ.अहर्ननश यांनी त्यासाठी गुगलवर सचव करायला सुरूवात केली. एक हलक 

कदसत होती. वेबसाईटवर जलहल े होते. सहलीचे सुवणविण फक्त आमच्यासोबत............! 

कोकणातील त्या रम्य स्थळाचे वणवन वाचूनच त्यांनी बुककग करायचे ठरजवले. 

वेबसाईटवरील फोन नंबरवर फोन लागला एकदाचा...! आवािातील चढ-

उतारावरून समोरचा व्यक्ती खुप फास्ट बोलत होता. त्याच्या माजहतीवरून कोकणातील 

एका रम्य अशा गावात त्यांनी जपकनीक स्पॉट जनमावण केला होता. लॉकरूम डसे्टीनेशन ह े

त्या स्पॉटचे नाव होते. कुणीही सोम्यागोम्या त्या रठकाणी िाऊ शकत नव्हते. तर त्यासाठी 

मेंबसवचा पास जमळजवण ेआवश्यक होते. त्या वेबसाईटवर व्यक्तीचे नाव व व्यवसाय जनवडल े

की एका प्रश्नाचा पयावय दणे्यात आला होता. संगणकावर प्रश्न जवचारण्यात आला होता. 

फीटस येवू नय ेयासाठी काय उपाय आह?े भरभर डॉक्टरांनी टाईप केले. चांगले और्षध व 

डॉक्टर ककती आवश्यक आह ेह ेत्यांनी चांगल्या पध्दतीने मांडले. स्वतःच्या हुशारीचे त्यांना 

कौतूक वाटू लागल.े काही सेकंदातच मेंबसवचा लॉग इन पासवडव कदसू लागला.  

 

लॉकरूम डसे्टीनेशन ह े रठकाण फक्त खास लोकांसाठीच होते. घर व घरात 

आठ कदवस राहता येणार होते. राहण्यासाठी उत्तम सुजवधा होत्या. घराशेिारीच असणार् या 

तलावात मासे पकडण े व संध्याकाळी चांदण्यात कफरता येणे शक्य होणार होते.घराचा 

आकार एका जवशाल मगरीच्या िबड्यासारखा होता. घरात गेल्यावर त्यांच्यावर फुलाचा 
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वर्षावव करण्यासाठी खास मजहला होत्या. त्या घरात आल्यापासून त्यानंा फे्रश वाटू लागले. 

रोिचे तेच आजण तेच ते आयुष्य िगणे कंटाळवाणे होवू लागले की माणुस नकळत अदभुत 

आजण रहस्यमय प्रसंगाची वाट पाहू लागतो. 

जनसगव पयवटनात एक बरे असते. सतत माणसाला वाकुल्या दाखजवणार् या व 

त्याच्या िुद्रत्वाची िाजणव करून दणेार   या उंच इमारती नसतात. तसचे माणसाला रूि व 

जनष्काळिी करणार् या मजशन्सही नसतात. अन्यथा एरवी मजशनमय झालेल्या माणसाला 

जिवंत, रसरशीत व तिेलदार जनसगव एवढा सुखावला नसता. जहरवागार जनसगव व मंद गार 

वार् याची झुळूक म्हणिे जचत्रपटातील अजभनेता अजभनेत्रीला रािी करण्यासाठी गाणेच 

म्हणत आह ेअसेच त्यांच्या मनाला िणभर वाटले. 

सकाळचे सात वािले होते. थंड वार् याची झुळुक घेत कधी त्या उबदार 

मखमली जबिान्यात झोप लागली ह ेसमिलेही नव्हते. सकाळच्या वेळी एक मुलगा चहा 

घेवून आला. शाल पांघरून आलेल्या त्या मुलाचे सवव शरीर अंग झाकल ेहोते. अंथरुणात बेड-

टी घेण्याची सवय नव्हती. परंतू आिचा कदवस आपण बेड-टी घेतली तर काय हरकत आह े

म्हणुन त्यांनी चहा घेतला.  

