
 

 

 

  



ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

 

 

सादर करत आह े

 

 

िलकं फुलकं 

 

 

 

 

लेखिका : मध ूखिरगाांवकर 



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

हलकं फुलकं 

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.   



िलकं फुलकं 

लेहिका : मधू खिरगाांवकर 

Plot 13, Mangaldham, Pune 411038 

सम्पकक - मोबाइल व व्हॉट्सॅप – 09822208197 

ई मेल -- madhushirgaonkar@gmail.com  
 

मखुपषृ्ठ व आतील वचत्े: मध ूवशरगाांवकर (काही वचत् ेगगुलवरून साभार घतेली 

आहते) 
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लेशखकेची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे. तसे न केल्यवस कवयदिेीर 

कवरर्वई (दांड र् तुरुां गर्वस) होऊ िकते.  
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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.े 

 

  



लेखिकेची ओळि 

 

सौ िध ूशिरगवांर्कर, 

(Mrs. Mrinmayee Shirgaonkar )  

र्य ५४ र्र्षे.  

 पेिवने फविवा्यशुटकल टे्रनर आशि कन्ससल्टांट. 

प्रिविपत्धवरक योगशिशिकव : Yog Daily ह ेफेसबकू पेज 

चवलर्ते. त्यवर्र योगशर्र्षयक िवशहती, त्यवतील चकुीच ेसिज र् 

कवही योगवसनवांची प्रवत्यशिके असव शर्शडओ बे्ड कवयाक्रि करते. 

इशर्द्यवलोक यव ् र्यांसेर्ी सांघटनेची सशक्रय ् र्यांसेशर्कव. टीि 

शर्जन यव दृष्टी आव्हवशनतवांसवठी कवया करिवऱ्यव सां्थेसवठी 

पु् तकर्वचन.  

पती, सवस ू , र् आईर्डील यवांच्यवसह गेली २८ र्रे्ष पणु्यवत 

र्व्तव्य. िलेु नोकरीशनशित्त बवहरेगवर्ी असतवत. 

पन्सनवसवव्यव र्र्षी लेखनवस सरुर्वत केली. लेखन करतवनवचव 

आनांद सर्वात िहत्र्वचव आशि र्वचकवांची दवद ही सगळ्यवत िोठी 

पवर्ती असां िवनते. र्वचतव र्वचतवच लेखनवची सरुर्वत झवली. 



जर्ळपवस ५० लघकुथव, पवच लघकुवदांबऱ्यव, अनेक लशलत लेख, 

र् सध्यव एकव कवदांबरीचे लेखन सरुू आह.े  

कॉलेजिध्ये असतवनव केललेव अशभनय, नेपथ्य, शदग्दिान 

यवांचव लेखन करतवनव नकळत उपयोग होतो. िवस्त्रीय सांगीत 

परिेश्वरवच्यव शकां शचत कव होईनव जर्ळ घेऊन जवतां असव शर्श्ववस 

र्वटतो. 

• “िवझव िरवठीचव बोल” शदर्वळीअांकवत २०१७, २०१८, 

२०१९, २०२० च्यव आर्तृ्यवांिध्ये कथव र् लेख प्रकवशित. 

• “श्री र् सौ” यव २०१९ च्यव शदर्वळीअांकवत तीन लघकुथव 

‘कथवत्यी’ यव सदरवत प्रकवशित.  

• शननवद यव २०२० िध्ये अिेररकेतनू प्रशसद्ध झवलेल्यव शर्िरे्ष 

अांकवत लघकुथव प्रकवशित. 

• ग्रहसांकेत यव िवशसकविध्य े श्री रिििहर्षी ांर्रील लेख 

प्रकवशित जनू २०२०  

• प्रशतशबांब ही कवदांबरी नकुतीच छवपील ्र्रूपवत िवतभृवरती 

प्रकविनवतफे प्रकवशित झवली. 

E mail : madhushirgaonkar@gmail.com  

Mobile number: 9822208197  



मनोगत 

 

रोजचव शदर्स कवही नव कवही नर्ां घेऊन येतो. अनभुर् दऊेन 

जवतो. तो िि जगतवनवच े आपि आशि नांतरचे आपि यवांत 

नक्कीच एक सकू्ष्ि बदल झवलेलव असतो. तो बदल शटपतवनव, िवग े

र्ळून पवहतवनव, उरतां, ते फक्त हस.ू  

असेच कवही हसरे शक्से, तिुच्यवसवठी यव लेखवांद्ववरे आिले 

आहते. यवांत कवही, अगदी जर्ळच्यव नवतेसांबांधवांची र्ीि, शतच्यव 

उलट सलुट धवग्यवांच्यव रचनेबरोबर िवांडण्यवचव प्रयत्न आह.े तर 

कवही "अगदी हद्द झवली बरु्व"असे म्हिवयलव लवर्िवरे अनभुर् 

आहते. 

एक तवजी नजर यव घडून गेलेल्यव गोष्टींर्र टवकली की त्यव 

कवही रे्गळांच सवांग ूलवगतवत. त्यव घटनेच्यव फे्रिच्यव बवहरे पडून 

त्यवांच्यवकडे पवहतव यवयलव हर्ां िवत्, िग त्यव घटनवांर्र आशि 

्र्तःर्रही हसतव येतां. 

िवझ्यव लेखिीलव आज कथव, कवदांबरीचव रवजिवगा सोडून, ही 

लशलतलेखवांची शहरर्ी पवयर्वट चोखवळवर्ीिी र्वटली ती केर्ळ 

आजपयंत र्वचकवांनी शदलेल्यव पे्रिविळेुच.  



कवल्पशनक कथव शलशहिां, आशि प्रविखु्यवने ्र्वनभुवर्वर्र 

आधवररत लेखन करिां यवत बरवच फरक आह ेह ेयव लेखनवदरम्यवन 

जविर्लां. ्र्तःर्र हसिां र्वटतां तेर्ढां सोपां नवहीच. तो '्र्' म्हिव 

की 'अहां' िध्ये येतोच. त्यवलव चचुकवरून, जरव बवजलूव केलव की 

िग िवत् शनखळ आनांद शिळतो, असांही लिवत आलां.  

ईसवशहत्य नेहिीच नर्नर्ीन प्रयोगवांनव पवठींबव दतेां हव नेहिीचव 

अनभुर् यवही रे्ळी खरव ठरलव. त्यवांचे िनःपरू्ाक आभवर.  

िवझव हव पशहलव लशलतलेखसांग्रह तमु्हव सर्वंपढेु ठेर्तवनव 

िलव अत्यांत आनांद होत आह.े  

तमु्हवलवही कवही हलके फुलके िि यव लेखवांिळेु 

अनभुर्वयलव शिळवले तर िवझव हव प्रयोग यि्र्ी झवलव असां िी 

सिजेन.  

 

____िध ूशिरगवांर्कर  



 

 

अपािपशत्कव 

 

िवझ्यव आयषु्यवत आनांद आशि हव्यवची उधळि करिवरे 

सोहि, सवधनव,  

पजूव, केदवर,  

यवांनव ह ेपु् तक अपाि करतवनव िलव अत्यांत आनांद होत आह.े  



 

 

 

 

 

 

 

 

हलकं फुलकं 

 

  



अनकु्रिशिकव 

 

१. तह 

२. आई 

३. पढेु िवग े

४. ओलव की सकुव 

५. फेबिूत्रे् 

६. र्ेडीचवबवजवर 

७. गिगुप्पव 

८. व्यवयवि िी आशि अध्यवत्ि 

९. आडनवर्े 

१० ऋिवनबुांध 

११. लकी अनलकी 

१३. टॅ्रशफक ्र्गत 

  





  

तह 

 

िेर्टी िी त्यवच्यविी अशलशखत, अबोल, िन ही िनिें तह 

केलव आशि आजतवगवयत दोन्सही बवजूांनी आपवपल्यव ियवादव, 

सीिवरेर्षव सवांभवळत, घवतलेल्यव अटी कवटेकोरपिे पवळत आम्ही 

सखुवने नवांदतो आहोत. कोिविी? हव हव! सवांगते नव .  

 

त्यवचां कवय झवलां, आम्ही यव घरवत २००४ सवली रवहवयलव 

आलो, त्यव रवत्ीच प्रचांड पवऊस पडलव. आशि त्यवांचां कुटुांबच सरळ 

घरवत शिरलां. सविवनवच्यव हलर्वहलर्ीने दिनू, पवर्सवबरोबर 

पडलेल्यव थांडगवर हरे्ने आम्ही सगळे अांिळ गवढच झोपलो होतो. 

िग त्यवांनी आम्हवलव उठर्वयची तसदी घेतली नवही. ते ही 

कोपऱ्यवत शनजनू गेले.  

सकवळी आम्ही जवगे होण्यवपरू्ीच शनघनूही गेले. यथवर्कवि 

सविवन र्गैरे लवर्नू आम्ही श्थर्थवर्र झवलो. िलुवांनव त्यवांच्यव 

र्ेगर्ेगळ्यव खोल्यव शिळवल्यवने ती जवि खिुीत होती.  



सांध्यवकवळी िभुांकरोती र्गैरे म्हिनू िलुगी (तेव्हव र्य र्र्षा ७,) 

अगदी झोकवत , “्रै्पवक होईपयंत िी पु् तक र्वचत िवझ्यव 

खोलीतच बसते” असां म्हित आपल्यव खोलीत गेली आशि त्यवने 

शतलव पशहले दिान शदले. कवहीच ििवत शतच्यव शकां कवळ्यव बवहरे 

ऐकून आम्ही आत गेलो तेव्ही ती बेडर्रून उठून टेबलर्र चढून 

शकां चवळत होती.  

“अगां कवय झवलां?” 

“शतकडे उांदीर आह.े” 

उांदीरचव नसुतव उां ऐकल्यवबरोबर िलुगवही शतच्यव पवठोपवठ 

बेडर्र चढलव.  

“अगोबवई उांदीर? िी आिचां दवर लवर्नू घेत/े घेतो आधी,” 

असां म्हित सर्ाच जि अचवनक नवहीसे झवले. उरले फक्त िी आशि 

तो उांदीर.  

िी झवडू घेऊन आले तसव घवबरून तो िलुीच्यव कपवटवत 

शिरलव. िलुवने पटकन कपवट लवर्नू टवकलां. िी म्हटलां शनदवन 

जेर्िां नीट पवर पडू दते.  

 

जेर्िां झवल्यवर्र िवत्, िी, झवडू, कवठी, कवपड असां सगळां 

सविवन घेऊन लेकीच्यव खोलीत शिरले. बवकीचे सगळे िेंबर 



आपवपल्यव खोल्यवांिधे शचडीचपू. लेकीने दवदलूव गळू लवर्त 

त्यवच्यव खोलीत प्रर्ेि शिळर्लव होतव.  

बांद खोल्यव सोडून, सगळां घर आिची यदु्धभिुी बनलां.  

प्रथि िी लेकीच्यव कपवटवचां दवर उघडून पवशहलां. सवहबे कुठेच 

शदसेनवत. िग कवठीचां िींग फुां कून सरळ सरळ आव्हवन शदलां. पि 

त्यवने गशनिी कवर्व श्र्कवरलव. िी लेकीचे कवलच छवन घड्यव 

केलेले कपडे एक एक करत त्यवची सह्यवद्रीची दरीखोरीच बवहरे 

उपसली. आशि जे िलव शदसलां त्यवने िवझी सटकली! लेकीच्यव 

दोन नव्यव कोऱ्यव जीन्सस, एक फ्रॉक,नर्वकोरव घवगरव, अिव अनेक 

गोष्टींचे अांि िविवने पोटवत ररचर्नू त्यवांनव शछद्रवांशकत करून ठेर्लां 

होतां अर्घ्यव अध्यवा पवऊि तवसवत. र्र आशि कवठीलव घवबरून 

भरपरू लेंड्यव टवकल्यव होत्यव ते रे्गळांच!  

 

िग ही रिरवशगिी पेटली आशि शतने कवठीने त्यवच्यवर्र 

कपवटवतच र्वर केलव. पि हव िरू्षक भलतवच चपळ शनघवलव. 

कवठीचव र्वर चकुर्नू तो िवझ्यव पवयवांर्रच उडी िवरून बेडखवली 

लपलव. िी त्यव शलबशलशबत ्पिवाने िहवरून जोरवत शकां चवळले!  

 



“अगां सवांभवळून गां! पडूबीडू नकोस.” बांद खोल्यवांच्यव 

आतनूच िलव कवळजी दिार्ण्यवत आली. यवने तर िी भलतीच 

र्ैतवगले.  

िग त ूतरी रवहिील शकां र्व िी तरी, असव पि करून, िी झवडू, 

कवठी, पवय, शिर्वय तोंडवने आरडव ओरडव असां सगळां करत 

िविवर्र तटूुन पडले. िी बेड बवहरे ओढलव तसव तो घवबरून बवहरे 

पडलव शन पटकन फ्रीजखवली घसुलव. फ्रीज बवहरे ओढल्यवर्र 

हॉलिधे सोफ्यवखवली. िी त्यवच्यविवगोिवग, एक, एक दरर्वजव बांद 

करत रिभिूीचां िेत्फळ किी किी करत एक उत्कृष्ट खळेी केली 

होती.  

िग तो आशि िी यवांच्यवत लपवछपी, शिर्िवपविी, 

अडथळ्यवांची ियात असे अनेक डवर् त्यव उरलेल्यव रिभिूीर्र 

खेळून झवले.  

पीच िविवच्यव दृष्टीने फवरच सकुर होतां. तो कधी सोफ्यवखवली, 

कधी िोकेसखवली, तर कधी टीपॉयच्यव आडव्यव पवयवच्यव 

र्ळिवर्र लपनू िलव चॅलेंज करत होतव. रवज्य सतत िवझ्यवर्रच 

होतां.  

िग िी एकव हवतवत कवठी, एकव हवतवत झवडू असां घऊेन 

हुततूतू ू करत त्यवच्यवर्र चवल करून गेले, तेव्हव िवत् त्यवलव 



दरर्वजवतनू बवहरे पलवयन करत आऊट होण्यवशिर्वय पयवायच 

उरलव नवही.  

दरर्वजव घट्टां बांद करून, पांखव फुल्ल ्पीडर्र सोडत िी हुश्श्य 

करत सोफ्यवर्र बसकि िवरली.  

बरवच रे्ळ बवहरे कवहीच रिधिुवळी ऐकू येईनव तिी 

“सवरख्यव सचूनव" हळूच दवर उघडून बवहरे येत, “गेलव कव गां?” 

असां शर्चवरत्यव झवल्यव. आशि िग “शकती गां पसवरव हव” ह ेर्वक्य 

बोलल्यव ििी िवझव चेहरव बघनू त्यवांनी उलटां शगळून टवकलां.  

पोरां हळूच बवहरे पडली त्यव िविवसवरखी, शभांतीलव शचकटून. 

आत गेल्यवबरोबर लेकीने गळव कवढलव .. “िवझे... कपडे!” 

यवनांतर त्यवने बदलव घतेल्यवसवरखे एक शदर्स दिानी दवर 

कोपऱ्यवत कुरतडले. िवझ्यव िहत्र्वच्यव कवगदपत्वांच्यव रवांगोळ्यव 

केल्यव. अजनू कवही कपड्यवांच्यव शचांध्यव झवल्यव.  

िग शर्र्षप्रयोग झवलव. पोळी पळर्ली शर्र्षवची, पि गेलव कुठे? 

सगळां िोधलां. कुठेच नवही. शतसऱ्यव शदर्िी दगुंधीने घरवत 

थवांबरे्नव. िोध िोध िोधलव. नसुती अदृश्य दगुंधी. िग अचवनक 

“इ इ इ" करत िलुगव बवहरे. िविवने िेर्टचव श्ववस सोडण्यवसवठी 

दवदचू्यव दोन र्ह्यवांिधली जवगव िोधली होती.  

“ह ेभगर्वन!” 



“आम्हवलव नवहीच रवहवयचां इथे, जनु्सयव घरीच जवऊ!” पोरवांनी 

धोिव लवर्लव.  

िग शपांजरव लवर्नू झवलव. आजकवलच्यव उांदरवांचवही आय क्य ू

र्वढलवय. त्यवने शपांजऱ्यवतली परुी पळर्ली. अडकलव नवहीच. रोज 

कवहीतरी कुरतडून ठेर्वयचव. िग एक जवलीि उपवय सचुर्लव 

कोिीतरी. एक शचकट िॅट शिळते ती ठेर्व. झवलां, िॅट ठेर्ली. 

सकवळी िहवरवज िॅटलव शचकटलेले सवपडले.  

पि सटुण्यवची केशर्लर्विी धडपड सरुू होती. अत्यांत 

केशर्लर्विे डोळे रोखनू तो िवझ्यवकडे पवहत थरथरत होतव. िलव 

पोटवत कसांतरीच झवलां. त्यवलव त्यव िॅटर्रून कवढून सोडून द्यवर्व 

असव शर्चवर करून िी ग्लव्जही घवतले. पि उचलवयचव प्रयत्न 

केल्यवर्र लिवत आलां पवर कवतडी घट्टां शचकटलीय. कवढवयलव 

गेले तरी उचकटून येईल. केशर्लर्वण्यव नजरेने तो पवहतच होतव. 

िलव त्यवशदर्िी िी जगवतली सर्वात कू्रर बवई आह ेहे जविर्लां. 

