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सस्पेमियस वुिेन
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.

आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनदां वाढतो, मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्याव?ां
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तम्ु हाला आनांद वमळेल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व दवद द्या
ई सवशहत्य लव आपल्यव शित्वच
ां े िेल पत्ते द्या
वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवर्ां र ्र्तः जव र् इतरवनां व
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तिु च्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.
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•
शर्नविल्ू य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
•
आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू
िकतव.
•
हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपर्ु ी शकांर्व
र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपर्ु ी ई-सवशहत्य
प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे.

मी, वनवकता राजेश पाटील,
नवोवदत लेखक नसनू मी ‘चवां िका’
‘अवस्मता’ ‘ववद्याववकास’ अशा
मावसकातां नू लेख, कथा, श्लोक व
कववता वलवहल्या आहेत.
िोंवबवलीच्या नाट्यमच
ां ावर “िौपदीचे स्वगत’ हे स्वरवचत
एकपात्ी नाटक सादर के ले. यावशवाय मला सांस्कृ त भाषेतील
श्लोक लेखनास शाळे तर्फे “अमृतकन्या गौरव” परु स्कार वमळाला
आहे. याखेरीज ‘कुमारी शविलीला’ या नावाने कववता लेख
कथाांचे लेखन.
कथालेखन काव्यवाचन अशा स्पर्ाांत सविय सहभाग.
ववद्याववकास सांस्थेच्या वावषिकात( साांवत्सररकात) रौप्य
महोत्सवावनवमत्त ‘िौपदीचे आत्मकथन” हा लवलत लेख व “मनाचे
प्रदषू ण” ही कववता व “बायको नावाचां अजब रसायन” ही ववनोदी
कथा प्रकावशत.

वटळकनगर साांस्कृ वतक महोत्सवावनवमत्त “िौपदीचे स्वगत’
ह्या एकपात्ी प्रयोगाचे वेशभषू ा-प्रयोगलेखन- र्फासिलेखन व
सादरीकरणाचा एकवत्त मेळ.
बदलापरू च्या कववसमां ेलनात काव्यवाचन.
अवस्मता या हस्तवलवखत साांवत्सररकात “नाट्याचायि
कृ ष्णाजी प्रभाकर खाविलकर” या लेखाचे लेखन.
मानवववद्या ववभागात “वाचनसांस्कृ ती : विवजटल आवण
इलेक्ट्रॉवनक ग्रांथालयाचे महत्त्व” या ववषयावर सश
ां ोर्न.
वनबांर् स्पर्ाांमध्ये प्रथम िमाांक.
वाचन:- मी आजपयांत ववववर् प्रकारची पस्ु तके वाचली
आहेत. त्यातील सगळ्यात जास्त महाभारताची पस्ु तकां आहेत.
वशक्षण:- एर्फवाय बीए.
र्फोन नबां र:- ८६८९९५४८०६
काही वदवसाांपवू ी मी मानवववद्या ववभागात ‘वाचनसांस्कृ ती’
या ववषयावर सांशोर्न के ले आहे. मी सध्या बी. ए. मराठी सावहत्य
या शाखेत वशक्षण घेत आहे.

रहस्यमय कथाांची आवि असणाऱ्या
व मला वारांवार मागिदशिन करणाऱ्या
माझ्या आईला हा कथासांग्रह समवपित!

कथानुक्रम
आय वििांट मििर 10
शsू ss! वतथे कोणीतरी आहे! 46

सदरील कथासग्रं हामधील सर्व कथा
ह्या काल्पनिक असूि कथेतील िार्,ं स्थळं
आनि पात्रं हे देखील काल्पनिक आहेत. या
कथेतील िार्े आनि पात्रे वास्तवातील
कोणाशी जुळत असतील तर तो निव्र्ळ
योगायोग समजार्ा.

आय डििटं मिडर
एक रहस्यमय कथा

प्रस्तावना
ही कथा रहस्यमयी आहे, हे तर पवहल्या प्रसांगापासनू च
जाणवेल. या कथेतील सवु स्मता हे आदशि व सकारात्मक
व्यविमत्त्व आहे. याववरुद्ध वनवशगर्ां ाचे व्यविमत्त्व सभ्रां वमत करणारे
आहे.
प्रस्ततु कथा मनाच्या अबोर् स्तरावरील अस्पष्ट खळबळ व
त्यातनू घिलेली वक्षप्त कृ तीवर आर्ाररत आहे.
अबोर् मनात दिलेल्या भावनानां ा नेहमीच ‘ अतावकि क'
ठरववण्यात आले आहे. मात् आपण ज्या कृ ती कळत-नकळत
करतो, त्याला अबोर् मनच कारणीभतू असतां. कारण आपल्या
अबोर् मनात नक्ट्की काय चाललयां , याची आपल्यालाही जाण
नसते.
बोर्ात्मक, व अबोर् या मनाच्या स्तरातां र्फार अतां र
असल्याने आपल्याला अबोर् मनाची जाणीव नसते.

आय डििटं मिडर

आरसा हा वकती चमत्काररक असतो ना! माणसाला त्याच्या
खऱ्या रूपाचे दशिन घिवतो, मात् हाच आरसा र्ळ
ु विलेला
असेल तर…….
रिाळलेला चाकू न्याहाळत बसलेल्या वनवशगांर्ाने असा
ववचार करत आरशात पावहले.
रिाचे थेंब चेहऱ्यावर उिालेले, त्याच रिाचे थेंब कपाळीच्या
कांु कवात वमसळलेले, तेच थेंब मांगळसत्ू ावर साांिलेले, असे
स्वतःचे रूप पाहून वनवशगांर्ा हादरली. वतला पवहल्याांदा वाटले,
कदावचत आरसा र्ळ
ु विलेला असेल, नाहीतर आपल्यालाच
भास झाला असेल हा. अन्यथा आपलां कांु कू…..
भीतभीतच वनवशगांर्ाने आरसा पसु ला. छे !छे ! आरसा
र्ळ
ु विलेला नव्हताच, अन् वतला भासही झाला नव्हता.
मग वतने आपली दृष्टी खाली वळवली, वतचा पती शवश
रिाच्या थारोळ्यात पिलेला होता. ती ते पाहून ववज

कोसळल्यागत वकांचाळली, वतच्या हातातील चाकू गळून पिला,
वादळामळ
ु े जसा एखादा वृक्ष उन्मळून पिावा, तशीच ती
कोसळली.
.
रिाच्या थारोळ्यात पिलेले मृत शवश, त्याच्ां या रिाचा
प्रत्येक थेंब चेहऱ्यावर पिताच काय समार्ान देत होतां, पवू ािश्रमी
त्याांनी के लेल्या कमािचेच र्फळ होते ते. नाहीतर त्याांच्या प्रेताचा
लोळागोळा न करता ते प्रेत रिाने भरलेले असतां का? सिू ाची रे खा
असलेले अस्पष्ट व कुवत्सत हास्य वतच्या जाांभळसर गल
ु ाबी
ओठावां र उमटले.
वततक्ट्यात खिु ् खिु ् असा आवाज आला. कदावचत काचेच्या
वस्तचांू ा आवाज असेल तो. त्यामळ
ु े
वतची ववचारतांिी तटु ली. वतने िोळे उघिले, अन् वतच्या
लक्षात आले, ती हॉवस्पटलमध्ये आहे.
सविप्रथम ती ओरिली, त्यानांतर वतच्या लक्षात आले की
शवशही त्याच हॉवस्पटलमध्ये असणार. वतच्या आशा पल्लववत
झाल्या. शवश वजवांत असतील ना? त्याांच्या शरीरावर असांख्य
जखमा झाल्या होत्या. ते वजवांत असण्याची शक्ट्यता अांर्क
ु च
आहे. तरीही आपण त्यानां ा

पावहले पावहजे….
एखाद्या कतिव्यदक्ष पत्नीप्रमाणे वनवशगांर्ा पटकन उठली व
नसिला ववचारत-ववचारत शवशच्या पलांगाकिे पोहोचलीही.
शवशचे प्रेत पाांढऱ्या कपि्यात गांिु ाळलेले होते. त्याच्या
रिाकारणे ते कापिही िागाळलेले होते. पोलीसही घटनास्थळी
उपवस्थत होते. ते दृश्य पाहताच ती अक्षरशः ओक्ट्साबोक्ट्शी रिू
लागली. वतला सावरत वतची थोरली जाऊ – रश्मी म्हणाली, ” रिू
नकोस, वनवश! अगां, जीवन – मृत्यू कुणाच्या हाती असतो गां!”
“वम. शवशचा खनू झाला आहे. शरीर, हत्यार आवण वस्त्र इ.
चा तपास झाल्यावर तम्ु हाां दोघींची चौकशी होईल, वमसेस वािे!”
इन्स्पेक्ट्टर सवु स्मता चिां ाने म्हटले.
परु े शी न सावरलेली वनवशगांर्ा नकळत उद्गारली, “येस, मॅम!”
काळ्या वहऱ्यातां माळलेले, सोन्याच्या साखळ्यानां ी गर्फ
ांु लेले
मांगळसत्ू वनवशगांर्ाने पन्ु हा सांदक
ू ीत ठे वनू वदले.
ती ववचार करू लागली, शवशचा खनू कसा काय झाला,
वदवसभर तर ती त्याच्यासोबत होती ना, त्याला नक्ट्की कुणी मारलां
असेल, वतच्या मावहतीप्रमाणे त्याचा असा कोणी शत्ू उरला नव्हता

की जो त्याचा खनू करु शके ल? यावशवाय ज्याने शवशला मारल,ां
तो वतला कसा वदसला वा ते कसां जाणवलां नाही?
ती इतका वेळ स्तब्र् का होती? मारे कऱ्याने वतला वहप्टोनाइझ
के लां तर नव्हतां ना? याखेरीज वतच्या हातात चाकू कसा काय
आला? वतला अिकवण्याचा प्लॅन नव्हता ना कुणाचा?
वतच्या मनाला असे वचत्वववचत् प्रश्न भेिसावत होते.
शवशचा खनू झाला, तेव्हा ती तेथेच उपवस्थत होती, तर वतला
तो इवन्सिां ांट का समजला नाही?यावशवाय सवु स्मता चांिा ववचारे ल
की खनू ाच्या घवटताचे ववस्तृत वववेचन साांग, तर काय उत्तर
द्यायचे?हे उत्तर द्यायचे का, मी तेथे असनू ही नसल्यासारखी होते?
मी स्तब्र् झाले होते?की वहप्टोनाईझ?
ववचार करून ववचार करून वनवशगांर्ाचे िोके भणभणले. वतचे
िोके दख
ु ू लागले. वतने औषर्ाच्ां या बॉक्ट्स मर्ील गोळी काढली
अन् तोंिाांत टाकणार वततक्ट्यात हवालदार साररका तेथे आली.
“वमसेस वािे, तम्ु हाला चौकशीसाठी बोलावलयां .”
“ओह!”ती वैतागाने उद्गारली, “हेिेकची गोळी घेते, अन्
आलेच!”

“नीरज! बॉिीचां पोस्टमौटिम झालां?” सवु स्मता चांिाने
ववचारल.ां
“हो, मॅम! माझा ररपोटि म्हणत आहे, की चाकू सारख्या तत्सम
र्ारदार वस्तनू े वम. शवशच्या अगां ावर अनेक प्रहार करण्यात आले
आहेत.”नीरज उत्तरला.
“मििर प्लेसच्या आसपास चाकू सारखी वस्तू सापिली
का?”सवु स्मताचा प्रश्न.
“येस, मॅम! चाकू सापिलाय.” करुणाने चाकू आणला.
“ऑलराईट, करुणा!त्यावरची वर्फांगरवप्रांट स्कॅ न कर. आवण
समीक्षा!तू वमसेस वनवशगर्ां ा आल्या-आल्या
बेमालमू पणे त्याांच्या ‘वर्फांगरवप्रांटस’् स्कॅ न कर.”सवु स्मताने
प्रत्येकाला सचू ना वदल्या.
काही क्षणाांत समीक्षा परतली. वतचा चेहरा पिलेला होता.
“काय झाले, समीक्षा?तू वनवशगांर्ाच्या वर्फांगरवप्रांट काढल्यास
ना?”सवु स्मताने ववचारले, “अन् वनवशगांर्ा कुठे आहे?”
“त्या दारातच आहेत, काही क्षणातच त्या तमु च्या
के वबनमध्ये प्रवेशतील. मॅम, मी जस्ट करुणा चाकू वरची
वर्फांगरवप्रटां स् स्कॅ न करताना पावहले अन् माझ्या लक्षात आलां की
वमसेस वनवशगांर्ाच्या व चाकूवरील वर्फांगरवप्रांट एकमेकाांशी तांतोतांत

जळ
ु तात.” समीक्षाच्या शब्दाांकारणे सवु स्मता वववस्मत झाली,
“व्हॉट?”
“होय मॅम, यावशवाय त्या खनू ाच्या घटनास्थळी त्या
वेळेलाच हजर होत्या.”करुणाच्या शब्दानां ी तर सवु स्मताच्या
आश्चयािला पारावार रावहला नाही.
सवु स्मताला आठवले, स्वतः जखमी असनू ही वनवशगांर्ा कशी
पतीकिे र्ावत-पळत आली ते!
भावक
ु झाल्यामळ
ु े सवु स्मताचे मन त्या सभां ाव्यतेला नकार देत
होतां. वनवशगांर्ा कशी काय आपल्या नवऱ्याचा खनू करु शकते?
पतीच्या मृत्यक्ष
ु णी अशी रित होती की जणू काही वतने वतचे सविस्व
गमावले आहे! नक्ट्कीच कुणीतरी वतला अिकवण्याचा प्लॅन
के लाय.
मात् सवु स्मताची बद्ध
ु ी म्हणत होती, कदावचत वनवशगांर्ानेच
शवशचा खनू के लेला असू शकतो.
वततक्ट्यात साररकाचा आवाज आला, ”मॅम, वनवशगर्ां ा वािे
आल्या आहेत. "
"ओ टेक सीट!" सवु स्मताने म्हटले. वनवशगर्ां ा खचु ीवर
बसली.

