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• मर्नािूल्य मर्तर्र्णासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र् आपर्ण ि ेफ़ॉर्र्डर करू शकता.  

• ि ेई पुस्तक र्ेबसाईटर्र् ठेर्ण्यापुर्ी ककर्ा र्ाचनाव्यमतरर्क्त 

कोर्णतािी र्ापर् कर्ण्यापुर्ी ई -सामित्य प्रमतष्ठानची पर्र्ानगी 

घेर्णे आर्श्यक आि.े  

 

 

 

  



िी मिललद सीतार्ाि कुलकर्णी 

 जन्ि तार्ीख : 85 िाचर 2468. मशिर्ण: 

िेकॅमनकल इंमजमनअर्. िूळ र्मिर्ासी : कोल्िापूर्. 

प्राथमिक/िाध्यमिक मशिर्ण : िर्ाठी िाध्यि. िातृभाषा: 

कन्नड (आई: मर्जापूर्- कनारटक).  

सध्या पुण्यात िडे-ऑकिस असर्णाऱ्या एका 

इंमजनीरर्ग िॅनुिॅक्चरर्ग कंपनीच्या पंत-नगर् (रुद्रपूर्) 

उत्तर्ाखंड यथे े असर्णाऱ्या शाखेिध्य े शाखा प्रिुख. त्यापूर्ी, 

जयलसगपूर्, कोल्िापूर्, बेळगार्, पुर्णे यथेे नोकर्ीच्या मनमित्ताने र्ास्तव्य.  

“पुण्यातल्या एका इंमजनीरर्ग कंपनीच्या पंत-नगर् (रुद्रपूर्) शाखेत शाखाप्रिुख 

म्िर्णून गेल्या पाच र्षाांपासून काि पाितोय. िूळ कोल्िापूर्चा. िातृभाषा कन्नड पर्ण र्डील 

ििार्ाष्ट्र शासनािध्ये नोकर्ी कर्त असल्यािुळे मशिर्ण िर्ाठीत झाले. लिानपर्णापासून 

र्ाचनाची बऱ्यापैकी आर्ड िोती. त्यातच मलखार्णाची सर्य लागली. र्याच्या मर्साव्या 

र्षाांपासून मलमिण्यास सुरुर्ात केली िोती. जयलसगपूर्, कोल्िापूर्, पुर्ण,े बेळगार् आमर्ण 

आता रुद्रपूर् इथ े र्ेग-र्ेगळ्या कंपनीिध्य े नोकर्ी कर्ता-कर्ता, कािाच्या व्यापािुळे 

िध्यंतर्ी पंधर्ा-र्ीस र्षे िनात असून सदु्धा मलमिर्ण ेशक्य झाले नािी. दोन-तीन र्षाांपूर्ी 

पूर्ी िीच मलमिलेल्या कािी कथा र्ाचल्यानंतर् पुन्िा िनात आले आमर्ण लखेर्णी िातात 

घेतली. बघता-बघता बऱ्याच लघुकथा िातून मलमिल्या गेल्या. मचत्रकलेची पर्ण थोडीिार् 

आर्ड आि.े  

मलमिलले्या कथा प्रकामशत कर्ाव्यात असे िनात आले, िग एकच नार् आठर्ल े

“ई-सामित्य प्रकाशन”. त्यांच्या बहुिोल िदतीने ि े िाझे स्र्प्न परू्णर झाले. त्याबद्दल त्यांचे 

शतशः आभार्. ” 



 

 

 

 

“अपरर्णपमत्रका” 

 कािी व्यक्ती नसत्या तर् िाझ े आयुष्य घडलेच नसते. जस े आई-बाबा, 

त्यांच्यािुळेच िाझा जन्ि आमर्ण िाझ ेसारे् सुंदर् जीर्न घडल.े त्यात िाझ्या आयुष्यातल्या 

साथीदार्ाची म्िर्णजेच पत्नीची जोड मिळाली, आमर्ण अथारतच मतच्या आई-दादांिुळे !  

म्िर्णूनच ि ेिाझ्या आयुष्यातले पमिल-ेर्ामिले पुस्तक िाझ्या आई-बाबांना आमर्ण 

िाझ्या सास-ूसासऱ्यांना कृतज्ञपर्णेसिर्पपत !!!  

             

  



 

 

 

 

                                           

                ,                          .    

                                       

                                              

                                            .  

  



        

 

भेट 

एक संध्याकाळ 

िी र्ाट दरू् जाते  !!!

र्त्निाला पॅलेस - कद िॉटेल !!! 

सूर् ििाल : एक आठर्र्ण !!! 

 

  



 

 

 

  



भटे 

 

 

आज त्याच्या घर्ी जायचेच ठर्र्ून झोपेतून उठलो. दपुार्चे चार् र्ाजत आले िोते. 

िात पाय धुर्ून तयार् िोरू्न त्याच्या घर्ी मनघालो. त्याने सांमगतलेला पत्ता एक र्ेळ आठर्ून 

बािरे् पडलो. आज अचानक त्याच्या घर्ी भेटून त्याला आश्चयरचककत कर्र्णार् िोतो. यापूर्ी 

कधीिी त्याच्या घर्ी गेलो नव्ितो. जार्णार्च कसा, आठ दिा कदर्सापूर्ीच तर् ओळख 

झालेली आमर्ण चांगली िैत्री पर्ण. त्याच्या घर्ी जात असतानाच आिची एकिेकांशी ओळख 

झाल्याचा तो प्रसंग आमर्ण कदर्स आठर्ला.  

 

त्या कदर्शी खूपच कंटाळा आला िोता, म्िर्णून किर्ायला गेलो िोतो, गार्ाबािरे् 

असर्णाऱ्या आिर्ाईत. आिर्ाई म्िर्णजे गार्ाशजेार्ी असर्णारे् छोटेस े जंगल. त्या छोट्याश्या 

जंगलातूनच शेजार्च्या गार्ाला र्स्ता जात िोता. त्या मनजरन र्स्त्यार्र् र्ािनांची आमर्ण 

िार्णसांची र्िदार्ी किीच अस.े तासा दीड तासाच्या अंतर्ाने एखाद दसुरे् र्ािन जात िोते. 

त्या जंगलात र्स्त्याच्या जर्ळच एक छोटंसं तळं िोतं. त्या शांत तळ्याकाठी जारू्न बसलो. 

संध्याकाळ कधी झाली आमर्ण अंधार् कधी झाला कळलेच नािी. मनघायचं मर्चार् कर्तच 



िोतो इतक्यात, " काय येर्णार् काय?" िागे र्ळून पाितो तर् अनोळखी िार्णूस सायकल घेर्ून 

र्स्त्याच्या कडलेा िलाच मर्चार्त उभा असललेा कदसला.  

िी उठून त्याच्या जर्ळ गेलो. साधार्र्ण िाझ्याच र्याचा म्िर्णजे र्ीस बार्ीस 

र्षारचा तो युर्क िाझ्याकडचे पिात उभा िोता. शर्ीर्ाने ककडककडीत पर्ण िाझ्यापेिा 

बर्ाच उंच असर्णार्ा तो तरुर्ण एकदि साध्या घर्ातला र्ाटला. िी जर्ळ जाताच छानस ं

िसला, आमर्ण म्िर्णाला," काय कर्ताय एकटेच अधंार्ात?" िी म्िर्णालो," कािी नािी, आलो 

िोतो किर्ायला, घर्ी बसून कंटाळा आला म्िर्णनू, पर्ण पर्त मनघायला र्ेळ झाला थोडा". 

"एकटाच जाण्यापेिा गप्पा िार्त जारं् म्िर्णून मर्चार्लं", तो. " बरं् झालं िला पर्ण सोबत 

झाली पर्त जाताना" असे म्िर्णून िी त्याच्या सोबत मनघालो. शेजार्च्या गार्ात एका 

छोट्याशा कार्खान्यात तो कािाला असल्याचे त्याच्या कडून कळले. बोलण्याच्या नादात 

गार्ात कधी येरू्न पोिोचलो कळलेच नािी. दसुऱ्या कदर्शी पुन्िा भटेण्याच्या आश्वासनाने 

दोघेिी आपापल्या घर्ी र्र्ाना झालो.  

िी र्ोजच त्या जंगलात किर्ायला जारू्न त्याच्या सोबत गप्पा िार्त घर्ी येरू् 

लागलो. अगदी अनपेमितपरे्ण झाललेी आिची ओळख एका चांगल्या ितै्रीत बदल ूलागली. 

आिच्या गार्ाच्या सुरुर्ातीला असर्णाऱ्या चौकातूनच तो आपल्या घर्ी जात िोता. त्यािुळे 

आिची भेट दर्र्ोज सधं्याकाळीच, आमर्ण त्या जंगलातच िोत िोती. कदर्सा-ढर्ळ्या तो 

गार्ात कधी कदसलाच नािी, अगदी सुटीच्या कदर्शी सुद्धा. िी त्याला बरे्च र्ेळा घर्ी 

येण्यासाठी आिंत्रर्ण दते िोतो, तो सदु्धा नेििी िसून येतो िुर्सतीने अस े म्िर्णायचा, पर्ण 



कधीिी येत नव्िता. तो स्र्त:तर् िाझ्या घर्ी येत नव्िताच पर्ण आपल्या घर्ी पर्ण िला 

कधी बोलार्त नव्िता.  

 दोन तीन कदर्सापुर्ीची गोष्ट, त्या कदर्शी अिार्स्या असल्याने बर्ाच अंधार् 

िोता. िी र्ोजच्या प्रिार्णे किर्ायला गेलो आमर्ण त्याची र्ाट बघत थांबलो िोतो. नेििीपेिा 

त्याकदर्शी उशीर्ाच आला तो. त्याच्या चेिऱ्यार्र् आज र्ेगळाच भार् िोता. गार्ाच्या 

कदशेने दोघेिी येत िोतो.  

आज तो शांतच िोता म्िर्णून," आज उशीर् केलास यायला?" िी मर्चार्ल.े  

तर् तो कािीच बोलला नािी. का कोर्णास ठारू्क िला पर्ण त्याच्याशी काय 

बोलारे् सुचतच नव्िते.  

तर्ी पर्ण कािाच्या रठकार्णी कािी झाले असले कदामचत असे सिजून त्याला 

बोलते कर्ारे् म्िर्णून कािीतर्ी बोललो, "ककती दाट अंधार् आि ेनािी आज?"  

तर् त्याने नुसतीच िान िलर्ली पर्ण बोलला कािीच नािी.  

िला तो अजार्ी असेल असे र्ाटले म्िर्णून," तुला बरं् र्ाटत नािीये काय?" असे 

मर्चार्लो.  

त्याने नकार्ाथी िान िलर्ली.  

आर्णखी कािी बोलारं् असा मर्चार् कर्त असतानाच तो म्िर्णाला, "िागच्या र्षी 

इथे झाललेा अपघात बमघतलास?"  



