
  



 चौकटीबाहरे 

 आकाश खाांडके 

चौकटीबाहरे 
हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत.  

म्हणून ह ेिाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून ह े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 सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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ई-मेल -  akashkhandke1@gmail. com 
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मुखपृष्ठ - प्रज्वल चौगुल,े  हनशाांि गोडसे 

 

 

सूचनााः  

 

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection in India is available 
for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 
1957 provides for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is 
recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to 
remedies of injunction, damages and accounts.  

  

सवक हक्क लेखकास्वाधीन. भारिीय आहण आांिरिशेीय कॉपीराईट 

कायद्यान्वये सांरहिि. या पुस्िकाचा कोणिाही भाग लेखकाच्या 

पूवकपरवानगीहशवाय पुनमुकदिि, फोटोकॉपी, इलेक्ट्रॉहनक, नाट्य 

अथवा हचत्रपट या प्रकारे वापरण्यास मनाई आहे.  
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  हवनामूल्य हविरणासाठी उपलब्ध.  

  आपले वाचून झाल्यावर आपण ह ेफ़ॉरवडक करू शकिा.  

  ह ेई पुस्िक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककवा वाचनाव्यहिररक्त कोणिाही वापर 

 करण्यापुवी ई-साहहत्य प्रहिष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.  

   

  

 

  



 चौकटीबाहरे 

 आकाश खाांडके 

माझां नाव आकाश उमशे खाांडके. 

सध्या मी इांहजनीअररगच्या चौथ्या वर्ाकि हशकि 

आह.ेबारावी झाली आहण सगळयाांप्रमाणे मीसुद्धा 

इांहजनीअररगला प्रवेश घेिला. कॉलेज मात्र कोल्हापूराि 

नसून इचलकरांजीला होिां. त्यामुळे दकिीही नाही म्हटलां 

िरी दिवसािल े प्रवासाचे िोन िास मला मोकळे 

हमळायच.ेया िोन िासाांि काय करावां हा एक मोठा प्रश्न  

माझ्यासमोर होिा. 

कुठेिरी डोक्ट्याि असा हवचार आला की आपण ज्या कथा वाचिो िसां काहीिरी 

हलहायचा प्रयत्न केला िर?असा हवचार आला आहण मी त्या प्रवासािले रोजचे िोन िास 

मागी लावायचे ठरवले. इांहजनीअररगनेच कुठेिरी माझ्यािला लेखक बाहरे आणला. 

मी हलहायला लागलो कारण त्या आधी मला वाचनाची गोडी लागली आहण 

त्याचां सगळां शे्रय हमहीर मिनाईक नावाच्या माझ्या हमत्राला जािां. त्याने मला रत्नाकर 

मिकरी याांची रांग आांधळा ही गोष्ट साांहगिली. किाहचि हीच माझी हलहहिां होण्याची 

पहहली पायरी होिी. 

मी हलहायला लागलो आहण माझ ेकाही हनवडक हमत्र ि ेवाचायचे. हिथून चाल ू

झालेला प्रवास आज माझ्या हिसऱ्या पुस्िकापयंि पोहचला आह.े या पूणक प्रवासाि 

माझ्या अजून एका हमत्राचां खूप योगिान आह.े आदित्य जोशी नावाचा हा हमत्र माझ्या 

प्रत्येक गोष्टीचां सांकलन करिो. 

घरािल्या लोकाांची साथ आहचे पण त्याचसोबि ह े हमत्र आहिे म्हणून 

माझ्यािला लेखक आज इथवर पोचलाय. 
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o अपररहचि: गूढकथासांग्रह : 

आकाश खाांडके  

o http://www. esahity. 

com/uploads/5/0/1/2/501218/a

parichit_akashkhandke. pdf 

o िण (लघुहनबांध): आकाश खाांडके 

o http://www. esahity. 

com/uploads/5/0/1/2/501218/ks

han_akashkhandke. pdf 

 

२०१७ साली प्रकाहशि झालेली मा. आकाश 

खाांडके याांची “अपररहचि” आहण “िण” ही 

िोन्हीही पुस्िके वाचकाांना अत्यांि आवडली. 

अपररहचिचे लाखाहून अहधक डाऊनलोड्स झाले. 

शेकडो लोकाांनी पत्रे, फ़ोन  आहण whatsapp 

वरून आपल्या प्रहिदिया कळवल्या. श्री. आकाश 

खाांडके याांच्या लेखनाचे अनेक Fans असून त्याि 

“चौकटीबाहरे” मुळे भरच पडेल.  

आपणही ही पुस्िके वाचावी आहण त्याांवर आपले 

मनापासून अहभप्राय द्यावे असा आमचा आग्रह 

राहील.  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/aparichit_akashkhandke.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/aparichit_akashkhandke.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/aparichit_akashkhandke.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/aparichit_akashkhandke.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/aparichit_akashkhandke.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kshan_akashkhandke.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kshan_akashkhandke.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kshan_akashkhandke.pdf
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मनोगि  

 

माझी पहहली गोष्ट एक गूढ कथा होिी. हिथून हा प्रवास चालू झाला. त्यानांिर 

हलहहलेल्या गूढ कथा मी माझ्या हमत्राांना पाठवायचो. या सगळयाांिून “अपररहचि” 

लोकाांसमोर आलां. 

गूढकथाांवर िर माझी बर् यापैकी पकड आहेच पण नांिर असां वाटलां की प्रेमावर 

हलहायचा प्रयत्न केला िर! आहण त्यािून “िण” प्रकाहशि झालां.  

या िोन्ही पुस्िकाांमध्ये एक साम्य होिां आहण िे म्हणजे त्यािील बऱ्यापैकी गोष्टी, 

हवचार मी रचलेले आहिे. थोडक्ट्याि काय िर िे सगळां काल्पहनक आहे.  

पण “चौकटी बाहरे”हा लेखसांग्रह या वरच्या िोन्ही पुस्िकाांना अपवाि आहे. याि 

मी अशा गोष्टी हलहहलेल्या आहिे ज्या माझ्याबरोबर प्रत्यि घडल्या आहिे, 

किाहचि िुमच्या बरोबर ही घडल्या असाव्याि. खूप मोठां  ककवा अनपेहिि असां 

याि काहीच नाही.  

“चौकटीबाहरे”म्हणजे माझ्या बरोबर घडलेले छोटे छोटे प्रसांग आहण त्यावर माझा 

चौकटीबाहरे जाऊन केलेला थोडासा हवचार.  

आपलां आयुष्य म्हणजे एक चौकटच आहे. आपण या जन्म मरणाच्या चौकटीिून 

नाही सुटू शकि पण आपण त्या चौकटी बाहरेचा हवचार मात्र नक्की करू शकिो.  

आशा करिो की िुम्हाला हा माझा “चौकटी बाहरे”चा हवचार आवडेल.  

                                                                                               - 

आकाश खाांडके 
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रेखा 

 

 

आमच्या गावाकडे सगळी घरां जोडलेली आहिे. नात्याांनी सुद्धा आहण 

भभिींनी सुद्धा. िोन घरामध्ये एकच भभि. असांच एकिा गावाला गेल्यावर आमच्या 

स्वयांपाकघराि मी जेवि होिो. जेविा जेविा एकिमच एक हवहचत्र आवाज 

कानावर पडला. िो आवाज इिका हवहचत्र होिा की मी खरचां घाबरलो. आवाज 

शेजारच्या घरािून येि होिा ह ेमात्र नक्की.  

िसां त्या घरािल्या लोकाांना मी ओळखिो. त्याांच्या घरािील सगळेच 

लोक शाांि आहिे. मग हा हवहचत्र आवाज कसला? हा हवचार चालू असिानाच 

माझी आजी मला काय हवां नको ह ेबघायला स्वयांपाक घराि आली. बरोबर सांधी 

साधून आवाज कानावर पडिाच मी हा कसला हवहचत्र आवाज म्हणून हिला लगेच 

हवचारलां. माझा प्रश्न आहण िोंडावरचे भाव बघून िी हसली आहण म्हणाली “अरे 

शेजारची रेखा हसि आह.े “आिा ही रेखा कोण?” माझी आजीही माझ्या सारखीच 

हुशार आह.े मी प्रश्न हवचारण्याच्या आधीच हिने त्याचांही उत्तर दिलां. “अरे! शेजारी 

िी नवीन कामाला लागली आह.े त्याांच्या घरािलां आहण त्याांच्या दकराणा मालाच्या 

िकुानािील सगळां काम करिे.” एवढां साांगून आजी गेली.  

जेवण सांपेपयंि िो आवाज कानावर पडि होिा. कारण िी बोलिाना 

प्रत्येक वाक्ट्याि हसायची. मघाशी हवहचत्र वाटणारा आवाज आिा ओळखीचा 
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वाटायला लागलेला. िी मनमोकळां  हसि होिी म्हणून किाहचि हवहचत्र वाटि 

होिां.  

िोन िीन दिवसाांनांिर एके सकाळी मी घराच्या पुढच्या खोलीि टीव्ही 

बघि बसलेलो िेवढ्याि गच्चीिून आज्जीने कुणाला िरी हाक मारली आहण िी स्विाः 

घरािून खाली गेली. काय झालां असावां, या हवचाराि मी गच्चीिून खाली बघायला 

लागलो िर आजी एका मुलाला घरािली जुनी चप्पल ििे होिी.  

