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• हवनार्ूल्य हविरणासाठी उपलब्ध. 

• आपले वाचून झाल्यावर आपण ि ेफ़ॉरवडव करू शकिा.  

• ि े ई पुस्िक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककवा वाचनाव्यहिररक्त 

कोणिािी वापर करण्यापुवी ई-साहित्य प्रहिष्ठानची परवानगी घेणे 

आवश्यक आि.े  

  



  

 

 

 

 



या कथिेील सवव नावं,े घटना, स्थळे व 

संस्था काल्पहनक असनू त्याचंा प्रत्यि घटना, 

संस्था ककवा व्यक्तींशी साम्य आढळल्यास िो 

हनव्वळ योगायोग सर्जावा.  
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जगावगेळी 

 

 

र्राठी र्ेट्रीर्ोनी वेबसाईटवरिी लॉग-इन करून र्राठी स्थळ शोधण्यासाठी 

हवनय खाडनेे नेिर्ीप्रर्ाणे सुरुवाि केली.  

हवनय िा २९ वर्ाांचा र्राठी र्लुगा, पुण्याच्या एका बँकेि पसवनल लोन 

सेक्शनर्ध्य े कार् करिो. र्ूळचा कोल्िापूरचा पुण्याि रूर् शेअर करून रिािो. अडीच 

वर्ाांचा कार्ाचा अनुभव, पुण्याि बसवलले ंबस्िान आहण घरािला र्ोठा, किाव र्ुलगा या 

सगळ्यार्ुळेच त्याच्या लग्नाचा हवचार त्याच्या घरचे करिाििे म्िणून त्याने स्वि:च  

वेबसाईटवरून स्थळे शोधायला सुरुवाि केली. िसे त्याचे पुण्याि कािी नािेवाईक 

असूनदखेील िो स्वि: कुणाचीिी र्दि घेऊ इहच्िि नािी. त्याचे हर्त्र, सिकारी यांना त्याने 

प्रेर्हववाि करावा अस े वाटिे, पण हवनयच्या र्िे लग्न िा त्याच्या एकट्याचा हवर्य 

नसल्याने िो प्रेर्हववाि  करू शकि नािी. त्याच्या कौटंुहबक जबाबदार् या िो काटेकोरपण े

पार पाडिो आि.े आई आहण लिान भाऊ यांना त्याचा र्ोठा आधार आि.े म्िणून िो घर 

सांभाळणारी र्लुगी शोधि आि.े आपली जन्र्ाची जोडीदार हुशार, र्नहर्ळावू, 

कुटंुबवत्सल, प्रपंच नेटाने करणारी िवी असे िो सवाांना सांगिो. िो जी नोकरी करिो त्याि 

त्याचे सगळे भागून बचिसुद्धा िोि आि.े गरज पडली िर बायकोने नोकरी करण्यास त्याची 



िरकि नािी. वेबसाईटवरून स्थळे शोधून त्याचंी सवव र्ाहििी हर्ळवायची आहण योग्य 

वाटले िर त्यांना भेटायचे अस ेत्याने ठरवल ेआि.े  

 शहनवारी बँकेला अधी सुटी असि ेिेव्िा िो हनदान एक िास िरी ऑनलाईन 

स्थळे शोधि असिो. आज त्याला कािी नवीन र्लुींची र्ाहििी हर्ळि असिाना एका 

र्ुलीच्या प्रोफ़ाईलने त्याचे लि वेधल.े नाव िोिे शर्मर्ली सदानंदन, सध्या रािायला र्ुंबई 

येथे आहण आंिरजािीय हववािाची ियारी, वय २६ वरे्, एका एन.जी.ओ. सोबि राहून 

कार् करि.े हवनयने जुजबी र्ाहििी हलहून घेिली. या र्लुीला फेसबुकवरिी शोधिा येईल 

असा हवचार करून िो रूर्वर जायला हनघाला. 

 त्याच्या अपेिपे्रर्ाण ेशर्मर्ली फेसबुकवर सापडली. त्याने हिला फ्रें ड ररके्वस्ट 

पाठवली. हवनयला वाटले की र्तै्री करण्याि काय िरकि आि े संध्याकाळचे जेवण 

झाल्यावर हवनय पुन्िा त्याचा laptop उघडून बसला त्यावेळी शर्मर्लीने त्याची ररके्वस्ट 

स्वीकारली िोिी. र्ग हवनयने हिचे प्रोफाईल िपासल.े हिचे संस्कृिर्धले पोस्ट, कहविांचे 

कलेक्शन, गु्रप या सगळ्या गोष्टी खूपच हवशेर् िोत्या. हवनयला हिचा फोटो बघून र्ोहिनी 

पडल्यासारखे झाले. त्याने हिला र्ोबाईल नंबर र्ाहगिला आहण पाच िे साि हर्हनटांि 

हिने िो पाठहवला दखेील. 

 आज एक आठवड्यानंिर शर्मर्ली आहण हवनय यांच्याि खूप चांगली र्ैत्री 

झाली आि.े िे एकर्ेकांशी र्ोबाईलवरुन सधं्याकाळी हनदान अधाव िास िरी बािचीि 

करिाि. शर्मर्लीचे र्राठी इिके चांगले आि ेकी र्राठी र्ुलीपण इिके अस्खहलि र्राठी 

बोलू शकि नसिील.  



िोिा िोिा एक र्हिना सरला. आिा हवनयला शर्मर्लीबाबि बरीच र्ाहििी 

हर्ळाली आि.े हिचे हवचार, हुशारी या बाबिीि िो नेिर्ीच हिची प्रशंसा करिो. आहण 

आिा िर त्याला हिच्याबद्दल आकर्वण वाटू लागले आि.े त्याच्या र्िे, “अशी हुशार र्ुलगी 

आपल्या आयुष्याि आली िर लग्नानंिर घरािल्या प्रत्येक िोट्या-िोट्या गोष्टीर्ध्ये 

आपल्याला लि घालावे लागणार नािी.” त्याने त्याच्याच नात्यािली अशी अनेक कुटंुब 

पाहिली आििे कक जयाचंी लग्न िोऊन बरीच वरे् झाली िरी त्यांच्याि सर्जूिदारपणा 

नािी. नवरा-बायकोला एकर्ेकांबद्दल प्रेर् नािी फक्त लग्न केलय म्िणनू एकत्र रािायला 

लागिंय. 