गत्यांतर नव्हतां. तिीच िॅट उचलनू बवहरे लवांब गर्तवत नेऊन ठेऊन 

आले. कवर्ळे टोची िवरून त्यवलव सांपर्िवर होते, यवत कवहीच 

िांकव नव्हती. पि िवझ्यविळेु हे जीर्ांत िरि त्यवच्यव र्वटेलव आलां 

होतां. त्यवची असहवयतव पवर आतपयंत भेदनू गेली िलव.  

त्यवशदर्िी ठरर्लां यवपढेु परत नवही. कवय र्वटेल ते होर्ो.  



िग हळू हळू लिवत आलां. त्यवचे आत येण्यवचे अनेक िवगा 

बांद केले. त्यवतनू आल्यवची शचह्न शदसलीच तर रवत्ी घरवतले शदरे् 

सरुू ठेर्नू दरर्वजव उघडव ठेर् ूलवगले. सेफ्टी डोअर असल्यवने त े

िक्य होतां. िविव उजेडवकडून अांधवरवकडे जवऊ लवगलव. कपवटां 

सतत नीट बांद, र्र उघडां कवहीच न ठेर्िे ह ेही करू लवगले.  

हळू हळू त्यवचां येिां बरांच किी झवलय. आलव तरी कवही 

नकुसवन करत नवही. र्रच्यव टेरेसिधे ओलव कचरव खतवसवठी 

सवठर्लेलव असतो शतथे अनवयसेच त्यवचां पोट भरतां. िग घरवत 

शिरवयची गरज नसते.  

बवकीच्यवांनव सवांशगतलांय, फवरतर हुसकवर्नू लवर्ेन, त्यवच्यव 

पढुचे उपवय करवयचे तर तमु्ही करव, िी नवही. अथवातच परत कोिी 

नवर् नवही कवढलां कधीच.  

िी तलुव िवरिवर नवही, त ूिवझां नकुसवन करवयचां नवही, असव 

अशलशखत तह झवलवय आिच्यवत.  

आशि आम्ही दोघांही तो तांतोतांत पवळतो.  

  



आ. आ. ना. आ. 

आई 

 

यव शर्र्षयवर्र इतकां  भरभरून शलहीलां जवतां बऱ्यवचदव, कधी 

कधी तर फवर फवर टोकवचां! इतकां , की ते र्वचल्यवर्र, िलव तरी, 

िी अगदी नवलवयक ( नव-लवयक) आई आह े असव चक्क 

सविवत्कवरच होतो. 

म्हिजे बघव हां! सवरख्यवच प्रसांगवत नव-लवयक आई ( नव. आ., 

म्हिजे िी ) आशि आदिा आई (आ. आ., म्हिजे िी नक्की नव्ह े

) यवांच्यव प्रशतशक्रयव किव असतवत पवहव . 

 

 

प्रसांग १ 

लेक: आई, िलव कसांतरीच होतय गां! (र्य र्र्षा शकतीही, ५ - 

५०+) 

िी: हो कव? कवय होतांय?  

लेक: िवहीत नवही. पि कसांतरीच होतय! 

िी: हां, पविी पी जरव! बरां र्वटेल! 



शर्र्षय सांपलव! 

आदिा आई: अगांबवई, कवय होतय? तवप नवही नव? पोट 

दखुतांय कव? ये बरां इकडे! बस िवझ्यव जर्ळ! कसां गां िवझ्यव 

बवळवलव बरां नवही? (र्य र्र्षा शकतीही बरां कव ! ५०+ पि अस ू

िकतां ) 

झोप त,ू िी सरबत करून दते.े गरि गरि र्रि भवत खविील 

कव नवहीतर? 

 

 

प्रसांग २  

लेक: लेकीलव बिीस शिळवलां, शकां र्व लेक ्टेजर्रून डवन्सस 

करून खवली उतरते शकां र्व कवही शदर्सवांचव प्रर्वस करून लेक घरी 

परत येते ह ेआशि असां कवहीही! 

िी: र्व र्व , छवन! / ते अिकु तिकु जरव अजनू बरां करतव 

आलां असतां तलुव/ प्रर्वसवत कवही त्वस नवही नव? कपडे धरु्वयलव 

टवकव, पि रे्गळे ठेर्व. जेर्ि खवि झवलांय की बसतेस लगेच?  

शर्र्षय सांपलव 

प्रसांग तेच 



आ.आई: शतन्सही प्रसांगी प्रशतशक्रयव सेि: डोळे भरून येिे, 

लेकीलव शिठीत घिेे, शतने जगांच शजांकलां आह ेर् शतच्यवखेरीज यव 

अख्ख्यव दशुनयेत दसुरां कोिीही ह ेकरू िकत नवही असे भवर्! 

 

 

प्रसांग ३ 

 लेक: फोनर्र: आई, िवझव डबव/चवजार /शडसेक्िन बॉक्स / 

हॉल शतशकट घरी शर्सरलांय गां! 

िी: ठीक आह.े बवहरे फक्त फळां खवयची.(लेक ऐकिवर नवही 

ह ेिवहीत असतांच, पि तरी िवब्दीक शििव केल्यवचव आनांद. ) / 

बरां झवलां, फोन बांद करून ठेर्व, अभ्यवस बरव होईल जरव / जरव 

इतरवांबरोबर िैत्ीपिूा सांबांध असतील तर दईेल कोिीतरी र्वपरवयलव 

शडसेक्िन बॉक्स, लहवनपिवपवसनू कवनी कपवळी ओरडतेय बॅग 

आदल्यव रवत्ी भरून ठेर्त जव! / ्कॅन पवठर्ते तझु्यव पसवऱ्यवत 

हॉल शतशकट सवपडलां तर. नवहीतर कवय िग, आहचे पढुचां र्र्षा! 

 

आ.आई: (सर्ा र््तुांच्यव बवबतीत प्रशतशक्रयव सेिच! ) अगां 

बवई, आतव गां? लेकरू गां िवझां! कवळजी नको हां करू, पवठर्ते िी 



लगेच कोिवलव तरी! त ू अशजबवत टेंिन घेऊ नकोस! आलेच, 

शनघवले िीच! शबचवरां िवझां बवळ, शकती टेंिन आलां असेल! 

 

 

प्रसांग ४ 

लेक: आई, िलव अिकु तिकु असां असां बोललव/ली/ले/ल्यव. 

िलव प्रचांड रवग/द:ुख झवलां.  

 

िी: किवर्रून हव शर्र्षय शनघवलव? त ू कवय बोललीस 

आधी/नांतर? तलुव तझुी कवही चकू र्वटतेय कव यवत? नसेल तर 

नक्की कवहीतरी चकुतय. एकव हवतवने टवळी र्वजचू िकत नवही. 

एकदव ्र्त:चां कवय चकुलां ह ेकळलां की सधुवरिव करून िोकळी 

हो! सिोरच्यवलव िवांत पि ्पष्ट िब्दवत कल्पनव द ेकी त्यवांचे िब्द 

चकुतवहते, बोलण्यवची पद्धतही! “नो डील” हव िवगा सतत उपलब्ध 

असतो ह ेशर्सरू नकोस, पि तो अगदी अांतीि उपवय आह ेहे ही 

लिवत अस ूद!े कवहीही झवलां तरी आम्ही आहोतच. पि आपली 

लढवई आपिच लढवयलव शिकवर्ी ह ेउत्ति. फोन कर नांतर! 

 



आ. आई: अग्गांबवई!!!!! असां कसां बोल ू िकतां कोिी? 

सोन्सयवसवरखी िलुगी िवझी! इतकी हुिवर, इतकी सवलस, यव 

िविसवांनव (प्रोफेसर /बॉस / सवस/ू ऑशफस िधले/घरच े ) कवय 

म्हिवयचां? गिुवांची कदरच नवही किी ते. कसे गां हवल चवललेत 

िवझ्यव बवळवचे! कर बवई सहन! इलवज कवय दसुरव! यतेेस कव कवही 

शदर्स इकडे रवहवयलव? हुांदकव! फोन करत रवहव बवई, आतव िवझव 

जीर् थवऱ्यवर्र नवही रवहवयचव! (पढुचे कवही शदर्स सतत आईचे 

डोळे पविवर्लेल!े ) 

 

हां! ह ेआशि असे शकतीतरी शक्से! पि कधीतरी र्वटतां, ती 

आ.आ. होऊन पवहवर्ांच कव एखवद्यव जन्सिी? छे! अपन ेबस की 

बवत नव्हचे!  

  



पुढे मागे 

 

र्य र्र्षे ७५: कुठे शनघवलवत? 

र्य र्रे्ष ८१: दधू आि म्हिवलीस नव? 

र्य र्रे्ष ७५: अहो आिलत ते कवय िगविी! कवय असां करतव 

अहो? शनघवले तरवतरव छत्ी घेऊन.  

र्य र्रे्ष ८१: आिलां? कोिी आिलां?  

र्य र्रे्ष ७५: अहो तमु्हीच नवही कव आिलांत!  

र्य र्रे्ष ८१: छे! िी गेलोय कुठे बवहरे अजनू?  

र्य र्र्षे ७५: बरा, भतुवने आिलां असेल िग! बोलतच नवही 

िी आतव कवही. डोकां  शफरर्िवर तमु्ही िवझां!  

र्य र्रे्ष ८१: िी कवय आतव रे्गळां शफरर्िवर तझुां डोकां ? 

िळूवत धड ....  

र्य र्र्षे ७५: उगवच िवझ्यव डोक्यवर्र घसरवयची गरज नवहीय 

बरां कव! सवांगनू ठेर्ते आधीच! आपलां तपवसनू यव जरव! शिशनटव 

शिशनटवलव शर्सरतव!  

र्य र्रे्ष ८१: िी कवही शर्सरत नवही. सगळां चवांगलां लिवत 

आह ेिवझ्यव! 



र्य र्रे्ष ५३: कवय गां आई? कवय झवलां? भवांडतवय किवलव 

दोघे?  

र्य र्र्षे ७५: भवांडतोय कुठे? तझुां आपलां रे्गळांच एकेक! 

घोड्यवर्र बसनू येते आशि उगवच ओरडू नकव, भवांडू नकव .. सरुू 

करतेस लगेच! 

र्य र्रे्ष ५३: र्रपयंत आर्वज येतवत तिुच!े  

र्य र्र्षे ७५: हो कव? िग दवरां शखडक्यव लवर्नू घ्यव तमु्ही! 

कसलेही आर्वज नकोहते यवयलव!  

र्य र्रे्ष ५३: बरां बवई! कसले पे्रिळ सांर्वद चवलले होते म्हिे? 

र्य र्रे्ष ७५: डोंबलवचे पे्रिळ सांर्वद! अगदी हळू आर्वजवत, 

तलुव कवय सवांगतये नीट ऐक! हल्ली जरव शफरल्यवसवरखचे 

र्वगतवहते! (बोटवने डोक्यवकडे गोल गोल ॲक्िन! ) लिवत कवही 

रवहत नवही. उगवच ओरडत बसतवत िवझ्यवर्रच! 

  

 

  



  



र्य र्र्षे ८१ : ( र्य र्र्षे ७५ बवथरुििधे गेल्यवर्र बोलतवत, 

अगदी खवजगीतल्यव आर्वजवत,) ती सवरखी और्षधां खवऊन 

खवऊन शहच्यव डोक्यवर्र जरव पररिवि झवलवय बरां कव! कवहीही 

बोलते. घटकेत जव दधू आिव, घटकेत म्हिते ह ेकवय आत्तवच 

घेऊन आलवत! सिोरच्यवलव रे्डां करून सोडेल ही बवई!  

र्य र्रे्ष ५३: ( फ्रीज उघडून पवहते! दधुवच्यव शपिव्यव शदसतवत 

दोन! ) बवबव अहो दधू आह ेखरांच फ्रीजिधे.  

र्य र्र्षे ८१: बघ, पटलां नव तलुव. फ्रीज उघडून बघवयचांही 

नवही. म्हिवयचां दधू आिव.  

र्य र्र्षे ५३: ऑ ! असोच! चहव दऊे कव करून आलीय 

तिी?  

र्य र्र्षे ८१: टवक अधवा कप! शतलवही कर! चवलतो शतलव 

चहव कधीही!  

र्य र्र्षे ५३: ( चहवचे कप घेऊन बवहरे येते) बवबव, कुठे 

शनघवलवत?  

र्य र्र्षे ८१: अगां दधू घेऊन येतो! बवईसवहबेवांनव कवयि तवज्यव 

दधुवचव, तवजी शपिर्ी फोडून केलेलव चहव लवगतो. पवरव चढवयचव 

उगवच!  



र्य र्र्षे ५३: ( कपवळवर्र हवत िवरत )ओ बवबव, असां कवय 

करतव अहो?  

र्य र्रे्ष ८१: िी कवय केलां आतव? 

र्य र्र्षे ५३: नवही नवही, कवही नवही. आतव आधी हव चहव 

घ्यव, िग बघयूव. 

र्य र्र्षे २३: (र्रूनच जोरवत आर्वज दतेे! ) आई, अगां परर्व 

िवझां ्पीडपो्टने हॉल शतशकट आलां नव? कुठे ठेर्लांस?  

र्य र्र्षे ५३: हॉल शतशकट नव, अगां ते कवय ....... यव इथे….. 

अां ?कुठे ठेर्लां बरां? नीट लगेच सवपडवर्ां म्हिनू ठेर्लां बघ. श्यव! 

कपवटवत ठेर्लां कव? की तझु्यव कपवटवत? कव लॉकर िध?े  

र्य र्र्षे ७५ : हरर्लस नव ? अगदी बवपवच्यव पवर्लवर्र 

पवऊल आह ेग बवई. 

  



ओला_की_सुका 

 

 

“अरे अरे थवांब, हवत धर बरां िवझव.” सिदु्रवची आई म्हिवली. 

“शकती धवर्तोस अरे, थवांब नव जरव.” 

“असांच करतेस त ू नेहिी. तो शकनवरव केव्हवचव र्वट पवहत 

बसलव असेल, िी नवही गेलो रे्ळेत तर रुसनू बसेल, िग खेळवयचव 

नवही िवझ्यविी.”  

“कवय खेळतव रे?” 

“ओलव की सकुव!” 

“हव कसलव खेळ म्हि?े” 

“असतो नव, िज्जव यतेे.” 

“हो? कसव खेळतव ?” 

“ह ेह,े आईलव खेळ िवहीतच नवही, िेि िेि!” 

“िग त ूसवांग नव!” 

“बघ हवां, िवझ्यवर्र रवज्य आलां की िी धवर्त धवर्त जवऊन 

शकनवऱ्यवलव शभजर्तो. दर र्ेळी जव्त जव्त शभजर्तो. कधी कधी 

नव िी िवझ्यव हवतवांनव, धवर्तवनव इतकां  जोरवत हलर्तो आशि 



धवर्तो फव्टवत की असव उांच हरे्त उसळतो आशि खळ्ळकन 

फुटतो शकनवऱ्यवच्यव अांगवर्र जवऊन, सगळव अख्खव शभजतो तो 

िग. पिूा शभजलव की तो आऊट. िग त्यवच्यवर्र रवज्य.” 

“हो? िग तो कसां घेतो रवज्य?” 

“अगां िी कसव त्यवलव आऊट करतो नव? तसां त्यवलव पि िलव 

आऊट करवयचां असतां, पि िी िवगे िवगे लवगतो पळवयलव, तो 

शकतीही धवर्लव तरी िी जव्तच िवगे जवतो, पि िग िी 

शभजर्लेलव शकनवरव अख्खव र्वळतो. िग िी आऊट. िग परत 

िवझ्यवर्र रवज्य.” 

“ओह असां असतां होय ह ेओलव की सकुव? 

तरीच एर्ढी उत्सवहवची भरती आलीय एकव िलुवलव!” 

“हो.... अगां, िज्जव नव? चल नव गां, सोड नव िवझव हवत. जवऊ 

दते िलव. रवज्य आह ेिवझ्यवर्र. नवहीतर शकनवरव शचडर्ेल, रवज्य 

आल्यवर्र ते घ्यवयलव आलव नवहीस म्हिनू.” 

  



फेबुमत्वे 

(फेसबूक वरील व्यखिमत्वे) 

 

फेसबकू कळवयलव लवगनू त्यवर्र हवतपवय िवरण्यवपयंत िजल 

जवयलव िलव बरवच रे्ळ लवगलव. िग हळू हळू इथले शिष्टवचवर, 

व्यशक्तित्रे् शदस,ू सिज ूलवगली. अिीच कवही खवस फेबिुत्रे्!  

 

फेबिूत्र् १ : िीििूिगवई 

ही िांडळी सकवळपवसनू रवत्ीपयंतचव शिशनटवशिशनटवचव 

अहर्वल दते असतवत. म्हिजे उठलो... ( सर्ा ‘लो’ च्यव जवगी 

‘ली’ पि र्वचवरे् )एक गडु िॉशनंग, शर्थ गलुवब ... चहव... (फोटू ) 

जवऊन आलो... (फोटू?? नवय नवय ) र्व कवय हलकां  र्वटतय.. 

नवश्तव ... (फोटू पवयजेलांच ) हवपसवत पोचलो ... शतलव पवयली , 

कसचां कसचां जवलां ... बॉस भडकलव ... जे१ केलां .... फवयली 

इकडून शतकडे पवठर्ल्यव ... शनघवलो... टॅ्रशफक अपडेट... घरी 

पोहोचलो... पोरवबरोबर खळेलो पनु्सहव जे१ केलां (फोटू ) झोपतो 

आतव.... गडुनवईट िेसेज शर्थ चांदविविव फोटू  

हुश्श्य!  