मुलगा जरा हवहचत्र होिा. खाली येऊन आजीसोबि बोलल्यावर कळलां 

की िो रेखाचा मुलगा होिा. त्याचां मानहसक सांिुलन थोडां हबघडलेलां आह.े 

आिा मात्र रेखा या हवर्याि मला खोलवर जाण्याची इच्छा झाली. 

आजीला एका जागी बसवून मी सगळां हवचारलां आहण िे ऐकून मी 

स्िांहभि झालो. 

रेखाची िोन मुलां आहिे. साध्या भार्ेि बोलायचां िर िोघेही वेडे आहिे. 

नवरा काहीही काम करि नाही. मस्िपैकी दिवसभर बोंबलि दफरिो आहण िारू 

हपिो. शेजारी रोजच्या कामाचे हिला शांभर रुपये  हमळिाि. घरची पररहस्थिी 

एवढी वाईट आह ेकी घराि गॅस नाही. रोजच्या पैशािून थोडी लाकडां आहण मीठ 

मसाला खरेिी करून स्वयांपाक करायचा.  

आहण एखाद्या दिवशी काम नसलां िर हिला शेजारी बोलविसुद्धा 

नाहीि. आिा त्या दिवशी चूल कशी जळिे िे िी आहण िवे जाणे!  
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िसां मला कशाचांही वाईट वाटि नाही. मग यासाठी मला िगड म्हणा ककवा 

भावशून्य.  

पण ह ेसगळां ऐकून मला खरांच भरून आलां. 

हवचार केल्यावर जाणवलां की या बाईकडे हसण्यासाठी एकही कारण 

नाही आहण िरीही िी एवढी खुश असिे. 

थोडक्ट्याि काय, िर िी हमळेल िो थोडाफार आनांि हसून साजरा करिे 

आहण आपण आज काल फक्त िाुःखी होण्याची कारणे शोधि असिो.  

िी आह ेत्यामध्ये खूर् आह.े हा हवचार चालू असिानाच हिचा िो आवाज कानावर 

पडला.  

आहण या वेळेस मीही मनसोक्त हसलो.. ..  
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नकळि प्रयोग 

 

 

बसमध्ये बसून कॉलेजला हनघालो आह.े खरांिर आज माझी टेस्ट आह ेपण 

अजून मी पुस्िकां च हवकि घेिलेली नाहीि. इांहजनहनअररग म्हटलां की एवढां 

चालायचां. टेस्टला जाऊन बसलो की हमत्र आहण सर िोघे पण खूर्. हमत्र खूर् कारण 

मीही त्याांच्यासारखा गप्प बसलो आह ेआहण सर खूर् कारण टेस्टला १००% हजेरी 

लागली.  

जरा वेळ आह ेम्हणून म्हटलां हलहूया. 

आज िुम्हाांला परि जरा भूिकाळाि घेऊन जािो. िसां जास्िी मागे नाही 

घेऊन जाणार. आपण माझ्या अकरावी बारावीच्या काळाि जाऊ या.  

अकरावी बारावीला मी हशकायला मुांबईला होिो. किाहचि ह ेमी िुम्हाांला आधी 

कुठेिरी साांहगिलांय. असो!  

मी अांधेरी पहिममध्ये एका मोठ्या सोसाटीमध्ये राहायचो. मोठी म्हटलो 

कारण िी खरांच खूप मोठी होिी. मी िेराव्या मजल्यावर राहायचो. माझ्या 

फ्लॅटमध्ये आम्ही पाच लोक होिो आहण बाथरूम िोन. त्यामुळे रोज कुणाला ना 

कुणाला िरी उशीर व्हायचा.  
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फ्लॅटपासून कॉलेज चालि पांधरा हमहनटाांच्या अांिरावर होिां. त्या मुळे 

उशीर झाला की ररिा करून जाणे हा एकमेव पयाकय असायचा. रोज चालि 

जाणारा मी उशीर झाल्यावर मात्र ररिा स्टॉपपयंि मात्र पळि जायचो. ररिाि 

बसून “भैया रेल्व ेस्टेशन पर चलो”असां म्हटलां की िो व्यवहस्थि वेळेि हिथे नेऊन 

सोडायचा.  

माझां कॉलेज रेल्वे स्टेशनच्या अगिी समोर होिां. वेळेि पोहोचलो िरी 

ररिाने गेलो की िरवेळेस माझां पाच रुपयाांचां नुकसान व्हायचां.  

कसां ि ेसाांगिो.  

माझ्या फ्लॅटपासून कॉलेजपयंि जाण्यासाठीचां भाडां पांधरा रुपये होिां. सुटे्ट 

पैसे नसल्यामुळे मी कायम वीस ककवा पन्नास ची नोट काढून द्यायचो. खूपिा असां 

होिां की आपल्याला गडबड आह े ह े पुढच्याला कळलां की िो त्याचा पुरेपुर 

गैरफायिा घेिो. ह े माझ्यासोबि मात्र िरवेळेस व्हायचां. त्या ररिावाल्याला 

कळायचां की या मुलाला गडबड आहे. मग िो स्विाः मधला कलाकार जागा करि 

बारीक िोंड करून म्हणायचा “पाांच का छूट्टा नही ह”ै आहण त्याच्या या हनमाकण 

केलेल्या पररहस्थिीवर माझ्याकडे काहीच उत्तर नसल्यामुळे मी त्याला वीस रुपये 

िऊेन कॉलेजकडे पळायचो.  

ही बाब ऐकायला वाचायला िुल्लक वाटली असेल िुम्हाांला. पण 

माझ्यासाठी िी मोठी गोष्ट आह.े मला त्याला िे पाच रुपये िणे्याचां वाईट वाटि 

नव्हिां. मला वाईट वाटि होिां की िो िे फुकटाि हमळवायचा.  
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परि एके दिवशी असांच झालां. मला आवरायला वेळ झाला आहण 

ररिाकडे धावलो. आज एवढी गडबड झालेली की मी त्याला म्हणलो “िािा जरा 

लवकर स्टेशन जवळ चला”त्याने वेळेि िर पोहोचवले आहण पांधरा रुपये घेऊन 

पाच परि सुद्धा दिले. ह ेसगळां काय झालां ह ेकळायला मला थोडा वेळ लागला.  

बऱ्यापैकी वेळेस एवढ्या सकाळ सकाळी िोच असायचा ररिा स्टॉप वर. िो एक 

मध्यमवगीय मराठी माणूस होिा. पण मी भहिीि बोलल्यामुळे िो मला बाहरेचा 

समजायचा. ज्या दिवशी मी मराठीि बोललो त्या दिवशी िो ही मराठीि बोलला. 

आहण काही िणाि आमचां एक वेगळांच नािां जडलां. 

मी इथे कुठेही मराठीचा प्रचार करण्यासाठी ककवा मराठी भहिीपेिा भारी 

आह ेह ेसाांगण्याचा, िुम्हाला समजावण्याचा प्रयत्न करि नाही आह.े  

मला त्या गोष्टी पटिच नाहीि. भहिी पण आपली मराठी पण आपली. 

पण एक गोष्ट नक्की असिे की आपल्याला पुढच्या व्यक्तीसोबि जुळायला काहीिरी 

माध्यम लागि. मग िे माध्यम काहीही असू शकि अगिी भार्ेपासून त्वचेच्या 

रांगापयंि. मी मराठी बोललो आहण किाहचि त्या व्यक्तीला या एवढ्या अफाट 

मुांबईमध्ये मी त्याचा कोणीिरी वाटलो असेन. त्या दिवशी जािाना िो हसून गेला.  

खूप खूप छोटी गोष्ट आह ेही. अगिी त्या पाच रुपयाांसारखी! पण माझ्या मनाला िी 

चटका लावून गेली.  

त्या दिवशी मी ठरवलां की या पुढे आपण स्विाः बोलिाना मराठीि 

बोलायचां. खूप कमी वेळेस असां होिां की पुढच्या व्यक्तीला िे कळि नाही. आहण 
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त्याला कळलां नाही ह ेआपल्याला त्याच्या िोंडाकडे बघून कळिांच की त्याला आपलां 

बोलणां कळलेलां नाही. हिथां भहिी आह ेइांहललश आह.े  

पण आपणच आधी वेगळया भार्ेि बोलायचां आहण परि ओरडि बसायचां 

की मुांबई महाराष्टाची राजधानी असून इथे आजकाल कोणी मराठी बोलिच नाही.  

या गोष्टीचे मला अजून िोन अनुभव आले. िबुईमध्ये अटलाांरटस हॉटेलमध्ये मी 

जेवि होिो. मला पाण्याची बाटली हवी होिी पण कुठल्याच वेटरचां लि नव्हिां. 

आमच्या आमच्यािील मराठी बोलणां ऐकून एक वेटर आला आहण हसला. िो 

सािारचा होिा. त्याने लगेच पाणी आणून दिलां. पाच हमहनटां थाांबून आमच्यासोबि 

बोलला. जेवढा आनांि त्याला झालेला िेवढाच आम्हाांलाही झाला.  