 

र्ग एके कदवशी हवनयने सिजच हवचारल्याप्रर्ाणे शर्मर्लीला हिच्या 

जोडीदाराबद्दलच्या अपिेा हवचारल्या. हिनेिी र्ोकळेपणाने र्नािले सगळे सांहगिले. र्ग 

र्ात्र हवनयची खात्री पटली कक त्याने शर्मर्लीशी लग्न केल ेिर चुकीचे ठरणार नािी. िरीिी 

त्याने एकदा िी गोष्ट घरच्यांना सांगण्याचे ठरवल.े त्याच्या आईने त्याला सकारात्र्क 

प्रहिसाद कदला. “ससंार म्िणजे नवरा-बायकोने एकर्ेकांना कायर् साथ दणेे, परास्परांचा 

आदर करण,े प्रेर् िर गरजेचे आि.े म्िणून िू िुला आवडले त्या र्लुीशी लग्न कर” असा सल्ला 

त्याच्या आईने कदला. आईने िोकार कदला आहण हवनयने शर्मर्लीला भेटण्याची इच्िा 

र्ांडली. 

 



रहववारी शर्मर्ली र्ुंबईहून पुण्याला यायला सकाळी लवकरच्या रेल्वनेे 

हनघाली. पुण्याि स्टेशनला हवनयने हिला हपक केले. दोघ ेपहिल्यांदा दगडूशेठ गणपिीच्या 

दशवनाला गेले. हिथून र्ग िुळशीबाग, र्ंडई असे कफरून झाल्यावर हवनय शर्मर्लीसोबि 

जेवण्यासाठी एका िॉटेलर्ध्य ेगेला. त्याने पंजाबी हडशची ऑडरे कदली िर शर्मर्लीने व्िजे 

हबयावणी आहण सांबार र्ागवले. जेवणाच्या पहिल्याच घासाला शर्मर्लीने त्या सांबाराची 

िारीफ केली. हिच्या म्िणण्यानुसार, “सांबार ि ेजास्ि हिखट असिा कार्ा नये. नािीिर 

आर्टी आहण इडली खाल्ली असे वाटिे”.  

 

र्ग हिने सांबार, रस्सर्, इडली इत्यादी दाहिणात्य पदाथाांच्या रेहसपी 

हवनयला सांहगिल्या. हवनयला लिाि आल े कक, िीला स्वयंपाक खूप िान करिा येिो. 

गप्पा र्ारि, पुण्याि कफरि त्यांचा कदवस कसा गेला ि ेदोघांनािी सर्जले नािी. परिीच्या 

गाडीसाठी हवनय शर्मर्लीला सोडायला पुन्िा पुण े स्टेशनवर आला. जािा-जािा त्याने 

शर्मर्लीला लग्नासाठी हवचारले. शर्मर्लीने त्याला दोन कदवसांचा वेळ र्ाहगिला.` 

 

परंिु दसुर् याच कदवशी हिचा एक ई-र्ेल आला. त्याि हिने म्िटले िोिे – “र्ी 

परराजयािली र्ुलगी आि.े २००४ साली िाहर्ळनाडू र्ध्ये आलले्या त्सनुार्ीर्ध्ये र्ी र्ाझ े

सववस्व गर्ावून बसल ेआि.े एका एन.जी.ओ.ने आम्िांला र्ुंबईर्ध्य ेआणून आसरा आहण 



कार् कदल.े र्ी फार वर्ाांपासून र्ुंबईर्ध्य े असल्यार्ुळे र्ाझ े र्राठी िान आि.े र्ला 

हशिणाची आवड िोिी पण पररहस्थिीरु्ळे र्ला हशिण आहण कररयर करिा आल ेनािी. 

र्ाझ्या सारख्या अनाथ र्ुलीसोबि ससंार र्ांडून िुला काय हर्ळणार आि े र्ला िर 

एकटेपणाची सवय आि.े पण र्ाझ्यार्ुळे िुझ्या आयुष्याि कािीिरी चुकीचे घडू नये म्िणून 

र्ी िुला पुन्िा एकदा हवचार करण्याचा आग्रि करि आि.े प्लीज र्ाझी बाजू सर्जून घ.े” 

 

यावर हवनयने कािी ररप्लाय न दिेा दसुर् याच कदवशी र्ुंबई गाठली. त्या 

एन.जी.ओ.च्या ऑकफसर्धले सगळे आश्चयव व्यक्त करू लागले. र्ग त्या लोकांनीपण 

शर्मर्लीला िोकार दणे्यास आग्रि केला. हवनयच्या या वागण्यारु्ळे शर्मर्लीचीपण खात्री 

पटली कक, ‘िा र्लुगा आपल्याला कधीिी अंिर दणेार नािी.’ 

 

आज एक र्हिन्यानंिर हवनय-शर्मर्लीचे लग्न रहजस्टर पद्धिीने पुण्यार्ध्य े

झाले. त्या आधी त्याने एक वन-रूर् ककचन असललेे घर भाड्याने घेऊन ठेवले. लग्न, पूजा, 

जेजुरीचे दशवन उरकल्यावर हवनयचे कोल्िापूरवरून आलेल े र्ोजके नािेवाईक परि गेले. 

आिा हवनयला शर्मर्लीसोबि भरपरू एकांिाि गप्पा र्ारिा येणार आििे. त्यांना 

िनीर्ूनसाठी पुण्याबािरे जाण्याची गरज नािी. त्यांना इथेच हर्ळणारा एकांि खूप 

सुखावणारा आि.े  



 

हर्लनाच्या पहिल्याच रात्री दोघांनीिी परस्परावंर पूणव हवश्वास ठेवून सववस्व 

बिाल केल.े हवनयने शर्मर्लीला सांहगिले कक “आपल्या दोघांचीिी वये कािी खूप नािीि 

त्यारु्ळे आपण हनदान या वर्ी िरी बाळाचा हवचार नको करायला.”  

