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अबोल हा पारिजात आहे  

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

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

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

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

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे 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 

असािे. 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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• हर्नारू्ल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ि ेफ़ॉरर्डव करू शकिा.   

• ि ेई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर 

करण्यापुर्ी ई -साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आि.े   

  



कािी बोलायाचे आि.े....... 

 

र्ाचनाची सर्य र्ला 

लिानपणापासूनच पु.ल.दशेपािंडे, 

र्.पु.काळे, हर्.स.खािंडकेर, अशा ददग्गजािंनी 

लार्ली आहण कथचे्या हलखाणासाठी 

कोणत्यािी गिन हर्चारािंची गरज नसिे. 

‘जर आपल्या आजू-बाजूला घडणार् या 

गोष्टींकड े डोळसपणे पहिले िर प्रत्येक 

र्ाणूस लेखक िोऊ शकिो’ िा कानर्िंत्र र्ला 

र्ाझ्या गुरुजींनी लिानपणीच ददला िोिा. 

िेव्िापासून र्ी दखेील हलहू लागलो आहण 

र्ाझे लखेन गुप्त न ठेर्िा हर्ळेल त्या 

र्ाध्यर्ािंिून लोकािंपयंि पोिोचर्ू लागलो. लोकािंनािी िे आर्डू लागले. आिा esahity.com च्या 

र्ाध्यर्ािून र्ाझी िी कथा ‘अबोल हा पाररजात आह े ' र्ी आपल्यापयंि पोिोचर्िो आि.े या 

कथेच्या सोयीसाठी काल्पहनक नार्ािंचा र्ापर केला असला िरी िी कथा र्ाझ्या आयुष्याि 

घडलले्या कािी सत्य घटनािंचा कोलाज आि.े या कथेर्रचा आपला अहिप्राय र्ला खालील 

र्ाध्यर्ािंिून जरूर कळर्ा. 
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अपवणपहत्रका 

 

र्ाझी िी कथा  

र्ाझ्या ज्ञाि आहण अज्ञाि अशा  

सर्व रहसकािंना सर्र्पवि. 

 

-सुधाकर 
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ऑदफसच्या कार्ासाठी अिंधेरीला एके रठकाणी जायचे िोिे. 

अिंधेरीिील एक बसस्टॉपर्र बसच्या रािंगेि उिा असिाना र्ाझिं लि सिज 

रस्त्याच्या पलीकडच्या बसस्टॉपर्र उभ्या असलले्या र्ाणसािंर्र गेल.े हिथल्या 

एका र्ुलीला पाहून र्ी िडबडलो. हिचा चेिरेा र्ला ‘प्राजक्ता’सारखा र्ाटला. 

पण ि ेकसिं शक्य िोििं? िी िर 8 र्र्ांपूर्ी ददल्लीला हनघून गेली िोिी. कदाहचि 

परििी आली असले. पण हिच्या त्या अर्िाराकड ेपाहून िी प्राजक्ता आि ेयार्र 

कोणाचाच हर्श्वास बसला नसिा. र्ी खात्री करून घ्यार्ी म्िणून परि एकदा 

िेथे पािण्यासाठी र्ान र्ळर्ली पण नेर्की िेव्िाच र्ाझी बस आली. र्धेच 

रािंगेिून हनघून जाणे शक्य नव्ििे. ‘असेल हिच्यासारखीच ददसणारी दसुरी 

कोणीिरी’ अशी र्नाची सर्जूि घालून र्ी बसर्ध्य ेचढलो. बस सरुू झाली 

आहण बसच्या र्ेगाने र्ला र्ाझे र्न िूिकाळाि घेऊन गेले.  

 

 

प्राजक्ता प्रिाकर परािंजप.े र्ी इयत्ता 8 र्ीि असिाना र्ाझ्या र्गावि आललेी िी नर्ी 

र्ुलगी. साडपेाच फूट ऊिं ची, घारे डोळे, गोरा रिंग आहण िसरा चेिरा त्यारु्ळे शाळेच्या साध्या 

गणर्ेशाि आहण दोन र्णे्याि दखेील िी चारचौघीि उठून ददसायची. नर्ीन र्ुलाने/र्लुीने सर्व 

र्ुलािंसर्ोर उिे राहून स्र्ि:चा पररचय करून दणे्याच्या कायवक्रर्ाि सर्जले की गेल्या 5 र्र्ावि 

हिने 3 शाळा बदलल्या आििे. हिचे र्डील IAS ऑदफसर असल्याने त्यािंच्या सिि बदल्या िोि 

असिाि. त्यारु्ळे हिचा जास्ि हर्त्रपररर्ार नव्ििा. पण िी न लाजिा आपण या शाळेि 

सुरर्ािीपासून आिोि आहण िी बाकीची र्ुल ेनव्याने अॅडहर्शन घेऊन आली आििे अशा थाटाि 

सर्ांची ओळख करून घ्यायची. अभ्यासाि दखेील हुशार. हिच्याशी आपली फक्त ओळख नव्ि े



िर ‘र्ैत्री’ व्िार्ी अशी इच्छा आर्च्या र्गाविील प्रत्येक र्लुाची िोिी. पण स्र्ि:हून जाऊन 

बोलण्याचे कोणार्ध्य ेधाडस नव्ििे आहण िी आपणहून आपल्याशी बोलेल आहण र्तै्री करेल 

याची शक्यिा नव्ििी. त्यार्ुळे र्ी दखेील ओळखीचा पुढचा टप्पा गाठू शकलो नव्ििो. पण िरीिी 

हिला पहिले की र्ाझ्या र्नािला शािरुख खान जागा िोऊन Violin र्ाजर्ि ‘िुझे दखेा िो य े

जाना सनर्’ ि ेगाणिं गाऊ लागायचा.  

आहण र्ाझे नशीब बदलून टाकणारा ददर्स एकदाचा उजाडला. पी.टी.चा िास चाल ू

िोिा. सगळी र्ुलिं र्ैदानाि खेळायला गेली िोिी. र्ी पाय दखुि असल्याने आहण प्राजक्ता त्या 

र्र्ावच्या ‘गहणि प्राहर्ण्य’ या आिंिर शालेय स्पधेची ियारी करि असल्याने र्गावि फक्त आम्िी 

दोघेच थािंबलो िोिो. गेली 4 र्रे् र्ी त्या ‘गहणि प्राहर्ण्य’ स्पधेि प्रथर् पररिोहर्क हर्ळर्ि 

िोिो, पण या र्र्ी कािी कारणास्िर् र्ी त्या स्पधेि िाग घेऊ शकि नव्ििो. प्राजक्ता एकाग्रिेने 

गहणिे सोडर्ि िोिी आहण र्ी िेर्ढ्याच एकाग्रिेने र्ाचनाचे नाटक करि लपि-छपि नजरेच्या 

कोपर् यािून हिच्याकड ेपािि िोिो. हिला कदाहचि एखादिं गहणि सर्जि नव्ििे. हिने आजू-

बाजूला पहिल े आहण र्ी पटकन पुस्िकाि डोके खुपसल.े कदाहचि हिला र्ाझ्या गहणि 

प्रहर्ण्याबद्दल कोणाकडून िरी सर्जल ेअसार्.े  

िी जागेर्रून उठली आहण र्ाझ्या बाकार्र र्ाझ्या शेजारी येऊन बसली. एर्ढ्या 

ददर्सािंची इच्छा पूणव झाल्याबद्दल र्ी त्या परर्ेश्वराचे र्नोर्न आिार र्ानले. हिने हिच्या र्धाळ 

आर्ाजाि र्ला हर्चारल,े ‘सधुाकर, र्ला ि ेगहणि कस ेसोडर्ायचे िे सर्जारू्न सािंगशील का? 

प्लीज.’  

हिचे िे र्ाझ्याशी बोलललेे पहिल ेर्ाक्य आजिी र्ाझ्या कानाि रुिंजी घालिे. एखाद्या 

गाण्यासारखे. अगदी व्िायहलन बासरी आहण जलिरिंगासि. आहण िो सुईच्या टोकासारखा 

’प्लीज’ आजिी र्ला घायाळ करिो. 

र्ी हिला िे गहणि कस ेसोडार्याचे िे सर्जार्ल.े पी.टी.चा िास सिंपायला अजून 20 

हर्हनटे बाकी िोिी. िेर्ढा र्ेळ का िोईना िी र्ाझ्यासोबि बसार्ी यासाठी र्ी हिला र्ाझ्या 4 

र्र्ांच्या अनुिर्ार्रून त्या गहणि प्राहर्ण्य स्पधेसाठी कशी ियारी करायची, कोणिी पुस्िके 

र्ाचायची, कठीण गहणिे सोडर्ायच्या कािी सोप्या पद्धिी ईत्यादी सर्जारू् लागलो आहण िी 



दखेील लिा दीदी, दकशोरदा ककिं र्ा र्ोिम्र्द रफी सािबेािंचे गाणे ऐकार्े अशा िन्र्यिेने र्ाझे 

बोलणे ऐकि िोिी.  

िास सिंपल्याची घिंटा र्ाजली. हिने र्ला ‘थॅंक यू’ म्िणि िस्िािंदोलनासाठी हिचा िाि 

पुढे केला. र्ी ‘काय करार्?े’ या हर्चाराने िणिर गोंधळून गेलो. पण पुढ ेकधी सिंधी हर्ळेल की 

नािी याची शाश्विी नसल्याने, पटकन हिचा िाि पकडला आहण कािी काळ िसाच दाबून ठेर्ला.  

हिच्या िािाचा स्पशव झालेला र्ाझा िळिाि र्ी ददर्सिर पािि िोिो. शक्य असििं 

िर िो िाि र्ी िसाच एखाद्या कहर्िेच्या पुस्िकाि पपिंपळपानासारखा जपून ठेर्ला असिा. रात्री 

जेर्िानािी िो धुण्याचिं र्ाझ्या हजर्ार्र आलिं िोििं. अजूनिी त्या िािाला एखाद्या अत्तरासारखा 

सुगिंध येि िोिा. आहण साबण लारू्न िो काढून टाकायचिं हजर्ार्र आलिं िोििं.  

पण एकिं दर त्या ददर्सापासून र्ाझे नशीब बदलल ेिोिे. र्ाझ्या सल्ल्यारु्ळे िी त्या 

‘गहणि प्राहर्ण्य’ स्पधेि पहिली आली आहण हिने सर्व र्गावसार्ोर र्ाझ ेआिार र्ानले. त्यारु्ळे 

र्गावि र्ाझा रुबाब फारच र्ाढला. िी सारखी र्ाझ्याशी बोलायला यायची. र्ाझ ेहर्त्र र्ाझ्यार्र 

जळायचे, पण र्ी र्ात्र त्यािंच्याकड ेदलुवि करायचो.  

