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सैतानी पेटी
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेवखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.

दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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• हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.
• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकिा.
• िे ई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर
करण्यापुर्ी ई साहित्य प्रहिष्ठानची-लेिी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे.
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मनोगत:-

नमस्कार,
|| श्री गणेशाय नम: ||
मी एक नवोददत लेखिका आहे. मला वाचनाची िूपच आवड
म्हणजे अगदी लहानपणापासूनच. अथागत तो वारसा मला माझ्या आईकडू न
आखण आजीकडू न खमळाला. त्या दोघींनाही वाचनाची िूप आवड. माझे मराठी इतके चांगले
असल्याचे सगळे श्रेय मी माझ्या आजीला देते. खतच्यामुळेच माझे उच्चार आखण लेिन इतके चांगले
आहे.
मी मराठी माध्यमातून खशकल्यामुळे मराठी खवषय हा नेहमीच जवळचा. मला गद्य
भाग जास्त आवडायचा. कोणताही धडा वाचताना त्याआधी तो धडा ज्या पुस्तकातून घेतला आहे
त्या पुस्तकाचे नाव आखण लेिकाचे नाव हे दोन्ही ददले जायचे. िूप वाटायचे पुढे काय असेल, ह्या
कथेच्या.
असो, यानंतर जेव्हा मी महाखवद्यालयात गेल्यावर वाचनालयात माझे नाव नोंदवले.
त्यानंतर िऱ्या अथागने माझी नवनवीन पुस्तके आखण नवनवीन लेिकांशी ओळि झाली.
त्यामध्ये लेिक नारायण धारप हे नाव िूपच महत्वाचे आहे. त्यांच्या कथा, कादंबऱ्या
गूढ, रहस्य, scintific खवषयांवर असतात. त्यांचे एक पुस्तक, नंतर दुसरे असे करता करता मी
त्यांची भरपूर पुस्तके वाचली.
त्यामुळेच कदाखचत मला ही गूढ आखण रहस्यमय कथा खलखहण्याची प्रेरणा खमळाली
आखण मी कथा खलहू शकले.

5

सैतानी पेटी

प्रीती सावंत-दळवी

पण मी सगळ्यात जास्त आभार माझ्या नवऱ्याचे म्हणजेच मयूर दळवी यांचे करे न.
कारण त्यानेच मला कथा खलखहण्यास प्रोत्साखहत के ले आखण त्याचबरोबर वेळोवेळी योग्य ते
मागगदशगन ही के ले. म्हणून कदाखचत मी ह्या कथा खलहू शकली.
सैतानी पेटी (Dybbuk box) ह्या पुस्तकामध्ये मी खलखहलेल्या २ कथा आहेत. पखहली
कथा अथागत "सैतानी पेटी (Dybbuk box)" ही आहे दुसरी कथा "अकखल्पत" अशी आहे.
सैतानी पेटी ही कथा एका इं ग्रजी मूव्हीवरून प्रेररत आहे. ती एक काल्पखनक कथा
असली तरीही ही पेटी खजला Dybbuk Box असे म्हटले जाते. ही पेटी अजूनही अखस्तत्वात आहे.
त्याबद्दल तुम्ही इंटरनेटवर search करू शकता. ह्या कथेची सुरुवात एका 80 वषागच्या स्टेफनी
नावाच्या वृद्धप
े ासून होते. खतचा मुलगा रॉबटग ती पेटी खतला भेट म्हणून देतो. ती पेटी शाखपत
असल्यामुळे स्टेफनीच्या आयुष्यात काय अघरटत घडते? त्यानंतर ती पेटी कशाप्रकारे ररहाना
नावाच्या मुलीकडे जाते आखण खतच्या आयुष्यात काय काय अमानवी अशा घटना घडतात? हे
सवग तुम्हाला वाचायला खमळे ल. तसेच अकखल्पत ह्या कथेत रीमा, खनशा, रजत, जयराम
सरपोतदार आखण गुरुजी अशी पात्रे आहेत. ही कथा रीमा आखण खनशा ह्या मैखत्रणींपासून सुरू
होते. रीमाला एका अमानवी शक्तीने झपाटलेले असते. खतला ह्या संकटातून खतची मैत्रीण खनशा
कशी सोडवते व या कायागमध्ये खतला रजत आखण गुरुजी कसे मदत करतात? हे ही कथा
वाचल्यावर नक्की कळे ल.आपण या सवग कथा वाचून आपले अखभप्राय कळवावे ही इच्छा. आपले
अखभप्राय व सूचना यांचा मला पुढील लेिनासाठी उपयोग होईल अशी िात्री आहे.
मनःपुवगक आभार.
प्रीती सावंत-दळवी.
Tel : 9867109028
Email id :- pspitu2@gmail.com
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या सवग कथा काल्पखनक आहेत.. आखण ह्याचा
कोणी खजवंत या मृत व्यक्तीशी संबंध असल्यास
तो के वळ योगायोग समजावा.. ही खवनंती.
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मी माझे पखहले पुस्तक
लेिक नारायण धारप यांना समर्पगत करू इखच्छते
के वळ त्यांच्यामुळेच
मी गूढ तसेच रहस्यमय कथा खलहू शकले.
धन्यवाद.
प्रीती सावंत-दळवी
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अनुक्रम

सैतानी पेटी

अकखल्पत
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सैतानी पेटी (Dybbuk Box)
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"Happy Birthday to you.. .Happy Birthday to you Mamma.. .. Happy
Birthday to you" असे बोलत रॉबटगने त्याच्या आईचा स्टेफनीचा ९० वा वाढददवस साजरा
के ला आखण एका पुरातन वस्तूच्या दुकानातून घेतलेली एक पेटी खतला भेट म्हणून ददली. ती पेटी
पाहताच स्टेफनी िूपच िुश झाली. ती पेटी ती उघडणार इतक्यात रॉबटगला एक महत्वाचा फोन
आला. रॉबटगने मला एका महत्वाच्या कामासाठी बाहेर जावे लागेल आखण मी संध्याकाळ पयंत
येईन मग आपण बाहेर जेवायला जाऊ असे सांगन
ू तो खतथून खनघून गेला.

स्टेफनी आखण रॉबटग अमेररके तील न्यूयॉकग या शहरात राहत होते. स्टेफनीला पुरातन
वस्तू साठवण्याचा छंद होता म्हणून रॉबटग स्टेफनीला अशा पुरातन वस्तू नेहमी भेट म्हणून देत
असे. जशी आज त्याने खतला ही पेटी ददली.

स्टेफनीला पेटी उघडायची िूपच घाई झाली होती. पण खतच्या न्याहरीची वेळ
झाल्यामुळे खतने आधी न्याहरी घेऊन मग आरामशीर ती पेटी उघडायचे ठरवले. खतने ती पेटी
खतच्या िोलीच्या ड्रेससंग टेबलवर ठे वली. स्टेफनी खतची न्याहरी आखण बाकीची कामे आटपून
खनवांत खतच्या िोलीत आली आखण मग ती त्या पेटीचे खनरीक्षण करायला लागली. ती पेटी खतला
थोडी खवखचत्रच वाटली, कारण त्या पेटीला उघडायला कोणतीही कडी ककं वा बटन नव्हते. तसेच
त्या पेटीवर खहब्रू भाषेत ही काहीतरी खलखहलेले होते. स्टेफनीला खतच्या जवळ असलेल्या प्रत्येक
वस्तूचा इखतहास थोडाफार माहीत होता म्हणून खतला ह्या पेटीवर खलखहलेली भाषा ही खहब्रू आहे
हे लगेच समजले.
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स्टेफनीने त्या पेटीकडे खनरिून बखघतले आखण मग जेव्हा त्या पेटीला उचलण्यासाठी
खतने त्या पेटीला हात लावताच त्या पेटीमधून खवखचत्र भयानक असे आवाज यायला लागले. पण
खतने त्या पेटीवरचा हात काढताच ते बंद झाले. असं खतने २-३ वेळा के ले. पण प्रत्येकवेळी तसेच
घडत होते. मग खतने त्या पेटीकडे दुलगक्ष के ले व ती फणीने खतचे के स सवंचरायला लागली. तर
खतच्या लक्षात आले की, जवळ जवळ खतचे अधे के स खतच्या हातात होते. खतला काही कळे ना, असे
का होत आहे, तसेच ती थोडी घाबरली ही, खतला पटकन खक्लक झाले की, हे सगळे त्या खवखचत्र
पेटीमुळेच होत आहे म्हणून खतने ती पेटी हतोडीने तोडायचे ठरवले. ती त्या पेटीवर हतोडी
मारणार, इतक्यात त्या पेटीमधून परत तसेच खवखचत्र आवाज यायला लागले आखण अचानक
खतच्या िोलीत जोराची हवा आली व त्या हवेच्या झोतात खतचे शरीर वेडेवाकडे होऊन जोरात
जखमनीवर आदळले. तसेच खतची काही हाडे आपणहूनच मोडली गेली आखण ह्या गंभीर
दुिपतीमुळे ती जागीच बेशद्ध
ु पडली. इतक्यात रॉबटग आईबरोबर आज जास्त वेळ घालवता
यावा म्हणून लवकर घरी आला. त्याने बेल वाजवली पण कोणीच दरवाजा उघडला नव्हते. म्हणून
त्याने त्याच्याजवळ असलेल्या दुसऱ्या दकल्लीने घराचा दरवाजा उघडला व "मम्मा.. .मम्मा"
अशी हाक मारत तो स्टेफनीच्या िोलीत खशरला आखण खतला ह्या अवस्थेत पाहून तो अवाक्
झाला. त्याने लगेच खतला हॉखस्पटलमध्ये नेले.

रॉबटगच्या घरापासून काही अंतरावर पीटर आखण त्याची पत्नी खलसा आपल्या दोन
मुली ररहाना (१० वषग)आखण जुखलया (१४ वषग) सोबत राहत होते. पण रोज रोजच्या मतभेदांमुळे
पीटर आखण खलसा खवभक्त झाले होते. तसेच खलसा आता दुसऱ्या एका माणसाला डेट पण करत
होती. हा घटस्फोट दोघांच्या आपसी संमतीने झाल्यामुळे प्रत्येक वीकएंडला मुलींची जबाबदारी
पीटर वर असे.
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आज वीकएंड असल्यामुळे सकाळी सकाळीच पीटर मुलींना त्याच्या घरी घेऊन
जायला खलसाच्या खप्रयकराच्या घरी आला. खजथे सध्या खलसा खतच्या दोन मुलींबरोबर राहत
होती. मुलीही दर खवकएंडला वखडलांबरोबर वेळ घालवण्यासाठी िूप उत्साखहत असायच्या.
तेवढ्यात पीटर खतथे आला.

पीटर, ररहाना आखण जुखलया खतघेही खलसाला खनरोप देऊन पीटरच्या घरी जायला
खनघाले. ते खतघे घरी जात असताना वाटेत एका घरासमोर एक माणूस घरातील काही सामान
खवकताना त्यांना ददसला. ते सामान बऱ्यापैकी अँरटक (पुरातन) ददसत होते आखण ते सामान
खवकणारा दुसरा खतसरा कोणी नसून स्टेफनीचा मुलगा रॉबटग होता, जो त्याच्या आईच्या
सांगण्यावरून खतने साठवलेल्या पुरातन वस्तू खवकत होता.

पीटर आखण मुली त्या पुरातन वस्तू पाहण्यात गुग
ं झाले. इतक्यात पीटरची छोटी
मुलगी ररहानाची नजर त्या पेटीवर पडली आखण खतने पीटरला ती पेटी खवकत घेऊन देण्याचा
हट्ट के ला. पीटरनेही ररहानाच्या आनंदासाठी ती पेटी खवकत घेतली. ही तीच पेटी होती ज्यामुळे
स्टेफनीला गंभीर दुिापत झाली होती आखण त्यातून ती थोडक्यात वाचली होती.

ररहाना िूपच आनंदी झाली पण खततक्यात खतची नजर रॉबटगच्या घराच्या खिडकीत
गेली. खजथे स्टेफनी भरपूर बँडेज लावून पहुडलेली खतला ददसली. खजच्यावर काही ददवसांपूवीच
एका अज्ञात शक्तीने हल्ला के ला होता. ती ररहानाकडे सारिी एकटक बघत होती, पण जेव्हा
खतने ररहानाच्या हातात ती राक्षसी, भयानक पेटी बखघतली. तेव्हा ती सगळा जीव एकवटून
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जोरात 'नाही' असे ओरडली. ररहाना तो सवग प्रकार बघून िूपच घाबरली म्हणून पीटर ररहानाला
तडक खतथून घेऊन घरी खनघून गेला.