 

अजूनिी हवनयची दोन कदवसांची सुटी हशल्लक असल्याने िो घरीच बसून 

रटव्िी बघणे, बायकोच्या िािचे स्वाकदष्ट जेवण खायचे आहण र्ूड झाला कक प्रणय करायचा 

असा कदनक्रर् आि.े  

 

ऑकफसर्धले सगळे हवनयला त्या कदवशी म्िणालेच कक, “शेवटी िू 

प्रेर्हववािच केलास ना. आिा एकदा बायकोला ऑकफसला घेऊन ये.” त्यानुसार ठरवून 

हवनयने एका शहनवारी दपुारी शर्मर्लीला ऑकफसला यायला सांहगिल.े र्ग िाफ ड ेहनहर्त्त 

हवनयच्या सेक्शनचे ५ जण आहण नवहववाहिि दाम्पत्य जेवायला िॉटेलर्ध्य े गेल.े त्या 

कदवशी हवनयने सगळ्यांना स्वि:ची प्रेर् किाणी पुन्िा एकदा सांहगिली. सवाांनी टाळ्या 

वाजवून या दोघांचे अहभनंदन केले आहण भटे म्िणून िािािल्या घड्याळांचा सेट कदला.  

 



त्या रात्री शर्मर्लीने हवनयला बाईकवरून कुठेिरी लांब कफरायला जाण्याचा 

आग्रि केला. हवनयने त्याप्रर्ाणे बाईकवरून कात्रजकडून एक्सप्रेस वे पकडला आहण र्ग 

बालेवाडीकडून पुन्िा शिराि आला. पौर्मणर्ेच्या रात्री थंड वारे झेलि बाईकवरून 

बायकोसोबि कफरण्याची र्जा आज हवनयने अनुभवली अगदी भरभरून. रात्रीचे पाऊण े

एक वाजले असिाना दोघे घरी पोिोचल.े त्या रात्री दोनदा प्रणय आहण र्ग आरार्. 

 

र्ंगळवारी संध्याकाळी हवनय घरी आला िर शर्मर्ली कसली िरी पूजा र्ांडून 

बसली िोिी. “ओर् र् िीर् क्लीर् चारु्ण्डाय नर्:” असा र्तं्रोच्चार करि हिने हिची पंधरा 

हर्हनटांची पूजा आटोपली. ‘र्ंगळवारी दवेीची पूजा करिाि’ ि े हवनयला र्ाहििी िोिे 

त्यारु्ळे त्याने शर्मर्लीला जास्ि कािी हवचारल े नािी. “र्ला एक स्पेशल कला येिे” अस े

शर्मर्लीने हवनयला झोपिाना सांहगिले. यावर िो म्िणाला, “िुला जे जर्िे िे र्ला 

आवडिे. िू र्ाझ्यासाठी स्पेशलच आिसे”.  

 

बुधवारी हवनय ऑकफसला जायला हनघाला िेव्िा दाराि उभ्या असलेल्या 

शर्मर्लीने हवनयला “सधं्याकाळी िुझ्यासाठी सरप्राईज आि”े अस ेसांहगिले. हवनय िसि-

िसि जीना उिरून गेला. नुकिेच झालले ेलग्न आहण िे िी पाहिजे त्या र्लुीसोबि त्यारु्ळे 

हवनयसाठी स्वगव दोन बोटे हशल्लक राहिला िोिा. सगळे कस ेअगदी त्याच्या र्नाप्रर्ाण े

घडि िोिे.  



 

त्याच कदवशी सधं्याकाळी हवनय घरी आला. कपड ेबदलून िो बाथरूर् र्ध्य े

फे्रश व्िायला गेला. बािरे आल्यावर बघिो िर काय त्याच्या सर्ोर दसुरा हवनय उभा 

िोिा. हुबेहूब त्याच्या सारखा, कपडिेी िसेच सेर् टू सेर्. हवनयचा स्वि:च्या डोळ्यांवर 

हवश्वास बसेना. त्याने िाि पुढे करून त्या दसुर् या हवनयला स्पशव केला. “र्ी शर्मर्ली आि.े 

र्ी िुला म्िणाल ेिोिे ना की र्ला स्पेशल कला येिे. र्ी कुणाचेिी रूप घेऊ शकिे”. त्या 

दसुर् या हवनयचा आवाजिी खर् या हवनयचाच िोिा. हवनयसाठी र्ात्र ि ेसरप्राईज न िोिा 

त्याच्यासाठी िो एक धक्का िोिा.  

 

र्ग िणाचािी हवलंब न करिा दसुरा हवनय उजव्या पायाचा िळवा डाव्या 

गुडघ्यावर ठेऊन एका पायावर उभा राहिला. दोन्िी िाि िािीजवळ घेि जोडल ेआहण 

‘ओर् र् िीर् क्लीर् चारु्ण्डाय नर्:’ चा र्तं्र िीनदा म्िणि िाि डोक्याच्यावरिी नेले. डोळे 

हर्टलले ेिोिे आहण अवघ्या एका हर्हनटाि िो हवनय शर्मर्ली बनून हवनयच्या सर्ोर िजर. 

हवनय घाबरलेला आि ेि ेहिच्या लिाि आल.े र्ग हिने त्याला हर्ठी र्ारि पुन्िा सांहगिले, 

“आय कॅन बीकर् एनी बडी”.  

 



हवनय जेवणानंिर झोपायला म्िणून बेडरूर्र्ध्य ेगेला. थोड्या वेळाने भांडी 

घासून झाल्यावर शर्मर्लीपण बेडरूर्र्ध्य ेआली. हवनय जरा दचकला. शर्मर्लीने त्याला 

आपल्याला अवगि असलेल्या हवद्येबद्दल सांगायला सुरुवाि केल,े “र्ी लिानपणापासून 

दवेीची उपासना करि िोिे. एका गुरंुनी र्ला त्यांचे हशष्यत्व कदल ेआहण र्ला कािी हवशरे् 

कला हशकवायला सुरुवाि केली. पण र्ाझे हशिण पूणव िोण्यापूवीच दसुर् या एका हशष्याने 

त्यांचा खून केला म्िणून र्ला जास्ि कािी हशकायला हर्ळाल ेनािी. पण िरी र्ी जास्ि 

अभ्यास करून या कलिे स्पेशलीटी हर्ळहवली. आहण इिक्या कदवसांनी र्ी त्याची टेस्ट 

घेिली. त्याि र्ला सक्ससे हर्ळाल.े”  

