
 

 

  



त्या भयानक रात्री 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या निर्मितीसाठी काही लोकाांिा वेळ व पैसा खर्ि करावा लागला आह.े 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटल ेते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटल ेते कळिा. 

१ वमवनट : आपल ेवमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल ि ई सावहत्यबद्दल साांगा. 

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळण ेबांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 

 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत 

असाि.े ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे 

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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• नविामूल्य नवतरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वारू्ि झाल्यावर आपण ह ेफ़ॉरवडि करू शकता.  

ह ेई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककां वा वार्िाव्यनतररक्त कोणताही वापर करण्यापुवी ई-सानहत्य प्रनतष्ठािर्ी लेखी 

परवािगी घेण ेआवश्यक आह.े 



   नमस्कार वाचक खमत्र-मखैत्रणींनो , 

 

 मी वैशाली खविय पाटील. एक गृखहणी आह.े िोन 

गोड मुलींची आई. लहापणापासून िूप हौस खशकून 

काहीतरी मोठां  व्हावां, नाव कमवावां...पण िहा बारा 

वर्ाांमागे गावची पररखस्िती अशी की, मलुीने िहावी 

खशकली की बस, द्या लग्न लावून. काय करणार शाळा 

खशकून, चूल नी मुलच करायचां आह.े. अशी पररखस्िती 

असल्यामुळे ,आखण घरची पररखस्िती ही बेताचीच.. 

 लग्न झाल्यामुळे पुढ ेकाही करू शकल ेनाही.. पण मन काही शाांत बसणार् यातलां नव्हतां... 

काहीना काही करत रहायचां, एवढाच ध्यास.. मग स्वतःचे ड्रेस स्वतः शीव... गाण्याची िूप 

आवड, मग गुपचूप सकेां ड हनॅ्ड खगटार घेऊन ते ही खशकलां, पण पोराांना साांभाळत ,सगळां 

अर्धच...कोणतीच आवड पूणध झाली नाही..  

 वाचनाची आवड मात्र खनरांतर... त्याला ितपाणी िहावी नांतरची िोन वर्ध... मदु्दामहून 

आलेल्या स्िळाला नकार द्यायचा, कारण किाखचत खशकायला खमळेल. खशकणां काही नखशबात 

नव्हतां, पण महान लेिकाांचे खवचार त्याांच्या किा, कािांबऱ्या िूप वाचल्या. त्यासाठी आईचां 

प्रोत्साहन...रात्र रात्र िागून पुस्तकां  वाचून पूणध केली..  

 "भगवतगीता" िेिील वाचली, पण म्हणतात ना... काही गोष्टी ज्या त्या वयात 

समितात... तेव्हा काही समिली नाही.. सवाधत िास्त आवडलेली कािांबरी... खव. स. 

िाांडेकराांची "ययाती”. अहाहा.. काय शब्िरचना! आखण शृांगारवणधन तर भारावून टाकण्यािोगां. 

रोि म्हणलां तरी वाचेन मी ती कािांबरी एवढां प्रेम आह ेमाझां, त्यातील शब्िाांवर, शब्ि रचनेवर... 



 त्यानांतर आवडललेी अिून एक भारी कािांबरी. खशवािी सावांत याांची, "मृत्युांिय". 

तेव्हापासून मला अिुधन काय कृष्ण भगवान पेक्षाही िास्त िानशूर "कणध" आवडायला लागला. 

ही कािांबरी मी, माझ्या िसुऱ्या मुलीच्या वेळी आईकड ेहोते चार मखहन.े.. लहान पोरगी रात्रभर 

िागी असायची.. मग ती िागी... आखण मी कािांबरीसाठी िागी... चार मखहन ेलागल ेछोटीला 

साांभाळत ही कािांबरी पणूध करायला.. पण सासरी िायच्या आर्ी वाचून पूणध केली... कारण ती 

माहरेच्या वाचनालयातली होती... 

 लग्न झाल्यावर नेटवर वाचनाची सवय लागली, कारण पुस्तकां  खमळणां अवघड... बारा वरे् 

झाली, सलग वाचतेय मी.. अचानक वाचता वाचता वाटलां, आपणही खलहून बघावां..  

 केला प्रयत्न... चुकतमाकत...तोही यशस्वी झाला. नांतर इ साखहत्य प्रखतष्ठानखवर्यी 

समिलां.. प्रयत्न करून बखघतला... इि ेसांर्ी खमळतेय का , आखण ती इच्छा माझी लवकरचां "त्या 

भयानक रात्री" या किेद्वारे पूणध झाली...  

 प्रिम आभार "ई साहीत्य प्रखतष्ठान " चे.. ज्याांनी आम्हा नवोदित लेिक वगाधला एक मांच 

उपलब्र् करून दिला. खििे आम्ही आमच्या भावना मग त्या काल्पखनक असो, ककां वा रोिच्या 

िीवनावर अवलांबून असो.. त्या इि ेशब्िरूपात तुमच्या समोर माांडू शकतो..  

 आशा आह े, माझा " ई साखहत्य प्रखतष्ठान " वरील लेिनाचा पखहला प्रयत्न , वाचक वगाधला 

नक्की आवडेल.... 

 

तुमचीच.... 

 वशै ुपाटील...  



 

 

माझ ेइष्ट ...माझ ेआराध्य ... 

मला तर वाटतां याांच्या प्ररेणेमुळेच मी खलहू शकल े. याांनीच मला कळत नकळत त्याांच्या दिव्य 

शक्तीने खलहण्यास मागधिशधन केल ेअसावे .... म्हणनू मी खलखहतेय ...खलहू शकतेय .. 

माझी पखहली किा ... माझे गुरू ..अक्कलकोट खनवासी .. श्री स्वामी समिध ।। महारािाांचरणी 

अपधण ... 

 

 

 

 

 

  

स्वामी माझ ेगरुू , स्वामी कल्पतरू । 

सौख्याच ेसागरू , स्वामी माझ े।। 

स्वामी ओम । श्री स्वामी समिध ।। िय िय स्वामी समिध ।। 

  



  



 

 

 

 

 

 

या कितेील पात्रां, घटना, स्िान सवध काल्पखनक आह.े  

याचा कुठल्याही िीखवत व्यक्ती वा वस्तहूी सांबन्र् नाही  

 

  



1 

 

आकाशात काळ्याकुट्ट ढगाांनी केव्हाची हिेरी लावली होती. दिवस असूनही रात्रीसारिा 

अांर्ार सगळीकड ेपसरला होता. रानातील खचटपािरेही आपापली िागा र्रून केव्हाच बसली 

होती. कारण त्याांनाही माहीत होतां, आिचा पाऊस काही वेगळाच बरसतोय. आि नक्कीच 

काहीतरी अमानवीय घडणार आह.े  

 अशातच, एक सुांिर, नािूकशी, गोरीपान िोडी स्टायखलश, ब्ल ूकलरची िीन्स आखण 

यल्लो कलरचा क्रॉप टॉप घातललेी मलुगी खशवानी.  

 हो खशवानी, अगिी अनवाणी र्ावत र्ावत त्या अांर्ाऱ्या काळोख्या रात्री आसरा शोर्त 

होती. घाबरललेी भेिरललेी एकटीच ती, खिवाच्या आकाांताने पळत होती. कुठेतरी खतला आसरा 

खमळावा या खवचारात असतानाच समोर काळ्याकुट्ट अांर्ारात, त्या घनिाट झाडाांच्या मागे खतला 

काहीतरी दिसलां.  

 क्षणभर ती िाांबली. झुडूपाांच्या काटेरी फाांद्या बािूला करत खतने समोर बखघतलां. 

एवढ्या काळोख्या अांर्ारात मुसळर्ार पावसातही, त्याच्यावर एक वेगळीच चमक होती. खतचा 

शोर् पूणध झाला होता. त्या काही झाडाझुडुपाांपलीकडे एक भलामोठ्ठा वाडा अांर्ारात आपलां गुढ 

लपवून उभा होता. खनिान हा पाऊस िाांबेपयांत तरी आपल्याला आसरा खमळाला आखण आपल्या 

पाठीमागे ते िे काही आह ेत्यापासून या वाड्यात गेल्यावर तरी आपण नक्कीच वाचू.. ह्या खवचारात 

ती वाड्याच्या दिशेने पळू लागली...  

 वाडाच तो, िरी बाहरेून खनिीव भासत असला तरी त्याच्या आत काळोख्या अांर्ारात 

सामान्य िनाांच्या आकलनशक्ती पलीकडच्या हालचाली चाल ूहोत्या. त्याला खशवानीचां काय, 

आिूबािूला असललेे पशू पक्षी, झाड ेझुडुप,े मसुळर्ार कोसळत असललेा पाऊस, िोरिोरात 



वाहणारा वारा सगळे सगळेच अगिी अनखभज्ञ होते.. िुप मोठां  गूढ लपवून होता तो िुना, रठक 

रठकाणी िभुाांगललेा, वर्ाधनुवरे् उभा राहुन ऊन, वारा, पाऊस झेलून कालानुरूप अगिी िीणध 

झालेला तो, अांर्ारात उभा असललेा, पाहताक्षणी एिाद्याला आपल्या कवेत सामावून घेऊन कुठे 

तरी काळ्या कुट्ट अांर्ारात गुडूप करून टाकेल असा वाटणारा तो भयानक, भलामोठा, अिस्त्र 

श्वापिा सारिा पसरललेा तो वाडा.  

 तो वाडा बघताक्षणी खशवानीला काहीतरी अस्पष्टस, काहीतरी वेगळां, अमानवीय 

िाणवलां.. अचानक मागून एक िांड वाऱ्याची झुळूक खतच्या मऊशार, रेशमी केसाांतून खतच्या 

मानेला येऊन स्पशूधन गेली. काहीवेळ खतला समिलेच नाही की ती नक्की वाऱ्याची झुळूकच होती 

की कोणीतरी िबरिस्ती खतला पकडू पाहत होतां. मागे दफरून बघते तर बस िोरिोरात 

कोसळणारा पाऊस, घनिाट झाडी आखण काळोख्या अांर्ारात उभी असलेली ती याव्यखतररक्त 

काहीही नव्हतां. ती घाबरली, अचानक खतच्या लक्षात आलां, मघापासून काहीतरी आह ेिे खतचा 

पाठलाग करत आह.े  

त्याच्यापासून िीव वाचवण्यासाठी आपण आपली बांि गाडी रस्त्यात उभी करून इिां 

िांगलात या मुसळर्ार पावसात खचिलाची पवाध न करता, वाट दिसेल खतकड ेर्ावत, पळत आलो 

आहोत.  

 "कोणीतरी आपला पाठलाग", ह े आठवताच खतच्या अांगात एकच शरखशरी आली. 

खभतीने घाबरून घास कोरडा पडला होता खतचा. भोवळ यायचीच काही बाकी होती फक्त खतला. 

अशात खतनां ठरवलां. आता इिां िाांबून काहीएक फायिा नाही. ते िे कोणी आह ेते माझ्यापयांत 

पोहचायच्या आर्ी मला काहीतरी करायला हवां, आखण ती अांगात असेल नसले तेवढा िीव 

एकवटून भर पावसातून, काळोख्या अांर्ारातून, काट्याकुट्याांची पवाध न करता बेभान पळत सुटली 

त्या गूढ, अनाकलनीय वाड्याच्या दिशेने.  

 ----------- 



 

 पाऊस िाांबायचां नाव घेत नव्हता, खविाांचा ियियाट सुरूच होता आखण इतक्यात 

कुणीतरी त्या गूढ, रहस्यमयी वाड्याचां भलां मोठां  िार ठोठावलां....  

 खललि, िार उघडा कोणी आह ेका आत.... खललि, लवकर िार उघडा कोणी आह ेका 

आत... खललि, मला िपू भीती वाटतेय, खति.े.. खति े त्या काळोिात कोणीतरी आह.े ते 

माझ्याकडेच रोिून पाहत आह.े  

 िूप घाबरललेी होती खशवानी. खतच्या आवािावरूनच ते िाणवत होतां. रडून रडून डोळे 

लाल झाल ेहोते. अक्षरशः िीव मुठीत घेऊन ती पळत पळत या अांर्ारात असलले्या िुन्या वाड्यात 

आली होती. स्वतःलाच िोर् िेत की मी हा मिूधपणा का केला, का आल ेमम्मा बरोबर भाांडण 

करून, खतचां तरी काय चुकलां होतां. आपल्या चाांगल्यासाठीच तर ती साांगत असते.  

 खतचां ऐकलां असतां तर माझ्यावर ही वेळ नसती आली. मम्मा मला माफ कर िूप वाईट 

आह ेमी, तुझां काही ऐकत नाही, िुप चुकल ेमी. ह ेखतच्या मनात असतानाच ज्या िरवािावर ती 

मघापासून िाप मारत होती तो करकर आवाि करत उघडला गेला, िसां काही दकती वर्ाांपासून 

तो उघडलाच गेला नसावा. खबचाऱ्या खशवानीला तरी काय माहीत तो िरवािा, तो िुना वाडा, 

साविाचीच वाट बघत होता, कोण एकिा येतांय आखण फसतांय माझ्या िाळ्यात....  

