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हर्नामूल्य हर्तर ासाठी उपलब्ध
•

आपले र्ाचून झाल्यार्र आप िे फ़ॉरर्ेट करू ाकता.

•

िे ई पुस्तक र्ेबसाईर्र्र ठे र्ण्यापुर्ी िंकर्ा र्ाचनाव्यहतररक्त को तािी र्ापर करण्यापुर्ी ई साहित्य

प्रहतष्ठानची परर्ानगी घे े आर्श्यक आिे.
•

या पुस्तकातील लेखनाचे सर्ट िक्क लेहखके केे सुरहषितत ससून पुस्तकाचे िंकर्ा त्यातील संााचे पुनमुट्रण

िंकर्ा एकांककका, नार्क. हसनेमा. हसररयल. स्र्ेज ाो िंकर्ा तत्सम रुपांतर िंकर्ा भाषांतर करण्यासाठी
लेहखके ची परर्ानगी घे े आर्श्यक आिे.

तुषार घाग –
यांचे मूळ गार् रायगे हजल्यातील मा गार् . व्यर्सायाने
इं हजहनयर ससून नोकरीसाठी परदेाात र्ास्तव्य करतात .
परं तु मनाने सतत ते भारतातच ससतात . सोाल मीहेया
द्वारे त्यांची नाळ इथल्या मातीाी सन मा सांाी चांगलीच
जुळलेली आिे . गेल्या सुमारे पाच ते सिा र्षाांपासून
फे सबुकसि सन्य सोाल मीहेया द्वारे त्यानी भरपूर लेखन
के लेले आिे .

मंदार कात्रेयांचे मूळ गार् रत्नाहगरी हजल्यातील ना ीज जर्ळचे
चोरर् े . व्यर्सायाने इं हजहनयर ससून नोकरीहनहमत्त
परदेाी र्ास्तव्य ससते. लिानप ापासूनच सफार् र्ाचन
सन लेखनाची प्रचंे आर्े . सुमारे पंधरा र्षाटपासून
रत्नाहगरीच्या स्थाहनक र्ृत्तपत्रात तसेच हर्हर्ध कदर्ाळी
संकांमध्ये हर्ज्ञान र् सध्यात्म यार्र आधाररत लेखमाला
हलिीत ससत . गेल्या सात र्षाटपासून फे सबुक सि मायबोली
, हमसळपार् , ऐसी सषितरे , मी मराठी , उपक्रम इत्यादी
मराठी सोाल साईर् र्र हनयहमतप े लेखन. दोन र्षाटपूर्ी
“ईसाहित्य”तफे “आभास िा” नार्ाचा लोकहप्रय कथासंग्रि प्रकाहात . सध्या भारतात र्ास्तव्य
ससून एक लघुकादंबरी र् सन्य कािी परदेाकथा यांचे लेखनकायट सुरू.
मोबाइल -०९९२३९२०२६५
ईमेल- mandar.katre@yahoo.com

लेखकांचे मनोगत

“क्वार्टर नंबर ३६५” िा गूढकथा-संग्रि आपल्या िाती देताना सहताय आनंद िोत आिे. सुमारे
र्षटभरापूर्ी “भुतार्की” या फे सबुक पेजची स्थापना झाली आह

सल्पार्धीतच त्याच्या

लाईक्सची संख्या ४७००च्यािी पुढे गेली . आम्िी हलिीलेल्या कथा रहसक र्ाचकांना सहताय
आर्ेल्या. त्यामुळेच या सर्ट कथांचा एकहत्रत संग्रि करून इबुक स्र्रुपात प्रकाहात करार्ा ससे
ठरले. “ईसाहित्य” सारख्या प्रहथतया सन लोकहप्रय प्रकाानसंस्थेने आमचा प्रस्तार् मान्य करून
सदर कथासंग्रि सल्पार्धीत प्रकाहात के ला, त्याबद्दल सनेक आभार ...
यातील कािी कथा आम्िी दोघांनी स्र्तंत्रप े हलिीलेल्या आिेत तर कािी कथा दोघांनी
एकहत्रत चचाट-हर्चारहर्माट करून जन्मास आल्या आिेत . कािी कथा प्रचहलत लोकसमजुतींर्र
आधाररत ससून कािी घर्नांर्र आधाररत तर कािी काल्पहनक आिेत . आपल्या समाजात र्
हर्ाेषत: कोक ात भुताखेतांबद्दल भरपूर गोष्टी ,प्रर्ाद सथर्ा संधश्रद्धा म्ि ा, प

प्रचहलत

ससून पूर्ीच्या काळात जनमानसार्र त्याचा खूप पगेा ससे . साा सर्ट पाश्वभटभूमीर्र
कोक ातील र् सन्य भूतकथा आप ासमोर सादर करत आिोत ...
मंदार कात्रे / तुषार घाग , कद. २६ जानेर्ारी २०१६
https://www.facebook.com/%E0%A4%AD%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0
%A4%BE%E0%A4%9F%E0%A4%95%E0%A5%80-1658549714378209/

सपट पहत्रका
आपले जीर् धोक्यात घालून
प्रा प्र ाने भारतमातेचे रषित कर ार्या
सन िसत िसत ािीद िो ार्या
ाूर भारतीय सैहनकांस
सादर समपट
This Book is Dedicated to all the Brave Soldiers of Indian Army !

“It takes a minute to have a crush on someone, an hour to like someone,
and a day to love someone... but it takes a lifetime to forget someone.”
― Kahlil Gibran
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भुतांबद्दल बोलु कािी. . !! ��

या कथा र्ाचताना भुतांबद्दलच्या कािी ाब्दप्रयोगांची माहिती सस ं आर्श्यक आिे. त्यामुळे
कथांची रं जकता र्ाढेल. िी माहिती एका Whatsapp मेसेजर्रून घेतली आिे. त्या सनाम
मेसेजकत्याटचे आभार.

कोक ात १४ प्रकाराची भूते पिार्यास हमळतात.
१)

र्ेताळ:

कोक ात

र्ेताळाला

भूतांचा

राजा

म्ि तात

कोक ातील हपााच्च िे र्ेताळाच्या आधीन ससतात. जो संगातून भूत काढ ार्याच्या देिात
प्रर्ेा करतो. र् त्याच्या केू न इतर त्रासदायक भूतांना पळर्ून लार्तो.
२) ब्रम्िग्रि / ब्रह्मराषितस : िे भूत ब्राम्ि ाचे मानले जाते. जो र्ेदात हनपू

आिे.

प ज्याला त्याच्या बुध्दीचा गर्ट झाला. र् त्यातच त्याचा संत झाला.
३) समंध: ज्याची इच्छा पू ट न िोता जो मरतो तो समंध िोतो.
िे भूत प्रमुख्याने गार्ाच्या र्ेाीर्र जूनार् झाे िंकर्ा तीठा साा रठका ी पकेते. िे एक संतान
नसलेला(हनर्ांाी) ज्याचे को ी कािी कायट के लेले नसते. त्यापैकी ससते. कोक ात सर्ाटत
ताकदर्ान भूत मानले जाते. याला जर को ी देर्थ्यानाच्या आे मागे के ला तर देर्थ्यान
देहखल पुढे येत नािी.
४) देर्चार : िे मागास र्गीयांचे भूत आिे. जो लग्ांनंतर थोड्याच कदर्सांत
मरतो. िी भूते गार्ाच्या चारिी बाजूला ससतात. कोक ात यांना ेार्े संग म्िर्ले जाते.
कोक ी मा सांच्या गार्िाण्यांत यांचा प्रामुख्याने उल्लेख िोतो. याची सिानुभूती
हमळर्ण्यासाठी दरर्षी याला नारळ, साखर, कोंबेा द्यार्ा लागतो.
५) मुंजा: िे ब्राह्म ां पैकी भूत ससते. जो ब्राह्म

मुलगा मुंज झाल्यानंतर सोे

मुंज िोण्याआधीच मरतो. िे त्याचे भूत ससते. याचे मुख्य स्थान िे पपपळाच्या झाेार्र तसेच
हर्िीरीर्र ससते. िे लोकांना छळत नािी प घाबरर्ण्याचे काम करते.

६) खहर्स: िा प्रकार मुहस्लमांन मध्ये मोेतो. िे फार त्रासदायक भूत ससते.
ज्याला सहताय क्रुर रीत्या मारले जाते. तो मेल्यानंतर खहर्स िोतो ससा समज आिे.
७) हगयाट / हगिाट - जो मा ूस बूेून मेला िंकव्िा ज्याचा खून झाला िे त्याचे भूत
आिे. िे भूत पाण्याच्या आसर्याला रिाते. िे फार त्रासदायक ससे भूत आिे. रात्रीच्या प्रिरात
को ी नदीपार खाेीपार करताना याच्या तार्ेीत गार्ला तर ते त्याला खोल ठीका ी घेऊन
जाते. कोक ात रात्रीच्या र्ेळी जे कु ले, मुळे पकेायला जातात त्यांना िमखास या भूतांचा
सनूभर् आला ससेल.
कोक ात ससे सांगीतले जाते की जो को ी या भूताचा के स हमळर्ू ाकला तर िा
भूत त्याचा गुलाम बनतो. त्याला िर्े ते आ ून देतो. प

तो के स त्याला पुन्िा हमळाला तर तो

त्या मा सार्र सर्ट तर्िच
े ी संकर्े आ ून सोेतो.
८) चेर्कीन : िे मागासर्गीयांचे भूत ससते. याला कोक ात ेार् ससेिी
संबोधले जाते.
९ ) झोटर्ग: िे भूत खारर्ी िंकर्ा कोळी समाजातील भूतांमध्ये ग ले जाते.
१०) हर्र - िे भूत षितत्रीय समाजाच्या व्यकीचे ससते. जो लग् न िोता मर
पार्तो. याला हनमा ससेिी म्िर्ले जाते.
11) लार्सर् - ओली बाळं ती

मर

पार्ल्यास हतचे रुपांतर मृत्यूनंतर लार्सर्

मध्ये िोते.
12) खुन्या - िे सहताय क्रूर भूत ससून िररजन समाजातील ससते
13) बायंगी - िे भूत हर्कत घेता येते. रत्नाहगरी लांजा गोळर्ाी ककम्र्ा मालर्
चौक येथे सुमारे 10000/- रुपये खचट के ल्यास हर्कत हमळते. मालकाची भरभरार् करुन ात्रूना
त्रास देते.
14) चकर्ा - िे रात्री बेरात्री जंगलात िंकर्ा पायर्ार्ेने जा ार्या लोकांचा रस्ता
चुकहर्ते. सकाळ झाल्याहार्ाय योग्य रस्ता सापेत नािी.

कोक च्या भूतकथा -1

आमच्या कोक ातील गार्ची चाळीस-पन्नास र्षाटपूर्ीची गोष्ट आिे. आमच्या
र्हेलांच्या र्ेळी घरी गुरेढोरे ाेती ससा सगळा पसारा िोता. आमच्याकेे सोन्या म्ि ून एक
गेी कामाला िोता. आह

त्याच्या सोबतीला पक्या, तुकया, खाक्या आह

सनंता नार्ाचे

त्याचे चार हमत्र िोते. कदर्सा आमच्याकेे काम करून िे सगळे रात्री आपआपल्या घरी जायचे
प

सोन्या आमच्याकेेच ाेतार्रच्या घरार्र रािायचा कार

कधीकधी रात्री िे पाचज

त्याचे लग् झालेले नव्िते. मग

ाेतघरात पाट्याट करायचे. पार्ी म्ि जे गार्ठी दारू भरपूर पीर्ून

मग जेर्ायचे आह रात्री सकरानंतर मासे पकेायला जायचे ससा त्यांचा प्रोग्राम ससे.
सााच एका रात्री सगळे ज

दारू हपऊन फु ल्ल र्ाम झालेले िोते. मग भाकरी

खार्ून रात्री साेे सकरा र्ाजता मासे पकेायला हनघाले. त्या र्ेळी आजच्या सारख्या बॅर्री
र्गैरे नसायच्या. मग रॉके लचा कं दील घेर्ून जायचे. नदी गार्ाच्या दुसर्या र्ोकाला िोती,
त्यामुळे सात-आठ ककलोमीर्र चालत जार्े लागायचे. तर रात्री दोन र्ाजताच्या सुमारास सगळे
नदीर्र पोिोचले, आह मासे पकेायला सुरुर्ात झाली.
सधाट एक तास गेला आह पक्या आनंदाने ओरेला. “सरे िे बघा काय आिे ते? “
सगळे धार्त धार्त पक्याजर्ळ आले. नदीतून र्ाहून एक मानर्ी िाेांचा सांगाेा र्ाित आला
िोता. कदाहचत महिन्याभरापूर्ी आलेल्या मोठ्या पुरात को ीतरी मनुष्य र्ाहून गेला ससार्ा
आह

मााांनी त्याचे सर्ट मांस खाल्ल्याने फक्त िाेे उरली िोती. प

त्या सांगाड्याच्या

कमरे ला एक मोठी सोनसाखळी िोती. जर्ळजर्ळ साेेचार तोळ्याची.
सगळे मनातून घाबरले िोते कार
प

पक्या तसा हुाार आह

त्यांनी यापूर्ी ससे कािीच पाहिले नव्िते.

लबाे देखील. तो म्ि ाला, “ कु ाला कािीिी सांगायचे नािी,

गुपचुप िी साखळी काढू या आह

रत्नाहगरीला नेर्ून हर्कु या. चांगले पैसे येतील. ते आप

पाचजनात र्ार्ू न घेर्ू. “ मग घाबरत घाबरत सगळे राजी झाले. मग पक्याने िळू च ती
सोनसाखळी सोेर्ली आह

जे कािी थोेेफार मासे हमळाले िोते ते घेर्ून हनघाले आह

सकाळी सिा र्ाजता घरी पोचले. साखळी पक्या जर्ळच िोती.

रात्रभर जागर

झाल्याने दुसर्या कदर्ाी सगळ्यांनी सुट्टी घेतली आह

राहिले. संध्याकाळी सगळे ाेतार्र एकत्र जमले. प

झोपून

पक्याचा पत्ता नव्िता. म्ि ून सगळे ज

पक्याच्या घरी गेल,े जार्ून बघतात तो पक्या सजून झोपलेलाच िोता आह तापाने फ फ ला
िोता. आह झोपेत सतत “माझं सोनं. . . . माझं सोनं “ म्ि ून बरळत िोता. आता मात्र सगळे
घाबरले आह

तसाच उचलून पक्याला ेॉक्र्र केे घेर्ून गेले. ेॉक्र्रने गोळ्या इं जेक्ान कदले

त्यामुळे तात्पुरता आराम र्ार्ला. दुसर्या कदर्ाी पुन्िा ताप चढला. आह

बरळ े सुरू झाले.

मग सगळे ज पक्याला घेर्ून गार्ातील गोपाल नार्ाच्या भगताकेे (देर्षी) गेले.
गोपालने मग कौल लार्ून देर्ाला प्रश्न हर्चारला की पक्या ससे का करतोय?
तेव्िा ससे उत्तर हमळाले की पक्याने कु ाचे तरी सोने पळर्ून आ ले आिे, तो आत्मा पक्याला
त्रास देत आिे. आता मात्र पक्यासकर् सगळ्यांची पाचार्र धार

बसली. नदीत आप

जे

कािी के ले तेच आपल्यार्र उलर्ले आिे, िे सगळ्यांनी ओळखले. मग यार्र उपाय काय? ससे
हर्चारताच गोपालने सांहगतले की नदीर्रच्या राख दार भुताला एक नारळ-कोंबेा द्या आह
माफी मागा र् ते सोने हजथून काढलेत हतथे परत नेर्ून ठे र्ा. म्ि जे पक्या बरा िोईल नािीतर
आठ कदर्सात तापाने पक्या मरे ल.
आता सगळे ज

घाबरले. झक मारली आह

त्या सोन-साखळीच्या फं दात पेलो

ससे सगळ्यांना झाले. ाेर्र्ी नाइलाजाने त्याच रात्री घाबरत घाबरत परत नदीर्र जार्ून
नारळ-कोंबेा कदला आह हजथे सांगाेा िोता हतथे सोन-साखळी ठे र्ून माफी माहगतली आह
“आता पक्याला सोे” साी हर्नंती करून घरी आले. दोन कदर्सात पक्या खेखेीत बरा
झाला.
कोंबेीचा भुदे
ां बसलाच प

पक्या जीर्ंत राहिला िे नाीब मानून सगळे गप्प

बसले !

• िी पन्नास र्षाटपूर्ी घेलेली ऐकीर् कथा आिे. श्रद्धा संधश्रद्धा यापेषिता एक मनोरं जक
भूतकथा म्ि ून पिार्े िी हर्नंती. पात्रांची नार्े काल्पहनक. धन्यर्ाद

कोक च्या भूतकथा -2

सुमारे ७०-८० र्षाटपूर्ीचीिी गोष्ट आिे. आमचे चोरर् े गार् रत्नाहगरी –
कोल्िापूर िायर्े र्र आिे. मुंबई-गोर्ा मिामागाटर्र पाली पासून ५ कक. हम. संतर आिे.
सरकारने सव्िे करून गार्ाजर्ळू न र्ाि ाऱ्या बार्नदी र्र एक मोठे धर

बांधायचे ठरर्ले,

ज्यामुळे देर्ळे र् आजू-बाजूच्या गार्ांचा पाण्याचा प्रश्न सुर्ून ाेतीलािी बारमािी पा ी
उपलब्ध िोऊ ाकले ससते. परं तु िे धर बांधल्यास चोरर् े िा गार् बुेीत जार्ून गार्कऱ्यांचे
मोठे नुकसान िो ार िोते, कार ाेतकऱ्यांची जमीन र् ाेती त्या भागात िोती.
त्याकाळी देर्-देर्स्की आह
८०० उं बरा आह

गार्-रािार्ी यांचे मोठे प्रस्थ िोते, चोरर् े गार्ात

९०० भुते िोती ससे म्िर्ले जाते. यास्तर् सर्ट गार्कऱ्यांनी सभा घेर्ून ससे

ठरले कक सरकारी सजट-हर्नंत्या करून कािी िो ार नािी, त्यामुळे आप

िा हर्षय आपल्या

ग्राम-देर्ते केे मांेू. त्यानुसार देर्ीला कौल लार्ून प्रश्न हर्चारण्यात आले, त्यात देर्ीने
गार्ाला र्ाचहर्ण्याची तयारी दाटहर्ली. हमळालेल्या आदेा नुसार सर्ट गार्ाने एकत्र येर्ून
ससा जाप के ला र् गार्च्या राख दार ससलेल्या ाक्तींपैकी “एक भूत” या ाक्तीला आर्ािन
करण्यात आले. त्या रठका ी ससा जाप के ला गेला, कक “गार्ाच्या मुळार्र ये ारे िे धर

तू

फोेू न र्ाक आह गार्ाला र्ाचर्, म्ि जे तुला आम्िी दरर्षी १ नारळाचा मान देऊ”
आश्चयाटची गोष्ट म्ि जे ज्या धर ाचे काम चालू िोते, तेथील कामगार र्
इं हजहनयर यांना त्रास िोर्ू लागला. माीन बंद पेू लागली, त्याचप्रमा े बांधलेले धर िी
फु र्ू न र्ाहून गेले. ससे म्ि तात कक गार्ाने पाठहर्लेल्या भूताने जोरदार लाथ मारून ते धर
फोेले, त्यामुळे त्या भुताचा पाय मोेला, आह
त्यानंतर ७ र्ेळा ते धार

त्याला “लंगेे भूत”ससे म्िर्ले जाऊ लागले.

बांधण्याचा प्रयत्न के ला गेला, प

एकदािी ते रर्कू ाकले नािी.

गार्कऱ्यांनी आनंदोत्सर् साजरा के ला आह

त्यानंतर आजतागायत त्या लंगड्या भूताला

दरर्षी “आराधन” या कायटक्रमाच्या र्ेळी १ नारळ आठर् ीने कदला जातो.
तर साी आिे आमच्या गार्ातील लंगड्या भूताची गोष्ट, आजिी को ाला कािी
सेच

िंकर्ा त्रास ससल्यास गार्देर्ी जुगादेर्ी त्या भक्ताच्या िाके ला ओ देते आह

के ल्यास काम पू ट िोते, ससा सनुभर् आिे.

नर्स

कोक च्या भूतकथा -3
माझे र्ेील खूप ेेसटरगबाज िोते, आमच्या कु र्ुंबात त्यांच्या मुळे को ालािी
भीती िा ाब्दिी मािीत नव्िता. रात्री-बेरात्री कोक ातील आमच्या गार्ाच्या आजूबाजूच्या
१०-१५ ककमी पररसरात ते एकर्े पायी कफरत ससत.
सुमारे १९७०चा काळ िोता. माझे बाबा आह

त्यांचा चुलत-भाऊ दत्ता िे

संध्याकाळी ५च्या सुमारास घराबािेर पेले, गार्ापासून १० ककमी र्रच्या देर्ळे गार्ी
उत्सर्ासाठी पायी चालत जायचे िोते.
बोलता बोलता चालताना र्ार् कधी संपली कळलेच नािी, देर्ूळ जर्ळ आले
ससे समजून त्यांनी एका रठका
िोते, आह

हर्श्रांती घेण्याचे ठरर्ले. एव्िाना संध्याकाळचे ७-३० झाले

बऱ्यापैकी काळोख िोता. हनघताना घरून घेतलेली झु का -भाकरी कांदा आह

पा ी िोती. ती भाकरी खाण्याचे ठरले. मग हतथेच एका मोठ्या दगेार्र बसून दोघांनी
आरामात गप्पा मारत झु का-भाकर संपर्ली. आह

नंतर चालत-चालत चांदण्यातून कदसेल

त्या र्ार्ेने रात्री ९ र्ाजता उत्सर्ाच्या रठका ी पोचले.
उत्सर्ाच्या रठका ी त्यांना जेर् ार का? म्ि ून हर्चारले ससता त्यांनी र्ार्ेत
झु का भाकरी खाल्ल्याचे सांहगतले, ते ऐकताच गार्कऱ्यांनी कु ठे खाल्ली? ससे हर्चारले.
त्यार्र बाबांनी सांहगतले कक मोठ्या झाेाखाली हजथे पा ी र्ािते आिे, हतथे एका मोठ्या
दगेार्र बसून आम्िी जेर्

के ले. त्यार्र गार्करी म्ि ाले सिो ते तर स्माान आिे. . काय

तुम्िी काका? स्माानात बसून जेर्लात?
िे ऐकताच दोघे चपापले, दत्ता तर पार घाबरला. प

बाबांनी त्यािी

पररहस्थतीत न घाबरता नेर्ाने उत्सर्ात भाग घेतला. दुसऱ्या कदर्ाी दोघे घरी आले. दत्ताला
जो ताप भरला, तो १५ कदर्स संथरु ातून उठला नािी. प

माझे बाबा मात्र सर्ट कामे "ज ू

कािी घेलेच नािी'साा आहर्भाटर्ात करत राहिले !
आजिी तो हर्षय हनघाला कक दत्ता-काकांच्या संगार्र रोमांच उभे राितात,
माझे र्ेील आता ियात नािीत. साी आिे िी गोष्ट

कोक ाच्या भूतकथा- 4
सुमारे 100 र्षाटपूर्ी आमच्या कु र्ुंबात एक भाऊकाका म्ि ून िोते. त्यांची
मांहत्रक म्ि ून कीती प्रहसद्ध िोती. ते र्ाघार्र बसून गार्ात कफरत ससत. सनेक भूतांर्र
त्यांची सत्ता चाले, म्ि जे एखादी भुताने झपार्लेली व्यहक्त त्यांच्यासमोर आ ली, तर ते
भुताला जबरदस्त घा रे ड्या हाव्या घालून त्या बाहधत व्यक्तीच्या एक कानफार्ीत र्ाजर्त
ससत, मग ते भूत पुन्िा त्या व्यहक्तला त्रास देत नसे.
त्यांचा एक ककस्सा ससा आिे की ते एकदा राजापूरला उत्सर्ाला गेले िोते. हतथे
रात्री संगीत नार्क सुरू िोते. तर या भाऊकाकांना नार्कात काम करण्याची फार िौस, म्ि ून
ते नार्कर्ाल्या मंेळींकेे जार्ून म्ि ाले की माला को तेिी काम द्या, छोर्ीाी भूहमका
ससली तरी चालेल, प मला नार्कात काम करायचेच आिे.
प

नार्कर्ाल्या मंेळींनी त्यांचे कािीएक ऐकले नािी, र् त्यांना परत पाठर्ले.

त्यार्ेळी ते म्ि ाले, ठीक आिे. कसे िोते तुमचे नार्क ते बघतो आता.
ससे म्ि ून ते नार्क बघायला बसले. त्यार्ेळी र्ीज नव्िती, र् पेट्रोमॅक्सच्या
बत्त्या लार्ून नार्क करत. इकेे नार्क सुरू झाल्यार्र कािी र्ेळाने कदर्े गेले र् संधार पसरला.
नार्क बंद पेले.
आयोजकांनी कााबाा बत्त्या पुन्िा पेर्र्ल्या आह
हमहनर्ांनी बत्त्या हर्झल्या आह

नार्क सुरू झाले, पुन्िा 15

नार्क बंद. ससा प्रकार 3-4 र्ेळा झाला. नार्कर्ाले आह

पहब्लक िैरा .
ाेर्र्ी को ीतरी म्ि ाले, तुम्िी त्या पाहुण्यांना नार्कात काम कदले नािीत,
त्याचा तर िा परर ाम नसेल? मग त्या भाऊकाका ना ाोधून आयोजकांनी त्यांची माफी
माहगतली. आह त्यांना नार्कात एका र्ाघाचे सोंग आ ायचे िोते, ते काम कदले.
तेर्ढ्याने खुा िोर्ून भाऊकाकानी ते स्र्ीकारले आह नार्क सुरू करायला
परर्ानगी कदली. त्यानंतर नार्क पू ट िोईपयांत बत्त्या सहजबात हर्झल्या नािीत! ससे म्ि तात
की भाऊकाकानी त्यांच्या ताब्यातील एका भुताला बत्त्या फुं कर घालून हर्झर्ायला सांहगतल्या
िोत्या, प नार्कात काम हमळाल्या नंतर त्या भुताला परत बोलार्ून घेतले!

कोक च्या भूतकथा - 5

आमच्या गार्ातील दिा-बारा र्षाटपूर्ी घेलेली गोष्ट आिे. संध्याकाळी सात
र्ाजले िोते. नजीकच्या पाली गार्ी एक ट्रकचा सॅहक्सेेंर् झाला िोता. त्यातील जखमींना मदत
करण्यासाठी रर्ी आह

समर पालीला गेले िोते आह

घरी परत यायला थोेा उाीरच झाला

िोता. समरचे घर ना ीजला तर रर्ीचे चोरर् े ला. मग रर्ी समरला सोेायला बाइक घेर्ून
आला.
िायर्े र्रून गाेी आतल्या गार्ाच्या रोेला घातल्या नंतर एकदम कु त्री
गाेीचा पाठलाग करू लागली. त्यांना िाकलण्यासाठी समर आह

रर्ीने गाेी थांबर्ली तर

कु त्री त्यांच्याकेे पाहून हर्हचत्र िंकचाळू –रेू लागली. दोघेिी मनातून चरकले. प

मग

कु त्रयांकेे दुलटषित करून परत गाेी चालू के ली.
सधाट ककलोमीर्र गाेी चालर्ल्यार्र माळ लागला. माळार्र धुके पसरले िोते.
आह एका तरु ीची धूसर आकृ ती लांबर्र कदसत िोती. िळू िळू ती आकृ ती जर्ळ येर्ू लागली.
एक फार्की साेी नेसलेली हर्ाीची तरु ी िोती, हतचं संपू ट संग भाजलेलं िोतं, कदसायला
एकदम हर््रणूप. ती नार्ाहनाी समरला िाक मारून गाेी थांबर्ायला सांगत िोती. समरने
गाेीचा स्पीे कमी के ला आह थांब ार इतक्यात रर्ी चपापला आह समरला बोलला स्पीे
र्ाढर् समर स्पीे र्ाढर् …. समर भुतार्की िाय समर पळर् गाेी पळर्. आह

त्या स्पीे

र्ाढर्ण्याच्या नादात मोर्र सायकलचा गेयर सेकला आह गाेी बंद पेली. समर आह रर्ी
गाेीर्रून उतरले नािीत, समर गाेीला बसूनच ककक मारत िोता, प

लषित मागून जर्ळ

जर्ळ ये ाऱ्या मुलीकेे िोतं. समरच्या संगातलं सर्सान गळायला लागलं िोतं. ती मुलगी
जर्ळ आली, “ मला जरा गार्ाच्या र्ेाी पााी सोे रे समर” ……. दोघांची बोबेीच
र्ळाली. हतने समरचा िात पकेला …समर जोरात ओरेायला लागला …ए आये ए आये,
आये र्ाचर् मला आये. रर्ी पार घाबरला, घामाने हभजला …तोच गाेी आपोआप चालू झाली
… गाेी चालू िोताच समरने जो गाेीचा र्ेग र्ाढर्ला, दगे खड्डे न बघता ते दोघे थेर्

गार्ात आले. गार्ात येताच घराच्या संग ात गाेी कदली सोेू न आह

दोघे प

संग ातच

उता ी पेले. आजू बाजूची लोकं आली धार्त, त्यांना र्ार्लं नक्की कािीतरी झालंय, िे दोघे
एर्ढ्या स्पीे मध्ये येत नािी कधी …. लोकांनी हर्चारताच रर्ी रेायला लागला आह
सगळी

िकीकत

लोकांना

सांगयला

लागला.

लोकं

प

घाबरून

गेले

िोते.

महिन्याभरापूर्ी जीर्ाला कं र्ाळू न मीराने स्र्त:ला जाळू न घेतले िोते, प हतच्या सनेक इच्छा
सपू ट राहिल्याने हतचे भूत झाले िोते आह

ते रस्त्याने कफरत ससे. गेल्या कािी कदर्सात

ककत्येक ज ांना ती कदसली िोती. िाका मारायची, बोलर्ायची आह मोर्रसायकल र्ाल्यांकेे
हलफ्र् देखील मागायची !
कसेबसे समरला ाांत करून गार्तले हमत्र त्याला त्याच्या घरी सोेू न आले.िी
घर्ना आजूबाजूच्या ५ गार्ात र्ाऱ्या सारखी पसरली. समार्स्ये पौर्ण मेला ती लोकांना
कदसतेच कदसते. आत्ता गार्ातून नर्ीन रस्ता बनर्ला आिे सरकार ने, आत्ता त्या जुन्या रस्त्याने
को ी जात नािी.
कथा सौजन्य- रर्ीं्रण पादे, चोरर् .े

कोक च्या भूतकथा -6
“सरे ररक्ाा जरा िळू चालर्. पाऊस ककती पेतोय? पार्सात जर रस्त्यार्र
ऑइल सांेलेले ससेल तर गाेी लगेच हस्लप िोते रे बाबा. . . . . ” मी ररषितार्ाल्या कदलीपला
म्ि ालो. तातेीने पुण्याला जायचे िोते म्ि ून मी गार्ाहून ररषिताने रत्नाहगरीला हनघालो
िोतो. हतथून मग रात्री पुण्याची बस पके ार िोतो. ररक्ाा रत्नाहगरी \हसर्ीत प्रर्ेा करत
िोती तेर्ढ्यात रस्त्याच्या केेला समीरची मोर्रसायकल उभी कदसली म्ि ून मी ररक्ाा
थांबर्ली आह

खाली उतरलो. समीर समोरच्या दुकानातच हसगारे र् घेत िोता, मी िाक

मारली तसा र्ळू न माझ्याकेे बघून िसू लागला. “सरे भल्या मा सा आिेस कु ठे ? ककती र्षाटनी
भेर्लास? ”मी म्ि ालो.
मग मी ररषितातून बॅग काढू न घेतली आह

कदलीपला ररषिताचे भाेे देर्ून समीर

बरोबर हनघालो. बसला सजून 2/3 तास र्ेळ िोता. इतक्या र्षाटनी भेर् झाली तर चला
सेहलब्रेर् करू म्ि ून मग आम्िी बारमध्ये बसलो आह

हबयरच्या संगतीने जुन्या आठर् ींना

उजाळा देण्याचे काम सुरू झाले. . . .
समीरची आह

माझी पहिली भेर् सठरा र्षाटपर्
ू ी झाली. मी कॉलेज पू ट करून

नुकताच रत्नाहगरीतील एका कं पनीत जॉइन झालो िोतो. आमची हतघा ज ांची र्ीम िोती. मी,
समीर आह

सल्ताफ ! समीर आह

सल्ताफ मला सीहनयर िोते. . प

आमची दोस्ती मात्र

एकदम पक्की झाली िोती. मी नर्खा ससल्याने मला फारसे कािी कळत नव्िते. मग सल्ताफ
आह

समीरने मला सांभाळू न घेत सर्टकािी हाकर्ले. आमची कं पनी भगर्ती बंदरला िोती

आह

मी गार्ाहून रत्नाहगरीला सप –ेार्ून करत ससे, मग एस र्ी स्र्ँे पासून भगर्ती बंदर

पयटन्त सकाळी आह संध्याकाळी परत ससे आम्िी हतघे एकाच बाईकर्रून जायचो !
पुढच्याच महिन्यात आम्िाला हतघांना कं पनीतफे तीन महिन्यासाठी हर्जयदुगट
बंदरार्र कामाला पाठर्ण्यात आले. हतथे पार्साळ्यात दोन मोठी जिाजे रीपेयरसाठी आली
िोती. मग काय? आमच्या हतघांचीिी रािायची सोय हर्जयादुगट ककल्ल्यार्र एका धमटााळे त
करण्यात आली. जेर्

हतथेच एका िॉर्ेलमध्ये ! या तीन महिन्यात आम्िी खूप धूम धमाल

आह

मस्ती के ली. सकाळी आठ ते संध्याकाळी आठ पयटन्त बोर्ीर्र काम चालायचे! मग घरी

येर्ून आंघोळ र्गैरे करून जेर्ायला हनघ ार इतक्यात हतघांपैकी एकाला हुक्की यायची. मग
बाइक काढू न देर्गेला 40 ककमी जायचे आह

खंबा आ ायचा. आमच्याबरोबर चंदू गाेगीळ

म्ि ून बोर्ीर्रचा एक कमटचारीदेखील ससायचा ! मग जेर्

पासटल घेर्ून रानात रात्री 2/3

र्ाजेपयांत पाट्याट चालायच्या. . . सकाळी पुन्िा कामार्र िजर! खरोखर ते कदर्स सहर्स्मर ीय
िोते यात ांका नािी!
ते तीन मिीने संपल्यार्र आम्िी परत रत्नाहगरीला आलो आह
मिीने आम्िी एकत्र िोतो. मग मी आह

सल्ताफने तो जॉब सोेला. सल्ताफ दुबईला गेला तर

मी दाभोळ पॉर्र कं पनीत जॉइन झालो. प
र्षाटनी त्यानेदख
े ील जॉब बदलला आह

आ खी सिा

समीर मात्र हतथेच िोता. आ खी 3 र्षे. तीन
रत्नाहगरीतच दुसर्या कं पनीत जॉइन झाला. या

दरम्याने सहमरने कं पनीतीलच एका मुलीाी लग् के ले आह

त्यांना तीन गोंेस मुले देखील

झाली.
मी मग नोकरीहनहमत्त गल्फला गेलो. सल्ताफचा दुबईलाच दुदर्
ै ी मृत्यू झाला
िोता.
आह . . . . . . . . . . . . .
मी एकदम चपापलो. चार र्षाटपूर्ीच समीर माहसव्ि िार्ट सर्ॅकने गेला. ससे
कसे? कािीतरी गेबे आिे. आप आत्ता समीर बरोबरच तर बसलो आिोत हबयर पीत ! मग.
. . . मग. . . . . तो चार र्षाटपूर्ीच गेलेला? िे कसे काय? हबयरची सगळी धुंदी उतरली आह
मी हनरखून समीरकेे पाहू लागलो. कािीतरी गेबे आिे. . . काळजीपूर्टक हनरीषित के ल्यार्र
मला समजले की समीरचे ारीर पारदाटक कदसतेय. एक र्ेगळीच चमक त्याच्या ेोळ्यात
िोती. . . . .
ाेर्र्ी मी धीर करून समीरला बोललो. . .
मी- सरे समीर प तू तर. ? चार र्षाटपूर्ी तू गेलास रे . िार्ट सर्ॅक ने. मग आत्ता
इथे कसा काय?
समीर - तुला काय र्ेे लागलाय का? कािीतरी बेबे करतोयस? हबयर जास्त
झाली काय तुला?

मी- नािी रे समीर, आईाप्पथ. तुझ्याबरोबर काम कर ार्या पार्ीलनेच मला
सांहगतले यार. . 1 हेसेंबर 2011. . . त्या कदर्ाी संध्याकाळी साेेचार र्ाजता तू काम संपर्ून
कं पनीतून हनघालास, गाेीर्र बसून ककक मारलीस तेव्िाच छातीत कळ आली आह

तू हतथेच

जाग्यार्र कोसळलास. समीर िसत िोता. माझं बोलून झाल्यार्र समीरने आ खी २ हबयर
मागर्ल्या. काय भंकस लार्लीस तू प , हबयर पी. एक मला कदली आह

एक त्याने स्र्तःच्या

ग्लास मध्ये ओतली.
त्या कदर्ाी बार मध्ये दारू हपता हपता कधी र्ेळ हनघून गेली समजलच नािी.
सचानक माझ्या लषितात आलं आपल्या बसची र्ेळ हनघून गेली. मी समीरला बोललो सम्या सरे
माझी गाेी हनघून गेली. समीर बोलला जाऊ दे रे , कााला काळजी करतोस. आज र्स्तीलाच
थांब माझ्या घरी, खूप र्षाांनी आपली भेर् झाली आिे. मी प हर्चार के ला ठीक आिे पिार्ेची
बस

पकेली

संध्याकाळी साधार

तरीप

मी

पुण्यात

र्ेळेत

९ र्ाजता आम्िी दोघेिी बार मधून बािेर हनघालो. प

ारीर स्पष्ट कदसत न्िर्तं. आप

पोिोचेन.
मला समीरचं

नाेत आिोत म्ि ून िोत ससार्ं. मनाला समजार्त मी

त्याच्या पाठोपाठ हनघालो. समीरने झाेाखाली उभी ससलेली आपली बाईक काढली, मला
बोलला बस मागे आह गाेी बािेर िायर्े र्र काढली.
गाेीर्र बसल्यार्र थोड्यार्ेळाने मी माझा िात त्याच्या खांद्यार्र र्ाकला, प
माझा िात थेर् सीर् र्र पेला. हबयर खूप झाल्या िोत्या ेोळे झाकायला लागले िोते म्ि ून
जो कािी प्रकार घेत िोता तो माझ्या लषितात येत न्िर्ता मी पुन्िा त्याच्या खांद्यार्र िात
र्ाकला पुन्िा माझा िात खाली सीर् र्र पेला. मी त्याच्या ेोक्यार्रच्या के सांना िात लार्ला
प

िाताला कािीच लागत न्िर्तं. आत्ता माझी नााच उतरली. मी त्याला बोललो समीर

गाेी थांबर् मला लघर्ीला झाली आिे. त्याने गाेी थांबर्ली नािी. गाेी िायर्ेर्र भरधार्
र्ेगाने पळर्त िोता. बोलला सरे आपल्याला घरी जायला उाीर िोतोय पुढे थांबर्तो. मी
बोललो सरे थांबर् इथेच पुढे नको. तो ऐकायला तयार न्िर्ता. मी खूप घाबरलो. चालत्या
गाेीर्रून उेी मारायचा मनात बेत ठरर्ला. तेर्ढ्यात त्याच्या छातीत कळ आली, तो जोरात
ओरेला, मी बोललो काय झालं समीर. त्याचा एक िात त्याने छातीर्र ठे र्ला मोर्रसायकल
ेगमग करायला लागली, गाेीचा तोल गेला आह

आम्िी दोघेिी रस्त्यार्र पेलो, मागून

भरधार् र्ेगाने एक ेंपर येत िोता. गाेी माझ्या पायार्रून गेली आह समीरच्या संगार्रून.
ेंपर र्ाला थांबला नािी तो हनघून गेला. माझा पाय मोेला आिे िे माझ्या आधी लषितातच
आलं नािी. समोर समीरच्या ारीराच्या पचध्या पचध्या झाल्या िोत्या. ते बघून माझं ारीर
थरथर कापायला लागलं. बाजूने गाड्या जात िोत्या प को ीच थांबत न्िर्ता. िळू िळू माझ्या
पायातून र्ेदना यायला सुरर्ात झाली. मी कसा बसा घसपर्त आपला जीर् र्ाचर्ण्यासाठी
रस्त्याच्या बाजूला गेलो. आत्ता रस्ता ाांत झाला िोता एकिी गाेी न्िर्ती चांद े पेले िोते.
मी जहमनीर्र उता ी पेलो िोतो. माझ्या लषितात आलं को ीतरी माला उचलतय. मी ेोळे
उघेले आह

बहघतलं समीर चं ते फार्लेलं ारीर रक्ताच्या धारा र्ाि ारं ते हर््रणूप ारीर

माझा िात पकेू न मला उचलत िोतं. समीर मोठ्या मोठ्याने िसत िोता. बोलत िोता चल
चल माझ्या सोबत. आह

मी बेाद्ध
ु पेलो. नंतर काय झालं मला कािीच माहिती न्िर्तं.

ेोळे उघेले, हखेकीतून ये ारा उजेे कदसला. आजूबाजूला बहघतलं मी िॉहस्पर्ल मध्ये िोतो.
बायको आह

आई माझ्या बाजूला बसल्या िोत्या. ३-४ नातेर्ाईक प

िोते. गार्ातली २

मा सं िोती. माझ्या पायाला प्लास्र्र लार्लं िोतं.
आई रेत रेत बोलली, बाबू िॉहस्पर्ल मध्ये आिेस. चांदोरकर िॉहस्पर्ल रत्नाहगरी.
माझ्या जीर्ात जीर् आला. आप
हर्चाराने हनश्वभासाचा श्वभास सोेला आह

मर ाच्या दारातून परत आलोय या

हनपश्चत झालो. दुपारी बायको एकर्ीच माझ्या

बाजूला बसली िोती. मी हतच्याकेे हर्षय काढला. झाली घर्ना हतला सांहगतली. गार्ातल्या
२-३ हमत्रांना प

सांहगतली नंतर गार्ातल्या मा सांकेू न समजलं कक माझा सपघात त्याच

रठका ी झाला िोता ज्या रठका ी समीर मोरे ५-६ र्षाांपूर्ी मोर्रसायकल र्रून पेू न मेला
िोता. िे ऐकू न मी थक्क झालो.
१५ कदर्सांनी िॉहस्पर्ल मधून हेस्चाजट हमळाला, आह

मी महिना भराने

एकदा त्याच मागाटर्रून चाललो िोतो, ज्या रठका ी माझा सपघात झाला िोता, समीर
पहिल्यांदा मला जो भेर्ला तो त्याच रठका ी. जेव्िा मी ररषिता पकेू न रत्नाहगरीला चाललो
िोतो.
समीर िा खरोखर २०११ याच र्षी मेला िोता, मला भेर्लेला समीर िा समीर
नसून त्याचं भूत िोतं. झाला प्रकार आजिी आठर्तो संगार्र ािारे येतात.

" हनर्े ूक "

कलाबाद हजल्िा पररषदेची हनर्े ूक जािीर झाली सन सगळीकेे एकाच
धूळर्े चालू झाली. सगळ्या राजकीय पषितांचे नेते सन इच्छु क उमेदर्ार हतककर्र्ार्पाच्या
धांदलीत बुेाले. मग एकदाची हतकीर् र्ार्पाची यादी जािीर झाली, आह मग उमेदर्ारी सजट
भरून प्रचाराचे धुमाान सुरू झाले.
सुभानरार् खंेू –पार्ील िे हजल्यातील मोठं प्रस्थ. साखर कारखाना सन दूध
ेेसरी त्यांच्याच ताब्यात, गार्ातील मुख्य चौकात बंगला सन गार्ाच्या एका र्ोकाला त्यांचं
भलमोठ फामटिाऊस िोते. 150 एकर ाेती िोती. त्यांनी िजार भानगेी करून, थेर्
कदल्लीपयांत जॅक लार्ून झेे पी चं हतकीर् पदरात पाेू न घेतलं. आह

आता त्यांच्या जनाक्ती

पषिताच्या प्रचाराला सुरुर्ात झाली िोती.
प

सेच

साी िोती की त्यांच्या हर्रोधात जनसेनेची एक मिीला उमेदर्ार

िोती, मनालीताई सार्ंत. मनालीताईंचे यजमान मोरे श्वभर सार्ंत गेली 10 र्षे जनसेनेचे
आमदार िोते आह

मागच्याच्च र्षी मोरे श्वभर सार्ंत यांचा कार सपघातात मृत्यू झाला िोता.

त्यामुळे लोकांच्या सिानुभूतीच्या जोरार्र मनालीताई नक्की हनर्ेू न ये ार ससे हचत्र स्पष्ट
कदसत िोते.
आाा पररहस्थतीत सुभानरार्ाने आपला खास मा ूस जग्गुदादा उफट जगदीा
साळर्े याला मुंबईहून गार्ी बोलार्ले. जग्गुदादाला सर्ट पररहस्थहत सांहगतली. सध्याच्या
पररहस्थहतमध्ये प्रचाराची ककतीिी धूम उेर्ली सन ककतीिी पैसा ओतला, तरीिी हर्रोधी
पार्ीची बाजू स्ट्रॉंग आिे, िे सत्यच िोते. मग जग्गुदादाने एक ाक्कल लढर्ली.

गार्ात हसद्धूमिाराज म्ि ून एक नार्ाजलेला मांहत्रक िोता. सुभानरार् र् जग्गु
हसद्धू मिाराज केे गेल.े आह
आह

सर्ट पररहस्थहत सांहगतली. हसद्धू मिाराजने मग ध्यान लार्ले

15-20 हमहनर्ांनी ेोळे उघेले जगगुला म्ि ाला, ” बघ बाबा, पररहस्थहत कठी

आिे,

प एक उपाय आिे. आपल्या गार्ाबािेर एक कबर आिे, ३ कदर्सांनी आमार्स्या आिे, तू हतथे
जा आह सकरा बोकेांचा नर्स बोल. कबरीत झोपलेला सैतान तुझी नक्की मदत करे ल, त्याला
कसा आह कधी उठर्ायचा ते मी बघतो. तू ११ बोकेांचा बंदोबस्त कर “
सुभानरार् आह

जग्गुदादा समार्ास्येच्या रात्री त्या कबरीर्र त्च्या कदाेने गेल,े

गार्ाबािेर जंगलात झाेाझुेपात झाकली गेलल
े ी ती कबर. को ाची कबर आिे, कधीची कबर
आिे को ाला कािीच माहिती न्िर्तं. प

सिसा गार्ातला को ीिी जा कार मा ूस इथे

कफरकत नसे. घाबरत घाबरत सुभानरार् कबरीजर्ळ गेला आह जार्ून नर्स बोलला.
" येत्या हनर्े ुकीत माझा हर्जय झाला पाहिजे, मी तुला ११ बोकेांचा प्रसाद
देईन "
सुभानरार् आह

जग्गुदादा हतथून उठले आह

हतथून झपाट्याने पार्लं र्ाकत

गार्ात पोिोचले. मांहत्रकाने दोघांना सक्त ताकीत कदली िोती, भूतं उठतील प मागे र्ळू न बघू
नका. . . . . दोघांनी एकदािी मागे र्ळू न बहघतलं नािी.
हनर्े ूक सजून पंधरा कदर्सांनी िोती. आह

मग सुभानरार्ने प्रचार जोरात

सुरू के ला, प्रचंे पैसा ओतला. . . ाेर्र्ी सर्ीतर्ीची हनर्े ूक झाली सन सुभानरार् फक्त
200 मतांनी हर्जयी झाले. मग त्या कदर्ाी गार्ात सुभानरार्ची भव्य हर्जयी हमरर् ूक
हनघाली, रात्री जंगी पार्ी झाली. सगळे ज
कार बषितीस म्ि ून कदली.

आनंदात िोते. सुभानरार्ाने जग्गुला एक सल्र्ो

आत्ता र्ेळ आली नर्स फे ेायची, आह

ठरल्या प्रमा े पुढच्या समार्ास्येला

रात्री ट्रक मधून बळी चढर्ायला बोके आ ले गेले. ट्रक खाली र्ेकेीच्या खालीच उभा िोता.
ट्रकच्या सोबतीला जग्गुची सल्र्ो उभी के ली. सुभानरार् सन जग्गु त्या बेनाम कबरीर्र गेले,
हसद्ध मिाराज् सगोदरच हतकेे बसून मंत्र तंत्र बोलत िोते. त्यांच्या पुढ्यात त्यांनी ाे क्या
पेर्र्लेल्या आह

िातात एक सुरा, त्याच्या र्ोकाला पलबू खोचलेला. सुभानरार् आह

जग्गू

येताच हसद्ध मिाराजाने हर्चारलं
" बरोबर ११ बोके आनलेत ना, आनी हाजर्लेला भात. . . .? ? ? त्याचं काय
रं ?
"मिाराज सगळं समान आ लंय, ११ बोके आह र्ोपलीभर हाजर्लेला पांढरा
भात बी आ लाय " जग्गूने ाांतप े िळू आर्ाजात उत्तर कदलं.
सुभानरार्ने इकेे हतकेे बहघतलं, घनदार् जंगलात आत्ता त्या झाेांच्या
आकृ त्या प

को ीतरी उभं ससल्यासारख्या र्ार्त िोत्या. कु ठे कसला फांदीचा आर्ाज झाला

कक सुभानरार् दचकायचे.
मिाराजांनी पुन्िा ताकीत कदली. . . . .
" कािी झालं तरी घाबरायचं नाय, आपन जे बोललो ते आपन करनार, इथला
सैतान आपल्या बाजूने िाय. ११ बोकेाचा प्रसाद याला कदला कक आपला नर्स संपला, हभऊन
पलू नका "
आह

साधार

१ तास मिाराजाने मंत्र मारले, आत्ता त्या कबरीतून आर्ाज

यायला लागले. हसद्ध मिाराजने ेोळे उघेले, जग्गुला बोलला. . . .
" तो र्ोपला आन, सैतान आलाय, आनी आत्ता मी सांगतो तसा एक एक करून
बोके आनायचा "

जग्गुने बाजूचं भाताचं र्ोपलं उचलून मिाराजाच्या फु ड्यात ठे र्लं. बोके घेऊन
आला. . . सुभानरार्ला सांहगतलं. . . . " बोके पकेा " आह

मिाराजाने एका खर्क्यात

बोकेाचं मुंेकं र्ेगळं के लं, बाजूला पेलेल्या बोकेाच्या ारीरातून रक्ताची धार लागली,
हसद्ध मिाराजाने ते रक्त त्या भातात पकेलं. मेलेला बोके कबरीच्या बाजूला ठे र्ला आह
मुंेकं त्या दगेार्र.
आत्ता जे िो ार िोतं त्याची कल्पना सुभानरार् आह

जग्गुला सहजबात न्िर्ती.

. . . . . . . हसद्ध मिाराजाने र्ोपल्यातला भात िाताने कालर्ला. . . आह

मुठीत धरून ते तो

भात िर्ेत उेर्ायला लागले. . . . . . . सैतान जागा झाला, रानातली भूतं उठली आह
कबरीच्या दगेार्र ठे र्लेलं मुंेकं सचानक िर्ेत उेर्ून नेलं गेलं, बाजूला पेलेला बोके
आपोआप बाजूच्या झुेपात खेचला जात िोता. . . . . िाें चार्ल्याचे आर्ाज कानार्र पेत
िोते.
िे सगळं बघून सुभानरार् घाबरले, त्यांचे िात पाय लर्पर् कापायला लागले
आह ेोक्यार्र िात ठे र्न
ू ते जहमनीर्र बसले. जग्गू िे सगळं बघत िोता. . . .
" मिाराजाने दुसरी िाक कदली. . . . . "दुसरा बोके आन " जग्गू ताबेतोब
दुसरा बोके घेऊन आला. . . . . " या सुभानरार् पकेा याला " सुभानरार्ने बोके पकेला
आह

ेोळे हमर्ले. . . . . . पुन्िा खर्का पेला आह

पुन्िा मिाराजाने तेच के लं, मुंेकं

कबरीर्र ठे र्लं आह धे बाजूला. . . पुन्िा तेच घेलं. . . . . .
िे जे कािी िोत िोतं ते खूप सघोरी िोतं,. . . . एक दोन तीन चार. . बघता
बघता खर्के पेत िोते, बोके कापले जात िोते आह

सैतान आह

हतथली भूतं त्या

समार्स्येची रात्र जागर्त िोते.
बघता बघता आत्ता १० बोके कापले गेल,े मिाराजाने िाक कदली " जग्गू
ाेर्र्चा प्रसाद घेऊन ये "

जग्गू चाचपेला. . . . कार

बोके सगळे संपले, जग्गूने ट्रक ड्रायर्र रहर्ला

फोन लार्ला, तो खालीच थांबलेला ट्रक जर्ळ. "रव्या एक बोके गाेीतच राहिला बघ आन
तो इकेे लर्कर "
" सािेब, १० च व्िते बोके, पोरांनी एक बोके मला उतरर्ायला लार्ला
गार्ात, त्यांची आज पार्ी व्िती "
" रव्या बेसक्लीच्या. . . . . . . . . . . . "
मिाराजाने जोराने आर्ाज कदला " ाेर्र्चा प्रसाद लर्कर घेऊन ये जग्गू"
जग्गूने सुभानरार्च्या कानात घेला प्रकार सांहगतला, सुभानरार् ना काय
बोलायचं समजेना.
"मिाराज. . . . १० च बोके आ ले म्ि तोय, पोरांनी एक बोके गार्ात
उतरर्ला, माहिती न्िर्तं मिाराज आमाला बी "
मिाराजने दोघांकेे बहघतलं. . . . . "सरे मूखाांनो मरा आत्ता, सैतान उठर्ला
आत्ता याला आर्रायचा कसा िा काय आज आपल्याला सोेत नाय"
या संभाष ात र्ेळ हनघून जात िोता. . . . . . . . आत्ता कबरीर्रचा दगे
िलायला लागला. . . . . . िर्ेतून आर्ाज यायला लागले. . . . . . . . . . . . .
" मास दे, मास घेऊन ये. . . . . मास दे लर्कर " आत्ता ती भूतं जर्ळ जर्ळ
यायला लागली, जग्गू आह सुभानरार् तर भीतीने कापायला लागले, हसद्ध मिाराजाला एर्ढा
घाबरलेला बघून आत्ता िे दोघं हतथून पाळायच्या तयारीला लागले, िळू च चप्पल काढू न

िातात घेतल्या, आह सचानक कबरीर्रचा दगे thermocol सारखा िर्ेत हभरकार्ला गेला.
...
हसद्ध मिाराज जोराने ओरेले. . . . . " आत्ता खपलो आपन, पला आत्ता पला
इथून. . . . जीर् र्ाचर्ा पला " आह

जग्गू आह

सुभानरार्ने हतथून जीर् घेऊन बोंबलत

धेपेत र्ेकेीर्रून खाली उतरायची सुरर्ात के ली. इकेे हसद्ध मिाराजाने भाताची र्ोपली
िातात उचलली आह मुठी मुठीने तो रक्तात कालर्लेला भात ते मागे फे कत धार्त सुर्ले. . . .
. . . . मागून भूतांचा कल्ला चालू झाला. . . . . हचत्र हर्हचत्र आर्ाज काढत ती भूतं थैमान घालू
लागली.
सुभानरार् आह

जग्गू खाली आपल्या गाेीपााी पोिोचले आह

रव्याला िाक

कदली. . .
" रव्या गाेी काढ रव्या पळ. . . . . . गार्ात भेर्ू "
आह

जग्गूने आपल्या सल्र्ोला स्र्ार्टर मारला आह

गाेी बेफाम र्ेगात

पळर्ायची सुरर्ात के ली. . . . . .
इकेे हसद्ध मिाराज एकर्ा पेला, िातातल्या र्ोपल्यातला भात संपला िे
लषितात येताच त्यांनी ते र्ोपलं फे कू न कदलं आह
धार्त सुर्ले. . . . . प

जीर्ाच्या आकांताने ओरेत िंकचाळत ते

भात हमळायचा बंद िोताच त्या भुतांनी त्यांना दाबलं. . . त्या

र्ेकेीच्या खाली आह त्या जंगलात आत्ता एकच भया ाांतता पसरली. . . . . . . . . . कीरट रटरट
ककरट र्र्ट ककरट रट फक्त आह फक्त रातककड्यांचा आर्ाज.
इकेे सुभानरार् आह

जग्गू बेफाम र्ेगाने गाेी पळर्त गार्ात पोिोचले.

पाठोपाठ राहर् प पोिोचला. . . . . . जग्गूने रर्ीला कोपऱ्यात घेतलं रव्या को ाला काय सांगू
नकोस, हतकेे आप कााला गेलो िोतो काय झालं को ाला कािीच सांगू समजता कामा नये.
. . . . . . . " नाय सांगनार सािेब, तुमी कालजीच करू नका" आह रर्ी आपल्या घरी गेला.

नक्की हतथे काय झालं िे त्याला प

माहिती न्िार्तं, प

पळत आले, म्ि जे नक्की कािीतरी घेलं हतकेे. आह

िे दोघे जीर् र्ाकू न

ते बोके हबके घेऊन हतकेे रानात िे

काय करत िोते. . . . . ते बी " १० बोके ". . . . . . . रर्ीच्या ेोक्यात चक्र कफरायला
लागली.
रर्ीने रात्री झोपण्याआधी सगळं आपल्या बायकोला सांहगतलं, आह

सकाळी

उठू न हतने गार्भर बोंब के ली. बातमी र्ाऱ्यासारखी पसरली. . . हसद्ध मिाराजाचा ाोध चालू
झाला, मिाराज घरात आह
ाोधायला. जग्गू आह

गार्ात कु ठे च सापेेना, गार् हनघाला हसद्ध मिाराजाला

सुभानरार् ाेर्र् पयांत िेच बोलत िोते, आम्िाला कािीच माहिती

नािी, आम्िी हतकेे गेलोच न्िर्तो. . . . " िा रव्या बेर्ेा प्यायला ससेल रात्री "
आत्ता गार्करी त्या र्ेकेीर्र पोिोचले, रर्ीने जागा दाखर्ली. . . इकेे हतकेे
बघता बघता गार्ातल्या एका मा साला, झुेपात हसद्ध मिाराजांचे हपर्ळे कपेे कदसले, लोकं
जर्ळ गेल,े कापेाला िात लार्ला तर तो फक्त त्यांचा उजर्ा पाय िोता. बाकी ारीर गायब. .
....
" सरे रे रे रे मिाराजाला प्राण्याने खाल्ला र्ार्तंय, नखाने पाय कसा र्बटेलाय
बघा. . . . . "
हतथे त्या रात्री काय घेलं िे ाेर्र्पयांत को ालाच समजलं नािी. . . . .
सुभानरार् आह

जग्गू आयुष्यभर आपलं तोंे बंद ठे र्ून आिेत. आत्ता दोघेप

म्िातारे झालेत.

जग्गू आपल्या पोरांसोबत मुंबईत राितो आह सुभानरार्ांना लखर्ा गेला आिे. . . ते खुचीतच
पेू न ससतात.

" पहिली संघोळ "

" ाकू , ाकू दार उघे, दार उघे ाकू " साळर्ी काकी िाका मारत िोत्या प
ाकू दार उघेायला तयारच न्िर्ती. ाेर्र्ी ाेजाऱ्यांनी दरर्ाजार्र लाथा मारून तो उघेला
आह साळर्ी काकींनी एकच आरोळी फोेली. . . . . . .
" ाकू , ाकू माझे बाय, काय करून घेतलस िे पोरी, काय झालं िे " आह

त्या

चक्कर येऊन खाली पेल्या. ाकू ने पंख्याला र्ांगन
ू गळफास लार्ून घेतला िोता.
दत्ताराम साळर्ी िे आपल्या कु र्ुंबासि माहिमला साईकृ पा चाळीत रिात िोते.
एक मुलगा सहचन, एक मुलगी ाकुं तला आह पत्नी. दत्ताराम साळर्ी जर्ळच्या एका हमलमध्ये
कामाला िोते. पोरं लिानाची मोठी झाली, मुलाचं हाषित
आह

चालू िोतं, मुलगी लग्ाला झालेली

सचानक हमलमध्ये संप पुकारला गेला. िा संप आत्ता ककती महिने चाल ार को ालाच

माहिती न्िर्तं. बघता बघता संप चालू िोऊन ८ महिने हनघून गेल.े त्यांच्याकेे जेर्ढे पैसे
साठर्लेले िोते ते आत्ता िळू िळू करून संपायला लागले. मुलाचं हाषित थांबर्लं गेलं पोरीच्या
लग्ाला साठर्लेले पैसे सगळे च्या सगळे खचट झाले, दत्ताराम साळर्ी आर्णथक सेच ीत
सापेले. दररोज र्ेन्ान, कु ठे िी नोकरी हमळे ना, मुलगा कु ठल्यातरी ऑकफसात हापायाची
नोकरी करू लागला, पत्नी आह

मुलगी ाेजाऱ्यांकेे पापे लार्ायला जाऊ लागल्या. . . .

