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 'पिपखल मिाजि'. फ ट ग्राफी पर्श्वातलं उभरते िार्. जर पिपखलिे त्याच्या 

आई - र्पडलांचे ऐकल े असते तर आज त  एखाद्या िामांदकत कंििीत चांगल्या िगाराची 

ि करी करत असता. पिपखल िपिल्या िासूिच हुशार ि ता. शिार्ी - बारार्ीला ब डावत आला 

ि ता. बारार्ीिंतर त्याला िुण्याच्या COEP मध्ये computer engineering शाखेत 

ऍडपमशि पमळाली. फस्टव आपर्ण सकंेड इयर ला त  टॉि िाच मुलांमध्य े ि ता. थडव इयर ला 

गेल्यार्र त्याला फ ट ग्राफी चा िाश लागला. पिपखलिे त्याच्याच र्गावतल्या कािी मुलांबर बर 

फ ट ग्राफी गु्रि बिर्ला. सुटीच्या दशर्शी पि मुल ं कॅमेरा घेशि कधी िुर्णे शिरात तर कधी 

शिराबािरे ससिगड, खडकर्ासला ई. रठकार्णी फ ट  काढत दफरू लागली. पिपखल र्र 

फ ट ग्राफीचे भूत सर्ार झाल्यािासूि त्याचं अभ्यासातलं लक्ष्य उडत चालल ंि तं. आता कॉलेज 

बुडर्ूि पि मुलं फ टॊ काढत दफरू लागली. पिपखलच्या घरच्यांिािी लिात आलं दक त  आता 

िपिल्यासारखा अभ्यास करत िािी. पिपखलच्या फ ट जिा फेसबुक, इंस्टाग्राम र्र लाईक्स, 

कंमेंट्स पमळत ि ते. जस जस ंत्याच्या फ ट जचं कौतुक ि त ि तं तसा त्याचा उत्साि अजूिच 

र्ाढत ि ता. िपिली सेपमस्टर जर्ळ आली ि ती, िर्ण पिपखल फ ट ग्राफीत एर्ढा गंुतला ि ता 

दक त्याला कशाचेच भाि िव्िते. िूर्ी तासितास ख लीत बसूि अभ्यास करर्णारा िा मलुगा, 

तिाि भूक पर्सरूि अभ्यास करर्णारा पिपखल आज आिर्ण इंपजिीयररग चे पर्द्याथी आि त िचे 

पर्सरूि गेला ि ता. िपिली सेपमस्टर आठर्ड्यार्र येशि ठेिली ि पत. आता पिपखल जागा 

झाला. त्याच्या लिांत आले दक फ ट ग्राफीच्या िाशात आिर्ण कािीच अभ्यास केलेला िािी. 

आता पिपखलला खरंच टेन्शि आलं ि तं. िररिा संिेियंत कॅमेऱ्याला िात लार्ायचा िािी अस ं



पिपखलिे ठरर्ल.ं िुढचा िूर्णव आठर्डा त्यािे अभ्यास केला, िर्ण िूर्ीसारखं त्याचं अभ्यासात 

लि लागत िव्ितं. िररिा सिंली. पिपखलिे िेिर कसे बसे पलपिले ि ते.  

पिकाल आला, पिपखल चार पर्षयांत िािास झाला ि ता. त्याच्या आई - 

र्पडलांसाठी िा फार म ठा धक्का ि ता. आज िपिल्यांशाच पिपखलचे र्डील त्याच्यार्र ओरडले. 

कारर्ण आत्ताियंत तशी र्ेळच पिपखलिे येश दशली िव्िती. इतका साधा सरळ मलुगा ज  

यािूर्ी कधीच िािास झाला िव्िता त्याची आज जी आर्स्था झाली ि ती त्यामागचं कारर्ण 

पिपखलच्या र्पडलांिा मापित ि तं. पिपखलची फ ट ग्राफी बंश ि शि त  िरत अभ्यासाला 

लागण्यासाठी काय करता येईल याचा ते पर्चार करत ि ते. त्यांिा पिपखलचा कॅमरेा सिज 

काढूि घेता आला आसता, िर्ण तसे केल्यामुळे जे िरे् आि ेते साध्य ि ण्याऐर्जी त्याचा उलट 

िररर्णाम झाला असता. अशा आडमुठ्या र्यातील मलुांबर बर कसे र्ागायचे ि े पिपखलच्या 

र्पडलांिा चांगलं मापित ि तं. त्यांिी पिपखलला सांपगतलं दक जर तू लास्ट सेपमस्टरला 

िपिल्या िाच मुलांमध्ये आलास तर मी तुला िर्ा तसा तुला िर्ा त्या दकमतीचा कॅमेरा घेउि 

शईेि. पिपखलिेिी र्पडलांचा प्रस्तार् मान्य केला र् र्पडलांिा िरत टॉि फाईव्ि मध्य ेयेण्याचा 

प्रयत्न कररि अस ेआश्वासि दशले.  

 पिपखल िुन्िा अभ्यासाला लागला. त्यािे कॅमेरा किाटात ठेर्ला र् किाटाच्या 

शाराला कुलिू लार्ल.े ज ियंत िरीिा संित िािी त ियंत कॅमेऱ्याला िात लार्ायचा िािी 

असं पिपखलिे ठरर्लं. चार-िाच दशर्स पिपखलिे खरंच चांगला अभ्यास केला. त्याच्या आई-

र्पडलांिा पिपखलला अभ्यास करतािा िाहूि बरं र्ाटल.ं िूर्ीचा पिपखल िरत आला अस ं

त्यांिा र्ाटलं.  

 िर्ण पिपखलचा उत्साि चारच दशर्स रटकला. त  शरीरािे जरी त्याच्या रूममध्य े

असला तरी त्याचे मि किाटात कैश केलेल्या कॅमेऱ्यात गंुतल ेि ते. िािास ि शि आधीच त्यािे 

आई-र्पडलांिा शखुार्ल े ि ते आपर्ण प्रपर्णतािी त्याच्यार्र िाराज ि ती. आधीच पतला 

पिपखलच्या कॅमेऱ्याबद्दल राग ि ता, कारर्ण पिपखलच्या िातात कॅमरेा असला दक त्याला शसुरे 

कािीच दशसत िस.े  

 त्याच्या एका मिाला ि ेसारं िटत ि तं िर्ण शसुरं मि कॅमेऱ्याकड ेधार् घते ि तं. 

शेर्टी त्याचा कॅमेराचा सजकला. कॅमेऱ्याला िात ि लार्ण्याचा पिधावर पिपखल पर्सरला ि ता. 

िरीिेला श ि मपिि े बाकी असतािा िररिलेा ि बसण्याचा पिर्णवय पिपखलिे घेतला. त  

इंपजिीररगला कायमची स डपचठ्ठी शरे्णार ि ता. 'फ ट ग्राफी' जे त्याचं िॅशि ि तं ते आता त्याच 



प्र फेशि ि र्णार ि तं. िर्ण आई-र्पडलांिा आपर्ण प्रपर्णताला िटर्र्ण ं अर्घड ि तं. उद्या 

सकाळीच त  र्पडलांशी ब लर्णार ि ता. 

 पिपखलिे त्याचा पिर्णवय र्पडलांिा सांपगतला. ते कस े ररऍक्ट ि तील याचा 

अंशाज पिपखलला येत िव्िता. िर्ण ते पचडर्णार एर्ढं मात्र िक्की. िर्ण पिपखलला जे र्ाटल ि तं 

तसं कािीच झालं िािी. पिपखलचे र्पडल शांतिर्णे त्याला म्िर्णाल,े "तुझ्या आयुष्याबद्दल पिर्णवय 

स्र्तः घेण्याएर्ढा तू म ठा झाला आिसे असं जर तुला र्ाटत असले तर तुझ्या मिाला जे िटतंय 

तेच तू कर. मी ककर्ा तुझी आई तुला अडर्र्णार िािी. फक्त एक ग ष्ट लिांत ठेर्, मी कांिी 

आयुष्यभर तुला िुरर्णार िािी, कधीिाकधी तुला स्र्तःच्या िायांर्र उभ े रिार्ेच लागेल. 

आयुष्यभर फ ट ग्राफी करूि तू तुझ ंि ट भरू शकशील का याचा एकशा पर्चार कर.”  

पिपखलच्या आईलािी त्याचा िा पिर्णवय िटला िव्िता. पतला पिपखलची काळजी 

र्ाटत ि ती. पतिे पिपखलला समजार्ण्याचा खूि प्रयत्न केला, िर्ण त  कािी आता आिला 

पिर्णवय बशलर्णार िािी ि े पतला कळूि चुकल.े शेर्टी ती आई ि ती आपर्ण मुलाला आईिेिा 

जास्त क र्ण ओळखतं? प्रपर्णतालािर्ण त्यािे इंपजपिअररग स डूि िूर्णवरे्ळ फ ट ग्राफी करर्णार 

असल्याचे सांपगतल.े पतिे पिपखलला समजार्ण्याच्या खुि प्रयत्न केला िर्ण आता त  िरत मागे 

र्ळर्णार िव्िता. आता त्याला त्याचे भपर्ष्य, त्याची फ ट ग्राफी दशसत ि ती. स्र्तःच्या कलेर्र 

त्याचा िुर्णव पर्श्वास ि ता. 

 पिपखल िुन्िा फ ट ग्राफी करत गार् गार्ी दफरु लागला. कधी पमत्रांिा स बत 

घेउि तर कधी एकटाच. कािी र्ेळा एकटा असतािा त  िुर्णव दशर्स एकाच रठकार्णी 

घालर्ायचा. िुर्णव दशर्स घालर्ूि सदु्धा कािी र्ळेा त्याला चांगल ेफ टॊ पमळायचे िािी तर 

कधी खिु चांगल ेफ टॊ पमळायचे. िर्ण फ ट ग्राफी त  खरच एन्जॉय करत ि ता. फ ट ग्राफी 

साठी र्पडलांकड े िैस े मागायचे िािीत अस े त्यािे ठरर्ल े ि ते. िर्ण फ ट ग्राफी ि े काय 

िैशापंशर्ाय ि र्णारं काम िािी. पिपखलला िर्ीि लेन्स घेण्यासाठी िसै ेिर् ेि ते. त्यामुळे त्यािे 

प्री-र्ेडींग फ ट ग्राफीचे कॉन्रॅक्ट घ्यायला चालू केले. त्यात त्याला फारशी मजा येत िव्िती, 

िर्ण आता त्याला िैशांची गरज ि ती.  

 मुळात पिपखलला िेचर, र्ाईल्ड लाईफ फ ट ग्राफी ची जास्त आर्ड ि ती. 