िरांतर खशवानीसाठी ह ेसगळां आकलनशक्तीच्या पलीकड ेहोतां की अगिी िीणध झालेला, 

मोडकळीला आललेा, केव्हाही कोसळून उध्वस्त होईल अशा पररखस्ितीत असललेा वाडा. या 

वाड्याचां िार आतून बांि कसां. आपण िुप घाबरलेलां असल्यामुळे, भीतीमुळे आपल्याला काही 

समिलां नाही त्यामुळे आपण आवाि िेत होतो, िार उघडण्यासाठी. पण अशा िीणध झालले्या 

वाडयाचां िार कोणी कसां उघडू शकतां. हा तर दकती काळापासून बांि असले, बांि आह.े  

 



 तेवढ्यात.....  

 

 आतून एक भारिार, परुुर्ी आवाि ऐकू आला... या आत या अशा बाहरे का उभ्या 

तुम्ही, पाऊस िूप आह ेबाहरे, रात्रही िूप झालेय आखण अशा अवेळी तुम्ही इि ेया िांगलात काय 

करत आहात ?... भीती वगैरे काही आह ेकी नाही तुम्हाला, अशा एकट्या तुम्ही, बरोबर कोणी 

नाही तुमच्या, अशावेळी तुमच्या बरोबर काखहही अघरटत होऊ शकत... तुम्ही आता तुमच्या घरी 

असायला हवां होतां.... ना, की अशा काळोख्या रात्री घनिाट िांगलात.  

 

 प्रिम तर खशवानी अगिी ब्लँक झाली, आताच खतच्या मनात हा खवचार येऊन गेला, 

दकती काळाांपासून हा वाडा बांि आह,े मी मूिाधसारिी िार बडवतेय, कोणीही उघडणार नाही 

माहीत असून. पण चक्क या िीणध वाड्याचां िार उघडलां गेलां आह.े तोही एका पुरुर्ाचा आवाि, ह े

कसां शक्य आह.े दक मी स्वप्नात आह.े अशातही खतने स्वतःला एक खचमटा काढून बखघतला, 

कळवळली ती.  

 अरे ! िे समोर घडतांय ते सवध िरां आह,े आपण स्वप्नात नाही आहोत आखण वाड्याचा 

भलामोठा िरवािा िो आपल्याला वाटलां होतां उघडणार नाही ते उघडला गेला आह.े तोही 

माझ्याच वयाच्या िोड्याफार फरकाने मोठ्या असलले्या एका भारिस्त तरुणाने...  

  

 आतून अिून एक स्त्रीचा आवाि ऐकू आला, अरे मुकुां ि आत तरी घेणार आहसे का त्या 

वाट चुकलेल्या वाटसरूला की बाहरे िाांबवूनच सगळे प्रश्न खवचारणार आहसे. खबचारी खभिली 

असेल पावसात, घाबरली असले अांर्ाराला आखण तू अिून बाहरे िाांबवलां आहसे खतला.  



 खशवानीच्या मनात शांकेची पाल चुकचुकली, एकतर अशा िुन्या.. िीणध वाड्याकड े

कोणी पाहणां िेिील मुखककल, आखण त्याच वाड्यात कोणी तरी वास्तव्य करून आह.े आखण 

त्याच्याबरोबर एक स्त्री िेिील आह.े... आखण सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की या ज्या कोणी आत 

आहते, आतून बोलत आहते. त्या वाड्याच्या आत आहते त्याांनी मला पाखहलां िेिील नाही, तरी 

त्या एवढां अचूकपण ेमाझ्याखवर्यी कसां साांगू शकतात. ती मनातल्या मनात म्हणाली िरांच मी 

दकती मूिध आह,े ही वेळ आह ेका या सवाधचा खवचार करायची. तूताधस तरी मला आत िायला 

हवांय, त्या काळ्या सावली पासून, िी केव्हापासनू माझ्या पाठीमागे आह.े..  

 त्या काळ्या सावलीपासून वाचण्यासाठी ती भर पावसातून, एवढ्या अांर्ाऱ्या रात्री, 

बांि गाडी आह ेअशी उभी करून िांगलात पळत सटुली होती... कारण ती सावली खतचा पाठलाग 

सोडण्यास तयार नव्हती... खशवानीने रस्ता बिलला की ती सावलीही रस्ता बिलायची. खहने 

गाडी िाांबवली की ती सावलीही िोड्या अांतराच्या फरकावर िाांबायची. खशवानीने लाांबून 

बखघतल ेकी नक्की ते काय आह ेिे माझ्या पाठीमागे लागलां आह,े माझा खपच्छा सोडेना. तर ते िे 

काही होतां ते अस्पष्ट असां एक मोठाला काळा रठपका असल्यासारिां भासत होतां. पण ते िूप 

भयानक होतां. म्हणून तर ती िीव मुठीत र्रून कुठे खनवारा खमळतो का, कोणी सोबतीला भेटत 

का यासाठी त्या काळोख्या घनिाट िांगलात खशरली होतीं.  

 

 ती वाड्याच्या आत प्रवेश करणार एवढयात खतने हळूच मागे वळुन पाखहले, त्या 

अांर्ारात मघाशी िी काळी सावली होती ती त्या झाडाझुडुपाांमध्य ेदिसतेय का, ती आश्चयधचदकत 

झाली... खति ेकाहीच नव्हतां... खतला कळलांच नाही असां कसां झालां.... आतापयांत िी अमानवी 

शक्ती माझ्या मागे होती, खतच्यामुळे मला इिवर यावां लागलां, रानावनातून, काट्याकुट्यातून या 

िुन्या वाड्यात. मग ती शक्ती अचानक अिकृय कशी होऊ शकते.  



 खतला वाटलां किाखचत समोरच्या व्यक्तीने िार उघडल्यामुळे ती अिकृय अमानवी शक्ती 

घाबरून.. गुप्त झाली असेल. पण त्या खनरागस खशवानीला ह ेिोडी माखहती होतां की हा सगळा 

डाव खतच्या इिां येण्यासाठी तर रचला गेला होता. नाहीतर शुल्लकशा गोष्टीवरून आईबरोबर 

भाांडण करून ती अशी रात्री अपरात्री एकटी, कोणालाही न साांगता, ना कोणाला बरोबर घेता 

घरातून बाहरे िोडीच पडली असती.  

 तेवढ्यात समोर उभ्या असलले्या व्यक्तीचा आवाि खशवानीच्या कानावर आला.. " आत 

येणार आहात की रात्र बाहरे पावसातच काढायचा खवचार आह े"  

 खशवानी गोड हसली. एवढ्या सांकटाला समोर गेल्यावर खनिान काहीवेळ तरी खतच्या 

चेहऱ्यावर हस ूहोतां. खतने आत वाड्यात प्रवेश केला. ती आत िाताच वाड्याच िार कणधककधश 

आवाि करत बांि झालां, िसां काही आता ते पुन्हा कर्ीच उघडणार नाही या उद्देशाने.. या 

आवािाने खशवानी िोडी घाबरली िरी..  

 वाड्याचा िरवािा बांि झाला, बाहरे काळोख्या अांर्ारात वाड्याच्या तोंडावर एक छद्मी 

हास्य मात्र िरूर पसरलां होतां, समार्ानाचां... आता िरां वाडा सज्ज झाला होता आपलां िरां 

भयानक रूप िािवण्यासाठी. वाडा आखण त्या वाड्यातील माणसां पुन्हा एकिा यशस्वी झाली 

होती, एका खनष्पाप िीवाला फ़सवण्यात...  

 पाऊस चालूच होता बाहरे, रप रप आवाि करत. कर्ी नव्ह ेतो एवढा बरसत होता. 

की त्याच्याही मनात होतां अिून एक खनष्पाप बळी नको, म्हणून तर तो नसेल ना साांगत बेभान 

बरसून त्या आभाळातल्या परमेश्वराला. 

 वाडा एका घनिाट िांगलात होता त्यामुळे साहखिकच खतिे लाईट असण्याचा प्रश्नच 

नव्हता. ह ेखशवानीने आर्ीच िाणलां होतां. वाडा तसा आतून व्यवखस्ित डागडुिी केललेा होता. 

खतने वाड्यात प्रवेश केला, खमणखमणत्या दिव्याच्या उिेडात ज्या व्यक्तीने िार उघडलां होतां, ती 



व्यक्ती खनिशधनास आली. गोरा गोमटा, खपळिार शरीरयष्टी, उांचा पुरा, िेिणा असा मुकुां ि खतच्या 

समोर आला. ती आ वासून त्याच्याकड ेबघतच राखहली, एवढा स्माटध मलुगा या िांगलात, अशा 

िीणध, िुन्या, पडक्या वाड्यात काय करतोय. हा तर सवध सोयींनी युक्त अशा आपटधमेंट मध्य े

नाहीतर एका भल्यामोठ्या बांगल्यामध्य ेअसायला हवा होता. नाहीतर कुठल्या तरी पब मध्य े

मैखत्रणींबरोबर पाटी करत असायला हवा होता.  

 की हा पण माझ्यासारिाचां वाट चुकलेला आह.े आखण कालाांतराने या वाड्यालाच त्याने 

आपलां घर बनवलां आह.े असां काहीस पण येऊन गेलां खशवानीच्या मनात.  

 समोरून मुकुां िच्या िोकल्याच्या आवािाने खशवानी आपल्या खवचारतांद्रीतून बाहरे 

आली.. िरांतर त्याने मुद्दामच िोकल्याचां नाटक केलां होतां.. कारण खशवानी खभिलेल्या ओल्या 

कपडयातच उभी होती अिून, त्यामुळे मुकुां िला वाटले किाखचत ही नवख्या व्यक्तीसमोर कसां 

बोलायचां म्हणून गलप असेल, सरुवात आपणच करावी, नाहीतरी खबचारी िांडीने आिारी 

पडायची.. पण त्याला काय माहीत खहच्या डोकयात कसल ेकसल ेखवचार येतात ते...  

 न राहवून त्यानेच हाि पुढ ेकेला. हलॅो करण्यासाठी, िोघाांनी एकमेकाांची ओळि करून 

घेतली... हलॅो मी खशवानी. कॉलेि स्टुडांन्ट आह.े इिेच िवळच्या शहरात राहते. आई आखण मी 

िोघीच असतो घरी. रात्री पाटी होती मैखत्रणीच्या घरी. िूपच उशीर झाला पाटीमध्ये, म्हणलां 

हा िवळचा रस्ता लवकर पोहचीन घरी म्हणून या िांगलातल्या रस्त्याने आले. पण या मुसळर्ार 

पावसात माझ्या गाडीला अचानक काय झालां समिलां नाही बांि पडली. मग अशा सुनसान 

रस्त्यात मी एकटी िाांबणां उचीत नव्हतां वाटत. त्यामुळे मी खनिान पाऊस कमी होईपयांत 

िाांबण्यासाठी काही खमळतांय का पहाण्यासाठी इकडां िांगलात खशरल.े वाटलां कोणी आदिवासी 

पाडा वगैरे खमळेल.  

 आदिवासी पाडा नाही पण हा ' भया... ' पुढचां बोलणार तोच खतने आपली िीभ चावली, 

कारण ज्या व्यक्तीच्या वाडयात आपण उभे आहोत त्याच्यासमोरच त्याच्या वाड्याला भयानक 



वगैरे बोलणां ठीक नाही वाटत त्यामुळे खतने आपली िीभ आवरली. आखण राखहललेां वाक्य पणूध 

केलां "पाडा नाही पण वाडा िरूर सापडला "  

 तुमचे िुप िुप आभार. तुम्ही मला आत वाड्यात प्रवेश दिला. तेवढांच मी पावसापासून 

वाचले.. आखण त्या काळ्या ____ सा _____.. पढुचां बोलणां तीन टाळलां...  

 िरांतर खतने मुकुां िला सगळां िरां साांखगतलांच नव्हतां, की आपण आई बरोबर भाांडण करून 

रागाने घरातून खनघून आलो आहोत ते. पण खबचाऱ्या खशवानीला काय माखहत, ह े सगळां 

घडण्यामागे मुकुां िचाच हाि होता. ती या सवाांपासून अनखभज्ञ होती. की ह ेसगळां िाळां मकुुां िनेच 

पसरलेलां आह.े  

 

 खशवानीने िेव्हा शेक हडँ करायला हाि पुढ ेघेतला, तेंव्हा मुकुां ि चा हाि खतला िपू गार 

वाटला, िसां की खतने हातात बफध  पकडला आह.े खतने झटकन आपला हात मागे घेतला. खतला 

समिलांच नाही काय होतांय आपल्याबरोबर.  

 खतने इकडेखतकडे बखघतले, मघाशी ज्या बाईचा आवाि आला ती कुठे दिसतच नव्हती, 

अशी अचानक कुठे गायब झाली, हा खवचार ती करत असतानाच मागून खतच्या िाांद्यावर पुन्हा 

एकिा खबलकूल िांड असा स्पशध झाला, ती िूप घाबरली िचकून खतने मागे वळून बखघतल ेतर, 

एक स्त्री.... कॉटन ची खपवळसर सफेि साडी नेसललेी, केसाांचा आांबेडा, डोळे िोल आत गेलेल,े 

िस की िूप दिवसापासनू झोपल्याच नसतील. अशा त्या समोर आल्या, चहाचा कप हातात 

घेऊन....  

 तेवढ्यात मुकुां ि पुढ ेआला पररखस्िती सावरत म्हणाला, तुम्ही खभिला होता ना म्हणून 

आई तुमच्यासाठी चहा बनवायला गेली होती, ही माझी आई....  



