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िे प स्िक हवनामूल्य आिे 

पण फ़ कट नािी 

या मागे अनेकाुंचे कष्ट व पैसे आिेि . 

म्िणून िे वाचल्यावर िचघ करा ३ हमहनट 

१ हमहनट : लेिकाुंना फ़ोन करून िे प स्िक कसे वाटले िे कळवा 

१ हमहनट : ई साहित्य प्रहिष्ठानला मेल करून िे प स्िक कसे वाटले िे कळवा.  

१ हमहनट : आपले हमत्र व ओळिीच्या सवघ मराठी लोकाुंना या प स्िकाबद्दल 

अहण ई साहित्यबद्दल साुंगा.  
  

असे न केल्यास याप ढे आपल्याला प स्िके हमळणे बुंद िोऊ शकिे.  

दाम नािी मागि. मागि आिे दाद.  

साद आिे आमची. िवा प्रहिसाद.  

 

 

दाद म्िणजे स्ि िीच असावी असे नािी. प्राुंजळ मि, सूचना, टीका, हवरोधी मि याुंचे स्वागि आिे.  प्रामाहणक मि 

असावे. ज्याम ळे लेिकाला प्रगिी करण्यासाठी हदशा ठरवण्याि मदि िोिे. मराठीि अहधक कसदार लेिन व्िावे आहण 

त्यािून वाचक अहधकाहधक प्रगल्भ व्िावा, आहण सुंपूणघ समाज सिि एका नव्या प्रब द्ध उुंचीवर जाि रिावा.  
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स्वीटी महाले 

 पत्ता-  म . पो. बेलापूर, ताल का : अकोले, जिल्हा : अहमदनगर  

फ़ोन : 8308732305 

मेल :  sweetimahale2018@gmail.com 

 

या पुस्तिकेिील लखेनाचे सर्व हक्क लेस्खकेकडे सुरस्िि असून 

पुतिकाचे ककिं र्ा  त्यािील अिंशाचे पुनर्ुवद्रण र् नाट्य, स्चत्रपट 

ककिं र्ा इिर रुपािंिर करण्यासाठी लेस्खकेची लेखी परर्ानगी 

घेणे आर्श्यक आह े. िसे न केल्यास कायदशेीर कारर्ाई होऊ 

शकिे. 

 

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. 
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प्रकाशक--- ई सास्हत्य प्रस्िष्ठान 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com  

प्रकाशन : ३ ऑगस्ट २०१८  

©esahity Pratishthan®2018 

• स्र्नार्ूल्य स्र्िरणासाठी उपलब्ध  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण फॉरर्डव करू शकिा  

• ह ेपुतिक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापूर्ी ककिं र्ा र्ाचना व्यास्िररक्त कोणिाही र्ापर 

करण्यापूर्ी ई सास्हत्य प्रस्िष्ठानची लेखी परर्ानगी आर्श्यक आहे. 
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र्ी स्तर्टी सुभाष र्हाले .  

पोतट बेलापुर िा. अकोले. स्ि. 

अहर्दनगर 

.द.िा.र्ालपाणी काॅ लेि 

सिंगर्नेर  र्धे सध्या र्ी पदस्र्च्या 

शेर्टच्या र्षावि स्शिण घेि आह.े 

आिा तर्िःस्र्षयी काय सािंगु 

सािंगायला िाति काही नाही. स्लहीण्या र्ाचण्याची आर्ड आहे.  आिापयंि बरिंच 

र्ाचन केल आह.े र्ात्र लेखक म्हणुन नस्र्नच. आस्ण बरिंच काही स्लहूनही कधी काही 

प्रकास्शि केलिं नाही. िे िे नर्ीन र्ाचनाि येईल िे र्ला आर्डििं. त्या र्ुळे हािाि 

पडलेल्या पुतिकाचा लेखक आर्डिा होऊन िािो. र्राठी हहिंदी इिंग्लीश  िो प्रकार 

हािाि येईल िो आर्डिा. र्ग स्र्षय कोणिाही असो.  

स्लखाणािही  र्ला र्ेगर्ेगळे स्र्षय हािाळायला आर्डिाि. पण अिून 

बरिंच काही स्शकायचिं आह.े ई सास्हत्य च्या र्ाचकािंसर्ोर पस्हल्यािंदा येिेय. 

र्ाचकािंसाठी थोडा र्ेळ  करर्णूकीचा हा छोटासा प्रयत्न. िुर्च्या भेटीला येिाना खुप 

आनिंद होिोय. आस्ण टेन्शनही. होप सो की र्ाझिं स्लखाण िुम्हाला आर्डेल. अगदी 

नर्खी आस्ण र्ाझा पस्हलाच प्रयत्न असल्यारु्ळे चुका नक्कीच िाणर्िील. पण 

िुम्हाला काय र्ाटलिं िे र्ला नक्की सािंगायचिं हिं .. स्नदान पुढे स्लहार्िं कक इथेच थािंबू 

एर्ढिं सर्िलिं िरी खुप र्दि होईल.. sweetimahale2018@gmail.com  हा 

र्ाझा र्ेल ककिं र्ा र्ला आपण फेसबुक र्रही पाहू शकिा.   
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अपपणपजिका 

र्ाझी सगळ्याि पहीली र्ाचक आणी र्ाझी गाईडींग तटार र्ाझी र्नुिाई 

आस्ण  स्लहायला लागलिं िर अिुन एक पुतिक ियार होईल अशा अनलीर्ीटेड स्लतट 

असलेल्या र्ाझ्या सगळ्या फ्रें डस ना... 

कुणाचिंच नार् स्लहीि नाही ...  

डेडीकेटेड टु ऑल बेस्तटि....  

 

तर्ीटी र्हाले  
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“Woooow....”  

…म्हणि र्ी गाडीिुन खाली उडी टाकली.  

"आत्तू.. !!!!!” र्ी आत्तूला एर्ढी िोराि र्ीठी र्ारली कक स्िला श्वास घेण 

अर्घड झालिं.  

“अगिं अगिं.. हळु! र्ला र्ारिेस कक काय!! आधी िर र्षव र्षव िोंड दाखर्ायचिं 

नाही आस्ण र्ग अचानक येऊन ह ेअसिं..”  

आत्तु र्ाझ्यार्र रागर्ली होिी. कारणही िसिंच. आि िर्ळ िर्ळ िीन 

र्षांनिंिर र्ी आत्यािंकडे आलेली. 12र्ी निंिर बाहरे अँडर्ीशन घेिलिं. graduation 

ची िी िीन र्षव िणु अज्ञािर्ासािच गेलेली.. पाहुण्यािंकडे येणिं िाणिं िर नसल्यािच 

िर्ा. त्याि आत्याचिं घर कोकणाि. र्ग काय फोनर्रच काय िे बोलणिं.. पण र्ाझ्या 

येण्याने आत्तु खुप खुश झालेली. 

“साँरी ना आत्तु” र्ी र्ी हळुच कान पकडले. !!  

आत्तु गालाि हसली. आल्या आल्या स्िने र्ाझी कदष्ट काढली..  

“काय आत्तु ह!े!?? आिा र्ला कुणाची कदष्ट लागणारे??”  
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र्ला अशा गोष्टींर्र स्र्श्वास नाही हहेी आत्तुला चािंगलिं र्ाहीि होििं म्हणून 

कक काय स्िने र्ला एका हािाने पकडून धरलेलिं.  

“िनु!!!!” स्िने र्ाझ्याकडे बघि डोळे र्ोठे केले.  

आिा र्लाही शािंि उभिं राहण्याखेरीस पयावय नव्हिा..  

“र्ार्ा!!!” र्ी त्रासीक चेहर् याने र्ार्ािंकडे पाहीलिं.  

िेही र्ला स्चडर्ायच्या तर्राि म्हणाले.. “असुद्या सुनबाई आिा सर्य असु 

द्या”  

असिं म्हणि त्यािंनी घराच्या टेरेसकडे पाहीलिं.  

स्िथे कोणिरी उभिं होििं स्ि-फोर पँट आस्ण रट-शटव.. छान कोरून केलेली 

दाढी.. छानसे कापून व्यर्स्तथि बसर्लेले केस..  

“आय्या हा कोण!!??”  

र्ला ओळखायला िरा र्ेळच लागला.. र्ी िब्बल पाच र्षांनी त्याला 

पाहि होिे. िो र्ाझ्यापेिा 2 र्षव र्ोठा होिा....... गीरी.... र्ाझ्यासारखा िोही 

higher studies साठी बाहरे गेला दहार्ीनिंिर असा काही स्र्शेष सिंबिंध नव्हिा.. 

