
 

 

 

  



पेरजागढ... एक रहस्य भाग २ 

हे पसु्तक विनामूल्य आह े

पण फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत.  

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनटे 

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

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

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पुस्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  

असे न केल्यास यापुढे आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची, हिा प्रवतसाद.  

 

 

 

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

प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यास मदत होते. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या 

प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.  

  



ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

सादर करीि आिे 

 

 

पेरजागढ... एक रिस्य  

भाग २ 

 

 

लेखक 

कार्ििक गुलाब िजारे 
  



पेरजागढ... एक रहस्य भाग २ 

लेखक... कार्तिक गुलाब हजारे 

मोबाईल नंबर... ७०३८९५०७६२ 

व्हॉट्सअँप नंबर... ९७६५३६७०५८ 

ईमेल.. www.karthikhajare@gmail.com 

फेसबुक... 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 घणे े

आर्श्यक आि.े िसे न केल्यास कायदेशीर कारर्ाई 

िोऊ शकि.े  

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.  
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• हर्नार्ूल्य 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 सुटली 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.े  



पढुे कथा, कर्वता, लेख, चारोळी असे बरेच प्रकार त्यात समावेश 

करू लागले. पण काहीतरी र्लहायचं? हा प्रश्न मनातनू जाईना. 

कादबंऱ्या वाचताना मी पात्ाचंी, 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 संगतीच.े..  

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 ते 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 झालेल्या 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 पूणि 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 पढुे काय होणार? ही भावना प्रत्येक वेळेस मनात 

घर करून राहते. आर्ण वाचनाची उत्कंठा वाढत जाते. प्रस्ततु कथेमध्ये 

पेरजागढर्वषयी अर्तशय उपयकु्त मार्हती र्दली आहे. 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 समजावून सांगताना र्लर्हतात की गडावर 

ज्या सात बर्हणी लपु्त पावलेल्या होत्या त्या अर्ववार्हत होत्या. 

त्यामुळे हळद लागलेली नवर्ववार्हत मलंु 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 असते. 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 पढु े

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

प्रश्नाथिक साखळीने गुंतवणकू करून ठेवण्यात लेखक नक्कीच यशस्वी 

झाले आहते.  

 

प्रस्ततु कथेमध्ये लेखकाने 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 सुद्धा 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 

वाचकांकडून 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 बुर्द्धमत्ता, 

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 स्पंदने 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, सत्वाच ं

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, पुढच्या भागासाठी शुभेच्छा प्रदान करतो.  

पंकज माकोडे, नागपरू  



पसु्तकार्वषयी...             कार्तिक हजारे 

 

नमस्कार...  

वाचकांनी माझ्या तीनही पसु्तकांना बहुमतांनी अर्भप्राय दऊेन ही 

कादबंरी र्लहून घेण्यास मला प्रवतू्त केले. त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी 

आह.े आर्ण बऱ्याच वाचकांच्या अपेक्षा लक्षात ठेवनू, काहींच्या 

सचुना अगदी र्नदशिनास ठेवनू काहींची मदतही अंगीकारून इतर 

पसु्तकांचा संचपण, आपल्याला लवकरच र्मळेल अशी मी खात्ी 

बाळगतो. आर्ण सगळयांना गहृीत धरूनच लॉकडाऊनच्या काळात 

मी या कादबंरीची र्नर्मिती केली.  

पेरजागढ ह े एक ग्रामीण भागातील सात बर्हणींचं गढ म्हणनू 

ओळखण्यात येते. नागर्भडवरून बारा र्कलोमीटर र्स्थत असलेल्या 

सोनापरु या गावापाशी ते वसले आह.े त्या गडाबद्दल बऱ्याच काही 

आख्यार्यका आह,े ज्या मला शोधनू काढायच्या होत्या. त्या एकाच 

पवितरांगेला र्ठकर्ठकाणी दवैतांचा वास लाभलेला होता. मात् 

सगळयांची आख्यार्यका मात् वेगळी. आर्ण बऱ्याच प्रमाणात 

असलेला ऐर्तहार्सकतेचा वारसा काही शोधाअंती आढळलेला होता. 

त्यामुळे मी एक टीम ठरवली आर्ण आम्ही त्या पवित रांगेचा प्रत्येक 

बाजनूे अभ्यास करायचा ठरवला. र्कत्येक भयावह गोष्टींना सामोरी 

जात, त्यातले तथ्य अनसुरत, बऱ्याच गोष्टी आमच्या लक्ष्यात आल्या 



होत्या. "भाऊ हसते म्हणनू त्याचं गड घसरते, आर्ण बहीण रडते तर 

र्तचं गड चढते" ही पेरजागडाची एक पवूािपार आख्यार्यका होती. 

नेमकं त्या ओळीत काय दडलंय? त्याचं शोध घेण्याचा आम्ही खपू 

प्रयत्न केला. आर्ण अपेके्षप्रमाणेच बरंच काही ऐकायला र्मळालं?  

इर्तहास घडवण्यासाठी एक प्रसंगही र्कती महत्त्वाचा ठरतो याची 

जाणीव आम्हांस आली. सदर भागामध्ये फक्त त्याची शरुुवात झाली 

आह.े त्यामुळे वाचकांना र्कत्येकदा वाटेल की, प्रस्ततु कहाणी 

पेरजागडाशी संबंध तोडू पाहते आह.े पण त्याची शरुुवात हीच 

पेरजागडापासनू र्कतीतरी लांबणीवर झाली होती. सदर कथेमध्ये मी 

प्रवासाचा वणिन, र्तथे असलेल्या लोकांची मते आर्ण काही सोशल 

मीर्डयाचा वापर केला आह.े ज्यामळेु र्लर्हताना काही खऱ्या गोष्टींची 

सदु्धा नोंद झाली आह.े  

र्लर्हण्याचा माझा हा एक प्रयत्न होता की, सध्या फॉरेस्टच्या 

मयािदचेे पालन करता, अशी बरीच दवेस्थाने त्या जंगलामध्ये र्वलीन 

होत आहते. पेरजागड ह े एक र्नसगिरम्य र्ठकाण आहे. ह े लाखो 

पयिटकांना माहीतच असेल. आर्ण गडाची शान फक्त गडच असते 

त्याचं आवार नाही. पण जेव्हा गडच नसेल तर इतरांच्या श्रद्धेचा काय 

होणार? हा एक प्रश्न सदु्धा मनाला सतावत होताच.  

इतर परु्स्तका र्लर्हताना फक्त कल्पना डोळयासमोर होत्या. पण 

पेरजागड र्लर्हताना सारखा एक आभास कानाशी गुंजत होता. 



डोळयांसमोर असलेलं सत्य आर्ण डोळयांदखेत असलेलं सत्व ह्या 

दोनच गोष्टी तेव्हा मायने करत होत्या.  

इ सार्हत्याच्या चाल ू असलेल्या घडामोडीला माझा नेहमीच 

हातभार असेल. त्यामुळे मी श्री. सनुील सामंत आर्ण ई सार्हत्य टीमचं 

अभर व्यक्त करतो. आर्ण खास वाचकांच्या आग्रहास्तव सादर 

करतो...  

 

" पेरजागड... एक रहस्य" 

भाग... 2 

कार्तिक हजारे 

  



  

"बाबलाई" ह े

एक एकाष्म 

स्मारक 

आह.ेज्याला 

आद्य दवेतेची 

उपाधी र्दल्या 

गेली आह.े 



महापाषाणयुगीन संस्कृती (Megalithic Culture) 

महापाषाणयुगाला (Megalithic) महाश्मयगुीन व बहृदश्मयगुीन 

या नावानेही ओळखले जाते. ह ेनाव त्यांच्या ओबडधोबड र्शळांची 

रचना करून स्मारकं उभारण्याच्या पद्धतीमळेु र्मळाले. मानवी 

सांस्कृर्तक इर्तहासात महापाषाणयगु वैर्शष््टयपणूि व महत्त्वाचे ठरलेले 

आह.े 

त्याचं कारण म्हणजे या संस्कृतीचे अवशेष जगात जवळपास 

सवित् र्मळतात आर्ण महापाषाणयगुीन दफन पद्धतीशी संलग्न 

असलेल्या काही प्रथा आताही मोजक्या र्ठकाणी प्रचर्लत आहते. 

अजनूही काही र्ठकाणी सुरू 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 दगडांची, 

लाकडांची स्मारकं उभारतात. जर आजच्या संदभाित पाहायचं झालं तर 

भारताच्या पर्हल्या मर्हला पंतप्रधान असलेल्या इरं्दरा गांधींच े

'शक्तीस्थल' स्मारक ह ेसधु्दा एकाश्म स्मारकाचं प्रतीक आह.े  हुतात्मा 

व अमर जवांनाच्या स्मरणाथि सदु्धा अश्याच प्रकारचा प्रतीकात्मक 

र्शलास्तंभ उभारला जातो.  



  



  

प्राचीन पाच पांडव गुंफेपासनू जवळपास 

८०० मीटरच्या अंतरावर र्शकारदवे 

म्हणनू ह ेदवैत वसले आह.ेइथे जवळपास 

५०० एकाष्म आहेत अशी नोंद केली 

गेली आह.ेर्तथल्याच एका स्मारकासोबत 

उभे असलेले कार्तिक हजारे. 
 



 

 

 

 

 

अपिण पर्त्का 

 

सदर कथा सवि ज्ञात आर्ण अज्ञात रर्सकांना समर्पित, 

तसेच वेळोवेळी मदत करणाऱ्या माझ्या सवि र्मत्मैर्त्णीस 

समर्पित...  

  



९)मतृ्यचूी आर्ण नमनची गाठ....  

 

(पवूिवत... ) 

घरी जाताना आटो पकडली. आर्ण थैली र्वसरली की 

काय?म्हणनू सतत त्यावर माझी लक्ष जात होती. र्कतीतरी 

र्दवसानंतर आज माझ्या चेहऱ्यावर असणारा उदय खरच 

र्चत्र्फतामध्ये र्टपण्यासारखा होता. असं वाटत होतं की ही वेळ 

केव्हा जाते? आर्ण केव्हा घरी जाऊन मी ती थैली उघडून बघतो? 

उत्सकुता माझी र्शगेला पोहोचली होती.  

 

 पण इकडे मात् काही वेगळेच वारे वाहू लागले होते. नमनला 

त्या गोष्टीचा पवूािभास केव्हाच झाला होता. पण जसं घरच्यांपासनू 

त्याने लपवलं होतं. तसंच ती गोष्ट त्याने माझ्यापासनू दखेील 

लपवली होती. दोन र्दवस त्याने ते चाबकाचे फटके र्स्वकारल े

होते. पण मी त्याला सामोरी भेटलो असनूसदु्धा त्याने मला त्या 

गोष्टी शबदानेही मला सांर्गतल्या नव्हत्या.  

 

 त्याच्याबद्दल मी र्जतके आदर करावे र्ततकेच मला कमी 

वाटत होते. त्याने स्वतःच्या प्रत्येक गोष्टीत हळवेपणा केला होता. 



की कुणालाच त्याची जाणीवसदु्धा होऊ र्दली नाही. स्वतःला 

आईवर्डलांपासनू लपवलं ,स्वतःच्या प्रेमाला स्वतःच्या 

अर्स्तत्वामागे दडवलं, आर्ण आज मतृ्यचूी इतकी मोठी लहर 

त्याच्या अंगावर येऊन ठेपली होती, तरी त्याने हसतमखु करून 

स्वतःच्या मैत्ी मागे लपवलं. आता खरंच सांगा... त्या र्मत्ाला 

काय म्हण ूमी? कृतघ्न की कृतज्ञ?त्याला रागाने बोल ूकी पे्रमाने 

समजावनू जवळ घेऊ.  

 

 त्या र्दवशी त्याला फार प्रमाणात उष्ण वाटू लागले होते. जसं 

कुणी लाल गडद असलेल्या र्नखाऱ्यावर त्याला लटकवलं असनू 

त्याची कातडी कुणीतरी सोल ूबघत आह.े तो घाबरला होता, इतका 

की फार प्रमाणात. त्याला सचुत नव्हते की काय 

करावं?खोलीतल्या खोलीत इकडे र्तकडे चकरा मारू लागला 

होता. उष्णतेमळेु त्याचे पाय बाथरूमच्या टपाकडे वळले. त्यातल े

पाणी हाताची बोटे पण सकुडून जावीत इतके थंड होते. तो त्या 

टपामध्ये जाऊन बसला.  

 

 पण ह ेकाय? हातापायाची बोटे गोठून बफि  व्हावी असा तो 

थंडगार पाणी क्षणातच गरम होऊ लागला. त्याच्या वाफा र्नघ ू

लागल्या होत्या. काही वेळातच ते इतकं कळतं झालं की त्याच े



चटके नमनला परत त्ास दऊे लागले होते. काय घडतंय माझ्याशी? 

असं म्हणनू त्याने जवळ असलेल्या मोबाईलला हातात 

पकडण्यासाठी हात समोर केले, तर मोबाईल चाल ूहोईना. हे काय 

घडत आह?ेह ेत्याच्या लक्षात आले होते. क्षणातच मला वाचव 

..... पवन..... पवन ... त्याच्या मखुातनू हाका र्नघ ू लागल्या. 

त्याला सहन होऊ शकत नाही असे गरम गरम वारे त्या खोलीत 

वाहू लागले होते.  

 

 कसंतरी र्वव्हळत तो हॉलमध्ये आला. जर्मनीवर इकडे 

र्तकडे घरंगळू लागला होता. आतमधल्या दारातनू एक पसुटशी 

काळी सावली त्याला त्याच्याकडे येतांना र्दसत होती. चट चट 

असा चाबकाचा आवाज त्याच्या कानाशी गुजंत होता. आता 

नमनला कळून चकुलं होतं. आतापयंत आपण ज्याची चचाि फक्त 

चाल ू केली होती आज तो मतृ्यदूवे त्याच्या दारात उभा होता. 

अचानक एक भयानक हसण्याचा आवाज त्याच्या कानाशी 

आला. अंगात वाढत असलेल्या उष्णतेमळेु घाम सदु्धा येत नव्हता. 

पण त्या सावलीला बघनू नमनला मात् वाटत होते, की आता 

त्याचा मतृ्य ूफार काही लांब नाही.  

 



 मखुातनू त्याला वाचर्वण्याचे ध्वर्न आता त्याला साथ दणेार 

नाही, हे त्याला कळले होते. चट चट दोन वार त्याच्या पाठीवर 

पडली. चाबका सरशी त्याच्या पाठीवर असणारे कपडे फाटून गेले 

होते. त्याची पाठ अशी उघडपणे सामोरी आली होती. रक्ताचे थेंब 

वळातनू ओघळू लागले होते. नमन आता वेदनेने जोरजोरात 

र्वव्हळू लागला होता. त्याचे ककि श आवाज कानठळया बसवणारे 

होते. चट चट असे चाबकाचे वार वारंवार होऊ लागले होते. रक्ताचे 

असे ओघळ वाहू लागले होत.े  

 

 नमनला त्याचा जीव वाचवण्यासाठी समोर कोणताच पयािय 

र्दसत नव्हता. मला वाचवा ... असं करुण स्वर नरम आवाजात 

ऐकायला येत होते. पण एक गोष्ट नमनला र्दसली आर्ण थोडाफार 

हषि त्याला दाटून आला. कारण समोर बाहरेचा दरवाजा उघडा 

पडलेला त्याला र्दसला आर्ण त्याने क्षणाचाही र्वलंब न करता 

दरवाज्यावर धाव घतेली. मागनू कू्रर भयानक हास्य ऐकायला येत 

होते नमनला, पण आता र्चंता नव्हती. तो ससुाट वाट र्मळेल 

र्तकडे पळू लागला होता. त्याला र्दशचें भान नव्हतं की वाटेचं. 

फक्त जीवनाला वाचवण्यासाठी आयषु्याची ती केर्वलवाणी 

धडपड मात् उमगत होती. पळता पळता तो हायवेवर र्नघनू आला 

होता.  



 

 पण शेवटी मतृ्यचू तो! आजपयंत त्यापासनू कोणी वाच ू

शकला नाही. आर्ण आपण तर त्याच्यासमोर काही शदू्र जीव 

होतो. नमनला काही क्षणासाठी वाटले की आता त्याचे प्राण 

वाचले असतील. पण रेड्याचं हबंरनं त्याला स्पष्ट ऐकू आलं आर्ण 

परात भीतीचे सावट त्याच्या शरीरावर जमा झाले. त्याने क्षणभर 

मागे वळून बर्घतलं.  

 

 काही वेळापवूी असलेली ती पसुटशी आकृती एका रेड्यावर 

बसनू येत होती. आर्ण भयानक ते कू्रर हास्य आसमंत गजिवत 

जीवाची धमकी दते होते. पण एक होतं, हायवे म्हटल्यावर 

र्कतीतरी भरधाव गाड्या रस्त्याने चालत होत्या. एव्हाना नमनचं 

रक्ताने लाल झालेल शरीर बघनू हायवेवरुन र्कतीतरी लोक थांबनू 

जात होती. कारण मतृ्यदूवे तो!!! कुणालाच र्दसत नव्हता. आर्ण 

कोणतीही गाडीपण त्याला अडव ूशकत नव्हती. पण त्याहीपेक्षा 

महत्त्वाचं म्हणजे तो नमनर्शवाय कुणाला र्दस ूशकत पण नव्हता.  

 

 कसं असतं! माणसू हा असा प्राणी आह,े की जीव 

वाचवण्यासाठी तो अगदी कुठल्याही थराला जाऊ शकतो. ह े

आपल्याला ठाऊकच आह.े आर्ण फक्त माणसाच्या बाबतीत नाही 



तर इतर कोणत्याही सजीवात ते साम्य आढळते. कारण धडपडच 

संकटात माणसाचा खरा सोबती असतो. धडपड कधीही माणसाला 

नवीन मागि दाखवते. पण ही धडपड नमनची शेवटची धडपड झाली 

होती.  

 

 धावता-धावता शेवटी तो धावणार तरी र्कती? समोर चौरस्ता 

आला आर्ण दमलेला नमन र्तथे येऊन थांबला. आता त्याला 

जाणीव झाली होती की तो र्कतीही धावेल तरी काळाच्या समोर 

तो धाव ूशकत नव्हता. आर्ण एक र्वचार करून त्याने आपली 

प्रर्तमा मागे केली. कदार्चत प्राणाची भीक मागावी असा त्याचा 

हते ूअसावा. पण ती र्भक तरी तो कुणाला मागत होता. ज्याला 

फक्त प्राण घेण्याचे काम होते. तो र्तथेच धापा टाकत उभा रार्हला. 

मघाशी असलेली ती काळी आकृती भयावह असा आवाज करून 

रेड्यावर र्कंकाळत त्याच्या जवळ येऊन ठेपली. आर्ण परत एकदा 

त्याच्या भयावह हसण्याने आसमंत गरजले.  

 

 चौराह्यावर लोकांची गदी उमडू लागली होती. पण 

सगळयांच्या मनात एकच प्रश्नर्चन्ह चेहऱ्यावर र्दसत होता. येणारा 

प्रत्येक जण त्याही वेळेस अचंर्भत होऊन ह ेसगळं बघत होता. 

कुणालाच कळत नव्हते की शेवटी ह ेकाय घडत आह?ेआर्ण नमन 



र्छन्न र्वर्च्छन्न अवस्थेत र्तथे उभा होता. त्याला भय तरी कुणाच ं

होत?ंकुणाला बघनू तो इतका पळत होता. चेहऱ्यावर असलेल े

भाव एवढे र्चत्तथरारक होते, की र्तथे असणारा प्रत्येक जण 

प्रर्तदं्वदाला आडवा गलेा असता. पण कोण आह?ेजो कुणालाच 

र्दसत पण नव्हता.  

  

 परत एकदा भयानक अशी र्कंकाळी त्या नमनच्या कानावर 

आली. पण या वेळेस त्याच्या चेहऱ्यावर भीती नव्हती. कारण 

इतक्यात त्याने मतृ्यलूा जाणनू घेतलं होतं. मतृ्यदूवे त्याच्या 

भोवताल प्रदर्क्षणा घेत त्याला न्याहाळू लागला होता. आर्ण 

चाबकाचे फटकार त्याच्या शरीरावर बस ू लागले. शरीरावर 

जागोजागी वळ येऊ लागले. रक्ताच्या धारा ओघळू लागल्या 

होत्या. आर्ण ह ेसगळं भरचौकात शहराच्या मखु्य रस्त्यावर घडत 

होते.  

 

 र्कत्येक लोक घाबरून बेशदु्ध पडून जात होते. आपल्यासमोर 

कोणाचा जीव जात आह ेह ेर्कत्यकेांसाठी हृदय हलेावणारे प्रसंग 

होते. त्याची ती आति हाक र्कत्येकांच े डोळे पाणावणारी होती. 

र्कत्यके लोक उत्साहाने त े सगळं स्वतःच्या मोबाईलमध्ये शटू 

करत होते. भरल्या चौकात हा र्वर्चत् व भयानक असा प्रसंग 



र्कतीतरी वेळ चालत होता. र्जकडेर्तकडे लाल रंगाचे र्ठपके 

सड्याप्रमाणे ओघळू लागले होते. हृदय र्वदीणि व्हावे असा तो 

प्रसंग र्कत्यकेांच्या डोळयातं साठला होता.  

 

 शेवटी काही वेळाने होतं नव्हतं ते सगळे त्ाण नमनच्या 

दहेातनू संपलं होतं. आर्ण तो वसधेुच्या पाठीवर धारातीथी 

कोसळला. अंर्तमप्रसंगी त्या भयानक मतृ्यनेू त्याच्या प्राणावर 

र्वळखा घातला होता. हळूहळू त्याची पापणी र्मटत चालली होती. 

उजेडाचा साम्राज्य र्मटवनू त्याने काळोखात प्रवेश केला होता. तो 

आवाज, तो करुण ध्वर्न केव्हाच बंद झाला होता. उरला होता र्तथ े

फक्त एक दहे,हाडामासाचा दहे. रक्ताच्या थारोळयात पडलेला एक 

र्नजीव दहे. काय झालं?मार्हती नाही. कुणी मारलं? तर मार्हती 

नाही. आर्ण कसं मारलं?तर तेही मार्हती नाही. इतक्या लोकांच्या 

उपर्स्थतीत त्याचा असा तडफडत जीव गेला पण कुणाला काही 

कळलं काय?तर काहीच नाही.  