 ती िपू आिारी असते, डॉक्टराांनी साांखगतलां, याांना शहरातील हवामान सूट करत नाही, 

तुम्ही काही दिवस याांना फे्रश हवेत घेऊन िा.. मग म्हणलां अनायास ेसुट्टी आहचे तर घेऊन िावां 

आईला गावाकडच्या वाड्यात. तस ेआम्ही मूळचे शहरातील रखहवासी, पण बाबाांना िपू ओढ 

गावाकडची... मग एका खमत्राच्या मितीने गावी िागा घेऊन बाांर्ला वाडा.. सुट्टीचे काही दिवस 

खनसगाधच्या साखनध्यात घालवता यावेत म्हणून...  

 आता बाबा नाहीत. मी आखण आई िोघेचां... अगिी तुमच्यासारिांच, िसां तुम्ही आखण 

तुमची आई िोघीिणी तसांच मी आखण माझी आई, आम्ही िोघेचां.  

 िरांतर मखहना झाला इिे येऊन आम्हाला, िोन दिवसातच खनघणार होतो आम्ही पण 

पाऊस काही िाऊन िेईना. िाांबायचां नावच घेईना, नुसता कोसळतोय मुसळर्ार, िसां की 

कोणाचा िीव घ्यायला उठला आह.े असां मुकुां िने बोलताच, खशवानीने झटकन मुकुां िकड ेपाखहलां, 

खतच्या निरेत भीतीचे भाव होते. पावसाच्या गडबडीत आखण त्या काळ्या सावलीच्या खभतीमुळे 

आईने खशकवललेी एक गोष्ट मात्र ती खवसरलीच होती की अनोळिी व्यक्तींवर असा लगेच खवश्वास 

ठेवायचा नाही. खवश्वासाचां िाऊद्या ती तर अनोळिी व्यक्तींच्या त्या भयानक वाड्यात उभी होती 

आखण त्यात मुकुां िचां असलां बोलणां, त्यात भरीस भर म्हणिे या िोन्ही मायलेकराांचे बफाधसारि े

िांड हाि, या सवध गोष्टींमुळे खशवानीला िरिरून घाम फुटला होता.  

  

 चला, आम्ही इिून गेलो नाही ते बर झालां नाहीतर तुम्ही या घनिाट िांगलात एकटीने 

काय केलां असतां. कारण, आम्ही नसतो तर हा वाडा बांि असता. उघडणार कोणी नसतां त्यामुळे 

तुम्हाला अख्िी रात्र पावसात उभां राहवून काढावी लागली असती. वरूनवरून िरी मुकुां ि ह े

सगळां काळिीने बोलत असला तरी, त्याच्या मनात काखहतरी िसुरांच चालू होतां. असां की ज्याची 

खशवानीला सार्ी कल्पनाही नव्हती, की पुढ ेखतच्याबरोबर काय अघरटत होणार आह.े  



 

 तेवढ्यात खशवानी म्हणाली, हो तुम्ही इिां होतात म्हणून नाहीतर िेव िाणें आि काय 

झालां असतां माझ्याबरोबर, आखण ती बाहरे काळी सावली... पुन्हा एकिा खतच्या तोंडून काळ्या 

सावलीखवर्यी बाहरे पडलां पण पुढ े ती िास्त काही बोलली नाही, गलप झाली.. कारण या 

बाबतीत मुकुां िला ककां वा त्याच्या आईला साांगणें खशवानीला तात्पुरते तरी ठीक वाटत नव्हते. वेळ 

आल्यावर नक्की साांगू या िोघाांना आपलां इिां येण्यामागचां कारण काय, काय असां झालां ज्यामुळे 

आपल्याला इिांवर यावां लागलां.  

 खशवानीचे बोलणे ऐकून मुकुां िचे काळे पाांढरट डोळे अांर्ारात चमकले.. त्या काळ्या 

सावलीची तर कमाल आह ेही, म्हणून तर तू फसली आहसे आमच्या िाळ्यात... मुकुां ि असां म्हणत 

मनोमनी हसला. कारण त्याांना त्याांचां सावि अगिी िोडयाशा प्रयत्नाने खमळालां होतां. ते िोघ े

खतच्याबरोबर आता काहीही करू शकत होते. कारण वाड्याचा िरवािा उघडला होता तो या 

िोघाांच्या मिीने आखण बांिही या िोघाांच्याच मिीने. एकिा कोणी या मायलेकराांच्या तावडीत 

सापडलां की पुन्हा त्याचा आत्मा िेिील वाड्याबाहरे िाणां अवघड होतां.  

 

 

 मुकुां िच्या आईने दिललेा चहा, खशवानी िाली बघून सांपवत होती आखण ह े िोघ े

एकमेकाांकड ेबघुन असुरी हसत होते आपले सुळे िात बाहरे काढत.....   
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बाहरे पडत असलले्या मुसळर्ार पावसामुळे खशवानी पूणधपणे ओलेचचांब झाली होती, 

कारण ती त्या बेभान बरसणार् या पावसातूनच र्ावत पळत वाड्यापयांत आली होती. मकुुां ि 

बरोबर बोलणां िरी झालां असलां तरी अिून त्याने तीला कपडे वगैरे खभिलते याबद्दल खतला काही 

खवचारलांच नव्हतां त्यामुळे ती तशीच ओल्या कपड्यात कुडकुडत बसली होती, मुकुां िने ते पाखहलां, 

त्याने ओळिलां खशवानीचे पूणध कपडे तर ओलेचचांब झालेत, कशाचाही खवचार न करता पटकन 

त्याने खतला वरच्या िोलीत िाऊन ओले कपडे बिलायला साांखगतले.  

 खशवानी स्तब्र् झाली, म्हणिे खतलाही िांडी लागतच होती आखण कपडे बिलण्याची िपू 

आवकयकताही होती पण खतचां मन शाांत बसणाऱ्यातलां िोडीच होतां. लगेच खतच्या मनात खवचार 

आलाचां, इि ेतर ह ेिोघचे आहते. एक बॉडीखबल्डर तरुण आखण एक माझ्यापेक्षा िलुपट वयाची 

बाई, मग इिे याांच्यािवळ माझ्या मापाचे कपडे कुठून आले.  

 माझ्या मनात ना उगाच भलते सलते खवचार सारि ेयेतात, वेळ काय, मी खवचार काय 

करतेय. असेल याची कोणी मैत्रीण वगैरे, येत असेल हा मुकुां ि आपल्या मैखत्रणींना इकड ेघेऊन, 

तसांही एवढा हडँसम, डचॅशांग आह ेहा. एक िोघी तर नक्कीच पटवल्या असतील ह्याने, तेव्हाच 

म्हणला ना, वरती रूम मध्य ेतुझ्या मापाचे कपड ेआहते. बिलून ये, अशी ओल्या कपड्यात बस ू

नको..  

 मरु िे ! मला काय करायचां, कशीतरी रात्र काढायची या भयानक वाड्यात आखण 

सकाळी खनघायचां इिून या िांगलातून, तसांही मला िुप वैताग आला आह ेया सगळ्याचा. नुसता 



पाऊस-पाऊस कोसळतोय खिकड ेखतकड,े सगळीकड ेनुसता खचिल, हा भयानक वाडा आखण त्यात 

ती काळी अिकृय सावली, िी पाठलाग करतेय माझा. कर्ी एकिाची बाहरे पडतेय यातून असां 

झालांय मला. उद्या सकाळी उिाडल्या उिाडल्या बाहरे पडणार मी इिून, खबल्कूल िेिील 

िाांबणार नाही मी इिां या असल्या रहस्यमयी वाडयात. आखण बाहरे पडल्यावर तडक मम्माला 

भेटणार आखण सॉरी म्हणणार.. कारण सगळी चुकी माझी होती, मम्मा बरोबर भाांडणाची सुरवात 

िेिील मीच केली होती, आखण खतच्यावर रागावून मीच बाहरे पडल,े मूिाधसारिां.. ती नको म्हणत 

असताना, एवढां समिावत होती ती आपल्याला.. बाळा ! नको िाऊ बाहरे अशा वातावरणात, 

िूप पाऊस पडतोय.  

 तरी आपण ऐकलां नाही खतचां, अडकलो ना मग सांकटात. म्हणून मोठ्याांच साांखगतललेां 

ऐकायचां असतां, नाखहतर असां होतां. खशवानी स्वतःलाच िोर् िेत होती कारण खतने खतच्या आईचां 

ऐकलां असतां तर ती एवढ्या मोठ्या सांकटात नसती सापडली.  

  

 मुकुां िने खतला िुप काळिीने साांखगतलां होतां, ओले कपडे बिलण्यास. िरी त्याने खतला 

एवढां काळिीपूवधक साांखगतलां असलां तरी खशवानी या सगळ्या गोष्टीपासून अनखभज्ञ होती की 

त्याच्या या प्रेमळ बोलण्यामागे िूप मोठां आसुरी कारस्िान खशित आह.े  

  

 ********* 

 खतकड ेखशवानी ची मम्मा िूप काळिीत होती, एकुलती एक खतची लेक, खतच्यावर अशी 

रागावून कुठे खनघून गेली होती, कोणास ठाऊक...  

 सारां काही केलां, पोखलसाांत तक्रार केली. पाहुण्याांना, खमत्र-मैखत्रणींना, ट्युशन, डान्स 

कलाससे, सगळीकड ेखवचारून झालां. खशवानीचा कुठेच काही पत्ता लागत नव्हता. खतचा फोनही 

कव्हरेि क्षेत्राच्या बाहरे लागत होता, खतच्या मम्माला समिेना काय करावां, कुठे शोर्ावां आपल्या 



मुलीला... खवचार करून करून वेडां व्हायची वेळ आली होती खशवानीच्या आईची. राहून राहून 

खतच्या मनात हचे येत होतां, काही वाईट तर झालां नसेल ना माझ्या पोरीबरोबर. र्ीर द्यायलाही 

कोण नव्हतां खबचारीिवळ. इकड ेती एकटी आई लेकीच्या काळिीत आखण खतकडे खतची लेक 

सांकटात, आसुरी कैिेत.  

   

 ************* 

  

 इकड े खशवानी िसुरी कपड ेघालून िाली आली.. पण िी कपडे खतने घातली होती. 

मळकटललेी आखण कुिकट, घाणरेडा वास येणारी होती. तरीही नाईलाि िांडीपासून 

वाचण्यासाठी खतला ह ेकरणां भागच होतां..  

 

 राहून राहून खतच्या मनात येत होतां, ही अशी घाणेरडी कपडे कशी काय आली असतील. 

तीही एवढी सगळी.  

 त्यात मुलाांचे शटध, पॅन्ट, साडी, ड्रसे िूप प्रकारचे कपडे होते. खतच्या मनात होतां पण 

खतने याखवर्यी मुकुां िला खवचारणां टाळलां....  

 िाली येऊन बघते तर मुकुां िच्या आईनी िेवणाचां ताट आणलां होतां खतच्यासाठी. खतने 

या िोघाांना खवचारलां िेिील तुम्ही नाही का िेवणार या िोघाांनी नाकारािी माना हलवल्या. 

खतला खबचारीला काय माहीत याांना िेवण नाही तर.... मनुष्याचां ताि गरम रक्त आखण माांस 

िाल्याखशवाय झोप नाही लागत...  

 ती खबचारी खशवानी, पळून पळून िमलेली, िकललेी असल्यामुळे पोटाला सपाटून 

भूकही लागली होती. याांनी एवढ्या लगेच स्वयांपाक कसा बनवला हा िेिील खवचार करण्याची 

खतची क्षमता नव्हती. भकेुपुढे मेंि ुकाम करणां बांि झाला होता.  



 घरी असल्यावर हचे का बनवलां म्हणून नाक मुरडत िेवणारी, ही भािी नाही आवडत 

मला तुला सांगीतलां ना नको बनवत िाऊ, असां आईला म्हणणारी खशवानी िास्त आढेवेढ ेना घेता 

मुकुां िच्या आईने आणललेां ताट स्वतःच्या हातात घेतलां आखण खतिेच सोफ्यावर बसली. ताटात 

भात आखण वाटीत काहीतरी रस्स्यासारिां होतां. खतने त्यात हाि बडुवताच... काहीतरी 

खगळखगळीत, दकळसवाण खतच्या हाताला लागल.... ते िे काही होतां ते रक्तासारिां लालभडक 

होतां. ह ेसगळां बघून होती नव्हती तेवढी सगळी भुक अगिी पळून गेली खतची.  

 

 खशवानी आतून हािरली ह ेकाय आह,े खतने लगेच भापलां... इि ेनक्कीच काहीतरी भयांकर 

आह.े. पण ते माझ्या डोळ्याांना दिसत नाही. माझ्यापासून लपवलां िातांय.. कर्ी न घाबरणारी 

खशवानी, आता या वेळेला िुप घाबरली होती.  

 कारण खतच्याबरोबर कोणी नव्हतां, ती एकटी सापडली होती या नरभक्षक खपशाच्याांच्या 

िाळ्यात... खतला काहीही करून यातून बाहरे खनघणां भागच होतां, नाहीतर ती िीवाखनशी 

िाणार होती... खतने हळूच एका डोळ्याने त्या िोघाांकड ेबखघतलां.. ते िोघिेण खहच्याकडेच बघत 

होते, आशाळभूत निरेने, की केव्हा एकिा ही पोरगी त्याांच्या िाळ्यात फसतेय आखण केव्हा 

एकिा मनुष्य िेहाचा स्वाि चािायला खमळतोय. कारण िूप दिवस झाले ते िोघेही उपाशी होते. 