"नािी बुर्ा" िी, "ऐकलयं खरं्, एका ट्रकनं, एका सायकलने जार्णाऱ्या िार्णसाला 

धडक कदली िोती, असंच कािीतर्ी घडल ंिोतं. "  

"बर्ोबर्, पर्ण त्या िृताचा संचार् आि े म्िर्णे या परर्सर्ात. तुला जार्णर्तोय?" 

इतके बोलून तो पुन्िा गप्प झाला.  

िला त्याचं बोलर्ण ं कािीसं मर्मचत्रच र्ाटलं. िाझा भूताखेतार्र् मर्श्वास नािी, 

पर्ण का कुर्णास ठारू्क िला त्यारे्ळी खुपच भीती र्ाटली.  

आतातर् िला िा र्स्ता कधी एकदा संपतोय असं र्ाटत िोतं. एक तर् भर्पूर् 

अंधार्, उशीर् पर्ण झाललेा आमर्ण त्यात त्याने असला मर्षय काढललेा.  

शेर्टी एकदाचं गार् आलं अन िाझा जीर् भांड्यात पडला. नेििीच्या जागी 

येताच "गुड नाईट, भेटू पुन्िा", असं म्िर्णून िी मनघालो. तो कािी न बोलता एकदि मर्मचत्र 

िसला. त्यानंतर् दोन तीन कदर्स तो िला भेटलाच नािी.  

 

त्यानंतर् दोनतीन कदर्स तो िला भेटलाच नािी. अजार्ी अस ेसिजूनच आज िी 

त्याच्या घर्ी चाललो िोतो त्याला भेटायला आमर्ण त्याला आश्चयारचा धक्का द्यायला.  

िाझ्याच मर्चार्ात िी ककती र्ेळ चालत िोतो लिातच नािी. पाितो तर् तो 

र्ािर्णाऱ्या गल्लीतच िी आलो िोतो. त्याने सांमगतलले्या पत्त्यानुसार् बर्ोबर् त्याच्या 

घर्ाजर्ळ गेलो. घर्ासिोर् उभी असलेली त्याची सायकल बघून तो घर्ी असल्याची खात्री 



झाली. कदामचत तोच दर्र्ाजा उघडर्णार् अस ंअंदाज बांधून त्या दोन खोल्यांच्या छोट्याशा 

घर्ाचे दार् र्ाजर्लो. कािी र्ेळानी दार् उघडले गेले, तर् सिोर् एक िलुगा उभा िोता. 

सोळा सतर्ा र्षाांचा तो िुलगा चेिऱ्यार्रून त्याचा भाऊच र्ाटत िोता.  

"कोर्ण पामिजे?" त्याने मर्चार्ले.  

िी िसऱ्या चेिऱ्याने तो आि ेकाय म्िर्णून मर्चार्लो.  

"क्काय ?" असे म्िर्णत तो त्याच्या भार्ासार्खा कदसर्णार्ा िलुगा िाझ्याकडे 

बघतच र्ामिला.  

त्याचे र्ागर्णेच सिजत नव्िते, त्याच्या या अशा मर्मचत्र प्रश्नाची िला चीड आली, 

म्िर्णून थोड ेिोठ्यानेच, "तुम्िी त्याचे भाऊ र्ाटता, िोय ना? तो घर्ी नािीय का, की कुठे 

बािरे् गेलाय?" 

त्याने मर्मचत्र प्रकारे् िान िलर्ली अन डोळे िोठे करून गूढ नजरे्ने िाझ्याकडे 

बघू लागला. आता िात्र िला र्ैताग आला, त्याच्या या अशा र्ागण्याचा. आपर्ण चुकीच्या 

घर्ी तर् आलो नािी ना अशी शंका आली, पर्ण सायकल तर् तीच आि.े  

इतक्यात आतून एक बाई सिोर् आली, त्याची आई असार्ी बहुतेक.  

िी धाडसाने मतला, " दोन तीन कदर्स झाले भटेलाच नािी ना, म्िर्णून त्यालाच 

भेटायला आलो िोतो. अजार्ी आि ेका?" असे मर्चार्लो.  



िाझे बोलर्णे पूर्णर िोते ना िोते तोच मतच्यािी चेिऱ्यार्र् आठ्या उिटल्या अन ती 

म्िर्णाली, "दोन तीन कदर्स?" 

आता िात्र किाल झाली, आमर्ण आपल ं कािी चुकत तर् नािी ना? अशी शंका 

िनात आली.  

एर्ढ्यात त्या िुलाने मर्चार्ल,े "तुम्िी केव्िा पासून भटेताय त्याला ?" 

"जास्त नािी, आठ दिा कदर्स झाल े असतील िार्तर्" िी म्िर्णालो, "आमर्ण 

एर्ढ्या कदर्सात िैत्री पर्ण चांगली झाली आम्िा दोघांची. " 

पांढऱ्या साडीत असर्णार्ी त्याची मर्धर्ा आई िाझ्याकड ेडोळे िोठे करून बघत 

िोती, भीतीयुक्त नजरे्ने. िला तो कसा, कधी आमर्ण कुठे भेटला ि ेपर्ण सागूंन टाकलो. तर् तो 

िुलगा आपल्या आईकड ेपाहू लागला आमर्ण मतचे डोळे पार्णार्ल्या सार्खे र्ाटल.े  

एर्ढा र्ेळ दार्ात थांबर्ल्या नंतर् त्या िुलाने आत बोलारू्न बसण्यास सांमगतले. 

आमर्ण तो पर्ण चक्क र्डू लागला. आता िला सिजेना की ि ेअसे काय कर्तायेत. िी काय कर्ारे् 

ि ेसुचेनास ेझाल ेम्िर्णून अस्र्स्थपर्णे रूि िध्ये इकड ेमतकड ेबघत िोतो.  

तर् तो िुलगा म्िर्णाला, "िाझा दादा िागच्याच र्षी गेल्या अिार्स्येला त्या 

आिर्ाईत, एका ट्रक अपघातात सायकल र्रून पडून - - - - - - - - - - - -" 

आमर्ण त्याचे बोलर्णे ऐकत असतानाच िाझी नजर् लभतीर्र् टांगलेल्या एका 

िोटोर्र् पडली, अन एकदि धस्स झाल.े िाझं डोकं गर्गर्तय असे र्ाटू लागले, अंग थर्थरु 

लागल,े कार्र्ण - - - - - कार्र्ण िुलांचा िार् घातलेल्या त्या िोटोत िाझा मित्रच िोता.  



त्यांची िािी िागून मतथून कसाबसा िी बािरे् पडलो खर्ा, पर्ण काय घडतंय 

सिजतच नव्िते. अगदी काल्पमनक आमर्ण भयानक र्ाटत िोत. िाझी छाती भीतीने धडधडत 

िोती. त्याला िाझ्यातिे आपल्या घर्च्यांना कािी मनर्ोप तर् द्यायचा नव्िता ना? पर्ण त्या 

घर्ाकड ेर्ळून बघण्याचे धाडस सुद्धा िला िोत नव्िते.  

 

चाललो िोतो भ्रमिष्टासार्खा, कुठं चाललोय िचे कळत नव्िते,  

पर्ण डोक्यात एकाच मर्चार् पुन्िा पुन्िा येत िोता,  

"तो िाझ्या पत्त्यार्र् िला भेटायला िाझ्या घर्ी आला तर् !!! - - - " 

(२५/०३/१९९४) 
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एक सधं्याकाळ 

 

तो कदर्स आठर्ला कक अजूनिी िाझ्या अंगार्र् शिारे् येतात. खरं् सांगायचं तर् 

िाझा अशा गोष्टींर्र् मर्श्वास बसत नसे. कोर्णीतर्ी अस ंकािीतर्ी सांमगतले तर् िी त्याची 

थट्टा कर्त असे. आमर्ण म्िर्णूनच असले कदामचत, िा प्रसंग िी कुर्णाला सांगतिी नािी; कधीच! 

नव्ि ेसांगायचं धाडसंच िोत नािी. पर्ण आजिी तो प्रसंग आठर्ला म्िर्णजे िला िार्च भीती 

र्ाटत.े  

पाच सिा र्षारपूर्ी घडलेला तो अमर्स्िर्र्णीय असा प्रसंग अजूनिी िाझ्या 

डोळ्यासिोर् जसाच्या तसा उभा र्िातो. िाझ्या बाबांची बदली झाल्यािुळे आता ते रठकार्ण 

सोडून आम्िाला तीन चार् र्षे झाली आिते. ज्यारे्ळी िा प्रसंग घडला त्यारे्ळी िी 

बार्ार्ीला िोतो. िाझी बार्ार्ीची अंमति पर्ीिा जर्ळ आल्यािुळे अभ्यासासाठी कॉलेजला 

सुट्टी िोती. त्यािुळे कदर्सभर् िी घर्ीच असे, सधं्याकाळी मित्रांबर्ोबर् किर्ायला जात अस.े 

पर्ण त्या कदर्शी िाझे कोर्णीच मित्र आल ेनािीत, आमर्ण िी पर्ण कुठे किर्ायला गेलोच नािी. 

का कोर्णास ठारू्क कंटाळा पर्ण आला िोता किर्ायला जायचा. िाझ ेआईबाबा पर्ण बािरे् गेले 

िोते आमर्ण भाऊपर्ण मित्रांकड ेगेल ेिोते. त्यािुळे घर्ी िी एकटाच िोतो.  

आिचे घर् तसे गार्ाबािरे्च िोते. िाझ े र्डील सर्कार्ी डॉक्टर् असल्यािुळे 

त्यांचा दर्ाखाना गार्ाबािरे् िोता आमर्ण त्याला लागुनच आिचे घर्, ते पर्ण सर्कार्ी. 

आिच्या घर्ाजर्ळ िाकेच्या अंतर्ार्र्, म्िर्णजे शंभरे्क िीटर्च्या अंतर्ार्र् तीन चार् घरे् 



िोती. बाकी परर्सर् तसा िोकळा िाळच िोता. आिच्या घर्ाच्या डाव्या बाजूला कािी 

अंतर्ार्र् दसुऱ्या एका डॉक्टर्ांचे घर् िोते. तर् उजव्या बाजूला कािी अंतर्ार्र् एक भली 

िोठी खर्ण िोती. घर्ासिोर् िोकळे पटांगर्ण आमर्ण त्यानंतर् एक िुख्य र्स्ता िोता. तो र्स्ता 

त्या खार्णी शेजारूनच जात िोता.  

त्या कदर्शी संध्याकाळी िी एकटाच दार्ात पायर्ीर्र् िाझ्या आईबाबांची आमर्ण 

भार्ांची र्ाट बघत बसलो िोतो. िळू िळू अंधार् पडत चालला िोता. र्स्त्यार्र् एकिी 

िार्णूस कदसत नव्िता बर्ाच र्ेळ बसलो िोतो, शेर्टी कंटाळून िी उठून घर्ात जायचा मर्चार् 

कर्त िोत इतक्यात सगळीकडची लाईट गेली आमर्ण सगळीकड े अंधार् पसर्ला. त्या 

अंधार्ाचा िला आर्णखीनच कंटाळा आला पर्ण काय कर्र्णार् पयारयाच नव्िता. लाईटची र्ाट 

बघत तसाच बसून र्ामिलो.  

