
 

 

 

  



पेरजागढ... एक रहस्य भाग ४ 

ह ेपसु्तक विनामूल्य आह े

पण फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत.  

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनटे 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे 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 यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आह ेदाद.  

साद आहे आमची, हिा प्रवतसाद.  

 

 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक मत 

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यास मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हाि े

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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पेरजागढ... एक रहस्य भाग ४ 

लेखक... कार्तिक गलुाब हजारे 

मोबाईल नंबर... ७०३८९५०७६२ 

व्हॉट्सअँप नंबर... ९७६५३६७०५८ 

ईमेल.. www.karthikhajare@gmail.com 

फेसबकु... https//www.facebook.com... karthik hajare 

पत्ता.. मातामाय चौक, र्समेंट रोड, वाडि क्र. ३...  

म.ु र्मंथरू, पोस्ट: नवेगाव( पांडव), तालकुा: नागर्भड, र्जल्हा: चंद्रपरू.  

 

या पुहस्िकेिील लेखनाचे सर्ि िक्क लेखकाकडे सुरहिि असून 

पुस्िकाचे ककिं र्ा  त्यािील अिंशाचे पुनर्ुिद्रण र् नाट्य, हचत्रपट 

ककिं र्ा इिर रुपािंिर करण्यासाठी लेखकाची लेखी परर्ानगी घणेे 

आर्श्यक आि.े िसे न केल्यास कायदशेीर कारर्ाई िोऊ शकिे.  

 

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 and 66 of the IT Act 
2000. Copyright protection in India is available for any literary, dramatic, musical, sound 
recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such works. 
Although an author’s copyright in a work is recognised even without registration. 
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages and 
accounts.  

  



प्रकाशक  :ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www.esahity.in 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

eSahity Pratishthan 

eleventh floor 

eternity 

eastern express highway 

Thane.  

Whatsapp: 7710980841 

प्रकाशन  : २२ जून २०२२ 

©esahity Pratishthan® 2220  

• हर्नारू्ल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डि करू शकिा.  

• िे ई पुस्िक रे्बसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त 

कोणिािी र्ापर करण्यापुर्ी ई  -साहित्य प्रहिष्ठानची परर्ानगी घेणे  

आर्श्यक  आिे.  

  



मनोगत        कार्तिक गलुाब हजारे 

 

वाचनाची आवड मला तशी लहानपणा- पासनूच 

होती. शाळेतही असताना अगदी एक कथाकार म्हणनू 

माझी वेगळीच ख्याती होती. एखाद्या कल्पनेत आपण 

काय काय रच ुशकतो? याची प्रर्चती मला सखुदवेे 

सर नेहमी द्यायचे. अस्खर्लत प्रर्तसादाने शाळेतील 

र्कत्येक संस्कृर्तक भागात माझी आवजूिन र्नवड 

व्हायची. पण कालांतराने आर्थिक पररर्स्थती मळेु 

माझी शाळा सटुली आर्ण अंगावर कतेपणाचा ओझा 

आला.  

पण आवड कधीच र्मटली नाही. वतृ्तपत्ांत मी 

झळकत रार्हलो.  

कालांतराने तेही बंद झाले. कारण कामाच्या व्यापात मी अडकत रार्हलो. 

पण सवयी प्रमाणे र्व. स. खांडेकर, सहुास र्शरवळकर अशा बऱ्याच 

लेखकांच्या परु्स्तका मी वाचनू काढायचो. त्यातनू माझ्यातल्या कलाकाराचा 

एक नवीन जन्म व्हायचा. आर्ण मी परत शरुुवात केली. "कुणाच्यातरी 

आठवणीत" ही माझी पर्हली कर्वता. जी आजही बेधुंद लहरी माध्यमावर 

झळकते आह.े  

पढेु कथा, कर्वता, लेख, चारोळी अस ेबरेच प्रकार त्यात समावेश करू 

लागले. पण काहीतरी र्लहायचं? हा प्रश्न मनातनू जाईना. कादबंऱ्या वाचताना 



मी पात्ांची, भावनांची र्वचारसरणी व्यक्त करत गेलो. आर्ण नव्या जोमाने 

र्लहायला लागलो.  

शबदांचा हा र्नरंतर प्रवास,  

संपचू नये कधी...  

आयषु्य जगनुी जावे,  

शबदांच्या परी..  

असावे वळण आयषु्याला,  

शबदांच्या संगतीचे...  

अगदी अश्रसुदु्धा गोठतात,  

शबदांच्या घरी...  

र्लहायला र्जतकी भीती वाटत नाही ना, एक प्रकारे ती भीती आपलं 

र्लखाण दसुऱ्याकडे र्दल्यावर वाटते. आपल्या भावना, आपले र्वचार त्यांना 

पटतील का? आपलं र्लखाण त्यांना आवडेल का? पण केला प्रयत्न... आर्ण 

थोडाफार यशस्वी झालो. आर्ण आता त्याच थोड्याफार प्रयत्नाने र्लहत आह.े  

आपला 

कार्तिक हजारे 

  



 

 

  

कार्तिक हजारे याांची पसु्तके. 

तयाांच्या या कव्हरवर र्ललक केल्यावर ते ते पसु्तक उघडेल.  

वाचायलाच हवीत ही पसु्तकां . वाचनू झाल्यावर कशी वाटली त ेकळवा. 

मोबाईल नंबर... ७०३८९५०७६२/ व्हॉट्सअँप नंबर... ९७६५३६७०५८ 

ईमेल.. www.karthikhajare@gmail.com 
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प्रस्तावना..        समीर र्श्रधरराव भोयर 

सविप्रथम वाचकांना माझा नमस्कार,तसेच ई सार्हत्य वरील सवि 

मान्यवरांना माझा सस्नेह नमस्कार....  

 

नागर्भड तालकु्यातील र्मंथरु या छोट्याश्या गावातील रर्हवासी "कार्तिक 

हजारे" ह ेआमचे र्मत्च आहते. घरी कुठलीही परंपरा नसताना केवळ प्राथर्मक 

शाळेतनू त्यांच्यावर झालले्या संस्कारातनू कथा ते कादबंरी असा प्रवास 

करतात. घरची पररर्स्थती बेताची असताना सदु्धा त्यांचे प्रयत्न अगदी धैयिशील 

असतात. याचा आम्हाला साथि अर्भमान वाटतो.  

 

पेरजागढ ह े नागर्भड पासनू दहा ते बारा र्कलोमीटर अंतरावर र्स्थत 

सोनापरू या गावापाशी वसलेली प्रर्सद्ध डोंगररांग आह.े ज्याला सात बर्हणीचे 

डोंगर म्हणनू पणूि महाराष्र ओळखतो. या पेरजागढाच्या प्राचीन अनेक दतंकथा 

प्रर्सद्ध आहते. तसेच गावागावात सधु्दा या दतंकथा पोचल्या आहते. लेखकाने 

या गडाचा इर्तहास कादबंरीच्या माध्यमातनू रेखाटून तो सविसामान्य जनतेपयंत 

पोचर्वण्याचे कायि केले आह.े  

 

पेरजागढ एक रहस्य ही गढू कथा लेखकाने र्वशेष उदाहरणे घेत तसेच 

गवखेड्यात घडणाऱ्या घटना लक्षात घेत अर्तशय सुंदरपणे रेखाटली आह.े 

आता पढेु काय होणार? ही भावना प्रत्येक वेळेस मनात घर करून राहते. आर्ण 

वाचनाची उत्कंठा वाढत जाते. प्रस्ततु कथेमध्ये पेरजागढर्वषयी अर्तशय 

उपयकु्त मार्हती र्दली आह.े तसेच आजबूाजचूा प्रदशे याची तंतोतंत मांडणी 

केली आह.े ही कथा रेखाटताना लेखकाने ऐर्तहार्सक,वैज्ञार्नक तसेच 

भौगोर्लदृष््टया र्वचार केला आह.े आर्ण तसेच ररत,ू पवन आर्ण त्याचे 



र्मत्मंडळी,इन्स्पेक्टर राठोड यांचे पात् आर्ण त्याभोवती असलेली कथा 

कादबंरीचा दजाि उंचावते. प्रस्ततु कथेत असलेली रंजक उदाहरणे,गडावरील 

वातावरण आर्ण जनावरे यांच्यार्वषयीचे लेखन पनु्हा त्यात तेज र्नमािण करते.  

 

लेखक गडाचे र्नयम समजावनू सांगताना र्लर्हतात की गडावर ज्या सात 

बर्हणी लपु्त पावलेल्या होत्या त्या अर्ववार्हत होत्या. त्यामळेु हळद लागलेली 

नवर्ववार्हत मलुं यांचा सहवास गडाला भावात नाही. मार्सक पाळी असलेल्या 

र्कंवा दारू,मांस सेवन केलेल्यांना ह ेअसलं काही र्तथे चालत नाही. ते जंगल 

त्यांना खायला उठतो.  

 

अशा र्वर्वध गोष्टी या कादबंरीत आलेल्या असनू त्यासोबतच गडाचा 

इर्तहास सदु्धा आलेला आह.े एका रहस्यमय कादबंरीला ज्या प्रकारची पटकथा 

आवश्यक असते ती लेखकाने यात मांडली आह.े  

 

"पेरजागढ- एका रहस्य... भाग 2" ह ेसवांना आवडेल यात र्तळमात् शंका 

नाही. लेखकाच्या पढुील वाटचालीस शभेुच्छा!!! 

 

समीर र्श्रधरराव भोयर...  

(र्शक्षक) 

  



अर्िप्राय...         दगुाि सरेुश जराते 

 

सविप्रथम वाचकांना माझा नमस्कार. तसेच ई सार्हत्य वरील सवि 

मान्यवरांना माझा सस्नेह नमस्कार...  

 

ई सार्हत्यवरील मीसदु्धा एक वाचकच आह.े आर्ण बऱ्याच परु्स्तका 

वाचत असत.े जे डोळयांनी बघतो ते खरं मानणाऱ्यापैकी मी एक आहचे. परंत ु

जे बघता येत नाही, ते डोळयांदखेत असते असे सत्व मान्य करणारे बरेच कमी 

आहते. "पेरजागढ... एक रहस्य" ही एक रहस्यमय कथा, लेखकाने खपू छानपणे 

रेखाटली आह.े  

 

मला वाचत असताना जी उत्कंठा लागली होती, की आता पढेु काय 

होणार? काय घडलं असेल नेमकं? काय वळण घेईल प्रकरण? या प्रश्नाथिक 

साखळीने गुतंवणकू करून ठेवण्यात लेखक नक्कीच यशस्वी झाले आहते.  

 

प्रस्ततु कथेमध्ये लेखकान ेपवन आर्ण ररतचूी लव्हस्टोरी, पवन -आईचं 

प्रेम, अमर -प्रदीप -नमन - सद ूयांच्याशी असलेली मैत्ी. आर्ण या सगळया 

पात्ांना एकवटून एक रहस्य गुंतवलेले आह.े मतृ्यचूं... शेवटी जेव्हा नमनने ती 

थैली पवनला र्दली. तेव्हा वाटलं की, काय तो मागि र्नघेल? परंत ुलेखकाने जो 

सस्पेन्स ठेवला आह.े तो फारच अप्रर्तम आह.े जे वाचकांना सदु्धा नक्कीच 

आवडेल.  



 

ई सार्हत्य वरील लेखकाचे "प्रेमाचे अर्स्तत्व", "काही राहून गेलं होतं" 

आर्ण "मकु्ती" या कथांच्या माध्यमातनू त्यांनी त्यांचं जे उत्तम र्लखाण सादर 

केलंय. ते खरंच र्वचार करायला लावणारे आहते. आर्ण मलाही ते वाचायला 

आवडलेच.  

 

मला नक्कीच आशा आह ेकी, सत्य आर्ण सत्वाच्या पलीकडे असलेली 

ही रहस्यमय कथा. नक्कीच वाचकांच्या पसंतीस उतरेल. आर्ण अश्याच 

पद्धतीने लेखकाने लेखन करावे ही आम्हा वाचकाकंडून त्यांना शभेुच्छा...  

 

दगुाि सरेुश जराते.  

ब्रम्हपरुी.  

  



अर्िप्राय...       पंकज माकोडे 

 

सत्य आर्ण सत्वाच्या वाटचालीवर पाऊल टाकताना, आम्ही खपू दरू 

आलोय याची सारखी प्रर्चती येत होती. पण सगळया गोष्टींना गहृीत धरून 

थोड्याफार कल्पनेने रेखाटलेली ही भटकंती बरु्द्धमत्ता, दवेत्वाबद्दल असणारी 

श्रद्धा, गडार्वषयी अतोनात प्रेम, नैसर्गिक महत्त्व आर्ण ऐर्तहार्सक असा 

जपलेला ठेवा. ह े सगळं यात वगीकरण करण्यात आलं आह.े र्कत्येकदा 

वाघाची डरकाळी, अस्वलाचं गरुगरुणं आर्ण सापांचं सरपटणं अश्या बऱ्याच 

भयावह गोष्टींना आम्ही सामोरी गेलो.  

र्कत्येक रहस्यांचा उलगडा करताना हृदयाची स्पंदन ेवाढून जायची. पण 

आज या प्रवासाला इतक्या चांगल्या पद्धतीने रंगवताना, मी कधीच बर्घतले 

नव्हते. इतर प्रवासासारखा हाही प्रवास काही क्षण र्चत्ांचा राहील असं मला 

वाटलं होतं. पण लेखकाने मनोरंजन, सत्वाचं अध्ययन आर्ण स्थळांची 

उलाढाल अश्या सगळया गोष्टींची पतूिता अगदी तंतोतंत केली. ज्यामळेु हा 

प्रवास या पसु्तकाद्वारे आयषु्यातला एक अर्वस्मरणीय प्रसंग म्हणनू 

डोळयासमोर ठेवला. त्याबद्दल मी लेखकाचे आभार मानतो. आर्ण त्यांच्या 

"पेरजागढ... एक रहस्य" या पर्हल्या भागाला अनसुरून, पढुच्या भागासाठी 

शभेुच्छा प्रदान करतो.  

पंकज माकोडे, नागपरू 

  



अर्िप्राय...      चैताली राजेंद्र पाटील 

 

सविप्रथम वाचकांना माझा नमस्कार,तसेच ई सार्हत्य वरील सवि 

मान्यवरांना माझा सस्नेह नमस्कार.... 

 

ई सार्हत्य वरील खपू परु्स्तका मी वाचत असते.मला वाचनात 

गुंतत राहायला आवडते. "पेरजागड"ही एक रहस्य कथा आह.ेवाचताना 

मी त्यात इतकी गुंतत गेले की काही क्षणापरुती का असो ना,की मी सदु्धा 

त्यातील एक पात् आह ेअसे वाटायचे.आर्ण पढेु माझ्यासोबत पनु्हा 

काय घडेल? हा र्वचार सदा मनात घोळत असायचा.ही रहस्यकथा 

वाचत असताना मनाच्या गाभाऱ्यात असलेली चलर्बचल 

कळते.र्वचार नवचैतन्य र्नमािण करतात.कोणतीही कथा असो,पणूि 

वाचन केल्यार्शवाय कधीच कळत नाही.आर्ण अगदी त्याच प्रामार्णक 

पद्धतीने लेखकांनी बारीक बारकावे मांडले.त्यांनी प्रत्येक भागात 

ठेवलेला सस्पेन्स वाचकांच्या तणृेला अगदी तडफडत ठेवतो. 

 

सामान्य माणसाची र्नसगािबद्दल काय प्रर्चती असते? आर्ण 

र्नसगािला नेमके काय हवे असते? ह ेत्या र्नसगाितील एक अर्वभाज्य 

घटक असल्याप्रमाणे लेखकाने मांडणी केली आह.ेरहस्यांचा उलगडा 



घेत असताना मैत्ीचे, प्रेमाचे आर्ण माततृ्वाचे पण छान अशी उदाहरणे 

त्यांनी र्दली आहते.त्याबद्दल त्यांचे खपू खपू आभार. 

 

अशाच प्रकारे आपण नेहमी र्लखाण करावे व आम्हाला नव नवीन 

कथा वाचण्यासाठी र्मळाव्यात हीच अपेक्षा.आपल्या पढुील 

वाटचालीसाठी अगदी खपू खपू शभुेच्छा.... 

 

चैताली राजेंद्र पाटील.. 

बर्द्रनारायण बारवाले कॉलेज 

जालना....  



पसु्तकार्वषयी...             कार्तिक हजारे 

 

नमस्कार...  

 

"पेरजागढ..एक रहस्य" या पवूीच्या पसु्तकाांच्या अर्िप्रायाांनी मला प्रतीत 

झालां की पवनच्या हालअपेष्टा, ररतचुां र्नष्काम प्रेम आर्ण रहस्यमय पेरजागढ 

या र्तन्ही बाबी वाचकाांच्या मनात उतरलेल्या आहते.तयासाठी बऱ्याच 

वाचकाांनी फोन करून तर काहींनी पत्राने तयाचा अर्िप्राय र्िलाय.तयाबद्दल 

वाचकाांचे मनापासनू  आिार... 

 

बऱ्याचिा असां होतां.सांथगतीचा प्रवाह जेव्हा वाहतो,तेव्हा खळखळाटाचा 

र्ननाि स्वर काय असतो? ह ेकळायला उशीर लागतां.कारण गाभ्यात असलेला 

तळाचा अांतर दृर्ष्टके्षपाच्या बाहरे असतो.ज्यामळेु तयाचे अनमुान सदु्धा तथ्य 

असतात. पेरजागढही थोडलयात अशीच एक गाथा आह.े पवनला तया गाभ्यात 

प्रवेश करताना खळखळाट आर्ण सांथपणा या िोन्ही गोष्टींशी परूक व्हायला 

हवां.पण ह ेसगळां घडण्यासाठी तयाला परत गडावरही यायला हवां. 

 

प्रस्ततु िागात होरपळलेल्या पवनला पनु्हा एकिा तयाच्या घाईने घेतलेल्या 

पढुाकाराने र्कां मत मोजावी लागते ज्यात तयाचा एक जनुा र्मत्र तयाला 

र्मळतो.आर्ण वास्तवाशी यदु्ध खेळत असताना तयाला तयाच्या अर्स्ततवाची 

थोडीफार मार्हती पण र्मळते.पण स्वतः मतृयिुवे जेव्हा ररतलुा जाणीव करून 



ितेो की पवन कुठे आह?े कुठे अडकला आह?े तेव्हा र्तचां अधीर होणां आर्ण 

पवनच्या वाटचालीची पनु्हा एकिा शरुुवात होणां िाखवल्या गेलां आह.े 

 

इ सार्हतयाच्या चाल ू असलेल्या घडामोडीला माझा नेहमीच आधार 

असेल.तयामळेु मी श्री.सनुील सामांत आर्ण ई सार्हतय टीमचां आिार व्यक्त 

करतो.आर्ण खास वाचकाांच्या आग्रहास्तव सािर करतो... 

 

"पेरजागढ- एक रहस्य" 

िाग_४.... 

कार्तिक हजारे.. 



  
गडाच्या 

आत जाणारी 

एक गहुा.. 



  

घोडपाक पवितावर असललेा...गोंडा महादवे. 

र्जथे सदोर्दत एका पटे्टदार वाघाचे वास्तव्य असते. 

ढोरघाट...दगडांची चढाई.. 



  
र्जथनू 

पेरजागढाचे 

अंतर भरपरू 

लांब असते. 



महापाषाणयुगीन संस्कृती (Megalithic Culture) 

महापाषाणयगुाला (Megalithic) महाश्मयगुीन व बहृदश्मयगुीन या नावानेही 

ओळखले जात.े ह ेनाव त्यांच्या ओबडधोबड र्शळांची रचना करून स्मारकं उभारण्याच्या 

पद्धतीमळेु र्मळाले. मानवी सांस्कृर्तक इर्तहासात महापाषाणयगु वैर्शष््टयपणूि व महत्त्वाच े

ठरलेले आह.े 

त्याचं कारण म्हणजे या संस्कृतीच ेअवशेष जगात जवळपास सवित् र्मळतात आर्ण 

महापाषाणयगुीन दफन पद्धतीशी संलग्न असलेल्या काही प्रथा आताही मोजक्या र्ठकाणी 

प्रचर्लत आहते. 

अजनूही काही र्ठकाणी सरुू आह ेही प्रथा 

गडर्चरोलीतील काही भागात मार्डया समाजात तसेच छत्तीसगड, झारखंडमधील 

मुंडा, संथाल अश्या काही समदुायांमध्ये या प्रकारच्या दफनपद्धती अजनूही अर्स्तत्वात 

आहते. 

र्जथे आजही लोकं मतृव्यक्तींच्या आठवणीमध्ये दगडाचंी, लाकडांची स्मारकं 

उभारतात. जर आजच्या संदभाित पाहायचं झालं तर भारताच्या पर्हल्या मर्हला पंतप्रधान 

असलेल्या इरं्दरा गांधींचे 'शक्तीस्थल' स्मारक ह ेसधु्दा एकाश्म स्मारकाचं प्रतीक आह.े  

हुतात्मा व अमर जवांनाच्या स्मरणाथि सदु्धा अश्याच प्रकारचा प्रतीकात्मक र्शलास्तभं 

उभारला जातो.  



  

तास... 

भावाच्या 

डोंगरावर 

असलेले एक 

श्रद्धास्थान. 

दगडांवर 

असलेला 

पाण्याचा 

प्रवाह हा 

बारमाही 

असतो. 



 

 

 

 

 

 

 

  

खोल खाईत 

असलेला 

हत्तीखोयाळ.

. 



चकवा..या ववषयावर काही 

 

 

रानात िटकायला गेल्यावर अमलयाला ‘चकवा’ लागला र्कां वा ‘बाहरेची 

बाधा’ झाली, अशा गोष्टी कुणाकुणाकडून ऐकायला र्मळतात. वनस्पती 

अभ्यासकाांच्या मते या ‘चकव्या’लाही वनस्पतीशास्त्रात काही आधार आह.े 

तयाचा सांबांध ितुाखेताशी नसनू ठरावीक वनस्पतींचां स्वयांसांरक्षणासाठीचां ते एक 

शस्त्र आह.ेकाही जागा मांगल वाटतात. केवढां प्रसन्न आर्ण रमणीय वाटतां र्तथे, 

याचा अथि र्तथ ेसकारातमक ऊजेचे प्रवाह वाहत असतात. तर काही जागा गढू, 

रहस्यमय शक्तींनी िारलेल्या असतात असां वाटतां, आर्ण तया आपल्याला 

अस्वस्थ करतात. र्तथ े नकारातमक ऊजेचां प्राबल्य असतां. तया ऊजेच्या 

सांपकाित माणसू आला, की माणसाचां सांतलुन र्बघडतां. तो िारलेल्या अवस्थेत 

जातो. कधी आजारीही पडतो. अशी िारून टाकणारी एक अरण्यशक्ती र्तथे 

असते. या अरण्यशक्तीचे, र्नसगिऊजेच ेअनेक अनिुव, अरण्य हचे आपलां घर 

माननू, सारां जीवन अरण्यात घालवणाऱ्याांना येतात. रानावनात पडणारा चकवा 

र्कां वा पडणारी ‘रानिलू’ म्हणज े पानाफुलाांतील, वकृ्षवेलींतील अज्ञात गढू 

शक्तीचा अनिुव! तयाबद्दलचे थरारक अनिुव ऐकल,े की मन थलक होतां. 

रानिलुीला तशी अनेक नावां आहते. गोंड आर्िवासी याला ‘झोर्टांग’ अथवा 

‘सावडीत’ म्हणतात आर्ण तयाला ितुाखेताचा प्रकार मानतात. 

खेडय़ापाडय़ातले लोक ‘बाहरेची बाधा’ म्हणतात. पण तो अांधश्रदे्धचा र्वषय 

नाही.काही झाडाांच्या सांपकाित आल्यास, काही वेगळांच चैतन्य जाणव ूशकतां. 

मनाची बैचनी थाांबते. उिा. उांबर आर्ण कोजाब (वटवकृ्ष कुळातलां एक झाड). 



जांगलातल्या अनेक वकृ्षवेलींमध्ये, झाडाझडुपाांमध्य े अनेक प्रकारची शक्ती 

आह.े ती आपल्या जार्णवेच्या पलीकडे असल्यामळेु गढू वाटते. मात्र ही शक्ती 

सविच वकृ्षवेलींत नसत,े ठरार्वक पररसरात ती आढळत.े डॉ. जगिीशचांद्र बोस 

याांनी र्सद्ध केलां आह,े की झाडाांना िाविावना असतात. समोरच्या व्यक्तीबद्दल 

नकारातमक िावना येताच, म्हणज ेतया व्यक्तीची िषु्ट िावना उमजनू झाडां, वकृ्ष-

वेली िीतीनां आकसतात. काही झाडां-फुलां सयूािस्तानांतर र्मटतात. तसांच सवि 

वनस्पती सांगीतामळेु बहरतात. आपण वातावरणातला प्राणवाय ू श्वासाांद्वारे 

शरीरात ओढून घेतो आर्ण उच््वासाद्वारे काबिन-डाय-ऑलसाइड वातावरणात 

सोडतो. हा वाय ू वातावरण िरू्षत करतो. पण वकृ्षवल्ली तोच ओढून घेऊन 

प्राणवाय ूपरुवतात ह ेर्सद्ध झालां आह.े म्हणज ेवातावरण शदु्धीकरण करण्याची 

वकृ्षाांना समज आह.े तयाांच्याजवळची ही उपजत अरण्यशक्ती र्वलक्षण आह.े 

 

प्राचीन वेिाांमध्ये वकृ्षाांबद्दलची ही जाणीव र्िसनू येत.े ऋग्विेात र्वर्वध 

वनस्पतींचां माहातम्य वणिन करून तयाांना ह ेिवेतव का र्िलां आह ेह ेवर्णिलां आह.े 

यजवुेिात कोणतया वनस्पतीचां कोणतया यज्ञात कोणतया वेळी हवन करणां 

स्वास्थ्यास उपयकु्त आह,े ते साांर्गतलां आह.े अथविवेिात र्वर्वध वनस्पतींचा 

उपयोग र्वर्वध आजाराांमध े कसा करावा, ह े साांर्गतलां आह.े साध्या 

खरचटण्यापासनू ते बरु्द्धभ्रांश, अपस्मार, क्षय आिी मोठय़ा आजाराांवरही 

वनस्पतींचा कसा उपयोग करावा याबद्दल अनिुवर्सद्ध मार्हती र्िली आह.े 

 

िगृ ुऋषींच्या साांगण्याप्रमाणे अर्तउष्णतेमळेु वा थांडीमळेु वकृ्षाांची पानां, 

फळां, फुलां म्लान होतात. याचा अथि तयाांना थांडी वा उष्णतेचां स्पशिज्ञान असतां. 



वारा,आग र्कां वा वीज पडणां याांमळेु वकृ्ष, तयाांची पानां, फळां र्विीणि होतात. िरू्षत 

पाणी र्िल्यास वकृ्ष व्याधीग्रस्त होतात. तर र्नरर्नराळां खाद्य, माती, पाणी 

र्िल्यावर र्कडलेल,े खरुटलेले, रोगी वकृ्ष बरे होऊन पनु्हा बहरून फळां-फुलां 

ितेात. तया अथी तयाांना गांधाचां व चवीचां ज्ञान आह.े पानाांच्या 

श्वासोच््वासािरम्यान काही प्रमाणात पाण्याची वाफही वातावरणात सोडली 

जाते. तयामळेु साहर्जकच झाडाांच्या सावलीतील तापमान २ ते ३ अांशाांनी कमी 

असते. अनेक वकृ्षवल्लींत पांचेंर्द्रयाांची गढू शक्ती असत.े अथाित तया 

शक्तीचीजांगलात येणाऱ्या प्रतयेक परलयाचां अर्स्ततव ही घसूखोरी वाटल्यामळेु 

तयाांना ती सहन होत नाही. आपल्याला उपद्रव व इजा करण्यासाठीच कुणीतरी 

आलेलां आह ेअशी तयाांची समजतू होते. मग तयाांची स्वसांरक्षणासाठी प्रर्तर्क्षप्त 

र्िया, हालचाल होते. काही वकृ्षवेली आपण तयाांच्या जवळपास जाताच 

पानाफुलाांतनू उग्र गांध सोडून त्रस्त करून सोडतात. तया उग्र गांधाचा पररणाम 

सौम्य र्कां वा तीव्र िलू र्िल्यासारखा होतो. पररणामी प्रार्णमात्राांना गुांगी येत.े 

प्रतयेकाच्या मनोबलानसुार कमी-जास्त प्रमाणात स्मरृ्तभ्रांश होतो. तयामळेु 

आजबूाजचू्या व्यक्ती, र्िशा याांचां िान राहात नाही. आपण कुठे आहोत, कुठे 

चाललो आहोत, कुठे जायचां आह,े ह ेकळेनासां होतां. मेंि ूबर्धर होतो, आर्ण 

मागे, पढेु, डावीकडे, उजवीकडे जाण्याचा रस्ता सापडत नाही. र्फरून र्फरून 

व्यक्ती तयाच जागेवर येते. हीच रानिलू! हाच चकवा, आर्ण हचे झोर्टांग! 

तीव्रता कमी-जास्त अस ू शकत.े या रानिलुीत सापडल्यानां कमकुवत 

मानर्सकतेच्या व्यक्तीचां मानर्सक सांतलुन र्बघडू शकतां. काही वेळा तर तयाचा 

इतका प्रचांड पररणामकी तयावर कोणतयाही उपचाराांचा लवकर पररणाम होत 

नाही. ती व्यक्ती अधिबेशदु्धावस्थेत राहत.े आर्िकेत तर सांपणूि माणसू र्गळांकृत 



करणारां एक झाड आह.े काही वनस्पती र्िवसा, तर काही सयूि मावळल्यानांतर 

रातराणीसारखा उग्र गांध सोडतात. 