भुकेलले ेहोते नर माांसाचे.  

  

 पण त्याांना काय माहीत, ही िी समोर बसललेी आह ेती त्याांच्यापेक्षा हुशार आह.े खतने 

लगेच िाणलां िे काही पाणी मुरत आह ेते इिचे या िोघाांिवळ. खशवानी अचानक ऊठून उभी 

राखहली आखण बोलली, माझां िेवून झालां आह,े तसांही मला भूक अशी नव्हतीच, िूप िकलेय मी, 

मला खवश्राांतीची गरि आह.े...  



 तेवढ्यात मुकुां िची आई उठली, खशवानीच्या हातातून खतचां ताट घ्यायला, पण खशवानीने 

चपळाई करत ताट स्वतःच्याच हातात ठेवलां आखण बोलली.. राहुद्या आई मी ठेवते ना ताट आत 

स्वयांपाक घरात, आखण या िोघाांना कळायच्या आत ती स्वयांपाक घरात गेली सुिर्ा.. कारण 

खतला या सगळ्या गोष्टीचा छडा लावायचा होता, की िेवण म्हणून मुकुां िच्या आईने खतला ताटात 

काय वाढलां होतां. नक्की काय करस्िान चाल ूआह ेमाझ्याखवरुद्ध या िोघाांचां. म्हणून खतने ठरवलां 

स्वयांपाक िोलीतच िाऊन बघावां लागणार, या माय लेकराचां नक्की काय चालू आह.े  

 खशवानी स्वयांपाक िोलीत गेली. खतने खतिे िे बखघतलां, ते ती स्वप्नात सुिर्ा केव्हा 

खवचार करू शकणार नाही एवढां भयांकर होतां....  

 

 ते समोरचां िकृय बघून खतच्या पोटातून होत नव्हत ते उचांबळून बाहरे आलां. स्वयांपाक 

घर िोडीच होतां ते, कसाई-िाना होता तो, त्यापेक्षाही भयांकर...  

  

 सगळीकड ेलाकडाचे ओंडके, त्यावर मोठां  मोठे र्ारिार कोयते..... खििां खतिां रक्ताची 

िारोळी, माांसाचे छोटे छोटे तुकड ेखिकड ेखतकड ेपसरलेल.े खशवानीला स्वतःवर खवश्वासच बसेना 

की ती िे ह ेबघतेय ते सवध िरां आह.े पण ते माांसाचे तुकड ेनक्की कशाचे ? ह ेकोडां खतला अिून 

उलगडलां नव्हतां.. ते रक्त कशाचां, आखण मला िे िेवण म्हणून द्यायचा प्रयत्न केला ते काय होतां.  

 दकतीही शाांत रहायचा प्रयत्न केला तरी खवचार करून करून आखण समोर ते अमानवी 

िकृय बघून खतच्या तोंडून एक िोराची ककांकाळी बाहरे पडली...  

 बाहरे बसलले ेते िोन भक्षक समिून गेले, आपला डाव आता फसललेा आह.े िे काही 

करायचां ते लवकर करायला हवां, नाहीतर हातात आलेलां सावि खनसटून िायचां.  



 िोघेही उठुन उभ ेराखहल.े मुकुां ि त्याच्या आईला िोरात ओरडला तुला काय गरि होती, 

खतच्या हातात ताट द्यायची. बघ, कळलां ना आता खतला सगळां.. चल आता लवकर चल ! नाहींतर 

ती खनघून िाईल. आपलां आयतां हाती आललेां घबाड आपल्या हातून खनसटेल.  

 खशवानीने िाणलां की खतने ककांचाळून चूक केली आह.े आता त्या िोघाांना कळणार. आता 

आपली िैर नाही., खतने तसाच हाि आपल्या तोंडावर ठेवला आखण लपायला िागा शोर् ूलागली. 

त्या िोलीत खििे खशवानी होती खतिे सगळीकड ेअांर्ारच अांर्ार पसरला होता, िोडासा कुठूनतरी 

चांद्राच्या छोट्याशा कवडशाचा उिेड आत येत होता. त्या खमणखमणत्या प्रकाशात र्डपडत ती 

लपायला िागा शोर् ूलागली. खति ेिूप सारे लाकडाचे ओंडके होते. त्यातला एक मोठा ओंडका 

शोर्ून ती त्याच्यामागे लपली, िेण ेकरून खनिान िोड्या वेळेपूरतां तरी ती या िोघापासून लपून 

राहील आखण पुढचा मागध कसा शोर्ायचा याचा खवचार करेल.  

 पण खशवानीसाठी ह ेसगळां घडणां िूप अनपेखक्षत होतां. असां सगळां आपल्यासोबत घडू 

शकतां याचा पुसटसा िेिील खवचार केला नसलेां त्या खबचारीने, िेव्हा आईबरोबर भाांडून घरातून 

बाहरे पडली होती. खतच्या समोर िे घडत होतां ते िूप दकळसवाण होतां. सगळीकडे रक्तच रक्त, 

निर िाईल खतकड ेफक्त माांसाचे तुकड ेबाकी काही नाही.   
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िूप दकळसवाण होतां ते सगळां. सगळीकडे रक्तच रक्त. घरात सार्ां िरचटलां तरी 

आरडाओरडा करणारी ती आि मात्र रक्ताच्या िारोळ्यात होती.. एक प्रकारचा उग्र वास होता 

खतिां, श्वास घेणांही मुखककल होतां. अशा पररखस्ितीत सापडली होती खशवानी... डोळ्यातुन 

अश्रूांच्या र्ारा लागल्या होत्या, आईच्या आठवणीने.. केव्हा सुिर्ा ती आपल्या आईला सोडुन 

राखहली नव्हती.. वखडलाांचां प्रेम काय असतां ते माहीतच नव्हतां.. खशवानीचे वडील ती लहान 

असतानाच खतला आखण खतच्या आईला सोडुन कुठे खनघून गेल ेकोणालाच माहीत नाही िूप शोर्लां 

पण कुठे नाही सापडल.े. एकट्या आईने खहमतीने साांभाळल होतां खतला. आि तीच खशवानी 

मृत्यूच्या िारात उभी होती, आणी त्या खबचाऱ्या आईला याची कल्पना िेिील नव्हती.  

  

 ***************** 

 

 खतकड ेखतच्या आईचा िीव तरी िोडाच राहणार होता, दिवस खनघून गेला, रात्र सांपत 

आली. अिून आपली लके घरी आली नाही. िूप काळिीत होती खतची मम्मा...  

 शेवटी न राहून खशवानी ची आई स्वतः बाहरे पडली अशा अपरात्री आपल्या मुलीला 

शोर्ायला. कपाटातील सरकारी परवाना असललेी छोटी बांिकु बाहरे काढली, गरि भासलीच 

तर म्हणून, िोघीही माशधल आटध टे्रनी होत्या घरात गन वगैरे असनां सहािीकच होतां. गॅरेि मध्य े

पाकध  केललेी गाडी बाहरे काढली आखण खनघाली भरर्ाव वेगाने.. शोर्ात आपल्या लेकीच्या, 



कारण खशवानी दकतीही खतच्या आईबरोबर भाांडली, दकतीही वेड्यासारिां वागली तरी ती खतची 

आई होती, िास्त वेळ आपल्या मलुीपासून लाांब राहू शकणार नव्हती. शेवटी त्या िोघीच तर 

होत्या एकमेकींना आर्ार. खतच्या काळिीपोटी खतची आई कसलाही खवचार न करता एकटी 

खनघाली होती आपल्या लाडक्या लेदकच्या शोर्ात....  

  

  

 ****************** 

  

 

 इकड ेवाड्यात पाशवी, अमानवी, खनिधयी िेळ चालू झाला होता. मुकुां ि आखण त्याची 

आई आपलां सोज्ज्वळ रूप बिलून िऱ्या रुपात आले होते कारण आता नाटकाचा पिाधफाश झाला 

होता. खशवानीला सवध काही समिले होते.  

  

 हा..... हूां.... हा...... हूां आवाि करत िोघ ेआपल्या अक्राळ खवक्राळ रुपात आले.. लाल 

भडक डोळे, डोळ्यातून भळाभळा रक्त वाहत होतां, अांगाच्या चचांर्ड्या चचांर्ड्या उडालले्या, 

हाताची निां एवढी मोठी की ज्याने नरमाांस अगिी सहि फाडून िाता यईेल.  

 ती िोन्ही खपशाच्च, र्ाप - र्ाप पायाचा आवाि करत चालत येत होती खिकड ेखशवानी 

लपली होती. त्या िोन्ही खपशाच्याना माहीत होतां की आता खशवानी त्याांच्या िाळ्यात फसली 

आह,े आखण ती इिून दकतीही प्रयत्न केला तरी बाहरे पडू शकणार नाही. त्यामुळे ते िोघेही खनखश्चत 



होते, कारण ती कुठेही लपून राखहली तरी याांच्या हातून वाचू शकणार नव्हती, आि ती याांच भक्ष 

बनणार ह ेअटळ होतां.  

  

  

 खशवानी कोपऱ्यात एका मोठ्या ओंडक्या मागे लपली होती, िेणेकरून त्या िोघाांना ती 

सहिासहिी निरेस पडू नय.े पण मघाशी खतच्या तोंडून खनघालले्या ककांकाळीमुळे ती पूरती 

फसली होती. त्यामुळे िरी ती लपली असली तरी अिूनही खतने आपला हाि तोंडावरून काढला 

नव्हता, कारण खतला आता कुठचाही आवाि करून चालणार नव्हतां. नाहीतर ती िीवाखनशी 

िाणार होती.  

  

 त्या िोन्ही खपशाच्यानी खििे खशवानी लपली होती खतिे प्रवेश केला, म्हणिे िे 

तिाकखित स्वयांपाक घर होतां खति.े िस िस ेते िोघे पुढ ेयेत होते तस तस ेअिून भयानक दिसत 

होते, खशवानीने त्याांना बखघतलां खन खतची बोबडीच वळली. आिच्या िमान्यात ह ेअसां काही पण 

अस ूशकत याच्यावर खतचा खवश्वासच बसत नव्हता. कॉलेि, िीम, कराटे, गाणी, खमत्र-मैखत्रणी, 

मौि-मज्जा, याखशवाय िसुरां कुठलां तीच िग नव्हतांच. मग ह ेभूत खपशाच्च वगैरे सगळां खतच्या 

आकलनशक्ती पलीकडचां होतां.  

 

 िोघेही खतला आवाि िेऊ लागले, खशवानी... ए बाळ खशवानी ! ये बरां बाहरे, बघ आम्ही 

आलोय. तुला न्यायला.. मग आम्ही तुला पकडणार... तुला या ओंडक्यावर झोपवणार... मग 

पखहलां तुझा गोड गोड गळा आह ेना तो कापणार.. मग त्यातून खनघालेल गरम गरम लाल रक्त 

खपणार... मग तुझ ेछोटे छोटे तुकड ेकरणार या कोयत्याने.. मग तुला िाणार.. मग खशवानी 



मरणार... मरणार.. होय ना रे मुकुां ि.. हाहा... हाहा... हह.... हह.... हाहा.. असां ती खपशाच्चीणी, 

मुकुां िची आई म्हणाली आखण ते िोघेही िोरिोरात हसायला लागले..  

 खशवानी पुरती घाबरली होती, ह ेसगळां एकूण ती िण ूकाही मले्यात िमा झाली होती, 

श्वास काय तो चालू होता फक्त खतचा..  

 ते िोघेिण अिून िवळ येत होते खशवानीच्या. िरांतर अिून त्या िोघाांना ती नक्की कुठे 

लपलेय ह ेमाखहत नव्हतां. पण, ती या िोघाांना बघू शकत होती. त्याांच ते अक्राळ खवक्राळ रूप 

बघून ती पुरती हािरली होती. भीतीने कापायला लागली होती ती, खतच्या शरीरातून सगळे 

त्राणच िसां काही सांपल ेहोते. शरीर िरी साि िेत नसलां तरी खतचां मन मात्र मानत नव्हतां काहीही 

करून इिून बाहरे पडायचां हचे येत होतां खतच्या मनात. त्यामुळे त्या िोन्ही खपशाच्याच्या नकळत 

ती हळू हळू मागे सरकत होती.. अचानक खतला समिलांच नाही काय झालां आखण ती र्ापदिशी 

कुठेतरी पडली. कशावरतरी िोरात आपटली.  

 

 ***************** 

  

 खशवानी नकळतपणे खििे अचानक पडली ते तळघर त्या वाड्याच तळघर होतां... ती 

ज्या मोठ्या ओंडक्याच्या मागे लपली होती त्यालाच लागून एक छोटा ओंडका होता, आखण 

खशवानी िशी मागे सरकली तस ते लाकूड, तो छोटा ओंडका बािूला झाला खन, तळघरात 

िायच्या गुप्त रस्त्याद्वारे ती िाली पडली. िाली िोरात आपटल्यामुळे िोडसां लागलां िेिील 

खतच्या कमरेला, पण िीवाखनशी मरण्यापेक्षा ह ेअसां पडून लागलां तरी बेहत्तर असां म्हणून खतने 

वेळ टाळली.  