"तर, वमसेस वािे जेव्हा वम. शवशचा खनू झाला, तेव्हा तम्ु ही
कुठे होता? “
“मी वदवसभर शवशांजवळच होते, मॅम!”
आश्चयि! ही वनवशगांर्ा खरांही लपवत नाही! असा ववचार
सवु स्मताच्या मनात आला. "तर खनू कसा झाला?वम. शवश कुठे
गेले होते का वमसेस वािे!" "नाही, मॅम!" "मला सवि वृत्तान्त
साांगाल, वमसेस वािे?"
“मी कशी सागां ू शकते? मी इतक्ट्या वेळ तर स्तब्र् होते,
कदावचत ज्याने शवशचा खनू के ला, तेव्हा त्याने मला वहप्टोनॉईझ
के ले असावे व मला अिकवण्यासाठी माझ्या हातात चाकू वदला
असावा. "हा तकि सवु स्मतेकररता अनपेवक्षत होता.
”यदाकदावचत मारे करी अन्य कोणीही असता, तर याचेही
Fingerprint उमटले असते चाकूवर. तमु चेच Finger print र्फि
वदसताहेत चाकूवर.” सवु स्मताने म्हटले.
वनवशगर्ां ाला समजले, सवु स्मताचां म्हणणां होतां की शवशचा
खनू वनवशगांर्ानेच के ला आहे.
“मात् मॅम! मारे कऱ्याने ग्लव्ज घातले नसतील हे कशावरून?”
“तमु चा तकि बरोबर आहे. आपण सांपणू ि रूममर्ील र्फुटवप्रांटस्
तपास,ू त्यातनू च सत्य बाहेर येईल.”सवु स्मताच्या अखेरच्या

वाक्ट्याचा रोख आपल्याकिे आहे, असे वनवशगांर्ाला जाणवले, ती
गप्प रावहली. वतच्या मनात आलां, शवशच्या रुममध्ये
आपल्यावशवाय दसु रे कोणीही नव्हते, म्हणजेच र्फुटवप्रांटस्
आपल्याच स्कॅ न होतील. दसु रे कोणी आलां असेल म्हणजे
मारे कऱ्याच्या र्फुटवप्रांटस् स्कॅ न होतील का?
वनवशगांर्ाने लॅचकीने खोलीचा दरवाजा उघिला.
प्रशस्त अशी खोली होती. खोलीची सजावट सांदु र होती.
वहरवट वनाच्या वॉलपेपरवर सांदु रसा मोर वपसारा र्फुलवनू र्फाांदीवर
बसलेला होता. ते पाहून सवु स्मताने वातावरण हलकां करण्याच्या
हेतनू े मस्करीच्या वमषाने म्हटले, ” तमु च्या पतीने पक्षी सांवर्िन
अथवा वनसांपदाचा प्रकल्प हाती घेतला होता का?”
“नाही.”वनवशगांर्ाला ववनोद कळलाच नाही.
नागमोिी वळणाच
ां ी नक्षी असलेल्या टेबलावर टेबललॅम्प
ठे वलेला होता व त्याबाजल
ू ा शोके स. त्यात प्रशवस्तवचन्हाांची एक
राांगच लागलेली होती व त्याखाली प्रमाणपत्े. म्हणजे शवश एक
ग्रेट वबजनेसमन होता हे त्यावरुन सवु स्मताला कळलां.
वभांतीलाच खेटून एक मोठा बेि होता. त्या बेिकिे पाहत
सवु स्मताला शांका आली. वतने ती बोलनू ही दाखवली.

“तम्ु ही दोघे तीन-चार वषाांपासनू एकत् राहत होता ना.... लग्न
होऊन तीन-चार वषे झाली तर अजनू ही तम्ु ही वनःसांतान
कसे?”सवु स्मताच्या या प्रश्नानां वनवशगांर्ा गिबिली, ” हे काय
ववचारता आपण?वर्स इज पसिनल मैटर. यू कान्ट आस्क अबाऊट
दॅट.”
“नो, आय िोन्ट मीन दॅट! प्लीज वलसन के अरर्फुली!
व्यववस्थत ऐका, वमसेस वािे! मला असे म्हणायचां आहे,
प्रजोत्पादन करणां ही जबाबदारी असते.”सवु स्मताच्या या बोलण्याने
वनवशगर्ां ा गोंर्ळली, ”तम्ु ही जरा सायवां टवर्फक भाषेत बोलू नका.
माझ सायन्स कच्चां आहे.”
“ठीक आहे, वमसेस वािे.” सवु स्मताने म्हटले” बघ, मल
ु ाला
जन्म देणे ही एक जबाबदारी असते. त्याचां पालन, पोषण, सांगोपन,
आरोग्य, वशक्षण करण्याची करण्याची जबाबदारी पालकाांवर
आपसक
ू च जबाबदारी पितेच. म्हणनू मल
ू पैदा करण्याचा वा न
करण्याचा वनणिय घेण्याकररता पालकाांना शरीरानेच, नव्हे तर
मनानेही एकत् यावे लागते.”
“म्हणजे, मॅम?”
“तम्ु हा दोघातां बेबनाव, वादवववाद झाला होता का? मल
ू पैदा
करण्याबाबत तम्ु हा दोघाांपैकी कोणाचा आक्षेप होता का?”

“नाही मॅम!मात् मला तरुणपणी पासनू च वपल्स घेण्याची वाईट
सवय होती. िोके दख
ु ी, ताप, सार्ां ेदख
ु ी, कशावरही वपल्स घ्या.
त्यामळ
ु े माझी ती कसली क्षमता कमजोर झाली.”
“प्रजननक्षमता ना?”सवु स्मताच्या शब्दावां र वनवशगर्ां ाने मान
िोलावली, ”हो तेच ते.”
“त्यावरून तमु चे काही वादवववाद झाले का?”
“झाले ना, मॅम! पण त्यातनू ही आम्ही तोिगा काढला, मल
ू
दत्तक घेण्याचा.”
“वबजनेस वा पैसावरून वाद?वमसेस वािे.”
“छे !मॅम, शवशना असले वाद करणे योग्यही वाटत नसे.”
“तमु च्या कुठल्या भािां णाने तीव्र टोकाची भवू मका घेतली
होती का, वमसेस वािे?माहेरी जाण्यापयांत? अथवा.... ’”
“वजचे माहेर असते, ती माहेरी जाऊ शकते ना, वजचे माहेरच
नाही, ती कुठे जाऊ शकते, मॅम?” वनवशगांर्ा वतरकसपणे म्हणाली.
“काय?”
“तम्ु ही र्फुटप्रींट्स वगैरे तपासा. असलेल्या नसल्या माहेराची
आठवण का करून देता?” वनवशगांर्ा त्ावसकपणे हेिेकची गोळी
घेत म्हणाली.

“करुणा व समीक्षा!”सवु स्मताने म्हटले, ”तम्ु ही र्फुटवप्रांटस्
स्कॅ न करा. मी पोलीस स्टेशनला एक चक्ट्कर टाकून येते. काम
व्यववस्थत चाललांय की नाही हे पाहण्यासाठी. "
" व्हॉट ऑि! वकती वववचत्पणे वागतायत वमसेस वािे!
यावशवाय त्या तमु च्याशी उद्धटपणेही वागल्या. मॅम, काय ववचार
करताहात?"साररकाने म्हटले.
" साररका, कुणाच्याही दःु खाला वकांवा मनातल्या शल्याला
बोट लागताच, तो वचिणे स्वाभाववक आहे. बट् यु आर ्
राइट!वनवशगर्ां ाचां वागणां ऑि आहे, वववचत् आहे. मी जेव्हापासनू
वतची चौकशी -तपास सरुु के ला तेव्हापासनू वतचां वागणां वववचत्
वाटत आलांय. बट्, आय िोन्ट नो हर पसिनली. " सवु स्मताने उत्तर
वदले.
" म्हणजे मॅम?"
"साररका! ती शवशचा खनू झाल्यापासनू तशीच वववचत्पणे
वागतेय की वतचे हे ऑि बीहेवीयर पवू ीपासनू च आहे, हे मला
मावहत नाही. जेव्हा हे मावहत पिेल, तेव्हाच मला वतच्या
बोलण्याचा अथि कळे ल. "
"कुठल्या बोलण्याचा अथि?"

"ती म्हणत होती, वजचे माहेरच नाही, ती कुठे जाऊ शकते?
या वाक्ट्याचाा, या पार्श्िभमू ीचा सबां र्ां कुठे तरी खनू ाशी सबां र्ां
असावा. "
"म्हणजे.... म्हणजे मी समजले नाही"साररका चाचरली.
"अगां, मलाच या खनु ातील गढू समजले नाही, तल
ु ा काय
साांगणार?"सवु स्मता म्हणाली.
"मॅम! ह्या घ्या र्फुटवप्रांटस.् "करुणाने र्फुटवप्रांटसचे स्कॅ नपेपरस्
सवु स्मताच्या हातात सोपवले.
"मॅम, आता गन्ु हा वसद्ध झालाय. खरी गन्ु हेगार वनवशगांर्ा
वािेच आहे. या दोनही र्फुटप्रींटस् एकमेकाांशी जळ
ु तात. आता
आपण असां म्हणू शकत नाही की खरा गन्ु हेगार सॉक्ट्स घालनू
आला होता" समीक्षा ने म्हटले.
" वमस् समीक्षा | असां आपण म्हटलां नाही, तरी वमसेस वािे
असेच कारण पढु े रे टतील. "साररकाने म्हटले.
"मॅम, तम्ु ही वतला अरे स्ट करा. " करुणाने म्हटलां.
"नाही, आपण वनवशगांर्ाने गन्ु हा कबल
ू के ल्याखेरीज वतला
अरे स्ट करू शकत नाही. कारण आपण वनरार्ार स्त्रीला वतची बाजू
न ऐकताच अटक के ली, असां होईल. " सवु स्मताच्या कानात

वनवशगर्ां ाचे एकच वाक्ट्य गांजु त होतां. "वजचे माहेरच नाही, ती कुठे
जाऊ शकते?"

"ये, रश्मीताई! तझु ीच वाट पाहत होते? शवश गेल्यापासनू मी
एकटीच पिले आहे, अन् ती पोवलस इक्ट्ां वायरी माझ्या पाठी
लागलेली! आवण हे भकास वासे, ह्या थांिगार वभांती व हया
शन्ू यवत् भासणाऱ्या खोल्या यामळ
ु े मला वाटतां, मी भतू बांगल्यात
राहते की काय? " वनवशगांर्ाने रश्मीला येताना पाहून वतला वमठी
मारली.
"घरातील कामे करायला रूपा रोज येते ना? वतच्याशी बोलत
जा, वनवश!"
"ताई, मी वतच्याची बोलतही बसले असते, पण ती १५-२०
वमवनटातां कामे आटोपनू वनघनू जाते. काही गप्पा ठोकण्याचा बेत
करावा, तर ती म्हणते, 'मॅिम, मला इतराांच्या र्णु ीभाांिीच नव्हे, तर
स्वतःच्या घरातीलही र्णु ीभाांिी करायची असतात, माझ्याकिे टेम
नाहीच!" वनवशगर्ां ाने म्हटले.
"चल, आपण पत्ताांचा िाव माांिूया, आज तर तू हरशील,
माझ्या टॅलेंटपढु े!" रश्मीने पत्त्याच
ां ा बॉक्ट्स उघिला.

", अगां मावहतेय का तल
ु ा, पत्ते खेळणे वकती अवघि असते
ते! कसे काय शवश प्रत्येक िाव लक्षात ठे वायचे। क्ट्वीन िाव,
एक्ट्काचा िाव, इवस्पकचा िाव इत्यादी. " वनवशगांर्ा पन्ु हा
शवशच्या आठवणीत हरवली. "वनवश! " रश्मी वैतागली.
"'सॉरी ताई! आपण त्यापेक्षा चेकरस् गेम खेळूया. मी या
गेममध्ये शवशांना सहजपणे हरवायचे. " वनवशगांर्ाने चेकरस् गेमचा
बॉक्ट्स शोके समर्नू काढला. शोकसमर्नू शवश वनवशगांर्ाच्या
वववाहावेळीची र्फोटोफ्रेम पिली. ती र्फोटो फ्रेम पाहून वनवशगांर्ाचे
िोळे भरून आले. वतने ती र्फोटो फ्रेम छातीशी घट्टपणे र्रून ठे वले,
ते पाहून रहमीने वतला थोपाटून मक
ू पणे साांत्वना वदली. ते सवि काही
दरुु न साररका पाहत होती व ती सांभ्रवमत होत होती.
सवु स्मता रवस्कन बॉांिच्या ‘ विटेक्ट्टीव्ह स्टोरीज’् वाचत होती.
“आश्चयि आहे! मँम, गन्ु हेगाराचा शोर् लागला असला तरीही,
तम्ु ही ‘रवस्कन बाँि’का वाचता आहात? तम्ु ही तर ‘वॅटसन’
वाचायला हव”ां साररकानां म्हटल.ां
तसां, सवु स्मताने वतच्याकिे चमकून पावहले, “वॅटसन?”
“जी. वॅटसन ह्या वतिनवादी मानसशासज्ञाने गन्ु हेगार असो वा
सामान्य माणसू , तो कोणत्याही कारणाने वतिन करतो, त्या

वतिनामागे कोणती मानवसकता व ववचारप्रवृत्ती दिलेली असते,
यावर सश
ां ोर्न के ले आहे. त्या सश
ां ोर्नाची मीमासां ा वाचली
पावहजे, मॅम”करुणाने साररकाला दजु ोरा वदला.
“मी पोलीस इन्स्पेक्ट्टर आहे. माझा सायकोलॉजीशी काय
सांबांर्?” सवु स्मता गिबिली.
मॅम, पोवलस कशासाठी कायि करतात?” समीक्षाने ववचारल.ां
“अथाितच समाजात नैवतकता वटकवनू ठे वण्यासाठी.”
सवु स्मताने उत्तर वदल.ां
“एवथकचे अवस्तत्व वटकवनू ठे वण्यासाठी तम्ु हाला
सायकोलॉजीचे, वकांबहुना मेन्टॅवलटीचे भान ठे वावां लागेल. कारण
नैवतकतेचा रस्ता मागि मनाशीच जळ
ु लेला असतो, मॅम.” समीक्षाने
म्हटलां.
“समीक्षा, तझ्ु या म्हणण्याचा नेमका काय अथि आहे?”
सवु स्मताने म्हटले.
“म्हणजेच वथअरी ऑर्फ रे नेसम्स – नसु ार गन्ु हेगाराच्या
मानवसकतेचा ववचार करणे योग्य ठरते. त्याने कोणता गन्ु हा के ला
यापेक्षा त्याने का गन्ु हा के ला हे पाहणे गरजेचे आहे.”
“समीक्षा, अगां! उलगिून साांग.”सवु स्मता नां म्हटलां, ” मला
काहीच कळलां नाही.”

“मी सरळ मदु द्य् ाचां बोलते, मॅम!ती वनवशगांर्ा खरी गन्ु हेगार
आहे. मात् ती गन्ु हा कबल
ू करत नसली, तरी वतने कुठलाचा परु ावा
लपवण्याचा प्रयत्न के लेला नाही. म्हणनू वतच्या वतिनमागील
मानवसकता जाणणे गरजेचे आहे. " करुणाने स्पष्टीकरण वदले.
"यु आर रू!" सवु स्मताांच्या ववचाराांना अवर्क वेगाने वळण
वमळत होते.
रश्मी व वदवाकर एव्हाना सवु स्मताच्या बांगल्यावर येऊन
पोहोचले होते.
"तम्ु ही आम्हाला साखरपाण्याला बोलावलेत अन् आम्ही
आलोही!" वदवाकराने म्हटले.
"या, वेलकम"् सवु स्मताने म्हटले, "तम्ु ही बसा, मी
तमु च्यासाठी नाश्ता घेऊन येते. "
"साररका, या दोघावां र पाळत ठे व. याच्ां या सवां ादातनू ,
वागण्यातनू तत्सांबांवर्त र्ागेदोर वमळाले तर र्फार बरां
होईल.”सवु स्मताने साररकाला म्हटले व ती वकचनमध्ये वनघनू गेली.
थोि्याच वेळात ती उप्पीट घेऊन बाहेर आली तेव्हा वतने दसु रे
ताट साररकाच्या हातात सोपवत म्हटले

“काय बोलत होते ते दोघे?”
“काही नाही, इन्सपेक्ट्टरने इक्ट्ां वायरी साठी बोलावलां तर नसेल
ना असे म्हणत होते.” साररकाने उत्तर वदले.
“ठीक आहे.”सवु स्मताने उप्पीटाची दोन्ही ताटे दोघाांपढु े
ठे वली, “हे घ्या, खा.”
“मॅिम, थॅन्क्ट्स.” उप्पीटाकिे पाहून तोंि वाकिां झालेली
रश्मी कशीतरी म्हणाली.
“मॅिम, इतकां उप्पीट वगैरे दयायची काय गरज होती?”
वदवाकर कृ तकृ त्य होत म्हणाला. तसां म्हणजे त्याला उप्पीट
आवितच होत.ां
“खा, आवण मला एकाच प्रश्नाचे उत्तर दया, ” सवु स्मता
मदु यावर आली.
“बोला”रश्मीने वतच्या शब्दाांस प्रवतसाद वदला.
“मला तमु च्या र्ाकट्या जावेववषयी ववचारायचे
आहे.”सवु स्मताचे बोलणे तोित रश्मीने म्हटले, “मॅम, सॉरी र्फॉर
इटां रवेशन, बट् वनवशगर्ां ा र्ाकटी जाऊ नसनू ती मला लहान
बवहणीप्रमाणेच आहे.”