 

स्वसांरक्षणासाठी वेली माणसाला तीव्र गांधाद्वारे गुांगवतात, िलू पाडतात. 

रानिलू ठरावीक अांतरापयंत आर्ण ठरावीक वेळेपयंत आपल्या मेंिचूा कब्जा 

घेते. चार-पाच व्यक्ती एकत्र असल्या तरी तया एकमेकाांना ओळखत नाहीत. या 

िलुीच्या सीमेबाहरे जाताच तयाचा पररणाम, गुांगी कमी होते. खांबीर व िलकम 

मनाच्या व्यक्ती मात्र अशा रानिलुीतनू बाहरे पडू शकतात. कमकुवत मनाच्या 

व्यक्तींवर मात्र तयाचा िीघि काळ पररणाम राहू शकतो. जांगलातल े प्राणी, 

चरायला गेलेली गरुां, शेळ्या-मेंढय़ा, गरुाखी, लाकूडफाटा गोळा करायला 

गेलेले बायका-परुुष, खेडूत, आर्िवासी याांनाही चकवा लागतो. ते भ्रर्मष्ट 

होतात, र्फरून र्फरून तयाच जागी घटुमळतात. शेवटी थकून, कां टाळून 

ितुाटकी समजनू घाबरतात.अशा भ्रर्मष्ट झालले्या व्यक्तींवर प्रसांगी 

माांर्त्रकाकडून अघोरी उपायही केले जातात. पण चकवा, रानिलू हा अांधश्रदे्धचा 

र्वषय नाही, ती एक नैसर्गिक अरण्यशक्ती आह.े या शक्तीच्या अर्स्ततवाचे 

सांकेत रानिलुीसारख्या अनिुवातनू र्मळतात. 

 

नवेगाव अरण्यातल्या अशाच एका अनिुवाची गोष्ट. नवेगाव अरण्यातला 

र्नसगि आर्ण वन्यजीवाांचां र्नरीक्षण करण्यासाठी शाळा-महार्वद्यालयाांच्या 

सहली सतत जातात. एकिा एका शाळेतफे पाच र्िवसाांचां र्शबीर तेथ ेिरवलां 

गेलां होतां. प्रतयक्ष जांगलात वास्तव्य करून अरण्यवाचन र्शकवलां जात होतां. 

वन्यजीव आर्ण तयाांची पयािवरणातला समतोल राखण्यात होणारी मित 



याबद्दलची मार्हती र्िली जात होती. काही वळेानांतर सवािनी िपुारच्या 

जेवणासाठी परतीची वाट धरली. वाटेवरच्या पाणवठय़ावर मलुां तहान 

िागवण्यासाठी थाांबली. तेव्हा तयाांची गणती केली गेली. पढेु र्शक्षक 

र्वश्राांतीसाठी थाांबल्यावरही सवि मलुामलुींची गणती केली. सवि र्मळून २४ जण 

होते. र्तथनू तयाांचा कॅम्प ३ र्कलोमीटर अांतरावर होता. र्नघताना पनु्हा गणती 

केली. सवि २४ जण उपर्स्थत होते. थकव्यामळेु सवािची चाल मांिावली. पढेु १ 

र्कलोमीटरनांतर मागे-पढेु चालणाऱ्याांची गणती केली असता २ मलुी आर्ण १ 

र्शर्क्षका र्िसेनात. तया थकव्यामळेु सावकाश मागे चालत असतील असां 

समजनू मागे जाऊन तयाांना शोधलां, सवािनी खपू हाकाही मारल्या. पण काहीच 

प्रर्तसाि येईना. मागच्या पाणवठय़ावरही शोधलां, पण तया र्तघी कुठेच र्िसेनात. 

सयूि डोलयावर तळप ूलागला. बाकी मलुामलुींना कॅम्पवर पोहोचवण्यात आलां, 

आर्ण तया र्तघींचा पनु्हा बारकाईनां शोध घ्यायला सरुुवात झाली. तेव्हा मात्र 

धास्ती वाटू लागली. तेवढय़ात अचानक एका नाल्यापढेु ओलसर मातीत 

मलुींच्या पायाांच ेठसे र्िसले. तयाांना साि घालत घालत, शोधपथक र्नघालां. 

नाल्यातनू तसांच २ र्कलोमीटर चालत गेल्यावर मोहाच्या एका झाडाला टेकून 

ती र्शर्क्षका सनु्नपणे बसलेली र्िसली. र्तच्या कुशीत तया २ छोटय़ा मलुी 

थकूनिागनू पहुडल्या होतया. शोधपथक आनांिानां तयाांच्याजवळ गेलां. पण 

तयाांनी तयाांना ओळखलां नाही. र्तघींना हलवलां तरी तयाांनी कसली हालचाल 

केली नाही. तया िान हरवल्यासारख्या बसल्या होतया. एकूण पररर्स्थतीवरून 

तया रानिलुीच्या चिव्यहूात सापडल्याचां लक्षात आलां. तयाांना आधार िऊेन 

उठवलां, आर्ण १ र्कलोमीटर चालत आणलां. िरम्यान, शोधाथि र्नघालेली वन 

र्विागाची जीप तेथे आली. काही वेळानां तया शदु्धीवर आल्या. पढेु 

‘आकाशवाणी’वरच्या कायििमासाठी तयाांचे अनिुव ध्वर्नमरु्द्रत केले गेले. 



तेव्हा ती र्शर्क्षका म्हणाली, ‘‘आम्ही सवािच्या मागे चालत होतो. तेवढय़ात 

एका मलुीला रस्तयाच्या डाव्या बाजलूा सुांिर फुलां र्िसली. ती तोडायचा मोह 

अनावर झाला, म्हणनू र्तघीही फुलाांजवळ गेलो. तोच कसलातरी उग्र गांध 

आला आर्ण तया वासानां आम्ही िाांबावलो. काय चाललांय तेच कळेना. रस्ता 

र्िसेनासा झाला. मलुींनी माझे हात घट्ट पकडले. आम्ही चालतच रार्हलो. कुठे 

जातोय ते कळत नव्हतां. चालत चालत या नाल्यात आलो. थकव्यानां पायातलां 

त्राणच गेलां होतां, िान हरपलां होतां. फुलाांचा मोह महागात पडला.’’याचा अथि 

स्वसांरक्षणासाठी तया झाडानां उग्र गांध सोडून तया र्तघींना बेिान केलां होतां. 

 

रानिलू ही अशी जखडून ठेवते. अशाच अनेकाांच्या अनिुवाांतनू लक्षात 

येतां, की जांगली वनस्पतींमध्य ेएक गढू शक्ती आह ेह ेनलकीच. ितू, झोर्टांग, 

बाहरेची बाधा, चकवा आर्ण रानिलू अशा वेगवेगळ्या नावाांनी तयाची िहशत 

असते. पण ती र्नसगिऊजाि आह,े अांधश्रदे्धचा र्वषय नव्ह.े  



 

 

  कोरडा पडलेला सातधारा धबधबा... 



 

 

 

 

 

अपिण पर्त्का 

 

सदर कथा सवि ज्ञात आर्ण अज्ञात रर्सकांना समर्पित, 

तसेच वेळोवेळी मदत करणाऱ्या माझ्या सवि र्मत्मैर्त्णीस समर्पित...  

  



पूर्वर्त... 

 

पवन प्रकरण खपू र्िवस झाले,कानी आह ेमाझ्या.पण मळुात पेरजागडाशी 

तयाांचां काही वास्तव्य असेल, अस े मला वाटल े नव्हते,आर्ण वर सोशल 

र्मर्डयाांत तयाांच ेइतके तथ्य चालल ेआहते, की आमच्यासारखे साध ेमाणसां या 

िरवाज्यापयंतसदु्धा येऊ शकत नाही.पण र्निान आता तरी कळलां,आर्ण आता 

र्नर्ितच मी आपली मित करू शकेन. 

 

      "धन्यवाि"...(ररत ूहात जोडत सामोरी आली.) 

 

       अहो तयाची काही आवश्यकता नाही.माणसू म्हणनू माझ े पर्हले 

कतिव्य आह ेते.आधी तमु्ही ती मार्हती नीट समजनू घ्या?मग वेळ काढून गडावर 

जाता येईल.आर्ण काही वाटलेच तर राठोड साहबे आहतेच मला 

साांगायला.चला र्नघतो मी,आर्ण इन्स्पेलटर राठोड आर्ण ते प्रर्सद्ध तज्ञ आचायि 

राऊत पण र्नघनू गेले.तयाांनी र्िलेलां पसु्तक घेऊन ती आत आली, आर्ण काय 

र्वशेष आह?े असां म्हणत तया पसु्तकात बघनू वाच ू लागली.कारण नक्षा 

बद्दलची एक उतसकुता र्तच्या मनात घर करून गेली होती. 

पढेु चाल.ू....  



 

२५. पवन चकव्याच्या तावडीत.... 

 

 

     मला तया गडाबद्दल समजनू घेण्यासाठी एक एकाांत हवा होता.आर्ण 

इतलया येरझारा घालनू मी बऱ्यापैकी मार्हती गोळा केली होती.घरी परतताना 

काकाने काही र्िवस राहण्याची खपू र्वनांती केली होती.पण मी लवकरच 

परतणार म्हणनू असां समाधानपवूिक तयाांना साांर्गतलां होतां.तयासाठी तयाांचे िोन 

ते तीन वेळा कॉल येऊन गेले होते. र्ततलयात बर्हणींचा लागलेला र्जव्हाळा 

,काकुां चे मायाळू प्रेम आर्ण असां बरांच काही होतां.जे मला कधीच परकां  वाटत 

नव्हतां.अगिी आपल्यात घेतल्या प्रमाणे वाटत होतां. 

 

    र्िवसेंर्िवस एक माह चालला गेला होता.पण अजनूही मी र्तथेच 

होतो.मतृयचू ेकाहीच रहस्य माझ्या हातात आलां नव्हतां.मनामध्ये एक प्रकारचां 

सांताप उसळ्या मारू बघत होतां.उगाच ररकाम्या खोलीत येरझारा टाकून मन 

कुठेतरी गुांतवण्याचा प्रयतन करीत होतो.शेवटी काय चकुलां? कुठे कमी पडलो? 

अशी बरीच र्वधाने माझ्या मस्तकात धमुाकूळ करू लागली होती.शेवटी त्रासनू 

मी र्बछान्यावर आडवा झालो. 

 

      सध्यातरी मोबाईलच्या मॅपमध्ये की यट्ूयबूमध्ये अशा बऱ्याच सोशल 

मीर्डयावर पेरजागड हा इव्हेंटप्रकारे सवे्ह झाला होता.अचानक मोबाईलवर 

यट्ूयबुची एक र्डस्कवरी चॅनेलची नोटीर्फकेशन आली.मी ती ओपन केली.एक 



वाघ रानम्हसैीच्या कळपाांच्या मागे मागे धावत होता.जवळपास िहा र्मर्नटे ही 

आिमक झुांज चाल ू होती.ज्यात कधी वाघ रानम्हसैच्या मागे लागायचा,तर 

कधी रानम्हसै वाघाच्या मागे लागायची.मी पनु्हा उतसाहाने ती झुांज बघत 

होतो.कारण तयामळेु किार्चत माझ्याही डोलयात एक र्वचार डोकावनू गेला 

होता. 

 

      बऱ्याचिा आपण बघतो.यदु्ध कधीही बरोबरीन े र्कां वा बरोबरीचा 

असावा लागतो.पण हा यदु्ध स्वतःला जगर्वण्यासाठी होता.तयामळेु िोन्ही र्हांस्त्र 

प्राणी अगिी जीव पणास लावनू खेळत होते.आर्ण यदु्धात र्जांकणे ह ेसगळ्यात 

महतवाचे असत.ेमग यदु्ध र्जांकण्यासाठी कोण कुठल्या थराला जाईल साांगता 

येत नाही.जेव्हा वाघाला वाटले की आपण समोरून यदु्ध र्जांकू शकत नाही.तेव्हा 

तयाने मागाहून हल्ला केला आर्ण रानम्हसैला जखमी केले.घायाळ झालेली 

म्हसै रक्तबांबाळ झाली आर्ण वाघाचे खाद्य झाली.यातनू इतकां च कळतां की 

लक्ष्य गाठण्यासाठी िक्ष्याची कमजोर बाज ूबघण ेह ेआवश्यकतेच ेआह.े 

 

      पेरजागड चांद्रपरू,र्चमरू आर्ण िांडारा या तीन र्जल््ाांमध्ये बसला 

आह.ेज्यामध्य ेडोंगरराांग आर्ण सपाटीचे मैिान आहते.तेव्हा कुठे ना कुठे याची 

कमजोर बाज ूअसायलाच हवी असा माझा अांिाज होता.एकट्याची सरुुवात 

असल्यामळेु मी नागर्िडच्या र्शव टेंपल पासनू सरुुवात करण्याचे ठरवले 

होते.जेणेकरून घोडाझरी तलावाच्या काठाकाठान ेिावाची डोंगरी र्जथे सांपते 

र्तथपयंत जाता येईल.असा माझा र्वचार झाला. 

 



      तया वेळी केलेला तो माझा पर्हला प्रयतन होता,आर्ण अगिी घाईत 

घेतलेला र्नणिय होता.कारण ती पावसाळ्याची वेळ होती.सांपणूि जांगलाने र्हरवा 

शाल ूअांगावर चढवला होता.जागोजागी पेट घेऊन उघडाबोडखा झालेला रान 

परत एकिा र्हरवागार झाला होता.आर्ण पावसाळयाच्या तया मौसमाने 

पायथ्याशी र्कतयेक झऱ्याांचा उगम र्िसत होता.अगिी पायवाट सदु्धा र्हरवाईने 

नटली होती. जवळपास कुणी असेल तरी झडूुपाांमळेु र्िसत नव्हत.े 

 

     तया वेळेस सरुुवात कुठूनतरी करायची आह,े या बहाण्याने मी एकटाच 

तयारीला लागलो. नागर्िडच्या र्शव टेंपलपयंतचा प्रवास र्कतयेकाांच्या 

सहवासात होता.तयामळेु एकटेपणाची जाणीवच कधी िासली नाही. थोडां फार 

मन बेचैन जरूर झालां होतां.ज्यामळेु बसमधनूसदु्धा वारांवार डोंगराकडे बघण्याचा 

प्रयतन करत होतो.वारांवार मॅप ओपन करून तयात काही बघण्याचा प्रयतन करत 

होतो. 

 

    सरतेशेवटी मनाचा मनोरा खांबीर करत र्शवटेंपलच्या पायथ्यापासी 

आलो.र्हरवळीन े नटलेल े ते र्शव टेंपल अगिीच प्रेक्षणीय वाटत 

होतां.वातावरणाच्या सफाईन ेसगळां काही र्शखरापयंत अगिीच स्वच्छ र्िसत 

होतां.आर्ण तयातच र्िसत होती डोंगरावर असलेली र्शवशांकराची एक िव्य 

प्रर्तमा.मध्येच सयूािने पाांघरलेली ढगाांची शाल थोडीशी का होईना सैल सोडली 

आर्ण काही र्करण तया र्शव प्रर्तमेवर पडल.ेतया प्रकाशर्करणाने प्रर्तमा अगिी 

लख्खपणे र्िसत होती. 

 



     मी ह े सगळां पायथ्याशी राहून बघत होतो.एकिा वाटलां की, जावां 

प्रर्तमसमोर.पण प्रवास लाांबचा असल्यामळेु मी ते अव्हरेलां.पायथ्याशी राहूनच 

िोन्ही हाताांनी मी र्शवाला नतमस्तक झालो, आर्ण स्वाथािचा एकही शब्ि 

मखुावर न आणता मी वाट पकडली. 

 

     पावसाचां पाणी वसधुेचां अमतृ असतां. कारण जेव्हा जेव्हा ते वसधुेला 

र्मळतां.तेव्हा तेव्हा र्तचा परत एकिा पनुजिन्म होतो.ती सावरते,बहरत.े 

लहानग्यापासनू ते मोठ्याांपयंत नवचैतन्य बहाल करत.ेएक नवा वेश,एक नवां 

रूप धारण करत.ेसगळे जखम,सगळ्या वेिना,सगळे वैर र्वसरून परत एकिा 

आनांि साजरा करत.े 

 

     पायाशी बरीच ितूगाांज्याची (पावसाळ्यात चढ उतारावर असणारी 

वनस्पती,गावकरी मधाचे छत उतरवायला ज्याचा वापर करतात.) रोपे येत 

होती.उन्हान े र्पवळटलेला गवत पावसामळेु र्हरवागार होऊन जर्मनीला 

र्बलगनू बसला होता. पायवाटेला डाांबनू ठेवले होत े तयामळेु कसेबस े वाट 

काढत मी जांगलात जाणाऱ्या मखु्य रस्तयाला लागलो. 

 

    जवळपास पांधरा ते वीस र्मर्नटाांच्या कालावधीत मी र्शवटेंपलच्या 

मागील बाजसू उिा होतो.अगिी शाांततेत. नागर्िड सारख्या गजबजलेल्या 

शहराच्या पर्लकडे ही शाांतता असेल अस ेमी गहृीत धरले नव्हत.ेआजबूाजलूा 

अगिी कुणीच नव्हत.ेआजबूाजचू्या गावातील बरेचसे मेंढपाळ र्तथे 

शेळ्यामेंढया चरायला नेतात, ज्यामळेु अगिी सगळीकडे पायवाट रमललेी 



होती.अचानक पर्लकडे असलेल्या झाडींमध्ये काही हालचाल मला 

आढळली. 

 

    थोडी िीती मनात साठलीच होती, पण तरीही मोजलया पावलाांनी िरुून 

िरुून मी ती हालचाल र्टपण्याचा प्रयतन करत होतो.पायथ्याशी बऱ्याच जागनू 

पाण्याांच्या झऱ्याांचा उगम होत होता. ज्याच्यापाशी काही हरण ेखेळकुि करत 

होती.मी मोबाईलवर तयाांची र्चत्रफीत काढणार इतलयात व्हॉट्सॲपच्या 

मेसेजची टोन वाजली, आर्ण तया आवाजाने सगळी हरणे जांगलाच्या आत 

पळून गेली. मी मोबाईल सायलेंट न करण्याचा पिाताप करीत परत र्तथ े

आलो.र्जथनू मला वाट पकडायची होती. 

 

    आपण मॅप बघताना मॅपमध्ये पार्हज े र्तथे बघ ू शकतो वा जाऊ 

शकतो,पण प्रतयक्ष तया जागेवर आल्यावर बऱ्याचिा कुठून जायच े व कसे 

जायचे? हा प्रश्न छळत असतो.रस्तयाांशी वािर्ववाि करत असताना जांगलातनू 

एक इसम काही फाांद्याांचां ओझां खाांद्यावरून आणत असताना र्िसले.( बहुतेक 

ते शेळ्याांचे खाद्य असावे.)तयामळेु मी तयाच रस्तयाने जावां असां गहृीत 

धरलां.र्शवाय र्शव टेंपलवरून आपल्याला तो तलाव बघता येतां तयामळेु तो 

जवळच असेल यातही काही शांका नव्हती. 

 

    पायवाटेन े मी जसजसां चालण्यास सरुुवात केली. तसतसां अगिी 

पायवाट र्नमिनषु्य होत जात होती.कधी साांबराच ेखरू पायवाटेवरच्या र्चखलात 

रुतलेले असायचे,तर कधी वाघाचे पांजे असायचे.या वेळेस कधी पानाांची 



सळसळ नव्हती तर नव्हता र्पांजलेल्या काटलयाांचा आवाज,अधनूमधनू 

बारीकसारीक ररमर्झम पाण्याचा वषािव होता,तर कधी थांड हवेच ेझोके.मध्येच 

रानडूकराने र्वखरुलेले वासते( कोवळा बाांब)ू तर ढोरकाांि े ( रानटी काांिा) 

पायवाटेवर असायचे.वाटेत काही जागा अर्तशय घसरणीची होती.तयामळेु हळू 

चालावां म्हटलां तरी पायातील चप्पलचा र्पच र्पच असा आवाज व्हायचा. 

 

    गोंगाटाच्या आर्ण शाांततेच्या मध्यांतर फक्त र्शवटेंपलचा डोंगर आडवा 

होता आर्ण बाजलूा फक्त जांगल.काही अांतरापयंत तया र्शवप्रर्तमेने स्वतःचां रूप 

िाखवलां होतां पण इतलयात माघारी होऊन ती प्रर्तमाही र्िसेनाशी झाली 

होती.उलट तो डोंगरसदु्धा िरू िरू होत झाडाांमध्ये लपल्यासारखा झाला 

होता.काही र्वरळ जागेंतनू माथ्यावरील िगडे मात्र र्िसायची. 

 

    जवळपास एखाि र्कलोमीटर चाललो असेन.काहीतरी ओळखीची 

जागा वाटली. समोरचा पररसर बघनू क्षणिर वाटेवरच थाांबलो.क्षणिर 

र्वचाराांच्या अांती कळलां की काही र्िवसाअगोिर व्हॉट्सॲपच्या माध्यमाने 

एक र्व्हर्डओ आला होता.ज्यात एका पटे्टिार वाघाला बरीच इसम ेजमा होऊन 

मारहाण करीत होती.कारण तो र्व्हर्डओ र्तथ े मारहाण करीत असलेल्या 

घोळलयातनूच एकान ेकाढलां होतां.तेच र्वरळ पण अधिवट जांगल डोळ्याच्या 

समोर होतां.कारण र्कतयेकिा मी र्वचार करत होतो की नागर्िडच्या कोणतया 

र्ठकाणचां ह ेर्व्हर्डओ असेल.आज पर्हल्याांिा या बाजलूा आल्यावर मला ह े

र्िसनू आलां. 

 



    हललया हललया पावसाची ररपररप कानाशी गुांजतच होती.तयामळेु कुणा 

पाखराांची कुजबजु नव्हती,तर कोणतां फुलपाखरू नव्हतां.काही वेळाने जांगल 

उिाट होऊ लागलां आर्ण पायवाटही अगिीच र्नरुां ि झाली.कधी झडूुपातनू तर 

कधी डेरेिार झाडाांच्या खालनू.पण घोडाझरी तलावाचा काही पत्ताच 

लागेना.बरेच चालल्यासारख े वाटत होत.ेतयामळेु आपण रस्ता चकुलो की 

काय? ही िीती सारखी मनात िाटत होती.जनावराांच ेताज ेओले ठसे पायवाटेवर 

अगिी स्पष्ट र्िसनू येत होते. 

 

   कुणाला र्वचारावां म्हटलां तर जवळपास मी िोन र्कलोमीटर तया 

जांगलामधनू पायी प्रवास केला असेन.आर्ण तया िोन र्कलोमीटरच्या प्रवासात 

एकही माणसाची मला िेट झाली नव्हती.मी एक एक पाऊल समोर तर वळवत 

होतोच पण तया पाऊलात फक्त साहस र्कां वा र्जज्ञासा उरलेली नव्हती.आता 

तयात िीती पण िडलेली होती. सांघषिच नव्हता रार्हला तर आता तयात थरकाप 

िडलेला होता.आर्ण जगाचां र्नयम आह े िीतीने ग्रस्त झालेला माणसू फक्त 

अध्याि प्रयतनान ेपराितू होतो.कारण ही िीतीच तयाला अध्यािहून जास्त पराितू 

केलेली असत.े 

 

    आर्ण मला वाटत े तया माझ्या पर्हल्या प्रयतनात तयाच िीतीने माझा 

घात केलेला असेल.मी जसजसां समोर जात होतो.पायवाट र्ततकीच मला िरू 

वाटत होती.िपुारचे बारा वाजनू गेल े तरी मी अधाि टप्पा पार केला नव्हता 

तयामळेु मी कुठेतरी कमी पडत आह े याची मला सारखी जाणीव व्हायला 

लागली होती.पण एक स्वर कानावर पडायला लागल ेहोते. 



 

   गावखेड्यात कसां असतां? लग्न म्हटलां की सनई चौघड्याचे स्वर 

कानावर येतात.पवूीसारखां जरी आत्ता काही रार्हलां नाही तरी बऱ्याच जनु्या 

ररती,परांपरा आजतागायत आहते.तयामळेु पवूीच ेकलाकार जरी नामशेष झाले 

असले तरी तयाांच ेस्वर मात्र प्रतयेक लग्नमांडपात ऐकायला र्मळतात. 

 

   अगिी तसेच स्वर कानावर येत होते.सरुुवातीला ते स्वर अगिी बारीक 

बारीक कानामध्ये गुांजत होते.पण जेव्हा पणूि लक्ष मी तया आवाजावर कें र्द्रत 

केले तेव्हा अगिीच स्पष्टपण े ऐकू येत होते.आर्ण ते पण इतलया जवळ 

असल्यासारख ेवाटत होत ेकी जण ूतासािरात आपण र्तथ ेजाऊन पोहोचतो 

की काय?ते स्वर,तो वाजा गाजा अगिीच स्पष्टपण ेकानामध्ये र्शरत होता. 

 

     पावसाची ररपररप चाल ूहोती.पण समोर मात्र पाय जात नव्हत.े इतकां  

अांतर आपण चालनू आल्यावरही आपल्याला तलावाचा लवलेशही र्िसत 

नाही.याचा अथि आपण नलकीच रस्ता चकुलोय.आर्ण जवळपास कोणतयातरी 

गावाजवळ यऊेन पोहोचलोय. असां वाटत होतां.पण एक र्वचार हाही मनात घर 

करुनच होता, की येणारा स्वर हा नलकी हा लग्नसराईचा आह.ेपण गावखेड्यात 

लग्न म्हटलां की ते उन्हाळ्यात र्कां वा र्िवाळीत असतात.आर्ण आता तर 

पावसाळा आह.े या पावसाळ्यात इतका लवाजमा असण्याची आवश्यकताच 

काय? 

 



    घोडाझरी तलावाच्या र्िशेने जावां म्हटलां तर पाय वळतच नव्हत.ेराहून 

राहून सारखां मन तया आवाजाकडे जाण्यास मग्न पाडत होत.ेआता तर तो 

आवाज तया जांगलातही रमायला जायला लागला होता.आर्ण सारखां तया 

आवाजामळेु मला वाटायला लागलां होतां की नलकी आपण रस्ता चकुलोय. 

 

    जांगलाच्या जवळपास कसारला ह ेएक गाव होतां तर तयाच जांगलाच्या 

आत कोरांबी ह ेअजनू गाव होते. या िोन गावापैकी आपण नलकी कोणतया 

गावापाशी वाट चकूुन पोहोचलो आहोत ह ेमला जाणनू घ्यायचां होतां.तयामळेु 

मी आवाजाच्या र्िशेने जायचां ठरवलां. 

 

    पायवाटेकडे जायचा रोख तया आवाजाकडे केला.समोरच डोळ्याांना 

एक छोटीशी पाऊलवाट र्िसली.जी जांगलाच्या आतमध्य े तया आवाजाकडे 

जाताना र्िसली.मी ती वाट पकडली.आर्ण तया वाटेने जाऊ लागलो.उगाच तया 

जांगलात िटकण्यापेक्षा कुण्या गावात गेलेलां तरी बरां असां वाटू लागलां. जसां जसां 

मी तया आवाजाच्या र्िशेन े जात होतो.मनात एक समाधान आल्यासारखां 

जाणवत होतां की आपण कुण्या गावाशेजारी जात आहोत म्हणनू. 

 

    पण काही वेळानांतर मला अजनू वेगळांच काही िासायला लागलां. गेलां 

तासिर तरी मी चालत होतो.पण ती पायवाटसदु्धा सांपत नव्हती आर्ण तो 

आवाजही.तया आवाजातसदु्धा कसलाच फरक जाणवत नव्हता.मी क्षणिर 

थाांबलो आर्ण एक छोटासा ससु्कारा िते सिोवार बर्घतलां.मी जशी नजर 

आजबूाजलूा पसरवली.मला एक धलकाच बसला. 



 

   जेव्हापासनू मी ही वाट पकडली होती.र्शवाय वाटेच्या मी सिोवार 

बर्घतलेच नव्हत.ेआर्ण जेव्हा सिोवार बर्घतल े तर माझी िीती आणखीच 

वाढली.ज्या वाटेवर मी उिा होतो ती एकच वाट र्तथ े नव्हती.र्जकडे लक्ष 

जाईल र्तकडे तया वाटा र्वखरुलेल्या होतया.गेलां तासिर मी कोणतया वाटेनां 

चालत आलोय ह े सदु्धा मला नीटसां साांगता येत नव्हतां.कारण येताना मी 

कोणतयाच झाडावर खणु केली नव्हती.झाडाांकडे बघनुसद्धा एक र्वर्चत्र 

अनिुतूी जाणवली.र्तथ ेअसलेला प्रतयेक झाड हा सरळ होता.मग तो बेहडा 

असो की आवडा,चार असो की धावडा.नजरेत येणारा कोणताच झाड वाकड्या 

स्वरूपाचा र्िसत नव्हता. 

 

    मी कुठे आलोय?ही कोणती जागा आह?े प्रश्न सताव ूलागले.मोबाईल 

काढला तर उतरतीच े िीड वाजले होत.ेमी घाईघाईने मोबाईलचां मॅप ओपन 

केला.पण लोकेशन काही र्िसतच नव्हत.ेसारखां सारखां जागा बिलवत होते. 

नेमकां  मी कोणतया र्ठकाणी अडकलो आह.ेती मळू जागा मॅप िाखवायला 

तयारच नव्हता.मी वारांवार प्रयतन करता होतो.आर्ण अचानक मोबाईलमध्य े

गुांतलेलां असताना समोर काही हालचाल व्हायला लागली. 