िसुरा प्रसांग भरपूर मजेशीर आह.े मागच्या महहन्याि आम्ही हमत्र 

बांगलोरला गेलेलो. सकाळी रेनमधून उिरल्यावर आम्ही प्लॅटफॉमकवरून बाहरे 

जाण्याचा रस्िा शोधि होिो. माझा हमत्र म्हणाला की भहिीि नको इांहललशमध्ये 

बोल. इथे लोकाांना भहिीही क्वहचिच कळिे. मला हिथे एक माणूस दिसला. मी 

त्याच्या दिशेने गेलो आहण म्हणालो “काका बाहरे कुठून जायचां” आहण िो म्हणाला 

“इथून पुढे जाऊन डावीकडे वळा”. यानांिर मी हमत्राकडे बघून फक्त हसलो.  
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यात्रा 

 

 

मागच्या पांधरा वीस दिवसाांि मी काहीच हलहहलेलां नाही. त्याचां एकमेव 

कारण म्हणज ेवेळेचा अभाव. खूप दिवसाांनी माझ्या असां लिाि आलां की लेखका 

बरोबर आपण एक इांहजहनयरसुद्धा आहोि. त्यामुळे मी बेंगलोरला गेलेलो. हसू 

नका. त्यालाही एक कारण आह.े बेंगलोरला एक प्रिशकन होिां. िे मी एक इांहजहनयर 

या नात्याने बघायला गेलेलो. लेखक बरोबर होिा पण दिवसभर मी त्याला 

हॉटेलमध्येच ठेवायचो.  

हिथून सोमवारी सकाळी परि आलो आहण माझी काकी म्हणाली की 

रात्री आपल्याला पाटणजवळ वाकोबाच्या यात्रेला जायचां आह.े मी लगेच हो 

म्हणालो. लगेच म्हणालो कारण या सगळयाांि मला काहीच त्रास नव्हिा. गाडीिून 

बसून जायचां, िवेाचां िशकन घ्यायचां, हिथे जेवायचां आहण परि बारापयंि घरी.  

िो पूणक दिवस मी लोळि घालवला. आम्ही सांध्याकाळी सािच्या सुमारास हनघालो. 

साडे आठला आम्ही मांदिराच्या िाराि होिो. आमची गाडी नाही िर हवमान आह े

आहण डॅड त्याचे पायलट.  

हिथे पोहोचलो िर आरिी नुकिीच सुरू झालेली. मी गाडीिून उिरून 

हिकडे पळि गेलो. सगळां मांदिर लोकाांनी गजबजलेलां. थोडक्ट्याि वणकन करायचां िर 

मुांबईची लोकल. पाटणवरून आमचे चुलि काका, त्याांची मुलां, मुली सगळेच 

आलेले. त्या आरिीिच सगळयाांची भेट झाली.  
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त्यानांिर आम्ही गाभाऱ्याि िशकन घेण्यासाठी गेलो. जािाना मी जरा 

थाांबलो. गिी कमी झाली की आि जाऊया, असा माझा हवचार होिा. पण नांिर 

मला असां जाणवलां की ह े शक्ट्य नाही. त्यामुळे मीही आमच्या काकीसोबि आि 

घुसलो. मी खरांिर गाभाऱ्याि गेलो पण आि गेल्यावर असां वाटलां की मी   कुठेिरी 

माफीनामा ऐकायला आलोय. आहण मला अिरशाः हसू आलां. का आलां? िे पुढे 

साांगिो.  

हिथे िवेाच्या मूिीबाजूला पुजारी बसलेला. एक माणूस पुढे आला व 

त्याने िवेासमोर हाि जोडले. त्यानांिर त्या व्यक्तीने पुजाऱ्याला त्याचां पूणक नाव 

साांहगिलां आहण त्याच्या घरािला काहीिरी प्रॉब्लेम साांहगिला. किाहचि त्याचा 

काहीिरी नवस फेडायचा राहहलेला. नीट आठवि नाही मला पण एकां िरीि िवेा 

मला माफ कर, आमच्यावर जे काही सांकट आलांय िे टळू ि.े असांच काहीिरी.  

ह ेसगळां त्या पुजाऱ्याने ऐकून घेिलां आहण परि िेच सगळां िवेाला साांहगिलां िेही 

मोठ्या आवाजाि. सगळयाांना ऐकू जाईल असां.  

मग िो माणूस परि एकिा हाि जोडून हनघून गेला.  

ह े झालां एक उिाहरण. अशी मजा हिथे यात्रेच्या दिवशी भरपूर वेळ 

चाललेली. एका बाईने पुजाऱ्याकडे प्रसाि माहगिला िर िो म्हणाला की िुम्ही कुठां  

प्रसाि दिलाय िवेाला?  

मी पाया पडून हिथून बाहरे आलो. बाहरे बसून मस्ि जेवलो. सगळयाांची 

गाठ भेट घेऊन परि हनघालो. घरी येऊन झोपलो.  
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हा झाला प्रसांग. आिा जरा याच्यावर हवचार माांडूया.  

समजा मी उद्या िुमच्याकडून काही पैसे उधार घेिले. काही म्हणण्यापेिा एक लाख 

रुपये म्हणूया. िोन महहन्याांनी परि करिो असां म्हटलां आहण परि दिलेच नाही िर!  

काय कराल हो िुम्ही? मला असां वाटिांय की आधी प्रेमाने मागाल. आहण शेवटची 

पायरी म्हणून पोलीस केस कराल. 

काळजी करू नका मी नाही मागणार पैस ेिुमच्याकडे. 

चला मुद्द्द्यावर येऊया. मी दकिीही चाांगला हमत्र असलो िरी पैस े पैस े

असिाि आहण याि काहीच वाि नाही.  

ह े सगळां बरोबर आह े पण ही मानवी मानहसकिा झाली. उद्या िवेाला 

कुठल्या गोष्टीच्या बिली काहीिरी ििेो असां िुम्ही म्हटलां आहण नाही दिलां िर िो 

िुम्हाला त्रास िईेल? 

माणसाचीच मानहसकिा िवेाि असेल िर मला साांगा त्याला माणूस 

सोडून िवे का म्हणायचां?  

आहण िसुरी गोष्ट मी म्हणिो की िवेासोबि व्यवहार का करायचा? अरे 

जे पाहहजे िे हक्काने मागा त्याला. िुम्हाला िणेार नाही िर कुणाला िणेार! आपण 

िवेाची मुलां आहोि असां मी िरी लहानपणापासून ऐकि आलो आह.े म्हणज े

थोडक्ट्याि िवे आपल्या आईच्या जागी आह.े मग मला साांगा कुठला मुलगा आई 

बरोबर व्यवहार करिो?  
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ह ेसगळां काही लोकाांना पटेल काही लोकाांना किाहचि नाही पटणार. िो 

प्रत्येकाचा वैयहक्तक हवचार आह.े पण ज्याांनी हा लेख व्यवहस्थि वाचलाय त्याांना 

एक प्रश्न नक्की पडला असणार की िू पण गेला होिा की!  

यामध्ये िोन गोष्टी आहिे. एक म्हणजे यात्रेला जाणे ही एक प्रकारची 

परांपरा आह े आहण मला त्याि काही चुकीचां वाटि नाही. िवे सगळीकडे आहे ह े

मलाही मान्य आह,े पण थोडा वेळ काढून लोकाांनी िवेासाठी बाांधलेल्या घराि 

जाऊन िवेाला भेटायला मला काहीच अडचण नाही.  

आिा िसुरा मुद्दा! मला असां वाटि की िवेावर हवश्वास ठेवा, काही 

पाहहजे असेल िर स्विाःच्या कष्टाबरोबर जरा हट्टसुद्धा करा.  

पण िवेाचा माणूस करून त्याचा अपमान िेवढा करू नका.  
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प्रमे 

 

 

 

 

“प्रेम”हा शब्ि ककवा ही भावना आजकाल खूप साचेबद्ध झाली आह ेअसां 

मला िरी वाटिां. म्हणजे काय िर प्रेम म्हटलां की आपल्याला डोळयाांसमोर एक 

मुलगा आहण मुलगी दिसिे.  

नाहीिर मग आई दिसिे. दिसिे ना?  

ककवा एखािी सोडून गेलेली व्यक्ती आठविे. ककवा एखािा रोमँरटक 

हसनेमा आठविो. सरासरी लोकाांचां प्रेम इथेपयंिच सीहमि असि.  

आज आपण जरा वेगळया प्रेमाबद्दल बोलूया.  

आिा प्रेम म्हटलां की भूिकाळ हा येणारच त्याला काही पयाकय नाही. त्या 

िोघाांचां नािां आपल्याला कळण्यापलीकडच आह.े  

िर चला! जरा मागे जाऊ या.  

आठवीच्या वार्षर्क परीिेचा हनकाल लागला आहण ररपोटक काडक बघून 

मला एक गोष्ट कळली की आपल्याला “गहणि”नावाचा प्रकार खूपच कमी प्रमाणाि 

येिो. मी गहणिाि पास िर झालेलो पण िे माकक  माझे नसून मॅडमला माझ्यावर 

आलेल्या ियेचे होिे. मला पण त्याची लाज वाटि होिी पण मला खरांच गहणि येि 

नव्हिां.  

यावर िोडगा म्हणून घरी असां ठरलां की मला गहणिाचा क्ट्लास 

लावायचा. िसे कोल्हापुराि भरपूर क्ट्लास आहिे पण मी आमच्या शाळेिल्या 

मॅडमकडेच जायचां असां ठरवलां.  



 चौकटीबाहरे 

 आकाश खाांडके 

त्याची िोन कारणे होिी. पहहलां म्हणजे मला गहणि येि नाही ह ेत्याांना 

माझ्यापेिा चाांगल माहहि होिां. त्यामुळां मला टेन्शन घेण्याची काही गरज नव्हिी 

आहण िसुरां म्हणजे माझे काही हमत्र हिथे आधीपासून जायचे.  

त्यामुळे मी िो क्ट्लास लावला. माझा एक हमत्र आह.े नाव? सोडा ना! 