 खतने त्या खपशाच्यापासनू खनिान तात्पुरता तरी िीव वाचवला असला तरी आता खतला 

समित नव्हतां नक्की आपण कुठे आलो आहोत. असां अचानक कुठे र्डपडलो आपण, कुठे पडलो.  

 तेवढ्यात खतच्या मनात खवचार आला, िरी आपण तात्पुरतां त्या िोघापासून वाचलो 

असलो तरी ते िोघ ेइिहेी येणार, आखण आपला िीव घेणार. आता अिून काहीतरी आपल्याला 

मागध शोर्लाच पाखहिे. िर ह्या िोन्ही अमानवी शक्तींपासून िीव वाचवायचा असले तर.  

  

 ***************************** 

  

 इकड ेखशवानी ची आई, गाडीत चालवत चालवत एकच खवचार करत होती, कुठे गेली 

असेल माझी लाडकी. असां एवढां कोणी रागवतां का आपल्या आईवर.... खशवानीच्या आठवणीने 

खतची आई अगिी व्याकूळ झाली होती. मन खबल्कुल िाऱ्यावर नव्हतां खतचां.  

 हा सगळा खवचार करत असतानाच, अचानक खतच्या आईला आठवलां, मागच्या वेळी 

िेव्हा ती रागावली होती, तेव्हाही खशवानी असांच घर सोडून खनघनू गेली होती. तेव्हाही 

खशवानीच्या आईने िूप वेळ खशवानीची वाट बखघतली तरी खशवानी घरी परत आली नव्हती, 

तेव्हाही खशवानीची आई अशीच घाबरली होती. आखण अशीच शोर्ाशोर् करत असताना खतला 

कोणाचातरी फोन आला होता आखण त्याांनीच ही िबर साांखगतली होती की त्याांनी खशवानीला 

एकटीला िांगलात गाडीबरोबर बखघतलां आह.े  

 ह ेकळताच क्षणाचा खवलांबही न लावता खशवानीची आई स्वतःची गाडी घेऊन, सरळ 

िांगलाच्या दिशेने गेली होती कारण कसांही करून खशवानीला लवकर शोर्न गरिेचां होतां. 

िांगलात िोडां पुढ ेिाताच खतच्या आईला खतिे एक गाडी उभी दिसली. खतच्या आईने लगेच 



ओळिलां की ही गाडी खशवानीचीच आह.े आई गाडीतून िाली उतरून बघते तर ही शहाणी 

पोरगी खतिे एकटीच बसली होती वडे्यासारिी रडत..  

 खतिले वनाखर्कारी खशवानीच्या आईच्या ओळिीचे होते, त्या वनाखर्काऱ्याांना, गाई 

चारायला घेऊन आलेल्या एका गुराख्यानां साांखगतल की, एक मलुगी िांगलात एकटीच रडत 

बसलेय. चाांगल्या घरातली वाटतेय. खवचारपूस केली तरी काहीच बोलनेा. मग ह ेवनाखर्कारी 

स्वतः गेल े खति ेबघायला की कोण आह ेमलुगी, का अशी िांगलात आलये एकटी. खशवानीला 

बघताच त्याांनी खशवानीला ओळिलां आखण खशवानीच्या आईला फोन केला होता. तेव्हा िाऊन 

कुठे खशवानी सापडली होती.  

  

 

  

 

 "आताही खतकडेच नसले का गेली ही िांगलात ". ह ेमनात येताच खशवानीच्या आईने 

पुन्हा एकिा िांगलाच्या दिशेने गाडी वळवली. कारण खतला माहीत होतां. मागच्यावेळीही 

खशवानी िांगलातच गेली होती रागावून, आताही सगळीकडे शोर्लां कुठेही सापडली नाही. मग 

शेवटचाच पयाधय उरतो, खििे अिून खशवानीला आपण शोर्लां नाही ते म्हणिे िांगल, कारण 

मागच्यावेळीही खशवानी खतिेच सापडली होती.  

 िांगलाचा खवचार मनात येताच काळिात र्स्स झालां खशवानीच्या आईच्या, कारणही 

तसांच होतां. त्या वनाखर्काऱ्याांनी आखण त्या गुराख्यानां िे साांखगतलां होतां, ते काळीि खचरणार 

होतां. तेव्हा खशवानीला गाडीत बसवलां असल्यामुळे खशवानीला याबद्दल काहीच माहीत नव्हतां, 

आखण खतच्यापुढे साांगणांही उखचत ठरलां नसतां म्हणून त्या वन अखर्कायाांनी खतला गाडीत 



बसवल्यावरच खतच्या आईला साांखगतलां, ह ेपहा मडॅम ! सगळ्याच िागा सारख्याच असतील असां 

नाही. काही चाांगल्या काही वाईटही असतात. त्याांना ििुोरा िेत गुरािी पण हुांकारला, हो हो 

ताई साहबे.  

 खशवानी ची आई म्हणाली मी समिले नाही तुम्हाला काय म्हणायचांय...  

 वन अखर्कारी म्हणल ेिांगलात येताना, पाटी दिसली नाही का तुम्हाला? त्यावर काय 

खलखहल ेहोते..  

 दिवस मावळल्यानांतर िांगलात कोणीही िाांबू नय,े प्रवेश करू नय.े चहांस्र प्राणी हल्ला 

करण्याची शक्यता आह.े  

 मीही सांध्याकाळ व्हायच्या आत इिून खनघतो, िास्त पावसाळ्यात तर इिे दफरकतही 

नाही. तेवढ्यात गुरािी बोलला, "ताई साहबे, रातच इांिारच खहत कुखणबी यत न्हाय ".. आखण 

आलांच तर मागारी िीत्त िात न्हाय.. लय वाईट शक्ती हाय बघा खहत, पुरखगला खहतनां फूड, खहि 

यवून दिवू नगा, न्हायतर लय अवघड हुन बसल... हा सगळा प्रसांग खशवानीच्या आईच्या 

डोळ्यापुढ ेउभा राखहला.. (िरांतर सावि तेव्हाच रटपलां होतां फक्त वेळ आली नव्हती, त्या िषु्ट 

शक्तींन डाव तेव्हाच िेळला होता फक्त ह ेसमिलां मात्र कोणाला नव्हतां ).. तेव्हापासून खशवानी 

िूप हट्टी झाली होती, सारि कशाना कशा वरून ती आई बरोबर भाांडायची, खनघून िायची 

र्मकी द्यायची पण खतच्या आईने याकड ेिास्त लक्ष दिल ेनाही, ह ेवयच असतां असां वागायचां 

म्हणून खवर्य सोडून दिला.  

 ह ेसगळां आठवत असतानाच िोराचा ब्रेक मारला खशवानीच्या आईने आपल्या गाडीला.. 

समोर व्हाईट रांगाची, आताच िोन मखहन्याांमागे खशवानीला खगफ्ट केलेली कार, बांि पडलले्या 

अवस्िेत दिसली. खशवानीची आई गाडीतुन िाली उतरली, आखण बांि पडलेल्या खशवानीच्या 

गाडीिवळ गेली. गाडीची िूप वाईट अवस्िा झाली होती. सांपूणध गाडी खचिलाने मािली होती. 



हडे लाइट बांि पडल्या होत्या, गाडीच्या इांखिन मर्ून र्ूर खनघत होता.. अिून गाडी गरम होती, 

याचा अिध िूप वेळ झाला नव्हता खशवानीला गाडीतुन उतरून, म्हणिे ती इिेच कुठेतरी 

असणार..  

 बघ ुकुठे सापडतेय का, हा खवचार करत खतची आई चालू पावसात रस्तावरून िाली 

उतरली खन खशवानीच्या शोर्ात खनघाली त्या िांगलात, खचिलातून खतला हाका मारत.. पण 

खतला खशवानी कुठेच सापडली नाही.... िोडां पुढां गेल्यावर तुटलेली चलपल दिसली, हातात 

उचलून पाखहल्यावर ती खशवानीचीच होती ह ेआईने ओळिल.े ती मटकन िाली बसली, हमसून 

हमसून रडू लागली. िीव की प्राण होती खतची लेक खतच्या साठी, तीला ती अशी गमव ूशकणार 

नव्हती, खतच्याखशवाय त्या आईला होतांच कोण ?  

 िर खशवानीला सिुरूप परत आणायचां असले तर असां हाि पाय गाळून बसून चालणार 

नाही.. मलाच िांबीर व्हायला पाखहिे, असां म्हणत खशवानी ची आई तडक उठली खन पुढ ेआिून 

काय पुरावा खमळतो का पाहूां लागली, िोड्याच अांतरावर खतला काहीतरी चमकताना दिसलां, ते 

कव्हर होतां खशवानीच्या मोबाईल फोन च.. पण खशवानी कुठेच दिसत नव्हती, ना आवाि िेत 

होती.  

 खतच्या आईला कळून चुकलां की ह ेप्रकरण दिसतांय तस सोपां नाही. आपल्याला आपली 

सवध शक्ती पणाला लावावी लागणार आह ेआपल्या मलुीला परत आणण्यासाठी.. ती तडक मागे 

दफरली. गाडी स्टाटध करून िांगलापलीकड ेिे गाव होतां खति ेिायला खनघाली..  

 ******************** 
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इकड ेवाड्यात या िोन खपशाच्याांचा आकाांडताांडव चालूच होता, कारण अचानक खशवानी 

कुठेतरी गायब झाली होती, आखण ती कुठे गेली ह ेया खपशाच्याांच्या लक्षातच आलां नाही. आखण 

खििे खशवानी चुकून पडली तो तळघराचा मागध त्या िोन खपशाच्याांनीच काढला होता, अचानक 

कोणी आलांच इि े तर त्याला समिू नय,े आखण आपण पकडू िाण्याच्या आर्ी इिून िाली 

तळघरात िावां, म्हणिे िो कोणी आपल्याला केव्हा बघले वा शोर्ले त्याला समिणारच नाही 

इिल्या इिे गायब व्हावां. िाली तळघरात िावां, खििां.... खििां तर आपलां िाद्य ठेवललेां आह े

लपवून …. या िागेबद्दल िरांतर ते िोघेिणही खवसरून गेले होते, की खशवानी इिे पडू शकते वा 

लप ूशकते. कारण त्या खपशाच्याांना या गुप्त रस्त्याची केव्हा गरि पडलीच नाही. कोणी एकिा 

आत वाड्यात चुकून आला की त्याचा शेवटच करून टाकायचे ह े िोघ,े मग याांना कशाला 

कोणापासून लपायची गरि लागतेय.  

 वाड्याची ही बािू तर खशवानीपासून अिून लपनूच होती. िोरात आवाि करत, र्पकन 

खशवानी त्या बोगद्यासारख्या रस्त्यातून िाली पडली. खतला काही समिलेच नाही, नक्की काय 

होतांय आपण कुठे पडलो. ती िोन खपशाच्च कुठे गायब झालीत, कशाचाच सुगावा खतला लागत 

नव्हता.  

 खतने स्वतःला सावरलां आखण इकड ेखतकड ेती हाि लावून चाचपडून पाहू लागली, की 

नक्की आपण कुठे आहोंत. काहीतरी ओलसर ओलसर िाणवलां खतच्या हाताला, घट्टसर खचकट द्रव्य 

होतां ते, खतने लगेच ओळिलां नक्कीच ते रक्त असणार.. वरती खतने िारोळेच्या िारोळे बखघतल े



होते रक्ताचे... अिून पुढ ेघसरत घसरत िाऊन बघत होती ती, काहीतरी मागध खमळतोय का इिून 

बाहरे खनघण्याचा.. ती र्डपडली... कसलीतरी गाठोडी बाांर्ून ठेवल्यासारिां वाटतां होतां.  

 खतने हाि लावून बखघतलां, नक्की काय आह ेत्यात.... खतच्या हाताला िी गोष्ट लागली... 

पूणध अांगाचा िरकाप उडाला खतच्या, खतने कल्पना सुध्िा केली नव्हती असां काही असेल, मनात 

सुद्धा खतच्या हा खवचारआला नाही, की इतकां  पढुच्या टोकाचां खतला अनुभवाव लागणार आह.े  

 

 िस खपशव्याांत सामान भरावां आखण िागा कमी पडली म्हणून रेचून रेचून कोंबाव, तसां 

त्यात िसुर खतसरां काही नव्ह ेतर अर्ी मरु्ी िावून राखहलेलां, माणसाांची प्रतेां होती त्यात... खिकड े

बघेल खतकड े तेच ते.. कुठे तुटलेला हाि लागायचा... कुठे पाय... कुठे फक्त र्ड तेही खबना 

मुांडक्याच... कुठे कुणाचे केस हातात यायचे डोक्याचे.. िूप दकळसवाण होतां ते सगळां...  

 आता मात्र खशवानीला समिलां होतां. ते वाड्याच्या वरच्या मिल्यावरील िोलीत िे 

एवढे सगळे कपडे होते ते कुठून आले होते, कोणाचे होते. आखण आता िेिील खतच्या अांगात तेच 

होते. िुप दकळसवाण वाटत होतां खतला, हा सगळा प्रकार बघून. आखण स्वतःचा िूप रागही 

िेिील येत होता.  