 

     तया गोंधळलेल्या पररर्स्थतीत िीती अनावर झालेली होती.ज्या 

प्रयतनाांची पराकाष्ठा करत मी आजचा प्रवास र्नवडला होता.तोच प्रवास असां 

अधिवट सोडून परतण्यासाठी बघत होतो.समोरच्या झाडावर बर्घतलां तर 

काहीच नव्हतां पण कुणीतरी तयाला गिागिा हलवण्याप्रमाणे हलवतोय असां 



वाटत होतां आर्ण एक र्वर्चत्र गरुगरुण्याचा आवाज कानाशी येत 

होता.आतापयंत येत असलेले स्वर पाण्याच्या सरीसोबत केव्हाच थाांबले होते. 

 

    मी र्तथनू पळ काढण्याचा प्रयतन करत होतो.र्जकडे जावां र्तकडे 

पायवाटा र्िसत होतया.उांचच उांच आर्ण सरळ वकृ्षाांची वकृ्षवल्ली र्िसत 

होती.पावसामळेु बऱ्याच जागी अडखडून पडता पडता सावरलो 

होतो.बऱ्याचिा असां वाटून यायचां की एखािां सावट माझ्या अांगावर येऊ पाहत े

आह,ेकारण जसां जसां मी पळत होतो तसेच एखाद्या वानरासारखे या झाडावरून 

तया झाडावर उडी मारल्याचा सारखा सारखा िास होत होता. न जाण ेर्कतीवेळ 

मी असा जांगलात हुांडळत होतो,मार्हत नाही.पण धाव ू धाव ू तया िर थांड 

मौसमातही तहान अगिी कासावीस झाली होती.आर्ण इतलयात ते िासही फार 

मागे गेल्यासारखे वाटत होत.े 

 

    तयामळेु जरा उसासा टाकत एका मोहाच्या झाडाखाली बसलो. बॅग 

मधनू पाण्याची बॉटल काढली.आर्ण तोंडाला लावली.हळूहळू धापापलेला 

छाता शाांत होऊ लागला.अांगात एकप्रकारची नवी तरारी आली होती.चारी 

बाजलूा जांगल िाटलेला होता पण आता मात्र पायवाटा र्िसत नव्हतया.आर्ण 

सरळ झाडे पण र्िसत नव्हत,ेआर्ण ते लग्न सराईचे स्वरसदु्धा केव्हाच बांि झाल े

होते.फक्त समोर होतां..चारही बाजनूे िाटलेले ते जांगल, आर्ण तयात जांगली 

जनावराांसाठी सापडलेला आयता सावज मी!मी इथे का आलो असेन? कसा 

आलो असेन?आता जायचां तरी नेमकां  कोणतया र्िशेने? काहीच कळत नव्हत.े 

 



     वेळ जात होती कापरासारखी,मी मात्र चारी र्िशेला न्याहाळत होतो 

आर्ण पावसाळी र्िवसात पार्हजे तेव्हढा सयूिप्रकाश र्वखरत नाही.कारण तेव्हा 

फक्त मेघाांचां राज्य असतां.तयामळेु आिाळ जेव्हा िाटून येत ेतेव्हा िर िपुारीही 

काळोखाचा िास िऊेन जाते.आर्ण ह े तर जांगल आह.ेइथ े काही वेळा 

जर्मनीपयंत सयूिप्रकाशसदु्धा पोहचत नाही. 

 

     

  



 

२६. पवनची सुटका आवि आकाशची भेट .. 

 

 

 

तीन वाजनू गेले होते आर्ण मी र्तथेच अडकून बसलो होतो.इथे 

थाांबण्यापेक्षा हातपाय हलवलेले बरे अस े समजनू मी चालण्यास सरुुवात 

केली.काही झाडाांना सारत, वाकत,बागत एखािी पायवाट शोधण्याचा प्रयतन 

करत होतो.तोच समोर पाण्याचा खळखळ असा आवाज कानावर 

आला.जवळपास ओढा र्कां वा नाला असावा या आशेन ेमी जरा पावल ेतेजीने 

मापली. 

 

     पावसाळी र्िवसाांत इथनू र्तथनू पाण्याच े छोटे छोटे ओहोळ तयार 

होतात.पढेु घसरणीला लागनू तयाांचा एका ओढ्यात रूपाांतर होतो.आर्ण परत 

तयाांचा रूपाांतर एका नाल्यात होतो.आर्ण पढेु जाऊन हाच नाला एखाद्या 

तलावाला जाऊन र्मळतो.जोपयंत तयाचे रूपाांतर ओढ्यातनू नाल्यात होत 

असते तोपयंत इतरही जागनू छोटे छोटे ओहोळ तयाला येऊन र्मसळत 

असतात.ज्यामळेु तया नाल्याांतनूही पाण्याची बरीच पातळी वाहत असत.े 

 

     मी जेव्हा झाडीच्या बाहरे आलो.एक छोटासा ओढा र्तथ ेखळखळ 

वाहत होता.मी हलकेच बॅग बाजलूा काढली आर्ण तया ओढ्यात 



उतरलो.िोन्ही हाताांची ओांजळ करून आधी तया ओढ्यातले पाणी चेहऱ्यावर 

र्शांपडले आर्ण चेहरा ताजातवाना केला.नांतर तयाच ओांजळीने पाणी 

र्पले.वेगवेगळ्या मिृेंतनू पाझरत आलेला पाणी,खरांच तयाची चव फार अक्षम्य 

वाटली मला.मी आवडीन ेअजनू ओांजळिर पाणी र्पण्यासाठी हात पाण्यात 

पसरल,ेपण या वेळेस पाणी साफ नव्हतां,अगिी लालसर रांगाचां पाणी हातात 

जमा झालां होतां.मी ओढ्याच्या वर लक्ष कें र्द्रत केले.पढेु पढेु तर ओढा लाल 

लाल होऊन वाहायला लागला होता. 

 

    ह े असां कसां होऊ शकतां? म्हणनू मी तया ओढ्याच्या वरच्या र्िशेने 

जाण्यास सरुुवात केली.जवळपास पन्नास ते सत्तर मीटर चालनू झाल्यानांतर एका 

झाडीतनू तो लाल रांगाचा ओढा वाहतोय असां र्िसनू आलां. वर ती झाडी पण 

हलत होती. असां वाटत होतां की कुणीतरी रक्ताळून र्तथ ेतडफडतोय.मी जरा 

घाबरतच हळू हळू पाऊले टाकत तया झाडीपाशी आलो.झाडी रुां ि असल्यामळेु 

बाहरेून आतमधलां काहीच र्िसत नव्हतां.आर्ण ते जे काही होतां ओढ्याच्या 

वरच्या बाजसू होतां. 

 

     तयामळेु अलवार पाऊले टाकत मी जराशी झाडी बाजलूा सारली आर्ण 

काळजात एकिम धस्स झालां.र्तथ ेएक साांबर मरून पडला होता.पण अद्याप 

मेलेला नव्हता.कारण तयाच ेतडफडणे आर्ण तयाच्या डोळ्यातील वाहणारे ते 

र्जवांत गरम अश्र ू साांगत होते.ती र्शकार होती वाघाची.बाजलूाच बसनू एक 

पटे्टिार वाघ तयाच ेलचके तोडून मजेन ेखात होता.ह ेसगळां कॅमेरात रेकॉडि करून 

टीव्ही वर िाखवलेलां असतां तर काहीच वाटलां नसतां पण ह ेसगळां प्रतयक्षात 



माझ्या डोळ्यासमोर मी ह ेबघत होतो.र्बचारा साांबर काही वेळाने शाांत होऊन 

गेला.तयाला बघनू माझ्या हृियात कालवाकालव झाली होती. 

 

    पण इतलयात वाघाला माझ्या र्तथ े असण्याची शांका आली 

असावी.लचके तोडून खात असताना तो उिा झाला.आर्ण तयान ेअशी एक 

डरकाळी र्िली की सबांध रान िणाणनू गेला.माझी पार घाबरगुांडी उडाली.आता 

इथ ेजर मी काही क्षण थाांबलो तर...र्वचार करायचा वेळच नव्हता.मी हळुहळू 

आवाज न करता तया झाडीतनू र्िसेनासा झालो. 

 

      बॅग उचलली आर्ण तया ओढ्याओढ्याने जाऊ लागलो.कारण 

मनामध्ये अजनू एक आस र्शल्लक होती की हा ओढा नलकीच घोडाझरी 

तलावाला जाऊन र्मळेल.कधी िगडाांतनू तर कधी काटलयातनू आडीमोडी 

अशी वळण ेघेत तो ओढा एका मोठ्या नाल्याला लागला.मग मी पनु्हा नाल्याने 

चालण्यास सरुुवात केली. तोच जवळपास कुणाचीतरी चाहूल लागली.मी जरा 

बारकाईने र्तकडे लक्ष वेधले.िोन ते तीन इसमाच्या बोलण्याचा आवाज 

कानाशी येत होता. 

 

     घाईघाईन ेमी तया नाल्याला सोडून परत तया आवाजाच्या र्िशेन ेजाऊ 

लागलो.काही झाडे पार करताच मी तयाांच्या मागे र्नघालो. असां अचानक मला 

मागाहून बघताच ते सदु्धा जरा घाबरले होते.पण तयाांना काय मार्हत? 

र्िवसिरात माझ्यासोबत इथे काय घडल े आह े ते?आर्ण अख्ख्या 

र्िवसिरापासनू  तयाांना बघनू मला र्कती हायसां वाटलां असले.तयातील िोन 



बजुगुि होते आर्ण एक र्वर्सतला तरुण मलुगा होता.मला बघताच एक बजुगुि 

म्हणाला... 

 

   "अरे कोण त?ूआर्ण असां अचानक कुठून आलास?र्कती घाबरलो होतो 

आम्ही मार्हत आह ेकाय?" 

 

    (क्षणिर तयाांना बघनू आनांिाच्या िरात ओठाांवर शब्िच येत नव्हत.े)" 

परत तयान ेर्वचारले..." 

 

     " अरे कोण त?ू आर्ण जांगलाच्या इतलया आत कसा आलास?" 

 

      ( शेवटी घाबरलेल्या पररर्स्थतीत मी तयाांना सगळां पणूिपणे साांर्गतलां.) 

 

      " ते र्तघेही एकमेकाांकडे बघत रार्हले आर्ण म्हणाले." 

 

    अरे फार नशीबवान आहसे त.ूिोनिा मतृयचू्या तावडीतनू 

वाचलास.पर्हल्याांिा र्जथ ेत ूिटकलास तो चकवा होता.फार काही नसतां केलां 

तयाने पण जोपयंत तझुां जीव आह.ेतोपयतं जांगल िरपरू र्फरवलां असतां, आर्ण 

तेही र्वर्वध कलाकृतया िाखवनू.आर्ण मग र्िलां असतां एखाद्या पाण्याच्या 

स्त्रोतात ढकलनू र्जव े मरण्यासाठी. पण मग तयातनू उिरलास तर वाचलास 

नाहीतर कुठे जाऊन बळी गेला असतास िवे जाण.ेपण िसुऱ्याांिा र्जथ ेवाचलास 

ना ते खरे िाग्य तझेु.कारण चलक त ूतयाच्याच घरातनू आलास.तयाच ओढ्याला 



तयाची गुांफा आह.ेआम्ही र्कां वा इतर कुणीही ज्यालाह े सगळां माहीत आह े

चकूुनसदु्धा तया िागाला जात नाही. 

  

      बरां आम्ही मासेमारी करायला जातो आह.ेत ूबरोबरच चल.हा मलुगा 

मग परतेल घरी,तयाच्याबरोबरच मग येशील घराकडे.मी होकार िते 

तयाांच्याबरोबर चाल ू लागलो.ती नागर्िडची मासेमारी करणारी लोक होती. 

घोडाझरीच्या पर्हल्या ते िसुऱ्या खोरापयंत जी काही पाण्याची पातळी या 

जांगलात येत.ेर्तथ े ते मच्छीमारी करून पोट िारतात.आत्ता जाळ माांडला की 

रात्रीचे िहा ते बारा वाजेपयतं परततात.आर्ण मग पनु्हा सकाळी जातात.रोजच्या 

जाण्यायेण्यामळेु तयाांना जराही िीती वाटत नाही.कारण शेवटी प्रश्न पोटाचा 

असतो. 

 

       तयाांच्या मागे मागे मी जात होतो.ती लोकां  साांगत होती की जांगलात 

जायचां असेल तर काही यरु्क्तवाि जवळ असायला हवा.पायवाटेने बऱ्याचिा 

माणसू चकुतो. तयासाठी पायवाट लक्षात असायला हवी, म्हणनू आजबूाजचू्या 

झाडाांची फाांिी तोडत जायची आर्ण पायवाटेवर ठेवत जायची.म्हणज ेपरतताना 

ती फाांिी बघनू आपण पायवाट चकुलेलो नाही असां प्रतीत होते.र्कां वा जोराने 

ओरडायचां म्हणज े जांगलात असलेले गरेुढोरे वगैरे र्कां वा जांगलात काही 

कामार्नर्मत्त गेलेले लोक तया आवाजाला प्रर्तसाि ितेात.आर्ण तया आवाजाने 

अांतरा अांतरातली िीती नाहीशी होते.अशा बऱ्याच यरु्क्तवाि तयान े मला 

साांर्गतले. 

 



     ती मासेमारी करणारी लोक मला र्मळाली ह े एक माझां िाग्यच 

होतां.कारण घोडाझरी तलावाच्या िसुऱ्या खोऱ्याशी तयाांनी तयाांचा जाळ लपवनू 

ठेवला होता आर्ण आता पर्हल्या खोऱ्यावर ते जाणार होते.तया जाळासाठी 

म्हणनू ते इकडे आले होते हाच एक सांयोग माझ्यासाठी प्राणिाता ठरला 

होता.तयाांनी बाजचू्या झाडीतनू तयाांचा जाळ व इतर सामान घेतल ेआर्ण आम्ही 

सगळे घोडाझरीच्या पर्हल्या खोऱ्याकडे र्नघ ूलागलो. 

 

    िरवषीच्या मानाने यांिा पाऊस जरा जास्तच पडला होता.तलावाचा 

र्जतका पररसर असतो यावेळी अतीवषािमळेु तो पररसर िरून जांगलात पाणी 

लोटला होता.र्कतयेक झाडाच्या बुांध्याशी तया सापासारख्या लाटा येऊन 

आपटत होतया.र्कनाऱ्यावर बसनु सागरासारखा आनांि मी तया लाटाांकडून घेत 

होतो.खळखळ वाहणाऱ्या तया लाटा वाऱ्यासवे धमाल बागडत होतया.समोर 

पाच ते िहा र्मटरवर एक बेलाचा झाड होता.पाण्यातनू हळुवार पाय टाकत मी 

तया झाडापाशी गेलो. 

 

    जांगलात असलेलां कोरांबी ह े गाव र्िसत नव्हतां पण घोडाझरीच्या 

तलावाचा िसुरा खोर अगिी जवळच र्िसनू येत होता.तयाबरोबरच र्शव टेंपल 

डोंगराचा काही िाग आर्ण सगळ्यात मखु्य म्हणज े िावाच्या डोंगराचा 

शेवटचा टप्पा अगिी स्पष्टपण े र्िसत होता.बाकी नजरेला परुत नव्हता इतका 

पसरलेला होता तो घोडाझरी तलाव.पांचचेाळीस लयसेुस याची जलाशय क्षमता 

िाखर्वली होती पण िरवेळेस ती वाढतच असत.ेआजच्या प्रवासाच्या िरम्यान 

घोडाझरीचे खोर पार करून मी िावाच्या डोंगरीच्या शेवटच्या टप्प्यावर जाईन 



असे मला वाटले होते.पण हा प्रवास एकट्यासाठी कधीच सांिव नव्हता.ह े

नकुतयाच झाल्या काही घटनाांवरून तर आत्ता बर्घतलेल्या अांतरावरून मला 

कळत होतां.कारण घोडाझरीच्या खोराने जरी का मी जायचां ठरवलां असतां तरी 

वाघ,अस्वल,रानडुकरे अशा र्हांस्त्र शवापिाांचा बराच वावर होता.तया नैसर्गिक 

स्थानाचे काही फोटोज ्काढून मी र्कनाऱ्यावर आलो. 

 

     पढेु मच्छीमारी करणाऱ्या गहृस्थाांनी टायर ट्यबुच्या साहाय्याने जाळ 

तलावात न्यायला सरुुवात केली.आर्ण मी तया तरुण इसमासोबत परतीच्या 

प्रवासाला लागलो. परतीला जाताना मी तयाच वाटेला लागलो ज्या वाटेने मी 

इकडे येण्यास सरुुवात केली होती.जेव्हा तया लग्नसराईच्या आवाजाने मी 

जांगलात िरकटलो होतो. र्तकडे लक्ष गेली तेव्हा ती वाटच मला र्िसली नाही. 

ज्या वाटेने मी िरकटत गेलो होतो.अस ेबरेचशे रस्त ेचकुवत तो तरुण इसम मला 

नेत होता.शेवटी गप्पाांच्या ओघात आम्ही जांगलाच्या बाहरे केव्हा आलो, ह े

मला कळलांच नाही.र्शवटेंपलच्या खालच्या उतारापासनू तयाची आर्ण माझी 

शेवटची िेट झाली. आर्ण आम्ही आपापल्या वेगवेगळ्या वाटाांनी र्नघालो. 

 

     बसस्टॉपवर टॅ्रव्हल्सवर सारख े सारखे नागपरू म्हणनू ओरडत 

होते.सायांकाळी बराच वळेपयंत टॅ्रर्फक चाल ू असत.े तयामळेु मला जायचां 

काहीच टेंशन नव्हतां.पण जीवनाने आज ही एक अद्दल मात्र घडर्वली 

होती.घाईने कोणताच र्नणिय घेऊ नये ह ेआज मला परेुपरू पटले होते. टॅ्रव्हलची 

ये जा चालचू असत े तयामळेु सगळ्यात आधी मी बाजचू्याच हॉटेल्समध्ये 



गेलो.चहाची ऑडिर करून एक थांड र्बसलेरी मागवली आर्ण र्पऊ 

लागलो.अचानक मागाहून कुणीतरी हाक मारल्याचां ऐकायला आलां.. 

 

   पवन.... 

 

    "मी मागे वळून बर्घतलां.तयाला बघनू जरा हायसां वाटलां.पण मला काही 

बोल ूद्यायच्या आधीच परत तयानेच र्वचारलां..." 

 

    "अरे पवन ...त ूइथ ेकुठे आलास? आर्ण इथ ेअसनूही मला काहीच 

मार्हती नाही...साधां एक कॉल नार्ह की मेसेजसदु्धा नाही." 

 

    "आकाश...त ूइथ.े..अरे फार घाईघाईत मी इथे आलोय.तयामळेु मला 

तलुा साांगायला वेळ र्मळालाच नाही. अँर्नव े बराच झाला त ू िेटलास 

ते...कारण आता काही वेळात मी र्नघणारच होतो." 

 

    "काय म्हणालास..? त ूर्नघणार आहसे.काय गम्मत करत आहसे का 

माझी?" 

 

  " माझ्याकडे बघनू वाटते तरी का आकाश.मी तझु्याशी कधी गम्मत करेन 

म्हणनू." 

 



     एव्हाना चेहऱ्यावरचे ते अनाकलनीय िाव बघनू तयालाही माझ्याबद्दल 

उतसकुता जाणवली होती.पण शेवटी तयाच्याच आधाराने का होईना मला 

राहण्यास िाग पडल.ेमैत्रीचा एक नवा उिाहरण तयानेच जागतृ केलां 

होतां.एकमेकाांसोबत घरािाराांशी सज्ज असणां,वेळोवेळी िेटीगाठीला तडफडणे 

याला तो कधीच िाव िते नव्हता.र्मत्र कसा आह?े तयाच्या असण्यातही तो 

सांकटग्रस्त तर नाही.अशा बऱ्याच पद्धतीने तो बघायचा.गरजेला प्रतयेक र्मत्राचा 

पाठींबा असते.पण या र्मत्राचा नेहमी पढुाकारच होता.ज्याने सरुुवात केली होती 

माझ्यासोबत, शेवटी तयालाच मी कसा काय र्वसरलो होतो? कळतच नव्हत.ेहा 

तोच र्मत्र आह ेज्याने पर्हल्याांिा मला नागर्िड मध्य ेबोलावणे केले होते.ज्यान े

र्वििाितली माया मला लावली होती.वडीलाांसारखा मला न्यायला बसस्टॉपवर 

आला होता.तोच तो आकाश. 

 

    मला वाटत ेनागर्िडवरून घरी जाईपयंत तरी आकाशसोबत मी काहीच 

बोललो नसले.आर्ण ह ेसदु्धा किार्चत तो जाणनू असेल.तयामळेु शलयतोच तो 

मला हाक मारायचा.तया र्िवशी नेहमीसारखाच जेवण झाल्यावर आम्ही 

र्फरायला र्नघालो.हॉटेलमध्ये पान घेतला आर्ण थुांकत थुांकत मधल्या गल्लीने 

र्शवमांर्िराकडे आलो.रस्तयाच्या कडेला ग्रामपांचायत तफे र्िलेल ेकाही बाक 

होते.तयावर जाऊन बसलो.मला इथ े एकाांतात आणण्याचे कारण मी सगळां 

जाणनू होतो.तयामळेु आकाशच्याच बोलण्याची वाट बघत होतो.शेवटी तयानेच 

सरुुवात केली. 

 



    "ऐक पवन...कृपया रागाला येऊ नकोस...पण मला तझु्यात फार बिल 

जाणवतो आह ेपवन..." 

 

    "असां काही नाही आकाश...त ूउगाच माझ्यावर सांशय करतो आहसे." 

 

     "मी कधीच सांशय करीत नाही पवन,तथ्यानरुुप बोलतो.आर्ण माझे 

तथ्य कधी खोटे होत नाही.त ूनेहमी स्वतः फोन करून मला खशुहाली कळवत 

असायचास.तासनतास मोबाईलवर सगळी सखुिःुख ररती करत 

असायचास.पण जेव्हापासनू त ूमला िेटून गेला आहसे, तेव्हापासनू एकिाही 

तझुां कॉल मला आलां नाही.तलुा मनमोकळेपणाने हसताना सदु्धा बर्घतल ेनाही. 

असां काय आह?े जे त ूमाझ्यासोबत लपवत आहसे पवन." 

 

    "अरे असां काही नाही आकाश...त ू उगाच आपलां काहीही नको 

समज.ू..इतलयात जरा कामाचां र्डप्रेशन होतां तयामळेु मी तलुा वेळ िऊे शकलो 

नाही.बस इतकेच." 

 

    "माझ्या नजरेला नजर िऊेन साांग पवन.ह ेसगळां खरां आह.ेकारण खरां 

बोलताना नजर कधीच लपत नाही.ह ेबघ जर का त ूमला एक र्जवलग र्मत्र 

मानत असशील तरच साांगशील.अन्यथा मी फोसि करणार नाही.याउलट कधी 

र्वचारणार िखेील नाही." 

 



      "काही वेळ शाांतता होतीच.पण माझी नजर तयाच्या नजरेचा प्रर्तकार 

सहन करत नव्हती.शेवटी ती मैत्री होती.पण झालेल्या गोष्टी नाकारता येत 

नव्हतया.तयामळेु डोळे केव्हा पाणावले काही कळलांच नाही.आर्ण तयातच 

आकाशाचा मायेचा हात माझ्या खाांद्यावर पडला...अतयांत मिृ ू स्वरात तो 

म्हणाला..." 

 

    "काय झालां पवन...मलाही नाही साांगणार...या मैत्रीला इतकां  कमजोर 

समजतोस त?ू" 

 

   "तीच तर िीती आह ेआकाश.र्मत्र मैत्रीच ेउिाहरण प्रातयर्क्षक करून 

र्नघनू जातात.आर्ण मी मात्र काहीच करू शकत नाही.मला परत कुण्या र्मत्राला 

नाही गमवायचां आकाश.र्जवांत चार उिाहरण अजनूही डोळ्यासमोर 

आहते.तयात पनु्हा एक िर...नको रे बाबा..." 

 

   " र्मत्र जीव िणे्याइतपत जर खरा असेल ना तर मीच काय? कुणीही िईेल 

पवन.आर्ण जे घडतां ते सगळां घडण्यासाठी घडत असतां,तयात आपण काहीच 

अडवणकू करू शकत नाही.तयामळेु त ू आधी शाांत हो...आर्ण सगळां मला 

साांग." 

 

   " परत एकिा आकाशला मी पांढरपरूपासनू ते पेरजागडचा आजपयंतचा 

प्रवास कथन केला.तयाांच्यासारखेच इतर र्मत्राांनी मैत्रीसाठी कसां जीव र्िलाय ह े

पण साांर्गतल.ेआर्ण अजनू तरी मला पनु्हा काय करायचे आह े ह े पण 



साांर्गतले.ह े सगळां ऐकून झाल्यावर आकाश अवाकच झाला.आर्ण 

म्हणाला..." 

 

    "आता तलुा साथ द्यायची जबाबिारी माझी पवन.इतराांनी र्िलेल्या 

उिाहरणात मग मीच कशाला मागे राहू पवन.मग ठरलां तर...तझु्या पावलासोबत 

एक पाऊल आता माझा पण असेल." 

 

    आधी आढेवेढ ेघेत मी तयाला होकार र्िला.आर्ण िोघेही मग घराकडे 

परतलो.र्शवाय आज झालेल्या प्रवासामळेु बऱ्याच प्रमाणात थकवापण अांगात 

जाणव ू लागला होता.तयामळेु र्नद्राधीन व्हायला आज अर्धक वेळ लागला 

नव्हता. 

 

    सकाळची टॅ्रव्हल्स पकडुन शहराकडे रवाना झालो. खरांतर तयाही 

र्िवशी आकाश मागे लागलाच होता पण पढुच्या तयारीसाठी मला अजनू 

सावध व्हायला' वेळेची कमतरता नको ह ेसगळां तो जाणनू होता.पण तयान ेअसां 

एकटां तयाला न सोडून जाण्याचे वचनही मागनू घेतले होते.आयषु्यात 

पैसा,प्रर्सद्धी मी जरी कमावलो नसेल तरी जीवाला जीव िणेारे र्मत्र मात्र िरपरू 

कमवल.ेआता फक्त वाट होती तया नवीन प्रवासाची. 

 

     

  



 

२७.आयुष्यात पुन्हा एकदा मैत्रीचे आगमन... 

 

 

 

जवळपास िोन ते तीन तासाांचा प्रवास केल्यावर घरी पोहोचलो.मी 

आल्याची वाताि ररतलुा कळताच ती गांधाळत आली.मी तेव्हाही ती र्तला 

कधीच समज ूशकलो नाही.आपला र्प्रय व्यक्ती जेव्हा कालावधीन ेडोळ्याांच्या 

समोर येतो.आर्ण तयाला बघताच सखुावलेल्या डोळ्याांवर पाऊस पडायचा 

सरुू होतो.स्पांिन सेकां िाला वाज ूलागतात.आर्ण हृिय जोरजोराने धकधक करू 

लागतां.ह ेर्तच्या बाजनू ेअक्षरशः वाटायचे.र्तच्या िाषेत साांगायचांच रार्हलां तर 

िर वेळेस मी र्तच्या समोर जीवन मतृयचूा सांघषि करून येत होतो. र्तचां ह े

माझ्यासाठी तडफडणें अगिी सराहर्नय होते.कारण ती तसां वेडे प्रेम करत होती 

माझ्यावर.पण र्तचे अस ेतडफडणे मला र्तच्यासमोर यायला बऱ्याचिा घाबरां 

करून जायचा.समोर माझां मतृय ू आह े की नाही ह े मला माहीत नाही, पण 

माझ्यासाठी मात्र र्तचा र्जवांत मतृय ूसारखा र्िसत होता. 

 

     ह े सगळां अव्हरेण्याचा िखेील मी खपू प्रयतन केला.र्तला 

नाकारलां,र्कतयेकिा उलट सलुट बोललो असेल.किार्चत र्तच्यापासनू िरुावनू 

ती मला र्वसरेल असेही मला वाटत होतां.पण मी र्जतकां  र्तच्यापासनू िरू 

जाण्याचा प्रयतन करत होतो. र्ततकां  ती माझ्या जवळ येत होती. र्ततकां च र्तचां 



ऋणानबुांध मजबतू होत होतां.ज्या वेळेस पेरजागडावर र्तने माझा हात खेचत नेले 

होते, तयाच वेळेस मला कळून आलां होतां, की एखािी मलुगी मनापासनू ज्याला 

वरते, ती तयासाठी अलगि काहीही करण्याची तयारी ठेवते.आर्ण ह ेसगळे मी 

ररतचू्या रुपात स्वतः अनिुवत होतो. 

 

    ररत ूआली, आर्ण बाजलूाच बसली.र्तचा आनांि बोलण्यापेक्षा मला 

बघण्यात जास्त आह ेह ेमी जाणनू घेत होतो.तयामळेु जरासा िेश होऊन मी 

पनु्हा मोबाईल हाताळत बसलो. ररतचूा माझ्याकडे बघण्याचा िम मात्र चकुत 

नव्हता.र्तच्या नजरेत मला सारखा नावीन्य र्िसायचा.नेहमीसारखी काही वेळ 

शाांततेच्या अधीन झाल्यावर र्तने मला र्वचारलां... 

 

    "काय झालां पवन? काल रात्री पण त ूपरतला नाहीस?" 

 

   "काही नाही जरा प्रवासाने िमलोय..." 