नावाि काय ठेवलां आह?े िर मी त्या हमत्रालाही चल असां म्हणि होिो. पण त्याला 

स्विाःवर नाही, स्विाःच्या “गहणिावर” जरा जास्िी हवश्वास होिो. त्यामुळे मला 

माझ्या हमत्राला सोडून पुढे जावां लागलां. सहा महहने मला माझी काकी गाडीवरून 

सोडायची. क्ट्लास िसा जरा लाांबच होिा. सहा महहन्याांनांिर परीिा झाली. या 

वेळेस हचत्र जरा वेगळां होिां. माझे माकक  जरा वाढलेले, अथाकि् क्ट्लास मुळेच.  

पण मजेची गोष्ट म्हणजे त्या क्ट्लासला न येणाऱ्या हमत्राचे माकक , गहणि 

त्याला िगा िऊेन सोडून गेल्यासारखे होिे. आिा त्याचे डोळे उघडले. आहण 

त्यानेही क्ट्लास लावायचा ठरवला. थोडक्ट्याि काय िर मला सहा महहने आधी 

कळलेली गोष्ट त्याला सहा महहने उहशरा कळली. असो! चालायचांच.  

त्याच्या घरापासून िर क्ट्लास अजूनच लाांब होिा.  

िो क्ट्लासला यायला लागला आहण यामुळे िोन गोष्टी घडल्या. त्यािली 

माझ्या फायद्याची एकच होिी.  

आधी फायद्याचां बघू नांिर िोट्याचां.  

िो यायला लागल्यामुळे मला काही जरी शांका आली िरी मी त्याला 

हवचारायचो. त्यामुळे माझ्या शांकाांचां लवकर हनरसन होई.  

िसुरी गोष्ट अशी घडली की िो बरोबर असल्यामुळे िोघाांनाही घराि असां 

साांगण्याि आलां की आिा िुम्ही एकत्र जाि जा आहण िे पण सायकल वरून. 

सायकल चालवायला मला कधीच आवडलां नाही.  
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िरीपण मी माझी सायकल िकुानाि नेऊन ररपेअर करून आणली. िो 

त्याच्या घरापासून माझ्या घरी यायचा आहण हिथून आम्ही िोघे सायकल वरून 

क्ट्लासला जायचो.  

पहहले काही दिवस ह े छान चाललेलां. पण काहीच दिवसाि माझी 

सायकल आजारी पडली. हिला ठीक व्हायचां नव्हिां का मला हिला ठीक करायचां 

नव्हिां माहहिी नाही पण िो माझ्या घरी यायचा आहण फक्त माझी सायकल खराब 

आह ेम्हणून हिथून आम्ही क्ट्लासपयंि सायकल हािाि धरून चालि जायचो. त्या 

िोन वर्ाकि त्याची सायकल खराब झाली अस खूप कमी वेळा झालां. पण म्हणून िो 

कधीच मला सोडून एकटा गेला नाही.  

सगळां माहहि असूनही िो माझ्या घराच्या िाराि यायचा. मी हसायचो, 

िो सायकल वरून उिरायचा आहण आम्ही चालि क्ट्लासला जायचो. कुणालाच 

काहीच बोलायची गरज नव्हिी.  

सगळां माहहि असूनही माझ्यासाठी िो रोज चालि यायचा. किाहचि 

यालाच प्रेम म्हणिाि.  

माझ्या मिे”याि माझा काय फायिा” ही भावना सोडून जे काही असिां िे 

म्हणजे प्रेम.  

 

आहण या सगळयाचा शेवट म्हणजे आम्हाां िोघाांनाही िहावीला गहणिाि 

नव्विच्या पुढे माकक  हमळाले.  
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दिवाळी 

 

  

 

दिवाळीहनहमत्त काही लोकाांना हमठाई वाटायला बाहरे पडलो. िर वेळेस 

माझी काकी वाटायची. पण मागची िोन वर्े मी जायला सुरुवाि केली आह.े  

हमठाई का?  

असा िुमचा प्रश्न असेल िर फक्त एक दिवाळीची भेट म्हणून, बाकी काही 

नाही. सगळयाांना हमठाई वाटि वाटि एका डॉक्ट्टर काकींना हमठाई िणे्याहनहमत्त 

सी. पी. आर मध्य ेगेलो. या हनहमत्ताने मी सी. पी. आर पहहल्याांिा गेटच्या आिून 

बहघिलां. एवढया मोठ्या िवाखान्याि त्याांना शोधेपयंि खूप वेळ हनघून गेला. 

बघेल हिकडे नुसिी गिी आहण घाण. मनाि असा हवचार आला की 'काम नसिां िर 

मी या िवाखान्याि आयुष्याि कधी पायही ठेवला नसिा'. भरपूर दफरल्यानांिर 

माझ्या कष्टाचां फळ म्हणूनच मला त्या डॉक्ट्टर काकींच केहबन सापडलां. आि गेलो 

िर हिथे एक जोडपां आपलां अांिाजे सहा महहन्याांचां रडवां बाळ घेऊन उभारलेलां. 

पोशाखावरून त्याांच्या आर्षथक पररहस्थिीचा िसा मला बऱ्यापैकी अांिाज आला. 

खूप गरीब वाटि होिे िे िोघ.े डॉक्ट्टर काकी त्याांच्या अहसस्टांट डॉक्ट्टरला 

इांग्रजीमध्ये साांगि होत्या की 'बाळाची अवस्था खूप नाजूक आह.े काय होईल काही 

साांगिा येि नाही'. िे ऐकून त्या खोलीि त्या िणाला फक्त आहण फक्त मलाच वाईट 

वाटलां.  

त्या आई बाबाांना कळू नये म्हणून सगळां सांभार्ण इांग्रजीमध्ये चाललेलां. 

आहण त्या िोन्ही डॉक्ट्टराांना त्याचा काहीही फरक पडि नव्हिा.  
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आई बाळाला साांभाळण्याि व्यस्ि होिी. माझां लि या सगळयाांकडून त्या 

बापावर गेलां. िो मात्र ’काय करू? कसां करू? पुढे काय होणार’ या आहण अशा 

असांख्य प्रश्नाांमध्ये पूणकपणे अडकलेला.  

एक गोष्ट मात्र नक्की की त्याची दिवाळी सी. पी. आर मध्येच जाणार 

होिी.  

हा झाला गोष्टीचा, प्रसांगाचा भाग. पण हा प्रसांग खरांच हवचार 

करण्याजोगा आह.े त्या माणसाकडे उपभोगण्यासाठी काहीच नव्हिां. आपल्याकडे 

सगळां असून आपल्याला त्याची जाणीव नसिे.  

आपण दिवाळी खूप हलक्ट्याि घेिो. कपडे, फटाके या आपल्यासाठी 

िुल्लक गोष्टी असिाि. ककमि नाही असा भाग नाही पण या आहण येणाऱ्या 

दिवाळीला एक काम करूया! गोष्टींचा, कपड्ाांचा, फराळाचा, घरी सगळयाांबरोबर 

बोलि बसण्याचा जरा जास्ि आस्वाि घेऊया.  

दिवाळी जरा जास्ि साजरी करूया.  

आयुष्य जरा जास्ि जगू या.  
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भीिी 

 

 

 

रहववार नांिर सोमवार येिो याचां मला खरांच मनापासून वाईट वाटिां. 

सोमवार आला म्हणजे कॉलेजला जावां लागणार आहण कॉलेज म्हटलां की लेक्ट्चर 

आलेच. अभ्यास शेवटी आपल्यालाच करावा लागिो, मग लेक्ट्चर कशाला?  

पण काय करणार? काही गोष्टी कराव्या लागिाि.  

आिा कॉलेजला आह,े काही वर्ांआधी शाळेला होिो.  

शाळा सांपि आलेला एक प्रसांग आठवला आज.  

 

मी माझ्या िहावीि भरपूर काही केलां. मजाही केली आहण भरपूर 

अभ्यासही केला. काही असे हमत्र झाले नववी िहावीि, की जे आजही मला िेवढेच 

जवळचे आहिे. शाळा सांपली की िे हमत्र िरुाविाि असां मी खूप लोकाांकडून ऐकलांय 

पण मी आनांिाने साांगू शकिो की मी त्याला अपवाि आह.े िहावी छान चाललेली 

आहण अचानक एके दिवशी बोडाकच्या परीिेचां वेळापत्रक लागलां. िे लागणार याि 

काहीच वाि नव्हिा. िहावीि हशकिोय म्हटल्यावर िहावीची परीिा िर द्यावीच 

लागणार पण वेळापत्रक बहघिल्यावर कळलां की पहहला पेपर गहणिाचा आह.े 

“गहणि”हा नुसिा शब्ि ऐकला िरी मला कसांिरी होिां.  

असां नाही की मी गहणिाचा अभ्यास केला नव्हिा ककवा मला िे 

अहजबािच जमि नव्हिां. सगळयाांि जास्ि अभ्यास मी गहणिाचाच करि होिो. 

पण त्या सगळया अभ्यासाच्या मागे एक भीिी होिी. आहण िी भीिी बोडाकच्या 

परीिेि गहणिाचाच पेपर पहहला असणार ह ेबघून अजून माझ्या डोक्ट्यावर चढून 
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बसली. काही गोष्टी अशा असिाि की आयुष्याि ज्यावर खरांच आपलां हनयांत्रण 

नसिां. किाहचि त्या आपल्याला फक्त त्रासिायक वाटि असिाि पण त्याांना 

सोडूनही चालि नाही.  