 िर मी मम्मा बरोबर अशी भाांडून, रागावून आले नसते तर ह ेसगळां घडलांच नसत 

माझ्या बरोबर.. खतला आता आपल्या आई ची िुप आठवण येत होती. " मम्मा प्रत्यके वेळी मी 

चुकल्यावर तू समिावलयांस मला, अडचणीत असल्यावर तू मित केलीयस मला, आताही तूच 

वाचव "... मला माखहतेय तू येणार आपल्या खपल्यासाठी.... आखण िोरिोरात रडू लागली.. आता 

काहीवेळाने मी असणार या गठोडयात.. मलाही असांच अर्ध मरु्ध िाऊन भरून ठेवतील या 

खपशव्याांत पुन्हा िाण्यासाठी....  



 र्ीर सांपला होता खतचा, खबलकुल हतबल होती ती.. िेवच काही करेल, असां मन म्हणत 

होतां खतचां, ,  

 खतच्या हुांिक्याचा आवाि.. त्या िोघाांपयधत केव्हाच पोहचला होता. भीतीमुळे 

खशवानीला समिलां नाही आपण िोरािोरात रडायला नको होतां. आता िरा िेळ चाल ूझाला 

होता. ते िोघेही आपले अविड पाय र्प र्प आवाि करत पुढ ेपुढ ेखशवनीच्या दिशेने सरकवत 

होते.. खतला आता हलताही येणार नव्हतां, मागधच नव्हता कोणता खशल्लक, की ती खतकड ेिाईल, 

लपून बसले.. अशी कोणती िागाच नव्हती..... नशीब बलवत्तर म्हणून मघाशी ती चुकून इिां 

तळघरात पडली, पण तरीही काही फायिा नव्हता उलट इिां पडल्यामुळे ती तर िास्त अडकली 

होती. इि ेती हलचालही करू शकत नव्हती. सटुकेचे सवध मागध सांपल ेहोते.  

 

 एव्हाना ते िोघे खतच्यापासून काही अांतरावरच होते, मनात खतच्या चालूच होतां, िेवा 

आता तूच काहीतरी कर. मला यातून बाहरे काढ. "मम्मा ये ना गां ", तूझ्या खपल्याला वाचव ना 

गां. तेवढ्यात खतच्या केसाला िोराचा खहसका बसला, ती खवव्हवळली. िुप िोरात.. मुकुां ि नी 

खतचे केस पकडले होते... तो मुकुां ि वगेरे कोणी नव्हता, ते खपशाच्च होतां एक, ज्याला नर माांस, 

आखण ताि रक्ताची आस होती फक्त.. मग समोरची व्यक्ती, लहान मलू असुिेत, म्हातारी व्यक्ती, 

या खशवानी सारिी तरुण मलुगी.. त्याला काही फरक पडणार नव्हता...  

 िांगलात कोणी भरकटलां, रस्ता चुकलां की ह्याांची रक्ताची तहान िागी व्हायची, 

आपोआपच याांना वास लागायचा. मग काळी सावली बनून िायचां आखण त्या व्यखक्तला.. 

घाबरवत घाबरवत इिपयांत आणायचां... मग तेच नाटक चालू.... मुकुां ि आखण मुकुां िच्या आईचां.. 

ती काळी सावली िसुरां, खतसरां कोणी नसून मुकुां िच होता तो, ह ेखशवानीला आता कळून चुकलां 

होतां. िसदिशी खतच्या मानेला िोराचा खहसका बसला. ती अचानक बसलले्या खहसक्यामुळे 

कळवळली. खतला रडताना पाहून ह ेिोघेिण अिूनच िोरिोरात हसायला लागले. ती ओरडत 



होती, रडत होती खिवाच्या आकाांताने.. पण खतिे कोणीच नव्हत खतचां ऐकायला, मेललेी, कुिकी, 

सडकी प्रेतां... ती तरी काय करणार... त्याांची अवस्िा तरी याहून काय वेगळी झाली असेल का..  

 ते िोघेिण खचत्र खवखचत्र आवािातओरडत होते... हसत होते.. िूप दिवसाांनी आि 

आपल्याला ताि माांस िायला खमळणार.. ह... ह.. हा... हा.. ह.. ह.. हहा.. हह.. हहा... 

िोरिोरात आवाि काढून ते िोघ ेखपशाच्च हसत होते.  

 खशवानी िूप भेिरललेी होती. या िोघाांनी खतला ओढत ओढत तळघरातुन वर आणलां. 

खििून ती अचानक िाली तळघरात पडली होती त्याच रस्त्याने.. खतिल्या एका ओंडक्यावर खतचां 

डोकां  ठेवलां.. बखर्र झाली होती ती. काही समित नव्हतां खतला आपल्याबरोबर ह ेकाय होतां 

आह.े.. श्वास तेवढा चाल ूहोता अगिी सांि.. काहीवेळाने तोही नसणार होता... त्या खपशाच्चीणीने 

म्हणिे मुकुां िच्या आईने खतचे केस पकडले होते.. आखण मुकुां ि खतकड े पडललेा, कोयता 

आणण्यासाठी गेला.. रक्त सुकलां होतां त्या कोयत्यावरचां.. पण काहीच वेळाांत तो कोयता पुन्हा 

ओल्या रक्ताने मािणार होता... मुकुां ि हा..... हूां...... आवाि करत खतच्यािवळ आला, आखण 

त्याने कोयता उचलला खतच्या शीर र्डापासून वगेळां करण्यासाठी... खतने दकलदकल्या डोळ्याांनी 

बखघतलां.. कोयता आता आपल्या मानेवर येऊन पडणार, आखण बस्स.. आता आपला शेवट... खतने 

डोळे घट्ट खमटून घेतले आखण" आई " म्हणत एकच ककांकाळी त्या अमानवी, खनिधयी, खपशच्ची 

वाड्यात फोडली...  

 

 ********************************** 

 आई.... असा आवाि करतच खतला िाग आली. हळूहळू खतने आपल ेडोळे उघडल.े.. 

पाहत ेतर काय, खतला प्रिम खवश्वासच बसेना, ह ेसत्य आह ेकी स्वप्न ….. नक्की झालां काय.. आपण 



इिे कसां.. िरां म्हणिे आपण खिवांत कसां... आपण तर त्या रक्ताच्या िारोळ्यात, आपली मान, 

तो कोयता... ते िोघ.े..  

 कुठे गेले.. काय झालां.... हा खवचार करत ती उठण्याचा प्रयत्न करू लागली.... पण 

मानेला बसलेला झटका.. िेव्हा खतच्या केसाला र्रून ओढत आणलां.. ििुावली होती मान.. पण 

शाबूत होती, ह ेमहत्वाचां.. तेही तीच नशीब बलवत्तर म्हणून नाहीतर काय वाचते आखण कशाचां 

काय...  

 खतची आई खतला म्हांटली.. हलू नको बाळा, आराम कर... िूप त्रास सहन करावा लागला 

ना माझ्या बबड्या ला.... आईने असां प्रेमाने बोलताच.. खशवानी खबलगली आईला.. आखण रडू 

लागली... "मम्मा, सॉरी ना गां ! " मला माफ कर पुन्हा कर्ी कर्ी मी भाांडणार नाही तुझ्याही, 

ना कर्ी असां रागाने सोसोडून िाण्याचा मूिधपणा करणार.. आईच्याही डोळ्यात पाणी आलां... 

हो, माझा बेटा... सॉरी वगैरे नको म्हण.ू.. बस पनु्हा कर्ी असां सोडुन िाणार नाही, असां प्रॉखमस 

कर..  

 प्रॉखमस, मम्मा ! असां कर्ी कर्ी होणार नाही पुन्हा, कर्ीच नाही.  

 तेवढ्यात खतिे उभा असलेला तो गावातील गुरािी, तो बोलला.. मांग, आमचां काम झालां 

असलां तर आम्ही समिी िाऊ का, ताईसाहबे.. !  

 खशवानी गाांगरली.. आता ह ेकोण ?  

ह ेतर नाहीत ना मारणार मला ? ती घाबरली आखण िोरात ओरडली.. "आई, मला 

वाचव !" 

 



 बाळा, घाबरू नको... याांनी तर मित केली मला, तुझ्यापयांत पोहचायची... 

याांच्यामुळेच मी वाचव ूशकल ेतुला, त्या खपशाच्याांच्या तावडीतून.. याांचे िेवढे आभार मानू तेवढे 

कमीच आहते.. याांच्यामुळेच मी माझ्या पोटच्या गोळ्याला वाचव ू शकल,े नाहीतर तुझ्या 

नसण्यानां माझां काय झालां असतां माझां मलाच माहीत, असां बोलत खशवानीची आई आपल ेडोळे 

पुसू लागली..  

 तो गुरािी म्हणाला, आता रडू नगासा, ताईसाहबे ! िेवाच्या कुरपेनां समिां आपल्या 

मनासारिां झालांय, आखण आता त्या िोन भूताखिबी त्येंची खशक्षा खमळाल्या, आता कुणाचा बी 

बळी न्हाय िायचा त्या िांगलात....  

 तेवढ्यात खतिे उभ ेअसलेल ेिोर पुरुर्, एक अलौदकक तेि होतां त्याांच्या चेहऱ्यावर, ते 

म्हणाले " स्वामी ओम, स्वामी ओम, श्री गुरुिेव ित्त ! "  

 आई बोलली बाळा याांना नमस्कार कर, िूप मोठे र्ार्मधक व्यक्ती आहते ह,े याांच्या 

सामर्थयाधमुळे त्या खपशाच्याना नष्ट करता आलां.  

 

 पण खशवानीच्या चेहऱ्यावर मात्र िूप मोठां  प्रश्न खचन्ह होतां, की ह ेसगळां कसां झालां, मी 

कशी वाचले, मला आईने कसां सोडवलां त्या नरार्माांच्या तावडीतून... आई बोलली िाांब बाळ, 

मी साांगते तुला सवध, कसां झालां, काय झालां, तुला कसां वाचवलां आम्ही...  

 

  



5 

 

 

 

आईने साांगायला सुरुवात केली... तू माझ्यावर रागावून बाहरे खनघून गेलीस िरां, पण 

िूप वेळ झाला तरी तुझा काहीच पत्ता नाही. तुझ्या खमत्र मैखत्रणींना खवचारून झालां. कॉलेि, 

डाांस क्लास अगिी सगळीकडे चौकशी केली, घरातून खनघून गेल्यापासून याांपैकी कोणाशीही तुझा 

काही सांपकध  झाला नव्हता. शेवटी न राहवुन मी पोलीस कां म्ललेन्ट केली. पण त्याांनी तुझा शोर् 

घेईपयांत मला चैन पडणार नव्हता. शेवटी मी खवचार केला, म्हणलां आता आपणच खनघाव तुझ्या 

शोर्ात, मला माखहत होतां, तू नक्कीच कुठल्या तरी मोठ्या अडचणीत सापडली असणार.  

 नाहीतर, माझां खपल्लू, आपल्या मम्मा पासून एवढावेळ लाांब राहन शक्यच नाही... मला 

मागच्यावेळीचा प्रसांग आठवला, िेव्हा तू अिून एकिा माझ्यावर रागावून खनघून गेली होतीस... 

खतकडेच शोर्ायचां ठरवलां मी तुला. आखण खतकडेच तुझी गाडी उभी असललेी दिसली. माझा 

सांशय िरा ठरला, िोडां आत िांगलात बखघतलां, कुठे दिसतेय का तू, तर तुझी तुटललेी चलपल, 

मोबाईल फोन दिसला.. पण तू कुठेच दिसत नव्हती..  

 मला समिलां, तुझ्याबरोबर काय घडलां असणार. असां एकटीने व्यिध शोर्ण्यात काही 

होनार नव्हतां, कोणाचीतरी मित घ्यायला हवी होती. ह े आठवतायत का तुला, गुरािी 

आिोबा...... मागच्या वेळीही याांनीच साांखगतलां होतां वन खवभागाच्या अखर्काऱ्याांना 

तुझ्याबद्दल..... आखण याांनी हहेी साांखगतलां होतां. पोरीला पुन्हा इकडां एकटां लावून िेऊ नका.. पण 

मी ही गोष्ट एवढी खसररयसली घेतली नव्हती, त्यामुळे तेव्हा तुला नाही काही बोलले.  



 

 तुला वाचवण्यात तेव्हा याांनीच मित केली होती, आताही करतील या आशेने मी तडक 

त्या िांगलातून गाडी काढली आखण िांगलापलीकडे याांचां गाव आह े खतिे याांना शोर्त गेले... 

पखहल्यािा तर गावातील माणसां घाबरली... एवढ्या मुसळर्ार पावसात कोण ही बाई.. कोणाचा 

पत्ता खवचारतेय... कोणी साांगायलाच तयार नाही.. नांतर त्याांना खवश्वासात घेऊन घडललेी सगळी 

हकीकत साांखगतलां. मग कुठे त्याांनी ह्या गुरािी बाबाांचां घर िािवलां... तशीच पळत पळत 

पावसातून मी याांच्या घरी गेल,े कारण उशीर करून चालणार नव्हता, तुझ्या िीवन मरणाचा 

प्रश्न होता..  

 

 बाबाांना आर्ी ओळि साांखगतली, की मागच्या वेळी कसां भटेलो आपण, कशी ओळि 

झाली.. मग त्याांच्या लक्षात आलां.. आखण हहेी लक्षात आलां की मी एवढ्या पावसातून का आलेय 

त्याांच्याकड,े त्याांनी न साांगताच ओळिलां होतां की काय घडलां असेल..... तेवढ्यातही ते म्हणाले, 

तुमाला म्या साांखगतलां होतां की नाय, "पोरखगला पुन्यानिा खहकडां ईवनू दिवू नगासा !" तुमी 

ऐकलेलां दिसत नाय वाटतां. बघा घडल का नाय अघरटत.. आव, ती वासावरच असत्याती.. कोण 

घावतयां का न्हाय, ह्यनच्या तडाख्यात....  

