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

एक होती राजकन्या 

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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• 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.े 

  



 

 

  

 

 

 एक होती रवजकन्सयव 

 

 गवयत्ी शदपक रोडे 

  



िनोगत 

नि्कवर र्वचक शित्वांनो, 

 िी गवयत्ी शदपक रोडे. िी आत्तव बी.सी.एस.च्यव शितीय 

र्र्वात शिकत आह.े रवहवयलव िी पणु्यवलव आह.े िलव र्वचनवची 

आशि शलखवनवची खपू आर्ड आह.े िवझ्यव लेखनवची सरुुर्वच ही 

ई-सवशहत्यिळेुच झवली. आधी िी थोडां फवर शलहवयचे पि िी कथव 

ही शलहू िकते ह ेिलव ई-सवशहत्यिळेुच कळले. लहवनपिवपवसनूच 

िलव र्वचनवची गोडी आह.े शदर्सवलव २-३ छोटी गोष्टींची पु् तके 

िी र्वचनू कवढवयचे. इांशललि बकू्स सहज शिळतवत म्हिनू िवझां 

र्वचन तेर्ढांच होतां. फक्त इांग्रजी लेखकच र्वचल ेहोते. शर्ांलज ऑफ 

फवयर, शथांक अँन्सड ग्रो ररच, ररच डॅड पअूर डॅड, इ ही िवझी कवही 

आर्डती पु् तकां .  

 िवगच्यव र्र्ी लॉकडवऊन पडल्यवन ेर्ेळच रे्ळ होतव. यविळेु 

र्वचनवचे ज ेबीज लहवनपिी लवर्ले होते त्यवलव ह्यविळेु खत-पविी 

शिळत गेले. िरवठी पु् तकां  नेटर्र िोधवयची िोहीि सरुु झवली. 

अनेक र्ेबसवईट पवलथ्यव घवतल्यवर्र ई-सवशहत्य सवपडल.े कवहीच 

शदर्सवांत िी ई-सवशहत्य र्रची १०० हून अशधक पु् तकां  र्वचली. 

एर्ढी दजेदवर पु् तके र्वचल्यविळेु िवझव िरवठी र्वचनवतलव रस 

आिखी र्वढलव. िरवठी लखेक िी एर्ढ ेर्वचले जरी नसल ेतरी 



ई-सवशहत्यर्रचे कवही लखेक िनवत अगदी घर करुन गेले. त्यवांच्यव 

कथेतील पवत्ां कधीच शर्सरतव न येिवरी आहते. ्र्ीटी िहवले, 

प्रवजक्तव दिेपवांडे, िभुवांगी पवसेबांद, सरूज गवतवडे, प्रफुल िेजर्, 

सौरभ र्वगळे, इ. यवांची पु् तके खपू भवरी आहते. खपू उत्कृष्ट असां 

त्यवांचां लखेन आह.े 

 ह े िवझां पशहलांच पु् तक आह.े िनवत खपू कवही दवटून 

आलांय. आनांद तर नक्कीच आह ेकी िी िवझां पशहलां पु् तक शलहून 

प्रकवशित करिवर आह.े यव सोबतच थोडी भीती पि आह े की 

र्वचकवांनव िवझव हव प्रयत्न आर्डेल की नवही. िलव नेहिी र्वटतां 

की िवझ्यव लखेनवच्यव िवध्यिवतनू लोकवांपयंत शर्र्य पोहोचवर्ेत. 

कवही िि कव होईनव त्यवांनी कथेचव शर्चवर करवर्व. एर्ढां जरी सवध्य 

झवलां तरी पु् तक शलहीिां सवथाकी ठरेल.  

 यव कथवसांग्रहवबवबत सवांगवयचे झवले तर पशहली कथव ही एकव 

रवजकन्सयेची आह े जी अिक्य गोष्टीही िक्य होऊ िकतवत ह े

िवनत.े दसुरी कथव ही एकव शर्द्यवथ्यवाची आह.े  

 आपल्यवलव जरी ह्यव गोष्टी छोट्यव र्वटत असल्यव तरी 

इतरवांसवठी त्यव िोठ्यव अस ू िकतवत. कथेबद्दल तमु्हवलव कवय 

र्वटतां ह ेकळर्वयलव शर्सरु नकव. तिुच्यव प्रशतशियव जविनू घेण्यवत 

िलव खपू आनांद होईल. तमु्ही तिुच्यव प्रशतशियव िलव ई-िेलर्र 



gayatrirode951@gmail.com र्र कळर् ूिकतव शकां र्व िलव 

instagram gayatrirode27 र्र कळर् ूिकतव. ई ांपटू १०० टक्के 

शदलवय त्यवचव आऊटपटू तमु्हीच ठरर्व आशि कळर्व. तिुच े

आिीर्वाद नेहिी पवठीिी अस ूद े

 चलव तर िग ह्यव पशहल्यव-र्शहल्यव र्वचन प्रर्वसवलव सरुुर्वत 

करु यव. 

 

गायत्ी रोिे 

सांपका  पत्तव : आांबेगवर् पठवर, पिुे, िहवरवष्ट्र – ४११०४६ 

फोन नां : ९८३४९७१३१२ 

  



 

  

   

  

  

 

 

 अपािपशत्कव 

 सवर्लीप्रिविे नेहिी िवझ्यवसोबत असिवर् यव आशि िलव 

 प्रोत्सवहन दिेवर् यव िम्िी-पप्पव आशि लहवन भवर्वस सिशपात. 

 त्यवचसोबत िवझ्यव पिूा पररर्वरवांस आशि शित् िांडळीस  

 सिशपात.  
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एक होती रवजकन्सयव  

  

 

कविविीपरुि नवर्वचां एक सुांदर रवज्य होतां. यव रवज्यवत सखु-

सिधृ्दी नवांदत होती. ह्यव रवज्यवत एक दवट जांगल होतां, ज्यवतले र्न्सय 

प्रविी, र्न्पती, झवडां, पिी ह े प्रजेन े जपले होते. पिूा रवज्यवलव 

पविी परुर्िवरी कविविी नदी होती. प्रजव सख्यवने रहवयची. कधी 

कोिवस गरज लवगली तर िदतीस धवर्नू जवई. अडल्यव-नडल्यवस 

िदत करी. प्रजव सखुी होती. रवजव चिधर प्रजेच्यव सगळ्यव गरजव 

पिूा करी. कधीही कोित्यव गोष्टीची किी पडू दते नसत. 

कविविीपरुिचे इतर रवज्यवांसोबत चवांगले सांबांध होते. ह ेरवज्य खपू 

िक्तीिवली होतां जेव्हव पि ित् ूरवज्यवर्र हल्लव करीत तेव्हव त्यवांचव 

परवभर् शनशित होतव. कविविीपरुि अपरवशजत होतां. अजेय होतां. 

 चिधर रवजवचां म्हििां होतां की सर्वंनव सिवन अशधकवर 

असवरे्त. त्यवांचव न्सयवय व्यर््थेर्र शर्श्ववस होतव. त्यवांनव एक िलुगी 

होती शचत्व, नवर्वप्रिविेच शदसवयलवही तेज्र्ी. रवजकन्सयव अनेक 

कलवांिध्य े पवरांगत होती. ती यदु्ध कलेतही शनपिु होती. ती 

र्डीलवांनव रवज्य कवरभवरवतही िदतही करवयची. कधीच कोिवर्र 

अन्सयवय होिवर नवही यवची कवळजी घ्यवयची. रवजव चिधरही शतलव 



प्रत्येक शनिायवत शतचां ित शर्चवरत. शतलव रवज्यवत शफरण्यवस िनवई 

नव्हती. कोिवच्यवही घरी जविे, त्यवांच्यवसोबत जेर्िे, िलुवांसोबत 

खेळिे रवजकन्सयेलव खपू आर्डत. त्यविळेु प्रजेचे शतच्यवर्र खपू 

प्रेि होते ह्यवच र्वगण्यवने शतच्यव ३ खपू खवस िैशत्िी होत्यव – रवधव, 

आनांदी आशि श्रवर्िी. रवधव ही रवजकन्सयेप्रिविेच हुिवर आशि 

धवडसी होती. तर आनांदी त्यव उलट. श्रवर्िी िवत् खपूच गोड आशि 

थोडीिी र्ेंधळी होती. त्यव शतघी नेहिी रवजकन्सयेसोबत असत.  