पीटर, ररहाना आखण जुखलया ती पेटी घेऊन घरी आले. ररहाना स्टेफनीच्या खवखचत्र
वागण्यामुळे अजूनही थोडी घाबरलेली होती. इतके असूनही ती पेटी उघडू न बघायची खतला िूप
उत्सुकताही होती. पण जुखलयाला त्या पेरटत काहीच इं टरे स्ट नव्हता म्हणून ती स्वतःच्या रूममध्ये
खनघून गेली.

पीटर ररहानाचा मूड चांगला करण्यासाठी खतला ती पेटी उघडण्यास मदत करू
लागला. पण काही के ल्या ती पेटी उघडतच नव्हती. कारण त्या पेटीला उघडायला कोणतीही
कडी ककं वा बटण नव्हते. दोघांनाही हे थोडे खवखचत्र वाटलं. म्हणून मग पीटरने त्या पेटीला हलवले
तेव्हा त्याला त्या पेटीमध्ये काहीतरी सामान असल्याची िात्री झाली.

तो ररहानाला म्हणाला की, "आपण नंतर ती पेटी उघडू . पण आता मला एक गुडन्यूज
तुमच्या दोघींबरोबर share करायची आहे" असे बोलून त्याने दोघींना एकत्र बसवून त्याला
त्याच्या नोकरीत प्रमोशन खमळाल्याची बातमी सांखगतली. त्या दोघीही िुपच िुश झाल्या.
त्यानंतर पीटर, ररहाना, जुखलया खतघांनीही ददवसभर िूपच मजा, मस्ती के ली. त्यामुळे तात्पुरता
त्या पेटीचा खवषय बाजूला झाला.
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रात्री खडनर आटपून खपटरने दोघींना त्यांच्या त्यांच्या रूममध्ये झोपवले आखण तो
स्वतःच्या रूममध्ये झोपायला खनघून गेला. ददवसभराच्या एन्जॉयमेंटमुळे ररहाना िूपच थकली
होती म्हणून ती पडल्या पडल्या झोपली.

अचानक मध्यरात्री कसल्यातरी भयानक आवाजाने ररहानाची झोपमोड झाली. खतने
लाइट्स चालू के ले तेव्हा खतच्या लक्षात आलं की, हा आवाज त्या पेटीतून येत आहे. ती त्या
पेटीजवळ गेली आखण खतने ती पेटी उचलली. ती पेटी ररहानाने हातात घेताच ती आपोआप
उघडली गेली. ररहाना त्या पेटीतील वस्तूंकडे एकटक बघू लागली.

त्या पेटीमध्ये खतला एक दात, एक मेलेला कीटक, एक लाकडाचा प्राणी आखण एक
अंगठी ददसली. ती अंगठी खतला इतकी आकषगक वाटली की, खतने ती लगेच स्वतःच्या बोटात
घातली आखण त्या पेटीला बंद करून कवटाळू न ती झोपी गेली.

दुसऱ्या ददवसाच्या सकाळी जेव्हा ररहाना उठली, तेव्हा खतला स्वतःमध्ये काहीतरी
खवलक्षण असा बदल झाल्यासारिा वाटला. खतला सारिे सारिे एकटे राहावे असं काहीतरी
वाटत होते. इतक्यात खतला पुन्हा रात्रीसारिे तेच खवखचत्र आखण भयानक असे आवाज त्या पेटीतून
ऐकायला यायला लागले आखण त्याचबरोबर आश्चयग म्हणजे आतापण ती पेटी आपोआपच उघडली
गेली.
ररहाना सुध्दा वश झाल्यासारिी एकटक त्या पेटीकडे बघत होती. असेच बघता
बघता खतच्या एका डोळ्याचे बुबुळ सफे द झाले. हे सवग होत असतानाच, अचानक खतथे पीटर
ररहानाला न्याहरी करायला बोलवायला आला, पीटरच्या त्या अनपेखक्षत आवाजाने ररहानाची
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तंद्री भंग पावली, जणू काही क्षणापूवी काही घडलेच नाही अशाप्रकारे , ररहाना न्याहरी
घेण्यासाठी पीटरबरोबर खनघून गेली.

पण त्या ददवशी डायसनंग टेबलवर अनपेखक्षत असं काहीतरी घडलं. ररहाना ताटातील
न्याहरी िाता िाता काटेरी चमचा (fork) टेबलवर सारिी सारिी आपटत होती. हे बघून पीटर
खतच्यावर ओरडला आखण खतला नीट िाण्यासाठी सांगू लागला तर ररहानाने त्याच चमच्याने
अचानक पीटर वर हल्ला के ला आखण त्याला जिमी के ले.

पण काही क्षणातच खतला खतची चूक सुध्दा कळली आखण ती पीटरला, "माफ करा
बाबा. चुकुन झालं, मी मुद्दामून नाही के लं, कृ पया माफ करा" असे रडत बोलून खवनवणी करू
लागली. पण अचानक झालेल्या हल्ल्याने पीटरचा राग अनावर झाला. त्याने लागलीच रागातच
ररहानाला खतच्या िोलीत जायला सांखगतले. ररहाना रडत रडत धावतच खतच्या िोलीत गेली.
पीटरला ररहानाच्या अशा खवचीत्र वागण्याचे आश्चयग वाटत होते. पण ररहानाच्या अशा
वागण्याचा त्याला राग ही आला होता. त्या ददवशी खतघेही घरातच राखहले.

त्याच रात्री पुन्हा एकदा ती पेटी आपोआप उघडली आखण ह्या वेळी त्या पेटीमधून
िूप सारे उडणारे कीटक बाहेर पडले. तेवढ्यात रात्री दात घासण्यासाठी म्हणून जुखलया खतच्या
िोली बाहेर जेव्हा आली, तर खतला पूणग घरात िूप सारे कीटक दफरताना ददसले. ती हे पाहून
इतकी घाबरली की, ती जोरजोरात खतच्या वखडलांना म्हणजेच पीटरला हाक मारायला लागली.
पीटर धावतच जुखलयाच्या आवाजाच्या ददशेने आला. बघतो तर सगळ्या घरात िूप सारे कीटक
उडत होते.
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त्याला समजत नव्हते की, हे इतके सारे कीटक अचानक कु ठू न येत आहेत? इतक्यात
त्याची नजर ररहानाच्या िोलीकडे गेली, तेव्हा त्याच्या लक्षात आले की, हे दकटक खतच्या
िोलीतूनच येत आहेत. त्याने लगेच खतच्या िोलीचा दरवाजा वाजवला पण काहीच प्रत्युत्तर आले
नाही. मग मात्र त्याने जोरात दरवाजा ढकलला.. आखण तो ररहानाच्या िोलीत गेला आखण पाहतो
तर, ररहानाच्या हातात ती पेटी होती ती पण उघडलेली आखण त्याच पेटीतून ते हजारो कीटक
बाहेर येत होते.त्याने लागलीच ररहानाला त्या पेटीपासून दूर के ले आखण खतला त्या िोलीतून
बाहेर काढले. हे सगळे िूपच अनपेखक्षत आखण खवखचत्र होते.

तसेच त्याच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली की, ररहाना बरोबर काहीतरी वेगळचं
घडत आहे आखण ते सामान्य नाही. कदाखचत ह्याचं कारण ती पेटी?????

जुखलया आखण ररहानाला खलसाकडे सोडू न पीटरने दुसऱ्याच ददवशी सगळ्या घरात
पेस्टकं ट्रोल के ले. इथे खलसाला जुखलयाने पीटरच्या घरी घडलेले सवग प्रकार सांखगतले. पण खतला
सारिं असे वाटतं होते की, पीटर आखण खतच्या घटस्फोटाचा पररणाम म्हणून ररहाना असे खवखचत्र
वागत असेल. पण खतला कु ठे माहीत होते की, यामागील िरं कारण काहीतरी वेगळे च होते..

असेच एके ददवशी पीटरला जुखलयाच्या शाळे तल्या वार्षगक स्नेहसंमल
े नाला जायचे
होते, जुखलयाने तसे फोन करून आदल्याददवशीच खनरोप ददला होता, परं तु त्याच ददवशी
योगायोगाने पीटरला ऑदफसमध्ये भरपूर काम होते आखण तो ऑदफसच्या कामात इतका गुंतला
की, तो कायगक्रमाला जायला पूणगपणे खवसरला आखण जेव्हा त्याच्या लक्षात ही गोष्ट आली, तेव्हा
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वेळ खनघून गेलल
े ी होती.. त्याला िूपच वाईट वाटले.. त्याने लगेच जुखलयाला फोन के ला, पण
ती िूपच रागात होती. म्हणून तीने पीटरचा आवाज ऐकताच फोन ररहानाकडे ददला.

पण ररहानाचं काहीतरी वेगळं च चाललं होतं.. ती सारिी पीटरला ती पेटी नीट ठे व
आखण खतला हाथ नको लावू अशा वारं वार सूचना देत होती.. खपटरने वैतागून फोनच ठे वून ददला..
तो ऑदफसवरून घरी आला तरी त्याच्या कानात ररहानाचे तेच शब्द घुमत होते.. त्याला इतका
प्रचंड संताप आलेला की लागलीच तो ररहानाच्या रूममध्ये गेला आखण त्याने शक्य त्याप्रकारे ती
पेटी उघडण्याचा प्रयत्न के ला.. पण त्याला ह्यात काहीही यश आले नाही.. मग त्याने त्या पेटीला
खतथेच टाकू न तो झोपायला खनघून गेला.

इथे काहीतरी वेगळच घडत होतं.. अचानक ररहानाला खतच्या तोंडात काहीतरी
असल्याचे जाणवले. ती तडक वॉशरूम मध्ये गेली.. आखण बॅटरीचा फ्लॅश तोंडाच्या आत मारून
बघू लागली आखण खतला खतच्या तोंडात कोणाचीतरी बोटे असल्याचे ददसले, ती घाबरून जोरात
ओरडण्याचा, ककं चाळण्याचा प्रयत्न करू लागली.. पण खतचा आवाज काही के ल्या बाहेर खनघतच
नव्हता.. अशातच ती पेटी खतला खतच्या वॉशरूम मध्ये ददसली.. जी पीटरच्या घरातल्या खतच्या
रूममध्ये होती. ररहानाने पटकन ती पेटी स्वतःच्या बॅगमध्ये ठे वली आखण ती झोपली..

दुसऱ्या ददवशी शाळे त ररहानाची बॅग मस्करीत एका मुलाने लपवून स्वतःजवळ
ठे वली. ज्यामध्ये ती पेटी होती. ररहाना सगळीकडे खतची बॅग शोधू लागली आखण जेव्हा खतला
खतची बॅग त्या मुलाकडे आढळली.. तशी ररहाना अचानक िूपच आक्रमक झाली की, खतने त्या
मुलाच्या २-३ कानखशलात मारून त्याच्याकडू न ती बॅग खहसकावून घेतली.
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शाळे तल्या टीचर मार्टगना ह्यांनी खतला थांबवण्याचा प्रयत्न के ला पण ती काहीच
ऐकायला तयार नव्हती.. मग मार्टगनाने तातडीने ररहानाच्या आई-वखडलांना शाळे त बोलवले.

मार्टगना ररहानाच्या आई-वखडलांकडे ररहानाची तक्रार करत म्हणू लागली की,
"ररहाना आजकाल िूपच एकटी एकटी राहते.. कोणत्याच मुलांमध्ये खमसळत नाही.. तसेच ती
िूप आक्रमक ही झाली आहे, खतचा गृहपाठ पण खतने करणे पूणगपणे बंद के ले आहे. एक आई-वडील
म्हणून तुम्हाला तुमच्या मुलीला वेळ देणे जरुरी आहे.. " असे बोलून मार्टगनाने ररहानाची बॅग
जप्त करून ती घेऊन टीचर रूम मधल्या लॉकरमध्ये ती कु लूपबंद के ली. पण खतला काय माहीत
त्या बॅगच्या आत काय होते ते..

त्याददवशी मार्टगना टीचररूममध्ये रात्री उखशरापयंत काहीतरी काम करत होती..
इतक्यात अचानक त्या रूम मध्ये जोराचा वारा वाहायला लागला.. त्याचा जोर इतका होता..
की टेबल वरचे कागद रूममध्ये इतस्ततः पसरले.. ती ते गोळा करण्याचा प्रयत्न करत असतानाच
खतच्या हातावर कसलातरी रठपका पडला. खतने हाथ लावून बघताच खतला कळले की ते रक्त
आहे.. आखण नंतर अक्षरशः खतच्या डोळ्यातून अश्रूंसारिे ते गळायला लागले.. मार्टगना हा सगळा
प्रकार पाहून िूपच घाबरली आखण ती ओरडणार इतक्यात खतचे शरीर हवेत इकडे खतकडे
आपटायला लागले.. आखण शेवटी ते खिडकी तोडू न बाहेर फे कले गेले आखण त्यातच ती मरण
पावली.. त्या सैतानी पेटीने अजून एक जीव घेतला होता..
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दुसऱ्या ददवशी मार्टगनाच्या अकस्मात खनधनामुळे शाळा बंद ठे वण्यात आली.. खतचं
हे अचानक मरण एक गूढ बनून राखहले. खतच्या मृत्यूला सुसाईड(sucide) हे कारण देऊन शाळे ने
हा खवषय संपवला.