 

   पण इतलयात घडलेल्या तया काही गोष्टींमळेु ररत ूमाझ्यावर बारकाईन े

नजर ठेव ूलागली होती, ह ेमला कुठे माहीत होतां.र्शवाय बालपणापासनू ती 

माझ्या प्रतयेक गोष्टींशी जागरूक होती.तयामळेु मी र्तच्यापासनू काही लपवावे 

म्हटले तरी काहीच लपव ूशकत नव्हतो.तयामळेु नागर्िडला जे काही घडल ेते 

र्नवाांतपणे साांग ू लागलो.पण यावेळेस ररत ू घाबरली नाही.उलट खांबीरपणे 

आधार िते मला म्हणाली.... 

 



    "पवन त ूघाबरु नकोस.एक वाट चकुीची असेल म्हणनू र्नराश होऊ 

नकोस.होऊ शकत ेतयाचा मागि कुठून िसुरीकडून असेल.घाई करू नकोस.जरा 

धीराने घे.पनु्हा नव्यान ेसरुुवात कर." 

 

    ररत ूगेल्यानांतरही र्वचाराांच्या तांद्रीत मी र्कतीवेळ होतो, िवे जाण!े फक्त 

ररत ू जाण्यापवूी र्तचा काळजी घे हा आवाज र्ततका पसुटसा लक्षात 

होता.आर्ण केव्हा झोपेच्या स्वाधीन झालो ते सदु्धा नाही उमगल.ेजेव्हा झोपेतनू 

जाग आली तेव्हा िपुारचे साडेतीन वाजनू गेल े होते.मोबाईलवर आकाशच े

बरेचसे र्मसकॉल र्िसले.किार्चत काही अजंट असेल म्हणनू मी परत 

आकाशला फोन लावला. 

 

     "हा...बोल ना आकाश.." 

 

     "अरे वेड्या...तलुा आज नकोच जायला होतां.मी र्कतीिा म्हटलां,पण 

त ूऐकलां नाहीस." 

 

     "अरे पण झालां काय?" 

    

    "अरे तझु्यासाठी फार महत्त्वाचे आह.ेआपल्याला एके र्ठकाणी जायच े

आह.ेते असां फोनवर साांगता येणार नाही.फार पारांपररक आर्ण जनु्या चालीरीती 

आहते.त ूसायांकाळच्या टॅ्रव्हल्सने नागर्िडपयंत ये.मी तलुा न्यायला येतोय." 

 



     "ठीक आह ेर्नघतो मी, तसां कॉल करेन..." 

 

     इतलया घाईने बोलावण्याचा कारण, मला पण न कळल्यामळेु फोन 

ठेवताच मी पण तयारी केली.अगिी साांर्गतल्याप्रमाणे सायांकाळी आकाश मला 

न्यायला आलाच होता. फारशा गप्पा न करता आम्ही गावाकडे र्नघालो. 

 

    आज गावामध्ये बऱ्याच प्रमाणात चांगळ मांगळ वाटली.िोन्ही वेळेस 

जेव्हा मी गावात आलो होतो तेव्हा गाव मला बराच शाांत वाटला होता.पण 

आज गावकरी घोळलयाने बसनू होते.र्स्त्रया सजनू थाटून आरतीची थाळी घेऊन. 

मातामायच्या िवेळात जाऊन पजूाअचिना करत होतया. मातामायचां मांर्िर 

आकाशच्या घरासमोरच होतां, तयामळेु र्स्त्रयाांची ती प्रचांड गिी अगिी घरूनच 

र्िसत होती. आतमधनू कुरोड्या, पापडाांचा तेलात तळण्याचा आवाज येत 

होता.तयामळेु काही सण असल्यासारख े मला वाटत होते.मी आकाशला 

र्वचारले..काही उतसव आह ेका गावात? 

    

     "अरे हा काही साधासधुा उतसव नाही.प्रथेनसुार केलेला उतसव 

आह.ेआज पड्या आह.े" 

 

     "पड्या म्हणज.े..?" 

 

    "सवि शेतीकामाला सटु्टी..." 

  



   " मला पटेल असां साांग..." 

 

    ह े बघ पवूी वरूनिवेाच्या आगमनासाठी यज्ञ,पजूा अचिना केली 

जायची.पण एखाि े वषी पाऊस जास्त पडला की माणसू र्वसरून पण 

जायचा.मग गावात असणारी मातामाय,र्शवेवर असणारी एकोरी माय याांना 

साांगड घातल्यार्शवाय जमायच ेनाही.िषु्काळाने जवे्हा बऱ्याच लोकाांचे हाल 

हाल होऊ लागले तेव्हा काही जनुाट बजुगुि मांडळीनी मातामायला साांगड 

घातली.ऐपतीप्रमाण े आखत घेऊन जवराबोडी इथल्या मखु्ख्य िवैतवाला 

वार्हली.आर्ण र्तथली रक्षासामग्री घेऊन ते र्तथािनरुूप गावात वाटले.काहींनी 

र्पकाांवर फवारणी केली."पाणी येऊ ि ेवां माय"...अशा गजंत करत डोलयावर 

कडुर्लांब घातलेली  घागर घेऊन ग्रामीण िवेताांना पजूतात.आज तीच पजूा 

चाललीय. 

 

     सगळा गाव हा र्िवस पाळतो.कुणीही शेतावर जात नाही.आता जी 

आखत जमा होईल ती सगळी मखु्य िवैतवाजवळ नेली जाईल.तया र्नर्मत्ताने 

का होईना आपण उद्या आांबाई र्नांबाईला जाऊयात. 

 

    " मला एक साांग आकाश? ् ा पजूा अचिना ठीक आहते.मग तयात बळी 

का ितेात? तयाचां तर काही महत्त्व नाही ना!!!" 

 

     पवन..अरे कुठल्या जगात वावरतो आहसे.मास तर माणसाचा 

पवूीपासनूचा आहार आह.ेफक्त प्रश्न येतो तो कुणाच्या श्रदे्धने वाहण्याचा.पवूी 



कसां मोजकी लोक असायची.आपलुकीची,प्रेम आर्ण र्जव्हाळ्याची 

असायची.एखाद्या श्रर्द्धकला जेव्हा मास खायची इच्छा व्हायची तेव्हा ग्रामीण 

िवेतेला तेही तो वाहायचा.आर्ण वाहणाऱ्याची वस्त ूनाही तर श्रद्धा बर्घतली 

जाते.मग जे कापल े आह े कोंबडा र्कां वा बकरा तेव्हा तयाच े समान वाटप 

व्हायचे.आर्ण हो तो इच्छेनसुार र्िला जातो.मग माणसात िेििाव आले.की 

कुणाला श्रद्धा र्िसते तर कुणाला अांधश्रद्धा र्िसते. बरां चल आई जेवायला 

बोलवत आह.ेगप्पा पनु्हा कधी नांतर करता येईल. 

 

      िसुऱ्या र्िवशी आम्ही आांबाई र्नांबाईकडे जाण्यास र्नघालो. 

घोळपाकच्या कोपऱ्यापासनू सरळ आलेली डोंगरराांग कानपाकडे येत.ेह ेस्थळ 

कोपऱ्यात असल्या कारणाने कानपावरून फेरा मारून जावावे लागते.शेवटी 

िहगेाव पार केल्यावर डोंगराची ती र्वहांगम प्रर्तमा हळू हळू डोळ्यात साकारू 

लागली. 

 

     डोंगरराांगेच्या मध्यस्थी िागात िगडाांचा एक उांचच उांच मनोरा र्िस ू

लागला.आर्ण बाजलूाच एक तलाव पसरलेला होता.प्रकृतीच्या पायथ्याशी ह े

स्थान म्हणज ेअगिीच सराहणीय आर्ण प्रेक्षणीय होते.मात्र या गडाची सधुारणा 

फार चाांगल्या पद्धतीन े होती.किार्चत इथल्या ट्रस्टचा िरी िलकम प्रर्तसाि 

असावा.अगिी पायथ्यापयंत डोंगराचा रस्ता आर्ण पायथ्याशी र्नवाऱ्याची 

बरीच सोय होती.आकाश साांग ू लागला की ित्त जयांतीला इथे फार मोठ्या 

प्रमाणात यात्रा िरते.तडूुांब गिी िाटलेली असत.ेर्शवाय इथल्या काही स्वयांि ू



गुांफा आहते ज्यात ह े िवैत बसले आह.े आधी सापाांचा पण िारी प्रमाणात 

र्शरकाव असायचा. असां तयाच्या ओठात आलां आर्ण मी तयाांना र्वचारलां.... 

 

     "सापाांचां र्शरकाव म्हणज ेइथ ेकसां रे?" 

 

    अरे मीच काय? पवूीपासनूचा इर्तहास इथ ेसापाांवरच र्खळतोय.पवूीचे 

लोक गावाांचां नाव एक र्वर्शष्ठ पद्धतीने ठेवायचे.आता नागर्िडचांच घेऊया. 

नागर्िड - नाग- र्बळ- िीड (गिी) अशा अथी अस ूशकतो.या डोंगरराांगेला 

फार प्रमाणात गुांफा आहते.आर्ण बऱ्याच प्रमाणात सगळ्याांचां म्हणणां आह ेकी 

इथ ेआधी खपू मोठे िजुांग असायचे.ज्याबद्दल एक स्थळ िाखवेन तलुा.पण 

आता चल...परत पण जायचां आह ेसायांकाळ व्हायच्या अगोिर. 

 

   " अरे हो चल ना....!" 

 

    गेटपाशी एक नांिीची मतूी होती.मी आकाशकडे बघत होतो.नांिीच्या 

पाया पडत गेटवरील घांटी तयाने वाजवली.आर्ण प्रथम पायरीला मस्तक टेकवत 

चाल ू लागला. खरांतर माझी िक्ती हात जोडण्याईतपतच सीर्मत होती.पाया 

पडण्याचा कधी प्रश्नच आला नाही.पण आकाशची कॉपीराइट करत मीही पाया 

पडत चाल ूलागलो.िगडाांना धरून काही वीस ते पांचवीस पायऱ्या बाांधलेल्या 

होतया.पण तयानांतर वरचढ रस्ता होता. पेरजागडासारखी लाांब उांची नव्हती पण 

पायथ्यापयंत जाईपयतं चेहरा पाणी र्शांपडण्या इतपत घामाने र्िजलेला 

होता.िोन्ही हाताच्या िांडाने घाम पसुत मी बाजचू्याच झाडाच्या सावलीत 



जाऊन बसलो.उतरणीच्या रस्तयाकडे बघत आपण र्कती वर चढलोय? याची 

अनिुतूी घेत होतो. पेरजागडासारखी उांच चढाई नसली तरी पायथ्यापयंत येणारा 

उांचवठा छातीत िम िरून घेत होता. 

 

     थोडां र्वसावा घेतल्यावर पढेु तया िगडाांच्या र्िांतीतनू आत जाण्यासाठी 

एक द्वार र्िसले.र्जथपयंत चढण्यासाठी तीन ते पाच अजनू िगडाच्या र्शढ्या 

होतया.ज्या र्नरूां ि होतया. 

 

    बाहरेून बघायला गेलां तर ती फार मोठी गुांफा असल्यासारखी वाटत 

होती.िगडाांमध्य ेियाण र्िसत होती.गडावर बऱ्याचिा एकाांत ती गुांफा जांगली 

जनावराांचे वावर घेत अस.ेमला ती िरुूनच इतकी ियाण वाटत होती की 

आतमध्य े जायला थोडी र्ितीच वाटत होती.िगडाांच्या तया कोपऱ्यावर उांच 

र्शळेच्या आतनू एक स्रोत होता. तयाचां एक वैर्शष््टय म्हणज ेते अगिीच थेंब 

थेंब असा पडायचा.बजुगुि मांडळींची काही र्वधान ेमाझ्या मनात आली आर्ण 

म्हणालो.... 

 

      "अरे आकाश या गडार्वषयी तझु्या मार्हतीत काही िांतकथा नाहीत 

का?" 

 

     "आहते ना! ह े बघ आांबाई र्नांबाई या िोन बर्हणींचां ह े श्रद्धास्थान 

आह.ेइथली एक म्हण आह.ेएक ओवी असल्यासारखी.र्तचा उल्लेख केल्यावर 



या कोरड्या पाषाणातनूही एकतरी पाण्याचा थेंब हातावर पडतो.तलुा बघायचां 

आह ेका?" 

 

     "अथाितच.तेच तर बघण्यासाठी आलो आह ेना इथे मी..." 

 

     "तर तया िगडाांशी ओांजळ कर आर्ण माझ्या मागोमाग मी म्हणेन तसां 

म्हण..." 

 

    "मी हाताची ओांजळ करत िगडाांच्या पायथ्याशी टेकवले.आर्ण 

आकाशने साांर्गतल्यानसुार मी म्हण ूलागलो." 

 

           "आांबाई र्नांबाई गोवरिवे 

          वरच्या शेंडीवर महािवे!!" 

 

    ओवीचा उल्लेख होताच तो कोरडा पाषाण पान्हाळला.आर्ण नकळत 

तयातनू िोन ते तीन थेंब ओांजळीत सामावली.ओांजळीत पडलेल्या तया थेंबाांना 

बघनू मी आियिचर्कत झालो.म्हटलां चमतकारच आह ेयार...!!! 

 

    ह ेआजतागायत असलेलां सतव आह ेबरां पवन? यात ऋतमुानाचा वगैरे 

काहीएक अांतर नाही.त ूजरी का िर उन्हाळ्यात येशील, तरी ह ेथेंब नलकीच 

तझु्या ओांजळीत पडतील. बरां चल आत गुांफेत जाऊया. 

  



२८.भ्रमंती.... 

 

    

 

 मी आकाशच्या मागोमाग जाऊ लागलो.जसजशी गुांफेची पायरी चढत 

होतो. आतमधला गिि अांधार पसुट पसुट डोळ्यात साठव ू लागला.कसां 

आह?ेआपण जेव्हा उजेडात असतो ना िारातनू घरातलां सगळां काही अांधारच 

वाटते.पण आपण जसजसां िाराच्या आत पाऊल टाकतो तवे्हा सगळां काही 

वेळाने स्पष्ट होत जात.ेगुांफेत वावरायला फार कमी जागा होती.अगिी गुांफेच्या 

तोंडाशी येता एक िाराशी असलेली घांटी समोर होती.आकाशन े र्तला 

वाजवताच गुांफेमध्ये बरीच हालचाल चाल ू झाली.ती हालचाल होती 

वटवाघळाांची.आतमध्य े वटवाघळे कळपान े होते.आर्ण ते सारखे आतबाहरे 

येरझारा मारत होते.तयामळेु कानाांशी तयाांचा आवाज, र्शवाय तयाांचा समोरून 

मागाहून येण ेजाण ेथोडां फार ियानक वाटत होतां. 

 

     गुांफेच्या आत जाताच उजव्या बाजलूा काही र्चत्रफीत र्िसल्या.आर्ण 

काही िगडाांच्या मतुयाि र्िसल्या.आकाश माझ्याकडे बघनू हसत होता.मी तयाला 

म्हटलां... 

 

    "अरे असां काय हसत आहसे?" 

 



    "अरे याच तया बर्हणी!! आांबाई- र्नांबाई.इथ े या जांगलात या गुांफेत 

तयाांचा वावर होता.तयाांच्याच श्रदे्धने आज इथलां सतव कायम आह.े" 

 

      तयाांच्या िगडाांत उमटलेल्या छवीकडे बघत मी पनु्हा हात जोडल.े 

 

    "जर या िोन बर्हणी इथे आहते तर मग सातही बर्हणी कुठल्या ना 

कुठल्या गडावर असतीलच." 

 

    "अथाितच...मला र्मळालेल्या मार्हतीप्रमाण े पवूी या सातही बर्हणी 

एकत्र राहायच्या.तया सार्तवक असल्या कारणाने आर्ण या सांपणूि पेरजागडाचा 

पररसर मार्हत असल्यामळेु तया केव्हाही आर्ण कुठेही जायच्या.बऱ्याच जणाांचां 

म्हणणां होतां की तयाांचां वास्तव्य सगळ्यात जास्त तयाच गडावर असायचां.म्हणनू 

तयाला सात बर्हणीच ेनाव िणे्यात आलां.पण नांतर प्रतयेक बर्हणीस वाटू लागलां 

की आपला स्वतांत्र घर हवाय.तयाांच्यात ज्येष्ठ असलेल्या बर्हणींशी तशी तयाांनी 

साांगड घातली.आर्ण तसेपण वाढतया माणसाच्या वास्तव्याने तया बऱ्याच 

जणाांच्या चचेत पण येत होतया.आर्ण तयाांना परत माणसाांत जायचे नव्हत.ेप्रचांड 

वाि तया र्िवशी बर्हणींच्या आपापसात झाला.आर्ण प्रतयेकी आपापल्या 

वाटेनी र्नघनू गेल्या.तयातल्या आांबाई र्नांबाई या सगळ्यात लहान बर्हणी 

होतया.तयाांच्या इथल्या वास्तव्याने या गडाला तयाांचांच नाव िणे्यात आलां.पण 

काही बर्हणींचा र्नवास व वास्तव्य अजनूही सापडलेल ेनाही.तयातील फक्त एक 

मकु्ताई सोडून." 

 



    "म्हणज ेतलुा तया सगळ्या बर्हणींची नावे पण माहीत असतील ना." 

 

    "हो ना...१. आांबाई २. र्नांबाई ३.उमाई ४.गौराई ५.मकु्ताई ६. पवराई 

७.र्िवराई...अशा या सात बर्हणी आहते.पण साांर्गतल्याप्रमाणे इतर बर्हणींचा 

वास कुठे आह ेह ेअजनूही ज्ञात नाही." 

 

    "असां काय? बरां अजनू काय बघायच ेआह?े" 

 

    अरे र्वषयात ओघळता मळू मदु्दाच र्वसरलो आपण.या गुांफेचां आणखी 

एक वैर्शष््टय आह.ेया गुांफेच्या तळाशी एक पाण्याचा जलस्त्रोत आह.ेतो कधीही 

आटत नाही वा कधीच कमी होत नाही.अगिी बारमाही असतो.बरेचसे श्रद्धाळू 

तया पाण्याचा वापर श्रद्धानरुुप करतात.उन्हाळ्यात ज्या जनावराांना ते जलस्त्रोत 

मार्हत असत ेते बरेच जनावरे या गुांफेत येतात.चल तलुा िाखवतो. 

 

     मी आकाशच्या मागोमाग जाऊ लागलो.समोर अर्तशय र्नरुां ि गुांफा 

होत गेली होती.आर्ण र्शवाय काळोखही वाढू लागला होता. चमगािडाांचा 

आवाज सारखा सारखा येत होता.कारण आजबूाजलूा बऱ्याच प्रमाणात तयाांचा 

पेहराव होता.आम्ही जसजस े आत जात होतो.तसतशी ती उडून आत जात 

होती.आर्ण सारखां गुांफेच्या आत बाहरे िरारी मारत होती.बऱ्याच प्रमाणात 

तयाांची र्वष्ठा गुांफेत इतस्ततः पसरली होती.ज्यामळेु तया गुांफेला असे ियाण रूप 

र्मळत होते. 

 



     जवळपास पाच ते सात मीटर आत गेल्यावर एक छोटासा द्वार 

र्िसला.र्जथनू पढेु पाणी असण्याची िाट शलयता होती.आमचा िोघाांचा वावर 

र्तथ ेअशलय होता.तयामळेु आकाश माघारी वळला.आर्ण मोबाईलची टॉचि 

माझ्याकडे िते मला सामोरी जायला साांर्गतल.े 

 

     टॉचिला सामोरी करत मी तया द्वाराच्या आत प्रवेश केला.समोर असां 

काहीच र्िसत नव्हतां.तयामळेु मी टॉचि खाली र्फरर्वली.तळाशी पाांढरट असां 

स्वच्छ पाणी र्िसत होतां. गुांफेच्या ते इतलया आत असनूही बऱ्याच तळाशी 

होतां.ज्यामळेु ते पाणी घ्यायला बरांच वाकावे लागायच.ेपण ते पाणी र्पण्यायोग्य 

नव्हतां.कारण चमगािडाांच्या वास्तव्याने तयाांच्या र्वष्ठेची घाण र्तथे असत.े 

 

     आकाश म्हणाला...ह ेएक श्रद्धास्थान आह ेपवन. इथलां पाणी बरेच 

श्रर्द्धक लोक तीथिरूपी म्हणनू वापरतात.या गडाचां आणखी एक वैर्शष््टय आह े

पवन.सरुुवातीला ऐकून मीपण थोडा खचलो होतो पण जे नैसर्गिक आह.ेतयाला 

आपण बिल ूशकत नाही.म्हणनू मी गप्प बसलो.हळूहळू मी मग गुांफेच्या बाहरे 

आकाशच्या मागोमाग उतरू लागलो. 

 

     गुांफेतनू उतरल्यावर उजव्या बाजलूाच एक अरुां िशी पाऊलवाट 

होती.जी जांगलाच्या आतमधनु उांच डोंगरावर जात होती.रस्तयावर सागवानाच े

उांचच इांच वकृ्ष फुलाांनी बहरलेले होत.े थोडां अांतर पार केल्यावर  िगडाांच्या 

कप्प्या र्िस ूलागल्या.र्जथ ेएका िगडावर आकाश उिा राहून कोपऱ्यात बोट 

िाखवत होता. 



 

     एक साप हळूहळू तया िगडाांमध्ये आत जात होता.ज्याच्या 

शेपटीकडील काही िाग थोडा थोडा र्िसत होता.काही वळेाने तो साप 

र्िसेनासा झाला.तयाच्या शेपटीकडील िाग जेव्हा इतका मोठा होता तर तो 

असेल र्कती मोठा? मी एक प्रश्नाथिक मदु्रा आकाशकडे केली.माझे िाव तयाला 

कळले आर्ण तो साांग ूलागला की ...ती एक "र्चर्टण" आह.े( र्चर्टण म्हणजे 

अजगर.र्वििाित अजगरासाठी प्रचर्लत असलेला शब्ि.) 

 

    फार वषािपवूी इथ े एक गुांफा होती.ज्यात एक र्वशालकाय िजुांग 

राहायचा.ज्याला गावकरी "र्चर्टण" म्हणायचे.आर्ण ती गुांफा र्चर्टण गुांफा 

म्हणनू ओळखली जायची.तो र्वशालकाय िजुांग फार कमी लोकाांनी बर्घतलां 

आह.ेजे आतापयंत हयातही नसतील.काही लोक र्हम्मत करून तया गुांफेच्या 

बऱ्याच आत पण जायच.ेयात कुणाच्या जीवाला धोका होऊ नय ेआर्ण परत 

कुणी गुांफेत जाऊ नय,े म्हणनू ट्रस्टच्या काही सिस्याांनी ही गुांफा काही िगडे 

टाकून बांि केली. 

 

    मी काही वेळ तया गुांफेकडे बघत रार्हलो.तया गुांफेचे काही र्छद्र अजनूही 

उघडेच होते.काही वेळान े र्तथनू र्नघनू मग आम्ही गडावर र्नघालो.सध्या 

पावसाळी र्िवसाचे वाढतया झडुपाांनी कुणी गडावर चढत नाही.तयामळेु तया 

अरुां ि पाऊलवाटेला जागोजागी झडूुपाांचे अडथळे येत होते.तया झडूुपाांना पार 

करत आम्ही उांच माथ्यावर आलो.पवूीपेक्षा मानवी हस्तके्षपामळेु जांगल फार 

तटुक झाले होत.ेतयामळेु िरूपयंतचा सपाट पररसर डोळ्याांना र्िसत होता.आर्ण 



इकडे कानपा पयंतचा पररसर र्िसत होता.डाव्या बाजलूा सयूिप्रकाशामळेु 

जातेपरु मधील तलाव थोडासा र्िसत होता.पण सगळ्यात अप्रर्तम वाटत होतां 

ते पवितराांग' कारण हाईव े वरून जाताना कानपा ते नवतळापयंत असणारी 

पवितराांग ती सरळ नव्हती.र्तच ेमध्यांतरी बरेच तकुडे होऊन पडल ेहोते.ज्यामळेु 

चढ उतार आर्ण तटुक अशी बरीचशी बाज ूहोती.र्शवाय बऱ्याचशा जागेवरून 

िरडसदु्धा कोसळली होती.ज्यामळेु र्कतयेक गुांफाची र्नर्मिती झाली होती. 

 

     डोळ्याांना प्रकृतीचे सखु अनिुवत आम्ही समोर चालत होतो.समोर 

एका मांर्िराच ेबाांधकाम झाले होते.ज्यात र्शवशांकराची स्थापना होती.आर्ण 

बाजलूाच लहान आर्ण मोठे िोन नांिी येऊन बसले होते.ट्रस्टच्या 

अर्धकाऱ्याांनीच तयाची र्नर्मिती केली होती.पढेु एका झाडाखाली शेषनागावर 

र्स्थत श्रीर्वष्णचूी पण प्रर्तमा उिारली होती.र्नसगािची रचना पण काय छान 

असते.श्री र्वष्णचू्या प्रतीमेसमोर एक नागमोडी वकृ्ष उिा होता.मळुापासनू वर 

र्नघनू परत जर्मनीच्या जवळ येऊन परत आकाशात उांच गेला.तयाची प्रर्तमा 

अगिी एखाद्या नागासारखी वाटत होती.आर्ण बाजलूाच एक सरुुां ग होता.तो 

नेमका कशाचा होता,मार्हती नाही.पण रोजच्या वावराने आजबूाजलूा 

पाऊलवाट जरा स्पष्ट र्िसत होती.मग समोर काहीच नाही असां आकाशने 

म्हणताच मी माघारी वळलो. 

 

     इतलया कडेला या िोन बर्हणी येऊन राहू शकतात. असां मला कधीच 

वाटलां नव्हतां.पण र्जतके तकुडे या पवित राांगेच ेहोते.तयाच तकुड्याांमध्ये तयाांचे 



अर्स्ततव अस ू शकत'े असा माझा अांिाज होता.तयामळेु नकळतच मनात 

र्वचाराांचा ओघळ चघळत मी आर्ण आकाश पायथ्याशी आलो. 

 

   "त ू फार उत्तम स्थळ िाखवलांस आकाश! आर्ण मार्हती पण छान 

र्िलीस." 

 

   "इट्स मी प्लेझर."(ओठांवर र्मर्श्कल हास्य आणत.) 

 

   "अरे बरांच काही असतां सिोवती,पण आपण तयाकडे लक्ष िते नाही हा 

आपला गनु्हा असतो.जसां वषािवषांनी माणसू बिलतो तसां गडपण बिलतो. 

माणसासारखांच तयालाही मन आह,ेतयालाही जीव आह.े तयाांचांही आयषु्य 

आह.ेतलुा हाकामारी आठवत ेका?" 

 

   "अरे कोण हाकामारी,मी तर पर्हल्याांिाच नाव ऐकतो आह.े" 

 

  " त ूपर्हल्याांिा ह ेनाव ऐकतो आहसे आर्ण मी जे नाव फार प्रमाणात 

र्वसरण्याचा प्रयतन करतो आह.े" 

 

   "का बरां असां?" 

 



  "अरे माझ्या बजुगुि मांडळींचा फार पररर्चत असलेला प्रिशे आह ेहा.तयाांच े

बरेच अनिुव अगिी लहान असतानापासनू ऐकतो आह.ेआता आता कुठे तया 

गोष्टी लपु्त व्हायला लागल्या आहते." 

 

  " मला जरा सर्वस्तर साांगशील काय? काय प्रसांग होते ते?" 

 

  सर्वस्तर असां काहीही नाही रे.आजोबा म्हणायचे की तो एक चेटक प्रकार 

आह ेम्हणनू,पवूी एक रुपयाच्या मजरुीसाठी  बारा गावच्या र्शवाराांना तडुवावे 

लागायचां.इथ े खैरीचा माणसू असला तरी कोरांबीसारख्या जांगलात जावां 

लागायचां.तयावेळेस आजबूाजचू्या बऱ्याच मर्हला सरपण गोळा करायला 

जांगलात जायच्या.जांगलात गेल्यावर कसां आह?े वाळलेल्या काटकीसाठी एक 

एक मर्हला अांतरा अांतरावर जायची.आपण एकटेच आलो नाही ना या 

अांतरावर म्हणनू मग एकमेकाांस हाक मारायच्या.तर अशाच पद्धतीची ती 

हाकामारी होती. 

 

     पवूी शासनाची काहीही अांमलबजावणी नव्हती या जांगलावर.ज्यामळेु 

महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातनू  र्शकारी यायच.ेवाघाची सदु्धा र्हम्मत होत नसे 

एखाद्या शळेीला खाण्यासाठी.रस्त े न रस्त,ेपायवाटा अशा रमलेल्या 

असायच्या.पण शेवटी िीती ती िीतीच असायची.अशा वेळेस ही हाकामारी 

साि द्यायची.र्तचा सांकेत ज्याला कळाला तोच साक्षीिार,अन्यथा स्वतःचा 

स्वतःच र्जम्मेिार. 

 



     र्तचा आवाज ऐकणारे आजही बजुगुि अर्स्ततवात असतील.पण र्तला 

बर्घतल्याचे मात्र कुणाच्याही अनिुवात नाही.र्तचां बोलणां म्हणज ेती बरोबर 

असल्याचा साि होता. धान काांडलेस का? िाजी राांधली का? फक्त र्तचा हा 

आवाज.काहीजण र्तच्या आवाजाला घाबरायचे सदु्धा, म्हणनू र्तचे नाव 

बऱ्याच लोकाांनी हाकामारी असे ठेवले होते. 

 

    "अच्छा...पण या हाकामारीबद्दल आत्ता कळणार कस?े म्हणज ेकुणी 

र्तला बर्घतलां पण नाही म्हणतेस." 