 एक शदर्स रवज्यवत अन्सय रवज्यवांच ेिहवरवज आले. त्यवांच्यव 

येण्यवबवबत दरबवरवत चिधर रवजवलव कळर्ण्यवत आले.  

 “िहवरवज कृपयव आम्हवलव िदत करव.” पांचि रवज्यवच े

िहवरवज रवघर्ने्सद्र बोलले. 

 “आम्ही नक्कीच तमु्हवलव िदत करु. तिुचे इथ े येण्यवच े

प्रयोजन?” चिधर िहवरवजवांनी शर्चवरले. 

 “िहवरवज आिच्यव रवज्यवत एकव िवयवर्ी रविसवन े हल्लव 

केलव. त्यवने पिूा प्रजेलव हरैवि केलांय. दररे्ळी तो येऊन रवज्य 

उध्र््त करतो. सगळीकडे नुसतव हवहवकवर िवजलवय. प्रजेची शपकां  

पि खरवब केली आहते त्यवने. प्रजव खपू घवबरली आह ेिहवरवज.” 

िहवरवज रवघर्ने्सद्र म्हिवले. 

  



“िहवरवज आिच्यवही रवज्यवत खपू नकूसवन केलांय. त्यवलव 

ज्यव र््त ू आर्डतील तो त्यव घेऊन जवतो. सगळी घरां उध्र््त 

केली आहते.” शलांगरवज – शलांगविव रवज्यवचे िहवरवज बोलले. 

 “िग तमु्ही त्यवच्यवर्र हल्लव कव केलव नवहीत?” दरबवरवतील 

एकव िांत्र्यवने शर्चवरले. 

 “आम्ही हल्लव केलव होतव सैन्सयवसोबत पि कवही फवयदव 

झवलव नवही. उलट त्यवने आिच्यव सेनवपतींनव कैद केले. सेनेचवही 

कवही पत्तव लवगलव नवही. त्यवांनव िकु्त करवयलव जविवरव कधीच परत 

आलव नवही. त्यव व्यक्तीचां पढेु कवय होतां ते कोिवलवच िवहीत 

नवही.” शलांगरवज बोललव. 

 “तो शजथे जवईल शतथे तो त्यवच्यव जवदनेू िहवल तयवर करी 

आशि त्यवतच रवहत असे. त्यवचव िहवलही खपू भव्य आशि 

अर्वढव्य िहवल आह.े तो िहवल सोन्सयवचव आह.े दरुुनही तो 

शदसतो. रविस जव्त कवळ एकव शठकविी र्व्तव्य करीत नसे. 

लोकवांनव दःुखवत बघनू त्यवलव फवर आनांद होतो.” िहवरवज रवघर्ेन्सद्र 

म्हिवले.  

 “रविस जेव्हव- जेव्हव हल्लव करतो तेव्हव दरर्ेळी 

त्यवच्यवसोबत त्यवचव एक सेर्क असतो. तो नेहिी कवहीतरी 



रे्ड्यवसवरखव बडबडत असतो. कवय होतां ते?” आठर्ण्यवचव प्रयत्न 

करत शलांगरवज बोलले. 

 “हव आठर्ले उजर्े तीन डवर् ेतीन उजर्व एक. सतत तो हचे 

बडबडत असतो. ह्यवचव अथा कधीच कळलव नवही आम्हवांस.” 

 “आम्ही किी आपली िदत करु िकतो यवत?” चिधर 

िहवरवजवांनी शर्चवरले. 

 “आम्ही सगळ्यवांनी खपू प्रयत्न केले आिच े रवज्य 

र्वचर्ण्यवसवठी पि यि्र्ी होऊ िकलो नवहीत. चिधर िहवरवज 

आपल ेरवज्य अपरवशजत आह ेम्हिनू आम्ही तिुच्यवजर्ळ िदत 

िवदवयलव आलोत. कृपयव आम्हवलव िदत करव.” िहवरवज 

रवघरे्न्सद्रवांनी शर्नांती केली.  

 “आम्ही नक्कीच आपल्यवलव सवहवय्य करु. त्यव िवयवर्ी 

रविसवर्र हल्लव करु आशि त्यवच्यव दहितीतनू तिुची आशि इतर 

रवज्यवांची सटुकव करु. रविसवच्यव कैदतेील लोकवांनव िकु्त करण्यवचां 

आम्ही तमु्हवलव र्चन दतेो. पि आम्हवलव तो रविस कुठे 

सवपडेल?” चिधर िहवरवजवांनी शर्चवरले. 

 “िहवरवज तो आिच्यव रवज्यवत आह.े तो तमु्हवलव 

अडर्ण्यवचव नक्की प्रयत्न करिवर त्यविळेु जरव सवांभवळून जव.” 

शलांगरवजवने सवांशगतले.  



 “हो जरुर. तमु्ही शनशिांत रहव.” चिधर िहवरवजवांनी आश्ववसन 

शदले. 

 “आम्ही आपल ेऋिी आहोत!” िहवरवज रवघरे्न्सद्रवांनी आभवर 

िवनले. 

 

 

 दरबवरवतील चचवा- 

 “सेनवपती आपि उद्यवच त्यव िवयवर्ी रविसवर्र हल्लव 

करुयवत. तमु्ही हल्लव करण्यवची तयवरी करव.” िहवरवज चिधरवांनी 

सचूनव केली.  

 “जिी आपली आज्ञव िहवरवज.” सेनवपती म्हिवले.  

 सेनवपतींनी हल्ल्यवची तयवरी सरुू केली. पढुच्यव शदर्िी 

चिधरवन े आशि त्यवच्यव सैन्सयवन े सकवळीच जवयचां ठरर्लां. 

रविसवलव िवरण्यवसवठी त े शलांगविव रवज्यवत पोहोचल.े पिूा 

तवकतीशनिी त्यवांनी हल्लव केलव पि रविसवन ेत्यवांनव परवशजत केले. 

अनेक सैशनक जखिी झवले तर कवही धवरवशतथी पडल.े रविसवन े

चिधरवलव कैद करुन घतेले. िहवरवज रवघरे्न्सद्रवांनी जखिी 

सैशनकवांर्र और्धवपचवर केले आशि तवतडीन े कविविीपरुिलव 



रवजवच्यव कैदचेव सांदिे पवठर्लव. ही र्वतवा पिूा रवज्यवत 

र्नव्यवसवरखी पसरली.  

 आज पनु्सहव दरबवरवत सभव भरली. पिूा रवज्य कवरभवर िहवरवज 

येईपयंत िहवरविी सवांभवळिवर होत्यव. यव सभेत िहवरवजवांनव कस े

सोडर्वयचे यवबवबत चचवा चवल ूहोती.  

 “िहवरविी आपल्यवलव लर्करवत लर्कर िहवरवजवांनव 

सोडर्वयलव हरे्. प्रजव खपू गोंधळली आह.े” प्रधवनजींनी 

सवांशगतले.  

 “हल्लव कसव करवयचव तेच कवही कळत नवहीये. यव हल्ल्यवत 

आपल ेसेनवपती धवरवशतथी पडल ेआहते. त्यवांच्यवशिर्वय आपि 

कसव हल्लव करिवर?” एकव िांत्र्यवने शचांतव व्यक्त केली.  

 “प्रधवनजी आपि सेनवपतींच्यव घरच्यवांनव िोहरव शदल्यवत 

कव? त्यवांच्यव पररर्वरवची पिूा जर्वबदवरी आतव आपल्यवलवच 

घ्यवयलव हर्ी. हल्ल्यवचां म्हित असवल तर आपले खपू सैशनक 

जखिी आहते आशि किी सैन्सय बळवर्र आपि हल्लव नवही करु 

िकत. कोिवकडे कवही िवगा असल्यवस सवांगव?”  

