
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



नश्वर 

हे पसु्तक विनामूल्य आह े

पण फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत.  

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनटे 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून ह ेपसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल 

साांगा.  

असे न केल्यास यापुढे आपल्याला पसु्तके 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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damages and accounts.  
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• हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव 

करू शकिा.  

• िे ई पुतिक रे्बसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककिं र्ा 

र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर करण्यापुर्ी ई -साहित्य 

प्रहिष्ठानची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे.  

  



* अभिजीत पैठणपगारे *  

Name: Abhijeet Paithanpagare 

Occupation - MBBS. Intern at Nair hosp., Mumbai  

ही होती एक 

ओळख, ही  माभहती देहाची.  

उपभजवीकेने डॉक्टर, पण 

जीभवका म्हणाल तर वाचक. 

लहान असताना भिवाजी 

महाराज याांच्याबद्दल 

वाचायचो, त्ाांनतर त्ात 

बाबासाहेब आांबेडकर, 

सावरकर, िगतभसांह, भिळक 

याांची िर पडली... नकळत 

हा  ऐभतहाभसक वाचनाचा कल कधी साहसी आभण काल्पभनक 

कथाांकडे वळला कळलच नाही, व. पू. याांच्या philosophy  ने 

तर जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन च बदलून िाकला ... अथाात 

आयुष्यात वेगवेगळ्या काळात वेगवेगळे भवषय आवडत 

असल्याने आता वयाच्या या पायरीवर खखचडी बनली आहे, त्ाचा 



फायदा हा झालां की सद्या तरी कुठलही पुस्तकां  वाचताना त्ाच्या 

अनेक पैलूांची चव कळून येते, अिातच भलहायला सुद्धा लागलो, 

अनेक कथा भलभहल्या आहेत ज्या प्रतीलीपी वर प्रकाभित झाल्या 

आहेत, भिवाय 'ई साभहत्' वर सुद्धा या आधी 'अिीही एक लव 

स्टोरी' हे प्रकाभित झालां आहे.  

िभवष्यात sci fi, medical science  यात असणाऱ्या 

भवभवध सांकल्पना घेऊन काल्पभनक आभण साहसी कथा 

भलहायच्या आहेत, एक वेगळां  भवश्व सकरायच आहे ज्यात तुम्ही 

आला तर भतथेच रमाल  

पण यासाठी वाचकाांचा पाभठां बा पाभहजे आहे, असच पे्रम 

राहू द्या, आभण प्रभतभिया नक्की कळवा आभण follow करा 

FB  https://m.me/abhijeet.paithanpagare 

Email - abhijeet23896@gmail.com   



अभिजीत पैठणपगारे याांचे गाजलेले पुस्तक 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/lo

vestory_abhijeet_paithanpagare.pdf  



मनोगत 

 

खरं तर लहान असतानाच 

ऐभतहाभसक आभण साहसी कथा 

याांची फार आवड होती, भिवाय 

जापानी अभनमे चा खूप मोठा फॅन, 

पण कधी वािल नव्हत की स्वतः 

अिी एखादी दीघा कथा भलहू 

िकेन, नश्वर हे पुस्तक 

भलभहण्यासाठी बराच अभ्यास आभण भवचार करावा लागला, 

multilayer कथा असल्याने अनेक पैलू लक्षात घ्यावे लागले, 

तुम्हाला हे पुस्तक वाचताना सवा गोष्टी अगदीच डोळ्यासमोर 

घडत आहेत असं वािेल, भिवाय ज्याांना महाराष्टर  चा िूगोल 

माभहती असेल त्ाांना यात खुपचां रस येईल, कथा जरी पूणातः 

काल्पभनक असली तरी यात अनेक खऱ्या प्रदेिाांचा उले्लख 

आहे...  

आता कथे बद्दल साांगायचां झालां तर ही आहे तब्बल ७व्या 

ते ८ व्या ितकातील म्हणजे प्राचीन काळच, त्ावेळी ही महाराष्टर  



िूमी दांडकारण्य नावाने ओळखली जात, त्ाची राजधानी 

प्रभतष्ठान म्हणजेच सध्याचे पैठण, याच दांडकारण्यात असणार 

अजून एक महत्वाचां नगर म्हणेजच ' मलुक ', पूणा कथा याच 

मलुक मधे भफरते, असं नगर खरंच अखस्तत्वात होत पण नेमके 

कुठे याबद्दल इभतहास सािांक आहे, पण मी तरी या नगराला 

सह्याद्रीच्या पायथ्यािी ग्राह्य धरलां आहे  

यात मी कामवासनेला खरं खलनायक धरलां आहे, खरं 

तर कामवासनेवर आधाररत दैत् तयार केलाय, पण कुठेही 

अश्लीलता न दाखवता एका प्रौढ धारणेवर कथा माांडण्याचा 

पुरेपूर प्रयत्न केला आहे 

सध्या तरी या कथेचा पूवााधा माांडला आहे तरी उत्तराधा 

लवकरच येईल आभण तुम्हाला कथा फार आवडेल ही अपेक्षा 

करतो... भिवाय हे सगळ ई साभहत् भिवाय कधीच िक्य झालां 

नसत, त्ाांनीच माझ या आधीचे ' अिीही एक लवस्टोरी ' हे 

पुस्तक प्रकाभित केलां त्ामुळेच पुढे भलभहण्याच motivation 

भमळालां, अपेक्षा करतो की वाचक  वगााचा पाभठां बा असाच राहील 

धन्यवाद 

-अभिजीत पैठणपगारे 



  

 

 

 

 

 

नश्वर 

  



मलूक नगरी आणि श्राप 

 

 

ती अमावसे्यच्या रात्र होती, आसपासचा सांपूणा 

प्रदेि िाांत होता.. मागे भदमाखदार सह्याद्री, अजस्त्र 

असं त्याचं ते रूप आभण त्ाच्याच पायथ्यािी वसलेली 

मलुकनगरी पूणातः भनद्रा अवस्थेत होती, कधीकाळी 

सांपूणा िारतवषाात प्रभसद्ध असलेल हे िहर आता मात्र 

तेव्हढां  सांपन्न नव्हतां राहीलं. या िहराची भविेष 

ओळख असलेलां एक मांभदर मात्र भदमाखात उिां होतां. 

हो पण मांभदर मात्र किाचां हे मात्र देव जाणे.  

त्ा रात्री चाांदणां नसताना सुद्धा 'तो' नदी पार 

करून मांभदराकडेच भनघाला, मांभदराची पायरी 

लागताच त्ाच्या चेहऱ्यावर आसुरी िाव प्रकि झाले 

होते. हळूहळू तो एकेक पायरी चढत होता, 13 

पायऱ्या चढल्यानांतर मांभदराचां प्रवेिद्वार लागलां, 



प्रवेिद्वार म्हणाल ना तर कलेचा तो एक अभतउत्तम 

असा नमुना होता. फारच रेखीव नक्षीकाम त्ावर 

केलेलां होतं, दोन सुांदर खस्त्रयाांचां अत्न्त मादक असं 

रूप त्ावर साकारलां गेलां होतां, त्ातून 

गुलाबपाण्याचा सुगन्ध सुद्धा दरवळत होता. कदाभचत 

दररोज याची याप्रकारे भनगा राखली जात असणार.  

'त्ाने' त्ा नक्षीकामाकडे बघण्यात जास्त वेळ 

न दवडता आतमधे प्रवेि केला, आभण कलेचा खरा 

नमुना मात्र आता भदसला होता. एका स्त्रीचा पुतळा 

गािार् याच्या एकदम पुढ्यात भनमााण केला गेलेला... 

त्ा स्त्रीचा चेहरा म्हणाल तर इतका सुांदरररत्ा 

कोरला गेला होता भक ते प्रथम बघणारा पुरता घायाळ 

झाला पाभहजे. पण एक जरा भवभचत्र होतं. तो पुतळा 

पायापासून ते मानेपयंत िगव्या वस्त्राने झाकला 

गेलेला होता. 'त्ाने' पुतळ्याकडे बघून खित हास्य 

केलां आभण ते वस्त्र बाजूला करण्यासाठी हळुवार हात 



पुढे केला. पूणापणे मखमलीने बनलेल्या त्ा कापडाला 

स्पिा करताच मागून एक व्यक्ती ओरडली,  

"थाांब, खूप मोठां  पाप करत आहेस, माभहती 

आहे ना त्ा कोण आहेत ते?" 

एक वृद्ध गृहस्थ होते ते, कदाभचत तो आज 

येणार याची पूवाकल्पना त्ाांना असावी.  

"तुम्ही आज यामधे्य नाही पडला तर बरां  

होईल" 

"तू हे चुकीचां करतो आहेस मूखा माणसा. 

तुझ्या या कृत्ाचे पाप तुझ्यासह सवााना फेडावे 

लागतील, मी जिवन्त असेपयंत तुला असं करता येणार 

नाही" 

तो छभि हसला आभण म्हणाला,  

"जर तुमची जिवन्त राहण्याची इच्छाच नाहीये 

तर त्ाला मी काय करणार?", एव्हढां  बोलून त्ाने 

त्ाची तलवार काढली आभण त्ा वृद्ध माणसावर 



सपासप वार केले आभण आपलां राभहलेलां काम पूणा 

करण्यासाठी वळला. त्ाने त्ाचे हात पुतळ्याकडे 

वळवले आभण खसकन ते वस्त्र ओढलां, ते वस्त्र 

ओढताच त्ाच्या नजरेसमोर सांपूणा पुतळा भदसत 

होता, असं वाित होतं जणु जिवन्त स्त्री च समोर आहे, 

भवलक्षण ते सौांदया, बघणाऱ्याचे डोळेच भदपून जावेत 

एव्हढां  तेज, पण एक भवभक्षप्त गोष्ट होती 

ती म्हणजे तो पुतळा पूणातः 

नग्नावस्थेत होता, कदाभचत याच 

गोष्टीमुळे पायापासून ते मानेपयंत 

तो झाकलेला असावा. त्ाने 

पुतळ्यावर एकवार नजर 

भफरवली, आभण तलवार उचलून 

पुतळ्यावर वार करायला सुरुवात 

केली, पण तो पुतळा तुिायच नाव घेत 

नव्हता, कुठेतरी चुकून भिच 

पडली तर ती सुद्धा लगेच िरून 



भनघत होती. जवळ जवळ अधाा तास प्रयत्न करून 

सुद्धा यि येत नसल्याने तो पुरता गोांधळला, 

तळपायाची आग मस्तकात गेली, आभण अचानक 

त्ाला काहीतरी आठवलां, त्ाने त्ाच्या सोबत 

आणलेल्या भपिवीत हात घातला आभण एक वसू्त 

बाहेर काढली, तेव्हढ्या अांधारात सुद्धा भवलक्षण 

चकाकणाऱ्या त्ा धातुकडे बघून तो जोरजोरात हसू 

लागला आभण त्ा वसू्तने त्ाने एकाएकी त्ा 

पुतळ्यावर वार केला आभण चर चर आवाज करत 

एक िेग पडली, आभण ती िेग बघून तो राक्षसी हसू 

लागला, नकळत त्ाने मलुकनगरीसाठी एका 

वेगळ्याच पवााची सुरुवात केली होती 

 

*****  



 

 

 

 

 

 

काही मभहन्यानांतर… 

 

  



प्रभतष्ठाण िहरात आज जल्लोषाचां वातावरण होतं, 

आभण त्याचं कारण म्हणजे आजच्याच भदविी 

राज्याचे युवराज श्रवण याचा भववाह सोहळा होता. 

सांपूणा नगरी सजवली गेली होती, सांपूणा िहरात 

हत्तीवरून भमठाई वाित होते, या िहराची 

जीवनदाभयनी असणाऱ्या गोदावरी नदीच्या िेजारीच 

बाांधलेल्या िव्य भदव्य राजवाड्यातच लग्न समारांि 

होता. सवाच जनता येऊन नवीन जोड्याला येऊन 

आिीवााद द्यायचे,  

खरां  साांगायचां झालां तर श्री भगरीराज म्हणजेच 

राज्याचे महाराज हे एक िूर पण फारच दयाळू असे राजा 



असल्याने प्रजेचं त्ाांच्यावर खूप पे्रम होतं . महाराजाांनी सुद्धा 

स्वतःच्या वैयखक्तक सुखापेक्षा जनतेच्या कल्याणाखातर 

जास्त काम केलेलां, त्ाांच्या असीम पे्रमामुळे जवळ जवळ 

िहराच्या, राज्याच्या अनेक िागाांतून लोक नव्या जोड्याला 

आिीवााद देण्यासाठी आले होते.  

वाड्याच्या मधोमध एक व्यासपीठ उिारलां होतं 

आभण त्ाच्यावर दोघे युवराज व युवराज्ञी उिे ठाकले, 

युवराज्ञी या सामदेिातील उमराव याांच्या कन्या होत्ा, 

ज्याप्रमाणे युवराज्ञी चं रूप िल्यािल्याांचां पारणां फेडत होतं 

त्ाचप्रमाणे भतची बुखद्धमत्ता सुद्धा तेव्हढीच कुिाग्र, आभण 

युवराजाांबद्दल बोलायचां तर काहीच भदवसाांपूवी आपल्या 

गुरुकुळातून भवद्या अभजात करून आले होते ते. येणारे 

जाणारे अभतथी युगुलाचं कौतुक करत होते. व्यापारी लोक 

मोठमोठ्या िेिवसु्त, तर साधु सांत आिीवााद देऊ लागले.  

"श्रवण, तुमची प्रजा तुमच्यावर जरा जास्तच पे्रम 

करते असं वाितांय", हळूच युवराज्ञी युवराजच्या कानात 

पुिपुिली.  



"पे्रम तर करतातच, पण खरां  साांगायचां झालां तर हे 

सगळे त्ाांच्या नव्या सुनेला म्हणजे तुम्हालाच बघायला आले 

आहेत बरां !!, ते भतकडे बघा तरुण मुली ांचा समूह भकती 

वेळेपासून तुमच्या अांगावरील शांगार, कपडे याचीच चचाा 

करताय, काही वृद्ध खस्त्रया तुम्ही किा उभ्या राहतात, 

इतराांना कसा मान देतात, कुठे चुकतात याचं भनरीक्षण 

करताय तर उरलेली जनता तुमचां सौांदया बघण्यात मग्न 

आहे, एकां दर साांगायचां तर या व्यासपीठावर माझां अखस्तत्व 

फक्त आिीवााद घेण्यापूरतच" 

एव्हढां  बोलून दोघेही हसायला लागले.  

सगळां  व्यवखस्थत चालू असताना अचानक एक 

घोडेस्वार आला, आभण सरळ चालून राजाांकडे आला आभण 

जवळील पत्र त्ाांच्या हातात सोपवलां आभण आल्या मागे 

पुन्हा भनघून गेला.  

ते पत्र वाचत असताना हळूहळू त्ाांच्या चेहऱ्यावरचे 

हाविाव बदलू लागले,  



पत्रात भलभहलां होतां,  

"महाराज, काहीच मभहन्याांपूवी मलुकनगरात 

झालेल्या घिनेची माभहती तर तुम्हाला भदलेलीच आहे. आभण 

तुमच्या आदेिावरून गोांधळ पसरू नये म्हणून ही माभहती 

लपवून ठेवली गेली आहे. परां तु अिुि वाताा येन सुरु झालां 

आहे, िहरातल्या 2 लहान मुली ांचा मृतू् झाला आहे. िहरात 

अनेक अफवाना उधाण आलांय, त्ात अचल ऋषी ांचा 

झालेला वध, मांभदराची वाढवलेली सुरक्षा, या गोष्टी ांमुळे लोक 

सांिय घेत आहेत, त्ाांच्यात िीती वाढत चालली आहे. मला 

वाित पररखस्थती हाताबाहेर  जाण्याआधी योग्य ते पाऊले 

उचलावीत, " 

 

पूणा पत्र वाचून झाल्यावर त्ाांनी ते पत्र हळूच त्ाांच्या 

प्रधानाांकडे भदल आभण बोलले 

"प्रधानजी, मलुक नगरात अराजकता सुरु झालीये, 

त्ा ऐभतहाभसक मांभदरात नेमकां  काय होतांय याचा छडा 



लावलाच पाभहजे. आपण आतापयंत याला अांधश्रद्धा समजत 

होतो पण आता त्ाचे पररणाम खरांच भदसायला लागले 

आहेत. आज रात्रीच योग्य ती पाऊले उचलण्यासाठी बैठक 

घ्यायला हवी, तुम्ही आपल्या सवा कायाकररणीतल्या लोकाांना 

सांदेि पोहोचवा आभण आज रात्री बैठकीला हजर राहायला 

साांगा आभण हो गुप्तहेराांना अजून सावध राहायला साांगा, 

मला प्रते्क क्षणाची माभहती हवीये. आभण सामान्य जनतेला 

याबद्दल काही कळू नका देऊ . " 

"ठीक आहे महाराज, जिी आपली आज्ञा, मी 

आजच सवााना सूभचत करतो आभण बैठकीला हजर 

राहायला साांगतो... पण... " 

"पण काय?" 

"युवराजना याबद्दल साांगू का?आजच त्ाांचा भववाह 

सोहळा सांपन्न झालाय आभण लगेचच त्ाांना अिा गोष्टीत 

सामील करावां का?" 



"लग्न झालां म्हणून काय, देि आधी नांतर आयुष्य, 

आभण त्ाांनी गुरुकुलात 12 वषा जे ज्ञान अभजात केलांय त्ाचा 

फायदा कधी होणार??त्ाांनाही बैठकीला हजर राहायला 

साांगा" 

"जिी आपली आज्ञा" 

 

बघता बघता सांध्याकाळ झाली. आतापयंत गदी ने 

िरलेला नदीकाठचा पररसर आता एकदमच िाांत झाला 

होता. हळूहळू सूया गुडूप होत चालला आभण काहीच वेळात 

अांधाराचं साम्राज्य येणार होतं. राजवाड्यातील तळमजल्यात 

10-12 लोक जमले होते. बसलेल्या मांडळी ांमधे्य काही ांना 

काही कुरबुर चालू होती.  

 

"आपल्याला असं अचानक इथे का जमवलां असेल?" 

"कदाभचत दभक्षणेकडून पुन्हा चढाईची िक्यता तर 

नाही ना?, " 



"अहो पण मागच्या वेळी आपण त्ाांना चाांगला धडा 

भिकवला आहे, भिवाय राजाांचा त्ाांच्यावर चाांगला जरब पण 

बसला आहे, आज गोष्ट जरा भनराळीच वािते" 

"हो भनराळी तर आहेच आभण कदाभचत जरा 

ियावय सुद्धा, नाहीतर आजच एव्हढा मोठा कायािम 

झाल्यानांतर अिी बैठक घेतली नसती, आभण भविेष म्हणजे 

भतकडे सेनापती ांसोबत युवराज सुद्धा बसलेलां आहेत" 

"महाराज आल्यानांतरच आपल्याला कळेल भक 

नेमकां  झालां काय आहे?" 

 

आभण तेव्हढ्यात महाराजानी प्रधानजी सोबत प्रवेि 

केला. त्ाांना मान देण्यासाठी सगळेच जण एकाएकी उठले.  

"कृपया आपापलां स्थान ग्रहण करा, आपण काहीच 

वेळात बैठक सांपवण्याचा प्रयत्न करू", महाराज म्हांिले.  

 



तेव्हढ्यात सेनापती उत्तरले, "पण इतक्या घाईघाईत 

बैठक घेण्याची गरज पडली म्हणजे याचा अथा आपले ितू्र 

पुन्हा हालचाली तर नाही ना करत?असं काही असेल तर 

आम्ही लढण्यासाठी नेहमीच तयार आहोत, आभण यावेळी 

सुद्धा त्ाांना परािवाचा भहसका दाखवू" 

 

"आम्ही तुमच्या परािमाची कदर करतो 

सेनापभतजी पण यावेळी सांकि कदाभचत मानवी ितू्रांचं 

नाहीचेय, " 

"काय?म्हणजे?याचा अथा कळला नाही आम्हाला" 

"सगळे ऐका, मलुका िहरातलां जे गूढ मांभदर आहे 

ना त्ावर कुणीतरी आिमण केलांय, पण ते कुणी केलां, 

भकती जणाांनी केलां याबद्दल फारच कमी माभहती आहे 

आपल्याकडे" 

 

"काय?" 



 

"हो सेनापभतजी, आभण अजून एक वाईि बातमी 

म्हणजे गािार् याच्या बाहेर असणाऱ्या राणीच्या पुतळ्याला 

सुद्धा मधोमध एक मोठा तडा गेलाय" 

 

ते ऐकताच सवांमधे्य एकाएकी िाांतता पसरली. 

काही वेळासाठी काय बोलावे हेच कुणाला कळेना. 

तेव्हढ्यात सामदेिाचे सामांत म्हणजेच श्री कृष्णदेव बोलले,  

"पण तो पुतळा तोडणां तर अिक्य आहे ना?असं 

म्हणतात की तो पुतळा पृथ्वीवरील कोणत्ाच िौभतक 

वसू्तने तुिू िकत नाही ते!!" 

 

"बरोबर आहे कृष्णदेव तुमचां, भचांता याच गोष्टीची 

आहे, कदाभचत कोणत्ा तरी असुरी िक्तीचा सामना 

आपल्याला करावा तर नाही लागणार ना?" 

 



"बाबा पण या मलुकनगरीच्या मांभदराज रहस्य तरी 

काय आहे नेमकां ?", बऱ्याच वेळेपासून िाांत बसलेल्या श्रवण 

म्हणजेच युवराज याने प्रश्न भवचारलाच.  

हा प्रश्न बहुतेक भतथे बसलेल्या प्रते्कालाच होता. 

कारण त्ा मांभदराबद्दल माभहती नेहमीच गुभपत ठेवली गेली 

होती.  

 

"हो युवराज, त्ासाठी तर मुद्दाम इथे सगळ्याांना 

बोलावलां आहे. प्रधानजी मला वाित तुम्ही सगळ्याांना 

याबद्दल साांगावां" 

 

प्रधानजी च्या हातात काही ताम्रपते्र, सांदेि होते. 

कदाभचत त्ाचा सांदिा घेऊन ते जे काही आहे ते साांगणार 

होते.  

 



"मलुकनगर, सह्याद्रीच्या पायथ्याला वसलेलां आभण 

सांपूणा आयावताात प्रभसद्ध असं िहर. हे िहर मुख्य व्यापारी 

मागांवर वसलेलां आहे, पभिम सागरी मागाावरून जी 

व्यापारी वाहतूक होते त्ासाठीचे सवा रसे्त याच िहरातून 

जातात. पाठीिी सह्याद्री, दभक्षण बाजूने वेढलेली भकरारा  

जांगलां, उत्तरेकडे मैलोां मैल पसरलेली दरी, आभण पूवेकडे 

पसरलेला सुपीक प्रदेि अिी त्ाची रचना आहे. याच 

गोष्टीमुळे तीन बाजूनी या िहराला िक्कम सांरक्षण िेिल 

आहे. याच गोष्टीमुळे तेव्हा ची राजधानी या िहराला केलां 

होतां. याच िहरात जवल जवळ 300 वषांपूवी घडलेली भह 

घिना, तेव्हा समृद्धीचं भिखर या िहराने गाठल होतं. 

त्ावेळी राजा मारुत याांची सांपूणा दांडकारण्यावर 

एकाभधकार असायचा. जवळ जवळ सांपूणा जगिरात 

त्ाच्या परािमाचे गोडवे गायले जायचे. ज्यप्रमाणे राजाच्या 

परािमाची कीती होती त्ाचप्रमाणे त्ाांची राणी सुद्धा 

सौांदयाा मुळे फार प्रभसद्ध होत्ा.  



या काळात राज्यावर बरीच आिमण झाली पण 

कुणीच इांचिर जमीन सुद्धा भजांकू िकलां नाही. अिाच 

आिमण करणाऱ्याांपैकी एक होता रमण. रमण हा 

तळकोकणापासून ते पभिम कनाािक पयंत पसरलेल्या 

िागाचा िासक होता. असां म्हणतात त्ाने जवळ जवळ 3 

वेळा चढाई केली, पण प्रते्कच वेळेस तो असफल राभहला. 

पण त्ाने हार मानली नाही, या 3 परािवानांतर त्ाने असुरी 

िक्तीची आराधना करणां सुरु केलां, बरेच नरबळी भदले. 

एव्हढांच काय त्ाने स्वतःच्या लहानग्या मुलीला सुद्धा नैवेद्य 

म्हणून चढवलां आभण याचांच फळ म्हणून का काय त्ाला 

महाियानक अिा अघोरी िक्ती िेिल्या. आभण त्ाने 

यावेळी पुन्हा चढाई केली, सोबत होती डोळ्याांनी भदसणारी 

मानवी आभण न भदसणारी पण जाणवणारी अमानवीय फौज. 

येताना वािेत लागणारी गावां तुडवत, अत्ाचार करत िेविी 

ते मलुकनगरीच्या 40 मैलाांवर येऊन ठेपले. मारुत राजाने 

त्ाांना इथेच थाांबवण्याचा भनणाय घेतला.  



सोबत हजारोांच्या फौज घेऊन राजा मारुत ने रमण 

च्या सैन्यावर धावा बोलला. सूयोदय होताच युद्ध सुरू झालां. 

खरांतर हे युद्ध सह्याद्रीच्या पवातराांगाांमधे्य चालू होतं., दाि 

झाडी, भहांस्र श्वापद याांनी िरलेली ती डोांगर होती. काही 

भठकाणी तर भदवसा सुद्धा अांधारच होता. पण या युद्धात 

राजा मारुतने प्रयत्नाांची पराकाष्ठा केली, अचाि बुखद्धमत्ता 

आभण परािम वापरून रमणी फौजेला जेरीस आणलां, 

जवळ जवळ दुपार पयंत मलुक ची फौज सहज भजांकेल 

अिे भचन्ह होते. आता हार भनभित असं वािल्याने रमणी 

फौजेच्या सेनापतीला माघारी भफरण्याचे आदेि भदले. जसे 

आदेि भमळाले तिी सांपूणा फौज दभक्षणेकडे  धावायला 

लागली अजाणबनाकडे. अिा भठकाणी भजथां जांगल अभधक 

घनदाि होतं. माघारी भफरणारे ितू्र बघून राजा मारुत ला 

अिूनच चेव आला, त्ानेकाही सैन्य हातािी घेतलां, 

एकदाचा काय तो याचा भनकाल लावावा म्हणून सैन्य घेऊन 

रमण ला पाकडन्यासाठी अजाणबन कडे भनघाला, जस ते 

जांगल सुरु झालां तसा भचक्कार अांधार सुरु झाला. असे वाित 



होतं जणू आताच रात्र झाली आहे, अक्षरिः मिाली पेिवून 

पुढे जावां लागतां होतं. काही मैल पुढे गेल्यावर ते एका 

िेकडीवर आले, िेकडीच्या पायथािी एक नदी वाहत होती. 

इथून पुढचा पूणाच प्रदेि नजरेत येत होता, अधाा मैलावर 

काही हालचाल जाणवू लागली, राजाने सवााना सावधानतेचा 

इिारा केला आभण हळूहळू सवा जण पुढे सरकू लागले. 

अचानक समोरून एक सैन्याची तुकडी चाल करून येत 

होती, भह तुकडी कधी आपल्या पल्ल्यात येते याचीच वाि 

मलुक सैभनक बघत होते, आभण तेव्हढ्यात जिी ती तुकडी 

जवळ येत होती तसा हवेतला गारठा हळूहळू वाढू लागला, 

काहीच क्षणात हाड गोठावी एव्हढी थांडी वाढली, सोबत 

असलेल्या मिाली भवझनू गेल्या. राजाला कळत नव्हतां 

नेमकां  चालू काय आहे ते, प्रते्कच व्यक्ती इतका गोठून 

गेला होता की हातपाय चालवणां सुद्धा अवघड होऊन 

बसलां. भतकडून ती सैन्य तुकडी समोर कूच करत होती. 

बघता बघता ते नदीजवळ आले, आता मात्र इथे त्ाांना 

थाांबावां लागणार होतं आभण मलुक सैभनक बाणाांच्या साह्याने 



त्ाांचा फडिा पडू िकणार होते. पण एक आिया घडलां, ते 

सैभनक अक्षरिः नदीवरून चालत होते, थोड्याच वेळात 

त्ाांनी पूणा नदी पार केली आभण जिी नदी पार झाली तस 

तीचं पूणातः बफाात रूपाांतर झालां, ते सगळां  बघून मलुक 

फौजेचं पूणा अवसानच गळून पडलां. त्ात थांडी एव्हढी 

वाढली होती की बरेच सैभनकाांनी िस्त्र िाकून भदले होते. 

मग काय जे व्हायचां त्ाच्या उलिांच झालां. त्ा आलेल्या 

तुकडीने नुसती कापाकापी सुरु केली, अध्याा प्रहरात 

हजारोांची फौज सांपली, आभण राजा व त्ाच्या काही 

साथीदाराांना अिक केलां गेलां. आता मात्र भवनाि अिळ 

होता. राजाच अिक झाला म्हांिल्यावर मागे ठेवलेली सेना 

तरी काय लढणार ना, ते सुद्धा रमण च्या अमानवी सेनेला 

िरण गेले. ".  

प्रधानजी भह घिना साांगत असताना अचानक त्ाांचां 

बोलणां थाांबवत श्रवण म्हणाला 

"प्रधानजी पण ती अमानवी िक्ती होती तरी काय?" 

 



"त्याचं नाव होता, 'कामक', नावाप्रमाणेच 

कामवासनेतून जन्माला आलेला दैत्, असं म्हणतात जेव्हा 

कलयुग सुरु झालां होतां  तेव्हा माणसातल्या अनेक राक्षसी 

प्रवृत्ती ांनी भिखर गाठलां होतं आभण त्ात कामवासना या 

गोष्टीने तर खस्त्रयाांवरील अत्ाचार खूपच वाढले होते. म्हणून 

त्ा काळातल्या जीवक ऋषी ांना यावर तोडगा काढावां असं 

वािलां, जीवक ऋषी म्हणाल तर त्ा काळचे सवोच्चा 

आयुवेदाचाया . जवळ जवळ 12 वषा प्रयत्न केल्यानांतर त्ाांनी 

एक औषधी तयार केली. यासाठी त्ाांभन सह्याद्री, भनलभगरी, 

भहमालय, ब्रह्मदेि पालथां घालून वेगवेगळ्या जडीबुिी जमा 

केल्या. यासवा जडीबुिी भिवाय अजून एक गोष्ट लागत होती 

ती म्हणजे उन्मत्त झालेल्या व्यक्तीचं रक्त. हा पदाथा 

बनवण्यासाठी कृष्णा नदीचा भजथून उगम होतो त्ा 

पवातातून भझरपणार पाणी सवाात अनुकूल होतं म्हणूनच 

सह्याद्री मधे भनमााण करायचं ठरवलां. परां तु प्रते्क व्यक्तीला 

पुरेल एव्हढी औषधी तयार करणां हे काही साध काम नव्हतां. 

त्ासाठी भदवस रात्र एक केला गेला, माणसा ऐवजी उन्मत्त 



झालेले हत्ती वापरले गेले, हजारो हत्ती चे प्राण गेल्यानांतर 

कुठे जाऊन आवश्यक प्रमाणात औषधी बनवता आली 

आभण त्ानांतर जीवक ऋषी ांच्या भिष्यानी सांपूणा िारतात 

पसरून जेव्हढ्या काही नद्या अखस्तत्वात आहेत त्ा 

नद्याांमधे्य भह औषधी िाकून भदली. काही भदवसाांतच त्ा 

औषधी ांचा प्रिाव भदसायला सुरुवात झाली आभण बघता 

बघता सवाकाही सुरळीत झालां. पण म्हणतात ना प्रते्क 

गोष्टीचा फायदा आभण तोिा दोन्हीही असतात. असांच 

काहीसां यावेळीही झालां आभण त्ातुनच 'कामक' या असुरी 

िक्तीची भनभमाती झाली. पण ही िक्ती कोणत्ा प्रभियेतून 

भनमााण झाली हे मात्र आपणाला माभहत नाहीये.  

असो पण रमण ने याच कामक ची उपासना केली, 

पण सहजा सहजी तो प्रसन्न झाला नाही, असं म्हणतात की 

रमण ने आजूबाजूची जी काही राज्य भजांकली होती त्ा 

राज्याांतील खस्त्रया कामक ला दान केल्या होत्ा. कामक या 

खस्त्रयाांचा भदवसरात्र उपिोग घेत होता. वषािर असा 

खस्त्रयाांचा पुरवठा चालूच होता, पण कामक भह एका प्रकारे 



लक्षावधी पुरुषाांच्या वासनेतूनच तर बनला होता, एव्हढ्या 

लवकर त्ाची तहान िागण कठीण होतं, िेविी कामक ने 

तर रमण कडे सरळ त्ाच्या लहानग्या मुलीची मागणी 

केली. रमण सुद्धा सुढ िावनेत इतका वाहून गेला की त्ाने 

कामक ची भह मागणी सुद्धा मान्य केली. रमण च्या या 

बभलदानामुळे तो प्रसन्न झाला आभण त्ाने स्वतःच्या िक्ती 

त्ाला दान केल्या. युद्धात मलुक सैन्यसोबत जे झालां तो त्ा 

िक्तीचा एक छोिासा भहस्सा.  

 

ही झाली कामक ची माभहती, तर मी तुम्हाला 

युद्धाबद्दल साांगत होतो. अजाणबनमधे्य कामक ची िक्ती 

वापरून रमण ने राजा मारुत ला अिक केली. सोबत काही 

राजाचे भमत्र, अभधकारी सुद्धा होते. आभण या सवा बांभदना 

घेऊन त्ाने थेि मलुकनगर गाठलां. पूणा जनतेसमोर राजाचा 

भिरचे्छद करून मलुक चा अभधपती होण्याची त्ाची इच्छा 

होती. पण भनयतीच्या मनात काहीतरी वेगळां च होतं.  

 



इकडे राजाच कैद झाला म्हणून आता  मग 

मलुकनगरीने तह करण्याचां  ठरवलां. राजवाड्यात एक 

बैठक िरली, सवाच मांत्रीगण, राजषी, आभण त्ासोबत राणी 

उमा हे सगळे त्ा बैठकीत होते, आता रमण सोबत तह तर 

करावांच लागणार होता, अिावेळी प्रधान हेच राजा नन्तर 

राजकारिारातील सवाद्योतक होते, म्हणून आता रमण 

सोबत मुख्य तहाची बोलणी करण्यासाठी प्रधान भन जावां 

असं सवाच लोक सुचवत होते.  

 

सवाच लोक एकमताने राजी होणार भततक्यात उमा 

राणीने त् स्वतः रमण सोबत बोलणी करायची आहे असा 

प्रस्ताव बैठकीत ठेवला, साक्षात राणी ने अिा नराधम समक्ष 

जाण म्हणजे अनथा, राणीचा असा प्रस्ताव माांडताच समू्पणा 

मांत्री मांडळाने त्ाला पूणा भवरोध केला, जो तो आपला नकार 

दाखवत होता, काहीजण तर सिात्ाग करण्याच्या 

ततयारीत होते... परां तु या सवा नाकारत राज ऋषी मात्र 

राणीच्या बाजूने उिे  होते, राणी तिी बुद्धीने तल्लख होती, 



भतने अनेक बाजू माांडून पूणा मांत्री मांडळाला भवनवण्याचा 

प्रयत्न केला परां तु कुणीच मान्य होत नव्हतां. आता मात्र 

राणीकडे एकच पयााय उपलब्ध होता आभण तो म्हणजे 

सम्राज्ञी भनष्ठा अभधकार,  

हा त्ावेळेचा असा भनयम होता की जर का राजा 

म्हणजेच सम्राि जर का राज्यात नसेल तर राजकारिाराची 

घडी नीि बसवण्यासाठी सम्राज्ञी ला काही भविेष अभधकार 

भमळाले होते ज्यामुळे भतचा प्रते्क िब्द हा मांत्री मांडळाला 

मान्य करावा लागेल, आभण तेच झालां, राणी स्वयांघोभषत 

ररत्ा त्ा तहाची मुख्य बनली आभण भतच्याच साांगण्या वरून 

तसा प्रस्ताव रमनला पाठवला गेला.  

उमा  बुद्धीने तल्लख, राजपािलावरच्या अनेक 

चाभलांमधे्य त्ा पारांगत होत्ा, लहानपणीच आपल्या माहेरी 

सुद्धा त्ाांनी राजपेचाचे अनेक डाव भिकले होते, आभण 

सध्याच्या राजकारिरात मारुत राजा त्ाांचा सल्ला नेहमीच 

घेत असे, हे झालां बुद्धीच पण सुांदरता म्हांिली तर ब्रह्मदेवाची 

सवोत्तम कलाकृती असं म्हणणां अभतियोक्ती ठरणार नाही. 



अद्िुत सुन्दर होत्ा त्ा. साक्षात  स्वगाातील रांिाच!!त्ाांचे 

ते लाांब काळेिोर केस, रांगाने जरािा सावळ्या, 

सूयानारायणाला सुद्धा हेवा वािावा एव्हढां  चेहऱ्यावर 

झळकणार तेज.  

, . अिा सुांदर पण चतुर स्त्री सोबत प्रभतिोधाच्या 

अग्नी ने लालबुांद झालेल्या रमण चा तह होणार होता.  

बोलणीसाठी सरळ राजवाडाच भनवडला गेला, मुख्य 

सिागृहात दोन्ही बाजूचे लोक बसले होते, राणी जरी मुख्य 

असली तरी त्ा परद्या आड होत्ा, व भतथूनच आदेि देत 

होत्ा. कैद केलेले राजा व त्ाचे अभधकारी मात्र छावणीतच 

ठेवले होते. इकडे रमण च्या एका प्रभतभनधीने बोलायला 

सुरुवात केली, त्ा प्रभतभनधी ांच्या बोलण्यातूनच एक अहांकार 

झळकत होता, आभण तो फक्त मलुक चं गवा हरण 

करण्यासाठीच भतथे होता हे स्पष्ट जाणवत होतां,  

 



त्ाांनी स्वतःच्या अनेक मागण्या ठेवल्या, त्ा मागण्या 

म्हणजे थोडक्यात साांगायचां झालांच तर जवळ जवळ मलुक 

नगरीची पूणा सत्ता आभण वचास्व यािी भनगडीतच होत्ा. 

उमा राणीला स्वतःच्या पररखस्थतीची माभहती होती. एकतर 

राजा कैदेत होते, मुख्य फौज सांपलीच होती, जर रमण 

ऐवजी दुसरा कोणताही राजा असता तर भतने त्ा मागण्या 

कदाभचत पूणातः मान्य केल्याही असत्ा, पण रमण ने 

कामक ची मदत घेतली होती, अफाि बभलदान भदल होतं 

आभण ते फक्त या मलुकसाठी. जर त्ाला हे राज्य असं 

िेिलां तर मात्र सूडाच्या अग्नीत पूणा राज्य उध्वस्त करण्यास 

मागे पुढे पाभहलां नसतां.... म्हणून बराच वेळ भवचार 

केल्यानांतर राणीने पडद्या मागूनच बोलायला सुरुवात केली.  

 

'मानलां भक तुमचा लढाई मधे भवजय झाला आहे, 

परां तु मलुक हे दङ्करण्याची राजधानी, आम्ही इथे तुम्हाला 

तह करण्यासाठी बोलावलां आहे, ना भक समू्पणा 



दण्डकारण्याचं हनन करायला, तुमच्या या मागण्या मलुक 

नगराला अमान्य आहेत 

ते ऐकून भतथे असलेला प्रते्कच जण चभकत झाला. 

साक्षात रमण लाच मागण्या अमान्य आहे असां बोलणां ते भह 

एव्हढां  मोठा परािव झाल्यानांतर!! 

तेव्हढ्यात रमण िोधात उिां राहून म्हणाला 

'परािूत असूनही एव्हढा माज!!जर मलुक ला 

अमान्य असतील तर मग त्ा मागण्या आम्हाला वदवून 

घ्याव्या लागतील', आभण हे बोलून त्ाने म्यानातील तलवार 

बाहेर काढली, त्ाला बघताच भतथे उपखस्थत त्ाच्या 

प्रते्कच प्रभतभनधी, अभधकारी, आभण सैभनकाने तलवार 

बाहेर काढली, रमण रागाने लालबुांद झाला होता आभण तो 

त्ा पुढे काही बोलणार तेव्हढ्यात राणी ने परदा बाजू 

सारून सवांसमक्ष आली. तीचं ते त्ा भदविीचं अद्िुत रूप  

बघताच रमण काही थबकून गेला. भतच्या सौांदयााची कीती 

जरी त्ाने याआधी ऐकली होती तरी आजपयंत कधी पाभहलां 



नव्हतां. राणीला तर असही बघून कोणीही िुलला असता, 

इथे तर कामक रमणवर चढून बसला होता.  

रमण ने तलवार म्यानेत ठेवली व तीचं सौांदया 

न्याहाळू लागला. म्हणतात ना सुांदर स्त्री समोर आल्यावर 

पुरुषाांचे मेंदू घुडघ्यात जातात, तसेच काहीसां झालां.  

"उमा राणी, खूपच अद्िुत सुांदर आहात तुम्ही. 

ईश्वराची सवोत्तम कलाकृती. तुमचं हे सौांदया बघून मी खुि 

झालोय, त्ामुळे आता मी वेगळा प्रस्ताव तुम्हाला देतो. मी 

राजाची सुिका करेन, आभण मलुकनगरी माझी केवळ 

माांडभलक म्हणून राहील परां तु राज्यकारिाराची स्वायत्तता 

पूणातः राजाकडे भदली जाईल, त्ाबदल्यात माझ्यािी लग्न 

करावां लागेल, बोला आहे मांजूर?!! 

राणीच्या डोक्यात नक्कीच काहीतरी घोळत होतं, 

कदाभचत सगळां  भतच्या मनाप्रमाणेच घडत होतं, भतने 

लगेचच लग्नाला होकार भदला. भतचा तो होकार ऐकून 

बाकीचे लोकच काय स्वतः रमण सुद्धा चभकत झाला, पूणा 

राजवाड्यात कुजबुज सुरु झाली, आत जे झालां त्ावर 



कुणाचाच भवश्वास नव्हता, सवाच लोक अचखित झाले होते, 

मलुक च्या मांत्रीगणाने मान खाली िाकली होती, भतथल्या 

प्रते्कालाच कदाभचत वाित असणार भक मलुक ची अिी 

अबू्र जाण्यापेक्षा रमण इथल्या प्रते्काचा भिरचे्छद केला 

असता तर बरां  झालां असत, पण या सवा गोांधळात का जाणे 

पण राज ऋषी ांच्या चेहऱ्यावर मात्र एक भकां भचत खित हास्य 

उमिलां होतं 

 

भतकडे रमण तलवार हातात घेऊन आरोळी ठोकत 

होता, त्ाच्या दुसऱ्याच हातात मद्य सुद्धा होतं, सध्या 

चढलेली धुांदी त्ाच्या बुखद्धपेक्षा अवजड झाली होती असं 

म्हणणां व्यथा ठरणार नव्हतां,  

 

झालां तर मग, 2 भदवसानीच गावातील महादेव 

मांभदरात लग्न सोहळा होता. मांभदराच्या गािार् यातच यद्न्य 

केला गेला, लग्न लावण्यासाठी  िौनक ऋषी म्हणजेच 



राज्याचे राज ऋषी हे स्वतःच िि बनले होते, समू्पणा नगरात 

राणीच्या नावाने नको नको ते अपिब्द वापरले जात होते, 

त्ा नगरीतल्या कुणालाच त्ा मलुक चं लज्जा हरण 

करणाऱ्या भववाहाचा साक्षी बनायची इच्छा नव्हतीच, पण 

रमण च्या सैभनकाांनी प्रते्कच व्यक्तीला भतथे बळजबरीने 

आणलां होतां . मांभदराच्या मागच्या बाजूनेच श्रावणी नदी वाहत 

होती, त्ा पभवत्र नदीची रोजच पूजा व्हायची, अनेक ब्राह्मण 

भतथे अध्या द्यायचे, परां तु आजच्या या अमांगळ भदनी कुणीच 

भतथे गेलां नव्हतां,  

मांभदराच्या समोर समू्पणा नगर वासीयाांची गदी होती, 

बऱ्याच प्रमाणात परां तु भवरळ असे सैभनक उिे होते, कारण 

त्ाांचा एक मोठा ताफा िहराच्या बाहेरील छावणीत मभदरा 

भपण्यात व्यस्त होता.  