असेच चार-पाच र्िीने गेले. िी सिि अभ्यासाि र्ाझी र्दि र्ागायची. हिच्या 

र्ागण्या-बोलण्यािून र्ला सिि र्ाटायचे, की हिला हिच्या र्यापेिा जास्ि सर्ज आि.े पण 

िरीिी आर्ची र्ैत्री र्ाढि िोिी. र्ला एकदा िरी हिच्या घरी जायची फार इच्छा िोिी. पण 

धाडस िोि नव्ििे. एके ददर्शी िो योगिी जुळून आला. त्या ददर्शी शाळा सुटल्यार्र िी र्ला 

िेटून म्िणाली, ‘उद्या र्ाझ्या घरी पाटी आि.े िू नक्की ये.’ कारण िोििं हिचा र्ाढददर्स. िसिी 

दसुर् या ददर्शी सगळ्या र्गावने टाळ्या र्ाजर्ून आहण ‘Happy Birthday to you’ च गाणिं 

म्िटल्यार्र हिने र्गावसर्ोर, ‘आज र्ाझ्याघरी र्ाढददर्साची पाटी आि.े िेव्िा जर्ल्यास सर्ांनी 

या’ असिं म्िणाली िोिी, पण र्ला र्ात्र एकट्याला ‘नक्की य’े असिं खासगी आहण आग्रिाचे हनर्िंत्रण 

ददल्याने र्ी जरासा िर्ेिच उडि िोिो.  

त्या ददर्शी सिंध्याकाळी र्ी र्ाझे एकर्ेर् असे ठेर्णीिल े कपड े घािले. हिला 

र्ाढददर्साचे हगफ्ट म्िणून साठर्लेल्या पैशािून एक ‘पारकर’चिं र्िागािलिं पेन खरेदी करून िे 



चिंदरेी र्ेष्टनाि गुिंडाळलिं आहण त्यार्र ‘Best Wishes from Sudhakar’ असा कागद 

हचकटर्ला. सिंध्याकाळी 7.00 र्ाजिा हिच्या घरी पोिोचलो. हिचा िो टेरेस फ्लटॅ बिंगल्यापिेा 

कर्ी नव्ििा. आिला िो थाटर्ाट पाहून र्ी िणिर दारािच थबकलो. र्ाझ्यासारख्या 50 

पैशािंची ‘alpenliebe’ची चॉकलटेिं र्ाटून आहण 10 रूपयािंचा केक दिा हर्त्राि र्ाटून र्ाढददर्स 

साजरा करणार् या र्ुलाला िो िीन थरािंच्या केक, िी सजार्ट, उच्च प्रिीच्या पदाथांची रेलचेल 

असलिं र्ािार्रण म्िणजे स्र्गावि डायरेक्ट एिंट्री हर्ळण्यासारखिं िोििं.  

एर्ढ्याि प्राजक्ता आपणहून पुढ ेआली. हिच्या गोर् या हनिळ कािंिीर्र हिने घािलेला 

िो गुलाबी आहण लालहर्हिि रिंगाचा फ्रॉक आहण र्ोकळ्या सोडलले्या केसािंरु्ळे िी जण ू

स्र्गाविील अप्सराच र्ाटि िोिी. र्ी हिला दारािचिं र्ाढददर्साच्या शुिेच्छा आहण िटेर्स्िू 

ददली. हिनिं गोड िसून र्ला ‘थॅंक यू’ म्िटलिं आहण र्ाझ्या िािाला धरून र्ला हिच्या आई-

र्हडलािंकड ेघेऊन गेली. हिने हिच्या आई-र्हडलािंना र्ाझी ओळख आहण हिच्या गहणि प्राहर्ण्य 

स्पधेच्या हर्जयािील र्ाझ्या योगदानाबाबि सिंहगिले. आिा िे िी र्ाझिं िोंडिरून कौिुक 

करिील या हर्चाराने र्ी आनिंददि झालो. पण िे ‘र्ाि’ ‘छान’ ‘अहिनिंदन’ अस ेकौिुकाचे दोन 

चार शब्द बोलून आपआपल्या गप्पािंर्ध्य ेर्ग्न झाले. र्ी जरासा खट्टू झालो पण िेव्िाच प्राजक्ता 

र्ला म्िणाली, ‘चल र्ी िुला घर दाखर्िे’ आहण र्ी आनिंदाने हिच्यासोबि हनघालो. पण िे सुख 

र्ाझ्या नहशबाि नव्ििे. कारण िेव्िाच केक कापण्याची र्ेळ झाली िोिी. सर्वजण प्राजक्ताला 

बोलारू् लागल्याने हिला नाईलाजाने जारे् लागले. पण त्याि आनिंदाची एक गोष्ट िोिी. कारण 

जािा-जािा िी र्ला म्िणाली, ‘पाटी सिंपल्यार्र नक्की थािंब’. दसुर् या ददर्शी रहर्र्ार असल्याने 

आहण घरी सािंगून आलो असल्याने र्ला थािंबायला कािीच िरकि नव्ििी.  

िी केकपाशी आली आहण सर्वजण हिच्यािोर्िी गोळा झाल.े र्ाझ्या ओळखीचे िेथे 

कोणीच नसल्याने र्ी सर्ांपासून जरासा लािंबच उिा राहिलो िोिो. केक कापला आहण Music 

System र्र ‘Happy Birthday to you’चिं गाणिं लार्लिं गेलिं. सर्ांनी टाळ्या र्ाजर्ल्या. िी 

िसर् या चेिरे् याने सर्ांच्या शुिेच्छािंचा स्र्ीकार करि िोिी. पण हिची नजर र्ात्र कोणालािरी 

शोधि िोिी. िणिर र्ला उगीचच र्ाटले की िी र्लाच शोधिे आि.े पण र्ी लािंबच बसून 

शािंिपणे हिच्या गोड िसर् या चिर् याकड ेपािि िोिो.  



जर्ळपास दोन िासािंनी पाटी सिंपली आहण िळू िळू गदी कर्ी झाली. आिा घराि 

प्राजक्ता, हिचे आई-र्डील, नोकर-चाकर आहण हिच्या आग्रिाखािर थािंबलेला र्ी एर्ढेच जण 

िोिो. प्राजक्ताचे आई-र्डील त्यािंच्या खोलीि हनघून गेले आहण नोकर-चाकर घराची साफसफाई 

करू लागल.े र्ला अजूनपयंि थािंबललेा पाहून प्राजक्ताला आनिंद झाला. िी एका हडशर्ध्य े

उरलले्या केकचा एक र्ोठसा िुकडा आहण दसुर् या हडशर्ध्ये र्फेसव घेऊन र्ाझ्याकड ेआली आहण 

र्ला म्िणाली, ‘दोन सरबिची ग्लासिं घेऊन गच्चीर्र ये’.  

र्ी एका सिंर्ोहििासारखा सरबिची दोन ग्लासिं घेऊन हिच्या र्ागून जाऊ लागलो. 

हजना चढिाना एका खोलीिून र्ला प्राजक्ताच्या आई-र्हडलािंच्या िािंडिंणाचा आर्ाज 

ऐकू आला. पण र्ी र्ात्र ‘ये िो िर घर की बाि ि’ै असा सर्ज करून र्र गच्चीर्र गेलो. गच्चीर्र 

एक सोफा आहण एक टेबल ठेर्ल ेिोिे. त्या टेबलार्र पदाथव ठेर्ून आम्िी सोफ्यार्र जर्ळ-जर्ळ 

बसलो.  

त्या गच्चीर्रचा हिच्या सिर्ासािला िो एक िास र्ाझ्या आयुष्यािील सोनेरी 

िणािंपैकी िोिा. त्या र्नर्ोिक र्ािार्रणािील िो एकािंि, िी शािंििा, िर्ेिील गारर्ा, 

आिाळािील चिंद्र-चािंदण्या आहण सोबि प्राजक्तासारखी स्र्प्नसुिंदरी. यार्ुळे र्ाझी अर्स्था 

शािरुख खानच्या ‘ओर् शािंहि ओर्’ हचत्रपटािील ‘I feel like the king of the World’ या 

dialogue सारखी झाली िोिी. हिला एकािंिाि केक िरर्ण्याचे सखु र्ी अनुिर्ले. हिने र्ला 

‘कशी र्ाटली पाटी?’ यासारख ेपारिंपाररक प्रश्न हर्चारले आहण र्ी दखेील ‘िो र्स्ि िोिी’, ‘खूप 

र्जा आली’ यासारखी पारिंपररक आहण सकारात्र्क उत्तरे ददली. त्यानिंिर र्ात्र िी अगदी गप्प 

झाली आहण शािंिपणे एकटक चिंद्राकड ेबघि बसली.  

बराच र्ेळ झाला िरी िी बोलायलाच ियार िोि नव्ििी. आिा त्या िव्या-िव्याशा 

र्ाटणार् या शािंििेचे रूपािंिर स्र्शान शािंििेि झालिं. र्ी र्ात्र चुळबुळ करि, र्ेफसव खाि आहण 

सरबिचा एक-एक घोट घेि हिच्या बोलण्याची र्ाट बघि िोिो. र्फ़ेर खािाना िोणार् या कुरव 

आर्ाजानेिी र्ला कािीिरी गुन्िा घडल्याप्रर्ाण ेर्ाटार्े इिकी शािंििा िोिी. 

िी र्ात्र एखाद्या पुिळ्यासारखी स्िब्धपणे चिंद्राकड ेपािि बसली िोिी आहण र्ाझी 

कािी बोलण्याची हिम्र्ि िोि नव्ििी. थोड्यार्ळेाने र्ी दखेील हिच्यासारखा चिंद्राकड ेएकटक 



पािण्याच्या प्रयत्न करू लागलो आहण चर्त्कार झाला. र्ला चिंद्राििी प्राजक्ताचा चेिरेा ददसू 

लागला. ‘हिचेिी असेच कािीसे झाल ेअसले’ या हर्चाराने र्ी हुरळून गेलो आहण र्ी दखेील 

चिंद्राकड ेएकटक पािि बसलो.  