फेबिूत्र् २ : सदवकवर्ले 

सतत किव नव किवने कवर्लेले. आज कवय सरकवरच्यव 

शनिायवांर्र कवर्लेले... तर कधी र्त्यवांच्यव खड्ड्यवांर्र, गदीर्र, 

गिपती उत्सर्वतील आरविींर्र.. टॅ्रशफकर्र.. पवर्सवर्र .. उन्सहवर्र 

.. उडिवऱ्यव धळुीर्र.. लोकवांच्यव पो्ट्सर्र, त्यवांर्र येिवऱ्यव 

किेंटसर्र, शक्रकेटर्र, शदपीकवर्र, पवशहलेल्यव शसनेिवर्र...  

कवरि िहत्र्वचां नवहीच! कवर्िां िहत्र्वचां.  

 

फेबिूत्र् ३ : कसचां कसचां 

ही िांडळी फवरच भवरी. कवहीही केलां की अपडेट टवकतील. 

िग कोिी दोन कौतकुवचे िब्द बोललां की पवर आपि कसे िदू्रच 

आहोत ह े शहरहीरीने पटर्नू दते बसतील. सतत आपलां कसचां 

कसचां! अरे एर्ढांच िदू्र र्वटतांय तर अपडेट शदलव किवलव त्यव 

कविवचव?  

 

फेबिूत्र् ४ : आरिवत िी किवलव पवहू गां! 

रोज नर्नरे्, रे्गरे्गळ्यव बॅकग्रवऊां डचे, र्ेगर्ेगळ्यव 

पोर्षवखवतले आपले प्रोफवईल शपक्चसा बदलिवरे. पि यवांचव तसव 

त्वस कवही नवही बरां कव! तमु्ही लवईक केलवच पवशहजे फोटो अिी 



कवही अट नवही. ते बदलिवरच! कधी हसरे, कधी िवन शतरकी, 

कधी चक्कां  जशिनीर्र पवलथां पडून, कधी घोड्यवर्र बसनू, कधी 

हरे्त उडतवनव, कधी शिटलेल्यव डोळ्यवांचवच.  

 

फेबिूत्र् ५ : शि. एक्स  

नो प्रोफवईल शपक. फुलां, पवनां, डोंगर दऱ्यव, पतुळे, इिवरती, 

दरे्दशेर्कव, नटनट्यव, र्वद्य, प्रविी, पिी, र््त,ू चहवचव कप, झेंडव, 

चेहऱ्यवतील एखवदवच अर्यर्, पवठिोरे, असलां कवहीही त्यवांचां 

प्रोफवईल शपक. प्रोफवईल र्र िवशहतीही तिीच. फक्त नवर् .. ते ही 

कोडनवर् ! पि यवांचवही त्वस असव नवहीच!  

 

फेबिूत्र् ६ : आर्वहनकवर/ आव्हवनकवर  

सतत कसली तरी आर्वहनां करिवरे शकां र्व आव्हवनां दिेवरे 

िदतीची आर्वहनां, गो ग्रीन आर्वहनां, ह ेबघव ते बघव आर्वहनां, 

स्त्रीदवशिण्यवची आर्वहनां, सतत कसली नव कसली आर्वहनां! ह े

तरी ठीकां च!  

आव्हवनर्वले तर.. कसले कसले फोटो पो्ट करण्यवचां 

आव्हवन, फोटोशर्रशहत पो्ट करव असां आव्हवन, िवझ्यव पो्टर्र 



किेंट करव िग हे कॉपी पे्ट करव तिुच्यव र्ॉलर्र ... आव्हवनांच 

आव्हवनां!  

असोच! 

 

फेबिूत्र् ७ : कौतकु करव हो कौतकु करव 

बवगेतल्यव फुलवांचे फोटो, केलेल्यव पदवथवचंे फोटो, बवग 

कोिेजली तरी फोटो, बवग बहरली तरी फोटो, कधी कधी शर्डीओ, 

पोरां परदिेी गेली म्हिनू गळव कवढून रडिां ही इथेच, पोरां 

शदर्वळीदसऱ्यवलव परतली की आनांदवशतियवने नवचतवनव फोटू, 

एकुि कवय, आलां िनवत केलां पो्ट! आलां िनवत केलां पो्ट. र्ॉल 

आपलीच आह.े  

 

फेबिूत्र् ८ : तिु बने हि बने एक दजुे के शलये 

नर्ऱ्यवचव र्वढशदर्स, बवयकोचव र्वढशदर्स, लग्नवचव 

र्वढशदर्स! तोबव तोबव!  

कसलां ते भरभरून पे्रि! शकती ते कौतकु! शकती ते िब्दबांबवळ 

िेसेजेस! अगवगवगव! जगवत असलव दसुरव शकां र्व असली दसुरी 

कोिी अश्तत्र्वतच नवही! जपनू बरां! डवयबेटीस व्हवयचव येर्ढां 

गोड्ड गोड्ड ... असोच. 



 

फेबिूत्र् ९ : पदवानिीन 

कवयि पडद्यविवगनू दोन डोळे रोखलेले. यव नजरवांिधनू 

कवहीही सटुत नवही. तमु्ही शनश्ववस सोडलवत तरी यव डोळ्यवांनव 

कळतां. यव डोळ्यवांची दोन पवखरे सतत िवगवर्र.  

सगळीकडे नजर ठेऊन.  

कोिी कवय पो्टलां, कोिी लवईक केलां, कोिी हवटा शदलव, 

कोिी व्हॉर् केलां, कोिी कोिी शनग्लेक्ट िवरलव? कोि कोि कवय 

कवय किेंटलां! सगळां ्टॅशट्टीक्स तोंडपवठ! यवआधी शकती रे्ळव 

कवय कवय पो्टलां र्ॉलर्र. आजची पो्ट टवकण्यविवगचव अिकु 

तिकु व्यक्तीचव उद्दिे कवय! कोि तो कोि शतच्यवच पो्टर्र 

किेंटतोय? कोि ती कोिवच्यव पो्टर्र सतत हवटा दतेे!कसलां भवरी 

लि! सवयबर क्रवईि ब्वांचलव यवांची खरी गरज आह.े  

लोकवांची िवनशसकतव िोधतवत म्हिे पो्टर्रून ही िांडळी! 

डेडीकेटेड, शबनव कोित्यवही प्रवप्तीच्यव आिेशिर्वय, सेर्वभवर्ी 

र्तृ्तीने ह ेलोक्स रेकॉडा ठेर्तवत, फेब ुर्रच्यव प्रत्येक घटनेचां!  

तमु्हवलव सवपडतवत कव पवहव अजनू अिी फेबिुत्रे्!  

  



वेडीचा बाजार ! 

 

“बवबव, तमु्हवलव कवय र्वटतां? आईलव डॉक्टरवांनव दवखर्यूव 

कव?” 

 िवझी लेक बवबवलव अत्यांत कवळजीच्यव ्र्रवत शर्चवरत 

होती. कवरि होतां िवझी त्यव शदर्सवची खरेदी! 

पि तो पक्कव लोिच्यवसवरखव िरुलेलव. “नको कवळजी 

करूस. आठर्ड्यवत बांद होईल सगळां!” 

“अहो पि ‘एकतवरी’?” 

“अस ूद ेगां. बघिील त.ू” 

िी त्यव आठर्ड्यवत अिॅझॉनर्रून एकतवरी, रशर्र्वरपेठेतनू 

डफ आशि घुांगरू आिले होते. छोटव डग्गव िोधत िी बरीच 

र्वद्यवांची दकुवनां पवलथी घवतली होती. पि ‘तसव' शिळत नव्हतव.  

'तसव' म्हिजे कसव?  

अगदी तसव जो पवर्ाती बौल किरेलव बवांधनू नवचत नवचत 

गवते. नवही पवशहलीत, ऐकलीत शतलव? एकदव पवहव आशि ऐकवच. 

पे्रिवत पडवल. गॅरांटी आह ेआपली.  



लवांबसडक, पवयवांपयतं पोहोचिवऱ्यव जटव, सहसव पवांढरी शकां र्व 

केिरी घोट्यवपयतं बवांगलव पद्धतीने नेसलेली सवडी, गळ्यवत 

एकतवरी, पवयवत घुांगरू,/ पट््टयव, शकां र्व घवगऱ्यव. किरेलव डुग्गव, 

आशि यव सर्वंनव सवथीलव घेऊन तवरसप्तकवत त्यव परििक्तीलव 

आळर्िवरव पवर्ातीचव िधवळ ्र्र! त्यवत रसगलु्ल्यवपेिवही िधरू 

बवांगलव भवरे्षचव गोडर्व.  

आहवहव! डोक्यवत शभनिवरां, तमु्हवलव तिुच्यवपवसनू कवही िि 

अलग करिवरां बौल सांगीत!  

प्रथि शहलव ‘बशनयवन ट्री' यव सां्थेने सवदर केलेल्यव 

‘रुहवशनयत' यव कवयाक्रिवत पवशहली, ऐकली. कवयाक्रि होतव 

बांडगवडानच्यव लॉनर्र ओपन ्टेजर्र.  

रे्डां करून गेली िलव.  

तेव्हव य ूट्यबू र्गैरे नव्हतां. रे्ळही नव्हतव. पि िनवच्यव तळवत 

तो िधवळ ्र्र, ते सर्ा र्वद्यवांनव एकत् नवांदर्िवरां पवर्ाती नवर्वचां 

खळू, दबव धरून बसलेलांच होतां.  

िग अचवनक य ूट्यबूर्र कवहीतरी िोधतवनव ती सिोर आली 

आशि िी जवि खिु! 



शतचां ‘घीर घीर घीरी नवचे’ कवय शकां र्व ‘शकछू शदन िोने िोने’ 

कवय. अिी कवही तल्लीन होते ती, जि ूतो श्रीरांग उभवच आह े

सिोर.  

्र्र असव कवरांज्यवसवरखव उसळतो शतचव. ठेक्यवर्र, तवलवर्र 

प्रचांड प्रभतु्र्. हजवरो लोकवांसिोरचव कवयाक्रि असो की एखवद्यव 

झोपडीर्जव आश्रिवतलव. शतचां तल्लीन होिां तसांच असतां. सांपिूा 

एकतवनतव.  

तो डुग्गव अजनू शिळवलव नवही, नवहीतर...  

आशि िग सगळां बवकीचां हळूच िवझ्यव रे्ड्यव पेटवऱ्यवत िी 

बांद करून ठेर्लां. पोरीचव बवबव म्हिवलव तसां अगदी आठर्ड्यवत 

नवही, पि बऱ्यवपैकी हवतपवय िवरून झवल्यवर्र. पि िनवतल्यव 

िनवत िी पवर्ातीच्यव बरोबरीने अगदी शतच्यवसवरखांच सगळी र्वद्य 

ि्त तवलवसरुवत र्वजर्त गवत नवचत असते. कवि, शतची ती 

एकतवनतव, तल्लीन होिांही उतरेल िवझ्यवत एक शदर्स.  

ह ेरे्ड असां सहज जविवऱ्यवतलां थोडांच आह!े  

 

दसुरीने असवच एक शदर्स कब्जव घेतलव िनवचव. कबीरवलव 

“उड जवयगेव” म्हित कुिवरजींनी र्सर्लां होतांच िनवत. पि शहने 

ठसर्लवच. शकत्यके रवत्ी िग कबीरिय! कबीरवलव सिजनू 



ऐकवयचां तर रवत्ांच हर्ी आपल्यवजर्ळ. आशि अशबदव परर्ीनचव 

इबवदती ्र्र. (असां गलुजवर म्हितवत.)  

कबीर सिजनू असां म्हिवयचां. पि खरव कधी सिजतोय तोच 

एक जविे. शनदवन िब्द िनवत शिरून त्यवांचव थोडव तरी िवग 

घ्यवयलव िनवत िवांततव हर्ीच.  

पि शहने असां कवही गवयलां कबीरवलव की शर्चवरूच नकव. 

उत्ति गवयकीलव जरवही हवर्ी होऊ न दतेव शतने कबीरवलव सरळ 

उतरर्लव िनवत, शर्चवरवतही. सवथीचव तबलव िवत् सिसिीत. 

तमु्ही त्यवकडे दलुाि करूच िकत नवही. झवांज आशि बवकी 

र्वद्यही.  

पि िेर्टी फक्त िनवत उरतवत ते कबीरवचे अफवट िब्दां आशि 

अशबदवचव ्र्र.  

शतने कबीर गवयलव ! ब्स! बवकी आयषु्यवत कवहीच नवही 

गवयलां तरी ठीक!  

िन लवगो यवर फशकरीिें!! िटकी तटेुपयंत ह े रे्ड असांच 

रवहिवर!  

यव रे्डवतच तर ते दौडतां आह!े  

 

  



  



िध्यांतरी एकव रे्गळ्यवच गोष्टीने रे्डां केलां होतां. गल्लीबॉय 

शसनेिव पवहून परत यवयलव शनघवले. डोक्यवत, ‘अपनव टवईि 

आयेगव' घिुत होतां सवरखां. रीिवर्वलव आरिवतनू जरव घवबरूनच 

पवहत होतव. िी बहुधव त्यव गल्लीबॉय सवरखे हवतर्वरे करत, खवांद े

हलर्त....  

घरी आले तरी रॅप कवही शपच्छव सोडेनव. ओट्यवपविीही तेच. 

सवसबूवई पविी शपण्यवच्यव बहवण्यवने यऊेन पवहून गेल्यव. बहुधव 

सवसऱ्यवांनव त्यवांनी खिू केली असवर्ी. ते सवधे होते िनवने.ते कवही 

बहविव न करतव पवहून गेले.  

पढेु आठर्डव १५ शदर्स अपनव टवईि घिुत होतां. िेर्टी एक 

तद्दन रॅप शलहून, ते गवऊन आशि ऐकर्नू, शित्िैत्ीिींर्र अत्यवचवर 

केले, तेव्हव कुठे त्यव रे्डवने ह ेझवड सोडलां.  

 

पि ही रॅप शबप तवत्कवशलक रे्डां, येतवत, जवतवत. पोरवांनवही 

सर्यीची आहते. आईची तिी अनेक रे्डां त्यवांच्यवही पररचयवची 

आहते.  

उदव:  

 

सगुरि आई: नर्नरे् पदवथा करकरून पोरवांनव बेजवर करिवरी. 



ओशसडीग्र्त आई: सगळीकडचव पसवरव अचवनक नवहीसव 

व्हवर्व अिी इच्छव करत एकदि ्र्च्छतव िडूिधे येऊन 

घरवदवरवलव सळो की पळो करून सोडिवरी. हल्ली कवही र्र्षा हे र्ेड 

गवयब झवलांय. िवझी िैत्ीि रवजेश्वरी म्हिते तसव पसवरवच प्रसन्सन 

र्वटू लवगलवय बहुधव.  

 

फुलरे्डी आई: असतील नसतील ती बवगेतली सगळी फुलां 

घरभर िवांडून त्यवांच्यवकडे पवहत बसिवरी.  

 

शचत्कलव शिकवयचीच म्हिनू हट्टां करून बसलेली : रै्तवगनू 

लेकीने लहवन िलुवांचां शचत् रांगर्वयचां पु् तक आशि के्रयॉन शदल े

आिनू!  

 

िेकओव्हरने पछवडलेली: िग पोरीची खैर नसते. एकदि िॉड 

बनवयचां असतां आईलव, िग िलुीलव धरते रे्ठीलव. बरीच 

कॉ्िेशटक्स, हल्लीच्यव फॅिनचे डे्रसेस , हवय हील्स अिी बरीच 

खरेदी होते आशि घरी आिल्यवबरोबर ते यव रे्ड्यव बवईलव फवरच 

‘बढ्ुढी घोडी लवल लगवि र्वटू ‘ लवगतवत...  



बेपर्वा त्य्थ आई: किवर्रूनही न ओरडिवरी, आई भकू 

लवगलीय असां म्हटल्यवर्र, कर िग कवहीतरी, िलवही चवलेल 

म्हििवरी.  

एकदव ही बवई लिांच दते नवही म्हटल्यवर्र लेक रै्तवगनू 

म्हिवली, ‘आई िी पळून चवललीय!’ िी लेखनवत िग्न . सर्यीने 

म्हटलां “हां! बवबवांनव सवांगनू जव!” कवय भडकव उडवलवय म्हितव !  

 

पि खरां सवांग ूकव? पवळवर्ीत ही अिी कवही रे्डां. खरां आयषु्य 

यवतच दडलेलां आह.े  

नेिशनयिवने सततच जर जगवयचां असेल तर त्यवत िजव कवय? 

होय की नवही सवांगव.  

  



पन्सनवस अशधक झवले बव 

पोट ढेरी सटुली बव 

डोळे गेले खोल बव 

चेहरव तो सरुकतलव बव 

शबपी िगुर गोळ्यव बव 

हव हव हव हव 

आपलव टवईि आलव बव 

गविांशबिां शिट्टी शबट्टी 

पवर्व शबर्व र्वजर् ूबव 

कां बर शबांबर हलर् ूबव 

नवच आम्ही करूच बव 

आांबट शचांबट जोक बव 

दो्तवांची तर खेच ूबव 

पन्सनवस गेले तले लवर्त 

आम्ही अजनू तरूि बव 

हव हव हव हव 

दिलो म्हित नसतो बव 

आम्ही तर शहरर्े बव 

हॉटेल आशि पवट्ायवांिध्ये  

आिचवच तर शधांगविव बव 

हव हव हव हव 

आतव आतव? 

