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नमस्कार िाचक वमत्र पररिार 

 

 

                   ई सावहत्य प्रविष्ठान द्वारे 

प्रकावशि झालेल्या ' पैशाचा पाऊस ' ह्या 

कादबंरीस, िसेच ' नांगरून ठेिलले ं शेि ' ि ' 

विटाळ ' या कवििा संग्रहास भरभरून प्रविसाद 

ददल्याबद्दल आपणा सिाांचे मनापासून आभार. 

लेिक म्हटंलं म्हणजे िो वलवहिा असिोच.. पण िाचक त्याच्या वलिाणािर भरभरून प्रेम 

करणारा असले िर त्याचा उत्साह वद्वगुवणि होिो. आपल्या पाठबळाने आवण एक िेगळा प्रयोग 

करून बघािा म्हणून मी गूढ कथेकड ेिळायचे ठरिले.. गूढ कथा म्हटंल ेम्हणजे अंगाचा थरकाप 

सुटण,े दचकादचकी ... या नेहमीच्याच िळणाने जाणाऱ्या मागाकिरून न जािा जरा िेगळा 

प्रयोग करून बघािा असे िाटले.. आवण बऱ्याच काळापासून मनाि घोळि असलले्या कथलेा ' 

विहीर' रूपाने िुमच्या समोर आणल े आह.े एका साचेबंद लिेनाि न अडकिा हािाळिा 

येण्यासारख्या लिेनाच्या सिक प्रकाराकड े िळण े िाचकास दकिपि रुचिे.. त्याच्या पसंिीस 

दकिी उिरिे ह ेजाणून घ्यायची इच्छा आह.े आपल्या अवभप्रायाच्या प्रिीिेि आह.े  

माझी ' विहीर' ही गूढ पटकथा प्रकावशि केल्याबद्धल ईसावहत्य टीमचे मनपूिकक आभार .  

धन्यिाद .  
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भय इथले संपि नाही, मज िझुी आठिण यिे े

मी संध्याकाळी गािो िू मला वशकविली गीि े

 

िे झरे चंद्रसजणाचंे िी धरिी भगिी माया 

झाडांशी वनजलो आपण झाडांि पुन्हा उगिाया 

 

िो बोल मंद हळिासा आयुष्य स्पशुकनी गेला 

सीिेच्या िनिासािील जणु अगंी राघि शेला 

 

स्िोत्राि इंदद्रये अिघी गुणगणुिी दुुःि कुणाचे 

ह ेसरिा संपि नाही चांदणे िुझ्या स्मरणाच े

 

-गे्रस
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      ( कॉलेजचा पवहला ददिस.. मुल ेदगंामस्िी करि  आहिे.. वनिीन .. 

कथानायक.. आपल्या वमत्रांबरोबर कॉलेजच्या कट्ट्ट्यािर हास्यविनोद करि बसला 

आह.े. त्याचे लि कॉलेजच्या गेटकड ेजािं..)  

वनिीन : wow .... मर गया िू वनिीन...  

      (गेट मधून एक   पांढरा सलिार कुिाक घािलेली    िरुणी प्रिेश करि असि.े. 

ठेक्याि पािले टाकि येि असलेली बघून वनिीनच्या मनाि व्हॉयवलन िाजू लागिे.. 

वमत्र त्याच्याकड ेबघिाि .. िो डोके झटकिो... िी िरुणी अविशय सुंदर ददसि 

असि.े. इिर मुलींसारिी नाजूक नसिे... दणकट शरीरयष्टी असिे.. चेहऱ्यािर 

कमालीचे बेदिकीरीचे भाि ... त्यांच्याकडे ढंुकूनही न बघिा पुढ ेजािे... ) 

सदुाम: यार वनिीन .. कोण आह ेरे ही ?!!  

वनिीन : सुदाम्या.. आिा मला जर मावहि असि ेिर आत्तापयांि हाय नसिे का केल ेलेका विला 

!!... पण काय ब्युटी आह.े. मानले बुिा..  

सदुाम : कोणाला? 

वनिीन : विच्या बापाला...  
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( सगळे टाळीिर टाळी दिे हसिाि .. ) 

वनिीन : जाऊ का? 

वमत्र : कशाला? 

वनिीन : विचा पवहला ददिस यादगार बनिायला..  

       (केसािून स्टायवलशपणे हाि दिरििो)  आलोच... संध्याकाळची कोकची पाटी 

आपल्याकडून..  

  ( िो विच्या पाठीमागे चालि चालि गाणे गुणगुण ूलागिो.. ) 

क्या िूब लगिी हो.. बडी सुंदर ददििी हो...  

  ( िरुणीच्या चेहऱ्यािरचे भाि पटापट बदलि असिाि.. िरीही िी शांिपणे चालि 

राहिे.. विला िस ंशांि चालि रावहलले ेबघून वनिीन अवधकच चेकाळून अजून 

मोठ्याने गाणे गाऊ लागिो) क्या िूब लगिी हो.. बडी सुंदर ददििी हो..  

  ( दसुऱ्याच िणाला िी िरुणी िळिे आवण िाडकन त्याच्या कानािाली लगाििे) 

िरुणी : दिर स ेकहो .. कहिे रहो... अच्छा लगिा  ह ै...  

वनिीन : ( प्रचंड घाबरिो) सॉ.. सॉरी ... ( गालाला चोळिो.. गालािर लालसर िळ उमटल े

असिाि ) 

िरुणी: पुन्हा माझ्याशी पंगा घेिला ना िर लिाि ठेि ... आिा िक्त गालच सुजिलाय.. नेक्स्ट 

टाइम चड्डीि मुिशील इिका िोडून काढीन... शाल्मली म्हणिाि मला  लिाि अस ू

द.े. काय? 



विहीर  सुषमा जाधि 

ई सावहत्य प्रविष्ठान   

वनिीन : शाल्मली...  

शाल्मली : गुड.. ( िी िळून टाप टाप सॅंडल िाजिि वनघूनही जािे.. िरी वनिीन घाबरून 

िसाच गालािर हाि ठेऊन उभा.. वमत्र हळूहळू त्याच्या भोििी गोळा होिाि. ) 

सुदाम: बघ ूदकिी लागलयं? ( दसुरा वमत्र त्याच गालािरच्या हाि बाजूला करिो) 

वमत्र : स्स.. हाय .. पाचही बोटं उमटिीि यार ..  

सुदाम: कोक घेणार ? .. गारगार.. पैसे मी दिेो..  

( वनिीन वनरागसपण ेत्याच्याकड ेबघि होकाराथी मान हलििो) 
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( कॉलेजची क्लासरूम.. मुलांची दगंामस्िी सुरु आह.े.. कोणी बेंच िर िबला 

िाजिि आह.े. कोणी समोरच्या मुलीची िेणी माईक प्रमाण ेपकडून गाणे गाि 

आह.े.. वनिीन मोबाईल िर काही चाट वमत्रांना दाििि िदिदनू हसि आह.े.. 

इिक्याि शाल्मली प्रिेश करि.े. रो मधून जाि असिाना एक मुलगा विच्या पायाि 

पाय घालिो.. िी धडपडिे.. अख्िा िगक हसिो.. िशी िी हािािली बुक त्या 

मुलाच्या डोक्याि जोराने मारि.े... मुलाचे डोके दाणकन बेंचिर आपटि.े. प्रोिेसर 

एटं्री करिाि) 

शाल्मली : ( हळूच िुन्नसने पुटपुटि) क्लास सुटल्यािर बाहरे िर पड.. बघिे िुला.. नाही पाय 

उपटून काढला िर . ( िो पोरगा अिाक... शाल्मली विच्या जागेिर येऊन बसि े) 

सुदाम : च्यायला वनिीन ह ेरसायन िेगळंच ददसिेय... िुझी काही डाळ वशजायची नाही इथे ..  

वनिीन : अरे एक थप्पड स ेक्या होिा ह ै... मुलीचाच हाि िो... आपली बॉडी बवघिली का? ( 

हािाचे मसल्स दािििो) विचा नाजूक हाि काय लागणार?!!...  

सुदाम : ( एकदा विच्या दडंाकड े... नंिर त्याच्या दडंाकडे बघिो) नाजूक?!! .... विच्या बापाने 

त्यािेळचा दगंल बवघिला असणार ... पक्का.. म्हणून असा पहलिान जन्माला 

घािलाय... ( वनिीन त्याच्याकड ेबघिो) 

बघ ूनकोस .. गालािरचे िळ बघ आरशाि .. पंगा नको घेऊ भािा.... ह ेप्रकरण जरा िजनी 

ददसिंय ..  

वनिीन : छोड यार .. हार मानेल िो वनिीन कसला?.. बघच िू... ( सुदाम त्याला िेड्याि 

काढल्यासारिी मान हलििो. ) 
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 ( वनिीन कॉलेजच्या कॉररडॉर मधून वमत्रांसमििे येि असिो.. दसुऱ्या बाजूने 

श्यामा विच्या मैवत्रणींसोबि येि असि.े.. िे जिळ येिाच वनिीन केसािून बोटं 

दिरिि शेकहणॅ्ड साठी हाि पुढ ेकरिो... ) 

वनिीन: हाय ss 

श्यामा : िुझ्या िर मी... ( वचडिे) 

वनिीन : िुला नाही.. वहला.. ( शेजारच्या मुलीकड ेबोट दािििो.. ) हाय नेहा... कशी आहसे? 

नेहा : हाय वनिीन .. िू पण ह्याच कॉलेजमध्य ेऍडवमशन घेिलसे?!!  

वनिीन : नको घ्यायला पावहजे होिे? 

नेहा : िस ेनाही.. कोणिी स्ट्रीम घेिलीस? 

वनिीन : आटकस ्.. कला... आम्ही कलेचे पुजारी आहोि.... कला कला ठासून भरल्याि ह्या 

कॉलेजमध्य.े.. आय वमन.. कला विषयािले इिके सुंदर कॉलेज मी कुठे पवहल ेनाही..  

श्यामा : ( वचडून त्याला बोट दािििे) ए ..  

वनिीन : वनिीन .. वनिीन म्हणिाि मला ... नाम िो सुना होगा ?...  

श्यामा : मस्िी नाही वजरली िाटि कानािाली िाऊन.. दसुराही गाल रंगिू का? 

वनिीन : आपने कहा .. और गाल हाजीर...  
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श्यामा : ( भयानक वचडिे .. बाकीचे वमत्रही अिाक होऊन दोघांकड ेबघि असिाि .. सुदाम 

त्याचा शटक पाठून िेचि असिो... ) नेहा, आिा हा माझ्या डोक्याि जािोय हा ं....  

नेहा : वनिीन, काय प्रकार आह ेहा ? आवण श्यामा िू का वचडिेयस त्याच्यािर?!!  

( श्यामा वजन्याच्या एकदम कडलेा उभी असि.े. रागाने वनघायला िळिे आवण िोल जाऊन 

पडिे.. इिक्याि वनिीन पटकन विचा हाि धरून िेचिो .. त्याचा हाि विच्या 

कंबरेभोििी आवण विचे हाि त्याच्या गळ्याभोििी.. अशा अिस्थेि दोघेही उभे 

असिाि .. व्हॉयवलनचा आिाज बॅकग्राउंड मध्य े.. सुदाम वशटी मारिो.. ) 

वनिीन : वनिीन .. नाम िो सुना होगा .. ( हलकेच डोळा मारिो.. िशी श्यामा वमवश्कल हसिे 

.. शेकहणॅ्ड साठी हाि पुढ ेकरि े... ) 

श्यामा : थँक्स .. मी शाल्मली..  

वनिीन : श्यामा .. श्यामाच ... िॉर मी...  

( दोघेही हाि वमळििाि ... सगळे हुय ेओरडिाि .. ) 
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(श्यामाचे घर.. दारािर 'अन्नपूणाक रटदिन्स' चा बोडक लटकि आह.े. २ बेडरूमचे 

घर.., हॉलला लागून छोटीशी बाल्कनी .. बाल्कनीला लागूनच आिल्या बाजूला एक 

छोटा पलंग .. दकचन मध्य ेरटदिन्स एकाला एक लागून ठेिलेल.े. विचे बाबा रटदिन 

भरायला मदि करि आहिे.. आई भजी िळि आह.े. श्यामा भािंडांबरोबर प्लेट 

मध्य ेभजी घेऊन िाि आह.े.. जोराच्या िाऱ्याने विडकी जोराि आपटि े... ) 

श्यामा : बाबा, वह विडकी लिकर ररपेअर करून घ्या ना.. कड्या दकिी गंजल्याि .. सारि े

बाहरेून दोरीने बांधािे लागिे.. ( िी उठून बाहरे बाल्कनीि जािे आवण बाहरेच्या 

विळ्याला दोरीने विडकीच्या कडीला बांधिे .. ) 

बाबा : सांवगिलेय ग सिुाराला.. पण केिळ एिढ्याच कामाला यायला मागि नाही कोणी... 

दसुरे काम वनघाले ह्या बाजूला दक येईल िो.. रशीने बांधून टाक िोपयांि..  

श्यामा : ( दकचनमध्ये येिे) िेच केल े... काच वनिळेल एके ददिशी ... आई काय बनिलंय.. 

मस्ि गोड िास येिोय.. ( पािेल्यािरचे झाकण काढून बघिे... गुलाबजामून ... ( 

एक उचलून िोंडाि टाकिे.. आई ओरडिे) 

आई : अगं अगं .. अस ंउष्टािू नकोस जेिण ... लोकांना जायचं आह ेजेिण..  

श्यामा : पण ह ेजेिण नाही.. गुलाबजामून आहिे माय वडयर मॉम .. ( िशाच पाकने भरलले्या 

ओठांनी िी आईच्या गालाची पप्पी घेि)े 

आई : काय पोरगी आह ेवह...  

श्यामा : मस्ि पोरगी आह.े..  
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(शमू ss  वबवल्डगच्या िालून नेहाचा आिाज येिो... श्यामा बाल्कनीि येऊन बघिे .. नेहा 

स्कुटीिरुन  विला हाि करि होिी. िी मागे दसुऱ्या बाईकिर बसलले्या वनविनकडे 

बोट दाििून िुणाििे. आवण हलकेच डोळा मारि.े  श्यामाने िोंडािर बोट ठेऊन 

विला गप्प ंराहण्याची िणू केली.  

नेहा : लिकर ये .. उशीर होिोय..  

श्यामा : आले आले... ( विने सॅक िांद्यािर लटकिली.. ) आई, येिे ग मी ...  

आई : अगं रटदिन घेऊन जा..  

श्यामा : आई .... अगं कॉलेजला जािे आिा मी... शाळेला नाही.. िू पण ना !! आवण हो, उशीर 

होईल आज यायला.. िेस्ट आह ेआज .. बा ss य ..  

( दरिाजा उघडून िी बाहरे पडिे .. दोन दोन पायऱ्या उिरून िी िाली येिे. ) 

श्यामा : िुम्ही लोकं पण ना यार.. टू मच आहाि... एकदम वबवल्डग पयांि यायची काय गरज 

होिी?!! बाबानी बवघिल ंिर ? 

नेहा : कोण नाही बघि .. िू उगाच घाबरिोस .. चल बस पाठी.. पुढ ेगेल्यािर त्याच्या 

बाईकिर बस.  

  ( नेहा हसिे .. नेहाच्या मागे बसि श्यामने िर आपल्या बाल्कनीकड ेबवघिल ं.. 

विची आई विला हाि करि उभी होिी.. श्यामा सहिुेक नेहाकड ेबघिे .. श्यामा 

आई ला बाय करि.े. सिक विथून वनघिाि. ) 

   ( पुढ ेगेल्यािर नेहा बाईक थांबििे ) 

नेहा : ह ं.. उिरा बाईसाहबे .. जा आपल्या जागी .. का बसिेस इथेच? 
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  (  श्यामाने हसून विच्या डोक्यािर टपली मारली आवण िी वनिीनच्या पाठी 

बसली.. बाईक रोडिरून वनघाल्या....  

  श्यामाने वनिीनच्या कंबरेभोििी हाि लपेटला.. आवण हळूच त्याच्या िांद्यािर 

मान टेकिली ... त्याच्या गालािर गाल घासि विने डोळे वमटल.े. ) 

वनिीन : काय मॅडम, मूड एकदम फे्रश ददसिोय?  

