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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या! 

असीम 

ह ेपसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामलू्य घेऊ दतेो.  

कारण ई पुस्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो, मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां? 

तुम्हालाही काही देता येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हाला आनांद वमळेल 

आवण तुमचां काहीच कमी होणार नाही.  

तुम्ही आशिर्वाद आशि िभुेच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव 

आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहिुोल अिव तुिच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक 

मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध 

उांचीवर जात रहावा.   
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फोन नंबर - 8308732305 

Emailid- sweetimahale2018@gmail.com 
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• शर्नविलू्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि ह े फ़ॉरर्डा करू 

िकतव.  

• ह े ई पु् तक रे्बसवईटर्र ठेर्ण्यवपुर्ी शकां र्व 

र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपरु्ी ई-सवशहत्य 

प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आह.े 

  



िी ्र्ीटी सभुवष िहवले.  

एक र्वचक आशि लेखक.  

ह ेिवझां ईसशहत्यर्र प्रकवशित 

होिवरे शतसरे पु् तक. 

नेहिीप्रिविे खपू आनांद 

होतोय. िवळेत असतवनव 

र्वचनवची िवत् प्रचांड आर्ड 

होती. यवच आर्डीतनू हळूहळू शलखविवकडे र्ळले. र्वचकवांच्यव 

िनवलव शिळिवरव आनांद आशि र्वचनवतनू त्यवांनव शिळनवरे 

सिवधवन हीच कवय ती पवर्ती. अर्वातच अखांड ज्ञवनसांपदव िवझ्यव 

अभ्यवसवसवठी अजनू बवकी आह.े शिकण्यवची धडपड चवल ू

आहचे यवच धडपडीत केलेलव हव प्रयत्न. आपले आांबट गोड 

प्रशतसवद दते रवहव.  खरां तर दोन र्षवांपरू्ी  "असीि " च शलखवि 

झवलेलां होतां. बरेच शदर्स नसुती पडून असलेली ही गोष्ट आज 

प्रकवशित होतीय.  खरां तर शलखवि र्गैरे जिेल हव शर्श्ववस शदलव 

तो र्वचकवांनी. पशहल्यव पु् तकवलव र्वचकवांनी अिरिः डोक्यवर्र 

घेतलां. त्यवसवठीचे उत्फुता प्रशतसवद आजही येतवत.फवर आनांद 

र्वटतो. असेच प्रशतसवद दते रवहव आशि र्वचत रवहव.            

                                         ्र्ीटी सभुवष िहवले.  



प्रस्तावना  

 

 

"असीि" कधीही न सांपिवरे, ही गोष्ट ही अगदी अिीच 

र्वचकवलव िेर्ट पयांत गरुफटून ठेर्िवरी. सर्वांत िहत्त्र्वचे म्हिज े

िेर्टी पयांत स्पेन्सस शटकर्नू ठेर्िवरी ही कर्व र्वचतवनव र्वचक 

गरुफटून जवतो. एकविवगे एक घडिवरे प्रसांग डोळ्यवपढेु उभ े

रवहतवत.जनु्सयव आठर्िींत रिलेली नवशयकव जेव्हव त्यव जनु्सयव 

आठर्िींनव उजवळव दते त्यवच्यव िोधत शनघते. त्यवतनू रह्यवची 

कर्व उलगडत जवते.हळूहळू घडिवरे पे्रि. शनर्तृ्तरीत प्रश्न 

र्वचकवलव िेर्ट पयांत घेऊन जवतवत. आशि नेहिीप्रिविे िेर्ट 

र्क्क करिवरव ठरतो. करे्चां पवशहलां पवन ते िेर्टचां पवन तमु्ही 

िनवपवसनू एन्सजॉय करतव. शिल , स्पेन्सस ,रोिवन्सस  यव सगळ्यव 

गोष्टी एक म्हिजे " असीि " दोन तवसवांचव हव शर्रांगळुव  तमु्हवलव 

दखेील नक्कीच आर्डेल. 

  



 

 

 

 

अपािपशत्कव 

 

सतत शलशहण्यवस प्रेरिव दिेवरे नवनव, नवनी, तवई दवदव 

आशि 

नेहिी शलशहण्यवसवठी प्रोत्सवहन करिवऱ्यव सर्ा 

शित्िैशत्िी आशि र्वचकवांस सिशपात... 

  



 

 

असीि 
सदर कथा ही पुर्णपरे् काल्पनिक 

कथा असूि याचा कुठल्याही निवंत 

नकंवा मृत व्यक्तीशी कुठल्याही 

प्रकारचा संबंध िाही. तस े

आढळल्यास तो केवळ योगायोग 

समिावा. 

  



 

 

 

 

 रवत्ी उशिरवपयांत िी िवझ्यव कॅशबन िधे बसनू होते. बऱ्यवच 

रे्ळवपवसनू रवत्ीच्यव अांधवरवत भयांकर र्वटतील असे शभांतीर्र 

ओरखडून होिवरे आर्वज र्वांबले. कवही रे्ळ िी  सटुकेचव श्ववस 

घेतलव, डॉक्टर असनू िी कधी यव श्र्ती िध्येही असेल असां  िलव 

्र्तःलव दखेील र्वटलां नव्हतां, गेल्यव दहव शदर्सवांत िी प्रत्यके 

ििवलव िरत होते, त्यवचव हसिवरव प्रेिळ चेहरव डोळ्यवसिोर 

जसवच्यव तसव उभव रवहवयचव, िी जनु्सयव आठर्िींत रिनु जवयची, 

कवही ििवसवठी झवलेली िवांततव पनु्सहव त्यव भयवनक आर्वजवने 

ढर्ळून शनघवली, कवहीश्यव तांद्रीत हरर्लेली िी दचकून जवगी 

झवले, पिूापिे कवटेकोर लि दतेव यवर्ां म्हिनू िवझ्यव कॅशबन 

िेजवरच्यवच र्ॉडा िध्ये त्यवलव ठेर्लां होतां. कवहीश्यव र्रर्रत्यव 

हवतवने िी त्यवच्यव खोलीच्यव शखडकीतनू डोकर्ण्यवसवठी कवच 

खवली केली. खोलीभर नजर शफरर्नू तो शदसलव नवही. िी दचकून 

सभोर्तवली नजर शफरर्ली, पनु्सहव नीट पवहवर्ां म्हिनू िी शखडकी 

जर्ळ तोंड नेत आत डोकवर्ण्यवचव प्रयत्न केलव. तोच शखडकीर्र 



झेपवर्लेलव रक्तवळेलव चेहरव आशि गवलवर्रच्यव ओरखडयवर्र 

नजर गेली. िी घवबरून शकां चवळत िवगे  सरकले. 

 “ओ िॅडि शकतीदव सवांशगतलां अहो येडवय तो. नीट झवलव 

की घेऊन जव पनु्सहव शनदवन रवत्ी तरी आम्हवलव डोकेदखुी दऊे नकव. 

जवर्व घरी.” िवि म्हिजे हॉश्पटलचव र्ॉचिन आपल्यव करड्यव 

आर्वजवत ओरडत म्हिवलव. िी ्र्तःच डॉक्टर आह ेहे िविलवच 

कवय ्र्तःलव दखेील शर्सरवयलव झवलां होतां, “िवफ करव. छोट्यव 

तोंडी िोठव घवस घेतोय, िवन्सय आह ेपेिन्सट तिुचां जर्ळच आह.े 

पि शकती जगिवर रवत् रवत् भर ते ढोरवसवरखां शकां कवळ्यव िवरत, िी  

बवहरे बसनू िलव ऐकर्त नवही तमु्ही इरे् कसे रवहतव? ते कवही नवही 

िी पवांडूलव सांगतो तमु्हवलव घरी सोडवयलव आज दहव शदर्स झवले. 

तिुची हवलत पवहर्त नवही, हव आह ेतरी कोि नक्की? आशि यव 

येड्यवसवठी कव तमु्ही आकवि पवतळ एक करतवय?” 

  हॉश्पटलिध्ये  र्ॉचिन म्हिनू कवि करिवरव श्यवि ज े

कवही सवांगत होतव त्यवतलां एक र्वक्य िवत् कवनवत शिसां 

ओतल्यवसवरख त्यवलव झोंबलां. 

 कव यव रे्ड्यवसवठी आकवि पवतळ एक करतव? सहज 

उच्चवरलेलां त्यवच र्वक्य असां  कवही लवगलां की, ििवत रवगवची 

एक कळ िवझ्यव ि्तकवतनु गेली. “रे्डव नवही तो.” ििवत 



बदलेलव उग्र ्र्र त्यवलव ही जविर्लव असवर्व. िवि ििभर 

नरिलव. 

 कधी नवही तर त्यवलव िी असां ओरडून उत्तर शदलां ह े

त्यवलवही अपेशित नसवर्ां. कवरि नेहिी िवांतपिे बोलिवरी िी 

आज असां रवगरे्ल यवचव अांदवज नसल्यवने तो दचकून कवहीसव 

गोंधळलव, “अ… िवफ करव  चकुलां.. िलव फक्त तमु्ही ्र्तवची 

कवळजी घ्यव इतकां च म्हिवयचां होतां.” तो कवहीसव शबचकत 

म्हिवलव, “रवत्ीचे एक र्वजत आलेत तमु्ही अजनू जवगे आहवत.” 

 िी ििवत  नरिले, भतूकवळ रवहून रवहून िलव छळत होतव. 

गवडी बवहरे कवढून िी घरवच्यव शदिेने भरधवर् रे्गवने शनघवले. र्वटेत 

िसुळधवर पवर्सवने धिुवकूळ घवतलव होतव. गवडीच्यव कवचेर्र 

जोरवत आदळिवरे पवर्सवचे र्ेंब कवही केल्यव र्वयपरलव जिुवनत 

नव्हत,े र्त्यवर्र गदी असवयचव तर प्रश्नच नव्हतव रवत्ीचे 1 

र्वजेलेलव, त्यवतल्यव त्यवत सनुसवन पडलेल्यव र्त्यवर्र धोधो 

पवऊस कोसळत होतव. र्तव ओळखीचवच असांल्यवने रे्ग तसवच 

ठेर्त िी भरधवर् शनघवले. रोज रवत्ी उशिरव कधी तरी अिीच 

भरधवर् गवडी घरी आिनु शबछवन्सयवत पडवयचां आशि झोपेची गोळी 

घेऊन पडून रवहवयचां हवच आतव िवझव शदनक्रि झवलव होतव. 

कदवशचत त्यव गोळ्यवही आतव र्कल्यव असवव्यवत त्यवांनव शदलेली 



झोपर्ण्यवची जबवबदवरी आतव त्यवांनीही  नवकवरली होती, दहव 

पांधरव शिशनटवत पवर्सवचव जोर कवहीसव ओसरलव तसव र्तव ्पष्ट 

शदसवयलव लवगलव. 

 घर अजनू पांधरव-र्ीस शिनीटवांर्र असेल तोच िवझव फोन 

खविविलव, “हलॅो, सरु्ी िॅडि, तिुच्यव पेिन्सटने हवतवची नस 

कवपनू घेतलीय; खपू रक्त चवललांय, तमु्ही लर्कर यव.” िेर्टच े

िब्द  पसुटसे ऐकू आले असां तील िी कचकन ब्रेक दवबलव. पनु्सहव 

र्वढलेलव पवर्सवचव जोर... यवची पर्वा नव्हती. कवही शिशनटवतच 

िी हॉश्पटलिध्ये पोहोचले, डॉक्टर अर्श्र्नी तो पयांत शतर्नू 

हलर्नू ओटी िध्ये नेलां होतां, नशिबवने त्यवलव कवही धरधवर न 

शिळवल्यवने आत्िहत्येचव तो प्रयत्न फवर कवही यि्र्ी झवलव 

नव्हतव. हवतवच्यव र्वढलेल्यव नखवांनी हवतवच्यव नसेलव इजव 

पोचर्ण्यवचव प्रयत्न त्यवने केलव होतव, त्यवच ते भयवनक रूप 

पवहर्त नसल्यवने िी कधी त्यवलव नीट पवशहलां नव्हतां, ओटी िध्ये 

पोहोचल्यवर्र डॉक्टर अर््र्ीशन हवतवचां र्वहिवर रक्त र्वांबर्लां 

होतां. हलक्यव पवर्लवांनी िी त्यवच्यव जर्ळ गेले, कव िवहीत नवही 

पि त्यवचव तो बेबस चेहरव िलव पवहर्त नव्हतव, तो बेिदु्ध 

अर््र्ेत शनश्चल पडलव होतव, पिूा चेहऱ्यवर्र हवतवांनी ओरखडे 

ओढलेले शदसत होते, अांगवर्र जवगी जवगी झवलेल्यव जखिव पवहून 

नकळत िवझ्यव डोळ्यवत पविी आलां. एक एक करून छोट्यवतली 



छोटी जखि ही िी कवळजीपरू्ाक सवफ केली, तो अजनूही ग्लवनीत 

होतव. िवांत पहुडलेली सरु्ी, कवहीतरी सवांगत असवर्ी असां र्वटलां, 

रक्तवळेली नखां कपतवनव तीची हलकीिी हवलचवल जविर्ली. पवांडू 

बोलर्नू पेिन्सटलव र्ॉडा िध्य ेहलर्व असां  सवांगनू डॉक्टर अर््र्ी 

शनघनू गेले, शनर्वसी डॉक्टर असांल्यवने नेहिीच रवत्ी अपरवत्ी 

बोलवर्िे यवयचेच यवचव तवि िवत् चेहऱ्यवर्र शदसत होतव. त े 

जव्त कवही चचवा न करतव आपल्यव शनर्वसी घरवकडे र्ळले. 

 िी िवत् बरवच रे्ळ तो शतर्ांच बसनू होते, तो िदु्धीर्र नवही 

म्हिनू पवांडू ही कवहीसव आरविवत येत असवर्व.  

 त्यवचे हलके हलिवरे हवत िलव जविर्ले, “सरु्ी,” त्यवन े 

कुजबजुल्यव ्र्रवत िलव हवक िवरली. त्यव कुबजुल्यव ्र्रवने 

िवझ्यव अांगवर्र कवटव उभव रवशहलव. तरीही  शहम्ित करून िी 

त्यवच्यव चेहऱ्यवर्र नजर शफरर्ली. तो अजनूही तांद्रीतच होतव, पि 

“सरु्ी”  नवर् घेतलां त्यवने. अजनूही िी त्यवच्यव लिवत आह ेयव 

शर्चवरवनेच  िवझी कळी खलुली. 

 “िलव ओळखलां?” िी ही हलक्यव आर्वजवत त्यवलव हवक 

िवरली. पि त्यव रे्ळी िवत् प्रशतसवद शिळवलव नवही. िेर्टी शतर्नू 

तो उठिवरच की िवझ्यव हवतवची पकड घट्ट झवललेी िलव 



जविर्ली. िी र्रर्रत्यव नजरेने हवतवर्र नजर शफरर्ली. त्यवने िवझव 

हवत घट्ट धरून ठेर्लव होतव.  

“सरु्ी…” त्यवने यवरे्ळी िवरलेली हवक रोजच्यवसवरखीच 

र्वटली, िी त्यवच्यव चेहऱ्यवर्र ओझरती नजर शफरर्ली, आशि 

आश्चया म्हिजे कवय तो िवझ्यवकडे पवहून हलकेच हसलव, तेच 

शनरवगस हस ू शकत्यके र्षवांशन िी पवहत होते, पि तेही 

तेर्ढ्यवपरुतेच. 

त्यवच्यव िवगे यऊेन उभव रवशहलेलव पवांडू ह ेसगळां पवहत होतव, 

जवगेर्र शखळलेल्यव त्यवच्यव आकृतीकडे िी एकर्वर नजर 

शफरर्ली. तो जवगेर्र शखळलव होतव. सांपिूा हॉश्पटलिध्ये िधे 

आम्ही दोघेच उरले होतो कवहीतरी शर्परीत घडल्यव सवरखी भयवि 

िवांततव होती. 

“सरूी…!” त्यवने िोठ्यव कष्टवने िद्ब उच्चवरले. त्यवचव 

नेहिीचव प्रवांजळ ्र्र ऐकून िी भतूकवळवत हरर्ले, 

सोिर्वरचव पशहलव तवस होतव, सांर् गतीनां चवलत एक भक्कि 

धडू दरर्वजवतनू आत आलां, आ करून आम्ही बघत ते बघवयलव 

लवगलो, सहव फूट आशि रुां दीने चवांगलव जवड म्हिजे र्ोडक्यवत 

िवझ्यव िवशहतीतल्यव एकवही असव िहवन आत्िव नव्हतव ज्यवच्यव 

हवतवच्यव करे्त ह ेनवजकू िरीर बस ूिकेल असां हलिवर डुलिवर 



भक्कि िरीर आत येतनव, एखवदव रबरवचव बॉल टप्पी उडी खवत 

यवर्व तस ते धडू शदसत होतां. हलकां  हलकां  बॉउन्सस होिवरां ते नवजकू 

िरीर लयबद्द बॉउन्सस होतां होतां. जव्त कवही नवही सवधवरि िांभर 

एकिे र्ीसच्यव पढेु र्जन असवर्ां असव िवझव प्रवर्शिक अांदवज 

होतव, पि ते धडू जव्त जर्ळ आल्यवर्र ते अांदवजवचे इिले धडव 

धड खवली कोसळले, तो बॉल दीडिेच्यव  खवली नसेल असां  पक्क 

गशित िी िवांडल आशि ते बरोबरां ही असवर्ां.  

“हलॅो, गडु िॉशनांग” म्हित ते नवजकू िरीर िवझ्यव िेजवरी 

येऊन बसलां, िवझी र्ांड ररऍकिन पवहून ते कवहीसां गवर झवलां 

असवर्ां, तस पवहतव ते िवझ्यव पेिव जव्त चांचल र्वटलां. 

“Hi, िी श्रीयि.” त्यवने बत्तीिी दवखर्त हवत पढुां केलव, िलव 

तर कवही इांटरे्ट नव्हतव त्यवच्यव बरोबरां hi, hello करण्यवत. 

िख्ख चेहऱ्यवने िी त्यवच्यव हवतवकडे पवहून र्ांड आर्वजवत 

“hello” म्हांटल. त्यवने ज्यव रे्गवने हवत पढेु केलव होतव त्यवच रे्गवने 

िवगे घेतलव. 

आिचव दहवर्ी ‘क’ चव र्गा सरुू झवल्यव पवसनू दसुरव िशहनव 

होतव. हव नर्ीन आलेलव प्रविी  सोडलव तर र्गवातलव प्रत्येक जि 

आपल्यव पवसनू चवर हवत लवांबच रवहवयचव. िी प्रकवरच तसव होत े

िलव फवलत ू ची बडबड आर्डवयची नवही आशि जव्त कोिी 



बोलण्यवचव प्रयत्न केल्यवस कवय होते हे प्रत्येकवलव चवांगलेच 

िवहीत होते. म्हिनू आपलां चवर हवत लवांब बरां असां  म्हिनू सगळे  

िलव िवझी पशब्लक privacy दते होते, पशब्लक privacy म्हिजे 

सविवशजक शठकविी ही कोिी िवझ्यव व्यशतगत आयषु्यवत ढर्ळव 

ढर्ळ करत नव्हते, म्हिजेच उगवच चचूशेगरी करून िलव बोर करत 

नव्हते.  

म्हिनू िवझ्यव िेजवरचव बेंच कवयि ररकविव असवयचव. कुिी 

बसवयची शहम्ित तो कवय करेल की हव प्रविी िोकळी जवगव शदसली 

म्हिनू शतरे् र्डकलव ?, दसुरीकडे alredy सगळे डबल बसत 

आल्यवने िलव िवझ्यव िेजवरची जवगव दवन करिे भवग होते िवझ्यव 

िजीच्यव शर्रुद्ध कव होईनव त्यव नवजकू िरीरवने िवझ्यव ऐसपैस 

बेंचचव तीन चतरु्वांि भवगवहून जव्त म्हिजे जर्ळपवस 80 % भवग 

तरी बळकवर्लव होतव. आतव िवझ्यवच रवज्यवत िी आशश्रत होते, 

िेजवरच्यव रवज्यवचव आशर्ाक  शर््तवर पवहतवां िवझां रवज्य कवही 

अांिी दवन करिे िलव भवग होते, आतव न बोलनु सवांगतव कुिवलव! 