ररहाना आखण जुखलया काही ददवसांसाठी पीटरच्या घरी राहायला आल्या.. कारण
खलसाला दोन ददवसांसाठी कामाखनखमत्त परगावी जायचे होते.

ररहानाने आल्यापासून एकच चंग बांधला होता.. ती सारिी पीटरला खतची बॅग
शाळे तून परत आणायला सांगत होती.. खतला काहीच पवाग नव्हती की, खतची टीचर मार्टगना आता
या जगात नाही.
पीटर ररहानाला म्हणाला,"उद्या शाळे त गेल्यावर तुझी बॅग परत आणू.. पण त्या बॅगेत
असे काय आहे, ज्यामुळे तू अशी वागलीस. त्या मुलाला कानखशलात मारलेस?"
त्यावर ररहाना बोलू लागली की, "त्या बॅगमध्ये माझी आवडती पेटी आहे आखण त्या
पेटीमध्ये माझी एक मैत्रीण राहते.. खजला कोणीच बघू शकत नाही आखण ती मैत्रीण माझ्यासाठी
िूप महत्वाची आहे."
हे सगळे पीटरला थोडे खवखचत्रच वाटले.. त्यामुळे पीटरने ररहानाला कळायच्या आत
दुसऱ्या ददवशीच खतची जप्त झालेली बॅग परत खमळवून त्यामध्ये असलेल्या पेटीला तो लांब
कु ठे तरी सोडू न आला..
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ररहानाला खतच्या बॅगेत जेव्हा ती पेटी ददसली नाही तेव्हा ती पीटरवर िूपच
रागावली आखण त्याला घालून पाडू न बोलली.. इतकी की, खतला समजत नव्हते ती दकती आखण
काय काय बोलत आहे ते.

ती सारिी बोलत होती की, "तुम्ही िूप वाईट आहात, म्हणून मम्मीने तुम्हाला सोडले.
मम्मीचा खप्रयकर िूपच चांगला आहे.. तोच आमचा वडील होण्यायोग्य आहे.. तुम्ही नाही.. मी
तुमचा द्वेष करते" वगैरे वगैरे.. पीटरला हे सगळे ऐकू न फार दुःि झाले..

त्याने ररहानाला खतच्या रूममध्ये जायला सांखगतले, पण त्याचवेळी ररहानाला अदृश्य
शक्तीने कानखशलात लगावले.. पण असे ददसले की, पीटरनेच खतला मारले असावे.. ररहाना
जोरात रडायला लागली आखण पीटर वर आरोप करायला लागली, तेवढ्यातच जुखलया खतथे
आली आखण खतला वाटले की, पीटरनेच ररहानाला कानखशलात मारले असावे.. ती काही
बोलायच्या आत ररहाना घरातून रागाने बाहेर पडली आखण ती रस्त्यावरून धावत धावत त्या
पेटीपयंत पोहोचली.. जणूकाही ती पेटीच खतला बोलवत होती. खतथे पोहचल्यावर ती त्या पेटीशी
एका सांकेखतक भाषेत बोलायला लागली.. ते बोलता बोलता ररहानाच्या तोंडातून िूप सारे
कीटक खनघायला लागले आखण ती त्याच जागी बेशुद्ध पडली..

पीटर सुद्धा ररहानाच्या पाठी धावत धावत खतथपयंत पोहोचला. तो ररहानाला
उचलून घरी घेऊन जातच होता.. खततक्यात खतथे खलसा आखण जुखलया आले.. खलसा नुकतीच
घरी पोहचली असेल तेवढ्यात खतला जुखलयाचा फोन आला आखण खतने खलसाला फोनवर
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सांखगतले की, पीटरने ररहानावर हाथ उचलला. खलसा दोन्ही मुलींना आपल्याबरोबर घरी घेऊन
गेली.. आखण पीटरला आता कोटागत भेटू अशी धमकी ही खतने ददली.

यासंदभागत कोटागने हा खनणगय घेतला की, पीटर आता कधीही त्याच्या मुलींना भेटू
शकणार नाही.. कारण त्याने ररहानावर हाथ उचलला होता.. खलसा इतकी रागवलेली होती की,
खतने पीटरची बाजू ऐकू न ही घेतली नाही.. पीटर ही ह्या वर काहीच बोलला नाही..

दोन्ही मुली आता खलसाच्या घरी राहायला लागल्या. एके ददवशी ररहाना खतच्या
रूममध्ये बसलेली होती. तेव्हा खतच्या हातात तो दात होता, जो खतला त्या पेटीमध्ये खमळाला
होता.. काही वेळात अचानक पणे खतचे डोळे सफे द व्हायला लागले, तसेच खतचा चेहराही
ओबडधोबड झाला जसा खतच्या चेहऱ्याच्या आत कोणाचा तरी हाथ असावा असा.. .. .

पीटरला राहून राहून ह्या सगळ्याचे मूळ ती पेटीचं वाटत होती.. त्या ददवसानंतर तो
ती पेटी परत घरी घेऊन आला आखण ती पेटी घेऊन पीटर त्याच्या कॉलेजच्या प्राध्यापकांना
दािवायला गेला.. त्यांना कदाखचत ह्या पेटीबद्दल थोडे फार माहीत असेल ह्याची त्याला पूणग
िात्री होती.

जेव्हा त्याने त्याच्या प्राध्यापकांना ती पेटी दािवली तेव्हा त्यांनी लक्षपूवक
ग त्या पेटीचे
खनरीक्षण के ले. त्यांना पौराखणक वस्तूंचा अभ्यास असल्यामुळे त्यांनी लगेच ह्या पेटीला ओळिले
व ते म्हणाले, "ही पेटी Jewish प्रांतातील आहे आखण ह्यावर खहब्रू भाषेत काहीतरी कोरले गेलेय..
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ही एक dybbuk पेटी आहे.. dybbuk म्हणजे खजवंत माणसाच्या शरीरात प्रवेश करून त्याच्या
वागण्याबोलण्यावर खनयंत्रण ठे वणारा मृत व्यक्तीचा आत्मा.. judaism धमागमध्ये लोक चांगल्या
व वाईट आत्म्यांमध्ये भरोसा ठे वायचे.. त्यांनीच dybbuk ही पेटी बनखवली होती.. खजथे ते वाईट
आत्म्यांना बंद करून ठे वत असत.. ह्यामुळे ह्या पेटीला िोलने सोपे नाही.. कारण ही पेटी
बनवणाऱ्यांना हे आवडणारच नाही की, ती पेटी िोलून तुम्ही त्या वाईट आत्म्याला मोकळे
कराल.. " आखण त्यांनी पीटरला ही पेटी न उघडण्याचा सल्ला ही ददला.

हे सगळे जाणून घेतल्यावर पीटरने इं टरनेटवर ही ह्याबाबत शोध घेतला.. आखण
त्याला काही jewish मंत्रतंत्र खमळाले जे िूपच त्रासदायक होते.. आखण त्याला कळू न चुकले की
ररहाना िूप मोठ्या संकटात आहे म्हणून पीटर लगेच खलसाच्या घरी गेला व त्याने ररहानाच्या
जवळ बसून इं ग्रजी अनुवाददत खहब्रू बायबलच म्हणायला सुरुवात के ली.. ररहानाने हे सवग बखघतले
आखण खतची नजर पीटरवर पडताच त्याच्या हातातील पुस्तक लांब जाऊन पडले..

इतक्यात अचानक खलसा खतथे आली आखण तीने पीटरचे काही ऐकू न न घेता त्याला
घरातून बाहेर काढले.. पीटर खलसाला िूप खवनवणी करत होता.. पण खतने त्याचे एक नाही
ऐकले..

ह्यानंतर दुसरा मागग म्हणून तो दुसऱ्याच ददवशी ब्रूक्लीन या शहरात गेला. खतथे तो
स्टीव्हन नावाच्या माणसाला भेटला.. जो hesidic संघाशी संबंखधत होता.. स्टीव्हन पीटरला
त्याच्या वखडलांना भेटवयास घेऊन गेला.. जे िूपच पारं पररक खवचारवादी होते, तसेच त्या
रठकाणी त्यांच्या संघातील अजूनही काही अनुभवी लोक उपखस्थत होते.. पीटरने खस्टव्हनच्या
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वखडलांना dybbuk पेटी दािवली.. त्या पेटीला बघताच सगळे लोक मागे सरकले.. जणू काही
अशुभ पाखहल्या सारिे!!

खस्टव्हनने त्याच्या वखडलांना पीटरचे इथे येण्याचे कारण सांखगतले.. ते ऐकू ण
खस्टव्हनच्या वडीलांनी पीटरला खवचारले की, "तू ही पेटी उघडलीस आहे का?"
त्यावर पीटर त्यांना असे म्हणाला की, "ह्या पेटीला माझ्या लहान मुलीने म्हणजेच
ररहानाने उघडले होते"
असे बोलून त्यानंतर जे जे घडले ते सवग खपटरने खस्टव्हनच्या वखडलांना जशासतसे
सांखगतले.

हे ऐकताच काही लोक त्या रूममधून बाहेर खनघून गेली.. पण पीटर आशेने
खस्टव्हनच्या वखडलांकडे पाहायला लागला.. कारण आता तेच त्याला मदत करू शकत होते..

तेव्हा खस्टव्हनचे वडील पीटरला म्हणाले की, "ही एक dybbuk पेटी आहे आखण ह्या
पेटीमध्ये जी वाईट आत्मा होती खतला एक शुद्ध आत्मा हवी होती.. ही आत्मा ररहानाला ३
अवस्थांमध्ये वश करेल.. पखहल्या अवस्थेत त्या व्यक्तीला स्वप्न पडतील आखण खवखचत्र आवाज
ऐकायला येतील.. दुसऱ्या अवस्थेमध्ये ती ररहानाचे रक्षण करून बाकी लोकांशी वेगळे ठे वेल ककं वा
दूर घेऊन जाईल.. आखण खतसऱ्या अवस्थेत ती पूणगपणे ररहानाच्या शरीरावर कब्जा करेल..
ज्यामध्ये ररहाना आखण ती वाईट आत्मा एकरूप होतील.. आखण ररहाना आता शेवटच्या अवस्थेत
आहे.. आखण लवकरच काही के ले नाही तर ती पूणगपणे त्या आत्म्याच्या कब्जात जाईल.. ह्या
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आत्म्याला थांबखवण्याचा एकच मागग आहे.. तो असा की, तुला त्या सैतानी आत्म्याचे नाव घेवुन
त्याला आदेश द्यावा लागेल की, 'तू त्या पेटीच्या आतमध्ये परत जा' आखण तो आत्मा आत गेल्यावर
तुला ती पेटी कु लूपबंद करावी लागेल.. "

पण पीटरला त्या सैतानी आत्म्याचे नावच माहीत नव्हते म्हणून त्याने खस्टव्हनच्या
वडीलांकडे याबाबत मदत माखगतली.. पण त्यांनी ती देण्यास साफ नकार ददला.. .कारण
कोणतेही मंत्रतंत्र करने अशा प्रथा आजकालच्या जगात बेकायदेशीर झाल्या आहेत.. त्यामुळे मी
तुला काहीही मदत करू शकत नाही.

हे ऐकू न उदास होऊन पीटर ती पेटी घेऊन खतथून परत जायला खनघाला.. तेव्हा
खस्टव्हन धावत त्याच्या पाठी आला आखण त्याने पीटरला शक्य ती मदत करण्याचे आश्वासन
ददले..