िॅशिल पजओग्रादफक चॅिेल साठी काम करायचे पिपखलचे स्र्प्न ि ते. िर्ण ि ेकाम स िे िािी ि े

पिपखलला चांगल ं मापित ि तं. त्यािे त्याचे बेस्ट फ ट ज एका फ ट ग्राफी कॉन्टेस्ट साठी 

िाठर्ले ि ते. शशेभरातल्या फ ट ग्राफसविी त्या कॉन्टेस्टमध्य ेभाग घेतला ि ता. िर्ण पिपखलचे 



फ टॊज खरच उत्तम ि ते. त्याचा एक फ टॊ टॉि थ्री फ टॊजमध्य े पसलके्ट झाला ि ता. त्या 

फ ट त श ि ििी ि ते. एका िक्ष्याच्या च चीतूि मासा पिसटला ि ता र् शसुरा ििी त  मासा 

िकडण्याच्या तयारीत ि ता. त्या श ि िक्ष्यातील भांडर्ण पिपखलिे खुि चांगलं रटिल ंि तं. िा 

फ टॊ पिपखलिे क ल्िािूरच्या रंकाळा तलार्ात काढला ि ता. तब्बल शिा दशर्स प्रयत्न 

केल्यार्र त्याला िा िरफेक्ट शॉट पमळाला ि ता. पिपखल शिा दशर्स क ल्िािूरला त्याच्या 

एका पमत्राकड ेरापिला ि ता. पिपखलला पिकॉि D750 िा DSLR कॅमेरा बिीस पमळाला. 

पिपखलच्या कामपगरीमळेु त्याचे आई-र्पडल, पमत्र आपर्ण प्रपर्णता खुि खशु ि ते. 

 शशेभरात बऱ्याच र्तवमािित्रात पिपखलचे िांर् र् त्यािे काढलेला फ टॊ आला 

ि ता. एक उत्तम फ ट ग्राफर अशी पिपखलची ओळख शशेभर झाली. िर्ण पिपखल एर्ढ्यार्रच 

संतुष्ट िव्िता. त्याला कािीतरी र्ेगळं करायचं ि तं. एखाद्या शगुवम भागात जाशि पजथ े

अत्ताियंत क र्णीच गेल ेिसेल अशा रठकार्णी जाउि त्याला त्या भागाचे आपर्ण त्या भागातील 

रपिर्ाशांचे फ टॊ काढायचे ि ते. गूगल र्र खिु सचव केल्यार्र त्याला िर्े असलेल े रठकार्ण 

सािडल.े  

 'मेर्णर्ली' गार्ाजर्ळचे जंगल त्यािे पिर्डल ेि ते. जंगलामध्य ेअघ री साधुंची 

र्स्ती ि ती. त्या र्स्तीत चार-िाच दशर्स राहूि त्या साधुंची जीर्िशलैी त  जारू्णि घेर्णार 

ि ता र् त्यांचे फ टॊ काढुि त्या फ ट जद्वारे त्या साधूंचे जीर्ि त्याला सामान्य ल कांसम र 

आर्णायचं ि तं.  

 'मेर्णर्ली' गार् सातारा शिरािासूि ३९ KM अंतरार्र आि.े कृष्र्णा िशीच्या 

काठार्र र्सललें ि े गांर् तेथील पशर्मंदशर र् ि तुवगीजांिी बिपर्लेल्या िंचधातूच्या प्रचंड 

आकाराच्या घंटेसाठी प्रपसद्ध आि.े तसेच 'मेर्णर्ली' िािा फडर्णर्ीसांचे गांर् म्िर्णूि सुद्धा 

प्रपसध्श आि.े िािा फडर्णर्ीस िशेर्ाईतील मराठा साम्राज्याचे मतं्री ि ते. मरे्णर्ली घाट िािा 

फडर्णर्ीसांिी बांधला ि ता. बऱ्याच सिशी आपर्ण मराठी पचत्रिटांचे पचत्रीकरर्ण या घाटार्र 

झाले आि.े तसेच मेर्णर्लीतील फडर्णर्ीस र्ाडा सुद्धा खुि प्रपसद्ध आपर्ण मित्र्ाची र्ास्तू आि.े  

 पिपखल मेर्णर्लीला ि ि चल्यार्र तेथील सरिंचाच्या घरी थांबर्णार ि ता र् 

सकाळी लर्कर सरिंचाचंी बाईक घेउि जंगलात जार्णार ि ता. दशर्सभर अघ री साधूंच्या 

र्स्तीत घालर्ूि रात्री झ िायला त  िरत सरिंचांकड ेयेर्णार ि ता.  



 आता पिपखलसाठी सर्ावत अर्घड काम ि त आई-र्पडलांिा िटर्र्ण.ं ते 

सिजासिजी त्याला जाउ शरे्णार िव्िते. इतर कुठली जागा ककर्ा गांर् असतं तर एकर्ेळ ठीक 

ि तं. िर्ण मेर्णर्लीचं जंगल पतथे रािर्णाऱ्या अघ री साधूंमुळे कुप्रपसद्ध ि तं. आत्ताियंत बरेच 

ल क त्याभागात िरर्ल ेि ते. एर्ढच िािी तर पिपखलच्या खुि जर्ळची एक व्यक्ती शखेील 

िरर्ली ि ती. त्यामुळे मेर्णर्ली गार्ातील ल कसुद्धा त्या जंगलांत कधी जात िसत आपर्ण 

पिपखल तर पतथे एकटा जार्णार ि ता. त्यािे कािी पमत्रांिा पर्चारलं ि तं, िर्ण एकिी पमत्र 

बर बर यायला तयार झाला िािी. तसिी पिपखल आई-र्पडलांचं ऐकर्णार िव्िता. त्यांिी 

दकतीिी पर्र ध केला तरी त  जार्णारच ि ता. मेर्णर्लीचे सरिंच िाटील सािबे यांिािी त्यािे 

खुि कष्टािे िटर्ल ंि तं.  

 पिपखलिे त्याच्या र्पडलांिा सांपगतलं, "बाबा मी उद्या सकाळी मरे्णर्लीला 

जायला पिघर्णार आि.े पतथं चार-िाच दशर्स राहुि पतथल्या जंगलात रािर्णाऱ्या अघ री 

साधूंचे फ टॊ काढर्णार आि.े"  

 ते पिपखलला म्िर्णाल,े "तुझ्या आईची िरकत िसले तर मी तुला अडर्र्णार 

िािी." 

 पिपखलची आई त्याला जाश शरे्णार िािी ि ेपिपखलला आपर्ण त्याच्या र्पडलांिा 

चांगलंच मापित ि तं. तरीिर्ण पिपखलिे आईला सांपगतलं, "आई मी उद्या मेर्णर्लीला 

चालल य. पतथ ंकांिी दशर्स राहूि िरत येईि. मला मापित आि ेदक तुला आपर्ण बाबांिा माझी 

काळजी र्ाटतीय.े िर्ण खरंच काळजी करू िक स. मला कािीिी ि र्णार िािी. मला अडरू् 

िक स." आई पिपखलला म्िर्णाली, "बाळा आम्िी आपधच तुझ्या शाशाला गमार्ल ंआि.े आता 

तूच आमच्यासाठी सर्वकािी आिसे. तुझ्या िाया िडते िर्ण जाश िक स." पिपखलच्या आईच्या 

ड ळ्यात िार्णी आलं ि तं. पिपखल ि ब लताच पिघूि गेला.  

 सकाळी उठल्यार्र पिपखलचे र्पडल पिपखलला उठर्ायला त्याच्या ख पलत गेल,े 

िर्ण पिपखल पतथ ेिव्िता. र ज िश र्ाजता उठर्णारा मुलगा आज लर्कर कसा उठला? िा प्रश्न 

त्यांिा िडला. ते िॉल मध्ये आले. पतथे त्यांिा TV च्या स्क्रीिर्र एक पचट्ठी लार्लेली दशसली.  

  

 त्यार्र पलपिल ंि तं -  



 

 

मी मेर्णर्लीला जात आि.े खरंच माझी काळजी करु िका. ि ेप्र जेक्ट माझ्यासाठी 

खुि मित्र्ाचं आि.े मी चार-िाच दशर्सात िरत येईि. कशापचत माझा फ ििी लागर्णार िािी, 

मीच तुम्िाला फ ि करत जाईि.  

 

 तुमचा लाडका  

 पिपखल  

 

 पिपखल साताऱ्याच्या एस. टी. स्टॅन्डर्र ि ि चला. पिपखलिे प्रपर्णताला फ ि 

लार्ला आपर्ण त्याचा प्लॅि पतला सांपगतला. प्रपर्णतालािी काळजी र्ाटत ि पत. िर्ण आिली 

काळजी व्यक्त करण्यापशर्ाय ती कापिच करू शकत िव्िती. र ज फ ि करण्याचे आश्वासि 

शशेि पिपखलिे फ ि ठेर्ला.  

 साताऱ्यात िाष्टा करुि पिपखल मेर्णर्लीच्या बसमध्य ेचढला. मरे्णर्लीच्या एस. 

टी. स्टॅण्डर्र िाटील सािबे स्र्तः पिपखलची र्ाट िाित उभ े ि ते. गळ्यात िार घालूि 

िाटलांिी पिपखलचं स्र्ागत केल.ं पिपखलिेिी िमस्कार करुि त्यांचं स्र्ागत स्र्ीकारलं.  

 श न्िी बाजूिी पिळलेल्या भरघ स पमश्या, िांढऱ्या शुभ्र रंगाचा सशरा - 

िायजमा, तालमीत कमार्लेल ं बळकट शरीर, डाव्या िाताच्या ब टांर्र चार स न्याच्या 

आंगठ्या, मिगटार्र चाशंीचं जाड कड असं भारशस्त व्यपक्तमत्र् िाटलाचंं ि तं.  

 िारटल पिपखलला म्िर्णाल,े "आमच्या गार्ात तुमचं स्र्ागत िाय. प्रर्ासािं 

शमला असाल. आमच्या र्ाड्यार्र िलैं इश्ांती घ्या. झ्याकिैकी जेर्ि करा. मग राम्या तुमास्नी 

घाटार्र घेउि जाईल. माजं ि रग ंबी लई दशसािास्न तुमची र्ाट बघतंय. त्य  कॅमेरार्ाला शाशा 

कधी येर्णार आस र ज इचारतंय."  



 िाटील चांगलेच ब लके आपर्ण दशलखलुास ि ते. िाटलांची जीि र्ाड्यािाशी 

आली. गाडीचा आर्ाज ऐकताच िाटलांचं ि रगं 'कॅमेरार्ाला शाशा, कॅमेरार्ाला शाशा' अस ं

ओरडत बािरे िळत आलं र् पिपखलकड ेकॅमेरा बघायचाय म्िर्णुि िट्ट करायला लागलं. तस ंते 

ि रग ंआगशी लिाि िव्ितं िर्ण चांगलच लाडार्लेल ंि तं. पिपखलला त्याच्या कॅमेऱ्याला क र्णी 

िात लार्ललें पबलकुल खित िसे. िर्ण "शाशा आत्ता शमलाय, त्येला त्रास शशे िगस" अस ंम्िर्णूि 

िाटलांिी पिपखलला धमवसंकटातूि र्ाचर्ल.ं तरीिर्ण ते ि रग ंआिला िट्ट स डिेा. शेर्टी राम्या 

त्या ि राला आत घेउि गेला. 

 िाटलांिी पिपखलला िुर्णव र्ाडा शाखर्ला र् आिल्या घराण्याचा इपतिास 

सांपगतला. एर्ढा म ठा र्ाडा पिपखलिे यािुर्ी कपधच िापिला िव्िता. र्ाडा जुिा असला तरी 

बांधकाम अजूििी मजबूत ि तं आपर्ण सगळ्या सभती शगडी ि त्या. र्ाडा दफरूि ि ईियंत 

स्र्यंिाक तयार झाला ि ता.  