 

 इतकं सगळं झालं,तरी तो मरूनही त्याचं ते पे्रत त्या उघड्या 

रस्त्यावर पडलं होतं. आर्ण बघणाऱ्यांची गदी मात् वाढतच होती. 

एखादा जीव तोडून कसरत करतो आह े त्याची कला दाखवतो 

आह.े त्या सारखं लोक घोळक्याने र्तथे उभे राहात होते. रार्फक 



केव्हापासनू जाम होऊन गलंे होतं. आतापयंत घडत असलेल्या 

कृत्याचं ते र्व्हर्डओ, केव्हाच वायरल झालं होतं. पण कुणीही 

नमनपाशी जाण्याचे साहस करत नव्हते. र्जकडे र्तकडे उडालेला 

रक्तपात आर्ण त्यात पडलेला नमनचा दहे!!! 

 

 र्कती वेळ ही गदी होणार होती?शेवटी र्जकडेर्तकडे ही गोष्ट 

वायरल झाली. आर्ण यते्या एक तासात र्जकडून र्तकडून गाड्या 

जमा झाल्या. काही वेळातच घटनास्थळी दाखल झालेल्या 

ॲम्बलुन्स मधनू दोन माणसे उतरली. त्यांनी नमनला उचललं 

आर्ण गाडीत टाकून र्नघनू गेली. पोर्लसांनी त्या जागवेर सील 

लावली, आर्ण तेवढ्या जागेची रहदारी बंद करून ते आपल्या 

पढुील कामास लागले.  

  



१०) पवनची आर्ण इन्स्पेक्टर राठोडची गाठ...  

 

 

 

 मला या गोष्टीची पवूिकल्पना आलीच नाही. ऑटोतनू 

उतरल्यावर मी सगळयात आधी घरी आलो आर्ण ती थैली 

व्यवर्स्थत कपाटात ठेवनू आधी आंघोळीला गेलो. मठात 

र्वभतूीचा कसला ना कसला अंगारा अंगास येऊन र्चकटलेला 

होता. ज्यामळेु मला कसंतरी वाटायला लागले होते. माझी रूम 

म्हणजे स्पेशल अशी बाजलूा होती. मला र्वचारल्यार्शवाय घरच े

सदु्धा त्यात प्रवेश करत नव्हते. आर्ण माझं अर्स्तत्व म्हणजे ती 

माझी रूम माझं अभ्यास करण्यापासनू माझं मनन, र्चंतन, 

शोकसभा त्या रूममध्येच व्हायची. त्यामळेु एकाच घरात दोन 

तकुडे या प्रमाणे माझं होतं. र्शवाय मला बहीण अशी नव्हतीच 

ज्यामळेु कोणी मला भावनांची दवेाणघेवाण केलं असतं. आई 

वडील होते पण ते सदु्धा स्वतःच्या कामात असत.  

 

 वडील कॉलेजात प्राध्यापक होते. त्यामळेु ते गेले की 

संध्याकाळीच परत यायचे. आर्ण आई असायची ती सतत 



शेजारच्या काकंूकडे गप्पा मारत र्कंवा घरच्या टीव्हीवर र्सरीयल 

बघत राहायची. त्यामळेु माझ्या बाबतीत र्नणिय घ्यायचा हक्क तर 

दोघांनाही होता पण वेळ मात् कुणालाच नव्हती. एखादी गोष्ट 

लागली तर सादर करायचं आर्ण र्नणिय घ्यायचा. ज्यामळेु मला 

कधी घरच्यांना काही सांगावसं वाटलंच नाही. आर्ण इतक्यात मी 

घरच्याशंी फारसा काही बोलत पण नव्हतो. पण त्यांनी 

तेवढ्यापरुती मला र्वचारलं होतं आर्ण तेवढ्यापरुतेच मी पण 

त्यांना सांर्गतलं होतं. म्हणनू घरच्यांशी आता काही बोलण्याचा 

प्रश्नही नव्हता.  

 

 आंघोळ करून आल्यावर मी सगळयात आधी ती थैली 

कपाटातनू बाहरे काढली आर्ण र्तला खोलण्याचा प्रयत्न करू 

लागलो. बाजचू्या इवल्याशा दोऱ्या उघडल्या आर्ण आत मधल्या 

एकेक वस्त ू बाहरे काढू लागलो. आत मध्ये ताम्रपत्ाचे काही 

अवशेष पडलेले होते, आर्ण एक पसु्तक होते. ज्यात मतृ्यबूद्दल 

बरेच काही र्लर्हलं होतं. अजनू काही बरेच होत े जे मला 

समजण्यासारखे नव्हते. पण मी ते समजनू घेण्याचा प्रयत्न करत 

होतो. रात्भर मी ते वाचनू संपवलं. आर्ण ते वाचलं तवे्हा मला 

कळलं की मतृ्य ुआमच्या मागावर आह.े कारण त्या ताम्रपत्ावर 

खपू आधीपासनूची रचना केली होती. इतके र्दवस का ती थैली 



कुठेतरी हरवली होती? ते सगळं बघनू मी इतका भांबावनू गेलो 

होतो की माझं मलाच कळत नव्हतं.  

 

 ते वाचताना मला र्कत्यकेदा मतृ्य ूमाझ्या दारात उभा आह े

याची चाहूल लागनू गेली होती. नेहमी मतृ्यचूे कारण आजतागायत 

मी पाप-पणु्याच्या वगीकरणात बर्घतलं. पण इथे जे बर्घतलं त े

खरंच र्वलक्षण होतं. खरं काय असतं ह ेउघड्या डोळयाने आज 

पसु्तकात वाचलं पण होतं आर्ण वास्तवात बघत पण होतो.  

 

 जग सामोर चाललंय ,र्वज्ञान प्रगती करतोय हे संशोधन फार 

प्रमाणात पढेु गलंेय. पण जे आभास आहते ,सहवास आहते, ज े

र्नराकार आह े त्यांचं काय? ते आपण सोडून दऊे शकत नाही. 

परुातन काळातील सत्व आजच्या यगुात र्दसणार नाही. कारण 

एका वाटेचे जेव्हा दोन तकुडे होतात तेव्हा त्या सारख्या असत 

नाहीत. सत्व ही साधारण गोष्ट नाही र्कंवा र्तला र्मळवण ंही सदु्धा 

सोपी गोष्ट नाही. शास्त्रज्ञाचं्या मते सांगायला गेलं तर ती अशी 

एनजी आह ेजी साधारण नाही. आर्ण जी गोष्ट अगम्य असते ती 

कधीच साधारणपणे र्मळत नाही.  

 



 शेवटची पाने चाळत जाऊन केलेला र्वचार मनात घोळत 

होता. अक्खी रात् केव्हा घोळून गेली याचा मात् एकदाही र्वचार 

आला नाही. र्खडकीचे दारे सताड उघडी असनूही बाहरे लक्ष गेले 

नाही. हरवनू जाणे कशाला म्हणतात ह ेआज मला उमगलं होतं.  

 

 नेहमीसारखं दरवाजावर ठक् ठक आली. समजनू गेलो की 

चहाचा टाईम झाला आहे, आर्ण सगळं काही आवरून मी चहा 

प्यायला आलो. नकुताच फे्रश होऊन दाराबाहरे येणार तोच 

र्खशात असलेला फोन खणाणला. बाहरे काढून बर्घतलं तर एक 

अपररर्चत नंबरचा कॉल होता. कदार्चत कोणी ओळखीचा असेल 

असं समजनू मी तो ररर्सव्ह केला.  

 

 हलॅो....  

 

समोरील व्यक्ती= हलॅो पवन बोलतोय का?..  

 

 हो तमु्ही कोण...  

 

समोरील व्यक्ती= मी पोलीस स्टेशन मधनू र्सर्नयर इन्स्पेक्टर 

राठोड बोलतोय. नमनला ओळखता का? 



 

 कोण नमन? 

 

पोलीस= नमन दसेाई... त्याच्या मोबाईल मधल्या 

कॉर्लंगवरून सगळयात पर्हला नंबर तमुचाच होता.  

 

नमनला काय झाल?े(घाबरतच. ) 

 

पोलीस= सगळं मार्हत होईल तमु्ही ताबडतोब पोलीस 

स्टेशनला या.  

 

 नमन बद्दल ऐकताच माझ्या अंगावर काटे उभे रार्हले होते. 

एका रात्ीचा फक्त अंतर झाला होता. कालच मी त्याला भेटून 

आलो होतो, आर्ण या मागािवर काहीतरी उपाय करणार होतो. 

आर्ण इतक्यातच ह ेअसं माझ्यासाठी फार भयंकर होत.ं त्याचा 

परत जाणारा चेहरा माझ्या पढ्ुयात साकारला आर्ण डोळयातनू 

पनु्हा अश्र ूओघळू लागले.  

 

 मी इकडे र्तकडे न बघता डायरेक्ट धावतच पोलीस स्टेशनचा 

पल्ला गाठला. कुणालाच काही न र्वचारता मी एखाद्या 



वेड्यासारखा आत र्शरलो. बाहरेून दोन हवालदार माझ्या माग े

धावत धावत आले, आर्ण त्यातील एक म्हणाला, 

 

 काय रे काय काम आहे? असं वेड्यासारखं का चालत 

आला. चल हो बाहरे.  

 

 सगळा स्टाफ हे सगळं बघत होता. आर्ण काय झालं? असा 

कडक आवाज सगळयाचं्या कानावर आला. सगळयांची नजर 

आवाजाच्या र्दशेने आतमधनू येणाऱ्या इसमावर र्खळली. 

दरवाजाचा र्करि र्करि आवाज कानात घमुला. आर्ण कॅप डोक्यावर 

ठेवत, खाकेत अडकवलेली लाठी उजव्या हातात घते इन्स्पेक्टर 

राठोडचे आगमन झाले. राठोड येथे तीन चार मर्हन्याचा कालावधी 

झाला आला असेल. वयाच्या तीस ते पर्स्तर्शतला 

असल्यासारखा भरदार बांधा,चेहऱ्यावर असलेली एक शोधक 

नजर, र्कंर्चत र्वचार करून कपाळाला पडलेल्या आठ्या आर्ण 

रुबाबदार पोशाखावर असलेले स्टार आर्ण भरदार छातीवर 

असलेले मेडल.  

 

 शहरात असलेली दारूबंदी,टवाळखोराचं्या टोळया,चोरी 

करणारे वगैरे सगळयांच्या मनात भीती उत्पन्न करणारा हा पर्हला 



इन्स्पेक्टर. ज्याने तीन ते चार मर्हन्यात पणूि शहराचा कायापालट 

केला होता. त्याची आर्ण माझी आज पर्हल्यांदाच ओळख झाली 

होती. पण त्याबद्दल मी बरेच काही ऐकलं होतं. त्याचा तो आवाज 

बघनू गनु्हगेारांची वाचा बसनू जायची. जरा जवळ आल्यावर 

रुबाबात तो म्हणाला, 

 

"काय रे कोण त?ूआर्ण काय काम आह?े  

 

 सर मीच पवन... आता काही र्मर्नटांपवूी तमुचा कॉल मला 

आला होता.  

 

 अरे हा... ये इकडे... आर्ण तमु्ही जा रे आपापल्या कामावर. 

(बाकीच्यांना ओरडत. ) 

 

 राठोडच्या मागे मागे मी त्यांच्या केर्बनमध्ये गेलो. आधी 

त्याने मला बसायला सांर्गतले, आर्ण नमनबद्दल झालेला वतृ्तांत 

तो मला कथन करू लागला. काल तीन ते चार वाजताची ही घटना 

आह.े भर रस्त्यात कोणीतरी त्याला इतक्या वाईट पद्धतीने मारले 

आह.े की कुणाला कळले सदु्धा नाही. कारण प्रत्येकाने मोबाईलवर 

शटू घेताना त्याला मारणारा असा कुणीच कुणाला र्दसला नाही. 



काल जेव्हा फोनवर मला ह े सगळं माहीत झालं, तेव्हा घटनेच े

गांभीयि धरून मी त्वररत कारवाई केली. या पद्धतीने कोण मारू 

शकतो?त्याचा कोण वैरी असेल?काल मी त्याला हॉर्स्पटलला 

नेले पण त्याचं पोस्टमाटिम ररपोटि पण र्वर्चत् होता. त्याच्या 

शरीरात उष्णता फार प्रमाणात होती. एक अदु्भत पद्धतीचा द्रव्य 

त्याच्या शरीरात संचारत होत,ं आर्ण ज्या चाबकाचे फटके त्याला 

बसले होते, त्या पद्धतीचं चाबकू आयषु्यात मी सदु्धा कधी 

बर्घतला नाही आह.े  

 

 त्याच्या ओळखीचा मला कुणी भेटला नाही. एक तर त्याचा 

चेहरा पण इतका र्वदू्रप झाला आह ेकी ओळखायला येत नाही. 

त्यामळेु जार्हरातीला मी काही फोटोज पाठवण्यास मान्यता र्दली 

नाही. पण ऑलरेडी त्याच े र्व्हर्डओ फुटेज सोशल मीर्डयावर 

येऊन आहते. ह े बघा आर्ण त्याने मला काही र्व्हर्डओज 

दाखर्वले. ते बघताच मी जे काही समजायचे ते समजनू गेलो आर्ण 

नमनची डेड बॉडी कुठे आहे साहबे? जरा अडखळतच र्वचारलं...  

 

 कोणी त्याच्या ओळखीचा नसल्यामळेु डेड बॉडी येथेच 

आह.े पण त्याच्या सामानात हा मोबाईल सापडला, आर्ण पर्हला 



नंबर तमुचा र्दसला. म्हणनू मग मी तमु्हाला कॉल केला. चला मी 

तमु्हाला बॉडी दाखवतो.  

 

खरंतर नमन म्हणजे तो एकच असा माणसू होता माझ्यासाठी, 

जो परेुपरू माझी मदत करणार होता. माझ्या प्रत्येक वाटेवर त्याची 

र्कंमत पण होती. पण मतृ्यनेू घेतलेला हा एक बळी खरंच मला खपू 

महागात पडला होता. ज्यामळेु परत एकदा माझ्या वाटेवर मी एकटा 

पडला होतो. मतृ्यचू्या सामोरी.  

 

 इन्स्पेक्टर राठोड खाडखाड बटू वाजवत बाजचू्या खोलीत 

गेला आर्ण मी त्याच्या मागोमाग गेलो. समोर पांढऱ्या कपड्यात 

असलेला एक मतृदहे माझ्यासमोर पडलेला होता. र्कतीतरी 

साहसानंतर डोळयांच्या अश्रूंना सांभाळत मी त्या मतृदहेाच्या 

जवळ आलो. त्याने घेतलले्या मैत्ीचे शबद लक्षात घेऊन मी 

त्याच्या चेहऱ्यावरून पडदा सरकवला. आर्ण नमनची ती र्चत् 

र्वर्चत् आकृती माझ्या नजरेत तरारली.  

 

 क्षणभर मनाला असह्य यातना झाल्या, आर्ण मी बाजलूा 

झालो. ह े काय झाले र्मत्ा?नको ते भावनाप्रधान बोल माझ्या 

मखुातनू र्नघ ूलागले. र्शवाय त्याने घरच्यांना न सांगण्याचे मला 



आश्वासन र्दले होते. त्यामळेु मी त्याच्या घरी पण काही सागं ूशकत 

नव्हतो. शेवटी त्याच्या मतृ्यसूरणाचा खादंा मीच बनलो होतो. 

त्याच्या र्चतेची ती धगधगती ज्वाळा मला असह्य यातना दते 

होती.  

 

 शेवटचा एक साथीदार सुद्धा मी गमावनू बसलो होतो. 

त्यामळेु मला एकटा असण्याची खंत आर्ण हुरहूर क्षणोक्षणी इथे 

जाणवत होती. त्याने सांर्गतल्याप्रमाणे मी त्यार्दवशी ररनाला 

भेटायला गेलो. आधी तर ती ऐकायला तयारच नव्हती पण हातात 

असलेली अस्थी दाखवत म्हणालो, 

 

 ररना शेवटपयंत अगदी नमन तझुाच होता. त्याचं पे्रम खरं 

होतं. तझु्या स्पशािने बघ कळेल तलुा. कारण गेल्या काही 

र्दवसांपासनू बरंच अपररर्चत घडत होतं. त्यामळेु त्याने तलुा 

अव्हरेले होते. पण तलुा सोडलं नव्हतं. जातेवेळेस त्याने मला वचन 

मार्गतले होते. त्यामळेु आजपयंत मी तलुा काही सांग ू शकलो 

नाही. पण त्याच्या सरणाच्या ज्वाळा दतेाना मी घेतलेल्या पणूि 

शपथा र्तथे जळून खाक केल्या. पण चकूुन त्याच्या घरी असं 

कधीच सांग ूनकोस की तो मतृ्य ूपावला आह ेम्हणनू. ह े त्याची 

शेवटची इच्छा आता आपल्यालाच पणूि करावी लागणार.  



 

 जरा वेळाने खरं काय कळलं की हृदयातला पराग काढून 

घ्यावा इतकी अंतकरणातली धडधड, बाहरे कुणाच्या कानापयंत 

येत असते. शेवटी काय असतं!!! पे्रम एकदा परत नव्याने उमलनू 

येतं,परत एकदा त्याच्याबद्दल नवी उमेद, नवी भावना तयार होते. 

नवा आदर त्याच्याबद्दल जागतृ होतो. आर्ण ह े मला र्तच्या 

डोळयात स्पष्टपणे जाणवत होतं. पण गेलेली वेळ ही काही परत 

येणार नव्हती.  

 

 कारण नमन बोलनू गेल्यावर ररनाला त्याच्याबद्दल परस्पर 

घणृा तयार झाली होती. ज्यामळेु त्याचं नाव घेताच नको त्या शंका 

र्तच्या मनात घसुमटत असायची. पण त्याही वेळेस आर्ण याही 

वेळेस अश्रुंनी र्तची साथ सोडली नव्हती. ज्यामळेु सतत 

र्बचारीच्या मागे र्वरहाच ं दःुख लागलं होतं. क्षणभर असं 

सांर्गतल्यावर मी र्तची अवस्था चांगल्याप्रमाणे समज ूशकत होतो. 

नमनला र्तच्या हवाली केलं, आर्ण ती काहीच न बोलता पाठमोरी 

होऊन र्नघनू चालली गेली. परतीला जाताना मला स्वतःची इतकी 

लाज वाटू लागली होती की जाऊन कुठेतरी आत्महत्या करावी. 

आर्ण तेही मतृ्य ूयायच्या आधीच. असं वाटत होतं.  

 



 

 अपराधी अंतकरणाने मी स्वतःला घरी गेल्यावर बंद करून 

टाकलं. काही वेळ झालाच असेल की तेवढ्यात परत एकदा 

राठोडचा फोन आला. त्यांनी मला पोर्लस स्टेशनला बोलावले.  

 

तलुा काय वाटतं... नमनचा मतृ्य ूकसा झाला असेल? 

 

सर जे झालं आह,े तमुच्या माझ्या नकळत झालं आह.े आर्ण 

जे डोळयांनी बर्घतले आम्हाला याची पवूि कल्पना होतीच. 

ज्यामळेु नमन घराच्या बाहरे असं स्वतःचं अर्स्तत्व लपवनू होता. 

ज्या र्दवशी ही घटना घडली मी नकुताच त्याला भेटून आलो होतो.  

 

 पवूिकल्पना म्हणजे नेमकं काय म्हणायचयं तमु्हाला... ! 

तमु्हाला मार्हत आह ेका? नमनच्या मतृ्यमूागे कोणाचा हात आह े

ते? 

 

सर तमुचा र्वश्वास बसणे योग्य आह े की अयोग्य, मार्हती 

नाही.. आर्ण मी त्यांना पवूीपासनूची सगळी कहाणी इथंभतु केली.  

 



ओ आय सी... पण तमु्हाला काय वाटतं? या असल्या भाकड 

कथांवर लोक र्वश्वास ठेवतील काय?आम्हाला पोलीस ठाणे बंद 

करून घरी बसावे लागेल.  

 

मला वाटलंच होतं सर.. म्हणनू मी तमु्हाला खरं काय त े

सांगण्यास भीत होतो. पण ह ेसगळं अगदी खरं आह.े आर्ण माझ े

तीन र्मत् त्यात बळी गेले आहते. आर्ण नमन म्हणजे तमुच्या 

समोरचा ताजातवाना उदाहरण आह.े  

 

तझुं म्हणणं बरोबर आह,े पण हो... कल्पना जोडली म्हणनू 

वास्तर्वकता बदलत नाही. तुमच्या मते त्यांना मतृ्यनेू मारलाय. पण 

माझ्या मते कोणीतरी फार र्वचार करून केलेला खनू आह.े  

 

अहो तमु्ही चारही केसेस बघा... एकच व्यक्ती एक सारखा 

कधीच मडिर करणार नाही. आर्ण जे काही र्व्हर्डओ बर्घतले, 

त्यात तमु्हाला र्दसते का काही? मडिर केल्यासारखे.  

 

ह ेबघा... मला वाद करायचा नाही आह.े आर्ण माझं तपास 

सदु्धा चाल ूआह.े पण मला असं वाटतं, की ह ेमडिर आहे. आर्ण 



जगात अशी र्कतीतरी केस आहते. मी आता त्याचंा शोध 

लावणारच आह.े  

 

ठीक आह े सर... तमु्हाला योग्य काय वाटते तो तपास 

करा?आर्ण मला काय करायचे ते मी ठरवतो. असे म्हणनू मी र्तथनू 

र्नघालो.  

  



११)इन्स्पेक्टर राठोडची आर्ण ररतचुी पवूितयारी...  

 

 

 

सततच्या होत असणाऱ्या शारीररक यातना, मला होत्या की 

नाही ह ेमला मार्हती नाही, पण ररतलूा माझा प्रत्यके र्दवस हा एक 

संकल्प होता. इतक्या भयानक वेळीसदु्धा र्तने क्षणभरही अंतर मला 

र्दला नव्हता. आर्ण मी मात् नेहमी र्तला र्वरहात ठेवलं होतं.  