 त्या अंधार्ात इकड े मतकड ेबघत बसलो िोतो, इतक्यात अचानक िाझ ेलि 

त्या शेजार्च्या खार्णीकड ेगेले, तर् त्या खार्णीत कािीतर्ी चिकल्यासार्ख ेर्ाटल.े म्िर्णून िी 

मतथेच पाहू लागलो, तर् िला मतथ ेकािीतर्ी िलत असल्याचे जार्णर्ल.े थोड्या र्ेळाने ती 

िलर्णार्ी र्स्तू चालत असल्या सार्ख ेर्ाटल.े िी एकटक मतकडचे पािात र्ामिलो, तर् िला ते 

नक्की काय आि ेिचे कळेना. तर् ती मर्मचत्र र्स्तू खार्णीतून चढून र्स्त्यार्र् आली. िग िात्र 

त्या र्स्तुत िार्णसाचा आकार् कदसत िोता.  

 इतक्या र्ात्री मतथे कोर्ण असेल याचा मर्चार् कर्त िी मतकडचे बघत िोतो. 

तर् ती पांढरे् शुभ्र कपड ेघातलेली व्यक्ती र्स्त्यार्रून चालू लागली. िळूिळू चालर्णार्ी ती 

व्यक्ती ओळखीची तर् र्ाटत नव्िती. मतचे कपड े िात्र एकदि पांढरे् शुभ्र आमर्ण चिकदार् 



असल्याचे त्या अंधार्ात सुद्धा जार्णर्त िोते. नंतर् ती व्यक्ती र्स्त्यार्र् तशीच चालत र्ामिली 

आमर्ण आिच्या घर्ा सिोर्च्या िोकळ्या जागेतून आिच्या घर्ाकडचे येरू् लागली. त्या 

व्यक्तीच्या शर्ीर्ार्र्चे कपड े र्ाऱ्यािुळे अस े िलत िोते जसे कािी आत शर्ीर्च नािी. ते 

बघून िला भीती र्ाटू लागली.  

ती अशी मर्मचत्र आकृती आिच्या घर्ाच्या दार्ाकडचे येरू् लागली. िला दर्दरून 

घाि िुटला. उठून घर्ात जारं् आमर्ण दार् बंद करून आत बसारं् अस ेर्ाटत िोते. पर्ण िला 

बसल्या जागेर्रून उठताच येईना. िातापायात त्रार्ण नसल्यासार्ख ेर्ाटू लागल.े एर्ढे झाल े

तर्ी िाझी नजर् त्या आकृती र्र्च मखळली िोती. िाझ्या कडून काय घडतंय अथर्ा काय 

घडर्णार् ि े िलाच कळत नव्िते. आतातर् िला ती आकृती स्पष्टच कदसू लागली. िाझ्या 

छातीत एकदि धस्स झाल ेआमर्ण लिात आले की, त्या आकृतीत शर्ीर् नसून िक्त आमर्ण िक्त 

कपडचेआिते, ते पर्ण र्ाऱ्याने िलर्णारे्! घािाने डबडबलेला िी िाझ े दोन्िी िात दोन्िी 

दडंांना घट्ट धरून ठेर्ल ेिोते. आमर्ण एकटक त्या आकृतीकड ेबघत िोतो. आकाशात चांदर्ण े

असल्यािुळे त्या अदशृ्य शर्ीर्ार्र्च्या िलर्णाऱ्या कपड्यांची सार्ली पर्ण स्पष्टपर्णे िलताना 

कदसत िोती.  

िाझ्यापासून जेितेि पंधर्ा र्ीस िुटार्र् आलेली ती आकृती िाझ्याकडचे चालत 

येत िोती नव्ि े सर्कत िोती. िला काय कर्ारे् सुचत नव्िते, कािीतर्ी िेकून िार्ायचा 

मर्चार् कर्त िोतो. पर्ण धाडस िोत नव्िते आमर्ण िाझ्या दोन्िी दडंांना पकडून ठेर्लेल ेिाझे 

िात सुटतच नव्िते. पाय जमिनीने ओढून घेतल्यासार्ख े र्ाटू लागल े आमर्ण िाझा श्वास 

घुटिळून कोंडल्यासार्ख े िोरू् लागल.े िी िदतीसाठी कुर्णाला तर्ी बोलर्ार्े म्िर्णून 



ओर्डायचा प्रयत्न करू लागलो, पर्ण आर्ाजच बािरे् येत नव्िता. आतातर् ती मर्मचत्र आकृती 

िाझ्या पासून िाताच्या अंतर्ार्र् उभी िोती. तर्ी पर्ण िी ओर्डण्याचा प्रयत्न कर्त िोतो.  

 

आमर्ण एर्ढ्यात ! - - - -एर्ढ्यात िाझ्या दोन्िी खांद्यार्र् कुर्णीतर्ी गप्पकन िात 

ठेर्ले, िी जोर्ात ककचाळून िागे र्ळून पाितो तर् िाझा भाऊ िाझ्याकडचे बघत उभा िोता, 

त्याचे दोन्िी िात िाझ्या खांद्यार्र् ठेर्ून. "अरे् िी आि ेिी, अस ंएकदि घाबर्ायला काय 

झालंय इतकं, ककती घािेघूि झाला आिसे. आमर्ण लि कुठे आि ेतुझं, िी जर्ळ जर्ळ पाच 

मिनीट झाले तुझ्या िागे येरू्न थांबलोय, पर्ण तू आपला तुझ्याच तंद्रीत. कसला मर्चार् 

कर्तोयस, आमर्ण डोळे एर्ढे िोठे करून अस ंकाय बघतोयस अस ंभूत बमघतल्यासार्ख,े काय 

झालं; का घाबर्लास?" अस ं म्िर्णत तो िाझ्याकडचे बघत िोता, आमर्ण िी त्याच्याकड.े 

"नािी!, कािी नािी," अस ेम्िर्णत िी त्या सिोर् उभ्या असलले्या आकृतीकड ेर्ळून बघतो तर् 

काय, ती आकृती गायब, िो म्िर्णजे सिोर् नव्ितीच ! 

ती आकृती अशी अचानक कुठे गेली, की भास िोता म्िर्णून िी इकड ेमतकड ेपाहू 

लागलो, पर्ण ती कुठेच कदसेना. शोधता शोधता सिजच िाझी नजर् त्या खार्णीकड ेगेली तर् 

मतथे पर्त कािीतर्ी चिकल,े अगदी तसेच िघाशी चिकल्या सार्ख ेआमर्ण ते सुद्धा मतथेच 

अगदी पमिल्या रठकार्णीच. आमर्ण पुन्िा सारे् कािी शांत झाले, जस ंकािी कािीच घडल ेनािी. 

त्या र्ात्री िला झोपच लागली नािी; किरून किरून ती आकृती, चिकलेली जागा आमर्ण ती 

खर्णंच िाझ्या डोळ्यासिोर् कदसत िोती.  



 

दसुऱ्या कदर्शी सकाळी उठून एक कुतूिल म्िर्णून त्या खार्णीत चिकलले्या 

रठकार्णी गेलो, तर् अंगार्र् सर्र्र्रर्र्ररर्र्ररकन काटाच आला. मतथे कपड ेपडलेल ेकदसलेल,े कालच्या 

सार्खेच, अगदी तोच रं्ग तोच आकार् ! िी त्या कपड्यांना िात लार्ायचा मर्चार् कर्त िोतो 

पर्ण धाडसंच झाले नािी. िी तसाच घर्ी पर्त आलो मर्चार् कर्त, काय प्रकार् असेल याचा.  

त्या प्रसंगाचा अजूनिी उकल िोत नव्िता, आमर्ण आज सुद्धा तोच मर्चार् 

डोक्याला सतार्त असतो. आमर्ण िी एकटाच असलो की िला कधी कधी भास िोतो, िाझ्या 

आसपास कोर्णीतर्ी असल्याचा, िाझ्याकडे कोर्णीतर्ी बघत असल्याचा ! याच्याशी त्या 

प्रसंगासाचा, त्या आकृतीचा कािी संबंध तर् नसेल ना ? - - - - - - - 

(३१/०७/१९९५) 

§§§§§§§§§§§ 

  



िी र्ाट दरू् जात े  !!!

  

सधं्याकाळची र्ेळ, थंड र्ार्ा सुटलेला िोता. त्या शांत र्ाऱ्याप्रिार्णेच आज सिुद्र 

पर्ण शांत र्ाटत िोता. त्याच्या लाटा सथंपर्णे जमिनीकड ेयेत िोत्या आमर्ण पर्त जात िोत्या. 

इतर् र्ेळी घोंघार्र्णाऱ्या र्ाऱ्या सोबत र्ौद्र लाटा दरे्णार्ा तो अथांग सागर् आज कंटाळून 

संथ झाल्यासार्खा र्ाटत िोता. जमिनीकड ेयेर्णाऱ्या प्रत्येक लाटेबर्ोबर् कािी शखं, लशपल,े 

छोटे छोटे िास,े खेकड े आमर्ण इतर् कीटक सदु्धा जमिनीर्र् येत िोते. त्यातले कािी 

पर्तर्णाऱ्या लाटे सोबतच पर्त सागर्ात जात िोते, तर् कािी जमिनीर्र् र्िात िोते. 

जमिनीर्र् र्ामिलेल्यांपकैी सदु्धा कािी पर्त सागर्ाकड ेजाण्याचा प्रयत्न कर्त िोते. त्यांचे 

जीर्नच सागर्ाच्या पाण्यार्र् अर्लंबून असल्यािुळे जगण्याच्या मजद्दीने त्यांचा प्रयत्न 

चालला िोता. पर्ण इतक्यात पुन्िा येर्णार्ी ती लाट त्यांना पाण्याबािरे् काढत िोती. जगण्या 

साठीच्या त्या संघषारत, त्या कीटकांच्या िानमसकतेत बरे्च प्रकार् जार्णर्त िोते. कोर्णी पर्त 

जाण्यासाठी धडपडत िोते, कोर्णी पुढची लाट आपल्याला पर्त घेर्ून जाईल या आशेर्र् 

िोते. तर् कोर्णी आपर्ण पर्त पाण्यात जाऊच शकत नािी असा मर्चार् करून मनर्ाशपरे्ण त्या 

र्ाळूत पडून िोते,त्या मनजीर् र्ाळूप्रिार्णेच.  