श्यामा : मग काय .... िुझ्याबरोबर अस ंमस्ि गार गार हिेि .. बाईकिरून राईड करायची 

म्हटंल ंदकिी अंग कस ंवपसासारि ंहलकं होऊन जािं...... एकदम हिेिच ... ( िी 

उभी राहिे आवण हाि िैलािि िोलिर श्वास घिेे .. ) 

वनिीन : ये बाई.... िाली बस आवण नीट घट्ट पकडून बस .. नाहीिर पडशील मागच्या मागे  

श्यामा : ( हसून त्याला पुन्हा घट्ट पकडिे) असं ? 

वनिीन िू ना.... ( िी िळिळून हस ूलागिे ... नेहा त्यांच्या बरोबरीने बाईक चालि ूलागिे) 

नेहा : ए रोवमओ ज्युवलएट ... िुमचा रोमान्स नंिर करा.. वसद्धाथक पुढ ेिेट करिोय म्हटंल ं... 

त्याला वपकअप करून पुढ ेजायचं आह.े.. बाकीचे पण िाट बघि असिील ... लिकर 

चला जरा.. स्पीड िाढिा ..  

  ( श्यामा विला जीभ काढून िेडािून दािििे.. गाड्या िेगाने जािाि ... काही 

िेळाने वसद्धाथक आवण त्यांचे इिर वमत्र मैवत्रणी एका िळणािर त्यांची िाट बघि 

असलले ेददसिाि िे गाड्या थांबििाि )  

वनिीन : हाय वसद्धाथक .. हपॅी बथकड े...  

वसद्धाथक : उशीर का रे केलास ? नऊ इथेच िाजलेि.. बंगल्यािर पोहोचायलाच दहा िाजिील..  
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वनिीन : पोहोचू रे.. घाई काय आह?े... आपली बाकी पलटण कुठेय? 

वसद्धाथक : िे आधीच पुढ ेगेलेि .. अरेंजमेंट नीट झाली दक नाही बघायला .. हो पण जेिण ंझाली 

दक लगेच वनघायला हि ंआपल्याला .... चार िाजेपयांि घरी पोहोचायला हि.ं..  

नेहा : इिक्या लगेच ?!!  

वसद्धाथक : घरी माझा पररिारही आह ेबाबांनो ... त्यांनाही माझा बथकड ेसवेलब्रेट करायचा 

आह.े..  

नेहा : ओके ओके ... सॉरी ... पण आह ेभरपरू िेळ आपल्याकड े... बोलण्याि काय िेळ 

घालििा .. चला वनघा ...  

(सगळे वनघिाि ... ) 
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 िे पोहोचल ेिेव्हा सिकजण त्यांचीच िाट बघि होिे... बंगला आिून मस्ि सजिला 

होिा ... डीजे लािला होिा ... लॉन मध्य ेमंडप बांधून आचारी मंडळी जेिण 

बनिि होिी... जेिणाचा मस्ि सुिास दरिळि होिा .. चारी बाजूला गदक झाडी... 

िुलांचे िाटि ेपसरलले ेहोिे... श्यामा हरिून बघि रावहली ) 

श्यामा : िॉि... काय सुरेि बांगला आह े!! कुल यार ....  

  ( िोलिर श्वास घेि)े यमी.. लॉवलपॉप्स ... वनिीन, वसद्धाथक ने मस्ि अरेंजमेंट 

केलीय नाही... कस ंमॅनेज केल ंयाने?!  

वनिीन : अगं पूणक िषकभर सेविग करि होिो आम्ही.. िेव्हा कुठे जमून आल ंह.े.. नाहीिर हजार 

रुपयेही िचक करायचे म्हटंल ेिरी िाटि ेयाची.. (हसिो)  

वसद्धाथक : बस क्या यार ?... पोरींसमोर कशाला इज्जि काढिोस...  

वनिीन : कम ऑन यार... मस्करी केली.. सगळे आपलेच आहिे.. आवण सगळे कडके ही.. लेट्ट्स 

एन्जॉय पाटी ... ए .. आिाज िाढि डीजे िुझ्या .....  

  ( सगळे एन्जॉय करि नाचिाि.... )  
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  ( लॉन मधील िुचीिर बसून जेििा जेििा श्यामा ि वनिीन बोलि आहिे.. इिर 

वमत्र मैवत्रणी ही जेिि आहिे ) 

श्यामा : वनिीन ?  

वनिीन : ह ं? 

श्यामा : िषक झाल ंनाही रे आपल्या मैत्रीला ? 

वनिीन : हो? माझ्या नाही लिाि ...  

श्यामा : ए .. चेष्टा नको करुस हा.ं. ( लटक्या रागाने बोलिे) 

वनिीन : मग आिा काय बोलू ?!! अशी बोलिेस जणू दहा बारा िषे झालीि..  

श्यामा : िरंच रे .. दकिी िास्ट गेल ेनाही ददिस !! कळलेही नाही ..  

वनिीन : ( गालािर हाि नेि ) पण माझ्या मात्र चांगलंच लिाि आह े.. आई शप्पथ, काय पण 

आिाज काढला होिा .. ( श्यामा िळिळून हसिे ) हसा हसा ... काय िाऊन आली 

होिीस गं त्या ददिशी? !! मवहनाभर गालच काय .. दािही ठणकि होिे..  

श्यामा : मग काय पूजा करणार होिे िुझी? .. म्हण ेक्या िूब लगिी हो... टटगल टिाळी 

करणारी मुल ंबघून डोक्यािच राग जािो माझ्या... मुली पटिायचा हा िंडा आिा 

जुना झालाय ... आजकालच्या मुली असल्या पांचट गाण्यांना भीकही घालि 

नाहीि.. गाण्यांनी पोट भरि नाही... रिीचे िंशज नाहीि िुम्ही ज्याच्या बरोबर 

आयुष्य काढायचं त्याच्या बरोबर सुरविि िरी िाटल ंपावहजे..  

वनिीन : व्िा.. ह ेबरं आह.े. िुम्हा पोरींची इिकी स्िुिी करिो आम्ही..  
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श्यामा :  आरसा रोज बघिो आम्ही... आमचे सौदयक आम्हाला मावहि असिे.. िुमच्या स्िुिीने 

लगेच पाघळि   नाहीि आम्ही... छपरी पोरांच्या नादी लागून आयुष्य बरबाद 

करण्याइिक्या मूिक नसिो आम्ही... कष्ट करून दजाक उंचािणारी पोरं लगेच कळिाि 

...  

वनिीन : मग मी कस ंिाटलो िुला ...  

श्यामा : बच्चा आहसे अजून.. ( िी वमश्कीलपण ेबोलिे.. वनिीन अिाक होऊन विच्याकड े

पाहाि राहिो आवण िी िळिळून हसिे.. ) 
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( सगळेजण बाईकिरून गल्लीबोळािून होि एका चाळीसमोर थांबिाि ) 

श्यामा : ( बाईकिरून उिरि)े ह ेकुठे आलो आपण ? 

वसद्धाथक : मालाड .. मी इथे राहिो,, बद्रदु्दीन चाळीि.. िे समोर माझ ेघर .. घर छोटंसंच आह े

माझ ं.. त्यामुळे बाजूच्या घराि िात्पुरिी बसण्याची व्यिस्था केलीय... िी लोकं 

दिरायला गेलीि,, त्यामुळे आजच्या ददिस िापरायला ददली.. सो वप्लज ..  

वनिीन : कम ऑन यार .. ददल बडा होना चावहय े...  

  (  श्यामाची नजर बाजूच्या घरािर विळिे.. त्या घराला बाहरेून कडी लािली 

असि े.. िी पुढ ेहोऊन त्या घराच्या दरिाजाची कडी काढिे.. एक गार हिेचा झोि 

विच्यािर येिो.. त्या गरमीिही िी शहारल े) 

वसद्धाथक : ( प्रचंड घाबरून) अरे श्यामा .. िी िोली नाही .. ही ह्या बाजूची.. कडी लाि पटकन 

... विथे कोणी जाि नाही.... पटकन कडी लाि... ( िो घाबरून ओरडिो.. ) 

श्यामा: ( आश्चयाकने ) दकिी घाबरिोयस .. वचल्ड .. ( िी कडी लाििे)  झपाटलले ंघर 

असल्यासारि ंबोलिोयस .  

वसद्धाथक : िसं समज हिं िर ... िसंच आह.े. चला ...  

  ( श्यामा एक नजर त्या बंद घराकड ेटाकिे आवण िे सगळे दसुऱ्या घराि वशरिाि... 

त्या बंद दाराआडून पाणी पडल्याचा आिाज यायला लागिो... ) 

                    ----------- 
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  (श्यामाचे घर ... श्यामा आईच्या पाठीपाठी दिरि आह.े. ) 

श्यामा : आई ... मला िूप भूक लागली .. काहीिरी िायला द ेना ..  

आई : िरी सकाळी उठून नाश्िा करि जा बोलि असिे .. पण ऐकशील िर ना ... ह्या ियाि 

कस ंिेळच्यािेळी उठािं... िब्येिीची हळेसांड करू नय े.. पुढ ेभारी पडिं मग ... 

थांब जरा, वशरा करून दिेे ...  

श्यामा : ई ss  गोड नको काही.. उपमा कर .. छान िाटणे टाकून.. झणझणीि ...  

आई : बरं बाई ... थांब जरा िेळ ...  

श्यामा : मी िोपयांि स्टडी करि े.. असाइनमेंट सबवमट करायच्याि .. नोट्ट्स काढिे ...  

आई : ठीक आह े.. जा अभ्यास कर.. बनििे िोपयांि..  

  ( श्यामा बाहरेच्या िोलीि येऊन नोट्ट्स काढिे.. आई रिा भाजायला घेि.े.. बराच 

िेळ शांििेि जािो.. श्यामा नोट्ट्स काढण्याि िल्लीन झालेली आह.े.. आवण 

अचानक िी कॉटिर कोसळिे.. एक हाि गालािर धरून कळिळिे. ) 

श्यामा : आई ss  गं...  

आई : ( आिूनच) काय झालं गं? 

श्यामा:  अगं कोणीिरी कानािाली मारली माझ्या ...  

  ( िी घरून इकड ेविकड ेबघिे ) 

आई : िेडी आहसे काय?! भर ददिसा भास व्हायला लागल ेदक काय िुला ?!! 

श्यामा : अगं नाही .. िरंच ... िरंच कोणीिरी थोबाडीि ददली माझ्या ...  



विहीर  सुषमा जाधि 

ई सावहत्य प्रविष्ठान   

   ( िी घाबरून कॉटिरून  उठून दकचनमध्ये येिे ) 

आई : ह ेघ ेउपमा ( प्लेट विच्या हािाि दिेे) पोटाि काही नसल ंिर िू बेचैन होिेस.. 

लहानपणापासूनची सिय आह ेिुझी ( आई हसि बोलिे) िाऊन घे पोटभर .. 

म्हणजे भास होणार नाही..  

श्यामा :  िू पण चाल ना बाहरे .. थांब मी भरि ेिुझी प्लेट... ( आईची प्लेट घेऊन िी बाहरे 

येिे.. दोघीही हॉलमध्य ेबसून जेििाि .. श्यामाची नजर सिकत्र वभरवभरि असि.े. ) 
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ई सावहत्य प्रविष्ठान   

 

 

 

  ( वपकवनक सीन.. कॉलेजची वपकवनक ... श्यामाच्या कॉलेजची वपकवनक .. सिक मुल े

एका िलािाकाठी बसलिे.. काही अंिािरी िेळि आहिे.. काही मुली बॅडवमटन 

िेळि आहिे.. काही िलािाि पोहि आहिे प्रोिेसर मंडळी एकमेकांशी गप्पा मारि 

हास्यविनोद करि आहिे मधेच एक प्राध्यावपका उठून उभी राहाि मुलांना हाि 

करि.े.  

प्राध्यावपका : हलॅो स्टुडटं्ट्स ... िलािाि जास्ि आि जाऊ नका.. उगाच ररस्क नको .. आवण 

ज्यांना पोहायला येि नाही त्यांना िर अवजबाि पाण्याि नेऊ नका..  

सिक एकसाथ : येस्स मॅम.. डोन्ट िरी\...  

नेहा : या रजनी मॅम ना !!.. इथेही लेक्चरवगरी थांबि नाही यांची.. वपकवनकला आलोय हहेी 

कळि नाही यांना .. सारख्या लि ठेऊन असिाि ..  

श्यामा : ए .. उगाच काय सारिी नािं ठेििेस त्यांना .. मुलांची जबाबदारी असि ेत्यांच्यािर 

.. काही झाल ेिर आपले पेरेंट्ट्स त्यांचा गळा पकडायला मोकळेच असिाि .. 

एिादा बुडाला म्हणजे? मरेपयांि त्याची िाट बघायची का? 

नेहा : ( हाि जोडिे ) हो गं प्रोिेसरीन बाई ... आिा िू नको सुरु होऊस .. बाय दद िे .. मी 

पोहायला जािेय .. कोण कोण येिंय सोबि? .. श्यामा िू पण चल ना.. िुला िर 

पोहायला येिे...  

श्यामा : िू हो पुढ ेआम्ही जरा िेरिटका मारून येिो..  
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( वनिीनकडे सहिुेक बघिे) 

सिक : ओय होय ss 

  ( दोघ ेदिरायला जािाि ... एकमेकाि रममाण झालेल ेिे प्रेमी युगुल काहीिेळाने 

परििे िेव्हा नेहा आवण इिर फ्रें ड्स त्यांना पोहायला येण्याचा इशारा करिाि .. 

वनिीन आवण श्यामा दोघेही पाण्याि उिरिाि ... एकमेकांच्या अंगािर पाणी 

उडिि िे एन्जॉय करि असिाि ... अचानक श्यामा जोराि ककचाळिे.. पाण्याि 

जोरजोराि हािपाय मारायला लागिे .. गटांगळ्या िायला लागिे ... बुडायला 

लागिे... ) 

श्यामा : वनिीन .. िाचि मला... ( पुन्हा बुडिे.. परि िर येिे) िाचिा .. कोणीिरी िेचिंय 

मला पाण्याि ... वप्लज िाचिा मला.. ( िी पुन्हा बुडू लागिे... सगळे विच्या 

रोिाने पोहू लागिाि... एव्हाना िी पाण्याि बुडालेली असि े.. वनिीन पाण्याच्या 

आि जाऊन विला िेचून िर आणिो... सिक वमळून विला काठािर आणिाि .. 

सगळे घाबरलले ेअसिाि ... श्यामा धापा टाकि घाबरून िळ्याच्या ददशेने बघि 

राहिे .. ) 
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   ( श्यामचे घर .. श्यामाची भािंड ंिेळि आहिे... बाबा पेपर िाचि आहिे ... आई 

सािसिाई करि आह.े. डोअर बेल िाजिे. आई पुढ ेहोऊन दरिाजा उघडिे .. 

श्यामा आवण विचे फ्रें ड बाहरे उभ ेअसिाि.. श्यामा अत्यंि घाबरलेल्या अिस्थेि... 

आईला बघून रडायला लागिे.. )  

आई : ( घाबरून ) काय झालं वहला ? ... काय गं .. काय झालं ? 

नेहा :  काकी आमची वपकवनक गेली होिी ना.. विकड ेएक िलाि होिा.. आम्ही सिक पोहायला 

गेलो.. श्यामा पण आली... अचानक काय झाल ंमावहि नाही... ही जोरजोराि 

ककचाळायला लागली.. बघिो िर ही बुडि होिी.... नशीब आम्ही आसपासच 

होिो.. वनिीनने बाहरे काढली वहला.. नाहीिर आज काही िरं नव्हिं..  

आई : अशी कशी बुडायला लागली?!! वहला िर चांगलंच पोहायला येिं... विच्या बाबांनी 

नदीि पोहायला वशकिल ंआह े.. लहानपणीच.. आमच्या गािच्या नदीि ... बुडण ं

शक्यच नाही...  

नेहा: िेच िर कळि नाही  काकी .. हािपायही हलिि नव्हिी ... कशीबशी िेचून बाहिे 

काढली..  

  ( बाबानी विच्या अंगाभोििी ब्लॅंकेट लपेटल .. िरीही विचे कुडकुडण ेथांबेना.. ) 

श्यामा : िूप थंडी िाजिेय आई ..  

नेहा : काकू  मी कॉिी करून दिेे विला .. ( नेहा दकचनमध्ये जािे .. गरम गरम कॉिी करून 

आणिे.. श्यामा कॉिी वपऊ लागिे .. हाि प्रचंड थरथरि असिाि.. बाबा विच्या 

कपाळािर हाि लािून बघिाि. ) 
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 बाबा : अरे बापरे .. बिाकसारि ंअंग गार पडलंय वहचं !! 