दवत ओठ खवत एक तवस तिीच ्र्तःलव र्ांड करत बसले, आतव 

रवग िवांत झवलव पि िवझ्यव सपुीक डोक्यवत नवनवशर्शर्ध कल्पनव 

डोकवयलव लवगल्यव, ह े नवजकु धडू िलव कवहीही करून िवझ्यव 

रवज्यवतनू हकलवयचे होते. डोक्यवत रिनीती चवल ूझवली. 



तसव लहवनपिी पवसनूच िवझव ्र्भवर् जरव अतरांगी आह,े 

िलव िविसां जर्ळ आली कव जव्त प्रॉब्लेि र्वटतो. जस की िलव 

आठर्तांय अगांदी पढुचे दोन दवत दधुवचे आशि शभांतीलव धरून 

चवलण्यवचे तेर्ढां येत होतां की िवझी िवर्िी आशि शतची सवस ूघरी 

आलेली, पवहुिे आशि पवहुिचवर असे तर कवही कळत नव्हते पि 

एक िवत् कळत होतां, िवर्िी आशि िवर्िीची सवस ू िलव 

खळुखळुव र्वजर्नू दवखर्त होते आशि हसनू िवझ्यव गवलवलव त्वस 

दते होते िलव न त्यव खळुखळु्यवचव आर्वज आर्डत होतव नव 

िवझ्यव गवलवलव झवलेलव त्वस, िवर्िीच्यव सवसचूे केस असे कवही 

पकडले की िलव िवझ्यव िरीरवलव धरून ओढिवरे दोन जि आशि 

िी केसवांनव घट्ट धरून जी पकड बनर्ली, की ती जर सटुली तर जि ू

कवही िवझ्यव र्यर्षे  दोन पयांत किवर्लेल्यव प्रशतष्ठेचव प्रश्न उभव 

रवहिवर होतव. 

Chocolate चे अशिष ही िवझव रवग control करू िकल े

नव्हते िेर्टी िी अजनू दोन तीन चॉकोलेट चे budget र्वढल्यवन े

ने िवघवर घतेली, िवर्िीच्यव सवसिूी आज ही िवझां कवही खवस 

पटत नवही. 

 दसुरी गोष्ट आठर्ते ती िी इयत्तव दसुरी िध्ये असेल, िलव 

िवझ्यव िजेवरी ही कोिी बसलेलां आर्डवयचां नवही, िवझ्यव िेजवरी 



एक िलुगी बसवयची र्गवात सगळ्यवत हुिवर िलव िवत् शतचव खपू 

रवग यवयचव, शतची हुिवरी लपर्त ती िवांत बसनू जरी असां ली तरी 

िलव ती िवझ्यव डोळ्यवसिोर नको होती, िेर्टी िलव जे हर्ां ते िी 

शिळिवरच होते, आशि कवहीच शदर्सवत िी ते सवध्य केलां. 

तेव्हव पवसनू िवझ्यव रवज्यवत िी एकटीच होते िवझव चवांगलुपिव 

( म्हिजे िवझ्यवसवठी तो चवांगलुपिव दसुऱ्यवांसवठी िवत् डोक्यवलव 

तवप ) तर हव सगळ्यव िवळेत प्रख्यवत होतवच त्यव िळेु फवरसां कोिी 

िवझ्यव नवदवलव लवगवयचां नवही,  इयत्तव दसुरीत असांतवनव जर एर्ढव 

खनुिीपिव िवझ्यवत होतव तर आतव तर यव नवजकू िरीरवलव 

हकलवयलव िलव शकतीसव रे्ळ लवगिवर होतव,  

कवय करवर्ां यवचां गशित चवल ू होतां. पशहलव तवस सांपतच 

आलव होतव की सरवांच यव नर्ीन गोष्टीकडे लि गेलां, िवझ्यव िेजवरी 

चक्क कुिीतरी बसवयची शहम्ित केली, यवच आश्चया र्वटलां असवर्ां 

नक्कीच त्यवांनव. पिूा रे्ळ आळीपवळीने ते िवझ्यवकडे आशि 

िेजवरच्यव नवजकू दहेवकडे पवहत होते, आपल्यव र्गवात नर्ीन 

िलुगव आज पवसनू दवखल झवलव आह.े कसां र्वटतांय श्रीयि? तझुां 

introduction द ेसर्वांनव. 

सवजकू पनु्सहव एकदव बॉउन्सस झवलव उठतवनव त्यवची ढेरी 

बेंचच्यव पढुच्यव भवगवलव धडकली. “नि्ते एर्री र्न िी श्रीयि 



लोढी, त्यवच आडनवर् ऐकून िलव हसू कां ट्रोल झवलां नवही,” 

लोढू!!!!!! िी शख खी करत त्यवलव आर्वज शदलव िवझ्यव सोबत 

अजनू ही कवही लोक हसले असां तील बहुतेक, सर पनु्सहव एकदव 

ओरडल,े “गप्प बसव रे!” िरवठी खपूच चवांगली होती त्यवची, 

चवांगली म्हिजे सर्वांचीच चवांगली असां ते िवत् यवची जरव जव्तच 

चवांगली होती.. 

दसुऱ्यव तवसवलव िरवठीच व्यवकरि िॅडि सिजनू सवांगत 

होत्यव, ह ेिहविय तर जि ूव्यवकरिवचे जन्सिदवतचे होते, व्यवकरि 

आशि त्यवची सगळी उत्तर तोंडपवठ होती, िरवठी त्यवलव फवर 

आर्डते असां  तो तवस सुटते रे्ळी िवझ्यवकडे पवहून म्हिवलव, 

आतव िलव अजनू एक कवरि शिळवलां त्यवलव हुसकवयचां िलव 

हुिवर आशि चिचेशगरी करिवरे लोक िवझ्यव िेजवरी शबलकुल 

नको असतवत. 

डोक्यवत प्लॅशनांग सरुु झवली. तवस ऑफ जविवर होतव. सर 

आले नव्हते, िी हळूच ्कटाच्यव शखिवतनू िोबवइल कवढलव. गेि 

खेळत बसले, िेजवरून कवहीतरी खडुबडु चवललेली जविर्ली 

तिी िी त्यव सवजकूकडे िवन र्ळर्ली, त्यवने जेर्िवचव डब्बव 

खोललव होतव, अहवहव…कवय सुांदर खिांग र्वस येत होतव कवहीतरी 

चटपटीत आशि चर्दवर आिलेलां शदसत होतां, त्यवलव िेजवरी 



बसनू तीन तवस तरी झवले असां तील पि िी एक िब्दवने त्यवलव 

ओ शदली नव्हती, आतव डब्यवतल्यव गोष्टी िवग ूकिव?  पि कवही 

कव असेनव त्यव र्वसवने पोटवत भकू कळर्ळली. 

त्यवने डब्बव व्यर्श्र्त खोललव आशि िवझ्यव सिोर 

ठेर्लव.!!! आह ..!! जि ू्र्गाच .त्यवने  खव म्हिवयच्यव आतच 

त्यवर्र तवर् िवरवयलव सरुुर्वत केली, आह!!! कवय चर् होती त्यव 

जेर्िवलव, नसुती बोट चवटत रवहवर्ां अिी, खवतव खवतव आिच्यव 

िेसच्यव कवकूां च्यव हवतची अळिी भवजी आठर्ली…ह्यव कवय 

आठर्तेय िी? पि डब्बव सांपर्लव आशि बोटां चवटत ढेकर शदलव, 

त्यवने पवण्यवची बॉटल सिोर केली. ती घटघट प्यवयले, शकती 

शदर्सवांनी पोट िवांत झवल्यवसवरख र्वटत होतां. 

“शिस सरु्ी फोन र्वपरवयलव परर्वनगी नवही आपल्यव िवळेत 

ह ेhighschool आह ेकॉलेज नव्ह.े.!!” तो दवत कवढत खोचक 

हवसत म्हिवलव, त्यवर्र “ये त ूतझुां कवि कर िलव शिकर् ूनको.” 

असां नेहिीच खिक उत्ति शजभेर्र आल होतां की ते तोंडवच्यव 

तोंडवत शगळलां, कवरि आत्तवच िी िवझ्यव िजेवरच्यव रवज्यवची 

कुिक ढवपली होती, लगेच कुरघोडी नको असां िनवतल्यव िनवत  

म्हिनू िी िोबवईल शखिवत ठेर्लव.. 



जेर्िवची सटु्टी झवली िलव तर ि्त जेर्ि करून आतव झोप 

येत होती, िी त्यवलव िवझव डब्बव शदलव त्यवने तो खोलनू िवांततते 

सांपर्लव, कवहीही नवर् न ठेर्तव!! अजनूही आिच्यवत कवहीच 

सांभवषि नव्हतांच, पि िलव आतव रवहरे्नव , तरी  िी त्यवलव 

िेर्टचव घवस तोंडवत टवकतवनव टोकलच कवय रे  ते पवांचट अळिी 

बेचर् जेर्ि कसां कवय शगळले त?ू त्यवने हळूच पवण्यवचव घोट घते 

म्हांटलां अन्सनवलव कधी नवर् ठेऊ नये, “आई म्हिते नव अन्सन ह ेपिूा 

ब्रह्म असां त.”  

हम्ि जरव जव्तच लि आह ेर्वटत तब्यतेीर्र तझुां, आशि 

तझु्यव आईच, त्यवच्यव जवडेपिवर्रचव शर्नोद ऐकून खरां तर त्यवने 

रवगर्वयलव हर्ां होतां, पि तो रवगर्वयचव सोडून चक्क लवजलव, 

िलव हवस ुआलां...!! 

 “ये सवजकू तलुव डवन्सस येतो कव रे?”  

 “नवही येत. तरी नवचतच चवलतो. त्यवच्यव उत्तरवने िलव 

अजनूच हस ूआलां. तसव तो ही गडगडवटी हसलव, त्यवची आई फवर 

सुांदर ्र्यांपवक बनर्वयची रोज आल्यव आल्यव त्यवचव डबव िी 

फ्त करवयची, आतव ह ेरोजचांच झवलां होतां तरीही रोज तो िवझ्यव 

िेसच अळिी बेचर् जेर्ि गपचपू पिे जेर्वयचव, हळू हळू आिची 

गट्टी जिवयलव लवगली  शजकडे शतकडे आम्ही आतव सोबत 



शदसवयचो,तो िलव सरूी म्हिवयचां आशि िी त्यवलव ‘सवजकू’ शकां र्व 

‘लोढू’ असां  म्हिवयचे पि ह ेनवर् फक्त िवझ्यव सवठीच होतां दसुरां 

कोिी तिी हवक िवरली तर िवत् कवही खैर नव्हती. 

 िवझ्यव टोिण्यवांनव हसनू उत्तर दिेवर आशि िी केलेल्यव 

सगळ्यव ि्कऱ् यव हसनू नेिवरव िवझव आतव पयांतचव पशहलव शित्, 

जो िलव अजनू पयांत कधीच खडूस म्हटले नवही शकां र्व िवझ्यव 

्र्भवर्वलव रै्तवगनू िवझ्यविी भवांडि केले नवही, िी त्यवच्यव सिोर 

बहुली शदसवयचे, िोटू-पतलचूी आिची जोडी प्रशसद्ध झवली ती यव 

कवरिवने की िी कोिवची तरी खोडी कवढिवर आशि आिचव 

सवजकू लोढू जवऊन त्यवलव सॉरी म्हििवर हे िवत् आतव सोबत 

रोजच झवलां होतां.  

 

 शदर्स िजेत जवत होते आतव िवत् िलव लोढूलव कवही 

बोललेलां आर्डवयचां नवही. कोिी त्यवलव त्यवच्यव जवडेपिव र्रून 

शचडर्वयचव प्रयत्न केल्यवस त्यवचव पांगव रे्ट िवझ्यविी असवयचव, 

आिची दहवर्ी सटुली तिी सवजकू ने शजि सरुू केली, जवडेपिव 

असांलव तरीही तो खपूच चांचल होतव, कोित्यव ही कविवत अग्रेसर 

असवयचव. आिचे ्र्भवर् िवत् एकदि शर्रुद्ध असांले तरी कव 

िवहीत नवही आिची िैत्ी िवत् फवर घट्ट होती, िी िवझ्यव सगळ्यव 



गोष्टी त्यवलव share करवयची तसव तो ही िवझव bestie होतव तवसन 

तवस गप्पव िवरून ही आिचे शर्षय सांपवयचे नवही, लोढू होतवच 

तसव िन शिळर् ूिवझ्यव सवरख्यव खडूसलव दखेील त्यवने िविसवत 

आिले होते, आतव हळू हळू त्यवच्यव सोबत िी बवकी िलुवांिध्य े

शिसळत होते, िवझ्यव इतकवच त्यवलव तो गौऱ्यव दखेील जर्ळचव 

र्वटवयचव, िलव िवत् ते आर्डवयचां नवही, दहवर्ी सांपली, सट्ु्टयव 

िध्ये लोढू ने शजिचव ध्यवस घेतलव होतव पि दम्यवच्यव त्वसवांने 

त्यवलव जव्त कवही जित नव्हते. 

 शदर्स जवत होते आिची िैत्ी अजनू घट्ट होतां होती आशि 

तो शदर्स आलव दहवर्ीचव शनकवल लवगलव आशि लोढू  त्यवच्यव 

गवर्ी जवण्यवसवठी शनघवलव जवतवनव िवझ्यव गळ्यवत पडून 

िलुींसवरखव रडलव. खपू हळर्व होतव तो. िलव िवत् शटपसूभर पविी 

ही िहवग झवले होते, पि पढेु जविवरी त्यवची पवठिोरी आकृती 

पवहून िन भरून आलां. र्ोडां कव होईनव पि िलव रडू आलां, 

र्ोडक्यवत बरां र्वटलां. 

  शदर्स जवत होते. आतव शििि पिूा केलां. पॅ्रशक्टस सरुू 

केली. दरम्यवन िवझां कोिविी कवाँटॅक्ट नव्हतव जव्त शित्िैशत्िी 

जिर्िे िलव कधी जिलांच नवही. 



 आतव िवझव ्र्भवर् िवत् पशहल्यव इतकव खडूस आतव 

रवशहलव नव्हतव, रवगवने शधांगविव घवलण्यवपेिव िलव िवांत रवहि े

जव्त आर्डत होते. र्षे सरली, त्यवची आठर्ि िलव नेहिीच तो 

जर्ळ असांल्यवची जविीर् करून द्यवयची. पि तरीही जी िैत्ी िी 

किवर्ली होती ती िलव लोढू ची आठर्ि करून द्यवयची कसव 

असेल? तो कवय करत असले? आिच्यव िध्ये contact नव्हतव. 

त्यविळेु िलव त्यवच्यव बद्दल कवहीच िवशहती नव्हतां. हव, एक दोनदव 

त्यवने पत् पवठर्लेलां िलव िवळेच्यव पत्त्यवर्र. सदवशिर् कवकवांनी 

िलव आठर्िीने ते सोपर्लां होतां, शकती बरां र्वटलां होतां त ेर्वचनू. 

त्यवतही त्यवचव नांबरां रै्गेरे कवही शदलेलां नव्हतां, िी सोिल 

िीशडयवलव ही बघनू बघनू कां टवळले होते. तो कधीतरी सवपडेल यव 

आिेने शकत्येकदव saerch करून ही त्यवचव पत्तव कवही िलव 

शिळवलव नवही, पि त्यवने पवठर्लेल्यव पत्वर्र िवत् एक अडे्रस 

होतव, पि तो इर्लवच र्वटत होतां, तरी िी त्यवर्रून िोध लवर्वयचां 

ठरर्लां. नकुतीच आरविवसवठी म्हिनू आठर्डव भरवची सटु्टी 

शिळवली होती. पि हव आठर्डव िवझां आयषु्यच बदलनू टवकेल 

यवांची पसुटिी कल्पनव दखेील िनवत आली नव्हती. 

 दोनिे शकलोिीटर दरू असांलेलां एक खेडेगवर्वतनू ते पत् 

आलां असांल्यवचां कळलां. कुठलवच शर्चवर न करतव िी सरळ बॅग 

भरली आशि शनघवले सवजकूच्यव िोधवत. पि हव प्रर्वस िवझां 



आयषु्य बदलनू टवकेल यवची पसुटिीही कल्पनव नव्हती. एक 

तवसवचव टे्रनचव प्रर्वस आशि शतर्नू पढेु गवर्वकडे जविवरी बस 

असव कवहीसव तो प्रर्वस होतव. तसव सहसव िलव प्रर्वस आर्डत 

नवही, पि सवजकूलव भेटवयचव िी चांगच बवांधलव होतव. चवर-पवच 

तवस तरी प्रर्वसवत जविवर होते. टे्रन िध्ये िी एक पु् तक र्वचवयलव 

घेतलां, एक तवसवने िलव उतरवयचां आह े असां ्र्तःलव सवांगनू 

र्वचवयलव सरुुर्वत केली. र्वचतव र्वचतव जे हरर्नू गेले की ्टेिन 

आल्यवच ही िवझ्यव लिवत आलां नवही. दोन ्टेिन पढेु जवऊन िी 

उतरले. अरे यवर आधीच रे्ळ होिवर जवयलव त्यवत अजनू उिीर 

िीट यवर, िी ्र्तवच्यवच डोक्यवत िवरून घेतलां 

 बॅग सवांभवळत िी पनु्सहव िवगे जवयलव गवडी पकडली. 

र्त्यवत एकवलव त्यव गवर्चव पत्तव शर्चवरलव. इर्नू कोिती बस 

पकडवयची? यवची  व्यर्श्र्त िवशहती घेऊन िी शतर्ल्यव िखु्य 

बस ्र्वनकवर्रून बस पकडली. बस िध्ये बसल्यवर्र िवझ्यव 

डोक्यवत शर्चवर आलव, “शतरे् जवऊन लोढू भेटलवच नवही तर? 

रवहवयचां कुठे? आशि..” असो, होईल. सर्ा नीट होईल िी ्र्तःचव 

्टे्रस ्र्तविीच कवशहतरी सिजवर्नू किी करत होते.  

अजनू दोन तीन तवस तरी बस िध्ये जविवर होते, पनु्सहव अधा 

रवशहलेलां पु् तक र्वचवयलव कवढलां, लोक येत होते उतरून जवत 



होते. िवझ्यव िेजवरी एक म्हवतवरी बसली होती. तोंडवच बोळक 

झवलां होतां शतच्यव. िी शतच्यव कडे नजर शफरर्ली तिी ती गोडिी 

हसली, शतने हवतवने कुठां? असां  खिुवर्लां. िी गवर्च नवर् तोंडवन े

सवांशगतलां. ती पनु्सहव हसली. शतने हवतवने खिुवर्त िी ही शतकडेच 

चवललेत असां  म्हिवयचां असवर्ां शतलव.  हचे कव? असां  िी पनु्सहव 

शर्चवरलां शतलव, शतने िवन हलर्ली, तोंडवलव हवत लवर्त नकवरवर्ी 

खिू केली. कदवचीत तीलव बोलतव यते नसवर्ां. 

गवडी गवर्च्यव र्त्यवलव लवगली. रव्तव ओबडधोबड 

झवलेलव, तिी शतची बडबड र्वढली बडबड म्हिण्यवपेिव ती फक्त 

खिुवर्नू बोलत होती. कवय म्हित होती िलव व्यर्श्र्त कळत 

नव्हतां, िी फक्त िवन हलर्त होते. एर्ढ्यव लवांब आलीय खरी पि 

लोढुचव कवही पत्तव सवपडलव तर बरां, असां  ्र्तविीच पटुपटुले, 

गवडी धळू उधळत पढेु शनघनू गेली. बस र्वांबव असां  शलशहलेली एक 

पवटी सोडली तर शतरे् बस ्टॉप सवरख असां  कवहीच नव्हतां. 