 “िवतोश्री आम्ही कवही सचुर्?ू” शचत्वन ेशर्चवरले.  

 “हो जरुर.” िहवरविी म्हिवल्यव. 



 “िवतोश्री आम्ही जवतो शपतवश्रींनव सोडर्वयलव. कृपयव 

आम्हवलव परर्वनगी द्यव. शचत्व 

 “नवही. आम्ही तमु्हवलव परर्वनगी नवही दऊे िकत.” 

िहवरविी 

 “पि िवतोश्री आम्हवलव कवही होिवर नवही. तमु्ही नकव 

कवळजी करु.” शचत्व 

 “नवही, आम्ही तिुचव जीर् धोक्यवत नवही टवकू िकत.” 

िहवरविी 

 “िहवरविी त्यव एकट्यव नसतील िी जवईन त्यवांच्यवसोबत.” 

श्रवर्िी 

 “आम्ही दोघी पि जवऊ त्यवांच्यवसोबत. कवय गां रवधव?” 

आनांदी 

 “हो. तमु्ही शनशिांत रहव िहवरविी. रवजकन्सयेलव कवहीही होिवर 

नवही.” रवधव 

 “पि...” िहवरविी 

 “पि र्गैरे कवही नवही. आम्ही तिुचां कवही ऐकिवर नवही. 

आम्ही शपतवश्रींनव सोडर्वयलव जविवर.” शचत्व 



 रवजकन्सयचेव शनधवार पक्कव होतव. त्यव कोिवचांच ऐकवयलव 

तयवर नव्हत्यव. त्यवांच्यव िैशत्िींनवही त्यव सोबत घेऊन जवयलव 

तयवर नव्हत्यव.  

 “आम्ही येिवर तिुच्यव सोबत. तमु्हवलव एकटीलव जवऊ दिेवर 

नवही.” आनांदी  

 “आम्ही तिुचव जीर् धोक्यवत टवकू िकत नवही.” शचत्व 

 “आम्हवलव सोबत येऊ द्यव शचत्व. तमु्हवलव आपल्यव िैत्ीची 

िपथ आह.े” रवधव 

 “शठक आह.े आम्ही कवय बोलिवर आपि उद्यवच जवऊ.” 

शचत्व 

 शचत्वन ेपिूा तयवरी केली. शतची तलर्वर म्यवनवत सज्ज होती 

हल्लव करण्यवसवठी. शतच्यव इतर िैशत्िीही तयवर होत्यव. त्यवांनी 

ठरर्लच होतां आज कवहीही करुन त्यव रविसवर्र हल्लव करुन 

त्यवचव र्ध करुन त्यवच्यव तवर्डीतील लोकवांन सोडर्वयचां.  

 

 

 दसुरव शदर्स उजवडतवच ते रविसवर्र िवत शिळर्ण्यवस 

शनघवले. शलांगविव रवज्यवत त्यव रविसवन ेआपल ेब्तवन िवांडले होते. 

शलांगविव रवज्य कविविीपरुि जर्ळच होते. जांगल आशि कविविी 



नदी ओलवांडतवच शलांगविव रवज्यवची सीिव होती. शलांगरवजवने 

सवांशगतल्यवप्रिविे तो रविस त्यवांच्यव सीिेजर्ळच होतव त्यविळेु 

त्यवलव जव्त िोधवर्े लवगिवर नव्हत.े शचत्व आशि शतच्यव िैशत्िी 

यव खडतर प्रर्वसवसवठी सज्ज झवल्यव. सकवळीच आपल्यव 

घरच्यवांचव आिीर्वाद घेऊन त्यव शनघवल्यव. त्यवांनव सगळ्यवत आधी 

जांगल पवर करवयचे होते. शलांगरवजवने त्यवांनव सवर्ध रवहण्यवस 

सवांशगतले होते. रविस आपल्यवलव सहज येऊ दिेवर नव्हतव ह े

त्यवांनव िवहीत होते.  

 जांगलवत प्रर्ेि करतवच सगळे र्वतवर्रि बदल ू लवगले. 

अचवनक कवळे ढग येऊ लवगले.  

 “ह ेअचवनक कवय होतांय? आत्तव तर आभवळ शकती सवफ 

होतां एर्ढ ेढग कस ेआल?े” आनांदी  

 “िलव तर कवहीच शदसत नवहीये सिोरचां.” श्रवर्िी 

 “पि आतव कवय करवयचां? पढेु कसां जवयचां?” शचत्व 

 “एक शिशनट थवांबव िी कां दील आिलवय. िी पेटर्ते तो.” 

रवधव 

 “र्व बरां झवलां त ुकां दील आिलवस. लर्कर पेटर्.” श्रवर्िी 

“कधी कवय उपयोगी येईल ह ेसवांगतव नवही येत. आपल्यवलव 

शकती रे्ळ लवगेल  



ह ेिवहीत नव्हतां म्हिनू िी कां दील आिलव. िलव थोडी िदत 

कर नव.”रवधव 

 “हव द ेिवझ्यवकडे. िी िदत करते तलुव.” शचत्व 

 “झवलां चलव आतव जवऊ पढेु.” आनांदी 

 कवही अांतर चवलल्यवर्र र्वतवर्रि परू्ी सवरखां झवलां. 

 “अरे ह ेकवय घडतय? सगळे ढग गेले. हे कसां कवय िक्य 

आह?े” आनांदी 

 “सगळां िक्य आहे. आपि त्यव रविसवपयंत पोहोच ू नय े

म्हिनू ह ेसगळां घडत आह.े आपि चवलत रवहूयव.” शचत्व 

 त्यवांच्यवसिोर अचवनक सैशनक तयवर झवले आशि त्यवांच्यवर्र 

हल्लव करु लवगले.  

 “आतव ह ेकुठून आल?े आशि ह ेकवय एकवलव िवरलां तर दोन 

तयवर होत आहते. अिवने ही लढवई कधीच सांपिवर नवही आशि 

आपलव शटकवर् पि लवगिवर नवही ह्यवांच्यवसिोर.” श्रवर्िी 

 “कवहीतरी िवगा नक्कीच असेल ह्यवांनव सांपर्वयचव. तोर्र हवर 

िवन ूनकव.” शचत्व  

 शचत्वर्र हल्लव करवयलव एक सैशनक येत असतवनव शतचव पवय 

दगडवत अडकून ती खवली पडते. शतच्यव जर्ळची तलर्वरही लवांब 



पडत.े आतव कवय करिवर यव गोंधळवत ती िवती त्यवच्यव डोळ्यवांत 

फेकते. सैशनक गवयब होतो आशि दसुरव सैशनकही तयवर होत नवही. 

यवर्रुन शतलव कळतां की िवती फेकतवच सैशनक गवयब होतवत. 

 “िवगा सवपडलव. यवांच्यवर्र िस्त्रवन ेप्रहवर करु नकव. ह्यवांच्यव 

डोळ्यवांत िवती फेकव. ते गवयब होतील.” शचत्व 

 “कवय? िवती फेकू ज्यवांच्यवर्र तलर्वरीचव कवही प्रभवर् होत 

नवही त्यवांच्यव डोळ्यवांत िवती फेकल्यवने कवय होईल?” रवधव 

 “एकदव फेकून तर बघ.” शचत्व 

 “ह ेही करुन बघ.ू” श्रवर्िी. शतन ेलगेच करुन पि बशघतले. 

 शतलव बघनू रवधव आशि आनांदीने ही िवती उचलनू फेकली. 

कवही ििवतच सगळां सैन्सय गवयब झवले. सगळ्यवांनवच खपू आनांद 

झवलव. जांगल पवर करुन त्यव बवहरे पडल्यव. आतव त्यवांनव नदी 

ओलवांडून पलीकडे जवयचे होते.  