“ओ के !मला तमु च्या र्ाकट्या बवहणीववषयी एकच प्रश्न
ववचारते. तो म्हणजे, वनवशगर्ां ा नेहमीच ऑि बीहेववयर करत
आली आहे?”
“येस मॅम, जेव्हा – जेव्हा आम्ही वतच्या माहेरच्यावां वषयी
ववचारायचो, तेव्हा ती रागावायची- अद्वातद्वा व असांबद्ध अशी
बोलायची. वतचे बोलणे आम्हालाही कळत नसे. यावशवाय
शवशशी जेव्हा -जेव्हा वतचे वादवववाद व्हायचे तेव्हा-तेव्हाही
अशीच वववचत्पणे वागायची.” वदवाकर न राहवनू बोलला.
“मीही वतला म्हणायचे, मला ‘ताई’ म्हणतेस ना, तझ्ु या मनात
कुठली वद्वर्ा आहे ते साांग. परांतु ती काहीच उत्तर दयायची
नाही.”रश्मीनेही त्याच्या बोलण्याला पस्ु ती जोिली.
“वतचे लग्न झाले तेव्हा वतचे माहेरचे लग्नाला उपवस्थत होते
का?”सवु स्मताने म्हटले.
“नाही हो, शवश – वनवशगांर्ाचे लव्ह मेरेज झाले होते. त्याांचे
लग्न घाईगिबिीत आटोपण्यात आले होते. त्यामळ
ु े त्याांच्या
लग्नाला माझा आतेभाऊ मावसबहीण, रश्मी, मी व आई आम्ही
असे चार-पाच उपवस्थत राहू शकलो. “वदवाकराने म्हटले.
“वतच्या आई-वविलाांववषयी मावहती?” सवु स्मताने ववचारले.
“वतचे आई विील कर्ीच वारले होते.”रश्मीने उत्तर वदले

“वतला भाऊ, ववहनी, बवहण, मावशी, आत्या वगैरे कुणीच
नव्हतां?”सवु स्मताने म्हटले.
“वतनां आम्हाला काहीच साांवगतले नाही याववषयी. तीही वचिू
नये म्हणनू आम्ही ववचारणांच बदां के ले होते.” वदवाकरने उप्पीटाची
बशी बाजल
ू ा ठे वली.
ते ऐकून सवु स्मता ववचारमग्न झाली. म्हणजे असे वववचत्
वागणे वनवशगांर्ाचे पवू ीपासनू चे आहे तर! या वागण्यात मोठे रहस्य
आहे. त्या रहस्यामागे वतची मानवसकता दिलेली आहे, त्या
मानवसकतेला उकलणां आवश्यक आहे..

आपला खाकी’ गणवेश उतरवनू वपांक कुताि व इलायची
प्लाझो अशा साध्या वेशात सवु स्मता शवशच्या प्रशस्त घरात
प्रवेशली.
“तम्ु ही मॅम? या” वनवशगांर्ाने म्हटले.
“वनवशगांर्ा, मला तू ‘मॅम’ नव्हे, तर ‘सवु स्मता’ म्हणू
शकतेस.” सवु स्मताने वनवशगांर्ाचे हात र्रले खरे , मात् वतला
वाटलां, एखादया गन्ु हेगाराशी सलगी करणां – जवळीक करणां
ररस्की असत,ां मात् त्यावशवाय दसु राही पयािय नव्हता.

“जसां तू म्हणशील, सवु स्मता!”वनवशगांर्ाने कोरिेपणे म्हटले.
“असां समज, मी तझु ी मैत्ीण आहे. अन तझ्ु या मनात जे काही
आहे, ते माझ्याशी शेयर कर.” कालि रॉजसिची ‘क्ट्लाएांटपॉइटां व्यवू
थेरेपी’ आठवनू सवु स्मता म्हणाली.
“सवु स्मता, तू कशाबद्दल बोलतेस?”
“वनवशगर्ां ा, तू त्या वदवशी काय म्हणाली होतीस?वजचे
माहेरच नसतां, ती माहेरी कशी जाऊ शकते?”
“तू उवशर के लास, सवु स्मते!” वनवशगांर्ा वैषम्याने हसत
म्हणाली, ”ज्या गोष्टी स्मृतीतही नाहीत, त्या गोष्टी पन्ु हा स्मृतीत
आणू नकोस, प्लीज!”
‘म्हणजेच वतने काही स्मृती दमन के ल्या आहेत, त्यामळ
ु े त्या
स्मृती वतच्या स्मरणक्षेत्ात नाहीत, तरीही त्या स्मृती वतच्या अबोर्
मनात दिलेल्या असतील. त्यामळ
ु े त्याच
ां ी जाणीवही वतला
पीिादायक वाटते. कारण त्या स्मृती वनवश्चतच दःु खद असतील!
सवु स्मताला वाटले, आता या प्रकरणाचे र्ागे सटु े होत चाललेत,
उलगित चाललेत. “मात् मानसशास्त्रात म्हटल्याप्रमाणे, वसग्मिां
फ्राईिच्या ववर्ानानसु ार, बोलण्यातील चक
ू , असांबद्ध बोलणे,
सांदभािला सोिून बोलणे ही सवि अबोर् ववचाराांची लक्षणे होत मात्

तरीही प्रत्येक अबोर् ववचार, स्मृती खोदनू खोदनू बाहेर काढणे
शक्ट्य नसते. म्हणनू मानसशास्त्रज्ञ समां ोहनाचा आर्ार घेतात " हे
सवि काही सवु स्मताला आठवत होते.
" कसल्या ववचाराांत आहेस सवु स्मता? गप्प का?" वनवशगांर्ाने
ववचारले.
"काही नाही, अग,ां तझ्ु या मनात असलेले दःु ख तू का व्यि
करत नाहीस? "
"शवश गेल्याचे दःु ख आहे मनात!ते अन् मी वकती सख
ु ात
राहायचो. " वनवशगांर्ा पनु ः हळवी झाली.
"सख
ु ात? तमु च्यात वाद-वववाद व्हायचे ना, वनवशगर्ां ा?"
“सवु स्मता! नवरा - बायकोत कर्ी तरी भाांिण होतांच. "
"वनवशगांर्ा, मात् त.ू ..... " सवु स्मताने ववचार के ला, वतच्या
अबोर् भावना, स्मृती अशा तऱ्हेने बाहेर पिणार नाहीत, वतला
मानसशास्त्रज्ञाकरवे समां ोवहत करून सविकाही वतच्याकिून काढून
घेतले पावहजे, अन्यथा वतची शवशचा खनू करण्यामागची
मानवसकता कशी काय समजणार?!! "बरां, मी येते. " सवु स्मताने
म्हटले, सहेतक
ु च.
वतला मावहत होते, असां म्हटल्यानांतर वनवशगांर्ा वतचा चहा
वगैरे देण्याकररता वकचनमध्ये जाईल.

अन् तसेच घिलेही.
", थाांब, तझ्ु यासाठी मी पीचचा ज्यसू घेऊन येते. "" असे
म्हणनू वनवशगांर्ा वकचनमध्ये गेली.
ते पाहन सवु स्मताने करुणाला र्फोन लावला, "करुणा, तझु ा तो
वमत् सायकोलॉवजस्ट आहे ना?"
"हो, मॅम 'चेतन पस्ते/पष्टे' नाव आहे त्याचां.”
", करुणा, मी वनवशगर्ां ाला घेऊन त्याच्याच घरी जात आहे.
त्याला जरा कल्पना देऊन ठे व बरां!"
" येस मॅिम. "
पावलाांचा आवाज ऐकून सवु स्मताने र्फोन कट के ला.
"हा घे पीच ज्यसू . " वनवशगर्ां ाने वतच्या हातात विस्टलचा
ग्लास वदला.
" थँक्ट्स!मात् आय एम सॉरी. मी उगाच दःु खाची आठवण
करून तल
ु ा दःु खी के ले, वनवशगांर्ा!"
"इट्स ओ के , सवु स्मता!"
"चल, तझु ां द:ु ख हलकां करण्यासाठी आपण बाहेर वर्फरून
येऊया. " सवु स्मताने म्हटले.

"अॅ!"ां वनवशगांर्ाने थोिा ववचार के ला व ती म्हणाली, " माझी
काहीच हरकत नाही. मी तयार होऊन येते. "
के शरी -वहरव्या रांगाची नक्षी असलेली सािी व खाांदयाला पसि
अिकवनू वनवशगांर्ा तयार होऊन सवु स्मताच्या कारमध्ये बसली.
"टेक सीट" असे म्हणनू वतने स्टेररांग गोल वर्फरवली.
"कुठे नेतेस तू मला, सवु स्मता?"
"माझ्या मैवत्णीकिे -सवु चत्ाकिे. वतच्याशी गप्पा करून तझु े
दःु ख हलकां होईल!"सवु स्मताने स्पीि वाढवला. अशा रीतीने
भरर्ाव अवतवेगाने सवु स्मताची कार एका कायिशाळे समोर थाांबली.
सवु स्मताने म्हटले " चल, वनवशगांर्ा, '"
वततक्ट्यात चेतन स्वतः गेटवर आला "या, मॅिम! तमु चीच वाट
पाहत होतो. "
" सवु चत्ा कुठे आहे? " सवु स्मताने ववचाबसली
"नाही, ती जरा बाहेर गेली आहे, मॅम " चेतनने म्हटले, “तम्ु ही
चला ना आत. "
आत गेल्यानतां र चेतनने एका कम्र्फटेबल खोलीत त्या दोघीना
बसवले, कोचवर.

“मॅम जरा साइिला याल? वमसेस वािेवर सांमोहन के ले तर
खरांच चालेल का हो?”
“म्हणजे चेतन?” सवु स्मताने साइिला जाऊन म्हटले.
“मॅम, त्यासाठी स्वाक्षरीबध्द वमसेस वािेंची परवमशन
आवश्यक आहे “चेतनने म्हटले.
“ते मी पाहेन. चेतन, तू टेन्शन घेऊ नकोस.”सवु स्मताने त्याला
आर्श्स्त के ले. वतने वनवशगांर्ाजवळ जाऊन म्हटले, “हा चेतन तल
ु ा
दख
ु वनवारणासाठी तझ्ु यावर ध्यान र्ारणेच्या तांत्ाचा प्रयोग करणार
आहे. त्यासाठी या कागदावर साइन करावी लागेल, परवमशनच्या
रूपात.”
ते ऐकून वनवशगर्ां ा ववचारातां पिली. वतला ‘झेन’, मेविटेशन’
ववषयी ऐकलां होतां. मेविटेशनमळ
ू े द:ु खपररहार होतो हेही वतला
मावहत होतां. न जाणो, वतचां शवशच्या मृत्यबू द्दलचां दःु ख कमी
होईल.
आपण साइन करावी की करु नये या ववचारतच असतानाच
वतने साइन करून टाकली.
चेतन -सवु स्मताने वतला एका स्वतांत् खोलीत नेले.

"वमसेम वािे, आता आपले िोळे बांद करा. "त्याच्या
म्हणण्यानसु ार वनवशगर्ां ाने िोळे बदां के ले.
"आता तम्ु ही मनाच्या अबोर् स्तरावर पोहोचल्या आहात
पोचल्या आहात ना?"
" हो, वम. चेतन. "
" एखादया खाणकामगाराप्रमाणे तमु च्या मनातील अबोर्
भावना स्मृतींची खाण खोदायला सरुु वात करा, वमसेस वािे!"
“होय, वम. चेतन.”
“तम्ु हाला कोणत्या स्मृती प्रत्यानवयत होतात, त्या सवि स्मृती
प्रकट करा.”

तीन – चार वषाांपवू ीची गोष्ट होती ती. वनवशगांर्ा, वतचा भाऊववहनी सख
ु ाने राहत होते. वतचा भाऊ शवशने सरू
ु के लेल्या नव्या
कांपनीत ‘शभु क
ां र टाईल्स’मध्ये विटरमीनर ऑर्फ टाईल्स विझायन
अॅण्ि बवल्चांग’ या पोस्टवर रुजू झाला होता. शवशने त्यावेळी
स्वत:किे कांपनीच्या ‘चेअर -मन’ चे पद घेऊन त्याांची कांपनी
स्वतःच्या आईच्या नावावर के ली. त्याचे ते त्यागपणू ि कायि व

मातृभिी पाहून त्याचे सवि एांप्लॉइझ त्याच्यावर एांप्रेस झाले होते,
प्रभाववत झाले होते.
त्याच वेळेस शवश व वतच्या भावाचे औपचाररक असलेले
सौजन्यपणू ि सांबर्ां वमत्वत् झाले. त्या दोघाच
ां ी मैत्ी दृढ होऊ
लागली. त्या दोघाांचा एकमेकाांवरचा ववर्श्ास घट्ट होऊ लागला.
शवश वतच्या भावावर बव्हश
ां ी िील्स सोपवनू वनवश्चांत व्हायचा.
वतचा भाऊही शवशने वदलेल्या नक्षींच्या आराखि्याांप्रमाणे व
बवन्चांग पद्धतीप्रमाणे टाईल्स विझायन-बवन्चांगचे काम करवनू
घ्यायचा.
एका वदवशी शवशला मोठ्या िीलकररता कालतु ाऱ्याला
जायचां होत.ां वतथल्या जगप्रवसद्ध वनस्पती खरे दी करून आणखी
एक प्लॅटस् नसिरी कांपनी काढायची होती.
तसां पावहलां तर, कालतु ाऱ्याला ववमानाने जायचां म्हटले तरी
३- सािे तीन वदवस कुठे च नाहीत. यावशवाय वनस्पती वनविून
आणणे म्हणजे ५-६ वदवस लागणार.
म्हणनू शवशने वतच्या भावाकिे आठ वदवसाांकररता आपली
कांपनी सोपवली व तो कालतु ाऱ्याला गेला.
दहा वदवसाांनी वनस्पतींची रोपाांची पासिलस् घेऊन शवश
'शभु ांकर टाईल्स' कांपनीत परतला तेव्हा अन्य इप्ां लोयीझकिून

कळले, खपू साऱ्या टाइल्स म्हणजे ६०-७० बांच चोरीला गेले
असनू त्यामळ
ु े र्फि 20-30 बच
ां चीच वविी होऊ शकली आहे.
शवशने वतच्या दादाच्या ऑवर्फसमध्ये िोकावनू पावहले तर तो
पैसे मोजत बसला होता.
हे पाहून शवशला वाटलां, हा सारा घोटाळा यानेच के ला
असणार.......
त्यावरून शवशची अन् त्याची वादा -वादी झालीही, तरीही
त्याचां ी मैत्ी लववचक होती, त्यामळ
ु े शवशचाही सश
ां य वनरसला. तो
सांशय वरवर वनरसला तरी त्याची पाळमळ
ु े कुठे तरी रूजली होती.
त्या सश
ां याला पष्टु ी वमळालीही!पनु : वनस्पती रोपे- बीज
चोरीला गेल्याची घटना घिली व सांशयाला जागा वमळाली.
त्यामळ
ु े शवशने आपल्याच वमत्ाववरुध्द हत्यार उचलले व
त्याच्यावर आरोप के ले. त्यावर वतचा भाऊ त्याला समजाववत
होता. परांतु शवशचा ऐकून न घेण्याचा वनर्ािर पाहून त्यानेही आशा
सोिली व हत्यार उचलले. मारामारीमळ
ु े या दोघाच्ां या शरीराला
खपू जखमा झाल्या. पण शवशच्या जबर वारामळ
ु े जखमी झालेला
वतच्या भाऊचा जागच्या जागी मृत्यू झाला. ही बातमी कळताच
ववहनीला एक अत्यांत भयांकर हाटि अॅटॅक आला व तीही प्राण
गमावनू बसली.