थोेेफार पैसे हमळायला लागले. २ र्ेळचं सन्न हमळायला लागलं.
प

दत्ताराम समोर सेच ींचा ेोंगर उभा िोता, ेोक्यार्र कजट झालं, तरु

मुलगी घरात लग्ाला झालेली, िलाखीची पररहस्थती पोरीचं लग् करायचं कसं?

आह

मग घरात दररोज र्ेन्ान र्ेन्ान. . . . . . " ाकू , पोरी तुझं लग् मी रा ी

सारखं लार्ून देईन तू पचता करू नको पोरी ". आह

एककदर्स दत्तारामचा मृतदेि जर्ळच्या

रे ल्र्े फार्कात सापेला. त्याने आपलं आयुष्य संपर्लं.
पंधरा कदर्सांनी कदर्ाळी आली, कदर्स िोता कदर्ाळीच्या पहिल्या संघोळीचा.
सर्टत्र कदर्ाळीचा जल्लोष प साईकृ पा चाळीत कोपऱ्यात सस ाऱ्या खोलीत राि ारे साळर्ी
कु र्ुंबीय मात्र भकास जीर्न व्यहथत करत िोते. त्या कदर्ाी साळर्ी काकी बाजारात कािीतरी
समान आ ायला गेल्या िोत्या, सहचन कामार्र िोता. ाकुं तला एकर्ीच घरी. काकी
बाजारातून परत आल्या, दरर्ाजा ठोकला, " ाकू . . . दार उघे " र्ारं र्ार त्या िाकामारत
िोत्या, प

घरातून को ताच आर्ाज येईना. त्या घाबरल्या. ाेजाऱ्यांना गोळा के लं. . "आिो

पोरगी आत एकर्ीच आिे, खूप र्ेळ झाला दार र्ाजर्ते मी, प

उघेतच नािी" ाेजाऱ्यांनी

दारार्र लाथा मारून दार उघेलं. . . . . . समोर ाकुं तलाचं ारीर पंख्यार्र लर्कत िोतं.
फासार्र लर्कलेली ाकुं तला समोर बघून. . . साळर्ी काकींनी िंबरेा फोेला. . . . " काय
के लस िे पोरी, पोरी कु ठं गेलीस मला सोेू न. . . काय के लस पोरी " आह

त्या चक्कर येऊन

खाली पेल्या. सहचनला ताबेतोब हनरोप पाठर्ला गेला. . . . . . . . . . . . .
आई आह
हतचे संत्यसंस्कार प

भाऊ, ाकुं तला चं ारीर हतच्या गार्ी मालर् ला घेऊन गेल,े हतथेच
झाले. साळर्ी काकी आह

कधीच मुंबईत परतले नािी. कार

सहचन त्या कदर्ाी जे हनघून गेले ते पुन्िा

मुंबई मध्ये आत्ता कदर्स काढ ं त्यांना जमेना. राित्या

खोलीत पोरीने के लेली आत्मित्या साळर्ी काकींच्या ेोळ्यासमोर कदसायला लागली. सहचनने
ठरर्लं खोली भाड्याने देऊया, प

त्या खोलीत जे झालं ते ऐकू न को ीच भाेेकरू प

हमळे ना. खोली हर्कू न चार पैसे हमळतील, प ती खोली को ी हर्कत प घेईना.
या घर्नेला आत्ता १ र्षट उलर्ू न गेल.ं त्या खोलीच्या दरर्ाजांना र्ाळर्ी
लागलेली. खोली चाळीच्या एका कोपऱ्यात गल्लीत िोती, म्ि ून हतकेे को

जायचं प

नािी. ाेजाऱ्यांनी आपले प्लाहस्र्कचे ड्रम र्गैरे ससं भंगार समान त्या खोलीच्या समोर
कोपऱ्यात र्ाकू न ठे र्लेलं.
प्रत्येकर्षी प्रमा े यंदािी कदर्ाळी आली. कदर्ाळीची पहिली संघोळ, सगळीकेे
कदर्ाळीचा जल्लोष, चाळीत सर्टत्र लायटर्ग आह

फर्ाक्यांची आहतषबाजी िोती. लोकांच्या

दारांना तोर ं लार्लेली दरर्ाजात आकाा कं दील चमकत िोते. प

त्या ाेर्र्च्या खोलीत

मात्र कायमचा संधार दार्लेला. तो कोपरा तसाच ओसाे पेलेला. संध्याकाळ झाली,
चाळीतल्या मुलांनी फर्ाक्यांची आहतषबाजी चालू के ली आह

त्या खोलीतून आर्ाज येऊ

लागले.
ाेजारी राि ारी सुमध
े ा हतच्या दरर्ाजात रांगोळी काढण्यात मग् िोती,
रांगोळी काढू न पू ट झाली आह ती हतच्या आईला बोलर्ायला आतमध्ये गेली. . . .
"आई बघ रांगोळी काय मस्त झाली आिे " दोघी बािेर आल्या तर त्या
रांगोळीर्र एक पायाचा ठसा उमर्लेला.
"काय नालायक पोरं आिेत, मी एर्ढ्या आर्ेीने रांगोळी काढली आह

िे पाय

देऊन गेले "
थोें हनरखून बहघतलं तर त्याच्या खाली हलहिलं िोतं. . . . . " मी आज आली
आिे "
िे काय हलहिलंय? सुमध
े ा बोलली. . हतने रांगोळी पुसून र्ाकली आह

पुन्िा

नर्ीन रांगोळी काढायला बसली. . . . . . रांगोळी काढत ससताना हतला ाेजारच्या बंद
खोलीतून आर्ाज ऐकायला यायला लागले. ती थांबली, उठू न घरात गेली. . र्ी. व्िी.चा आर्ाज
बंद के ला आह

पुन्िा बािेर आली, रांगोळी जर्ळ बसली रांगोळी काढता काढता पुन्िा लषित

देऊन ऐकत िोती. . त्या खोलीतूनच िा आर्ाज येतो नक्को. . . . म्ि ून तीने घरात जाऊन
हतच्या आईला सांहगतलं. आई बोलली " उं दीर घुाी ससतील ग, र्षट झालं ती खोली बंद आिे "

सुमेधा पुन्िा बािेर आली रांगोळी पू ट के ली आह

कसला आर्ाज येतोय

ऐकायला म्ि ून त्या दरर्ाजाच्या फर्ीतून र्ाकू न बघायला लागली. आत मध्ये संधार िोता,
प
आह

आर्ाज आत्ता प

येत िोते. कािी कदसेना म्ि ून ती त्या खोलीच्या हखेकीपााी गेली

फर्ीतून कािी कदसतंय का म्ि ून बघायला लागली. . . . तर आत मध्ये त्या खोलीत

को ीतरी मुलगी कदर्ाळीच्या प त्या पेर्र्त बसलेली कदसली. सुमेधा हतथून घाबरून पळत
आपल्या घरात आली. . . " ए आई त्या खोलीत को तरी मुलगी प त्या पेर्र्त बसलेली आिे"
हतची आई प घाबरली
" काय बोलतेस काय, तू कााला गेलीस हतकेे बघायला "
" सगं आर्ाज येत िोते म्ि ून मी त्या हखेकीतून आत बहघतलं " आत्ता सुमेधाचे
र्ेील हतकेे आले, ससा ससा प्रकार बाजूच्या खोलीत िोतोय िे त्यांना सुमेधाने सांहगतलं. ते
िातात Torch घेऊन हनघाले, दरर्ाजाच्या बािेर आले आह बघतात तर समोर त्या खोलीच्या
दरर्ाजात ककमान २०-२५ प त्या ठे र्ल्या िोत्या, आह त्या सगळ्या प त्या पेर्त्या िोत्या. िे
बघून ते म्ि ाले "सुमेधा, बाळा इकेे ये, या प त्या तू ठे र्ल्यास का तीकेे " " घाबरलेली
सुमेधा बोलली नािी बाबा मी हतथून पळू न आले मगााीच"
आत्ता हतचे र्ेील िातात Torch घेऊन पुढे गेले सुमेधा आह

हतची आई

त्यांच्या खोलीच्या दरर्ाजातच उभ्या राहून बघत िोत्या. र्ेील त्या खोलीजर्ळ गेल,े दरर्ाजा
उघेा िोता, आत को ी कदसतंय का म्ि ून त्यांनी घरात Torch मारली. . . . . . . आह जीर्
घेऊन हतथून मागे पळाले, भूत भूत बोंबलत ते जोराने पळू न मागे आले सुमेधा आह
आईने त्यांना पळत आपल्या कदाेने येताना बघतच दोघीप

हतच्या

घरात पळाल्या, र्ेील घरात

हारले आह धाे करून दरर्ाजा लार्ून घेतला. . . .
" भुतार्की आिे त्या खोलीत, िो ती भुतार्कीच आिे " बाळा एक ग्लास पा ी
घेऊन ये रे . . . . . आह गळ्याचा कं ठ िालर्त त्यांनी तोंेातली थुंकी हगळली. . . . कपाळार्र

घाम सुर्लेला, पायातली एक चप्पल घरात आह

दुसरी चप्पल त्या ाेर्र्च्या खोलीच्या

दारातच र्ाकू न पळू न आले िोते.
सुमेधा िातात ग्लास घेऊन आली " काय झालं बाबा, काय िोतं हतकेे "
" मी आत मध्ये र्ोचट मारली तर समोर ाकुं तला उभी कदसली, हतच्या दोन्िी
िातात पेर्त्या प त्या िोत्या "
सुमेधाची आई थक्क िोऊन जहमनीर्र बसली " सरे देर्ा, काय रे िे "
पाण्याचे ३-४ घोर् घेऊन हतच्या र्हेलांनी ताबेतोब चाळीच्या सध्यषितांना
फोन कफरर्ला. . .
" गायकर्ाे सािेब, आमच्या घरी याल का, िोय िोय आत्ता, लगेच या "
थोड्याच र्ेळात दरर्ाजाची बेल र्ाजली,
को आिे? . . . . " मी गायकर्ाे, आिो बोलर्लत ना मला. . . . . . . "
दरर्ाजा उघेला आह

गायकर्ाेांना त्यांनी घरात घेतलं आह

दरर्ाजा बंद

के ला.
" आिो आज कदर्ाळीचा स , आह

तुम्िी कााला दरर्ाजे लार्ताय " झाला

प्रकार त्यांनी गायकर्ाेला सांहगतला. िे ऐकू न तो प थोेा र्रकला. . . .
" थांबा बघुया काय प्रकार आिे, गायकर्ाेने त्यांच्याच फोनर्रून आ खी
चाळीतल्या ४-५ लोकांना बोलार्ून घेतलं. . . . . . आह िी सगळी मा सं सुमेधाच्या
घराबािेर जमा झाली.

सुमेधाचे र्ेील घराच्या दरर्ाजातच उभे, सुमेधा आह
बसली, चाळीतल्या कािी बायका प

हतची आई घरात

त्यांच्या घरात येऊन बसल्या. चाळीतल्या ५-१०

लोकांचा गर् िातात र्ोचट घेऊन त्या कोपऱ्यात िळू िळू पुढे सरकत िोता, दरर्ाजा सजूनप
उघेाच िोता. आतमध्ये र्ोचट मारली. . कािीच कदसेना म्ि ून ३-४ लोकं धाेस करून
आतमध्ये खोलीत हारले इकेे हतकेे र्ॉचट मारून बघायला लागले. . . . . . . . . त्या खोलीत
लादीर्र प तीच्या र्ाती कदसल्या आह

२-३ पेर्त्या प त्या प

लादीर्र िोत्या, लोकं

आपआपसात बोलायला लागले " ओ ओ िे बघा इथे र्ाती पेलेल्या आिेत आह िे बघा पेर्त्या
प त्या. . . . . एर्ढ्यात सचानक बाईच्या िसण्याचा आर्ाज आला. . . . . सगळे घाबरले. .
र्ोचट कफरर्ली तर हखेकीत उभी राहिलेली ाकुं तला कदसली. . . . " ओ काका मी ाकू . . आज
कदर्ाळी ना म्ि ून आले मी, िा िा िा िा िा िा िा िा िा " आह

यांच्याकेे बघून ती पुन्िा

िसायला लागली. . . . . . .
ाकुं तलाला समोर उभी बघताच सगळे लोकं आरेा ओरेा करून धूम ठोकू न त्या
खोलीतून बािेर पाळाले, जहख

जहख

ाकू चं भूत. . . . . भूत करत सगळे लोकं पळू न

चाळीच्या बािेर येऊन उभे राहिले. त्यांची पळापळ बघताच सुमध
े ाच्या र्हेलांनी खोलीचं दार
लार्ून घेतलं.
िा प्रकार घेला संध्याकाळी ७ र्ाजता. . . . . . . घरात बसलेल्या बायका
मागच्या दरर्ाजाने त्यांच्या घरी हनघून गेल्या.
रात्रभर सुमेधाच्या कु र्ुंहबयांना झोप लागली नािी, ािरात र्ाज ाऱ्या
फर्ाक्यांचे आर्ाज येत िोते. हखेकीच्या काचेतन
ू बािेर चमक ाऱ्या लायटर्गचे बदल ारे रं ग
आह

ेोक्यार्र कु कु आर्ज करत कफर ारा पंखा र्ातार्र

सरली आह

भया

करून र्ाकत िोता. रात्र

कदर्स उजाेला, सकाळी ७ र्ाजता पुन्िा चाळीतले लोकं जमा झाले. आत्ता

बातमी सक्ख्या चाळीत पसरली िोती, पोहलसांना प

बोलार्ण्यात आलं. पोहलसांनी

चाळीतल्या लोकांना र्ेड्यात काढलं, " को ीतरी र्ेेी हारली ससेल त्या खोलीत, आह
लोकं भूत भूत बोंबलत बसलात "

तुम्िी

खोलीचा दरर्ाजा उघेाच िोता, २ िर्ालदार िातात काठ्या घेऊन आत
खोलीत हारले, चाळीतली मा सं बािेर िोती. िर्ालदार पुन्िा बािेर आले, कु ठे को

आिे

हतकेे, उगाच आमचा र्ेळ र्ाया घालर्त बसलात. . . .
आह िर्ालदार हतथून हनघून गेल,े पाठोपाठ लोकं प घाबरत घाबरत आत त्या
खोलीत हारले, आतमध्ये को ीच न्िर्तं. लोकांनी दरर्ाजा बंद करून घेतला आह

एक मेस्त्री

बोलार्ून त्या दरर्ाजार्र आह हखेकीर्र २ लाकेी र्ााे " X " सश्याप्रकारे ठोकू न घेतले.
दुसऱ्याकदर्ाी कािी िालचाली जा र्तात का म्ि ून लोकं सतकट िोतेच, प
तसं पुन्िा कधीच कािी घेलं नािी.
त्या खोलीला आत्ता "ाक्कू ची खोली " म्ि ून लोकं ओळखतात. चाळीत को ाचं
लिान मुल जेर्त नसेल तर त्याला भीती घालायला म्ि र्लं जातं. . . . . . " बाबू खा बघू,
नािीतर ाक्कु च्या खोलीत नेऊन सोेेन "
"ाक्कु ची भीती लिान मुलांच्या मनात साी काय भासर्ली गेली आिे, कक आत्ता
ाक्कु चं नार् घेताच पोर खोड्या कर ं बंद करतात.

" खबऱ्या "

१९९५-९६ची घर्ना, त्या र्ेळी राज्यात सर्टत्र संेरर्ल्ेटने थैमान घातलं िोतं,
छोट्यात छोट्या उद्योगपती पासून ते मोठ मोठ्या कारखानदारापयांत सगळे च त्रस्त झाले,
आपला कारोबार हर्कू न दुसऱ्या राज्यात आपलं बस्तान बसर्ूया म्ि ून राज्यातले उद्योग एक
एक करून बंद करून गुजरात राजस्थान केे जायला लागले. बघता बघता ाेयर बाजारात
घसर चालू झाली. . . सरकार समोर मोठा पेच िोता आत्ता राज्याची आर्णथक धुरा काी
सांभाळायची. ५ सदस्य कहमर्ी बसर्ली गेली, सिर्ाल सादर झाला आह

सगळ्यांचे ेोळे

चापापतील ससा हनष्कषट समोर आला तो िोता. . . . . . . " संेरर्ल्ेट"
ताबेतोब गृिमंत्रालयाने आदेा काढले, राज्यात थैमान घाल ाऱ्या गुंेांची
यादी मागर्ली गेली आह थेर् एन्काउनर्रचे आदेा कदले गेले
" को ाचीिी ियगय करू नका, कदसताच षित ी ठार करा "
आत्ता पोहलसांचे िात मोकळे झाले, पोहलसांनी आपली सूत्र िालर्ायला सुरर्ात
के ली आह

३ कदर्सातच राज्यात एक चक्रीर्ादळ सुरु झालं, हजकेे हतकेे र्तटमानपत्रात

बातम्या छापून येऊ लागल्या. . . "आज पिार्े पोहलसांच्या कारर्ाईत ७ गुे
ं ठार "
"हबल्ेरला धमकी कदल्या प्रकर ी ३ गुंेांचा एन्काउनर्र"
आह कतटबगार ऑकफसर लोकांचे फोर्ो र्तटमान पत्रांतून छापून येऊ लागले.
गुंेांच्या एन्काउनर्र आह धरपके मागे पसिाचा र्ार्ा िोता तो त्यांच्या
खबऱ्यांचा. एका पाठोपाठ एक गुंेहगरी कर ाऱ्या र्ोळ्यांचा सफाया िोऊ लागला. खबरी
लोकं सचूक र्ीप द्यायचे आह र्ीप हमळताच पोहलसांची कारर्ाई. आत्ता सगळे गुंे भयभीत
झाले, पोहलसांर्र आप

प

आत्ता पलर्र्ार करायची आख ी के ली गेली आह

एक खबरी लोकांच्या ित्येचं सत्र चालू झालं.

एका मागून

ससाच एक खबऱ्या िोता कमलाकर पादे. . उफट " काजळ्या ". कु लक ी
सािेबांचा िा खास खबऱ्या, फक्त पैसे हमळतात म्ि ून र्ीप दे ं िा त्याचा धंदा न्िर्ता, प
राज्यात र्ाढ ाऱ्या या गुंेहगरीला आळा घालू, या देाभक्तीने तो पछाेलेला. गेल्या ४
र्षाटपासून तो कु लक ी सािेबांचा खास खबऱ्या िोता. १९९५-९६च्या एन्काउनर्र सत्रात
कु लक ी सािेबांना जर सुर्ट पदक हमळालं तर त्यात पेद्या मागे ससलेल्या "काजळ्या" चंिी
श्रेय िोतच.
गुंेांकेू न पोहलसांर्र पलर्र्ार िोण्याचे सत्र चालू झालं. कु लक ी सािेबांना
माहिती हमळाली कक काजळ्या गुंेांच्या र्ागेर् र्र आिे. ते ताबेतोब तो रिात िोता त्या
धारार्ी झोपेपट्टीत गेल,े काजळ्याला बािेर बोलार्लं, त्याच्या हखाात पैसे कोंबले आह
म्ि ाले " काजळ्या आत्ताच्या आत्ता मुंबई सोे " राजस्थान गुजरात कु ठे जायचं हतकेे जा,
नािीतर तुझी करून र्ाकतील "
िे ऐकताच काजळ्या हबथरला. मान िलर्ली आह ताबेतोब रात्रीची ट्रेन
पकेायला तो छत्रपती हार्ाजी र्र्णमनसला आला. राजस्थानला जा ऱ्या ट्रेन चं हतकीर् काढलं
ेब्यात बसला आह राजस्थानला हनघून गेला.
इकेे राज्यातला संेरर्ल्ेट पोहलसांनी साफ के ला, खूप गुंे मारले गेल,े कािी
देा सोेू न पळू न गेले तर कािी गुंे आजूबाजूच्या राज्यात पळू न दबा धरून बसले.
हतकेे काजळ्या राजस्थानला, भारत पाक सीमेलगत ससलेल्या " कु लधारा"
नार्ाच्या एका गार्ात रिायला लागला. कु लक ी सािेबांनी ककमान २०-३० िजार त्याला
कदले िोते. त्याने हतकेेच एका िॉर्ेलात र्ेर्र चं काम पकेलं. आत्ता कु लधारा मध्ये येऊन
त्याला ककमान ६-७ महिने झाले िोते. हतथे प
कर ं चालू करुया, आह

त्याला चैन पेेना, आप

पोहलसांना मदत

मग संगात ससलेल्या कलेने तो माहिती गोळा करायला लागला. प

यार्ेळी त्याची कायटपद्धती र्ेगळी िोती, सनोळखी प्रदेा आह

सनोळखी पोलीस ऑकफससट

म्ि ून तो पोहलसांना रात्री १ र्ाजता लोकल फोनर्रून खबर द्यायचा.
" को बोल रिा िै, को िै तू भायो "

"सािब मै काजळ्या " ससं बोलून तो फोन ठे र्ून द्यायचा. पोहलसांना खबर
हमळताच ते र्ायरलेस काढू न कारर्ाई करायचे, आत्ता पोहलसांचा या फोन कॉल र्र हर्श्वभास
बसलेला.
मुंबईतून पळू न कािी गुंे राजस्थानात येऊन दबा धरून बसलेले. एकदा
काजळ्या सिज बाजारात कफरत िोता, त्या गुंेांपैकी को ीतरी त्याला बहघतलं.
"सरे िा साला काजळ्या, कु लक ीचा खबरी" झालं त्याच्यार्र र्ेळ ी ठे र्ली
गेली. . . . . . . . नेिमीप्रमा े काम संपर्ून काजळ्या िॉर्ेलातून बािेर हनघाला, आज त्याला
एका मर्क्याच्या सड्ड्ड्याची माहिती पोहलसांना द्यायची िोती, तो एका लोकल पी. सी. ओ
जर्ळ गेला, दुकान बंद िोतं प तो कॉईन बॉक्स र्ाला फोन बािेरच िोता. आजूबाजूची दुकानं
बंद, रस्त्यार्र को ीच न्िर्तं एकदम सामसूम रोे, त्याने इकेे हतकेे बहघतलं आह
पोहलसांना फोन कफरर्ला
" सािब बस स्र्ेन्े के पीछे खेत में मर्के का सड्डा चल रिा िै "
"तुम कौ िो भाई? "
"सािब मै काजळ्या "
आह

तेर्ढ्यात मागून त्या गुंेांनी त्याला पकेलं, हार्ीगाळ चालू के ली,

िातातला फोन खाली पेला प फोन चालूच िोता, गुंेांनी त्याला मारिा चालू के ली हतकेे
पोलीसांना सगळं ऐकायला येत िोतं, ताबेतोब फोन ट्याप के ला, लोके ान समजलं आह
र्ायरलेस पोिोचली. समोर बघतात तर काजळ्याचा मृतदेि रक्ताच्या थारोळ्यात पेलेला.
प

फोनर्र झालेलं संभाष

मराठी भाषेतून िोतं, म्ि ून पोहलसांनी आपल्या राज्यातल्या

पोहलसांना संपकट साधला. . . ओळख पर्ली "कमलाकर पादे उफट काजळ्या, राि ार-धारार्ी
झोपेपट्टी.
" काजळ्या, येिी खबर देता था " दुसऱ्या कदर्ाी पोलीस एकमेकांाी बोलायला
लागले

" सच्छा आदमी था ये भायो, रातको १ बाजे फो
मारा भगर्ा जा .े . . . . . . . . "
कदर्स हनघून गेला संध्याकाळ झाली आह
पोलीस एकमेकांाी मस्करीत बोलत िोते

करके खबर देता था, कौ

बघता बघता रात्र झाली. . . .

" आज कोई फो र्ो न आर्ेगा भायो, उ फो र्ालो तो मारीगयो"
आह

फोनची घंर्ी र्ाजली, घड्याळात बरोबर १ र्ाजला िोता. पोलीस

दचकले, एक िर्ालदार जोराने िासत िासत फोनजर्ळ गेला आह

फोन उचलून कानाला

लार्ला. . . .
" आज रात ३ बजे कू छ आतंकर्ादी सीमापार करके कु लधारा में आनेर्ाले िै
सािब"
िर्ालदाराने हर्चारलं " सब तू को िै भायो "
पलीकेू न आर्ाज आला " सािब मै काजळ्या " िे ऐकताच िर्ालदाराच्या
िातातला फोन खाली पेला कपाळार्र घाम आला आह तो फोन पासून लांब झाला.
"क्या हुर्ा रतन जी? " दुसऱ्या िर्ालदाराने हर्चारलं. . .
" काजळ्या का फो था. . . खबर दे गया. . . "काजळ्या का फो ?
" र्ो तो मर गया, सब कौ उसका भूत खबर दे गया "
"काली मां कक कसम, झूर् ा बोलू मै "
पोहलसांनी दुलटषित न करता ताबेतोब र्ायरलेस काढली आह सैहनकांच्या
सिाय्याने काजळ्याने सांहगतलेल्या भागात कफपल्ेग लार्ली. . . . एक नािी दोन नािी तब्बल
२२ सहतरे की सीमेतून आत घुलेले कदसले. . . . हसमेच्या आत येताच सैहनकांनी त्यांच्यार्र
गोळ्यांचा र्षाटर् के ला. . . आह १० हमहनर्ांच्या आत सगळे च्या सगळे सहतरे की ठार करण्यात
आले, मोठा ास्त्रसाठा आह कािी GPS Navigator िाती लागले.
सैहनकी दलाकेू न पोहलसांना ााब्बासकी हमळाली. आह पोलीस सहधकाऱ्याने
आह सर्ट पोलीस दलाने मनातून काजळ्याचे आभार मानले. दुसऱ्याच कदर्ाी बातमी र्तमाटन
पत्रात प छापून आली. . . . . . त्या कु लधारा पोलीस स्र्ेानात त्या कदर्सापासून पुढे ककमान

र्षटभर ससे फोन येतच राहिले आह

पोलीस आपली कारर्ाई चोख बजार्त राहिले, बातम्या

छापून येत राहिल्या. . . .
पोहलसांनी घेत ससलेली घर्ना गार्कऱ्यांना सांहगतली, हमहेया आली
आह िी बातमी आत्ता र्ेहलहव्िजन र्र प्रसाररत व्िायला लागली. . . .
" राजस्थान के सीमा इलाखे के गार् में, काजळ्या नाम का एक भूत कर रिा िै
पुहलस कक मदद"
इकेे कु लक ी सािेब एकदा र्ीव्िी. लार्ून बसले िोते, त्यांनीिी बातमी
बहघतली आह

आश्चयटचककत झाले, " िा आपला काजळ्या तर नािी ". . . ते गालातल्या

गालात िसले आह पुन्िा चिाचे झुरके मारत बातमी बघत बसले. . . . . .
काजळ्या ज्या रठका ी मेला िोता त्या रठका ी कािी िर्ालदार लोकांनी एका
झाेाखाली एक दगे बसर्ला आह समार्स्या पौर्ण मेला हतथे जाऊन सगरबत्ती लार्ून नारळ
फोेायला सुरर्ात के ली. . . . . .
आत्ता गार्करी प त्या दगेार्र नारळ देतात सगरबत्ती लार्तात.
र्षटभरानंतर ते फोन ये ं बंद झाल. . . . . . प
चालूच ठे र्ली आिे.

ती प्रथा मात्र लोकांनी सजून

" मागोर्ा "

सुधीर, सषितय, परे ा आह

मी ससे कं पनीतले आम्िी ४ हमत्र. सगळे Bachelor,

मुंबईत र्ेगर्ेगळ्या रठका ी फ़्लॅर् भाड्याने घेऊन रािायचो.
कदर्ाळीचा बोनस िातात पेला आह गोव्याला कफरायला जाण्याचा बेत ठरला.
गोर्ा म्ि जे फक्त धमाल, ारीर उघें र्ाकू न कफर ाऱ्या हर्देाी बायका, रं गीबेरंगी कपेे,
आह

गोर्ा म्ि जेच दारूचं मािेरघर, िे म्ि जे सगदी लिानप ापासून मनात रुजलेलं.

गोव्याला कफरायला जाण्याचा तसा मूळ िेतू प तोच िोता.
२५ हेसेंबर ते २ जानेर्ारी, म्ि जे ३१ हेसेंबरची धूम प
कोक

रे ल्र्ेची हतककर्ं काढली आह

बघायला हमळे ल,

२४ तारखेला रात्री आम्िी मेगार्ला पोिोचलो.

स्र्ेानच्या बािेर येताच ३-४ गाईे जर्ळ आले, "सािब िोर्ल चाहिये. . . ये देहखये सािब
फोर्ो देहखये, सस्ते में कदलर्ा दुग
ं ा सािब "
िॉर्ेल ग्रीन पाकट . २००० रुपये खोली, आम्िी ४ ज

िोतं म्ि ून २ खोल्या

घेतल्या. िॉर्ेलर्र पोिोचलो िातातलं सामान र्ाकलं मस्त संघोळ के ली आह कदली ता ून त्या
बेेर्र, ेोळे उघेले ते थेर् सकाळी ८ र्ाजताच. हखेकीचे पेदे सरकर्ले आह समोर कदसला
सथांग पसरलेला तो समु्रणककनारा. ककनाऱ्यार्र कफर ारे पयटर्क, नजर जे ाोधत िोती त्या
र्ाळू त झोपलेल्या बायका प

कदसत िोत्या. तेर्ढ्यात बाजूच्या रूम मधून सषितय आह

तोंेात ब्रा घेऊन दात घासत माझ्या रूम मध्ये आले, आह म्ि ाले
"ए चला समोरच्या बीचर्र जाऊ. . . . . "

परे ा

नािी िो नािी िो करता सगळे हनघालो, बॅग मधून हस्र्पमग कोस्च्युम काढलं
आह

हनघालो ककनाऱ्याच्या कदाेने. जाताना परत कफरून जा ारे पयटर्क आमच्या समोरून

जात िोते, सुधीर सषितय आह

परे ा त्या कमी कपड्यातल्या बायका बघून भलतेच खुा िोत

िोते. मी त्यांना र्ारं र्ार समजार्त िोतो. . .
"ए इकेे कफरायला आलोय, जास्त आगार्प ा करू नका "
प गोर्ा म्ि जे जसं काय खुलं आकाा त्यांना र्ार्ू लागलं िोतं. मी आह सषितय
समु्रणाच्या लार्ांर्र तरं गत त्या हनळ्या समु्रणाची मजा लुर्ण्यात मग् िोतो, हतकेे परे ा आह
सुधीर बायका बघण्यात मजा घेत घेत िोते. परे ा तसा बायकांच्या बाबतीत थोेा आंबर्
ाौकीनच, त्याने सुधीरला आमच्याकेे पाठर्लं,. . . . "सुधीर तू जा त्यांच्या सोबत मजा कर,
मी आलोच " आह

तो चालत चालत कु ठे त्या गदीत गेला समजलं नािी. थोड्यार्ेळाने आम्िी

पाण्यातून हनघालो, जर्ळच ाॉर्र घेतला, कपेे बदलले आह

िॉर्ेलकेे जायला हनघालो.

चालता चालता माझं लषित गेलं. . . . . .
"ए ए तो बघा, परे ा. . "
" कु ठे रे "
"सरे तो बघा समोर र्ाळू त आेर्ा झोपला आिे, त्या बाईच्या बाजूला"
"आयला िो रे . . . . "
परे ा त्या हर्देाी बाईबरोबर हनर्ांत गप्पा मारत त्या र्ाळू र्र आेर्ा पेलेला.
आम्िी हतथून हनघून गेलो. . हर्चार के ला येईल तेव्िा येईल. . . रूमर्र गेलो संघोळ्या के ल्या,
कपेे चढर्ले आह

नास्ता करायला हनघालो, परे ाला फोन के ला, बोलला " आलोच २

हमनर्ात ". . . . तो आल्यार्र तो प

तयार झाला आह

त्याला हर्चारलं. . "काय रे , को िोती ती बाई? "

आम्िी सगळे हजना उतरत ससताना

" काय नाय रे र्ाईमपास, फीलाेेहल्फयाची आिे, आत्ता आपली खासमखास
झाली ती"
तेर्ढ्यात सुधीरने त्याला हर्चारलं. "काय नार् काय हतचं. . . काय नंबर र्गैरे
घेतलास कक नािी? "
" Paola pareira नार्, नंबर घेतल्याहार्ाय आप

ररकाम कधी येत नसतो "

एकदम आर्ाज केक करून परे ा बोलला. . . . . .
"च्यायला तू प ना सुधार ार नािी "
नंतर आम्िी हतथे एकदम मजेत २-३ कदर्स गोर्ा कफरण्यात घालर्ले, एकदा
आम्िी सगळे नाईर् क्लब मध्ये गेलो. . . हर्चार के ला हबयर हपऊन ेांस र्गैरे करूया. . .
आतमध्ये गेलो छाती द ा ून र्ाक ारं जोरदार म्युहझक र्ाजत िोतं, हबयर घेतल्या आह
संपर्ून आम्िी प

नाचायला लागलो. . . . रात्री साधार

पेलो. आत जाताना आम्िी आम्िी चौघेज
न्िर्ता. परे ाला फोन के ला आह

िोतो प

२ र्ाजता आम्िी हतथून बािेर

बािेर आल्यार्र परे ा आमच्या मध्ये

समजलं कक त्याला क्लब मध्ये "पार्ला " भेर्ली. आह

तो

आत्ता हतच्याबरोबर कु ठल्यातरी आउर्िाउस मध्ये आिे. सषितयच्या िातातून मी फोन खेचला
" ए परे ा, दारू प्यायला आिेस, त्या बाई पासून जरा जपून रिा, चोरट्या
ससतात, आह भलतं सलतं हतच्या बरोबर कािी करू नको. . . . फु कर् मराील"
" सरे नािी रे , मला कळतं तेर्ढं"
एर्ढं बोलून त्याने फोन कर् के ला.
आम्िी सगळे हतथून िॉर्ेलर्र हनघून गेलो. . . िा रात्रभर िॉर्ेलर्र आला नािी,
तो आला तो थेर् सकाळी ७ र्ाजताच. दुपारी २ र्ाजता मी त्याच्या रूम मध्ये गेलो. . . . रात्री
कु ठे िोतास काय के लस. . . . सश्या या हतघांच्या हतथे गप्पा रं गलेल्या. परे ाने फोन करून

सषितय आह

सुधीरची प

त्या बाई बरोबर ओळख करून कदली. . . . . आत्ता मात्र

आमच्यासोबत ती बाई प सामील झाली.
आम्िी हजथे जाऊ हतथे ती आमच्या सोबतच, हतचा सगळा खचट िे हतघेज करत
िोते. पुढचे सगळे कदर्स या लोकांनी त्या बाई बरोबर मजा मारली. . . . ती सांगेल त्या
आउर्िाउस मध्ये जाऊन रात्ररात्रभर िे लोकं रािायचे. एर्ढच काय त्या आउर्िाउस चं भाें
प िेच भरत िोते.
बघता बघता कदर्स फर्ाफर् हनघून गेले आह

२ तारीख उजाेली. सकाळी ९

र्ाजता चेकआउर् करून आम्िी सामान घेऊन पोिोचलो प जी रे ल्र्े स्र्ेानला.
संपू ट प्रर्ासात िे लोकं त्या Paola बरोबर गप्पा मारण्यात हबझी. . . , फक्त
गप्पाच नािी, या लोकांनी हतला यांच्या घरचे पत्ते आह फोन नंबर प देऊन र्ाकले.
" मुंबईला आलीस कक ये आमच्याकेे. . रािण्याची जेर् ाची सगळी व्यर्स्था
करू आम्िी. . . . . . . "
रात्री ११ र्ाजता आम्िी मुंबईत पोिोचलो. दुसऱ्याच कदर्सापासून ड्युर्ी जॉईन
के ली, आह पुन्िा आयुष्याचा गाेा चालू झाला. बघता बघता १ महिना उलर्ू न गेला. मनातून
गोव्याच्या आठर् ी आत्ता धूसर झालेल्या. प या हतघांच्या मनात सजूनिी Paola च िोती.
महिना उलर्ू न गेला आह एककदर्स सषितयच्या घरी नेिमीप्रमा े पोस्र्मनने बेल
मारली. . . सषितय घरातच िोता, त्याने पत्र घेतलं. लाल ााईने पत्ता हलहिलेला, पत्र आलं िोतं
गोव्यार्रून. मागे नार् बहघतलं "Paola pareira" सषितयचा आनंद गगनात मार्ेना. ताबेतोब
पत्र उघेलं. आतमधला मजकू र प

संपू ट लाल ााईनेच हलहिलेला िोता. . पत्र र्ाचता

र्ाचता तो चक्कर येऊन खाली पेला. थोड्या र्ेळाने ाुद्धीर्र आला आह

खचलेल्या मनाने

सोफ्यार्र पेू न राहिला. . . संध्याकाळ झाली, बािेर संधार पेला. . प

याला कश्याचच

भान न्िर्तं. . रात्रभर त्या संधारात एकर्ाच बसून राहिला, ेोळ्यातून पाण्याच्या धारा गळत

िोत्या आह

सकाळपयांत तो खूप हेप्रेान मध्ये गेला. . . . . . . आह

त्याच कदर्ाी दुपारी

बातमी कानार्र आली. . . . "सषितयने आत्मित्या के ली "
ताबेतोब आम्िी त्याच्या फ़्लॅर् र्र धार् घेतली. िसत खेळत राि ारा िा
मा ूस, ससं कसं काय आत्मित्या करू ाकतो. . . . . . आम्िाला कािीच समजेनासं झालं.
ाेजाऱ्यांनी त्याच्या गार्ी फोन करून कळर्लं आह त्याला त्याच्या गार्ी पाठर्लं गेलं. . . .
ठीक ३ कदर्सांनी पुन्िा एक बातमी कानार्र आली "परे ाने रे ल्र्े फार्कात
जाऊन आत्मित्या के ली "
िे नक्की काय चाललंय कािीच कळे ना. सषितयच्या पाठोपाठ परे ाने आत्मित्या
के ली. . . , या घर्नेने मला आह

सुधीरला घाम फोेला. पोहलसांनी आम्िाला चौकाीसाठी

बोलार्लं आह कसून चौकाी के ली. . .
"सािेब महिनाभरापूर्ी आम्िी गोव्याला गेलो िोतो, त्याच्या नंतर आम्िी
कामार्र रुजू झालो, कधीच को ााी भांे र्गैरे नािी "
"बर मग या दोघांचं कु ठल्या पोरीबरोबर कािी लफें, म्ि जे कािी प्रेम प्रकर
र्गैरे? "
िा प्रश्न कानार्र पेताच माझे ेोळे चपापले,
"सािेब प्रेम प्रकर

कर ारे न्िर्ते िे दोघे, प

पोरींच्या मागे पागल िोते,

एकदम आंबर् ाौकीन.
आम्िी गोव्याला गेलो िोतो हतकेे यांची ओळख एका फीलाेेहल्फयन बाई
सोबत झाली. िा सुधीर प िोता त्यांच्या सोबत "
" काय रे काय घेलं हतकेे? "

सुधीर म्ि ाला " कािी नािी सािेब, भांे

लफें कािीच नािी, फक्त २-४

कदर्स मजा मारली आम्िी हतच्या सोबत, प हतची संमती िोती सािेब "
पोहलसांनी दोघांना जायला सांहगतलं. . . . नेिमीप्रमा े सकाळी मी कामार्र
गेलो सुधीर माझ्या समोरच बसायचा, प

आज तो कदसत न्िर्ता, सािेबांना हर्चारलं सुधीर

कामार्र आला नािी िे मला समजलं. मी घाबरलो, सषितय परे ा आह आत्ता सुधीर तर नािी. .
. . मी ताबेतोब सुधीरला फोन के ला, आह

माझ्याबरोबर फोनर्र बोलता बोलता तो

सषितराः रेायला लागला. . . .
"सगळं संपलं रे , सगळं संपलं. . . . परे ा गेला, सषितय गेला, मी प मर ार"
"सरे थांब थांब ाुधीर मी आलोच तुझ्याकेे, मी आलोच सुधीर आप बोलू "
आह

मी ताबेतोब त्याच्या Flat र्र गेलो, मी आत गेल्या गेल्या त्याने मला

हमठी मारली आह ढसाढसा रेायला लागला. त्याच्या िातात एक पत्र िोतं.
त्याने ते पत्र माझ्या समोर के लं. . . . . पत्ता बहघतला, तो गोव्याचा िोता. नार्
"Paola pareira "
लाल ााईने हलहिलेलं ते पत्र र्ाचून मी िैरा

झालो. त्यात फक्त एक ओळ

हलहिली िोती. .
" I am extremely sorry sudhir, i am suffering by aids; please
forgive me for my sin "
सुधीरने र्ािो फोेला, त्याची ती सर्स्था बघून मला र्ाईर् र्ार्लं. मी त्याला
बोललो,
"थांब सुधीर घाबरून जाऊ नको. ससं कािी ससेलच ससं नािी, आप

मेहेकल

चेकप करून घेऊया"
त्याचं सांत्र्न के लं आह
त्याकदर्ाी संपू ट कदर्स आह

ताबेतोब त्याला घेऊन मी इहस्पतळात गेलो.

रात्र मी सुधीर बरोबरच राहिलो, त्याला एकर्ं सोे ं म्ि जे

त्याला मृत्युच्या दारात ढकलण्याचा प्रकार िोता. २ हमत्र गमार्ले मला सजून एक हमत्र
गमर्ायचा न्िर्ता. दुसऱ्याच कदर्ाी जाऊन ररपोर्ट घेतला. . . . . ररपोर्ट एकदम नॉमटल.
"सुधीर तुला कािीच झालं नािी हमत्रा, हमत्रा You are safe"
िे ाब्द ऐकताच तो भारार्ून गेला, त्याने आनंदाने मला हमठी मारली.
"िे बघ आत्ता ससल्या पत्रांना हभक घालू नको, मी सगोदरच सांहगतलं िोतं, या
गोव्यात कफर ाऱ्या कािी हर्देाी बायका Fraud ससतात, प

तुम्िी लोकांनी ऐकलं नािी

माझं "
सुधीर आत्ता एकदम Relax झाला, आह

दुसऱ्या कदर्सापासून पुन्िा कामार्र

रुजू झाला.
माझ्या मनात त्या बाईबद्दल भलतीच चीे हनमाट

झाली,िी बाई िे सगळं

मुद्दाम करत आिे, ककती लोकांचे जीर् घेतले ससतील माहिती नािी, प

आप

िे थांबर्ूया

या हर्चाराने मी ताबेतोब पोलीस स्र्ेान गाठलं, सुधीरला आलेलं पत्र मी त्यांना दाखर्लं.
मेहेकल ररपोर्ट दाखर्ले.
पोहलसांनी गोर्ा पोहलसांना संपकट साधला, मी कदलेला "Paola pareira"चा
फोर्ो त्यांनी गोर्ा पोहलसांना Fax के ला.
२ कदर्सांनी पोहलसांनी मला आह

सुधीरला बोलार्ून घेतलं. . . आह

दम

कदला
"काय रे काय मूखट र्ार्लो काय आम्िी, तुम्िी कदलेला फोर्ो को ाचा आिे? "
"मी दबक्या आर्ाजात बोललो, सािेब त्या बाईचा Paola pareiraचा आिे,
तीच बाई आमच्यासोबत कफरत िोती, िे तीघेप त्याच बाई सोबत मजा मारायचे"

पोलीस सहधकारी आमच्या संगार्र एकदाच खेकसला
"िी बाई ३ र्षाांपूर्ीच त्या गोव्यात एका आउर्िाउस मध्ये मेली आिे, मेलेल्या
बाईच्या भूतासोबत मजा मारत िोतेत काय? "
िे ऐकताच आमच्या पायाखालची जमीन सरकली.
"नािी सािेब खरं सांगतोय िीच बाई िोती सािेब, सािेब हर्श्वभास ठे र्ा सािेब
हिच बाई िोती"
" ेोकी कफरलेत तुमची, दारू कमी पीत जा " आह

आम्िाला हतथून जायला

सांहगतलं.
मी आह

सुधीर त्याच संध्याकाळी गोव्याला जा ाऱ्या बस मध्ये बसलो, नक्की

काय भानगे आिे, िे समजून घे ं गरजेचं िोतं.
आम्िी मेगार्ला पोिोचलो, सकाळचे ९ र्ाजले िोते. गाेी पकेली आह

थेर्

त्या आउर्िाउसच्या कदाेने गेलो. बािेर गेर्र्र र्ॉचमन बसलेला, त्याला बोललो
" रूम चाहिये भाेे से "
" हमलेगा ना सािब, एकदम सस्ते में दुग
ं ा सािब, आप ककधर भी जा के देखो मेरा
रे र् एकदम कम रिेगा"
"ककतना लेगा? "
" हसफट ५०० रुहपया ". . . . आह

मी Paola pareiraचा फोर्ो त्याच्या समोर

के ला,
"इसको जानता िै क्या? , कौन िै ये? "
आत्ता तो गेबेला, "आप कौन िै? पुलीस्र्ाले िै क्या. . . . . "
" निी, लेकीन पुहलस को लेके आयेंगे, कौन िै ये? "
माझ्या दोन हमत्रांचा हिच्यामुळे जीर् गेला आिे, हतसऱ्याचा प
सजून जीर् जातील, जर तू नािी बोललास तर.

गेला ससता.

आत्ता तो सगळं बोलायला लागला, त्याच्या सांगण्यार्रून, Paola pareiraचा
३ र्षाांपूर्ी हेसेंबर महिन्यात त्या आउर्िाउस मध्येच मृत्यू झालेला, हतला हतच्या बॉयफ्रेंे
मुळे एड्ड्स झाला िोता, ाेर्र्पयांत ती याच आउर्िाउस मध्ये हखतपत पेलेली, प

हतच्या

देाातून हनयहमत पैसा यायचा. . . . आउर् िाउसचं भाें हनयहमत हमळत िोतं म्ि ून हतला
इथेच ठे र्लेल.ं ाेर्र्ी ती इथेच मेली आह

जर्ळच्या हसमेट्री मध्ये हतला पोहलसांच्या

हनरीषित ात पुरलं.
" झूर् लग रिा िै तो आप नजदीक के पुहलस स्र्ेान में जाके पुछो सािब, िमको
क्या िमको पैसा हमलता िै सािब, िमारा भी धंदा िै "
हेसेंबर महिन्यात हतचं िे भूत या आउर्िाउस मध्ये जागं िोतं. प
आउर्िाउसचा धंदा जाईल म्ि ून आम्िी को ाला कािी सांगत नािी ससंिी त्याने स्पष्टीकर
कदलं. पयटर्क इथे येतात राितात मजा करतात प

आजपयांत इथे को ालािी कसलाच त्रास

झाला नािी. म्ि जे को ालािी भुतार्की ससल्याचा प भास कधी झाला नािी.
िे सगळं ऐकू न ेोकं गरगरलं. आम्िी दोघेिी हतथून हनघून परत मुंबईला आलो.
परे ा आह सषितयची आठर् आजप येत,े प जे झालं ते झालं. . . .
काळ आला िोता प र्ेळ आली न्िर्ती, आज सुधीर माझ्यासोबत आिे. . . यात
मी खूप समाधानी आिे.
गोव्याच्या त्या समु्रणककनारी Paola Pareira चं सार्ज को
माहिती नािी. प
सांगतो.

िोत ससेल

तुम्िी कधी गेलात तर र्ाईर् मागाटने कािी कृ त्य करू नका एर्ढं मनापासून

" बार्ली "

सखाराम र्ेार, राि ार आर्पाेी, संगमनेर. घर्ना :- २००८.
घार्ार्रून खाली उतरून सखाराम र्ेार िा त्याच्या बायको समेत संगमनेरच्या
आर्पाेी गार्ात रिायला आला. पोर्ापाण्यासाठी लोकांच्या घरासाठी लाग ाऱ्या जोत्याची
दगें घेर्ायचा. बायको कााीबाई, आई बापाने लग् लार्ून कदल्यापासून आपल्या धन्याच्या
खांद्याला खांदा लार्ून ती प

राबायची. संसार एकदम सुखाचा चालला िोता. िळू िळू

सखारामने थोेे पैसे जमर्ून २ मेंढरं घेतली, सकाळी उठू न मेंढरांना चरून आ लं कक दोघंप
त्यांना घेऊन कामाला जायचे. काम म्ि जे आजूबाजूच्या ५-६ गार्ात हजथे कु ठे को ाच्या
घराचं काम चालू ससेल हतथे जाऊन कदर्सभर दगें घेर्ायचा. प गार्ातली लोकं काय
दररोज को ी घरं बांधत नािीत म्ि ून या गार्ातून पुन्िा त्या गार्ात. प आत्ता त्याला
हबर्िाे घेऊन गार्ोगार्ी कफरण्याचा कं र्ाळा आला िोता. आत्ता जे कािी २ र्ेळचं हमळे ल ते
खाऊन आर्पाेी गार्ातच रािायचं त्याने ठरर्लं. काम नसल्यार्र तो गार्ातल्या लोकांची
छोर्ी मोठी कामं करू लागला, कधी कु ाच्या ाेतीसाठी मजुरी तर कधी कु ाचं कुं प
हार्ायचा. ससं करता करता त्याच्या आयुष्याची गाेी चालू िोती.
सखाराम र्ेार आत्ता आजूबाजूच्या गार्ात नार्ाजला गेला, को ाला
कामाहनहमत्त मजूर िर्ा ससल्यास. . सखाराम िजर.
आत्ता सखारामला आर्पाेी गार्ात २ र्षट उलर्ून गेली, ओळखीचे हमत्र झाले,
आत्ता तो त्याच गार्ाचा एक भाग झाला िोता. प

त्याला एक र्ाईर् सांगत लागली.

गार्ातल्या र्र्ाळ मुलांच्या नादी लागून आत्ता त्याला दारूचं व्यसन लागलं, दारू पाठोपाठ
जुगाराचा नाद लागला. मग िळू िळू उहारा घरी ये ,ं दारू हपऊन बायकोला मारझोे कर ं
र्ाढतच गेलं. जसं काय त्याच्या संसाराला को ाची तरी र्ाईर् नजरच लागली.

एकदा तो मर्का खेळायला बाजूच्या पागोला गार्ात गेला, खेळता खेळता
हखाातले सगळे पैसे िरला आह

मग र्ेंान मध्ये खूप दारू प्यायला, दारूच्या गुत्थ्यार्रून

येताना िातात सजून एक बार्ली घेऊन हनघाला. दुपारचे २ र्ाजले िोते, आर्पाेी ते पागोला
मध्ये दार् जंगल िोतं. पायर्ार्ेने झेकांड्या घेत तो आर्पाेीच्या कदाेने येत ससता, त्याला
र्ार्ेत एक दगे कदसला, को ीतरी त्याला ाेंदरू फासलेला. नहाबार्र रेत देर्ाला दोष देत
नाेच्या भरात त्याने िातातल्या बार्लीतली दारू त्या दगेार्र ओतली. आह बार्ली बाजूच्या
झुेपात फे कू न कदली. त्याच षित ापासून त्याच्या नहाबाची चक्र कफरायला लागली, आत्ता त्याने
जे कािी के लं िोतं त्याची फळं त्याला भहर्ष्यात भोगार्ी लागतील िे त्याच्या लषितात येईपयांत
खूप उाीर झाला िोता. कार आपल्या या कृ त्याने त्याने हतथे झोपलेल्या त्या सतृप्त आत्म्याला
उठर्लं.
सर्ईप्रमा े दुसऱ्या कदर्ाीप तो पागोल्यात मर्का खेळायला हनघाला.
र्ार्ेतल्या जंगलातून चालता चालता तो त्या दगेाच्या जर्ळ पोिोचला तोच त्याच्या कानात
एक आर्ाज आला. . . . "दारू दे मला "
सखारामने इकेे हतकेे बहघतलं. को ीच न्िर्तं, आपल्याला भास झाला
ससार्ा. म्ि ून तो पुन्िा चालू लागला. पुन्िा त्याच्या कानात िळू च आर्ाज आला
"दारू दे मला "तो थांबला, २ हमहनर्ं ाांत उभा राहिला आह

सचानक त्याच्या

पाठीत जोरात थाप बसली. आत्ता मात्र तो गेबेला. कािीतरी गेबे आिे नक्की. आत्ता तो
र्ेगाने चालायला लागला. त्याच्या कानाजर्ळ को ीतरी जोरात येऊन ओरड्ड्लं. . . . . .
" दारू दे. . . दारू दे मला "
सखाराम खूप घाबरला, त्याने हखाातून पार्ाेर काढली आह ती बार्ली हतथेच
र्ाकू न तो पळाला. धापा र्ाकत र्ाकत पागोल्यात पोिोचला. पागोल्यात गेल्या गेल्या दारूच्या
गुत्थ्यार्रून सधी पार्ाेर घेतली आह बार्लीचे २ घोर् घाात र्ाकले. थोड्यार्ेळाने
मर्क्याच्या सड्ड्ड्यार्र पोिोचला. त्याकदर्ाी सखाराम जुगारात खूप पैसे िरला आह
संध्याकाळी उहारा पुन्िा आर्पाेी केे हनघाला. आजप तो खूप प्यायलेला. परत येत
ससताना त्याला त्या रठका ी पुन्िा आर्ाज आला " दारू दे मला "

िा भास नसून िा कािीतरी भुतार्कीचा प्रकार आिे िे त्याच्या लषितात आलं िोतं.
तो हतथून धूम ठोकू न गार्ात पाळला.
घरी येऊन त्याने झाला प्रकार कााीबाईला सांहगतला. कााीबाईने त्याला खूप
हाव्या कदल्या "बेर्ड्या दारू ढोसतोस आह

जातोस, तुला भूतं काय उद्याच्याला राषितसं बी

भेर्तील"
हतने त्याच्या बोलण्याकेे लषित कदलं नािी. रागाच्या भरात उठली आह फळीर्र
ठे र्लेली दारूची बार्ली उचलून हतने दरर्ाजातून बािेर फे कली, प

बार्ली िर्ेतच सधांतरी

तरं गत राहिली. समोर िर्ेत तरं ग ारी बार्ली बघून ती पुरती घाबरून गेली आह जोराने
िंकचाळली. सखाराम प उठला आह समोर बार्ली बघून खूप घाबरला. . त्याने ताबेतोब
दरर्ाजा बंद करून घेतला. रात्र हनघून गेली आह सकाळी दरर्ाजा उघेू न बहघतलं तर
ररकामी बार्ली संग ात पेलेली कदसली. भूत आपल्या मागार्र घरापााी आलंय या
हर्चाराने आत्ता दोघेप िैरा झाले.
आर्पाेीतून बािेर को त्यािी गार्ात जायचं झालं तरी रस्ता िा एकच िोता.
आह

याच रस्त्यातल्या जंगलात िे घेत िोतं, लोकांकेे आप

मजुरीला जायचं तरी कसं.

आह जंगलातून जाताना दारू नािी र्ाकली तर भूत जीर्ार्र उठे ल. सखाराम पार गोंधळू न
गेला. जाता येता भूतासाठी बार्ली र्ाकायचा खचट काय त्याला परर्ेेना. िळू िळू त्याची
उपासमार व्िायला लागली.
आपला नर्रा दारूच्या आह मर्क्याच्या आिारी जाऊन संसाराची राख
रांगोळी करत सुर्लाय या हर्चाराने कााीबाई िैरा झाली आह आत्ता घराभोर्ती घेलेली
ती घर्ना हतला आतून खात िोती. एककदर्स हन टय घेतला आह दोघांनी गार् सोेू न लांब
कु ठे तरी जायचं ठरर्लं.
भल्या पिार्े दोघांनी हपाव्या बांधल्या आह जंगलाच्या र्ार्े ने हनघाले. चालता
चालता आत्ता ते त्या दगेाच्या जर्ळ आले. सखारामने कााीबाईला खु ार्लं िीच ती जागा.
आत्ता दोघेप मनातून घाबरले. आह आर्ाज आलाच " दारू दे, दारू दे मला "
दोघेप दचकले. आपला नर्रा जे सांगत िोता ते खरं आिे. आत्ता दोघांनी
एकमेकांचे िात पकेले आह भराभरा चालयला लागले. पुन्िा एक ककट ा आर्ाज आला. . . .
"दारू दारू दे दारू नायतर आज दोघांना बी इथच दाबून र्ाकतो "

सखाराम केे त्याकदर्ाी दारू न्िर्ती. र्ेळ हनघून जात िोती, आह
पाठीमागून को ीतरी दोघांच्या पाठीत लाथ मारली. दोघेप

सचानक

जहमनीर्र कोसळले. जहमनीर्र

कोसळताच त्यांच्या कदाेने एक भला मोठा दगे ढकलला गेला, जीर् र्ाचर्ून ओरेत
िंकचाळत दोघे मागे कफरले आह
गार्ातल्या मा सांना सांहगतला.

धापा र्ाकत पुन्िा आर्पाेीत आले. झाला प्रकार त्यांनी

मांहत्रकाकेे गेल,े झाली घर्ना सांहगतली. मांहत्रकाने सखारामला एक बार्ली
दारू घेऊन यायला सांहगतलं, तो ती घेऊन आला, मांहत्रकाने त्या बार्लीर्र कािी मंत्र मारले
आह

सखारामला म्ि ाला,िी बार्ली घेऊन जा आह

पुन्िा आर्ाज आला तरिी बार्ली

जहमनीर्र ठे र् आह हनघून ये.
सखारामने तसंच के लं. तो आर्पाेीतून हनघाला, जंगलाच्या र्ार्ेने जाता जाता
त्या रठका ी पोिोचला आह पुन्िा तेच घेलं जे नेिमी घेत आलं िोतं. सखारामने बार्ली
जहमनीर्र ठे र्ली आह िळू च तो मागे र्ळला. त्याच्या समोर ती बार्ली गेाबेा जहमनीर्र
लोळायला लागली. बार्ली इकेे हतकेे घरं गळत िोती आह हतथे त्या रठका ी िंकचाळ्यांचा
आर्ाज चालू झाला. घाबरलेला सखाराम त्या रठका ाहून हनघून मांहत्रकाकेे आला.
थोड्यार्ेळाने मांहत्रकाने त्याला सोबत नेलं आह बार्ली िातात पकेली. भूत बार्लीत कै द
के लं गेलं िोतं. मांहत्रक बार्ली घेऊन गार्ात आला. गार्देर्ीच्या मंकदरापााी त्याने एक मोठा
खड्डा खोदून ती बार्ली त्या खड्ड्ड्यात पुरली.
त्या रठका ी को ी पुन्िा खोदकाम करू नये म्ि ून आर्पाेी ग्राम पंचायतीने
त्या रठका ी जात्याचं एक चाक उभं करून ठे र्लं आिे.
सखाराम आह कााीबाई आत्ता त्या गार्ात राित नािीत. आर्पाेी सोेू न ते
दोघेप कु ठे तरी जुन्नर केे हनघून गेलेत ससं गार्ातले लोकं बोलतात.

" रिस्य "

" म्िातारी चार पाच कदर्स झाले कसल्या तरी हर्चारात ससते. धे खात पीत
प नािी. बघा िो नािीतर पार्ील ेॉक्र्रला दाखर्ून आ ा "
सुहमत्रा हतच्या नर्ऱ्याला काहानाथला सांगत िोती. प
िोती, पगार प

िलाखीची पररहस्थती

झाला न्िर्ता म्ि ून काहानाथ बायकोची समजूत काढू न बोलला " बघुया

उद्या बघतो नािी ठीक झाली तर घेऊन जातो "
आह

नेमका त्याच संध्याकाळी घात झाला, म्िातारीने घरामागे ससलेल्या

हर्हिरीत उेी र्ाकू न जीर् कदला.
हि घर्ना आिे कोक ातल्या के ळाी गार्ातली. साधार

१००-१५० घरांची

र्स्ती. तो काळ िोता १९८० चा. समु्रणककनारी नारळाच्या र्ाेीत काहानाथचं कु ेाचं घर
िोतं. घरामागे पूर्टजांनी बांधलेली एक हर्िीर आह
घरात तो त्याची बायको सुहमत्रा आह

र्ाेीत नारळी पोफळी सुपारीची झाें.