माझ्या आयुष्यािली िी गोष्ट म्हणजे गहणि.  

आिा िुम्ही म्हणाल की िहावीि होिा म्हटल्यावर कधी ना कधी 

गहणिाचा पेपर िर द्यावाच लागणार होिा.  

हो, िुमचां म्हणणां मान्य आह ेपण िो पहहलाच पेपर असणार याची मला 

जरा जास्ि भीिी वाटि होिी.  

आहण त्याचां मुख्य कारण असां होिां की समजा पहहलाच पेपर खूपच वाईट 

गेला िर पूणक परीिा होईपयंि त्याचां टेन्शन डोक्ट्यावर राहणार आहण त्या नािाि 

किाहचि सगळीच परीिा वाईट गेली िर?  

आहण सगळयाि मोठी भीिी म्हणजे आपण गहणिाि नापास झालो िर?  

या “िर”ने मला खूप त्रास दिला. वेळापत्रक लागल्यानांिर मी बाकी 

सगळा अभ्यास कमी करून अजूनच गहणिाच्या मागे लागलो. बाकीचे हवर्य मला 

िसे बऱ्यापैकी यायचे आहण मुख्य म्हणजे मला त्याचां टेन्शन नव्हिां. या 

हवचाराबरोबर आहण अभ्यासाबरोबर दिवस हळूहळू सरि गेल.े  

दिवसाांच्या पुढे जाण्याबरोबर परीिेची वेळही जवळ येि चाललेली. 

आहण शेवटी परीिेच्या आधीची सांध्याकाळ आली. हॉल हिकीट पासून पेन, 

पेहन्सलपयंि सगळी ियारी झालेली. ियारी नव्हिी िी फक्त माझ्या मनाची.  

मला खूप टेन्शन आलेलां. जेवायला बसल्यावर माझे डॅड माझ्याकडे बघून 

हसि म्हणाले “झाला का अभ्यास? “ 

मी मानेनेच हो म्हणालो. बोलायची इच्छा आहण गरज िोन्ही नव्हिी. 

त्याांनी थोडयावेळाने परि हवचारलां “टेन्शन आलांय? “ 
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या वेळेस मात्र मी िोंडाने हो म्हणालो.  

त्यानांिर त्याांनी जे साांहगिलां िे खरांच भारी होिां!  

िे म्हणाले, “मला साांग, उद्या सगळयाि वाईट काय होऊ शकिां? “ 

मला त्या िणाला हा प्रश्न अपेहिि नव्हिा. त्यामुळे मी िोन हमहनटां 

थाांबून म्हणालो, “नापास होईन”.  

िे म्हणाले यापेिा वाईट काय होऊ शकिां का?  

मी जरा हवचार केला. पण यापेिा काहीच वाईट माझ्या डोक्ट्याि आलां 

नाही. मग िे म्हणाले की नापास झालास िर परि पेपर ििेा येिो. या वेळेस नाही 

िर पुढच्या वेळेस सुटेल. पण त्या गोष्टीसाठी स्विाःला त्रास करून घेण्याि काय अथक 

आह?े िुझ्या हािाि अभ्यास करणां होिां आहण िू िो प्रामाहणकपणे केला.  

त्यामुळे आिा झोप, उद्या जाऊन पेपर ि ेआहण हवर्य सोड.  

एका िणाला मला ह े पटलां. िसुऱ्या दिवशी मी शाांिपणे पेपर हलहून 

आलो.  

९२ माकक  हमळाले 

आहण एक गोष्टही कळली की स्विाःच्या हािाि जे काही आह े िे 

प्रामाहणकपणे करून हवचार सोडून द्यायचा.  

किाहचि त्या गोष्टीिून सगळां चाांगलांच होणार असिां आहण वाईट झालां 

िरी ठीक आह ेअसां म्हणून परि त्याच्या मागे लागायचां.  

ज्या दिवशी आपण प्रयत्न सोडू, त्या दिवशी काहीिरी वाईट होईल ह े

समजून जायचां.  
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िवे 

 

 

 

टीव्हीवर काही कायकिम सुरु होण्याआधी एक सूचना दिलेली असिे की 

या कायकिमािल्या सगळया घटना वास्िहवक घडलेल्या आहिे. पण त्या 

घटनेशी    जोडल्या गेलेल्या व्यक्तींच्या सुरहिििेसाठी आहण काही इिर 

कारणास्िव पात्राांची व घटनास्थळाांची नावे बिलण्याि आली आहिे.  

आपली पण आजची गोष्ट अशीच काहीिरी आह.े पण िुम्ही काळजी करू 

नका, प्रसांग समजायला िुम्हाांला कुठलीही अडचण येणार नाही याची िििा मात्र 

मी घेईन कारण िे माझां कामच आह.े  

सुरू करूया..  

िर झालां असां की काही महहन्याांपूवी आम्ही हमत्र हमत्र बाहरेगावी 

दफरायला गेलो. मनाला जरा हवरांगुळा आहण हमत्र हमत्र एकत्र राहून करायला 

हमळणारी मजा या िोन गोष्टी त्या रीपचा मूळ मुद्दा होिा. आम्ही िीन चार दिवस 

मनसोक्त दफरलो, खाल्लां आहण भरपूर मजा केली.  

चार मधील िीन लोकां  अगिी हचे सगळां करायला म्हणून आमच्या 

बरोबर घराबाहरे पडलेली. त्या हिघाांमध्ये माझाही समावेश होिाच. पण आमचा 

चौथा हमत्र जरा वेगळा आह.े  

त्यानेसुद्धा आमच्या बरोबर िांगामस्िी केली पण आमच्या बरोबर 

येण्याचा त्याचा वेगळाच उदे्दश होिा.  

आम्ही ज्या गावी आलेलो हिथे त्याच्या हप्रय िवेाचां खूप मोठां  आहण 

प्रहसद्ध मांदिर आह.े कोल्हापूरािून हनघण्याआधीच त्याने आम्हाला साांहगिलां होिां 
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की ररपमधील एक दिवस िो त्या मांदिराि जाणार आह ेआहण िेही एकटां नाही िर 

िो आम्हाला सगळयाांना घेउन जाणार आह.े  

आम्ही पण हो म्हणालो. िसां मी पण अधूनमधून मांदिराि जािोच. 

त्यामुळे ही माझ्यासाठी काही मोठी आहण वेगळी गोष्ट नव्हिी.  

ठरल्याप्रमाणे आम्ही सगळे एके दिवशी त्या मांदिराि गेलो.  

लाांबूनच बघिाना मला त्या मांदिराची भव्यिा जाणवली. भव्यिेबरोबर 

त्या पररसराि स्वछिा आहण शाांििा सुद्धा होिी. िो हमत्र आधी एकिा येऊन 

गेलेला, त्यामुळे या वेळेस िो पुढे असायचा आहण आम्ही हिघे त्याच्या मागे. िो 

साांगेल िसां करि चप्पल ठेवून, पाय धुवून आम्ही मुख्य मांदिरासमोर पोहचलो. आि 

जािानाच “फोटो काढण्यास मनाई” हा फलक दिसला आहण मी हखशािून काढलेला 

फोन स्विाःशीच हसि परि हखशाि ठेवला. आि गेल्यावर गाभाऱ्यासमोर जाऊन 

िशकन घेण्याची एक मोठी लाांब लचक राांग होिी. मी नकळिच त्या राांगेि जाऊन 

उभारलो. पण िेवढ्याि त्या हमत्राने मला मागे खेचलां आहण मांदिरामध्ये  बसलेल्या 

एका व्यक्तीकडे घेऊन गेला. हमत्राने त्याला पाचशे रुपये दिले आहण त्या व्यक्तीने 

आम्हाांला पाचशे रुपयाची पोच दिली. हिथून आम्ही वेगळया राांगेि गेलो जी 

नेहमीच्या राांगेच्या पुढच्या  बाजूला म्हणजेच गाभाऱ्याच्या  अहधक जवळ होिी. 

हिथे आम्हाला बसायला पण दिलां. “व्यवहस्थि िशकन” हा जो काही प्रकार असिो िो 

आमचा िरी व्यवहस्थि झाला. थोड्ाच वेळाांि समोर असलेल्या पुजाऱ्याने 

आम्हाांला उठवलां आहण आम्ही प्रिहिणा करून मागे फरशीवर बसण्यास हनघालो. 

बसण्याकररिा जािाना मला एका बाजूला आरिी चालू असलेली दिसली. 

बसण्यापेिा त्या आरिीला जाऊ असां डोक्ट्याि आलां आहण आम्ही सगळेच हिकडे 

हनघालो. हिकडे जािाना मघाशीच्याच  माणसाने आम्हाांला अडवलां आहण हिकडे 

जायचां नाही असां साांहगिलां. मी का असां हवचारणार एवढ्याि माझ्या हमत्राने 
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मघाशी हमळालेली पोच पाविी िाखवली. त्या नांिर त्या माणसाने िोंडावर एक 

गोड हसू आणि आम्हाला हिकडे सोडलां. आहण जािाना ह ेही म्हणाला की “हचठ्ठी 

आह ेिे आधी साांगायचां ना! ” आम्ही आरिी झाल्यावर हिथे थोडावेळ बसलो आहण 

बाहरे पडलो.  

हिथून बाहरे पडल्यावर एक गोष्ट जाणवली की त्या मांदिराि सगळां होिां, 

िवे होिा, भव्यिा होिी, शाांिी होिी पण माणूसकी कुठेच नव्हिी.  