र्ाझ्यापेिा िो फारच लािाळू. लहान असिाना खुप खेळायचो आम्ही. पण िस िसिं 

र्ोठ होि गेलो.. सगळिं र्ागे पडलिं.. आत्याला िशी दोन र्ुलिं. एक र्ोठा र्ुलगा गीरी 

आस्ण एक र्ुलगी गौरी.. िी र्ाझ्याच र्याची.. र्ार्ािंची नोकरी असल्या कारणाने 

िे10 र्षावपुर्ी कोकणाि स्शफ्ट झाले..  

 पण कोकण बाकी सुिंदर...  

 

“हािं! आत्तु, र्ति स्नसगावच्या कुशीि इथेच येऊन रहार्िं असिं र्ाटििं.” र्ी आि 

घराि िाि म्हटलिं.  
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“र्ग रहा कक कायर्ची..” आत्तु ने र्ला हळुच डोळा र्ारला.  

“आत्तु र्ला त्या लाडु च्या नार्ाने स्चडर्ु नको. plzzz.. र्ी त्याला लहान 

असिाना स्चडर्ायचे. कारण िो खुप गोलु र्ोलु होिा. म्हणूनच कक काय त्याला 

ओळखायला र्ला ऊशीर लागला. अरे पण गौरी कुठय!! र्ी एर्ढ्या लािंबुन आले 

आस्ण ही बाहसेुद्धा आली नाही.”  

“अगिं आि ककचनर्धे असेल िुझ्या आर्डीची र्च्छी बनर्िेय..” 

“ .. waaaaw”  नार् ऐकुणच र्ाझ्या िोंडाला पाणी सुटलिं...  

“गौरी!!!!!” र्ी ब ग टाकून ककचनर्धे पळाले.. र्ी र्ागून िाऊन गौरीला 

र्ीठी र्ारली.. िी एर्ढ्या िोराि दचकली कक र्ी झटका बसल्यासारखी र्ागे 

सरकल.े.  

“अगिं गौरी र्ी आह ेिनु.. ककिी घाबरिेस!!”  

“अगिं नाही गिं िू अशी अचानक आली म्हणून.. बघ ना िुझ्यासाठी एर्ढिं 

बनर्ि बसले आस्ण िू आल्याचिं सुद्धा लिाि आलिं नाही..” िी हसि म्हणाली..  

“र्ग ियार आह े का िेर्ण? र्ला िे कधी र्ाझ्या पोटाि घालिे असिं 

झालिंय.”  

“आलर्ोतट रेडी....” िी पुन्हा गालाि हसि म्हणाली..  

आत्याही िोपयंि आि आली स्िने र्ाझ्यासाठी गरर् गरर् िाट केलिं.. 

स्िथेच गप्पा र्ारिा र्ारिा र्ी त्यार्र िार् र्ारला.. 

“गौराबाई, सुगरण झालीस गिं िु. र्ी िर अिून पोळ्याच लाटायला 

शीकिेय!!”  

“डोन्ट र्री! र्ी स्शकस्र्न िुला.” स्िने र्ाझ्या रीकाम्या िाटाि पुन्हा 

र्ाढलिं..  
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“अगिं बस बस! खाऊ घालून र्ारिे कक काय आिा? र्ी त्या लाडु सारखी 

होईल ना!!”  

“आिा लाडु पहील्यासारखा नाही राहीला. काय िू पाहीला ना र्घाशी??” 

“हो गिं! बारीक झालाय खरिं!! र्ति डोले शोले िीर् करिो र्ाटििं रोि...” 

“हो! न चुकिा...” आत्तु कौिुकाने म्हणाली.  

 “आिा कुठे गेला?? र्ी घरभर निर कफरर्ली.”  

“आिा िू आलीस. त्याचा घराि पाय रटकेल िर खरिं!!..”  

“म्हणिे काय? र्ला काय भुि स्बि सर्ििो कक काय हा?? र्ी िािेच र्ग” 

र्ी गर्िीने म्हणाले.. त्यार्र दोघही हसल्या!! 

“... अ.... ह. आलिं कक लगेच आपली िायची घाई!!” 

“अगिं आत्तू र्ी चािंगली र्हीनाभर राहणारे. िुम्हालाच किं टाळा येईल. र्ग 

िुच स्र्चारशील केव्हा िािीय!!!”  

पुन्हा िीघीही हसलो.. हसिा हसिा अत्तू चा चेहरा अचानक गिंभीर झाला. 

“बरिं झालिं त्या स्नर्ीत्ताने गौरीला पण सोबि होईल!!”  

“सोबि कसली??” र्ी स्र्चारलिं.  

“अगिं असिंच गिं. कदर्सभर चािंगली करर्णुक होईल!! चल र्ी िुला र्ाझी 

रुर् दाखर्िे!!” गौरीने र्ला ओढिच आि नेलिं... बराच र्ेळआम्ही गप्पा र्ारल्या. 

प्रर्ासाने खुप थकलेली. सिंध्याकाळी केव्हा झोप लागली कळलिंच नाही.  
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रात्री दहाच्या दरम्यान पुन्हा िाग आली. ’अरे! र्ला झोप कधी लागली??’ 

र्ोठा आळस दिे तर्िःशीच पुटपुटले.. ऊठून बाहरे आले. सगळे रात्रीचिं िेर्ण घेि 

होिे.  

“ऊठलीस का? य ेिेऊन घे!!” आत्याने पुन्हा र्ाझिं िाट र्ाढायला घेिलिं. 

“ नको गिं पोटाि िागा िर हस्र् ना.. !! स्गरी कदसि नाही??”  

“अगिं िो र्र असेल बघ!!”  

“बरिं बरिं” र्ी र्र िाि म्हणाले. र्नाि म्हटलिं आिा कसा सापडेल!!बघिेच 

र्ला बघून कायर् पळिो. र्ी पळिच स्िना चढला.. स्िथे र्ात्र कुणीच नव्हििं. र्ी 

कोपर् यािल्या र्ाझ्या आर्डीच्या िागेर्र ऊडी टाकली.. र्ग र्ोठा श्वास घेिला र्ति 

थिंड हर्ा सुटलेली झाडािंची सळसळ ऐकायला येि होिी. िेर्ढ्याि कुणीिरी धडधड 

िीना चढि र्र आलिं. िो गीरी होिा. र्ाझी आर्डिी िागा थोडीशी कोपर् याि 

म्हणिे िरा िातिच कोपर् याि होिी. त्यार्ुळे त्याला कदसलिं नसार् कदास्चि. पण 

र्ला िो तपष्ट कदसि होिा. आिुबािुला चोरटी निर टाकि त्याने स्सगारेट पेटर्ली. 

र्ी र्नाि म्हटलिं ’कसा चोर पकडला!!’  

 

 र्ी र्ोठ्याने म्हटलिं.. “ह ेकधी पासून????”  

िो र्ाझा र्ाझा आर्ाि ऐकून एर्ढा घाबरला कक झटकन िोंडािली 

स्सगारेट खाली फेकून कदली.. त्याचिं िे केस्र्लर्ाणिं िोंड पाहून र्ला एर्ढिं हसायला 

आलिं की र्ी ककिीिरी र्ेळ पोट धरून हसि होिे..  

“ि... िन?ु? िु?? अ.. र्ी रोि नाही घेि. शप्पथ! आईला सािंगु नको 

प्लीि!!! पुन्हा नाही घेणार िुझी शप्पथ!”  
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“ये र्ाझी शपथ घेिोस र्रेल ना र्ी..” र्ी हसिच म्हटलिं.. “बरिं बरिं नाही 

सािंगि. !!!”  

“हुशशश र्ला र्ाटलिं आिा ओरडिे कक काय आत्तू आत्तू!!” िो र्ाझी अँक्टींग 

करि म्हणाला..  

“र्ाझी अँहक्टिंग करिोस? सािंगु का सगळ्यािंना ???”  

“ए नको गिं बाई! साँरी साँरी !! आिा नाही करणार. िुला लहानपणी सर्य 

होिी ना चुगल्या करायची.”  

“बरिं! बरिं!” र्ी पुन्हा रागाने पाहीलिं.. कान पकडून िो खाली पळाला.. र्ी 

अिूनही हसिच होिे. निंिर बराच र्ेळ र्ी स्िथेच घालर्ला. र्ग र्ीही झोपायला 

पळाल.े.  

 

 

रात्री अचानक कुणाच्यािरी ओरडण्याने िाग आली, र्ाझ्या खोलीशेिारी 

गौरीची खोली होिी..... गौरी??? हो.. िो गौरीचाच आर्ाि होिा र्ी पळिच 

स्िच्या रूर्र्धे पोहोचले. गौरी स्भिीने थरथरि भींिीला टेकून उभी होिी. घरािील 

बाकी लोकही आले. स्भिीने स्िच्या िोंडािुन शब्दच स्नघेना. आआई.. िी भींस्िकडे 

थरथरत्या निरेने बघि होिी. होिी.. र्ी त्या बािुला पाहीलिं पण स्िथे काहीच 

नव्हििं. िसिं काही िे स्िलाच कदसििंय. िी एर्ढी घाबरली होिी कक स्िथेच चक्कर 

येऊन पडली.  