शेवटी उरली वनवशगांर्ा. ती ववरोर्ात जाईल म्हणनू वतला
सात्ां वना देऊन आपण आपल्याकिे वळवनू घेऊया अशा ववचाराने
शवशने वतचे साांत्वन के ले, कारण त्याला मावहत नव्हते की
कॉलेजरीपवरुन नक
ु ऱ्याच परतलेल्या वनवशगांर्ाला सत्य मावहत
पिलां असेल, वतच्या ववहनीकिून, मृत्यपू वू ी.
तेव्हा त्याने वतला लग्न करण्याकररता ववचारले, वतने होकार
वदलाही.
"तू एका खन्ु याशी लग्न के लेस? पण का?" सवु स्मताने
ववचारले.
"अग,ां मी तेव्हा करणार तरी काय?तो एक वबजनेसमन, अन्
मी सार्ीशी मध्यमवगीय. मी गन्ु हा दाखल के ला असता तरी
पोवलसाांनी कुणाचां ऐकलां असतां?" वनवशगांर्ाने म्हटले.
पोवलस प्रशासनावरचा हा आरोप सवु स्मताला सहन झाला
नाही. ती तीव्र स्वरात म्हणाली, तू माझ्याकिे यायला हवां होतांस. "
“म्हणनू तर म्हटल,ां तू उशीर के लास, सवु स्मता!’’वनवशगर्ां ाने
म्हटले, “तझ्ु यासारखे प्रामावणक हातावर मोजण्याएवढे असतात.”
यावर सवु स्मता गप्प रावहली.
“मात् तेव्हाही मी तरी काय करू शकले असते? तेव्हा मला
आगावपछा कुणी नव्हता. माझ्या बाजनू े साक्षीदार नव्हते. त्यामळ
ु े

मनातली सिू ाची भावना मनातल्या मनात मारावी लागली व
शवशबरोबर लग्न करावे लागले.”
“शवशबरोकर तमु चे वादवववाद?”चेतनने ववचारले “त्याचे
कारण?”
“मी तेव्हा असांबद्ध- अस्पष्ट बोलायचे कारण मला भीती
वाटत होती की मलाही शवश मारुन टाकतील की
काय....”वनवशगांर्ाने म्हटले.
“तर तम्ु ही खनू कसा के ला?”चेतनचा पनु ः प्रश्न.
रे कॉििर ती सवि मावहती कानातनू मनात साठवनू ठे वत होता.
“त्या वदवशी माझ्या स्मृतीत माझ्या भावाची खनू आवण
ववहनीचा मृत्यू आला. त्यामळ
ु े माझ्या मनातील सिू ाची भावना
अप्रत्यक्षपणे कायािवन्वत झाली. मी मोठा नाईर्फ घेऊन शवशवर
र्ावनू गेले. त्यामळ
ु े माझी शवशची झटापट झाली. आम्ही दोघेही
जखमी झालो. मी लगेच त्याांच्या हृदयावर वार के ला त्यातनू
वनघणाऱ्या वचळकाांि्याांनी माझा चेहरा रिाळलेला झाला.”
वनवशगर्ां ा म्हणाली, “त्यावेळी खरां समार्ान वमळाल!”
ते सवि ऐकून सवु स्मताला र्क्ट्काच बसला, आश्चयािचा. वतला
हे सवि काही अकवल्पत, अनपेवक्षत वाटले. हळूहळू वतच्या लक्षात

आले, हे सवि काही वनवशगांर्ाच्या अबोर् मनात दिलेल्या भावना
-ववचाराक
ां ारणे घिलां होतां तर! लग्नापवू ी दिलेल्या सिू ाच्या
भावनेने एके वदवशी भयांकर रूप र्ारण के ले अन् वनवशगांर्ाच्या
हातनू खनू घिला.
खरंच जे अतत आवेगाने दडपले जाते, तहमनगाच्या
गर्भतलामध्ये दबलेले असते, तकंबहुना जे मनाच्या
कणाकणात रूजत असते, अन् तदवसागतणक फुलत
जाते. तन तेच र्यानक रूप धारण करून बाहेर पडते,
तततक्याच आवेगाने.
सवु स्मता असा ववचार करताना वनवशगांर्ाने िोळे उघिले,
वतला फ्रेश वाटत होतां. कारण वतच्या अबोर् मनात दिपनू
रावहलेल्या भावना, ववचार, स्मृती सवि काही गरळ वतने ओकून
टाकली होती. समां ोहनात वतने त्या भावना -स्मृती व्यि
के ल्याकारणे वतला जाणीव वा स्मृती नव्हती, की वतने भावना व्यि
के ल्या होत्या की नाही...
सवु स्मतानां र्श्ास रोखनू म्हटल,ां ” तझु ा गन्ु हा उघिकीस आला
आहे. तचू खनू के लास “

हे ऐकून वनवशगांर्ा म्हणाली, “आय वििांट मििर आय वििांट
मििर...”
वततक्ट्याच आवेगाने, वततक्ट्याच उद्वेगाने.....

एखादी कथा सावहवत्यकाने ज्या अत्ां यवबदां वु र सपां वलेली
असते, त्या अांत्यवबांदपू ासनू कथेचा दसु रा पदर उलगित असतो,
वाचकाांच्या मनात! म्हणनू च कथा, कववता, कादबां री इ.
सावहत्यकृ ती वचरांजीवी असतात, असे म्हटले जाते.
यावशवाय प्रत्येक रहस्यमय कथेत गन्ु हा, गन्ु हेगाराची वचन्हे,
त्याने मागे सोिलेल्या खणु ा, गन्ु हेगार नेमका कोण असावा अशी
रहस्ये दिलेली असतात, असे काही नाही. कारण ववर्श्ातील
अवर्काांशरहस्ये मनातच असतात, हे सत्य नीतीशास्त्र, मानसशास्त्र
सद्वस्तमू ीमाांसा मान्य करतात.
म्हणनू मी ही कथा गन्ु हेगाराच्या मानवसकतेचा ववचार करून
वलवहली आहे. त्यासाठी मी 'स्मृवत', 'वसग्मिां फ्रॉईि : अबोर् मान'
'लाभाथी कें वित उपचारपद्धती' या मानसशास्त्रीय सांकल्पनाांचा व
अन्य नैवतक सक
ां ल्पनाच
ां ा अभ्यास के लेला आहे.

यावशवाय मी या कथेचा शेवट शीषिकाने के लेला आहे. त्यापढु े
काहीही घिू शकते, जसे काही, रश्मीच्या आग्रहाने वनवशगर्ां ा
कोटाित के स चालू ठे ऊ शकते की वबनबोलाने गन्ु हा कबल
ू करू
शकते!
पण एक सत्य आहे, 'अनवु चत कृ तींचे मळ
ू अबोर् मनाच्या
तळात असणाऱ्या भावना, ववचाराांत असते. '

टीपा
1)समां ोहन :- एक ववद्या शास्त्र व उपचारपद्धती, जी पद्धती
मानसशास्त्रज्ञ वापरतात.
2) इटां रवेशन : हस्तक्षेप
प्रत्यानयन -पनु : आठवणे
3) रवस्कन बॉांि: रहस्यमयी कथा वलवहणारा लेखक
4) जी वॅटसन – वतिनवादी मानसशास्त्रज्ञ
5] पवू ी मानसशास्त्र ही तत्त्वज्ञानाची/नीवत शास्त्रची शाखा
होती.
6)वथअरी ऑर्फ रे नेसासां :- सर्ु ारणावादी वसद्धातां , ज्यानसु ार
गन्ु हेगाराांच्या मानवसकतेचा ववचार के ला जातो.
7)साखरपाणी :-मध्ययगु ीन शब्द, अथि, नाष्टापाणी.

8] कालि रॉज़सि :- मानवतावादी मानसशास्त्रज्ञ
9) अबोर् मन:- वसग्नांि फ्रॉईिनसु ार, मनाच्या जावणवेचे तीन
स्तर, त्यातील सवाित शेवटचा स्तर.
10)क्ट्लाएांटपॉइटां थेरेपी :- लाभाथीकें वित उपचारपद्धती
11)झेन :-ध्यानाचा एक प्रकार
12) कालतु ारा :- श्रीलक
ां े तील वनस्पतींचे वनमािणक्षेत्
असलेले शहर
13] प्रत्यानवयत :- पनु : आठवणे
14) ध्यानर्ारणा :- या तांत्ास सद्वस्तमू ीमाांसा, मानसशास्त्र,
नीवतशास्त्र अशा शास्त्रामध्ये महत्त्वाचे स्थान आहे.

शूsss! डिथे कोणीिरी आहे!

प्रस्तावना
ही कथा रहस्यमयी कथा आहे आवण भयकथाही.
या कथेत मर्रु ा हे काहीसां र्ािसी पात् आहे. वतला एका
सस्पेवशयस रुममध्ये वववचत् व भयांकर अनभु व येतात, त्यामळ
ु े ती
काहीशी घाबरतेही, मात् त्याचा छिा लावण्याचा प्रयत्नही करते.
वतची थोरली बहीण वनहाररका व वतची पणू ि टीमही वतच्या मदतीला
असते. शेवटी गौप्यस्र्फोट होतो. मात् पणू िपणे नव्हे.
मर्रु ा व वतच्यासारख्या काही लॉजरसना ररचा मोहरे च त्स्त
करत असते. पण वमळणाऱ्या वैज्ञावनक परु ाव्याांनसु ार, ररचा मोहरे
अवतमानवी शिी असल्याचे जाणवत राहते. मात् वतच्या अर्ऱ्ू या
बोलण्यात अर्ां क
ु से रहस्य दिलेले आहे, असे जाणवते.
असा जवटल प्रश्नही उद्भवतो की ती खरांच भतू होती का? वतने
खरांच आत्महत्या के ली होती का?
अशा प्रश्नाांनी मी या कथेचा शेवट के ला आहे.

शूsss! डिथे कोणीिरी आहे!

मर्रु ाने आपल्या खोलीत आल्या-आल्या स्वतःच्या
पलांगावर झोकून वदलां. कारण अववश्राांत पररश्रमामळ
ु े वतला अत्यांत
थकवा आला होता. वतचे िोळे जिावले होते. त्यामळ
ु े वतला
साहवजकपणे झोप लागली.
काही वेळाने कशाच्यातरी आवाजाने वतला जाग आली.
झोपमोिच झाली म्हणा. ती िोळे चोळत उठली. आता काय
पिले?
ती उठून बसली. समोर पाहते तर काय, वस्तच्ांू या
दाटावाटीमध्ये असलेली कृ वत्म र्फुलदाणी खाली पिली होती.
वतचे तक
ु िे तक
ु िे दरू वर असलेल्या खचु ीवर पिलेले होते.
आश्चयािची गोष्ट आहे! वस्तांच्ू या दाटावाटीमध्ये असणारी
र्फुलदाणी दरू वरच्या खचू ीवर कशी काय पिली?

अशा कमी रे न्टच्या खोलीत असल्या चमत्काररक गोष्टी
घितातच, तेही काही मनावर घेण्याजोगां नाही.
आवण आता ववचार करायला आपल्याकिे वेळ नाही. उगाच
शहावनशा न करता, आपण झोपलेलां बरां. अगोदरच आपण
थकलेले आहोत. तेव्हा मेंदल
ू ा ताण देता कामा नये.
असा ववचार करत मर्रु ाने टेबललॅम्प घालवला. तरीही काही
क्षणाांत टेबल लॅम्पचा मांद प्रकाश पन्ु हा वतच्या िोळ्याांवर आला.
वतने रागाच्या भरात टेबललॅम्पचा बल्बच काढून ठे वला व अांगावर
चादर ओढून झोपी गेली.
पन्ु हा कसलासा आवाज झाला व ती झटकन उठली.
वतने बाजल
ू ाच वखिकीकिे पावहले तर, वखिकीची काच तटु ू न
पिली होती. जणू काही एखाद्या वात्ट मल
ु ाने र्फेकलेल्या चेंिूचा
वार होता तो! परांतु तसे होणे शक्ट्य नव्हते. कारण वतने अगोदरच
वखिकीचे शटरिाऊन के ले होते.
वतला आता सावर् राहायचां होत.ां झोपण्यापेक्षा हे सगळां काय
होतांय; कसां होतांय -याचा छिा लावायचा होता. कारण वतची झोप
अशा भयावह इवन्सिांटसम् ळ
ु े उिाली होती.

ती उठून बसली. वकत्येक वेळ अशीच जागी होती ती. तरीही
वतला काहीच जाणवलां वकांवा वदसलां नाही. कुठलीच वस्तू र्फुटली
नाही व कुठलीही अस्पष्ट हालचाल जाणवली नाही.
वतचां जागां राहणां वनरथिक ठरल.ां वतने 'शोवभता’ हे मावसक
काढून वाचायला सरुु वात के ली, वेळ काढण्यासाठी.
काही पाने चाळल्यानतां र एक दःु खद बातमी नजरे स पिली,
“उवी लॉजमध्ये रूम ि. ७७ मध्ये राहणाऱ्या एक अवभनेत्ीनेररचा मोहरे ने काही वषाांपवू ी आत्महत्या के ली होती व त्यानतां र ती
खोली कुणीही रे न्टवर घेण्यास तयार होईना.”
‘अरे बापरे ! आपणही त्या घरात राहतो ना! ‘उवी लॉजच्या’च
रुम ि. ७७ मध्ये!ज्या रुममध्ये ररचा मोहरे ने आत्महत्या के ली
होती. ’
या ववचारानेच वतचा चेहरा घामाने िवरला. भीतीच्या
भोवऱ्यात सापिताना वतचे मन काठोकाठ भरलेल्या भाांि्याांतील
पाण्याप्रमाणे िचमळू लागले होते.