त्या मुलाच्या चेहर् यावरील काळसरपणा कुठे पाजहला होता? मॉडनव 

जचत्रातील काळसरपणा तो खजचतपणाच नव्हता. एकाकी आठवणीतील स्मॄतीकप्पप्पयातून 

िून्या डायरीतील पाने पलटावीत तशी एक एक आठवण उलगडू लागली. उलगडताना तो 

कदवस डोळ्यासमोरून एखाद्या जचत्रपटाप्रमाणे िाऊ लागला. एका बहुराष्ट्रीय कंपनीचा 
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एमआर नुकताच येवून गेला. १५ माचवचा तो कदवस! फीटसवर त्यांचे नवे उत्पादन बािारात 

येणार होते. त्यासाठी प्रयोग करावे लागणारे जगनीजपग हव ेहोते त्याला. त्यासाठी लाखभर 

रूपये डॉक्टरला जमळणार होते. रगगड पैसा कमजवण्यासाठी चांगलीच सधंी जमळाली होती.  

दसुर् याच कदवशी खेडगेावातून एक २२ वर्षावचा मलुगा उपचारासाठी आला 

होता. फीटसचा झटका आलेला मलुगा बेशधु्द झाला होता. डॉक्टर साहबे, काय पण करा. 

पण पोराला एकदाचं बरं करा. सारख ंझटकं यते्यात.डॉक्टरने तपासायला सुरुवात केली. 

तसे त्यांच्या डोक्यात कालच्या एमआरच्या भेटीचे जवचार तरळु लागले. त्या मुलाला शधु्द 

येताच त्यांनी त्या कंपनीचे और्षध कदले. मलुाचे शरीर काही कदवसांनी काळेरठक्कर पडल.े 

त्याची वाचा गेली. त्याचे स्वतःचे शरीरावरील संतुलनच ढासळल.े त्याचा जबच्चारा वडील 

नशीबालाच दोर्ष दते राहीला. त्या चहा घेवून आलेल्या मलुाच्या शरीरावरील काळसरपणा 

थेट त्या आिारी पडलले्या मुलासारखाच िाणवू लागला होता.चेहर् यावर त्याच्या ककती 

जनरव शांतता होती. 

तो सुमंत होता. सुमंत हुशार व कष्टाळु मुलगा होता. पररजस्थतीमुळे जशिण 

घेणे शक्य झाले नाही. वयाची जवशी उलटुनही केवळ फीटसवर उपचार करण े शक्य 

नसल्यामुळे समुंत शेतात राबत होता. पुण्या-मुंबईत उपचार करण्याएवढा पैसा कमजवण े

शक्य होते. पण कधी कधी येणार् या फीटसमुळे त्याची माय त्याला शहरात काम करायला 

सोडत नव्हती. न िाणो काम करताना फीट आली आजण कुणीच लि कदले नाहीतर अनथव 

ओढवायचा. 

परंतू सुमंतच्या वजडलाचें याउलट मत होते. शहरात याच वयात त्याने काम 
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केले तर चांगली हलक लागेल. नवीन चार गोष्टी जशकता येतील. पाऊस पाण्यावर शेती 

अवलंबून असल्याने सगळे आयुष्य शेतीच्या िीवावर िगणे शक्यच नव्हते.काम 

केल्याजशवाय आपले पोट भरणार आह े का ? काम करतच मरायचं आजण िगण्यासाठी 

लढाई करायची.... तुझ्या फीटसवर उपचार करू आजण लवकरच तुला बरे करू.... उपचार 

केल्यानंतर काही कदवसात सुमंत पुण्यात काम करण्यासाठी गेला. परंतू काही कदवसातच 

अहर्ननशच्या और्षधांचा साईड ईफेक्ट सुरू झाला. आजण आयुष्यावरच कुर् हाड कोसळली. 

सुमंतच्या वजडलांनी त्याला दवाखान्यात आणल्यानंतर सगळे सपंललेे होते...... 

अहर्ननशला प्रवासाचा तो कदवस आठवू लागला. डॉक्टसवनी ड्रायव्हरला गाडी 

काढायला सांजगतली. प्रवासात तो आि एकटाच जनघाला होता. पत्नी ररतालाही 

सेजमनारला िातोय एवढेच सांगून ट्रीपला जनघाला. ओव्हरलोडमुळे कंटेनर उलटला होता. 