 “अरे इथ ेतर एक पलू होतव नव? कुठे गेलव तो?” आनांदी 

 “कुठे दसुरीकडे असेल. नीट आठर्.” शचत्व 

 “नवही. तो पलू इथेच होतव. िलव चवांगलां आठर्तांय. िी 

बवबवांबरोबर जवयचे त्यव पलूवर्रुन नेहिी. इथेच हर्व होतव पलू.” 

आनांदी शर्चवर करत बोलली. 



 “इथेच होतव िलव पि खवत्ी आह.े एक कवि करु थोडां पढेु 

जवऊन बघयूव. कदवशचत पढेु असेल.” श्रवर्िी असां बोलत 

चवलवयलव ही लवगली. शतच्यव पवठोपवठ सगळ्यव  

चवल ूलवगल्यव. 

 “अजनू शकती चवलवयचय श्रवर्िी? नवहीये इथ े कोितवच 

पलू.” शचत्व 

 “चवलनू-चवलनू खपू तहवन लवगलीये आशि खपू दिलीय ेिी. 

आपि इथेच थोडव रे्ळ थवांबू. जरव आरवि पि करतव येईल आशि 

पविी शपतव येईल.” असां बोलनू रवधव पविी शपण्यवसवठी खवली 

र्वकली आि ्दचकूनच िवग ेसरकली. 

 “कवय गां रवधव कवय झवलां अिी दचकलीस कव? भतू बशघतलां 

की कवय?” श्रवर्िी थट्टव करत म्हिवली.  

 “अगां भतू नसेल शतन े पवण्यवत ्र्तःचव चेहरव बशघतलव 

असेल.” शचत्व 

 “त ूही दचकिील ते बघनू.” असां बोलनू रवधवने नदीकडे बोट 

दवखर्लां. 

 “ह ेकवय िगरी? ते पि आपल्यव नदीत कधीपवसनू?” आनांदी 

 “आजपवसनूच, आपि त्यव रविसवलव िवरवयलव चवललोय. 

तो कवहीही करु िकतो आपल्यवलव अडर्ण्यवसवठी. आधी तो 



सैशनक आतव ह.े पलू पि त्यवनेच गवयब केलव असिवर. आतव नदी 

किी ओलवांडवयची?” आनांदी 

 “शलांगरवजवने सवांशगतले होते जस-जसां आपि त्यवच्यव जर्ळ 

पोहोच ूतस ेतो अशधक अडथळे शनिवाि करिवर आपल्यव िवगवात.” 

शचत्व 

 “तमु्ही नीट पवहीलत कव यवतील कवही िगरींची तोंडां बांद 

आहते तर कवहींची उघडी. पोहून जवऊच िकत नवही आपि पि 

ह्यवांच्यवर्रुन उड्यव िवरुन नक्कीच जवऊ िकतो.” रवधव 

 “उड्यव िवरुन िग थटे यिसदनी प्र्थवन करु. हव र्ेडेपिव 

आह.े िी नवही उडी िवरिवर.” आनांदी 

 “थवांब जरव आपि बघ ू कवय होतांय ते.” शचत्वन े असां 

बोलतवच जर्ळची एक कवठी उचलली आशि ज्यव िगरीचां तोंड 

बांद होतां त्यवर्र ठेर्नू बशघतलां. त्यव िगरीने कवहीच केलां नवही.  

 “बघव आपि नक्कीच जवऊ िकतो. शहम्ित करव आशि 

िवझ्यव िवगे यव.” शचत्व 

 शचत्वन ेनांतर ह्यव िगरीर्रुन त्यव िगरीर्र उड्यव िवरुन नदी 

ओलवांडली. शतच्यव िवगनू शतच्यव िैशत्िीही उड्यव िवरत आल्यव.  

 “घवबरलो तर पढेु कधीच जवऊ िकिवर नवही.” शचत्व 



 “हो रवजकन्सयव. चवांगलांच सिजर्लांत तमु्ही आम्हवलव.” 

आनांदी बोलत असतवनव िवगे र्ळून बघत होती. अजनूही शतलव 

शर्श्ववस बसत नव्हतव आतव ज ेघडलां त्यवर्र. 

 “बरां, जर तिुची थट्टव झवली असेल तर जवयचां पढेु.” रवधव 

 “शनघयूवत.” शचत्व 

 चवलत असतवनवच त्यवांनव शलांगविव रवज्यवचव ध्र्ज शदसलव. 

यवचवच अथा ते आतव त्यव रविसवच्यव खपू जर्ळ पोहोचल ेहोते. 

पढेु गेल्यवर्र त्यवांनव एक भव्य आशि सुांदर िहवल शदसलव सोन्सयवचव.  

 “शलांगरवजवचव िहवल केर्ढव िोठव आह ेनव? ह ेखरांच सोनां 

आह ेकव?” जर्ळ जवयचव प्रयत्न श्रवर्िी करते पि तेर्ढ्यवत शतलव 

शचत्व थवांबर्ते. 

 “अगां थवांब, हवत नको लवर्सू. हव शलांगरवजवचव िहवल नवहीये. 

त्यवांचव िहवल रवज्यवच्यव िध्यभवगी आह.े तो सोन्सयवचव नवहीये. हव 

त्यव िवयवर्ी रविसवचव िहवल असवर्व. आपल्यवलव िहवरवज 

रवघरे्न्सद्रवांनी सवांशगतले होते नव त्यव रविसवचव िहवल आह ेसोन्सयवचव. 

हव तोच आह.े आत कसां जवयचां पि?” शचत्व 

 “दरर्वजव असेलच की यव िहालवलव. चलव िोधयूवत नक्की 

सवपडेल.” आनांदी. त्यव सगळीकडे िोधविोध सरुू करतवत. 

िोधतवनव शचत्व एकव शठकविी येऊन थवांबते. 



 “ह ेबघव कवय आह ेइथ.े” शचत्व 

 “सवपडलव दरर्वजव?” रवधव 

 “नवही पि ही जवगव र्ेगळी र्वटतीये. बवकवच्यव शभांती 

सवध्यवच आहते. यव शभांतीर्र निी आह.े तमु्हवलव शर्शचत् नवही 

र्वटत?” शचत्व 

 “हो पि ह्यवचव दरर्वजविी कवय सांबांध?” श्रवर्िी 

 “अगां र्ेडे कोिीही िवझ्यव घरवत घसु ू नय े म्हिनू 

सरुशिततेसवठी िी कवय केलां असतां?” शचत्व 

 “कवय िध्येच घर कुठून आलां?” श्रवर्िी 

 “िी पि कोिवलव शर्चवरतेय असो नीट ऐक. घरवचव दरर्वजव 

कुठे आह ेह ेकोिवलवच िवहीत नसतां तर?” शचत्व 

 “घरवत कोिी शिरलांच नसतां.” श्रवर्िी 

 “अगदी बरोबर. आपि सगळीकडे बशघतले पि कवहीच 

सांियव्पद सवपडलां नवही.” शचत्व 

 “ते सगळां ठीक आह.े पि घरवलव कुलपु असलांच पवहीजे. 

इथ ेतसां कवहीच शदसत नवही.” आनांदी  

 “ह ेकवय तझु्यव सिोरच आह ेकी. नीट बघ.” शचत्व  



 “हो, ही निी गोल आह.े आपि शफरर् ूिकतो. हचे आह े

कुलपु पि  

 “चवर्ीचां कवय? आपि कसां ह े चि शफरर्लां तर दवर 

उघडेल?” रवधव  

 “जर आपि ह ेचि चकुीचां शफरर्लां तर इथ ेकवहीही होऊ 

िकतां. सगळां आपल्यवलव जपनू करवर्ां लवगेल.” श्रवर्िी  

 “रवजवने आपल्यवलव सवांशगतलां होतां की तो रविस कधीतरीच 

बवहरे शनघतो. त्यवचव सेर्क नेहिी आत- बवहरे करत असतो. 