“बापरे हीला काय झालिं ??” र्ी पुढे होऊन स्िला उचललिं!!  

“िनु िू स्िच्या सोबि झोप आस्ण स्िला आत्ताच काही स्र्चारू नको.” गीरी 

ही थरथरत्या आर्ािाि म्हणाला.  
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सगळ्यािंचे चेहरे गिंभीर झालेले त्यार्र स्भिी तपष्ट कदसि होिी. िरा र्ेळाने 

िी शुद्धीर्र आली...  

“आ.. आई िे बघ िे पुन्हा आलिं िे र्ला सोडणार नाही आई. !! आई र्ला 

खुप स्भिी र्ाटिे. र्ला र्ाचर् आई. र्ला र्ाचर्.” िी बराच र्ेळ थरथरि रडि होिी.  

रात्रभर घरािल्या लाईट्स चालू होत्या. त्या रात्री कुणीच झोपलिं नाही. र्ी 

आस्ण आत्तु गौरीसोबि र्ाझ्या रुर्र्धे होिो. स्िला एकटिं सोडण्याचा प्रश्नच नव्हिा. 

रात्रभर िी स्भिीने इकडेस्िकडे भीरस्भरत्या निरेने पहायची. थोड्याशा आर्ािानेही 

दचकून उठायची.. र्ाझी स्तथिीही काही र्ेगळी नव्हिी.. स्िने काय पाहीलिं दरे् 

िाणे.. पण िी ककिं काळी र्ाझ्या पुरिी कानाि बसली स्िला असिं पाहून र्ी नक्कीच 

हादरून गेलेली 

कशीिरी सकाळ उगर्ली. घराि सगळे हचिंिेि कदसि होिे. कुणाची िरी 

र्ाट पाहि असल्यासारखे. थोड्या र्ेळाने कुठलेसे एक तर्ार्ी आले.. त्यािंनी पुणव घर 

पाहीलिं. बराच र्ेळ िे शािंि होिे. सगळे िणु काही त्यािंचा शब्द ऐकायला आिुर 

झालेले. त्यािंनी पुन्हा आपले डोळे झाकले आस्ण बराच र्ेळ र्िंत्रौच्चारण केल्यार्र 

त्यािंनी डोळे ऊघडले  

“या घराि काहीिरी अघटीि घडलिंय. र्ुलीर्र र्ृत्युची छाया कदसिेय. 

सािंभाळून रहा. लर्करच काही केलिं नाही िर स्र्नाश अटळ आहे..”  

“तर्ार्ी काय करायला हर्िं र्ागव दाखर्ा!!” आत्याच्या चेहर् यार्र स्भिी 

आस्ण हचिंिा याचे सिंर्ीश्र भार् होिे.  

“शािंिी करायला हर्ी!!  र्ी परि येईन िोपयंि हा धागार्ुलीच्या गळ्याि 

बािंधा..” त्यािंनी आत्याच्या हािाि धागा कदला. स्िने लगेचच िो गौरीच्या हािाि 

बािंधला.  

“आिाथोडे कदर्स िरी काही स्भिी नाही” आत्या गौरीच्या डोक्यार्र हाि 

ठेर्ि म्हणाली..  
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दपुारी सगळे स्नर्ािंि झाल्यार्र र्ी हळुच स्र्षय काढला. नक्की काय पास्हल 

गिं रात्री?? स्िच्या चेहर् यार्र पुन्हा एकदा स्भिीची लहर कदसली.  

“र्ला खुप स्भिी र्ाटिे गिं!!” िरी स्िने थरथरि सािंगायला सुरर्ाि केली. 

“अगिं रात्री ना र्ला र्ाचिा र्ाचिा झोप लागली. रात्री दोन र्ाििा स्खडककपाशी 

काहीिरी खट्ट र्ािल र्ी दचकून ऊठले स्खडकीि पाहीलिं िर काहीच नव्हििं, िशी 

र्ी र्ान र्ळर्ली िसिं र्ला सर्ोर िे कदसलिं!!”  

“क... काय कदसलिं???” इकडे र्ाझी धडधड र्ाढली.  

“कुणीिरी हभिंिीपाशी उभिं होििं. अिंधारािही िे र्ला तपष्ट कदसि होििं..” 

गौरीने र्ाझो हाि घट्ट पकडलेले पण स्िच्यापेिा र्ाझे हाि िाति थरथरि होिे.. िी 

सािंगि होिी “लालबुिंद डोळे चर्कि होिे” र्ी िोराि भु... ि अशी ककिं काळी र्ारली. 

पण स्भिीने र्ाझ्या िोंडून आर्ािच स्नघला नाही.. र्ी िशीच आ र्ासून ऊभी होिे 

र्ी गच्च डोळे स्र्टून घेिले आस्ण पुन्हा िोराचीं ककिं काळी फोडली. र्ग िाग आली िर 

िुम्ही सगळे र्ला ऊठर्ि होिे. आस्ण ह ेपहील्यािंदा नास्हए र्ाझ्या बाबिीि ही दसुरी 

र्ेळ आह े!!!”  

“म्हणि?े? िुला भुििं कदसिाि का??” र्ी शक्य िेर्ढा आर्ाि शािंि ठेर्ि 

म्हणाले.  

“पिंधरा कदर्सािंपासून ह ेअसिं होििंय. दर र्ेळी र्ेगळिं काहीिरी. आईला याि 

बुआबाबाच काहीिरी करु शकिील असिं र्ाटििं. िर दादाचा यार्र स्र्श्वास नाही!! 

घरािले सगळेच काळिीि पडलेि. दादाचिं पण िॉबसाठी िॉईनींग लेटर आलिंय. 

र्ाझ्यार्ुळे िो िायला ियार नाही होि.. साधारण पिंधरा कदर्सािंपुर्ी याची सुरर्ाि 

झाली. र्ाझी फाईनल एक्झार् चालू होिी. म्हणून अभ्यासासाठी र्ी िाति र्ेळ 

िागायची. रात्रीचे साधारण एक र्ािले असिील, र्ी अभ्यास करि होिे..” 
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िी सािंगि िर होिी. पण र्ाझी स्भिीने गाळण उडाली. र्ी गौरीचा हाि 

अिूनच घट्ट पकडला.. िी सािंगि होिी, “र्ाझिं आिुबािुला लि नव्हििं. अचानक 

कुणीिरी र्ाझ्या र्ागून र्ला दसुर् या खोलीि गेल्यासारखिं र्ाटलिं. र्ी र्ागे र्ळून 

पाहीलिं. िर अचानक र्ाझा श्वासच थािंबला. कुणीिरी हर्ेिला ऑक्सीिनच काढून 

घेिल्यासारखिं र्ाटायला लागलिं. र्ाझा आर्ािच स्नघेना. कुणीिरी श्वासही घेिा 

येणार नाही एर्ढिं घट्ट आर्ळून धरल्यासारखिं र्ाटायला लागलिं. अिंग अगदी थिंड 

पडलेलिं. घार्ाने ओलीहचिंब झाले िरी िोंडून शब्द स्नघेना, िसिं कुणीिरी र्ाझा 

आर्ाि दसुर् यापयंि पोहोचण्यापासून रोखि असार्िं.. िर्ळिर्ळ अधाव िास ह ेचालू 

होििं. र्ला िर आिाच र्ाझा िीर् िािोय कक काय असिं झालिं होििं.. पण निंिर हळुहळु 

िो फास हलका झाला. िेव्हा कुठे र्ाझा आर्ाि स्नघाला... खरिंच र्ला एर्ढी स्भिी 

र्ाटलेली ना कक शब्दाि सािंगण अर्घड िाििंय!!” 

 “असुद!े नको बोलु त्या स्र्षयार्र. िुला ऊगीचच स्भिी र्ाटेल!!” र्ी असिंच 

धीटपणाच उसनिं अर्सान आणून स्िला म्हणाले. पण आिा र्ला एकटीला 

ककचनपयंिही चालि िायची स्भिी र्ाटायला लागली..  

र्ी तर्िःशीच म्हटलिं यार होतटेल ला ककिी भारी होििं ना!! नेहर्ी गँग 

सोबि असायची कशाला घाबरण्याचा िर प्रश्नच नव्हिा. उलट आम्ही केलेल्या 

कारनाम्यािंर्ुळे फुल टु टुक्कार गँग म्हणून फेर्स होिो. आस्ण र्ी या गँग ची लीडर.. 