सिुद्राकाठच्या एका छोट्याश्या खडकार्र् बसनू िी िा सगळा प्रकार् बघत 

िोतो. आमर्ण िा प्रकार् आपल्या िानर्ी जीर्नाला ककती तंतोतंत लागू िोतो याचाच मर्चार् 

कर्त िोतो. आिच्या घर्ा सिोर् र्ािर्णाऱ्या सागर्चा मर्चार् पटकन िाझ्या नजरे् सिोर् 

आला आमर्ण गूढपरे्ण शून्यात नजर् लारू्न बसललेा त्याचा चेिर्ा िाझ्या सिोर् कदसू लागला, 

जीर्नाला कंटाळून मनष्प्रार्ण र्ाळूत पडलले्या त्या मनर्ाश कीटकांसार्खा. र्ीस-



बार्ीसर्षाांचा तो सागर् कोर्णाशीिी कािीिी बोलत नव्िता, कािी बोलले तर्ी नुसती िान 

िलर्ून िो ककर्ा नािी एर्ढेच प्रमतसाद द्यायचा. िी जेंव्िा पासून त्याला बघतोय तेंव्िा 

पासून त्याची गूढ नजर् आमर्ण गूढ र्ागर्ण े कािी बदलत नव्िते. िी त्याला ओळखायला 

लागून एक-दोन िमिने झाले असतील पर्ण त्याला िी सिजूच शकलो नव्ितो, िीच काय 

त्याला कोर्णीच सिजू शकत नव्िते. त्याचे आई र्डील दखेील आपल्या एकुलत्या एका 

िुलाला सिजू शकल ेनव्िते, कक िा असा का कर्तोय, याला काय झालयं आमर्ण िा ककती 

कदर्स असेच कर्त र्ािर्णार्.  

***** 

पाच सिा िमिने झाल े असतील त्या गोष्टीला. ऑकिसला सुट्टी असल्यािुळे 

दपुार्ी घर्ीच बसलो िोतो. इतक्यात कुर्णीतर्ी दर्र्ाजा र्ाजर्ला, म्िर्णून बघतो तर् एक 

थकल्यासार्ख ेर्ाटर्णारे् गृिस्थ िातात एक कागद घेर्ून पत्ता मर्चार्ण्यासाठी उभ ेिोते. त्या 

कागदार्र् आिच्या सिोर्च्याच रर्काम्या घर्ाचा पत्ता मलमिला िोता. िी त्यांना घर् 

दाखर्ताच ते त्या घर्ाकड ेजारू्न त्या घर्ाचे कुलूप काढू लागले. पाठोपाठ एक बाई आमर्ण 

एक र्ीस-बार्ीस र्षाांचा िुलगा रर्िातून उतर्ल ेआमर्ण त्या घर्ात गेले. आई र्डील आमर्ण 

िुलगा असारे्त अस ेर्ाटत िोते. पाच सिा बॅगा आमर्ण कािी सािान त्या रर्िातून उतर्र्ून 

ते गृिस्थच आत नेर्ू लागले. िदतीसाठी मर्चार्ार्े म्िर्णून पुढे गेलो, तर् ‘‘कािी गर्ज 

नसल्याचे आमर्ण िदत लागल्यास बोलार्तो, आता मनघा तुम्िी’’ अस ेमर्मिप्तपर्णे सांमगतल.े 

एर्ढा िोठा िुलगा असनू सुद्धा असल्या मतर्सट पर्णािुळे िदतीला येत नसार्ा असे िनात 

म्िर्णत, स्र्त:र्र् चीड चीड कर्तच घर्ी आलो. आमर्ण दर्र्ाजा बंद करून मखडकीतून बघ ू

लागलो. सर्र सिान आत नेर्ून एकट्यानेच आत नेर्ून त्यांनी दर्र्ाजा धाड करून बंद करून 

घेतला.  

 



 

त्या कदर्शी बंद केलेला दर्र्ाजा त्यानंतर् क्वमचतच उघडला जात असे. 

सािमजकच आजूबाजूला र्ािर्णाऱ्यांना कुतूिलाचा मर्षय झाला. कोर्णी कािी मर्चार्ायला 

गेले तर् ते गृिस्थ दर्र्ाजा न उघडताच मखडकीतूनच मर्चारून, िोघि उत्तर् द्यायचे, आमर्ण 

जास्त मर्चार्पूस केली तर् या घर्ाच्या घर् िालकांना मर्चार्ा असे सागंायचे. आजूबाजूच्या 

लोकांनी न र्ािर्ून घर् िालकांना म्िर्णजे शास्त्री सर्ांना या मर्षयी मर्चार्ायचे ठर्र्ले. 

सागर् आमर्ण त्याचे आई र्डील सागर्च्या उपचार्ासाठी कािी िमिन्यांसाठी इथे र्ािर्णार् 

िोते. सागर्चे र्डील बाळासािबे एका बँकेत नोकर्ी कर्त िोते पर्ण सागर्साठी त्यांनी 

सेर्ामनर्ृत्ती स्र्ीकार्ली िोती. आमर्ण आई घर् काि कर्त िोती. शास्त्रीसर्ांना िोन केल्यार्र् 

त्यांनी त्यांचे मजर्लग मित्र बाळासािबेांमर्षयी इतकेच काय ते सांमगतल.े सागर्ला नेिका 

काय आजार् आि ेआमर्ण कोर्णता उपचार् घेण्यासाठी ते इथ ेआलेत त्याची उत्सुकता पुन्िा 

आिच्या सर्ाांच्या िनाला भेडसारू् लागली. त्याच्या तब्बेती र्रून तो आजार्ी 

असल्यासार्ख ेर्ाटत नव्िता. आम्िी पर्ण जास्त चौकशी कर्ण्याच्या भानगडीत पडलो नािी.  

ककतीिी ठर्र्ल ेकक दसुऱ्याच्या प्रकर्र्णात लि घालायचे नािी, तर्ीिी, िळूिळू 

एक एक िामिती बािरे् येरू् लागली. सागर्ला कोर्णता तर्ी िानमसक आजार् िोता, तो 

सदानकदा गप्पच असायचा. कोर्णाशीिी बोलायचा नािी, घर्ाबािरे् यायचा नािी, 

कधीतर्ी मखडकीतून बािरे् बघत बसललेा असायचा, शून्यात नजर् लारू्न. त्याची आई 

कािीतर्ी कािामनमित्त कधीतर्ी घर्ाबािरे् यायची, पर्ण लगेचच घर्ात जायची. त्यांच्या 

चेिऱ्यार्रून त्या बोलक्या स्र्भार्ाच्या र्ाटत िोत्या पर्ण बहुदा तर्कट र्मडलांच्या 

धाकािुळे कोर्णाशी बोलत नसाव्यात. त्याला उपचार्ासाठी नेतेर्ेळी जो कािी दर्र्ाजा 

उघडला जायचा तेव्िाच त्या सर्ाांचे दशरन व्िायचे, इतर्र्ेळी दर्र्ाजा बंदच असायचा.  

एक कदर्स दपुार्ीच िी िाझ्या आई सोबत बाजार्ात गेलो असता योगायोगाने 

सागर्च्या आई बाजार्ात औषध घेत असताना कदसल्या. आमर्ण एकट्याच असल्यािुळे असेल 



कदामचत आम्िाला ओळखून िसल्या. म्िर्णून आई आमर्ण िी त्यांच्याजर्ळ जारू्न मर्चार्पसू 

केली तर् त्याचं्या डोळ्यातून पार्णीच आले. त्यांना बऱ्याच कदर्सानंतर् बोलायला थोडा र्ेळ 

मिळाल्यािुळे त्या समर्स्तर्पर्णे आिच्याशी बोल ूलागल्या. त्यांच्या बद्दल असलले्या िाझ्या 

अंदाजाप्रिार्ण े त्या खरे्च बोलक्या स्र्भार्ाच्या िोत्या पर्ण त्यांच्यार्र् आलले्या 

परर्मस्थतीिुळे त्यांना असे जीर्न जगारे् लागत िोते. शेजार्च्या एका बंद दकुानाच्या 

पायर्ीर्र् बसून त्या आिच्या सिोर्च आपले िन िोकळे कर्त िोत्या. त्यांच्या तोंडून 

त्यांची व्यथा ऐकून, गर्ि तेलात पाण्याचा थेंब पडल्याप्रिार्ण े िनात चर्रर् झाल.े त्यांचे 

बोलर्ण े संपरू्न त्या आिच्या सोबत न येता एकट्याच आपल्या घर्ी गेल्या, त्यानंतर् 

आम्िीपर्ण थोड्यारे्ळाने र्ामिलेली खरे्दी करून आिच्या घर्ी गेलो.  

बाजार्ातून येरू्न बसलो िोतो इतक्यात सिोर्च्या घर्ाकड ेलि गेल.े तर् सागर् 

आपल्याच तंद्रीत मखडकीतून बािरे् बघत बसला िोता. त्याच्या आईचे बोलर्णे िनातून 

जातच नव्िते. त्याच्याकड े बघताच िला त्याच्या आईच्या बोलण्यातला चार् पाच र्षार 

पूर्ीचा सागर्च कदसू लागला. अभ्यासात बऱ्यापैकी हुशार् असर्णार्ा सागर् त्याच्या आई 

र्मडलांना एकुलता एक िोता. र्मडलांसार्खाच त्याचा स्र्भार् शांत आमर्ण िळर्ा िोता. 

त्यािुळे त्याला मित्र पर्ण जेितेिच िोते. बार्ार्ीला चांगल ेिाक्सर मिळर्ल्यानंतर् सी. ए. 

िोण्याचे स्र्प्न घेर्ून तो बी. कॉि. च्या पमिल्या र्षारला जारू् लागला. कॉलेज सुरु िोरू्न 

दोन तीन िमिन ेझाले असतील, र्ीसेक ककलोिीटर् अंतर्ार्र् असलेल्या शिर्ात एक कसल े

तर्ी प्रदशरन बघायला बरे्च िलु ेआमर्ण मशिक गेल ेिोते. सागर् आमर्ण त्याचा एक मित्र िोटर् 

सायकल र्रून गेल े िोते. पर्त येई पयांत सागर् तापाने िर्णिर्णला िोता. पार्सात 

मभजल्यािुळे ताप आला असेल म्िर्णून आई र्मडलांनी डॉक्टर् कड ेदाखर्ल;े पर्ण त्याचा ताप 

किी िोतच नव्िता. तशा तपातच तो एक कदर्स बेशुद्ध झाला, म्िर्णून िोठ्या दर्ाखान्यात 

दाखमर्ण्यात आले. दोन तीन कदर्सानंी तो शुद्धीर्र् आला, त्यानंतर् तो असा मर्मचत्र र्ागू 



लागला. कोर्णाशीिी बोलत नव्िता, शून्यात नजर् लारू्न बसत िोता. कधी कधी र्ात्री 

अपर्ात्री उठून डायर्ीत कािीतर्ी मलमित बसायचा आमर्ण ती डायर्ी लपर्ून ठेर्ायचा. आई 

र्डील जास्त बोलल ेतर् मचडमचड कर्त िोता स्र्त:ला िारून घेत िोता. "िी र्ाट दरू् जाते, 

िला जायचेय त्या दरू्च्या र्ाटेर्रून, िी जार्णार्, स्र्त:ला सपंरू्न. "असे बडबडत 

आत्िित्त्या कर्ण्याची भाषा कर्त िोता. त्यािुळे त्याचे आई बाबा ितबल झाल े िोते. 

र्ेगर्ेगळे डॉक्टर्, र्ैद्य, उपास-तपास, नर्स सर्र कािी झाले तर्ी त्याच्या र्ागण्यात िर्क 

पडत नव्िता.  