र्ग हिने पुन्िा एकदा िशीच पोज घेि र्ंत्रोच्चार केला आहण एका हर्हनटाि 

हिने एका शाळकरी र्लुीचे रूप घेिल.े “िी र्ाझी र्ैत्रीण िेजहस्वनी. आम्िी शाळेि एकत्र 

हशकायला िोिो. आम्िी बेस्ट फे्रण्ड िोिो. बघ र्ी अगदी हिच्या ओररहजनल रूपाि आली 

आि.े र्ी कुणाचेिी रूप घेऊ शकिे. फक्त त्या व्यक्तीला र्ी पाहिलेल ेअसल ेपाहिजे.” र्ग 

शर्मर्ली पुन्िा र्ूळ रूपाि आली. “िू फक्त कुणालािी याबद्दल सांगू नकोस नािीिर र्ाझी 

पॉवर कर्ी िोऊन र्ाझी िी हवद्या हनघून जाईल. प्लीज र्ाझे ि े हसके्रट कुणालापण बोल ू

नकोस िां.” 

 

त्या रात्री हवनयने एकदाच प्रणय केला आहण झोपला.  

 



त्यानंिर शर्मर्ली स्वि:हून एखाद्या नटीचे रूप घेऊ लागली आहण हवनय 

रात्रीिून दोनदा प्रणय करून झोपू लागला. या प्रकारार्ुळे त्यांच्याि शारीररक आकर्वण िर 

कायर् राहिलेच सोबि हवनयचा र्ूड नेिर्ीच चांगला राहू लागला. िर शर्मर्लीला 

पौर्मणर्ेला रात्री बाराच्या सुर्ारास चंद्राच्या प्रकाशाि कफरायला जाणे आवश्यक असल्याने 

प्रत्येक पौर्मणर्ेला िे दोघ ेबाईकवरून लांबवर फेरफटका र्ारून येऊ लागले. 

 

एके रात्री शर्मर्लीने हवनयला हवचारले, “िुम्िाला कोणिी र्ुलगी आवडली 

नािी का िो कधीच ” 

“नािी.” हवनयचे उत्तर. 

“पण िरीपण एक कोणीिरी असेल ना की हजने िुम्िाला इम्प्रेस केल.े 

हिच्यासारखी िुर्ची बायको असावी अस े िुम्िाला वाटल ेअसले.” शर्मर्लीने अजून खोदनू 

हवचारले. 

हवनय थोडा नाराज झाला. िरी िो म्िणाला, “आर्च्या ऑकफसर्धली िी 

सायली र्ोहििे आि ेना हिने र्ला फार इम्प्रसे केल ेिोिे. कुणी म्िणणार नािी हिला एक 

र्ुलगा आि ेम्िणून. िी नेिर्ी साडी घालिे. नीटनेटकी राििे. हिला बर् याच गोष्टी र्ाहििी 

आििे. चांगली हशकललेीपण आि ेिी.” 

 



र्ग शर्मर्ली बेडवरून उठून हवनयच्या सर्ोर उभी राहिली. हिची पोज, 

र्ंत्रोच्चार आहण सायली हवनयसर्ोर उभी. हवनय हिच्याकड ेबघून िसला. हिने िसून नजर 

खाली घािली. हवनयने पुढे िोऊन हिला हर्ठीि घेिले. “लाईट बंद करा”, सायली म्िणाली. 

पण हवनयने लाईट न बदं करिा प्रणय करायचे ठरवले. त्याने हिच्या साडीचा पदर एका 

िािाि धरला. िशी सायलीने स्वि:भोविी एक हगरकी घेिली आहण हिची साडी थोडी 

कफटली. सायली पुन्िा त्याच्याकड ेबघून िसली. हवनयने साडी ओढली. सायली पुन्िा गोल 

कफरली अगदी साडी पणूव हनघेपयांि. हवनयने साडी एका कोपर् याि फेकून कदली. हवनय 

हिच्या जवळ गेला आहण एक-एक करि हिचे बाकीचे कपड ेकाढून हिला हववस्त्र केले आहण 

बेडवर झोपवून स्वि:पण हिच्यासोबि झोपला. आज त्याने िीन वेळा प्रणय केला.  

सकाळी र्ोबाईल र्धला अलार्व वाजल्यावर हवनयला जाग आली त्याने 

अलार्व बंद केला. अंगावरचे पांघरून बाजूला करि िो उठला आहण रात्रभर चाल ूअसललेी 

लाईट त्याने बंद केली. वळून बघिो िर सायली हववस्त्र अवस्थेि त्याच्यापुढे उभी. त्याने 

हिला हर्ठी र्ारली.  

 

“कार्ाला जायला उशीर िोईल. सोडा र्ला आहण आवरायला घ्या”, सायली 

म्िणाली. हिने पुन्िा पोज घेि र्ंत्रोच्चार केला आहण सर्ोर हववस्त्र शर्मर्ली उभी. हवनय 

िसला आहण अंघोळीसाठी बाथरूर्र्ध्ये गेला. शर्मर्लीचे िे हसके्रट हवनयने कुणालािी 

सांहगिले नािी. कारण त्याि त्याचाच र्ोठा फायदा िोिा.  



 

त्या नंिरच्या र्ंगळवारी संध्याकाळी शर्मर्लीने पुन्िा पूजा केली. बधुवारी 

सकाळी हवनय ऑकफसर्ध्य े पोिोचून कार्ाला सुरुवाि करणार इिक्याि रोहििने 

सायलीच्या अपघािाची बािर्ी त्याला कदली. “बसर्ध्य े चढिाना सायलीचा िोल गेला 

आहण िी बसच्या र्ागच्या चाकाखाली सापडली. िािीवरून चाक गेल्याने सायली जागच्या 

जागीच र्ेली”. हवनय या बािर्ीने सुन्न झाला. त्याला काय करावे सुचेना. त्याकदवशी िो 

फक्त सायलीच्या अंत्यसंस्काराला गेला पण कुणाशीिी कािीिी बोलला नािी. त्याच्या 

र्नाि अपराधीपणाची भावना हनर्ावण झाली िोिी. त्याला पुढचा पूणव आठवडाभर िी गोष्ट 

सिावि राहिली. म्िणनू त्याने िीन कदवसांची सुटी र्ाहगिली आहण िी हर्ळाल्यावर 

शर्मर्लीला घेऊन िो गावी गेला.  