 

 या दोन ते तीन र्दवसात माझ्यात काहीच बदल पडलेला 

नव्हता. याउलट माझ्यावर नको त्या वळांचे जखम मात् झाले होते. 

स्वतः डॉक्टरच्या मागे एकच नवे आव्हान उभे राहायचे. आर्ण 

माझी आई एका मलुाच्या मायेने त्यांच्या पाया पडत होती. परत 

एकदा तो र्व्हर्डओ सगळेच बघ ूलागले. जे राठोड ने रात्ी बर्घतल े

होते.  

 

 ज्या वेळेस रात्ी ह े घडत होते त्यावेळेस ररत ू ह े सगळं 

डोळयाने बघत होती. आभासी मतृ्य ू काय असतं? हे र्तने 



चांगल्याप्रकारे जाणले होते. त्या र्दवशी अचानक राठोडने सकाळी 

येऊन माझी चौकशी केली आर्ण ररतलुा र्वचारू लागले.  

 

इन्स्पेक्टर राठोड - यांच्या या वागण्यावर तमुचं काय मत 

आह?े 

 

ररत ू- मत काय आह ेत्यात? रोज तो र्तळर्तळ सोडून जात 

आह े आम्हाला.. ज्यावेळेस त्याची पणूि प्रर्तकारात्मक शर्क्त 

संपेल.. तोही पणूि संपनू जाईन. डोळे पसुता पसुता ररत ूम्हणाली...  

 

इन्स्पेक्टर राठोड - खरं सांगायचं तर आता मलाही वाटायला 

लागले की त्या र्दवशी पवनने मला जे काही सांर्गतलं होतं. ते 

अगदी खरं होतं. पण माझ्या कायद्यात बसत नसल्यामळेु मी ते 

टाळले आर्ण प्रश्न र्मटतील अशी शंका बाळगली. वाटलं नव्हत ं

असं परत घडणार म्हणनू.  

 

 ररत ू- आता त्याचा काही उपयोग नाही सर... कारण मळुात 

तमु्ही जे केले असते ते र्नरथिकच असते. तमु्हाला तर डोळयांना 

र्दसणारे सत्य पार्हजे. आर्ण इथे न र्दसणारे सत्य आह.े ज्यामळेु 



तमु्हाला खरं काय आह?ेओळखता नाही आले. आर्ण येणार पण 

नाही.  

 

इन्स्पेक्टर राठोड - खरंच चकुलो मी... पण आता तयार आह.े 

या वेळेस जरी का मला कायद्याच्या बाहरेही जाऊन काम कराव े

लागले, तरी आता तयार आह.े मला एक पोर्लस म्हणनू र्जतका 

अर्भमान आह,े र्ततकाच एक माणसू होण्याची लाज वाटत आह.े 

आता सांगा काय करावे लागेल? 

 

 ररत ू- काय करायचयं?ते अजनूही मला कळलेलं नाही. पण 

जे काही आह े ते पेरजागडाशी संबंर्धत आह.े कारण ह े सगळं 

र्तथनूच तयार झालं आह.े गेले काही र्दवस बेपत्ता असणारा पवन 

शेवटी र्तथेच र्मळाला होता.  

 

 इन्स्पेक्टर राठोड - मी रात्ी या गोष्टीचा खपू र्वचार केला. 

पवनने सांर्गतल्यानसुार त्याची हत्या एकाच हत्याराने केल्या जात 

आह.े चाबकू!!! आर्ण सगळयांचे मतृ्यसूदु्धा एक सारखेच आह.े 

अगदी आता पवनसदु्धा. पवन आर्ण नमन दोघांचे पण रात्ीला 

वारंवार र्व्हर्डओज बर्घतले. खरंच भयकंर र्व्हर्डओ आहते. 

लोकांनी त्यात तकि र्वतकि  केले आहते. बरंच काही गढू गरु्पत 



घडलेले आह.े नक्कीच काहीतरी फार मोठा प्रसंग आह.े ज्यात 

पवन अडकला आह,े अशी मला खात्ी वाटत आह.े  

 

ररत ू - त्याबद्दल मला पण इतकं खात्ीने मार्हती नाही. पण 

इतक्यात जे काही घडलं, ते सगळं र्जथं घडलं, ते पेरजागढ आहे. 

आर्ण आज दपुारपयंत र्तथले काही प्रर्तर्ित माणसं येणारच 

आहते. पवनची भेट घ्यायला. नक्कीच काहीतरी मदत र्मळेल 

अशी मी आशा बाळगते. कारण जाताना फक्त पवन इतकाच 

म्हणाला होता...  

 

 त्या र्दवशी सकाळीच मी त्याला भेटायला गेले होत े

कसल्यातरी र्ववंचनेत आधी सारखाच तो रमलेला होता. मला 

दारात बघताच अचानक त्याच्या चेहऱ्यावर उसने हस ूर्वस्तारले, 

आर्ण म्हणाला... आज चाललोय ररत.ू जाण्यापवूी तलुा सागं ू

इर्च्छतो की कदार्चत परत येईन, अशी आशा बाळग ूनकोस. जर 

मी परत आलो तर तझुाच असेन.. जर नाही आलो तर मात् त ूमाझा 

र्वचार न करता राहायचं. अगदी शेवटच्या क्षणापयंत... 

माझ्यासाठी. पे्रमाने आपल्याला र्नरंतन कायम जवळ केलेले आह.े 

त्याला मतृ्य ूआपल्याला र्कतीही दरू करेल तरी दरुावा आण ूशकत 



नाही. पण जर मी नसलो तरी त ूलग्न करावं, आर्ण तझुा सखुाचा 

संसार मांडावा अशी माझी इच्छा आह.े  

 

 आज मी चाललोय. फक्त एका र्करणाच्या आशेवर. आता 

समोरचे काय आह े ते कदार्चत मलाही मार्हती नाही. म्हणनू 

कधीच माझ्या बाबतीत इतका र्वचार करु नकोस की तलुा 

स्वतःला त्ास होईल. जा आनंर्दत रहा, फक्त माझी वाट बघ... मी 

येणार र्कंवा नाही येणार आता सगळं त्याच्यावर. (असे म्हणनू 

त्याने वर बोट दाखवले होते. ) 

 

इन्स्पेक्टर राठोड - म्हणजे तुम्हाला असं म्हणायचं आहे की 

पवनला याची चाहूल लागली होती. की नक्कीच र्तथे गेल्यावर 

त्याचे प्राण वाच ूशकेल.  

 

ररत ू- हो कदार्चत.....  

 

 दपुारच्या वेळेला काका-काकू समवेत सोनापरू येथील काही 

प्रर्तर्ित लोकं, सरपंच, पेरजागढच्या रस्ट मधील काही मंडळी 

असे बरेच जण मला भेटायला आले. राठोडने त्यांच्याकडून हवी 

ती मार्हती घतेली. पण आवश्यक अशी मार्हती त्यांना अर्जबात 



र्मळाली नाही. याउलट त्यांना मी कसा माणसू आह?े माझ्या 

बोलण्याचा व्यवहार, माझं काम करणं, अशा बऱ्याच माझ्याबद्दल 

चांगल्या गोष्टी ऐकायला र्मळाल्या.  

 

 आता असं वाटत होतं की मतृ्यचू्या वाटेवर हरवलेला मी, 

मला शोधण्यासाठी कुणी दोन काजवे कुजबजुत येत होते. त्यात 

एक ररत ूआर्ण इन्स्पेक्टर राठोड ज्यांच्या त्या एकतफे बोलण्यामळेु 

सरुुवात झाली होती.  

 

 शोधमोहीम सरुु झाली. वतृ्तपत्ांवर नको त्या तकि र्वतकि  

बातम्या चाल ूझाल्या होत्या. परत एकदा पवन चाबकाच्या र्शक्षसे 

पात्. अशी जागोजागी अफवा चाल ू झाली होती. याचं कारण 

काय? प्रत्येकजण स्वतःच्या र्वचारात होता. राठोडने आपले दोन 

ते तीन सहकारी घेऊन केव्हाच गडावर रवाना झाला होता. 

काहीतरी त्याच्या डोक्यात तरारत असावे र्कंवा काहीतरी र्मळणार 

असे त्याला वाटू लागले होत.े  

 

 शोध मोर्हमेवर जाताना राठोडला एक र्चत्र्वर्चत् आकृती 

सोनापरू मधनू बघत होती. ती म्हणजे गावातील एक व्यक्ती. कसं 

आह े जग आपला एक र्वशाल यगु आह.े र्जतकी त्याची 



लोकसंख्या आह े र्ततकीच त्याची तेवढी र्वचारसरणीही आह.े 

एखाद्याला एखाद ंर्चत् आवडलं तर पर्हला सुंदर म्हणतो तर दसुरा 

मस्त. अथाित अथि याचा एकच असतो, पण प्रतीक करायच्या 

भावना र्ततक्याच वगेळया असतात. यातच असते चांगल्या आर्ण 

वाईट र्वचारांचा समावेश. र्दसनू येत नसतात पण त्यांना बघावं तर 

आपल्याला वाटत पण नाही.  

 

 तो व्यक्ती म्हणजे दसुरा र्तसरा कोणी नसनू र्तथला काही 

वषािआधी असलेला सरपंच होता. खेड्यात कसं राजकारण 

अंगाशी येतं. आर्ण मराठीतच प्रचर्लत एक म्हण आह े"ज्याची 

खावी पोळी त्याची वाजवावी टाळी". ज्यावेळेस तो सरपंच होता 

तोपयंत त्याने वाईट पद्धतीने पैसा खपू र्मळवला होता आर्ण याच 

कारणामळेु काही माणसे वगळून गावातनू एक वेगळी पाटी 

बनवली. त्यामळेु एक गाव दोन तकुडे अशी परंपरा चाल ूझाली. 

दोंन पाटीचे गाव असल्यामळेु गावातील प्रत्येक गोष्ट त्या दोघात 

रुजत अस.े "दोघांची बरोबरी तरच गाव राजी, नाही तर दगाबाजी" 

अशी गोष्ट व्हायची. गाव छोटं होतं पण त्या गावात बरेच राजकारण 

चालायच.ं अथाित ते कुणाला पटायचं र्कंवा नाही.  

 



 प्रत्येकाच्या र्वचारांनी जनजागतृी करण्याचे काम चाललं 

होत.ं आपल्या पक्षासाठी नको ते वाद चालायचे. इतक्या पयंत 

मजल चालली जायची, की जर एखाद्याकडे पाहुणा आला तरी 

वैरपक्षाच्या घरी तो पाणीसदु्धा र्पऊ शकत नसे. खरं तर प्रत्येक 

गावाची एक वेगळीच पद्धत असते. पण इथे जरा वेगळं कारण होतं. 

काय घडू शकते याची कुणालाच काही मार्हती नव्हती.  

  



 १२) पेरजागढ संशोधन...  

 

 

 

 नमनच्या मतृ्यनंूतर मी फार प्रमाणात एकटा पडलो होतो. 

त्यामळेु सतत कुठे जावे? काय करावे? याचा र्वचार नेहमीप्रमाण े

येतच होता. अशात एक र्वर्चत् घटना माझ्यासोबत घडली होती. 

शेतात जाताना मी एका शेपटी गळलेल्या नागाचा प्राण घेतला 

होता. त्यामळेु मला सतत नाग र्दसत असायचे. कधी स्वप्नात तर 

कधी सत्य रूपात. र्कत्येकदा कुठे बाहरे जरी र्फरायला पडलो तरी 

दशिन व्हायचे. त्याचे कारण नंतर मला बजुगुिमंडळींकडून समजले. 

जेव्हा एखादा नाग कुण्या एखाद्याला दशं करतो तवे्हा त्याची शेपटू 

गळून पडत.े  

 

 या दोन-तीन र्दवसाच्या सहवासात "बदला नार्गन का" हा 

र्सन चांगलाच अनभुवला. त्यामळेु घरी सगळे ओरडू लागले होते, 

की नको तसले उपद्रव कशाला करतो हा मलुगा. आता जीव घेतलं 

त्या र्बचाऱ्याचा. आता कोप झालाय त्या नागमातेचा. मग मागे तर 

लागणारच आह.े उपासना कर म्हणावं नागद्वारला जाऊन. नाहीतर 



वंशाचा र्दवा र्वझायची वेळ आलीया लवकरच. पण नमनची गोष्ट 

आठवली. आपण तरी आपल्या शेवटच्या घटका आई-

वर्डलांच्या शबदाबरोबर जगाव्या असं वाटत होतं. शेवटी तयारी 

केली आर्ण नागद्वारला र्नघालो.  

 

 पचमढीच्या सातपडुा पवितावर बसलेले एक श्रद्धास्थान. 

जगंल दाट असल्यामळेु आर्ण वन्यप्राण्यांचा बराच वावर 

असल्यामळेु वषाितनू फक्त काही र्दवस या स्थळाची भेट घेता येत.े 

र्नसगािच्या सार्नध्यात असलेले आर्ण गगनात र्वहार करत 

असल्याचे असे र्वलोभनीय दृष्य दृष्टीक्षेपात येते. खरं तर आधी 

जायला मला फार वाईट वाटले, पण र्नसगािचा तो दखेावा बघनू 

मला फार छान वाटत होते.  

 

 र्तथल्या दतंकथा ऐकूण मग माझ्या लक्षात आलं की 

आपल्या भागात बऱ्यापकैी स्थान आहे. ज्याची आपण कधी नोंद 

केली नाही. आर्ण माझी एक आगळीवेगळी सवय म्हणजे, मी र्जथ े

पण गेलो र्तथल्या काही र्नसगािच्या र्चत्र्फत जमा करून मी त्या 

लोकेशनवर र्डर्स्क्रप्शन मध्ये टाकत असे. आर्ण वर फेसबकु 

आर्ण व्हाट्सअप वर सदु्धा र्जथे र्तथे शेअर करत असे. त्यामळेु 

एक रेकर म्हणनू माझी र्जकडेर्तकडे ओळख होती. आर्ण 



सगळयात महत्त्वाचं म्हणज े माझ्या डोक्यात ट्यबू पेटल्यासारख ं

तेव्हा लक्षात आलं. आपल्या अर्स्तत्वाला ही अशाच काही गोष्टी 

कारणीभतू आहते ज्या आपल्याला अजनू शोधायच्या बाकीच 

आहते. मनात र्जज्ञासेने जोर बांधला, आर्ण नागद्वारवरून येताना 

एक नवी कल्पनाच घेऊन मी घरी आलो. काही वेळ आपल्या 

मनात असणाऱ्या र्कतीतरी प्रश्नाचे संग्रह केले आर्ण त्या संग्रहाला 

एकच उत्तर र्दले "पेरजागढ" आर्ण पेरजागढ या गडाची नोंद 

माझ्या कानावर आली होती.  

 

 खरंतर पेरजागढ या नावाने मी त्या र्दवशीपासनूच एक ररसचि 

करणं चाल ूकेलं होतं. कारण कुठे ना कुठे त्यात माझा संबंध आह े

असे आढळून येत होतं. ऐर्तहार्सक वारसा लाभला असलेल्या त्या 

डोंगराला बऱ्याच प्रमाणात काही रहस्यमय गोष्टी होत्या. ज्याज्या 

बाजनेू आपण त्या टेकडीला बघत होतो त्या त्या बाजलुा एक 

वेगळीच दतंकथा आर्ण एक वेगळी सषृ्टी असे आपल्याला र्दसनू 

येतं.  

 

 अगदी रामायणातलं सांगावं तर त्यांच्या चौदा वषाचं्या 

वनवासात दहा वषािचा वनवास त्यांनी मध्यप्रदशे व छत्तीसगडच्या 

दरम्यान असलेल्या जंगलात घालवला. त्यामळेु डोंगराच्या काही 



प्राचीन गफुामध्ये त्यांचे अर्स्तत्व आह.े वर महाभारतामध्य े

पांडवांना जेव्हा वनवासाची पाळी आली होती. त्यांचाही वास ्या 

डोंगरभागावर होता. ज्यात "पाच पांडव गफुा" म्हणनू एक प्रर्सद्ध 

स्थळ आहे. ज्यात दगडामधे कोरलेल्या पाच गहुचेी प्रर्चती 

आपणास बघायला र्मळते. हे झालं लोकांच्या मते असलेल्या 

काही श्रद्धेची स्थळे. नागभीडच्या र्शव टेंपलला भोसलेकालीन 

एक प्राचीन र्वहीर आह ेजी आज पडक्या अवस्थेत आहे. पाच 

पांडव गहुपेासनू काही अंतरावर र्शकारदवे म्हणनू एकाश्म स्मारक 

आहते.  

 

 त्यानंतर त्याच्या उजव्या बाजसू "आंबाई र्नंबाई" म्हणनू एक 

स्थळ आहे. र्जथे र्शवशंकराची प्रर्चती आर्ण न संपलेले सत्व 

थोड्याफार प्रमाणात र्दसनू येते. त्या र्ठकाणावरुन समोर एक 

मकु्ताईचे मंर्दर आह.े एक स्त्री असनू सदु्धा र्तने राणी लक्ष्मीबाई 

सारखे यदु्ध खेळले आहे. र्तथले लोक याची ग्वाही दतेात. आर्ण 

त्याच पररसरात हल्ली वाटरफॉल असल्यामळेु लाखो लोक त्याचा 

आनंद र्मळवण्यासाठी येतात. सामोरी गेल्यावर मकु्ताईचं लढाई 

केलेलं मैदान आर्ण काही र्तच्या पाऊलांची र्चन्ह र्दसनू पडतात.  

 



 र्तथनू सामोरे गेल्यावर सारंगड येथे घोळपाक नावाची गहुा 

आह.े ज्यात गोंडा महादवे अशी एक प्राचीन गफुा आढळते. ज्यात 

सदोर्दत एक पट्टेदार वाघ त्याचं रक्षण केल्यासारखं र्तथे नेहमी 

बसनू असतो. र्तथनू समोर गेल्यावर आत जंगलात एक धबधबा 

आढळतो. सतत पडत असणारी त्याची धारा यामळेु त्याला 

"सातधारा" असे नाव पडले आहे. त्याचा सहज आस्वाद घेता यते 

नाही कारण र्कतीतरी आत असलेला हा धबधबा वन्यप्राण्यांच्या 

वावरात असतो.  

 

 काही अंतरावर एक परुातन महादवे आढळतो आर्ण लोकं 

त्याला कोलाम दवे म्हणनू संबोधतात जो काही अंतरावर 

जंगलाच्या आत आह.े  

 

 आर्ण सगळयापासनू वेगळं असतं ते पेरजागढ. जे घोडाझरी 

तलावात जाऊन समाप्त होते. या पेरजागडाची एक आगळी गंमत 

आह.े सगळया डोंगररांगांमधनू पेरजागढ ह ेसगळयात उंच स्थान 

आह.े जे फक्त दगडांच्या रचनेवर आह.े या डोंगराचा काही भाग 

इतका उंच आह े की समोरचा संपणूि पररसर आपल्याला बघता 

येतो.  

 



 मी जेव्हा पर्हल्यांदा पेरजागडावर गेलो होतो, तेव्हा ती एक 

चावटर्गरी आर्ण फक्त एक उत्सकुता होती. त्याला कारणही अगदी 

तसंच होत.ं कारण एक तर ते र्वलपु्त होणार होतं. आर्ण दसुरं म्हणज े

मला नवीन स्थान बघायची तेवढीच आवड होती. नवनवीन गोष्टी 

करणं आधीपासनूचा हा माझा एक नावाजलेला छंद होता.  

 

 आत्ताच सांर्गतले की खपू काही स्थळ मी बर्घतले होते. 

त्यामळेु सत्वाबद्दल बरेचसे तथ्य माझ्याकडे होते. इतरात कधी 

आमची गप्पागोष्टीची बैठक बसली की स्थळांच्या गप्पात अव्वल 

नंबर हा माझाच असायचा. त्यामळेु कुठे काय बघायचे आह?ेर्कंवा 

कुठे काय बघण्यालायक आह?ेह ेमला लोक आवजूिन र्वचारायचे. 

आर्ण मी पण त्यांना एकदम सांगायचो दखेील.  

 

 पेरजागडावरून उतरताना ज्या गोष्टी मी ऐकल्या होत्या. 

खरंतर आजीआजोबांनी बालपणी सांर्गतलेल्या कथेसारखं वाटत 

होत.ं पण त्याची इतकी मोठी कलाकृती नव्हती. जे मी डोळयांनी 

बर्घतली होती. प्रत्येक वेळेला मला ते जंगल एक वेगळं रूप धारण 

केल्याचा अवतार र्दसायचं.  

 



 पायथ्याशी दसुऱ्या कोपऱ्यात एक दगड बॅलन्स होऊन उभा 

होता. एका छोट्याशा दगडाच्या आधारावर तो उभा होता. पण 

इतके वादळ येऊन सदु्धा आजपयंत कधी तो पडला नव्हता. त्या 

डोंगराच्या माथ्यावरून बघावं तर घनदाट जंगलांची छानशी 

कल्पना सचुवायची. नभात प्रवास करणाऱ्या त्या मेघांचा प्रवास 

त्याचं्या सावलीने आपल्या दृष्टीक्षेपात यायचा. र्चत् र्वर्चत् 

आकृती मध्ये काहीतरी दडलंय असं वाटायचं.  

 

 र्हरवळीच्या र्हरवाईत गड शोभनू असायचं. इतकं कष्ट करत 

जेव्हा आपण गड चढून येतो तेव्हा कुठलाही त्ास र्कंवा कुठलीही 

र्ववंचना मनात येत नाही. एक प्रकारची माया ममता त्या 

गडार्वषयी जागतृ होते. ज्यामळेु आपल्या मनात असलेला 

कल्पनांचा उंचवठा तयार होण्याची र्चन्ह आपल्याला र्दसनू 

येतात. प्रत्यके स्थळाला ही एक नैसर्गिक दये असते तेव्हा मला 

कळले.  

 

 ज्यांच्या नावाने ते गड ओळखलं जात होतं. त्या सात 

बर्हणींचं पायथ्याशी एक मंर्दर होतं. र्शळे मध्ये त्यांची स्मतृी अशी 

उदभवतांना आपल्याला र्दसत असते. खरंतर दगडांची रचना 

आर्ण त्यांची ठेवण ही एक पे्रक्षणीय गोष्ट मला त्यावेळेस कळली. 



