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• भवनािूल्य भविरणासाठी उर्लब्ध .
• आर्ले वाचून झाल्यावर आर्ण िे फ़ॉरवडप करू शकिा .
• िे ई र्ुस्िक वेबसाईटवर ठे वण्यार्ुवी ककवा वाचनाव्यभिररक्त
कोणिािी वार्र करण्यार्ुवी ई साभित्य प्रभिष्ठानची र्रवानगी घेणे आवश्यकआिे .
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िनोगि
सर्पबळी िा ियकथासंग्रि
िुिच्यासिोर सादर करिाना िला
अभिशय आनंद िोिं आिे. याचं सवप श्रेय
जािं िे िुिच्यासारख्या वाचकांना, ज्यानी
िला वेळोवेळी उत्ति प्रभिसाद देऊन र्ुढे
कथा भलिण्यासाठी प्रोत्साभिि के लं.
लिानर्णी

गोष्टीं,

कथा

ऐकण्याची आवड प्रत्येकाला असिे, िशीच
िलािी िोिी. र्ण जेव्िा ियकथांची वेळ
यायची िेव्िा गांभियप, उत्कं ठा, भििी असे
संभिश्र िाव हृदयािून िरळू न जायचे
यािूनच ियकथांची आवड वाढि गेली.
भित्र िैभत्रणींना ियकथा रचवून सांगणे िा
एक छंदच बनून गेला. " िुलांना घाबरविो "म्िणून अनेकदा भशिकांचा ओरडा प्रसंगी
भशिािी िेटली. र्ण ियकथांिधली रुभच वाढिच िोिी त्यानंिर " रत्नाकर ििकरी,
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नारायण धारर्" यांसारख्या ददग्गजांच्या कथांचे बाळकडू भिळि गेले आभण भलखाणाला
प्रारं ि झाला. कथा रचून त्या फे सबूकद्वारे जगासिोर आणल्या आभण वाचकांचािी िरघोस
प्रभिसाद भिळाला त्या कथांिधीलच कािी भनवडक कथांचा संग्रि म्िणजे सर्पबळी.
िित्वाचे म्िणजे ज्यांच्यािुळे िे सवप शक्य िोिंय त्या ई साभित्य प्रभिष्ठानचे
खूर् खूर् आिार. ई साभित्य प्रभिष्ठान उत्तिोत्ति र्ुस्िके िोफि उर्लब्ध करून
आिच्यासारख्या वाचकांसाठी र्वपणी आभण लेखकांसाठी संधी उर्लब्ध करून देि आिे
त्याबद्दल धन्यवाद.
िी सध्या फ़ािपसीचा भवद्याथी आिे. लवकरच नोकरी व्यवसायाला लागेन. या
र्भिल्या र्ुस्िकाला भिळणारा प्रभिसाद िला िाझे आयुष्य एक लेखक म्िणून घडवून
आणण्यासाठी खुर् उर्युक्त ठरे ल. िुिचे दोन ओळींचे र्त्र, दोन शब्दांचा प्रभिसाद िला
िोल्यवान ठरे ल. वाट र्िािो.

अभिषेक अभनल दळवी.
फोन :09969289617
abhishekdalvi966@gmail.com
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अर्पणर्भत्रका

र्भिले र्ुस्िक अर्पण करावे अश्या दोन व्यभक्त आिेि.
आई आभण आजोबा
आजोबांनी िला ियकथांची
आभण आईने वाचनाची ओळख करून ददली
यािूनच लेखनास प्रारं ि झाला.
यांना िे र्ुस्िक कृ िज्ञिा र्ूवपक अर्पण..
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ियकथा िे िराठी साभित्यसंर्देिील एक िित्वाचे दालन
आिे या र्ुस्िकाद्वारे कोणिीिी अंधश्रध्दा र्सरवण्याचा
आिचा िेिु नािी.
भनखळ िनोरं जनासाठी भलभिलेल्या या कथांिील घटना,
र्ात्र, प्रसंग स्थळं सवप सवप काल्र्भनक असून त्यांचा
वास्िवाशी कािीिी संबध नािी. आढळल्यास भनव्वळ
योगायोग सिजावा.
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अनुक्रिभणका

र्ाठदुखी
स्वप्न
र्ैज the Bait
भशकार
चकवा
सर्पबळी
जनोबा
र्ैंजण
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र्ाठदुखी

रात्रीचे साडेदिा वाजले िोिे. बंगल्याि अंधार िोिा. बेडरूिधला नाईट लेंर्
चालू िोिा. बेडरूिच्या बालकनीचे र्डदे वार्याने िलके च उडि िोिे. बालकनी सिोर
आरािखुचीि नचीके ि बसला िोिा. िो त्याचा आभण ददव्याचा भििीवरचा फोटो र्ािि.
ददव्या ददसायला अगदी सुंदर भिच्या सुंदरिेवरच िर नभचके ि िाळला िोिा त्या दोघांनािी
िूलबाळ नव्ििं अथापि ददव्याने िोऊ ददलं नव्ििं भिला आर्ल्या स्विंत्र आयुष्याि कोणाची
अडचण नको िोिी िी भजिकी सुंदर िोिी भििकीच भवलासी आभण ऐशोआरािी.... नभचके ि
आरािखुचीिून उठू न बाल्कनीि जाऊ लागला. भिच्या या भवलासी स्विावािुळे आर्ण काय
काय के लंय याची त्याला र्ुरेर्ूर जाण िोिी. र्ालपरिधून नंिर र्ाटीला जायचंय सांगून सिा
वाजिा घरािून बािेर र्डली िोिी भिचा अजून र्त्ता नव्ििा िे नेििीचं िोिं. भिचं
सोभशयल वकप , िीटटगच्या नावाने ददवस रात्र इथे भिथे िटकणं चालु असायचं... िी
असिानासुद्धा त्याला एकटं एकटं वाटायचं.
"आअ... आई "नभचके िच्या र्ाठीिून जोराि कळ गेली त्याला एक दीड
िभिन्यांर्ासून र्ाठदुखीचा त्रास सुरू झाला िोिा. नुकिीच वयाची िीसावी ओलांडलेल्या
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िरूणाला असं र्ाठीि दुखणं नवलच िोिं. आधी अधून िधून कळा यायच्या नंिर नंिर
वारं वार येऊ लागल्या आिा िर ददवस रात्र दुखणं चालूच िोिं दकिी डॉक्टर, स्र्ेशभलस्ट
चालू िोिे त्यांच्या ििे नभचके िला कािी झालंच नव्ििं ररर्ोर्टसप सगळे नॉिपल... र्ण त्रास
जाि नव्ििा र्ेन कीलर घेिल्यावर थोडं बरं वाटायचं.
खालून गाडीचा आवाज आला ददव्याची गाडी गेटिधून आि येि िोिी ददव्या
त्यािून उिरली. उं ची साडी, िडक िेकअर्, दाभगने िी बंगल्याच्या दाराकडे येऊ लागला
भिला र्ाहून नभचके ि भजन्याजवळ चालू लागला भिच्याकडे लॅच िोिी र्ण सगळ्या
बंगल्यािली लाईट बंद िोिी िी अंधाराि अडखळु नये म्िणून नभचके ि भजन्याकडे येऊ
लागला. िो येईर्यंि िी घराि येऊन भजन्यार्यंि र्ोचली िो वरिीच थांबला. भजना नव्या
र्द्धिीचा िोिा. त्याला रे भलग नव्ििे. ददव्या एक िािाने भििीचा आधार घेि अंधाराि
चाचर्डि वर येि िोिी वर आल्यावर सिोरच नभचके ि उिा िोिा त्याला र्ाहून भिने एक
स्िाइल ददली र्ण.. र्ण लगेच भिच्या चेिऱ्यावरच िसू िावळलं, डोळे िोठे झाले आभण
भिने जोराि कककाळी फोडली भिच्या ककचाळल्याने िो दोन र्ावलं िागे सरकला.
" अगं घाबरिेस काय िी नभच..... थांब लाइट लाविो "म्िणि भिच्या जवळ
जाऊ लागला
" र्.. र्.... र्ुढे नको येऊस भिथेच... भिथेच थांब "िीिीने िोंडािून शब्द फु टि
नव्ििे र्ण कशीबशी बोलली.
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ददव्याचे डोळे भवस्फारले िोिे िी िळु िळु नभचके िर्ासून िागे सरकू लागली.
िी इिकी का घाबरलीय िे नभचके िलािी कळि नव्ििं.
"अगं असं काय करिेस "शेवटी न रिावून त्याने आवाज चढवून भवचारलंच.
"िू.. िूझ्या र्ाठीवर "त्याच्या खांद्याकडे बोट दाखवि बोलली.
ददव्या िळु िळु िागे सरकि िोिी
"र्ाठीवर काय? "नभचके ि वैिागून बोलला.
ददव्या िागे सरकि सरकि भजन्याच्या कडेर्यंि र्ोचली भजन्याला रे भलग
नव्ििं इिक्याि भिचा िोल जाऊन सरळ खाली िॉलिधे र्डली डोके टीर्ॉयवर आर्टू न रक्त
वाहू लागलं नभचके िने खाली आला भिच्या डोक्याला आभण िानेला जखि झाली िोिी
लगेच भिला िॉभस्र्टलिधे िलवलं.
आज या घटनेला दोन ददवस झाले. ददव्या र्डली आभण डोक्याला जबर िार
लागला, टीर्ॉयच्या काचा िानेि घुसल्या रक्तिी िरर्ूर गेलं भिला िॉभस्र्टलिधे नेईर्यंि
भिने प्राण सोडले. आज नभचके ि बंगल्याच्या टेरेसवर उिा िोिा आकाशाि अधपचंद्र ददसि
िोिा, थंड वारा वािि िोिा, टेरेसच्या दोन कोर्ऱ्याि दोन छोटे लॅंर् जळि िोिे, िािाि
भव्िस्कीचा ग्लास िोिा. नभचके ि िरर्ूर उदास िोिा. िो आभण त्याचे िीन र्ाटपनर एकत्र या
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शिराि रिायला आले. एकाने आत्िित्या के ली, एकाला िाटपअटॅक आला आभण ददव्याच असं
झालं कािीच चांगलं िोि नव्ििं. िळु िळु त्याचा जीवन क्रि डोळ्यांसिोरून जाऊ लागला.
वडील त्याच्या लिानर्णीच वारले आईने कष्टाने वाढवलं, भशिण र्ूणप के लं.
बँकेि चांगली नोकरीिी लागली. आईने आनंदाने डोळे भिटले. नंिर नभचके िच्या एकाकी
आयुष्याि ददव्या आली. िैत्रीच रुर्ांिर िळू िळू प्रेिाि झालं आभण लवकरच लग्निी झालं.
नभचके िला वाटलं ददव्या आिा िरी सुधारे ल. र्ण नािी. लग्नानंिर कोणिीच जवाबदारी िी
भनिावि नव्ििी. भिचं बेबंद वागणं ददवसेंददवस वाढि चाललं िोिं. िीचे शौक बँकेच्या
र्गाराि र्ूणप िोि नव्ििे ह्याच्याकडू न र्ैसे उसने घे त्याच्या उधाऱ्या िे वाढिच चाललं िोिं.
िेव्िाच त्याची ओळख बँकेिल्या चंद्रकांि नावाच्या सिकार्याशी झाली. िो वयाने
नभचके िर्ेिा र्ंधरा सोळा वषप िोठा िोिा. त्यालािी र्ैशांची लालूच िोिीच. त्या दोघांची
ओळख नंिर भवक्रि आभण प्रिार्शी झाली. भवक्रि आभण प्रिार् आधीर्ासून गुन्िेगारी
भवश्वाि िुरले िोिे. चौघांनी भिळू न बँक लुटायचा प्लॅन बनवला. त्या साठी त्यांना बँकेचा
सेक्यूररटी इनचाजप एकनाथला सािील करायची गरज िोिी. एकनाथ ईिानदार िोिा र्ण
र्ररभस्थिी र्ुढे ििबल िोिा त्याच्या िुलाच्या ऑर्रे शनसाठी र्ैशाची गरज िोिी. र्ाचिी
जणांनी भिळू न बँक लुटली आभण बँक लूटल्यावर लगेच िे चौघे गायब झाले. र्ोभलसांच्या
िीिीने कोणीिी बािेर येि नव्ििं आभण र्ैशाच्या वाटण्यािी झाल्या नव्ित्या. एकनाथला
ऑर्रे शनला र्ैसे नािी भिळाले म्िणून त्याचा िुलगा दगावला. िे र्ाहून त्याच्या बायकोनेिी
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िाय खाल्ली. कािी ददवसांनी चौघे र्ैशाच्या वाटणीसाठी भवक्रिच्या भित्राच्या
फािपिाउसवर जिले सोबि सेभलब्रेशनसाठी दारू िोिीच. िेवढ्याि भिथे एकनाथ आला िो
कदाभचि ह्यांच्या र्ाळिीवरच िोिा. त्याचं असं अचानक येणं चौघांना अनर्ेभिि िोिं. र्ैसे
न भिळाल्याने त्याच्या िुलाचा आभण बायकोचा जीव गेला म्िणून िो रागािच िोिा आभण
िे लोक असे र्ाटी करिाना र्ाहून त्याचा र्ारा आणखीनच चढला. बँकेिल्य चोरीची
र्ोलीसांना कबुली देण्याची धिकी देऊन िेथून िो भनघाला. िे चौघेिी त्याला र्कडायला
भनघाले. त्याला र्कडलािी. र्ण िो कािीच ऐकायला ियार नव्ििा. त्याला र्ैशाची िाव
नव्ििी. र्ण आर्ल्या िुलासाठी िो या चोरीि सििागी झाला िोिा. िो िुलगाच आिा
ियाि नव्ििा आभण सवापला िे चौघे जवाबदार िोिे. िो कािी ऐकू न घेि नािी िे र्ाहून सवप
त्याला िारू लागले, िुडवू लागले. प्रत्येकाच्या डोक्याि दारू भिनली िोिी त्याला इिका
िारला की त्यािच त्याचा म्रुत्यू झाला. फािपिाउसच्या िागे जंगल िोिं त्याला एके काने
र्ाठीवर घेि जंगलाि आणलं आभण गाडलं.
नंिर चोघेिी दुसऱ्या शिराि रिायला आले. बंगले घेिले, गाड्या घेिल्या,
भबझनेस सुरू के ला र्ण एकाच्यािी आयुष्याि सुख नव्ििं र्भिल्या सिा िभिन्यािच प्रिार्ने
आत्िित्या के ली. चंद्रकांि िर ऑदफसला जायची ियारी करि िोिा के स उगविाना
आरशाि काय ददसलं कोणास ठाऊक त्याला िीव्र िाटपअटॅक आला आभण आश्चयापची गोष्ट
म्िणजे ह्या दोघांनािी िरायच्या कािी ददवस आधी र्ाठदुखी सुरू झाली िोिी. नभचके िला
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अस्वस्थ वाटि िोिं र्ाठीच दुखंणं िर िोिंच आर्ल्यालािी र्ाठदुखी आिे कदाभचि आिा
आर्ण...... त्याने लगेच िो भवचार झटकू न टाकला.
िध्यरात्र उलटू न गेली िोिी. नभचके ि टेरेसवरून बंगल्याि जाण्यासाठी
दरवाजाकडे वळला इिक्याि त्याचं लि बाजूच्या काचेच्या भखडकीकडे गेलं भखडकीि त्याचं
प्रभिभबब ददसि िोिं त्याच्या र्ाठीवर कािी िरी िोिं. त्याने जवळ जाऊन भनरखून र्ाभिलं.
त्याला धक्काच बसला. त्याच्या िािािून भव्िस्कीचा ग्लास सुटला आभण खळकन फु टला.
त्याचा श्वासोच््वास वाढू लागला. कारण त्याच्या र्ाठीवर... त्याच्या र्ाठीवर... एकनाथ
िोिा. अगदी त्याच अवस्थेि जेव्िा त्याचं प्रेि र्ुरायला नेिाना एके काने र्ाठीवर घेिलेल.ं
नभचके िला आिा त्याच्या र्ाठदुखीचं, चंद्रकांिच्या िाटप अटॅकच आभण ददव्याच्या
घाबरण्याचं कारण कळि िोिं...... त्यांनीिी िेच र्ाभिल असणार जे नभचके ि र्ािि
िोिा..... नभचके िच्या नजरा त्याच्या वरून िलि नव्ित्या. त्याचे सफे द िाि नभचके िच्या
खांद्यावरुन र्ुढे आले िोिे, त्याचा चेिरा नभचके िच्या चेिऱ्याच्या बाजूलाच िोिा,
कर्ाळावर उिी खोक ददसि िोिी जी त्याला िारिेवेळी आलेली, जबडा एका बाजूने र्ूणप
भनखळला िोिा म्िणून िोंड वाकडं ददसि िोिं आभण डोळ्याच्या जागी सफे द बूबूळं जी
नभचके िवर रोखलेली िोिी.
नभचके ि भििीने िागे जाि जाि बंगल्याच्या कठ्ड्ड्यार्यंि र्ोचला..........
आ.. आ... आ.................. िीव्र ककचाळी बंगल्याच्या आवाराि घूिली.
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नशेिधे नभचके ि टेरेसवरून र्डला असेल असा र्ोलीसांनी भनष्कषप काढला
र्ुढच्या िर्ासासाठी भवक्रिला र्ोलीस स्टेशनला बोलावलं िो एकटाच र्ाटपनर आिा उरला
िोिा. भवक्रिची गाडी र्ोलीस स्टेशन सिोर येऊन थांबली भवक्रि गाडी िून उिरला.
आई....... ग...... त्याच्या र्ाठीिून एक जोराि कळ गेली कदाभचि.. कदाभचि त्याचीिी सुरू
झाली िोिी "र्ाठदुखी " शेवटची..
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स्वप्न