म्िातारी आई रािायचे. काहानाथ गार्ातल्या

जमीनदाराकेे कामाला जायचा. नेिमी प्रमा े तो सकाळी लर्कर उठू न कामार्र हनघून गेला.
सुहमत्राने कोंबड्या सोेल्या, र्ाेा सारर्ून घेतला आह
कदर्स आह

र्ाेीत धुकं पेलेलं. म्िातारीने िांेा उचलला आह

गेली. रिार् कफरर्त िांेा खाली र्ाकला आह
आह

संग ात खरार्ा मारत िोती. थंेीचे
घरामागच्या हर्हिरी जर्ळ

भरलेला िांेा र्र काढता काढता दोर तुर्ला

तो िांेा त्या हर्हिरीत पेला. िांेा तांब्याचा िोता, म्िातारी ेोक्याला िात लार्ून

हर्िीर जर्ळ बसली. आह
आ लात का? "

थोड्या र्ेळाने िळू िळू चालत पुन्िा घरात आली. " ओ आई पा ी

म्िातारी म्ि ाली " मस ात गेला तो पा ी, दोर तुर्ून िांेा हर्हिरीत पेला,
दुपारी काश्या आला कक सांगते त्याला काढायला "
नेिमीप्रमा े काहानाथ दुपारी जेर्ायला आला आह
काढायला सांहगतलं. काहानाथ िांेा घेऊन र्र आला आह

सुहमत्राने त्याला तो िांेा
म्िातारीला बोलला "जरा

सांभाळू न काढत जा पा ी, झेपत नसेल तर सुहमत्राला सांग"
सुहमत्राने त्याच्याकेे लगेच ेोळे मोठे करून बहघतलं, तो जेर्ला आह कामार्र
हनघून गेला.
संध्याकाळी ४ र्ाजता म्िातारी पुन्िा िांेा घेऊन हर्हिरीर्र गेली, रिार्ाला
िांेा बांधला आह िांेा खाली सोेता सोेता बोलली. . . "बाबा रे आत्ता तरी र्र ये "
म्िातारीने िांेा पाण्यात सोेला आह
ेोक्यार्र चींबूल ठे र्ली आह
आला,

सांभाळू न िळू िळू िांेा र्र काढला.

िांेा उचल ार एर्ढ्यात त्या हर्हिरीतून एक घोगरा आर्ाज

" मी र्र येऊ का? "
म्िातारीने मागे र्ळू न बहघतलं, हतला र्ार्लं काश्या आला, प
कदसत न्िर्तं, हतने िांेा उचलून ेोक्यार्र घेतला मागे र्ळली आह

र्ाेीत को ीच

पुन्िा त्या हर्हिरीतून

आर्ाज आला. . . . . .
" म्िातारे मी र्र येऊ का" म्िातारी थोेी गेबेली. ेोक्यार्रचा िांेा
जहमनीर्र ठे र्ला आह हर्हिरीत र्ाकू न बहघतलं तर हर्हिरीत को ीच न्िर्तं. ती िांेा तसाच
र्ाकू न हतथून घरात हनघून गेली.
म्िातारीला ररकामी येताना बघून, सुहमत्रा बोलली " ओ आई आत्ता परत िांेा
हर्हिरीत र्ाकू न आलात काय "
सुहमत्रा काय बोलत िोती त्याकेे म्िातारीचं हबलकु ल लषित न्िर्तं. सुहमत्रा पुन्िा
मोठ्याने बोलली. . . . . " िांेा हर्हिरीत पाेलात काय? "
म्िातारीने हर्हिरीच्या कदाेने िात दाखर्ला आह

बोलली " नाय पाेला, िांेा

बार्ेी जर्ळ भरून ठे र्लाय, उचलर्त नाय मला "
सुहमत्रा मागे त्या हर्हिरीजर्ळ गेली आह

िांेा घेऊन पुन्िा घरात आली.

संध्याकाळी काहानाथ घरी आला, िात पाय धुर्ून घोंगेी र्ाकू न मधल्या खोलीत बसला,
म्िातारी कोंबड्या झाकत िोती. काम आर्पून ती गुपचूप एका कोपऱ्यात बसून राहिली. आज
म्िातारीने आपली बसायची जागा बदललेली बघून, काहानाथ बोलला " म्िातारे इकेे बस,
त्या हतकें कोपऱ्यात कााला बसलीस"
"म्िातारी उठू न आपल्या नेिमीच्या जागेर्र येऊन गुपचूप बसली, आह
बसल्या हतथेच झोपली. सुहमत्रा आत चुलीर्र भाकऱ्या र्ाकत िोती.
" म्िातारीला जेर्ायला र्ाढ गं, झोपायला लागली ती"

बसल्या

सुहमत्रा घरातून भाकरी आह मासळी चं तार् घेऊन बािेर आली, प म्िातारीने
त्या कदर्ाी जेर्ायला नकार कदला. म्िातारीला संथरून र्ाकू न कदलं आह ती झोपली.
दुसरा कदर्स उजाेला, सुहमत्रा नेिमीप्रमा े संग ात खरार्ा मारत िोती,
हर्हिरीर्रून पा ी नािी आ लं तर सून कर्कर् करे ल, म्ि ून म्िातारीने चींबूल िातात घेतली
िांेा उचलला आह हर्िीरी जर्ळ गेली. िंड्याला दोर बांधला आह िळू िळू सांभाळू न िांेा
खाली हर्हिरीत सोेता सोेता पुन्िा बोलली " बाबा रे सांभाळू न र्र ये, नायतर सून परत
कर्कर् करील"
म्िातारीने िांेा भरून र्र काढला, चींबूल ेोक्यार्र ठे र्ली आह

िांेा

ेोक्यार्र घे ार इतक्यात हर्हिरीतून पुन्िा घोगरा आर्ाज आला. . . . . . . .
" मी र्र येऊ काय "
आज आलेला आर्ाज इतका हर्हचत्र िोता कक तो आर्ाज मा साचा आिे का
बाईचा िेच कळे ना, आत्ता मात्र म्िातारी पार घाबरली. थंेीचे कदर्स िोते केाक्याची थंेी
पेलेली प

म्िातारी भीतीने घामाघूम झाली आह

हतथून ताबेतोब हनघून घरात आली,

आह मागचा दरर्ाजा बंद के ला.
कदर्सा उजेेी म्िातारीने मागचा दरर्ाजा का बंद के ला, म्ि ून सुहमत्रा
िातातला खरार्ा र्ाकू न घरात आली, " काय झालं ओ आई? " कु ठं गेला िोतात, परसाला गेला
िोतात काय? "
" म्िातारीचा सर्तार बघून सुहमत्रा प

घाबरली, म्िातारी घामाने हभजेलल
े ी

आह थरथर कापत िोती.
" काय झालं, थंेी र्ाजते का, प घाम कश्याने आला तुम्िाला, का हभजलात"

म्िातारी फक्त त्या हर्हिरीच्या कदाेने िात दाखर्त िोती, सुहमत्राने पाठीमागचा
दरर्ाजा उघेला आह

ती मागे गेली, हर्हिरी जर्ळ िांेा तसाच िोता भरलेला. हतने िांेा

उचलला आह घरात आली.
त्या कदर्सापासून म्िातारीने खूप धसका घेतला, त्या हर्हिरीच्या कदाेने बघत
एकर्ीच कािीतरी बेबे करत बसायची. म्िातारीने जेर्

र्ाकू न कदलं आह

हतची तब्बेत

कदर्सेंकदर्स खालार्ली जायला लागली.
हतचीिी सर्स्था बघून एकदा सुहमत्रा काहानाथला बोलली म्िातारीला
गार्ातल्या पार्ील ेॉक्र्रकेे घेऊन जा. काहानाथची आथीक पररहस्थती खूप िालाखीची
िोती, ेॉक्र्र म्ि जे खचट आला, म्ि ून तो र्ाळार्ाळ करत िोता आह

म्िातारी बरोबर

घे ारीिी घर्ना हतला दररोज मानहसक त्रास देत िोती.
एकदा काहानाथ आह सुहमत्रा कािी कामाहनहमत्त ािरात गेले ससता, म्िातारी
गुपचूप गार्ातल्या भगताकेे गेली. घरामागच्या बार्ेीत घे ारा प्रकार हतने त्याला
सहर्स्तर सांहगतला. भगत हतला बोलला " म्िातारे त्या बार्ीत तुझ्या पूर्टजांचं ठे र् ं आिे, तू
त्याला र्र यायला िाक मारलीस आह आत्ता ते तुझ्या पाठी लागलंय"
" तू जर त्याला र्र ये बोललीस तर ते र्र येईल, ठे र् ं घरात आलं तर भरभरार्ी
िोईल प घरातल्या को ाचा तरी बळी घेईल ते, बघ तुला काय कारायचं आिे ते"
म्िातारीच्या मनातली भीती कमी िोऊन आत्ता लोभ जागा झाला. ती दुपारी
घरी परतली, एक नारळ घेऊन हर्हिरीजर्ळ गेली, नारळ हर्हिरीत र्ाकला आह

बोलली "

बाबा रे नारळा सांभाळू न र्र ये रे "
आह

नारळ आपोआप र्र आलं. म्िातारीने नारळ िातात घेतला आह

हर्हिरीच्या कठड्यार्र ठे र्ला. म्िातारी मागे र्ळली आह हर्हिरीतून आर्ाज आला. . . . " मी
र्र येऊ काय "

म्िातारी थोेा र्ेळ ाांत उभी राहिली आह

बोलली. . . " तू र्र ये प

मी जो

पयांत मागच्या दारातून परत घरात येत नाय तो पयांत तू माझ्या घरातून जायचं नाय "
आह
आह

म्िातारी पुन्िा घरा जर्ळ आली, प

ती पुढच्या दाराने घरात हारली,

मागच्या दराने बािेर पेली, मागचा दरर्ाजा बंद के ला आह

म्िातारीने मागच्या

हर्हिरीत जाऊन उेी र्ाकली.
म्िातारी हर्हिरीत बुेून मेली. काहानाथ आह

सुहमत्रा संध्याकाळी घरी आले,

म्िातारी कु ठे कदसेना म्ि ून ाोधायला लागले, सुहमत्रा मागे हर्हिरीजर्ळ गेली, र्ार्लं
म्िातारी पा ी भरायला आली ससार्ी. तर हतथे िांेा न्िर्ता, हर्हिरीत लषित र्ाकलं तर
म्िातारी हर्हिरीत तरं गताना कदसली. . . . . .
आरेाओरे झाली, गार्ातली मा सं धार्त आली आह

म्िातारीला बािेर

काढलं. म्िातारी मेलेली.
म्िातारीचे संत्यसंस्कार झाले. बघता बघता दोन आठर्ेे हनघून गेले, ससाच एक
कदर्स सुहमत्रा चुलीर्र भाकऱ्या र्ाकत िोती, हतला मागून आर्ाज आला. . . " माझं प

तार्

र्ाढ " सुहमत्रा दचकली, आर्ाज ओळखीचा र्ार्ला म्ि ून र्ळू न बहघतलं तर जहमनीर्रून
सरपर्त एक तार् आह र्ार्ी हतच्या कदाेने येत िोती.
भाकरी ताीच चुलीर्र र्ाकू न िंकचाळत ती घराबािेर आली. आजूबाजूची लोकं
जमा झाली,
" काय झालं काय झालं. . . .? ? ? ? ? "
सुहमत्रा भीतीने कापत िोती. . . " घरात भूत िाय "
लोकं घरात हारले, हतथे कािीच न्िर्तं. त्यांनी सुहमत्राची समजूत काढली,
काहानाथला बोलार्ून घेतलं. आह दोघेप घरात गेले, सुहमत्रा मात्र भीतीनी घाबरली िोती.

त्या घरात हतला आत्ता रिार्सं र्ार्ेना. ती काहानाथला सांगत िोती, जेर् ाचं तार् माझ्या
कदाेने येत िोतं. . . . . . काहानाथ हतची समजूत काढत िोता. थोड्या र्ेळाने तो उठला, ार्ट
काढला आह

खुर्ं ीर्र र्ांगायला म्ि ून आतल्या खोलीत गेला, त्याला त्या खोलीत कोपऱ्यात

म्िातारी बसलेली कदसली. . . म्िातारीला बघून तो घाबरून धार्त धेपेत सुहमत्राचा िात
पकेू न घराबािेर पळू न आला. या घरात भुतार्की आिे. " म्िातारी झाली या घरात " घरात
"म्िातारी झाली " म्ि ून गार्ात बोंब झाली.
काहानाथ आह सुहमत्राने त्या घरात रािायचं सोेू न कदलं. जागा बदलली आह
गार्ात दुसरीकेे एक छोर्सं खोपर् उभं के लं.
आत्ता त्या ओसाे पेलेल्या घरात भांेी पेल्याचा, कळाी िांेे आपर्ल्याचे
आर्ाज ये ं चालू झालं. ाेजारी राि ारे लोकं सुरर्ातीला घाबरायचे, प

कधी कधी रात्री

बेरात्री ये ाऱ्या या आर्ाजांची आत्ता त्यांना जाी काय सर्यच झाली िोती.
म्िातारी खूप र्ेळा त्या घराच्या हखेकीत उभी ससलेली कदसायची. रात्रीच्या
र्ेळी त्या हखेकीतून रेायचे आर्ाज यायचे. "काश्या काश्या. . . . म्ि ून के हर्लर्ा ी
रेायची म्िातारी"
िे आर्ाज खूप कदर्स येत िोते, प

नंतर २-३ महिन्यांनी ते प्रकार िळू िळू बंद

झाले. आत्ता तर के ळाी मध्ये लोक र्स्ती खूप र्ाढली आिे. काहानाथ आह सुहमत्रा प आत्ता
ियात नािीत. ते ओसाे घर सजूनप

तसच आिे. त्यातली सगळी भांेी कुं ेी चोरट्यांनी

पळर्ून नेली, प ते ओसाे घर आह ती ओसाे हर्िीर सजून आिे त्या रठका ी.

हेसोझा चाळ"

ािर मुंबई, हगरगार्: साल १९६०
आबासािेब परांजपे यांनी हगरगार्ात एक घर हर्कत घेतलं, पोतुटगीज बनार्र्ीचं
प्रास्त घर, र्र एक माेी आह ककमान १० ते १२ खोल्या ससतील ससं िर्ेाीर.
आबासािेब त्यांची पत्नी दोन मुली स्र्ाती ाीतल आह एक मुलगा समाधान.
आबासािेब तसे पुण्याचे, सरकारी खात्यात कारकू न प सरकारी नोकरी ससल्या
कार ाने त्यांची बदली मुंबईत के ली गेली. आत्ता मुंबईतच आप

पुढचं आयुष्य काढू या या

हर्चाराने त्यांनी पुण्याचं एक घर हर्कू न मुंबईत िे घर हर्कत घेतलं, नार् िोतं "हेसोझा चाळ"
नार् चाळ ससलं तरी घर मात्र एखाद्या प्रास्त बंगल्यासारखं िोतं.
दुसऱ्याच आठर्ड्यात त्यांनी आपलं हबराे पुण्याहून मुंबईत िालर्लं. नजीकच्या
ााळे त मुलांचे दाखले र्ाकले, आह
आनंदात िोती, र्र माेीर्र एकू

ते प

कामार्र रुजू झाले. नर्ीन घर बघून मुलं प

४ खोल्या िोत्या आह

खूप

त्यात जुनं लाकेी फर्णनचर. सगोदर

जो को ी मालक िोता तो कधीच त्या घरात रािायला आला न्िर्ता. प त्या घराची ेागेू जी
मात्र हनयहमत ठे र्ायचा, म्ि ून घरातले सर्ट लाकेी काम जसंच्या तसं सुहस्थतीत िोतं.
चांगला मुहूतट बघून आबासािेबांनी घरात पूजा घालायचं ठरर्लं तारीख ठरली,
तयारी झाली आह

एक कदर्स सगोदर आजूबाजूला राि ाऱ्या लोकांना पूजेचे आमंत्र

कदलं.

पूजा सकाळी ७ र्ाजताच चालू झाली, घरामागे लोकं जेर् ाच्या तपेल्या उतरर्त िोते. ब्राम्ि
आला, घरात एक मोठा िोम के ला गेला, आबासािेब आह

त्यांच्या पत्नी पूजेसाठी बसले िोते.

िोम साधार

२ तास चालला. प

झालं काय िोम के ल्या मुळे संपू ट घरात धूर झाला, आह

आत्ता २ तासानंतर तो धूर इतका झाला कक लोकांच्या नाकातोंेात जायला लागला. दरर्ाजे
उघेे िोतेच प

तरीिी तो धूर कािी कमी िोईना. िोम आर्ोपला आह

आबा सािेबांनी

त्यांच्या पत्नीला र्र माेीर्रच्या सगळ्या खोल्यांच्या हखेक्या उघेायला पाठर्लं. त्यांच्या
पत्नी लाकेी हजना चढू न र्र माेीर्र गेल्या. माेीर्र धूर इतका दार् िोता कक समोरचं कािी
कदसेना. पभतीर्र चाचपेत त्यांनी एक एक करून दोन खोल्यांच्या हखेक्या उघेल्या आह
हतसऱ्या खोलीकेे गेल्या. त्या खोलीच्या दरर्ाजाला कु लूप िोतं, म्ि ून त्यांनी आबासािेबांना
िाक मारली
" सिो, जरा घराच्या ककल्ल्या र्र फे का, मी आिे हजन्यात उभी "
आबासािेब उठले आह खुंर्ीर्रून ककल्ल्या काढल्या आह र्र माेीर्र फे कल्या.
ककल्ल्या लाकेी माळ्यार्र घसरत त्यांच्या पत्नीच्या पायाला लागल्या. त्यांनी त्या उचलल्या
आह

दरर्ाजा उघेला. त्या खोलीत प

धूर खूप दार् िोता. खोलीत ससलेला लाकेी झुला

मात्र िालत िोता. त्याच्या लोखंेी कड्यांचा आर्ाज त्यांनी ऐकला. नक्कीच झुल्याच्या कड्यांचा
आर्ाज आिे.
"प िी खोली बंद िोती, झुल्यार्र पोरं प आली नािीत, मग िा झुलतोय कसा
". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . त्या थोड्या हर्चारात पेल्या.
प

र्ेळ सकाळी ९-१०ची िोती आह

घरामागे लोकांची पूजेच्या कामाची

गेबे ऐकू येत िोती, खालून लोकांच्या बोलण्याचा आर्ाज र्र माेीर्र प येत िोता, म्ि ून
त्या घाबरल्या नािी. प

मनातून थोड्या गांगरल्या. धूर नाकात झोंबत िोता म्ि ून त्यांनी

पदर नाकातोंेार्र घेतला आह

एका िाताने हखेकीची केी उघे ार, इतक्यात को ीतरी

त्यांचा िात पकेला. त्या दचकल्या.
" को आिे "

को ी कािीच बोललं नािी. त्या धुरात समोर को

आिे त्यांना कदसत न्िर्तं,

प तो िात मात्र त्यांना कदसत िोता, िातात हिरव्या बांगड्या िोत्या, म्ि जे नक्कीच को ीतरी
बाई आिे. त्यांनी िात झर्कला, आह

पळत त्या खोलीतून बािेर पेल्या हजना धेाधेा

उतरत खाली उतरल्या आह घाबरलेल्या गांगरलेल्या आबासािेबांच्या जर्ळ आल्या.
"हतकेे माेीर्र, कोपऱ्यातल्या खोलीत को ीतरी बाई आिे, हखेकी उघेायला
गेले तर माझा पकेला". . . . . . . . . . . . . . . . आह

त्यांनी आपला िात आबासािेबांच्या

समोर के ला. िातार्र बोर्ांचे र्ळ कदसत िोते.
" थांब मी बघतो को

आिे ". . आबासािेब एक एक पाउल र्ाकत र्र हजना

चढू न गेल,े दोन खोल्यांच्या हखेक्या उघड्या ससल्यामुळे आत्ता धूर बऱ्यापैकी कमी झाला
िोता. आबासािेबांनी सगळ्या खोल्या तपासून बहघतल्या प

हतथे को ीच न्िर्तं. ते खाली

आले, बायकोने त्यांच्याकेे बहघतलं. . . आबासािेब बोलले
"को ीच नािी हतकेे "
घराच्या माेीर्रून बािेर पेायला फक्त एकच मागट िोता, आह

त्यासाठी

खाली आल्याहार्ाय को ी बािेर जाऊच ाकत नािी. मग ती बाई गेली कु ठे ?
आबासािेब पचतेत पेले. पत्नी सहधकच घाबरली. पूजेला आलेले ाेजारी एक
एक करून न जेर्ताच कािी न कािी कार ं सांगून हनघून गेले.
घेलेल्या घर्नेने आत्ता मात्र संपू ट कु र्ुंब पचतेत पेलं. ब्राम्ि ाने पूजा आर्ोपली
आह

तो प

ताबेतोब हतथून हनघून गेला. पाठीमागे जेर् ाच्या तपेल्या उचल ाऱ्या

लोकांनािी बातमी समजताच ते प हनघून गेले. सगळं जेर् तसच पेू न राहिलं. |
पूजा उरकली आह सर्ट साफसफाई करून संध्याकाळी त्यांनी सर्ट पूजेचं साहित्य
जर्ळच्या समु्रणात हर्सर्णजत के लं.
पुढे ककमान आठर्ेाभर त्यांच्या पत्नी माेीर्र गेल्या नािीत आह
जाऊन कदलं नािी. प

मुलांना प

त्या कदर्सापासून त्या घरात भीती र्ार्ेल ससं कािीच घेलं नािी.

आबासािेब नेिमी त्यांच्या पत्नीची समजूत काढायचे, को ीतरी मस्करी के ली ससेल.

त्याकदर्ाी पूजेला आलेल्यांपैकी को ीतरी तुझी मस्करी के ली ससेल, िळू िळू बघता बघता
महिना उलर्ू न गेला. आत्ता त्यांच्या पत्नीच्या मनातून भीती प कमी झाली.
एक कदर्स आबासािेब कामार्र गेले िोते. मुलं ााळे त, र्ेळ मोकळा िोता म्ि ून
त्यांच्या पत्नीने ठरर्लं थोें झाे लोर् करून घेऊ. एक एक करून आत्ता त्यांनी संपू ट तळघर
साफ करून घेतलं. तेर्ढ्यात मुलं ााळे तून आली. भूक लागली म्ि ून त्या त्यांच्यासाठी चपात्या
बनर्त िोत्या. हतन्िी मुलं र्र माेीर्र गेली आह

झोपाळ्यार्र झोके घायायला लागले.

माेीर्रून मुलांच्या धार्ण्याचा आर्ाज त्यांना खाली ऐकू येत िोता. मैहत्र ीने िाक मारली
म्ि ून स्र्ाती आह

ाीतल खाली आल्या आह समोरच्या संग ात खेळायला गेल्या. समाधान

माेीर्र एकर्ाच िोता. थोड्यार्ेळाने तो प खाली आला. िातात एक छान रं गीबेरंगी लाकेी
बस, त्याच्या िातातली लाकेी बस बघून स्र्ाती आह ाीतलने हर्चारलं
" कु ठे हमळाली रे िी बस गाेी "
तो बोलला " र्र माेीर्र त्या काकूं नी कदली "
" कु ठल्या काकूं नी? "
म्ि ून त्याने र्र बोर् करून माेीकेे दाखर्लं. . . . दोघींनी र्र बहघतलं तर र्र
माेीच्या कोपऱ्यातल्या खोलीच्या ग्यालरीत एक बाई उभी िोती आह िाताने खु ा करून त्या
दोघींना र्र बोलर्त िोती.
त्या दोघी घाबरल्या आह धार्त त्यांच्या आईकेे गेल्या. . . आह सांहगतलं र्र
माेीर्र एक बाई आिे आम्िाला र्र बोलर्त िोती. . . . . . . िे ऐकू न आबासािेबांच्या पत्नी
घाबरल्या आह

पळत संग ात आल्या. . . . र्र माेीर्र कोपऱ्यातल्या खोलीच्या ग्यालरीत

नजर र्ाकली. प हतथे को ीच न्िर्तं.
त्यांनी समाधानच्या िातातली बस घेतली आह
कदली. त्यांनी आपल्या मुलांना बजार्लं

संग ाबािेर रस्त्यार्र फे कू न

"परत र्र माेीर्र गेलात तर तंगें तोेू न ठे र्ेन". . . . . . . . . . . . . . . . .
संध्याकाळी आबासािेब आले, झाला प्रकार त्यांनी आबासािेबांना सांहगतला. िे ऐकू न ते प
घाबरले. काय करायचं कळे ना. पुन्िा त्यांनी त्यांच्या बायकोची समजूत काढली.
" दरर्ाजा उघेा ससताना को ीतरी बाई गेली ससेल र्र माेीर्र, घरात लषित
ठे र्त जा"
र्ाळार्ाळ करून त्यांनी तो हर्षय बंद के ला.
र्ारं र्ार या घे ाऱ्या घर्नांनी त्यांची बायको नेिमी मनातून घाबरलेली
ससायची, एककदर्स त्यांनी आबासािेबांना सुचर्लं
"मी घरात एकर्ी ससते मला इथे भीती र्ार्ते, पुण्याहून माझ्या भार्ाला इथे
बोलार्ून घेऊया. त्याचा मे बत्ती बनर्ायचा उद्योग आिे, तो इथे प करू ाके ल. र्र माेीर्र
खोल्या ररकाम्याच ससतात, तो हतथे राहून त्याचा उद्योग प करे ल आह खोल्या प र्ापरात
राितील"
आबासािेबांनी मान्यता देताच " भाऊरार् आपर्े " त्यांचा मेहु ा पुण्याहून
मुंबईत आला. िळू िळू कामात त्याचा जम बसला. र्र माेीर्र ससलेल्या एका खोलीत तो
मे बत्त्या बनर्ायचा आह

दुसऱ्या खोलीत रािायचा. कोपऱ्यातली खोली मात्र बंदच िोती.

भाऊरार् आपर्े तयार झालेल्या मे बत्त्या खोक्यात भरून ते खोके व्यर्स्तीत रचून ठे र्ायचा.
प

नेिमी को ी न को ी ते खोके खाली पेायचा. त्याला र्ार्ायचं मुलं करत ससतील, प

िा प्रकार रात्रीच घेायचा, आह रात्री तर मुलं को ीच माेीर्र येत नसत. उं दीर िंकर्ा घुाी
ससतील, म्ि ून भाऊरार्ने या गोष्टीकेे कधी लषित कदलं नािी. घरात बाई कदसते िा प्रकार
आबासािेब िंकर्ा त्यांच्या पत्नीने भाऊरार्ला कधीच सांहगतला न्िर्ता कार

भाऊरार् आपर्े

एक नंबरचा घाबरर् मा ूस िोता.
एक कदर्ाी संध्याकाळचं जेर्

झालं आह

भाऊरार् आपर्ेंनी मे बत्त्यांचे खोके

ठे र्ायला ती कोपऱ्यातली खोली उघेली. हखेक्या बंद िोत्या, प

र्र कौलांना ससलेल्या

काचेतून चं्रणप्रकाा खाली खोलीत येत िोता, त्याने २०-२५ खोके त्या खोलीत ठे र्ले थंे िर्ा
घ्यायला बािेर ग्यालेरीत येऊन उभा राहिला, समोर सथांग कदस ारा समु्रण आह

त्यात

कदस ारी चं्रणाची प्रहतमा मन िेलार्ून र्ाक ारा नजारा िोता. हतथे उभा राहून तो तोंेातल्या
तोंेात गा ं गु गु त िोता. त्याला बांगड्यांचा आर्ाज आला. त्याला र्ार्लं त्याची बहि
ससेल.
तो सिज बोलला " ताई समोर समु्रण बघ काय छान कदसतोय "
आह आर्ाज आला. . . . . . . . .
" मांझेसाठी तो नर्ीन नाय, खूप र्रसां झायली हमनी बघते तो "
आर्ाज बाईचा िोता प

त्याच्या बहि ीचा न्िर्ता, आर्ाज भाषा ाैली जरा

र्ेगळीच र्ार्ली त्याने भुर्या र्र के ल्या आह र्ळू न मागे बहघतलं. एक हिरर्ं लुगें घातलेली
बाई त्याला त्या खोलीत जाताना कदसली. "िी को बाई "
आह

तो झर्कन मागे त्या खोलीच्या कदाेने गेला. खोलीत आत नजर र्ाकली,

तर एक बाई त्या झोपाळ्यार्र बसलेली कदसली. हखेक्या बंद िोत्या प त्या काचेतून ये ारा
चं्रणप्रकाा बरोबर त्या बाईच्या संगार्र पेत िोता. त्या प्रकााात ती सजूनच भयार्ि कदसत
िोती. भाऊरार् आपर्े घाबरला, तोंेातली थुंकी हगळत त्याने हर्चारलं. . " ए, ए को तू, को
आिेस " आह पभत चाचपेत तो लाईर् चं बर्न ाोधायला लागला. बर्न सापेलं आह त्याने
बल्ब चालू के ला.
ती बाई दरर्ाजाच्या कदाेने पाठ करून बसलेली, रागीर् आर्ाजात बोलली
" मालकी , या घराची मालकी ". . . . . . . . . . .
बाईचा आर्ाज तर व्यर्हस्थत र्ार्ला, म्ि ून तो सजून २ पार्लं पुढे गेला. आह
म्ि ाला
" को मालकी , िे घर माझ्या भाओजींचं आिे "

ऐकू न ती जोर जोराने िसायला लागली. . . . आह के स मोकळे करून गरागरा
मान कफरर्ायला लागली. संगात देर्ी आलेल्या बाईसारखी ती हुंदके देत िोती आह मान
जोराने कफरर्त ककट ा आर्ाजात िसायला लागली दोन िात र्र के ले, िातातला हिरर्ा चुेा. .
ख ाख ा र्ाजर्ायला लागली. . . . हतची मान आह ते मोकळे के स गरागरा कफरतच िोते
आह आपोआप झोपाळा जोर जोराने झोके घेऊ लागला. . . . . .
हतचं िे रूप बघून भाऊरार् आपर्े धोतर उचलून हतथून खाली पळाले. पळता
पाळता हजन्यातून जे पेले ते थेर् खाली तळघराच्या लादीर्र येऊन आपर्ले पळत बािेर
संग ात आले. . . . . आह मोठ्याने ओरेायला लागले
" सबो बो बो बो बो, सबो बो बो बो " भूत भूत भूत. . . . .
आबासािेबांची बायको मोरीत भांेी घासत िोती िोती, पोरं सभ्यास करत
बसलेली, आबासािेब परांजपे संेासात िोते, भाऊरार्चा आर्ाज ऐकू न ते सगळे धार्त बािेर
आले. . .
" काय झालं, काय झालं काय "
आपर्े घामाने हभजलेला, कमरे र्र धोतर राहिलं न्िर्तं फक्त पट्टेर्ाली नाेीची
सधी चड्डी आह संगार्र बहनयन. . . ती प घामाने पचब झालेली.
त्याच्या तोंेातून ाब्द बािेर येईना इतका तो घाबरला िोता.
आत्ता मात्र सगळ्यांचीच खात्री झाली कक त्या र्रच्या कोपऱ्यातल्या खोलीत
भुतार्की आिे.
भाऊरार् आपर्ेने झाला प्रकार त्यांना सांहगतला. ती रात्र सगळे ज
खालच्या खोलीत झोपले. प भीतीने को ालाच झोप लागेना.

एकत्र

सकाळ उजाेली संघोळ्या पांघोळ्या उरकल्या आह चिा नास्ता करून
आबासािेब परांजपे त्यांची पत्नी आह भाऊरार् आपर्े बािेर येऊन पेर्ीत बसले. काय
करायचं हर्षय हनघाला.

त्यांना पचतेत बसलेलं बघून समोरच्या घरातले एक र्ृद्ध काका त्यांच्याकेे आले.
बोलले. . " या घरात भुतार्कीचा प्रकार आिे आम्िी ऐकू न िोतो, प

त्याला खूप र्षट झाली,

आम्िाला र्ार्लं आता ससं कािी नसार्ं "
आबासािेबांनी त्यांना हर्चारलं, , " जुन्या घरमालकाला कधी त्रास झाला नािी
का"
त्या काकांनी सांहगतलं. . . " सुरर्ातीला झाला, प

त्यांनी ती माेीर्रची

कोपऱ्यातली खोली कायमची बंद ठे र्लेली. त्या घरात त्या जुन्या मालकाच्या सार्त्र आईचं भूतं
आिे. ती बाई हजर्ंत ससताना त्याच्या बापाने त्या सार्त्र आईला कधीच मान कदला नाय,
म्िातारी िोऊन हखतपत पेलेली त्या कोपऱ्यातल्या खोलीत. तीतच मेली ती "
"तुम्िी एक काम करा, ती खोली कायमची बंद करा, कु लूप लार्ून कायमची बंद
ठे र्ा, काय बी त्रास िो ार नाय"
आबासािेबांनी ओळखीच्या पुरोहितांना सांहगतलं, सल्ला घेतला आह
माेीर्रच्या त्या खोलीला एक लोखंेी कु लूप लार्ून र्ाकलं. दरर्ाजार्र भैरर् कर्च ठोकलं.
त्यानंतर परांजपे कु र्ुंबं त्या घरात खूप र्षट राहिलं, नंतर मुलं मोठी झाली, दोन्िी
मुलींची लग् झाली, मुलगा कं प्युर्र इं हजहनयर झाला, आत्ता तो समेररके त ससतो. दोन्िी
मुलींना पुण्याला कदलं आत्ता त्या त्यांच्या कु र्ुंहबयांसोबर् पुण्यातच राितात. आबासािेब
परांजपे आह त्यांच्या पत्नी प आत्ता पुण्याला मुलाच्या फ़्लॅर् र्र राितात.
ते हगरगार्ातलं घर आत्ता बंदच आिे. आिे सुहस्थतीत प
घरात आत्ता भुतार्की आिे कक नािी माहिती नािी, प
त्रास झाला नािी.

बंद पेलेलं आिे. त्या

आजूबाजूच्या लोकांना त्याचा कधी

" रात्र जागर् ारी एक ााळा "

पार्साळ्याचे कदर्स आह
आह
मालर्

श्रार्

महिना, म्ि जे उन पार्साचा खेळ. समीर

सुजाताने बाईकर्र कोक ात कफरायला जायचं ठरर्लं. मुंबईहून हनघून सहलबाग मागे
पयांत प्रर्ास करून मग परतायचं ससा त्यांचा बेत ठरला. ककमान आठर्ेाभर कफरून

कोक ची मजा लुर्ुया आह मग पुन्िा नोकरी आिेच. . तेच रुर्ीन.
ाहनर्ारी पिार्े ६ र्ाजता दोघांनी आपापलं समान घेऊन बॅग भरल्या,
समीरकेे काळ्या रं गाची बुलेर् गाेी िोती. दोघांनी गाेीला बॅग बांधल्या आह
प्रर्ासाला हनघाले. मुंबईमधून बािेर पेल्यार्र साधार

आपल्या

३ तास प्रर्ास करून ते सहलबाग

मध्ये पोिोचले, हतथे मस्त चिा नास्ता करून सहलबाग ािर कफरले, जर्ळपास ससलेल्या
ककल्ल्यात कफरून आले, फोर्ो घेतले आह

नंतर साधार

४ र्ाजता ते हतथून मुरूेच्या कदाेने

हनघाले. रस्त्यात काहाद बीच र्र थोेा र्ेळ थांबून पुन्िा मुरुेकेे हनघाले. मुरुे मध्ये
पोिोचता पोिोचता सूयट मार्ळायला लागला. जंहजरा ककल्ला आह

मुरुे ािर आत्ता आप

येतेर्ेळी बघूया ससा बेत ठरला. संध्याकाळी मुरुेहून कािी संतरार्र सस ाऱ्या राजापुरीहून
त्यांनी आपली बाईक िोेीत र्ाकली आह

पलीकेे कदघी बंदर गाठलं. हतथून िररिरे श्वभरला

जाण्याचा बेत ठरर्ला. आत्ता घड्याळात संध्याकाळचे साधार ८ र्ाजले िोते.
सुजाता समीरला बोलली
" ए साम्या रात्रीचा प्रर्ास न करता आप उद्या सकाळी इथून हनघूया"
समीरने उत्तर कदलं
"सरे िम िै तो क्या गम िै". . . . . .

समीरने सुजाताचं बोल ं मस्करीत उेर्लं आह तो बोलला चल बस मागे आह
बुलेर्ला स्र्ार्टर मारून
" चल धन्नो " बोलून तो कदघी मधून िररिरे श्वभर केे हनघाला. आत्ता काळोख
सजूनच गेद िोत चालला िोता. श्रार्

महिना ससला तरी कोक ात मात्र आकाा काळ्या

ढगांनी भरलं िोतं. पाउस येण्याची हचन्ि कदसत िोती. समीर आह सुजाता आत्ता ज्या रस्त्याने
प्रर्ास करत िोते तो रस्ता ेोंगराळ आह

हनजटन िोता. थंे िर्ा सुर्ली िोती, गारर्ा संगाला

र्ोचत िोता. समीरने रस्त्यात गाेी थांर्ली, आह
प्यायले आह

दोघांनी संगार्र Jacket घातले, पा ी

पुन्िा पुढे हनघाले. त्या रस्त्यार्र पसरलेल्या भया

ाांततेला बुलेर्चा आर्ाज

भेदत िोता. खूप लांब लांब ेोंगरात खेेग
े ार्ांचे कदर्े हम हम ताना कदसत िोते. सचानक
मातीचा र्ास सुर्ला, सथट सरळ िोता, त्या ेोंगरात पाउस चालू झाला सस ार. आत्ता मात्र
दोघेिी हर्चारात पेले, पाउस आला तर कु ठे थांबायचं, थंेी प

र्ाजत िोती, आह

जर

पार्सात हभजलो तर दोघेिी आजारी पे ार, मग कोक र्ू र जागच्या जागीच राहिल.
रस्ता खराब ससल्यामुळे आत्ता समीरला गाेीचा र्ेगिी र्ाढर्ता येत न्िर्ता.
प

जमेल तसं खड्डे चुकर्त तो मागट काढतच िोता, इतक्यात मोठा मुसळधार पाउस चालू

झाला. समीरने गाेी बाजूला एका झाेाखाली थांबर्ली. झाे र्ेाचं िोतं, त्याच्या लांबलांब
पारं ब्या त्या झाेाचा व्यास र्ाढर्ून बसलेल्या. लर्क ाऱ्या पारं ब्या त्या झाेाला सजूनच
भया बनर्त िोत्या.
दोघे प

गाेीर्रच बसून राहिले, खाली उतरलेच नािी, समीरने गाेी बंद

के ली. सनोळखी रठका , गेद काळोख मुसळधार पाउस आह त्यात िे भया कदस ारं सजस्त्र
सर्ाढव्य र्ेाचं झाे. सुजाता मनातून घाबरली आह

हतने समीरला पाठीमागून घट्ट पकेू न

ठे र्लं. दोघेिी इकेे हतकेे बघत िोते, कु ठे कािी प्रकाा कदसतोय का. तेर्ढ्यात बरोबर समोर
रस्त्याच्या पलीकेे एक लोखंेी गेर् कदसलं.
समीर सुजाताला बोलला. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

" सुजाता समोर को ाचं तरी घर कदसतंय, चल बघूया "
आह

त्याने गाेी चालू के ली गाेीचं Handle र्ळर्लं, दोघेिी झाेाखालून

हनघ ार, इतक्यात त्या र्ेार्रून एका लिान मुलाचा मोठ्याने ओरेण्याचा आर्ाज आला. . .
..
"जाऊ नका हतकें "
कानार्र आर्ाज पेतातच, दोघांनी र्र बहघतलं, र्र झाेार्र एक लिान
मुलगा पारं बीला उलर्ा लर्कू न झोके घेताना कदसला, दोघेप

दचकले, एर्ढ्या रात्री या

पार्सात आह या जंगलात िा पोरगा को ? आह ते प झाेार्र. . . .
को रे तू? समीरने हर्चारलं, एर्ढ्या काळोखात पार्सात इथं काय करतोस?
"मी इथलाच आिे, याच झाेार्र ससतो समोरच्या ााळत हाकतो"
त्याचं िे उत्तर ऐकू न सुजाता एकदम मोठ्याने िंकचाळली,
"समीर पळ इथून, समीर चल लर्कर इथून मला भीती र्ार्ते"
आत्ता समीरप

घाबरला त्याने गाेीचं ऍहक्सलरे र्र र्ाढर्लं आह

गाेी गेर्जर्ळ नेली, चाकानेच गेर् ढकलला आह
आत बहघतलं तर एक मोठं पर्ांग

िोतं आह

रे स करून

तो उघेला, गाेी थेर् आतमध्ये घेतली,

त्याच्या दुसऱ्या बाजूला एक इमारत कदसत

िोती, नक्कीचिी ााळा सस ार, समीरने गाेी ााळे जर्ळ नेऊन उभी के ली, दोघेिी पर्ापर्
गाेीर्रून खाली उतरले, समीरने गाेी स्र्ॅंे र्र उभी के ली आह

दोघेहि घाबरलेले पळत

पळत त्या ााळे च्या पेर्ीत जाऊन उभे राहिले. प दोघांचंिी लषित समोर त्या झाेार्र िोतं.
सुजाताने हर्चारलं

" को

ससेल रे तो मुलगा, आह

एर्ढ्या रात्री त्या पारं बीर्र ससा कसा उलर्ा

लर्कलेला, मला कािीतरी भलताच प्रकार र्ार्तोय समीर"
समीर ओळखून गेला िोता, िा साधार

प्रकार नसून नक्कीच कािीतरी

भुतार्कीचा प्रकार ससार्ा, प त्याने सुजाताची समजूत काढायला उत्तर कदलं
" को ीतरी आकदर्ासी ससार्ा " या जंगलात आकदर्ासी र्ाड्या ससतील
कु ठे तरी जर्ळपास हतथलाच को ीतरी ससार्ा"
आह

दोघांनी संगार्रचे ओले Jacket काढले. आजूबाजूला बहघतलं, ती एक

हजल्िा पररषदेची ााळाच िोती. एखादा र्गट उघेा आिे का म्ि ून दोघेिी त्या ााळे चे दरर्ाजे
िाताने ढकलून बघत िोते, प सगळ्याच र्गाांना र्ाळं लार्लेलं.
पार्साचा कािी नेम नािी आह आत्ता रात्रीचे १२ र्ाजले आिेत म्ि ून दोघांनी
ठरर्लं, आज रात्र इथेच थांबून उद्या उजेे पेतातच इथून हनघूया. पाउसिी थांबला, समीरने
गाेीर्रून एक बॅग काढली, त्यातून दोघांना २ स्लीपपग बॅग्स बािेर काढल्या. सुजाताने कानात
mp3 सेकर्लं आह

ती गा ी ऐकण्यात मग् झाली. समीरचं मात्र हचत्त थार्यार्र न्िर्तं,

त्याला समोरच्या र्ेार्र सस ाऱ्या त्या मुलाची घर्ना आठर्ून झोप येईना. तो खूप
घाबरलेला प सुजाताला तसं दाखर्त न्िर्ता.
थोड्यार्ेळाने ााळे च्या पेर्ीतला एक बल्ब चालू झाला. बल्ब चालू िोताच
पेर्ीत प्रकाा पसरला. सुजाता पर्कन उठली, समीरिी उभा राहिला, दोघांनी एकमेकांकेे
बहघतलं, तेर्ढ्यात त्यांना एक मा ूस कदसला. पेर्ीतून सरळ त्यांच्या कदाेने येत िोता.
संगार्र खाकी कपेे आह ेोक्यार्र खाकी र्ोपी.
समीरने हर्चार के ला िा नक्कीच या ााळे चा हापाई ससार्ा. . . . . . . .
सुजाता बोलली

" चला, बरं झालं िा आला "
दोघांनािी धीर आला, तो मा ूस त्यांच्या जर्ळ आला, त्याला बघून समीरने
हर्चारलं
"काय िो हापाई का इथले"
तो मा ूस कािीच बोलला नािी दोघांच्या बाजूने तसाच चालत पुढे हनघून गेला
आह

समोरच्या र्गाटत बंद ससलेल्या दरर्ाजातून आत गेला. . . . . . . . . बंद दरर्ाजातून तो

त्या र्गाटत गेला िे बघून आत्ता मात्र दोघांना प

घाम सुर्ला, सुजाता िंकचाळत सुर्ली, आह

मोठ्यामोठ्याने रेायला लागली. . . . .
" समीर पळ, समीर चल इथून"
हतने समीरचा िात पकेला आह

स्लीपपग बॅग्स हतथेच र्ाकू न दोघेिी पळाले,

गाेीर्र बसले आह समीरने त्या ााळे च्या पार्ांग ातून गाेी र्ेगाने पळर्ली, सुजाता एर्ढी
घाबरलेली कक हत भीतीने थरथर कापत िोती, हतने समीरला घट्ट पकेू न ठे र्लं आह

सारखं

मागे र्ळू न बघत िोती. आत्ता गाेी गेर्जर्ळ आली, समीरने गेर्ला पुन्िा चाकाने धक्का मारला,
गेर् उघेला नािी, लाईर् मारून बहघतलं तर गेर्ची केी लार्लेली, मनातल्या मनात समीरने
हर्चार के ला
" आप च इथे आलो, मगााी गेर् उघेा िोता मग आत्तािी केी को ी लार्ली"
समीर समजून गेला, या जागेत भुतार्कीचा प्रकार आिे, आह आप आत्ता त्यात सेकलोय"
षित ाचािी हर्चार न करता त्याने सुजाताला सांहगतलं खाली उतर, ती उतरली,
आह हतने त्याला पकेू नच ठे र्लं िोतं, सारखं मागे र्ळू न बघत िोती,

"समीर मला खूप भीती र्ार्ते समीर", हतचं संग भीतीने थरथर कापत िोतं,
समीरला प

भीतीने घाम सुर्लेला प

आत्ता इथून सुर्का करायची म्ि जे समीरला धाेस

करून सुजाताची साथ देऊन इथून हनघ ं गरजेचं िोतं
ताबेतोब समीरप

उतरला, केी उघेली, गाेीर्र बस ार इतक्यात त्या

ााळे ची घंर्ा र्ाजायला लागली. . . दोघांनी मागेर्ळू न बहघतलं तर बल्बच्या उजेेात त्यांना
तो हापाई ााळे ची घंर्ा र्ाजर्ताना कदसला. . . . दोघेिी गाेीर्र बसले, समीरने गाेी चालूच
ठे र्ली िोती, सुजाता मागे बसताच त्याने एहक्सलेर्र कफरर्लं, प

गाेी पुढे जाईना. . . . . .

काय िोतंय त्याला समजेना, सुजाता त्याला सारखं म्ि त िोती. . . "काय झालं समीर, चल
लर्कर इथून"
समीर बोलला " सुजाता गाेी पुढे जात नािी" िे ऐकताच आत्ता ती पुन्िा
रेायला लागली. . . . . . . . " ए समीर र्ाचर् रे मला, मला इथून घेऊन चाल समीर. . .
Please"
समीरप

भीतीने घाबरलेला, पाठीमागून ते भूत ााळे ची घंर्ा र्ाजर्तच िोतं,

समोर कदस ारं र्ेाचं सजस्त्र झाे आह

त्यार्र लर्कलेल्या त्या मुलाची घर्ना. . . . . आह

त्यात आत्ता गाेी पुढे जाईना. . . . . . .
समीरने ेोळे हमर्ले, मन ाांत के लं आह

जोराने गाेीचं एहक्सलेर्र कफरर्लं. .

. . गाेीचं मागचं चाक हचखलात ससल्यामुळे गरगर कफरत िोतं, कु ठे तरी ग्रीप हमळाली आह
गाेी हनघाली. . . . . .
षित ाचािी हर्लंब न करता समीरने गाेी रोेर्र आ ली आह

फु ल रे स्कारून

गाेी पळर्ली. . . त्या झाेाच्या बाजूने जाताना त्यांना त्या र्ेाच्या झाेाखाली तो मुलगा
उभा कदसला, त्याचे पांढरे फर्क ेोळे गाेीच्या लाईर्र्र स्पष्ट कदसत िोते. . . त्याला बघताच
षित ी सुजाताने ेोळे बंद के ले. . . . आह

समीर र्र आपली पके सजून घट्ट के ली. समीरने

गाेीचा बेफाम र्ेग र्ाढर्ला आह खड्डे चाकाखाली तुेर्त तो गाेी पळर्तच सुर्ला. . . . . .
....
सुजाताने मागे र्ळू न बहघतलं. . . तो मुलगा त्यांच्या मागे धार्त िोता. . . .
सुजाता समीरला ओरून ओरेू न सांगत िोती. . . "समीर तो मागे धार्तोय आपल्या " िे
ऐकताच समीरने गाेीचा र्ेग सजून र्ाढर्ला. . . साधार ३००-४०० मीर्र पुढे गेल्यार्र तो
मुलगा कदसेनासा झाला.
सुजाताने मागे र्ळू न बहघतलं आत्ता तो मुलगा कदसत न्िर्ता. हतच्या
जीर्ातजीर् आला. समीर गाेी र्ेगात पळर्तच िोता साधारा

१ तासानंतर त्यांना

रस्त्याच्या बाजूला एक एक करून घरं कदसायला लागली. . . . . . . . . .
िे गार् सस ार नक्कीच. तेर्ढ्यात एक गाेीच्या लाईर्र्र बोेट चमकला "
कर्ीळर्ाल "
पुढे जाताच एक र्ळ

र्ाकल्यार्र त्यांना देऊळ कदसलं. देर्ळात खूप लोकं

कदसली. समीरने ताबेतोब गाेी देर्ळाजर्ळ घेतली. आतमध्ये भजन चाललं िोतं, गाेीचा
आर्ाज ऐकताच आतून ७-८ लोकं उठू न बािेर आले, एर्ढ्या रात्री को

आलं बघायला ते पुढे

आले.
दोघेिी पार्साने ओलेपचब हभजलेले आह

सुजाता थरथर कापत िोती. झाला

प्रकार हतच्या मनार्र परर ाम करून गेला. त्या लोकांनी यांना दोघांना आत मंकदरात घेतलं,
एका बाकड्यार्र बसर्लं, पायायला पा ी कदलं आह मग एकाने हर्चारलं. . . .
" काय र्ो, एर्ढ्या रातच्याला कु ठं पनघालेर्"
समीरने उत्तर कदलं " आम्िी कोक

कफरायला हनघालोय, मुंबईहून आलोय,

पाउस मुसळधार लागला, म्ि ून मागे एका ााळे जर्ळ थांबलो िोतो प . . . . . . हतथे "
पुढे बोल ार इतक्यात एकज बोलला, "ााळे जर्ळ, कु ठं त्या र्ेाजर्ळ"

समीर बोलला. . . " िो "
आह

समीरने झाला प्रकार सांहगतला. . . . सांगता सांगता सुजाता िळू िळू

रेायला लागली. . . . . .
तो गार्करी पुन्िा बोलला " िो, हतकें गेल्या र्षी ाालेच्या समोरच एस.र्ी.
बस खाली ाालेतला एक पोरगा मेला, त्याला र्ाचर्ायला हापाई गेला, तो बी मेला, दोघं बी
भूत झालेत हतकें ाालेजर्ल. . . कदसतात कर्ा कर्ा लोकांना "
िे ऐकताच सुजाता आह

समीरला धक्काच बसला. दोघांना घाबरलेलं बघून,

त्यांच्यातला एक गव्िा े आेनार्ाचा गार्करी म्ि ाला
" चला तुमी दोघांर् बी सुखरूप आलर् न, गार्देर्ीची ककरपा झाली, आत्ता
एर्ढ्या रातच्याला फर्फर्ीर्र जाऊ नका, चला तुमची रािायची सोय करतो, सकाळी उठू न
संघोळ्या आर्पून मंग हनघा"
गव्िा ेच्या बायकोने सुजाताला हतच्या घरी नेलं, समीरिी गव्िा च्े या सोबत
त्यांच्या घरी गेला, गाेी त्यांच्या संग ात लार्ली.
संघोळ करून कपेे बदलून दोघेिी त्या रात्री " कर्ीळर्ाल " गार्ात गव्िा ेच्या
घरी झोपले.
सकाळ झाली आह साधार ८ र्ाजता दोघेिी पुढल्याप्रर्ासाला हनघाले. . . .
पुढे त्यांनी संपू ट कोक
कोक

सफर पू ट झाली आह

सफर के ली, प

प्रर्ास मात्र कदर्सा उजेेातच के ला.

हनसगटरम्य कोक च्या सौंदयाटने समीर मनातून तो घेलेला

भुतार्कीचा प्रकार पुसून र्ाकला, प

सुजाता मात्र सजूनिी झोपेतून दचकू न उठते, कधीकधी

झोपेतच िंकचाळते. ती घर्ना हतच्यामनात सजूनिी आपलं प्रहतपबब घेऊन हजर्ंत आिे.
" येर्ा कोक आपलाच ससा "

" बोके "

बुधर्ारचा कदर्स म्ि ून आज त्याने दुकान उहारापयांत चालू ठे र्लं, दुकान तसं
गार्ाच्या बािेरच, आह

गार् मुंबई गोर्ा मिामागाटर्र. . . "काे े ", इं दापूर आह

मा गार्च्या मध्ये. जागा ताी हनजटन आह याचं दुकान खाली ाेतात संधारात िोतं.
दुकान बंद के लं आह
िोता. आत्ता रात्रीचे साधार

प्रदीप एक एक करून बोके त्याच्या ररषिता र्ेंपोत चढर्त

११ र्ाजले िोते, सगळे बोके गाेीत र्ाकू न झाले, आह

आत्ता

तो दुकानाची ताेपत्री खाली खेचतच िोता इतक्यात एक स्कॉर्णपयो गाेी येऊन उभी
समोरच्या रस्त्यार्र उभी राहिली. गाेीतून २ मा सं उतरले आह

प्रदीपच्या दुकानाजर्ळ

आले.
"प्रदीप म्ि ाला "सािेब दुकान बंद के लं आत्ता मर्

हाल्लक नािी, आत्ताच

दुकान बंद के लंय "
त्यांच्यातला एक मा स
ू गंभीर आर्ाजात बोलला बोके पायजे काय?
प्रदीप एक हमहनर् थांबला आह त्यांच्याकेे बघून बोलला " कु ठाय बोके "
"िाय गाेीत, घे ार काय?
प्रदीप बोलला बघू दाखर्ा. . . . . . . . . आह

प्रदीप त्यांच्या गाेीजर्ळ गेला,

त्यांच्यातल्या एकाने गाेीचा मागचा दरर्ाजा उघेू न एक बोके खाली काढला. . . प्रदीपने
बहघतलं तर त्या बोकेाचा पुढचा एक पाय तुर्लेला.

" िा एक पाय कु ठं तुर्ला याचा, आह

आत्ताच तुर्लेला कदसतोय. . . . . रक्त

सांड्ड्तय बघा सािेब "
त्यांच्यातला एकज

बोलला " मोजमाप करत बसू नको, पायजे ससला तर घे

नायतर सोेू न दे"
प्रदीपने िंकमत हर्चारली. . . िो नाय करता ते दोघं तो १५-२० ककलोचा बोके
फक्त २००० रुपयात हर्कू न हतथून गाेी काढू न हनघून गेले. थेर् ३-४ िजाराचा फायदा झाला.
या खुाीत प्रदीप मनातल्या मनात िासत िोता, नर्ीन हर्कत घेतलेल्या बोकेाच्या पायाला
कापे बांधून त्याला प

र्ेंपोत र्ाकला, दुकान बंद के लं आह

ररषिता र्ेंपो घेऊन आत्ता रस्त्याने

आपल्या घरी जायला हनघाला,
गाेी चालर्ताना त्याच्या ेोक्यात सारखा एकच हर्चार येत िोता कक नक्कीच
िा बोके चोरीचा ससार्ा. . . प स्र्स्तात हमळाला म्ि ून त्याने तो घेऊन ठे र्ला.
दुकानापासून गार् तसं १ ककलोमीर्र संतरार्रच िोतं, ररषिता र्ेंपो िायर्ेने जात
िोता, इतक्यात त्याला मागे र्ेंपोत को ीतरी उड्या मारत ससल्याचे आर्ाज ऐकायला आले. .
. . धाे धूे धाे धूे. . . . . आह

संपू ट ररषिता र्ेंपोच िलायला लागला, मागच्या पत्रयार्र

को ीतरी धपाधप िात मारतोय ससे आर्ाज यायला लागले, म्ि न
ू त्याने ताबेतोब गाेी
रस्त्याच्या बाजूला घेतली.
त्याला ससा भास झाला कक को ीतरी मा ूस मागून गाेी िालर्तोय, पत्रा
र्ाजर्तोय. . .
"आज या बोकेांना काय झालंय काय, कधी सश्या उड्या मारत नािीत, काय
झालं आज "
त्याने र्ेंपोचा मागचा दरर्ाजा उघेला आह

बहघतलं तर सगळे बोके ाांत

उभे िोते. काय झालं त्याला समजेना, त्याने गाेी पुन्िा चालू के ली आह

कााेण्या केे

हनघाला, पुन्िा जोर जोराने आर्ाज यायला लागले. . . . आत्ता तो न थांबता सरळ गार्ात
आपल्या घरी आला. र्ेंपो संग ात थांबर्ला आमी त्याने र्ेंपोतून बोके खाली उतरर्ून संग ात
बांधले. आह

िातपाय धुर्ून झोपायच्या तयारीला लागला, इतक्यात फोन र्ाजला. . . . "

सुधीर पांचाळ" एर्ढ्या रात्री याने कााला फोन के ला िा हर्चार करत प्रदीपने त्याचा फोन
घेतला. . . . . "यालो, बोला पांचाळ सािेब काय झालं, एर्ढ्या रात्री फोन के लात "
समोरून पांचाळ बोलला " सरे बोके आ लाय, कापून देाील काय, नुकताच
मेलल
े ा िाय "
प्रदीपच्या ेोळ्यार्र झोप येत िोती. . . तो म्ि ाला आत्ता नािी जम ार उद्या
सकाळी दुकानार्र घेऊन या. . . . आह फोन ठे र्न
ू तो झोपला.
सध्याट तासाने त्याला पुन्िा एकाचा फोन आला. . . . . "सरे प्रदीप बोके कापून
देाील काय, सजांर् आिे "
"प्रदीपने त्याला प

तेच उत्तर कदलं. . . "नािी िो सािेब, आत्ता नािी जम ार,

उद्या दुकानार्र घेऊन या देतो कापून"
आह

प्रदीपने आपला मोबाईल फोन स्र्ीच ऑफ के ला. . . आह

तोंेातल्या

तोंेात पुर्पुर्त हाव्या देत बोलला. . . "आज काय सगळ्यांना बोके कापायचे आिेत, आह
एर्ढ्या रात्री, उद्या माझा धंदा बंद पाेतील बहुतेक " आह ेोक्यार्र चादर ओढू न तो झोपुन
गेला. . . . .
नेिमीप्रमा े तो सकाळी ४ र्ाजता उठला आह सगळे बोके र्ेंपोत र्ाकू न पुन्िा
आपल्या दुकानार्र गेला. एक एक करून बोके खाली काढू न त्याने मागे ाेतात बांधले,
पिार्े ४:१५च्या सुमारास इब्रािीम प आला, इब्रािीम म्ि जे बोके कापायला
ये ारा गार्ातलाच एक मा स
ू , गार्ात को ाकेेिी लग् ससलं, नर्स फे ेायचा ससला आह
बोके कापायचा ससला तर ते काम इब्रािीम केेच ससायचं.