इथे ररहाना हळू हळू त्या आत्म्याच्या वश होत होती. त्या रात्री िूपच खवखचत्र घटना
घडली.. खलसा मध्यरात्री पाणी संपले म्हणून स्वयंपाकघरात गेली असताना
खतला स्वयंपाकघरात थोडा उजेड ददसला.. खतने पुढे होऊन पाखहले तर दिज उघडे
होते.. आखण त्याचा अंधक
ु प्रकाश िोलीभर पसरला होता.. खतला थोडे अजब वाटले.. ती अजून
पुढे जाणार इतक्यात खतला खतथे कोणीतरी असल्याचा भास झाला.. पण नंतर खतला जे दृष्टीस
पडले, ते इतके दकळसवाणे होते की, पुढे जाण्याची खतला खहम्मतच होत नव्हती.. खतथे दुसरे खतसरे
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कोणी नसून ररहाना होती आखण ती दिजमध्ये ठे वलेले कच्चे मांस अगदी जनावारांसारिी िात
होती.. हे खचत्र बघून खलसा िुपच घाबरली.. इतक्यात ररहानाचे लक्ष खलसा कडे गेल.े

ररहाना अगदी मृदू आवाजात खलसाला सारिी सारिी बोलत होती, "मम्मा मी
नाहीये इथे.. मी हे नाही करत आहे.. " असे बोलता बोलता ती अचानक आक्रमक झाली आखण
खतने चक्क खतच्या आईच्या म्हणजे खलसाच्या अंगावर काचेची भांडी फे कायला सुरुवात के ली.. पण
अजूनही ररहाना पूणप
ग णे त्या आत्म्याच्या काबीज न झाल्यामुळे खतने िूप ताकदीने स्वतःला
रोिले..

ह्या घटनेमुळे खलसा िूपच घाबरली होती.. खतने घडलेली सगळी हकीकत खतच्या
खप्रयकराला सांखगतली. त्याला ही काही ददवसांपासून ररहानाचा स्वभाव थोडा बदलेला जाणवत
होता.. पण त्याने उगाच खलसाला त्रास नको म्हणून त्याबद्दल खतला तो काहीही बोलत नव्हता..
त्याने खलसाला धीर ददला आखण त्याने यावर उपाय म्हणून ररहानाला एिाद्या चांगल्या
मानसशास्त्रज्ञाकडे दािवायला हवे असे खलसाला सुचखवले.. त्यानंतर ते दोघे झोपी गेले..

दुसऱ्या ददवशी सकाळी खलसाचा खप्रयकर कामाखनखमत्त जाण्यास त्याची कार गेटच्या
बाहेर काढत होता.. इतक्यात त्याला त्याच्या गाडीच्या समोर ररहाना उभी असलेली ददसली..
त्याने खतला बाजू होण्यास सांखगतले.. पण ररहानाने त्याच्या बोलण्याकडे लक्षच ददले नाही..
उलट ती एकटक त्याच्याकडे सारिी खवखचत्र नजरे ने बघत होती.. म्हणून तो गाडीतून िाली
उतरून ररहानाला बाजूला करायला जाणार इतक्यात खतथे अचानक जोरात हवा सुरू झाली
आखण खलसाच्या खप्रयकराच्या तोंडातून अचानक रक्त यायला लागले आखण त्यातच त्याचे सगळे
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दात तुटुन बाहेर पडले.. त्यामुळे तो रक्तबंबाळ झाला. हे इतके अचानक झाले की, तो घाबरून
खतथून पळू न गेला..

हे सगळे बघता बघता खलसा आखण जुखलया घरातून बाहेर आल्या आखण बघतात तर
पुन्हा ररहानाच्या तोंडातून एक कीडा बाहेर पडला आखण ररहाना खतथेच बेशुद्ध झाली..

इथे खस्टव्हन dybbuk पेटी ची पाहणी करत होता.. तसेच ती पेटी िोलण्याचा प्रयत्न
ही करत होता.. काहीवेळाने त्याने काही मंत्रोच्चार करायला सुरुवात के ली आखण कोण आश्चयग ती
पेटी आपोआप उघडली गेली..

ती पेटी उघडताच त्यात त्याला एक आरसा ददसला.. त्याने लगेच त्या आरश्याला
तोडले. तो आरसा तोडल्यावर त्याला ददसले की, त्या आरशाच्या पाठीमागे त्या पेटीवर त्या वाईट
आत्म्याचे नाव कोरलेले होते.. आखण त्या आत्म्याचे नाव होते "अबीजू".
इथे ररहाना बेशद्ध
ु झाल्यावर खलसा खतला इखस्पतळात घेऊन गेली आखण ती शुद्धीवर
येण्याआधी खतने डॉक्टरांना ररहानाचा MRI स्कॅ न करायला सांखगतला.. जेणेकरून हे कळे ल की
खतच्या तोंडातून दकडा कसा बाहेर आला.. डॉक्टर स्कॅ न करत असताना खलसाला संगणकामध्ये
ररहाना च्या शरीरात एक खवखचत्र अशी दानवी आकृ ती ददसली.. ती हे बघून इतकी घाबरून गेली
की, काय करावे हे खतला सुचत नव्हते..
तेवढ्यात त्या इखस्पतळात पीटर, जुखलया आखण खस्टव्हन पोहोचले.. पीटर आखण
खस्टव्हन जेव्हा ती पेटी घेऊन खलसाच्या घरी गेले. तेव्हा जुखलयाने पीटरला घडलेली सवग हकीकत
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सांखगतली आखण मग ते खतघेही इखस्पतळात यायला खनघाले.. खलसाला त्या सवागना पाहून िूप
धीर आला..
खस्टव्हनने सवागना सांखगतले की, जर आपल्याला ररहाना ला पखहल्यासारिे करायचे
असेल तर इथेच खतच्यावर मंत्रोच्चार करावे लागतील.. मग खलसा, पीटर, खस्टव्हन आखण जुखलया
हे चौघे ररहाना ला इखस्पतळाच्या दफखजकल रूम मध्ये घेऊन गेले आखण इथे सुरू झाली
ररहानाच्या मंत्रोच्चाराची प्रदक्रया..
मंत्रोच्चार सुरू झाल्यावर खस्टव्हनने पररवारातील सगळ्यांना काखहना काही ह्या
पेटीमध्ये टाकायला सांखगतले.. जे त्यांच्या हृदयाच्या अगदी जवळचे असेल अथागत घडयाळ,
स्वतःचे के स, फॅ खमलीचा फोटो, लग्नाची अंगठी इत्यादी..
जशी खस्टव्हनने मंत्रोच्चाराच्या खवधीला सुरूवात के ली तशी ररहाना खतच्या सैतानी
रुपात येऊन सगळ्यांवर हल्ला करायला लागली.. हे पाहून पीटर जोरजोरात त्या आत्म्याला
बोलवायला लागला.. जेणेकरून ररहाना चे शरीर सोडू न देऊन त्या आत्म्याने पीटरला स्वतः
खशकार बनवावे.. पण ररहाना धावत जाऊन मुद्दाम दुसरीकडे लपून बसली.. पीटरही खतच्या पाठी
पाठी गेला आखण ररहाना पीटर वर हल्ला करणारच होती, पण तो त्यातून कसातरी वाचला..
पण खवधी सुरू असताना अचानक त्या आत्माने ररहानाचे शरीर सोडू न पीटर च्या
शरीरात प्रवेश के ला आखण ती खतथेच बेशुद्ध झाली.. पीटर ररहानाला घेऊन परत सगळे होते त्या
रठकाणी आला..
सगळ्यांना वाटले की, तो सैतानी आत्मा पळू न गेलाय.. पण खस्टव्हन समजून होता
की, त्या आत्म्याने दुसऱ्या एका शरीराला वश के ले आहे.. खस्टव्हन जोरजोरात "अबीजू" हे त्या
आत्म्याचे नाव घेऊन त्या आत्म्याला dybbuk पेटीमध्ये परत जाण्याचा आदेश द्यायला लागला..
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तेव्हा अचानक पीटरच्या शरीरावरचे हावभाव बदलताना ददसले आखण त्याच्या
तोंडू न एक सैतानी आकृ ती बाहेर येताना ददसली.. ती दूसरी खतसरी कोणी नसून "अबीजू" होती..
खस्टव्हनने ददलेल्या आदेशामुळे ती त्या पेटीमध्ये िेचली जात होती आखण एकदाची ती सैतानी
आत्मा त्या dybbuk पेटीमध्ये बंदीस्त झाली.. खस्टव्हनने ती पेटी पुन्हा मंत्रोच्चाराने बंद के ली व
या पररवाराचा खनरोप घेतला.. तसेच 'ररहाना आता पूणगपणे बरी झाली आहे', असेही तो
म्हणाला. पीटर व खलसा दोघांनीही खस्टव्हन चे आभार मानले आखण त्याला खनरोप ददला.. पण
ह्या सवग घटनांमुळे खलसा आखण पीटर पुन्हा एकमेकांच्या जवळ आले.. तसेच ते दोघे आखण जुखलया
व ररहाना सगळे सोबत एकत्र आनंदाने राहू लागले..
इथे स्टीव्हन त्या पेटीला घेऊन ब्रूक्लीनला खनघाला. तेव्हा वाटेत त्याची कार अचानक
एका ट्रकला आदळली आखण त्याच्यात स्टीवनचा जागीच मृत्यू झाला. पण ह्या अपघातात ती
dybbuk पेटी रस्स्यावर फे कली गेली..
म्हणजे आता दुसरे कोणी त्या सैतानी पेटीला उघडेल आखण "अबीजू" त्याला त्याची
खशकार बनवेल.. !!!!!!
(ही कथा एका इं ग्लीश मूव्हीवरून प्रेररत आहे. ही सत्यकथा २००० सालची आहे.
के खवन नावाच्या माणसाने एका १०३ वषागच्या मखहलेच्या जुन्या इस्टेटीमधून ती पेटी खवकत
घेतली होती.. ती मखहला खतच्या नातीला ती पेटी उघडायला मनाई करत असे.. जेव्हा के खवन ने
ती पेटी खवकत घेतली तेव्हा त्याला त्याच्या एका सहकाऱ्याचा फोन आला.. की, िालच्या
दुकानात कोणीतरी तोडफोड करत आहे.. जोपयंत के खवन खतथे पोहोचला तोपयंत तो सहकारी
खतथून पळू न गेला होता.. आखण खतथे फर्नगचर व काचेचे तुकडे पडलेले होते.. के खवन चा तो
सहकारी परत कधी नाही आला.. त्यानंतर के खवन ने ती पेटी त्याच्या आईला भेटवस्तू म्हणून
ददली.. ती पेटी देताच त्याच्या आईला एक अटॅक आला त्यात खतची बोलण्याची क्षमता गेली..
त्यानंतर के खवनने त्याच्या पररवार आखण खमत्र-मैखत्रणींनाही ती पेटी देण्याचा प्रयत्न के ला.. पण ते
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सवग काही ददवसातच त्या पेटीला परत देत असत.. जो पण ती पेटी घेत असे त्याच्याबरोबर
काहींनाकाही वाईट जरूर घडत असे.. आखण सगळे लोक म्हणत होते की, ही पेटी कोणत्या ना
कोणत्या कारणाने शाखपत आहे.. कोणाच्या घराचा दरवाजा आपोआप उघडायचा, तर कोणाच्या
घरात जाखस्मन या फु लाचा ककं वा मांजराच्या मुताचा वास येत असे..
असे म्हणतात, अशाप्रकारच्या शाखपत पेटीला तोडू नाही शकत कारण असे के ल्यास
त्यात असलेला तो सैतानी आत्मा मुक्त होऊन एिाद्या व्यक्तीला वश करायला बघतो.. अशातच
के खवन ला भीतीदायक स्वप्न पडू लागली होती.. तसेच त्याच्या पररवारातील लोकांनाही तशीच
स्वप्ने पडत होती..
१३ तारिेच्या शुक्रवारी के खवनच्या घरातील दफशटॅन्क मधले १० मासे त्याला मरून
पडलेले ददसले.. मग कं टाळू न के खवन ती पेटी ebay नावाच्या वस्तू िरे दी खवक्री संकेतस्थळावर
एका खवद्यार्थयागला खवकली.. त्याचे नाव नेटस्की होते.. तो म्हणाला ती पेटी त्याने खवकत
घेतल्यापासून त्याच्या िोलीतील सहकाऱ्यांना वाईट अनुभव आले.. ते आजारी पडू लागले,
याचबरोबर कीटक आखण मेलेले उं दीर ही त्यांच्या िोलीत खमळू लागले.. तसेच त्यांची
इलेक्ट्रॉखनक उपकरणेही िराब होऊ लागली.. आखण नेटस्कीचे तर के स ही गळायला लागले..
सध्या तो बॉक्स एका संग्रहालयात आहे.. तेथील माणसे बोलतात की, ह्या पेटीमध्ये अश्या आत्मा
असतात ज्याच्या इच्छा अपुऱ्या राहतात.. आखण ह्या पेटी द्वारे त्या ते पूणग करतात.. ]
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अकखल्पत
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सकाळी ६ वाजताचा अलामग वाजला.
खनशाने तो बंद के ला.. खतला आज मॉर्नंग वॉक ला जायचा कं टाळा आला होता..
ते थंडीचे ददवस होते.. म्हणून ती परत डोक्यावर चादर घेऊन झोपली.. पण नंतर
खतच्या लक्षात आले की ररमा तीची वाट बघत असेल.. म्हणून ती मनात नसताना ही उठू न गेली..
बाहेर अजून अंधारच होता..