आपि त्यवची र्वट बघयूव. त्यवने दवर उघडतवच आपि त्यवर्र 

हल्लव करुन आत जवऊ.” आनांदी 

 “तोपयंत आपि इथेच र्वट बघत बसवयचां कव? आशि सिजव 

तो बवहरे असेल तरी पि तो येईपयंत आपि त्यवची र्वट नवही बघ ू

िकत. खपू उिीर होईल.” शचत्व 

 “सेर्क. हव सेर्क. शिळवली आत जवण्यवची चवर्ी.” रवधव 

 “रवधव सिजेल असे बोल. आधीच कवही सचुत नवहीये. त ु

अजनू गोंधळ र्वढर् ूनकोस.” श्रवर्िी 

 “अगां आपल्यवलव शलांगरवजवने सवांशगतले होते नव की 

रविसवचव सेर्क कवहीतरी बडबडत असवयचव. कवय होतां ते?” 

रवधव 



 “सोपां आह ेते. उजर्े तीन डवर्े दोन उजर्व एक.” श्रवर्िी 

 “बवकीच्यव गोष्टी कधी तझु्यव लिवत रवहत नवहीत ही किी 

रवहीली लिवत?” आनांदी 

 “लिवत ठेर्िां एर्ढां पि अर्घड नव्हतां. कवरि त्यवत फक्त 

उजर्व डवर्व उजर्व आशि तीन दोन एक होतां.” श्रवर्िी 

 “शिळवलां उत्तर. हचे तर करवयचां आह ेआपल्यवलव. ह ेचि 

तीन र्ेळव उजर्ीकडे, दोन र्ेळव डवर्ीकडे आशि एकदव उजर्ीकडे 

शफरर्वयचां आह.े” शचत्व  

 “थवांब िी शफरर्ते.” रवधव 

 जसां-जसां रवधव ते चि शफरर्त होती तसव त्यवांनव दरर्वजव 

उघडण्यवचव आर्वज येतो.  

 “आतव एकदव उजर्ीकडे शफरर्लां की झवलां. आतव होईल 

जवद.ू” रवधव 

 “उघडलां, दवर उघडलां. चलव आत जवऊ पटकन.” आनांदी 

 जेर्ढव िहवल बवहरेुन सुांदर होतव तेर्ढवच आतनू पि सुांदर 

होतव. शतथली प्रत्यके र््त ू सोन्सयवची होती. प्रर्ेि िवरवपवसनू 

सर्ात्च लवल पवयघड्यव होत्यव. सगळ्यवांच्यव डोळ्यवांचे पवरिे 

शफटले. सगळांच खपू भव्य होतां. 



 “हव िहवल शकती सुांदर आह ेनव, कोिी म्हिेल कव की इथ े

एक रविसवचां र्व्तव्य आह.े” श्रवर्िी 

 “हो खरांच. िलव तर इथेच रवहवर्ांसां र्वटतांय.” आनांदी 

 “तमु्ही शर्सरतवय आपि इथ े कव आलोय ते. िहवलवची 

सुांदरतव नांतर बघव. आधी आपि ज े कवि करवयलव आलेय त े

करुयवत कव िहवरवजवांनव आशि इतर लोकवांनव िोधवयलव हरे्. 

आपि शसांहवच्यव गहुते आहोत ह्यवचां भवन ठेर्व. रवधव त ुउजर्ीकडे 

जव. श्रवर्िी त ु त्यव शदिेलव जव. आनांदी त ु िवझ्यवसोबत चल. 

आपि त्यव खोल्यवांिध्ये बघ.ू लवगव कविवलव. जरव जपनू. कवही 

रे्गळां र्वटले तर लगेच बोलर्व.” शचत्व 

 “हो.” आनांदी 

 सगळ्यव सवांशगतलेल्यव शदिेलव जवऊ लवगल्यव. रविसवलव 

त्यवांच्यव यणे्यवबद्दल आधीच सिजले होते.  

 “िवलक तमु्ही त्यवांनव आत कव यऊे शदलां सरुुर्वतीलवच 

अडर्वयचां नव त्यवांनव जसां इतरवांनव अडर्लत?” रविसवचव सेर्क 

 “आतवपयंत तर तेच करत आलोत नव कवहीच िजव नवहीय े

त्यवत. िलव बघवयचे होते त्यव कुठेपयतं येतवत ते. आपि इतरवांनव 

पि असांच कैद केले होते. पि ते सहज आपल्यव जवळ्यवत 

अडकले. आपल्यव जवदईु सैशनकवांर्र ते िवत शिळर् ूिकले नवही. 



पि ह्यव िलुींनी सगळे अडथळे पवर केले. िलव ह्यव खळेवत खपू 

िजव येऊ लवगली आह.े त ुफक्त बघत रहव गांित.” रविस 

 “कवही सवपडलां कव तलुव?” आनांदी 

 “कवहीच नवही.” श्रवर्िी 

 “आतव कवय करवयचे?” रवधव  

 “आपि र्र जवऊन िोधयूवत. चलव.” शचत्व 

 “आई गां!” श्रवर्िी 

 “जव्त लवगलां तर नवही नव?” शचत्व 

 “नवही. चढवयलव गेल्यवर्र पवयर् यव कुठे गवयब झवल्यव?” 

रवधव 

 “थवांब िी त्यव शजन्सयवन ेर्र जवयचव प्रयत्न करते.” आनांदी 

 “परत तसांच होतांय. आतव कवय करवयचे?” श्रवर्िी 

 “तमु्ही दोघींनी एकत् चढून बघव. रवधव त ुह्यव शजन्सयवने जव 

आशि श्रवर्िी त ुपशलकडच्यव शजन्सयवने जव.” शचत्व 

 “बरां, तसां करुन बघ.ू” रवधव 

 दोघीही चढवयलव जवतवत आशि खवली पडतवत.  

  

 



  

 “आतव?” आनांदी 

 “जरव शर्चवर करु.” श्रवर्िी 

 “आपि एक कवि करु. तमु्ही दोघी जेव्हव चढवल तेव्हव 

एकत्च पवयरी चढव. िी सवांगेन तेव्हव पवयरी चढव.” शचत्व 

 “शठक आह.े” आनांदी 

 “चढव.” शचत्व 

 दोघींनी एकत्च तढवयलव सरुुर्वत केली आशि कवहीच घडल े

नवही. यवर्ेळी त्यव यि्र्ी होतवत.  

 “तमु्ही पि यव लर्कर.” आनांदी 

 “आलोच.” शचत्व 

 “िोधयूवत आतव सगळ्यवांनव.” रवधव 

 त्यव सगळ्यव खोल्यव तपवसवयलव सरुुर्वत करतवत. एकव 

खोलीत शचत्वलव एक सुांदर ितूी शदसते. ती ितूी बोलकी होती जि.ू 

ती जिी ितूीच्यव जर्ळ जवते तसव शतलव श्रवर्िी- आनांदीची 

शकां कवळी ऐकू येते. ती त्यव आर्वजवच्यव शदिेन ेजवऊ लवगते. सिोर 

बघते तर रविसवने दोघींनव पकडलेल ेअसते.  

 “सोड िवझ्यव िैशत्िींनव.” शचत्व 

 “िलव र्वटलां नव्हतां तमु्ही इथपयंत यवल. खरांच िवनलां 

पवशहजे तिुच्यव धवडसवलव. िी तमु्हवलव एक सांधी देतो िलव 



िवरण्यवची. िवरू िकलवत तर तिुची सगळी िविसां िवझ्यव 

तवर्डीतनू र्वचतील पि जर िलव िवरू िकलव नवहीत तर िी 

तमु्हवलव आशि इथ े कैद असलेल्यव प्रत्येकवलव िवरून टवकीन. 

जव्त रे्ळ र्वयव घवलर् ूनकव.” असे बोलनू रविस जोरजोरवत हस ू

लवगतो. 

 त्यवचां बोलिां होतवच शचत्व त्यवच्यवर्र हल्लव करते. शतलव 

बघनू रवधव, श्रवर्िी आशि आनांदीही त्यवच्यवर्र र्वर करु लवगतवत. 