इब्रािीम आल्यानंतर प्रदीपने दुकानातून सुरा आ ला, पाण्याने धुर्ून घेतला
आह

सगळ्यात आधी त्याने पाय मोेलेला बोके कापायला घेतला. प्रदीपने बोके दोन

पायात पकेू न ठे र्ला, इब्रािीमने हखाातून रुमाल काढला, ेोक्याला बांधला आह

सुरा

बोकेाच्या मानेर्र कफरर् ार इतक्यात त्या बोकेाने एर्ढ्या जोरात झर्का कदला कक प्रदीप
ककमान ८-१० फु र् लांब ाेतात जाऊन पेला. इब्रािीमला प धक्का मारून त्याने पुढे उेर्लं,
आजपयांत ससं कधी झालं नािी, आह या बोकेाच्या संगात एर्ढी ताकद आली
कु ठू न, िा प्रकार त्या दोघान्नाप हर्हचत्र र्ार्ला,
पुन्िा प्रदीपने तो बोके आपल्या २ पायात पकेला, इब्रािीमने िातातला सुरा
पुढे के ला सुरा त्या बोकेाच्या मानेर्र कफरर्ला आह

तो बोके खूप मोठ्याने मा साच्या

आर्ाजात ओरेला. . . . . . िे ऐकू न प्रदीप ाेतात पळाला, इब्रािीम िातातला सुरा र्ाकू न मागे
पळाला आह म्ि ाला. . . . . .
"कयामत कयामत " प्रदीप भाई कयामत. . . . . "येि कै सा जानर्र आप ले आये,
मैने पेिले कभी नै देखा ऐसार्ाला जानर्र"
येि ाैतान िै प्रदीप भाई. . . येि ाैतान िै. . . . . ससं ओरेत इब्रािीम
िातातला सुरा र्ाकू न. . . . . . जीर् घेऊन त्या ाेतातून बािेर रस्त्यार्र पळाला, गार् १
ककलोमीर्रर्र च िोतं. . . . न थांबता इब्रािीम हतथून रस्त्याने गार्ात पळू न गेला. . .
प्रदीप ाेतात मागच्या दाेने पळाला िोता, आत्ता पिार्ेचे ५ र्ाजायला आले
िोते, आकााात सूयटप्रकाााचा तांबेा रं ग कदसायला लागलेला आह

त्या संधुक उजेेात

प्रदीपने बहघतलं तर काय. . . . . . तो बोके मा सा सारखा दोन पायार्र उभा िोता,
तोंेातून लाळ गळत िोती. ारीर बोकेाच प तो मा सा सारखा उभा िोता. . . . . गुरगरत
िोता, मानेर्रून रक्ताची धार लागलेली आह

आत्ता तो र्ेगाने चालत प्रदीपच्या कदाेने येत

िोता, िे बघतच प्रदीपने जीर् घेऊन ाेताच्या बांधांर्रून. . . . " भूत भूत भूत र्ाचर्ा र्ाचर्ा "

ओरेत िंकचाळत तो पळत िोता आह

बोके मागून मोठ मोठ्याने िासत िोता, आह

प्रदीपच्या संगार्र दगें फे कत िोता, २-३ दगे प्रदीपच्या पाठीत बसले आह बाजूने प दगें
फे कली जात िोती. . . .
त्या पररहस्थतीतून कसा बसा जीर् र्ाचर्ून तो घरी पोिोचला. . . . प्रदीप
गार्ात येताच घरात येऊन दरर्ाजा बंद करून केी लार्ून खार्ेर्र आेर्ा पेला.
थोड्या र्ेळाने घराची केी र्ाजली. . . . . . प्रदीप दचकला. . िळू च उठू न
दाराच्या फर्ीतून बहघतलं. . . . . दरर्ाजात घाबरलेला धापा र्ाकत इब्रािीम उभा िोता,
प्रदीपने दरर्ाजा उघेला. . . . . .
आत्ता सकाळचे ६ र्ाजले िोते. . . . बािेर सगळीकेे उजेे पसरला िोता,
इब्रािीम घरात येऊन खार्ेर्र बसला. . . . . " आज सपुन लोग बच गये प्रदीप भाय, आज
कयामत आई थी, र्ोि बकरा नै था. . . ाैतान था ाैतान "
" मगर आप र्ो बकरा ककदर से ले आये "
आपल्याला तो बोके कसा हमळाला िे त्याने इब्रािीमला सांहगतलं. . " काल
रात्री स्कॉर्णपयो घेऊन २ मा सं आली आह

मला िा बोके हर्कू न गेले, स्र्स्तात हमळाला

म्ि ून मी घेतला. . . . .
एर्ढ्यात दरर्ाजात पांचाळ येऊन उभा राहिला, "सरे बाबा तुझ्या दुकानार्र
जाऊन आलो, कु ठं आिेस तू. . . चल लर्कर बोके कापून दे, बोके घेऊन भाऊ उभा आिे
तुझ्या दुकानार्र, काल रात्रीच आ ून ठे र्लंय, मेलल
े ा िाय म्ि ून घाई करतोय. . . . चल
लर्कर चल. . . . .
पांचाळचं बोल ं संपतंय इतक्यात गार्ातले सजून दोघेज

आले. . . . . तीच

तक्रार आरे बाबा चाल लर्कर दुकानार्र ते बोके कापून दे आम्िाला. . . . . . रात्री घेऊन
आलोय. . . . . मेलल
े ा बोके सकाळ पयांत रर्कलाय. . . . थंेीचे कदर्स आिेत म्ि ून रर्कला. .
. . पा ी मारून गोंत्यात ठे र्लाय. . चल बाबा लर्कर चल "
प्रदीपने त्या सगळ्यांना हर्चारलं. . . . . . " माझ्या दुकानार्र गेला िोतात,
हतकें ाेतात बोके कदसला काय? "

ते लोकं बोलले. . . " कु ठला बोके, ाेतात बोके हबके न्िर्ता. . . तुझा ररषिता
र्ेंपो उभा कदसला ाेतात"
िे ऐकू न प्रदीपला थोेा धीर आला. . . . त्याने सगळ्यांना हर्चारलं. . . "
तुम्िाला िे मेलल
े े बोके कु ठं भेर्ले? "
एर्ढ्यात पांचाळ बोलला. . . " सरे काल सेकंे हाफ्र् करून कामार्रून येत
िोतो. . . . तर रस्त्यात ८-१० बोके रस्त्यार्र पेलेले कदसले. . . . बाजूला एक धनगर प
पेलेला. . . गाेी र्ाल्याने उेर्ला ससेल. . . . . जागीच ठार मेला िोता धनगर. . हतथूनच
बाईकर्र र्ाकू न आ ला उचलून बोके, कााला सोेायचा"
प्रदीपने हर्चारलं. . . . " आह मग तो धनगर? "
पांचाळ बोलला. . . " त्याचं काय, तो मेला जागीच ठार. . . पोलीस स्र्ेानात
जाऊन सांहगतलं. . . नेला ससेल सरकारी दर्ाखान्यात मा गार्ला"
आत्ता मात्र प्रदीप आह इब्रािीमने एकमेकांकेे बघून मान िलर्ली. . . . . .
म्ि जे तो बोके हतथेच जागीच ठार झालेला आह त्याच्यात त्या धनगराचं भूत
हारलेलं. . . . .
त्याकदर्सापासून प्रदीपने कानाला खेा लार्ला, पुन्िा को ाकेू न ससा बोके
घे ार नािी. एकदा जीर् र्ाचला पुन्िा संकर् संगार्र ओढू न घे ं नािी. . .
नंतर कािी कदर्सांनी व्यर्हस्थत जागा बघून प्रदीपने आपलं दुकान त्या
रठका ाहून उचलून कााेण्याच्या जर्ळ आ ून बसर्लं. . . . . .

" ट्रेक "

हसद्धाथट कॉलेज - र्ााी नर्ी मुंबई :- २००२
िे हनयोजन म्ि जे ट्रेक कम ट्रीप ससच िोतं आह

त्यात र्ैदि
े ी संककतची प्रेयसी

म्ि जे रोमांस िा िो ार िोता. स्र्प्नील मनातून सुजातार्र प्रेम करत िोता प
तसं कधी सांहगतलं न्िर्तं, संककत आह

त्याने हतला

र्ैदि
े ीने या दोघांना एकत्र आ ण्यासाठीच िा बेत

आखला िोता, प सुजाताला याबद्दल कािीच कल्पना न्िर्ती.
परीषिता संपताच संककत स्र्प्नील सुजाता आह

र्ैदि
े ी यांनी ट्रेिंकगला जाऊन

जंगलात २ कदर्स मुक्काम करायचं ठरर्लं, र्ााी पासून जर्ळच ससलेल्या पनर्ेल नजीक
कनाटळा पखेीत जाऊन ट्रेक करायचं हनयोजन के लं. महिना िोता एहप्रल.
आदल्या कदर्ाी म्ि जे ५ एहप्रलला िे चौघेप
हतथून इनोर्णबर् मॉल गाठलं आह

र्ााी स्र्ेानला एकत्र जमले

ट्रेकला लाग ारं सगळं साहित्य खरे दी के लं. जंगलात

मुक्कामाचािी बेत िोता, म्ि ून त्यांनी २ र्ेंर् हर्कत घेतले, जेर् ाचं साहित्य खरे दी के लं आह
आपापल्या घरी येऊन उद्यासाठी बॅग पॅक के ल्या.
सुजाताप

घरी आली, जेर्

के लं आह

हतनेिी आपली बॅग भरायला घेतली.

बाजूलाच खार्ेर्र हतची आजी र्ी. व्िी. बघत बसलेली,
" काय गं पोरी, कसली तयारी म्ि ायची "
सुजाताने हस्मत िास्य देत उत्तर कदलं ;- " काय नाय गं आजी, उद्या आम्िी
ट्रेिंकगला जा ार आिोत कनाटळ्याला, जंगलात २ कदर्स मुक्काम प कर ार आिोत"

आजीने ररमोर् उचललं आह ताबेतोब र्ी. व्िी. बंद के ला म्ि ाली
" उद्या, आगं उद्या ६ तारीख ना, उद्या सर्टहपत्री आमार्स्या आिे, बाई जाऊ नको
कु ठे आेमागी, जागा र्ाईर् ससतात, सांग तुझ्या मैहत्र ींना मी नािी येत म्ि ून "
सुजाता आजीची समजूत काढत म्ि ाली
"आगं आजी आत्ता कु ठे राहिलय िे सगळं , आगं लोकं जंगलात जाऊन घरं
बांधायला लागलेत, कािी िोत नािी"
ससं म्ि ून हतने आजीच्या बोलण्याकेे दुलषित
ट के लं, बॅग उचलून बाजूला ठे र्ली
आह लाईर् बंद करून झोपली.
सकाळचा गजर झाला, सकाळी ६ र्ाजता संघोळ करून फ्रेा िोऊन ती आपल्या
हबल्ेींगच्या खाली आली, ठरल्याप्रमा े संककत आह

स्र्प्नीलिी त्यांच्या बाईक घेऊन आले.

संककतच्या गाेीर्र मागे र्ैदि
े ी बसलेली सिाहजकच बस ार कार
िोती आह

र्ैदि
े ी संककतची प्रेयसी

स्र्प्नील एकर्ाच िोता, सुजाता जाऊन स्र्प्नीलच्या गाेीर्र बसली आह

ते चौघे

र्ााीतून पनर्ेलच्या कदाेने हनघाले. बघता बघता रस्ता हनघून गेला आह कािी तासाभरात ते
कनाटळा सभयारण्याच्या गेर्र्र येऊन थबकले. हखेकीर्र हतककर्ं काढली, बाईक हतथेच
बाजूला पाकट के ल्या आह

पाठीर्र बॅग सेकर्ून ते सगळे हनघाले समोर कदस ाऱ्या घनदार्

सरण्यात. सकाळचे ८ र्ाजले िोते, चौघांच्या मस्त गप्पा रं गल्या. एकीकेे गप्पा चालू िोत्या
तर दुसरीकेे ेोंगराचा पायथा नजीक येत िोता. बघता बघता ते सगळे ेोंगराच्या पायथ्याला
येऊन पोिोचले, पाठीर्रच्या बॅग खाली ठे र्ल्या पा ी प्यायले, सोबत आ लेला नास्ता के ला
आह

ेोंगर चढायला सुरर्ात के ली, र्ेळ हनघून जात िोती, मनोरं जक ससं र्ातार्र , सर्टत्र

हिरर्ळ पसरलेली आत्ता ते ककमान हनम्मा ेोंगर चढू न र्र आले, त्यांनी आपला ट्रेिंकगचा मागट
पकेला, पायर्ार् धरून ते बाजूच्या ेोंगराच्या कदाेने हनघाले. . . .

दुपार झाली, सूयट ेोक्यार्र आला पोर्ात कार्ळे ओरेायला लागले म्ि न
ू
थांबले, ेबे काढले आह

जेर्

म्ि ून त्यांनी आर्रून घेतलं आह

करून घेतलं. दुपारचे २ र्ाजले, लर्करच संध्याकाळ िोईल
पुन्िा पुढे हनघाले, दरी उतरून ते एका नदी जर्ळ जाऊन

थांबले, तो स्पॉर् खूपच Romantic र्ार्ला, बाजूला नदी, तीन बाजूने मोठ मोठे ेोंगर,
नदीच्या बाजूला मोकळी जागा आह समोर कदस ाऱ्या ेोंगराच्या पायथ्यापासून चालू िो ारं
ते घनदार् आरण्य.
र्ैदि
े ीने संककतला खु ार्लं आप इथेच थांबूया.
संककत पुढे येऊन बोलला
" ए चला आजसाठी आप

इथेच थांबूया, ५ र्ाजले आिेत, उद्या आप

सकाळी

इथून हनघून या समोर कदस ाऱ्या कोक ी माउं र् एर्रे स्र्ची सर करू" संककतच्या कोक ी
माउं र् एव्िरे स्र् या ाब्दार्र सगळे िसायला लागले, एकमेकांना र्ाळ्या देत िोते आह
सचानक बाजूच्या नदीत मोठ्याने आर्ाज आला. . . . , , , , धबाक आह

नदीतलं पा ी र्र

उेालं.
सगळे ज

दचकले सगळ्यांच्या नजरा नदीच्या कदाेने र्ळल्या. प

समोर

कािीच न्िर्तं.
र्ैदि
े ी सुजाताला बोलली. . . . " तू ऐकलंसना कािीतरी पेलं त्या पाण्यात"
सुजाता बोलली
" िो मी प

ऐकलं, को ीतरी पाण्यात उेी मारली िंकर्ा मोठा दगे पेल्या

सारखा आर्ाज आला "
स्र्प्नील पर्कन बोलला. . . को

उेी मारे ल इथे. . . जरा र्र बघा. . . . के र्ढा

मोठा केा आिे या ेोंगराचा ससं बोलत हर्षयाला गत्यंतर देत स्र्प्नीलने सुजाताचा िात
पकेला आह म्ि ाला. . .

"चला फ्रेंड्ड्स. . . . जे पेलं ते नदीच्या तळात गेलं आप आपले तंबू बांधून घेऊ "
स्र्प्नीलने िात पके ं सुजाताच्या संगार्र ािारे देऊन गेलं. . . हतने स्र्हप्नलकेे
पाहिलं. स्र्प्नीलनेिी हतच्याकेे बहघतलं. . . . संककत आह

र्ैदि
े ी दोघेिी त्यांच्याकेे बघून

िसत िोते. सुजाताने स्र्प्नीलचा िात िळू च सोेर्ला आह

हतने हतच्या बॅग जर्ळ जाऊन

सामान काढायला सुरर्ात के ली.
सगळ्यांनी लाग ारं सामान काढलं, एकीकेे र्ैदि
े ी आह

सुजाता जेर्

बनर्ायचं साहित्य बािेर काढत िोत्या तर दुसरीकेे संककत आह स्र्प्नील तंबू उभे करत िोते.
संधार पेायला सुरर्ात झाली, िर्ेत गारर्ा जा र्ायला लागला, मागे मोठे
ेोंगर आह

समोर मनमोिक नदी, आकााात पसरलेला तांबूस रं ग आह

सोनेरी ढग. आत्ता

मात्र सुजाताच्या मनातिी चलहबचल व्िायला लागली, स्र्प्नीलिी मुद्दाम हतच्या जर्ळ जर्ळ
जाण्याचा प्रयत्न करत िोता, समोर संककत आह

र्ैदि
े ी एकमेकांना हबलगून बसलेले त्यांना

न्यािाळत िोते. थोेार्ेळ गप्पा मारून झाल्यार्र जेर् ाच्या तयारीला लागले. लाकें
जमर्ली, दगें लार्ली आह चूल पेर्र्ली, सोबत आ लेलं हचकन बनर्लं भात बनर्ला आह
जेर्ायला बसले. जेर् ाची र्ोपं जर्ळच ठे र्ली लागेल तसं प्रत्येकज घेत िोता. स्र्प्नील मुद्दाम
सुजाताची काळजी घेत िे घे ते घे करायला लागला, हतला कळत िोतं कक स्र्प्नील आपल्याकेे
आकर्णषत आिे, मनातून तीिी त्याच मूे मध्ये िोती.
जेर्

झालं आह

सुजाताने आपलं तार् आह

एक ररकामं र्ोप उचललं आह

म्ि ाली
" मी आलेच, थोें धुर्ून घेतेिी भांेी "
स्र्प्नीलचंिी जेर्

आर्ोपलंच िोतं, प

रोमांरर्क मूे मध्ये गप्पा गोष्टी करत एकमेकांना जेर्
आली, खाली बसली आह

संककत आह

र्ैदि
े ी एकमेकांसोबत

भरर्त िोते. सुजाता उठू न नदी जर्ळ

एका िाताने पा ी घेऊन आपलं तार् आह

ते सोबत आ लेलं र्ोप

धुर्तच िोती इतक्यात स्र्प्नीलिी पाठोपाठ आला, स्र्प्नील जर्ळ येताच सुजाता उठली आह
त्याला म्ि ाली. . . "सरे तुझं प झालं जेर्ून, दे तुझं तार् मी धुर्ून घेते"
स्र्प्नीलने सुजाताचा िात पकेला, खाली गुेघ्यार्र बसला आह

हतला

म्ि ाला
"सुजाता आय लर् यु "
सुजाता लाजली आह

हतने हस्मत िास्य कदलं, त्या चांदण्यात ती मादक कदसत

िोती, हतचं ते रसरसलेलं रूप बघून त्याला रािर्लं गेलं नािी आह

त्याने हतला घट्ट हमठी

मारली. . . नकळत सुजाताचेिी दोन िात त्याच्या पाठीर्र गेले आह

हतनेिी त्याला आपलगन

कदलं. . . . .
समोर जेर्ायला बसलेले संककत आह
नदीत चमक ारं चांद

र्ैदि
े ी सुजाताला कदसत िोते तर समोर

स्र्प्नीलचं मन िेलार्त िोती. . . . सचानक स्र्प्नील मोठ्याने

िंकचाळला त्याने सुजाताला झर्कन ढकललं आह तो तंबूच्या कदाेने धार्त िंकचाळत. . .
" ए ए भूत भूत. . . ए भूत " करत पळू न गेला. सुजाताला कळे नासं झालं नक्की
स्र्प्नील का ससा पळत गेला, तीिी त्याच्या मागे धार्त गेली.
घाबरलेला घामाघूम झालेला स्र्प्नील थरथर कापत िोता, सगळ्यांनी त्याला
पकेलं. . .
" काय झालं, कसलं भूत… काय झालं स्र्प्नील? ? ? ? "
प

स्र्प्नीलच्या तोंेातून ाब्दच हनघत न्िर्ते. . . तो नदीच्या कदाेने बोर्

दाखर्त बोलत िोता. . . " भू भू. . . समोर नदीत बाई कदसली मला, भुतार्की आिे हतथे "
संककत स्र्प्नीलला बोलला सरे नक्की काय झालं सांग. .

स्र्प्नीलने सांगायला सुरर्ात के ली. . .
" आम्िी दोघे हतथे नदी जर्ळ िोतो, मला हतथे पाण्यात बाई कदसली. . . . . हतने
आपलं ेोकं र्र काढलं आह एका िाताने मला पाण्यात बोलर्त िोती. . . . बाई आिे हतथे. . .
. संककत चल इथून संककत जाऊया आप इथून"
संककत सुजाता आह र्ैदि
े ी त्याची समजूत काढत म्ि ाले. . . सरे आत्ता एर्ढ्या
रात्री आप

कु ठे जा ार, आप

घनदार् जंगल आिे, आप

खूप पुढे आलोय जंगलात, आजूबाजूला कािीच नािी, फक्त िे

उद्या पिार्ेच लर्कर हनघू इथून, सरे भूत हबत कािी नसतं रे

घाबरून जाऊ नको"
कसं बसं त्यांनी त्याला ाांत के लं. . . . . सुजाताने त्याचा िात पकेला आह
म्ि ाली. .
" स्र्प्नील भास झाला ससेल रे तुला, ससा घाबरून जाऊ नको, कािी नसतं भूत
हबत, आप सगळे एकत्र आिोत कािी िो ार नािी"
आत्ता स्र्प्नील िळू िळू ाांत झाला त्यानेिी दोन िातांनी सुजाताचा िात
पकेला.
स्र्प्नीलची समजूत काढू न संककत आह

र्ैदि
े ी दोघेिी उठू न उभे राहिले आह

म्ि ाले चला आम्िी आमच्या र्ेंर् मध्ये चाललो. . . . . "र्ु ेे िहनमून स्पेाल, जंगल में मंगल "
. . . सुजाता लाजत िासत उभी राहिली. . . .
"ए र्ैदि
े ी प्लीज यार, आज नका जाऊ, आप दोघी एका tent मध्ये झोपू, यांना
दोघांना त्या दुसऱ्या tent मध्ये जाऊ दे "
प र्ैदि
े ीने एकच उत्तर कदलं. . . . " no way "

हतने संककतच्या खांद्यार्र िात र्ाकला आह
आह

ते दोघेिी tent मध्ये गेले. सुजाता

स्र्प्नील बािेर बसले िोते, दोघांना थोें Awkward र्ार्त िोतं, प

स्र्प्नीलने पुढाकार

घेतला आह सुजाताला म्ि ाला, चल झोपूया रात्र खूप झाली आिे.
दोघेिी आत गेल,े आह संथरु ार्र पेू न राहिले, दोघांचे ेोळे उघेे िोते. .
स्र्प्नील पुन्िा र्ेंर् मधून बािेर आला, सुजाताला म्ि ाला मी आलो एक हसगारे र्
ओढू न येतो. तो हसगारे र् ओढायला म्ि ून बािेर गेला आह

थोड्यार्ेळाने पुन्िा आत आला.

आत्ता सुजाताला झोप लागत न्िर्ती, आज हतचं मनिी कासार्ीस झालं िोतं स्र्प्नीलची हमठी
हतच्या सर्ाांगाला आग लार्ून गेली. थोड्या र्ेळाने स्र्प्नील आत आला, आह

संथरु ार्र

आेर्ा पेला. सुजाताने िळू च आपला िात त्याच्या िातार्र ठे र्ला, बाजूच्या tent मधून
संककत आह

र्ैदि
े ीचे सश्लील आर्ाज ऐकू येत िोते, इथे सुजाता सजूनच कासार्ीस व्िायला

लागली, हतने सचानक स्र्प्नीलला हमठी मारली आह आत्ता दोघं िी एकमेकांत गुंतून गेले.
थोड्यार्ेळाने स्र्प्नील आह सुजाता पुन्िा र्ेगळे झाले, आह झोपले.
मध्यरात्र झाली, सुजाताची झोप मोेली, हतला को ीतरी बोलत ससल्याचा
आर्ाज आला. . म्ि ून हतने िळू च ेोळे उघेले, स्र्प्नील झोपेत बेबेत िोता. . . सुजाता
ताे करून उठली. . कार

स्र्प्नील जे बेबे करत िोता तो आर्ाज त्याचा न्िर्ता. स्र्प्नील

बाईच्या आर्ाजात बेबे करत िोता. .
" का आलात, का आलात इथं. . . . यक नाय जायचा परत हिथून. . . . िं िं िं
यक नाय जायचा परत "
िे सगळं बघून सुजाता ताीच संथरु ातून िंकचाळत बािेर आली, बाजूच्या तंबूत
झोपलेले संककत आह र्ैदि
े ी प उठू न बािेर आले. . .

" " काय झालं सुजाता? "
सुजाता म्ि ाली. . . " तो स्र्प्नील, बघा कसं करतोय, बाईच्या आर्ाजात
बोलतोय तो, हर्हचत्र आर्ाजात बोलतोय कािीतरी "
ताबेतोब संककत आह

र्ैदि
े ी दोघांनी तंबूत झाकू न बहघतलं तर स्र्प्नील

सजूनिी तेच बेबे करत िोता. . . .
" हितच दाबून मारून र्ाके न सगल्यान्ला. . . आज नाय सोेायचे में कोनाला "
िे ऐकताच र्ैदि
े ीप

घाबरली आह

धार्त येऊन सुजाताला पकेू न उभी

राहिली.
संककतने स्र्प्नीलला िाताने िालर्लं. . . . स्र्प्नील झोपेतून जागा झाला, आह
म्ि ाला
" काय झालं? "
संककत त्याला बोलला. . . . . सरे तू झोपेत कािीतरी बेबे करत िोतास. . . .
स्र्प्नीलचं संग तापाने भरलेल,ं त्याचं संग घामाने हभजलेलं. त्याला कािीच कळत
न्िर्तं नक्की आपल्यासोबत काय झालं.
संककतने सुजाताला सांहगतलं कािी नािी तू जा झोप. . . झोपेत बेबे करत
िोता, आम्िी प

झोपतो सकाळी बघूया. आह

सुजाता पुन्िा जाऊन स्र्प्नीलच्या बाजूला

झोपली.
रात्रभर हतला कािी झोप लागली नािी. संथरु ात पेू न ती रातककड्यांचा
आर्ाज ऐकत जागीच राहिली.

िळू िळू पिार् व्िायला सुरर्ात झाली, हतचा नकळत ेोळा लागला, प
थोड्याच र्ेळाने जाग आली. हतने हर्चार के ला थोें प्रातःकाळ हर्धी आर्ोपून येते. म्ि ून ती
उठली, बाजूला स्र्प्नील न्िर्ता. . . . ती TENT मधून बािेर आली, इकेे हतकेे बहघतलं तर
स्र्प्नील कु ठे च कदसत न्िर्ता, हतला र्ार्लं स्र्हप्नलप

हर्धी करायला गेला ससेल, ती नदीकेे

गेली, जर्ळच झुेपात ती हर्धी करायला बसली, ती याच हर्चारात िोती कक िा स्र्प्नीलप
इथेच जर्ळपास कु ठे तरी ससेल, हर्धी आर्ोपून ती नदीजर्ळ िात धुर्ायला आली. . . . . . .
सचानक स्र्प्नीलने पाण्यातून आपलं ेोकं र्र काढलं. पुढ्यातच स्र्प्नीलला बािेर आलेला बघून
ती पार घाबरली आह मोठ्याने िंकचाळली. . . धेपेत मागे पेली. . . . . . त. . . त. . . . प.
. . प करत थोेी सार्रली. . . समोर पाण्यातून फक्त ेोकर्र काढलेला स्र्प्नील हतला एका
िाताने पाण्यात बोलर्त िोता.
षित ात हतला काल रात्री स्र्प्नील सोबत नदीजर्ळ काय घेलं ते आठर्लं. . .
त्याला प पाण्यातली बाई ससेच िातर्ारे करून बोलर्त िोती. . . .
ती स्र्प्नीलला बोलली. . . . . . " ए स्र्प्नील साी मस्करी पुन्िा करू नको. . . ,
घाबरले ना मी, चल बािेर ये चल "
आह

स्र्प्नील त्या पाण्यातून कािी न बोलता बािेर आला. सुजाताच्या

िंकचाळण्याचा आर्ाज ऐकू न इकेे संककत आह

र्ैदि
े ी दोघेिी र्ेंर् मधून बािेर येऊन सुजाता

स्र्प्नीलला िाका मारत िोते. . . . . समोरून यांना दोघांना चालत येताना बघून त्यांनी
हर्चारलं. . .
" काय ग सुजाता तूच िंकचाळलीस ना "
ती म्ि ाली
" िो, मीच िंकचाळले, या नालायकाने घाबरर्लं मला "

सुजाता संककत स्र्प्नील आह

र्ैदि
े ी चौघेिी आत्ता त्या सघर्ीत काळाच्या

कचाट्यात पुरते सेकलेल,े काळ त्यांना खु ार्त िोता धोक्याची सूचना र्ारं र्ार देत िोता प
िे त्यांच्या लषितात यायला खूप उाीर झाला.
थोड्यार्ेळाने ते सगळे नदीत जाऊन संघोळ्या करून फ्रेा झाले. पुन्िा दगेांची
चूल पेर्र्ली आह

गरम गरम चिा बनर्ून प्यायले. त्यांनी दोन्िी तंबू गुंेाळू न घेतले आप

आपल्या BAG पाठीर्र र्ाकल्या आह हनघाले समोर कदस ारा उं च ेोंगर सर करायला.
सकाळच्या खेळीमेळीच्या र्ातार्र ात काल रात्री जे जे कािी घेलं ते फक्त
भास िोते बाकी कािीिी नािी या आत्महर्श्वभासाने ते पुन्िा हनघाले पुढल्या र्ार्ेर्र.
िळू िळू बघता बघता एक एक पाउल र्ाकत ट्रेिंकगची मजा लुर्त फोर्ो काढत
चौघेिी ेोंगर चढत िोते. मध्यार्र गेल्यानंतर ते एका झाेाखाली हर्साव्याला थांबले, समोर
कदसत िोता सथांग मोकळा पररसर. पुढ्यात ककमान २० फु र्ांर्रच खोल दरी िोती, दरीच्या
बरोबर खाली ती खाली घनदार् आरण्य िोतं. . . . संककत आह

र्ैदि
े ी फोर्ो काढण्यात मग्

झाले, सुजाता स्र्हप्नलकेे बघून हर्चार करत िोती, िा स्र्प्नील सकाळ पासून ट्रेक मध्ये ाांत
का. सकाळपासून तो एक ाब्दिी बोलला नािी. हतने स्र्प्नीलच्या कपाळाला िात लार्ला,
आह मस्करीत बोलायला लागली :" ताप तर नािी आिे. . . . . "
"जीभ दाखर्. . . . "
स्र्प्नीलने जीभ बािेर काढली. . प स्र्प्नीलची जीभ खूप लांब बािेर आली. . . .
िे बघून सुजाता थोेी गांगरली. .
पुन्िा म्ि ाली
"ेोळे दाखर्. . . . . . "

आह ससं म्ि ताच स्र्प्नीलचे दोन्िी ेोळे उलर्े कफरले आह त्याचे ते गोल गोल
मोठे पांढरे फर्क ेोळे बघून सुजाता हतथून पर्कन उठली आह

संककत र्ैदि
े ी जर्ळ जाऊन

उभी राहिली. . .
स्र्प्नील हतथेच बसून िोता, जीभ बािेर काढू न ेोळे पांढरे फर्क करून. . . त्याचं
िे रूप बघून संककत आह

र्ैदि
े ी हतघेिी घाबरले. ते समजून गेले कािीतरी गेबे आिे,

स्र्प्नील नॉमटल नािी राहिला आह

ते हतथून खाली जा ाऱ्या र्ार्ेच्या कदाेने मागे पळाले,

जाऊन एका झाेाच्या मागे लपून बघायला लागले. . . .
इकेे स्र्प्नील त्या दगेार्रून उठू न उभा राहिला आह

बाईच्या आर्ाजाने

तोंेातल्या तोंेात पुर्पुर्त. . बोलायला लागला
" घेऊन चालली मी याला, चालले मी घेऊन याला. . . . . िा िा िा िा िा िा
िा िा िा " ससं एक हर्लषित

आर्ाजात िासत स्र्प्नील धार्त सुर्ला आह

त्याने थेर्

समोरच्या दरीत उेी र्ाकली.
समोर िे दृश्य बघताच सुजाता मोठ्याने िंकचाळली. . . . . . "स्र्प्नील". . . आह
ती मोठमोठ्याने रेायला लागली. . . . . संककत आह
सुजाता ाांत िो ाांत िो सुजाता. . . चल आप

र्ैदि
े ीने हतला घट्ट हमठी मारली. . .

जाऊया इथून आत्ता ताबेतोब. . . . . .

संककत पळत त्या रठका ी गेला हजथून स्र्प्नीलने खाली उेी मारली िोती, बरोबर खाली त्या
दरीत तीच नदी िोती ज्या नदीच्या बाजूला ते लोकं काल रात्री र्ेंर् लार्ून र्स्तीला थांबले िोते.
र्रून पेलेला स्र्प्नील थेर् जाऊन त्या नदीच्या पात्रात पेला.
षित ाचािी हर्लंब न करता घाबरलेल्या त्या हतघांनी आपापल्या Bag हतथेच
जर्ळ जंगलात फे कू न कदल्या आह

खाली उतर ाऱ्या पायर्ार्ेने एकमेकांचे िात पकेू न थेर्

धार्त सुर्ले. . . . . .
पर्ापर् ेोंगर उतरून ते कनाटळ्याला खाली आले, संककतने सुजाता आह
र्ैदि
े ीला त्या हतकीर् घराजर्ळ थांबर्लं. आह

तो स्र्तःची बाईक घेऊन पनर्ेलला हनघून

गेला. हतथे त्याने त्याच्याच एका हमत्राला बोलार्लं आह

सांहगतलं माझीिी बाईक घेऊन तू

माझ्या घरी जा, मी संध्याकाळी येईन म्ि ून सांग घरी.
हतथून त्याने पनर्ेल सहलबाग एस. र्ी. बस पकेली आह

तो पुन्िा कनाटळ्यात

आला. र्ैदि
े ी सुजाताला घेऊन हतथून िायर्ेर्रून त्याने हमनीेोर पकेली आह

पनर्ेल

गाठलं. हतथून र्ााीला आपापल्या घरी गेल.े
र्ार्ेत येताना त्यांनी ठरर्लं कक झाला प्रकार को ालािी सांगायचा नािी. .
कािीिी झालं तरी.
िे चौघेज

ट्रेिंकगला जा ार िोते याची माहिती यांच्या व्यहतररक्त कॉलेजात

को ालाच न्िर्ती. इकेे स्र्प्नील सापेत नािी म्ि ून जळगार्हून त्याचे आई बाबा र्ाहाला
आले. पोहलसात तक्रार नोंदर्ली प त्याचा कािीच उपयोग झाला नािी.
आजीने सुजाताला जेव्िा सांहगतलं िोतं कक समार्स्येची रात्र आिे, सजा
रठका ी जाऊ नका, तेव्िा हतने आजीच्या बोलण्याकेे दुलटषित के लं, प

जर त्यार्ेळी सुजाताने

आजीचं ऐकलं ससतं आह इतर हमत्रांनािी समजार्लं ससतं तरिी र्ेळ आलीच नसती.
लोकं म्ि तात त्यांना हतथे दरीत एक मा साच्या िाेांचा सापळा सापेला
िोता. . . . . . प्राण्यांनी सधटर्र् खाल्लेली बॉेी िोती. ओळख पर्र्

कठी

िोतं. त्या

जंगलातल्या आकदर्ासींना िे प्रकार काय नर्ीन न्िर्ते. सधून मधून सश्या घर्ना हतथे खूप
पूर्ीपासून घेत आलेल्या. . कधी को ी आकदर्ासी मेलल
े ा सापेायचा तर कधी एखादा
गुराखी तर कधी र्रून ेोंगरार्रून एखादा पयटर्क खाली पेायचा.
नंतर पोलीस तपास चालू िोता, प
आज पयांत समजलं नािी.

स्र्प्नीलचं त्या दरीत पेू न पुढे काय झालं

बाळं ती "

स्र्ातीला सगदी कॉलेज पासून भुतांच्या कथा र्ाचण्यात रस िोता, कॉलेजात
हाकत ससताना तर ती फे सबुकर्र भूतांर्र ब्लॉग प हलिायची, गार्ाला गेली आह एखाद्या
र्योर्ृद्ध व्यक्तीने कािी सनुभर्लेली गोष्ट सांहगतली कक स्र्ाती त्या कथेत थोेा मसाला र्ाकू न
लगेच ती उतरर्ून काढायची. पुढे स्र्ातीचं लग् झालं, प हतने िा छंद कािी सोेला नािी.
साल २००४ला हतचं सहर्नाा सोबत लग् झालं आह

ती संसारात रमली.

नर्रा तिसील कचेरीत क्लाकट म्ि ून कामाला िोता, तो कामार्र गेला कक स्र्ाती आपला
संग क चालू करून. . भूतांर्र कथा हलिायला बसायची.
आत्ता लग् िोऊन ३ र्षट झाली आह

२००७ साली ती गरोदर राहिली. म्ि न
ू

सहर्नााने हतला ७ व्या महिन्यातच मािेरी पाठर्ून कदली. घरात र्ातार्र आनंदाचं, त्यात ७
व्या महिन्यात मािेरी आलेल्या स्र्ातीची खूप देखरे ख चालली िोती. हतची आई तर हतला
कदर्सभर गोेधोे खायला घालत िोती, र्ेील बाजारात तालुक्याच्या रठका ी गेले कक
आर्जूटन हतच्यासाठी के ळी सफरचंद आ ायचे. स्र्ातीचा नर्रा तालुक्याच्या रठका ी
खरर्लीला कामाला िोता. स्र्ातीचं मािेर, उसर िे खरर्ली पासून साधार

१०-ते १२

ककलोमीर्र संतरार्र, गार् तसं खूप लिान, र्स्ती ससेल साधार ५०-६० घरांची.
मािेरी येताना स्र्ातीने सोबत laptop प

आ ला िोता, भरपूर र्ेळ मोकळा

हमळायचा, या फार्ल्या र्ेळात ती सतत कािी न कािी िॉरर सस्पेन्स कथा हलहून काढायची.
एकदा हतच्या आईने हतला सिज हर्चारलं. . .
" काय ग स्र्ाते िे कदर्स रात्र बसून काय हलहून काढत सस्तेस "

स्र्ातीने तेच जुनं उत्तर कदलं. . . . " आग आई, कािी नािी सिज भुतांच्या कथा
हलहित ससते "
िे उत्तर ऐकू न हतच्या आईच्या संतापाचा पारा चढला म्ि ाली "िी औदसा सजून
तुझ्या ेोक्यातून गेली नािी काय, लग्ाच्या आधी कॉलेजात ससताना ठीक िोतं सगळं , आत्ता
गरोदर आिेस आह

िे काय दळभ्रणी हलहित ससतेस, पोर्ात बाळ आिे तुझ्या देर्ा धमाटची

पुस्तकं र्ाचायची सोेू न िे काय भलतंच "
स्र्ातीने आईचं बोल ं र्ाळू न हतच्याकेे दुलटषित के लं आह

पुन्िा उहारा

रात्रीपयांत कथा हलिायला बसली.
स्र्ातीच्या र्हेलांच्या घराच्या मागच्या मैदानातच िोळीचं मैदान िोतं, त्या
पलीकेे नदी आह

नदीच्या पलीकेे ५ गार्ांचं स्माान. स्र्ाती हखेकी उघेी ठे र्ून थंे िर्ा

घेत लेख हलहित िोती, सधून मधून पुढचं सुचार्ं म्ि ून ती हखेकीतून बािेर बघून हर्चार
करायची, पुन्िा हलिायची. त्या रात्री साधार १२ - १२:३० झाले ससतील. खेेे गार्ात लोकं
लर्कर जेर् ं आर्ोपून झोपून जातात, म्ि ून गार्ात कसलािी आर्ाज ऐकू येत न्िर्ता, बािेर
रातककड्यांचा आर्ाज, आह

िोळीच्या मैदानात भर्की कु त्री कदसत िोती. स्र्ातीला सस्पेंस

ससं कािी कदसलं र्ार्लं कक हतला रोमांच र्ार्ायचा. लेख हलहिता हलहिता साधार ११:३०च्या सुमारास त्या िोळीच्या मैदानात कु त्री रेायला लागली. सगळे च्या सगळे कु त्रे
एकदाच रेायला लागले. त्यांच्या आर्ाजाने हतच्या आईची झोप मोे झाली. पलीकेच्या
खोलीतून ती कािीतरी बेबे करायला लागली आह पुन्िा झोपली. कु त्रयांचा आर्ाज त्या
मैदानात खुपर्ेळ येत िोता म्ि ून स्र्ातीने घरा मागचा दरर्ाजा उघेला आह ती दरर्ाजात
उभी राहून हनरखून बघत िोती, जर्ळच थोड्या संतरार्र हतला कु त्रयांचा कळप र्र तोंें करून
रेताना कदसला. मैदानात चं्रणाचा प्रकाा पेलेला हतने एक खेा उचलला आह

त्या कु त्रयांना

फे कू न मारला. दगे फे कू न मारताच त्या कु त्रयाचं रे ं थांबलं. स्र्ाती पुन्िा घरात आली,
दरर्ाजा बंद कर ार इतक्यात हतला दरर्ाजातून आत को ीतरी चालत आल्याचा भास झाला.
ती मनातून थोेी घाबरली, हतने पुन्िा बािेर ेोकर्ून बहघतलं, र्ळू न मागे घरात बहघतलं प
कािीच कदसलं नािी. दरर्ाजा बंद करून ती पुन्िा खार्ेर्र येऊन बसली, laptop मांेीर्र

ठे र्ला आह
िोती प

पुन्िा आपला लेख हलिायला बसली. लेख हलहिताना हतची नजर laptop केे
बाजूला उघड्या हखेकीत को ीतरी उभं आिे ससा हतला भास झाला, नजरे ने

बाजूला कािीतरी िालचाली िोत आिेत ससं जा र्ायला लागलं, प

हखेकीकेे बघण्याची

हतची पिमत िोईना. आत्ता तो कु त्रयांचा कळप हतच्या हखेकीपााी येऊन रेायला लागला.
एकदाच रेायला सुरर्ात के लेल्या त्या कु त्रयांच्या आर्ाजाने हतच्या आईची झोपमोे झाली
आह

ती उठू न स्र्ातीच्या खोलीत आली, आई खोलीत येताच त्या हखेकीची झाप खाे करून

जोराने आपर्ली गेली. . . . एर्ढ्या जोरात आपर्लेल्या त्या झापेच्या आर्ाजाने स्र्ाती
दचकली आह िातातला laptop गादीर्र र्ाकू न ती झर्कन उभी राहिली.
हतच्या आईला हखेकीत को ीतरी कदसलं िोतं. . . ती स्र्ातीला म्ि ाली. .
"स्र्ाती हखेकीत को िोतं गं? "
स्र्ाती म्ि ाली " को ीच नािी "
हतची आई पुन्िा म्ि ाली. . . " नािी नािी स्र्ाती को ीतरी िोतं हखेकीत,
आह

ती कु त्री प

रेत िोती, िे र्ाईर् लषित

आिे, तू चल इथून चल आमच्या सोबत आप

बाजूच्या खोलीत जाऊन झोपू "
स्र्तीप

मनातून थोेी घाबरली िोती, हतने laptop बंद के ला आह ती हतच्या

आई सोबत बाजूच्या खोलीत झोपायला गेली.
तारीख िोती १८ जुलै २००७,
स्र्ातीचं बाळं त िोण्याची हचन्ि कदसू लागली, िळू िळू हतच्या पोर्ात कु रकु र
व्िायला लागली, लगेच हतच्या र्हेलांनी गार्ातलीच ररषिता बोलार्ली आह

ते हतला

गार्तल्याच सरकारी दर्ाखान्यात घेऊन गेले. ेॉक्र्र पादेंनी हतला तपासली आह र्ेळ कदली
संध्याकाळी साधार ७-८च्या दरम्यान ेीलेर्री िोईल. हतच्या र्हेलांनी सहर्नााला फोन
करून कळर्लं, सहर्नाा कामार्र िोता, म्ि ाला संध्याकाळी कामार्रून थेर् गार्ात येतो.
आत्ता संध्याकाळ झाली ८ र्ाजले आह

हतच्या पोर्ात दुख

चालू झालं, ेॉक्र्र आले, आह

नसटने हतला OT मध्ये नेलं. िॉहस्पर्लच्या मागच्या बाजूला नदी िोती, स्र्ातीला आत OT मध्ये
घेऊन गेल,े हतच्या ओरेण्याचा आर्ाज यायला लागला आह बािेर हखेकीच्या मागे कु त्रयांचा
कळप जमून मोठ्याने रेायला लागला. कु त्रयांचा रेण्याचा आर्ाज बािेर बसलेल्या लोकांना
स्पष्ट ऐकू येत िोता, हतची आई तोंेातल्या तोंेात त्या कु त्रयांना हाव्या द्यायला लागली. . . . .
.
"िी मेली कु त्री काल पासून रेत आिेत, जा िो बघा जरा, दगे घाला आह
िाकला त्यांना "
स्र्ातीचे र्ेील उठू न बािेर गेले आह

कु त्रयांना दगे मार ार, इतक्यात ते

थांबले, त्यांनी बहघतलं कक OTच्या हखेकी बािेरून को ीतरी बाई आत त्या खोलीत चोरून
ेोकार्त िोती. संधुक चं्रणाच्या उजेेात त्यांना ती स्पष्ट कदसत न्िर्ती प लांब के स आह
संगार्रची साेी त्यांना स्पष्ट कदसत िोती. ते मोठ्याने ओरेले. . . " ए. . को आिे. . . ए "
त्यांनी आर्ाज कदला आह

ती आकृ ती हतथून षित ात नािीाी झाली, दगे न

मारताच तो कु त्रयांचा कळप भुंकत भुंकत नदीच्या कदाेने पळत सुर्ला. . . . .
स्र्ातीच्या र्हेलांना िा प्रकार कािीसा हर्हचत्रच र्ार्ला. . . . प
ेोक्यात र्ेन्ान िोतं स्र्ातीच्या बाळं तप ाचं. ते आत आले आह बाकड्यार्र बसले.

त्यांच्या

बािेर आपल्याला काय कदसलं िे स्र्ातीच्या आईला सांग ार इतक्यात नसट बािेर
आली आह म्ि ाली " मुलगा झाला आिे " थोड्यार्ेळाने तुम्िी आत जाऊ ाकता.
स्र्ातीच्या आई र्हेलांचा चेिरा आनंदाने फु लला, कार

मुलीचीिी पहिलीच

ेीलेर्री िोती, इतक्यात जार्ई बापू आले, येताना सोबत हमठाई घेऊनच आले िोते. आनंदाने
उत्साहित झालेल्या सहर्नााने संपू ट िॉहस्पर्ल मध्ये ससलेल्या स्र्ाफला हमठाई र्ार्ली. . . .
थोड्या र्ेळाने त्यांना आत जाण्याची परर्ानगी हमळाली आह

त्यांनी बाळाला पाहिलं, बाळ

गोंेस िोतं, सुदढृ िोतं.
बघता बघता रात्रीचे ११ र्ाजले, स्र्ातीची आई म्ि ाली

"मी थांबते हिच्या जर्ळ तुम्िी दोघे जा घरी, सकाळी या तुम्िी "
आह

ते दोघे हतथून हनघून गेले. स्र्ाती आह

ररकामा िोता, स्र्ातीच्या आईने हतथेच चादर र्ाकली आह
गेली. . . . . . आह

ती रात्र काळरात्र बनायला आपलं भया

बाळ खार्ेर्र िोते, बाजूला बेे
ती आेर्ी पेली. रात्र र्ाढत
रूप धार

करायला लागली.

रात्री िॉहस्पर्ल मध्ये फक्त २ नसट िोत्या, आज नेमकं हतथे सजून को ी रुग् िी न्िर्ते. आत्ता
त्या िॉहस्पर्ल मध्ये फक्त स्र्ाती हतची आई आह त्या २ नसट.
बघता बघता २ र्ाजले, स्र्ातीच्या आईला कसला तरी आर्ाज आला म्ि ून
हतने ेोळे उघेले, हतला त्या िॉहस्पर्लच्या खोलीत को ीतरी कफरत ससल्याचा भास झाला,
हतने तसंच खार्ेर्र पेू न आपली नजर त्या खोलीत कफरर्ली, बल्बच्या उजेेात हतला सार्ली
कफरताना कदसत िोती प

आकृ ती कदसत न्िर्ती. हतला भीतीने घाम सुर्ला, हतने िळू च

स्र्ातीला िात लार्ला. . . प

स्र्ाती गाढ झोपेत िोती, आत्ता मात्र पायाचा खास्पर्ण्याचा

आर्ाज स्पष्ट ऐकू यायला लागला. खार्ेर्र बाळ आिे या हर्चाराने मनातली भीती झर्कू न
हतची आई ताे करून उठू न खार्ेर्र बसली. एक मा साच्या आकृ तीची सार्ली खोलीतून
बािेर जाताना कदसली प आकृ ती कािी कदसली नािी. . . . . तीने स्र्ातीला िाक मारली. . . .
आह २ िाताने िालर्ून हतला उठर्लं. .
" स्र्ाती. . ए स्र्ाती. . . . आगं उठं , बाय, इथे को ीतरी आलं िोतं खोलीत"
स्र्ाती झोपेतच िोती, ेोळे न उघेता ती म्ि ाली. . . " आगं नसट ससेल, आली
ससेल राउं े मारायला, झोप तू "
हतच्या आईला प

र्ार्लं आली ससेल एखादी नसट. . . म्ि ून ती पुन्िा खार्ेर्र

आेर्ी पेली. ककमान १५-२० हमहनर्ं ती साीच ेोळे उघेे ठे र्ून पेू न राहिली आह

कधी

हतचा ेोळा लागला समजलं नािी. थोड्या र्ेळाने पुन्िा हतला जाग आली. पुन्िा तोच पायाचा
खास्पर्ण्याचा आर्ाज आह

खोलीत कफर ारी सार्ली कदसायला लागली. आत्ता मात्र हतची

आई उठू न उभी राहिली. . . हतने बहघत्तलं ती सार्ली आत्ता स्र्ातीच्या बाळाजर्ळ िोती, बाळ

स्र्ातीच्या पुढ्यात िोतं आह

स्र्ातीने त्याला आपल्या पदरात घेतलं िोतं. सार्ली स्र्ातीच्या

खार्ेजर्ळ ताीच उभी िोती.
स्र्ातीची आई घाबरली आह

मोठ्याने िंकचाळली, स्र्ाती झर्कन उठली आह

म्ि ाली
" काय झालं आई "
इतक्यात ती सार्ली समोरच्या हखेकी पााी जाऊन उभी राहिली आह
सचानक गायब झाली. बािेरून २ नसट धार्त आल्या. . . . " ओ काय झालं, इतक्या मोठ्याने
को ओरेलं? काय झालं "
स्र्ातीच्या आईला घाम सुर्लेला पाय थरथर कापत िोते, " इथे सार्ली उभी
िोती, बाळाच्या जर्ळ उभी िोती. . . . . . . . . . "
बाळाच्या जर्ळ सार्ली उभी िोती िे ऐकताच स्र्ातीने बाजूला खार्ेर्र
बहघतलं, खार्ेर्र बाळ न्िर्तं.
ती मोठ्याने ओरेली. . . " आई, बाळ कु ठे आिे? "
बाळ खार्ेर्र नािी िे बघताच त्या नसटने खार्ेखाली बहघतलं, प

बाळ हतथे

न्िर्तं.
आत्ता मात्र आरेाओरे सुरु झाली, स्र्ातीची आई मोठ्याने ओरेली. . . . "
भुतार्की झाली, िो भुतार्की झाली इथं, मी बहघतली ेोळ्याने, सार्ली कफरत िोती या
खोलीत "
हतची आई आह

त्या २ नसट धार्त िॉहस्पर्ल मधून बािेर हनघाल्या आह

जर्ळच ससलेल्या घराचा दरर्ाजा र्ाजर्ून त्यांना उठर्लं, झाला प्रकार सांहगतला, आह
बघता बघता गार्ात बोंबाबोंब झाली. सक्खा उसर िॉहस्पर्लच्या बािेर जमा झाला, सहर्नाा
आह

स्र्ातीचे र्ेील प

धार्त आले. बाळ गायब झालं िे ऐकताच गार्ातले १०-१२ लोकं

िातात र्ोचट घेऊन िॉहस्पर्लच्या मागच्या बाजूला धार्त गेले, ाोधााोध चालू झाली. इकेे

सहर्नाा आह

स्र्ातीचे र्ेील स्र्ातीच्या खोलीत गेले, स्र्ाती के स मोकळे सोेू न मान खाली

घालून खार्ेर्र बसलेली.
सहर्नाा हतच्या जर्ळ गेला हतचं सांत्र्न करत म्ि ाला " कािी िो ार नािी,
हमळे ल आपलं बाळ. . . . . "
िे ऐकताच खार्ेर्र बसलेल्या स्र्ातीने मान र्र के ली, आह

दात हर्चकत

िसायला लागली. . . . . .
घोगऱ्या आर्ाजात बोलायला लागली. . . . " हमळालं मला माझं बाळ "
पुन्िा पुन्िा एकच र्ाक्य बोलत िोती. . . . . . . " हमळालं मला माझं बाळ "
आह एका हर्लषित आर्ाजात िसायला लागली. . . . स्र्ातीचं िे रूप बघून
गार्ातल्या म्िाताऱ्या बायका एका षित ात समजून गेल्या कक हिला झपार्लय. िॉहस्पर्लच्या
मागच्या बाजूला गेलल्े या लोकांना नदीच्या बाजूला झुेपाजर्ळ कु त्रयांचा कळप कदसला, त्यांनी
त्या कु त्रयांना दगे मारून िकललं आह

र्ोचट मारत त्या जागेर्र पोिोचले. हतथे झुेपात

त्यांना ते बाळ कदसलं, ताबेतोब एकाने संगार्रचा र्ॉर्ेल काढला आह

बाळाला त्यात

उचललं, बाळाचा कािीच आर्ज येत न्िर्ता. . . लगेच त्यांनी िॉहस्पर्लच्या कदाेने धार्
घेतली. . . . . . .
मा सं धार्त आत आली, बाळाला खार्ेर्र झोपर्लं आह नसट ना बोलर्लं. . . .
. नसट धार्त पळत आल्या त्यांनी बाळाला तपासलं, प उाीर झाला िोता. स्र्ातीच्या बाळाचे
प्रा
..

गेले िोते. इकेे स्र्ाती खार्ेर्र गुेघ्यात मान घालून दात हर्चकत हखदळत िोती. . . . .

लोकं त्या खोलीच्या बािेर उभे राहून बघत िोते प
पिमत िोईना.

आत जायची को ाचीच

िळू िळू सरकत सरकत कािी लोकं आत हारले. . . . . . स्र्ाती खार्ेर्र उभी
राहिली. . . . हतने िात पाय एकदम ताठ सरळ के ले. . . . के स झर्कू न मागे र्ाकली आह ेोळे
पांढरे करून. . . . . . घोगऱ्या आर्ाजात पुन्िा बोलायला लागली. . . . . .
" माझं बाळ हमळालं मला. . . . . िा िा िा िा िा िा िा "
काय करार्ं को ालाच सुचेना, गार्ात को ी मांहत्रक िी न्िर्ता जो त्यांची मदत
करू ाके ल. आत्ता साधार ५ र्ाजायला आले िोते. . . . लोकं र्ार् बघत िोते सूयटप्रकाा
िोण्याची. िळू िळू आकााात प्रकाा व्िायला लागला आह गार्ातल्या ६-७ लोकांनी पकेू न
स्र्ातीला रस्सीने बांधली. . . . आह आत्ता हतला गार्ातल्या जागृत गार्देर्ीच्या मंकदरात
घेऊन हनघाले, सगळा गार् मागून चालत िोता, आह

त्यांच्या बाजूने थोड्या संतरार्रून २-३

कु त्री भुंकत िोती.
हनरोप हमळताच तालुक्याच्या रठका ाहून ७ र्ाजता पादे ेॉक्र्र प

आले,

त्यांनी बाळाला तपासलं आह सांहगतलं “नािी, बाळ गेलं.”
इकेे स्र्ातीला लोकं मंकदराच्या कदाेने घेऊन चालले िोते आह

ती घोगऱ्या

आर्ाजात जोर काढू न लोकांना धक्के मारत िोती. . . . . हखदळत िोती, चालता चालता िर्ेत
३-४ फु र् उं च उं च उड्या मारत िोती. . . चर्ताळलेल्या स्र्ातीला आर्रता आर्रता गार्ातल्या
लोकांच्या नाकी ९ आले. बघता बघता मंकदर जर्ळ आलं आह मंकदर जर्ळ येताच सचानक
स्र्ाती बेाुद्ध िोऊन खाली पेली. . . . . बाजूने भुंक ारी कु त्री. . . . . भुंकत भुंकत नदीच्या
कदाेने पळू न गेली. . . . . . . .
गार्ातल्या म्िाताऱ्या बायकांनी आर्ाज कदला. . . " गार्देर्ी पार्ली, पार्ली ग
माझी माय पार्ली, पोरीची सुर्का झाली "
बया गेली पळू न. . . . . . . पोरगी मोकळी झाली. . . . . . .
लोकांनी स्र्ातीला उचलून मंकदरात नेली, देर्ीचा संगारा हतच्या माथ्यार्र
लार्ला आह हतला थेर् िॉहस्पर्ल मध्ये घेऊन आले.

ेॉक्र्रांनी हतला तपासून एक इं जेक्ान कदलं. थोड्याच र्ेळात स्र्ाती ाुद्धीर्र
आली आह आपल्या बाळाची आठर् काढायला लागली.
आपलं बाळ गेलं या दुःखाने सहर्नाा आह स्र्ाती मनातून पार खचून गेले, तर
इकेे स्र्ातीची आई, हतच्या र्हेलांना सांगत िोती, ते जे कािी िोतं ते काल पासून पोरीच्या
मागार्र िोतं. काल रात्री मी हखेकीत प बहघतलं िोतं कािीतरी िोतं हतथे.
जे कािी आजूबाजूला समानर्ीय घेत िोतं त्याची चाहूल स्र्ातीला प
ओळखता आली नािी आह ाेर्र्ी हतच्या बाळाचा जीर् गेला.
िॉहस्पर्लच्या नसटच्या माहिती नुसार १ र्षाांपर्
ू ी इथे एककदर्स बाईकर्र एक
बाई आह

एक मा ूस आला िोता, बाई गरोदर िोती, हतला प्रसूती कळा यायला सुरर्ात

झाल्या म्ि ून ते लोकं इथे आले, प
इथे बाई आह

बाईकच्या गचक्यांनी हतचं Complication र्ाढलं आह

हतचं मुल दोघेिी expire झाले. पादे ेॉक्र्रांनी खूप प्रयत्न के ले प

त्या

लोकांनी इथे यायलाच उाीर के ला िोता. तो मा ूस मुंबईचा िोता, इथे कोक ात कफरायला
आलेला, नंतर त्याचे नातेर्ाईक आले आह ते लोकं त्यांना इथून घेऊन गेले. . . . . .
बहुतेक तीच बाई इथे भूत झाली ससार्ी. . . . . . .िी घर्ना गार्ातल्या लोकांना
प

माहिती िोती, प

त्यानंतर र्षटभरात हतथे िॉहस्पर्ल मध्ये को ाचीच प्रसूती झाली

न्िर्ती. म्ि ून इथे भुतार्की आिे याची को ालाच कािीच माहिती न्िर्ती.
सधून मधून िोळीच्या मैदानात कु त्री रेायची प

त्याकेे लोकांनी कधी एर्ढं

लषित, कदलं न्िर्तं.
त्या कदर्सापासून त्या िॉहस्पर्ल मध्ये एकािी गरोदर बाईला को ी घेऊन जात
नािी, एर्ढंच काय गार्ातली गरोदर बाई रात्रीच नािी कदर्साप
नािी.

िोळीच्या मैदानाकेे जात

" लॉरी "

"सलामे इश्क मेरी जान जरा कु बूल ककजीये तुम िमसे प्यार कर े कक जरा सी
भूल ककजीये "
जुनी गा ी ऐकत ड्रायर्र सुधीर आह

क्लीनर राजू मस्त मजा घेत ट्रकचे हगयर

बदलत मिाबळे श्वभरचा घार् उतरून पोलादपूर केे चालले िोता. गाेी मध्ये भाजी लोे के ली
िोती. र्ेळ रात्री ११:३०ची िोती. पिार्े ४ र्ाजेपयांत त्यांनािी भाजी र्ााी नर्ी मुंबईच्या ए.
पी. एम. सी. माके र् मध्ये पोिोच करायची िोती. सुधीर आह

राजूचा िा प्रर्ास नेिमीचाच.

त्यांना या रस्त्याची सर्यच झाली िोती. घार्ात एका हनजटन रठका ी यांच्या ट्रकला एका
मा साने िात दाखर्ला. राजू बोलला सुधीर बघ रे को

आिे. गाेी थांबली. काय र् कु ठं

जायचं. मला मिाेला जायचं आिे. सोेाल का. राजूने ड्रायर्र सुधीर केे बहघतलं. सुधीरने
नजरे नेच िोकार कदला, राजूने त्याला र् येण्यासाठी िात कदला आह तो मा ूस गाेीत चढला.
गाेी घार् उतरून आत्ता पोलादपुरात उतरली. एका िातगाेीर्र चिा प्यायला दोघेप
उतरले. गाेीतला मा स
ू गाेीतच झोपला. चिा हपऊन आले आह

गाेी पुन्िा मिाेच्या

कदाेने िायर्े र्रून धार्ायला लागली. थोें संतर पुढे गेल्यार्र एका पखेीत रस्त्याच्या केेला
एक बाई उभी िोती. ारीरयष्टीने एकदम मादक िोती. राजू क्लीनर. त्याची नजर हतच्यार्र
पेली. सुधीर चं प

लषित गेल.ं राजू बोलला सरे थांब थांब. गाेी थांबली. राजूने त्या बाईला

हर्चारलं काय र् कु ठं जायचं?
बाईने कामुक िार्भार् के ले. हतचे कपेे हतचे िार् भार् बघून राजू समजून
गेलािी र्ेश्या आिे. त्याने आपल्या नाकार्र बोर् लार्ून सुधीरला खु ार्लं. सुधीर त्याच्याकेे
बघून गालातल्या गालात िसला. सुधीरने गाेी रस्त्यार्रून खाली उतरर्ली आह

एका

झाेाखाली उभी के ली. गाेीत झोपलेला पेसज
ें र जागा झाला. त्याने हर्चारलं काय िो का
थांबर्ली गाेी? काय झालं?