नेहा : काका, कॉिी वपल्यािर बरं िाटेल विला .. गरम गरमच पी... (विची आई विचे पाय 

हािाने रगडु लागिे .. बऱ्याच िेळाने विला बरं िाटू लागिं.. िी बऱ्यापैकी सािरि े

... आई बाबा विच्याकडे प्रश्नाथकक नजरेने बघि असिाि ... ) 

श्याम : मी पोहि होिे गं मस्ि .. अचानक कोणीिरी माझ ेपाय िेचि असल्याचं जाणिल.ं. 

भास िरी कसा म्हण ूमी.. िरंच कोणीिरी पाण्यािालून माझ ेपाय गच्च पकडून 

ठेिले होिे.. मी अवजबािच पाय हलि ूशकि नव्हि.े. कोणीच ददसि नव्हि 

पाण्यािाली... मला िाटल ंपाण्यािल्या िेली िगैरे असिील.. पण मी िाली िेचल े

जाि होिे .. पाणी अचानक बिाकसारि ंथंड िाटायला लागल.ं. पाण्याचं टेम्परेचर 

अचानक कस ंबदलल.... मी पूणक गोठून गेल ेहोिे .. मोठ्या मुवश्कलीने ओरडल.े. 

िोपयांि पाण्याच्या आि िेचल ेगेले.. शुद्धच हरपली माझी... शुद्धीिर आल ेिेव्हा 

मला पाण्याच्या बाहरे काढलं होिं... भयंकर होिं िे सिक .. िे पाणी... जण ूमला 

बाहरेच जाऊ दिे नव्हिं िे अस ंिाटि होिं .. ( िी भीिीने शहारल े)  

नेहा : िू अजून शॉक मधून बाहरे आली नाहीस.. त्यामुळे अस ंिाटि असेल... शांि पडून रहा, 

म्हणजे बरं िाटेल.. होिं यार असं कधीकधी.. इट्ट्स ओन्ली ऍक्सीडने्ट.. बाकी काही 

नाही.. आराम कर .. िाटल्यास उद्या येऊ नकोस.. पण पिाक मात्र आठिणीने ये.. 

एक्साम्स आहिे नेक्स्ट िीक मध्ये .. लेक्चसक वमस नको करायला.. इंम्पॉटकन्ट नोट्ट्स 

दणेार आहिे टीचसक ... ओके.. ( श्याम होकाराथी मान हलििे) गुड .. बाय'' 

श्यामा : बाय .. ( सगळे जािाि ... आई विच्या अंगािर अजून एक चादर टाकून विला 

झोपििे... श्यामा डोळे वमटि)े 
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  ( मध्यरात्रीची िेळ .. श्यामाचे घर .. सिकजण झोपल ेआहिे .. श्यामा कॉटिर 

झोपली आह.े. मंद वनळा ब्लबचा प्रकाश िोलीि पसरलेला आह.े.. गाढ झोपेि 

असिाना िूप िोल िोल िेकल ेजाि असल्याचे विला जाणिू लागल.े अधांिरी 

िोल िोल कोसळि असिाना अचानक थंडगार पाण्याचा स्पशक विच्या सिाांगाला 

जाणि ूलागला .... िी दचकून उठली... िसे बेडरूमच्या विडकीकड ेविचे लि 

गेल.ं.. कोणीिरी रोिून बघिंय असं िणभर विला िाटल.ं. विवचत्र धुकं बाहरे 

पसरल ंहोिं .. उन्हाळ्याचे ददिस आवण धुकं ?!! एक थंडगार पाणिट हिचेी झुळूक 

आि आली आवण अचानक घशाि प्रचंड जळजळ सुरू झाली. काही िण विने दोन्ही 

हािांनी गळा आिळून धरला ... श्यामा कासािीस होि डोके इकड ेविकडे हलि ू

लागिे... चेहरा घामाघमू.... अगदीच असह्य झाल ंिेव्हा विच्या िोंडून कककाळी 

बाहरे पडली. िसा विडकीबाहरेचा गढूळलेला प्रकाश साि झाला.... ) 

  

 श्यामा :  आई ग sss ( श्यामा जोराि ककचाळि उठली. विच्या ककचाळण्याने सगळेच 

िडबडून जागे झाले होिे. ) 

आई:  काय झालं ग ? ( आईने घाबरून विला हलिि विचारलं. श्यामाने  गळा गच्च धरला 

होिा.. आवण जोरजोराि ककचाळि होिी . विचा चेहरा िेदनेने कासाविस झाला 

होिा. ) 

श्यामा : आई, पाणी द.े. गळा िूप जळिोय ग आिून .. आग आग होिेय.. लिकर थंड पाणी द.े. 

अस ंिाटि ंकोणी लाव्हा ओिलाय आि . लिकर द ेवप्लज ... ( िी कासािीस होि 

सारिा गळा चोळू लागली.  विचे िडील काहीच न कळून गप्प रावहले.... 
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चेहऱ्यािर भलंमोठं प्रश्नवचन्ह .. छोटी भािंड ंघाबरून िवडलांना वबलगली होिी. 

आईने लगबगीने दकचनमधून पाणी आणून विला ददले . श्यामाने एका दमाि 

आख्िा िांब्या ररकामा केला . ) 

श्यामा : आई ग, दकिी जळिोय घसा आिून .. सहन होि नाहीय . आई ग, काहीिरी कर ना ( 

िी रडू लागली. िशी विची आई पण रडायला लागली. ) 

आई : अहो काय होिंय बघा ना पोरीला.. अशी काय करिेय ही.... दोन िाजलेि रात्रीचे.. ह्या 

िेळी डॉक्टर कुठून वमळणार?!! काय होिंय पोरीला कळि नाही. ” 

बाबा :  मलाच कळेनासं झालंय... या आधी िर अस ंकधी झाल ंनाही. आपल्या िॅवमली 

डॉक्टरला िोन करिो. " 

आई : दिेा, बरं िाटू द ेरे माझ्या पोरीला.. असं छळू नकोस रे बाबा .. काय पीडा लागलीय 

मागे.. परमेश्वरा ठीक कर रे ... (आईने दिेाच्या िोटोला हाि जोडले. कसल्याशा 

आशंकेने िी चमकली. पटकन उठून विने िोटोजिळची जपमाळ काढून आणली 

आवण प्राथकना करून श्यामाच्या गळ्याि घािली . जपमाळ घालिाच श्यामाच्या 

चेहऱ्यािरचे भाि बदलल े. िेदनेचा लिलशेदिेील विच्या चेहऱ्यािर रावहला नाही. 

मात्र घामाने पार डबडबून गेली होिी. ) 

श्यामा : आई अजून पाणी द ेग..  

(पुन्हा पाणी वपऊन िी डोळे वमटून वभिीला टेकून बसली.  

आई : काय होिंय ग बाळ ? बरं िाटिंय का आिा?" आईने विच्या केसािरुन हाि दिरिि 

विचारलं .  

 ...   
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    (  एव्हाना श्यामा सािरली होिी. मघाचची घशाची जळजळही थांबली होिी. विने पुन्हा 

विडकीकड ेबवघिलं. स्िच्छ चंद्रप्रकाश विडकीिून आि येि होिा... मग मघाशी िो 

गदक अंधार !!... आवण त्या अंधारािून रोिून बघणारे िे अवस्ित्ि !!... विच्या 

अंगािर काटा उभा रावहला ) " 

श्यामा : काहीच कळि नाही ग आई ... अस ंिाटि होिं घशाि कोणीिरी जळिे वशस ं

ओिलंय... भाजून वनघि होिा   घसा... अविशय िेदना होि होत्या . िू जपमाळ 

घािलीस आवण लगेच थांबलं बघ. असं का होिंय आई ?!!  

आई : िुला स्िप्न पडलं असेल ... पाणी वपऊन झोप, म्हणजे शांि झोप लागेल. िुम्ही पण झोपा  

रे पोरांनो ... सकाळी शाळेला जायचंय ना . झोपा... ( आई पोरांिर िेकसली िशी 

िी दोघ ेिोंडािर चादर घेऊन झोपले. ) 

 श्यामा : आई, मी िुला सांवगिले नाही .. पण मला गेल्या काही मवहन्यांपासून असा त्रास होि 

आह.े... पाच सहा मवहन्यांपासून ... सगळे हसिील म्हणून गप्प ंरावहल.े पण आज... 

मी िूप घाबरून गेल ेआह ेग.. मी काय अस ंकोणाचं िाकड ंकेलं आह?े!! ... अस ंका 

होिंय माझ्याबरोबर ?!! काल वपकवनकला गेल्यािर िो प्रकार !!.. काय प्रकार आह े

हा?  

  (एिढा िेळ गप्प असलले्या िवडलांच्या चेहऱ्यािर आिा वचिेचे भाि ददस ूलागल.े )  

 बाबा : पोरी, िू दिेाचा िोटो उशाशी घेऊन झोप ... मी उद्या सकाळी विचारिो कोणाला 

िरी...  

आई : कोणाला?!! काय विचारणार?!! (आईने न कळून विचारलं . ) 
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बाबा :काही नाही ... झोपl िुम्ही शांिपण े... उद्या बोल ूआपण सकाळी ... िोटो ठेि दिेाचा 

पोरीच्या उशाशी..  

  (आईने गणपिीचा िोटो श्यामाच्या उशीिाली ठेिला आवण विच्या केसािरुन हाि 

दिरिि विला थोपटू लागली. बघिा बघिा िी झोपेच्या अधीन झाली. िवडलांनी 

िुणेनेच आईला झोपायला सांवगिले. अंगािर चादर घेिा घेिा त्यांनी विडकीकड े

नजर टाकली . स्िच्छ चंद्रप्रकाशाकड ेबघिा बघिा त्यांनी उद्या विडकीला पडद े

आवण कड्या लािण्याचे मनोमन ठरिून टाकल.े त्यांनी डोळे वमटल ेिेव्हा बाहरे 

चंद्रप्रकाशािर काजळी पडू लागली होिी.... ) 
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               (श्यामा सकाळी उठली िेव्हा विच्या चेहऱ्यािर नेहमीचेच प्रसन्न हस ूहोिे . लहान 

भािंडांच्या अंगािरची चादर िेचि विने थोडािेळ त्यांच्याशी दगंामस्िी केली... ) 

श्यामा : आई, गरम पाणी काढल ेका अंघोळीला ?  

 आई : कधीचेच काढलंय... जा, लिकर जा... िुमची मस्िी आटोपली नाही िर थंड होऊन 

जाईल.... पुन्हा िापिािे लागेल... ( िरीही िे विघे अंगािर उशा िेकून ककचाळि 

होिे.. ) अरे पोरांनो बस करा... शाळेला उशीर होईल.. श्यामा िू पण ऐकि नाहीस 

एकेकदा ... कधी सुधारणार दिे जाणे...  

 श्यामा : नेव्हर .. मस्िी करण ंहा आम्हा मुलांचा जन्मवसद्ध अवधकार आह.े.. आवण िो आम्ही 

वमळविणारच... (आईने कपाळािर हाि मारून घेिला... ) 

आई : कस ंहोईल या पोरीचं कळि नाही.. निऱ्याच्या घरी जाऊन अशीच मस्िी करणार आहसे 

का िू ?  

श्यामा : याहीपेिा जास्ि करणार .. ( विने जीभ चािली.. ).  

आई : लाज लज्जाच नाही पोरीला .. जा पटकन अंघोळ करून घे .. िोपयांि मी पोह ेबनििे.  

श्यामा : ओके मदर.. ( टॉिेल अंगािर घेि विने पटकन आईच्या गालाची पप्पी घेिली. ) माय 

वडअर स्िीट मदर . ( आईच्या गळ्याभोििी हािाचा विळिा घालि विने विच्या 

िांद्यािर डोके टेकिल.े )  

आई : जा बाळ, अंघोळ करून घे.. उशीर होईल िुला.. आिा बरं िाटिंय ना? " 
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श्यामा : हो ... एकदम मस्ि... आिा गळ्याची आगही होि नाहीय .. ( गळ्यािरून हाि 

दिरिि िी म्हणाली. आईने विच्या गळ्याकड ेबघिल ंआवण घाबरून िोंडािर हाि 

ठेिला. ) 

श्यामा : काय झाल ंआई?!! .. आई .. काय ग झाल ं? " (िी आईच्या घाबरलले्या चेहऱ्याकड े

आश्चयाकने बघू लागली. ) 

आई : िुझा गळा !! ... िुझ्या गळ्याला.... ( विच्या गळ्याकड ेबोट दाििून िी चाचरि बोलली 

).  

श्यामा : काय झालंय माझ्या गळ्याला?!! अगं आिा मला जळजळि नाही... ( आईच्या भयाने 

विस्िारलेल्या डोळ्यांकड ेबघून विला रात्रीचा प्रसंग आठिला ... कसल्याशा शंकेने 

विच्या अंगािर सरककन काटा आला. पळिच िी कपाटाच्या आरशापुढे उभी 

रावहली. आवण भीिीने विचे डोळे विस्िारल.े.. ) 

 श्यामा :    अरे बाप रे SS ... ( श्यामा घाबरून गेली. विच्या गळ्यािर भाजल्याचे लालसर 

डाग ददसि होिे ... विने हाि लािून बवघिला ... पण विथे िेदना होि नव्हत्या ... 

चरचरून चटका बसल्यािर जसे डाग उमटिाि िसे गळ्यािर उमटल ेहोिे... 

(मनािल्या मनाि ). हा काय प्रकार आह?े!! भुिाटकी िर नाही?... पण आपण कुठे 

अशा गोष्टींना मानिो... माणसासारि ंमोठं भूि कुठे नसेल.. िी त्याही वस्थिीि हस ू

लागली .... काय चाललयं ह ेमाझ्याबरोबर ?!! कोण छळिंय असं? .... बाबा पाठी 

येऊन उभ ेरावहल ेिरी विला कळलं नाही . त्यांनी विच्या िांद्यािर हाि ठेिला.... 

िशी िी भानािर आली. ) बाबा, बघा ना काय होिंय ... िूप भीिी िाटि आह े

मला.  
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बाबा : िू काही काळजी करू नकोस बाळा... होईल सिक ठीक... आपण कोणाचं काही िाईट 

केल ंनाही.. दिे आपलंही िाईट करणार नाही. िू जा कॉलेजला ... संध्याकाळी 

आपण एका व्यक्तीकड ेजाऊ... मोठे साधक आहिे िे. काहीिरी उपाय नक्कीच 

सांगिील. " 

श्यामा : कोण बाबा ?" 

बाबा : अिधूि साने ... िूप मोठे साधक आहिे .. माझे वमत्रही आहिे चांगल े" 

 श्यामा : िे काय करिील?!" 

बाबा : काहीिरी उपाय नक्कीच सांगिील. सामान्य माणसाला ज्या गोष्टी अशक्यप्राय असिाि 

.. कल्पनेपलीकडील असिाि, त्या गोष्टी अशा साधकांना सहज शक्य होिाि. " 

 श्यामा : म्हणजे िुम्हाला म्हणायचंय की ह ेजे होिंय िे जादटूोण्याचा प्रकार आह?े!!" 

बाबा : नक्की सांगू शकि नाही मी... पण काहीिरी अमानिीय आह ेह ेमात्र वनवश्चि... िुला बरं 

िाटि नसेल िर जाऊ नकोस कॉलेजला .  

 श्यामा : नाही, मी ठीक आह े.... िसेही आज महत्िाचे लेक्चसक आहिे... मीस नाही करू शकि 

.. परीिा िोंडािर आलीय... मी जािे ... आपण संध्याकाळी जाऊ. " 

बाबा:  ह.ं.. जा िू, अंघोळ करून घ.े.. मी सोडिो िुला कॉलेजमध े. " 

िी  बाथरूम मध्य ेगेली.  

 

********************************************* 
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नेहा : हाय श्यामा.... " 

  (श्यामाला स्कुटीिरून उिरिाना बघून विचे सगळे फ्रें ड्स धािि जिळ आल.े 

श्यामाने पटकन गळ्याभोििी स्कािक  गंुडाळला . ) 

वनिीन : ह ेश्यामा, उशीर का केलास? िस्टक लेक्चर मीस झाले िुझे.  

श्यामा : सॉरी, पण जरा उवशरच झाला आज उठायला . रात्री झोप पूणक नाही झाली.  