 दकतीतरी दशर्सांिी पिपखल िुरर्णि ळी खात ि ता. जेर्र्ण झाल्यार्र िाि 

खाशि पिपखल झ िाळ्यार्र बसला. र्पडलांिा काय र्ाटत असेल, आई काळजी करत असले, 

आिर्ण त्यांच्या मिापर्रुद्ध इथ ेयेशि बर बर केलाय का? ि ेपर्चार राहूिराहूि त्याच्या मिात 

येत ि ते. िर्ण आता त्याचं काम झाल्यापशर्ाय त  िरत जार्णार िव्िता. त्यािे र्पडलांिा फ ि 

लार्ण्यासाठी म बाईल काढला, िर्ण िेटर्कव  प्र ब्लेममुळे त्याला फ ि लार्ता आला िािी. 

थ ड्याच र्ेळात पिपखलला डुलकी लागली. त्याला जेव्िा जाग आली तेव्िा राम्या चिाचा कि 

िातांत घेउि उभा ि ता. पिपखल चिा िीियंत राम्या पतथेच उभा ि ता. पिपखलचा चिा 

पिशि झाल्यार्र राम्या पिपखलला म्िर्णाला, "सायब िशीर्र जौयाका? िरंत अंधार िडल्यार्र 

िरत यायला लागल." "ि , मी कॅमेरा घेउि येत  मग आिर्ण पिघूया." पिपखल म्िर्णाला. 

 घाट िाटलाचं्या र्ाड्यािासूि फार लांब िव्िता. राम्या आपर्ण पिपखल चालत 

चालत मस्त गप्िा मारत घाटार्र ि ि चल.े कृष्र्णा िशीचं िार्णी स्र्च्छ ि तं. आज पिपखलला 

िशी आपर्ण गटार यातला फरक समजला, कारर्ण िुर्ण ेशिरातूि र्ािर्णारी मुठा िशी िापिल्यार्र 

िी िशी आि े का गटार असा प्रश्र्ण पिपखलला कायम िडत अस.े मार्ळत्या सूयावचे िशीच्या 



प्रर्ािार्र िडलेल ेप्रपतसबब अपतशय सुंशर दशसत ि तं. पिपखलिे कािी फ टॊ काढल.े थ डारे्ळ 

घाटार्र बसूि पिपखल आपर्ण राम्या र्ाड्यार्र िरतल.े  

 रापत्र अंथरुर्णार्र िडल्यार्र पिपखल उद्या काय काय करायचं याचा पर्चार 

करत ि ता. घाटार्रूि येतािा राम्यािं पिपखलला त्या साधूंबद्दल सांपगतलं ि तं की त्यांच्याकड े

र्ेगर्ेगळ्या प्रकारच्या पसद्धी आिेंत, कस े ते ल कांिा संम पित करतात, मार्णसाचं कच्च मांस 

खातात. िर्ण या ग ष्टींर्र पिपखलचा पर्श्वास िव्िता. त  असल्या अफर्ांिा बधर्णार िव्िता. 

दकमाि यासर्व ग ष्टी अफर्ा आिते असं पिपखलचं मत ि तं. 

 सकाळी लर्कर उठूि पिपखल पिघायची तयारी करत ि ता. आर्रूि झाल्यार्र 

त  झ िाळ्यार्र िाटलांची र्ाट ििात बसला. राम्या शिुारच्या जेर्र्णाचा डबा घेउि आला र् 

त्याच्या माग माग िारटल िर्ण आल.े ते पिपखलला म्िर्णाल,े"तुमी जे करताय ते र्ाघाच्या 

तोंडात िात घालन्यासारख ेआि.े िरत येकशा इचार करुि बगा." 

 पिपखल म्िर्णाला, "िाटील सािबे आिल्या शशेात ल क अफर्ांिा लगेच 

भुलतात. चमत्कार, काळी जाश ू अशा ख ट्या ग सष्टर्र ल कांचा लगेच पर्श्वास बसत . 

माझ्यार्र पर्श्वास ठेर्ा मला कापििी ि र्णार िािी." 

 राम्याि गाडीची चार्ी पिपखलला दशली. जंगलाकड े जाण्याचा रस्ता राम्याि 

आपधच पिपखलला सांपगतला ि ता. पिपखल जंगलाकड ेजायला पिघाला. जस जसं जंगल जर्ळ 

येत ि तं तशी र्स्ती कमी ि त ि ती. रस्त्याच्या श न्िी बाजूला र्डाची झाड ंि ती. रस्ता कच्चा 

ि ता.  

 पिपखल जंगलाियंत ि ि चला. पतथेच गाडी लारू्ि, िायर्ाटेर्रूि पिपखल िुढ े

जाश लागला. जंगलात इतक्या र्ेगर्ेगळया प्रकारची झाड ं पिपखल िपिल्यांशाच बघत ि ता. 



थ ड ेआंतर चालल्यार्र पिपखलला श ि िायर्ाटा लागल्या. डाव्याबाजूिे जायचे का उजर्ीकड े

र्ळायचे याचा पिपखल पर्चार करत ि ता. पिपखलिे डाव्याबाजुिे जाण्याचा पिर्णवय घेतला.  

 थ ड ं िुढ े गेल्यार्र पिपखलला एका झाडाखाली एक साध ू बसललेा दशसला. 

साधूचे ड ळे उघड ेि ते, िर्ण िजर कुठेतरी शून्यात ििात असल्यासारखी ि ती. िजर अपतशय 

भेशक ि ती. साधूचा चेिरा उग्र ि ता. साधूच्या ड क्यार्रचे केस खुि लांब र् करड्या रंगाचे 

ि ते. ड क्यार्रचे आपर्ण शाढीचे केंस अपतशय राठ ि ते. दकती र्षव या मार्णसािे आंघ ळ केललेी 

िािी? अस ंपिपखलला र्ाटल.ं साधुच्या चेिऱ्यार्र राख फसली ि ती र् श ि भुर्यांच्या मध्य े

काळ्या रंगाचा िाम ि ता. गळयात र्ेगर्ेगळया आकाराच्या िाडांची माळ ि ती. साधूिे 

कंबरेभ र्ती केर्ळ एक भगव्या रंगाचे र्स्त्र गंुडाळल ेि ते. बघूि क र्णालािी धडकी भरेल अस े

त्या साधुचे रूि ि ते. िर्ण पिपखल घाबरर्णाऱ्यातला िव्िता, त्याला फ टॊ काढण्यासाठी 

आयतीच संधी पमळाली ि ती.  

 पिपखलिे बॅगेतूि कॅमेरा काढला. पिपखल साधिुासूि थ डा लांब उभा ि ता. 

प्रथम लांबूिच त्यािे साधुचा फ टॊ काढला, िर्ण साध ु जागचा िलला िािी. साध ु समाधी 

अर्स्थेत ि ता. पिपखलचं धाडस अजूि र्ाढलं. पिपखल िुढ े गेला र् त्यािे अजूि एक फ टॊ 

काढला. िर्ण साध ुजगाचा िलला िािी. त्यािे कापिच प्रपतदक्रया दशली िािी. आता पिपखलला 

साधुच्या भेशक ड ळ्यांचा फ ट  काढायचा ि ता. टेलीफ ट  लेंन्स र्ािरूि लांबूििी पिपखलला 

साधूचा क्ल ज अि फ टॊ काढता आला असता िर्ण त्यांत तेर्ढी मजा िव्िती, त्याला 35MM 

पचच प्राईम लेंन्स र्ािरायची ि ती. पिपखल साधुच्या जर्ळ गेला, इतका दक पिपखलच्या 

कॅमेऱ्यात आपर्ण साधूच्या ड ळयात केर्ळ एक फुटांचेच अंतर ि ते. पिपखलच्या पिशयाची 

धडधड र्ाढली. पिपखलिे फ टॊ काढला र् साधचेु डॊळे िलल.े पिपखल एकशम मागे सरकला. 

जंगलांत अंधार असल्यामुळे पिपखलिे फ्लॅश ऑि ठेर्ला ि ता. त  फ्लशॅ साधुच्या ड ळयात 

चमकल्यामुळे साधूची समापध तुटली.  



 साधुचे िुर्णव शररर रागािे थरथरत ि ते. साधुची भेशक िजर पिपखलर्र पखळली 

ि ती. साध ु रागारागात पिपखलला म्िर्णाला, "मूखव मुला काय केलसं तू ि?े माझी समापध 

म डलीस आपर्ण माझ्या िरर्ािगीपशर्ाय तू माझा फ टॊ कसा काढलास? मी तुला शाि शते , 

यािुढ ेतू क र्णत्यािी ग ष्टीचा फ टॊ काढलास तर तूझ्या कॅमेऱ्यात माझाच फ टॊ येइल." 

 साध ुएर्ढं ब लूि थ डा शांत झाला. पिपखल साधूला म्िर्णाला, "कुठल्या काळात 

जगताय तुम्िी, शाि बीि सगळं ख टं असत.ं"  

 "तुला जर र्ाटत असले की माझा शाि ख टा आि ेतर त्या झाडाचा फ टॊ काढुि 

बघ" साध ुम्िर्णाला. 

 साधुिे सांपगतल्याप्रमार्णे पिपखलिे एका झाडाचा फ टॊ काढला. िर्ण 

पिपखलच्या कॅमेऱ्यात त्या साधुचाच फ टॊ दशसला. पिपखलचा त्याच्या ड ळ्यांर्र पर्श्वास 

बसत िव्िता. साध ुपिपखलकड ेिाहूि पमश्कीलिर्ण ेिसत ि ता. सम रच्या झाडार्र एक सुंशर 

ििी बसला ि ता. त्या िक्ष्याचे िखं पिळ्या रंगाचे ि ते. पिपखलिे view finder मधूि 

बपघतले तर त्याला त  ििी दशसला. िर्ण फ टॊ काढल्यार्र कॅमेऱ्यात बपघतले तर िुन्िा तेच. 

कॅमेऱ्यात त्या साधुचाच फ टॊ दशसत ि ता. पिपखलला कापिच कळत िव्ितं. त्या साधूकड े

खरंच कािीतरी अलौदकक शक्ती ि ती. शेर्टी पिपखलिे शरर्णागती ित्करली. त  त्या साधलुा 

म्िर्णाला,"पप्लज तुमचा शाि िरत घ्या. माझा कॅमेरा मला िपिल्यासारखा करुि द्या. मी 

चुकल , तुमची समापध म डल्याबद्दल आपर्ण तुमच्या िरर्ािगीपशर्ाय तुमचे फ टॊ 

काढल्याबद्दल मी तुमची माफी मागत . िर्ंतर तुमच्यासम र मी तुमचे फ टॊ पडपलट करीि."  

 "रठक आि,े तू तुझी चूक कबूल केलीस आपर्ण माफीिी मापगतपलस. एका अटीर्र 

मी तुला शािमुक्त कररि. जर तू आजचा िुर्णव दशर्शी माझ्यास बत घालर्लास तर मी तुला 

शािमुक्त कररि " साध ुपिपखलला म्िर्णाला.  