कािी र्ेळाने र्ला जाणर्ल े की िी र्ाझ्या िािाला हर्ळखा घालून र्ला अगदी 

हचटकुन बसली आि ेआहण डोके र्ाझ्या खािंद्यार्र ठेऊन शािंिपणे झोपली आि.े हिच्या शरीराचा 

स्पशव र्ला सुखार्ि िोिा. र्ी दखेील न िलिा र्नोर्न िो आनिंद लुटि शािंिपणे बसलो. आिा 

हिला सकाळपयंि जाग येऊच नये असे र्ला र्ाटि िोिे. पण कदाहचि र्ाझे नहशबच फुटके िोिे. 

थोड्याच र्ेळाि कोणीिरी गच्चीर्र येि असल्याचे जाणर्ले आहण र्ी हिला नाईलाजाने उठर्ले. 

एक नोकर प्राजक्ताच्या आई-र्हडलािंचा ‘आम्िी कािी कार्ासाठी बािरे जाि आिोि. यायला 

उशीर िोईल. िू जेर्ून झोप’ िा हनरोप दणे्यासाठी आला िोिा. र्ी घड्याळ पहिले िर साडनेऊ 

र्ाजले िोिे. र्ी नाखुर्ीने म्िणालो, ‘चल, र्ी पण हनघिो’ हिनिं िाि पकडून र्ला थािंबर्लिं आहण 

‘जेर्ूनच जा ना. प्लीज.’ अशी हर्निंिी केली.  

र्ला खरिंिर थािंबायचिं आयििंच हनहर्त्त हर्ळाल्याने र्ी र्नािल्या र्नाि उड्या र्ारू 

लागलो. पण र्ला हिच्या बोलण्यािून जाणर्लिं की हिचा नेिर्ीचा गोड आर्ाज रडर्ेला झाला 

िोिा आहण हिच्या डोळ्याि पाणी िरारलिं िोििं. हिची अर्स्था पाहून र्ला ‘नािी’ म्िणणिं 

जीर्ार्रच आलिं असििं म्िणा. र्ी प्राजक्ताच्या घरूनच र्ाझ्या घरी फोन करून ‘र्ी जेर्णासाठी 

येि नािी आि’े असे सािंहगिले.  

आम्िी जेर्ायला बसलो. जेर्िाना दखेील प्राजक्ता अगदी गप्प. िोंडािून एक चकार 

शब्द न काढिा अगदी शािंिपणे जेर्ि िोिी. र्ला कारण सर्जल.े आपल्या र्ाढददर्साददर्शी 

आपल ेआई-र्डील िािंडिाि आहण सोबि जेर्ायलािी न बसिा कार्ासाठी बािरे जािाि याचे 

द:ुख हिला झाले असणार. र्ला हिचा िाि धरून हिला धीर द्यायची खूप इच्छा िोि िोिी, पण 

शेजारी हिचे नोकर आर्च्या सरबराईला उिे असल्याने र्ला िसे करिा येि नव्ििे. एरर्ी 

र्ोकळेपणाने बडबडणारी प्राजक्ता हिच्या र्ाढददर्साच्या ददर्शी अशी गप्प-गप्प असल्याने 

सर्ोर पिंचपक्ािंनािंनी िरलेलिं िाट असूनिी र्ाझी जेर्णाची इच्छाच हनघून गेली िोिी. जेर्ायचे 

म्िणून र्ी थोडसे ेजेर्लो.  



जेर्ण झाल्यार्र इच्छा नसूनिी केर्ळ नाईलाजास्िर् प्राजक्ताचा हनरोप घेऊन र्ी 

परि जायला हनघालो. घरािून बािरे पडल्यार्र र्ागे र्ळून पहिल ेिर िी हखडकीि उिी िोिी. 

र्ी िाि उिंचारू्न हिला ‘टाटा’ केला हिनेिी र्ला िाि उिंचारू्न ‘टाटा’ केला. र्ी दर दिा पार्ल े

चालून झाल्यार्र र्ागे र्ळून पिायचो. िी हखडकीिच उिे असायची. र्ी िाि उिंचर्ून ‘टाटा’ 

केल्यार्र िी दखेील िाि उिंचारू्न ‘टाटा’ करायची. र्ी ररिा थािंबर्ली. ररिाि बसिाना परि 

एकदा हिच्याकड ेपाहून ‘टाटा’ केल.े हिनेिी ‘टाटा’ केले. र्ी ररिाि बसलो. ररिाि सुरू झाली 

आहण का कोण जाणे र्ाझ्या डोळ्याि टचकन पाणी आलिं. 

 

 

त्या रात्री र्ला झोपच आली नािी. रात्रिर र्ाझ्या डोळ्यािंसर्ोर िो र्ाढददर्साचा 

ददर्ाखदार सोिळा आहण त्या सोिळ्याि गप्प-गप्पशी आहण पाणार्लेल्या डोळ्यािंची प्राजक्ता 

ददसि िोिी. दसुर् या ददर्शी दखेील र्ी घुम्यासारखा र्ागि िोिो. घरच्यािंच्या प्रश्नािंना उडर्ा-

उडर्ीची उत्तरिं दिे िोिो. र्ला सारखे प्राजक्ताला जाऊन िेटार्ेसे र्ाटि िोिे. पण िे शक्य नव्ििे. 

शेर्टी उद्या शाळेि िेटल्यार्र हिच्यापाशी आपले र्न र्ोकळे करायचे असे र्ी ठरर्ले.  

पण दसुर् या ददर्शी िी शाळेि आलीच नािी. त्यार्ुळे र्ी अजूनच अस्र्स्थ झालो. 

‘काय झालिं असले हिला?’, ‘आजारी िर नसले ना?’, ‘र्ाझ्यार्र रागार्ली िर नसेल ना?’, 

‘हिच्या आई-र्हडलािंचा र्ाझ्याबद्दल कािी गैरसर्ज िर झाला नसले ना?’ अशा असिंख्य प्रश्नािंनी 

र्ला ििंडार्ून सोडल.े िो सिंपूणव ददर्स शाळेिदखेील र्ी शािंिच िोिो. कोणाशीच बोलारे्स े

र्ाटेना. आिा कािी झालिं िरी शाळा सुटल्यार्र हिच्या घरी जायचिं असिं र्ी ठरर्लिं. पण र्ला 

जायची गरजच पडली नािी.  

शाळा सुटल्यार्र गेटच्या बािरे आलो, िेर्ढ्याि र्ला कोणीिरी िाक र्ारली. र्ी त्या 

आर्ाजाच्या ददशेने पाहिलिं िर प्राजक्ताच्या घरािील एक नोकर –िुकारार्- र्ला बोलार्ि िोिा. 

र्ी त्याच्यापाशी गेलो. त्याने र्ाझ्या िािाि एक हचठ्ठी ददली आहण र्ला म्िणाला, “प्राजक्ताच्या 

र्हडलािंची ददल्लीला बदली झाली आि.े िी सगळी र्िंडळी कालच ददल्लीला हनघून गेली. जािाना 

प्राजक्ताने र्ला िी हचठ्ठी िुला द्यायला सािंहगिले. पण िुझ्या घरचा पत्ता र्ािीि नसल्याने आज 

इथे आलो.”  



त्याचे बोलणे ऐकून र्ाझ्या पायाखालची जर्ीनचिं सरकली. ‘प्राजक्ता आिा 

आपल्याला िटेणार नािी’ िा हर्चारच र्ला सिन िोईना. र्ी धार्ि धार्ि घरी आलो. घरी 

कोणीच नव्ििे. र्ी दरर्ाजे आहण हखडक्या बिंद केल्या आहण टेबललॅम्पच्या प्रकाशाि हिची हचठ्ठी 

उघडली. त्याि हिने स्र्ि:च्या र्ोत्यासारख्या सुिंदर िस्िािराि खलील र्जकूर हलहिला िोिा, 

 

हप्रय सुधाकर, 

र्ाझ्या कालच्या र्ागण्याचिं िुला आश्चयव र्ाटलिं असेल याची र्ला खात्री 

आि.े र्ी आजर्र 3 शाळा बदलल्या. त्यारु्ळे र्ाझे फारसे हर्त्र-र्ैहत्रणी झाले नािीि 

असे र्ी म्िणिे. पण खरिं कारण र्ेगळिं आि.े आजर्र र्ला जेव्िढी र्लुिं िटेली िी सर्व 

कपटी र्नाची िोिी. एखाद्याला र्दि करिाना कािीिरी स्र्ाथव बाळगायची. साफ 

र्नाने र्ाझ्याशी र्ैत्री न करिा हर्त्रािंर्ध्ये आपला रुबाब र्ाढर्ा यासाठी र्ैत्री 

करायचा प्रयत्न करायचे. त्यारु्ळे र्ी त्यािंच्याशी र्ैत्री करणे टाळायचे. िू र्ात्र पहिला 

असा र्लुगा आिसे ज्याने अगदी हनस्र्ाथीपणे आहण हनरपेि र्नाने र्ाझी र्दि 

केलीस. िुझ्या साफ र्नारु्ळे र्ला िुझा सिर्ास िर्ा िर्ासा र्ाटायचा. िुझ्याशी 

सिि बोलिा यार्िं म्िणनू सुटि असललेे प्रश्न िुझ्यापाशी सोडर्ायला घऊेन यायचे.  

आज र्ला िलुा एक गोष्ट सािंगायची आि.े  

र्ी अनाथ आि.े  

साि र्र्ांपूर्ी एका अपघािाि र्ाझे आई-र्डील र्ारले. त्यानिंिर र्ी 

अनाथािर्ाि राहिले. पाच र्र्ांपूर्ी र्ला प्रिाकर हर्नायक परािंजपे आहण प्रहर्ला 

प्रिाकर परािंजपे या हनपहुत्रक जोडप्याने दत्तक घिेले. पण त्यािंनी कधीिी र्ाझ्यार्र 

र्ाया केली नािी, िर र्ाया केल्याचा दखेार्ा र्ात्र करि राहिल.े म्िणूनच र्ला त्यािंना 

‘आई-बाबा’ म्िणार्ेसे र्ाटि नािी. घराि कायर् िािंडणाचे र्ािार्रण असिे. र्ला 

या घराि कधीच प्रेर् हर्ळि नािी. त्यारु्ळे घराि कायर् र्ी एकटीच असिे.  