सवधवरि सांध्यवकवळ चे चवर र्वजले असांतील. िी िवझी 

पवठीर्रची जड झवलेली टॅ्रव्हलर बॅग सवांभवळत पढेु शनघवले. िवझ्यव 

बरोबरां अजनूही कवही लोक बस िधनू उतरलेली शदसली. सोबत 

ती म्हवतवरी होतीच, ती फक्त हसत होती. डोळ्यवच्यव खोबण्यव 

आत गेलेल्यव, तोंडवत आह ेम्हिवयलव एकही दवत शिल्लक नव्हतव 



पि चेऱ्यवर्रच ते प्रसन्सन हस ूिवत् कवयि होतां. गवर् अजनू पढेु आहे 

असां शतने हवतवने खिुवर्ल. िी चवलत चवलत दहवर्ीत असांतवनव 

कवढलेलव िवझव आशि लोढूचव फोटो शतच्यव सिोर धरलव, ती 

बवरीक डोळे करून न्सयवहवळत होती. कवहीसे इिवरे करून िी यवलव 

भेटण्यवसवठी आले आहे असां शतलव सवांशगतल. शतचे हवर्भवर् पवहून 

िलव अजनूच टेंिन आलां, कवरि तो फोटो पवहुन फोटोतली व्यक्ती 

शतलव र्ोडी ही ओळख ूयेईनव. तरी एक आिव म्हिनू िी गवर्वकडे 

शनघवले. र्ोडी चौकिी करून िी आधीच ऑनलवइन बशुकां ग 

केलेल्यव हॉटेल र्र र्वांबिवर होते. ते शतर्नू र्ीस एक शकलोिीटर 

र्र होतां. चलव, शनदवन शर्चवरपसू तर करूयव असां  म्हिनू िी गवर्वत 

पोहोचल्यवर्र लोकवांनव तो फोटो दवखर्नू नवर् सवांगनू शर्चवरून 

पवशहलां, न कोिवलव ते ओळखतव येईनव. एर्ढव र्जनदवर िविसू 

जर गवर्वत असां तव तर चेहरव ही न पवहतव ओळखलव असां तव.  

असां तर कोिी नवही, गवर्वत असां  एकवने सवांशगतलां, हव पत्तव 

तर इर्लवच आह,े िग यव शठकविव र्रुन िलव पत् कुिी पवठर्लां 

असवर्ां? गवर्वत एक छोटांसां डवक घर आह ेअसां कळलां आजच्यव 

जिवन्सयवतही पत् व्यर्हवर चवल ूआहते ऐकून छवन र्वटलां. एक जनुी 

पडकी खोली र्जव डवक घर शतर्ां होतां, आत गेल्यवर्र कुिीतरी 

कवि करतवनव शदसलां, ती करुकुरिवरी खचुी त्यवर्र एक खवकी 

कपडे घवतलेलव जक्ख म्हवतवरव बसलेलव होतव. चष्म्यवतनू त्यवलव 



फवर कवही ्पष्टपिे शदसत असेल यवची िलव जरव िांकव र्वटली 

कवरि दवरवत िी उभी असतवनव िवझ्यव कडे बवरीक डोळे करून तो 

पवहत होतव आशि सोबत म्हित होतव. “आलव कव रे रवम्यव, बरां 

झवलां. िी  शनघतो आतव घरलव. त ूटवळव लवर्नू टवक तवे्हढव.” असां  

म्हिनू तो त्यव कुरकुरिवयवा खचुीतनु उठलव. कवकव िी तिुच्यव कडे 

कवि होतां म्हिनू आले आह ेर्ोडी िवशहती हर्ी होती, त्यव जड 

शभांगवच्यव चष्म्यवतनू त्यवने पनु्सहव एकदव िलव शनरखनु पवशहले.   

“कवि बीि कवय नवई उद्यव यव आतव पवच र्वजले. आतव नई 

व्हवयचां कवि.” 

“कवकव जव्त रे्ळ नवही घिेवर िी. फक्त पवच शिशनटे खपू 

लवांबनू आले हो. र्ोडी िदत करव.” िी केशर्लर्विव चेहरव करून 

उभी रवशहल्यवर्र त्यवने पनु्सहव खचुी िधे ब्तवन िवांडत म्हांटल, 

“बोल.”  

सिोरचव िळकव टेबल त्यवर्र कवि परुतीच जवगव ्र्च्छ 

शदसत होती आज ूबवजलूव पेपरचे गठे्ठ धळू खवत पडलेलां, आतव 

नवही तरी म्हिव कम्यशुनकेिनसवठी कोिी पत्वचव र्वपर करत 

नव्हत,े आज ूबवजलूव पवशहल्यवर्र िलव ििभर र्वटलां की अजनू 

एक गोष्ट आतव आठर्िीतली झवली. तेव्हव चटकन एक गोष्ट 

िवझ्यव लिवत आली िी लोढू लव िी नवही सोिल िीशडयव र्र 



िोध ूिकले पि त्यवने प्रयत्न केलव असां तव तर िी लगेच सवपडले 

असांते. त्यवने कव प्रयत्न केलव नवही. कदवशचत तो शर्सरलव असेल; 

िलव कदवशचत तो ओळखिवर ही नवही; होप सो, इरे् कुठे त्यवचव 

पत्तव शिळवर्व?  

िी िवझ्यव पयांत पोहोचलेलां एकुलत एक पत् त्यवांच्यव सिोर 

धरलां. सवधवरि पांधरव िशहन्सयव आधी िलव ते पत् शिळवलेलां. त े

अिर पवहून ते लोढूचच होतां हे िवत् िी खवत्ी ने सवांग ूिकत होते. 

ते र्हीर्र कोरून कोरून शलहवयची त्यवची सर्य िलव आज ही 

चवांगली आठर्ते. ते दीड र्षवा आधीच पत् पवहून त्यव पो्टिन ने 

कवहीिी नवरवजीने िवन हलर्ली कवरि त्यवचे तपिील िोधवयलव 

त्यवलव ती धळुीत पडलेल अजनू एखवद रशज्टर चवळवर्ां लवगिवर 

होतां. धळू झटकून त्यवने एक रशज्टर खोलनू त्यवत पवहू लवगलव, 

िी त्यवच्यव सिोर लोढूचव फोटो ठेर्लव. “हव इरे् आलव होतव कव? 

यवलव पवशहलां कव कधी?” 

त्यवने फोटो नीट शनरखनु पवहून नकवरवर्ी िॅन हलर्ली, “नवई 

बव.”  

तो रशज्टर िध्ये त्यव पत्व र्रची तवरीख िोधत होतव, पि 

त्यवलव ती कवही िोधतव यईेनव, िी ते रशज्टर ्र्तःकडे खेचनू 



घेतलां आशि पटवपट सगळी िवशहती चवळून पशहली. पि त्यवत 

कुठेच िलव हर्ी ती िवशहती सवपडली नवही. 

“कवकव, यवत तसली कवही िवशहती नवही. ह ेपत् तर िलव यवच 

पत्त्यवर्रून आलां आहे. पि इरे् तर यवची कोितीही िवशहती 

शलशहलेली नवही. असां कसां? 

“नवही कव? िांग आिी नवई कवई करू िकत. त्यवने रे रशज्टर 

खवडकन बांद केलां.” 

“अरे यवर कवय? आतव िी…”  

पि उिीर ही खपू झवलव आह.े उद्यव येऊ परत असां  म्हिनू 

िी पनु्सहव िवझी रवहण्यवची सोय केली होती त्यव शठकविी शनघवले. 

ओह िीट, आतव जवयची सोय तर होईल नव. िलव त्यवचांच टेंिन 

आलां, पि किीतरी गवर्वतनू एक िेर्टची बस जवत होती. सहव 

र्वजतव िलव ती बस भेटली. अध्यवा तवसवत िी िकु्कविवच्यव 

शठकविी पोहोचले. भयांकर र्कर्व आलां होतां. र्ोडांस खवऊन 

तिीच झोपी गेले. हॉटेल नवही तर ते गे्ट हवऊस होतां येिवऱ्यव 

जविवऱ्यव लोकवांनव रवहण्यवची शह सोय होतां होती आशि िवलकवलव 

कवही प्रिविवत पैसे ही शिळत असांल्यवने शतरे् तिी बरी सोय होती. 

सकवळी िी पनु्सहव परत जवयलव शनघिवर होते. कवरि गवर्वत 

कुिवलवच कवही िवहीत नवही म्हिनू िग र्वांबनू कवहीच अर्ा ही 



नवही नव. सकवळी नवही म्हिनू िी पनु्सहव शतकडे जवऊन व्यर्श्र्त 

चौकिी करवर्ी असव ठरर्लां. सकवळी सकवळी उन्सहवच्यव शतरीप 

घरवत यवयच्यव आत िी शतर्ां हजर होते. बरवच उशिरवने तो पो्टिन 

आलव पनु्सहव त्यवच म्हवतवऱ्यव पो्टिन ने ऑशफस उघडलां, “रवम्यव 

िेलव कुठां तवडिडलवय कोिवस ठवऊक, असां कवहीसां तो शखडक्यव 

खोलतव खोलवतव बडबडत होतव…” 

“तलुव सवांशगतलां नव एकदव की इरे् िवशहती नवही.” 

“म्हिजे आम्ही कवय करिवर, पि कवकव शिक्कव तर इर्लवच 

आह ेनव इर्नूच ते पत् आलवय आशि ते अिर ही िवझ्यव शित्वचांच 

आह ेिलव पिूा खवत्ी आह.े एकदव पहव कवही िवशहती शिळतेय 

कव.”  

“पि कवही असेल तर शिळेल असव कवहीसां तो पटुपटुलव,” 

तरी िवझ्यव सिवधवनवसवठी कव होईनव त्यवने पनु्सहव एकदव रशज्टर 

चवळलां. “ह ेबघ िलव तर आतव जव्त कवही आठर्त नवही पि 

रविव िवझ्यव सोबत कवयि असां तो त्यवलव एकदव शर्चवरून पहव 

कवही िवहीत आह ेकव? कवल पवसनू शफरकलव नवही इकडां.” 

“हव, कुठे भेटेल तो?” िलव आतव रविव लव भेटण्यवची घवई 

झवली 



“हव र्वडी िधी कोिवलव पि शर्चवर पवर त्यवच्यव घरी नेऊन 

सोडतील.” 

कोिी तरी िलव रव्तव दवखर्त त्यवच्यव घरव पयांत आिनू 

सोडलां, छोटसां झोपडीर्जव घर होतां. सवरर्लेलां अांगि अांगिवत 

कोंबड्यव पळत होत्यव. सिोर ि्त फुलझवडां लवर्नू ठेर्लेली होती. 

एकां दरीत प्रसन्सन र्वतवर्रि होतां शतर्लां. अांगवांत ि्त फुललेली 

तळुस आशि िवतीने शलांपलेल्यव शभांती असनूही ्र्च्छ आशि सुांदर 

अांगि घरवलव घरपि दते होतां. 

“कोिी आह ेकव घरी?” िी दोन तीन आर्वज शदल्यवर्र एक 

म्हवतवरी बवहरे आली. िलव पवशहल्यवर्र शतच्यव चेहऱ्यवर्र एक 

ओळखीचां हस ुआलां, िलव बस िध्ये भेटलेली तीच म्हवतवरी होती 

ती. िलव ही शतलव पवहून बरां र्वटलां, गवर् शकती छवन असां त नव, 

प्रत्येक गोष्टीलव आपल्यवत सविवर्नू घेतां. िहरवत चवरदव सिोरून 

गेले तरी िख्ख चेहऱ्यवने लोक पवहत रवहतवत. कोि कुठे दरू दरू 

पयांत ओळख नसलेली ही म्हवतवरी शकती सुांदर ओळखीचां हस ू

आलां शतच्यव चेहयवार्र. फक्त अधवा तवस प्रर्वसवत सोबती होतो 

आम्ही. िलव आत येण्यवची खिू करून ती िलव आत घऊेन गेली. 

घरवत िोजक्यवच सविवनवची र्वटिी होती पि अगांदी पद्धतिीर 

िवांडिी आशि ्र्च्छ घर िलव जव्तच आर्डलां.  



“रविव कुठे आह?े”  

िी शर्चवरलेलव प्रश्न शतलव कळलव असवर्व, पि शतने आधी 

चहव बनर्ते अिी खनू केली, सिोर चहवचव कप ठेऊन शतने खिुेने 

सवांशगतलां तो बवहरे गेलव असवर्व बहुतेक. 

“कधी येिवर?”  

शतने कवही कल्पनव नवही अिी िवन हलर्ली. एक िेर्टची 

आिव होती. पढेु कवय करवर्ां? अिव शर्चवरवांत हरर्लेच होते की 

बवहरेून कोिीतरी आल्यवची चवहूल लवगली. तो रविवच होतव. तो 

आल्यव  आल्यव आल्यव त्यवलव सिोर बसर्नू िी ते पत् आिी तो 

फोटो दवखर्लव. तो िवत् िलव भेटलेलव पशहलव व्यक्ती होतव ज्यवन े

फोटोतल्यव व्यक्तीलव ओळखलां, “हव िॅडि िी र्ळकतो की यवांनव. 

येतवत कधी  तरी गवर्वलव, श्रीयि सवहबे नवर् आह े त्यवांचां.” 

रविवच्यव तोंडून ते ऐकुन फवर बरां र्वटलां. 

“आतव कुठां भेटेल तो सवांगतव येईल कव?”  

“न्सहवई बव ते नवही सवांगतव यवयचां, तमु्हवलव पत् शलशहलां ते 

िलवच टवकवयलव लवर्लां होतां तव्हवच त्यवची कवही शटपिां तमु्हवलव 

भेटली नवई. गेल्यव र्षी ते सहव एक िशहने गवर्वत हुत पि कोिवलव 

जव्त कवही िवहीत नव्हतां अन आतव िवहीत बी होिवर नवही.” 

“म्हिजे?” िी आश्चयवानां शर्चवरलां. 



“म्हिजे आतव ते कवयिच े सोडून गेले गवर्वलव, गवर्वत 

त्यवांच्यव िवलकीचव एक र्वडव हवये कधी तरी यते असांतवत पि 

आतव येिां होतां नवही. अन तमु्ही गवर्र्वले नव जनुव फोटो दवखर्लव 

असां लां त्यवांनी ओळखलां बी नसलां कुिी.” 

“बरां, त्यवचव कवही पत्तव दऊे िकवल कव? पत्तव तर नवई पि 

िवगल्यव येळी एक नांबरां िवत् शदलव होतव, आतव इर्ां रेंजचां नवई तर 

फोन कसव करिवर नव. कुठां ठेर्लवय?” त्यवांनी बरवच रे्ळ 

िोधविोध केल्यवर्र त्यवने एक कवगद िवझ्यव हवतवत शदलव. 

िोबवईल नांबरां त्यवर्र शलशहलेलव होतव. 

िी लगेचच त्यवांचव शनरोप घेऊन शतर्नू शनघवले. लर्करवत 

लर्कर िलव शतर्नू बवहरे शनघनू ‘लोढू’लव फोन करवयचव होतव. 

गवर् सोडून कवही अांतरवर्र आल्यवर्र िवझ्यव िोबवइललव नेटर्का  

शदसवयलव लवगलां. घवईघवईनेच िी तो नांबरां फोन िध्ये डवयल केलव.  

“आपि ज्यव नांबरां र्र सांपका  सवध ू इशच्छत तो आतव बांद 

आह.े” यवर खरांच, हवतवतलव िोबवइल कुठे तरी फेकून द्यवर्व असां 

िलव र्वटलां.  

बॅग उचली आशि ररटना ची बस पकडली. दपुवरी ्टेिन र्र 

िवांत बसले कवरि आतव डोक्यवचव र्वजलेलव तिव िवांत करिां 

गरजेचां होतां जरव िॉटा टेम्पर असां ल्यवने चीडचीड झवली की उगवच 



कोिवर्र तरी त्यवचव भडकव उडू नये यवची कवळजी. बवकी कवही 

नवही. ्टेिन र्र रोजच्यव सवरखीच र्दाळ होती. िवझी टे्रन 

लवगवयलव अजनू अधवा तवस रे्ळ होतव. पनु्सहव एकदव प्रयत्न करवर्व 

म्हिनू िी िोबवईल खोलनू त्यव नांबरां बरां कॉल लवर्लव. पनु्सहव तेच, 

तो नांबरां बांद होतव. िीट यवर, कवही फवयदव नवही, ररकवम्यव हवतवन े

परत जवर्ां लवगतां आह ेम्हिनू िलव जव्त चीड येत होती. 

शर्चवर करत करत िी ्र्तःिध्ये कवहीिी हरर्नू गेले होते. 

प्लॅटफॉिार्र र्ेटींग चेअरर्र पवय पसरून बसले होते. डवर्व हवत 

िेजवरच्यव िवझ्यव सॅक र्र ठेऊन हवतवर्र डोकां  टेकर्नू िी िवांततेत 

शर्चवर करी बसले होते. म्हिजे फक्त र्रून तिी िवांत शदसत होत े

पि आतनू येतील तेर्ढ्यव शिव्यव ्र्तःर्र झवडून झवल्यव होत्यव. 

एर्ढ्यव लवांब येऊन कवही फवयदव झवलव नवही. कोिीतरी घवई घवईत 

िवझ्यव सिोरून जवतवनव िी पसरून बसलेली असांल्यवने पवयवलव 

पवय अडकून तोंडवर्र आपटलां.अरेर!!  कुिीतरी धडपडलां होतां, 

सिोर कळर्ळत पडलां होतां, “सवलव कोि तडिडलवय शदसत नवही 

कव?” ते शबचवरां गडुघ्यवलव लवगलां म्हिनू कवसवर्ीस होऊन गडुघव 

हवतवत धरून उठवयलव लवगलां, डोळ्यव र्रचव चष्िव सरळ करत तो 

उठलव, िी जवगेर्रून उठून त्यवलव बसवयलव जवगव शदली, पडलेल्यव 

जवगेर्रून उठतवनव त्यवने टक लवर्नू िवझ्यव कडे बघवयलव सरुर्वत 

ती नजर शकती तरी र्ेळ तिीच ठेऊन तो िलव नेहवळत होतव. “ओ 



शि्टर इरे् येऊन तडिडलवय म्हिनू बसवयलव जवगव शदली. आतव 

जव्तीच गशित र्वढर् ू नकव. नवहीतर कवनवखवली ही शततकीच 

जोरवत खेचतव येते. प्रत्यिवत पवहवयचां असेल तर दवखर् ू कव?” 

चढ्यव आर्वजवतलव दि ऐकून तो िवत् अचवनक हसवयलव लवगलव.   

“सरेु दि दयवयची सर्य अजनू कवही सटुली नवही तझुी.” 

िी जरव चिकून त्यवच्यवकडां पवहत रवशहले. “लोढू?” 

हव लोढू तर नवही नव? पि छे हव कवय असांिवर. लोढू तर 

चवांगलव दीडिे शकलोचव िवांसवचव गोळव होतव. हव तर एकदि शफट 

आशि फवईन शदसतोय. 

“क.. कवय म्हिवलवस?” िी पनु्सहव त्यवलव उलट प्रश्न केलव. 

तो हसनू म्हिवलव, “अगां  सुरे, तझुी अजनू ती सर्य गेली नवही 

कव? खवदवड कुठली. आख्ख्यव दहवर्ीचां पिूा र्षा िवझव डब्बव 

खदडलव तरी िवझ्यवर्रच हुिवरक्यव दवखर्ते. बघ नव, िी तलुव 

पशहल्यव नजरेत ओळखलां तरी तलुव िी कोि ते आठरे्नव.  