इकडे गािाऱ्यात मांत्र भवधी सुरु झाले, उमा राणी 

आज तर भवलक्षण भदसत होती, त्ा प्रसांगात सुद्धा ती फारच 

धीर गांिीर वाित होती, ना कसली िीती ना गडबड, पण का 

कुणास ठाऊक भतची नजर मात्र फक्त यज्ञाकडे होती, 



दुसरीकडे रमण मात्र असुरी आांनद घेऊन भतथे आला होता, 

आज पयंत त्ाने ज्यासाठी एव्हढी तपस्या केली ते मलुक 

आभण वरून उमा सुद्धा त्ाला भमळणार होती, आभण 

गािाऱ्यात भतसरा व्यक्ती म्हणजे राज ऋषी, ते मात्र नेहमी 

प्रमाणेच प्रसन्न भदसत होते, जणू काही झालांच नाहीये, आभण 

बघता बघता मांत्र सुरु झाले, प्रते्क मांत्र झाल्यानांतर ऋषी 

त्ा यज्ञात तूप ओतत होते आभण प्रते्कच मांत्र झाल्यानांतर 

अग्नी अजून मोठा होत होता. काही मांत्र झाले आभण अचानक 

त्ा गािाऱ्यात एक सुगन्ध पसरू लागला, खूपच हवाहवासा, 

दाररद्र्य आभण घाणीच्या उभकरड्यात बसलेला व्यक्ती पण 

उते्तभजत होईल असा सुगन्ध, काहीच वेळात यज्ञाच्या िोवती 

प्रदक्षणा सुरु झाल्या. जिा प्रदभक्षणा सुरु झाल्या तसा 

रमनच्या वागण्यात एक वेगळाच बदल जाणवू लागला, त्ाने 

त्ाची नजर उमा कडे खस्थर केली, एक वासनाांध लाांडगा 

जणू त्ाच्या आतमधे जागा झाला असं वाित होतं, एक दोन 

प्रदभक्षणे नांतर तर तो अजबच वागू लागला, असं वाित होतं 

की जणू त्याचं त्ाच्या िरीरावर बांधनच नाहीये, डोळे 



लालबुांद झाले होते, हाताांची नकळत हालचाल होता होती, 

तोांडातून उमेचं नाव घेत होता, त्याचं ते भवभक्षप्त वागणां बघून 

राज ऋषी ांचा चेहरा खुलत चालला होता, काहीतरी आपण 

भमळवत अहो असे िाव उमित होते, त्ाांनी त्ानांतर 

अचानक खुप सर तुप त्ा यज्ञात ओतायला सुरु केलां, तसा 

रमनचं वागणां अजून च भवभचत्र झालां. त्ाने आजूबाजूला 

असलेल्या पूजा सामग्रीला लाथ मारली, िौनक ऋषी ांना 

एव्हदहा जोरात धक्का मारला भक ते गािार् याच्या बाहेरच 

जाऊन पडले, आभण आता गािाऱ्यात फक्त ते दोघेच उरले, 

तो राणीकडे उते्तभजत नजरेने पाहू लागला, त्ाने राणीचा 

पदर पकडला आभण हळूहळू भतला भनवास्त्र करणां सुरु केलां, 

राणी मात्र अिूनही चलभबचल झाली नव्हती, याउलि भतने 

हात जोडले, डोळे बांद केले आभण काहीतरी पुिपुिन सुरु 

केलां. बाहेरून हा सगळा तमािा भदसत होता, रमण सवा 

मलुक समोर हा अनथा करत होता, आपल्या डोळ्या देखत 

मलुक च्या अबू्रचे हे भधांडवडे बघून अनेक जण ते 

थाांबवण्यासाठी पुढे आले, पण रमण चे सैभनक बाहेरून 



कुणालाही आतमधे येऊ देत नव्हते. प्रते्काला वाित होतं 

की आता अनथा अिळ आहे. रमण हळूहळू भनवास्त्र करत 

होता, राणीने डोळे भमिलेलेच होते, रमण तीचं ते हळूहळू 

उलगडणार रूप पाहून राक्षसी हसत होता. लाांडगा जसा 

आपल्या सावजा कडे बघतो तिीच त्ाची नजर होती, कधी 

एकदा फडिा पडू असं त्ाला होत होतं आभण... आभण 

अचानक रमण भकां काळ्या फोडू लागला, एकाएकी असांख्य 

वेदना त्ाला होत होत्ा. कुणालाच पता नव्हता भक होत 

काय आहे. राणी हात जोडून भनवास्त्र अवस्थेत तिाच उभ्या 

. हळूहळू रमण च्या िरीराची माती व्हायला सुरुवात झाली. 

त्ाच्या िरीराचा एकेक िाग मातीच ढेकूळ फुिाव तसा 

फुित होता. हळूहळू राणी बाहेर आल्या, गािऱ्याचा 

दरवाजा हळुवार बांद झाला. त्ाांनी एकदा प्रजेकड बभघतलां, 

पुन्हा डोळे भमिले. त्ाांचा िरीरातून प्रकाि चमकायला 

सुरुवात झाली आभण बघता बघता त्ाांचां िरीर एका पाांढऱ्या 

चकाकणाऱ्या दगडात रूपाांतररत झालां.  

 



भतथां उपखस्थत असलेल्याांपैकी सगळेच गोांधळले 

होते. कुणालाच कळत नव्हतां भक झालां काय आहे. आताच 

िखक्तवान भदसणारा रमणची माती झाली आभण समोर 

भदसणारी हाडा माांसाची राणी अचानक पुतळा किी 

बनली? 

 

तेव्हढ्यात िौनक ऋषी उठले, त्ाांनी तो पुतळा 

लागलीच एका वस्त्राने झाकला. काही क्षण डोळे झाकून 

आभण हात जोडून त्ाांनी काहीतरी प्राथाना केली आभण 

त्ानांतर मागे वळून पूणा जनतेकडे बभघतलां आभण 

डोळ्यातलां पाणी भमित ते बोलू लागले,  

'आपलां राज्य व् भिकाव यामुळेच राणीने बभलदान 

भदल. हा सवा एका किाचा िाग होता. उमा राणी म्हणजे 

एका महान कुळातल्या राणी, त्ाांना सुद्धा त्ा कुळाप्रमाणेच  

पतीव्रतेचा वर भमळाला होता.  

 



या वारानुसार  कोणताही पुरुष त्ाांचा पती सोडून 

जर त्ाांच्यावर अभतप्रसांगाचा प्रयत्न करेल तर त्याचं िरीर 

नष्ट होईल जस आता रमण च झल आभण त्ाची आत्मा कैद 

होऊन राहील काळाच्या अांतापयंत.  

 

हा सगळा कि मी आभण उमारानी ने भमळून केला 

होता, आम्ही तुपामधे्य उते्तभजत करणारा एक भिग्ध पदाथा 

िाकला होता, जो जळतो आभण त्ातून एक सुगन्ध बाहेर 

येतो तो कोणत्ाही पुरुषाला एका उते्तभजत हत्ीप्रमाणे 

वासनाांध करण्यासाठी पुरेसा आहे. आभण तेच झालां 

त्ाने तरी स्वतःला सावरण्याचा खुप प्रयत्न केला. 

परां तु कामक च प्रिाव असल्याने त्याचं स्वतःवर भनयांत्रण 

राहणार नाही याची राणी ांना खात्री होती आभण त्ाने 

आम्हाला पूणापणे बरोबर ठरवलां, त्ाच्यातला असुर बाहेर 

आलाच आभण त्ाने हा अनथा केला, प्रिाव इतका पडला 

की त्याचं स्वतःच्या िरीरावर आभण बुद्धीवर काहीच सांतुलन 

नाही राहीलं, कदाभचत जर का तो अजून काही वेळ सांतुभलत 



असता तर कदाभचत त्ाचा भववाहच उमा राणीसोबत झाला 

असता, मात्र दैव आपल्या सोबत होतं, हो पण या 

सगळ्याांमधे्य मात्र राणी ने स्वतःचा जीव अपाण केला.  

 

सध्या रमण तर मेलाच आहे पण त्ाची आत्मा 

राणीने गािाऱ्यात कैद केली आभण कामक च्या िक्ती स्वतः 

मधे्य िोषून घेतल्या जेणेकरून रमण ची आत्मा िक्तीभहन 

बनून तेथेच पडून राहील. यात राणीचा जीव गेला हे वाईि 

झालां. पण आता मात्र कामक च्या िक्ती कुणी वापरू 

िकणार नाही कारण त्ासाठी हा पुतळा तोडावा लागेल 

आभण त्ा वरा नुसार या पृथ्वीवरची कोणतीच िौभतक वसू्त 

या पुतळ्यास तोडू िकणार नाही.  

 

एव्हढां  बोलून त्ाांनी एका ताम्रपिावर भलभहलां.  

'रमण कैद आहे, आजि कामक दुर्बल, पण जेव्हाही 

ह्या पुतळ्याची जवटंर्ना होईल तेव्हा रमण स्वतांत्र होईल 



आभण मलुकच्या आभण दांडकारण्याच्या खस्त्रयाांचे प्राण 

िातील, " 

 

 

आता प्रधानाांनी त्ाांचां बोलणां थाांबवलां आभण सोबत 

आणलेला ताम्रपि दाखवला. सवाजण त्ाचकडे भनरखून 

बघत होते. "मी आतापयंत जे तुम्हाला साांभगतलां भह सवा 

माभहती मुखोगत आहे, त्ावर भकती भवश्वास ठेवायचा हे 

साांगता येणार नाही. हो पन या सवा घिनेचा एक पुरावा आहे 

तो म्हणजे हा ताम्रपि. ".  

 

"का प्रधानजी, बाकीचे पुरावे का नाहीये?", श्रवण ने 

भवचारलां.  

 

ते ऐकून भगरीराज म्हणाले, "मारुत राजानांतर दोन 

वेळा सत्ता हस्ताांन्तर झालां, प्रथम हस्ताांतरच कारण म्हणजे 



जरी राणीने एव्हढां  मोठां  बभलदान भदलां, राज्य वाचवलां 

तरीपण त्ानांतरच्या भपढ्यानी मात्र तेच राज्य नीच स्तरावर 

नेऊन ठेवलां, जनतेवर अत्ाचार केला, अथाव्यवस्था 

डबघाईला आणली 

 

त्ामुळे त्ाांच्या प्रधानाांनी मग जनतेच्या 

आग्रहावरून राज भसांहासन स्वतःकडे घेतलां. पण समस्या 

त्ाांचीही होती, भकतीही प्रमाभणकपणे काम केलां तरी अनेक 

नैसभगाक आपती ांमुळे राज्याचां किरड मोडलां. रमण जरी 

कैद होता तरी त्ाची अवकृपा मात्र त्ा िहरावर झाली 

होती. त्ातच ज्या प्रधानाांनी राज्य चालवायला घेतलां 

त्ाांचाही मृतू् झाला. मग िेविी आमचे भपता जे प्रभतष्ठान चे 

उमराव होते, सवांच्या आग्रहावरून दांडकरण्याचे अभधपती 

बनले, पण त्ा िहरा सिांधी असणाऱ्या अफवाांमुळे त्ाांनी 

राजधानीच आपल्या प्रभतष्ठान ला हलवली जेणेकरून त्ा 

अिुि िहराचा प्रिाव दण्डकरण्यावर पडणार नाही 

 



सवाच जण त्ा मांभदरा पासून दुरावा ठेवत होते, 

त्ासांबांधी कोणतीही गोष्ट आपल्या जवळ ठेवली तर त्ाने 

आपला भवनाि होईल अिी समजूत पसरली, एव्हढांच काय 

तर त्ाबद्दल बोलणां सुद्धा बांद केलां, दोन तीन भपढ्या नांतर 

तर त्ा गोष्टीवर इतका बभहष्कार िाकला गेला की या 

घिनेबद्दल बऱ्याच लोकाांना माभहती सुद्धा नाहीये. आता जी 

काही माभहती भमळवायची असेल ती या कथेवरून आभण 

मलुक मधे्य गेल्यानांतरच भमळेल. " 

 

"बाबा अजून एक प्रश्न आहे, मारुत राजाचे वांिज 

सुद्धा भतथेच राहतात का?, जर त्ाांच्याकडून काही माभहती 

भमळाली तर?" 

"ते सध्या तरी मलुक मधे्य राहत नाहीत, असं 

म्हणतात की राज्य गामावल्यानांतर त्ाांनी मलुक सोडलां 

आभण कोांकण प्रदेिात कुठेतरी ते राहतात, पण नेमकां  कुठे 

याचा िोध घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला नाही" 



 

यानांतर काही वेळ अचानक िाांतता पसरली, 

प्रते्कजण भवचारात मग्न झालां होतां, तेव्हढ्यात सेनापती 

म्हणाले, "महाराज, मग त्ा ताम्रपिा नुसार आता खरांच 

खस्त्रयाांचे मृतू् होतील?" 

"सेनापभतजी आम्हाला आधी हे खरां  वाित नव्हतां, 

पण एव्हढयात काही लहानग्या मुली ांचे मृतू् झालेले सुद्धा 

आहेत!!आभण त्ाच सोबत काही तरुणी ांचे सुद्धा प्राण गेले 

आहेत, आपल्याला या सिांभधत अफवा पसरण्याआधी 

लवकरात लवकर पाऊले उचलावी लागणार आहेत" 

 

"बाबा मला परवानगी द्या, मी मलुक ला जातो आभण 

भतथे नेमकां  काय घडतांय याचा छडा लावतो. " 

 

"श्रवण पण तुझां आजच लग्न झालांय, आभण आताच 

पाठवणां ते पण अिा भठकाणी, मी परवानगी नाही देऊ 



िकत""बाबा पण माझ्या ज्ञानाचा काय फायदा होणार 

मग?" 

"बाळ, भतथे जाऊन फक्त एव्हढांच काया नाही 

करायचां, भतथले लोक फार ियिीत झाले आहेत, त्ाांना 

अिय भमळेल हे पण भततकां च महत्वाचां आहे" 

"का नाही, मी नक्कीच करेल हे, मी आभण सती दोघे 

भमळून भतथां जातो" 

सती म्हणजेच श्रवण ची नवभववाभहत पत्नी भहच नाव 

काढताच अचानक िाांती पसरली. त्ा सिेत सामदेिाचे 

उमराव अथाात सतीचे भपता सुद्धा उपखस्थत होते आभण 

आताच लग्न झालेल्या आपली मुलगी आभण जावई मलुक 

सारख्या गावात जाताय असं ऐकल्यावर साहभजक त्ाांच्या 

चेहऱ्या वरचे हाविाव जरा भचांभतत झाले.  

"कृष्णदेव, जर श्रवण आभण सती ची जाण्याची वेळ 

आलीच तर तुम्ही परवानगी देणार का?", भगरीराज स्वतः 

कृष्णदेव याना म्हणाले.  



"अहो असं काय म्हणता, जिी ती माझी तिीच 

आता तुमची सुद्धा मुलगी आहेच, आभण हो भतच्या 

बुखद्धमते्तवर आभण चातुयाावर मला भतळमात्र सांिय नाही. " 

"झालां तर बाबा, मी आभण सती काहीच भदवसात 

भतथां पोहोचतो आभण भतथलची घडी व्यवखस्थत लावतो" 

"श्रवण, एव्हढी घाई बरी नवे्ह, तुम्ही दोघेही थोडे 

भदवस भवश्राांती घ्या, कारण आता वैिाख सांपताच पावसाळा 

सुरू होईल, आभण पावसाळ्यात सह्याद्री त्याचं रौद्र रूप 

धारण करतो. " 

"बाबा पण तोपयंत काही भवपरीत घडलां भतथे तर, 

कदाभचत पूणा गाव सुद्धा भनरवााभसत होऊ िकतां. आभण जर 

वरील कथा खरांच सत् असेल तर हजारो भनरपराध खस्त्रयाांचे 

बळी जातील. " 

"बरोबर आहे श्रवण, पण अिा कठीण पररखस्थतीत, 

आभण ते भह मलुक ला!!!, नाही नको, त्ापेक्षा मी स्वतःच 

भतथे जातो, " 



"महाराज, पण दभक्षणेतील पररखस्थती माभहत आहे 

ना तुम्हाला, गोदावरी च्या मुखािी राज्य करणारा गोांदक 

राजा आपल्या राज्यावर आिमण करायला नेहमीच तयार 

असतो, आभण त्ात जर  तुम्ही पभिमेकडे गेलात तर मग 

त्ाला आयती सांधी भमळणार" 

"प्रधानजी पण ही सुद्धा राज्यवरील आपत्तीच आहे 

ना?" 

 

"महाराज पण त्ाबद्दल सत्ता भकती वास्तभवक 

आहे यबद्दल आपण सािँकच आहोत, मला वाित तुम्ही 

युवराजाना परवानगी द्यावी, िभवष्यात राजगादीवर 

बसल्यानांतर त्ाांना अिा सांकिाांचा सामना करावाच लागेल 

मग आताच त्ाांना तयार होण्याची सांधी तुम्ही द्यावी असं 

मला वाितां", बराच वेळ भवचार केल्यानांतर महाराज 

म्हणाले,  

 



"ठीक आहे, पुढच्या पौभणामेला तुम्ही वािचाल 

करायला लागा, सेनापती सुद्धा तुमच्या सांरक्षणासाठी सोबत 

असतील, फक्त काळजी घ्या, आभण हो आपल्या बैठकीत 

काय झालां याची वाच्यता बाहेर होता कामा नये, युवराज 

सुद्धा मलुक ला का चालले आहेत याची आपल्याभिवाय 

कुणाला कानोकान खबर झाली नाही पाभहजे" 

एव्हढां  बोलून मग बैठक बरखास्त केली गेली. आभण 

जो तो आपल्या ियन कक्षात भनघून गेला.  

 

श्रवण च्या आयुष्यतला हा एक महत्वाचा भदवस 

होता. आजच त्याचं लग्न झालां होतां, आभण आजच त्ाच्यावर 

एक मोठी मोहीम सोपवली गेली होती. सध्या मात्र त्ाच्या 

डोक्यात मलुक च भचत्र तरळत होतं, तो सह्याद्री, ते मांभदर, 

पुतळा याचाच भवचार करता करता ियनगृहात भिरला. जस 

दार उघडलां तस अचानक त्ाला िुद्ध आली. समोर पलांग 

सजवून ठेवला होता. त्ावर सती पदर घेऊन बसलेली होती. 

सगळीकडे सुवास दरवळत होता. आजूबाजूला असणाऱ्या 



पणत्ा मुले हलकासा उजेड भतच्यावर पडत होता आभण त्ा 

उजेडात भतच्या पैठणीवर केल गेलेलां नक्षीकाम अजून उठून 

भदसत होतां.  

तस सतीला श्रवण आधीही िेिला होताच. 

लहानपणी जेव्हा महाराजाांसोबत सामदेिाची सफर 

करायला गेला होता तेव्हा. भगरीराजाांनी जेव्हा भतथे िेि भदली 

तेव्हा दोनच गोष्टी त्ाांच्या मनात िरल्या होत्ा, एक म्हणजे 

नमादा नदी, जवळ जवळ अधाा मैल पसरलेलां तीच पात्र 

जेणेकरून उत्तरेतून राज्यावर आिमण करणां जवळ 

जवळ अिक्यच आभण दुसरी म्हणजे सती. अगदीच 

लहानगी असून सुद्धा भतच्या हजरजाबाबी उत्तराांमुळे स्वतः 

भगरीराज सुद्धा चभकत झाले होते. कदाभचत तेव्हाच त्ाांच्या 

मनात ती िरली असणार...  

इकडे श्रवण सती जवळ गेला. त्ाने हळूच पदर 

बाजूला केला, सतीने हळूच त्ाच्याकडे बभघतलां. भवलक्षण 

सुांदर होती ती. चेहऱ्यावर एक वेगळां च तेज होतं. डोळे िपोरे 

आभण काळेिोर, भतच्याबद्दल साांगायचां झालांच तर जसा 



उगवता सूया असतो ना सवांसाठी नव्या उमेद आकाांक्षा 

घेऊन येतो तिीच ती.  

याउलि श्रवण होता, त्ाचे डोळे फारच धीरगांिीर, 

भचर काळोखात वाि दाखवणाऱ्या चाांदण्याच्या 

प्रकािासारखा होता तो.  

ती त्ाच्याकडे बघून एक हलकस हसली आभण भतने 

बाजूला असलेली पणती भवझवली....  

  



: रहस्य 

 

आजचा  भदवस  खूप खास होता, आजच मलुक ला 

प्रस्थान करायचां होतं. श्रवण आभण सती दोघेही तयार झाले 

होते, सोबत सेनापती, साधारण 100 च पायदळ आभण काही 

घोडदळ सुद्धा  होतं.  

 

प्रभतष्ठान ची नेहमीची प्रथा होती ती म्हणजे 

राजघराण्यातील कुठलाही व्यक्ती जर का मोभहमेवर जात 

असेल तर त्ा आधी गोदावरीची पूजा केली जायची, श्रवण 

ने सुद्धा मग तीच प्रथा पाळत सूयोदय होताच ती पूजा केली, 

त्ा प्रदेिातील ती एकमेव नदी होती भजला कडक 

दुष्काळात सुद्धा पाणी असायचां, त्ामुळे ती सवाानाच 

वांदनीय होती, पूजा सम्पताच श्रवण आभण सती ने सवा 

जे्यष्ठाांचा आिीवााद घेतला, नुकताच उगवलेल्या सूयादेवाला 

नमन केलां आभण मोभहमेवर भनघाले.  



 

जवळ जवळ 200 कोस अांतर होतं प्रभतष्ठान ते 

मलुक मधलां, साधारण पणे एव्हढां  अांतर दहा बारा भदवसाांत 

पार होतं पण इथे दांडकरण्याच्या घनदाि जांगलातून जायचां 

होतं, तसांच मधे मधे सह्याद्रीचे उांचच उांच सुळे लागणार 

होते. भहांसर् पिूांचा सामना करावा लागणार होता, आभण 

त्ातच वैिाखातल ऊन, एकां दरीत मोहीम बरीच लािणार 

होती.  

 

मजल दरमजल करत पूणा जत्था हळूहुळू पुढे 

सरकत होता, सुरुवातीचे चार पाच भदवस तरी सगळां  

सुरळीत चालू होतं, आभण सुरळीत चालण्याचां कारण म्हणजे 

अजून पयंत सह्याद्री लागलाच नव्हता, सपाि प्रदेिातून चाल 

होती, दर भदविी चा मुक्काम कुठल्या न कुठल्या गावात 

असायचा.  



प्रभतष्ठान चे राजा भगरीराज याांची प्रजेमधे्य पे्रमळ 

राजा अिी छबी होती, अिा राजाचे राजपुत्र आपली गावात 

येन म्हणजे गावकऱ्याांसाठी एक उत्सवच असायचा, प्रते्क 

गावात त्ाांचा योग्य तो पाहुणचार होत होता. भठकभठकाणी 

सती आभण श्रवण च औक्षण केलां जायचां, आजही अिाच 

एका गावी याांचा आज मुक्काम होता. रोज प्रमाणे आजही 

गावात जोरदर आभतथ्य झालां होतां, गावाच्या भकनाऱ्यावर 

छावणी करून पूणा जत्था मुक्कामी होता,  

हळूहळू रात्र सरत होती तिी पूणा छावणी गाढ 

भनदे्रत पहुडली होती, पण श्रवण ला मात्र का कुणास ठाऊक 

आज झोप येत नव्हती,  

तो असच बाहेर भफरण्यासाठी आला आभण 

चाांदण्यात नाहून भनघालेल्या समोरच्या प्रचांड डोांगर 

राांगाांकडे बघत होता. आकाि स्वच्छ होतं, पौभणामेचा चांद्र 

आभण त्ाच्या जोडीला असांख्य चाांदण्या होत्ा, आभण त्ा 

सवांच्या प्रकािात समोरच असणाऱ्या डोांगराच भिखर 

लक्ख उजळून भदसत होता, ते दृश्य नजरेत साठवत 



असतानाच अचानक त्ाच्या खाांद्यावर एक अवजड हात 

पडला,  

"युवराज, कसला भवचार करत आहात?", 

सेनापती ांचा आवाज होता तो 

"काही नाही, आज झोप येत नव्हती म्हणून मग 

सहजच बाहेर पडलो होतो, सेनापती हा समोरचा डोांगर 

सह्याद्री पवाताचा िाग का?" 

"हो युवराज, या गावापासून सह्याद्रीची हद्द सुरु होते, 

आतापयंत आपल्याला सपाि प्रदेि होता, पण इथून पुढे 

मात्र आता डोांगर राांगा आभण त्ातल्या घनदाि वनाांचा 

सामना करावा लागणार आहे" 

 

"म्हणजे मलुक ला पोहोचणां भततकां सां सोपां नाही तर, 

मग मला एक प्रश्न आहे की असं दूर खस्थत नगर आधीच्या 

काळात इतकां  प्रभसद्ध होतंच कसकाय?" 

 



"युवराज, जुन्या काळी समुद्र मागे आपला व्यापार 

इतर देिाांिी होत असे, आभण हा व्यापार होण्यासाठी पूणा 

आयाावता मधे्य फक्त भतनांच मोठी बांदर होती, त्ातील एक 

आभण सगळ्यात प्रमुख बांदर कोांकणात आहे, आभण त्ा 

बांदराकडे जाण्याचा एकमेव मागा हा मलुक मधून जायचा,  

त्ा काळी मलुक ला इतर मोठ्या नगराांिी 

जोडण्यासाठी एक भविाल काय मागा तयार केला होता, असं 

म्हणतात की त्ा मागाावरून एकाच वेळी चार बैलगाड्या 

मावतील एव्हढां  तो रुां द होता, पण जेव्हा मलुक नगरात ते 

घडलां तेव्हापासून मात्र त्ाची प्रभतष्ठा, सन्मान, व्यापार 

सगळां च बांदच पडलां, मग तो मागा सुद्धा हळूहळू नामिेष 

झाला, आता सध्या त्ा मागााचे काही अविेष मात्र आहेत 

ज्याांचा मागावा घेत आपण मलुक गाठणार आहोत" 

 

"एका महानगराची अिी अवस्था, अरेरे!!!, 

सेनापभतजी सध्या मलुक ची खस्थती किी आहे?" 



 

"सध्या ते नगर भततकां सां समृद्ध नाहीये, पण िहर 

डबघाईला आलाय असं म्हणणां चुकीचां ठरेल, मलुक मधून 

दोन नद्या वाहतात, श्रावणी आभण भिग्धा, या दोनही नद्याांना 

बारमाही िरपूर पाणी असत, याच दोन नद्याांभन मलुक च्या 

पूवेला एक सांगम केलाय ज्याच्या आजूबाजूची जमीन भह 

फारच सुपीक आहे, त्ामुळे मलुक ला तस उत्पन्न बऱ्याच 

प्रमाणात आहे, पण हो जुन्या मलुक सारखां मात्र भबलकुल 

नाही" 

 

"सेनापभतजी, मला आता कधी मलुक गाठतो आभण 

कधी नाही असां होत आहे" 

 

"धीर धरा युवराज, अजून आपल्याला बराच प्रवास 

करायचा आहे, आभण हो त्ासाठी तुम्ही भवश्राांती घेत सुद्धा 

भततकां च महत्वाचां आहे" 



 

एका प्रकारे श्रवण ने आता झोपून घ्यावां असा भनदेि 

सेनापती ांनी भदला होता आभण तो भमळताच ते दोघेही झोपी 

गेले,  

 

दुसऱ्या भदविी सूयोदय होण्याआधीच प्रस्थान सुरु 

झालां. आभण अपेके्ष प्रमाणेच घनदाि झाडी सुरु झाली. काही 

भठकाणी तर अक्षरि भदवसा ढवळ्या अांधार होता. बऱ्याचदा 

भहांस्र पिूांिी सामना सुद्धा करावा लागला. कधी कधी रात्री 

झोपलां असताना अचानक वाघाची डरकाळी ऐकू यायची, 

लँडग्याांच रडगाणां तर भनत्ाची बाब होती, कधीकधी तर 

एखाद्या नदीवर पाणी िरायला गेलां तर आपसूक एखादां  

अस्वल जाांिया देताना भदसायचां. निीब चाांगलां होतं म्हणून 

अजून तरी पभहल्या पावसाची सुरुवात झालीच नव्हती 

नाहीतर रोगराईने उच्छाद माांडला असता. पण अनेक 

सांकिाांचा सामना करत, कस का होईना िेविी ते मलुक 

च्या मुख्य द्वारावर येऊन ठेपले. त्याचं मुख्य प्रवेि द्वार 



म्हणाला तर जवळ जवळ 10 माणसां उांच, त्ाला बाहेरून 

मोठमोठाले खखळे होते जेणेकरून कोणी हत्ती द्वारे दाराला 

तोडू नये, बाहेरून तिबांदी होती, भतची उांचीसुद्धा जवळ 

जवळ दरवाजा एव्हढीच, परां तु बाांधकाम फारच जून वाित 

होतं, तिबांदीचे दगड सुद्धा हळूहळू भझजत होते, त्ावर 

अनेक वेली, झुडपां उगले होते. जसा याांचा जत्था भतथे 

पोहोचला तस त्ाांचां स्वागत करण्यासाठी मलुक चे सामांत 

केिवराय तसेच सवा अभधकारी आधीपासूनच उपखस्थत 

होते.  

 

जस याांचा प्रवेि मलुक मधे्य झाला तसा त्ाांचा 

स्वागत समारांि सुरु झाला, जणू वाित होतं आज मलुक 

मधे्य उत्सव आहे, भठकभठकाणी पताका उिारले होते, मुख्य 

पथावर राांगोळ्या काढल्या होत्ा, तोरण उिारली गेली 

होती, राज्याच्या युवराज आभण युवराज्ञी ला बघण्यासाठी 

पूणा मलुक वासीयाांची गदी झाली होती,  

 



"युवराज तुम्ही मलुक मधे्य आलात आभण आम्ही 

धन्य झालो, भकते्क वषाानांतर या नगरीला राजकुिुांबाचा 

स्पिा झाला, आम्ही धन्य झालो", मलुक चे सामांत केिवराय 

श्रवण ला म्हणाले 

 

"धन्य तर आम्ही झालोय सामांत जे या नगरीच दिान 

झालां, भकते्क वेळा मलुक च नाव ऐकलां होतां, आज साक्षात 

दिान होतांय", श्रवण ने िाव व्यक्त केले.  

 

समोर फारच गदी झाली होती, सवाच लोक या 

दाम्पत्ाला िेिण्याचा प्रयत्न करत होते, ज्याांना िक्य नव्हतां 

ते लोक दुरूनच आिीवााद देत होते, सती आभण श्रवण च्या 

गळ्यात फुलाांच्या माळाच माळा जमल्या होत्ा, सगळेच 

लोक गदी अवरण्यात दन्ग झाले होते, आभण तेवढयात 

कुणाचा तरी रडण्याचा आवाज येऊ लागला,  

 



एक स्त्री होती ती, भतच्या पेहराव्या वरून फारच 

गरीब वाित होती, केस भवस्किलेले होते, आभण एक सारखा 

आिोि चालू होता,  

"मला माझी मुलगी परत द्या, माझी मुलगी नेली 

सैतानान, परत द्या भतला", आभण असं म्हणून पुन्हा 

जोरजोरात ओरडणां सुरु होतं, कुणालाच काही कळत 

नव्हतां, सगळेच लोक चभकत झाले होते, भततक्यात सामांतानी 

आपल्या काही सैभनकाांना डोळ्यानेच भनदेि केला, आभण तो 

आदेि कळताच ते सैभनक त्ा स्त्री कडे गेले आभण भतला 

दूर घेऊन गेले,  

 

"सामांत, कोण आहे ती स्त्री, आभण काय म्हणतेय 

ती?", सतीने प्रश्न केला 

"एक वेडी स्त्री आहे ती युवराज्ञी, ती नेहमीच असं 

करते, तरी तुम्ही भचांता नका करू, आपले लोक भतची योग्य 

ती काळजी घेतील" 



 

खरां  तर सती ला सध्या त्ा िहरात काय चालू आहे 

याचा काहीच मागमूस नव्हता, श्रवण ने सुद्धा अजून पयंत 

काहीच भतला साांभगतलां नव्हतां, म्हणून ती सध्याच्या प्रकाराने 

फारच गोांधळून गेली 

 

"बरां  केिवराय याांच्या राहण्याची व्यवस्था कुठे 

केलीये हे तर साांग, युवराज आभण युवराज्ञी दोघेही दमले 

असतील" 

 

सेनापती ांनी भवषय बदलावा म्हणून भवचारलां,  

 

"भतथेच राजवाड्यात, खास युवराज येणार आहेत 

म्हणून त्ाची डागडुजी, साफसफाई व्यवखस्थत करून 

घेतलेली आहे" 



 

"हे उत्तम केलां" 

 

"सेनापभतजी, दोघे म्हणजे तुम्ही आमच्यासोबत नाही 

राहणार?" 

 

"नाही युवराज, आम्ही वाड्यात नाही मात्र वाड्या 

समोर छावणी करून राहू, आमच्या सोबत सैभनकही 

राहतील. आभण तसही मी भदवसिर वाड्यातच थाांबेल फक्त 

झोपण्यासाठी छावणीत जाईल, तसही तुमच्या से दास दासी 

असतीलच" 

 

"ठीक आहे, जिी तुमची इच्छा"एव्हढां  बोलून सवाच 

जण राजवाड्याकडे भनघाले,  

 



राजवाडा म्हणाला तर बराच िव्यभदव्य होता पण 

अथाातच जास्त वापरात नसल्याने तो भततका सांपन्न वाित 

नव्हता. वाड्याला सुद्धा एकपदरी तिबांदी होती, भतथेच 

आवारात एक भवहीर पण होती. जवळ जवळ 3 मांजले होते 

वाड्याला. पण भतसरा मजला बांद केलेला होता.  

 

"सामांत जी, हा भतसरा मजला बांद का बरां?" 

 

"युवराज काय आहे ना हा वाडा भकते्क वषांपासून 

बांद आहे, फक्त वाड्याचा तळमजला आम्ही राजकीय 

कामकाजासाठी वापरतो, दुसरा मजला उघडला तेव्हाच 

त्ाला साफ करताना दमछाक झाली, आभण  आपण दोघेच 

आले आहात म्हणून मग मी दोन मजले तयार केलेत. तसही 

भतसऱ्या मजल्यावरती खास काही नसावां, कारण तो मजला 

राजकुिुांब वैयखक्तक कारणाांसाठी वापरायचे, भतथे काही 

कक्ष आभण दोन दालन आहेत, पण जर का आपण म्हणत 



असाल तर मी 2 भदवसात तो मजला सुद्धा साफ करायला 

लावतो" 

 

"नको जाऊद्या त्ाची काही गरज नाही, आपण 

बरोबर बोलत आहात, आम्हा 10-15 जणाांसाठी एव्हढां  

पुरेसां होईल. आभण तसही तळमजल्यावर सिागृह आहेच, 

भतथेच आपल्या बैठक होतील, म्हणून भतसरा मजला 

तातु्परता बांद असला तरी भविेष फरक नाही पडणार" 

 

"जिी तुमची आज्ञा, आभण हो कसलीही गरज 

लागल्यास कुठल्याही सेवका तफे मला सांदेि द्या, मी लगेच 

येईल, सध्या इथे सवाच सुभवधाांचा प्रभतबांध केला आहे.  

तर मी आता परवानगी घेतो, आज तुम्ही दमला 

असाल तर भवश्राांती घ्या, आपण उद्यापासून गहन भवषयाांवर 

चचाा करूयात" 

आभण एव्हढां  बोलून समन्त भनघुन गेले,  



 

बघता बघता भदवस भनघून गेला, रात्रीच जेवण 

उरकल्यावर सती आभण श्रवण दुसऱ्या मजल्यावर गेले, त्ा 

मजल्यावर एक मोठा सज्जा होता, त्ा सज्जवरून जवळ 

जवळ पूणाच मलुक नजरेत पडत होतं.  

 

"युवराज, भकती सुांदर आहे ना हे िहर, बघा आपल्या 

बरोबर पाठीमागे एक सह्याद्रीच भिखर भिांत बनून उिां 

आहे, त्ाच भिखरावरून दोन नद्या वाहतात, श्रावणी आभण 

भिग्धा, दोन्ही नद्याांनी भमळून मलुक ची सीमा बनवलीये, 

आभण याच नद्याांचा आजूबाजूला वस्ती बनलेली आहे, उतु्तांग 

अिा इमारती आहेत इथे, इतक्या उांच तर प्रभतष्ठान मधे पण 

बघायला भमळत नाहीत, त्ाांच्याच बाजूला काही छोिी घर 

पण आहेत ज्याांची धािणी पण एकदम वेगळीच, भहरवळ 

म्हणावां तर असं वाित पूणा मलुक ने एक भहरवा िालू 

अांगावर ओढला असं वाित, खरांच एका काळात याने 

िरिराभिच भिखर गाठलां असणार ना! !" 



 

"हो ते तर आहेच सती, जेव्हा हे िहर त्ाच्या 

सांपन्नतेवर असेल तेव्हा तर इांद्राची अमरावती सुद्धा यापुढे 

कमी पडत असणार" 

 

"पण एक साांगू, इतक्या सुांदर िहरात ते एकिच 

मांभदर वेगळां  का भदसत आहे हेच कळत नाहीये मला, मी 

बराच वेळेपासून त्ा मांभदराकडे बघत आहे, खूप सुांदर आहे 

ते, बाजूने नदी वाहते, वर सोन्याचा कळस, पण काय माभहती 

पण एक वेगळीच िावना मनात येते भतकडे बगीतल्यावर, " 

 

"म्हणजे?" 

 

"म्हणजे का कुणास ठाऊक पण एक भवभक्षप्त पण 

जाणवतो त्ाकडे बभघतल्यावर" 



 

"त्ाच मांभदरासाठी तर आपण इथवर आलोय" 

 

"त्ा मांभदरासाठी, म्हणजे मला कळलां नाही" 

 

"सती आपलां इथे येण्यामागच प्रयोजन काय वाित 

तुला?" 

 

"हेच ना भक मलुक ची तुिलेली घडी पुन्हा बसवायची 

आहे, पुन्हा त्याचं व्यापारी महत्व त्ाला प्राप्त करून द्यायचां" 

 

"हो ते तर आहेच पण त्ाहूनही अजून एका 

महत्त्वाच्या कामासाठी आपण इथे आलो आहोत, " 

 

"आभण ते कोणतां?" 



 

"या मांभदराबद्दलच आहे ते, सती जरी हे मांभदर इतर 

कोणत्ाही मांभदरासारखां वाित असलां ना तरी यात खूप गूढ 

लपलेले आहेत" 

 

"मला सभवस्तर साांगाल का?" 

 

"हो, ते तर सांगावच लागेल, खरां  तर तुला आपण 

भनघायच्या आधीच सगळां  स्पष्ट साांगायला हवां होतां, पण 

याची वाच्यता कुठे होऊ नये, त्ा बद्दल चुकीची माभहती 

पसरू नये म्हणून मी आतापयंत तुला साांभगतलां नाही, पण 

आता मला वाित मी तुला सगळां  स्पष्ट साांभगतलांच पाभहजेल" 

 

आभण श्रवण ने हळूहळू ऐकलेलां सगळां  काही सती 

ला सभवस्तर साांभगतलां, किाप्रकारे मलुक चा ऱ्हास झाला, 

राणीने किाप्रकारे स्वतःच बभलदान देऊन या िहराची रक्षा 



केली, आभण आता त्ा मांभदरातील रहस्यमयी पुतळा तुिला 

आहे... हे सगळां  साांगत असताना सती काळजीपूवाक ऐकत 

होती, सती  च्या चेहऱ्यावरचे िाव पूणातः बदलून गेले, 

साधारण दोन तास लागले श्रवण ला सांपूणा माभहती साांगायला 

 

, " तर सती भह होती मलुक ची आभण त्ा मांभदराची 

सभवस्तर माभहती, तुला आठवत आपल्या लग्नाच्या भदविीच 

मी एका गुप्त बैठकीत गेलो होतो, त्ा बैठकीत असही 

कळालां होतं की हा पुतळा तुिल्यानांतर लहानग्या मुली ांचे 

मृतू् सुद्धा झाले आहेत, आज सकाळी आपल्याला गदीत 

जी मभहला भदसली होती आिोि करताना कदाभचत भतच्या 

मुली ांसोबत पण काहीतरी अघभित घडलां असणार, नेमका 

याच गोष्टीचा छडा लावायचा आहे आभण त्ावर उपाय सुद्धा 

आपल्याला काढायचा आहे" 

 



"याचा अथा आपल्याला लवकरात लवकर कायाास 

सुरुवात केली पाभहजे, अजून मृतू् होण्याआधी या गोष्टीची 

ईतयांिूत माभहती भमळालीच पाभहजे आपल्याला, पण 

युवराज तुम्ही जी कथा मला साांभगतली त्ावरून मला काही 

प्रश्न पडले आहेत, जर का हा पुतळा पृथ्वीवरच्या कोणत्ाच 

िौभतक वसू्तने तुित नसेल तर मग तो तुिलाच कसा? याचा 

अथा हा पुतळा तोडणारा कुणी सामान्य व्यक्ती नाहीये. 

कदाभचत त्ा व्यक्ती मधे्य एक वेगळां  सामथ्या आहे आभण 

त्ाला याबद्दल पूणातः सखोल माभहती असणार, पण प्रश्न हा 

सुद्धा आहे की त्ाने हा पुतळा या आधी का नाही तोडला? 

तोच भदवस भनवडला यामागे सुद्धा कारण असेलच.... " 

 

"बरोबर आहे सती तुझां, पण आपल्याला आधी हे 

तरी पडताळाव लागेल की या गोष्टी ांचा सांबांध खरांच त्ा 

पुतळ्यािी आहे का, कारण आपल्याकडे फक्त दन्तकथा 

आहेत ज्या खऱ्या वािण्यापेक्षा कल्पभनकच जास्त िासतात. 

" 



 

"मला वाित आपण उद्या सकाळीच त्ा मांभदरात 

गेलांच पाभहजेल. " 

 

"हो, नक्कीच त्ा सोबत स्थाभनक लोकाांची िेि पण 

घेऊ, जेणेकरून त्ाांना एक सहानुिूती भमळेल आभण काही 

पुरावे भमळतील का ते पण बघता येईल आपल्याला" 

 

"हो युवराज, हे बरोबर आहे, मला सुद्धा हेच वाित" 

….. …..  

 

दुसऱ्या भदवसाची पहाि झाली होती, बाहेर भकरारा  

अांधार होता, कदाभचत आज आिाळ खूप असल्याने तस 

असणार, सतीला हलकीिी जाग आली होती... वाड्याच्या 

मागे बरीच झाडी होती आभण त्ानांतर लगेचच डोांगर सुरु 



होत होता त्ामुळे गारवा फार होता... भतने बाजूला बभघतलां 

तर श्रवण भतथे नव्हता. कदाभचत आज भतच्या आधीच तो 

उठला असणार, आळस देत भतने केस बाांधले आभण उठली, 

अिूनही डोक्यात त्ा मांभदराचे भवचारच घोळत होते, बाहेर 

आल्यावर वाड्याची साफसफाई चालू होती, 'कमल' 

म्हणजेच सतीची खास दासी त्ाकडे लक्ष देत होती.  

 

"कमल आज इतक्या लवकर" 

 

"हो, युवराज बोलले लवकर आवरायला, ते मांभदरात 

जाण्या भवषयी काहीतरी बोलले होते" 

 

"आता कुठे आहेत युवराज?" 

"बाहेर असतील" 



सती ने हलकेच बाहेर बभघतलां, श्रवण सेनापती 

सोबत काहीतरी चचाा करत होता,  

"अजून सूयादेव सुद्धा जागे नाही झाले आभण इथां पूणा 

वाडा जागा झालाय, व्वा!!आता मलाही आवरायला 

लागणार" 

"सेनापती आज मी आभण सती त्ा मांभदरात 

जाण्याचा भवचार करतोय" 

 

"युवराज्ञी ला घेऊन?" 

 

"हो, त्ात काही धोका आहे का?" 

"नाही, तसा धोका तर नाही राहणार. ठीक आहे मी 

केिव ला साांगतो, आपण एक घभिका नांतर जाऊयात" 

"आभण अजून एक, मला वाित आपण आजच िोध 

सुरु करावा, काही माभहती कुठून िेिते का हे बघुयात".  



"ठीक आहे, तुम्ही म्हणता तस, आपण आज 

गावातच काही माभहती भमळते का ते बघुयात, " 

झालां तर मग ठरल्यानुसार श्रवण तयार झाला. 

कोवळी कोवळी सूयाभकरणे आता कुठे ढगाच्या आडून 

पृथ्वीवर येत होती, तेव्हढ्यात सती सुद्धा तयार झाली, ती 

मुळातच इतकी सुांदर होती ना त्ात भतने शांगार केलेला 

म्हणून आता तर अप्रभतमच भदसू लागली. सोबत सेनापती, 

कमल, सामांत, आभण एक दोन सेवक घेऊन ते मांभदराकडे 

कूच करू लागले,  

श्रवण दुरूनच मांभदराला न्याहाळत होता. मांभदराच्या 

बाजूने वाहणाऱ्या नदीला एव्हढा कडक उन्हाळा झाला 

असून सुद्धा बऱ्यापैकी खळाळत पाणी होतं... मांभदराची 

रचना सुद्धा अिाप्रकारे केली गेलेली भक ते नेमकां  नदी ज्या 

भठकाणी अधााकार वळण घेत नेमकां  भतथेच ते होतं त्ामुळे 

मांभदरात जभमनीवरून जाण्यासाठी एकच मागा होता, आभण 

नदीचां पात्र आभण उतार बघता पावसाळ्यात तर भतला पार 

करणां म्हणजे महाकठीण.  



"सामांत, मांभदराची ठेवण बघता ते फारच सुरभक्षत 

आहे, त्ामागे काही कारण असाव का!!" 

"त्ाबद्दल साांगायचां झालां ना तर युवराज हे मांभदर 

म्हणजे एकप्रकारे राज मांभदर, मारुत राजाांनीच स्वतः हे 

बाांधलेलां, भतथेच ते महादेवाची आराधना करत, असं 

म्हणतात की ते अनेक िक्तीांसाठी भकते्क भदवस याच 

मांभदरात राहायचे आभण त्ाांच्या उपखस्थतीत मांभदराची पायरी 

सुद्धा कुणाला ओलाांडायची परवानगी नसत. म्हणून त्ाांच्या 

सुरभक्षततेसाठी हे मांभदर अिा प्रकारे बाांधल गेलां होतां. आधी 

तर नदीच्या पलीकडे कुणाला रहाण्याची परवानगीही 

नव्हती, पण आता तुम्ही काही आभदवासी जमाती ांची भवरळ 

वसाहत बघू िकता" 

'अिा कोणत्ा िक्तीांची आस होती त्ाांना??" 