लोकिं  र्ला र्ोकळेपणाने बोलणारी, लोकािंच्याि हर्सळणारी आहण 

र्यापेिा अहधक सर्जूिदार र्ुलगी म्िणून र्ाझिं कौिुक करिाि. पण िो र्ाझा गुण 

नािी िर नाईलाज आि.े  

र्ाढददर्साच्या पाटीर्ध ेप्रिाकर परािंजपेंनी त्यािंच्या एका हर्त्राला उद्या 

आम्िी कायर्चचे ददल्लीला जाणार आिोि असे सािंगि असिाना ऐकल.े िेव्िापासून 

र्ाझे र्न अहस्थर िोिे. रात्री गच्चीर्र र्ला िुझ्यापाशी र्ाझिं र्न र्ोकळिं करायचिं 

िोििं. पण आिा िा िुझा सिर्ास पुन्िा हर्ळेल की नािी िी िीिी िोिी. म्िणून त्या 

सिर्ासाचा पुरेपरू उपिोग घेण्याच्या नादाि बोलायची सिंधीच हर्ळाली नािी.  

आिा उद्यापासून आपण िेटणार नािी. िहर्ष्याि िटूे याची खात्री नािी. 

पण आपण एकर्ेकािंच्या र्नाि कायर्चे राहू याचा आनिंद आि.े 

िुझी  

प्राजक्ता 

 

 

िे पत्र र्ाचून र्ी ढसा ढसा रडू लागलो. ि ेसगळिं र्ाझ्याच बाबिीि का घडार्िं? िचे 

र्ला सर्जेना. प्राजक्ताच्या हर्चाराने र्ला आिा र्ेड लागेल अस ेर्ाटि िोिे. पण म्िणिाि ना, 

‘काळासारखे और्ध नािी’. कालािंिराने र्ी िी सर्व घटना िळू िळू हर्सरू लागलो. प्राजक्ताहशर्ाय 

जगण्याचा प्रयत्न करू लागलो. पण हिचिं िे पत्र र्ात्र र्ी हजर्ापाड जपून ठेर्लिं आहण कोणािी 

सर्ोर त्याचा उल्लखे केला नािी.  

एखादया िसर् या चेिरे् यार्ागे र्नाि खोलर्र दकिी ियिंकर द:ुख लपललेिं असििं याचे 

‘प्राजक्ता प्रिाकर परािंजपे’ नार्क र्लुगी ि ेएक जीर्िंि उदािरण िोिे.  

  



बसच्या ड्रायव्िरने अचानक ब्रेक र्ारल्यार्ुळे र्ाझिं डोकिं  पुढच्या सीटर्र आपटले. 

डोके चोळि स्र्प्नािून र्ास्िर्ि आलो. आपल ेएखाद ेआर्डीचे र्ाणूस आपल्याला सोडून गेले की 

सगळीकड ेआपल्याला त्याच र्ाणसाचा िास िोिो ि ेर्ी ऐकून िोिो. पण आज िब्बल 8 र्र्ांनी 

र्ला िी एकच र्लुगी प्राजक्तासारखी का ददसार्ी? िचे र्ला सर्जेना. एकदा र्ाझ्या र्नाि 

हर्चार येऊन गेला िी खरचिं प्राजक्ता िर नसले? पण ि ेशक्यच नव्िििं. िी सध्याशा पिंजाबी 

पोर्ाखािली सार्ळ्या र्णावची, केसािंची साहधशी र्ेणी घािललेी आहण िािाि घरोघरी र्स्िु 

हर्कणार् या हर्के्रत्यासारखी िलीर्ोठी हपशर्ी घिेलेली र्ुलगी त्या बसच्या रािंगेि उिी िोिी. िी 

प्राजक्ता नसणारचिं याची र्ला खात्री झाली. ‘आपला कािीिरी गैरसर्ज झाला असेल’ अशी र्ी 

र्नाची सर्जूि करून घिेली आहण िो हर्चार डोक्यािून काढून टाकला.  

पण का कोण जाणे िो हर्चार ‘Boomerang’ सारखा दफरून सिि र्ाझ्या डोक्याि 

येि िोिा. िी जर प्राजक्ता नसेल िर खरी प्राजक्ता कुठे असले? कशी असेल? काय करि असेल? 

हिनिं लग्न केलिं असले का? जर आिा 8 र्र्ावनी िेटली िर र्ला ओळखेल का? ई. हर्चारािंनी र्ाझ े

डोके पुन्िा ििंडार्ून सोडले. आिा या सर्व प्रश्नािंची उत्तरिं शोधल्याहशर्ाय आपल्याला शािंििा 

हर्ळणार नािी ि ेर्ला पक्किं  र्ािीि िोििं. पण िी शोधायची कशी? िा नर्ा प्रश्न ियार झाला. 

पण या र्ळेी र्ात्र र्ाझिं नशीब चािंगलिं िोििं.  

 

दोन ददर्सािंनिंिरची गोष्ट. ऑदफस सुटल्यार्र िकू लागल्यार्ुळे जर्ळच्या िॉटेलाि 

गेलो. िेथे ररकार्ी खुची शोधि असिाना एका टेबलार्र र्ाझी नजर गेली. त्यार्र एकच र्ाणसू 

बसला िोिा आहण िो िुकारार् िोिा. ज्याने त्या ददर्शी शाळेि येऊन र्ला प्राजक्ताचिं पत्र ददलिं 

िोििं िो. र्ी िडक त्याच्या टेबलापाशी गेलो आहण त्याला हर्चारलिं, “आपण िुकारार् आिाि 

का? 8 र्र्ांपूर्ी प्रिाकर परािंजपे यािंच्याकड ेकार् करायचाि?” िो ‘आ’ र्ासून र्ाझ्याकड ेपािि 

राहिला. त्याने हर्चारल,े “आपण कोण आहण र्ला कस ेओळखिा?” र्ी त्याला र्ाझ ेनार् आहण 

ओळख सािंहगिली. िेव्िा त्याने िसून र्ाझ्याशी िस्िािंदोलन केले आहण र्ला बसण्याची हर्निंिी 

केली.  



थोडारे्ळ इकडच्या हिकडच्या गप्पा झाल्यार्र र्ी त्याला सकाळचा बसस्टॉपर्रचा 

प्रसिंग सािंहगिला आहण प्राजक्ताबद्दल हर्चारल.े िेव्िा र्ात्र त्याच्या चेिरे् यार्रील आनिंद िणाि 

नािीसा िोऊन द:ुखाची छटा ददस ूलागली  आहण त्यानिंिर त्याने र्ला प्राजक्ताची जी किाणी 

सािंहगिली त्यारु्ळे र्ाझे काळीज हचरले गेले. 

प्रहर्ला िी प्रिाकर परािंजपेंची दसुरी पत्नी िोिी. त्यािंची पहिली पत्नी कॅन्सरच्या 

आजाराने र्ारली िोिी. हिच्यापासून परािंजपेना र्ुलबाळ झालिं नव्ििे. म्िणून त्यािंनी प्रहर्लाशी 

लग्न केल.े पण त्यािंच्या प्रयत्नािंना यश येि नव्िििं. डॉक्टरािंकडून सर्जल ेकी प्रिाकर परािंजपेंर्ध्येच 

दोर् आि.े शेर्टी त्यािंनी प्राजक्ताला दत्तक घेिलिं. पण प्रहर्लाला याचा राग िोिा. प्रहर्ला 

हबनधास्ि स्र्िार्ाची बाई िोिी. आई-र्हडलािंनी ऐन िारुण्याि लग्न केलिं आहण दोन र्हिन्याि 

दरे्ाघरी गेल.े नर्र् याकडून कािी सखु हर्ळि नसल्याचे पाहून हिने हिला िर्िं असललेिं सखु बािरे 

शोधायला सुरर्ाि केली. रोज घरी उहशरा यायची आहण त्यार्रून हिचे आहण प्रिाकर परािंजपेंचे 

सारख ेिािंडण व्िायचे. प्रिाकर परािंजपेना प्रहर्लाचा स्र्िार् र्ािीि िोिा आहण त्यािंनी त्यािंच्या 

र्ृत्युपत्राि सगळी सिंपत्ती प्राजक्ताच्या नार्ार्र करायचा हनश्चय केला. िेव्िापासून प्रहर्ला 

सूडबुद्धीने पेटून उठली आहण सगळी सिंपत्ती आपल्याला कशी हर्ळेल? याचा हर्चार करू लागली. 

 चार र्र्ांपूर्ी, म्िणजेच प्राजक्ता 20 र्र्ांची असिाना प्रिाकर परािंजपेंच्या गाडीला 

अपघाि झाला आहण त्यािच त्यािंचा र्ृत्य ूझाला. प्रहर्लाला प्राजक्ताला आपल्या र्ागाविून बाजूला 

करायचे िोिे. हिने प्राजक्ताला जीरे् र्ारण्याची धर्की दऊेन घाबरर्ल ेआहण हिच्याकडून कोर् या 

कागदार्र हिच्या सह्या घेिल्या. त्यार्र आत्र्ित्येचा र्जकूर हलहून कागदोपत्री प्राजक्ताला 

र्ारून टाकल.े प्रहर्लाच्या र्दकलाने कोटावि प्रिाकर परािंजपेंच्या र्लुीने र्हडलािंच्या हनधनानिंिर 

द:ुखाच्या आिारी जाऊन आत्र्ित्या केली आहण त्यािंचे र्ृत्यूपत्र आहण इिर कोणी नािेर्ाईक 

नसल्याने त्यािंची सगळी सिंपत्ती त्यािंच्या हर्धर्ा पत्नीस -िीर्िी. प्रहर्ला प्रिाकर परािंजपे- यािंना 

हर्ळार्ी असा युहक्तर्ाद करून सर्व सिंपत्ती प्रहर्लाला हर्ळर्ून ददली. प्रहर्लाने प्राजक्ताला थोडसे े

पैसे दऊेन घरािून िाकलून ददल ेआहण बाकी सर्व सिंपत्ती हर्कून आपल्या हर्त्रासोबि परदशेाि 

हनघून गेली.  

िुकारार्च्या डोळ्याि पाणी आले आहण िो रडू लागला. र्ी त्याला पाणी ददले आहण 

शािंि केल.े शािंि झाल्यार्र र्ी त्याला हर्चारले, “पण आिा प्राजक्ता कुठे आि?े” 



िेव्िा िुकारार् म्िणाला, “र्ला िी िकीकि त्यािंच्या ददल्लीच्या एका नोकराकडून 

सर्जली. प्रहर्लाने घरािून िाकलून ददल्यार्र प्राजक्ताला आिा या जगाि कोणीच नव्ििे. 