आपलव टवईि आलव बव 

 

  

आपलव टवईि आलव बव  

जीर्न एक खेळ बव 

िवळव शबळव शिकली शबकली 

नोकरी शबकरी केली बव 

पैसव शबयसव सवठलव शबठलव 

घर बांगलव बवांधलव बव 

हव हव हव हव 

आतव, आतव? 

आपलव टवईि आलव बव 

्र्ैपवक पोरां सवस ूबव  

बॉस ऑशफस प्रर्वस बव 

फवयली शबयली िोप बव 

कॅन्ससल शबन्ससल टे्रन बव  

हव हव हव हव 

आतव, आतव?  

आपलव टवईि आलव बव 

सवयकल , ्कुटर कवर बव 

आतव सोबत िोफर बव 

कडक शबडक सटू बव 

र्रती टवय बो बव 

सगळे करती सलवि बव 

हव हव हव हव 

आतव आतव? 

आपलव टवईि आलव बव 



गणुगप्पा 

 

परर्व बऱ्यवच शदर्सवांनी जर्ळच्यव गिपतीिांशदरवत गेले. 

बवप्पव घशु्श्यवतच! गेले नव्हते नव. शदर्वळीत पि िभुेच्छव दिेां 

नव्हतां जिलां.  

म्हटलां “सॉरी बवबव सॉरी! नवही रे जिलां! पि आलेय नव 

आतव! ह ेबघ लवलबुांद जव्र्ांद पि आिलवय र्वहवयलव. हो, हो, 

हळद कुां कू पवयवांर्रच र्वहते, नवही डोळ्यवत जवऊ दिेवर तझु्यव!” 

बेसनवचव लवडू बघनू ्र्वरी जरव िडुवत आली. िग जरव 

इकडच्यव शतकडच्यव गप्पव झवल्यव.  

“हां! आली बघ ठो द ेबवई!” 

“कसलां रे ह ेनवर्? ‘ठो द'े असां आडनवर् असतां?” 

“नवही गां! जव बस शतकडे, बऱ्यवच शदर्सवांनी आलीस. गांिती 

खपू शदसतील तलुव.” 

िी ही िग िवझ्यव नेहिीच्यव शठकविी कट््टयवर्र खवांबवलव टेकून 

कुतहुलवने बघत बसले.  

ती गिबुवबवची खवस भक्तीि बघवयचीच होती िलव.  



आली, शपिर्ीतनू नवरळ, खडीसवखर, उदबत्त्यव असां बरांच 

कवही कवढून आधी सवग्रसांगीत पजूव केली. िग नि्कवर करवयलव 

पढेु झकुली आशि बघते तर कवय, पवयवांर्र डोकां  टेकर्ण्यवऐर्जी 

ि्त बवप्पवच्यव डोक्यवलव डोकां  आपटलां शतने! एकदव नवही चवांगलां 

शतनदव! लहवन िलुवलव ‘ठो द े, ठो द'े करतवत तसां! बवप्पवने शतथनूच 

िलव ओठ कवढून दवखर्लव. प्रचांड हसवयलव यवयलव लवगलां िलव. 

पि एकटीच हसत बसले असते तर कठीिच झवलां असतां की 

नवही? रुिवल तोंडवर्र धरून कसबसां हस ूदवबलां.  

तेर्ढ्यवत बवप्पवचव आर्वज आलव. “आल्यव बघ 

थवपट्यवबवय!” 

‘आतव ह ेकवय नर्ां?’िी सरसवर्नू बसले!  

यव बवई तोंडवने कवहीतरी पटुपटुतांच आल्यव. िग बवप्पवजर्ळ 

जवऊन रवगवर्ल्यवसवरख्यव जोरजोरवत पटुपटुत ितूीलव हळदकुां कू 

र्वशहलां, पेढे ठेर्ले सिोर आशि एखवद्यवलव झोपेतनू उठर्वयलव जसां 

थवपट्यव िवरतवत तिव लवगल्यव की िवरवयलव. एकदव एकव 

िवांडीर्र, िग दसुऱ्यव, िग खवांद्यवर्र. िग त्यवांनी पेढव तोंडवजर्ळ 

नेलव बवप्पवच्यव.  

  

 



 

 

  



िलव र्वटलां गपकन ्खवतोय कवय? तो िवत् ‘बशघतलांस नव ‘ 

असां डोळ्यवांनीच शर्चवरत होतव. िग तो पेढव सिोर ठेर्नू परत 

डोक्यवर्र थोपटून त्यव प्रदशििव घवलवयलव गेल्यव. निीब बवप्पवचां! 

“ओह िॅन ! नॉट अगेन!” 

“कव रे? कवय झवलां?” 

तेर्ढ्यवत तो िविसू पढेु आलव. बवप्पवलव लवजरे्ल अिी 

गरगरीत ढेरी. पढेु र्वकवयचां ठरर्लां तर कवटकोनवच्यव पढेु जवऊ 

िकलव नसतव. पि आज तो नसुते हवत जोडून गेलव.  

“निीब!” बवप्पव म्हिवलव.  

“िवगच्यव र्ेळी अडकलव नव, सवष्टवांग घवलवयलव गेलव आशि 

बोटीसवरखव डोलवरव झवलव दोन शिशनटां. खवलीर्र खवलीर्र! आशि 

िग शबचवऱ्यवचां तोंड आपटलां गां! उठतवही येईनव त्यवलव. िग 

इतरवांनी हवत दऊेन उठर्लव, िवशहतवय?” 

“कवय सवांगतोस कवय? कठीि पररश्थती की रे बवबव!” 

“हो नव गां!” 

“चलव, शनघते रे, उिीर शकती झवलव बघ!” 

“बस गां! आतव तो पोरेलव गरुूजी येईल, त्यवची गांित बघनू 

जव!” 



“पोरेलव गरुूजी? आजोबव कुठे आहते िग?” 

“अगां ते गेलेत बवबवांनव भेटवयलव कविीलव. िग हव येतो िलव 

आांघोळ घवलनू जेर्ि भरर्वयलव.” 

तेर्ढ्यवत आलवच तो. सांध्यवकवळ असल्यवने फक्त सवयांपजूव 

आशि आरती असते. नेहिीचे आजोबव गरुूजी बरीच ्तोत् 

म्हितवत. प्रसवद दतेवनवही पठि सरुू असतां! छवन प्रसन्सन र्वटतां.  

हव गरुूजी असेल जेितेि शर्िीचव. िोबवईल बघत बघतच 

आलव. पवयरीलव अडखळलव. कोपऱ्यवतली िलुां खसुखूसु ूहसली, 

त्यवांच्यवबरोबर बवप्पवही तोंडवर्र सोंड आडर्ी धरत हसलव. तुांदील 

तन ूगदगदव हलली.  

िग गवभवऱ्यवतच िोबवईल चवजी ांगलव लवर्नू त्यवने ्तोत् 

म्हिवयलव सरुर्वत केली.  

प्रिम्य शिरसव दरे्ां गौरीपतु्ां शर्नवयकि ्

भक्तवर्वसां ्िरेआां अां आर् आां शसद्धय े

प्रथिां र्आांअां अांआांअां आांनशद्वशतयि ्

तशृतयां आांअांिवांचां आांअांआांअां चतथुाकि ्

 



असां नवर्वांच्यव जवगी आांउां आांउां करत त्यवने ्तोत् पिूा केली. 

िोबवईलर्र एक नजर ठेर्त तो तीथाप्रसवदही दते होतव. कोिी हवर 

शदलव तर नेि धरून बरोब्बर गिबुवबवच्यव गळ्यवत थ्रो होत होतव. 

गिबूवबव दचकत होतव.  

 

िधेच िोबवईल र्वजवयलव लवगलव त्यवचव “बवलव बवलव,य े

तोह ैिैतवन कव सवलव, इसको तो ह ैरब ने पवलव , बवलव बवलव...“ 

 

कोपऱ्यवतली पोरां लवगली की नवचवयलव!  

 

गिबूवबवने चक्क कवन बांद करून घेतले सपुवसवरख्यव 

कवनवच्यव पवळ्यव कवनवर्र पवडून. गरुूजीने पट्कन फोन कवनवलव 

लवर्लव आशि कवहीतरी बोलनू पट्कन बांदही केलव. तोपयंत 

शनरशनरवळे भवर् चेहऱ्यवर्र दवखर्त भक्तगि तीथाप्रसवदवसवठी 

तवटकळले होते.  

िग िहवण्यव िलुवसवरखव त्यवने फोन सवयलेंटर्र टवकलव. 

“गजुी कर्व यवयचे व्हां?” पवगोट्यवने शर्चवरलांच! 

“एक िशहनव तरी लवगेल.” पोरेलव गरुूजी रै्तवगनू बोललव.  



गिबूवबवने िवझ्यवकडे पवहून डोळव िवरलव. िलव आिखीनच 

हसवयलव यवयलव लवगलां.  

िग आरती झवली. प्रसवद र्वटलव. सगळे एक एक करत बवहरे 

पडले.  

गरुूजींनी आरती शफरर्ल्यवर्र गिबूवबवने उलट्यव शदिेने िवन 

गोल गोल शफरर्त िलव भरपरू हसर्लां परत एकदव! 

सगळे गेल्यवर्र पोरेलव गरुूजी गवभवऱ्यवत गेलेलव पवहून इतकव 

रे्ळ तवटकळत कोपऱ्यवत बसलेली ती फवटक्यव कपड्यवतली पोरां 

सळूकन पढेु आली धवर्त. पटवपट लवडू, पेढव, सवखरफुटविे खोबरां, 

कोंबले गेले तोंडवत. गपवगप खवऊन टवकलां सगळां त्यव पोरवांनी.  

पोरेलव गरुूजी ओरडत बवहरे आलव तिी गेली पळून.  

त्यवने िग सिोरची शचल्लर, कवही चकूवर नोटव गोळव केल्यव 

आशि शनघवलव. 

िलवही शनघवर्ांच लवगलां. जवतवनव र्ळून पवशहलां तर बवप्पव 

ि्त पोटवर्रून सोंड शफरर्त तपृ्तीची ढेकर दते होतव!!  

  



व्यायाम....मी....आखण....अध्यात्म 

 

र्ेळ रवत्ीची सवडेदहव...  

‘उद्यव सकवळपवसनू व्यवयवि सरुू व्हवयलवच हर्व बरां कव!’ िी 

्र्त:लवच बजवर्ते. ‘पशहली गोष्ट, सकवळी उठल्यवबरोबर फोन 

हवतवत घ्यवयचवच नवही. कवही कोिी र्वट पवहत बसलां नवहीय 

तझु्यव गडु िॉशनंगची! उठल्यवबरोबर गरि पविी शपऊन बटू चढर्नू 

सरळ बवहरे पडव.’  

‘असां नवही जिवयचां. टवईिटेबलच हर्ां!’ िनवतली िवळकरी 

िलुगी अजनू कवही जवत नवही. िग ि्तपैकी 

सोिर्वर,िांगळर्वर,असे कॉलि. सकवळी सवडेपवचपवसनू शिशनटव 

शिशनटवचां गशित िवांडून आठर्डव सजतो.  

व्र्व! रांगीत कवगद, रांगीत पेनां र्वपरून झक्कवस 

टवटे(टवईिटेबल) तय्यवर होऊन सॉफ्टबोडार्र लवर्िवर तेर्ढ्यवत 

धोक्यवची घांटव र्वजत!े  

‘नको, इथे नको, नर्ऱ्यवने पवशहलां तर हवत धऊुन िवग े

लवगवयचव उगवच. ह ेशलहीलेलां झवलां कव? ते शलहीलेलां झवलां कव? 

िकुवदि होतव बहुतेक िवगच्यव जन्सिी!’  



िग कपवटवच्यव दरर्वजवच्यव आतल्यव बवजलूव ि्तपैकी 

सजतां ते. ‘हुश्श्य! आपलां आपिच लि ठेर्वयचां ्र्त:र्र! ‘ 

एर्ढां होई्तोर्र सवडेअकरव र्वजलेले असतवत. लॅपटॉप बांद 

करून झोपिवर तर िगवचचव ‘कॅ ांडी क्रि सोडव’ चव दपुवरी अधार्ट 

रवशहलेलव गेि ओपन होतो ्क्रीनर्र. ‘अरे सटुत होती ही लेर्ल. 

चलव पवर करून झोप!ू ‘  

असां म्हित शकिवन अधवा तवस त्यवत जवतोच! 

‘श्यव! कवय ह!े उद्यव शडलीटच करते हव गेि! नो नॉनसेन्सस शर्ल 

बी टॉलरेटेड िध!ू इनफ इज इनफ!’ रवगवर्ले की जव्तच शर्ांग्रजी 

येतां बॉ तोंडवत!  

पि इनफ इज इनफ कवय असतां? कवहीही!!  

िग पहवटे पवचलव उठण्यवचव िनोभवरे् सांकल्प करून, गजर 

शबजर लवर्नू, ्र्वरी ि्त झोपी जवते! 

क्र्शचतच पडिवरी ्र्प्न आज फवर पे्रिवने डोळ्यवांनव शिठीत 

घेतवत.  

िी ि्त र्ॉक, योगवसनां, र्गैरे डौलवने करतवनव त्यवत शदसत े

िलव . ् र्प्नवत कधीच िी िलव बेढब शदसत नवही. ऑलर्ेज ् लीि 

अँड ट्रीि बरां कव! ते असो.  

तर कवय सवांगत होत?े हवां!  



िग ्र्प्न पवहतव पवहतव सकवळ, सॉरी, पहवट होते. गजर 

र्वजतो. दोनदव ्नजू केल्यवर्रही शतसऱ्यवांदव र्वजतो! ‘श्यव! कवय 

कटकट आह!े  

अरे हो की! खरव व्यवयवि व्हवयचवय अजनू! तो ्र्प्नवत 

झवलव.’ 

िग िी बजवर्ल्यवप्रिविे पटकन उठते. लग्गचे टवटे पवहत े

कपवट उघडून! योगवसनां!  

‘चलव. थांडीत कुडकुडत बवहरे नवही पडवयचय!’ िग भरवभरव 

सगळां आर्रून टॅ्रक पॅ ांट टी िटा र्गैरे घवलनू तयवर होते. आरिवत 

पवहते तर कवय? कसांबसां िरीर कोंबलेलां शदसतां! चर्ळीच्यव िेंगेलव 

लवजरे्ल इतक्यव बवरीक लेकीचव पॅ ांट िटा घवतलव र्वटतां चकूुन?  

‘ओह िॅडि! शिरेल कव अांगवत शतचव पॅ ांट िटा! ही तिुचीच 

िवगच्यव िशहन्सयवतली जॉकीतली खरेदी बरां! बवप रे केर्ढी जवडी 

र्वढलीय!  

कवही नवही! आतव नो दयविवयव ऑनिध!ू व्हव जरव बवरीक!’ 

िन ओरडवयलवच लवगतां! 

िग जरव र्ॉिाअप होतो. त्यवतच धवपव टवकवयलव लवगते.  

‘िर्वसन करवर्ां जरव! श्ववस शनर्ळू द!े िग होतील छवन 

आसनां!’  



िर्वसन ि्तच जितां िलव. खरांच! िव्टरी आह ेिवझी त्यवत. 

िग ते करतवनव हळूच एक शर्चवर िनवत शिरतो. िरीर ह े

ििभांगरूच आह ेनवहीतरी. कवय जवड कवय बवरीक, कवय तरूि शन 

कवय र्धृ्द!  

जे जसां ठरलांय तसांच होिवर. 

जेव्हव जे व्हवयचां तेच होिवर!  

सध्यव िवझी जवडी 

र्वढवयचीच असेल तर र्वढिवर. 

नसेल र्वढवयची तर नवही 

र्वढिवर!  

िरीर हवच जर एक भवस 

आह,े तर िग भवस जवडव असलव 

कवय शकां र्व बवरीक असलव कवय? कवय फरक पडतो?  

‘िध’ू म्हिजे तरी कोि? ह ेनवर् आईबवपवांनी शदलां म्हिून यव 

िरीरवलव िध ू म्हिवयचां! तसां तर प्रत्येक जि त्यव परििक्तीचव 

अांि! िग त्यव परििक्तीचव अांि कुरूप , बेढब असेलच कसव?  

बवहरेच्यव आर्रिवचव कवय सांबांध! र्ीज, गोलिटोल 

बल्बिधेपि असते, िेलवट्यव ट्यबुिधेपि असते! म्हिनू कवय ती 

र्ीज जवड बवरीक होते कव?  



असे आशि बरेच आध्यवशत्िक शर्चवर त्यव िर्वसन सिवधीत 

येतजवत रवहतवत!  

“अगां, योगविॅटर्र घोरतेस कवय?” 

व्यवयविवच्यव बवबतीत अत्यांत शि्त बवळगिवऱ्यव नर्ऱ्यवलव 

ते घोर पवप र्वटिां अगदीच ्र्वभवशर्क असतां. तो ‘उठ उठ’म्हिनू 

परत करर्वदतो आशि िवझी परिवनांदी लवगलेली टवळी र्वजत!े 

दचकून घड्यवळ पवहवर्ां तर चक्कां  सवडेसवत!  