 

बदललले्या वािावरणार्ळेु हवनय बराच नॉर्वल झाला. गावाकड ेआई, भाऊ 

आहण बालपणीचे हर्त्र यांच्यासोबि त्याचा वेळ खूप र्जेि गेला. सायलीच्या र्ृत्यूचे द:ुख 

कािीवेळासाठी िो हवसरून गेला. 

 

हवनय परि आल्यावर त्याच्या हबल्डींगर्धल े कािीजण त्याला भेटून गेले. 

त्याच्या िब्येिीची हवचारपूस करायला त्याचे शेजारी आहण इिरिी र्जल्यावरचे लोक 



येऊन काळजी घेण्याचा सल्ला दऊेन गेले. िो आहण ऑकफसर्धली त्याची टीर् पुन्िा नव्याने 

कार्ाला लागली. अकाऊन्ट सेक्शनर्ध्य ेसायलीच्या जागेवर नवीन र्ुलगा जॉईन झाला. 

कदवसभर कार् आहण सधं्याकाळी शर्मर्लीचा सिवास यार्ुळे हवनय आिा त्या धक्क्यािून 

पूणव बािरे आला. आिा पुन्िा त्यांच्याि पूवीसारखा दोनदा प्रणय िोऊ लागला.  

 

दरम्यान शर्मर्लीची र्ंगळवारी पूजा आहण पौर्मणर्ेच्या रात्री कफरायला जाणे 

याि खंड पडला नव्ििा. एके कदवशी शर्मर्लीने गंर्ि म्िणून शेजारच्या घराि झाडलोट 

करायला येणार् या संगीिाचे रूप घेिल.े हवनयला र्ात्र िे आवडले नािी, “शी, िी कसली 

घाणेरडी रिािे. हिच्या अंगाचा वास ककिी यिेो िे बहघिलेस का कधी ” असे म्िणि 

हवनयने स्वि:ची नाराजी व्यक्त केली. र्ग पुन्िा साधनेची पोज, र्ंत्रोच्चार आहण शर्मर्ली 

र्ूळ रूपाि िजर. 

‘हवनय-शर्मर्लीच्या लग्नाला आिा साि र्हिने िोऊन गेले िरी अजून गोड 

बािर्ी का नािी ’ यासाठी हवनयच्या आईने एकदा सूनबाईला फोन करून हवचारल.े िेव्िा 

शर्मर्लीने “आई यांचे बहुिेक प्रर्ोशन िोणार आि े म्िणून आम्िी थांबलोय. र्ग पगारपण 

वाढेल. र्ग हवचार करू” अस े सांगून वेळ र्ारून नेली. िा घडला प्रकार हिने हवनयला 

सांहगिल्यावर िो फक्त िसला. त्यालासुद्धा इिक्याि बाळ नको िोिे.  

 



एके कदवशी हवनय रहववारी घरी असिाना पहिल्या र्जल्यावरची हनककिा 

चौधरी त्याला भटेायला आली. हिला बी.कॉर्. नंिर उच्चहशिणासाठी कुठल्या प्रकारे लोन 

हर्ळेल याची र्ाहििी िवी िोिी. हवनयने हिला एजयुकेशन लोन्सच्या िीन हनवडक ऑफसव 

सांहगिल्या. त्यांचे बोलणे चाल ूअसिाना शर्मर्लीने हनककिाला जेवण्यासाठी आग्रि केला. 

पण हिने नकार कदला. “वहडलांना र्ी िुर्च्याकड े जेवललेी आवडणार नािी” अस ेसांगून 

हिने फक्त चिा आहण पोह्ांवर भागवल.े हनककिा हुशार आि े म्िणून हिचे वडील हिला 

एर्.बी.ए. ककवा अजून कािीिरी हशकवण्यासाठी ियार झाले आहण पैशांसाठी लोन हर्ळेल 

का याची र्ाहििी हिला घ्यायला सांहगिली. हर्ळालेली र्ाहििी आहण आदरहिथ्यासाठी 

हनकीिा हवनय-शर्मर्लीला “थ्यांक्य”ू म्िणाली आहण हनघून गेली. 

 

दपुारी जेवण उरकून ि े दोघे आरार् करायला म्िणून बेडवर पहुडलेल े

असिाना शर्मर्ली अचानक उठून उभी राहिली आहण “ि ेबघ” अस े म्िणि हिने साधनेची 

पोज घेिली र्ंत्रोच्चार केला आहण एक हर्हनटाि हवनयसर्ोर हनककिा उभी िोिी. हवनयने 

पहिल्यांदा बेडरूर्ची हखडकी बंद केली. र्ग िो हनककिाच्या सर्ोर उभा राहिला. हिला 

नीट न्यािाळि िो हिच्याभोविी कफरला. पुन्िा सर्ोर उभा राहिला. त्याने हिचा डावा िाि 

उजव्या िािाि घेिला आहण स्वि:च्या गालावरून कफरवला. र्ग िो गुडघ्यावर बसला. 

त्याने हिच्या कॉटन जीन्सचे बटन उघडल ेआहण चेन खाली खेचली. र्ग त्याने हिचा टी शटव 

थोडा वर सरकवून हिच्या बेंबीची पप्पी घेिली आहण बेडवर जाऊन बसला. आिा 

हनककिाने कॉटन जीन्स, टी शटव, आिल ेकपड ेस्वि:च्या िािाने काढले आहण हववस्त्र िोऊन 



हवनयसर्ोर उभी राहिली. हवनयला जोर् चढला त्याने उजवा िाि पढुे केला. हनककिानेिी 

हिचा उजवा िाि त्याच्या िािाि कदला. हवनयने हनककिाला ओढून घेिल.े िो बेडवर 

पहुडला आहण हनककिा त्याच्या अंगावर.  