खनशा नेहमीच्या रठकाणी पोहोचली. तरीही अजून ररमाचा काहीच पत्ता नव्हता.
तसेच रीमा चा फोन ही लागत नव्हता.
"शीट यार, ही रीमा पण ना.. जर यायचे नव्हते तर आधीच सांगायचे ना.. मेसेज तरी
करायचा होता.. दकती झोप येत होती आज.. अरे यार.. जाऊ देत.. .खहला नंतरच बघते मी" असे
ती स्वतःशीच पुटपुटली.

िूप वेळ ररमाची वाट बखघतल्यानंतर खतने खतचा मॉर्नंग वॉक आखण रोजचा ठराखवक
व्यायाम एकटाच पुणग के ला आखण ती घरी गेली.
खतने ठरवले की, ऑदफस मध्ये जायच्या आधी ररमाला भेटूनच जावे आखण थोडे
ओरडू न खतची गम्मत करावी.
पण सकाळी सकाळीच खतच्या ऑदफस मधून मेसेज आला की, महत्वाचे काम
आल्यामुळे खतला अधाग एक तास लवकर बोलावलंय. मेसेज वाचल्यावर खनशाची तर भलतीच
सटकली.
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"आजचा ददवसच िराब आहे भेंडी.. एकतर त्या ररमाने सकाळी सकाळी टांग ददली
आखण आता हा बॉस.. म्हणे महत्वाचे काम. च्यायला नशीबच वाईट. चलो खनशा लगो काम पे"
असे ती स्वतःशीच बोलली आखण पटापट तयारी करून ऑदफसला खनघाली. खतने ररमाचा फै सला
काय तो संध्याकाळी आल्यावर करायचा असं ठरवलं.

आज खनशाला रोजच्यापेक्षा ऑदफसमध्ये जास्तच काम होते. त्यामुळे खतला घरी
यायला पण िुप उशीर झाला. ती इतकी थकली होती की घरी आल्यावर ती अगदी पडल्या
पडल्याच झोपली.. पुढे २-३ ददवस जास्त काम असल्यामुळे खतला काही ददवस मॉर्नंग वॉक ला
ब्रेक द्यावा लागणार होता. त्यामुळे खतने झोपण्यापूवी ररमाला खतला २-३ ददवस मॉर्नंग वॉक
ला यायला जमणार नाही असा मेसेज पाठवला.. आखण मग ती झोपली.

पुढचे काही ददवस खनशाचे भलतेच व्यस्त गेल.े कधी एकदाचा वीकएंड येतोय याची
वाट खनशा पाहत होती. म्हणता म्हणता रखववार उजाडला. आज खनशाकडे भरपूर वेळ होता
म्हणून खतने मेसेज वाचावे याकररता व्हाट्स अँप ओपन के ले. तर ररमाचा मेसेज डीखलव्हर झालाच
नव्हता. अगदी एक रटक होते. खतने लगेच ररमाला फोन लावला तर तो स्वीच ऑफ येत होता.
खनशा भलतीच काळजीत पडली. रीमा ठीक तर असेल ना? खतला स्वतःलाच प्रश्न पडला.

ती तातडीने रीमाच्या घरी गेली. पोहचताच समोर पाहते तर काय खतच्या घरासमोर
िूपच गदी होती आखण आत कोणीतरी जोरजोरात ओरडत होते. क्षणभर तर खनशाच्या काळजाचा
ठोकाच चुकला. खतच्या मनात नको-नकोते खवचार येऊन गेले. तरी खहम्मतीने ती लोकांच्या
गदीतून वाट काढत रीमाच्या घरात पोहोचली.
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बघते तर काय!! ररमाचा अगदी अवतार झाला होता. के स खवस्कटलेले होते. डोळे पार
काळवंडले होते. पण नजर िुनशी वाटत होती. ती जोरजोरात हात-पाय आपटत होती. खतचा
आवाज ही बदलला होता. खवखचत्र अश्या घोगऱ्या आवाजात ती जोरजोरात ओरडत होती.
'सोडणार नाही मी खहला, घेऊन जाणार, घेऊन जाणार!!'
अगदी ४-४ माणसांना पण ती आवरत नव्हती. खतथे असलेल्या ४-५ जणांनी खतचे
हात-पाय गच्च बांधले. तरीही ती ओरडत होती, 'सोडा मला, सोडा मला!! मी घेऊनच जाणार
खहला, सोडणार नाही!!' अचानक कोणीतरी खतच्या कपाळाला अंगारा लावताच ती बेशुध्द पडली.
हळू हळू सगळी गदी पांगली. खनशाला क्षणभर समोर पाखहलेल्या दृष्यावर खवश्वासच बसत
नव्हता. हे सगळे खतने खसनेमामध्ये बखघतलेले होते आखण गोष्टींमध्ये ऐकले होते. पण प्रत्यक्षात
अनुभवण्याची खतची ही पखहलीच वेळ होती.

रीमाच्या आई -वखडलांची तर हालत िुपच बेकार होती. खनशाला बघून रीमाच्या
आईला क्षणभर िूपच आनंद झाला आखण मग ती खनशाला खमठी मारून ओक्साबोक्शी रडायला
लागली. खनशाने रीमाच्या आईला धीर ददला. खतने थोडे थांबून सखवस्तर सगळे काही रीमाच्या
आईला खवचारले.

ती म्हणाली, " काकू काय झालंय रीमाला ती अशी खवखचत्र का वागतेय. काय अवतार
करून घेतलाय खतने स्वतःचा. दकती ददवस झाले ना खतचा फोन ना मॅसेज. म्हणून म्हटले आज
खतला घरीच गाठते. तर हे सगळे बघून डोक्याचा पार भुगा झालाय. म्हणजे नक्की काय झालंय
ररमाला मला कोणी काही सांगेल का?"
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काकूं नी आतापयंतची सगळी हकीकत खनशाला सांगायला सुरुवात के ली.
"अग काही ददवसांपूवी रीमाच्या ऑदफसची खपकखनक लोणावळ्याला गेली होती.
एका ददवसाचा स्टे पण होणार होता म्हणून खतने आमची परवानगी घेतली आखण आम्हीही खतला
जायला होकार ददला. ती दुसऱ्या ददवशी संध्याकाळी परत आली सुद्धा. पण तेव्हापासून नुसती
शांत. काहीच बोलत नव्हती. अगदी जेवली ही नाही. मला वाटले प्रवासाने थकली असेल म्हणून
मी पण खतला काही खवचारले नाही. दुसऱ्याददवशी मी खतला उठवायला खतच्या बेडरूममध्ये गेली.
तर ती बेडवर नव्हतीच मुळी. मला वाटले बाथरूम मध्ये असेल. पण खतथेही नव्हती. सगळे घर
धुंडाळले. कु ठे च नाही. इतक्यात आपला बंटी जोरात ककं चाळला म्हणून मी आखण ररमाचे बाबा
धावतच आवाजाच्या ददशेने गेलो बघतो तर काय!!
रीमा वरती छताला खचकटलेली होती आखण खवखक्षप्त पणे हसत होती. ते पाहून तर
बंटी थरथर कापत होता.. आमची पण बोबडी वळाली. बंटीचा आवाज ऐकू न शेजारचे पण सगळे
धावून आले. त्याददवशीचा सगळा प्रकार िूपच भयानक होता. आठवला तरी अंगावर काटा येतो
बघ!

अगदी तेव्हापासून रोज हाच प्रकार घडतोय. सगळे डॉक्टर झाले. वैद्य झाले. अंगारे धुपारे झाले. थोडा वेळ ती शांत व्हायची. एकदम नॉमगल वाटायची. पण पुन्हा काही वेळाने परत
तेच सुरू व्हायचे. बंटीने या सगळ्या प्रकरणाचा िूपच धसका घेतला म्हणून त्याला खनलू
मावशीकडे पाठलंय पुण्याला. खनशा बाळा कळतच नाहीये ग काय करू ते."
असे म्हणून ती रडू लागली.
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खनशाने एकवार ररमाकडे बखघतले. ती शांत झोपली होती. खनशाने काकूं कडे रीमाच्या
ऑदफस च्या खमत्र-मैखत्रणींचे फोन नंबर माखगतले. काकूं नी ररमाचा फोनच खतच्या हाती ददला.
तो स्वीच ऑफ होता. खनशाने तो ऑन के ला आखण खतच्या व्हाट्सएप वरच्या खतच्या ऑदफस ग्रुप
मधले नंबर स्वतःच्या मोबाईल वर फॉरवडग करून घेतले आखण ती खतथून तडक खनघाली.

खनशाला जाणून घ्यायचे होते की नक्की असे काय झाले त्या ददवशी खपकखनकमध्ये
ज्यामुळे ररमाची ही अवस्था झाली. रीमा खतची फार खजवलग मैत्रीण आखण खतला ह्या अवस्थेत
पाहून खनशाला फार त्रास होत होता आखण एकं दरीत हा प्रकार भयंकर पण वाटत होता.

सकाळी मॉर्नंग वॉक ला जाताना बऱ्याच वेळा रीमा खनशाला खतच्या ऑदफस च्या
गमतीजमती सांगत असे. त्यामध्ये अखनल, खनतीन, स्नेहा, रजत, अखनता यांची नावे सारिीच
असतं. त्यांचा िूप छान ग्रुप जमला होता. असेही रीमा नेहमीच म्हणत असे. परं तु, ऑदफस
खपकखनक ते पण लोणावळा इथे.. याबद्दल रीमाने खनशाला कधी काही सांखगतलेले खतला आठवत
नव्हते.

खनशाने त्या पाचही जणांना फोन करून खतच्या घरी बोलवायचे ठरवले. त्याप्रमाणे
खतने सगळ्यांना फोन ही के ले. आधी काहींनी नाही जमणार, वेळ नाहीये आखण अशी बरीच
कारणे ददली. पण मग खनशाने रीमाच्या अवस्थेबद्दल सगळ्यांना सांखगतल्यावर सगळे एकदा
भेटण्यास तयार झाले.
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खनशा नुकतीच संध्याकाळी ररमाला बघून घरी आली होती. इतक्यात खतची डोअरबेल
वाजली. तीने दार उघडताच चार जण खतच्या दरवाजात उभे होते. खनशाने त्यांना आत बोलावले.
सगळे च चेहऱ्याने थोडे टेन्स ददसत होते. खतने सगळ्यांशी ओळि करून घेतली. अखनल, खनतीन,
स्नेहा आखण अखनता. पण रजतला थोडे आऊटडोअर काम असल्यामुळे त्याला ५-१० खमखनटे उशीर
होणार होता असे समजले.

ती सगळ्यांशी बोलणार इतक्यातच रजतची एन्ट्री झाली. ती त्याला बघतच राखहली.
रजत ददसायला िूपच देिणा होता. इतका की बघताच क्षणी कोणीही त्याच्या प्रेमात पडेल.
खबलकु ल तसाच जसा ररमाने खनशाला वणगन के लेलं. ररमाला तो िूप आवडायचा आखण कदाखचत
ररमाही त्याला आवडत असावी. असो, खनशा एकदम भानावर आली आखण त्यालाही खतने
बसायला सांखगतले.

खनशाने ररमा खपकखनक वरून आल्यापासून झालेला सगळा प्रकार त्या सगळ्यांना
सांखगतला. हे ऐकू न सगळे च शॉक झाले. कारण त्यांना ह्या सगळ्याची काहीच कल्पना नव्हती.

खनशा म्हणाली, 'तुम्हाला िरं तर मी सांखगतलेल दकतपत पटलं आहे कोणास ठाऊक.
पण मी जे काही तुम्हाला सांखगतले ते सवग िरं आहे. ते मी स्वतःच्या डोळ्यांनी बखघतलंय. मला
काल काकूं कडू न कळले की खपकखनक वरून आल्यापासून रीमा अशी खवखचत्र वागत आहे. म्हणून
मी तुम्हा सवांना इथे बोलावले आहे. तुम्ही ५ जण ररमाच्या ऑदफसमध्ये खतच्या अगदी जवळचे
होता. तुम्हीच मला त्या ददवशी काय झाले हे सांगू शकता. प्लीज मला कोणीतरी सांगा. नक्की
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काय घडलेल त्याददवशी ते? मला ररमाची हालत बघवत नाहीये. आता तुम्हीच माझी मदत करू
शकता.' असे बोलून ती चक्क रडू लागली.

