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जुळून येती…  
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लेखक : चंद्रकांत नारायणराव श ंद े

  



जळूुन येती…  

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा. 

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच  मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा. 

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 

 

 

 

 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक मत 

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे 

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  



जुळून येती… 
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• हर्नारू्ल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ि ेफ़ॉरर्डव करू शकिा.   
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करण्यापुर्ी ई -साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आि.े   
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लेखक : चिंद्रकािंि नारायणरार् शशिंद,े बेळगार्,  

 

 

मला साहहत्याची आवड पहहल्यापासूनच होती. 

प्रथर् र्राठी आहण निंिर इिंग्रजी सर्ग्र घेऊन पदवु्यत्तर 

परीिेसाठी अभ्यास करीि असिा सर्व साहित्यप्रकारािंचा कीस 

काढला िोिा. पण हर्शेष आर्डललेा प्रकार म्िणजे लघकुथा. ओ 

िेंरी, गाय दी र्ोपासा यािंच्या कथेने र्ी भारार्ून जायचो. निर्स्िक 

व्िायचो. निंिर खािंडकेर आहण गिंगाधर गाडगीळ यािंनी र्नाचा िाबा घेिला. कािी ददर्स र्. पूिंचे 

कथाकथनिी भार्ले. व्यिंकटेश र्ाडगुळकरािंच्या हनर्ेदन शैलीने चािंगलेच गुिंगर्ल े िोिे. िसेच 

गोशर्िंदाग्रजािंपासून कुसुर्ाग्रजािंपयंिच्या कहर्िेनेिी र्ी र्िंत्रर्ुग्ध झालो िोिो. हर्शेष डोक्याि 

हशरला िो िुकारार्. ि ेसारे एका बाजूला आहण जगहिख्याि नाटककार शेक्सपीयर एका बाजूला. 

त्याच्या भाषाशलैीने आहण प्रहिभेने िर र्ेडच लार्ल े िोिे. जर्ले हिथून र्ी त्याचे सहित्य 

हर्ळहर्ले. जबरदस्ि प्रहिभार्िंि. त्याच्या नाटकािंचे कथाकथनिी र्ी करायचो, खूप आनिंद 

व्िायचा.  

 

र्ध्यिंिरी कािंिी ग्रिंथालयाचे सभासदत्र् घेऊन प्रचिंड ग्रिंथसाठािी केला. कालािंिराने 

सुर्ारे िीनशे र्राठी ग्रिंथ डोंहबर्लीहस्थि एका र्िाहर्द्यालयाला सर्र्पवि केल.े स्पधाव पररिािंना 

र्ागवदशवन करीि असिा सार्ान्य ज्ञानाचा ग्रिंथसाठािी भरपूर केला. इिंग्रजी र् र्राठी 

दहैनकािंहशर्ाय हर्हर्ध िते्रािील ज्ञानाचा र्ाििा झरा अिंगणी असार्ा या ििूेने रीडसव डायजेस्ट, 

फ्रिं टलाईन, इिंडीया टुड,े सी एस आर ई र्ाहसके सकाळ, लोकप्रभा साप्ताहिके यािंचा रिीबच दकत्येक 

र्षे लार्लेला आि.े त्यािंचा खरा उपयोग र्ला स्पधाव पररिेच्या र्ागवदशवनासाठी झाला. हशर्ाय 

उत्कृष्ट ज्ञान आहण हर्चारधन सदोददि दिे रिाणारी कात्रण ेसिंग्रहिि करण ेिा िर व्यासिंगच िोऊन 

राहिला आि.े पुण्यािील युर्ाशक्ती या सिंस्थेिरे्फ केलेल्या सह्याद्री आहण हिर्ालयािील अनेक 



पदभ्रर्णाि आहण घरी हचत्रकलचे्या प्रदीघव व्यासिंगािसुद्धा साहित्यसिर्ास कधी चुकहर्ला नािी. 

हर्द्यादरे्िेची कृपा.  

 

हशर्ाय दरर्षी सहित्यसिंर्ेलनाला िजर रािणे ि ेव्यसनच िोऊन बसल ेआि.े अशा 

साहिहत्यक सुगिंधाने र्न िृप्त आहण सर्ाधानी िोिे.  

 

आिा ई साहित्य प्रहिष्ठान कडून हर्ळालले्या अनेक ग्रिंथािंचे भल े र्ोठे दालनच र्ी 

आयपॅडर्र उघडल ेआि.े र्ाझ्यासारख्या साहित्यरहसकाला िी िर खास सुिंदर र्ेजर्ानीच. या 

सर्व र्ाचनव्यर्िाराने आहण हर्शेषि: र्ुिंबापुरीच्या जीर्नानुभर्ाने खहजना भरून गेला. र्ाटल े

याचे पररर्िवन आपण खास आपल्या स्र्ि:च्या साहित्याि करू. आहण बऱ्याच हर्चारर्िंथनाने 

लेखणीने अिरलखेन सरुू केले. एका र्ेगळ्याच ददव्यानिंदाि र्ी स्र्ि:ला िरर्ून बसलो 
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दकत्येक र्षांर्ागे लघुकथा या साहित्यप्रकाराचा र्नसोक्त आस्र्ाद घेिला ओिा. िरी 

नारायण आपटे आहण हर्. स. खािंडकेर यािंच्या कथेपासून िे गिंगाधर गाडगीळ, अरशर्िंद गोखल े

यािंच्या नर्कथािंपयंि आहण पुढे व्यिंकटेश र्ाडगुळकर, र्. पु. काळे यािंच्यापासून िे द. र्ा. 

हर्रासदार, प्रर्ीण दर्ण ेइत्यादीपयंि अनेक कथािंचे र्ाचन आहण र्नन करिाना र्नाच्या एका 

कोपऱ्याि कुठेिरी एक रठणगी पेटलेली अनुभर्ली िोिी. हिथूनच या दर्फहनक्स पिाने झेप घेिली 

आि.े  

जे जे आपण पाहिल,े अनुभर्ल,े ज्या व्यक्तींच्या सिर्ासािून ज्ञान आहण सुहर्चार 

उर्गला, जीर्नाचा अथव उलगडला िे िे सारे इिरािंना र्नोरिंजक आहण उद्बोधक व्िार्े आहण 

त्याचबरोबर सरस्र्िीच्या आशीर्ावदाने कािी साहित्यसेर्ािी घडार्ी िसेच अनेक र्षे र्राठी 

सारस्र्िाकडून जे अर्ृि प्राशन केले त्याची प्रचीिी आहण र्फलशु्रिी या लखेनािून व्यक्त करार्ी 

िी र्फार र्षांपासूनची इच्छा िोिी, िी या पुस्िकािारे पूणव िोिे आि ेि ेपाहून र्नस्र्ी आनिंद 

झाला. पण र्ाझ्या इच्छा आकािंिाना र्ूिव स्र्रूप दणे्याचे जे बहूर्ुल्य कायव इ साहित्य प्रहिष्ठानने 

केले त्याबद्दल र्ी ई साहित्य टीर्चा अत्यिंि ऋणी आि.े या सिंदभावि र्ला र्ेळोरे्ळी प्रोत्सािन 

दऊेन र्ाझ्याकडून लखेन करर्ून घेणाऱ्या पुण्यनगरीच्या लेहखका केिकी शिा यािंचािी र्ी 

आभारी आि.े त्यािंच्या र्दिीहशर्ाय र्ी ि ेपाऊल उचललेच नसिे. रे्फसबुक र् व्िॉट्सअ ॅपनेिी 

र्ाझ्या लेखनाला भरपरू िािभार लार्ललेा आि.े अगदी अर्ेररकेिूनिी त्या र्ाध्यर्ार्ार्फव िच 

र्ाझा साहिहत्यकािंशी पररचय र्ृशद्धिंगि झाला आहण ई साहित्य प्रहिष्ठानचे सिकायव लाभल.े हर्शेष 

उल्लखे करार्ासा र्ाटिो िो ई साहित्य प्रहिष्ठानचे श्री. सुनील सार्िंि सर यािंचा. पूर्वओळख 

नसिाना केर्ळ र्ाझे साहित्य र्ाचून त्यािंनी र्ला सिजगित्या जे प्रोत्सािन ददले त्याबद्दल र्ी 

त्यािंचा शिश: आभारी आि.े सर्वच िेत्रािल्या नर्ोददि कलाकारािंना आज अशा आधाराची हनिािंि 

आर्श्यकिा आि.े  

चिंद्रकािंि नारायणरार् शशिंद,े बेळगार्,  
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अपवण पहत्रका 

 

स्वत: प्रचंड हाल अपेष्टा सहन करून आम्हा भावंडाना सदाचरणी व सशुिक्षीत 

नागररक शिने बनशवले, िगण्याचा खरा अर्थ शिने आपल्या उदाहरणातनू 

दिथशवला, सहनिीलतेचा परमोच्च शबंद ूगाठून शिने अण्णांच्या पश्चात आपल्या 

मलुांच्या िीवनाला आकार आशण आधार शदला त्या दवेासमान मातोश्री 

आक्काच्या चरणी मन:पवूथक सादर अपथण.  

  



 

 

जुळून येिी 

( कथासिंग्रि ) 

      अनुक्रर्हणका  

 

 

अहनिा 

कठीण सर्य येिा 

अनोखे पयवटन 

दार्जवशलिंग प्रसन्न 

क्लास 

 

  



अहनिा 

 

 

 भर दपुारी िारर्ाला पोस्टर्न दाराि उभा. त्याच्या िाकेने स्र्यिंपाकघरािून आक्का 

र् दसुर् या खोलीिून सुरेश बािरे आला. र्ी िर सर्ोरच िोिो.  

“ कुणाची िार आि ेबघ?” डोक्यार्र पदर घेिच आक्काने घाबरून हर्चारले.  

“ सिी करून द ेआहण उघड लर्कर” सरेुशिी घाबरललेाच िोिा. र्जकूर र्ाचेपयंि 

कुणालाच धीर धरर्ेना. र्नाचा थरकाप उडालेला. कारण चार ददर्सापूर्ीच आण्णा रजा 

सम्परू्न नोकरीर्र रूजू झाल े िोिे. प्रकृिी िशी बेिाचीच असल्याने न जाण्याबद्दल आम्िी 

सर्ांनीच आग्रि धरला िोिा.  

र्ी िार र्ाचली आहण र्ोठ्ठा उसासा टाकला आहण लगेच आनिंदाने आक्काला सािंहगिले,  

“ आक्का, र्ला नोकरी लागली. ”  

आक्काला खूप िायस ेर्ाटले, हिने िो िारेचा कागद घेिला र् त्या र्जकूरार्रून नजर 

दर्फरर्ली. र्ाचिा आल ेनािी िरी हिला िी अिरे गोड र्ाटली.  

“ You are appointed, start immediately. ”  

सुरेशला र्जकूर र्ाचून आश्चयव र्ाटले, त्याने र्ला हर्चारले, ” िू कधी नोकरीसाठी 

अजव केला िोिास?”  

“ अरे, पण एर्ढ्याि िुला नोकरीची काय गरज िोिी?” आक्काला अजून र्ी शाळकरी 

र्ुलगाच आि ेअस ेर्ाटि िोिे.  

एकूण आनिंद, शिंका, कुिूिल, आश्चयव, प्रश्न अशा सर्व भार्भार्नािंचा गुिंिाच झाला 

िोिा. अखेर िारेचा कागद िसाच िािाि धरून आम्िी सगळे खाली चटईर्र बसलो. आक्काच्या 



र्ािंडीर्र डोके ठेऊन र्ी आडर्ा झालो आहण हिची सर्जूि काढली. थोड्याच ददर्साि परि येईन 

असे आश्वासनिी ददल,े िेंव्िा कुठे हिचे सर्ाधान झाले.  

आश्चयावची लाट ओसरल्यानिंिर सारे जहर्नीर्र आलो. हर्र्ेकानिंद हर्द्यार्िंददर, 

र्ाजाळी, सदाहशर्गड, कारर्ार एर्ढाच पत्ता. कारर्ार कुठे आि ेआहण सदहशर्गड कुठे आि े

कािीच कल्पना नव्ििी. सुरेशने नकाशा पाहून सिंशोधन सुरु केल.े अिंदाजे पत्ता लागला.  

सार्ानाची बािंधाबािंध करिा करिा आक्काला जाणर्ले की र्ी पहिल्यािंदाच 

नोकरीहनहर्त्त घराबािरे आहण िेिी दरूर्र जाणार िोिो. नकळि हिने पदराने डोळे पुसिच जड 

अिंि:करणाने सारे केले. चार भार्िंडािंर्ध्ये र्ी आक्काचा लाड्का. हिच्याबरोबर जात्यार्र दळण 

दळू लागणारा, स्र्यिंपाकाि िािभार लार्णारा, बाजारिाट करणारा आहण र्ित्र्ाचे म्िणजे 

सिि हसनेर्ाची गाणी गुणगुणि, हर्नोद करि घर िसिे ठेर्णारा. त्यारु्ळे र्ाझ ेदरू जाणे म्िणजे 

आक्काला दसुरा र्ोठा धक्काच िोिा. पहिला जबरदस्ि धक्का आर्ची एकुलिी एक िाई लग्नानिंिर 

सासरी गेली िेंव्िा बसला िोिा. त्यािून सार्रायलाच हिला दकत्येक र्हिने लागल ेिोिे. खूपच 

िळर्ी.  

गरजेपुरत्या सार्ानाची एकच बॅग घेऊन आम्िी स्टेशन गाठल.े र्सिंिने हिदकट काढून 

आणले. गाडी िलली िस ेत्याच्या डोळ्याि पाणी िरळले, रडर्ले्या आर्ाजािच त्याने कसेबस,े 

” सािंभाळून जा, ” म्ििंटले र् िाि उिंचारू्न “ पोचल्यार्र पत्र पाठर्” म्िणि टाटा केला, आहण िेंव्िा 

र्ात्र र्ाझा बािंध रु्फटला. िो ददसेपयंि र्ी िाि िलर्ीि राहिलो िरीिी हुबळी येईपयंि चार िास 

अश्रूिंचा पूर ओसरलाच नािी. बािरेगार्च्या नोकरीने र्ी र्ाझ्या भार्न्डापासून दरुार्लो िी खिंि 

बोचि राहिली.  

कसाबसा कारर्ारला पोिोचलो. पण िेथे सर्जले की कोहडबागपयंि बसने जाऊन 

पुढे बोटीिून जारे्. त्याप्रर्ाणे िेथून काळी नदी बोटीिून ओलान्डून सदहशर्गडार्र दाखल झालो. 

र्न हबल्कूल ियार नव्ििे. बसचा इिका र्ोठा प्रर्ासिी आयुष्यािला पहिलाच आहण बोटीिून 

इिकी र्ोठी नदी ओलािंडून जाणेिी प्रथर्च. िी प्रचिंड नदी पाहून र्ाझे िर धाबेच दणाणल.े 

र्धूनर्धून लाटािंचे पाणी बोटीि रे्फकले जायचे िेंव्िा िर र्ला आक्का आहण भार्न्डािंचीच आठर्ण 

झाली. जण ुकािंिी र्ी सािा सर्ुद्रापहलकड ेपरदशेािच हनघालो िोिो.  



सार्िंि सरािंनी र्ला बरोबर ओळखल ेआहण आपल्या घरी नेले. कारर्ारपासून सरुू 

झालेल्या कोकणी भाषेच्या र्ार् याने र्ाझी जी डोकेदखुी सुरू झाली िोिी िी सार्िंिर्ास्िरािंच्या 

र्राठीिून केलेल्या चौकशीने कर्ी झाली. त्यािंनी आपल्या घरीच र्ाझी रािण्याची व्यर्स्था केली. 

र्ाझ्यासाठी एक खोलीिी त्यािंनी भाडिेत्र्ार्र घेऊन ठेर्ली िोिी. त्यािंची िी धडपड पाहून र्ला 

कसेसेच झाल.े चेअरर्न सार्िंििी लगबगीने आले, र्ाझ्यासारख्या अनोळखी िरुणाचे जिंगी 

स्र्ागि झाले. र्ी िर र्नाि पक्का हनश्चयच केला िोिा की या छोट्या कोकणी खडे्याि आपल्याला 

कािी रािायचे नािी. म्िणजे रिार्णारच नािी. लर्करच परि जाऊ.  

कसचे काय, र्ाझ्या हभडस्ि स्र्भार्ारु्ळे र्ला स्पष्ट बोलिा आल ेनािी. इिके लोक 

र्ाझी व्यर्स्था आपुलकीने आहण आनिंदाने करीि असललेे पाहून र्ी ओशाळलो. अखेर रहजस्टरर्र 

सिी करून कार्ार्र रूजू झालो. र्हिन्याभरानिंिर परि जायचे र्ात्र नक्की ठरर्ले  

पहिल्यािंदाच हर्द्याथी र्ला सर सर म्िणून् प्रश्न हर्चारिाना र्ला अर्घडल्यासारखे 

झाले. “ िो र्ी नव्िचे” असे र्ला र्ाटि िोिे. कोंकणी भाषेने एक डोके उठर्ले िोिे. आहण 

सार्िंिसर िर म्िणाले की िे कोकणीिूनच हशकर्िाि. िेिी र्ला हनहर्त्त िोिेच.  

र्ला जी खोली रिायला ददली िोिी त्याि बाथरूर्ची सोयच नव्ििी. हर्िीरीच्या 

कट्ट्यार्रच आिंघोळ करार्ी लागे. कसाबसा एक र्हिना हशिसेारखा काढून दसुरी चािंगली खोली 

पाहून स्थलािंिर केले. पण हिथेिी करर्ेना. एकटा बसायचो िेंव्िा आक्का सुरेश र्सिंि यािंच्या 

आठर्णीने व्याकूळ व्िायचो. एखाद्या सासरुर्ाहशणीसारख ेसिि रडि बसायचो. रडून थकलो 

की अिंिदशेीय पत्र आणनू हलिीि बसायचो. पत्रार्रसदु्धा अश्रूिंचा पाऊस. अनेक आठर्णीने 

गलबलायला व्िायचे. एकटेपणा खूप जाणर्ायचा. आजर्र कधी घर सोडून दरूर्र कधी गेलोच 

नव्ििो. हशर्ाय इथ ेकुणी ओळखीचेिी नव्ििे.  

थोड्याच ददर्साि एक सिंधी चालून आली. शजेारच्याच पी ई स्कूलर्द्ध े सायन्स 

हशिकाची जागा ररकार्ीच िोिी. हिथल्या र्ुख्याध्यापकािंनी रोज िीन िाहसका घेऊन पाटवटाईर् 

कार् करण्याची हर्निंिी केली. िेंव्िा हिथ ेसकाळी िीन िास थाम्बायचे र् 10. 30 र्ाजिा जर्ले 

िेर्ढे जेर्ण करून सायकलर्र टािंन्ग टाकायची र् पूणव र्ेळेची शाळा गाठायची. अशा रीिीने र्ी 

पूणव ददर्स कायवर्ग्न झालो.  

कािंिी ददर्सािच र्ी अत्त्यिंि लोकप्रीय हशिक झालो. चार र्षे कॉलेजर्द्ध ेएन सी सी 

चा साजेन्ट र् निंिर अिंडर ऑदर्फसर म्िणून चािंगलाच प्रहसद्ध झालो िोिो. हशर्ाय आधीपासून र्ी 



नेटके कपड ेर्ापरण,े चेिरा आकषवक ठेर्णे, केस नेिर्ी छानपैकी शर्िंचरायचे या सर्यीरु्ळे, र् एक 

शिरर्ासी िोिकरू िरूण असल्याने र्ाझी चािंगलीच छाप हर्दयार्थयांर्र हर्शेषिः हर्द्याथीनीर्र 

पडायची. कािी ना कािी हनहर्त्त काढून र्लुी र्ाझ्याभोर्िी शपिंगा घालायच्या. त्याि र्ी हनघालो 

लक्ष्र्णाचा भाऊ. लक्ष्र्णाने सीिेचे र्फक्त पाय पाहिले िोिे म्िणे चेिरा कधीच बहघिला नव्ििा. 

दकिी नम्रिा, दकिी आदर, दकिी शुचीिा! र्ाझेिी िसेच. र्लुींच्या चेिर् याकड ेपािण,े त्यािंच्याशी 

बोलण ेर्ला िर जर्ायचेच नािी. उलट र्ीच लाजायचो. हशर्ाय त्यािंची भाषा कोकणी नी र्ाझी 

र्राठी. साराच गोंधळ.  

 एक गोष्ट र्ात्र र्ाझ्या पर्थयार्र पडली. कारर्ारहून एक नर्ीन हशिक िडेर्ास्िर 

म्िणून आर्च्या शाळेि रुजु झाले. त्यािंचे नार् कोलर्ेकर. िे सुकेरी, कारर्ारचेच रहिर्ासी. िेिी 

एकटेच असल्याने र्ी त्यािंना र्ाझ्या खोलीिच रिायला सािंहगिले. र्लािी सोबि झाली आहण 

घरच्या आठर्णीची िीव्रिा कर्ी झाली. पण िे शहनर्ारी घरी जायचे र् सोर्र्ारी परिायचे. 

त्यािंनािी पी ई स्कूलर्ध्द ेपाटवटाइर् कार् हर्ळाले. आर्च्या दोघािंची जोडी चािंगलीच जर्ली. 

रोज सायकलर्रून िीन दकलोर्ीटर जायचे यायचे. हिरव्यागार भािशेिीच्या र्धून जाणार् या 

नागर्ोडी रस्त्याने सायकल पळर्ायची म्िणजे कोण आनिंद. त्यारु्ळे कािी प्रर्ाणाि िरी र्ला 

भेडसार्णारा एकाकीपणा थोडा कर्ी झाला.  

एका शहनर्ारी दपुारी र्ी एकटाच ररकार्ा खुचीि बसलो असिा एक अनपिेीि प्रसिंग 

ओढर्ला. र्ाझी चौकशी करीि एक र्लुगी थटे र्ाझ्या दाराि. र्ला पाििाच र्ाझ्या 

परर्ानगीहशर्ाय िी आि िर आलीच हशर्ाय स्र्ि:चा पररचय दहेखल करून द्यायला लागली. 

र्ी अर्ाक िोऊन पिािच राहिलो.  

“ सर, र्ी अहनिा दसेाई. पी. इ. स्कूलर्धला गेटजर्ळचाच र्गव. िुर्चा पहिला िास 

असिो ना िेंव्िा र्ी पुढच्या बेंचर्र डाव्या बाजूला बसि.े िुम्िी ओळखलिं नािीि र्ला? र्ी इकड े

एका नािेर्ाईकािंकड ेआले िोिे िेंव्िा सर्जले की िुम्िी इथ ेराििा. म्िणनू भेटायला आले. ”  

र्ाझ्या उत्तराची र्ाट न पाििा िी िशीच बोलि सुटली. िरी बरे, िी शुध्द र्राठीिच 

बोलि िोिी. घराि चहूिंकड ेनजर दर्फरर्ीि राहिली-- कुणालािरी शोधल्यासारखी. र्ला र्ाटल े

घराि आणखी कोण कोण आििे ि ेहिला पिायचे िोिे.  



“ सर, िुर्चा िास ना र्ला खूप आर्डिो. सर िुम्िी बोडवर्र त्या ददर्शी डोळ्याची 

आकृिी दकिी सुिंदर काढली िोिी. र्ी िी र्ाझ्या डोळ्यािच साठर्ून ठेर्ली. ”  

एक सुिंदर र्ुलगी आपणहून घरी आली िोिी िर र्ला आनिंद िोण्याएर्जी हिची 

अडचणच र्ाटू लागली. कुणी पाहिलिं िर नसले ना. या चाळीिील लोकािंचिं काय सािंगार्िं. पण एक 

गोष्ट बरी िोिी, शेजारची दोन घरिं ररकार्ीच िोिी. या र्ुलीची अडचण र्ाटण्याचिं आणखी एक 

कारण िोििं. त्या ददर्शी असाच र्ेळ जाि नव्ििा र् घरची आठर्ण यायची म्िणून र्ी एक हचत्र 

काढलिं िोििं. स्कटवर्रची एक र्ुलगी पायार्र पाय टाकून खुचीर्र बसललेी अशी िी कॅलेंडरर्रची 

पोझ िोिी. हिच्या र्ािंडीचा थोडा भाग ददसि िोिा. िर िी रिंगर्िानासुद्धा र्लाच 

लाजल्यासारखे िोि िोिे. आहण आिा िी बया त्या हचत्रासर्ोरच उभी. आहण िे हचत्रिं 

हिच्यासर्ोरून कसे काढून घ्यायचे या हर्चाराि र्ी असिानाच िी ककिं चाळली,  

“ अिो सर, िुम्िी ि े हचत्र काढलिंि. र्ारेर्ा ! ख़ूपच छान ! र्फळ्यार्रच्या िुम्िी 

काढलेल्या आकृिीर्रूनच र्ाटि िोििं आम्िा र्ुलींना की िुम्िी चािंगले आर्टवस्ट असणार. “ 

िे हचत्र हिने सगळ्या अ ॅंगलने पाहिल.े पण हिला र्ला र्ाटले िसे आिपेािव अस ेकािंिी 

ददसल ेनािी. र्ात्र िेर्ढा हर्षय बडबडायला हिला परेुसा झाला. थोड्या र्ेळाने हिने सारे घर 

पाहून घेिले. छान आि ेम्िणाली, जेर्ण कुठे करिा, सुट्टीच्या ददर्शी काय करिा, बािरे कुठे जािा 

की नािी र्गैरे र्गैरे. र्ी जाणून बुजून हिला उत्तर द्यायचे टाळले. र्ग हिला एकदर् आठर्ण 

झाली.  