 

एका प्रणयानंिर शर्मर्ली पुन्िा र्ूळ रूपाि आली. हवनयने हिच्याकड े

प्रश्नाथवक नजरेने पाहिल.े “ओ सािबे िी र्लुगी आपल्या जवळ रिािे. िी आहण िुम्िी 

कुणाला अशा अवस्थेि कदसलाि िर गडबड िोईल” हनककिाने हवनयला सर्जावून 

सांहगिले. रात्री जेविाना हवनयने शर्मर्लीला ररके्वस्ट केली, “जानू पुन्िा एकदा हनककिा. 

फक्त एकदाच, र्ी नंिर कधीिी नािी सांगणार पण आज रात्रभर. फक्त आजची रात्र”. 

 

त्याच्या इच्िेप्रर्ाणे भाडंी घासून झाल्यावर शर्मर्ली हनककिा बनून बेडजवळ 

उभी राहिली पण हिने आधीच सगळे कपड ेकाढल ेिोिे. आज हवनयने पाच वेळा हनककिाला 

झोपेिून उठवून प्रणय केला. 

सोर्वारी सकाळी िो बाथरूर्र्ध्य ेअसिाना हनककिा र्ंत्र म्िणि असल्याचे 

त्याला ऐकू आल.े कालच्या प्रकारार्ुळे िो खूप आनंदी िोिा. त्याची आंघोळ झाली आहण 

चिा पीि असिाना शर्मर्लीने त्याला पेपर वाचायला कदला आहण िी अंघोळीला हनघून 

गेली. िेव्िा हवनयने बदं दाराआडून िळू आवाजाि हवचारले, “कोण अघंोळ करिंय  



शर्मर्ली का हनककिा ” यावर बाथरूर्चे दार उघडून हनककिाने हवनयला आि यायचा 

इशारा केला. पुन्िा प्रणय आहण र्ग सगळे आवरून हवनय ऑकफसला हनघनू गेला.  

 

र्ंगळवारची पूजा केल्यावर शर्मर्लीने हवनयला “आज बािरे जेवायला 

जाऊया का ” अस ेहवचारले. हवनयने िोकार कदला आहण दोघिेी डके्कनच्या एका िॉटेलाि 

जेवायला गेले. आपली बायको आपल्याला पाहिजे त्या रूपाि प्रणयासाठी उपलब्ध आि ेिा 

हवचार त्याला खूपच आनंद दिे िोिा. 

 

शहनवारी हवनय ऑकफसर्धून हनघण्याची ियारी करि असिाना शर्मर्लीने 

त्याला फोन केला. “अग बाई र्ी घरीच यायला हनघालोय. थोडा धीर धर पोिोचिोच 

अध्याव िासाि” हवनयने फोन उचलून हिला उत्तर कदले. र्ात्र शर्मर्लीचे हनरोप ऐकून हवनय 

पुन्िा एकदा सनु्न झाला.  

 

घरी पोिोचलले्या हवनयला हबल्डींगच्या आवाराि रुग्णवाहिका कदसली. 

पोलीस पंचनार्ा करि िोिे. हबल्डींग आहण आजूबाजूच्या पररसरािल ेलोक जर्ा झालेल े

िोिे. हवनयच्या कानाि र्ात्र शर्मर्लीचे शब्द घुर्ि िोिे, “हनककिाने आत्र्ित्या केली”. 



“गच्चीवरून उडी र्ारून हिने जीव कदला” असे त्याला कुणीिरी जीना चढिाना सांगि िोिे 

पण हवनयचे हिकड ेलिच नव्ििे. त्याच्यासाठी िा अजून एक धक्का िोिा. 

 

िो घराि गेला. पाठोपाठ इिका वेळ हजन्याि उभी असललेी शर्मर्ली घराि 

आली. हिने दार लावल.े हवनय बेडवर बसून रडि िोिा. हिने त्याला सर्जावून सांगण्याचा 

प्रयत्न केला पण हवनय आिा जोराने रडू लागला. “हवनय रडू नकोस असा जोराि नािीिर 

लोक िुझ्यावर संशय घ्यायला कर्ी करणार नािीि. हिच्या पसवनल आयषु्याि काय प्रॉब्लरे् 

िोिे िे आपल्याला र्ाहििी नािी. हिच्या सुसाईडचे कारणिी कुणालाच र्ाहििी नािी. िू 

शांि िो.”  हवनय पुन्िा टेन्शनर्ध्ये आला. 

 

हनककिाच्या आई-वहडलांना िर कािीच कळि नव्ििे की त्यांच्या एकुलत्या 

एक र्ुलीने अशी आत्र्ित्या का केली. म्िणून त्यांच्या एका नािेवाईकाने एका र्ुनीजींचा 

सल्ला घेण्याचे सुचवल.े त्यानुसार हनककिाच्या िेराव्याच्या कदवशी र्नुीजी त्यांच्या घरी 

आले. घराि आहण नंिर गच्चीवर त्यांनी थोडा वळे घालवला. “इस जगि र्ें कोई दषु्ट शक्ती 

ि.ै र्ुझे उसकी ब ूआ रािी ि.ै िुम्िारी बटेी की र्ौि के पीिे य ेशक्ती िो सकिी िै”. र्ुनीजी 

म्िणाले आहण हनघून गलेे.  

 



हवनयने हनककिाच्या त्या नािेवाईकाकडून र्ुनीजींच्या घराचा पत्ता घिेला. 

त्याच्या र्नािली अपराधीपणाची भावना कािी केल्या त्याला स्वस्थ बस ूदिे नव्ििी. त्याच 

कदवशी िो त्या र्ुनीजींना जाऊन भेटून संध्याकाळी थोडा उहशरा घरी आला. 

 

शर्मर्लीने दार उघडल े आहण हवनय घराि आला िशी हिने त्याच्याकड े

चर्कून पाहिल.े हवनय कािीिी सांगायच्या र्नहस्थिीि नव्ििा. त्याने कपड ेबदलल ेआहण 

बेडवर जाऊन बसला. र्ग शर्मर्लीने त्याला जेवणासाठी आवाज कदला. डोळे पुसि हवनय 

जेवायला बसला. िो आज खूपच अबोल वाटि असल्याने शर्मर्लीने त्याला “डॉक्टरांकड े

जायचे का ” अस े हवचारल.े पण हवनय ने नकाराथी र्ान िालवून कसबेसे जेवण उरकल े

आहण पुन्िा बेडवर जाऊन बसला. 