आमच्याकडे पाविी नाही यावर त्या माणसाची प्रहिदिया आहण पाविी 

आह ेह ेकळल्यानांिरची प्रहिदिया यािला फरक स्विाःच सगळां साांगून गेला. हिथे 

आम्हाांला नाही िर आम्ही दिलेल्या पाचशे रुपयाांना ककमि होिी. आहण या 

सगळयाि िवे बाजूला राहून सगळाच एक बाजार झालेला.  

भक्ती असावी, मांदिराि पण जावां, माझा काहीच हवरोध नाही. पण हजथां 

त्याच िवेाच्या नावाखाली बाजार होिो हिथे जाणां म्हणजे िवेाचाच अपमान 

केल्यासारखां वाटिां मला.  

मांदिर भक्तीच स्थान आह ेआहण िे िेवढांच असाव.  
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प्रवास 

 

 

 

एका हमत्राच्या घराि बसलोय. हमत्र त्याच्या कामाि व्यस्ि आह.े बसून 

बसून कां टाळा आला म्हणून हलहायला सुरुवाि केली आह.े पण आज हवर्य थोडा 

वेगळा आहण हवचार करायला लावणारा आह.े  

अकरावी बारावीला हशकायला मी मुांबईमध्ये होिो. का गेलो? हा 

हनराळा हवर्य आह.े यावर कधीिरी सहवस्िर बोलू. िी स्विाःमध्ये एक गोष्ट होऊ 

शकिे. 

माझां कॉलेज अांधेरीला होिां. अांधेरी म्हणजे अत्यांि गजबजलेला पररसर. 

दिवसाि आमचे २ लेक्ट्चर असायचे िेही िीन -िीन िासाचे. त्यामुळे खूप कां टाळा 

यायचा. माझ्या िोन आत्या मुांबईमध्येच राहिाि. कधी कधी एखाद्या शहनवारी मी 

त्याांना भेटायला आहण स्विाःला हवरांगुळा म्हणून त्याांच्यािल्या कुठल्याही एकीकडे 

जायचो. 

एक आत्या सानपाड्ाला राहिे आहण िसुरी खारघरला. िोघींकडे पण 

जायचां म्हटलां िर मला अांधेरीमधून हाबकर लाईनची पनवेल रेन पकडावी 

लागायची. जर डायरेक्ट्ट रेन हमळाली िर आपला १ िासाचा प्रवास सुखि आहण 

हबनकष्टाचा आह े असां समजायचां. पण िेच जर रेन बिलून जावां लागलां िर 
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त्यासारखा त्रास िसुरा कुठलाच नाही. िुमच्यािील कोणी मुांबईमध्ये राहहलां असेल 

िर िुम्हाांला माझां म्हणणां व्यवहस्थि कळेल. 

िर एके दिवशी असांच कां टाळा आला म्हणून मी आत्याकडे जायचां ठरवलां.  

बॅग भरली, पैसे घेिले आहण चालि स्टेशनवर पोहोचलो. आज माझ्या 

सुिवैाने मला डायरेक्ट्ट पनवेल रेन हमळाली. रेनमध्ये बसून मी हनघालो. आज 

जास्ि गिी नव्हिी. पण वडाळा स्टेशन आलां आहण गुराांसारखी लोक गाडीि भरली. 

धक्का बुक्की चालू झाली. मी ही सगळी मजा मस्ि हखडकीबाजूच्या सीटवर बसून 

बघि होिो. आपण बसलेलो असू आहण आजूबाजूला गिी असेल िर त्या बसण्याचां 

सुख जरा जास्ि जाणविां. असांच आजूबाजूला बघिाना रेनच्या िाराि मला उभी 

असलेली एक मुलगी दिसली. दिसायला िशी छान होिी. मी हिला एकिा बहघिलां 

आहण हिचा हवचार सोडून दिला. जरा झोपावां म्हटलां पण झोप लागेना. मी परि 

आजूबाजूला बघि बसलो. परि माझी नजर त्या मुलीवर हखळली. खरांच गोड होिी 

िी. पण काहीिरी खटकलां मला.  

हिच्या चेहऱ्यावरचे भाव खूप हवहचत्र होिे. किाहचि िी घाबरलेली. मी 

नीट हनरखून बहघिल्यावर कळलां की एक अनोळखी माणूस हिला अडवून उभा 

होिा. आहण हिला नको हिथे हाि लावायचा  प्रयत्न करि होिा. रेन मध्ये खूप 

माणसां होिी. पण त्या माणसाने हिला प्रहिकार करायला जागाच ठेवली नव्हिी. 

हिच्याकडे बघि िो त्याचा नीचपणा करि होिा. किाहचि ह े चाललेलां सगळां 

बघणारा मी एकटाच होिो.  

पहहल्याांिा मी या गोष्टीकडे िलुकि केलां. 
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मला चुकीचां समजू नका. का केलां याचां उत्तर दिल्याहशवाय मी हा लेख 

सांपवणार नाही.  

थोड्ा वेळाने परि बहघिलां िर िी मुलगी पूणकपणे रडकुां डीला आलेली 

आहण त्याच िणी आमची नजरानजर झाली. मला हिच्याकडे बघून खरांच खूप 

वाईट वाटलां. मी काहीही हवचार न करिा हिला हािानेच बोलवून माझ्या जागेवर 

बसायला साांहगिलां. जरा सुिधा हवचार न करिा िी सरळ माझ्या जागेकडे आली. 

मी हिथून उठलो आहण जाऊन बरोबर हिच्या जागेवर जशी िी उभारली होिी 

िसाच उभारलो. आिा त्या माणसाने स्विाःहून हाि काढला. त्यानांिर मी एकटक 

त्या माणसाकडे बघि होिो. िो माझ्याकडे बघायचा आहण परि िसुरीकडे 

बघायचा. थोड्ावेळाने त्याला माझ्या त्या एकटक नजरेचा एवढा त्रास व्हायला 

लागला की शेवटी िो पुढच्या स्टेशनवर उिरला.  

या सगळया घटनेि कुणाची चूक होिी? 

असां जर मी िुम्हाला हवचारलां िर िुम्ही म्हणाल की त्या माणसाची 

आहण काही प्रमाणाि माझी सुद्धा!  

पण मी म्हणिो की या प्रसांगाि काही प्रमाणाि िी मुलगीिेखील चुकीची 

होिी.  

या सगळया प्रसांगाि मला काय वाटलां आहण कळलां िे साांगिो. बरोबर 

चूक िुम्ही ठरवा.  

पहहली गोष्ट िो माणूस एक नांबर नीच होिा. अशा लोकाांना भर चौकाि 

गोळया घािल्या पाहहजेि.  
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िसुरी गोष्ट मी त्या प्रसांगाकडे पहहल्याांिा िलुकि केलां कारण मला त्या 

माणसापेिा त्या मुलीचा जास्ि राग आलेला. रेनमध्ये पुरुर् आहण हियाांसाठी 

वेगवेगळे डब े असिाि. त्या मुलीला ह े माहहिी नसणां शक्ट्यच नव्हिां. मग एवढां 

माहहिी असून पण िी पुरुर्ाांच्या डब्याि चढली. काही माणसां दकिी वाईट अस ू

शकिाि याचा हवचार हिने करायला पाहहजे होिा.  

िुम्हाांला माझां एक मि साांगिो. किाहचि िुमच्यािल्या खूप लोकाांना ह े

पटणार नाही. िुम्ही म्हणाल की आकाश मूखक आह.े पण ऐका!  

मी खूप मुलींचां ऐकलाय की मी रात्री दकिीही वाजिा बाहरे एकटी 

दफरेन, मला पाहहजे िसे कपडे घालेन. मला कुणी थाांबवायचां नाही. पण मला असां 

वाटिां की आपल्या आजूबाजूचा समाज खूप प्रमाणाि हबघडला आह.े मान्य आह ेकी 

रात्रभर बाहरे दफरणां मुलींचा हक्क आह े पण त्या रात्रीि आपल्यावर पडणाऱ्या 

नजरा थाांबवणां आपल्या हािाि नाही. मग त्यापेिा जरा ऍडजेस्ट करून जर 

रात्रभर बाहरे नाही दफरलां िर चालणार नाही का? 

लोक कधी सुधारिील माहहिी नाही. पण स्विाःसाठी आपण थोड्ा गोष्टी 

िरी नक्की करू शकिो ना?  

कारण िसुऱ्याला बिलणां आपल्या हािाि नसिां पण स्विाःला काही 

प्रमाणाि बिलणां नक्की असिां.  
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पाहुणा 

 

 

आठवडाभर झाला, आमच्या घरी एक पाहुणा आलाय. १६ वर्ांचा 

पाहुणा. सध्या या त्याच्या िहावीच्या अभ्यासामध्ये त्याचां आमच्याकडे येण्याचां 

एकमेव कारण म्हणजे त्याचे बाबा. कारण बाबा असले िरी बाबाांना कारण 

बनवणारी त्याची पररहस्थिी आह.े  

वरचां वाक्ट्य कळलां नाही ना? नाहीच कळणार! अशा गोष्टी आपल्याला 

सहजासहजी कळि नाहीि. िो, त्याचा भाऊ, बहीण, आई आहण बाबा ह े सगळे 

हमळून आमच्याच सोसायटीमध्ये राहायचे. मूळचे कोल्हापूरकर नसले िरी िोन 

वर्ांि त्याच्यामध्ये पण कोल्हापूरकर दिसायला लागलेला. माझा भाऊ आहण िो 

मुलगा एकाच शाळेि, एकाच वगाकि आहिे. त्यामुळे भावाचा हमत्र म्हणून माझी 

आहण त्याची ओळख होण्यासाठी जास्िी वेळ नाही लागला. माझ्या काकाांची आहण 

त्याच्या बाबाांची पण चाांगली ओळख झालेली. जशी जशी ओळख वाढि गेली िसां 

िसां त्याच्याबद्दल आणखी थोडां कळि गेलां. ह े कुटुांब मूळचां पांढरपूरचां राहणारां. 