कारण दगडांची घळई ही पाण्यामळेु होते. पण इथे प्रत्येक छोट्या 

छोट्या दगडांवर एक मोठा दगड बसलेला होता आर्ण अशाप्रकारे 

ते गड बसलेलं होतं की कुणीतरी हाताने ती दगडे बसवलीयत.  

 

 मंर्दराच्या खालच्या बाजलूा एक वाघोबा म्हणनू शीला 

स्थार्पत केली आहे आर्ण खरे सांगायचं ठरलं तर र्जथे ती शीला 

स्थार्पत आह े र्तथनू खोल दरीचा भाग चाल ू होतो. आपली 

पायवाट पण र्तथनू वळते त्या दरीत पाणी असल्या कारणाने 

ओलावा कायम असतो. मधेच एखादा माकड या झाडावरून त्या 

झाडावर उडी मारताना र्दसतो. तर रानडुकरे पायथ्याशी हदैोस करत 

असताना र्दसतात.  

 

 आर्ण अस्वलाच्या सतत असलेल्या र्तथल्या वास्तव्यान े

दऱ्या खोऱ्याची कुठलीही कमी नाही त्या गडावर. त्यामळेु सतत 

वाघ र्तथे वावरत असतो. पायथ्याशी जलकंुभ म्हणनू एक पाण्याच े

स्त्रोत आह.े त्या जलकंुभाची पण एक आगळीवेगळी गंमत आह.े 

र्तथलं पाणी कधीच आटत नाही. काही हुशार माणसांनी लय 

प्रयत्न केले त्याला शोधण्यासाठी की पाणी कुठून येते म्हणनू, पण 

त्यांना काहीच शोध लागला नाही. पाण्याचा र्जतका साठा 



आपल्या डोळयासमोर असतो तो र्ततकाच असतो. इतर 

कोणत्याही ऋततू त्याला कोणताच फरक पडत नाही.  

 

आर्ण जेव्हा परतीची वेळ येते. तेव्हा परत त्या घनदाट 

जंगलाला पार करून आपल्याला परत यावं लागतं. जगंलातनू एक 

र्कंवा दोन र्कलोमीटर बाहरे आल्यावर एक वेगळाच नजराना 

आपल्याला र्दसनू यतेो. "जो रडे तो चढे आर्ण हसे त्याचं खसे". 

ही म्हण मी त्याच गावातनू अनेकांच्या तोंडून ऐकली होती. मला 

त्या वेळेस त्याबद्दल काहीच कळलं नव्हतं. पण त्याबद्दल माझी 

र्जज्ञासा अर्धकार्धक तीव्र होत होती.  

 

 ररतचूी आर्ण माझी भेट हा सगळया प्रकरणानंतर र्तथेच 

झाली होती. त्यामळेु ते गड मला अर्धकार्धक आवडायला लागलं 

होत.ं तसं इतक्यात वाढलेल्या रुचीमळेु अंगावर असलेला 

मतृ्यपूणाचा भाव फार कमी प्रमाणात आलेला होता. यामळेु मी 

कोणत्यातरी कामात व्यस्त आह े असं घरच्यांना नेहमी वाटू 

लागायच.ं अलीकडे यट्ुयबुवर आर्ण गगुलवर मी यार्वषयी बरंच 

संशोधन करू लागलो होतो. र्तथे असणारे दगड र्शलालेखाच्या 

कामास येऊ लागतात व परुातनकालीन जनुाट असे एकाष्म स्मारक 

त्या जंगलात आढळतात. ह ेमला माहीत झाले त्यात "राकसनमुा" 



नावाचं अत्यंत प्राचीन स्मारक खरच बघण्यालायक होत.ं त्यामळेु 

बरंच काही दवैत्व आर्ण रहस्य डोंगरदऱ्यात लपनू बसले आह.े 

याची मला जाणीव झाली, आर्ण र्दवसेंर्दवस मी त्यावर शोध करू 

लागलो.  

 

 र्ब्रर्टशकालीन काळात र्ब्रर्टशांच्या हातनू घडवलेला 

घोडाझरी तलाव आजही पयिटकांसाठी एक आकषिण आह.े आर्ण 

जवे्हा मी एक शोधक नजर त्यावर टाकली तेव्हा एक अजनू आश्चयि 

वाटलं. इतर लोक म्हणतात की घोडाझरी तलावाला एका घोड्याच 

स्वरूप आह.े पण त्याला ड्रोनने बर्घतल्यावर मला असे कधीच 

वाटले नाही. याउलट ते मला एखाद्या डॅ्रगनसारखे र्दसत होते. मी 

त्या संपणूि भागाचा वेगळया पद्धतीने अभ्यास करू लागलो 

ज्यामध्ये मला बरच काही र्मळू लागलं.  

 

 र्नसगािची बनावट आजपयतं कोणी समज ूशकलं नाही पण 

ज्या घोडाझरीला मी डॅ्रगनचा रूप र्दला होता. तो वर बघनू हवेत 

आकाशात उडण्याचा प्रयत्न करतोय आर्ण बाजलूा दहा ते पंधरा 

र्कलोमीटर डोंगराच्या पायथ्याशी "कसरला" नावाचे एक गाव 

आह.े र्तथल्या तलावाची कलाकृती पण र्वर्चत् आह.े एक 

छोटासा प्राणी आकाशात संचार करू बघत आहे आर्ण हा डॅ्रगन 



त्याला पटकावणार अशा पद्धतीचे ते र्वलक्षण दृश्य वाटते. समोर 

परत एकदा गडावर लक्ष गेली. मागे एकदा टीव्हीवर न्यजू पोटिल 

मध्ये एक वाद वाढला होता. "राम रावण सच या झठु" त्यांचं इथे 

काहीच वास्तव्य नाही पण श्रीलंकेत खरंच रावणाचं राज्य होतं की 

नाही, म्हणनू भारतातील काही कॅमेरामेन आर्ण न्यजू ररपोटिर लोक 

र्तथे गेले होते. तेव्हा त्यांनी बऱ्याच प्रमाणात असे काही तथ्य 

दाखवले होते ते एक माझ्या लक्षात आलं होतं.  

 

 एक डोंगर दरी दाखवण्यात आली होती. र्वशेष म्हणजे त्या 

डोंगराला हनमुानाचे नाव दणे्यात आले होते. आश्चयि वाटण्याच े

एकच कारण होतं, ते म्हणजे ते डोंगर. जेव्हापण डोळयाच्या 

आडव्या दृर्ष्टकोनातनू बघतो तवे्हा खरंच हनमुानाचे एक 

र्वलोभनीय दृश्य र्दसतं. बघणाऱ्याला खरंच अशी र्वलक्षण 

प्रर्चती येते की त्या डोंगराच्या ऐवजी हनमुान र्तथे र्नद्रावस्थेत 

आह.े  

 

 त्याच प्रकारे मी पेरजागढ बाबतीत दृष्टी र्स्थरावली तर एक 

नवल मला र्तथेही जाणवले. पेरजागढ म्हणजे सात बर्हणींचा गड 

त्या डोंगराच्या माथेरानपासनू सगळयात उंच आह.े समोर 

पसरलेल्या डोंगररांगेत दरी बनलेली आह,े आर्ण समोर ते डोंगर 



घोडाझरीला येउन नामशेष होते. पण आडव्या दृर्ष्टकोनातनू जर 

बहीण-भावाचं्या त्या डोंगरांना बर्घतले तर एखादी स्त्री र्तथे 

र्नद्रावस्थेत आह े असं र्दसनू येते. आकाशाला बघत असलेला 

र्तचा चेहरा, खाई असल्यामळेु माने जवळचा अरंुद भाग आर्ण 

समोर भावाचा डोंगर चाल ूझाल्यामळेु एखाद्या स्त्रीच्या वक्षस्थळा 

प्रमाणे ते डोंगर र्दसते. परत समोर जेव्हा कमरेचा भाग लागतो तेव्हा 

ते डोंगर अरंुद होते. पायाचा भाग म्हणजे डोंगर कमी-कमी होत 

घोडाझरी तलावात नामशेष होतो.  

 

 ड्रोनच्या मदतीने व मॅपच्या मदतीने मी बऱ्याच काही 

अर्द्वतीय र्चत्ांची अनभुतूी घेतली. कुठे प्राचीन काळात असणारे 

र्त्शळु आढळले. कुठे शंख र्दसनू आले. तर कुठे कुठे भयानक 

वाटणारी मनषु्याची कलाकृती पण तयार आह.े प्रत्येक वेळेस मला 

कोड्यात टाकणारे प्रश्न वाटायचे.  

 

 र्तथे प्रत्यके दवेस्थान दहा ते वीस र्कलोमीटरच्या दरम्यान 

होते. पण प्रत्यके दवेस्थानाची एक वेगळी मार्हती एक वेगळा संदभि 

असायचा. वर प्राण्याचंी भीती असायची. त्यामळेु सहसा कोणी 

जंगलात जायचं साहस करत नाही. कारण प्रत्येक वेळेस कुणाचा 

तरी जीव गेल्याची वाताि कानावर येते. वाघाने हल्ला केला म्हणनू 



त्याचे चार-पाच फोटो व्हाट्सअप वर जमा होतातच आर्ण जंगल 

घनदाट असल्यामळेु वनसर्मतीने त्याचे संरक्षण सदु्धा अगदी 

डोळयासमोर असल्यासारखे करत होते. एक होतं! र्तथल्या 

लोककथेचा खेळ मात् बरंच र्वर्चत् वाटत होता. कारण आतापयंत 

सांर्गतलेलं म्हणजे र्नसगािने स्वतः दाखवलेला सौंदयि होता. नसुतं 

इतक्यात आपण रस्त्यावर यणेे माझ्यासाठी उर्चत नव्हत.ं कारण 

र्नसगि स्वतःला कलेकलेन े घडवत असतो, आर्ण ह े सगळं 

कदार्चत योगायोगही होऊ शकतो. त्यामळेु मी रेर्कंगचा प्रयत्न 

केला.  

  



१३) रहस्याचा थोडाफार खलुासा आर्ण पवनचे सोनापरुात 

आगमन...  

 

 

 

काही र्दवसांपवूीच मला आपले नातेवाईक सोनापरूला 

असतात असे कळले. आधीपासनूच मी ररलेशनमध्ये कुठे गेलो 

नसल्यामळेु माझी र्कत्येकाशंी ओळखी अशी अधिवटच होती. 

त्यामळेु र्तथले नाते माझ्यासाठीतरी अपररर्चतच होते. काही 

र्दवसांपवूी ते गावाकडे आले होते. त्यावेळी माझा आर्ण त्यांचा 

पररचय झाला. मला त्यांनी आवजूिन आपल्या गावाकडे यायला 

सांर्गतलं आर्ण यावेळी तशी संधी पण चांगली होती.  

 

 त्यांचा नंबर बघत मी त्यानंा कॉल केला आर्ण मी यते 

असल्याचा खलुासा केला. मी येत असल्यामळेु त्यांनी पण 

आनंदाने मला, अगदी आवजूिन ये म्हणनू म्हटलं. कारण 

त्याचं्यासाठी आर्ण माझ्यासाठी तरी मी पर्हल्यांदाच र्तथे चाललो 

होतो. त्यामळेु र्जतका आनंद मला र्तथे जाण्याचा होता र्ततकाच 

आनंद माझ्या जाण्याने त्यांना सदु्धा होता.  

 



 गडावर जायच्या आनंदात असताना मी इकडे र्तकडे रूम 

मधनू चकरा मारू लागलो. अचानक त्या साधनेू र्दलेल्या त्या 

थैलीची आठवण झाली आर्ण परत एकदा थैलीतनू ताम्रपत्ाची ती 

पाने काढली आर्ण डोक्यात परत एकदा र्वचारांच ं काहूर जमा 

झालं. अचानक दारावर ठक ठक आली दरवाजा उघडला दारावर 

गोड र्स्मत पसरवनू ररत ूउभी होती.  

 

 "त ूआहसे का... ये आत ये" 

 

"का अजनू दसुरा कोणी यणेार होतं काय?" 

 

र्तचं मात् खरं होतं चेहऱ्यावरली भाषा अगदी पसु्तकाचं पान 

वाचल्यागत र्टपनू घ्यायची. आर्ण कदार्चत याच गोष्टीवर मी 

र्तच्यावर र्फदा झालो होतो. चेहऱ्यावरचे बारा बघनू ती म्हणाली... 

त ूबस मी पाणी घेऊन आले..  

 

ररत ूमाझी अगदी बालपणीची मैत्ीण होती. शेजारच्या गजेंद्र 

मामाजीची मलुगी. संबंध सोयर तसे चांगले होते. आतल्या 

भाकरीचे दोन तकुडे करून खाणारे माणसं आर्ण आमचं भेटकोट 

आधीपासनूच असायचं. त्यामळेु कुणाला काही बोलायची भारी 



भीती. पण जे चालत होतं ते प्रत्येकाच्या नजरेत होतं. कुणाला 

कुणावर संशय नव्हता. फक्त असायची ती जबाबदारी. त्यामळेु 

आमच्या पे्रमाला असं कोणाचाच र्वरोध नव्हता. अगदी आम्ही 

एकमेकांसाठी आहोत अशीच चचाि चालायची आमच्या 

मोहल्ल्यात.  

 

 आधीपासनूच चंचल, समजतूदार आर्ण साजेशी... ज्यामळेु 

स्वतःचं स्थान र्तने तेव्हापासनूच घरात कायम करून ठेवलं होतं. 

माझं मतृ्यपू्रकरण जवे्हा पासनू चाल ूझालं तेव्हापासनू माझ्यावर 

सगळयात जास्त प्रेम करणारी आर्ण आधार दणेारी ही तीच होती. 

त्यामळेु र्तचं यणें मला आवडायचं.  

 

ग्लास माझ्या हातात दते म्हणाली..  

आता काय झालं परत? चेहऱ्यावरचं रूप मावळायला...  

 

अगं काही नाही.. उद्या र्नघणार होतो, पण अचानक ईथे लक्ष 

गेली. आर्ण मला परत काहीसं सचुायला लागलं...  

 

 काय? 

 



त ूतझु्या मोबाईलचं मॅप चाल ूकर. माझी चार्जंग संपलीय...  

 

र्तने र्तच्या मोबाईलचा मॅप चाल ूकेला. आर्ण पेरजागडपाशी 

जाण्याचा प्रयत्न करत होती. आर्ण मी ते ताम्रपत् काढलं. 

आतापयंत र्नसगािचे जे र्चत् मी बघत होतो ते योगायोग नव्हते. 

ताम्रपत्ावर पणूि पवितमाला उमटली होती. ज्यात काही खणुा 

होत्या.  

 

 मघाशी ज्या र्त्शलू आर्ण शंख र्वषयी मी बोलत होतो ते मी 

डोळयांनी र्टपलं असं मला वाटलं. पण त्या सवि आकृत्या अगदी 

स्पष्टपणे ताम्रपत्ावर कोरलेल्या होत्या. क्षणभर ताम्रपत्ाकडे आर्ण 

र्तच्या मोबाईलकडे बघत होतो. काहीच कळत नव्हते. हा कशाचा 

संयोग आह?े कशाच्या खणुा आहते या सगळया? 

 

 माझ्या अजनूही त्या लक्षात येत नव्हत्या. ररतहूी सारखी 

सैरभैर माझ्याकडे बघत होती. र्तला ह्यातलं गरु्पत काहीच कळलं 

नव्हतं. कारण जी रचना आज आपण डोळयांनी बघत आहोत 

याची पतूी याआधीच झाली आह,े आर्ण आतापयंत मी काय काय 

शोधत होतो? खरं तर माझ्यासाठी ही एक नवलाचीच गोष्ट होती. 

पण एक समाधान मात् नक्की चेहऱ्यावर उघडलं होतं.  



 

 कदार्चत इतक्या र्दवसांच्या अप्रर्तम कष्टानंतर र्मळालेलं ह े

पर्हलं समाधान होतं. नक्की मी माझ्या मतृ्यचू्या रहस्याच्या कुठेतरी 

जवळ आलो आह,े याचा भास वाटू लागला होता. शवेटी मी त े

ताम्रपत् थैलीत टाकलं आर्ण ररतलुा म्हणालो उद्या र्नघायचं आह े

मला. कदार्चत हाच आधार मला माझ्या मतृ्यपूयतं नेण्याचं मागि 

अडव ुशकतो.  

 

 प्लीज यार... असं नको बोलसू... जाताना कधीही यते े

म्हणावं!! आर्ण मला खात्ी आहे, त ू नक्की येशील. र्नदान 

माझ्यासाठी तरी. झोप आता.. कारण मी उद्या तलुा भेटणार नाही. 

बाबांसोबत तालकु्याला जात आह े आर्ण नातेवाईकाकंडे पण. 

सांगायला आली होती. हलकेच कपाळाची र्कसी घऊेन र्तने 

माघार घेतली आर्ण दरवाजा बंद करून ती र्नघनू गेली. 

रोजच्यासारखा र्दवसभराच्या घटनाक्रमाचा अभ्यास करत मी 

सदु्धा केव्हा झोपेच्या स्वाधीन गेलो मला सदु्धा कळलंच नाही.  

 

 सकाळी सांर्गतल्याप्रमाणे ररत ु तर आलीच नाही पण मी 

र्नघालो प्रवासाला. दोन ते अडीच तासाचा प्रवास असल्यामळेु 

फारसा काही थकवा आला नाही. नैसर्गिकतेचा आस्वाद घेत मी 



त्या गावात जाताना फक्त इतकाच र्वचार करत होतो, की जंगल 

भागात राहणे म्हणजे, कसे राहात असतील ईथले गहृस्थ? हा एक 

प्रश्न होता की सविसाधारणपणे असलेल्या माणसाला कदार्चत 

र्वचार पडलाच असता. सतत असलेल्या दृर्ष्टकोनात गोष्टींची 

माणसाला इतकी सवय होऊन जाते, की भय कशाला म्हणतात ह े

सदु्धा कळत नाही. कारण आपल्याला नसुत्या जंगलाचा भय वाटतो 

पण त्याचं तर वन्य प्राण्यासोबत रोजचा वावर असतो. अगदी 

क्षलु्लक कारणावरूनही ते त्या घनदाट जंगलात जात असतात मग 

काय आर्ण कशाचं असेल त्यांना भय? 

 

 सोनापरू पाच दहा र्मर्नटात अंतर असेल,तर र्खडर्कतनु 

पेरजागढचं र्शखर अगदी स्वच्छंदपणे डोळयात र्दसत होते. परत 

एकदा आडवी नजर टाकून जेव्हा मी बर्घतलं, तर खरंच एखाद्या 

मर्हलेला आकाशाकडे बघत र्नद्रावस्थेत असल्याचे र्चत् 

डोळयांत साठत होतं. गाव तसं छोटं होतं त्यामळेु कुठे भरकटनार 

तर नव्हतोच. पण काकांचे घर मार्हत नसल्या कारणाने बसमधनूच 

मी फोन केला होता की बस स्टॉप वर येऊन राहा म्हणनू. बसच्या 

र्खडकीतनूच काका हात हलवताना र्दसला आर्ण आपलं 

कोणीतरी आह ेयाची जाणीव झाली. शेवटी एकदाचा सोनापरुात 

मी दाखल झालो.  



 

 काकांचा म्हणजे घर तसं जवळच होतं. पण घरी नात्यांची 

अशी गुतंवणकू होती की र्ततकीच मजा यावी. कारण काकाला 

जसं काका म्हणावं तर त्यांच्या र्मसेसला काकुच म्हणावं लागले 

आर्ण बर्हणी तर भाऊच म्हणतील ना. पण त्याच बर्हणी जर मामा 

म्हटलं तर.. !!! आर्ण त्या म्हणहूी शकत होत्या.  

 

 गावखेड्यात जनुाट परंपरा असतात. आजही काही पद्धती 

चाल ूअसतात. सध्याच्या र्ववाह पद्धतीत तो कायदा नसतो म्हणनू 

सतत घटस्फोट होऊन कोटािच्या चकरा माराव्या लागतात आर्ण 

जीवन मोडकळीस येतं. पण गवखेद्यातल्यास लग्नाची मजाच काही 

और असते.  

 

 काकांची सौ आईच्या माहरेातली आर्ण माहरेच्या नात्यात 

ती माझी बहीण. मग झालो की मी मलुींचा मामा त्यामळेु जर कधी 

गमतीची वेळ आली तर सहज म्हणायचं की मी तमु्हाला काकू 

म्हणायचं की ताई म्हणायचं. मग सगळे हसायला लागायचे कारण 

बर्हणींना मामा म्हणण्यापेक्षा मला भाऊ म्हणने केव्हाही चांगले 

वाटायचे. असो ह ेप्रकरण आमचं घरचं होतं पण ज्या कामासाठी 

मी इथे आलो त्याचा र्वचार करूया.  



 

 गावठाण भाग आर्ण गावठी दारू. जंगलात राहणारे नेहमी 

मोहाची घेतात. (मोहाची म्हणजे मोहफुलापासनू बनवलेले मद्य. ) 

त्यामळेु मी पण घेतली. गले्यावर वार एकदम मटणावर होऊन गेला. 

जेवण झाल्यावर बाहरे बसलो होतो की आजबूाजचूी मंडळी भरली 

आर्ण जाम गमती होऊ लागल्या. प्रत्येकासाठी नवीन असलेला 

मी, पण माझ्यासाठी मला नवीन काहीच वाटलं नव्हतं. दोन 

र्दवसात मी माझी ओळख, माझं नाव असं गाजवनू ठेवलं होतं.  

 

 काकाला मग एकांतात जाऊन र्वचारलं की काका 

पेरजागडावर इतक्यात जाता येईल का ?कारण आधीच ऐकलंय की 

फॉरेस्ट र्डपाटिमेंटने ते स्थळ आपल्या ताबयात घेतलं आह ेम्हणनू.  

 

र्फरायला तसं जाता येते, पण काही स्वयंपाक वगैरे म्हटलं, 

की त्याची परर्मशन वगैरे घ्यावी लागते.  

 

 सध्या तरी मला फक्त र्फरायचं आह.े कारण त्यासाठीच मी 

इथे आलो आहे. र्जतके र्फरता येईल र्ततके र्फरणार, र्जथे जाता 

येईल र्तथे जाणार.  