 



"क्षमा असावी पण हे सध्या तरी मला माभहत नाही, 

पण त्ाांनी त्ा काळात बराच प्रदेि भजांकला होता, त्ा 

सांबांधीतच काही असावां ते" 

"अजून एक प्रश्न आहे, आता इथे पूजा भकां वा आरती 

नेमकी कुणाची होते??" 

"कुणाचीच नाही, या मांभदराला सगळेच भविाळलेलां 

समजता, पूजा तर सोडा या मांभदरात येन सुद्धा अिुि 

मानतात, एव्हढांच काय गावातल्या खस्त्रयाांसाठी तर 

अभलखखत बांदीच आहे इथे येण्यासाठी" 

 

"अरेरे, एव्हढां  िव्य मांभदर ओसाड पडलां म्हणायचां 

तर?!!" 

 

"नाही तस नाहीये, इथे सुद्धा एक पुजारी आहेत जे 

याची भनगा राखतात, रोज साफ करून उमा राणीच्या 

पुतळ्याचा अभिषेक केला जातो" 



 

"म्हणजे मांभदराला पुजारी आहेत तर आभण त्ात हे 

मांभदर नदी पेक्षा थोडसच उांच आहे, िहरातल्या मुख्य 

भठकाणाांहून आरामात भदसेल, मग असं असतानाही तो 

पुतळा भवतखित करे पयंत कुणालाच का कळालां नाही" 

 

"त्याचं काय आहे ना युवराज, भह सगळी भिया रात्री 

घडली, सकाळी मुख्य पुजारी ांचा मृतदेह आम्हाला भतथे 

सापडला, पुतळा तोडणाऱ्यानेच आमच्या गोभवांद पांताांचा वध 

केला, कदाभचत त्ा रात्री त्ाांनी याला भवरोध केला असणार, 

आता गोभवांद पांतानांतर त्ाांचेच दूरचे िाऊ सध्या या 

मांभदराची भनगा राखत आहेत" 

 

"पुजारी बुवा भतथेच राहायचे का?" 

"नाही, त्ाांचां वास्तव्य गावात होतं, पण त्ा रात्री ते 

मांभदरात का आले हे मात्र माभहत नाही" 



 

"सामांत, याचा अथा त्ाांना पूवाकल्पना तर नव्हती ना 

भक कुणीतरी त्ाभदविी असं काहीतरी करणार आहे ते" 

"अरे हो, याचा भवचार आलाच नाही, कदाभचत त्ाांना 

िनक लागली असावी पण मग त्ाांनी लागलीच येऊन मला 

का नाही साांभगतलां!" 

 

"सामांत जी गूढ आहे, हे मांभदर आभण हे जे काही 

चाललांय ते" 

 

"हो ना याच गोष्टीने माझीपन झोप उडवली आहे, 

पण तो भवषय आपण नांतर घेऊयात, चला आता बोलणां 

थाांबवू आपलां गूढ मांभदर पण जवळ आलांय, ज्यासाठी 

आलोय ते काम आधी करूयात" 

आता समोर ते मांभदर उिां होतं, अद्िुत होते ते, 

िव्य, हेमाडपांथी आभण त्ा काळातील कलेची आभण 



सम्पन्नतेची साक्ष देत सवााना खुणावत होतं. सती आभण श्रवण 

हळूहळू एकेक पायरी चढत होते, एक वेगळाच सुवास 

दरवळत होता 

 

"सामांत जी हा सुवास दरवळतो आहे तो आज 

किासाठी?काही भविेष आहे का?" 

तेव्हढ्यात सेनापती बोलले 

"नाही युवराज, भह या मांभदराची भविेष प्रथा, याला 

नेहमीच सुवाभसक फुलाांनी अत्तराने सजवलां जात, असं 

म्हणतात की आतमधे जो 'कामक' आहे त्ाला इथेच रोखून 

धरण्यासाठी सुरु झालेली ही प्रथा" 

 

"पण कामक तर कैद आहे ना, मग अजून काय 

रोखायच त्ाला", सती पभहल्याांदाच काही बोलली.  

 



"हो युवराज्ञी, पण एक सुरभक्षतता म्हणून हा उपाय 

केला जातो" 

हळूहळू एकेक पायरी चढली जात होती, आभण 

आता मुख्य द्वार आलां,  

 

"सुांदर, भकती मनमोहक भचत्र रेखािलां आहे या 

खस्त्रयाांचां इथे" 

 

"युवराज हे काहीच नाही तुम्ही मांभदर आतून बघा, 

अचखित व्हाल" 

आभण त्ाांनी म्हांिल्या नुसारच ते आतून सुद्धा खूप 

सुांदर होतं, अनेक रमणीय भचत्र रेखािली होती, हरीण, ससे, 

हत्ती याांचे भचत्र होते, त्ाचसोबत अनेक खस्त्रयाांचे मादक भचत्र 

सुद्धा काढले होते. हे सगळां  हळूहळू बघत असताना 

श्रवनच्या नजरेत आला त्ा भठकाणची सवाात सुांदर 

कलाकृती म्हणजेच तो पुतळा. िलेही तो मानेपयंत 



झाकलेला होता तरीपण त्ाचा मुखडाच इतर सवा 

कालाकृती ांवर िारी पडत होता.  

 

"सामांत हाच का तो पुतळा ?" 

"हो, हाच तो उमा राणीचा पुतळा, " 

 

त्ावेळी सेनापतीनी बाकीच्याांना बाहेर जाण्याची 

आज्ञा भदली. आता फक्त भतथे श्रवण, सती, सेनापती, सामांत 

केिव आभण मांभदराचे नवे पुजारी जे भक गािऱ्या जवळ उिे 

होते एव्हढेच जण होते. सामांत याांनी पुजाऱ्याांकडे एक खूण 

केली, ते हळूच पुढे आले आभण श्रवण कडे रोख करत 

बोलले 

 

"राजकुमार मी हे वस्त्र आता हिवणार आहे पण 

तुम्हा सगळ्यनची मानभसक तयारी तर आहे ना?" 



 

"मानभसक तयारी का?" 

 

"कारण तुम्ही आता जे बघणार आहेत याचा तुम्ही 

काय कुणीच भवचार केलेला नाहीये" 

 

"असं काय आहे भतथे" 

 

"तुम्ही स्वतःच्या नजरेनेच बघा" 

 

आभण असं म्हणून त्ाांनी त्ा पुतल्यावरच वस्त्र 

झिकन बाजूला सारल, आभण समोर जे भदसत होतां त्ाने 

सगळ्याांचां हृदय भपळविून भनघालांकुणाचाच स्वतःच्या 

डोळ्याांवर भवश्वास बसत नव्हता,  

 



, "अरेरे, देवा काय आहे हे", सेनापती उद्गारले.  

 

"हे कसां िक्य आहे, हा तर फक्त पुतळा आहे ना, 

माझा डोळ्याांवर भवश्वास बसत नाहीये", श्रवण हळहळला.  

 

समोर उमा राणीचा पूणातः नग्न पुतळा होता आभण 

त्ावर छातीपासून पोिापयंत एक जखम होती, अगदी 

मानवी िरीरावर तलवारीने वार केल्यावर जिी जखम होते 

ना अगदी तिीच. त्ात भथजलेलां रक्त सुद्धा भदसत होतां, 

असं वाित होतं जणू एखाद्या मानवी िरीरावर कुणीतरी 

तलवारीने वार केला आहे. वरून पुतळ्याचा पायाजवळ 

काही रक्ताचे भथजलेलां थेंब सुद्धा भदसत होते,  

 

तेव्हढ्यात सामांत बोलले, "हो युवराज आम्हाला 

सुद्धा आधी हा फक्त पुतळा वािायचा, आभण या सवा 

दन्तकथा, पण हे बघून खरांच भवश्वास बसलाय की हे काही 



साधसुध  नाहीये, ते खरांच उमा रानीच िरीर आहे त्याचं 

रूपाांतर एक कठीण खडकात झालेलां आहे" 

 

"सामांत जी मग तुम्ही आधी हे सवा सभवस्तर का नाही 

साांभगतलां?" 

 

"कस साांगणार युवराज, हे असां जर का चुकून सुद्धा 

पसरलां असतां तर लोक मलुक सोडून कधीच परागांदा झाले 

असते" 

 

"तुमचाही बरोबर आहे, सेनापभतजी आपल्याला 

लवकरात लवकर पाऊलां उचलावी लागतील, याची 

लवकरात लवकर माभहती भजथुन कुठून िेिेल त्ाचा िोध 

घेतलाच पाभहजे" 

 



तेव्हढ्यात त्ाांचां वाक्य तोडत पुजारी बोलले,  

 

"तुम्हाला अजून एक गोष्ट दाखवायची राभहली आहे, 

माफ करा तुमच्या बोलण्यात अडथळा आणत आहे, मी पांत 

िभिकाांत, या मांभदराचा सध्याचा पुजारी, पुजारी म्हणणां 

चुकीचां राहील कारण या मांभदराय महादेवाची कसलीही 

पूजा होत नाही पण मला तुम्ही इथलचा भनरीक्षक म्हणू 

िकतात, या मांभदराची मीच भनगा राखतो, या आधी माझे 

थोरले बांधू हे काम करायचे पण त्ाांच्या दुदैवी मृतू् नांतर 

मलाच हे बघावां लागत" 

 

सवाजण त्ाांच्याकडेच बघत राभहले, पांत म्हणजे 

एकदमच 6 फूि, िरदार िरीर, पाांढऱ्या पण रुबाबदार 

दाढी भमश्या, चेहऱ्यावर तेज, डोळ्यात िरून भदसाव असं 

व्यखक्तमत्व,  

 



"युवराज तुम्ही एकदा समोर येऊन या गािाऱ्याकडे 

लक्ष द्या" 

 

तस म्हणताच श्रवण पुढे आला, गािाऱ्याचा दरवाजा 

बांद होता, त्ाने दरवाज्याच नीि भनरीक्षण केलां, आभण त्ाची 

हळुवार नजर दरवाज्याच्या कडी कडे गेली,  

 

"पांत, हे काय, भह कडी अिी का भदसत आहे?" 

 

"बरोबर ओळखलां युवराज, भह कडी तुम्ही बघू 

िकतात भक पूणातः काली पडली आहे, याचा अथा कळला 

का!!! याचा अथा असा की या गािाऱ्यात जी काही िक्ती 

कैद होती भतची सुिका झाली आहे, प्रचांड िक्ती एकदम 

थोड्या वेळात पार झाल्याने त्ा कडीचा रांग त्ा प्रचांड 

ऊजेमुळे असा कला भठक्कर पडलाय" 

 



"याचा अथा रमण सुिलाय?" 

 

"हो युवराज, हेच खरां  आहे, कदाभचत तो आपल्या 

आसपास सुद्धा असावा, त्ा ताम्रपिनुसार रमण ची सुिका 

झाली याचा अथा सवा खस्त्रयाांचे प्राण गेले पाभहजेल, पण सध्या 

तरी तुरळक घिना घडत आहेत आभण ते सुद्धा अगदीच 

नवजात मुली ांसोबत, कदाभचत तो सध्या फार अिक्त 

असावा 

 

पण हो त्ाला त्ाच्या सवाच िक्ती पुन्हा प्राप्त 

करायला वेळ लागणार नाही युवराज, आता मलुक च 

िभवष्य तुमच्यावर अवलांबुन आहे, तो पूणातः िखक्तवान 

होण्याआधी त्ाला  कैद करणां फार गरजेच आहे. कदाभचत 

वेळ आपल्याकडे जास्त नाहीये,  

पण हो तुमच्यात आभण सती मधे ती िक्ती आहे, 

तुम्हीच मलुक ला रमण च्या प्रकोपा पासून वाचवू िकतात, 



मी तुम्हाला मदत करायला सदैव  तत्पर असेल, महादेवाची 

कृपा पण तुमच्यावर आहेच, फक्त तुांम्ही भहम्मत ठेवा, 

बुद्धीने काम घ्या, भवजय तुमचाच होईल 

...............  

 

पांत, जर का तुमच्या म्हणण्यानुसार रमण खरांच 

कैदेतून सुिला असेल तर त्ाला थाांबवणार ते कसां?,  

 

"युवराज, त्ाबद्दल काही स्पष्टीकरण देण्यासाठी मी 

फारच अज्ञानी आहे, या गोष्टीच उत्तर फक्त आमचे मोठे बांधू 

गोभवांद पांताांकडेच होतं. आभण दुदैवाने ते आता हयात नाही. 

" 

 

"फक्त गोभवांद पांताांकडे म्हणजे?" 

 



"म्हणजे सध्याच्या भपढीमधे्य मलुक मधील तरी ते 

िेविचे होते ज्याांना या सवा सांदिााची सवा माभहती होती. खरां  

तर आमचां कुळ म्हणजे आम्ही जीवक ऋषी ांचे अग्रज 

आहोत.  

तेच जीवक ऋषी ज्याांनी रमण ला कैद करण्यात 

उमा राणी ांना साथ भदली होती. उमा राणी ांना लािलेला वर, 

त्ाच्या मयाादा आभण रमण याभवषयी ची सवाच माभहती 

फक्त त्ाांना होती. पण हो भह माभहती फारच महत्वाची 

असल्याने ती इतर कुणाला साांगणां चुकीचां होतं... पण ती 

दुसऱ्या भपढीला कळणां सुद्धा भततकां च महत्वाचां होतं.  

मग एक प्रथाच सुरु झाली, भह सवाच माभहती पुढच्या 

भपढीतील फक्त एकाच योग्य अग्रजाला साांभगतली जायची, 

लक्षात ठेवा एका भपढीत फक्त एकालाच. अिाप्रकारे ते सवा 

ज्ञान गुभपतही राहीलं आभण हस्ताांतररत सुद्धा झालां. आमच्या 

भपढीतील सवाात योग्य व्यक्ती म्हणजे गोभवांद पांत, त्ाांना 

आमच्या भपताांनी सवा माभहती हस्ताांतररत केली, पण त्ानांतर 

मात्र एक समस्या बनली, पांताांनी भववाह केलाच नाही त्ामुळे 



पुढची भपढीच नव्हती ज्याकडे ते भह सवा माभहती देऊ 

िकेल. म्हणून ते सवा गुभपत त्ाांच्यासोबतच भनघून गेलां" 

 

"अरेरे, म्हणजे आता रमण ला कैद करण्याचा 

आपल्याकडे मागा नाहीच तर!!!" 

 

"असं म्हणणां चुकीचां ठरेल, आमचे मोठे बांधू फार 

हुिार होते, त्ाांनाही या पररखस्थतीची जाणीव असणार, 

त्ाांनी कुठे ना कुठे याचे पुरावे नक्कीच सोडले असावे, 

आभण मला वाित की ते पुरावे नक्कीच त्ा आभदवासी ांच्या 

पवातात कुठेतरी असणार" 

 

"आभदवासणीचे पवात, म्हणजे मला कळलां नाहीये!!" 

 



भततक्यात सामांत बोलले, "युवराज, तुम्हाला 

येण्याआधी मी काही पवात्रराांगा दाखवल्या होत्ा आठवतांय, 

भतथेच आभदवासी राहतात... जेव्हा पांत हयातीत होते तेव्हा 

ते वषाातील नऊ मभहने मलुक मधे्य असायचे तर उरलेले 

तीन मभहने ते त्ा पवातात राहायचे, कुठली तरी साधना ते 

करत असावेत असा आमचा कयास आहे. " 

 

"मला वाित भक आपण ज्याने हा पुतळा तोडला त्ा 

गुने्हगारालाच िोधण्याचा प्रयत्न केला तर?आपल्याला नेमकां  

काय चालू आहे ते भह कळेल आभण येणारी आपत्ती पण दूर 

करता येईल" 

 

"त्ाचा िोध घेण चालूच आहे युवराज्ञी, पण ज्याने हे 

काम केलांय तो कुणी सामान्य व्यक्ती असावा असां वाित 

नाही, कुठलाही पुरावा मागे त्ाने सोडला नाहीये त्ामुळे 



िोध घेणां फारच कठीण झालांय, तरीपण आम्ही पूणा कष्ट 

करत आहोत आभण लवकरच त्ाचा िोध घेऊ" 

 

"मला वाित कोणत्ाही राजाने ितू्रचा भवनाि 

करण्याआधी प्रजेच्या रक्षणाची सोय लावली पाभहजेल, 

आभण सध्या प्रजेचा सवाात मोठा ितू्र म्हणजे रमण, आभण 

त्ाला जर का पुन्हा कैद करायचां असेल तर त्ाची िेविची 

आस म्हणजे त्ा आभदवासी जमाती", पांत नकळत बोलून 

गेले.  

 

आतापयंत िाांत असणारे सेनापती बोलले,  

"युवराज मग उिीर किाचा, लगेच जाऊयात आभण 

सूयाास्ताच्या आधी परत येऊ" 

"नाही सेनापती, त्ाांच्याजवळ जाणां एव्हढां  सोपां 

नाहीये, त्ा आभदवासी ांना आपल्यावर थोडाही भवश्वास 



नाहीये, या गावातल्या कुणालाही भतथे प्रवेि नसतो फक्त 

जुने पुजारी सोडले तर,  

आभदवासी ांना सुद्धा आम्ही मलुक मधे प्रवेि देत 

नाही,  

आभण जर का आपण भतथे घुसण्यासाठी बळाचा 

वापर केलाच तर सहजररत्ा काही हाती येईल याची 

िक्यता कमीच", सामांत याांनी आपला पक्ष माांडला 

 

"सामांत पण इतका सांघषा का?, त्ा तर फक्त जमाती 

आहेत ना?" 

 

" ते इतर आभदवासी ांसारखे नाहीयेत, प्रथम जेव्हा ते 

इथे आले होते तेव्हा त्ाांची राहण्याची पद्धत 

आपल्यासारखीच होती आभण त्ाांनी आल्याल्याच मलुक वर 

हक्क साांभगतलां, काही लढाया सुद्धा झाल्या, पण मलुक 

समोर त्ाांचा भिकाव लागला नाही, ते हरले, खरां  तर त्ाांचा 



तेव्हाच समू्पणा भवनाि करायला पाभहजे होते पण या 

आधीच्या त्ाांच्यािी एक तह केला आभण त्ाांना त्ा डोांगत 

रांगात राहण्याची परवानगी भदली, त्ाचा फायदा ही झाला 

की भहांसर् श्वापद जे त्ा वनातून इथां यायचे त्ाांचा त्रास कमी 

झाला... हो पण या भनणायामुळे या गावातून त्ा पवातात जाणां 

कठीण होऊन बसलांय" 

 

"चला म्हणजे आमच्या मलुक ला येण्याच्या 

प्रयोजनात अजून एक काया जुडलां तर, प्रश्न असा आहे की 

काया तर फार आहे पण वेळ खूप कमी" 

 

"श्रवण!!", सती काहीतरी बोलणार होती,  

"हा बोला सती" 

"मला वाित तुम्ही आभण सेनापती यानी बाहेरच्या 

मोभहमा कराव्यात, मी आभण सामांत काका िहरातल काम 

पार पाडतो, जेणेकरून या बाबतीत तुम्हाला सवा माभहती 



बाहेरून भमळेल तर आम्हाला गावातून .... आपण भकतीही 

नाही म्हांिलां तरी या गावात कुठे ना कुठे या प्रसांगच्या 

पाऊलखुणा असतीलच, आभण तसही माझां या गावात 

येण्याचां मुख्य कारण हेच आहे ना भक इथलच्या स्थाभनक 

समस्या सोडवणे, िाांतता प्रस्थाभपत करणे, त्ाच भनभमत्ताने 

हे काम सुद्धा होईल" 

 

"युवराज त्ाांचां म्हणणां पितांय मला, यामुळे वेळेची 

बचत तर होईलच पण राजघराण्याची प्रभसद्धी पण वाढेल" 

 

. "ठीक आहे सती, ठरलां तर मग, अिाच पद्धतीने 

आपण काम करूयात. सेनापतीजी मला वाित आपण 

सध्याच्या अवस्थेबद्दल प्रभतष्ठान ला कळवलां पाभहजेल. " 

 



"नाही युवराज, आताच नको, आपल्या हाती जेव्हा 

अजूनही स्पष्ट असे पुरावे येतील तेव्हाच त्ाांना कळवण बरां  

होईल, " 

 

"पण एव्हढ्या सगळ्या गोष्टी मलुक मधे्य घडत 

आहेत आभण त्ा बाबाांना न कळाव्या !!!" 

 

"सध्या तुम्हीच मलुकचे कताा धरता आहेत असां 

समझा, हवां तर एखादी कल्पना तुम्ही त्ाांना द्या, पण 

इतक्यात सगळां च त्ाांना साांगणां बरां  नवे्ह" 

"तुमचही बरोबर आहे, असो, मला वाित आता इथून 

भनघावां आभण पुढच्या चचेसाठी आपण वाड्यातच जमाव, 

पांत तुम्ही पण रात्रीच्या जेवणासाठी वाड्यातच या, आपण 

सगळे भमळून लवकरात लवकर याचा तोडगा कसा काढता 

येईल याचा भवचार करूयात" 

 



"ठीक आहे युवराज, माझ्याकडून जेव्हढी काही 

मदत होईल तेव्हढी करण्याचा माझा प्रयत्न असेल" 

 

"सामांत आज दुपारी अजून एक काया करण्याचा 

भवचार आहे" 

"तो कोणता?" 

"ज्या मुली ांचे मृतू् झाले आहेत त्ाांच्या घरच्याना 

वाड्यावर बोलावून घ्या, नेमकां  काय झालां हे तरी कळेल" 

"जिी आपली आज्ञा, आज दुपारच्या िोजना नांतर 

त्ा कुिुांबाांना वाड्यावर बोलावलां जाईल" 

 

................  

(मलुक मधे दोन नद्या आहेत, त्ातील एक म्हणजे 

श्रावणी आभण दुसरी भिग्धा, श्रावणी च प्रवाह काहीसा 

उांचावरून होता, आभण जवळ जवळ सवाच मांभदर श्रावणी 



नदीच्या काठावर होते. म्हणून ही नदी पभवत्र समजली जात 

होती, त्ामुळे िहरातील सम्पन्न, श्रीमांत िाग याभठकाणी 

होता, या उलि भिग्धा भह नदी कभनष्ठ मानली जायची, 

गावातील सवाच पाण्याचा भनचरा या नदीत होत असे, म्हणून 

सवाच कष्टकरी, गरीब  वगा या नदीच्या भकनारी वास्तव्य 

करत होता. ) 

 

वाड्याच्या सिागृहात श्रवण, सेनापती, सामांत, सती, 

आभण काही सैभनक होते आभण समोर एक स्त्री आिोि 

करत होती.  

 

"नेमकां  काय झालां होतां?, तुझी लहान मुलगी किी 

दगावली", रडणाऱ्या गोमतील िाांत करत सती भवचारत 

होती.  

, गोमती म्हणजे भिग्धा नदीजवळ वास्तव्य करणारी, 

तीन मुलां आभण चार मुली ांची आई,  



 

"पोराांना घरी सोडून मी भहला एकिीला पाठीवर 

बाांधून िेतात जायचे. पण त्ा भदविी भहला घरीच राहू भदल, 

कामावरून आले तर भहला ज्वर चढला होता, अग्नीचा गोळा 

हातात घ्यावा असे भतला हातात घेतल्यावर वाित होतं, 

लगेचच भहला घेऊन मी वैद्याांकडे गेले, त्ाांनी फार उपाय 

केले, पण ज्वर उतरलाच नाही, दुधासारखी गोरीगोमिी 

माझी मुलगी हळूहळू भहरवीगर पडली आभण मध्यरात्री भतने 

प्राण सोडले. " 

 

एव्हढां  बोलून ती पुन्हा रडायला लागली. सती भतला 

सावरायचा प्रयत्न करत होती पण ती आई कोणत्ा दुःखातून 

जाते हे कुणीच समजू िकत नव्हतां. त्ात स्वतःच मूल 

स्वतःच्या डोळ्यासमोर गमावणे म्हणजे फारच हृदय 

भपळविून िाकणारी गोष्ट.  



फक्त गोमतीच नव्हती जीला यातून जावां लागलां 

होतां. वत्सला, अन्नपूणाा, भमभथला, वषाा, याभमनी, गांगा या सवा 

खस्त्रयाांची भहच कहाणी होती. पण त्ाांच्यात एक साम्य होतं, 

वत्सला सोडली तर सगळ्याच खस्त्रया त्ा कामकरी 

वस्तीतल्या होत्ा. फक्त वत्सला भह श्रावणी नदीच्या काठी 

उच्च वसाहतीत रहात होती.  

 

श्रवण ने सामांत याना जवळ बोलावलां आभण 

भवचारलां,  

"तुम्हाला वाित नाही का भक यात काही गडबड 

आहे, बघा ना सगळ्या एकाच वस्तीत राहणाऱ्या आहेत. 

कदाभचत भिग्धा नदीच्या पाण्याचा तर काही प्रिाव नाही 

ना" 

 

"नाही युवराज, आम्ही या खस्थतीची तेव्हाच सखोल 

चौकिी केली होती, जर का पाण्यात खोि असती तर 



इतराांना सुद्धा तसाच त्रास झाला पाभहजे होता पण तसां 

नाहीये... आम्ही यासाठी वैद्याांची िेि घेतली होती, त्ाांनीच 

आम्हाला हे जे काही चालू आहे त्ाची कल्पना भदली ... 

आभण का चालू आहे हे पण साांभगतलां होतां" 

"मग काय साांभगतलां त्ाांनी?" 

"मी हे तुम्हाला सांगीतल्यापेक्षा तुम्ही त्ाच्यािीच 

वाताा का नाही करत?, ते सुद्धा आज इथे आले आहेत, 

आपली आज्ञा असेल तर त्ाांना बोलावू का?" 

"ठीक आहे, पण त्ा आधी या कुिुांबाांना त्ाांच्या घरी 

पाठवल पाभहजे" 

"जिी आपली इच्छा" 

 

त्ानांतर त्ा सवा कुिुांबाांच आदराभतथ्य करून त्ाांना 

घरी पाठवले गेले.  

"सामांत जी, बोलवा वैद्याांना, आताच त्ाांच्यािी 

बोललां पाभहजे" 



सामांत याांनी सैभनकाला साांगून वैद्याांना सिागृहात 

बोलवायला साांभगतलां. वैद्याांच नाव ऐकून एक म्हतारा व्यक्ती, 

अनुिवाने खस्थर व्यखक्तमत्व असं भचत्र श्रवण च्या मनात 

तरळलां. पण प्रत्क्ष बघतो तर वेगळां च. वैद्याांच नाव घेताच 

एक स्त्री आतमधे आली, साधारण वयाची भतिीच गाठली 

असणार भतने, रांगाने जरािी सावळी, केसाांचा बुचडा 

बांधलेला, हाताला वेगवेगळ्या प्रकारच्या माळी बाांधलेल्या, 

कपाळाला पाांढरा िसम् लावलेला, चेहऱ्यावर वेगळां च तेज, 

डोळ्याांत करारीपणा.  

"प्रणाम असो युवराजाना, इतक्या तातडीने इथे 

बोलावलां म्हणजे नक्कीच काहीतरी गहन बाब असणार, ", 

भतने भतच्या एकाच वाक्यात आभण भतच्या अिानी आवाजाने 

त्ा सिागृहात कधी वचास्व भमळवलां कळलांच नाही.  

 

"आपला पररचय कळेल का?" 

 



"माझा पररचय, म्हणजे सामांतानी पूणा ओळख 

करून नाही भदली वाित, असो माझां नाव रजनी, मलुक चे 

प्रभसद्ध वैद्य, ज्याांची भतन्ही लोकाांत ख्याती होती असे 

आयुवेदाचाया धवल ऋषी ांची प्रथम आभण एकमेव कन्या, 

त्ाांच्याच पाऊलखुणा जपत मी सुद्धा वैद्य बनले" 

 

"तुमचां वय बघता फारच कमी वेळेत तुम्ही 

आयुवेदाचाया बनला असं नाही का वाित…!!" 

 

"आयुवेद भनरीक्षणातून भिकायचा असतो युवराज, 

जेव्हापासून बोलायला लागले तेव्हापासून मी रुग्ाांच 

भनरीक्षण करतेय, असो वेळ न दवडता माझां येण्याचां कारण 

मला कळू द्या" 

 



"काहीच भदवसाांपूवी झालेल्या लहान मुली ांच्या मृतू् 

बद्दल बोलायचां आहे, म्हणजे नेमकां  असं काय झालां होतां 

त्ाांना?" 

 

"त्ाांना काही झालां नव्हतां, ते केलां गेलां होतां" 

"म्हणजे?" 

 

"आयुवेद हे जरी सवा नैसभगाक घिकाांवर अवलांबुन 

असलां ना तरी त्ात अनैसभगाक घिकाांचा सुद्धा भततकाच 

सांदिा आहे जो मानवी बुद्धीला पितच नाही" 

 

"रजनी तुम्ही स्पष्ट िब्दात साांभगतलां तर कळेल 

मला" 

 



"स्पष्ट िब्दात साांगायच तर ते जे झालां होतां ते खूपच 

अमानवीय होतं, आयुवेदाच्या पलीकडे, मी आतापयंत असा 

ज्वर कधीच नव्हता बभघतला, त्ा रात्री मी जेव्हढे िक्य 

होईल ते सवा प्रयत्न केले, जीव वाचवणां तर दूरच पण ज्वर 

थोडासुद्धा उतरला नाही, सुरुवातीला भतचा रांग हळूहळू 

भहरवा पडत चालला होता, भतची अवस्था बघून वाित होतं 

की भहच्यात प्रभतकार िक्तीच राभहली नाहीये, असं वाित 

होता की कुणीतरी पूणा िरीर आतून ओरबाडत आहे. आभण 

तेव्हढ्यात अचानक एक बदल झाला. नकळत भतची प्रकृती 

सुधारायला लागली***, भहरवि पडलेली ती पुन्हा भतच्या 

गव्हाळ रांगाकडे वळू लागली, असं वािलां की औषधी ांचा हा 

पररणाम असेल पण नाही, भतची सुधारणा झाल्याझाल्या 

भतच्या तोांडातुन रक्त येऊ लागलां, त्ानांतर नाकातून, 

चेहऱ्यावर छोिेछोिे भछद्र तयार झाले ज्याांतून रक्त वाहायला 

लागलां आभण बघता बघता भतने जगाचा भनरोप घेतला, 

त्ानांतर सुद्धा जे दुसऱ्या मुली ांसोबत झालां ते पण अिाच 

प्रकारच होतं, मी त्ानांतर अनेक ग्रन्थ चाळले, माझ्या 



भपताश्रीनी जे काही भलहून ठेवले होतं ते सुद्धा वाचला, अथक 

पररश्रमानांतर एका भठकाणी त्ाचा सांदिा कळाला, मी ते 

आधीही वाचलां होतां भकां तू बाबाांनी हे मला साांभगतलां होतां पण 

या िूलोकी अिा गोष्टी सुद्धा असतात यावर भवश्वासच बसत 

नव्हता.  

 

"नेमका काय सांदिा िेिला तुम्हाला?" 

 

"ते सुरुवातीला जे घडलां होतं ना तो सरळ सरळ 

एका बाह्य िक्तीने आत्म्या वर ताबा भमळवण्याचा प्रयत्न 

होता" 

 

"काय?" 

 



"हो, माझीपन अिीच प्रभतिया होती, अिा गोष्टी 

खरांच होतात का यावर भवश्वासच नव्हता, पण मला एक गोष्ट 

खिकली भक भतची तबे्यत जी सुधारली त्ाचा काय अथा 

होता?असं वाित होतं की कोणतीतरी भवरुद्ध िक्ती सुद्धा 

भतथे होती जी या प्रवृत्तीला थाांबवत होती.... मी हे सगळां  

कळल्यानांतर बराच वेळ थकीत झाले होते... मग िेविी 

मला हे जरा भवभचत्र वािलां म्हणून मी सामांताना येऊनच भह 

बातमी कळवली. " 

 

"म्हणजे तुम्हाला म्हणायचां आहे की कुण्या असुरी 

िक्तीमुळे असं झालां?" 

 

"नक्की तर नाही साांगू िकणार पण अनैसभगाक 

जरूर म्हणता येईल. " 

 



"आभण तुम्हाला भवश्वास आहे की ही कोणती रोगराई 

नाहीये, कारण हे वत्सलेची मुलगी सोडली तर बाकी 

सगळेच भिग्धा नदीकाठी राहतात. " 

 

"नाही, आतापयंत िेकडो वषाात ज्या साथीचे रोग 

आलेले आहेत त्ा सगळ्याांचा अभ्यास मी केलेला आहे 

आभण जर का त्ा पाण्यामुळे कुठली रोगराई पसरत असेल 

तर सवाच लोक जे या पाण्याचा उपिोग करतात त्ाांना भह 

रोगराई झाली पाभहजे होती, पण फक्त लहान मुली ांच या 

प्रकरणात दगावत आहेत!!! भवश्वास ठेवा या प्रदेिात तरी 

आमच्या कुळापेक्षा कुणी शे्रष्ठ आयुवेदाचाया कुळ नाहीये, 

म्हणून माझ्या ज्ञानावर सांिय कृपया घेऊ नये, " 

 

"तुमचा गैरसमज होतोय, मला फक्त सध्या त्ा 

प्रसांगाची माभहती पाभहजेल आहे, म्हणून िँका तर 

भनघातीलच ना?" 



"माझ्याकडे आहे या सगळ्याांचा उत्तर" 

"आभण ते काय?" 

"ते मांभदर!!" 

 

हे ऐकताच अचानक पूणा सिागृहात िाांतता पसरली 

"चभकत नका होऊ, मला सुद्धा त्ाबद्दल माभहती 

आहेच, म्हणूनच मी याांची माभहती सवाप्रथम येऊन सामांताना 

येऊन साांभगतली, दुसरा तोडगा नाहीये याच्याभिवाय, त्ा 

मांभदरात नेमकां  काय आहे याची मला काडीची कल्पना 

नाहीये पण हो जर का ते मांभदर भविाळल तर त्ातून एक 

असुरी िक्ती बाहेर पडेल हे मात्र माभहत आहे" 

 

तेव्हढ्यात सती म्हणाली,  



"युवराज, मला वाित आपण याांना घडणाऱ्या 

सगळ्या गोष्टी ांचा कल्पना भदली पाभहजे, याांच्या ज्ञानाचा 

आपल्याला फायदाच होईल. " 

 

"म्हणजे काही अिुि घडलेलां आहे का?" 

"हो, अिुि म्हणण्यापेक्षा दुदैवी" 

"नेमकां  काय झालांय" 

"त्ा मांभदरातला उमा राणीचा पुतळा भविाळला 

आहे आभण आता त्ा ताम्रपिनुसार रमण ची आत्मा बाहेर 

पडली आहे आभण.... " 

"आभण काय, !!" 

"आभण आता ती मलुक च्या खस्त्रयाांचा कदानकाळ 

ठरेल!!" 

"म्हणजे ती दन्तकथा खरी आहे तर!!" 



"दुदैवाने हो, आम्ही याला िाळण्याचा पूिब प्रयत्न 

करू, आभण या कायाात आपली काही मदत भमळाली तर 

फार बरां  होईल" 

 

"मला वाित मी आपली मदत करू िकते, " 

"ते किी?" 

"मी या सवा घिनाांचा बाररकीने अभ्यास केला होता, 

त्ातून मला एक कळालां भक ती जी काही असुरी िक्ती 

आहे ना ती पाण्यातून प्रवास करते, आभण अमावसे्यिी भतचा 

सिन्ध आहे, यासाठी भतने भिग्धा नदीची भनवड केली 

असावी" 

"ते कसां?" 

"बघा ना गोमतीची मुलां भह नदीकाठी खेळत होते, 

काही नदीत पोहत होते तर काही भकनाऱ्यावर बसलेले होते, 

बाळाची अांघोळीची जबाबदारी मोठ्या मुली ांवर होती. आभण 



भतने जस नदीचां पाणी भतच्या अांगावर िाकलां तसा ज्वर सुरु 

झाला.  

बाकीच्या प्रसांगात सुद्धा कुठे ना कुठे भिग्धा नदीच्या 

पात्राचा सिन्ध आहेच" 

 

"मान्य आहे पण मग वत्सले भवषयी काय 

साांगणार?ती तर भतथे नाही रहात" 

"वत्सलेची पोर तर जन्मल्या जन्मल्या ज्वराने बाभधत 

झाली होती, याचा अथाच मला कळला नाही, मग नीि 

भवचारपूस केल्यावर कळालां भक तीच माहेरघर आहे ना ते 

भिग्धा नदीवर आहे, अथाातच बाळां त पणासाठी ती माहेरी 

गेली होती आभण त्ा दरम्यान भतचा सिन्ध भिग्धा नदीच्या 

पाण्यािी अनेकदा आला, याचा अथा पोिातच भतला बाधा 

झाली असावी पण त्ाचा प्रिाव मात्र जन्मानांतर भदसला" 

 



"याचा अथा आता त्ा नदीच्या पाण्याचा वापर बांद 

करावा लागेल का?" 

"नाही युवराज, प्रश्न पाण्याचा नाहीये, प्रश्न आहे 

पात्राचा, रमण कदाभचत भतथे पात्रात भनवास करतोय ना भक 

पाण्यात" 

"मानलां, पण मग त्ाने श्रावणी नदीची भनवड का 

नाही केली, उलि ती तर मांभदराच्या बाजूनेच वाहते" 

 

तेव्हढ्यात सामांत बोलले,  

"श्रावणी नदीवर नेहमीच तीथा, मांगल काया, अभिषेक 

चालूच असतात, मला नाही वाित कुठलीही एक दानवी 

िक्ती अिा भठकाणी भनवास करू िकेल " 

"हो ते भह असू िकत, चला धन्यवाद तुमच्या या 

माभहतीमुळे आम्हाला बरीच मदत होईल, कदाभचत पुढील 

मृतू् तरी िाळता येतील, सामांत जी िहरात दवन्डी पेिवा, 



कुणीही लहान मुलगी अथवा गिावती मभहला भिग्धा नदीच्या 

पात्रात जाऊ नये" 

 

"जिी आपली आज्ञा" 

 

"सामांत जी, पांत नाही का आले अजून??" 

 

"कुणी माझी आठवण काढली का?", तेव्हढ्यात 

स्वतः पांतच सिागृहात आले.  

 

"या पांत तुमचीच वाि बघत होतो आम्ही" 

 

"मी एक साधा पांभडत, माझी वाि बघणां एका 

युवराजला िोिा नाही देत, तुम्हाला कधीही आठवण आली 



की फक्त आज्ञा करत जा मी लगेचच हजर होत जाईल, अरे  

हे काय मलुक चे आयुवेदाचाररणी इथे कसकाय?" 

 

"प्रणाम पांत, मला सुद्धा सध्या घडत असलेल्या 

अिद्र घिनाांसाठीच इथे बोलावलां गेलांय" 

 

"चला, म्हणजे तुमच्या कुिाग्र बुद्धीचा राज्याला पुन्हा 

फायदा होईल तर, असो मला इथे बोलावण्याच प्रयोजन 

कळू िकेल का युवराज" 

 

"खरांतर त्ा आभदवासी जमाती ांच काय करावां 

यासाठीच तुम्हाला बोलावलां आहे, " 

 

"मी आपणाला आधीच साांभगतलां आहे, जी काही 

खरी माभहती भमळवायची असेल ती भतथेच आहे" 



 

"एव्हढ्या भवश्वासाने कस साांगू िकता तुम्ही?" 

, सती ने प्रश्न भवचारला.  

 

"साधारण दोन वषांपूवी माझा वाताालाि आमच्या 

मोठ्या बांधू सोबत झाला होता. त्ावेळी बोलता बोलता त्ाांनी 

माझ्याकडे नकळत मनीरसाचा उले्लख केला होता, ते त्ा 

पवातात कदाभचत मभनरस तयार करण्याचा प्रयत्न करत 

असावेत, आभण आपल्या सवांना माहीतच आहे की 

मभनरसाचा उले्लख हा त्ा कामक च्या त्ा पौराभणक कथेत 

आढळतो ज्यात कामक कसा उत्पन्न झाला याची माभहती 

भदली गेली आहे, रमण आभण कामक चा िेवि कसा करावा 

याचा उलगडा करण्याचा प्रयत्न ते करत असावेत, आभण 

मला नक्की खात्री आहे की त्ाांनी त्ाबद्दल सवा काही नमूद 

केल असावां, आभण मला वाित भक त्ाांनी त्ाचा उलगडा 



केलाही असणार, आपल्याला जरबते कळून घ्यायचां असलां 

तर त्ा पवातात जावांच लागेल" 

 

"म्हणजे आता ते आभदवासी ांचां भनवासस्थान हीच 

आपली िेविची आिा असं म्हणावां लागेल तर" 

 

" मलापण तेच वाित, आभण हो एक लक्षात घ्या 

आपल्याला लवकरात लवकर गेलां पाभहजेल, दोनच 

भदवसाांनी अमावस्या आहे, पुन्हा कुणातरी भनरपराध मुलीचे 

प्राण जाण्या अगोदर", असं रजनी ने सुचवल.  

 

"हो, ते भह भततकां च महत्वाचां आहे" 

 

आतापयंत कधीनवे्ह ते िाांत असलेले सेनापती 

अचानक उद्गारले,  



 

"ठीक आहे, या मोभहमेची जबाबदारी मीच घेतो, 

सोबत काही सैभनक घेऊन त्ा पवाताांवर चढाई करतो आभण 

सवा माभहती काढून आणतो" 

 

"नाही सेनापती, भतथे माझां असणां महत्वाचां आहे, 

आभण सैन्य सोबत घेऊन जाण मला योग्य वाित नाही, 

कदाभचत िाांततेत, प्रसांगाच गाांिीया त्ाांना साांभगतलां तर ते 

भह वाद न घालता मदत करतील. आपण दोघेच भतथे 

जाऊयात" 

 

"युवराज मी एक सुचवू का?, मला वाित त्ा 

पवातावर जाण्याआधी एकदा आपण अमावसे्यला मलुक ला 

थाांबावां, आपण नेमकां  बघुयात ना भक खरांच हे मृतू् ला 

जबाबदार ती अनैसभगाक िक्ती आहे का?आभण आपल्याला 

प्रत्क्ष कळेल सुद्धा भक नेमकां  काय होतंय... ऐकावात 



असलेल्या कथाांपेक्षा एकदा स्वतःच्या डोळ्याांनी खात्री 

केलेली बरी, नाही का?", सती ने भतचा पक्ष माांडला 

 

"अमावसे्यनांतर, पण तोपयंत एखादा मृतू् झाला 

तर" 

 

"त्ाचीच तर आपल्याला खात्री करायची आहे, 

आतापयंत रजनी याांनी सवा िक्यता साांभगतल्या आहेत, या 

अमावसे्यला त्याचं प्रात्भक्षक बघुयात" 

 

"म्हणजे आपल्या डोळ्या देखत कुणाचा मृतू् होऊ 

द्यायचा?" 

 

"नाही, मुळीच नाही, मला वाित आपण सवा दक्षता 

घेऊयात, कुणीच भिग्धा नदीला स्पिा नाही करायचा, 



आपले सैभनक जागोजागी तैनात करायचे जेणेकरून काही 

झालांच तर लगेच पररखस्थती साांिाळून घेता येईल, यावेळी 

समझुनच घ्यायचांय, नेमकां  काय करतो रमण, नेमकां  त्ाला 

पाभहजे तरी काय?, आभण हे सवा प्रत्क्षात बभघतल्याभिवाय 

नाही कळणार" 

 

"म्हणजे मृतू् होऊ द्यायचाच असं ना?" 

 

"नाही सेनापती, मृतू् तर होऊ द्यायचाच नाही, 

आपल्याला बघायचां आहे की तो नेमकां  काय करतोय 

जेणेकरून त्ाला इतराांच्या आत्म्यावर वचास्व भमळवता 

येत!!" 

 

"चाांगली कल्पना आहे, पण आपल्याला कस कळेल 

भक तो कोणत्ा वेळी कुठे आहे, एव्हढांच काय आपण त्ाला 

बघू तरी िकतो का?", रजनी ने प्रश्न केला 



 

ते ऐकताच सामांत बोलले, "त्ाला आपण बघू िकतो 

का हे तर नाही साांगू िकत मी, पण हो आपल्याकडे एक 

अिी प्रणाली आहे की मलुक मधे्य कोणतीही घिना 

घडलीच तर काहीच क्षणात ती आपल्याला कळू िकेल, ती 

प्रणाली वापरली तर मग भकमान आपण घडलेल्या 

घिनास्थळी तरी लवकर पोहोचू िकू" 

 

"अिी व्यवस्था आहे मलुक मधे?" 

 

"हो, का नाही!! िहरात उांच स्थळाांवर ताांब्याचे मोठे 

मोठे पते्र बसवले आहेत, त्ाांना एका भदिेमधे जर का आपण 

स्थभगत केलां तर िहरातील एका जागेची छाया दुसऱ्या 

जागेवर सहजररत्ा पाठवत येते... भह प्रणाली मारुत 

राजानेच तयार केलेली, काही भवभिष्ट खुणा तयार करून 

एक सांदेि याद्वारे प्राप्त करता येतो आभण मग त्ाला उत्तर 



म्हणून तसाच सांदेि पुन्हा पाठवता सुद्धा येतो, त्ासाठी 

आपण िहराच्या भवभवध िागाांत मोठां  मोठ्या मिाली 

लावल्या आहेत ज्याांच्या ज्वालाांचा वापर करून सांदेि तयार 

होतो, त्ातील मुख्य मिाल भह राजवाड्यातील मोठ्या सज्जा 

वर आहे, भजथून सवा काही व्यवस्था चालवता येते" 

 

"अद्िुत!अिी व्यवस्था तर अजून प्रभतष्ठान मधे्य 

सुद्धा केलेली नाहीये" 

 

"हो पण सध्या तरी हे सगळां  वापरात नाहीये, पण 

भचांता नाही, उद्याच सगळां  व्यवखस्थत केलां जाईल" 

 

"उत्तम!, तर मग आता पभहलां पाऊल तरी आपण 

उचलायला आपण तयार झालो म्हणायचां, भकमान यामुळे 

पुढची वाि तरी सापडावी अिीच ईश्वर चरणी प्राथाना, 



बोलता बोलता सांध्या झाली आहे, मला वाित आता ही सिा 

इथेच सांपवावी, आपण उद्या सगळे पुन्हा िेिूच" 

 

....................  