कवही कवय? आत्तव दोन शिशनटवांपरू्ी िर्वसनवत गेले होत ेनव 

िी?  

श्यव! पि िी अिी थोडीच हवर िवनिवर!  

“अरे हर्वबदलविळेु श्ववसवचव आर्वज येतोय जरव! दोन 

शिशनटवांपरू्ीच िर्वसन केलां!” ि्त लोिकढी थवप िवरून िी 

डवयरेक्ट ओट्यवजर्ळ पळत.े  

 

आजच्यव ब्केफव्टलव खिांग भवजिीचां थवलीपीठ आशि 

तवजां लोिी शलहीलांय म्हटलां टवटे िधे!  

  



आडनावे 

 

 

आतव यवनव आडनवर्ां कव म्हितवत असव प्रश्न िलव नेहिी 

पडतो. कुटुांबनवर् शकां र्व िखु्यनवर् कव नवही? त्यवत आडून कवय 

असतां बरु्व? की ‘आडवत नवही तर पोहोऱ्यवत कुठून’ र्गैरे 

म्हिींच्यव आधवरवर्र यवलव ‘आड’नवर् म्हितवत की कवय?  

म्हिजे असां पवहव गद्र े आडवतलव अशित पोहरव, झरे 

आडवतलव सशचन शकां र्व गोगटे आडवतलव शगरीि?  

िग आधी गद्र ेआडवतली पोहरी शप्रयव, सवठे आडवत पडली,. 

असां की कवय? बवपरे कठीिच म्हिजे. (िी िवझांही उदवहरि घेतलां 

असतां हो, पि दोन्सही आड लांबेलवांब, कध्धी कुठल्यव फॉिार्र 

शदलेल्यव जवगेत िवर्त नवहीत. असो )तर यव ‘आडनवर्व’च्यव 

व्यतु्पत्तीबद्दल इथेच थवांबवर्ां ह ेबरां.  

बहुतेक ‘कर’ आड, गवर्वांचे, तर ‘दवर’ ‘नीस’ आड, कविवचे, 

असां असतां. पि त्यवपेिवही शनरशनरवळे अनेक आड असतवतच की.  

िी ज्यव गवर्वत सवतर्ी इयत्तेत असतवनव गेले शतथले आड फवर 

शचत्शर्शचत् होते. म्हिज े िी सवतर्ीत र्गवात गेल्यवर्र 



हजेरीपटवर्रची नवर्ां र्वचनू बवई जेव्हव हजेरी घ्यवयलव लवगल्यव 

तेव्हव िवझ्यव आडनवर्ज्ञवनवत फवरच भर पडली.  

हरुगडे, शगांडे, िोटे, शपतवांबरे, तोतले, तोलिवरे, जिदग्नी, 

शकदात, असे बरेचसे परु्ी न ऐकलेले आड ऐकवयलव शिळवले शन 

त्यवतले पोहरे पोहरी पवहवयलवही.  

तत्परु्ी िी कोकिशनर्वसी असल्यवने िवलर्िकर, रवांगिेकर, 

सविांत, टोपले, पोकळे, भवतखांडे, लकुतकेु, र्झे, शिधये, झवांट्य े

र्गैरे आड ऐकून पवहून होते.  

कवळे गोरे हे रांगीत आड ऐकले होते त्यवत शहरर्,े जवांभळे र् 

लवल यव आडवांची भर पडली.  

नेहिीचे जोिी, कुलकिी, दिेपवांडे, पवटील, दिेिखु ह ेआड 

होतेच, ते ही अनेक. िग यव आडवांनव अजनू कवही आडून शबरुदां 

लवर्ली गेली होती जिेेकरून चट्कन ओळख पटवर्ी.  

उदवहरिच द्यवयचां तर पांचकन्सयव जोिी, जळेु जोिी, शतरसट 

जोिी, गोऱे दिेपवांडे, उांच दिेपवांडे, घिेु दिेपवांडे, िोठे पवटील, छोटे 

पवटील, िव्तर पवटील, ओरडे कुलकिी, जवडे कुलकिी.  

आशि ह े इतकां  सिांजसपि े घेतलां जवयचां की िवझव एक 

र्गाशित् अनेक र्र्षवंनी फोनर्र भेटलव. िलव कवही केल्यव आठर्ेनव, 



िग त्यवने परर्लीचव िब्द उच्चवरलव, “अगां िी जवड्यव दिेपवांडे” 

आशि ििवत ओळख पटली.  

सवांगवयचव िदु्दव हव की ह े‘आड’नवर् प्रकरि तसां िहत्र्वचच, 

ओळख पटर्िवरां, पि अशलकडे िांडळी यवलव फवटव दतेवनव 

शदसतवत.  

परर्व िलुीची शित्िांडळी घरी आली. दोन आज्ज्यव, शन दोन 

आजोबव घरी आहते हे िवहीत असल्यवने जरव शबचकतच आली 

म्हिव. िग लेकीने सवांशगतलां ह ेिवझे आजी आजोबव.  

िग एकेक जि ओळख करून दऊे लवगले. िी अांशकत, िी 

पवथा, िी ्र्वती, ...... िेर्टी िवझ्यव र्शडलवांचव कडेलोट झवलव. 

अरे बवपवचां नवर्, आडनवर् सवांगवयलव लवजव र्वटतवत कवय रे? 

सवांगव की ते ही. पोरां सदा!  

िग अांशकत रिेि पवटकर र्गैरे ... करत ओळख परेड सांपली 

शन पोरां हुश्श्य करून गच्चीर्र शनघनू गेली.  

तर असे ह ेआड शन त्यवांची नवर्ां. तमु्हवलव आठर्तवत कव कवही 

र्ेगळे आड? तर करव िग ॲड. 

  



सवय 

 

र्य गेलां तरी जवत नवही ती म्हिे सर्य ! 

सर्यी म्हटलां की पट्कन िनवत र्वईट सर्यीच येतवत कव हो? 

हो नव? बहुधव असांच होतां. शिर्वय, चवांगली र्वईटवची र्गीकरिां 

तिी सवपेिच नव. म्हिजे बघव हां, नर्ऱ्यवची सकवळी लर्कर 

उठण्यवची चवांगली (?) सर्य बवयकोलव र्ैतवग दतेे तर आईची घर 

सतत टवपटीप ठेर्ण्यवची सर्य िलुवांनव कटकट र्वटते.  

आिची सवधनवर्शहनी म्हिते “िलव शकनई सगळां शजथल्यव 

शतथे ठेर्ण्यवची सर्य आह ेबरां,” र्र म्हिवली “अांहां, गैरसिज नको 

गां करून घेऊस, शजथल्यव शतथां म्हिजे शजथां घतेलां आह ेशतथे तसांच 

ठेर्वयचां. सतत डोळ्यवांच्यव सिोर. उगवच किवलव िोधविोध.” 

आर्डलच िलव ह ेशतचां. आयषु्य सवधां सोप्पां करून टवकलय शतने 

्र्त:चां.  

िवझां तर नेहिीच असां होतां. िहत्र्वची कवगदपत् बरेच शदर्स 

अिीच डोळ्यवसिोर शदसत असतवत पडलेली. नीट कवढून 

ठेर्वयलव हर्ीत, हरर्वयची कुठेतरी, असां िी घोकत असते िनविी. 

िग तो सशुदन उगर्तो. िोठ्यव नीटनेटके पिवने िी ती कवगदपत् 

अगदी छवन सरुशित शठकविी ठेऊन र्गैरे दतेे. बरोब्बर पुढच्यवच 



आठर्ड्यवत त्यव कवगदपत्वांची गरज पडते. आशि िग कवही केल्यव 

ती सवपडत नवहीत. ती सरुशित जवगव आठर्त नवही. शकां बहुनव 

आपि ती सरुशित जवगी कवढून ठेर्ली हचे शर्सरवयलव होतां. िग 

सरुू होते घोर िोधविोध. यव िोधविोधीत परु्ी अिीच सरुशित 

शठकविी कवढून ठेर्लेली आशि नांतर न सवपडलेली म्हिनू हरर्ली 

गटवत सविील झवलेली दसुरीच कवगदपत् सवपडतवत आशि िग जो 

कवही ्र्गीय आनांद शिळतो त्यवचां र्िान िब्दवत करिां कठीिच.  

िवझां अधा आयषु्य अिव िोधविोधीत गेलय आशि असे 

अनेक ्र्गीय आनांद िी उपभोगलेत, असां म्हटलां तर फवरिी 

अशतियोक्ती होऊ नये. िोधविोध करण्यवचीच सर्यच जडलीय 

म्हिव नव.  

 

कवही कवही गोष्टींची इतकी सर्य असते की त्यव यांत्र्त घडत 

असतवत. उदव. सकवळी उठल्यवबरोबर दांतिवजानवची शक्रयव इतकी 

अांगर्ळिी पडलेली असते की ती अगदी यांत्र्त केली जवते.  

जेर्िवच्यव सर्यी पि गम्ितिीर असतवत एकेकवच्यव. यवत 

प्रवांतवप्रिविे फरक तर पडतोच पि रै्यशक्तक सर्यीही िजेिजेिीर 

असतवत.  



एखवदव तोंडभर घवस घेतो, िग तोंड शिटून सवर्कवि चवऊन 

तो घवस सांपर्तो तर एखवदी फक्त बोटवांची टोकां  र्वपरून अन्सन 

शचर्डल्यवसवरखां जेर्ते. कोिी एखवदव तवटवतलव प्रत्यके पदवथा 

प्रत्येक घवसवलव लवर्नू जेर्तो तर कोिी एक एक घवसवलव एक एक 

तोंडीलवर्िां घेतो.  

कोिवलव पविी जेर्िवआधी लवगतां कोिवलव नांतर.  

अभ्यवसवच्यव सर्यी ही अिवच भन्सनवट. जे लोक कवही र्र्षा 

कव होईनव र्सशतगहृवत रवशहलेत त्यवांच्यवकडे सवठवच असेल अिव 

शकश्िवांचव.  

आिच्यव कॉलेजिधे एक िलुगव परीिव सरुू झवली की 

आांघोळ बांद करवयचव ती १५ शिनीटां अशधक शिळवर्ीत 

अभ्यवसवलव म्हिनू. परीिव िशहनव दीड िशहनव चवलवयच्यव हो 

तेव्हव. अथवातच त्यवच्यव रुििेटने ह ेआम्हवलव सवांशगतल्यवर्र पोरी 

हवदरल्यवच सगळ्यव. तसव शदसवयलव हीरो र्गैरे होतव हो बऱ्यवपैकी. 

पढेु नोकऱ्यव र्गैरे लवगल्यवर्र िवझ्यव दसुऱ्यव एकव िैशत्िीलव त्यवचां 

्थळ सवांगनू आलां, िवझ्यव कॉलेजचव म्हिनू िवझ्यवकडे ्थळवची 

चौकिी केली, आतव नको तेव्हव हव सांदभा िलव कव आठर्वर्व? 

झवलां, त ेलग्न कवही ठरलां नवही. नको शतथे नको ते बोलवयची िवझी 

सर्य नेिकी िध्ये आली. 



म्हटलां तर सर्यीने लवगलेल्यव सर्यी, पि आयषु्यवचव एक 

अशर्भवज्य भवग असतवत ह ेखरांच.  

“अशतिय यि्र्ी पररिविकवरक िविसवांच्यव सवत िलुभतू 

सर्यी “ र्गैरे ्र्िदतीची पु् तकही प्रकवशित होतवत. िी सर्यीने 

ती शर्कत घऊेन कपवटवत ठेर्ते झवलां! 

  



ऋणानुबंध 

 

आपल्यवलव भेटिवरां प्रत्यके जि आपल्यविी कवही 

ऋिवनबुांध असतो म्हिनूच भेटतां असां िध्यांतरी प्रशतिव तवई ांनी 

शलहीलां आशि िी सहित झवलेही होते त्यवांच्यव लेखनविी.  

 

पि ती जनरल सहिती होती. म्हिजे ‘हो बरु्व , असेल’ असां 

कवहीसां! की आपल्यव आसपवस कॉलनीत रवहिवरी , शबल्डींग िधे 

रवहिवरी िांडळी , इतक्यव शनकट रवहूनही बऱ्यवचदव पिूापि े

अनोळखीच असतवत. म्हिजे त्यवांचव आपल्यविी यवआधी 

कोितवही ऋिवनबुांध शनिवाि झवलव नसिवर.  

 

शकां र्व आिच्यव ‘िवझव िरवठीचव बोल’ यव सिहूविध्ये सर्ा 

दिेवांतनू, खांडवतनू र्सिवरे लोकही, प्रत्यि न भेटतवही, जनुी 

ओळख असल्यवसवरखे आपलेसे र्वटतवत, त्यवअथी त्यवांच्यविी 

नक्कीच कवही ऋिवनबुांध असिवर र्गैरे. 

 



पि परर्व िवझी नर्ी दांतिल्यशर्िवरद डॉ. ऋतजुव शहच्यविी 

गवठ पडली आशि ह े १००% सत्य शर्धवन आह े यवची खवत्ी 

पटली.  

पोरगी िोठी गोड ् र्भवर्वची. बडबडी. आत्िशर्श्ववसवने भरपरू 

.  

डेंशट्ट ची आरविखचुी (पेिांटलव बसर्तवत ती) नविक 

यिवच्यव रेड्यवर्र िलव खेचनू बसर्ण्यवपरु्ी (आशि बसरे्पयंतच ) 

आिची अगदी गट्टीच जिली.  

 

शसनेिव, नवटक, सांगीत, खवद्यपदवथा, सवयकलींग(शतचां), 

शजि(अथवातच शतचां हो) , हॉटेशलांग, (िवझां) र्वढतां र्जन (हो हो 

िवझांच ) एक नव अनेक हजवरो शर्र्षयवांर्र आिच्यव गप्पव अगदी 

जनु्सयव िैशत्िींसवरख्यव रांगल्यव! र्यवतलव फरक ही जविर्लव नवही. 

हो हो, ती तरूि, िी...... , जवऊ द.े  

 

तर त्यव खचुीत िलव बसरे्पयंतचव कवलवर्धी लिवत घतेव, 

शतचे शन िवझे जनेु ऋिवनबुांध अत्यांत पे्रिवचे, आपलुकीचे, 

िित्र्वचे, िैत्ीचेच असिवर यव शर्र्षयी िवझ्यव िनी कोितीच िांकव 



उरली नव्हती. नवहीतर पशहल्यवच भेटीत इतकां  कसां कोिी आर्डू 

िकेल? 

 

तर अिव प्रेिळ र्वतवर्रिवत, पे्रिळपिे शतनां िलव त्यव 

रेड्यवर्र चढर्लां. ‘आतव नां िी खचुी थोडी र्र आशि थोडी िवग े

करिवर आह’े अिी पे्रिळ परू्ासचुनव दते शतने खचुीची बटनां दवबत 

ती फटवफट पढेुिवगे, खवलीर्र केली. िलव ििभर आपि रोलर 

को्टर िधे बसलोय असव भवस झवलव.  

 

िग हळू हळू शतने शतची शनरशनरवळी आयधुां परजवयलव सरुर्वत 

केली. तिी िी धीरवची बवई. िी तरी तसां सिजते. म्हिजे, असां 

पहव, इांजेक्िन घेतवनव िी िवन पिूा बवजलूव र्ळर्नू , डोळे गच्च 

शिटून , ‘्््स’ र्गैरे कसलेही आर्वज कवढत नवही. िी सरळ 

शसरींजच्यव डोळ्यवलव डोळव शभडर्नू , ‘हां, टोच कवय टोचवयचां ते’ 

असां म्हिते( िनवतल्यव िनवत हो) . 

 

तर तिी शतनां आयधुां परजल्यवर्रही िी बरीच होते. िग ती 

म्हिवली ‘आ करव’. िी नकळत बेसवर्ध पिे िोठ्ठव ‘आssss’ 



केलव. तर त्यव xxx ने C आकवरवची एक चकती िवझ्यव दोन्सही 

गवलफडवत ख्सकन घसुर्ली.  

आतव िवझी दोन्सही गवलफडां लहवनपिी आम्ही एकिेकवांनव 

घवबरर्ण्यवसवठी दोन्सही हवतवचे अांगठे गवलफडवत घवलनू , बवकी 

बोटां डोक्यविवगे एकिेकवत गुांतर्नू जीभव बवहरे कवढून रविस रविस 

खेळवयचो तिी पि दसपटीने अशधक तविली गेली.  

इथे फक्त जीभ बवहरे कवढवयलव परर्वनगी नव्हती आशि 

गवलफडां त्यव खेळवपेिव दसपट तविली गेली होती.  

 

र्र शतची आयधुां ती िवझ्यव तोंडवत खपुसण्यवच्यव इरवद्यवने 

परज ूलवगली. शतच्यव तोंडवर्र िव्क होतव पि डोळ्यवत उिटलेली 

( खनुिी ? ) चिक िलव ्पष्ट शदसली आशि त्यव र्वतवनकुुशलत 

खोलीत िलव दरदरून घवि फुटलव. 

 

 ह ेकवहीतरी रे्गळांच घडत होतां. िगविी िवझां गोड गोड बोलनू 

िन शजांकून, िलव गवशफल ठेऊन, आतव ती आपले खरे रुप 

दवखर्िवर होती.  