 

    "अरे ही तया काळातील गोष्ट.ती फक्त माझ्या ऐर्कवात आह.ेम्हणनू मी 

ती र्वसरण्याचा प्रयतन करतो आह.ेआर्ण आता सतवच इतके नाहीसे झाले 

आह,े तर ती आता कुठे असणार?कारण इतलयात हाकामारीचा असा कोणताही 

प्रसांग कानावर आला नाही." 

 

    "आयला अजनू काय काय िडलांय या जांगलात? काहीच समजत नाही. 

िर वेळेला वेगळांच काही कानावर येत.ेआर्ण िर वेळेला वेगळांच काही 

डोळ्याला र्िसत.े" 

 

   " अरे अवतीिोवती काय आह?े ह े जाणायला आयषु्य परेुसे होऊन 

जाते.तयामळेु जे महत्त्वाचे आर्ण गरजेचे आह े तेच ध्यानात घेतल ेतर चाांगल े

होईल. बरां चल र्नघयुात नाहीतर आपल्यालाच र्िवस परेुसा उरणार वाटते." 

 



    "हो....हा ....हा..." 

 

     घाईघाईन ेमग गड उतरू लागलो.र्शवाय मला पण गावाकडे र्नघायचे 

असां वाटत होतां.पण आकाश मात्र तया बाबतीत फार हुशार होता.मी गावाकडे 

र्नघणार ह ेमनोमनीच तयान ेजाणले असावे.तयामळेु माझी अख्खी वेळ तयान े

इथेर्तथेच घालवनू नेली. 

-------------------------------------------------- 

    

  



२९.सात बवहिींचे अगोदरचे वास्तव्य... 

 

 

 

  पेरजागडापासनू काही अांतरावरच नवतळा नावाचे एक छोटेसे गाव 

होते.ज्यात माना जमातीच े एक कुटुांब वास्तव्य करत असे.मोलमजरुी करणे 

आर्ण पोट िरण ेहचे तयाांचां उिरर्नवािहाचे साधन होतां.मलुाच्या हव्यासापोटी 

एका पाठोपाठ एक अशा सात मलुी तयाांना जन्मास आल्या.आधीच्या यगुात 

असां होतां की वारसान जपायला मलुाांचां महत्त्व र्ततकां च जपलां जायचां. ज्याचां 

बळी र्कतयेकिा मलुगी र्कां वा र्तची आई व्हायची.तयामळेु समाजात काय रूप 

िाखवणार? जेव्हा माझा वारस नसणार, ही र्चांता तयाला सताव ूलागली होती. 

 

   काबाडकष्ट करायला िोन हात असायचे.आर्ण खायला आठ 

तोंड.तयामळेु अन्नार्वषयी आर्ण कपड्यार्वषयी नेहमीच घरात रडारड 

चालायची.तयामळेु कुणाला काय करावे? काहीच सचुत नव्हत.ेअगिी छोट्या 

छोट्या गोष्टींसाठी वािर्ववाि वाढायचे.बऱ्याच वेळा असां व्हायचां, की नसुतां 

पाणी र्पऊन झोपावां लागायचां.बऱ्याचिा बर्हणींना वाटायचां की हा जन्म 

म्हणजेच श्राप आह.े माऊलीकडे बघत तया कशातरी र्िवस कां ठू लागल्या 

होतया. 

 



     पवूीच्या काळात मजिरुीची र्कां मत म्हणज े खपूच कमी होती.आज 

आपण लहानग्याला िेट तरी पाच ते िहा रुपयाांच्या वरचे पैस ेितेो.तयावेळेस 

एक रुपया ही आमिनी सबांध र्िवसाचां कष्ट होतां.रोजी र्मळाली तर ठीक नाहीतर 

उपासमारीची बरीच वेळ यायची.र्कतयेकवेळा उपासाचे खापर सातही 

बर्हणींच्या कपाळावर फोडले जायच.ेतयाांच्या ओझां असण्याच्या र्कतयेक 

प्रसांगाांना तया पोटात डाांबनू ठेवत आलेल्या होतया.नेहमी सारखेच तयाांचे वडील 

मजिरुीसाठी बाहरे कामाला गेले.पण तयार्िवशी र्िवसिर काबाडकष्ट करूनही 

तयाांना आमिनी र्मळाली नाही.पोटाच्या र्िकेला गडमडता जरासां पीठ बाकी 

र्मळालां. तेव्हढ्यापरुती समाधान माननू थकलेला बाप घरी आला. 

 

    "आज र्कतीतरी र्िवसाांनी र्पठाच ेआयत ेखाणार या आशेन ेगपचपू 

मायला म्हणाला..." 

 

    "आज मजरुी काही र्मळाली नाही.पण साांज परुता पीठ र्मळाला 

आह.ेतया सातही बर्हणी झोपलेल्या आहते.तयाांना कळू न ितेा,याचे खमांग 

आयते बनव.तोपयंत मी उद्याच्या कामासाठी गावात फेरफटका मारून येतो." 

 

     ठीक आह,ेया...म्हणत माऊली कामाला लागली.फाटलया 

लगुडयाच्या चींधीला गुांडाळून,तटुलया चलुीवर तो र्छद्र े असलेला तावा 

माांडला.सगळ्या हाांडलयाांना पनु्हा पनु्हा पालथां घालनू जे काही र्मळालां ते सगळां 

र्मळवनू र्तन े ताव्यावर पर्हला आयता टाकला.तयाचा चरिरि असा आवाज 



स्वयांपाकाच्या पडवीतनू सातही बर्हणी झोपलेल्या होतया तया खोलीत 

घटुमळला. 

 

      तयासरशी एका बर्हणीची झोपमोड झाली.र्तने पडवीत नजर 

टाकली.सगुांध र्तच्या नाकात िरवळू लागला.तयासरशी ती उठून बसली.मधावर 

र्िरर्िरणाऱ्या तया मधमुाशाांसारखी ती पडवीत आली.डाव्या गडुघ्यावर हनवुटी 

ठेवनू र्वस्तव सरकवताना माऊली र्तला र्िसली.तयासरशी ती म्हणाली... 

 

   " आई काय करत आहसे?" 

 

    "आवाजान ेमाऊली िचकली,पण ती एकटीच आह ेअसां गहृीत धरून 

र्तला म्हणाली..." 

 

    "आज बाबाांना मजरुी र्मळाली नाही.बिल्यात थोडांसां पीठ र्मळालां 

आह.ेतयाचेच आयत े बनवतेय.तयाांना कामावर जावां लागते.त ू हा आयता घे 

आर्ण गपचपु खाऊन घे.आर्ण कुणालाही न साांगता झोपनू जा..." 

 

  "हो आई.. असां म्हणनू ती बहीण तो आयता घेऊन ती इतर बर्हणी 

झोपलेल्या होतया र्तथ ेगेली.नकुताच ताव्यावरून काढलेला आयता थोडा गरम 

होता.तयामळेु फार वेळ ती हातात धरू शकत नव्हती.तो आयता कुठे ठेवाव े

र्तला सचुल े नाही, तयामळेु र्तने तो आयता िसुऱ्या बर्हणीच्या पोटावर 

ठेवला." 



 

      "गरमागरम आयतयाच्या चटलयासरशी ती िसुरी बहीण चटकन 

झोपेतनू जागी झाली.तया आयतयाला बघताच र्तच्याही तोंडाला पाणी सटुल.ेती 

पहीलीला म्हणाली कुठून आणलास हा आयता?" 

 

    "आई आतमध्य ेबनवत आह?े पर्हली बहीण म्हणाली." 

 

   " ऐकताक्षणीच िसुरी बहीण पडवीत गेली.नकुताच िसुरा आयता 

माऊलीने ताव्यावर ठेवला होता.ज्याच्या खमांग सवुासाने िसुरी बहीण स्वतःला 

आवरू शकली नाही.आर्ण जलिगतीने ती आत गेली." 

 

     "आई काय करत आहसे?" 

 

    "परत माऊली िसुऱ्या बर्हणीकडे बघनू िचकली.पण ती एकटीच आह े

असां बघनू ती परत म्हणाली,आज बाबाांना मजरुी र्मळाली नाही,बिल्यात 

थोडांसां पीठ र्मळालां आह.ेतयाचेच आयत े बनवतेय.तयाांना कामावर जावां 

लागते.त ूहा आयता घे आर्ण गपचपु खाऊन घे आर्ण परत कुणालाही न साांगता 

झोपनू जा." 

 

    "हो आई... असां म्हणनू तीही बहीण तो आयता घेऊन इतर बर्हणी 

झोपलेल्या होतया र्तथ ेगेली.पर्हल्या बर्हणीला जसा आयता गरम असल्यामळेु 



चटका लागला होता.तसाच तयाही बर्हणीला हाताला तो चटका 

लागला.तयासरशी र्तने तो आयता र्तसऱ्या बर्हणीच्या पोटावर ठेवला." 

 

     गरमागरम आयतयाच्या चतलयासरशी र्तसरी बहीण चटकन झोपेतनू 

जागी झाली.तया आयतयाला बघताच र्तच्याही तोंडाला पाणी सटुल.ेर्तने 

िसुऱ्या बर्हणीला कुठून आणलेस म्हणनू र्वचारले...अशा प्रकारे सातही 

बर्हणींनी पडवीत जाऊन सात आयत े आणनू खाल्ले.माऊलीन े िगलु्यात 

बर्घतले.पीठ जरासाच वाचला होता.एकसदु्धा आयता होणे माऊलीला अवघड 

वाटत होते.ती ओशाळली आर्ण बापाला काय साांगावे हा प्रश्न र्तच्यासमोर 

िाटला गेला.बाप र्तच्यावर ओरडेल यात काही शांका नव्हती.तयामळेु र्तला 

घाबरल्यासारखे सदु्धा वाटू लागले होते.कारण ती मलुींनाही नाही म्हण ूशकत 

नव्हती.तेव्हढ्यात र्तला एक कल्पना सचुली आर्ण र्तने चलुीतली राखड 

ओांजळिर चाळली आर्ण र्पठात टाकली. 

 

     आज पोटिरून आयते खायला र्मळणार, म्हणनू र्जिल्या चाटत,लाांब 

लाांब पावले टाकत बाप िाराशी येऊन र्खळला होता.तयाने आधी खोलीत नजर 

टाकली.सातही बर्हणी ढाराढुरर झोपल्या होतया.म्हणज ेआता तयाांचा त्रास नाही 

असां म्हणत थोड्याशा आनांिाने बाप माऊलीजवळ आला आर्ण माऊलीन े

आयते तयाच्या पढ्ुयात केले. 

 

     आयत े बघताच बापाला आता खातो की मग खातो असां झालां 

होतां.आर्ण तो एखाद्या जनावरासारखा तयावर तटूुन पडला.पर्हलाच घास 



घशात कोंबत आह ेतेव्हढ्यात तयाला रेव लागली.तयासरशी तयान ेमाऊलीकडे 

बर्घतले.माऊली र्बचारी शरमली आर्ण घडलेली सवि हकीकत बापाच्या 

पढ्ुयात कथन केली आर्ण डोळ्याांव्िारे आसव ेर्टप ूलागली.शेवटी नर्शबाला 

िोष िते पनु्हा बाप उपाशीपोटी पाणी र्पऊन झोपला गेला. 

 

     अस ेबरेचस ेप्रसांग यायचे ज्यामळेु कधी बर्हणीच ेमन िखुायचे तर कधी 

वर्डलाांचे.पण हा एक सांसारमयी वकृ्ष होता यात कुणाला िोष िणे्यात तर काही 

अथि नव्हता.कारण बहरलेलां ते झाड स्वतःच्याच वाकलेल्या 

फाांद्याांना,गाळणाऱ्या पानाांना,पडणाऱ्या फळाांना काय म्हण ू शकणार?जसां 

नर्शबात आह े ते तर घडतांच राहणार.फक्त नशीब बिलवण्याच्या प्रयतनाांती 

असण ेह ेमात्र महत्त्वाचे आह.े 

 

      पोटिरून जेवण करणे ह ेतया काळचे स्वप्न होते.आजच्या आयषु्यात 

मोबाईल घेतलां,कपडे घेतल,ेटीव्ही घेतली तरी माणसू समाधानी नसतो. 

इच्छाांचा र्हशोब काही तयाचा सांपत नाही.पण तया काळात सगळ्यात महत्त्वाचां 

होतां जेवण.पोट जे पाच बोटाांचां मथडां असलां तरी आयषु्यिर िरत नव्हतां. 

तयार्िवशीचा प्रसांग वर्डलाांना फार महागात गेला होता.तयामळेु तया र्िवशी 

तयाांना र्वट आला होता.सात मलुींना आता पोसण ेतयाला जीवावर आल्यागत 

वाटत होतां.तयामळेु प्रतयेकाने काहीतरी काम करून यावे असा तयाचा र्वचार 

होता.पण मलुींसाठी र्ततकां सां कामही गावात र्मळेनास ेहोतां. 

 



    गावच्या पाटलाकडे जळणासाठी काही लाकडे लागणार 

होती.र्ततकीच एक एक पैशाची र्मळकत म्हणनू बापाने सातही बर्हणींना 

जांगलात नेल.े खरांतर जांगलात नेण े हा एक बहाणा होता.सातही बर्हणींना 

जांगलात सोडून िणेे असाच र्वचार बापाच्या डोलयात घटुमळत होता.तयामळेु 

जांगलात जाताना तो िाट खोलात जायचा आर्ण बर्हणींच्या नजरेतनू ओझळ 

व्हायचा.पण बर्हणीही तयाच्या मागावर असायच्या.तयामळेु वर्डलाांचा र्वचार 

साधण्याच्या मागािवर नव्हता.ज्यामळेु एक फायिा असा झाला की बर्हणी 

जांगलापासनू पररर्चत झाल्या.र्कतयेक पायवाटा तयाांनी डोळ्यात नेमनू 

ठेवल्या.आता वाळलेल्या काटलयाांसाठी तयाच पढुाकार घेत असत. 

 

     एके र्िवशी सरपण जमा करण्यासाठी तया जांगलात गेल्या.झरीच्या 

टोकावरून तयाांना येताना सायांकाळ झाली.झरीची डोंगरराांग उतरली की बेलिवे 

आर्ण र्तथनू नवतळा असां ते पायी अांतर होतां.रोजच्या सरावानसुार सगळ्या 

बर्हणींनी आपापल्या सरपणाच्या मोळ्या बाांधल्या आर्ण अांधार िाटू 

लागल्यामळेु तया इतस्ततः बघ ूलागल्या.आत्ताच्या सात बर्हणीच्या गडावर 

तयाांना एक प्रकाश र्िसत होता.तो प्रकाश तयाांना इतका र्िव्य वाटला की क्षणिर 

तया प्रकाशाकडे एकवटल्या.कारण इतलया िरू अांधाराला र्चरत असणारा 

प्रकाश हा काही साधासधुा नाही ह े तेव्हा तयाांनाही उमगले होतां.तयाांना तया 

प्रकाशाबद्दल बरीच उतसकुता होती.तयाांनी बराच वेळ तया प्रकाशाबद्दल र्वचार 

केला की तो कशाचा असेल? कोण राहत असेल? 

 



      नेहमी हसतखेळत येणाऱ्या बर्हणी आज र्वचारमग्न होऊन 

होतया.र्िवस बिलत गेल.ेऋतमुानानसुार जांगलही बिलत गेले.पण बर्हणीच्या 

तया मनातनू तो प्रकाश काही जाईना.आर्ण पनु्हा सरपणासाठी तयाांना जांगलात 

सदु्धा जायला र्मळाले नाही.गेले र्कतयेक र्िवस तया प्रकाशामळेु बेचैन होऊन 

घटुमळत रार्हल्या.तयाांना फक्त इतकेच मार्हती झालां होतां की तया गडावर कुणी 

र्परबाबा असतो.तयामळेु तया गडाला "र्परजागड" अस े म्हणतात.तया 

र्परबाबाची िेट घ्यावी असा तयाांचा र्वचार चाल ूहोता.तयासाठी तया आणखी 

र्मळेल तया मार्हती जतन करू लागल्या होतया.आर्ण तया प्रकाशाबद्दल उतसकु 

रार्हल्या होतया. 

 

    पढेु सातही मलुींच्या वास्तव्याला कां टाळलेला बाप मलुाच्या आशेपोटी 

थकला होता.पवूीच्या काळात ररटावर (राहतो ती जागा, स्वतःचां घर वगैरे) 

वारस असायचा.वांशावळ चालर्वण्यासाठी गरज होती ती वारसिाराची, तयामळेु 

बजुगुि मांडळींच्या सल्ल्यानसुार वर्डलाांनी िसुरे लग्न केले. 

 

     आधीच्या वास्तव्याला आधीच तडजोड होती.आता तयात पनु्हा एक 

िरीस पडली होती.या वेळेस नवीन माऊलीची फार छान र्चांता बाप करू 

लागला होता.कारण तयाला र्तच्याकडून एका मलुाची एका वारसिाराची 

अपेक्षा होती. बघता बघता नवीन माऊलीला र्िवस गेले.आर्ण काही र्िवसाांनी 

तया पडलया पडवीत एका लहानग्याचे सरेुख रडण ेकानावर आले.तयावेळेस घर 

कसां तयाच्या आवाजाने प्रफुर्ल्लत वाटत होतां.सातही बर्हणी आम्हाला िाऊ 

र्मळाला म्हणनू आनांिाने नाच ूलागल्या.आज सगळ्यात जास्त आनांिात होता 



तर तो बाप होता.आज तयाच्या आनांिाला र्समा उरली नव्हती.कधी नव्ह े ते 

आज बापाने वाण्याकडून उधारी गळू आर्ण शेंगिाणे आणले होते.आर्ण र्जथे 

र्तथ ेतो गोड आनांि वाटला होता. 

 

     इवल्याशा िावाला बघायला सातही बर्हणींनी एकच गिी केली 

पडवीत.लहानगा िवेझोपेत तल्लीन होता.झोपेत तयाचां हसणां तया बर्हणींना एक 

करमणकू वाटत होती.तयामळेु प्रतयेकजण तया लहानग्याच्या ओठाला, गालाला 

हात लावनू, र्डवचनू आपापले प्रेम व्यक्त करत होतया.अचानक पडवीत आल्या 

आल्या बापान ेसगळ्या बर्हणींना िटावत र्तथनू हुसकावनू लावल.ेर्बचाऱ्या 

बर्हणींना यातलां काही कळलां सदु्धा नाही.पण िाऊ आल्याचा तयाांना र्जतका 

आनांि वाटला होता, र्ततकाच तयाांच्या िःुखाांचा पण बांधारा सजला होता.इथनू 

तयाांच्या जीवनाचा अांधःकार चाल ूझाला होता. 

 

   जेव्हा कधी तया िावाच्या लाडापोटी तयाच्याजवळ जायच्या.तेव्हा 

नवीन आई वडील सारखां तयाांना िटावत असत.जण ूयाांची सावलीसदु्धा तयाच्या 

अांगावर पडता कामा नय ेअशी ती काळजी घेत िावाची.जनु्या र्िवसाांवर आता 

र्वरजण पडलां होतां.मलुगा झाला तेव्हापासनू एक िरिराटी घरात झाली 

होती.िावासाठी खेळणी,र्वजार इतकां च काय, तयाला खायला कमी पडू नये 

म्हणनू िधुापासनू ते गोड धोडपयंत सगळां काही र्नयर्मत असायचां.ज्यामळेु 

बर्हणींकडे असलेला िलुिक्ष आणखी वाढू लागला.उर्शरा का असोना तयाांना 

र्मळणारे कापड, तसेच तटुक आहार याांचा आणखी अिाव पडू लागला.पण 

तया कधीच उमिटपण े बोलल्या नाहीत.र्निान आपल्यामळेु िावाचे लालन 



पालन सधुारत आह,ेआपल्यासारखे तयाचे हाल नाही ्ावर तया समाधानी 

होतया. 

 

     पण जस ेजस े र्िवस पालटत गेल.ेतयाांचां अांतर मात्र र्ततकाच वाढत 

रार्हला.हळूहळू पलटणारा िाऊ आता राांग ु लागला,नांतर बस ू लागला,उिा 

होण्याच्या धडपडीत पडू लागला,धाव ूलागला.कधीकधी बर्हणींच्या माांडीवर 

र्नज ू लागला,अांगाई ऐकू लागला.तयाांच्यासोबत हस ू खेळू 

लागला.आईवर्डलाांच्या समोर अांतर वाढले असले तरी बहीण िावाांचा तो 

एकोपा तयाांच्या नसण्यावर अगिी डोळ्यात िरण्यासारखा होता.व्यक्त नसले 

तरी अव्यक्त प्रेमाचे क्षण मलुयामलुयानेच वेिना सांवेिना िते होते. 

 

     र्िवसामागनू र्िवस नेहमीसारखेच प्रगतीच्या थाऱ्यावर र्नघत 

होते.आर्ण तसतसेच घराच्या तया आर्थिकतेची पण सधुारणा होत होती.पण ती 

िावापरुतीच मयािर्ित होती.बर्हणींसाठी िररद्री अजनूही ताजीच होती.तेच 

उरलेलां र्शळे अन्न,आर्ण तेच फाटके पण र्शवलेले कपडे. ररटे लावनू धतुलेल े

केस,पण कधी तेल र्मळाला नाही तर गुांता डीवचलेला असायचा.हातापायाांना 

काही जखमा असायच्या ज्यात पाणकणीस चींधीने बाांधलेली असायची.कधी 

लक्ष असायचीच तर नालीच्या काठावर बसनू वाण्याच्या िकुानाकडे.एखाि े

वडील आपल्या मलुाला काही खायला घेऊन द्यायचे. आर्लांगणाला कशी घट्ट 

र्मठी द्यायच.ेतयाांच्या प्रेमाला र्कतयेकिा असोना ईष्याि वाटायची.कधी 

कपाळावरचां नशीब म्हणनू घणृा वाटायची.पण ते बोबडे बोल पनु्हा तयाांच्या 

अर्वचाराांना परावतृ्त करत जगण्याला एक आधार िऊेन जातां.ते म्हणतात ना 



िलिलीत उगवलेलां एक कमळ अख्ख्या िलिलीला सशुोर्ित करतां अगिी 

तयासारखे. 

 

     उनाडलया करता करता िाऊ िहा ते बारा वषािचा झाला.आता 

बर्हणींच्या सोबतीने तो थट्टा करू लागला होता.तयाांच्यात लपीछुपी,लांगडी 

खेळू लागला होता.कधी वर्डलाांनी िकुानातनू तयाला खायला काही घेवनू र्िले, 

तर तयाचे तो लपनू सात र्हस्से करायचा आर्ण र्मळून र्मसळून खायचा.लपनू 

का असोना पण बर्हणींच्या प्रती तयाच े र्नरागस िाव ओतप्रोत जागवनू 

द्यायचा.कधी कधी तयाच्या र्नतळ चेहऱ्याकडे बर्घतल्यावर बर्हणींना कस े

गर्हवरून यायच.ेकारण सखुिःुखाच्या वेशीवर तो अशा पद्धतीन ेउिा होता,की 

तयाला धरूनही जगावेस ेवाटेना की तयाला सोडूनही जगावेसे वाटेना हीच तयाांची 

शोकाांर्तका होती.कधी काळी आम्ही नसल्यावर याचां काय होणार?हाच र्वचार 

तयाांच्या मनात येत होता.कारण आता तया उपवर झाल्या होतया.एक न एक 

र्िवस लग्न करून तयाांना जाणेच होतां. 

 

   पण बर्हणींच्या मनातनू एकच वस्त ूउतरत नव्हती.आर्ण ते म्हणज ेतो 

प्रकाशर्करण.तया र्िवशी सायांकाळी गडावर उमडलेला 

प्रकाशर्करण.र्कतयेकिा तयाांना स्वप्नातही अगिी तोच प्रसांग 

आठवायचा.तयासाठी तया बऱ्याचिा जांगलात गेल्या पण तया वेळेपयंत कधी 

तयाांचां राहणां झालां नाही की कधी तयार्वषयी कोणता परुावा र्मळाला 

नाही.तयामळेु बऱ्याचिा तया उतसकुतेने वांर्चत राहायच्या. 

 



    पण तयानांतर जी गोष्ट घडली ती तयाांच्या आयषु्यात घडणारी एक खपू 

मोठी गाथाच झाली.कारण बर्हणींच्या आयषु्याला वळण आणणारी ती एकच 

गोष्ट होती.जी आजही तयाांच्या काळजावर घाव घालणारी होती.आर्ण र्नर्ितच 

तया वेळेस ते घडणां अगिी साहर्जक होतां. 

 

     तया र्िवशी घरी थोडासा वाि चालला होता.म्हणजे मधल्या लहान 

बर्हणीचे कपडे बऱ्याच प्रमाणात फाटल ेहोते.आर्ण नवीन कपडे र्मळतील ही 

आशा पण नव्हती.पण तया जनु्याच कपड्याांना र्शवायला एक सईु सतुाचां र्बांडल 

लागत होतां.ज्याच्यासाठी एक प्रकारची र्शफारस बर्हणींनी वडीलाला घातली 

होती.पण उलट वर्डलाांन ेतयाांच्यावरच डाफरत तयाांना म्हणलां की,तमुच्यासाठी 

माझ्याजवळ काही नाही,राहायचां असेल तर रहा अन्यथा र्नघनू जा,मला तमुची 

काही आवश्यकता नाही. 

 

     वडीलाांच्या शब्िाला प्रतयतु्तर न ितेा तया आत खोलीत आल्या आर्ण 

हमसनू हमसनू रडू लागल्या.याही पररर्स्थतीत तयाांना काय कराव ेहसेदु्धा सचुत 

नव्हतां.र्बचाऱ्या स्वतःच्याच नर्शबाला कोसत रार्हल्या होतया.तयाांच्या 

िावनेची आज पनु्हा एकिा र्चता सजली होती.तयाांच्या असण्याच ेओझां तयाांना 

फार आधीच वाटत होतां.पण आता तयाांची जार्णव इतकी घट्ट झाली होती की 

आता कृर्तशील व्हायला वेळ लागणार नव्हता.पण जन्मिातयाांशी असां नार्स्तक 

होणां एका क्षलु्लक गोष्टीसाठी ह ेतयाांना योग्य वाटत नव्हतां. 

 



     अचानक बाहरेून आलेल्या लहानग्या िावाची जाणीव झाली.तयाला 

ह ेसगळे नको कळाया.उगाच पनु्हा काही प्रसांग ओढवेल म्हणनू डोळ्यातल े

आसवे पसुनू तया जागवेरच र्खळल्यागत बसनू रार्हल्या.सगळ्या घराला शाांत 

बघताना िावाला जरा अपररर्चत वाटलां.घर धुांडाळत कोपऱ्यात बसलेल्या 

बर्हणींपाशी तो आला.आर्ण तयाांना खेळण्यासाठी आग्रह करू लागला.पण 

नकुतांच काय घडलांय याची जाणीव तया र्नरागस हृियाला कुठे होती?बर्हणींनी 

नाही म्हणत असताना सदु्धा तयाांचां हात धरून तो खेचाखेची करत होता.आर्ण 

नेमकां  तयाच प्रयतनात तो धपकन जर्मनीवर पडला. 

 

     सारवणीने बरबटलेली जमीन असली तरी छोट्या छोट्या खड्याांनी 

तयाला जरास े खरचटले.तयामळेु तो रडायला लागला.तयाला लागलेय असां 

म्हणनू सातही बर्हणी गहीवरल्या, आर्ण तयाांनी तयाला धावत जाऊन उचलले 

पण तो रडायचा थाांबेना, आर्ण बर्हणींच े हात र्झडकारत तो धावत धावत 

वर्डलाांकडे गेला.तयाला रडताना बघनू वडीलाने तयाला काय झाले? असां 

र्वचारलां.जखमेकडे बोट िाखवत बर्हणींनी ढकललां असां तो हुांिलयासरशी साांग ू

लागला. 

 

    जख्मेकडे बघताच वर्डलाांचे डोळे मोठे झाले आर्ण तयाचा रागाचा पारा 

आणखीनच वाढला.आर्ण तयाला घऊेन तडक तो बर्हनींकडे आला.आर्ण 

जोरजोरात ओरडू लागला. 

  



     तमु्हाला सईु सतुाला पैस ेर्िले नाही,म्हणनू काय माझ्या पोराला माराल 

काय? तमुच्या िरवश्यावर जर तयाला ठेवलां तर तमु्ही तर तयाला मारायलाही 

सांकोच करणार नाही.ह े काही नाही,मला तमुची काही गरज रार्हलेली नाही 

आता,आर्ण असनू र्कां वा नसनू मला तमुचा काही उपयोग पण नाही.तमुच्या 

जन्मापासनू नसुतां तमुचां ओझां अांगावर वावरतोय.तयामळेु र्नघनू जा तमु्ही माझ्या 

घरातनू.पनु्हा तमुची सावली माझ्या मलुावर पडता कामा नय.े 

 

    बर्हणींनी तयाांना खपू समजावण्याचा प्रयतन केला.पण वडील काही 

मानायला तयारच नव्हत.ेएकेक बर्हणींचा हात धरत तयाने सगळ्या बर्हणींना 

घराच्या बाहरे काढल.ेआर्ण िरवाजा तयाांच्या तोंडावर र्करि र्करि करत जोरात 

आपटला.आर्ण सगळ्याांना तांबी र्िली की याांना जर कुणी घरात घेतलां तर 

माझ्यासारखा वाईट कुणी िेटणार नाही.आजपासनू तयाांना घरात अर्जबात 

जागा नाही. 

 

----------------------------------------------------- 

 

    

  



३०. ररतूची आवि मृत्युदेवाची गाठ.... 