 

ज्या भदवसाची प्रतीक्षा दोन भदवसाांपासून केली जात 

होती तो भदवस आज उजाडला होता, नुकताच सूयोदय 

झाला होता, श्रवण वाड्याच्या सज्जातून पूणा िहराला 

न्याहाळत होता, पूणा िहर अिूनही जागी नव्हतां झालां, वर 

थोडांफार आिाळ दािून आल होतं, कदाभचत लवकरच 

पभहला पाऊस येईल याची ती चाहूल असणार, िहराच्या 

मागे उिा असलेला सह्याद्री आज धुक्याांमुळे पूणातः झाकला 

गेलेला, श्रावणी नदीच्या पत्रातुन हळुवार पाणी वाहत होतं. 

होतं, त्ाने खाली बभघतलां तर वाड्याच्या आवारात जे छोिांसां 

देऊळ होतं भतथे भनत्प्रमाणे सती भदसली, भतच्यासोबत 

कमल म्हणजेच भतची दासी तर होतीच. सती च आभण कमल 



च फार जमायचां, कमल बद्दल साांगायचां झालांच तर ती 

दुदैवाने एक भवधवा होती, अगदीच लहान वयात लग्न झालां 

आभण त्ाच वयात कपाळाचा कुां कू पण पुसल्या गेलां, तस 

राजघरातील खस्त्रयाांवर भवधवाांची सावली पण पडू देत नाही 

कुणी, पण सती आभण कमल च खूप जमायचां, म्हणून मग 

भतच्या आग्रहाखातर कमल भतची दासी भकां वा भतची सोबती 

म्हणूनच राहायची आभण लग्न झाल्यावर देखील भतच्यासोबत 

कमल सुद्धा आली होती.  

असो, अमावस्या सुरु व्हायला अिूनही दोन प्रहर 

बाकीचां होते, वाड्याचा सज्ज बऱ्यापैकी मोठा होता, उांचावर 

होता, एकां दर पूणा िहराच्या भनरीक्षणासाठी उत्तम जागा, 

म्हणून याच भठकाणी सांदेि प्रणाली बसवली गेली होती, 

िहरात भवभवध भठकाणी लावलेले ताांब्याचे पते्र िेवि इथेच 

करत होते, जवळ जवळ तीन पते्र सज्जावर होते जे 

िहराच्या तीन िागाांतून येणारे सांदेि पकडू िकत होते.... 

तयारी तर जोमात झाली होती आता प्रतीक्षा फक्त एखादी 

घिना घडण्याची होती... श्रवण ने एकदा त्ा पत्र्ाांची पाहणी 



केली, िहराकडे भिरभिरती नजर िाकली, त्ाला अचानक 

िहरातील घराांमधे एक साम्य नजर आलां, बऱ्यापैकी घराांना 

आजूबाजूला मोकळी जागा होती, नीि बभघतल्यावर कळल 

भक भह जागा मुद्दाम खोलगि केली होती,  

 

कदाभचत  त्ाच्यातून लगेचच पाण्याचा भनचरा व्हावा  

यासाठी असणार ती.. आभण त्ाची गरजही होती म्हणा, 

सह्याद्रीच्या कुिीत वसलेलां ते िहर, पाऊस तर जोरदार 

पडत असणार मग साठलेल पाणी बाहेर जाणार कस?पण 

यापासून उांच आभण िुमदार घरे वांचीत होती. त्ाांना आधीच 

उतरत्ा छपराची घरे होती, पाणी न साठता दूरवर पडायचां 

जेणेकरून जमा होणार नाही. तो मनोमन हसला कारण 

प्रभतष्ठान ला श्रीमांत लोक आपल्या घराजवळ पाणी साठाव 

म्हणून व्यवस्था करायचे तर इथां ते साठू नये म्हणून, आभण 

हसता हसता तो त्ाच्या कक्षात भनघून गेला.  

....  



 

मध्यान्ह उलिून गेलां होतां, सकाळी िरून आलेलां 

आिाळ तर केव्हाच भनघू  गेलेलां, त्ाची जागा आता 

सूयादेवाने घेतली होती, जणू आता सूयानारायण पृथ्वीवरच 

आले आहेत एव्हढा दाह जाणवत होता... जवळ जवळ 

सगळ्याांचां घामाच्या धारा लागल्या होत्ा, पण तेव्हढ्या 

उन्हातही सज्जावर तांबू ठोकून श्रवण आभण सेनापती 

बसलेले होते... दुरून दवन्डी पेिवणार भदसत होता. पहाडी 

आवाज असणाऱ्या त्ाने कामात कसलाच आळस दाखवला 

नव्हता. तिी त्ाला आज्ञाही केली गेलेली, िहरातल्या 

प्रते्कच िागात तो आतापयंत भकमान दोन फेऱ्या मारून 

आला होता, त्ाच्या या प्रयत्नाांनी तरी कुणी नदीवर जाईल 

असा वाित नव्हतां, आता रमण ला त्याचं सावज 

पकडण्यासाठी मोठी मिागत करावी लागणार होती आभण 

श्रवण ला नेमकां  तेच हेरायच होतं, भक रमण हा सध्या 

िक्तीहीन आहे का भक सध्या िाांत.  



कारण िक्तीहीन असल्यास कुणालाही नदीचां पात्र 

ओलाांडून सावज तर तो बनवू िकता नव्हता, मात्र जर का 

िाांत असेल आभण योग्य वेळेची वाि बघत असेल तर त्ाच्या 

गरजेनुसार तो कसाही एखादा बळी घेऊन पुन्हा लुप्त होऊ 

िकत होता, तो मनोमन खुि झाला होता, कारण भनणाय 

जरी अमावसे्यपयंत थाांबायचा भनणाय त्ाने घेतला होता तरी 

याचे हे फायदे मात्र सती लाच सुचले होते, सुांदर बुखद्धवान 

मुलगी तिी कुणाला नको असते ?? 

आता सूया पभिमेकडे कलला होता, याचा अथा 

अमावासे्यचा प्रहर सुरु झाला होता, िलेही सूयाास्ताला बराच 

वेळ होता तरी कुठल्याही क्षणी सांदेि येईल त्ामुळे सवाच 

जण सावध झाले होते. सामांत िहरात प्रते्क िागात 

भफरून सैभनकाांना सावध राहण्याचा इिारा देत होते, सांदेि 

प्रणालीवर तैनात असलेले पण डोळ्यात तेल घालून 

इिाऱ्याची वाि बघत होते.  

 



हळूहळू वेळ पुढे सरकत होता, एक घभिका, दोन 

घभिका, तीन घभिका पण अिूनही कुठेच काहीच हालचाल 

जाणवत नव्हती. आता सूया हळूहळू भनरोप घेत होता, 

आिाळात सगळीकडे ताांबड पसरलां, गावात सगळीकडे 

भदवे सुरु झाले, आज सांदेि प्रणालीसाठी तर मुद्दाम रोषणाई 

करण्यात आली होती, दीपावळीनांतर प्रथमच एव्हढी 

प्रकािाने भह नगरी िरली असणार, काही वेळाने अांधाराच 

साम्राज्य पसरायला लागलां, पण अिूनही काहीच घडत 

नव्हतां.  

 

"सेनापभतजी आपण रमण च्या बाबतीत चुकलो तर 

नाही ना, मला वाित आपण माांडलेले अांदाज, तका  चुकीचे 

ठरले आहेत. बघा ना आतापयंत ज्या काही घिना घडल्या 

त्ा सूयाास्ताच्या वेळी, भकां वा भदवसा. पण आता रात्र झालेली 

आहे पण काहीच घडलां नाही" 

 



तेव्हढ्यात सती बोलली,  

"कदाभचत युवराज आपण बरोबर सुद्धा असू 

िकतो, रमण खरांच िक्तीहीन आहे, बघा ना 

नदीपात्राजवळ कुणीच नाही गेलांय, मला तर वाित तो 

सावज न िेिल्याने अजून िोधीत झाला असणार" 

 

"तुझां बोलणांही योग्य असू िकतां, पण आपल्याला 

नक्की माभहत नाहीये भक खरांच आपले तका  बरोबर आहेत 

की नाही, कदाभचत आज आपल्यासोबत पांत असले असते 

तर भनणाय घेण्यात मदत झाली असती, सेनापभतजी आता 

आपण त्ाांना इथे बोलावू िकतो का?" 

 

"बोलावू िकतो पण ते अवघड जाईल, कारण त्ाांचां 

वास्तव्य काही खस्थर नाहीये, ते भजथे कुठे बोलावणां येत भतथे 

मुक्काम करतात, नाही बोलावणां आलां तर वनात कुठेतरी 

राहतात, आभण आता रात्री त्ाांना िोधन म्हणजे कठीणच" 



 

"ठीक आहे जाऊद्या, तसही आज काही घडेल असं 

वाितही नाहीये" 

 

असच बघता बघता एक प्रहर भनघून गेला, आता 

सगळेच कां िाळून गेले होते, श्रवनचा डोळा लागत होता, 

सेनापती मात्र सह्याद्री प्रमाणेच अचल होते. पहारा मात्र सैल 

नव्हता झाला, िेविी सेनापती ांचे सैभनक होते ते.... तेव्हढ्यात 

आळस जावा म्हणून श्रवण इकडे भतकडे फेऱ्या मारत होता,  

 

"सेनापतीजी, मला वाित आता मध्यरात्र झाली आहे, 

काही होईल असां वाित भह नाहीये, मला वाित आता 

आपल्या सैभनकाांना आज्ञा द्यावी भक पुन्हा छावणीत येऊन 

जा....  

 



आभण वाक्य पूणा नाही होतं तोच सोसाट्याचा वारा 

वाहू लागला, एव्हढा वेगाने भक सगळीकडे धुळीचे लोि 

उडाले, आभण हत्तीची गजाना व्हावी तसा आवाज सह्याद्रीच्या 

भदिेने येऊ लागला,  

 

"हा आवाज कसला?", सती ने घाबरत भवचारलां,  

 

"अरे देवा, हा आवाज तर.... हा आवाज म्हणजे 

मेघागजाना... या वषीच्या प्रथम पावसाला पण आजच यायचां 

होतं तर... " 

 

लक्षावधी घोडदळाने एकदाच आिमण करावां 

इतक्या वेगाने आभण असमन्त दुमदुमून जावा अिा 

आवाजाने ढग गडगडत आले. बघता बघता दूरवरून येणार 

तोच आवाज आता मलुक च्या आिाळातून येत होता, सोबत 

कडाडणाऱ्या भवजा आभण प्रचांड वेगाने वाहणार वादळ. 



काहीच क्षणात सरी कोसळलां सुरु झालां. सह्याद्रीचा पाऊस 

प्रथमच बघत होते, धो धो करत प्रचांड पाऊस सुरु झाला.  

आता मात्र पुरती पांचायत झाली होती, सांदेि 

प्रणालीसाठी पेिवलेले िव्य भदवे, मिाली क्षणिरात भवझनू 

गेल्या, याचा अथा आता िहरात कुठेही काही झालां तर 

इकडच भतकडां कळणार नव्हतां.  

 

"सेनापभतजी, आता आपण काय करावां, हे तर 

अगदीच अनपेभक्षत होतं" 

 

"भचांता नसावी युवराज, मला वाित आपण वाडा 

सोडून िहरात जावां आभण प्रत्क्ष माभहती काढावी" 

 

"ठीक आहे तसा करूयात" 

 



"त्ाांनी सती ला वाड्यावरच राहू भदले, सोबत काही 

दास दासीही होते, आभण हे दोघे अांगरक्षकाांसह िहराच्या 

मध्य िागाकडे भनघाले. पाऊस प्रचांड कोसळत होता, दहा 

फुिाांवरची वसू्त सुद्धा स्पष्ट भदसत नव्हती... पण अिा 

पावसात सुद्धा सैभनक कामात भदरांगाई करत नव्हते, खरंतर 

सैभनकाांचा तो जोि बघून सेनापती ांचा उर िरून आला... 

तेव्हढ्यात सामांत आभण इतर अभधकारी त्ाांना येऊन िेिले,  

 

"युवराज क्षमा असावी, मी या पावसाचा अांदाज 

बाांधायला हवा होता, माझ्या या भदरांगाई मुले पुरती पांचायत 

झाली आहे" 

 

"नाही सामांत, स्वतःला दोष नका देऊ, यात तुमची 

काहीच चुकी नाही, मला वाित आपल्याला सवााना भमळून 

आता काम करावां लागेल, तुम्ही तुमचे सवा अभधकारी 

नगराच्या भवभवध िागात पाठवा, आभण आपण भतघे 



नगराच्या एकदम मध्य िागी उिे राहू म्हणजे काहीही झालां 

की आपल्याला कळणां सोपां होईल" 

 

"चालेल, आपण भतघे माझ्या वाड्यावर जाऊयात, तो 

साधारण पणे नगराचा मध्य मानला जातो, आभण मी माझे 

अभधकारी तुम्ही साांभगतल्या प्रमाणे मलुक मधे्य पाठवतो" 

 

बघता बघता सवा जण पाांगले, आभण हे भतघे काही 

बातमी येते का याची वाि बघत सामांताांच्या वाड्यावर थाांबले 

 

एक घिका झाली पाऊस काही थाांबायचां नाव घेत 

नव्हता. श्रवण त्ा पावसातही वाड्याच्या सज्जावर येऊन 

भनरीक्षण करत होता, त्ा प्रदेिात तो सामांताांचा वाडाच 

सवााभधक उांच होता, बाकी सारे घर लहान होती म 

, नेहमी प्रमाणे दोन घराांत अांतर होते, आभण त्ा 

भठकाणी पाणी जाण्यासाठी जागा केली होती.  



 

"सामांत, मला साांगा िहरात इतका पाऊस पडतो 

तर पाण्याचा भनचरा कसा होतो" 

 

"सोपां आहे, हे बघा ना घराांच्या मध्यिागी साचणार 

पाणी  त्ा छोट्या नाली द्वारे बाहेर काढलां आहे" 

 

"आभण ते श्रावणी नदीत जात आहे का?" 

 

"नाही ती चढावर येते ना, हे सगळां  पाणी भिग्धा 

नदीत जात" 

 

ते वाक्य ऐकताच श्रवणला धक्का बसावा असं झालां. 

" 

 



म्हणजे पूणा िहराचां पाणी भिग्धा नदीत जात ?" 

"हो युवराज" 

 

"याचा अथा हे सवा दोन घराांमधील छोिे छोिे नाले 

म्हणजेच भिग्धा नदीच्या छोट्या उपनद्या असही आपण 

त्ाला म्हणू िकतो ना!!" 

 

"हो असू िकत" 

 

"अहो सामांत, याचा अथा कळतोय का?आपण 

ियानक अवस्थेत अडकलोय" 

 

"म्हणजे मला कळलां नाही युवराज" 

 



"अहो याचा अथा असा आहे की आता समू्पणा मलुक 

गावच भिग्धा नदीचां पात्र बनलांय, कळालां का?, रमण आता 

पूणा मलुक मधे्य कुठेही भबनधास्त गमन करू िकतो" 

 

"अरे देवा, युवराज तुमचां म्हणणां जर खरांच असेल 

तर आपण फारच मोठ्या भववनचनेत अडकलोय" 

 

आभण एकमेकाांिी सांवाद साधत असतानाच 

अचानक गावाच्या एका भठकाणाहून एका स्त्रीचा आिोि 

ऐकू येऊ लागला,  

 

"सेनापभतजी, रमण ने काम सुरु केलांय वाितां" 

 

आभण भतघेही त्ा आवाजच्या भदिेने पळत सुिले, 

आवाज भजथून आला त्ा भदिेने ते धावत होते, त्ा घरात 



बरीच गदी जमली होती, जाऊन बघतो तर एक दोन वषांच्या 

मुलीला माांडीवर घेऊन एक स्त्री रडत होती, नेहमी प्रमाणेच 

ती भहरवीगार पडली होती, आजूबाजूला एक सडका दुगान्ध 

पसरला होता, सवाच लोक नाक दाबत होते,  

ती माांडीवर असलेली मुलगी पूणापणे भहरवी पडली 

होती, तोांडातून फेस येत होता, डोळे पाांढरे पडले होते,  

सवा लोक हळहळले होते, पण कुणीच काहीही करू 

िकत नव्हतां, श्रवण ने लागलीच सेवका तफे रजनी ला 

बोलावणां धाडलां होतं... असाच काहीसा वेळ भनघून गेला, तो 

दुगान्ध वाढतच होता, आता त्ा लहानग्या मुलीला कुणीच 

वाचवू िकणार नाही असां वाित होतं आभण भततक्यात 

अचानक तो दुगान्ध दूर झाला, आभण त्ा मुलीचा रांग पूवावत 

होऊ लागला, आभण जसा तो रांग पूवावत झाला तस भतच्या 

सबांध िरीरातून रक्ताच्या धारा लागल्या आभण भतने प्राण 

सोडले.  

 



भह एक घिना होत नाही तोच िहराच्या प्रते्क 

िागातून रडण्याचे आवाज येऊ लागले. हे भतघे 

धावण्याभिवाय काहीच करू िकत नव्हते, हे भतघे भजथेही 

जात होते  भतथे आधीच मृतू् झालेला असायचा. आभण य 

घिना िहराच्या गोलाकार आकारत घडत होत्ा 

 

तेव्हा सामांताना कल्पना सुचली,  

"युवराज, बघा हे सगले मृतू् एका माभलकेत होत 

आहे, िहरात गोलाकार कृत् घडत आहेत, आभण आता 

त्ाच माभलकेनुसार पभिमेला काहीतरी घडेल.  

"चला भतकडेच जाऊयात, " 

", भतथे कुणी आहे का ज्याांना लहान मुलगी आहे?" 

"हो एक कुिुांब आहे, मला वाित त्ाच घरात गेलां 

पाभहजे" 

म्हांिल्यानुसार काहीच अवधीत ते भतथे पोहोचले.  



 

दुरूनच एक भकां काळी ऐकू येत होती, याचा अथा 

आता ते ज्या घरात होते भतथे काहीतरी होणार होतं . 

पावसाचा ओघ थाांबला नव्हता, तो सुद्धा धुवादार पडत होता. 

त्ा घराच्या बाजूने इतर घरानुसार पाणी वाहत होतं. त्ा 

भठकाणी सेनापती उिे होते, घरात श्रवण आभण समन्त होते, 

तेव्हढ्यात सेनापती ांनी आवाज भदला, बाहेर जाऊन बभघतल 

तर ते पाणी हळूहळू भहरवां होत चाललां होतं. एक खूपच 

भकळसवाणा, घाणेरडा वास यायला सुरुवात झाली... डोकां  

चिावून जाईल एव्हढा घाणेरडा वास येत होता... त्ामुळे ते 

सगळेच घरात गेले.  

ती भबचारी आई भतच्या दोन वषााच्या मुलीला 

कड्यावर घेऊन बसली होती.... फार घाबरली होती, पण 

आईच होती िेविी ती. स्वतःच्या बाळावर सांकि आले तर 

साक्षात ब्रह्मदेवाला सुद्धा भझडकारेल अिी ताकद असते 

आईच्या मायेत.  

 



हळूहळू तो घाणेरडा वास घरात येऊ लागला. पण 

भदसत कुणीच नव्हतां, सगळे जण हातात तलवार घेऊन 

तयार होते. घरात असलेले मिाली, भदवे आपोआप भवझ ू

लागले,  

 

श्रवण दरवाज्याकडे उिा होता, त्ाने स्वतःची 

तलवार बाहेर काढली होती, जवळ जवळ अधाा माणूस उांच 

आभण त्ा अांधाराचे सुद्धा भवलक्षण चकाकी होती भतला, 

कुठल्याही समसे्यला तोांड देण्यास तो समथा होता 

 

आभण हळूहुळू तो दुगान्ध वाढत चालला होता, तो 

दुगान्ध एव्हढां  वाईि होता की नकळत श्रवनची पकड सैल 

होऊ लागली आभण त्ाची ती भवलक्षण तलवार हातातून 

भनसिली, त्ाला अचानक िोवळ येऊ लागली, त्ाचे डोळे 

जळत होते, जळजळ करणारे डोळे त्ाने त्ा क्षणासाठी 

हाताने पुसले, आभण जसा त्ाने डोळ्याांवरून हात बाजूला 



केला तस अहो आियाम, समोर असलेल्या प्रते्कच वसू्तच 

अचानक रुपडां पालिून गेलां, असं वाित होतं की जणू तो 

त्ाच्या ियनगृहात आलाय. काय होतांय काहीच कळत 

नव्हतां, आभण एकाच क्षणात त्ाला समोर सती भदसायला 

लागली. लग्नाच्या पभहल्या रात्री जिी भदसत होती एकदम 

तिीच, भतच्या िरीरातून मादक सुगन्ध दरवळत होता, तीच 

िरीर इतकां  कामुक त्ाला कधीच िासल नव्हतां, ती जवळ 

आली, भतने त्ाचा हात भतच्या हातात घेऊन स्वतःच्या 

किरेवर ठेवला, त्ाच्या नजरेत भतची िेदक नजर नेऊन 

खस्थरावली आभण जरािी पूढे झोकून भतचे मऊ आभण 

गुलाबी ओठ त्ाच्या ओठाांवर भचिकवून भदले, हा क्षण कधी 

समू्पच नये असां श्रवनला वाित होतं, भतचा श्वास सुद्धा त्ाला 

जाणवत होता, आता भतला बाहुपािात घेऊन पूणा सुख 

देईपयंत सोडूच नये अिी त्ाची इच्छा होती तेव्हढ्यात 

त्ाला कुणीतरी आवाज भदला 

"युवराज, युवराज, उठा युवराज, अनथा झालाय" 



"त्ाने डोळे उघडले तर काय बघतो समोर जे न 

व्हायचां तेच झालां, तो घाणेरडा वास अिूनही घरातच होता, 

ते मूल हळूहळू भहरवां पडत चाललां होतां, नजरे समोर 

असूनही काही करता येणां िक्य नव्हतां... सगळ्याांच्या 

डोळ्यातून अशू्र ओघळत होते, प्रथमच दुरबल असल्याचां 

जाणवत होतां....  

आभण एकाएकी तो दुगान्ध नाहीसा होऊ लागला, 

भतथे त्ाांना एक सुगन्ध येऊ लागला, मधे्य मधे्य वीज 

चमकाव्यात तसा प्रकाि चमकायला लागला, आभण बघता 

बघता तो दुगान्ध नाहीसा झाला. असं वाित होतं जणू आताच 

कुणीतरी दोन लोक लढाई करून गेले, त्ाांनी मुलीकडे 

बभघतलां भतचा भहरवा रांग हळूहळू उतरू लागला, ती पुन्हा 

बरी झाली होती का?प्रते्काच्या डोळ्यात कुठे ना कुठे 

आिेचा भकरण जन्माला आला, पण नाही, दैव इतकां ही 

चाांगलां नव्हतां, इतर मुली ांप्रमाणे ती सुद्धा रक्ताने िरून गेली.  

 



ते सगळां  बघून श्रवण पूणातः हतबल झाला, सबांध 

आयुष्यात जी काही भवद्या भिकली ती त्ा िक्तीच्या 

पायाजवळ सुद्धा नव्हती, हत्ार िाकून आत्मसमपाण सुद्धा 

अिा हतबलते पेक्षा सरस ठरलां असत... तो फक्त बघण्या 

भिवाय काहीच करू िकला नाही, नकळत डोळ्यातून अशू्र 

येऊ लागले, आभण त्ा भठकाणी पुन्हा एक आिोि झाला, 

पण तो यावेळी श्रवनचा होता,  

 

बाहेर ढग तसेच गडाडत होते, पाऊस कोसळत 

होता, आभण िहर भकां काळ्याांनी िरून गेलां होतां!!! 

  



 शोध सत्याचा 

 

काल रात्री जे झालां होतां त्ाच्याने पूणा िहर हादरून 

गेलां होतां, सलग सात अबाल मुली ांचे मृतू् झाले, आजचा पूणा 

भदवस मलुकसाठी िोकाकुळ होता. पूणाच िहरात 

अफवाना उधाण आलेलां, नको नको त्ा चचााना तोांड 

फुिलेले, कुणी याला देवाचा प्रकोप म्हणू लागलां तर कुणी 

स्वतःच्या कमााची पाप. काही जण तर त्ा मांभदराबद्दलही 

प्रश्न उपखस्थत करू लागले. आता मात्र श्रवण च्या समू्पणा 

कौिल्याची कसौिी होती, एकतर या अमानवी ितू्रला तोांड 

देणां िाग होतं त्ात वरून घाबरलेल्या जनतेला भह 

सम्भाळण गरजेचां होतां... त्ात वरून नैसभगाक आपत्ती 

म्हणजेच पाऊस.... पण  तसां म्हांिलां तर श्रवणही स्वतःच  

पूणाच तुिला होता....  

सूयोदय होऊन बराच वेळ झालेला, िहरात 

अिूनही कालच्या प्रसांगाचे आिोि ऐकू येत होते. श्रवण 

सरळ वाड्याच्या बाहेर पडला आभण श्रावणी नदीच्या 



काठावर जाऊन बसला... डोळ्यासमोर राहून राहून 

कालचांच दृश्य येत होतं, त्ाला एका भठकाणी बसनही 

कठीण झालां होतां. असां वािल कुठेतरी िान्त जागेत जाऊन 

बसावां, तो उठला आभण हळूहळू नदीच्या काठाने भनघाला, 

हळूहळू नदीचा प्रवाह वाढत चालला होता, कालच्या 

पावसाने तुडुांब िरली होती, तो त्ा नदीसह चालतच 

राभहला, एक कोस, दोन कोस असं हळूहळू अधाा प्रहर 

चालल्यावर त्ाला सांगम भदसला, नीि बघता श्रावणी नदी 

आभण भिग्धा नदीचा तो सांगम होता, भतथेच भकनाऱ्यावर तो 

जाऊन बसला, मनात अनेकानेक भवचार येत होते, त्ाला 

अचानक त्ाच्या गुरूां ची आठवण झाली. गुरुकुलात 

काढलेले भदवस, त्ाच्या गुरूां नी भदलेली भिकवण, जवळ 

जवळ आवश्यक अिा सवाच कला मधे्य पारांगत झाला 

होता, पण नैराश्यावर मात करणां मात्र एकच गुरु भिकवू 

िकतो आभण तो म्हणजे अनुिव. श्रवण ला नुसतां वाित होतं 

की कदाभचत आज त्ाचे गुरु भतथे असते तर आज तो इतका 



भनराि नसता झाला. कुठेतरी त्ाला आिेचा मागा त्ाांनी 

दाखवलाच असता.  

 

त्ाने गुरूां च िरण करण्यासाठी अलगद डोळे 

भमिले, डोळ्याांसमोर त्ाांची छबी आणली आभण हळूच 

पुिपुिला, 'गुरुदेव, मागा दाखवा',  

आभण अलगद डोळे उघडले, आभण डोळे उघडताच 

त्ाला एक मनुष्य आकृती दुरून त्ाच्याकडे चालत येताना 

भदसली, अांगावर िगवे वस्त्र, डोकां  मुांडन केलेलां, हातात 

भवभवध प्रकारच्या माळा. हळूहळू जेव्हा ती आकृती जवळ 

आली तेव्हा श्रवण ला ओळख पिली. ते िभिकाांत पांत होते,  

 

चेहऱ्यावर प्रखर तेज, जणू एखादा तेजस्वी ताराच 

चालत समोर येतोय असं िासत होतं, 6 फूि उांची, 

चेहऱ्यावर नेहमीच एक खित हास्य, आभण मुख तर नेहमीच 



प्रसन्न, जरी ते ब्राह्मण असले तरी िरीर मात्र कोणत्ाही 

क्षभत्रय प्रमाणे बलदांड होतं.  

त्ाांचां आगमन होताच श्रवण उठून उिा राभहला,  

"पांत तुम्ही इथे!!" 

"माझां काय मी भजथे भनवारा भमळेल भतथे राहतो, 

त्ात हा सांगम, इथलची झाडे, कपाऱ्या, या तर मला नेहमीच 

खुणावत असतात, पण माझां सोडा तुम्ही फार भनराि भदसत 

आहात, हे सगळां  काल रात्रीच्या प्रसांगामुळे तर नाही ना?" 

"कालचा प्रसांग तुम्हाला कसा माभहती?" 

"येतात कधी कधी दृष्टान्त" 

"पांत काल जे झालां ते फारच दुदैवी होतं हो, मी तरुण 

वयातच लढाई बभघतल्या आहेत, वनाांमधे्य श्वापदाांिी सुद्धा 

सामना केलाय, पण काल जे काही माझ्या समोर होतं त्ाचा 

कधी स्वप्नातही भवचार नव्हता केला, हातात असलेले िस्त्र 

त्ावेळी भनरथाक बनले, माझ्या बाहूांची ताकद त्ा 



ताकदीच्या चरणा जवळही नव्हती., आयुष्यात प्रथमच मी 

स्वतः भनरथाक आहे असां वाित होतं. " 

 

"नाही युवराज, स्वतःला दुबाल समजू नका, 

आयुष्यात असे प्रसांग येणारच, प्रते्कच वेळेस भवजयाची 

अपेक्षा ठेवणां चुकीचांच... पण एक लढाई हरल्यामुळे युद्धाचा 

भनकाल घोभषत होत नसतो... कुणी भकतीही ताकदवान जरी 

असला तरी पररपूणा मात्र त्ा परमात्म्या भिवाय कुणीच 

नाही, आभण मला तुमच्यावर पूणापणे भवश्वास आहे भक तुम्ही 

त्ाला नक्कीच कैद करणार" 

 

"परां तु ती िक्ती फारच असामान्य आहे, भतला फार 

जवळून अनुिवलां काल मी. " 

"काय?अनुिवलां म्हणजे?" 



"म्हणजे जेव्हा भह घिना घडली तेव्हा एक उग्र वास 

आला होता, आभण काहीच क्षणात मला नाही नाही ते  भ्रम 

झाले" 

"कोणत्ा प्रकारचे भ्रम?" 

"मला अचानक समोर सती भदसली, मनात फक्त 

कामुक भवचार येऊ लागले, असं वाित होतं की आमच्या 

दोघाांचांच वेगळां  भवश्व होतं, बरां  झालां वेळेवर आम्हाला 

सेनापती ांनी जाग केलां, नाहीतर मी अजून भकती वेळ त्ा 

चिवू्यहात अडकलो असतो देव जाणे" 

"हे भ्रम फक्त तुम्हालाच झाले का?" 

"नाही, भतथे उपखस्थत असलेल्या जवळ जवळ 

प्रते्कालाच, फक्त सेनापती सोडून" 

"म्हणजे सेनापती ांच ब्रह्मचया कामात आलां तर" 

"म्हणजे?" 

"म्हणजे जे काही रमण ने केलां त्ा सवा कामक च्या 

िक्ती आहेत, पण कोणताही खरा ब्रह्मचारी ज्याच्या मनात 



कधी स्त्री बद्दल लालसा उत्पन्न नाही झाली त्ाच्यावर हे 

सगळ प्रिाव नाही िाकू िकत, मनाचा सांयम म्हणजेच 

सवाात प्रिावी िस्त्र आहे, पण याने फक्त स्वतःच रक्षण 

होऊ िकतां, मात्र जर का त्ाला समू्पणा पणे नष्ट करायचां 

असल्यास तर काहीतरी असामान्यच करावां लागेल 

 

"आभण ते काय?" 

 

"त्याचं उत्तर मी तुम्हाला आधीच भदलांय, तुम्ही त्ा 

आभदवासी ांमधे्य गेलां पाभहजे, ईश्वर पुढचा मागा  तुम्हाला 

भतथेच दाखवेल, आभण एक लक्षात ठेवा तुम्ही एकिे कधीच 

नसाल तुमच्यासोबत तो परमात्मा नेहमीच राहणार आहे. 

कदाभचत त्ाची प्रभचती िभवष्यात येईल भकां वा आली सुद्धा 

असेल. " 

 



"प्रभचती!! हो पांत, काल जेव्हा तो प्रसांग घडत होता 

तेव्हा असां वािलां आता सगळां  सम्पल, पण नाही भतथे 

अचानक एक हलकासा सुवास सुद्धा दरवळला होता. काही 

भठकाणी वीज चमकल्यावर जसा प्रकाि भदसतो ना तसच 

काहीसां भदसलां होतं... त्ा नरकात कुठेतरी वात्सल्य 

जाणवत होतां, पण दुदैवाने त्ा लहानग्या मुलीचा जीव 

वाचवण्यासाठी ते पूरक नव्हतां. " 

"जे भवभधभलखखत आहे त्ाला कुणी बदलू नाही 

िकत, जाऊद्या मला वाित आता तुम्ही त्ाच्याबद्दल जास्त 

भवचार करू नये .... " 

"पांत एक साांगू?" 

"बोला ना, " 

"आज तुमच्यािी बोलून मला खूप भदवसा नांतर 

माझ्या गुरुदेवाांची आठवण झाली, त्ाांच्यािी वाताा 

केल्यानांतर सुद्धा असच प्रसन्न वाित, " 



"मी तर एक साधा पुजारी, कुना महान व्यक्तीिी 

माझी तुलना होऊच िकत नाही, कदाभचत आज मांगल योग 

साधला गेला असावा आभण माझ्या मुखातून काही िब्द 

वदले गेले जेणेकरून तुम्हाला धीर यावा, तो वर बसलेला 

स्वामी सगळां  बघतो, त्ाच्या मनाप्रमाणेच सगळां  घडत, 

आपण तर फक्त त्याचं एक माध्यम" 

 

भकती छान बोलत होते पांत, आज प्रथमच त्ाांचा 

असा मोठेपणा श्रवनला जाणवत होता, कालच नैराश्य 

कुठल्या कुठे भनघून गेलां. श्रवण त्ानांतर भकतीतरी वेळ 

त्ाांच्यािी चचाा करत बसला, त्ाला वेळेचां िानसुद्धा राहीलं 

नाही, बघता  बघता सांध्याकाळ झाली. आभण जेव्हा अांधार 

दािून आला तेव्हा श्रवण ने त्ाांचा भनरोप घेतला. पण जाता 

जाता त्ाांनी एक रुद्राक्ष त्ाच्या गळ्यात बाांधलां आभण ते 

पुन्हा कुठेतरी श्रावणी नदीच्या तीरावर गडप झाले.  

 



........  

 

सूया मावळला होता, आता पुन्हा पावसाच्या हलक्या 

सरी कोसळत होत्ा, सिागृहात एक बैठक रांगली होती.  

"सेनापभतजी मला वाित आपण उद्याच रवाना झाल 

पाभहजे" 

"जस तुम्ही म्हणता, मी तयारी केलेली आहेच, तुमची 

आज्ञा जिी झाली तस आपल्याला भनघता येईल" 

तेव्हढ्यात सामन्त म्हणाले,  

"पण तुम्ही फक्त दोघेच जण भतथे जान म्हणजे धोका 

खूप मोठा आहे, दण्डकारण्याच्या युवराजाना काही होणां 

म्हणजे बरां  नवे्ह, " 

"सामांत त्ाची काळजी घेऊ नका, मी असेपयंत 

युवराजाांच्या केसालाही धक्का लागणार नाही" 

 



"सेनापती तुम्ही एक असामान्य लढवये्य तर 

आहातच पण भतथे तुमचा सामना एका फौजेिी होऊ 

िकतो जे कधीही कुणाची दया करत नाहीत, आलेली 

भिकार स्वतःच खाऊन घेतात मग ती भिकार हरीण असो 

व माणूस" 

 

"सामांत आम्ही सोबत काही सैन्य घेऊन जाऊच" 

 

"सैन्य, सेनापती जर आपण सैन्य घेऊन भतथे गेलो 

तर मदत भमळण्यापेक्षा आपल्याला एक युद्ध करावां लागेल, 

मला वाित आपण दोघच जावां, आपला मनोदय त्ाांना नीि 

साांभगतलां तर ते नक्कीच मदत करतील यात िांका नाही" 

 

"नाही युवराज, अिी चूक करू नका, मी या 

नगरीचा सामांत आहे, त्ा आभदवासी ांना चाांगलां ओळखतो, 



तुम्ही भबना फौजेचा भतथे जण म्हणजे स्वतः सांकिाांना 

आमांत्रण देण्यासारखां आहे" 

 

"सामांत, ठीक आहे, जर का तुम्ही म्हणत असाल तर 

मी आभण युवराज फौज घेऊन जातो, पण ती फौज आम्ही 

मुख्य पवाताच्या पायथ्यािी ठेवतो, जर का आम्हाला काही 

धोका जानवलाच तर लगेच एक सांदेि बाण आकािात 

सोडताच सवा सैन्य वर येण्यास जास्त वेळ लागणार नाही" 

 

"पण तरीही हे खूप धोकादायक आहे" 

"सामांत पण जे िभवष्यात होईल ते भवध्वन्सक असेल, 

त्ाला िाळण्यासाठी एव्हढां  तर करावांच लागेल ना, " 

 

"ठीक आहे, असं असेल तर मी पण आपल्यासोबत 

येतो" 



 

"नको सामांत, आमच्या पिात या िहराला कोण 

सांिाळणार, तुमची खरी गरज इथे आहे, रमण जरी फक्त 

अमावसे्यला वध करत  असेल तरी इतर भदविी गाफील 

राहून चालणार नाही, भिवाय गावात लोक नाही नाही त्ा 

चचाा करत आहे, मृतू्च्या मागचे कारण भवचारत आहे, 

अिावेळी त्ाांना िान्त करणां, सुव्यवस्था लावणां या कामात 

सतीला तुमच्या साथीची फार गरज लागेल" 

 

"ठीक आहे जस तुम्ही म्हणता, पण काळजी घ्या, 

आभण हो तुम्ही भतथून माघारी कधीपयंत याल?" 

"काहीच भदवसात माघारी येण्याचा आमचा पूणा 

प्रयत्न असेल, पण दैव भकती साथ देईल यावर ते सगळां  

अवलांबुन आहे, आभण हो एक महत्वाच साांगायचां आहे. जर 

का समजा आमच्यासोबत काही बरां  वाईि झालां तर मात्र 

तुम्ही हे गाव पूणापणे स्थलाांतररत करा, कारण पुढच्या 



अमावसे्यला तो अभधक प्रबळ बनेल, पुन्हा पाऊस झाला तर 

तीच गत होईल, सांगमाच्या माध्यमातून तो श्रावणी नदीमधे्य 

सुद्धा प्रवेि करू िकतो, यावेळी लहान मुलीच नाही तर 

खस्त्रयाांचे सुद्धा प्राण जातील... म्हणून जर का पोभणामेपयंत 

आम्ही परतलो नाहीच तर तुम्ही थोडे थोडे करून 

आजूबाजूच्या गावात लोकाांना हलवा, आभण हो पुढे नदीच्या 

काठाांवर जी गाव असतील त्ाांना सुद्धा हेच साांगा.. " 

 

"जिी आपली आज्ञा" 

 

"आता मला वाित भह सिा इथेच थाांबवली पाभहजे, 

उद्या आम्ही भनघूच, तुम्ही िहराची अभधसारखीच काळजी 

घ्याल अिी इच्छा करतो. " 

 

युवराजाांची अिी आज्ञा होताच सिा बरखास्त झाली. 

प्रते्क जण आपापल्या भनवासी भनघून गेला, काही वेळाने 



रात्रीच जेवणही उरकलां, आभण त्ानांतर ियनगृहात रवाना 

झाले.  

 

.....  

 

"सती आज मला सांगमावर पांत िेिले होते, खूप 

वेगळ्या हस्ती आहेत त्ा, त्ाांना बघून मला तर गुरुदेवाांची 

आठवण झाली" 

"ते नेमके कुठे राहतात, मी सुद्धा अनेक मांभदरात 

गेली आहे, बऱ्याच भठकाणी ते उपखस्थत आढळतात" 

"अग त्ाांचां ठावभठकाणा भनभित नसतो, भजथे कुठे 

जागा भमळेल भतथेच ते भनवारा तयार करतात आभण 

भदवसिर देवाची िक्ती" 

 

" मग ते या गावात यायच्या आधी कुठे रहायचे?" 



"पभिमेला मुांग डोांगराच्या कपारीत एक छोिांसां गाव 

आहे, भतथे जो एक फार मोठ सरोवर आहे भजथे एक 

भिवभलांग आहे, त्ाच भिवभलांगाचे ते पुजारी होते, पण 

त्ानांतर मलुक मधे भह घिना घडली तेव्हपासून त्ाांचा वास 

इथेच असतो" 

 

"चला म्हणजे त्ाच भनभमत्ताने मलुक ला त्ाांचे 

पदस्पिा लािले तर" 

 

"हो, आभण ते भह अिावेळी जेव्हा या गावाला त्ाांची 

सवाात जास्त गरज आहे, " 

"हो ते तर आहेच, " 

"फक्त एकदा भह आभदवासी ांची मोहीम पार पडली 

ना भक मग सवा काही सुरळीत होईल, मग जे काही कळालां 

आहे ते प्रभतष्ठान ला सुद्धा साांगता येईल ... या रमण चा 

काहीही करून अांत करावाच लागेल" 



"काळजी नसावी, देवाची कृपा आभण दृष्टी सदैव 

सत्ाच्या बाजूनेच असते, आभण त्ात तुम्ही आहातच 

धैयावान, या गावाचा प्रश्न नक्कीच सुिणार बघा... असो पण 

त्ासाठी उद्याच काम भनपिाव लागेल, उद्या भनघायच्या 

आधी आपल्याला मांभदरात अभिषेक सुद्धा करायचा आहे. 

म्हणून युवराजाांनी आता झोपावां जेणेकरून उद्या लवकर 

उठता येईल. " 

"ठीक आहे राणीसाहेब, जिी आपली आज्ञा" 

 

...........  

 

दुसऱ्या भदविी सुयोदयापूवीच श्रावणी नदीवर 

असणाऱ्या गावदेवतेच्या मांभदरात अभिषेक चालू होता. बरेच 

लोक जमले होते... साक्षात पांतच आज पुजारी बनले होते... 

श्रवनच्या आभण सेनापती ांचा िाळाला देवीचा अांगारा लावला 

गेला... त्ाांनी देवीचे तसेच पांताांच पण दिान घेतलां आभण ते 



आपल्या धे्ययाकडे भनघाले. सोबत जवळ जवळ िेकडोांच 

सैन्य होतं. मलुक पासून जरी त्ा पवात राांगा भदसत असल्या 

तरी ते अांतर बरांच होतं. मजल दरमजल करत करत ते कूच 

करू लागले. साधारण एक प्रहरानांतर सेनापती ांनी त्ाांच्या 

सैन्याला भतथेच थाांबायला लावलां.  

अिूनही काही कोसाांच अांतर बाकी होतं. पण इथून 

पुढे आता वनाांतून जावां लागणार होतं. पुन्हा तिीच घनदाि, 

डोांगरी िाग, ज्यात कधीही भहांसर् श्वापद समोर येतील असं 

वाित होतं.  

 

अचानक हळूहळू सरी कोसळायला सुरुवात झाली, 

आधीच एव्हढां  घनदाि जन्गल, त्ात पावसामुळे जागोजागी 

पाण्याचे झरे वहायला लागले. डोांगराची चढाई तर भचखल 

झाल्यामुळे अिूनच अवघड झालेली.  

"सेनापती, या भठकाणी आपण व्यवखस्थत चालूही 

िकत नाहीये अिा भठकाणी ते राहू कसे िकतात?" 



"मलाही हाच प्रश्न पडलाय, इथे राहणां म्हणजे 

आियााचीच गोष्ट आहे" 

"आपण आतािी एक डोांगर पार केलाय, समोर 

अजून एक पवात भदसतो आहे, आपल्याला भतथे तर नाही ना 

जावां लागणार" 

"हो युवराज, सामांतानी साांभगतल्यानुसार तर या उांच 

पवातावरच त्ाांची वस्ती आहे. " 

"दुपार आहे, तरी या दािलेल्या अिाळामुळे 

सूयाप्रकाि पोहोचेना झालाय. मला वाित आपण हा पाऊस 

कमी होईपयंत समोर असलेल्या कपारीत बसावां, कारण या 

अवस्थेत चढाई करणां म्हणजे सोपां नाहीये!!" 

"ठीक आहे जस तुम्ही म्हणता" 

 

त्ानुसार ते दोघेही एका कपारीत आसरा घेऊन 

बसून राभहले. बाहेर पाऊस सारखा कोसळत होता. श्रवण 

मनातल्या मनात पुढे काय करायचां याचे आराखडे बाांधत 



होता. सेनापती अिूनही तेवढेच कणखर िासत होते... एका 

खऱ्या योध्याप्रमाणे, गोदावरीला आलेल्या मोठमोठ्या पुरात 

त्ाांनी मोहीम काढल्या होत्ा, हा पाऊस अिा व्यक्तीच 

काय भबघडवणार. एक दोन तास झाल्यानांतर हळूहळू 

पावसाचा जोर ओसरायला सुरुवात झाली. आता बाहेर 

बऱ्यापैकी प्रकाि जाणवत होता,  

"सेनापती आता आपल्याला कूच करायला मागा 

मोकळा झालाय असं वाित, आपण आता भनघालां पाभहजे" 

 

युवराज तयार आहे म्हांिल्यावर सेनापती ांनी लगेच 

खाली ठेवलेली तलवार उचलली, आभण लगेच उिे राभहले. 