जसजसे कदर्स सर्त िोते तसे सागर्ची िानमसक परर्मस्थती मबघडतच चालली 

िोती. त्याचे मर्मिप्त र्ागर्णे त्याच्या आईच्या ताकदीच्या बािरे् गेल ेिोते. चार् पाच र्ेळा 

त्याने आत्िित्त्येचा केलेला प्रयत्न बघून बाळासािबे म्िर्णजे सागर्ाच्या बाबांना बँकेतली 

चांगली नोकर्ी सोडार्ी लागली िोती. अकाली मनर्ृत्ती स्र्ीकार्ार्ी लागल्यािुळे आमर्ण 

सागर्च्या दर्ाखान्याच्या खचारिुळे पैशाची चर्णचर्ण भास ूलागली. त्यािुळे बाळासािबेांचा 

शांत असर्णार्ा स्र्भार् मचडमचडा आमर्ण तर्कट झाला. सागर्च्या र्ागण्यािुळे त्यांना 

त्याच्या सोबतच र्ािर्ण ेअमनर्ायर िोरू् लागल.े त्याला काय झालेय कुर्णालाच कळेनासे झाल.े 

आई र्डील कोर्णाशी तर्ी बोल ूलागले आिते अस ेसिजताच ते स्र्त:मर्षयीच बोलतात अस े

र्ाटून सागर् त्रास करून घेत अस.े त्यािुळे त्यांना पै-पाहुण्यांशी, मित्रांशी आमर्ण इतर् 

लोकांशी संपकर  ठेर्र्ण ेदखेील िुमश्कल िोरू् लागल.े आपले आई बाबा बािरे्च्यांशी िटकून 

र्ागतात असे कदसले की त्याला बरे् र्ाटत िोते. त्यािुळे त्यांना स्र्त:चे जीर्न जगर्ण ेदखेील 

िुमश्कल झाल े िोते पर्ण िुलाच्या सुखासाठी ते दोघेिी आपला िूळ स्र्भार् बदलून सिन 

कर्त िोते. शास्त्रीसर्ांच्या सल्ल्यानुसार् आिच्या शिर्ातल्या एका चांगल्या िानसोपचार् 

तज्ञाकड े उपचार्ासाठी ते इथे आले िोते. उपचार् पूर्णर िोईपयांत आिच्या सिोर् रर्काि े

असलले्या सर्ांच्या या घर्ात ते र्ािर्णार् िोते.  

***** 



सागर्च्या मर्चार्ात िी ककती र्ेळ सागर् ककनाऱ्यार्र् बसलो िोतो कळलेच 

नािी. घड्याळ बघतो तर् संध्याकाळचे सात र्ाजून गेल े िोते. लगेचच उठून िॉटेलकड े

पर्तलो. गेले चार् कदर्स असर्णारे् इथले ऑकिसचे काि संपरू्न आज घर्ी जार्णार् िोतो 

म्िर्णून लर्कर्च आलो िोतो, र्ात्रीची बस असल्यािुळे मिळालेल्या र्ेळेत जर्ळच 

असर्णाऱ्या सिुद्राकाठी जारू्न बसलो िोतो. आधीच आर्रून ठेर्ललेी बॅग घेर्ून िॉटेलची 

रूि सोडून, जेर्लो आमर्ण बस पकडून घर्ी गेलो. पिाटे साडतेीन-चार् र्ाजता घर्ी 

पोिोचल्यािुळे दसुऱ्या कदर्शी सकाळी उमशर्ाच उठलो. आर्रून ऑकिसला जाण्यासाठी 

तयार् िोरू्न बसलो िोतो. इतक्यात सिोर्च्या घर्ाकड ेलि गेल,े तर् घर्ाला कुलूप. आई-

बाबांना मर्चार्ताच; त्यांनी र्ात्री बार्ा एक र्ाजता सागर्ला एका अम्बुलन्स िधून घेर्ून 

गेल्याचे सिजल,े आमर्ण काळजात धस्स झाल.े नेिके काय झाले असले कुर्णालाच कळाल े

नािी.  

गेल्या चार् कदर्साचा टूर् रर्पोटर ऑकिस िध्य े जिा करून इतर् काि े कर्त 

बसलो िोतो, पर्ण सार्खा सागर्चाच मर्चार् डोक्यात येत िोता. नक्की काय झाले असले, 

याने स्र्त:चे कािी बरे्-र्ाईट तर् करून घेतल े नसेल ना. िामिती काढार्ी म्िटले तर्ी 

कुर्णाला मर्चार्ार्,े मर्चार् करून डोके सुन्न झाले िोते. कािात लि लागत नसल्यािुळे 

ऑकिसातून लर्कर्च घर्ी गेलो. घर्ात जात असता कुलूप लार्लले्या सागर्च्याच घर्ाकड े

लि गेल.े आर्रून पुन्िा दार्ात येरू्न बसलो. इतक्यात सिोर्च्या घर्ाच्या मखडकी जर्ळ 

असर्णाऱ्या पारर्जातकाच्या झाडार्र् कसली तर्ी र्िी अडकलेली कदसली.  

कोर्णी पिायच्या आधीच पटकन ती र्िी घेर्ून घर्ी आलो. खाडाखोड केललेी, 

िधेच पाने िाडललेी कािी र्ेळा सुर्ाच्य अिर्ात मलमिललेे तर् कािी पाने गचाळ अिर्ाने 

खर्डलेली ती जुनाट डायर्ी सागर्चीच िोती. ती डायर्ी जशी र्ाचता येईल तशी र्ाचत 

िोतो, त्यात िधेच 'िी र्ाट दरू् जाते, िला जायचेय त्या दरू्च्या र्ाटेर्रून स्र्त:ला संपरू्न' 

असे कािीतर्ी बऱ्याच पानार्र् मलमिले िोते, खोडलेले िोते. कािी मचत्रे मगर्गीटली िोती, 



र्ाित्या पाण्यासार्खी, पुलाची, िुलीची, िुलांची, झाडाची अशी कशाचािी अथर न-

लागर्णार्ी. मलमिललेी पाने र्ाचायला सुरुर्ात केली तर् पानांचा क्रिच कळत नव्िता. कधी 

पुढच्या तर् कधी िागच्या तर् कधी िधल्या पानार्र्, तर् कधी उलट सुलट अस ेमलमिलेल े

िोते.  

शांत पाण्यार्र् िेकलेला चपटा दगड जसा पाण्यार्र् चार् पाच टप्प्यांनी आघात 

कर्त पाण्यात खोलर्र् घुसतो, तशी िनार्र् असंख्य आघात कर्त हृदयात घुसर्णार्ी 

र्ेगळीच किार्णी त्या डायर्ीतून सिोर् येरू् लागली. त्या डायर्ीिुळे िानसोपचार् तज्ञांना 

त्याच्या र्र्ील उपचार्ासाठी कािी िदत िोईल म्िर्णून शास्त्रीसर्ांशी संपकर  साधला. तर् 

र्ात्री सागर्ने केललेा आत्िित्त्येचा प्रयत्न त्याच्या दषृ्टीने यशस्र्ी झाल्याचे शास्त्रीसर्ांकडून 

ऐकल्यार्र् छाती धड धडू लागली. डोळ्यातून अपोआप अश्ूंची सरर्ता र्ाहू लागली. अशा 

तऱ्िनेे एक सागर् नार्ाचे नैर्ाश्याचे पर्र अकाली संपल े िोते, बरे्च प्रश्नमचन्ि ठेर्ून, जे 

थोड्या िार् प्रिार्णात िला उलगडल ेिोते.  

 पुन्िा ती डायर्ी र्ाचू लागलो आर्णखी कािी अथर मनघतो का म्िर्णून. जस जसा 

त्याची डायर्ी र्ाचून त्यातील मलखार्णाचा अथर लागू लागला, तसा सागर्च आपली किार्णी 

सांगत असल्याचा िला भास िोरू् लागला.  

***** 

जर्ण ूतो बोलत िोता आमर्ण िी ऐकत िोतो, 

बार्ार्ी पूर्णर झाल्यानंतर् िी कॉलेजला जारू् लागलो. कॉलेज सुरु िोर्ून चार् 

पाच कदर्स झाल े असतील, इतक्यात आिच्या र्गारत एक िलुगी आली, सरर्ता. एकदि 

साधी. तेल लारू्न र्ेर्णी घातलेल्या केसात पारर्जातकाच्या िुलांचा गजर्ा घातलेली आमर्ण 



साधे कपड े घातललेी. ती आत आल्यानंतर् अगदी शेर्टच्या बेंच र्र् जारू्न बसली. 

कोर्णाशीिी बोलत नव्िती, कािी मर्चार्ल ेतर् जेितेिच उत्तर् द्यायची. क्लासिधील िुल े

मतला चाची म्िर्णून मचडर्त िोती. ती आली कक मतला 'मचकर्णी चुपडी, मचकर्णी चुपडी 

चाची' म्िर्णून मचडर्ायचे तर्ी ती कािीिी प्रमतसाद न दतेा, खाली िान घालून जायची, 

तक्रार् पर्ण कर्त नव्िती. का िामित नािी पर्ण मतच्या मर्षयी िला कािी र्ेगळेच र्ाटायचे, 

म्िर्णजे नेििी ती कसल्यातर्ी दडपर्णाखाली असल्यासार्खी र्ागायची. त्यािुळेच असले 

कदामचत मतला चीडर्र्णाऱ्या त्या िुलांचा िला र्ाग यायचा. शक्यतो क्लास िध्ये येतानाच 

उमशर्ा यायची आमर्ण क्लास संपताच लगेचच जायची, त्यािुळे मतला कािी मर्चार्ार्े म्िटल े

तर् मतच्या सोबत बोलायला मिळायचेच नािी. आमर्ण िी जर्ी कधी मतच्याशी बोलायचा 

प्रयत्न केला तर्ी ती बोलत नव्िती. िी पर्ण िागच्याच बेंच र्र् बसायला लागलो. िाझ ेलि 

मतच्याकडचे अस,े िला एक कळत नव्िते ती क्लास सुरु असताना नकळत िध्ये िधेच 

र्डल्यासार्ख ेर्ाटायची. कािी कदर्सांनी इतकेच कळल ेकक, िडे िास्तर् असलले्या मतच्या 

बाबांची नुकतीच इथल्या सर्कार्ी शाळेत बदली झाली िोती. ती िार्च लिान असताना 

मतची आई र्ार्ल्यािुळे ती आमर्ण मतचे बाबा दोघेच र्ाित िोते, त्यािुळे सगळे घर्काि 

करून ती कॉलेज िध्य ेयते िोती.  

क्लाससे संपून अधार-एक तास झाला तर्ी आज पाऊस कािी थांबत नव्िता. 