 नेहा :  एनी वथग इज रॉंग ? िब्येि ठीक नाही का िुझी? अजूनही वपकवनकचा प्रसंगािून 

बाहरे आली नाहीस का?  (नेहा काळजीने बोलली . ) 

 श्यामा : ठीक आह ेमी ... बाबा, वनघिे मी... सेकंड लेक्चर बुडायला नको.... या िुम्ही.  

 बाबा : बरं येिो मी ... मला िोन कर म्हणजे िुला न्यायला येिो मी...  

श्यामा : ठीक आह ेबाबा  

  (िे वनघून गेले िसा वनिीन विच्याकड ेिळला ).  

वनिीन : what  happened  yaar ? any  serious ? िुझ ेबाबा यापूिी कधी िुला 

सोडायला ककिा न्यायला आल ेनाहीि .. वशिाय प्रचंड  टेन्स मध्य ेददसल.े..  

श्यामा : सांगिे नंिर िुला .. आधी लेक्चर अटेंड करू द.े.. चल     

वनिीन : ओके .. बाय दद िे, िुझे नोट्ट्स दिेो नंिर िुला..  
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श्यामा : ह ं.. (िी शांिपणे वजने चढू लागली. िोही विच्या गंभीर चेहऱ्याकड ेबघून काही 

बोलला नाही. विच्या पाठोपाठ चालू लागला. विच ेइिर फ्रें ड्स काय झाल.ं. म्हणून 

एकमेकांना िुणािू लागल.े वनिीनने िोंडािर बोट ठेऊन गप्प ंराहण्याची  िूण 

केली. ) 

********************************************* 
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   (श्यामा आवण विचे सगळे फ्रें ड्स कॉलेजच्या कँटीनमध्ये बसल ेहोिे. )  

वनिीन :  काही िाल्लसं  का िू घरून वनघिाना ?( विने नकाराथी मान हलिली . ) काय 

िाणार बोल.. सॅन्डविच िाशील?  

श्यामा : ह ं 

वनिीन : चला रे .. िुमची पण सेिा करू काय मी... उठा... पोरी बवघिल्या की वचकटली 

ह्यांची बूड ...  

  (पोरी दिदीदिदी हस ूलागल्या.. वमत्र ओशाळून उठल.े थोड्याच िेळाि सगळे 

नाश्त्याच्या प्लेटा घेऊन आल.े ) 

वनिीन :  ह ेघे .. िुझी िेव्हरेट दिल्टर कॉिी पण आणलीय.. शमू, लि कुठे आह ेिुझ?ं  

  ( वनिीनने विच्या िोंडासमोर रटचकी िाजिली. ) 

श्यामा : अं.. काय म्हणालास? ( भानािर येि िी बोलली. ) 

वनिीन :  काय झाल ंयार ? आिा िरी सांगशील की नाही. " 

श्यामा :  ह ेबघ .. ( विने गळ्याभोििीचा स्कािक  सोडला... मुलींच्या िोंडून वचत्कार बाहरे 

पडल.े. ) 

वनिीन :  ओह माय गॉड!! ( वनिीन आश्चयाकने विच्या गळ्याकडे बघ ूलागला)  ह ेग काय झालं 

?!! इिकं कशाने भाजलं.. एिढं भाजेपयांि झोपी गेली होिीस का? गरम िेल उडाल ं

का?   डॉक्टरला दाििलंस का नाही ?" 
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श्यामा : िेलाने नाही भाजलं... " 

वनिीन  : मग ? " 

  (विने रात्री घडलेला प्रकार सांवगिला... ) 

नेहा : बाप रे !!!.... ए पण िुझा भास पण अस ूशकिो.  

वनिीन : हो ... िी चालिा दिरिा भुिांची स्िपे्न बघिे.. िेड लागलंय विला... येडचॅप   

  ( वनिीनने नेहाच्या डोक्यािर टपली मारली . श्यामाचे  डोळे डबडबले .. 

असहायिा विच्या नजरेि स्पष्ट ददसि होिी .. ) 

वनिीन : (मनाि )शमू कधीही अशा अिस्थेि ददसली नाही.. कोणी वहच्या िाटेल जाईल अस ं

वहचं व्यवक्तमत्िही नाही.. समजा कोणी गेलाच िाटेल िर त्याची कंबख्िी भरलीच 

म्हणून समजा .. भुिंिेिं िर दरूच .. साधी दिेालाही मनाि नाही ही..  

  ( त्याला गिकाळाच्या गोष्टी आठििाि... )....  दोघ ेगणपिीच्या पाय पडायला 

जाि असिाि .. वनिीन मनोभािे गणपिीच्या पाय पडिो.. िळून श्यामाकड ेबघिो 

.. िी हसून गणपिीच्या पाया पडिे आवण हळूच पूजेच्या िाटाि ठेिलेल ेमोदक 

उचलिे .. रोिून बघि असलले्या वनिीनकडे बघून िी हलकेच डोळा मारि ेआवण 

म्हणिे, एकदा पाया पडल ंिर एक मोदक वमळिो... मी िर या मोदकासाठी हज्जार 

िेळा पाया पडायला ियार आह.े ) 

  (.. वनिीन व्याकुळ होऊन विच्याकड ेबघिो ..  श्यामा  रडिेली होऊन शून्याि नजर 

लािून बसली  होिी... असहाय िाटि होिी. वनिीनने पुढ ेहोऊन विचे दोन्ही हाि 

पकडल)े   
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वनिीन : शमू, कम ऑन यार... एिढी काय घाबरिेस?!! मी आह.े.. आम्ही आहोि सिक 

िुझ्याबरोबर . ठीक होईल  सिक...  भासही अस ूशकिाि ह े.. (विने कािर नजरेने 

त्याच्याकड ेबवघिल.ं.. ) ओके ओके... भास नाही म्हणि मी.... पण आपण एिाद्या 

डॉक्टरला दाििू आधी ... िे काय म्हणिाि िे बघ.ू. मग ठरिून काय करायचं िे... 

वशिाय िुझ ेबाबा त्या मांवत्रकाकड ेनेणार आहिेच ना... सो वचल्ड ... ह ंिाऊन घ े

आधी आवण मस्ि गरमागरम कॉिी पी... िाण हलका होईल िुझा... काय म्हणिोय 

मी.. ? 

श्यामा : (विने िोलिर सुस्कारा सोडला ) ह ं... ठीक आह.े.     ( िी शांिपणे िाऊ लागली.) 

 वनिीन : शमू? 

श्यामा :  ह ं? 

वनिीन : कधीपासून होिंय ह ेिुला? 

श्यामा : गेल्या पाच सहा मवहन्यांपासून  

वनिीन :  म्हणजे असे भाजल्यासारि ेिाटायचे का नेहमी? 

श्यामा : नाही रे.. ह ेिर काल प्रथमच झाल.े. कानािाली िर सारख्या बसायच्या.. त्याही 

सणसणीि.. गाल ही सुजायचा एिढ्या जोराि ... भास असले अस ेसमजून 

सुरुिािीला मी दलुकि केल े. पण नंिर नंिर जास्िच व्हायला लागल.ं. कोणीिरी 

कडकडून माझ्या हािाला चािा घेिंय अस ंिाटायचं .. हाि जोराि झटकला िरी 

गच्च काहीिरी वचकटून बसलंय अस ंिाटायचं .. कोणीिरी उंचािरून मला ढकलून 

दिेाय आवण मी िोल िोल कोसळि थंडगार पाण्याि पडिेय अस ंिाटायचं .. 

आश्चयक म्हणजे िो ओला स्पशकही जाणिायचा... अजूनही िी ओली संिेदना जाि 
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नाही ... अंग बिाकसारि ंगार पडिं... पाण्याि गुदमरून मरिेय की काय अस ंिाटि ं

रे त्यािेळी... भास िरी कसा म्हण ूह्याला... िेड लागि चाललंय की काय मल अस ं

िाटू लागलंय.  

  ( विने दोन्ही हािांनी डोके गच्च धरल.े िी हमसून हमसून रडू लागली.. िसे सगळे 

काय करािे िे न समजून िक्त एकमेकांकड ेबघ ूलागल.े ) 

वनिीन : शांि हो शमू .. ह ेबघ मी आह ेना ... िू काळजी करू नकोस.. आपण ह्या गोष्टींचा 

छडा लािूच. वप्लज िू रडू नकोस अशी...  

श्यामा : (विने स्ििुः: ला सािरल े... रुमालाने डोळे पुसि िी िीण हसली) मी फे्रश होऊन 

येिे... बाबा येिीलच इिक्याि न्यायला... आलेच मी पाच वमवनटाि ..  

वनिीन : ओके  

  (िी वनघाली.. िॉशरूम दसुया मजल्यािर होिे... स्टूडेंट्ट्सना वलफ्ट चा िापर 

करण्यास मज्जाि होिl.. म्हणून िी पायऱ्या चढूनच दसुऱ्या मजल्यािर आली... 

कॉलेज सुटलेल ेअसल्याने विथे जास्ि िदकळ पण नव्हिी... िॉशरूम मधून विच्या 

टीचर बाहरे पडि होत्या .. िी थोडािेळ थांबली.. त्या जािाच िी आि वशरली.. 

स्िच्छ होऊन विने बेवसन मध्य ेहाि धुिले चेहयािर पाण्याचे हबके मारल े... िेव्हा 

कुठे जरा बरे िाटल.े. बॅगमधून रुमाल काढून विने िोंड स्िच्छ पुसल.े. कंगिा काढून 

केस नीट विचारले.. डोळ्यािले काजळ नीट केल.े. आत्ता थोडा िजेला आला.. िी 

हलकेच हसली... वििक्याि बाजूच्या टॉयलेट मधून दरिाजा िाजिण्याचे आिाज 

येऊ लागल.े.. विचे काळीज भयाने गोठून गेल.े.. पाय जवमनीलाच वचकटल.े.. 

िशीच स्िब्ध राहून िी कानोसा घेऊ लागली... आिाज बंद झाला होिा.. बाहरे 

वनघण्यासाठी विने पाऊल उचलल ेवििक्याि पुन्हा दरिाजाला धडका बस ू
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लागल्या... िॉशरूम मध्य ेविच्या वशिाय कोणीच नव्हिे ... कोणी आि अडकल ेिर 

नाही ना?... पण आिाज का दिे नाही कोणी?.. िी थरथरत्या पायानी हळूहळू 

चालि त्या दरिाजापाशी आली... कापत्या हािांनी दरिाजाची मूठ पकडली आवण 

दरिाजा िोलणार इिक्याि ...... विची नजर िरिी गेली. दरिाजाच्या िटीिून 

पाण्याचे ओघळ येि होिे... विला आश्चयक िाटल े.. ) . दरिाजाच्या िालून पाणी 

आल ेिर समजू शकिे .. पण िरिून !! (िी वनरिून त्या ओघळांकड ेबघ ूलागली. 

हळूहळू त्याचा िेग िाढला.. पूणक िटीिून पाणी िेगाने बाहरे येऊ लागल.े. िी 

घाबरून पाठी सरकली ... वििक्याि विची नजर विथल्या आरशाकड ेगेली... 

आरशािूनही पाणी वझरपि होिे..... पायाला काय ओले लागल ेम्हणून विन ेिाली 

िाकून बवघिल.े.. विच्या पायाचे िळिे बुडिील इिके पाणी िाली जमा झाले होिे 

... आिा मात्र विची बोबडी िळली... बाहरे जाण्याचा दरिाजा जीि िोडून िी 

िोल ूलागली... पण िो उघडनेाच .. ) िोलि का नाहीय हा दरिाजा .. कोणी कडी 

लािलीय बाहरेून ?!! (बाथरूमच्या दरिाजािर आिा अवधक जोराि धके्क बसि 

होिे.. पायािालचे पाणी आिा गुडघाभर झाले होिे.. जण ूसंपूणक बाथरूम एक िळे 

बनू पाहि होिे... विला स्िप्नािला पाण्याचा स्पशक आठिला... कासािीस होऊन िी 

दरिाजाला धडक दऊे लागली... ओरडायला गेली िर िोंडािून आिाज िुटेना... 

जीभ जण ूटाळूला वचकटली होिी... िेगाने दरिाजािून िाहणाऱ्या पाण्याकड ेबघि 

िी पूणक िाकदीने दरिाजा उघडण्याचा प्रयत्न  करू लागली... आवण वििक्याि 

टॉयलेटचा दरिाजा काड काड आिाज करि मोडला.. पाण्याचा मोठ्ठा लोंढा विच्या 

अंगािर आदळला आवण िी कमरेभर पाण्याि गटांगळ्या िाऊ लागली. ) 
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      (वनिीनने मनगटािरील घड्याळाि बवघिले... ) 

वनिीन : इिका उशीर!! ... वहला इिका उशीर का झाला ?!!" 

नेहा :  हो रे .. बराच िेळ झालाय... गप्पाि लिािच नाही आल.े.. मी जाऊन बघून येिे . (नेहा 

उठि म्हणाली . ) 

 वनिीन : नको िू थांब ... मीच जाऊन बघून येिो.. काहीिरी गडबड ददसिेय... आलोच ( िो 

पळिच वनघाला. दोन दोन िीन िीन स्टेप्स चढि िो दसुऱ्या मजल्यािर आला... 

िॉशरूम जिळ येिाच त्याला दारािालून पाणी बाहरे येिाना ददसल.े.. पटकन पुढ े

होऊन त्याने दरिाजा िोलायचा प्रयत्न केला, पण िो उघडनेाच )  श्यामा .. 

श्यामा... आर यू  ओके? श्यामा .. (  आिून कोणिाच आिाज येईना.. िक्त एका 

आिाजावशिाय... अस ेिाटि होिे िुडुबं भरलेल्या  नदीचे पाणी आि उसळ्या घेि 

आह े.. त्याने  दरिाजाला जोरजोराि धके्क द्यायला सुरुिाि केली. मदिीसाठी त्याने 

आजूबाजूला पावहल.ं. पण त्या मजल्यािर पूणक कॉररडॉर मध्य ेकोणीच नव्हि.े.. 

त्याला िूप आश्चयक िाटल े) कमाल आह े?!!... कॉलेज नुकिेच सुटलेय.. आवण इिकी 

शांििा.. एकही स्टुडन्ट ददसि नाही?!! (त्याने पुन्हा दरिाजा िोलायचा प्रयत्न 

केला... अचानक दरिाजाला मधोमध चीर गेली आवण पाण्याच्या प्रचंड िेगाने िो 

िेकला गेला... दरिाजा मोडून पडला होिा आवण पूणक कॉररडॉर मध्य ेपाणीच पाणी 

झाले होिे.. िो घाबरून गेला... धडपडून उठि िो पळिच बाथरूम मध्ये घुसला... 

श्यामा एका कोपऱ्याि बेशुद्ध पडली होिी... विचे पूणक कपड ेपाण्याने वभजल ेहोिे.. 

अंग एकदम बिाकसारि ेथंड पडल ेहोिे... त्याने विच्या नाकाला हाि लािून 

बवघिला... श्वास सुरु होिा... त्याने विला उचलल.े.. शक्य वििक्या लिकर ह्या 

जागेिून बाहरे पडायला हि ेहाच विचार त्याच्या डोक्याि होिा ... बाहरे आणून 

त्याने विला बेंचिर झोपिल.े. विशाि हाि घालनू मोबाईल बाहरे काढला).. ओह !! 
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नशीब... (त्याने िोलिर सुस्कारा सोडला ... मोबाईल सुरु होिा... पाणी पुसून 

त्याने वमत्रांना लिकर िर यायला सांवगिले... सगळे धािि पळि िर आल.े.. ) 

 नेहा : काय झाले रे वनिीन? असा घाबरललेा का? आवण श्यामा अशी का पडलीय?!!" (नेहा 

घाबरून बोलली. वनिीनने थोडक्याि सिक प्रकार सांवगिला... ) 

  अरे पण िू बोलिोस प्रचंड पाणी होिे.. श्यामा त्याि बुडाली... पण वहचे िर केसही 

ओल ेनाहीि !!! िुझेही कपड ेसुकेच आहिे..  

  (त्याने चमकून स्िि:चे कपड ेचाचपले... िर िे सुकेच होिे... घामानेही वभजल े

नव्हिे... श्यामचेही कपड ेसुकेच होिे... ) 

वनिीन : हा काय विवचत्र प्रकार आह?े!! अरे आत्ता मोठा पाण्याचा लोंढा आला आवण दरिाजा 

िुटला.. ह्या कॉररडॉर मध्ये पाणीच पाणी झाल ेहोिे.. जण ूइथे त्सुनामी आली होिी 

... िो बघ बाथरूमचा दरिाजा िुटला आह.े. ( त्याने िॉशरूमच्या ददशेने बोट 

दाििल.े. ) 

नेहा :  िूच बघ...  (िी शांिपणे म्हणाली.  त्याने बवघिले... दरिाजा बंदच होिा ... पुढ ेहोऊन 

त्याने दरिाजा उघडला िर िो सहजच उघडला . आि जाऊन त्याने बवघिले िर 

सिक ठीकठाक होिे,, पाण्याचा एकही थेंब नव्हिा .  