 "िेव, करो नी तुमची पोरगी सिुरूप असो ! " चला खबगी बीगी माझ्यासांग, म्या िावतो 

तुमाला योक माणसू.. लय िेवगुणाचा हाय.... त्यो िरुर मित करील आपली... आनां, पोरखगला 

बी वाचवलां तुमच्या..  

 एवढ्या पावसातून ह ेम्हातारबाबा, माझ्याबरोबर आल.े. गावातली अिून एक िोघ े

िाणती माणसां पण बरोबर घेतली... आखण गाडीत बसून खनघालो, गुरुिींच्या घरी..  



 गुरुिींचां गाव, याांच्या गावापासून पाच सहा दकलोमीटर लाांब असले.. पावसानां 

ओबडर्ोबड झालेला रस्ता कसातरी पार केला आखण पोहचलो खतिां.. नुकतेच ते आपलां, िप.... 

खनत्यािी काम उरकून, झोपायलाच चालल ेहोते.. तेवढ्यात आम्ही खतिां पोहचलो.. त्याांचा चेहरा 

अगिी शाांत होता... एक खनर्वधकार, तेिस्वी भाव होता त्याांच्या चेहऱ्यावर.. िसां की त्याांना 

आर्ीच ह ेसगळां माहीत होतां, की पुढ ेकाय घडणार आह.े... " स्वामींचे, खनखस्सम भक्त होते ते "  

 

 ते म्हणल ेआलोच, मग लगेच खनघ.ू ते आत घरात गेल,े ते त्याांच्या िेवघरातून काहीतरी 

घेऊन आले... पाऊस रपरप पडतच होता. तरीही त्याांनी कशाची पवाध केली नाही. एवढ्या 

मुसळर्ार पावसात तेही बसले आमच्याबरोबर गाडीत. असेच असतात सार्ुपुरुर् सिैव इतराांच्या 

मितीसाठी तयार. त्याांच्या बरोबर त्याांनी एक पोिी घेतली होती... केसरी रांगाच्या कपड्यात 

गुांडाळून ठेवलेली, काहीसे र्ागे, पखवत्र िलाच कमांडलू...  

 गाडीतूनच त्याांचा िप, मांत्रोच्चार चाल ू होता... िेणेकरून खति े पोहचल्यावर काही 

अघटीत घडू नय.े. माझ्या मनातही िेवाचा र्ावा चालूच होता, , काहीतरी पुण्य असलेच की 

माझां.. पोरखगला वाचव माझ्या.. परमेश्वरा !  

 

 खिि े तुझी गाडी उभी होती खतिेचां, माझी गाडीही मी उभी केली.. सगळेिण िाली 

उतरलो.. पाऊस िाांबायचां नाव घेत नव्हता, सगळीकडे खचिल, चालनां काय, उभां राहणांही कठीण 

होतां त्या िांगलातल्या खनसरड्या वाटेत.... तशात ह ेसगळेिण एकमेकाांच्या मागे मागे चालत येत 

होते.  

 गुरािी बाबा, वाट िािवत होते सगळ्याांना.. चालत चालत िांगलाच्या मध्यभागी 

पोहचलो.. बाबा मर्ेच िाांबले, कारण पुढ ेस्मशान शाांतता होती, पाऊस तेवढा रपरप पडत होता. 



तो आपलां काम चाांगल्या रीतीने करत होता.. पुढें तो वाडा उभा होता, अांर्ारात, आपलां आसरुी 

तोंड घेऊन.. बघताक्षणी र्स्स झालां काळिात..  

 माझी पोरगी इिां फसलये, कशी असेल, काय झालां असले खतच्याबरोबर..  

 गुरुिी म्हणाले, शाांत व्हा सगळे.... मलुीला काहीही होणार नाही खवश्वास ठेवा सगळे. 

फक्त कोणीही आवाि करायचा नाही, नाहीतर ती खपशाच्च सावर् होतील.. मग मलुीला वाचवणां 

अवघड िाईल..  

 वाड्याच्या िरवािािवळ गेलो, भलामोठा िरवािा, पण उघडण अवघड होतां... आखण 

आवाि करूनही चालणार नव्हतां.. नाहीतर तुझ्या िीवाला र्ोका झाला असता. तेवढ्यात एक 

गावकरी म्हनाला, " गुरुिी, मला एक रस्ता माखहती हाय, लय बारकां  हुतो तवा आलो हुतो, गुरां 

चारीत चारीत...... आयन लय बिडल हुत. ! पुण्यानिा खतिां गेलास तर ताांगड तुडींन म्हणली 

हुती ".  

 

 तवा काय वाटलां नव्हतां, पण आय म्हणली ते िरां हुत, आता पटतांय मला. मग सगळे 

त्याांच्या मागे िायला लागलो. िरांच खतिे एक वाट होती. वाड्याची बाहरेची चभांत िीणध 

झाल्यामुळे िोडी पडकी होती.  

 सगळे खतिून आत गेलो. आता गुरुिी पुढ ेहोते. कारण सगळां त्याांच्यावरच होतां. आमचां 

व्यवखस्ित बाहरे पडण, तुला त्या खपशाच्याांच्या तावडीतून सोडवणां. अिून आम्हाला हहेी माहीत 

नव्हतां की नक्की आत काय आह,े तू कुठे आहसे, कशी आहसे.....  

 मागच्या पडक्या चभांतीतून आत खशरलो आम्ही सगळे.. अांर्ारातून नीटस दिसतही 

नव्हतां, तसांच आम्ही चालत चालत पुढ ेपुढ ेयेत होतो. आत पोहचल्यावर, गुरुिीनी िे र्ागे आणले 



होते, त्याची वात तयार करुन, ज्योत पेटवली. समोर भलामोठा िरवािा दिसला, िो आतून 

बाहरेून िोन्ही बािूनी बांि होता.....  

 मला समिेना, मग तू आत आली कशी. नक्की काय घडलां असले तुझ्याबरोबर.. तोपयांत 

गुरािी बाबा आखण गावकऱ्याांनी तुला इकड ेखतकड ेशोर्ायचा प्रयत्न केला, काहीिण वाड्याच्या 

वरच्या मिल्यावर गेल.े. आखण पळत पळत िाली आले. त्याांना काहीतरी सापडलां होतां, हो ते 

तुझेच कपडे होते. खचिलाने बरबटललेे, पावसाने ओले झालेल.े....  

 

 माझा बाांर् फुटला, िो एवढा उशीर र्रून ठेवललेा, मी रडायला लागले. गुरुिी म्हनाल े

रडू नका, काही होणार नाही तुमच्या मुलीला... त्याांनी ध्यान लावून बखघतलां तू नक्की कोणत्या 

िागेवर आहसे. त्याांनी ओळिलां, तू कुठे होतीस, तुझ्या बरोबर काय होणार होतां.  

 ते म्हणाले लवकर माझ्या मागोमाग या वेळ िूप कमी आह.े फक्त शाांत रहायचां िो पयांत 

मी काही साांगत नाही, तोपयांत कुणी काही करायचां नाही.  

 

 आम्ही सवधिण गुरुिींच्या मागे मागे िाऊ लागलो. वाड्याच्या अग्रभागापासून िोड्याच 

पुढ ेअिून एक िोली होती ती आम्हाला कोणाला दिसलीच नाही, गुरुिींच्या पखवत्र शक्तीमुळे 

त्या िोलीचा रस्ता खमळाला. त्याांच्या मागो माग आम्ही सगळेिण खतिां पोहचलो.  

 आखण समोर िे िकृय बखघतलां, ते बघुन पायािालची िमीन सरकली माझ्या, अांगातल 

सगळां त्राण सांपल. आता िीव िातोय की काय माझा असांच वाटलां होतां मला. माझां लकेरू, त्या 

नरभक्षकाांच्या ताब्यात... मृत्यचू्या िारात..  



मग गुरुिींच वाक्य आठवलां मला.. "खवश्वास ठेवा, तुमच्या मलुीला काहीही होणार नाही 

".  

 त्या खपशच्चीणीने तुझ ेकेस ििडून ठेवल ेहोते..... तुझां डोकां  त्या लाकडाच्या ओंडक्यावर 

ठेवलां होतां.... िाली िखमनीवर सगळे रक्ताचे डाग होते यावरूनच समित होतां त्या खपशाच्याांनी 

दकती, खनष्पाप खिवाांचा बळी घेतला असले, पण आि ह े िाांबणार होतां.. आणी तो िसुरा 

खपशाच्....  

 हातात भला मोठा कोयता घेऊन तुझ्या मानेवर वार करणार तेवढ्यात.... गुरुिींनी... 

कमांडल ूमर्ील पखवत्र िल त्या खपशाच्याच्या अांगावर काही मांत्र म्हणत खशडकवलां...... त्याच्या 

हातातील कोयता अलगि खनसटून पडला िाली, , त्या खपशाच्याला समिलांच नाही, नक्की काय 

झालां... हा.... हूां.... हह.... हह.... िोरािोरात आवाि करत त्याने मागे वळून पाखहले.....  

 खछन्न खवखच्छन्न झालेलां त्याचां शरीर, रक्त गळत होतां त्यातून.. आर्ी त्याला समिलांच 

नाही काय होतांय.. नांतर मानवी शरीर बखघतल्यावर तो आमच्या वर चाल करून यायला 

लागला...... ज्या खपशच्चीणीने तुला ििडून ठेवलां होतां, तीही उठली..... त्याांना मेिवानीच 

खमळणार होती आि चाांगली, इतकी मानस दिसतायत म्हणल्यावर..... तुला खतने र्पकन िाली 

टाकून दिलां.. आखण तीही आमच्याकडे यायला लागली.  

 

 गुरुिींनी मला हळूच सूचना दिली, की तुला खतिून घेऊन यावां... गुरुिींनी आखण 

गावकऱ्याांनी त्या िोन्ही खपशाच्याचां ध्यान त्याांच्याकड ेआकर्र्धत केलां.. आखण मी हळूच िाऊन 

तुला खतिून घेऊन आले. आखण या सवाांपासून खबलकुल लाांब उभी राखहले... िेणेकरुन ती खपशाच्च, 

पुन्हा तुझ्यावर ताबा खमळवू नयेत.  

 



 आता िरी कसोटी होती, गुरुिींची.. गावकऱ्याांची... ती िोन्ही खपशाच्च, आपलां अक्राळ 

खवक्राळ रूप घेऊन, आपले अविड पाय उचलत, गुरुिी आखण गावकयाांकड ेयेत होते..... हसत 

होते हा... हा हा... खि खि... खि.... एवढी सगळी सावि..... िेळ चाांगला रांगणार आता... एका 

भक्षकाच्या बिल्यात एवढी सगळी नरिेह िायला खमळणार आपल्याला..... दकत्येक दकत्येक वरे् 

खतष्ठत बसावां लागायचां, एक शरीर खमळण्यासाठी... आखण आिही आपल्या पायाांनी चालत आली 

आहते.... ह्या पोरीलाच वाचवायला आला आहात ना तुम्ही सगळे.... िपू मोठी चूक केली तुम्ही 

सगळ्यानी इिां येऊन, आमच्या साविाला तर नेऊच शकणार नाही आखण आता तर तुमची पण 

गय नाही... कोणीच वाचणार नाही कोणीच वाचणार नाही, एकिा कोणी या वाड्यात पाऊल 

टाकलां की पुन्हा त्याची आत्माही इिून बाहरे िाऊ शकत नाही.. असां बोलत तो नर खपशाच् 

िोरिोरात हसायला लागला.... आखण त्या खपशच्चीणीने िुश होऊन िोराची ककांकाळी मारली.... 

सारा वाडा हािरला या आवािाने....... मला िास्तच भीती वाटू लागली ह ेसगळ बघुन.... तुला 

तरी वाचव ूशकतो की नाही, की आमचेही मृतिेह पडणार इिां.  

 पण, त्या खपशाच्याना कुठे माहीत होतां, की आि त्याांचा अमानवी िेळ सांपणार होता.. 

इिून पुढ ेया वाड्यावर या िांगलावर त्याांच राज्य नव्हतां चालणार..  

 िस िसां ते िोघ ेपुढ ेयते होते, गुरुिी आपला पखवत्रा घेत होते, त्याांनी गुरािी बाबा 

आखण अिून िोन गावकऱ्याांना, गुरुिी िे र्ागे घेऊन आले होते.. ते र्ागे हातात घायला 

साांखगतले.. आखण ते र्ागे या िोघाांच्याभोवती अशा रीतीने गुांडालायला सांखगतल े की त्या 

खपशाच्याांना कळणारही नाही..  

 

 ते िोघ ेअसुरी हास्य करत, िोरिोरात आवाि करत.. गुरुिींपासून बस एका हाताच्या 

अांतरावर येऊन पोहचल े होते.. त्याांना पकडण्यास ते िोघ े हाि पुढ े करणारच तेवढयात त्या 



िोघाांना िोराचा झटका बसला आखण ते िोघेही काही समिायच्या आत खवद्युत वेगाने मागे फेकल े

गेले..  