“ सर र्ी हनघिे, आईने र्ला गणपिीच्या दरे्ळाि बोलार्ले िोिे. “ घड्याळाि पाििा 

पाििा िी म्िणाली, ” सर, ि ेघड्याळ पिा. र्ाझ्या र्ार्ािंनी र्ाझ्या र्ाढददर्साला ददल ेिोिे. 

उद्द्द्या र्ी िुम्िाला आणखी एक गिंर्ि दाखर्िे. ”  

पुढे दर शहनर्ारी सिंध्याकाळी र् रहर्र्ारी सकाळी िी नेर्ाने यायला लागली. अगदी 

शबिंनधास्ि, कािंिी आढेर्ढे नािीि, लाजणिं र्रुकणिं नािी, येण्याची परर्ानगी दखेील र्ागायची 

नािी. जण ुकािंिी हिने र्ाझा र् र्ाझ्या खोलीचा िाबाच घेिला िोिा. नेिर्ी कािीना कािंिी नर्ीन 

र्स्िू आणनू िी दाखर्ायची आहण सिि र्ार्ाचिं कौिुक. र्ला त्या र्ार्ाचा िरे्ािी आहण र्त्सरिी 

र्ाटायचा. भाग्यर्ान आि ेर्ार्ा र्ाटायचिं. पण हिच्या हनरागसपणाचिं र्ला खूप कौिुक र्ाटायचिं. 



लिान र्ुलािंसारखा हनष्पापपणा हिच्या र्ागण्याि िोिा. म्िणूनच र्ला हिचा राग कधी आला 

नािी.  

शहनर्ार आला की र्ला धास्िीच र्ाटायची, हिला चुकर्ायचिं कसिं िचे सचुि नव्िििं. 

कुठे जाणार, कोणी हर्त्र नािी, गार्ाि कुणी ओळखीचे नािी. बाग बगीचािी कुठे ददसला नािी. 

पण कोणत्यािरी अनाहर्क ओढीने र्ी बसून रािायचो. केस नीटनेटके करून चािंगले कपड ेपररधान 

करून कािीना कािी कार् करीि रािायचो. नािीिर पेंटटिंग. र्ाझी हचत्रकलािी अशाने सुधारू 

लागली.  

एकदा िी ठरल्या र्ेळी बरोबर आली. र्ी पेपर िपासि बसलो िोिो. यिेाच हिने 

पसवर्धून एक नेलकटर काढला. र्ी नेलकटर िी चीजच कधी पाहिली नव्ििी.  

िी म्िणाली, ”सर, िा र्फॉरीनचा नेलकटर आि ेपिा. र्ार्ािंनी िो गोव्याहून आणला.“  

त्याचे साि आठ भाग हिने र्ेगर्ेगळे करून दाखर्ले. र्ी त्या र्स्िूकड े पािािच 

राहिलो. पण हिच्या चेिर् याकड ेपािण्याचे र्ात्र धाडस िोि नव्ििे. बोलिा बोलिा िी जर जर्ळ 

आली िर एक छानसा र्ादक सुगिंध यायचा. खूप बरे र्ाटायचे. िळूच हिचा गोरापान िाि 

पकडार्ा असा र्ोि व्िायचा, पण िणभरच. िाबड्िोब र्ी सार्रायचो. र्ाझ्यािला हशिक आहण 

लक्ष्र्णिी जागा व्िायचा.  

पेपर िपासण्याि व्यत्यय आल्याने र्ी र्ैिागलो िोिो, म्ििंणालो, ”अग र्ला ि ेपेपर 

िपासायचे आििे, सोर्र्ारी द्यायचे आििे र्ला.”  

िी लगेच म्िणाली, “र्ी करि ेना िुम्िाला र्दि. पेपर िपासिा येणार नािीि र्ला 

कदाहचि, पण टोटल नक्कीच करून दईैन.” खूप जुनी ओळख असल्यासारखी िी स्र्छिंदपण े

बोलायची.  

आहण िी कार्ाला लागलीच. र्ला हिच्या र्ोकळेपणाचे खूप कौिुक र्ाटले. 

हभडस्िपणा नािी. अगदी डोळ्याि डोळा घालून ददलखुलास पण ेिी बोल ूलागली की र्ी र्फक्त 

श्रोत्याचे कार् करायचे. हिचे पोरे्ट्रट काढण्याची र्ला कधी जबरदस्ि इच्छा व्िायची पण सािंगणार 

कसे.  



एक बरे झाले. र्ाझे दोन्िी गटे्ठ िासभर आधीच सम्पले. िी बरेजा करीि िोिी िेंव्िा 

र्ात्र हिची नजर चुकर्ून र्ी हिला जर्ळून पहिले. एखाद्या सुिंदर हचत्रापेिािी हिची कािंिी उजळ 

िोिी. बोटािंची आहण िािािंची िालचालिी खूप र्ोिक िोिी. डोळेिर टपोरे आहण काळेभोर. र्ला 

न रािर्ून आठर्ायचे िे ना. सी. र्फडके यािंच्या कादम्बरीिील नायीकेचे र्णवन. लेखक र्िंडळी खरच 

लबाड असिाि असिं र्ला र्ाटून गेलिं. र्धूनच आर्ची नजरानजर झालीच िर िी प्रसन्न िसायची. 

िेंव्िा िर िी खूपच सुिंदर ददसायची. कोणिािी र्केअ प न करिा हिचा चेिरा नैसर्गवक सौंदयावने 

खुलून ददसायचा. र्ी भारारू्न जायचो. असे हिचे िे सौंदयव पिाि राििाना र्ला एक स्र्गीय 

आनिंद व्िायचा. दरे्ाने अत्यन्ि आर्डीने बनहर्लेले ि ेसुिंदर हशल्प र्ी कागदार्र पोरे्ट्रटच्या रूपाि 

उिरर्ू शकणारच नािी अस ेर्ला र्ाटायचे. हिची एक सुिंदर छबी र्ाझ्या कॅर्ेर् याि िरी साठर्ून 

ठेर्ार्ी असे र्ाटायचे. पण िस ेबोलण्याचे धाडस र्ी करूच शकि नव्ििो.  

असाच हसलहसला चालि राहिला. शहनर्ारी िी यणेार ि ेजण ूठरूनच गेल ेिोिे. र्ाझे 

र्ाचन पेटींग चालूच रिायचे. िी आली की र्ेगर्ेगळ्या हर्षयार्र हिची बडबड चालू रिायची. 

नकळि िी र्ाझ्या र्ैयहक्तक जीर्नाचा एक अिंगच बनून गेली. िळुिळू र्ाझािी लाजरेपणा कर्ी 

झाला. कधी हर्नोद, र्स्करी कधी एकर्ेकाची स्िुिी असा प्रकार सुरू झाला. निंिर निंिर कधी िी 

आल्या आल्या प्रश्नच हर्चारू लागायची. पुढ ेिर र्ी हिची आिुरिेने र्ाट पाहू लागलो. कधी िी 

हिच्या र्ार्ाच्या हुशारीबद्दल सािंगायची. एक र्ात्र चािंगले झाले की अडखळि का िोईना र्ी 

कोंकणी बोलायला हशकलो. िी र्ला सहर्स्िरपण ेभाषािंिर करून कोंकणी भाषेबद्दल सािंगायची. 

िी स्र्ि: कोंकणी बोलिाना र्ला ऐकिच रिार्े र्ाटायचे. कर्े सरािंनी एकदा र्ला सािंहगिले िोिे 

की स्त्रीयािंच्या िोंडी कोंकणी भाषा खूपच गोड र्ाटि.े खरेच िोिे िे.  

ददर्सार्ागून ददर्स कस े गेले सर्जलेच नािी. दोन्िी शाळेि र्ाझा चािंगलाच जर् 

बसला. र्ी हर्द्याथीप्रीय हशिक बनलो. र्षव सम्पले आहण उन्िाळ्याची सटु्टी लागिाच र्ी गार्ी 

पलायन केल.े पण त्यापूर्ी सर्व र्लुारु्लींनी र्ला हनिून पण प्रेर्ाने सािंहगिले िोिे की पुढच्या 

र्षी नक्की या. त्यािंचा हनरोप घेिाना र्ाझा ऊर भरून आला िोिा. र्ला िर सारेच नर्ीन आहण 

अनपेहिि िोिे. इिके प्ररे् र्ी कधी अनुभर्लेच नव्ििे. हिथून हनघिाना रहर्र्ार िोिा त्यारु्ळे 

र्ी अहनिाची खूप र्ाट पाहिली पण िी आली नािी. थोडासा हिरर्सुला िोऊनच र्ी हनघालो.  

र्ी बर् याच ददर्साने घरी आल्याने घरी सर्ांना खूप आनिंद झाला. आक्काला िर 

ददर्ाळीच आल्यासारखे र्ाटले. र्ी येिाना गडार्रच्या बाळू सुिाराने केललेे सागर्ानी लाकडाचे 

टेबल र् खुची घेऊन आलो िोिो. त्याचेिी कौिुक झाले. पेज करण्यासाठी उकड ेिािंदळूिी आणल े



िोिे. भार्िंडाि रर्ल्याने र् आक्काच्या साहनध्याि र् उबेि राहिल्याने र्ी र्ािरेर्ाहशणीसारखा 

खूप सखुार्लो. आहण शाळा, गड, हर्द्याथी आहण अहनिालािी हर्सरून गेलो. कधी कधी परि 

जायचेच नको असे र्ाटायचे.  

एकदा र्ी असाच बािरे हनघालो िोिो िर अचानकपणे पोस्टर्नने र्ाझ्या िािाि 

एक अिंिदशेीय पत्र ददल.े र्ी िसाच बािरे गेलो नी सार्काशीने िे पत्र उघडले. आश्चयावचा 

जबरदस्ि धक्काच बसला. अहनिाचे पत्र िोिे. र्ला सर्जेना की हिला र्ाझा पत्ता कसा हर्ळाला. 

र्ला आनिंद िर झालाच पण हिला न भटेिा आल्याचे र्ाईटिी र्ाटले. नकळि डोळे पाणार्ल.े 

बरे झाल ेघरी कुणाला सर्जले नािी.  

अहनिाने र्ोजक्याच चार पाच ओळी हलिील्या िोत्या पण ह्रुदयाचा ठार् घेणार् या. 

अिर िर जण ूर्ोिीच.  

  

“ सर, र्ी पहिल्यािंदाच पत्र हलिीि आि ेिेंव्िा कािंिी चुकल ेिर िस ूनका. 

सर, िुम्िी कधी गेलाि र् कुठे गेलाि सर्जलेच नािी. र्ी दोन र्ेळा 

िुर्च्या खोलीर्र गेल ेपण कुलुप पाहून खूप हनराशा झाली. र्ग सर्जल े

की िुम्िी सटु्टीर्र गार्ी गेला आिाि. र्ला इथ ेहबलकुल करर्ि नािी. 

िुर्ची खूप आठर्ण येिे. र्ी िुम्िाला खपू त्रास दिे िोिे याचे र्ाईट 

र्ाटि.े िर्ा करा. िरीिी सुट्टी सम्पिाच लर्कर इकड ेया. र्ी आपली 

र्ाट पाििे. --------  

 

िुर्ची ‘ अहनिा ‘  

 

“ िुर्ची” या शब्दाने हिन ेर्ाझ्या ह्रुदयालाच िाि घािला िोिा. दकिी साध ेसरळ 

पत्र.  

पत्र र्ाचून डोळे पाणार्ले, अहनिाला दखुार्ल्याचिं र्ाईट र्ाटू लागलिं. लायब्ररीि 

बसून चारपाच र्ेळा िे पत्र र्ाचलिं. िी सर्ोरच आि ेर् नेिर्ीसारखी र्ाझ्याशी बोलिे आि ेअस े



र्ाटायचे. त्या र्ोजक्या चार ओळीि हिने आपलिं र्िंनच ओिलिं िोििं. र्ी खरोखर गलबलून गेलो. 

र्ाझ्या सिर्ासाचिं हिला ईिकिं  र्ेड लागलिं असेल असिं र्ाटलिं नव्िििं. र्नाि कुठेिरी 

सुखार्लोसदु्धा.  

सुट्टी सम्परू्न र्ी परि सदाहशर्गडार्र पोचलो ि ेअहनिाला कस ेसर्जले र्ाहिि 

नािी पण दसुर् याच ददर्शी िी सकाळी िजर झाली. आनिंदाने हिने र्ाझा िाि िािाि घेऊन 

स्र्ागि केलिं. दकिी हनष्पाप र् हनरागस र्नाने आहण आपुलकीच्या भार्नेने हिने िाि धरला 

िोिा. िो िण र्ी आयुष्यभर हर्सरणार नव्ििो. हिच्या त्या पहिल्या स्पशावने र्ी र्ोिरून गेलो. 

र्ीिी बराच र्ेळ हिचा िाि िसाच धरून राहिलो, जणू र्ी हिची िर्ाच र्ागि िोिो. र्ग र्ात्र 

लगेच सार्रलो. आक्काने ददलेले लाडू र्ी हिला ददले आहण पुढे िासभर आर्च्या गप्पा झाल्या. 

आपली र्ाट पािणारे आपलिं स्र्ागि करणारे कुणीिरी आि ेया हर्चाराने र्ला बरे र्ाटले. खूप 

सुखार्लो.  

ददनचयाव सुरू झाली. पण अहनिा आहण र्ाझ्या सम्पकावि बराच गॅप हनर्ावण झाला. 

हिचे येणे जरा कर्ी झाले. दोन चार रहर्र्ार कोरडचे गेले. र्ला करर्ेनासे झाले. र्ाटायचे िी 

आपल्याला हर्सरून िर गेली नसणार. चौकशी अिंिी सर्जले की िी कारर्ारच्या कॉलेजला जािे. 

काळी नदी बोटीिून ओलािंडून पुढे बसने कॉलेजपयिं जायचे. अशाने हिचा रोजचा िीन िासाहून 

अहधक र्ेळ येण्याजाण्यािच जायचा. पण निंिर रहर्र्ारी र्ात्र िी िटकून िजर राहू लागली. 

हिच्या र्ार्ाने हिला ददलेल्या र्स्िू र्ला आणून दणेे ककिं र्ा दाखर्ण ेि ेकार् चालुच राहिल.े 

पॉन्ड्स पार्डरचा डबा, स्नोची डबी, परु्फव यूर्, नेलकटर, कीचेन, पैशाचे पाकीट, पेन, किं गर्ा, 

आरसा, टाय एक ना दोन. र्ाझ ेछोटे कपाट हिच्या या भेटर्स्िूनेच भरून गेले िोिे. हिचा र्ार्ा 

र्ला किं सर्ार्ाच र्ाटू लागला. िो कसा आि ेि ेबघार्ेसेिी र्ाटि िोिे.  

हिच्या बोलण्याच्या हर्षयाि एक बदल झाला. आिा िी र्ला केहर्स्र्ट्री आहण 

ईंग्लीशच्या हडदर्फकल्टी हर्चारू लागली. र्ाझा ईंग्लीशचा अभ्यासिर दािंडगा िोिाच पण प्रचिंड 

अर्ािंिर र्ाचन असल्याने र्ी हिला इिर हर्षयाििी भरपरू र्ाहििी परुर्ू शकि िोिो. र्ाझ्या 

ज्ञानाचा र्ाझ्याहून हिलाच जास्ि अहभर्ान र्ाटायचा. कारण या र्ाहििीर्र िी आपल्या 

र्ैहत्रणींच्या घोळक्याि भार् खायची. रोज नर्ीन प्रश्न नर्ीन शिंका. हर्षयाची िर र्यावदाच नािी. 

कधी इहििास, भूगोल, राजकारण, सिंगीि अस ेहर्हर्ध हर्षय.  



एकदा हिला काय र्ाटल ेर्ाहिि नािी पण हिने र्ला हिच्या र्ार्ाला भटेण्यासाठी 

बोलार्ले. र्लािी कुिुिल िोिेच. ददर्स ठरला. हिने र्ला एका रहर्र्ारी आपल्या घरी नेले. 

र्ार्ाची आहण आईची ओळख करून ददली.  

“ र्ार्ा, ि े आर्चे सायन्सच े सर बरिंका. खूप छान हशकहर्िाि. शाळेि सगळ्या 

हर्द्यार्थयांचे िे लाडके आििे. हशर्ाय िे चािंगले आटीस्टिी आििे. त्यािंची पेंटींग्स र्ी पाहिलीि. 

पण आर्च्या शाळेि िे दोनच िास घेिाि म्िणनू आम्िी नाराज आिोि. िे र्राठीच आििे पण 

र्ी त्यािंना कोंकणी हशकर्ली आि.े ” या र्ाझ्या स्िुिीने र्ी भारार्ून गेलो. काय बोलारे् िेच 

सर्जेना.  

हिची आई खूपच सुिंदर िोिी. “ अशीच अर्ुची आई असिी --- “ असा हर्चार िणभर 

र्ाझ्या र्नाि आला. अहनिाने र्ार्ाला र्ाझी ओळख खूपच हिखटर्ीठ लार्ून करून ददली िोिी. 

र्ाझ्याबद्दल हिचिं काय र्ि िोििं िे र्ला स्पष्ट्पणे जाणर्लिं. त्यार्रून सर्जलिं की एक सर म्िणनू 

नव्ि े िर आर्डिा बॉयफ्रें ड म्िणूनच हिचिं र्ाझ्यार्र चािंगलच प्रेर् जडलेलिं आि.े र्लािी 

हिच्याबद्दल असेच र्ाटिे का याचा र्ी हर्चार करू लागलो.  

र्ी र्ात्र प्रसिंगार्धान राखून एक गोष्ट केली. र्ाझ्याकड ेत्यारे्ळी याहशकाचा कॅर्ेरा 

िोिा. नेिर्ी र्ी िो घेर्ूनच दर्फरायचो. हिथला हिरर्ागार हनसगव र्ला खपू आर्डायचा. कारर्ार, 

कोहडबाग, सदाहशर्गड, सुिंकेरी, दरे्बाग इथले बरेच र्फोटो र्ी काढले िोिे. र्ला खूप 

ददर्सापासून अहनिाचा र्फोटो काढून जर्ळ बाळगार्ा असे र्ाटि िोिे. ि ेप्रेर्ाि पडल्याचेच 

लिण िोिे की काय र्ाहिि नािी. आजपार्ेिो िी एकटीच दकिीिरी र्ेळा र्ाझ्या घरी यायची, 

र्ेगर्ेगळ्या पोजर्ध्ये बसायची, ििूेपुरस्सर असले कदाहचि. पण र्ी त्या सिंधीचा कधी दरुूपयोग 

केला नािी, कधी हिचा र्फोटो काढण्याचा हर्चारिी र्नाि आला नािी. िेर्ढे धाडसच नव्ििे. र्ी 

हिच्या त्या पोझेस केर्ळ र्नाि साठर्ून ठेर्ल्या िोत्या. आज र्ात्र िी नार्ी सिंधी चालून आली 

िोिी.  

र्ी अहनिाला म्िटलिं, ” र्ार्ाबरोबर र्ाझािी एक र्फोटो काढ ना, िेर्ढीच एक 

आठर्ण. “  



हिने िात्काळ र्ाझी ईच्छा पूरी केली. र्ी र्ग लगेच म्िणालो, ” आिा िू िुझ्या 

लाडक्या र्ार्ािंबरोबर उभी रिा. म्िणजे िुलािी एक छानसा र्फोटो हर्ळेल. “ 

आहण र्ी हिचे र्ेगर्ेगळ्या अ ॅन्गलने दोंनचार र्फोटो काढल.े निंिर र्ी कािंिी र्फोटो 

एिंनलाजव करून हिला ददलेिी. हिचे र्फोटो खूपच सुिंदर आल ेिोिे. थोडीशी अर्खळ, थोडीशी 

खेळकर आहण स्र्ाटव पण बरीचशी र्नर्ोिक. पाििाच नजर हखळर्ून ठेर्णारी अशी हिची छबी. 

असा एक सुिंदर र्फोटो िर कायर्चा र्ाझ्या हखशाि र्ी ठेऊन ददला.  

“प्रत्यिाहूनी प्रिीर्ा उत्कट---“” असेच र्ला र्ाटल.े िेंव्िा र्ात्र र्ी हिच्या प्रेर्ाि 

पडलो याची खात्री झाली. एका र्फोटोि िर िी खूपच सुिंदर आहण स्र्ाटव ददसि िोिी. हिला 

हबलगून राहिललेा हिचा सुळसुळीि स्कटव िर अर्फलािून ददसि िोिा. भेटीचे साथवक झाल ेअसेच 

र्ाटले.  

 

 

र्ाझा एक शाळकरी हर्त्र, श्रीहनर्ास, र्ुम्बईला ए जी ऑदर्फसर्ध्ये नोकरीला लागला 

िोिा. त्याच्या र्रचेर्र येणार् या पत्राि र्ला उद्दशेून कायर् दोन र्ाक्य असायची.  

“हिकड ेखेड्याि काय करिो आिसे इकड ेये. सायिंन्स ग्र्याजुएट्सना इथे खूप हडर्ािंड 

आि.े“  

न रािर्ून र्ीिी त्याने सािंहगिलेल्या दोन चार रठकाणी अजव केल ेिोिे. नािीिरी र्ला 

ईकड ेखडे्याच्या छोट्याशा जगाि कोंडल्यासारखे र्ाटि िोिे. लिान भार्िंडािंच्या हशिणासाठी 

र्ला र्ोठ्या पगाराच्या नोकरीची गरजिी िोिीच. हशर्ाय जर्ल ेिर उच्च हशिणिी घ्यायचे 

िोिे. पण ि ेसारे र्ी पार हर्सरून गेलो िोिो, अथावि त्याला दोन कारणे िोिी. हशिकाची दीड 

नोकरी, हजच्यार्ुळे र्ला हर्चार करायला र्ेळच हर्ळि नव्ििा. आहण अहनिाचे आकषवण. 

हिच्यापासून दरू जाणे म्िणजे प्रिारणा र्ाटि िोिी. र्ी परुिा गुिंिून गेलो िोिो. भहर्ष्यकाळ 

अिंध:कारर्यच िोिा.  

ददर्ाळीची सुट्टी लागली आहण कधी नव्ि ेिी अहनिा र्ाझा हनरोप घेऊन आईबरोबर 

र्ार्ाकड े गेली. र्ी पूणवपणे ररकार्ा झालो. घराि बसल्या बसल्या अहनिा आल्याचा भास 

व्िायचा. हखशािला हिचा र्फोटो िाच थोडा हर्रिंगुळा र्ाटायचा. कधी र्ाटे घरी जाऊ आठ पिंधरा 



ददर्स म्िणजे अहनिाचा कािंिी ददर्सापुरिा िरी हर्सर पडले. कसचे काय, एक ददर्स अचानक 

र्ुम्बईहून हश्रहनर्ासचे पत्र आल.े दोन िीन रठकाणी र्ुलखिीचे आर्िंत्रण िोिे. “ पडत्या र्फळाची 

आज्ञा ” म्िणून आहण पाहू काय िोिे या हर्चाराने र्ी हनघालोच.  

त्यानिंिर र्ात्र घटना इिक्या र्ेगाने घडि गेल्या की र्ी असिायच झालो. शाळेच्या 

नोकरीचा राहजनार्ा देऊन गार् सोडण ेअहनर्ायवच झाले. एकदा िर र्ाटले अहनिाला सोडून 

नकोच जायचे, पुढ ेजायचेच ठरल ेिर हिला घेऊनच जाऊ. प्रचन्ड ओढािाण, र्न व्याकूळ झाले. 

पण घराकडच्या जबाबदारीने र्ी भानार्र आलो. डोळ्याि पाणी िरळि असिाना र्ुम्बईची बस 

पकडली. हनधावर पक्का केला की कािंिी ददर्सािच अहनिालािी घेऊन जाऊ. हिला न भेटिा न 

सािंगिा हनघाल्याने पराकोटीचे दखु झाले.  