 पिपखल खुि खुश झाला. त्याचा कॅमेरा त्याच्यासाठी सर्ावत मित्त्र्ाची र्स्तु 

ि ती. पिपखलला आिर्ण इथ ेकशासाठी आल  आि त ते आठर्ल.े त  साधुला म्िर्णाला, "गुरुजी 

खरेतर मी इथे एका खास कामासाठी आल  आि.े या जंगलांत तुमच्यासारख्या साधुंची र्स्ती 



आि ेअस ं मी ऐकल ंआि.े मला त्या साधुंच्या जीर्िाबद्दल जारू्णि घ्यायचे आि ेआपर्ण त्यांचे 

फ टॊ काढायचे आिते. तुम्िी िर्ण त्या साधूंिैकीच आिात का?" 

 साध ुमंश िसूि म्िर्णला, "मी त्या र्स्तीचा प्रमखु आि.े तुझ ंमी स्र्ागत करत . तू 

आता आमचा िाहुर्णा आिसॆ. आजचा दशर्स तू पर्सरर्णार िािीस याची आम्िी काळजी घेश. 

माझ्या मागे ये." 

 पिपखल साधचु्या मागूि चालु लागला. त्या र्स्तीच्या प्रमुखाचीच िरर्ािगी 

पमळाल्यामुळे पिपखलला अडर्र्णारे आता क पर्णच िव्िते. 

 बराच र्ेळ चालल्यार्र ते र्स्तीिाशी ि ि चले. सम र कालीमातेचं भव्य मंदशर 

ि तं. मंदशराच्या भ र्ती झ िड्या ि त्या. कांिी र्यस्क साध ुकापलमातेच्या िूजेची तयारी करत 

ि ते. कांिी साधु शरे्ळासम रच स्र्यंिाक करत ि ते. र्ेगर्ेगळ्या प्राण्यांचं मांस म ठ्या 

िातेल्यांमध्ये ठेर्लं ि तं. त्या मांसाचा शगंुध िारे्त िसरला ि ता. पिपखलिे िाकार्र िात 

ठेर्ला. श ि साधूंिी एक म ट्ठी चूल िेटर्ली आपर्ण ते िातेल ंचुलीर्र ठेर्ल.ं  

 पतथे र्ेगर्ेगळया र्याचे, रंगाचे, उंचीचे, स्थलु, सडिातळ साध ु ि ते. अगशी 

पिपखलच्या र्याची तरुर्ण मुलसंुद्धा ि ती. सर्ांिी कंबरेला एक भगर् े र्स्त्र गंुडाळलं ि तं र् 

गळ्यात िाडांची माळ घातली ि ती. सर्ांच्या चेिऱे्यार्र राख फासली ि ती. गुरुजी 

पिपखलला कापलमातेच्या मंदशरात घेउि गेले. िार्ाप्रमार्णेच कालीमातेची मूती चकचकीत 

काळी ि ती. शरे्ीचा चेिरा अपतशय उग्र ि ता. लाल रंगाची लांब जीभ ि ती. मूतीला चार 

िात ि ते. एका िातात रािसाचे मुंडके ि ते. त्या मुंडक्यातूि रक्त गळत असल्यासारखे र्ाटत 

ि तं. शसुऱ्या िातांत क यत्यासारखे शस्त्र ि तं. मूतीच्या गळयात िाडांची माळ ि ती. पिपखलिे 

शरे्ीला िमस्कार केला. गुरुजींिीिी िात ज डले र् कांिी मतं्र िटुिुटले. अचािक क र्णीतरी 

ककचाळल्याचा आर्ाज आला. पिपखलिे मागे र्ळूि िापिल.े सम रचे शशृ्य अपतशय बीभत्स 

ि ते. एका मॊठ्या रािडुक्कराचे मुंडके उडूि त्याच्या िुष्ट शरीराजर्ळ िडल े ि ते. त्या 

रािडुक्कराची ती शेर्टची कककाळी ि ती. एक जाडजूड साध ुिातात क यत्यासारखे शस्त्र घउेि 

उभा ि ता. त्या क यत्याला रक्त लागले ि ते. त्या साधुिे त्या शस्त्रािे राि डुकराचे मुंडके 

उडर्ले ि ते.  

 पिपखलला या सर्व प्रकाराचा दकळस आली ि ती. पिपखलला पतथिू पिघुि 

जारं्स ंर्ाटत ि तं. िर्ण त्याचा कॅमेरा शरुुस्त ि इियंत त्याला पतथे थांबर्णं भाग ि तं. असल्या 



गपलच्छ, कू्रर ल कांचे जीर्ि जारू्णि घेण्यासाठी आिर्ण इथं आल  असा पर्चार पिपखलच्या 

मिांत आला. कॅमेरा शरुुस्त झाल्यार्र इथुि सटकायचं अस ंपिपखलिे ठरर्ल.ं शरे्ळातूि बािरे 

आल्यार्र पिपखल गुरुजींिा म्िर्णाला, "मला भुक लागली आि.े माझ्याकड ेडबा आि,े मी जेर्र्ण 

करुि घेत ." 

 "आरे आसंकसं, तुम्िी आमचे िाहुर्णे आिात. आम्िी तुमच्यासाठी खास मेजर्ािी 

ठेर्ली आि.े" ि ेऐकल्यार्र पिपखलला मगाशी िापिलेल ेरािडुक्करचे मुडंके आठर्ले र् त्याच्या 

ि टात ग ळा आला. 

 पिपखलच्या मिातलं ओळखल्याप्रमार्णे साध ुम्िर्णाला, "काळजी करु िका आम्िी 

काय तुम्िाला मांस खायला घालर्णार िािी. माझ्या ल कांिा मी खास तुमच्यासाठी 

ग डाध डाचं जेर्र्ण बिर्ायला सांपगतल ंआि.े" 

 पिपखल कािीच ब लला िािी, िुसतं िसला. त  आर्णखी करु तरी काय शकत 

ि ता. सूयव ड क्यार्र आला ि ता. पिपखलला खिु ज राची भुक लागली ि ती. कािी र्ेळािंतर 

श ि तरुर्ण साध ुआल ेआपर्ण पिपखलला घेशि गेल.े त्यांिी पिपखलला एका झ िडीत न्िलें र् 

खाली बसायला सांपगतल.ं जमीि शेर्णािे सारर्ली ि ती. सम र केळीचे म ठं िाि ठेर्ल ंि तं र् 

ते तरुर्ण साध ुएक एक िशाथव आर्णूि केळीच्या िािार्र र्ाढत ि ते. भजी, कुमाव-िुरी, श्ीखंड, 

मसालभेात असे स्र्ादशष्ट िशाथव खाउि पिपखल तृप्त झाला. पिपखल िात धुर्ूि झ िडी बािरे 

आला. पिपखलिे िापिले, जर्ळच गुरुजी आपर्ण ते श ि तरुर्ण साध ुउभ ेि ते. गुरुजी त्या श घांिा 

कांिीतरी सांगत ि ते. गुरुजी पतथुि पिघुि गेल्यार्र ते तरुर्ण साध ु पिपखलजर्ळ आले आपर्ण 

त्यांिी पिपखलचा एक एक िात धरला. कापिच ि ब लता ते श ि साध ुपिपखलला ओढूि न्िते 

ि ते. पिपखल त्या साधूिंा म्िर्णाला, "मला तुम्िी कुठे घेउि चाललंय आपर्ण माझ े िात का 

धरलेत?" िर्ण क पर्णच कांिी ब लल ेिािी. पिपखलिे िात स डर्ूि घेण्याचा प्रयत्न केला िर्ण त्या 

साधुंची िकड मजबुत ि ती. पिपखल कापिच करु शकला िािी.  

 कांिी अंतर चालल्यार्र पिपखलला एक क ठडी दशसली. क ठडी बांबूच्या 

शांड्यांिासूि बिर्ली ि ती. र्र जाड ित्रा ि ता. क ठडीच्या बािरे चारिी बाजंुिा ििारेकरी 



उभ ेि ते. ते ििारेकरी पधप्िाड ि ते र् त्यांचा िातंात धारशार शस्त्र ि ती. क ठडीत आठ मार्णसं 

ि ती. ती मार्णस ंअपतशय अशक्त दशसत ि ती. कंबरेभ र्ती गंुडाळलेला िंचा व्यपतररक्त त्यांचा 

अंगार्र क र्णतेच र्स्त्र िव्िते. त्यातल्या एकाचा चेिरेा पिपखलला ओळखीचा र्ाटला. ती व्यपक्त 

पिपखलच्या भार्ासारखीच दशसत ि ती, िर्ण शाढी र्ाढल्यामुळे िीट कळत िव्ितं. त्या 

व्यक्तीच्या डाव्या ड ळ्यार्र भुर्यांजर्ळ एक जखमेचा व्रर्ण ि ता. पिपखलला आठर्ले, 

लिाििर्णी खेळत असतांिा पिपखलचा शाशा मयूर घसरूि िडला र् शगड घासल्यामुळे त्याच्या 

ड ळ्याच्या र्र भुर्यांजर्ळ जखम झाली ि ती. मयूरचा ड ळा थ डक्यात बचार्ला ि ता. 

जखम थ डयाच दशर्सांत भरली, िर्ण जखमेचा व्रर्ण अजूििी दशसत ि ता.  

 ती व्यपक्त मयुरच आि े ि े पिपखलला कळल.े मयुर अजूििी पजर्ंत ि ता. 

पिपखलसाठी िा आिंशाचा धक्का ि ता. मयुर िरर्ल्यािंतर त्याच्या पमत्रांिी आपर्ण घरच्यांिी 

खुि श धाश ध केली िर्ण त  कांिी त्यांिा पमळाला िािी. ि पलसांिीिी खुि श धल ंिर्ण मयुर 

कांिी िरत आला िािी. मयूरच्या आई-र्पडलांिी आता त  िरत येण्याच्या सर्व आशा स डल्या.  