नेहमीप्रमाणे घाटात टॅ्रफीक चांगलीच िाम झाली होती. अहर्ननश िाम वैतागला होता. 

ड्रायव्हरने कसा तरी मागव काढीत गाडी टॅ्रफीकमधून बाहरे काढली. गाडीतून िात असताना 

काचेतून त्याने बाहरे मान डोकावली. रस्त्यावर एका तरूणाचा मॄतदहे रक्ताच्या थारोळ्यात 

पडला होता. सरुूवातीला प्रॅक्टीस करताना अपघातात िखमी झालले े रूगण पाजहल े की 

त्यांच्या िखमा व रक्त पाहूनच त्याला मनात हचता व भय नाहीसे झाले. तरीही घाटातील 

तरूणाचा चेहरा त्याच्या डोळ्यासमोरून िाईनासा झाला.  

“ककती जनष्काळिीपणे गाडी चालजवतात. यांना रस्त्यावर गाडी 

चालजवण्यासाठी परवाना कोण दतेे?” अहर्ननश रागात ड्रायव्हरकड ेपाहत म्हणाला. 
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ड्रायव्हर सहिपण ेम्हणाला, “साहबे, िाऊ द्या. मरण यायचे म्हणिे माणुस 

कसातरी ओढला िातो. माणुस मरणात ओढला िातो?”  

ह ेत्याचे वाक्य अहर्ननशच्या मस्तकात जशरल.े मतॄ्यु ह ेचिवु्यह आह.े यामध्य े

प्रवेश घणेार् याला माजहत नसते, पण प्रवेश करावा लागतो. स्वतः पुटपुटत चिवु्यह वगैरे 

काही नसते असे. अहर्ननश स्वतःलाच म्हणाला.  

“गाडी जशस्तीने सावकाश चालव. कोणाला उगाच कुत्र्या-मांिरासारख ेमरण 

येणार नाही.” अहर्ननश काहीसा रागाने म्हणाला. 

“ होय सर, चालजवतो गाडी सावकाशपणे.” 

पावसाच्या सरी चाल ू झाल्या.... बाहरे गडद अंधार..... वायपरच्या 

आवािाने शांततेचा भंग चालूच होता.... अहर्ननशच्या मनात आि मृत्युबाबतचे जवचार 

आदळायला लागले. अहर्ननशला बालपणीचा प्रसंग आठवू लागला. पाण्यात पोहायला 

जशकत असताना तो पाण्याच्या तळाशी गेला होता. गारशार पाणी व त्याचा ओढून घेणारा 

तळ त्याने अनुभवला. प्रजशिकाला पोहायला जशकजवत असताना एकाचवेळी तीन-चार 

जवद्याथ्यावकड े लि दणे ेआवश्यक होते. प्रजशिकाने गडबडीत अहर्ननशकड े थोड े कमी लि 

कदले. अहर्ननश पाण्यात बुडाला होता. पाण्यात गंटागळ्या खावू लागला. तेव्हा जस्वहमग 

पूलच्या बाहरे असणार् या लोकांनी ओरडून अहर्ननश बुडत असल्याचे सांजगतले. तेव्हा कसेबस े

प्रजशिकाने पाण्यात सरु मारून बुडणार् या अहर्ननशला वाचजवल.े नाका-तोंडात पाणी 

गेल्याने अहर्ननश धापा टाकत होता. श्वास कमी पडू नये म््णून त्याला कृजत्रम श्वास दणे्यात 
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आला.  

पुढे मजहनाभर डोळे झाकल ेतर अहर्ननशला पाण्याच्या डोहात बुडत आहोत 

असा भास होत अस.े मरणाच्या दारात िावून आलो. पण त्याचे भय मात्र मानगूटीवर 

बसल्याचे शल्य बोचत होते. पोहणे जशकल्याने पाण्याची भीती केव्हाच जवरून गेली. 

एमबीबीएसचे जशिण पूणव करून ह े भय काहीसे कमी झाले. परंतू रक्ताने होणारे 

रस्त्यावरील अपघात पाजहले की त्याचे मन चरव होत अस.े  

पावसाचा िोर ओसरल्याने वायपरचा होणारा आवाि कमी झाला होता. 