 



आतव पढेु कवय घडिवर यव शभतीने िवझी बोबडी र्ळू पहवत 

होती, पि त्यव गवलफडवांनव आधीच तवितविनू शतने ती ही सोय 

ठेर्ली नव्हती. िी हवतवने थवांबण्यवच्यव खिुव करू लवगले तिी 

म्हिवली, “कवही नवही, िी नव फक्त चेक करतये, कुठे कॅशव्हटीज 

आहते, कुठे शफशलांग ची गरज आह े कव र्गैरे!” हवतवत गरारारा 

शफरिवरी लवांब अिकुचीदवर सईु घेऊन ही फक्त चेक????? करिवर 

होती? 

 

िवझी पवचवर्र धवरि बसली. पशहल्यव िोक्यवलव उठून पळ 

कवढवयचव आशि परत र्ळूनही पहवयचां नवही यव शदिेलव असां 

ठरर्नू िी त्यव िोक्यवची र्वट पहवत बसले. पि हवय रे दरै्व!! कवय 

शहचां िवगच्यव जन्सिी िी घोडां िवरलां होतां दरे्च जविे.  

 

शतने िवझव एक न ् एक दवत कोरवयलवच घेतलव. त्यवबरोबर 

खवस ितप्रदिान सरुू होतां. “ह ेअसलां शफशलांग कोिी केलय? पवर 

शहरडीपयंत घसुर्लय” असां म्हित ििवत शतने िवझ्यव पढुच्यव दोन 

दवतवांिधल्यव शफशलांगलव सरुूां ग लवर्लव. कळ सिकन डोक्यवत 

गेली.  

 



िवझ्यव सहव िशहन्सयवच्यव सपुतु्वने (जो आज ३० र्र्षवंचव आह े

) पहवटे, त्यवच्यव बरोबर खेळत नवही , डुलक्यव कवढते , यव 

रवगव्तर् जर्ळ खेळवयलव शदलेलव डबव फेकून िवरून िवझे पढुचे 

दोन दवत अधे पवडले होते.  

 

त्यव रे्ळी दरे्दतुवप्रिविे िवझ्यव डेंशट्ट कझीनने त्यवलव 

पॅचर्का  करून, शफशलांग करून िवझे सुांदर श्ितहव्य (?) परु्ार्त 

करून शदलेले आजतवगवयत जसे च्यव तसे होते, ते आज यव बयेन े

सांपिूा पिे उदध््र््त करून टवकले.  

 

आतव िवझ्यव पढुच्यव दोन दवतवत प्रचांड दरी शनिवाि झवली. 

िलव अजनू त्यवची नीटिी कल्पनव आलीच नव्हती.  

िग एक एक करत शतने बरेच दवत कोरले, कधी शक्लशनांगच्यव 

नवर्वखवली, कधी कॅशव्हटीजच्यव!! दर शड्रलच्यव ्पिवाबरोबर कळ 

ि्तकवत जवत होती, ती र्ेगळीच.  

 

िेर्टी शतने त्यव शदर्िीचे कवया थवांबर्ले. िलव म्हिवली, “ 

आज िी सगळां चकुीचां कवढून टवकलय. आतव दोन शदर्सवांनांतर यव 

, िग पढुचां कवि करू. िी िनवत म्हटलां, “र्ेडी की कवय? फवसवर्र 



चढिवऱ्यव कैद्यवलव , आतव जव, दोन शदर्सवांनी ये, िग फवसवर्र 

चढर्ीन असां जेलर म्हिवलव तर तो परत येतो कव कधी!!” 

शतलव िवझ्यव िनवतलां बरोब्बर कळलां असवर्ां. शतने िवझ्यव 

हवतवत आरसव शदलव. ती C चकती परत ख्कन ओढून बवहरे 

कवढली. गवलफडां परु्ार्त व्हवयचां शर्सरूनच गेली होती एव्हवनव. 

त्यवांनव जरव थवपटून जवगेर्र आिलां. “उगी उगी, परत नवही हो यव 

कैदवशििीच्यव तवब्यवत दिेवर तमु्हवलव “ अिी िनोिन सिजतूही 

कवढली त्यवांची!!  

िग शतने शदलेलव आरसव सिोर धरलव. पोटवत जबरद्त 

खड्डव पडलव.  

 

सिोर शदसत असलेली, दोन दवत तटुकी, सिोरच्यव दवतवत 

एकव दवतवएर्ढी फट पडलेली जख्ख म्हवतवरी पवहून िीच दचकले. 

िग ती आपिच आहोत ही भयांकर जविीर् होऊन भोर्ळच 

यवयची बवकी रवशहली.  

ती जनेु ऋिवनबुांध र्वली, अत्यांत छद्मी हसत, “िग येतवय नव 

पढुच्यव िशनर्वरी? तिुची ्िवईल शकलींगली ब्यटुीफुल करून 

टवकू” म्हिवली. िलव फक्त ‘शकशलांग’ हव िब्द खरव र्वटलव. बवकी 

सब झटू , िोहिवयव ह.ै 



 

पि न येऊन सवांगते कोिवलव? िवझी पवपां फवरच िोठी 

असवशर्त. पि ते नांतर सवांगते. कोिवची तरी पवर्लां र्वजली 

शजन्सयवत. िी आत जवऊन बसते. असां तोंड लपर्नू जगवयची सर्य 

नवही हो िलव!!  

 

तर कवय सवांगत होते? नांतरचे शकत्यके िशनर्वर बधुर्वर िी 

ऋतजुवकडे लवर्ले. 

पशहल्यव िशनर्वरी शतने िी र्वघोबवसवरखी कधीच दांतिवजान 

र्गैरे करत नसल्यवची जविीर् िलव करून द्यवयलव सरुर्वत केली. 

हव पवशहलवत कवळव ्पॉट? , कीड आह.े कवढून टवकून शफशलांग 

करवर्ां लवगेल. आशि इथे पहव कसां शड्कलरेिन झवलय. हव 

आिखी एक ्पॉट! हां! असां म्हित शतने एक भलव िोठव सु् कवरव 

सोडलव.  

आतव ती, ह ेबघव , ते बघव करत िवझ्यव हवयजीन प्रशतष्ठचेी 

ऐिी की तैिी करत होती, आशि िवझ्यव तोंडवत तो C आकवरवचव 

आकडव. शतच्यव हवतवत गरारारा शफरिवरां सदुिान चक्र (अदृश्य 

अथवातच ) म्हिजे त्यवची भयवर्ह सईु शदसत होतीच नव. आतव िी 

कोित्यव तोंडवने िवझव शर्रोध दिार्िवर होते? िी बवपडी त्यव गरारारा 



सईुच्यव धव्तीने गरीबवतल्यव गरीब गोगलगवयीसवरखी गिुवन बसनू 

होते. तोंडवचव फक्त भलविोठव आ र्वसलेलव.  

िग शतने सखुनैर् शतच्यव िनवलव येईल तसां ऋिवनबुांध िोकळे 

करवयलव सरुर्वत केली. एकदव यव दवतवलव पोखर, एकदव त्यव 

दवतवलव, सिकन एकदव ती नस, एकदव ही नस, िधेच िी फवरच न 

रवहर्नू हवतवपवयवांची हवलचवल करत असहवयतव दिार्ली तर 

‘झवलां हां, थोडांच रवशहलय’ असां धवदवांत खोट बोलत , ऋिवनबुांध 

िोकळे करण्यवचां कवया सरुूच ठेर्लां. िव्कच्यव िवगे ती यव सर्वाचव 

िनवपवसनू आनांद लटुत खदुखदुतेय ह े शतच्यव चिशकल्यव 

डोळ्यवतनू िलव ्पष्ट शदसत होतां.  

 

कवही शदर्स असांच ठेर्,ू असां म्हित शतने ्र्त:चां सिवधवन 

होईपयंत पोखरवपोखरी केल्यवर्र आशि यिवच्यव रेड्यवर्रची िवझी 

फोडिीत टवकलेल्यव िोहोरींच्यव दवण्यवांसवरखी होिवरी तडतड 

आत्यांशतक सखुवने एन्सजॉय केल्यवर्र त्यव शदर्सवपरुती िवझी 

पॅरोलर्र सटुकव केली.  

आतव तटुक्यव दवतवांनी िी तरी कुठे जविवर होते? पि कवही 

शठकविां, तमु्ही रै्कुां ठर्वसी होईपयंत तमु्हवलव नवकवरतव यते नवहीत 



ती म्हिजे बॅ ांक आशि शकरविव िवलवचां दकुवन. िग शतच्यवकडून ही 

दोन शठकविां करूनच घरी जवर्ां असां ठरर्नू िी प्रथि बॅ ांकेत शिरले.  

नेहिीच्यव िवझ्यव प्रेिळ कॅशिअर बवईने, “एर्ढी िोठी 

अिवऊां ट कवढवयची तर िॅडिनव ्र्त:लव यवर्ां लवगले,” असां 

िलवच, प्रत्यि िलवच, तोंडवर्र सवांशगतलां. यवपढेु उगवच सगळ्यवांनव 

तोंडभर हसनू भेटवयचां नवही हव पशहलव धडव िलव शिळवलव. िी 

शतलव िवझी ओळख न दिेांच पसांत केलां. गपगिुवन, कवडार्र एटीि 

ििीन िधे जेर्ढे पैसे अव्हवयलेबल होते ते कवढून बशनयवकडे गेले. 

शतथे िवत् बॅ ांकेतली कॅशिअर फवरच दयवळू होती असां म्हिवयची 

र्ेळ आली.  

त्यवलव शल्ट सवांगवयलव लवगल्यवर्र , “आजी, तिुी किेलव 

आल?े एर्डां सविवन किे नेनवर? िॅडिलव पवठर्वयची नव?  

असां म्हिनू िवझव उरलव सरुलव आत्िशर्श्ववस र्जनवचव कवटव 

ज्यव सहजतेने िवरतो त्यवच सहजतेने िवरलव.  

गेली कवही र्र्षा लेक ऑनलवईन िॉशपांगचां िहत्र् पटर्ण्यवचव 

असफल प्रयत्न करत होती ते यव िविसवनां ििवत करून दवखर्लां!! 

 

बधुर्वरपयंतचे शदर्स अज्ञवतर्वसवत कवढून िी शतच्यवकडे 

गेले. आज कवही करून ती गरारा सईु तोंडवत जवऊ द्यवयची नवही, 



आशि कसांही करून तोड िोड जोडून घ्यवयची असव चांगच बवांधनू 

िी पोचले. गेल्यव गले्यवच शतने शतचे शबनवकव (आम्हवलव बरु्व हवच 

ब्ॅ ांड आठर्तो ) ्िवईल अख्खी बत्तीिी दवखर्त शदले. िी ही िग 

शतचव िडू बघनू शतलव िवझव िवनस बोलनू दवखर्लव.  

शतनेही “हो हो, िॅि, आज परफेक्ट करून टवकू” असां 

बत्तीिीभर आश्ववसन शदलां आशि अनभुर्वतनू कवहीच न शिकलेली 

िी शनधवा्तपिे रेड्यवर्र आपिहून ्र्वर झवले. एक रोलर को्टर 

रवईड िलव दऊेन शतने िी पिुापिे शतच्यव कह्यवत किी जवईन यवची 

पिूा कवळजी घेत रेड्यवलव आशि त्यवर्रच्यव िलव शतच्यव 

अशधपत्यवखवली आिले.  

 

“आतव नां आपि, तिुचे दवत जरव आकवरवत आियुव , आशि 

िग िी परफेक्ट िेड िॅच करून तमु्हवलव कॉम्पोशझट करून दतेे.” 

असां म्हित िलव ििवचीही उसांत न दतेव िवझव िशिालव टॅगोर 

जबडव , झहीदव हुसेन च्यव (पे्रि पजुवरी िधील खलनवशयकव, 

गॅ ांम्बलर िधील नवशयकव दरे् आनांद बरोबरची, चडुी नही िेरव शदल 

ह ै म्हििवरी ) जबड्यवइतकव तविनू त्यवत शतचव लवडकव C 

घसुर्लव.  

 



आतव नसुतव तोंडवचव आ र्वसलेलव. बोलिां सांपलच. िग शतने 

अशधक खोलर्र कोरीर् कवि सरुू केलां आशि पवर्सवळ्यवत 

ितपवदवांचव डोंगर जरव धक्कव लवगल्यवर्र जसव सर्ा बवजूांनी 

र्ळर्ळवयलव लवगतो तसां िवझां अांग दवही कोनवत र्ळर्ळू लवगलां. 

डोकां  िवत् शतने आपल्यव पोलवदी पकडीत घट्टां आर्ळून घेतलां होतां. 

पढुची १५ शिनीटां िवझ्यव आयषु्यवतली प्रचांड उलथवपवलथीची, 

(िवरररीकही आशि िवनशसकही) , र्ेदनव, नरकयवतनव, ितृ्य,ू 

यवशर्र्षयी िवझ्यव जविीर्व प्रचांड रुां दवर्िवरी अिी होती. डोक्यवत 

एकही नस अिी नव्हती जी यव १५ शिनीटवत सळसळली नवही.  

त्यवििी यवतनू सटुकेच्यव बदलेत ऋतजुवने िवझी अख्खी 

जन्सिभरवची शिळकत, ्थवर्र , जांगि, दोन्सही शलहून िवशगतली 

असती तर िी ििभरवची उसांत न लवर्तव ती शलहून शदली असती, 

्र्खचवाने ्टॅ ांप पेपर आिनू!! 

सरते िेर्टी शतच्यवच पवठीलव रग लवगली असवर्ी शतने शतच े

ह ेकोरीर्कवि, नवही, खोदकवि थवांबर्ले.  

कवही िि इतके िवांततेत गेले की ती ही घवबरली. बयचेां 

रेड्यवर्रच कवही बरां र्वईट तर... 

 “िॅि.. िॅि... , “ 



“अां...हां, “ िी कवशहिी सांभ्रिवत होते की भतुलवर्रच आहोत 

की? एर्ढी अफवट िवांततव म्हिजे....  

पि छे, चवांगली यवची दहेी, यवची तटुक्यव दवती, रेड्यवर्र 

आरूढ , िी अजनूही C लव तोंडी धरून शर्रवजिवन होते.  

 

“त्वस नवही नव झवलव फवर?”  

अख्ख्यव कलीयगुवच्यव सरुर्वतीपवसनू आत्तवपयंतचां सर्ोच्च 

शर्नोदी, खवलचां शर्धवन (अांडर्टेटिेंट हो ) शतने उच्चवरलां होतां. 

र्र C तसवच िवझ्यव तोंडवत अजनू .... असोच!! 

िग िवत् शतने “आतव ि्त करून दतेे तिुची ्िवईल. ह े

तवत्परुतां आह,े परिनांट करेपयंत,” असांही पढुील छळवचां सतुोर्वच 

करून टवकलां. 

िग शतने बऱ्यवच कसल्यव कसल्यव िेड िॅच केल्यव. िवझ्यव 

दवतवांर्र कसलव तरी हरे्चव ्पे्र िवरलव, आशि िी केर्ळ र्ेदनेच्यव 

प्रचांड िक्तीने रेड्यवर्रून दोन फुट र्र उांच उसळी िवरली.  

सक्िन सवठी िवझ्यव तोंडवत एक नळी, िधनू िधनू खपुसिवरां, 

रविी नविक पवप्यवचां शपतर यव धक्क्यवनां पवर कोलवांटी खवऊन 

जशिनीर्र पडलां. ( यव कॅरॅक्टर शर्र्षयी यवत शलहीण्यवचां िदु्दवि 

टवळलय, ती ्र्तांत् लेखवचव शर्र्षय आह े)  



ऋिवनबुांध ही हवदरलवच यव प्रशतशक्रयेने. िग भरवभर शतने शभांती 

सवरर्तवत तसां शलांपि उरकलां.  

िलव जरव जरव र्रचे ओठ िवरुतीसवरखे र्वटू लवगले होते, पि 

िी कवही बोलले नवही. िवझव त्यवर्ेळी एकिेर् उद्दिे त्यव 

शठकविवर्रून पळ कवढण्यवचव होतव. जिलां तर दवतवांसह नवहीतर 

दवतवांशिर्वयही!! 

शतने यवर्ेळेस तोंडवतलव C अलगद बवहरे कवढलव. म्हिज े

भर्वनीलव हळूर्वर कवि पि करतव येतां की! िवझवच कव िग असव 

छळ म्हि?े पि कवही म्हिण्यवची िक्तीच उरली नव्हती.  

शतने पढेु केलेलव आरसव पवहण्यवचीही तसदी िी घेतली नवही.  

“ह ेतवत्परुतां आह,े फक्त िऊ अन्सनच खव.” िी दवरवतनू बवहरे 

पडतव पडतव शतने हलकेच सवांशगतलां.  

‘बये हव नवजकूपिव कविवत दवखर् की.’ िी िनवतल्यव िनवत 

दवतओठ खवत म्हटलां. प्रत्यिवत दवत ओठ खविांही िक्य नव्हतां 

आशि बोलिांही!! 

बवहरे पडले. त्यवतल्यव त्यवत आनांदवची गोष्ट अिी की दवत 

तटुके शदसिवर नव्हते.  



यव रशर्र्वरी भवर्ी व्यवही जरे्वयलव येिवर होते आशि रवत्ी 

सि्त िवहरेर्वशसयवांसवठी िवझ्यव िवतेने अशधक र्विवचव सिवरांभ 

ठरर्लव होतव.  