 मयुर गायब ि उि आता सिा मपिि ेझाले ि ते. सिा मपिन्यांिूर्ी मयुर त्याच्या 

पमत्रांबर बर मिाबळेश्वरला दफरायला गेला ि ता. त्याचे पमत्र िरत आल ेिर्ण त  कािी िरत 

आला िािी. त  आपर्ण त्याचे पमत्र सातारा, र्ाई आपर्ण मिाबळेश्वर अशी ररि करुि िरत 

िुण्यात येर्णार ि ते. िर्ण मयूरिं मेर्णर्ली बद्दल ऐकलं ि तं र् मेर्णर्लीचे पशर् मंदशर आपर्ण िािा 

फडर्णर्ीसांचा र्ाडा त्याला िािायचा ि ता. मयूरचे पमत्र कंटाळल े ि ते, िर्ण मयूरिे आग्रि 

केल्यामुळे सर्ांिी अजूि एक दशर्स थांबायचा पिर्णवय घेतला. सगळेजर्ण र्ाईला एका िॉटेलात 

थांबले ि ते. सकाळी लर्कर आर्रूि ते मेर्णर्लीला जायला पिघाले. मरे्णर्लीत ि िोंचल्यार्र 

त्यांिी शंकराचे शशवि घेतले र् र्ाडा िर्ण िापिला आपर्ण शरे्ळाशेजारीच एका िॉटेलमध्य ेजेर्र्ण 

केलं. मयूरला घाट िािायचा ि ता, िर्ण क पर्णच बर बर यायला तयार ि ईिा. सगळे आपधच 

कंटाळल े ि ते आपर्ण जेर्र्ण जड झाल्यामुळे क पर्णच जागचा िलेिा. शेर्टी मयरु एकटाच 

पिघाला. बराच र्ेळ झाला तरी मयुर िरत आला िािी म्िर्णुि पमत्रांिी त्याला फ ि लार्ला 

िर्ण फ ि पस्र्च ऑफ लागत ि ता. आता संध्याकाळ झाली ि ती िर्ण अजूििी मयूरचा ित्ता 



िव्िता. आजच सर्ांिा िुण्यांत ि ि चायचं ि तं. त्याचे पमत्र घाटार्र िर्ण बघुि आले िर्ण मयरु 

पतथे िव्िता. गांर्ातील ल कांिा त्याचा फ टॊ शाखर्ला िर्ण क पर्णच त्याला िापिलं िव्ितं.  

 गांर्ातील ल कांच्या म्िर्णण्यािुसार शक्यत  शिुारच्या र्ेळी घाटार्र क र्ण जात 

िसे, कारर्ण गार्ाजर्ळच्या जंगलांत अघ री साधु राितात र् त्यांच्याकड ेअद्भुत शक्ती आिते. 

त्या शक्तीच्या ज रार्र ते मार्णसांिा संम पित करतात र् आिल्याबर बर घेउि जातात. ि ेऐकूि 

मयुरचे पमत्र घाबरल,े त्यांिी ि पलसात तक्रार शाखल केली. आम्िी लर्करात लर्कर त्याला 

श धूि काढू अस ंआश्वासि ि पलसांिी दशलं. िर्ण मयुर कांिी त्यांिा सािडला िािी. पिपखलच्या 

आई-र्पडलांसाठी आपर्ण पिपखलसाठी िा फार म ठा धक्का ि ता. येतांिा िाचगर्णीतूि स्रॉबेरी 

आपर्ण मॅप्र चा जाम आर्णत  अस ंसांगूि गेलेला मयुर िरत आला िािी. पिपखलच्या आईला तर 

आश् ू आर्रत िव्िते. पिपखलच्या आईिे आपर्ण र्पडलांिी श ि दशर्स कापिच खाल्ले िािी. 

पिपखललािी मयरूची खुि आठर्र्ण येत ि ती. पिपखलिे इंपजपिअररग स डुि िुर्णव र्ेळ 

फ ट ग्राफी करण्याचा पिर्णवय घेतला तेव्िा जर पिपखल पतथे असता तर त्यािे िक्कीच 

पिपखलच्या पिर्णवयाला िारठबा दशला असता. मयुर सुरपित आि ेअस ंपिपखलला सारख ंर्ाटत 

ि तं ककर्ा असंिी म्िर्णता येइल की आिला शाशा िरत येइल यासाठी पिपखल आशार्ाशी ि ता.  

 पिपखलला अशू् अिार्र ि त ि ते, िर्ण िररपस्थतीच अशी ि ती की पिपखलला 

आिल्या भार्िांर्र आर्र घालर्ण े भाग ि ते. अजूििी मयूरचं पिपखलकड े लि गेलं िव्ितं. 

आिल्याला इथे कशासाठी आर्णल ंआि ेि ेपिपखलला समजल.ं ते साध ुपिपखलला त्या क ठडीत 

ठेर्र्णार ि ते. आिल्या भार्ाचा आपर्ण स्र्तःचा जीर् र्ाचर्ण्यासाठी पिपखलला पतथुि सटकर्ण े

अिररिायव ि तं. पिर्णवय घेण्यासाठी पिपखलकड ेखुि कमी र्ेळ ि ता.  

 पिपखलला एक कप्लिा सुचली. त  त्या साधुंिा म्िर्णाला, "मला लघर्ीला 

जायचंय. माझ्यार्र पर्श्वास ठेर्ा मी िळर्णार िािी. िर् ंतर तुम्िी माझ्यार्र लि ठेर्ा." 

 ते श घ ं एकमेकांकड े बघ ू लागल.े त्यातला एकजर्ण पिपखलला म्िर्णाला, "ठीक 

आि,े िर्ण िळूि जाण्याचा पर्चार सदु्धा करु िक स." आपर्ण त्या साधुिे क ठडीिाशी उभ्या 

असलले्या ििारेकऱ्यांकड ेब ट केल.ं  



 पिपखल जर्ळच्याच एका झाडािाशी गेला र् त्यािे त्याचा कॅमेरा खाली ठेर्ला. 

त  तरुर्ण साध ुपिपखलकड ेलि ठेर्ूि सार्ध उभा ि ता. अचािक पिपखल उलटी केल्याचं िाटक 

करु लागला र् तसा आर्ाज काढु लागला. त  साध ु ि े िाहूि पिपखलच्या मागे येउि उभा 

रापिला. तेर्ढ्यात पिपखलिे कॅमेरा उचलला र् िुर्णव ताकश लारू्ि मागे र्ळुि त्या साधुच्या 

चेिऱे्यार्र आशळला. त  साध ु एकशम क लमडला. िर्णाचािी पर्लंब ि लार्ता पिपखलिे 

झाडाजर्ळच्या भांड्यात ठेर्लेली राख श न्िी मुठीत घेउि साधुच्या ड ळ्यात फेकली आपर्ण 

पिपखल िळत सुटला. पिपखल िळाला ि ेत्या साधुला कळेियंत पिपखल बराच िुढ ेगेला ि ता. 

पिपखल एक झाडामागे लिला.  

 त्या साधुला काय करार् ं तेच कळत िव्ितं. गुरुजींिा आता त  काय सांगर्णार 

ि ता? पिपखल िळूि गेला ि ेजर गुरुजींिा सापंगतलं तर ते आिल्याला पजर्ंत ठेर्र्णार िािीत 

याची त्या साधलुा खात्री ि ती. त्यािे पिपखल िळूि गेल्याचे आिल्या सिकाऱ्याला सांपगतलं. 

श घेिी खुि घाबरल ेि ते. पतथुि िळूि जाण्यापशर्ाय त्यांच्याकड ेशसुरा ियावय िव्िता. िर्ण 

िळूि जार्णार तरी कुठं? श घांिािी कापिच सुचत िव्ितं. त्यांिा एक म ठा शगड दशसला. त्या 

शगडाचा आकार प्रंचंड ि ता. श घेिी त्या शगडाच्या मागे जाउि बसल.े  

 पिपखल ज्या झाडामागे लिला ि ता त्या झाडाजर्ळ श ि साधु ब लत उभे ि ते. 

त्यातला एक साध ु शसुऱ्याला सांगत ि ता, "गुरुजींिा िर्र्ा बळी पमळाला अस ं मी ऐकल.ं 

स्र्तः गुरुजींिीच त्याला इकड ेआर्णलं आि.े आज रात्रीच िश जर्णांचा बळी शरे्णार आिते. रात्री 

बाराचा मुहूतव आि.े"  

 शसुरा साध ुिपिल्याला म्िर्णाला, "म्िर्णजे आता आिर्ण सगळे शीघावयुषी ि र्णार, 

आता आिर्ण शभंर र्षांिेिा जास्त जगर्णार. दकत्येक र्षांिासूि आिर्ण ज्या दशर्साची र्ाट 

िाित ि त  त  दशर्स आज आला आि.े आता िूजेच्या तयारीला लागलं िापिजे." एर्ढं ब लुि 

ते साध ुपतथुि पिघुि गेले.  

  



 म्िर्णजे मयूरला आपर्ण त्या सात जर्णांिा र्ाचर्ण्यासाठी पिपखलकड ेआज रात्री 

बारा ियंतच र्ेळ ि ता. आता िुढ ेकाय करायचं याचा पिपखल पर्चार करत ि ता. पिपखलिं 

आजूबाजूला िापिलं आपर्ण क र्ण िाित िािी याची खात्री करुि त  िूढ ेचालु लागला. थ ड ंिढु े

गेल्यार्र त्याला एक साधु समापध अर्स्थेत बसलेला दशसला. पिपखलला एक कल्ििा सुचली. 

यािुर्ी पिपखलिं कुर्णार्र कधी िातिी उगारला िव्िता. िर्ण आता त  जे करर्णार ि ता 

त्यापशर्ाय त्याच्याकड ेशसुरा ियावयच िव्िता. पिपखलिं बाजूच्या झाडाची एक जाडजूड फांशी 

त डली. पिपखलला त्या साधुला केर्ळ बेशदु्ध करायचं ि तं. पिपखलिं ती फांशी त्या साधचु्या 

ड क्यात मारली. त  साधु बेशदु्ध ि उि खाली क सळला. पिपखलिं साधुच्या कंबरभ र्ती 

गंुडाळलेलं र्स्त्र र् त्याच्या गळ्यातली िाडांची माळ काढली. पिपखलिं स्र्तःचे किड ेकाढुि ते 

र्स्त्र कंबरेभ र्ती गंुडाळल ं र् ती माळ गळयात घातली. बाजूला ठेर्लेल्या भांड्यातली राख 

चेिऱे्याला फासली. पिपखलिं त्याच्या लांब केसांिा बांधलेली गाठ स डली. लांब केस आपर्ण 

शाढीमुळे त  आता खराखुरा साधुच र्ाटत ि ता. त्यामुळे आता पिपखल िुन्िा साधुंच्या र्स्तीत 

जाश शकत ि ता. त्याला गुरुजी आपर्ण ते तरुर्ण साधु स डल ेतर बाकी क र्णच ओळखत िव्ितं. 

पिपखल गुरुजींिासूि लाबंच रािर्णार ि ता. 

 पिपखल िुन्िा र्स्तीत आला. आत्ताियंत त  िळाला म्िर्णूि सगळीकड ेधार्िळ 

चालु असले असं पिपखलला र्ाटल ं ि तं, िर्ण तसं कािीच िव्ितं. सगळे आिािल्या कामात 

व्यस्त ि ते. पिपखल पतथुि िळूि जार्णार ि ता तेर्ढयात एका साधिंू पिपखलच्या िातात 

फुलांिी भरललेी एक ट िली दशली आपर्ण एक सुई आपर्ण जाड श रा दशला. त्या साधुिे 

पिपखलला फुलांचा िार बिर्ायला संपगतल.ं सगळीकड ेशरे्ीच्या िुजेची तयारी ज रात चालली 

ि ती. पिपखलला अजूि कांिी र्ेळ इथेच घालर्ार्ा लागर्णार ि ता.  

 पिपखलला िािण्यासाठी गुरुजी क ठडीिाशी आले. िर्ण पिपखल क ठडीत 

िव्िता र् ते श ि साध ुज्यांिा गुरुजींिी पिपखलला क ठडीत टाकायला आपर्ण त्याच्यार्र लि 

ठेर्ायला सांपगतलं ि तं, तेिी पतथं िव्िते. गुरुजींच्या तळिायातील आग मस्तकात गेली. 