 



मी तर नाही येऊ शकणार, पण एक सोबती र्मळवनू दतेो तलुा. 

ज्याला या जंगलाची संपणूि मार्हती आह.े तो भेटणार तलुा परवा. 

उद्या एक काम कर पेरजागढ र्फरुन ये. चालचु असते ते.. कोणीही 

जाऊ शकतो र्तथे....  

 

र्तथे कोणी राहात असेल तर ठीक, नाहीतर एकटं जाणेही 

अवघड व्हायचं. कारण जगंलात मी आधीच नवीन आहे.  

 

अरे काही नाही होत, फक्त उद्या सकाळी आंघोळ कर, मटण 

वगैरे नको खाऊस. कारण ते र्तथे चालत नाही.  

 

असं का? 

 

ते त्या जगंलाचं सत्व आह.े सत्व तमुच्या शहरी भागातलं 

जात.ं असल्या खेड्यातलं नाही. कारण आम्ही त्यांची राखण 

करतो, आर्ण स्वतः ते सदु्धा स्वतःला जोपासत असतात.  

 

म्हणजे? 

 



अरे ज्या बर्हणी लपु्त पावलेल्या आहते. त्या र्ठकाणी त्या 

अर्ववार्हत होत्या. त्यामळेु हळद लागलेली मलेु यांचं सहवास या 

गडाला भावत नाही. मार्सक पाळी असलेल्या र्कंवा मास सेवन 

केलेल्यांना ह ेअसलं काही र्तथे चालत नाही. ते जंगलच त्याला 

ग्रहण करत.े  

 

म्हणजे तमुचं म्हणणं असं आह,े की यापैकी एकही वस्त ू

केलेली व्यक्ती असली तर त्याचं वाईट होतं.  

 

हो... तलुा काय वाटलं. र्नयम फक्त माणसंच बनव ूशकतात. 

जगात सत्वार्शवाय आणखी काहीच खरं नाही. फरक फक्त 

इतकाच असतो, की त्याचं अर्स्तत्व र्दसण्यापेक्षा त्याच्या 

असण्याला महत्त्व दतेे.  

 

म्हणजे तमुचं म्हणणं असं आह ेकी आजही सत्व र्तथे कायम 

आह.े  

 

अरे ह ेमाझे एकट्याचे बोल नाही. जनर्हताचे बोल आहते. 

त्यात अनभुव प्रत्यकेाचाच र्नराळा असतो. र्कतीतरी जण अस े



मतृ्यमुखुी मी माझ्या डोळयांनी बर्घतले आह.े आर्ण त्यात 

प्रत्येकांची चकुीपण आह.े  

 

हो काका पण हचे जर जगाला सांर्गतलं तर काय म्हणेल जग? 

 

 जग म्हणजे काय? आपण मान्य म्हणजे जग मान्य. कारण 

प्रत्येकाला त्याच्या प्राणार्शवाय हवंय तरी काय असत?े कारण 

जीवावर बेतल्यार्शवाय कुणालाच त्याची चकुी र्दसत नाही. 

शेवटी अहकंार र्कती वेळ चालणार. झोप आता रात् झाली.  

 

बरं काका.... शभु रात्ी.  

 

 लाईट बंद झाला मी मोबाईल र्वचकने चाल ू केले. कारण 

खेड्यातील लोक सातच्या आत घरात आर्ण दहा म्हणजे खाटेवर 

झोपनू पहा अशा पद्धतीचे वातावरण असते. रात्ी आपण बारा 

वाजेपयतं जागणारे, आपल्याला काय मार्हती झोपण्याच ेफायदे. 

डॉक्टरांनी म्हटले आह ेकी आपण रात्ीच्या वेळी आराम करतो 

तेव्हा आपला मेंद ूपण आराम करत असतो. कारण म्हणजे आपल े

सगळे अवयव आराम करतात. आर्ण जर त्यांनाच आराम नाही 

र्मळाला तर साहर्जकच रोग उद्भवणार आहते.  



 

 रात्ी दहाला सगळी शांतता गावात पसरते. अगदी र्नरव 

शांतता. बाहरे र्हसं्त्र श्वापदांचा वावर गावापयंत असतो. म्हणनू 

फारसे कोणी र्फरकत नाही, पण जंगलातलं एकदम साफ वातावरण 

मन अगदी प्रसन्न करून टाकते. रात्ीची फुलझाडे बर्हणींनी 

दरवाज्यापाशी संगोपली होती. त्यामळेु रात्भर सवुास पसरत होता. 

मनात कसलेही त्ाण यते नव्हते क्षणभर असं वाटलं की आपण 

इथेच स्थार्यक होऊन जाऊ या.  

  



१४)स्वारी पेरजागढाची...  

 

 

 

 र्तरपीचा सयूि केव्हाच वर र्नघनू गेला. तरी माझी झोपेतनू 

उठायची वेळ होईना. चलूीवरचा चहा कधीचा थंड पडून गेला 

होता, आर्ण सकाळचे आठ वाजले तरी उठायचं नाव नाही. म्हणनू 

काकूने अंगावरील चादर ओढली, इतकं कुणी झोपतोय का... जा 

तोंड धवुनू घे आधी... चहा थंड पडून गेलं कवाचं.  

 

 माझ्यासाठी गावाकडची मजा म्हणजे पर्हल्यादंाच झाली 

होती. त्यामळेु पर्हल्यांदा मला फार नवल वाटलं होतं. कारण 

आपल्याकडची सकाळ म्हणजे फक्त माझी रूम, त्या पलीकडे 

असलेला सयूिनारायण बघणे कधी आयषु्यात जमलेच नाही. सगळे 

काही आवरता आवरता 10 केव्हा वाजनू जायचे कळायचेच नाही. 

जेवण करून कुठे बाहरे र्नघावं म्हटलं तर अधाि र्दवस घरीच 

र्नघालेला असायचा. आर्ण इथे शेवट मीच उरलो होतो. सगळे 

केव्हा तयार होऊन माझी वाट बघत बसले होते. बहुदा हेच कारण 



असावं की खेड्यातले लोक मजबतू काठीने खपू काळ स्वतःच ं

अर्स्तत्व र्टकवनू ठेवतात.  

 

 सगळे र्मळून जेवण केल्यानंतर सगळे आपापल्या कामाला 

र्नघनू गेले आर्ण मी पण स्वतःची बॅग भरून र्नघालो पेरजागड 

र्फरायला. गावापासनू दोन ते तीन र्कलोमीटर लांब होतं त्यामळेु 

पायी पायी त्या वाटेपाशी आलो. र्तथे गेटवरच "पेरजागड" "सात 

बर्हणींचा डोंगर" म्हणनू नाव र्लर्हलं होतं. आर्ण बाजलूाच जंगल 

प्रशासनाने लावलेला सचूनाफलक होता,की जंगलांमध्ये वाघ 

र्बबट अस्वल व अन्य वन्य जनावरांचा वावर असल्यामळेु कृपया 

जंगलामध्ये प्रवेश करू नये.  

 

 कच्चा खडकाळ रस्ता होता आर्ण वर जंगलात जाताना लपु्त 

पावत चालला होता. पण माझं काही वेगळंच होतं. रस्त्यावरूनच 

पेरजागडाची प्रर्तमा अगदी अप्रर्तम रूपाने र्दसत होती. आर्ण मी 

एक र्स्मत पसरवनू वाट चालण्यास सरुुवात केली.  

 

 गावापासनू झडुपी जंगलाचा वावर होता, आर्ण सतत कोणी 

धनगर र्कंवा सरपण गोळा करणाऱ्या मर्हला असायच्या त्यामळेु 

मला पार्हजे तेवढी भीती वाटत नव्हती. पण जसजसं जंगलात आत 



मी जात होतो तसतसे ते जंगल भयानक रौद्र रूप धारण करीत होतं. 

उंच उंच वकृ्षांची रेल चेल सरुू झाली होती. त्यामळेु एखाद्या 

वाळक्या काटकीचा पायाखाली आवाज सदु्धा चेहऱ्यावर घाम 

ओसंडून टाकत होता.  

 

जंगलातलं एक वेगळं अर्स्तत्व असतं. जंगलात प्रत्यके 

पावलावर असलेली भीती प्रत्येक जनावरांना सदु्धा असते. 

म्हणतात ना धावपळ केल्यार्शवाय कुणाचं सखु पायाशी लोळण 

घालत नाही. तसेच र्तथे जंगलात पण असतं. प्रत्येकाला स्वतःचा 

जीवन जपनू घेण्यासाठी धावपळ करावी लागते. कारण हरीण 

धावपळ करते की आज जास्त जोरात पळाली तर स्वतः काही 

र्दवस सखुाने जगेल पण र्तच्या मागे धावणारा वाघ सदु्धा तोच 

र्वचार करतो की मी जरा जोराने पळालो तर सखुाने र्शकार खात 

बसणार अथाित धावपळ प्रत्येकाचीच आह.े  

 

 रस्त्याने जात असताना अचानकच मी ओरडलो कारण एक 

र्वशाल काय साप रस्त्यावर र्नपचीत पडून होता. मागच्या वेळेला 

मी जो साप बर्घतला होता तो यापेक्षा र्कतीतरी मोठा होता कारण 

तो द्रव्यावरचा पहारेकरी होता. अजगर असेल म्हणनू मी त्याच े

फोटोज ्माझ्या मोबाईलवर घेतले पण नंतर कळलं की तो अजगर 



नसनू बलडरेटल स्नेक आहे. गावकरी त्याला "रकतटवऱ्या" असं 

म्हणतात आर्ण मी बर्घतलेला सात ते आठ फुटाचा तो बराच 

मोठा साप होता. तसा त्याच्या रक्ताचा थेंब सदु्धा र्वषारी आह े

आर्ण मांसाहारी असल्यामळेु तो हल्लाही करतो नंतर असे मला 

मार्हत झाले. पण त्याने माझ्यावर कसलाच हल्ला केला नाही, 

आर्ण परत येताना तो मला र्दसला सदु्धा नाही.  

 

 र्कतीतरी वेळ असा एकटाच मी चालत होतो आर्ण 

र्नसगािचा आस्वाद घेत होतो. र्नरर्नराळे फुलपाखरू,अनेक 

पक्षांची र्चत् र्वर्चत् आवाज,वेगवेगळया वनस्पती जवळपास दोन 

र्कलोमीटर चालनू झाले असेल. दरुूनच पेरजागडाचे खालचे गटे 

र्दस ू लागले पण आज ते उघडे होते,काही अंतर पढेु चालनू 

आल्यावर आतमध्ये काही जणांची हालचाल र्दस ूलागली.  

 

 कसं आहे सोबतीला कुणी असलं, की समोर असलेल्या 

भीतीला सावरायची र्हमंत दपु्पट होते. ज्यामळेु बोलण्याचालण्यात 

र्कंवा इतर गोष्टीत एकटं वाटत नाही. पण आता होतचे कोण 

सोबतीला. रहस्य उलगडण्यापवूी प्रत्यके जण आपल्याला असं 

कोड्यात ठेवनू र्नघनू गेला होता. आर्ण आता जे करायचं होतं त े



आता मीच करणार असं मनाशी र्नश्चय करून मी गेटच्या आतमध्ये 

पाऊल टाकले.  

 

 कुणीतरी मलेु मजा घेण्यासाठी र्तथे आले होते. बाजूलाच 

कडुर्नंबाच्या झाडाखाली त्यांची गाडी थांबलेली होती. आर्ण 

मंर्दरासमोरच्या आवारात दगडांच्या चलुी पेटलेल्या र्दसत होत्या. 

मी त्यांच्याशी बोललो वगैरे नाही आर्ण सरळ मंर्दरात चालला 

गेलो. दहा र्मर्नटे र्तथे बसनू आपल्या र्मत्ांची आठवण करू 

लागलो. कारण जवे्हा आम्ही सगळे एकत् यायचो तेव्हा सतत कुठे 

ना कुठे भटकंती पक्कीअसायची. र्जथे र्तथे र्फरायचं, गप्पा मारत 

मस्ती करायचो.  

 

 पण आज फक्त आठवणींचं गाठोड माझ्या हृदयात जमा होतं. 

जीवाला जीव लावणारी र्मत् असा हा एकटा जीव सोडून एकांत 

करून जातील असं कधीच वाटलं नव्हतं मला. आजही त्या मैत्ीची 

प्रसंग काळजात वारं घालत होती आर्ण आपण त्याचं्यासाठी यथेे 

आलोय ह ेलक्षात आलं.  

 

 उठलो... क्षणभर आवारात इकडे र्तकडे बर्घतलं. कोणीच 

नव्हत.ं कारण स्थान जंगलात असल्यामळेु सहसा येथे कोणी 



र्फरकत नाही. आर्ण यात्ा फक्त र्शवरात्ीच्या वेळेस असते. 

त्यामळेु इतर र्दवसात इथे काय घडतंय त्याबद्दल कुणालाच काही 

मार्हती नाही. गडावर जाण्याच्या मागािवर उभा झालो. कृपया दारू 

मांस सेवन करून जाऊ नये. मार्सक पाळी असलेल्या मर्हलांनी 

कृपया चढू नये. असे स्पष्टपणे र्तथे र्लहून ठेवलं होतं. थोडक्यात 

वाचलं आर्ण र्नघ ू लागलो. जवळपास 25 ते 30 पायऱ्या 

र्समेंटच्या बांधकामात होत्या. गेटच्या मागे छोटंसं बांधकाम 

केलेलं हनमुान मंर्दर होतं. क्षणभर त्याला दडंवत केल्याप्रमाणे हात 

जोडले आर्ण र्नघ ूलागलो. दोन्ही बाजलूा असलेलं घनदाट जंगल 

आर्ण मध्यंतरी दगडांचे घरंगळत असणारी अरंुद पाऊल वाट 

चालताना दगड घरंगळण्याचा आवाज मात् व्हायचा. आतापयतं 

असलेली रानातली कुजबजू केव्हाच बंद झाली होती. इतकी 

भयानक शांतता पसरली होती की साधा सरडा त्यावरून चालत 

गेला तरी वाघाची चाहूल लागल्यागत मी र्तकडे बघायचो.  

 

 इतका वेळ चढण चढत असल्यामळेु जरा धाप लागली होती. 

म्हणनू बसण्यासाठी जागा बघायला लागलो. आर्ण समोर 

गणपतीची मतूी स्थार्पत केलेली मला र्दसली. र्तथे मतूीच्या माग े

एका दगडावर मी थोडी र्वश्रांती घेतली. पाणी वगैरे र्पऊन परत 

दगडांची ती पायवाट चढण्यास सरुुवात केली. इतक्या घनदाट 



जंगलात असलेली ही भयानक शांतता नक्कीच कसल्यातरी 

अर्स्तत्वाचा मला सारखा भास करुन दते होती. नक्की कशाचा 

यावेळी तरी सागं ूशकत नव्हतो. फक्त कुठूनतरी पक्षाचे सरेुल संगीत 

कानावर ऐकू येत होते. पण गडाच्या पायथ्याशी पोहोचेपयंत मला 

कुठलाच पक्षी र्कंवा एखादा फुलपाखरूसदु्धा आढळला नाही.  

 

 शेवटी मजल दरमजल करत धापा टाकीत बाजलूा 

असणाऱ्या दगडांचा र्कंवा झाडांचा आधार घेत मी पायथ्याशी 

आलो. दोन ते तीन मोठ्या र्शळा समोर ठेवलेल्या होत्या. त्यावर 

चढून मान उंचावनू र्शखराकडे बघ ु लागलो. र्कत्यके जागी 

मधमाशांचे पोळे होते. यावरून एक आठवलं की ही पोळे 

खाण्यासाठी अस्वल येथेच असते दऱ्याखोऱ्यात.  

 

 पायथ्याशी पोहोचल्यानंतर डाव्या बाजलूा जलकंुभ आह.े 

र्तथेच दगडावर जलकंुभ आर्ण खाली र्दशा सचूक बान 

दाखवलेला आह.े हे एक र्तथलं वैर्शष्ट. इतक्या उंचावर असनूही 

पाणी कधी कमी होत नाही. ह ेफार आधीच मी तमु्हाला सांर्गतलं 

आह.े र्तथनू पाणी र्पऊन घेतल्यानंतर मी मग पढुचा प्रवास 

करण्यासाठी र्नघालो. खरंतर दगडांची ती ठेवण बघनू मला 

आश्चयािचा आभास होत होता.  



 

 थोडा समोर गेल्यावर एक छोटीशी खोली डाव्या बाजलूा 

होती. काय आह े?म्हणनू मी र्तच्यापाशी गलेो कारण कुलपूवगैरे 

असं काही लावलेलं नव्हत.ं उघडल्यावर आत फक्त काळोख 

तेवढा उरलेला होता. आर्ण वटवाघळे र्तथे फार प्रमाणात होते. 

त्यामळेु मी फार आत जाण्याचा प्रयत्न केला नाही आर्ण परत 

आलो. पण ती खोली फार वेगळया पद्धतीने बांधली होती 

जेणेकरून र्तथे कुणी रहात असावे या पद्धतीने. दगडांच्या खाली 

असलेल्या मोकळया जागेला दगड र्वटांचे बाधंकाम करून एक 

रूम तयार केली होती. ज्यामळेु कुणालाही अगदी आत मध्ये एखाद ं

घर असल्यासारखं वाटायचं. असो ते फक्त कुतहूल होतं.  

 

 पण आता हळूहळू मी डोंगर चढायला लागलो होतो. हळूहळू 

आजबूाजचूे जंगल आता खाली जाऊ लागलं होतं आर्ण मी उंच 

चढत जात होतो. कोपऱ्यावर एक छोटीशी दत्ताते्याची मतूी होती. 

आर्ण आपण आता उंचावर येत आहोत याची जाणीव होत होती. 

सभोवतालचा पररसर र्दस ू लागलं होतं. नमस्कार करून मी वर 

चढायला लागलो तर जवळच्या डाव्या बाजलूा एक नागोबाची 

मतूी होती. त्याच्या पाया पडून मी पनु्हा सामोरे जाऊ लागलो.  

 



 आतापयंत मी फक्त चढण चढत होतो पण आता उघड 

र्शढ्या होत्या आर्ण र्तथनू त्या चाल ू झाल्या होत्या. त्याच्या 

उजव्या बाजलूा एक वाघोबाची छोटीशी मतूी स्थार्पत केली होती 

आर्ण मागेच सांर्गतले की हीच ती जागा आह.े त्याच्याखाली 

वाघाचे वास्तव्य असते. सहज मी थोडक्यात एका मोठ्या दगडावर 

उभा होऊन जरा वाकून बघ ूलागलो. तर खाली असलेली दरी थोडी 

फार फक्त र्दसत होती. खाली पाण्याच्या आधाराने असलेली 

माकडे मात् झाडावर र्जकडे र्तकडे उड्या मारत होते.  

 

 30 ते 40 र्शड्या चढल्यानंतर सात बर्हणींचे ते छोटेसे 

दवेस्थान र्दसलं ज्याच्या नावाने ते गड होतं. पण यावळेेस र्तथ े

पजूा करायला र्कंवा र्तचे गीत गायला कोणी नव्हते. मी एकटाच 

त्या गडावर होतो. दगडांमध्ये उमटवलेल्या त्याचं्या छव्या होत्या. 

अलीकडे भार्वकांचे एक चांगल्या प्रकारे असलेले श्रद्धास्थान 

असल्यामळेु तेथे दानपेटीची आर्ण नवीन मतु्यांची पण सोय झाली 

होती. पण गावकरी म्हणतात की दगडांत र्वलीन झालेली ती सात 

बर्हणीची स्मारके ज्यांची बर्हणींवर श्रद्धा आह ेत्यांनाच र्दसतात. 

इतरांना फक्त दगड र्दसतो. त्या दगडांच्या भोवताल एक कठडा पण 

उभारला होता. ज्यामळेु कुणी श्रध्दचेी नार्स्तक अवहलेना करू नये 



म्हणनू. दगडांमध्ये असलेल्या त्या सातही बर्हणींचे दशिन घेऊन मी 

समोर असलेल्या मोकळया दगडांवर जाऊन बसलो.  

 

 आजबूाजचूा सभोवार प्रदशे, र्हरवंगार रान, डोंगर-दऱ्या, 

तलाव, छोटी-छोटी जंगलात असलेली गावे अशी स्पष्टपणे र्दसत 

होती. एकच छान ते दृश्य होतं की त्यावरून माझी नजर हटत 

नव्हती. असं वाटत होतं की एखाद्या ढगावर उडी मारून घ्यावी 

आर्ण संबंध रान र्फरून यावं.  

 

 पाच-दहा र्मर्नटांचा डोळयांना आस्वाद घेऊन मी मग 

उजव्या बाजलूा गडावर जाणाऱ्या रस्त्याला लागलो. गडाच्या 

काठाकाठाने पाऊलवाट चाललेली होती. दगडे अशा पद्धतीने र्तथ े

वसलेले होते की ज्यांचा तोल कधीही जाऊ शकतो. कारण 

र्कत्यके बाजनेू ते गड उघड्या प्रमाणे पडले होते. आतमध्ये एकदम 

पोकळ असल्यासारखे. काही अंतर गेल्यावर एक पर्हला कोपरा 

लागला. दरुून बघताना आपल्याला त्या कोपऱ्याची जाणीव होत 

नाही. कारण नजरेला समांतर असलेला तो कोपरा आधाराने 

अडकून पडलेला होता आर्ण र्हरव्यागार गवताने आपली पालवी 

र्वस्तारून त्याला झाकून टाकले होते. त्यामळेु समोर दरी आह ेहे 

आपल्याला जवळ गेल्यार्शवाय मार्हती होत नाही.  



 

 ह ेखरंच भीतीदायक आह.े.. मी स्वतःशीच म्हटलं. कारण 

खाली बघताना माणसू वाचण्याची शक्यता तर कमीच, पण तो 

सापडणे दखेील कठीण आहे. याची वाच्यता येत होती. फक्त 

वडाच्या पारंबयांनी दगड घट्ट पकडल्यागत आपली मळेु र्जथे-र्तथ े

पसरवली होती.  

 

 चालताना फक्त नजरेत भरत होतं ते दगडाचे उंचच-उंच 

दगडमहाल. कारण ते उभं होतं, असं काही संतलुन असल्यासारख.ं 

प्रत्येक लहान दगडांनी मोठ्या दगडांना अडकवनू ठेवलं होतं. 