सगळे वातावरण िूपच गंभीर झालं. स्नेहा आखण अखनताने खनशाला धीर ददला.
इतक्यात रजत ने बोलायला सुरुवात के ली. तो म्हणाला, "िरं तर ही ऑदफसची खपकखनक नव्हती.
मला रीमा िूप आवडायची. कदाखचत मी ही खतला.. माहीत नाही.. पण मला असं वाटायचं..
म्हणून मला खतला प्रोपोज करायचे होतं पण एका शांत रठकाणी. आमच्या ग्रुप मध्ये
मी अखनलच्या सगळ्यात जवळचा आहे. म्हणून मी ही कल्पना त्याला सांखगतली तर त्याने
खपकखनकचा प्लॅन सुचवला. कारण रीमा एकटी माझ्याबरोबर कु ठे च आली नसती. माझ्या
काकांचा लोणावळ्याला बंगला आहे. म्हणून मीच सगळ्यांना ही जागा सुचवली. सगळ्यांनी
होकार पण ददला. अगदी रीमाला पण खतच्या घरून मंजुरी खमळाली. मी िूप िुश होतो. सगळे
मी ठरवल्याप्रमाणे होत होते.

मग आम्ही सगळे लोणावळ्याला जायला खनघालो. पोहोचेपयंत दुपार झालेली. खतथे
आजुबाजूला िाण्याची काहीच सोय नसल्यामुळे आम्ही िायचे सामान सुद्धा बरोबर नेले होते.
िूपच सुंदर बंगला होता तो. जास्त मोठा नाही पण िाली २ िोल्या, बैठकीची िोली आखण
स्वयंपाकघर आखण वरती पण २ िोल्या आखण एक अडगळीची िोली. समोर मोठे गाडगन.

मला तर गेल्यापासून सगळं च रोमँरटक वाटत होतं. सगळे िूप िुश झाले बंगला बघून.
पण का कोणास ठाऊक ररमाला खतथे गेल्यापासून नकारात्मक भावना येत होत्या. खतने आम्हाला
हे बोलून पण दािवले. पण कोणीच खतच्याकडे लक्ष ददले नाही. ती खतकडे थांबायला ही तयार
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नव्हती. आपण इथून जाऊया लवकर हेच खतचे चाललेलं. मी खतला समजवल्यावर ती एक रात्र
थांबायला तयार झाली.
मग आम्ही पूणग ददवस िूप मजा के ली. सगळ्यांनी पूणग रात्र जागवायची असे ठरले.
कोणीच झोपले नाही. फक्त रीमा सोडली तर.. कारण सकाळपासून तीची तब्बेत बरी नव्हती.
म्हणून स्नेहा खतला वरच्या िोली मध्ये सोडू न आली. नंतर दुसऱ्या ददवशी सकाळी
आम्ही परत खनघालो. त्यामुळे माझा प्रोपोज करण्याचा प्लॅन पूणग दफस्कटला.
असो, नंतर २-३ ददवस रीमा ऑदफसला आलीच नाही. खतचा फोन पण स्वीच ऑफ
होता. मी िूपच उदास झालेलो. मग अचानक एके ददवशी खतच्या आईचा ऑदफस मध्ये फोन आला
की, ती पुण्याला खशफ्ट झालीये आखण खतला खतथे नवीन जॉब खमळाला आहे म््णून. मग
तेव्हापासून ती कोणाच्याच कॉन्टॅक्ट मध्ये नव्हती. आज तुझा फोन आला आखण ररमाचं नाव
एकू ण मी चदकतच झालो आखण काळजीही वाटली. म्हणून तडक इथे खनघून आलो."

बाकी सगळ्यांनी ही रजत च्या बोलण्याला संमखत ददली. तरीही खनशाचे समाधान
होत नव्हते. खतला सारिे वाटतं होते, नक्कीच अकखल्पत असे काहीतरी खतथे घडलंय. खतने रजतला
खवनंती के ली की, मला तो बंगला बघायचाय.
रजत खनशाला त्या बंगल्यात न्यायला तयार झाला. आपण येत्या दोन ददवसात
खनघुयात असे बोलून रजत आखण बाकी सगळे खनघाले.
बाहेर आल्यावर अचानक स्नेहा म्हणाली, 'अरे यार, मी माझी पसग खनशाच्या घरातच
खवसरली. तुम्ही पुढे व्हा मी आलेच.'
खनशाच्या घराचा दरवाजा उघडाच होता.
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खतने हाक मारली, 'खनशा.'
खनशा हॉलमध्येच होती.
'अरे स्नेहा, काय झाले काही खवसरलीस का?' खनशा म्हणाली.
'हो, माझी पसग खवसरले होते.. .. .. ही बघ खमळाली.. चल बाय' असे बोलून स्नेहाने
सोफ्यावरची पसग उचलली व ती बाहेर खनघणार इतक्यात ती थांबली आखण खनशाला
म्हणाली,"खनशा मला तुला काही सांगायचंय, ररमाबद्दल. िर तर मगाशीच सांगणार होते. पण
सगळ्यांनी माझी मस्करी के ली असती. कारण तू जे काही सांखगतलंस ते अजून पण कोणाला पटलं
नाहीये. कारण सगळे च या गोष्टीवर खवश्वास ठे वतात असे नाही.'

ती पुढे म्हणाली, 'खपकखनकच्या ददवशी लोणावळ्याच्या त्या घरात गेल्यापासूनच
रीमा िूप अस्वस्थ होती. रात्री आमची सगळ्यांची मस्ती चालली होती. पण ररमाचं लक्षच
नव्हते. खतने सगळ्यांना बरं वाटत नाहीये. डोके दुितंय अस सांखगतले. मग मीच खतला वरच्या
रूम मध्ये घेऊन गेले. रीमा कशाला तरी घाबरत होती. खतने मला खतला झोप लागेपयंत खतथेच
बसायला सांखगतले. म्हणून मी खतथेच बसून होते. तेवढ्यात अखनलने मला हाक मारली आखण
ररमाचा डोळा ही लागलेला म्हणून मी िाली गेले. पण मोबाइल खतथेच राखहला म्हणून परत
आले, मी फोन घेतला आखण बघते तर रीमा िोलीमध्ये नव्हती. मला वाटले बाथरूमला गेली
असेल.
पण ती खतथेही नव्हती कारण बाथरूमचा दरवाजा तर उघडा होता. मला क्षणभर
वाटले माझ्या पाठीमागे कोणीतरी उभे आहे. मी वळू न बखघतले तर कोणचं नव्हते. इतक्यात
कसला तरी आवाज आला म्हणून मी िोलीच्या दरवाजाकडे गेले तर रीमा मला अडगळीच्या
िोलीत जाताना ददसली. मी खतला हाक पण मारली पण तेवढ्यात तो दरवाजा बंद झाला. मी
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तो उघडला आखण आत गेले तर आत रीमा नव्हती. इतक्यात माझा लक्ष त्या िोलीच्या
दरवाजाकडे गेला तर रीमा खतथे उभी होती.. िरं तर ती रीमा नव्हतीच ती ररमाचा चेहऱ्यात
दुसरीच कोणीतरी होती. खतचे के स मोकळे होते, डोळ्यांची बुबुळे एकदम सफे द आखण ती
खवखचत्रपणे हसत होती. नशीब तेवढ्यात रजत खतथे आला. त्याने मला जोरात हाक मारली. िाली
येण्यासाठी. आखण मग मी बघते तर समोर कोणचं नव्हते. मी रीमाच्या िोलीत होते आखण ती
तर पलंगावर शांत झोपली होती मग मी जे काही पाखहले ते काय होते? मला काहीच समजले
नाही. पण मनातून मी िूपच घाबरले होते. नंतर मी पूणग रात्र िालीच होते आखण मला आलेला
अनुभव मी कोणालाच नाही सांखगतला. कारण कोणीच खवश्वास ठे वला नसता' ,इतके बोलून ती
खनघून गेली.

खनशा खवचार करत होती. या सगळ्यांचे मूळ त्या घरातच आहे आखण हे सगळे फक्त
ररमालाच जाणवले होते म्हणूनच कदाखचत खतला झपाटले असेल. मला खतथे जावंच लागेल पण
जाण्याआधी मला गुरुजींना भेटावं लागेल. ह्या वर तेच योग्य उपाय सांगू शकतात.

खनशाने गुरुजींच्या मठात फोन के ला आखण त्यांच्याशी भेटायची वेळ ठरवली.
शहराच्या एका बाजूला शांत रठकाणी गुरुजींचा मठ होता. गुरुजी आखण त्यांचे काही
अनुयायी खतथे राहत. गुरुजी नेहमी पांढरे वस्त्र परीधान करत असतं. त्याचे रूप अत्यंत तेजस्वी
होते. ते ददवसभर ध्यानधारणेत मग्न असत. त्यांनी ध्यानधारणेतून प्रचंड सामर्थयग प्राप्त के ले होते.
ते रोज मोजक्याच लोकांना भेटत असतं. जर एिाद्याची बाब जास्त गंभीर असेल तरच ते स्वतः
जातीने लक्ष घालत. नाहीतर ते त्यांच्या सल्ल्याने ककं वा उपदेशाने त्यांच्याकडे येत असलेल्या
लोकांच्या समस्यांचे खनवारण करत आखण ह्या सगळ्याचे ते पैसेही घेत नसतं. खनशा काहीही मोठा

42

सैतानी पेटी

प्रीती सावंत-दळवी

खनणगय घेताना गुरुजींचा सल्ला जरूर घेत असे आखण आज खतला गुरुजींशी भेटणे फारच महत्वाचे
होते. कारण आजची बाब फारच गंभीर होती.

खनशा खतला ददलेल्या वेळेवर मठात पोहोचली. खतथले वातावरण इतके सकारात्मक
होते की, क्षणभर ती सगळे काही खवसरली.
इतक्यात गुरुजी आले. त्यांनी खतला येण्याचे कारण खवचारले. खनशाने आतापयंत
घडलेले सवगकाही त्यांना सांखगतले आखण 'आपल्याला लवकरात लवकर काहीतरी करायला
पाखहजे' असेही ती म्हणाली.

गुरुजींनी सवागत प्रथम ररमाची भेट घ्यायचे ठरवले आखण नंतरच त्या बंगल्याची
शहाखनशा करण्याचे ठरवले. त्यांना खनशाच्या एकं दरीत बोलण्यावरून येणाऱ्या संकटाची
थोडीफार कल्पना आली होती. त्याप्रमाणे त्यांनी तयारी के ली.

खनशा आखण गुरुजी दोघेही ररमाच्या घराजवळ पोहोचले. रजतला ही ररमाने खतथेच
बोलवून घेतले. ररमामध्ये जे काही होते त्याला गुरुजी इथे आलेले नको होते म्हणून खतने घरात
तांडव सुरू के ला. सगळ्या वस्तू इकडेखतकडे आपटत होत्या. ररमाचा आई-वडील घाबरून
िोलीबाहेरच उभे होते. आत जायची कोणालाच खहम्मत नव्हती. इतक्यात गुरुजी खतथे पोहोचले.
त्यांनी प्रथम सवग घरामध्ये नजर दफरवली. मग ते ररमाचा िोलीत गेल.े
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रीमा जोरजोरात घोगऱ्या आवाजात ओरडत होती,' तू कशाला आला आहेस इथे?
खनघून जा.. खनघून जा.. मी खहला सोडणार नाही.. घेऊन जाणार.. घेऊन जाणार.. ' आखण
जोरजोरात हसायला लागली.

गुरुजींनी सगळ्यांना बाहेर जाण्यास सांखगतले. त्यांनी ररमाच्या डोक्यावर हाथ
ठे वला आखण खतच्या कपाळाच्या मध्यभागी अंगठा ठे वून काहीतरी मंत्र पुटपुटला. घरातील
वातावरण एकदम बदलले. सगळे घर हलू लागले. रीमासुध्दा तडफडू लागली होती. रागाने खतचे
डोळे लालबुंद झाले होते. पण गुरुजींनी न डगमगता मंत्र बोलणे चालूच ठे वले. थोड्याच वेळात
सवग काही शांत झाले. रीमा ही शांत झोपली. त्यांनी खतच्या डोक्याला अंगारा लावला. मग
गुरुजींनी ररमाच्या आई वखडलांना आत बोलावले आखण त्यांना म्हणाले, 'काही काळजी करू नका.
आता मी आलोय. बरं झालं खनशाने योग्यवेळी मला येथे आणले नाहीतर अनथग झाला असता.
असो, आता सध्यातरी घाबरण्याचे काही कारण नाही. सवग ठीक आहे. हा अंगारा खतच्या
पलंगािाली ठे वा. मी याचा कायमचा सोक्षमोक्ष लावायला लवकरच परत येईन' असे बोलून
गुरुजी, खनशा आखण रजत लोणावळ्याला खनघाले.
रजतच्या काकांच्या बंगल्यावर.