पिपखल िळाला आि ेि ेगुरुजींिा समजल.ं गुरुजींिी आिल्या श ि पर्श्वास ूसाधुंिा ब लार्लं र् 

पिपखलला आपर्ण त्या साधुंिा श धायचं फमावि स डलं.  

 गुरुजींचे पर्श्वासु साध ुआपर्ण श ि ििारेकरी अशा चार जर्णांची श धम िीम सुरु 

झाली. पिपखलला श धर्णं दकती मित्र्ाचं आि ेि ेते जारू्णि ि ते. एक साध ुआपर्ण एक ििारेकरी 



आपर्ण उरलले े श घ े श ि दशशांिा गेले. थ ड ं िुढ े गेल्यार्र एका साधुला पिपखलचा कॅमेरा 

दशसला. म्िर्णजे पिपखल पतथूिच िुढ े गेला आि ेि ेिक्की ि तं. शसुरीकड ेत  शसुरा साध ुआपर्ण 

ििारेकरी त्या मॊठ्या शगडािाशी येउि ि ि चल.े ते श ि तरुर्ण साध ुअजूििी त्या शगडामागेच 

लिल ेि ते. पधप्िाड ििारेकऱ्याला िािताच ते साध ुचळा चळा काि ूलागले. ििारेकऱ्यािे त्या 

श घांिा िकडल ंर् साधुच्या सम र उभं केल.ं  

 साधुिे त्यांिा पिपखल बद्दल पर्चारलं. तरुर्ण साधुंिी पिपखल कसा िळाला ते 

सपर्स्तर सांपगतलं र् गुरुजींिा याबद्दल कापििी सांगू िका आपर्ण आम्िालास डुि द्या अशी 

याचिा करु लागल.े िर्ण त  साध ुमुखव िव्िता. त्याला त्याचा प्रार्ण पप्रय ि ता. त  त्या श घांिा 

गुरुजींकड ेघेउि गेला आपर्ण जे जे घडल ं ते सर्व कांिी सांपगतलं. ते श ि तरुर्ण साध ु गुरुजींकड े

जीर्ाची भीक मागत ि ते. िर्ण त्यांच्या रडण्या ओरडण्याचा कापिच उिय ग झाला िािी. 

सूयावच्या प्रकाशात चमकर्णारं क यत्याचं धारशार िातं त्या िाजूक मािांर्रूि दफरल ंआपर्ण खेळ 

खलास. गुरुजींिी खूर्ण करताच श ि ििारेकरी आल ेआपर्ण रक्ताच्या थार ळ्यात िडलेली तरुर्ण 

शरीरं घेउि गेले.  

 पिपखलचे िार बिर्ूि झाले ि ते. क र्णाचं लि िािी ि ेिािताच पिपखल िुढ े

चालु लागला. तेर्ढयात पिपखलला आर्ाज ऐकू आला. सगळीकड ेगोंधळ चालु ि ता. एक साध ु

पतथे ओरडत आला, "िर्र्ा बळी िळाला, िर्र्ा बळी िळाला". सगळीकड े धार्िळ चाल ु

झाली. पिपखल अजूि िुढ ेगेला. आता त  र्स्तीच्या प्ररे्शद्वाराियंत ि ि चला. या गोंधळामुळे 

क र्णाचंच लि त्याच्याकड ेगेल ंिािी. पिपखल आता र्स्तीतूि बािरे िडला ि ता. त  आता र्ाट 

दशसेल पतथे िळत सुटला. िळूि िळूि पिपखलला धाि लागली ि ती. त  थ डी पर्श्ांती 

घेण्यासाठी एका झाडाखाली बसला. अजूििी सुयव मार्ळायचा ि ता, िर्ण जंगलात शाट 

झाडीमुळे अंधार िडला ि ता. फार र्ेळ एकाजागी थांबर्णं पिपखल साठी ध क्याचं ि तं आपर्ण 

त्याच्याकड ेर्ेळिी कमी ि ता.  



 पिपखल पतथुि पिघर्णार तेर्ढयात कािी साध ु िातात मशाली घेउि येतािा 

त्याला दशसल.े एक साध ुतर पिपखल ज्या झाडामागे लिला ि ता त्या झाडािाशीच आला, िर्ण 

त्याला त्याच्या सिकाऱ्यािे िाक मारल्यामुळे त  पतथुि पिघुि गेला. पिपखल थ डक्यांत 

र्ाचला. ते साध ु िरत गेल्यार्र पिपखल िुढ े चालु लागला. आता सयुव िुर्णव मार्ळला ि ता. 

पिपखलकड ेघड्याळ िव्ितं िर्ण साधारर्ण सिा ते सात र्ाजले असार्ेत अस ंपिपखलला र्ाटलं. 

त्याच्याकड ेर्ेळ फार थ डा ि ता. अजुि थ ड चालल्यार्र पिपखल रस्त्याियंत ि ि चला. एक 

गाडी येतांिा त्याला दशसली, त्यािे िात केला िर्ण गाडी थांबली िािी. पिपखलच्या लक्ष्यात 

आल ं की अजूििी त  साधुच्याच र्ेशात ि ता आपर्ण त्याला िाहुि कुठलीच गाडी थांबर्णार 

िव्िती. आता काय करायचं याचा पिपखल पर्चार करत ि ता. त्याचे किड,े बॅग आपर्ण कॅमेरा 

त्या र्स्तीतच रापिल ेि ते.  

 पिपखलला एक गाडी येतािा दशसली. त्या गाडीत मेर्णर्लीचे सरिंच िाटील 

बसल ेि ते. पिपखलिं 'िाटील सािबे' अशी िांक मारली. गाडी थांबली. िर्ण िाटील सािबेांिी 

अजुििी पिपखलला ओळखल ंिव्ितं. ओळखर्णार तरी कस,ं त्यािे केस स डल ेि ते, चेिऱे्यार्र 

राख फासली ि ती आपर्ण त्याचा िूर्णव र्ेशच साधुंसारखा ि ता. पिपखलिी स्र्तःचे िांर् 

सांपगतल्यार्र िाटील सािबेांिा कळलं.  

 पिपखलिं सकाळिासूि जे जे घडल ं ते सर्व िाटील सािबेांिा सांपगतल.ं त्या 

श घांिी ठरर्ल ंकी कापििी करुि त्या शषु्ट साधूचंा स िम ि लार्ायचा. िर्ण जे कांिी करायचं 

ते आत्ताच करायला िर्ं ि तं. िाटील सािबे आपर्ण पिपखल गार्ात आल.े िाटील सािबेांिी 

गार्ातल्या ल कांिा एकत्र येण्याची सूचिा दशली. पिपखलिं गांर्ातल्या ल कांिा सर्व कांिी 

संपगतल.ं गांर्ातील कांिी मार्णसंिी अशीच घाटार्रूि गायब झाली ि ती. त्यामुळे त्या 

ल कांच्या घरच्याचं्या आशा िल्लपर्त झाल्या ि त्या. सर्व गार्च आता एकत्र आल ंि तं. त्या 

र्स्तीत साधरर्ण श िशे साध ुि ते. त्या साधुंकड ेधारशार शास्त्र ेि ती. गुरुजींकडे आपर्ण कािी 



र्ृद्ध साधुंकड ेचमत्काररक शक्ती ि त्या. त्यामुळे गांर्ातील िाचश ेमार्णस ंकाठ्या आपर्ण तलर्ारी 

घेउि त्या र्स्तीत जार्णार ि ती आपर्ण मयूरला आपर्ण त्या सात ल कािंा स डर्ूि आर्णर्णार 

ि ती.  

 गाड्या भरूि ल क जंगलाकड ेरर्ािा झाले. आता सर्ावत मित्र्ाचा प्रश्न ि ता 

र्स्तीियंत ि ि चायचं कस.ं कारर्ण जंगलातूि श ि-तीि िायर्ाटा जात ि त्या िर्ण त्यातली 

एकच र्ाट र्स्तीियंत ि ि चत ि ती. सर्व ल क एका रठकार्णी थांबल ेि ते. तेर्ढयात एक तरुर्ण 

साध ुयेतािा त्यांिा दशसला. सर्वजर्ण आंत झाडीत लिल.े त  साध ुजर्ळ येताच श ि मार्णस ं

झाडीतूि बािरे आली आपर्ण त्या साधुर्र झडि घालुि त्याला िकडल ं र् त्याच्या मािेर्र 

तलर्ार ठेशि त्याला र्स्तीियंत न्िणे्यास सांपगतलं. िडबडललेा त  साधु कािीच करु शकला 

िािी. सर्व गार्करी त्याच्या मागे जाश लागल.े बराच र्ेळ चालल्यार्र सर्वजर्ण र्स्तीिाशी 

आल.े रात्रीचे आकरा र्ाजले ि ते. कालीमातेच्या मंदशरासम र एक म ठं स्टेज बांधल ंि तं. त्या 

स्टेजर्र िश ल कांिा एकेका खांबाला बांधल ं ि तं र् िश साध ु क यता िातांत घेउि त्या 

ल कांच्यासम र उभ े ि ते. म्िर्णजे त्या साधुंिा िर्र्ा बळी पमळाला ि ता. मंशीरात गुरुजी 

आपर्ण िाच र्ृद्ध साध ुशरे्ीची िूजा करण्यात मग्न ि ते. बर बर रात्री बारा र्ाजता िुजा संिर्णार 

ि ती आपर्ण गुरुजींचा आशशे पमळताच त्या स्टेजर्र उभ्या िश ल कांचा बळी दशला जार्णार 

ि ता.  

 पिपखल आपर्ण िाटील सािबेांिी सर्व पिय जि केल ंि तं. क र्णत्यािी प्रकारची 

जीपर्त िािी ि ता कामा िय ेअशी सक्त ताकीश िाटील सािबेांिी गार्कऱ्यांिा दशली ि ती. 

त्यांिी तलर्ारी बर बर न्िले्या ि त्या िर्ण केर्ळ आत्मरिर्णासाठीच ते तलर्ारीचा र्ािर 

करर्णार ि ते. सर्ांत प्रथम ते स्टेज र्र उभ्या असलले्या साधुंर्र िमला करुि त्या िश जर्णांिा 

स डर्र्णार ि ते आपर्ण मग बाकीच्या साधुंबर बर त्यांची लढाई चालु ि र्णार ि ती. 

 ठरल्याप्रमार्णे िपिल ेशंभर गांर्करी जे शरररािे शर्णकट ि ते ते िातांत काठया 

घेउि स्टेजच्या दशशेिे धार्ल ेआपर्ण त्या साधुंिा कािी कळायच्या आतच त्यांिा धरल ेर् त्यांच्या 



िातातील क यते काढुि घेतल.े अजूि तीिशे साध ुिळत आल ेआपर्ण जे बाकीचे साध ुक यते 

आर्णण्यासाठी आिआिल्या झ िडीकड ेजात ि ते त्यांिा िकडल.े आता फक्त गुरुजी आपर्ण िांच 

र्ृद्ध साध ुरापिल ेि ते. ते शरे्ीच्या िूजेत इतके मग्न ि ते की बािरे कांय चाललंय याचे त्यांिा 

कािीच भाि िव्ितं. िाटील सािबे आपर्ण पिपखल उरलले्या गार्कऱ्यांिा घेउि शरे्ळात गेल.े 

पिपखलिे गुरुजींचा िात िकडला आपर्ण त्यांिा र्र ओढल.ं गार्कऱ्यांिी त्या िाच र्ृद्ध साधुंिा 

िकडल.ं गुरुजीिे सम र िपिल े तर त्याच्या सर्व साधुंिा गार्कऱ्यांिी िकडल ं ि तं. गुरुजी 

संतािला ि ता िर्ण त  आता कािीच करु शकत िव्िता.  