सगळेजर्ण आपापल्या सोयी प्रिार्णे पार्सातूनच मनघून गेल ेिोते. िी पर्ण मनघायचे म्िर्णून 

छत्री उघडली, इतक्यात क्लासच्या मखडकीतून सरर्ता पिात असल्याची कदसली. मतच्याकड े

छत्री नसल्यािुळे ती क्लास िधेच उभी िोती. िी मतला घर्ी सोडण्यामर्षयी मर्चार्ले, 

बरे्च आढे-र्ेढे घेत शेर्टी ती िाझ्यासोबत येण्यास तयार् झाली. पार्सात मतच्या सोबत 



छत्रीतून जात असताना पारर्जातकाच्या िुलांचा िंद सुगंध येत िोता. शाळेजर्ळच 

असर्णाऱ्या घर्ाचे दार् र्ाजर्ताच मतच्या बाबांनी दर्र्ाजा उघ डल.े ती पटकन घर्ात गेली, 

िी त्यांना िाझी ओळख करून कदली, त्यांनी 'ठीकाय' असे म्िर्णून दर्र्ाजा बंद करून घेतला. 

दोन तीन कदर्स झाले तर्ी ती कॉलेजला आली नािी. म्िर्णून िी मतच्या घर्ी गेलो तर् 

घर्ाला कुलूप िोते, अचानक बािरे् गार्ी गलेे असतील बहुतेक.  

आठ दिा कदर्सानंतर् शेजार्च्याच शिर्ात असर्णारे् एक प्रदशरन बघायला िी 

आमर्ण िाझा एक मित्र गेलो िोतो. प्रदशरन संपल्यानंतर् िाझा मित्र मतथेच र्ािर्णाऱ्या 

त्याच्या नातेर्ाईकांकड ेगेल्यािुळे िी एकटाच िोटार् सायकल र्रून घर्ी येत िोतो. दपुार्ी 

सुरु झाललेा पाऊस थोडा किी झाला िोता, अधंार् पडू लागला िोता. शिर्ाबािरे् येताच 

कुर्णीतर्ी गाडी थांबर्ण्यासाठी िात कर्त िोते. त्या मनजरन र्स्त्यार्र् एक बाई आमर्ण त्या 

िात कर्र्णाऱ्या िार्णसामशर्ाय कोर्णीच कदसत नव्िते, म्िर्णून बाईक थांबर्ली.  

"िाझ्या िुलीला नदीजर्ळ सोडता का?" त्या िार्णसाने मर्चार्ल.े  

िी "िो", म्िर्णताच त्या िार्णसाच्या आमर्ण बाईच्या िागे उभी असललेी एक 

िुलगी िाझ्यािागे बसली.  

 

िी मनघालो, कािी र्ेळाने िला पारर्जातकाच्या िुलांचा सुगंध आला, अगदी 

तसाच त्या कदर्शी पार्सात आला िोता तसा.  

"कसे आिात, बरे् आिात का?" तो आर्ाज सरर्ताचाच िोता.  



िाझ्या िागे सरर्ताच आि ेि ेजार्णर्तच, िी दचकुन "िो, तुम्िी कसे आिात? 

आमर्ण कुठे गेला िोतात आठ दिा कदर्सापासून?"  

"िी र्ाट दरू् जाते ना, मतथे गेले िी, स्र्प्नािधील गार्ात,"- ती.  

"म्िर्णजे? िी र्ाट दरू् जाते; स्र्प्नािधील गार्ा, िाझ्या िनातला का; तेथे असेल 

र्ार्ा. असे म्िर्णायचे आि ेका तुम्िाला. "- िला कािीच कळाले नािी म्िर्णून मर्चार्लो.  

"नािी, तसे नािी पर्ण सांगते, सगळं कािी सांगते, बरं्च लांब जायचंय 

आपल्याला तो पयांत सगळं सांगते. "- ती.  

िला खरं्च र्ाटत नव्िते की काय घडतंय, सरर्ता िाझ्या सोबत बाईकर्र् 

बसली िोती. िा भास िोता कक चित्कार्, कक ती म्िटल्यासार्ख े स्र्प्नातल्या गार्ात 

जार्णाऱ्या र्ाटेर्रून आम्िी जात िोतो? पर्ण ती असं का म्िर्णत िोती, "िी र्ाट दरू् जाते, 

मतथे गेले िी, स्र्प्नातल्या गार्ात," ती पर्ण अगदी िनिोकळे पर्णाने बोलत िोती, कॉलेज 

िधल्या मतच्या अबोल पर्णाला एकदि मर्पर्ीत िोते मतचे र्ागर्णे.  

िी शांतपरे्ण मतचे बोलर्णे ऐकत बाईक चालर्त असताना कळल े की, मतच्या 

जन्िाच्या र्ेळीच मतची आई गेल्यािुळे मतचे बाबा मतच्यार्र् र्ागर्ाग कर्ायचे. इतके की 

मतला िार्ायचे सदु्धा. मततकेच प्रेि दखेील कर्ायचे मतच्यार्र्. त्यांचा स्र्भार् मर्मिप्त झाला 

िोता पत्नीच्या मनधनानंतर्.  

 त्यांना जेंव्िा र्ाग यायचा तेंव्िा ते मतला, " जन्िताच िाझ्या बायकोला म्िर्णजे 

स्र्त:च्या आईला गीळलीस, आता िला पर्ण गीळर्णार् आिसे काय?" असे आर्णखी बरे्च 



कािी म्िर्णायचे. आपलेच बाबा आिते त्यांच्या भार्ना आपल्या मशर्ाय कोर्ण सिजर्णार् अस ं

मर्चार् करून ती सारं् कािी सिन कर्त िोती.  

त्या कदर्शी पर्ण असेच झाले िोते, िी मतला घर्ी सोडल्याबद्दल त्यांना मतचा 

र्ाग आला िोता आमर्ण मतला र्ाईट र्ाईट बोलून इतके िार्ल े िोते की त्याच र्ात्री ती 

घर्ातून पळून गेली िोती.  

मतचे बोलर्णे अडर्त िी िधेच मर्चार्ल,े "त्यानंतर् कोठे गेलात तुम्िी? आमर्ण 

सध्या बाबा कुठे आिते?" 

ती -" सध्या आम्िी एकत्रच असतो, आई बाबा आमर्ण िी. आत्ता िला 

तुिच्यासोबत पाठर्र्णारे् ते बाबाच िोते िाझे, िाझ्या आई सोबत. िी पर्ण पमिल्यांदाच 

बमघतलं मतला, िाझ्या आईला. तुिच्यािुळेच, तुम्िी त्या कदर्शी िला घर्ी सोडल ेनसते तर् 

ि ेघडलेच नसते कदामचत. " 

िला त्या िार्णसाचा चेिर्ा मतच्या बाबांसार्खाच र्ाटला िोता, पर्ण िी पाऊस 

असल्यािुळे मनर्खून पमिला नव्िता. आमर्ण बहुतेक िला पर्ण त्यांनी ओळखल ेनसारे्.  

"म्िर्णजे तुिच्या बाबांनी दसुरे् लग्न केल ंका?" - िी.  

“छे िो, तसं कर्ायचं असतं तर् तेंव्िाच केलं असतं, िाझ्या लिानपर्णीच" - ती.  

"तुम्िाला तुिच्या घर्ी सोडू ना?" - िी मर्षय बदलण्यासाठी मर्चार्लो, कार्र्ण 

मतचं बोलर्णे कािीच कळत नव्िते.  

"नको इथेच सोडा िला नदीजर्ळच, आई बाबा पर्ण आलेतच आपल्या पाठोपाठ. 

" - ती.  



  

नक्की काय प्रकार् असेल याचा मर्चार् कर्त िोतो. बर्ाच अंधार् झाल्यािुळे 

जोर्ात बाईक चालर्त मनघालो िोतो.  

नदी जर्ळ येताच गाडी थांबर्ली डोक्यात र्ाहून र्ाहून एकाच मर्चार् येत 

िोता, "इथे नदीजर्ळ काय काि असले मिचे? त्या कदर्शी िी घर् सोडून कुठे गेली असले 

आमर्ण इतके कदर्स कुठे गेले िोते ि?े" 

"अिो सांगते म्िटले ना? सार्खा तोच तोच मर्चार् काय कर्ताय िनातल्या 

िनात. " – ती िसत म्िर्णाली.  

आता िाझ्या िनातले मिला कसे काय कळले असा मर्चार् कर्त िोतो.  

"एर्ढा मर्चार् कर्ण्यासार्ख ं कािीच नािी, िी स्पष्टच बोलते. " ती, " त्या 

कदर्शी तुम्िी िला सोडायला घर्ी आलात िचे कार्र्ण झाल ेबाबांना, िला र्ागार्ण्यासाठी. 

त्या कदर्शी इतके र्ागार्ले, इतके िार्ले कक िी ठर्मर्ले मतला आज बघायचंच, मजच्यािुळे 

बाबा िाझा मतर्स्कार् कर्तात मतला बघर्णार्च. पर्ण बघर्णार् कस,े म्िर्णून िी जशी नुकतीच 

घर्ी आल ेिोते तशीच घर्ातून पळत सुटले. बाबा पर्ण घर्ाला कुलूप लारू्न िाझ्या िागेच 

आल.े िी इथ ेनदीजर्ळ आल ेइतक्यात िला ती बोलर्त असललेी कदसली, िाझी आई. ते 

बघा मतथे, कदसली का? मतथे त्या पाण्यात, दोन्िी िात पुढे करून िला मिठीत घेण्यासाठी 

आतुर् असलेली. बाबा िला थांबर्त िोते पर्ण िला ओढ लागली िोती आईला भेटण्याची. 

म्िर्णून िी इथूनच उडी िार्ली िोती या इथूनच, या पाण्यात. िाझ्या पाठोपाठ बाबांनी पर्ण 

उडी िार्ली िोती इथूनच, ि ेबघा अशी. ”  

"िी र्ाट दरू् जाते, स्र्प्नािधील गार्ा. िाझ्या िनातला का तेथ ेअसे मर्सार्ा. " 



अस े म्िर्णत मतने िसत िसत त्या पलुाच्या कठड्यार्रून त्या दथुडी भरून 

र्ािर्णाऱ्या नदीत स्र्त:ला झोकार्ून कदल.े उडी िार्ताच नदीतील पार्णी िाझ्या अंगार्र् 

उडाल,े आधीच पार्साच्या पाण्याने मभजलेल े िाझे अंग पुन्िा मभजले, आता सरर्तेच्या 

पाण्याने.  

िला पर्ण इच्छा िोत िोती मतच्या पाठोपाठ त्या दरु्र्र् जार्णाऱ्या र्ाटेर्रून, 

स्र्प्नािधील गार्ात जाण्याची. पर्ण िी बघत िोतो स्तब्धपरे्ण, िक्त बघत िोतो. थर्थर् 

कापर्णाऱ्या अंगाने बघत िोतो. एक सरर्ता र्ािात िोती; दसुर्ी सरर्ता पर्ण र्ािात िोती 

सरर्ते सोबत, सर्ीतेत सािारू्न, सागर्ला सोडून सागर्ाला मिळण्यासाठी.  

घाबरून पटकन बाईक र्र् बसून घर्ी मनघालो पर्ण िन म्िर्णत िोते.  