आजोबा माजी खासिार आहण काकाांचे आहण याच्या बाबाांचे वेगवेगळया प्रकारचे 

भरपूर बीझनेस. थोडक्ट्याि काय िर आर्षथक िषृ्ट्या एकिम खांबीर कुटुांब.  

मागच्या आठवड्ाि कॉलेजवरून घरी आलो आहण रोजच्या सवयीप्रमाणे 

स्वयांपाकघराि गेलो. आि जािाच काकी म्हणाली “त्याचे” बाबा गेले. काल रात्री 

हाटक अटॅक आला आहण काही कळायच्या आधी िे सगळां सोडून गेलेले. ह ेऐकून माझां 

डोकां  सुन्न झालां. मला काहीच सुचेना. िो माणूस माझ्या जास्ि ओळखीचा नसला 

िरी ओळखीचा मात्र नक्की होिा. काकी पुढे म्हणाली की “िे सगळे पांढरपूरला गेले”. 

िसुऱ्या दिवशी आमच्या घरािले सगळे त्याांना जाऊन भेटले आहण त्याच्या िहावीचां 
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नुकसान होऊ नये म्हणून त्याला आमच्याि राहू ि,े असा एक प्रस्िाव पण त्याच्या 

आजोबाांसमोर माांडून आले. िोन दिवसाांि िो आमच्याकडे रहायला आला. आिा 

रोज माझ्या भावाबरोबर शाळेला जािो. आमच्यासोबिच खािो, हपिो, झोपिो.  

या प्रसांगािून मला एक गोष्ट मनापासून जाणवली की घरचा किाक व्यक्ती 

दकिी महत्वाचा असिो. िो गेला की िणाि् सगळां िुटलेल्या आरशासारखां हवखुरिां.  

 िो आमच्या घरी आल्यापासून माझां त्याच्याकडे लि आह े आल्यावर 

आधी िो जरा लाजायचा पण आिा आमच्याि त्याचां एक स्थान हनमाकण झालांय. 

पण एक गोष्ट जी मला अजूनही खटकिी, िी म्हणजे मला त्याच्या डोळयाांि कधीच 

िाुःख दिसलां नाही. आपण हजथे िोन वर्े आपल्या कुटुांबाबरोबर राहहलो हिथेच आज 

एका हमत्राच्या घरी राहायचां, याचा त्रास नसेल होि त्याला?  

या प्रश्नाांची िोनच उत्तर आहिे. एक म्हणजे त्याने ही पररहस्थिी, घडलेलां 

सगळां स्वीकार केलांय.  

आहण ह ेनसेल िर िसुरां म्हणज ेत्याचां िाुःख अशा थराला गेलांय की मी िे 

त्याच्या डोळयाांि बघण्याच्या पात्रही नाही आह.े  
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जबाबिारी 

 

खरांिर आिा मी झोपलां पाहहजे. रात्रीचे बारा वाजून गेल ेआहिे. आज दिवसभर 

िसां कामही भरपूर झालां. पण कधीकधी दिवसभर काम करूनही रात्री नाही येि 

झोप.  

का? ह ेहवचारू नका. कारण सगळया 'का'ला उत्तर नसिां.  

हो! पण रात्री दकिीही उहशरा झोपलो िरी सकाळी मात्र सािला उठून, आवरून, 

साडे आठच्या कॉलेज बससाठी आमच्या स्टॉपवर जाऊन थाांबावांच लागिां.  

कारण िी वेळ चुकली की बस चुकिे. आहण बस चुकली की माझ्याकडे िसे िोनच 

पयाकय राहिाि. एक िर महामांडळाने जायचां कॉलेजला ककवा परि घरी जाऊन 

गप्प झोपायचां.  

िसा बऱ्यापैकी वेळेस मी िसुराच पयाकय हनवडिो आहण स्विाःला महामांडळाच्या 

त्रासािून वाचविो.  

िििा म्हणून मी बस येण्याच्या एक िहा पांधरा हमहनटां आधीच स्टॉपला जाऊन 

थाांबिो.  

मी हिथे उभा असिाना रोज एक उिारवयािले काका आपल्या सायकलवरून हिथे 

येिाि. त्याांच्या सायकलच्या एका  बाजूला एक स्टँड आह ेज्या मध्ये एक मोठी 

पाईप असिे. िे सायकलवरून येिाि, सायकल बाजूला लाविाि आहण िी पाईप 

रस्त्यावरच्या एका मॅनहोलमध्ये घालून गोल दफरविाि.  

ह ेसगळां जहमनीखालच्या पाईप लाईनच्या कामासाठी चालू असिां. आिा मलाही िे 

काय करिाि ह ेव्यवहस्थि माहहि नाही. पण ह ेकाम िे रोज येऊन करिाि ह ेमात्र 

नक्की.  

मला खरां िर खूपिा त्याांना त्याांचां ह ेकाम काय आह ेह ेहवचारावांसां वाटलांय पण मी 
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अजून िरी िो प्रयत्न केलेला नाही.  

पण त्याांना मी ह ेरोज करिाना बघिो. त्याांच्या अांगावर साधा शटक आहण हवजार 

असिे. आहण त्याांच्या बरोबरची िी सायकल.  

मागच्या महहन्याि िे आलेच नाहीि. आम्हाां िोघाांची काहीही ओळख नाही पण 

मला त्याांना रोज बघायची सवय झाली. त्याांच्या न येणाच्या एक िोन दिवसानांिर 

एक हवलिण गोष्ट घडली. िे स्विाः आले नव्हिे पण त्याांचा मुलगा आलेला. त्यानेही 

िेच काम केलां जे िे करिाि.  

पण िो सायकलवरून नाही िर त्याच्या बाईकवरून आलेला. त्याच्या अांगािले 

कपडे त्या काकाांच्या हवजार शटक समोर उच्च िजाकचे वाटि होिे. िो आला, त्याने 

काम केलां आहण िो गेला.  

ह ेसगळां बघून मला थोडी गांमि वाटली. दकिीही नाही म्हटलां िरी त्या िोघाांच्याि 

माझ्या मनाने एक िुलना केलीच.  

मुलगा एवढा मॉडनक आहण बाप हबचारा साधा! ह ेअसे हवचार िुमच्याही डोक्ट्याि 

आले असणार.  

पण त्याला इथे काही अथक नाही. मला असां जाणवलां की त्याने दकिीही मॉडनक कपडे 

घािले असले, त्याच्याकडे सायकल नसून चाांगली बाईक असली िरी आजारी 

बाबाांचां काम करायला िो स्विाः आलेला. त्याने दकमान पांधरा दिवस न चुकिा िे 

काम केलां आहण सोळाव्या दिवशी िे काका स्विाः आले.  

आिा िे स्विाःच येिाि. पण िे नसिाना त्याांचां काम थाांबलां नव्हिां. भलेही त्याांचा 

मुलगा मॉडनक असेल पण त्याने बाबाांचां काम चालू ठेवलां.  

परि िो आला नाही पण गरजेच्या वेळी िो हिथे होिा.  

किाहचि यालाच जबाबिारी घेणां असां म्हणिाि.  
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एकाांि 

 

आज वािावरण जरा हवहचत्रच आह.े माझ्या आजूबाजूला भरपूर गिी 

आहण गोंधळ असूनही सगळां शाांि आह.े जरा ऐकायला,  

वाचायला हवहचत्र वाटलां असेल पण मी खोटां बोलि नाही. मला कां टाळा 

आला की असांच वाटिां. सध्या मी आमच्या कॉलेजच्या बॅक गेट मधून आि आल्यावर 

बसायला असलेल्या पायऱ्याांवर बसलोय.  

हचडू नका. मला एवढां माहहिी आह ेकी पायऱ्या या चढण्यासाठी ककवा 

उिरण्यासाठी असिाि. पण सगळया गोष्टींना काहीिरी अपवाि असिो. या मी 

बसलेल्या पायऱ्याही त्याचाच एक भाग आह.े या पायऱ्याांमागची खोली कायम बांि 

असिे. त्यामुळे मी िरी त्या बसण्यासाठीच वापरिो.  

हमत्र यायला थोडा वेळ आह.े चला परि एकिा मागे जाऊ.  

माझी िहावी झाली. जरा चाांगले माकक  हमळाले आहण आमचां असां ठरलां 

की पुढचां हशिण मुांबईि करायचां. घरािल्याांना मला एक चाांगला इांहजहनअर 

करायचां होिां. (म्हणजे अजूनही करायचां आहचे. )िहावीची सुट्टी सांपल्यावर मी 

मुांबईला हशफ्ट झालो. पण खूपिा असां होिां की आपण जगापेिा दकिी मागे आहोि 

याचा आपल्याला अांिाज सुद्धा नसिो.  

मी ज्या वेळी प्रवेश घेऊन मुांबईला होस्टेलला राहायला गेलो त्या वेळी 

कळलां की मुलाांनी माझ्या आधी िीन महहने प्रवेश घेऊन अभ्यास चालू सुद्धा केलाय. 