मर्रु ा किू. एमएस्सी करणारी ववद्यावथिनी. ती चाांगल्या
कॉलेजमध्ये वशकण्याच्या महत्वाकाक्ष
ां ेपोटी आपल्या घर,
शहरापासनू दरू असलेल्या मांबु ई महानगरात आली होती. या
महानगरात कोणत्याही लॉजमर्े कोणतीही खोली रे न्टवर घेणे
महामवु श्कल होते. कारण प्रत्येक सख
ु सवु वर्ा मोठ्या प्रमाणात
असल्याकारणे त्याांचे रे न्ट महागिे होते.
मध्यमवगीय असणारी ती आपल्या आईवविलाांचे पैसे
वाचवण्यासाठी कमी रे न्ट तत्त्वावर रुम देणारां लॉज शोर्ू लागली.
अन् वतचे लकही कसे, 'उवी लॉज 'मध्ये वतला कमी रे न्टवर रूम
वमळालीही.!
रोज सायन्सचे प्रोजेक्ट्टस, प्रॅवक्ट्टकलस, नोटस, लेक्ट्चरस
याांमध्येच वतचा पणू ि वदवस जायचा. त्यामळ
ु े वतला 'त्या' भयानक
गोष्टी जाणवल्याही नव्हत्या.
मात् आता वतचे पवहले सत् पणू ि झाल्यामळ
ु े वतला सट्टू ी पिली
होती. म्हणनू वतने आपल्या मळ
ू घरी शहरी जाण्यापेक्षा लॉजमध्ये
राहण्याचे ठरवले. कारण मऊमऊ कोच, पातळ पिदे, वखिकीतनू
येणारी मांदपणे येणारी थांि वाऱ्याची झळ
ु ू क, छोटे-मोठे लॅम्पस,् जे
झोपण्याच्या वेळी आल्हाददायक वाटतात - अशा सख
ु सोयी ती
अभ्यासाच्या घाईगिबिीत, पररश्रमातां नीटशा उपभोगू शकली

नव्हती. म्हणनू या 'शाही सख
ु सोयींचा अनभु व घ्यावा या ववचाराने
मर्रु ा थाबां ली होती.
मात् त्या सख
ु सोयी असनू ही ती गेले काही वदवस व्यववस्थत
झोपू शकली नव्हती.
अकस्मात् कानी पिणारे वचत्वववचत् आवाज, वखदळण्याचा
-ओरिण्याचा आवाज, टपकत्या थेंबाच
ां ा आवाज, वस्तू तटु णे र्फुटणे, पिदे वारांवार हलणे, पाऊस वादळवारा नसतानाही
वखिक्ट्या एकमेकींवर आपटत राहणे, अशा वववचत्, चमत्काररक व
भीतीदायक गोष्टींनी वतला गोर्ळात टाकले होते.
आश्चयि म्हणजे ती झोपली असतानाच या गोष्टी घिायच्या व
त्याही वारांवार. पण असां का?
.
ही भतू ाची खोली आहे का? या खोलीत अतृप्त आत्मा
भटकतो आहे का? मरण्यापवू ी ररचाची कुठली इच्छा अपणू ि
रावहली होती का? वतने आत्महत्या का के ली होती?
खरांच भतु े असतात का?इच्छा अपणू ि रावहल्यामळ
ु े मृत्यनू ांतर
आत्मा भटकत राहतो का? वतला लहानपणी लोकाांच्या तोंिून
ऐकलेल्या, वसररयलमर्े पावहलेल्या, गढू कथामां ध्ये वाचलेल्या
भतु ाांच्या गोष्टी आठवू लागल्या.

यावशवाय वतला वतिमानपत्े, मावसकाांमध्ये वलहलेले
वाचकाचां े भयानक अनभु व आठवले.
नाही, भतु े असचू शकत नाही. कारण सायन्स तर भतु ाांचे
अवस्तत्व मानत नाही. भतु े मानणे, काहीबाही आवाज ऐकू येण,े हे
सवि मनाचे खेळ आहेत. मात् वस्तु तटु णे- र्फुटणे, तीही दरू वर
असलेल्या टेबल वकांवा खचु ीवर पिणे, पिदे कुणीतरी
ओढल्याप्रमाणे वारांवार हलणे वकांवा वखिक्ट्या एकमेकाांवर
आदळणे हे तर मनाचे खेळ नव्हेत.
तर हे भ्रम आहेत का? कदावचत नाही. भ्रम हे आपल्या श्रवण
क्षमता, वेदनक्षमता व सांवेदनक्षमता अशा यांत्णाांतील चक
ु ाांकारणे
होत असतात. आवण सामान्यतः भ्रम नेहमीच होत नसतात. अन्
आपली वेदनक्षमता इतकी कमजोरही नव्हे, की आपल्याला भास
व्हावे.
पण ह्याची मावहती कशी करून घ्यावी की या घरात खरोखरच
भतु ाटकी आहे का, ही रुम कुणीही रे न्टवर घेऊ नये म्हणनू
भािेकरूांना भ्रवमत करण्याची चाल तर नव्हे ना?
काहीही असो. या प्रकरणाचा छिा लागलाच पावहजे या
वनश्चयाने ती उठली वन वतची पावले आपोआपच लॉजच्या मेन
ऑवर्फसच्या वदशेने वळली.

“मे आय कम इन, सर “वतने ववचारले.
“वमस् मर्रु ा!तम्ु ही आत येऊ शकता.” वम. अवनल वद्ववेदी
म्हणाले.
“थँक्ट्स! एक ववचारायचां होत,ां सर.”
“ववचारा ना वमस!् ”
“तम्ु ही मला रूम नां. ७७ कमी रे न्टवर कशी काय वदलीत?
तमु च्या इतर रूम्स जास्त रे न्टवर वदल्यानांतर तम्ु ही माझ्याबाबतीत
अशी पाशािवलटी का के लीत!”
“त्याचे काय आहे ना, वमस! तम्ु ही वशक्षणाच्या वजद्दीनां –
वचकाटीनां आपलां मळ
ू शहर सोिून या महानगरात आलात.
तम्ु हाला कुठे च कमी रे न्टवर रूम कुठे च वमळाली नाही
म्हणनू .........”
“सर, अबोली व ररहाही त्याच
ू शहर सोिून वशक्षण व
ां ां मळ
व्यवसायाच्या वजद्दीनां आल्या आहेत. त्याांनाही तम्ु ही कमी रे न्ट्वर
रूम दयायला हवी होती ना?”

हे ऐकताच वम. अवनल वद्ववेदी मनोमन गिबिले. त्याांना शांका
आली, मर्रु ा अशी त्याच
ां ी उलटतपासणी का घेतेय? वतला सत्य
तर समजले नसेल का? “प्लीज असां कोि्यात बोलू नका, वमस!
तम्ु हाला जे काही बोलायचां आहे, ते स्पष्ट बोला.”
“म्हणजेच हे बघा, सर! ‘शोवभता’ मावसकातील द:ु खद
समाचार वाचा.”
मर्रु ाने वद्ववेदींना ‘शोवभता’ मावसक वदलां. वद्ववेदींनी या
मावसकातील ‘ररचा मोहरे ’च्या आत्महत्येची बातमी वाचली व ते
मनोमन चवकत झाले, ही बातमी
वहला या मावसकाद्वारे वमळाली कशी?
“सर, माझ्या बवहणीने- वनहाररकाने वदलेलां मावसक होतां ते.
मात् एका प्रश्नाचे उत्तर दया. लोकाांनी रूम नां. ७७ का रे न्टवर घेतली
नाही?”
“वमस,् अांर्श्रद्धा होती त्याांच्या मनात म्हणनू तर.”
वद्ववेदी अिखळले.
“सर, कुठल्याही बाबीवर आपण तेव्हाच ववर्श्ास ठे वतो,
जेव्हा ती आपण प्रत्यक्षात अनभु वतो.”
“म्हणजे वमस!् तम्ु हाल
ां ा तसा अनभु व आला आहे का?”

“‘तसा’?”
“येस, भीतीदायक आवाज, वकांकाळी; कोल्ह्याांकुत्रयाांचां
अस्पष्ट ओरिणां, वस्थर वस्तू वारा नसतानाही हलणे, वस्तू तटु णेर्फुटणे, वस्तू अचानक गायब होणे असा अनभु व आला का वमस?् "
" येस सर तम्ु हाला कसां कळलां?" मर्रु ा अचांवबत झाली.
" वमस!् तमु च्यापवू ीही काही लोक रूम न.ां 77 मध्ये राहून
गेलीत. त्याांना असांच भयांकर अनभु व आले होते म्हणनू त्या सवाांनी
काही वदवसातां , दोन -तीन मवहन्यातां रूम सोिली. "
"म्हणजे मला आलेले अनभु व भ्रम नव्हते तर?! " मर्रु ा
म्हणाली.
"होय वमस. " वद्ववेदी उत्तरले.
त्यानां ा वचांता वाटत होती, मर्रु ा पवू ीच्या लोकाांप्रमाणे रे न्ट पे
न करताच वनघनू जाते की काय!
“वमस, तम्ु ही ही रूम सोिून दसु ऱ्या लॉजमध्ये रूम रे न्टवर
घेणार आहात?”
“मळ
ु ीच नाही.” मर्रु ा वनर्ािराने उद्गारली, ”काही झाले तरी
मी ही रुम सोिणार नाही. मला त्या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावायचा
आहे.”

वद्ववेदी प्रभाववत झाले, वतच्या साहसी शब्दाांमळ
ु े . त्याांनी रुम
न.ां 77 त येणाऱ्या भयानक अनभु वामां ळ
ु े घाबरून रूम सोिणारे
प्रौढ, अनभु वी लोक पावहले होते. मात् त्या अनभु वाांना न घाबरता
अनभु वाांना साहसाने त्याअनभु वाांचा सामना करणारी यवु ती त्याांनी
पावहली नव्हती.
“काहीच हरकत नाही, वमस!् ”

मर्रु ा साहसाने असे शब्द उद्गारली खरी, मात् ऑवर्फसमर्नू
रूमकिे परतताना वतचे पाय जि झाले होते.. वजतक्ट्या र्ैयािने ती
बोलली होती, वततक्ट्याच र्ैयािने ती त्याच रुममर्े राहून या
प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावू शकणार होती?
एव्हाना ती त्याच खोलीत पोहोचलीही होती. वतने
वनहाररकाला र्फोन लावला.
“हॅलो, वनहाररका....... हॅलो, हॅलो!”वरांग..... वरांग असा
आवाज करत र्फोन कट झाला.
मर्रु ाने पनु ः वनहाररकाला र्फोन लावला,

“‘हॅलो, वनहाररका!प्लीज र्फोन उचल. शीट यार! हा र्फोनही
कसा लागत नाही!”
वतने मेसेज करण्यासाठी व्हॉट्सअप उघिलां, वततक्ट्यात वतचा
मोबाइल बदां पिला.
“अरे देवा! हा मोबाइल कसा बांद पिला? तेही बॅटरी चाजि
असताना?”
ती र्ावतच लॉजच्या मेन ऑवर्फसमध्ये आली.
“सर, सर.”
“काय झाले वमस् मर्रु ा? तम्ु ही का घाबरला आहात? टेक सम
वॉटर.”अवनल वद्ववेदीने पाण्याचा ग्लास मर्रु ाला वदला.
“सर, र्फोन लागत नाही हो. रें ज नाही का?”
“माझ्या तर मोबाईलला रें ज आहे, वमस!् ”
“आवण माझा मोबाईल बदां पिलाय, सर.”
“बॅटरी उतरली असेल? “
“छे ! सर, मोबाईल र्फुल चाज्िि आहे.”
“तर वमस मर्रु ा! माझा मोबाईल घ्या वन तम्ु हाला र्फोन ज्या
व्यविस र्फोन करायचा आहे, त्यास र्फोन करा.”
“सर, मी र्फोननबां रची िायरी घेऊन येते.”

“ठीक आहे.” वद्ववेदी म्हणाले.
जाता -जाता मर्रु ाने ववचार के ला, आपण मोबाईल
चावजांगला लावनू पाहूया, न जाणो मोबाईल ऑन झाला तर.......

मर्रु ाने दार ढकललां, दार उघिल्यावर असां करकरलां की
वतची र्िकीच भरली.
वतने सविप्रथम र्फोननांबसिची
िायरी शोर्ायला सरुु वात के ली. मात् ती अचानक कुठे गायब
झाली हेच कळे ना.
वतने िायरी शोर्ण्याचा खपू प्रयत्न के ला. िेस्कखाली
कॉटखाली, सोफ्याखाली, खचु ीखाली, इतकांच नव्हे, कपाटात,
कपि्याांत रापारापीही के ली. पण िायरी कुठे च सापिेना.
वतला वद्ववेदीचे शब्द आठवले, अचानक वस्तू गायब होणे
असाही अनभु व आला होता या रूममध्ये राहणाऱ्या लोकाांना. परांतु
आता असां गोंर्ळून कसां चालेल? आपल्याला कोणत्याही
पररवस्थतीत वनहाररके ला र्फोन करायचाच आहे.

काय करावे? पवहल्याांदा मोबाईल चाजि के ला पावहजे.
वतने मोबईल चावजांगला लावला, तेव्हाच लाईट गेली.
अचानक लाईट कशी काय गेली? आपल्याच रुमची लाईट
गेली की इतराांच्याही रूम्सची?
वतने हयाच प्रश्नाचे उत्तर वमळवण्यासाठी अबोलीच्या रुमचे –
रूम न.ां ७९ चे दार ठोठावले.
“अबोली..... अबोली..”
“काय झाले, मर्?ु ” अबोलीने दार उघिले.
“अग,ां तझ्ु या रुमची लाईट गेली का, अबोली?”
“नाही! अगां, अशा हायर्फाय लॉजमध्ये कर्ी लाईट जाते का,
मर्?ू ”
“पण माझ्या रूमची लाईट गेली आहे, अबोली “
“अग!ां र्फि याच रूममध्ये अशा भयानक गोष्टी घितात, मर्!ु
लाईट वेळी-अवेळी लाईट जाणे,
रात्ी अपरात्ी वचत्वववचत् आवाज ऐकू येण,े अचानक वस्तू
गायब होणे अन् भलत्याच वठकाणी सापिणे इ....”
“अबोली, माझी िायरी हरवली आहे गां.”

“ती बघ, ती िायरी कुणाची आहे?” अबोलीने पायऱ्याांकिे
बोट दाखववले.
“अरे च्चा! ती माझीच िायरी आहे.” मर्रु ाने िायरी उचलनू
घेतली.
“तझ्ु या पसिमर्नू पिली असेल ती.”अबोलीने अांदाज
काढला.
“शक्ट्य नाही, मी िेस्कवर िायरी ठे वली होती. “असां
म्हणताना मर्रु ाला वारांवार अबोली व वद्ववेदींचे शब्द आठवू
लागले होते
.
“सर मी िायरी आणली आहे. जरा तमु चा मोबाईल द्याल?मी
वनहाररकाला र्फोन लावते.” मर्रु ाने वद्ववेदींना म्हटले.
“टेक इट” वद्ववेदींनी आपला मोबाईल वदला. नव्या कांपनीचा,
अपग्रेि कॉवलटीचा’कमी रें जमध्येही कॉवलगां - मेसेवजांग सेवा ज्या
मोबाईलमध्ये उपलब्र् असतात; असा मोबाईल होता तो.
मर्रु ाने वनहाररके चा नबां र िायल के ला. मात् वरांग.... वरांग
आवण कट झाला.