कावेरी खडबडु न जागी झाली. गाडीचा AC चालु असूनिी भिला दरदरुन
घाि फु टला िोिा. िी आजुबाजुला र्ाहू लागली बाजूलाच कु िार बसला िोिा. " दकिी
ियानक स्वप्न िोिं " िी एका िािाने चेिऱ्यावरचा घाि र्ुसि र्ुटर्ुटली कु िार गाडी
चालवि चालवि भिच्याकडे र्ाहू लागला.
"काय गं काय झालं एवढं दचकायला? "कु िार गाडी बाजूला घेि बोलला.
" कािी नािी रे स्वप्न र्डलं.. दकिी वाजले? कु ठं र्यंि र्ोचलोय? "कावेरीने
भवचारलं.
"सव्वाबारा वाजलेि अजून सिा साि िास िरी लागिील "बोलिा बोलिा
कु िारने गाडी र्ुन्िा रस्त्यावर आणली.
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कावेरी आभण कु िारचं एका वषापर्ूवीच लग्न झालं िोिं. कु िारला नोकरीिधे
रूजु िोऊन एक दोन ििीने िोऊन गेले िोिे िेव्िाच कावेरीची बदली या ऑदफसला झाली.
नवं शिर आईवभडलांर्ासून दूर रािणं यािुळे थोडी बावरली िोिी भिला कोणाच्या िरी
िैत्रीची गरज िोिी आभण कु िारला िीच संधी िवी िोिी त्याने कावेरीला जेव्िा र्ाभिलं िोिं
िेव्िार्ासूनच िी त्याला आवडली िोिी. त्या दोघांची एकिेकांशी िैत्री झाली. िळू िळु
िैत्रीचं रुर्ांिर प्रेिाि झालं. दोघांच्यािी घरािून लग्नाला आधीर्ासून भवरोध िोिाच. नंिर
कु िारच्या िट्टार्ुढे त्याच्या घरच्यांनी निि घेिलं.
र्ण कावेरीचे बाबा शेवटर्यंि ियारच नव्ििे. आभण त्याला कारणिी िसंच
िोिं. कावेरीच्या र्भत्रके नुसार भिच्याशी लग्न करणाऱ्याच्या आयुष्याि एका वषाप आि
िृत्यूयोग िोिा आभण भिच्यािी जीवाला धोका िोिा. भिच्या बाबांचा अशा गोष्टींवर गाढ
भवश्वास िोिा. त्यािुळे रागाने नािी र्ण आर्ल्या िुलीच्या िभवष्याच्या िीिीने िे राजी
िोिं नव्ििे. आभण र्ुढे कधी िोिील याची शाश्विी नव्ििी. शेवटी कु िार कावेरीने र्ळू न
जाऊन त्यांच्या िजीभवरुध्द लग्न के लंच. सुरूविीला रागाने भिच्या वभडलांनी अबोला धरला
र्ण िुलीचा संसार नीट चाललाय र्ाहून िो राग भनवळला.
आज लग्नाला एक वषप र्ूणप िोऊन गेलं िोिं वषपिराि त्यांच्या आयुष्याि
एकिी भविुष्ट आलं नािी त्यांचं चांगलं चाललं िोिं म्िणून कावेरीच्या िािेरी जािाना एक
भवजयी आनंद दोघांच्यािी चेिऱ्यावर िोिा. रभववारी सकाळी भिच्या गांवी र्ोिचले
कु लदैविेचं दशपन घेऊन जेवण खाण आटोर्ून संध्याकाळी भनघाले जेणे करून रात्री प्रवास
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करून सकाळी र्ोचिा येईल. कावेरी भखडकीिून आजुबाजुला र्ािि िोिी रस्त्याच्या कडेने
एक बोडप गेला त्यावर "काळं शेि" भलभिल िोिं.
या काळं शेिवरून भिला कािी िरी आठवलं काल र्रवाच भिने र्ेर्राि एक
बाििी वाचली िोिी या र्ररसराि एक िनोरुग्ण रात्रीच्या वेळी लोकांवर िल्ले करिो.
र्ोलीस त्याच्या िागावर आिेि त्यांनी त्याच्यार्ासून सावधानिेचा इशारािी ददला िोिा.
िा रस्त्यावर रिदारी अभजबाि नव्ििीच. दकिी िरी वेळाने एखादी गाडी बाजूने जाि
िोिी.
"िा रस्िा एवढा सुनसान का वाटिोय रे ? कावेरीने कु िारला भवचारले
"अग िे रस्िे सुनसानच असिाि आर्ण शिरार्ासून बरे च दूर आिोि "
"िरी बाबा बोललेले इिक्या रात्रीचा प्रवास नको म्िणून "
"िूझे बाबा िाझ्याशी लग्न करू नकोस असंिी म्िणालेले िरीिी के लंस ना?
कु िार भिची थट्टा करि बोलला.
" बास बास राहू दे "म्िणि कावेरीने भवषय संर्वला.
भखडकीिून रस्त्याच्या कडेला एक िंददर ददसलं म्िणून भिने थोडा वेळ डोळे
बंद के ले भििक्याि करकचून ब्रेक लागून गाडी थांबली भिने डोळे उघडू न र्ाभिल. कु िार
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गाडीचे िॉनप वाजवि िोिा गाडीसिोर एक काळं िांजर िोिं. गाडीच्या िेडलाईटचा प्रकाश
डोळ्यांवर र्डल्याने त्याचे भिरवे डोळे अजूनच चिकि िोिे. त्याला वाचवायच्या नादाि
कु िारने ब्रेक िारले िोिे. दोन भिभनटांनी िे रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूला भनघून गेलं र्ण
कावेरी िात्र थोडी िांबावली िोिी. कु िारने गाडी र्ुन्िा चालू के ली
"गाडी र्ुढे नको नेऊस "कावेरी कु िारला अडवि म्िणाली.
"र्ुढे नको नेऊ र्ण का? कु िारने भवचारले.
"िे िांजर र्ािीलस ना? काळं िांजर आडवं गेलंय "
" िग आिा इथेच बसूया िांजर आडवं गेलं म्िणून "कु िार वैिागून बोलला.
कावेरी थोडी िळवी िोिी आभण बालर्ण गावाि गेल्याने अशा गोष्टींवर
भवश्वासिी िोिा कु िारने गाडी सुरू के ली न के ली िोच थोडं र्ुढे जाऊन गाडी खड़ख़ड
आवाज करि थांबली.
" ओि शटट... आिा भिला काय झालं " कु िार र्ुटर्ुटला.
" काय झालं " कावेरीने भवचारलं.
" थांब एक भिभनटाि बघून आलो " म्िणि कु िार गाडीिून उिरुन बोनेटकडे
गेला.
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बोनेट उघडू न र्ाभिल इं भजन फार गरि झालं िोिं रे भडएटर िधलं र्ाणी संर्लं
िोिं. िो बोनेट बंद करून कावेरीच्या भखडकीजवळ आला.
" अगं रे भडएटर िधलं र्ानी संर्लंय बाजूला कु ठे िेटिंय का बघिो "कु िार
बोलला.
"थांब िी र्ण येिे "
" आिा िू कु ठे येिेयस िू थांब गाडीिच िी लगेच जाऊन आलो " म्िणि
कु िार भडदककडे गेला.
" सांिाळू न जा " कावेरी कु िाराकडे र्ािि म्िणाली.
कु िारं ने भडदकिून ररकािा कॅ न काढला आभण िोबाईलचा फ्लॅश चालू करून
रस्त्याच्या बाजूला झाडांिधे अंधाराि ददसेनासा झाला. कावेरीने एक जांिई ददली भिच्या
डोळ्यावर झोर् येि िोिी रस्त्यावर दुसरं कोणिंिी वािन ददसि नव्ििं म्िणून सगळीकडे
शांििा र्सरली िोिी. कावेरीने िागे सीटला डोकं टेकवलं इिक्याि थंड शांििेला भचरि
जाणारी एक जोराची कककाळी भिथे घुिली.
कावेरी दचकली. िो आवाज अगदी कु िारसारखाच वाटि िोिा. कावेरी
गाडीच्या बािेर आली. आजूबाजूला र्ाभिलं िर रस्त्यावर एखादं भचटर्ाखरूिी नव्ििं. िी
कककाळी कु िारचीच िोिी एवढं नक्की... कु िार ज्या ददशेला गेला भिथे िी र्ाहू लागली र्ण
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त्या झाडांिधे आभण त्या अंधाराि िो कु ठे च ददसि नव्ििा. कावेरीला काय करू िे सिजि
नव्ििं. िी सैरिैर झाली. भििक्याि कु िार ज्या ददशेला गेला िोिा भिथून भिला झाडांिागून
एक आकृ िी येिाना ददसली. भिच्या जीवाि जीव आला. िी धाविच कु िारकडे भनघाली.
र्ण दिा बारा र्ावलावरच थांबली. कारण िो कु िार नव्ििा. अंधाराि चेिरा नीट ददसि
नव्ििा र्ण िो कु िार नव्ििा िो जो कोणी िोिा िो डाव्या र्ायाने लंगड़ा िोिा त्याच्या
डाव्या िािाि काठी आभण उजव्या िािाि कोयिा. कावेरीला िी बाििी आठवली त्यािलं
त्या िनोरूग्णाचं वणपन जवळर्ास असंच िोिं. कावेरी आिा र्ूणपर्णे घाबरली िोिी िो
िाणूस लंगडि वेगाने भिच्या जवळ येऊ लागला. कावेरी त्याच्या र्ासून दूर अंधाराि धावि
सुटली िोिी भिच्या िागे येऊ लागला. आर्ण कु ठे जािोय िे भिला कळि नव्ििं. िी
ठे चकाळि िोिी, झाडांना आर्टि िोिी र्ण धावि िोिी.
कावेरी आिा थोडा वेळ थांबली िो लंगडण्याचा आवाज आिा येि नव्ििा
म्िणजे िो िाणूस आिा भिच्या र्ासून दूर राभिला िोिा. कावेरीने आर्ल्या चेिऱ्यावर
आलेले के स िागे घेिले आभण दि खाऊ लागली. भिचं लि बाजूला गेलं भिथे कोणीिरी
र्डलं िोिं भिने जवळ जाऊन र्ाभिल िर िो कु िार िोिा त्याच्या गळ्यावर वार के ला िोिा
सम्र्ूणप शटप रक्ताने लाल झालं िोिं िे र्ाहून भिने कककाळी फोडली भिने कु िारच्या जवळ
जाऊन त्याचं डोकं आर्ल्या छािीशी घट्ट र्कडलं. कु िारचा देि भनष्प्राण र्डला िोिा.
कावेरीचं रडणं त्या शांििेि अजूनच ियानक वाटि िोिं. कावेरी हंदके देि रडिच िोिी.

सर्पबळी

अभिषेक दळवी

इिक्याि भिला र्ुन्िा त्या िाणसाचा लंगडण्याचा आवाज येऊ लागला
कदाभचि त्याने कावेरीच्या कककाळण्याचा आवाज ऐकला िोिा. िोच ऐकू न भिच्या ददशेने
िो येि िोिा. त्याचा िो जवळ येणारा आवाज ऐकू न कावेरी स्विःला सावरि उठली आभण
बाजूच्या झाडािागे जाऊन लर्ली. िो िाणूस जवळर्ास आला िोिा. कावेरी िोंडावर िाि
ठे ऊन स्विःचे हंदके दाबि िोिी. िो िाणूस कावेरी लर्लेल्या झाडार्ासून दूर नव्ििा
कावेरी कानोसा घेऊ लागली. त्या िाणसाच्या िोंडू न हू.. हू.. आवाज येि िोिा िोिी दिला
असावा.
भिने झाडाच्या िागून िळू च बािेर र्ाभिलं. िो िाणूस अजून भिलाच शोधि
िोिा. त्याच्या र्ायाजवळच कु िाराचा िोबाईल र्डला िोिा त्याचा फ्लॅश चालू िोिा त्या
प्रकाशाि त्याचं रूर् आणखीनच ियानक ददसि िोिं. िािाि रक्ताने िाखलेला कोयिा,
गालफड आि गेलेला चेिरा त्यावर सफे द खुरटी दाढी, क्रुश बांधा, वयाने म्िािारा,
खांद्यार्ासून उजव्या िािाची बािी फाटलेला शटप, शटापवर रक्ताचे भशिोडे उडालेल.े कावेरी
इिक्या वेळाने त्याला फार जवळू न र्ािि िोिी. कावेरी िटकन डोळे बंद के ले िीिीर्ोटी
अजून कािी र्ािण्याची भिच्याि भिम्ििच उरली नव्ििी.
िो िाणूस थोडावेळ भिथेच घुटिळू न र्ुढे जाऊ लागला. त्याचा काठी टेकि
चालण्याचा आवाज भिच्यार्ासून लांब जाऊ लागला. त्याला दूर गेलेलं र्ाहून कावेरीने
िोंडावरचा िाि काढला. झाडाला र्ाठ लावून हंदके देि खाली बसली िो िाणूस दूर
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गेल्यावर थोडी शांििा र्सरली. कािी िासार्ूवीचं कावेरीचं जग दकिी वेगळं िोिं र्ण
आिा.. आिा सगळ बदललं िोिं. दोन िण शांििेि जाि नािी िोर्यंि भिच्या िोबाईलची
टरग वाजली त्या आवाजाने िी दचकली र्ण लगेच भिने भखशािून िोबाईल काढला
िोबाईलचा आवाज त्या िाणसार्यंि र्ोिोचू नये म्िणून फोन कट करू लागली र्ण
थरथरत्या िािांनी फोन कट िोिं नव्ििा. उलट िोबाईलचा आवाज जास्िच येि िोिा.
शेवटी नाईलाजाने िोबाईल जवळच्या दगडावर िीनदा चारदा आर्टला िेव्िा िो फु टू न
त्याचा आवाज बंद झाला. आिा थोडी शांििा र्सरली. कावेरीने सुटके चा भनश्वास सोडला.
आर्ल डोकं झाडाच्या खोडावर टेकवून डोळे बंद के ले भििक्याि भिला
आर्ल्या बाजूला िालचाल ऐकू आली िीने डोळे उघडू न र्भिलं िर भिच्यार्ासून दोन
फू टावर िो िाणूस उिा िोिा िो िोबाईलचा आवाज ऐकू न भिथंर्यंि र्ोचला िोिा त्याची
नजर कावेरीवरच भखळली िोिी त्याने जोराचा श्वास घेऊन कावेरीला िारायला कोयिा
उचलला आभण.............................................
कावेरी खडबडु न जागी झाली भिला दरदरुण घाि फु टला िोिा इकडे भिकडे
र्भिलं िी गाडीिच िोिी बाजूला कु िार िोिा भिला स्वप्न र्डलं िोिं "दकिी ियानक स्वप्न
िोिं "िी एका िािाने चेिऱ्यावरचा घाि र्ुसि र्ुटर्ुटली. कु िार गाडी चालवि चालवि
भिच्याकडे र्ाहू लागला.
" काय गं काय झालं एवढं दचकायला? "कु िार गाडी बाजूला घेि बोलला.
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" कािी नािी रे स्वप्न र्डलं.. दकिी वाजले? कु ठं र्यंि र्ोचलोय? "कावेरीने
भवचारलं.
" सव्वाबारा वाजलेि अजून सिा साि िास िरी लागिील "बोलिा बोलिा
कु िारं ने गाडी रस्त्यावर आणली.
कावेरीला थोडं भवभचत्र वाटि िोिं त्यांचं बोलणं अगदी िसंच िोिं जस
स्वप्नाि घडलं िोिं भिचं लि बािेर गेलं रस्त्याच्या कडेने एक बोडप गेला ज्यावर " काळं शि
े "
भलिलं िोिं िो बोडपिी अगदी िसाच िोिा जसा भिला स्वप्नाि ददसला िोिा. कावेरीचं लि
बािेरच िोिं. िी िे स्वप्न आठवि िोिी त्या बोडप नंिर िंददर ददसलं िोिं िी लि देऊन
बािेर र्ाहू लागली आभण रस्त्याच्याकडेने अगदी िसंच िंददर गेलं जस भिने र्ाभिलं िोिं
भिचा या वर भवश्वास बसि नव्ििा. भिचं स्वप्न सत्याि भिच्या आयुष्याि घडि िोिं. स्वप्नाि
जे सवप र्भिलं िोिं िे आर्ल्या आयुष्याि खरं च घडलं िर या भवचाराने भिच्या अंगावर
शिारे आले इिक्याि करकचून ब्रेक लागून गाडी थांबली भिने घाबरि सिोर र्ाभिलं. गाडी
सिोर एक काळं िांजर िोिं त्याचे भिरवे डोळे गाडीच्या िेड लाइटिुळे अजूनच चिकि िोिे
अगदी िसेच जसे स्वप्नाि र्ाभिलेल.े .......
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बेट
सम्या(सिीर),