दोन तीन तास सलग पडलेल्या पावसामुळे बाहेर 

सगळीकडे भचखल झाला होता... त्ात वाि काढत काढत 

ते समोर जाऊ लागले. मधेच एखादा साप, अजगर झाडाांवर 

वेिोळे घालताना भदसत... माकडाांच्या िोळ्या तर जागोजागी 

होत्ा... असच पुढे जाताना त्ाांना दूरवर एक माकड खाली 

पडलेलां भदसलां... त्ाचा आकार तसा बराच मोठा होता. 



त्ाकडे दुलाक्ष करत हे दोघेही आपापल्या मागााकडे भनघाले. 

पण अचानक ते जोरजोरात भवव्हळायला लागल.  

त्याचं भवव्हळण ऐकून अचानक बाकीच्या 

झाडाांवरून सुद्धा तसेच भवव्हळण ऐकू येऊ लागलां. कोणी 

भदसत तर नव्हतां पण आवाज मात्र ऐकू येत होते. हळूहळू 

चारही भदिाांनी तसाच आवाज येऊ लागला. ते आवाज 

ऐकून दोघाांनीही आपापली तलवार बाहेर काढली आभण 

एकमेकाांच्या पाठीला पाठ लावून सगळीकडे नजर िाकू 

लागले. अचानक श्रवनला त्ाच्या पायाजवळ काहीतरी 

हालचाल जाणवली, त्ाने खाली बभघतलां तर त्ाचा पाय 

एका वेलीत अडकला होता, श्रवण ला ते भदसताच कळून 

चुकलां भक हा एक सापळा आहे, कुणीतरी मनुष्यच होता जो 

हे सगळां  करतोय, त्ाने अत्न्त भिताफीने तलवार चालवत 

क्षणाधाात ती वेळ पायापासून वेगळी केली 

 

भततक्यात एक लाकडी बॅन सुई सुई करत 

सेनापती ांच्या भदिेने आला, त्ाचा वेग बघता तो कधीही 



िरीराला आरपार करेल असं वाित होतं, पण सेनापती ांनी 

वेळ साधली आभण वेळीच तो बाणाचा प्रहार तलवारीने 

रोखला 

 

"युवराज, हे कोणततरी मानवी आिमण आहे, 

आपण सावध रहायला हवां" 

"मलाही तसेच वाितांय, पण ितू्र कुठे आहे हे मात्र 

कळत नाहीये" 

 

अचानक डोक्यावरती असणाऱ्या झाडाच्या फाांदीवर 

काहीतरी हालचाल झाली, दोघाांनीही आपल्या तलवारीच 

तोांड वरच्या भदिेने केलां. तेव्हढ्यात त्ा फाांदीतून एक जाळ 

खाली आल आभण या दोघाांच्या अांगावर पडलां. ते इतकां  मोठां  

होतं भक दोघानाही हालचाल करता येत नव्हती, तलवारीने 

सुद्धा त्ाला कापण िक्य होत नव्हतां. आता मात्र आपण 

अडकलोय हे त्ा दोघानाही कळून चुकलां होतं.  



 

"कोण आहे ज्याने आम्हाला कैद केलय?खरा क्षभत्रय 

असिील तर समोर ये", सेनापती ांनी अचानक गजाना केली.  

 

त्ाांचां बोलणां सम्पताच दूरवर भवव्हळणार माकड 

उठलां. त्ाची उांची जवळ जवळ कोणत्ाही सामान्य मनुष्या 

एव्हढी होती, भविेष म्हणजे ताठ कण्याने ते चालू िकत 

होतं. हळूहळू जवळ आल्यावर या दोघाांना कळून चुकलां 

भक ते कोणी माकड नाही तर तसा वेष धारण केलेला 

माणूसच आहे... तो जसजसा जवळ येत होता तसतसा 

आजूबाजूच्या झाडाांतून सुद्धा अनेक  माकडाचा वेष घेतलेले 

लोक बाहेर येऊ लागले. बघता बघता तीस चाळीस  

जणाांचा घेरा त्ाांना पडला. जोरजोरात वाद्य वाजवणां 

सुरु झालां. माकडाच्या वेिातले ते तरुण भवभचत्र पद्धतीने 

नाचू लागले, भवभवध पक्ष्ाांचे आवाज काढू लागले, श्रवण 

आभण सेनापती त्ा जाळ्यात एव्हढ्या खराब पद्धतीने 



अडकले होते की आता तर त्ाांना हालचाल करणांही 

अवघड झालां होतां. अनेक वेली एकमेकाांत गुांफून ते जाळ 

तयार केलां गेलां होतां त्ाांमुळे तलवारीच्या घावाांचाही त्ावर 

काही फरक पडत नव्हता.  

त्ा िोळीचा म्होरक्या म्हणजेच सुरुवातीला 

भवव्हळणार ते माकड त्ाांच्या पुढ्यात येऊन उिा राभहला. 

त्ाने त्ाच्या साथीदाराांना काहीतरी हातवारे केले. त्ाला 

होकार देतच काही जण समोर आले आभण त्ाांनी श्रवण 

आभण सेनापतीला पकडलां, जाळ्यातून सोडण्याआधी 

तलवारी अलगद वेगळ्या केल्या, आभण सोबत आणलेल्या 

दोराने दोघाांचेही हात बाांधले.  

 

"तुम्हाला काय वािलां?तुम्ही आणलेलां सैन्य मागे 

ठेवलां तर आम्हाला कळणार नाही, हे समोर जे भिखर 

भदसतांय ना भतथून काहीच लपत नाही", तो म्होरक्या 

दोघाांकडे बघून बोलला 



 

ते ऐकताच सेनापती िडकले 

 

"मूखा माणसा, तुला माभहत नाहीये तू कुणाला अिक 

केलां आहेस ते!!" 

"कुणीही का असेना, पण या भठकाणी तो 

आमच्यापेक्षा नीचच राहील, तुम्हाला काय वािलां, तुम्ही 

मलुक वरून सैन्य आणल तर आम्ही हरुन जाऊ, हा प्रदेि 

सोडून देऊ... आमचे राजे भवरसेन तुम्हाला इतके भिते्र वािले 

काय?" 

 

"आपला गैरसमज झालाय, आम्ही इथे युद्धासाठी 

नाही आलोय. एका गहन भवषयावर चचाा करायची आहे, 

आभण हो यात आमचा कसलाच स्वाथा नाहीये हे लक्षात घ्या", 

श्रवण बोलला.  

 



"हा सहदेव काय मूढ वािल का तुम्हाला?तुम्ही 

स्वतःच सैन्य मागे सोडलां आहे, आता आमच्यािी गोड गोड 

वाताा करून मग पाठीत सूरी खुपसण्याचा डाव आहे ना 

तुमचा, पण आता फसले आहात तुम्ही, राजा भवरसेनच 

तुम्हाला मृतु्दांड देतील आता" 

आभण एव्हढां  बोलून ते सवा जण त्ाांना कैदी बनवून 

पुढे घेऊन गेले... जाताना सुद्धा ते सवा आभदवासी नाचतच 

होते, जणू आज या दोघाांची मेजवानी करून खाणार होते ते. 

हळूहळू भिखर चढायला सुरुवात झाली... मधे मधे भवभचत्र 

प्रकारे तयार केलेली घरे भदसत होती. काही दोन झाडाांच्या 

मधे, काही घरे तर झाडाांवरच तयार केली होती. त्ा दोघाांना 

घेऊन जात असताना प्रते्क घरातून लोक बाहेर येऊन 

येऊन मजा बघत होते, सहदेव ज्याने याना पकडलां तो मात्र 

खूपच आनांभदत होता. स्वतःच्या राज्याला वाचवल्याचा 

अभिमान चेहऱ्यावर झळकत होता त्ाच्या... चालता चालता 

त्ा पवातावर एक सपाि जागा भदसली... एव्हढी मोठी सपाि 

जागा आभण ते भह इतक्या उांच पवातावर हे कुणाला पिलच 



नसत. त्ा जागेत एक काठोकाठ िरलेला तलावही होता. 

त्ाच्या बाजूला असलेल्या एका भविाल विवृक्षाखाली बरेच 

लोक जमलेले होते... या दोघाांनाही तो जमाव त्ा 

तलावाकाठी घेऊन गेला.  

 

"महाराज भवरसेन, हेच ते दोघे होते जे आपला प्रदेि 

भजांकण्याच्या इचे्छने आले होते. पण आम्ही त्ाांना वनातच 

बांदी बनवलां" 

 

"सहदेव आम्हाला तुमच्या कडून हीच अपेक्षा होती, 

तुमच्या सारख्या िूरवीराांमुळेच आपण या वनात  सुरभक्षत 

आहोत... चला आता वेळ न दवडता याना काली मातेकडे 

बळी म्हणून चढवूयात" 

 

तेव्हढ्यात भवरसेन च्या बाजूलाच उिा असलेला एक 

वृद्ध व्यक्ती बोलला.,  



"राजा भवरसेन, पण खरांच हे त्ाचां मभनषेने इथां आले 

आहेत का?मला वाित त्ाांना भिक्षा देण्याआधी त्ाांचा पक्ष 

ठेवण्याची सांधी द्यावी, " 

"गुरुदेव परां तु राज्याच्या ितू्रांवर कसलीही दया 

दाखवू नये ही आपलीच भिकवण ना!!" 

"बरोबर आहे, परां तु प्रते्काला त्ाची बाजू 

माांडण्याचा अभधकार भमळालाच पाभहजे हा सुद्धा आपला 

भनयम आहेच ना!!" 

 

"ठीक आहे, याांचे तोांड उघडण्यात यावे" 

 

भवरसेन च्या आजे्ञनुसार दोघाांचेही तोांड उघडले गेलां, 

आभण तस करताच श्रवण बोलला 

 



"मी दण्डकारण्याच्या राजकुमार श्रवण, इथां खरांच 

तुमच्यािी िाांततेत चचाा करायला आलोय, मला वाितांय 

तुम्हाला  नक्कीच काहीतरी गैरसमज झालाय" 

 

ते ऐकताच भवरसेन जोरजोरात हसायला लागला.  

"अरे मूखाा, दण्डकारण्याच्या राजकुमार प्रभतष्ठान 

सोडून मलुकमधे्य कसा येणार?" 

 

तेव्हढ्यात सेनापती बोलले,  

"भवश्वास ठेवा, ते खरांच युवराज आहेत, आभण हो 

आम्ही इथे एका महत्त्वाच्या कामाकरता आलोय. त्ात 

आम्हाला तुमची मदत पाभहजे" 

 

"काय!!म्हणजे हे खरांच युवराज आहेत. मग तर 

काम अिूनच सोपां झालांय. मलुक म्हणजे आमचा ितू्र, 



आभण मलुक चे अभधपती तर प्रभतष्ठान चे राजा म्हणजे तुमचे 

भपता, चला मी इतक्याश्या फौजेने कधीच प्रभतष्ठान ला हरवू 

िकलो नसतो, पण कालीमातेची कृपा आभण भतने माझ्या 

ितु्रनाच इथे आणलां, ती नरबळीची तलवार आणा, एकाच 

क्षणात या दोघाांचाही प्राण घेतो मी" 

 

आभण एव्हढां  बोलत, जोरजोरात हसत त्ाच्या 

हातातली ती लाांबसडक तलवार भफरवत भफरवत श्रवण 

कडे आला.  

 

त्ाच्या डोळ्यात आग िडकत होती, जणू असं 

वाित होतं की याच प्रभतिोधासाठी तो भकते्क वषांपासून 

थाांबला होता, त्ाच्या हसण्यातुन एक राक्षस डोकावत होता, 

चेहऱ्यावरचे िायू ताणले गेले होते, त्ाने दुसऱ्या हाताची मुठ 

तर इतक्या रागाने दाबली होती की सवाच नसा बाहेर आल्या 

होत्ा 



 

त्ाने डोळे बांद केले आभण कालीमातेच्या मांत्र 

पुिपुिला, नन्तर डोळे उघडले, समोर श्रवण दोरखण्डने 

बाांधून ठेवला होता, भवरसेन ला आता फक्त त्ाची मान 

भदसत होती, त्ाने त्ाची तलवार जोराय उचलली आभण तो 

ती मान धडापासून वेगळी करणार भततक्यात एक करारी 

आवाज मागून आला 

 

"थाि भवरसेन!!!! "....  

..........  

 

तो त्ाच वृद्ध गृहस्ताचा आवाज होता.  

"थाि भवरसेन!!!, याना मारू नकोस", ते बघून 

सवाच लोक अचखित झाले, खरांतर भवरसेन हा भतथलचा 

सवेसवाा होता, त्ाला सल्ला देणारे काही लोक असायचे पण 

त्ाला आतापयंत अिी आज्ञा करून कुणी थाांबवलां नव्हतां,  



 

हातातली ती तलवार तिीच थाांबवत भवरसेन ने त्ा 

वृद्ध गृहस्थाांकडे बभघतलां 

"गुरुदेव, या मलुक वासीयाांसाठ तुम्ही मला 

थाांबण्याची आज्ञा करत आहात??" 

 

"गैरसमज करून घेऊ नये, मी तुमच्या कडून एक 

घोडचूक होऊ नये म्हणून असं केलां, एकदा तुम्ही या 

राजकुमाराांच्या गळ्यात भनरखून बघा" 

असं म्हणताच सगळ्याांची नजर श्रवनच्या गळ्याकडे 

गेली... भतथे पांताांनी भदलेला एक रुद्राक्ष होता.  

 

"युवराज, हा रुद्राक्ष तुमच्याकडे कसा?", त्ा वृद्ध 

व्यक्तीने प्रश्न केला.  



"मला पांत िभिकाांत याांनी हा रुद्राक्ष भदलाय, जे भक 

गोभवांद पांताांचे लहान िाऊ आहेत. " 

 

"पांताांचा रुद्राक्ष, आभण तो भह तुमच्याकडे, भवरसेन 

मला नाही वाित आपल्या प्रदेिात येण्यामागे याांचा काही  

वाईि हेतू असेल, कारण पांत हे एकमेव व्यक्ती आहेत 

ज्याांची मलुक आभण आपल्यात िाांती रहावी अिी इच्छा 

आहे, ते स्वतःचा रुद्राक्ष असा कोणत्ाही माथेभफरूला 

देणार नाही भकां बहुना तो अिा कुणालाही धारण करता येत 

नाही. मला वाित याांचां इथे येण्या मागे काहीतरी वेगळां  

प्रयोजन असावां. " 

 

"ठीक आहे गुरुदेव, जर तुम्हाला असं वाित असेल 

तर मी याना स्वतःची बाजू माांडण्याचा अवसर देऊ िकतो, 

सैभनकाांनो युवराजाांना मुक्त करा" 

 



असं म्हणताच दोन जण समोर आले आभण त्ाांनी 

श्रवनला मुक्त केलां.  

 

"बोला युवराज, भनसांकोच बोला, " 

 

"धन्यवाद भवरसेन, गुरुदेव जे तुम्ही मला बोलण्याचा 

अवसर भदला. मला वाित आपलां बोलण जर का 

गोपभनयतेमधे्य झालां तर बर राहील" 

 

"गोपनीय?" 

 

"हो, कारण ही ते आहेच भततकी महत्वाचां" 

 

भवरसेन ने एकदा गुरुदेवाांकडे बभघतलां,  

 



"ठीक आहे युवराज, तुमची इच्छा असेल तर आपण 

आपलां बोलणां गोपभनयतेत करू िकतो" 

 

आभण असं म्हणत श्रवण, सेनापती, भवरसेन आभण 

गुरुदेव सवा एका गोपनीय भठकाणी आले. ते भठकाण दुरून 

फारच छोि घर वाित होतं, असं वाित होतं जणू भतथे चार 

लोक मावणां सुद्धा कठीण, पण आत जाऊन बघता 

कुठल्याही महाला पेक्षा कमी नव्हतां ते, एका काळ्या कभिन्न 

कड्याच्या बाजूला उिारलेला होता तो महाल . त्ाच्या 

बऱ्याच खोल्या तर कड्याच्या आतमधे बाांधलेल्या होत्ा... 

भिल्पकामाचा इतका उत्तम नमुना या आभदवासी ांमधे्य 

बघायला भमळेल असा कुणी स्वप्नातही भवचार केला नव्हता.  

 

ते चोघे जण या महालाच्या एका खाजगी खोलीत 

गेले. सवाच जण दगडाने तयार केलेल्या खािेवर बसले.  



"हां!!आता बोला युवराज, तुम्ही इथे का आलात, 

नेमका तुमचा हेतू काय आहे?" 

 

"भवरसेन, कदाभचत तुम्हाला श्रावणी नदीच्या काठी 

असलेल्या त्ा मांभदराबद्दल माभहती असेलच" 

 

"ते गूढ मांभदर, हो त्ाबद्दल ऐकलां तर आहे!!गोभवांद 

पांताांचा मृतू् सुद्धा भतथेच कुणीतरी केला असं सुद्धा कानावर 

आलां आहे" 

 

"बरोबर, त्ाच मांभदरात जो उमा राणीचा  जो पुतळा 

आहे त्ाला सुद्धा तडा देण्यात कुणीतरी यिस्वी झालांय" 

 



"काय? हे कदापी िक्य नाही, पृथ्वी वरील कुठलीही 

िौभतक वसू्त त्ा पुतळ्याला इजा करूच िकत नाही", 

अचानक बाजूला बसलेले गुरुदेव भकां चाळले.  

"हो गुरुदेव, पण दुदैवाने खरांच असं झालांय, हे कुणी 

आभण कोणत्ा पद्धतीनां केलां हे जरी माभहत नसलां तरी हे 

झालांय" 

 

तेव्हढ्यात भवरसेन बोलला,  

"तो पुतळा तुिल्याने काय झालांय मग?" 

 

"भवरसेन, मी तुम्हाला एकदा रमण आभण कामक ची 

कथा साांभगतली होती आठवली का?त्ानुसार जेव्हा केव्हा 

हा पुतळा तुिेल तेव्हा तो रमण मुक्त होईल आभण सवाप्रथम 

मलुक च्या खस्त्रयाांचे प्राण जातील आभण हळूहळू सांपूणा 

दांडकरण्यातील खस्त्रयाांचे, सगळीकडे अराजकता माजेल, 

दण्डकारण्याच्या नवी भपढीच जन्मणार नाही" 



 

"अरेरे, हे तर फारच दुदैवी झालांय, परां तु यावर 

काहीतरी तोडगा असेल ना!" 

 

"तोच तोडगा काढण्यासाठी तर मी इथे आलोय" 

"इथे आलोय म्हणजे?, आम्ही तुमची मदत करू 

िकतो का?पण तसां तर तुमचां सैन्य आमच्यापेक्षा भकते्क 

पिीने सामथ्यावान आहे, मग आम्ही काय मदत करणार?" 

 

"प्रश्न ताकदीचा नाहीये, तसही कुठल्याही तलवारीने 

कुणीही त्ाला हरवू िकत नाही आभण कुठलीही ढाल 

त्ाच्यापासून रक्षा करू िकत नाही... त्ाला ह्रवण्यासाठी 

काहीतरी वेगळां  करावां लागणार आहे" 

 

"आभण ते काय?" 



 

"तेच जाणून घेण्यासाठी मी इथे आलोय, गोभवांद 

पांताांच भनवासस्थान  इथेच आहे ना!!, असं म्हणतात की 

गोभवांद पांताांना रमण बद्दल, त्ा मांभदराबद्दल सवा काही 

माभहत होते. त्ाांच्या राहत्ा घरी त्ाांनी काही पुरावे सोडले 

असावेत असा अांदाज सुद्धा आहे. भिवाय कुना अनुयाला 

तरी त्ाांनी याबद्दल साांभगतलां असेल... तीच माभहती 

काढण्यासाठी आम्ही इथे आलो आहोत. " 

 

"गोभवांद पांत एक मोठे हस्ती होते, त्ाांच्या बद्दल मला 

आभण माझ्या प्रजेला अत्न्त आदर होता, ते वषाातून फक्त 

तीन मभहन्याांसाठी इथे यायचे, आल्या आल्या ते कालीमातेच 

दिान करत असे, त्ा नन्तर त्ाांच्या देवकुपीत ते रहायचे व 

त्ा तीन मभहन्यात सबांध पवाताची सफर करायचे, या तीन 

मभहन्यात मात्र ज्या तीन अमावस्या असायच्या त्ा काळात 

ते स्वतःला कालीमातेच्या मांभदरात बांभदस्त करून घ्यायचे, 

त्ावेळी मात्र त्ा मांभदराची कुणीच पूजा करू िकत 



नव्हत... आभण जसे तीन मभहने सम्पले भक ते भनघून जात, ते 

या काळात मात्र काय करायचे हा प्रश्न मी काय आमच्या 

भपताांनी पण त्ाांना केला नाही, त्ाांनी इथे कुणाला स्वतःचा 

भिष्य भह बनवून घेतलां नाही, म्हणून त्ाांच्या बद्दल माभहती  

देणारा आमच्या राज्यात कुणी असां अवघड आहे.. पण हो 

तुम्हाला जी कोणती मदत लागेल ती करायला आम्ही 

नेहमीच तत्पर आहोत, पण त्ा बदल्यात मी एकच अपेक्षा 

ठेवतो आभण तो म्हणजे प्रामाभणक पणा " 

 

"धन्यवाद भवरसेन, तुम्ही आमची करत असणारी 

मदत कोणत्ाही उपकारा पेक्षा कमी नाही" 

 

"माझ्या जागी कुणीही असत तर एव्हढां  तर केलांच 

असतां.... असो पण ते जे सैन्य तुम्ही आणलां आहे आभण 

माघारी ठेवलां आहे त्ाबद्दल मात्र तुम्हाला स्पष्टीकरन 

द्यावाच लागेल. " 



 

"तुमच्यापासून लपवून मला काही फायदा नाहीये. 

खरां  साांगायचां तर आम्ही दोघेच इथे येणार होतो. पण 

सामांतानी मलुक आभण तुमच्यात असणारा वाद आम्हाला 

साांभगतला. त्ाांच्या मते आम्ही दोघेच इथे येन भबलकुल 

सुरभक्षत नाही, म्हणून सुरभक्षततेसाठी आमच्यासोबत काही 

सैन्य भदल गेल . पण भवश्वास ठेवा प्रथम आिमण करण्याचा 

माझा कसलाच हेतू नव्हता" 

 

"ठीक आहे. युवराज तुमच्या िब्दावर मला भवश्वास 

आहे, मी फक्त इमानाच्या बदल्यात इमान अपेभक्षत ठेवतो. 

बाकी तुम्हाला इथे कसलीही मदत लागली तर आम्ही तत्पर 

आहोत. तुमची आभण तुमच्या सेनापती ांची राहण्याची 

व्यवस्था आमच्याच महालात केली जाईल. तुम्ही आजच्या 

भदवस आराम करा आभण आम्हाला तुमचां आदराभतथ्य 

करण्याची सांधी द्या" 



 

"पुन्हा एकदा धन्यवाद भवरसेन... अिा करतो की 

तुमच्या मदतीने या समसे्यवर नक्कीच तोडगा भनघेल" 

 

एव्हढां  सांिाषण सम्पवून मग ते सगळेच उठले. 

भवरसेनने त्ाांना बाहेर आणलां... पुन्हा सवाजण त्ाच 

भठकाणी भजथे आधी सिा िरली होती भतथे आले. आभण 

यावेळी तर भवरसेन ने चक्क श्रवण ला आभलांगन भदल आभण 

ते भह सवांसमक्ष. अथाातच बघणारे सगळेच लोक चभकत 

झाले होते, पण ते दृश्य बघून जमलेल्या प्रते्काला भह 

कल्पना तर आलीच भक हे बाहेरचे लोक ितू्र नाहीयेत.  

.......  

 

बघता बघता रात्र झाली. श्रवण आभण सेनापती 

भवरसेन च्याच महालात भवश्रामगृहात होते. भदवसिराच्या 

प्रवासानांतर थकवा जरी आला असला तरी मात्र डोक्यात 



चालू असलेल्या भवचाराांच्या चिामुळे मात्र दोघानाही झोप 

येत नव्हती. या प्रदेिात ते आले तर होते पण अिूनही बरांच 

काम बाकी होतं. खखडकीतून भदसणाऱ्या आकािातल्या 

ताऱ्याांकडे बघत बघतच त्ाांनी किीतरी रात्र काढली. 

दुसऱ्या भदविी सूया उगवताच दोघानाही जाग आली. 

सकाळी सकाळी हवेत हाड गोठवणारा गारवा पडला होता. 

एकतर रात्रीच मुसळधार पाऊस झाला होता आभण त्ात ते 

अभधक उांचीवर पण होते. श्रवण ने सहजच बाहेर नजर 

िाकली, बघतो तर काय सगळीकडे नुसते धुकां  पसरलेले 

होते. मधातूनच जोराच वार आलां की ते धुकां  बाजूला सरून 

त्ामागची भहरवळ भदसत होती. श्रवण ने ते बघण्यात जास्त 

वेळ न दवडता लगेचच प्रातभवाधी उरकल्या आभण आपल 

मुख्य काम साध्य करण्यासाठी तो तयार झाला.  

सकाळी कालीमातेच्या मांभदरात आरती असते, याच 

भनभमत्ताने भतथे जाण्याचा भनणाय घेतला. भवरसेन तर 

कालीमातेचा फार मोठा िक्त असल्याने तो सूयोदय होताच 

मांभदरात जायचा, अधाा प्रहर त्ाच्या हाताने भतथे पूजा 



चालायची आभण त्ानांतर आरती होत असे. म्हणून आजही 

तो आधीच भतकडे गेला होता. मग एक सेवक काही वेळाने 

श्रवण आभण सेनापतीला त्ा भठकाणी घेऊन आला.  

मांभदर म्हांिलां तर श्रवनच्या भवचारात एक वासू्त 

तरळली होती पण प्रत्क्षात बघतो तर ती एक गुहा होती. 

त्ा गुहेत कालीमातेच्या काळ्या पाषाणाने बनवलेली दीड 

माणूस एव्हढी उांच मूती होती ती... प्रथमतः बघून कुणीही 

घाबरून जाईल असच तीच रूप होतं. भतचे ते चार हात, 

डोळ्यात भदसणारी अांगार, लाल िडक आभण बाहेर 

काढलेली जीि, आभण त्ात वरून पूजा करताना भतच्यावर 

केलेला कुां कवाच्या वषाावाने तर ती अिूनच िडक भदसत 

होती. श्रवण आभण सेनापती थोडां दूरच उिे राभहले... 

मूतीच्या एकदम पुढ्यात भवरसेन होता. सात फुिाच त्याचं 

भधप्पाड िरीर, भपळदार दांड, मानेपयंत ओघळणारे केस 

आभण भपळदार भमिी असं त्याचं रूप होतं. हातात एक 

अधावि माठ होता आभण त्ात ज्वाला पेित होती, भवरसेनने 

तोांडातल्या तोांडात काहीतरी िब्द पुतपुिले, त्ाने एकवार 



सवा लोकाांकडे नजर भफरवली आभण हात वर उांचावला 

आभण अचानकच सगळेच जण आरोळी ठोकायला लागले. 

काय होतांय कळतांच नव्हतां, बेंबीच्या देठापासून सगळे 

ओरडत होते, कोणी देवीच्या समोर येऊन रडत होतं, कोणी 

आिोि करत होतं, कुणी स्वतःच्या तोांडात मारून घेत 

होता. नेमकां  या भठकाणी चालू काय आहे हेच कळायला 

मागा नव्हता.  

हे असं बराच वेळ चालू होतं, आभण जेव्हा हे सम्पल 

तेव्हा भवरसेनने आरती म्हणायला सुरुवात केली.... खरंतर 

आरती म्हणजे एक प्रकारची देवीची सु्ततीच असते परां तु 

त्ाांचा तो स्वर ऐकून देवीच्या वतीने ते पूणा जगािी िाांडण 

करताय असं वाित होतं.  

 

श्रवण या सगळ्याच बाररकीने भनरीक्षण करत होता. 

आज एक वेगळीच सांसृ्कती त्ाला बघायला भमळत होती. 

एक तास झाल्यानांतर सगळां  िाांत झाल... तो माठ ज्यात 

ज्वाला पेित होत्ा तो सगळीकडे भफरवला गेला आभण 



त्ाची उब सवा जण माथ्याला लावत होते. भवरसेन भतथूनच 

पूणा िक्ताांवर नजर भफरवत होता, िेकडो जमलेल्या त्ा 

आभदवासी ांमधे्य श्रवण ला िोधायला त्ाला फारसा वेळ 

लागला नाही. आभण त्ाने दुरूनच त्ा दोघाांना जवळ 

बोलावलां.  

 

"या युवराज, तुम्ही िाग्यवन्त आहात जे पभहल्याच 

भदविी तुम्हाला महाआरती भमळाली, मभहन्यातून एकदा भह 

आरती होत असते, आज सवा जण भनजाळी उपवास धरतात" 

 

"मभहन्यातून एकदाच िरते म्हणून एव्हढी गदी 

म्हणावी का??" 

 

"हो, तस दररोज असतात बरेच जण पण आज 

सांख्या जास्तच असते, पण तुम्हाला उपवास धरावा असं 

बांधन नाही हा, तुम्ही आमच्याकडे अभतथी आहात, " 



 

"अभतथी काय म्हणता भवरसेन, आता आम्हाला 

तुमचा छोिा िाऊच समजा, कदाभचत आपल्या मैभत्रतुन 

तुमच्यातील हा सांघषा िळायचा" 

 

"हा हा हा!!!, असं म्हणता, ठीक आहे आजपासून मी 

तुमचा थोरला िाऊ, " 

 

आभण एव्हढां  म्हणून त्ाने श्रवनला आभलांगन भदल.. 

सगळेच जण आियााने बघत होते, कदाभचत कालच्या प्रसांगा 

नांतर कुणाला वािलही नसेल भक असही होऊ िकत.  

 

"चला तर मग छोिे बांधू, आता साांगा आम्ही तुमची 

काय आभण किी मदत करू!?" 



"गोभवांद पांत कुठे रहायचे?मला एकदा त्ाांची वासू्त 

बघायची आहे" 

 

"आपल्या डाव्या बाजूला या कड्या मागे ज्या 

पणाकुट्या आहेत ना त्ातलीच एक त्ाांची होती" 

 

तेव्हढ्यात भवरसेन ने त्ाच्या एका सेवकाला आवाज 

भदला,  

'युवराज हा माझा सेवक माधव, हा आजपासून 

तुमच्याच सोबत राहील, तुम्हाला काहीही गरज लागली तर 

हा तातडीने पूणा करेल, आभण काही अजून मदत लागलीच 

तर आम्ही नेहमीच हजर असू" 

"धन्यवाद भवरसेन!!" 

"चला तर युवराज, आम्ही आता भनघतो" 



आभण असं म्हणून सांपूणा दळिार घेऊन भवरसेन 

माघारी भफरला, भवरसेन जाताच भतथे जेव्हढा काही जत्था 

जमला होता तो काहीच क्षणात पसार झाला, जणू त्ाने 

नजरेतुनच या सवांना आज्ञा भदली होती की आता इथून 

पसार व्हा. श्रवण ला हे जरा भवभचत्र वािलां पण बहुतेक या 

भठकाणी त्ाचा धाक आभण आदर असल्याने असं झाल 

असावां म्हणून त्ाने दुलाक्ष केलां.  

आता त्ा भठकाणी फक्त श्रवण, सेनापती, तो सेवक 

आभण काही पुजारी एव्हढेच लोक होते, काही वेळेपूवी 

आसमांत दणाणून जावा इतका आवाज होता आभण आता 

मात्र कुणी श्वास घेतला तरी आवाज होईल इतकी िाांतता 

होती.  

 

"सेनापती जी मला वाित आता आपण पांताांच्या कुिी 

जवळ जावां" 



"जस तुम्ही म्हणता, माधव आम्हाला रस्ता दाखवू 

िकतोस का?" 

"हो मालक, त्ासाठीच तर मी इथे आहे, चला माझ्या 

मागोमाग या" 

 

दोघेही माधवच्या मागेमागे चालू लागले, एका 

छोट्याश्या कड्याला वेढा घालून ते पूवेकडे आले, समोर 

येताच त्ाांना भदसले ते उांचच उांच झाड, आभण त्ाांच्यावर 

लिकणाऱ्या वेली वर फां दीपासून तर जभमनी पयंत िेकल्या 

होत्ा... आभण त्ा जाड आभण मजबूत वेली ांचा वापर करून, 

त्ाांना एकमेकाांत गुांफून व त्ावर झावळ्या िाकून पणाकुिी 

तयार केल्या गेल्या होत्ा.  

"अरे माधव, यातली गोभवांद पांताांची कुिी कोणती?" 

 

"ती जी सगळ्यात िेविी भदसत आहे ना तीच" 

 



िेवि म्हणजे जवळ जवळ  वीस एक झोपड्याांनांतर 

ती झोपडी भदसली. दोन वडाच्या झाडाांच्या मधोमध तीच 

प्रवेिद्वार होतं.  

"इथून तुम्हीच पुढे गेल पाभहजे, तुमचां काम सांपेपयंत 

मी इथेच थाांबेल" 

 

"इथेच थाांबिील म्हणजे, तु नाही येणार?" 

 

"नाही युवराज, कोणत्ाही व्यक्तीला देवकुभिांमधे्य 

जाण्याला परवानगी नाहीये, देवकुिीच काय भजथून या 

देवकुती ांची मयाादा सुरु होते भतथे सुद्धा आम्हाला प्रवेि 

भनभषद्ध आहे, तुम्हाला तर महाराज भवरसेन याांनीच 

परवानगी भदलीये म्हांिल्यावर तुम्ही जाऊ िकता" 

 

"देवकुिी म्हणजे?" 



 

"देवकुिी म्हणजे या सवा झोपड्या भजथे मोठे मोठे 

महांत राहतात. हे सवा दुरहून इथे येतात. खास कालीमातेची 

िक्ती करण्यासाठी. " 

 

"काय?कालीमातेच्या िक्ती करण्यासाठी दूरवरून 

या दुगाम िागात!" 

"हो, आमच्या या पभवत्र जागेत" 

"हम्म, ठीक आहे तू थाांब इथेच आम्ही  जातो. " 

 

दोघेही चालत चालत जाऊ लागले, मधे्य अनेक 

कुट्या लागल्या, दोन कुती ांमधे बरच अांतर सोडलां होतं, बरच 

अांतर चालल्या नांतर त्ाांना ती िेविची कुिी लागली, 

बाहेरून तर खूपच छोिेखानी होती, त्ा दोघाांनीही त्ा 

कुिीत प्रवेि केला. बाहेरून खरंतर असं वािलां होतां की 

चारच पावलात भह कुिी समे्पल, पण अहो आियाम, आतमधे 



बराच िाग होता. चक्क त्ा वडाच्या झाडामधे्य सुद्धा 

कोरून कोरून जागा तयार केली होती... चार व्यक्ती उांच 

इतकां  छप्पर होतं भतथे.... दोघाांनीभह एकद सगळीकडे नजर 

भफरवली पण फक्त मोकळी जागा, एक माठ, आभण काही 

खुांट्या भदसल्या ज्यावर माळ, रुद्राक्ष, वगैरे एक साधू 

पररधान करेल इतकां च सामान होतं.  

"सेनापभतजी, इथे तर काहीच नाहीये, भनव्वळ एक 

अगडब्म्ि झोपडी आहे ही" 

"युवराज कदाभचत इथलचां सवा सामान हलवलां 

असावां" 

"कोण हलवणार?भवरसेनच्या परवानगी भिवाय 

कुणी आतमधे जाऊ नाही िकत. " 

"युवराज कदाभचत भवरसेनने तर ... " 

"नाही सेनापती, उगाच त्ाांच्यावर िँका घेणां चुकीचां 

ठरेल. " 

"मग आता पुन्हा माघारी भफरायचां?" 



श्रवण ने सेनापती ांच्या प्रश्नाचां उत्तर द भदल नाही 

त्ाऐवजी तो पूणा कुिी ला न्याहाळू लागलां, एका झोपडीच्या 

मानाने ती खूपच प्रिस्त होती, अिा जांगलात एव्हढी प्रिस्त 

कुिी असां म्हणजे जरा भवभचत्र होतं, दोन वडाचे झाड स्तम्भा 

प्रमाणे िासत होते, एकूण चार भिांती होत्ा, त्ापैकी तीन 

भिांती या झावल्यानी आभण झाडाांच्या पानाांनी बनल्या होत्ा 

तर जी चौथी भिांत होती ती मात्र लाकडी होती आभण ती भिांत 

बरोबर दोन झाडाांच्या मधोमध होती, आभण भविेष म्हणजे 

त्ा भिांतीवर आठ ते दहा खुांट्या होत्ा 

 

"सेनापती तुम्ही एक भनरीक्षण केलांय का?म्हणजे 

बघा ना इथलचे राहणारे लोक सवा आभदवासी, त्ाभन 

पररधान केलेलां वस्त्र सुद्धा तिाच प्रकारचे, पण त्ाांच्या 

वासू्त इतक्या प्रगल्भ किा??भवरसेनच्या महल तर साक्षात 

कपारीत कोरून बनवला गेलाय, डोांगर उतारावर सुद्धा 

सांरक्षक बुरुज आहेत, आभण असं जागेच्या अिावी 



सांताांसाठी चक्क झाडाांमधे्य उिारलेली कुिी, आपल्या 

प्रभतष्ठान ला सुद्धा असं कधी बघण्यात नाही आलां " 

"हो युवराज खिकलां तर मलासुद्धा आहेच, आभण 

असही नाही की हे या भठकाणी अनेक भपढ्याांपासून रहात 

आहेत. कदाभचत फक्त भतसरी भपढी असावी भह. " 

 

दोघेही काही क्षणासाठी भवचारात गढून गेले, श्रवण 

तर एकिक पूणा कुिीलाच न्याहाळत होता. आभण अचानक 

त्ाचे डोळे चमकले 

"सेनापती!!!!" 

" काय झालां युवराज?" 

"मला वाित भक हे लोक वासु्तभविारद मधे्य खूपच 

पुढे असावेत" 

"म्हणजे?" 



"म्हणजे बघा ना या कुिीमधे्य एक लाकडी भिांत 

बनवण्याची काय गरज, आभण वरून एकाच भिांतीवर 

इतक्या खुांट्या?इांच िर जागा सुद्धा कसोिीने वापरणारे हे 

लोक कुठलीही गोष्ट उगाच नाही बाांधणार ना" 

सेनापती ांना कदाभचत श्रवण च्या बोलण्याचा रुख 

कळला असावा, ते लगेच समोर असणाऱ्या भिांतीकडे गेले, 

त्ाांनी त्ा भिांतीला कान लावला, आभण काहीच क्षणात त्ाांचे 

डोळे चकाकले 

 

"युवराज, एक पोकळी जाणवत आहे" 

 

त्ा दोघाांनी एकवार खुांिीनकडे बभघतलां आभण त्ा 

उपसण्याचा प्रयत्न केला, पण असा िलताच प्रयत्न करताच 

ती भिांत सुद्धा त्ाच भदिेने हलायला लागली..  

 

सेनापती ांनी एकदा श्रवण कडे बभघतलां,  



"युवराज, मला वाित या खुांट्या भिांत 

हलवण्यासाठीच बनवल्या गेल्या आहेत, मला वाित आपण 

याना वर उचलून बघावां" 

 

"ठीक आहे" 

 

आभण असं म्हणताच दोघाांनी ती भिांत वर उचलली, 

आभण ती उचलताच त्ाांना समोर जे भदसलां ते बघून दोघेही 

चभकत झाले 

 

त्ामागे होतं एक अधा वतुाळाकार कोरलेलां अजून 

एक खोड. त्ा खोडाच्या पायथ्यािी िुसा िरलेला होता, 

सेनापती ांनी तो बाजूला करताच त्ाांना खाली जाणाऱ्या काही 

पायऱ्या भदसल्या.  

 



"युवराज!! हा बघा आियााचा अजून एक धक्का" 

 

पायऱ्या बघताच दोघेही आतमधे भिरले... खाली 

भकरारा  अांधार भदसत होता...  

दोघाांनीही अांधाराची पवाा न करता आतमधे प्रवेि 

केला.  

कालच्या पावसामुळे पायऱ्या ओलसर होत्ा. 

एकमेकाांना सहारा देत हळूहळू ते खाली उतरू लागले. 

तीस चाळीस पायऱ्या उतरल्या नांतर आता सपाि िाग 

लागला होता... जवळ जवळ घुडग्या पयंत पावसाचां पाणी 

सवात्र साचलां होतं, भकां बहुना ते त्ा गुहेचा भिांती ांमधून 

ओघळत सुद्धा होतं.  

दोघेही सरळ पुढे चालतच राभहले. पुढे एक 

उजवीकडे वळण आलां, आभण जस ते वळण पार केलां तस 

त्ाांना एक अजस्त्र पोकळी भदसली, थोड्याफार प्रकािात 



असं वाित होतं जणू कुणा राजवाड्याचां सिागृहच असावां 

ते.  

ती पोकळी भदसताच दोघभह मधे्य भिरले, आभण अहो 

आियाम, आतापयंत घुडग्या पयंत असणार पाणी नकळत 

कुठेतरी गुडूप झालां होतां, बाहेरून पूणापणे अांधारात 

भदसणार ते  भविाल काय सिागृह आता पूणातः प्रकािाने 

लखलखत होतं 

 

तो नजर बघताच श्रवनचे डोळे भदपून गेले होते,  

 

त्ाने एकवार सेनापती ांकडे नजर भफरवली आभण तो 

एकच वाक्य बोलला 

 

"सेनापभतजी हे काया भदसत तेव्हढां  सोपां नाही!!!!" 

 



..............  

 

 

 

 

 

 

 

 पाताळ 

 

श्रवण ने सेनापती कडे बभघतलां आभण तो फक्त 

एकच वाक्य बोलला,  

"सेनापभतजी, हे काया भदसत तेव्हढां  सोपां नाहीये" 

 



श्रवण आभण सेनापती पूणातः अचखित झाले 

होते. हे असलां काही आपल्याला बघायला भमळेल याचा 

कधी त्ाांनी भवचारही केला नसेल... आता प्रश्न हा होता 

की इथे काही पुरावे भमळतात का ते बघायचां होतं...  

 

त्ाांनी त्ा सिागृहात नजर भफरवली, असं वाित 

होतं की ते सिागृह सध्या तरी वापरात नव्हतां, पण पूणा 

सिागृहाचे लक्ख प्रकाि भदसत होता पण भतथे एकही 

मिाल भकां वा भकां वा भदवा तेवत नव्हता 

 

"युवराज, आियााने िरलेलां हे दालन भदसत 

आहे, एकही मिाल नाही तरी भजतका बाहेर भदसत 

आहे भततकाच प्रकाि या चाहुबाजूनी कसा?" 

 

"हो सेनापभतजी, आिया तर आहेच, पण खरांच हे 

आभदवासी असं दालन तयार करू िकतात!" 



"ते तर िक्य नाहीये, असं काही तर पूणा 

आयावताात नसेल" 

 

"कदाभचत आपण कुठल्या जाळ्यात तर नाही ना 

अडकलो, भकां वा या आभदवासी ांची त्ामागील काही 

योजना??" 

"तस काही असत तर त्ाांनी आपल्याला जिवन्त 

सोडलां नसतां, मला वाित आपण सध्या तरी इथे काही 

पुरावे भमळतात का याचा िोध घेतला पाभहजेल" 

 

आभण त्ाांनी लागलीच िोधािोध सुरु केली,  

पूणा सिागृहात समोर एक व्यासपीठ भदसत 

होतां, समोर जवळ जवळ िेकडोांनी आसन व्यवस्था 

केलेली भदसत होती.  

 



"युवराज!!" 

 

"काय झालां?" 

 

"ते बघा, भतथून एक मागा नजरेत पडतोय, मला 

वाित आपण त्ाचा मागोवा घ्यावा", व्यासपीठाच्या 

जवळूनच एक मागा कुठां तरी जात होता, त्ा भदिेने 

सिापती ांनी रोख केला होता.  

 

दोघेही भतथे गेले, आता या मागाावर पुन्हा प्रकाि 

मांद झाला होता, दोघेही सावध ररत्ा चालत होते, जरा 

वेळ आतमधे चालल्या नांतर त्ाांना त्ा मागााच्या दोन्ही 

बाजूला काही कक्ष भदसू लागले,  

 



छोिेखानी कक्ष होते ते, एक व्यक्ती आरामात 

जीवन व्यभथत करेल एव्हढी जागा आतमधे होती. असं 

वाित होतं की पूणा मागा हा या कक्षाांनी िरलेला असावा.  

 

"सेनापती, कदाभचत हे यापैकीच एखादा कक्ष 

पांताांचा असेल?" 

 

"याांची ठेवणां बघून तरी हे कक्ष राहण्यासाठी 

वापरत असावे असच वाित आहे, पण यापैकी त्ाांचा 

कक्ष कुठला असेल?" 