त्यानिंिर हिचे काय झाले? िी कुठे गेली? ि ेर्ात्र र्ला र्ािीि नािी. कदाहचि िुला सकाळी 

ददसललेी र्लुगी खरी प्राजक्तादखेील अस ूशकिे.” 

िुकारार्च्या बोलण्याने र्ाझ्या र्नािील शिंकेचे खात्रीि रूपािंिर िोऊ लागले. 

प्राजक्ताच्या गोष्टीर्रून, घरािून िाकलून ददल्यार्र प्राजक्ताकड ेपैस ेनसणार आहण त्यारु्ळे हिची 

अशी िलाखीची पररहस्थिी झाली असणार. म्िणूनच स्र्गाविल्या अप्सरेसारखी ददसणारी 

प्राजक्ता आज एका लिंकेच्या पार्विीसारखी ददसि िोिी. आिा प्राजक्ता र्ुिंबईि कधी आली? आहण 

सध्या कुठे असिे? याचा उलगडा करण्यासाठी हिला प्रत्यिाि िेटण ेगरजेचे िोिे. पण हिचा पत्ता 

काय? िचे र्ला सर्जि नव्ििे आहण कोणालािी ठाऊक नव्ििे.   

िी दखेील र्ाझ्या शोधाि असले िर िी र्ाझ्या जुन्या घरी नक्कीच गेली असणार. 

लिानपणी र्ला हिला त्या र्ाझ्या छोट्या घराि बोलर्ण्याची कधी हिम्र्िच झाली नािी. पण 

बोलण्याच्या ओघाि कधीिरी र्ी कुठे राििो ि ेहिला सािंहगिलिं असले आहण िी र्ाझी चौकशी 

करायला त्या रठकाणी गेली असले असा र्ला सिंशय आला िोिा. म्िणून र्ी त्या चाळीि जाऊन 

र्ाझी चौकशी करि कोणी र्ुलगी आली िोिी का? असा प्रश्न र्ाझ्या पूर्ीच्या शेजार् यािंना 

हर्चारला. पण िेथिेी र्ाझ्या पदरी हनराशाच पडली. िी पूर्ी र्ुिंबईि असिाना हजथिं रािायची 

हिथिं जाऊन चौकशी केली. पण त्या लोकािंनािी कािी र्ािीि नव्ििे. त्या ददर्शी बसस्टॉपर्र 

हिचा फोटो घ्यायला िर्ा िोिा. जेणेकरून हिला शोधण ेसोपे झाल ेअसिे असा हर्चार सारखा 

र्ाझ्या र्नाि येि िोिा.  

 

र्ग र्ला अचानक आठर्ले की आम्िी 8 र्ीि असिाना आर्च्या सिंगणकाच्या िासाला 

आर्च्या बाईंनी आम्िाला प्रत्येकाला स्र्ि:चा फेसबूक अकाऊिं ट बनर्ायला सिंहगिल ेिोिे. सर्व 

र्ुलािंनी आहण र्लुींनी अकाऊिं ट बनर्ून, एकर्केािंना फ्रें ड ररके्स्ट पाठर्ून प्रत्येकाने त्या अॅक्सेप्ट 

केल्या िोत्या. त्यारु्ळे फेसबुकर्रून र्ला हिचा फोटो हर्ळू शकिो अशी आशा र्ाझ्या र्नाि 

पल्लर्ीि झाली. र्ी त्याि जास्िी रर्णारा नसल्याने र्ाझ्या फेसबकु अकाऊिं टचा ID आहण 



पासर्डव हर्सरूनिी गेलो िोिो. र्ग र्ी एका 8 र्ीिील र्गवहर्त्राच्या घरी गेलो आहण त्याचा 

फेसबुक अकाऊिं ट चेक केला. त्याच्या फ्रें ड हलस्ट र्ध्ये प्राजक्ता प्रिाकर परािंजपे नार्ाची र्ुलगी 

िोिी. िी िीच प्राजक्ता आि ेि ेशाळेचे नार् आहण हिच्या फ्रें ड हलस्ट र्रून सर्जल.े पण हिने 

डीपी आहण कोणिािी फोटो अपलोड केला नव्ििा. त्यारु्ळे परि पदरी हनराशा पडणार अस े

र्ाटले िोिे. पण या र्ेळी र्ाझा हर्त्र दरे्सारखा धारू्न आला. त्याने थोडार्ेळ कम्प्युटर र्ध्य े

डोके खुपसले आहण र्ला प्राजक्ताचा एक गु्रप फोटो काढून ददला. हिच्या कोणत्यािरी र्ैहत्रणीने 

िो एका कायवक्रर्ािला फोटो हिला Tag केला िोिा. हिचा चेिरेा पाहून आज बसस्टॉपर्र 

ददसललेी प्राजक्ताच िोिी याची खात्री पटली. र्ी त्या गु्रप फोटोर्धून हिचा फोटो क्रॉप करून 

घेिला आहण र्ाझ्या र्ुिंबईिील हर्त्रर्िंडळींच्या whatsapp र्र पाठर्नू खाली एक र्जकूर 

हलहिला, 

‘या र्ुलीचे नार् र्ी आपल्याला सािंगू शकि नािी. र्ी हिला एका र्ित्र्ाच्या आहण 

खासगी कारणासाठी शोधिो आि.े िी सार्ळ्या रिंगाची आहण पिंजाबी ड्रसे, एकेरी र्ेणी अशा 

पोर्ाखाि घरोघरी जाऊन र्स्िु हर्किे, असा र्ाझा अिंदाज आि.े कृपया िा फोटो जास्ि viral 

करू नका आहण हि र्लुगी िुम्िाला कोठे ददसल्यास कळर्ा.’  

िो फोटो प्राजक्ताचाच आि ेि ेर्ाझ्या शाळेिील हर्त्रािंनी िाबडिोब ओळखल.े र्ाझी 

चेष्ट-र्स्करीिी सरुू केली. पण हिला शोधण्यासाठी र्ात्र कोणीच र्दि केली नािी. शेर्टी 

कोणार्रिी अर्लिंबून न राििा आपणच घराबािरे पडून हिला शोधार्े असा र्ी हर्चार केला. 

पण खरचिं दरे् या र्ेळी र्ाझ्यासोबि िोिा. दोन ददर्सािंनिंिर सिंध्याकाळी र्ला एका 

अिंधेरीि रािणार् या हर्त्राचा फोन आला. त्याने सिंहगिले, ‘र्ी िा फोटो आईला दाखर्ला. िेव्िा 

िी म्िणाली, “अशी एक र्ुलगी परर्ाचिं आपल्या घरी पापड लोणची हर्कायला येऊन गेली आहण 

र्ी हिच्याकरून र्स्िु खरेदीपण केल्या.” र्ी िडक अिंधरेीला त्या हर्त्राच्या घरी गेलो. िी लोणची 

पापडािंची पादकटे बहघिली. त्यार्र ‘सुकन्या लोणची र् पापड’ अस ेनार् िोिे. त्यार्र र्ागच्या 

बाजूला त्या किं पनीचा दरूध्र्नी क्रर्ािंक िोिा. र्ी त्या क्रर्ािंकार्र सिंपकव  करून त्या किं पािंनीच्या 

ऑदफसचा पत्ता हर्ळर्ला. िे ऑदफस पाल्यावि िोिे. दसुर् या ददर्शी र्ी त्या ऑदफसाि गेलो.  



र्ाझे नशीब एर्ढे बलर्त्तर िोिे की हिथला र्ॅनेजर र्ाझ्या ओळखीचा हनघाला. र्ी 

त्याला सर्व पररहस्थहि सर्जारू्न सािंहगिली आहण र्दिीची हर्निंिी केली. त्यानेिी र्तै्री 

हनिार्ली. त्याने त्या किं पनीि हर्के्रत्याचे कार् करणार् या सर्व र्लुींचे रेकॉडवस र्ला दाखर्ल.े 

त्यािल्या एका फॉर्वर्र सकाळी बसस्टॉपर्र ददसलले्या र्लुीचा फोटो िोिा. त्या फॉर्वर्र 

हशर्ानी रार्चिंद्र नाईक असे नार् िोिे. कािी िण र्ी त्या फोटोकड ेपािि राहिलो आहण िो 

फोटो प्राजक्ताचाच आि ेयाची र्ला खात्री झाली. र्ग हिला नार् बादलायचे कारण काय? र्ी 

र्ाझ्या हर्त्राला हर्चारले, “िी र्लुगी इथ ेकशी आली?” िेव्िा िो म्िणाला, “सिा र्हिन्यािंपूर्ी 

िी र्ुलगी इथे नोकरी र्ागण्यासाठी आली िोिी. ‘र्ाझे आई-र्डील एका अपघािाि र्ारले’ अस े

हिने सािंहगिले. हिच्याकड ेकोणिेिी ओळखपत्र नव्ििे. पण िी प्रार्ाहणक र्ाटली म्िणून आर्च्या 

र्ालकािंनी हिला कार्ार्र ठेर्ले. खूप र्िेनिी आि ेिी र्ुलगी. जास्िीि जास्ि रठकाणी दफरून 

सार्ान हर्कायची हजद्द आि े पोरीि. हिच्यार्ळेु आर्च्या र्ालाचा खप दखेील र्ाढला आि.े 

म्िणूनच र्ालक खूप खुश आििे हिच्यार्र.” 

र्ला त्याच्या बोलण्याचे जरािी नर्ल र्ाटल ेनािी, कारण प्राजक्ताची िी गोष्ट खोटी 

आि ेि ेर्ला र्ािीि िोिे. कधीिरी र्ाझ्या घरचा दरर्ाजा ठोठर्ून र्ाझी िेट िोईल या आशेने 

िी जास्िीि जास्ि रठकाणी दफरि असणार याचीिी र्ला खात्री झाली. पण िरीिी प्राजक्ताने 

आपली ओळख का लपर्ली? याचे र्ात्र आश्चयव िोिेच. र्ी त्या रेकॉडवर्रचा पत्ता पहिला िो 

गोरेगािंर्ािील झोपडपट्टीचा पत्ता िोिा. र्ी त्या हर्त्राचे आिार र्ानून परि घरी आलो.  

म्िणजे गेल ेसिा र्िीने िी र्ुलगी र्ाझ्याच िागाि राििे आि ेआहण त्याचा र्ला 

पत्ताच नािी. र्ी दकिीिरी र्ेळा हिला पहिले असेल पण ओळखलेच नसले. हिने र्ला कदाहचि 

पहिल ेअसले. पण ओळखल ेअसले का? नसेल कदाहचि. कारण जर ओळखल ेअसिे िर कदाहचि 

र्ला िटेण्याचा प्रयत्न केला असिा ि ेनक्की. पण हिला िसा प्रयत्न करार्ासा र्ाटलाच नसेल िर? 