मर्रु ाने वनहाररके ला मॅसेज के ला. पण मॅसेजही सेन्ि होईना.
शेवटी वद्ववेदींनी टेवलर्फोनवर वनहाररकाचा र्फोननांबर िायल
के ला,
अन् आश्चयि म्हणजे र्फोन लागलाही व वनहाररकाने र्फोन
उचललाही!
“नमस्ते, अवनल वद्ववेदी स्पीवकांग फ्रॉम उवी लॉज.”
“हॅलो! वनहाररका किू, मॅनेजर ऑर्फ वसिे ट एजन्सी इज
वहयर.” वनहाररकाने उत्तर वदले, पलीकिून.
“हो, वमस् किू! तमु च्याशीच बोलायचां होतां थोिां.”
“एखादया सस्पेवशयस प्लेसची ररक्ट्नॉररांग करायची आहे
का?” वनहाररके ने आपल्या व्यवसायाच्या दृष्टीने मदु द्य् ाला हात
घातला.
“काही! नाही वमस!् व्यवसावयक नव्हे, अनौपचाररक
बोलायचां होतां.”
“बोला, आय एम वबजी इन लॉट ऑर्फ वकि . सो यू टेक ओन्ली
र्फाइव वमवनट.”वनहाररकाने म्हटले.
“वमस् मर्रु ा! हा घ्या ररसीव्हर, अन् बोला.” वद्ववेदीने
मर्रु ाच्या हातात ररसीव्हर वदला.

“हॅलो, वनहा... हॅलो वनहाररका...”
मर्रु ा ररसीव्हर र्रून बोलत होती.
“हॅलो.... हॅलो... सर! प्लीज स्पीक लाऊिली. आय कान्ट
वहयर, आवाज कट होतोय. काहीच ऐकू येत नाही.” वनहाररकाने
म्हटले.
“वमस् मर्रु ा! कदावचत तमु चां बोलणां त्याांना ऐकू येत नसेल.
म्हणनू मला बोलू द्या.” वद्ववेदीने मर्रु ाच्या हातातनू ररसीव्हर
घेतला.
“हॅलो, वमस् किू!वर्स टाईम इज इमरजन्सी टाइम. प्लीज यू
स्लिु कम अली टू उवी लॉज वबकॉझ यवु र वसस्टर इज इन वेरी वबग
रॅबल!”एका दमातच वद्ववेदीने सारां साांगनू टाकलां.
“खरां बोलताहात का आपण?” वनहाररकाला प्रथमत: सश
ां य
आला.
“खरांच, वमस किू! तमु ची बहीण खरांच मोठ्या रबलमध्ये
आहे.”
“ती तमु च्या ऑवर्फसमध्ये आहे का?ती ऑवर्फसमध्ये
असल्यास वतला र्फोन द्या, वम. वद्ववेदी.”
“मात् वमस् वनहाररका! त्यानां ी र्फोन उचलल्यानांतर आवाज
पन्ु हा ‘कट होईल.”

“ररसीव्हर वायरलेस आहे ना?” वनहाररकाच्या प्रश्नावर
वद्ववेदीने उत्तर वदले, “येस.”
“वतला लॉजच्या बाहेर यायला साांगा म्हणजे मोबाईलला रें ज
वमळे ल, व ररसीव्हरही व्यववस्थत चालू होईल.” वनहाररकाने
म्हटलां.
“वमस मर्रु ा!ररसीव्हर व मोबाईल बाहेर घेऊन जा. म्हणजे
मोबाईल व ररसीव्हरही व्यववस्थत चालू होतील...”
वद्ववेदींनी सचू ना वदल्या.
त्याच सचू नाांनसु ार मर्रु ा ररसीव्हर व मोबाईल घेऊन
लॉजच्या बाहेर पिली. लॉजच्या बाहेर पिल्या -पिल्या वतच्या
नाकात र्फुलाांचा सगु ांर् वशरला.
लॉजच्या बाहेर बोगनवेली, र्फुलाच्ां या कांु ि्या मािां ू न ठे वलेल्या
होत्या.
त्याच्ां या सगु ांर्ामळ
ु े मर्रु ाची भीती- तणावग्रस्त वस्थती
क्षणार्ाित नाहीसी झाली. वतच्या वचत्तवृत्ती र्फुलनू आल्या. ती फ्रेश
झाली.
“हॅलो, मर्रु ा......” वतच्या कानाांवर ररसीव्हरमर्नू अस्पष्ट –
सा आवाज पिला.

वततक्ट्यात मेसेजचा बीप वतला ऐकू आला आवण ती चवकतच
झाली. मोबाईल अचानक कसा काय ऑन झाला?
“हॅलो, मर्रु ा!मेसेज आला आहे का तल
ु ा?” वनहाररकानेच्या
आवाजाने मर्रु ाची ववचारतिां ी भगां ली.
“हो.”असां म्हणत मर्रु ाने मेसेज वाचला,
“मर्रु ा, मी ३० ते ४० वमवनटाांत, उवी लॉजवर येईन. मला
यायला ५ -१० वमवनटाांचा उशीर झाला तरी िोन्ट माईि.ां कारण मी
आता वनघणार आहे.”
हे वाचल्यानांतर मर्रु ाने ररसीव्हर र्रून म्हटले, ”वनहाररका,
प्लीज तू जास्तीत जास्त लवकर येण्याचा प्रयत्न कर.”
“ओ. के . मात् तू इतक्ट्या तातिीने का मला बोलावतेस? काय
घिलां ते सक्ष
ां ेपात सागां शील?”
“वनहाररका, प्लीज तू ये. आल्यानांतर आपण सववस्तरपणे
बोल.ू ”
“ओ. के . बाय.् ”
“बाय.् ” असा समारोप करून मर्रु ा लॉजमध्ये परतली.

वद्ववेदींच्या साांगण्यानसु ार, मर्रु ा आराम करायला पन्ु हा
आपल्या रूममध्ये गेली.
आश्चयि म्हणजे रुमची लाईट आली होती.
तरीही वतने त्यावर ववचार न करता लाईटस् ऑर्फ के ली, आवण
ती मद्दु ाम पलांगावर आिवी झाली.
आता ती झोपलेली नव्हती, आता ती सावर् होती. वतचे
कानही आजबू ाजल
ू ा काय वाजत तर नाही ना, कसला आवाज
येत नाही का, याचा कानोसा घेत होते.
वतने आपले िोळे बदां के ले. वततक्ट्यात वटक्..... वटकृ असा
आवाज आला. वतचे घि्याळ अगोदरच खराब होऊन तटु लेले
होते, तर हा कसला आवाज आहे? वतने िोळे उघिून पावहले, तर
खरांच वतच्या त्याच तटु लेल्या घि्याळातनू ‘वटक्... वटक्’ असा
आवाज येतोय.
वतला तेव्हा लहानपणी पाठ्यपस्ु तकात वाचलेली, कववता
आठवली,
“काटे नसलेले घि्याळ कसे अचक
ू चालले आहे वेळेवर!!”
खरोखरच ती झोपण्याच्या वेळेलाच घि्याळ्याच्या
नसलेल्या काट्याच
ां ा आवाज सरुु झाला!

वतने ते तटु लेले घि्याळ िबीमध्ये बांद के ले तेव्हा कुठे
घि्याळाचा आवाज कमी झाला.
काही सेकांदाांनी टपकत्या थेंबाांचा आवाज ऐकू आला. वतने
रूमचे सगळे नळ बदां के ले.
मात् अस्पष्टसे आवाज ऐकू येतच होते. वनहाररका यायला
अजनू 20 वमवनटां होती.
मर्रु ाला मावहत होते, वनहाररका वेळेचे काटेकोर पालन
करणारी आहे. ती 4-5 वमवनटच काय, 4-5 सेंकदही लेट होणे
अशक्ट्यच. मात् कार बांद पिली, कारचे टायर पांक्ट्चर झाले, वकांवा
रॅवर्फक जाम झाले असा काही प्रॉब्लेम झाला असेल तरच लेट.
अन्यथा वतचां सगळां कसां टाइम टू टाइम.
म्हणनू मर्रु ाने त्या 20 वमवनटाांत खोली आवरायचां ठवलां. तसां
म्हणजे खोलीचा पसारा बघनू वनहाररका रागावेल. वतला तर सगळां
काही ‘परर्फेक्ट्ट’ हवां असतां.
मर्रु ाने सवि पणू ि रूम आवरून टाकली. तरीही 10 वमवनटां
उरली ती उरलीच. वतला आश्चयि वाटले, वतचां काम इतक्ट्या वेळेतच
कसां काय उरकलां? वतला तो टाईम 10 वमवनटाांपेक्षा जास्त वाटला
होता.

तरीही त्या वेळेमध्ये मर्रु ाने आपला वस्लवपांग सटू काढून नवे
कपिे घातले व मेकअप के ला, के वळ वेळ जात नाही म्हणनू .

काळ्याशार जीपमर्नू वनहाररका उतरली. िोळ्यावां र ब्लॅक
सनग्लासेस, अांगावरचा कोटही काळा, अांगावरचे शटि – तल
ू ीप
पॅटही
ु ाबी चाांदण्याांची विझायन व वहरवा टाय असला
ां काळे -वर गल
तरी, वतच्या सँिल्सही चमकते खिे लावलेल्या मात् काळ्याच.
तरीही वतच्या गोऱ्या रांगावर तो काळा रांगही शोभनू वदसायचा.
वतचां पेटांट वाक्ट्य असांच होतां, ‘हू वेअरस् ब्लॅक, वहज हाटि इज
व्हाईट. ’
म्हणजेच जो काळया रांगास पसांद करतो, वकांवा काळ्या रांगास
र्ारण करतो, त्याचां मन हृदय र्वल म्हणजे पववत् असतां.
तसे म्हणजे वतच्या वसिे ट एजन्सीला तो काळा – जाांभळसर
अशा रहस्यमयी, गढू , अांर्ाराच्या रांगाचा यवू नर्फॉमिही शोभनू ही
वदसत होता.

वतच्या कानाला लावलेलां मायिोर्फोन विव्हाईसही नॉमिली
काळां होत.ां वतने ते विव्हाईस र्फॅशनसाठी घातलां होत.ां स्टाइल
मारावी म्हणनू .
ती जीपमर्नू उतरली अन् ड्रायव्हरला ववचारले “अभीर,
अचानक का गािी थाांबवलीस?काय झालां?”
“वमस,् टायर पक्ट्ां चर झालां आहे.” “कसे काय टायर पक्ट्ां चर
झालां? तेही रस्ता सार्फसथु रा असतानाही?” वनहाररके ने टायर
खाली व्यववस्थत वनरखनू पावहले.
“अशक्ट्य!” ती जवळजवळ वकांचाळलीच, “टायरखाली
काही दगि वगैरे टोकदार वस्तू नसनू ही टायर र्फुस झाले तरी कसां?“
ती आपल्या सहायकाांना वळून म्हणाली, ”ह्यात नक्ट्कीच
काहीतरी वसिे ट आहे. तम्ु ही सवाांनी बघा, टायर कसां काय पांक्ट्चर
झालां?”
वतच्या ऑििरनसु ार, सवि सहायकाांनी शहावनशा के ली
त्यातील एक सहायक – आरव- जो वतचा क्ट्लासमेट व वमत् होता
व तो म्हणाला, ” आश्चयि आहे वनहाररका!अगां, टायर चपटांही झालां
नाही. पण त्याखाली दगिही वकांवा तत्सम वस्तू नसताांही टायर कसे
अिकले?”

“अभीर! तू एक काम कर, ‘नीराश्रया’ गॅरेजच्या सवव्हिवसांग
नबां रवर कॉल कर. त्यानां ा टायरचां बघायला सागां .” असे म्हणनू वतने
आपली सहायकाांना म्हटले “आपण टाइमावर पोचलां पावहजे, देन
गो क्ट्वीकली.”
असे म्हटल्यानतां र वतने पाऊल उचलले.
काळाच्या रस्त्यावर उमटलेले वतचे अस्पष्ट र्फुटप्रींटस् वतची
जीवनकहाणी सागां त होते.
वनहाररका किू. मर्रु ापेक्षा र्फि 4-5 वषाांनी मोठी. ‘वसिे ट
एजन्सी’ च्या ‘मॅनेजर’ या पदाकर असलेली.
‘वसिे ट एजन्सी’ ही कांपनी सस्पेवशयस प्लेस, व्यिी, घटना
याांतील रहस्य खणनू काढणारी.
त्या कांपनीची मदत कर्ी-कर्ी पोवलस, पोवलवटशन, इतके च
नव्हे, वबजनेसमनसद्ध
ु ा ध्यायचे. ‘वनहाररका किू’ हे नाव तर
सवाांनाच पररचयाचां झालेलां. जेव्हा -जेव्हा सस्पेवशयस वकांवा
वसिे वटवयस प्रश्न उद्भवायचा, तेव्हा-तेव्हा
‘वनहाररकाचेच’ नाव पढु े यायच,ां

वनहाररका लहानपणीपासनू च ‘वमस्रीयस वमशन’ साठी आतरु
असलेली. घरात सार्ीशी वस्तू हरवली तरी त्यासाठी ती एखादां
‘वमशन' आखायची वन ती वस्तू शोर्ायची.
एकदा तर मर्रु ाची इपां ोटांट नोटबक
ु हरवली, तेव्हा वनहाररकाने
सांपणू ि कपाट, रूम र्ांिु ाळून पावहली. पसाराच पसारा झाला.
त्यावर मर्रु ा म्हणाली होती, त्ागा करत, “वनहाररका प्लीज तू
माझ्या कपाटाला हात लावू नकोस, तू माझ्या नोटबक
ु स,्
अन्सेवशयल बक
ु स, प्रोजेक्ट्टबक
ु सचा इतस्ततः पसारा के लास!”
“अगां! तझु ीच तर नोटबक
ु शोर्ते आहे मी. मर्रु ा...”
“मला तर ती नोटबक
ु कपाटाच्या खाली वमळाली,
वनहाररका...”
“स्वतःच्या वस्तू व्यववस्थतपणे लावनू ठे वता येत नाही का
तल
ु ा?”
“मी माझ्या वस्तू शोर्ेन.
तू उगाच पसारा का के लास?”
अन् त्या दोघाांत अक्षरशः भाांिण जांपु लां!
त्यानतां र वनहाररकाने मर्रु ाच्या वस्तांनू ा, कपाटाला हात लावणे
बांदच के ले.

आवण मर्रु ानेही वतच्या वमशनमध्ये रुची न दाखवता, वतच्या
वमशनमध्ये कर्ी लिु बिु के ली नाही.
मात् लहानपणीचां भाांिण हे होत.ां वय हळूहळू वाढताच त्या
दोघामां र्ील भािां ण वनरसलहां ी.
परांतु नांतर वनहाररके ला ‘वसिे ट एजन्सी ‘च्या ‘मॅनेजर या
पदाच्या रूपात वतच्या गणु ाांना वाव देणारी सर्ां ी वमळाली. त्यामळ
ु े
वतने पटकन मांबु ईकिे प्रस्थान के लां.
नतां र चागां ल्या कॉलेजमध्ये वशकण्याच्या महत्वाकाक्ष
ां ेने
मर्रु ानेही मांबु ई गाठली.
आता योगायोगाने ६ मवहन्यानां ी दोन्ही बवहणी भेटत होत्या.
वनहाररका उवी लॉजचे लोके शन रेस करत चालली होती.
वतला कळे ना, का रस्ता लाांबच लाांब होत चालला आहे की
आपलीच लोके शन इरर आहे?
वतने एका रस्त्यावरील एका व्यविला ववचारले, ” दादा, येथे
‘उवी लॉज’ कुठे आहे?”
“ताई, तर तम्ु ही उलट्या वदशेने, का जाता आहात? वतथे तर
‘पेरोल पांप ‘ लागतोय.”