ड्रायव्हर काळिीने वाहन चालजवताना मंद आवाि गुणगुणत होता. िुने ककशोरकुमारचे 

गाणे गुणगुणत असताना त्याच्या आवािात कमालीचा दःुखी भाव िाणवत होता.  

“सर, तुम्हाला एक मनमोकळेपणाने सांगु का ?” 

“बोल नाथ ू मनमोकळेपणाने बोल.” अहर्ननश कॉलरची घडी नीट करत 

म्हणाला. 

“अनेक माणस ेशहरात हरवतात, गायब होतात. ती कुठे िात असावीत ?” 

ड्रायव्हर काहीसा सथं आवािात म्हणाला. 

अहर्ननश म्हणाला,  “हीच माणसे जभकारी तर कधी आिारी पडून तर कधी 

वेड ेहोऊन हहडत असतात.” 

ड्रायव्हर चेहर् याच्या कपाळ्याच्या आठ्या चढवत म्हणाला, “पण काही 
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माणसे कायमचीच गायब होतात. त्यांचा शोध कधीच लागत नाही.” 

 

 

 

मध्यरात्रीची वेळ.... रात्रीचे बारा वािले......... जखडकीतून बाहरे डॉक्टरांची 

निर पाण्याच्या टॅंकरवर गेली. त्या लोखंडातून एक आकार तयार होवू लागला. माणसाचा 

तो आकार होता... टॅ्रकसटु घातलले्या त्या माणसाचा चेहरा सपाट होता.  त्याला नाक, डोळे 

कदसत नव्हते. डॉक्टराचं्या चेहर् यावर भीतीने गाळण आली. एक दोन जमजनटे तो भयंकर 

व्यक्ती डॉक्टराकड ेटक लावून पाहत होता. िे! तो भास नव्हता! आपण अशा जनिवन रठकाणी 

एकटेच राहतोय या जवचाराने त्यांना आणखीनच भीती वाटू लागली. त्यांची आता झोप 

उडाली होती. मध्यरात्रीची वेळ संपतच नाही, असे वाटू लागले.  

अचानक खोलीच्या बाहरेून कककाळ्यांचा आवाि येवू लागला. समोर फेर 

धरत सगळे ते िीव नाचू लागल.े चेहर् यावर काही िणांच्या िखमचे्या खुणा होत्या. तर 

कुणाचे पाय तुटललेे तर कुणाचे हात तुटललेे... त्या रक्तबंबाळ झालले्या जिवांना कककाळ्या 

फोडत असताना पाहून अहर्ननश थरथर काप ूलागला. समोरील िजमनीतून जववर जनमावण 

झाले होते. त्या जववरातून डोळे लख्ख करणारा प्रकाश झोत येवू लागला. दोन हात 

काळवंडलेल े िजमनीतून आल े होते. अहर्ननशला ते रस्त्यावरील अपघातात मरण पावलले े
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असंख्य मॄतात्म े जववराकड े ढकल ू लागल.े अहर्ननश जवरोध करू इजच्ित होता. तरीही तो 

मनाने खचला.  

त्याला आठवू लागले. अपघातात िखमी, मरणाच्या दारात आलेल्या पशेंटला 

त्यांनी उपचार करण्यास नकार कदला होता. जववरातून खाली डोकावल ेतेव्हा जतथे हिारो 

िीव तडफडत होते. ते जगनीजपग होते. त्यांच्या शरीराला जवजवध कंपन्यांच्या केलले्या 

प्रयोगामुळे जचत्र-जवजचत्र आकार आललेे होते. ते अहर्ननशच्या पायांना जववरामधून ओढत 

होते. अहर्ननश त्या जववरात खेचला गेला..... त्याच्या डोळ्यापुढे अंधार कदसू 

लागला......मध्येच लख्ख प्रकाशाचा झोत येवू लागला. .... कानावरील कककाळ्या ह्रदय 

जपळवटून टाकत होत्या....... त्या कककाळ्यामधून शरीरातील िखमांच्या वेदनाच शब्द 

बनून सांडत होत्या... आपण मृत्युनंतरचे िीवन अनुभवणार या िाजणवेनेच शरीर अजधक 

िोरात जववरात फेकले िात होते... त्याच्या शरीराला असंख्य प्रेतात्मे बोचकारे ओढत 

होते....  