त्या खतघांना पोहचेपयंत संध्याकाळ झाली. बंगल्यात जायच्या आधी गुरुजी पूणग
बंगल्याच्या आवारात दफरले. त्यांना कोणीतरी बंगल्याच्या आतून बघत आहे असा भास झाला.
पण िरोिरच बंगल्याच्या खिडकीत कोणीतरी होते. गुरुजी जे समजायचे ते समजून गेल.े कारण
त्यांना ह्या सगळ्याची थोडी फार पूवग कल्पना होती. त्यांनी सगळ्यांनी एक एक िोली
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तपासायला सुरुवात के ली. पण कोणालाच काही जाणवले नाही. इतक्यात खनशाला स्नेहा ने
सांखगतलेला अनुभव आठवला. खतने तो गुरुजींना सांखगतला.

सगळे अडगळीच्या िोलीकडे वळाले. त्या िोलीत थोडेफार सामान होते पण पूणग
िोली धुळीने मािली होती. सगळ्यांनी खतथे शोधाशोध करायला सुरुवात के ली. इतक्यात
खनशाला एक जुना फोटो खमळाला. तो एका जोडप्याचा फोटो होता. खनशाने रजतला खवचारले,
'हे तुझे काका काकी ना?'
रजतने फोटो बघताक्षणी नाही म्हटले.
'मग हे कोण असतील?' खनशाने खवचारले.
'मला काकांना खवचारावे लागेल' रजत उत्तरला.

इतक्यात बाहेर कसलातरी जोरदार आवाज झाला. सगळे दरवाजाकडे खनघाले. पण
खनशा कशाला तरी अडकू न िाली पडली आखण दरवाजा बंद झाला. रजत आखण गुरुजी दोघेही
दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न करत होते. तर इथे िोलीमध्ये खनशा िूपच घाबरून गेली होती. खतने
दरवाजा उघडण्याचा िूपच प्रयत्न के ला पण काही के ल्या तो उघडतच नव्हता.
इतक्यात खतला कोणीतरी मागे उभे असल्याचा भास झाला. खतने मागे वळू न पाखहले
तर ती जोरात ककं चाळली. कारण खतच्या समोर रीमा उभी होती पण ती रीमा नव्हतीच. जसे
स्नेहाने वणगन के ले अगदी तशीच. ती खतच्याजवळ येणार इतक्यात दरवाजा उघडला. गुरुजींनी
अगदी िेचतच खनशाला बाहेर काढले आखण तो दरवाजा बंद के ला. तसेच त्या िोलीच्या
दरवाजाला त्यांनी मंत्रांनी खसद्ध के लेला धागा बांधला.
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खनशा थरथरत कापत होती. आता खतथे थांबणे शक्य नव्हते. गुरुजींनी खनशाच्या
डोक्यावर हाथ ठे वून खतला शांत के ले आखण ते म्हणाले, 'आपल्याला इथे परत यावे लागेल पण
आता ररमाला घेऊनच. ही बाब सोपी नाही. नक्कीच काहीतरी अकखल्पत असे इथे घडलंय. मला
योग्य तयारी करूनच इथे यावे लागेल. तोपयंत तुम्ही ह्या फोटोमधल्या व्यक्ती कोण आहेत हे
शोधा आखण मला उद्या मठात येऊन भेटा.नक्कीच या व्यक्तींचा काहीतरी संबंध ह्या घटनेशी जरूर
आहे. सध्यातरी ररमाला काही धोका नाही. चला मग भेटू उद्या.' असे बोलून रजत ने गुरुजींना
मठात आखण खनशाला खतच्या घरी सोडले.

दुसऱ्या ददवशी सकाळीच रजत आखण खनशा भेटले. दोघेही रजतच्या काकांच्या
राहत्या घरी पुण्याला गेले. रजतने आधीच काकांना तो आखण खनशा घरी भेटायला येण्याची
कल्पना ददली होती. खनशा काकांचे घरावरचे नाव 'जयराम सरपोतदार' वाचताच भारावून गेली.
काकांनी दोघांचे स्वागत के ले.

औपचाररक ओळि झाल्यानंतर काकांनी दोघांना येण्याचे कारण खवचारले. तेव्हा
खनशाने आतापयंत घडलेली सगळी हकीकत काकांना सांगायला सुरवात के ली. हे सगळं ऐकताना
काकांचा चेहऱ्याचे भाव बदलले.
नंतर रजतने काकांना लोणावळ्याच्या बंगल्यात खमळालेला फोटो दािवला. काकांचा
तो फोटो बघताच चेहऱ्यावरचा रं गच उडाला.
हे खनशाने रटपले.
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'काका, तुम्ही ह्या दोघांना ओळिता का? हे कोण आहेत? तुम्हाला याबाबत काही
माहीत आहे का?', खनशा म्हणाली.
यावर काकांनी उडवाउडवीची उत्तरे द्यायला सुरुवात के ली. मला नाही माहीत. मी
यांना ओळित नाही. अशी अनेक.
खनशाला काकांच वागणं थोडं िटकलं. पण खतने ते चेहऱ्यावर दािवू ददले नाही. ती
दोघे काकांचा खनरोप घेऊन खनघाली.

'रजत मला वाटतं की, काकांना त्या बंगल्याबद्दल नक्कीच काहीतरी माहीत आहे. पण
ते सांगत नाही आहेत. कु ठे तरी नक्की पाणी मुरतंय.' खनशा म्हणाली.

'हे बघ खनशा, काका कशाला िोटं बोलतील ककं वा लपवतील. त्यांना काय खमळणार
हे सगळं करून. तसं पण तो बंगला त्यांचा आहे हे खवसरून चालणार नाही. त्यांना जर हे कळलं
की, आपण त्यांच्याबद्दल असा खवचार करतोय तर ते आपल्याला त्या बंगल्यात पण जायला देणार
नाहीत. हे लक्षात ठे व', रजत म्हणाला.

'मला माखहत आहे, तरीपण.. .. .. असो, चल आपल्याला गुरुजींना भेटायला जायचंय.
त्यांना हे सगळं सांगायला हवं. आता यावर तेच मागग काढतील.' असे म्हणून खनशा आखण रजत
गुरुजींच्या मठात जायला खनघाले.
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गुरुजी त्यांचीच वाट बघत होते. रजत पखहल्यांदाच गुरुजींच्या मठात येत होता.
खतकडचे शांत, प्रसन्न वातावरण त्याला िूपच आवडले. तो त्या वातावरणाशी एकरूप झाला. तो
सगळं काही खवसरला. इतक्यात खतथे गुरुजी आले आखण रजत भानावर आला. खनशाने गुरुजींना
रजतच्या काकांच्या भेटीबद्दल सांखगतले. गुरुजी जे समजायचं ते समजले. त्यांना आता ररमाला
खतथे नेण्यावाचून काहीच उपाय ददसत नव्हता.

त्यांनी रजत आखण खनशाला आपण आज रात्री ररमाला खतथे घेऊन जाऊया असे
सुचखवले आखण ह्या प्रकरणाचा छडा लावू असे खनशाला आश्वासन ददले. त्यासाठी त्यांनी एक
धागा ररमाच्या दंडावर बांधावयास ददला आखण रजत आखण खनशाला ही त्यांनी मंत्र खसद्धीने
धागा बांधला. ररमाला सुरखक्षतपणे बंगल्यावर आणण्यासाठी गुरुजींनी रजत आखण खनशाला ही
सुरखक्षत के ले होते.त्यांना माहीत होते की, ती जी कोणी आहे ती ररमामध्ये परत नक्कीच प्रवेश
करे ल. म्हणून त्यांनी तात्पुरता उपाय करून ररमाला सुरखक्षत के ले होते. पण खतचा कायमचा
बंदोबस्त करणे िूपच जरुरी होते. त्यासाठी त्यांनी आजची रात्र खनवडली होती. त्याप्रमाणे त्यांनी
तयारी करायला ही सुरुवात के ली आखण ते ध्यानधारणेत मग्न झाले. कारण खतचं ऊजाग त्यांना
कामी येणार होती.

गुरुजींनी सांखगतल्याप्रमाणे रजत आखण खनशा रात्री ररमाच्या घरी पोहोचले. खनशाने
लगेच खतच्या दंडावर गुरुजींनी ददलेला धागा बांधला व खतला घेऊन ते बंगल्यावर जायला
खनघाले. खनशाला गुरुजींवर पूणग खवश्वास होता.
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इथे गुरुजी ते खतघे यायच्या आधीच बंगल्यावर पोहोचले. त्यांनी बंगल्यात प्रवेश
करण्याआधी त्या बंगल्याभोवती सुरक्षा कवच बनखवण्यास सुरुवात के ली. त्यांनी त्यांच्या जवळची
उदी घेऊन ती मंत्रोच्चाराने बंगल्याच्या बाहेरील प्रत्येक कोपऱ्यात ठे वायला सुरुवात के ली. हे काम
इतके सोपे नव्हते. जसे त्यांनी पखहली उदी ठे वली. तर अचानक सोसाट्याचा वारा वाहू लागला.
वारा काय वादळच होते ते. घराच्या आतून वेगवेगळे आवाज येऊ लागले. पण त्यांनी त्याला न
जुमानता पूणगपणे दुलगक्ष के लं. त्यांनी आपलं काम सुरूच ठे वलं. काही वेळानंतर एक पूणग फे रा
झाल्यावर ते परत येऊन दरवाजात उभे राखहले.

इतक्यात रजत, खनशा आखण रीमा खतथे आले. रीमा अजूनही पूणग शुद्धीत नव्हती. पण
खतला इथे आणणे भागच होते. गुरुजींनी आत जाण्याआधी सवांना सूचना के ली की, त्यांना
ददलेल्या धाग्याचा प्रभाव इथपयंतच होता. आत काहीही होऊ शकते. पण माझ्यावर खवश्वास
ठे वा. मी असेपयंत तुम्हाला कसलाही धोका नाही. पण तरीही तुम्हा सवांना सावध राहावे लागेल.
असे बोलत बोलत त्यांनी बंगल्यात प्रवेश के ला.

रजतने ददवे लावण्याचा प्रयत्न के ला पण ददवे लागलेच नाही. इतका काळाकु ट्ट अंधार
होता की, समोरचे काहीच ददसत नव्हते. गुरुजींना याची कल्पना आधीच होती. त्यांनी स्वतः
जवळची मेणबत्ती पेटखवली आखण अजून २ मेणबत्या पेटवून त्यांनी रजत आखण खनशाला ददल्या.
घरात बऱ्यापैकी उजेड झाला होता.
पण रीमा.. ती तर खतथे नव्हतीच.. .. ती अचानक कु ठे गायब झाली?
खनशा जोरजोरात हाका मारू लागली. 'रीमा.. .रीमा तू कु ठे आहेस?'
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इतक्यात जोराचा ककं चाळण्याचा आवाज आला. तो ररमाचा होता. रजत आखण खनशा
आवाजाच्या ददशेने खनघणार इतक्यात गुरुजींनी त्यांना थांबखवले. गुरुजींनी एकदा घरभर नजर
दफरवली. तो आवाज अडगळीच्या िोलीतून आला होता. त्या आत्म्याने ररमाला पुन्हा वश के ले
होते. तो दरवाजा उघडण्यासाठी.

गुरुजींनी मंत्रोच्चाराने एक मोठं वतुगळ आिले आखण त्यामध्ये रजत आखण खनशाला
बसावयास सांखगतले आखण ते म्हणाले, 'मी आता इथे त्या आत्म्याला बोलावणार आहे. तेव्हाच
आपल्याला खतचा इथे असण्याचा आखण ररमाला वश करण्याचा उद्देश समजेल. तोपयंत तुम्ही ह्या
वतुगळातून बाहेर येऊ नये. या वतुगळात तुम्ही पूणगपणे सुरखक्षत आहात. बाहेर काहीही झालं तरी
तुम्ही लक्ष देऊ नका. कदाखचत रीमा ददसेल ककं वा अजून काही गोष्टी तुम्हाला ह्या वतुगळातून बाहेर
यायला खववश करतील.. पण तुम्ही स्वतःवर संयम ठे वा.'