रव्या(रभवद्र),

र्क्या(प्रकाश),

गण्या(गणेश)िे

चौघे

इं जीभनयटरगच्या शेवटच्या वषापला िोिे. एकदा िे वषप र्ूणप झालं की िग र्ुढचं भशिण ककवा
नोकरी सुरू. एकदा िे सवप सुरू झालं की कािाच्या गडबडीि कधी िेट िोईल की नािी
िािीि नािी. नुकिीच ददवाळीची सुट्टी सुरू िोणार िोिी. सुट्टीिल र्ूणप प्लॅभनग चौघे
िोस्टेलच्या रूििधे बसून करि िोिे.
" सम्या िी काय म्िणिोय या सुट्टीि घरी जाण्यार्ेिा कु ठे िरी िस्ि चार र्ाच
दफरुन येऊया. "रवी स्टडी टेबलवर र्ुस्िक वाचि बसला िोिा िो र्ुस्िक बंद करि बोलला.
" िी र्ण िेच म्िणिोय र्ुन्िा कधी िेटू सांगिा येि नािी. "सिीर रवीकडे
र्ािि बोलला.
" गोव्याला जाऊया? " गण्याने सुचवलं.
" चार वेळा जाऊन आलोय " सिीर बोलला.
" लोणावळा? " गण्या.
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" िाझं गाव िेच आिे भिकडे जाण्याि काय िजा? " रवी बोलला.
" भशिला कसं वाटिय? "सिीरने सुचवलं.
" एक नंबर... " गण्या.
"िस्िच... "रवी.
" िग भशिला फाइनल ओके ? "सिीर सगळ्यांकडे र्ािि बोलला.
प्रकाश िाि डोक्याखाली घेऊन र्ायावर र्ाय टाकू न िस्िर्ैकी बेड र्डला
िोिा.
" िुम्िी भिघे जा िला काय जिणार नािी. " एका कु शीवर र्रिि प्रकाश
बोलला.
" जिणार नािी म्िणजे? "सिीरने भवचारलं
" का र्ण? "गण्या.
" अरे

रािचा म्िणजे काकांच्या िुलाचा साखरर्ुडा आिे आभण

आठवड्यािराि लग्न म्िणून.. "प्रकाश बेडवर उठू न बसि बोलला.
" आरे काय यार िूझ्याभशवाय कािी िजा नािी येणार. "रवी.
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" चल ना काय नाटक करिोय.. " गण्या.
" अरे घरािल लग्न आिे आभण िी चुलि िाऊ बािेर.. िला नािी जिणार
िुम्िी भिघं जाऊन या ना. " प्रकाश भनराशेने बोलला.
" सोड... जाऊ िर एकत्र जाऊ नािीिर िग राहू देि. "सिीर डोक र्ुस्िकाि
खुर्सि बोलला.
" अरे िुम्िी एंजॉय करा ना " प्रकाश.
" सोड राहू दे " म्िणि रवीनेिी आर्ल लि र्ुस्िकाि टाकलं.
" ए ऐका िी काय म्िणिोय. िाझ्या घरार्ासून िीन चार दकलोिीटर लांब
आिचं एक जूना वाडा आिे. भिथे सध्या कोणी नसिं. आर्ण चौघे जाऊया ना भिथे.. िस्ि
िजा करू "प्रकाश चुटकी वाजवि बोलला.
" आयडीया चांगली आिे " सिीर.
" िग फाइनल भिकडेच जाऊया " रवी.
िे चौघेिी प्रकाशच्या भस्वफ्टने गावाला आले र्भिल्या ददवशी साखरर्ुडा र्ार
र्डला. लग्नाला अजून चार ददवस बाकी िोिे; म्िणून दुसऱ्या ददवशी र्िाटेच त्या वाड्याकडे
भनघाले.
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थंडीचे ददवस िोिे. िस्ि धुके र्डले िोिे. वाड्याच्या दरवाजािच नरू त्यांची
वाट र्ािि उिा िोिा. नरू वाड्याचा के अर टेकर, नोकर सगळं च. वाडा िसा जुन्या
र्द्धिीचा िोिा. िोठा दरवाजा, भििीवर प्रकाशच्या आजोबा र्ंजोबांचे फोटो िोिे. एका
भििीवर दोन िलवारी आभण दोन खंजीर लावले िोिे. रवी सगळ्याि आधी त्या ित्यारांकडे
धावला. एक खंजीर िािाि घेिला त्याला आधीर्ासून अशा ित्यारांची आवड िोिी
" र्क्या िा खंजीर जबरदस्ि आिे रे िी घेऊ का? " रवी त्या खंजीरांकडे
र्ािि भवचारि िोिा.
" नािी िा.... आजोबांचा आिे िो... ठे व " प्रकाश.
रवीने भनराशेने शेवटी िो खंजीर ठे वला. र्ूणप वाडा, िागची बाग दफरे र्यंि
दिा वाजले. नंिर भवभिरीवर अंघोळ करून नरूच्या िािचं गरिागरि जेवण जेऊन
िस्िर्ैकी सगळ्यांनी िाणून ददली. उठे र्यंि र्ाच साढे र्ाच वाजले. थोडा वेळ र्त्ते वगैरे
खेळून झाल्यावर जेवायची वेळ झाली. थंडी िस्ि र्डली िोिी गण्या आभण रवीला िटन
खायची हक्की आली. शभनवारचं वाड्याि खायला िनाई िोिी. म्िणून चौघेिी िेन
रोडवरच्या ढाब्यावर जायला भनघाले. थंडी िोिी म्िणून प्रत्येकाच्या अंगावर स्वेटर, िफलर
िोिी. थंडीि सवापनी िस्ि गरिागरि िंदरू , कबाबवर िाव िारला. गप्र्ा टप्र्ा करि त्यांना
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भिकडेच अकरा सव्वा अकरा वाजले. रात्र िरर्ूर झाली म्िणून ढाब्यावर िुरळक गदी िोिी.
म्िणून टाइि र्ास करि भिकडेच बसले.
" र्क्या िा ढाबा नेििी एवढा चालिो? " गण्याने आसर्ास र्ािि भवचारलं.
"िग काय. िेन रोड आिे ना. गदी असिे नेििी. इथून िधून एक
शॉटपकटसुध्दा आिे. र्ण भिथे रात्रीचं कोणी दफरकि नािी " प्रकाश
"का रे ? "
"भिथे आत्िे भर्शाच्चाचा वावर असिो. " प्रकाश सिजर्णे बोलून गेला.
" काय? कोण असिं? "सिीरने िुवया उं चावि भवचारलं.
" अरे भर्शाच्च वावरिाि भिथे "प्रकाश.
िा िा िा.... सिीर जोराि िसू लागला.
" िसायला काय झालं? .. िी भसरीयसली बोलिोय "
" ए कोणी िसू नका भसररयस भसररयस.. िा.... िग िी काय करिाि
घाबरविाि, र्कडिाि, की सरळ िारिाि. " सिीर प्रकाशची थट्टा करि बोलि िोिा.
"िा काय िस्करी करायचा भवषय आिे. "प्रकाश रागवि बोलला.
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" अरे नािी. र्ण त्यांनी आिार्यंि दकिी लोकांना िारलंय. कािी रे कॉडप वैगरे
ठे वलाय? िाफ सेंचुरी िरी झाली का? "
" िस्करी बस झाली...... सगळे च आत्िे उर्द्रवी नसिाि "
" िो... िग िे काय फक्त इं ट्रोडक्शन देऊन भनघून जािाि. "
" िूझा नक्की प्रॉब्लेि काय आिे? "प्रकाश.
" अरे िूि बीि कािी नसिं िुिच्या गावठी लोकांच्या कल्र्ना आिेि
सगळ्या.. "
" िी गावठी? िग िू काय िोठ्ठा.......... "असं म्िणि िो त्याच्या रोखाने
उठला गण्या आभण रवीने त्याला शांि के ले.
" ठीक आिे िु िाझी िस्करी करिोयस. आर्ण िीन ददवस इथे आिोि. भिन्िी
राभत्र रात्रीचे िीन िास िू भिथे थांबायचंस. जर घाबरला नािीस िर िी िुला काय
िागशील िे देईन. " प्रकाश बोलि िोिा.
" बेट...? " सिीर.
" िो बेट "
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" िग िी र्ण थांबिो सम्याबरोबर र्ण आम्िी िागू िे देशील? रवीने
प्रकाशच्या रोखाने र्ािि भवचारलं.
" नक्की " प्रकाश ियार झाला.
" िो खंजीर देशील? " रवीने भवचारलं.
" ददला.... बेट भजकू न िर दाखव " प्रकाश
िे चौघेिी गाडीने त्या रस्त्याजवळ आले. प्रकाश आभण गण्या त्या दोघांना
सोडू न भनघुन गेले.

सिीर आभण रवी थोडा वेळ भिथे थांबले रस्िा िसा शांि िोिा आजुबाजूला
झाडी िोिी. थंडीचे ददवस िोिे म्िणून धुकं र्सरल िोिं. एक दीड िास दोघं गाणी ऐकि
टाइि र्ास करू लागले.
"सम्या चल ना बाजूला जाऊन येऊया".
" बाजूला? " सिीरने कानािले इअर फोन काढि भवचारलं
" अरे लघवीला. थंडी िरर्ूर आिे "
"बरं चल "
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रस्त्यार्ासून थोडं आि झाडीि गेल्यावर रवीला रस्त्यावरून गाडी गेल्याचा
आवाज आला.
" सम्या िुला कोणत्या गाडीचा आवाज आला काय रे ? "
" काय? ... चल कािीिरीच िास झाला असेल िुला "
" असेल... कदाभचि "
त्या ददवशी भिथे थांबून कािीच भनष्र्न्न झालं नािी. दुसऱ्या ददवशीिी..
प्रकाश आभण गणेश त्या दोघांना भिथे सोडू न ढाब्यावर गेले.

भिथे थांबून एक दीड िास झाल्यावर त्या दोघांना गाडीचा आवाज येऊ
लागला आभण त्यांच्या डोळ्यांसिोरून एक सफे द बॅगस्टर गाडी गेली.
" िे बघ इथून लोक आरािाि जािायेि आभण र्क्या बोलिो रात्रीचं कोणी
दफरकि र्ण नािी " रवी गाडीकडे र्ािि बोलला.
"अंधश्रध्दा सगळ्या दुसरं काय? .. सोड....... " सिीर.
या ददवशीिी कािी भनष्र्न्न नािी झालं र्ण र्रि वाड्याकडे जािाना रवी
आभण सिीरच्या चेिऱ्यावर एक भिभश्कल िसू िोिं र्ण प्रकाशचा चेिरा िात्र िीरिूसला
िोिा.
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" काय रे सम्या कोणिंरी आर्ल्याला काल काय बोलि िोिं? त्या रस्त्यावर
िूि असिाि "
" िूि नािी रे भर्शाच्च, आत्िे.. "सिीर रवी दोघे प्रकाशची टेर उडवि िोिे.
रवी :िा िा िा
" बास..... बस झाली िस्करी उद्याचा एक ददवस बाकी आिे अजून.. "प्रकाश
त्यांना गप्र् करि बोलला.