पाििा पाििा र्ुम्बापुरीने र्ाझ्या र्ित्र्ाकािंिेला आव्िान दऊेन र्लाच हगळिंकृि केल.े 

र्ी “ र्ी “ राहिलोच नािी. नोकरी, ओव्िरटाईर्, रे्ट्रशनिंग, पदवू्यत्तर हशिणाची सिंधी याि र्ी 

पुरिा गुरर्फटून गेलो. अशी र्फरर्फट िोि असिानाच र्सिंिचे आक्काच्या आजारपणाची बािर्ी 

सािंगणारे पत्र आले. बर् याच ददर्साि भेटलो नव्ििो म्िणून र्ाईट र्ाटल.े  

रजा हर्ळर्ून घरी जाईपयंि सारेच आटोपल ेिोिे.  

र्ाझी आक्का र्ला न सािंगिाच हनघून गेली िोिी. र्ी अिरश: ढासळलो. र्ुम्बईला 

परि आल ेिे र्ाझ ेशरीर िोिे, र्ी आक्काबरोबरच अनिंिाि हर्लीन झालो िोिो. आक्काचे जाणे 

र्ाझ्या र्नाला इिके लागले की र्ी एका खोल गिेि जाऊन पडलो. जीर्न हनगूवण, हनराकार 

आहण बेचर् झाले. र्नाने शरीराचा कब्जाच घेिला िोिा. र्ोठ्या यशाची आशा, र्ित्र्ाकािंिा, 

स्पधाव याचा स्पशविी झाला नािी. एक प्रकारचे र्रैाग्यच आले िोिे.  

अखेर कधीिरी र्ाझ्या द:ुखार्र काळाने पािंघरून घािले. िरी अहनिाच्या 

नसण्यापेिा आक्काचे नसण े हजव्िारी झोम्बल े िोिे.. पण जबाबदारी ओळखून भार्िंडाच्या 

हशिणाि खिंड पडू ददला नािी. त्यािंना र्ाझ्या आधाराची खरी गरज िोिी. त्यािंनािी या 

धक्क्यािून बािरे पडायला र्ेळ लागला. सारे कळि असूनिी र्ला स्र्ि:ला सार्रायला खूप 

ददर्स लागले. र्ी स्र्ि;ला अभ्यासाि परेुपूर गाडून घेिल.े कार्ाच्या कर्चाि गुरर्फटून घेिले.  



ददर्सार्ागून ददर्स जाि राहिले. कॅलेंडरची पाने उलटि राहिली. िीनिी भार्ािंना 

उत्तर् नोकरी हर्ळाली. र्ी धन्य धन्य झालो. त्यािंच्या हर्र्ािाचा प्रश्न र्ोठा र्ाटला नािी. पण 

र्ाझ्या हर्र्ािाचा कोणी प्रश्न उभा केला की र्ाझ्या डोळ्यासर्ोर नकळि अहनिाचा हनष्पाप 

आहण हनरागस चेिरा उभा रिायचा. दसुर् या कोणत्या िरुणीकड ेर्ला पिारे्सेिी र्ाटि नव्ििे. 

त्यारु्ळे र्ाझ्या लग्नाचा हर्षय र्ी बाजुलाच काढून ठेर्ला. कुणाला िाििी लर् ू ददला नािी. 

सर्ांना याचे कोडचे र्ाटि िोिे.  

कधी अगदीच शािंि असा एकािंि हर्ळाला की अहनिाच्या आठर्णीने र्ी व्याकूळ 

व्िायचो. अपराधीपणाची भार्ना उर्फाळून यायची, र्न कापून जायची. हिचा आपण हनरोपच 

घेिला नािी, कुठे र् का जाणार आि,े कधी येणार का कािंिी हिला सािंहगिले नव्ििे. हिच्या 

शेजारीिरी हनरोप ठेर्ायला िर्ा िोिा. हिची आपण खरोखरच र्ोठी र्फसर्णूक केली असे र्ाटू 

लागल.े  

न रािर्ून एकदा एक सहर्स्िर पत्र हलहून पादकटाि घािल,े अिंदाजे हिच्या घरचा 

पत्ता हलहिला र् पोस्टाि टाकले. प्रत्यिच सारे सािंगून टाकल ेअसा भास िोरू्न र्नाला िलके 

िलके र्ाटल.े पुढे रोज आिुरिेने उत्तराची र्ाट पिाि राहिलो. अखेर 20—25 ददर्साने र्ाझेच 

पत्र हभरहभरि परि आले. खूप हनराश झालो. हर्चार करून करून डोके सुन्न िोऊ लागले. कािंिी 

ददर्साने लाज शरर् याची हबलकुल िर्ा न बाळगिा र्ाझ्या हिथल्या एका हशिकहर्त्राला पत्र 

पाठर्ून हिची चौकशी करायला सािंहगिल.े लगेच त्याचे उत्तर आल ेपण त्याने हलिील ेिोिे की 

रस्िा रुिंदीकरण र् नर्ीन पुलाच्या बािंधकार्ार्ुळे बरीच घरे दकुाने पाडली गेली िोिी र् नदीर्रून 

र्ोठा पूल झाल्याने अनेक कुटुम्बािंनी सदहशर्गड सोडून कारर्ारलाच स्थलािंिर केल े िोिे. 

अहनिाचे घरिी त्याि गेले िोिे. थोडीबहूि आशा िोिी िीिी नािीशी झाली.  

कम्पनीच्या कार्ाहनर्ीत्त र्ला र्रचेर्र प्रर्ास करार्ा लागे. एकािंिापासून सुटका 

म्िणून र्ी िो आनिंदाने करीि असे. िशािच कम्पनीने र्ला अर्ेररकेि प्रर्ोशनर्र पाठहर्ण्याचा 

हनणवय घेिल्याने र्ैिागून र्ी अर्ेररकेला हनघून गेलो. िेिी दोन र्षावसाठी. पण पररणार् उलटाच 

झाला. एकटेपणा खूपच जाणर् ू लागला. सिंध्याकाळी र्ला र्ेळ बराच हर्ळायचा. ररकार्ा 

एकटाच डोळे हर्टून बसलो की अहनिा आल्याचा भास व्िायचा. हशर्ाय स्र्प्नाििी िी िर्खास 

यायची. र्न खायला उठायचे. पादकटािून अहनिाचा र्फोटो काढून पिाि रिायचो. सदाहशर्गडचे 

िे र्धाळललेे आहण अहनिाच्या सिर्ासाने सुगिंधीि झालेल ेिे ददर्स आठर्ायचे, आहण डोळ्याि 



अशू्र िरळायचे. िेंव्िाच र्ी ठरर्ून टाकल ेकी भारिाि परि जािाच हिचा शोध घ्यायचा. कुठे 

भेटेल िी, कशा अर्स्थेि असले, लग्न केलिं असले का, र्ाझी आठर्ण हिला येि असेल का—नाना 

प्रश्न –उत्तर नसललेे. िी कुठेिी असो आपण हिला शोधायचे र् भटेायचेच अस ेर्ी ठरर्ून टाकल.े 

िेंव्िा कुठे र्न शािंि झाल.े  

अर्ेररकेहून परििाच र्ोठी रजा र्िंजूर करून घेिली आहण हर्षण्ण र्नाने दशेोधडीला 

लागल्यासारखा कारर्ारच्या ददशेने हनघालो. गडार्र पोचिाच पहिल्यािंदा अहनिाचे घर हजथ े

िोिे त्या जागेर्र पोचलो. रस्िा बराच रूिं द केल्याने अहनिाच्या घराची इर्ारि र् आजूबाजूची 

चाळीर्जा घरे र् त्याभोर्िी असलेली नारळाची झाड,े सर्वच नेस्िनाबूि झाले िोिे. हिथून 

जर्ळच असलेल्या लोकािंना हर्चारले असिा सर्जले की िी सर्वच कुटुम्बे कारर्ारला हशफ्ट झाली 

िोिी. र्ी िसाच पूर्ी रिाि िोिो त्या चाळीिील खोलीकड ेपोचलो. हिथे एक कुटुम्ब रिाि िोिे. 

िे घर पिािाच अहनिाची िीव्रिेने आठर्ण झाली. इथेच आर्ची पहिली ओळख झाली िोिी.  

कािंिीिी ठार्रठकाणा, पत्ता र्ाहिि नसिा र्ी िसाच शोकाकूल अर्स्थेि कारर्ारला 

पोचलो. हिथे िर ओळखीचे कुणीच नव्ििे. िरीिी दोंनचार िास र्ेगर्ेगळ्या रस्त्यािंर्रून दर्फरून 

आलो. न जाणो चुकून कुणी ओळखीच भेटायचिं. भरपूर ररकार्ा र्ेळ घालहर्ला पण परि 

र्ुम्बईला जायला र्न ियारच िोि नव्ििे. अहनिाहशर्ाय उभ ेआयुष्य घालहर्ण ेिा हर्चारच 

सिन िोईना. सुन्न र्नाने िॉटेलर्र पोिोचलो. भकास र् ददशािीन र्ाटू लागले. रात्रभर अनेक 

उलटसुलट हर्चारािंचे काहूर र्ाजले. आिा िी कुठे असेल, लग्न िर झाल ेनसणार ना, कशी ददसि 

असेल, र्ाझी हिला आठर्ण येि असेल का. एकदा र्ाटायचे िी आपल्या सिंसाराि रर्ललेी असले 

आपण का हिचा उगाच शोध घ्यायचा.  

अशाच ररक्त र् उहिग्न र्नाने पिाटेच कारर्ारच्या रशर्िंद्रनाथ टागोर बीचर्र जाऊन 

बसलो. आसपास लोकिी जास्ि नव्ििे. एरव्िी रे्फसाळललेा, रुद्रार्िारी असा सर्ोरचा हर्शाल 

सागर शािंि िोिा. गदी, गोंगाट नसल्याने त्या पिाटेच्या हनशब्द र्ािार्रणाि र्ाझे र्न शुन्याि 

हर्लीन झाले िोिे. थोड्याच र्ेळाि सकाळच्या कोर्ळ्या उन्िाने बीचर्रची र्ाळू उजळून 

हनघाली. र्ाळूर्रच्या लाटािंकड े र्ी एकटक पिाि बसलो. हचत्तरृ्त्ती शािंि झाल्या. र्ी कोण, 

कुठला, कुठे आलो ि ेसारे हर्सरून गेलो.  



इिक्याि िािाि पुस्िक घेिलेली एक गोरीपान िरुणी लगबगीने र्ाझ्याकड ेआली 

आहण जर्ळजर्ळ ओरडलीच, “ िुम्िी गडार्रचे आर्चे सायिंस सर ना? “ र्ी िाडकन उठलोच, 

आहण दसुर् याच िणी हिने र्ाझा िाि िािाि घेि र्ला जर्ळ जर्ळ हर्ठीच र्ारली. काय िोिे 

आि ेर्लाच सर्जेना, सगळाच प्रकार अनपेहिि आहण आश्चयवकारक. र्ी पुरिा गोंधळून गेलो. 

िणाि हिचे डोळे अश्रूिंनी डबडबल.े  

 र्ाझ्या सर्ोर र्ाझी अहनिा उभी िोिी. आिा र्ात्र र्ी हिला जर्ळून पाहिलिं. शािंि 

सागराच्या आहण उगर्त्या सूयावच्या सािीने आर्ची अशी पुनभेट िोईल असे स्र्प्नाििी र्ाटल े

नव्ििे. िी पूर्ीपेिािी सुिंदर पण प्रौढ र्ाटली. िजेलदार चेिरा, सरळ नाक, काळेभोर डोळे, 

खूपच िडर्फदार आहण स्र्ाटव व्यक्तीर्त्र्. र्ला िर काय बोलार्े िचे सुचेना. पण अहनिा र्ात्र 

बेंचर्र र्ाझ्या शेजारी हबनधास्िपणे र्ला हबलगून बसली आहण हिने पूर्ीसारखीच बडबड सुरू 

केली. र्ी र्ात्र िरहर्ललेी ददव्य शक्ती हर्ळाल्याच्या आनिंदाि हिच्या खािंद्यार्र िळूर्ारपणे िाि 

टाकुन हिची किाणी ऐकू लागलो.  

“ त्या र्षी र्ी पहिल्यािंदाच ददर्ाळीच्या सुरट्टि बािरेगार्ी गेल ेिोिे आहण परि येिाच 

िुम्िाला िरर्ून बसल.े िुम्िी कुठे आहण का गेलाि िचे सर्जेना. र्ी खूप ददर्स िुर्ची र्ाट पिाि 

िोिे आहण निर अत्यिंि हनराश आहण ििाश झाल.े िरीिी िुम्िी नक्की येणारच या आशेर्र पुढची 

र्ाटचाल करीि राहिले. िुम्िाला र्ाहिि आिचे र्ला केहर्स्र्ट्री खूप आर्डायची. र्ी एर् एस्सी 

िर केलीच पण केहर्स्र्ट्रीिच पी एच डी िी केली. सिि िुर्चा आदशव डोळ्यापुढे ठेर्ला र् भरपरू 

ज्ञान हर्ळहर्ण्याची हजद्द बाळगली. आजपयंि यशस्र्ी प्राध्याहपका म्िणून नव्ि े िर “िुर्ची 

अहनिा “ म्िणूनच ददर्स र्ोजि राहिल.े आहण आज िुम्िी दरे्ासारखे भेटलाि. र्ला सर्वस्र् 

हर्ळाले.“  

र्ी पुन: पळून जाऊ नये या ििूेनेच जणू िी र्ाझा िाि िािाि धरूनच बोलि िोिी.  

“सर, िुम्िाला शोधण्यासाठी, िुर्चा पत्ता हर्ळहर्ण्यासाठी र्ी बर् याच हशिकािंना र् 

र्ैहत्रणींना भेटले, पण उपयोग झाला नािी. िरीिी र्ला नक्की हर्श्वास िोिा की िुम्िी कधी ना 

कधी भटेणार. खूप अडचणी आल्या, कठीण प्रसिंग आले, लोकािंची, नािेर्ाईकािंची बोलणी खार्ी 

लागली, र्ाणसे दरुार्ली. पण र्ी िाठ राहिल.े िुर्च्यायोग्य िोण्यासाठी र्ी हशकि राहिल.े 

र्ाझ्याकड ेर्ीच काढलेला िुर्चा र्फोटो िोिा. त्या र्फोटोकड ेपाहूनच र्ला प्रेरणा हर्ळि िोिी. ”  



हिची कथा ऐकून र्ाझा किं ठ दाटून आला. र्ोठ्या ददव्यािून हिने र्ाटचाल केली िोिी. 

हिच्या र्ाझ्यार्रच्या श्रध्दचेा र्ला अहभर्ान र्ाटला. हिच्या सुखासाठी कािंिीिी त्याग करायची 

र्ाझ्या र्नाची ियारी झाली.  

सिजगत्या आम्िी चाल ूलागलो, र्धली र्ष ेजण ूनािीशी झाली. हिने र्ला आपल्या 

घरी नेल.े िी आईबरोबर एका बिंगल्याि रिाि िोिी, हिचा भाऊिी जर्ळच रिाि िोिा. 

आम्िाला पाहून हिची आई बािरे आली, र्ला हिने बरोबर ओळखले, र्ी र्ाकून नर्स्कार केला 

आहण आक्काच्या आठर्णीने लगेच र्ाझ्या डोळ्याि पाणी साचल.े र्ला त्या आईसारख्याच 

र्ाटल्या. जुन्या आठर्णींना उजाळा हर्ळाला. र्ाझी िकीकि ऐकून त्यािंनािी र्ाईट र्ाटल.े आम्िा 

हिघािंनािी नक्की र्ाटले की “ It’s never too late to mend. “  

अहनिा आहण हिच्या आईंना र्ाझ्याकड ेर्ुम्बईला कायर्चेच येण्याचे र्नस्र्ी आर्िंत्रण 

दऊेन र्ी त्या दोन कणखर आहण आदशव र्हिलािंचा हनरोप घेिला.  

  



कठीण सर्य येिा 

 

 

 

नेिर्ीसारखा र्ी आठ र्ाजिा क्लासर्र पोचलो. पाऊस िसा बेिाचाच िोिा. निंिर 

र्ात्र िो खूप र्ाढला. पण र्ला त्या एसी रूर्र्धे कािीच जाणर्ले नािी. र्ाझे लेक्चर चाल ू

असिा कुणीिरी दरर्ाजा ठोठार्ला, र्ी बािरे आलो, पाििो िो शिंकर ( आर्चा हशपाई ) एकदर् 

ओरडलाच,  

 “ सर, र्ुलािंना लर्कर सोडून द्या, गाड्या बिंद िोिील. ”  

बािरे येऊन पाििो िो सारा प्रलयच. हजकड े हिकड ेपाणीच पाणी. एका हर्हशष्ट 

िालाि पाऊस कोसळि िोिा. िािंडर्िाल म्िणा िर् िर. अिरश: कोसळि िोिा. ढगरु्फटीच िोिी 

िी. र्ी िाबडिोब क्लास थाम्बर्ला आहण लगबगीने स्टेशन ग़ाठले.  

साचलेल्या पाण्यािून प्रर्ाश्यािंच्या शोधाि भरधार् धार्णार् या ररिािंचा आर्ाज, 

िािगाड्यार्र, टपर् यािंर्र पडणार् या पाण्याचा आर्ाज आहण जर्ळच ठाणे स्टेशनर्रच्या 

गदीगोंगाटाचा आर्ाज. अशाने र्ािार्रणाला एक भयानकपणा आला िोिा. र्फलाटार्र 

पोिोचलो िर पाय ठेर्ायला जागा नािी एर्ढी िोबा गदी. त्या गोंधळािच ककव श आर्ाजाि 

गाड्यािंबद्दल हनर्ेदन चालू िोिे.  

 “ गाड्या अहनहश्चि र्ेळेर्र धार्ि आििे. ” 

 “ ठाण्याच्या पुढ ेकल्याणकड ेजाणार् या गाड्या रद्द करण्याि आलले्या आििे. “  

रॅ्ट्रकर्र साचलले ेपाणी पािि असिाच िी आकाशर्ाणी कानार्र आली आहण र्ाझे 

धाबेच दणाणल.े  

कािंिीच सुचेना. त्या गदीगोंगाटाि पयावयी र्ागावचा हर्चार करिो आि ेएर्ढ्याि कस े

कुणास ठाऊक पण कल्याण लोकल स्टेशनाि हशरि िोिी. हजर्ाचा आकािंि करून गाडीि हशरलो 



खरा पण असा अधािंिरीच उभा िोिो जणू, इिकी िोबा गदी. लोकल अगदी बैलगाडीच्या र्ेगाने 

कळर्ा, र्ुम्ब्रा ओलािंडि ददव्याला कशीबशी पोचली. र्नाि गहणि घािले, र्फक्त पाच हर्नीटे 

आहण आलीच डोहम्बर्ली. पण बराच र्ेळ गाडी थाम्बललेीच.  

पुन्िा आकाशर्ाणी झाली, “ डोहम्बर्ली स्टेशनाि रॅ्ट्रकर्र पाणी िुम्बल्याने गाडी पुढ े

जाणार नािी. ”  

सूचना सम्पिाच सगळे प्रर्ासी भाम्बार्ून ददर्ा स्टेशनर्र उिरले. आहण िणाि 

लोकल ठाण्याच्या ददशेने परि हनघाली. आिा र्ात्र सारे िर्ालददल झाल.े  

“ म्िणजे दसुरी लोकल िर येणारच नािी. ” 

िेर्ढ्याि बरेच लोक ररक्शा, टॅक्सीच्या शोधाि धार्ले दखेील. पण परििी आल.े  

“ सगळे रस्िे पाण्याखाली असल्याने ररक्शािी अडकून पडल्या आििे.. ” 

“ पाऊस िर थाम्बायलाच ियार नािी. ”  

 

पाऊस एकाच र्ेगाने धो धो कोसळि िोिा िणािणाला त्याचा र्ेग र्ाढिच िोिा. 

पयावयी कुठलीच सोय नव्ििी. स्टेशनर्र थाम्बण्याि िर कािीच अथव नव्ििा. सगळ्यािंना घरच्या 

र्ुलाबाळािंची काळजी लागून राहिलेली. अखेर आपापल्या छ्त्र्या, रेंनकोट सार्रून डोहम्बर्लीचे 

आम्िी प्रर्ासी रॅ्ट्रकर्रूनच घर गाठायचे ठरर्ून हनघालो. अडला िरी---  

पन्नास रु्फटार्रचे कािंिी ददसि नव्ििे ईिका धर्ाकेदार पाऊस. डाव्या बाजूला 

खाडीच्या पाण्याला भरिी आल्याने केर्ळ दिा रु्फटार्र िे अथािंग पाणी रॅ्ट्रकच्या उिंचर्ट्याला 

धडकि िोिे. िर उजव्या बाजूला सबिंध शेिजर्ीनीर्र पाणी साठले िोिे. भयानक दशृ्य. आम्िी 

ओळीने चाललेल ेदिा बारा लोक म्िणजे जण ूरार्ाच्या सेिूर्रून लिंकेला हनघालेली र्ानरसेनाच. 

र्फरक इिकाच की आम्िी छत्रीधारी िोिो. ददर्साची र्ेळ िोिी म्िणून बरे.  

र्ी पूणवपणे हभजललेा. छत्री धरण्याि कािंिी अथवच नव्ििा. पायाि नर्ीन घेिलले्या 

पार्साळी सॅंन्डल्स लागल्याने दोन्िी पाय रक्तबिंबाळ. पण “ थाम्बला िो सम्पला “ अशी 

पररहस्थिी. पाच सिा दकलोर्ीटर चालिा चालिा पायाखालची खडी पाहून पाहून डोळेच 



चक्रार्ले. कोपरच्या हब्रजपुढे िर रॅ्ट्रकर्रच प्रचिंड पाणी. त्यारु्ळे आम्िी सर्वजण कोपरगार्ािच 

हशरलो. कर्रेईिक्या पाण्यािून कसेबस ेघर गाठले. घरािल्या लोकािंचा जीर् भािंड्याि पडला. 

पण िीन पायर् या चढून घराच्या उम्बरठ्यापयंि पोचलेले पाणी पाहून र्ात्र सर्ांच्या िोंडचे पाणी 

पळाले.  

सिंध्याकाळपयंि पाणी ओसरू लागल े आहण लोकािंनी टीव्िीर्र बािम्या पिायला 

सुरूर्ाि केली. इथल्यापेिा र्ुम्बईि जास्िच िािाकार र्ाजला िोिा. इकड ेठाण्यापयंि आहण 

हिकड ेनर्ी र्ुम्बईपयंि सर्व र्ुम्बापुरी जलर्य झाली िोिी. भरिीचे पाणी शिराि हशरि िोिे. 

सगळेच जीर्न ठप्प झाले िोिे. डोहम्बर्लीच्या प्रत्येक घरािील एकेक र्ाणूस िरी र्ुम्बईि 

अडकून पडला िोिा. खरोखर यदु्धजन्य पररहस्थिी. बर् याच रठकाणचे र्फोन र् र्ोबैल्स बिंद पडल े

िोिे. सम्पकव  िोि नसल्याने आणखी भीिीचे र्ािार्रण.  

अिंधार पडला िसा पार्साचा जोर पुन्िा र्ाढला. साचललेे पाणी र्ेगाने र्ाढू लागल.े 

आम्िी िळर्जल्यार्र असल्याने जास्िच भीिी. रात्रीचे अकरा र्ाजल ेअसिील, र्ी बािरे जाऊन 

पाििो िो पाणी उम्बरठयाला टेकलेल.े लाईट जािील म्िणून ियारी करणार िोपयंि पाणी सर्व 

खोल्याि हशरल.े ब्रम्िािंड आठर्ल,े पाणी िर थाम्बरू् शकि नव्ििो. असिायिने डोक्याि काहूर 

र्ाजल.े  

लगबगीने आम्िी खाली असललेे सार्ान, पेपर, पुस्िके, र्फाईल्स, र्फोटो, र्ित्र्ाची 

कागद्द्पत्रे ईत्यादी शक्य हििक्या र्र काढून ठेर्ायला सुरूर्ाि केली. पाणी र्ात्र र्ेगाने चढिच 

राहिले. एर्ढ्याि भालेकरािंचा सहचन धार्िच घराि हशरला आहण ओरडला, --- 

“ काका उठा, पाणी खपूच र्र आल ेआि,े आम्िी सर्वजण जर्ले हििके सार्ान र्रच्या 

र्जल्यार्र नेऊन ठेर्िो. िुम्िी र्र आर्च्या घरी चला. कपड ेर्गैरे घ्या, र्ळे नािी आिा “  

इिके सािंगूनच िो गेला नािी िर सर्ोरचा गोशर्िंदन, र्रच्या दणायिािंची सायली, 

गोपालकृष्णन आहण रार्न यािंची र्ुले र् ईिरािंना घेऊन आला. त्याच्या सोनल आहण र्ीनल या 

बहिणी र्ात्र कुठे ददसल्या नािीि. र्लु ेर्ाणस ेसाखळी करून हजन्यार्र उभी राहिली. र्ीज िर 

कधीच गायब झाली िोिी. रठकरठकाणी र्ेणबत्त्या लार्ल्या. र् सर्ांनी आर्चे, धारूळकरािंचे, 

गोशर्िंदिंनचे र् हपल्लैचे सर्व र्ित्र्ाचे र्फर्नवचर र् र्ौल्यर्ान सार्ान पटापट र्र न्यायला सरुूर्ाि 



केली. िोर्र घरािल्या इिर सर्व र्स्िू पाण्यार्र िरिंगायला लागल्या. बर् याचशा िलक्या र् 

छोट्या र्स्िू र्ाहूनिी गेल्या. खूप खूप र्ाईट र्ाटले. पण इिकी र्ाणसे र्दिीला धाऊन आल्याने 

आम्िालािी ित्तीचे बळ आले िोिे.  