पण आिा कुणी सोबि नाही.. इथलिं हॉरर र्ािार्रण पाहून परि स्नघार्िं असिं 

र्ाटायला लागलिं...  

दरे्ा र्ाचर् सगळ्यािंना!!!!र्ी र्नािच दरे्ाला सािंगीिलिं. चार-पाच कदर्स 

काहीच घडलिं नाही.. आत्या गीरीला म्हणाली अरे िनु स्बचारी घराि किं टाळली 

असेल!! िू आस्ण गौरी िाऊन िरा कफरर्ून आणा स्िला!! र्ी िर लगेचच ियार 

झाले.. र्ग पुन्हा र्ी गौरीकडे प्रश्नाथवक निरेने पाहीलिं. आत्यालाही र्ाझा प्रश्न कळला 

असार्ा बहुिेक, िी र्ाझा प्रश्नाथवक चेहरा बघिाच म्हणाली.. िे काही आह ेिे घराि 
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आह े बाहरे काही स्भिी नाही.. आस्ण तर्ार्ीिींनी कदलेला धागा आहचे सोबि.. 

स्नहचिंि होऊन िा. तर्ार्ीिी िुर्च्यासोबि आहिे!! 

 दसुर् या कदर्शी सकाळीच आम्ही स्िघे स्नघालो. गाडीि र्ी आस्ण गीरी 

पुढे आस्ण गौरी र्ागे बसलेली... बराच र्ेळ आम्ही दोघीच बोलि होिो.. म्हणून र्ग 

र्ी त्याला स्चडर्ि भुर्या उिंचार्ि म्हणाले.. “काय रे लाडु एर्ढा शािंि का बसलाय 

??”  

“र्ी काय लाडु कदसिोय िुला हचिंगे!!!”  

“र्ला हचिंगे नको म्हणु..” र्ी नाक फुगर्ून म्हटलिं..  

“र्ग र्ला लाडु म्हटलेलिं चालििं ना??” पुन्हा दोघेही गाल फुगर्ून बसलो.  

र्धेच गौरी शािंििेचा भिंग करि म्हणाली..  

“झालिं लाडु चहचिंगीबरोबर भािंडण!!!!”  

“ए िू गप हा!! स्चचुिंद्र!े!!” ह ेर्ाक्य आम्ही दोघेही अगदी स्चडून एकाच र्ेळी 

बोललो. र्ग दोघािंनींही हसून एकर्ेकािंकडे पाहीलिं. आिा गाल फुगर्ून बसायची र्ेळ 

गौरी ची होिी. आम्ही र्ात्र यार्र खुप हसलो. लहानपणी याच नार्ािंनी आपण 

एकर्ेकािंना स्चडर्ायचो.. ककिी र्िा यायची ना िेव्हा!!  

र्ला िुन्या गोष्टी आठर्ून आपोआपच हसु आलिं.. “हो आस्ण िू कशी एकदा 

गच्चीर्र झोपून गेलेली िुझ्या आर्डत्या कोपर् यािल्या िागेर्र. िासभर घराि शोधा 

शोध केली िेव्हा सापडली... !!”  

“हिं..... र् र्ति होििं ना लहानपण!! गच्चीर्रून आठर्लिं गौरी हा काल 

गच्चीि ऊभा होिा!!! “त्याने र्ाझ्याकडे केस्र्लर्ाण िोंड करून पाहीलिं..  

“र्ला असिंच लोकािंना सिर्ायला खुप आर्डििं!!”  

“हो का र्ग काय नेहर्ीच िािो िो.” गौरीने पुन्हा र्धे खडा टाकला... 
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“अगिं िसिं नास्ह.....” आिा गीरीच्या कपाळार्रचा घार् र्ला तपष्ट कदसि 

होिा.. असिं कुणाच घाबरण म्हणिे र्ाझ्यासाठी अस्िउच्च आनिंदाचा िण असायचा.. 

“अगिं म्हणिे... िुला र्ाहीिीए का हा दहास्र्ि असिाना स्िथे बसून लव्ह 

लेटर स्लहायचा!!”  

र्ी दसुर् या र्ुद्दयार्र बोललेली पाहून त्याचा एर्ढा र्ेळ दबलेला श्वास 

त्याने र्ोकळा केला..  

“अतसिं होय? कुणाला पत्रिं स्लहायचा रे दादा??” गौरीने प्रश्न टाकला.. 

“अगिं!! स्लहायचो खरा. पण स्िला िी पत्रिं कधी कदलीच नाही.. हीम्र्िच 

नाही झाली!! र्ाझ्याच र्गावि होिी िी. प्रािक्ता नार् होििं स्िचिं. त्या निंिर कधी 

भेटलीच नाही. यार िर आिा िी भेटली ना सरळ लग्नच करून टाककन स्िच्याशी!!!” 

गीरी रतत्याि आलेले खड्डे चुकर्ि झोकदार र्ळण घेि त्याची तटोरी ऐकर्ि होिा.. 

“ओह हो.. िू लग्न करशील खरा पण िी नको का हो म्हणायला??” आम्ही 

एकर्ेककिं ना टाळी दिे स्खदळलो..  

“का नास्ह म्हणणार स्िलाही र्ी आर्डायचो..”  

“स्िला लाडु खुप आर्डि असिील नाई... ???” 

“ हो हो खुप आर्डायचे आस्ण अिूनही आर्डिाि!!”  

“अिूनही म्हणिे??” र्ी िरा िातिच उत्सुकिेने स्र्चारलिं. निंिर र्लाच 

असिं र्ाटलिं यार थोडा पॉि िर घ्यायचा!!! िाऊद!े!  

 “अिून म्हणिे फेसबुक ला भेटली!!” िो चक्क लािला. एर्ढी चीड आली 

ना त्याची.. पण र्ला का स्चड यार्ी??? सोड.. ’िनु सोड’ र्ी स्चडल्यार्र असिं 

तर्िःला सािंगि असिे..  

“बरिं आडनार् काय स्िचिं???” र्ाझा पुन्हा िोच ऊत्सुकिेचा प्रश्न...  
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र्ी ना फारच बुद्धु आहे... पॉि घ्यायचा होिा ना!... र्ी नकळि 

कपाळार्र हाि र्ारला..  

“ओह म्हणिे िुम्ही स्िला आधीच र्ाझ्यास्र्षयी भरभरून सािंगा. म्हणिे 

र्ग िर्लच!” 

“नाही रे दादा नाही सािंगणार...” गौरी त्याला म्हणाली! िो र्ोठ्याने हसला  

“ए िाति हसु नको. पुढे बघ खड्डयाि घालशील..” त्याने रतत्याकडे पाहून 

फक्त भुर्या उिंचार्ल्या.. कारण अगदी चकचककि गुळगुळीि रतत्यार्र खड्डा कुठेय 

हाच प्रश्न होिा..  

 दपुारपयंि बरिंच कफरून आम्ही घरी आलो घराि पाऊल ठेर्िाच पुन्हा िो 

हॉरर कफल आला... बराच र्ेळ याला फोन लार् त्याला फोन लार् िोंड दखुेपयंि 

बोलणिं झालिं... शेर्टचा फोन ठेर्ि पुन्हा पाचव्यािंदा र्ी िेच र्ाक्य पुटपुटले यार 

लाडुने आडनार् नाही सािंगीिलिं... अरे???? र्ला काय करायचिंय काही असो र्ी का 

एर्ढा ईटे्रतट घेिीये??? र्ी तर्िःर्रच ओरडले.... ओके र्ीस िनुिासिंध्याकाळ 

व्हायला आलीय कदर्ा बत्तीची र्ेळ झाली!!!  

आिा ह ेकदर्ाबत्ती आत्ता आत्ताच सुरु केलिं र्ी. र्ाझ्या खोलीि रोि रात्री 

कदर्ा िळायला लागला. रोि रात्री रार्रिा आस्ण हणुर्ाण चालीसा र्ाचून 

झोपायला लागल.े िसा र्ाझा या सगळ्या गोष्टींर्र स्र्श्वास पण नाही सेफ़टी म्हणून.. 

!!आत्तु आधीच गौरीलासोबि स्िच्या खोलीि झोपि होिी.. र्ग एकटिं झोपणच िाति 

पसिंि केलिं कारण गौरीची त्या कदर्शीची ककिं काळी कानाि अिूनही घुर्ि होिी. 

र्नाि म्हटलिं िाऊदे िसिं पण स्िलाच कदसििं ना असिं काही. र्ग आपण बािुलाच 

रहार्िं...  