सगळ्यव चलुत िवर्स िविे आते भवर्ांडवांनी ‘िधतुवईची’ जी 

यथेच्च टर उडर्ली असती त्यवतनू तरी सटुकव झवली यव आनांदवत 

िी तोंडवलव ्कवफा  नविक फडकां  न बवांधतवच ्कुटर ्टवटा करून 

शनघवले.  

र्त्यवपेिव शसग्नल फवर अिव आिच्यव कोथरुड िधे लग्गचे 

शसग्नल लवगलव. ्कुटरच्यव आरिवत नकळत नजर गेली आशि िी 

इतकी सटपटले की शसग्नलर्रच ्कुटर र्रून आडर्ां पडवयचां भय 

र्वटलां.  

सांपिूा पढुचे दवत शपर्ळे जदा, सवधवरि परु्ीपेिव अधवा इांच िोठे 

आशि पवर् इांच फुगीर असे चेटशकिीच्यव दवतवांसवरखे शदसत होते. 

परत जवण्यवची शहम्ित िवझ्यवत नव्हती.  

सांपिूा आयषु्यवत एर्ढी हतबल िी कधीच झवले नव्हते. 

पडलेल्यव खवांद्यवांनी आशि झवकलले्यव तोंडवने िी किीबिी घरी 

पोचले. 

रशर्र्वरी व्यवह्यवांनी आशि शर्शहिबवई ांनी आपल्यव पोरीची सवस ू

अगदीच घमु्िी आह े, बवकी सगळी िांडळी िवत् छवन िनिोकळी 



बोलकी आहते, असव सिज करून घेतलव. तसां गोंडस िब्दवत 

बोलनूही दवखर्लां.  

त्यवर्र सवसबूवई ांनव फुटिवऱ्यव आनांदवच्यव उकळ्यव पवहून िी 

िवत् आतनू किी खदखदत होते ह ेिवझां िलवच िवशहत.  

पि िलुीची सवस ूचेटशकिीसवरखी शदसते पेिव घमु्िी आह ेह े

परर्डिवरां होतां.  

िग ती भयवनक सांध्यवकवळ उगर्ली. सर्ा िवहरेची िांडळी 

जिव झवली. हव्य शर्नोदवांनव उत आलव. िी िवत् िांद श्ितहव्य 

कवयिचां धवरि करून र्वर्रण्यवचव पशर्त्व कवयि रवखलव होतव.  

शततक्यवत तीन र्र्षवाचव भवचव लवघर्ीपिे जर्ळ यऊेन कडेर्र 

घे म्हिवलव. त्यवच्यव लोभस बडबडीत िी सगळां शर्सरून 

त्यवच्यविी गप्पव िवरू लवगल ेतेव्हव “ए अर्धतू, िधिुवर्िीचे दवत 

बघ , गोष्टीतल्यव चेटशकिीसवरखे पढेु आलेत शपर्ळे शपर्ळे.” ह े

असां इतक्यव जोरवत ओरडून म्हिवलव की टवचिी पडली तरी 

आर्वज यवर्व असव सन्सनवटव कवही िि शतथे पसरलव, त्यव पोट््टयवची 

िवय हस ूदवबत, लटकां  रवगवर्त त्यवलव घेऊन दरू गेली. सगळे जर्ळ 

येऊन हस ू दवबत दरू जवऊ लवगले. अख्खी धरिी दभुांगनू 

आपल्यवलव पोटवत घेईल तर बरे असां र्वटून रवह्यलां त्यवििी!! 

  



  



तेर्ढ्यवत िोठव भवचव अगदी सिोर उभव रवहून “िधिुवर्िी, 

से चीज” असां म्हिवलव आशि नकळत िी , यडपट फोटोॲशडक्ट , 

तोंडभरून चेटशकि ्पेिल ्िवईल शदली तोंडभर!!!  

िग कचकन दचकून ओठ चवर्लव तवे्हव दोन, एकव आड एक 

दवतवांर्रचां ते शलांपि सटूुन पडलां. आतव दोन अख्ख ेशपर्ळे जदा दवत 

दोन तटुके पवांढरे दवत असां प्रचांड भयवर्ह शचत् शदसू लवगलां. 

पोट््टयवांनी त्यवचवही फोटो कवढलव! 

नसुती ‘ऋ’ च ऋिवनबुांधवत बवांधली नसवर्ी. शतच्यव 

लॅबर्वल्यवचांही कवही जनुां दिेां असवर्ां िवझां.  

िध्यांतरीच्यव कवळवत त्यवने तीन चकुीचे कव्टस बनर्नू शदले. 

िग परत परत त्यव ॲडज्टिेंटस , त्यवबरोबर होिवऱ्यव शहरड्यवांनव 

जखिव. रै्तवग आलव नसुतव.  

 

कवही अपॉई ांटिेंटसनव िी गलेेच नवही िग. झवले तेर्ढे तिवि े

परेु असां र्वटलां. म्हटलां रवहू दते तटुके तर तटुके. दवत िवझे, िलव 

हरे् तसे ठेरे्न. पढुचे दोन तुटके दवत, िधचुां नर्ां फॅिन ्टेटिेंट!! 

शबग डील!! 

पि कसलां कवय शन कसलां कवय! एक नर्ांच झांझट झवलां. 

सकवळी सकवळी कसलां तरी पवसाल आलां.  



आतव ह ेपवसाल येिां हचे एक िोठां झांझट आह.े पोरां तर पोरां , 

बवप रे बवप!! उचललव फोन, कर ऑडार, उचललव फोन .... सांपतच 

नवही. बरां केलां तर केलां. आलां की दसुऱ्यव ििी परत करवयचां. छे, 

फोटोत शकती रे्गळां शदसत होतां???  

िग? फोटोत सगळांच रे्गळां शदसतां, िविसां सदु्धव!!  

ह ेपवसाल घेिां आशि परत करिां यवसवठी एक नोकर ठेर्वर्व, 

असव प्र्तवर् सवसबूवई ांनी िवांडलव होतव िध्यांतरी . 

असो. तर पवसाल आलां.  

बेल र्वजली की दवरवकडे पळिां ह ेिी गेली ३० र्र्षा ‘हि पवांच’ 

च्यव श्र्टीच्यव उत्सवहवने गविां न गवतव करत आलेय. तर अथवातच 

िी दवरवकडे पळवले. दवरवत पवसाल घेऊन तो िलुगव उभव. पवसाल 

घेतलां. “सही कुठे करू ?” शर्चवरल्यवबरोबर त्यवने चिकून 

िवझ्यवकडे पवशहलां. म्हटलां “असां बघत कवय बसलवस? लर्कर द े

टॅब, फोडिी जळतये िवझी. कुठे करू सही??” पनु्सहव दचकून त्यवने 

र्र पवशहलां. आतव िवत् िवझ्यव चेहऱ्यवर्र रवग ् पष्ट शदसलव असवर्व 

. िग त्यवने पटकन टॅब पढेु केलव.  

थोड्यव रे्ळवने कुरीयर र्वलव आलव. परत एनव्हलप घेऊन 

म्हटलां “सही कुठे करू?” चिकून नजर र्र!! अरे दरे्व... 



“सही....??” आशि िग लिवत आलां. स... म्हटलां की तटुक्यव 

दवतवतनू शिट्टी र्वजतये.....  

ह ेभगर्वन!! आतव?  

स ि र्ष नी सरुू होिवरे िब्द बोलण्यवतनू कवढून टवकिे अत्यांत 

गरजेचे झवले होते. आतव शजचां आडनवर् शिरगवांर्कर ती कसांहो 

टवळिवर ह?े िलुवांची नवर्ां ‘स’ र्रून ठेर्ल्यवचव प्तवर्व प्रथिच 

झवलव. घरवचां नवर्ही ‘स’ र्रूनच!!  

कवही ही बोललां की शिट््टयव!! रै्तवग नसुतव. इांटरनेट 

प्रोव्हवयडर लव गेले बरेच शदर्स फोन करत होते. नेिकव आज 

उगर्लव. फॉिा भरवयलव लवगलव. नवर् ...शिट्टी ... शिरगवर्कर, 

पत्तव. शिट्टी..सवधनव... र्वजतवहते नसुत्यव शिट््टयव.  

नर्रव उगवचच शिट्टीर्र गविी र्वजर्वयलव लवगलव. पोरगीही 

त्यवलव सवशिल, खदुखूदु ू हसवयलव. !! सवसबूवई ांचव पदर सतत 

तोंडवर्र.  

 

 

  



 

तटुक्यव दवतवांचव बवऊ न करतव बवहरे शबनधव्त पडण्यवचव 

शर्चवर कच खवऊ लवगलव. कवरि आतव र्ेगळीच कवळजी 

लवगली. म्हिजे आतव बघव, ररिवर्वल्यवलव सवांगवयचां असेल 

“सांभवजी पवका लव घे”, तर िी कसां म्हििवर शिट्टी...सांभवजी 

पवका ...... िग तो ही म्हिेल कदवशचत शिट्टी.... बसव की , पणु्यवतलव 



ररिवर्वलव असांही म्हिवयलव किी नवही करवयचव , कवय बवई, 

शदसवयलव सब्य शदसतवय आशि....  

परिेश्वरव...... ऋिवनबुांधवच्यव तवब्यवत परत.....  

इकडे आड शतकडे शर्शहर.... इकडे गरारारा सईु शतकडे शिट्टी... 

नर्नव्यव म्हिी तयवर होतवहते िनवत हचे किी म्हिनू की कवय 

ऋिवनबुांध कवही शदर्सवांसवठी परगवर्ी गेल्यवचां कळलां. आतव 

शिट्टीलव पयवाय नव्हतव.  

नेिकां  ओळखीचे एक कवकव हॉश्पटल िधे ॲडशिट झवल्यवचां 

कळलां.  

आिच्यव घरी एक अशलशखत शनयि आह.े कोिवचांही लग्न 

असो, िुांज असो, सत्तरी, र्वढशदर्स असो, तेरवर्व, पांधरवर्व, 

र्र्षाश्रवद्ध, कोिी आजवरी आह े , कवहीही असो, िग ते िवहरेच्यव 

कुटुांबवत असो, की सवसरच्यव, यव सर्ा शठकविी जवण्यवचे सांपिूा 

हक्क घरवतल्यव सर्वानी शिळून एकितवने िलव बहवल केले आहते. 

िी कधीही न िवगतव.  

र्र “तलुव कवय गां, तझुां कवि रवत्ी पि बसनू करतव येतां, तलुव 

कुठे रे्ळेचां बांधन आह े?” असांही र्र असतां.  

तर त्यव ओळखीच्यव कवकवांनव भेटण्यवचव हक्क फक्त िलवच 

बहवल असल्यवने जविां भवगच होतां. िग नेहिीप्रिविे फळां, थोडां 



सपू, नवरळ पविी र्गैरे घऊेन शनघवले. ‘दीनवनवथ’ ररिवर्वल्यवलव 

एर्ढांच परुलां. िी िनवतल्यव िनवत हुश्श्य केलां.  

र्र कवकवांच्यव खोलीत गलेे. आतव आजवरी िविसवलव 

शर्चवरण्यवचव पशहलव प्रश्न शर्चवरलव, “कसे आहवत?” जोरदवर 

शिट्टी..... कवकव आशि कवकवांचव जवर्ई , चिकून पवहू लवगले. िी 

त्यव गवर्चीच नसल्यवसवरखी भरवभर शपिर्ीतनू आिलेल्यव गोष्टी 

टेबलर्र ठेर्ण्यवचव बहविव केलव. िग शर्चवरपरू्ाक िनवत ठरर्नू 

िगच तोंडवने बोलवयचां असां ठरर्नू टवकलां.  

कवकवांनव म्हटलां “नवरळपविी दऊे?”  

कवकव म्हिवले नको. दपुवरी घेईन. िग चॉईस होते सफरचांद 

शकां र्व सपू!! आपि पेरू शकां र्व आांबव कव नवही आिलव फळवत ?? 

आजवऱ्यवलव पेरू? आांबव? जवऊच द.े 

िग म्हटलां नांतर घ्यव. तर तचे म्हिवले “त्यव थिवास िधे कवय 

आह?े” िी पटकन बोलनू गेले “सपू” अथवातच भल्यव िोठ्यव शिट्टी 

बरोबर  

कवकव आिचे िहवनच!! “अगो , तचु कव शिट््टयव िवरत े

आहसे? िगवपवसनू शर्चवर करतोय शिट््टयव कुठून र्वजतवहते?” 

आतव कवय बोलिवर यवर्र?म्हटलां, येते नांतर उद्यव र्गैरे 

शनर्वांत!!पडले बवहरे!! आतव ह ेकवकव बरे होऊन बवहरे पडेपयंत जो 



जो भेटवयलव येईल त्यव सर्वंनव िवझ्यव शिट््टयवांची खबरबवत 

पोहोचर्तील , बरव टवईिपवस करतील!!!! 

ऋिवनबुांध कधी एकदव परगवर्वहून परत येतोय असां झवलय!! 

परगवर्वहून परतिवऱ्यव नर्ऱ्यवची सदु्धव इतक्यव आतरुतेने र्वट 

नव्हती पवशहली कधी!! 

 

ऋिवनबुांध गवर्वहून परत आल्यवबरोबर गेले. म्हटलां कवहीही 

कर आशि शिट््टयव बांद कर. त्यव शिट््टयवांनी िवझी शिट्टी र्वजर्लीय.  

ती ि्त बेरकी हसली. किी आलीस गपचपू. फोन करूनही 

येत नव्हतीस कवय? ह ेसगळां त्यव हव्यवत ्पष्ट र्वचतव येत होतां. 

िग शतने यवरे्ळेस जरव किी शपर्ळे खोटे खोटे दवत बसर्नू शदले. 

िी हुश्श्य केलां. शनदवन आतव दसुऱ्यव शदर्िी च्यव ्पेिल िीट िध े

खलु्यव तोंडवने शदलखलुवस हसतव बोलतव( आशि िखु्य म्हिज े

खवतव ) येिवर होतां.  

 

्र्रुपचे ्र्वशदष्ट पोह,े बटवटेर्डे, सवबदुविव शखचडी, 

चिचिीत भजी, इडली, र्डव सवांबवर, डोसव, .......... आहवहव 

आठर्िीनेच िन, कसां उचांबळून आलां. र्र आशि आांबव 

शहम्ििलई , िेंदनेू शजव्हवदवतवांचव तवबव घेतलव. नसुत्यव 



आठर्िीनेच िन इतकां  तल्लीन झवलां की भवन न रवहर्नू िी 

कचकन ओठ चवर्लव र् त्यवसरिी नवजकूिी दांतपवकळी 

ओठवांर्रून घरांगळली. परत एक तटुकव दवत अनवर्तृ्त झवलव. िलव 

रडूच फुटलां.  

रडत रडत ऋलव फोन केलव. िवझी केशर्लर्विी अर््थव र्िान 

करकरून सवांशगतली. कसे सगळे यव तटुक्यव दवतवचव फोटो घ्यवयलव 

टपलेत ह ेही सवांशगतलां. िग ती म्हिवली ये परत सांध्यवकवळी. गेले, 

न जवऊन सवांगते कुिवलव. गेले. 

शतने सर्ा दवत चेक केले . सदुरै्वने(?) बवकीचे दवत ठीक होत.े 

िग शतने फक्त त्यव तटुक्यव दवतवलव फ्रॉक घवलवयचां ठरर्लां. 

यवर्ेळेस शतने भरपरू शडांक (?) थवपलव. िग शनळ्यव प्रकविवच्यव 

शदव्यवने क्यअुरींग नवर्वचव प्रकवर करू लवगली तेर्ढ्यवत र्ीज 

गेली. आज परुी कवयनवतच िवझ्यव शर्रोधवत आशि ऋिवनबुांधवच्यव 

बवजनेू खडी होती. आतव कवय होिवर? िलव उघड्यव डोळ्यवांनी 

भय्र्प्न शदस ूलवगलां , “िी ्र्रुप िधे तटुक्यव दवतवसह प्रर्ेि 

करतेय. सगळे नजर रोखनू िवझ्यवकडे पहवत आहते. शिट््टयवांचव 

कवनोसव घेत आहते. तटुक्यव दवतवची एक झलक शिळवली तरी तो 

फोटोत शटपण्यवस उत्सकुतेने िोबवईल हवतवतच धरून बसले आहते 

.... बवप रे! िी जोरजोरवत िवन हलर्ली. ‘ऋ’ लवही यवचां गवांभीया 



कळलां असवर्ां . शतने लगेच जगुवड करवयचव ठरर्लव. रविी नविक 

पवप्यवचां शपतर उफा  शतच्यव अशस्टांटलव शतने ती ब्ल ुशफल्ि कवढ गां 

असां फिवान सोडलां.  

नवही नवही , थवांबव!! अशजबवत कल्पनेचे दोर सोडू नकव. ती 

ब्ल ुशफल्ि नव्ह.े तिुचव कवही गैरसिज झवलव कवय?  

ही ब्ल ु शफल्ि म्हिजे सवधव प्लव्टीकचव शनळव कवगद!!!! 

शनळ्यव प्रकविवच्यव शनशिातीसवठी. उगवच िवझ्यवकडे ऋ चव नांबर, 

पत्तव र्गैरे िवग ूनकव!!  

तर शतने शनळी प्लव्टीकची शफत कवढ गांअसां फिवान सोडलां . 

र् िोबवईलच्यव टॉचाच्यव उजेडवत ती शनळी शफत धरून क्यअुररांग 

करवयलव घेतलां. कवही रे्ळवने र्ीज आली. िग पढुचां कवि कसांबसां 

झवलां. िग िी दोन तीन शदर्स आजवऱ्यवचव िऊ भवत खवल्लव. 