वनिीन : आिा िरोिर िेड लागेल मला.. ( दोन्ही हािानी त्याने डोके गच्च पकडल.े. )  श्यामा 

आि अडकली होिी यार .. पाण्याि बुडाली होिी.. मी िेळेिर पोहोचलो नसिो 

िर....... वहचे  बेशुद्ध पडणेही िोटे आह ेका? ( िो वचडून बोलला िसे सगळे गप्प 

झाले. िो विला शुद्धीिर आणण्याचा प्रयत्न करू लागला.. पाण्याची बॉटल काढली 

.. पण घाबरून दरू िेकली.. विच्या हािांना आपल्या हािांनी घासून गरम करू 

लागला... बऱ्याच िेळाने िी शुद्धीिर आली... ) आर यु ओके शमू?..  
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श्यामा : अं.. आय एम ओके.. पण त्या बाथरूम मध्य.े.. ( विने घाबरून बाथरूमच्या ददशेने बोट 

दाििल.े. नंिर स्ििुःचे कपड ेचाचपले . )  माझ ेकपड!े!... माझ ेकपड ेसकेु कस?े!! 

मघाशी बाथरूम मध्य ेिर मी पूणक बुडाल ेहोिे .. अिरश: गटांगळ्या िाि होिे... 

मग इिकी कोरडी ठणठणीि कशी मी ?!! ( िी आश्चयाकने बोलली.) 

वनिीन : शमू, काय झाल ंनेमकं सांगशील ... मी बवघिलेला प्रकार भयानक होिा ... िुझ्यािर 

काय ओढिल ेअसेल आि कल्पनाच करू शकि नाही... ( वनिीन अजूनही त्या 

धक्क्यािून सािरला नव्हिा . ) 

 श्यामा : आधी इथून जाऊया आपण... िूप भीिी िाटिेय मला इथ े.. ( विची नजर अजूनही 

िॉशरूमिर विळली होिी.  

वनिीन : हो, चल.. चला रे लिकर इथून.. इथ ेथांबणं धोक्याचे आह.े.. चला लिकर ..  

  ( सिकजण विथून वनघाले . िे जािाच पाण्याचा एक छोटासा ओघळ िॉशरूम मधून 

बाहरे आला आवण लगेच गायब झाला. ) 

                 ---------------------- 
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  श्यामा आिा बरीच सािरली होिी.. कॅन्टीन मध्य ेबसून सिक कॉिी पीि होिे.. 

नेहाने ददलेली शॉल विने अंगाभोििी लपेटून घेिली होिी. घडलेला प्रकार विने 

सिाांना सांवगिला.  

श्यामा : पाणी बाहरे आल ंिेव्हा मी गटांगळ्या िाऊ लागल.े. पाणी िेगाि चढि होिं.. बाहरे 

पडायला जागाच नव्हिी .. पाणी डोक्याच्या िर जाऊ लागल ंिेव्हा मी अिरशुः: 

पोहायला सुरुिाि केली .. जाऊ कुठे िे कळेनाच .. पाणी पार िरच्या छिाला टेकल ं

िेव्हा मात्र मी बुडाल े.. संपूणकिुः: पाण्याच्या विश्वाि होिे मी.. जीि गुदमरू 

लागला.. आवण अचानक माझे पाय कोणीिरी गच्च पकडल्याचं मला जाणिल.ं.. 

त्याही वस्थिीि मी िाली बवघिल ंआवण माझा थरकाप उडाला ..  

 वमत्र  : काय ददसल ंिुला ? कोण होिं विथे?!! 

( सिक उत्सुकिेने विचारू लागल.े ) 

  ( श्यामाच्या चेहऱ्यािरचे भाि भराभर बदलि होिे.. प्रचंड भीिी विच्या चेहऱ्यािर 

ददसि होिी... सिक घटनाक्रम विच्या डोळ्यासमोर िरळिो) 

श्यामा :  माझ ेपाय दोन लहान मुलांनी पकडल ेहोिे.. जेमिेम 7.. 8 िषाांचे असिील िे.. एक 

मुलगा आवण एक मुलगी होिी.. माझ्याकड ेबघून प्रेमळ हसि होिे... डोळ्याि 

अिोनाि प्रेम ददसि होिे.. इिके प्रेम िर मला माझ्या भािंडांच्या डोळ्यािही 

ददसल ेनाही यार... इिकी लहान मुले कुठून आली होिी?!! आवण त्यांची िाकद !! 

बाप रे .. प्रचंड िाकदीने ओढि होिे िे मला . मी िडिडि होिे आवण िे हसि 

होिे... जण ूत्यांच्या दषृ्टीने िो एक िेळ होिा... ककिा मला िे त्यांच्या विश्वाि ओढू 
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पाहि होिे... केव्हा मी बेशुद्ध पडल ेमावहि नाही... शुद्धीिर आले िेव्हा िू समोर 

होिास...  

  ( सगळेजण भीिीने वचडीचूप होिे. कॉिी वपण्याचे पण भान त्यांना उरल ेनव्हिे. 

बराच िेळ कोणी काहीच बोलेना.. ) 

 नेहा : ए  मी घरी जािे.. मला िॉशरूम जायचे आह.े.. आवण आिा इथे जायचे धाडस माझ्याि 

नाही.. शमू संध्याकाळी मी िुझ्या घरी येिे.. िेव्हा बोल.ू. बाय .. ( नेहा वनघून गेली 

.. एकेक करि बाकीचे वमत्र पण वनघून गेल े.. केिळ वनिीन आवण श्यामाच विथे 

रावहल.े वनिीनने विच्या हािािर हाि ठेऊन थोपटल े..  

वनिीन : डोन्ट िरी शमू.. सिक ठीक होईल... पण एक लिाि ठेि, कधीही एकटी कुठे जाऊ 

नकोस ..  

श्यामा :  वनिीन िुला िोटे िाटिे का रे ह ेसिक?...  

वनिीन :  नाही... मी बवघिल ेनसिे िरी िोटे िाटल ेनसिे.. माझा विश्वास आह ेिुझ्यािर.. 

पण जे मी बवघिलं िे कधीच विसरू शकणार नाही.. आवण िू जे सांवगिल ंिे िर 

त्याहून भयानक आह े.. ह ेबघ िुझे बाबा येिील इिक्याि.. त्यांना सांगू आपण .. 

काहीिरी मागक वनवश्चि वनघेल... त्याची नजर त्यांना शोधि असलेल्या विच्या 

बाबांकड ेगेली..  

वनिीन : हलॅो अंकल, आम्ही इकड ेआहोि.. कॅन्टीन मध्य े.. इकड े... ( त्याने उभ ेराहून हाि 

उंचािला.. िे कँटीन मध्ये आले... श्यामाकड ेबघनू त्यांना काहीिरी विपरीि 

घडल्याची कल्पना आली.. श्यामाने घडललेा सिक प्रकार त्यांना सांवगिला. ) 
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बाबा : िू काहीिरी िाऊन घ े.. आपण आत्ताच माझ्या त्या वमत्राकड ेजाऊ.. िेळ घालिण्याि 

काही अथक नाही .  

श्यामा :  मला काही नको बाबा .. अवजबाि इच्छा नाही... िूप थकिा आला आह ेमला... 

स्कुटीिर बसू शकेल का नाही शंकाच आह े

बाबा :  िुम्ही दोघ ेररिाने या... मी पुढेच राहिो गाडीिर... चालेल ? 

 वनिीन : चालेल अंकल ... मी राहिो सोबि  श्यामाच्या ... काळजी नका करू..  

 बाबा : चला लिकर ...  

  ( िे वनघाले िेव्हा टेबलािरचा ग्लास धक्याने िाली पडला आवण सगळे पाणी 

जवमनीिर सांडल े.. श्यामा घाबरून त्या पाण्याकड ेबघ ूलागली... िसे वनिीनने 

विला िेचिच विथून बाहरे काढल े... जवमनीिर सांडलेल ेपाणी िणाि सुकून गेल े) 

------------------------------------------------------------------------- 
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 बाबा : श्यामा ह ेमाझ ेवमत्र अिधूि साने .. अिधूि ही माझी मुलगी शाल्मली .. आवण हा 

मुलगा विच्याच क्लास मध्य ेआह.े. वनिीन ..  

( श्यामाने हाि जोडून नमस्कार केला  

 श्यामा : नमस्कार काका ..  

 अिधूि गुरुजी :  नमस्कार बेटा... बसा िुम्ही .. मी आलोच  

  (  त्यांना बसायला सांगून अिधूि गुरुजी आिल्या िोलीि गेल.े श्यामा आजूबाजूला 

वनरिून बघ ूलागली. बाहरेच्या ज्या हॉल मध्ये िे बसल ेहोिे िो हॉल दिेांच्या 

िोटोने भरून गेला होिा.. जास्ि सामानही विथे नव्हिे.. नाही म्हणायला एक 

सोिा आवण काही िुच्याक होत्या. धुपाचा दपक दरिळि होिा ... त्यािरून एिाद्या 

पुजाऱ्याचे घर वनवश्चि िाटि होिे .. एका सामान्य पुजाऱ्याचे घर.. ह ेकाय त्या 

शक्तीशी सामना करणार ?!! ... विने प्रश्नाथकक नजरेने िवडलांकड ेबवघिल.ं.. त्यांनी 

विच्या नजरेिले भाि ओळिून शांि राहण्याची िूण केली . वनिीनने विथलाच एक 

रंगीबेरंगी दगड उचलला.. आवण वनरिून बघ ूलागला . )  

 गुरुजी : िी िस्िू िाली ठेि मुला.. इथल्या कोणत्याही िस्िूला हाि लािू नकोस ( गुरुजी बाहरे 

येि म्हणाल.े.. त्यांच्या चेहऱ्यािर राग नव्हिा िर काळजी होिी. वनिीनने पटकन 

हािािला दगड िाली ठेिला . ) 

वनिीन : सॉरी काका ..  
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 गुरुजी  : िुम्हाला कुिूहल िाटेल अश्या बऱ्याच िस्िू इथे ददसिील.. सगळ्याच नुकसान 

करणाऱ्या आहिे असंही नाही .. पण त्यांचा िापर विवधिि केला जािो.. केिळ 

कुिूहल म्हणून स्पशक करायला जािं आवण काही अघरटि व्हाि,ं, त्यापेिा त्यांना 

हाि न लािलेला बरा... माझ्या बरोबर आिल्या पूजेच्या िोलीि चला.. आवण मी 

सांगेन त्याप्रमाणेच करा.. उगाच स्ििुःचे डोके चालि ूनका.. िुमच्या भल्यासाठीच 

सांगिोय (दटािणीच्या सरुाि िे बोलल.े. सिाांनी शांिपणे माना डोलािल्या. 

विघेही त्यांच्या पाठोपाठ गेले... बाहरेच्या िोलीपेिा इथल ेिािािरण िूप िेगळे 

होिे.. इथेही दिेांचे िोटो होिे .. आख्िी िोली दिेांच्या िोटोंनी भरली होिी.. 

िाली जवमनीिरच बैठक मंडळी होिी.. स्िच्छ पांढरी चादर त्यािर अंथरली होिी 

.. त्यािर एक बैठा टेबल ठेिला होिा.. पूजेचे सावहत्य त्यािर मांडल ेहोिे. एक 

िांब्या ठेिला होिा .. त्यािर विड्याचे पान होिे ... वलबांना अगरबत्त्या टोचल्या 

होत्या.. एका िाटाि पाणी ठेिल ेहोिे.. िऱ्हिेऱ्हचेे रंग, गुलाल िगैरे ठेिल ेहोिे... 

भीिी िाटि नव्हिी .. पण अनावमक दडपण मात्र सिाांिर आले होिे..) 

गुरुजी : बसा िाली ... ( सिकजण त्यांच्या समोर मांडी घालून बसल.े  ) ह ं.. आिा मला सांगा 

पुन्हा एकदा, नक्की कुठून सुरुिाि झाली िे ... मुली िू सांग सगळे सविस्िर ..                  

   ( श्यामाने त्यांना सुरुिािीपासून सगळे सांवगिले. त्यांच्या चेहऱ्यािरचे भाि 

बदलि होिे ... िे िूपच गंभीर झाले. बराच िेळ टेबलािरच्या कागदांमध्ये डोके 

िुपसून काहीिरी बघि रावहल.े)  

गुरुजी :  वहचा जन्म कुठे झाला ? 

बाबा :  मालाडला ... एका चाळीि राहि होिो आम्ही त्यािेळी.. का पण ?" िवडलांनी न 

कळून विचारल.े  
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गुरुजी :  वहचा जन्म झाला त्यािेळी .. म्हणजे जन्माच्या आधी कोणाचा मृत्यू झाला होिा का? 

अनैसर्गगकपणे ? " 

बाबा :  नक्की आठिि नाही ...  

गुरुजी : आठिून बघा... िे मावहि होण ेिूप महत्िाचे आह"े 

बाबा : ( विचारमग्न झाल.े. ) अं... विच्या जन्माच्या िेळेस नाही .. पण त्याच्या िूप आधी.. 

म्हणजे साधारण िी पोटाि आली  त्याच्या मवहनाभर आधी आमच्याच चाळीिील 

एका कुटंुबाने आत्महत्या केली होिी. पूणक कुटंुबाने नाही .. िक्त त्या पररिारािील 

स्त्रीने विच्या मुलांसोबि जीि ददला होिा. " 

 गुरुजी  : कुठे ददला होिा जीि?" 

बाबा : विवहरीि .. ( श्यामाने चमकून िवडलांकड ेबवघिलं ) 

गुरुजी :  िेळ काय होिी ? 

बाबा : पहाटे पहाटेची.. साधारण चार िाजिा .. सकाळी उठेपयांि प्रेिं िुगून िर आली होिी ..  

गुरुजी :  विहीर दकिी दरू होिी िुमच्या घरापासनू ?" 

बाबा : पाठीमागेच .. आमच्या िोलीच्या विडकीिून ददसायची.. गदक आमराई होिी आमच्या 

चाळीमागे .. विथेच ही विहीर होिी.. िूप िोल होिी.. कायम भरलेली 

असायची... वबचारी अस ेकाही करेल अस ंकधीच िाटल ंनाही ... काहीच बोलायची 

नाही.. बोलल ेिरी कळल ेनसिे  आम्हाला.. इिकी काळी होिी िी की कोळसाही 

बरा म्हणायचा.. पण मुल ेमात्र िूप गोड .. मोठी मुलगी िर परीसारिी ददसायची.. 

असेल साधारण दहा िषाांची.. बाकी दोन मुल ेअसिील साि आठ िषाांची.. एक 

मुलगा आवण एक मुलगी.. िीही दिेणी होिी.. आईबाप दोघेही काळे आवण मुल े
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गोरीपान .. आम्ही ब्लॅक अँड व्हाईट म्हणून वचडिायचो.. मुल ेपळिून िर आणली 

नाहीि असे बोलायचो.. " 

गुरुजी : मग जीि का ददला विने?" 

बाबा :  त्या बाईचा निरा विला िूप मारायचा.. ह्याच कारणामुळे.. मुल ेइिकी दिेणी का 

म्हणून ... िो काळा... एकही मूल त्या दोघांसारि ेनाही .. त्याला संशय यायचा .. 

मुल ेमाझी नाहीि  म्हणायचा.. िूप मारायचा मुलांना आवण बायकोला .. एकदा 

िर त्याने मोठ्या मुलीला विष पाजून मारायचा प्रयत्न केला होिा .. (श्यामाने 

घाबरून गालािरून हाि दिरिला... संकेि वमळि होिे.. िी गळ्याची आग आग .. 

)... उपाशी ठेिायचा ... आम्ही चाळीिले सिकजण गुपचूप त्यांना िायला  

द्यायचो... शेिटीशेिटी संशय आला म्हणून िो घरीच बसायचा ... आम्हाला काहीच 

करिा आलं नाही आठिडाभर उपाशी होिी पोरं .. नंिर त्यांची िुगललेी प्रेिच 

बवघिली . (िडील उदास होि म्हणाल.े श्यामाने पोटािर हाि ठेिला.. भूक.. प्रचंड 

भूक... ) 

गुरुजी : िी जागा कधी सोडलीि िुम्ही? 