कदाहचि र्ाझे हिच्यार्रचे प्रेर् एकिफीच असले िर? पण असे असले िर हिच्या त्या पत्राचा 

आहण ओळख बदलून रािण्याचा अथव िरी काय? अशा अनेक प्रश्नािंनी र्ाझे डोके पुन्िा एकदा 

ििंडार्ून सोडले. आिा या सगळ्याचा सोिर्ोि हिला प्रत्यिाि िेटल्याहशर्ाय लागणार नािी 

ि ेर्ला र्ािीि िोिे.  



दसुर् या ददर्शी र्ी र्ाझ्या बुलेट गाडीर्रून त्या झोपडपट्टीि गेलो. हर्चारपूस करून 

प्राजक्ताची खोली शोधून काढली. दरर्ाजा ठोठार्ला. दार उघडल्यार्र सर्ोर जुनी आहण र्ळकी 

अशी हनळ्या रिंगाची साडी नेसललेी, केसािंचा अिंबाडा बािंधलेली आहण िािािील दोन हिरव्या 

बािंगड्यािंखेरीज अिंगार्र एकिी आिूर्ण नसलेली िी र्ोलकरणीच्या र्ेर्ािील प्राजक्ता उिी िोिी. 

पण हिच्याि र्ला िी 12 र्र्ांपूर्ीची प्राजक्ता ददसली. र्ी पुढ ेिोऊन हिला हर्ठी र्ारली. हिनेिी 

प्रहिकार न करिा र्ला हिच्या हर्ठीि सार्ारू्न घेिले. कािी िण आम्िी िसेच उि ेिोिो. र्ग 

िी िानार्र आली आहण स्र्ि:ला र्ाझ्या हर्ठीिून सोडर्ून घेिले. र्ला आि यायला सािंगून 

दरर्ाजा बिंद केला. र्ला एक िाि र्ोडकी लाकडी खुची बसायला ददली. खोलीची अर्स्था िर 

बघर्ि नव्ििी. उि ेराहून िाि र्र केला िर िािाचा िळार्ा छिाला लागेल एर्ढ्या उिंचीची 

10 बाय 10 ची खोली. पोपड उडालले्या पििंिी. जळून काळी पडलेली स्र्यिंपाकाची िािंडी. पोचा 

पाडलेल्या दोन बादल्या, लोखिंडी पलिंग, पण त्यार्र झोपायला/बसायला जागा नािी, कारण 

सिंपूणव पलिंग कपड्यािंनी आहण लोणची पापडािंच्या पाकीटािंनी िरललेा. घराि कपाट नार्ाची गोष्ट 

नव्ििी.  

खरिं सािंगायचिं िर र्ाझ्यासाठी िी पररहस्थिी कािी नर्ीन नव्ििी. कारण र्ी दखेील 

या पररहस्थिीिून पूर्ी गेलो िोिो. आिा जरी र्ी आठराव्या र्जल्यार्रील आलीशान 3 BHK 

फ्लॅट र्ध्ये रािि असलो िरी पूर्ी र्ी दखेील आईसोबि पोचा पाडलेल्या बादल्यािंर्धून रािंगेि 

उिे राहून पाणी िरलले ेिोिे. त्यारु्ळे हिने र्ला प्यायला ददललेे कूपनहलकेचे खारे पाणी दखेील 

र्ी सिज प्यायलो. पण हिच्यासारख्या िीर्िंिीि र्ाढलेल्या र्ुलीने अशा र्नर्ासाि रािण ेि ेर्ात्र 

र्ला पचि नव्ििे. र्ी हर्चारले, “कधी आलीस र्ुिंबईि?” िी म्िणाली, “चार र्र्ांपूर्ी.” एका 

प्लॅहस्टकच्या डब्यािून स्टेनलेस स्टीलच्या र्ाटीि शेर् काढून र्ला खायला ददल ेआहण म्िणाली, 

“िू बस, पाण्याची र्ेळ झाली आि.े” आहण त्या पोचा पाडलेल्या दोन बदल्या घेऊन हनघून गेली. 

र्ी हनर्ूटपणे बसून राहिलो.  

कािी र्ेळाने शेजारच्या काकू चिा घेऊन आल्या. त्यािंनी र्ाझी हर्चारपूस आहण 

प्राजक्ताशी असलले्या नात्याची चौकशी केली. र्ी त्यािंना र्ाझी र्ाफक र्ाहििी सािंगून ‘आर्ची 

शाळेि असिाना ओळख िोिी आहण निंिर हिनिं शाळा बदलली’ अशी आर्च्या नात्याची ओळख 

करून ददली. त्यािंनी दखेील र्ला प्राजक्ताचे िेच नार् आहण िीच किाणी सािंहगिली जी र्ाझ्या 

हर्त्राने (‘सुकन्या लोणची र् पापडच्या’ र्ॅनेजरने) सािंहगिली िोिी. त्यार्ुळे ‘प्राजक्ता अशा 



पररहस्थिीि का राििे?’ यापेिा ‘िी ओळख का लपर्िेय?’ िा प्रश्न अहधकच उफाळून आला. 

त्याचप्रर्ाणे दोघेिी प्राजक्ताला गेल्या सिा र्हिन्यािंपासून ओळखिाि. िर र्ुिंबईि आल्यार्र 

र्धली 3½ र्रे् प्राजक्ता कुठे िोिी? िा दखेील एक अनुत्तररि प्रश्न िोिाच. पण या सर्व प्रश्नािंची 

उत्तरिं र्ला प्राजक्ताहशर्ाय कोणीच दऊे शकणारे नव्ििे.  

काकू हनघून गेल्या. थोड्यारे्ळाने प्राजक्ता बादल्या घेऊन आली. र्ी उठलो आहण 

हिला म्िणालो, “लर्कर ियार िो आहण त्या बािरेच्या रस्त्यार्र य.े र्ी र्ाट पाििोय.” आहण 

हिच्या घरािून हनघून गेलो. बािरेच्या रस्त्यार्र बुलटे पाकव  करून हिची र्ाट पािि बसलो. 

जर्ळपास 10 हर्हनटािंनी िी आली. जुना पण त्यािल्यात्याि बरा असा हपर्ळ्या रिंगाचा पिंजाबी 

ड्रसे घािला िोिा. साहधशी र्ेणी, िािाि दोन बािंगड्या आहण पायाि स्र्स्िािली चप्पल असा 

िो बस स्टॉप सारखाच अर्िार. फक्त या र्ेळी िािाि र्ोठाली बॅग नव्ििी िर खािंद्यार्र साहधशी 

पसव लटकि िोिी. र्ी कािी न बोलिा दकक र्ारून बुलेट सुरू केली आहण िी दखेील कािी न 

बोलिा र्ागच्या सीट र्र बसली. आर्च्याकड ेडोळे फाडून-फाडून पािणार् या लोकािंकड ेदलुवि 

करि र्ी त्या र्स्िीिून बािरे पडलो.  

र्ाझी हबपल्डिंग त्या र्स्िीपासून फक्त ½ िासाच्या अिंिरार्र िोिी. पण र्ी र्ुद्दार्हून 

दसूरा आहण लािंबचा रास्िा पकडला. जेणेकरून हिला र्ाझ्याशी बोलायचिं असले िर बोलायला 

हर्ळेल असा र्ाझा हर्चार िोिा. पण त्या दोन िासािंच्या प्रर्ासाि हिने िोंडािून एक चकार 

शब्दिी काढला नािी.  

र्ाझ्या घरी पोिोचल्यार्र जेव्िा र्ी र्ाझ्या आई-बाबािंच्या नार्ाची पाटी लार्ललेा 

दरर्ाजा उघडला िेव्िा िे आिले र्ािार्रण पाििाना प्राजक्ताच्या डोळ्यािील चर्क अर्णवनीय 

िोिी. लिानपणी िी िसल्या र्ािार्रणाि खेळली िरी गेली चार र्रे् हिने नरकयािना िोगल्या 

िोत्या आहण असे ऐश्वयव फक्त दरर्ाजा पलीकडूनच पहिले िोिे. आज चार र्र्ांनी उिंबरठा 

ओलािंडून हिने हिच्या िक्काच्या स्र्गावि प्ररे्श केला. आिा िा सिंपूणव र्ेळ र्ी फक्त हिचाच आि े

अस ेठरर्ून र्ी र्ाझा र्ोबाइल फोन हस्र्चऑफ केला, लॅंडलाइनचा ररहसव्िर काढून ठेर्ला, बेलच े

बटन बिंद केले आहण दरर्ाजा लॉक करून हिच्या चेिरे् याचे हनरीिण करू लागलो.  

िी घरािल्या प्रत्येक लिान-सिान गोष्टींना िाि लारू्न पािि िोिी. त्यािून 

हर्ळणारा आनिंद हिच्या चेिरे् यार्र र्ला स्पष्टपण ेददसि िोिा.  



र्ी अगदी र्ाझ्यािी नकळि हिला म्िणालो, “र्िंददरा एका र्हिन्यासाठी आई-

बाबािंसोबि र्ािरेी गेली आि.े नािीिर ओळख करून ददली असिी.”  

र्ी असे बोलिाच हिनिं चर्कून र्ाझ्याकड ेपहिलिं आहण िेव्िाच हिचिं लि टेबलार्र 

ठेर्लेल्या आहण हिनिं आिापयंि न पाहिलेल्या र्ाझ्या आहण र्िंददराच्या लग्नािल्या फोटोकड ेगेलिं. 

िेव्िा हिच्या चेिरे् यार्रील आनिंद झटक्याि कर्ी झाल्याचे र्ला जाणर्ले. पण त्याला आिा 

कािीच इलाज नव्ििा. सर्व प्रकारची बिंधनिं िोडून र्नासारखिं जगिा येण्याचिं सुख प्रत्येकाच्या 

नहशबाि नसििं िचे खरिं. त्या न्यायानुसार र्ी दखेील घरच्यािंच्या आग्रिाखािर लग्न केलिं. र्ाझी 

र्िंददराकडून कोणिीिी िक्रार नािी, पण िी पहिल्या प्रेर्ाची आठर्ण त्या लग्नाच्या बेडीि 

गुदर्रून जाऊन एके ददर्शी लोप पार्िे याचे द:ुख िोिे. 