भिसऱ्या ददवशीिी प्रकाशचा उदास िोिा म्िणून िो आभण गणेश वाड्यावरच
थांबले िोिे. रवी आभण सिीर दोघेच गाडी घेऊन त्या जागी आले आभण जवळच्याच एका
दगडावर येऊन बसले. थंडी िरर्ूर िोिी रवीने एक भसगरे ट भशलगावली आभण झुरके घेऊ
लागला.
" सम्या िुझा ह्या असल्या गोष्टींवर अभजबाि भवश्वास नािी का रे ? "
" कोणत्या? "
" आरे ह्याच आत्िे, िूिाटकीच्या जागा वैगरे असिाि या वर
" अभजबाि नािी "
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" का? "
" अरे िाकड कथा आिेि सगळ्या... लोकांच्या कोणिी आश्चयपकारक गोष्ट
ददसली की लगेच त्याचा संबध िूिाटदकशी जोडायचा "
" फॉर एग्जेंर्ल " रवी.
सिीर बोलू लागला "आिच्या गावाि एक म्िािारी िोिी. एकटीच रािायची.
भिला सगळे चेटकीन म्िणायचे..... का िाभििीय? .. भिचं घर स्िशानाजवळ िोिं. भिच्या
घरा बािेर कधीकधी अभस्थ वैगरे सार्डायच्या. लोकांच्या ििे िी जादूटोना करायची.
आम्िी एकदा गावी गेलो असिाना बाबांना िी गोष्ट कळली. त्यांचा अशा गोष्टींवर अभजबाि
भवश्वास नव्ििा. त्यानी या प्रकरणाचा छडा लावण्याचं ठरवलं. आभण त्यांनी िर्ास के ला
िेव्िा कळलं रात्रीच स्िशानाि कोल्ह्या कु त्रयांचा धुिाकू ळ चालायचा त्यांच्या कडू नच त्या
अभस्थ भिच्या घरार्यंि र्ोिचायच्या.... िाझे बाबा िोिे म्िणून िी वाचली नािीिर कािी
ददवसांनी गावािल्या लोकांनी भिला गावािून िाकलून र्ण ददलं असिं.... िू असं का
भवचारलंस िुला ह्या गोष्टींवर भवश्वास आिे? "
" िाझा भवश्वास नािी. र्ण आई नेििी सांगायची िाझ्या िोठ्या िािाबद्दल.
िाझे िोठे िािा र्भिलवान िोिे. दकिीिरी कु स्िी भजकू न र्ंचक्रोभशि नाव किावलं िोिं.
एके ददवशी त्यांच्या बैलगाडीि कोणीिरी िळदी कुं कू लावलेले भलबू सार्डले. त्यानंिर
काका अगदी भवभचत्र वागू लागले. त्यांना ियानक स्वप्नं र्डू लागली. संध्याकाळ झाली की
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िार् यायचा… डोळे लाल व्िायचे. खूर् वैद्य के ले र्ण अभजबाि फरक नािी उलट
ददवसेंददवस त्रास अजून वाढू लागला नंिर िर त्यांनी जेवणसुध्दा बंद के लं एका खोलीच्या
कोर्ऱ्याि अंधार करून बसून रिायचे. िब्येि र्ूणप ढासळली जराश्या आवाजाने िे
घाबरायचे. आजीला िा काय प्रकार आिे िे कळलं आभण भिने काकांना ग्राि देविेच्या
िंददराि नेऊन र्ूजा के ली भिथेच काका बेशुध्द झाले आभण उठले िे सरळ वीस िासांनी र्ण
त्या ददवसानंिर त्यांना र्ुन्िा कधी त्रास झाला नािी. त्यांच्या कोणीिरी करनी के ली िोिी "
" म्िणजे िूझा या गोष्टींवर भवश्वास आिे िर? " सिीरने िोंड वाकड करि
भवचारलं.
" थोडा फार... "
" िग कशाला आलास इथे िाझ्याबरोबर??? "
" िू िो खंजीर बभघिलास ना. िला लिानर्णा र्ासून अशा ित्यारांची आवड
आिे िला कािीिी करून िो िवाय "
" िू र्ण ना.... " सिीर िान िलवि बोलला.
" चल आिा िीन िास िर झाले अजून दकिी थांबणार भनघूया चल.... " रवी
बोलला.
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" ह्या र्क्याने िूि आिे िूि आिे म्िणून डोकं खाल्लं िोिं िीन ददवस थांबलो
कािीिरी िोिं का? “
" िला जाऊन र्भिला त्याचा चेिरा बघायचाय बेट िरे ल म्िणून येिाना दकिी
उदास िोिा बभघिलंस ना "
रवी आभण सिीर गाडीि बसून वाड्याकडे यायला भनघाले त्यांच्या गाडीच्या
बाजूने वेगाने एक बॅगस्टर गेली.
" िी कालचीच गाडी आिे ना रे ? "सिीरने त्या गाडीकडे र्ािि भवचारलं.
" िो... िीच वाटिेय "
रवी आभण प्रकाशची गाडी आरािाि त्या रस्त्यावरून चालली िोिी थोडं र्ुढे
गेल्यावर ददसलं की दोन लोकं रस्त्यावर िांडि िोिी. एका बुलेटने त्या िगासच्या बॅगस्टर
गाडीला ठोकल िोिं. त्या दोघांिला एक िरुण सफे द बंडी आभण लेँगा घालून िोिा आभण
दुसरा थोडा स्थूलसा सदरा आभण भवजार घालून िोिा त्यांच्या िांडणाचं रुर्ांिर आिा
िाणािारीि झालं. त्या दोघांची िाणािारी बघून रवी आभण सिीर दोघेिी गाडीच्या बािेर
आले ह्यांच्या िांडणाि र्डू की नये िे त्यांना कळि नव्ििं. दोघानी एकिेकांना जभिनीवर
र्ाडलं आभण लगेच त्या एकाने आर्ल्या लेँग्याच्या भखशािून चाकू काढू न दुसर्याच्या िानेि
दोनदा खुर्सला चाकू घुसल्याबरोबर सदरा भवजार घािलेल्याची िालचाल किी झाली.
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चाकू खुर्सनारा उठू न त्या एकिेकांना आर्टलेल्या गाड्यांजवळ आला आभण आर्ली
र्डलेली बुलेट उचलू लागला िेव्िा िो जखिी िाणूस एका िािाने िानेवरची जखि दाबून
उठला. भिकडचाच जवळचा दगड उचलला आभण त्याच्या िागोिाग येऊ लागला त्या चाकू
खुर्सनार्याने आर्ली बुलेट उचलली आभण भिच्यावर बसणार इिक्याि िागच्याने त्याच्या
डोक्याि िो दगड घालून त्याला र्ाडला आभण िो बुलेटवाला िरे र्यंि डोक्याि दगड
घालिच राभिला नंिर दगड बाजूला फे कू न धडर्डि आर्ल्या गाडीजवळ येऊ लागला
त्याच्या िानेिुनिी िरर्ूर रक्त गेलं िोिं त्याच्याि र्ुढे चालण्याचे त्राणच राभिले नव्ििे
िोिी िोल जाऊन भिकडेच र्डला. रवी आभण सिीर िे सवप र्ुिळ्यासारखं उिं राहून
र्ािाि िोिे. त्यांनी र्भिल्यांदाच असे खून िोिाना प्रत्यि र्ाभिले िोिे.
" सम्या चल सटकु या इथून.. "रवी गाडीकडे जाि म्िणाला.
" वेडा आिेस का? ह्यांना िॉभस्र्टलला न्यायला िव. िो सदरे वाला भजवंि
आिे वाटि चल बघू.. "
" िी नािी िूच जा "
सिीर त्या सदरा घािलेल्याच्या जवळ आला अंगाला िाि लावून र्ाभिलं
त्याचा श्वास बंद र्डला िोिा आभण अंगिी र्ूणप थंड लागि िोिं.
" अरे िा िर र्ूणप थंड र्डलाय "िो रवीकडे र्ािि म्िणाला.
" सोड त्याला चल सटकू या इथून "म्िणि रवी गाडीि बसला.
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रवी आभण सिीर दोघेिी जिेल भििक्या वेगाने गाडी र्ळवि िोिे.
" िाणूस िेल्यावर त्याची बॉडी थंड व्िायला वेळ लागिो त्याची बॉडी
इिक्या लवकर कशी थंड र्डली " सिीर गाडी चालवि बोलि िोिा.
" त्या बद्दल कािी बोलू नकोस िला िीिी वाटिेय आर्ण घरी जाऊन बोलू "
गाडी शेवटी वाड्याजवळ आली प्रकाश आभण गणेश गाडीचा आवाज ऐकू न
बािेर आले. थंडी िरर्ूर र्डली िोिी िरीिी सिीर आभण रवी घािाने डबडबले िोिे.
गाडीिून उिरून धाविच त्यांच्या जवळ आले.
" काय रे इिके घाबरायला काय झालं? " गण्या.
" िी बोललेलोना भिकडे नका जाऊ शेवटी घाबरलाि ना "त्यांची अवस्था
र्ाहून प्रकाश बोलला.
" अरे भिकडे िूि बीि कािी नािीये र्ण आम्िी जे र्ाभिलं िे त्याच्यार्ेिार्ण
ियानक आिे " रवी.
" अरे त्या रस्त्यावर दोन खून झाले िेिी आिच्या डोळ्यासिोर... "सिीर
" काय खून??? " प्रकाश.
" िो खून " सिीर.
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" आर्ल्याला र्ोलीसांना कळवायला र्ाभिजे " प्रकाश.
" ए चल कशाला फालिूची झंझट.. "रवी त्याला अडवि बोलला.
" झंझट काय त्याि? ... र्क्या बरोबर बोलिोय आर्ण र्ोलीसांना सांभगिलं
र्ाभिजे "सिीर बोलला
"आभण इकडचे र्ोलीस काकांच्या ओळखीचे आिेि चला कािी नािी िोणार "
चौघेिी चौकीि आले सिोरच जिदाडे सािेब बसले िोिे िे त्यांना येऊन
िेटले.
" िं बोला काय िक्रार आिे? "त्यांनी सवांकडे र्ािि भवचारलं
" िक्रार नािीय " प्रकाश.
" िग? "
" दोन खून झालेि आम्िी आिच्या डोळ्यांनी र्भिलंय " सिीर
" खून..... कु ठे घडलं िे? "
" त्या रस्त्यावर " सिीर
" कोणत्या रस्त्यावर? "जिदाडे आवाज चढवि बोलले.
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" िाळावरच्या रस्त्यावर " प्रकाश.
" िाळावरच्या का? बरं ...... "
" िो िो त्याच " सिीर.
" एकाचा खून िानेि चाकू खूर्सुन आभण दुसऱ्याचा डोक्याि दगड टाकू न
झाला असेल?? " जिदाडे सिजर्णे बोलून गेले
" िो िो " रवी.
" एका कडे बूलेट आभण दुसऱ्याकडे बॅगस्टर असेल? "
" िो अगदी बरोबर " सिीर.
" एकाने बंडी आभण लेँगा दुसऱ्याने सदरा भवजार घािली असेल?? "
" िो अगदी बरोबर र्ण िे सवप िुम्िाला कसं िािीि? आिा थोड्या वेळा र्ूवी
िर िे घडलंय " सिीरने न रािवून भवचारलं.
" सांगिो सांगिो.... ह्या खूनांचा र्ंचनािा िीच के ला िोिा "
" िोिा..... म्िणजे? "सिीरने भवचारलं.
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जिदाडे िागे खुचीि टेकून बोलू लागले. " वीस वषापर्ूवीची गोष्ट आिे. िे दोघं
काका र्ुिण्या िोिे. र्ण प्रॉर्टी वरून वाद. शेवटी वेगळे झाले र्ण दुश्िनी संर्ली नव्ििी.
त्या ददवशी रात्री दोघांच्या गाड्या एकिेकांना आर्टल्या असिील. र्ण एवढ्याश्या कारणा
वरून िर रस्त्याि िारािारी करून एकिेकांचे िूडदे र्ाडले असं म्िणिाि. िरिानासुध्दा
ज्यांची सूडबुभद्ध संर्ि नाय त्यांचा आत्िा असाच िटकिो. त्यांची र्ण दुश्िनी संर्ली नसेल.
म्िणून िे अजूनिी रात्रीचे लोकांना ददसिाि. िुिच्या आधीिी िरर्ूर लोकांना ददसलेि.
म्िणून भिथे रात्रीचं कोणी दफरकि नािी "
आिा िात्र प्रकाशच्या चेिऱ्यावर भिभश्कल िसू ददसि िोिं कारण िो बेट
भजकला िोिा. सिीरला त्याच्या प्रश्नाचं उत्तर भिळालं िोिं त्या िाणसाची बॉडी इिक्या
लवकर थंड कशी झाली...
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भशकार
आजिी अगदी कडाक्याची थंडी र्डली िोिी. दूरवर कु ठे िरी कु त्रयाच्या
भवव्िळण्याचा आवाज येि िोिा. भर्र्ळाच्या झाडावर बसून घुबड चेकाळि िोिं. र्ण जंगल
िात्र शांि िोिं... कदाभचि नव्या भशकारीसाठी.
जंगलािल्या रस्त्याच्या िधोिध एक सफे द गाडी उिी िोिी. र्ुढचा टायर
र्ंक्चर झाल्याने र्ुढे जायची शक्यिाच नव्ििी. गाडीच्या बाजूला एक िरुण िुलगी उिी
िोिी. स्नेिा भिचं नाव. लाल र्ंजाबी ड्रेस, भनळे शार डोळे , गोरार्ाण वणप, कानाि झुिके ,
कर्ाळावर छोटीशी रटकली. थंड वार्यावर िलके च उडणारे के स. िी रस्त्यावर उिी राहून
वाट बघि िोिी कोणाच्यािरी भलफ्टची. र्ण दकिीिरी वेळ कोणीच आलं नव्ििं. गेले कािी
ददवस जंगलािील वदपळ किी झाली िोिी. कािी लोकांच्या ििे जंगलाि म्िािार्याचं िूि
ददसि िोिं. कािींच्या ििे िो र्ांडबाचा आत्िा िोिा िो. िसंच जंगलाि आभक्सडेंट िी
वाढले िोिे. त्यािुळे लोकांचं येणंजाणं किी झालं िोिं. त्यािुळे भिला आिा भलफ्ट भिळणे
करठण िोिं. िरर्ूर वेळाने अचानक अंधारािून गाडीचा आवाज येऊ लागला. आभण दूरवर
दोन िेड लाइट ददसू लागल्या. अंधार कार्ि एक लाल सुिो स्नेिाजवळ येऊन उिी राभिली.
आि एक स्थूल म्िािारा िाणूस बसला िोिा. जोराि गाणी चालू िोिी. कदाभचि भिला
भलफ्ट िवी कळली असावी म्िणून त्याने थांबभवली असेल. इिक्या सुनसान जंगलाि
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अचानक एखादी गाडी येऊन थांबणे म्िणजे स्नेिासाठी नवलच िोिे. र्ण काय करावे िे
भिला कळि नव्ििे. िेवढ्याि" गाडीि बसायचंय का? िर बस नािीिर िी जािो "असा
घोगरा आभण उिपट आवाज आला. िी थोडी घुटिळली.
शेवटी नाईलाजाने िी ियार झाली आभण बॅग घेऊन बसायला जाणार
िेवढ्याि भिचे लि ड्रायव्िरच्या बाजूच्या सीटवर गेले भिथे लांब सुरा आभण एक िोठी बंदक
ू
िोिी िे र्ाहून िर स्नेिा दचकू न िागे सरकली. र्ुढे जायची कदाभचि भिची भिम्िि िोि
नसावी. र्ण अजून कािी र्यापय िी नव्ििा. इिक्या रात्री सुनसान जंगलाि असं उिं रािणे
म्िणजे भनव्वळ िूखपर्णा िोिा. कधी काय िोईल सांगिा येि नव्ििं. त्याि गाडी
भिळण्याची शक्यिा नव्ििी. शेवटी नाईलाजाने स्नेिा गाडीि िागच्या सीटवर बसली.
गाडीि बसिाच एक िांसाचा वास नाकाि भशरला. गाडीच्या सीट वर लाल डाग र्डले िोिे
कदाभचि रक्ताचे असिील.??? ....... भिने लगेच िा भवचार झटकु न टाकला.
गाडी सुरू झाली. गाडी रस्त्यावरून िधे िधे धक्के खाि जाि िोिी. जुना
रस्िा िोिा िे स्र्ष्ट जाणवि िोिं. िो म्िािारा एकटक सिोर बघून अगदी यंत्रासारखा गाडी
चालवि िोिा. गाडीि अजूनिी िो िांसाचा वास िरून राभिला िोिा उलट अजून वाढला
िोिा. आजुबाजुला एकिी वािन ददसि नव्ििं. सगळी कडे सुनसान िोिं. भिने न राहून
शेवटी भवचारलंच. " काय िो िे जंगल असंच सुनसान असिं का? "सिोरून कािीच उत्तर
नािी. िो म्िािारा अजूनिी एकटक गाडी चालवि िोिा.
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"अिो बाबा इकडे रिदारी का नािी? िीने भवचारलं
"रािा... रािा नाव िाझ.. "अशाच उिपट उत्तराची अर्ेिा िोिी आभण िे
आलं....
. " अिो र्ण िा रस्िा असाच सुनसान असिो? स्नेिा भखडकीिून बािेर र्ािि
बोलली.
" भिकड आधी लई लोक यायची दफरायला. शिराि जायला िर िा शॉटपकट
िोिा. र्ण िधी अशा गोष्टी घडल्या आभण लोक इथं दफरकायचे बंद झाले "रािा गाडी
चालवि बोलि िोिा.
" र्ण असं काय झालं िोिं? स्नेिाने भवचारलं.
त्याने सांगायला सुरुवाि के ली " ह्या रस्त्याने आधी िरर्ूर लोक यायची
जायची. जंगलच िोिं म्िणून कािी िींडायला, दफरायला, भशकारीला बी यायची. इथंच येक
र्ांडबा नावाचा म्िािारा आन त्याचं भबऱ्िाड रिायचं. त्याचा ढाबा िोिा जंगलाि येकच
चांगलं खायचं रठकाण. िवा भिकडचे रस्िे िाणसांनी िरलेले असायचे. र्ण नंिर नंिर इथं
लय िेलेली जनावर भिळाया लागली ददवसे ददवस िे वाढू लागलं. इथं जनावरांच्या
चािड़ीची िस्करी सुरू झाली. र्यलं र्यलं कोणाला कािीच कळि नव्ििं. िोठी टोळी व्ििी
आन र्ोलीस भबचारे र्कडू न कोणाला र्कडनार? टोळी िरर्ूर िोठी िोिी...
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र्ण र्ांडबाला या िोणाऱ्या गोष्टीचं फार वाईट वाटि िोिं. जंगलािच वाढला
िोिा ना! जनावर अशी िरिाना कसा बघणार. एके ददवशी रात्री एक ट्रक आभण दोन
गाड्या त्याच्या ढाब्यासिोर येऊन थांबल्या आन कािी िाणसं उिरली. त्याच्या ढाब्यावर
जेवायला. िेवढ्याि र्ांडबाला कािी ददसलं त्यांच्या कर्ड्यांवर रगिाचे डाग िोिे. म्िणून
र्ांडबाला संशय आला. म्िणून त्यांची नजर चुकवून त्याने ट्रकिधी र्ाभिलं िर आि नुकिीच
कार्लेली जनावरांची चािडी िोिी. त्याला जे सिजायचं िोिं िे सिजला. आभण त्याने
त्यांच्या जेवणाि गुंगीचं औषध टाकू न त्यांना ददलं आभण बेशुध्द के लं. नंिर र्ोलीसांना
बोलवून त्यांना र्कडू न ददलं. र्ण त्याचे र्ररणाि शेवटी त्याने िोगलेच. त्यांनी त्याच्या
ढाब्याला आग लावून ददली त्यािच त्याच्या सम्र्ूणप भबर्िाडाला जाळू न टाकलं. "
" र्ण िग कािी र्ोलीस चौकशी वैगरे नािी झाली? "कावेरीने आश्चयापने
भवचारलं
" झाली ना.. त्याची र्ोरगी िोिी ना भिचं सासर शिराि िोिं चांगली
भशकलेली िोिी म्िणे.. िी आली िोिी कं र्लेंट करायला..... र्ण भिचं नंिर कािी झालं
कोणालाच कळलं नािी भिलाबी िारलं असलं "
" र्ण असं ऐकलंय की र्ांडबाचं िूि सगळ्यांना ददसिं. त्यानेच त्या
िस्कराना िारलंय. "कावेरीने शंका बोलून दाखवली
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" िािािा िी अफवा म्याच र्सरवली िोिी. िे िस्कर दुसरं भिसरं कोण नसून
आम्िीच आिे "
" िुम्िाला िीिी नािी वाटि?
" िला कशाची िीिी? त्या र्ांडबाला आम्िीच िारलं. िो भजवंि असिाना
िाझं कािी वाकड नािी करू शकला. िेल्यावर काय करणार? रािा बेफीकीरीने बोलि
िोिा.
" र्ण असं ऐकलंय की िुिच्या म्िोरक्याला त्यानेच िारलंय?
" आिचा म्िोरक्याला िो कु टे िारणार? त्याचा गळा िर िीच भचरला िोिा
"रािा भिभश्कलर्णे बोलि िोिा.
का? भिने भवचारलं
"िेिनि करायची आम्िी! र्ैसे लाटनार िो. टाकला िारून... लोकांना वाटलं
र्ांडबाच्या िूिाने िारलं.
"म्िणजे िुम्िाला िीिी नािी वाटि?
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"िािािा!!! िीिी वाटि असली िर आलो असिो का चािड़ी न्यायला " रािा
र्ुढे र्ािि िसि िसि बोलि िोिा.
िेवढ्याि भिचं लि िागे गेलं िघार्ासून अंधाराि काय िोिं िे आिा ददसलं
एक दोन िारलेली जनावर र्डली िोिी. िे िघासचे रक्ताचे डाग कसले आिेि िे आिा
स्नेिाच्या लिाि येि िोिं.
" र्ण िी िर ऐकलंय की िागच्याच आठवड्याि एका िस्करांच्या टोळीची
ित्या झाली. िी ित्या िोिी की कोणत्या प्राण्यांने िल्ला के ला िे अजून कळलं नािी. "
" िम्ि िेच िर कळि नािी ना जर खून म्िणावा िर ज्याने के ला िो नीटिी
करू शकला असिा र्ण नाय त्यांचे डोळे फोडले िोिे... गळा भचरला िोिा. असा िल्ला
कोणी जनावर र्ण करि नाय. " रािा एका िािाने दाढी खाजवि बोलला.
"िे खून र्ांडबाच्याच्या िुलीने के ले "स्नेिा बोलली.
" काय? ....... कसं काय?
"जेव्िा र्ांडबाचा खून झाला िेव्िा िी आली िोिी िक्रार करायला र्ण त्या
लोकानी भिलािी िारून टाकलं. "
" र्ण िे सवप िुला कसं िािीि?” रािाने भवचारलं.
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इिक्याि एक कू बट वास त्याच्या नाकाि भशरला.
" कारण.......... िी िीच आिे...... कावेरी बोलली भिचा आवाज िगास र्ेिा
वेगळा येि िोिा िो घोगरा झाला िोिा. म्िणून रािाने आरशािून िागे र्ाभिलं िर भिकडे
िघाशी जी िुलगी िोिी भिच्या जागी आिा वेगळं च कािी िोिं. चेिऱ्यावरचा अधाप िाग
कार्लेला िोिा त्यािुळे एकच डोळा ददसि िोिा एक डोळा फु टला िोिा डावीकडू न जबडा
कार्लेला िोिा. त्यािुळे दाि ददसि िोिे. गळ्यावर दोन चाकु च्या खूणा ददसि िोत्या
त्यािून रक्त गळि िोिं िे बघून रािाचा थरकार् उडाला गाडी वरचं भनयंत्रण सुटू लागलं
गाडी वेडी वाकडी वळण घेि चालू लागली. भिचा एक िाथ र्ुढे आला आभण त्याचा र्ंजा
रािाच्या गळ्यावर आला आभण र्ाच नखे रािाच्या िानेि घुसली रािाच्या िोंडािून
शेवटची कककाळी भनघाली आभण गाडी अंधाराि र्ुढे जाऊन झाडाला धडाकली.
आजिी कडाक्याची थंडी िोिी दूरवर कु त्री भवव्िळि िोिी. आज र्ुन्िा
जंगलाि एक सफे द गाडी उिी िोिी आभण बाजूला एक िुलगी वाट र्िाि िोिी.....
कदाभचि नव्या "भशकारीची"
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चकवा...