“ओह िवय गॉड, सवजकू त?ू” 

तो त्यवचव दखुरव पवय सोडून उभव रवशहलव, “नवलवयक कुठे 

होतांस इतके शदर्स. िी तलुव िोधण्यवचव शकती प्रयत्न केलव 

िवशहतीय आशि त ूएकदव ही तलुव र्वटलां नवही की सरूी लव एकदव 

भेटवर्ां. त ूजरी ऍशक्टव्ह नसलव तरी िवझां नवर् गवर् िोधनू कवढिां 



तलुव जव्त जड गेलां नसत.” िी पनु्सहव शचडले होते पि यव रे्ळी 

िलव त्यवच्यवर्र रवग कवढिां जिेनव. 

“अगां हो. शकती शचडिील?” तो पनु्सहव हसलव, त्यवलव 

गवलवलव खळी पडते ह े िवझ्यव आतव लिवत आलां. तेव्हव त े

त्यवच्यव गोबऱ्यव गवलव िळेु लिवत येत नसवर्ां. 

“अगां सरेु, िी ही खपुदव तझुी आठर्ि कवढली. पि िधल्यव 

कवळवत खपू गोष्टी घडून गेल्यव त्यवतनू बवहरे यवयलव रे्ळच 

शिळवलव नवही.” पि त ू अिी अचवनक भेटिील असां  र्वटलां 

नव्हतां शकती छवन योगवयोग म्हिवर्व. 

“योगवयोग म्हिण्यवपेिव दरे्वलवच िवझी कीर् आली असां 

म्हि नव.”  

“म्हिजे?” 

“म्हिजे िी तलुव िोधत त ूपवठर्लेल्यव पत्त्यवर्र पोहोचले.” 

“ओह िवय गॉड. केर्ळ िलव भेटण्यवसवठी त ू एर्ढे कष्ट 

घेतले? र्ाँक्स टू गॉड की आपली भेट झवली.” 

“नशिबवने रवि ू िलव भेटलव आशि त्यवने तझु्यव बद्दल 

सवांशगतलां.”  

“तलुव िोधतच ्टेिन कडे आलो.” 



“पि असव भेटिील असां र्वटलां नव्हतां.” िी हसनू म्हटलां.  

“बरां ते सोड, शकती बदललव रे सवजकू त.ू दीडिे शकलो र्रून 

सवठ सत्तर र्र कसव आलव? एर्ढव change? भवरीच हाँडसि 

शदसवयलव लवगलव रे. ही जवद ूकिी झवली?” 

“हव िी तर झवलो बवरीक र्ोडी िेहनत घेऊन, पि त ुिवत् 

तोळवभर सदु्धव बदल ूशदल नवही ्र्तःलव.” 

“ओये िी शकती improvement केली िवशहतीय ्र्तःत. िी 

आतव अशजबवत कोिवर्र शचडत नवही.”  

“हव असदु्यव पवशहलां ते िघविीच.” 

तो हसलव तस िलव त्यवच आधीच ते हस ूआठर्लां अगांदी 

तसच, शकती शनरवगसतव होती त्यवत. तो हसवयलव लवगलव लहवन 

बवळव सवरखव र्वटवयचव. 

“चल आतव त ूएर्ढ्यव लवांब आलीच आहसे तर तलुव िवझां 

गवर् दवखर्तो. सगळां शफरून घेऊ िग परत जव. आपि कवही र्ेळ 

कव होईनव पनु्सहव ते आयषु्य जग ू शनरवगस आशि खेळकर, त्यवने 

बोलतवनव िोठव उश्ववस सोडलव.” कव िवहीत नवही? पि त्यव 

सोडलेलव उश्ववसव िवगे खपू कवही गोष्टी दडून ठेऊन आह ेअसां िलव 

र्वटलां. 



  “िी ज्यव गवर्विध्ये गेले होत ेतेच तझुां गवर् नव? ते तर िी 

पवशहलां आह.े”  

“हो पि िी जे दवखर्िवरे ते नसिील पवशहलां. चल तलुव 

दवखर्तो खपू सुांदर शनसगा आह,े सगळां टेंिन शर्सरिील.” 

्टेिन िवगे सटुलो. आम्ही दोघे पनु्सहव शनघवलो नव्यव शदिलेव. 

सोबत चवलतवनव िी त्यवलव कवहीिी न्सयवहवळत होते. खरांतर 

दहवर्ीत असांतवनव िवझी उांची फवर कवही नव्हती, म्हिनू तो िलव 

जव्त उांच र्वटवयचव. बवरवर्ीत आल्यवर्र उांची र्वढली. तेव्हव तर 

compare करवयलव तो सोबत नव्हतव. आतव िी त्यवच्यव खवांद्यवलव 

लवगत होते, आधीच्यव जवड आशि बेढब लोढुच रूपवांतर आतव 

एक हाँडसि आशि डॅशिांग यरु्कवत झवलां होतां. व्यवयविही त्यवच्यव 

शपळदवर यष्टी िधनू झळकत होतव. कसव एर्ढव बदल झवलव? िी 

शर्चवर करत होते. छवन कोरून केली दवढी, डोळ्यवर्रचव सेशन्ससअर 

लकु दिेवरव चष्िव, लोढुची जिी नव्यवने ओळख झवली होती. तो 

िवझी टॅ्रव्हलर बॅग ्र्तःच्यव खवांद्यवर्र घेऊन िवझ्यव पढेु चवलत 

होतव, िी िवत् ्र्वतःचवच शर्चवरवत त्यवच्यव िवगे शनघवले होते. 

“अरे िवझां डोकां  फुटेल आतव कवय चवललांय ह ेसगळां? त ूइरे् 

यव ओसवड गवर्वत कवय करतोय? त ूतर तझु्यव गवर्ी गेलव होतवस? 



एर्ढव बदलवस? एर्ढे शदर्स तर जसव गवयबच होतवस, कुठे होतवस 

एर्ढे शदर्स? कवय केलां? कवही सवांगिील कव?” 

“आरे हो हो, सवांगतो. सगळां सवांगतो.” तो िवझव एकवपवठोपवठ 

चवललेलेल्यव प्रश्नवांच्यव भडीिरवलव र्वांबर्त म्हिवलव. 

अगां िी शििि पिुा केलां, र्शडलवांच्यव नवर्वर्रची जिीन 

शर्कली र्ोडीिी गुांतर्िकू करून आतव बर चवललांय िवझां. 

  “कवही नवही र्वटलां शनसगा जर्ळून अनभुर्वर्व म्हिनू इरे् 

आलो. फवर प्रसन्सन र्वटत इकडे आलां की आशि त ूही आर्जूान 

पहव इर्लव शनसगा पवहिील तर प्रेिवत पडलिील.” 

त्यवच्यव जीप िध्ये बसनू आम्ही गवर्वच्यव शदिेने शनघवलो. 

गवर्वच्यव बवहरे सवधवरि एक शकलोिीटर अांतरवर्र यऊेन गवडी 

र्वांबली. सिोर आशलिवन र्वडव  होतव. जव्त रहदवरी नसवर्ी 

म्हिनू जव्त कवही चकवचक र्वटलव नवही. आत भरपरू जवगव 

होती. र्वपरवत नसल्यवने धळू जळिटे झवलेले शदसत होते. पि तरी 

त्यवची सुांदरतव लपत नव्हती. िधोिध िोठी जवगव होती, उांच इिवरत 

सदुांर होती, लवकडी बवांधकवि, दगडी रचनव आकषूान घेत होती. 

“बघतयेस नव? आर्डलव कव? िवझ्यव आजोबवांच्यव र्शडलवांनी 

खवस बनर्नू घेतलेलव हव र्वडव, जनुव आह ेखपू, सध्यव शर्कवयचां 

चवललांय. येत असां तो अधनू िधनू छवन र्वटत गवर्, तसही िवझ्यव 



शिर्वय यवलव कोिी र्वरस नवही. पि िलव हव शर्कवयची इच्छव 

होतां नवही.” 

“य,े अगां उभी कवय आह?े ये इकडे तलुव खोली दवखर्तो 

तझुी. इरे् िवत् ऐसपैस रूम्स आहते पिूा र्वड्यवत अश्यव नऊ 

खोल्यव आहते. चलचल आपल्यवलव अजनू खपू गोष्टी बघवयच्यव 

आहते.” 

त्यवने िवझी बॅग घेऊन आत येण्यवची खिू करत तो पढेु 

शनघवलव. 

“सवर्कवि ये. पडिील. पवयऱ्यव िोठ्यव आहते पि लवकडी 

असांल्यवने पवय सरकतो. अगां िी एकदव सोडून दोनदव पडलो आह े

शतर्नू.” तो बोलत होतव तसव तसव त्यवचव आर्वज र्वड्यवत घिुत 

होतव. 

“सरेु आठर्तांय कव आपि शकती िवजव करवयचो त ूनसुत्यवच 

खोड्यव कवढवयची आशि िी िवत् नसुते सगळ्यवांनव सॉरी बोलण्यवत 

शदर्स घवलर्वयचो. बोलत बोलत त्यवने त्यव खोलीची सगळी धळू 

झटकली, अगां आशि आठर्तांय तलुव ते एक िलुवने दहवर्ीत असां 

तवनव प्रवपोस केलव होतव. तू त्यवलव कवय चोपलव होतां. शबचवरव. 

पनु्सहव कधी कोिवलव प्रवपोस करण्यवची डेअररांग नसेल झवली त्यवची 

आयषु्यवत.” शकती तरी रे्ळ तो एकटव बवबडत होतव. खटकन 



आर्वज झवलव आशि र्वऱ्यवची एक िांद झळूुक खोलीत आली. 

त्यवने खोलीतल्यव दोन्सही शखडक्यव उघडल्यव. सगळी खोली 

प्रकविने भरून गेली. इतकव रे्ळ न जविे कुठे हरर्नू गलेे होते. 

खटकन जवग आल्यव सवरख झवलां.  

“अरे, र्वडव तर खपू छवन आह ेरे. िलव तर इकडेच रवहवयलव 

यवर्ां र्वटतय. शकती सुांदर दृश्य शदसत इर्नू बवहरेच. छवन िवडवची 

झवड आशि िेती शदसत होती. आांब्यवच्यव बवगव ही शदसत होत्यव 

लवांब लवांब पयांत बवगवयती िेती शदसत होती. सदुांर र्वटत होतां, 

जर्ळ नदी असेल नव?” 

“हो तलुव कसां िवहीत? नदी आह.े” 

  “खपू छवन नदी आहे. आपि जवऊ शतकडे. तलुव 

िहरवतल्यव गटवरी नवले आशि ती र्वस सोडिवरी नदी एर्ढांच 

िवहीत असेल. चल तलुव दवखर्तो, गवर्वचां सौंदया.” 

तो बवहरे गेल्यवर्र िी िवांत होऊन शखडकीतनू बवहरे पवहत 

होते. शकती सुांदर दृश्य होतां त.े िांद र्वऱ्यवची झळूुक चेहऱ्यवर्र येत 

होती. सांध्यवकवळची रे्ळ झवली होती त्यविळेु हलकी र्ांडी 

सटुलेली. अांगवर्र बवरीक कवटव आलव. रोजचव िहरवतलव उकवडव 

तेर्ढव िलव िवशहत होतव. त्यवर्र उपवय म्हिनू AC लवर्नू र्ांडी 



अनभुर्िे आशि खऱ्यव खऱु्यव शनसगवाचव अनभुर् घेिे शकती फरक 

असां तो तेव्हव पशहल्यवांदवच र्वटलां. 

“ये सरेु, आर्र लर्कर.” ह े गवर् आह े इरे् लोक अांधवर 

पडवयच्यव आत घरी येतवत. िहर नवही रवत्भर शफरवयलव. चल 

लर्कर. तो बवहरेूनच ओरडलव. 

“आले रे जवड्यव.” िलव नेहिीचां त्यवच नवर् आठर्लां. िी 

्र्तविीच हसले. जवड्यव, हव जवड्यव कसांलव? एर्ढव हाँडसि 

झवलवय ि्त. तसव आतव charming शदसतो नव. िी फे्रि होतव 

होतव ्र्तविीच शर्चवर करत होते. आर्रून बवहरे आले. “ओये 

लोढू चलो. आम्ही तयवर आहोतां.” िी हसत त्यवलव आर्वज शदलव. 

“हो हो आलोच.” तो र्वड्यवच्यव दसुऱ्यव िजल्यवर्र 

असांलेल्यव लवकडी पवयऱ्यवर्रून धवड धवड करत पळत आलव. 

पळतवनव एक चपळवई शदसत होती त्यवच्यवत. उांच परुव आशि 

शपळदवर िरीर. िी ििभर पवहतच रवशहले. 

“अरे यवर, असां कवय पवहतेय? िी दचकून लगेच दसुरीकडे 

नजर र्ळर्ली. 

िी ्र्तविीच हसले. 

आम्ही दोघे चवलत चवलत कुठे तरी शनघवलो होतो. िी 

घवतलेलां िटा आशि िॉटा पॅन्सट गवर्वकडे नर्ीन र्वटत होती. कवरि 



आतव र्ोडे र्ोडे कव होईनव िलव ओकर्डा र्वटवयलव लवगलां. 

िेतवत कवि करिवरे कवही लोक िवत् िलव शर्शचत् प्रवण्यवकडे 

पवहवर्ां आिव नजरेने बघत होते. िवझव जरव िखूापिवच झवलव असां 

िलव ्र्तःलव र्वटलां. कवरि िघविी र्ोडी र्ांडी लवगत होती. 

आतव तर िधनू िधनू अांगवर्र कवटव यते होतव आशि त्यवत अांगभर 

चवर्िवरे िच्छर. र्वह कवय ि्त नव. तरी सयूा िवर्ळवयलव अजनू 

र्ेळ होतव. तो सोबत चवललव होतव पि आिच्यवत कवहीच 

सांभवषि होतां नव्हते. कवरि िी ते सौंदया डोळ्यवत शटपनू घेण्यवत 

व्य्त होते.  

हलकां  िवर्ळतवनवचां कोर्ळां लवल-शपर्ळां ऊन पवण्यवर्र 

चिकत होतां. ्र्च्छ पविी त्यवत र्र खवली पोहिवरे िवसे सदु्धव 

्पष्ट शदसत होते. नदी तिी छोटीिीच पि र्रून सांध्यवकवळच्यव 

रे्ळी उडून जविवरे पिवांचे र्रे् िी शकतीतरी शदर्सवतनू पवहत होते. 

नदीचव झळुझळु र्वहतवनवचव आर्वज कवनवत सवठर्त होत.े हलकव 

सटुलेलव र्वरव चिकिवरे लवल ऊन त्यवच्यव चेहऱ्यवर्र पडलां होतां. 

तो कवहीतरी शर्चवर करत असवर्व. िवहीत नवही कव, आधी कधी 

त्यवच्यव बद्दल िलव असां र्वटलां नव्हतां पि आज त्यवलव पवहून िलव 

आतव कवहीतरी रे्गळांच र्वटत होतां. 



“येह र्ेडवबवई प्रेिवत शबिवत पडिील हव. परत अर्डघड 

होईल.” त्यवने हसनू िवझ्यव कडे िवन शफरर्ली. िी बरवच रे्ळ 

त्यवच्यवकडे पवहतेय त्यवच्यव लिवत आलां असवर्ां बहुतेक. िलव 

्र्वतःचवच हस ूआलां. चेहऱ्यवर्र आलेली लवज त्यवलव सिज ूनय े

म्हिनू शर्षय बदललव. 

 “कवय रे सवजकू, एर्ढव बदलवस.  ि्त बॉडी बनर्लीस 

एर्ढे शदर्स होतवस कुठे त?ू कवही गलाफ्रें ड र्गैरे बनर्ली कव नवही? 

कवही पत्तव नवही सवधव एक फोन पि नवही. तलुव नव्हते जित तर 

शनदवन िलव बोलवयचां िी आले असां ते तलुव भेटवयलव.”  

 “अरे र्ेळच शिळवलव नवही कविवच्यव गडबडीत. बवबव तर 

लहवन असतवनवच गेले आशि आई ही दोन र्षवांपरू्ी गेली.”  

 “ओह सॉरी.”  

 “इट्स OK. बरां ते सोड तझुां सवांग.” 

 “िवझां, िवझां कवही नवही शििि पिूा केलां नोकरी पडकली 

बस तेव्हढ्यवतच खिु. यव दरम्यवन तझुी खपूदव आठर्ि आली. 

तलुव िोधवयचव प्रयत्न ही केलव पि त ूकवही सवपडलव नवही. निीब 

त्यव पत्व िळेु िलव तझुव पत्तव शिळवलव.” 

 



 बरवच रे्ळ दोघे गप्पव िवरत होतो. छवन र्वटत होतां. पि 

आतव बोचऱ् यव र्ांडीने अांगवर्र जो कवटव चढलव होतव तो जवतव जवत 

नव्हतव. अरे घरी चल, त ू कुडकुडवयलव लवगली पवर. आम्ही 

लगेचच िवगे शफरलो. “कळलां नव हे असे तोडके कपडे इकडे कव 

चवलत नवही ते.”  

 िी आल्यव आल्यव ब्लाँकेट िध्ये ्र्तःलव गरुफटून घतेलां. 

 “ह ेघे, गरिवगरि चहव.” त्यवने िवझ्यव सिोर र्वफवळतव 

कप ठेर्लव.  

 “र्वह छवनच. हचे शिस करत होते. हव तर िग आपि कवय 

बोलत होतो िघविी? हव एखवदी पोरगी पटली कव नवही तलुव? िलव 

तर र्वटते एर्ढ्यवत बरांच कवही झवलां असां ले.” 

 “त ूहव प्रश्न दसुऱ्यवांदव शर्चवरलव आहसे.” तो चहवचव घोट 

घेत म्हिवलव. 

 “हव... हव…” 

 िी िवांत झवलेली पवहून त्यवनेच शर्षय चवल ूकेलव. 

 “होती एक.” 

 “िग?” 

 “पि कवय होती म्हांटल्यवर्र. तो भतूकवळ झवलव नव.” 



 “िलव ती आर्डवयची. पि शतलव िी आर्डवयचो कव 

नवही ते िवहीत नवही.” 

 “ओह अच्छव. म्हिजे भतूकवळ होतव तर.” 

 “ओके.” िवझव चेहरव उजळलव.! 

 “आशि तझुां?” 

 “िवझां? िी तर एर्ढी खडूस िवझ्यविी कोि पटर्नू 

घेिवर?” 

 “हव ते तर आहचे. म्हित तो ही हसलव.” 

 “बरां, र्ोड्यव रे्ळवत रविव जेर्ि घेऊन येईल. आपि जेर्नू 

घेऊ.” 

 “र्कली असिील जेर्नू घे. िग कवय गप्पवच िवरवयच्यव 

आहते. िी जरव बवहरे जवऊन येतो.” असां म्हिनू तो बवहरे गेलव. 

 रविव जेर्ि ठेऊन लगबगीने शनघनू ही गेलव. शििशिित्यव 

शदव्यवच्यव उजेडवत िी जेर्ि केलां. पि िोबवइललवलव रेंज नवही 

आशि त्यवत हव ही बवहरे गेलव होतव. त्यव र्वतवर्रिवत जरव भीतीची 

लहर उिटली. 

 “लोढू, त ू बवहरे आहसे कव?” फक्त रवतशकडे 

शकरशकरण्यवचव आर्वज येत होतव. र्कलेली असनूही िलव झोप 



येईनव म्हिनू  प्रर्वसवत घेतलेलां पु् तक र्वचवयलव घेतलां. पि 

पु् तकवत िवझां लि लवगेनव. रवतशकड्यवांची कीरशकर आशि दरूर्र 

कुठेतरी कुते् भुांकत होते. रम्य र्वटिवर सगळां अचवनक भयवि 

र्वटवयलव लवगलां. बवहरे कवहीतरी आर्वज झवलव तस कवळजवत 

ध्स झवलां. 