 

  

 

 

इकडे आचायि र्नघनू गेल्यावर हॉर्स्पटलमध्ये ररत ू एकटीच माझ्यापाशी 

बसली होती.आचायांना बघनू र्तच्यात एक तरतरी आली असल्याची, खणू 

मात्र र्तच्या चेहऱ्यावर खलुनू र्िसत होती.आता लवकरच आर्ण र्नर्ितच 

काहीतरी मागि र्नघणार अस े वारांवार र्तला वाटत होते.र्खडकीतनू येणाऱ्या 

मांजळु हवेच ेचेहऱ्यावर झोत घेत ती बेडपाशी आली.जवळ असनूसदु्धा पनु्हा 

नव्याने ती माझ्या शरीराकडे बघत होती.कधी श्वास घेताना सईु...असा आवाज 

आला की डोळे एकवटून चेहऱ्याकडे बघायची.किार्चत मी डोळे उघडणार हा 

िास मनी घेऊन. 

 

    इतलयात िांडावरच्या ताईताने माझ्यावरचा यमराज घालवला 

होता.तयामळेु शरीरावर बराच फरक जाणवत होता.शरीरावर पडलेल्या बऱ्याच 

वळाांना उिारताांना बघनू ररत ू थोडीफार र्नर्िांत झाली होती.हळूच र्तने 

ओढणीचा चांब ूघेऊन माझ्या चेहऱ्यावर जमा झालेल्या थेंबाांना पसुनू काढले 

आर्ण एक चुांबन कपाळावरचे घेत केसाांवर हात र्फरवत रार्हली. न जाण े

माझ्यासोबतच्या कोणतया र्वश्वात रममाण झाली र्तचे र्तलाच ठावकू.कारण 

नसिने येऊन सगळां काही चेक करून गेली तरी र्तचां थोडांसांही लक्ष र्तच्याकडे 



नव्हतां.र्तला माझ्यासोबतचे ते शेवटच े क्षण आठवत होते.ती सारखी मला 

अडवत होती आर्ण मी र्तला अव्हरेत होतो.अचानक र्तला आचायांनी 

र्िलेल्या पसु्तकाची जार्णव झाली. 

 

     तयासरशी ती हळूच उठली.आर्ण ते पसु्तक घेऊन ती परत माझ्या 

बेडपाशी येऊन बसली.ज्यात आचायांनी केलेले बरेच सांशोधन आर्ण तयाांचे 

अनिुव तथ्यासर्हत माांडल्या गेले होते.तयातल्या एका पानावर ती वाच ूलागली. 

 

     राष्ट्रसांत तकुडोजी महाराज अड्याळ टेकडीवरून उठले आर्ण 

आजबूाजचू्या बऱ्याच गावात प्रबोधन केले. र्वश्वबांधतुवाचा सांिशे िते 

गेले.तयाांच्या खांर्जरी िजनात एक खास आशयाची शैली होती. र्मांथरु येथ ेस्वतः 

आपल्या हाताांनी गरुुिवे मांर्िराची तयाांनी स्थापना केली.तयाांना िेटायला,तयाांची 

िजन े ऐकायला फार िरुरून लोक यायच.ेसगळ्या ग्रामाला सांिशे िते सबांध 

महाराष्ट्रिर तयाांचा प्रवास चाल ूहोता तया वेळेची ही गोष्ट. 

 

      महाराज जेव्हढे जनमानसाांत येऊन प्रबोधन करीत होते.तसेच तयाांचा 

प्रवासही एकाांताचा असताना अगिी पशसुदु्धा तयाांना मान िते. अड्याळ 

टेकडीच्या गुांफेतनू र्नघनू समाज प्रबोधन करीत ते पेरजागडावर आले.तया वेळेस 

पेरजागडावर तयाांचा सहवास बरेच र्िवस रार्हला.मग र्तथनू ते गोंधोडा 

तपोिमूीकडे परतल.ेतयाच डोंगरराांगेने.आर्ण र्तथ े तयाांनी तपियाि करण्यास 

सरुुवात केली.तयावेळेस पेरजागडावरील बरेच र्वर्चत्र अनिुव तयाांनी कथन 

केले होते. 



 

     एकिा ते तपियेला बसल े असताना आजबूाजलूा वाघ आर्ण 

अस्वलाची झुांज चाल ूहोती.तयाांचां ते वेिनेने र्वव्हळण ेआर्ण परत एकमेकाांवर 

हल्ला करण.ेयामळेु महाराजाांच्या तपियाित बऱ्यापैकी व्यतय येत होता.ते उिे 

झाले आर्ण वाघ आर्ण अस्वलाच्या मध्य ेझाले.िोघाांच्याही डोळ्यात डोळे 

घालनू सारख ेबघत रार्हले.तया र्हांस्त्र जनावराांना बघनू काय वाटले ते कुणास 

ठावकू.पण परत वाि न करता अस्वल आर्ण वाघ िोन्ही आपापल्या वाटेनी 

परत गेले.पढेु र्जतके र्िवस तयाांचा सहवास तया परेजागडावर होता.र्ततकेच 

र्िवस ते तयाांच्या सोबतीला असायच.ेज्या र्िवशी महाराज गोंधोडा गुांफेला 

परतले, तेव्हा सदु्धा या र्हांस्त्र श्र्वापिाांनी तयाांना र्तथपयंत नेऊन सोडले होते.तयाांचां 

असां पण म्हणणां होतां की गडावरती तयाांना कर्पला र्मळाली होती.जेव्हा जेव्हा 

महाराजाांना िकू लागायची, एक शभु्र गाय गडावर तयाांच्यापाशी यायची.र्तचां 

ताजां िधू र्पऊन महाराज तपृ्त व्हायचे.तयाांनी अशा बऱ्याच गोष्टी वणिन केल्या 

होतया. 

 

      पेरजागडचां ऊजािस्त्रोत एका र्वर्हररशी साम्य ठेवतो असेसदु्धा ते 

म्हणाले होते.िर अमावास्येला तर िर पौर्णिमेला ती र्वहीर काठोकाठ िरलेली 

असायची.मी बऱ्याचिा तया र्वर्हरीपाशी जायचो.ती मला ररतेच 

र्िसायची.पाण्याचा एक थेंबही र्तच्या गिाित र्िसेनासा व्हायचा. 

 

      आचायांनी नोंि केलेल्या बऱ्याच गोष्टी तया पसु्तकात रचलेल्या 

होतया.ररत ूपनु्हा पनु्हा बारकाईने तया सांशोधनात घसुली होती. 



 

     इकडे आचायि ररतचूी िेट घेऊन परतले.इन्स्पेलटर राठोडने तयाांना घरी 

सोडले आर्ण लवकरात लवकर काही उपाय योजना सचुवा अशी तांबी िते 

ठाण्यात र्नघनू गेले.इकडे आचायि हात पाय धवुनू जरा िेश झाले आर्ण 

आपल्या खोलीत परतल.े लँम्प लावनू टेबलावरचां सगळां सामान काढून टेबल 

साफ केलां आर्ण नक्षा घेऊन खचुी सरकवनू ते बसले.तयाांच्या सांशोधनाथि तयाांना 

तया नक्षावर असलेल्या बऱ्याच रस्तयाांची मार्हती होती.पण ती जनुाट रस्त े

होती.तयातल्या फक्त काहीच रस्तयाांची तीथ ेपायवाट र्िसत होती.आर्ण ज्या 

रस्तयाांच्या वाटा र्तथ े िाखवल्या होतया,तया तर र्िसल्याच नाही.आर्ण ज्या 

आकृतया मॅपवरून मी काढल्या होतया.तया अगिी हबेुहूब तया नक्षावर ् र्िसत 

होतया.बराच र्वचार करुनही आचायांना तया नक्षाबद्दल काहीच कळलां नाही.ते 

सारखां आलटून पालटून फक्त तयाला बघत होते.कशाशी र्मळतो का ह ेबघायला 

सोशल मीर्डया तसेच जनुाट ग्रांथाचा वापर करू लागले होते.पण तयाांच्या 

कपाळावरच्या आठ्या सपाट होण्याचा नाव घेत नव्हते.शेवटी त्रासनू तयाांनी 

नक्षा र्तथ ेठेवला आर्ण जेवण करण्यासाठी बाहरे आल.े 

 

    रात्रीला म्हणज े बऱ्याच वेळपयंत ररत ू आचायिचे पसु्तक वाचत 

होती.माझा आर्ण आचायिचा र्सद्धाांत र्तला काहीही वेगळा वाटत 

नव्हता.कारण जे सांशोधन आचायांनी आठ वषि खचि करून र्मळर्वले होते.तेच 

सांशोधन मी आठ मर्हन्यात र्मळवले होते.गडाच्या उपयोगापासनू ते तयाांच्या 

अांतापयंतचा मी र्वचार केला होता.कारण तया पसु्तकात ती इतर मार्हती जी मी 



वास्तव्यात अनिुवली होती.आर्ण जे अनिुव आचायांनी घेतल ेहोते ते अनिुव 

मी नेहमीच घेत आलो होतो. 

 

       नेहमीसारखे पसु्तकाांना बॅगेत कोंबनू ररत ूमाझ्यापाशी येऊन बसली 

होती.जेव्हापासनू मी हॉर्स्पटलला आलो होतो.र्तन े हॉर्स्पटलच्या बाहरेच्या 

जगाशी सांबांध तोडून र्िल े होते. बेड ते र्खडकी,आर्ण बेड ते िरवाजा बस 

इतकाच र्तचा प्रवास होता.पण र्िवसिरातनू र्तच्या इतलया येरझारा व्हायच्या 

की र्तलासदु्धा तया कळायच्या नाहीत.घड्याळात बर्घतले.आठ वाजणार होते. 

रात्रपाळीचे डॉलटसि आर्ण नसि मला बघनू जातील ह ेर्तला मार्हती होते.आर्ण 

म्हणनू ती सारख्या येरझारा घालीत होती. 

 

    र्ततलयात डॉलटरच े आर्ण नसिच े आगमन झाले.माझ्या र्नपर्चत 

पडलेल्या िहेाकडे येत तयाांनी हाताची नाडी आपल्या हातात घेतली.डोळे 

उघडुन तयात प्रकाशझोत टाकून बर्घतले.हृियाची धकधक कानात ऐकली 

आर्ण ते नसिसोबत कुजबजु करू लागले.ह े ऐकून ररतलुा काही उतसकुता 

वाटली.ती  डॉलटर जवळ जाऊन म्हणाली... 

 

     "काय झालां डॉलटर?पररर्स्थतीमध्ये काही सधुारणा होते आह ेकाय?" 

 

     "सधुारणा तर होत आह े पण फक्त शरीरावर झालेल्या वळाांवर होत 

आह.ेजे बा्िागावरील आह.ेपण पर्हल्या र्िवशीपासनू ते आजपयंत 



अजनूतरी नवीन ररस्पॉन्स नाही.आर्ण मी तयाचेच आियि करतो आह.ेकी 

अजनूही काहीच बिल का नाही?" 

 

     "मग पवन सधुारणार की नाही डॉलटर?" 

 

    "नो नो...मी असां थोडेच म्हटलां आह.ेपण इतलया मेर्डर्सनवर काहीतरी 

बिल हवा होता.पण पवनची बॉडी काहीच ॲसेप्ट करत नाही आह.ेआर्ण 

शेवटी मीसदु्धा एक डॉलटरच आह.े..िवे नाहीच." 

 

     "डॉलटर म्हणजेच िवेाचां िसुरां रूप असत ेडॉलटर." 

 

     "मी प्रयतन करत आह े ररत.ूआता जे काही आह े ते सगळां तयाच्या 

हातात आह.े" 

 

    एखाद्याने िाखवलेली नसुती शब्िाांची र्हम्मत असली तरी शरीर कसां 

साहसाने बळकट होते.तयाचप्रमाणे डॉलटरन ेसाांर्गतल्या कारणामळेु ररतचुां हृिय 

जोरजोरात धडधडायला लागले होते.आर्ण डोळ्यातनू सरी ओथांबायला 

सरुुवात पण झाली होती.आर्ण तयाच पररर्स्थतीत ती बेडपाशी जाऊन बसललेी 

होती. रडता रडता ती नेहमीसारखीच झोपी गेली. 

 

     र्तला जाग आली तेव्हा रात्रीचा मध्यान्ह सरुू होता.पण र्तला जाग 

आली होती ती एक अनार्मक स्पशािन.ेर्तने हाताकडे बर्घतलां.कारण 



नेहमीसारखाच माझा हात र्तच्या हातात होता.पण तो थांडगार नव्हता.माझां हृिय 

जोरजोराने धडाडत होते.चेहऱ्यावर घामाचे ओघळ जमा होऊ लागल.ेजण ूमी 

स्वप्नात गुांतत चाललोय असे ररतलुा वाटू लागल.ेती सारखां माझ्या 

चेहऱ्यावरचा घाम पसुण्याचा प्रयतन करत होती.शरीराचां तापमान कधी थांड तर 

कधी गरम होत जात होतां.बराच वेळ हा र्वचर्लत प्रकार चालला होता.मी 

ओठातल्या ओठात काही पटुपटुण्याचा प्रयतन करत होतो.ह े सगळां काय 

चाललेय? ररतलुा काहीच कळत नव्हते.पण एक आसमांत िेिणारा ककि श 

आवाज र्तच्या कानात घटुमळत होता.तो आवाज सारखा हसत होता.मतृय ूमतृय ू

म्हणनू सारखा र्डवचत होता.सांपणूि खोलीत तया आवाजाचा वािळ उठला 

होता. 

 

    ररतचुी नजर िरवाज्यावर गेली.पसुट पसुट एक काळी आकृती ती 

चालत येताना र्िसत होती.तया आकृतीला बघताच ररत ूसमजनू चकुली की तो 

"मतृयिुवे" आह.ेचालत चालत ती आकृती माझ्या बेडपाशी आली.तो मतृयिुवे 

होता.पण ररतलुा ताईतावर र्वश्वास होता की तो माझे प्राण हरू शकत नाही. 

मतृयिुवेाने बेडपाशी येताच जोरिार एक ठाहाका मारला....मतृय.ू..आर्ण परत 

तयाच्या हसण्याचा आवाज सांपणूि खोलीिर वावरू लागला होता. हसता हसता 

मतृयिुवे ररतलुा म्हणाला... 

 

    "मखूि मलुी,त ूतयाला र्कतीही वाचवण्याचा प्रयतन केलेस,तरीही तयाचा 

मतृय ू अटळ आह,ेतया ताईताने जरी मी तयाला स्पशि करू शकलो नाही तरी 

तयाचा मतृय ूअटळ आह.े..तो 



ररतलुा आता या सगळ्याची सवय झाली होती.आर्ण जे काय घडत आह े

ती या सगळ्याांपासनू अपररर्चत नव्हतीच.तयामळेु ती म्हणाली... 

 

     " मतृयिुवेा...तयाच्यासोबत सतीसदु्धा जायची तयारी आह ेमाझी.आर्ण 

जोपयंत माझी साथ तयाच्या वाट्याला आह.ेतोपयंत मी तयाला मरूच िणेार 

नाही.र्तने बगॅ काढली ज्यातनू एक डबी काढली.ती उघडली.तयात कुां कू 

होता.माझा हात हातात घेऊन र्तने कुां कवाच े बोट र्तच्या कपाळावर लावनू 

घेतले.आर्ण ती जोरात ओरडली." 

 

     "ह ेचांद्रिवेा,तझु्या पावलाांना साक्षी माननू,तझु्या प्रकाशर्करणाांत मी ्ा 

कुां कवाला पवनच्या नावाने वरतो आह.ेतो माझ्या जीवनाचा साथीिार तसेच मी 

तयाच्या जीवनाची अधांर्गनी म्हणनू आज या उजेड्या रात्री एक िवैत म्हणनू 

मी तमु्हाांस साांगतो आह.ेआता एक माय बाप म्हणनू तमु्हालाच आमची िया 

घ्यावी लागेल.महािवेाच्या जटावर तमु्ही र्वराजमान होऊन आज प्रतयक्ष 

तमु्हाला माझी शोकाांर्तका र्िसत नाही का?ह ेकसल्या जन्माचे ऋण आमच्या 

वाट्याला र्िलेस,जर जगणां आमच्या नर्शबात नसेल तर साांग तया महािवेाला 

,मी सती जायला तयार आह,ेअनांतात सामावनू घे म्हणा आम्हाला,पण ्ा 

यातना,इतलया िःुखिायी कशाला?" 

 

     "ररतचु्या मनाचे बांधारे पणूिपणे तटूुन पडले होते.ती गडुघ्यावर 

र्वसावली.ओढणीन ेिोन्ही डोळ्याांच्या कडाांना पसुत ती एकवार मतृयिुवेाकडे 

बघनू म्हणाली..." 



 

  " शेवटी काय चकू आह ेमाझ्या पवनची,ह ेतमु्ही तरी साांग ूशकता ना 

मतृयिूवेा..." 

 

   " मतुयिूवे हसत होता. र्िघि वळेाने हसनू तो म्हणाला.ह े बघ 

मलुी,माझ्याकडे फक्त प्राण हरण्याचे काम असत.ेतयामळेू मी ते का हरतो र्कां वा 

तयाची काय चकू आह,ेतो माझा प्रश्न नाही.मी फक्त एक साांग ूशकतो की मानव 

जन्म तयाच्या मागील पाप पणु्याच्या िमवारीनसुार येत.ेचाांगले कमि तयाची आय ु

वाढवतात तर वाईट कमि तयाचे आयषु्य कमी करतात.आर्ण या सगळ्याांचा 

लेखाजोखा सगळा र्चत्रगपु्ताजवळ असतो." 

 

     "मग आम्हा िोघाांनाही न्या मतृयिूवे,या क्षणी माझी तयारी 

आह,ेतयाच्या यातना मला सहन होत नाही." 

 

     "तलुा काय वाटलां? मी प्राण हरतो म्हणनू र्वधातयाच्या र्नयमाांचां 

उल्लांघन करणार नाही. जो जन्माला आलेला आह ेतयाचा मतृय ूअटळ आह.ेतो 

कोणीच थाांबव ू शकलेला नाही.मग राजा काय? रांक काय?िवे काय? िानव 

काय?वेळेच्या आधी आर्ण वेळेच्या नांतर कधीच काही झाले नाही आर्ण 

कधीच काही होणार नाही." 

 

    "मग हा यातनाांचा प्रवास कधी सांपेल मतृयिूवे?" 

 



    "तो माझ्याही हातात नाही मलुी,कारण तलुा वाटतेय तया ताईताने मला 

अव्हरेलेय.पण तया ताईतापेक्षा महतवाचां म्हणज ेपवन इथे आह ेकुठे?ह ेफक्त 

तयाचां शरीर आह.ेआर्ण ते ताईत तेच वाचवण्याचा प्रयतन करत आह.ेआर्ण 

तयाचा मतृययूोग हा जवळच आह.े." 

 

    "मग यावर उपाय साांगावे मतृयिूवे.मी आजन्म आपली आिारी 

असेन,तो कुठे आह?ेमला कळवा मतृयिूवे? मला साांगा..." 

 

    "मी जरूर साांर्गतलां असतां पण माझ्या मयाििचे्या पर्लकडे मीसदु्धा जाऊ 

शकत नाही.पण एक मात्र नलकीच साांगेन.पवन र्जथ े अडकलाय र्तथनू तो 

तझु्याशी सांवाि साधण्याचा प्रयतन करतोय.तझुी मित तयाला हवीय.आर्ण र्तथे 

जायचा मागि हा तझु्याजवळच आह.ेफक्त रहस्याांना जरा समजनू घे...र्नघतो 

मी..." 

 

    " मतृय.ू......हा....हा..." 

 

     ररत ू काही म्हणायच्या आत मतृयिूवे आला तसा र्नघनू गलेा.पण 

यावेळेस ररत ूतयाला घाबरली नव्हती.ज्या पतीर्नष्ठेन ेती वागली होती किार्चत 

काळाची सदु्धा र्तला तमा उरली नाही.इतलयात नॉमिल होऊन मी बेडवर पडलो 

होतो.आर्ण र्शवाय माझ्या शरीराच्या मी इथ ेनाही ह ेररतलुा आता कळलेल े

होते.तयामळेु ती माझ्या प्रतयेक िेटीचा प्रसांग आठव ू लागली.काय चकुतो 

आह?ेअशी एखािी वस्त ू जी र्तला पवनपयंत पोहचव ू शकेल.कारण तयाला 



आता र्तच्या मितीची गरज आह े ह े वालय र्तला स्वस्थ बस ू िते नव्हत.ेती 

प्रतयेक वस्त ूबॅगेतली काढत होती.तयाला अगिी न्याहाळून बघत होती. 

 

      ती रात्र जशी ररतचु्या बाबतीत घडली. तीच रात्र पनु्हा कुणाच्यातरी 

बाबतीत घडली होती.आर्ण ते होते आचायि?तयाांनी बराच सांशोधन केला. पण 

तया नक्षाची उकल करण्यात तयाांना यश आले नाही. शेवटी त्रासनू ते र्नद्रचे्या 

स्वाधीन गेल.ेपण आज तयाांना झोप येत नव्हती.सारखा माझा र्छन्नर्वछीन्न 

र्नपर्चत पडलेला चेहरा तयाांच्या डोळ्यासमोर येत होता.पवन प्रकरण इतलया 

गढू रहस्याशी जोडून असेल असे तयाांना वाटले नव्हत.े 

 

     न जाण े र्कती वेळ ते र्वचाराांच्या तांद्रीत बेडवर पडून होते.अचानक 

फुस्स...असा आवाज तयाांच्या कानाशी आला.ते इकडे र्तकडे बघ ू

लागले.झोपताना ते मांि प्रकाशाचा वापर करीत असत पण सांपणूि खोलीत लाल 

लाल प्रकाश पसरला होता.आचायि जरा घाबरले.कारण तो प्रकाश टेबलावर 

असलेल्या एका वस्तमुधनू येत होता.जरा र्ितर्ित आचायांनी अांगावरची 

चािर काढली.ियावह र्चतकार, फुां कार अस ेआवाज र्तथनू येत होते.तयामळेु 

जरा सावरतच आचायि उठले आर्ण तयाांनी टेबलावर नजर टाकली.तो लाल 

रांगाचा प्रकाश आर्ण तो ियानक आवाज तया नक्षामधनू येत होता.सावकाश 

चालत चालत ते तया नक्षापाशी आले.तया नक्षाचां सांपणूि रूप पालटलां होतां. 

 

     एक ियावह सपािकृती सरपटताना र्िसत होती.आर्ण पेरजागडापासनू 

काही अांतरावर एका आकृतीची हालचाल तयाांना र्िसत होती.जेव्हा ती 



सपािकृती एखाद्या आकृतीपाशी जायची, तेव्हा काही क्षणासाठी र्तचा प्रकाश 

मांि व्हायचा.पण आियि अस ेहोते की ज्या वाटेने ती सपािकृती नक्षात वावरताना 

र्िसत होती.ती वाट मात्र इथ े अर्स्ततवात नव्हती.सगळ्या आकृतयाांची िेट 

घेऊन ती सपािकृती पेरजागडाच्या पायथ्याशी आली आर्ण गडप झाली.आर्ण 

ती हालचाल पण.हळूहळू नक्षामधनु र्नघणारा तो लाल प्रकाश मांि मांि होत 

र्िसेनासा झाला.आर्ण र्नजीव झाल्यागत तो नक्षा टेबलवर पडून 

रार्हला.आचायांनी तो नक्षा हातात घेतला.पनु्हा एकिा तया वाटाांकडे ते बघ ू

लागले.ती सपािकृती र्जथे गडप झाली तो िाग म्हणज ेहत्तीखोयाळ होता.आर्ण 

र्जथ ेती आकृती हालचाल करताना र्िसत होती ती म्हणज ेपाांढरी र्िांत होती.जी 

िावाच्या डोंगरावर र्स्थत होती.आचायि सकाळ होण्याची वाट बघत 

होते.कारण तयाांच्या कपाळावर पडलेल्या आठ्याांवर काहीतरी समाधानाची 

सपाटी र्िसत होती.आर्ण आत्तापयंत जे काही घडलां होतां तयाबद्दल लवकरात 

लवकर तयाांना ररतलुा साांगायचां होतां. 

 

----------------------------------------------------- 

 

   

  



३१. पवनला स्वतःच्या अवस्तत्वाची ओढ.... 

 

 मी फार प्रयतन केले पण तया र्िवशी आकाशन ेमला शहराकडे जाऊच 

र्िले नाही.तयामळेु िसुऱ्या र्िवशी मी शहराकडे गेलो.र्शवाय ररतचुे सारखे फोन 

मला येतच होते.आर्ण काहीतरी नवीन प्रयतन करण्यासाठी मला परतीला जाण े

आवश्यकच होतां.तयामळेु सकाळी फार वेळ न िवडता मी शहराकडे परतलो.मी 

आल्याची वाताि ररतलुा न साांगताच कळते ह ेमला माहीत होतां.तयामळेु बॅग 

बाजलूा ठेवनू मी र्तचीच वाट बघत होतो. 

 

     खरांतर ज्या र्िवशीपासनू ह ेमतृय ूप्रकरण माझ्या मागे लागले होते, तया 

र्िवशीपासनू र्तच्यातल्या प्रेमाची जागा फक्त एका काळजीने घेतली 

होती.र्तच्या डोळ्याांत असणारां आकषिण ज्यात आता नसुते र्चांतेच ेिाव र्िसत 

होते.पवूी जेव्हा कधी यायची र्तचा लाजाळूपणा कधी सांपायचा नाही.पण आज 

येताना हृियाचा तकुडा कुठेतरी अर्लप्त झालेला आह े या सांििाित 

असायची.र्तच्यातली ती गळून पडली होती आर्ण ती उरली होती ती फक्त 

माझ्यातली ती होती.आर्ण र्तचां असणां तोच माझ्या असण्याचा आधार 

होता.कुठपयंत होता,मार्हती नाही.पण कळत नकळत र्तचां असणां मला पणूि 

करत होता.न राहवनू माझ्या एकाांतात मला र्तची कमी क्षणोक्षणी जागवली 

होती.किार्चत हचे ते पर्वत्र बांधन असेल जे साता जन्माच्या गाठींनी बाांधायचे 

आम्ही ठरवत होतो. 

 



      थोडां इकडे र्तकडे येरझारा मारतच आह े र्ततलयात काळजीने 

ग्रासलेली ररत ूिारात उिीच होती.पण मला बघताच र्तच्या चेहऱ्यावर उसने 

हस ूआणण्याचे प्रयतन केले.मी व्यक्त जरी केले नसले तरी ररतचूा चेहरा न बघता 

मला रहावेनास े पण वाटत नव्हते.र्तला बघताच प्रवासाचा शीण, तटुलेला 

आतमर्वश्वास सगळां कसां नव्याने िरती आल्यासारखां वाटून जायचां.ती िारात 

उिी होती पण समाधान मला खचुीवर बसल्या र्मळत होते. 

 

    "ये ना आत...िरवाज्यात काय झालां राहायला? मी हलकेच र्तला 

म्हणालो.मग आकाश सोबत सगळ्या प्रवासाची मार्हती मी र्तला र्िली." 

 

     "पण एक कळत नाही ररत,ू इतकी उांच डोंगरराांग आह.ेतयाच्या चारही 

बाजलूा शेकडो गुांफा आह.ेकाहींचा अांत आह ेतर काहींचा अांत पण नाही.पण 

बऱ्याचिा मला असां वाटत ेकी या प्रतयेक डोंगरराांगेतनू एक ियुारी रस्ता आह.े" 

 

    "कसां काय म्हण ूशकतेस?" 

 

    "बघ ना..जेव्हा एखाद्या डोंगराची र्नर्मिती होते.तेव्हा बऱ्याचशा िागात 

ती पोकळी राहून जात.ेमग एकिा िगडाांचां सांतलुन बनलां की पावसामळेु माती 

उतारावर घरांगळते आर्ण श्र्वापिाांमळेु तया गुांफा." 

 



    "हो ह ेखरां आह ेपण त ूअसां कसां म्हण ूशकतोस की यात ियुारी रस्त े

अस ूशकतील म्हणनू? कारण एका पोकळीत आर्ण ियुारी रस्तयात फार साम्य 

असतो पवन..." 

 

    "बघ मी जेव्हा जेव्हा पेरजागडाच्या जवळपास जातो तेव्हा बऱ्याचिा 

मी आजबूाजनूे तयाच े र्नरीक्षण करतो.आपल्या नजरेला अांतर परुणार नाही 

इतका काळोख काही काही र्ठकाणी असतो.काही छोट्या तर काही मोठ्या 

अशा शेकडो गुांफात मी जाऊन बर्घतले.जसां एखािी स्टाईल र्िांतीला पणूि 

बसलेली नसले तर आवाज येतो.तयाप्रमाणे तया िगडाांचा आवाज येतो.आता 

प्रश्न हा आह ेकी ह ेतथ्य र्कतपत योग्य आह.े 

 

      आपण परुातन इर्तहास वाचतो.एव्हाना र्शवाजी महाराजाांच्या 

इर्तहासात सदु्धा ियुारी रस्तयाांचा समावेश होता.तयाांना "चोर रस्त"े म्हणनू 

सांबोधल्या जायच.ेकिार्चत या रस्तयाांचा पण इथे समावेश असावा.आता 

तयावर बांिी आह.ेमी बऱ्याच र्ठकाणी बघतो.आता तया चोर रस्तयाांचा वापर 

होत नाही.बऱ्याच र्ठकाणी तयावर प्रर्तबांध जरूर लावल्या गेले आह.े 

 

    मग आता काय करायचां ठरवतो आहसे पवन? 