आिा ह ेसगळिं केल्यार्र िसलिं काही कदसि नाही यार्र र्ाझा पुणव स्र्श्वास 

बसायला लागलेला.. पण िो ही अल्पायुषी ठरला.. शेर्रट र्लाही त्या गोष्टीचा प्रत्यय 

आलाच स्िच्यापासून र्ी र्ाचण्याचा प्रयत्न करि होिे..  
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रात्री अचानक कुणीिरी दरर्ािा र्ािर्ला. र्ी िाडकन उठले. िनु!!!! 

बाहरेून आर्ाि आला. हा िर आत्तुचा आर्ाि आह.े. र्ी घाईघाईिच दरर्ािा 

खोलला. खोलीिली लईट चालू होिी पण बाहरे पुणव घराि अिंधार होिा. िरी अिंधुक 

प्रकाशाि कदसि होििं. इकडेस्िकडे निर कफरर्ली बाहरे कुणीच नव्हििं. आआत्तु!!!!!! 

आत्तु... बाहरे कुणीच नाही बघून र्ला िर घार्च फुटला.. पुन्हा धीटपणाच उसनिं 

अर्सान आणि र्ी तर्िःशीच म्हटलिं भास असेल र्ाझा िसिंही असिं काही नसििं !!!  

र्ी गौरीच्याखोलीर्र टकटक केली.. आत्तुने डोळे चोळि दरर्ािा उघडला 

“काय गिं िनु????? काही हर्िंय का???” िी आळस दिे स्र्चारलिं..  

“िू आर्ाि कदला का????”  

“नाही िर र्ी िर आत्ता उठलेय!! का गिं काही आर्ाि आला का िुला िसिं 

काही र्ाटि असेल िर आर्च्यापाशी झोप..”  

“न... नाही – नको. िसिं काही नाही. र्ला भास झाला असेल..” र्ी 

झोपलेल्या गौरीकडे एकदा पाहीलिं आस्ण परि र्ाघारी र्ाझा खोलीकडे कफरले. 

आत्तुने दरर्ािा बिंद केला िािा िािा र्ाझिं सहि िीन्याकडे लि गेलिं. 

अिंधुक प्रकाशािही र्ला बर् यापैकी कदसि होििं.. हॉलर्धे कुणीिरी उभ होििं..  

र्ी थोड पुढिं िाऊन स्नट स्नरखून बघीिलिं. अरे आत्तु??? आत्ता िर स्िने 

र्ाझ्यासर्ोर दरर्ािा लार्ला. थोडी पुढे सरकले.. पुन्हा र्नाि आलिं आर्ाि द्यार्ा. 

िसल काही असिंल र्ग??  

हळुच म्हटलिं “आत्तु!!”  

िी र्ाझ्याकडे पाठ करून होिी..  

र्ी पुन्हा आर्ाि कदला “आत्तु!!”  
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काहीच उत्तर नाही..  

अचानक स्िने र्ाझ्याकडे िोंड केलिं िे पाहून स्भिीने िर र्ाझी बोबडीच 

र्ळली. स्िच्या साडीचा पदर िळि होिा. त्या लाल उिेडाि िीचा चेहरा अिूनच 

भेसुर कदसायला लागला. िे र्ोकळे केस आस्ण पुणव पािंढरा फटक चेहरा.. िी हळुहळु 

र्ाझ्याकडे सरकायला लागली... अई ग... र्ाझ्या ना गळ्याि स्भिीचा गोळा 

अडकला.. आईं... र्ी िोराि ककिं काळी फोडली.. पण िरी र्ला सर्ोर कदसि होििं िी 

होिी. निंिर कसला उबट र्ास आला आस्ण र्ाझे डोळे आपोआप झाकायला लागले.. 

“र्ा..... च...... र्ाआआआआआआ.” 

 

 

 

 र्ला िाग आली िी सकाळी दहा र्ाििा बापरे र्ी एर्ढ्या र्ेळ झोपले 

होिे!! डोक िड झालेलिं.. र्ी सरळ ककचन र्धे गेले 

.. अरे र्ला काय होििंय?? र्ी गौरी आस्ण आत्तुला रात्री बद्दल स्र्चारलिं... 

सगळे र्ाझ्याकडे आचयावने पहायला लागले..  

“कशाबद्दल बोलिीय िू? काहीिरी तर्प्न पडलिं असेल बहुिेक.” आत्तु पोळी 

उलटि म्हणाली...  

“म्हणिे रात्री र्ी िुझी रुर् ठोठार्ली. िू र्ाझ्याशी बोलली..” र्ी पुन्हा 

गोंधळून स्र्चारलिं.  

“नाही गिं. िू िर काय, रात्री कुणी आलेलिं र्ला िरी आठर्ि नाही..” 

“ अरे?? आिा ह ेकाय नस्र्न?” र्लाच प्रश्न पडला..  
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“दरे्ा रे. ए आत्तू र्ी नाही थािंबणार इथे. र्ी चालले परि र्ुिंबईला.. र्ला 

नाही रहायचिं..” र्ी स्िथेच रडायला सुरर्ाि केली..  

“अगिं रडिेस काय लहाण बाळासारखी!!” आत्तु ने र्ाझ्या पाठीर्रून हाि 

कफरर्ला..  

“र्ी दादािंना फोन करिे..” स्िचिं पप्पािंशी बोलणिं झालिं.. त्यािंच काय ठरलिं 

काय र्ाहीि? स्िने र्ला ऊद्याच िुला पाठर्ून दिेे असिं सािंगीिलिं. आि तर्ार्ीिींना 

स्र्चारून घेऊ सगळिं इथेच थािंबलेलिं बरिं..  

दपुारी पुन्हा तर्ार्ीिी आले. त्यािंनी पुन्हा एक धागा कदला.. िो र्ात्र र्ी 

कुठलीही कानकुच न करिा गळ्याि बािंधला.. कदर्सभर र्ी त्या दोघींना कुठे िाऊ 

कदलिं नाही.. आिा रात्री र्ात्र झोपायचिं नार्च येईना.. कधी एकदाची या भुि 

बिंगल्यािुन बाहरे स्नघिेय असिं झालिं..  

पण त्या बुआच्या िर.... “िुम्ही काही कदर्स बाहरे िाण्याचा प्रयत्न करु 

नका नाहीिर िुम्हाला धोका होऊ शकिो... परर्ाच्या पौणीर्ेला ह ेसगळिं थािंबर्ने 

र्ाझी साधना चालू आह.े िोपयंि कुणी बाहरे पाऊल ठेऊ नका!!!”  

आिा ह ेकाय नस्र्न?? पण आत्तू र्ला िाऊ दईेना चक्क बाबासुद्धा म्हणाले 

“आम्ही िुला घ्यायला येिो. स्िथेच थािंब.”  

आिा कसिं होणार? असिं अडकून पडल्यासारखिं झालिं.. आिा िर छोट्या 

छोट्या गोष्टींची स्भिी र्ाटायला लागली.. आत्तु आपण सगळे िाऊया इथून इथे नको 

रहायला.... आत्तुने फक्त र्ान हलर्ली..  

कधी एकदाची िी पौणीर्ा येिेय असिं र्ला झालेलिं..  
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रात्री िेर्ण र्ैगेरे झालिं आस्ण आम्ही असिंच गप्पा र्ारि बसलो.. सगळ्या 

लाईट्स लख्ख प्रकाश फेकि होत्या.. आस्ण अचानक लाईट गेली.. र्ी आत्तुचा हाि 

घट्ट पकडला. अिंधाराि काहीच कदसेना...  

“आआआआत्तु.....ऊऊऊऊऊ”  

र्ाझी थरथर र्ाढली. अचानक लाईट आली आस्ण सर्ोर िे कदसलिं िे पाहून 

र्ी बसल्या िागेर्रून िर्ळिर्ळ चार पाच फुट लािंब ऊडी र्ारली असेल. अगदी 

र्ाझ्या शेिारी काहीिरी बसलेलिं. पािंढराफट्टक चेहरा त्यार्र ओघळलेलिंलाल रक्त 

डोळ्यािंभोर्िी काळ्या र्िुवळािंर्ुळे डोळे खोबणीि गेल्यासारखे र्ाटि होिे.. र्ी 

कानािंर्र हाि ठेऊन.. र्ी िोराि ककिं चाळले....  

िसा र्ोठ्याने हसण्याचा आर्ाि आला.. र्ी हळुच डोळे ऊघडले... सगळे 

र्ला पाहून हसि होिे..  

“पुरे आिा...” आत्तुने र्ला िर्ळ घेि सगळ्यािंना दर् भरला. सर्ोर गीरी 

होिा चेहर् यार्र भयानक र्ेकअप छापून िो र्ाझ्या सर्ोर बसलेला... र्ला पाहून 

िोरिोराि हसि होिा..  