आतव िलव कसलीच रर्क घ्यवयची नव्हती. दसुरे शदर्िी िीटलव 

गेले. जपनू थोड थोडां खवत िीट पवर पवडली. 

आज ॲशसडीटीचव त्वस होतोय, र्वढशदर्िी अती केक भरर्नू 

घेतलव, तो बवधलव, र्गैरे नवनवशर्ध कवरिां दते कवहीही खवण्यवचां 

टवळण्यवचव प्रयत्न केलव. न जविो फट् म्हितव दांतहत्यव व्हवयची 

आशि शित्िांडळींनव आयतवच शर्र्षय......  



पि आज िवत् आिच्यव ऋिवनबुांधवने रे्गळीच कलवटिी 

घेतली. एकदि िवझी ्िवईल (सो कॉल्ड ) शकशलांगली बटुीफुल 

करून टवकली ऋने!! आतव एकदि पशहल्यव शदर्सव सवरखां शतचां 

िवझां नवतां      झवलां.  

िवगचे सगळे बांध उलगडले. नरे् पे्रिवचे बांध शनिवाि 

झवले.आज शतलव शतच्यव ब्ल ुशफल्ि ची किवल सवांशगतली. हसनू 

हसनू शतचीही भरपरू करििूक झवली. ‘िो्ट िेिोरेबल पेिांट’ असव 

शखतवब िलव शतने बहवल केलव. 

आतव कोिवलव नांबर पत्तव हर्व असेल तर सवांगव!! म्हिज े

शकशलांगली बटुीफुल ्िवईल हर्ी असेल तर हां, बवकी शनळां र्गैरे 

नवही कवही!!  

  



लकी_अनलकी 

 

“कवळां घेऊ नकव गां कवही सिवचां!!”  

खरेदीलव चवललोय म्हटल्यवबरोबर सवसबूवई बजवर्तवत.  

“आजी, कवहीही सवांग ूनको हवां! ब्लॅक कलर इज ऑलरे्ज इन 

! फॅिन िधे असतां कवयिचां! कधीच आऊटडेटेड होत नवही. आशि 

य ूनो, ब्लॅक कलर हव सगळ्यव रांगवांनी शिळून बनतो. िग तो र्वईट 

कसव?” ती सवयन्सस झवडते. 

“अगां, अिभु िवनतवत कवळव रांग. फक्त सांक्रवांतीलव चवलतो.”  

“ह ेबरय बर कव तमु्हव िोठ्यव लोकवांचां! शनयि करवयचव शन 

िग पळर्वटव िोधवयच्यव!”  

“अगां िवस्त्रवत सवांशगतलय म्हिनू सवांगवयचां.” नवतीसिोर 

आजीचव आर्वज िर्वळ होतो. 

“आजी ह ेसगळां िभु, अिभु, तमु्हीच िनवत घेऊन बसतव शन 

डोक्यवलव त्वस करून घेतव बरां कव. कवळव रांग अिभुां! िवांजर 

आडर्ी गेली अिभुां! शटटर्ी ओरडली अिभुां! पवल चकुचकुली 

अिभुां! भवरद्ववज शदसलव िभुां! िुांगसु शदसलां िभुां. िग घिुीलव 

दशेखल िुांगसू सिजतव अांधवरवत. सांध्यवकवळी नखां कवढू नयेत. कवय 



म्हितेस गां, ते, हां, शतन्सहीसवांजेलव म्हिे. शतन्सहीसवांजेलव केस नखां कवप ू

नयेत. िग कवय आशि िशनर्वरी तेल आिवयचां नवही. शदर्व शर्झलव 

अिभु. आलव र्वरव शन शर्झलव शदर्व , लवर्वयचव परत, एर्ढां कवय 

त्यवत. त ूिवत् रवत्भर कवळजी करतेस. कवही लॉशजक आह ेकव?  

आज आजींची नवत जोिवतच आह.े म्हटलां “चवल ूद्यव!” िलव 

तरी आजींचव िर्वळ गोड आर्वज कधी ऐकवयलव शिळिवर नव?  

िी आपली गपचपू बसनू ऐकत असते.  

“हां , आशि ते कवय म्हितव तमु्ही डोळव ट्शर्च करतो 

त्यवलव?”  

“डोळव कवय करतो?” आजी न कळून म्हिते.  

“ते गां डोळव फडफडतो कव कवय ते.” 

“हां शस्त्रयवांचव डवर्व डोळव लर्लव की िभुां. परुुर्षवांचव उजर्व 

िभुां! बवयकवांचव उजर्व अिभु!परुुर्षवांचव....” 

“बवसच बवसच, कवहीही आह ेहवां ह.े अगदीच कवहीही..... 

िो्ट इल्लोशजकल थींग आय हरॅ् एव्हर हडा!!”  

अगां, अनभुर्वने सवांगतेय. शकत्यकेदव असां झवलय. सकवळी 

डवर्व डोळव लर्लव आशि दपुवरी चवांगली बवतिी कळली.”  

“धीस इज शियर नॉनसेन्सस!! लेक चवांगलीच उसळते.”  



“हां... परेु ! िवझव एर्ढव ‘हां’ परुतो लेकीलव!”  

“सॉरी आजी, पि िलव खरांच नवही पटत यव गोष्टी.” 

िग दोघी जरव गप्प बसतवत. 

िवझां िन शर्चवरवत गुांततां. खरांच कवय असेल यवच्यव िवगचां 

कवरि?  

कवरि आजी जे सवांगतवत ते खोटां नवही. बऱ्यवचदव “आज 

डवर्व लर्तोय गां, कवय चवांगली बवतिी शिळतेय बवई?” असां त्यवांनी 

म्हिवर्ां आशि खरांच दपुवरपयंत कुिवचव ररझल्ट, शकां र्व नोकरीत 

बढती, लग्न ठरल्यवची बवतिी असां कवही कळवर्ां. शनदवन कुिवचां 

पत् तरी यवयचच. परु्ी अथवात. अशलकडे पत् येतवत कुठे म्हिव!!  

पि लेक म्हिते ते ही पटतच की. 

िलव र्वटतां यव गोष्टींर्र शर्श्ववस ठेर्लव तर तसां घडत असवर्ां 

कव? 

 

म्हिजे यव घटनवांच्यव बऱ्यव र्वईट सगळ्यवच , कवहीतरी 

प्रकवरच्यव लहरी आपल्यवपयंत पोहोचतच असतवत कव? िग 

आपि ज्यव गोष्टीर्र शर्श्ववस ठेर्तो त्यव िवफा त आपलां िरीर त े

सेन्सस करून त्यवप्रिविे आपल्यवपयंत शनरोप पोहोचर्त असेल कव? 

कवरि कोिी खोटां नवही सवांगत ह ेनक्की. जे असेल ते असो. 



चकू की बरोबर? आपलव यवर्र शकती शर्श्ववस आह?े  

ठरर्िां खरांच िशुश्कल. एखवदी आपत्ती येऊन आपटली की 

खरां िन कळतां बऱ्यवचदव. सगळे शर्श्ववस, अांधशर्श्ववस बवहरे 

शनघतवत. परवकोटीचव नवश्तक िविसू ििवत आश्तक बननू 

भवशर्कतेने दरे्वपढेु हवत जोडून उभव शदसतो. सर्ा जे परु्ी 

अांधशर्श्ववस र्वटत होते त्यवर्र शर्श्ववस ठेऊ पहवतो.  

तर कधी उलटही होतांच की. अत्यांत भवशर्क िविसू एखवद्यव 

जर्ळच्यव व्यक्तीच्यव ितृ्यनूांतर शकां र्व अिवच कवही िोठ्यव 

धक्क्यवनांतर पिूापिे नवश्तक बननू दरे्वलव शिव्यव घवलतवनवही 

शदसतो. सब झटू ह ैचव नवरव लवर्तो.  

अध्यवत्ि, गरुू, यवर्र सतत चेष्टरे्जव िेरे िवरिवरी व्यक्ती 

कोिी सवधवसव जवदचूव प्रयोग दवखर्तां आशि िग त्यव बरु्वच्यव पिूा 

कह्यवत तो िविसू जवतवनव शदसतो.  

सगळांच शर्चवर करवयलव लवर्िवरां.  

िी शर्चवरवत गुांतलेली असतवनवच लेकीलव िळू िदु्दव 

आठर्तो.  

आई चल, तयवर हो. आशि हो, तझुव लकी डे्रस घवल हवां, िलव 

ि्त टॉप्स शिळवयलव हर्ेत. !! 

आम्हव सवससूनुवांच्यव शभर्यव ििवत र्र चढतवत!! 



चविवि लेकीच्यव ते लगेच लिवत येतां. िग ओिवळते जरव. 

पि िग लगेच सवर्रून घेत म्हिते “असां चवलतां गां थोडां लकी , 

अनलकी र्गैरे.”  

“म्हिजे तझु्यवसवठी लकी, िवझ्यव पसासवठी अनलकी, असव 

डे्रस घवल ूम्हितेस कव?”  

िग शतघीही हसतो िनिरुवद! 

“तेर्ढां कवळां र्गळव गां!” शजनव उतरतवनव िवगनू आर्वज येतो.  

  



टॅ्रखफक 

 

पसा घेतली, फोन घेतलव, गॉगल? ्कवफा , आज हर्वच. चक्कां  

उन पडलांय. चलव, उिीर झवलवच शकती आटवशपटव केलव तरी.  

अगां, हो की सरुू, कव उगवच लवथव खवयच्यव म्हिते िी? 

आधीच झवलवय उिीर. हां, निीब, फरफरलव सवयलेन्ससर एकदवचव, 

अरे दरे्व, ॲक्सीलरेटरची र्वयर बवद झवली की कवय? शकती त्यव 

हॅ ांडलचां नरडां शपळलां तरी पढेु जवयचां नवर् नवही. परत येतवनवच 

गॅरेजिधे टवकवयलव हर्ीय.  

अरे ए िलुव, असव कॉनारर्र िधेच उभव रवशहलवस तर िी 

र्ळिवर किी? कठीिच करतवत ही आजकवलची पोरां. कवनवत 

एकदव र्वयरी खपुसल्यव की कसलां भवनच नवही!  

अरे ए, कसलव सुळकन िविवसवरखव आडर्व गेलव हव 

बवईकर्वलव , ्र्त:चव आशि बवईकचव र्त्यविी तीस अांिवचव 

कोन करत पवर उजर्ीकडून येऊन िवझ्यव गवडीलव आडर्व येत पवर 

डवर्ीकडे! परत शर्रुद्ध शदिेने तीस अांिवचव.... दरे्व.... र्वचर् रे 

बवबव.  

शसग्नल कव बांद आह ेहव आज? अरे अरे, कसे रे ििवत जवि 

करतवत र्तव. बसव आतव असांच धरू खवत गवडीर्र.  



ए अरे अरे ! ओह, िवय गॉड!!!! हुश्श्य ! म्हटलां सांपलांच 

आतव सगळां. ती शपएि टी बस पवर िवझ्यव ्कुटीचव िकुवच 

घ्यवयलव शनघवलेली.  

डीप ब्ीद िध,ू डीप ब्ीद! घवबरून गवडीच कवय िी च बांद 

पडवयची र्ेळ आली.  

कव सगळी िविसां एकवच रे्ळी बवहरे पडलीत आज? घरी 

बसवर्ां की कोिीतरी.  

अगां, हो, हो, झविीची रविी, जवयचांच आह ेसगळ्यवांनवच पढेु, 

कवय तलुवच एकटीलव घवई आह ेकवय?  

अरे थवांब रे जरव, शकती हॉना िवरिील? शसग्नल सटुलव तर कवय 

हनिुवनवसवरखां उड्डवि करवर्ां की कवय िवझ्यव गवडीनां? पढुचे 

हलतील तेव्हवच िी जवईन नव पढेु?  

घ्यव आतव, तिुचीच किी होती, ओ िवर्िी, र्तवय हो, 

फुटपवथ नवही. चलव की जरव बवजनेू. बघव तिुच्यव नवदवत पडलव नव 

लवल शसग्नल.  

हुश्श्य! पोहोचले बवई एकदवची. दरे्व, परत जवतवनव िवझी 

िलवच गवडी चवलर्त जवयचय, र्वचर् रे बवबव.  

केर्ढी गदी र्वढली पणु्यवतली! 

 



सौ. मधू शिरग ंवकर य ंची ई स शहत्यवरील इतर पुस्तके 

कव्हरवर वललक करताच पुस्तके उघितील 

   

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kalpa_k_tha_madhu_shirgaonkar.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ranjkatha_madhu_shirgaonkar.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/pratibimb_l_madhu_shirgaonkar.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/suvarnamati_madhu_shirgaonkar.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/prayahshchitta_madhu_shirgaonkar.pdf


ई साखहत्य प्रखतष्ठानच ेह े१३ व ेवर्क. 

सौ. मध ूखिरगाांवकर याांच ेईसाखहत्यवर ह ेसहाव ेपसु्तक. 

सौ. मध ू वशरगाांवकर एक नामवांत लेवखका आहते. अनेक 

वनयतकावलकाांतनू त्याांच्या कथा व इतर सावहत्य प्रकावशत होत असत.े 

सहसा त्याांची वलखाणाची शैली प्रासावदक असत.े वचत्पटाप्रमाणे 

त्याांच्या कथा उलगित जातात, त्याही त्याांच्या कथा गढू असल्या तरी 

अांधश्रद्धा जोपासणार् या नसतात. एक थेट आवण ठळक असा 

सामावजक सांदेश त्याांच्या कथाांतनू वदला जातो. मवहला सक्षमीकरण ह े

त्याांच्या सावहत्यातील एक अधोरेवखत मूल्य आह.े आवण या पसु्तकात 

तोच सांदशे या पसु्तकात त्याांनी खेळीमेळीच्या वातावरणातनू वदला 

आह.े पण या लेखाांमधे त्याांची शैली आपल्या नेहमीच्या मतकरी 

वळणाला सोिून पलु महामागाचने जात.े त्याांच्या लेखाणीचे हे वैवशष््टय 

अभ्यासण्याजोगे आह.े 

सौ. मध ूवशरगाांवकर याांच्यासवरख्या ज्येष्ठ सावहवत्यका आपली 

पु् तके ई सवशहत्यच्यव िवध्यिवतनू जगभरवतील मराठी र्वचकवांनव 

शर्नविलू्य दतेवत. असे लेखक ज्यवांनव लखेन हीच भक्ती असते. 

आशि त्यवतनू कसलीही अशभलवर्षव नसते. िरवठी भवरे्षच्यव सदुरै्वने 

गेली दोन हजवर र्र्षे कर्ीरवज नरेंद्र, सांत ज्ञवनेश्वर, सांत 

तकुवरविवांपवसनू ही परांपरव सुरू आह.े अखांड. अजरविर. म्हिनू तर 



शदनवनवथ िनोहर(४ पु् तके), िांभ ूगिपलेु(९पु् तके), डॉ. िरुलीधर 

जवर्डेकर(९), डॉ. र्सांत बवगलु (१९), िभुवांगी पवसेबांद(९), 

अशर्नवि नगरकर(४), डॉ. श्ितव दविले(८), डॉ. शनतीन िोरे 

(२८), अनील र्वकिकर (९), फ्रवशन्ससस आल्िेडव(२), िधकुर 

सोनवर्िे(२), अनांत पवर्सकर(४), िध ूशिरगवांर्कर (६), अिोक 

कोठवरे (५० खांडवांचे िहवभवरत), श्री. शर्जय पवांढरे (ज्ञवनेश्वरी 

भवर्वथा), िोहन िद्वण्िव (जवगशतक कीतीचे र्ैज्ञवशनक), सांगीतव 

जोिी (आद्य गझलकवरव, १७ पु् तके), शर्नीतव दिेपवांडे (७) 

उल्हवस हरी जोिी(७), नांशदनी दिेिखु (५), डॉ. सजुवतव चव्हवि 

(८), डॉ. र्रृ्षवली जोिी(१९), डॉ. शनिालकुिवर फडकुले (१९), 

CA पनुि सांगर्ी(६), डॉ. नांशदनी धवरगळकर (८), अांकुि 

शिांगवडे(९), आनांद दिेपवांडे(३), नीशलिव कुलकिी (२), 

अनवशिकव बोरकर (३), अरुि फडके(३) ्र्वती पवचपवांडे(२), 

सवहबेरवर् जर्ांजवळ (२), अरुि शर्. दिेपवांडे(५) असे अनेक ज्येष्ठ 

र् अनभुर्ी, कसलेले लेखक ई सवशहत्यवच्यव द्ववरे आपली पु् तके 

लवखो लोकवांपयंत शर्नविलू्य पोहोचर्तवत.  

अिव सवशहत्यितूी ांच्यव त्यवगवतनूच एक शदर्स िरवठीचव 

सवशहत्य र्िृ जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा फिकर्ील यवची 

आम्हवलव खवत्ी आह.े यवत ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक 

िोठी चळर्ळ आह.े अनेक नर्नर्ीन व्यवसपीठे उभी रहवत आहते. 



त्यव त्यव व्यवसपीठवांतनू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव येत आहते. 

आशि यव सर्वंचव सविशूहक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आह.े  

आशि ग्रांथोपजीशर्ये । शर्िेर्षीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी । 

 
 

 

 