"िी र्ाट दरू् जाते, स्र्प्नािधील गार्ा, स्र्प्नािधील गार्ा, 

िाझ्यािी िनातला का तेथे असे मर्सार्ा, तेथे अस ेमर्सार्ा. " !!!!!" 

  

(२८/१०/२०१५) 
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र्त्निाला पॅलसे - कद िॉटेल !!! 

  

 

 

"दादा, थोडी िळू घ्या ि ंया र्स्त्यार्र्, िला िी साईट पािायचीय, थांबर् ूनका, 

सध्या तर्ी कार्-िधूनच पाहू. " - अस े ड्रायव्िर्ला सांगत ती चोिोबाजूने दगडी लभतीचे 

िजबूत कंुपर्ण असलेल्या िोकळ्या जागेच्या िधोिध असर्णाऱ्या कौलारू घर्ाकड े पाहू 

लागली.  

दोन र्न-र्ेच्या च्या िधोिध असर्णार्ा पाऊर्ण-एकर्ाचा तो शंकर्पाळीच्या 

आकार्ाचा चौकोनी प्लॉट, चार्िी बाजंूनी भर्परू् जागा सोडून िधोिध असलले ेते एकदि 

जुनाट पर्ण प्रशस्त अस े दिुजली कौलारू घर्. सात-आठ कार् पाकर  कर्ता येतील असा 

घर्ासिोर् असर्णार्ा पार्ककग शेड. दोन्िी र्स्त्याला उघडर्णारे्, पर्ण सध्या बंद असलले ेजुन्या 

पद्धतीचे गेट. बर्ीच झाड,े भर्परू् झुडूप उगर्लले,े त्यांचा बऱ्याच कदर्सापासून पडललेा 

पालापाचोळा. प्लॉटच्या एका कोपऱ्यार्र् आतिध्ये तोंड करून काळ्या दगडात कोर्ललेा, 

पालापाचोळ्यांनी झाकलेला कोर्णाचा तर्ी जुनाट पुतळा. प्लॉटच्या बािरे् एका बाजूच्या 

लभतीला खेटून र्स्त्यालगतच असललेी िुलांची पधंर्ा-र्ीस दकुाने.  

अशी साईट पािता-पािता ड्रायव्िर्ला जाण्यासाठी िात कर्त, िोनर्र् बोलू 

लागली,  



"अरे् सागर्, इथ े बस-स्टॅन्ड सिोरून उजर्ीकड े जार्णाऱ्या र्ोडर्र् अगदी दोन-

अडीचश ेिीटर् जर्ळच पूरे्कड ेएक चौक लागतो बघ, मजथून र्न-रे् आि ेना, त्या दोन्िी 

र्न-र्ेच्या बर्ोबर् िधोिध एक िोठ्ठा प्लॉट आि,े िॉटेल र्त्निाला पॅलेसच्या सिोर्, एक 

जुनाट कौलारू घर् पर्ण आि ेमतथे. तो प्लॉट घेऊन आपर्ण डवे्िलप केला तर्?"  

"अरे् खरं्च की, िी पर्ण बरे्चर्ेळा पामिलीय ती लोकेशन, पर्ण कधी िाझ्या 

डोक्यातच आली नािी बघ. रर्यली गे्रट सरर्ता ! जबर्दस्त मबझनेस िाईंड आि े तुझं. " - 

सागर् आपल्या पत्नीच्या लथककगपॉर्र् र्र् खुश िोऊन म्िर्णाला.  

"ठीक आि,े प्रत्यि भेटल्यानंतर् बोलू आपर्ण. िाझ ंकोटारचं काि आटोपलंय िी 

मनघालेय. तीनचार् तासातच म्िर्णजे संध्याकाळ पयांत पोिोचू आम्िी. " - सरर्ता.  

'खरं्च अजून पयांत कोर्णत्याच स्थामनक मबल्डर्च्या नजरे्त कशी काय आली 

नसेल िी साईट?' स्थामनक मबल्डर्च्या नजरे्तून िी साईट सुटार्ी; पर्ण आपल्या बायकोच्या 

चार्णाि नजरे्तून न-सुटार्ी, याचे िनोिन कौतुक कर्तच त्याने िोन ठेर्ला.  

सागर् आमर्ण सरर्ता दोघांच्यािी डोक्यातून ती साईट जात नव्िती. र्ात्री झोपेत 

सुद्धा ! र्ात्री दोन-अडीच र्ाजता त्याने मतला उठर्त मर्चार्ले, "सरर्ता, िला एक सांग 

मतथल्या व्िलॅ्युएशन प्रिार्णे र्ीस-बार्ीस कर्ोड असेल नािी त्याची ककित?"  

"िो, अरे् पर्ण िी काय मर्चार्ायची र्ेळ आि ेकाय? झोप आता, सकाळी बोलू" - 

ती.  

"पर्ण िला झोपच लागत नािी, तू सांमगतल्यापासून नजरे्सिोर् तीच लोकेशन 

कदसतेय. जर्ण ूिला खुर्णार्तोय ती जागा, झपाटल्यासार्खी. " - तो.  



"ठीकाय, उद्या सकाळीच जाऊ आपर्ण ती साईट पािायला, िला पर्ण तसा 

कािाचा कािीच लोड नािी दोन-तीन कदर्स, पर्ण आत्ता शांतपर्ण ेझोप. " - ती.  

दोन्िी र्न-रे् च्या िधोिध असर्णार्ा पाऊर्ण एकर्ाचा तो प्लॉट त्या दोघांच्या 

िनात खूपच बसला िोता. कधी एकदा मतथे जातो आमर्ण व्यर्िार् पूर्णर करून त्याचा ताबा 

घेतो अस ेत्याना झाले िोते. आमर्ण या मर्चार्ानेच त्याकदर्शी सकाळी लर्कर् मनघून बार्ा-

साडबेार्ा र्ाजता इथे पोिोचले िोते. र्न-र्ेर्र् असर्णाऱ्या िॉमलड-ेइन िॉटेलिध्य ेअगोदर् 

सांगूनसुद्धा रूि न-मिळाल्यािुळे दोघांची थोडी मनर्ाशा झाली, पर्ण त्याच्या सिोर् 

असर्णाऱ्या ‘र्त्निाला पॅलेस -कद िॉटेल’ िध्ये त्यांना रूि मिळाली. त्या जागेचा व्यर्िार् पूर्णर 

करून जायचा बेत आखनू सर्र तयार्ीमनशी ते दोघेिी आले िोते. आपल्या शिर्ात असर्णाऱ्या 

घर्ार्र् आमर्ण गार्ाकडे असर्णाऱ्या शेतार्र् कजर काढून िा व्यर्िार् पूर्णर कर्ायचा, पर्ण 

आपल्याकड े असर्णारे् दीड-दोन कर्ोड दऊेन व्यर्िार्ाला सुरुर्ात कर्ायची, असा 

सर्रसाधार्र्ण प्लँलनग करून ते आले िोते.  

 र्त्निाला पॅलेसिध्य े मतसऱ्या िजल्यार्र् मिळालेल्या रूि िधून ती साईट 

पूर्णरपरे्ण आमर्ण स्पष्टपर्ण े कदसत िोती. मतथली इिार्त, झाडी, बगीचा आमर्ण त्या जागेचा 

आकार् बघून दोघेिी खपूच खुश िोते. संध्याकाळी सागर् आमर्ण सरर्ताने त्या प्लॉट मर्षयी 

चौकशी सुरू केली. प्लॉटच्या दगडी कंुपर्णाला लागून असलले्या िुल ेआमर्ण बुके मर्कर्णाऱ्या 

दकुानात त्यांनी त्या प्लॉटमर्षयी चौकशी केली, पर्ण कोर्णीिी कािीच सांगू शकल े नािी. 

गेटर्र् बसलले्या र्ाचिनला त्या जागेच्या िालकामर्षयी मर्चार्ले तर् त्याला िालक कोर्ण 

आि?े, कुठे असतो? कािीच िािीत नव्िते. त्या र्ाचिनर्र् र्ैतागलेल्या सागर्न े

शिर्ातल्या िोठिोठ्या ब्रोकर् आमर्ण इस्टेट एजंटकड े त्या प्रॉपटी मर्षयी चौकशी केली. 

सरर्ताने पर्ण आपल्या पर्ीने, आपल्या ओळखीचा र्ापर् करून त्या प्लॉटमर्षयी िामिती 



काढण्याचा खूप प्रयत्न केला, पर्ण कािीच िामिती मिळत नव्िती. दोन-तीन कदर्स झाल ेतर्ी 

त्या प्रॉपटीच्या िालकाचा शोध लागत नव्िता म्िर्णून दोघेिी र्ैतागले िोते.  

 तीन-चार् कदर्स उलटून गेले तर्ी िाती कािीच न लागल्याने, दोघेिी िताश 

झाले. पिाटे आपल्या गार्ाकडे पर्त मनघण्याचे ड्रायव्िर्ला सांगून, मखडकीतून त्या 

साईटकड ेमनर्ाशपरे्ण बघत ते दोघेिी लर्कर्च झोपले. नजरे्सिोरून ती साईट कािी जात 

नव्िती, पर्ण बऱ्याच र्ेळानंतर् दोघांनािी झोप लागली.  

दोघेिी झोपेत असतानाच त्यांच्या रूि िधल्या िोनची बेल र्ाजली,  

झोपिोड झाल्यािुळे र्ैतागून त्याने," िलॅो ! " म्िर्णताच,  

"िलॅो, एक्सट्रीिली सॉर्ी सर्, िी रर्सेप्शन िधून बोलतोय. सर् आपल्याला 

भेटायला कोर्णीतर्ी र्ार्बिाद्दरू् आलेत. " - िॉटेलचा िॅनेजर्.  

"क्काय, कोर्ण ि े र्ार्बिाद्दरू्?, काय काि आि?े"- घड्याळाकड े बघत सागर्, 

"आमर्ण ककती र्ाजलेत पामिलंय का आता? अिो, र्ात्रीचे साड ेअकर्ा र्ाजून गेलेत. " 

"िाि कर्ा सािबे, तुम्िाला भेटून, तुिच्याशी कािीतर्ी अमत-िित्त्र्ाचे बोलायचे 

आि ेम्िर्णत आिते, िी बरं्च सिजारू्न सांमगतल ेतर्ी ऐकायलाच तयार् नािीत सािबे. " - 

िॉटेल िॅनेजर्.  

"द्या त्यांना, िी बोलतो. " - सागर्  

िॅनेजर् कडून िोन घेऊन र्ार्बिाद्दरू्, "निस्कार् सर्कार्, िी र्ार्बिाद्दरू् 

बोलतुय. भेटायचं िोतं आपर्णाला. त्या जागेबाबत, तुम्िी घ्यार्ी म्िर्णताय ती जागा. "  



त्या मचर्क्या आर्ाजात बोलर्णाऱ्या िार्णसाचा र्ाग आला िोता, पर्ण जागेचे 

नार् घेताच तो एका िाताने िलर्ून सरर्ताला उठर्त, स्र्तःपर्ण एकदि उठून बसला आमर्ण, 

"बोला. " म्िर्णाला.  