 

"त्ाचाच िोध घ्यावा लागेल असे वाितांय, या 

कक्षाांची अवस्था बघून वाितांय भक इथे भकते्क वषे 

कुणी आलां नसावां, जो कक्ष चाांगल्या अवस्थेत असेल तो 

त्ाांचा असं समजण बरोबर ठरेल" 

 



झालां तर मग, दोघाांनीही एकूण एक कक्षात 

जाऊन िोधािोध सुरु केली... बऱ्याच भठकाणी धूळ, 

कचरा साठला होता, काही भठकाणी कोळ्याांनी तर 

इतकी जाड जाळी तयार केली होती की आतमधे 

जाणही िक्य नव्हतां. िेविी बरच सापडल्यानांतर त्ाांना 

एक कक्ष सापडला, जो बऱ्यापैकी साफ वाित होता. त्ा 

कक्षात एका बाजूला खूप मोठमोठे ग्रांथाांचे ढीग भदसत 

होते, आभण भविेष म्हणजे त्ा भठकाणी बऱ्यापैकी 

प्रकाि सुद्धा येत होता.  

 

"हुश्श, युवराज चला िेविी गोभवांद पांताांचा कक्ष 

सापडलाच" 

 

"इथलची पररखस्थती बघून असं वाितांय भक इथे 

काहीतरी रहस्यमयी असावां, म्हणजे बघा ना अिा 

पवातात, भजथे प्रवास करून येन म्हणजे सुद्धा 



महाकठीण, अिा भठकाणी एव्हढी िव्य वासू्त आभण ते 

सुद्धा जभमनीच्या खाली, खूपच अचखित करणार आहे 

हे सगळां , नाही का!" 

 

 

"बरोबर ओळखलां युवराज आभण सेनापभतजी" 

अचानकच मागून एक करारी आवाज आला, ते 

ऐकून काही क्षणासाठी तर श्रवण आभण सेनापती 

स्तब्धच झाले.  

मागे वळून बभघतलां तर एक मनुष्य आकृती 

नजरेत पडली, सूयाप्रकािाच्या एकदमच भवरुद्ध भदिेला 

असल्याने चेहरा तर काही व्यवखस्थत भदसला नाही, पण 

कुणीतरी वृद्ध व्यक्ती आहे असां जाणवलां,  

तो व्यक्ती जवळ येत आहे असां भदसताच 

दोघाांनीही आपापल्या तलवारी बाहेर काढल्या,  

 



"कोण .... कोण आहात तुम्ही?आभण आमचा 

पाठलाग का करताय?, एक पाऊल जरी पुढे आला तर 

आयुष्याला मुकिील" 

 

"घाबरू नये युवराज, मी श्रीपाद, मला या 

भठकाणचे लोक गुरुदेव सुद्धा म्हणतात, आपली िेि 

आधीच झाली आहे जेव्हा भवरसेन ने तुम्हाला कैद केले 

होते, " 

 

"गुरुदेव" 

 

"आता ओळखलां वाितां, " 

 

"पण तुम्ही इथे कसे?" 



माझी पण कुिी याच प्रदेिात आहे जीच्यातून 

एक मागा या िवनात उघडतो, तुम्हाला काय वािलां 

फक्त गोभवांद पांतच इथे येऊ िकतात" 

 

"नाही गुरुदेव, तस नाही, पण इथे तुम्हाला बघणां 

अपेभक्षत नव्हतां" 

 

"असो, पण तुम्हाला तुमचां लक्ष तरी व्यवखस्थत 

गाठता आलां हे चाांगलां झालांय" 

 

"गुरुदेव, भह जागा नेमकी आहे काय?आभण या 

पवातात कुणी बाांधलां आहे हे?" 

 



"हे प्रश्न अपेभक्षतच होते मला, चला आपण एकदा 

या कक्षात बसून बोलूयात, तुमच्या सवा प्रश्नाांची उत्तरां  

देतो मी" 

 

आभण असं म्हणून ते भतघेही त्ा कक्षात गेले, 3 

जण आरामात पुरतील एव्हढी जागा तर नक्कीच होती 

भतथे, भिवाय बाहेरच्या वातावरणापेक्षा उबदार सुद्धा 

होतं ते, सूयाप्रकाि तर तसा भतथे येतच होता पण तरीही 

बाजूलाच असलेली मिाल तेवून गुरुदेवाांनी बोलायला 

सुरुवात केली,  

 

"मी तुम्हाला सवा साांगतो परां तु तुम्हाला मला एक 

वचन द्यावां लागेल की मी जे तुम्हाला साांगेन ते इतर 

कुणालाही कळत काम नये, मान्य आहे?" 

 



एकदा श्रवण ने सेनापती ांकडे बभघतलां आभण मग 

बोलला,  

"हो, भवश्वास ठेवा माझ्यावर, आपल्यात झालेलां 

सम्भाषण कुणालाच कळणार नाही" 

"हा तर तुमचा प्रश्न हा आहे की या दुगाम िागात 

अिी वासू्त किी? याची पाळेमुळे िूतकाळात आहेत 

 

खरतर हा पवात म्हणजे प्राचीन काळातील एक 

िव्य असं  गुरुकुल, इथे अनेक भवद्वान ऋभष, वेदाचाया 

आभण भविेषतः आयुवेदाचाया घडले गेले आहेत. ' . 

अनेक व्याधी ांवर उपचार या भठकाणी िोधले गेले, 

िूतकाळात हा पवात खूप प्रभसद्ध होता परां तु याची भदिा 

मात्र कुणालाच माभहत नव्हती. इथे येण्याचे मागा सुद्धा 

माभहत नव्हते, इथां येऊन आयुवेद भिकण्यासाठी प्रथम 

अदम्य साहस दाखवून समू्पणा दांडकारन्य पार करावां 



लागायचां, आभण मग इथे येऊन सवाच प्रकारचां ज्ञानाजान 

चालायचां 

 

अनेक भवषयाांवर इथे अभ्यास केला जायचा, 

असांख्य ग्रन्थ इथे भलभहली गेली, भकते्क भवषयाांवर 

वादभववाद घडायचे, इथे येणार प्रते्क भिष्य हा महषी 

म्हणून इथून बाहेर पडायचा, इथलच्या अनेक भिष्यानी 

इतर देिाांमधे्य जाऊन भतथे गुरुकुल सूरी केले, इतकां  

महान असं हे भवश्व गुरुकुल होतं.  

 

त्ाच काळी या भठकाणी जभमनीच्या खाली एक 

िव्य सिागृह बाांधलां गेलां भजथे सवा जण ज्ञान अभजात 

करायचे. त्ाच सोबत िेकडो भिष्य मावतील अिी कक्ष 

सुद्धा उिारली गेली.. पण ही जभमनीच्या खाली बाांधली 

गेली याच कारण म्हणजे इथे पावसाळ्यात पडणारा 

ियानक पाऊस, सोबत त्ा काळात अनेक श्वापद 



भदवस ढवळ्या वावरायचे, त्ाांपासून रक्षण व्हावां हा त्ा 

मागचा हेतू होता" 

 

"असं आहे तर, मग आतासुद्धा इथे ते का होतं 

नाही??" 

 

"आता!!! अहो िेकडो वषांपूवी भह जागा 

भनमानुष्य झालीये, त्याचं कारण नाही माभहत, पण अनेक 

भपढ्याांपासून आमचे पूवाज इथे कालीमातेची पूजा 

करतात मी, गोभवांद पांत सुद्धा एकाच कुळातले, िलेही 

आम्ही सखे्ख नाही परां तु दुरून आमचां नातां लागतच, 

आम्ही सवाच कालीमातेच्या िक्त, त्ामुळे गोभवांद मलुक 

मधून तीन मभहने इथे यायचे, त्ाांनी इथे लुप्त असलेलां 

सवा ज्ञान पुन्हा बाहेर काढण्यासाठी पूणा आयुष्य वेचल, 

त्ाांना पुन्हा असच एक गुरुकुल सुरु करायचां होतं पण 

दुदैवाने त्ा आधीच काळाने आपला घाला घातला. " 



 

"इतकी िव्य अिी वासू्त, तरी या भठकाणी 

इतकी िाांतता किी?कुणीच इथे येत नाही का" 

 

"गोभवांद आभण मी सोडलां तर कुणीच नाही, 

खरंतर आभदवासी ांना या जागेची माभहती सुद्धा नाहीये" 

 

"काय?हे कसां िक्य आहे?ते तर इथे राज्य 

करतात ना!!" 

 

"हो युवराज, पण आम्हीच त्ाांना या प्रदेिात 

यायला मनाई केली आहे, भविेषतः माझ्या आभण 

गोभवांदपांताांच्या कुिीत येण्यापासून" 

"आभण ते का?" 

 



"कारण असं आहे मला वाित भक जे काही 

असामान्य ज्ञान या जागेत लपलेलां आहे ते कुणाही 

असक्षम व्यक्तीच्या हातात पडू नये" 

 

"म्हणजे?" 

 

"म्हणजे इथे जे काही िोध लागले, जे काही ज्ञान 

भवद्वानाांनी िूतकाळात प्राप्त केले ते कोणत्ा ना 

कोणत्ा पद्धतीने इथेच लपवलेलां आहे, त्याचंच सांिोधन 

आमचे गुरु करत होते, गोभवांदपांत करत होते आभण 

आता मी सुद्धा तेच करत आहे,  

 

उदाहरण द्यायचां झालां ना तर या सिागृहात 

भिांतीवर तुम्ही बघू िकतात भक काहीतरी भलहून 

ठेवलांय" 

 



ते ऐकताच श्रवण आभण सेनापती याांनी भिांतीकडे 

बभघतलां, तर खरांच भतथे काहीतरी कोरून ठेवलेलां होतं,  

 

"हा प्रकार तुम्ही पूणा वसू्तच्या प्रते्क भिांतीवर 

बघू िकतात, आभण हे जे काही भलभहलेलां आहे त्ाचा 

सरळ सिन्ध आहे वासु्तिास्त्रािी, म्हणजेच 

वासु्तभविारद कोरून ठेवलां गेलां आहे, ते माझ्या गुरूां नी 

एकत्र करून त्ावर एक ग्रन्थ भलभहला, आभण तोच ग्रन्थ 

आभदवासी ांना भदला आभण त्ा बदल्यात असा करार 

झाला की ते या प्रदेिात येऊ िकणार नाही., त्ामुळेच 

तुम्ही इथां अनेक वासू्तांचे भवभचत्र पण अद्िुत प्रकार बघू 

िकतात जेणेकरून आभदवासी सुद्धा खुि राभहले 

आभण आम्हाला आमचां काम भबनभवरोध करता येत" 

 

"याचा अथा गोभवांद पांत इथे ज्ञानाजान 

करण्यासाठी येत असत?" 



"हो तसही म्हणू िकतात, तुम्ही या कक्षात त्ाांनी 

भलभहलेले ग्रन्थ सुद्धा बघू िकतात" 

 

त्ा कक्षात अनेक ग्रांथाांचे ढीग लागलेलां होते, 

त्ातला एक ग्रन्थ श्रवण ने हातात उचलून बभघतला, 

त्ाच्या प्रथम पानावर कुठल्यातरी वृक्षाच भचत्र 

रेखािलेल होतं,  

"हा ग्रन्थ कदाभचत वनस्पती िास्त्रावर भलभहलेला 

भदसत आहे!" 

"हो बरोबर ओळखलां" 

 

"याचा अथा भक वनस्पती िास्त्र बद्दल या 

भिांती ांवर कोरलेलां आहे आभण ती माभहती पांताांनी या 

ग्रांथात उतरवली तर!!" 

 



"नाही युवराज, भिांती ांवर कोरलेली माभहती भह 

वासु्तकलेिी सिांभधत कारण भिांत भह वासू्तचाच एक 

िाग, जर का वनस्पती िास्त्राची माभहती घ्यायची तर 

समू्पणा पवातात भफरावां लागलां असेल त्ाांना, तुम्हाला 

येताना कदाभचत जाणवलां सुद्धा असेल की पवाताच्या 

भवभवध िागाांत भवभिष्ट पद्धतीचीच झाड आहेत िलेही 

मग ते जँगल का असे ना, नाहीतर सामान्यतः वनाांमधे्य 

कुठलीही झाडे कुठेही येऊ िकतात पण इथे तस 

नाही... पण ते कस िक्य आहे याच उत्तर तर सध्या 

परमेश्वरच देऊ िकतो" 

 

"आता लक्षात येत आहे, म्हणजे ज्ञानाचा खभजना 

इथे उपलब्ध पण तो भमळवणां म्हणजे खरी मेहनत, 

ज्याप्रमाणे या वासू्त मधे प्रकाि कसा येतो याचा जर का 

कुणी अभ्यास केला तर तो सुद्धा िौभतक िास्त्रात 

पारांगत होऊ िकतो" 

 



"एकदम बरोबर... मला वाित आता तुम्हाला 

तुमच्या प्रश्नाांची उत्तरां  भमळाली आहेत, तर मला आता 

परवानगी द्या मी माझ्या उवाररत कामासाठी जातो" 

 

"पण गुरुदेव, आम्हाला रमण भवषयी माभहती 

किी भमळणार?" 

 

"याच उत्तर तुम्ही स्वतःच भदलांय युवराज, इथे 

ज्ञानाचा खभजना आहे पण तो भमळवायचा कसा हे मात्र 

तुम्हाला िोधावां लागेल, पण तुम्ही एकदा इथलचां ग्रन्थ 

धुांडाळून बघा, कदाभचत गोभवांद पांताांनी कुठेतरी त्ाचा 

उले्लख नक्कीच केला असावा" 

आभण असं म्हणून ते भनघून गेले.  

 

"युवराज मला वाित आपण लगेचच हे सवा ग्रांथ 

चाळायला सुरुवात करूया, चालेल ना?" 



 

"हो सेनापभतजी" 

 

आभण ते दोघेही कामाला लागले, जवळ जवळ 

एक माणूस उांचीचे तीन चार गँ्रथाचे घड होते, त्ाने 

हळूहळू एकेक बघायला सुरुवात केली... आयुवेद, 

िौभतकिास्त्र, पदाथाभवज्ञान, खगोलिास्त्र इत्ादी 

भवषयाांवर भलभहलेले भवभवध प्रकारचे ग्रन्थ भतथे होते... 

कुणी स्वप्नातही कल्पना नसेल केली की एका मांभदराची 

भनगा राखणारे एक सामान्य पुजारी इतके ज्ञानी 

असतील. जवळ जवळ एक प्रहर त्ाांना ते ग्रन्थ 

चाळण्यात भनघून गेला.  

 

"युवराज मला तरी आतापयंत रमण भवषयी 

काही माभहती भमळेल असा एकही ग्रन्थ भमळाला नाहीये, 

तुम्हाला काही सापडलां?" 



"नाही सेनापभतजी, अजून तरी नाही" 

 

"मला वाित बराच वेळ झाला आहे, आता 

आपण इथून भनघावां, वािल्यास उद्या आपण पुन्हा 

येऊया" 

 

"हो ठीक आहे, तसही काहीच वेळात आता 

साांज होईल, एकदा का बाहेर अांधार झाला तर इथेही 

लगेचच अांधात होईल" 

आभण ते दोघेही माघारी वळले, तस इथे आले तर 

होते पण माघारी जातानाही त्ाांची बरीच पांचायत झाली 

कारण ते दालन होतंच इतकां  मोठां , कसातरी मागा 

काढत काढत िेविी ते गोभवांद पांताांच्या कुिीत पोहोचले. 

त्ाांनी लगबगीने ती लाकडी भिांत पुन्हा जिास तिी 

लावली आभण ते बाहेर आले... माधव म्हणजेच तो सेवक 

दूर एका झाडाखाली भवश्राांती घेताना त्ाांना भदसला... 



त्ाांनी आजूबाजूला नजर िाकली तर सांध्याकाळ तर 

जवळ जवळ झालीच होती... आिाळ आताही दािून 

आलेलां होतं, कधीही जोरदार पाऊस कोसळेल अिी 

भचन्ह होती. ते वेगाने माधव कडे गेले आभण त्ाला 

उठवलां,  

"अरे माधव, चल आता साांज झाली आहे आपण 

पुन्हा महालाकडे भनघालां पाभहजे" 

डोळे चोळत माधव उठला,  

 

"महाराज, सेनापभतजी तुम्ही इतक्या वेळ कुिीत 

काय करत होता" 

"अरे काही नाही, भतथे फारच प्रसन्न वाित होतं, 

भिवाय गोभवांद पांताांची काही ग्रन्थ आम्हाला कुिीत 

भमळाली ती वाचण्यात आम्ही दन्ग झालो होतो, 

सांध्याकाळ कधी झाली हे कळलांच नाही बघ.. पण आता 

आपण भनघायला हवां नाही का!!" 



 

"हो हो, लगेच भनघूयात, नाहीतर भतकडे आमचे 

महाराज तुमची वाि बघतच असतील" 

 

माधव पुढे पुढे आभण श्रवण आभण सेनापती 

त्ाच्या मागे चालत होते, जवळ जवळ अांधार झालांच 

होता, आता तर आिाळात वीजा पण कडाडत होत्ा, 

त्ाांनी तो छोिासा कडा पार केला आभण त्ाांना तो पार 

करत असताना त्ाांना एक दुसरी पवातराांग नजरेत 

पडली.  

 

"माधव, भह समोरची पवातराांग कुठली?" 

 

"युवराज, याला मृगपवात म्हणतात" 

 



मृगपवात ऐकताच श्रवनला काहीतरी आठवलां 

"सेनापभतजी, िभिकान्त पांत सुद्धा याच पवाता 

जवळ राहायचे ना?" 

 

"हो युवराज, कुठल्या तरी सरोवराजवळ ते वास 

करायचे, आभण एका भिवभलांगाचे ते पुजारी होते" 

 

सरोवर असं ऐकताच माधव बोलला,  

"तुम्ही मृग सरोवरबद्दल बोलत आहेत का भजथे 

भिवभलांग आहे?" 

 

"बरोबर ओळ्खलस" 

 

"युवराज, ते भिवभलांग असं तस नाहीये, असं 

म्हणतात साक्षात महादेवचां आकािातून भतथे एका 



भविाल काय दगडाच्या रुपात कोसळले, याच भविाल 

काय दगडामुळे भतथे एक सरोवर तयार झालां आभण 

त्ाच दगडाचा एक िाग तुिला आभण त्ाला 

भिवभलांगाच रूप प्राप्त झाल, त्ाची पूजा करणां कुना 

महान ऋषीलाच  िक्य आहे, आभण अिा ऋषी ांची छाया 

लािण म्हणजे साक्षात इिवराची छ्त्रछाया असण्या 

सारखांच आहे" 

 

माधव चे ते बोलणां ऐकून श्रवण च्या डोळ्यानां 

समोर िभिकाांत पांताांची छाया आली, त्ाांनी त्ाला 

केलेला उपदेि आठवला, त्ाांनीच तर त्ाला या 

पवातावर पाठवलां जेणेकरून त्ाला पुढचा मागा भमळेल,  

 

त्ाांनी अल्हाद डोळे बांद केले, त्ाांचां िरण केलां 

आभण मनोमन प्राथाना केली,  

"पांत, पुढचा मागा दाखवा" 



..............  

 

किीतरी वाि काढत काढत िेविी ते महाला 

पयंत पोहोचलेच. भवरसेन कदाभचत त्ाांचीच वाि बघत 

बसला असावा... ते महालात आले, भवरसेन सोबत काही 

चचाा झाल्या, त्ानांतर रात्रीच जेवण उरकलां आभण सवा 

जण ियनगृहात परतले. आज श्रवण आभण सेनापती 

याांची राहण्याची व्यवस्था महालाच्या भतसऱ्या मजल्यावर 

आभण कालपेक्षा भवरुद्ध भदिेला केली गेली होती. भह 

जागा कालपेक्षा जरा प्रिस्थ आभण उबदार वाित होती... 

बघता बघता रात्र झाली, बाहेर काल सारखाच जोरदार 

पाऊस कोसळत होता, हवेत खूप गारठा जाणवत होता, 

अिा पररखस्थतीतही श्रवण सज्जावर येऊन बाहेरचा 

आसमांत न्याहाळत होता,  

"युवराज, काय न्याहाळत आहात, मला वाित 

आता तुम्ही झोपून घ्यावां" 



"डोक्यात चाललेले भवचार इतक्या सहज 

पद्धतीने झोपू नाही देणार, मला वािलां होतां एकदा का 

इथे आलो की आपल्याला पुढचा रस्ता लगेच कळेल पण 

तसां काहीच नाहीये. अजून भकती भदवस आपल्याला 

उत्तर सापडण्यात लागतील देव जाणे" 

"भचांता नका करू, त्ा परमेश्वराला काळजी 

असतेच. ज्या प्रमाणे त्ाने इथे आणलां आहे त्ाच 

पद्धतीने पुढचा रस्ता पण तो दाखवेलच. " 

 

असं बोलत असताना तेव्हढ्यातच एक वीज 

दूरवर कडाडली. आत्तापयंत पडलेला दाि काळोख 

भचरत पुढचां दृश्य स्पष्ट भदसत होतां... त्ाच दृश्यात त्ाांना 

एका नदीचां पात्र भदसलां 

 

"सेनापभतजी भह आपली श्रावणी नदी का?" 

 



"नाही युवराज, आपण सध्या पवाताच्या भवरुद्ध 

भदिेला आहोत, भह आहे कृष्णा नदी, या प्रदेिातील 

सवाात मोठी नदी, पुढे जाऊन हीच पात्र तर गोदावरी 

नदी इतकां च मोठां  आहे. " 

 

"कृष्णा नदी??",  

आभण ते नाव ऐकताच चभकत झाला, त्ाच्या 

चेहऱ्यावर प्रश्नभचन्ह साफ भदसत होतां 

 

"काय झालां युवराज, कृष्णा नदीचां नाव ऐकताच 

असे गम्भीर का झालात?" 

 

 



"तर ही आहे ती कृष्णा नदी, चला म्हणजे अजून 

एक रहस्य उलगडलां, अजून भकती रहस्य समोर येणार 

आहेत काय माभहत!" 

 

"रहस्य??" 

"हो अजून एक रहस्य उलगडलय, खरंतर आता  

रहस्याांना थकलो आहे मी" 

" इतक्यात कां िाळले आहात काय?मला वाित 

अजून आपल्या समोर बरच काही उलगडायचां बाकी 

आहे" 

 

"कां िाळलो तर नाही, पण व्यभथत झालोय, 

म्हणजे बघा ना प्रते्क रहस्य उलगडायच्या आधीच एक 

वेगळां  रहस्य कळतांय. प्रश्न पडलाय पण उत्तर किासच 

भमळत नाहीये. आज त्ा प्रिस्त वासू्तच रहस्य कळालां 



पण ते आतापयंत या आभदवासी ांपासून लपून कस राहीलं 

याचा काही पत्ता लागला नाही" 

 

"युवराज या असल्या जमाती फार देविोळ्या 

असतात, एकवेळ ते मरणाला घाबरणार नाही पण 

देवीच्या प्रकोपाला घाबरतात, असाच देवीच्या एखाद्या 

प्रकोपाची िीती दाखवत त्ाांना दूर ठेवल असणार, मला 

तर वाित सामान्य लोक तर भतथे येण्यास सुद्धा घाबरत 

असावे, आठवत का सकाळी भवरसेन जसा त्ा 

भठकाणाहून भनघाला तस आलेली सगळी मांडळी 

काहीच क्षणात गायब झाली. " 

 

"तुमच्या बोलण्यात तथ्य वाितय खरां , पण मला 

हा सुद्धा प्रश्न पडलाय, ठीक आहे बघू पुढे काय होतं 

ते"...  

 



दुसऱ्या भदविीही पहाि उजाडली, वातावरण 

तसांच होतं, सवादूर इतकी धुकां  पसरली होती की 

हातिार दुरीवरचा व्यक्ती सुद्धा भदसणां कठीण. श्रवण ने 

प्रातःभवधी आिोपले आभण बाहेरचे धुके जसे ओसरले 

त्ाच क्षणी दोघाांनीही महाल सोडला. सोबत माधव येत 

होता.  

 

"माधव आज तू नाही आलास तरी चालेल, तसही 

आम्हाला आता वाि कळलेली आहेच" 

तसा माधव फारच आळिी होता, काम 

करण्यापेक्षा झोपणां त्ाला कधीही चाांगलां वािायचां, 

आभण या वेळी तर समोरून सांधी चालून आली होती 

आभण त्ाने लगेचच होकार भदला.  

"महाराज तुमचा िब्द मी कसा डावलनार, पण 

जर का भवरसेन महाराजाांनी भवचारलां तर कृपया मी 

तुमच्या सोबत होतो असांच साांगा, धन्यवाद" 



 

श्रवण ने एक खित हास्य केलां आभण त्ाांनतर 

दोघेही भनघून गोभवांद पांताांच्या कुिीकडे भनघाले... मधे्य 

कालीमातेच्या मांभदरात त्ाांनी डोकां  िेकावल, आज काल 

सारखा खास भदवस नसल्याने गदी नव्हती... हो पण भतथे 

पुजारी म्हणून गुरुदेव बसलेलां होते.. श्रवण ने त्ाांचा 

सुद्धा आिीवााद घेतला, तेव्हढ्यात ते काहीतरी पुतपुिले 

"धैया ठेवा, प्रते्क गोष्टीचा एक वेळ असतो" 

श्रवनने मान डोलावली आभण तो कुिीकडे 

भनघाला.  

 

जाताना मात्र आजूबाजूचा प्रदेि न्याहाळत होता. 

तो पवात खरांच फार सुांदर होता, आता थोडांफार उनही 

पडलां असल्याने त्याचं सौांदया अिूनच खुलल होतं... 

आजूबाजूला असणाऱ्या डोांगरराांगा सुद्धा फार सुांदर 

भदसत होत्ा, भठकभठकाणाहून धबधबे वाहत होते, 



श्रवनने एकदा सवादूर नजर भिरकावली तेव्हढ्यात पुन्हा 

मुांग पवात नजरेत पडलां, एकदमच सुल्यासारखा त्ाचा 

आकार होता... त्ा डोांगरराांगेत तो एकिाच िोिून 

भदसत होता, श्रवण त्ाला न्यहाळात असतानाच ते 

सरोवर सुद्धा त्ाच्या नजरेत पडलां 

 

त्ाने पुन्हा एकदा मनोमन प्राथाना केली, भकमान 

आज तरी काही यि भमळावां.  

..............  

 

(भतकडे श्रवण रमण ला थाांबवण्याचा नेमका 

मागा सापडत होता, आभण इथे मलुक मधे्य मात्र 

अराजकता माजली होती, त्ा रात्री जे घडलां होतं, 

त्ामुळे पूणा नगरात िीतीच वातावरण होतं, अिावेळी 

श्रवण ने लोकाांना आधार देण गरजेचां पण पररखस्थती 

अिी ओढावली होती की त्ाला मलुक सोडणां िाग 



होतं. या पररखस्थती मधे आता सामांत आभण सतीची 

जबाबदारी होती की मलुक मधे्य िाांतता प्रस्थाभपत केली 

जावी. ) 

 

मलुक नगरात महालामधे्य सिागृह पूणातः 

िरलेला होता, समोर सती बसलेली होती, भतच्याच 

उजव्या बाजूला सामांत सुद्धा होते. जमलेल्या लोकाांमधे 

कुजबुज चालू होती, दोन भदवसाांपूवी जे काही िहरात 

झालां त्ामुळे सगळ्याांनाच एक मोठा धक्का बसला 

होता.  

तेव्हढ्यात सामांत हळू आवाजात सतीला 

म्हणाले,  

 

"युवराज्ञी, मला वाित आज तुम्ही भह सिा 

बोलवायला नको होती, बघा ना सगळेच लोक आधीच 

त्ा प्रसांगामुळे तणावात आहेत, त्ा दैत् रमण ने जे 



काही केलां आहे त्ामुळे भकते्क घर अजूनही 

िोकाकुल आहेत. आता याना आपण उत्तर काय 

देणार?सगळे जण आपल्याकडे आिा लावून बसलेले 

आहेत" 

 

"सामांत, मला वाित त्ाांच्यासोबत जे काही झालां 

आहे ते सवा त्ाांना साांगावां" 

 

"काय!!युवराज्ञी असं जर का तुम्ही केलां तर 

िहरात अराजकता माजेल" 

 

"बरोबर आहे सामांत तुमचां, पण मला वाित 

प्रते्क व्यक्तीच्या हा अभधकार आहे की त्ाांच्यासोबत 

जे काही होतं आहे त्याचं कारण त्ाांना कळलांच पाभहजे" 

 



"अहो पण अिाने ते उलि राजघराण्याच्या 

भवरोधात उिे होतील, कारण त्ा मांभदरातील घिना भह 

आपल्याला आधीच कळली होती मग त्ावर उपाय का 

नाही केला याचा जाब मागतील ते, भह घिना सांपूणा 

दांडकारण्यात वनव्या सारखी पसरेल, राज्यातले 

राजघराण्याची भनांदा करणारे बांड करतील, आभण जर 

का असं झालांच तर आपल्या बाहेरील ितू्रांना तर आयती 

भिकार भमळेल, जे राज्य आतूनच पोखरल गेलां असतांय 

त्ाला बाहेरून खखांडार पडायला वेळ लागत नाही 

युवराज्ञी, म्हणून तुम्ही जे काही बोलाल या सवांचा भवचार 

करून बोला, तुमची एक चूक पूणा दण्डकारण्यावर 

िारी पडेल भिवाय रमण ला कैद करणांही दूरच राहून 

जाईल" 

 

सामांतानी स्वतःची बाजू माांडली होती, आभण 

त्ाांच्या जागेवर ते बरोबर सुद्धा होते. सती अिूनही 



तेव्हढीच खस्थर वाित होती, कदाभचत भतने या सवा 

गोष्टी ांचा भवचार आधीच केला असावा.  

 

"मला साांगा सामांत हे  जे लोक जमले आहेत ते 

मलुक मधे्य कधीपासून राहतात हो?" 

 

"युवराज्ञी हे सवा भपढयनभपढ्या इथे राहनारे 

आहेत" 

 

"धन्यवाद सामांत!!, तुम्हाला एक साांगू का?" 

"बोला युवराज्ञी" 

 

"मला तुमच्यापेक्षा राजनीती चा फार कमी 

अनुिव आहे, राजगादीचे डावपेच मला कधी माभहत 

नाहीये, पण मला एक गोष्ट माभहत आहे, 'ज्या गोष्टीवर 



कुठल्याही मनुष्याच पे्रम असत त्ा भठकाणी जर का 

तुम्ही स्वाभिमान जागवला ना तर तो मनुष्य कुठल्याही 

समसे्यचा समुद्र तरून जाऊ िकतो" 

 

"म्हणजे मला समजलां नाही!!" 

 

सती ने एक तीक्ष्ण नजर सामांताांकडे िाकली 

आभण उठून उिा राहत बोलायला सुरुवात केली 

सती उिी राहताच सांपूणा सिागृहातएकच 

िाांतता पसरली. भतने सगळीकडे नजर भफरवली,  

 

"परवा रात्री जे काही झालां ते खूप दुदैवी होतं, 

मलुक वाभसयानो माभहत आहे आपण सध्या फारच 

कठीण काळातून जात आहात, पण भवश्वास ठेवा काहीच 

भदवसात सगळां  व्यवखस्थत होईल..,  



सती बोलत असतानाच अचानक तीच बोलणां 

काित एक स्त्री ओरडायला लागली,  

 

"पण माझी मुलगी दगावलीये, एव्हढीिी होती 

ती, कोणाची बाधा झालीये माभहत नाही, सगळे जण 

म्हणताय त्ा मांभदरात एक राक्षस राहतो आभण आता तो 

मुक्त झालाय, त्ाांनीच मारलां आहे माझ्या पोरीला", 

आभण असं बोलून भतने िाहो फोडला.  

 

आतापयंत कुणीच भह गोष्ट उघडपणे बोलत 

नव्हतां, पण त्ा स्त्री ने ते बांधन तोडलां, अचानक 

सगळीकडे कुजबुज सुरु झाली, हळूहळू जमलेल्या 

समुदायातील लोकाांचा आवाज वाढू लागला, त्ातलाच 

एक व्यक्ती सामांताना उदे्दिून बोलला,  

 



"सामांत, हे खरां  आहे का?त्ा मांभदरातला राक्षस 

मुक्त झालाय?" 

 

सामांताना आता घाम फुिला होता, उत्तर काय 

द्यावां हे कळत नव्हतां,  

सामांत काही बोलत नाही हे बघून िेविी सतीच 

बोलली 

"हो, हे खरय, त्ा मांभदरात जी काही दैत् िक्ती 

आहे ती मुक्त झालीये" 

"आता कळलां, साक्षात युवराज आभण युवराज्ञी 

मलुक ला का आलेत!!पण हे आम्हाला कळवलां का गेलां 

नाही, का आम्हाला बळीचा बकरा बनवलां गेलां, तुमच्या 

चुकीमुळे अजून भकती भदवस आम्ही बभलदान देणार 

आहोत?" 

 

तेव्हढ्यात दुसरा व्यक्ती ओरडला,  



"मलुक वाभसयानो, आता या भठकाणी आपल्या 

जीवाची काही खात्री नाही, लवकरात लवकर गाव 

सोडा, इथे राहून आपल्या रािीत एकच गोष्ट भलभहली 

जाईल आभण ती म्हणजे मृतू्!!"  

 

असं म्हणताच सिागृहात खळबळ माजली, 

आधीच घाबरलेली प्रजा आता िोधीत पण झाली, प्रते्क 

जण वेगवेगळ्या सुरात प्रश्न भवचारू लागला, असं वाित 

होतं की बऱ्याच भदवसाांपासून साचून राभहलेला राग 

एकदाच बाहेर भनघत होता.  

 

"युवराज्ञी मला वाित तुम्ही तुमच्या कक्षात जावां, 

तुमच्या सुरभक्षततेला धोका आहे, मी सैभनकाांसह सगळां  

सम्भाळून घेतो" 

 



"नाही सामांत, मी जर का इथून गेले तर या 

लोकाांनी कुणाकडे बघावां?मान्य आहे ते िोधीत झाले 

आहेत पण त्ाांचा िोध िाांत करण्यापेक्षा इथून भनगामन 

करणां मला योग्य वाित नाही" 

 

"समझुन घ्या राणीसाहेब, यातले सगळेच लोक 

हे प्रजेचा िाग नाहीये, काही लोक हे इतर राज्यातले हेर 

सुद्धा असू िकतात जे प्रजेला तुमच्या भवरोधात 

िडकावत आहेत, ते तुम्हाला इजा करण्यात सुद्धा 

मागेपुढे बघणार नाहीत आभण समू्पणा दण्डकारण्याच्या 

िावी महाराणी सोबत असं मी होऊ देणार नाही, म्हणून 

तुम्ही लगेच भनघून जा, आभण भह माझी भवनांती नसून 

आज्ञा आहे असां समझा" 

 

सामांताांच बोलणां ऐकून सती अचानक िानावर 

आली, भतला कळून चुकलां की आपल्या बोलण्याने 



पररखस्थती अिूनच खराब झालीये. तेव्हढ्यात सामांताांच्या 

आजे्ञवरून दोन सैभनक आले आभण ते सती ला घेऊन 

जाऊ लागले.  

 

अचानक गदीतुन आवाज आला,  

"युवराज्ञी तुम्ही असं सुिू िकत नाही", "हे सगळां  

राजघराण्यामुळे झालांय, याची भिक्षा त्ाांनाही झालीच 

पाभहजे", "त्ाांना पकडा, आज आपल्या प्रश्नाांची उत्तरां  

द्यावीच लागतील याना" 

 

गदीतला तो आवाज ऐकून सामांत सावध झाले, 

त्ाांनी त्ाांची तलवार बाहेर काढली आभण जोरात 

ओरडले,  

"मी आताच जमलेल्या प्रजेला आज्ञा देतो भक 

त्ाांनी लगेचच सिागृह सोडावां, आभण जो कुणी सुरक्षा 

तोडून पुढे येण्याचा प्रयत्न करेल त्ाला माझ्या 



तलवारीचा स्वाद घ्यावा लागेल. तुम्हाला इजा देण्याचा 

माझा हेतू नाही पण जर का तुम्ही ऐकत नसाल तर 

माझ्याकडे दुसरा उपाय नाहीये, " 

 

ती गजाना ऐकून सगळेच जण िाांत झाले, त्ाांचा 

तो अवतार बहुदा प्रजेने पभहल्याांदाच बभघतला असावा, 

कुणीच काहीच बोलत नव्हतां, सती हळूहळू भतथून जात 

होती, आभण तेव्हढ्यात प्रजेतून एक व्यक्ती ओरडला.  

"अरे घाबरलात काय, आपण आज िेकडो 

आहोत, याांच्या तलवारी आज आपल्याला थाांबवू िकत 

नाही, आज जर का िाांत बसलो तर न्याय कधीच 

भमळणार नाही", आभण असं म्हणत तो पुढे सरसावला 

 

त्ाला पुढे येताना बघताच सामांताांनी तलवार 

काढून सपासप भफरवली, क्षणाधाात त्ा व्यक्तीच्या 

हातावर आभण  पायावर अनेक भठकाणी वार झाले होते. 



पण सामांताांनी खबरदारी घेत एकही जीवघेणा वार केला 

नव्हता.  

 

सती सह सांपूणा लोक त्ा व्यक्तीकडे बघत होते,  

त्ा व्यक्तीकडे बघून सतीच्या मनात भवचाराांचा 

कल्लोळ सुरु झाला,  

'आपण आज जर का सिा बोलावलीच नसती 

तर हे झालांच नसत, कदाभचत आपण सामांताांच ऐकायला 

हवां होतां, श्रवण पूणा राज्याची जबाबदारी आपल्यावर 

िाकून गेला असताना आपण इतकां  भनष्काळजी पणे 

कस वागू िकतो, पण त्ाची गरजही आहे,  

 

आपण पूणा लहानपण सामदेिा त घालवल, 

मान्य आहे सामदेिा पेक्षा मलुक वेगळां  आहे, पण 

प्रते्क जण इथे घाबरलेला, ियिीत, आतापयंत मी जो 

काही काळ या नगरात घालवला त्ावरून एक 



कळलांय, या लोकाांनी मनोधैया गमावलां आहे, कुठल्याही 

सांकिाला सामोरे जाण्यासाठी ना कुठली ताकद लागते 

ना कुठली भह फौज ना सम्पत्ती, एकच गोष्ट लागते ते 

म्हणजे मनोधैया, आत्मभवश्वास... लहान असताना 

सामदेिावर उत्तरेतून अनेक सांकिाांचा सामना करावा 

लागला. पण आम्ही त्ातून आम्ही नेहमीच तरुन गेलो, 

फक्त तरूनच नाही गेलो तरी यिस्वी झालो. ना 

आमच्याकडे प्रभतष्ठान सारख्या िक्कम सांरक्षक भिांती 

होत्ा ना लाखोांची फौज, ती तर सामान्य कष्टकऱ्याांची 

िूमी आहे, पण आम्ही भजांकलो याच कारण म्हणजे जे 

काही सांकि उत्तरेतून आमच्या राज्याला धडकायच 

त्ाचा सामना फक्त सैभनकच नाही तर सांपूणा प्रजा 

करायची, प्रजेला त्ाांच्या परीने जे काही करता येईल ते 

करायचे, भकते्कदा ितू्र येऊन पूणाच्या पूणा िेत जाळून 

िाकायचे पण प्रजेने मानभसक धैया सोडलां नाही... 

याचाच अथा कुठलही सांकि फक्त राजाने सोडवायच 

नसत तर त्ाला समू्पणा राज्याने तोांड द्यायचां असत, 



मान्य आहे दोन्ही नगराांत फरक आहे, पण मनुष्य 

िावना खरांच वेगळ्या असतील का?? आज जर का मी 

मलुक ला या अमानवी सांकिाांपासून अनिीद्न्य ठेवलां 

तर फक्त श्रवण यावर भवजय भमळवू िकेल, नाही!!! 

सती तू जे करत आहे त्ात काहीच चूक नाही, या 

सवांनाच साांगावां लागेल की ते कोणत्ा खस्थतीत आहेत 

आभण पूढे अजून काय होणार आहे...  

 

असा भवचार करून भततक्यात सती ने मोठ्या 

आवाजात बोलायला सुरुवात केली 

 

"हो, राजघराण्या मुळे तुम्हाला हे सवा समजलां 

नाही, मान्य आहे तुम्ही हे नगर सोडू नये म्हणून आम्ही 

हे सवा केलां, पण मला एकच प्रश्न भवचारायचा आहे 

तुम्हाला वाित का यात आमचा स्वाथा होता... तुम्हाला 

माभहत नसावां पण युवराज श्रवण याच गोष्टीचा तोडगा 



काढायला त्ा आभदवासी ांच्या प्रदेिात गेले आहेत, हो 

तोच प्रदेि भजथे मलुक चा कुणीही व्यक्ती भवना सैन्याचा 

गेला तर पुन्हा जिवन्त येत नाही भतथेच ते आभण सेनापती 

गेले आहेत आभण ते फक्त याच गोष्टीच उत्तर िोधायला" 

 

आभदवासी ांच नाव ऐकताच लोकाांमधे्य पुन्हा 

कुरबुर सुरु झाली, आतापयंत आिमक झालेले मलुक 

वासी अचानक खस्थर झाले होते 

 

"तुम्ही या सांकिा पासून वाचण्यासाठी गाव 

सोडायचां म्हणत आहेत, ज्याला जायचां ते जाऊ 

िकतात. पण खरांच यातून तुमची सुिका आहे का!! 

आज अिक्त असलेला रमण काही काळाने पुन्हा 

िखक्तवान बनेल, मग तुम्ही दण्डकारण्य च काय 

आयावताात कुठेही गेला तरी तुमचां जीवन सुरभक्षत 

नाहीच.... " 



 

भततक्यात जनतेतून एक व्यक्ती बोलला,  

 

"युवराज्ञी, जर का पूणा आयावताात आम्ही 

सुरभक्षत नसलो तर काय करावां??नेमकां  कुठे जावां?" 

 

"मलुक सोडून कुठेही जाण्यापेक्षा एक उपाय 

आहे, तो म्हणजे तुम्ही मलुक मधे्य राहूनच त्ाचा सामना 

करा" 

 

सामना करा असं बोलताच पूणा प्रजा स्तब्ध 

झाली, सवाच जण चभकत झाले होते 

 

"का काय झालां?मलुक ची प्रजा एव्हढी अिक्त, 

हे तेच मलुक ना भजथे मारुत राजा होऊन गेला ज्याने 



अश्वमेध केला होता, याच िूमी वर उमा राणीने स्वतःच 

बभलदान देऊन पूणा दण्डकारण्य वाचवलां, आभण आज 

तेच मलुक लढायला तयार नाही??लक्षात ठेवा जी ऊजाा 

पळून जाण्याचा व्यथा घालाल तीच ऊजाा त्ाच्यािी 

लढण्यास वापरा, जीवास मुकलो तरी लढताना मरू, 

ज्यावेळी तुम्ही सवा सिक्त होऊन लढिाल त्ावेळी 

रमण सुद्धा  रणिूमी सोडून पळेल. आहात तुम्ही 

तयार?द्याल माझी साथ?युवराज भतकडे गेले आहेत 

आभण ते यिस्वी होऊन परततील याची मला खात्री 

आहे, धैया ठेवा भवजय आपलांच होईल" 

 

भतच्या त्ा छोिेखानी िाषणामुळे एका एकी 

िाळ्याांचा गडगडाि सुरु झाला, आतापयंत भिव्या 

देणारेच आता कौतुक करू लागले, असं वाित होतं 

त्ावेळी एक वेगळीच ऊजाा भतथे वाहत होती.  

 



सती त्ाच व्यासपीठावरून सवांवर नजर 

भफरवत होती, सामांत चभकत झाले होते, त्ाांच्या मनातील 

सतीचा आदर अचानक वाढला होता, आभण प्रजा, 

येताना तर ते सवेच ियिीत होऊन आले होते पण 

जाताना नकळत सतीने एक आत्मभवश्वास त्ाांच्यात 

फुां कला होता.  

  



कवाड उघडली 

 

इकडे पवातावर सेनापती आभण श्रवण पांताांच्या 

कुिीत आले होते, त्ाने अल्हाद त्ा खुांट्या बाजूला केल्या 

आभण त्ानांतर त्ा दालनात प्रवेि केला, काल रात्री 

पडलेल्या पावसाने आज बराच भचखल झाला होता, त्ात 

किीबिी वाि काढत ते हळूहळू सिागृहात पोहोचले, जसा 

त्ा सिागृहात प्रवेि झाला तसा तो पाण्याचा प्रवाह आभण 

भचखल सवाच नाहीस झालां... त्ा भठकाणी वातावरण सुद्धा 

उबदार होतं.  

"सेनापभतजी हे दालन म्हणजे खरांच एक आिया 

आहे हो, ज्याांनी कुणी हे बनवलां त्ाांच्यावर साक्षात 

ब्रह्मदेवाची कृपा असावी बघा" 

"नक्कीच, या भठकाणी उजेड कसा येतो ते कळत 

नाहीये, उब किी भनमााण होते हे भह कळत नाहीये, म्हणजे 

असं वाित आहे की जणू आपण वेगळ्या भवश्वातच आलोय" 



 

"हो आभण एक पररपूणा पण अनभिद्न्य भवश्वात, चला 

आपण पांताांच्या कक्षात जाऊयात, काल बरीच ग्रन्थ 

धुांडाळायची बाकी होती, आज ते काम पूणा करूयात म्हणजे 

आपलां धे्यय गाठता येईल" 

 

ते दोघेही तडक पांताांच्या कक्षाकडे भनघाले, तसा 

कालचा अनुिव लक्षात घेता त्ाांनी जाताना जागोजागी काही 

भनिाण बनवून ठेवले जेणेकरून परत येताना वाि चुकू नये 

म्हणून. पांताांच्या कक्षात आता बऱ्यापैकी उजेड होता, एका 

बाजूला गँ्रथाचे ढीग होते जे भक त्ाांनी काल तपासले होते 

आभण दुसऱ्या बाजूला भततकाच मोठा पण न तपासलेला 

ढीग होता. दोघाांनीही किर कसली आभण प्रते्क ग्रन्थ 

पडताळण सुरु केलां.  