 

    ठरवायचां काय आह?े मी नेहमी प्रयतनशील रार्हलो आह.ेतयामळेु, 

िरवेळेस मी नवीन काहीतरी अनिुवत असतो.मी गडाचा चाळीस प्रर्तशत िाग 

नलकीच हुांडळून काढल ेआह.ेआर्ण तया चाळीस प्रतीशत िागात जी मार्हती 



र्मळाली आह ेर्कां वा जे डोळ्याांना र्िसलां आह,े तयावरचां तथ्य अजनूतरी कोऱ्या 

कागिासारखां आह.ेमळुात आपण काय करतोय? तया िागात वास्तव्यास 

असलेल्या लोकाांच ेमनोगत अनिुव ऐकून आपण र्वचार करतोय.स्वतःबद्दल 

वाटणारे कुतहूल अजनूही तेव्हढ्याच अांतरावर आह.ेर्जतके अांतर आधी 

होते.पण अजनूही मला हचे कळत नाही.ह ेसगळां माझ्याशीच का घडतांय? या 

सगळ्याला असां अपवाि का? 

 

      र्कतयेकिा हा प्रश्न मलाही सतावतो पवन..अगिी बालपणापासनू मी 

तलुा ओळखतो आह.े पेरजागडावर कधी जाण्याचा र्कां वा पेरजागडाच्या 

नावाचा सदु्धा कधी एक शब्ि मी कानाांनी ऐकला नाही.सतत मला असां वाटते 

आह ेकी जवळच अशी एखािी गोष्ट घडलेली र्कां वा घडत आह,ेजी आत्तापयंत 

ओघावर आलेली नाही.किार्चत ह ेसगळां तझु्याच घरातनू असावां.तेव्हाच तलुा 

स्वतःचा असा शोध समजेल. 

 

    ह.. म....किार्चत असां होऊ शकते.पण ज्याअथी मीच इतके र्िवस 

पेरजागडाशी अपररर्चत होतो,मला नाही वाटत की घरच्याांना तयाबद्दल फारसां 

काही मार्हती असेल.एके र्िवशी मस्करीर्नर्मत्त मी र्वचारले असता.आईच 

मला त ूफार नवसाचा आहसे म्हणत होती.मी र्वचारलां होतां की कशाचा नवस 

केला होता? म्हणनू; पण तयाांनतर िोघाांनी पण काही साांर्गतलेच नाही.तयाांचां 

नेहमी एकच म्हणणां असतां, जे होतां चाांगल्यासाठीच होतां.वारांवार तयाचां प्रचार 

करण ेह ेस्वतः प्रती एक अिद्र व्यवहार असतां. बरां ते जाऊ िते.बरेच र्िवस 

झाले.वर्डलाांची प्रकृती पण बरी नाही तयामळेु सध्या घरीच आहते.र्शवाय 



आता वय झाल्यामळेु तयाांची आता कामकाजावरून सटु्टी पण होईल.तयामळेु 

तयाांना त्रासवण ेह ेसदु्धा मला अयोग्य वाटते आह.े 

 

      "पवन पोटच्या मलुासाठी आई वडील जीव द्यायला तयार होतात.ही 

शांका नको ठेवसु मनात की ती अयोग्य आह.ेवेळ आल्यावर र्तच तझु्यासाठी 

सामोरी उिी राहतील." 

 

   "मी शाांततेत र्वलीन झालो होतो." 

 

   "बरां चल पवन...घरी काम े पडली आहते.पण त ू घाबरु नकोस.हवां 

असल्यास मी येऊ का?" 

 

    "नाही नको ररत.ू..ऑलरेडी त ूखपू काही करत ेआहसे." 

 

    ररत ू पाठमोरी जाताच परत माझी एकाांताची वणवण सरुू झाली. 

पेरजागडची रहस्य ेजाणनू घेण्यासाठी पनु्हा कुठून सरुुवात करावी लागेल.ह ेबघ ू

लागलो.मनात र्वचाराांची गुांतागुांत झाली होती.बघावां तेव्हा र्मत्राांसमवेत 

घालवलेले क्षण अस े सामोरी येऊन जात होते.हृियात धकधक वाढत जात 

होती.ह े सगळां केव्हापयंत होतां मार्हत नाही.पण चेहऱ्यावर ओसांडून घाम 

वाहायला लागला होता.तयामळेु मी बेडवर आडवा होण्याचा प्रयतन करू 

लागलो.आर्ण केव्हा मला झोप आली ते कळलांच नाही. 

 



      जाग आली ती कसल्याशा आवाजाने.मी पणूि र्िवसिर कसा झोपनू 

रार्हलो मला काही कळलचे नाही.तयामळेु उठून जरा आळोखे र्पळोखे िते मी 

बेडवरून उतरलो.वडील खेकसत होते व मध्येमध्येच कन्हणत होते.मी आईला 

हाक मारली तर आई नेहमीसारखीच कशाचातरी सोंग(र्नर्मत्त) घेऊन शेजारच्या 

घरी गेली होती. 

 

    मी आतमध्य ेगेलो तर वडील अजनू जरा खेकसताना र्िसले.किार्चत 

अांथरुणातनू तयाांना उठायला जमत नव्हते, तयामळेु ते कन्हणत होते.आर्ण तयाांना 

असां बर्घतल्यावर वाटते की आई बराच वेळ झाला घरात नाहीये.तयामळेु मी 

जलि गतीन ेजावनू, वर्डलाांना आधार िऊेन, अांथरुणावरून उठवायचा प्रयतन 

केला.तयाांच्या छातीवरून हात र्फरव ूलागलो.बाजचू्या टेबलवर ठेवलेला पाणी 

हळुवार तयाांना प्यायला र्िलां.तयाांना जरा हायसां वाटलां.नांतर काही क्षणाांचा 

र्वसावा घेत ते म्हणाले... 

 

      "त ूआलास ह ेमाहीत आह ेबेटा,कारण ररतचूा आर्ण तझुा आवाज 

सारखा िाराशी घटुमळत होता.आर्ण तलुा बोलवावां म्हटलां तर अांगात त्राण 

कमी पडलां. बरां केव्हा आलास पवन?" 

 

    "मघाशीच आलो बाबा,प्रवासामळेु झोपी गेलो होतो.तमुचा आवाज 

आला तयामळेु मी इकडे आलो." 

 

   "बरां झालां आलास,नाहीतर अांर्तमच व्हायचां!" 



 

   "बाबा...." 

 

    "थट्टा केली रे,अन्यथा तझुी आई म्हणावे आर्ण उगा राहावे अशी पाळी 

आली आह ेआता." 

 

     "हो...बाबा...पण आता तब्ब्येत कशी वाटते तमुची?" 

 

     "छान आह,ेफक्त हा घसा तेव्हढा खरखरतो..." 

 

     "बरां बाबा एक र्वचारू काय?जर साांगावांसां वाटेल तरच साांगा...काहीच 

बळजबरी नाही." 

 

     "अरे र्वचार ना!!इतकी कशाला अिबी िाखवतोस." 

 

    "बाबा पेरजागडाचा आर्ण माझा काही सांबांध आह ेका?" 

 

    "क्षणिर वडील स्तब्ध होते." 

 

    "साांगा ना बाबा..." 

 

    "तलुा आईने काही साांर्गतलां का?" 



 

   "नाही हो बाबा..." 

 

  " मग आज असां अचानक का र्वचारतो आहसे?" 

 

   खपू र्िवस झालेत बाबा,माझ्याशी असां बरांच अघटीत घडत 

आह.ेकिार्चत तमु्हाला ते पटणार नाही.तयामळेु मी आजपयंत टाळत 

रार्हलो.तयानांतर आजपयंत घडलेल्या सगळ्या गोष्टी मी वडीलाांजवळ कथन 

केल्या.सगळां वर्डलाांनी ऐकून घेतलां आर्ण तयानांतर ते म्हणाले.. 

 

     "गांगाधर तलुाही न्यायला आला होता." 

 

    "मलाही न्यायला म्हणज.े.मी काही समजलो नाही बाबा." 

 

    "ह ेबघ पवन,वाटल्यास त ूमला र्शव्या ि,ेमला मार पण तझु्यासोबत जे 

काही अघटीत घडत आह.ेकिार्चत तयाचां कारण मीच आह.ेमला वाटलां सगळां 

काही सांपलां असेल.पण..(अस ेम्हणत तयाांनी िोन्ही हाताांनी चेहरा झाकला.) 

 

    "ह ेकाय साांगता बाबा...ह ेअसां काय अिद्र बोलत आहात." 

 

   "खरां तेच बोलत आह ेपवन.याला कारणीितू मीच आह,ेकारण त ूमाझा 

मलुगा नाहीस." 



"बाबा र्ह थट्टा करायची वेळ नाही.आधीच खपू काही सोसले आह.ेआता 

पनु्हा काही सोसण्याची तयारी नाही माझी.( र्ततलयात काय झालां असां म्हणत 

आई पण आली होती.)" 

 

     "मी खरां बोलतो आह े पवन,हव्यास आपल्या आईला पण 

र्वचार,आर्ण र्निान यावळेी तरी मी थट्टा करणार नाही." 

 

   " डोळ्याांच्या कडाांचे अश्र ूसावरत मी आईला म्हटलां,आई त ूतरी खरां 

साांग...इतलयात काय चाल ूआह ेह ेर्तला सदु्धा कळून चकुलां होतां." 

 

    "ह ेखरां आह ेपवन.तलुा नाव जरूर आम्ही र्िलां पण त ूआमचा मलुगा 

नाहीस.आर्ण त ूकोण आहसे?हसेदु्धा आम्हाला मार्हती नाही.तलुा पेरजागडाने 

आम्हाला र्िलेय असांही म्हणायला काही हरकत नाही." 

 

     खरांतर माझ्यासाठी ह ेफार मोठां अप्राप्य होतां.आधीच मतृयचू ेर्िवाळे 

अांगावर उठल ेहोते.तयातनू जरा का सावरत आह ेतर आत्ता ह ेप्रकरण अांगाशी 

आलांय. काय? तर मी याांचा मलुगा नाही.आजपयंत ज्याांना आईवडील 

मानले.ज्याांच्या अांगाखाांद्यावर आजवर खेळत रार्हलो.ज्याांच्या कुशीत 

आजपयंत रडत रार्हलो.तयाांच्या तया एका वालयाने क्षणात मला पोरका करून 

टाकलां होतां.आज मला माझ्याकडून सगळां र्हरवल्यासारखां वाटत होतां. 

माया,ममता,र्जव्हाळा या सगळ्याांची र्कळस यायला लागली होती. आतळी 

तीळ तीळ तटुायला लागली होती.मला वाटते माझ्या आयषु्यातला मतृयपेुक्षा 



फार ियानक प्रसांग होता तो.असे र्कतीतरी क्षण आसवाांच्या पाटाांनी वाहून जात 

होते.आज आईवडील असतानासदु्धा एक पोरगा पोरका झाला होता. 

 

      शेवटी नाते म्हणज े असत े तरी काय?सख्खा िाऊ जीवाचा वरैी 

होतो.आर्ण परलयाला िािा म्हणावां तर तो जीव गहाण करतो.जीव लागला, 

माया सटुली की प्रेमळ असा नाता तयार होतो.ज्यात परकेपणाची कधी 

जाणीवही होत नाही.आर्ण आज माझ्याही घरी हचे नाते र्निले होते.तयाांनी 

कधी मला जाणीव होऊ र्िली नाही, आर्ण हचे कारण आह ेकी ते मला जवळच े

वाटले. 

 

     "न जाण े र्कतीवेळ तो एकाांत मल र्चरत रार्हला पण प्रश्न अजनूही 

तेव्हढ्यावरच अडकून रार्हला होता.कोण आह ेमी? जर मी पवन नाही!जर माझां 

इथलां अर्स्ततव नाही!तर कोण आह ेमी?" 

 

     "आई...बाबा...जर मी तमुचा मलुगा नाही तर कोण आह ेमी? कुठून 

आलोय? काय आह ेमाझां अर्स्ततव?" 

 

     "सगळे र्नःशब्ि होते.तयाांच्या चेहऱ्यावर कसलेस े िीतीिायक िाव 

र्िसत होते.किार्चत तयाांना काही साांगावां असां वाटत नव्हतां.तयाांच्या नजरा 

सारख्या एकमेकाांना झरुत होतया.ितूकाळातील पाने पालटताना अगिी स्पष्टपणे 

तयाांच्या चेहऱ्यावर र्िसनू येत होते. रडकां  असलेलां वातावरण क्षणात र्चडीचपू 



शाांत झालां होतां.सारखां एकमेकाांकडे बघत तया प्रसांगची आठवण करत होते.मी 

मध्यांतरीच म्हणालो..." 

 

     "साांगा आईबाबा..कोण आह ेमी? आज तमु्हाला साांगायलाच हवां.हा 

माझ्या जीवनाचा प्रसांग आह.ेआज तमु्ही जरी नाही साांर्गतले तरी हया 

जीवनाचा अांत आता र्नर्ित आह.ेआर्ण तयाला किार्चत तमु्हीच वाचव ू

शकता.आर्ण ह े सगळां तेव्हाच होऊ शकतां जेव्हा तमु्ही मला सगळां साांग ू

शकाल." 

 

    "एव्हाना सगळी गोष्ट वडीलाांच्या लक्षात आलीच होती.िलहेी आज 

तीन जीव एकमेकाांसाठी तडफडत होते, पण ्ात र्वजय फक्त पेरजागडाचाच 

होईल, यात मात्र र्तळमात्र शांका नव्हती.आर्ण तरीही प्रयतन करत राहणे ह ेआद्य 

माणसाचे कतिव्य होतेच.तयामळेु आता आशा होती ती वडीलाांच्या 

बोलण्याचीच.कारण आईच्या हुांिलयाकडे बघनू ती काही बोलले असां मला 

वाटत पण नव्हतां." 

 

     "शेवटी अश्र ूर्पत वर्डलाांनी एक िीघि उसासा घेतला आर्ण बोलायला 

सरुुवात केली." 

  



३२. पवनच्या ववडलांचे मनोगत... 

 

 

 

 

जवळपास तीस वष ेहोतात या गोष्टीला.माझां लग्न होऊन चार ते पाच वष े

झाली तरी आम्हाला सांतान प्राप्तीचे सखु नव्हत.ेमी एक प्राध्यापक असलो तरी 

तया सखुाकररता र्कतयेक अांधश्रद्धाचां, मी तया वेळेस खतपाणी घालनू पालन 

केलां होतां.र्कतयेक उपास तपास पोटाला आळी मारेपयंत घालवले होते.र्कतयेक 

िवे्हारे अांगठे र्झजेपयंत तडुवले होते.पण हातात र्नराशेचे कौल घेऊन 

परतल्यार्शवाय माझ्याकडे पयाियच नव्हतां.तयावेळेस िवे िवेळे,पजूा 

अचिना,वैद्य नैवैद्य या सगळ्याांशी मी त्रासनू गेलो होतो.जगाला िाखवण्यासाठी 

आम्ही सखुी तर होतोच पण समाधान नव्हतेच आम्हाांत. 

 

     र्हांडता र्फरता जेव्हा आम्ही इथ े स्थार्यक झालो तेव्हा बऱ्याच 

डॉलटरची ट्रीटमेंट चाल ू होती.अशाच एका ट्रीटमेंटला जेव्हा आम्ही 

हॉर्स्पटलमध्य ेगेलो. तयावेळेसची ही घटना आह.ेबाहरे कॅर्बनमध्ये डॉलटराांच्या 

बोलावण्याची वाट बघत होतो.तयावेळेस गांगाधरची आर्ण माझी ओळख 

झाली.आर्ण तीच गांगाधरची आर्ण माझी पर्हली िेट. तया र्िवशी 

तयाच्यासोबत कुणीतरी पिराने तोंड झाकून एक मर्हला बसली होती.किार्चत 



ती तयाची बायको असावी.अगिी मनर्मळाऊ स्विाव होता तयाचा.स्वतःहून 

तयाने आम्हाला आपलेस ेकेले होते. 

 

    गप्पाांच्या ओघाओघात मला सारखे तयाच ेहाविाव टोचत होते.कारण 

ज्या कायािसाठी आम्ही हॉर्स्पटलला आलो होतो, तयासाठीच तो पण आला 

होता.पण तयाच्या चेहऱ्यावर कसलीही र्चांता नव्हती.तयाचे अगिी ठामपणे 

बोलणे तयाच्या प्रतयेक वालयात र्िसनू यायच.ेएखािा िर्वष्य समजनू घेणारा 

बोलतो तयाप्रमाणेच तयाच े बोल असायचे. आमच्यासारखेच पतु्रप्राप्तीसाठी 

तयानेही नको ते उपाय केले होते.फरक फक्त इतकाच होता की आज तयाच्याकडे 

समाधान होतां, आर्ण आमच्याकडे अपरेु नशीब. तयाांचां सखु बघनू मला 

जळायला झालां होतां.पण शेवटी ते माझे नशीब होते.तयात तयाचा काहीच िोष 

नव्हता. 

 

     काही वेळात डॉलटराांचां तयाांना बोलावणां आलां.तयामळेु ते आतमध्य े

र्नघनू गेल.ेमी बाकावरच बसनू र्वचार करू लागलो होतो. गांगाधरने मला 

बोलावलां होतां. पेरजागडाच्या पायथ्याशी एका छोट्याशा गावात तो राहत 

होता.तयान े र्तथ े एका शेषाची आराधना करायला साांर्गतले होते.खरांतर 

तयावेळेस मला थोडा अचांबा वाटला, पण तयाचां सखु बघनू मला ते कृतय 

करावेसे वाटल ेहोते. 

 

     काही वेळाने तयाच प्रसन्नतेसह ते कॅर्बनच्या बाहरे आले.काही 

र्िवसाांत पतु्रप्राप्तीचा सखु र्मळणार ह े डॉलटराांनी र्नर्ितपण े तयाांना साांर्गतलां 



होतां.आर्ण ही सगळी तया सात बर्हणीची कृपा आह ेअसे तो वारांवार साांगत 

होता. तयानेच स्वतःचा पत्ता माझ्या स्वाधीन केला.तसे काही जणाांच्या तोंडून 

मी पेरजागडर्वषयी बरेच ऐकले होते.गडाला र्परबाबाांचा आर्शवािि 

आह.ेअसेही म्हणतात.आर्ण र्शवाय तयाांचां र्जवांत उिाहरण माझ्या सामोरी 

होतां.माझ्या मनात सारखी गांगाधर र्वषयी ईष्याि जागतृ होत होती.तयामळेु तयाला 

र्नरोप ितेाना माझ्या अांतःकरणाची लाही लाही होत होती.गांगाधर गेल्यानांतर 

काय कुणास ठाऊक? पण आम्हा िोघाांची डॉलटरकडे जायची ईच्छा होत 

नव्हती.तयामळेू आम्ही पण र्तथनूच परतत घराकडे चालले आलो. 

 

     तया र्िवशीची रात्र आमच्यासाठी फार िःुखिायी ठरली होती. गांगाधरन े

म्हटलां होतां की पेरजागडाचा वारसिार येणार आता.तयाचा तो आनांि सारखां 

सारखां आमच्या डोळ्याांसमोर येत होता.सांतान प्राप्तीचा आढावा आमच्या 

तळाशी खोल रुतनू बसला होता.कारण तयानांतर आम्ही बऱ्याचिा तया गोष्टी 

र्वसरण्याचा प्रयतन केला पण नाही जमलां.मी कधी कॉलेजला जाण्याचा प्रयतन 

केलाही, तरी आठवणीतनू ते दृश्य ओघळत नव्हत.े 

 

     म्हटलां सगळांच तर केलां,हचे करायला कशाला बाकी ठेवायचां.तयामळेु 

काही र्िवसाांतच आम्ही र्तथ े र्नघायचां ठरवलां. रजा टाकून िसुऱ्याच र्िवशी 

गांगाधरकडे रवाना झालो.तयाने साांर्गतलेल्या पत्त्यानसुार घर शोधायला फारसा 

वेळ लागला नाही.आम्हाला बघताच िाराशी गांगाधर आर्ण तयाची बायको 

आली.तया िोघाांचां ते प्रसन्नतेनां फुललेलां र्स्मत पनु्हा एकिा मनामध्ये मतसर 

र्नमािण करत होते. 



 

     घर तसां साधेच होते.अगिी जांगलाच्या काठावर.बारीक झडूुपाांच्या 

काटलयाांचा जोडा घेऊन तयावर लीपलेला मातीचा र्लांपण.बऱ्याच जागी 

उकरलेलां होतां. अधीमधी मोठेमोठे खाांब टाकून वर गवतान े शाकारलेल े

होते.बाहरेून र्कतीही झोपडीसारखां घर वाटत असलां तरी आतमध्य ेबऱ्याच 

प्रमाणात ओलावा जपलेला होता.बाहरेून घर छोटांसां वाटत असलां तरी 

आतमध्य ेर्वशाल वावर होता.बाहरेच्या पडवीत चलू होती.आतमध्य ेबसायला 

एक छोटीसी चारपाई होती.ज्यावर फाटकी एक चािर अांथरलेली होती. 

 

     गांगाधरन े पाय धवुायला पाणी र्िले आर्ण आत बसायला 

साांर्गतले.प्यायला पाणी घेत स्वतः आमच्याकडे आला आर्ण बायकोला चहा 

बनवण्यासाठी पडवीत पाठवले.आर्ण म्हणाला... 

 

      "कसां काय वाटलां साहबे आमचां घर..." 

 

      "छान आह ेना.." 

 

      "माझी गरीबाची झोपडी आह े साहबे.रोज र्लांपत राहावां लागते 

साहबे.आमच्या नर्शबाला कुठल्या आल्या र्वटाांच्या िीती, कुळाचीच ढेकळे 

आहते ही." 

 



     "गांगाधर...िेििाव हा माणसाांचा असतो.वस्तूांचा नाही.महतवाचां 

असतो तो माणसुकीचा मोठेपणा.तझुां घर छोटां आह ेयात तझु्या कमीपणाची 

कुठेच तरतिू होत नाही.तयामळेु समाांतर असां बोलावे.उच नीच हा िेििाव 

नको." 

 

    "खरांय तमुचां साहबे...आर्ण म्हणनूच की इतका खशु आर्ण आनांिी 

माणसू आह.ेकाही र्िवसाांआधीच माझ्या घरी गोंडस एका मलुाने जन्म घेतला 

साहबे.तमु्ही यायच्या आधीच िधू र्पऊन तो झोपी गेला.( बाजलूाच एका 

िोरीच्या पाळण्याकडे बोट िाखवनू गांगाधर म्हणाला.)" 

 

    इतलयात माऊलीने गांगाधरला बोलावल.ेतयाांच्या बोलण्यावरून असां 

वाटत होतां की साखर घरी सांपलेली आह.ेकारण वारांवार साखरेचा उल्लेख 

कानावर येत होता. 

 

  खरांतर तया गांगाधरचां अगिी साधांच राहणां होतां.पण तया र्िवशी मला 

तयाचा फार हवेा वाटत होता.कारण आज माझ्याकडे स्वतःचां राहतां घर होतां.पैसा 

प्रॉपटी सगळांच होतां.पण गांगाधरचां तसां नव्हतां. आपलां घर एकिा बनतां पण 

तयाला रोज मेहनत करावी लागायची.आपण खाणां नाही झालां की 

फेकतो,तयाला उद्या पोटाला काय खायचां?हा प्रश्न होता.तरी तयाचां समाधान 

तयाच्या प्रसन्न र्स्मतावरून र्िसत होतां.सखुाचे बोट धरून िःुखाच े डोंगर 

चालताना मी तयाला बघत होतो.आर्ण इतकां  सगळां असनूही तयाला कसलीच 

र्चांता नाही. खरां तर तयाचांच जगणां म्हणज ेमला खरां जगणां वाटत होतां.नाहीतर 



एक आमचां जगणां म्हणजे स्वतःला फक्त र्जवांत ठेवणे असां वाटत होतां.स्वतःचां 

म्हणता म्हणता मातीमोल व्हायचां.ज्या वास्तव्याला जपण्यासाठी आयषु्य खची 

घालायचे र्तथेच आपलां अर्स्ततव लपु्त करायचां. 

 

     इकडे र्तकडे बघतच होतो की माऊलीन ेचहा आणनू र्िला.चहाच्या 

पर्हल्याच घोटाला गळुाचा आर्ण गवतीपत्तीचा सगुांध नाकात र्शरला.तया 

चहाची चवच काही वेगळी होती.खरांतर र्तथ े आल्यापासनू मन कस े प्रसन्न 

वाटत होते.काही वेळात र्चमकुला उठला आर्ण तयान ेआपले र्ननाि स्वर चाल ू

केले.माऊलीने तयाला लाडवत अांगणात असलेल्या झाडाखाली खेळवायला 

नेल.ेगांगाधर हायसां होऊन म्हणाला... 

साहबे..श्रदे्धचा आर्ण िक्तीचा वारसिार आह ेतो.तयामळेु तयाचां जरासांही 

रडू आवरत नाही आम्हाला.आम्ही बी तमुच्यासारखेच होतो.्ो शेजारच्याच 

गावची मलुगी हाये. लय प्रयतन केले पण पोटीपाठी काहीच फुललां नाही.तयामळेु 

नवस घातला पेरजागडी िजुांगाला आर्ण वारसिार उिरात अवतरला.श्रद्धा 

असेल तर काय बी होऊ शकत े साहबे.तयामळेु मी तमु्हास्नी बोलावलां 

होतां.आजची रात्र आराम करा साहबे.उद्या र्तरपीच्या बऱ्याच आधी र्नघायचां 

आह.ेआत्तापासनू जाऊन काही उपयोग नाही. 

 

     मी एक प्राध्यापक असलो तरी तया बाबतीत मी शनू्य होतो.कारण 

मलुाांना अांधश्रदे्धच ेधडे िणेारा, आज मीच तया वाटेवर पाऊल ठेवलां होतां.आर्ण 

र्निान समोर तरी आता काय करायचां आह?े ह े सदु्धा मला मार्हती 



नव्हतां.तयामळेु गांगाधर जे म्हणेल तेच हो म्हणण्याच ेआर्ण माननू घ्यायचां असां 

मी ठरवलां होतां. 

 

     उन्ह े उतरली आर्ण पणूि अांगणिर अांधार पसरला.रानातला शीतल 

असा रानवारा अांगणात र्िरकाव ू लागला. पेरजागडच्या डोंगराकडे नजर 

टाकली.हळूहळू काळोखाची र्करण े उतरू लागली होती. गांगाधरच्या घरात 

लाईटची सोय नव्हती. ग्रामपांचायतीच्या मेहरेबानीने अांगणात तेव्हढा एक लाईट 

र्िला होता.बाकी घरातलां सगळां काय सौरऊजेच्या टॉचिवर व्हायचां.बाहरे 

चारपाई अांथरून गांगाधरशी आम्ही बसलो होतो.आतमध्य े र्स्त्रयामांडळी 

स्वयांपाकात मग्न झाल्या होतया.तयामळेु चचेच्या र्वषयात मीच गांगाधरला 

म्हटलां..ह ेपेरजागड म्हणजे नलकी काय आह?े 

 

     साहबे असां म्हण ू नका कधी?मी मघाशीच बोललो की हा श्रदे्धचा 

आर्ण िक्तीचा र्वषय आह.ेहा डोंगर म्हणज ेफार परुातन आह.े साधी साक्ष अशी 

द्यायला मी परुणार नाही साहबे. सतय आर्ण सतवाला अलगिपण े हृियात 

कवटाळून ठेवलाय या डोंगराने.इथ ेिवे काय? िानव काय?जनावर काय?प्रतयेक 

गोष्टीच्या खणुा आहते.तमु्ही जरी पणूि डोंगर र्फरलेत ना, तर प्रतयेक गोष्टींचे उत्तर 

आर्ण समाधान तमु्हाला र्मळून जाईल.जो इथलां सतव समजनू जातो ना साहबे 

तो इथलाच होऊन जातो.तमु्ही मागा मनापासनू काही,तो ितेो साहबे पण तमु्ही 

तयाला तयाच्या र्नयमाप्रमाणे हवां वागायला. 

 



    "असां आह े तर... बरां उद्या र्कती वाजता र्नघायचां आह े मग 

आपल्याला..." 

 

     साहबे तमु्ही येणार म्हणनू ह ेमला फार आधीच मार्हती होतां.तयामळेु 

पवूितयारी मी आधीच करून ठेवली होती.आर्ण तमु्हीपण अगिी योग्य वेळेवर 

आलात.आज पौर्णिमा चाल ूझालीय.आजचा र्िवस हा बारालाच सांपेल.आर्ण 

बारापासनू तयाची वेळ चाल ूहोईल अगिी सकाळपयंत.आर्ण र्जथ ेतो जाईल 

र्तथेच आपल्याला जायचांय.या सगळ्या सतवाचा तोच एक रक्षक 

आह.ेतयाच्याजवळ केलेली प्राथिना कधीच वाया जाणार नाही.आर्ण हो 

बाईसाहबेाांना म्हणावां िीती ठेवायची नाही.अन्यथा तयाचे पररणाम फार वाईट 

होतील. 

 

     खरांतर तयाच्या साांगण्यावरून माझ्याही मनात िीती साठायला लागली 

होती.काही क्षणाकरीता तर असां वाटायला लागलां होतां की,आपण कुणा एका 

ताांर्त्रकाच्या तर घरी आलो नाहीये.कारण ज्याच्या मागे तो जायला म्हणत 

होता.तयाची कल्पनाच एक अस् बाब होती.तयामळेु माझ्या तया हो म्हणण्यात 

सदु्धा अफाट र्स्थती िडलेली होती.र्वचारात मग्न असतानाच माऊली पाण्याचा 

ग्लास घेऊन जेवायला बोलवायला आली होती. गांगाधरन ेजी जाणीव मला 

आत्ता करून र्िली होती. तीच जाणीव माऊलीनेसदु्धा आत र्िली होती.तयामळेु 

जेवण झाल्यावर वसधुा आर्ण मी बाहरे आलो होतो. 