“आई.. गिं र्ी ककिी घाबरले!!!” र्ी त्याला िोराि चापट र्ारली..  

“हहहहहहर्र्र्र् काय र्ग टुक्कार गँग ची लीडर... झाली का भुि पहायची 

हौस???” सगळे र्ाझ्याकडे पाहून हसि होिे....  

र्ाझ्या चेहर् यार्रचे एक्सप्रेशन अगदी पाहण्यासारखे होिे िेव्हा... 

“म्हणि?े??!!!!!!” 

 र्ी पुढे काही म्हणायच्या आिच गौरीने र्ान डोलर्ली  

“आम्हीच होिो... िुला भुि दाखर्णारे!! आत्ता कळलिं स्भिी काय असिे 

िे!! होतटेल र्धे असिं काही करण्याि र्ोठी स्हरोपिंिी र्ाटायची ना???” गीरी आपलिं 

हसु बळेच आर्रि म्हणाला...  
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“अगिं रोि र्ार्ािंशी िुझ्यास्र्षयी बोलिाना िे िुझे कारनार्े ऐकि होिो. 

िुम्ही ग्रृप बनर्ून िे काही उद्योग करायचाि ना त्याला सगळेच र्ैिागले होिे. र्ग 

म्हटलिं िुला पण िरा अनुभर् द्यार्ा.. आिा कळलिं ना दसुर् यािंची काय हालि होि 

असेल िे..”  

र्ी खाली र्ान घालून सगळिं ऐकि होिे... र्ी अगदीच काही ब डगलव नव्हिे 

पण आर्च्या दिंगा र्तिी आस्ण खोड्यािंर्धे आम्हाला काहीच र्ार्ग र्ाटायचिं नाही.. 

पोरींना अशीच भुि दाखर्ून घाबरर्ायचो. टाईर्पास म्हणून. र गींग पण करायचो.. 

याि फक्त गिंम्र्ि र्ाटायची.. हधिंगा, र्तिी, दादागीरी खुप चालायची.. बाबािंकडे 

र्ाझ्या अशा खुप सार् या किं पलेट्स यायच्या. पण त्यािंच बोलणिंही र्ी कधी र्नार्र 

घेिलिं नव्हििं.. पण यािंनी र्ात्र र्ला चािंगलीच अद्दल घडर्ली.... सगळे र्ला असिं 

बसलेलिं पाहून हसि होिे...  

र्ग र्ला अिूनच रडायला आली. “आत्तु काय गिं िू पण!!” र्ी नाकओढि 

म्हणाले.  

“अगिं नाही गिं. र्ी िर यािंना नकोच म्हणि होिे. पण र्ाझिं ऐकि कोण.. या 

दोघािंचाच आह ेसगळा ऊपद्व्याप.. र्ाझिं काही नाही...” 

“र्ग रात्री कशी र्ाझ्याशी बोलून िू लगेच खाली आली??” 

“अगिं िी आई नाही. र्ी होिे र्ाटिे ना आईसारखी??” गौरी हसि 

म्हणाली.. “बराच खटाटोप केला. िे साडीला आग लार्णिं िरा ररस्तकच होििं..”  

“र्ी िर िुला आि पाहीलेलिं. िू िर आि झोपलेली ना. र्ी पाहीलेलिं!!” 

“अगिं िी र्ी नाही दादा होिा. त्यानेच र्ागून येऊन तप्रे र्ारला आस्ण िू 

बेशुद्ध पडली. इकडे आर्ची िो पेटलेला पदर स्र्झर्ायला ककिी धार्पळ झाली 

र्ाहीिीये??”  

र्ला रडिा रडिा ही हसायला आली..  
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“म्हणिे बाबासुद्धा याि सहभागी होिे िर!! म्हणिे बराच प्लान केलेला 

कदसिोय..”  

“िुझ्या बाबािंना याबद्दल सािंगीिलिं िर त्यािंनी सुद्धा फुल परर्ानगी 

कदली....”  

झालिं! आिार्ला स्चडर्ायला सगळ्यािंना नस्र्न स्र्षय स्र्ळाला.. आस्ण 

स्र्शेष म्हणिे र्ाझी प्रत्येकर्ेळी झालेली घाबरगुिंडी प्रत्येकाने पाहीली होिी.. एरव्ही 

शािंि असणारा गीरी सुद्धा ककिी बडबड करि होिा.. र्ला अचानक आठर्लिं...  

र्ग र्ीआत्तू कडे पाहि म्हटलिं.. “अगिं पण र्ग िुझा िो तर्ार्ी कोन 

होिा??”  

“अगिं िो गीरीचा स्र्त्र सास्हल.. िो बघ लहानपणी खेळायला यायचा 

िुर्च्यासोबि आपल्या शेिारीच रहायचा!!” गौरी म्हणाली..  

“हो त्याला आपण सािंबा म्हणायचो..” र्ला ही िो आठर्ला..  

“ए काही म्हण. पण गौरी िू बाकी सॉलीड अ क्टर आहसे हा..” रात्री 

ककिीिरी र्ेळ गप्पा र्ारल्या...  

“अगिं िुझी अिून थोडी र्िा घेणार होिो.. पण आईने करून नाही कदलिं. 

िसाही दादा परर्ा िाणार आह.े.”  

“िाणार??? कुठे िाणार???” र्ी पाठोपाठ म्हणाले.  

“अगिं िुला म्हणले होिे ना त्याच्या िॉईहनिंगचिं. िर परर्ा िो स्नघिोय 

बॅंगलोरसाठी.”  

खरिं सािंगु र्ला ना िेव्हा असिं र्ाटलिं कक त्याने िाऊ नये. िो केव्हाच त्याच्या 

खोलीि गेलेला.  

र्ी उठि म्हटलिं “र्ी िािे झोपायला...” आस्ण र्ी पळिच र्ाझ्या खोलीकडे 

स्नघाले. िरा र्ेळ िशीच लोळि पडले.. पण झोप काही येईना. रात्रीचे साडे अकरा 
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झाले असिील. र्ग र्ी लािंब लािंब ढािंगा टाकि िीना चढून गच्चीकडे स्नघाले. स्िथे 

पोहचून र्ाझ्या िागेकडे िायला स्नघाले िोच र्ला स्गरी कदसला... 

“अरे िू इथे गच्चीर्र काय करिोयस ??” र्ी त्याला आर्ाि दिे म्हणाले.. 

“काही नाही गिं. असाच आलेलो. येिो असिंच स्नर्ािंि व्हायला. िू अिूनही 

िसिंच बोलिे गच्ची अगदी गोड सुर लार्ून...”  

“हहहहर्र्र्. िुला र्ाहीिीए गच्ची ही लहानपणापासूनची र्ाझी 

सगळ्याि आर्डिी गोष्ट. हसिाना रडिाना.. र्ाझ्या र्नािली प्रत्येक गोष्ट ही र्ी 

स्िच्यासोबि शेअर केलेए. र्ग िी घरची असो ककिं र्ा कुठलीही. अगदी होतटेल च्या 

गस्च्चर्र ही र्ी िासनिास आकाशाकडे पाहि बसायची.. र्ला गस्च्च ह ेनार्च खुप 

आर्डििं.. र्ाझ्याच नाही िर सर्ांच्याच आठर्णी आहिे या गच्ची सोबि..” र्ी थिंड 

र्ार् याची झुळुकेचा थिंडार्ा चेहर् यार्र साठर्ि म्हणाले..  

“िू होिी िशीच आह ेअिून कधीकधी खुप सर्िुिदार र्ाटिे िर कधी कधी 

खुप बालीश.. र्ला ना िुझिं कळिच नाही.....”  

“र्ाझिं ना कुणालाच कळि नाही.. !!” र्ी त्याच बोलणिं र्धेच िोडि 

म्हणाले.. “बरिं र्ग र्ग कधी स्नघिोय??”  

“परर्ा सकाळी स्नघायचिं म्हणिोय.... यार खुप दडपण आलिंय र्ला..” 

“आिा याि कसल दडपण??” र्ी हसि म्हटलिं..  

“अगिं िसिं नाही उद्या िायच्या आधी र्ी स्िला पहील्यािंदा सर्ोरासर्ोर 

भेटणारे आस्ण फाईनली एर्ढ्या र्षांची र्ाझी लेटसव स्िला देणार. िनु र्ी उद्या स्िला 

प्रपोझ करणारे.. खुप दडपण आलिंय ग. पहीलीच र्ेळ आह ेना. शाळेि असल्यापासून 

िी र्ला आर्डायची लपून लपून पहायचो स्िला लेटसव स्लहायचो आिा लव्ह लेटर 

नक्की कसिं असि अस्िबाि र्ाहीि नव्हििं िरी लीहायचो.. पण भार्ना खर् या होत्या 
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पण आिा सरळ बोलूनच टाकिो प्रािु र्ाझिं िुझ्यार्र खुप प्रेर् आहे, .. नाही ह ेनको.. 