 आता पतथे ि लीस शपेखल आल ेि ते. पिपखलिं गुरुजीला ि पलसांकड ेसिुूशव केलं.  

 आज सिा मपिन्यािंतर श ि भार्ांची भेट झाली ि ती. पिपखलिं मयूरला पमठी 

मारली. त्याला मयुरची कीर् आली. सुशढृ शरीर असललेा त्याचा शाशा िाडांचा सािळा दशसत 

ि ता. पिपखलला त्याची अर्स्था िािर्त िव्िती. मयूरला खुि ब लायचं ि तं िर्ण त्याच्या 

अंगात कािीच ताकश िव्िती. त्याच्या ड ळ्यातूि सतत अशू् र्ाित ि ते.  

 पिपखल, िाटील सािबे आपर्ण मयुर िरत गार्ात आले. मयुरिं अंघ ळ केली 

आपर्ण सर्ांिी जेर्र्ण केलं. दकतीतरी दशर्सांिी मयुर ि टभर जेर्ला ि ता. जेर्र्ण झाल्यार्र त  

लगीच झ िला. पिपखलिी खुि शमला ि ता त्यामुळे त्यालािी लगीच झ ि लागली. सकाळी 

उठल्यार्र मयुर पिपखलला म्िर्णाला, "पिपखल, मला खरंच तुझा खुि आपभमाि र्ाटत . मला 

तुझ्यासारखा हुशार आपर्ण धाडसी भाश दशल्याबद्दल मी शरे्ाचे आभार माित . आज तू केर्ळ 

मलाच िािी तर या गार्ालासुद्धा त्या अघ री साधुंच्या पर्ळख्यातूि र्ाचर्लेस. काल ियंत मी 

जगण्याच्या सर्व आशाच स डल्या ि त्या िर्ण आज मला माझा िुिजवन्म झाल्यासारख ंर्ाटतयं." 



 "अरे शाशा, शरे्ीचीच इच्छा असार्ी. त्यामुळे शरे्ीिेच माझ्याकडूि सर्वकािी 

करुि घेतल.ं बर तू सांग िा तू त्या साधुंच्या तार्डीत कसा काय सािडलास? तुझ्या पमत्रांकडूि 

मला कळल ंकी तू घाटार्र गेला ि तास. त्यािुढ ेकाय झाल?ं" 

 शीघव श्वास घेउि मयुर सांगु लागला - मी एकटाच घाटार्र गेल  ि त . िशीच्या 

िाण्यात िाय बुडर्ूि मी बसल  ि त . तेर्ढयात पतथं एक साध ुआला र् माझी पर्चारिूस करु 

लागला. मी त्याला संपगतलं की मी माझ्या समत्रांबर बर इथं दफरायला आल  आि ेर्गैरे. त्यािे 

मला त्याच्या ड ळयात िािायला सांपगतलं. समं पित झाल्याप्रमार्ण े मीिी त्याच्या ड ळयात 

िाहू लागल . त्याच्या ड ळयात एक र्ेगळीच चमक ि ती. िंतर मी त्या साधुंच्या र्स्तीत कसा 

ि ि चल  ि ेमला कािीच आठर्त िािी. िर्ण मी जेव्िा भािार्र आल  तेव्िा मी त्या क ठडीत 

बंश ि त .  

 पिपखलिेिी श ि दशर्सात घडलेल ंसर्व कांिी मयूरला सांपगतल.ं सकाळी िाटील 

सािबेांकड ेजेर्र्ण करुि पिपखल आपर्ण मयुर िुण्याला जायला पिघाले. पिघतािा िाटील सािबे 

पिपखलला म्िर्णाल,े "पिपखलरार् तुमच्यामुळं आमचं गांर् आज येकत्र आलं. आता आमाला त्या 

साधुंची िि पभती ऱ्िायली िािी. आमचे ल क बी आमास्नी िरत भटेल.े तुमचे लई उिकार 

िायत आमच्यार्र. जर्ा र्ाटल तर्ा इथ ंया, आमी तुमच्या शेर्से तयार िाय." 

 पिपखल आपर्ण मयुर िुण्यात ि ि चले. घडलेल्या प्रकाराबद्दल आपर्ण मयुर 

सुखरुि आि े ि े पिपखलिं अजूि घरी सांपगतलं िव्ितं. पिपखल आपर्ण मयुर आई-र्पडलांिा 

सरप्राईस शरे्णार ि ते.  

 पिपखलिे घराची बेल र्ाजर्ली. आईिं शार उघडल.ं आिल्या ड ळयांर्र पतचा 

पर्श्वास बसत िव्िता. आिली श न्िी मुल ंसुखरुि िाहुि पतला अत्यािंश झाला ि ता. पतच्या 

तोंडूि शब्शच फुटत िव्ि ते. ि ेखरंच घडतंय दक आिर्ण स्र्प्नात आि त िेंच पतला कळत िव्ितं. 

पिपखलचे र्पडल बािरे आले. पिपखल आपर्ण मयरु श घांिािी सुखरुि िाहूि फारसं कधी भाशक 

ि ि र्णाऱ्या त्यांच्या र्पडलांच्यािी ड ळ्यांतूि आिंशाश् ू र्ाित ि ते. एर्ढा आिंश त्यांिा 

आयुष्यात िपिल्यांशाच झाला ि ता. भर्िारे्ग ओसरल्यार्र पिपखलिं त्याच्या आई-र्पडलांिा 

सर्व कांिी सांपगतल.ं पिपखलच्या र्पडलांिा आज खरंच त्याचा अपभमाि र्ाटत ि ता. ज  



मुलगा र्ाया गेला अस ंत्यांिा र्ाटत ि तं त्यािे आज अस ंकांिी काम केलं ि तं ज्याचा त्यांिी 

कधी पर्चारशखेील केला िव्िता. पिपखलिं त्यांिा त्यांचा शसुरा मुलगा िरत पमळर्ूि दशला 

ि ता. 

 आता पिपखलला एक खिु मित्र्ाचं काम करायचं ि तं ज्यासाठी त  खिु आतुर 

ि ता. प्रपर्णताला भेटर्ण.े  

कालच पिपखलिं ऍमेझॉि र्रूि िर्ीि कॅमेरा मागर्ला. िर्ण त्याचा जुिा कॅमेरा 

अजूििी त्याच्याजर्ळ आि े आपर्ण अजूििी त्या कॅमेऱ्यािे फ टॊ काढल्यार्र गुरुजीचा उग्र 

चेिरेाच फ ट त येत .  

 

 

 लेखक - पिरंजि कुलकर्णी 

  



 पियती 

 

 मि जला कापििी करुि आज शिुारी श िच्या आत िुण्याला ि ि चायचं ि तं. 

त्याला श ि र्ाजता एका कंििीत मीरटग अटेंड करायची ि ती. त्या कंििीबर बर त  एक म ठं 

पबपजिेस डील करर्णार ि ता. मि जचा पबपजिेस झिाट्यािे र्ाढत ि ता. पमटींग संिल्यार्र त  

येरर्ड्याच्या मेंटल िॉपस्िटलमध्य ेजार्णार ि ता. त्याच्या एका लांबच्या भार्ाला पतथे ऍडपमट 

केल ं ि तं. त्याचा त  भाश अपतशय हुशार ि ता. िर्ण कॉलेजच्या मुलािंी त्याच्यार्र रॅसगग 

केल्यामुळे त्याच्या ड क्यार्र िररर्णाम झाला ि ता. रात्री अिरात्री उठूि त  ओरडायचा. घरी 

क र्णी आल ंदक लिूि बसायचा. घरात क र्णाशीच ब लायचा िािी. त्याच्या चेिऱे्यार्र कायम 

घाबरल्यासारख ेभार् असायचे. त्यािे कॉलेजलािी जारं्ण बंश केल ंि तं.  

 मि जला हुशार मुलांचा कायम राग यायचा. िी मुलं स्र्ाथी आपर्ण एकलकोंडी 

असतात अस ं त्याचं मत ि तं आपर्ण तसा त्याला अिुभर् सुद्धा आला ि ता. मि ज कायम 

म्िर्णायचा, िुसतं िुस्तकी हुशार असूि काय उिय ग, तुमचं मि कमज र असले तर आयुष्यात 

तूम्िी कापिच करु शकर्णार िािी. कमज र मिाच्या ल कांची मि जला कीर् यायची. मि ज 

शाळेत, कॉलेजमध्य ेअसतािा एक एव्िरेज मुलगा ि ता. िर्ण आज त  जे कािी ि ता ते त्याच्या 

मेिितीमुळे ि ता. मेिितीच्या आपर्ण पचकाटीच्या ज रर्र आज त  एक यशस्र्ी उद्य जक ि ता.  

 कुठेिी बािरेगार्ी जायचे तर मि ज िेिमी त्याच्या कारिेच जात असे. िर्ण 

त्याची कार िेमकी सर्वर्ससगला दशल्यामुळे त्याला आज बसिेच जारं् लागर्णार ि तं. मि जिे 

सकाळी साडसेात र्ाजता स्र्ारगेटची बस िकडली. दकतीतरी दशर्सांिी त  बसि ेप्रर्ास करत 

ि ता. लिाि असतािा बसच्या पखडकीतूि बािरे िापिल्यार्र मि जला कायम प्रश्र्ण िड ेकी िी 

रस्त्याच्या कडचेी झाड ंबसबर बर कशी कांय िळतात? िर्ण ते िाहूि त्याला फार गम्मत र्ाटे. 

मि ज कधी कधी भूतकाळात रमूि जाई. त्याला र्ाटे, लिार्णिर्णी दकती बरं ि तं, िा कसल ं

टेन्शि, िा कसली सचता. िैशाचा तर पर्चारिी कधी मिात यायचा िािी. जे मागेल ते र्पडल 

आर्णूि द्यायचे. एखाद्या पडशचं िुसतं िांर् घतेलं की आई बिर्ूि द्यायची. आपर्ण मग त  



मिातल्या मिांत जगजीत ससिांची 'र्  कागजकी कशती, र्  बाररशका िािी' िी गजल 

गुर्णगुर्णत अस.े 

 िाश्त्यासाठी गाडी खबंाटकी घाटाच्या अलीकड े एका िॉटेलिाशी थांबली. 