सहचन, आर्ची िरे्ा, सायली र् ईिर िोिकरू र्लु े यािंनी प्रसिंगार्धान राखून 

सार्धपण े धडपड केली. िळर्जल्यार्रच्या चार कुटुम्बािंना र्रच्या र्जल्यार्रच्या कुटुम्बािंनी 

सार्ारू्न घेिले. आम्िाला र् धारूळकरािंना भालेकरािंनी आपल्याकड े नेले. पाण्याच्या दाबाने 

दरर्ाजे कायर्चे बिंद िोिील ि ेसहचनने बरोबर ओळखल ेर् प्रथर् र्ाणसािंची सोय केली. सार्ान 

र्र कुठे कुठे ठेर्ले गेल े कुणालाच सर्जल े नािी. पाण्याची पािळी र्र र्र चढि असलेली 

पािण्याि आहण द:ुखाच्या खाईि हशरण्यािच रात्र कधी सम्पली सर्जलेच नािी. िळ्र्जला पूणव 

पाण्याखाली गेल्याने सगळी र्ीस कुटुम्बे र्रच अडकून राहिली.  

उजाडल्यानिंिर द:ुखाला खरी र्ाचा रु्फटली. चौकशी सुरू झाली की आपल्या 

सोसायटीिल्या लोकािंपैकी कोण कोण बािरे र्ुम्बईि अडकून पडल ेआििे.  

“ सायली, िुझे र्म्र्ी पप्पा यायला हनघालेि का?” 

“ नािी, नािी, िे र्ाझ्या र्ार्शीकडचे थाम्बलेल े आििे. काळजी करू नको अस े

म्िणाले. ” 

“ हपल्लै, धारूळकर आहण गोशर्िंदन िर कें व्िाच आले आििे. ”  

“ पण सर्दींचे काय? त्यािंचे घर िर बिंदच आि.े ‘” 

“ अिो िे सर्वजण कधीच त्यािंच्या भार्ाकड ेकोपरगार्ाि गेले. ‘”  

 िेंव्िा सर्जल ेकी भालकेर र्हिनींच्याच दोन र्लुी, सोनल आहण हर्नल, र्ुम्बईि 

अडकलले्या िोत्या. आम्िी सर्ांनी अगदी अगत्याने हर्चारले िेंव्िा र्ात्र र्हिनींच्या डोळ्याि 

पाणी िरळले. आम्िी सर्वजणािंनी र्फक्त आपापल्या सिंकटाचाच हर्चार केला िोिा. आिा र्ात्र 

आम्िी सगळेच शचिंिाग्रस्ि झालो. आम्िाला लगबगीने आसरा दिे असिा त्यािंनी स्र्ि:च्या र्लुींची 

काळजी बाजूला ठेर्ली िोिी. त्यािंनी इिकचिं सािंहगिलिं की सिंध्याकाळी त्या दोघींचा हनरोप आला 

िोिा की त्या र्ार्शीकड ेजाणार आििे. त्यानिंिर र्ात्र कािंिी सम्पकव च झाला नािी. आम्िी सर्ांनी 

त्यािंचिं सािंत्र्न केलिं, धीर ददला आहण र्दिीचिं आश्वासनिी ददलिं.  



सायली आम्िा सर्ांना र्दि करीि िोिी खरी पण हिचे आई बाबा र्ुम्बईि अडकले 

िोिे. त्यािंचा र्ात्र सुरिीि असल्याचा र्फोन आला िोिा. र्ी स्र्ि: केर्ळ जर्ळ असल्याने धडपडि 

घरी पोचलो िोिो. म्िणजे सोसायटीिली सर्व चाकरर्ानी र्िंडळी सुखरूप घरी पोचली िोिी. 

सर्ांचे लि र्फक्त भालेकर र्हिनींच्या दोन र्लुींर्र कें द्रीि झाले. आर्च्या र्नार्र र्फार र्ोठे 

दडपण आल ेिोिे. र्नोर्नी सर्वजण त्यािंच्या सुरिचेी प्राथवना करीि िोिो. भयानक हुरहुर लागून 

राहिली. ददर्सभर पाऊस िसा कर्ीच िोिा पण पाण्याची पािळी कािंिी कर्ी िोि नव्ििी. पूणव 

िळर्जला पाण्याखाली असल्याने बाह्य जगाशी आर्चा सम्पकव च िुटला िोिा.  

नगरपाहलकेचे ककिं र्ा कोणत्यािरी राजकीय पिाचे लोक र्दिीला येिील, नािीिरी 

हशर्सेनेचे लोकिरी येिीलच या आशेर्र आम्िी िोिो. पण कोणत्यािी सार्ाहजक र्ा शासकीय 

सिंस्थेने हर्चारपूसिी केली नािी. पाणी साचण्याआधीिी कोणी सार्धहगरीची सूचना ददली 

नव्ििी. धन्य आपला सर्ाज आहण धन्य आपली लोकशािी !!! राज्यशासनानेिी कोणिी कारर्ाई 

केली नािी. एरव्िी दशेसेर्ेचा टेम्भा हर्रहर्णारी आहण आपल्या सर्ाजकायावचा ढोल 

र्ाजहर्णारी रोटरी, लायिंस, इन्नरव्िील इत्यादी क्लबची र्िंडळी कुठल्या पाण्याि बुडालेली िोिी 

दरे् जाणे. पोलीस आहण िोर्गाडव यािंचािी कुठे पत्ता नव्ििा. िे िर गरीब हबच्चारे, त्यािंच्यािी 

कािंिी जणाच्या घराि पाणी हशरल ेअसेल. कुणी कुणाचा र्ाली नािी.  

रात्र झाली िशी हनराशा र्ाढिच गेली. पण आम्िाला काळजी आहण कौिुकिी र्ाटले 

िे भालेकरर्हिनी आहण भालेकरािंचे. दोन कुटुम्बािंना त्यानी पूणव हर्श्वासाने आसरा ददला, चिा 

नाश्िा, जेर्ण याि कुठे कर्ी पडू ददले नािी, कािंिी कुरबुरिी केली नािी. धन्य िे दाम्पत्य, नािीिर 

आम्िी सिा साि जण कुठे जाणार िोिो. र्ी आहण धारुळकर हखडकीशी बसून रेल्र्ेहब्रजला 

थडकलले्या पाण्याच्या पािळीकड ेददर्सभर पिाि बसलो िोिो. सर्ांच्या र्नाि एकच हर्चार 

िोिा, सोनल आहण हर्नलचा. त्या सखुरूप येर्ो िीच आर्ची प्राथवना िोिी.  

दोन रात्री एक ददर्स गेला नी दसुरा ददर्स उजाडला िरी कािंिी र्फरक पडला नािी. 

कािंिीचे र्फोन सरुू झाल्याने बािरेच्या बािम्या कानार्र येऊ लागल्या.  

“ र्ागच्या इर्ारिीिल्या जोशी र्ॅडर्चे हर्स्टर परिल े नव्ििे र् ठार्रठकाणािी 

सर्जला नािी म्िण”े एक बािर्ी 



“ सर्ोरच्या चाळीिले िीस चाळीस लोक र्र स्टेशनर्रच थाम्बलेल े आििे.“ 

गोशर्िंदनने स्र्ि: पाहिले िोिे.  

 आम्िा सर्ांना शचिंिा िोिी िी सोनल आहण हर्नलची. त्यािंच्याशी सम्पकव िी िोि 

नव्ििा. भालेकर र्हिनींचा शचिंिाग्रस्ि चेिरा पाहून आम्िी हर्लिण टेंशन र्ध्ये िोिो. सारेच 

िर्ालददल.  

कुणीिरी बािर्ी आणली, ” बदलापूरच्या धरणाचे सर्व गेट्स उघडल्याने िो र्िापूर 

आला िोिा. हशर्ाय सर्दु्राची दोन र्ेळा भरिी. ” 

 “ सर्ोरच्या चाळीिील चाळीस पन्नास र्ाणस े दोन ददर्सापासून कोपररोडच्या 

र्रच्या स्टेशनर्र बसून आििे. ”. बदलापूरपासून कल्याणपयंिच्या शकेडो लोकािंना परुाचा 

िडाखा बसला िोिा. प्रचिंड नुकसान र् जीर्ीििानी झाली िोिी. योग्य सूचना योग्य र्ेळी ददली 

गेली असिी िर बरेच कािंिी र्ाचू शकले असिे. ” पण लिाि कोण घेिो. ”  

 दसुर् या ददर्शी सिंध्याकाळी सहचननेच बािर्ी आणली, ” पाणी ओसरू लागले आि े

पण सार्काश. ”  

थोडा हजर्ाि जीर् आला पण त्या रात्रीिी आम्िी अधािंिरीच.  

उजाडिाच र्ात्र िालचालींना र्ेग आला. पहिलचे दशृ्य आम्िी र्रून पाहिले आहण 

प्रचिंड शोककळा सर्वत्र पसरली. र्ागच्या जोशी र्ॅडर्च्या दोन जार्यािंनी जोशी सािबेािंचे शर्च 

अ ॅम्बुलिंन्सर्धून खाली उिरर्ले. शोकाकूल गदी जर्ा झाली िेंव्िा सर्जल े की त्यािंनी िे शर् 

अिरश: शर्ागारािून आणले िोिे. र्ुम्बईि प्रचिंड प्राणिानी झालेली िोिी. िळू िळू र्ुम्बईहून 

अडकललेी र्िंडळी येऊ लागली िोिी.  

आम्िा सर्ांन्चा जीर् टािंगणीला लागला िोिा. भालकेर दाम्पत्याचा अखेर बािंध 

रु्फटला. आम्िी सर्ांनी परोपरीने त्यािंचे सािंत्र्न करण्याचा प्रयत्न केला पण आिून आर्चािी धीर 

सुटि चालला िोिा. एक भयानक सस्पेंस दाटललेा. िशाि आम्िी सर्वजण खाली रस्त्याच्या दिुर्फाव 

उभे राहून येणार् या लोकािंचे स्र्ागि करीि िोिो.  

अचानक एक आनिंदाचा धक्का बसला. एका ररक्शािून सोनल आहण हर्नल उिरून 

धार्ि आर्च्या ददशेने आल्या. निंिरचा आनिंदसोिळा अर्णवनीयच िोिा. भालेकर र्हिनींनी 

दोन्िी र्ुलींना घट्ट हर्ठी र्ारली, त्यािंचे आनिंदाश्रू थाम्बर्णे अशक्यच िोिे. सर्ांनाच गहिर्रून 



आले. र्फार र्ोठ्या सिंकटािून आम्िी सखुरूप बािरे पडलो िोिो. आर्च्यापुरि ेिरी, ” All is well 

that ends well” असेच िोिे.  

नर्ीन जोर्ाने आम्िी कार्ाला लागलो. िळर्जल्यार्र पाय ठेर्िा येणार नािी इिका 

हचखल. िरी नुकसान दकिी झाले ि ेपिाण्याची उत्सुकिा. शेर्टी आम्िी चारिी कुटुहम्बयािंनी 

खाली जाऊन सार्फसर्फाई करायचे ठरहर्ल.े आर्चे िुर्चे कािंिीिी न म्िणिा सर्ांनी हर्ळून 

चारिी घरे पार्साच्या पाण्यानेच स्र्छ् धूऊन काढली. सिंकहट्र्र्ोचनाचा आनिंद सर्ांच्या 

चेिर् यार्र झळकि िोिा.  

  

  



अनोखे पयवटन 

 

 

 

हडसेंबर अखरेच्या थिंडीने आम्िी सारेच कुडकुडि िोिो म्िणून िर गाडी थाम्बर्ून 

चिासाठी उिरलो. गरर् चिा पोटाि जािाच सर्ांना िरिरी आली.  

“ आपण कुठपयंि आलो आिोि आिा?” एकाने हर्चारले. 

ड्रायव्िर म्िणाला, :” आपण आिा पटणी टॉपजर्ळ आिोि. ” 

“म्िणजे श्रीनगरला पोचायला सिंध्याकाळच िोणार. ” र्ी अिंदाज व्यक्त केला.  

“ िुम्िी कुठून आलाि?” एका िरूणाने जर्ळ येि र्ला हर्चारल.े  

“ र्ुम्बईहून. “  

दसुर् या िरूणाने कान टर्कारले आहण र्ला म्िणाला, “ म्िणजे िुर्चा प्रर्ास खूपच 

लाम्बचा झाला”.  

र्ी लागलीच खलुासा केला, ” येिाना र्ाटेि र्ी डलिौसीचा पाच ददर्साचा रे्ट्रक करून 

आलो आि.े त्यारु्ळे र्ाझािी िुर्च्यासारखा जम्र्हूूनच प्रर्ास सुरू झाला.. ” 

“ र्ुम्बईि एर्ढी थिंडी नसेल ना?” त्या िरुणाने हर्षय बदलला.   

“ छे एर्ढी कुठली, हिथे आिािी स्र्ेटर घालायची गरज भासि नािी. ”  

त्या दोघा िरूणािंना र्ुम्बईबद्दल खूप कुिूिल असल्याचे जाणर्ले.  

आम्िी पुढे हनघालो खरे पण र्ाझ्या र्नाि र्ात्र डलिौसीच्या धर्ाल रे्ट्रकचाच हर्चार 

सुरू झाला.  



डलिौसीच्या हिर्ाळ्यािल्या रे्ट्रकची जेंव्िा बािर्ी सर्जली िेंव्िा लगेच र्ाझा हनणवय 

पक्का झाला िोिा. हिर्ालयािल ेर्ी केलले ेिीन चार रे्ट्रक ि ेएहप्रल्-र् ेच्या उन्िाळ्यािले िोिे. 

आिा िा रे्ट्रक ऐन थिंडीिला आहण िोिी थिंड िर्चे्या रठकाणी, कल्पनेनेच अिंगार्र काटा आला. 

दसुरे कारण म्िणजे डलिौसी आहण पठाणकोट ि ेिर काहश्र्रच्या उम्बरठ्यार्रच. दोन िीन 

ददर्साची र्ार्जवन ठेर्ली िर सिज निंदनर्नाला भटे दणे्याचा पुन्िा एकदा योग येऊ शकिो. ठरल,े 

हनणवय पक्का झाला.  

र्षव अखेरचा ददर्स आहण अस्र्ाददकाची स्र्ारी डलिौसीि दाखल. नर्र्षावचेच नव्ि े

िर नर्शिकाचे स्र्ागि करण्यासाठी साठ सत्तर रे्ट्रकसव 2-3 हडग्री िपर्ानाच्या थिंडीि 

शेकोटीभोर्िी जर्लेल.े र्फक्त दोन डोळे सोडून सारे शरीर आच्छादललेे. र्ध्यरात्री िपॅी न्यू 

ईयसवच्या जल्लोष्याि सर्ांनी गरर्ागरर् सार्ोसे आहण बोनवव्िीटाचा आस्र्ाद घेिला आहण पिाटे 

रे्ट्रकसाठी हनघणारे आम्िी लगबगीने िॉस्टेल गाठले. एक केर्ळ अहर्स्र्रणीय प्रसिंग अनुभर्ला.  

 पिाटे पिाटे चिा घेऊन अधवर्ट झोपेिच आम्िी र्ागी लागलो.  

एका नर्ख्या रे्ट्रकरन ेहर्चारले, ” आपला दकिी रठकाणी र्ुक्कार् िोणार आि?े’  

“ आपण काला टोप, खहजयार आहण चम्बा अशा िीन रठकाणी र्ुक्कार् करणार आिोि. 

आहण बरोबर पाचव्या ददर्शी आपण बेसकॅं पला परिू. “ र्ी रे्ट्रकची सहर्स्िर र्ाहििी हर्ळर्ली 

िोिी.  

 पहिला र्कु्कार् अजून यायचाच िोिा इिक्याि भर दपुारी बारा र्ाजिा चर्त्कारच 

झाला. थोडसे ेकाळर्िंडून आल ेआहण लगेचच आकाशािून बर्फव रृ्ष्टी सुरू झाली. एक अर्णवनीय 

दशृ्य पिायला हर्ळाले. बर्फावचे फ्लेक्स अस ेिर्ेि िरिंगि िरिंगि अलगद जहर्नीर्र पडायचे. कािंिी 

हर्हनटािच जहर्नीर्र पािंढरेशुभ्र कापटे घािल्यासारखे र्ाटल.े आजर्रच्या रे्ट्रककिं गर्धला िा एक 

हर्लिण हचिथरारक अनुभर्. बर्फव  अिंगार्र घेण्याि कोण चढाओढ. िासभर आम्िी दिेभान 

िरपून बर्फावि खेळि िोिो. र्फोटो काढण्याचीिी स्पधाव लागली. िशाि थिंडगार झालेले पकॅ लिंच 

आम्िी कधी खाल्ल ेसर्जलेच नािी. र्ाझ्या र्नाि त्रैराहशकाचे गणीि र्ािंडणे सरुू िोिे. इथेच 

इिकी थिंडी िर काश्र्ीरच्या खोर् याि काय असले!  

पुढे खजीयार चम्बा असा र्कु्कार् करून प्रचिंड उत्सािाि बेस कॅम्पला पोिोचिाच 

परिीच्या प्रर्ासाची पॅकींग सुरू झाली. र्ी परिीच्या प्रर्ासाची िारीख ििुेपुरस्सर चार 



ददर्साची र्ार्जवन ठेर्ूनच केली िोिी. र्ाझी योजना िोिी की जम्र्ूहून सरळ श्रीनगरला जायचे 

आहण हिर्ाळ्यािल्या काश्र्ीरची सर्फर करायची. म्िणून काश्र्ीरला येण्याबद्दल र्ी 

साहथदारािंना हर्चारले िर सर्ांनी र्ला र्ूखाविच काढले.  

शेर्टच्या नाश्त्यासाठी आम्िी सर्व एकत्र बसलो असिा र्ी हर्षय काढला.  

“ र्िंडळी, र्ाझे एक प्रपोजल आि,े ऐका आहण हनणवय सािंगा. इथून काश्र्ीर खूपच 

जर्ळ आि,े िर आपण दोन ददर्साि िी रर्ट्रप करूया का? र्स्ि र्जा येईल. ”  

“ अिो िेथ ेअहिरेक्यािंनी नुसिा धुर्ाकूळ घािला आि.े ” जोशीने लगेच र्िप्रदशवन 

केले.  

“इिकच नािी, र्रचेर्र बॉम्बस्र्फोटपण िोिाििे. कालच्या पेपरािच बािर्ी िोिी. ”  

‘” िे राहूद्यािो, प्रचिंड थिंडी िर आिचे पण भयानक बर्फव रृ्ष्टीिी िोिे आि ेत्याच काय.”  

“ कशाला पायार्र धोंडा टाकून घ्या. रे्ट्रक र्स्ि झाला आि ेआिा गपचूप घरी जाऊ.”  

अस ेएकेकािंचे बोल ऐकून र्ी हनर्ुटपणे पॅककिं ग सुरू केले.. र्ाझ ेिर ठरलेलेच िोिे. 

याआधी एकदा काश्र्ीर पूणव पाहिलले ेअसूनिी र्ला त्या निंदनर्नाच्या सौंदयावि आकिं ठ डुम्बायचे 

िोिे. भरपूर र्फोटो काढायचे िर िोिेच पण बर्फावििी खेळायचे िोिे. या अरहसक लोकािंना काय 

सािंगणार.  

शेर्टी पठाणकोटहून पािंगापािंग झाली आहण र्ी जम्र्ू गाठले. क्लोकरूर्र्ध्ये अर्जड 

सार्ान ठेर्ले आहण र्ी बस स्टॅन्डर्र पोचलो. रािंगेने सुर्ो उभ्या िोत्याच, हर्ळेल िी सुर्ो पकडून 

र्ी श्रीनगरच्या ददशेने कूच केली.  

िीनशे दकलोर्ीटसवच्या जम्र्ू श्रीनगर रोडच्या दोन्िी बाजूला ठराहर्क अिंिराने सैहनक 

खडा पिारा दिे उभे िोिे. प्रर्ासी र्ािनािंच्या सरुिेकड ेजािीने लि पुरर्ले जाि िोिे. र्ाझ्या 

र्नाि चलहबचल सुरू झाली. दबक्या सरुाि लोकिी अहिरेक्यािंच्या कारर्ायािंबद्दल बोलि िोिे. 

र्ािार्रणािच जण ूकाय दिशि िोिी. राहून राहून र्ाझ्या र्नाि प्रश्न उभे राहू लागले, आपला 

काश्र्ीरचा हनणवय चुकला िर नािी ना. परि दर्फरणे िर र्ुश्कीलच. जागरूक राहून सिि 

सभोर्ार नजर ठेऊन र्ाझा प्रर्ास चालू ठेर्ला. र्ला र्ाटिे पट्नीटॉपजर्ळ कुठेिरी आर्ची सुर्ो 

चिासाठी थाम्बली. सारे आठ नऊ जण पाय र्ोकळे करण्यासाठी खाली उिरलो. आपापसाि 



बोलाचाली िोि िोत्या, हर्षय श्रीनगरचाच. थिंडी खूप असेल का, व्यर्िार सुरळीि चालू असिील 

का, . र्ािनािंची य ेजा िर चालूच िोिी. आर्च्या गु्रपर्धलेच दोन िरूण र्ाझ्याकड ेआल ेर् र्ाझी 

नेिर्ीसारखी हर्चारपूस सुरू केली. कुठून आलाि, काय कार् काढलििं र्गैरे. र्ी र्ुम्बईचा आि े

ि े सर्जिाच त्यानी अधीकच जर्ळीक साधली. र्ाझे चिाचे पैसेिी त्यािंनीच चुकिे केले. िे 

रािणारे श्रीनगरचेच िोिे, पण त्यािंच्या बोलण्यार्रून सर्जले की कार्ाहनर्ीत्त िे जम्र्ूला आल े

िोिे.  

श्रीनगरला पोिोचायला चार र्ाजले. नव्या साहथदारािंना िॉटेलािंची चािंगली र्ाहििी 

िोिी. अशा अनोळखी िरुणािंशी जास्ि जर्ळीक करू नय ेअस ेर्ाटि िोिे, पण र्ेळ र् पसैािी 

र्ाचेल म्िणून त्यािंच्या र्दिीनेच दाल लकेच्या बाजूला एक िॉटेल शोधले. ऑर्फ सीझन असल्याने 

आठ नऊशे ची खोली र्ला अडीचशेिच हर्ळाली. र्ी खूष झालो. दोघािंनी िॉटेल सारे पाहून 

घेिले आहण आपल ेहर्चार र्ािंडल.े  

िे म्िणाले, ” आज िुम्िी थकल्याने हर्श्रािंिी घ्या. िॉटेल िसे चािंगल ेआि.े पण उद्या 

आर्च्या ओळखीच्या एका बिंगाली र्ाणसाच्या िॉटेलर्ध्ये शम्भर सव्र्ाशेर्ध्ये िुम्िाला खोली 

हर्ळर्ून दऊे”.  

 र्ला थोडी शिंकाच आली, यािंचे कािंिी कहर्शन िर नसले. िे हनघाले िेंव्िा साधी 

ओळख िर िर्ी म्िणून र्ी त्याना नार् हर्चारले.  

र्याने र्ोठा िोिा त्याला प्रथर् हर्चारल,े ” र्ैंने आपका नार्भी निी पूछा, ’  

“ हगयासुदद्दन” थोडासा सिंकोच करीि िो म्िणाला. लिान िोिा िो अझीझ र्िम्र्द.  

त्यािंची नारे् ऐकून र्ी िादरलोच. िे र्ुस्लीर् असिील असे र्ला र्ाटलेिी नव्ििे. ि े

इथलेच नागररक आििे की सीरे्पलीकडून इथे आलेले आििे कसे कळणार. िे र्ाझ्याशी इिकी 

जर्ळीक का करि आििे कािी सर्जायला र्ागव नव्ििा. र्ास्िहर्क र्ी दोन ददर्सासाठी आललेा 

अनोळखी प्रर्ासी. केर्ळ िोंडओळख. इिर प्रर्ासी आपापल्या र्ाटेने गेल ेिसे ि ेका गेले नािीि.  

चािंगले दोन कप गरर् चिा घेऊन गार्ािून रे्फरर्फटका र्ारण्यासाठी र्ी बािरे पडलो. 