अचानक त्याला सगळीकड े सामसूम कदस ू लागली होती. डोळे उघडण्याचा 

प्रयत्न करूनही डोळे उघडत नव्हते. सगळीकड ेअधंारच कदसत होता. स्वतःचे शरीर चाचपडू 

लागला. त्याला आश्चयावचा धक्का बसला. शरीर अिुनही िागेवरच होते. तो कॉटवरच होता. 

त्या ररसॉटववरची लाईट गेल्याने सववत्र अंधार कदसत होता. थोड्याच वेळाने लाईट आली.  

हभतीवरील एक मॉडनव आटव जचत्र अहर्ननश पाहून सनु्न झाला. शांतता 

असलले्या बधु्दाच्या मुर्नतभोवती दोन काळवंडलेल े हात कदसत होते. जववरात भेटेलेल्या 

असंख्य जगजनहपगाच्या आठवणी डसू लागल्या. काही वेळेस सत्य कल्पनेहून भयंकर असते. 
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स्वाथावसाठी केलले्या व्यवसायामुळेच तो पापी गुहते नकळत ढकलला गेला होता. त्या 

जगनीजपग करणार् या कंपन्यांना व दिावहीन और्षधांची जविी रोखायची याचा जवचार करत 

त्याचे दोन्ही हात बुध्दाच्या अंगुलीमुद्रपे्रमाणे नकळत वळले. 
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हरवलेला 

 चेहरा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उन्हाची जतरीप िसिशी वाढू लागली. तसे दाढीवरचे केस चांगलेच टोचू 

लागल.े कदवसभर दाढीचे काटेरी कंुपण ठेवणे िड िाणार होते. दाढी करण्यासाठी गुलाबी 

आरसा घेतला. सहि आरश्यात पाहू लागलो. स्वतःचा चेहरा पाहताना नकळत कपाळावर 

आठ्या चढल्या. अिून मी जतशीत असतानाही डोळ्याखाली वलय ेअिूनही तशीच कदसत 
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होती. चेहर् यावरील गांभीयव व काळिीची खोली वाढजवणारी ! 

आरशात पाहताना काही सेकंदातच डोळ्यांवर कमालीचा ताण वाढला. 

आरसा हातात धरवत नव्हता. आरसा पाहत असतानाच पठाण नावाच्या जमत्राने 

सांजगतलेली गोष्ट आठवली. वीकएन्डला त्याने सकाळीच ढोसली होती. कुठेतरी गलवफ्रें डला 

भेटायला िायचे म्हणुन दाढी करू लागला. आजण कसे कुणास ठाऊक दारूच्या धुंदीत  त्याने 

ब्लेड गालावर अशी मारून घेतली की त्याला गालावर तीन टाके घ्यावे लागले. दाढी 

करताना तो रक्तबंबाळ झाला. त्याला गेट वले सून म्हणुन शभुचे्िा द्यायला गेलो. तेव्हा तो 

चांगलाच डाफरला होता. ब्लेड लागली तेव्हा रम चढलीच नव्हती. पण आरश्यातील माणसु 

म्हणिे मी राहीलो नाही असे तो म्हणाला. दारू ढोसून आरश्यात पाहत होतो पण 

आरश्यातील प्रजतमा भयंकर संयमी होती. तसा मी नाही. माझा चेहरा कुठे गेला. असा 

जवचार मनात येवून आरश्यातील प्रजतमेने शांततेचे खोटे भाव दाखजवल्याने पठाणने रागाने 

वार केल.े ते थेट स्वतःवरच! तरीही आरश्यातील प्रजतमा केवळ हसत होती. गूढपणे! 

पठाणचे म्हणण ेखरे पटणारे नव्हते. पण आरश्यात त्याला स्वतःचा चेहरा का कदसू शकत 

नव्हता ह ेएक कोडचे होते. 

मी दाढी करताना गडबड कधीच करत नाही. आपली प्रजतमा आपलीच असते. 