राजू बोलला आलो जरा सध्याट तासात येतो आम्िी दोघे. तो मा ूस बोलला ओ
रात्रीची र्ेळ आिे. कु ठे चाललात? ते दोघेप

हमश्कीलप े बोलले “यायचं का तुमाला? चला

तुमाला बी आज जन्नत दाखर्तो.”
पेसेंजरने त्यांना सांहगतलं. “ओ इकेे रात्री रस्त्यार्र थांबू नका.िी जागा चांगली
नािी, इथे हर्हचत्र प्रकार घेतात”. प त्या दोघांनी त्याच्या बोलण्याकेे लषित कदलं नािी आह
दोघेप

खाली उतरले. पेसेंजर कािी गाेीतून खाली उतरला नािी. तो यांच्याकेे बघून

मोठ्या मोठ्याने िसला, िा ससं का िसतोय िे त्यांच्या लषितात आलं नािी ते हनघून गेले. राजू
आह

सुधीर त्या बाई बरोबर चाळे करत हतच्या सोबत खाली ाेतात गेले. ाेतातच त्या बाईचं

झोपें िोतं. राजू त्या झोपेीच्या बािेर थांबला सुधीर आतमध्ये गेला. थोड्या र्ेळाने सुधीर
बािेर आला आह

त्याने राजूला आत जाण्यासाठी इाारा के ला. राजू :- काी आिे? सुधीर :-

सरे मस्त माल आिे. . . आज एकदम जन्नत. . जा आत जा.
राजू आत्ता आत झोपड्यात हारला आह सुधीर बाजूला थोड्या संतरार्र लघर्ी
करायला उभा राहिला. त्याला राजूच्या ओरेण्याचा आर्ाज ऐकू आला. मेलो मेलो र्ाचर्ा
र्ाचर्ा. . सुधीर र्ाचर् सुधीर मेलो मेलो. सुधीर पर्कन मागे र्ळला आह

त्या झोपेीच्या

कदाेने धार्ला. तेर्ढ्यात राजू आपले कपेे िातात घेऊन धार्त पळत बािेर पळाला. त्याने
सुधीरचा िात पकेला आह
दोघेप

बोलला पळ पळ सुधीर. . भुतार्की आिे सुधीर पळ. . . . आह

जीर् घेऊन पळत पळत ट्रक जर्ळ आले. सुधीर गाेीला स्र्ार्टर मार चल हनघूया

सुधीर जाऊन स्र्ेटरग र्र बसला आह राजू तसाच संेरर्ेयर र्र ार्ट पेंर् िातात घेऊन ट्रकच्या
दुसऱ्या बाजूने बसला. सुधीरने गाेीला स्र्ार्टर मारला आह
चालू के ले आह

गाेी चालू के ली. गाेीचे लाईर्

गाेी काढली. . . . . आत्ता मात्र सुधीर गाेी जोरात पळर्ायला लागला,

बाजूला बसलेला पेसेंजर या दोघांकेे बघतच बसला, त्याला समजेना िे दोघे बोंबलत बोंबलत
धार्त एर्ढ्या घाईने गाेीत का आले आह

िा एर्ढ्या जोरात गाेी का पळर्तोय. त्याने

राजूकेे बहघतलं, राजू घामाने पार हभजला िोता आह
सुधीर दोघांनीप
लागला.

थरथर कापत िोता. पेसेंजर आह

राजूला हर्चारलं काय रे काय झालं काय? आह

तो पेसेंजर पुन्िा िसायला

ेोळ्यात पा ी आ ून घाबरलेला राजू आत्ता झालेली घर्ना सांगत िोता. सरे
मी आत गेलो, ती बाई खार्ेर्र झोपली िोती, बाजूला कदर्ा िोता. नंतर मी कपेे काढले आह
त्या बाईच्या बाजूला जाऊन झोपलो. मी हतच्या संगार्र िात कफरर्ायला सुरर्ात के ली,
झोपेीत कदव्याचा मंद प्रकाा िोता आह

सचानक ती बाई िाताला लागेनााी झाली. म्ि ून

मी संथरु ात इकेे हतकेे िात कफरर्ला. तर ती बाई खार्ेर्र न्िर्ती. ती सचानकप े
खार्ेर्रून गायब झाली. म्ि ून मी त्या खार्ेर्रून उठायचा प्रयत्न के ला. ती लाकेी खार्
सचानक िर्ेत र्र झाली आह

जोरात खाली आपर्ली. मी त्या खार्ेर्रून काीबाी खाली

उेी मारली. तर को ीतरी माझे दोन्िी पाय पकेू न मला जोरात जहमनीर्र आपर्ला. सुधीर
ती बाई न्िर्ती सुधीर. . . ती भुतार्की िोती. िे ऐकू न सुधीरला प
लागली. म्ि जे आत्ता आप

जाम भीती र्ार्ायला

ज्या बाई बरोबर सनैहतक संबंध ठे र्ले ती र्ेश्या नसून भुतार्की

िोती.
राजू एर्ढा घाबरला िोता कक सजून त्याचे दोन्िी िात पाय थर थर कापतच
िोते. त्याने ट्रकचा तो फळीचा दरर्ाजा बंद करून घेतला. गाेीत बसलेला पेसेंजर सांगायला
लागला, या रस्त्यार्र ससे खूप प्रकार घेतात. इथे िायर्ेर्र सपघातात खूप लोकं मेलल
े ी
आिेत. रात्रीच्या र्ेळीिी भूतं उठतात. म्ि ून परत कधीच इथे रात्रीच्या र्ेळी साी गाेी
थांबर्त जाऊ नका. मिाे आत्ता जर्ळ आलं िोतं. सुधीर चं लषित समोर रस्त्यार्र िोतं.
समोरून ये ाऱ्या गाड्यांचा प्रकाा त्याच्या चेिऱ्यार्र चमकत िोता. गाेीतल्या देव्िाऱ्यात
लार्लेले एल. इ. ेी.चे कदर्े मंद प्रकाा फे कत िोते. आत्ता ट्रक मधली गा ी र्गैरे सगळी बंद
िोती. र्ातार्र

भीतीने ग्रासलं िोतं. पेसेंजरने हर्चारलं ककती पैसे देऊ. राजू सांग रे ककती

घ्यायचे राजूला आत्ता पयांत झोप लागली िोती, तो ेु लक्या मारत िोता. . . . . राजू िळू
आर्ाजात बोलला ३० रुपये द्या. पेसेंजर केू न कािीच उत्तर आलं नािी. कु ठं थांबर्ायची र्?
सुधीरने हर्चारलं.
पेसेंजर केू न कािीच उत्तर आलं नािी. पुन्िा २ हमहनर्ांनी सुधीरने आर्ाज
कदला. . काय र् कु ठं थांबर्ू हर्चारलं?
कािीच उत्तर नािी, झोपले र्ार्तंय म्ि त सुधीरने नजर मागे सीर् कफरर्ली.
सुधीर चार् पेला. गाेीत को ीच न्िर्ता. त्याने राजूला जोरात िाक मारली. . . . राज्या. .

पेसेंजर कु ठं गेल.ं राजूची झोप उेाली त्याने गाेीत बहघतलं तर गाेीत फक्त िे दोघेच िोते.
आत्ता मात्र राजूने जो कािी रेण्याचा र्ािो फोद्लां तो ऐके नाच. . . . . आई आई मला र्ाचर्
आई. . . ए सुधीर. . . . सुधीर. . . . करत राजू मोठ्याने रेायला लागला िोता. तेर्ढ्यात गाेी
मिाे चेकपोस्र् जर्ळ पोिोचली. सुधीरने गाेी एका बाजूला उजेेात थांबर्ली. दोघेप
गाेीतून ताबेतोब उतरले आह

बाजूच्या एका र्परीर्र जाऊन बाकड्यार्र बसले. दोघेप

पार घाबरले िोते. िातात स्र्ीलचा जग पकेू न सुधीर आह
र्परीर्र ससलेल्या मा साने यांना बहघतलं दोघेप

राजू तोंे धुर्ायला लागले.

घाबरले िोते. त्याने हर्चारलं काय िो

काय झालं घाबरलेले कदसताय, को ाला उेर्ून आलेत काय. नाय र्ो. . . सुधीर बोलला. मग
त्याने झाली िकीकत त्या र्परीर्ाल्याला सांहगतली. र्परी र्ाला बोलला तुम्िाला को ी
थांबायला सांहगतलं िोतं. हितं िोतात ससले प्रकार. िे काय नर्ीन नाय बगा.
राजू आह

सुधीर हतथेच त्या बाकड्यार्र रात्रभर झोपले आह

पिार्े ६ र्जता

गाेी काढू न र्ााीकेे रर्ाना झाले.
आत्ता राजू आह

सुधीर मिाबळे श्वभर घार्ातून ये ं र्ाळतात. . ते थेर् मुब
ं ई- पु े

्रणुतगती मागाटने हनघून जातात.
या मुंबई गोर्ा िायर्ेर्र खूप लोकांना ससे भुतार्कीचे प्रकार सनुभर्ायला
हमळतात. सनेक सपघात झाले, ककत्येक लोकं इथे मेले आिेत. रात्रीबेरात्री मोर्र सायकल र्ाले
सिसा या मागाटने जा ं र्ाळतात.
काळजी घ्या. . . . . . . . . . . .

"झपार्लेला र्ाेा "

आंब्याची घनदार् झाें, त्यात नारळी पोफळी सुपारीचे उं च मनोरे बाजूलाच
सस ारा सथांग समु्रण ककनारा, आह
लाकू ेकाम आह
आह प्रास्त.

सश्या हनसगटरम्य र्ातार्र ात एक मोठा र्ाेा. भरपूर

कदसायला जसा काय एखाद्या राजाचा छोर्ासा मिालच. एकदम ेौलदार

रत्नाहगरीच्या बेलर्ेे गार्ातील घर्ना, साल साधार

१९९०. खर्कू ल नार्ाचा

िा र्ाेा २०० र्षाांपूर्ी देामुख आेनार्ाच्या एका इसमाने बांधला िोता. पुढे िे देामुख लोकं
पुण्यात जाऊन स्थाईक झाले. र्ाेा तसा बंदच ससायचा. १९७५ साली साधार ४५ र्षाटचा
मा ूस आह त्याची बायको या र्ाड्यात रािायला आले. िे को ीतरी त्या देामुखांपैकीच
िोते. आल्यानंतर त्यांनी सर्ट कागदपत्र काढू न गार्च्या पार्लांची भेर् घेतली आह आपल्या
जहमनी कु ठे कुठे आिेत िे समजून घेतलं. नंतर यांनी त्या जहमनी गार्ातल्याच को ाको ाला
करायला कदल्या. र्षाटकाठी भाताचा मगता हमळायचा, र्ाेीतले आंबे प हमळायचे. हमळालेलं
धान्य ते र्ाड्याच्या तळघरात ससलेल्या कोठारात साठर्ून ठे र्ायचे. देामुख मा ूस तसा
तोंेाने फर्कळ आह खूप घमेंेी िोता. ाेतार्र काम कर ारी मा सं म्ि जे जसे काय याचे
गुलामच साी र्ाग ूक तो त्यांना द्यायचा. देामुखची बायको पार्टतीबाई र्ारं र्ार आपल्या
पतीला सांगायची लोकांना साी र्ाग ूक देऊ नका, ती प

मा सच आिेत. प

हतचं कधीच ऐकलं नािी. एक कदर्स एका कामगाराने र्ाेीतले आंबे आह

देामुखने

२-४ फ स चोरले.

देामुखला समजलं, पुढे त्याने त्या कामगाराला जीर् जाईपयांत मारला, तो मजूर मुळातच
ारीराने सेपातळ िोता, देामुखचा जबर मार खाऊन तो उपााी पोर्ी ससलेला मजूर जागीच
मेला. संपू ट गार्ाने िा तमााा बहघतला िोता प को ीच पुढे आलं नािी. कार सगळा गार्
देामुखाकेू न कजट घेऊन बसला िोता. कािीप सेच आली कक गार्ातली गोरगरीब लोकं
त्याच्यापुढे िात पसरायचे. म्ि ून सगळा गार् देामुखचे सत्याचार आह पनदानालस्ती सिन
करायचा.
साधार १९९०च्या आसपास देामुख र्ृद्धापकाळाने मेला. पार्टतीबाई प र्ृद्ध
झाल्या िोत्या. बहुतांाी लोकांनी त्यांच्या जहमनी िेप के ल्या. कािी उरले सुरलेले लोकं

सजूनप इमानदारीत त्यांना दर र्षी भात आ ून द्यायचे. मुल नसल्यामुळे म्िातारी एकर्ीच
रिायची. साफसफाईसाठी गार्ातलाच एक गेी मा ूस ठे र्ला सखाराम. िळू िळू सखाराम
म्िातारीला सांगायला लागला, पार्टतीबाई घरात र्ाळर्ी पेायला लागली आिे. लाकेांना
पांढऱ्या मुंग्या लागायला लागल्या आिेत आह

तळ घरात धान्याला ककेे पेायला लागलेत.

म्िातारीने त्याला सल्ला कदला, एक काम कर हनलहगरीचा पाला आ
र्ाड्यात, हजकेे हतकेे तो पाला बांधून ठे र्, आह

आह

त्याचा धूर कर

धान्याच्या कोठारात त्याची पानं र्ाक.

सखाराम बोलला “ठीक आिे. रानात जाईन २-४ कदर्सात आह घेऊन येईन.”
नेिमीप्रमा े साफ सफाई करता करता तो तळघरात गेला कक त्याला हतथे
को ीतरी ससल्याचे भास व्िायचे, तो िे सगळं त्याच्या बायकोला सांगायचा प , ती त्याची
थट्टा उेर्ायची, खरोखर िे भासच ससतील. प

जस जसे कदर्स हनघून जायला लागले, िे

भास र्ाढायला लागले, त्याला नेिमी तळघरात गेल्यार्र ससे भास व्िायला लागले, कधी
को ाची सार्ली आपल्या मागून गेल्याचा भास तर कधी भाताच्या क ग्यातून को ीतरी िाक
आपल्याला िाक मारल्याचा भास, एक कदर्स त्याने रानात जाऊन म्िातारीने सांहगतल्याप्रमा े
हनलहगरीचा पाला आ ला आह

सगळ्या र्ाड्यात धूर के ला, हजकेे हतकेे र्ाड्यात तो पाला

बांधून ठे र्ला आह खाली तळघरातल्या भाताच्या क ग्यात प पाला पसरर्ून र्ाकला
दुसऱ्या कदर्ाी तो सकाळी र्ाड्यात आला. बघतो तर काय पालापाचोळा कु ठे च
कदसेना, म्ि ून मुद्दाम तळघरात धान्याच्या कोठारात गेला. खाली गेल्यार्र त्याने बहघतलं तर
धान्यात प

पाला न्िर्ता. ससं कसं िोईल, काल आप

गेलो िोतो, आह

पाला र्ाकू न गेलो िोतो, बांधून प

ससा धान्यात र्ाकलेला पाला गायब कसा िोईल. त्याला कािी समजेना.

त्याने पुन्िा र्र येऊन िे म्िातारीला सांगायला पाठ कफरर्ली. हजन्याच्या जर्ळ जा ार
इतक्यात त्याला एक सार्ली कदसली. आपल्या मागून को ीतरी धार्त गेल्याचा भास त्याला
झाला. म्ि ून तो मागे र्ळला.
“को ? को आिे हतकेे? को आिे रे ? मालकी बाई तुम्िी आिात काय?”
कािीच आर्ाज नािी.

सखारामला नेिमीप्रमा े भास झाला िोता, प

आज हतथे को ीतरी कािीतरी

खात ससल्याचा त्याला आर्ाज आला, हजभेने को ीतरी कािीतरी चप चप के ल्याचा आर्ाज
येत िोता. त्याने कोपऱ्यातली काठी िातात घेतली, कु ठलातरी प्रा ी आत घुसलाय नक्की. म्ि ून
तो आ खी पुढे गेला, त्याला भाताच्या क ग्या जर्ळ कोपऱ्यात एक मा ूस बसलेला कदसला,
त्याच्या िातात तो हनलहगरीचा पाला िोता, आह तो, तो पाला खात िोता, उघेा बम मा ूस
आह कमरे ला फक्त लंगोर्ी िोती. सखारामने त्याला हर्चारलं को रे ? को आिेस? इथं कधी
आलास. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “लय र्ारसां झाली मी इथच िाय. .”
एर्ढं बोलून तो मा ूस हतथून सचानक गायब झाला. सखाराम दचकला आह
पळत पळत र्र आला. त्याने तळघराच्या दरर्ाजाला केी लार्ून कु लूप ठोकलं. पळत पळत तो
म्ितारीपााी आला आह

सांगायला लागला, तळ घरात ससा - ससा मा ूस कदसला आह

गायब झाला. म्िातारीने ऐकू न घेतलं, आह

एर्ढंच म्ि ाली. . . . देामुखाची पापं माझ्यार्र

उलर्ी कफर ार, मलाच िे भोगायला लाग ार. . . आह

म्िातारीने सखारामचा िात पकेू न

हतच्या खोलीकेे नेण्यासाठी इाारा के ला. सखारामने म्िातारीला हतच्या खोलीत सोेलं आह
तो आपल्या घरी हनघून गेला. त्या कदर्सानंतर पुन्िा काय तो तळघरात गेला नािी. घरात
र्ाळर्ी र्ाढतच चालली िोती, कािी के ल्या थांबेना. ससं करता करता साधार
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कदर्स उलर्ू न गेले. दुपारची र्ेळ िोती, सखाराम झाेू मारत िोता, म्िातारी हतच्या खोलीत
जहमनीर्रच गोधेी र्ाकू न झोपलेली. सखाराम मधल्या सभागृिाला झाेू मारत िोता. त्याला
कािीतरी जळल्याचा र्ास आला. म्ि ून तो नाकाने र्ास घेत इकेे हतकेे बघायला लागला.
त्याचं लषितं म्िातारीकेे गेल,ं म्िातारीचे के स पेर्ले िोते. प म्िातारीला कािीच माहिती न्िर्तं
ती झोपली िोती. सखाराम धार्त गेला आह
चादर र्ाकली.

त्याने म्िातारीच्या ेोक्यार्र जर्ळच पेलेली

म्िातारी जहमनीला िात र्ेकत र्ेकत उठली, “काय रे बाबा काय झालं.”
“मालकी

बाई तुमचे के स गेले. के स गेल.े . . . िो जळले तुमचे के स.” म्िातारीने

आपल्या ेोक्यार्र िात कफरर्ला तर खरोखर हतचे सगळे के स जळले िोते.

“तुमचे के स पेर्ले िोते मी चादरीने हर्जर्ले”
आत्ता मात्र म्ितारीप
बहघतलं प

घाबरली. िे ससं कसं झालं. सखारामने इकेे हतकेे

आग लागण्यासारखं कदर्ा मे बत्ती र्गैरे ससं हतथे कािीच न्िर्तं. चूल प

चूल

घरातच िोती. आत्ता मात्र िा सगळा प्रकार त्याला हर्हचत्र र्ार्ायला लागला. तो समजून गेला
िा र्ाेाच झपार्लेला आिे. इथं को ाचं तरी भूत आिे िे नक्की.
त्याने हर्चार के ला आप
काय? हतला को

उद्यापासून इथे यायचं नािी, प

मग म्िातारीचं

बघ ार. नंतर त्याने िा हर्षय गार्कीत मांेला. म्िातारी आिे तो पयांत तू

हतथं रिा. म्िातारी काय जास्त कदर्स जगत नाय. तू प

मोकळा िोाील, म्िातारीला आत्ता

या र्यात एकर्ीला र्ाकू नको. सखारामने प हर्चार के ला ठीक आिे काढू थोेे कदर्स.
प

िे प्रकार पुढे र्ाढायला लागले. संध्याकाळची र्ेळ िोती, संधार पेायला

सुरर्ात झालीच िोती समु्रणाच्या लार्ांचा आर्ाज त्यात नारळाच्या झार्ळ्यांचा आर्ाज येत
िोता. खूप र्ारा सुर्ला िोता, र्ाड्यातलं काम आर्पून सखाराम मागचा दरर्ाजा बंद करत
िोता, सखाराम दरर्ाजा बंद कर ार एर्ढ्यात त्याच्या समोर त्या दरर्ाजात एक मा ूस उभा
राहिला दचकू न तो मागे पळाला. िा तोच मा ूस िोता जो आपल्याला खाली तळघरात कदसला
िोता. सखारामची बोबेी र्ळली आह
गार्ात आला. आह

त्याने हतथून पळ काढला, बोंबलत बोंबलत धार्त तो

मा सं जमर्ून त्यांना सगळं सांगायला लागला. लोक जमार् करून

र्ाड्याच्या कदाेने हनघाले. सखाराम त्यांच्यात न्िर्ता. या लोकांमध्ये गार्ातल्या कािी बायका
प हनघाल्या. सगळ्यांनी हमळू न म्िातारीला गार्ात आ लं. र्ाड्याला कु लूप लार्लं गेल.ं थोेे
कदर्स म्िातारीला गार्ातल्याच एका कु र्ुंबाने सांभाळलं, नंतर कािी महिन्यातच म्िातारी प
मेली.
तो र्ाेा तसाच ओसाे पेू न राहिला. सजून प
आिे, आत्ता त्याची कौलं प

िा र्ाेा तसाच ओसाे पेू न

ढासळल्या लागली आिेत. गार्ातला एकिी मा ूस रात्रीच काय

कदर्सा प या र्ाड्याजर्ळ कफरकत नािी.

" पूर "

पार्साळ्याचे कदर्स िोते, त्या आठर्ड्यात पाउस सतत कदर्सरात्र कोसळत
िोता, मुसळधार पाउस, हजकेे हतकेे ाेतं पाण्याने भरली िोती, रस्ते, पूल, सगळे
पाण्याखाली बुेून गेले िोते, ााळांना सुट्या जािीर के ल्या गेल्या. सरकारी कायाटलये प
आठर्ेाभरा पासून बंद िोते.
आह

साातच एक काळरात्र आली सोबत मृत्युचं तांेर् घेऊन. तारीख िोती

२४ जुलै १९८९. गार् जांभूळपाेा. संध्याकाळी जेर् ं आर्ोपून सगळे लोकं लर्कर झोपले.
िर्ा थंेगार आह

त्यात पार्साची झोे, संग ात पू ट पा ी भरलेल.ं संबा नदीला पूर आला

िोता, नदी ओसंेून र्ाित िोती. सगळा गार् गाढ झोपेत ससताना सचानक रात्रीच्या र्ेळी
लोकांच्या घरात पा ी हारायला लागलं. जहमनीर्र संथरू

र्ाकू न झोपलेली लोकं संगाला

ओल लागायला लागली तसे जागे व्िायला लागले. िळू िळू बघता बघता पा ी झपाट्याने
र्ाढतच गेलं आह

बघता बघता संपू ट गार् त्या पुरात र्ाहून गेला. सनेक मृतदेि नदीच्या

पाण्याने इकेे हतकेे र्ाहून गेले. या पुरात फक्त जांभूळपाेाच नािी इतर गार्ातली लोकं िी
र्ाहून गेली.
हि घर्ना आिे कोलाे मधली, सकाळची र्ेळ िोती, २-३ बायका नदीर्र कपेे
धुर्ायला गेल्या िोत्या. प
गेल्या आह

हतकेे त्यांना खूप घा

र्ास यायला लागला, त्या हतथून हनघून

जाताजाता र्ार्ेत भेर् ाऱ्या ओळखीच्या लोकांना िे सांगत िोत्या. प

हतकेे

को ीच जास्त लषित कदलं नािी. एखादं मेलेलं ढोर पुरात र्ाहून आलं ससेल. संध्याकाळची र्ेळ
िोती सूयट सस्ताला गेला आह

काळोख पेायला लागला. एक दारुड्या त्याच नदीर्र संेास

करायला गेला, त्याला प हतथे घा र्ास आला. कसला र्ास येतोय म्ि ून तो बघायला गेला
तर झुेपात एका बाईचा मृतदेि सेकला िोता. तो मृतदेि उपेी िोता आह

फु गला िोता.

संगार्र साेी िोती के सं लांब िोती.िी को ीतरी बाई आिे. त्याला हतच्या िातात सोन्याच्या
बांगड्या कदसल्या. मनात लालच आली, त्याने कसाबसा ओढू न ओढू न तो सधटर्र् सेलेला
मृतदेि ककनाऱ्यार्र खेचन
ू आ ला. आत्ता तो त्या बाईच्या संगार्रचे दाहगने खेचायला लागला.
र्ास इतका भयंकर िोता कक त्याची प्यायलेली उतरली. दाहगने ओढू न हनघत न्िर्ते. म्ि ून
आत्ता तो पू ट जोर लार्ून हतच्या िातातल्या बांगड्या खेचायला लागला. सचानक ती बाई
जोरजोराने िसायला लागली. आधी िा चपापला. दोन हमहनर्ं थांबला, इकेे हतकेे बघायला
लागला, प को ीच न्िर्तं.
पुन्िा याने त्या बांगड्या ओढायला सुरर्ात के ली, पुन्िा ती बाई िसायला
लागली आह

आह

तो मृतदेि िलायला लागला. आत्ता मात्र िा चरकला, चप्पल र्ाकू न

धेपत हतथून पळू न गेला. र्र रस्त्यार्र आला आह

जोरात पळू न हनघून गेला. बाजूच्या

र्परीर्र एक िर्ालदार बसला िोता. िर्ालदाराने त्याला पळताना बहघतलं, र्परी र्ाल्याला
हर्चारलं. . . काय रे िा का पळत गेला? को िोता को िा?
र्परी र्ाला बोलला सािेब िा बबन, एक नंबरचा बेर्ेा आह

चोरर्ा मा ूस.

को ीतरी कानफर्ला ससेल म्ि ून गेला ससेल पळत.
चिा हपऊन झाल्यार्र िर्ालदार उठला, त्याला संाय आला, नक्की कािीतरी
गेबे आिे. म्ि ून तो नदीच्या कदाेने गेला. आत्ता र्ेळ झाली िोती संध्याकाळचे ७:३०. पू ट
संधार पेलेला. िर्ालदार िातात Torch घेऊन नदीच्या रस्त्याने हनघाला. इकेे हतकेे
Torch मारत मारत तो ककनाऱ्यार्र पोिोचला. बघतो तर काय समोर एका बाईचा मृतदेि
पेला िोता. िर्ालदार धार्त हतच्या जर्ळ गेला. खूप घा र्ास मारत िोता. तोंेाला रुमाल
बांधून तो हतच्या जर्ळ पोिोचला. हतच्या संगार्र Torch मारली. बाई उपेी पेली िोती.
बॉेी सेली िोती. त्याला हतच्या संगार्र भरपूर दाहगने कदसले. याने इकेे हतकेे बहघतलं
को ीच न्िर्तं. Torch बंद करून हखाात ठे र्ली आह

िा त्या बाईच्या गळ्यातल्या

सोन्याच्या साखळ्या खेचायला लागला. . काी बाी एक साखळी खेचून तोेू न काढली. आत्ता
याने हतच्या िातातल्या बांगड्या ओढायला सुरर्ात के ली. तो मृतदेि आपोआप उता ी झाला
आह

जोर जोराने िसायला लागला. समोर पेलेला मृतदेि िसतोय बघून त्याची Pant ओली

झाली, तो त्या मृतदेिापासून ४ फु र् लांब उेाला आह

जीर् घेऊन हतथून बोंबलत पळाला.

पळू न पळू न र्र रस्त्यार्र आला.
संपू ट हचखलाने माखलेला आह

घामाने हभजलेला. िर्ालदार जीर् घेऊन

रस्त्याने पळतोय बघून लोकांना आश्चयट र्ार्लं. २-३ लोकांनी त्याला आेर्लं पकेलं आह
हर्चारलं, काय झालं सािेब, सािेब काय झालं. त्याने झाला प्रकार लोकांना सांहगतला. र्ेळ
संध्याकाळची िोती. िर्ालदार सांगतोय म्ि जे खरी गोष्ट आिे. प
को ीच धाेस के लं नािी. नंतर २-४ कदर्सांनी खूपच घा

त्या नदीकेे जायचं

र्ास पररसरात पसरला. लोकांनी

जाऊन पोलीस स्र्ेान मध्ये तक्रार र्ाकली. ग्रामपंचायतीत प

तक्रार के ली. तेव्िा कु ठे

पोहलसांनी घंर्ा गाेी र्ाल्यांच्या सोबत जाऊन तो मृतदेि उचलला आह त्याचा फोर्ो पेपरात
छापला. मृतदेि खूप घा ेरड्या सर्स्थेत िोता. पुढे पोहलसांनी त्या मृतदेिाचे संत्यहर्धी के ले.
४-५ कदर्सांनी तो बेर्ेा प िी घर्ना लोकांना सांगत सुर्ला कक पोहलसांच्या
ताब्यात ससलेला बाईचा मृतदेि म्ि जे भुतार्की आिे. . . . . .
त्या घर्नेनंतर त्या नदीर्र को ालाच कसलािी त्रास झाला नािी, कधी को ाला
भूत र्गैरे कािी कदसलं नािी.

" ब्युर्ी पालटर "

आई लर्कर ये ना, खूप भूक लागली आिे. . येते येते आज लर्कर येत,े मिाहेक
काकुं च आर्पलं कक लगेच हनघते. रोानीला हतच्या मुलीचा फोन आला, फोनर्रचा संर्ाद
संपर्ून ती पुन्िा मिाहेक काकुं चे Eye Brows करायला लागली.
हि घर्ना आिे सुपक
े र मागट नाहाक येथली. "रोानी ब्युर्ी पालटर", ािराच्या
एका बाजूला ससलेल्या हबझनेस पाकट मधलं िे रोानी साळर्ी यांचं ब्युर्ीपालटर. रोानी
साळर्ी िा व्यर्साय गेले ४-५ र्षट चालर्त िोत्या. व्यर्सायाची सुरर्ात त्यांनी आपल्या
घरातूनच के ली, नंतर त्यांनी एक लिानसं दुकान भाड्याने घेतलं. नर्रा मपि्रणा मध्ये कामाला
िोता. ठरर्लं कक आप

आपलं स्र्तःचं ससं एक दुकान घेऊया. दुकानाचा ाोध सुरु झाला,

रस्त्याच्या बाजूलाच झालेल्या हबझनेस पाकट मध्ये गेले. िे पाकट म्ि जे एकदम सर्ाढव्य िोतं.
ककमान ३०० दुकानांचे गाळे िोते हतथे. बरे चसे गाळे बंद सर्स्थेतच िोते. आत मध्ये गेल्यार्र
रोानी मनातून थोेी घाबरली. कार ती इमारत एर्ढी भव्य िोती कक कदर्सा प त्यात
संधार दार्ला िोता. आतमध्ये र्ातार्र एकदम भया िोतं. जास्तीत जास्त १०-१२ गाळे च
उघेे िोते त्यांनी आपापल्या दुकानाच्या बािेर ट्यूब लाईर् लार्ल्या िोत्या. ते गाळे एर्ढ्या
संतरार्र िोते कक को ी िाक मारली तरी ऐकायला जा ार नािी. हतथेच एक गाळा रोानीला
आर्ेला. हबल्ेरच्या सांगण्यार्रून त्यांना समजलं कक त्या गाळ्यात सगोदर प एका बाईंनी
ब्युर्ी पालटर र्ाकलं िोतं, नंतर त्या बाई मलेररयाने आजारी पेल्या आह पुन्िा कािी आल्याच
नािीत. त्यांचा मुलगा आला माझं भाें मला कदलं आह ते सगळं सामान घेऊन गेला.
सगोदर प
प

ब्युर्ी पालटर िोतं ऐकू न रोानी खुा झाली, म्ि जे जुने हगऱ्िाईक

आपल्याला हमळ ार, हतने आपल्या नर्ऱ्याला सांहगतलं आप

मग ठरलं त्यांनी त्या पाकट मध्ये तो छानसा गाळा बहघतला. आह

िाच गाळा बघूया. झालं
Bank loan करून त्यांनी

तो गाळा घेतला. आह रोानीने हतला िर्ं तसं फर्णनचर बनर्ून आपलं पालटर सजर्लं. बघता
बघता २ र्षट हनघून गेली. व्यर्साय प चांगला चालला िोता.
लग्ाचा मोसम िोता, रोानीकेे खूप लेेीज येत िोत्या. रोानी एकर्ीच िोती.
भराभरा ती काम आर्पत िोती. प हतची तारांबळ उेत िोती. त्यातल्याच एका लेेीजने
हतला सुचर्लं एखादी मुलगी ठे र् मदतीला. तुझा व्यर्साय प चांगला र्ाढर्ू ाकतेस.
रोानीने त्या लेेीजला सांहगतलं बघा तुमच्या ओळखी मध्ये को ी ब्युर्ी पालटरचा कोसट के लेली
ससेल मुलगी तर पाठर्ून द्या.
दुसऱ्या कदर्ाी हर्द्या नार्ाची एक मुलगी हतच्याकेे आली. हतने त्या बाईंची
ओळख सांहगतली. रोश्नीने हतला आपल्या सोबत ठे र्ून घेतली. बघता बघता कदर्स हनघून जात
िोते. लग्ाचा मोसम प संपला. आत्ता गदी थोेी कमी ससायची. एककदर्स हर्द्याने
आपल्याला घरी लर्कर जायचं आिे म्ि ून सांहगतलं. त्याकदर्ाी गदी प
म्ि ाली ठीक आिे जा तू, मी प
पोरीने प

बघते जमलं तर आज मी प

न्िर्ती, रोानी

लर्कर जाईन. दुपारपासून

१७ फोन के लेत, आई लर्कर ये आई लर्कर ये. एक एक लेेीज चं काम उरकता

उरकता संध्याकाळचे ७ र्ाजले. रोानीने आपलं पालटर बंद करायला घेतलं. त्या इमारतीत
संध्याकाळी ६ र्ाजताच भया र्ातार्र हनमाट व्िायचं. खूप दुकानांच्या ार्रमध्ये बसलेली
र्र्र्ाघळं त्या संधारात बािेर हनघायची. एर्ढ्या मोठ्या त्या इमारतीत घुम ारा त्यांचा तो
आर्ाज या भया र्ातार्र ात आ खी भर घालून जात िोता. रोानीने पालटरची साफसफाई
के ली आह ती दरर्ाजापााी आली. पालटरला काचेचा दरर्ाजा िोता आह त्यार्र एक पेदा.
रोानीने पेदा बाजूला के ला. हतच्या समोरचं दृश्य बघून ती दचकली.
एक बाई आपले के स मोकळे सोेू न हतच्या दरर्ाजाच्या समोर उभी िोती.
एकर्क हतच्याकेे बघत िोती. िातात पसट पायात चप्पल संगार्र दाहगने आह घातलेली
साेी प

चांगलीच िोती. बाई तर चांगल्या घरातल्या कदसत आिेत. ती थोें पुढे आली,

दरर्ाजा उघेला आह
आह

हर्चारलं िेयर सेटर्ग करायची आिे का? ती बाई फक्त िो म्ि ाली

थेर् हतच्या पालटर मध्ये हारली. हतचं र्ाग ं बघून रोानीला थोें हर्हचत्रच र्ार्लं. िी

बाई ससे के स का मोकळे सोेू न आली आिे. को

आिे को

हि, हिला या सगोदर आप

कधीच बहघतलं नािी. बाई या, या खुचीत बसा. काय करू सांगा, िा बघा िा आल्बम. को ती
स्र्ाईल बनर्ायची सांगा.

बाई कािीच बोलेना. ओ ताई काय झालं बोला. त्या बाईने हतच्या सल्बम र्रच्या
एका फोर्ोर्र बोर् ठे र्लं. ठीक आिे स्र्ेप कर्. रोानीने घड्याळात बहघतलं ७:१५ झाले िोते.
तेर्ढ्यात हतच्या पालटर मध्ये एक जुनी ओळखीची बाई आली. रोानी सगं थोें
फे हायल करायचं िोतं.
“नािी िो उद्या आलात तर बरं िोईल, िे बघा यांचं स्र्ेप कर् करायला सजून १
तास तरी जाईल”. बाईने दुकानात बहघतलं को ीच न्िर्तं.
पुन्िा ती बाई बोलली “को ाचं?”
रोानीने खुचीकेे बोर् दाखर्लं. . . .
ती बाई पुन्िा म्ि ाली “काय रोानी! नािी करायचं तर सांग ना तसं मस्करी
कााला करतेस. . . . . बरं उद्या येते ग.” आह ती बाई िसत िसत हतथून हनघून गेली.
रोानीने त्या बाईचे के स कापायला सुरर्ात के ली. िळू िळू बघता बघता ८:००
र्ाजले. रोानी हतचे के स कापतच िोती. प

तरीप

हतच्या के सांना तो कर् येत न्िर्ता.

रोानी हर्चारात पेली ससं कसं िोतंय. आप हिचे के स तर कापतोय मग के सं कमी का िोत
नािी. रोानीने पुन्िा के स कापायला सुरर्ात के ली. . . बघता बघता ८:३० झाले. आत्ता रोानी
िैरा

झाली. ती त्या बाईला बोलली ओ ताई मी कधीपासून के सं कापते प

तुमच्या के सांना

कर् येतच नािीय. ती बाई थोेसं तोंेात िसली, काय िोतंय? का कर् बसत नािीय? तू ब्युर्ी
पालटर र्ाली ना मग मार कर्.
रोानी आश्चयटचककत झाली, ससं कसं काय िोईल. िळू च ती थोें बाजूला झाली.
आपल्या पसट मधून हतने फोन काढला, ती बाई ऐके ल म्ि ून ती आतल्या खोलीत गेली. आह
हतने आपल्या एका मैहत्र ीला फोन के ला. “सुजाता जरा पालटर मध्ये येाील का गं?”
“ का गं काय झालं? कािी problem झालाय का?”
“ नािी गं, तसं problem र्गैरे नािी. प
सुजाताने हतला हर्चारलं

आलीस तर बरं िोईल.

“येते, प काय झालं सांग.”
रोानीने खूप िळू आर्ाजात हतला सांहगतलं ससं ससं िोतंय.
सुजाता फोनर्रून िसायला लागली. म्ि ाली “मग तर यार्ंच लागेल. मला प
आज जादू बघायला हमळे ल.”
“ये ये गं बाई ये लर्कर” आह

रोानीने फोन ठे र्ला. ती दरर्ाजा उघेू न बािेर

आली. पुन्िा िातात कै ची घेऊन ती आपलं काम सुरु कर ार एर्ढ्यात लाईर् गेली.
रोानी म्ि ाली. . "ओ ाीर्. . . या लाईर्ला प

आत्ताच जायचं िोतं " आह

ती सचट लाईर् आ ायला पुन्िा आत मधल्या खोलीत गेली. दुकान नर्ीनच िोतं म्ि ून हतने
इनव्िरर्र प

लार्ला न्िर्ता. रोानी मोबाईलच्या उजेेार्र आत गेली प

हतथे तो लाईर्

सापेला नािी म्ि ून ती बािेर आली. इकेे हतकेे लाईर् ाोधत िोती. लाईर् सापेली लाईर्
चालू कर ार इतक्यात हतचं लषित त्या बाईकेे गेलं. बाई ाांतप े खुचीतच बसलेली. आराात
कसला तरी उजेे कदसला म्ि ून रोानीने हनरखून बहघतलं.
त्या बाईचे दोन्िी ेोळे र्र्ारलेले आह

हिरव्या उजेेाने चमकत िोते. िे बघून

रोानी जोर जोरात िंकचाळत सुर्ली. संग भीतीने थर थर कापत िोतं आह

जीर्ाच्या

आकांताने ती िंकचाळतच िोती. पालटरचा काचेचा दरर्ाजा बंद िोता हतचा आर्ाज कािी
बािेर पेलाच नािी.
बाई खुचीतून उठली आह

त्या भयानक नजरे ने रोानीकेे पुन्िा एकर्क बघत

बसली तेर्ढ्यात रोश्नीने िातातल्या लाईर् चं बर्न दाबलं. त्या बाईचे के स इतके लांबलचक
झाले िोते कक ते के स खुचीपासून दरर्ाजापयांत पोिोचले, जे कािी कदसलं ते बघून रोानी
िंकचाळत िंकचाळत दरर्ाजा जर्ळ आली दरर्ाजा उघेू न बािेर पळ ार इतक्यात त्या
भुतार्कीने रोानीचे के स पकेले आह हतला जोरात पभतीर्र आपर्लं. जे कािी घेत िोतं त्या
मानहसक धक्क्याने ती जागीच बेाुद्ध पेली.
थोड्यार्ेळाने लाईर् आली. सुजाता प

आत्ता रोानीच्या पालटर मध्ये पोिोचली

िोती. काचेतूनच बहघतलं तर रोानी जहमनीर्र पेली िोती. दुकानात को ीच न्िर्तं. हतने

रोानीला उठर्ण्याचा प्रयत्न के ला प

रोानी बेाुद्ध सर्स्थेत िोती. सुजाताने धार्पळ करून

आजूबाजूच्या लोकांना जमर्लं. लोकांनी हतला नजीकच्या इहस्पतळात नेऊन सोेलं. सुजाताने
हतच्या नर्ऱ्याला इहस्पतळात बोलार्लं. नक्की काय झालं िे को ालाच माहिती न्िार्तं. प
रोानीने आपल्याला फोन करून जे कािी सांहगतलं िोतं ते हतने हतच्या नर्ऱ्याला जसंच्या तसं
सांहगतलं.
ेॉक्र्रांनी सांहगतलं, रोानीला कसला तरी मानहसक धक्का बसला आिे. हतचं
ब्ले प्रेार काल संध्याकाळी खूप Low झालं िोतं म्ि ून ती बेाद्ध
ु आिे. दुसऱ्या कदर्ाी
सकाळी रोानीचे ेोळे उघेले. आजूबाजूला नसट कदसत िोत्या. समोर नर्रा कदसला आह
हतच्या जीर्ात जीर् आला. हतने त्याला घट्ट हमठी मारली आह ढसढसा रेायला लागली.
२-३ तास हनघून गेल.े िॉहस्पर्ल मधून हेस्चाजट प

हमळाला आह

घरी आ लं. २-३ तास गेल्यानंतर नर्ऱ्याने हतला काय झालं म्ि ून हर्चारलं. आह

रोानीला
रोानीने

जे कािी सांहगतलं ते ऐकू न तो थक्क झाला.
त्या दोघांनी तो पालटर बंद के ला. या दुकानात ससा ससा प्रकार घेला म्ि ून
तो गाळा को ीच भाड्याने घेईना. तो दुकानाचा गाळा तसाच बंद सर्स्थेत आिे. याला आत्ता
३ र्षट उलर्ू न गेली.
सगोदर येऊन गेलेली बाई हतचा ककस्सा सगळ्यांना सांगत सुर्ली िोती, मी प
गेले िोते हतच्याकेे ७ र्ाजता, मला खुचीकेे िात करून बोलत िोती. . . त्या बाईंचं िेयर कर्
करायचं आिे, प

त्या खुचीत को ीच न्िर्तं, कािी बायका नंतर सांगायला लागल्या, त्या

दुकानात सगोदर ज्या बाईचं पालटर िोतं ती बाई ेेंग्यूने मृत झाली िोती. हतचाच आत्मा त्या
पालटर मध्ये ससू ाके ल. कार त्या बाईने प हतथे नर्ीनच पालटर र्ाकलं िोतं.
आत्ता रोानी ब्युर्ी पालटर सखाराम भोसले मागाटर्र चालू झालं आिे.
र्ेळ :- सकाळी ०९:०० ते सायं ०६:००

" पाकट च्या बाकड्यार्र "

“ओ ऐकलत का, सनघा हतच्या खोलीत नािी”
“काय झालं सकाळी सकाळी आरेा ओरे करायला?”
“आिो सनघा घरात कु ठे च नािीय. आह िे बघा काय हलहून ठे र्लय या हचट्ठीत.
. .”
" आई बाबा मला माफ करा, प

माझं समीर र्र मनापासून प्रेम आिे. तुम्िी

सतत मला हर्रोध करत राहिलात म्ि ून मला आज िा हन टय घ्यार्ा लागतोय. मी समीर
बरोबर लग् करत आिे "
को

िा समीर, या मुलीच्या ेोक्यात काय खूळ भरलं आिे देर् जा े. तरी मी

सांगत िोतो हतला एखाद्या चांगल्या Psychiatricला दाखर्ून येऊ. प

नेिमी तुझं तेच

तुनतूनं, माझी मुलगी र्ेेी आिे काय माझी मुलगी र्ेेी आिे काय. आिो जे झालं ते झालं चला
पर्कन पोहलसात तक्रार नोंदर्ूया. कु लक ी पचतेत पेले आह

त्यांची पत्नी ढसाढसा रेायला

लागली. कु ठे ससेल माझी मुलगी, काी ससेल कु ठे गेली ससेल. . . . . .
सनघा कु लक ी, BSC उत्ती ट झाली आह एका नार्ाजलेल्या कं पनीत कामाला
लागली. घरी फक्त र्ेील आई आह मोठा भाऊ. भाऊ प एका चांगल्या कं पनीत कामाला
िोता. दोघांचीिी लग् झाली न्िर्ती. र्ेील दोघांसाठी स्थळं ाोधतच िोते. सनघा कदसायला
सुंदर िोती. को ीिी हतच्या प्रेमात पेेल साी. त्या कं पनीत आत्ता हतला २ र्षट झाली आह
पगार र्ाढिी हमळाली. सनघाने आपल्या लग्ाचे सर्ट दाहगने स्र्तःच बनर्ून ठे र्लेले. मोठा
भाऊ सहनल तो प

चांगल्या पदार्र िोता. सहनल आह

सनघा िे दोघे एकाच MIDC मध्ये

कामाला िोते. दोघांच्या कं पन्या र्ेगर्ेगळ्या िोत्या प कामाची र्ेळ एकसारखीच. सहनल
सकाळी जाताना सनघाला आपल्या सोबतच घेऊन जायचा आह संध्याकाळी सोबत घेऊन प
यायचा.
एक कदर्स सनघाने त्याला फोन करून सांहगतलं, सरे दादा तू िो पुढ,े मला आज
थोेा उाीर िोईल. मी येईन बस पकेू न. म्ि ून सहनल पुढे हनघून गेला. त्याकदर्ाी सनघा
संध्याकाळी ८ र्ाजता आली. जेर् र्गैरे के लं आह िातात मोबाईल घेऊन कु ाबरोबर तरी
Chatting करत बसली.
ससं करता करता कदर्स हनघून जात िोते. सनघा आत्ता र्ारं र्ार सहनलला पुढे
जायला सांगायची आह स्र्तः उहाराने घरी परतायची. का उाीर झाला हर्चारलं तर सनघा
उलर् सुलर् उत्तरं देऊन आपल्या खोलीत हनघून जायची. आत्ता मात्र हतच्या आईला सनघाचा
थोेा संाय यायला सुरर्ात झाली.
एक कदर्स सहनलने ठरर्लं आप

लषित ठे र्ूया नक्की काय प्रकार आिे. त्या

संध्याकाळी सहनल, सनघाच्या कं पनीच्या गेर् जर्ळच सस ाऱ्या एका चिाच्या र्परीर्र
थांबला. सनघा संध्याकाळी हतच्या नेिमीच्या र्ेळेतच बािेर पेली. चालत चालत पुढे हसगनल
जर्ळ आली, आह

फु र्पाथच्या नजीक ससलेल्या पाकट मध्ये गेली. सहनल प लपत लपत त्या

पाकट च्या एका कोपऱ्यार्र उभा राहिला. सनघा बाकड्यार्र बसली, कु ालातरी shake
hand करार्ा ससा िात पुढे के ला आह
गप्पा मारत िोती, प

आपली पसट मांेीर्र घेऊन बसली. को ाबरोबर तरी

हतच्या बाजूला को ीच न्िर्तं. सहनलला िा प्रकार हर्हचत्र र्ार्ला.

नंतर ती हतथून उठली आह हतने घरी येण्यासाठी बस पकेली. बसच्या हखेकीतून हतने र्ार्ा
बाय बाय प के लं. सहनलने आपली बाईक काढली आह तो थेर् घरी आला. पाठोपाठ सनघा
प घरी आली. सहनलने िा प्रकार ३-ते ४ र्ेळा पहिला.िी नक्की को ाबरोबर बोलते. कािीच
समजायला मागट न्िर्ता. त्याने िा प्रकार आपल्या र्हेलांना सांहगतला आह एककदर्स त्यांना
प्रत्यषित दाखर्लािी.
र्हेलांनी हर्चार के ला मुलीच्या लग्ाला उाीर िोतोय म्ि ून हतचं मानहसक
संतुलन हबघेत ससार्ं. त्यांनी हतच्यासाठी स्थळ ाोधायला सुरर्ात के ली. नात्यातलाच एक

मुलगा हतला बघायला ये ार िोता. आदल्या कदर्ाी सनघाने साफ नकार कदला. म्ि ाली माझं
समीर र्र प्रेम आिे आह मी लग् करे न तर त्याच्यााीच. को िा समीर?
समीर जाधर्, माझ्या ओळखीचा आिे आमचं प्रेम आिे. कु ठे राितो काय करतो?
एम. जी. रोे जर्ळ पाकट च्या मागेच त्याचं घर आिे. सष्टहर्नायक हबल्ेसटचा
मुलगा.
र्ेील र्ैतागले ते हतच्यार्र ओरेले हि. म्ि ाले आम्िी सांगू हतथेच लग् करार्ं
लागेल. िे कसले जाधर् हबधर् हबल्ेर, गुंे आिेत सगळे गुंे. को कधी को ाची गोळी खाऊन
मरे ल ााश्वभती नािी. ते कािी नािी आम्िी सांगतो हतथेच लग् करार्ं लागेल.
आह दुसर्याच कदर्ाी सकाळी सनघा घर सोेू न पळू न गेली जाताना खार्ेर्र
एक हचट्ठी र्ाकू न गेली.
आई र्हेलांनी पोहलसात तक्रार के ली. सष्टहर्नायक हबल्ेसटच्या मुलाने आमच्या
मुलीला पळर्ून नेलं आिे. पोहलसांनी ताबेतोब फोन करून हबल्ेरला बोलार्ून घेतलं.
िे काय म्ि तात ते खरं आिे का? कसलं काय िो सािेब तुम्िी को ाचं ऐकताय
यांचं, ेोकी कफरलेत यांची.
कु लक ी जोराने ओरेले ेोकं तुमचं कफरलं आिे, तुमच्या मुलाने समीर जाधर्ने
आमच्या मुलीला भेकर्ून पळर्ून नेलं आिे.
जाधर् हबल्ेर पुन्िा बोलले जा जाऊन स्र्तःचा इलाज करून घ्या. पोलीस
इन्स्पेक्र्र केक आर्ाजात बोलले, जाधर् काय प्रकार आिे िा?
ताबेतोब तुमच्या मुलाला फोन लार्ून हर्चारा कु ठे आिे तो. जाधर् हबल्ेर
रागाने बोलले कु ठे फोन लार्ू स्र्गाटत, आह

त्यांच्या ेोळ्यात पा ी आलं, हखाातून रुमाल

काढू न ते खूप रेले खूप रेले. सािेब माझा मुलगा २ र्षाांपूर्ीच हसग्ल जर्ळच्या पाकट मध्ये
मेला. खंे ीसाठी समीरची को ीतरी ित्या के ली. िे ऐकताच कु लक ी कु र्ुंबीय दचकले.
सहनलने आपल्या र्हेलांकेे बहघतलं आह ते दोघेिी हतथून हनघून गेले.

समीर जाधर् मेला आिे िे खरं आिे कार

पोहलसात ताी नोंद प

आिे कक

त्याची ित्या झाली िोती. मग सनघा गेली कु ठे ? आह ती त्याचं नार् का घेत िोती? पाकट मध्ये
एकर्ीच को ा बरोबर बोलायची? सनेक प्रश्न उभे झाले.
पुन्िा दोघे पोलीस स्र्ेान मध्ये गेले. आह

इन्स्पेक्र्र सािेबांना सगळा प्रकार

सांगू लागले. इन्स्पेक्र्रने हखल्ली उेर्ली, मग जा तुमची मुलगी हतथेच सापेेल पाकट मध्ये त्या
समीर जाधर् सोबत. आह

आजूबाजूचे सगळे िर्ालदार िसायला लागले. आत्ता संध्याकाळचे

१० र्ाजले िोते. संधार पेला िोता. सहनलने गाेीला ककक मारली मागे र्ेील बसले आह
दोघेिी त्या पाकट जर्ळ आले. सहनलने बािेरूनच त्या नेिमीच्या बाकड्यार्र नजर मारली.
को ीतरी मुलगी हतथे बसली िोती. दोघे धार्त हतच्या जर्ळ गेले. ती सनघाच िोती, त्यांनी
हतचा िात पकेला सनु. . . . बेर्ा इथे काय करतेस?
ती सारखं एकच बोलत िोती, समीर नािी आला आज, त्याने फसर्लं मला. चल
बेर्ा घरी चल आम्िी त्याच्या र्हेलांना भेर्ून आलोय. िे ऐकताच हतचे ेोळे चमकले. खरच
बाबा तुम्िी त्यांना भेर्ून आलात. िोय. चल आधी घरी चाल हनर्ांत बोलू. आह

त्यांनी हतची

Bag उचलली, ररषिता पकेली आह घरी आले.
घरी आल्यार्र त्यांनी हतला सगळा झाला प्रकार सांहगतला. आपले र्ेील आह
भाऊ खोर्ं बोलत आिेत. हतचा हर्श्वभास बसेना, म्ि ून ती स्र्तः सष्टहर्नायक हबल्ेसटच्या
ऑकफसात गेली. हतथे हतला सर्ट सत्य समजलं.
त्या पाकट मध्ये समीर जाधर् भूत बनून र्ार्रत आिे िे लषितात येताच सनघा
मनातून गेबेली. आपल्याला जो कदसत िोता आपल्यााी जो बोलत िोता तो मा ूस नसून ते
भूत िोतं.
त्या कदर्सापासून हतने कामार्र जाण्याचा आपला मागट कायमचा बदलला.

" र्परीर्ाला "

मा गार् हून पुण्याकेे जाताना लागतो तो ताम्िा ी घार्. पार्साळ्यात या
घार्ात हनसगट आपल्या सौंदयाटचं सप्रहतम प्रदाटन घेर्तो. सर्टत्र हिरर्ंगार पसरलेला गर्ताचा
गाहलचा, ेोंगर माथ्याला र्ेकलेल ढग आह

र्ळ ाच्या रस्त्याने उतर ाऱ्या गाड्या. या

घार्ात पार्साळ्यात सनेक लोकं पयटर्क म्ि ून येतात. सर्टत्र धबधबे आह त्यात मजा लुर् ारे
पयटर्क. ससं म्ि तात इथे घार्ात रस्ता िोण्यापूर्ी जंगलाची पायर्ार् िोती. माझे आजोबा
सांगायचे त्या ेोंगराच्या पलीकेे पु े आिे. हतथले आकदर्ासी लोकं पायीच पुण्याला जायचे.
प

िे जंगल खूप घनदार् ससल्यामुळे गार्ातले लोकं या रस्त्याने जायला घाबरायचे. सनेक

आकदर्ासींना र्ाघाने िंकर्ा कािी जंगली प्राण्यांनी खाल्ल्याच्या गोष्टी इथे खूप प्रचहलत िोत्या.
प आत्ता सरकारने मोठा रस्ता बनर्ला आिे, सतत गाड्यांची रे लचेल ससते.
सखाराम िा हबबर्ेर्ाेी गार्ात राि ारा एक गरीब मा ूस. हबबर्ेर्ाेी म्ि जे
याच घार्ातल्या ेोंगरार्र ससलेलं एक गार्. गार् तसं रस्त्यापासून ककमान ५ ककलोमीर्र
आतमध्ये जंगलात िोतं. रस्त्यापासून गार्ात जा ाऱ्या फाट्यार्र सखारामने एक छोर्ीाी
चिाची र्परी र्ाकली. बायको आह

िा कदर्सभर र्परीर्र ससायचे, संध्याकाळ झाली कक

बायको गार्ात घरी हनघून जायची. पार्साळ्याच्या मोसमात खूप पयटर्क ससायचे म्ि न
ू
सखाराम संध्याकाळी सगदी ९ र्ाजेपयांत र्परी चालू ठे र्ायचा.
त्या कदर्ाी पाउस रीमझीम िोता. श्रार्

महिना उनपार्साचा खेळ कदर्सभर

चालू िोता. संध्याकाळ िोता िोता संपू ट घार्ात धुकं पसरलं. इतकं दार् कक रस्त्याने जा ाऱ्या
गाड्या प

कमी झाल्या. घार्ात दूर दूर नजर र्ाकली कक जा र्ायचं सनेक गाड्या रस्त्याच्या

बाजूलाच उभ्या आिेत. कार

त्यांचे लाईर् िलेनासे िोते. धुकच एर्ढ दार् िोतं. सखारामची

बायको एव्िाना आपल्या घरी हनघून गेली िोती. संध्याकाळ झाली संधार पेायला लागला,
सखारामने र्र र्ाश्याला सेकर्लेला पेट्रोमास काढला. खाली जहमनीर्र बसला आह

पंप

मारून तो पेर्र्ला. र्र स्र्ोव्ि र्र चिा उकळत िोता. नजर र्ाकार्ी म्ि ून तो उठला.
उठल्यार्र समोर एक मा ूस संगार्र घोंगेी घेऊन उभा िोता. तो कदसायला एर्ढा हर्हचत्र
िोता कक सुरर्ातीला सखाराम मनातून घाबरला. पाउस सहजबात न्िर्ता प
सुर्ला िोता. त्या मा साच्या घोंगेीला घा

थंे गार र्ारा

र्ास येत िोता. मा स
ू तसा तीस पस्तीाीतला

ससार्ा. प कदसायला एकदम हर््रणूप.
काय कु ठं हनघालास? सखारामने आपल्या बोलक्या स्र्भार्ाने हर्चारलं.
चिा दे रं . . . . . . . . . तो मा ूस बोलला.
त्याच्याकेे बघून र्ार्त न्िर्तं कक तो पैसे र्गैरे देईल.
४ रुपये िोतील. . . सखाराम िळू च बोलला.
देतो रं . . . .
सखारामने चिा मध्ये चमचा घोर्र्ला आह

बाजूलाच ससलेल्या प्लाहस्र्कच्या

कप मध्ये ककर्लीतून चिा भरला. िात पुढे के ला िा घे. . . .
त्या मा साने घोंगेीतून िात बािेर काढला. . . . . त्याचा िात बघून सखाराम
घाबरला, त्याने पर्कन िातात चिा ससलेला आपला िात मागे घेतला आह

थोेा मागे

सरकला. . . . . . . िे िे काय. . . . त्याचा िात म्ि जे फक्त िाेांचा सापळा िोता आह

त्या

मधून रक्त गळत िोतं.
आरं आस्र्लानं खाल्ला. . . . . .
सखारामची बोबेी र्ळली. चिा दे रं . . . सखारामने ग्लास पुढे र्ेबलार्र ठे र्ला
आह तो पुन्िा मागे सरकला. त्या मा साने तो ग्लास उचलला आह सखाराम केे पाठ करून
उभा राहिला. याला समजेना नक्की िा काय प्रकार आिे. गार्ात आप

खूप ऐकलं िोतं या

घार्ात भुतार्कीचे प्रकार आिेत. आत्ता मात्र सखारामला घाम सुर्ायला लागला.
धाररष्ट करून त्याने हर्चारलं. . कु ठं कधी खाल्ला?