 

रोजच्या सारखी शर्मर्ली भांडी घासून झोपण्यासाठी बेडवर हवनयच्या 

शेजारी जाऊन बसली. “र्ी त्या र्ुनीजींना जाऊन भटेलो. त्यांना र्ला आलेल्या दडपणाचे 

सांहगिले. त्यांनी र्ला कुलदवैिाचे नार्स्र्रण करायला सांहगिलंय. म्िणाले वेळ आली कक 

सगळे ठीक िोईल.” 

 



“चूक” शर्मर्ली जोराि ओरडली. “िू त्यांना भटूेन र्ाझ्याबद्दल सांहगिलंस 

आहण सायली आहण हनककिाच्या र्रणाचे कारण हवचारलेस. र्ला र्ाहििी आि.े िू घराि 

आल्यावर र्ला िुझ्या अंगाला येणारा धूपाचा वास सगळे सांगून गेला. िू त्यांना र्ाझ्या 

हवदे्यबद्दल पण बोललास ना ”  

 

शर्मर्लीचा पारा चढला िोिा. हवनयने हिच्याकड े दचकून पाहिल.े र्नुीजी 

आहण र्ाझ ेकाय बोलण ेझाल े ि े शर्मर्लीला कस ेकाय कळाले  याचे त्याला आश्चयव वाटू 

लागल.े शर्मर्लीची सर्जूि घालण्यासाठी त्याने हिचा िाि िािाि घेण्याचा प्रयत्न केला, पण 

..... 

 

शर्मर्लीने त्याचा िाि बाजूला झटकला. बेडवरून उठून िी हवनयच्या सर्ोर 

उभी राहिली आहण एका हर्हनटाि हिने आक्राळ-हवक्राळ रूप धारण केल.े हिचा बदलललेा 

कुरूप चेिरा, हवहचत्र आवाज यार्ुळे हवनयची दािखीळ बसली. त्याचे िािपाय थंड पडले, 

जड झाले त्याला बोलणे, िालचाल करण ेअशक्य झाले. त्याला अधाांगवायू झाल्यासारख े

झाले.  

 



“िू र्ाझ्याबद्दल त्या बाबाला सांगून खूप र्ोठी चूक केलीस हवनय. र्ी िुला 

सांहगिले िोिे कुणाला कािी बोलू नकोस. पण िू बोललास. िुला र्ाझ्यावर संशय आला 

म्िणून िू त्याच्याशी बोललास ना  र्ग ऐक, र्ीच हनककिाला गच्चीवरून उडी र्ारण्यासाठी 

हिच्यावर र्ोहिनी केली िोिी. आहण िुझी िी सायलीपण र्ाझ्यार्ुळेच बस खाली सापडून 

र्ेली.” 

 

हवनय फक्त ऐकू शकि िोिा. त्याला बोलिा येि नसल े िरी त्याच्या 

डोळ्यािला प्रश्नाथवक भाव शर्मर्लीने िरेला.  

 

“त्या दोघी िुझ्या रोजच्या आयुष्याचा एक भाग िोत्या. र्ी त्यांचे रूप घेऊन 

िुला र्जा घेऊ कदली पण नंिर र्ाझ्या लिाि आले कक िू पुन्िा थेट त्यांच्याशी संबंध ठेऊ 

शकिोस म्िणून र्ला त्यांना र्ारायला लागल.े नािीिर िू त्यांनापण र्ाझ्या हवद्येचे हसके्रट 

सांहगिले असिेस. र्ला त्यांच्यापासून धोका िोिा िसाच आिा िुझ्यापासून धोका आि े

त्यार्ुळे आिा िुला पण र्ारायला लागणार. हवनय गुड-बाय. हवनय िू र्रणार आिसे आिा. 

िू र्रणार आिसे. हवनय िू र्रणार आिसे.” 

 



आहण दसुर् या िणी हवनयला हृदय हवकाराचा जोराचा झटका आला आहण 

पुढच्या पाचच हर्हनटांि त्याने प्राण सोडला.  

 

दसुर् या कदवशी सकाळी अकरा वाजले िरी हवनयच्या घरािून कुणी बािरे 

आले नािी कक कुणाचा आवाज नािी आहण दार थोडसे ेउघड ेआि ेि ेपाहून शेजारचे प ैकाका 

दार उघडून हवनयला आवाज दऊे लागले. पण आिून कािीिी प्रहिसाद न आल्याने िे थटे 

घराि घसुल ेआहण त्यानंा हवनय कदसला बेडवर पडलेला. त्याच्या चेिर् यावर भीिी स्पष्ट 

कदसि िोिी. काकांनी अजून कािी जणांना जर्वून हवनयला िॉहस्पटलर्ध्ये नेले पण त्याचा 

र्ृत्यू रात्री दिा िे बाराच्या दरम्यान झाल्याचे डॉक्टरांनी सांहगिले.  

 

इकड े हबल्डींगर्धल्या बायका शर्मर्ली कुठे गेली आि े ि ेशोधि िोत्या. पण 

दपुार उलटून गेली िरी िी न सापडल्याने आहण हिचा फोनिी लागि नसल्याने हिचा शोध 

थांबवला. थोड्यावेळाने हवनयची आई आहण भाऊ येऊन पोिोचले. संध्याकाळी सगळे हर्त्र, 

नािेवाईक, ऑकफसर्धल ेसिकारी यांच्या सर्ोर हवनयला अहग्नडाग कदला. 