 बाबा : श्यामाचा जन्म झाला आवण लगेचच .. मला बढिी वमळाली आवण मग मी ह ेआत्ताचं 

घर घेिल.ं. पण ह ेका विचारिाहिे िुम्ही ?! 

गुरुजी :  सांगिो... आधी मला िात्री करून घेऊ द्याि .. मुलीची कंुडली आणलीि िुम्ही ? 

बाबा : हो.. आणली आह"े त्यांनी शबनममधून िाईल काढून त्यांना ददली . बराच िेळ गुरुजी 

विची कंुडली बघि होिे.  

गुरुजी : मुली िू कधी िुझ्या जन्मस्थळी गेली होिीस ?" 
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श्यामा :  नाही काका .. कधीच नाही...  

गुरुजी : कधी वपकवनक ?   

 श्यामा  : अं .. नाही.. वनदान मला िरी िसे आठिि नाही ..  

वनिीन : अगं श्यामा , आपण सौरभचा िाढददिसाला नव्हिो का ग गेलो ... बाईकिरून " 

त्याने चमकून जीभ चािली.  आवण विच्या िवडलांकड ेहळूच बवघिलं .. श्यामाही 

कािरीबािरी झाली.. विने रागाने वनिीनकडे बवघिल.ं. त्याने िांद ेउडिून 

ददलवगरी व्यक्त  केली.. पण विच्या िवडलांच्या चेहऱ्यािर राग नव्हिा .. उलट 

काळजी होिी. ) 

बाबा :  कुठे गेला होिाि िुम्ही ? म्हणजे कोणत्या रठकाणी गेला होिाि ?  

वनिीन :  बद्रदु्दीन चाळीि ..  

बाबा :  अरे बाप रे.. बद्रदु्दीन चाळीि कोणाकड े? दकिी नंबर िोलीि? 

 वनिीन : शेिटून दसुरी िोली .. नंबर मावहि नाही.. सुरुिािीच्या िोलीला  जाळीचा दरिाजा 

आह े. त्याच लाइनीिल्या शेिटून दसुऱ्या िोलीि गेलो होिो.. आमचा वमत्र सौरभ 

विथेच राहिो ना ..  

बाबा  : शेिटच्या िोलीि िुम्ही गेला िर नव्हिा ना ? (त्यांनी घाबरून विचारले . ) 

वनिीन :  नाही .. िक्त श्यामाने कडी उघडून आि पवहले होिे.. विला मावहि नाही काय झाल े

होिे .. म्हणाली एकदा उघडून बघायची इच्छा होिेय " 

 बाबा : अरे दिेा!! ( विच्या िवडलांनी कपाळाला हाि मारून घेिला . ) 

 श्यामा : काय झालं बाबा ?!! िुम्ही अस ेघाबरलाि का? 
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  बाबा : िुम्हाला नेमकं विथेच जायचं होिं का?!! िी जागा आवण िोलीही िीच आह ेवजथे िे 

कुटंुब राहायचं.. आवण िी जाळीचा दरिाजा असलेली िोली आपली होिी.. ( 

श्यामा सुन्न झाली .  गुरुजींनी िांब्यािरचे पान काढल ेआवण त्याि बुडिल े.. ) 

गुरुजी : मुली ह ेपाणी हािाि घे आवण मी सांगेन िेव्हा ह्या िाटािील पाण्याि सोड ... 

कोणत्याही पररवस्थिीि कोणीही जागचे हलायचे नाही... काहीही होिो ....  

  ( विने होकाराथी मान हलिली. विच्या दोन्ही हािांच्या ओंजळीि त्यांनी पानाने 

पाणी सोडल े. िे डोळे वमटून मंत्र पुटपुटू लागले.. त्यांच्या मंत्रांचा स्िर त्या शांि 

िािािरणाि घुमू लागला... हळूहळू त्या मंत्रांची लय िाढली.. त्याचे प्रविध्िनी येऊ 

लागल े.. इिका िेळ शांि असलेल्या िािािरणाि अचानक िळबळ उडाली... जी 

सिाांनाच जाणि ूलागली... बाहरेच्या िोलीि कोणीिरी जोरजोराि श्वास घेि 

असल्याचे ऐकू येऊ लागल.े.. श्यामाला िोच ओलसर .. पाणिट स्पशक जाणि ू

लागला... थंडीने विचे शरीर काप ूलागल.े.. विच्या िवडलांनी विच्या पाठीिर हाि 

ठेिला .. बिाकसारि ेविचे अंग गार पडल ेहोिे.. घाबरून विने त्यांच्याकड ेबवघिले.. 

त्यांनी डोळ्यांनीच धीर ददला.. मंत्र संपल ेिसे गुरुजींनी डोळे उघडल े.. विला 

नजरेनेच िूण केली... विने हळूच ओंजळीिले पाणी िाटाि सोडल.े असखं्य माशा 

घोंगाव्याि िसा आिाज येऊ लागला आवण अचानक सिक शांि झाले... काही िण 

िसेच शांििेि गेल ेआवण श्यामाच्या  िोंडून कककाळी बाहरे पडली ...   डोळे 

िाडिाडून िी िाटािल्या पाण्याकड ेबघि होिी... दोघांनीही िाटाकडे बवघिल.ं. 

िाटािले पाणी लालबुंद झाले होिे.. रक्तासारि े... त्यांनी घाबरून गुरुजींकड े

बवघिल ं.. िे अजूनही डोळे वमटून होिे.. थोड्यािेळाने त्यांनी डोळे उघडल ेआवण 

िाटाकड ेबवघिल ं.. रक्तासारि ेपाणी बघून िे गंभीर झाल.े.. डोळे वमटून मंत्र 

म्हणि त्यांनी पानाने त्या िाटाि पाणी वशपडल े... िसे िे पाणी पूिकिि झाले... 
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आिा िािािरण पूिीसारिेच िाटू लागल.े. श्यामाचे शरीरही नॉमकल झाल े.. िो 

पाण्याचा स्पशकही नाहीसा झाला...  

बाबा  : काय झाल?ं माझ्या मुलीच्या जीिाला धोका िर नाही ना अिधूि?" िवडलांनी वचिेने 

विचारलं .  

गुरुजी : आह.े. धोका आह.े. प्रचंड धोका आह.े.. श्यामाचा त्या घराशी काय संबंध आह ेह ेनेमके 

सांगिा येणार नाही .. पण माझा अंदाज आह ेकी ही अशािेळी विथे गेली ज्यािेळी 

िे अिृप्त आत्मे विथे होिे ककिा .. "(बोलिा बोलिा िे थांबल.े )  

 वनिीन : ककिा काय गुरुजी? (  वनिीनने उत्सुकिेने विचारलं ).  

  गुरुजी : ककिा श्यामा पूिकजन्मी त्या िीन मुलापंैकीच एक असािी.. वहचा  पुनजकन्म झाला 

आवण बाकीची त्याच भिूयोनीि अडकून पडली असािीि... वहला बवघिल ंआवण 

पुन्हा विला त्यांच्या बरोबर घेऊन जायला िी आली असािीि...  

( श्यामा पांढरीिटक पडली) 

श्यामा :  म्हणजे िे मला मारायला आलेि?!! 

गुरुजी :  नक्की नाही सांगिा येणार.. पण त्या जागेिर आपल्याला पुन्हा जािे लागेल... ह्यािेळी 

मी सोबि येईल िुमच्या ..  

श्यामा : नको बाबा, विकड ेनको.. मला िूप भीिी िाटि आह.े. वप्लज नको.. ( िी काकुळिीला 

येि बोलली. ) 

 बाबा : आपल्याला जािंच लागेल बाळा .. नाहीिर त्या शक्ती िुझा पाठलाग सोडणार नाहीि 

.. िुला त्रास दणें सुरूच राहील त्यांचे .. आवण काय भरिसा  त्या शक्ती िुला 

सहजासहजी सोडून दिेील.. गुरुजी बोलिाि िसे त्यांनी िुला त्यांच्यासोबि नेल े
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िर... नाही नाही.. आपण आत्ताच जाऊ ... आम्ही आहोि िुझ्यासोबि.. घाबरू 

नकोस.. गुरुजी आहिे.. िुला काहीही होणार नाही.  

 श्यामा :  पण बाबा ... विथे जाऊन करणार काय.. त्या जागेिर त्या जास्ि आक्रमक असिील.. 

िे त्यांचे घरच आह ेना... इथे बवघिलं ना काय झालं िे... विथे काय होईल याची 

कल्पनाच करिि नाही... " िी घाबरून बोलली.  

गुरुजी : िुला काहीही होणार नाही.. हा अवभमंवत्रि केलेला धागा गळ्याि घाल.. कधीही काढू 

नकोस.. म्हणजे िुला त्या शक्ती स्पशकही करू शकणार नाहीि. वशिाय मी असेलच 

सोबि सिि .. पण आजच आपल्याला गेलं पावहजे.. कारण मला जाणििंय .. त्या 

आिा जास्ि िाट बघणार नाहीि. ( गुरुजी गंभीर होि म्हणाल.े त्यांनी उद्पात्रािील 

राि वचमटीि घेऊन विघांच्या कपाळाला लािली. )  

गुरुजी : चला वनघू आपण ..  

बाबा :  पण मी िर स्कुटी आणलीय .. टे्रनने जािे लागेल आपल्याला.  

गुरुजी : माझी  कार आह े... लिकर पोहोचिा येईल... चला ..  

********************************************* 
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  ( कारन ेमालाड मध्य ेप्रिेश केला आवण श्यामचे हृदय धडधडू लागल े.. 

चेहऱ्यािरची भीिी लपिि िी बाहरे बघ ूलागली... िूप टॅ्रदिक होिी.. िरी विची 

भीिी कमी होईना.. जण ूिी .. आवण केिळ विच एका मोठ्या वनमकनुष्य बेटािर 

अडकून पडल्यासारि ेिाटि होिे.. चोहोबाजूने पाणीच पाणी,, आवण वजिाच्या 

आकांिाने िी हािपाय मारि आह.े. मेन रोड सोडून गाडी आिा छोट्या गल्ल्यांिून 

जाऊ लागली.. अचानक पुन्हा िोच पाणिट स्पशक  ... विने चमकून आजूबाजूला 

बवघिल.े.. चाळींवशिाय विला काहीच ददसल ेनाही.. )  

श्यामा : (मनाि ) आमराई सोडाच .. एकही झाड  इथ ेददसि नाही ... िसा गुलमोहोर 

ददसिोय .. पण विहीरही ददसि नाहीय .... मग ही जाणीि?!!..  

  (एका गल्लीच्या िोंडािर गाडी थांबिािी लागली.. दोन चाळींच्या मधून जाणारी 

िाट िारच वनमुळिी होिी ... जेमिेम दोन िे िीन व्यक्ती एकसाथ जाऊ शकि 

होत्या.. एका घरािील बाई वजन्यािर बसली िरी समोरच्या घराच्या वजन्यािर 

बसलले्या बाईशी हाि वमळि ूशकि होिी. ) 

  आपण इथे राहायचो?!! ... पण मोकळेपणा होिा इथे.. जो बंददस्ि फ्लॅटमध्ये 

आढळि नसे ... िवडलांचे डोळे जुन्या आठिणींने चमकले.. त्यांच्या चेहऱ्यािर प्रसन्न 

हस ूउमटल.े. आपण कशासाठी आलो आहोि हचे िे िणभर विसरल.े. ) 

श्यामा : बाबा .. (श्यामाने त्यांना टोकल े.. िसे िे भानािर आल.े ) 

बाबा :  श्यामा, आपण इथे राहायचो पूिी.. िुझा जन्म इथेच झाला.. ज्यांना आपण ह ेघर 

विकल ेिीच लोकं जर इथ ेअजूनही राहि असिील िर आपल्याला काही अडचण 

येणार नाही मावहिी वमळायला .. "  त्यांनी डोअर बेल िाजिली.   
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एक िृद्ध स्त्री आिून आली,  

 स्त्री : कोण पावहजे आपल्याला ? 

  (बाबांनी थोडािेळ वनरिून विला बवघिल ंआवण िे प्रसन्न हसल े) 

बाबा :  बहुिेक िुम्ही मला ओळिल ेनाहीि ... मी पण काय िेडा आह.े. कस ेओळिणार !.. 

अठरा िषे लोटली इथून वनघालो त्याला .. मी शिेर .. शेिर सािंि ... पूिी मी 

ह्याच घराि राहायचो.. आिा ओळिलंि का ? 

स्त्री : ओह !! िुम्ही ... या .. या ना आि ... वप्लज ... इिक्या िषाांनंिर कस ेओळिणार .. 

चेहरेही बदलल ेआपले... ( त्या हसि म्हणाल्या . ) 

बाबा :  िेही बरोबरच आह े( िेही हसल.े सिकजण घराि वशरल.े. बाबांनी िोलीभर नजर 

दिरिली.. ) 

बाबा :  अजूनही िशीच ठेिली आह ेिोली िुम्ही... घर सोडलेच नाही अस ेिाटिे" 

जोशी िाई  : (त्या हसल्या ) एिढ्या छोट्या घराला काय सजिणार.. बस टापटीप ठेिल ेकी 

पुरे होिे.. काय घेणार िुम्ही? पोह ेकरि े... चालले ना? 

बाबा :  नाही .. िरेच काही नको... बस एक कप चहा वमळेल िर ... " 

श्यामा :  बाबा िुम्ही पण... " 

 बाबा : अरे आमची जुनी ओळि आह.े. लागेबांधे असिाि ह े... घर विकल ेम्हणून काय झाल.े. 

त्या घराि राहणाऱ्या माणसांशी भािवनक नािे जुडि असि े.. बरोबर ना िाई ? 

जोशी िाई :  अगदी बरोबर... ही मुलगी ना िुमची? 
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बाबा :  हो, ... शाल्मली ... आवण शमू ह्या जोशी िाई बरं का .  

श्यामा :  नमस्िे काकी  

जोशी िाई  : नमस्िे बाळा ... दकििीला आहसे िू आिा ? 

श्यामा : बारािीला  

जोशी िाई : बसा ह ं... आलेच मी   

  (त्या आिील िोलीि गेल्या. थोड्याच िेळाि त्या चहा घेऊन आल्या .. ) 

जोशी िाई  :  इकड ेकस ेयेण ेकेलेि आज ? 

बाबा :  थोड ेकाम होिे ह्या बाजूला ... म्हटंल ंमुलीला विचे जन्मस्थळ दाििािे ... ह्याच घराि 

रांगली िी ... ( बाबा िपूच भािुक झाले होिे... ) 

 श्यामा : बाबा मी घर बघू ...  

 जोशी िाई  : अगं एिढंच घर आह ेआपल.ं. आिल्या बाजूला छोटेसेच दकचन आह े... पण िुझी 

इच्छाच आह ेिर घे बघून... मुलांना िूप उत्सुकिा असि ेहो... जा आिल्या बाजूला 

...  

  ( श्यामा उठून आि गेली .. जेमिेम दोन व्यक्ती उभ्या राहू शकिील एिढेच  छोटे 

दकचन होिे िे.. ओटा होिा म्हणून दकचन म्हणायचे. बाजूलाच छोटीशीच मोरी ... 

एक  लहानशीच विडकी... न राहिून िी विडकीजिळ गेली... बाबांचे शब्द कानाि 

गंुजि होिे,, आपल्या िोलीिून िी विहीर ददसिे... िरेच दसुऱ्या टोकाला एक 

विहीर ददसि होिी... पण आजूबाजूला एकही झाड नव्हिे ... िक्त दसुऱ्या 

इमारिीच्या कंपाऊंडची वभि मात्र त्या विवहरीला लागून उभी होिी... बाजूलाच 
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एक पाणीपुरीचा ठेला होिा.... िी भारल्यासारिी त्या विवहरीला बघ ूलागली ... 

िांद्यािर कोणाचा िरी हाि पडला िशी िी दचकली ... बाबा विच्याकडे बघि 

होिे.. त्यांनीही विवहरीकड ेबवघिलं... ) 

बाबा :  ये बाहरे चल.. चहा घ े(दोघेही बाहरे आल.े.. )  िाई, िे शेिटचे घर विकले गेले का? 

का अजूनही िो माणूस राहिो विथे? 

जोशी िाई :  नाही िे कोणीही विकि घेि नाही.. िो माणूस िुम्ही गेल्यािर पाच सहा मवहन े

होिा.. नंिर एके ददिशी गायबच झाला.. कोणालाच  त्याचा पत्ता लागला नाही.. 