प्रािक्ता आय लव्ह यु.. !!नाई ह ेनको.. कसिं बोलु?? िनु.. !!! िनु???”  

त्याने र्ला िोराि हलर्लिं. र्ी कुठल्याशा स्र्चारािंि हरर्ले..  

“ए.. हो बोलेल ना गिं िी???” त्याने र्ाझ्याकडे गिंभीर र्ुद्रनेे पाहीलिं,  

“अिं.. हो र्ग नाही कशाला म्हणेल िी?? एर्ढा रािहबिंडा कदसिोस... डोंन्ट 

र्री िी नक्की हो म्हणेल.. बेतट लक!! िुला...”  

“थँक्स िनु..”  

“बरिं र्ला ना खुप झोप येिीए. चल र्ी पळिे आिा झोपायला.. बाय गुड 

नाईट..”  

“हो हो गुड नाईट... र्ला िर आि रात्री झोपच येिे कक नाही!!” िो डोकिं  

खािर्ि म्हणाला.  

र्ी र्ाझ्या खोलीि येऊन पडले. बराच र्ेळ र्ला झोप येईना. हा म्हटला 

खरा त्याला रात्री झोप नाही येणार. त्याच र्ाहीि नाही. पण र्ाझी झोप र्ात्र नक्कीच 

उडालेली.. म्हणिे काय यार! पहील्यािंदाच र्ाझ्या बाबिीि असिं घडि होििं. र्ी इथे 

आल्यापासून र्ला काय झालिंये र्ाझिं र्लाच कळेना.. त्याने लािंब िाऊ नये असिं र्ाटििं. 

िो दसुर् या र्ुलीबद्दल बोललेलिं र्ला आर्डि नाही. तर्िःशी एकरटच हसिे. असिं 

र्ाटििं िो नेहर्ी िर्ळ असार्ा. पण त्याच्या र्नाि िर काहीिरी र्ेगळिंच होििं. आर्च 

नािही असिं होििं पण. र्ी फक्त गर्स्िने स्चडर्ण्यापुरिीच र्यावकदि राहीले.. र्ाझे 

डोळे हलकेच पाणर्ले.. र्ला प्रेर् झालिंय का??? र्ी तर्िःलाच प्रश्न स्र्चारला.. No 

Way... ह ेप्रेर् स्बर् काही आपल्यासाठी नाही र्ला िर्णारच नाही ह.े. त्याने त्याचा 

रतिा स्नर्डला बरिं झालिं!!  

 Just forget it... र्ी तर्िःशीच म्हणाले.. र्ी ऊशीि िोंड घुपसल.. 

म्हणिे र्ाझेच हुिंदके र्ला ऐकायला येऊ नये म्हणून.. िी स्बचारी ऊशी सद्धा स्बचरी 
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भीिून हचिंब झाली...... इस्िहासािली खुप र्ोरठ घटना िेव्हा घडली.. र्ी रडले!! 

नेहर्ी दसुर् यािंना रडर्णारी र्ी आि कुणासाठीिरी रडले... रात्रभर र्ला झोप आली 

नाही. र्ी पहील्यािंदाच कुणासाठीिरी रडले..  

 सकाळी चहा घेिा घेिा आत्तु र्ाझा चेहरा पाहून म्हणाली काय गिं िनु 

डोळे का असे सुिल्यासारखे झालेि? झोप नाही झाली का?... 

“काही नाही गिं असिंच, थोडे लाल झालेि.. !!” र्ी अशीच थाप र्ारली.. 

“िब्येि िर बरोबर आह ेना िुझी??”  

“हो गिं. र्ला काही नाही झालिं.. रठक आह ेर्ी.. एर्ढी नको काळिी करु” 

र्ी िरा र्ैिागूनच म्हटलिं..  

“िुझिं आपलिं असिंच. काही काळिीने म्हणार्िं िर!!” िी िनिनिच आि 

गेली..  

 “िनु.... !!!” र्ागून आर्ाि आला.. गीरी र्ला आर्ाि दिे होिा.. 

“र्ाझ्यासोबि येशील सिंध्याकाळी?? र्ला िेर्ढाच आधार र्ाटेल..”  

“र्ीच का? गौरीला का नाही नेि??”  

“नाही नको. िुच चल!!!”  

“झालिं िेर्ढिं बास नाही का कक र्ला अिून त्रास देिोय..” र्ाझ्या अगदी 

ओठािंर्र येऊन राहीलेलिं र्ाक्य र्ी िसिंच स्गळल. र्ी र्ानेनेच ’हो’ म्हटलिं!!  

 सिंध्याकाळी िायच्या र्ेळेला र्ी िर्ळिर्ळ कदड िास आर्रून बसलेली 

पण हा काही बाहरे स्नघायला ियार नव्हिा..  

र्ी स्िसर् यािंदा आर्ाि कदला..  
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र्ग िो आला. त्याने फ़ॉर्वल शटव आस्ण प ट घािलेली. खुपच छान कदसि 

होिा. आम्ही लगेचच स्नघालो.. एका बागेि भेटायचिं ठरलेलिं. प्रािक्ता र्ला ओळखि 

नव्हिी. र्ग स्िथेच बािुला बसणार होिे. िसिं त्याने र्ला सािंगूनच ठेर्लेलिं.. िशी 

काय कुणीिरी अनोळखी आह ेअसिं.. आम्ही अशाच स्हशोबाने अिंिर ठेऊन बसलो... 

"यार ककिी र्ेळ अिून?? र्ाझा िर टेन्शन ने स्बपी र्ाढायला लागलाय.." 

त्याने स्िसर् यािंदा स्र्चारलिं..  

"अरे हो येईल िी.. थोडा र्ेळ पण दर् नाही स्नघि का िुला??” र्ी स्चडून 

म्हटलिं.. र्नाि र्ाटि होििं स्िने येऊच नये.. पण र्ी एखादी इच्छा धरार्ी आस्ण िी 

पुणव व्हार्ी असिं र्ाझिं नशीब कुठलिं!!  

 कारण आर्च बोलणिं व्हायला आस्ण िी यायला एकच गाठ पडली... 

स्िला येिाना पाहून िो अिूनच सार्रून बसला.. िी येणार नाही हाही 

आशेचा धुसर ककरण पुसला गेला. गुलाबी कलरचा परटयाला घािलेला स्िने.  

र्ी गीरीकडे पहाि म्हटलिं "र्ति आह ेहा चॉईस.."  

त्याने ही हसून प्रस्िसाद कदला... िी आली. बराच र्ेळ इकडचिं स्िकडचिं 

बोलणिं झालिं आस्ण त्याने स्िला प्रपोि केलिं.. आस्ण त्याने स्खशाि आणलेली िी लेटसव 

स्िच्यापुढे केली..  

स्िने िणभर त्या पत्रािंकडे पाहीलिं आस्ण म्हणाली.. "सॉरी गीरी र्ी ह ेनाही 

स्तर्कारु शकि. एक स्र्त्र म्हणून िू र्ाझ्या खुप िर्ळचायेस. पण यापेिा िाति र्ी 

कधी स्र्चारच केला नाही.."  

ओह! यापुढे र्ला गीरीला नक्कीच पहार्लिं नसििं.. र्ला आनिंद व्हायला 

पास्हिे होिा; पण नाही झाला. खुप र्ाईट र्ाटलिं िेव्हा.. घरी येिाना एक शब्दही 

बोलणिं झालिं नाही. िो पळिच आि स्नघून गेला.. र्ी र्ात्र गाडीिच बसून होिे..  

 अचानक र्ाझिं लि गेलिं. िी पत्रिं िो गाडीिच टाकून गेलेला.. र्ी त्यािलिं 

एक हळुच उचललिं.. र्र स्लहीलिं होििं 
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स्प्रय िनु..... र्ाझिं नार्?? र्ला झटकाच बसला.  

"स्प्रय िनु बोलायची हहिंम्र्ि होि नाही म्हणून पत्र स्लहीिोय, ....”  

िे र्ाचून र्ला दसुरा झटका बसला. र्ी स्िथिं पडलेली सगळी पत्रिं ऊघडून 

पाहीली. थोड्याफार फरकाने त्याि िेच सगळिं स्लहीलेलिं होििं.. स्प्रय. िनु. 

म्हणि?े??!!? ही सगळी पत्रिं?? आिा र्ात्र र्ी या लाडुचा िीर् घेईन, . र्ी िोराि 

पळि गच्चीर्र पोहोचले..  

र्ला र्ाहीि होििं गीरी स्िथेच असणारय.....  