 “कोिी आह ेकव बवहरे?” 

 कुठलीच प्रशतशक्रयव नवही. कवय यवर हव कुठे गलेव.? शकती 

कवळोख आह ेहव? एर्ढी िोठी खोली फक्त आर्वज घिुतो इरे्. 

िधनू िधनू र्वटवयलव लवगलां कुिी पवहतय आपल्यवकडे. तोंडवर्र 

ब्लाँकेट घऊेन दरे्वचां नवर् घ्यवयलव सरुर्वत केली. 

 “कुठां गेलव? येउ द े आतव चवांगलव कोलते धरून. ओह 

गॉड. लर्कर ये रे.” िनवत नवनव प्रकवरच्यव िांकव यवयलव लवगल्यव, 

कोल्हकुेई ऐकवयलव अली तस पनु्सहव ध्स झवलां. खोलीचव दरर्वजव 

पॅक केलेलव होतव तरीही िनवत िांकव यवयलव लवगल्यव. बवहरे 

कोिी लपले असेल तर. कोिी अचवनक आलां तर कवय करवयचां? 

िी इर्ां आहे कोिवलव िवहीत पि नवही कवही बरां र्वईट झवलां तर 

कोिवलव िवहीत सदु्धव होिवर नवही. बवपरे! कवय कवय शर्चवर येऊन 

जवतवत डोक्यवत. 

 “सरेु,” बवहरेून आर्वज आलव. 



 “त ूआत ये आधी.” िी कवहीिव रवगवने म्हिवले. 

  तोंडवलव येईल तिव शिव्यव घवतल्यवर्र िी शर्चवरलां, “कुठे 

तडिडलव होतव िलव एकटीलव यव भतू बांगल्यवत सोडून?” 

 “ओह िवफ करव िॅडि. िलव कवय िवहीत एर्ढी 

घवबरिील म्हिनू.” 

 “उद्यवच शनघते िी परत जवयलव.” 

 “ओह सरेु शचडतेस कवय? नवही पनु्सहव असां नवही करिवर. 

चकू झवली. घे सिजनू.” 

 “तस िी तझुांच कवि करवयलव गेलो होतो.” 

 “िवझां कवि?”  

 “हो, उद्यव कळेल तलुव.” त्यवने श्ित केले. “बरां, आतव त ू

झोप शबांनधव्त िी आह ेकवही लवगलां तर हवक िवर.” 

 “त ूजवऊ नको कुठे. िी त्यवचव हवत घट्ट पकडलव.”  

 “बरां झोपतो इरे्च खवली. घवबरू नको िी आह ेआशि इरे् 

तसली कवही भीती नवही.” 

 तो आल्यवर्र िलव जरव िवांततव र्वटली, तो बेडच्यव 

बवजलूवच िवांतपिे पहुडलव होतव. िी एक कुिीर्र होऊन त्यवलव 



न्सयवहवळत होते. सोबत डोक्यवत बरेच शर्चवर चवल ूहोत.े नकळत 

डोळव लवगलव. 

 सकवळचव अांगवलव झोंबिवरव र्ांडगवर र्रव अांगवर्र घेत 

शखडकीतनू बवहरे पवहत होते. त्यव कोर्ळ्यव उन्सहवची शतरीप 

अांगवर्र पडत होती जि ूपरसवतली झवडां िांद र्वऱ्यव बरोबरां त्यव 

कोर्ळ्यव उन्सहविी िसलत करत होती. पिी शकलकीलवट करत 

इकडून शतकडे बवगडत होत.े िवझ्यव अांगवर्रची सवडी त्यव िांद 

र्वऱ्यव बरोबरां फडफडत होती. र्वऱ्यवर्र उडिवरे केस सवांभवळतवनव 

उडिवरी तवरवांबळ कोिी तरी न्सयवहवळत होतां, र्रर्र उडिवरव तो 

पदर, त्यव र्ांड र्वऱ्यवत िवनेर्र उष्ि श्ववस जविर्लव. हर्व हर्वसव. 

“सरू्ी.”  

 त्यव आर्वजवने सगळां कवही ्तब्ध झवलां. िवगनू हळूहळू 

घट्ट होिवरी ती उबदवर शिठी आशि हळू हळू किरेर्र शफरिवरव हवत. 

त्यवने जि ूघट्ट बवांधनू टवकले. शकलशबलिवरे ते पिी, िांद डुलिवरी 

झवडां जि ूकवही िि ् तब्ध झवली, हळूहळू घट्ट होिवरी शिठी त्यवत 

िी शर्रघळून जवते असां  र्वटवयलव  लवगलां. िवनेर्र झवलेलव 

ओठवांचव हलक्यव ्पिवानां िी िहवरले, त्यवच गरि शिठीत एक नर्व 

सांर्वद चवल ूझवलव. श्ववसवांची अ्र््र्तव जविर्वयलव लवगली की 



अचवनक ती शिठी सैल झवली त्यव जवगी कवळोख आशि एक 

भयांकर आर्वजवने र्रकवप उडवलव. 

 रवत्ी कुते् ओरडण्यवचव आर्वज आलव तिी िी दचकून 

जवगी झवले. ते भयवनक केकवटने अांगवर्र िहवरे आले त्यव 

आर्वजवने िी दचकून जवगी झवले. 

 “लोढू, कुठेयस?” शििशिित्यव शदव्यवच्यव प्रकविवत 

त्यवच्यव जवगेकडे पवशहलां. तो शतरे् नव्हतव. ओह गॉड, पनु्सहव भीतीने 

पोटवत गोळव आलव. ह ेकवय होतांय? कुठे जवतो कुठे? हव असव 

अधनू िधनू एकतर शकती भयवनक आह ेही जवगव. िी पनु्सहव त्यवलव 

चवर पवच हवकव िवरून पशहल्यव पि कवही फरक पडलव नवही. 

भीतीने घवि फुटलव िधनू िधनू कोल्ह्यवांची कोल्हकुेई ऐकू येत 

होती. िधनूच कुठूनतरी शचटपवखरू शचरकण्यवचव आर्वज कवनवांर्र 

पडत होतव. िी चवदर घेऊन झोपण्यवचव प्रयत्न केलव पि त्यव 

भयवनक र्वतवर्रिवत झोप जि ूकुठे गवयबच झवली. िनवत शर्चवर 

आलव उद्यवच शनघवर्ां िवघवरी. 

 पडल्यव पडल्यव र्वटत होतां की बवहरे कोितरी आह.े 

कोिीतरी कुजबजुल्यव सवरखव भवस होतां होतव कदवशचत तो असेल 

बवहरे बघनू यवर्ां कव. तो असां लव तर त्यवच्यव सोबत र्वांबेल इरे् तर 

िी भीतीनेच िरेन. र्ोडीिी शहम्ित करून िी त्यव िोठ्यवश्यव 



शदर्विवर्रून उठले. लवकडी दरर्वजव हळूच सवरकरर्नू त्यवच्यव 

फटीतनू बवहरे पवहू लवगले. बवहरे कवळवकुट्ट अांधवर पसरलव होतव. 

बवहरेचां कवहीच नजरेस पडत नव्हतां, दरूर्र अांगिवत कवहीसव उजेड 

शदसलव. छोटीिी िेकोटी शदसत होती. लोढू, लोढू आहे कव तो? 

 कवहीतरी रे्गळच र्वटलां यवचां असां अचवनक भेटिां. यव 

भयवनक र्वड्यवत घेऊन यिेां आशि अचवनक असां िधनू िधनू 

गवयब होिां, कवहीस रे्गळां र्वटवयलव लवगलां. यवच्यव िवलकीचां घर 

तेही परू्ाजवांनी बवांधलेलां कसां? यवचां असां  बदलिां अचवनक भेटिां 

सगळां कसां कोड्यवत टवकिवर होतां. िवझ्यव िनवत जर गोंधळ 

व्हवयलव लवगलव सगळ्यव गोष्टींचव. एर्ढ्यव रवत्ी हव बवहरे कवय 

करत असवर्व? िनवत िांकेची पवल चकुचकुली.  

 सकवळी जवग आली ती त्यवच्यव आर्वजवने, “ओ िॅडि 

उठव आतव. सयूा डोक्यवर्र आलव.” त्यवने िवझ्यव सिोर र्वफवळत्यव 

चहवचव कप ठेर्लव. त्यवलव पवहून िी कवहीिी दचकले. “अगां,असां 

कवय भतू पशहल्यव सवरख दचकतेय? कवहीतरी शर्शचत् ्र्प्न 

पवशहलां र्वटतां. 

 िी डोक्यवलव हवत लवर्लव. भयांकर डोकां  दखुत होतां, “हो 

रे ्र्प्नच पडलां होतां बहुतेक. शर्शचत् ्र्प्न.”  



 “बरां बरां, अस ुदे , चल आर्र लर्कर आपि बवहरे जविवर 

आहोतां. तलुव गवर् दवखर्तो अजनू खपू शठकविां तलुव दवखर्वयची 

आहते.” 

 िी अरश्यव सिोर उभी रवहून आर्रतच होते की तो तयवर 

होऊन आलव. सवधी खवकी पॅन्सट आशि दांडवर्र घट्ट शचकटलेलव t 

shirt  त्यवच शपळदवर िरीर त्यव पोिवखवत अजनू सुांदर शदसत होतां. 

ओह… आशि ििवधवात नजर शखळली. लोढु एर्ढव आकषाक 

कधी पवसनू झवलव. िवझां चांचल िन शभरशभरवयलव लवगलां. ििभर 

र्वटलां पळत जवऊन झटकन एक झप्पी िवरवर्ी. पि नांतर ्र्तःलव 

आर्रलां. असां असभ्य र्तान करिे बरे नवही. त्यवलव नवही आर्डले 

तर. बरां र्वटत नवही ते. 

 आज िवत् बवहरे जवयलव जिी ् र्प्नवत शदसत होती तिीच 

सवडी नेसली. शफक्कट गलुवबी. बॅग भरतवनव िी कवय शर्चवरवने ती 

सवडी आपल्यव सोबत घेतलेली िलव लिवत येत नव्हतां, पि 

अचवनकच सगळ्यव कवपड्यवांकडे पवहून त्यवत ती सवडीच 

सगळ्यवत सुांदर शदसवयलव लवगली. “अरे एक नव आपि आज 

फोटो कवढू नव ि्त. कवल लिवत नवही रवहील. गवर्वत नेटर्का  जरी 

नसलां तरी फोटो कवढून ठेर्वयलव हरे् लेटपो्ट अपलोड करतव 

येतील. िी रवत्ीच फोन चवशजांगलव लवर्नू ठेर्लव होतव.” 



 “बरां बरां, घे तलुव कवय घ्यवयचां ते. िी बवहरे र्वट बघतोय.” 

तो बवहरे गेल्यवर्र िी पनु्सहव एकदव आरिवत ्र्तःर्र नजर 

शफरर्ली. एव्हढीही कवही र्वईट नवही हव िी. हव तर सवधव बघत 

पि नवही शनट िवझ्यव कडे. नवहीतरी म्हिव िलुींचव हव प्रॉब्लेिच 

असां तो िलुवने बशघतले तरी प्रॉब्लेि आशि नवही बशघतले तरी 

प्रॉब्लेि. िी ्र्तःिीच हसले. 

 “हव चल शनघयुव,” िी बवहरे येऊन त्यवलव शनघण्यवची खिू 

केली. पवयी चवलत आम्ही कच्च्यव र्त्यवने पढेु शनघवलो. सुांदर 

िवडवच्यव रवांगव पसरल्यव होत्यव. पलीकडून आिरवईच सुांदर दिान 

होतां होतां. सकवळची गलुवबी र्ांडी अजनू ही ओसरली नव्हती. 

हलकां  हलकां  धकुां  र्त्यवर्र पसरलां होतां. कोर्ळां ऊन उबदवर र्वटत 

होतां. लवांबनू िोरवांच्यव म्यवर् म्यवर्चव आर्वज. त्यवत 

शकलकीलिवरी पवखरां र्वतवर्रि प्रसन्सन करत होती. सुांदर र्वटत 

होतां कसां सगळां. 

 “सरेु ऐकतेस कव? तलुव आठर्त कव गां? आपि सोबत 

जेर्वयलव बसलो तर त ूिवझव डब्बव आशि सोबत तझुव डब्बव सदु्धव 

सांपर्वयची. तरी एर्ढी बवरीक किी शदसतेस ग?” 

 “म्हिजे फक्त बवरीकच शदसते, सवडी किी आह ेसवांशगतलां 

नवही?” िी त्यवच्यव चेहऱ्यवर्रचे भवर् न्सयवहवळत प्रश्न केलव. 



 “सवडी ही छवन आह.े” त्यवने तोळ्यवर्र िोजनू दतेवत तस 

कौतकु केलां त्यवचव िवत् िलव रवगच आलव. तरी िी तो कवही 

दवखर्लव नवही. 

 “अरे िवझां सोड त ूही जवद ूकिी केली. ते सवांग िलव अजनू 

ही आश्चया र्वटतय की तचू आहसे म्हिनू, एर्ढव कसव बदललव?” 

िी हसनू त्यवच्यव कडे पवशहलां. 

 “तीच तर गोष्ट शजने िलव खरां रूप दवखर्लां. शतर्कवरवचां. 

लोकवांनव सुांदरतव एर्ढी कव भवर्ते ग? सतत िी अपिवन सहन करत 

आलो सतत चे टोििे. िी म्हिजे लोकवांनव हसण्यवच आशि र्ट्टचे 

हक्कवचां शठकवि होतो. प्रत्यके जि िलव हसनू पढेु शनघवयचव. िी 

जरी चेहऱ्यवर्र हस ू आित असांलो तरी िनवतनू खपु अ्र््र् 

व्हवयचो. िलव ही कवही ् र्प्न होती त्यव र्यवतल्यव अल्लड भवर्नव 

होत्यव पि आपल्यवकडे लि लोक तेव्हव दतेवत जवे्हव आपि 

एकतर सुांदर शदस.ू नवहीतर अशतिय कुरूप िवझी कॅटेगरी िलव 

सिजली होती. एक जवडव आशि लठ्ठ िलुगव यव पलीकडे िवझी 

ओळख ही नव्हती.” 

 त्यवच्यव िनवतली घसुिट त्यवच्यव िब्दवांतनू जविर्त होती. 

िी ही त्यवच र्ट्टव करिवऱ्यव लोकवांिधलीच एक होते. ििभर िलव 

कवय बोलवरे् ते ही सचुेनव. 



 “िवशहतीय िवझां ही एकव िलुीर्र पे्रि होतां, खपु 

आर्डवयची िलव ती. कधी बोल ूिकलो नवही. कवरि ती ही िलव 

िवझ्यव लठ्ठपिव िळेुच ओळखत होती. यवपलीकडे कवहीच 

ओळख नव्हती िवझी. एर्ढव र्वईट तर नव्हतो िी?” 

 कवही रे्ळ असवच िवांततेत गलेव. िीही हसिवऱ्यवांिधलीच 

एक होते. ्र्तःचच र्वईट र्वटलां िलव त्यव रे्ळी. पि कवि ती 

िलुगी िी असां ते. असां ििभर र्वटलां. 

 चवलत आम्ही दरूर्र एक टेकडीकडे शनघवलो. शतर्नू 

गवर्च एकां दर दृश्य शदसत होतां. दरूर्र पसरलेल्यव िवडवच्यव बवगव, 

आिरवई, शचांचेची बनां आशि िोर, कोशकळव, पिी यवांचव सांशिश्र 

शचर्शचर्वट ऐकवयलव शकती िोहक र्वटत होतां. िन अगांदी असां  

िोरशपसव सवरख हलकां  झवलां होतां. 

 “चलव िॅडि आतव ि्त जेर्िवर्र तवर् िवरू आपि.” 

र्ोडां खवली उतरून गेल्यवर्र एकव जवगी कवही तरी छवन अिी 

रचनव शदसत होती. छवन पसरलेलां धकुां  त्यव कच्च्यव पवऊल र्वटवां 

आशि सुांदर लवकडी टेबल. बसवयलव दोन खचु्यवा, शहरर्व लवांबर्र 

पसरलेलव शहरर्व बगीचव आशि शतर्नू शदसिवर गवर्वचां सुांदर रूप. 

िलव ्र्तःच्यव डोळ्यवर्र शर्श्ववस बसत नव्हतव. एर्ढां ही सुांदर 



कवही असतां. त्यवने अदबीने ‘िॅडि बसव’ असां म्हित खचुी 

सरकर्ली. िलव तर जि ू्र्गवात आल्यवचव भवस होतां होतव.  

 “लोढू… त ू केलां ह े सगळां?” िी भीरशभरल्यव नजरेने ते 

सगळां नजरेत सवठून घेत होत.े 

 “जव्त नवही गां. इरे् िळुवतच सदुांर दिेगी शदली आह े

गवर्वलव शनसगवाने. फक्त टेबल तेर्ढव जिर्लव. सांध्यवकवळी तझुां 

हचे कवि करवयलव आलेलो.” 

 “ओह लोढू. त ूशकती करतोस िवझ्यवसवठी. जेर्ढ्यव पे्रिवन े

िी त्यवच्यवकडे पवहत होते तिवच नजरेने तो ही पवहत असवर्व असां 

िलव र्वटलां. पि ते ििभरच. रविव गरिवगरि जेर्ि घेऊन हजर 

होतव. पनु्सहव एकदव असां  र्वटलां की शकतीतरी शदर्सवांनी िी असां 

पोटभर जेर्तये. 

 दपुवरी जेर्ि झवल्यवर्र ही आम्ही बऱ्यवच जवगव पशहल्यव. 

खपूच सुांदर शनसगा अनभुर्त होते िी. सांध्यवकवळी आम्ही परत 

यवयलव शनघवलो. शदर्सभरवत िवझी िवत् अर्क बडबड चवल ूहोती. 

पि तो िवत् िवांत… िलव फवरस कवही ्पष्टपिे तो बोललव नसलव 

तरी त्यवच्यव िनवत कवहीतरी घसुिट चवल ु आहे एर्ढां िवझ्यव 

नक्कीच लिवत आलां होतां. 



 “पि िी कवय इर्े कवयिची रवहिवर नवही. शनदवन कवही 

रे्ळ तरी आनांदवत जवऊद े आशि शप्लज जे असेल ते बोलवयच 

आशि िोकळां व्हवयचां, ररलॅक्स रवहवयचां तर त ू हव असव घमु्यव 

सवरख रवहतो. तलुव ह ेअसां आळिी आशि बेचर् आयषु्य कधी 

पवसनू आर्डवयलव लवगलां. िी बरवच रे्ळ ची िवांततव भांग केली. 

त्यवने हसनू िवझ्यवकडे पवशहलां. रवत्ीचां जेर्ि उरकून आम्ही पनु्सहव 

तसेच िवझ्यव खोलीत बसलो होतो. िवझ्यव हवतवतलां पु् तक त्यवने 

ओढून ्र्तः त्यवत डोकां  घवलनू बसलव होतव. ते िवत् िलव कवही 

बघरे्नव. तो कवहीसव गलवत हसलव. िी त्यवच्यवकडे पवहून हलकेच 

हसले.  

 “पि आज सहव सवत र्षे उलटून गेली, तरी तलुव िवझी 

प्रत्येक आर्ड लिवत आह.े िलव शनसगवाच्यव जर्ळ जवयचांय. 

कवही शठकविां िी िनवतल्यव िनवत रेखवटून तलुव गांित म्हिनू 

सवांशगतलेली ती त ू अजनू लिवत ठेर्ली. िलव जेर्िवत कवय 

आर्डतां? एव्हढांच कवय, िलव आर्डिवरी चर् दखेील त ूलिवत 

ठेर्ली आशि ते जेर्ि तचू बनर्लां होतां नव? खरां सवांग?” 