त्यवांच्यव हल्ल्यवचव रविसवर्र कवहीच पररिवि होत नवही. सतत 

करत असलेल्यव र्वरवांने शचत्व आशि शतच्यव िैशत्िी थकून जवतवत.  

 “कवय झवलां? दिलवत इतक्यवत? तमु्ही िलव िवरवयलव आलव 

होतवत नव? तमु्हवलव तिुच्यव िविसवांनव र्वचर्वयचे होते नव? असेच 

र्वर करत रवशहलवत तर िलवच कवय िवझ्यव सवर्लीलव सदु्धव िवरु 

िकिवर नवही तमु्ही. खरांच खूप दयव येतेय तिुच्यवर्र.” रविस पनु्सहव 

एकदव गडगडवटी हसलव.  

 रविसवन े सवर्ली बोलतवच शचत्वलव ती बोलकी ितूी 

आठर्ली आशि र्डीलवांनी सवांशगतलेली गोष्ट पि की प्रत्येकवचव 

जीर् हव किवत नव किवत तरी अडकललेव असतोच. आई- 

र्डीलवांचव त्यवांच्यव पवल्यवत, लोभी िविसवांचव पैिवत तसवच यव 

रविसवचव जीर् त्यव ितूीत असलव तर लगेच ती धवर्त ितूी 



असलेल्यव खोलीत गेली. जिी ती त्यव ितूीजर्ळ जवऊ लवगली 

तिव शतलव शतच्यव िैशत्िींच्यव शकां कवळ्यव ऐकू येऊ लवगल्यव.  

 “रवजकन्सयव र्वचर्व, र्वचर्व आम्हवलव!” श्रवर्िी  

 पढुचव- िवगचव कवहीही शर्चवर न करतव रवजकन्सयेने ती ितूी 

फोडून टवकली.  

 “आतव बघ ूकोि जीर्ांत रवहतांय त ुकी िी?” शचत्व. आशि 

शतलव आिखी एक शकां कवळी ऐकू आली त्यव रविसवची. शतचव 

आशि शतच्यव िैशत्िींचव शर्जय झवलव होतव. ती धवर्त त्यवांच्यवकडे 

गेली. 

 “तमु्ही सगळ्यव ठीक आहवत नव?” शचत्वन े कवळजीन े

शर्चवरले.  

 “हो. तमु्ही र्ेळेत र्वचर्ले. तो आम्हवलव िवरिवरच होतव पि 

अचवनक कवय झवले त्यवलव िवहीत नवही. त्यवने एक शकां कवळी 

फोडली आशि तो अचवनक खवली पडलव. त्यवलव पडलले ेपवहून 

त्यवचव नोकर ज ेसिजवयचे त ेसिजनू फरवर झवलव.” रवधव  

 “आपि यि्र्ी झवलो आहोत. पि तमु्ही नक्की केलते 

कवय?” श्रवर्िी 

 “ते िी इथनू बवहरे पडल्यवर्र सवांगते. आपि अजनू यि्र्ी 

झवलो नवहीत. आपली अधी िोहीि अजनू बवकी आह.े अजनू 



आपल्यवलव कैदींनव आशि िहवरवजवांनव सोडर्वयच े आह.े चलव 

लर्कर. यव िहलवत जव्त रे्ळ थवांबिे धोक्यवचे आह.े” शचत्व 

 त्यवांनी सगळीकडे िोधविोध सरुू केली. एकव खोलीतनू 

आर्वज येत होते. त्यव शदिेलव सगळ्यव गेल्यव. ती खोली नसनू एक 

प्रकवरचे कवरवगहृच होते. िहवरवज आशि इतर कैदी शतथेच होते. 

 “शपतवश्री आम्ही आलो आहोत तमु्हवलव सोडर्वयलव. 

कवळजी करु नकव.” शचत्व  

 “दवरवलव तर कुलपु आह.े चवर्ी कुठे सवपडिवर?” श्रवर्िी 

 “ही बघ चवर्ी.” आनांदी 

 त्यवांनव सोडर्नू बवहरे कवढिवर इतक्यवत िहवलवच्यव भींती 

ढवसळू लवगल्यव.  

 “आपल्यवलव इथनू लर्कर बवहरे पडल ेपवशहजे.” रवधव 

 “यव शदिेने चलव.” शचत्व 

 सगळे सखुरुप बवहरे पडल.े तोर्र शलांगरवजही शतथे पोहचलव 

होतव.  

 “लवांबनू िलव हव िहवल कोसळतवनव शदसलव. यवचवच अथा 

आपली रविसवच्यव तवर्डीतनू रवजकन्सयेन े सटुकव केली. यव 

सांकटवतनू र्वचर्ल्यवबद्दल िी तिुचव आभवरी आह!े” शलांगरवजवने 

श्ित करत आभवर िवनल.े  



 “आभवर िवनवयचेच असतील तर आिच्यव कन्सयेचे आशि 

शतच्यव िैशत्िींचे िवनव.  

त्यवांच्यविळेुच आज आम्ही आहोत. खरांच िलुी कवही पि 

करू िकतवत ह े त्यवांनी दवखर्नू शदलांय. फक्त त्यवांनव कोित्यवही 

बांधनवत अडकर्लां पवशहजे. िलुवांच्यव खवांद्यवलव खवांदव लवर्नू त्यव 

ही घरवचे नवर् उजळू िकतवत, कोित्यवही आव्हवनवलव सविोरे 

जवऊ िकतवत. िलव अशभिवन आह े तिुचव!” िहवरवज चिधर 

म्हिवले.  

 “ह ेतर आिच ेकताव्य होतां.” शचत्व 

 “िी तमु्हवलव तिुच्यव रवज्यवत सोडवयची व्यर््थव करतो. 

शतथे ही सगळे शचांतेत असतील. जखिी असलेल्यवांचव आधी 

उपचवर करु. तोर्र तमु्ही आरवि करव.” शलांगरवज म्हिवल.े  

 सगळां परू्ार्त झवले होते. नदीर्रचव पलूही परत आलव होतव. 

नदीतल्यव िगरीही गवयब झवल्यव. सगळीकडेच आनांदवचां 

र्वतवर्रि होतां. कविविीपरुिच नव्ह ेतर इतर रवज्यवांतही ही र्वतवा 

पोहचतवच सगळ्यवांनी जल्लोर् केलव. कविविीपरुि िध्ये पनु्सहव 

एकदव सखु, सिदृ्धीची नवांदी सरुु झवली.  

  



स्कॉलर 

 

 

हुिवरी अनेक लोकवांनव बोचते. जो हुिवर असतो त्यवांनव 

्र्तःलव ही ती बोच ूिकत.े आितुोर् दरर्र्ी चवांगल्यव गिुवांनी 

उत्तीिा व्हवयचव. त्यवने नकुतांच बी.ए लव प्रवेश घेतलव होतव. कॉलेज 

सरुु होतवच शििकवांनव आशि त्यवच्यव र्गाशित्वांनव त्यवच्यव 

हुिवरीची आशि ज्ञवनवची प्रशचती आली. प्रत्यके तवसवलव योलय 

उत्तरे दिेां, शििकवांनव डवऊट शर्चवरिे यविळेु िलुवांनव र्वटू लवगल े

की तो खपूच हुिवर आहे. ह्यवच्यविी िैत्ी केलीच पवहीजे. 

लर्करच तो शििकवांचव आशि शर्द्यवथ्यवचंव लवडकव झवलव. 

िलुींिध्येही त्यवचीच चचवा असवयची. त्यवलव कवरि पि तसांच 

होतां.शदसवयलव एकदि रवजशबांडव, िवांत आशि हुिवर असां त्यवचां 

व्यशक्तित्त्र् होतां. सगळ्यवांनव िदत करण्यवची त्यवची र्तृ्ती होती. 

अभ्यवसवत इतरवांनव िदत करिे, नोट्स दिेे, इ. त्यवलव फवर 

आर्डत. त्यवलव इतरवांिध्ये शिसळवयलव जव्त रे्ळ लवगलव नवही. 