“काय? तर उवी लॉज येथनू वकती दरू आहे?” वतने म्हटले.
“अहो, 20-25 वमन्ट दरू हाये. तम्ु ही ररक्षाने जाल तर १० वमन्टात
पोचाल.” त्या माणसाने उत्तर वदले.
अगोदरच १० वमवनटे लेट झाला आहे. आता आणखी उशीर
होता कामा नये. अन्यथा मर्रु ा घाबरून जाईल, असे वनहाररकाला
वाटले.
वतने लगेच ररक्षा पकिली वन उवी लॉजचा रस्ता र्रला.
इकिे मर्रु ा वचतां ेत होती. वनहाररका कर्ी येईल याचीच वाट
पाहत होती ती.
वततक्ट्यात ररक्षाचा आवाज आला. त्यामळ
ु े मर्रु ा र्ावत
आली, वतने वनहाररकाला वमठी मारली, “वनहाररका! तू लवकर
आलीस, म्हणनू थॅन्क्ट्स! मला मावहत आहे, तू वकती विशीर
आहेस ते!”
“10 वमवनट लेट काय झाला, तू तर माझी टर खेचू लागलीस,
” वनहाररका म्हणाली वचिून,
“अगां माझी कार बांद पिली होती.”
“नो, आय नॉट नेटेल. आय एम वसररअस. बघ, वकती वाजले
ते!” मर्रु ाने आपला मोबाईल दाखवला.

“अग!ां त्यात चक
ु ीचा टाइम सेट के लाय. त्यातला टाइम काय
पाहतेस?” वनहाररकानां म्हटलां,
“खरांतर मला २० वमवनटां लेट झाला आहे.”
“महत्त्वाचे ते नाही. आता मर्रु ा सरु वक्षत आहे ना?” आरवने
म्हटले.
“हो, आय एम सेर्फ.” मर्रु ाने म्हटले.
“तर काय झालां होतां?मला तातिीने र्फोन लावनू का येथे
बोलवनू घेतलेस?”वनहाररकानां ववचारलां.
“तू आत चल, एक रहस्यमयी खोली, ज्या खोलीत एका
प्रवसद्ध अवभनेत्ीने आत्महत्या के ली आहे. त्या खोलीत भतू
असण्याची शक्ट्यता आहे, वनहाररका.”
“भतू ? भतू ो न भववष्यवत तझ्ु या मनात ही भीती आलीच
कुठून? तू सायन्स वशकणारी मल
ु गी ना? मर्रु ा?, सायन्स मानते का
अस?ां “
“बट् सायन्स बीवलव्ह इन प्रर्फ
ू , एक्ट्सपीररांयस.”मर्रु ाने म्हटले,
“मला तसे अनभु वही आलेत, चल, माझ्यासोबत मी प्रव्ू ह करून
दाखवते. अन् मर्रु ाने वनहाररकाचा हात र्रून आपल्या खोलीत
नेल.े
आता काय घिणार आहे कोणास ठाऊक!

मर्रु ाने रुमचे दार उघिले व वनहाररका आत वशरली.
....... आवण लगेच जोरात वाऱ्याचा झोत वतच्या अांगावर
आदळलाच!
“तू टेबलर्फॅन र्फास्ट मोिवर चालू ठे वला आहेस का, मर्रु ा?
“ए नाही.” मर्रु ा असे म्हणाली खरी, मात् वतला वतच्या
शब्दाांवर ववर्श्ास नव्हता.
वतने पावहले, खरोखरच टेबल र्फॅन चालचू होता, तेही र्फास्टमोिवर!
“बदां करते मी.” स्वतःची पिती बाजू सावरत मर्रु ाने
टेबलर्फॅन बांद के ला.
“ओ. के .” वनहाररकाने पाऊल उचलले, अन् ती र्िपिली.
“या रूममध्ये आल्या- आल्या र्िपिलीस त,ू वर्स इज र्फस्ट
प्रर्फ
ू .”मर्रु ाने म्हटले.
“हायवहलस आहेत ना...”आता पिती बाजू सावरण्याची वेळ
वनहाररकावर आली होती.
“काहीही, ह!ां ” मर्रु ाने ओठ वेंगाित म्हटलां, ”तझ्ु या
सॅिल्सना
बेस असेल तर शप्पथ! हायवहल्स असल्याची गोष्ट करू
ां
नकोस. “

“गप्प बस, मर्रु ा! बी वसरीयस! या जागेवर तेल, पाणी वगैरे
सािां ू न ती वनसरिी झाली का?”
प्लीज िोन्ट जोक! टाइल्स कर्ी वनसरि्या असतात का?
वनहाररका....”
“ओह! आय वििांट नोटीस वर्स! चल, आत चलयू ा आता.”
वनहाररकाने ओठ वहपां टु त म्हटले.
“एनी वे!” मर्रु ाने तटु क्ट्यार्फुटक्ट्या र्फूलदाणीकिे अांगल
ु ीवनदेश
के ला, ” ही र्फूलदाणी या टेबलावर शोपीसच्या दाटावाटीत होती,
नांतर ही र्फूलदाणी दरू वरच्या खचू ीजवळ तटु ू नर्फुटून पिली.”
“हे कसे काय शक्ट्य आहे, मर्रु ा?”
“वनहाररका, मीही हेच म्हणते आहे ना!”
“वगव मी प्रर्फ
ू , मर्रु ा.”
“वनहाररका, हा बघ त्या र्फूलदाणीचा तक
ु िा, जो या टेबलावर
आहे” मर्रु ाने तो तक
ु िा वनहाररकाला वदला. “आरव! हे दोन्ही
तक
ु िे एकमेकाशी मॅच होतात का, बघ ना जरा.”वनहाररकाने दोन्ही
तक
ु िे आरवला वदले.
आरवने ते दोन्ही तक
ु िे एकदम

वनरखनू पावहले.” वनहाररका, अनवबवलव्हेबेल! हे दोन्ही तक
ु िे
एकमेकाश
ु तात, वकांबहुना एकाच र्फूलदाणीचे पाटि
ां ी तांतोततां जळ
असावेत हे –”
“व्हेरी स्रेंज! या रुममध्येच तझु ा मोबाईल बदां पितो ना!
मर्रु ा…”
“होय!वनहाररका…”
“अन् या लॉजबाहेर गेल्यावर मोबाईल चालू झाला; होय ना
मर्रु ा!”
“येस!वनहाररका…”
“टेक अ वमवनट! “वनहाररका ववचारमग्न झाली “आणखी
काय काय भयानक अनभु व आलेत तल
ु ा!”
“अगां मला भयांकर आवाज ऐकू आले होते.” असां म्हणनू
मर्रु ाने सगळां काही साांवगतलां.
“काय!” वनहाररका म्हणाली. “असां कर्ी घितां का!मी हे र्फि
भयकथा -गढू कथाांमध्ये वाचलांय. प्रत्यक्षात मला व माझ्या वमत्मैवत्णींना असा कुठलाच अनभु व आलेला नाही.”
“वनहाररका.... तू स्वतः एक वदवस माझ्या रुममध्ये राहून
बघ.... म्हणजे तल
ु ा कळे ल, माझां मन वकतपत खरां आहे
ते....”मर्रु ाने म्हटले.

“पण तू तोपयांत राहशील कुठे , मर्रु ा?”
“अबोलीकिे राहेन, ” मर्रु ा उत्तरली.
“ओ. के . मी माझ्या वमत्ासोबत आरवसोबत येथेच – या
रुममध्ये राहून शहावनशा करे न”. वनहाररकाने म्हटले.
मॅम, मीही तमु च्यासोबत असेन.” वनहाररकाची पीए आहना
म्हणाली.
“रे िीमीटर व तत्सम उत्सवजित शविच्या लहरींचे मापन
करणारी यांत्े, स्कॅ नर, रे िी -मीटर कॅ म अशी सार्ने आहेत ना....
बॅगेत... आहना?”वनहाररकाने ववचारले.
“येस, मॅम.”आहनाने उत्तर वदले.
आता वनहाररका पणू ि तयारीसह त्या भतु ाळलेल्या खोलीत
राहण्याकररता सज्ज झाली होती.
‘’आहना :’या र्फूलदाणीच्या तक
ु ि्याचे स्कॅ वनांग कर व साांग
की यावर मानवी बोटाच
ां े ठसे वकांवा लहरींच्या स्पशिरेषा आढळतात
का!”वनहाररकाने आहनाला सवू चत के ले.
आहनाने स्कॅ वनगां करत म्हटले, “वमस! यावर मानवी बोटाच
ां े
ठसे वकांवा लहरींच्या स्पशिरेषा नव्हेत. मात् ज्या वस्तनू े

फ्लॉवरपॉटला होल्ि के लां होत,ां त्या वस्तचू े वनशाण यावर उमटले
आहे.”
“कुठल्या वस्तनू े, आहना??”
“वमस, वचमट्यासारख्या वस्तनू े होल्ि के लां असेल. कारण
तशाच खणु ा आढळल्यात.”
“म्हणजेच हे नक्ट्कीच कुणा माणसाचांच काम
असणार,!”वनहाररकाने आरवला म्हटले “आरव | तू एक काम कर.
हेमतां ला छुप्या वेशात अवनल वद्ववेदींवर नजर ठे वायला सागां .”
आरवला अशी सचू ना देऊन वतने मर्रु ाला म्हटले, “तू अबोलीकिे
राहायला जाणार आहेस तर वतच्यावर लक्ष ठे व. कदावचत तीच हे
सगळे करत असेल, मर्रु ा..”
“वनहाररका, ती का असां सगळां करत असेल? ती तर आपलां
वशक्षण जास्त रे न्ट पे के ल्यानतां र उरलेल्या तटु पज्ांु या पैशानां ी पणू ि
करत आहे. “
“म्हणजे वतला जास्त रे न्ट पे करावां लागतां? याचाच अथि, ती
ही रूम बळकावण्यासाठी हे सगळां करत असेल, मर्रु ा.”
“वनहाररका.. असल्या झपाटलेल्या खोलीत कोण राहू
इवच्छतां?”

“मर्रु ा, वतला ह्या साऱ्या गोष्टी खोट्या वाटत असतील, जसां
तल
ु ा-मला या सवि गोष्टी अगोदर खोट्या वाटत होत्या.”
“जर वतला सवि गोष्टी खोट्या वाटत असतील, तर मी वतला
घाबरवनू पाहेन.” मर्रु ाने शक्ट्कल लढववली.
“वा! म्हणजे तल
ु ा िोकां आहे तर!”
वनहाररकाच्या अशा शब्दावां र मर्रु ा वचिून बोलली, “तल
ु ा
काय म्हणायचां आहे? मला ऑलरे िीच िोकां आहे.”
“गमां त के ली गां, मर्रु ा!” वनहाररकाला प्रश्न पिला होता, वतने
तो ववचारण्यासाठी मर्रु ाला थाांबवलां “अबोलीच्या शेजारी कोण
राहत,ां गां?”
“ररहा.”असे म्हणनू मर्रु ा वनघनू गेली.
“आरव, नीलमला साांग की वतने ररहावर नजर ठे वावी.”
वनहाररकाला आता ररचा मोहरे च्या अवस्तत्वाच्या चाहूलीची
प्रतीक्षा होती.
रात् उतरत आली होती. मर्रु ाच्या खोलीत वनहाररका, तर
अबोलीच्या खोलीत मर्रु ा एकदम तयार होती.

मर्रु ाने रात्ी अबोलीच्या खोलीतील शोभेची वस्तू दरू वर
र्फेकून वदली, वभरकावनू वदली.
त्या आवाजामळ
ु े दचकून जागी झालेली अबोली वकांचाळत
उठली, ”भतू !भतू !!”
“काय झालां गां? अबोली?”
“काही नाही गां! कुठलीतरी तरी वस्तू पिली असेल “खोट्या
र्ैयािने अबोली बोलली, तरीही वतच्या चेहऱ्यावर भय वदसतच
होत.ां
“जाऊ दे गां, तल
ु ा भास झाला असेल. मला तर तसलाच
कुठलाही आवाज आला नाही.” मर्रु ा साळसदू पणे म्हणाली.
हे ऐकताच अबोली पन्ु हा झोपली. ती झोपलेली पाहन मर्रु ाने
मोबाईलवर ‘घोस्ट क्ट्लीप’ सरू
ु के ली.
ते भयानक आवाज ऐकून अबोली पनु : दचकली व आपल्या
शेजारी झोपलेल्या मर्रु ाला वमठी मारत म्हणाली, “मर्रु ा, वाचव
मला, भतू आलां भतू !”
‘घोस्ट क्ट्लीप’ बदां करत मर्रु ाने ववचारले, ”दपु ारी हॉरर
वर्फल्म बवघतली का?”
“हो ना, नीरवला तसल्याच वर्फल्म आवितात ना, म्हणनू ..
मर्रु ा.”

“कदावचत त्या वर्फल्मची बॅकग्राऊांि म्यवु झक आठवत असेल
तल
ु ा.... अबोली”
“ती म्यवु झक हॉररच होती मर्रु ा... मी वपक्ट्चर अध्यािवर सोिून
आले.”
“मग, नीरवने तल
ु ा समजाववलां असेल ना?”
अबोली क्षणभर लाजली खरी; पण वतचा नरू क्षणार्ाित
बदलला, ”त्याने मला थाांबवलांही नाही. त्याला मावहत आहे की
मी
ॲिव्हेंचर वपक्ट्चर पसांद करते.”
“तू अन् ॲिव्हेंचर वपक्ट्चर?”मर्रु ा मनोमन म्हणाली.
मात् वतने प्रत्यक्षात म्हटले, ”झोप आता, अबोली त!ू उद्या
मायिो इकोनॉमीचे लेक्ट्चर अटेंि करायचांय ना?”
अबोली पनु ः वबछान्यावर आिवी झाली. वतला वनिार्ीन
झालेलां पाहून मर्रु ाने वनहाररकाला मेसेज के ला,
“वनहाररका, अबोलीला भतु ाटकी म्हणजे अांर्श्रद्धा वाटत
नाही. म्हणजे वतने हे सवि के लां नसणार”

पलीकिून काहीच ररप्लाय आला नसला तरी मॅसेजखालची
वटक वनळी झाली होती, याचाच अथि वनहाररकाने मॅसेज वाचला
होता, मर्रु ाच्या जीवात जीव आला.
वनहाररकाने मेसेज वाचला होता. मात् वतला ररप्लाय देता
आला नाही. कारण वतला पावलाांचा आवाज ऐकू आला होता.
वतने वळून पावहले, तर काळीकवभन्न सावली. ते पवहल्यानतां र
वनहाररका ओरिली व वतच्या हातातील मोबाईल गळून पिला.
ती जवळजवळ ओरिलीच, “. आरव... आरव!”
तसा आऊटिोअर रूममध्ये झोपलेला आरव र्ावत आला.
त्याने वनहाररकाला
पाण्याचा ग्लास वदला.
“घे वनहाररका, पी.”
वनहाररकाने पाण्याचा एकच घोट घेतला आवण र्श्ास घेण्याची
उसांतसद्ध
ु ा न घेता वतने म्हटले,
“आरव, जाऊन रे िीमीटर आण.”
“अरे , ते तर तझ्ु या बॅगेत आहे ना...”आरवने आहनाला हाक
मारली, “आहना, रे िीमीटर आण, क्ट्वीकवल.”
“येस वम. आरव!”असे म्हणनू आहनाने रे िीमीटर आणला.