 िवझ्यव लिवत गोष्टी आलेल्यव शदसल्यवर्र त्यवलव कवय 

बोलवरे् सचुेनव. त्यवने िलव उत्तर दिेे टवळवर्ां म्हिनू हवतवतलां 

पु् तक तोंडवर्र ठेर्नू झोपवयचव प्रयत्न केलव. कदवशचत त्यवलव 



भवर्शनक व्हवयलव आर्डत नसवर्े. आधी तर तो असव नव्हतव. “िी 

कवय बोलतेय?” िी शचडून तो बसलेल्यव लवकडी सोफ्यवकडे  धवर् 

घेतली. िलव उत्तर द!े कधी पयांत असां  गप्प बसिवर? तो तोंडवर्र 

पु् तक घेऊन तसवच पडून रवशहलव. आतव िवत् िवझी शचडशचड 

झवली. “बवय, गडु नवईट.” 

 झोपवयचव प्रयत्न करू लवगले खरी पि झोप कवही येईनव. 

एक दोनदव चोरून त्यवच्यव कडे पवशहलां. तो िवत् त्यवच श्र्तीत 

पहुडलव होतव. हु, कवहीश्यव रवगवने िी कूस बदलली.  

 कवही रे्ळ पनु्सहव िवांततेत गेलव असेल कवनवर्र आर्वज 

पडलव, “त ू आांधळव शर्श्ववस ठेर्नू आली. िवझ्यवर्र हचे िोठां 

दडपि आह ेिवझ्यवर्र.” 

 “म्हिजे?” िी आश्चयवाने त्यवच्यव कडे पवशहलां. 

 “त ूउद्यवच परत जव.” तो त्यवच ्र्रवत उद्गवरलव. 

 “म्हिजे त ू िलव सरळ सरळ हवकलनू लवर्तोय?” िी 

शचडून उत्तरले. 

 “तस नवही. पि सिजनू घे इरे् जव्त ठीक नवही. सतत 

भीती असां ते. जांगली प्रविी सदु्धव येतवत सरळ आत पयांत. तझुी 

जबवबदवरी आह े िवझ्यवर्र आशि उद्यव कवय आशि दोन तीन 

शदर्सवने कवय परत तर जवयचांच आह ेनव? उद्यव िी तलुव बसर्नू 



दतेो बसिध्ये जव शनर्वांत.” तो आतव आपल्यव जवगेर्रून उठून 

बसलव. 

 “म्हिजे िलव लगेच कवढून द्यवयचव त ूप्लॅनच केलव आह े

तर.” िी र्ांड आर्वजवत बोलल्यवर्र त्यवलव कवय बोलवरे् सचुेनव. 

तो त्यव सोफ्यवर्रून उठून त्यव लवकडी शदर्विवच्यव कोपऱ्यवर्र 

येऊन बसलव. आिच्यवत जव्त कवही अांतर नव्हतां िलव त्यवचव 

चेहरव आतव ्पष्ट शदसत होतव. त्यव शििशिित्यव उजेडवत दखेील 

त्यवच्यव चेहयवा र्रची कवळजी िलव ्पष्ट शदसत होती. 

 “िलव िवहीत आह े त ू कवहीतरी लपर्तोयस िवझ्यव 

पवसनू.” िी पनु्सहव त्यवच्यव चहेऱ्यवकडे रोखनू पवहत शर्चवरलां. 

 “कवही कवय, उगवच कवही िांकव आि ूनको िनवत. झोप 

आतव शनर्वांत आशि हो उद्यव सकवळी शनघवयचांय शर्सरू नको.” 

 तो पनु्सहव त्यवच्यव जवगेर्र जवऊन िवांत झोपलव. पनु्सहव तो 

तसवच दसुरीकडे तोंड करून शनर्वांत पडलव होतव. त्यव शििशिित्यव 

शदव्यवच्यव उजेडवत त्यवच्यव हवतवर्रच्यव लवल रेषव शदसल्यव जि ू

कोिी ओरखडून घतेलां असवर्ां. त्यवलव शर्चवरवरे्से र्वटलां पि एक 

गोष्ट आठर्ली. 

 आल्यव पवसनू र्वपरतली ही एकच खोली िी पवशहली. पिूा 

र्वडव तर अजनूही पशहलव नवही. आल्यव आल्यव र्रच्यव कधी कधी 



र्वपरवत येिवऱ्यव दोन तीन खोल्यव िी पशहल्यव. बवकीच्यव कवयि 

बांद असतवत म्हिनू आम्ही शतकडे गेलो नवही. तेर्ढ्यव दोन 

शिशनटवच्यव कवलवर्धीत डोक्यवत कवय कवय शर्चवर यऊेन गेले 

असां तील? अांगवलव हलकव कवपरव सटुलव होतव. सगळां असां 

डोळ्यवसिोर नवचवयलव लवगलां, कवय आह ेह?े रवत्ी पवशहलेलां त े

सगळां आठर्नू अचवनक हॉरर फील यवयलव लवगलव. कवय प्रकवर 

आह ेहव? सगळांच जरव कोड्यवत टवकवयलव लवगलां! तवे्हव असां  

र्वटलां आतव एकदव पवहुनच यवर्ां, पि एर्ढ्यव भयवि रवत्ी, तो 

शकरारा कवळोख पवहून नसुती धडधड होतां होती. तोंडवर्र पवांघरुन 

घेऊन िी गच्च डोळे शिटले. कवल िी जिी घवबरांले ह ेपवहून त्यवने 

अांगिवत आशि र्वपरवतल्यव खोल्यवांिध्ये लवईटची सोय केली 

होती. आतव िवत् तरी आज ूबवजलूव उजेड शदसत होतव. झोपल्यव 

झोपल्यव िनवत नवनव तऱ्हचेे  शर्चवर डोक्यवत गोंगवर्त होते. 

 कधी तरी िध्यरवत्ी अधार्ट झोप लवगली. कवहीतरी 

कुजबजुल्यवचव आर्वज यते होतव बहुतेक. “सरु्ी.” 

  “कोिी हवक िवरली िलव?” िी दचकून उठले. “आईचव 

आर्वज?” 



 असां कसां होऊ िकतां? आईचव आर्वज इर्े? िी कवहीिी 

गोंधळले. नक्की इरे् कवहीतरी भतुवटकी आह.े कसांले भवस 

होतवयत िलव? 

 “ये श्री, ऐकतो कव?” िी िवरलेली हवक त्यवलव कळली 

नसवर्ी बहुतेक. िी घवबरून दरर्वज्यवकडे पवहत होते. पनु्सहव िी 

त्यवलव हवक िवरली. “लोढ्यव ऐकतोस कव? कोिी आह े कव 

बवहरे?” घिवतनू आर्वज शनघत नवही. कोिीतरी िवझ्यव र्र येऊन 

िलव खवली दवबवयलव लवगलां. कवय होतां ते? िी हरे्त हवत शफरर्त 

होते; गळ्यवतनू िब्द बवहरे शनघत नव्हतव; िलव िदत हर्ीय. कवय 

श्ववस गदुिरतोय; कवहीच रे्ळ हवत पवय आपटले. कवही सचुेनव 

कवय करवर्ां कोिी एर्ढां घट्ट पकडले की कुठलीच हवलचवल करतव 

येईनव. आतव फक्त कवहीच िि होते िवझ्यवकडे. िी हवरत चवललेय, 

िलव सिजत होतां, पि िी आतव हले्पलेस होते.. आतव जि ू

र्वतवर्रिवतलव ऑशक्सजनच कोिवतरी कवढून घेतलव आह ेअसां 

जविर्वयलव लवगलां. जड पडलेलां िरीर आशि…अअअ एकव 

िोठ्यव शकां कवळीने िलव जवग आली. घिवलव भयांकर कोरड पडली 

होती. जोर जोरवत चवलललेव श्ववस िलव आटोक्यवत येईनव. तो 

तवडकन उठून िवझ्यव जर्ळ आलव. 

 “कवय होतांय सरेु ठीक आह ेनव?” 



 िी सरळ उठून त्यवलव गच्च शिठी िवरली. फुललेलव श्ववस, 

सगळां अांग घविवने ओलां शचांब झवलां होतां, िी डोक्यवच्यव केसव 

पवसनू तर पवयवच्यव बोटव पयांत र्रर्रत होते आशि बवहरेचव तो 

भयवनक शकरारा कवळोख जविर्त होतव. अिव भेदरलेल्यव अर््र्ेत 

िलव पवहून तो ही कवहीसव घवबरांल्यव नजरेने िवझ्यव कडे पवहू 

लवगलव, “कवय  झवलां ्र्प्न पडले कव कवही?” 

 कवही र्ेळ िी तिीच त्यवलव घट्ट धरून होते. कव िवहीत 

नवही पि ती शिठी िलव सोडर्ेनव. तो ही कवही र्ेळ तसवच िवझ्यव 

डोक्यवर्रून हवत शफरर्त रवशहलव. र्ोड्यव रे्ळवने िलव ्र्तःलवच 

जरव रे्गळां र्वटलां, हळू हळू हवतवची शिठी सैल झवली. लवजेने िी 

कवर्रीबवर्री झवले, तो हळूच बवजलूव झवलव, पेल्यवत पविी ओतनू 

त्यवने िवझ्यव सिोर धरलव. “घे, पविी पी.” तलुव बरां र्वटेल. 

 िी एक घोट गळ्यवखवली उतरर्लव. तो हरर्ल्यव सवरखव 

िवझ्यव कडे बघत होतव. कदवशचत तो ही… 

 “असां  कवय बघतोय?” िी त्यवलव टोकल्यवर्र तो कवहीसव 

भवनवर्र आलव. 

 “अ……!!! क…कुठे कवय तलुव ् र्प्न पडलां कव कवही? 

झोप आतव शनर्वांतपिे िी आह ेजवगव. कवळजी नको करू….”  

 “अ…हो.. त ूजवऊ नको कुठे.” 



 “हो गां बवई, आतव कुठेच जविवर नवही डोन्सट र्री.”  

 िी एकव कुिीर्र पडले होते. तो त्यव लवकडी बेडच्यव 

कडेलव कवशहतरी र्वचत बसलव होतव. रवत्ीचे दोन र्वजत आले 

असां तील. पि िलव कवही झोप येईनव. बऱ्यवच रे्ळवने जरव डोळव 

लवगलव होतव. हलकी हलकी झोप यवयलव लवगलीच होती की 

कवहीतरी आर्वज आलव िी दचकून जवगी झवले. 

 “श्री?” िवझी घवबरली नजर त्यवलव िोधवयलव लवगली. 

पि तो िवत् शतरे् नव्हतव. पनु्सहव गवयब. कवय चवललांय ह?े भीतीन े

िवझव जीर् जवयची र्ेळ आतव आली  होती. 

 “कोि आह े शतकडे?” पनु्सहव तेच तसवच कुजबजुल्यवचव 

आर्वज. कोिीतरी िविसां बवहरे असां ल्यवची चवहूल लवगली. तिी 

िी तकडन जवगेर्रून उठले. लवकडी दरर्वजव खोलनू बवहरे नजर 

शफरर्ली. बवहरे र्वड्यवच्यव जवगेत प्रकवि पसरलव होतव. तरीही ते 

सगळां भयवि र्वटत होतां. 

 “श्री, कुठेयस?” िी शबचकत पवऊलां टवकत बवहरेच्यव 

शदिेने शनघवले. घिवलव कोरड पडली होती. अांगवर्र कवटव यवयलव 

लवगलव तिी ती कुजबजु जर्ळून जविर्वयलव लवगली. कोिीतरी 

कुजबजुल्यवचव आर्वज यते होतव. तो आतव जर्ळून यवयलव 

लवगलव. 



 पवय एर्ढे भयवनक र्रर्रवयलव लवगले होते की िलव 

आतव पढेु पवऊल टवकरे्नव. पवठीिवगे पवऊल सरकल तसां िी 

गराकन िवगे र्ळले, खोलीिध्ये जवऊन ्र्तःलव बांद करण्यवसवठी 

पिूा तवकदीने िी दरर्वज्यवकडे धवर् घेिवरच होते की िी जवगेर्र 

शखळले. िवझ्यव िवगे तीनचवर पवऊलां सोडून कोिीतरी उभां होतां, 

लवलबुांद डोळे अ्तवव्य्त झवलेले केस, कवळर्ांडलेलव चेहरव 

आशि कुजकव घवि र्वस,न जविे शकत्यके रवत्ी जवगनू कवढल्यव 

असां तील असां  र्वटलां, डोक्यवलव कवपळभर फवसलेलां कुां कू आशि 

चेहऱ्यवर्रच ते भयवि हस.ू.!!!  

 “क…कोि आहसे त?ू” 

 ह…ेकवय होतांय? “भ….भतू” िी जोरवत शकां कवळी 

िवरली… कवनवर्र हवत ठेर्नू िी शजर्वच्यव आकवांतवने ओरडले, 

“आई…!!!” 

 िी खडबडून जवगी झवले. डोकां  अिरिः जड पडलां होतां. 

“आई.....” िी डोक्यवलव हवत लवर्लव र्ेदनेने जीर् कवसवर्ीस 

झवलव होतव. 

 तो िवझ्यव बेडच्यव बवजलूव उभव रवहून िवझ्यव कडे बघत 

होतव. “िॅडि पनु्सहव कवही ्र्प्न पवशहले कव?” 



 िी घविेजलेल्यव चेहऱ्यवर्र हवत शफरर्त पविी असां  

उच्चवरलेले त्यवच्यव लिवत आलां त्यवने पवण्यवचव ग्लवस िवझ्यव 

सिोर धरलव. “िवांत हो.” 

 “दसुरी रे्ळ आहे तझुी? कवही प्रॉब्लेि आहे कव?” तो 

कवळजीने म्हिवलव. 

 रवत्ीचे 3 र्वजलेत आशि त ूदसुऱ् यवांदव अिी दचकून जवगी 

झवलीय. ् र्प्न होतां. आतव िवांत झोप घवबरू नको अशजबवत. त्यवने 

िवझ्यव डोक्यवर्रून हळुर्वर पिे हवत शफरर्लव. र्वरर्रिवर अांग 

तवपलां होतां. शकत्येक रे्ळ तो असवच िवांतपिे िवझ्यव डोक्यवर्रून 

हवत शफरर्त होतव. 

 सकवळी जवग आली तेव्हव ऊन डोक्यवर्र आलां होतां. 

रवत्ीची ्र्प्न झर झर डोळ्यव सिोरून सरकवयलव लवगली. 

कवहीही ्र्प्न पडतवत िलव. तर िी ्र्वतःच्यवच डोक्यवत टपली 

िवरून घेतली. त्यवलव आर्वज शदलव, बवहरेून त्यवची ‘ओ’ आली. 

 “उठल्यव कव िॅडि?” आळस दते दते िवझां लि िवझ्यव 

अांगवतल्यव कवपड्यवांकडे गेलां. 

 कपडे जिेच्यव तसेच होते. िी ्र्प्नवत पडले होते. खरां 

असतां तर लवगलां असतां िलव. पि लवगलां तर नवही िलव कुठे. चेक 

करवर्ां म्हननु िी गडुघ्यवलव हवत लवर्नू पशहलव. जोरवत सनक 



गेली…आई गां….. पवयवचव लेहांगव र्र करून पवहते तर गुडघ्यवलव 

खरांचटलां होतां, ह ेआशि कसां झवलां? म्हिजे ते सगळां? ह ेदरे्व, डोकां  

बांद पडवयची रे्ळ आली आतव. 

 कवही िि िी तिीच बसनू होते. ििभर िलव कवय करवर्ां 

ते सचुेनव. सकवळ झवलेली होती एक गोष्ट तर लिवत आली होती 

की कवहीतरी चकुीचां घडतांय. येऊन फक्त दोन शदर्सच झवले असां 

तील. पि आतव अजनू इरे् रवहण्यवची शहम्ित िवझ्यवत नव्हती. त्यव 

गोष्टी आठर्नू िवझां डोकां  बशधर व्हवयची रे्ळ आतव आली होती. 

आर्रलेल्यव बवगेची चैन लवर्तव लवर्तव िी त्यवलव जोरवत हवक 

िवरली तो धवर्तच आत आलव. “आलवस कव?” 

 “त ूशनघवली सदु्धव? बरां ठीक आह ेिी सोडतो तलुव.” 

 “िी शनघते आतव. र्ाँक्स, तझु्यव सोबत खपू सुांदर रे्ळ गेलव, 

छवन र्वटलां खपू तलुव भेटून.” पवठीर्र बॅग टवकली आशि िवगेही 

न पवहतव िी र्वटेलव लवगले. शर्चवरवांच्यव तांद्रीत चवललेच होते की 

तेर्ढ्यवत िवगनू आलेल्यव  आर्वजवने लि रे्धनू घेतलां. 

 “र्वांब सरेु… डोक्यवतल्यव एर्ढयव सगळ्यव प्रश्नवांचां ओझां 

घेऊन जविील तर तलुवच त्वस होईल त्यवचव.” िवझी पवऊलां 

अडखळली. 



 ििभर र्वांबनू िी िवगे नजर शफरर्ली. डोक्यवत हजवरो प्रश्न 

होते. “एकव शित्वलव िोधवयलव अिी बवहरे पडते कवय, त ूअसव 

अचवनक भेटतो कवय आशि रवत्ी पडिवरी ती भयवनक ् र्प्न, ् र्प्न 

की सत्य जर ती ्र्प्न होती तर अांगवर्र यव जखिव किव? कवय 

घडतांय?  त ूिळूचव इर्लव रवहर्वसी नवही असां तचू सर्वांनव सवांगत 

शफरवयचव तरीही त्यवच्यव परू्ाजवांनी बवांधलेलां र्वडव, त्यवचव हव 

र्वरस, रवत्ी बेरवत्ी होिवरे भवस नक्कीच इर्ां कवशहतरी भयवनक 

आह ेयवची आतव िलव खवत्ी पटली आहे.” िी त्यव र्वड्यवकडे 

नजर उांचवर्नू पवहत म्हिवले. 

 बरवच र्ेळ िवांततव पसरली होती. िग हळू हळू त्यवनेच 

त्यवची कधीच व्यक्त न केलेली गोष्ट िवझ्यव सिोर िवांडवयलव 

सरुर्वत केली. 

 

 

 श्रीयि -  

 “दहव र्षवाचव होतो फक्त, िलव आठर्तांय िवझे बवबव 

कवयि आजवरी असवयचे आिच्यव छोट्यवश्यव घरवत दखेील त्यवांनी 

्र्त्तवची खोली होती. िी एकटव होतो. एकुलतव एक पि तरी िलव 

बवपचां पे्रि असां  कवही शिळवलां नवही. ते सहसव त्यवांच्यव खोलीतनू 



बवहरे शनघवयचे नवही. िलव कधी त्यव खोलीत जवण्यवची परर्वनगी 

नसवयची. तस ही िलव र्शडलवांच्यव शर्शचत् र्वगण्यवची भयांकर 

भीती र्वटवयची. िनवने धसकव घतेलव होतव िवझ्यव. िी जव्त 

कोिविी बोलवयचो नवही. अबोल होतो. आई िलव त्वस होऊ नये 

यवची परेुपरू प्रयत्न करवयची. तरी ती गोष्ट िवझ्यव पयान्सत पोहोचलीच 

शजलव आई सगळ्यवत जव्त घवबरवयची. 

 त्यव शदर्िी िवळेलव सटु्टी होती. आई कवही कविवसवठी 

बवहरे गेली होती. िी एकटवच घरी होतो. दपुवरी बवबवांसवठी जेर्िच 

तवट र्वढून त्यवांच्यव दवरवर्र ठक ठक केलां, ते तवट शतर्ां ठेऊन िी 

िवघवरी शफरवयचो. त्यवांच्यवत आशि िवझ्यवत सांभवषि झवलेलां िलव 

कधी आठर्त नवही. दवर र्वजर्नू िवघवरी शफरिवरच होतो की. 

आतनू आर्वज आलव, “आत ये..!!!” 

 त्यव आर्वजवने िी अिरिः र्ररवलो. “नवही, िी नवही 

येिवर.” 