 मलाही काही समिलां नाही असां काय झालां अचानक.. " सार् ेसुर् ेनव्हते ते र्ागे, िैवी 

शक्तीने मांतरलेल ेहोते.... गुरुिींची एवढ्या वर्ाधची सार्ना होती त्यात. " 

 

 त्या िोन्ही खपशाच्याांनी, उठून पुन्हा प्रयत्न केला उभ्या असलले्या मानवी शरीराांना 

आपल्या काबीि करायचा. पण त्याांचा तोही प्रयत्न असफल झाला, , िोरिोरात ककांचाळत ते 

िोघ ेपुन्हा मागे फेकल.े.. आपली असरुी शक्ती काही एक चालेना, यामळेु ते िोघ ेपेटून उठल े

होते... बिला घेऊ या सवाधचा आम्ही बिला... कोणालाही नाही सोडणार.... आकाांडताांडव चाल ू

होता त्या िोन खपशच्याांचा... कारण ते त्या पखवत्र र्ाग्याच्या ररांगणात अडकले गेले होते ककांचाळत 

होते, ओरडत होते.... त्या आवािाने कान सनु्न झाल े होते.... वाड्याने आिपयांत मानवी 

ककांकाळ्या ऐकल्या असतील... आि मात्र तोच असुरी वाडा... त्याच्या र्न्याच्या ककांकाळ्या ऐकत 

होता.... बघ म्हणावां त्या वाड्याला.... एक ना एक दिवस सगळ्याांची बाकी पुरी होते, मग ती 

अमानवी शक्ती का असेना.. भूत खपशाच्च का असेना... अांत ठरललेा आह.े.. अटळ आह.े..  

 त्या पखवत्र र्ाग्याला स्पशध होताच पुन्हा ते तसेच मागे फेकल ेगेल.े एवढी वर्ध खभतीमुळे 

कोणी करू शकल नाही ते आि होत होतां..... त्या अमानवी खपशाच्याांचा िेळ आि सांपणार 

होता... ओरडत होती ककांचाळत होती ती िोन्ही खपशाच्च..... गुरुिींच्या पखवत्र आत्म्याला ती स्पशध 

िेखिल करू शकली नव्हती....  

 

 गुरुिींनी ते कमांडल ूमर्ील पखवत्र िल आपल्या हातावर घेतलां आखण त्या र्ाग्यावर 

चशांपडलां.... तस ते एक िोन असणार र्ाग्याच ररांगण अचानक वाढू लागलां... िोन... चार... 



िहा.... म्हणत म्हणत त्या खपशाांच्यापेक्षाही मोठा र्ाग्याांचा डोंगर उभा राखहला.... खपशाच्च र्डका 

िेत होते बाहरे खनघण्याचा प्रयत्न करत होते.. पण सवध प्रयत्न खवफल होते... त्याांची खशक्षा त्याांना 

खमळणार होती... गुरुिींनी त्या वस्त्रात गुांडाळललेी ती पखवत्र पोिी बाहरे काढली... प्रणाम करून 

त्यातली काही अक्षरे वाचली आखण पुन्हा कमांडलू मर्ील पखवत्र िल त्या मन्तरलले्या र्ाग्याांवर, 

खििां त्या नरभक्षकाांना बांदिस्त केलां होतां त्यावर चशांपडल.े.. असां करताच त्या र्ाग्याांनी पेट 

घेतला....  

 ती िोन्ही खपशाच्च भेसरू आवािात ओरडू लागली.... सोडणार नाही तुम्हाला... नाही 

सोडणार..... बघून घेईन...... ब........ घ...... ऊां  ऊां  ऊां  ऊां  _ _ _ _ _ नां _ _ _ _  

असां म्हणत िोघाांनी िोराची ककांकाळी फोडली...... आखण ती शेवटची ककांकाळी 

होती...... त्या नरभक्षक.... अमानवी.... श्वापिाांची........  

 गुरुिींनी आपली पोिी होती तशी त्या वस्त्रात गुांडाळली... आपलां पखवत्र कमांडल ूहातात 

घेतलां आखण आम्हा सवाांना म्हणाले.... िर या खपशच्याांचा मुळापासून नायनाट करायचा असले 

तर हा वाडा िेिील नष्ट करावा लागेल... कोणत्याही क्षणी वाडा पेट घवे ूशकतो, आपल्याला 

तुरांत इिून खनघालां पाखहिे....  

 

 सगळ्यानी आपला होकार भरला. सगळेिण व्यवखस्ित आहते ना याची िात्री केली 

आखण एका क्षणाचा खवलांबही न करता खतिून खनघालो.... िो वाड्याचा िरवािा मघाशी 

यायच्यावेळी आतून बाहरेून बांि होता तो सताड उघडा झाला होता, िायच्या वेळी....  

 कोणासठाऊक त्या वाड्यालाही कळलां असेल आता आपला शेवट खनखश्चत आह.े.. सांपता 

सांपता तरी एिाि चाांगल काम करावां... वाड्यातून बाहरे खनघतो न खनघतोच र्ाड र्ाड करीत 

वाड्याने पेट घेतला... एवढ्या मुसळर्ार पावसातही त्याने पेट घेतला होता.... किाखचत 



त्यालाही केव्हापासून चालत असललेा हा राक्षसी.... खपशच्ची... अमानवी िेळ सांपवायचा 

असेल.....  

 

 एकिा सदु्धा मागे वळून पाखहलां नाही आम्ही त्या िागेकड.े.. घृणा.... वीट... 

आल्यासारि वाटतां होतां खतिे.... तडक आम्ही सगळेिण गाडीत बसलो... इतका वेळ मी तुला... 

िस लहानपणी घ्यायचे तस कडेवर घेऊनच होते... अिून तू शदु्धीत नव्हती... एवढा मोठा र्क्का 

च बसला होता तुला... तुला गाडीत नीट ठेवलां... गुरुिी.. गुरािी बाबा आखण गावकरी याांना 

म्हांटलां... पाऊसही िुप आह ेआखण अिून खशवानीला िाग आली नाही... िोपयांत ही शुद्धीत येत 

नाही.. खललि तोपयांत मला तुम्हा सवाांची गरि आह.े.. तुम्ही माझ्या घरी चला... हवां असेल तर 

मी उद्या तुम्हाला सोडते तुमच्या घरी... एवढ्या मोठ्या सांकटातून वाचवलां... "अिून एक उपकार 

करा, या अभागी आईवर "  

 गुरिी बाबा म्हणाल,े ताईसाहबे ! तुमची पोरगी.. माणुसकीच्या नात्याने ती आमची 

बी हाय.. तुमी काय बी काळिी करू नका.. पोरगी शुद्धीत येस तोवर आमी कुठबी िाणार न्हाय... 

गुरुिीही म्हणाले.. ठीक आह.े..  

 मग आम्ही सगळे तुला घेवून घरी आलो... माघारी येताना गाडीतून मागच्या बािूला 

त्या वाड्याच्या आगीतून खहरवट खपवळसर र्रू खनघताना तेवढा दिसत होता.. बाकी काही 

बघायचां नव्हतां आम्हाला त्या वाड्याकड.े. त्या िागेकड.े.  

 कशी बशी ड्राईव्ह करत.. घरी पोहचलो... तुला सवाांनी अलगि उचलून घरात आणलां... 

तुझ्या शुद्धीत येण्याचीच वाट बघत होतो आम्ही सगळे... त्याखशवाय कोणी पाणीही खपणार नाही 

म्हनले होते...  

  



 आखण तुला िाग आली... तेही "आई " म्हणत...  

  

 बेटा, घाबरायची काहीही गरि नाही.. िूप मोठ्या सांकटातून वाचलेयस तू... आणी 

तुझी मम्मा असताना... तुला काही होणां, शक्य तरी होतां का....  

 

  

 मम्माने असां बोलताच खशवानी तीच्या गळयात पडून रडू लागली.... िोघींच्याही 

डोळ्याांत अशू्र होते... िुशीचे... मृत्यूच्या िारातून परत आणलां होतां... एका आईने आपल्या 

लेकीला... आखण लेकीच्या डोळ्यात अशु्र होते कारण... ती पुन्हा भटेली होती आपल्या लाडक्या 

मम्मा ला....  

 बाळा ! या सवाांचे आशीवाधि घे, आखण आभार मान सगळ्याांचे.... गुरािी बाबा म्हणाल,े 

पोरी... आशीवाधि या गुरुिींचा घे... त्येंचा मितीखशवाय आमी काय बी करू शकलो नसतो... 

आखण तुझी आई मोठी खहम्मत वाली.. म्हणून खततवत पोचलो आमी...  

  

 खशवानी गुरुांिी िवळ गेली आशीवाधि घायला... त्याांनी खतला... िाांद्याला पकडून वर 

उठवले.. म्हणले.. "बाळा ! आशीवाधि घायचे असतील तर परमेश्वराचे घे... आभार ! मानायचे 

असतील तर परमेश्वराचे मान... कारण... कताध कराखवता तोच आह.े.. हा खनखमत्त मात्र मी होऊन 

िातो "...  

 



 गुरूिींच्या चेहऱ्यावर खस्मत होतां... अिून काहीतरी चाांगल केल्याचां... खतने गुरािींच्या 

िवळ िी पोिी होती त्याचे आशीवाधि घेतले.. आखण आई िवळ आली...  

म्हणाली.. मम्मा, सॉरी ना ! पुन्हा अशी चूक नाही होणार, , पुन्हा कर्ी कर्ी नाही 

सोडून िाणार मी तुला, असां भाांडून, रागावून, असा मिूधपणा पुन्हा नाही करणार...  

 आई बोलली एकाच अटीवर मी माफ करेन ?... खशवानी, बोलली... साांग मम्मा तू एवढां 

केलांस माझ्यासाठी, मी तुझ्यासार्ी एक अट मान्य करू शकत नाही..  

 मम्मा, बोलली ! प्रॉखमस कर इिून पुढ ेमला सोडून कुठेही िाणार नाही...  

 प्रॉखमस ! मम्मा, इिून पढु ेमी कुठे कुठे िाणार नाही तुला सोडून. अगिी तू िा म्हणाली 

तरी....  

  

 

 खशवानीचां ह ेबोलन एकूण खतिल ेसारे हसायला लागले.... ह ेहसू आनांिाच होतां.... 

िुशीच होतां... एक खनष्पाप िीव वाचवल्याचां.... खपशाच्ची शक्ती सांपवल्याच....  

 माझी मम्मा, , लयारी मम्मा, , आय लव्ह यु, मम्मा ! म्हणत खशवानीने आईला घट्ट खमठी 

मारली.... आईही बोलली. लव्ह यु टू... माझा बच्चा.... ! 

  

 ©वैश ुपाटील.....  

 ( इखत श्री.... "त्या भयानक रात्री " खलहून सुफळ सम्पूणध...... आशा आह ेवाचक प्रेमींना 

माझा हा प्रयत्न आवडेल... )  



(किेतील, पात्र, घटना, स्िान सवध काल्पखनक आह.े याचा कुठल्याही िीखवत व्यक्ती या 

वस्तूही सांबन्र् नाही )  

(हा यातील िी आई आह ेती िरूर मला िशधवते, मलाच काय िगातील प्रत्येक आईला. 

िी दकतीही सांकटां येऊिेत आपल्या मलुावर केव्हा आच येऊ िेत नाही. त्यातून आपल्या मुलाची 

सुटका करत,े मग खतला दकतीही त्रास का सहन करावा लागेना... " अशा प्रत्येक आईला माझा, 

सलाम ") 

 

  



कसां वाटलां पसु्तक खमत्राांनो?  

फ़ुकट असलां तरी ििेिार आह ेना?  

काही लोकाांचा असा समि आह ेकी िे फ़ुकट खमळतां ते कमी ििाधचां असेल. पण तसां 

नसतां. आपल्याला आपले आईवडील खमळतात ना की ते आपण खवकत घेतो? आखण त्याांचे 

सांस्कार? आखण आपला िेश आपलां राष्ट्रीयत्व? अगिी आपल्या आिूबािूच्या हवेतला 

ऑखक्सिनही फ़ुकटच खमळतो ना. आखण हा मौल्यवान मनुष्यिन्मही फ़ुकटच खमळाला की 

आपल्याला!  

तेव्हा खमत्राांनो िे िे फ़ुकट ते ते फ़ालतू असा समि असलेल्या लोकाांना एकिा ई 

साखहत्यच्या साइटवर आणा. ई साखहत्यची पुस्तकां  वाचायला द्या. तुम्ही िे परेाल तेच उगवेल. 

िर तुम्ही समािात चाांगली मलू्यां परेाल तर तुम्हालाही या समािात चाांगली वागणूक खमळेल. 

समाि म्हणिे आपणच की. खनिान आपल्या आिूबािूचा समाि तरी मूल्यप्रर्ान करुया.सगळां 

काही पैशानांच करायचा अट्टाहास नाही चालणार. 

चला तर खमत्राांनो, एक भव्य चळवळ उभारुया. यात प्रत्येकाने आपला सहभाग घेतला 

तर हा बाराकोटींचा महाराष्ट्र िगातला सवोत्कृष्ट अखभरुचीपूणध वाचकाांचा प्रिेश बनायला वेळ 

लागणार नाही. 
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esahity@gmail.com 

www.esahity.com 

एक प्रसन्न अनुभव 

 

mailto:esahity@gmail.com
http://www.esahity.com/