आज रिाकांिला िरर्ूरच उशीर झाला िोिा. र्ोस्टिन म्िणून कािाला
लागल्यार्ासून सुरवािीचे कािी ििीने ठीक गेल.े र्ण नंिर दुगपि खेड्याि जावं लागल्यावर
िात्र उशीर व्िायचा. त्याि आज सकाळी भनघायलाच उशीर झाला. ददवसिर दफरुन
संध्याकाळी वेिोबाच्या देवळाि जाऊन घरी यायला भनघाला. आईची भशकवण "कािासाठी
खय खय दफरिसं देवाचो अंगारों जवळ ठे वि जा.. त्यािुळे देवळाि जायची सवयच
लागली. त्याि "दुष्काळाि िेरावा ििीना "म्िणून आज सायकल खराब झाली. िी ररर्ेर
करायला र्ांडूच्या गॅरेजिधे टाकायला गेला िर िो िी गॅरेज बंद करून भनघाला िोिा.
शेवटी सायकल त्याच्या कडेच ठे ऊन एस. टी स्टॅण्डर्यंि र्ायीच भनघाला. शेवटची एस. टी.
भिळाली िर नशीब. नािी िर िालुक्यार्यंि चालि जावं लागणार िोिं. र्ंचवीस भिनीट
झाली रिाकांि चालि िोिा. रस्त्याच्या दोन्िी बाजूला िोकळी शेिजिीन, दूरवर घरे आभण
त्यािून येणारा िीनिीनिा प्रकाश ददसि िोिा. त्याि आज अिावस्या िोिी म्िणून चंद्र
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नव्ििा. त्यािुळे सम्र्ूणप रस्िा अंधाराि. िरी र्ांडूने एक छोटी बॅटरी ददली म्िणून
चालण्यार्ूरिा िरी प्रकाश िोिा. इिक्या र्ायर्ीटनंिर शेवटी एस. टी स्टॅण्ड आला. र्ण
शेवटची एस. टी. भनघून गेल्याची शक्यिा िोिी. एस. टी. स्टॅण्ड वर अंधाराि थांबण्याि
कािी अथप नव्ििा. त्या र्ेिा त्याच रस्त्याने चालि िालुक्यार्यंि गेलं िर रिायची कािी
सोय िोईल आभण एस. टी. गेली नसेल िर वाटेि िेटेलिी. असे सिजून िो र्ुढेच भनघाला.
आिा िात्र रस्त्याच्या आजूबाजूला कोठे िी शेिजिीन ककवा घरं नव्ििी िा रस्िा जंगलािून
जाि िोिा. त्यािुळे फक्त गदप झाडी, बॅटरीचा थोडा प्रकाश, बाकी अंधार आभण राि
दकड्याचा दकरप दकरप आवाज येि िोिा. बाकी नीरव शांििा...
आिा िात्र रिाकांिला िीिी वाटायला लागली. त्याच्या भशवाय रस्त्यावर
दूर दूरर्यंि कोणीिी ददसि नव्ििं. त्याि त्या र्ांडूने घाबरवलं िोिं. "िालकानू त्या एस.
टी. च्या वाटेसुन जाऊ नका. थय चकवो लागिा... चकवो "
चकवा म्िणजे काय रिाकांिला चांगलीच कल्र्ना िोिी. रात्रीच्या वेळी
कािी रठकाणी दुष्ट शक्तींचा वावर असिो. त्या आर्ल्याला रात्र िर एकाच जागी खेळविाि.
आभण ददवस िोण्या आधी िारून टाकिाि. िळु िळु िी रस्त्यावरची शांििा रिाकांि
िनाि िीिी करू लागली िोिी की िळु िळु आर्ल्या िागून कोणाच्या िरी चालण्याचा
आवाज येईल, बाजूच्या झाडीिून अंधारािून अचानक कोणीिरी सिोर येईल, आजुबाजूने
घुंगरांचा आवाज येईल.
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शेवटी सगळे भवचार झटकू न रिाकांि र्टार्ट र्ावलं टाकू लागला. र्ुल
लागला. खाली ओढा वािि िोिा. र्ाणी किी िोिं र्ण खोल िोिा. त्या र्ाण्याचा आवाज
थोडा बरा वाटला. थोडं र्ुढे चालि गेल्यावर त्याचं लि सिज बाजूला गेलं भिथे एक िोठं
र्ार असलेल भर्र्ळाचं झाड िोिं. िे र्ाहून त्याला कािी िरी आठवलं. म्िणून िो जरा जवळ
जाऊन र्ाहू लागला िर िे िेच भर्र्ळाचं िोिं जे कािी वेळा र्ूवी र्भिलं िोिं. र्ुन्िा दफरुन
िेच झाड िा चकव्याचा प्रकार वाटि िोिा. म्िणून त्याने जवळचा दगड घेऊन त्या
झाडाखाली ठे वला. आभण त्याच्या बाजूला जभिनीवर छोट्या दगडाने एक फू ली काढली.
आभण र्टार्ट र्ावलं टाकि जवळ जवळ धाविच र्ुढे जाऊ लागला. का
िी अंिरावर गेल्यावर र्ुन्िा िसाच र्ुल आला आभण थोड्या वेळाने र्ुढे
गेल्यावर र्ुन्िा िेच झाड ददसू लागलं आभण त्या खाली िोच दगड िोिा. आिा िात्र त्याची
खात्री झाली िा चकवाच आिे िरी िनाचं सिाधान म्िणून एकदा जवळ जाऊन िी फू ली
र्ािाभवभश वाटली जी िघाशी के लेली.. आभण जवळ जाऊन र्भिलं िर भिचं फू ली िोच दगड
आभण झाडिी िेच िोिं. िे र्ाहून रिाकांि घाबरुन जीव घेऊन र्ळि सुटला. िािािली
बॅटरी कधी र्डली िे सुध्दा कळलं नािी. र्ण आिा जीव वाचवायचा असेल िर फक्त
र्ळायचं एवढंच रिाकांिला कळि िोिं.
र्ळू न र्ळू न शेवटी दि लागला िेंव्िा गुढ्गग्यावर िाि ठे ऊन िो दि खाऊ
लागला शटप घािाने भिजलं िोिं श्वास जोराि चालू िोिा आभण सिोर फक्त अंधाराि िे
झाड ददसि िोिं आभण िृत्यूिी.... िे र्ाहून शेवटी िीिीने, भनराशेने रिाकांि गुढ्गग्यावर
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जभिनीवर बसला आभण डोळे भिटनार इिक्याि घूरप घूरप आवाज येऊ लागला िा आवाज िर
एस. टी. चा िोिा त्याच्या चेिऱ्यावर ककभचि िसू उिटल िागे र्भिलं िर रस्त्याच्या अंधार
कार्ि एस. टी. च्या दोन िेड लाईट त्याच्या ददशेने येि िोत्या... िी सिोरून येणारी एस.
टी. र्ाहून त्याच्या जीवाि जीव आला. आिा िात्र िा चकवा आर्लं कािी करू शकि नािी
अशी खात्री झाली. आभण िो उत्सािाने उठू न एस. टी. ला िाि दाखवू लागला. एस. टी.
सिोर येऊन थांबली त्या भर्र्ळाकडे एक भिरर्ा कटाि टाकू न त्याने स्विःला आि सारलं.
आभण थेट जाऊन िागच्या सीटवर भखडकीकडे जाऊन बसला.
एस. टी. सुरू झाली. इिक्या वेळाच्या शांििे नंिर एस. टी. च्या भखडकीचा
िो खड़खड़ आवाज त्याला सुखद वाटि िोिा. आभण भखडकीिून थंड वारा लागि िोिा.
म्िणून कािी वेळ डोळे बंद करून िस्ि र्डु न राभिला. नंिर भवचार चिकू न गेला इिका वेळ
झाला कोणी भिकीट िागायला कोणी कसं आलं नािी? म्िणून जरा डोळे उघडू न
आजुबाजूला बभघिलं. बाजूला एक म्िािारा बारीकसा, सफे द शटप, सफे द धोिर, खुरटी दाढी
िो एकटक रिाकांिकडेच र्ािि िोिा. त्याने थोडं बाजूला िोऊन र्ुढे र्भिलं िर सवापि
र्ुढच्या सीटवर कं डक्टर बसला िोिा. आभण बसिी िाणसांनी र्ूणप िरली िोिी िो र्ुन्िा
भखडकीकडे सरकला. िो बाजूचा म्िािारा अजूनिी रिाकांिकडे त्याच नजरे ने र्ािि िोिा
त्याच्याकडे दुलपि करून रिाकांि बािेर र्ाहू लागला. त्याला कळि नव्ििं इिक्या िी इिकी
उशीराची एस. टी. असूनिी इिकी गदी कशी आिे.
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एस. टी. धावि िोिी झाड िागे जाि िोिी. र्ण नक्की कु ठं र्यंि आलोय िे
िात्र कळि नव्ििं म्िणून जरा भवचारून र्िावं म्िणून जरा िधे सरकू न र्ुढे र्भिलं िर
र्ुढच्या दोन िीन सीट वरची लोक वळू न त्याच्या रोखानेच र्ािि िोिी. िो बाजूचा
म्िािारा अजून िसाच एकटक र्ािि िोिा. त्यांच्याकडे न बघिा नजर वळवून रिाकांि
भखडकीिून बािेर र्ाहू लागला. िी लोकं असे का र्ािि आिेि िे िात्र त्याला कळि नव्ििं
थोडा वेळ बािेर र्ाहून िे लोक अजूनिी आर्ल्याकडे र्ािि आिे का? िे बघण्यासाठी त्याने
डोळ्याच्या कोर्ऱ्यािून र्भिलं िर आिा बसिधली जवळ जवळ सवप लोक त्याच्याकडेच
र्ािि िोिी एकटक... त्या सवांचं असं बघणं रिाकांिला असह्य िोऊ लागलं. कधी एकदा
िालुक्याचा स्टॉर् येिोय आभण आर्ण उिरिोय असं त्याला वाटू लागलं. म्िणून िो बािेर
र्ाहून अंदाज घेऊ लागला. र्ण अंधार जास्ि िोिा म्िणून नक्की कु ठं र्यंि र्ोिचलोय कळि
नव्ििं. दकिी वाजलेि िेिी िािीि नव्ििं.
इिक्याि त्याला आठवलं त्याचं र्ट्टा िुटलेल घड्याळ खांद्यावरच्या भर्शवीि
आिे. त्या भर्शवीि िो घड्याळ शोधू लागला शेवटी िािाला लागलंच अंधार असल्याने वेळ
ददसि नव्ििी नीट भनरखून बभघिल्यावर ददसलं की रात्रीचा एक वाजला िोिा. आिा िात्र
त्याचं डोक गरगरायला लागलं. गावची शेवटची एस. टी. िर साढे दिाची असिे आभण
दूसरी कोणिी एस. टी. िर इथून जाि नािी िग एक वाजिा आर्ण कोणत्या एस. टी. िधे
बसलोय?
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आिा त्याचं लि र्ुढे गेल.ं िर र्ुढच्या सीटवरचे कािी लोक आिा त्याच्याकडे
बघि उठू न उिे राभिले िोिे. आिा िा सवप प्रकार त्याच्या लिाि आला की आर्ण या
चकव्यािून भनसटलो नािी उलट अजून अडकलोय. िळु िळु बसिधली एके क िाणस उठू न
उिी रािि िोिी त्याच्याकडेच एकटक बघि डोळे अगदी सिाड उघडे.. आिा यािून
वाचण्याची कािीच शक्यिा नव्ििी िघाशी रस्त्याने िरी र्ळू शकि िोिा र्ण आिा या
बसिधे र्ूणप अडकला िोिा. िी िाणस िळु िळु जवळ येऊ लागली त्याचा श्वास जोराि चालू
लागला ह्रुदयाची धडधड वाढली रिाकांिकडे आिा या सवापचा सािना करण्याची अभजबाि
िाकद रभिली नव्ििी आभण त्या सवापना र्िायचीिी म्िणून रिाकांिने डोळे बंद करून डोके
िागे टेकले. दोन सेकंदानी त्याच्या लिाि आले िघासर्ासून िो खड़खड़ आवाज फक्त
बाजूच्या भखडकीचा येि नव्ििा कदाभचि िागची भखडकीिी उघडी िोिी म्िणून लगेच
त्याने डोळे उघडू न िागे र्भिले िर खरच िागची भखडकी उघडी िोिी. आिा सिोर र्भिलं
िर सगळी िानस त्याच्यार्ासून जवळ जवळ िीन फू टावर उिी िोिी. सफे दसे चेिरे , कोरडे
ओठ.. आभण आिा िो जवळचा म्िािारा िळु िळु त्याच्याजवळ सरकू लागला त्याचा िाि
रिाकांिवर र्डणार इिक्याि रिाकांिने सगळी िाकद ऐकटवून बसिधून उडी िारली.
थोडं कोर्राला आभण कर्ाळाला जखि झाली र्ण िो उठू न र्ुन्िा उिा
राभिला. बस थोडी र्ुढे जाऊन थांबली. रिाकांि त्या बसच्या बाजूने धावि र्ुढे जाऊ
लागला बसिधली िाणस भखडकीिून त्याच्याकडेच र्ािि िोिी. कािीिी करून त्याला एस.
टी. र्ासून लांब जायचं िोिं त्यािुळे िो न थांबिा फक्त धाविच िोिा थोडा वेळ
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र्ळाल्यानंिर िागे वळू न र्भिलं िर एस. टी. ददसि नव्ििी म्िणून थोडा वेळ थांबून दि
खाऊ लागला र्ण थांबण्याि अथप नव्ििा कारण िी एस. टी. कधीिी िागून येऊ शकि
िोिी. इिक्याि सिोरुन एक गाडी येिाना ददसली नीट बभघिलं िर िी जीर् िोिी.
रिाकांि भिच्या ददशेने धावू लागला.
रिाकांि जीर्च्या ददशेने धावू लागला दोन्िी िाि िलवि जीर् सिोर जाऊन
उिा राभिला. जीर् त्याला बघून थांबली. िो जीर्च्या ड्राइवरकडे जाऊन जीर्िधे घेण्याची
भवनंिी करू लागला. जीर् चालवणारा िाणूस भनळा शटप, काळी र्ँट, भिश्या असा कािीसा
िोिा त्याच्या बाजूला स्थूलसा, सफे द सदरा घािलेला के स भर्कलेला म्िािारा िाणूस िोिा
िागे एक म्िािारी लुगड नेसलेली बाई, भिच्या बाजूला दोन साडी नेसलेल्या भिया आभण
सिोर एक िरुण िाणूस बसला िोिा गावािलच कु टुंब िोिं कदाभचि. जीर् चालवणार्याने
िािानेच आि यायची खूण के ली. रिाकांि लगेच आि िागून आि जाऊन बसला. आि
जाऊन डोकं िागे ठे ऊन दि खाऊ लागला जीर् चालि िोिी. भर्शवीिून घड्याळ काढू न
बभघिलं त्याि दोन वाजले िोिे. सकाळ व्िायला अजून फार वेळ िोिा. घड्याळ िसंच
भर्शवीि ठे ऊन िो बािेर र्ाहू लागला थोडा वेळ बािेर र्ाभिल्यावर त्याच्या लिाि आलं
आर्ण िालुक्यार्ासून अजून दूर चाललोय िघाशी घाई घाईि आर्ण धावि जीर्िधे चढलो
र्ण जीर् िर उलट्या ददशेने जाि िोिी िीिीिुळे लिािच नािी आलं. िी लोक नक्की
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जािायेि कु ठे िे भवचारावं म्िणून जीर् चालवणार्याकडे र्भिलं िर त्याच्याि कािी िरी
वेगळं वाटलं त्याने र्ुन्िा एकदा बभघिलं िर िसंच कािीिरी भवसंगि वाटि िोिं.
रिाकांिला गाडी चालवण्याचा अनुिव नव्ििा र्ण कािी िरी नक्की िोिं जे
खर्टकट िोिं म्िणून त्याने र्ुन्िा एकदा भनरखून र्भिलं िेव्िा त्याच्या डोक्याि प्रकाश र्डला
जीर् चालवणार्याचे दोन्िी िाि स्टेअटरग वर िोिे र्ण िे अभजबाि िलि नव्ििे गाडी
सुसाट रस्त्यािधून वळण घेि, ब्रेक िारि चालली िोिी र्ण जीर् चालवणार्याची िर
कािीच िालचाल ददसि नव्ििी िो र्ुिळ्यासारखा स्िब्ध िोिा इिक्याि त्याचं लि सिोर
गेलं सिोरच्या त्या भिन्िी बायका िशाच स्िब्ध िोत्या कोणिी िालचाल नािी काय नािी
आभण त्याच्याच रोखाने र्ािि िोत्या. अगदी अगदी िघासच्या एस. टी. िल्या
लोकांसारख्या. त्याला िे सिजायला वेळ नािी लागला "आगी िून सुटून फु फट्याट
र्डलोय".
आिा िे िनाशी र्क्क झालं िोिं की या चकव्यािून सुटका नािी. त्याने सिोर
र्भिलं िर जीर्च्या लाइटच्या प्रकाशाि िे िघासचचं भर्र्ळाचं झाड जवळ येिाना ददसि
िोिं आभण त्या र्ासून थोडं िागे अंिरावर िी एस. टी. उिी ददसि िोिी. आिा िात्र िे
सगळं च संर्लं अशी शक्यिा वाटि िोिी. आिा जीर्ने ओढा असलेला र्ूल ओलांडला िे
भर्र्ळाचं झाड आभण एस. टी. जवळ येऊ लागली इिक्याि त्याच्या लिाि आलं की िाच
ओढा र्ुढे वेिोबाच्या देवळाजवळू न जािो ह्याच्या बाजूने जाि राभिलो िर देवळाजवळ नक्की
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र्ोिचू आभण भिथे र्ोचलो िर िा चकवा आर्ल्याला कािी करू शकि नािी. िणाचािी
भवलंब न करिा रिाकांिने जीर्िधून उडी िारली.
िी जीर् र्ुढे जाऊन थांबली आभण कािी अंिरावर एस. टी. िोिी िो उठू न
अगदी जीव घेऊन त्या रस्िा सोडू न ओढ्याकडे र्ळू लागला. र्ण रस्त्याि कु ठे िरी र्ाय
अडखळला आभण सरळ िोंडावर आर्टला िसाच जभिनीवर र्लटी िोऊन र्डला
डोळ्यांसिोर झाडाच्या फांद्या ददसि िोत्या िळू िळू िी बसिधली आभण जीर्िधली िाणसं
एक एक करून त्याच्या िोविी गोळा व्िायला लागली िेच ियानक चेिरे आभण एकटक
रोखलेली नजर. िळू िळू त्याची शुध्द िरर्ू लागली आभण फक्त अंधार ददसू लागला.
रिाकांिने डोळे उघडले त्याच्या िोंडावर कोणीिरी र्ाणी भशर्डट िोिं.
सकाळ झाली िोिी आजुबाजुला लोक ददसि िोिी गावचा र्ोस्टिन असल्याने सगळ्यांच्या
ओळखीचा िोिा त्याला असं र्डलेल र्ाहून लोक जिा झाली एका दोघांनी त्याला उठवून
बसवलं आभण काय झालं िे भवचारू लागले. रिाकांिने रात्रिर जे जे र्भिलं िे सवप
सांभगिल. िे सवप ऐकू न एक वयस्कर िाणूस र्ुढे आला आभण बोलू लागला.
"आरे बाळा ियसर दोन वषाप र्ूवी एस. टी. आभण जीर्चो अभक्सडंट झालो
िोिो. एस. टी. जीर्ला चीरडु न ओढ्याि र्डली ओढो खोल असा त्याि र्ाऊस िोिो
र्ाण्याने िरलेल्या ओढ्यािसुन त्या एस. टी. िला कोनबी वाचला नाय िवार्ासून ियसर
चकवो लागिा आण अिावसेक कोण गावला िर सकाळी ह्या ओढ्याि िेलेला ददसिा काल
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र्ण अिावस िोिी िू कसो काय वाचलस देवाक िािीि? " रिाकांि उठू न चालू लागला
आजूबाजूचे लोक त्याच्या कडे र्ाहून असंच कु जबुजि िोिे. "आजर्ािूर कोनबी नाय वाचला
ह्यो िेलो कसो काय जीिो िा कळणा नाय? "
आर्ण ह्यािून का वाचलो िे त्याला थोडं थोडं कळायला लागलं आभण कानाि
आईचे शब्द घुिि िोिे "कािासाठी खय खय दफरिसं देवाचो अंगारों जवळ ठे वि जा.......
अंगारों जवळ ठे वि जा.. "
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आज एका िभिन्यानंिर त्या बंगल्यासिोर एक सफे द बॅगस्टर गाडी येऊन
थांबली त्यािून एक इसि उिरला. इन के लेला र्ांढराशुभ्र इिीचा शटप, काळी र्ँट,
चकचकीि बूट, िरदार भिश्या असा कािीसा रुबाब.... त्याला र्ाहून गणर्ा बािेर आला.
"िाफ करा सायेब जरा उशीरच झाला गाडी र्ाठवायला "गणर्ा बोलला.
"जरा उशीर? दिा भिनटं वाट र्िाि िोिो िी.. वेळेचं िान बाळगा जरा
चला. उचला िे सािान" धारदार आवाज घुिला. त्यांच्या र्ाठोर्ाठ गणर्ा िी बॅग घेऊन
आि आला. िे अभधकारी बदली िोऊन या बंगल्याि आले िोिे.
दकिी िरी ददवसांनी िा बंगला उघडि िोिा. बंगला िसा छोटा िोिा. र्ण
ऐसर्ैस िोिा. दरवाजा सिोर िोठा िॉल, िधोिध डायभनग टेबल त्यार्ुढे दकचन उजव्या
बाजूला जीना, वरिी दोन बेडरूि. गणर्ा ने सगळ आवरल िोिं. र्ण कोणत्यािी गोष्टीिून
चुका काढण्याची चव्िाणांची सवय जाणार िोिी? शेवटी कर्ाटावरुन गणर्ाला ओरडा
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िेटलाच. दुसर्या ददवशीर्ासून िे ऑदफसला जाणार िोिे. म्िणून आजच सगळी आवरा
आवर करून िोकळे झाले.
दुर्ारच्या जेवणानंिर एक चांगली झोर् झाली त्यािुळे थकवा दूर झाला.
संध्याकाळी गणर्ाने ददलेला चिा र्ीि कादंबरी वाचिा वाचिा कसा वेळ गेला कळलंच
नािी. भखडकीिून र्ाभिल िर अंधार र्डला िोिा. थंडी थोडी वाढली िोिी. अजून एक चिा
प्यायची िलर् आली म्िणून गणर्ाला िाक िारली. िर हू नािी का चु नािी. अजून दोन
िीन िाका िारल्या. र्ण कािीच प्रभिसाद नािी. िे र्ाहून रागाने चव्िाण रूिच्या बािेर
आले जीना उिरून खाली आले. िर गणर्ा दकचनिध्येिी नव्ििा सगळा बंगला दफरले. र्ण
कु ठे च नािी. म्िणून बािेर आले िर चौकीदाराने सांभगिल की गणर्ा िघाभशच गेला. िे
ऐकू न चव्िाणांना थोडा राग आलाच.
"असा कसा गेला? कािी भवचारणं नािी.. सांगणं नािी... बेभशस्ि िरलेि
सगळे " असे कािी बडबडि दकचन िधे आले. िर दकचनिधे सवप स्वयंर्ाक गणर्ाने करून
ठे वला िोिा. िे र्ाहून थोडा राग शांि झाला. बंगल्याि थोड्या फे ऱ्या िारून िे जेवायला
बसले. स्वःिची कािं स्विः करायची त्यांना सवय िोिी. कारण कािाभनभित्त इिक्या
रठकाणी बदल्या झाल्या िोत्या की िी सवय लागूनच गेलेली िोिी. रात्री िांडी बेभसनिधे
टाकली आभण रूिकडे जायला भजना चढणार िेवढ्याि दकचनिधून कािी िरी
खसखसण्याचा आवाज आला. दोन सेकंद थांबून चव्िाण िे ऐकू लागले. नंिर दुलपि करून
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र्ुढची र्ायरी चढणार िेवढ्याि र्ुन्िा िोच आवाज आभण त्यानंिर कोणिं िरी िांड
र्डल्याचा आवाज आला. िे र्ािण्यासाठी र्ुन्िा जीना उिरून दकचनिधे गेले. आभण लाइट
लावली िर भिथे एक िांब्या र्डला िोिा. भखडक्या बंद िोत्या िरी र्ण िा िांब्या कसा
र्डला िे त्यांना कळि नव्ििं. िो र्रि ओट्यावर ठे ऊन िे रूििधे आले.
रूिचा दरवाजा बंद के ल्या के ल्या र्ुन्िा िोच सरर्टण्याचा आवाज दरवाजा
बािेरून आला. म्िणून दरवाजा उघडू न बभघिलं िर बािेर कािीच नव्ििं शेवटी दरवाजा
बंद करून िे झोर्ायला गेले झोर्िी लगेच लागली. रात्री अधून िधून दरवाज्याच्या बािेरून
आवाज येि िोिे र्ण प्रवासाच्या थकव्याने झोर् एवढी आली िोिी की बािेर काय चाललंय
िे बघायला कं टाळा आलेला. सकाळी गणर्ाच्या दरवाजा ठोठावल्याने जाग आली. फ्रेश
िोऊन खाली आले िर नाश्िा टेबलावर ियार िोिा.
"काय रे गणर्ा रात्री कु ठे िोिास... जाण्यार्ूवी सांगिा येि नव्ििं "
"नािी िालक काल जेवणं बनवायला लय येळ लागला अंधार र्डिच आला
िोिा म्िणून लगीच गेलो "
" ठीक आिे र्ण आज रात्रीर्ासून थांबि जा "
" िालक िेवढं सोडू न काय बी बोला "
" का? "
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" म्िण्जे िे... िे... िाझी बायको आजारी असिे ना म्िणून "
" बरं र्ण जेवण बनवूनच भनघ.. "
शेवटी नाश्िा वैगरे करून चव्िाण ऑदफसला गेले