सर्व व्यर्िार सुरळीि चालू िोिे. पण एका अनाकलनीय हभिीचे सार्ट शिरार्र पडल्याचे 

जाणर्ि िोिे. रस्िे ररकार्े र्ाटि िोिे. अिंधार िोिाच दकुाने बिंद िोऊ लागली. र्ला 



जोशीअभ्यिंकर खूनर्ाहलकेनिंिरचे पुणे शिर आठर्ले. िॉटेलर्र परििाच त्या साथीदारािंची 

आठर्ण झाली. पुन: शिंकेने डोके र्र काढले. र्ुम्बईबद्दल त्यानी बरेच प्रश्न हर्चारले िोिे त्याची 

आठर्ण झाली. गुिंिागुिंि र्ाढि चालली. या आठ दिा िासाि त्यािंनी र्ाझी काळजीिी खूप घेिली 

िोिी. र्ाझ्याकडून त्यािंची कािंिीिरी अपेिा असणार याची खात्री र्ाटली.  

र्ाझ्या पैशार्र िर त्यािंचा डोळा नसले ना. की र्ाझ्याकडून र्ुम्बईची कािी र्ाहििी 

त्यािंना िर्ी आि.े की र्लाच ब्लॅकर्ले करून पसैा उकळायचा आि.े पण र्ी िशी सार्धहगरी 

बाळगूनच िोिो. र्ी र्ाझा पेशा, पत्ता ककिं र्ा कुटूम्ब्बाची र्ाहििी र्गैरे कािंिी त्यािंना ददललेी 

नव्ििी. कािंिीिी असो आिा त्यािंच्याशी सम्पकव  ठेर्ायचाच नािी. आपण एकटेच दर्फरू. िशी कािंिी 

हभिी नािी. प्रर्ाश्यािंना िे त्रास दिे नािीि अस ेर्ी ऐकल ेिोिे. पण सर्वत्र अहिरेकी कारर्ायािंचा 

पगडा जाणर्ि िोिा.. लोक इथ ेभीिी आहण दडपणाखालीच र्ार्रि िोिे. र्ोठी अडचण म्िणजे 

अहिरेकी कस े ददसिाि, इथ ेशिराि काय कार् करिाि, त्यािंचा अिंिीर् ििूे िरी काय असिो 

याची सर्वसार्ान्य जनिेला कािी कल्पनाच नसिे. केर्ळ ऐकीर् र्ाहििीर्र आपण शरेे र्ारि 

असिो. शेर्टी र्ाझ्या र्नाि एक सुखदायक हर्चार आला. उगाच आपण राईचा पर्वि करीि 

आिोि. उद्या कदाहचि िे येणारच नािीि.  

सकाळी सारे आटपून र्ी हनघण्याच्या ियारीि िोिो. दरर्ाजा उघडिाच सर्ोर 

हगयासुदद्दन आहण अझीज उभ.े भरपरू गरर् कपड ेघािल्याने िे पके्क कश्र्ीरी ददसि िोिे.  

“ सर झोप लागली का? िीटर र्गैरे लार्ला िोिा का?” हगयासुदद्दनने चौकशी केली.  

अ झीजने हर्चारले, “ सकाळचा नाश्िा झाला र्ाटि.े ” र्ला त्यािंचे अहस्ित्र्च नकोस े

र्ाटले.  

 कडाक्याच्या थिंडीि त्यािंचे चेिरेे हनर्ीकार झाल ेिोिे. र्ाझ्या र्नाि प्रचिंड घालर्ेल 

झाली, त्यािंना आि घ्यार्े की नको, आज कुठे जायचेच नािी असे सािंगून टाकायचे का. भीिीचे 

खरे कारण म्िणजे र्रच्या र्जल्यार्रचे एक दोन प्रर्ासी सोडल ेिर िॉटेलर्ध्ये कुणीच नव्ििे. 

र्ी अशा हर्चाराि असिानाच िे आि आले. त्यानी आपला प्लॅन सािंहगिला.  



हग़यासुदद्दन म्िणाला, ” पहिल्यािंदा आपण िीनिी र्ुघल गाडनं्स पाहू पण टॅक्सीच्या 

ऐर्जी हसटी बसर्धूनच दर्फरू म्िणजे कर्ी पैशाि कार् िोईल र् सिंध्याकाळी दाल लेकर्ध्य े

हशकार् यािून दर्फरू. ’”  

र्ला खूप बरे र्ाटल,े पसैे बरेच र्ाचिील आहण हनर्ािंिपणे बघिा येईल. आम्िी 

चष्र्ेशािी गाडवनर्ध्ये पोचिाच थोड्या र्ेळाि येिो असे सािंगून हगयासुदद्दन गायब झाला. पुन: 

र्ाझ्या र्नाि शिंका डोकार्ली. िा कुणाला घऊेन िरी येि नसले ना. पण आम्िी बािरे पडि 

असिानाच िो आला. हनशािंि निंिर आम्िी शाहलर्ार गाडवन र्ध्ये हशरि असिा अझीज गायब 

झाला. त्यािंच्या िालचालीि कािंिीिरी सिंशयास्पद िोिे.  

दालगेटकड ेआलो िर हशकार् याचे अनेक नार्ाडी धार्ि आर्च्याकड ेआल.े प्रत्येकाने 

आम्िाला र्ेगर्ेगळ्या ऑर्फसव ददल्या. कुणी म्िणाला, एका िासाि पूणव दाल लके दाखऊ, कुणी 

म्िणाला, िुम्िाला चार हचनार र् िजरिबाल र्शीदिी दाखर्.ू िेर्ढ्याि हगयासुदद्दनने एक 

हशकारा ठरर्ला, िो बहुिेक त्याच्या ऑळखीचा असार्ा. एरव्िी साि आठशे रुपयालािी भीक न 

घालणारे ि ेहशकारार्ाले दीडशे र्ध्येच िीघािंना िासभर न्यायला ियार झाल.े त्यािंचे व्याकूळ 

आहण हनराश चेिरेे पाहून र्ला खूप र्ाईट र्ाटल.े  

सबिंध काहश्र्रचे जीर्नच टूररझर्र्र हर्सम्बललेे. कोणिे उद्योगधिंद ेनािीि, र्ोठा 

व्यापारिी नािी. नोव्िमे्बर पासून रे्फब्ररु्ारीपयंि प्रर्ासीिी हर्ळि नािीि. हशकारे सारे 

नािंगरलेल,े िॉटेल्स हन:शब्द, टॅक्सीर्ाल ेचािकासारख ेपॅसेंजरची र्ाट पािणारे, शाल गुरर्फटून 

र्ुकाट्याने बसललेे दकुानदार, -- सर्वच कस ेभकास. अशा या डळर्ळत्या अथवव्यर्स्थेर्र पुन: 

अहिरेकी गुिंडािंची झडप. लोक िर्ालददल झाललेे. दोन चार ददर्सासाठी निंदनर्न पिायला 

आलेल्या प्रर्ाश्यािंना काय सर्जणार इथल्या लोकािंच्या व्यथा. निंदनर्नािले ि ेशाहपि गिंधर्व. 

इकड ेधर्ावचे राजकारण हिकड ेघुसखोरीचे दबार्ििंत्र. जनिेची र्ात्र “ ना घरका ना घाटका “ 

अशी अर्स्था. “ आई जेऊ घालीना, बाप भीक र्ागू दईेना”, अशाने बार्रललेी आहण ििबल 

झालेली जनिा. कािंिी नागररक िर हनराश्रीि म्िणून जम्र्ूच्या छार्णीि रिाि िोिे.  

दाललेकर्धल्या सर्फरीचा शेर्टचा टप्पा िोिा जगप्रहसद्ध िजरिबाल र्शीदीचा. बोट 

धक्क्याला लागिाच हगयासुदद्दन र् अझीज र्ोठ्या उत्सािाि र्हशदीकड े हनघाले. त्यािंच्या 



र्गोर्ाग र्ी हनघालो खरा पण र्ाझ्या जीर्ाची घालर्ले िोि िोिी. र्ाझ्या जोडीला कुणीच 

नसल्याची भार्ना र्ला पोखरू लागली.  

 ि ेसर्जूनच की काय हगयासुदद्दन र्ला म्िणाला, ” िी खूप प्रहसद्ध र् पहर्त्र र्शीद 

आि,े पण इथे सर्ांना प्रर्ेश आि.े आप दर्फक्र र्ि करो, िर्ारे साथ साथ चलो. ”  

 प्रचिंड प्राथवनार्िंडप ओलािंडून आम्िी गाभार् याि पोिोचलो. एका र्योरृ्द्ध र्ौलर्ीने 

आर्चे स्र्ागि केल.े त्यािंनी हिथल्या प्रथेची थोडक्याि कल्पना ददली. “ हिथे र्रच्या र्जल्यार्र 

जाड काचेच्या पटेीि िजरि पैगम्बर याचा पहर्त्र केस जपून ठेर्ण्याि आला आि.े िी पेटी र्षाविून 

दिा र्ेळा भक्ताना दशवनासाठी ठेर्ली जािे. र्के्कनिंिरचे ि ेपहर्त्र स्थान असल्याने जगभरािून 

लोक दशवनासाठी येिाि. ऊरूस असिाना लाखो भाहर्क इथ े नर्ाज अदा करिाि. ” िो 

अहभर्ानाने सारे सािंगि िोिा. पण र्ाझी नजर सभोर्ार हभरहभरि िोिी.  

अखेर आम्िी िोटेलर्र सखुरूप पोिोचलो. लगेच त्यािंनी आपला प्लॅन सािंहगिला.  

 “ िुर्च्या िािी आिा एकच ददर्स आि,े िेव्िा आपण ि ेिॉटेल आिाच सोडू, आम्िी 

त्या बिंगाली िॉटेल र्ालकाला सािंहगिलिं आि.े िुम्िाला र्फक्त दीडशे रुपयाि दीड ददर्स राििा 

येईल. उद्या िुम्िाला खूप बर्फव  पिायचा असले िर आपण पेिलगार्च्या ऐर्जी गुलर्गवला जाऊ.”  

अझीजने आणखी भर घािली, ” गिंडोला चाल ूअसले िर खूप बर्फव  असलले्या डोंगरार्र 

जाऊ. आम्िीिी बरेच ददर्साि अशी सर्फर केललेी नािी. बससे नसल्याने आपल्याला टॅक्सीच 

करार्ी लागेल. पाहू कुणी ओळखीचा भेटिो का. ”  

र्ाझ्यापेिा त्यािंचीच ियारी जोरदार िोिी. त्यार्ुळेच र्झ्या र्नाि चलहबचल िोि 

िोिी.  

लगेच आम्िी दसुर् या लॉजर्र पोचलो. त्यािंनी सािंहगिल्याप्रर्णे र्ालक बिंगाली बाबूच 

िोिा. शोर् चिजी असे कािंिीिरी नार् िोिे. यािंच्या चािंगलाच परीचयाचा िोिा. पण र्ुस्लीर् 

नव्ििा िी जर्ेची बाजू.  

  

  



  

  

दसुर् या ददर्शी पिाटे सिा र्ाजिाच दोघे दाराि उभे. र्ोठे स्र्ेटसव, जॅकेट, र्र्फलर 

र्गैरेसि िे र्ेगळेच ददसि िोिे, जण ूर्ारेकरीच. र्ी िर दचकलोच. पण लगेच स्र्ि:ला सार्रलिं. 

र्ीिी भरपूर गरर् कपड ेअिंगार्र चढरू् ियार झालो. पैशाची हबल्कूल काळजी करू नका अस े

सािंगून प्रत्येकी 300 रुपये द्यायलािी िे ियार झाले. र्ला आणखी एक आश्चयावचा धक्का बसला. 

आम्िी हनघालो िर र्ाटेि भरपूर चेककिं ग. शेर्टच्या र्ळणार्र र्ोठी चेककिं ग िोिी. प्रत्येकाला सिी 

करार्ी लागे. त्यािंच्या रहजस्टरर्र र्ी पहिल्यािंदा नार् हलहून सिी केली. िी पाहून आनिंदीि 

झालेल्या हिथल्या जर्ानाने हर्चारले, ----- 

“र्िाराष्ट्रािून आलाि का? “ 

“ िो, र्ुम्बईहून. िुम्िी कसिं ओळखलिं? ”  

“ नार्ार्रून. र्ीिी र्राठीच आि.े बेळगार्च्या र्राठा लाइट इनर्फिं र्ट्रीिून आलो आि.े” 

िो अहभर्ानाने सािंगि िोिा.  

र्ीिी सािंहगिलिं, ” र्ीसधु्दा बेळगार्चाच आि.े र्ाझा जन्र् बेळगार्चा. “  

“ िो का, सािबे, र्ला बेळगार् खूप आर्डििं. सुिंदर शिर आि.े रजेि आम्िी िटकून 

बेळगार्ला जािो. कॅम्पर्धून दर्फरिो, जुन्या आठर्णीने भारार्ून जािो”.  

 िो खूपच इर्ोशनल िोि िोिा. बराच र्ेळ बोलि राहिला. र्ी निंिर हर्चारल, 

“आम्िी आिा र्र चाललो आिोि िर र्र कािंिी हभिी र्गैरे नािीना? “  

िो िात्काळ म्िणाला, “कािंिी नािी, आहण आम्िी आिोिच ना ईथे. “  

र्ाझा जीर् भािंड्याि पडला. हिथ ेआणखी एक गोष्ट र्ाझ्या लिाि आली, र्ाझ्या 

साहथदारािंनािी जेंव्िा त्याने ओळखपत्र हर्चारल े िेंव्िा दोघािंनी आपापल े आय. डी. काडव 

दाखहर्ले. िे पाहून र्ात्र र्ला खूप िायसे र्ाटल.े यािंच्याकड ेसरकारी ओळखपत्र ेआििे याचा अथव 



ि े इथले नागररकच असारे्ि. चौकशीअिंिी सर्जले की शासनाने येथे सर्व स्थाहनकािंना अशी 

ओळखपत्रे ददलेली आििे.  

र्र जािाच ददसललेे दशृ्य पाहून र्ी थक्क झालो. सबिंध गुलर्गव पूणवपणे बर्फावछाददि 

िोिे. कुठेिी जर्ीन ककिं र्ा गर्िसुद्धा ददसि नव्ििे. पािंढर् याशुभ्र दधूसागरािून चालि आिोि अस े

र्ाटायचे. आणखी नर्ल म्िणजे एर्ढ्या बर्फव रृ्ष्टीर्ध्येिी गिंडोला चाल ू िोिा. र्ाझ्या दोघा 

हर्त्रािंनीिी हिकीटाचे पैस ेददल ेआहण आम्िी भल्या र्ोठ्या र्ट्रॉलीिून शेर्टच्या टोकापयंि पोचलो. 

गुडघाभर र्लुायर् बर्फाविून चालिाना खूप र्जा आली. आम्िी भरपूर र्फोटो काढल.े आम्िाला 

हिथे सािंगण्याि आल ेकी िेथून पिंधरा दकलोहर्टरर्र पाकीस्िानची सीर्ा आि.े  

सिंध्याकाळी िॉटेलर्र पोचलो िेंव्िा र्ला िलके िलके र्ाटि िोिे. चिा घिेा घेिा र्ी 

हगयासुदद्दनला हर्चारल.े “ िुम्िी इथ ेकािंिी व्यर्साय करि आिाि की नोकरी शोधि आिाि. ”  

िेंव्िा उत्तरादाखल त्यािंनी आपली व्यथाच बोलून दाखहर्ली. ि े सारे त्यािंना आज 

सािंगायचेच िोिे.  

हगयासुदद्दन िा सलुिान बेकरीर्ध्ये कार् करि िोिा िर अझीज िा एका र्फनीचर 

कम्पनीर्ध्ये सुिाराचे कार् करीि िोिा. र्ुळचे िे दोघेिी कलकत्त्याजर्ळच्या खडे्यािले. म्िणजे 

र्ुहस्लर् असले िरी िे कश्र्ीरी नव्ििे. नोकरीहनहर्त्त हबिार उत्तरप्रदशे येथे छोटी र्ोठी कार् े

करीि असिा एका हर्त्राने त्याना श्रीनगरला आणले. र्ास्िर्ीक हबिार र् उत्तर प्रदशे इथ ेत्यािंना 

सािंगण्याि आल ेिोिे की िुम्िी र्ुम्बईला जा, हिथ ेर्ाटे्टल हििके कार् हर्ळेल. पण सुदरै्ाने त्यािंना 

इथेच चािंगले कार् हर्ळाले िोिे.  

 पण त्यानी लगेच आपली व्यथा बोलून दाखर्ली. िे म्िणाले, ” आिा आम्िाला इथे 

रिार्ेसे र्ाटि नािी. अहिरेकी कारर्ायाने आम्िीच नव्ि ेिर इथल ेर्ुहस्लर् िरूणिी िरैाण झाल े

आििे. घसूखोरी करून इथे आलेल ेकट्टर अहिरेकी इथल्या िरूणािंना पळर्ून नेिाि, पैशाचे आहर्ष 

दाखर्ून त्यािंना अहिरेकी कारर्ाया करायला लार्िाि. पोलीसािंनािी सर्जि नािी, कारण 

र्िम्र्द, हुस्सेन, शखे अशी नारे् बर् याच लोकािंची असिाि. सिंशय आला की अशा नार्ाच्या 

हर्ळिील हििक्या िरूणािंना पकडून, चािंगली र्ारिाण करून त्यािंच्याकडून िे र्दर्ून घेिाि. 

त्यारु्ळे सर्वसार्ान्य जनिेर्ध्ये घबराट पसरललेी असिे. कधी आहण कुठे काय िोईल सािंगिा येि 



नािी. र्रचेर्र बॉम्बस्र्फोट, धरपकड, 144 कलर् ककिं र्ा’ बिंद’. सर्ाजकिं टकािंचेिी इथ ेर्फार्िे” िे 

दोघ ेअत्यिंि पोटहिहडकेने ि ेसर्व सािंगि िोिे.  

आपण र्ुहस्लर् असल्याचे र्ला सािंगायलािी त्यािंना प्रथर् लाज र्ाटली. म्िणून नर्ाज 

पढायला िे आळीपाळीने गपचूप जाि िोिे.  

या सम्भाषणािून त्यानािी सर्ाधान झाल ेआहण र्ला त्यािंची व्यथा ऐकून खूप दया 

आली. रात्र झाली िोिी, र्ी आग्रिाने त्यािंना र्ाझ्याच िॉटेलर्ध्य ेजेर्ण ददले, र्ाझ ेनार्, पत्ता, 

र्फोन नम्बर दऊेन र्ुम्बईला येण्याचे आग्रिाचे आर्िंत्रण ददले. कें व्िािी या, र्ी िुर्च्या नोकरीसाठी 

जािीने प्रयत्न करीन अस ेआश्वासनिी ददल.े त्यानी केलेल्या र्दिीबद्दल र्ी र्नापासून त्यािंचे खपू 

आभार र्ानल.े त्यािंना खपू बरे र्ाटल.े िे र्ुस्लीर् असूनिी र्ी त्यािंच्यार्र जो हर्श्वास दाखहर्ला 

त्याबद्दल त्यानी र्ाझ ेखपू कौिुक केल.े दसुर् या ददर्शी जबरदस्ि थिंडी पडलेली असिा दोघ ेपुन: 

सिा र्ाजिा र्ला हनरोप दणे्यासाठी आल.े बस स्थानकापयंि िे आल,े त्यािंच्या ओळखीच्या सुर्ो 

ड्रायव्िरला त्यानी र्ला सखुरूप जम्र्ूला न्यायला सािंहगिले. साश्रू नयनािंने र्ी त्याना प्रेर्भरे 

आशलिंगन दऊेन त्यािंचा हनरोप घेिला. त्यािंच्याच हर्चाराने त्यािंच्याच आठर्णीने र्ी र्ाझ्या 

परिीच्या प्रर्ासाि भारारू्न गेलो. पण एका जगारे्गळ्या प्रर्ासाने आहण अनपेहिि अनुभर्ाने 

अिंिबावह्य आनिंदीि झालो. निंदनर्नाची दसुरी बाजू पाहून अिंिर्ूवखिी झालो. 

  



दार्जवशलिंग प्रसन्न 

 

 

 

पहिला चिंदरखणीचा रे्ट्रक यथु िॉस्टेल र्ार्फव ि केल्यापासून र्ला हिर्ालयाच्या रे्ट्रकचे 

व्यसनच लागले. पटर्धवन आहण गिंगार्णे यािंच्याबरोबर केलेल्या त्या रे्ट्रकर्ध्य ेआम्िी हिघािंनी 

धर्ाल र्जा केली िोिी. पहिला उत्साि िोिा. िेरा चौदा िजार रु्फटापयंि चढाई करून बर्फावि 

खेळण्याि रे्ट्रकचे साथवक झाले असे र्ाटल ेिोिे. निंिर नोकरीहनहर्त्त पुण्याला आल्यानिंिर पुन: 

नर्ा उत्साि सिंचारला िोिा. बेळगार्ला आर्चा एक गु्रप असायचा. िेथ ेछोटे र्ोठे िायककिं ग केल े

िोिे. िे ददर्स नर्लाईचे िोिे. निंिर सािंगलीच्या र्ालचिंदला असिाना र्िाबळेश्वर, र्ासोटा अस े

ऊिं चार्रचे रे्ट्रक करिाना बरीच दर्छाक झाली िोिी.. पण पुढ े हिर्ालयािले रे्ट्रक म्िणजे िर 

हनसगवसाहनध्य, सािस आहण प्रर्ास यािंचा हत्रर्णेी सिंगर्च िोिा.  

 

एक र्ात्र खरे की र्ला प्रत्येक गार्ी सुदरै्ाने चािंगले हर्त्र भेटल.े कॉलेजर्धला 

नरजींदर म्िणजे िर सळसळिे िारुण्य आहण प्रसन्न सिर्ास. नोकरीर्ुळे आिा जरी र्ेगळे झालो 

असलो िरी रे्ट्रकच्या हनहर्त्ताने भटेायचोच. आिािी िसेच झाले. र्ी र्फोन लार्ला.  

 

“िलॅो, नरजी, सगळिं ठीक आि ेका”?  

“िो, सबकुछ ठीक, कशी काय आठर्ण झाली”?  

“जेंव्िा रे्ट्रककिं गबद्दलची बािर्ी सर्जिे िेंव्िा पहिली याद िुझी, बाकीचे निंिर. ”  

“बोल जायचिं कधी आहण कुठे, आहण यायचिं कधी िेिी सािंग. ”  

असा िा नरजी. त्याला सािंहगिलिं, “ पुण्याच्या “ युर्ासािस” या सिंस्थेने दार्जवशलिंग – 

सिंदकरू्फ िा रे्ट्रक आयोहजि केला आि,े िुला जर्ेल का िे सािंग. ”  

िो एका पायार्र ियार िर झालाच पण सर्व ियारीहनशी पुण्याि र्ेळेर्र िजरिी 

झाला. िरॅ्रसॅक, जॅकेट्स आहण सिंस्थचे्या कॅप्स र्गैरे सोपस्कार करून आम्िी पुण्याच्या स्टेशनर्र 



एक्स्प्रसे्स पकडली. प्लॅटर्फॉर्वर्र पस्िीस चाळीस रे्ट्रकसवचा गु्रप पाहिला आहण िेंव्िाच र्ाटलिं की 

आज आपल्या झोपेचे खोबरे िोणार. हनम्र्ी सिंख्या िर शाळा कॉलेजच्या र्ुलारु्लींचीच िोिी. 

र्ीस िीसच्या र्यािल ेआम्िी पाचसिा जणच ददसि िोिो. बाकीची िर सारी प्रौढ र्िंडळीच 

िोिी. अथावि र्नाने िरूणच. सारे कस ेर्ोठ्या उत्सािाि. एकर्केािंच्या ओळखी करून घेण्याि 

सारे दिंग िोिे.  

गाडीने र्ेग घेिाच पत्त्यािंचे डार्, गाण्याच्या भेंड्या, जोक्स, नॉनस्टॉप गप्पा आहण 

गोंधळ एकदर्च सुरू झाला. हशर्ाय प्रत्येकाने बािंधून आणलेला खाऊ एकर्ेकािंना दऊेन सिि 

चरणिी चालूच ठेर्लिं. अखेर रात्री दर्दाटी करून सर्ांना झोपायला लार्लिं.  

िार्डा स्टेशनर्र गाडी बदलून लगेच दार्जवशलिंग एक्स्प्रेस्स पकडली आहण सकाळ 

उजाडिाच न्यूजलपायगुडीला उिरलो. िर्ा चािंगलीच थिंड िोिी आहण िशाि झोम्बणारे र्ारे. 

सगळ्यािंना गरज िोिी िी गरर्ागरर् चिाची. चिा आहण ब्रेकर्फास्ट केल्यानिंिरच प्रर्ासाचा शीण 

गेला. सारे पुढच्या प्रर्ासासाठी आिूर झाल ेिोिे. आर्ची बस अजून यायचीच िोिी म्िणून चौरे्फर 

दर्फरून पाय र्ोकळे केल.े भोर्िालचा हनसगव पाहूनच आर्ची िबीयि खूष झाली. ऊिं च ऊिं च 

दरे्दार, सुरू, र्फर, पाइिंसचे रृ्ि, , हिरर्ीगार र्नश्री, सारा डोंगराळ पररसरच ददर्ाखदार. 