प्रत्येक दगड एकमेकांना घट्ट पकडून असल्यासारखं होत.ं सारखी 

रस्ते तयार झाली होती आर्ण अशी र्कतीतरी रस्ते चालताना 

रस्त्याच्या बाजलूाच असलेल्या र्स्थतीत होते. त्यामळेु सारखी 

अस्वलाची भीती मला जाणवत होती. कारण असल्या खोऱ्यात 

जास्त करून र्तचे अर्स्तत्व असायचे.  

 

 वाघापेक्षा अस्वलही फार र्हसंक जनावराची जात आह.े 

कारण भीतीपोटी वाघ सदु्धा र्शकार सोडून पळून जातो, पण 

अस्वल मात् घाबरत नाही. लोखंडाचा आधार घेऊन आपल्या 

शरीराची हाडे फोडली जातात पण र्तच्या नखात अशी काय ताकद 



असते, की ती आपलं डोकं सदु्धा फोडून टाकू शकत.े त्यामळेु 

अस्वलाला फार प्रमाणात भीत असतात.  

 

 थोडा आणखी सामोरे गेल्यावर एक खोल दरी आली. मला 

वाटते यालाच "हत्तीखोयाळ" म्हणतात. तर कदार्चत तो हाच 

असावा... पवूी लोक एखाद्या र्वर्शष्ट वस्तलूा व्यक्तीला त्याच्या 

त्या कारणावरून नाव द्यायचे. आता ही एक त्यातलीच गणना 

होती. एक हत्ती आरामात खाली जाऊ शकत होता, ज्यामळेु त्याला 

कदार्चत असे नाव असायला पार्हजे असे मला वाटते. कारण 

अत्यतं खोल असणारी ती दरी तेवढेच र्नरंुद अशी वाटत होती. 

आर्ण आत मधनू तशी ती वाढतच गेल्यामळेु वरच्या बाजनेू आत 

मधलं असं काहीच र्दसत नव्हतं.  

 

 गडावर जायची पाऊलवाट मात् आपल्याला र्तथनू र्फरून 

जावे लागते. तसं त्या दरीची खोलाई वरून इतकी खोल वाटत होती 

की जण ूते कुठेतरी जाण्याचा मागि असावा असं वाटत होतं. आर्ण 

दरी वरून जाताना रस्ता म्हणजे दरीत अडकलेली मोठी मोठी दगडे 

होती. र्तथनू तो रस्ता मी पार केला, आर्ण समोर आपली वाट 

चालण्यास सरुुवात केली. कारण आता गडावर जायची वाट आता 

जवळच आली होती. आर्ण आतापयतं अधाि मैल गडाची मी 



पायपीट केव्हाच केली होती. हत्तीखोयाळ पासनू अवघ्या दहा 

र्मर्नटाचं्या अंतरावर एक कोपरा लागला. ज्यात मागे मी 

सांर्गतल्याप्रमाणे एक र्वशालकाय दगड आपल्या वाटेतच 

समतोल होऊन पडला आहे. आधीच दगडांचं र्वस्तीणि आश्चयि 

बघनू कुणीही थक्क होऊन जाईल. आर्ण त्यात भर म्हणजे पनु्हा 

बॅलन्स झालेले दगड. एका छोट्याशा दगडाच्या आधाराने त्याला 

थांबवनू ठेवलं होतं. बघणाऱ्याला या पद्धतीत वाटत होते की जण ू

तो दगड आत्ता घसरेल की नंतर घसरेल, पण इतके वादळ सोसनूही 

त्या दगडाची भरू्मका जशीच्या तशीच आह ेआजतागायत.  

 

 र्नसगािचे रूप र्वर्वध तऱ्हनेे या जगात उपलबध आहते याची 

जाणीव या हाडामासाचा माणसू कधी करणार नाही. कारण र्नसगि 

म्हणजे एक र्नयम आहे. एक प्रकारचा दवे आहे, ज्याचे महत्व 

माझ्यामते आज तरी माणसू समजलं नाही आह.े फक्त ओली 

दषु्काळ आर्ण कोरडा दषु्काळ याच्या व्यर्तररक्त त्याला काहीच 

कळत नाही.  

 

 संतलुन असलेल्या दगडापासनू तरी गड चढण्याच्या र्शड्या 

अजनू दहा र्मर्नटांचे अंतर मागते. आर्ण एक शेवटची कॉनिर असते 

त्या कोपऱ् यात. वरून एकदम अरंूद अशी पाऊलवाट आह.े कारण 



घसरणीचा भाग असल्यामळेु आपल्याला फार सांभाळून जावे 

लागते. जर प्रर्तव्यक्ती समोरून येणारा असेल तर दोघापैंकी कुणा 

एकाला तरी थांबावं लागतं. हा शेवटचा टप्पा आह,े र्तथनू उभारत 

असलेल्या पाच ते दहा दगडामधे कोरलेल्या र्शड्या आहते या थेट 

आपल्याला गडावर घेऊन जातात.  

 

 गदी तर कुणाचीच नव्हती, पण जरा भीतभीतच मी गडावर 

चढलो होतो. कारण थंडीचे र्दवस अजनू संपले नव्हते. थोडी-थोडी 

झाडांची पाने मात् गळायला लागली होती. पण डोंगराळ 

कपाळावर असलेली कुरण े अजनू तरी र्पवळसर र्हरवी होती. 

कुरणांमधनू एक छोटीशी पायवाट रमलेली होती. मी त्या पायवाटेन े

जरा भीतभीतच सामोरी जात होतो. र्तथे सहसा कोणत्या 

जनावराची र्भती नव्हती. पण माणसू जेव्हा एकटा असतो ना तर 

एक हवेचा झोका पण त्याच्या अगंावर काटा उभा करतो, आर्ण 

आधीच मी त्यात नवीन.  

 

 समोर तो रस्ता एका मंर्दरापाशी येऊन थांबला. मंर्दर ते बंद 

होतं आत मध्ये तसं काहीच नव्हतं. पवूी म्हणे याच मंर्दरात काही 

मतू्याि होत्या, पण कालांतराने आत मधले सगळे दवैत्व बाहरेच 

स्थार्पत केल्या गेलं. एका पाषाणावर र्शव शंकराची मतूी तयार 



केली होती. बाजलूाच नंदीबैलाची वगैरे अशा दोन तीन मतु्याि 

मंर्दरा समोरच्या प्रांगणात होत्या. त्यांचे दशिन घेऊन मी काठावर 

असलेल्या बाजलूा गेलो तर दरुवरचा प्रदशे स्वच्छपणे डोळयात 

र्दसत होता. पायी येताना सोनापरू आपण र्कती मागे सोडले याची 

जाणीव झाली. पनु्हा सोनापरूच्या जवळपास असलेले काही गाव 

पण र्दसत होते.  

 

 इतक्यात कुणीतरी एखादी मर्हला रडत असल्यासारखा 

आवाज येत होता. मी थोडा वाकुन बाजचू्या झाडीच्या खाली बघ ू

लागलो. कारण त्यातनूच तो आवाज येत होता. जवळपास कुठेतरी 

अस्वल होतं, इतकं मात् नक्कीच. म्हणनू कसलाही आवाज न 

करता मी गपुचपू काठाकाठाने र्तकडे भावाची डोंगरी म्हणतात त्या 

बाजलूा गेलो. मागच्या वेळेला काही लोकांनी लवकर 

उतरण्यासाठी एक र्खंड आह ेम्हटलं र्तथे गेलो.  

 

 जंगलाचं र्वर्वध रूप र्तथे र्दसत होतं. आर्ण कोसळलं 

डोंगरसदु्धा अगदी डोळयात र्दसत होतं. काठाकाठाने चालत मग 

एका दगडापाशी आलो, ती एक छोटीशी र्वहीर असल्यासारखी 

होती. ज्यात मध्यभागी एक शेंदरू भासलेला दगड होता. तो कशाचा 



आह ेम्हणनू मला कळलं नाही पण त्याचं फोटो घेऊन मी चाल ू

लागलो.  

 

 दवेस्थानाला भेट दणेाऱ्यापैकी काही लोकांनी र्दलेल्या 

मतूीची स्थापना, र्तथे एक दोन र्ठकाणी र्दसली. त्या 

जलाशयापासनू अख्ख्या पवितरांगा र्दसत होत्या. मकु्ताईला 

असलेली डोंगररांग पेरजागडावरून र्वशाल काय होत गेलेली 

होती. ही डोंगररांग थोड्याफार प्रमाणात घोडाझरी तलाव 

आपल्याला र्दसत होता र्तथपयंत र्दसते. बऱ्याच जंगलाचा दशिन 

इथनू मोकळेपणानं करता यते होतं. त्यामळेु काठावर असलेल्या 

एका छोट्याशा दगडावर बसनू मी एका र्नर्विकार नजरेने त्या 

जंगलाकडे बघत होतो. आकाशातलं ऊन सावलीचा खेळ बघनू 

गमतीशीर वाटायचं. ढगांची ती छाया काही काही भागात 

अक्रार्वक्राळ रूप दाखवायची. पण माझ्या मनात एक र्नराळाच 

चक्र चाल ूहोता.  

 

 कारण आज आपण गडावर आलोय, पण यातलं मला 

काहीच कळण्यासारखं वाटलं नव्हतं. कारण ज्या रहस्याचा 

उलगडा करायचं होतं. र्तथे फक्त माझी दृष्टी जात होती आर्ण ती 

पण नाहीच्याबरोबर. मी र्जथे बसनू होतो र्तथनूच काहीतरी मागि 



काढण्याचा प्रयत्न करावा म्हणनू, मी बॅग काढली. पाण्याची बॉटल 

काढून दोन ते तीन घोट घशात कोंबले आर्ण ते ताम्रपत् बाहरे 

काढून, त्यावरचे र्नशान बघ ूलागलो. मी र्जथे बसनू आह ेत्याची 

नोंद घेतली.  

कारण र्जथे मी बसनू होतो. तो पेरजागडाचा तकुडा अगदी 

र्नर्विकारपणे अलग काढावा तर तीन संभाव्य र्चन्ह माझ्या समोर 

उपर्स्थत झाले होते. ज्या बाजलूा सारंगडचा तलाव र्दसनू येत 

होता. त्या बाजलूा एक शंखाची कलाकृती र्दसत होती. आर्ण 

मधल्या र्वस्तीणि जंगलाच्या पररसरात एक आर्दमानवाची 

कलाकृती होती. आर्ण र्तसऱ् या बाजलूा भावाची डोंगरी असते त्या 

बाजलूा ती र्त्शलुाची कलाकृती होती. आर्ण त्यातच त्यांच्या ही 

वरच्या बाजलूा एका मोठ्या माणसाची कलाकृती र्दसत होती. 

अशा बऱ्याच कलाकृती र्दसत होत्या. पण अजनूही मला त्याचा 

उलगडा होत नव्हता. कुठे लाल र्चन्हाची खनू होती तर कुठे कुठे 

गोल वतुिळात चौकोन कोरला गेला होता. एकीकडे र्वस्तीणि जंगल 

माझ्या डोळयासमोर उभा होता आर्ण त्यातच त्याच ं एक रूप 

माझ्या हातात होतं.  

 

 त्यां नक्षात बऱ्याच काही कलाकृती दाखवत होत्या. पण 

त्यांचं काय करावं? हचे मला समजत नव्हतं. र्ततक्यात बाजचू्या 



खडकावर काहीतरी हालचाल झाल्यासारखं मला जाणवलं. आर्ण 

नक्षा कोंबनू बॅगेत टाकला. तसं इतक्यात झालेल्या मतृ्यचू्या 

प्रसंगाने माझ्यातली भीती फारच प्रमाणात घालवली होती. पण मी 

काही दवे माणसू नव्हतो. त्यामळेु मग सभोवार नजर पसरवली. तो 

फक्त एक आभास आहे लक्षात आलं, आर्ण मी परतीचा मागि 

पत्करला.  

 

 बाहरेूनच बर्घतल्यावर असं कधीच वाटलं नव्हत,ं की 

गडाच्यावर एखाद ंगाव बसेल इतकी सपाट जागा आह ेम्हणनू. पण 

त्यात मातीचा अंश फार कमी प्रमाणात होता. सगळयात जास्त 

दगडांचा त्यात समावेश होता. मध्यंतरी झाडाझडुपांची काही मात्ा 

होती. ज्यामळेु गडाच्या त्या पलीकडल्या भागात यावेळेस 

एकटेदकुटे तरी जायची र्हमंत नव्हती. त्यामळेु कसलाही र्वचार न 

करता मी गवतातनू वाट काढत मंर्दराच्या समोर आलो.  

 

 शेवटच्या अगदी महादवेाच्या मतूी समोर आलो. आर्ण हात 

जोडून परतीचा मागि धरला. येताना जी भीती जाणवत होती ती 

आता गड उतरताना भासत नव्हती. आर्ण चेहऱ्यावर कसलीच 

संवेदना पण नव्हती. त्यामळेु मी चाललो होतो तसा आता कुणीतरी 

सोबत आह ेअसं वाटत होतं.  



 

 हत्तीखोयाळात आर्ण दोन्ही कोपरे पार करून बर्हणींच्या 

मंर्दरापाशी आलो. चालतोय बर्हणींनो... अशी प्रेमळ हाक र्दली. 

आर्ण परत माघारी र्फरलो. कारण खपू वेळ झाला होता. आर्ण 

सायंकाळच्या आत गावांमध्ये पोहोचण ेआवश्यक होते. नकुतेच 

मनगटावर बर्घतले तर साडे तीन वाजनू गेले होते.  

 

 जंगलाचं कसं असतं. सकाळी सयूि जसा उगवतो तसं तसं 

वन्यप्राणी जंगलाच्या आत जातात आर्ण सायकंाळच्या समुारास 

जेव्हा सयूिप्रकाश लपु्त पावत े तसं वन्यप्राणी गावच्या आसऱ्याने 

र्नघनू येतात. रस्त्यावर यऊेन बसतात. त्यामळेु जंगलात कधी या 

प्रहरी कधीच थांब ू नये. आर्ण सायंकाळचा समुार हा लवकरच 

संपतो. वर थंडीचे र्दवसही जरा लहानच असतात त्यामळेु 

अंधारायला लवकर होत असते.  

 

 तरीपण गडावरून उतरताना थोड्याफार जलद गतीने येत 

होतो. अचानक वाघोबाच्या जवळ आल्यावर कसलीतरी दगुंधी 

येत होती. रात्ी त्याबद्दल काकाने मला सांर्गतलं होत,ं की त्या 

खाली त्याचं पहारा असतो. थोडाफार उंचावनू बर्घतले तर मघाशी 

असलेली वानरे पण नव्हती. जवळपास कुठेतरी वाघ असल्याची 



खात्ी मात् होती. त्यामळेु आवाज न करता थोडासा त्वरेने मी चाल ु

लागलो. एकदम जलकंुभापयंत येईपयंत दम सोडला नाही. पण 

खरंतर जलकंुभापासनूच जंगलातनू पायवाट होती. अचानक 

मागाहून छम छम असा पैंजणांचा आवाज यायला सरुु झाला. मी 

मागे वळून बघावं तर दृर्ष्टक्षेपात अशी एकही वस्त ूआढळत नव्हती 

र्क र्तचं ध्वर्न र्नघावं. पण नंतर चालताना सातत्याने त्या 

आवाजाचा पाठलाग मात् माझ्या मागे होता. त्यामळेु मी फारसं न 

थांबता परत चालायला सरुुवात केली होती.  

 

 ज्यावेळेस चालताना गडावर आजबूाजलूा दृष्टी टाकत मी 

गडावर गेलो होतो. त्यावेळेस तो आवाज माझ्यापासनू दरू व्हावा 

यासाठी प्रयत्न करत होतो. पण जसे मी थांबायचो तसा तो आवाज 

थांबायचा. चाल ूलागलो की परत मागावर यायचा. अशा पद्धतीने 

मी गणपतीच्या मतूीपयतं पोचलो. काही क्षण र्तथे थांबनू मी 

पालटुन बघ ूलागलो. कोण असेल ते असे समोर येईल म्हणनू. पण 

कोणीच आलं नाही. पाच-दहा र्मर्नटं शांत वातावरण होतं. अगदी 

र्चटपाखराचासदु्धा आवाज येत नव्हता.  

 

 शेवटी कंटाळून मी परत चालायला लागलो. आर्ण ते छम 

छम अगदी स्पष्टपणे माझ्या पाठीमागे येऊ लागले. मी घाबरलो तर 



नव्हतो. पण कदार्चत उत्सकुता म्हणनू, प्रत्येक आवाजाच्या 

मागोमाग मी मागे वळून बघत होतो. जाताना ज्या अर्स्तत्वाची 

जाणीव होत होती. कदार्चत ती जाणीव बहुदा आता आवाजाच्या 

रूपाने माझ्या कानावर येत होती.  

 

 अगदी गडावरून तो आवाज खाली असलेल्या गेटपयंत ऐकू 

आला होता. मंर्दराच्या खाली असलेल्या आवारात प्रवेश करताच 

तो आवाज आपोआप लपु्त झाला. इकडेर्तकडे लक्ष दतेाच मंर्दरात 

एक गहृस्थ र्दसला आर्ण थोडं हायसं वाटलं. मी त्याच्या कडे 

जाऊ लागलो. तो इथेच राहणारा असेल, त्यामळेु त्याला काही 

मार्हती असेल. याबाबत असे मला वाटले होते. कारण मघाशी इथ े

मला त्या र्पकर्नक करणाऱ्या मलुांर्शवाय कोणीच आढळले 

नव्हत.े त्यांच्या जवळ गेल्यावर त्याने कोण? कुठला? त्याबद्दल 

चौकशी केली. पण उलट मी त्याला र्वचारले, की इथलं सत्व काय 

आह?े तमु्ही इथे एकटेच असतात तेव्हा त्याबद्दल तमु्हाला 

काहीतरी जाणवते का? 

 

 रस्टतफे मंर्दराची दखेभाल तो र्तथे राहून करायचा. यासाठी 

त्याला एक खोली आर्ण अन्नपाण्याची तशी सोय करण्यात आली 

होती. पण पाण्याअभावी इथे त्याचे बरेच हाल व्हायचे. त्यामळेु तो 



फार त्ासनू गेला होता. पण त्याने सारं्गतलेली ती मार्हती जरा 

र्वर्चत् वाटली.  

 

 तो सांग ू लागला की त्या ज्या सात बर्हणी आहते. त्या 

बाजलूा असलेला नवतळा नावाचे गाव आह े र्तथल्या माना 

जातीच्या मलुी आहते. त्या इथे आल्या होत्या. आर्ण त्यांचं नाव 

या गडाला दणे्यात आलं होतं. पण नेमकं पढेु काय झालं? असं 

काय घडलं? त्यांच्याबद्दल मलाही काहीच ठाऊक नाही. एक मात् 

होतं की त्या गडार्वषयी प्रत्येक जण एकच म्हणायचा की बहीण 

रडते तर र्तचं डोंगर चढते आर्ण भाऊ हसते तर त्याचं डोंगर 

कोसळते... आर्ण ते सगळं बरोबरच होतं. कारण बजुगुिमंडळींनी 

म्हटल्याप्रमाणे बर्हणींच डोंगर चढलेलं होतं आर्ण बाजलूा 

असलेल्या भावाचा डोंगर बऱ्याच प्रमाणात कोसळलं होतं. पण 

त्याचा खरा अथि काय हचे मला ठाउक नव्हतं.  

 

 परत त्याने असंही सांर्गतलं होतं, की त्या सातही बर्हणी 

एका झाडाची पजूा करायची. पण काही वात्ट लोकांनी ते झाड 

सदु्धा कुऱ्हाडीने तोडले होते. पण आश्चयि असं होतं, की त्या 

झाडातनू रक्त गळू लागलं होतं. त्याला घाबरून ती लोक पळून 

गेली होती. मग जेव्हा बर्हणी त्या झाडाची पजूा करण्यासाठी तथेे 



गेल्या, तेव्हा ते तटुलेले झाड आर्ण त्यावरचे लाल रंगाचे रक्त पाहून 

त्यांची माया दखुावली. आर्ण त्यांनी त्या लोकांना श्राप र्दले. असं 

पण त्याने मला सारं्गतले. पण खरं तर र्वश्वास मला अजनूही वाटत 

नव्हता. कारण त्या ज्या स्वरूपात होत्या कधी कुणी बर्घतलं तर 

मार्हत नाही. बस फक्त जे आह ेते आहे.  

 

 त्यांचं म्हणणं होतं की सत्व आह ेइथे. प्रत्येकाला असं र्दसनू 

येण्याचं कारण नव्हतं. आर्ण र्नयमांचे उल्लंघन करणारे 

आपल्याला कुठेही र्मळतात. अगदी शकै्षर्णक पात्तचेे सदु्धा 

ज्याचे अनकुरण तो मला सागंत होता. असे र्कत्येक ताज ेउदाहरण 

त्याने सांर्गतले जे मला वतृ्तपत्ांमधनू र्कंवा व्हाट्सअपच्या 

माध्यमातनू आज पयंत मी ऐकत आलो होतो. तसा अपघात काही 

वेळा नकळत घडते पण त्याने प्रत्येक गोष्टीचा उलगडा एका ठोक 

कारणावरून केला. प्रत्यके अपघाताचं कारण त्याने सांर्गतलं 

आर्ण तेसदु्धा सांर्गतलं की कुणी काय चकू केली होती? कुणी कसं 

काय केलं होतं? मला त्याचं असं पटलं तर नाही पण त्याच्या 

समाधानाकररता मी हो ला हो केलं. आर्ण तसे एक शेवटचा प्रश्न 

त्याला र्वचारला की या गडाची सरुुवात कशी झाली म्हणज े

सगळयात आधी या सत्वाची कुणालातरी प्रचीती आलीच असेल 

ना.  



 

 शेवटचा तो बोलला तर अगदी समाधान करण्यासारख ं

बोलला त्याने जे सांर्गतलं त्यावरून तर नक्कीच असं वाटू लागलं 

होतं की आपण योग्य त्या मागािवर चाललो आहोत. कारण 

झालेल्या असामान्य गोष्टींना एखादी असामान्य गोष्ट साध्य करू 

शकते आर्ण त्याचा खलुासा त्याने नकळतपणे केला होता.  