 िी तसवच िवघवरी पळवलो. पि तो आर्वज डोक्यवत घिुत 

रवशहलव. ते कधीतरी बवहरे शदसवयचे पि जव्त कवळ त्यव बांद 

खोलीतच घवलर्वयचे. आईच्यव िरीरवर्र िवरवचे र्ळ शदसवयचे. 

तो िविसू िवरहवि करवयचव शतलव खपू. त्यवची चीड िवझ्यव िनवत 

आतव भयांकर रै्िवन घवलवयलव लवगलेली. आई आज पवसनू िी 



त्यवलव जेर्ि दईेल. त ूनको जवऊ त्यवच्यव कडे. आईचव रडरे्लव 

चेहरव पवहून िवझां िन भरून आलां होतां. िी कधी शतरे् जवयचव 

प्रयत्न केलव नव्हतव पि आतव आईसवठी िलव ते पवऊल उचलिां 

भवग होतां. िेर्टी िी ठरर्लां आतव जवयचांच. आई सिोर िी धीट 

म्हिनू उभे रवशहलो. शतलवही शर्श्ववस र्वटलव असवर्व त्यव शदर्िी 

पवसनू शतने ही शतच्यव नर्ऱ्यवची म्हिजे िवझ्यव तर्वकशर्त बवपवची 

जबवबदवरी िवझ्यव कडे शदली.  

 पशहल्यव शदर्िी िी घवबरांलो. पि तरी आत जवयची 

शहम्ित केली. त्यव अांधवऱ्यव खोलीत िी आधी आलो नव्हतो असां  

कवही नव्हतां, पि तो जेव्हव नसवयचव तेव्हवच िी त्यव खोली िध्ये 

गेलेलो. आज बवप ू असां तवनव िी पशहल्यवांदव आत जवत होतो. 

जेर्िवचां तवट र्रर्रत होतां हवतवत. ती खोली आई सवफ करवयची. 

त्यव िळेू जरव नीटनेटकी शदसत असां ली तरी सतत शतर्नू कुजकव 

र्वस यवयचव. तो र्वस धपू शदव्यवांच्यव धरुवने किी जविर्त होतव. 

आत िोठव दवे्हवरव आह ेह ेिलव आतव कळवलां. बवप ूसतत त्यव 

दवे्हवऱ्यव सिोर बसतो असां  आई कडून ऐकलेलां. आतवही तो 

शतरे्चां बसलव होतव, कसांलवसव जप करत. िी हळूच जवऊन िवग े

उभव रवशहलो आह ेह े त्यवच्यव लिवत आलां असवर्ां. िवगे र्ळून 

पवशहलां तस त्यवांचव चेहरव शदसलव, भ्ि फवसनू सगळां अांग िवखल 

होतां. ते पवहून िवझी शभती जरविी किी झवली. 



 आत कवहीतरी भतु र्गैरे असां लां त्यवांच्यव अांगवत येत 

असेल असां कवहीसां  िलव र्वटत होतां. ते भतू अांगवत येतां िग बवप 

आईलव िवरतो असांच कवहीसां िलव र्वटवयचां. सगळीकडे दरे्वच्यव 

तसबीरी धपू शदरे् पवहून जरव भीती चेपली. आत बऱ्यव पैकी उजेड 

होतव. िलव र्वटलां होतां तस र्वतवर्रि िवत् शतर्ां नव्हतां. 

 “बैस शहतेश्वर बैस.” िवझ्यव पिूा नवर्वने हवक िवरली आशि 

दवे्हवऱ्यव सिोरून उठत ते िवझ्यव सिोर आले. आतव पयांत िवझ्यव 

िनवत त्यवच्यव शर्षयी भयांकर चीड होती. पि कव कोि जविे तेव्हव 

असां र्वटलां की िी त्यवांनव चकुीचां सिजत होतो. 

 िलव बवहरे शदसिवरे िवझे बवबव आशि आतव शदसिवरे 

बवबव यवत जिीन आ्िवनवचव फरक र्वटत होतव. बवहरे िलव 

शर्शचत् र्वगिवरव िविसवांची  ऍलजी असां लेलव िविसू असवच तो 

िवहीत होतव. आिची गट्टी जिली बवप ू िलव गोष्टी सवांगवयचव, 

ज्ञवनवच्यव गोष्टी सवांगवयचव, पि तो असव कव खोलीिध्ये बांद 

असवयचव कळवयचां नवही. बरवच रे्ळ तो एकटां कुिविीतरी 

बडबडत असां ल्यवचां िी पवशहलां आशि िी जर्ळ गेलो. त्यव शदर्िी 

खरी भयवनकतव अनभुर्ली. जेव्हव कधी तो नॉिाल असवयचव तेव्हव 

कसांलीच भीती नसवयची पि. िवझव बवप िवनशसक रुग्ि होतव. 



अांगवत भतू सांचरल्यवसवरखव तो र्वगवयचव, ्र्तःत शभांतीर्र डोकां  

आपटून घवयचव, त्यव शदर्िी त्यवने िलव िवर िवर िवरलां. 

 त्यव नन्सतर िी फक्त त्यवलव जेर्िवचव र्वळव द्यवयलव 

जवयचो. तो ही बवहरेूनच ठेऊन िवघवरी शफरवयचो. कवही शदर्सवांनी 

त्यवांनी जेर्ि सोडलां असवर्ां असां र्वटलां. सलग दोन शदर्स तवटां 

तिीच िवघवरी अली तेव्हव िी आत जवऊन पवहून यवर्ां असां आईने 

सचुर्लां.  

 बवप ू त्यवच्यव खवटेर्र शनपशचत पडलेलव, िवांत... िवझी 

चवहूल लवगली तिी त्यव शनपशचत पडलेल्यव दहेवत हवलचवल 

जविर्ली. 

 त्यव शदर्िी िवझ्यव हवतवत हवत घेऊन हळू आर्वजवत 

कवहीतरी पटुपटुत होतव. आर्वज ऐकण्यवसवठी म्हिनू िवन 

झकुर्ली. अांगवतनू भवयवनक कळ सगळ्यव अांगभर पसरली. 

िवनेर्र ठेर्लेलव र्रर्रतव हवत अचवनक तवठ झवलव. नव जवि े

कुठल्यव तवकदीने तो गडगडवटी हसलव. िवनेत रुतलेली नखां, 

अांगवर्र रक्तवचे ओहळ सवांडर्त होती. त्यव अचवनक झवलेल्यव 

हल्ल्यवने िी अिरिव र्रर्रत होतो. घिवतनू आर्वज शनघत 

शनघेनव. आतव आपलव अांत इरे्च होतो की कवय? असां  ििभर 



र्वटलांच होतां की , त्यवची पकड शढली झवली ती कवयिचीच. जीर् 

घेऊन िी शतर्नू पळवलो.  

 बवप ूगेलव तिी ती खोली कवयिची बांद केली गेली. ते घर 

सोडलां ते कवयिचां. पि शतर्नू सरुर्वत झवली त्यव गोष्टींची, िलव 

बवप ू शदसवयचव. आिच्यव सोबत आिच्यव नर्ीन घरी रवहवयचव 

िवझ्यविी बोलवयचव, िलव सतत तो सोबत असां ल्यवचव भवस 

व्हवयचव. कवही िशहन्सयवतच िी ्र्तःलव रे्गळां करून घेतलां. रवत्ी 

कवय व्हवयचां िलव िवशहत नवही, पि सकवळी उठल्यवर्र िवझ्यव 

अांगवर्र ओरखडे आशि िरवच्यव खिुव िलव शदसवयच्यव. कोि 

सांचवरत िवझ्यव अांगवत? शकां र्व रवत्ी कवय होतां यवची कवहीच 

कल्पनव नसवयची. पि आपल्यविळेु आपल्यव घरवतल्यवांनव त्वस 

होतोय ह ेलिवत यवयलव लवगलां होतां. आईने िवत् यव रे्ळी रे्गळां 

पवऊल उचललां. 

आई, आजोबव, आजी सगळेच कवळजीत शदसवयचे. त्यव 

शदर्िी ही िी ्र्तःलव खोलीत बांद करून बसलो होतो. कवही 

लोक िलव न्सयवयलव आले होते. सरळ सवांगवयचां तर िी रे्ड्यवांच्यव 

हॉश्पटलिध्ये दवखल झवलो. शतर्ां जे अनभुर्लां नव ते आठर्लां 

तरी अांगवर्र कवटव येतो. 



“िी र्ेडव नवही रे. शर्श्ववस ठेर्व.” आतव िी कसां सिजवर्नू 

सवांग.ू ओरडिवरी लोकां , र्ेडे. ठवर र्ेडे आशि त्यवतलवच एक कवही 

िोठे कवही लहवन, िी र्ेडव होतो कव? कदवशचत तस असेल ही. जसां 

आई सवांगत होती, त ू शदर्सव एक असां तोस आशि रवत्ी एक. 

कदवशचत असेल डॉक्टरवांनी ते अनभुर्लां असेल कवरि िवझव 

र्ेडेपिव आतव र्वढत चवललव आह ेहे िवझ्यव लिवत येत होतां पि 

िवझव ्र्तःर्र असव कुठलवच तवबव नव्हतव. शदर्स शदर्स खवटेलव 

बवांधनू ठेर्वयची ही लोकां  िलव.” 

बोलतव बोलतव त्यवचव कां ठ दवटून आलव. 

“रवत् रवत् ओरडवयचो, अांगवर्र करांट झेलले, र्वरांर्वर शदलेल्यव 

शििेनी िी खपू हळर्व झवलो होतो. दोन र्षवांनी घरी आलो तेव्हव 

िवत् िी भतूकवळ िवगे ठेर्लव. आई ने कधी िवझ्यव शिििवसवठी 

कुठली किी ठेर्ली नवही. पि यव सगळ्यवत ती र्कली होती. 

िवझ्यव आजवरपिव िळेु आम्हवलव सतत घर बदलत रवहवर्ी 

लवगवयची. लोकां  नको नको ते बोलवयचे. चेटूक - करिी करतवत 

ही लोकां  असां  म्हननू शछ र् ूकरवयचे. िवझां शििि ह ेअसांच झवलां. 

कवही इरे् कवही शतरे्. िुांबईलव गेलो शतरे् तीन र्षे कवढली. 

सगळ्यवांनव आम्ही आिची खोटीच ओळख द्यवयचो िग जव्त 

शर्चवरपसू झवली तरी उत्तर ठरलेली असवयची. तमु्हवलव सवांशगतलेलां 



ही तसच कवहीसां आम्ही िळूचे इर्लेच, आजोबवांचव परू्ाजवांनी 

बवांधलेलव हव र्वडव. िवझां शििि पिूा झवल्यवर्रच आम्ही पनु्सहव इरे् 

आलो. र्वटलां होतां की आतव सगळां ठीक होईल. आम्ही भतूकवळ 

िवगे सोडून नर्ीन आयषु्य सरुू करण्यवचव शर्चवर करूनच आनांदी 

होतो. पि तो ही जव्त कवळ शटकलव नवही, खरां तर बवप ूने िलव 

सोडलां खरां पि त्यवच्यव बवलपिीच्यव आठर्िीतलव हव र्वडव िवत् 

त्यवचवच रवशहलव कवयिचव.” 

“म्हिजे?”  िवझ्यव सरुवतलव ओघ त्यवच्यव लिवत आलव. 

“म्हिजे त ू जे कवही अनभुर्लां ते सगळां तेच होतां. िवझी 

शनयशित औषध गोळ्यव चवल ूअसवयच्यव त्यवांचव नेि चकुलव ही 

हळू हळू पनु्सहव त्यवच शदिेनां र्वटचवल सरुू व्हवयची. एक शचडखोर 

व्यक्ती जि ू िवझ्यवत अजनू एक अश्तत्र् आह े असां भवसवयचां. 

आई तो सवठव कधी सांप ूद्यवयची नवही. त्यव गोळ्यवांच इफेक्ट असेल 

कव कवय िवहीत नवही पि िी प्रिविवबवहरे जवड झवलो. िवळेत  खपु 

सहन करवर्व लवगवयचां. िवळेत एक िलुगी जी िलव पशहल्यव 

शदर्सव पवसनू आर्डवयची. तीलवही कधी बोलतव आलां नवही. 

पशहल्यवांदव र्गवात आलो आशि शतलव पवशहलां, जरविी आगवऊ 

आशि एकदि खडूस. तरी िलव आर्डवयची कधी बोललो नवही. 



िी होतो ही असव बेढब जवड कोित्यव तोंडवने बोलिवर होतो. 

कोिीतरी आर्डतां, त्यवची िजी रवखण्यवत शदर्स किी पडवयचव. 

“एक शिशनट? िजी?” िी आश्चयवाने त्यवच्यव कडे पवशहलां. 

त्यवची िवन खवली होती. तो त्यवच िवांततेत एकव एकव आठर्िीलव 

उजवळव दते होतव. 

“एक शिशनट िजी म्हिजे कोिवची िजी िवळेत तर नहेिी 

आपि दोघेच असवयचो आशि त ूकधी? म्हिजे त ूिवझ्यवर्र पे्रि 

करवयचव तरी कधीच तस जविर् ूदखेील शदल नवही.” 

िी सिजवयचां ते सिजले आह ेह ेलिवत आल्यवर्र तो हळूच 

शतर्नू उठून जवयलव शनघवलव. 

दगडी  चौर्ऱ्यवर्र बसलेलो आम्ही दोघे शनिब्द होतो. त्यवची 

पवठिोरी िवझ्यव पवसनू दरू जविवरी आकृती पवहून िी झटकन उठून 

त्यवचव हवत ओढून घेतलव. घट्ट शिठी ने आिच्यवतल अांतर सांपर्लां. 

त्यवच्यव उष्ि श्ववस जविर्त होतव. सोबत दोघवांच्यव िरीरवची 

होिवरी धडधड एकिेकवांनव ्पष्ट ऐकू जवईल अिी र्वढली. त्यवचव 

नकळत िवनेखवली रुळिवर हवत रे्गळ्यवच धुांदीत घऊेन गेलव, 

त्यवने हलक्यव हवतवने केसवांनव कुरर्वळत हळूच िवन उचलली, 

एकिेकवांचे उष्ि श्ववस एकिेकवांत शिसळले. ओठवर्र टेकलेले ओठ 

शकतीतरी र्ेळ शिर्िीचव खळे खेळत होते. उरले होते ते फक्त िौन. 



घट्ट शिठीचव शर्ळखव त्यव ििी तरी आम्हवलव सोडवयचव नव्हतव. 

कवही र्ेळ असवच गेलव. शनिब्द…..  

िग ती रे्ळ आली जेव्हव रे्ळ कवळ आशि प्रसांग यवची 

अचवनक आठर्ि होते तवे्हव उडिवरी तवरवांबळ, जसे शर्जेच्यव 

झटक्यवने एकत् आलो तसेच झटकव लवगवर्ां तसे दरू झवलो. लवजेने 

िवन खवली घवलण्यवची रे्ळ िवझी होती. कवरिां सरुर्वत तर िीच 

केली होती. त्यव ििी र्वटिवरी भवर्नव िी िब्दवत सवांग ूिकत 

नव्हते. पवठिोरी उभी असां लेली आशि लवजेने लवल झवलेली िी 

पनु्सहव एकदव िहवरले ती त्यवच्यव शिशठने. पवठिोरी िी त्यवच्यव 

भक्कि शिठीत शकती सरुशित र्वटत होतां की ििभर र्वटलां ही 

आयषु्य भरवसवठी अिीच रहवर्ी. 

“त ूह ेसगळां आधी कव नवही बोललवस?”  पनु्सहव एकदव िवांत 

र्वतवर्रि िी कवहीतरी शर्षय छेडर्व म्हिनू बोलले. 

“ह…… कोित्यव तोंडवने बोलिवर?” त्यवच्यव ्र्रवत एक 

दःुखवची झळ शदसली. “िघविी र्ोडव बहकलो. िवफ कर पि 

नवत्यवलव अर्ा ही नवही. िी असव र्ेडव.” 

“अरे…. असां कव बोलतोस?” िी त्यवच र्वक्य तोडत 

म्हिवले. 



“हो आह े िी रे्डव. िलव फक्त तझु्यव जर्ळ एकदव व्यक्त 

व्हवयचां होतां. एर्ढी र्षा तझुी र्वट पवशहली. यव ििवची िी शकती 

आतरुतेने र्वट पवहत होतो. आतव िनवत कवही िळभ नवही. िवफ 

कर पि आपलव प्रर्वस इर्पयांतच होतव. आई, बवबव, आजी, 

आजोबव, आजी. िवझां कुटुांब यवतल्यव प्रत्येक व्यक्तीने िवझ्यव सिोर 

जीर् सोडलव. िी असां ह्य होतो. आजही आहे, कवहीच करू िकलो 

नवही. पि असो, िी आतव ते उगवळत बसिवर नवही. पि 

तझु्यवसोबत घवलर्लेलव प्रत्येक िि खपू सुांदर होतव. आपलव 

प्रर्वस एर्ढवच.” 

 

“त…ू. कवय बोलतोयस त.ू?” िवझ्यव आर्वजवतलव कां प ्पष्ट 

जविर्त होतव. ह ेकवय आहे िलव िवशहत नवही. पि जेव्हव पवसनू 

त ू िझ्यव पवसनू दरू गेलवस तेव्हव पवसनू िी िनवने तझु्यव सोबत 

असवयची, आपली िैत्ी खपू आठर्वयची तझु शदलखलुवस हसिां 

आठर्वयचां. िनवने तझु्यव जर्ळ पोहचवयची. आज एर्ढ्यव र्षवांनी 

भेटलो िी नव्यवने तझु्यव पे्रिवत पडले. ते र्य नव्हतां सिजवयचां पि 

आतव सिजतांय िलव पररश्र्तीची कल्पनव आह.े पि तरीही, सवर् 

दिेील? त ूजसव आहसे िलव िवन्सय आह.े पनु्सहव भशर्ष्यवत कवही 

घडलांच तरी िी ठवि पिे तझु्यव सोबत उभी असेल.”  



“तो कवहीसव अ्र््र् जविर्लव. शनघतवनव सोबत घऊेन 

शनघवलेली ती बॅग त्यवने गवडी िध्ये टवकली. गवडीचव हॉना र्वजर्नू 

तो फक्त एर्ढांच म्हिवलव, “पररश्र्तीच गवांभीया तलुव नवही. िी यव 

श्र्तीत तलुव ्र्ीकवरू िकिवर नवही. िवफ कर.” 

कुठलवही र्वद न घवलतव िी गवडी िध्ये बसले. तो गवडी घऊेन 

िलव ्टेिन पयांत सोडवयलव आलव. टे्रन िध्ये बसे प्रयत्न 

आिच्यवत कवशहच सांर्वद नव्हतव. िलव खरां तर रवग येत होतव. 

कुिवचव? ते िवहीत नवही पि. हुरहूर िवत् नक्कीच होती. गवडी 

सटुली तो गवडी शदसेनविी होई पयांत तसवच उभव होतव. िी 

्र्तःच्यवच शर्चवरवांिध्ये गुांग होते. शर्चवर करून िवझां डोकां  र्ांड 

पडलां होतां, जव्त कवही ्र्तःच असां  सचुेनव पि एक गोष्ट िवत् 

िी ्र्तविीच पतुपटुले. तलुव िी असां  इतक्यव सहज तरी दरू जवऊ 

दिेवर नवही. 

गेले दोन तीन शदर्स बांद असां लेलव फोन उघडलव. आई-

बवबवांनव फोन केलव तिी कधीच कल्पनव शदली असां ल्यवने जव्त 

ओरडव बसलव नवही. तरीही नवही म्हिनू ऐकवरे् लवगलेच. “आई 

कवळजी करू नको. िी येते लर्करच इकडे नेटर्का  नवही कवळजी 

करू नकव. शित् आहते सोबत, आम्ही आतव पर्ातवर्र चढवई 

करिवर आहोतां.” असां बोलनु िी फोन ठेर्लव. 