हिर्ालयाची रृ्िर्ल्लीच आगळी र्ेगळी, डौलदार. िर्ािी थिंडगार असल्याने नर्ा उत्साि 

सिंचारललेा.  

बस येिाच र्ात्र सीट पकडण्यासाठी एकच घाई झाली. र्ाझ्यासाठी नरजीने सीटिी 

पकडललेी िोिी पण आर्चा गू्रपलीडर हिथे जाऊन बसल्याने र्ाझी पिंचाईि झाली. र्ी इिरत्र 

जाऊन बसलो. ओळखीचे सारे एकर्ेकािंशेजारी जाऊन बसल ेआहण र्ाझ्या शेजारची एकर्ेर् सीट 

ररकार्ीच राहिली.  

िेर्ढ्याि घाईघाईने आपली पसव आहण बॅग साम्भाळि एक िरूणी आली आहण र्ाझ्या 

शेजारच्याच सीटर्र बसली. र्ी लागलीच अिंग चोरून हिला जागा करून ददली. पुन: हिची बॅग 

र्र ठेर्ण्यास िाडकन उठलो, िी थॅन्क्स म्िणाली.  

पुन: अदबीने र्ी म्िणालो, “ शर्िंडो सीट िर्ी असले िर बसा ििं, र्ी इथ ेसाइड सीटर्र 

बसेन. ” ) र्ा, काय स्त्रीदाहिण्य ) 



” थॅन्क्स, र्ला चिा घ्यायला उशीर झाला. िोपयंि िी बस लागली. ” हिने खुलासा 

केला. पुढ ेिासभर आर्च्या गप्पा रे्ट्रकच्या कायवक्रर्ार्रच झाल्या.  

रस्िा पूणव घाटाचा आहण र्ळणार्ळणाचा असल्याने नकळि आम्िाला एकर्ेकािंचे 

चािंगलेच धके्क बसि िोिे. हिच्या कोर्ल आहण लसुलुशीि स्पशावने र्ाझ्या रोर्रोर्ाि एक र्ेगळाच 

उत्साि सिंचारला िोिा. र्ी कधी नव्ि ेिो इिका बोलि सुटलो िोिो. र्ला चािंगले हर्नोदिी 

सुचल.े आम्िी बोललो िे हर्षय, आर्ची र्िे, आर्चे हर्चार, भार्ना सारे कािंिी एकर्ेकािंना पटि 

िोिे. आर्च्या सम्भाषणारु्ळे र्ुक्कार् कधी आला िे सर्जलिेी नािी. एकिं दरीि आर्ची र्ेव्िलेंग्थ 

चािंगलीच जुळिे असे र्ाटू लागले.  

दार्जवशलिंगला एक ददर्साचा र्ुक्कार् िोिा. र्ागवदशवन, र्ेळापत्रक, धोक्याच्या सूचना, 

बरोबर घ्यार्याचे सार्ान इत्यादी गोष्टींर्र चचाव झाली. दसुर् या ददर्शी आम्िाला बसन े

र्णीभिंजन या पायर्थयाच्या गार्ी जायचे िोिे. पनु: र्ाझ्याशेजारी िीच िरूणी. या खेपसे र्ात्र 

िी जाणूनबुजून र्ाझ्याशेजारी स्थानापन्न झाली. हस्र्ििास्य करून हिने गुड र्ॉर्नंग म्िटलिं. 

र्ाझ्या दषृ्टीने िी खरोखरच सुप्रभाि िोिी. र्नाि हर्चार केला िीच सिंधी आि ेपूणव पररचय करून 

घेण्याची र् र्ाढहर्ण्याचीिी.  

“ िुम्िी नार् नािी सािंहगिलि. ” र्ी न रािर्ून हर्चारलिं.  

“ िुम्िी हर्चारलिं नािी. ” चािंगल उत्तर हर्ळालिं.  

“ आिा हर्चारिो सर्जा. “ र्लािी थोडासा धीटपणा यायला लागला.  

“ केिकी. ” 

“र्ला र्ाटलच. “ 

“कशार्रून?” 

“ िुम्िी येिाच िसा सुगिंध आला आम्िाला. ” 

“कािंिीिरीच काय. ” 

यानिंिर र्ात्र आर्ची गाडी सम्भाषणाच्या परे्फक्ट रॅ्ट्रकर्र आली. हिच्या िसर् या 

चेिर् याने र्ाझी सकाळ रु्फलून गेली. र्ाटलिं या रे्ट्रकर्ध्ये आपण िर्ेिच िरिंगि रािणार. र्नाि 



हर्चार आला, र्ागच्या िीन चार रे्ट्रकर्ध्ये िी परी भटेली असिी िर. ( िर काय आपण 

दाजीशलिंगला आलोच नसिो. )  

र्णीभिंजनला आम्िी िासभर थाम्बणार िोिो. चढाई करण्याची पूणव ियारी करायची 

िोिी. सर्ांनी रेनकोट, हबस्कीटे, र्रे्फसव, ग्लकुोज, पाण्याच्या बाटल्या, चॉकोलेट्स, हलर्लटे्सच्या 

गोळ्या ई. खरेदी केली. आर्चा र्धल्या र्योगटाचा जो साि आठ जणािंचा गु्रप िोिा त्याि अथावि 

केिकी र्ाझ्याबरोबरच िोिी. आर्ची जर्हळक पाहून नरजी आपला दसुर् या हर्त्रािंबरोबर 

दर्फरायचा. र्धून र्धून िो र्ला कािंिीिरी खुणर्ायचा. पण र्ी जाणूनबुजून नजर चोरायचो. र्ी 

आहण केिकी आम्िी दोघािंनी हनळ्या रिंगाचे प्लॅहस्टकचे रेनकोट घेिले. एकत्रच र्ग टपरीर्र चिा 

घेिला. केिकीचा िा पहिलाच रे्ट्रक असल्याने िी र्ाझ्याकडून र् नरजीकडूिंन आर्जूवन सर्व र्ाहििी 

घेि िोिी. र्धूनच हिला भीिी र्ाटायची 

“र्ला जर्ले कािो िा रे्ट्रक.?” दोन चार र्ेळा हिने केललेा िा प्रश्न.  

“ जर्ायला काय त्याि. पायाखालचा रस्िा, पाऊलर्ाट बघि चालि रिायचे. र्र 

डोंगराच्या हशखराकड ेपिायचे नािी. ििान भकू लागली ककिं र्ा थकर्ा जाणर्ला की थाम्बायचिं 

आहण ग्लूकोजचिं पाणी प्यायचिं. र्ेळ भरपूर असिो. िेंव्िा घाई गडबड करायची नािी. ” र्ाझा 

प्रार्ाहणक सल्ला.  

हिची िक्रार, “ चालायची सर्यच नािी िो अलीकड.े हशर्ाय या रे्ट्रकर्ध्ये परििी 

दर्फरिा येि नािी ना. िेिी हर्चारलिं र्ी. हशर्ाय नुसिेच चालायचे नािी, पाठीर्र ि ेइिके ओझे 

घेऊन. ” 

र्ी, “ कािंिी घाबरू नका, र्फक्त पहिल्या ददर्शी थोडा त्रास िोिो. त्यानिंिर पायािंना 

सर्य िोऊन जािे. हशर्ाय थिंड िर्ा, सुिंदर हनसगव यार्ुळे थकर्ा नािीसा िोिो. आहण सोबिीला 

इिकी दोस्िर्िंडळी आििे. रे्ट्रकचा उद्देशच िो असिो. त्यानिंिरिी िुम्िाला चालर्ल ेनािीच िर 

र्ी आि ेना, उचलून घ्यायला. ”  

आिा र्ात्र िी लाजली, हर्रर्ली. पण हिने र्ाझ्याकड ेअसा कािंिी कटाि टाकला की 

--- “ “ िर् िो िो गय ेघायल “.  



पहिला रे्ट्रक केर्ळ साि दकलोहर्टरचा असल्याने आम्िी दिा िजार रु्फटार्रच्या 

िर्शलिंग या र्ुक्कार्ाला साडचेार र्ाजिाच पोिोचलो. गरर्ागरर् भजी र् र्गभरून चिा 

हर्ळाल्याने सगळेच खषू. गप्पा रिंगल्या, कािंिी नर्ख्या रे्ट्रकसवना थोडा त्रास झाला िोिा. िे 

पायाला बार् र्गैरे लारू्न गुपचुप पडून राहिल.े रात्रीच्या जेर्णार्र र्ात्र सर्ांनी चािंगलाच िार् 

र्ारला नी कॅम्पर्फायर भोर्िी सगळे आिुरिेने जर्ले. जॅकेट, र्र्फलर, पलुओव्िर, स्र्ेटसव, शाल 

ई. र्ापरून थिंडीपासून बचार् करण्याचा प्रत्येकाचा प्रयत्न सुरू िोिा. एकर्ेकािंना आग्रि करून 

करून गाणी सरूू झाली. पहिल्यािंदाच रे्ट्रककिं गला आलेल,े सभाधीटपणा नसलले ेसुध्दा सिभागी 

िोऊ लागल.े िळुिळू रिंग चढला. सर्ांचे लि नरजीकड ेिोिे. सरदारजी नक्की गाणार ि ेर्ाहिि 

िोिे.  

सर्ांनी एकच गलका केला, “ नरजी, एक पिंजाबी गाणे पाहिजे “  

नरजी अशा आर्िंत्रणाची र्ाटच पािि िोिा.  

“ सिंयोनी “ म्िणून त्याने जी पिंजाबी धून पकडली हिने िर सारा जल्लोशच सुरू झाला. 

त्या कडकेपारीि आर्चा आर्ाज घुर्ला. त्याच्याबरोबर सर्ांनीच िाल धरला आहण सारा 

आसिंर्ि सिंगीिर्य झाला. अपूर्व र्रै्फल. आहण िेर्ढ्याि गरर्ागरर् बोनवव्िीटा बसल्या रठकाणी 

सगळ्यािंना हर्ळाला. एका र्ेगळ्या नशेिच सारे पािंगले. प्रत्येकजण “ सिंयोनी “ गुणगुणिच 

टेंटर्ध्य ेहशरला.  

 दसूर् या ददर्शीचा रे्ट्रक घनदाट जिंगलािून िोिा. पायर्ाटेच्या एका बाजूस प्रचिंड 

उिार र् दरी िर दसुरीकड ेऊिं चच ऊिं च डोंगर र् दाट झाडी. िशािच आम्िी र्ागवस्थ व्िायच्या 

र्ेळेसच पार्साची ररपररप सुरू झाली. सर्ांचे रिंगीबेरिंगी रेनकोट हनर्ुळत्या पायर्ाटेर्रून 

दबकि दबकि चाल ूलागले. हर्ििंगर् दशृ्य. हर्हर्ध रिंगािंच्या रु्फलािंची र्ाळच जण.ू सगळे कस ेएका 

लयीि चालि िोिे.  

र्ाझिं र्न र्ला जे सुचर्ििं िोििं िेच नेर्किं  केिकीलािी सुचलिं. हिने सर्व र्ुलींना पुढे 

जाऊ ददलिं र् िी स्र्ि: र्ागे राहिली. रेनकोटच्या आर्रणाि कोणी कुणाला ओळख ूशकि नव्ििे 

ि ेहिने पाहिल ेर् िी सिजपणे र्ाझ्याजर्ळून पुढे चाल ूलागली. पार्साचा जोर र्ाढिच िोिा. 

थिंडी र् र्ारा याने सगळे िरैाण झाल ेिोिे. कािंिी र्ुली िर ठार रडर्ले्या झाल्या िोत्या. त्यािच 

आणखी एक सिंकट उभ ेठाकले. सकाळची र्ेळ असल्याने र्ोठर्ोठे याक त्याच पायर्ाटेने सर्ोरून 



आर्च्या हर्रुद्ध ददशेने जायचे. हधप्पाड काळे याक म्िणजे सािाि यर्धर्वच. त्यािंना पाहूनच 

भीिी र्ाटायची.  

एका हनर्ूळत्या पायर्ाटेने जािाना आर्च्या गप्पा रिंगल्या िोत्या. पार्साने चेिरे 

ओले झाले िोिे आहण डोळ्यार्रून पाणी हनथळि िोिे. त्याि पनु: पार्सार्ुळे िर्ेि दाट 

धुक्यासारखी िर्ा पसरलेली.. अचानक एका र्ळणार्र सर्ोरून एक र्ोठा याक धार्िच आला. 

केिकी ककिं चाळिच र्ला येऊन हबलगली. हिच्या ओरडण्याने याक हबचारा बाजूने सटकला. पण 

र्ी र्ात्र केिकीच्या बाहुपाशाि अडकलो. र्ी त्या याकाला धन्यर्ाद दिे केिकीचा िाि घट्ट धरून 

ठेर्ला. र्ागे पुढे कुणीच दषृ्टीपथाि नव्ििे म्िणून बरे झाले. र्ी र्नाि हर्चार केला, आणखी दोन 

चार याक आल ेअसिे िरी चालले असिे.  

त्या सिंध्याकाळचा कॅम्पर्फायरचा कायवक्रर् अहर्स्र्रणीयच झाला. केिकीने िर 

धर्ालच केली. हिने गाण्याच्या भेंड्याच्या चढाओढीि जोषपूणव ग़ाणी सादर करून सर्ांना थक्क 

करून सोडल.े हिच्या िोडीस िोड अशी र्ीिी नरजीबरोबर गाणी म्ििंटली आहण सगळ्यािंच्या 

नजरा आम्िा दोघािंर्र रोखल्या गेल्या. कािी चलाख र्ुलींनी खाणाखणुा केल्या खर् या पण 

केिकीच्या िे कािंिी लिाि आले नािी. एक बरे झाल.े त्या सर्व र्ुलींनी केिकीला एखाद्या 

हिरॉईनसारख ेआपल्या घोळक्याि सार्ारू्न घेिले. आहण इकड ेर्ी रात्रभर टेंटर्ध्य ेिारे शोधि 

राहिलो. नरजीच्यािी िे लिाि आले आहण त्यानेिर त्याच्या चेष्टलेा आळा घालिा घालिा र्ला 

पुरेपुरे झाले. एकूण या रे्ट्रकची गम्र्िच न्यारी िोिी.  

रे्ट्रकर्धली शेर्टची ऊिं ची आम्िी गाठली िी सिंदकरू्फला, बारा िजार रु्फटार्र. हिथली 

िी प्रसन्न सकाळ िा आर्च्या रे्ट्रकचा परर्ोच्च शबिंद ू ठरला. हिर्ालयािल्या स्नोलाइनची ऊिं ची 

गाठण्याचा रे्ट्रकचा उद्दशे सर्फल झाल्याने सर्ांना शािंि झोप लागली. त्यारु्ळे सिंदकरू्फच्या 

गेस्टिाऊसर्ध्य ेसगळे िाजे िर्ाने िोऊनच जागे झाले. आिापयंि पाऊस आहण धुक्याला िोंड 

दिे र्ाट सम्पहर्ल्यार्ुळे िी स्र्छ सूयवप्रकाशाने उजळलेली सकाळ सगळ्या रे्ट्रकसवना नर्चैिन्य 

दऊेन गेली. कुणी र्फोटो सशेन सुरू केल,े कुणी पत्त्यािंचा डार् र्ािंडला आहण बर् याच लोकािंनी 

अधाहशपणे कॅन्टीन गाठले. बहुिेकािंनी ब्रेड आम्लेटर्रच िार् र्ारला. कारण नेिर्ीचे कॅम्पचे 

जेर्ण ि ेशाकािारीच िोिे.  

 आम्िी पाच सिा जणािंनी र्ात्र रर्ीचा डार् र्ािंडला. बहुिेक र्ुली र्ेणीर्फणी करून 

आहण ठेर्णीिला पोषाख चढरू्न हर्रर्ू लागल्या. त्यािलीच आर्ची केिकी एक. आकषवक कर्ीज 

सलर्ार आहण र्र रिंहगबरेिंगी दपुट्टा असा पिेरार् करून िी टरिंगर्ास्टरसारखी ईकड ेहिकड ेदर्फरि 



िोिी. आहण निंिर कािंिीिरी हनहर्त्त काढून आर्च्या घोळक्याि र्ाझ्या शेजारी येऊन बसली. 

म्िणूनच आर्ची भटे कुणाच्या नजरेि भरली नािी.  

कािंचनगिंगा, र्काल ु आहण लोत्शेसारखी सत्तार्ीस अट्ठाहर्स िजार रु्फटार्रची 

बर्फावच्छाददि हशखरे स्र्च्छ सुयवप्रकाशाि झळाळि िोिी, अद्द्भूि नजारा. दरू हििीजार्रचा िा 

नयनरम्य दखेार्ा आम्िी सर्ांनी डोळ्याि साठर्ून ठेर्ण्याचा प्रयत्न केला. िणािणाला 

आकाशािले आहण पर्विहशखरार्रचे रिंग बदलि िोिे. कािंिीनी िर र्ोठ्या झूर् लेंन्सने त्या 

हशखरािंना कॅर्ेर् याि बिंददस्ि केल.े अशा सुिंदर पाश्ववभूर्ीर्र केिकी दोन र्ैत्रीणींना घेर्ून उभी 

ठाकली. हिने आपला कॅर्ेरा र्ाझ्याकड ेसपुूदव केला आहण अगदी लाडाि हर्निंिी केली,  

“ प्लीज, आर्चा एक गु्रप र्फोटो काढा ना. “  

त्या चौघी पाचजणी पोज घेण्याि रर्ल्या. केस नीट नेटके करण,े दपुट्टा आडर्ा उभा 

करणे, िू इकड,े र्ी र्ध्य,े िाि खािंद्यार्र अस ूद,े अस ेबरे ददसिे का यािच बराच र्ेळ गेला आहण 

र्ी िािाि कॅर्ेरा घेऊन उभाच. र्ी र्ैिागलो, “ लर्कर आटपा, ददर्स र्ार्ळेल इथेच”.  

 नािीिरी. “ आिंधळा र्ागिो एक डोळा” या उक्तीनुसार र्ला आनिंदाच्या उकळ्याच 

रु्फटल्या िोत्या. गेल्या चार ददर्साि पार्सार्ुळे आहण रे्ट्रकींगर्ुळे र्ला केिकीचा एकिी र्फोटो 

र्ाझ्या कॅर्ेर् याि पकडिा आला नव्ििा. आहण आिा िी नार्ी सिंधी चालून आली िोिी. र्ी 

केिकीचे बरेच र्फोटो, अथावि हिच्या र्ैत्रीणीसोबि काढल.े केिकी इिकी खुष झाली की आम्िा 

सर्ांना हिने कॅन्टीनर्ध्यचे नेले. अत्यिंि कुशलिेने हिने र्ाझ्या शेजारची खुची बळकार्ली आहण 

आर्च्या गप्पा भन्नाट रिंगल्या. िी प्रसन्न सकाळ हचरस्र्रणीय झाली. टेबलाखालून र्ाझ्या 

पायाशी चाळे करिाना केिकी िळूच हर्हश्कल िसायची. हिने चािंगलाच आक्रर्कपणा सरुू केला 

िोिा.  

पुढे दोन ददर्सानिंिर आम्िी ररहम्बकचा शेर्टचा र्ुक्कार् गाठला आहण रे्ट्रकची सर्ाप्ती 

झाली. हिथून आम्िाला न्यूजलपायगुडीला बसने जायचे िोिे. र्ाटेि आम्िी चिापानासाठी 

हर्ररक लके जर्ळ थाम्बलो. दार्जवशलिंगच्या रे्ट्रकसवचे ि ेएक श्रर्पररिाराचे हनसगवरम्य स्थळ आि.े 

र्ेळ सकाळची असल्याने लेकर्र भरपूर दाट धुक्याचे आर्रण िोिे. पाणी िर रािोच जर्ीनसुध्दा 

ददसि नव्ििी. दिा रु्फटार्रचे कुणी कुणाला ददसि नव्ििे. त्यारु्ळे बरेच जण काठार्रच उभ े

राहिले. पण आम्िा दोघािंना िी चािंगलीच सूर्णवसिंधी िोिी.  



 केिकी र्ाझ्या पाठोपाठच सार्धपणे पार्ले टाकि िोिी. शबिंनधास्िपणे हिने र्ाझा 

िाि पकडला आहण र्ला हबलगूनच िी चाल ूलागली. र्ाझ्या अिंगार्र रोर्ािंच उभ ेराहिल.े र्ला 

हसलहसला हसनेर्ािल ेबागेिले गाणे आठर्ल े-” ये किं िािं आगय ेिर् –“ खरोखर अिी रोर्ािंचकारी 

प्रसिंग ! थिंडीने िी कुडकुडि असल्याने र्ी र्ाझे जॅकेट हिच्या खािंद्यार्र अलगदपण े पािंघरले. 

नजरेनेच हिने पसिंिी दशवर्ली र् र्ला जास्िच हबलगून चालू लागली. हिने िळूच र्ाझ्या खािंद्यार्र 

डोके टेकले. स्र्गीय आनिंदाि आम्िी आकण्ठ बुडून गेलो. िणभर र्ाटल ेि ेधुके असेच रिार् ेआहण 

िा प्रर्ास इथेच सम्पार्ा. नािी िरी आर्चा रे्ट्रक सम्पलेलाच िोिा. पण परि जाण्याची सर्ांनाच 

घाई िोिी. आिा उरली िी िाटािूट.  

न्यूजलपायगुडीहून िार्ड्याचा प्रर्ास रात्रीचा िोिा. त्याि पुन: र्गेर्ेगळ्या 

बोगीर्ध्ये सीट्स आललेे, नरजी िर पूरा र्ैिागला. सकाळी आम्िी र्ुम्बईला जाणारी रे्ट्रन 

पकडायला स्टेशनर्र आलो.  

नरजी म्िणाला, ” ि ेअस र्ेगर्ेगळ्या बोगीि बसणिं नािी जर्णार बुर्ा. र्ी आिा एक 

टी सी शोधिो आहण पाििो कािंिी जर्िे का. ”  

अखेर नरजीने शोधून एक सरदारजी टी सीच पकडला र् कार् िर्ार् केले. बरीच 

खटपट करून आर्ची िीन हिकीटे अपगे्रड करून ए. सी. बोगीि घेिली. र्ग काय ददर्साचा 

आर्चा प्रर्ास म्िणजे धर्ालच. नरजीने केिकीला िर भिंडार्ून सोडलेच पण र्ाझीिी जबरदस्ि 

दर्फरकी घेिली. इिरािंच्या बोगी दरूर्र असल्याने आम्िी िीघेच र्फलाटार्र दर्फरायचो, र्फळे खा, 

भजी खा, कॉर्फी प्या, हर्ळेल िो जूस घ्या अस ेकरि िरिंगिच राहिलो. र्ोठी जर्चेी बाजू म्िणजे 

र्ी काढलेले केिकीचे र्फोटो. कोणिेिी टेंशन ककिं र्ा काळजी नसल्याने हिच्या सुिंदर चेिर् यार्र एक 

हर्लिण प्रसन्निा ददसि िोिी. र्ला आठर्ले, एका पेर्ट्रोलपम्पार्र र्ी एक घोषर्ाक्य र्ाचले िोिे 

“ सर्् टाईम्स जनी इट्सले्र्फ हबकम्स डहेस्टनशन”. ) Sometimes journey itself becomes 

the destination “ ) खरेच िोिे िे. असाच आर्चा र्जेदार प्रर्ास झाला. र्ुक्कार्ाला पोिचायची 

अहजबाि घाई नव्ििी.  

र्ुम्बईहून र्ात्र नरजी आम्िाला बेस्ट ऑर्फ लक सािंगून िसाच बडोद्याला घरी गेला 

आहण आम्िी बसन ेपुण्याला पोचलो. स्र्ारगेटर्रच आम्िी एकर्ेकािंचा हनरोप घेिला. येणार् या 



शहनर्ारी डके्किं नर्र भेटण्याचे पके्क झाले. केिकीला िर् ेिोिे िे हिचे र् दाजीशलिंगच्या परीसराचे 

र्फोटो.  

 शहनर्ारी ठरल्यार्ेळी बरोबर िी आली. हर्शषे पोशाखाि िी खूपच स्र्ाटव आहण 

गोरीपान ददसि िोिी. पक्की पुणेकर. रे्ट्रकर्धल्या हिच्या अर्िारापेिा ि ेसौंदयव कािंिी औरच िोिे. 

िणभर र्ी थक्कच झालो. ‘र्ैशाली’ि कॉर्फी घेिा घेिा आम्िी र्फोटोंचा आस्र्ाद िर घेिलाच पण 

एकर्ेकािंचा राहून गेललेा पररचय सुद्धा करून घेिला. म्िणजे अगदी व्यर्िाररक पािळीर्र 

जाऊन. आम्िा दोघािंर्ध्य ेकोणिा सिंकोचच नव्ििा. निंिर हनघिाना र्ात्र हिने आश्चयावचा धक्काच 

ददला. म्िणाली, “ उद्या िुम्िाला खास आर्िंत्रण आि.े र्ाझ्या र्म्र्ीला िुम्िाला भेटायचे आि.े “ 

र्ी चरकलोच. सार्रून बसलो.  