 

 बोलण्याच्या ओघात र्कती वेळ होऊन गेली मला काही 

कळलच नाही पण सयूािची र्करणे आता जागा सोडायला लागली 

होती. त्यामळेु मग मी त्याचा र्नरोप घेण्याचं ठरवलं. कारण येथे मी 

एकटाच होतो. तसेच आता एकटाच जाणारसदु्धा होतो आर्ण गड 

र्फरताना बराच वेळ मी लावला होता. र्नघताना एक नजर गडावर 

टाकली आर्ण मनात र्वचार करत करत मी गावाकडे जाण्याची 

तयारी केली. गेटच्या बाहरे आलो असनू रस्ता माझी वाटच बघत 

होता. पण एक प्रश्नर्चन्ह उरलेला होता. मघाशी आपण ज े

अनभुवलं ते शेवटी काय होतं? कारण जर का ही गोष्ट सांर्गतली 

असती तर तो गहृस्थ सगळी त्या सात बर्हणीची मर्हमा आह ेअसं 

म्हणाला असता. पण काय खरंच शेवटच्या पायरीपयतं त्या मला 

सोडायला आल्या होत्या. मग असं होतं तर त्या सवि माझ्या 



सोबतीला स्पष्टपणे र्दसल्या असत्या. अश्या गपु्तपणे का संचारत 

होत्या.  

 

 शेवटी आभास तो आभास. कारण आभास हा भासनु 

घ्यायचा असतो. सत्व इतक्या सहजासहजी लोकांना र्मळालं 

असतं तर जो तो आज अर्द्वतीय शक्तीचा र्कंवा धन द्रव्याचा 

मालक असता. त्यामळेु आभासणे सदु्धा माझ्या मते फार 

सार्त्वकतेचे प्रमाण आह ेयाची प्रर्चती फारच कमी लोकांना येते.  

 

 त्याने सांर्गतलेल्या प्रत्येक गोष्टीत नक्कीच काहीतरी तथ्य 

वाटत होता. त्यामळेु मला प्रत्येक गोष्ट डोळयांनी बर्घतल्यार्शवाय 

माझ्याकडे पयािय नव्हता. आर्ण मी एक गडप्रेमी आहे ह ेर्कतीतरी 

लोकांना ठाऊक होतं.  

 

 रस्त्याने जाताना सयूि केव्हाच अस्ताला जात होता आर्ण 

रस्ता अजनूही जरा लांब होता. र्ततक्यात काकांनीच फोन केला... 

कुठे आहसे म्हणनू? मी म्हटलं... येतोय रस्त्यात आह.े  

  



१५) ररतलुा ताईत र्मळणे...  

 

 

 इन्स्पेक्टर राठोड... जेव्हापासनू त्यांनी माझ्या केस वर लक्ष 

द्यायची वेळा चाल ूकेली होती. तेव्हापासनू त्यांच्या जीवनात एक 

वेगळाच प्रवास चाल ूझाला होता. कधी त्यांनाही वाटले नव्हते की 

जगात अर्स्तत्वाच्या बाहरेही र्वशाल जग आह े . कारण 

दतंकथेपेक्षा तंतोतंत उदाहरण त्यांना फार अर्धक प्रमाणात 

आवडायचे. आर्ण मला वाटते फक्त साक्षात्कार व्हायचा बाकी 

होता.  

 

 तसं राठोडला म्हणजे पोर्लसांना बघण्याचा प्रत्येक 

गावकऱ्यांचा एक वेगळा दृर्ष्टकोन असतो. त्यामळेु साधा माणसू 

जेवढा जनसामान्यात र्मसळून हवी ती मार्हती काढून घेतो तसे ह्या 

पोर्लसाला जमले नसते. पण प्रयत्न त्यांचे चाल ूहोते. मी कोणाची 

भेट घेतली? कुठे वगैरे जायचो? वगैरे वगैरे अशा बऱ्याच गोष्टी 

त्यांनी नोंदी केल्या होत्या. आर्ण दसुऱ्या र्दवशी पेरजागडावर 

जाण्याचा बते करून तो आपल्या घरी चालला आला.  

 



 उद्या सटु्टीचा र्दवस आह े असे म्हणत, त्याने सकाळी 

सकाळीच र्चकन घरी आणली आर्ण मस्तपैकी जेवण करून 

सोबत्याला फोन केला.  

 

 कोण नागरे बोलतोय का?उद्या आपल्याला पेरजागडावर 

जायचयं. त्या प्रकरणी र्शंद े यांना फोन लावा आर्ण त्या 

र्भडेलासदु्धा बोलवा. सगळयांना पोर्लस चौकीजवळ व्हायला 

सांगा. लवकरात लवकर ह ेप्रकरण संपवायला हवं. कळलं ना.... 

मग चला लागा तयारीला.  

 

 इकडे माझी प्रकृती र्दवसेंर्दवस अशा पद्धतीने खालावत 

चालली होती, की जण ूअगंावरचं मांस कोणी ओढून नेत आह.े 

कारण जागोजागी पडलेल्या जखमा आर्ण हाडांचा सापळा तेवढा 

उरला होता. प्रत्येक डॉक्टर ररतलूा दवेाच्या प्रर्तमेकडे बोट दाखवत 

होता. आर्ण तीही र्बचारी रोज गंगायमनुा गाळत माझ्या जीवाची 

अर्भलाषा धरून होती. एक र्वश्वास जो आजही र्तच्या मनामध्य े

र्जवंत होता. एक अतटु धागा आजपयतं ती र्वणत आली होती. 

शेवटच्या शबदाच्या धीराने आजही ती माझ्यात गुंतलेली होती. 

अगदी स्वतःच्या शेवटच्या श्वासापयंत.  

 



 कधी वाटलं सदु्धा नसेल र्तला, की माझ्या पे्रमाची अनरुाधा 

जपताना र्तला इतक्या र्वशाल यातनांना सामोरे जावे लागेल. सखु 

म्हणता म्हणता दःुखाच्या र्कतीतरी रात्ी र्तने सोसनू काढल्या 

होत्या. फक्त एका र्वश्वासावर माझ्या परत येण्यावर.  

 

 शेवटी एका स्त्रीचं मन कोणीच जाण ूशकत नाही ह ेमात् खरं 

आह.े कारण बघा ना र्तच्यासाठी केलेला त्याग सदु्धा र्तला 

माझ्यातनू घालव ूशकला नाही. चार चौघात केलेला अपमान सदु्धा 

र्तच्या प्रेमाला तडा दऊे शकला नाही. इतक्या र्वश्वासावर तर ती 

सती बननु मतृ्य ू दवेाकडून सदु्धा माझे प्राण आण ू शकत होती. 

आजच्या या धावपळीच्या यगुात खरं पे्रम काय असत?ं ह े जर 

कुणाला र्वचारलं तर लोकं हसतात. कारण पे्रमाला खरं करण्याची 

तेव्हढी फुरसत उरली कुठे? सगळे टाइमपास समझतात. आर्ण 

टाईमपासच करतात.  

 

 वासनेने बरबटलेले डोळेही त्यांना नर्शले वाटू लागतात. 

शरीर वासनेचं सखु म्हणजे पे्रम,आर्ण कंटाळा आला की मग 

पे्रमभंग, आर्ण मग चालत े र्वरह, यातना, दःुख. पण लोकांना 

समजत कसं नाही. एवढं सगळं करताना आपल्यात असणारे पे्रम हे 

उरलंच कुठे होतं. याची जाणीव कधीच करणार नाही. फक्त धोका 



र्दला म्हणनू आत्महत्या करतील. नाहीतर बदला म्हणनू त्यांचं बरं 

वाईट करून तरंुुगामध्ये जातील. पण तेच पे्रम असं र्नष्काम असेल 

तर काय जग सोबतीला नसेल. ज्याला अख्ख्या जगाने स्वीकार 

केलाय त्याला अपवाद काय करणार आर्ण कोण करणार? पण 

कुणी त्या गोष्टीचा कधीच र्वचार करणार नाही.  

 

 माझं पे्रम र्टकवण्यासाठी आयषु्याला एक लाभलेला धागा 

होता ररत.ू कारण ती नसुतं पे्रमच नाही तर र्तच्यात मला जीवन 

लाभलं असं म्हण ू शकतो. कारण एक स्त्री असते माणसाला 

घडवणारी, आर्ण तडुवणारी पण. माझ्या तप्त आर्ण कु्रश दहेाकडे 

बघत न जाणे कोणत्या र्वचारात असायची. तासनतास र्तलाच 

ठाऊक. त्या र्दवशी आईच्या हट्टामळेु इतक्या र्दवसापोटी 

हॉर्स्पटलच्या बाहरे आली होती. नवीन रुग्ण र्कंवा त्यांचे आप्तगण 

रडतांना बघनू र्तच्यात कसलीच प्रर्क्रया होत नव्हती. कारण 

मतृ्यपुणाचा आव आणनू ती र्कती रडत असते कदार्चत याचा 

अंदाज लाव ू शकत नव्हतो. र्तच्या डोळयांना अशी र्शक्षा का 

व्हावी? याचे उत्तर मात् सतत ती त्याला मागत होती. खरं तर 

माझ्यावाचनू र्तला राहणे अवघड होतं, पण झालेल्या इतक्या 

र्दवसांच्या बैठकीत मलुींच्या मनावर कसले दडपण नको यायला 

म्हणनू आईने र्तला बाहरे जबरदस्तीने पाठवले होत.े कारण 



इतक्यात ररतलुा बाहरेच्या जगाचा र्वसर पडला होता. मला ठेवलं 

होतं तेच र्तची रूम आर्ण सविस्व काही झालं होतं.  

 

 आज उन्हाची प्रखर र्करण े र्तला बघवत नव्हती. त्यामळेु 

जरा चालत ती आवारात असलेल्या बदामाच्या झाडाखाली येऊन 

बसली. येणाऱ्या जाणाऱ्याकडे कुठेही न बघता बुंध्यावर पाय वर 

छातीशी घेतले. आर्ण दोन्ही पाय छातीच्या जवळपास घेऊन 

स्वतःचा चेहरा त्यात लपवनू घेतला. स्वतःला कैद करून टाकलं 

र्तन.े या धावपळीत नको होता र्तला कुणाचा हसरा चेहरा, फक्त 

माझी आठवण आर्ण एकांत. कारण माझ्या सोबत जोडलेलं र्तच ं

अर्स्तत्व मला वगळून काहीच नव्हतं.  

 

 न जाने र्कतीवेळ दःुखाच्या प्रखर र्नराशेत ती र्तथे बसनू 

होती. बदामाच्या झाडाला बुंधा बांधलेला असल्यामळेु येणारा 

जाणारा सावलीसाठी अलगद त्यावर जाऊन बसायचा. आर्ण 

सहज कुणाची लक्ष जाईल तरी समजनू घ्यायचं की हॉर्स्पटलमध्य े

कुणीतरी ऍडर्मट असावा. पण यावेळेस ज्याचं आभास झालं तो 

र्तला बघनू उठला नाही तर र्तला ऐकू येईल अशा पद्धतीने तो 

र्तला बोल ूलागला.  

 



 दःुख उराशी आहते, पण धीर सोडू नको बाळा. उतार-चढाव 

प्रत्येकाच्याच आयषु्यात आह.े जातील दःुख, ह ेही अगदी तळाशी 

जातील, तो र्नघालाय प्रवासाला कारण स्वतःची ओळख करताना 

चकुला होता. तो र्मळेल तलुा.. डोळे उघड मलुी, र्मळेल तो तलुा, 

पेरजागडावरून नक्की येईल.  

 

 पेरजागडाचे नाव घेतलं तसं ररतचू्या मनात चांदणे चमकले. 

र्तने डोळे उघडले पण र्तला आतापयंतचा ज्याचा आवाज 

र्भरर्भरत होता र्कंवा कानापाशी घोंगावत होता असं काहीच 

र्तच्याजवळ नव्हतं. पण र्तच्या बाजलूा एक ताईत ठेवनू होता. 

र्तने अचकू हरेले की आत्ता झालेला आभास काही साधासधुा 

नव्हता. नक्की कशाचा तरी र्नर्मत्त होता. आर्ण ताईत उचलनू ती 

उभी झाली व र्तथनू पवनच्या रूमकडे जलद गतीने र्नघायला 

लागली.  

 

 नकुतेच डॉक्टर चेकअप करून र्नघनू गेले होते आर्ण आई 

माझ्यापाशी बसनू आसवें र्टपत होती. केव्हा उठशील रे माझ्या 

राजा.. म्हणनू सारखी मला र्वचारत होती. आई म्हणनू ररतनेु 

र्तच्याकडे झेप घेतली आर्ण दोघे पनु्हा एकदा अश्रुंच्या पावसात 

ओलेर्चंब झाल्या. नंतर ररतनेु बाहरे घडलेली हकीकत र्तला 



सांर्गतली आर्ण आईने तो ताईत माझ्या उजव्या हाताच्या दडंावर 

बांधला. कारण ह ेसगळं माझेच बोल होते की "माणसाने सगळं 

करून सोडावं पण कधी सोडून करू नये". दवे प्रत्येकाच्या पाठीशी 

असतो असं नाही, पण धडपड करणाऱ्याच्या तर नक्कीच असतो. 

आज त्या बोलण्याला यश आलं होतं.  

 

रोजच्यासारखं मग ररतनेु आईला घरी पाठवले आर्ण 

माझ्यापाशी ती येऊन बसली. बसल्या बसल्या ती र्वचार करू 

लागली त्या गोष्टीवर कोण असेल तो? कोणीही असो. पण ताईतला 

यश येवो. माझा पवन मला माझ्या जवळ येऊ द,े इतकीच प्राथिना.  

  



१६)शेवटी ररतचूा र्वश्वास र्जंकला...  

 

 

 

इकडे इन्स्पेक्टर राठोड आज जरा सटु्टीवर होता. सटु्टीचा र्दवस 

असल्यामळेु आज परत त्याने र्चकन बनवली होती. त्यामळेु 

त्यालाच पोलीस चौकीवर पोचायला वेळ झाला होता. अन्यथा 

सगळेजण केव्हाच पोचले होते. मागाहून जाऊन सदु्धा इतरांवर जरा 

राठोड खकेसला.  

 

माझ्या अगोदर येऊन जमा झाले. चांगली गोष्ट आह.े पण इथ े

तोंड काय पाहता माझं. काढा ती जीप. आपण येथे कशासाठी 

जमलोय ह े ठाऊक नाही काय तमु्हाला? चला लवकर.. तोंड 

बघताय नसुती...  

 

 आर्ण पोलीस चौकीतनू गाडी र्नघाली पेरजागडाच्या र्दशेने. 

काही तासात सोनापरू ओलांडून गाडी पेरजागडाच्या खालच्या 

आवारात जमा झाली. रोजच्या सारखं तसं गडावर कोणी नव्हतं. 

मंर्दरात असणारा गहृस्थ र्पण्याच्या पाण्यासाठी गावाकडे गेला 



असल्यामळेु मंर्दरातही असं कुणीच नव्हतं. त्यामळेु सवाित आधी 

आपण गडावरून येऊ अशी सचूना त्याने सगळयांना र्दली.  

 

 गेटपाशी जाताच तो बोडि र्शंदनेे वाचला की मास मटण दारू 

सेवन करणारा व मार्सक पाळी असलेल्या मर्हलांनी गडावर प्रवेश 

करू नय.े र्शंदलेा वाचताना बघनु राठोड त्यावर खेकसलाच... 

आर्ण म्हणाला र्शंद.े.. अशा र्नयमांना काय करतोस ?यथेे कोणत े

दवे बसलेत?चला काय ते र्नयम वाचायला बसलेत. लय बर्घतलं 

असे र्नयम.. माणसू र्नयम बनवतोस कशासाठी.. तोडण्यासाठी... 

चला..  

 

 असे म्हणनू गडाची वाटचाल करण्यास त्यांनी सरुुवात केली. 

दम घेत पाणी पीत मजल-दरमजल करीत त्यांनी पायथ्याचा टप्पा 

गाठला. आर्ण जलकंुभाजवळ येऊन थोडावेळ बसले. अचानक 

त्यांना कशाचा तरी गरुगरुण्याचा आवाज आला. गडावर जायच्या 

वाटेवरुन एक वाघ त्यांच्याकडे येत होता व जलकंुभाच्या बाजनेू 

एक अस्वल पण इकडे येताना र्दसत होती.  

 

 राठोडने इकडे र्तकडे बर्घतले. कधी वाघाकडे तर कधी 

अस्वलाकडे. पण एक मात् होतं, वाघ आर्ण अस्वल जवळ जवळ 



येऊन त्यांच्यात वाद नव्हता. कारण र्कत्यकेदा राठोडने असं 

बर्घतलं होतं की वाघ आर्ण अस्वल कधीच एक सोबत नसतात. 

पण येथे दोघांनाही सामोरी पाहून तो घाबरला होता. आर्ण उंचावर 

असलेल्या दगडावर चढून बसला, पण त्या जनावरांची नजर मात् 

त्याचं्यावर येऊन होती. काय करावं? त्यांच्या चेहऱ्यावरून फक्त 

घामाचे ओघळ र्नघत होते. आता कदार्चत आपले श्वास केव्हाही 

बंद पडू शकते याची त्यांना जाणीव झाली. राठोड तर खपूच घाबरुन 

गेला होता. आता वाट बघण्यार्शवाय काहीच पयािय नव्हता. 

शेवटी वाघाने एक डरकाळी मारली आर्ण सगळयांची भीतीने 

गाळण उडाली. कारण संबंध रानात ती काही बऱ्यापैकी गाजली 

होती. आता आपलं काही खरं नाही ह े त्याने जाणले. आर्ण 

कमरेच्या बॉक्समधनू त्याने र्पस्तलू बाहरे काढले.  

 

 सगळयांना एक सोबत पळून जाण्याचा संकेत र्दला. आर्ण 

हवेत त्याने गोळीबार केला. पण इतका आवाज होऊनही वाघही 

जागचं हलेना आर्ण अस्वलही जागची हलेना. एक-दोन-तीन 

अशा वरच्यावर त्याने गोळया झाडल्या पण कुणाला काहीच फरक 

झाला नाही. आता मात् राठोडला कळून चकुलं होतं. की आपलं 

काही खरं नाही. कारण आता जवळ काहीच साधन पण नव्हतं.  

 



 बंदकुीमधल्या गोळया पण संपायला आल्या होत्या. आता 

पळ काढण्यार्शवाय काहीच मागि नव्हते. पण वाटेवरच अगदी वाघ 

बसनू होता. आर्ण र्तकडे जंगलात पळावे म्हटलं तर अस्वल 

वाटेवर बसनू होती. त्यामळेु कुणाकडे जावं हाही प्रश्न होता. आर्ण 

र्तथनू गड चढणे काही प्रत्येकाला जमले नसते. वेळ मात् भीतीन े

र्नघनू जात होती. अचानक कानाशी काहीतरी गणुगणुण्याचा 

आवाज तीव्रतेने येत होता.  

 

 सगळयांनी मान उंचावनू डोळे उघडून वर बर्घतले तर 

गडावरुन मधमाशांचे थवेच े थवे त्यांना त्यांच्या अंगावर येतांना 

र्दसल.े यावेळेस मात् राठोडची घाबरगुंडी उडाली. सोबत 

असणाऱ्या र्शंद ेआर्ण इतर जणांची सदु्धा, आता काही पयािय नाही 

असे समजनू दगडावरून खाली उतरले. आर्ण दोन्ही हातांनी 

मधमाशांना हाकलत गडाच्या खाली उतरू लागले. वाटेवरच्या 

वाघाला भ्यायचं काही त्याचं्या मनात आलं नाही. फक्त जीव 

वाचवण्याच्या नादात पळापळ करू लागले.  

 

 परत एकदा वाघाने जोरदार अशी आरोळी ठोकली. जंगल 

दणाणनू गेलं होतं. सगळयांची धावपळ चाल ू होती. कुणी 

दगदावरून घसरून पडत होते, तर कोणी वाटेत येणाऱ्या झाडांना 



जाऊन आदड आपट होत होते. पण प्रत्येकाला घाई होती आपलं 

जीव वाचवण्याची. त्यामळेु कुणीच कुणाला ऑडिर दते नव्हते. 

आर्ण कुणीच कुणासाठी थांबतसदु्धा नव्हते. शेवटी कुठेही न 

थांबता धावतच रार्हले. राठोडला तर आयषु्यात रेर्नंग मध्ये पण 

इतकं धावणे आठवत नव्हतं. प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर दरदरून 

फुटलेला घाम भीतीची जाणीव करून दते होता. गडावर जाणाऱ्या 

गेटला ओलांडून ते मंर्दराच्या मोकळया मैदानात आले, आर्ण 

उघड्यावरच जर्मनीवर लोळत धापा टाकत बसले.  

 

 एव्हाना इतक्या पयंत मंर्दरात असलेला तो गहृस्थ र्पण्याच्या 

पाण्यासाठी गावाकडे पायपीट करत गेला होता. नकुताच पोहोचला 

होता. आर्ण अशा पद्धतीने पोर्लसांना बघनू तो त्यांच्या जवळ 

आला. प्रत्येकांचे चेहरे मधमाशांनी चावनू चावनू सजुवनू टाकले 

होते. र्जथे र्तथे पडल्यामळेु पायाचे गडुघे खरचटले होते. तर 

कुणाचे हात पाय वगैरे त्याच प्रमाणात गंभीर झाले होते. त्या 

गहृस्थाला त्यांची दया आली व त्याने उचलनू त्यांना पाणी वगरेै 

पाजल.े मळुात कारण काय आह?े ह ेआधीच त्याने जाणनू घेतलं 

होत.ं  

 



 पाणी वगैरे र्पऊन थोड्या वेळाच्या मोकळया उसास्याने 

त्यांना थोडी तरतरी आली. राठोड उठले आर्ण त्यांनी त्या सचूना 

फलकाकडे बर्घतले. तो गहृस्थ त्यांच्याकडे गेला व म्हणाला. 