ह ेिरी ठीक होिां, वाईट गोष्ट म्हणजे मी ज्या वेळेस माझ्या फ्लॅटवर पोहचलो त्या 

वेळेस िी सगळी मुलां पांधरा दिवसाची सुट्टी घेऊन घरी  गेली होिीेे. याचा अथक 

असा की त्या नवीन शहराि, नवीन राहण्याच्या जागेि मी एकटा होिो, अगिी 

एकटा!  
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पहहली पांधरा- वीस हमहनटां िर मला काहीच सुचलां नाही. अशा वेळेस 

माणसाला जरा जास्ि भरून येिां. माझीही िीच पररहस्थिी होिी. त्या फ्लॅटमधल्या 

पहहल्याच दिवशी एक गोष्ट कळली की मला अांधार, रात्र, भूि यापेिा एकाांिाची 

जास्ि भीिी वाटिे. आपण एकट कसां राहणार? या एका प्रश्नाने मला त्या वेळेस 

अगिी झपाटून सोडलेलां.  

त्या काळाि माझे स्विाःबद्दलचे सगळे अगिी सगळे अांिाज चुकि होिे. 

पण माणसाची एक गोष्ट भारी आह ेकी िो हिबल झाला िरी थाांबि नाही. प्रयत्न 

करि राहणे आहण मागक काढणे ह ेआपल्या सगळयाांच्या रक्तािच आह.े  

मी त्या काळाि माझ्या मुांबईि असलेल्या आत्याकडे जाऊन येऊन 

करायला लागलो. एके सांध्याकाळी परि आलो आहण िारासमोर उभारून दकल्ली 

शोधिाना मला जाणवलां की िरवाजा उघडाच आह.े कोणीिरी आलांय या हवचाराने 

मला एवढा आनांि झाला की मी िरवाजा उघडून त्या बसलेल्या चार मुलाांकडे 

हसिच उभा होिो.  

हवचार करा जरा, कधी िुम्हाांला कुठल्या अनोळखी लोकाांना बघून एवढा 

आनांि झालाय का? त्या आधी मलाही नव्हिा झाला. एका दिवसािच आमच्या 

सगळयाांची एवढी छान ओळख झाली की आजही िे लोक माझ्या सांपकाकि आहिे.  

काही लोक म्हणिाि की मी अनोळखी लोकाांबरोबर बोलि नाही ककवा 

मला लोकाांबरोबर जुळवून घ्यायला वेळ लागिो. मान्य आहे काही लोकाांना वेळ 

लागिो. पण िो वेळ का लागिो साांगू? कारण त्या वेळेस आपल्याकडे वेगळे हवकल्प 

असिाि. हवकल्प नसला की माणूस पररहस्थिीच्या बिलण्याची वाट न बघिा 

स्विाःला बिलून मोकळा होिो आहण याि काहीच चुकीचां नाही.  
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िी मुलां मी फ्लॅटवर गेलेल्या पहहल्या दिवसापासून हिथे असिी, िर 

किाहचि आमचां पटायला, जुळवून घ्यायला वेळ लागला असिा, पण मला 

सुरूवािीच्या एकाांिाने नांिर येणाऱ्या लोकाांच्या ककमिीचा हहशोब आधीच दिलेला.  

त्यामुळे पुढच्या वेळेस पररहस्थिी बिलण्याची वाट बघणे सोडून स्विाःला 

बिलूया.. .  
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आठवण 

 

माझ्यासमोर माझा भाऊ कॉम्प्युटरवर हसनेमा बघि बसलाय. खरां िर 

मलाही हसनेमा बघायला आवडिो पण त्याची आहण माझी आवड खूपच हनराळी 

आह.े  

त्याला हसनेमा बघिाना पाहहलां आहण मला एक छान प्रसांग आठवला.  

िहावीच्या परीिेला सुरुवाि व्हायला फक्त िीन दिवस राहहलेले. कसून 

अभ्यास करणे म्हणजे एकां िरीि काय असिां ह ेमला त्या काळाि कळलां. पहहलाच 

पेपर गहणिाचा असल्यामुळे मी िर अभ्यासला लागलेलोच त्याच बरोबर माझे 

बाकीचे सारे हमत्रही त्यािच बुडालेले.  

खरां िर शेवटच्या आठवड्ाि मला अभ्यासाचा खूप खूप कां टाळा आलेला. 

या गोष्टीला िशी खूप कारणां होिी आहण त्यािलांच एक म्हणज े मागच्या 

महहन्याभराि झालेला अभ्यास.  

एखािी गोष्ट खूप प्रमाणाि केली की नांिर नांिर त्या गोष्टीवरून इच्छा 

उडल्यासारखी होिे.  

माझां पण िसांच काहीिरी व्हायला सुरुवाि झालेली. त्याि कुठल्याही 

हमत्राला फोन लावला की िो ह ेझालां का रे?  

िे झालां का रे? मी ह ेकेलां. िे केलां.  

या हशवाय बोलणांच नसायचां.  

असांच एका सांध्याकाळी पुस्िक बाजूला घेेेऊन बसलेलो. िेवढ्याि एका 

हमत्राच्या फोन आला. आिा फोन कुणाचा उचलायचा आहण कुणाचा नाही हहेी 

आपलां ठरलेलां असिां.  
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एका खूप जवळच्या हमत्राचा फोन होिा. मी उचलला आहण मी काही 

बोलणार एवढयाि िो म्हणाला “आक्ट्या हपक्ट्चरला जायचां का आज रात्री? “. 

आमच्या हुशार हमत्राला त्याांच्या सोसायटीमध्ये कुठल्या िरी कायकिमाि हपक्ट्चरची 

िोन हिकीटां हमळाली होिी.  

िीन दिवसाांवर िहावीची परीिा आल्यावर मला सोडून त्याच्या बरोबर 

िसुरां कोण हपक्ट्चरला जाणार?  

वरिी जे साांहगिलां िो हवनोिाचा भाग झाला. हिकीट हमळाल्यावर 

त्याला माझीच आठवण येणार याि काहीच शांका नाही. जाऊया म्हणून मी त्याला 

फोनवरच साांहगिलां.  

घरी नाही म्हणणार नाहीि ह ेमाहहि होिां पण परवानगी मागणां ह ेमाझां 

काम होिां. िे मी केलां आहण त्या रात्री आम्ही हपक्ट्चरला गेलो.  

आज पाच वर्ांनी ही गोष्ट आठवली आहण िोंडावर एक हलकसां हसू 

येऊन गेलां.  

त्या नांिरचा पेपर सगळयाांनीच दिला. पण असे दकिी जण असिाि 

ज्याांना आपण पेपरच्या िोन िीन दिवस आधी काय केलां ह ेआज आठविां?  

त्या वेळेला अभ्यास हा गरजेचा होिाच. त्याि काहीच शांका नाही पण ही 

माझी आठवण मला आज त्यावेळच्या अभ्यासापेिा जास्ि महत्वाची वाटिे.  

आयुष्याि वेळेप्रमाणे आपली काम िर करि राहहलीच पाहहजेि पण 

त्याि अशा छोट्या छोट्या आठवणी ियार करायला हवसरू नका.  

कारण पाच िहा वर्ांनी किाहचि िी जुनी वेळ िुम्हाांला या अशा 

आठवणींमुळेच लिाि राहील.  
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ई साहहत्य प्रहिष्ठान 

 

मराठी भार्ा आिा झेप घेण्याच्या मूड मध्ये आह.े रडणार् याांकडे लि नका 

िऊे. मराठीि कधीच नव्हिे इिके वाचक आहिे आिा. पुवी पुस्िकाच्या एका आवृत्तीच्या 

हजार िोनहजार प्रिी छापल्या जाि. पाच हजार म्हणजे डोक्ट्यावरून पाणी.  

आिा ई पुस्िकाांच्या जमान्याि एक एक पुस्िक पाच िहा लाख वाचकाांपयंि 

जािां. वर्ाकला चाळीसेक लाख डाऊनलोड होिाि. वाचक एकमेकाांना परस्पर फ़ॉरवडक 

करिाि. व्हट्स अप, ई मेल, ऍप्प, ब्ल्यु टुथ, वेबसाईट, पेन्राईव्ह, हसडी अशा असांख्य 

मागांनी पुस्िकां  व्हायरल व्हायलीि. सुसाट सुटहलि. खेड्ापाड्ाांच्या गल्लीबोळाांपासून 

िे जगाच्या पारठवरच्या प्रत्येक िशेाि. रॉकेटच्या वेगान े सुसाट सुटलेल्या मराठीच्या 

वेगाला आिा कोणी थाांबवू शकि नाही.  

या धूमधडक िाांिीि साहमल व्हा. आपल्या ओळखीच्या मराठी सािराांना 

याि ओढा. त्याांच ेई मेल पत्ते, व्हाट्सप नांबर आम्हाला पाठवा. िुम्ही फ़क्त िहा वाचक 

आणा. िे शांभर आणिील. आहण िे िहाहजार. िुमच्या व्हाट्सप ग्रुपमधून याची जाहहराि 

करा. आपल्याला फ़ुकट पुस्िकां  वाचकाांपयंि पोहोचवायची आहिे. आपल्याला रटव्ही 

पेपर ची जाहहराि परवडि नाही. आमचे वाचक हचे आमचे जाहहराि एजांट. िेच 

आमची िाकि. मराठी भार्ेची िाकि जगाला िाखव.ू  