वनहाररकाने थरथरत्या हाताने रे िीमीटर घेतला.
वतने रे िीमीटर ऑन के ला. जसा वतने रे िीमीटर वर र्रला, तसा
लाल रांगाच्या वसग्नलसह वववचत् आवाजाचा बीप ऐकू येऊ
लागला.
याचाच अथि, येथे अवतमानवी शवि आली होती. वतच्या
लहरी अद्यापही येथे आहेत.
त्या उत्सवजित लहरींचे मापन रे िीमीटरमध्ये होत होतां. लहरी
जशा-जशा हवेत ववरत चालल्या होत्या, तशी तशी वववचत्
आवाजाच्या बीपची तीव्रता कमी होत चालली होती.
जेव्हा बीपचा आवाज थाबां ला, तेव्हा वनहाररकाने सटु के चा
वनःर्श्ास टाकला.
“मला वाटते, ररचा गेली.”
वनहाररकानां रे िीमीटर र्रला. त्यावर मध्यम प्रमाणातील
लहरींच्या खणु ा उमटल्या होत्या.
वतने त्या लहरींच्या खणु ा अवतमानवी शिीच्याच आहेत का,
याची खात्ी करण्यासाठी रे िीमीटर कॅ मवर लहरींचे रे खन के ले. ती
चवकत झाली. कारण त्या लहरी मानवाच्या वकांवा अन्य प्राण्याच्या
वाटत नव्हत्या.
..... म्हणजे त्या लहरी अवतमानवी शिीच्याच होत्या!

आता वतने मर्रु ाला र्फोन लावण्याचा प्रयत्न के ला. मात्
र्फोनही लागेना व मेसजे ही सेन्ि होईना.
वतला आठवले, याच रुममध्ये मर्रु ाचा मोबाईल बांद पिला
होता.
वतने आरवचा दिां र्रून त्याला गदागदा हलवत म्हटले,
“आरव, अरे ! या खोलीत खरोखरच भतू आहे रे . ररचा मोहरे
नक्ट्कीच आपल्या मर्रु ाला येथे राहू देऊ इवच्छत नाही. म्हणनू तर
मी म्हणत होते, ह्या लॉजमध्ये इतर रूम्स जास्त रे न्टवर असताहां ी
ही रूम कमी रे न्टवर कशी?"
आरव आपला दिां सोिवत म्हणाला, "अगां वनहाररका,
काहीही काय वेि्यासारखी बोलतेस? वसिे ट एजन्सीची मॅनेजर
आहेस ना त?ू तू हरून बसू शकत नाहीस. तझ्ु या बवहणीला त्ास
देणाऱ्याला तू अशी सोिणार आहेस का?"
"ती अवतमानवी शिी आहे रे . मी काय करू शकते रे ?"
"रे िीमीटरवर पणू िपणे लहरी थोिीच उमटलेल्या
आहेत?"आरव असे बोलतो न् बोलतो, त्याच्या व वतच्या
खादां यावां र दोन हात पिले. लाईटही विम झाले.
रे िीमीटरचा बीपही वाजला. आरवने रे िीमीटर पावहला,
रे िीमीटरची स्िीन लहरींच्या

खणु ाांनी भरून गेली होती.
वनहाररकाला र्ीर देणारा आरवच आता स्वतःच गवलतगात्
झाला होता.
“वमस!् अवनल वद्ववेदीचां वागणां सश
ां यास्पद वाटत नाही. ते
कशाला आपल्या भािेकरूांना असा त्ास देतील? त्याांना रे न्ट पे
करायला कोणी लॉजर नको का?”हेमांतने म्हटले.
“ररहाही रात्ांवदवस टेलररांगच्या व्यवसायात मग्न आहे. वतचे
काम वन ती. त्यापलीकिे काहीच नाही.” नीलम म्हणाली.
“अबोलीववषयीही तल
ु ा मावहत असेलच.” मर्रु ाने
वनहाररकाला म्हटले.
“म्हणजे हे सवि ररचा मोहरे च करत असणार.”
वनहाररकाने मर्रु ाच्या सप्तु भीतीवर जणू वशक्ट्कामोतिब के ले!
“नाही गां ताई!तचू अशी बोलू लागलीस, तर मी कुणाच्या
तोंिाकिे पाहू?”मर्रु ा भयािातां झाली.
मर्रु ाच्या शब्दाांत स्वतःचा ‘ताई’ असा उल्लेख ऐकून
वनहाररका मनोमन सख
ु ावली.

“मात् वनहाररका, ररचा मोहरे पवू ीच मेलेली आहे ना…ती
मृत्यनू तां र काहीच करू शकत नाही.”आरव घाबरत म्हणाला.
“मलाही त्या रात्ी काहीच जाणवले नाही.”आहनाने त्याला
दजु ोरा वदला.
“आहना:तझु ा आपल्या बॉसला खोटां ठरववण्याचा ववचार
आहे का?”वनहाररकाने म्हटले.
“नाही, मॅम! तसां नाही.”आहनाने रदबदली के ली, “आय एम
सॉरी. मला जे वाटतां, मी तेच बोलले.”
“वनहाररका!आहनाच्या शब्दाांत तथ्य आहे! वतने त्या रूममध्ये
काहीच अनभु वलेलां नाही. म्हणजे त्या रूममध्ये काहीच
नाही.”आरव म्हणाला.
“आरव, मात् तू अनभु वलां आहेस ना?” इवत वनहाररका.
यावर आरव वनरुत्तर झाला.
“त्या रात्ी दोन हात आपल्या खाांद्यावर पिले नव्हते
का?”वनहाररकाने असे ववचारले अन् वतला उत्तर वमळाले,
“हो!माझे हात होते ते.”मागनू कुणा तरी स्त्रीचा आवाज
आला.
त्या आवाजाने सविजण घाबरले.

“कोण आहे? कोण आहे?”
मागे वळून न पाहता सवाांनी एकत्च ववचारल.ां
“मीच ती सप्रु वसद्ध अवभनेत्ी ररचा मोहरे , मराठी
वचत्पटसृष्टीतील शि
ु तारा.” मागनू उत्तर आले.
हे ऐकून सवाांची बोबिीच वळली, तरी सवाांनी मन घट्ट करून,
र्श्ास रोखनू मागे वळून पाहायचां ठरवलां.
सवाांनी मागे वळून पावहले, जाांभळसर गल
ु ाबी ओठ, वपांगट
िोळे असे रूप असलेली व शॉट्िस घातलेली ररचा मोहरे कमरे वर
हात ठे वनू उभी होती.
“तू ररचा मोहरे आहेस??”नीलमने अववर्श्ासाने म्हटले.
“तू ररचा मोहरे असचू शकत नाहीस. तू वनवश्चतच
शेि्यल
ु रच्या सावहत्यामर्ील ‘वमस् पपिल ब्रचू ी’ असशील.”
वनहाररकाला शेि्यल
ु रच्या कथा आठवल्या, ररचाला पाहून.
“मी वमस् ‘पपिल ब्रचू ी’ नाहीये. मी ररचा मोहरे च आहे.” ररचाने
म्हटले.
“तर तू मला येथे का राहू देत नाहीस?” मर्रु ाने भीतभीतच
ववचारले.

“कारण ही माझी इ-स्पेशल रुम आहे, आवण लकीसध्ु दा.
पवहल्यादां ा मी जेव्हा मेगावसटीमर्े आले होते सपु रस्टार होण्याचे
स्वप्न घेऊन, तेव्हा याच रूमने मला िायरे क्ट्ट वसनेमाचीच
ऑविशन वदली. तो वसनेमा पिला, ही गोष्ट वेगळी. पण नांतरचे
वपक्ट्चर सपु रवहट ठरले होते, ते याच रूममळ
ु े .” ररचा पवू िस्मृतींत
रमनू गेली होती.
“म्हणनू तू याच रूममध्ये राहत होतीस? म्हणनू तझु ा जीव
अिकला आहे या रूममध्ये?”आरवने प्रश्न के ला.
“होय, मी या रूममध्ये आताही राहते आहे, जशी पवू ी राहत
होते.”ररचाने उत्तर वदले.
हे ऐकून सवाांची भीतीने गाळण उिाली.
“ररयली!”मर्रु ाच्या थरथरत्या ओठाांतनू शब्द बाहेर पिले.
“म्हणजे वमस् मर्रु ाला तचू इरीटेट करत होतीस? “आहनाने
रागातच ववचारले.
“मी इरीटेट करत नव्हते. ही माझीच रूम आहे – र्फेटवल व
वलगवल. माझ्या रुमवर असलेली माझी ऑथोररटी परत
वमळववण्यासाठी मी पष्ु कळ र्िपि के ली. पण इतर लोकाप्रां माणे
या मर्रु ाने रुम सोिली नाही. आय ररयलाइझ हर परपोझ.”ररचाचे
बोलणे ऐकून मर्रू ा सावर् झाली.

“यू नो? तल
ु ा मावहत होत?ां ”
“मावहत होतां म्हणजे ऐकलां होतां मी आिून, मर्रु ा.”ररचा
म्हणाली.
“म्हणजे तू हे सवि लपनू -छपनू करत होतीस! तू भतू नाहीस?”
आरवने ववचारले.
“मी तसां म्हटलेलां नाहीच.”ररचाने आपले खाांदे उिवले.
“मग तू आत्महत्या के ल्याची बातमी...?” मर्रु ाला
‘शोवभता’ मावसकातील दःु खद समाचार आठवला.
“ऑर्फकोसि! आय हॅि ससु ाइि.” जणू काहीच न
घिल्याप्रमाणे ररचाने साांगनू टाकलां.
“पण तू आत्महत्या का के लीस?”
हेमांत म्हणाला.
“झगमगत्या दवु नयेआि काही रहस्ये दिलेली असतात.
ती लपवनू ठे वणेच जास्त सेर्फ
असतां आमच्यासाठी. नाहीतर जीवही र्ोक्ट्यात येऊ शकतो.”
ररचाने उत्तर वदले, ”त्यामळ
ु े वाटणाऱ्या भीतीमळ
ु े मी इरीटेट झाले
होते.”
“म्हणनू तू आत्महत्या के लीस?” आरवने अांदाज बाांर्ला.

“मला र्फोवबया होता काय, की
मी भीतीमळ
ु े आत्महत्या करे न? बेंगलोरमर्नू मला मेन
रोलची ऑविशन वमळाली होती पण मी काय करणार, ही रूम
सोिायची नव्हती. बट् मला ऑविशन देण्यावाचनू पयािय नव्हता.
कारण मी िायरे क्ट्टरच्या बोलण्यात येऊन साइन के ली होती. मी
आत्महत्या करण्याची...... “ररचा अिखळली.
“अर्फवा उठवली होती का?”आरव वनहाररकाच्या कानात
कुजबजु ला, ररचाच्या बोलण्यातील ररकामी जागा भरत.
“छे ! अवतमानवी शिीच्या खणु ा वतच्याच होत्या ना?”
वनहाररका पटु पटु ली.
त्याच्ां यातील कुजबजु होताना पाहून ररचाने आपले वाक्ट्य पणू ि
के ले, ”करण्याचा वनर्ािर के ला होता.”
“एवढा आत्मा अिकला होता या रुममध्ये तझु ा की, तू या
रुमसाठी बेंगलोरची ऑविशन टाळून, इतकी मोठी अपॉरच्यनु ेटी
टाळून तू आत्महत्या के लीस?”
“हो या रूममध्ये माझा आत्मा अिकला आहे, म्हणनू
तर...”ररचाने एक क्षण उसतां घेतली आवण म्हटले,
“माझ्या रुममध्ये मी कुणालाच राहू देणार नाही.”
असे म्हणनू वसल्व्हलेस टॉप

व वमनी अॅपल कट स्कटि पररर्ान के लेली ररचा हसली.
ती खरोखरच भतू झाली होती का? की वतने वतच्या
आत्महत्येची आवई उठवली होती? की वतचा आत्मा या रूममध्ये
अिकला होता? रे िीमीटरवर उमटलेल्या खणु ा वतच्याच
अवस्तत्वाच्या होत्या का?
हे सवि प्रश्न अस्त पावणाऱ्या सयू ािबरोबर बिु त होते, ववरत
होते.

वाचकहो, कथा तेव्हाच पररपणू ि मानली जाते, जेव्हा कथा
वाचल्यानांतर वाचकाच्ां या मनात का, कोणी, कशासाठी, कसे,
कुणाला असे िब्लू एच प्रश्न पित नाहीत.
परांतु प्रत्येक कथा वाचकाच्या मनात जवटल, गतांु ागतांु ीचे प्रश्न
वनमािण करतेच.
एका प्रवसद्ध सावहवत्यकाने म्हटले होते, ” ज्या कथेचे वाचन
के ल्यानांतर मनात कोणताच प्रश्न उद्भवत नाही, ती सविश्रेष्ठ कथा
होय.”
याउलट माझां म्हणणां असे आहे की कथा वाचल्यानांतरही
वाचकाला प्रश्न पिलेच पावहजेत, तेही जवटल, गांतु ागांतु ीचे.
माझे मत असे आहे, की ‘जी सावहत्यकृ ती ववचार करायला
प्रवृत्त करते, तीच सावहत्यकृ ती सवोत्कृ ष्ट होय.”
यावशवाय मला असां सागां ावांसां वाटतांय,” मर्ल्या काळात भतु े
वगैरे अांर्श्रद्धा होती. मात् आता ववज्ञानालाही अवतमानवी
शविांच्या अवस्तत्वाचे परु ावे प्राप्त झालेले आहेत. रे िीमीटर व
तत्सम यांत्ाांनी एखाद्या वठकाणी कोणत्या अवतमानवी शिीच्या
लहरी आहेत व ती अवतमानवी शिी कोणत्या प्रकारची आहे,
याचीही वचवकत्सा करता येते."

म्हणजेच हे वसद्ध झालां आहे की अवतमानवी शिी
अवस्तत्वात आहेत. ती दैवी अथवा आसरु ी, असो.
मात् ही कथा (भयकथा) मानवी बद्ध
ु ी, ववचारसरणी,
वमळणाऱ्या अनभु वातनू आपल्या दृवष्टकोनानरू
ु प- बध्ु दीनरू
ु प
काढलेल्या वनष्कषाांसांबांवर्तही आहे. त्यामळ
ु े आपल्याला प्रश्न
पिणेही स्वाभाववक आहे की ररचा मोहरे खरोखरच भतू होती का?
खरांच वतने आत्महत्या के ली होती की नाही?
तर तम्ु हीच या प्रश्नाांवर नीट ववचार करा व स्वत:च रहस्य
जाणनू घ्या!
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जर तम्ु हाांला माझ्या कथा वाचनू कशा वाटल्या, हे साांगायचे
असेल, तर मला या इमेल आयिी वर ररप्लाय द्या.
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कथा कथा म्हणजे असं असतं तरी काय?
कथव कथव म्हिजे असां असतां तरी कवय?
खरां थोिां खाली, वर खऱ्यावरची साय!
थोिां मीठ, थोिी वमची, खरां लपवत नाही.
ज्याचां जळतां त्याला कळत,ां पाणी थाांबत नाही.
एकीकिे कथा म्हणजे पिद्याआिची आग
दसु रीकिे कथा म्हणजे लपवलेला राग
थोिां प्रेम, थोिा द्वेष, थोिी र्ाय र्ाय
कथा म्हणजे तम्ु ही-आम्ही दसु रां-वतसरां काय?
ई सावहत्यवर हजारहून अवर्क दजेदार कथा.
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