“कािंिी भलििं सलििं सािंहगिलिं नािीना घरी?” र्ाझा केहर्लर्ाणा सर्ाल. “ िो, उद्या 

सर्जेलच ना” हिने िोर् यािच र्फर्ावन सोडले. त्यारे्ळीिर हिचा चेिरा खूपच सुिंदर र्ाटला. 

चेिर् यार्रच्या भार्ना िणाि बदलण्याि र्ुली पटाईि असिाि र्ाटि.े  

जरा अडखळिच र्ी हर्चारलिं, “म्िणजे पप्पा आहण र्म्र्ी र्ाझी प्रकट र्ुलाखि घेणार 

ना की झडिी घेणार? बापरे! चािंगलीच ियारी करार्ी लागेल. ”  

 “ छे छे िसिं कािंिी नािी. आहण घाबरिा कशाला एर्ढे? पप्पा नसिीलच घरी, पण 

र्म्र्ी र्ात्र िुर्ची परीिा घेईल. अभ्यास करून या. ”  

 हिने सािंहगिलेल्या पत्त्यार्र र्ी बरोबर र्ेळेि पोिोचलो. केिकीचे घर म्िणजे छान 

टुर्दार बिंगलाच िोिा. नर्स्कार चर्त्कार झाल्यार्र र्म्र्ी चिा करण्यास आि गेल्या आहण 

केिकीने र्ला घर दाखहर्ले. खूप सुिंदर सजार्ट िोिी. स्पेशल इिंटीररअर.  

केिकीच्या आईने व्िॉलिंटरी ररटायरर्ेंट घेिललेी िोिी. त्या बॅंकेि हसहनयर र्ॅनेजर 

िोत्या. दखेण्या आहण सोशल र्ाटल्या. र्ला पाहून् आहण र्ाझ्याशी बोलून त्याना बरे र्ाटल े

असार् ेअसा र्ाझा अिंदाज. आम्िी चिा घेि असिाच केिकीचे पप्पा आले. र्ाझी जरा धािंदलच 

उडाली. पुन: नर्स्कार, िनॅ्ड्शेक आहण ओळख. केिकीने अथावि याआधीच र्ाझ्याबद्दल भरपूर 

कािंिी पॉहझरटव्ि सािंगून र्म्र्ी पप्पाचे र्न शजिंकून घेिललेे ददसले. र्ी हनरोप घेऊन बािरेच्या 

िॉलर्ध्य ेयेिाच केिकी घाई घाईने पण प्रसन्न र्दु्रनेे बािरे येऊन र्ाझ ेदोन्िी िाि िािाि घेिल े



आहण ग्रीन हसग्नल दाखहर्ल्याप्रर्ाणे डोळे हर्चकार्ले. सगळा हिर्ालय र्ाझ्या पाठीशी उभा 

आि ेअसेच र्ला र्ाटले.  

परीिा र् र्ुलाखि दऊेन प्रथर् क्रर्ािंकाचा हनकाल घेऊनच र्ी बािरे पडलो. र्नाशी 

म्िटल े“ दार्जवशलिंग प्रसन्न”.  

 

  



क्लास 

 

रहर्र्ारला जोडून सलग िीन ददर्स सुट्टी आली िोिी. र्ुम्बईची सारी नोकरशािी 

खुष. त्यािल ेअध ेअहधक चाकरर्ाने िरी सिलीहनहर्त्त र्ुम्बईबािरे पडल ेअसणार. आम्िी दिा 

बारा प्राध्यापक र्न्डळी पण त्यापैकीच. आम्िी हनर्डल े िोिे र्ाथेरान. आर्च्यािल्या एका 

िरूणाने सुचर्ले िोिे की नेरळपासून चालिच र्ाथेरानला जाऊ. पण एकानेिी िे कानार्र घेिल े

नािी आहण टॅक्सीने अध्याव िासािच आम्िी र्ाथरेानच्या र्ार्थयार्र पोचलो िोिो.  

दोनिीन पॉईंट पाहूनच सगळे थकले. आहण स्टेशनजर्ळच्या पाकव र्ध्य ेएका र्ोठ्या 

झाडाखाली हिरव्यागार गर्िार्र आरार्ाि बसले. इिका हनर्ािंि र्ेळ हर्ळाल्यार्र र्ग गप्पािंना 

काय िोटा. कॉलेज, र्ॅनेजर्ेंट, हर्द्याथी करिा करिा क्लाससेर्र हर्षय यऊेन ठेपला. र्ला ऐकून 

आश्चयव र्ाटल ेकी र्ाझ्याहशर्ाय इिर सर्वजण कोणत्या ना कोणत्या क्लासम्ध्ये जाि िोिे. पण 

कुठेिी र्ाच्यिा नािी.  

र्ी जर्ळच बसलले्या जोशी सरािंना हर्चारलिं, “ सर िुम्िी कोणत्या क्लासला 

जािा.?”  

“ र्ी घराजर्ळच्याच गणेश क्लासला जािो. लोकल पकडण्याचा त्रास नािी. ”  

“ ि ेक्लासर्ाल ेपेर्ेंट चािंगलिं दिेाि कािो?” र्ी र्ित्र्ाच्या र्ुद्द्द्यालाच िाि घािला.  

“ र्ोठे ए सी क्लासर्ाले दिेाि चािंगला र्ोबदला पण कािंिी खर्चट असिाि. ”  

“ म्िणजे?”  

“ गेल्या र्षी र्ी दादरच्या करनर्ट क्लासर्ध्ये जाि िोिो. एकदा टॉहपक 

सम्पल्यारु्ळे र्ी र्ीस हर्हनटे आहधच क्लास सोडला. िर त्या पठ्ठ्ठ्याने पेर्ेंट दिेाना अध्याव 

िासाचे पैसे कापून घेिल.े दसुर् याच ददर्शी र्ी िो क्लास सोडला. ” जोशीसािबेािंनी अिंदरकी बाि 

सािंहगिली.  



जोशींच बोलणिं ऐकून शजेारीच बसलले ेसाने म्िणाले, ” बरोबर आि ेपण आपण अशा 

क्लाससेचे उम्बरठे चढायचेच नािीि. याउलट कािंिी क्लासेस असिेी आििे की हजथ ेहशकर्ण े

म्िणजे प्रेस्टीजची बाब असिे. ” 

“ िे कािंिीिी असो रु्म्बईि जगायचे िर असा साईड इनकर् हर्ळर्ायलाच पाहिजे. ” 

सोनार्णेनी र्ित्र्ाचा र्ुद्दा र्ािंडला र् िो सर्ांनी उचलून धरला.  

“कोशचिंग क्लास शझिंदाबाद “ सर्ांनीच आर्ाज उठर्ला अहण एकच िशा हपकला.  

सिलीहून आल्यानिंिर र्ाझ्या डोक्याि सारखे क्लासचेच हर्चार थैर्ान घालू लागल.े 

दसुर् याच ददर्सापासून र्ी क्लास शोध ूलागलो. कारण र्ला सर्जून चुकले की िी सीनीयर 

र्िंडळीसुध्दा जर का क्लासेसर्ध्ये हशकहर्ि असिील िर र्लािी नक्कीच जायला पाहिजे.  

र्ुम्बापूरीि रिायचे, पसैा कर्र्ायचा, चािंगल्या सिंसाराची स्र्पे्न पिायची, भहर्ष्य 

उज्र्ल करायचे िर एकाच नोकरीर्र सर्ाधान र्ानण े परर्डण्यासारख े नािीच. एक जीर् 

सदाशीर् अशी र्ाझी पररहस्थिी असली िरी एकट्याचा खचव भागर्ून, घरी थोड ेपसैे पाठर्ून 

पुढच्या र्ाटचालीसाठी बॅंकेि हशल्लक टाकणे िीच र्ोठी कसरि र्ाटायची. कॉलेजची चाकरी 

चारपाच िास करून र्ला हशल्लक र्ेळिी भरपरू हर्ळि िोिा. म्िणून हर्चार पक्का केला आहण 

योग्य क्लासर्ध्य ेर्फार्ल्या र्ेळेि हशकहर्णे जर्िे का ि ेपाहू लागलो. र्मु्बईि िसा क्लासेसना 

िोटाच नािी.  

शोधिा शोधिा एक चािंगला क्लास हर्ळाला, पण िो चुनाभट्टीला. पाहू म्ििंटलिं. 

अनुभर् िरी येईल. त्या भागाि हर्श्रा सरािंचा िा क्लास खूपच लोकप्रीय िोिा. बोडावि आहण 

हर्द्यापीठाि हर्द्याथी चािंगल्या टके्कर्ारीने उत्तीणव व्िायचे. हर्श्रा सर स्र्ि: र्रॅ्थस आहण दर्फहजक्स 

घ्यायचे. हुशार आहण ददलदार र्ाणसू. पण हििकाच काटेकोर हशस्िीचा. हर्द्याथी आहण हशिक 

दोघािंचीिी आचारसिंहििा त्यािंनी केली िोिी. सर्व र्गव र्ािानुकुहलि आहण हर्द्याथीिी चािंगल े

स्पधवक. आम्िाला र्ानधनिी चािंगले हर्ळायचे. त्यारु्ळे हशकर्ायला र्फार उत्साि र्ाटायचा. 

कार्ाचिं रूपािंिर करर्णकूीि व्िायच. र्ी िर खूष िोिो. कॉलेजपेिा इथलिं र्ािार्रण बरचिं र्ेगळिं. 

र्ला खरा आनिंद हर्ळायचा िो हुशार र्ुलािंचे आव्िान स्र्ीकारण्याचा. खूप रर्ायचो र्ी. त्यािंना 

आणखी हुशार करण्याि र्ला धन्यिा र्ाटे. िास कसा सम्पायचा िे सर्जायचेच नािी. श्रर्ाचे 

चीज झाल्याचे एक हर्लिण सर्ाधान, िृप्तिा.  



सारे कािंिी बरे िोिे पण र्ाझी र्ोठी सर्स्या म्िणजे लोकलचा प्रर्ास. कुल्यावपयंि 

र्फास्ट लोकलने र् पुढ े चुनाभट्टीपयंि स्लो िाबवरन े जायचे. गदी िशी डोहम्बर्लीकरािंच्या 

पाचर्ीलाच पूजलेली. प्रत्यि कार्ापेिा येजा करण्यािच शक्तीचा अपव्यय. हर्चार केला की 

अनुभर् कािंिी घराि बसून हर्ळि नसिो पाहू. जर्िे िोर्र करू. नािीिरी शरीराला थोडा 

व्यायार् पाहिजेच.  

क्लासच्या ऑदर्फसर्ध्ये र्ेगर्ेगळ्या सरािंच्या र्ेळा, हर्षय, उपलब्ध र्गव इत्यादी 

पाहून अचूक र्ेळापत्रक बनर्ायचे कार् करण्यासाठी हर्श्रा सरािंनी अहलकडचे एका हुशार आहण 

चुणचुणीि र्ुलीची नेर्णूक केली िोिी. िी म्िणे त्यािंच्या हर्त्राचीच कन्या. िी िशी पदर्ीधर 

िोिीच पण स्र्ाटव आहण सुिंदरिी िोिी. िी प्रत्येक प्राध्यापकाच्या गरजा पाहून िाहसका 

ठरर्ायची. चािंगल्या दजेदार र् हुकुर्ी नोट्ससाठीिी हर्श्रा क्लास प्रहसद्ध िोिा. प्रत्येक र्गावच्या 

आहण हर्हर्ध हर्षयािंच्या नोट्सचे पॅकेज ियार करण्याचे कार्िी िी चपलिेने करायची. 

चौकशीअिंिी हिचिं नार् अिंजली आि ेअसे सर्जल.े  

क्लास सम्परू्न र्ी स्टेशनकड ेहनघालो की र्ला धाहस्िच र्ाटायची. परिीचा लोकल 

प्रर्ास म्िणजे र्ाझ्यासाठी र्ोठी सकव सच िोिी. एकदा हर्चार आला अिंजलीला सािंगून क्लासची 

र्ेळ िरी बदलून घ्यार्ी म्िणजे लर्कर हनघिा यईल. अिंजली र्ाझिं ऐकेल याची र्ला पुरेपूर खात्री 

िोिी कारण दोन ददर्सापूर्ीच र्ी हिला एका र्ोठ्या सिंकटािून बािरे काढल ेिोिे. र्ाझ्या दषृ्टीने 

िी अहभर्ानाचीच गोष्ट िोिी. पण अिंजलीर्र र्ोठे सिंकट िोिे.  

िो एक गर्िीचाच प्रकार झाला. दािंडकेर सरािंनी त्या ददर्शी येणार नसल्याचे 

सािंहगिले िोिे. र्गव िोिा स्पधावपरीिेला बसणार् या हुशार र्लुािंचा. पण आदल्या ददर्शी त्या 

र्गावला िस ेसािंगायला अिंजली हर्सरली िोिी. त्यार्ुळे सुर्ारे सत्तर ऐंशी हर्द्याथी सरािंची र्ाट 

पिाि र्गावि बसून िोिे. िास सुरू व्िायला र्फक्त दिा हर्हनटे िोिी. आहण यािले हर्श्रा सरािंना 

कािीच र्ाहिि नव्ििे. पण िे केहबनर्ध्य े नव्ििे ि े बरे झाले. अिंजली घाबरलले्या आहण 

भाम्बार्लेल्या अर्स्थेि रे्फर् या र्ाररि िोिी. काय करारे् ि ेसर्जिच नव्ििे. र्लु ेिर गोंधळ 

घालणारच पण हर्श्रा सरािंचा पारा चढला िर हिच्या नोकरीर्रच गदा यायची.  

 र्ी ि ेसर्व पाहिले आहण अिंजलीला बाजूला घेऊन धीर ददला. “ घाबरू नकोस, काय 

करायचे िे पाहू, पण र्ला सािंग की र्ी िा िास घिेला िर चालेल का “.  

िी म्िणाली, “ सर, पण िुम्िी काय हशकहर्णार? या र्गावचे हर्षयच र्ेगळे आििे. ”  



र्ी म्ििंटलिं, “ स्पधाव पररिेचिं इिंहग्लश र्ी सिज हशकर्ीन. र्ला र्ाहिि आि े त्याच 

स्टॅंन्डडव आहण हसलॅबस. िू पिा र्लुे कशी खुष िोिील िे. ”  

हिने िणभर हर्चार केला र् म्िणाली, ” कािीिी करा पण त्या र्ुलािंना िासभर एिंगेज 

करा, कारण बरीच र्लुिं र्फार दरुून येिाि, कािंिी नािी हशकर्लिं िरी चालले, र्ात्र हर्श्रा सराना 

सािंगू नका, प्लीज.” 

र्ाझ्या अपेिेप्रर्ाणे त्या िासाला चर्त्कारच झाला. नर्ीन् र्गव नर्ीन आहण स्र्ाटव 

हर्द्याथी. र्ी थोड्याशा र्ेगळ्या पद्धिीने िािाळणी केली. र्ाझा नर्ीन चेिरा बघून र्ुल ेशािंि 

बसली िोिी. त्यािंना पिायचे िोिे की िी कोण आसार्ी आि ेआहण आिा नर्ीन काय हशकहर्णार.  

“ र्रेे पास चॉक ि,ै र्ेरे पास डस्टर ि,ै र्ेरे पास बोडव ि,ै र्ेरे पास ददर्ाग ि,ै कबलू? 

िो आपके पास क्या ि?ै “ हसनेर्ाच्या ढिंगािल्या या प्रहसद्ध डायलॉगने र्लुे अर्फलािून खुष झाली, 

एकच िशा हपकला. उत्तर द्यायचेच हर्सरून गेली. िा कािी र्ेगळाच र्ार्ला आि ेम्िणून लि 

दऊेन ऐकू लागली. आहण िळू िळू र्ी त्याना इिंहग्लश व्याकरणािल्या गर्िी जर्िी सािंगून िासभर 

हखळर्ून ठेर्ले. र्ाझ े ठरललेे कािी व्याकरणाचे हक्लष्ट प्रश्न र्ी हर्चारले. हुशार हर्द्याथीिी 

गोंधळल.े र्गावि िशी खूप शािंििा िोिी. र्धनूर्धून डोकार्णारी अिंजलीिी थक्क झाली. र्ी 

र्गाविून हनघिाना र्ुलािंनी गलकाच केला, “ सर, उद्या पुन: या आर्च्या र्गावर्र. ”  

त्यानिंिरच्याच ददर्शी पुन: एक सिंकट अिंजलीसर्ोर उभ.े इिंग्रजी रृ्त्तपत्राि एक 

जाहिराि द्यायची िोिी, हर्श्रा सरािंनी अिंजलीलाच त्या जाहिरािीचा र्जकूर ियार करायला 

सािंहगिले िोिे. हिला र्ळे िर नव्ििाच िरी हलिायला बसली खरी पण योग्य शब्दच सुचि 

नव्ििे. जास्ि हर्चार न करिा िी सरळ र्ाझ्याकड ेआली. र्ला र्गाविून बािरे बोलारू्न हिने 

आपली अडचण सािंहगिली. िास सम्पिाच ऑदर्फसर्ध्ये बसून र्ी आकषवक भाषेि जाहिराि हलहून 

ददली. र्ाझ ेआभार र्ानून र्ोठ्या िोर् याि िी हर्श्रा सरािंच्या केहबनर्ध्य ेहशरली.  

र्ाझ ेप्रसिंगार्धान पाहून हिला नक्कीच र्ाटल ेअसणार की या र्ाणसार्र हर्सम्बून 

रिायला कािंिीच िरकि नािी. सिंकटकाळी कृष्णासारखा धारू्न येिो.  

त्या ददर्शी स्टेशनकड ेजािाना िी आपण िोऊन र्ाझ्याबरोबरच हनघाली. पुन: र्ाझे 

हिने भरपूर कौिुक केल ेआहण आभारिी र्ानल.े र्ी र्ात्र चािंगलाच भार् खाल्ला. एकदाची र्ाझी 



अडचण सािंगण्याची सिंधी हर्ळाली. स्टेशिंनकड ेजािाना र्ी हर्षय काढण्याचे ठरहर्ले िोिेच. 

इकडचे हिकडचे बोलिाना जाणर्ले की िी र्फार सोशल िर िोिीच पण र्नर्ोकळेपणाने बोलिे. 

हशर्ाय ददसायला िर खूपच सुिंदर, कारण र्ी हिला र्फार जर्ळून पिाि िोिो. इिका रेखीर् 

चेिरा र्ी कुठे पाहिलाच नव्ििा. हशर्ाय बोलण र्धाळ आहण आर्ाज र्धूर.  

िी म्िणाली, ” सर, र्ुलिं िुर्च्याबद्दल खूप सािंगिाि िो. “ 

र्ी, ” म्िणजे, चािंगल ेकी र्ाईट? “ 

िी, ” अिो सर, हर्श्रा क्लासर्ध्य ेिुम्िी खूप लर्कर लोकप्रीय झालाि. िुर्चिं हशकर्णिं 

त्यािंना खूप आर्डििं हशर्ाय बोर िोि नािी म्िणिाि. “ 

र्ाझ्याबद्दल र्ुलािंचच काय पण अिंजलीचसदु्धा र्ि चािंगल आि ेि ेएकून बरे र्ाटले. 

र्ी पण र्ग हिची स्िुिी केली. आर्च्या र्ग खूप गप्पा रिंगल्या. िळूच र्ी र्ाझी अडचण 

सािंहगिली. हिने िाबडिोब र्ाझी सूचना र्ान्य केली. हिच्याबरोबर बोलि असिा र्ला हिचिं 

व्यहक्तर्त्र् चािंगलच भार्लिं. िी खरोखरच गोड िोिी, सुिंदर िर िोिीच पण हुशार आहण प्रसन्न 

िोिी. त्याददर्शी र्ला गाडीिली गदी जाणर्लीच नािी. हिचाच चेिरा ददसि िोिा. िरी बरे 

र्ी डोहम्बर्ली स्टेशनर्रच उिरलो. रात्रीिर बरीच स्र्प्निं पाहिली. पररणार्ी कॉलेजपेिा 

क्लासला जाण्याची ओढ र्ाढू लागली.  

दसुर् याच ददर्शी “ गिंगेि घोडिं न्िालिं ” असेच र्ला र्ाटल.े क्लासनिंिर र्ी हनघिाना 

र्ला थाम्बायला सािंगून अिंजली र्ाझ्याबरोबरच हनघाली. एक गोड छानशी र्ुलगी 

आपल्याबरोबर यायला आपणहून ियार िोिे यापेिा र्ोठे भाग्य िे कोणिे. र्ी असा िरिंगिच 

स्टेशिंनपयंि गेलो. िी खपू बोलि राहिली. सरािंचे, र्लुािंचे र् इिरिी बरेच दकस्से हिने सािंहगिले. 

शेर्टी र्ात्र हिने एक र्ित्र्ाची आहण आनिंदाची बािर्ी ददली.  

“ सर, आपल्या दोघािंसाठी एक आनिंदाची बािर्ी आि.े हर्श्रा सरािंनीच आज 

सािंहगिली. आम्िी लर्करच ठाण्याला आर्च्या क्लासची शाखा ओपन करणार आिोि. हिथे र्ला 

िे ऑदर्फस इिंनचाजव म्िणनू नेर्णार आििे. िुर्च्याप्रर्ाणे र्लािी लोकलचा प्रचिंड त्रास िोिो ि े

र्ी सरािंना र्रचेर्र सािंहगिले िोिे. त्यार्रचाच जण ूिा उपाय त्यानी शोधून काढला. “ 

हिला र्धेच थाम्बरू्न र्ी हर्चारले, ” आहण र्ाझे काय?”  



“ सर, िुर्चाच प्रश्न र्ी आधी र्ािंडला िोिा. हर्षय पाहून दोघा हिघािंना िरी िे 

ठाण्याला पाठर्णार आििे. ठाण्याला म्िणजे क्लासला िो. िुर्चा नम्बर िर र्ी आधीच लार्ला 

आि”े. हिने िेर्ढ्याि हर्नोद केला.  

इिक्याि स्टेशन आले आहण िी र्फस्टवक्लास डब्याच्या ददशेने हनघून गेली. त्याच िणी 

र्ला एक झकास् कल्पना सुचली, आपणिी र्फस्टवक्लासचा पास काढू. म्िणजे हिलािी 

आपल्याबरोबर घेिा यईल.  

लगेच दसुर् या ददर्शी र्ी र्फस्टवक्लासचा पास काढून घेिला. या नाटकाच्या पहिल्या 

अिंकाि आर्चा पररचय र्ात्र चािंगला झाला. एकूण आर्चे सरू िाल जुळिाि अस ेर्ाटू लागले. 

र्फस्टव क्लासर्धून आर्चा प्रर्ास र्जेि सरुू झाला. हिच्या सुगिंधी सिर्ासाि लोकलचा प्रर्ास 

र्ला खूपच आनिंददायी र्ाटू लागला.  

कािंिी ददर्साने र्ी ऑदर्फसर्ध्ये गेलो असिा सर्जले की अिंजली ठाण्याच्या नर्ीन 

क्लासर्ध्ये गेली आि.े र्ला राग आला आहण र्ाईटिी र्ाटले. र्ला न सािंगिाच िी कशी काय 

गेली. म्िणजे आिा िी ठाण्याला आहण र्ी चुनाभट्टीला, “ र्ध ुहिथ ेअन चिंद्र ईथे, झुरिो अिंधाराि” 

असेच झाल.े िी पररहस्थिी बरेच ददर्स अशीच राहिली. अिंजू र्ाझ्यासाठी कािी प्रयत्न करि ेकी 

नािी ििेी सर्जेना आहण हिची भेटिी िोईना. िेल गेले आहण िूपिी गेले अस ेर्ाटू लागल.े  

हशकहर्ण्याि र्ाझे र्नच लागेना. िी चुकून कधीिरी येईल या आशेने र्ाझ्या 

ऑदर्फसच्या चकरा र्ाढल्या. पूर्ी कधी र्ी असा क्लासच्या ऑदर्फसर्ध्ये कार्ाहशर्ाय गेलोच 

नव्ििो. त्यारु्ळे कुणाला शिंका येऊ नय ेअसिेी र्ाटायचे. एकदा र्ाटायचे जाऊ सोडून िा क्लासच. 

दसुरा पाहू सोयीस्कर. पण एक र्न म्िणायचे ‘ हिथे कुठे अशी अिंजू भटेणार आि.े ’  

आहण लर्करच िी एकदाची प्रकट झाली. र्ला सर्जल े की िी र्ाझा क्लास 

सम्पण्याचीच र्ाट पाििे आि.े र्ा काय सुखद धक्का. र्ला प्रत्यि भेटूनच आनिंदाची बािर्ी 

सािंगण्यासाठीच िी आली िोिी. त्यारु्ळे अगदी खषुीि हिने सािंहगिल ेकी येत्या एक िारखेपासून 

र्ीिी ठाण्याच्या क्लासला जायचे. शेर्टी एकदाचे “गिंगेि घोडिं न्िालिं “ म्िणायची र्ेळ आली.  