“डफर ईडीअट...... र्ी िुला सोडणार नाही लाडु.." र्ी त्याला सटासट 

र्ारायला सुरर्ाि केली. िरी पण बार्ळट सारखा िो हसि होिा.. त्याने र्ाझे दोन्ही 

हाि पकडून धरले.. अरे हो... ककिी र्ारशील!!! िो हसि म्हणाला... ककिी धके्क द्याल 

र्ला सरळ सरळ सािंगिा येि नव्हििं का ककिी त्रास कदला.... र्िा र्ाटिे ना र्ला 

रडर्ायला?? र्ी दोन्ही हािाि र्ाझा रडका चेहरा लपर्ला..  

त्याने र्ला हळुच र्ीठीि घेिलिं.. र्ी िसिंच िोंडार्र हाि ठेऊन होिे.. िो 

र्ाझिं लपर्लेलिं िोंड िो तर्िःकडे करि म्हणाला.. "अगिं रडिेस काय अशी र्ेडाबाई. 

िुला र्ी पहील्यािंदा र्ला कुणीिरी दसुरी र्ुलगी आर्डिे हे सािंगीिलिं िेव्हाच र्ी 

म्हटलिं.. भाई िू सही रातिे िा रहा ह!ै!. हर्िं िर सॉरी पण इिक्या सहि िू थोडी 

पटली असिी..."  

 "हो ना िुला पटर्णिं म्हणिे काय सोपी गोष्ट होिी..?" र्ागून आर्ाि 

आला. आत्या आलेली.  

"आत्तू िू पण ना,”. र्ी स्िच्या गळ्याि पडले!!!  

पाठोपाठ सगळेच आले गौरी.. र्ार्ा, आस्ण पाठोपाठ प्रािक्ता आस्ण 

साहीलही..  
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"िुझ्या बाबािंनी कदलेली दोन्ही कार्ािंर्धे यश आलिं."  

"म्हणिे याि सुद्धा बाबा सार्ील होिे िर!!!.."  

"र्ग काय, ... त्यािंनी सरळ सािंस्गिलेलिं िनुने िर होकार कदला िर र्ुलगी 

िुर्ची. स्गरी िर केव्हाचा ियार होिा." िे दोघेही हसि म्हणाले..  

ह ेदोघेही र्ाझे बेतट फ्रें ड आस्ण ही आईडीया स्हचीच होिी.... गीरीने त्या 

दोघािंशी नव्याने ओळख करून कदली.. चला प्रत्येकाने आपापली कार्िं व्यर्स्तथि 

केली.. त्याबद्दल थँक्स.. िो टाळी र्ािर्ून सगळ्यािंच लि र्ेधि म्हणाला..  

 िेर्ढ्याि र्ला काहीसिं आठर्ून र्ी म्हणाले.. "एक स्र्नीट", सगळे 

र्ाझ्याकडे पहायला लागले...  

“आिा ह ेिर काही नाटक नाहीए ना.... ????”  

र्ाझा केस्र्लर्ाणा चेहरा पाहून सगळेच हसायला लागले, ..........  

 

 

 

...... END....  

  



 फ ुं करीची वादळे 

 स्वीटी महाले 

ई सास्हत्य प्रस्िष्ठान 

ई सास्हत्य प्रस्िष्ठान दहा र्षांपुर्ी सुरू झालिं. िगभराि ई पुतिकािंची 

सिंकल्पना रुिू लागि असिानाच र्राठीिही ई पुतिकिं  सुरू झाली. र्राठीि अर् झॉन 

सारख ेप्रचिंड इन्व्हतेट्र्ेंट करणारे स्खलाडी उिरले. त्यािंच्यासर्ोर ई सास्हत्य म्हणिे 

अगदीच हलिंबुटटिंबू. पण गेली दहा र्षं आस्ण आिही गुगलर्र “र्राठी पुतिक” ककिं र्ा 

“Marathi ebook” टाकल ेकी ४ कोटी ९३ लाख नािंर्ािंर्ध्ये पस्हले दसुरे नार् येिे िे 

ई सास्हत्यचेच. ही करार्ि आह ेआर्च्या लेखकािंची. र्ाचकािंना साित्याने दिेदार 

र्नोरिंिक उच्च प्रिीची पुतिके “स्र्नार्ूल्य” देणारे आर्चे लेखक हचे या तपधेचे स्र्िेिे 

आहिे.  

र्राठीि “सास्हत्यरत्नािंच्या खाणी” स्नपिोि या ज्ञानोबािंनी र्ास्गिलेल्या 

पसायदानाला ईश्वराने िेर्ढ्याच उदारिेने खाणींचा र्षावर् करून प्रस्िसाद कदला. 

र्राठीचे ददुरै् ह ेकी या खाणींिली रत्ने बाहरे आणण ेआस्ण त्यािंचे पैलू पडल्यार्र 

त्यािंना शोकेस करण ेआस्ण िागस्िक र्ाचकािंसर्ोर िे पेश करणे याि आपण कर्ी 

पडलो. इथे उत्तर् सास्हत्यासाठी भुकेलेले र्ाचक आस्ण उत्तर् र्ाचकािंच्या प्रस्ििेिले 

सास्हस्त्यक यािंच्याि स्िि बनणे आर्श्यक आह.े स्र्शेषिः डॉ. स्निीन र्ोरे यािंसारखे 

सास्हस्त्यक जयािंना स्लस्हण्याि आनिंद आह ेपण त्यापुढील िटील प्रकियेि पडण्याि 

रस नाही अशािंसाठी. स्र्दशेािंि र्ोठे लेखक एििंट नेर्िाि आस्ण िे बाकी सर्व व्यर्हार 

पहािाि. र्राठीि ही सोय नाही.  

ई सास्हत्य प्रस्िष्ठान ही काही अनुभर्ी प्रोफ़ेशनल प्रकाशन सिंतथा नव्ह.े पण 

गेल्या दहा र्षांि आर्च्या ह ेलिाि आले की र्राठीि रत्नािंच्या खाणी आहिे आस्ण 

त्यािंि उिरून हाि काळे करून र्ािी गाळ उपसि राहून िर स्चर्टपणे कार् करि 

रास्हल े िर एकाहून एक भारी रत्ने गर्सणार आहिे. एखाद्या र्ोठ्या धस्नकाने, 
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पिंस्डिािंच्या सहाय्याने, दरबारी आश्रयासह िर ह े कार् हािी घेिले िर र्राठी 

भाषेिल ेसास्हत्य िागस्िक पटलार्र आपला ठसा नक्की उर्टर्ेल. 

डॉ. स्निीन र्ोरे यािंची अकरा अप्रकास्शि पुतिके प्रकाशाि आणण्याचा र्ान 

ई सास्हत्यला स्र्ळाला. शिंभू गणपुले यािंची नऊ, डॉ. र्सिंि बागुल यािंची बारा, शुभािंगी 

पासेबिंद यािंची साि, अस्र्नाश नगरकर यािंची पाच, रत्नाकर र्हािन यािंची सहा अशा 

अनेकािंच्या पुतिकािंना र्ाचकािंपयंि नेण्याचे भाग्य ई सास्हत्यला लाभले. अस ेअनेक 

“तर्ािंिःसुखाय” स्लहीणारे उत्तर्ोत्तर् लेखक कर्ी या र्राठीच्या “सास्हत्यरत्नािंस्चया 

खाणीं” र्ध्य े आहिे. अशोक कोठारे यािंनी र्हाभारिाच्या र्ूळ सिंस्हिेचे र्राठी 

भाषािंिर सुरू केले आह.े सौरभ र्ागळे, ओंकार झािे, पिंकि घारे, स्र्नायक पोिदार, 

कदप्ती काबाडे, भूपेश कुिं भार, सोनाली सार्िंि, केिकी शहा अस ेअनेक नर्ीन लेखक 

साित्यपूणव लेखन करि आहिे. ई सास्हत्य कडे हौशी लेखकािंची कर्ी कधीच नव्हिी. 

पण आिा हौसेच्या र्रच्या पायरीर्रचे, लेखनाकडे गिंभीरपणे पहाणारे आस्ण 

आपल्या लेखनाि प्रगिी कशी होईल याकडे लि देणारे लेखक येि आहिे. त्यािंच्या 

सास्हत्याच्या प्रकाशाला उिाळा स्र्ळो. र्ाचकािंना आनिंद स्र्ळो. र्राठीची भरभराट 

होर्ो. िगािील सर्ोत्कृष्ट सास्हस्त्यक प्रसर्णारी भाषा म्हणून र्राठीची ओळख 

िगाला होर्ो. 

आर्ेन 

सुनील सार्िंि 

ई सास्हत्य प्रस्िष्ठान 
 