तस हे वाित तेव्हढां  सोपां काम नव्हतां, कारण तो 

गँ्रथाांचा ढीग म्हणजे एक सबांध पानाांचा खच होता. त्ात 



कुठला कुठे सुरु होईल आभण कुठे समे्पल हे साांगणां त्ामुळे 

सोपां नव्हतां, बऱ्यापैकी पान वाचावी लागायची.  

 

आभण रमण भवषयी पांताांनी वेगळां  काही भलभहलां 

असावां याची िक्यता पण फार कमी होती, कदाभचत त्ाांनी 

त्ाबद्दल ची माभहती भवभवध गँ्रथाांत वेगवेगळ्या भठकाणी 

भलभहलेली असावी.  

पण कदाभचत श्रवण फार निीबवान होता. असाच 

पानाांचा गठ्ठा बाजूला करता करता त्ाला अचानकच एक 

कृष्णवणीय पानाांचा गठ्ठा हाती लागला.  

 

"सेनापभतजी, हे बघा हे काय आहे, " 

"काय झालां युवराज?" 

"म्हणजे बघा ना बाकीचे सवाच कागद पण िुभ्र 

असताना हा एव्हढाच िाग काळ्या रांगाचा कसा?" 



"आतमधे उघडून बघुयात?" 

 

आभण ती पानाांचा गठ्ठा हातात घेऊन श्रवनने पभहलां 

पण उलिलां, आभण पभहलांच पान चमत्काररक होतं, त्ावर 

वरच्या बाजूला लाल िाईने भकां वा बहुतेक रक्ताने एक िब्द 

भलभहलेला होता, 'घोरेसू' 

 

युवराज घोरेसू म्हणजे? 

"घोरेसू म्हणजे ियावह, असं काहीतरी ज्याला 

आपण घाबरल पाभहजे" 

 

"काय?आभण अिा अिद्र िब्दावरून पांताांनी ग्रन्थ 

भलभहला आहे!!" 

 



"हो सेनापभतजी, कदाभचत या गँ्रथाांत अिाच सवा 

गोष्टी ांचा उले्लख असावा" 

 

"चला म्हणजे कमीत कमी यामधे्य तरी आपणाला 

त्ा दृष्ट रमण ला मारण्याचा पयााय भमळेल" 

 

"मलाही असच वाित आहे सेनापभतजी, पण 

त्ासाठी हा ग्रन्थ पूणा वाचावा लागेल" 

श्रवनने सहजच पुढचे पान चाळायला सुरुवात केली, 

भतथे फारच भचत्र भवभचत्र गोष्टी ांचा उले्लख होता, अनेक 

दैत्ाांच्या आकृती काढल्या होत्ा.  

काही ांमधे्य वतुाळ, चौरस, आभण त्ाांमधे्य भवभवध 

प्रकारचे अांक होते.  

 



"आपण बरोबर आहोत, हा ग्रन्थ दैत् िक्तीांची 

माभहती देणाराच आहे, मला वाित भक यात रमण चा 

उले्लख नक्कीच केलेला असावा" 

 

"चला, म्हणजे देवाची कृपा झालीच " 

 

"सेनापभतजी गैरसमज नका करून घेऊ पण मला 

वाित भक हा ग्रन्थ मी एकाांतात वाचावा, जेणेकरून त्ातील 

माभहती नीिपणे समझुन घेता येईल" 

 

"ठीक आहे युवराज, तुम्ही इथेच कक्षात थाांबा, मी 

बाहेर जातो, तुम्हाला कसलीही गरज लागल्यास लगेचच 

आवाज द्या".  

आभण असं म्हणून सेनापती बाहेर सिागृहात भनघून 

गेले, आता भतथे फक्त आभण फक्त श्रवनच होता. त्ाने एक 



दीघा श्वास घेतला, आभण तो ग्रन्थ समोर ठेऊन वाचन सुरु 

केलां.  

सुरुवातीला कुना 'भत्रिमू्भ' नावाच्या िक्तीची 

माभहती होती. त्ाची ताकद, मानवावर ती करू िकत 

असलेला प्रिाव आभण िेविी त्ाला आिोक्यात कस ठेवता 

येईल यासाठीची कायापद्धती पण भदलेली होती. साधारण 

वीस ते पांचवीस पान त्ासाठी लागले होते... भत्रिमू्भ 

सम्पताच मधेच एक अनुिमभणका होती.  

 

असं मधेच एखादी अनुिमभणका असण म्हणजे 

जरा भवभचत्रच होतं, श्रवनने लक्ष देऊन ती अनुिमभणका 

न्याहाळली .  

 

त्ाने वरून खालपयंत दैत्ाांची नाव वाचायला 

सुरुवात केली, एकूण नऊ दैत् होते, आभण त्ाांच्या 

नावासमोर काहीतरी उले्लख होता 



 

भत्रिमू्भ  - अहम्, लोि। 

िनका - हवस्, इषाय्। 

भत्रवार - िोध, । 

अकाथी - भनरुद्योगीन, इषाय्। 

मनस् - लालसा। 

जिुह - भनरुद्योगीन, इषाय्। 

परखस्थ - अहम्, िोध, । 

अथाकव - लालसा, अहम्, इषाय्, । 

कामक - अहम्, इषाय्, िोध, लालसा, हवस्, 

भनरुद्योगीन, श्राप। 

 

श्रवण ने कामक च नाव वाचताच त्ाच्या डोळ्यात 

एक चमक उठली. सध्या त्ाचा आनांद मावेनासा झाला 

होता, कारण इतक्या अथक पररश्रमा नन्तर त्ाला िेविी 



कामक बद्दल माभहती भमळणार होती. पण कामक च्या 

नावासमोर एव्हढां  मोठा जो उले्लख होता त्ाचा अथा काय? 

 

त्ाने पुढे वाचायला सुरुवात केली, त्ा भठकाणी 

स्पष्ट भलभहलां होतां कोणत्ाही दैत्ा कडे जाण्यापूवी पुढची 

काही पाने वाचन बांधनकारक आहे!!! 

असं वाचताच त्ाने पुढची जी काही तीन चार पान 

आहेत ती वाचायला सुरुवात केली, त्ा पानाांवर वर उले्लख 

केलेल्या प्रते्क िब्दाच स्पष्टीकरण भदलेलां होतं.  

अथाात ती सगळी िब्द या जगात असणाऱ्या दृष्ट 

िावना दिाभवत होत्ा.  

 

वर दिावलेले हे सवा मानवी स्विावाच्या दृष्ट िावना 

होत्ा. अिा दृष्ट िावना ज्या नेहमीच कुठल्याही मनुष्याला 

दुरबल बनवतात, ज्याांच्यावर ताबा भमळवल्या भिवाय मोक्ष 

हा भनव्वळ अिक्य, श्रवण ला त्ा िब्दाांबद्दल जी काही 



माभहती अपेभक्षत होती तीच माभहती पभहल्या तीन पानाांवर 

वाचायला भमळाली, अथाात प्रते्क वाईि िावना भह रांगवून 

उदाहरण देत स्पष्ट केली होती पांताांनी, ते सवा वाचल्यानांतर 

त्ाने चौथ पान उघडलां, त्ात असं भलभहलेलां होतं 

 

'ित ित नमन, मी गोभवांद, ऋषी िागाव आभण 

गागीचा पुत्र, ऋषी भमत्राांचा भिष्य। या भगरीवर अध्ययन 

करण्यासाठी भत्रमास इथे येतो, इथे अनेक िास्त्राांचा अभ्यास 

करताना या दृढ भनसगााचा अभिमान वाितो, पण याच 

भनसगाात देवाची भनांदा करणाऱ्या िक्ती सुद्धा वावरतात, 

जरी मानवी बुद्धीला आभण तकााला, भवज्ञानाला पित 

नसतील तरी त्ाांच अखस्तत्व आहेच. त्ाचा अभ्यास करताना 

फार मेहनत घ्यावी लागली, जवळ जवळ आयुष्यतली 

अनेक वषे उलिल्यानांतर या नऊ दैत्ाांची माभहती कमावता 

आली आहे, मनुष्य जातीला यातील प्रते्क दैत्ाचा सामना 

करावा लागला आहे भकां बहुना िभवष्यात करावा लागेल. 



यापैकी भत्रिमू्भ चा नाि झाला आहे, बाकी दैत् िूतकाळात 

येऊन गेले आहेत आभण पुन्हा िभवष्यात येतीलच.  

प्रते्क दैत्ासमोर त्ाांना समृद्ध करणाऱ्या िावनाांचा 

उले्लख आहे. यापैकी कामक हा माझ्यामते सवा िखक्तवान 

असावा, कारण तो मनुष्याच्या कामवासनेचा उत्पाद आहे, 

जी सवाच अवगुणाांनी िरलेली आहे. जनमानसाांत असणाऱ्या 

या िावना त्ाला अजून िखक्तिाली करतात.  

 

ज्याप्रमाणे लोखांडाला दुसरा धारधार लोखांड कापू 

िकतो त्ाचप्रमाणे या दृष्ट िावनानी बनलेल्या दैत्ाांना इतर 

दृष्ट िावनाांचा आधार घेऊन सांपवता येईल. म्हणजे जसा 

भत्रवार हा िोधापासून बनलेला आहे, जर का त्ाला 

आिोक्यात आणायचां तर इतर वाम गुण त्ाला आवरू 

िकतात, पण कामक मात्र प्रयेकच अवगुणाांनी िरलेला 

आहे, म्हणून त्ाला सम्पवन मात्र भनव्वळ अिक्य.  

 



जो पण मनुष्य या गँ्रथाच अध्ययन करत आहे त्ाने 

स्वतःच्या वैयखक्तक कारणाांसाठी वापर करण्याचा अमांगळ 

भवचार म्हणजे स्वतःच्या मृतू्ला आमांत्रण देणे आहे...  

िेविी एक सुचवायचां आहे, खरां  तर यातील दृष्ट 

दैत्ाांचाच नाि आपण करू िकतो, पण दृष्टतेचा कधीही 

नाही, ज्या प्रमाणे सत् हे भचरकाल भिकणार आहे त्ाच 

प्रमाणे असत् सुद्धा हे न सम्पणार, प्रते्कच मनुष्यात या 

दोन गोष्टी नेहमीच राहतील, आभण या मनुष्यातील गोष्टी ांचीच 

प्रचांड प्रभतमा म्हणजे देव आभण दैत्|| 

 

श्रवण ने ते सवा वाचलां, आभण आता तो पुढे जाऊ 

िकत होता. त्ाने लागलीच ज्या भठकाणी कामक ची 

माभहती होती त्ा पानावर झेप घेतली... पभहल्या पानावर 

लाल रांगाने कदाभचत रक्ताने कामक असं भलभहलेलां होतं, 

त्ाचसोबत भतथे एक भचत्रही रेखािलां होतं. त्ा भठकाणी एक 

साधू दाखवला होता आभण त्याचं खाली पाण्यात प्रभतभबांब 

म्हणून एका असुराची आकृती होती... कदाभचत तीच 



आकृती कामक ची असावी, परां तु एका साधुची प्रभतमा 

म्हणजे कामक हे कोड मात्र त्ाला उमगलां नाही.  

 

थोडा वेळ भवचार केल्यानांतर त्ाने पुढील पान 

उघडलां, आभण बघतो तर काय पुढील पान काळ्या रांगाने 

रांगवलेल होतं, एव्हढांच नवे्ह तर सलग चार ते पाच पाने ही 

गडद काळ्या रांगाने रांगवलेली होती, ते बघून श्रवण ची 

पारणेच भफरली, असं वाित होतं कुणीतरी भकां वा पांताांनी 

मुद्दाम हे सवा खोडल होतं जेणेकरून भह माभहती कुणाला 

कळू नये, आता काय करावां? 

एव्हढे कष्ट केल्यानांतर आता जाऊन कुठे समोरचा 

रस्ता भदसणार होता आभण त्ातही हे अस. त्ाने डोक्याला 

हात लावला. आभण हळुवार पाने पुढे चाळायला सुरुवात 

केली. तीन चार पान चाळल्यानांतर एका पानावर 'रमण' 

असं मोठ्या िब्दात भलभहलेलां होतं, ते बघताच श्रवण चे 

डोळे चकाकले आभण त्ाने वाचायला सुरुवात केली, आभण 



भतथे एका मोठ्या वाक्य रचनेत भलभहलेलां होतं, रमण हाच 

नश्वर 

 

आभण ह्या वाक्यानांतर आता मात्र िाई बदलली होती, 

पुन्हा त्ाच लाल रांगात पुढील माभहती होती.  

 

'मनीरस आभण रमण, अथाात मणी रस वापरून 

त्ाला कैद करूच िकतो, मभनरसाची भवधी काय याचा 

सुद्धा मी एक ग्रन्थ भलभहला आहेच त्ाद्वारे जाणून घेणां योग्य 

राहील.  

पण रमण ला कैद करणां हे इतर कोणत्ाही सामान्य 

आत्म्याला कैद करण्यासारखां सोपां नाहीये. हे काम फक्त 

मलुक च्या राजवाड्याची स्वामीनीच करू िकते याच िान 

राखाव... भतच्या व्यभतररक्त कुणीही हे काम करणां म्हणजे 

मृतू् ला आमांत्रण हे ध्यानात असू द्यावां.  

 



रमण हा कुणी दैत् नाही, तो सध्या तर केवळ एक 

आत्मा आहे, आभण आत्मा म्हणजेच त्ा सवोच्च परमात्म्याच 

एक सूक्ष्म रूप, ज्यप्रामाणे परमात्मा कुणी सम्पवू िकत 

नाही त्ाच प्रमाणे आत्म्याला सुद्धा कुणी सम्पवू िकत नाही.  

पण हो त्ाला कैद करू िकतो भकां वा या सांसारातून 

मुक्त करूच िकतो.  

 

आभण जर का हे करायचां असल्यास िरणाहूती 

पूजा करावी लागेल... भह पूजा करून एक तर आपण त्ाला 

कुठल्या िौभतक गोष्टीत कैद करू िकतो, पण कैद करणां 

म्हणजे त्ाची पुन्हा मुक्त होण्याची िक्यता नाकारता येत 

नाही, भकां वा त्ाला याच पूजेच्या आधारे आपण मुक्त करू 

िकतो अथाात याच भनसगाात भवलीन करू िकतो.  

 

श्रवण आता पूणातः गोांधळून गेला होता, पांताांनीच वर 

एका मोठ्या वाक्यात भलभहलां होतां की रमण हाच नाश्वर आहे 



आभण पुन्हा तेच खाली भलभहतात भक रमण ला नष्ट करण हे 

भनव्वळ अिक्यच, पांताांना नेमकां  साांगायचां काय आहे? 

 

त्ाने बराच वेळ भवचार केला पण त्ाच्या ध्यानात ते 

काहीच आलां नाही,  

'यात वेळ दवडून फायदा नाही, त्ापेक्षा तो मनीरस 

चा ग्रन्थ वाचला की भकमान िरणाहूती पूजा तरी िक्य 

होईल 

आभण कमीत कमी रमण ला तरी कैद करणां तरी 

िक्य होईल. िेविी रमण म्हणजेच कामक च पात्र, जर का 

त्ालाच कैद केल तर कामक सुद्धा आपोआपच कैद 

होईल... पण आता एक मोठा प्रश्न होता, भक मभनरस तयार 

करण्याची कृती असणारा ग्रन्थ िोधावां लागणार होता...  

श्रवण ने लागलीच जाऊन सेनापती ांना पाचारण केले. 

मग दोघाांनीही भमळून तो पुस्तकाांचा ढीग पुन्हा चाळायला 



सुरुवात केली, पण आज निीब बलवत्तर होतं म्हणून भक 

काय काहीच वेळात तो ग्रन्थ सापडला...  

 

'मभनरस', असं ठळक िब्दात भलभहलेला ग्रन्थ 

वाचायला सुरुवात झाली, तसा त्ा छोिेखानी गँ्रथावर फार 

धूळ साचली होती, कदाभचत तो ग्रन्थ भलभहल्यानांतर स्वतः 

पांताांनी पण उघडला नसावा असं वाित होतं, ग्रन्थ त्ा 

मानाने बराच मोठाही होता. जवळ जवळ अनेक तास वाचत 

बसल्यानांतर िेविी मभनरस म्हणजे काय हे त्ाला उमगलां, 

त्ाने काहीच वेळात थोडक्यामधे्य त्ाबद्दल ची सवा माभहती 

एका कागदावर उतरवून काढली,  

************** 

 

**मनीरस ** 

मनीरस, एक अद्िुत द्रव्य, जीवक ऋषी ांनी अथक 

पररश्रमानांतर तयार केलेलां द्रव्य, एक अिी औषधी जी 



प्रते्क व्याधी ांचा तोडगा काढू िकते. एकवेळ अमृत सुद्धा 

व्यथा होईल परां तु मनीरस कधीच चुकीच ठरणार नाही.  

 

हे द्रव्य तयार करण्यासाठी मुख्य पाच वनस्पती ांची 

आवश्यकता असते आभण अभधक म्हणून एक वनस्पती 

सुद्धा गरजेचा असतो. अभधकचा वनस्पती मात्र पररखस्थती 

नुसार बदलतो.  

 

हे पाच वनस्पती म्हणजे सांजीवनी, पुष्णपभतका, 

इांद्रनील कमळ, अष्मवेल, सेरफल.  

सांजीवनी भह वनस्पती भहमालयातून आणली गेली 

होती, हीच वैभिष्ट्ट्य म्हणजे या वनस्पती ांचे फुल हे भदवसा 

नाही तर रात्री उमलतात, आभण चांद्रप्रकािात हे चमकून 

उठतात. या वनस्पतीच्या प्रते्कच िागाचां काही ना काही 

औषधी गुणधमा आहे परां तु जर का मभनरस तयार करायचा 

तर या वनस्पतीचे फुल अभतअवश्यक.  



पुश्नपभतका अभत पूवेकडे म्हणजेच ब्रह्मपुते्रच्या 

खोऱ्यातून आणलां गेलां. या वनस्पतीच फुल उपयोगी आहे.  

इांद्रनील कमळ हे कमळ दभक्षणेकडील भनलभगरी 

पवाताच्या उत्तर पायथ्यािी उमलतो, भनळ्या रांगाच हे कमळ 

फार उपयोगी आहे.  

अष्मवेल भह आपल्याच सह्याद्री मधे्य  सापडते. 

अभतप्रचांड झाडाांवर भवळखा घालून बसलेली भह वेल उगवते 

सुद्धा त्ा झाडाांच्या फाांद्याांवरच.  

सेरफल हे एक कां द असून घनदाि जनगलाांमधे्य 

सापडल्यास सहजररत्ा सापडते.  

 

तर अिा या पाच वनस्पती, जीवकाांनी आयुष्यातले 

अनेक वषे याना सापडण्यात आभण त्ाांच्यापासून मनीरस 

तयार करण्यात खचा केले. हो पण हा मनीरस म्हणजे 

रामबाण म्हणावा लागेल.  



या पांचवनस्पती भिवाय अश्वगन्ध, कलनडुल, खुस, 

रानपासू, यापैकी एक सहावा वनस्पती म्हणून वापरता येतो.  

 

मनीरस काम कस करतो हे साांगायचां झालांच तर 

एखादी व्याधी जर का एका व्यक्तीला जडली असेल तर त्ा 

व्यक्तीच काही रक्त जमा कराव(जर का ती व्याधी 

िरीरातील इतर द्रव्याांद्वारे पसरत असेल तर ती द्रवे्य सुद्धा 

चालतील) 

 

रक्तामधे्य त्ा व्याधीचा 'व्याधीजनक' अखस्तत्वात 

असतो, उदाहरण द्यायच झालांच तर क्षयरोग, क्षयरोग भह 

व्याधी भकां वा रोग ज्या कुना भजवामुळे होतो तो जीव म्हणजे 

या भठकाणी व्याधीजनक.  

 



आपण ज्यावेळी मनीरस त्ा रक्तात भमसळतो त्ाच 

क्षणी आपल्याला दोन उत्पाद भमळतात, त्ातला एक म्हणजे 

व्याधीक्षमक आभण दुसरा उरतो तो म्हणजे चोथा.  

 

मनीरस  + रोगीच रक्त (ज्या मधे्य व्याधीजनक 

आहे) 

 

= व्याधीक्षमक + चोथा 

 

आता जे व्याधीक्षमक तयार झालेलां आहे तेच जर का 

पुन्हा त्ा रोगी ला भदल ज्यात व्याधी आहेत, तर तो बरा होऊ 

िकतो... व्याधीक्षमक त्ाच्या िरीरातील व्याधीजनकाना 

पूणातः सम्पवून िाकतो.  

 



व्याधीक्षमक + रोगी = व्याधीजनकाचा नाि 

(म्हणजेच रोगी बरा होऊन जातो) 

 

पण याचा एक दुष्परीणाम म्हणजे चोथा, ज्या क्षणी 

मनीरसाची रासायभनक भिया व्याधीजनक सोबत होते 

त्ावेळी मनीरसाचे दोन िाग होतात, दोन िाग ज्याांचे 

गुणधमा एकमेकाांपेक्षा पूणापणे उलि. म्हणून ज्यप्रामाणे 

व्याधीक्षमक व्याधी ला सम्पवतो त्ाचप्रमाणे चोथा तीच 

व्याधी उत्पन्न करू िकतो, म्हणून मनीरस ज्यप्रामाणे अमृत 

आहे त्ाचप्रमाणे काळाच सगळ्यात घातक भवषसुद्धा आहे.  

 

( जर का वाचकाांना भह पद्धत समजण्यास अवघड 

झाली असेल तर त्ाांनी antigen antibody याची 

concept बघावी, जय प्रमाणे कुठल्याही भजवाणू मुळे 

िरीरात antigen तयार होतात आभण मग त्ा भवरुद्ध 

आपलां िरीर antibody तयार करत... vaccine सुद्धा 



असच काम करतांय, जेव्हा हे antigen आपण घोड्यामधे्य 

देतो तेव्हा घोडा त्ाभवरुद्ध antibodies तयार करतो, आभण 

त्ा तयार झालेल्या antibodies मग आपण patient ला 

देतो. ) 

 

मनीरस हे फक्त िौभतक व्यधी ांवर काम करतो असं 

नाहीये, तर तो एका मानभसक, िावभनक व्याधी ला सुद्धा दूर 

करू िकतो. ज्याप्रमाणे जीवकाांनी कामक प्रवृत्तीचा ताबा 

भमळवण्यासाठी काम याच वृत्तीचा उपयोग केला होता, 

आभण त्ातून जे व्याधीक्षमक बनलां त्ालाच मग वापरात 

आणलां गेलां, आभण हो आपल्याला माहीतच आहे, जरी या 

द्रव्याने ती व्याधी क्षमवली तरी त्ाचा जो उरलेला चोथा होता 

त्ातूनच कामक ची उत्पत्ती सुद्धा झाली, आभण जर का उमा 

राणीने वेळीच बभलदान भदलां नसत तर दण्डकारण्याचा 

ऱ्हास अिळ होता.  

 



************** 

बघता बघता काही तास असेच भनघून गेले, समू्पणा 

माभहती वाचून झाल्यानांतर श्रवण ने एक मोठा आळस भदला. 

तो भतथून उठला, आता पुन्हा सांध्या झाली होती. त्ाने ग्रांथाांचा 

ढीग एका बाजूला लावला, आभण त्ाने कक्ष सोडला. 

काहीतरी लािलां आहे असां समाधान तर त्ाला होतंच पण 

ते भमळूनही तो व्यभथत झाला होता. कारण िरणाहूती 

पूजेद्वारे रमण ला अिक करायचां म्हणजे त्ासाठी मनीरस 

अभनवाया होता, आभण त्ासाठी लागणारी सामग्री मात्र जमा 

करणां म्हणजे महाकठीण. भहमालय, भनलभगरी, ब्रह्मपुत्रा या 

भठकाणी एकाच वेळी जण म्हणजे वषााचा कालावधी 

लागणारां  होता, तोपयंत भिकाव लागण च कठीण.  

 

तसाच हताि होतं तो बाहेर आला, बाहेर सेनापती 

तसेच अचल उिे होते... त्ानी श्रवनच्या चेहऱ्यावरचे 

हाविाव बघून काहीच भवचारलां नाही, त्ा कक्षातून ते बाहेर 

आले. बाहेर येऊन बभघतलां तर सध्या आिाळ साफ झालां 



होतां, आज खूप भदवसा नांतर त्ाांना सूयादेवाच व्यवखस्थत 

दिान झालां, श्रवनकडे काही पृष्ठ होती ज्यावर त्ाने 

मनीरसाची भवधी भलभहलेली होती... ती भवधी आभण हताि 

मन घेऊनच तो पुन्हा महाला कडे भनघाला. जाताना वािेतच 

गुरुदेव िेिले. अथाातच त्ाचा हताि चेहरा बघून त्ाांनी 

भवचारलां,  

 

"युवराज, जे पाभहजे होते ते तुम्हाला भमळालां नाही 

वाित!!" 

 

"नाही गुरुदेव, भमळालां तर आहे, पण ते प्राप्त करन 

अवघड आहे" 

 

"मी काही मदत करू िकतो?" 

 



"कदाभचत कुणीच यात मदत करू िकत नाही, पण 

हो तुम्ही मला िरणाहूती पूजा किी करायची हे भिकवू 

िकतात. " 

 

"काय, समरणाहूती पूजा, आभण ती किासाठी?" 

 

"रमण ला थाांबवण्याचा तो एकमेव मागा आहे" 

 

"युवराज, िरणाहूती पूजा भह कुणीही करू िकत 

नाही, फक्त या कालीमातेचा एक खरा पुजारीच ती पूजा 

करू िकतो" 

 

"तुम्हीच आहात ना कालीमातेचे पुजारी!!" 

 



"नाही, मी बोललो एक खरा पुजारी, मी तर फक्त 

रोजची पूजा करतो, पण याचा खरा पुजारी म्हणजे  भवरसेन, 

त्ालाच या िरणाहूती पूजेची भवधी माभहत आहे, आभण ती 

पूजा करण्याची क्षमता पण फक्त त्ाच्यातच आहे, जर का 

तुम्ही भवरसेन ला राजी करू िकला तर मात्र तुमचां काम 

होईल" 

 

"भवरसेन!!! म्हणजे काम अवघडच आहे, असो, 

धन्यवाद गुरुदेव, तुम्ही आम्हाला मागा दाखवला" 

 

"सवा काही भनयोभजत आहे श्रवण, सवा काही 

सुरळीत होईल, खात्री ठेवा" 

 

आभण मग श्रवण आभण सेनापती पुन्हा महालाकडे 

भनघाले.  

 



आज महालात पुन्हा काल प्रमाणेच िोजन भवधी 

उरकले, आज मात्र श्रवण ला भवरसेन ला त्ा पूजेसाठी तयार 

करायचा होतं. जसे िोजन भवधी उरकले तसाच श्रवण ने त्ा 

भवषयात हात िाकला,  

 

"भवरसेन, ज्या कामासाठी आम्ही इथे आलो होतो, ते 

काम अधा सम्पलच आहे. " 

 

"चला, म्हणजे या िूमीचा तुमच्या कायाात फायदा, 

झालाच तर" 

 

"पण हे काम पूणा करण्यासाठी मला तुमची मदत 

हवी आहे" 

 



"माझी मदत?? बोला युवराज आम्ही काय करू 

िकतो तुमच्यासाठी?" 

 

"भवरसेन, जर का रमण ला थाांबवायचां असेल तर 

िरणाहूती पूजा करावी लागेल, आभण ह्या पूजेची भवधी 

आभण क्षमता फक्त तुमच्या कडेच आहे, तुम्ही यात 

आम्हाला मदत करू िकता!" 

 

"िरणाहूती पूजा!! हम्म, आता कळतांय भक पांताांनी 

भह पूजा मला का भिकवली होती तर!! पण ही पूजा मला 

मलुक ला करावी लागेल का?" 

 

"हो!! भतथेच तर खरां  सांकि आहे" 

 



"मला क्षमा करा श्रवण, पण मी मलुक मधे्य येऊ 

िकत नाही, भकां बहुना मी तयारही झालो तरी मला मलुक 

मधे्य येण्यास परवानगी नाही. मागच्या वेळी जेव्हा मलुक 

आभण आमच्यात जी लढाई झाली होती त्ात झालेल्या तह 

नुसार आमचा प्रभतभनधी मलुक मधे्य पाय ठेवू िकत नाही" 

 

"भवरसेन, त्ाची काळजी तुम्ही नका करू, तुम्हाला 

मलुक मधे्य येण्यास कुणीही अडवणार नाही" 

 

"हो पण जर का येण्यास मी तयार असलो तर ना!! 

त्ा मलुक ने आम्हाला प्रते्क स्तरावर भहणवल आहे, 

नेहमीच आमचा अपमान भजथे झालाय भतथे का यावां?? 

आमची जी प्रथम भपढी मलुक च्या आश्रयाला अली होती 

त्ाांना केवळ रानात राहणारे म्हणून मलुक मधे्य प्रवेि 

नाकारला, आज त्ाच मलुक मधे्य मी जायचां, ते िक्य नाही" 

 



"असं नका म्हणू भवरसेन, जे काही िूतकाळात झालां 

ते दुदैवी होतं, पण हे कुणीतरी बदललां पाभहजे ना! आपण 

पाऊल उचलू िकतो, आभण हे तुम्हालाही माभहत आहे की 

उद्या जर मलुक चा ऱ्हास झाला तर त्ानांतर ते सांकि इथेही 

धडकेत, तेव्हा तुम्ही काय करणार?" 

 

"तुम्ही जरी आम्हाला प्रवेि भदला तर मलुक चे लोक, 

मलुक चे सामांत आम्हाला स्वीकारतील!!भह पूजा अिीतिी 

समझु नये, एका अप्रभतम योग्यतेचा भवश्वास भतथे पाभहजे, 

थोडाही अभवश्वास पूणा पूजेला फसवू िकतो, " 

 

"त्ाची काळजी तुम्ही नका करू, मी ते सगळां  

तुमच्यासाठी करेल, मी मलुक ला समजावून साांगेन, फक्त 

तुम्ही या, मलुकसाठी या, माझ्यासाठी या, नाहीतर भकमान 

तुमच्या लोकाांसाठी या, कारण त्ा रमण ला थाांबवण्याची 

क्षमता फक्त राजवाड्याची स्वाभमनी म्हणजे माझी पत्नी 



सतीच करू िकेल, त्ाांनतर कुणीही त्ाला थाांबवले असं 

िक्य नाही" 

 

"काय, फक्त सतीच?" 

 

"हो" 

 

"म्हणजे माझ्याकडे दुसरा पयााय सुद्धा नाही 

तर!!ठीक आहे युवराज, मी तयार आहे भतथे येण्यासाठी, पण 

मला त्ाची तयारी करण्यासाठी काही वेळ लागेल, साधारण 

पांधरा भदवस तरी" 

 

"पांधरा भदवस म्हणजे अमावसे्यच्या आधी, चालेल, 

तुम्ही तुमचा वेळ घ्या, मी तोपयंत मलुक मधे्य सवा तयारी 

करेन" 



 

"अजून काही मदत करू िकतो का मी?" 

 

"हो!! त्ा पूजेत  मनीरसाचा वापर करावा 

लागेल!त्ाबद्दल तुम्हाला काही माभहती असेल तर मला 

साांगावी" 

 

"मनीरस, त्ाबद्दल मला काहीच माभहती नाही" 

 

"म्हणजे अिून सुद्धा व्याप आहेच तर, असो भवरसेन 

तुम्ही त्ा पूजेची तयारी करा, मनीरस कसा तयार करावा 

याच मी बघतो, धन्यवाद" 

 

आभण असं सम्भाषण करून मग ते आपापल्या 

ियन कक्षात गेले. श्रवनचा त्रास सम्पतच नव्हता, एक उपाय 



सापडला भक त्ानांतर अनेक प्रश्न उिे ठाकत होते. आभण 

याच तणावामुळे आज सुद्धा त्ाला झोप आली नव्हती. तो 

पून्हा येऊन सज्जावर येऊन उिा राभहला, उत्तरेकडे तोांड 

करून तो उिा होता, आज आकाि भनरभ्र होतं, बऱ्यापैकी 

चाांदणां होतं, त्ा ियाण रात्री नन्तर आज प्रथमच चाांदणां 

बघायला भमळत होतं.  

श्रवनची ती अवस्था बघून सेनापती ना रहावांल नाही 

 

"युवराज तुमचा काही तणाव मी कमी करू िकतो 

का?" 

 

"कदाभचत नाही सेनापती, मुख्य प्रश्न आहे तो हा 

मनीरस, याची भवधी म्हणाल ना तर त्ासाठी चे वनस्पती हे 

भहमालय, ब्रह्मपुत्रा, भनलभगरी अिा पवातात आहेत, आभण 

इतक्या कमी कालावधीत ते इथे आणण म्हणजे अिक्यच" 

 



श्रवनच्या हातात असलेला तो कागद सेनापती ांनी 

घेतला आभण ते तो वाचू लागले.  

 

सांजीवनी, पुष्णप्तीक, इांद्रनील, सेरफल अिा 

वनस्पती ांची नाव भतथे होती.  

 

"युवराज इथे भलभहलांय भक सांजीवनी हा वनस्पती 

रात्रीच्याच चाांदण्यात चमकून उठतो" 

 

"हो सेनापती, असं म्हणतात की समू्पणा पृथ्वीतलावर 

फक्त भह एकच वनस्पती आहे जी रात्री चाांदण्यात चमकते, 

पण ही आढळते ती भहमालयात, भतथे जाणही िक्य नाही" 

 

"पृथ्वी तलावरची फक्त एकच वनस्पती, युवराज... 

!!" 



 

"काय झालां सेनापती असे आिया चभकत का 

झालात?" 

 

"मी भह वनस्पती बभघतली आहे" 

 

"काय... आभण ती कुठे" 

 

"याच पवातावर" 

 

"या पवातावर, ते कसां िक्य आहे" 

 

"हो युवराज ज्या वेळी तुम्ही भवरसेन सोबत सम्भाषण 

करत होता त्ावेळी मी उत्तरेकडे जी दरी आहे ती न्याहाळत 

असतानाच मला असे वनस्पती भदसले जे या चाांदण्यात 



चमकत होते, आभण नवल म्हणजे मी काळ जेव्हा भतथे गेलो 

तर एकही वनस्पती चमकत नव्हती, कदाभचत काल 

आिाळ असल्याने" 

 

"काय म्हणताय सेनापती, असं असेल तर आपण 

जाऊन बभघतलां पाभहजे" 

 

आभण असं म्हणताच त्ाांनी हातात मिाल घेतली 

आभण तडक त्ा दरीकडे भनघाले, वरून बघताच खरोखर 

भतथे काही वनस्पती चमकत होते, कसतरी त्ा कचाट्यातून 

वाि काढत काढत त्ा दोघाांनीभह फक्त मिाली ांची सहारा 

घेत त्ा दरीत प्रवेि केला, बरीच वाि चालल्या नन्तर त्ा 

वनस्पती ांकडे ते आले, जवळ आल्यावर खरोखर त्ा 

वनस्पती त्ा मिाली पेक्षा पण जास्त तेजस्वी िासत होत्ा,  

 



श्रवण ने त्ातील एक फुल तोडलां, आभण हातात 

घेतल, आभण काही क्षणासाठी त्ाने डोळे बांद केले आभण 

तोांडातल्या तोांडात तो काहीतरी पुिपुित होता 

 

"युवराज काय झालांय?" 

 

"सगळां  काही कळतांय आता, सवा काही 

उलगडलय" 

 

"काय उलगडलांय…??" 

 

"उत्तरेत सांजीवनी वृक्ष, ते िव्य जभमनी खालील 

दालन, पूवेकडे वाहणारी कृष्णा नदी, सगळां  काही 

कळलांय" 

 



"काय कळलांय युवराज?" 

 

"सेनापती हा तोच पवात आहे भजथे जीवक ऋषी ांनी 

मनीरस तयार केला, तुम्हला आठवत प्रधानाांनी जी कथा 

साांभगतली होती त्ात असं भदल होतं की मनीरस तयार 

करण्यासाठी कृष्णा नदीच पाणी सवाात अनुकूल आहे 

 

जीवक ऋषी ांनी ते इथेच तयार केलां, आभण एव्हढांच 

नवे्ह तर त्ाांनी त्ा सवा वनस्पती ांची लागवड सुद्धा केली, जस 

सांजीवनी उत्तरेत आहे त्ाचप्रमाणे इतर वनस्पती हे पूवेकडे, 

दभक्षणेकडे आभण पभिम िागात असतील...  

गुरुदेव बोलले भह होते की या पवातात सवा 

वनस्पती ांचा अभ्यास करता येईल, सांिोधन करता येईल 

इतक्या मुबलक प्रजाती आहेत,  



ते दालन सुद्धा जीवक ऋषी ांनीच तयार केलां, त्ाांनीच 

त्ाांचे भिष्य घडवले, आभण एक भवश्वभवद्यालय बनवलां, आता 

सगळां च उलगडलांय सेनापती".  

 

आभण एव्हढां  बोलून तो जोरजोरात हसू लागला,  

 

"िभिकाांत बोललेच होते एकदा का इथे आलो तर 

सवा प्रश्नाांची उत्तरे भमळतील, आभण ते बरोबर होते, 

सेनापभतजी आता मलुक चा ऱ्हास कुणीच करू िकणार 

नाही, रमण ला आपण पुन्हा कैद करू"..  

 

त्ाने पुन्हा एकदा डोळे बांद केले आभण मनोमन 

िभिकाांत पांताांच िरण केलां, आभण ज्या क्षणी डोळे उघडले 

त्ाच क्षणी त्ा चांद्रा एव्हढांच तेज त्ाच्या डोळ्यात भदसत 

होतां, काहीतरी गवसलां आहे याचा आत्मभवश्वास चेहऱ्यावर 

झळकत होता,  



 

हो पण समस्या सोडवण्यासाठी हे पुरेसां होतं का?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

मृत्युंजय 

 

पवाताच्या उत्तरेकडे सांजीवनी वनस्पती भमळाल्याने 

अनेक कोडी उलगडली होती. श्रवण ला तर वाित होतं की 

मलुक ला वाचवण्याचा हा मागाच आहे जणु. त्ा सांजीवनी 

वनस्पती च फुल त्ाने अलगद तोडलां... एका वनस्पती वर 

अनेक फुल होती. आभण त्ा भठकाणी अनेक वनस्पती 

भदसत होते, श्रवण आभण सेनापती ांनी भमळून जेव्हढे जमा 

करता येईतो भततके जमा केले आभण ते फुल घेऊन ते पुन्हा 

महालात आले... नैराश्या ने ग्रासलेल्या त्ा मभहन्यात प्रथमच 

काहीतरी चाांगलां घडलां होतं. आता यापूधील सवाच भवधी 

आरामात उरकता येणार होते.  

 



दुसरा भदवस उजाडला. श्रवण आभण सेनापती 

उवाररत वनस्पती िोधण्यासाठी भनघाले. त्ाांनी एकदा त्ा 

वनस्पती ांची यादी बभघतली.  

यातील सांजीवनी तर भमळाली होती, आता राहीलं 

होतं ते म्हणजे अष्मवेल, इांद्रनील कमळ, सेरफल, आभण 

पुश्नपभतक 

 

"सेनापभतजी, ज्याप्रमाणे सांजीवनी हे आपल्याला 

उत्तरेकडे भमळालां कारण भक मूळ सांजीवनी हे भहमालयात 

येते, आता मग त्ाचप्रमाणे अष्मवेल भह पभिमेकडे भमळाली 

पाभहजे, इांद्रनील कमल दभक्षणेला तर पुश्नपभतक हे पूवेकडे" 

 

"हो अांदाज तर तोच वाित आहे, चला तर मग 

आपण पभिमेकडे सुरुवात केली पाभहजे, कारण हे अष्मवेल 

या फार उांच झाडाांना वेिोळे घालून असतात, आभण 

पभिमेकडे अिी बरीच झाड आहेत बघा" 



 

"मलाही तसांच वाित".  

त्ाांनी लगेच भवरसेन ला तिी सूचना केली आभण ते 

पभिमेकडे जाण्यास भनघाले, पभिमेकडे जात आहेत असां 

कळताच भवरसेन ने मग याांच्यासह काही सैभनक सुद्धा भदले, 

कारण त्ा भठकाणी अत्न्त घनदाि अिी झाडी होती, 

भिवाय रानिी प्राण्याांचा हैदोस सुद्धा असायचा.  

 

तसे सेनापती सोबत असताना कुणी वाकडी नजर 

िाकनही िक्य नव्हतां, एक कसलेले सेनानी होते ते, त्ाांचां 

वय जरी पन्नािी जवळ आलां होतां तरी त्ाांचां िरीर मात्र 

जराही सुस्त पडू भदला नव्हत त्ाांनी, कुठल्याही तरुण 

सैभनका एव्हढेच चपळ होते ते, त्ाांच्या म्यानात असलेली 

तलवार जीच वजन जवळ जवळ 5 मण इतकां  होतं आभण 

जी भिस आभण लोखांड याांच्या भमश्रणाने तयार झाली होती 

ती चालवण्याच कसब सुद्धा खूपच भनराळ होतं, त्ाांनी 



जीवनात लढलेल्या अनेक लढाईचे पुरावे सुद्धा िरीरावर 

भठकभठकाणी भदसत होते, खरंतर  त्ाांना ज्यावेळी 

भवरसेनच्या सैभनकाांनी पकडलां त्ावेळी त्ाांचा सामना करणां 

सेनापती ांसाठी अवघड नव्हतां, पण श्रवण ने हलकेच भदलेल्या 

इिाऱ्याने मग त्ाांनी प्रभतकार केला नाही.  

 

असे मुरलेले सेनानी आभण भवरसेन चे काही सैभनक 

घेऊन श्रवण पभिमेकडे भनघाला, भह वाि तीच होती भजथून 

ते दोघे मलुक हुन त्ा पवातावर आले होते. बघता बघता 

घनदाि झाडी सुरु झाली. घनदाि म्हणण्यापेक्षा त्ाांची 

उांचीच इतकी होती आभण त्ात त्ाांच्या फाांद्या एकमेकाांत 

गुरफिल्या होत्ा त्ामुळे सूयाभकरण खूपच अांधुक पने 

जभमनीवर पोहोचत होते...  

अनेक झाडाांवर भनरभनराळ्या माकडाांच्या िोळ्या 

होत्ा, श्रवण आभण इतर माणसां भदसताच त्ाांनी दात 

भवचकायला सुरुवात केली. कुणी वरूनच कलकलाि करत 

होतं तर कुणी खाली येऊन पण एका सुरभक्षत अांतरावरून  



त्ा सवांचा अांदाज घेत होतं. श्रवण ने भततक्यात त्ा 

सैभनकाांपैकी एकाला भवचारलां,  

 

"भह वानरसेना अिी प्रभतभिया का देत 

आहेत?आपण इथे आलेलां याना रुचलेलां भदसत नाही" 

"हो युवराज, याांना इथे इतर मनुष्याांच येन खपत 

नाही, हो पण आमचां येन मात्र चालत" 

 

"ते कसां?" 

 

"तीन भपढ्याांपासून चे सिन्ध आहेत, इथे आम्हा 

सैभनकाांची एक तुकडी तैनात असते, या तुकडीच्या बाहेर चा 

आभदवासी सुद्धा ते मान्य नाही करत, त्ामुळेच भवरसेन ने 

मग आम्हाला तुमच्या सह इथे धाडल आहे, ".  

 



"तुम्ही असताना सुद्धा ते अिी प्रभतभिया देतच 

आहेत पण??" 

 

"भह फारच सामान्य आहे युवराज, जर का आम्ही 

नसतो तर कदाभचत तुमचा आभण त्ाांचा सामना झालाच 

असता, असो मला वाित आपण आता या वृक्षावलीच्या 

मध्यात आलोय, मला इतराांना एकदा सावध केलां पाभहजे!!" 

 

"इतराांना!!" 

 

"हो, ते सैभनक जे सध्या इथे तैनात आहेत, " 

 

आभण त्ाने एकाकी तोांडात एक बोि िाकला आभण 

तो आरोळी ठोकायला लागला, त्याचं ते वतान जरा भवभचत्रच 



होतं, त्ाने ठोकलेली ती आरोळी ला उत्तर म्हणून दुरून 

एक तिीच आरोळी आली,  

आभण ती आरोळी येताच जवळूनच एका झाडाांतून 

एका वानराने सरळ उडी खाल्ली आभण ते वानर त्ा 

सैभनकाच्या बाजूला आलां.  

 

श्रवण ल कळून चुकलां भक हे काही वानर नाही तर 

याांचेच सैभनक आहेत, तेच सैभनक ज्याांनी सुरुवातीला श्रवण 

आभण सेनापतीला कैद केली होती.  

त्ा वानराचा वेष केलेल्या सैभनकाने श्रवण ला 

लागलीच प्रणाम केला,  

 

 

हा तोच होता ज्याने त्ा भदविी जेव्हा श्रवण आभण 

सेनापती कैद झाले होते तेव्हा सबांध िोळीच प्रभतभनभधत्व 



केलां होते, त्ावेळी जरी तो खूप आिमक होता तरी आज 

मात्र भततकाच भवनम्र भदसत होता,  

 

"प्रणाम युवराज, इथपयंत येण्यास तुम्हाला जास्त 

त्रास तर नाही ना झाला?" 