त्याचे कोणी नािेिाईकही नव्हिे ... दोन िषे िाट बवघिली .. सेके्रटरीने वमटटग 

घेिली .. रूम कोणाला िरी भाड्याने दणे्याचा वनणकय घेिला.. िो माणूस येईपयांि.. 

आला असिा िर िे सिक भाड ेत्यालाच दणे्याचे ठरल ेहोिे.. त्याप्रमाणे एक जोडपे 

आल ेदिेील.. पण एकच रात्र थांबल ेआवण  दसुऱ्याच ददिशी सामान बांधून वनघून 

गेल.े. विचारल ेिर काहीच बोलल ेनाहीि.. प्रचंड घाबरलेल ेहोिे... त्यानंिरही िीन 

िेळा असाच प्रकार घडला ... शेिटी आम्ही नाद सोडून ददला ... कोणीच जाि नाही 

विथे.. इिकी िषे लोटली िरी त्या िोलीची दहशि िाटि.े. दसुरीकड ेपरिडि नाही 

.. घरांच्या दकमिी िरी दकिी िाढल्या आहिे.. नाईलाजाने राहिो इथ.े.. वशिाय 

िसा काही त्रास नाही कोणालाच .. िक्त त्या घराि जाि नाही बस ..  

बाबा : आम्हाला बघिा येईल दकिी िोली ?( बाबांनी हळूच विचारले.. ) 

जोशी िाई :  उघडीच असिे िी िोली.. बस बाहरेून कडी लािली आह े... पण िुम्हाला का 

बघायची आह?े!! विथे जाणं धोक्याचे आह.े. बाजूच्या िोलीि राहणारे लोक 

बोलिाि रात्रीचा लहान मुलांच्या रडण्याचा आिाज येिो .. कधी कधी िर पाणी 

सुरु असल्याचे पण आिाज येिाि ... आम्हीही बरेच िेळा िो आिाज ऐकल ंआह.े. 
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आिा िर सियच पडली आह.े. काहीच िाटि नाही... पण िुम्ही िी िोली उघडू 

नय े...  

 बाबा : आम्हाला बस एकदाच बघायचे आह.े. का िे नंिर सांगिो... बस एकदाच ... कोणाचे 

काही ऑब्जेक्शन असले िर विचारा..  

जोशी िाई :  ह्यािेळी िर कोणीच घराि नसिाि .. बायका असिाि .. पण दपुारची िामकुिी 

( त्या हसल्या. ) संध्याकाळी कामािरून परििील सिक .. िुम्ही बघून घ्या.. पण 

आि जाऊ नका...  

बाबा :  हो ..  

  ( सगळेजण त्या शेिटच्या िोलीसमोर आल.े.. दरिाजाला बाहरेून िक्त कडी 

लािली होिी... कुलूप नव्हिे... गुरुजींनी डोळे वमटल.े.. आपल्या हािािील जपमाळ 

श्यामाच्या गळ्याि घािली . ) 

गुरुजी : दरिाजाची कडी काढ बाळा ... घाबरू नकोस .. िुला काहीही होणार नाही.. ही 

जपमाळ िुझ ेरिण करेल..  

  (श्यामाने थरथरत्या हािांनी कडी काढली .. काही िण सगळ्यांकड ेबघि हळूच 

दरिाजा उघडला ... श्वास रोिून सगळे बघि होिे .. पण त्यांना  अपेविि अस े

काहीच घडल ेनाही .. गुरुजींनी विला आि जाण्याची िूण केली... भीिीने विने मान 

हलिली.. )  िू आधी पुढ ेहो.. मागून आम्ही येिंच आहोि.. जे आह ेह ेिुला आलेली 

बघून नक्कीच काहीिरी ररऍक्ट होईल .. आवण त्याचा मग बंदोबस्ि करिा येईल.. 

हो पुढ ेिू .. काहीही होणार नाही.  
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  ( विने घाबरिच आि पाऊल  टाकल.े.. काहीही झाले नाही बघून विची भीिी थोडी 

दरू झाली ... दरिाजा पूणकपणे उघडून विने आि प्रिेश केला... िोलीि जळमटे 

लटकललेी होिी.. उग्र दपक पसरला होिा विने नाकाला रुमाल लािला आवण बाहरे 

पडायला मागे िळली .. इिक्याि दरिाजा िाडकन बंद झाला . ) 

                ( दरिाजा आिून बंद होिाच बाहरे एकच गोंधळ उडाला. वनिीन दरिाजाला 

जोराि धके्क दऊे लागला. श्यामाच्या बाबांनी शेजारच्या घरािून मोठी पहार 

आणली . ) 

बाबा :  पोरा िू बाजूला हो.. दरिाजा िोडािा लागेल. ( वनिीन बाजूला होिाच त्यांनी 

दरिाजािर घाि घालायला सुरुिाि केली... एव्हाना आजूबाजूच्या घरािील 

बायका बाहरे आल्या होत्या .. पण त्या पुढ ेआल्या नाहीि. घाबरून दरिाजािच 

उभ्या रावहल्या. गुरुजींनी हािाच्या इशाऱ्याने त्यांना थांबण्यास सांवगिले ... ) 

गुरुजी :  काही उपयोग होणार नाही ... पण काळजी करू नका, मुलीला काहीही अपाय होणार 

नाही .... अवभमंवत्रि केलेली माळ जोपयांि विच्या गळ्याि आह ेिोपयांि िी 

सुरविि आह.े.. त्या शक्ती विच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करिील.. त्यानंिर हा 

दरिाजा आपोआप उघडले ... आपल्याला कळेल नक्की काय  झालंय िे ... आज 

रात्रीच आपल्याला विवहरीजिळ यज्ञ करािा लागेल... आिा काही िेळ कोणीही 

माझ्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करू नका...  

  (त्यांनी विथेच आसन अंथरून बैठक मारली आवण डोळे वमटून घेिल.े ) 

 

         (बंद झालेल्या दरिाजाकड ेबघून  श्यामाचे अिसानच गळाले ... भीिीने विच्या 

िोंडून शब्दच िुटेना ... अचानक विला िाटले आपल्या पाठी कोणीिरी आह.े.. 
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विच्या हािापायांना कंप सुटला ... पाठी िळून बघण्याचे धाडस होईना ... 

पाठीमागून लहान मुलाचं्या िळिळून हसण्याचा आिाज आला आवण विन े

झटक्याि मागे िळून बवघिल.े.. एक लहान मुलगा आवण मुलगी विच्याकड ेबघून 

गोड हसि होिी... ह्यांना कुठेिरी बवघिले आह ेआपण.. पण कुठे .. विला 

आठिेना.... येस्स.. कॉलजेची िॉशरूम ... आपला पाय िेचणारे हीच दोघ ेहोिे.. 

म्हणजे ही भुिं आहिे.. बापरे .... िी घाबरून दरिाजाला वचकटून उभी रावहली... 

िी दोघेही विच्या जिळ येऊ लागली.. िशी िी वजिाच्या आकांिाने ओरडली ) 

श्यामा :  थांबा,, वप्लज थांबा .. जिळ येऊ नका माझ्या .. कोण आहाि िुम्ही  ? का छळिाहिे 

मला? 

लहान मुलगा  :  िाई .. ( त्या लहान मुलाने गोड आिाजाि विला हाक मारली.. ) 

श्यामा :  िाई?!! 

लहान मुलगा  :  हो िाई.. िू िाई आहसे आमची ... विसरलीस... ? 

श्यामा :  िुम्ही माझी भािंड ेनाहीि.. माझी भािंड ेघरी आहिे... कोण आहाि िुम्ही? 

लहान मुलगा  :  िू विसरलीस .. पण आम्ही अजूनही िुझी िाट बघि आहोि... िुझ्यावशिाय 

आम्हाला िूप एकटे िाटि आह.े. िुझ्यावशिाय मजाच येि नाही िेळायला ...  

श्यामा :  िुम्ही काय बोलिाहिे मला काहीच समजि नाही.. वप्लज मला माझ्या िवडलांकड े

जाऊ द्या... उघडा हा दरिाजा ..  वप्लज .. ( विने हाि जोडून विनिणी केली . ) 

  ( िी दोघ ेहस ूलागली.. हळूहळू चालि विच्या जिळ येऊन उभी रावहली . ) 

 िी मुलगी  : िाई िू थांबली का नाहीस आमच्या जिळ? (मुलगी वनरागस चेहऱ्याने बोलली. ) 



विहीर  सुषमा जाधि 

ई सावहत्य प्रविष्ठान   

 श्यामा : क.. क.. कुठे? 

िी मुलगी :  विवहरीि... (  श्यामाने भीिीने आिंढा वगळला .. िी दरिाजा उघडण्याचा प्रयत्न 

करू लागली.. पण िो गच्च झाला होिा .. ) 

िी मुलगी : िूप मजा येि होिी विथे.. कसलाही त्रास नव्हिा.. आपल्या िवडलांच्या 

माराचाही... बरं झालं आपल्या आईने आपल्याला विवहरीि ढकलून ददल ंिे .. त्रास 

व्हायचा ना गं िूप.. िुला िर दकिी मारलंय त्यांनी . हािोड्यासारिा हाि 

कानािाली पडला की  आठिडाभर िळ जायचे नाहीि िुझ्या गालािरचे.. ( 

श्यामाचा हाि नकळिपण ेगालािर गेला.. त्या थपडा विला आठिल्या... िी थोडी 

सािरली... वनरिून त्या दोघांकड ेबघ ूलागली . ) 

श्यामा :  िुमची नािं काय आहिे? 

 बंटी : मी बंटी आवण ही कोमल .. िू आमची श्यामा िाई ..  

श्यामा :  श्यामा?!!" 

 बंटी : हो िुझ ेनाि श्यामाच होिे .. शाल्मली ... का गेलीस गं िू लिकर ..  

  (विच्याकड ेया प्रश्नाचे उत्तर नव्हिे .. काय बोलणार होिी िी?!!) 

श्यामा :  मी कस ेसांगू आिा िे.. मला िर काहीच आठिि नाही.. का ढकलल ेआई ने 

आपल्याला? 

 कोमल : आपल ेपपा िूप मारायचे आपल्याला ... उपाशी ठेिायचे.. आई कंटाळून गेली माराने 

आवण त्या ददिशी पहाटे विने आपल्याला झोपेिून उठिले.. गम्मि दािििे 

म्हणाली... आधी आपल्या विघांना विने विवहरीच्या कठड्यािर बसिल े... िूप 

िोल िोल होिी विहीर ... काहीच ददसि नव्हिे .. थंडीही िूप िाजि होिी... 
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आवण अचानक आईने आपल्या विघांनाही एकामागोमाग एक ढकलल े.. नंिर 

विनेही उडी घेिली.. िोल िोल पडलो आपण पाण्याि .. बुडलो... नाका िोंडाि 

पाणी गेल.े.. शुद्धीिर आलो िेव्हा विवहरीच्या कठड्यािर बसललेो होिो... पण भुिं 

होऊन   

   ( कोमल हसून म्हणाली.. )  आई पण आपल्याबरोबर आली नंिर ... पण िू लगेचच 

वनघून गेलीस... त्या कोपऱ्याच्या काकंूच्या पोटाि ... िुला आम्ही परि आणणार 

होिो.. पण िी लोक घरच सोडून गेली.. त्या ददिशी िुला बवघिल ंसौरभच्या घराि 

.. आवण आनंदाने आम्ही िूप उड्या मारल्या विवहरीि... िुझा पत्ता आम्हाला 

सापडला होिा ना .. आईने िुला बरोबर शोधून काढल.े. िूप हुशार आह ेिी... "  

श्यामा :  कुठे आह ेिी .. ददसि नाही... (  विने आजूबाजूला बवघिल.े. त्या दोघांवशिाय विला 

कोणीच ददसल ेनाही. ) 

कोमल :  विला कोणीिरी प्लँचेट मध्ये बोलािल ेआह.े. येईल थोड्यािेळाने...  

बंटी : िू आिा आमच्याबरोबरच राहा.. आम्हाला करमि नाही िुझ्यावशिाय.. आईला िर 

अवजबाि नाही.. विचा िूप जीि होिा िुझ्यािर ... एका िणासाठी पण िू दरू 

झालेली विला चालायचं नाही.. राहशील ना ? (  बंटी केविलिाण्या आिाजाि 

बोलला . ) 

श्यामा :  ह ेबघा मी िुमची िाई नाही.. असले.. पण मागील जन्मी.. आिा मला माझे बाबा 

आहिे, आई आह.े. दोन भािंड ेआहिे.. वमत्र आहिे... मी िूप िुश आह ेह्या 

जन्माि... मला माझ्या पररिारापासून दरू करू नका.. हाि जोडिे... पाया पडिे मी 

िुमच्या...  
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बंटी :  अशी काय करिेस िाई.. ये ना गं आमच्या जिळ.. ये ना .. ( बंटी आवण कोमलने विचा 

हाि पकडण्याचा प्रयत्न केला आवण जोराि ककचाळून त्यांनी हाि झटकला ... 

घाबरून िे मागे झाल.े.. एिादी िािटळ यािी िस ेझाल ेआवण दरिाजा उघडला 

गेला..... बाहरे उभ्या असलले्या बाबांना विने वमठी मारली आवण रडू लागली... ) 

 जोशी काकू : िुम्ही आधी माझ्या घराि चला.. इथून वनघा आधी . (त्यांनी विला जिळ घेिल.े 

) 

  ( गुरुजींनी पुढ ेहोऊन दरिाजाला बाहरेून कडी लािली... काकंूनी विला शॉल 

पांघरायला ददली ... बऱ्याच िेळाने िी सािरली.. घडललेा घटनाक्रम विन े

जसाच्या िसा सांवगिला. ) 

 गुरुजी  :त्या मुलांची आई नाही का ददसली िुला? 

 श्यामा : नाही .. िी मुल ेम्हणि होिी कोणीिरी प्लँचेट द्वारे विला बोलािले आह े..  

गुरुजी :  म्हणजे िी लगेचच परि येईल... आिा संध्याकाळ होि आलीय ... आपल्याला आजच 

रात्री त्या विवहरीजिळ जािे लागेल.. त्या मृिात्म्यांना मुक्ती वमळिून ददली 

पावहजे... वजिके जास्ि ददिस िे ह्या योनीि राहिील वििकी त्यांची शक्ती िाढि 

जाईल... आवण श्यामाला िाचिण ेआपल्याला अशक्य होईल...  

  ( श्यामच्या घशाला घाबरून कोरड पडली .. िी उठून दकचन मध्य ेगेली ... पाणी 

वपिा वपिा विचे लि विडकीकड ेगेलं... आवण विच्या हािािला ग्लास गळून 

पडला... एका स्त्रीची छाया विच्याकड ेरोिून बघि होिी.. चेहरा ददसि नव्हिा .. 

िक्त डोळे... विच्यािर विळलले ेडोळे .. ) 
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       (ग्लास पडल्याचा आिाज ऐकून बाबा लगेच आि आल.े.. श्यामाला विडकीकड े

घाबरून बघिाना बघून त्यांनीही विडकीकड ेबवघिल ं.. पण त्यांना काहीच ददसल ं

नाही 

  " शमू... काय झाल ंगं ?.. अशी काय बघिेस विडकीकड े... चल बाहरे चल बघ"ू 

गुरुजी : ( गंभीर होि ) काय झाल ंमुली   

श्यामा :  िी होिी विथे ...  

गुरुजी :  कोण?!" 

श्यामा :  त्या मुलांची आई...  

 वनिीन  : (घाबरून ओरडिो )का ss य   .. (िो उठून आि गेला  आवण विडकीकड ेपावहल.ं. 

विथे कोणीच नव्हिं. ) कोणीच नाही विथे.. ( बाहरे येि िो म्हणाला. ) 

 श्यामा : (रागाने )मी िोटं बोलिेय अस ंिाटिंय का िुला ? 

 वनिीन : नाही िसं कुठे म्हणालो मी.. आिा विथे नाही.. बस.. इिकेच.. ( गुरुजींनी त्याला 

नजरेनेच शांि राहायला सांवगिलं . ) 

 गुरुजी : श्यामाने विला बवघिल ंह ेिरं आह.े. िी  आली  होिी.. मी आधीच म्हणालो होिो की 

िी लिकरच परि येईल ... आिा जास्ि िेळ दिडायला नको .. मी पूजेची ियारी 

करिो...  