 

हवनयच्या अचानक जाण्याने हबल्डींगर्ध्ये वेगवेगळे िकव -हविकव  केले जाऊ 

लागल.े कुणी म्िण े “त्या नवरा बायकोची भाडंणे झाली असणार. त्याि त्याची बायको 



रात्रीिून घर सोडून गेली आहण हवनयला त्रास झाला आहण िो र्ेला”. िर कुणी म्िणिंय 

“बायकोने याला कािीिरी खायला घािल ेआहण स्वि: पळून गेली” 

 

बोलणा-यांची िोंड ेधरिा येि नािीि िचे खरे. पण िरीिी शर्मर्ली नक्की कोण 

िोिी  हिने जे कािी स्वि:बद्दल सांहगिले िोिे िे िरी खरे िोिे का  शर्मर्ली ि ेिरी हिचे 

खरे रूप िोिे का  आपले हसके्रट लपवण्यासाठी हिने ३ जणांचे जीव घेऊन काय साध्य 

झाले  आहण सवावि र्ित्वाचे म्िणजे आिा िी कुठे आि े   

 

शर्मर्लीने ( ) सायलीला र्ारल े त्याकदवशी आर्ावस्या िोिी आहण 

हनककिाला आत्र्ित्या करायला लावली िो कदवसिी आर्ावास्येचाच िोिा िा हनव्वळ 

योगायोग नसावा. जशी हिला पौर्मणर्चे्या रात्री चंद्रप्रकाशाि कफरून स्वि:ची शक्ती 

रटकविा येि िोिी, िशीच हिने स्वि:च्या शक्तीसाठी पहिल्या दोघींचे बळी कदले िोिे का  

 

िी जगावेगळी र्ुलगी, हिची िी जगावेगळी हवद्या ककवा कला ककवा शक्ती 

अनेक प्रश्नांना जन्र् दऊेन गेली. 

  



 

ई साहित्य प्रहिष्ठान 

एक दर् : हिन कार्ं 

 

अहभनंदन हर्त्रांनो.  

 

िुम्िी ि ेिोटं्टसं पुस्िक वाचून संपवलंि. थोडा टाईर् पास झाला. पण टाईर् फ़ुकट िर नािी गलेा 

ना? झालंय काय की आज सर्ाजाच ं र्न रु्दावड िोि चाललंय. सिसंवेदना संपिच चाललीय. अगदी 

आपल्या शेजारी अन्याय िोि असिाना बघ े बनणार्यांची संख्या वाढि चालली आि.े आपण फ़क्त 

आपल्यापुरिं बघाव ंअसा हवचार करणार्यांची संख्या वाढिे आि.े ि ेपोटाथी सर्ाजाचं लिण आि.े वाचन 

ककवा ित्सर् संस्कारांपासून दरू जाणार्या सर्ाजाचं ि ेलिण आि.े म्िणून वाचन संस्कृिी रुजायला िवी. 

एका िोट्याशा पुस्िकािून ककिी धड े हर्ळिाि. िेिी र्नोरंजनासि. अशी खूप सारी ई पुस्िकं घॆऊन ई 

साहित्य प्रहिष्ठान गेली कािी वर्ां फ़ुकट वाटि असिे. अिरशः शेकडो पुस्िकं. एकाहून एक भारी. सुंदर. 

र्स्ि. झक्कास. लय भारी. वाचन संस्कृिी रुजवण्याच्या असंख्य लोकांच्या प्रयत्नांि आम्िी सिभागी आिोि. 

िुम्िीिी व्िा. 



ई साहित्य प्रहिष्ठानच्या वेबपेजवर साित्याने नवनवीन भर पडि असिे. आपण पिािा ना? 

नवीन सुर्ारे िीस पुस्िकं लवकरच येि आििे. सगळीच िुम्िाला िवी असिील िर संपकावि रिा. VIP 

सभासद बना.  

VIP सभासद बनणं अगदी सोप्पं आि.े आपल्या ओळखीच्या दिा लोकाचंे रे्ल आय डी कळवा 

आहण बना VIP सभासद.  

एका दर्ाि िीन कार्ं. 

1. पहिलं म्िणजे िमु्िी VIP सभासद बनिा. िुम्िाला ई साहित्य प्रहिष्ठानचं पुस्िक ई 

रे्लवर सवावि आधी हर्ळिं. त्यांच्या प्रत्येक कायवक्रर्ाचं आर्ंत्रण हर्ळिं. त्यांच्या भावी योजनांची र्ाहििी 

हर्ळिे. त्यांच्या कार्ाि स्विः सिभागी िोण्याची संधी हर्ळिे. 

2. जया दिा ककवा अहधक हर्त्रांना िुर्च्यार्ुळे फ़्री पुस्िकं हर्ळिाि िे खुश िोिाि. त्यांना 

त्यांच्या आवडीची पुस्िकं हर्ळाली की िे इिर लोकानंा िुर्च्याबद्दल सांगिाि. त्यांच्यासाठी िमु्िी 

म्िणजेच ई साहित्यच ेप्रहिहनधी बनिा.  

3. आहण यािून िुम्िी र्राठी भार्ेच्या संवधवनाला अरू्ल्य असा िािभार लाविा. आर्चा 

उद्दशे आि ेर्राठीिल्या सिा कोटी सािरांना वाचक बनवणं. आहण ि ेलक्ष्य साध्य करणं ि ेकेवळ आहण 

केवळ र्राठी लोकांना त्याचं्या भार्ेवर असलेल्या पे्रर्ािूनच शक्य आि.े आपल्या भार्ेच ं राजय व्िाव ं

म्िणून १०६ हुिात्र्े झाले. आपल्या भार्ेनं राजा व्िावं म्िणून आपण एक दिा-वीस ई रे्ल आयडी 

दणेारच ना! वाचनाची आवड असो वा नसो. फ़क्त र्राठी सािर अशा दिा लोकांचे ई रे्ल पत्ते पाठवा. 

त्यांना वाचनाची आवड आपोआप लागेल. आपणच लावू. लावूच लावू. करूनच दाखवू. 



आि ेना : एक दर् : िीन कारं्. 

संपकव  साधा : esahity@gmail.com 

िी सेवा पूणवपणे हनःशुल्क आि.े त्यार्ुळे आपले हर्त्र आपल्यावर खुश िोिील. हशवाय आम्िी िी 

खात्री दिेो की या ई रे्ल्सचा वापर फ़क्त आहण फ़क्त र्राठी साहित्य पाठवण्यासाठीच केला जाईल. इिर 

कसल्यािी जाहिरािी पाठवून त्यांना त्रास कदला जाणार नािी. िेव्िा लवकराि लवकर आपल्या 

र्ाहििीिल्या दिा ककवा अहधक र्राठी सािरांचे ई र्ेल पत्ते आम्िाला द्या. 

www.esahity.com या वेबसाईटला भॆट द्या. 

आपल्या पत्राची वाट पिाि आिोि. 

धन्यवाद 

आपले नम्र 

टीर् ई साहित्य प्रहिष्ठान 

  



 