मि ज आिल्या पर्चारात इतका मग्न ि ता दक र्ेळ कसा गेला त्याला कळलंच िािी. िाश्टा 

करुि झाल्यार्र मि ज पसगारेट ओढत िॉटेलबािरे उभा ि ता. आिल्या मिातलं टेन्शि आपर्ण 

काळजी पसगारेटच्या धरुातूि र्ाहूि जातंय असं त्याला र्ाटे. पसगारेट ओढूि त्याचं मि खरंच 

िलकं व्िायचं. िर्ण िी मिःशांती थ डाच र्ेळ रटकायची. आज पसगारेट ओढायची िािी अस ंत  

गेलं र्षवभर र ज स्र्तःशी ठरर्याचा, िर्ण व्यसि कािी केल्या सुटत िव्ितं. त्याला ख कल्याचा 

त्रास सुरु झाला ि ता. या िर्णभंगुर मिःशांतीसाठी त  स्र्तःच्या शरीराचं र्ाट ळं करत ि ता. 

त्यालािी ि ेकळत ि तं िर्ण त  ितबल ि ता. 

 गाडी पतथूि िुढ ेपिघाली. खंबाटकी घाटािाशी येताच मि जला अचािक गाढ 

झ ि लागली. त  शरीरािे जरी बसमध ेअसला तरी त्याचं मि भटकत ि तं.  

 मि ज रस्त्यार्रूि चालला ि ता. आिर्ण कुठे आि त ि ेत्याला समजत िव्ितं. 

रस्ता िूर्णव म कळा ि ता. शिुारची र्ेळ ि ती. उन्िािं रस्ता तािला ि ता. आजूबाजूला छ टी 

छ टी घरं ि ती र् त्या घरांच्या पखडक्यांर्र िक्ष्यांची घरटी ि ती. मि जला िािताच ते ििी 

ज रज रात ओरडत ि ते. मि जला ि ेकाय चाललंय कािीच कळत िव्ितं. त  िुसता चालत 

ि ता. मि ज एका घरािाशी आला. त्याला िाहूि त्या घराच्या पखडकीर्रच्या घरट्यात 

बसलले ेििी बािरे आले आपर्ण मि जकडे िाहूि ज रज रात ओरडायला लागल.े मि जला त  

आर्ाज असह्य ि त ि ता. त  अर्ाज ऎकूि त्या घरातूि श ि मार्णस ंबािरे आली आपर्ण त्यांिी 

मि जचे िात धरल.े त्या मार्णसांिी मि जला सम रच्या एका छ ट्या ख लीत न्िले.ं त्या 

ख लीला पखडक्या िव्ित्या. पतथे आजूि कािी ल क आल ेआपर्ण मि जला पशव्या शशे लागल.े 

थ ड्या र्ेळािंतर ते ल क पिघुि गेले. त्यांिी बािरेूि शार लार्ूि घतेलं ि तं. ख लीत िुर्णव 

अंधार झाला. खंबाटकी घाटात जसा अंधार ि ता तसा. मि जिे म बाईल मधला टॉचव ऑि 

केला. ख ली िुर्णव ररकामी ि पत. िर्ण एका क िऱ्यात श ि ििी बसल ेि ते. ते ििी मि जकडे 



बघुि ओरडू लागल.े मि जिे त्यांिा िाकलण्यासाठी उठायचा प्रयत्न केला, िर्ण त्याच्या 

अंगातली शक्तीच गेली ि पत. त्याला िलताच येईिा. त्या िक्ष्यांिी जर्ळंच िडलेला कािूस 

आपर्ण झाडाची काडी च चीत धरली आपर्ण मि जच्या ड क्यार्र घरटं बिर्ायला चाल ु केल.ं 

मि जला कािीच करता येत िव्ितं. त्याचे िातच िालत िव्िते. िक्ष्यांचा घरटं बांधूि िुर्णव 

झालं. ििी घरट्यात जाउि बसल.े मि जिे िुर्णव ताकश लारू्ि त्याचा िात उचलायचा प्रयत्न 

केला. खुि र्ेळ प्रयत्न केल्यािंतर त्याचा एक िात उचलला गेला आपर्ण त्यािे िातािे त्याच्या 

ड क्यार्रचं घरटं िाडलं. मि जला जरा बरं र्ाटल.ं थ डा र्ेळ ते ििी शांत बसल,े िर्ण िुन्िा ते 

ओरडायला लागल.े िुन्िा त्यांिी कािुस आपर्ण काड्या च चीत धरूि मि जच्या ड क्यार्र घरटं 

बिर्ायला चालु केल.ं आता मि जचा संयम संिला ि ता. त्यािं त्या माशीला िातांत घेतल ं

आपर्ण शसुऱ्या िातािे पतच ंमुंडकं पिरगाळलं आपर्ण पतचा खेळ खलास केला. ि ेिाहुि त  िर 

ििी एकशम आक्रमक झाला आपर्ण मि जच्या ड कयार्र च चीिे ट चू लागला. मि ज ज रांत 

ककचाळला.  

 मि जचा आर्ाज ऎकूि कंडक्टर धार्त आला. मि जला आता सगळीकड ेििीच 

दशसत ि ते. कंडक्टर आपर्ण इतर प्रर्ाशांच्या जागीसुद्धा त्याला ििी दशसत ि ते. कंडक्टर जर्ळ 

येताच मि ज अजूि ज रात 'र्ाचर्ा र्ाचर्ा' अस ं ओरडू लागला. कंडक्टरिे मि जला धरल ं

आपर्ण शांत करायचा प्रयत्न केला. इतर कािी प्रर्ासीिी मि ज जर्ळ आल ेिर्ण मि ज आता 

आक्रमक झाला आपर्ण त्यािे कंडक्टरला ढकलल.े मि जच्या ड क्यार्रचा त ल गेला ि ता. 

बसमधल े प्रर्ासी म्िर्णजेच ििी आिल्याला चोंचीिे ट चत आिते अस ं त्याला र्ाटत ि तं. 

त्याला प्रर्ाशांिी धरूि ठेर्लं ि तं. 

 बस आता स्र्ारगेटला ि ि चली. कंडक्टरिे आपधच येरर्ड्याच्या मेंटल 

िॉपस्िटलला करुि मि जबद्दल संपगतलं ि तं. िॉपस्िटलची गाडी स्र्ारगेटिाशी येउि थांबली 

ि ती. मि जला त्या गाडीत न्िलें र् बेडर्र झ िरू्ि िॉपस्िटलच्या स्टाफिी त्याचे िातिाय 

बांधले. मि जला अजुििी सगळीकड ेििीच दशसत ि ते. त  सारखा ककचाळत ि ता. 'र्ाचर्ा 



र्ाचर्ा' असं ओरडत ि ता. गाडी िॉपस्िटल िाशी ि ि चली. श ि र्ॉडवबॉय मि जला एका 

ख लीत घेउि आल.े पतथे त्याला खाटेर्र झ िर्ले र् त्याचे िात िाय बांधल.े शेजारच्याच 

खाटेर्र मि जला एक ििी बसललेा दशसला. त्या िक्ष्याच्या चेिऱे्यार्र पभती स्िष्ट दशसत 

ि ती. त  ििी मि जचा र्ेडा भाशच ि ता. ज्या र्ेड्या भार्ाला भटेायला मि ज इथे येर्णार 

ि ता त्याच्याच शेजारी आज मि ज एक र्ेडा म्िर्णुि आला ि ता.  

 िर्ण ि ेअस ंका झाल ंअसारं्? थ ड ंमागे येशया.  

 कािी दशर्सांिूर्ी मि ज त्याच्या घरात शिुारी िुस्तक र्ाचत बसला ि ता. त्या 

ख लीच्या पखडकीर्र एका िक्ष्यािे घरटं बधंल ंि तं. त  ििी र् त्याचा ज डीशार त्या घरट्यात 

रिात ि ते. त्या ििािं घरट्यात अंडी घातली ि ती. र ज शिुारी ते ििी ओरडत असत. आजिी 

मि ज र्ाचत असतांिा त्यांचा पचर्पचर्ाट चालचू ि ता. मि ज सारखा उठुि त्यांिा िाकलत 

ि ता. िर्ण ते थ ड्यार्ेळािे िुन्िा पतथे येउि ओरडत ि ते. मि जला आता ि ेअसह्य झालं ि तं. 

त  पखडकीिाशी गेला आपर्ण रागाच्या भरात त्यािं ते घरटं खाली िाडलं. घरट्यातली अंडीिी 

फुटली. आता िक्ष्यांचा कलकलाट बंश झाला ि ता. ते ििी असिाय्यिर्ण ेआिल्या घरट्याकड े

िािात ि ते.  

 मि जच्या घराजर्ळच एक मार्णसु रिात ि ता. त  ििीपमत्र ि ता. मि जिे 

िक्ष्यांचं घरटं िाडलं ि ेत्या मार्णसाला कळल.ं त  मि जला खुि ब लला. मि ज त्या मार्णसाला 

म्िर्णाला, "तुला ब लायला कांय जातय. िक्ष्यांच्या मागे दफरर्णाऱ्या तुझ्यासारख्या मार्णसाला 

कांय कळर्णार माझ्यासारख्या व्यर्सापयकाच्या कटकटी, टेन्शि. जगात इतक्या ग पष्ट आिते 

आपर्ण तुला त्या िक्ष्यांचं िडलंय. तुझ्यासारख्यांिा शसुरं कािी जमत िािी म्िर्णुि िी असली 

काम ंकरता. चार िसैे कमर्ायची अक्कल िािी आपर्ण मला पशकर्त ." 

 त  मार्णुस कािी ि ब लता पिघुि गेला. मि ज जरी कठ र असल्याचा आर् 

आर्णत ि ता तरी त्या मार्णसाच्या ब लण्यामुळे मि जच्या मिाच्या एका क िऱ्यात िश्चातािाचं 

बीज िेरल ंगेल ंि तं. आपर्ण याच पबजािं र्ाढत जाउि मि जला आज र्ेड ंकेल ंि तं. पियतीचा 

खेळ असाच असत . त  कधी तुम्िाला राजा बिर्ेल आपर्ण कधी रस्त्यार्र आर्णेल सांगता येत 

िािी. त्यामुळे आिल्याला जे कांिी पमळतं त्याला पियतीच जबाबशार असते ि े प्रत्येकािे 

लक्ष्यात ठेर्ायला िर्.ं कारर्ण जन्माला येर्ण ं आपर्ण अिंतात पर्लीि ि र्णंिी आिल्या िांतात 

िसतं.  



ई सापित्य प्रपतष्ठाि 

 

आता मराठी ई िुस्तकं 
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डाशिल ड करा. ककर्ा 

esahity@gmail.com ला कळर्ूि 

मेल ि ेपमळर्ा. ककर्ा 

7710980841 या िंबर ला 

Whatsapp करूि िुस्तके 

whatsapp मागे पमळर्ा. 

ककर्ा ई सापित्यचे app. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.www.esahitybooks या सलकर्र 

उिलब्ध आि.े download करा.  ि ेसर्व फ़्री आि.े 

आता ठरर्लंय. मराठी िुस्तकांिी अर्घं पर्श्व व्यािूि टाकू. प्रत्येक 

मराठी सुपशपिताच्या म बाईलमध्ये दकमाि िन्नास मराठी िुस्तकं 

असलीच िापिजेत.  प्रत्येक मराठी मार्णसाच्या!  

तुमची साथ असेल तर सिज शक्य आि ेि…े कृिया जास्तीत जास्त 
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