ऑदफ़सिध्ये चांगलं स्वागि के लं गेल्या गेल्या िस्ि एक चिा िागवली चिा
घेऊन येिाना आभण ठे ऊन जािाना भशर्ाई एका वेगळ्याच नजरे ने त्यांच्याकडे र्ािि गेला
ररकािा कर् घ्यायला त्यानी र्ुन्िा त्याला बोलावलं िेव्िा भशर्ायाने भवचारलं "सायेब काल
झोर् चांगली लागली ना?
" का? नािी त्या बंगल्याि झोर् चांगली लागि नािी "
" म्िणजे? "
" नािी कािी नािी सिजच " असं त्यांना टाळि िो भनघून गेला.
आज ददवस िसा चांगला गेला िे घरी आले िर गणर्ा जेवण बनवून के व्िाच
गेलेला िोिा. जेवण घेऊन टेबलावर जेवायला बसणार िेवढ्याि कोणीिरी सरर्टि
दकचनिधे जाण्याचा आवाज आला. म्िणून जेवण भिथेच सोडू न िे दकचनिधे बघायला गेले
िर भिथे कािीच नव्ििं. कोणीिरी िांजर वैगरे असेल म्िणून ओट्याखाली वैगरे नीट
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बभघिलं िर भिथेिी कािी नािी. म्िणून दकचनची भखडकी र्ुणप बंद करून जेवायला बसले.
िेव्िा र्ाभिलं िर भखरीचा रं ग भनळा र्डला िोिा. सगळी खीर खराब झाली िोिी. िे सगळ
काय चाललंय त्यांना कळि नव्ििं. शेवटी बाकीचं जेवण जेऊन झोर्ायला गेल.े
डोळा लागिो न लागिो िेवढ्याि र्ुन्िा िो सरर्टण्याचा आवाज... िे जे
कािी िोिं िे खाली र्ूणप िॉलिर सरर्टि दफरि िोिं. झोर् डोळ्यावर िोिी िरी जे कािी
िोिं िे बघायला चव्िाण शेवटी खाली आले लाइट लावली िर िॉलिधे कािी नव्ििं सगळे
कोर्रे शोधले र्ण कािी िेटल नािी. शेवटी एक चांगली जांिइ देऊन िे र्रि झोर्ायला
गेले.
सकाळी ब्रेकफास्टला आले िर गणर्ा ब्रेकफास्ट लावि िोिा गणर्ाला र्ाहून
भवचारलं "काय रे गणर्ा बंगल्याि रात्री कसले आवाज येिाि? काल झोर्ेचं खोबर झालं "िे
ऐकू न गणर्ाच्या िािािली प्लेट खाली र्डली र्ण लगेच िी प्लेट उचलि भवषय सावरि
गणर्ा म्िणाला "कसलं आवाज बायरुन येि असिील भिकड िसं काय नाय म्या.. म्या चाय
घेऊन आलो"असं म्िणि िो आि गेला.
ऑदफसला लेट िोिं िोिा म्िणून िेिी जास्ि भवषय न िाणिा ऑदफसला
भनघाले. ऑदफसिधे आजिी आल्या आल्या िो भशर्ाई िेटला कोणिी िरी फाइल द्यायच्या
भनभित्ताने आला िोिा "सायेब िुिी भजथे राििा भिथे सवप ठीक आिे ना? "
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" िो का? िू कालिी िला असंच कािी भवचारलं िोिंस िुला एवढी काळजी
का िाझी? "
" सायेब िुिी भजथं राििा िी जागा बरी नाय िुम्िांला भिकडे धोका िाय "
" म्िणजे? "
" िुिच्या आधी दोन सायेब भिथे रािि िोिे त्यांिले एक दुसऱ्याच रात्री
र्ळू न गेले िे र्रि आले नािीि आभण दूसरे िर.... दूसरे िर वेडे झाले िे िर अजुनिी बरे
नािी झाले "
"अरे िुिच्या लोकांच्या अंध श्रध्दा आिेि ह्या अशा अफवा र्सरवण्यार्ेिा
कािी काि करा " एवढं बोलून त्यानी भशर्ायाला र्ाठवलं र्ण त्यांची अस्वस्थिा किी िोि
नव्ििी कारण त्यांनी स्वःि िे आवाज ऐकले िोिे. आज संध्याकाळी िे लवकर घरी आले
लगेच दकचनिधे जाऊन गणर्ाला भवचारलं.
" गणर्ा.... बािेर या बंगल्याबद्दल लोक काय काय बोलिायेि इथे नक्की काय
प्रॉब्लेि आिे "
" काय नाय िालक आव लोकांकडे कु ठे लि देिाय "
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" ठीक आिे िग आज रात्रीर्ासून िू िाझ्याबरोबर इथे थांबायचं... जर गेलास
िर याद राख "
" नाय िालक इथं रात्रीचं थांबण धोक्याचं िाय "
" म्िणजे? "
" िालक िुिीबी इथं जास्ि वेळ राहू नका भनघून जावा इथून "
" नीट सांग िे काय चाललंय िे "
" िालक इथं फार र्ूवी एक सायेब आलेले िे लई भवभचत्र िोिं म्िणे िे कसल्या
कसल्या भयद्या करि व्ििे त्यांि सर्पबळी र्ण ददला िोिा र्ण िीच शेवटी यांच्या वर िी
उलटली आन िे सार् डसल्यानेच िेले त्या नंिर अजून दोन सायेब इथं रािायला आले त्यांना
र्ण त्रास झाला येक िर ठार वेडे झाले... िुिीबी इथून जावा नायिर िुिचं बी काय खर
नाय.... िालक जेवण ियार िाय म्या चाललो " एवढं बोलून िो र्टार्ट भिथून भनघून गेला.
जेवण झाल्यावर दकिीिरी वेळ िे घर भजिक्या लवकर िोईल भििक्या
लवकर सोडावे िाच भवचार करि िे िॉलिर दफरि िोिे इिक्याि त्यांच्या रूि िधून ग्लास
फू टण्याचा आवाज आला म्िणून िे लगेच जीना चढू न बेडरूििधे बघायला गेले िर भिथे
फक्त फु टलेला ग्लास िोिा इिक्याि त्यांच्या िागून कािीिरी सरर्टि बािेर गेलं त्यांनी
बािेर जाऊन र्भिल िर भिथे दुसऱ्या रूिच्या दरवाजाि कािीिरी वळवळिाना ददसलं
त्यांनी जाऊन लाइट लावली िर भिथे एक काळा सार् वेटोळ करून बसला िोिा इिका
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िोठा सार् र्ाहून िे थोडे िागे सरकले िो सरर्टि त्यांच्या जवळ येऊ लागला. चव्िाण िागे
िागे जाि रूििधे घुसले आभण लगेच दरवाजा बंद के ला आभण िसेच बेडवर जाऊन बसले.
एवढा िोठा सार् बघून त्यांना दरदरुन घाि फु टला िोिा.
इिक्याि कोणीिरी कािीिरी सरर्टि त्यांच्या बेडच्या बाजूला येऊन बसलं
त्यांनी बभघिलं िर िो िघासचाच सार् िोिा र्ण दरवाजा बंद असिाना िा आि कसा
आला त्यांना कळि नव्ििं िरीिी त्यांनी स्वःिला सावरलं आभण धावि जाऊन कोर्ऱ्यािली
काठी घेऊन त्या सार्ासिोर येऊन थांबले. सार् डसनार इिक्याि त्यांनी काठीचे सर्ासर्
वार करायला सुरुवाि के ली िो सार् िरे र्यंि िे वार करिच िोिे सगळीकडे रक्त र्सरल.
त्यांचं अंगिी घािाने डबडबल शेवटी िे दिून भिथेच जभिनीवर बसले आभण िेवढ्याि
त्यांना बुडाखाली िालचाल ददसली त्यांनी बभघिलं िर िे एका वेटोळ के लेल्या सार्ावर
बसले िोिे लगेच स्विःला कसबस सावरि त्याच कारठचे दोन िीन जोरदार घाव त्याच्या
डोक्यावर करून त्याला िारलं.
शेवटी धार्ा टाकि िे बेडवर बसले आभण बेडच्या बाजूच्या टेबलावरचा
र्ाण्याने िरलेला ग्लास िोंडाला लावला िोर्यंि घशाि कािी िरी अडकल्यासारख वाटलं
म्िणून र्ानी थुंकल िर िोंडािून र्ाण्याबरोबर एक सार्ाचं भर्ल्लू बािेर र्डलं ग्लासाि
र्भिल िर सार्ाची भर्ल्ल त्याि वळवळि िोिी. िािािलं ग्लास त्यांनी लगेच झटकू न ददलं.
िे र्ाणी जभिनीवर र्डू न िी भर्ल्ल त्याि वळवळि िोिी. िे र्ाहून िर ओकारीच यायला
लागली. इिक्याि र्ंख्यावरून त्यांच्या गळ्याि कािी िरी र्डलं. िो अजून एक सार् िोिा.
त्याला बेडवरच झटकू न िारायला काठी उगारनार िोच कोर्ऱ्यािून अजून दोन सार् फणा
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काढू न बसलेले िोिे. त्याि भखडकीिून अजून दोन सार् आि आले चारिी बाजूला फक्त सार्
ददसि िोिे.
सगळे िळू िळू त्यांच्या जवळ सरकू लागले. चव्िाण िागे जाि जाि कोर्ऱ्याि
येऊन र्ोचले. आिा कु ठे र्ळायला िी जागा नव्ििी सिोर फक्त सार्च ददसि िोिे. सगळे
िळु िळु त्यांच्या र्ायाजवळ येऊन र्ोचले. त्यांना र्ायावर कािीिरी बुळबुळीि स्र्शप झाला.
िागून एक सार् र्ायावर चढला िोिा. िो जोराि र्ाय झटकू न फे कला. िेवढ्याि दुसरा
अंगावर चढला त्यालािी अंगावरून भझडकारला र्ण चव्िाण र्ुणपर्णे त्याि अडकले..........