आरश्यातील प्रजतमलेा वेगळे अजस्तत्व थोडचे वेगळे असते. मी शांत ! तो शांत ! मी स्तब्ध 

माझी आरशातील प्रजतमा स्तब्ध! सरावलले्या निरेने मी आरश्यातील चेहर् याला माझ्या 

प्रजतभेच्या सामथ्यावने दषृ्टी कदली. प्रजतभचे्या सामथ्यावने अवसान आलेली प्रजतमा आता 

माझ्या कल्पनेतून हळूहळू जवलग झाली. जतने माझ्यापासून पुणवपणे फाटाफूट केली. माझी 
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डावी भुवई ककजचत उंचावली. तशी आरश्यातील प्रजतमेची भुवई ककजचत उंचावली. पठाणचे 

म्हणणे आठवून त्याच्या बाजलशपणाला हसायला लागलो. हसता हसता आरशात पाहू 

लागलो. मला एक सेकंदभरच वाटले. आरशातील प्रजतमा वर मान करून भुवया उंचावून 

पाहत होती. कोठेही माणूस म्हणुन रस्त्यावर कदसत नव्हता. चंद्राचा पांढरा लख्ख प्रकाश 

पडला होता. धुक्याची वलये तयार होवू लागली होती. अधाशीपण ेकाहीतरी जमळेल या 

आशेने भटकणार् या कुत्र्यांची भटकंती चालूच होती. अदशृ्य सावल्यांना पहात एखाद े कुत्र े

मध्येच भुंकत होते. शहरातील अनेक िणांच्या प्रजतमा आता आरश्यातून बाहरे येवू लागल्या. 

माणसाच्या भावनांचे ओझे प्रजतमेत उतरल े होते. ककत्येक प्रजतमांची गदी उसळली होती. 

त्यामध्ये अनेक चेहरे होते. पांढरपेशी चेहरा घालून कृष्णकृत्य करणार् या व्यक्तींचे...  

दहशतवाद्यांचे !  

पण चेहर् यापासून जवलग होवूनही त्या माणसाला माजहत नव्हते ह ेजवशेर्ष! 

माझा चेहरा त्या गदीत पाहून मलाही हायसे वाटल.े चेहर् यावरचे स्नायू िरा 

आखडललेे होते. तो चेहरा ककती घमेंडी वाटत होता. माझा चेहरा मी पाजहला. अन मी 

स्वतःचा चेहरा हरवून बसलो. कदसले त्या चेहर् याला मी माझा मानू लागलो. इंटरनेटवर 

युट्यूबवर सेजलजिटीिचे जव्हजडओि पाहत होतो. प्रत्येक सेजलजिटींचा चेहरा माझाच वाटत 

होता. पूवी मी लष्करात नोकरी केल्यामुळे जशस्त व कठोरपणा चांगलाच अंगात जभनला 

आह.े आवड म्हणुन शाळेत गजणताचे अध्ययन केले आह.े रामदवेबाबांच्या कसरती बघून 

योगअभ्यासही सुरू केला.  

मग मी कधी लष्करातील कडवा अजधकारी तर कधी रामानुिन गजणती तर 
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कधी योगी असे चेहरे पररधान केल.े पण माझा तोही चेहरा नव्हता. खरेतर मी 

जबनचेहर् याचा माणूस... माझे दःुखही जबनचेहर् याच्या माणसाचे! कोणाला त्याचे सोयरसुतक 

असणारही नाही.! 

त्या अनेक चेहर् यापैकी मला माझा चेहरा शोधायचा होता. अनेक चेहरे पाहत 

असताना मी माझ्या जिवलग जमत्रांचे चेहरे पाहत होतो. त्यात चेहर् यामध्ये पाहून मला बरे 

वाटू लागले. माझा चेहराच डोळ्यासमोर जखन्न हताश पाहताच मलाच माझाच चेहरा 

नकोसा वाटू लागला. मला पाहून माझ्या चेहर् यानेच कककाळी फोडली. सगळे चेहरे त्या 

चंद्रप्रकाशात उिळले. धकेु गडद होत गेले आजण चेहरे जवरघळून गेल.े 

तो पाठलाग करतोय.... अनेक वर्षावपासून मी त्याला जझडकारल े आह.े 

अिूनही तो कदवस डोळ्यासमोर िसा घडला तसा स्पष्टच उभा राहतो. तो कोण होता ? तो 

माझाच चेहरा होता. आता मला चेहरा नाही. मला पाहणार् याला माझे डोळे, नाक व चेहरा 

व्यवजस्थत कदसतो. प्रत्यिात तस े नाही. िेव्हापासून माझा चेहरा मी त्या रात्री अत्यंत 