 

"नाही, या काही सैभनकाांना बरोबर मागा दाखवला" 

 

"तुमचां इथे येण्याचां प्रयोजन मला माभहत आहे, तिी 

माभहती मला महाराज भवरसेन याांनी कळवली, तस या वनाांत 

अनेक बळकि वेली उांच वृक्षाांना वेिोळे घालून असतात, 

त्ापैकी अष्मवेल कोणती हे मात्र आम्ही साांगू िकत नाही" 

 

"त्ाची काळजी नसावी, मला त्याचं स्वरूप माभहती 

आहे, त्ानुसार सापडणां सोपां होईल" 



 

श्रवण ने घोरेसु मभनरस च्या सामुग्रीत अष्मवेल च 

स्वरूप वाचलां होतां, त्ानुसार अष्मवेल ला िोधन जास्त 

कठीण गेलां नाही,  

काही घभिका झाल्या आभण एका उांच झाडावर ती 

वेळ नजरेत पडलीच, ती वेल नजरेत पडताच काही वानर 

रुपी सैभनक झिपि त्ा झाडावर चढले, त्ा वेलीवर इथून 

भतथून अनेक सपा भचिकून होते, तसा अिा सापाांिी त्ा 

सैभनकाांचा अनेकदा सामना झाला होता, अनेक भवषारी नाग 

तर रोजच त्ाांच्या नजरेत पडायचे म्हणून त्ाची त्ाांना भचांता 

नव्हती.  

त्ा सैभनकाांना त्ाांच्या सोबतच असलेले काही 

बाबूांच्या सहाय्याने ते नाग, साप बाजूला केले आभण त्ा 

वेलीचे काही तुकडे जमा केले, तुकडे हातात घेताच ते जरा 

भवभचत्रच िासले, अत्न्त थांड, सोबत एक मनमोहक सुगन्ध, 

आभण त्ा वेली ांतून हळूहळू एक ताांबडा रस ओघळत 

होता... काळजी पूवाक बऱ्यापैकी तुकडे जमा झाले आभण ते 



श्रवण ला समभपात केले गेले. आता सध्या तरी त्ा मुख्य पाच 

वनस्पती पैकी दोन तरी  भमळालेच होते, उवाररत तीन सुद्धा 

भमळतील अिी अपेक्षा होती.  

 

या वेली जमा करता करता दुपार होऊन गेली होती 

आभण ही आता िोजन वेळ झाली होती, महाल अजून बराच 

दूर होता, भतथे पोहचायला एक घिका अजून लागला 

असता, म्हणून मग  वानर सैभनकाांनी त्ा दोघानाही भतथेच 

वनमेवा खाण्यास आग्रह केला 

 

आभण त्ाांच्या अग्रहानुसार भतथेच जेवायला बसले, 

श्रवण सोबत सहदेव म्हणजेच त्ाांचा म्होरक्या बसला होता,  

"युवराज, त्ावेळी मी जे तुमच्या सोबत वागलो 

त्ाबद्दल क्षमा असावी" 

 



"क्षमा कसली मागताय सहदेव, तुम्ही तुमच काम 

बजावलां, आभण स्वतःच कताव्य बजावण्यात काही चूक आहे 

असां मला वाित नाही" 

 

"हा तुमच्या मनाचा मोठेपणा, आज तुमच्यािी 

िेिलो आभण मलुक वासीयाांबद्दल माझां मतच बदललां" 

 

"आभण ते कसां?" 

 

"लहान असताांना च ऐकत आलोय, भक मलुक चे 

रभहवासी दृष्ट, अधमी, कपिाचे पूजक, पण आता ते चूक 

वाित, कदाभचत मलुक मधे्य सुद्धा आमच्या सारखेच लोक 

रहात असतील, देव करो आभण पुन्हा मलुकवासी आभण 

आम्ही पुन्हा एकत्र होवो" 

 



"काय!!पुन्हा एकत्र होवो म्हणजे? तुम्ही आधी एकत्र 

होता?" 

 

"आम्ही नाही, मात्र आमचे पूवाज, मी लहान असताना 

माझ्या बाबाांनी मला साांभगतलां होतां की आमचे पूवाज सुद्धा 

कधीकाळी या मलुक चे रभहवासी होते, ते सवा मलुक 

वासीयाांप्रमाणे रहायचे, पण आम्ही एका भवभिष्ट जातीचे 

होतो जी इतर मलुक वासीयाांपेक्षा शे्रष्ठ होती, सम्पत्ती, 

भवद्ववत्ता, या सवाच गोष्टीत आम्ही पुढे होतो, पण काहीतरी 

घिना घडली आभण याच मलुक वासीयाांनी कपिाने 

आम्हाला मलुक मधून हद्दपार केलां, मलुकच नाही तर 

आसपासच्या गावाांतून सुद्धा आम्हला बाहेर काढलां गेलां, " 

 

"याबद्दल मला काहीच माभहती नव्हती सहदेव" 

 



"खूप कमी मलुक च्या लोकाना हे माभहती आहे, 

ज्यावेळी आम्हाला हद्दपार केलां गेलां तेव्हा सवा लोक 

भवखुरले गेले, काही जण दभक्षणे कडे गेले तर काही लोक 

समुद्र भकनारपट्टीवर, पण आमचा स्वीकार भतथे पण केला 

गेला नाही, प्रते्कच राज्यातून आम्हाला दूर ढकललां जायचां, 

भजथे भतथे आमचा अपमान केला गेला, कधीकाळी पूणा 

आयावताात सन्मान असलेल्या आमच्या या कुळावर 

देिोधडीला लागण्याची वेळ आली, िेविी पयााय नाही 

म्हणून मग आमचे पूवाज या सह्याद्रीतल्याच जांगलात राहू 

लागले... मग वनाांत राभहल्याने आमच्या सवयी बदलल्या, 

माांसाहारी बनलो, वस्त्र बदलले, रूप बदलले आभण 

कुठल्याही इतर आभदवासी ांत आभण आमच्यात काही फरक 

राभहला नाही.  

 

भवरसेन चे आजोबा त्ावेळी आमच्यातल्या एका 

िोळीचे प्रमुख होते, त्ाांनी मग या सवा भवखुरलेल्या लोकाांना 

एकत्र केलां आभण सगळ्याांना पुन्हा मलुक ला जाण्याचा 



प्रस्ताव भदला... त्ाांच्या त्ा प्रिाविाली व्यखक्तमत्वामुळे मग 

आम्ही सवा कधी नवे्ह ते एकत्र झालो आभण मलुक कडे 

प्रस्थान केल. सवााना अपेक्षा होती की मलुक आमचा 

स्वीकार करेल, िूतकाळात काही गैरसमज झाले असतील 

ते दूर होतील आभण आम्ही पून्हा व्यवखस्थत राहू िकू, पण 

नाही, ज्यावेळी ते सवा इथे आले तेव्हा त्ावेळेच्या सामांतानी 

मलुक मधे्य प्रवेिबांदी केली. त्ाांनी बऱ्याच भवनवण्या केल्या, 

पण काहीच फरक पडला नाही.  

 

मग त्ाचमुळे आम्हाला या पवातावर स्थाभयक व्हावां 

लागलां. याच कारणावरून मलुक िी आमच्या अनेक लढाई 

झाल्या, बरेच लोक मारले गेले, अजून भह मारले जातात, 

एकमेकाांच्या प्रदेिात प्रवेिबांदी केली आहे, कधीकाळी 

एकाच व्यवस्थेचे िाग असनारे आम्ही आता एकमेकाांचे ितू्र 

बनलोय, तिी मलुक ची िक्ती अफाि, पण ती िक्ती या 

पवातावर चालत नाही... म्हणून सध्या तरी आमचा 

जीवनदायी म्हणजे हा पवातच आहे, पण इथेही राहणां सोपां 



नाही, जुन्या काळात तर मुसळधार पावसात आमची पूणा 

घर वाहून जायची, मग तसल्या पावसात भकते्क लोक 

रोगाांना बळी पडायचे, पण गोभवांद पांताांमुळे आम्हाला घर 

बाांधण्याची पररयोजना कळाली 

रानिी श्वापदाांचा त्रास असायचा, आता आम्ही 

त्ाांपासून रक्षा करतो... तरीसुद्धा अिूनही अनेक समस्या 

आहेतच.  

 

गोभवांद पांतानांतर तुम्ही पभहलेच जे मलुक हुन इथे 

िाांततेत आले, खरां  साांगायचां तर तुम्ही इथे आल्याने 

भवरसेनच नवे्ह तर आमच्या पूणा जमातीलाच आनांद झालाय. 

सगळ्याांना वाित भक तुम्हीच मलुक आभण आमच्यातले 

सिन्ध चाांगले करू िकतात आभण आम्ही पून्हा आमच्या 

मातृिूमीकडे परतु... मला क्षमा करा कारण मी लहान तोांडी 

मोठा घास घेत आहे, पण जर का तुमची मलुक मधील 

समस्या सुिली तर तुम्ही आम्हाला मदत कराल?" 



 

सहदेव ने त्ाच्या मनातील हे सगळां  एकाच दमात 

बोलून िाकलां, श्रवण तर चभकतच झाला होता, अिा 

पररखस्थतीत असलां काही ऐकायला भमळेल असां त्ाला 

वािलांच नव्हतां.  

समोर सहदेव च्या चेहऱ्यावर एक आिा भदसत 

होती, काय माभहत पण त्ाची मलुक ला जाण्याची ओढ पण 

त्ाला जाणवत होती 

 

"सहदेव, या आधी कधी मलुक ला गेले आहात का?" 

 

"नाही युवराज" 

 

"तरीही इतकी ओढ?" 

 



"हो, ती तर आहेच, िेविी आमची मातृिूमी म्हणजे 

मलुकच ना" 

 

"ठीक आहे सहदेव, ज्या वेळी रमण चा प्रश्न मागी 

लागेल त्ाच वेळी मी मलुक मधे्य तुमचा येण्याचा मागा 

सुखर करेल, आमचे भपताश्री जे प्रभतष्ठान चे महाराज आहेत 

त्ाांना सुद्धा हे पूणा प्रकरण साांगेल, त्ाांच्या आजे्ञच्या बाहेर 

कुणीच नाही" 

 

"धन्यवाद युवराज, मला अिीच अपेक्षा होती 

तुमच्याकडून, देव करो आभण मलुक वरील सध्याचां सांकि 

लवकर िळो आभण आपण सवाच भतथे योग्य ररत्ा राहू 

िकू" 

 

श्रवण च्या त्ा काहीच िब्दाांनी सहदेव आभण 

भतथलच्या सवाच लोकाांचा चेहरा खुलला होता, श्रवण ला भह 



वाित होतं की फक्त पररखस्थती मुळे याांची कुप्रभसद्धी  झाली 

आहे, जर का इभतहास खरांच असा असेल तर याना न्याय 

तर भमळालांच पाभहजे.  

 

असा भवचार करत असतानाच वाढेकरी आले, त्ाांनी 

श्रवण सहदेव आभण सेनापती ां समोर पान ठेवली आभण 

त्ावर एकेक करून त्ाच भठकाणी तयार झालेले पक्वान्न 

वाढले जात होते, समोर असलेलां ते पक्वान्न खरंतर श्रवण 

आभण सेनापती याांनी याआधी खाले्ल तर नव्हतेच पण 

याआधी कधी बभघतले सुद्धा नव्हते... पूणा पान जेव्हा िरलां 

तेव्हढ्यात वाढेकऱ्याांनी एक कां दमूळ घेतलां आभण त्ाला 

भपळून त्ाचा जो रस होता तो भतघाांच्या िोवती गोलाकार 

ररत्ा भिांपडला.  

 

"हा रस का भिांपडला जातोय?", श्रवण ने प्रश्न केला,  

 



"अहो युवराज या वनाांत अनेक प्रकारचे जीव 

जभमनीत असतात, साप भवांचू तर भनत्ाचेच पण एक भवभिष्ट 

प्रकारच्या मुांग्या पण आहेत इथे, जर का त्ानी चावा घेतला 

तर मात्र जीवाला सुद्धा मुकू िकतो आपण, हा रस त्ाांना 

दूर ठेवतो, म्हणून कधीही इथे खाली बसल्यावर तो रस 

आम्ही भिांपडतो" 

 

"भवभक्षप्त आहे हे जांगल" 

 

"हो, ते तर आहेच, पण तेव्हढाच उपकारी सुद्धा 

आहे, कारण याप्रकारचे औषधी सुद्धा हे वनच देत 

आम्हाला" 

 

"हा रस कोणत्ा औषधी ांचा?" 

 



"या वनाांत एक कां द भमळतो, त्ाला सेरफल असं 

म्हणतात, भदसायला तर सामान्य आहे पण याचा लाल रस 

खूप उपयोगी, अनेक व्याधी सुद्धा बऱ्या होतात" 

 

"सेरफल??, अहो हा कां द तर आम्हाला सुद्धा हवा 

होता" 

 

"तुम्हाला हवा होता!!!" 

 

"हो, चला म्हणजे अजून एक काम झालां तर, तुमचे 

मानावे तेव्हढां  आिार कमीच आहे सहदेव" 

 

"आिार किाचां, तुमची पुन्हा मदत करण्याचा 

अवसर भमळालां यातच माझी धन्यता" 

....  



 

त्ाांनी पिापि जेवण आिोपले, आज ज्या अपेके्षने ते 

इथे आले होते त्ाहून अभधक गवसलां होतं. आता दुपार 

झाली होती, पुन्हा आिाळ झाकोळल गेलां होतां, इतर दोन 

वनस्पती सुद्धा जमा करावयाचे होते. श्रवण आभण 

सेनापती ांनी सहदेव चे आिार मानले आभण ते इतर 

वनस्पती ांच्या िोधात भनघाले... आता त्ाांना जायचां होतं 

पवाताच्या दभक्षण िागाांत, श्रवण सोबत जे सैभनक भवरसेन ने 

पाठवले होते त्ाांच्यािी श्रवण ने हळुवार काहीतरी 

साांभगतलां, त्ा सैभनकाांनी मन डोलावली आभण ते परत 

महालाच्या भदिेने रवाना झाले, तर श्रवण आभण सेनापती 

दोघेच दभक्षण िागाकडे कूच करू लागले.  

 

हा िाग तसा चढणीच्या मानाने फार अवघड होता, 

अनेक भठकाणी उांच उतरण होती, पण इथे पभिम िाग 

प्रमाणे दाि झाडी नव्हती, उलि अनेक झुडुपे, माणसाच्या 

उांची एव्हढे गवत याांनी तो प्रदेि िरला होता.  



 

या भठकाणी त्ाांना इांद्रनील कमळ हवा होता, त्ा 

अनुषांगाने एका दलदलीच्या िागात ते गेले... कदाभचत 

तीक्ष्ण उतरनी वरून येणार जोरदार पाणी अचानक इथे 

साचून आभण झाड नसल्याने उघडी असलेली माती याांच्या 

भमश्रणाने अनेक दलदली तयार झाल्या असाव्यात.  

 

त्ा दलदलीत अनेक कमळ भदसत होते, त्ात 

भकनाऱ्या वरच एक भनळ्या रांगाच, जवळ जवळ हातिार घेर 

असलेलां कमळ होतं,  

 

"सेनापती, तो बघा, तोच कमळ आपल्याला हवा 

आहे. " 

 

"तर तो आहे इांद्रनील कमळ, चला कुठलाही 

अडथळा न येता ते कमळ हाती लागलां!!!, युवराज तुम्ही 



इथेच थाांबा, मी जाऊन ती सवा फुल घेऊन येतो, दोघेही जर 

का दलदलीत अडकलो तर बाहेर येन कठीण होईल" 

 

श्रवण ने मान डोलावली, सेनापती ांनी त्ाांची तलवार 

काढून श्रवण कडे भदली, आभण हातातल्या कट्यारीने ते 

लहान लहान झुडूप कापत कापत समोर जाऊ लागले, 

श्रवण च त्ाांच्यावरच लक्ष होतं... अत्न्त िाांतता होती भतथे, 

अगदी सेनापती ांच्या चालीचा आवाज सुद्धा भफरत होता. 

आभण अचानक त्ा दलदलीत कीिक िोधत असणारे दहा 

बारा पक्षी एकाएकी उडाले.  

 

सेनापती ांना याची काहीतरी कल्पना आली, त्ाांनी 

एकवार श्रवण कडे नजर िाकली, आजूबाजूला बभघतलां 

आभण पुन्हा ते कमळाकडे  जाऊ  लागले, श्रवण अल्हाद 

पने स्वतःची तलवार बाहेर काढली, कसला तरी धोका 

त्ाला जाणवत होता, आभण तेव्हढ्यात त्ा दलदलीत 



काहीतरी हालचाल जाणवली, ती हालचाल बघून दोघेही 

सतका  झाले, एव्हाना सेनापती कमळाकडे पोहीचले होते 

सुद्धा, त्ाांनी लगबगीने तो सबांध गुच्छ हातात घेतला.. आभण 

पुन्हा एकदा तेथील पाण्यात हालचाल जाणवली, आता मात्र 

याना खात्री पिली होती की काहीतरी त्ा दलदलीत आहे 

 

श्रवण दुरूनच सेनापती ांना बोलला,  

"सेनापती, कदाभचत या दलदलीत मगरी असू 

िकतात, मला वाित आपण लवकरात लवकर परतावां" 

 

"हो युवराज, मलाही काहीतरी जाणवतांय, " 

 

आभण असं म्हणून ते माघारी भफरले. आभण ज्या क्षणी 

ते माघारी भफरले तेव्हढ्यात त्ा दलदलीतुन अचानक पणे 

काहीतरी बाहेर आल. जवळ जवळ सेनापती ांच्याच उांचीच, 

एक लांबूळक्या आकाराचा कदाभचत एक साप असावा तो,  



 

"सेनापती, सावधान, मागे वळून बघा!!!" 

 

तसे सेनापती एक महान सेनानी होते, त्ाांना लगेच 

कळलां मागे काहीतरी आहे, त्ाांनी त्ाांच्याकडे जी कट्यार 

होती ती एका क्षणात मागे भिरकावली, ती कट्यार 

भिरकावण्याचा वेग इतका होता की पापणी सुद्धा लवली 

नव्हती भततक्यात त्ा लांबूळक्या गोष्टीचा वरचा िाग वेगळा 

झाला, भनिाण इतका अचूक होता आभण त्ात त्ाांनी मागे 

वळून पाभहलां सुद्धा नव्हतां, एकाएकी रक्ताच्या भपचकाऱ्या 

उडाल्या, तो नजारा बघून श्रवण ने एक सुस्कारा सोडला.  

 

आभण भततक्यात सेनापती ओरडले,  

 

"युवराज, सावधान!!! मागे बघा" 



 

ते ऐकताच श्रवण ने क्षणाधाात मागे बभघतलां, आभण 

बघतो तर काय त्ाला स्वतःच्या डोळ्याांवर भवश्वास बसत 

नव्हता, अजस्त्र असं रूप होतं ते, कोळसा भह नसेल इतका 

कृष्ण वणा, आठ ते दहा हात लाांब इतका मोठा तो फणा, 

त्ाच्या तोांडातून बाहेर येणारी तो भद्विाजीत जीि, आभण 

डोळ्यात प्रचांड िोध भदसत होता, आता श्रवण ला कळून 

चुकलां होतं, खरां  तर काही क्षणापूवी जे काही सेनापती ांच्या 

मागे होतं ती याच अजस्त्र नागाची िेपूि मात्र होती, 

चांद्रकोरीचा आकार असणाऱ्या ती दलदल सेनापती ां च्या 

इथून सुरु होतं होती आभण श्रवण कडे सम्पली होती आभण 

त्ा दलदलीला पूणा व्यापला होतं त्ा नागाने, पृथ्वी िूतलावर 

अिी गोष्ट अखस्तत्वात असनच त्ाच्या बुद्धीला पित नव्हतां, 

पण ती वेळ चभकत होण्याची नव्हती . लढावां लागणार होतं,  

 

श्रवण एक नजर त्ा नागा वर िाकली आभण आपली 

तलवार हातात घेत ितायु ची अवस्था धारण केली, त्ाचा 



एक पाय समोर होता जो त्ाने घुडघ्यातून जरासा वाकवला 

होता, मागचा पाय एका कोणाने मागे होता पण तो होता मात्र 

एकादम सरळ, ज्या हातात तलवार होती तो िरीरा जवळ 

तर दुसरा हात नागाच्या भदिेने रोख केलेला. नजर त्ाने 

नागाच्या डोळ्यात न ठेवता त्ाच्या िरीराच्या त्ा िागावर 

ठेवली भजथून त्ाचा उवाररत िाग हवेत गेला होता कारण 

भक आता त्ाला जी काही हालचाल करायची होती ती तो 

इथूनच करणार होता.  

 

तो नाग जरासा मागे झुकला, आभण क्षणाधाात त्ाने 

श्रवण वर झडप मारली. अत्न्त भिताफीने उडी घेत तो वार 

िाळला. सेनापती भतथून बरेच दूर होते, आभण युवराजाांना 

सांकिात बघून त्ाांनी भतथून त्ा नागकडे धाव घेण्यास 

सुरुवात केली. पण इतकां  सोपां नव्हतां ते, त्ा नागाची तीच 

िेपूि जीचा काहीसा िाग त्ाांनी छािला होता भतने एका 

एकी सेनापती ांना भवळखा घातला आभण एखाद्या लाकडाचा 

ओांडका फेकावा तस दलदलीत फेकून भदलां, ते बघताच 



श्रवनच्या तोांडून आपसूक त्ाांचां नाव भनघाला, त्ाांची किर 

सुद्धा त्ा दलदलीत रुतली होती, आभण हळूहळू ते पूणातः 

त्ा दलदलीत बुडू लागले.. त्ाांची मदत करायला धावणार 

भततक्यात या नागाने पुन्हा फुत्कार मारला, जणू असं साांगत 

होता की तुला माझ्यािी लढायचां आहे, म्हणून सेनापती ांची 

मदत करायला धावन त्ामुळे व्यथा होतं,  

 

तो नाग पुन्हा उिा ठाकला, यावेळी सुद्धा परत तो 

तसाच मागे झुकला, आभण आता परत त्ाच प्रमाणे तो झडप 

घालेल हे श्रवण ला कळालां होतं. त्ाने झडप घालताच 

आपण एक उांच उडी घेऊ आभण ह्या तलवारीचा वार करत 

तसच त्ाला कपाळमोक्ष करू असा त्ाने मानस केला.  

 

पण यावेळी झालां उलिांच, जसा तो नाग मागे वळला, 

त्ाने झडप घालण्या ऐवजी त्ाच्या तोांडातून एक 

भपचकारीचा मारा केला, ते भनळ्या रांगाच अमाप भवष 



आपल्या कडे येत आहे असां कळताच त्ाने दोन पाऊल 

मागे उडी घेतली, पण हे इतकां  जलद आभण अनपेभक्षत ररत्ा 

घडलां ना भक श्रवण ची ती उडी कदाभचत कमी पडली, आभण 

काही भवष त्ाच्या दांडावर पडलां, निीब बलवत्तर होतं की 

त्ाने मोठ्या आकाराचे लोखांडी बाजूबांद घातले होते, आभण 

जस ते भवष त्ाच्यावर पडलां तसे ते बाजूबांद भवतळू लागले, 

श्रवण ने लागलीच ते काढून फेकले...  

 

आता मात्र पांचायत झाली होती, तो प्रचांड नाग जलद 

गतीने झडप भह घालत होता आभण भततक्याच गतीने भवष 

सुद्धा सोडत होता. श्रवण ने पुन्हा एकदा नजर त्ाच्यावर 

िाकली, त्ाच्या चेहऱ्यावर रक्त ओघळताना भदसत होतां, 

कडाचीत मागची झडप जी चुकली होती त्ात त्ाला ती 

जखम झाली असावी,  

आता मात्र त्ापासून थोडांफार तरी अांतर ठेवणां 

गरजेचां होतां. कारण ते भवष जर का चुकून जरी अांगावर 

पडलां तर मृतू् अिळ . श्रवण ने किरे कडे हात केला 



आभण एक खांजीर हाती घेतला, आभण तो ज्या जागी उिा 

होता भतथूनच त्ाने त्ा नागा कडे भिरकावला, नेम जरी 

अचूक होता तरी त्ा नागाची गती बघता हा खांजीर त्ाला 

लागणार नाही असां वाित होतं, पण त्ाच कारणाने त्याचं 

लक्ष भवचभलत करत भवजेच्या वेगाने तलवारीने वार करावा 

असा मानस बाांधला.  

 

श्रवण ने खांजीर भिरकावला आभण त्ाने पण चाल 

सुरु केली, पण अहो आियाम, तो खांजीर जाऊन सरळ त्ा 

नागाच्या एका फण्यात लागला, आभण त्ातून रक्त ओघळू 

लागलां, श्रवण चभकत तर झालाच पण त्ाने भह सांधी गमावली 

नाही आभण पुन्हा एक जबरी वार त्ाच्या िरीरावर केला 

आभण तो वार करून लगेचच अफाि वेगाने पुन्हा स्वतःच्या 

जागी आला... तो नाग जखमी तर झाला होता, पण त्ाने 

त्ावर काही प्रभतभिया पण भदली नव्हती. कदाभचत त्ाने 

भवष सोडल्या नन्तर थोडा मांद पणा त्ाला आला असणार.  

 



रक्तबिाल नागाने पुन्हा एकदा मागे झुकावे घेतला 

आभण तोांड उघडलां. यावेळी मात्र श्रवण त्ाच्या पल्ल्याबाहेर 

होता. त्ाने पुन्हा भपचकारी उडवली, पब यावेळी भतचा रांग 

मात्र लाल आभण भतचा पल्ला पण एव्हढा दूर भक ते भवष 

येऊन सरळ श्रवण च्या पायावर पडलां.  

 

हे सगळां  अनपेभक्षत होतं, आतापयंत खस्थर होऊन तो 

नाग हेच भवष बनवत असावा, ज्यावेळी ते भवष पायावर 

पडलां, असं वािायला लागलां की जणू एखादा बफा च पायावर 

आदळला, आभण काहीच क्षणात श्रवण मिकन खाली 

बसला, असं वाित होतं जणू पायात काही जीवच नाही 

राभहला, पाय पूणातः अिक्त बनले, आभण समोर बघतो तर 

तो अजस्त्र नाग हळुवार पुढे सरकु लागला, त्ाच्या 

सपािण्याचा त्रास सरळ भदसत होता, श्रवण ने केलेला वार 

भजव्हारी लागला, पण आता मात्र सगळां च सम्पल्यात जमा 

होतं, तो जखमी नाग आता श्रवण जवळ आलाच होता, 

त्ाच्या हालचालीत असांख्य वेदना पण डोळ्यात भततकाच 



िोध सुद्धा भदसून येत होता, कदाभचत त्ाला समू्पणा 

आयुष्यात प्रथमच कुणीतरी आव्हान केलां असणार.  

 

तो नाग आता श्रवण च्या बरोबर वर आला, त्ाच्या 

फण्यातलां रक्त श्रवनच्या चेहऱ्यावर िपिप पडू लागल, एक 

फुस्कारा त्ाने मारला, तो जणू असं साांगत होता की हे तुझे 

िेविचे क्षण आहेत, आता तुला माझ्यापासून कुणीच वाचवू 

िकणार नाही,  

 

श्रवनच्या पायाांत अिूनही काहीच जोर नव्हता, आता 

सगळां  सम्पणार होतं, रमण, मलुक, याांचा भनकाल 

लावण्याआधीच सगळां  सम्पणार होतं, त्ा नागाने पुन्हा 

एकदा मागे झुकाव घेतला आभण तो आता श्रवनचा लचका 

तोडेल असं वाित असतानाच अचानक एक तलवार त्ा 

अजस्त्र नागाच्या कपाळातून आरपार झाली.... आभण त्ाच 

क्षणी तो अजस्त्र जीव खाली श्रवनच्या अांगावर पडला.  



 

श्रवनचा स्वतःच्या डोळ्याांवर भवश्वास नव्हता बसत,  

हे कसां झालां? कुणी केलां होतां ते? 

 

त्ाने आजूबाजूला बभघतलां तर भतथे सेनापती उिे 

होते, अजूनही तसेच पवाताप्रमाणे अचल. अांगावर 

दलदलीचा भचखल होता. पन तरीही त्ाांचां तेज झळकत 

होतं. त्ाांनी जवळ येऊन तो अजस्त्र नाग दूर केला, दोन 

हातात सुद्धा त्ाचा घेर मावत नव्हता, जसा तो नाग दूर 

केला, तसांच त्ाांनी बसलेल्या श्रवण ला भमठी मारली, 

डोळ्यात अशू्र होते, भकते्क वषाानांतर ते अशू्र आले असावेत.  

लहान पासूनच त्ाांनी श्रवण ला बभघतलां होतं, 

प्रभतष्ठान बद्दल त्ाांची जेवढी भनष्ठा होती भततकां च पे्रम त्ाांना 

श्रवण आभण महाराजाांवर होतं. आभण तोच युवराज जर का 

मरणाच्या दारात असेल तर ते वाचवायला येणार नाही हे 

कसां होईल? 



 

"सेनापभतजी" 

 

"बस युवराज, काहीच नका बोलू, या अशू्रांचा अथा 

भवचारू नका, याना फक्त येऊ द्या बाहेर" 

 

आभण त्ाांनी श्रवनला आधार देत उठवण्याचा प्रयत्न 

केला, पण पाय अिूनही तसेच अिक्त होते.  

"युवराज, हे काय?" 

 

"त्ाच अजस्त्र नागाच्या भवषाचा हा पररणाम आहे, 

मला तर सांवेदना सुद्धा जाणवत नाहीये" 

 



सेनापती ांनी एकदा नागकडे बभघतलां, त्याचं तोांड 

उघड होतं आभण त्ातून ते लाल/ताांबडां भवष अिूनही 

ओघळत होतं.  

 

श्रवण ने सुद्धा ते भवष बभघतलां आभण तो सेनापती ांना 

बोलला 

 

"सेनापभतजी, वाित नाही की या भवषाचा प्रिाव 

भमिवता येईल, असं भवष तर माझ्या ऐकण्यात सुद्धा नाहीये" 

 

"मग आता काय करायचां?" 

 

"माझ्याकडे एक कल्पना आहे पँ त्ासाठी 

आपल्याला ते भवष जमा करावां लागेल, तुम्ही त्ाच्या 

दातातून ओघळणार भवष जमा करू िकतात का!" 



 

"हो, का नाही" 

 

आभण त्ाांनी ते भवष जमा केल.  

िक्तीहीन असणाऱ्या श्रवण ला खाांद्यावर उचललां 

आभण ते दोघेही तिाच अवस्थेत  पूवेकडे भनघाले, भजथे 

त्ाांना पुश्नपभतक भमळणार होती.  

 

.......  

 

पूवेकडे कृष्णा नदीच्या भविाल पात्राने एक मोठा 

िाग व्यापला होता. पवातावरूनच अनेक उपनद्या भमळून ती 

खाली तयार झाली होती. अिाच एका उपनदीच्या बाजूला 

भवरसेन चे तेच सैभनक बसलेले होते. दुरूनच त्ाांना एक 

व्यक्ती नजरेत पडला, त्ा व्यक्तीच्या खाांद्यावर कुणीतरी 



होतं. जवळ आल्यावर कळलां की ते सेनापती आहेत. त्ाांची 

ती अवस्था बघताच ते सैभनक पळत पळत गेले, खाांद्यावर 

असलेल्या श्रवण ला अल्हाद उतरवलां.  

 

"सेनापभतजी हे काय झालांय युवराजाांना" 

 

"आम्ही दभक्षणेत इांद्रनील कमल सापडायला गेलो 

असता भतथे एका अजस्त्र नागािी आमचा सामना झाला" 

 

"नाग?" 

 

"होय, तुम्ही आम्हाला साांभगतलां नाही की या जांगलात 

असे जीव पN आढळतात, प्रचांड असा नाग होता तो, त्ाचा 

फणा सुद्धा पाच ते सहा हात लाांब होता" 

 



"काय?? असा नाग आभण तो पण या वनाांत!आम्ही 

या आधी बभघतला नाहीये" 

 

"हे कसां िक्य आहे?" 

 

भततक्यात दुसरा एक सैभनक बोलला,  

"तुम्ही कां धक बद्दल तर नाही बोलत ना?" 

 

"कां धक?" 

 

"हो, असं म्हणतात की तो दूर अजाण बनात तो 

राहतो, त्ाची लाांबी तर इतकी की दहा पांधरा मनुष्य 

एकामागे एक झोपले तरी तो त्ाांच्यापेक्षा सुद्धा लाांब  असेल, 

आभण असं म्हणतात की त्याचं भवष एव्हढां  ियानक आहे की 

कुठलाही सजीव जिवन्त राहू िकत नाही" 



 

ते ऐकताच श्रवण बोलला 

"हो, कदाभचत तोच असावा हा, कारण असं भवष 

सामान्य सपांमधे्य असूच िकत नाही" 

 

"तुम्ही त्ाच्यािी सामना केला?" 

 

"हो, त्ाचा भवनाि तर झाला पण त्ाच भवषाने मात्र 

माझे पाय अधू झालेत, आता तर माझे पाय किरे पयंत अधू 

वाित आहेत" 

 

"युवराज तुम्ही काळजी करू नका, आपण असच 

मलुक ला जाऊ, रजनी काहीही करून वाचवेल तुम्हाला" 

 

"नाही सेनापती, भततका वेळा आपल्याकडे नाहीये" 



 

"असं नका म्हणू युवराज, हरण तुमच्या स्विावात 

नाही, आपण घाई केली तर मलुक दूर नाहीये" 

 

"त्ाची आवश्यकता नाहीये सेनापती, त्ापेक्षा 

माझ्याकडेच एक उपाय आहे" 

 

"उपाय!!!आभण तो कोणता" 

 

असं भवचारताच श्रवण ने त्ा सैभनकाांकडे रोख केला,  

"मी तुम्हाला पुश्नपभतकेच वणान साांभगतलां होतां, 

त्ानुसार तुम्ही ती वनस्पती सापडली का?" 

 

"हो युवराज, बराच वेळ गेला पण आम्ही ती वनस्पती 

सापडून आणली आहे, आभण तुम्ही साांभगतल्या नुसार मोठे 



पात्र सुद्धा आणले आहेत ज्यामधे्य कृषे्णच पाणी िरता 

येईल" 

 

"उत्तम, चला, मभनरस ची परीक्षा घेण्याची हीच वेळ 

आहे, प्रते्क व्याभधला दूर करणार हे मनीरस आता या 

भवषाचा नायनाि करेल का बघुयात" 

 

आभण मग त्ाच्या आजे्ञ नुसार एका लहान पात्रात 

कृषे्णच थोडां पाणी घेतलां गेलां, त्ात एक एक करून 

सांजीवनी च्या फुलाांचा चुरा, अष्मवेल चे काही तुकडे, 

सेरफल चा रस, इांद्रनील कमळ आभण पुश्नपभतक िाकली 

गेली. हलकस् तापवल्या नन्तर त्ातून एक सुगन्ध येऊ 

लागला... आता ते भमश्रण तयार झालां होतां 

 

"सेनापती, ते जमा केलेलां भवष द्या बघू" 



असं म्हणताच सेनापती ांनी त्ा भवषाची डब्बी श्रवण 

कडे भदली, श्रवण ने एकवार नजर मभनरस कडे िाकली, 

आभण हळुवार पणे ते भवष त्ात िाकलां. आभण जस त्ात 

िाकलां तसे त्ातून बुडबुडे येऊ लागले, आभण काही वेळ 

झाल्यानांतर द्रव्याांचे दोन थर तयार झाले, वर एक भबनरांगी 

द्रव्य तर खाली त्ाच भवषाच्या रांगाच द्रव्य होतं 

 

श्रवण ने हलक्याने वरील द्रव्य काढून घेतलां, आभण 

खबरदारी घेतली की खालच्या द्रव्याला धक्का सुद्धा 

लागणार नाही.  

 

त्ा द्रव्याकडे नजर िाकली आभण एक नजर 

सेनापती ां कडे िाकली 

 

आभण बघता बघता ते द्रव्य भपऊन घेतलां. अत्न्त 

कडू अिी त्ाची चव होती, गळ्यात एक जळण झाली होती. 



त्ाला त्ा द्रव्याची उष्णता पोिा पयंत जाणवत होती, 

हळूहळू डोकां  जड झालां होतां. डोळ्याांसमोर अांधारी आली, 

काहीच भदसत नव्हतां, आभण आता तर पोिात पण असांख्य 

वेदना होऊ लागल्या. त्ाला हळुवार पणे िोवळ आली 

आभण त्ाने अलगद डोळे भमिले.  

 

त्ाची ती अवस्था बघून सेनापती जोराने त्ाला 

आवाज देत होते, पाणी भिांपडल जात होतं चेहऱ्यावर, पण 

तो काही उठत नव्हता, सेनापती ांनी त्ाच्या छातीला कान 

लावला, हृदयाची धडधड सुद्धा आता बांद झाली, छातीची 

हालचाल बांद पडली, तळहात एकदम थांड पडला... जिवन्त 

असण्याचे कुठलेही भचन्ह त्ाांना भदसत नव्हते, सेनापती ांनी 

त्ा मनीरसकडे बभघतलां, कदाभचत चुकीकज द्रव्य तर 

प्रािन नव्हतां मा केलां!!! 

पण आता त्ाचा फायदा नव्हता, श्रवण ची नाडी 

सुद्धा बांद पडली होती, असं वाित होतं की त्ाने प्राणच 

सोडले आहेत. आपल्या मूला प्रमाणे असणाऱ्या श्रवण ला 



बघून सेनापती ांच्या डोळ्यात पुन्हा अशू्र आले, आभण आलेले 

अशू्र अलगद त्ाच्या चेहऱ्यावर पडले.  

 

आभण तेव्हढ्यात श्रवनने डोळे उघडले 

 

त्ाचे उघडलेले डोळे बघून भतथल्या प्रते्काच्या 

जीवात जीव  आला 

 

"युवराज!!!!" 

सेनापती भकां चाळलेच!!! 

 

श्रवण ने अलगद खित हास्य केलां, आभण एका एकी 

तो उठून उिा राभहला 

 



"सेनापभतजी, चला अजून बरच काम बाकी आहे, मी 

एव्हढयात तर मरण िक्य नाही, िेविी पांत तर बोललेच 

होते ना, त्ा परमात्म्याच्या मनात जे असत तेच होतं!!!!" 

 

आभण एव्हढां  बोलून तो जोरजोरात हसू लागला, 

त्ाच्या हसण्यात गगन जवियाची प्राप्ती कळत होती, आजि 

अफाट असं काहीतरी भमळवल्याचा आांनद, डोळ्यात 

िभवष्याची सोनेरी भकरणे झळकत होती ती वेगळीच 

************************************ 

  



यह तो बस शयरुवात थी, पयरी पीक्चर तो 

अभी बाकी है!! 

तर वाचकहो कसा वाटला हा ' नश्वर' चा 

पूवाार्ा??, माहहती आहे तयम्हाला अनेक प्रश्न पडली 

असावीत, रमन ला श्रवण कस अडवणार?? मलूक 

आहण दुंडकारण्य ला तो वाचवणार का? आहण हो 

एवढच काय तर तो पयतळा तोडणारा नेमका आहे 

कोण? पृथ्वी वरील कय ठलीच भौहतक वसू्त त्ा 

पयतळ्याला तोडू शकत नाही तर तो तयटलाच 

कसा?  उमा राणीला हमळालेला तो ' वर ' कय ठला? 

मनीरस जरी हमळाला तरी फक्त मनीरस हे सवा 

थाुंबवू शकतो का?  

या आहण इतर सवाच प्रश्नाुंची उत्तर तयम्हाला 

नक्कीच हमळतील, हशवाय एकापेक्षा एक अशे 

भन्नाट रहस्य तयमची वाट बघत आहेत,  



आहण शेवटी फक्त एक ' हे सवा काल्पहनक 

आहे ना? की यात पण कय ठेतरी सत्ाचा गुंर् 

आहेच!!!' 

हे सगळ जाणून घ्यायचुं असेल तर नश्वर चा 

पयढील भाग नक्की वाचा, र्न्यवाद 

  



ई साभहत्य प्रभतष्ठानचं ह ेतेराव ंवर्षं.  

अभिजीत पैठणपगारे यांचं ई साभहत्यवरचं ह ेद सरं प स्तक.  

अभिजीत पैठणपगारे ह े मेभिकलचे भवद्यार्थी. खरं तर 

मेभिकलच्या भवद्यात्यांना अवातंर भलहायवाचायला वेळ क ठला? 

पण त्यांची प्रभतिा काही त्यांना स्वस्र्थ बसू देईना. हॉभस्पतलमध्य े

काम करून र्थकल्यानतंर भवश्ांतीच्या वेळात त्यानंी कादंबर् या 

भलहील्या. त्यांची पभहली लघ कादंबरी अशीही एक लव्हस्टोरी खूप 

गाजली. त्या प्रभतसादान े बळ येऊन त्यानंी “नश्वर” या 

महाकादंबरीच्या भनर्मितीची स रुवात केली. अनके तरूण लखेक खूप 

छान भलहीत आहते. नामवंत लेखकांच्या तोिीस तोि आहते. पण 

त्यांना योग्य असा प्लॅटफ़ॉमि भमळत नाही. त्यांची प स्तकं प्रकाभशत 

करायला प्रकाशक धजावत नाहीत. कारण त्याचंे नाव प्रभसद्ध 

नसल्याम ळे त्याचं्या प स्तकाचंी भवक्री होईल की नाही याबद्दल 

प्रकाशक साशंक असतात. आभण जर या लेखकाचंी प स्तके 

वाचकांसमोर आलीच नाहीत तर लोकांना त्यांच े नांव कळणार 

कसे? या द ष्टचक्रात सापिून अनेक नवतरूण लेखकाचं्या भपढ्या 

बरबाद झाल्या.  

पण आता असे होणार नाही. इंटरनेटच्या सहाय्यान े

नवलेखकांना वाचकाचं्या नजरेपयंत पोहोचवण्याचे काम आता 



अनेक संस्र्था करत आहते. ई साभहत्य प्रभतष्ठान ही त्यातील एक. 

स मारे ५ लाखांहून अभधक वाचकांपयंत या नवीन लेखकांना 

नेण्याचे काम ही संस्र्था करते. पूणि भवनामूल्य. लखेकांनाही 

कोणताही खचि नाही. आभण आज ना उद्या लेखकानंा िरघोस 

मानधन भमळवून देण्यासाठी ई साभहत्य प्रभतष्ठानच े प्रयत्न चाल ू

आहते.  

नवीन लेखक यायला हवेत. िक्कमपणे उिे रहायला हवते. 

त्यांना त्यांच्या त्यांच्या दजािन सार मानमरातब भमळावा. मानधन 

भमळाव.े परदेशातील आभण दरूच्या खेड्यापाड्यांवरील 

नववाचकांना दजेदार साभहत्य भमळाव.े  

अनेक नवनवीन ताकदवान लेखक ई साभहत्याकिे वळत 

आहते. त्यानंा त्याचं्या कसान सार प्रभतसादही भमळतो. क णाला 

िरघोस तर काहींच्या वाट्याला टीकाही यतेे. या टीकेला 

positively घॆऊन ह ेलेखक आपला कस वाढवत नतेात.  

प्रफ़ ल शेजव, िाग्यश्ी पाटील, कोमल मानकर, स रज 

गाताि,े अनूप साळगावकर, बाळासाहबे शशंपी, चंदन भवचारे, 

यशराज पारखी, चंद्रशॆखर सावंत, संयम बागायतकर, ओंकार 

झाजंे, पंकज घारे, भवनायक पोतदार, चंद्रकांत शशंदे, चारुलता 

भवसप ते, कार्तिक हजारे, गणेश सानप, मनोज चापके, महशे जाधव, 



मनोज भगरस,े मृद ला पाटील, भनलेश देसाई, सनहा पठाण, संजय 

बनसोि,े सजंय यरेणे, शंतन ूपाठक, शे्भणक सरिे, श िम रोकिे, 

स धाकर तळविेकर, कदप्ती काबाि,े िूपेश क ं िार, सोनाली सामंत, 

केतकी शहा, भवभनता देशपांि,े सौरि वागळे, स रूची नाईक, श िम 

पाटील, आभशर्ष कले, सौरि कोरगांवकर, महशे पाठािे, अभिजीत 

पैठणपगारे, भनरंजन क लकणी, भवनायक पोतदार, कार्तिक हजारे, 

ककरण दशम खे, जगकदश खांदेवाले, माध री नाईक, भवशाल दळवी, 

भप्रती बांदल असे अनेक तरूण लेखक सातत्यपूणि लेखन करत आहते. 

ई साभहत्यकिे हौशी लेखकांची कमी कधीच नव्हती. आता हौसेच्या 

वरच्या पायरीवरच,े लेखनाकिे गंिीरपणे पहाणारे आभण आपल्या 

लेखनाला पैलू पािण्याकि ेलक्ष देणारे तरूण लेखक येत आहते. ही 

नवीन लेखकांची फ़ळी मराठी िार्षेला नवीन प्रकाशमान जगात 

स्र्थान भमळवून देतील. त्यांच्या साभहत्याच्या प्रकाशाला उजाळा 

भमळो. वाचकानंा आनंद भमळो. मराठीची िरिराट होवो. 

जगातील सवोत्कृष्ट साभहभत्यक प्रसवणारी िार्षा म्हणून मराठीची 

ओळख जगाला होवो.  

या सवाित ई साभहत्याचाही खारीचा वाटा असेल हा आनदं.  

आभण या यशात ई लेखकांचा शसंहाचा वाटा असेल याचा 

अभिमान.  



 