असे बोलून गुरुजींनी मंत्रोच्चाराला सुरवात के ली. त्याबरोबर वातावरण बदलू लागले.
अचानक वीजा कडकडण्याचा आवाज झाला. जणू घरातच वादळ सुरू झालं होत. एिाद्याच्या
मनाखवरुद्ध घडत असेल असं वातावरण खनमागण झालं. घरातील सगळ्या वस्तू इकडे खतकडे
फे कल्या जात होत्या. तरी गुरुजी न थांबता मंत्र बोलतच होते.. त्यांनी एक, दोन आखण जेव्हा
खतसरी आहुती टाकली तेव्हा रीमा त्यांच्यासमोर येऊन उभी राखहली. पण ती रीमा नव्हती. ती
तीच होती जी खनशाला अडगळीच्या िोलीत ददसली होती. फक्त ती रीमाच्या शरीराचा वापर
करत होती. खतला परत पाहून खनशा जोरात ककं चाळली.
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आता रीमा अगदी गुरुजींच्या समोर उभी होती. मोकळे के स, खवद्रुप चेहरा, पांढरी
बुबुळे ती घोगऱ्या आवाजात खवचारात होती,'मला का बोलावलयस. तू काहीही कर मी खहला
सोडणार नाही. घेऊनच जाणार आखण ती खवखचत्र पणे हसायला लागली.'

गुरुजींनी पुन्हा आहुती ददली. तसा खतला त्रास होऊ लागला. ती ककं चाळू लागली.
गुरुजी म्हणाले,'बोल कोण आहेस तू? का ह्या खनष्पाप जीवाशी िेळतेयस. काय खबघडलं आहे
खतने तुझ.ं सांग नाहीतर माझ्याखशवाय वाईट कोणी नाही.' असे बोलून ते पुन्हा आहुती देणार.. .

इतक्यात ती बोलू लागली,'सांगते.. . सांगते.. .. सगळं सांगते. माझं नाव रमा. हा
बंगला माझाच होता. मी आखण माझा नवरा माधव. आम्ही दोघे िूप िुश होतो इथे. पण तो नीच
जयराम सरपोतदार आमच्या आयुष्यात आला आखण त्याने आमच्या आयुष्याची रािरांगोळी
के ली.'

हे नाव ऐकताच खनशा आखण रजत एकमेकांकडे बघू लागले.

ती पुढे बोलू लागली,'तो माझ्या नवऱ्याचा शाळे तला खमत्र म्हणून त्याच्यावर माधवने
िूप खवश्वास ठे वला. पण त्याने माधवला व्यसनाधीन के ले आखण त्यामुळे माधवचं कामातून लक्ष
उडालं आखण तो ददवाळिोर झाला. आमचं सगळं वैभव देऊन पण तोटा भरून येणार नव्हता
म्हणून माधवने हा बंगला जयराम कडे गहाण ठे वला.. पण तोटा िूपच जास्त होता म्हणून माझा
माधव हा धक्का सहन करू शकला नाही आखण तो हृदयखवकाराच्या झटक्याने मरण पावला. एका
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झटक्यात माझं खवश्व बदललं. याचा फायदा जयरामने पूणगपणे घेतला. त्याने मला िोटं सांत्वन
दािवून माझा खवश्वास संपादन के ला आखण तो माझ्या जवळ येण्याचा प्रयत्न करू लागला. त्याचा
माझ्यावर डोळा होता. तो माझ्या सौंदयागवर भाळला होता. मी पण त्याच्या कपटी प्रेमात ओढले
गेले. पण मला काय माहीत होतं की, त्याला फक्त माझं शरीर हवं होत. त्यातच मी गरोदर राखहले
आखण म्हणून मी त्याच्यापाठी लग्नाचा तगादा सुरू के ला. आज नको उद्या असं करता करता िूप
ददवस गेले. एक ददवस अचानक त्याने माझ्या गळ्यात मंगळसूत्र घालून माझ्याशी लग्न के ल्याचं
नाटक के लं. मी इतकी िुश होते की, मी ह्यात पूणगपणे फसले. मग त्याने सराईतपणे माझ्या
जेवणात खवष टाकू न माझा आखण माझ्या होणाऱ्या बाळाचा जीव घेतला व अडगळीच्या
िोलीच्या सभंतीत मला पुरून टाकले आखण त्यांनतर तो या घराकडे दफरकलाही नाही म्हणून
इतके वषग माझा आत्मा न्याय खमळवण्यासाठी या घरात तडफडत होता. पण आता जोपयंत मी
माझा बदला घेणार नाही तोपयंत मी खहला सोडणार नाही. मी खहला घेऊनच जाणार' असे बोलून
ती खवखचत्रपणे हसायला लागली.

खतच्या हसण्याने सारं घर दुमदुमून गेलं आखण अचानक सगळ्या मेणबत्त्या खवजल्या
आखण बंगल्यात पुन्हा काळाकु ट्ट अंधार झाला. जेव्हा गुरुजींनी पुन्हा मेणबत्ती पेटवली तर रीमा
कु ठे च नव्हती. इतक्यात गुरुजींना ती अडगळीच्या िोलीत जाताना ददसली आखण त्या िोलीचा
दरवाजा बंद झाला.

इथे रजतला खवश्वासच बसत नव्हता की, त्याचे काका िून करू शकतात. गुरुजींनी
रजतचे सांत्वन के ले. आखण ररमाला वाचखवण्यासाठी काकांना इथे बोलावून रमाला न्याय देने
जरुरी होते. तेव्हाच रीमा वाचू शकत होती. गुरुजींचे ऐकू न रजतने लगेच काकांना फोन लावला
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आखण 'मला वाचवा. मी इथे अडकलोय' असे िोटं बोलून त्यांना लोणावळ्याच्या बंगल्यावर
यायला भाग पाडले. रजत संकटात आहे हे कळल्यावर काका लगेच खनघाले.

काका थोड्याच वेळात बंगल्यावर पोहोचले. जसा त्यांनी बंगल्याच्या आत प्रवेश के ला.
अचानक घराचे वातावरण बदलले. अडगळीच्या िोलीचा दरवाजा उघडला आखण काही
समजायच्या आत ररमाने काकांचा गळा पकडला. काका ह्या अचानकच्या हल्ल्याने पुरते घाबरले.
ररमाने त्यांना गरागरा दफरवून िाली पाडले. काका बोलत होते, 'तू कोण आहेस? काय पाखहजे
तुला? मला सोड. मला सोड.'
पण ती ऐकायला ही तयार नव्हती. उलट ती खतच्या मूळ रुपात आली. काकांच्या
तोंडू न अचानक खनघाले 'रमा!!!!'

रमा बोलू लागली,'हो मीच खजचा तू गोड बोलुन काटा काढलास. माझ्या पोटातल्या
जीवाचा ही खवचार के ला नाहीस आखण मला या घरात पुरून तडफडत ठे वलेस. आज तुला
मारूनच मला मुक्ती खमळे ल. मी तुला सोडणार नाही.'

असे बोलताच काकांनी सगळं कबुल के लं आखण त्याच्यासाठी हवी ती खशक्षा ही ते
भोगायला तयार झाले. तरीही रमा त्यांना सोडायला तयार नव्हती आखण ती काकांवर वार
करणार.
इतक्यात गुरुजींनी आहुती देऊन रमाला शांत के ले.
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आखण ते म्हणाले, 'थांब रमा. तू हा गुन्हा करू नकोस. जर तू जयरामला मारलेस. तर
ह्या खनष्पाप मुलीला खशक्षा होईल. मी तुला वचन देतो की, जयरामला त्याच्या कृ त्याची खशक्षा
जरूर खमळे ल आखण मी तुलाही मुक्ती खमळवून देईन.'

इतक्यात रजतने पोखलसांना फोन करून बोलखवले आखण काकांच्या कबुली
जवाबनुसार अडगळीच्या िोलीतून रमाचा सांगडा काढण्यात आला व काकांना अटक झाली.

गुरुजींनी रमाच्या सांगाड्याला खवखधवत अग्नी देताच इथे रीमा बेशध्ु द झाली व
रमाला मुक्ती खमळाली आखण थोड्याच ददवसात रीमा पूणगपणे बरी झाली.
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ई साखहत्य प्रखतष्ठान दहा वषांपुवी सुरू झालं. जगभरात ई पुस्तकांची संकल्पना रुजू
लागत असतानाच मराठीतही ई पुस्तकं सुरू झाली. मराठीत अमॅझॉन सारिे प्रचंड इन्व्हेस्ट्मेंट
करणारे खिलाडी उतरले. त्यांच्यासमोर ई साखहत्य म्हणजे अगदीच सलंबुटटंब.ू पण गेली दहा वषं
आखण आजही गुगलवर “मराठी पुस्तक” ककं वा “Marathi ebook” टाकले की ४ कोटी ९३ लाि
नांवांमध्ये पखहले दुसरे नाव येते ते ई साखहत्यचेच. ही करामत आहे आमच्या लेिकांची. वाचकांना
सातत्याने दजेदार मनोरं जक उच्च प्रतीची पुस्तके “खवनामूल्य” देणारे आमचे लेिक हेच या स्पधेचे
खवजेते आहेत.
मराठीत “साखहत्यरत्नांच्या

िाणी”

खनपजोत या ज्ञानोबांनी

माखगतलेल्या

पसायदानाला ईश्वराने तेवढ्याच उदारतेने िाणींचा वषागव के ला. मराठीचे दुदैव हे की या
िाणींतली रत्ने बाहेर आणणे आखण त्यांचे पैलू पडल्यावर त्यांना शोके स करणे आखण जागखतक
वाचकांसमोर ते पेश करणे यात आपण कमी पडलो. इथे उत्तम साखहत्यासाठी भुकेलेले वाचक
आखण उत्तम वाचकांच्या प्रखतक्षेतले साखहखत्यक यांच्यात खब्रज बनणे आवश्यक आहे. खवशेषतः डॉ.
खनतीन मोरे यांसारिे साखहखत्यक ज्यांना खलखहण्यात आनंद आहे पण त्यापुढील जटील प्रदक्रयेत
पडण्यात रस नाही अशांसाठी. खवदेशांत मोठे लेिक एजंट नेमतात आखण ते बाकी सवग व्यवहार
पहातात. मराठीत ही सोय नाही.
ई साखहत्य प्रखतष्ठान ही काही अनुभवी प्रोफ़े शनल प्रकाशन संस्था नव्हे. पण गेल्या दहा
वषांत आमच्या हे लक्षात आले की मराठीत रत्नांच्या िाणी आहेत आखण त्यांत उतरून हात काळे
करून माती गाळ उपसत राहून जर खचवटपणे काम करत राखहले तर एकाहून एक भारी रत्ने
गवसणार आहेत. एिाद्या मोठ्या धखनकाने, पंखडतांच्या सहाय्याने, दरबारी आश्रयासह जर हे
काम हाती घेतले तर मराठी भाषेतले साखहत्य जागखतक पटलावर आपला ठसा नक्की उमटवेल.
डॉ. खनतीन मोरे यांची तेरा अप्रकाखशत पुस्तके प्रकाशात आणण्याचा मान ई
साखहत्यला खमळाला. शंभू गणपुले यांची नऊ, डॉ. वसंत बागुल यांची बारा, शुभांगी पासेबंद
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यांची सात, अखवनाश नगरकर यांची,डॉ. खस्मता दामले यांची पाच, डॉ. वृषाली जोशी यांची
तीन अशा अनेकांच्या पुस्तकांना वाचकांपयंत नेण्याचे भाग्य ई साखहत्यला लाभले. असे अनेक
“स्वांतःसुिाय” खलहीणारे उत्तमोत्तम लेिक कवी या मराठीच्या “साखहत्यरत्नांखचया िाणीं” मध्ये
आहेत. अशोक कोठारे यांनी महाभारताच्या मूळ संखहतेचे मराठी भाषांतर सुरू के ले आहे. सौरभ
वागळे , सूरज गाताडे, ओंकार झाजे, पंकज घारे, खवनायक पोतदार, ददप्ती काबाडे, भूपेश कुं भार,
सोनाली सामंत, के तकी शहा असे अनेक नवीन लेिक सातत्यपूणग लेिन करत आहेत. ई
साखहत्यकडे हौशी लेिकांची कमी कधीच नव्हती. पण आता हौसेच्या वरच्या पायरीवरचे,
लेिनाकडे गंभीरपणे पहाणारे आखण आपल्या लेिनाला पैलू पाडण्याकडे लक्ष देणारे लेिक आता
येत आहेत. त्यांच्या साखहत्याच्या प्रकाशाला उजाळा खमळो. वाचकांना आनंद खमळो. मराठीची
भरभराट होवो. जगातील सवोत्कृ ष्ट साखहखत्यक प्रसवणारी भाषा म्हणून मराठीची ओळि जगाला
होवो.
या सवागत ई साखहत्याचाही िारीचा वाटा असेल हा आनंद. आखण या यशात ई
लेिकांचा ससंहाचा वाटा असेल याचा अखभमान.
आमेन
सुनील सामंत
अध्यक्ष, ई साखहत्य प्रखतष्ठान
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