सर्वंपैकी त्यवची नांशदनी, रवघर्, सलुभव आशि अशश्वन यवांच्यविी 

चवांगली गट्टी जिली.  



 नांशदनी आितुोर् सवरखीच हुिवर आशि सिांजस होती. 

शदसवयलव ही सुांदर होती. र्गवातील अनेक िलुवांचां हृदय शतन ेघवयवळ 

केलां होतां. अनेकवांनी शतलव शर्चवरले ही होते पि इतक्यवत िलव ह्यव 

गोष्टींिध्ये पडवयचे नवही अस े ती ठिकवर्नू सवांगे. अभ्यवस एके 

अभ्यवस असेच शतलव र्वटवयचे. 

 रवघर् त्यवांच्यव ग्रपुिध्ये सगळ्यवत जव्त डॅशिांग होतव. प्रत्यके 

िि जगवयचव असतो शित्व असे तो नेहिी म्हिवयचव. अभ्यवसवत 

जव्त रस नव्हतव त्यवचव. लेक्चर बांक िवरिे, टर्वळक्यव करिे हे 

त्यवचे छांद होते. क्लवसरुििध्ये किी आशि कँन्सटीनिध्ये आशि 

कट््टयवर्र तो जव्त शदस.े  

 सलुभव किी बोलिवरी आशि खपू लवजवळू होती. इतरवांिी 

बोलतवनव ती खपू घवबरवयची पि जर शतन ेएकदव िैत्ी केली की ती 

खपू िोकळेपिवने र्वगवयची. सर्वंसोबत ती खपू ि्ती करवयची 

आशि गप्पव िवरवयची.  

 अशश्वन एकदि शबांधव्त व्यशक्तित्त्र्. य े शजांदगी नव शिलेगी 

दोबवरव नेहिी म्हिवयचव. असे ह े सगळे ्र्भवर्वने जरी एकदि 

र्ेगळे असले तरी िैत्ीच्यव बांधवने िवत् एकत् आले होते.  

 कॉलेज म्हिलां की धिवल, ि्ती, नर्ीन शित्, डेज, नर्ीन 

अनभुर्, प्रेि, कट्टव, इ. आलेच. सगळे म्हितवत आयषु्ट्यवचव खरव 



अथा हव कॉलजे लवईफिध्यचे कळतो. अनेक चवांगल्यव-र्वईट गोष्टी 

कॉलेजिध्येच कळतवत. घडिां-शबघडिां ही शतथेच. अनेकवांनव जर 

शर्चवरले,  

 “तिुच्यव आयषु्ट्यवतलव आर्डीचव कवळ कोितव?” 

 “कॉलेज ते पि कवय शदर्स होते!” 

 असां उत्तर ह ेठरलेलांच. िवळेतल्यव आठर्िी ही खपू सुांदर 

असतवत. आयषु्ट्य कवय असतां ह ेिवत् आपल्यवलव कॉलेजिध्यांच 

गर्सतां.  

 छवन ओळखी झवल्यव. नर्ीन शित्- िैशत्िी शिळवल्यव. फे्रिसा 

पवटीही झवली. कॉलेज लवईफ एनजॉय करवयलव सरुुर्वत झवलीच 

होती की लगेच पशहल्यव सेशि्टरचां र्वरां जोिवन ेर्वहू लवगलां. 

कँन्सटीनिध्ये- 

 “परीिेची तयवरी सरुु केलीस कव?” नांशदनी 

 “नवही नव यवर” अशश्वन 

 “अरे कवय चवललांय? तिुचां ि्त िवहोल आहे. सिोर चहव 

आशि र्डवपवर् आह ेत्यवचव आ्र्वद घ्यवयचव सोडून ह ेपरीिेचां 

कवय घऊेन बसलवय?” रवघर् 

 “तलुव नवही येत कव टेन्सिन?” सलुभव 



 “टेन्सिन आशि िलव? नो चवन्सस! र्न नवईट ्टडी खपू झवलव 

पवसींगसवठी. जव्त टेन्सिन नको घेऊस तसांही परीिेलव अजनू खपू 

रे्ळ आह ेनव” रवघर् 

 “कवय रे आि ुतझुव झवलव असेल नव रे अभ्यवस? आम्हवलव 

शप्लज िदत कर हव परीिेलव आशि नोट्स कवढल्यव असतील तर 

त्यव पि द!े” सलुभव कवकुळतीलव येऊन शर्चवरू लवगली. 

 “नवही गां अजनू सरुु नवही केलव अभ्यवस. डॉन्सट र्री िी करेन 

तमु्हवलव िदत. नोट्सही दईेन. आशि हो टेन्सिन घेतल्यवने पेपर सोप े

जवत नवहीत. ज्ट शचल!” आि ुउफा  आितुोर् 

 “तझुां कवय बवबव तमु्ही ्कॉलर लोकां  तझुव अभ्यवस पि सरुु 

झवलव असेल. आम्ही घरी थोडी नव येतो तझु्यव बघवयलव त ुअभ्यवस 

करतो की नवही ते?” नांशदनी 

 “खरांच सवांगतोय कवहीच नवही केलवय.” आि ु

 “अरे यवर तमु्ही तर सरुुच झवलवत.” अशश्वन 

 “फक्त चचवा तर करतोय.एर्ढां कवय त्यवत?” सलुभव 

 “आतव जरव खवऊन पि घ्यव चहव गवर होतोय.” नांशदनी 

 हळू-हळू तोंडी पररिव झवल्यव. पेपर उद्यवर्र येउन ठेपले. 

 पढुचव शदर्स सगळे लर्कर येऊन थवांबलेत.  



 “हवय आितुोर्! झवलव अभ्यवस?” ििवांक 

 “हवय. झवलवय बर् यवपकैी. आतव बघ ूपरीिव किी जवत ेते.” 

आि ु  

 “तलुव चवांगलीच जवईल िलव खवत्ी आह ेयवची. जरा ऐक 

नव!” ििवांक 

 “बोल आि ु

 “शप्लज िलव िदत कर पवसींग परूती तरी. अभ्यवस करून 

आलोय पि तरी िदत कर. तझुव नांबर िवझ्यवनांतरच आह ेनव?” 

ििवांक 

 “हो, तझु्यवनांतरच आह.े िी करेन िदत. डोन्सट र्री.” आि ु

 “कवय रे ििवांक? पेपर शफक्सींग करतोयस कव िवझ्यव 

शित्वसोबत?” रवघर्  

 “नवही रे, तसां कवहीच नवहीये.” ििवांक 

 “िलव सिजतां सगळां. आि ुत ुइथेच थवांबिवर आहसे कव? 

आशि अजनू गप्पव िवरवयच्यव असतील तर थवांब. त ुइथ ेशदसलवस 

म्हिनू आलो. चल नव आत, सगळे आत र्वट बघत असतील. िी 

तर चवललो.” रवघर् 

 “हो, जवऊ यव.” आि ु



 “आितुोर्, िी सवांशगतलेलां लिवत ठेर् हव शप्लज!” ििवांक 

 “आह ेलिवत िवझ्यव. कवळजी नको करूस!” आि ु

 “त ुत्यवलव पेपर दवखर्िवर आहसे?” रवघर् 

 “हो! पि पवसींग परूतीच करिवर आह.े” आिु 

 “त ुपि नव िदत कर पि ् र्तःचव ही पेपर आह ेह ेिवत् शर्सरु 

नकोस.” रवघर् 

 “हो रे बवबव. अजनू कवही उपदिे?” आि ु

 “नवही. सध्यव तरी एर्ढांच. कवही आठर्लां तर नांतर सवांगने.” 

रवघर् 

 “आि,ु रवघर् शकती र्ळे लवर्लवत तमु्ही! आम्ही 

केव्हवपवसनू र्वट बघतोय” सलुभव 

 “सो सॉरी यवर! शसटींग अरेंजिेंटची शल्ट लवगली कव?” 