साहबे चकुी लोक करतात. र्वसरून जातात की ईथे राजकारण 

चालत नाही, उच्च-नीच भदेभाव काही चालत नाही, इथे फक्त 

श्रद्धा चालते आर्ण श्रध्दचेे र्नयम आहते. आपण एक र्नसगािच े

घटक असनू सदु्धा बघा ना र्नसगाित आर्ण आपल्यात र्कती फरक 

आह.े जेव्हा आपण प्रत्येकाला बघतो पण या दृष्टीने, पण आस्वाद 

घ्यायचं असल्यास त्याचं्या मनाप्रमाणे आपण वागतो काय? काय 

त्यांना थोडीशी तडजोड, ती पण आपल्याच समाधानासाठी, पण 

आपण तर तेही त्यांना दऊे शकत नाही.  

 

 इथे सगळं र्लहून असल्यावरही माणसाचा अहकंार जागतृ 

होतो. मग काय त्याची र्शक्षा नको व्हायला? येथे कायद ेनसतात 

साहबे, फक्त एक माया असते. आर्ण ज्याला ती कळते तोच 

गडावर जाऊन भक्ती करू शकतो. असे र्कतीतरी प्रसंग घडत 

असतात. आमच्यासाठी काही नवीन नाही हे.  

 

 राठोडला त्याची केलेली चकू फार प्रमाणात नडली होती. 

त्याची र्शक्षा इतर लोकांनी पण भोगली होती. त्याला आता कळून 



गेले होते की श्रद्धा म्हणजे काय असतं?त्याच्या जीवनात हा प्रसंग 

नेहमी एक आठवण बननू असणार होता. वाल्याचा वार्ल्मकी 

झाला आह ेअसे त्यांनी ऐकले जरूर होते पण नार्स्तकतेच्या थराला 

जाऊन आजपयंत त्याने र्कत्येक गोष्टींचा र्वरोध केला ह ेआता 

त्याला पटायला लागले होते.  

 

 मग त्याने नेमकं आता काय घडलं याची इत्यभंतू मार्हती 

सगळी त्या गहृस्थाला सांर्गतली. आर्ण केलेल्या गैरवतिनाबद्दल 

तो पश्चाताप व्यक्त करू लागला. त्यामळेु तो त्यांना म्हणाला, 

"आता पश्चाताप करून काही उपयोग नाही साहबे. कारण 

तमु्ही र्शक्षेस पात् झालात. आर्ण त्यामळेु जर तमु्हाला माफी 

मागायची आह े तर त्या गडाची मागा. ज्याचे र्नवासी तमु्ही 

अवहलेना केली. उद्या कोणत्याही वाईट गोष्टीचे सेवन न करता 

चांगल्या प्रकारे या गडावर, मनात कसली भीती न घेता. आता 

र्नघा तमु्ही... नाही तर ह ेजंगल तमु्हाला अजनू खायला उठेल.  

 

 गाडीत बसनू येताना इन्स्पेक्टर राठोड बऱ्याच प्रमाणात 

र्वस्तारले होते. माझ्या प्रत्यके गोष्टीत त्यांना एक प्रकारचं खरं रूप 

डोळयासमोर र्दसत होतं. ज्यामळेु आभास काय असत?े र्कंवा 

अर्स्तत्व काय असते? याचा आज त्यांनी अभ्यास केला होता. 



प्रत्येक बाबतीत आता बारकाईने बघत होते एव्हाना घरी 

जाण्यापेक्षा त्यांनी पोर्लस स्टेशनची आधी भेट घेतली. आर्ण परत 

सगळे फाईल चेक करू लागले. माझ्या र्मत्ांच्या र्कंवा त्याचं े

र्व्हर्डओ ररर्पट करून करून बघत होते. त्यामळेु त्यांना 

अर्स्तत्वाची जाणीव होत होती.  

 

 ह ेसगळं चल-र्बचल चाल ूअसताना. एक अचानक त्याचं्या 

मनात पाल चकुचकुली. आज त्यांनी मला र्वसरून जाण्याची खतं 

व्यक्त केली आर्ण ताबडतोब गाडी काढून हॉर्स्पटलकडे लावली. 

जाताना नेहमीसारखंच आवाज मात् येत नव्हतं. कारण 

मधमाश्याचं्या हल्ल्यात वाटेवर घसरून पडल्यामळेु पायाला 

जराशी दखुापत झाली होती. आर्ण दोन-तीन जागी थोडं सजुन 

होती. त्यामळेु थोडा बंडेज लावलं होतं. बाकी तोच दरारा होता. 

आता फक्त सल्ले मात् बदलले होते. त्याची गणुवत्ता थोड्याफार 

प्रमाणात घसरली होती.  

 

 पॅरानॉमिल ॲर्क्टव्हीटीचा एक प्रकार आह ेअसं त्यांना वाटू 

लागलं होतं. नेहमीसारखे दोन र्शपाई दरवाजावर ठेवले होते. 

सलामी म्हणनू त्यांनी साहबेाचंं एक आदशि ठेवलं.  

 



कुणी आलं होतं का रे मीर्डया वगैरे? 

 

र्शपाई = नाही साहबे.  

 

राठोड = ठीक आह.े.. ठीक आह.े... जा कामावर....  

 

असं म्हणनू त्यांनी आत प्रवेश केला. तर माझ्या शजेारी 

नेहमीप्रमाणे ररत ू बसलेली त्यांना आढळली पण साहबेांची ही 

अवस्था बघनू र्तला थोडी र्चंता आली.  

 

काय झालं सर... तमुची अवस्था अशी कशामळेु झाली..  

 

 र्नयम तोडण्याचे दषु्कृत्य केले मी आज.. ज्यामळेु आज मला 

ही र्शक्षा र्मळाली.  

 

र्नयम म्हणजे मी काही समजलं नाही सर.  

 

 मग राठोडने काही वेळापवूी झालेला पणूि वतृ्तांत ररतसूमोर 

कथन केला. ज्यामळेु ररत ूपरत एकदा र्ववंचनेत पडली. कारण ज्या 

रस्त्याच्या शोधाअतंी ती होती. अजनूही ती र्ततक्याच दरू उभी 



होती, जीतक्यात ती आजपयंत होती. या प्रसंगामळेु र्तलाही मात् 

ह ेनक्की कळलं होतं की ह ेकाही साधंसधु प्रसंग नाही आह.े  

 

इतक्यात सयूाि हॉर्स्पटलचे प्रमखु डॉक्टर सहारे येऊन गेल े

होते.  

 

राठोड = काय म्हणाले ते?  

 

 ररत ू= काही मर्हन्यांपवूी त्यांच्याकडे पण असाच एक पेशंट 

होता त्याची सदु्धा हीच पररर्स्थती होती. रोज त्याच्या पाठीवर वळ 

असायची.  

 

राठोड = काय नाव काय म्हणालात ते त्याच?ं 

 

ररत ू= नाव आठवत नाही पण रुग्ण स्वतः हॉर्स्पटल मधनू 

र्नघनू गेला होता. आर्ण त्याच्या आधाराला पण कोणीच नव्हते. 

त्यांनी त्याला शोधायचा प्रयत्न केला पण तो रुग्ण मग त्यांना 

र्मळालाच नाही. काही वेळापवूी र्ह केससदु्धा अगदी 

त्याचं्यासारखीच आह ेअसं म्हणाले ते.  

 



राठोड = अच्छा आणखी काही म्हणाले, शुद्धीवर वगैरे केव्हा 

येईल म्हणनू.  

 

ररत ू= हा नमन दसेाई असे त्या रुग्णाचे नाव..  

 

राठोड =काय नाव म्हटलं? 

 

ररत ू= नमन दसेाई 

 

राठोड = कसा अस ूशकतो... तो तर केव्हाच मतृ्य ूपावला. 

त्याची केवढी मोठी र्खंडार आजही सोशल मीर्डयावर गाजत े

आह.े तलुा मार्हती नाही का नमन हा पवनचाच र्मत् होता. त्याची 

बॉडी माझ्यापाशीच पोलीस चौकीत होती. स्वतःहून पवनच तर तो 

न्यायला आला होता. बरं ते जाऊद ेरात्ी पनु्हा काही झालं होतं का 

म्हणजे परत वार वगैरे झालेत काय.  

 

हा प्रश्न ररतसूाठी तसा गरजेचा होताच. पण एकाकी 

वातावरणात अश्रुंचे ढग जमा व्हायला वेळ लागला नाही. कारण 

पररर्स्थती अजनू तरी कायम तशीच होती. काही फरक त्यामध्य े

पडला नव्हता.  



 

 काल सायंकाळच्या समुारास आई र्नघनू गेली होती. आर्ण 

ररत ूमाझ्या जवळ एकटीच उभी होती. रोज होणारे चाबकाचे फटके 

त्यामळेु ररत ू कधीच झोपत नव्हती, अगदी छोट्या-छोट्या 

हालचालीमळेु सदु्धा र्तला जाग यायची. आर्ण माझं रोज र्तळर्तळ 

मरणं ही सदु्धा र्तच्या जीवाची एक र्ततकीच खतं होती. सकाळी 

झालेल्या आवाजामळेु र्तला जाग आली. थोड्याफार प्रमाणात 

प्रर्तकार करायची तीव्रता र्तच्या अंगी होती आर्ण माझ्यासाठी 

म्हणजे र्तला मी सविस्व होतो.  

 

 अगदी सकाळी र्तचे आई वडील आले होते. माझी भेट घेऊन 

र्तला परत न्यायला. पण ती र्तच्या वर्डलांना म्हणाली.. अख्ख ं

जग सोडून त्याच्याच मागे धावण्याचं सौभाग्य माझं. प्रत्यके वेळी 

मंगळसतू् टाकून र्नभवता नाही येत. त्यासाठी सहवास र्ततकाच 

महत्त्वाचा असतो बाबा. आर्ण आयषु्यातील माझी वाट त्याच्याच 

पायापयंत येऊन थांबते. या वेळात जरी मी त्याच्यापासनू लांब 

झाले तर काय अथि उरेल माझ्या नात्याला. मला स्वाथी नाही 

व्हायचं बाबा. कधीच नाही. इतकं पे्रम र्दले त्याने मला, कदार्चत 

स्वतःला जोपासण्यासाठी त्याने ठेवलंय मला. तमु्हीच सागंा बाबा 

कसं सोडू त्याला. माझ्यापयंत काळाची नजर येऊ नये म्हणनू 



आधीच त्याने मला खपू वेळा टाळलं आह.े रोज तडफडतो 

माझ्याशी बोलण्यासाठी आर्ण अशा वेळेला तमु्ही म्हणता मी 

त्याला सोडून जाऊ. अहो बाबा आता तर आयषु्य हरवले 

त्याच्यात. त्याचं नसुतं श्वास जरी चाल ूअसेल ना तरी इथे माझ ं

श्वास चालते. कारण मी ठरवलंय, आता घरी येणार तर त्याला 

घेऊनच नाहीतर जाणार तर त्याच्या सोबतच.  

 

 खरंच आई-वर्डलांचे र्तच्या डोळे पाणावले. शवेटी 

मलुीच्या त्या अनोख्या संसाराला डोळे र्टपत आर्ण प्रणाम करत 

र्नघनू गेले. शेवटी आईवडीलच ते, मलुीच्या सखुाचाच स्वाथि 

करतील. कारण तसे न केल्यास त्यांना आई-वडील होण्याचा 

अर्धकारच कोणता?. शेवटी मलुी जवळ ते एकच बोल ूशकले, 

"शहाणी झाली हा माझी बाळ... आज वर्डलांना र्शकवते ... 

सखुाने रहा गं.. माझी पोर... आर्ण खात्ी करतो की त ूलवकर यावं. 

आर्ण त्याला घेऊन यावं. यतेो आम्ही काळजी घे.. आर्ण काही 

लागलं असल्यास कळव आम्हाला. ' 

 

 ह ेनाते र्कती र्वर्चत् असतात. सख्ख्याना कदर नसते आर्ण 

परके नाते जीवसदु्धा ओवाळून टाकतात. दृष्टांत माडंला तर 

आपल्या सख्ख्याना मागे टाकतील अशी त्यांची र्स्थती असते. 



नशीबवान होतो मी बेडवर लेटुन असताना दखेील र्कतीतरी 

मनांच्यावर राज्य करत होतो. आर्ण तेही एकदम आपलुकीनं, 

र्वश्वासानं आर्ण पे्रमानं.  

 

 रात्ीला तसं यावेळी सगळे तयार होते. कारण दरवेळेस 

रात्ीला कसले भयानक कृत्य चालते ह ेसगळयांना हॉर्स्पटलमध्ये 

माहीत होऊन गेलं होतं. ररत ूमघापासनू दडंावर बांधनू असलेल्या 

ताईतावर नजर ठेवनू बसली होती. कारण र्तला त्यावर र्वश्वास 

वाटत होता.  

 

 रात्ीचा तो समुार चाल ूझाला. ररत ूबेडच्या आसपास येरझारा 

घाल ूलागली होती. प्रत्यके सेकंदामागे र्तची नजर माझ्यावर पडत 

होती. कारण मतृ्य ू कोणत्याही वेळी आता माझ्या मागावर येऊ 

शकत होता. गेले काही र्दवस र्तने याची पतूिता केली होती. 

कुठेतरी बाहरे नसिची कुजबजु ऐकू येत होती. याचा अथि अजनू 

बरेच जण जागे होऊन हॉर्स्पटलमध्ये वाट बघत होते. दारावर 

असलेल ेराठोडचे पहारेकरी केव्हाच र्नद्रचे्या स्वाधीन झाले होते. 

फक्त एक ररतचु काळजीच्या स्वराने गुंतलेली माझ्यासाठी रात् 

जागत होती.  

 



 अचानक वातावरणात कसलासा बदल होऊ लागला. ररतनेू 

ओळखले की आता मतृ्यचूे सावट माझ्या अंगावर यायला लागले 

आहते. ती कसलाही र्वचार न करता माझ्याजवळ आली. 

ऑर्क्सजन मास्क माझा चेक करून बर्घतला . र्जकडेर्तकडे त्टुी 

आह ेका नाही एक शोधक नजर टाकली. आर्ण चादर व्यवर्स्थत 

छातीपयंत पांघरली. व बेडपाशी एक खचुी लावनू माझ्यापाशी 

येऊन र्वसावली.  

 

 कसल्याशा भासाने र्तन े कान टवकारले आर्ण मान 

उंचावली. गेट पासनू काही अंतरावर एक हालचाल र्तच्या दृष्टीस 

पडली. एक पसुटशी सावली हळूहळू माझ्या बेडकडे सरकत होती. 

पण या वेळेस एक र्वर्चत् हास्य ररतचू्या कानावर यते होत.े अगदी 

स्पष्ट....... हा ... हा ... हा.. हा .. हा...  

 

 अगदी थोड्याच अंतरावर येऊन ती सावली उभी झाली. 

आर्ण एका कडक वाणीच्या स्वरूपात म्हणाली, सोडणार नाही 

तलुा... तलुा नेणार म्हणजे नेणारच .... अजनू र्कती र्दवस राहशील 

... आज र्नर्श्चतच... पण सोडणार नाही... नेणारच तलुा ..... आर्ण 

चाबकाचा सड... असा आवाज हवेत र्भरकावला.  

 



 ररतलूा आज स्पष्टपणे ऐकायला येत होते. मी आह ेतोपयतं 

त्याला कधीच जाऊ दणेार नाही. असं म्हणनू ती त्या सावलीला 

आडवी झाली. पनु्हा एकदा तोच भयानक हसण्याचा आवाज 

कानात र्भरकाव करू लागला. शेवटी ती सावली चालता-चालता 

केव्हा र्तच्या आरपार झाली र्तला कळलेच नाही. ती सावली 

जाऊन माझ्या छातीवर उभी झाली. आर्ण परत एकदा चाबकू हवेत 

र्भरकावला.  

 

 आता काय घडणार आह ेह ेररतलुा र्नर्श्चतच मार्हत होतं. ती 

परत माझ्याकडे आली. त्या सावलीला म्हणाली... सोड त्याला... 

हवं तर मला ने, पण सोड त्याला... पण ती सावली माझ्या 

शरीरावरून उठायचं नाव घते नव्हती. आर्ण मग त्याने ते फटके 

मारण्यास सरुुवात केली. पण काय आश्चयि? यावेळेस एकही फटका 

माझ्या शरीरावर पडत नव्हता. चाबकाचे सगळे वार असे खाली 

जात होते.  

 

 ररत ू हे सगळं बाजलूाच उभी होऊन बघत होती. कारण 

ठरल्याप्रमाणे र्तचा र्वश्वास र्जंकला होता. डॉक्टरने तो ताईत 

काढल्यानंतर रीतनेू तो ताईत आपल्या हाताने परत बाधंला होता. 

माझा एक र्वश्वास म्हणनू र्तने तेवढी एक खनू माझ्या दडंावर ठेवली 



होती. शेवटी ती सावली त्ासली आर्ण सभोवार नजर टाकत 

असताना त्याने माझ्या हातावर असलेल्या ताईतकडे बर्घतलं. 

आर्ण नकळत ती सावली माझ्या छाती वरून खाली उतरली. 

माझ्या पढ्ुयात उभे होऊन एक भयानक हास्य गाजव ूलागली.  

हा.... हा... हा.. हा.. हा....... त्याचं भयानक हास्य संपणूि 

हॉर्स्पटल गजिवणारे होते. आर्ण म्हणाला.. तलुा काय वाटतं? त ू

त्याला वाचव ू शकणार. अगं जीव त्याचा इथं नाही... तो 

अडकलाय. आता र्तथनू त्याची सटुका कधीच नाही. हा ... हा... 

हा... हा... हा... ह... हा... र्नघ ूद ेत्याला केव्हाही. पण मी परत 

येणार.. त्याला नेणार.  

 

 आभाळ गरजल्यासारखे त्याचे शबद र्तच्या कानात गुंजत 

होते. आर्ण ती सावली परत एकदा माझ्यातनू आरपार झाली. 

आर्ण बघताबघता र्दसेनाशी झाली. त्या ताईतनं मला वाचवलं 

जरूर होत.ं पण मी शेवटी होतो कुठे?कुठे अडकलो होतो? 

 

 ररत ूमाझ्यापाशी र्नश्चलपणे बसनू होती. कारण आता र्तला 

स्वतःबद्दल एक र्कळस येऊ लागली होती. डोळे बंद करून मनात 

एक र्नश्चय करत होती. आता आपण पवनला आणायचे म्हणज े



आणायचं ... जगाच्या कोणत्याच कोपऱ्याला जरी तो अडकला 

असेल तरी आपण त्याला आणायचं.  

 

 तर र्मत्ांनो आतापयंत बऱ्याच प्रमाणात आपण पवनची 

कथा वाचली. पण बेडवर पडून असतानासदु्धा पवन होता कुठे? 

तमु्हालाही प्रश्न पडला असेल नाही का? ररतनेू मनाशी काय र्नश्चय 

केला? इन्स्पेक्टर राठोडला खरंच पवनशी र्नगर्डत असलेल्या 

रहस्यांचा शोध लागेल काय? तर बघयूा पढुील भागात पण तत्पवूी 

"पेरजागढ भाग एक" आर्ण "पेरजागढ भाग दोन" चा ररप्लाय मला 

कळवा. कारण समोर यणेारी पसु्तक कदार्चत आणखी एक वेगळं 

वळण घेऊ शकते.  

 प्रर्तसाद द्या... आर्ण कळवा..   



ई साहित्य प्रहिष्ठानचं िे िेराव ंवरं्ष. 

काहििक िजारे यांचं ई साहित्यवरचं िे पाचवं  पुस्िक. 

 

कार्तिक हजारे चांद्रपरू र्जल्यातील अर्तदगुिम ग्रामीण िागातील 

एक यवुक. पररर्स्ितीच्या र्नखारय्ाांनी तयाांच्यातील लेखकाला 

करपवण्याचा खपू प्रयतन केला. तयातनू तयाांची शैली आर्ण िाषा 

पणु्यामुांबईच्या अर्िजनवगािपासनू वेगळी. तयामळेु तयाांच्या 

किाांमध्ये आशयाची ताकद आर्ण अर्िव्यक्तीमध्ये ठोस माांडणी 

असनूही तयाांच्या सार्हतयाला म्हणावा तसा प्रर्तसाद र्मळात 

नव्हता. तयाांनीच म्हटाले आह ेकी र्लहीण्यापके्षा जास्त टेन्शन येत े

ते र्लहीलेल े दसुरय्ाला दाखवण्यात. पण ई सार्हतयवर तयाांची 

पर्हली तीन पसु्तकां  गाजली, वाचकाांनी वाखाणली तवे्हा मात्र 

तयाांना हुरूप आला. 

असे अनेक तरूण लेखक खपू छान र्लहीत आहते. मोठ्या 

लेखकाचं्या 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 साशकं 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 प्रर्तिान ही त्यातील एक. 

समुारे ५ लाखांहून अर्धक वाचकांपयतं 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 प्रर्तिानचे प्रयत्न चाल ू

आहते. नवीन लेखक यायला हवेत. भक्कमपणे उभे रहायला हवेत. 

त्यांना त्यांच्या त्याचं्या दजािनसुार मानमरातब र्मळावा. मानधन 

र्मळावे. परदशेातील आर्ण सविदरू कानाकोपरय्ातल्या 

खेड्यापाड्यावंरील नववाचकांना दजेदार सार्हत्य र्मळावे. याच 

आमच्या प्रेरणा आहते. नवनवीन ताकदवान लेखक ई 

सार्हत्याकडे वळत आहते. त्यांना त्याचं्या कसानसुार प्रर्तसादही 

र्मळतो. कुणाला भरघोस तर काहींच्या वाट्याला टीकाही येते. या 

टीकेला positively घॆऊन ह ेलेखक आपला कस वाढवत नेतात. 

सरुूची नाईक, प्रफ़ुल शेजव, भाग्यश्री पाटील, कोमल मानकर, 

सरुज गाताडे, अनपू साळगावकर, बाळासाहबे र्शंपी, चंदन र्वचारे, 



सौरभ वागळे, यशराज पारखी, चंद्रशॆखर सावंत, संयम 

बागायतकर, ओकंार झांजे, पंकज घारे, र्वनायक पोतदार, चंद्रकातं 

र्शंद,े र्नरंजन कुलकणी, चारुलता र्वसपतुे, 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, भपेूश 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 साळुांखे, प्रर्तक म्हात्र े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 लखेक यते 

आहते.  



ही नवीन लेखकांची दमदार 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 प्रर्तिान 

 