जवजचत्रपध्दतीने पाजहला, त्या कदवसापासून मी िद   मी झालो. चेहरे चोरू लागलो. कुणी 

माझ्यापुढे आनंदी होवून उभा राजहल े तर मी त्याचा आनंदी चेहरा माझ्या चेहर् यावर 

चढवतो.  

त्या कदवशी तसेच झाल.े कोणी तरी दानशूराने एका लहानगया जभकार् याला 

दहा रूपयाची नोट टाकली. त्याला केवढा आनंद झाला होता. अंगावर फाटके-तुटके कपड े

घातलेल्या त्या जभकार् याच्या चेहर् यावर आनंदाची ककती चमक आली होती. िे! केवळ 
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महागड्या िॅंडडे कपड्यात वावरणारा माणुसच एवढा सुंदर हस ू शकेल अस े मला वाटते. 

ककबहूना तसेच असावे असे मला वाटल.े नाहीतर एवढी महागडी कपड ेघेवून वावरणार् या 

माणसाला समािात जवशेर्ष काही ककमत आह ेकी नाही? मला त्या जभकार् याची कीव वाटू 

लागली. पण त्याचा आनंद पाहून तेवढीच माझी कीव वाटू लागली. त्या जभकार् याचे डोळे 

आनंदाने चमकत होते. मी त्याच्या डोळ्यात डोळे चमकून पाहू लागलो. त्या जभकार् याला मी 

निरेतून दम भरत होतो. तू एवढा आनंदी कसा राहू शकतोस?  

अनेक चेहर् यांचे ओझ े वागवनूही मला चेहरा नाही. माझा खरा चेहरा 

कोणता? लग्नाच्या वेळी माझा फोटो सवांना दाखजवण्यात आला. त्या फोटोत मीच होतो. 

पण आि मी पुणवपणे बदललोय. लहानपणी बाळकृष्णाच्या वेशातील रांगत असतानाचा 

माझा फोटो ककती सुंदर आह!े तरी तो आिच्या व्यक्तीमत्वाला अनुरूप आह ेअस ेवाटतच 

नाही. फोटो वयाने बदलतात. त्यात आठवणी बांधल्या िातात.  पण चेहरा बदलत िातो. 

तुम्ही कोणता चेहरा पाजहला? स्वतःचा चेहरा आठवतोय का? हो आपला खरा चेहरा 

आठवतोय का? आपला खरा चेहरा नेहमीच झाकलेला असतो. जपरॅजमडच्या जवशाल 

आकारात मम्मी िपून ठेवावे तसा आपला चेहरा झाकलेला असतो. लहानपणापासूनचे चेहरे 

आठवू लागल.े पण माझा चेहराच हरवलाय ह ेकुणाला सांगणार ? 

पंचमहाभूताचे शरीर असूनही ते सारख े दसुर् याच्या चेहर् याची कॉपी करत.े 

मी कोण आह ेआह.े याचे उत्तर मला माजहत नाही.  
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पंचमहाभूताचां गोळा आकाशात फेकला गेला.  

पृथ्वीने गुरूत्वाकृष्ण अथावत प्रेम केव्हाच सोडून कदले होते.  

मी चेहरा हरवून बसलो.  

आकाशातील सुरू झालेल्या शेवटच्या प्रवासात मी नेहमीच जवचारतो. तुमचा 

चेहरा कोणता ?  

कधी तहानललेा होतो.  

कधी जवद्याथी होतो.  

पण मी कधी मीच नव्हतो. नेहमी दसुर् याच्या उसन्या भावना घेत होतो. 