लय र्ारसां झाली. सरे प

रक्त सजून गळतंय. तो मा ूस पुन्िा र्ळला आह

सखाराम केे बघून िसायला लागला. . . . . ेोळे मोठे के ले त्याने आह

संगार्रच्या घोंगेीत

आत हारला. आत्ता सखाराम समोर फक्त घोंगेी कदसत िोती. त्यातला मा ूस गायब झाला
त्या घोंगेीत. सखाराम तसाच हतथून पळाला, रस्त्याने धार्ता धार्ता त्याची एक चप्पल
पायातून हनघायला आली, मागे र्ळू न बघतो तर तो िाेांचा तो सापळा याच्या मागे उभा
िोता. . जोर जोराने आजूबाजूच्या झाेांमधून हर्हचत्र आर्ाज काढायला, जीर् घेऊन सखाराम
पळला, धार्त धार्त धापा र्ाकत रस्त्याने बोंबलत "र्ाचर्ा र्ाचर्ा भूत भूत भूत र्ाचर्ा "
करत सखाराम कसाबसा घरी आला.
आल्या आल्या तो घरात हारला आह
र्रची केी लार्ली आह

त्याने दरर्ाजा खाे करून बंद के ला,

घाबरून पभतीला पाठ र्ेकून खाली बसला. ेोक्याला िात लाऊन

कािीतरी तोंेातल्या तोंेात बेबे करत िोता, बायको चुलीपााी भाकऱ्या र्ाकत िोती. ती
प झर्कन उठली नर्ऱ्या जर्ळ आली. .
हर्चारलं काय र् काय झालं?

सखाराम फक्त भूत भूत र्परीर्र भूत भूत व्ितं र्परीर्र. . . . . . काय झालं
सांगा र् काय झालं
सखारामने बायकोला झालेली िकीकत सांहगतली. . पन ग्यास बत्ती हतथच
र्ाकू न आलात काय, आनं स्र्ोव्ि पन तसाच र्ाकू न आलात. . . . आर्ं काय म्िनार्ं तुम्िाला. . .
जार्ू दे बायको म्ि ाली आप सकाली जाऊन बघू. . . . .
दुसऱ्या कदर्ाी दोघेप

र्परीर्र जायला हनघाले. . . बायको रस्त्याने जाताना

भेर्ेल त्या बाईला सांगत िोती. . भूत कदसलं काल र्परीर्र, ग्यास बत्ती बी र्ाकू न आलं हतकें.
दोघेप
िोता, स्र्ोव्ि आह

र्परीर्र पोिोचले, समोर बघतात तर र्परीचा सधाट भाग कोसळला
र्ोपं खाली पेलेली, पेट्रोमासच्या काचेचा चुराेा झालेला बाकेा

रस्त्याच्या बाजूला गेला िोता. . . . . . . . त्या र्परीची संपू टप े नासधूस झाली िोती. प त्या
र्परीच्या जागे पासून पुढे रस्त्यापयांत जहमनीर्र को ाचं तरी रक्त सांेलेलं कदसत िोतं.
गार्ातल्या खूप लोकांना फाट्यापासून गार्ाच्या र्ेाी पयांत ससे रक्ताचे साेे
सधून मधून कदसले िोते, लोकं बोलायचे प

त्यांना र्ार्ायचं एखाद्या प्राण्याने को ाचीतरी

हाकार के ली ससार्ी.
आत्ता दोघांनी पुन्िा नर्ीन र्परी र्ाकली आिे, प

गार्ाच्या फाट्यार्र नािी. .

जर्ळच झालेल्या एका Restaurantच्या बाजूला. आत्ता सखाराम आह त्याची बायको संधार
पेायच्या आधीच घरी हनघून जातात.

" पोलीस चौकी "

ए त्या हतकेे कोपऱ्यात घुसर्ून ठे र्, बाकी गाड्या प

लार्ायच्या आिेत.

दांेक
े र िर्ालदार गेरेज र्ाल्याला सांगत िोते. ठीक आिे सािेब आह

र्ोचन र्ाल्याने ती

इनोर्ा गाेी त्या मैदानात जाऊन एका कोपऱ्यात उतरर्ली. गाेीचा पार चक्काचूर झाला
िोता, आत मधल्या बसायच्या सीर् रक्ताने माकू न गेल्या िोत्या. गाेीचा हनम्माच भाग
हाल्लक िोता. र्ोचन र्ाला संतोष, दांेक
े र सािेबांना बोलला, सािेब लय खतरनाक सपघात
झालाय िो. ककती मा सं िोती. १-२ तर गेलेच ससतील.
दांेक
े र िसत िसत बोलले, १-२ सरे ४ लोकं खलास झालेत ऑन कद स्पॉर्. िे
ऐकू न संतोषने आपला चेिरा थोेा गंभीर के ला. िर्ालदाराकेू न आपलं भाें घेतलं आह
आपली र्ोचनची गाेी घेऊन तो हनघून गेला.
पाच्छापूर, मुंबई गोर्ा िायर्ेर्र एक छोर्सं ािर, ािर म्ि जे तालुक्याचं
रठका . बािेर िायर्ेर्र एक ट्राफीक पोहलसांची चौकी िोती, आह

त्याच्यामागे एक मोठं

मैदान, िायर्ेर्र सपघात झालेल्या गाड्या इथे आ ून र्ाकल्या जायच्या, गाेीर्ाल्यांचे
नातेर्ाईक येऊन या गाड्या इथून घेऊन जायचे. को ी नािीच आलं तर या गाड्या इथे
सश्याच पेू न पेू न सेू न जायच्या. कािी ग्यारे जर्ाले येऊन गाेीचे कािी उपयोगी पे ारे
सुर्े भाग प घेऊन जायचे. सथाटतच चिा पा ी देऊन.
एककदर्स िायर्ेर्र एक भीष
ट्रकने धेक कदली आह
लिान मुलगी आह

सपघात झाला, एका इनोर्ा गाेीला र्ाळू च्या

इनोर्ा गाेीतलं कु र्ुंब जागीच ठार झालं. गाेी मध्ये २ हस्त्रया एक
२ पुरुष िोते. गाेीची सर्स्था हछन्न हर्हच्छन्न झाली िोती.

सपघातग्रस्तांना इहस्पतळात िलर्ण्यात आलं प

ते जागीच ठार झाले िोते. गाेी र्ोचनला

लार्ून िर्ालदाराने पोलीस चौकीच्या मागच्या मैदानात आ ून र्ाकली. संध्याकाळी चाजट
घे ारे सार्ंत िर्ालदार आले. दांेक
े रांनी त्यांना सांहगतलं हतकेे मागे एक पांढरी इनोर्ा
आ ून र्ाकली आिे, खारपाड्या जर्ळ सपघात झाला, सगळे गेलेत, बॉेी नातेर्ाईकांना
सोपर्ण्यात येतील, सािेबांना सहर्स्तर माहिती कदली आिे ताी मी. ठीक आिे मग हनघतो मी.
. . . मजा करा. . . . िािा िा िा िा िो.
आज काय आमची रात्रपाळी. मजा तुमची आिे दांेक
े र सािेब. . . . . सार्ंत
बोलले. आह

संध्याकाळी ड्युर्ी संपर्ून दांेक
े र आपल्या घरी हनघून गेले. सार्ंत िर्ालदाराने

आपली मोर्र सायकल काढली आह

घर्नास्थळी एक चक्कर मारली. रस्त्यार्र काचांचा खच

पेला िोता, रस्त्यार्र रक्ताचे ेाग प

िोते, बाजूच्या झाेार्र आधळलेला ट्रक तसाच

बाजूच्या ाेतात पेला िोता. सार्ंत साधार ८ र्ाजता पुन्िा चौकीर्र आले. घरून आ लेला
ेबा खाल्ला, पा ी प्यायले आह

थंे िर्ा घ्यायला चौकीच्या बािेर आले. रस्ता सामसुम

िोता, गाड्यांची र्दटळ कमी झाली िोती. सार्ंत खुची र्ाकू न बािेर बसले. चौकीत ते आज
एकर्ेच िोते.
साधार

११च्या सुमारास ते लघर्ी करायला मागे मैदानात गेले. लघर्ी करत

ससताना त्यांना मैदानाच्या कोपऱ्यात गाेीचा प्रकाा कदसला. म्ि ून ते पुढे गेले. त्या मैदानात
सपघातग्रस्त झालेल्या भरपूर गाड्या पेलेल्या, चारचाकी दुचाकी ट्रक र्ेम्पो सगळ्याच
प्रकारच्या. हतथलं र्ातार्र

एकदम भयानक िोतं, कार

या सगळ्या गाड्या सपघातग्रस्त,

त्यात चौकी एका बाजूला हनजटन स्थळी. सार्ंत पुढे गेल.े कोपऱ्यात पेलेल्या इनोर्ाचे मागचे
ब्रेक लाईर् चालू िोते.िी आजच आ लेली गाेी ससार्ी. सपघातग्रस्त गाेी लाईर् राहिले
ससतील चालू. ते गाेीच्या पुढचा भागात केे गेले. . . . सरे रे रे चक्काचूर झालाय, काय बेर्ेा
हपऊन गाड्या चालर्तात काय समजत नाय. ससं पुर्पुर्त त्यांनी गाेीच्या मोेलेल्या
दरर्ाजातून आत ेोकार्लं.
आत मध्ये एक मा ूस बसला िोता, सार्ंत घाबरले. . . . ए. . ए. . ए को तू. तो
मा ूस ेोळे ताठ करून त्यांच्याकेे बघत िोता. सार्ंत त्याच्याकेे हनरखून बघायला लागले,

िातातली र्ोचट त्याच्या तोंेार्र मारली, हनम्मा चेिरा कदसत िोता. . त्या मा साने सार्ंतचा
िात पकेला, सार्ंत मोठ्यामोठ्याने ओरेायला लागले. . . ए. . . . ए. . . . ए. . . भूत भूत. . .
ए. . . . . . ए. . . . . प

सार्ंतचा आर्ाज ऐकायला हतथं को ीच न्िर्तं. सार्ंत जोर काढू न

िात सोेर्ण्याचा प्रयत्न करत िोते प िात सुर्ेना. आत्ता संपू ट गाेी िलायला लागली. सार्ंत
एर्ढे घाबरले िोते कक त्या मा साकेे बघण्याचं त्यांचं धाररष्ट िोईना, त्यांनी मागे चौकी केे
बहघतलं आह ओरेत सुर्ले र्ाचर्ा र्ाचर्ा मला र्ाचर्ा. . . .
तेर्ढ्यात त्यांच्या मागे एक बाई येऊन खाली जहमनीर्र बसली. फक्त ारीर
िोतं, त्यार्र मुंेक न्िर्तं. हत सार्ंतच्या एकदम जर्ळ येऊन पायाजर्ळ बसली, हतने सार्ंतचे
दोन्िी पाय पकेले आह

ते ारीर मोठ्यामोठ्याने रेायला लागलं. गाेीच्या र्पार्र येऊन

एक बाई आेर्ी झोपली, हतचा चेिरा सार्ंतच्या एकदम तोंेाजर्ळ िोता, तोंेातलं रक्त
सार्ंतच्या संगार्र पेत िोतं आह

ती बाई मोठ्यामोठ्याने िसायला लागली, सार्ंतच्या

के सात आपली बोर्ं कफरर्ायला लागली एकीकेे तो मा ूस दुसरीकेे ते भयार्ि िस ं आह ते
के हर्लर्ा

रे , आत्ता सार्ंतची बोबेीच र्ळली तोंेातून आर्ाज बािेर येईना, सार्ंत

रेायला लागला त्याच्या संगाला घाम सुर्ला, ारीराचा थरकाप उेाला आह सार्ंत जागच्या
जागीच बेाुद्ध पेला. िा प्रकार घेला साधार

संध्याकाळी ११च्या सुमारास, प

िे सगळं

झालं ते फक्त १०-१५ हमहनर्ांसाठीच.
कािी तासांनी सार्ंतचे ेोळे उघेले. सार्ंतने िळू च इकेे हतकेे बहघतलं, हतथे
कािीच न्िर्तं, सार्ंत जीर् घेऊन त्या मैदानातून पळाला, चौकी जर्ळू न मोर्रसायकल काढली
आह

भरधार् र्ेगाने गाेी पळर्ायला लागला, सार्ंतला ससं झालं िोतं कक कधी आप

घरी

पोिोचतोय पोिोचतोय कक नािी. आत्ता र्ेळ िोती पिार्े ३:३० ची. सार्ंतची गाेी ३
ककलोमीर्र पुढे आली त्याच सपघात झालेल्या रठका ी, आत्ता तर तो सजूनच घाबरून गेला.
िीच ती जागा म्िंर्ल्यार्र त्याला चालत्या मोर्रसायकलर्र घाम सुर्ला. त्याने र्ेग आ खी
र्ाढर्ला. गाेी त्या रठका ी येताच समोर ती मुंेकं नसलेली बाई याच्या मोर्रसायकलला
िात करत समोर कदसली, आत्ता सार्ंतच्या समोर जे कदसलं ते बघून सार्ंत मोर्र सायकलर्रून

ओरेत सुर्ला. आई आई आई मेलो मेलो आई मेलो ए. . . ए. . . ए. . . भूत भूत आह

सार्ंत

पुन्िा रेायला लागला, राम राम राम राम. . . . . . . सार्ंतने हतच्याकेे फक्त एकदाच
बहघतलं आह

र्ेग र्ाढर्ला. . . . ती जोरात िसली. . . र्ाचलास र्ाचलास रे र्ाचलास,

रस्त्याच्या बाजूला कदसलेलं िे हचत्र बघून सार्ंत जीर् र्ाचर्ून कसाबसा घरी पाछापुरात
आला. आह

मोर्रसायकल घराजर्ळ लार्ून घरात येऊन खार्ेर्र आेर्ा पेला. त्या

कदर्सापासून ककमान २ आठर्ेे सार्ंत तापाने फ फ ला िोता.
त्या कदर्सापासून सार्ंतने कधीच रात्रपाळी के ली नािी, आह कािी महिन्यातच
त्याने आपली बदली करून घेतली. त्या चौकीर्र नोकरी कर ारा एकिी िर्ालदार आत्ता
रात्रीच्या र्ेळी चौकीच्या मागे ससलेल्या त्या मैदानात जात नािी. गाड्यांचे सुर्े भाग
काढायला को ी आलाच तर त्याला सरळ सांगतात बाबा रे ती इनोर्ा सोेू न बाकी कु ठू न प
समान काढ. . . . .
का िो सािेब? येड्या घरात भूतं घेऊन जायची आिेत काय, सार्ंत िोईल िो
तुझा. . . . . . . . . . . . . िा िा िा िा िा िा िा.
िर्ालदार लोकं थट्टा उेर्तात प ती र्ार् ारी थट्टा काळोख्या रात्री एक गंभीर
रूप धार करून सार्ंतच्या जीर्ार्र उठली िोती. .

" सचंहभत "

दहिसर आह
घनदार् जंगल, आह

पोइं सर नदीच्या मधोमध आिेत मिाकाली गुंफा, आजूबाजूला

एके काळी पिस्र प्राण्यांचं मािेरघर. या रठका ाला ककत्येक िजार

र्षाांपूर्ीचा इहतिास लाभलेला आिे. आज जी घर्ना सांग ार आिे ती याच जंगलात िो ाऱ्या
समानर्ीय घर्नांची.
साधार

४००-५०० र्षाांपूर्ीची घर्ना, एके काळी या जंगलात एक साम्राज्य

िोतं, एक राजा या हर्भागार्र राज्य करत िोता, िे राज्य तसं लिानच िोतं, पोइं सर
पर्टताच्या पायथ्याला र्सलेलं िे राज्य साधार

दहिसर आह

पोइं सर नदीच्या तीरापयांत

पसरलं िोतं. इथे एक लिानाी बाजारपेठिी िोती, जंगलात आजूबाजूला छोर्ी छोर्ी खेेग
े ार्ं
र्सली िोती.
एक कदर्स या राज्यात एकच िािाकार उेाला. जंगलातून प्रर्ास कर ाऱ्या
प्रर्ााांना को ीतरी लुर्ून ठार मारत ससे.िी बातमी चारिी कदाांना पसरली आह एक
भीतीचं र्ातार्र तयार झालं. िा ेाकू लोकांना जंगलात लुर्ून ते दाहगने घेऊन तो मिाकाली
गुंफांमध्ये पसार व्िायचा. ससे ककत्येक मृतदेि राजाच्या सैहनकांना या जंगलात सापेले िोते.
नेिमीप्रमा े महिन्यातून एकदा राजाचा दरबार भरला. प्रधान सेर्कांनी राजा
समोर लोकांचीिी व्यथा मांेली. राजा संतापला, ताबेतोब सैहनकांना फमाटन देण्यात आले,
सापळा रचला गेला आह तो ेाकू पकेला गेला.
दुसऱ्याच कदर्ाी त्याला साखळदंे घालून राजा समोर उभं करण्यात आलं. गेी
तसा ६-६.५ फु र् उं च, ओठांर्र हपळदार हमश्या, के सांच्या जठा िातात सोन्याचं जाे कें आह
संगार्र घोंगेी. त्याला बघताच षित ी राजाचा राग सनार्र झाला.
"प्रधान मंत्री, हर्षय मांेा"

" मिाराज िा सखा बंेोर, उत्तर भारतातून आपल्या साम्राज्यात आला, याने
लुर्मारीचे थैमान माजर्ले, र्ार्सरुं ची लुर् - ित्या करून दाहगने गुंफांमध्ये देर्ायचा, योग्य
त्या पुराव्यांची पाि ी करता, िा दोषी आढळला आिे. आप न्याय करार्ा मिाराज "
आह

राजा ताे करून उभा राहिला, ज्या रठका ी िा लोकांना लुर्तो हतथेच

नेऊन याला दगेाखाली ठे चून मारण्यात यार्ं. . . . . . . .
ताबेतोब त्याला हतथून सैहनक घेऊन गेले, संध्याकाळी संधार पेला आह सखा
बंेोरला दगेाखाली ठे चून ठार के लं गेलं, प मरताना तो एकच र्ाक्य ओरेू न ओरेू न बोलत
िोता,
" मी इथून जा ार नािी, माझी दिात कायम रािील. मी इथेच राि ार. . . .
मी इथेच राि ार. . . . मी इथेच राि ार. . . आह लुर्त राि ार या पांगया लोकांना" आह
त्या भल्यामोठ्या दगेाखाली त्याचा आर्ज बंद के ला गेला.
पुढे ाेकेो र्षट हनघून गेली काळ बदलला, आत्ता या रठका ी बहुतांाी
जंगलाची तोे करून मोठे मोठे रस्ते हनमाट झालेत. कािी प्रमा ात जंगलंिी आिेत ााबूत.
प दहिसर नदी पासून जर्ळच ससलेल्या रस्त्यार्र कािी समानर्ीय घर्ना घेतात साी
सर्टत्र बोंबाबोंब झाली.
सुरेा दहितुल,े एकदा याच रस्त्याने ररषिताने चालला िोता, संधार पेलेला
रस्त्यार्र कदर्े नसल्यामुळे फक्त ररषिताचा मंद प्रकाा रस्त्यार्र पेला िोता. ररषिताच्या मागेपुढे
एकिी गाेी न्िर्ती, सुरेाने मीर्र मध्ये बहघतलं, ६०/- झाले िोते, सुरेा केे मोजके च पैसे
ससल्यामुळे तो ररषितार्ाल्याला बोलला
" ठीक िै भाईसािब इधरिी रोक दो, मेरा घर नजदीक िै पैदल चला जाउं गा"
"सािब क्या हुर्ा? पैसा निी िै तो कोई बात निी, मै छोे दुग
ं ा, घर चल कर
पैसा दे देना, लेकीन यिा से पैदल निी जाना "

सुरेा त्याला बोलला " निी निी र्ैसी बात निी, मै चला जाउं गा आप हनकलो "
"देख लो सािब, संभालकर "
रीषितार्ाल्याने गाेी कफरर्ली आह

तो हनघून गेला, सुरेाने आपल्या र्ार्ेकेे

तोंे कफरर्लं, िा भला मोठा रस्ता, एकाच बाजूचं बांधकाम पू ट झालं िोतं, पलीकेे सजून
बांधकाम सधटर्र्च िोतं. सुरेाने हखाातून मोबाईल काढला आह इयरफोन कानात घालून
गा ी ऐकत ऐकत तो पार्लं र्ाकत जात िोता. सचानक त्याच्या समोर एक ६-६.५ फु र्ाचा
मा ूस उभा रहिला, संगार्र घोंगेी आह

एकदम मजबूत बांधा. सुरेा घाबरला, त्याने

त्याच्या बाजूने आपला मागट र्ेगळा के ला आह

तो पुन्िा चालायला लागला, मागे र्ळू न

बहघतलं तर तो हतथे न्िर्ता. सुरेा सजूनच घाबरला, कानातले इयर फोन काढू न हखाात
घातले. आत्ता त्याने आपल्या चालण्याचा र्ेग र्ाढर्ला, कािी संतरार्र त्याला तो मा ूस पुन्िा
कदसला. सुरेा जागीच थबकला, दोघांच्या मधलं संतर ककमान २० फु र् ससार्ं. सुरेाने
हखाातून मोबाईल फोन काढला, हमत्राला फोन करूया, प
रें ज न्िर्ती. करायचं काय. मन खंबीर के लं आह

दुदर्
ै ससं कक त्याच्या मोबाईलला

तो पुढे चालायला लागला, आत्ता सुरेा त्या

मा साच्या जर्ळ आला, सचानक त्या मा साने सुरेा र्र झेप घातली, त्याची मान पकेली
आह बोलला
" सोनं काढ, काय कें साखळी काय ससल नसल ते काढ " सुरेा गरीब मा ूस,
याच्याकेे ररषिताचे द्यायला पैसे न्िर्ते िा काय दे ार.
मी गरीब मा ूस आिे िो, माझ्याकेे कािीच नािी, खर सांगतो माझ्याकेे
कािीच नािी.
काढ लर्कर नायतर ठार करतो तुला.
सुरेा पार घाबरला, त्याला र्ार्लं नक्की िा को ीतरी दरोेेखोर आिे. तेर्ढ्यात
मागून एका गाेीचा उजेे कदसला. गाेी जर्ळ येताच त्या मा साने सुरेाची मान सोेली
आह

तो हतथून सचानक नािीसा झाला. सुरेाने इकेे हतकेे नजर कफरर्ली, को ीच न्िर्तं.

समोर सगळा रस्ता मोकळा िोता, रस्त्याच्या बाजूला प मोकळं उघें माळ िोतं मग िा गेला
कु ठे ?

आत्ता मात्र तो समजून गेला िा मा ूस न्िर्ता,िी भुतार्की िोती. मागून ये ारी
गाेी बस िोती. सुरेाने हतला िात के ला आह
हनघून गेला.

गाेी थांबतच हतच्यात चढला आह

हतथून

स्र्ाती ाेंेि
े ी आपल्या नर्ऱ्या बरोबर स्कू र्र र्र जात ससताना याच मागाटर्र
त्यांना एका दरोेेखोरानं आेर्लं, जीर्े मारण्याची धमकी कदली, जीर्ाच्या भीतीने हतने
आपले संगार्रचे सगळे दाहगने त्याला देऊन र्ाकले. ससे प्रकार ककमान ३-४ लोकांबरोबर
घेले, पोहलसात तक्रारी झाल्या. प

पोहलसांना कािीच सुगार्ा सापेेना.िी बातमी एकदा

पेपरात छापून आली, सुरेा दहितुलेनेिी बातमी र्ाचली आह

ताबेतोब त्याने पोलीस

ठाण्यात धार् घेतली. आपल्या बरोबर घेलेला प्रकार त्याने पोहलसांना सांहगतला. सुरर्ातीला
पोहलसांनी त्याच्यार्र हर्श्वभास ठे र्ला नािी, प त्या दरोेेखोराचं र् टन जे सुरेाने के लं ते इतर
लोकांनी सांहगतल्याप्रमा ेच तंतोतंत खरं िोतं. सुरेा पाठोपाठ ककमान ३-४ लोकांनी
पोहलसांना येऊन िा भुतार्कीचाच प्रकार आिे ससे सांहगतले.
या घर्नांचं सत्र तेव्िा पासून चालू झालं जेव्िापासून सरकारने जंगल तोेू न िा
नर्ीन िायर्े बनर्ायला घेतला.
एककदर्स मिाकाली गुफ
ं ांमध्ये साफसफाई करता करता एका मा साला एका
गुंफेत भरपूर दाहगने सापेले. एर्ढे दाहगने बघून तो सचंहभत झाला. प िे दाहगने पळर्ून
न्यायची त्याची पिमत झाली नािी. त्याने ते दाहगने उचलले कपड्यात बांधले आह
पोहलसांकेे स्र्ाधीन के ले. पोहलसांनी तक्रार दाखल के लेल्या लोकांना संपकट साधून, दाहगन्यांची
ओळख करायला सांहगतली. दाहगने तेच िोते. लोकांनी आपापल्या दाहगन्यांची ओळख पर्र्ून
कदली, पार्त्या द्खर्ल्या आह आपले दाहगने घेऊन गेले.
िे प्रकार आत्ता कमी प्रमा ात घेतात, कार

आत्ता गाड्यांची रे लचेल र्ाढली

आिे. रस्त्याच्या बाजूने उं च इमारती उभ्या व्िायला लागल्या आिेत. तरीप
घर्ना घेतच ससतात.

सधून मधून या

" गुरु "

समोर उभा ससलेला बाप त्याची सगळी कर ी आज उधळू न लार्त िोता, आत्ता
मात्र मिाहेक प

त्या दुसऱ्या मांहत्रकाकेे पोिोचला, झाली िकीकत सांहगतली िोम पेर्र्ला

गेला आह आत्ता दोघे हमळू न जनादटनचा बळी घ्याला जोर लार्त िोते. . . . . .
" गुरु सठ गुरु िठ गुरु िैं र्ीर, गुरु सािब सुहमरों बड़ी भांत पसगी ढोरों बन किो,
मन नाउं करतार। सकल गुरु की िर भजे, छर्र्ा पकर उठ जाग चैत संभार श्री परमिंस। "
हतकेे जनादटनच्या सर्ाांगाला र्ाचण्या र्ोचल्या जात िोत्या श्वभास कोंेला जात
िोता. कािी झालं तरी आप

िे िोऊ दे ार नािी. . . . . . . बापाचा आत्मा समोर उभा

ठाकला िोता त्याची काळी कर ी उधळू न लार्ायला.
१९६० -७५चा काळ, र्हसष्ठी नदीच्या तीरार्र र्सलेलं खानोळी गार्. ग पत
गोहर्ले नार्ाचा एक मांहत्रक या गार्ात रिात िोता. उपजीहर्के साठी ाेती करायचा सथर्ा
को ाकेे गर्ंेी काम िंकर्ा को ाच्या घराला कुं प घालायची ससल्यास तो ते करून द्यायचा.
प

याच बरोबर ग पत िा आजूबाजूच्या गार्ात त्याच्याकेे सस ाऱ्या मांहत्रकी हर्द्येसाठी

प्रहसद्ध िोता. को ार्र को ी कर ी के ली, को ाला भूतबाधा झाली, िंकर्ा एखाद्याला सपट
चार्ला कक लोकं ग पत केे धार् घ्यायचे. त्याच्याकेे आलेल्या प्रत्येक मा साला त्याच्या
त्रासातून मुक्त कर ं याला तो आपली जबाबदारी मानायचा. आजपयांत त्याने आपल्या हर्द्येचा
र्ापर को ाचं र्ाईर् करण्यासाठी कधीच के ला न्िर्ता. त्याला एक मुलगा, संजय.
लिानप ापासून ााळा हाकता हाकता िळू िळू तोिी आपल्या बापाच्या हर्द्या हाकू लागला.
संजय आत्ता मोठा झाला िोता, आपल्या बापासोबत तोिी या केक साधना करायला लागला.
समार्स्या पौर्ण मेला ग पत आह

संजय दोघेिी र्हसष्ठी नदीत पाण्यात रात्रभर साधनेला

बसायचे. गार्च्या कु लदेर्ीला प्रसन्न करून नंतरच पुढे त्यांच्या या साधना चालू व्िायच्या.

ससं करता करता, संजयची भेर् बाजूच्या गार्ात ससलेल्या एका मांहत्रका सोबत
झाली. प

िा मांहत्रक आपल्या हर्द्येचा र्ापर र्ाईर् कामांसाठी करायचा, को ार्र कर ी

कर ,ं को ाची गुरं ढोरं मार .ं . को ाला र्ाीकर

कर ,ं भानामती करून लुबाे ,े म्ि जे

पैसे कमर्ण्यासाठी को ी कािी सांगेल ते तो करायचा. त्याच्याकेे एखादा मा ूस गेला म्ि जे
नक्कीच को ाचं तरी र्ाईर् घे ार. सनेक लोकांचे बळी प

घेतले िोते. त्या मांहत्रकाची

साधनािी आसुरी िोती. ग पत त्या मांहत्रकाला चांगला ओळखून िोता. सनेकर्ेळा दोघांमध्ये
सूक्ष्म युद्ध चालायचे, त्याने कर ी के ली कक ग पत ती उधळू न लार्ायचा. . . कधी कधी तर
उलर्ी प

कफरर्ायचा प

िा मांहत्रक काय चीज आिे िे संजयला माहिती न्िर्तं. एकदा

ाेतार्र बैल चरायला गेला ससता त्याची भेर् या मांहत्रका सोबत झाली. बोलता बोलता त्याने
संजयला आपल्याकेे आकर्णषत के लं. त्याने संजयला समजार्लं "तू तुझ्या हर्द्येचा र्ापर करून
बक्कल पैसा कमर्ू ागतस, मी बघ २ र्षाटत घराला लाद्या मारल्या, नर्ीन बैलजोेी घेतली, िे
सगलं तू पन कमर्ू ागतस "
कसं?
ससे खूप लोकं आिेत ज्यांचं को ा न को ााी र्ैर आिे, ते सांगतील तसं करायचं
आपल्याला काय पैसा िर्ा.
" िो प माझा बाप तसं कािी करत नािी, मला प करून दे ार नाय "
तो बोलला ठीक आिे बाप हजत्ता िाय तोर्र काय करू नग, मी सांगतो तसं कर.
. " तुया बापानं को ार्र झालेली कर ी मोेायला काढली कक तू मंत्र चुकीचे मारत जा. . . .
बास एर्ढा कर, मी तुया पैााचा र्ार्ा तुला देन "
आह

संजय पैाांचा आहमषाला भुलला, बाप घरात नसताना को ी कर ी

मोेायला आलाच तर संजय चुकीचे मंत्र मारून फक्त नार्क करायचा. ससं करता करता लोकं
बोलायला लागले. . . . "ग पत तुझ्या पोराच्या िाताला गु नाय, काय उपयोग िोत नाय बघ
" ग पतच्या लषितात येऊ लागलं, नक्की कािीतरी गेबे आिे.

नेिमीप्रमा े समार्स्या आली, आज ग पत संजयला घेऊन नदीर्र हनघाला.
प

त्याकदर्ाी संजयने नदीर्र जाण्यास नकार कदला, त्याने स्माानाकेे जाण्याचा रस्ता

पकेला. ग पत ओरेला" आरं पोरा हतकें काय सैतानाची साधना करायला चाललास काय
रं "
संजय बोलला िो " तू काय हमलर्लास एर्ढ्या र्षाटत लोकांची सेर्ा करून " िे
ऐकू न ग पत मनातून पार खचला, तो समजून गेला पोरगा आपलं ऐकत नाय, पोरगा आसुरी
हर्द्येकेे र्ळला. बाजूच्या गार्ातल्या मांहत्रकाने ग पतच्या पोराला बरोबर कफतर्ला.
प ग पतने आपला मागट सोेला नािी, आत्ता तो सजून केक साधना करायला
लागला, कार आत्ता त्याला गार्ातल्या लोकांचं रषित एक नािी दोघांकेू न करायचं िोतं.
या हतघांमध्ये खूप महिने सूक्ष्मातून मांहत्रकी युद्ध झालं. र्षट उलर्ून गेली,
ग पतने जमेल तेर्ढं त्यांना रोखता येईल तेर्ढं रोखलं आह

लोकांचं रषित

के लं. र्षट उलर्ू न

गेली, ग पतने आत्ता सत्तरी ओलांेली, म्िातारा ग पत आत्ता पार थकला िोता, पोराचे र्ाईर्
धंदे बघून दररोज मनातून कु ढत बसायचा, " कु ठं फे ेाील रं िी पापं पोरा ". आह

एककदर्स

झोपेतच ग पत मेला.
ररतीररर्ाजाप्रमा े गार्ातल्या लोकांनी ग पतचे संत्यसंस्कार के ले. आत्ता मात्र
संजयला रान मोकळं झालं. ग पत मरून जेमतेम १५ कदर्स झाले, एक कदर्स संजय केे
बाजूच्या गार्ातून मिाहेक नार्ाचा एक इसम आला, जनादटन सार्ंतने आपला र्ाेा मोेला,
त्याचा कायमचा बंदोबस्त करायचा आिे. संजय म्ि ाला ५००० िोतील आह

सामान लागेल

त्याचे पैसे र्ेगळे . तो मिाहेक इसम तयार झाला.
संजयने त्याला सामानाची यादी कदली, ११ नासके नारळ, िळद पपजर माचीस
२१ पलबू काळी बाहुली आह १ र्ाच ीचं पाकीर्.

मिाहेकला समार्स्येच्या कदर्ाी बोलार्लं, तो आला, संजयने सामान
लार्ायला घेतलं, उत्तर कदाेला नारळाच्या ाेंड्या कफरर्ल्या, पलबू सधे कापले आह
पा ी आ ायला तो उठू न आत घरात गेला, मिाहेक प

तांब्यात

उठू न लघर्ीला बािेर गेला. संजय

आल्यार्र बघतो तर नारळाच्या ाेंड्या दहषित ल
े ा झाल्या िोत्या आह

पलबू सगळ्या घरभर

झाले िोते. त्याने मिाहेकला हर्चारलं " िे काय के लत मिाहेक " मिाहेक बोलला
"मला माहिती नािी, मी बािेर लघर्ीला गेलो िोतो. िा प

परत येताना

बहघतलं मी तुमच्या घरात को ीतरी हारलं "
" को

हारलं इथं आप

दोघेच आिोत " जाऊ दे मांजर आलं ससल आह

संजयने पुन्िा मांे ी के ली.
संजय ध्यान लार्ून बसला, मिाहेक त्याच्या समोर बसला. संजयने ेोळे हमर्ले
मिाहेक त्याच्याकेे बघत िोता. सचानक मिाहेकच्या पाठीत को ीतरी जोरात लाथ
घातली. मिाहेक जोराने ओरेला. . . " आई आई गो मेलो मेलो " संजय चं ध्यान मोेलं,
"काय झालं मिाहेक ". . . .
माझ्या पाठीत लाथ घातली को ीतरी. . . . . . "लाथ को घालेल दरर्ाजा बंद
आिे मिाहेक "
खरं सांगतोय मी. . . . संजय उठला त्याने उं बरठ्यार्र िळद पपजर र्ाकू न मंत्र
मारले आह

दरर्ाजा पुन्िा बंद के ला. तो पुन्िा ध्यान लार्ून बसला, तोंेातल्या तोंेात मंत्र

बोलायला लागला. . . . . . . आह

हतकेे जनादटन सार्ंतला त्रास व्िायला लागला, जनादटन

गेाबेा जहमनीर्र लोळायला लागला, त्याच्या घरातले घाबरले. काय िोतंय को ालाच
समजेना. आजूबाजूची लोकं जमली जनादटन ेोळे कफरर्ायला लागला. . . . . . . इथे संजय
मंत्रार्र मंत्र मारायला लागला. . . .

" मोहिनी बन सपटहबांसख बातीा तेकेली बान बाघ बोंधा हबख बान झोर बान
जुई हनबरानी पाा आह काम बान, र र र र र र र भूम फर् "
आह

बघता बघता जनादटन सधटमेला िोत चालला िोता, त्याच्या संपू ट

ारीराला र्ाचण्या र्ोचल्या जात िोत्या तो र्ेदनांनी िंकचाळत िोता, सचानक गार्ातल्या
कु ठल्यातरी बाईने ग पत चं नार् घेतलं, ती जोराने ओरेली
" ग पता ये रं बाबा मांझ्या पोराला र्ाचर् रं बाबा ये, रांेच्यांनी कर ी के ली र
पोरार्र र्ाचर् र बाबा मांझे पोराला" आह

म्िातारीने गार्देर्ीकेे धार् घेतली देर्ळात

म्िातारी जीर्ाच्या आकांताने ग पतला िाका मारू लागली, आह

हतकेे एक एक करून

संजयच्या फु ड्यात ठे र्लेले नासके नारळ आपोआप फु र्ायला लागले, संजय उठला, को ीतरी
आपल्या ाक्तीला हनष्फळ करतोय.
दरर्ाजार्र को ीतरी लाथ मारली आह घरात र्ारा हारला, िळद पपजर िर्ेत
उेाली. आह त्याचा समोर त्याचा बाप उभा राहिला. . . . . . ग पत गोहर्ले.
ग पतला समोर बघून मिाहेक घाबरला. . . आह

तो भूत भूत करत त्या

घरातून बािेर पळू न गेला. आप इथे कर ी करायला आलो िोतो िे को ाला समजू नये म्ि ून
मिाहेक गार्ाच्या मागच्या रस्त्याने पळू न गेला.
संजय समोर उभा ससलेला ग पत बोलायला लागला " पोरा बाप िाय म्या
तुझा, कर कर ी. . लार् जोर तुझ्या ससुरी हर्द्येचा, आज तू पजकाील नायतर म्या पजकन"
संजय समजून चुकला िोता, मेलेला आपला बाप आत्ता सहधकच बळकर् झाला आिे. याला
िरर्नं आपलं काम नाय. पळू न गेलल
े ा मिाहेक बाजूच्या गार्ातल्या मांहत्रकाकेे गेला, बुर्ा
र्ाचर्ा मला. . . आह

त्याने झाला प्रकार त्याला सांहगतला. ग पतचा बंदोबस्त करायला

मांहत्रकाने ताबेतोब िोम पेर्र्ला. इकेे संजयने पुन्िा जनादटन र्र कर ी करायला सुरर्ात
के ली. .

आह

जनादटनच्या घराच्या बाजूला ससलेलं जांभळी चं झाे िलायला लागलं.

जनादटन पुन्िा जहमनीर्र लोळायला लागला, पोर् पकेू न रेायला लागला, तोंेाला फे स
आला, ारीर काळ पेायला लागलं.
आत्ता मात्र ते ग पत चं भूतं भेकलं त्याने संजय चं सगळं सामान उेर्ून
लार्ायला सुरर्ात के ली. भुताने आपला आर्ेा बदलला. . . . . पोराला २-४ र्ेळा उचलून
जहमनीर्र आपर्ला. बाजूच्या गार्ात िोम करायला बसलेला मांहत्रक आत्ता ससिाय्य झाला
िोता, त्याचं कािीच चालेना. भुताच्या िल्ल्यात संजय बेाद्ध
ु पेला आह

हतकेे मांहत्रकाच्या

घरार्र ससलेला पेंेा पेर्ला. संग ातला मांेर् पेर्ला, घराचं छप्पर पेर्लय बघताच तोिी
आपल्या घरातून बािेर पळाला. . . . . . . . .
इकेे जनादटन जहमनीर्र कोसळला, थोड्या र्ेळाने ाुद्धीर्र आला, जांभळीचं
झाे हस्थर झालं सगळं कािी ाांत झालं. आह लोकांनी जनादटनला पा ी पाजलं.
जनादटन व्यर्हस्थत झाला, बाजूच्या गार्ातला मांहत्रक गार् सोेू न पळू न गेला.
संजय आत्ता जर्ळच्या प्राथहमक ााळे र्र हापाई आिे, त्या कदर्ाी घेलेल्या
प्रकारामुळे तो पार घाबरूनच गेला िोता. काळ्या जादूच्या हर्रोधात सरकारने प

कायदे

केक के ले. आप करत ससलेला धंदा आत्ता सोप्पा राहिला नािी िे त्याला कळलं.
र्षट हनघून गेली, तंर्ामुक्ती चं धोर

सर्लंबलं गेल,ं गार्ात लोकं सुखाने

राितात, लोकं सुहाहषितत झाले, काळाप्रमा े तेिी बदलले. आज खानोळ गार्ाला "आदाट गार्"
म्ि ून घोहषत के लं गेलं आिे. आत्ता कर ी, काळी जादू िे ाब्द फक्त हर्नोद म्ि ून र्ापरले
जातात को ाचा जीर् घेण्यासाठी नािी.

" ककल्लेदार "

समीर लिानप ापासून र्ात्रर्, कधी त्याने आपल्या आई र्हेलांचं ऐकलं नािी,
दररोज भांे

खोड्या आह

आत्ता मोठा झाल्यार्र रस्त्यार्र मारामाऱ्या प

लागला. कसाबसा १२ र्ी पास झाला, आई र्ेील र्ैतागले आह

करायला

त्याला त्याच्या आत्याकेे

पाठर्ला. हतकेेच त्याने सहभयांहत्रकीला प्रर्ेा घेतला, हाकत ससताना याच्या संगातले दुगुट
कमी न िोता र्ाढतच गेल.े मिाहर्द्यलयात त्याने र्पोरी मुलांची संगत पकेली आह
हमत्रांबरोबर पाट्याट कर ं हसगारे र् दारू तंबाखू सगळी व्यसनं लार्ून घेतली.
कान्िेरे सहभयांहत्रकी मिाहर्द्यालय, आजूबाजूचा सगळा पररसर हिरर्ागार
जर्ळच एक नदी आह

दूरर्र नजर र्ाकली कक एक ककल्ला नजरे स पेायचा. समीर

हमत्रांसोबत बसला कक नेिमी म्ि ायचा
"आपल्याला ना साला त्या ककल्ल्यार्र जायचंय, मस्त हसगारे र्चा झुरका
मारायचा, समोर कदस ारा मोकळा पररसर उं च उं च ेोंगर बघून. . . हबयर मारायचीय "
मुलं त्याच्यार्र िसायचे. . . . . " साल्या जात जाऊ नको र्ार्ेल हतथे, त्या
ककल्ल्यार्र को ीच जात नािी, ओसाे पेलेला ककल्ला आिे तो, भुतार्की हबतार्कक ससेल
हतथे "
लगेच दुसरा हमत्र बोलला

" मराील साल्या कु ठे प जात जाऊ नको "
घंर्ा र्ाजली. . . मुलं उठू न आपापल्या र्गाटत जायला हनघाले, समीर प उठला,
िातातली हसगारे र् जहमनीर्र र्ाकू न बुर्ाने चुरेली. . . . . . . "मी जा ार साला. . " ससं
बोलून तो प र्गाटत हनघून गेला.
ाहनर्ार िोता, लेक्चर लर्कर संपलं, समीर आपली बाईक घेऊन बािेर आला,
काय ेोक्यात सनकी आली, जर्ळच ससलेल्या िायर्ेर्र गेला, हबयर ाॉपी मधून ५ हबयर
घेतल्या, हसगारे र्ची पाककर्ं घेतली, र्ेफर आह ाेंगदा े घेतले. . . गाेीची कदाा र्ळर्ली. . .
. आह

आत्ता त्याच्या नजरे समोर कदसत िोता तो घारीगे. ससं मानलं जायचं कक त्या

ककल्ल्यात घारी आह

हगधाें राितात, हतकेे सिसा को ी मा ूस कफरकत नसे. समीरने

आपली बाईक खाली बांद्लर्ाेी गार्ातच ठे र्ली, कार ककल्ला उं चार्र िोता. हमत्रांनी नकार
कदल्यामुळे रागाच्या भरात इथे तो एकर्ाच आला.
पाठीर्र बॅग घेऊन तो ककल्ला चढू न र्र आला. दुपारचे ३ र्ाजले. घामाघूम
समीर ककल्ल्यात आल्यार्र षर्कोनी आकाराचं एक तलार् त्याला कदसलं, पा ी हिरर्ं गार,
त्याने आजूबाजूला एक नजर कफरर्ली, ककल्ला पार मोेकळीस आलेला, त्या ककल्ल्यात
र्र्र्ाघळे उलर्ी र्ांगलेली कदसली. हगधाें घारी ससं कािी न्िर्तं हतथे. एकदम सामसूम
र्ातार्र . र्र एक बुरुज कदसला, आपली बॅग उचलून तो त्या बुरुजाकेे गेला, समोर सथांग
पसरलेला मोकळा पररसर, हिरर्ं गार माळरान पायथ्याला र्सलेलं छोर्सं गार् आह दूरर्रून
नागमोेी र्ळ

घेत जा ारी नदी. समीरने बसायला रुमाल र्ाकला. बुरुजाला सनेक खोल्या

बनर्ल्या िोत्या, कािी खोल्यांच्या हखेकीतून तोफा बािेर तोंे करून उभ्या िोत्या. एका
ररकाम्या खोलीच्या हखेकीत तो बसला. समोरचं र्ातार्र

बघून तो खुा झाला. हखाातून

हसगारे र् काढू न पेर्र्ली आह ेोळे हमर्ू न त्याने एक झुरका मारला. बॅग मधून एक हबयर बािेर
काढली आह हखेकीतून समोर बघत. . . . तो प्यायला लागला.

बघता बघता तो ३ हबयर प्यायला आह

कधी झोपला त्यालाच समजलं नािी.

ेोळे उघेले आत्ता संधार पेलेला. हखाातून मोबाईल काढला आह
िोते. आत्ता या भया

बहघतलं तर ९ र्ाजले

काळोखात ेोंगर उतरून कसं जायचं. तो खूप नाेत िोता धे उभंिी

रािता येत न्िर्तं, त्याने हर्चार के ला दुसरा मागट नािी, कािी िरकत नािी
"साला उरलेल्या हबयर हपऊन इथेच झोपू. . . बघू उद्याचं उद्या, आज कक ााम
घारीगे के नाम" बार्लीचं बुच उेर्लं आह

बार्ली लार्ली तोंेाला. ककल्ल्यात गार र्ारा

घोंगार्ायला लागला िोता, र्र्र्ाघळं हचर्हचर्ार् करत इकेू न हतकेे कफरण्याचा आर्ाज येत
िोता. मध्येच कु ठू नतरी कोल्यांचा आर्ाज कानार्र पेत िोता. आत्ता तर पायथ्याला
ससलेल्या गार्ातले र्ीमर्ीम ारे कदर्े प
भया

बंद व्िायला सुरर्ात झालेली. र्ातार्र

सहधकच

िोत चाललं, ककल्ल्यात उगर्लेली र्ेाची झाें आत्ता सहधकच आक्राळ हर्क्राळ

कदसायला लागली. . . . समीर मनातून घाबरायला लागला. या ओसाे ककल्ल्यात काय काय
रिस्य देली ससतील देर् जा े.
"त्याने आपल्या २ हबयर काढल्या, हचप्स चं पाकीर् काढलं आह

गर्ागर्ा २

हबयर पोर्ात घातल्या. त्या थंे िर्ेने हबयरची नाा याच्या ेोक्यात झींगली, उभा राहिला
आह जोरात ओरेला
" हुजूर, बंदा आपकी हखदमत में िाजीर िै हुजूर, फमाटन कदजीये हुजूर सभी िम
गार् में जायेंगे और सनाज कक लुर् करर्ाके र्ापीस आयेंगे हुजूर "
आह िसायला लागला. . . . . . . . िा िा िा िा िा िा िा.
त्याच्या िसण्याच्या पाठोपाठ त्या ककल्ल्यात दुसरं प

को ीतरी जोरजोराने

िसायला लागलं. समोरच्या तलार्ातलं पा ी आपोआप आर्ाज करायला लागलं. आत्ता समीर
गप्प बसला, तो एर्ढ्या नाेत िोता कक त्याला र्ार्लं आपलाच आर्ाज पभतींर्र आपर्ू न. . .
बुरुजात घुमतोय. तो ाांत झाला तरीप ते िस ं चालूच िोतं. थोड्यार्ेळाने ाांतता पसरली.

"ओये, कौन िै उधर, साला सामने आजार् सभी िम सपनी ामाेर हनकाल के
तुम्िारा सर कलम करते िै, सामने आर् "
मोेक्या पिदीत तो ऐहतिाहसक ेायलॉग मारून पुन्िा िसायला लागला. आत्ता
मात्र को ाचािी िसण्याचा आर्ाज आला नािी. . . सर्टत्र ाांतता पसरली आह

लर्पर्त तो

पुन्िा खाली बसला. खाली बसताच समोरच्या तुर्लेल्या बुरुजार्रून मातीचा कढगारा आह
त्यासोबत मोठमोठाली दगें त्या तलार्ात पेली. . . एकच आर्ाज व्िायला सुरर्ात झाली
आह

तो आर्ाज संपू ट घारीगेात घुमला. समीर घाबरला. प

उभं रािण्याची त्याच्यात

ताकद न्िर्ती. कािीतरी बेबेत तो खाली बसला आह पुन्िा झोपुन गेला.
रात्र र्ाढत गेली, ेोळ्यार्र चं्रण आला ककल्ल्यात चं्रणाचा प्रकाा पसरला, भया
ाांतता. . . . . . . . . . समीरला स्र्प्न पेलं, तो ककल्ल्याच्या त्याच बुरुजार्र हखेकीत बसलेला
कदसला, समोरच्या तालार्ातून एक घोेेस्र्ार बािेर हनघाला, एका िातात तलर्ार आह
दुसऱ्या िातात चाबूक. . . . . तो घोड्यार्र एक एक पायरी चढू न समीरच्या जर्ळ आला,
आह म्ि ाला. . . . .
" काय रे िरामखोरा, लाज हर्कू न खाल्लीस काय. तुझ्या बाप जाद्यांनी रक्त
सांेून िे ककल्ले ााबूत ठे र्ले, गोरगररबांचे रषित

के ले आह

तू कसली लुर् कर ार रे भेके

मा सा "
आपल्याच मा सांचे धान्य लुर्ून आ ायची र्ाताट करतोस, चल उठ उभा रिा,
ककल्ले काय तुझ्या बापजाद्याची जायदाद आिे काय रे , दारू हपतोस इथे येऊन आह

एक

जोराचा चाबकाचा फर्का त्याने समीरच्या पाठीत खेचला "
समीर ताे करून उभा राहिला, पाठ झोंबतच िोती, िे खरं िोतं कक स्र्प्न त्याला
कळे ना. आत्ता त्याची दारू पार उतरली, ेोळे चोळू न तो इकेे हतकेे बघायला लागला. . . .
आह बघतो तर त्याच्या समोर एक मा ूस घोड्यार्र स्र्ार िोऊन उभा राहिला. . . . " नामदाट

दारू हपतोस, आह तेिी इथे या ऐहतिाहसक ककल्ल्यार्र. . . " पुन्िा चाबकाचा फर्का त्याच्या
खांद्यार्र खेचला गेला. . . . . .
आत्ता मात्र तो समजून गेला िा खरोखरचा मा ूस आिे, हतथून धेपेत पळाला
खाली उतरला आह

त्याच्या िाताला एक दगे सापेला, त्याने तो दगे त्या मा साच्या

कदाेने हभरकार्ला प
प्रयत्न करतोय प
मा ूस आह

दगे त्याच्या िातातून सुर्ेना. . . . . िे काय िोतंय, दगे फे कण्याचा

दगे िाताला हचर्कू न कसा बसला. चं्रणाच्या प्रकााात तो भला मोठा

त्याचा तो घोेा याला स्पष्ट कदसत िोता. खाली र्ाकला दुसरा दगे उचल ार

एर्ढ्यात त्याच्या पाठीत आ खी एक चाबकाचा फर्का बसला. . . . . . कळर्ळला खाली
आेर्ा पेला आह

समोर नजर र्ाकली तो मा ूस हतथेच िोता त्या बुरुजार्र. समीरने

बाजूला र्ळू न बहघतलं तर तसाच एक मा स
ू याच्या जर्ळ उभा िोता. को

आिेस को

तू,

मला कााला मारतोस
" रखर्ालदार िाय म्या इथला, ककल्लेदार सुभानरार् " आह

तो मा स
ू सदृश्य

झाला. समीर ताे करून उभा राहिला.
"ककल्लेदार. . . . . . " समीर तोंेातल्यातोंेात पुर्पुर्ला. िे सगळं हर्हचत्र आिे,
िा मा स
ू नािी. . . िे भूत आिे, प

या संधारात मी जाऊ कु ठे , इथून बािेर कु ठू न जाऊ? . .

त्याच्या मनात प्रश्नांचं र्ादळ उठलं, संगाला घाम सुर्ला आह

पायार्र सजून एक चाबकाचा

फर्का बसताच तो जहमनीर्र कोसळला. . . तोल गेलल
े ा समीर खाली गेगेत आला आह
तलार्ाच्या बाजूलाच पेलेल्या दगेार्र आपर्ला. ेोकं धन्न करून दगेार्र आपर्ताच तो
जागीच बेाुद्ध पेला. रात्रभर हतथेच पेू न राहिला,
ेोळे उघेले सूयट ेोक्यार्र िोता. उठू न बसला, संगाला माती लागलेली
ेोक्यार्रची जखम दुखायला लागली. ेोक्याचं रक्त िाताला लागलेलं. पायात चप्पल न्िर्ती
आह

पाठ झोंबत िोती. रात्री घेलेला भुतार्कीचा प्रकार ेोक्यात र्ीज पेार्ी ससा

चमकला. ताबेतोब उठला आह

हतथून धार्त धार्त ेोंगर उतरून खाली गार्ात आला.

गाेी जर्ळ आला चार्ी काढायला िात हखाात घातला प

चार्ी सापेेना. लषितात आलं

चार्ी तर बॅग मध्ये ठे र्लेली, आह बॅग र्र ककल्ल्यार्र. . . . आत्ता र्र जा ार तरी कसं. त्याने
गाेीला धक्का मारत मारत त्या गार्ातून बािेर आ ली, बािेर िायर्ेर्र आला, जर्ळच
"श्रीकृ पा मोर्र ग्यारे ज " कदसलं. . . .
" एक भाऊ गाेीची चार्ी नािी माझ्याकेे गाेी चालू करून दे "
मेक्याहनकने याच्याकेे बहघतलं, पार मातीत लोळू न आल्यासारखा र्ार्त िोता,
पायात चप्पल न्िर्ती आह ार्ट मागून फार्लेला, मानेर्र कसलातरी लाल र्ळ कदसत िोता.
" काय रे गाेी काय चोरीची िाय काय ". . . . . . . "नािी िो माझीच गाेी आिे
"
आह

समीरने आपल्यासोबत घेलेली घर्ना त्या मेक्याहनकला सांहगतली.

ग्यारे ज्र्ाला प ऐकू न थक्क झाला.
"ससा प्रकार आज पयटत ऐकू न नाय रायलो बाबा, पयल्यांदाच ऐकू न रायलो "
मेक्याहनकने समीरला गाेी चालू करून कदली आह

तो पुन्िा आत्याच्या घरी

आला. . . . पाठीर्र उठलेले र्ळ बघून आत्या बोलली. . . " काय रे सम्या काल रात्रभर कु ठे
िोतास, आह

िे र्ळ कसले रे , परत मारामारी करून आलास र्ार्तंय, िे बघ बाबा इथे

रािायचं तर व्यर्हस्थत रिा, नािीतर जा तुझ्या बापाकेच जाऊन रिा. व्याप नको आमच्या
ेोक्याला"
" काय बोलार्ं त्याला समजेना. . . . . संघोळ करून आला आह

गप्प बसून र्ी.

व्िी. लार्ून बसला. समोर कायटक्रम लागला िोता " जय मल्िार " ेोळ्यासमोर रात्र उभी
राहिली, ताबेतोब Channel बदलून त्याने Discovery लार्लं.

" ााळा "

हारीष एक प्राथहमक हाषितक, पत्नी सुाीला आह मुलगी स्र्ाती ससं हतघांचं एक
छोर्सं कु र्ुंबं. हारीष हजल्िा पररषदेच्या ााळे र्र हाषितक िोता. सरकारी नोकरी ससल्यामुळे
नेिमीच बदली िोत ससायची. साल २००२ जानेर्ारी महिना िोता. मुख्याध्यपकांनी
हारीषला बोलार्ून घेतलं. हारीष तुझी बदली झाली आिे. मंे गे तालुक्यातील नागार्च्या
हजल्िा पररषदेच्या ााळे र्र. हारीष प्रामाह क हाषितक स्र्भार्ाने प गरीब. कािीच न बोलता
त्याने आपल्या बदलीचा कागद िातात घेतला आह

घरी आला. घरी आल्यार्र सुाीलालािी

बातमी सांहगतली. सुाीला सुरर्ातील हारीष र्र रागार्ली म्ि ाली तुम्िाला बदली कदली कक
तुम्िी कािीच बोलत नािी. त्यांना हर्नंती तरी करायची िोती. पोरगी लिान आिे र्ारं र्ार
ााळा बदलून हतचं सभ्यासात लषित लाग ार नािी.
प ाेर्र्ी नोकरी ती नोकरीच, सांहगतलं हतकेे जार्ं लाग ार िोतच. फे ब्रुर्ारी
महिन्यात हारीषचं कु र्ुंब नागार्ला पोिोचलं. गार्ाच्या बािेरच एक घर भाड्याने हमळालं.
सर्ट समान सुमान लार्ून झालं. स्र्ातीचा ााळे त दाखला घातला गेला, आह

हारीष प

नोकरी र्र रुजू झाला. सहिल्याबाई प्राथहमक हर्द्यालय नागार्.
स्र्ाती इयत्ता ५हर्ला हाकत िोती. हारीष प

त्याच ााळे र्र इहतिासाचा

हाषितक िोता. सुाीला नेिमी स्र्ातीला ााळे त सोेायला जायची. स्र्ाती ााळे तून आली कक
आपलं दप्तर जागेर्र ठे र्न
ू िात पाय धुर्ून जेर्

करायची आह

थोेार्ेळ आई बरोबर गप्पा

मारत बसायची. एक कदर्स स्र्ाती आपल्या आईला बोलली, आई ग तू उद्या पासून मला
आ ायला आह

सोेायला येत जाऊ नको. सुाीला बोलली का ग? तू मोठी झालीस काय

आत्ता. स्र्ाती बोलली मला एक नर्ीन मैत्री

हमळाली आिे. बाजूच्या गार्ातली आिे ती. ती

प आपल्या घरासमोरूनच जाते येते. सुाीला :- िो का, काय नार् हतचं? कल्पना नार् हतचं.

दुसऱ्या कदर्ाी स्र्ाती ााळे त जायला तयार झाली आईला म्ि ाली चल मी
जाते कल्पना आली आिे. सुाीला घराच्या मागे झाेांना पा ी घालत िोती. घरापासून ााळा
ताी १०-१५ हमहनर्ांच्या संतरार्र िोती. रस्ता प

मोकळा िोता आह

रस्ता गार्ातूनच

जायचा. म्ि ून सुाीलाने स्र्ातीला हतच्या मैहत्र ी सोबत जायला परर्ानगी कदली. "नीर् जा
आह

सांभाळू न ये ग " िो िो मी जाते, तू काळजी करू नको. आह

स्र्ाती घरातून बािेर

पेली.
संध्याकाळी ााळा सुर्ली आह

स्र्ाती आपल्या घरी आली. घरी आल्यार्र

नेिमीप्रमा े दप्तर र्ाकू न िातपाय धुर्ून चिा चपाती खाऊन आपल्या आई बरोबर गप्पा मारत
िोती. सस करता करता १ महिना उलर्ू न गेला, स्र्ातीचं र्ाग ं बदलायला लागलं, ााळे तून
तक्रारी यायला लागल्या, स्र्ाती इतर मुलींसोबत भांे
खेकसते, घरात प

करते, मुलींचे के स ओढते, त्यांच्यार्र

स्र्ातीचं र्ाग ं बदलायला लागलं िोतं, जेर्

नािी आर्ेलं तर तार्

फे कू न द्यायची, झोपेत बेबे करायची, दुपारच्या र्ेळी एकर्ीच घरामागे ससलेल्या पचचेच्या
झाेाखाली बसून रािायची.
ससंच एक कदर्स, रात्र झाली. हारीष प
जेर्

कामार्रून आला िोता. सगळे ज

करून झोपले. रात्री घराबािेर काळोख िोता. गार् १० हमहनर्ांर्र िोतं. प

यांचं घर

एका बाजूला माळार्र िोतं. सुाीलाला रात्री दरर्ाजाचा आर्ाज आला. म्ि ून ती दचकू न
उठली. िळू च बािेरच्या खोलीत आली. दरर्ाजा उघेा िोता. ती पुन्िा घरात आली लाईर्
लार्ली, प

खार्ेर्र फक्त एकर्ा हारीष िोता स्र्ाती न्िर्ती. हतने हारीषला उठर्लं. पोरगी

नािी. दरर्ाजा उघेा आिे. दोघेप

घाबरले आह

तर स्र्ाती को ाबरोबर तरी बोलत िोती. आह

दरर्ाजाच्या बािेर आले. समोर बघतात

लंगेी खेळत िोती, िसत िोती आह

करत संग ात को ाच्या तरी मागे धार्त िोती. िा प्रकार बघून दोघे प

लंगेी

संतापले. सुाीलाने

स्र्ातीच्या पाठीत धपार्ा घातला. “स्र्ाती काय सक्कल आिे कक नािी.िी काय र्ेळ आिे काय
लंगेी खेळायची. काय र्ेड्या सारखी एकर्ीच बेबे करत िोतीस.” िात पकेला आह
स्र्ातीला घरात खेचत घेऊन आली. दरर्ाजा लार्ला. आह
बोलत िोतीस?”