आि ु

 “हो लवगलीये. जव पटकन बघनू यव.” नांशदनी 

 “त्यवची कवही गरज नवहीये. िी आलोय बघनू.” अशश्वन 

 “दोघवांचव बशघतलवस नव?” रवघर् 

 “हो. आिु तझुव पवच नांबर खोलीत आह ेआशि रवघर् तझुव 

चवर िध्ये लवगलवय.” अशश्वन 



 “र्व चवर िवझव लकी नांबर आह.े नक्कीच िलव पेपर सोप े

जविवर.” रवघर् 

 “लकचां िलव कवही िवशहत नवही, अभ्यवस तर केलवयस नव?” 

अशश्वन 

 “परीिेचां टेन्सिन िी घेत नवही ह ेिवहीतेय नव तलुव. पवस झवलां 

बवस झवलां. तेर्ढव तर नक्कीच अभ्यवस करुन आलोय.” रवघर् 

  “रवघर्, िवझव आशि अशश्वनचव एकवच र्गवात लवगलवय 

नांबर. आिचुव नांबर लवगवयलव हर्व होतव आिच्यवसोबत तेर्ढीच 

िदत झवली असती त्यवची.” सलुभव  

 “सगळे आय.एि.पी करुन आली आहसे नव त?ु” नांशदनी 

 “हो केलेत. कवय िवहीत आतव पेपर कसव जवतो ऑल द बे्ट 

सगळ्यवांनव. चवांगलव शलहव पपेर.” सलुभव 

 “हो, तलुव पि!” आि ु

 इतक्यवत पशहली बेल र्वजली. सगळे पनु्सहव एकदव एकिेकवांनव 

ऑल द बे्ट म्हिवले आशि आपआपल्यव र्गवात गेले. ििवांकचव 

नांबर आिचु्यव िवगेच होतव. त्यवने पनु्सहव एकदव आिलुव त्यवांच्यव 

बोलण्यवची आठर्ि करुन शदली. दसुरी बेल र्वजतवच पेपर सरुु 

झवलव. पेपर सांपतवच सगळे बवहरे आल.े  



 “ए आिु ह्यव प्रश्नवचां उत्तर कवय होतां? िी ह े शलहीलांय!” 

सलुभव 

 “बरोबर आह.े पेपर कसव गलेव तमु्हवलव? िलव तर चवांगलव 

गेलव.” आि ु

 “िलव बरव गेलव.” अशश्वन 

 “रवघर् तझुव कसव गेलव पेपर?” सलुभव 

 “पवसींग परूतां शलहून आलोय. अशश्वनन े ही थोडी िदत 

केली.” रवघर् 

 “उद्यवसवठी बे्ट ऑफ लक सगळ्यवांनव चलव िी शनघते. घरी 

लर्कर जवयचांय. उद्यवचव खपू अभ्यवस करवयचवय. आतव िी 

पळते. बवय!” सलुभव 

 “थवांब नव थोडव रे्ळ िग जव. आपि कवहीतरी खवऊ. आज 

खपू डोकां  चवलर्लांय त्यविळेु भकू लवगलीये. चलव कँन्सटीनिध्ये.” 

रवघर् 

 “नको. कँन्सटीनिध्ये गेलो तर खपू उिीर होईल घरी जवयलव. 

िी शनघते.” सलुभव 

 “अगां थवांब तरी. ए सलुभव. सलुभव.... गेली पि ही. खपू 

टेन्सिन घेतलेलां शदसतांय शहने.” अशश्वन 



 “आपि तरी जवऊ कँन्सटीनिध्ये. िलव ही खपू भकू 

लवगलीये.” नांशदनी 

 “थँक्स आितुोर्! त ुजर आज िदत केली नसतीस तर फेलच 

झवलो असतो. बवय अँन्सड थकँ्स अगेन!” ििवांक 

 “बवय!” आि ु

 “पिूा रे्ळ तर हव बसनूच होतव. सतत दसुर् यवांनव उत्तरां शर्चवरत 

होतव. अभ्यवस कवहीच केलव नवही ह्यवन.े आि ुत ुउद्यव ह्यवलव जव्त 

िदत करु नकोस.” नांशदनी 

 “आि ुअरे बोल की कवहीतरी. ती तझु्यविी बोलतेय. कुठे 

हरर्लव त?ु” अशश्वन 

 “कवय झवलांय तलुव?” रवघर् 

  “खरांतर िलव पि उद्यवचां टेन्सिन आलांय. उद्यवचव पेपर खपू 

अर्घड आह.े िी पवस होईल की नवही हव प्रश्न सतत डोक्यवत 

भिुभिुत आह.े” आि ु

“अरे त ु ्कॉलर आहसे. कवहीही बोल ू नकोस. तझुव तर 

अभ्यवस पि झवलव असेल. पँ्रक करतोयस कव?” अशश्वन 

 “गांित करत नवहीये. खरां होलतोय िी.” आि ु



 “कि ऑन यवर. बवस झवलां तझुां. प्रँकच करतोय त.ु तझुव 

अभ्यवस होिवर नवही ह ेिक्यच नवहीये.” नांशदनी 

 “िी ्कॉलर जरी असलो तरी िलव ही परीिेचां टेन्सिन येऊच 

िकतां नव “िी ही तिुच्यवसवरखव एक शर्द्यवथी आह.े प्रत्यके 

शर्द्यवथ्यवालव परीिेचां टेन्सिन ह ेअसतांच. ते त्यव शर्द्यवथ्यवार्र असतां 

की तो ती कसां सवांभवळतो त ेिलव ही र्वटू िकतां नव की िी पवस 

होईल की नवही. शप्लज तमु्ही िलव सतत गहृीत धरू नकव!” आि ु

 “सॉरी आि!ु िलव तसां म्हिवयचां नव्हतां. अरे पि तचु बघ नव 

शकती हुिवर आहसे बवरवर्ीलव तलुव शकती छवन गिु शिळवलेत. िग 

कोिवलवही हचे र्वटेल की तलुव सगळेच पेपर सोपे जवत असतील. 

म्हिनू िी तसां बोलले.” नांशदनी 

 “तेच तर िी म्हितोय नांशदनी. तमु्ही सगळे िलव गहृीत 

धरतवय. कवल आई पि सवरखी म्हित होती,”अभ्यवस झवलव कव? 

पशहलव ििवांक हुकतव कविव नय.े रे्ळ र्वयव घवलर् ू नकोस, 

अभ्यवस कर.” िलवही िवहीत आह े त्यवांनव िवझ्यव भशर्ष्ट्यवची 

कवळजी आह.े पि सतत तचे कव तमु्ही, िवझे आई-बवबव, िवझ े

नवतेर्वईक, िेजवरी-पवजवरी, शििक, सगळे िलव सतत आठर्ि 

करुन दते असतव की िी हुिवर आह.े ह्यविळेु िलव खपू प्रेिर येतां 

की जर िी चवांगले गिु नवही शिलर् ूिकलो तर? जर िी फेल झवलो 



तर? सतत एक दडपि असल्यवसवरखां र्वटतां यवर. अनेकवांच्यव खपू 

अपेिव आहते िवझ्यवकडून. जर त्यव िी पिूा करू िकलो नवही तर 

आयषु्ट्यभर िलव ते बोचत रवहिवर. िवझां म्हििां एर्ढांच आह ेकी 

प्रत्येक शर्द्यवथवाची हुिवरी र्गेळी असते. जर कोिी जव्त हुिवर 

असेल तर सतत त्यवलव त्यवची जविीर् कव करुन द्यवर्ी त्यवलव ही 

िवहीतेय तो हुिवर आह.े सतत बोलनू ‘त ुहुिवर आहसे’, ‘चवांगले 

गिु शिळर्िील नक्कीच’, ‘आिच्यवसवरख्यव शर्द्यवर्थयाांनव असतां 

टेन्सिन, तलुव नवही यवयचां’, ‘त ु् कॉलर आहसे, पेपर सोप ेजवतील’. 

असां फक्त बोलत जवऊ नकव. शप्लज, िी जर कवही चकुीचां बोललो 

असेल तर सॉरी. िी बोललोय त्यवचव नक्की शर्चवर करव. येतो िी.”  