तुमचा चेहरा माझा आह.े तुमचा आवाि माझा आह.े तूमचे भावही माझे आहते. तुमचा 

चेहरा कोणता? 
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ई साहित्य प्रहतष्ठान िी कािी व्यावसाहयक प्रकाशन संस्था नािी. कािी सामाहिक 

ध्येय डोळयांसमोर ठेवून मराठी भाषा, साहित्य आहि संस्कृती यांच्यासाठी िी तरुिांची 

संस्था काम करत ेआि.े सध्या ई साहित्य प्रहतष्ठानचे सव्वा दोन लाख वाचक आिते. 

ई साहित्य प्रहतष्ठानच्या पुस्तक खहिन्यात सातत्याने नवनवीन भर पडत असते. 

२०१४ मध्य े सुमारे शभंर ई पुस्तके आम्िी प्रकाहशत केली. नवीन खपू सारी पुस्तकं 

लवकरच येत आिते. एकाहून एक भारी. िी सवव पुस्तकं सववच्यासवव सव्वा दोन लाख 

वाचकांना दणे्याचा आटोकाट प्रयत्न केला िातो. पि प्रत्येक वेळी ते िमतेच असे नािी. 

अनेक वाचकांपयंत कािी पुस्तके पोिोचत नािीत. पि VIP सदस्यांना मात्र सवव पुस्तके 

नक्की ददली िातात. तुम्िाला सववच्या सवव पुस्तके िवी असतील तर  VIP सभासद बना.  



VIP सभासद बनिं अगदी सोप्पं आि.े आपल्या ओळखीच्या दिा लोकांचे मेल आय 

डी कळवा आहि बना VIP सभासद.  

एका दमात तीन कामं. 

1. पहिल ं म्िििे तुम्िी VIP सभासद बनता. तुम्िाला ई साहित्य प्रहतष्ठानचं 

पुस्तक ई मेलवर सवावत आधी हमळतं. त्यांच्या प्रत्येक कायवक्रमाचं आमंत्रि हमळतं. त्यांच्या 

भावी योिनांची माहिती हमळते. त्यांच्या कामात स्वतः सिभागी िोण्याची संधी हमळते. 

2. ज्या दिा ककवा अहधक हमत्रांना तुमच्यामुळे फ़्री पुस्तकं हमळतात ते खशु 

िोतात. त्यांना त्यांच्या आवडीची पुस्तकं हमळाली की ते इतर लोकांना तुमच्याबद्दल 

सांगतात. त्यांच्यासाठी तुम्िी म्िििेच ई साहित्यचे प्रहतहनधी बनता.  

3. आहि यातून तुम्िी मराठी भाषेच्या संवधवनाला अमलू्य असा िातभार 

लावता. आमचा उद्देश आि ेमराठीतल्या सिा कोटी साक्षरांना वाचक बनविं. आहि ि ेलक्ष्य 

साध्य करि ं ि े केवळ आहि केवळ मराठी लोकांना त्यांच्या भाषेवर असलले्या प्रेमातूनच 

शक्य आि.े आपल्या भाषेचं राज्य व्िावं म्ििून १०६ हुतात्मे झाले. आपल्या भाषेनं रािा 

व्िावं म्ििून आपि एक दिा-वीस ई मले आयडी दिेारच ना! वाचनाची आवड असो वा 

नसो. फ़क्त मराठी साक्षर अशा दिा लोकांचे ई मेल पत्ते पाठवा. त्यांना वाचनाची आवड 

आपोआप लागेल. आपिच लावू. लावूच लावू. करूनच दाखवू. 



आि ेना : एक दम : तीन काम. 

संपकव  साधा : esahity@gmail.com 

िी सेवा पूिवपिे हनःशुल्क आि.े त्यामुळे आपले हमत्र आपल्यावर खुश िोतील. हशवाय 

आम्िी िी खात्री दतेो की या ई मले्सचा वापर फ़क्त आहि फ़क्त मराठी साहित्य 

पाठवण्यासाठीच केला िाईल. इतर कसल्यािी िाहिराती पाठवून त्यांना त्रास ददला िािार 

नािी. तेव्िा लवकरात लवकर आपल्या माहितीतल्या दिा ककवा अहधक मराठी साक्षरांचे ई 

मेल पत्त ेआम्िाला द्या. 

www.esahity.com या वेबसाईटला भटॆ द्या. 

आपल्या पत्राची वाट पिात आिोत. 
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