स्र्ातीला हर्चारलं “को ाबरोबर

स्र्ातीने उत्तर कदलं “कल्पना बरोबर खेळत िोते.”
हारीष :- काय? को कल्पना. सुाीलाने हारीषला सांहगतलं हतची मैत्री .
दोघेिी स्र्ातीला बोलले स्र्ाती बेर्ा हतकेे को ीच न्िर्तं. तू एकर्ीच खेळत
िोतीस. स्र्ाती बोलली आम्िी दोघी खेळत िोतो तुम्िी आमचा ेार् मोेला. आह रागात
स्र्ाती संथरु ात चादर ओढू न झोपली. दोघेप पचतेत पेले. आत्ता झोपूया उद्या बघू. म्ि ून
सुाीलाने लाईर् बंद के ला. प हतला हखेकीत को ीतरी उभं ससल्याचा भास झाला. हतने
हारीषला िाताने खु ार्ून सांहगतलं. हारीष बोलला झाेाची सार्ली आिे. झोप ाांतप .े
दुसऱ्या कदर्ाी ााळे त जायची र्ेळ झाली. स्र्ाती मोठ्याने बोलली. . . . आले
आले.
सुाीला मुद्दाम बािेर आली. “काय को ाला बोललीस आले आले.”
“ आ. . . . ग कल्पना आली आिे ना, मला िाका मारते. चल मी चालले.”
सुाीलाने स्र्ातीचा िात पकेला. थांब इथेच. सुाीला घराबािेर आली बहघतलं
हतकेे को ीच न्िर्तं. “स्र्ाती इकेे को ीच नािी.”
स्र्ाती िसत म्ि ाली “मगिी समोर को आिे.”
समोर को ीच न्िर्तं. सुाीलाने स्र्ातीला थांबर्लं. दरर्ाजा बंद के ला आह
म्ि ाली आज ााळे त जाऊ नको. हतला सांग जायला. स्र्ाती मोठ्याने बोलली तू जा ग मी
आज नािी ये ार. संध्याकाळी हारीष ााळे तून आला, झाला प्रकार सुाीलाने त्याला
सांहगतला. ऐकू न तो प गांगरून गेला. नक्कीच कािीतरी गेबे आिे. आप स्र्ातीला
ेॉक्र्रांकेे घेऊन जाऊ उद्या. संध्याकाळी सगळे एकत्र जेर्ले आह झोपले. पुन्िा रात्री
दरर्ाजाचा आर्ाज आला आह सुाीला जागी झाली. बहघतलं दरर्ाजा उघेा िोता आह
स्र्ाती न्िर्ती. हारीष आह सुाीला दोघेिी बािेर आले. पोरगी पुन्िा लंगेी खेळत िोती.
िसत िोती आह को ाच्यातरी मागे धार्त िोती.
हारीषने स्र्ातीचा िात पकेला. बेर्ा चल आत घरात. घरात स्र्ातीला आ लं
दरर्ाजा लार्ला. पुन्िा प्रश्न हर्चारला को िोतं. स्र्ाती खार्ेर्रून उठली हखेकीत जाऊन
उभी राहून बािेर कािीतरी बघत उभी राहिली िोती. सुाीलाने िाक मारली बेर्ा इकेे ये.

स्र्ाती मागे र्ळू न पुन्िा खार्ेर्र येऊन बसली. हारीष आह सुाीला दोघे हतच्या बाजूला बसून
हतच्या ेोक्यार्र िात कफरर्त िोते. स्र्ाती आपले के स मोकळे करून मान कफरर्ायला लागली.
बघता बघता ती जोर जोरात आपली मान कफरर्ायला लागली आह ताे
करून उभी राहिली. हतने हतचे दोन्िी ेोळे पांढरे के ले. हतचे मोकळे के स हखेकीतून ये ाऱ्या
िर्ेने उेायला लागले. हतचं ते भयानक रूप बघून सुाीला आह हारीष दोघेप घाबरले. जोर
जोरात ओरेू न ते दोघे धार्त दरर्ाजा उघेायला गेले. दरर्ाजा उघेू न बािेर आल्यार्र
बघतात तर त्यांच्या समोर एक ााळे च्या ड्रेस मध्ये मुलगी लंगेी खेळत िोती. आह घरातून
घोगऱ्या आर्ाजात स्र्ाती बोलत िोती, पळताय कु ठे मला एकर्ीला र्ाकू न, या घरात या.
सचानक हतचा आर्ाज बदलला आई आई मला र्ाचर् आई. . . सुाीलाने मागे
र्ळू न बहघतलं तर स्र्ाती रेत िोती. ती एकदम नॉमटल िोती. हारीषने स्र्ातीच्या कदाेने धार्
घेतली स्र्ातीने हारीषला घट्ट हमठी मारली सुाीलाने प पर्कन दरर्ाजा बंद करून घेतला.
स्र्ाती रेायला लागली, बाबा मला र्ाचर्ा बाबा मला खूप भीती र्ार्ते.
आत्ता जो कािी प्रकार घेत िोता तो बघून सर्ट कु र्ुंब भयभीत झालं िोतं.
सुाीलाने दरर्ाजाची केी लार्ली. जाी केी लार्ली गेली स्र्ातीने पुन्िा आपलं रूप बदललं
हतने सुाीलाचे के स पकेू न हतला पभतीर्र जोरात आपर्लं. िे बघताच हारीषने स्र्ातीला घट्ट
पकेलं. सुाीलाने जर्ळच पेलेली बेेाीर् उचलली आह स्र्ातीला घट्ट बांधून ठे र्लं. ती
घोगऱ्या आर्ाजात बोलत िोती सोेा मला नािीतर दोघांना प ठार मारून र्ाके न. . . सोेा
मला. . . आह ती जोर काढायला लागली. सुाीलाने दरर्ाजा उघेण्याचा प्रयत्न के ला प
केी उघेत न्िर्ती. हखेकीतून कल्पना हर्हचत्र आर्ाजात िंककाळ्या फोेत िोती. िे सगळं
खूप भयानक िोतं.
हारीष आह सुाीला मोठ्यामोठ्याने मदतीसाठी ओरेत िोते प
आर्ाज को ीिी ऐकला नािी. पू ट रात्र साीच हनघून गेली.
सकाळ झाली आह
सुाीला आह

त्यांचा

सचानक दरर्ाजा उघेला. स्र्ाती एकदम नॉमटल झाली.

हारीषने हतला नार् हर्चारलं तर स्र्ाती एकदम घाबरलेल्या थकलेल्या आर्ाज

म्ि ाली आई मला का बांधून ठे र्लय आई. बाबा सोेा ना मला. हारीषने िळू च बेेाीर्
सोेली. स्र्ातीला मोकळं के लं प

हतच्या जर्ळ जाण्याचं धाेस दोघांना प

िोईना.

कदर्सभर स्र्ाती एकदम नॉमटल र्ागली.िी आपली स्र्ातीच आिे खात्री पर्ली. हारीषने

हर्चार के ला गार्ात जाऊन झाला प्रकार मी को ाला तरी सांगतो. प

सुाीला बोलली मी

एकर्ी नािी थांब ार इकेे. प मग पोरीला एकर्ीला घरात ठे र्ून दोघांना गार्ात जा ं ाक्य
न्िर्तं. ससाच कदर्स हनघून गेला.
पुन्िा रात्र झाली आह

स्र्ातीच्या संगात झर्का आला. हतने झोपेत ससलेल्या

हारीषचा गळा दाबायला सुरर्ात के ली. प

सुाीलाने स्र्ातीला पकेू न खार्ेर्रून खाली

ढकलली. हखेकीत कल्पना उभी िोती. ेोळे मोठे करून रागाने सुाीला केे बघत िोती.
सुाीला आह

हारीष खूप घाबरले. हारीषच्या िातात एक काठी सापेली. त्याने त्या काठीने

स्र्ातीच्या पाठीत फर्का मारला. स्र्ाती खाली पेली. हखेकीत उभी ससलेली कल्पना आत्ता
दरर्ाजार्र लाथा मारायला लागली. काय करार्ं दोघांना सुचेना. हारीषने पुन्िा एक फर्का
स्र्ातीच्या पाठीत मारला. स्र्ाती बेाद्ध
ु पेली. सुाीला रेायला लागली. हतला समजेना
आप

नक्की आपल्याच मुलीला मारतोय कक भुताला मारतोय. िे आत्ता दररोज चं झालं िोतं.

कदर्स उजाेला कक सुाीला आह हारीष स्र्ातीला झालेल्या जखमांना िळद तुरर्ी लार्ायचे.
त्या घरात नक्की काय चाललं िोतं को ालाच माहिती न्िर्तं. हारीष गेले २
कदर्स ााळे त आला नािी. स्र्ाती प

आली नािी म्ि ून ााळे चे मुख्याध्यापक एकदा

हारीषच्या घरी आले. कु र्ुंबातल्या हतघांचा सर्तार बघून ते म्ि ाले सरे काय िा सर्तार
करून ठे र्ला आिे. आह

स्र्ातीच्या िातापायार्रचे र्ळ बघून ते म्ि ाले पोरीला मारलत

काय. एर्ढं मारायचं का मुलीला.
काय झालं बाळा बाबांनी मारलं काय. स्र्ाती रेत रेत म्ि ाली माहिती नािी
मला.
मुख्याध्यापकांनी जाताना हारीषला घराबािेर बोलार्लं. काय झालं हारीष
तुझ्या बायकोच्या ेोक्याला प

लागलेलं आिे पोरीच्या संगार्र प

मार आिे तुझा सर्तार

िा ससा काय झालं काय प्रकार आिे िा सगळा?
हारीषने झाला प्रकार त्यांना सांहगतला, ते िसायला लागले आरे र्ेड्या हाषितक
ना तू, तू ससल्या गोष्टींर्र हर्श्वभास ठे र्तोस. बोलता बोलता हारीषच्या ेोळ्यात पा ी आलं.
सर माझी मुलगी माझ्या िातातून चालली आिे सर. या घरात हर्हचत्र प्रकार घेतात रात्री.

सर बोलले हारीष २ कदर्स कु ठे तरी कफरून ये िर्ा पालर् िोईल. आह

या ससल्या थोतांे

गोष्टींर्र हर्श्वभास ठे र्ू नको, आह दुसरं को ाला सांगू नको. . लोकं िसतील तुला.
हारीष ससच मन मारून त्या घरात राहिला, िा प्रकार दररोज घेत राहिला,
आह

एककदर्स रात्री स्र्ातीने दोघांर्र जीर्घे ा िल्ला के ला, त्या रात्री कल्पना घराची कौलं

काढू न आत हारली िोती. कल्पना आह स्र्ातीने हमळू न दोघांर्र िल्ला चढर्ला. दोघी एकाच
स्र्रात बोलायला लागल्या िोत्या, घोगऱ्या आर्ाजात ेोळे कफरर्ून त्या हारीष आह
सुाीलार्र नखांनी जखमा करायला लागल्या. स्र्ातीने िातात सुरी घेतली आह
र्ार के ला, हारीष आह

सुाीलार्र

सुाीलाने आपला जीर् र्ाचर्ण्यासाठी स्र्ातीची ित्या के ली. कल्पना

जोरजोराने िसत िसत त्या घराचा दरर्ाजा उघेू न बािेर हनघून गेली, रात्रभर दोघे
स्र्ातीच्या मृत ारीराजर्ळ बसून ाांत गप्प बसून राहिले. मुलीची झालेली ित्या बघून
दोघांना जबर धक्का बसला ससार्ा, सकाळ झाली, मुख्याध्यापक सिज भेर्ायला म्ि ून आले
आह

समोर घेलेला प्रकार बघून घाबरले. ते धार्त गार्ात गेले आह

गार्कऱ्यांना जमर्ून

घेऊन आले.
धक्क्यातून दोघेिी सार्रले नािी आह
पोहलसांनी दोघांना प

हारीष सुाीलाला र्ेे लागलं.

सर्क के ली. मुख्याध्यापकांची साषित झाली, नर्रा बायको दोघांना

र्ेेाचे झर्के येत ससार्े ससं त्यांनी सांहगतलं, हारीष नर्ीनच नोकरीर्र रुजू झाला िोता.
साषित पुराव्यांचा आह र्ैद्यकीय चाच ीचा आधार घेऊन कोर्ाटने दोघांना मेंर्ल िॉहस्पर्ल मध्ये
पाठर्ण्याचे आदेा कदले.
सुाीला आह

हारीष आजपयांत त्या धक्क्यातून बािेर पेले नािी. आजिी दोघे

पुण्याच्या मेंर्ल िॉहस्पर्ल मध्ये आपल्या आयुष्याचे कदर्स घालर्त आिेत. मुख्याध्यापकांनी
गार्ात मात्र हारीष बरोबर िो ारा प्रकार सांहगतला. नागार् मधलं ते माळार्रचं घर ससच
ओसाे पेू न राहिलं.

" पाऊस "

माझे आजोबा हमल्ट्री मधून हनर्ृत्त झाले आह

मुंबईला घार्कोपरला एका

कं पनीत कामाला लागले, हतथेच एक चाळीत त्यांनी एक खोली हर्कत घेतली. पार्साळ्याचे
कदर्स िोते, िे लिाप ापासून गार्ात राहिलेले म्ि ून यांना खेकेे पकेायची आर्े, त्या
काळात घार्कोपर म्ि जे आत्ता सारखं न्िर्तं. चाळीच्या जर्ळच एक ेोंगर िोता, आजोबांनी
त्यांच्या एका हमत्राला दगेू ला सोबतीला घेतलं, संगार्र घोंगेी िातात काठी आह

एक

कं दील घेऊन ते हनघाले, पाउस धो धो कोसळत िोता, िे त्या ेोंगराच्या पायथ्यााी पोिोचले,
दगेू ला हपार्ी पकेायला सांहगतलं आह

िे एक एक करत दगे उचलून बघायला लागले,

खेकेी सापेायला लागली, आजोबा खेकेा पकेू न दगेू च्या हपार्ीत र्ाकायचे, िळू िळू ते
र्र र्र जाऊ लागले, भरपूर खेकेी हमळायला लागली, दगेू तसा घाबरर् तो सारखं
आजोबांना सांगत िोता, सरे नको र्र इथे पायथ्यालाच बघू काय हमळतात काय, आजोबा
बोलले सरे आज जाम खेकेी हमळताएत काय नाय िोत चल. . .
ेोंगराच्या मध्यार्र गेल्यार्र दगेू ला थोड्या संतरार्र एका दगेार्र बसून
हर्ेी फु क ारा को ीतरी कदसला, त्याने आजोबांना सांहगतलं, आजोबांनी बहघतलं त्यांना
कदसला तो. ते म्ि ाले सरे आला ससेल को

िागायला. . . . . . आह

ते परत खेकेी पकेत

बसले, िळू िळू ते आ खी र्र गेल,े आज पयांत एर्ढी खेकेी कधीच भेर्ली न्िर्ती. . . म्ि ून
आजोबा खुा िोते. . . . तो मा ूस पुन्िा त्यांना कदसला. . . परत एका दगेार्र बसून हर्ेी
फु कताना. दगेू ने पुन्िा दाखर्ला. . सरे तो बघ तो इथं प

कदसतोय, आजोबांनी पुन्िा नजर

र्ाकली तर खरोखर तो िोता. त्यांना संाय आला. . .िी एर्ढी खेकेी कधीच हमळत नािीत
मग आज काी काय, बघता बघता त्यांच्या केच्या २ हपाव्या भरल्या. . . . . आजोबांना संाय
आला, आत्ता ते ेोंगराच्या मध्य भागार्र िोते, आत्ता तो मा स
ू यांच्या जर्ळ जर्ळ यायला
लागला िोता. दगेू ला घाम सुर्ला िोता, आजोबांनी त्याला िळू च सांहगतलं, खेकेी पकेायचं
नार्क करत रिा आप

िळू िळू इथून खाली उतरुया, घाबरून जाऊ नको मी तुझ्या सोबत

आिे सांगतो तसं कर. . . िळू िळू दोघे ेोंगराच्या खाली उतरले, आत्ता तो मा ूस यांच्या
एकदम जर्ळ येऊन उभा राहिला आह बोलला. . . " ए खेकेी आ इकें "
दोघांनी मागे र्ळू न बहघतलं तरिी १०-१२ फु र्ाची आकृ ती. . . . िा लांब सेक
मा ूस उभा. दोघे प
लागली प

पार घाबरले. आह

चप्पल र्ाकू न धार्त सुर्ले, धार्ून धार्ून धाप

िातातल्या हपाव्या तश्याच िोत्या. ते चाळीच्या जर्ळ आले, आह

बघतात तर

काय दोन्िी हपाव्या ररकाम्या िोत्या, हपार्ीत फक्त १-२ खेकेी िोती, हपार्ीचं तोंे बांधलेलं
िोतं मग खेकेी गेली कु ठे .
ते दोघे प

समजून गेले ते भूत त्यांना ेोंगरार्र घेऊन जात िोतं, त्यांना

हमळ ारी खेकेी िा फक्त भास िोता. दोघांचा जीर् र्ाचला, पुन्िा कधीच ते त्या ेोंगरार्र
गेले नािीत.
नंतर समजलं कक त्या ेोंगरार्र नेऊन खूप लोकांचे खून प झाले िोते.

" जंगल "

उन्िाळ्याचे कदर्स, सक्खा गार् संग ात मांेर्ा खाली झोपायचा, गजानन प
कदर्सभर काम करून दमला िोता, संग ात झोपला िोता नेिमीप्रमा ,े िर्ेत गारर्ा यायला
सुरर्ात झाली आह गजाननला झोप लागली.
रात्री सुमारे २ र्ाजल्याच्या आसपास, त्याचा मेहु ा आला सखाराम.
“ए गजानन चल”, त्याने गजाननला िळू च उठर्ला. म्ि ाला, “सरे चल जरा
जाऊन येऊ.”
सखाराम म्ि जे लाकें चोर, जंगलात चांगलं झाे बघायचं आह

ते रात्रीत

तोेू न हर्कायचं िा याचा धंदा, गजाननला र्ार्लं तोेलं ससेल याने एखादं झाे
नेिमीप्रमा .े तो प उठला आह त्याच्या मागे मागे जंगलाकेे चालायला लागला, सधाट तास
झाला दोघे चालत िोते, सखाराम पुढे आह िा मागे.
प

आत्ता चालून चालून साधार

िोता, " सरे कु ठे तोेू न ठे र्ल आिेस झाे " प

१ तास उलर्ला, गजानन सारखं हर्चारत
सखाराम कािीच बोलत न्िर्ता, आत्ता मात्र

किर झाला, २ तासाहून सहधक र्ेळ उलर्ली, आत्ता पयांत गार् प
ेोंगराच्या माथ्यार्र पोिोचले िोते दोघे.

कदसेनासं झालं िोतं,

आत्ता गजानन थांबला, बोलला “थांब, जाऊया परत चल, उद्या बघू,”
प सखाराम पलर्ला नािी, गजाननला थोेा संाय आला, त्याने हर्चारलं को
को

आिेस को

तू? , तेर्ढ्यात सखाराम धार्त समोरच्या आंब्याच्या झाेार्र चढला, तो

एर्ढ्या र्ेगाने त्या झाेार्र चढला कक गजानन बघत बसला, आह

मग सखारामने सक्खा

आंबा िालर्ला, जोर जोरात एर्ढं मोठ आंब्याचं झाे िालर्ायला लागल्यार्र गजानन पार
घाबरला, समजून गेला िा सखाराम नािी िे दुसरं च कािीतरी आिे.
त्याने जोरात हमळे ल त्या र्ार्ेने गार्ाकेे धार् घेतली, ओरेत िंकचाळत तो
पळत िोता पळत िोता, आह

घामाघूम िोऊन गार्ाच्या र्ेाीपााी पोिोचला, तोच मागून

एक जोरात आर्ाज आला " र्ाचलास र्ाचलास आज तू, " आह

गरम गरम रे ती याच्या

पाठीत येऊन बसली.
कसा बसा घरी पळत पळत आला पार घाबरला िोता. घरी आल्यार्र तो िे
सगळ्यांना सांगतच िोता, कक तेर्ढ्यात बाजूच्या गार्ातून २ मा सं सायकलर्र आली, त्यांनी
हनरोप कदला कक सखाराम मेला आिे, बैलगाेी खाली सेकू न मेला.
िे ऐकताच गजान तापाने फ फ ला. आजिी त्या आंब्याच्या झाेाकेे को ी
कफरकत नािी, सखाराम कािी लोकांना आजिी कदसतो.

" कॉलनी "

१९९८ साली, मी दिार्ीला िोतो, पार्साळ्याचे कदर्स िोते, कोक ात म्ि जे
मुसळधार पाउस, आम्िी एका घरात भाड्याने रािायचो, र्र माेीर्र, र्र जायला हजना
िोता, एक मा ूस जाईल एर्ढाच. त्या र्ेळी आमच्याकेे र्ी. व्िी. न्िर्ता, कॉलनीच्या
हमत्राकेे जायचो र्ी. व्िी. बघायला, आिर् माहलका खूप आर्ेायची, हनयहमत बघायला
जायचो दर गुरुर्ारी.
एक कदर्स लर्कर जेर्लो आह

माहलका बघायला गेलो, जाताना पाउस न्िर्ता

म्ि ून छत्री नािी नेली. माहलका संप ारच िोती तेर्ढ्यात लाईर् गेली, आह
चालू झाला, मी थोेा र्ेळ पागोळीला उभा राहिलो, प
केकेार् िोत िोता, जोराचा र्ारा प

जोराचा पाउस

पाउस काय थांबत न्िर्ता, हर्जांचा

सुर्ला िोता, कॉलनीत म्ि जे घनदार् झाें झुेपं

िोती. . . मी नंतर ाेर्र्ी हभजत धार्त हनघालो, घराजर्ळ आलो, दमलो िोतो धार्ून, समोर
बहघतलं तर आमच्या पायरीर्र के स मोकळे सोेू न एक बाई, त्या पार्सात हभजत बसली
िोती, हतला बघून मी दचकलो, च्यायला पार्सात को

िी. . . थोेा घाबरलो, आ खी थोें

पुढे गेलो.
मी जसा पुढे गेलो, ती बाई ताठ उभी राहिली आह

माझ्याकेे बघून जोरात

िसली. हतचं ते ककट ा िस ं ऐकू न माझी पार र्ार्च लागली. मी घाबरून जोरात ओरेलो.
ओरेताच हतने मला जोरात धक्का मारला ती संधारात आमच्या गल्लीत धार्त गेली, गल्लीत
जाताच एक जोरात आरोळी ऐकायला आली, मी मागे सुसार् धार्त परत हमत्राच्या घरी गेलो.

नंतर सगळे लोकं जमले, कार

ती खूपच जोरात िंकचाळली िोती, सगळीकेे

आरेाओरे झाला, मी घाबरून सगळ्यांना सांगत िोतो, कािी लोकं र्ोचट घेऊन आमच्या
गल्लीत गेले बघायला प हतकेे को ीच न्िर्तं.
सगळ्यांनी माझी समजूत प
गेली नािी.

काढली, प

माझ्या मनातून ती गोष्ट सजूनिी

" साधू आह भूत "

धर ाची र्ाेी नार्ाचं एक गार् िोतं. मुंबई गोर्ा िायर्ेर्र रस्त्याच्या नजीकच
र्सलेलं िे गार्. गार् िायर्ेच्या नजीक ससल्यामुळे या गार्ातल्या खूप लोकांनी िायर्ेर्र
झालेले सपघात बहघतले िोते. महिन्यातून २-४ ससे सपघात व्िायचे कक त्यात मा सं
मरायची.
स्र्ाती प

याच गार्ातली. नर्ीनच लग् झालं िोतं. गार्ापासून ककमान ३

ककलोमीर्र संतरार्र एक संग र्ाेी िोती. स्र्ाती हतथे जाऊन आकदर्ासी मुलांची संग र्ाेी
चालर्ायची. त्या संग र्ाेीपयांत जायला पायीच जार्ं लागायचं. सकाळी ७ र्ाजता घरातून
ती हनघायची आह संध्याकाळी साधार ३-४ पयांत घरी पोिोचायची.
एक कदर्स मुसळधार पाउस पेत िोता. सगळीकेे पा ी जमा झालं िोतं.
पायर्ार् प

कदसेनासी झाली. हजकेे हतकेे पा ीच पा ी. पार्साने काळोख के ला िोता.

स्र्ातीला कळे ना आत्ता घरी जायचं कसं! र्ार्ेत एक नदी िोती. नदीला प
नदी ओलांेून जायचं कसं? प

पूर आला िोता.

नािी गेली तर खूप उाीर िोईल. संधार दार्त चालला िोता.

हतने धाेस के लं आह ती त्या नदीत उतरली. पाय सर्कला तोच ती र्ाहून जायला लागली. . .
ेोकं एका दगेार्र आपर्लं आह ती बेाद्ध
ु झाली.
स्र्ाती घरी आली नािी म्ि ून सगळीकेे ाोधााोध चालू झाली. रात्रीच्या
संधारात गार्ातली खूप लोकं िातात Torch घेऊन त्या आकदर्ासीर्ाेीच्या कदाेने हनघाले.
प्रत्येक ज

हतला िाका मारत िोता. स्र्ाती स्र्ाती स्र्ाती स्र्ाती. मग एकाला थोेा संाय

आला त्याला र्ार्लं आप

नदीत ाोध घेऊया. कार

इतर कु ठे िी ती जाईल ससं र्ार्त नािी.

म्ि ून नदीच्या दोन्िी बाजूने लोकांनी ाोध घ्यायचं ठरर्लं. तोच एकाची नजर सचानक
नदीच्या बाजूला ससलेल्या र्ेाच्या झाेाखाली गेली. झाेाखाली त्याला स्र्ातीच्या ेब्याची
हपार्ी कदसली. त्याने र्र पाहिलं तर स्र्ाती झाेार्र बसली िोती. मग सगळ्यांनी एकमेकांना
िाका मारून जमर्लं. म्ि ाले ती बघा हतकेे.
सगळ्यांनी हतला खाली उतरर्लं. हतच्या ेोक्याला मार बसला िोता. ती
कािीच बोलत न्िर्ती. नर्ऱ्याने घरी आ ली ेोक्याला िळद लार्ली. हतला जेर्
आह

झोपायला सांहगतलं. १०-१५ कदर्सात ती पुर्टर्त झाली. प

र्ाढलं

स्र्ातीचं बोल ं खूप कमी

झालं िोतं. सासू हतला र्ोचून बोलायचीिी काय भूता सारखी गप्प गप्प ससते. बोलत नािी.
फक्त काम करत बसलेली ससते.
एक कदर्स स्र्ातीने संघोळीला पा ी तापर्लं. बादलीत ओतलं आह ती बादली
घेऊन ती मोरीत गेली. जाताना हतच्या ओल्या पायांचे ठसे सारर्लेल्या जहमनीर्र उमर्ले िोते.
सासूने बहघतलं आह

ती दचकली. पायाचे ठसे उलर्े िोते. सासूला संाय आला. म्ि ून हतने

मुद्दाम मोरीत ेोकर्लं तर स्र्ाती ते केक गरम पा ी ससंच संगार्र ओतून घेत िोती.
झाला प्रकार सासूने हतच्या नर्ऱ्याला सुधीरला सांहगतला. त्याने म्िातारीला
र्ेड्यात काढली. म्ि ाला तुचं हतचं भांे आिे. . म्ि ून कािी बेबे करू नको.
ससेच कदर्स हनघून गेल.े
एककदर्स सुधीर ाेतार्रून घरी परत आला. दुपारची र्ेळ िोती. दारार्र एक
साधू आला. " हभषितां देई "
सुधीर स्र्ातीला बोलला. “ए स्र्ाती त्याला कािीतरी दे. भात भाजी काय ससेल
तर दे.” म्ि ून स्र्ाती पुढे गेली.
तोच तो साधू जोरात ओरेला. “िे िर् मागे! को
तू? कु ठू न आलीस? बोल!. . . .”

आिेस तू? बोल, को

आिेस

िे ऐकताच सुधीर बािेर आला. म्ि ाला “ए काय झालं रे बोंबलायला.”
तेर्ढ्यात स्र्ाती घरात पळाली.
साधू बोलला “ती बाई को आिे?”
“माझी बायको.”
“बोलार् हतला बािेर.”
सुधीरने साधूला दम कदला. “हनघ इथून नािीतर मार खााील.”
तेर्ढ्यात सासू आली. बोलली “काय झालं?”
साधू बोलला “ती बाई नािी आिे. बोलर्ा हतला बािेर. ती तुमची सून नािी
तुमची बायको नािी ते कािीतरी र्ेगळच आिे.”
सासूला तेच िर्ं िोतं. सासू बोलली “थांब आत्ता घेऊन येते.”
म्ि ून सासू आत गेली पाठोपाठ सुधीर गेला. . . . आह बघतात तर काय स्र्ाती
माळ्याच्या र्ाााला जाऊन उलर्ी लर्कली िोती आह

ेोळे मोठे करून िसत िोती. सासू

िंकचाळली सुधीर प ओरेला. िे ऐकताच आजू बाजूची मा सं त्या घराकेे धार्ली. . . . . .
साधू पर्कन घरात घुसला आह

झोळीतून हर्भूती काढू न हतच्यार्र फे कली. हर्भूती संगार्र

पेताच स्र्ाती धाे करून जहमनीर्र कोसळली. साधूने सगळ्यांना बाजू के लं. हतच्या जर्ळ
गेला. म्ि ाला गेली ती हनघून. आसरा घेऊन राहिली िोती या घरात.
साधूने सुधीरला सांहगतलंिी बाई १५-२० कदर्सांपूर्ीच मेली आिे. हिचा कधी
सपघात झालाय का तुमच्या गार्ाच्या रोेर्र. सुधीर बोलला नािी प

१५ कदर्सांपूर्ीिी

नदीत पेली िोती रात्री. ेोक्याला मार बसला िोता. आह िी र्ेाच्या झाेार्र बसली िोती.
साधू बोलला त्याच र्ेाच्या झाेार्रचीिी बया िोती.िी परत त्याच झाेार्र गेली आिे. जाऊ
नका त्या झाेार्र आह हिला जाळू न र्ाका. मेली आिे हि.
सुधीरने हतचे संत्यसंस्कार के ले. नर्ीनच लग् झालं िोतं स्र्ातीचं प
दुदर्
ै ी संत त्याला िेलार्ून गेला.

हतचा िा

"हर्िीर "

मुंबई गोर्ा िायर्ेर्र मेढा गार्ात कदनेाचे आजी आजोबा रिात िोते, कदनेा
हाकायला मुंबईला िोता, आई र्ेील आह

तो. ग पतीला कदनेा आपल्या हमत्रांसोबत

गार्ाला आला िोता. पाउस कमी झाला िोता, कदनेा आह

त्याचे हमत्र गार्ाबािेर कफरायला

हनघाले. घरातून हनघताना आजी बोलली, कदन्या जास्त लांब जंगलात जाऊ नका रे . आह

त्या

बेड्यात ससलेल्या हर्हिरीत उड्या मारू नका. कदनेा िो िो करत घरातून बािेर हनघाला.
त्याच्या हमत्रांनी दारूची बार्ली आ ली िोती. जंगलात जाऊन पार्ी करायचा
बेत ठरला. कदनेा त्याचे 2 हमत्र सहमत सहचन आह

सोनाली, कदनेाची प्रेयसी. सगळे ज

चालत चालत जंगलात हनघाले. घरातून हनघताना भाकऱ्या आह

मर्

बांधून घेतलं. आत्ता

दुपार झाली, पाउस आज कमीच िोता, सगळे सुकेच्या सुकेच. सगळे झाेाच्या सार्लीला बसून
जेर्ले, दारू प प्यायले, सहमतने र्ेप आ ला िोता, गा ी लार्ून सगळे नाचले.
आत्ता सुमारे ४ र्ाजले िोते. परतीच्या मागाटर्र हनघाले. गार्ापासून थोड्या
संतरार्र ससलेल्या बेड्यात पोिोचले. तोच सोनालीने कदन्याचा िात पकेला, बोलली कदन्या
हर्िीर. चला धमाल करूया सहमत म्ि ाला ए नको आजी बोलली िोती हर्हिरीत उड्या मारू
नका. प

त्याचं को ीच ऐकलं नािी. सगळ्यांनी एक एक करून हर्हिरीत उड्या र्ाकल्या.

सोनाली मात्र र्र उभी राहून सगळ्यांचे फोर्ो काढत िोती. कदन्याने आग्रि के ला ए सोनाली
राहू दे फोर्ो, तू प ये. र्ाक. र्ाक उेी.
सोनाली प

मूे मध्ये िोती. क्यामेरा ब्याग मध्ये ठे र्ला आह

ती एक एक

पायरी पकेू न उतरायला लागली. तोच ती सचानक पाण्यात पेली पाण्यात पेल्यार्र सगळे

ज

हतच्यााी मजा मस्करी करायला लागले. प

ती पार घाबरलेली िोती. ती र्ारं र्ार

कदनेाला सांगत िोती, कदन्या मला को ीतरी के सं पकेू न ढकललं. सगळे हतची पुन्िा मस्करी
करायला लागले हतच्या बोलण्याकेे को ीच लषित कदलं नािी.
थोड्या र्ेळाने पोहून झाल्यार्र सगळ्यांनी हर्चार के ला चला हनघूया आत्ता. िे
ाब्द ऐकताच त्या हर्हिरीत एक हर्हचत्रप े िसण्याचा आर्ाज आला, तो आर्ाज एर्ढा ककट ा
आह हर्हचत्र िोता कक तो ऐकताच सोनाली जोर जोरात रेायला लागली. सहमतने हर्हिरीची
पायरी पकेली, प

को ीतरी पाण्याखालून त्याचा पाय खेचला. सोनाली िंकचाळली हतने

कदनेाला घट्ट पकेलं, आह

ेोळ्यादेखत सहमत पाण्यात बुेाला. तोच सोनालीला

पाण्याखाली ओढलं. एर्ढ्या झर्कन पाण्यात बुेाली कक कदनेा बघतच बसला. सहचन आह
कदनेा दोघेिी िात पाय मारून हर्हिरीच्या पायऱ्या पकेण्याचा प्रयत्न करायला लागले. सहचन
पायरीर्र चढला, त्याने कदनेाकेे न बघता र्रची पायरी पकेली.

कदनेा पहिल्या पायरी पयांत पोिचलाच िोता कक तेर्ढ्यात, सोनाली पाण्याच्या
र्र आली हतने कदनेाला िाक कदली, र्ाचर् मला कदनेा, सहचन आह
पाण्यात उड्या र्ाकल्या सोनालीचा िात पकेला आह

कदनेाने ताबेतोब

हतला खेचायला लागले. दोघांचे िात

झर्कू न त्यांच्या समोर सोनाली पाण्यार्र उभी राहिली, ेोळे पांढरे के ले जीभ बािेर काढू न एक
के हर्लर्ा ा आर्ाज करायला लागली. सहचन आह

कदनेा ओरेत िोते र्ाचर्ा र्ाचर्ा, प

त्याचा कािीच उपयोग झाला नािी. सोनालीने त्या दोघांना पाण्यात बुेर्ून ठार के लं.
संध्याकाळ झाली काळोख पेला सजून पोरं का आली नािी म्ि ून आजी
आजोबा सगळ्यांना हर्चारत सुर्ले, संपू ट गार् हनघाला पोरांना ाोधायला प

पोरांचा पत्ता

लागला नािी. तोच एकाची नजर हर्हिरीर्र गेली पोरांचे कपेे कदसले. प पोरं कु ठे च न्िर्ती.
संाय आला. प

हर्हिरीत गण्या बेल्दाराची बायको आिे िे सगळ्यांना माहिती िोतं, म्ि ून

को ी आत उतरायला तयार िोईना. ५-६ लोकांनी सकाळी पोहलसांना बोलार्लं.
आत्ता सकाळचे ९ र्ाजले िोते एक एक करून प्रेतं फु गून र्र यायला लागली
िोती पोहलसांनी सगळी प्रेतं पोस्र्मॉर्मला पाठर्ली. हनकाल आला कक पोरं दारूच्या नाेत
पाण्यात बुेाली. र्तटमान पत्रातिी सश्याच बातम्या छापून आल्या कक मुब
ं ईची ४ पोरं दारूच्या
नाेत हर्हिरीत बुेून ठार. पोहलसांनी क्यामेरा तपासून बहघतला तर प्रत्येक फोर्ोत त्यांना एक
खेेर्ळ बाई त्या पोरांसोबत हर्हिरीत संघोळ करताना कदसली. गार्ात चौकाी के ल्यार्र
समजलं ती गण्या बेल्दाराची ८ र्षाांपूर्ी मृत झालेली बायकोच िोती.
नंतर खूप कदर्स लोकांना त्या हर्हिरीतून िंककाळ्या ऐकायला येत िोत्या.
गार्ककने ठरर्ून आत्ता ती हर्िीर कायमची बुजर्ून र्ाकली आिे. लोकं म्ि तात सजूनिी गण्या
बेल्दाराची बायको त्या बुजलेल्या हर्हिरीर्र बसलेली कदसते.

" फे सबुक"

ााी इं हजहनयटरगला हाकायला गेला, त्या र्ेळी फे सबुक नर्ीनच िोतं. हमत्रांनी
सांहगतलं “सरे तू फे सबुकर्र आिेस काय?”
म्ि ाला “नािी”.
“सरे मस्त आिे ते. हतकेे जाम आयर्म कर्तात (मुली पर्तात )”
ााी प

तरु च िोता. स्र्ाभाहर्कच आिे त्याला या नर्ीन जगाचं आकषट

र्ार्लं. संध्याकाळी त्याने नर्ीन खातं उघेलं. कदर्सभर कॉलेजातून घरी आला कक िा
फे सबुकर्र तासंतास बसायचा. सुरर्ातीला कॉलेजातलेच हमत्र मैहत्र ी भेर्ायचे. िळू िळू तो
इतर सनेक ग्रुपर्र जायला लागला, पेजेस ना हर्हझर् द्यायला लागला. एक कदर्स याने आपलं
फे सबुक नेिमीप्रमा े उघेलं. एक फ्रेंड्ड्स ररक्वेस्र् आली िोती, सनघा कु लक ी. फोर्ो प

सुंदर

िोता, ााीने लगेच ती ररक्वेस्र् एक्सेप्र् के ली. हतची प्रोफाईल उघेू न बहघतली. ती पुण्याची
िोती. आह

िा लो ार्ळ्याचा. म्ि जे संतर कािी जास्त न्िर्तं. दोघं मग एकमेकांसोबत

बोलायला लागले, र्षट ६ महिने बघता बघता हनघून गेल,े दोघांची ओळख र्ाढली. आह

िळू

िळू दोघंिी एकमेकांच्या प्रेमात पेले.
तारीख िोती २१ जुलै २००८, सनघाने एककदर्स ााीला फोन के ला. दोघांनी
खूप गप्पा मारल्या, तुझ्या घरी को

को

ससतं, सनघा बोलली माझी मम्मा, पप्पा आह

मी

आम्िी हतघेच ससतो. सनघाने प

ााीला हर्चारलं आह

तुझ्या रे . . . ााी म्ि ाला मी

एकर्ाच आिे. एकर्ाच आिेस. . . . . िािािा कााला मस्करी करतोस. मग राितोस कु ठे .
गर्रमेंर् पॉलीर्ेकिकच्या िॉस्र्ेल मध्ये. खोली क्रमांक ३२. सनघा पुन्िा िसत िसत म्ि ाली
आह

घर. हतकेेच राितो मी. सनघा मस्करीत म्ि ाली काय भूत आिेस काय. ााी बोलला

िो.
सनघा :- ए बस कर िा आत्ता मला भीती र्ार्ायला लागली आिे. आह ती पुन्िा
िसायला लागली. जोकरच आिेस तू.
पुन्िा दोघं फे सबुकर्र भेर्ायचे फोनर्र बोलायचे चालूच िोतं. एक कदर्स
सनघाला ााी चं स्र्ेट्स कदसलं कक. . . . Birthday. सनघाने ताबेतोब ााीला फोन करून
भेर्ायचं ठरर्लं. ााीने प

िोकार कदला. भेर्ायचं ठरलं, लो ार्ळा स्र्ेान. सनघा पुण्याहून

लो ार्ळ्याला आली. दोघांनी खूप गप्पा मारल्या. िे दोघे बाजारातून चालत ससताना कफरत
ससताना लोकं आपल्याकेे बघून का ससे बघत आिेत सनघाला कळे ना. ााी हतच्या सोबत
गप्पा मारत मारत दोघे एका हनजटन रठका ी गेले. ााहानेच बाईकर्र हतला इथे आ लं िोतं.
हिरर्ा गार हनसगट िोता. सूयाटस्त व्िायला सुरर्ात झाली िोती. िळू िळू संधार व्िायला
लागला. ााी प

मुद्दाम हतच्यााी गप्पा मारत बसला. दोघेिी एका दरीच्या बाजूला एका

दगेार्र बसले िोते. ााीने सनघाचा िात पकेला, खांद्यार्र िात र्ाकला.
सनघा म्ि ाली. . . ए ााी काय करतोस िे. िात सोे पहिल्यांदा. ााीने िात
सोेला नािी. म्ि ाला सनघा I LOVE yOU. सनघा ताे करून उठली, उभी राहिली.
म्ि ाली. . . ए तसलं कािी चाल ार नािी िं. आप

फक्त हमत्र आिोत. Only Friends,

thats all. माझं हर्की र्र प्रेम आिे. (हतचा हप्रयकर). आह आम्िी लग् प कर ार आिोत, िे
ऐकताच ााी दगेार्र उभा राहिला, रेत रेत म्ि ाला. . . सनघा तू खेळर्लस मला. का
के लास ससं न्िर्तं प्रेम तर का आलीस भेर्ायला मला, का एर्ढे कदर्स माझ्यााी नातं
बनर्लस, खेळर्लस तू मला. आह त्याने रेत रेत त्या दरीत उेीच र्ाकली. सनघा घाबरली
िंकचाळली. आह हतथून धार्त सुर्ली. धार्त धार्त ती िायर्े र्र आली. हतथून एक हमनीेोर

चालली िोती. हतला िात करून ती गाेीत बसली. खूप घाबरली िोती, बाजूला बसलेल्या एका
बाईने हर्चारलं काय ग काय झालं, एर्ढी घाबरलेली का? हतची पार बोबेीच र्ळली िोती.
कािीच बोलू ाकत न्िर्ती, कार

मग पुन्िा पोलीस चौकाी आह

मगिी इथे का आली

को ाला भेर्ायला आली. . . सनेक प्रश्न हतच्या मनात आले. ती गप्प बसली. तर बाजूची बाईच
हतला म्ि ाली. . . . तुला प

कदसला र्ार्तंय तो पोरगा. . . दरीत उेी मारताना. बास. . .

आत्ता मात्र सनघा बेाद्ध
ु च पेायची बाकी िोती. गाेी बस स्थानकार्र आली. बस पकेू न ती
थेर् पुण्याला हनघून गेली. आत्ता मात्र हतला धक्का बसला िोता. ती समजून गेली िोती तो ााी
न्िर्ता त्याचं भूत िोतं. हतने आपलं फे सबुक उघेलं, मुद्दाम ती ााीच्या प्रोफाईल र्र गेली,
हतने त्याच्या एका हमत्राला मेसेज करून ााीबद्दल हर्चारलं. सगळी िकीकत समजली.
प्रेम भंग झाल्यामुळे ााीने एक र्षाटपूर्ी त्याच्या र्ाढकदर्साच्या कदर्ाीच दरीत
उेी मारून आत्मित्या के ली िोती. तो या कदर्ाी िमखास कु ाला ना कु ाला कदसतोच
कदसतो. तो राित ससलेली िॉस्र्ेलची खोली नंबर ३२ मुद्दाम ररकामीच ठे र्ली आिे.
त्या खोलीतून आजिी रात्री हसगारे र्चा र्ास येतो ससं कोलेजची पोरं बोलतात.
आजिी ााी चं फे सबुक खातं चालू आिे. कु ास ठाऊक त्याच्या जाळ्यात आत्ता
को सेके ल.

र्ीज"

रमाबाई ना २ मुल,ं सुरेा आह

समीर. सुरेा लिान, २४ र्षाटचा िोता. समीर

चं लग् झालं िोतं. सगळं कु र्ुंब ाेतकरी. र्ेील ५ र्षाांपूर्ी ाेतात काम करत ससताना संगार्र
र्ीज पेू न गेले िोते. त्या कदर्ाी खूप जोराचा पाउस िोता. सुरेा ाेतार्र गेला िोता. तोच
त्याला ाेतार्र साप चार्ला आह

तो जागीच मेला. नंतर को ीतरी त्याला पार्सात पेलेलं

बहघतलं प त्याच्या तोंेाला फे स आला िोता. ेॉक्र्रांनी सांहगतलं कक िा ३ तासांपूर्ीच मेला
आिे.
हि घर्ना आिे खामगार्ातली. तारीख साधार

जून २००४. िॉहस्पर्ल मधून

सुरेा चं मयत गार्ात आ लं आह घरात ठे र्लं िोतं. बाजूला कदर्ा पेर्ताच ठे र्ला िोता. मयत
बािेरच्या खोलीत मधोमध ठे र्लं िोतं. घरातली लोकं नातेर्ाइक आह गार्ातल्या बायका आत
घरात बसून रेत िोत्या. पुरुष मंेळी घोंगड्या र्ाकू न बािेर संग ात बसले िोते. कु ीतरी
मुंबईहून जर्ळचे नातेर्ाइक ये ार म्ि ून सगळे लोकं त्यांच्यासाठी थांबले िोते. त्या रात्री
लाईर् प

गेली िोती. तोच सचानक जोरदार र्ारा सुर्ला. मुसळधार पाउस. म्ि ून

संग ातली पुरुष मंेळी उठू न आत आली. सगळ्या बायका उठू न मधल्या खोलीत गेल्या. तोच
दारात एक काळं मांजर आलं. को ीतरी त्याला हुसकर्ून लार्लं. पुन्िा ते मांजर मागच्या दराने
आत आलं. घरात हारलं आह सुरेाच्या मयताला चार्ू लागलं. सगळ्यांनाच तो प्रकार हर्हचत्र
र्ार्ला. बंर्ी (समीरचा छोर्ा मुलगा)ने काठी आ ली आह

त्या मांजराला पळर्त पळर्त

मागच्या पेर्ीत घेऊन गेला. बंर्ी जोरात ओरेला. झर्कन ५-६ बायका उठू न मागच्या
पेर्ीत धार्ल्या आह

मागच्या दारात बहघतलं तर एक सनोळखी मा ूस उभा िोता लांब

लांब के सं, पांढरे फर्क ेोळे तो रागाने सगळ्यांकेे बघत मांजरीचा आर्ाज तोंेाने काढत
िोता. . िे दृश्य बघून बायका प िंकचाळल्या. िे ऐकताच घरातले सगळे लोकं मयताच्या इथून

उठले आह

घराच्या पेर्ी केे धार्ले. आह

त्यांच्या ेोळ्या देखत तो हर्हचत्र मा ूस

मागच्या संधारात गायब झाला.
लोकांनी र्ॉचट मारून बहघतलं प

को ीच कदसलं नािी. आत्ता मात्र सगळे

घाबरले िोते. कािी लोकं मुद्दाम म्ि ायला लागले सरे काय नाय बेर्ेा ससेल को ीतरी. प
झाला प्रकार सगळ्यांनीच बहघतला िोता. एक एक करून लोकं बािेरच्या खोलीत आले
खोलीतला कदर्ा र्ाऱ्याने हर्जला िोता. कं कदलाची प

र्ात गेली िोती. एकदम काळोख

कािीच कदसत न्िर्तं. बबनने कं दील लार्ला. . . . . तोच सगळे लोकं सबो बो बो बो भूत भूत
बोंबलत त्या घरातून बािेर पळाले. बायका मात्र त्या मधल्या खोलीत आरेा ओरे करत
िंकचाळत िोत्या. मागच्या दारात घेलेल्या घर्नेमुळे त्यांना मागच्या दराने प पाळता येईना.
पुढच्या खोलीत सुरेाची बॉेी िात पाय ताठ करून उभी िोती. बािेर पळालेली
मा सं आजूबाजूच्या संग ात उभे राहून बघत िोते. खूप लोकांनी िातात काठ्या घेतल्या. तोच
त्या घराच्या संग ात बसलेली कु त्री के हर्लर्ा ी रेायला लागली. आह
जोरात धार्त त्या घरातून हनघाली आह

सुरेाची बॉेी खूप

समोरच्या घराच्या गल्लीतून मागे नदी केे

जा ाऱ्या ाेतातून धार्त गेली. सगळा गार् त्या कदाेने काठ्या घेऊन धार्त सुर्ला प
काळोखात सुरेा कु ठे हनघून गेला को ालाच समजलं नािी. सगळे लोकं परत आले. मांहत्रक
बोलार्ला. आत्ता सकाळचे ५ र्ाजले िोते. पुन्िा गार्करी ती बॉेी ाोधायला. मांहत्रक
जोेीला िोताच. बॉेी सापेली. नदीर्र एका जांभळीच्या झाेार्र र्ांगलेली. मांहत्रकाने त्या
जागेर्र एक नासका नारळ आह

उलट्या हपसाचा कोंबेा कापला. बॉेी गार्ात आ ली.

कदर्सा उजेेात त्याच्यार्र संत्यसंस्कार के ले.
आजिी खामगार्ात मयत झालं कक नासका नारळ आह

उलट्या हपसाचं कोंबे

घरा बािेर ठे र्ण्याची प्रथा आिे. गार्ातले लोकं आजिी ती रात्र हर्सरले नाहित.

" बंगला "

मांहत्रक एका पाठोपाठ एक मंत्र मारतच िोता प

चैताली त्याच ससुरी

आर्ाजात गुरगुरत िोती " इसको समजा निी क्या मेरी कबर पर घर बनर्ा गयी िरामजादी.
इसको मै लेकर इच जाउं गी.”
गारळ गार्ातलीिी घर्ना. ऐहतिाहसक र्ारसा ससल्यामुळे या गार्ात लिान
मोठे ससे सनेक र्ाेे िोते. श्रीधर िा समेररके त ेॉक्र्र िोता. एकदा तो गार्ी आला ससताना
त्याच्या काकांनी सांहगतलं गार्ातल्या एका मा साचा र्ाेा हर्कायचा आिे. ते कु र्ुंबं पुण्यात
रािायला ससतं. कधीतरी ४-५ र्षाटतून ते इकेे येतात. र्ाेा पेीक आिे. कमी ककमतीत
सोेेल. ककतीला सोेेल? २० लाखात तयार िोईल. श्रीधर आह

चैताली त्याची बायको

दोघेिी र्ाेा बघून आले. र्ाड्याची जागा साधार १ एकर िोती. त्यात िा मोेकळीस आलेला
र्ाेा. श्रीधरने हर्चारलं एर्ढ्या कमी ककमतीत एर्ढी मोठी जागा आह

िा र्ाेा का हर्कत

आिेत ते लोकं काका म्ि ाले इथे थोेी गेबे आिे. लोकं म्ि तात या जागेत भुतार्की आिे.
श्रीधर आह

चैताली दोघेप

िसले…त्यांच्या जोेीला काका प

मुद्दाम िसले. चैताली

र्ाड्यात कफरायला लागली. खूप जुना र्ाेा िोता. ककमान १०० - १५० र्षाांपूर्ीचा ससार्ा.
र्ाड्याला मोठा माळा िोता. मागे हर्िीर हतच्यार्र एक मोेकं रिार् आह

त्याला लागलेला

दोर.
श्रीधर आह

चैतालीने ठरर्लं इथे एक प्रास्त बंगला बांधूया. समेररके त

रािायला ससल्यामुळे श्रीधर केे बक्कळ पैसा िोता. दोघेिी नर्रा बायको ेॉक्र्र या भूत प्रेत
हर्षयांर्र त्यांचा सहजबात हर्श्वभास न्िर्ता. झालं सौदा ठरला आह
घेतला.

श्रीधरने तो र्ाेा हर्कत

श्रीधरला गार्ातल्या एका मा साने सांहगतलं िोतं िा र्ाेा ज्या जागेर्र उभा
आिे हतथे पूर्ी काळी कब्रस्तान िोतं ससं जुने लोकं बोलतात. हतथं एका बाई चं भूत आिे.
चैतालीने ते िसण्यार्ारी घालर्लं. श्रीधरने त्या जागेर्र बंगला बांधायला ािरातल्या बड्या
हबल्ेरला कं त्रार् कदलं आह

तो समेररके त हनघून गेला. र्षटभरात बंगला तयार झाला. कामात

व्यस्त ससल्यामुळे त्याने चैतालीला भारतात पाठर्लं. ती काकांकेे उतरली िोती.
दुसऱ्या कदर्ाी ती काकांसोबत बंगला बघायला गेली. आत्ता ती जागा पूर्ी
सारखी भया

र्ार्त न्िर्ती. बंगला बघून काका प

खुा झाले. बघता बघता दुपार झाली.

काका म्ि ाले तू थांब इथेच जेर् ाचा ेबा इथेच घेऊन येतो. काका हनघून गेले आह

चैताली

संपू ट बंगल्याचा हव्िहेयो बनर्ण्यात मग् झाली. तोच हतला बाथरूम मधल्या नळाचा आर्ाज
आला. नळातून पा ी आपोआप चालू िोतं. हतने जाऊन नळ बंद के ला. र्ार्लं काका चुकून
उघेा ठे र्ून गेले ससतील. तोच र्रच्या मजल्यार्र दरर्ाजा आपर्ण्याचा आर्ाज ऐकू आला.
कॅ मेरा हतच्या िातातच िोता. ती एक एक पायरी र्र चढू न जायला लागली. पायरीर्र को ाचे
तरी ओले पाय कदसत िोते. हतला र्ार्लं नक्की र्र को ीतरी आिे. प

र्र को ीच न्िर्त. ती

र्रच्या हखेकीतून पुन्िा हव्िहेयो ाुर्ींग करायला लागली. हतची नजर हर्हिरीर्र गेली.
को ीतरी बाई बुरखा घालून त्या हर्हिरीर्र रिार्ाने पा ी उपसत िोती. आह सगळा हचखल
करत िोती. चैताली हखेकीतूनच ओरेली “को
हचखल करत बसलीस” आह

ग तू काय र्ेे लागलंय काय तुला. कााला

चैताली खाली उतरून त्या हर्िरीच्या कदाेने गेली. ती बाई

ताीच उभी िोती. चैताली जर्ळ जाताच हतने आपले ेोळे कफरर्ले आह

पिदीत बोलायला

लागली …
“ हगरि-बाज नर्नी का जाया. चलती बेर कबूतर खाया. पीर्े दारु. खाय जो
मांस. रोग-दोष को लार्े फाँस। किाँ-किाँ से लार्े गी? गुदगुद में सु्रणार्ेगी. बोर्ी-बोर्ी में से
लार्ेगी. चाम-चाम में से लार्ेगी. नौ नाड़ी बित्तर कोठा में से लार्ेगी. मार-मार बन्दी कर
लार्ेगी.

चैतालीने हतचा आर्ेा बहघतला आह

ती घाबरली. ए ए को

तू काय

बेबेतेस तर ती बाई बोलली " िरामजादी मेरेकू हनकलेगी इधर से. मै तेरीकू लेके इच जायेगी
" आह रागाच्या भरात ती बाई तो रिार् र्ाकू न मागच्या जंगलात पळू न गेली.
काका जेर्

घेऊन आले आह

बहघतलं तर चैताली घामाने हभजली िोती

बंगल्याच्या बािेरच उभी िोती. हतने झाला प्रकार काकांना सांहगतला. ऐकू न काका दचकले.
म्ि ाले “घाबरू नको आप मांहत्रकाला बोलर्ून घेऊ. आह सोषितमोषित लार्ून र्ाकू .”
चैताली काकांर्र रागाच्या भरात बोलली …”िे ससले धंदे माझ्या बंगल्यात नको
मला. िे मांहत्रक हबहन्त्रक ससले फालतू लोकं इथे बोलार्ू नका.”
दुसऱ्या कदर्ाी श्रीधर आला. हतने श्रीधरला कािीच सांहगतलं नािी. दोघेिी
बंगल्यात रािायला गेल.े रात्र झाली. दोघांनी कामक्रीेा आर्ोपली. श्रीधरला तिान लागली
त्याने चैतालीला पा ी आ ायला सांहगतलं. चैताली उठू न गेली. श्रीधर झोपेतच िोता.
चैतालीने पाण्याचा ग्लास पुढे के ला. तो ेोळे झाकू नच पा ी प्यायला. आह

दोघेिी पुन्िा

झोपले.
श्रीधरने चैतालीच्या संगार्र िात र्ाकला. हतला जर्ळ घेतलं प
घा ेरेा उग्र र्ास आला आह

तो झर्कन उठला. त्याने लाईर् लार्ला आह

त्याला एक
बघतो तर

त्याच्या बेे र्र एक बुरखा घातलेली बाई झोपली िोती. तो बेे र्रून बाजूला पळाला. ए
को

तू? हर्चारताच ती हखदळायला लागली …. तो जोर जोराने चैतालीला िाका मारू

लागला. िळू िळू एक एक पाउल र्ाकत चैताली प
हतने स्र्तःला पाण्याने हभजर्ून घेतलं िोतं आह

बेेरूम मध्ये आली. के सं मोकळे िोते.

आत्ता दोघीिी एका सुरात बोलत िोत्या "

िरामजादी मेरेकू हनकलेगी इधर से. मै इसकू लेके इच जायेगी "

श्रीधर ओरेत िंकचाळत रात्री ३ र्ाजता त्या बंगल्यातून बािेर पळाला. चैताली
र्र गच्चीर्र उभी राहून मोठ्याने िस्त हखदळत िोती. श्रीधर थेर् काकांच्या घरी पळाला. झाली
िकीकत काकांना सांहगतली. चैताली कु ठे आिे. ती बंगल्यातच आिे. हतला झपार्लय.
काकांनी ताबेतोब आपली स्कू र्र काढली आह

दोघेिी मांहत्रकाकेे गेल.े

मांहत्रक बोलला “त्या र्ाड्यातलं भूत लय जुनं िाय. चला आज त्याचा बंदब
ू सतच करून र्ाकू .”
मांहत्रक िे दोघे आह

गार्ातली ८-१० लोकं त्या बंगल्यात हारले र्रच्या

खोलीतून आर्ाज येत िोता. . . . . हगरि-बाज नर्नी का जाया. चलती बेर कबूतर खाया. पीर्े
दारु. खाय जो मांस. रोग-दोष को लार्े फाँस। किाँ-किाँ से लार्ेगा? िा िा िा िा िा एक
ससुरी िस .ं
मांहत्रकाने मंत्र मारायला सुरर्ात के ली. तोच चैताली धार्त खाली आली आह
बोलायला लागली. . . . . . मै इसकू लेके इच जायेगी.
मांहत्रक बोलला. कौन िै तू. बच्चे को काय कु पकेा तुने. मांहत्रक एका पाठोपाठ
एक मंत्र मारतच िोता प

चैताली त्याच ससुरी आर्ाजात गुरगुरत िोती " इसको समजा निी

क्या मेरी कबर पर घर बनर्ा गयी िरामजादी. इसको मै लेकर इच जाउं गी.
“काहल देहर्. काहल देहर्. सेिो देहर्. किाँ गेहल. हर्जूर्न खण्े गेहल. कक करे
गेहल. कोइल काठ कार्े गेहल। कोइल काठ कारर् कक करहत। फलाना का धैल धराएल. कै ल
कराएल. भेजल भेजायल। हेठ मुठ गु -र्ान कारर् कर्ी पाहन मस्त करै । दोिाई गौरा पार्टहत
क. ईश्वभर मिादेर् क. कामरु कमख्या माई इहत सीता-राम-लक्ष्म -नरपसघनाथ क।”
मांहत्रकाने पुन्िा मंत्र मारला. भुत चर्ताळलं. चैताली झर्कन हतथून पळाली
आह ककचन मध्ये घुसली. मांहत्रकाने लोकांना सांहगतलं पकेो उसकू . प , हतने आतून दाराची
केी लार्ून घेतली. संगार्र रॉके ल ओतून स्र्तःला पेर्र्ून घेतलं. पेर्त्या संगाने ती बािेर आली

आह

मांहत्रकाने आर्ाज कदला. भागो भागो ये औरत मारें गी सबको …आह

मांहत्रक त्या

बंगल्यातून बािेर पळाला. सगळे लोकं हतथून बािेर पळाले.
आत्ता आरेा ओरे ऐकू न खूप लोकं जमा झाले. श्रीधर खूप रेत िोता. माझी
बायको. र्ाचर्ा रे र्ाचर्ा हतला. २०-२५ लोकं त्या बंगल्यात हारले. बहघतलं तर चैताली
जहमनीर्र पेली िोती. हतचं ारीर जळू न काळं पेलं िोतं. लोकांनी हतला Blanket मध्ये
उचलून बािेर आ ली ताबेतोब गाेीत र्ाकू न पार्ील िॉहस्पर्लला घेऊन गेल.े प

चैताली

मृत झाली म्ि ून ेॉक्र्रांनी सांहगतलं. झाला प्रकार सगळ्या गार्ाला सुन्न करून गेला.
श्रीधरला खूप धक्का बसला. पश्चाताप झाला आपल्या समोर आपल्या बायकोने
स्र्तःला पेर्र्ून कदलं आप

र्ाचर्ू ाकलो नािी. लोकं म्ि त िोते मांहत्रकाची चूक झाली.