र्ाझ े ठाण्याला क्लास सुरू झाले. रोजच अिंजू भेटू लागली, पण िी काउिंटरच्या 

पलीकड ेनी र्ी अलीकड.े नर्ीन ऑदर्फस र् नर्ीन क्लास असल्याने अिंजू एकटीच सारे ऑदर्फस 



साम्भाळायची. र्ग हिला र्दि म्िणून र्ीिी िािभार लार्ायचो आहण नकळि हिचा िाि िािाि 

धरून ठेर्ायचो.  

अनेक गोष्टींर्रून ि ेहसद्ध झाल ेकी र्ी हिला खपूच आर्डिो. म्िणजे र्ाझा सिर्ास, 

र्ाझ्याशी बोलणे हिला र्नापासून आर्डिे. पण िी नुसिी र्ैत्री आि ेकी प्रेर् ि ेकळण ेकठीण 

िोिे. कािंिीिी असो हिचा सिर्ास र्ला अत्यिंि प्रीय िोिा. आहण त्यारु्ळे लोकलचा खडिर 

प्रर्ासिी डोहम्बर्लीकर असूनिी सखुकारक र्ाटू लागला. लोकल अशीच जगाच्या अिंिापयंि जाि 

रिार्ी अस ेर्ाटायचे.  

एकदा र्ी अिंजूला र्दि करीि असिा हर्श्रा सरच हिथ ेआले. र्ी थोडासा चपापलो. 

िरी बरे अिंजूचा िाि र्ाझ्या िािाि नव्ििा. र्ी स्टूलर्र उभा राहून शेल्र्फर्र नोट्सचे गठे्ठ लार्ीि 

िोिो. त्याना बरे र्ाटले.  

िे र्ला म्िणाले, “ थनॅ्क्स बरिं का सर, आणखी कािंिी ददर्स थोडा त्रास सिन करार्ा 

लागेल. इथल्या क्लासला एक हशपाई द्यायचिं र्ाझ्या लिाि आि.े िुम्िी आपण िोऊन र्दि 

करिािाि ि ेचािंगलिं कोऑपरेशन आि.े नर्ीन क्लास असल्याने थोड्या अडचणी आििे. ”  

“ आिाच हशपायाची र्गैरे िशी कािंिी जरज नािी सर, र्ला क्लासला दिा हर्हनटिं 

र्ेळ िोिा, म्ििंटलिं र्ॅडर्ना र्दि करू. ” र्ी र्ाझ्या परीने सर्फाई ददली. पण क्लास सुटल्यानिंिर 

अिंजू र्ाझ्यार्र भलिीच भडकली.  

कुलुप लार्िा लार्िा र्ला र्ेडारू्न दाखर्ि ओरडलीच, “ गरज नािी –काय? र्ा, 

सरािंपुढे कस ेनरर् झालाि िो, आहण भार् खाऊन र्ोकळे. र्ी आपली इथे धडपडिे आठ िास.“ 

रागार्ल्यानिंिर िर िी खपूच छान ददसि िोिी. गालार्र लाली चढलेली. र्ी सार्रून 

घेिच हिला म्िणालो,  

“अगिं िुझ्यापुढेिी र्ी नरर्च असिो ना. सरािंना आपल्याबद्दल कािंिी गैर र्ाटू नय े

म्िणून र्ी िोंडदखेलिं कािीिरी म्िणालो. िुलाच र्ी साम्भाळून घेि िोिो. िुझ्याबद्दल त्यािंना 

कािंिी सिंशय यायला नको. पण िू का एव्िढिं र्नार्र घेिेस. चल आपण िलार्पाळीर्र जाऊ, िुला 

भेळ आर्डिे ना, आहण आईसक्रीर् पण खाऊ. पारा जरा खाली येईल. ” र्ी सारर्ासारर् करायची 

म्िणून म्िणालो.  



आईसक्रीर् म्ििंटल्याबरोबर खराच पारा उिरला. र्ग लाडाि येऊन म्िणाली, ” िो 

खरिंच, सर, बरेच ददर्स झाले र्ी िलार्पाळीर्रिी गेल ेनािी आहण आईसक्रीर्िी खाल्ल ेनािी. 

चला एक ददर्स उशीरा घरी जाऊ, िेर्ढीच गाडीला गदीिी कर्ी िोईल. “ 

“ घरी िुला रागार्िाि का गिं उशीर झाला िर?” र्ी हर्षय बदलायचा म्िणून 

हर्चारलिं.  

“ कािो, इिका र्ेळ लाडीगोडी लार्ली आहण आिा दर्फरकी घेिा का र्ाझी?” हिचा 

िा िजरजबाबीपणा.  

“ नािी बुर्ा, पुन: आिा रागार्शील, आपण आिा भेळच खाऊ. ” अशी आर्ची कधी 

कधी जुगलबिंदी व्िायची. पण हिच्याशी असा गोड र्ाद घालायलािी र्जा यायची.  

त्याददर्शी आम्िी भेळ खाि असिा कािंिी र्ुले आर्च्याकड ेपाहून हर्हष्कलपणे िसि 

गेली. बहुिेक क्लासचीच र्ुले असार्ीि. आम्िा दोघािंनािी चोरट्यासारखे र्ाटले. िेंव्िापासून 

कानाला खडा लार्ला, पुन: म्िणून ठाण्याि असे एकत्र दर्फरायचे नािी. भेटायचे नािी.  

र्ग कुठे भेटायचे? अिंजूलािी िाच प्रश्न पडला.  

यार्रच आम्िी पुढे पिंधरा ददर्स र्फार्ल्या र्ेळाि क्लासर्ध्ये बसून चचाव केली. र्ाझा 

पहिला िास असला िर र्ी त्याआधी िासभर क्लासर्र जाऊन बसायचो आहण शेर्टचा िास 

असला िर अिंजूला घेऊनच बािरे पडायचो, िेिी सर्व हर्द्याथी गेल्यार्र. त्यार्ुळे अशा चोरट्या 

भेटीि आम्िाला खूप र्जा र्ाटायची. एकर्ेकाबद्दलचे आकषवण प्रकषावने जाणर्ायचे. क्लासपासून 

स्टेशन जर्ळच िोिे, गप्पा खूप रिंगल्या की र्ाटायचे स्टेशन दरू असि ेिर बरे झाले असिे.  

लोकापर्ादाचा ब्रम्िरािस हशिकािंच्या पाठीशीच असिो. त्याचे एखाद ेपाऊल र्ाकड े

(सिंशयीिािंच्या नजरेिून ) पडल ेिर साचेबद्ध आरोप ियारच, “ हशिकच असे र्ागिाि िर र्लुािंचे 

काय?”  

पण र्ाझ्या बाबिीि एक बरे िोिे की अिंजू र्ाझी हर्द्यार्थवनी नव्ििी. िरी हर्श्रा 

सरािंना सिंशय आला असिा िर अिंजूच्या नोकरीर्रच गदा यायची.  



एकदा परि जािाना अशाच हर्चाराने अिंजू शािंि शािंि िोिी. हिला खलुहर्ण्यासाठी 

र्ी एक क्लुप्ती काढली. र्ी सुचहर्लिं, “ आपण ठाणे, डोहम्बर्ली सोडून दरू कुठेिरी सुट्टीच्या ददर्शी 

दर्फरायला जाऊ”. हिलािी िे पटले.  

कॅलेंडर पाहून आहण क्लासच्या सुट्ट्या पाहून र्ी एक ददर्स हनर्डला. आदल्या 

ददर्शी क्लास बिंद करिाना र्ी हर्षय काढला.  

“अिंजू र्ॅडर्, उद्या सुट्टी आि े िेंव्िा आपण बािरे जाणार आिोि. चािंगला पोषाख 

पररधान करून सकाळी सिा र्ाजिा स्टेशनर्र या. ”  

“ कुठे जायचे आपल्याला? “ 

“ िे उद्याच सर्जेल. ”  

हिने सिंशयीि नजरेने र्ाझ्याकड ेपाहिले आहण हर्चारले, “ र्ला कुठे पळर्नू न्यायचा 

िर हर्चार नािी ना?”  

“िा गरीब प्राणी िुला काय पळर्ून नेणार. एखाद्या हबलाव –अम्बानीचा र्ुलगा असिो 

िर नक्कीच पळर्ून नेलिं असििं. आहण पळर्ून नेणारा काय असिं सािंगून हर्चारून पळर्िो?. ”  

रहर्र्ारची प्रसन्न सकाळ. स्टेशन पूणव ररकार्.े र्ी र्फस्टक्लासच्या डब्याकड े जाि 

असिाच अिंजू ददसली. हिच्याकड ेपाहून र्ी चकीिच झालो. सुिंदर साडी नेसललेी, र्ेणीर्र एक 

छानसे गुलाब खोर्लेल,े निीदार अशी पसव खािंद्याला लटकर्ललेी अशी हिची आकषवक छबी बघून 

र्ी थक्कच झालो. हिचा चेिरा पाहून िर र्ला एखाद्या कसलेल्या कलाकाराच्या कुिं चल्यािून प्रकट 

झालेल ेपोरे्ट्रटच आि ेककिं र्ा एखाद्या र्ाहसकाच्या ददर्ाळी अिंकार्रचे आकषवक र्खुप्रुष्ठच आि ेअसा 

भास झाला. क्लासच्या ऑदर्फसर्ध्य ेपटापट कार्े उरकणारी, र्फोनर्रून पालकािंचे शिंका हनरसन 

करणारी, िसि िसि र्लुींशी चेष्टार्स्करी करणारी आहण प्राध्यापकािंशी अदबीने र्ागणारी िीच 

का िी अिंजली असा िणभर र्ला प्रश्न पडला.  

र्ी र्ाकून र्ुजरा करीि म्िणालो, ” गुड र्ॉर्नंग र्ॅडर्, अशी नटून थटून राजकन्या 

कुठे हनघाली बरे?”  



“ चेष्टा नको ििं, आपण कुठे हनघालो आिोि िे सािंगा आधी. र्ी र्ैत्रीणीकड ेचालले 

आि ेअस ेघरी सािंहगिले आि.े सिंध्याकाळी परि यायचे ना?”  

“ पाहू, सरप्राईज़ कें व्िािी गुप्तच असार्िं लागििं. ”  

व्िीटीला उिरून् आम्िी टॅक्सीने गेटर् ेऑर्फ ईंडीयाला पोचलो. एक नर्ी कोरी बोट 

धक्क्याला लागलेलीच िोिी. र्ी चटकन बोटीि चढून र्ागे र्ळून पाहिले िर अिंजू िशीच उब्भी. 

िी पाण्याला घाबरि असार्ी असे र्ाटून र्ी हिचा िाि धरून हिला आि घेिले. आम्िाला पुढच्या 

बाजूला चािंगली जागािी हर्ळाली. अिंजूने पुन: काळजीच्या सुराि हर्चारले, -- 

“अिो स, सािंगा ना कुठे चाललो आिोि आपण.?” 

प्रथर् र्ी हिच्या कानाि िळूच सािंहगिले, ” र्ला प्लीज सर म्िणू नको. लोकािंना र्ाटेल 

टीचने आपल्या स्टूडिंटलाच पळर्ून आणल ेआि.े ” 

जास्ि िाणण्याि अथव नािी कारण अिंजूचे टेंशन र्ाढि जाईल. म्िणून हिला र्ी 

सािंहगिलिं, --“ 

“आपण चाललो आिोि घारापुरी बेटार्र. ” 

“हिथ ेकाय आि?े” “ 

“ हिथेच त्या प्रहसध्द एहलर्फिं टा केर्ज आििे. िासाभराि िुला ददसलेच िे. ” 

“एहलर्फिं टाच्या हत्रर्ूिी ना?. त्यालाच घारापुरी म्िणिाि का? र्ी शाळेि असिाना 

सिल हनघाली िोिी. पण र्गवणी जास्ि असल्याने र्ी जाऊ शकल े नव्ििे. ” अिंजूने आठर्ून 

सािंहगिले.  

सीबडवस बोटीभोर्िी हघरट्या घालीि िोिे. आहण इकड ेअिंजू पाण्याि िाि घालून 

खेळि िोिी. हिला खूप गम्र्ि र्ाटि िोिी. िेंव्िा िी दकिी बालीश आहण हनरागस ददसि िोिी. 

िो चेिरा एक अप्रिीर् सौंदयावचा नर्ूनाच िोिा. िो र्ी कॅर्ेर् याि रटपायला हर्सरलो नािी.  

हिथे पोचल्यानिंिर शक्य हििक्या लर्कर परि जायचे ठरर्ून आम्िी घाई घाईने 

हत्रर्ूिीच्या गुिकेडचे गेलो. त्या र्ूिींची भव्यिा आहण प्रर्ाणबध्दिा पाहून आम्िी थक्क झालो. 



कलेचिं सौंदयव ग्रिण करण्यासाठी ह्रुदयाि रसीकिा र् सिंर्ेदनशीलिा असार्ी लागिे, र् िी 

अिंजलीच्या र्नाि आि ेि ेर्ला जाणर्ल.े र्ूकपणाने हिने र्ेगर्ेगळ्या बाजूने खालून र्रपयंि िी 

र्ूिी न्यािाळली. हिचे पढुचे र्ाक्य ऐकून िर र्ी थक्कच झालो. हिचे अर्लोकन अस ेिोिे.  

“ र्ी परर्ाच रा. श्री. जोग यािंचिं “ सौंदयवशोध आहण आनिंदबोध” ि ेपसु्िक र्ाचल े

िोिे. त्याि िे म्िणिाि की एखाद्या कलाकृिीला आकषवकपणा यायचा असेल िर “ सुिंदर, हचत्र 

आहण भव्य “ यापैकी एकिरी गुण असार्ा लागिो. र्ला िर र्ाटि ेकी या र्ूिीि या हिन्िी 

गुणािंचा सिंगर् झाललेा ददसिो. म्िणून िी खूप आकषवक ददसिे. ”  

“बापरे !! अिंजू िू िर नुसिी रहसक नसून चािंगली सर्ीिकिी आिसे ििं. र्ला र्ाटलिं 

नव्िििं िुझा एर्ढा अभ्यास असले असिं”  

“ अभ्यास र्गैरे नािी िो, र्ाचन आि.े “  

र्ी हिला र्ग हर्चारलिं, ” र्ग आग्र्याचा िाजर्िल, अर्ेररकेची स्टॅच्यू ऑर्फ हलबटी 

आहण पॅररसचा आयरे्फल टॉर्र याच कॅटेगरीि येिाि का?”  

“ िो, नक्कीच. इिकच काय नायगारा आहण हगरसप्पाचा धबधबािी याच र्ाळेिले 

आििे. ” 

अशीच आर्ची कलेर्र बरीच चचाव झाली. र्लािी साहित्य आहण सिंगीि खपू आर्डि 

असल्याने र्ी र्नाि म्िणालो की िी आपल्याला चािंगली सिचाररणी शोभून ददसले.  

सगळा पररसर पाहून आम्िी पुन: हत्रर्ूिीकड ेआलो र् एक बेंचर्र शािंिपणे बसलो. 

निंिर हिने र्ाझ्या आईर्हडलािंबद्दल हर्चारले आहण स्र्ि:बद्दलिी सािंहगिले. आर्चा 

एकर्ेकािंर्रचा हर्श्वास र्ाढला. र्नर्ोकळेपणा आला. िेव्िा हिने घरचा हर्षय काढला. हिने 

सािंहगिले की परर्ा हिच्या घरी हिच्या लग्नासिंदभावि जोरदार चचाव चाल ूिोिी. हिच्या पप्पािंनी 

र्धुर्रसूचक र्िंडळािून िीन चार स्थळे र्फोटोसकट आणली िोिी. पहिल्यािंदाच हिच्यासर्ोर िी 

चचाव िोि िोिी. हिच्या पप्पािंना िे ररटायर िोण्यापूर्ी हनदान अिंजलीचे िरी लग्न करायचे िोिे. 

हिच्या पाठचीिी एक बिीण आि ेअस ेअिंजलीच्या बोलण्यार्रून सर्जल.े  

र्ी हिला हचडहर्ण्यासाठी हर्चारले, ” र्ग िू काय सािंहगिले पप्पािंना. िुला एखादा 

र्फोटो पसिंि पडला का? “           



  ” िुर्चा र्फोटो नव्ििा ना र्ाझ्याकड.े” हिचा िजरजबाब. नकळि हिने र्ला पसिंि 

केल्याचे सुचहर्ले.  

र्ग र्ी सरळ हर्षयालाच िाि घािला. र्ी हिचा िाि िािाि घेऊन हिला म्िणालो, 

“ इथे ब्रम्िा, हर्ष्ण ुआहण र्िशे ि ेहिन्िी दरे् आििे यािंच्या सािीने आपण आजच पुढचा र्ागव 

ठरर्ूया का?” यार्र िी लगेच म्िणाली, “ िुम्िी कािंिीिरी ठरर्ाल म्िणून र्ी कें व्िाची र्ाट पिािे 

आि.े ”  

र्ला एकदर् एक र्ागव सुचला. र्ी हिला म्िणालो, “ आर्च्या घरीिी िेच चालल े

आि.े पप्पाना पहत्रका पिायची असि.े र्ी त्याना कळर्िो की र्ी इथे एक स्थळ पाहिललेे आि,े 

िुम्िी दोघ ेआलाि िर आपण हर्चार करू. िुम्िाला ि ेस्थळ नक्कीच पसिंि पडले. त्यािंचिं उत्तर र्ी 

िुला कळर्ीन, र्ग आपण एकर्ेकािंना ओळखि नािी असे नाटक करू. पिा िुझ ेर्म्र्ी पप्पािी 

ियार िोिील.”  

हिला िा र्ुद्दा खपू आर्डला, आहण लगेच िालचाल करायचे आम्िी ठरहर्ले. परि 

येिाना दोघािंनािी िलके िलके र्ाटि िोिे. र्ोठा प्रश्न सटुला म्िणून अिंजू एकदर् खुष झाली.  

पुढ ेपाच सिा ददर्सािच पिाण्याचा कायवक्रर् ठरला. रहर्र्ारचाच ददर्स िोिा. र्ी, 

पप्पा आहण र्म्र्ीला घेऊन अिंजलीच्या घरी र्ेळेपरू्ीच पोचलो. र्ी दरर्ाज्यार्रची बेल दाबिाच 

अिंजलीच्या र्डीलािंनीच दरर्ाजा उघडला. िे कुठे बािरे हनघाले िोिे असे र्ाटले. र्ाझ्या पप्पािंना 

पाििाच िे ओरडल,े ”  

“अरे िू इकड ेकसा काय? िुम्िी गार्ी गेला आिाि असे सर्जले िोिे. बर् याच ददर्साने 

दोघ ेआलाि. बरे र्ाटल.े या आपण सलेेब्रेटच करू. ”  

थोड्याच र्ेळाि सारा खुलासा झाला. िे दोघे बालहर्त्रच हनघाल.े इथ ेर्ुम्बईिच 

दोघािंनी बरीच र्षे एकत्र कार्िी केल ेिोिे.  

पप्पािंनी सरळच हर्चारले, ” अिंजली िुझीच कन्या का? र्ग िर प्रश्नच हर्टला. हिच्या 

लिानपणापासूनच आम्िी हिला पाहिलले ेआि.े शुभस्य शीघ्रर्. बॅण्ड र्ाजर्ून टाकू. ”  



बराच र्ेळ निंिर गप्पागोष्टी झाल्या. र्ी आहण अिंजू बािरेच्या खोलीि एकर्ेकािंना 

शुभेच्छा दिे दरे्ाचे आभार र्ानल.े 

 

  



ई साहहत्य प्रहतष्ठान दहा वर्ाांपुवी सुरू झाल.ं जगभरात ई पुस्तकांची संकल्पना रुजू लागत 

असतानाच मराठीतही ई पुस्तकं सरुू झाली. मराठीत अमॅझॉन सारख ेप्रचंड इन्वव्हसे्ट्मेंट करणारे 

हखलाडी उतरले. त्यांच्यासमोर ई साहहत्य म्हणजे अगदीच शलंबुटटंब.ू पण गेली दहा वर्ां आहण 

आजही गुगलवर “मराठी पुस्तक” ककंवा “Marathi ebook” टाकल ेकी ४ कोटी ९३ लाख 

नांवांमध्ये पहहल ेदसुरे नाव येते ते ई साहहत्यचेच. ही करामत आह ेआमच्या लखेकांची. 

वाचकांना सातत्याने दजेदार मनोरंजक उच्च प्रतीची पुस्तके “हवनामूल्य” दणेारे आमचे लेखक 

हचे या स्पर्धेचे हवजेते आहते.  

मराठीत “साहहत्यरत्ांच्या खाणी” हनपजोत या ज्ञानोबानंी माहगतलेल्या पसायदानाला ईश्वराने 

तेवढ्याच उदारतेने खाणींचा वर्ाकव केला. मराठीचे ददुवै ह ेकी या खाणींतली रत् ेबाहरे आणण े

आहण त्यांचे पैल ूपडल्यावर त्यांना  ोकेस करण ेआहण जागहतक वाचकांसमोर ते पे  करण े

यात आपण कमी पडलो. इथ ेउत्तम साहहत्यासाठी भुकेललेे वाचक आहण उत्तम वाचकांच्या 

प्रहतक्षेतले साहहहत्यक यांच्यात हिज बनण ेआवश्यक आह.े हव ेर्तः डॉ. हनतीन मोरे यांसारख े

साहहहत्यक जयांना हलहहण्यात आनंद आह ेपण त्यापुढील जटील प्रक्रियेत पडण्यात रस नाही 

अ ांसाठी. हवद ेांत मोठे लखेक एजंट नेमतात आहण ते बाकी सवक व्यवहार पहातात. मराठीत 

ही सोय नाही.  

ई साहहत्य प्रहतष्ठान ही काही अनुभवी प्रोफ़े नल प्रका न संस्था नव्ह.े पण गेल्या दहा वर्ाांत 

आमच्या ह ेलक्षात आले की मराठीत रत्ाचं्या खाणी आहते आहण त्यांत उतरून हात काळे 

करून माती गाळ उपसत राहून जर हचवटपण ेकाम करत राहहल ेतर एकाहून एक भारी रत्े 

गवसणार आहते. एखाद्या मोठ्या र्धहनकाने, पंहडतांच्या सहाय्याने, दरबारी आश्रयासह जर ह े

काम हाती घेतले तर मराठी भारे्तले साहहत्य जागहतक पटलावर आपला ठसा नक्की उमटवेल. 

डॉ. हनतीन मोरे यांची तेरा अप्रकाह त पुस्तके प्रका ात आणण्याचा मान ई साहहत्यला 

हमळाला.  भंू गणपुल ेयांची नऊ, डॉ. वसंत बागुल यांची बारा,  भुांगी पासेबंद यांची सात, 

अहवना  नगरकर यांची,डॉ. हस्मता दामल ेयांची पाच, डॉ. वृर्ाली जो ी यांची तीन अ ा 



अनेकांच्या पुस्तकांना वाचकांपयांत नेण्याचे भाग्य ई साहहत्यला लाभले. असे अनेक 

“स्वांतःसुखाय” हलहीणारे उत्तमोत्तम लखेक कवी या मराठीच्या “साहहत्यरत्ांहचया खाणीं” मध्ये 

आहते. अ ोक कोठारे यांनी महाभारताच्या मूळ संहहतेचे मराठी भार्ांतर सुरू केल ेआह.े 

सौरभ वागळे, सूरज गाताड,े ओंकार झाजे, पंकज घारे, हवनायक पोतदार, क्रदप्ती काबाड,े भूपे  

कंुभार, सोनाली सामंत, केतकी  हा अस ेअनेक नवीन लेखक सातत्यपूणक लेखन करत आहते. ई 

साहहत्यकड ेहौ ी लखेकांची कमी कर्धीच नव्हती. पण आता हौसचे्या वरच्या पायरीवरचे, 

लेखनाकड ेगंभीरपणे पहाणारे आहण आपल्या लखेनाला पलैू पाडण्याकड ेलक्ष दणेारे लेखक 

आता येत आहते. त्यांच्या साहहत्याच्या प्रका ाला उजाळा हमळो. वाचकांना आनंद हमळो. 

मराठीची भरभराट होवो. जगातील सवोत्कृष्ट साहहहत्यक प्रसवणारी भार्ा म्हणून मराठीची 

ओळख जगाला होवो. 

या सवाकत ई साहहत्याचाही खारीचा वाटा असले हा आनंद. आहण या य ात ई लखेकांचा 

शसंहाचा वाटा असेल याचा अहभमान. 

आमेन 

सुनील सामंत 

अध्यक्ष, ई साहहत्य प्रहतष्ठान 

 

 

 

 