घर पाििा-पाििा िी बेडरूर् र्ध्ये गेली. हिथला डबलबेड पलिंग पाहून का कोण 

जाणे िी कािी िण स्िब्ध झाली आहण निंिर एकटीच बडबडू लागली, “र्ाझ्या घरीसुद्धा असाच 

पलिंग िोिा. सागर्ान लाकडाचा. त्यार्र हपर्ळ्या रिंगाची चादर आहण उशा असायच्या. आई-

बाबा रोज रात्री न हर्सरिा र्ाझ्यासाठी अिंगाई गीि गायचे आहण र्ला गाढ झोप लागेपयंि 

थोपटि रािायचे. प्रिाकर परािंजपेंच्या घरािल्या त्या पलिंगार्र र्ला िशी झोप कधीच लागली 

नािी. सिि िािंडणाच्या आर्जािंनी जाग यायची.............” 

हिच्या डोळ्यािून अिुिंच्या धारा र्ाहू लागल्या आहण बडबडि-बडबडि िी चक्कर 

आल्यासारखी पलिंगार्र पडली. र्ी पटकन पलिंगार्र उडी र्ारली, फिकल र्ारून बसलो आहण 

हिचे डोके उचलून र्ाझ्या र्ािंडीर्र ठेर्ले. व्यर्हस्थि झोप न हर्ळाल्याने हिला ग्लानी आली 

िोिी. त्या अर्स्थेििी िी र्ुसर्सुि िोिी. र्ी हिच्या डोक्यार्रुन िाि दफरर्ि ‘पलिंबोणीच्या 

झाडार्ागे’, ‘हनज र्ाझ्या निंदालाला’ अशा र्ला आठर्िील िी अिंगाई  गीिे जर्ेल त्या सुराि गाि 

राहिलो. िळू िळू हिचा आर्ाज बिंद झाला आहण िी गाढ झोपी गेली.  

र्ी हिचे डोके र्ािंडीर्रून काढून उशीर्र ठेर्ार्े असा हर्चार करून र्ी उठू लागलो. 

पण िेव्िा र्ला जाणर्ल,े िी र्ाझ्या डाव्या िािाला घट्ट हर्ठी र्ारून झोपली िोिी. आिा िाि 

सोडर्ण्यासाठी हिला उठर्ार्िं लागणार िोििं, पण िी एका लिानशा हनरागस र्लुीसारखी 

शािंिपणे झोपली िोिी की हिला उठर्णे र्ाझ्या हजर्ार्र आलिं. र्ग र्ी दखेील िसाच बसून 



राहिलो. आिा कोणी येण्याची िीिीिी नव्ििी. शेजारीच हिची पसव पडली िोिी. केर्ळ कुिूिल 

म्िणून र्ी घाबरि घाबरि हिची पसव उघडली िर िी ररकार्ीच िोिी. एक छोटी पैशाची पसव 

आहण एक पेन िोिे. र्ी पहिले िर िे िेच पारकरचिं पेन िोििं जे र्ी हिला हिच्या र्ाढददर्साला 

िेट म्िणून ददलिं िोििं. िे हिनिं अजूनिी जपून ठेर्ल्याने र्ला झाललेा आनिंद शब्दाि व्यक्त करिा 

येणार नािी. िे पेन ‘र्ाझे प्रेर् एकिफी नािी’ या गोष्टीचा पुरार्ा िोििं. आज सिंधी साधून 

हिच्यासर्ोर र्न र्ोकळिं करायचा र्ी हनश्चय केला.  

िी लर्कर उठण्याची कािी हचन्ि ददसेनाि. र्ग र्ी दखेील पििंिीला टेकून बसलो 

आहण डोळे बिंद करून पूर्ीचे िे गुलाबी ददर्स आठर्ू लागलो. र्ी हिला प्रथर् पाहिल,े िी 

पहिल्यािंदा र्ाझ्याशी बोलली. िस्िािंदोलनाच्या हनहर्त्ताने र्ी हिला पहिल्यािंदा स्पशव केला. 

पहिल्यािंदा हिच्या घरी गेलो िेव्िा त्या अप्सरेने आपणहून र्ाझ े स्र्ागि केल.े गच्चीर्रची िी 

एकािंिािली िेट इत्यादी आठर्णीि र्ला कधी झोप लागली सर्जलेच नािी.  

 

जाग आली िेव्िा प्राजक्ता पलिंगार्र नव्ििी. र्ी घड्याळ पहिल ेिर सिंध्याकाळचे पाच 

र्ाजले िोिे. र्ी िब्बल सिा िास झोपलो िोिो. दपुारच्या र्ेळी अहजबाि न झोपणार् या 

र्ाझ्यासारख्या र्ाणसाला एर्ढी शािंि झोप लागलीच कशी? िेच सर्जेना. पण त्यापेिा प्राजक्ता 

कुठे गेली? िा प्रश्न जास्िी र्ित्र्ाचा िोिा. र्ी सिंपूणव फ्लॅट र्ध्ये हिला िाका र्ारि दफरलो, पण 

िी सापडली नािी. र्ॉचर्नला फोन करून प्राजक्ताचे र्णवन करून ‘अशी कोणिी र्ुलगी आपल्या 

इर्ारिीिून जािाना पहिलीस का?’ अस ेत्याला हर्चारले. िेव्िा िो म्िणाला, “िोय सािबे, त्या 

िुर्च्या बरोबर आलले्या र्ॅडर् ना? त्या िर दोन िासािंपूर्ीच हनघून गेल्या.”  

र्ी फोन ठेर्ला आहण र्टकन खाली बसलो. र्ला अगदी एखाद्या अपराध्यासारख े

र्ाटू लागल.े इिक्या र्र्ावनी िी आपल्या घरी आली आहण आपण हिला साध ेपाणी दखेील न 

हर्चारिा कुिं िकणावसारख ेझोपून राहिलो, यार्ळेु र्ला स्र्ि:चा प्रचिंड राग आला. िी परि त्याच 

झोपडपट्टीि रािायला गेली असणार असा र्ाझा हर्श्वास िोिा. पण हिनिं त्या दलदलीि रािणिं 

र्ला सिन िोणारिं नव्िििं. हिच्यापाशी आपलिं र्न र्ोकळिं करून हिला नर्ीन आयुष्य दणे्याचा 

र्ी हनणवय घेिला. त्याचे कोणिे पररणार् िोिील याची र्ला पर्ाव नव्ििी. असा हर्चार करून 



र्ी िाडकन उिा राहिलो आहण पायाि बूट घाल ूलागलो. पण िेव्िाढ्याि र्ाझिं लि टेबलार्रच्या 

र्ाझ्या आहण र्िंददराच्या लग्नािल्या फोटोकड े गेले. त्या फोटोखाली एक कागद आहण र्ी 

प्राजक्ताला ददललेिं पारकरचिं पेन ठेर्लिं िोििं. िे प्राजक्ताने र्ाझ्यासाठी हलहिलेलिं पत्र िोििं. र्ी िे 

र्ाचू लागलो. 

  

हप्रय सुधाकर, 

ज्या लोकािंकडून िुला र्ाझी किाणी सर्जली िी खोटी आि ेि े िुझ्या लिाि 

आलेच असेल. कारण त्या लोकािंना र्ाझ्याबद्दल िीच र्ािीिी िोिी जी र्ी त्यािंना 

सािंहगिली. र्ला नाइलाजाने र्ाझी ओळख लपर्ार्ी लागली. र्ी र्ुिंबईि आल्यार्र एका 

कॉलसेंटर र्ध्य ेनोकरी करि िोिे. जेणेकरून एक ददर्स आपला सिंपकव  िोईल अशी अपिेा 

िोिी. पण र्र्विर यश आले नािी. एके ददर्शी कशी कोणास ठाऊक प्रहर्ला परािंजपे र्ाझ्या 

ऑदफसाि आली. हिच्या हप्रयकराने हिला धोका ददला िोिा. त्याचिं अजून एका रठकाणी 

प्रकरण िोििं. केर्ळ पैशासाठी िो प्रहर्लासोबि िोिा. प्रहर्लाला ि ेसर्जले. हिनिं त्याला 

िर्ी असललेी रक्कर् त्याच्या िोंडार्र फेकली आहण लाथ र्ारून त्याला घराबािरे िाकलून 

ददले. एखाद्याने धोका ददल्यार्र कशी अर्स्था िोिे ि ेहिला चािंगलिंच सर्जले. हिला हिच्या 

र्ागण्याचा पश्चात्ताप झाला. आिा हिला आधारासाठी र्ाझ्याहशर्ाय कोणीच नसल्याने िी 

िारिाि आली. र्ाझा पत्ता शोधून काढला आहण र्ाझ्या घरी येऊन र्ला ‘अर्ेररकेि चल’ 

असे सािंगि िोिी. पण र्ी स्पष्ट नकार ददला.  

िरीिी दर सिा र्हिन्यािंनी िारिाि यायची आहण र्ाझ्यार्ागे िेच टुर्णिं 

लार्ायची. शेर्टी किं टाळून र्ी िी नोकरी आहण घर सोडले. पण दकिीिी नोकर् या आहण 

जागा बदलली िरी िी र्ला शोधून काढणार याची र्ला खात्री िोिी. िी दर सिा 

र्हिन्यािंनी िारिाि आल्यार्र एका आठर्डा िॉटेल िाज र्ध्य ेरािायची आहण र्ाझी र्ाट 

पािायची.  

पण र्ी हर्रघळले नािी, कारण र्ला िलुा िटेायचे िोिे. र्ला सर्जून घणेारा 

िो हनस्र्ाथी आहण हनष्कप्टी सुधाकरच फक्त र्ला र्ाझ्या आयुष्याि िर्ा िोिा. म्िणून र्ी 

घरोघरी जाऊन र्स्िु हर्कण्याची नोकरी करायचा हनणवय घेिला आहण र्ाझी ओळख 



बदलली. शेर्टी र्ला यश आलिं. िुझ्या घरी आल्यार्र िुझा सखुी सिंसार पाहून आनिंद 

झालाच, पण िरीिी र्नािली इच्छा अपूणव राहिल्याचिं द:ुखदखेील झालिं.  