दुसऱ्या ददवशी बंगल्यासिोर वेड्यांच्या इस्र्ीिळािून एक गाडी येऊन
थांबली.... चव्िाण ओरडि िोिे अंग झटकि िोिे स्विःला ओरबाडि िोिे...... िे गेल्यानंिर
र्ुढचे कािी ददवस िो बंगला बंद रािीला.
नंिर र्ुन्िा एक नवा अभधकारी चव्िाणांच्या बदली आला त्याचे सुरुवािीचे
कािी ददवस चांगले गेले नंिर र्ुन्िा सुरू झाला िोच सरर्टण्याचा आवाज.....
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जनोबा

िाझा जन्ि िूळचा गावचा र्ण िाझे भशिण िुंबईिच झाले. आभण नोकरी िी
इथेच. गावचं घर, शेिी सवप वडील र्िायचे िाऊ कधी कधी िदिीला इकडू न जाि असे.
आई वारली. नंिर गावचा आभण िाझा कािी सबंध आला नािी. वभडलांच्या िजी भवरुद्ध
लग्न के लं िोिं त्यािुळे त्यांनीिी कधी बोलावलं नािी त्यांच्या िृत्यू नंिर िावा बरोबर
कायापला गावाला गेलो एवढंच.
त्यानंिर एका वषापनी िावाला गावाहून नोरटस आली की आिची जभिनी
बाबि कािी सरकारी व्यविार आिेि. बाबांनंिर िी जिीन अशीच र्डू न रािीली िोिी
त्यािुळे आम्िी िी भवकण्याचा भनणपय घेिला. र्ण िावाला सुट्टी भिळणे शक्य नव्ििे. त्याि
वभिनी गरोदर िोिी त्यािुळे िलाच जावं लागणार िोिं. त्यानुसार िी वीस ददवसांची रजा
घेिली आभण भनघायला ियार झालो. दादाने कािी गावािल्यांचे नंबर ददले जेणें करून िला
िदि िोईल आभण कािी िॉटेल्सचे र्त्ते ददले आभण घरी न जािा िॉटेलवर रािा असे
सुचभवले. स्विः चे घर असिाना िा िला िॉटेलिधे रिायला का सुचविोय िे कळि नव्ििे.
िी त्याबद्दल भवचारले िेव्िा त्याने िूझी गैरसोय िोईल, घर बरे च ददवस बंद आिे अशी
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उडवाउडवीची उत्तरे ददली. र्ण स्विःचे घर असिाना अशा िॉटेलवर रािणे म्िणजे भनव्वळ
िूखपर्णा िोिा.
िी गावाला गेलो थोडे िवा र्ाणी बदलले म्िणून बरे वाटि िोिे. घराच्या
दकल्ल्या जवळच िोत्या. घर चांगले प्रशस्ि िोिे र्ाच खोल्या, अंगण, िागे भविीर र्ण घर
बंद असल्याने थोडी धूळ साचली िोिी. एक दोन िाणसे बोलवून िी साफ सफाई करून
घेिली आभण रिायला ियार झालो आिा फक्त स्वयंर्ाकाचा प्रश्न िोिा. ददवसाचा वेळ
िालुक्याि कािाला जाणार िोिा. फक्त रात्रीच्या जेवणाचा प्रश्न िोिा. त्यासाठी िी एका
दोघांना सांगून ठे वले कोणी िेटि का िे र्िायला. र्ण दोन िीन ददवस कोणीच आले नािी.
का िे कळि नव्ििे. एकदा दोनदा दादाला फोन के ला. िी त्या घराि राििोय िे ऐकू न िो
भचडलाच त्याने बजावून सुध्दा िी िेथे राििो िे त्याला आवडले नव्ििे. आभण िला कारण
िी सांगायला ियार नव्ििा.
िीिी खोदून भवचारल्यावर त्याने सांभगिले त्या घराि आत्म्याचा वावर आिे.
आभण जरी िुला िेथे रिायचे असेल िर कोणालािरी सोबि घेऊन रिा असे म्िणून रागाने
फोन ठे वला. आिा आिा िला कळू लागले िोिे की घरी कोण काि करायला ियार का नािी
िे आिच्या घराबद्दल गावािल्यांच्या िनाि कदाभचि गैरसिजूि िोिी. कारण िी इिके
ददवस रािि असिाना िला िर असे कािी जाणवले नािी. िग िे सवप काय आिे. असंच
भवचार करि िी संध्याकाळर्यंि घरी आलो.
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िेव्िा िागच्या खुडबूड झाली िागे जाऊन र्ाभिलं िर दाराि एक म्िािारा
िाणूस उिा िोिा. िळकट धोिर, सफे द बंडी, भशडभशभडि शरीरयष्टी असा त्याचा अविार
त्याला नीट बभघिल्यावर आठवले िा िर बाबांचा नोकर जनोबा... र्ुवी बाबा िुंबईला येि
असिाना त्यांच्याबरोबर येई. त्याची भवचारर्ूस के ल्यावर कळले की आिा िो ददवसा कोणा
कोणाकडे िरी काि करिो. िाझी जेवणाची गैरसोय िोिेय िे त्याला कळले म्िणून िो
आला. िो आला िे एक बरं झालं. िाझा असािी रात्रीच्या जेवणाचा प्रश्न िोिा. त्याि
सोबििी झाली िोिी.
िाझे गावाला ददवस चांगले चालले िोिे सकाळी िालुक्याि जायचे
संध्याकाळी येिाना गाव भिडि यायचे रात्री जनोबाच्या िािचे जेवण जेउन झोर्ायाचे.
र्ण एके ददवशी असे कािी घडले जे िी कधीच भवसरू शकणार नािी त्या
रात्री बाराच्या टोल्याने िला जाग आली िाझे लि भखडकीिून बािेर गेले िी र्ाभिले िर
भवभिररकडे कोणीिरी जाि िोिे कोण आिे िे कािी कळि नव्ििे िी घरािून बािेर येऊन
त्याच्या िागोिाग गेलो िर िे जे कोणी िोिे त्याने भवभिरीि उडी िारली. िी लगेच त्या
भवभिरीजवळ गेलो आभण िाझा िी िोल जाऊन भवभिररि र्डलो आभण िला जाग आली. िे
स्वप्न िोिे.
िी िेव्िा अगदी घािघुि झालो िोिो. िे स्वप्न भवसरून िी झोर्ायचा प्रयत्न
करू लागले. इिक्याि बाराचे टोले र्डले अगदी िगाससारखेच आभण दरवाजाची कड़ी
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आिून खोलल्यासारखा आवाज आला. घराि फ़क्त िी आभण जनोबाच िोिो. िा आिा
कशाला बािेर गेला िे कळि नव्ििे म्िणून िीिी घरािून बािेर आलो िो भवभिरीच्या ददशेने
जाऊ लागला िीिी त्याच्या िागोिाग गेलो त्याचा चेिरा ददसि नव्ििा र्ण घरािून बािेर
र्डला म्िणजे जनोबाच असावा. िी त्याच्या िागोिाग चालू लागलो िो भवभिरीजवळ येऊन
थांबला आभण अचानक त्याने भवभिररि उडी घेिली आभण एक जोराि कककाळी ऐकू आली.
िी िागोिाग जाऊन र्ाभिले िर भवभिररच्या कठड्या वर त्याचे डोके आर्टू न रक्त सांडले
िोिे आभण त्याचा देि र्ाण्यावर िरं गि िोिा. िी िे बघून अिरशः घाबरलो आभण
शेजार्याना बोलवायला धावलो.
भििक्याि िाझे लि जनोबा झोर्लेल्या खोभलच्या भखडकीकडे गेलं. आि
कोणीिरी िोिं. िी जवळ जाऊन नीट र्ाभिले िर जनोबा आि गाढ झोर्ला िोिा. िग
आिा िी बभघिले िे काय िोिं? िो कोण िोिा? त्याचा चेिरा नीट ददसला नव्ििा. र्ण िो
जो कोणी िोिा िो घरािून कसा बािेर र्डला? म्िणून िी र्रि र्ािायला भवभिरी जवळ
गेलो िर भिथे र्ाण्याि कािीिी िगाशी भजथे रक्त सांडलेल भिथे आिा रक्ताचा एक थेंबिी
नव्ििा.
िाझं डोक आिा गरगरायला लागलं िोिं त्याच िीिीि िी र्रि येऊन
झोर्ण्याचा प्रयत्न के ला रात्री उशीरा कधी झोर् लागली सकाळी उशीराने जाग आली.
िोर्यंि जनोबा भनघून गेला िोिा. आिा िो िेटणार संध्याकाळी. रात्रीची गोष्ट डोक्यािून
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जाि नव्ििी. िी र्ुन्िा भवभिररि येऊन बभघिले िर भिथे कोणिेिी रक्ताचे डाग नव्ििे.
र्ाणी िी स्वच्छ िोिे.
िे काय चालले आिे कािी कळि नव्ििे. िेवढ्याि िाझ्या लिाि आले की
काल अिावस्या िोिी. अशा ददवशी असे िास िोिाि असा भवचार करून िी िे सवप
भवसरायचा प्रयत्न करू लागलो. कािी ददवसांनी इकडचे काि िी संर्ले. आभण िी र्रि
यायला ियार झालो. येिाना जरा जास्िच र्ैसे जनोबाच्या िािावर ठे वले आभण घराची
काळजी घे असे बजावले. त्यावर त्याने " िालक भजवंि असेर्यंि सेवा के ली..... िर
िरणांनंिर नाय करणार का? " उदगार काढले.
" िो बाबांची िे असेर्यंि िू िरर्ूर सेवा के लीस िू िोिास म्िणून िर सवप
नीट चालु िोिं.. चल " असे म्िणून िी भनरोर् घेिला आभण िुंबईला आलो. आिा कधी
एकदा दादाला िेटिोय आभण त्याची खेचिोय असे झाले िोिे.
िी दादाला िेटायला गेलो. िला र्ाहून त्याने प्रश्नांचा िभडिार सुरू के ला घर
कसे आिे?
िीिी नािी वाटली ना?
सोबिीला कोण िोिे?
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िी त्याला शांि र्णे सांभगिले घराि िूि काय िुिाचे नखिी नव्ििे. त्याि
सोबिीला जनोबा िोिा िग भििी कसली?
िाझे बोलणे ऐकू न त्याच्या चेिऱ्यावरचा रं ग उडाला. वभिभनभि घाबरली
दोघेिी एकिेकांकडे बघू लागले. िी त्याला याचे कारण भवचारले िेव्िा त्याने जे कािी
सांभगिले िे ऐकू न िाझाच चेिरा र्ांढरा र्डायची वेळ आली त्याच्या ििे िू म्िणिोयस
िुिाचं नखिी नािी बभघिलंस िग राभिलास कोणा बरोबर?? जनोबाचा बाबांच्या
िृत्यूच्या एक ििीना आधीच घरािागच्या भवभिररि र्डू न िृत्यू झाला. र्ण अजूनिी
अनेकांना घराि िो ददसिो. बाबांनािी ददसायचा म्िणून िी िुला िेथे नको राहस सांभगिले
िोिे. िे सवप ऐकू न िाझा िेंदू बभधर झाला. आभण कानाि फ़क्त जनोबाचे वाक्य घुिि िोिे.
" िालक...... भजवंि असेर्यंि सेवा के ली िग िरणांनंिर नािी करणार का?"
िेव्िा िो बाबांच्या नािी कदाभचि स्विः च्या िरणाबद्दल बोलि िोिा.
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र्ैंजण
आनंद आज दोन वषापनी गावाला येि िोिा. गाव िसं िागसलेलंच.. र्ण
आनंदची घरची र्ररभस्थिी िशी चांगली. भशिणिी ठीक घेिलं. दोन वषापर्ूवी नोकरीसाठी
िुंबईला गेला. भिकडेच स्थाभयक झाला. सध्या आईची िब्येिीच्या कु रबुरी चालू िोत्या.
भिला िेटायच्या भनभित्ताने िो आला िोिा.
रात्रीचे साढे बारा वाजले िोिे. एस. टी. गावच्या फाट्यावर येऊन थांबली.
त्यािून आनंद उिरला. एक बॅग खांद्यावर एक िािाि घेऊन चालू लागला. इिक्या रात्री
ररिा भिळणं अशक्य िोिं. आभण िा इिक्या रात्री येईल म्िणून घरीिी कोणाला कल्र्ना
नव्ििी. त्यािुळे कोणी घ्यायलािी येणार नव्ििं. म्िणून र्ायीच जावं लागणार िोिं. रोडने
जायचं िर फार लांब िोिं. म्िणून शॉटपकट म्िणून त्याने नानाच्या वाडीिून जायचं ठरवलं.
िी एक र्ायवाट िोिी. आजुबाजुला छोटी िोठी झाडी, गावच्या िािीचा गंध दरवळि
िोिा, रािदकद्यांचा आवाज येि िोिा.
आनंद नानाच्या वाडीर्यंि र्ोचला. दूरवर वाडी ददसि िोिी. िालक
नसल्याने रया गेली िोिी. नानाचा भवभिरीि र्डू न िृत्यू झाला. त्यानंिर िी वाडी अशीच
बेवारस र्डू न िोिी. इिक्याि आनंद थोडा दचकला. "आयला आर्ल्या लिाि कसं नािी
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आलं...... कु ठू न आलो आर्ण " आनंद िोंडािल्या िोंडाि र्ुटर्ुटला आभण थोड्या वेगाने चालू
लागला.
नाना भविीरीि र्डू न िेला िोिा. र्ण त्या नंिरिी लोकांना भिथे भचत्रभवभचत्र
िास व्िायचे. कधी कधी रात्री िर लोकांना त्याच्या वाडीिून आवाज यायचा. आिा
आनंदला िीिी वाटू लागली िोिी. इिक्याि त्याला िागून चर्र्प आवाज आला त्याने िागे
वळू न र्ाभिलं. िागे कोणीच नव्ििं िो िसाच र्ुढे चालू लागला. र्ुन्िा िोच आवाज चरप
चरप .. त्याने र्ुन्िा िागे वळू न र्ाभिलं. आिािी कोणीिी नव्ििं.
आनंदला आिा थोडी िीिी वाटू लागली. िो झर्झर् र्ावले टाकू लागला. िो
चरप चरप आवाज र्ुन्िा येऊ लागला. िो चािड्याच्या चप्र्लांचा आवाज िोिा. कोणी िरी
त्याच्या िागून िागून येि िोिं. िो आवाज िळु िळु जवळ येऊ लागला िोिा. आनंद आणखी
जोराि चालू लागला िरीिी िो आवाज जवळ येिच िोिा. आनंदला चांगलाच घाि फु टला
िोिा. िो आवाज आिा त्याच्या अगदी जवळ आला आभण आनंदच्या खांद्यावर थार् र्डली
आनंद जागेवरच थांबला आभण डोळ्यांच्या कोर्ऱ्यािून िागे वळू न र्ाभिलं आभण......... एक
सुटके चा भनश्वास सोडला कारण िागे िर त्याचा लिानर्णीचा भित्र गणप्या िोिा.
आनंदचा जीव आिा कु ठे िांड्याि र्डला. " आईशप्र्ि आर्ण उगाचच इिके
घाबरलो "असं िनािल्या िनाि म्िणाला. गणप्या िेटला िे बरं झालं घरी यायला सोबि
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र्ण िेटली. गप्र्ाटप्र्ा करि लिानर्णीचे जुने दकस्से आठवि कधी घर आलं िे कळलंच
नािी. घर आल्यावर आनंद घराकडे जायला भनघाला िसं त्याला गणप्याने थांबवलं त्याला
आनंदला कािीिरी सांगायचं िोिं र्ण भिम्िि िोिं नव्ििी कदाभचि....
"अरे बोल ना काय झालं? "आनंदने न रािवून भवचारलं.
"िूझा िुंबईक चांगला चलला िा िा? "गणप्या बोलला.
" अगदी िस्ि... र्ण का रे ? "
" एक काि करशीि? "गणप्याने अवघडल्या भस्थभिि भवचारले
"काय? "
" िाझ्या छकु लीच्या र्ायाि चांदीचा र्ैंजण घालशीि.. र्ोर दोन वषापची
झाली रे र्ण बार् म्िणून भिच्या अंगावर एक दाभगना टाकायची ऐर्ि नाय िाझी.... “
एका झटक्याि त्याने िनािले सगळे बोलून टाकले
"एक शेवटची इच्छा र्ूरी कर बाबा "एवढं बोलिाना त्याचे डोळे र्ानावले.
" देईन र्ैंजण त्याि काय एवढं... आभण शेवटची इच्छा काय.... लगेच
खर्णार आिेस काय? "
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" िसं नाय रे र्ण देशीि िा? लय उर्कार िोिीि बघ.. "
" ए िेिण्या आिा उर्काराची िाषा के लीस िर बघ... िुझी र्ोरगी िाझी
कोण नाय का??? ...” आनंद लटक्या रागाि बोलला. चल भनघिो.....
आनंद गणप्याचा भनरोर् घेऊन घरी आला. रात्री िस्ि झोर् काढल्यावर
सकाळी थोडा उशीराच जाग आली. आंघोळ वैगरे करून चिासाठी िाजघराि आला. आई
चुलीजवळ बसली िोिी आभण वभिनी िांडी लावि िोिी.
"आव िावजी इिक्या रािसुन चलि खेका ईलास? फोन िरी करुचा
िोिास... िे इले असिे. "वभिनी िांडी लावि बोलली.
"अगं त्याला काय िोिंय आभण असंिी शॉटपकटने आलो "आनंद चिार्ीि
बोलला.
दोघींच्यािी नजरा िीिीने आनंदकडे वळल्या.
" खयचो शॉटपकट "आईने िीिीने भवचारलं.
"नानांच्या वाडीिून गं "आनंद बोलला
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" अरे िाझ्या किाप.... भििक्या रािसुन नानाच्या वाडीिसुन ईलस??
घाबरलस नाय िा? "आई डोक्याला िाि लावून बोलली.
" त्याि घाबरायचं काय आभण गणप्या र्ण िोिा बरोबर.. "
"कोण गणप्या? "वाभिनीने भवचारलं.
" आर्ला गणप्या गं.... खालच्या आवटािला.. "आनंद वभिनीकडे र्ािि
बोलला.
िे ऐकू न वभिनी दचकली आभण लावि असलेले िांडं भिच्या िािािून खाली
र्डलं "िी... िी जरा इलाय िा "असं बोलून िी भिथून बािेर जाऊ लागली.
" भिला काय झालं एवढं दचकायला? " आनंदने आश्चयापने भवचारलं
" िू त्या वाडीिसुन खेका ईलस?? रस्त्यासुन येऊक काय झालेला?? "आईने
रागवून भवचारलं.
" अगं र्ण काय झालं? "
" िुका त्याने काय के ल्यान नाय ना? "
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" अग िो कशाला िला काय करे ल? नक्की काय झालंय?? " आनंदने भवचारलं
त्याला कळि नव्ििं िे सगळे असे घाबरलेले का आिेि.
"आरे गणप्या एका वषापर्ुवी गेलो " आई आनंदकडे र्ािि बोलली
" काय?? .... म्िणजे?? " आनंदला धक्काच बसला.
" िो रे .... आधीच गरीबी र्ाचवीक र्ुजलेली त्याि चुलत्यान जिीन
िडर्ल्यान आभण ह्याने कोटप कचेऱ्याि िोिे नव्ििे सगळे र्ैसे घालवलंय त्याि बायको अशी
कै दाशीन िी र्ण ददवस रात्र टोिणे िारून िैरान करूक लागली. िाँग काय भबचाऱ्यान
नानाच्या भविीरीि उडी िारून जीव ददल्यान...... " आई िळव्या स्वराि बोलि िोिी " र्ण
र्ोरीवर िात्र िारी जीव िां.... सगळ्यांका बोलि िोिो र्ोरीक र्ैंजण करूचा िा र्ैंजण
करूचा िा र्ण नािी जिला भबचाऱ्याक... "
आनंद उरलेला चिा भिथेच टाकू न भवषण्ण िनाने खोलीिून बािेर आला.
त्याला रात्रीचा गणप्याचा रडवेला चेिरा ददसि िोिा आभण कानाि त्याचेच शब्द ऐकू येि
िोिे.................... " िाझ्या छकु लीच्या र्ायाि चांदीचं र्ैंजण घालशीि ना... येक शेवटची
ईच्छा र्ूरी कर बाबा ".