  ( िेिढ्याि जोशी काका आल े.. बाबाना त्यांनी लगेच ओळिल ं

 जोशी काका :  काय बोलिा साहबे.. इिक्या िषाांनी कस ंयेण ंकेलंि? ( बाबांनी त्यांना सिक 

पररवस्थिी सांवगिली. )  ओह !! िूपच भयंकर आह ेह े... माझी काय मदि पावहजे 
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िे सांगा .. श्यामा मुलीसारिीच आह ेमला.. माझ्या मुलीिर  असा प्रसंग ओढिला 

असिा िर मी मागे हटलो असिो का?.. आज इथचे मुक्काम करा िुम्ही.. आपण 

अड्जस्ट करू कसेही ..  

बाबा : आभारी आह ेिुमचा िूप... अिधूि िुला काही हि ेअसल ेिर सांग .. मी आणून दिेो...  

 गुरुजी : त्याची गरज नाही.. सिक ियारीवनशी आलो आह ेमी.. कोणीही आिा मी 

सांवगिल्यावशिाय घराबाहरे पडू नका..  

  त्यांनी वमठाने सिक घराच्या कॉनकसकला लाईन आिली . सिाांच्या कपाळाला गंध 

लािल े. ) 

 

 

                   ( बरीच रात्र झाली होिी.. सिकजण जेऊन शांि बसल ेहोिे. )  

गुरुजी :  आिा 11 िाजलेि... आपल्याला विवहरीजिळ गेले पावहजे .. 12 िाजायच्या आि 

पूजा पूणक झाली पावहजे... िी पूणक शक्तीवनशी येईल... विची िाकद आिा िूपच 

िाढली आह.े. पण सिाांिर अजूनही एक सिकश्रेष्ठ िाकद आह े... िी िाचिेल ह्या 

पोरीला ... जोशी साहबे िुम्ही इथेच थांबा .. िक्त श्यामा आवण विचे िडीलच 

येिील सोबि.. वनिीन िुही इथेच थांब ..  

वनिीन : नाही, मी पण येिो सोबि.. श्यामाला अशािेळी एकटं सोडण ंबरोबर िाटि नाही .. 

मीही येिो... ( गुरुजींनी विच्या िवडलांकड ेबवघिल.ं त्यांनी हो म्हणून िुणािलं . ) 

गुरुजी :  ठीक आह,े ये िू पण... पण काहीही झाल ंिरी जागचे हलायचे नाही .. काहीही" 
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 वनिीन : ओके काका  

                  ( सिकजण विवहरीजिळ आल.े. आसपास वचटपािरूही नव्हि े.. वमट्ट काळोि .. 

विवहरीच्या िोंडािर लाकड ेटाकून िी बंद केली होिी .. पुन्हा िोच िो पररवचि 

पाणिट स्पशक .. श्यामाचे अंग शहारल े.. गुरुजींनी िाली कापड अंथरल ेआवण 

त्यािर विघांना बसायला सांवगिल े.. विवहरीपासून थोड्याच अंिरािर त्यांनी हिन 

सुरु केला .. एक एक चमचा िूप त्याि सोडायला सुरुिाि केली... अिंड मतं्रोच्चाराने 

िािािरण भारून गेल्यासारि ेझाले.. आवण काहीच िेळाि िािािरणाि बदल 

घडायला सुरुिाि झाली.. श्यामाने वनिीनचा हाि गच्च पकडला . पाठोपाठ एक 

कणकककक श कककाळी हिेि विरली .. पाठोपाठ विवहरीिरची लाकड ेदरू िेकली गेली 

आवण विडकीि बवघिलेली बाई विवहरीच्या कठड्यािर बसून रागाने त्यांच्याकड े

बघ ूलागली... ) 

बाईचे भूि : थांबि ह ेसिक .. मी माझ्या मुलीला घेऊन जाणारच.. िू काही पण कर... 

   (  िी भेसूर हस ूलागली... श्यामा रडू लागली .. वनिीन आवण बाबानी विचा हाि 

थोपटून विला धीर द्यायला सुरुिाि केली. ) 

गुरुजी :  ह्या भोळ्या मलुीचा नाद सोड .. िी आिा िुझी मुलगी नाही.. कोण्या दसुऱ्याच्या 

पोटी विने जन्म घेिलाय.. आवण विथे िी सुिी आह.े. कसलाही त्रास विला नाही  

बाईचे भूि :  विने िूप त्रास सहन केलाय.. विच्या बापाने विला िूप मारलंय.. उपाशी ठेिलंय.. 

मोठी म्हणून विच्याच िाटेला अवधक द:ुि आलंय.. म्हणून मीच विची ह्या त्रासािून 

मुक्तिा केली.. ( त्या भुिाचे डोळे आिा व्याकुळ झाले होिे. ) 

गुरुजी :  पण आिा विचा दसुरा जन्म झालाय .. आवण ह्या जन्माि विचे आई िडील विच्यािर 

िूप प्रेम करिाि..  
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बाईचे भूि :  मग माझ ेकाय ? माझ्या मुलांचे काय ?  

  (  एव्हाना िी दोन मुलेही विवहरीिून िर येि विच्या बाजूला विवहरीच्या 

कट्ट्ट्यािर येऊन बसली होिी . )  आम्ही विच्यावशिाय राहू शकि नाही.. 

विच्यािर आमचा जीि आह.े. विच्यावशिाय करमि नाही आम्हाला .. आमच्या 

चेहऱ्यािरचे हसू िी आह.े. आमचा आनंद िी आह.े. अठरा िषे विची िाट पवहली 

आह ेआम्ही.. माझा पररिार विच्यावशिाय अपूणक आह.े. आम्हाला दसुरे काही नको.. 

िक्त िी हिी आह.े. हा एकांि आिा असह्य होि आह ेआम्हाला...  

गुरुजी : पण विला काय िाटि ंह ेिू का लिाि घिे नाहीस .. विला अस ेजबरदस्िीने िू घेऊन 

जाऊ शकि नाहीस.. विला त्रास दऊेन िुला काय वमळणार आह.े. " 

 बाईचे भूि  : मी विला त्रास दिे नाही .. विचा बाप द्यायचा...  ( िी रागाने बोलली . ) 

 गुरुजी : िू िरी दसुरे काय करि ेआहसे.. विला मारूनच िर विला घेऊन जािा  येणार.. 

वजिंिपणे िर नाही ना? विचा त्या जन्मीचा बाप िक्त िटके द्यायचा .. िू िर जीि 

घ्यायचा प्रयत्न करि आहसे.. कोण कू्रर ह ेिूच सागं...  

  ( िी एकदम शांि झाली .. गुरुजी पूजा न थांबििा अविरि धूप, िूप अग्नीला अपकण 

करि विच्यािर ची नजर ढळू दिे नव्हिे .. )  ह ेबघ, मी िुला मुक्ती वमळिून दिेो... 

ह्या योनीिुन मुक्त होशील िू आवण िुझी मुल.े.  

बाईचे भूि :  ही विहीर.. ही प्रचंड थंडी.... हा असह्य एकांि नको िाटि आह ेआम्हाला .. ( िी 

कासािीस  होिे. ) 

गुरुजी :  िू शांि हो... ह्या मुलीचा नाद सोड.. जगू द ेविला आनंदाने  

  (विने श्यामाकड ेबवघिले.. श्यामाच्या नजरेिील भीिी बघून िी दुुःिी झाली...) 
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बाईचे भूि : मला एकदा विला स्पशक करू द.े. मग िू म्हणशील िस ेहोईल" 

गुरुजी : ठीक आह.े.. जा ..  

  ( िी कट्ट्ट्यािरून उिरून हळूहळू श्यामाजिळ  आली... विच्या िोंडािरून प्रेमाने 

हाि दिरिला .. चेहऱ्यािरून पीस दिरिल्यासारि ेश्यामाला िाटल.े.. एक िण 

विच्याकड ेबघून िी गायब झाली .. श्यामाने विवहरीकड ेबवघिल.े. िी लहान मुलेही 

ददसि नव्हिी.. विवहरीिर लाकड ेपूिकिि ठेिली गेली होिी.. गुरुजींनी पुन्हा 

मंत्रघोष सुरु केला... पहाट होि आली होिी आवण िािािरण आिा हलके झाले 

होिे.. पिांची दकलवबल ऐकू येि होिी... गुरुजींनी हसून सिाांकड ेबवघिल े..  

 गुरुजी : आिा सिक ठीक आह.े. िी आिा िुला कधीही त्रास दणेार नाही... त्यांना मुक्ती वमळाली 

आह.े. आपण जाऊया आिा घरी..  

बाबांनी विला प्रेमाने जिळ घेिल.े. आनंदाने त्यांना रडू आिरले नाही.  

            ******************************* 
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              सगळेजण कॉलेजच्या कॅं टीनमध्य ेबसल ेहोिे .. हास्यविनोद चालल ेहोिे...  

 वनिीन  : शमू, िशी िुझी त्या जन्मािली आई काही िाईट नव्हिी.. दकिी प्रेम करायची 

िुझ्यािर...  

श्यामा :  हो ना .. िुलाही सोबि नेले असि ेमग मी ... शहाणाच आहसे .. दकिीही झाल ेिरी 

भूिच िे...  

वनिीन :  मस्करी केली ग िुझी.. पण काहीही म्हण... िूप जीि होिा िुझ्यािर विचा .. विची 

नजर बवघिलीस.. दकिी प्रेम होिे त्या नजरेि.. दकिी व्याकुळ झाली होिी िी िुला 

स्पशक करिाना.. इिकाही जीि असू शकिो का कोणािर की त्याला घेऊन जायला 

दसुऱ्या जन्मािही येिा येिं?!! 

श्यामा :  may be ...  

वनिीन : ए,  िू समजा मेलीस... ( विने दाणकन त्याच्या पाठीि एक गुद्दा ठेऊन ददला .. )  आई 

ग... दकिी मारिेस.. अगं समजा िू इच्छा अपूणक असिाना मेलीस िर कोणाला 

सोबि नेशील?(  िो हसि म्हणाला . िशी िीही हस ूलागली ) 

 श्यामा : िुला  

 वनिीन : मला !! िे का ? 

श्यामा : (भािुक होि)  कारण सगळ्याि जास्ि मी िुझ्यािर प्रेम करि े.. अगदी माझ्या आई 

िवडलांपेिा जास्ि .. िुझ्यावशिाय जगण्याची कल्पनाच मला सहन होि नाही... 

त्या आईच्या भािना आिा समजू शकिे मी... प्रेम असाि ेिर अस.े..   
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नेहा : वनिीन सांभाळून रे बाबा .. वहला वजिंि ठेिणे आिा िुझी जबाबदारी आह े.. ( नेहा 

हसि बोलली आवण सगळेच हस ूलागल.े ) 

 

         

 

 श्यामा : गुड नाईट आई .. गुड नाईट बाबा ( श्यामाअंगािर चादर घेि बोलली . ) 

बाबा :  गुड नाईट बेटा 

  ( श्यामाने विडकीकड ेबवघिल े.. स्िच्छ चांदणे पडल ेहोिे. विच्या चेहऱ्यािर हसू 

उमटल.े. शांिपणे विने डोळे वमटल.े.. मध्यरात्र झाली होिी .. अचानक थंडी भरून 

आली म्हणून श्यामाने चादर अंगाभोििी गच्च लपेटली .. िरीही थंडी जाईना.. 

बिाकसारख्या गार पाण्याि झोपलो आहोि असा भास विला झाला आवण विने 

िाडकन डोळे उघडल े.. ककचाळायला विने िोंड उघडल ेआवण विच्यािर ओणव्या 

झालेल्या त्या स्त्रीचा हाि विच्या िोंडािर पडला ) 

बाईचे भूि :  शू ss चल मी िुला न्यायला आलेय ... िो गुरुजी मूिक आह.े.. माझी िाकद त्याने 

ओळिलीच नाही ... चल .. िी बघ, िुझी भािंड ेिुझी िाट बघिाहिे ...  

  ( श्यामाचे डोळे हळूहळू वमटू लागल.े.. थंडी हळूहळू कमी होऊ लागली.. शरीर 

हलके होऊ लागल.े.. आवण ... विने डोळे उघडल ेिेव्हा विची दोन्ही भािंड ेहसि 

विच्या ददशेने हाि पसरून झेपािि होिी... िी आिा विवहरीि होिी. ) 
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   ( वनिीनच्या होस्टेलची रूम..... त्याचा रूममेट त्याला थोड्याच िेळाि येिो म्हणून 

जािो .. वनिीन ड्रॉिरमधून श्यामाचा िोटो काढिो .. त्याच्या डोळ्यािून अशू्र 

िाहिाि ) 

वनिीन : शमू ... माय लव्ह,, ( िो हुदंके दिे रडू लागिो.. ) ह ेकाय होऊन बसल ेगं शमू ?( 

विच्या िोटोिर ओठ टेकििो... इिक्याि जोराच्या िाऱ्याने विडकी उघडली जािे 

.. त्याने उठून विडकी बंद केली आवण िळिो.. भयाने त्याचे डोळे विस्िारल े

जािाि.. बेडिर श्यामा त्याच्याचकड ेहसि बघि बसललेी असिे.. िी त्याच्या 

ददशेने हाि िैलािि झेपाििे.. आवण एका कककाळी पाठोपाठ त्याच्या भयाने 

विस्िारलेल्या डोळ्यािर कॅमेरा वस्थराििो.. ) 

 

 

---------------------------समाप्त ---------------------------- 

 

 

 

लेविका : सुषमा कृष्णा जाधि  

पत्ता : 605/ बी विग, टु्यवलप रेवसडेंवस, िाराबाई पाकक , कारंडे मळा, सर्ककट 

हाऊसच्या मागे, कोल्हापूर  

मोबाईल नं. 8652547769 
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ई सावहत्य प्रविष्ठान 

मराठी भाषा आिा झेप घेण्याच्या मूड मध्ये आह.े रडणार्यांकडे लि 

नका दऊे. मराठीि कधीच नव्हिे इिके िाचक आहिे आिा. पुिी पुस्िकाच्या एका 

आिृत्तीच्या हजार दोनहजार प्रिी छापल्या जाि. पाच हजार म्हणजे डोक्यािरून 

पाणी.  

आिा ई पुस्िकांच्या जमान्याि एक एक पुस्िक पाच दहा लाि 

िाचकांपयांि जािं. िषाकला चाळीसेक लाि डाऊनलोड होिाि. िाचक एकमेकांना 

परस्पर फ़ॉरिडक करिाि. व्हट्ट्स अप, ई मेल, ऍप्प, ब्ल्यु टुथ, िेबसाईट, पेन्ड्राईव्ह, 

वसडी अशा असंख्य मागाांनी पुस्िकं व्हायरल व्हायलीि. सुसाट सुटवलि. 

िेड्यापाड्यांच्या गल्लीबोळांपासून िे जगाच्या पारठिरच्या प्रत्येक दशेाि. 

रॉकेटच्या िेगाने सुसाट सुटलेल्या मराठीच्या िेगाला आिा कोणी थांबिू शकि 

नाही. 

या धूमधडक क्रांिीि सावमल व्हा. आपल्या ओळिीच्या मराठी 

सािरांना याि ओढा. त्यांचे ई मेल पत्ते, व्हाट्ट्सप नंबर आम्हाला पाठिा. िुम्ही 

फ़क्त दहा िाचक आणा. िे शंभर आणिील. आवण िे दहाहजार. िुमच्या व्हाट्ट्सप 

ग्रुपमधून याची जावहराि करा. आपल्याला फ़ुकट पुस्िकं िाचकांपयांि 

पोहोचिायची आहिे. आपल्याला रटव्ही पेपर ची जावहराि परिडि नाही. आमचे 

िाचक हचे आमचे जावहराि एजंट. िेच आमची िाकद. मराठी भाषेची िाकद 

जगाला दाििू. 
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 “Language is the blood of the soul into which 

thoughts run and out of which they grow.”  

– Oliver Wendell Holmes 

 

www. esahity. com िरून डाऊनलोड करा.   

esahity@gmail. com ला कळिून मेलने वमळिा. 

ककिा7710980841हा नंबर सेव्ह करून या नंबरला िुमचे 

नांि ि गांिWhatsapp करून पुस्िके whatsapp मागे 

वमळिा.  

ककिा ई सावहत्यचे app. https://play. google. 

com/store/apps/details?id=com. esahity. www. 

esahitybooks या वलकिर उपलब्ध आह.े िेdownload 

करा.  

ह ेसिक मोफ़ि आह.े 
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