पण िीिी र्ाझीच चूक िोिी. जर र्ी त्या रात्री गच्चीर्र िुला र्ाझ्या र्नािली 

गोष्ट सािंहगिली असिी, िर आज कदाहचि हचत्र र्ेगळिं असििं. पण सिंधी हनघून गेल्यार्र 

फक्त पश्चात्तापाहशर्ाय कािीच करिा येि नािी िचे खरिं. िरीिी र्ी सर्ाधानी आि ेकारण 

िू र्ला पुन्िा एकदा, एका ददर्साचिं का िोईना, पण बालपण जगू ददलिंस. र्ाझ्या र्नार्रचिं 

आई-र्हडलािंच्या हर्रिाचिं ओझिं िलकिं  केलसिं. िुला एक गोष्ट सािंगायची आि.े  

र्ी प्रहर्ला परािंजपेंचा ‘आई’ म्िणून स्र्ीकार केला आि.े आज रात्रीच्या 

हर्र्ानाने र्ी र्ाझ्या आईसोबि कायर्ची अर्ेररकेला हनघून जाणार आि.े र्ी ि े िुला 

सािंहगिलिं असििं िर िू कदाहचि र्ला जाऊ ददलिं नसिसिं. म्िणून र्ी िू झोपलेला असिानाच 

हनघून आल.े िू सुखी रिा. र्ला शोधण्याचा प्रयत्न करू नकोस. त्यापेिा र्िंददरार्र 

र्नापासून प्रेर् कर आहण हिला कायर् आनिंदाि ठेर्. र्ी लग्न करेन दकर्ा करणारिी नािी. 

पण कािीिी झालिं, िरी िू र्ाझिं ‘पहिलिं प्रेर्’ िोिास ि ेसािंगिाना र्ी कधीच घाबरणार 

नािी. एक हर्चारू? िू दखेील जगासर्ोर र्ी िुझिं ‘पहिलिं प्रेर्’ िोिे ि े र्ान्य करशील 

का?........... 

           

 िुझीच 

प्राजक्ता.  

 

 

िी हचठ्ठी र्ाचून र्ी पुन्िा त्याच ददर्सासारखा ढसा-ढसा रडलो. पण त्या ददर्शी एक 

हनश्चय केला की प्राजक्ताचिं आहण र्ाझिं नाििं कधीिी लपर्ायचिं नािी. र्िंददरा र्ािरेून परि 

आल्यार्र र्ी हिला प्राजक्ताची दोन्िी पत्रिं दाखर्ली आहण आजपयंि हिच्यापासून लपरू्न 

ठेर्लेली र्ाझी आहण प्राजक्ताची गोष्ट कोणिािी आडपडदा न ठेर्िा हिला सािंहगिली. 



र्िंददरानेदखेील र्ोठ्या र्नाने र्ला र्ाफ केले आहण र्ी दखेील र्नार्रचा िार उिरला गेल्याने 

सर्ाधानी झालो.  

या गोष्टीला आिा दोन र्रे् झाली. दरम्यान र्ी घराि प्राजक्ताचा हर्र्यिी काढला 

नािी ककिं र्ा हिला शोधायचा प्रयत्निी केला नािी. पण अजूनिी अस र्ाटििं र्ी र्िंददरासोबि 

असिाना प्राजक्ता हिच्या नर्र् यासोबि ककिं र्ा एकटीचिं सर्ोर येईल आहण र्ी न घाबरिा र् न 

लाजिा र्िंददराला सािंगेन, “िी प्राजक्ता. र्ाझिं पहिलिं प्ररे्.” 

 

                        *****सर्ाप्त***** 

 

  



कशी र्ाटली र्ाझी आहण प्राजक्ताची किाणी? 

आर्डली का? शेर्टपयिं र्ाचलीि याचा अथव आर्डलीच असणार म्िणा. 

िी गोष्ट र्ाचिाना िुम्िाला कुठेिरी िुर्च्या पहिल्या प्रेर्ाची आठर्ण नक्कीच 

झालीच असेल आहण त्या आठर्णींनी िुर्च्या डोळ्यािंच्या कडा पणार्ल्या 

असिील याची र्ाला खात्री आि.े त्यारु्ळे र्ी सर्ांना हर्निंिी करिो की 

र्ेळीच व्यक्त व्िा. आपण बर् याचदा आपलिं प्रेर् व्यक्त करायचे धाडस करि 

नािी आहण सिंधी हनघून गेल्यार्र फक्त िळिळ व्यक्त करीि रािण्याहशर्ाय 

आपल्याकड े कािीच पयावय नसिो. कािी नशीबर्ान लोकािंना आपल े प्ररे् 

व्यक्त करण्याची दसुरी सिंधी दखेील हर्ळिे. पण सर्जाच्या रूढी आहण 

परिंपरािंपायी िे आपल्या प्रेर्ाचा बळी दिेाि आहण त्यािंचे प्रेर् र्ाझ्या 

प्रेर्ासारख्या ‘किाण्या’ बनून फक्त पुस्िकाि बिंददस्ि िोिे.  

िुर्चा अहिप्राय जाणून घेण्यासाठी र्ी आिुर आि.े  

धन्यर्ाद. 

सुधाकर अशोक िळर्डकेर. 

मोबाईल आणि whatsapp नं. : 8108819800 

ई मेल : sudhakartalawadekar8108819800@gmail.com 

फेसबूक : https://www.facebook.com/sudhakar.talawadekar 

पत्ता : ६,णनणशला णनवास, ८,जयप्रकाश नगर, रोड नं.२, गोरेगांव (पू), 

मुंबई ४०००६३ 

  



ई साणहत्य प्रणतष्ठान दहा वर्ाांपुवी सुरू झाल.ं जगभरात ई पुस्तकांची संकल्पना रुजू लागत 

असतानाच मराठीतही ई पुस्तकं सरुू झाली. मराठीत अमॅझॉन सारख ेप्रचंड इन्व्हसे््मेंट करिारे 

णखलाडी उतरले. त्यांच्यासमोर ई साणहत्य म्हिजे अगदीच ललंबुटटंब.ू पि गेली दहा वर्ां आणि 

आजही गुगलवर “मराठी पुस्तक” ककंवा “Marathi ebook” टाकल ेकी ४ कोटी ९३ लाख 

नांवांमध्ये पणहल ेदसुरे नाव येते ते ई साणहत्यचेच. ही करामत आह ेआमच्या लखेकांची. 

वाचकांना सातत्याने दजेदार मनोरंजक उच्च प्रतीची पुस्तके “णवनामूल्य” दिेारे आमचे लेखक 

हचे या स्पधेचे णवजेते आहते.  

मराठीत “साणहत्यरत्ांच्या खािी” णनपजोत या ज्ञानोबांनी माणगतलेल्या पसायदानाला ईश्वराने 

तेवढ्याच उदारतेने खािींचा वर्ाघव केला. मराठीचे ददुवै ह ेकी या खािींतली रत् ेबाहरे आिि े

आणि त्यांचे पैल ूपडल्यावर त्यांना शोकेस करि ेआणि जागणतक वाचकांसमोर ते पेश करि े

यात आपि कमी पडलो. इथ ेउत्तम साणहत्यासाठी भुकेललेे वाचक आणि उत्तम वाचकांच्या 

प्रणतक्षेतले साणहणत्यक यांच्यात णब्रज बनि ेआवश्यक आह.े णवशेर्तः डॉ. णनतीन मोरे यांसारख े

साणहणत्यक जयांना णलणहण्यात आनंद आह ेपि त्यापुढील जटील प्रक्रियेत पडण्यात रस नाही 

अशांसाठी. णवदशेांत मोठे लखेक एजंट नेमतात आणि ते बाकी सवघ व्यवहार पहातात. मराठीत 

ही सोय नाही.  

ई साणहत्य प्रणतष्ठान ही काही अनुभवी प्रोफ़ेशनल प्रकाशन संस्था न्ह.े पि गेल्या दहा वर्ाांत 

आमच्या ह ेलक्षात आले की मराठीत रत्ाचं्या खािी आहते आणि त्यांत उतरून हात काळे 

करून माती गाळ उपसत राहून जर णचवटपि ेकाम करत राणहल ेतर एकाहून एक भारी रत्े 

गवसिार आहते. एखाद्या मोठ्या धणनकाने, पंणडतांच्या सहाय्याने, दरबारी आश्रयासह जर ह े

काम हाती र्ेतले तर मराठी भारे्तले साणहत्य जागणतक पटलावर आपला ठसा नक्की उमटवेल. 



डॉ. णनतीन मोरे यांची तेरा अप्रकाणशत पुस्तके प्रकाशात आिण्याचा मान ई साणहत्यला 

णमळाला. शभंू गिपुल ेयांची नऊ, डॉ. वसंत बागुल यांची बारा, शभुांगी पासेबंद यांची सात, 

अणवनाश नगरकर यांची,डॉ. णस्मता दामल ेयांची पाच, डॉ. वृर्ाली जोशी यांची तीन अशा 

अनेकांच्या पुस्तकांना वाचकांपयांत नेण्याचे भाग्य ई साणहत्यला लाभले. असे अनेक 

“स्वांतःसुखाय” णलहीिारे उत्तमोत्तम लखेक कवी या मराठीच्या “साणहत्यरत्ांणचया खािीं” मध्ये 

आहते. अशोक कोठारे यांनी महाभारताच्या मूळ संणहतेचे मराठी भार्ांतर सुरू केल ेआह.े 

सौरभ वागळे, सूरज गाताड,े ओंकार झाजे, पंकज र्ारे, णवनायक पोतदार, क्रदप्ती काबाड,े भूपेश 

कंुभार, सोनाली सामंत, केतकी शहा अस ेअनेक नवीन लेखक सातत्यपूिघ लेखन करत आहते. ई 

साणहत्यकड ेहौशी लखेकांची कमी कधीच न्हती. पि आता हौसचे्या वरच्या पायरीवरचे, 

लेखनाकड ेगंभीरपिे पहािारे आणि आपल्या लखेनाला पलैू पाडण्याकड ेलक्ष दिेारे लेखक 

आता येत आहते. त्यांच्या साणहत्याच्या प्रकाशाला उजाळा णमळो. वाचकांना आनंद णमळो. 

मराठीची भरभराट होवो. जगातील सवोत्कृष्ट साणहणत्यक प्रसविारी भार्ा म्हिून मराठीची 

ओळख जगाला होवो. 

या सवाघत ई साणहत्याचाही खारीचा वाटा असले हा आनंद. आणि या यशात ई लखेकांचा 

लसंहाचा वाटा असेल याचा अणभमान. 

आमेन 

सुनील सामंत 

अध्यक्ष, ई साणहत्य प्रणतष्ठान 

 

 