 



     " मला फार िीती वाटतेय वसधुा,ह ेसगळां साध्य तर होईल ना,नाहीतर 

र्नघनू जाऊयात आपण..." 

 

   " मलाही र्ततकीच िीती वाटतेय.पण इतलया िरू आल्यावर जर आपण 

माघारी र्फरलो तर इथ ेयेण्याचां काहीही महत्त्व उरणार नाही.तयामळेु जे नर्शबात 

आह ेते घडेलच यावर काही शांका नाही." 

 

    "हो पण नलकी आपल्याला काय करायचांय ह ेतलुा मार्हती आह ेका?" 

 

   "हो तयाांनी मघाशीच पणूि मार्हती र्िली.र्वश्वास ठेवा सगळां काही बरोबर 

होईल.धैयि अस ेखच ूिवे ूनका.ज्या आशेन ेआपण इथपयंत आलोय.ती पणूि 

करण्याची र्जद्द मनात ठेवा." 

 

   "कशाची कुजबजु चाल ू हाय साहबे..उियाला लवकर र्नघायचां 

आह.ेजरा लवकर पाय लांबे करा." 

 

   "हो..हो...सहज र्वचारपसू चाल ूहोती." 

 

   "मला समजतेय तमुची पररर्स्तथी.अडाणी आह े साहबे.पण इतकाही 

नाही की चेहरा वाचता नको यायला.." 

 



    जांगलाचा इतका िय असताना िखेील गांगाधर आर्ण मी बाहरेच 

झोपलो आर्ण र्स्त्रयामांडळी आत घरात होतया.रोज टीव्हीवर बातम्या बघताना 

झोप यायची.आज र्कतीतरी र्िवसाांनी असां खलुां आिाळ र्िसत 

होतां.चाांिण्याांची गम्मत बघायला र्मळत होती.हळूहळू एकेक ढगाला मागे 

टाकत जाणारा चांद्र र्िसत होता.बऱ्याच वेळानांतर झोप लागली.थांडगार 

वाऱ्याच्या बाहुपाशात तशी घट्ट र्नद्रा कधीच मला आली नसले.कारण िोन 

वाजेच्या समुारास सगळे मला हलवत होत ेतरी पण जाग यायला तयार नव्हती. 

 

    डोळे उघडल े तेव्हा गांगाधर अांगावर घोंगडां आर्ण एका हातात टॉचि 

घेऊन उिा होता. आवां उठा न सायेब, आकाशतनां कवाचाच कौल आलाय.मी 

घाबरून उठून उिा झालो.पण मला एक कळत नव्हते की गांगाधरला 

आकाशाची कोणती िाषा समजते.माझी प्रश्नाथिक मदु्रा गांगाधरच्या लक्षात 

आली असावी.तयान े आकाशाकडे बघत बोटे िाखवली.खगोलीय 

र्वषवुवतृ्तावरील एक मोठा परांत ु अांधकु तारकासमहू चकाकत होता. टॉलेमी 

याांच्या ४८ तारकासमहुाांपैकी हा एक होता.याला इांग्रजीमध्ये ophiuchus ( 

ऑफीयकुस) म्हणतात.आर्ण ह ेमळू ग्रीक नाव असनू तयाचा अथि साप( िजुांग) 

असा होतो.पवूीच्या लोकाांमध्ये अस ेकाय समज अजनू लपल ेआहते मार्हत 

नाही.पण तया चमकणाऱ्या तारकासमहुाांचा इथ े काय सांबांध आह े ह े मला 

बघायचां होतां. 

 

     झोप उडवण्यासाठी चेहऱ्यावरून पाणी घेतलां आर्ण गांगाधरच्या 

मागोमाग चाल ूलागलो.कानोसा घेत गांगाधर रस्ता काढायचा.आर्ण तयाच्या 



मागोमाग आम्ही सगळे चालायचो.अजनूही आठवत ेतया प्रवासात माऊलीचा 

तान्हा अर्जबात रडला नाही.एखाद्या शहाण्या बाळासारखे कधी टकमक 

बघायचा तर कधी शाांतपणे झोपायचा.हात िखु ूनय ेम्हणनू वसधुा अधीमधी 

तयाला पकडायची. 

 

    अांधारात चाचपडत असताना आम्ही बराच अांतर चालनू आलो 

होतो.गांगाधरची झोपडी आर्ण तो अांगणात असणारा लाईट केव्हाच नजरेच्या 

आड झाला होता.मी चालत तर होतो पण अधाि लक्ष माझां सिोवार असायचां. 

जरासाही काही आवाज आला की माझ्या हृियात एकिम जोराने धस्स व्हायचां. 

 

    रात्रीचा थांडगार वारा चाललेला होता.पण कपाळावर घामाच ेओघळ 

जमा होत होते. श्वासाांचा आता आवाज पण व्हायला लागला होता.पण गांगाधर 

मात्र कमालीचा माणसू होता.तयाला जरासाही िम यते नव्हता.टॉचि घेऊन आधी 

सामोरी जाण,ेआजबूाजचूी चौकशी करण ेआर्ण आम्ही कुठे थाांबलो आहोत 

म्हणनू परत आमच्यापयंत येण.ेतयाच्याकडे बर्घतल्यावर असां वाटत होतां की 

जण ूतो काही चाललाच नाही आह.े 

 

      इतलयान ेबरां होतां की रात्र उजेडाची होती.तयामळेु अांधाऱ्या रात्रीपेक्षा 

बरांच काही डोळ्याांना र्िसत होतां.आर्ण अधाि पाऊण तास चालत आलो, 

तरीपण एकही प्राण्याच े िशिन झाले नाही.मलापण थोडा िम आला 

होता.तयामळेु िहा र्मर्नटे बसनू र्वश्राांती घेऊयात असां मी म्हणालो.र्ततलयात 

गांगाधरच म्हणाला... 



 

       "बसा साहबे बसा...पाच िहा र्मर्नटे र्वश्राांती घ्या...कारण आता 

आपण जवळच आलोय." 

 

 

     गांगाधर वालय पणूि करतच आह े की एक घबुड एक ककि श घतुकार 

काढत गांगाधरच्या डोलयावरून उडत गेला.तयासरशी गांगाधर स्तब्ध झाला.तो 

आजबूाजचूा कानोसा घेऊ लागला.ह े जे काही घडत होते माझ्यासाठी 

कुतहूलास्पि होते.मीच काय एवम वसधुासदु्धा घाबरली होती.घाबरून ती सदु्धा 

माझ्याजवळ येऊन बसली होती. 

 

    बर्घतलां तर घबुड हा रात्रीकर पक्षी आह.ेबरेच आवाज काढतो पण 

तरीही तयाला बरीच लोक र्ितात.आपल्याला जसां रात्री र्िसत नाही. तसां 

तयाला र्िवसाढवळ्या र्िसत नाही.पण एक मात्र आह ेतयाच्या आवाजामागे 

र्कां वा तयाच्या कृतयामागे बरीच कारण ेिडलेली असतात.आर्ण या वेळेसचे 

कारण गांगाधरच्या लक्षात आले असाव.ेकाही वेळाने गांगाधर आला आर्ण 

म्हणाला... 

 

      सायेब, एकिाचां ध्यान िऊेन आयका,मनात जे बी िीती 

आसल,सगळी काढून टाका.कारण आता जे काही घडणार आह,े र्कां वा जे 

काही र्िसणार आह ेते तमुच्या र्वश्वासाच्या पलीकडचां हाये.आता जी अनिुतूी 

तमु्हाला होणार आह.ेती काही मामलुी नाही.तयामळेु ज्या काही शांका असतील 



तया आत्ता आर्ण शेवटच्या इथेच टाकून द्या,पनु्हा तयाचा काही त्रास नको.कारण 

आता समोरचा त्रास फक्त तमु्हालाच नाही, तर आम्हाला बी होणार.ह ेलक्षात 

ठेवा. 

 

    गांगाधरची घाई आता लक्षात येत होती.बरेचसे र्चत्रर्वर्चत्र आवाज 

यायला लागले होते.आता रस्ता पणूिपणे चढाईचा होता.आर्ण डोंगर िणाणेल 

असा फुतकार कानाशी येत होता.आर्ण तयाच आवाजाच्या मागे मागे गांगाधर 

आम्हाांस नेत होता.जेव्हा जेव्हा तो फुतकार होई.हृियात जोरात धस्स 

व्हायचां.आर्ण तया फूतकाराच्या मागे खण खण असा आवाज व्हायचा. असां 

बरांच वेळ आम्ही तया फूतकाराच्या मागे मागे जात होतो.तो एक र्वशालकाय 

िजुांग होता.रात्र उजेडी असली तरी स्पष्टपण ेमी तयाांस पाहू शकत नव्हतो.पण 

तयाचा आवाज आर्ण तयाची हालचाल बघनू एवढां नलकी वाटत होतां की तो 

साधासधुा िजुांग नाहीच.खरांच गांगाधरच्या म्हणण्यानसुार कल्पनेच्या बाहरेचां 

सगळां घडत होतां.आर्ण तयाच्या मागे असणारां खण खण म्हणजे या जांगलात 

अमाप द्रव्यसाठा आह ेयाची ग्वाही िते होता.िले गांगाधरने साांर्गतलां होतां की 

िीती तयागनू द्यायची, पण जेव्हा कधी तो िजुांग थाांबल्यासारखा 

वाटायचा.माझी िीतीने गाळण उडायची. 

र्शवाय तो प्रकाश चाल ूबांि व्हायचा.अगिी काजव्यासारखा, हळूहळू तो 

िजुांग आडीमोडी डोंगराच्या पायथ्याशी सरपटू लागला.िगडाांचे उांचच उांच कडे 

होते.तयामळेु िगडाांचा आधार घेत तयाच्या मागे मागे जाऊ लागलो.समोर एक 

गुांफा होती.आम्ही सगळे बाजलूाच थाांबनू होतो.क्षणिर गुांफेच्या पायथ्याशी 

िजुांग घटुमळला.आर्ण जोरात फुतकारला.सबांध रान जागेल अस े तयाचे 



फुतकारने होत.ेकानठळ्या बसतील असा तो आवाज िगडाांना र्चरत र्चरत गेला 

होता.सारखां हृियाला एक थरकाप जाणवत होता. 

 

    मी एका िगडाच्या कडेने वाकून पार्हले. गुांफेशी ठाण माांडलेला िजुांग 

स्पष्टपण े र्िसत होता.तयाच े लाल लाल अजस्त्र डोळे रागाने लालबुांि र्िसत 

होते.बहुतेक कुणाची चाहूल लागल्यागत तो िजुांग र्तथ ेठाण माांडून बसलेला 

होता.आर्ण इतलयात र्चत्रर्वर्चत्र आवाज करत मघाशी असलेला घबुड 

आला.पायथ्याशी असलेल्या झाडावर बसनू ओरडू लागला.किार्चत तो तया 

िजूांगाला र्डवच ूबघत होता. 

 

    िजुांगाला तयाच्या येण्याची आधीच चाहूल होती.तयामळेु तया झाडाच्या 

र्िशेने िजुांगान ेझेप घेतली, आर्ण तो घबुड घतुकार करता करता पळून गेला. 

िजुांगाच्या तया आकाांडताांडवाने ते झाड जर्मनीपासनू उखळून गेले होते. 

घबुडाच्या गेल्यानांतरही िजुांगाचा राग कमी झाला नव्हता.सांपणूि पेरजागड 

िणाणेल असा तयान े एक फुतकार सोडला आर्ण जवळच असलेल्या गुांफेत 

तयाने प्रवेश घेतला. 

 

    तयाचा राग इतका ियांकर होता की तयाच्या गेल्यानांतरही जागचां 

हलायलासदु्धा िीती वाटत होती. पायाखालच्या पाचोळ्यायाचाही इतका 

आवाज येऊ नय,े याची काळजी घेत होतो.पण या सगळ्यात र्नर्िांत होता तो 

माऊलीचा तान्हा.िीतीने आमची धावपळ होत होती पण तो शाांत साखरझोपेत 

होता.जण ूइथ ेतयाला कशाचीच र्चांता नव्हती. 



 

     काही वेळाने सगळीकडे एक ियाण शाांतता पसरली.कुठलाही फुतकार 

वा र्चतकार ऐकायला येत नव्हता.र्जकडे बघावे र्तकडे एक र्वर्चत्र शाांतता 

जाणवत होती.गांगाधर आर्ण आम्ही ज्या आडोशाला लपलो होतो, र्तथनू 

गांगाधर बाहरे आला.आर्ण तया िजूांगाच्या गुांफेकडे जाणाऱ्या एका िगडावर 

उिा झाला.तयाला बघनू मागोमाग मी आर्ण इतरही येऊ लागल.े गांगाधरने 

िगडाांना कान लावला. िजुांगाचां कां पन अजनूही िगडाांशी उमडत होतां.तयामळेु 

सावकाश पाऊले टाकत गांगाधर गुांफेकडे जात होता.आर्ण मागोमाग आम्ही 

पण जात होतो. 

 

      काही वळेाने जरा िीतिीतच आम्ही सगळे तया गुांफेच्या समोर 

होतो.गुांफेच्या तोंडाशी एक पांचशेषाची मतूी होती.गुांफा र्कती खोल आह ेकळलां 

नाही पण तोंडाशीच इतका अांधार िाटला होता की र्तथां उिां राहायलाही 

जीवावर येत होतां.आर्ण आपल्या डोळ्याच्या समोर जेव्हा िजुांग तया गहुते 

गेला, तेव्हा र्तथेच तया गुांफेच्या तोंडाशी उिे राहण ेम्हणज ेथोडां िीतीिायकच 

असते ना!आर्ण खरांच तया वेळेस मला सारखी िीती जाणवत होती. 

 

     गुांफेच्या तोंडाशी थोडी बरीच जागा होती पण पर्हल्याांिा जायच े

कुणी?हा र्वचार सारखा माझ्या मनात येत होता.माझी ती र्चांता गांगाधरन े

ओळखली असावी.तयामळेु एक मशाल पेटवनू तोच सगळ्यात आधी र्तथ े

गेला. तान््ाला वसधुेकडे सोपवत माऊली सदु्धा मागोमाग गेली.मी जरा 



िीतिीतच वसधुेसोबत तयाांच्याजवळ पण बाहरेच असलेल्या िगडावर जाऊन 

बसलो.कारण अजनूही र्तथ ेजायचे धाडस माझ्या अांगात येत नव्हत.े 

 

     गांगाधर आर्ण माऊली पांचशेषाच्या समोर ध्यानस्थ बसल.ेआर्ण 

सोबतच आणलेल्या सामग्री सोबत ते पजेूची तयारी करू लागले होते.गांगाधर 

ओठातल्या ओठात काहीतरी मांत्र पटुपटुत होता.आर्ण माऊली तयाला जे हवेय 

ती सामग्री काढून िते होती.पजूा सांपन्न झाल्यावर तयान ेबाजलूाच िगडे रचनू 

यज्ञाची तयारी सरुू केली.माऊलीने आधीच वसधुेला तयाची कृती समजावनू 

साांर्गतली होती.तयामळेु आता जे काही होतां ते र्तच्याच हाती होतां. 

 

    तया ियाण शाांततेत गांगाधरचा मांत्रनाि चाल ू होता.माऊली तयाच्या 

प्रतयेक वालयासरशी यज्ञात समपिण करत होती.मला ते थोडे र्वर्चत्र वाटत होतां, 

पण जे घडत आह े तयावर र्वश्वास करण्यार्शवाय माझ्याकडे पयािय 

नव्हता.तयामळेु मी ह ेसगळे बघत होतो.काही वेळात वसधुेने डोळे र्मटले.जण ू

ती इथे असनूही डोळे र्मटून िसुऱ्या र्वश्वात वावरत आह.ेतयावेळेस र्तच्या 

र्वश्वात काय घडत आह?े ह ेर्तनेच काही र्िवसानांतर मला साांर्गतले होते. 

 

    ती बघत होती.ती कुठेतरी र्वशालकाय पाण्याच्या पातळीच्या तळाशी 

जाऊन पोहचली होती.चारही बाजलूा पाण्याचा सांथपणा र्तला जाणवत 

होता.ती कोणतया कल्पनेत वावरत होती,मार्हती नाही पण तया तळात असनूही 

ती स्वच्छांिपणे बघ ू शकत होती की वावरू शकत होती.िरू िरू पयंत र्तला 



काहीच र्िसत नव्हतां.ती चालत चालत सामोरी जात होती.काही वेळ असां 

सामोरी गेल्यावर र्तच्या नजरेत काही आलां. 

 

      सामोरी एक र्शवशांकराची प्रर्तमा होती.ती इतकी प्राचीन आर्ण 

कोरीव होती की क्षणिर ही मतूी इथ ेकशी? हा र्वचार वसधुा करायला लागली 

होती.मतूीच्या खाली एक र्शवर्पांड होती.ती चालत चालत तया र्शवर्पांडाकडे 

जात होती.लक्ष अशी सामोरी होती.आर्ण तेव्हढ्यात र्शवशांकराच्या 

प्रतीमेमागनू एक छोटीशी सतुापेक्षा बारीक वस्त ूहालचाल करून र्शवर्पांडाकडे 

आली.ती अवघ्या काही पावलाांवरच असल्यामळेु र्तला ते र्िसायला 

आलां.जशी ती वस्त ूर्शवर्पांडावर आली,र्शवर्पांडाचा स्पशि होताच तया वस्ततू 

बिल होऊ लागला.ती सतूापेक्षा बारीक असलेली वस्त ूहळूहळू मोठी होऊ 

लागली.तो एक र्शवर्पांडावरचा िजुांग होता.हळूहळू तयाचा व्याप इतका वाढत 

गेला की नजरेच्याही कोपऱ्यात मावेनासा होऊ लागला होता.तो बिल बघताच 

वसधुा घाबरली.ती इतकी घाबरली की र्तने डोळे लावले आर्ण ओरडायला 

लागली. 

 

     मग डोळे उघडल े तेव्हा तेव्हा वािळ आल्यासारखां तया तळात 

हालचाल होताना र्िसली.तो िजुांग,ती र्शवर्पांड,र्शवप्रर्तमा सगळे काही 

र्िसेनासे झाल.ेती पवूिवत झाली.पण िजुांग मात्र र्डवचलेला होता.मला वाटते 

ती हीच िीती असेल जी टाकून द्यायला सारखा गांगाधर म्हणत होता. 

 



    पवूिवत आल्यावर वसधुा इतकी घाबरली होती की ती उठून उिी 

झाली.आर्ण मला परतयूात म्हणनू र्नघ ूलागली.तयावेळेस मला तयाची काहीच 

कल्पना नव्हती.पण ती घाबरली होती, तयामळेु नलकीच काहीतरी ियांकर घडले 

आह,े अस े मला वाटत होते.अचानक मघाशी असलेला फुतकार जाणव ू

लागला. 

 

    यज्ञ चालचू होता आर्ण गांगाधरला याची पवूि कल्पना होतीच.पण ह े

आता सगळ्याांवरच िारी पडेल याची पवूिसचूना सदु्धा तयाने खपू आधीच र्िली 

होती.तयाच्या कानाशी येत असलेले फुतकार आता कळायला लागल ेहोते, की 

नलकीच काहीतरी अघटीत घडेल आता.फुतकार वाढू लागले आर्ण िजुांग बाहरे 

आला. यज्ञावरून सरपटत आल्यामळेु यज्ञाची केव्हाच राखराांगोळी झाली 

होती. 

 

      मी आर्ण वसधुा फार घाबरलो होतो.गुांफेत अडकल्या गांगाधरचां 

आवाज आला.. सायेब बाळास्नी घऊेन र्नघा तमु्ही...अर्जबात थाांब ू नका. 

िजुांगाचे आकाांतताांडव आम्हाला माहीत होते तयामळेु न बघता आम्ही वाट 

र्मळेल तया रस्तयान े र्नघायला लागलो.मागाहून ऐकू येत होती ती गांगाधरची 

आर्ण माऊलीची र्कां काळी,आर्ण तया िजुांगाच ेआिोश. 

 

      या सगळ्या धावपळीत उजाडायला पण लागलेच होते.पण एक 

अजनूही प्रश्न पडला होता.जेव्हा आम्ही परतत होतो तेव्हा गांगाधरचे घर 

आम्हाला र्िसले नाही.बऱ्याच लोकाांनी तमु्ही जांगलातनू येत आहात?र्तथ े



काय करत होतात?कशाला गेला होतात? ह े प्रश्न अगिी आवजूिन र्वचारले 

असतील. 

 

    आर्ण तो बाळ तया धावपळीतही अगिी शाांत होता आर्ण इकडे शहरात 

आल्यावर रडायला लागला.तयाला बघनू वसधुेची माया ममता उमळू 

लागली.र्तच्या डोळ्याांतनू पाणी आर्ण उरोजाांतनू िधुाच्या धारा वाहू 

लागल्या.तो मलुगा म्हणज े तचू आहसे पवन. पेरजागडाचा वारसिार तचू 

आहसे. 

 

    पण एक कळत नाही.जर गांगाधर तया र्िवशी र्जवांत वाचला होता तर 

मग आजपयंत मला िेटला का नाही.र्निान तझुी िेट घ्यायला तलुा न्यायला 

येण्याचां तयाचां परेुपरू हलक होतां,काहीही झालां तरी तो तझुा खरा वडील होता. 

 

    शेवटी आपला प्रश्न पनु्हा र्ततलयावरच रार्हला.कोण होता पवन?आर्ण 

नेमकां  तयाचां आर्ण या िजुांगाचां काय नाते होते?कुठे होता गांगाधर? आता काय 

तयारी असेल पवनची? या सगळ्याांची उत्तरे तमु्हाला सापडतील. पेरजागड िाग 

पाच मध्य.ेपण तयाआधी पेरजागड िाग एक,िोन,तीन ह ेिाग वाचायला र्वसरू 

नका,आर्ण कस ेवाटले ते मत द्यायलासदु्धा र्वसरू नका. पेरजागड िाग पाच 

लवकरच आपल्या प्रतीक्षेत...... 

 

आपला  



कार्तिक हजारे...  



ई सावहत्य प्रवतष्ठानचं चौदा वषाांचं झालं 

कावतिक हजारे यांचं ई सावहत्यवरचं हे सातवं  पुस्तक. 

 

कार्तिक हजारे चांद्रपरू र्जल््ातील अर्तिगुिम ग्रामीण िागातील एक यवुक. 

पररर्स्थतीच्या र्नखाऱ् याांनी तयाांच्यातील लेखकाला करपवण्याचा खपू प्रयतन केला. 

तयातनू तयाांची शैली आर्ण िाषा पणु्यामुांबईच्या अर्िजनवगािपासनू वेगळी. तयामळेु 

तयाांच्या कथाांमध्य ेआशयाची ताकि आर्ण अर्िव्यक्तीमध्ये ठोस माांडणी असनूही 

तयाांच्या सार्हतयाला म्हणावा तसा प्रर्तसाि र्मळात नव्हता. तयाांनीच म्हटाले आह े

की र्लहीण्यापेक्षा जास्त टेन्शन येते ते र्लहीलेले िसुऱ् याला िाखवण्यात. पण ई 

सार्हतयवर तयाांची पर्हली तीन पसु्तकां  गाजली, वाचकाांनी वाखाणली तेव्हा मात्र 

तयाांना हुरूप आला. 

असे अनेक तरूण लेखक खपू छान र्लहीत आहते. मोठ्या लेखकांच्या तोडीस 

तोड आहते. पण त्यांना योग्य असा प्लॅटफ़ॉमि र्मळत नाही. त्यांची पसु्तकं प्रकार्शत 

करायला प्रकाशक धजावत नाहीत. कारण त्यांचे नाव प्रर्सद्ध नसल्यामळेु त्यांच्या 

पसु्तकांची र्वक्री होईल की नाही याबद्दल प्रकाशक साशंक असतात. आर्ण जर या 

लेखकांची पसु्तके वाचकांसमोर आलीच नाहीत तर लोकांना त्यांचे नांव कळणार 

कसे? या दषु्टचक्रात सापडून अनेक तरूण लेखकांच्या र्पढ्या बरबाद झाल्या.  

पण आता असे होणार नाही. इटंरनेटच्या सहाय्याने नवलेखकांना वाचकांच्या 

नजरेपयंत पोहोचवण्याचे काम आता अनेक संस्था करत आहते. ई सार्हत्य प्रर्तष्ठान 

ही त्यातील एक. समुारे ५ लाखांहून अर्धक वाचकांपयंत या नवीन लेखकांना 

नेण्याचे काम ही संस्था करते. पणूि र्वनामलू्य. लेखकांनाही कोणताही खचि नाही. 

आर्ण आज ना उद्या लेखकांना भरघोस मानधन र्मळवनू दणे्यासाठी ई सार्हत्य 



प्रर्तष्ठानचे प्रयत्न चाल ूआहते. नवीन लेखक यायला हवेत. भक्कमपणे उभे रहायला 

हवेत. त्यांना त्यांच्या त्यांच्या दजािनसुार मानमरातब र्मळावा. मानधन र्मळावे. 

परदशेातील आर्ण सविदरू कानाकोपऱ् यातल्या खेड्यापाड्यांवरील नववाचकांना 

दजेदार सार्हत्य र्मळावे. याच आमच्या प्रेरणा आहते. नवनवीन ताकदवान लेखक 

ई सार्हत्याकडे वळत आहते. त्यांना त्यांच्या कसानसुार प्रर्तसादही र्मळतो. कुणाला 

भरघोस तर काहींच्या वाट्याला टीकाही येते. या टीकेला positively घॆऊन ह े

लखेक आपला कस वाढवत नेतात. सरुूची नाईक, प्रफ़ुल शेजव, भाग्यश्री पाटील, 

कोमल मानकर, सरुज गाताडे, अनपु साळगावकर, बाळासाहबे र्शंपी, चंदन र्वचारे, 

सौरभ वागळे, यशराज पारखी, चंद्रशॆखर सावंत, संयम बागायतकर, ओकंार झांजे, 

पंकज घारे, र्वनायक पोतदार, चंद्रकांत र्शंद,े र्नरंजन कुलकणी, चारुलता र्वसपतेु, 

कार्तिक हजारे, गणेश सानप, मनोज चापके, महशे जाधव, मनोज र्गरसे, मदृलुा 

पाटील, र्नलेश दसेाई, सनहा पठाण, संजय बनसोडे, संजय येरणे, शंतन ू पाठक, 

श्रेर्णक सरडे, शभुम रोकडे, सधुाकर तळवडेकर, र्दप्ती काबाडे, भपूेश कंुभार, 

सोनाली सामंत, केतकी शहा, र्वर्नता दशेपांडे, सौरभ कोरगांवकर, र्मर्लंद 

कुलकणी, शभुम पाटील, आर्शष कले, सरुेंद्र पाथरकर, प्रीती सावंत दळवी, र्नर्मष 

सोनार, उमा कोल्ह,े गणेश ढोले, सर्चन तोडकर, महशे पाठाडे, अर्भजीत 

पैठणपगारे, कार्तिक हजारे, र्करण दशमखुे, जगर्दश खांदवेाले, माधरुी नाईक, 

र्वशाल दळवी, गौरी कुलकणी, र्जतेश उबाळे, र्प्रतम साळंुखे, स्वीटी महाले, 

अंबरीश गरुव, अर्वनाश जामदार, गौरव नायगांवकर, प्रर्णता ठाकूर, अर्नल र्पस,े 

अनार्मका बोरकर, पवन सोनवणे, राजेंद्र शेळके, पवुाि राउत, धनंजय कलमष्ट,े वैभव 

तांबटकर, बाळासाहबे र्शंपी असे अनेक तरूण लेखक सातत्यपणूि लेखन करत 

आहते.  



इांटरनेटवर हौशी मराठी लेखकांची कमी कधीच नव्हती. आता हौसेच्या वरच्या 

पायरीवरचे, लेखनाकडे गंभीरपणे पहाणारे आर्ण आपल्या लेखनाला पैल ू

पाडण्याकडे लक्ष दणेारे तरूण लेखक येत आहते.  

ही नवीन लेखकांची िमिार फ़ौज मराठी भाषेला नवीन प्रकाशमान जगात स्थान 

र्मळवनू दतेील. त्यांच्या सार्हत्याच्या प्रकाशाला उजाळा र्मळो. वाचकांना आनंद 

र्मळो. मराठीची भरभराट होवो. जगातील सवोत्कृष्ट सार्हर्त्यक प्रसवणारी भाषा 

म्हणनू मराठीची ओळख जगाला होवो.  

या सवाित ई सार्हत्याचाही खारीचा वाटा असेल हा आनंद.  

या यशात ई लेखकांचा र्संहाचा वाटा असेल याचा अर्भमान.  

 

 

बस्स. अजनू काय पार्हजे?  

सनुीळ सामंत 

टीम ई सार्हत्य प्रर्तष्ठान 

  



सार्हतय म्हणजे असतां काय?  

जीवनाचे अनिुव असतात, कधी खरे तर कधी खोटे वाटतील 

इतके खरे.  

जीवनमलू्याांच ेआिशि असतात, कधी सोपे, कधी अवघड. कधी 

अशलयप्राय.  

जगण्याच्या चढ उताराांचे आरसे असतात. कधी अनिुवलेले. 

कधी न ऐकलेले.  

आपल्या मनाचा, आपल्या जीवनाचा आरसा असतो सार्हतय.  

सार्हतयात रम ूया. सार्हतयात रमणारा समाज अर्धक ससुांस्कृत, 

अर्धक प्रगतीशील असतो.  

 प्रगती म्हणजे केवळ समदृ्धीआर्ण र्वकास नाही ना! 

ई सार्हतय प्रर्तष्ठान.  

मराठी सार्हतयातील एक कोवळे पान.  

एक प्रसन्न अनिुव 
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