सर्पबळी

अभिषेक दळवी

िूिबंगला

कर्र्प कर्र्प.... िलणाऱ्या आराि खुचीचा आवाज बेडरूििधे घुिि िोिा. त्यावर
शभशकलाबाई िागेर्ुढे आरािाि िेलकावे घेि िोत्या भििीवरच्या िल्यािोठ्या घड्याळाि
बारा वाजून र्ाच भिनीट झाली िोिी बंगल्याि अंधार िोिा. शभशकला बाईंची नजर
त्यांच्या भििीवरच्या फोटोवर िोिी.
लग्नानंिर कािी ददवसांनी िा फोटो काढला िोिा िािाि भिरवाचूड़ा,
गळ्याि दागदाभगने, डोक्यावर घेिलेला र्दर चेिऱ्यावर िजेल कांिी त्यांना आर्ले र्ूवीचे
ददवस आठवि िोिे. नवरा बायको एक िुलगा एक िुलगी असं चौकोनी कु टुंब. नवऱ्याचं
अकाली भनधन झालं र्ण न डगिगिा भिम्ििीने शभशकला बाईंनी र्ुढे व्यवसाय चालवला
िुलं िोठी झाली त्यांची लग्न के ली िी र्रदेशाि गेली आभण भिथेच स्थाभयक झाली. त्या नंिर
शभशकला बाई एकट्या र्डल्या त्या र्डल्याच. िागे एकदा भजन्यावरुन घसरुन र्डल्या.
डोक्याला खोक र्डू न रक्तिी फार गेल.ं र्ण िदिसुध्दा वेळेवर िेटली नािी.
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िो बंगलािी िुख्य रस्त्यार्ासून, रिदारीर्ासून लांब. त्या िुळे सगळीकडे
नीरव शांििा...
अंगणाि कािी खुडबुड झाली. शभशकलाबाई िळु वार चालि भखडकीर्ाशी
आल्या कं म्र्ाउं ड वॉलच्या बाजूला दोन िीन सावल्या वळवळिाना ददसि िोत्या. कोणीिरी
वॉलवर चढण्याचा प्रयत्न करि िोिं. एकाने वॉलवर चढू न आि उडी िारली. वयाने
िध्यिसा, कृ श शरीरयष्टी, अंगाि बंडी धोिर, डोक्यावरुन घेिलेलं कांबळ आभण एका
िािाि र्िार कडी उचकटण्यासाठी कदाभचि िो चोर िोिा. त्याच्या र्ाठोर्ाठ त्याच्या दोन
साथीदारांनेिी उडी िारली. त्या दोघांची शरीरयष्टी र्भिल्याच्या सारखीच.. दुसऱ्याच्या
िािाि लांब लचक बॅटरी आभण भिसऱ्याच्या किरे ला िात्र धारदार कोयिा लटकि िोिा.
त्यािला र्भिला बोलला "नाऱ्या काढ बा लवकर एक एक घोट िारू "
नाऱ्याने आर्ल्या बंडीच्या भखश्यािून चर्टी काढली त्याचा एक घोट घेऊन
िनम्याकडे दफरवली.
"सज्याप खबर र्क्की िाय ना घराि कोनबी नाय िे? "दुसरा बंगल्याकडे र्ािि
बोलला.
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" न्िाय रे कोनबी नाय आभण आसलच िर काय करायचं िे बी आर्ल्याला
िाभििीच िाय की "सज्याप आर्ल्या किरे वरच्या कोयत्यावर िाि दफरवि बोलला. "चला
कािाला लागा "त्यांच्या कु जबुजण्याचे आवाजवर शभशकला बाईर्यंि थोडेफार ऐकु आले.
आजकाल आसर्ासच्या र्ररसराि चोरी, दरोडे वाढले िोिे.
शभशकलाबाई आर्ल्या खुचीवर येऊन बसल्या त्यांच्या बेडरूिचा दरवाजा
बंद िोिा. शांििेि आवाज चांगले ऐकु येि िोिे. िॉलच्या भखडकीचा बोल्ट खटकन
िुटल्याचा आवाज झाला त्या बरोबर भखडकीचे दरवाजे खाडकन उघडले. एके क करि
भिघांचेिी र्ावलंचे आवाज फरशीवर उिटले. भिघांची र्ावले िॉलिर दफरि िोिी
इिक्याि कोणाचािरी धक्का लागून कोर्ऱ्यािला फ्लॉवरर्ॉट खाली र्डला खळकन
फु टला.... "िनम्या बैला, एक ददस िूझ्यािुळे आिचाबी जीव जाणार िाय "सज्यापचा आवाज
िॉलिधे घुिला. एकाने िॉलिधल्याच बेडरूिचा दरवाजा खोलल्याचा आवाज आला
भिघेिी आि आले आि र्लंग, एक टेबल, दोन खुच्यापभशवाय कािी नव्ििं भिघांनी र्लंगाचे
कप्र्े उघडू न बेड उलटा र्ालटा करून र्भिलं भिथे कािी नव्ििं. भिघेिी एक एक करून
बािेर आले सिोरच्या रूिकडे वळले र्ण भिथे काय भिळण्याची शक्यिा नव्ििी कारण
भिथल फर्ननचरिी के व्िाच िलवलं िोिं.
भिघेिी वरच्या िजल्यावर जायला र्ायऱ्यावर चढू लागले. भजन्याला सफे द
रं गाच्या टाइल बसवल्या िोत्या त्यावर लाल रं गाचे र्ुसटसे रक्ताचे डाग िोिे कधी काळी
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र्डलेले र्ण नीट न र्ुसल्याने िसेच राभिले िोिे. भिघेिी एका िागोिाग एक र्ायऱ्या चढि
वरच्या िजल्यावर आले. शभशकला बाईंच्या बाजूच्या बेडरूिच्या दरवाजार्यंि येऊन
र्ोचले. दरवाजाची कडी वर खाली दफरवण्याचा आवाज आला दरवाजा लॅच लॉक िोिा
नंिर दोन िीन वेळा दरवाजावर जोराि धक्के ददले गेले आभण िो बाजूच्या बेडरूिचा
दरवाजा धाडकन उघडला. भिघे आि आले र्ूणप रूििधे बॅटरी िारली कोर्ऱ्याि एक कर्ाट
िोिं िे त्या कर्ाटाजवळ आले. िनम्याने िािािली र्िार कर्ाटाच्या दोन दाराच्या फटीि
घुसवली आभण रात्रीच्या शांििेि दरवाजा र्ेचण्याचा आवाज येऊ लागला. कर्ाट जुनं िोिं
र्ण िजबूि िोिं. भिघांनी जोर लावल्यानंिर दरवाजा िुटून बाजूला र्डला र्ण कर्ाटिी
र्ूणप खाली िोिं त्याि कािीच नव्ििं.
"आरं र्ूर घर शोधल काय बी नाय कसं? "नाऱ्याने भवचारलं
"न्िाय रे इिका िोठा बंगला असा खाली कसा असल? "िनम्या भवचार करि
बोलला.
शभशकला बाईंच्या बेडरूििधून र्ुन्िा खुचीचा करप करप आवाज येऊ लागला
िो आवाज ऐकू न सज्यापच्या डोक्याि प्रकाश र्डला.
"आरं बाजूची खोली िर बघायचीच राभिली "सज्याप त्या दोघांकडे र्ािि
र्ुटर्ुटला.
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िे दोघे बाकीचे ड्रॉवर धुंडाळण्याि बेड उलट र्ालट करण्याि व्यस्ि िोिे
म्िणून सज्याप एका िािाि बॅटरी घेऊन एकटाच भनघाला.
त्यांच्या िालचालींचे आवाज शभशकला बाईंच्या रूिर्यंि सिज येि िोिे.
बाजूच्या रूििधे भिघेजण घुटिळि िोिे र्ण त्यािल्या एक बािेर आला िोिा आभण
त्यांच्या रूिच्या ददशेने येि िोिा. त्याच्या र्ावलांचा आवाज रूिच्या दरवाजासिोर येऊन
थांबला. जे कोणी िोिं िे त्यांच्या रूिसिोर िोिं. आभण बॅटरी दरवाजावर रोखली जभिन
आभण दरवाजािधल्या फटीिून बॅटरीचा प्रकाश ददसि िोिा. दरवाजावर एक जोरदार धक्का
बसला आभण दरवाजा उघडला. शभशकलाबाईंचं िोंड दरवाजाच्याच ददशेला िोिे.
दरवाजाि एक िाणूस उिा िोिा ज्याच्या बॅटरीचा प्रकाश सरळ त्यांच्यावर र्डि िोिा िो
िाणूस त्यांना बघून जागीच भखळला. त्याचा श्वास िीिीने गळ्यािच अडकला. िािािली
बॅटरी खाली र्डली आभण बंद झाली िो जोराि ओरडला "भनघा रं .... इथून.... भनघा.... "
असं म्िणि िो भजन्याकडे धावला आभण भजन्यावरुन त्याचा धडर्डि खाली जाण्याचा
आवाज आला.
त्याला असं र्ळिाना र्ाहून िनम्या आभण नाऱ्या सावध झाले. िनम्या
िािािली र्िार सावरून त्या रूिकडे जाऊ लागला त्या र्ाठोर्ाठ नाऱ्यािी जाऊ लागला िे
दोघेिी त्या रूिच्या दरवाजाजवळ आले. आिल दृश्य र्ाहून दोघेिी िांिावले िनम्याच्या
िािािली र्िार गळू न र्डली दोघांचेिी र्ाय लटर्टू लागले. आि एक बाई खुचीवर बसली
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िोिी. भिच्या कर्ाळाला िोठी खोक र्डली िोिी. त्यािून भनघणारं रक्त भिच्या चेिऱ्यावरुन
साडीवर ओघळि िोिं, रक्ताने भिचा एक डोळा र्ूणप लाल झालेला िर दुसरा र्ूणप सफे द
िोिा. िी ह्यांच्याकडेच र्ािि िोिी.
िे सवप र्ाहून कसेबसे िे दोघे भजन्याकडे धावले भजन्यावरुन धडर्डि अंधाराि
भखडकी गाठली आभण कसबस स्विःला बंगल्याबािेर लोटलं. बंगल्यार्ासून दूरवर त्यांच्या
धावि जाण्याचा आवाज येि िोिा. कािीवेळाने बंगल्याि नीरव शांििा र्सरली. शभशकला
बाईं र्ुन्िा झोके घेऊ लागल्या त्यांची नजर र्ुन्िा आर्ल्या फोटोवर भखळली.
काळानुसार त्यावर धूळ जिा झाली िोिी कोर्ऱ्याि कोळ्याचं जाळं ददसि
िोिं आभण सवापि िित्वाचं म्िणजे त्या फोटोवरचा चंदनाचा िार जुना िोऊन के व्िाच िुटून
गळू न र्डला िोिा....
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ई साभित्य प्रभिष्ठान

ई साभित्य प्रभिष्ठान िराठी सािरांिध्ये वाचनाची आवड भनिापण व्िावी आभण
लेखक व कवींना एक सशक्त व्यासर्ीठ भिळावे या दुिरे ी िेिूने स्थार्न झाले. िराठीि एक
जबरदस्ि वाचन संस्कृ िी भनिापण व्िावी, िरुणांनी िरर्ूर वाचन करावे, ग्रािीण िागािील
िरुणांना िोबाईलवर र्ुस्िके उर्लब्ध व्िावीि, र्रदेशस्थ िराठी वाचकांना सिजासिजी
इं टरनेटवर र्ुस्िके भिळावीि िे आिचे स्वप्न. जगािील चाळीस देशांिील सुिारे साडॆिीन
लाख वाचक या चळवळीचे सिासद आिेि . ििाराष्ट्राच्या जवळर्ास प्रत्येक िालुक्यािील
खेड्यार्ाड्यांि ई साभित्य चे वाचक आिेि. याभशवाय सुिारे िीस िे चाळीस लाख वाचक ई
साभित्यच्या वेब्साईटला िेट देऊन र्ुस्िके डाऊन लोड करिाि. र्ण याने आिचे सिाधान
नािी. जोवर ििाराष्ट्रािील प्रत्येक सािर िा वाचक िोि नािी िोवर िी चळवळ चालेल.
आिचे लक्ष्य सिा कोटींचे आिे. आिच्या र्ाठीशी िाऊलींचा आभशवापद आिे. “ ईये
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िराठीभचये नगरी, ब्रह्मभवद्येचा सुकाळू करी” िी त्यांची प्राथपना आर्णा सवांकरवी सुफ़ळ
संर्ूणप व्िावी.
आिच्या वाचकांना एकच भवनंिी. आर्ल्या ओळखीच्या दकिान दिा सािरांचे ई
िेल र्त्ते आम्िाला र्ाठवा. अशा ररिीने आर्ण िीनाचे िीस आभण भिसाचे भिनशे िोऊ. या
िराठीभचये नगरी ब्रह्मभवद्येचा सुकाळू व्िायला वेळ नािी लागणार. सवांची साथ असेल िर.
एवढी भवनंिी िान्य कराच.
ई िेल र्त्ते esahity@gmail. com या र्त्त्यावर र्ाठवा बरं !