शित् िैशत्िीसोबत शफरवयलव चवलले आह,े अिी र्वप िवरून 

िी घरून शनघवलेली. सोबत िोठी टीि आह ेआशि कसांलीच भीती 

नवही ह ेतर खपु पटर्नू शदलां होतां. नवहीतरी कवय करिवर? कोिी 

िवळेतलव शित् आठर्तो म्हिनू त्यवचव िोध घ्यवयलव िलव 

एकटीलव कोि येऊ दईेल? परर्वनगी शिळिे ह ेिवत् िक्य नव्हतां. 

कवही अनतु्तररत प्रश्नवने िवझी पवऊलां पनु्सहव िवगे र्ळवली. 

कवहीतरी गुांतव आह े यव सर्वात. तो कवही लपर्तोय कव िवझ्यव 

पवसनू? जे कवही आहे िलव आतव छडव लवर्वयचवच होतव. कवही 

तरी गडबडलांय एर्ढां िवत् नक्की. जवत असां तवनव कवही गोष्टी िवत् 

लिवत यवयलव लवगल्यव. गवर्वत कुिवलवच त्यवच्यव बद्दल िवशहती 

नवही असां कसां होऊ िकत? गवर्वत गेल्यव गेल्यव िी आधी रविचु्यव 

घरवकडे िोचवा र्ळर्लव. पि जस र्वटलां होतां तसच  झवलां, तो 

गवयब… 

कवहीतरी गौडबांगवल आह ेह ेिवत् नक्की झवलां. 

पि िनवच्यव कोपऱ्यवत त्यवची कवळजी र्वटत होती. त्यव भतू 

बांगल्यवत परत जवयची इच्छव नव्हती. पि एकदव  िलव िवझ्यव 

िनवची िवांती हर्ी होती. सांध्यवकवळ व्हवयलव आली होती, झपझप 

पवर्लां टवकत िी र्वड्यव सिोर पोहोचले. भव्य र्वडव तसवच 



शदिवखवत उभव होतव. सगळीकडे  िवांततव पसरलेली. जोरवत 

आर्वज शदलव, “हलॅो….”  तसव तो आर्वज चवरी बवजलूव घिुलव. 

“श्री, त ूआहसे कव ईरे्?” कसांलवच प्रशतसवद नवही. कवही रे्ळ 

िी उत्तरवची र्वट पवशहली. छे, कवही उत्तर नवही. जवऊद ेिीच आत 

जवते. िी ्र्तविीच पटुपटुले. 

पवठीर्रची बॅग त्यव चौर्ऱ्यवर्रच टवकून त्यव दिुजली 

इिवरतीच्यव र्रच्यव खोल्यवांकडे जवयलव लवकडी पवयऱ्यवांचव तो रुां द 

शजनव चढवयलव लवगले. शजन्सयवतलव अांधवत र्वहून र्र चढवयची 

इच्छव होतां नव्हती. िवत् तरीही िी शहम्ित करून आत जवयलव 

शनघवले, “श्री, ऐकतोस कव? श्री?” शकत्येकदव हवक िवरूनही त्यवने 

ओ शदली नवही. आतव िवत् िलव िांकव यवयलव लवगली, िलव 

सवांशगतलेली िवशहती पिूापिे खरी नवही. यवत कवहीतरी खोट 

नक्कीच आह े जे िवझ्यवपवसनू लपर्लां जवत आह.े र्रर्रत्यव 

पवर्लवांनी िी शजनव चढत होते, यव बवजलूव िी आधी कव आले 

नवही यवचव शर्चवर करत असां तवनवच सिोर एक भलविोठव हॉल 

नजरेस पडलव. भीतीनां घिवलव पडलेली कोरड पवहून आशि र्र 

सनु्सन झवलेलां डोकां  ते सिोरच दृश्य पवहुन कवय प्रशतशक्रयव द्यवर्ी हचे 

कळेनव. शखडकीतनू येिवर सौम्य प्रकवि आशि शखडक्यवांच्यव 

फटीतनू र्वहिवरी हर्व अजनूच अांगवर्र कवटव उभव करत होती. 



सिोर त्यव िोठ्यवश्यव दगडी चौर्ऱ्यवर्र एक पेटी ठेर्लेली शदसत 

होती, िी र्रर्रत्यव हवतवनेच त्यवर्रची धळू सवफ केली. 

कुरकरुिवरी कडी कवढत भीतीचव आर्ांढव शगळत पेटीची कडी 

कवढून आत डोकवर्ले. ई…..!! त्यव  कुजलेल्यव िवांसवच्यव घवि 

र्वसवने ओकवरी आली. सिोर जे बघत होते ते पवहून िी धवडकन 

जशिनीर्र कोसळले. 

“सरूी…” त्यवचव आर्वज कवनवर्र पडलव. तोच िोहक 

आर्वज िलव त्यवच्यवकडे आकशषात करत होतव. डोळे शकलशकल े

करून िी आजबूवजलूव नजर शफरर्ली. िवत् तो कुठेही शदसेनव. 

“त…ू कुठेयस िलव शदसत कव नवही.?” िी घवबरांल्यव ्र्रवत 

र्वर्ारिवरव ्र्र लपर्त म्हिवले. 

“त ूकव आलीस परत सरेु? त ूकव आलीस?” त्यवचव आर्वज 

त्यव हॉल िध्ये घिुत होतव. 

“िी? िी कव आले? तू कोि आहसे? िलव सवांग त ू कोि 

आहसे इर्े कवय करतोस?” 

“िी? इर्े कव? ऐकवयचांय तलुव?” तो कुशत्सत हव्य हसलव. 

त ूकव आलीस इरे्? कव आलीस? िी बोलवर्लां?” तो पनु्सहव त्यवच 

कुशत्सत ्र्रवत हसलव. 

“म्हिजे?” िी गडबडून शर्चवरलां. 



“म्हिजे यव रे्ळी िवत् िी तुलव बोलवर्लां नवही. त ू्र्तःहून 

आलीस.” 

अांधवऱ्यव जवगेतनू तो पढेु आलव त्यवचव तो भयवनक अर्तवर 

पवहून िन र्राराल आतव त्यवच्यव चेहऱ्यवर्र कू्ररतव शदसत होती, 

“श्री, त ूबरव आहसे नव?” 

“ह ेबघ श्री, िलव िवशहत आह ेत ूकोित्यव पररश्र्ती िध्य े

आहसे. पि घवबरू नको िी आह ेतझु्यव सोबत, कवयिची. आपि 

चवांगल्यवल्यव चवांगल्यव डॉक्टरवांकडे जवऊ. तझु्यवर्र चवांगले उपचवर 

घेऊ.” िी त्यवच्यवकडे एक एक पवऊल टवकत पढेु सरकत होते. 

त्यवच्यव पवठिोऱ्यव आकृतीत िवत् कुठलीच हवलचवल नव्हती. 

“श्री, ऐकतोयस नव?” िी आर्ांढव शगळत त्यवलव शर्चवरलां. तो 

कवहीसव भवर्शनक होऊन शर्चवर करत असवर्व. एर्ढ्यव रे्ळवत 

िलव सिवजयचे ते िी सिजनू गेले होते. तो पनु्सहव त्यवच श्र्तीत 

होतव ज्यवची तो ्र्तःलवच भीती होती. फक्त अजनू कवही रे्ळ 

िलव र्वट पहवयची होती. िवत् शनयती यवहून रे्गळी असवर्ी. 

त्यवच्यव पवठिोऱ्यव आकृतील िी हवतवने ्पिा करिवर 

तेर्ढ्यवत बवहरे अबलुन्ससचव आर्वज घिु ूलवगलव. त्यव आर्वजवने 

त्यवने चिकुन िवझ्यवकडे पवशहलां, पढेु कवही घडवयच्यव आत त्यवन े

रवगवने िवझव गळव आर्ळलव. “कव? असां कव केलांस त?ू” त्यवच े



डोळे रवगवने लवलबुांद झवलेले िलव शदसत होते. त्यवच्यव घोगऱ्यव 

आर्वजवने खोलीत आर्वज दिुदिुलव. 

“तलुव बरां करण्यवसवठी आम्ही िदत करू श्री. शर्श्ववस ठेर्.” 

िवझ्यव गळ्यवभोर्तीचव पवि घट्ट होतां होतव, “आतव हव खेळ 

िवझ्यव िरिव सोबतच सांपेल.” तो त्यवच घोगऱ्यव आर्वजवत 

म्हिवलव. श्ववस घेिां आतव जर्ळजर्ळ बांदच झवल्यवत जिव होतव, 

िी श्ववस गदुिरून डोळे झवकले तोच िवझ्यव गळ्यवभोर्तीचव 

त्यवचव हवत सैल झवलव, भोर्ळ येऊन तो ्र्तःच खवली 

कोसळलव. 

 

“श्री….” 

कुठल्यवश्यव कवळ्यव कोठडीत िलव डवांबनू ठेर्लां होतां. िी 

पशहल्यवपेिव जव्तच अ्र््र् होतो, कवरि आतव िलव िवझव 

भतूकवळ छळवयलव लवगलव होतव. भतूकवळवचे अनेक ओरखडे 

िवझ्यव िनवर्र अजनूही तवजेच होते. त्यव आठर्िीने नकळत हवत 

िवनेर्र गेलव, जनु्सयव आठर्िीचे ओरखडे िनवर्र आतव हवर्ी 

व्हवयलव लवगले. “नवही नवही, िी कवही केलां नवही. शप्लज िलव 

सोडव.” िी ओरडत होतो. शकां चवळत होतो िवत् कुिीही िवझां 

कवहीच ऐकलां नवही. 



भयवनकतव र्वढर्िवरव तो अाँबलुन्सस चव आर्वज िवझ्यव 

डोक्यवत इतकव शभनलेलव होतव की जनु्सयव आठर्िींच्यव नसुत्यव 

ओझरत्यव शर्चवरवने िी बेभवन होतां होतो. पि ह ेलोक असां  कव 

र्वगतवत, कवही झवलेलां नवही िलव िी कुठेही जविवर नवहीय िी 

ठिकवर्नू सवांशगतलां. पि ते ऐकवयलव तयवर नवहीत. “आई….!” 

िी रडलो, शकां चवळलो, िवझ्यव आरडव ओरडण्यवचव त्यवांच्यवर्र 

कवडीचवही फरक जविर्लव नवही. शर्नर्ण्यव केल्यव पि त्यव चवर 

लोकवांची घट्ट पकड िलव सोडर्तव येईनव. िलव दांडवलव धरून 

ओढिवऱ्यव चव िी हवतवर्र कडकडून चवर्व घेतलव. त्यवांच्यव 

शर्ळख्यवतनू सटुवयचव हव प्रयत्न ही कवही जिलव नवही. दोन िजबतू 

हवतवनी घट्ट शर्ळखव घवतलव. िवगनू जोरवत तडवखव बसलव तिी 

त्यव अांधवऱ्यव खोलीत िी कोलिडलो. अगां दीच बांद आत हर्व तरी 

कुठून येत होती ते कळलां नवही. पि िी शकतीही आरडव ओरडव 

जरी केलव असां तव तरी कवही उपयोग नव्हतव. िवलव जवयचां नवहीय 

पि… जवर्ां लवगेल.  

एकव कोपऱ्यवत िवांत बसनू घेतलां, ्र्तविीच एक गडगडवटी 

हस ू हसलो. कव कळत नवही यव लोकवांनव त्यव िक्ती ज्यव िी 

अनभुर्तो. ते सगळां.... कसां सिजवर्?ू 



र्ेडव नवही िी. पि कवही गोष्टी आहते ज्यव िलव पिूा करवव्यव 

लवगतील. तझु्यव िनवत चवलेली प्रत्येक गोष्ट िवझ्यव लिवत येतीय. 

िी त्यव शठकविी ज्यव गोष्टी अनभुर्ल्यव त्यव खऱ्यव आहते. 

दशुनयेसवठी िी नक्कीच रे्डव आह ेपि िी बरव होऊ िकत नवही. 

िवझी सटुकव िवझ्यव िरिवनांतरच. 

 

सरु्ी - 

रवत्ी उशिरव घरी येऊन बॅग ठेर्ली िी त्यवच्यवच शर्चवरवत  होत े

की टेबलवर्र ठेर्लेलव फोन खविवनलव. “हलॅो सरु्ी िॅडि कव? 

िॅडि, तमु्ही ऍडशिट केलेल्यव पेिन्सटने गळफवस लवर्नू घेतलव. 

जवगेर्र गेलव शबचवरव.” सिोरच्यवचे िेर्टचे िद्ब अ्पष्ट ऐकू आले. 

कवनवत फक्त त्यवचे िब्द घिुत होते, “िवझी सटुकव िवझ्यव 

िरिवनांतरच” िवझ्यव शििि आशि िवनसिवस्त्र इरे् हरलां होतां. 

त्यवलव िोधण्यवसवठीची धडपड , िवझां पे्रि हरलां होतां. अांगवतले 

त्वि सांपले तिी डोळ्यवसिोर अांधवरी आली. िी धडकन 

जशिनीर्र कोसळले. 

त्यवच्यवसोबत अनभुर्लेली एक एक गोष्ट डोळ्यवसिोरून 

जवत होती, िलव होिवरे भवस होते की सत्य? यव कोड्यवांबरोबरां तो 

ही एक कोडां बननू रवशहलव, कवयिचव. 



आज तीस शदर्स झवले िवझ्यव रूि िध्ये िलव आतव खपू 

सरुशित र्वटवयलव लवगलां होतां. म्हिजे िी कुिवलवही आिच्यव 

दोघवांच्यव शर्चवरवांत व्यत्यय आिण्यवसवठी जवगवच शदली नव्हती. 

पि त्यव शदर्िी कोिीतरी दवर धडकन तोडलां…!! कुठलेसे लोक 

येऊन िलव चलव म्हित आहते. िी त्यवांनव शर्चवरलां श्री शतरे्च एक 

कव..? ते हो म्हिवलेत, बर झवलां तो असेल त्यवलव भेटतव येईल…,  

     पि कुठे आिनू सोडलां यवांनी िलव आजबूवजचूी लोकां  

ओरडतवत िवझ्यव शर्चवरवांत व्यत्यय येतो. िलव नवही आर्डत. 

अशजबवत नवही आर्डत .. म्हिनू कवल त्यव एकव बवईचां डोकां  िी 

शभांतीर्र आपटून आपटून शतलव शििव केली, हो केलांच पवशहजे नव 

आम्ही दोघे बोलत असतवनव सवरखी िध्ये िध्ये लडुबडू करत 

असतवत ह.े आतव आिच्यव दोघवत िी कुिव कुिवलवच यऊे दिेवर 

नवही..!! 

 

 

                                         End...  



पुस्तकाच्या कव्हरवर एक नलिक करूि पहा.   
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ई सानहत्य प्रनतष्ठािचं हे तेरावं वरं्ष.  

स्वीटी महािे यांचं ई सानहत्यचं हे नतसरं पुस्तक.  

यवपरु्ीची त्याांच्या कादांबर् या वाचकाांना अवतशय आविल्या. कथा 

रांगवण्याची त्याांची शैली, मानवी स्वभावातील बारकावयाांची जाण 

आवण कल्पकता ह ेत्याांचे वैवशष््टय. असे अनेक तरूि लेखक खपू छवन 

शलहीत आहेत. पि त्यवांची पु् तकां  प्रकवशित करवयलव प्रकविक 

धजवर्त नवहीत. कवरि त्यवांचे नवर् प्रशसद्ध नसल्यव-िळेु त्यवांच्यव 

पु् तकशर्क्रीबद्दल प्रकविक सविांक असतवत. जर यव लेखकवांची 

पु् तके र्वचकवांसिोर आलीच नवहीत तर त्यवांचे नवांर् प्रवसद्ध होिवर 

कसे? यव दषु्टचक्रवत सवपडून अनेक तरूि लेखकवांच्यव शपढ्यव बरबवद 

झवल्यव. पि आतव इांटरनेटवर नवलेखकवांनव र्वचकवांपयांत नेण्यवचे कवि 

अनेक सा्ं र्व करत आहते.  

ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन त्यवतील एक. ६ लाख र्वचकवांपयांत यव नर्ीन 

लेखकवांनव नेण्यवचे कवि ही सां्र्व करते. पिूा शर्नविलू्य. लेखकवांनवही 

कोितवही खचा नवही. भववष्य काळात लेखकवांनव भरघोस िवनधन 

दणे्यवसवठी ई सवशहत्यचे प्रयत्न चवल ू आहते. नर्नर्ीन तवकदर्वन 

लेखक ई सवशहत्यवकडे र्ळत आहते. त्यवांनव प्रशतसवदही शिळतो. 

कुिवलव भरघोस स्ततुी तर कवहींच्यव र्वट्यवलव टीकवही येते. यव 

टीकेलव positively घॆऊन ह े लेखक आपलव कस र्वढर्त नेतवत. 

सरुूची नवईक, प्रफ़ुल िेजर्, भवग्यश्री पवटील, कोिल िवनकर, सरुज 

गवतवडे, अनपू सवळगवर्कर, बवळवसवहबे शिांपी, चांदन शर्चवरे, सौरभ 

र्वगळे, यिरवज पवरखी, चांद्रिॆखर सवर्ांत, सांयि बवगवयतकर, ओांकवर 



झवांजे, पांकज घवरे, शर्नवयक पोतदवर, चांद्रकवांत शिांद,े शनरांजन कुलकिी, 

चवरुलतव शर्सपतेु, कवशताक हजवरे, गिेि सवनप, िनोज चवपके, िहिे 

जवधर्, िनोज शगरसे, िदृलुव पवटील, शनलेि दसेवई, सनहव पठवि, 

सांजय बनसोडे, सांजय येरिे, िांतन ूपवठक, श्रेशिक सरडे, िभुि रोकडे, 

सधुवकर तळर्डेकर, शदप्ती कवबवडे, भपूेि कुां भवर, सोनवली सविांत, 

केतकी िहव, शर्शनतव देिपवांडे, सौरभ कोरगवांर्कर, शिशलांद कुलकिी, 

िभुि पवटील, आशिष कले, सरुेंद्र पवर्रकर, प्रीती सवर्ांत दळर्ी, 

शनशिष सोनवर, उिव कोल्ह,े गिेि ढोले, सशचन तोडकर, िहेि पवठवडे, 

अशभजीत पैठिपगवरे, कवशताक हजवरे, शकरि दििखेु, जगशदि 

खवांदरे्वले, िवधरुी नवईक, शर्िवल दळर्ी, गौरी कुलकणी, वजतेश 

उबाळे, वप्रतम साळुांखे, कुमार सोनावण,े प्रवतक उकले, सजुाता वसद्धा, 

गायत्ी रोिे असे अनेक तरूि लेखक सवतत्यपिूा लेखन करत आहते. 

इांटरनेटवर हौिी मराठी लेखकवांची किी कधीच नव्हती. आतव हौसेच्यव 

र्रच्यव पवयरीर्रचे, लेखनवकडे गांभीरपिे पहविवरे आशि आपल्यव 

लेखनवलव पैल ू पवडण्यवकडे लि दिेवरे तरूि लेखक येत आहते.ही 

नर्ीन लेखकवांची फ़ौज िरवठी भवषेलव नर्ीन प्रकवििवन जगवत ्र्वन 

शिळर्नू दतेील. त्यवांच्यव सवशहत्यवच्यव प्रकविवलव उजवळव शिळो. 

र्वचकवांनव आनांद शिळो. िरवठीची भरभरवट होर्ो. जगवतील सर्ोत्कृष्ट 

सवशहशत्यक प्रसर्िवरी भवषव म्हिनू िरवठीची ओळख जगवलव होर्ो.  

यव सर्वात ई सवशहत्यवचवही खवरीचव र्वटव असेल हव आनांद.  

यव यिवत ई लेखकवांचव शसांहवचव र्वटव असेल यवचव अशभिवन.  

ब्स. अजनू कवय पवशहजे?  