हतला सगळ्यांनी पकेू न आधी बांधायला िर्ी िोती. प

र्ेळ िातातून हनघून गेली आह

चैतालीचा जीर् गेला.
चैतालीचे कायट हर्धी करून श्रीधर पुन्िा समेररके त हनघून गेला.
" देर्की " नार्ाचा त्याचा तो बंगला आजिी ओसाे पेलेला आिे

" मुंबई लोकल "

ककर

म्िात्रे, िा राि ारा पनर्ेल चा, नोकरीला र्ेाळयाला, दररोज पनर्ेल

हून सकाळची CST - Panvel िाबटर लोकल पकेू न िा र्ेाळयाला कामार्र जायचा, कधी
सािेबाने संध्याकाळी थांबर्ला तर िा थांबायचा, उाीर झाला कक ाेर्र्ची लोकल पकेू न
पुन्िा पनर्ेल. सकाळी पनर्ेल स्र्ेानला आला कक याला नेिमीची सर्य, त्या पेपर स्र्ॉल र्रून
रायगे र्ाईम्स घेतल्याहार्ाय याला चुकल्या चुकल्या सारखं र्ार्ायचं.
एक कदर्स नेिमीप्रमा े याने पेपर हर्कत घेतला, आपल्या ठरलेल्या सीर् र्र
बसून पेपर र्ाचत बसला. र्ेाळा आलं आह

िा उतरून हनघून गेला. आज सािेबाने याला

उहारा पयांत थांबर्लं, संध्याकाळी उाीर झाला, ाेर्र्ची CST to Panvel लोकल पकेली,
खचाखच गदी िोती, थोड्यार्ेळाने चुनाभट्टी र्ाकल्यार्र याला बसायला जागा हमळाली.
बसल्या बसल्या याला ेु लकी लागली, िा ज्या ेब्यात बसला िोता तो लेेीज ेब्याच्या
बाजूलाच िोता. कु लाट आलं आह

सगळी गदी एकदम ररकामी झाली. ेबा एकदम ररकामा

झाला. ेब्यात िा एकर्ाच िोता, म्ि ून िा दरर्ाजाच्या बाजूला येउन िर्ा खात उभा
राहिला. हखाातून फोन काढला इयरफोन लार्ला आह मस्त गा ी ऐकत िोता.
ककर तरु िोता, म्ि न
ू सािहजकच त्याची नजर लेेीज ेब्यात जा ार िोती.
समोर एक तरु ी उभी िोती. िा हतच्याकेे बघत िोता. हतचं मात्र याच्याकेे लषित न्िर्तं. ती
आपल्याकेे बघत नािी म्िर्ल्यार्र िा पुन्िा दरर्ाजातून बािेर बघत िर्ेर्र आपले के स उेर्त
उभा राहिला. र्ााीची खाेी आली. कानात र्ाज ारी मुकेाची गा ी थंे िर्ा आह

समोर

कदस ारी सथांग खाेी. खाेीत र्ीमर्ीम ाऱ्या लिान मच्छी बोर्ींकेे िा बघत िोता. ट्रेन
खाेीच्या मध्यार्र आली. तोच याला बािेरून को ीतरी िंकचाळल्याचा आर्ाज आला, याने
झर्कन बािेर लषित र्ाकलं तर समोरच्या ेब्यातून एका मुलीने खाेीत उेी र्ाकल्याचं याला

कदसलं, िा जोरात ओरेला…"ए", ट्रेन र्ेगात िोती, प

चं्रणाच्या त्या प्रकाात याला खाली

पाण्यात को ीतरी पेलेलं कदसलं. गोंधळू न गेला. मनातून घाबरला िोता, दरर्ाजातून आत्ता
िा आत ेब्यात आला याने समोरच्या ेब्यात लषित र्ाकलं त्या ेब्यात को ीच न्िर्तं, आत्ता २
हमहनर्ांपूर्ी आप

ज्या मुलीकेे बघत िोतो हतने आपल्या समोर खाेीत उेी र्ाकली …य

हर्चाराने तो हर्चहलत झाला. त्याने ररतेाला फोन लार्ला " सबे साले सभी मेरे सामने एक
लाेकी र्ााी कक खाेी में कू द गयी " ररतेा समोरून बोलला " गांेू मेरेको चुतीया मत बना,
साले पेपर में छपी हुई खबर पढ के फे क मत" और फोन रख साले साेे १२ बजे िै ……. आह
ररतेाने फोन बंद के ला.
को ती सुबि कक खबर … ररतेा का ससं बोलला, किर ला समजलं नािी.
ककर चा मूे खराब झाला, तो पू टप े Disturb झाला िोता. घरी आला, िात पाय धुतले,
आई जेर्

र्ाढत िोती, र्ॉर्ेलने संग पुसता पुसता झालेली घर्ना तो आपल्या भार्ाला

सांगायला लागला, आईने िे ऐकलं आह

बोलली …काय काय िोतंय बघ मुंबईत. काल रात्री

प एका मुलीर्र बलात्कार झाला त्या CST - Panvel लोकल ट्रेन मध्ये, इथे र्ााीलाच, हतने
प

हबचारीने जीर् कदला, आज सकाळ पासून बातम्यांना तेच दाखर्त बसलेत बघ. ककर ची

आतुरता र्ाढली त्याने पर्कन ए. हब. हप. माझा लार्लं बातमी चालू िोतीच, आह

ककर

चपापला ओरेला. . . . . . . .
"आईाप्पत आई िी बघ िीच मुलगी आज प

िीच मुलगी िोती ” आई ककचन

मधून धार्त आली. . . . . . . . . . . . . . . .
२००२ चीिी घर्ना, त्या ररकाम्या लेेीज ेब्यात रात्रीच्या ाेर्र्च्या लोकल
मध्ये एका तरु ीर्र बलात्कार झाला िोता. आह

हतने र्ााीच्या खाेीत जीर् कदला िोता.

आपल्या समोर लेेीज ेब्यातून एका मुलीने खाेीत उेी र्ाकली ससा भास िो ारा ककर
म्िात्रे एकर्ाच नािी ससे खूप आिेत CST to Panvel ाेर्र्च्या लोकल ट्रेन मध्ये तुम्िाला
ससा भास झाला तर नक्की सांगा.

" र्स्तीची गाेी "

मा गार् -हजता र्स्तीची एस. र्ी मा गार्हून संध्याकाळी १० र्ाजता
हनघाली.
संतर ककमान ७० ककलोमीर्र. प
घनदार् जंगल आह
आिे. रस्ता प

रस्ता संपू ट सया्रणीच्या ेोंगरातून जा ारा.

जंगलात र्सलेली गार्ं. हजता गार् एका मोठ्या ेोंगराच्या माथ्यार्र

एकदम कच्चा, जुना तुर्लेला रस्ता. ससं संतर कापत गाेी उदळ आपर् करत

नागमोेी रस्ता कापत चालली िोती.
त्याकदर्ाी खूप कमी प्रर्ासी िोते १२-१३ लोकं िोते फक्त. मास्तरने सगळ्यांची
हतककर्ं काढू न पुन्िा आपली सीर् पकेली. एक एक करून सगळे प्रर्ासी उतरून गेल.े आत्ता
गाेी मध्ये फक्त कं ेक्र्र आह ड्रायर्र दोघेच. कं ेक्र्र कदनेा मोहिते आह ड्रायर्र ाहाकांत
तांबे. कं ेक्र्र आपल्या नेिमीच्याच जागेर्र बसून हतककर्ांची एन्ट्री मारत िोता. आत्ता गाेी
चढार्ार्र ेागेत िोती. र्ेग एकदम कमी िोता आह इं हजनाचा आर्ाज खूप जोरात येत िोता.
तोच सचानक गाेी थांबली. कं ेक्र्रला र्ार्लं गाेीचा गेयर सेकला ससेल.
म्ि ून तो आपल्या सीर् र्रून उठू न ड्रायर्र जर्ळ आला. दोघांच्या मध्ये जाळी िोती. कदनेाने
ाहाकांतला हर्चारलं काय रे काय झालं गाेी सचानक का थांबली. ाहाकांत बोलला “समोर
बघ.” कदनेाने आपली नजर समोर रस्त्यार्र र्ाकली. गाेीच्या उजेेात समोर एक जंगली
ेु क्कर धार्त चाललं िोतं. ाहाकांतने कदनेाला हर्चारलं. . . . काय करूया उेर्ून मारुया?

कदनेा बोलला “सरे हर्चार कसला करतोस. बरे च कदर्स झाले ेु कराचं मर्
नािी खाल्लं. उेर् च्यायला.”
ाहाकांतने गाेीचा गेयर र्ाकला. ेाग चढू न गाेी र्र आली प
लाईर्च्या उजेेातच धार्त िोतं. ाहाकांतने गाेीचा र्ेग र्ाढर्ला आह
उेालं. आह

ेु क्कर सजून

कदली धेक. ेु क्कर

रस्त्यार्र उता ी पेलं. ताबेतोब दोघेिी गाेीतून खाली उतरले. ेु कराला

लाथ मारून बहघतली. ते मेलं िोतं.
कदनेा ाहाकांतला बोलला थांब मी कािीतरी आ तो ाोधून.
ाहाकांत :- कााला रे ?
सरे याचा एक कान कापुया.
सरे प कााला.
लोकं बोलतात या जंगली ेु कराच्या ारीराचा सर्यर् नािी कापला तर
याच्यार्र भूत येऊन याला हजर्ंत करतं.
कदनेाने बाजूला पेलेलं एक धारदार दगे उचलून त्याचा कान कापला. आह
फे कू न कदला.
ती समार्स्येची रात्र िोती. खूप काळोख दार्ला िोता. एस. र्ी. चं इं हजन बंद
ससल्यामुळे रातककड्यांचा आर्ाज येत िोता. थंे गार िर्ा सुर्ली िोती. झाेांच्या िल्ण्यामुळे
त्यांच्या पानांचा प

खूप आर्ाज येत िोता. दोघांनी ते ेु क्कर उचलण्याचा प्रयत्न के ला. ककमान

७०-८० ककलोचं ससार्ं. एर्ढ्या ककरट काळोखात दोघांना आत्ता मनातून थोेी थोेी भीती
र्ार्त िोती. कसं बसं ते ेु क्कर उचलून त्यांनी गाेीत आ ून र्ाकलं. ड्रायर्र खाली उतरला
आह

आपल्या सीर् र्र जाऊन बसण्यासाठी गेला. कं ेक्र्र हजन्यात उभा राहून दरर्ाजा

ओढायला गेला.

तोच त्याला दरर्ाजाच्या समोरून को ीतरी धार्त गेल्या सारखं कदसलं. त्याने
िाक मारली "ाहाकांत " ाहाकांतने ओ कदली. प

ाहाकांत तर त्याच्या सीर् र्र के व्िाचाच

बसला िोता. कदनेा थोेा दचकला. मग इथून को

धार्त गेलं. ाहाकांतने झर्कन दरर्ाजा

ओढला आह

तो र्ेगाने चालत पुढे ड्रायर्र केे गेला. सरे आत्ता या दरर्ाजाच्या समोरून

को ीतरी धार्त गेला. ाहाकांत :- सरे एर्ढ्या रात्री काळोखात कााला को

मरायला

जातोय धार्त. तू जा बस जा. मी गाेी काढतो.
ाहाकांतने गाेी चालू के ली. लाईर् लार्ली. गाेी ३-४ ककलोमीर्र संतर पुढे
आली. ाहाकांतने पुन्िा सजांर् ब्रेक मारला. कदनेा ओरेला. काय रे काय झालं. आह

तो पुढे

गेला. काय रे ााी काय झालं. सरे आत्ता गाेी समोरून आेर्ं को ीतरी धार्त गेलं. समजलं
नािी को

िोतं. प

नक्की मा स
ू िोता को ीतरी. आत्ता मात्र दोघे प

दचकले िोते. कदनेा

समोरच्या उघड्या जागेतून ड्रायर्र के हबन मध्ये गेला. जाऊ दे चल आप हनघूया इथून पर्कन.
गाेी चालू झाली आत्ता मात्र ाहाकांतने गाेी सुसार् काढली. त्या रात्रीच्या संधारात
गाेीच्या लाईर् र्र ाहाकांतला रस्त्याचा संदाज येईना. प

मनातून दोघेिी पार घाबरले

िोते. मनातल्या भीतीमुळे ाहाकांत गाेी भरधार् र्ेगाने पळर्त िोता. आह

एका र्ळ ार्र

एक मा ूस गाेीच्या समोरच येऊन उभा राहिला. ाहाकांतने त्याला र्ाचर्ण्यासाठी स्र्ेटरग
गरागर कफरर्लं. कदनेा ओरेला ााी गेलो आप . . . . . . .
आह

गाेी रस्ता सोेू न धेाधे खाली दरीत उतरली. . . आह

पलर्ी झाली.

गाेीने ककमान ३-४ पलट्या मारून जाऊन एका झाेार्र आदळली. ाहाकांत समोरच्या
फु र्लेल्या काचेतून बािेर फे कला गेला िोता. तो बेाुद्ध सर्स्थेत झुेपात पेला िोता. कदनेाला
प

जबर मार बसला िोता. संग सुन्न झालं िोतं कािीच समजत न्िर्तं. . . . . . तोंेातून

आर्ाज येत न्िर्ता. कदनेाचे ेोळे उघेले. कदनेा कसा बसा उठला. काळोख िोता कािीच
कदसत न्िर्तं. त्याला. गाेीत धेाे को ीतरी उड्या मारल्याचा आर्ाज येत िोता. मागे ेु क्कर
हजर्ंत मा साच्या आर्ाजात रेत िोतं.

सगोदर कदनेाला र्ार्लं ाहाकांत रेतोय प नंतर त्याने र्ाकू न बहघतलं संधुक
संधुक थोें कदसलं. ेु क्कर मा साच्या आर्ाजात रेत िोतं. कदनेा आत्ता भयानक घाबरला
तोंेाला छातीला जबर मार बसल्यामुळे त्याच्या तोंेातून आर्ाज येईना आह

तो पुन्िा बेाद्ध
ु

पेला.
काल रात्री जीत्याला गेलेली र्स्तीची गाेी सजून आली नािी कं ट्रोलरने एका
ड्रायर्रला हर्चारलं. काय रे काल जीत्याला को
बोलला. . . . मोहिते आह

" सजाट राजा गेले " रे . पर्कन ड्रायर्र

तांबे गेलेत सािेब. सरे जरा फोन लार् बघ कु ठं गाेी बंद पेली

काय.
तेर्ढ्यात ३-४ मा सं धार्त आली. सािेब तुमची कालची र्स्तीची गाेी हतकें
खरर्ली जर्ळ दरीत पेलीय. ड्रायर्र कं ेक्र्रला आमी सरकारी दर्ाखान्यात नेलेत.. दोघे
हजर्ंत िायेत. जा तुमी हतकें. आह ती मा सं हनघून गेली.
कदनेा आह

ाहाकांतने झालेली घर्ना कं ट्रोलर सािेबांना सांहगतली. त्यांनी

पर्कन हर्चारलं सरे मग ते ेु क्कर कु ठं आिे. साल्यांनो पोलीस के स िोईल तुमच्यार्र. कदनेा
बोलला मला सकाळी त्या मा सांनी उचललं तेव्िा ते ेु क्कर गाेीत न्िर्तं. मी लोकांना
हर्चारलं गाेीतलं ेु क्कर को ी उचललं काय. गार्ातले लोकं बोलले कु ठलं ेु क्कर. आिो सािेब
तुमची गाेी दरर्ाजार्र उलर्ी पेलीय आमी ड्रायर्रच्या दरर्ाजातून आत हारलो तुम्िाला
काढायला. गाेीत ेु क्कर हबककर काय नाय.
कदनेा मोहिते आह
चढले नािीत.

ाहाकांत तांबे आज पयांत कधीच त्या र्स्तीच्या गाेीर्र

" हर्ेी "

माझी आत्या मुरुेला रिायची. हतचे हमष्टर हतकेे MSEB मध्ये नोकरीला िोते.
िे हजथे रािायचे ते घर समु्रणाच्या ककनारीच िोतं. र्रच्या माळयार्र िे रािायचे. घराच्या मागे
खूप खेकाळ भाग िोता आह

त्यालाच लागून समु्रण. सधून मधून मृतदेि र्ाहून यायचे आह

खेकात सेकू न पेायचे. को ाला कदसलं तर तो लगेच पोहलसांना सांगायचा. िे नर्ीन न्िर्तं.
आत्ता िे नेिमीच झालं िोतं.
एकदा माझे काका त्यांच्याकेे पाहु े म्ि ून गेले. संध्याकाळ झाली. सगळ्यांनी
जेर्ून घेतलं. संध्याकाळचे साधार

९:३० र्ाजले िोते काकांनी हर्चारलं, संेास कु ठे आिे.

आत्याचा मुलगा दाखर्ायला घेऊन गेला. बबलू लिान िोता. हजना उतरल्यार्र काकांचं लषित
हजन्या खाली ससलेल्या दरर्ाज्या केे गेलं. आत मध्ये हझरोच्या बल्बचा मंद प्रकाा कदसत
िोता. आह
आह

दरर्ाजात हर्ड्यांचे सधे सधे पुेके पेले िोते. त्यांनी त्यातली एक हर्ेी काढली

बबलूला हर्चारलं काय रे इथे को

राितं? बबलू सिज बोलून गेला घर मालकाचं भूत.

काका िसले मोठा गमतीदारच आिेस रे . पुढे त्यांनी त्याच्या खांद्यार्र िात र्ाकला आह
र्रांड्यातून खाली उतरले. बाजूच्या गल्लीतून मागे नारळाच्या र्ाेीत संेसाकेे र्ार् जात
िोती. बबलूने गल्लीतुनच बोर् दाखर्लं … ते बघा हतकेे. आह

बबलू त्या लाकेी

हजन्यार्रून धार्त र्र घरात गेला. संेास म्ि जे एकदम समु्रणाच्या ककनारीच िोतं. िातात
र्ोचट घेऊन ते संेासाच्या जर्ळ गेले. आपल्या मागे को ीतरी ससल्याचा त्यांना भास झाला. ते
मागे र्ळले प

तसं कािीच न्िर्तं. िातातलं र्मरे ल खाली ठे र्लं हर्ेी पेर्र्ली. एक झुरका

मारला र्मरे ल उचललं आह ते पायऱ्या चढू न आत संेासात जाऊन बसले. त्यांनी दरर्ाजा बंद
के ला.
५-१० सेकंद हनघून गेली आह

दरर्ाजार्र को ीतरी जोरात लाथ मारली.

सचानक एर्ढ्या जोरात को ीतरी लाथ मारलेली ऐकू न ते घाबरले. पुन्िा ाांतता पसरली. िे
हनर्ांत झाले. बािेरून आर्ाज आला “ती हर्ेी दे मला”. . . . . . .
को रे . काय फालतूप ा चाललाय. बािेर आल्यार्र तुला बघतो :- काका आतून
बोलले. आह

त्या दरर्ाजार्र आत्ता धेाे लाथा बसायला लागल्या. र्ाेीत ८- १० कु त्री

मोठ्याने रेायला लागली.
काका समजून गेले िा कािीतरी हर्हचत्र प्रकार आिे. लाथा थांबल्या. बािेरून
पुन्िा हर्ेी माग ारा आर्ाज आला. यार्ेळी आलेला आर्ाज मात्र खूप भयानक िोता. काका
घाबरले घामाने हभजले. िात पाय कापायला लागले. त्यांनी आपल्या िातातली पेर्ती हर्ेी
त्या दरर्ाजाच्या खालच्या फर्ीतून बािेर र्ाकली आह
आर्ाज प

सगळं ाांत झालं. कु त्रयांचा रेण्याचा

सचानक थांबला. काकांनी आपला हर्धी सधटर्र् र्ाकू न आर्ोपला. आत्ता बािेर

जायची त्यांची पिमत िोत न्िर्ती. ते आत मध्येच बसून राहिले. आत्ता मात्र दीे तास उलर्ू न
गेला िोता. काका सजून आले नािी. म्ि ून बबलूला आत्याच्या हमष्टरांनी हर्चारलं काय रे
काकांना बरोबर दाखर्लं िोतस ना?
बोलला िो.
मग आत्याचे हमष्टर ाेजारहून एक र्ोचट घेऊन मागे र्ाेीत गेले. संेासाच्या
जर्ळ येऊन त्यांनी काकांना िाक मारली " ओ दळर्ी" कािीच उत्तर आलं नािी म्ि ून पुन्िा
िाक मारली "दळर्ी" आर्ाज ओळखीचा र्ार्ला. काकांच्या जीर्ात जीर् आला. त्यांनी आर्ाज
कदला आलो आलो आह

ते बािेर आले. आत्याच्या नर्ऱ्याला बोलले चला लर्कर घरी जाऊन

सांगतो. काय झालं. काय सांगतो आह

पर्ापर् पार्लं र्ाकत दोघेिी घरात आले. िात पाय

धुतले आह

झालेली घर्ना त्यांनी आत्याला आह

हतच्या नर्ऱ्याला सांहगतली. नंतर त्यांनी

हर्चारलं ते तुमच्या हजन्याखालच्या खोलीची काय भानगे आिे?
आत्या बोलली “तुला को ी सांहगतलं?”
“हतथे हर्ड्या ठे र्ल्या िोत्या दारात म्ि ून बबलूला हर्चारलं”
आत्या बोलली “िो त्या खोलीत घर मालकाचं भूत आिे. हतथला तो हझरोचा
बल्ब २४ तास चालू ठे र्ार्ा लागतो. आह

प्रत्येक आमार्स्या पौर्ण मेला हतथं हर्ेी बंेल

माचीस ठे र्ार्ं लागतं. आज समार्स्या आिे. आज प

आम्िी हतथं हर्ेी बंेल माचीस

ठे र्लेली. कदसली ससेलच तुला. आज १२ र्षट झाली आम्िी इथे राितोय प

आजपयांत त्याने

त्रास नािी कदला को ाला.”
आप

त्यातलीच एक हर्ेी उचलली िे सांगायला काका लाजले. सकाळी चिा

नास्ता करून काका पुन्िा खोपोलीला हनघून गेले.
आत्ता आत्याचे हमष्टर हनर्ृत्त झालेत. त्यांनी मुरुे सोेलं. आत्ता ते गार्ी
दापोलीला राितात.

" िळदीची रात्र "

साल २००२, एहप्रल महिना
रठका :- आंबेगार्.
पाहुण्यांची सगळी रे लचेल चालू िोती, संपू ट घराला लायटर्गने सजर्लं िोतं,
संग ात ेीजे र्ाजत िोता. त्या कदर्ाी सुहमतचं लग् िोतं. सुहमत एका बड्या कं पनीत
इं हजहनयर िोता. घरची पररहस्थती चांगली िोती, लग्ाचं र्य झालं, र्हेलांनी मिाेच्या
नातेर्ाईकांची मुलगी बघून सुहमत चं लग् ठरर्लं. त्या कदर्ाी िळदी समारं भ िोता, संगाला
िळद लागली िोती, उद्या िॉल र्र लग् िो ार िोतं. बािेर ेीजे र्ाजत िोता, सुहमत आपल्या
हमत्रांसोबत नाचत िोता, सगळं र्ातार्र

एकदम उल्िाहसत झालं, थोड्यार्ेळाने एक हमत्र

येउन सुहमतच्या कानात कािीतरी पुर्पुर्ला. सुहमत आह
हनघाले, गाेीच्या लाईर् लार्ल्या आह

३-४ ज

तसेच मांेर्ातून बािेर

गाेी चालू के ली, तेर्ढ्यात त्याच्या आईचं लषित गेल,ं

आई गाेी जर्ळ गेली, काय रे कु ठं चाललात. जरा जाउन येतो, कु ठं ? पाहुण्यांना दारू घेऊन
येतो, कमी पेली आिे. आई सुहमतला ओरेली आधी गाेीतून खाली उतर, हमत्रांकेे पैसे दे
आह

आ ायला सांग काय िर्ंय ते. संगाला िळद लागली आिे आह

कु ठे हनघालास बािेर.

गाेी हनघून गेली, आह सुहमत पुन्िा मांेर्ात आला, बायकांनी हर्चारलं काय झालं िो हजजा
आत्या (सुहमतची आई)
त्याची आई -पोरगा बािेर हनघाला िोता,

बायका :- बाई संगाला िळद लागली आह

कु ठे बािेर हनघाला, बरं झालं तुमचं

लषित गेल.ं
पर्कन एका मुलीने हर्चारलं “काय झालं ससतं िो?”
त्यातली एक बाई बोलली “जाऊ नये र्ाईर् ससतं, िळद लागलेल्या मा साला
रात्रीच्या र्ेळी चेर्ूक लगेच पकेतं.”
(हिरर्ा चेर्ूक म्ि जे, लग्ाच्या आधी एखादी व्यक्ती मरते हतचं चेर्ूक बनतं, मग
तो पुरुष ससो र्ा स्त्री)
संग ात ेीजेची धूम द ां त िोती. गाेीतून हबयर आल्या, हमत्रांच्या आग्रिाने
सुहमतने प
र्ेे मर्

३ हबयर मारल्या. नंतर एका बाजूला जेर् ाच्या पंगती बसायला सुरर्ात झाली,
भात पापे. खूप लोकं दारू हपउन पझगले िोते. ३ हबयर प्यायल्यामुळे आत्ता

सुहमतला जोरात लघर्ीला लागली. तो समोरच्या घराच्या मागे ाेतात काळोखात लघर्ीला
गेला आह

पुन्िा आला. आत्ता ेीजे बंद के ला िोता आह

एक पंगत उठली कक दुसरी. हमत्रांसोबत सुहमत प

लोकं जेर् ाच्या पंगतीत बसत िोते,

जेर्ायला बसला, भात मर्न मर्

र्ेे

पापे सगळं आल्यार्र जेर्ायची सुरर्ात झाली, तार्ातलं सगळं संपलं तेर्ढ्यात पुन्िा भात
आला पाठोपाठ मर्

प

आलं, सुहमतने पुन्िा भात घेतला हमत्रांनी प

घेतला आह

हमत्र

मस्करीत बोलले …. दुसरा राउं े आिे िा. सगळ्यांच्या आधी सुहमतने भात संपर्ला.
आह

पुन्िा भात आह

मर्

मागर्लं. हमत्र उठले, आमचं झालं रे आम्िी उठतो

तुझा हतसरा राउं े आिे िो िा …… िािा िा िा िा िा करत मस्करीत सगळे ज
िासत उठले. सुहमत मात्र िसला नािी, तो भात आह
बघता त्याने ते प

मर्

बकाबक खातच िोता. बघता

संपर्लं. आत्ता दुसरी पंगत उठू न हतसरी पंगत बसली. तरीप

हतथेच बसून िोता. पुन्िा भात आह

मर्

िासत

सुहमत

घेतलं. आत्ता र्ाढ ारा स्र्तः बोलला सरे बास कर

उद्या लग् आिे, पोर् हबघेेल, सुहमत बोलला तू मर् र्ाढ आह हनघ चल.

हि सरे तुरेची भाषा ऐकू न तो र्ाढ ारा संतापला, त्याला र्ार्लं प्यायला आिे
म्ि ून बोलतोय. त्याला सपमाहनत र्ार्लं आह तो मांेर्ातून हनघून गेला.
हतसरी पंगत उठली चौथी बसली, तरी प

िा बसलेलाच. आत्ता सुहमतच्या

र्हेलांचं त्याच्याकेे लषित गेल,ं लोकं प बोलायला लागली िोती, िा काय करतोय तरी काय.
त्यांनी त्याच्या र्हेलांना बोलार्ून सांहगतलं, र्ेील त्याच्या जर्ळ गेले आह त्याला उभं के लं.
सरे बास कर चल िात धुर्ून घे, ससं बोलताच सुहमतने र्हेलांचा िात झर्कला आह त्यांच्या
जोरात कानफर्ात र्ाजर्ली. तो मार एर्ढा जबर िोता कक त्याचे र्ेील एका फर्क्यात
जहमनीर्र पेले.
"मला का उठर्लस, बोल काय रे बोल, ए भेव्या मर्

आ

चल" मर्

पायजे

मला बोके घेऊन ये रे . “
आह त्याने समोर उभा ससलेल्या मा साच्या िातातून मर् ाचं र्ोप हिसकार्लं
आह

पभतीच्या कोपऱ्यात बसून २ िाताने ते बकाबक खात बसला. िा सगळा प्रकार बघून

लोकं पंगतीर्रून उठू न लांब पळाले. आत्ता लोकांना समजलं याला १००% भुताने झपार्लंय.
सुहमतने संपू ट र्ोप संपर्लं आह उठला. ८-१० लोकांनी मोठी चादर आ ली आह त्याच्यार्र
र्ाकली, आह

फर्ाफर् रस्सीने बांधला. भूत जोर करायला लागलं आह

आत्ता सुहमतचा

आर्ाजच बदलला. बाजूच्या गार्ातून ताबेतोब मांहत्रक बोलर्ला, मांहत्रकाने त्याला एका
खांबार्र बांधायला सांहगतलं.
मंत्र मारून पुढ्यात एक पाण्याने भरलेला तांब्या ठे र्ला, हर्चारलं को

तू?

कााला आलास, पोराला का पकेलं. बोल, बोल चल बोल. हार्राळ भाषेत तो बोलला "
ाेतात बसलो िोतो िा मादरचोद मुतला माझ्यार्र" को आिेस को ? कु ठला?
दानू कातकरी, कातर्ाेी र्रचा.

िे नार् ऐकताच सगळे दचकले, २ र्षाांपूर्ी िा दानू झाेार्रून पेू न मेला िोता.
“चल सोे पोराला आह हनघ.”
पुन्िा हार्राळ भाषेत “मुतला का िा माझ्यार्र, नाय सोेत भेन्चोद ला.”
“चूक झाली, काळोखात मुतला ससेल, तू नाय कदसलास त्याला, चल सोे
त्याला.”
“ मान दे माझा जातो मी बोके दे, मर् दे बोके दे.”
“ िा बघ िा नारळ घे आह

हनघ. हनघ नायतर तुला दगेाखाली ठे र्तो आह

र्र चंहेका बसर्तो.” मांहत्रकाने नारळ त्याच्या र्र कफरर्ला फोेला आह

फे कू न कदला.

समोरच्या तांब्याला लाथ मारून भूत हनघून गेलं, सुहमत बेाद्ध
ु िोऊन खाली पेला. मांहत्रक
बोलला खोला पोराला, संघोळ घाला आह उद्या लग् लार्ा.
काय िोत नाय, देर्ार्र हर्श्वभास ठे र्ा …
मी आिेच कधी प िाक मारा, आह तो मांहत्रक हनघून गेला,
दुसऱ्या कदर्ाी सुहमत चं लग् व्यर्हस्थत पार पेलं. आत्ता त्याला २ मुलं प
आिेत, सध्या पनर्ेलला राितो आह तळोजा MIDC त काम करतोय.

"बाजारपेठ "

कासरं ओढू न ठे र् र, कासरं खेच, बैलं उधळली. . . . . . . . . . . . . . . . . आह
गाेीला बांधलेली दोन्िी बैलं ३-४ फु र् उं च उड्या मारत गाेीला मागच्या कदाेने लोर्ू लागली
िोती.
ेोंगरर्ाेी गार्. नार्ाप्रमा ेच िे गार् प सया्रणीच्या उं च ेोंगरार्र िोतं. त्या
ेोंगरार्र उं च उं च रठका ी साी साधार

६-७ गार्ं र्सली िोती. त्यातलंच एक गार्

ेोंगरर्ाेी. त्या ेोंगरात एस. र्ी. बस जाण्यासाठी मागट न्िर्ता. रस्ता िोता. प

कच्चा आह

ेोंगरर्ार्. गार्ात बैल गाेी व्यहतररक्त जाण्याचा एकिी मागट न्िर्ता. सखाराम सार्ंत िा
ेोंगरर्ाेीत रािायचा. गार्ातल्या लोकांना बाजारपेठ म्ि जे ेोंगर उतरून खाली हजता
गार्ात यार्ं लागायचं. हजता गार्ात छोर्ीाी बाजारपेठ िोती. दर्ाखानािी िोताच. ााळा
िोती. म्ि जे गरजे पुरती सोय हजता गार्ात उपलब्ध व्िायची, प ेोंगर खाली उतरून पुन्िा
गार्ात जा ं म्ि जे एक संपू ट कदर्स हनघून जायचा. सस सगळं ससताना सखारामने गार्ात
एक दुकान र्ाकल्यामुळे लोकांची गैरसोय र्ळली.
नेिमीप्रमा े सखारामने दुकानाच्या सामानची यादी बनर्ली. गाेीला बैलं
बांधली आह

तो गार्ातून हनघ ार तेर्ढ्यात त्याला र्ार्ेत गजानन सुतार भेर्ला. गजाननला

सखारामने गाेीत बसर्ला आह दोघेिी हनघाले. हजता गार्ात पोिोचायला दुपार झाली. सर्ट
सामानाची खरे दी करून झाल्यार्र गजानन सुतार आह

सखाराम दोघेिी पुन्िा र्र

ेोंगरर्ाेीची र्ार् धरून हनघाले. ेोंगर माथा खूप उं च िोता. बघता बघता संध्याकाळ
व्िायला लागली. बैलांच्या तोंेाला आलेला फे स बघून सखारामने गाेी एका नदीपााी
थांबर्ली. गाेीच्या खाली बांधलेली बादली काढली आह
दोन्िी बैलांना पा ी पाजून थोेा र्ेळ थांबला. आह

नदीतून तो पा ी घेऊन आला.

पुन्िा हनघाला. दगेांचा उभे खाबे

रस्ता. उं च चढार्. िळू िळू सूयट मार्ळला. ेोंगराच्या आे गेला. कदर्स थंेीचे िोते. आत्ता गार
र्ारा प

सुर्ायला लागला िोता. आकााात हबलकु ल चांद

न्िर्तं. रातककड्यांचा आह

बैलगाेीच्या चाकांचा खेा खे आर्ाज फक्त ऐकू येत िोता. आजूबाजूला ससलेल्या घनदार्
झाेाच्या फांद्या आह

त्या आकृ त्या भयार्ि र्ार्ायला लागल्या िोत्या. सखाराम आह

गजाननने आपापल्या घोंगड्या संगार्र घेतल्या. िळू िळू थंेी र्ाढतच चालली िोती. गाेी
ेोंगर चढत िोती. आत्तापयांत फक्त हनम्मा ेोंगर पार पेला िोता.
दोघांच्या गप्पा रं गल्या. इकेच्या हतकेच्या गप्पा मारता मारता रस्तािी हनघून
चालला िोता. सचानक गाेीचे बैल थांबले. सचानक चाकांचा आर्ाज थांबला. भया ाांतता
त्यात रातककड्यांचा ककररट आर्ाज. जंगलात रर्र्र्यांची र्ीर् र्ीर्. सखाराम आह
आश्चयटचककत झाले. काय झालं, म्ि ून सखारामने बैलांना िाताने ढोसळलं. प

गजानन

बैल जागचे

िालेना. गजानन खाली उतर ार िोता. तेर्ढ्यात सखाराम बोलला “थांब गज्या गाेीतून
खाली उतरू नको. बैल दमले ससतील. थांबूया थोेा र्ेळ. हनघतील.”
१५-२० हमहनर्ं हनघून गेली. आत्ता प
र्ैतागला आह

बैल जागेर्रून िालेना. सखाराम

त्याने बैलांना चाबकाचा फर्का ओढला. . . . . . . . . . . . िौाा िौाा ओ. . .

चल. . . . हुश्ा.
चाबकाचा फर्का बसताच बैलाने आपले पुढचे दोन पाय जहमनीर्रून ३-४ फु र्
िर्ेत उचलले. बैल पुढे जायला तयारच न्िर्ते. जागेर्रच बैल उधळायला लागले. आत्ता मात्र
सखाराम आह

गजानन मनातून चरकले. बैल िलायला तयार नािी म्ि जे कािीतरी गेबे

आिे. याच्याकेे एक जुनी र्ोचट लाईर् िोती. प

हतचा उजेे खूप कमी िोता. सखाराम

बोलला गज्या कासरं ओढू न ठे र् र. कासरं खेच. सखारामने हपार्ीतून र्ोचट काढली आह समोर
मारली. प

समोर कािीच कदसत न्िर्तं. सखाराम ओरेला को

रे को

आिेस, ये समोर ये.

घाबरर्तोस को ाला. ये समोर. गजानन पार घाबरला िोता. गजानन बोलला को
सखारामने गजाननला सांहगतलं. गज्या कािी झालं तरी गाेीतून खाली उतरू नको.

आिे?

आत्ता मात्र बैलं एक एक पाउल मागे र्ाकत गाेीला मागच्या कदाेने ढकलायला
लागली िोती. गजाननने मागे नजर र्ाकली आह जोरात ओरेला सखाराम. . . . िा को िा
बघ सखा.
सखारामने मागे नजर कफरर्ली. गाेीच्या मागे संगार्र घोंगेी आह

िातात

काठी घेऊन एक मा ूस उभा िोता. गज्या याला घाबरू नको, कािी िोत नािी. घाबरून जाऊ
नको. बघतो मी याला. सस म्ि त सखाराम उभा राहिला आह त्याने चाबूक त्या मा साच्या
कदाेने जोरात कफरर्ला. तोच तो मा ूस जोर जोरात िसायला लागला. को

आिेस तू.

कााला रस्ता पकेलास आमचा. चल बाजूला िो. जाऊ दे आम्िाला. काय पाहिजे तुला बोल.
घे आह रस्ता सोे.

तो मा ूस िसतच िोता. गजानन तर भर थंेीत घामाने हभजला. सखाराम
गार्देर्ीचं नार् घ्यायला लागला. आई के ळं बा आज धार्ून ये आई. मागे उभं ससलेला िा

मा ूस नािीिी भुतार्कीच आिे याची दोघांना खात्री झाली िोती. सखाराम बोलला को
आिेस तू काय पाहिजे?
ते भूत बोलायला लागलं. रामा कातर्ाेी. हित्लाच मी. कोंबेा दे. मान दे माझा
हन हनघ. सखाराम बोलला कोंबेा पबबेा हमळ ार नाय. मान म्ि ून िा नारळ देतो.
हपार्ीतून एक नारळ काढला आह त्याने तो नारळ फोेू न त्याच्या संगार्र फे कला. िा घे. िेच
हमळे ल. भूत ओरेलं. दोघांना दाबून र्ाके न हितच. कोंबेा दे. ते भूत काय रस्ता सोेेना.
दोघेिी गाेीत िोते. भूत आजूबाजूची झाें िलर्ायला लागलं. यांच्या संगार्र पालापाचोळा
फे कायला लागलं. गाेीच्या बाजूने गरागरा कफरायला लागला हचत्र हर्हचत्र आर्ाज काढू
लागला. आत्ता सखारामने हपार्ीतून ५ नारळ काढले आह गाेीतून खाली फे कले. आज िा घे
५ नारळाचा मान. उदया येऊन देतो. कोंबे घरी आिे. उद्या घेऊन येतो आह

देतो. भूत

सचानक गायब झालं. सखारामने बैलांना चाबूक न मारताच बैल पुन्िा पुढे चालायला लागले.
गाेीचा र्ेग र्ाढला आह

बैलं जोरजोरात धार्ायला लागली. सखा सखा काय झालं बैलं का

पाळायला लागली. कासरं खेच रं , सखाराम बोलला कासरं खेचून प

बैलं काय थांबत नािी.

नाकपुड्या फु र्तील ढोरांच्या. गज्या सुताराची बोबेीच र्ळली िोती. तो सखारामला हचर्कू न
बसला. आह

सारखं मागे र्ळू न र्ळू न बघत िोता. गाेी गार्ाच्या र्ेाीपााी आली आह

सचानक बैल थांबले. सखारामने बैलांना चाबूक ओढला. बैल पुन्िा पुढे चालायला लागले.
दोन्िी बैल धापा र्ाकत िोते. तोंेाला फे स आला िोता. िळू िळू गाेी गार्देर्ीच्या
मंकदरापााी आली. गाेीतूनच दोघांनी गार्देर्ीला नमस्कार के ला आह

गार्ात आले. रात्र

खूप झाली िोती. गज्या सुतार त्याच्या घरी हनघून गेला आह सखारामने आपले बैल गाेीच्या
जोखेातून सोेले. आह

र्ाड्यात नेऊन बांधले. गजानन तापाने फ फ ला िोता. त्याने

झालेली घर्ना आपल्या घरात सांहगतली आह
सकाळी उाीरच उठला आह

संपू ट गार्ात बातमी पसरली. सखाराम

िातात बादली घेऊन बैलांना पा ी पाजायला र्ाड्यात गेला.

बघतो तर काय एक जोेीतला एक बैल मेला िोता.

नंतर त्याला समजलं गज्या सुतार प

तापाने आजारी पेला आिे. सखारामने

गार्ातल्या मांहत्रकाला झाला प्रकार सांहगतला. मांहत्रकाने गजानन र्रून हर्ड्याचं पान आह
सुपारी ओर्ाळू न र्ाकली. र्ाड्यात प

नारळ फोेला. आह

र्ाड्या जर्ळच एक कोंबेा

कापला.
तू जो को ी ससाील. िा कोंबड्याचा मान घे आह िी जागा सोे.
आत्ता सगळं कािी ठीक िोईल सस सांगून सर्ट लोकं आपआपल्या घरी हनघून
गेल.े तासाभरात गजाननचा ताप प उतरला.
सखाराम पुन्िा कधीच एकर्ा बैलगाेी घेऊन जीत्याला गेला नािी. जायचं झालं
तर गार्ातली ३-४ लोकं हनघत ससतील कामाहनहमत्त्र तरच सोबतीला घेऊन पिार्े हनघायचा
आह काळोख पेायच्या आत आपल्या घरी िजर व्िायचा.
आत्ता मात्र सरकारने रस्ता बनर्ला आिे. हजता ेोंगरर्ाेी साी गाेी
कदर्सातून २ र्ेळा जाते. गार्ात प लोकांनी गाड्या घेतल्या आिेत. म्ि ून आत्ता पूर्ीसारखी
गैरसोय प

िोत नािी. आजिी त्या ५-६ गार्ातला को ीच मा ूस रात्रीच्या र्ेळी त्या

रस्त्याने गाेी घेऊन येत नािी.
१०-१२ र्षाटत हचत्र बदललं प

लोकांच्या मनातली ती भीती आजिी हजर्ंत

आिे.
रामा कातर्ाेीच्या नार्ाने लोकांनी त्या जागेर्र एक दगे बसर्ला आिे. आह
प्रत्येक समार्स्येला गार्की केू न त्या रठका ी एक नारळ आह
प्रथा आजिी चालू आिे.

कोंबेा िा कदला जातोच.िी

Quarter No - 365

समीरने आपली जुनी नोकरी सोेू न तो पिदुस्तान के हमकल्सला लागला. पगार
प

चांगला हमळाला आह

सुहर्धा प . नव्या नोकरीमुळे आपल्याला आत्ता लग्िी करता

येईल या हर्चाराने तो भलताच खुा िोता. रािण्यासाठी कं पनीने त्याला एक स्र्तंत्र Quarter
प

कदलं िोतं. कं पनी जॉईन के ली आह

समीरच्या िातात Quarter No - 365च्या ककल्ल्या

कदल्या गेल्या.
त्याकदर्ाी समीरने आपली जनरल हाफ्र् के ली. थोेा र्ेळ बाजारपेठेत चक्कर
मारून भाजीपाला घेतला. तांदळ
ू ेाळ र्गैरे घेऊन तो आपल्या Quarter मध्ये आला.
संध्याकाळी ेाळ भात भाजी बनर्ून मस्त जेर्

करून र्रच्या खोलीत जाऊन तो र्ी. व्िी.

बघत बसला. उद्या रहर्र्ारची सुट्टी िोती म्ि न
ू तो एकदम हनर्ांत उहारा पयांत र्ी. व्िी.
बघत बसला. रात्रीचे २ र्ाजले म्ि ून त्याने झोपायची तयारी के ली. पंखा ५ र्र लार्ून तो
संगार्र पांघरू घेऊन झोपला.
साधार

३-३:३०च्या सुमारास त्याला जाग आली. त्याला ककचन मधून

भांड्यांचा आर्ाज ऐकू यायला लागला. त्याने िळू च उठू न पंखा बंद के ला आह

कान देऊन तो

आर्ाज ऐकू लागला. नळाच्या पाण्याचा आर्ाज, भांड्यांचा आर्ाज ससे आर्ाज त्याला यायला
लागले. मनातून खूप घाबरला. घाम सुर्ला. प

खाली जाऊन को

आिे, को

बघण्याचं त्याचं कािी धाेस झालं नािी. त्याने पंखा पुन्िा ५ र्र के ला आह
पांघरू

नािी िे

तो संगार्र

घेऊन ेोळे हमर्ू न पेू न राहिला. मनात हर्चार के ला, मांजर ससार्ं एखादं. कार

त्याने हाल्लक राहिलेल्या जेर् ाची र्ोपं ताीच ओट्यार्र ठे र्ली िोती. र्ासाने कु ठू नतरी
एखादं मांजर हारलं ससार्ं. आह तो झोपून गेला.

सकाळ झाली. आजूबाजूला गाड्याचे आर्ाज यायला लागले. समीरचा ेोळा
उघेला. दरर्ाजा उघेू न सगळ्यात आधी तो हजना उतरून खाली ककचन मध्ये गेला. जाऊन
बघतो तर काय, जेर् ाची र्ोपं को ीतरी चार्ू न पुसून खाल्ली िोती आह

भांेी धुर्ून

ओट्यार्र पालथी करून ठे र्ली िोती.
िा काय प्रकार आिे. समीरने ताबेतोब हसक्युररर्ीला फोन के ला. आपल्या
Quarter No - 365 मध्ये बोलार्ून घेतलं आह

झाला प्रकार सांहगतला. हसक्युररर्ीने सर्ट

ऐकू न घेतलं. समीर बोलला या घरात आ खी को राितं?
आ खी को ाच्या िातात ककल्ल्या आिेत? सी. सी. र्ी. व्िी बघा. को ी चोर
आला िोता का? समीर एकापाठोपाठ एक प्रश्न हर्चारतच िोता.
हसक्युररर्ीने ाांतप े त्याला उत्तर कदलं. सािेब तुम्िी िे घर बदलून दुसरं घर
घ्या. समीरने हर्चारलं का? इथे काय र्ाईर् आिे? इथे काय भुतार्की आिे काय?
हसक्युररर्ीने पुन्िा ाांतप े उत्तर कदलं, “नािी सािेब. तसं कािी नािी. प
घर बदलून हमळालं तर बघा. बाकी कािी सेच

िे

आली तर के व्िािी फोन करा आम्िी येऊ.”

ससं म्ि ून तो हसक्युररर्ी हतथून हनघून गेला.
समीरला कािीच कळे ना, नक्की काय झालं, आह
रहर्र्ारचा िोता. समीरने मस्त हसनेमा बघून बािेरच जेर्

काय िोतंय. तो कदर्स

करायचा बेत ठरर्ला. संघोळ

करून फ्रेा िोऊन तो बािेर हनघून गेला. संध्याकाळी उाीर झाला म्ि ून तो जेर् ाची पासटल
घेऊन आला. हचकन हबयाट ी आह

रायता. जेर्

आर्ोपून हाल्लक राहिलेली हबयाट ी त्याने

ेब्यात भरून फ्रीज मध्ये ठे र्ली. उद्या गरम करून खाऊ.
आह

कालच्या प्रमा े तो र्रच्या खोलीत जाऊन र्ी. व्िी. बघत बसला. दुसर्या

कदर्ाी सोमर्ार िोता. सकाळीच उठू न त्याला कामार्र जायचं िोतं, म्ि ून आज तो लर्करच

झोपला. गाढ झोपेत ससताना सचानक तो दचकू न उठला. त्याला पुन्िा भांड्यांचा आर्ाज ऐकू
यायला लागला. िळू च उठू न त्याने पंखा बंद के ला, आह
आह

आर्ाज घेतला. भांड्यांचा आर्ाज

नंतर नळाच्या पाण्याचा आर्ाज. आत्ता त्याने ताबेतोब हसक्युररर्ीला फोन कफरर्ला.

िळू च आर्ाजात तो बोलला “सािेब मी समीर बोलतोय Quarter No - 365 मधून.
ताबेतोब या. चोर सापेेल. माझ्या ककचन मधून आर्ाज येत आिेत. भांड्यांचे आर्ाज.”
हसक्युररर्ीने त्याला सांहगतलं “तुम्िी तुमच्या खोलीच्या बािेर हबलकु ल पेू नका.
आम्िी बघतो.”
तो बोलला “ठीक आिे”.
समीरने घड्याळात बहघतलं ३:२० झाले िोते. थोेा र्ेळ हनघून गेला. आत्ता
घड्याळात ४:०० र्ाजले. आर्ाज प

सचानक थांबले. हसक्युररर्ीचा ५ हमहनर्ांनी फोन

आला. “सािेब आत्ता आर्ाज थांबले का?”
समीर बोलला “िोय! थांबले. काय झालं िोतं? को िोतं?”
हसक्युररर्ी बोलला “को ी नािी सकाळी सांगतो. तुम्िी आराम करा.”
समीर हनर्ांत िोऊन पुन्िा झोपला. काल फ्रीज मध्ये ठे र्लेली हबयाट ी गरम
करून ेब्यात भरून कामार्र घेऊन जाऊया. म्ि ून त्याने फ्रीज उघेला, तर फ्रीज मध्ये
हबयाट ीचा ेबा चकाचक धुर्ून पुसून ठे र्ला िोता. त्यात हबयाट ी न्िर्ती.
आत्ता मात्र समीरची खात्री पर्ली या घरात नक्की को ीतरी येतो आह

कािी

जेर् हाल्लक ससेल तर खाऊन जातो.
समीर कामार्र गेला. त्याने िा प्रकार आपल्या एका खास हमत्राला सांहगतला.
कदनेा. कदनेाने प समीर सोबत एकाच कदर्ाी कं पनी जॉईन के ली िोती.

ठरलं! आज कदनेा समीरच्या घरी झोपायला आला. मुद्दाम आज त्याने जेर् ाने
भरलेली र्ोपं ओट्यार्रच ठे र्ली आह

दोघांनी ठरर्लं आज आर्ाज आले तर आप

िातात

काठी घेऊन स्र्तः खाली जाऊन चोर पकेायचा.
रात्र झाली. समीर जागाच िोता. कदनेाचा ेोळा लागला, तो झोपला. समीर
मात्र सारखं घड्याळात बघत िोता. आत्ता रात्रीचे ३:०० र्ाजले. सजून कािी आर्ाज येईना.
३:२० झाले आह

भांड्याचा आर्ाज चालू झाला. समीर उठला. कदनेाला उठर्लं पंखा बंद

के ला. ाांत आर्ाजात भांेी र्ाजण्याचा आर्ाज स्पष्ट ऐकू येत िोता. नक्की खाली ककचन मध्ये
को ीतरी आलं आिे. खात्री झाली. िळू च दरर्ाजा उघेला. समीर पुढे आह कदनेा मागे. दोघे
चोर पार्लांनी हजना उतरून खाली ककचनच्या बािेर आले. दोघांनी एकमेकांकेे बहघतलं
आह

िळू च आत मध्ये ककचन मध्ये र्ोकार्लं. समीरला एक बाई कदसली. ककचनच्या लादीर्र

बसून बकाबका र्ोपातून भात खात िोती. त्याने कदनेाला खु ार्लं आह

तो मागे आला.

कदनेाला प ती बाई कदसली. दोघांनी ठरर्लं आत्ता एकदाच आत घुसून हतला पकेायचं. दोघे
आत घुसले आह

कदनेाने त्या बाईचा िात पकेला. ती बाई यांच्या समोर ताे करून उभी

राहिली. आह ककट ा आर्ाज िंकचाळली “ए ए ए ए ए ए ए” हतने हतचे दोन्िी ेोळे पांढरे के ले.
तोंे उघेलं. तोंेातून रक्त व्िायला लागलं कदनेा आह समीर घाबरून जोरात ओरेले. “सबो
बो बो बो बो बो! र्ाचर्ा! र्ाचर्ा! भूSSत भूSSत भूSSत!”
यांच्या ेोळ्यादेखत ते भूत ककचनच्या हखेकीतून उेी मारून बािेर हनघून
गेलं.
कदनेा आह
आह

समीर घराचा दरर्ाजा उघेू न जोरात पळत पळत घराबािेर आले

जोराने बोंबलायला लागले. आजूबाजूच्या घरातली मा सं धार्ून आली. काय झालं.

दोघेप पार घाबरले िोते. समीरने तर त्याच्या half pant मध्येच लघुाक
ं ा के ली िोती.

ताबेतोब हसक्युररर्ीला बोलार्ण्यात आलं. आह

दोघांना गेस्र् िाउस मध्ये

घेऊन गेल.े हसक्युररर्ीने समीरला सांहगतलं सािेब मी तुम्िाला आधीच बोललो िोतो ते घर
बदलून घ्या. प

तुम्िी माझं ऐकलं नािी. सिो खोलीतून बािेर पेण्याआधी आम्िाला फोन

तरी करायचा. प समीर कािीच ऐकण्याच्या आह बोलण्याच्या पररहस्थतीत न्िर्ता.
दुसर्या कदर्ाी जाऊन त्याने आपलं घर बदललं आह

Quarter No - 365

पासून खूप लांब घर घेतलं.
हसक्युररर्ीने सांहगतल्या प्रमा े त्या घरात एका मजूर बाईचा खून झाला िोता.
सुरर्ातीला सर्ट Quarter's चं बांधकाम चालू ससताना या Quarter No - 365 मध्ये एका
मजुराने रागाच्या भरात, जेर्ायला बसलेल्या आपल्या पत्नीचा खून के ला िोता.
हि घर्ना खूप लोकांना माहिती िोती आह

त्यामुळे या Quarter No - 365

मध्ये को ीच रािायला मागत नािी. तुम्िाला माहिती न्िर्तं म्ि ून तुम्िी आलात इकेे. प
बरं झालं तुमच्या जीर्ाला कािी धोका झाला नािी.

ई साहित्य प्रहतष्ठान

हमत्रिो , सिजासिजी फ़ु कर् कािीच हमळत नािी. न आरोग्य न धन न संपदा. कािीिी
हमळर्ायचं तर संघषट आह

श्रम करार्ेच लागतात. “गोलमाल” करून, मेकओव्िर सर्ट कािी हमळर्ता

येतं ससा गैरसमज माध्यमांद्वारे सर्टत्र पसरर्ला जात आिे. झर्पर् श्रीमंती, आठ कदर्सांत गोरेप ा,
महिन्याभरात लांबसेक के स, एक िनुमान यंत्र गळ्यात बाधले की आजारांपासून मुक्ती

साा

जाहिराती माथी मारल्या जात आिेत. साा र्ेळी पुस्तकं र्ाचून मा ूस “जहमनीर्र” येतो. फ़ु कर्
कािीच हमळत नसतं. प्रत्येक गोष्टीसाठी कु ाला न कु ाला कष्ट पेतात. कधी आपल्याला, कधी
आपल्या आईर्ेलांना, गुरूंना, तर कधी समाजातील इतरांना.
ई साहित्य प्रहतष्ठानची पुस्तकं हर्नामूल्य हमळतात. प
बुद्धी लागलेले ससतात. आह

ती हलहिण्यासाठी लेखकांचे कष्ट र्

या एके का पुस्तकाची िंकमत म्ि ुन लेखक िजारो लाखो रुपये हमळर्ू

ाकतात. प मराठी र्ाचकांना हर्नामूल्य पुस्तकं हमळार्ी, र् मराठीत र्ाचन संस्कृ ती र्ाढार्ी म्ि ून
ससंख्य लोक प्रयत्न करीत आिेत. या प्रयत्नांत ई साहित्य प्रहतष्ठान र् िे सर्ट लेखक सिभागी आिेत.
आप या सहभयानात सिभागी झालात का?
आप ई साहित्य प्रहतष्ठानचे VIP सभासद झालात का?
VIP सभासद बन ं सगदी सोप्पं आिे.
आपल्या ओळखीच्या दिा मराठी लोकांचे मेल आय ेी कळर्ा आह बना VIP सभासद.
एका दमात तीन कामं.
1. पहिलं म्ि जे तुम्िी VIP सभासद बनता. तुम्िाला ई साहित्य प्रहतष्ठानचं पुस्तक ई
मेलर्र सर्ाटत आधी हमळतं. त्यांच्या कायटक्रमाचं आमंत्र
त्यांच्या कामात स्र्तः सिभागी िोण्याची संधी हमळते.

हमळतं. त्यांच्या योजनांची माहिती हमळते.

2. ज्या दिा िंकर्ा सहधक हमत्रांना तुमच्यामुळे फ़्री पुस्तकं हमळतात ते खुा िोतात. त्यांना
त्यांच्या आर्ेीची पुस्तकं हमळाली की ते इतर लोकांना तुमच्याबद्दल सांगतात. त्यांच्यासाठी तुम्िी
म्ि जेच ई साहित्यचे प्रहतहनधी बनता.
3. यातून तुम्िी मराठी भाषेच्या संर्धटनाला समूल्य ससा िातभार लार्ता. आमचा उद्देा
आिे मराठीतल्या सिा कोर्ी साषितरांना र्ाचक बनर् ं. आह

िे लक्ष्य साध्य कर ं िे के र्ळ आह

के र्ळ मराठी लोकांना त्यांच्या भाषेर्र ससलेल्या प्रेमातूनच ाक्य आिे. आपल्या भाषेचं राज्य व्िार्ं
म्ि ून १०६ हुतात्मे झाले. आपल्या भाषेनं राजा व्िार्ं म्ि ून आप

एक दिा-र्ीस ई मेल आयेी

दे ारच ना! र्ाचनाची आर्े ससो र्ा नसो. फ़क्त मराठी साषितर साा दिा लोकांचे ई मेल पत्ते पाठर्ा.
त्यांना र्ाचनाची आर्े आपोआप लागेल. आप च लार्ू. लार्ूच लार्ू. करूनच दाखर्ू.
आिे ना : एक दम : तीन कामं.

संपकट साधा : esahity@gmail.com

िी सेर्ा पू टप े हनःाुल्क आिे. त्यामुळे आपले हमत्र आपल्यार्र खुा िोतील. हार्ाय आम्िी
िी खात्री देतो की या ई मेल्सचा र्ापर फ़क्त आह फ़क्त मराठी साहित्य पाठर्ण्यासाठीच के ला जाईल.
इतर कसल्यािी जाहिराती पाठर्ून त्यांना त्रास कदला जा ार नािी. तेव्िा लर्करात लर्कर आपल्या
माहितीतल्या दिा िंकर्ा सहधक मराठी साषितरांचे ई मेल पत्ते आम्िाला द्या.
सहधक माहितीसाठी, आम्िी को
या र्ेबसाईर्ला भॆर् द्या.
आपल्या पत्राची र्ार् पिात आिोत.

धन्यर्ाद

आपले नम्र
र्ीम ई साहित्य प्रहतष्ठान

ते जा ून घेण्यासाठी एकदातरी www.esahity.com