"िािी असार्ी सर्कार्, प्रत्यि भेटू शकतो काय आत्ता. कार्र्ण आम्िी उद्या 

चाललोय पर्-िुलुखात. " -तो िार्णूस.  

सरर्ताकड ेपिात, "ठीक आि ेया भेटू आत्ताच. " - अस ेम्िर्णून सागर्ने िॅनेजर्ला 

पाच-दिा मिमनटांनी त्याला रूि िध्य ेपाठर्ण्यास सांमगतले.  

दोघेिी आर्रून त्या िार्णसाची र्ाट बघत सोफ्यार्र् बसल.े र्ात्रीचे बार्ा र्ाजले 

आमर्ण रूिची बेल र्ाजली. त्याने दर्र्ाजा उघडताच, एका रूि-अटेण्डर्सोबत तो िार्णूस 

आला. सागर्न े कदलेल्या चिाची ऑडरर् घेऊन तो अटेण्डर् पर्त गेला, आमर्ण त्या िार्णसाने 

किरे्त र्ाकून दोन्िी िात जोडून; आदबीने,  

"निस्कार् सर्कार्, निस्कार् र्ैनीसर्कार्, िािी असार्ी, आम्िी र्ार्बिाद्दरू् 

घुल,े त्या िालित्तेचा-गुिास्ता, म्िजें तुिच्या भाषेत पॉपटी-एजंट. " पान खाऊन लाल 

रं्गलेल्या ओठािधून, लाल-काळे ककळसर्ार्णे दात दाखर्ून िसत म्िर्णाला.  

'र्ार्बिाद्दरू्' नार् ऐकून कोर्णीतर्ी रुबाबदार् िार्णूस असेल अस े कल्पना 

केलेल्या सरर्ता-सागर्ला तो काळा-सार्ळा ककडककडीत, िळकट पांढर्ा-सदर्ा, ढगळ-

पायजिा घातलेला, र्र्च्या ओठांबर्ोबर् बार्ीक मिशांची कोर्ीर् लाईन-घोटून दाढी 

केललेी, उजव्या काखेत लेदर्ची छोटीशी जुनाट काळी बॅग िाताने दाबून धरून, डाव्या 

खांद्यार्र् एक खादीची-नॅपककन टाकललेा, डोक्यार्र् मतर्की गांधी-टोपी, डोळे बार्ीक 

मिचकर्त, मचर्क्या आर्ाजात बोलर्णार्ा, पन्नास-बार्न्न र्षारचा, नार्ाशी मर्पर्ीत 

असर्णार्ा ‘र्ार्बिाद्दरू्’ बघायला मिळाला.  



एखाद्याने आदबीने बोलारं्, पर्ण ककती? सिोर्च्याला त्याची कीर् र्ाटार्ी, 

ककर्ा र्ाग यार्ा इतका आदबीने तो बोलत िोता. आमर्ण नेिका याचाच सागर्-सरर्ताला 

र्ाग येत िोता.  

"िाजा र्ाग आलाय का सर्कार् आपर्णांस?" - तो अचानक बोलून गेला.  

"अिो, नािी नािी र्ार्बिाद्दरू्, बोला आपर्ण. " - ओशाळून सागर्.  

"सर्कार्, लाजर्ताय का काय आम्िाला, र्ार्बिाद्दरू् म्िर्णून? आपर्ण सर्कार्, 

र्ाघू म्िर्णा आम्िाला, चालंल. " पुन्िा र्ाग यार्ा अशा आदबीने िात जोडत, र्ाकून तो 

म्िर्णाला.  

"ठीक आि,े ठीक आि,े कािाचे बोलूया का आता?" – न-र्िार्ून सरर्ता िधेच 

म्िर्णाली.  

"जी रै्नीसर्कार्, तर् ऐमतिामसक पाश्वरभूिी असलेली िालित्ता घ्यायचा तुिचा 

मनर्णरय चांगला िाय. " - तोंडातले पान चघळत र्ार्बिाद्दरू् घुल ेम्िर्णजे र्ाघू.  

“म्िर्णजे?” - दोघेिी एकदिच.  

 "सर्कार्, म्िजें त्याचं अस ं िाय, आपल्या र्ाजांच्या र्ाज्ज्याच्या तीन र्ाटण्या 

झाल्या, त्यात मतसर्ी र्ाटर्णी म्िजें आिचं ि ेगार्. पूर्ी एर्ढं िोठ्ठ नव्ितं. गार्ाचं शिर्, 

शिर्ाचं नगर्, नगर्ाचं ििानगर् झाल.ं साठ-पासट र्सारपूर्ी गार्ाबािरे् म्िर्णून बांधलले ंि े

बसस्टँड आता िध्यर्ती झालं, म्िर्णजे काय? शिर् लईच िोठ्ठ झाल,ं ििानगर् !" - डोळे 

बार्ीक कर्त र्ाघ.ू  



"अिो ते सगळं सागंायची कािी गर्ज आि ेकाय आत्ता?, िुद्द्याचं बोला, उगाच 

टाईिपास करू नका. " - सागर्.  

"सर्कार्, टाईिपास म्िजें र्ेळकाढूपर्णा? कसाकाय? अिो िी ऐमतिामसक 

िालित्ता घेर्णार् िाय तुिी, म्िटल्यार्र् ह्याचा इमतिास म्िजें तुिच्या भाषेत मिश्ट्री िािीत 

असायला पामिजेल का नको तुम्िाला? आमर्ण आम्िी तुम्िाला सांमगतल्या मबगर् र्ािर्णार् 

नािी. यापुढं नुसतं ऐकायचं िध्य-ेिध्य े अमजबात बोलायचं नािी, सिजल?ं" - र्ाघुनं 

कदलेली प्रेिळ धिकी ऐकून, गालातल्या गालात िसर्णाऱ्या सरर्ताकड ेपिात सागर् गप्पच 

बसला.  

 

इतक्यात चिा आला. "आधी चिा घ्या िग बोलू. " अस ेसरर्ता म्िर्णताच,  

"जी र्ैनीसर्कार् !" म्िर्णत इतका र्ेळ उभा असर्णार्ा र्ाघू िातातली काळी बॅग 

जमिनीर्र् ठेर्ून र्ॉश-बेमसनजर्ळ गेला आमर्ण जोर्ात खाकरून त्याने चुळ भर्ली, 

खांद्यार्र्च्या नॅपककनने तोंड पुसत, चिाचा कप िातात घेऊन, लभतीला टेकून खाली बसला. 

त्याच्या अशा िर्कतीने मचडलेल्या सागर्ने त्याला खुचीर्र् बसण्याचा आग्रि केला, तर् 

पुन्िा आदबीने िात जोडत तो खालीच बसला.  

आमर्ण िुर्रकन आर्ाज करून चिा पीत बोल ू लागला, "आता जास्तीची लांबड 

न्िाई लार्त, थोडक्यात आटोपते घेतो. तर् र्ाजांच्या मतसऱ्या र्ंशजाने िी जिीन त्यांच्या 

सेनापतीला इनाि कदली िोती, सेनापतींनी िी जिीन आपल्या पोर्ीच्या म्िजें र्त्निालचे्या 

नारे् केली. पुढ ंर्त्निाला म्िजें ताई-सर्कार्ांनी पर्जातीतल्या िार्णसाशी लग्न केल्याने मतला 

घर्ाबािरे् काढले. तेंव्िा ताई-सर्कार्ांनी ह्या आपल्या िक्काच्या जागेर्र् िी िर्ेली बांधली. 

कािी कदर्सांनी ताई-सर्कार्ांच्या नर्ऱ्याची कुर्णीतर्ी ित्त्या केली, मचडलेल्या ताई-



सर्कार्ांनी िर्ेलीच्या आर्ार्ात, मजथ ंित्त्या झाली त्या जागेर्र्च आपल्या नर्ऱ्याचा पुतळा 

उभार्ला. नंतर् ताई-सर्कार्ांचे काय झाले? त्या कुठं गेल्या? अंदाजे दोनशे-र्षे िोऊन गेली, 

पर्ण कुर्णालाच कािीच कळलेल ेनािी, आजपतूर्. " 

 डोळे बार्ीक करून, खाली बघत सांगर्णाऱ्या र्ार्बिाद्दरू्ने डोळे पुसत 

सागर्-सरर्ताकड ेपामिल ेआमर्ण आपल्या जर्ळची काळी बॅग उघडून त्यातून पानाची-चंची 

बािरे् काढत, खालच्या ओठार्र् उजव्या िाताचे अंगठ्याजर्ळचे बोट दाबत म्िर्णाला, "जर्ा 

चोच रं्गर् ूका सर्कार्?" 

तो काय म्िर्णतोय ि ेन-कळल्याने प्रश्नाथरक चेिर्ा केलेल्या त्या दोघांकड ेबघत तो 

पुन्िा म्िर्णाला, "म्िजें जर्ा पान खाऊ का? अस ं म्िर्णालो. आिच्या नार्ात र्ाघू िाय ना 

म्िर्णून पान खाण्याला चोच रं्गर् ूका म्िर्णालो?" असे म्िर्णत त्यांच्या िोकार्ाची र्ाट न-

बघताच िसत-िसत तो रूिच्या गॅलर्ीत पान खाण्यासाठी गेला.  

 

"तुला र्ाघू कशाला, पोपटपंची म्िर्णायला िर् े खरे्तर्, कािाचं सोडून नुसती 

पोपटपंची लार्लीय आल्यापासून. िुकट झोपिोड केली. कािी काि िोर्णारे्य असे र्ाटत 

नािी याच्या कडून, पोपटपंची कुठला. " र्ैतागून सागर् पत्नीकड ेबघत त्याला ऐकू न-येईल 

अशा बार्ीक आर्ाजात म्िर्णाला.  

"सर्कार्, पोपटपंची म्िर्णालात तर्ी चालेल बरं् का आपर्ण आम्िाला र्ाघ ू

म्िर्णण्यापेिा, चला आता कािाचं बोलू. "तो आत येत, आपले लाल-काळे दात दाखर्त 

िसत म्िर्णाला.  



'िळू आर्ाजात बोललले ेयाला कस ेकाय कळल,े की असाच अंदाजानेच िेकतोय 

िा?' अस ंदोघेिी मर्चार् कर्त असतानाच;  

तो म्िर्णाला, "जाऊदे सर्कार्; आता िाझ्याकड ंलि द्या, कािाचं बोलतो, तशी 

िी जागा बर्ीच िोट्ठी िोती पर्ण िर्ेलीच्या आसपासची सोडून बाकीची जागा कुर्णी मर्कली, 

कािी सर्कार्नं काबीज केली. ि े िॉटेल र्त्निाला पॅलसे पर्ण ताई-सर्कार्ांच्याच नारे् 

बांधलंय, त्यांच्या एका नातलगान. पुढ ंिी मशल्लक िालित्ता बऱ्याच लोकांनी मर्कत घेतली 

आमर्ण मर्कली. आता ती िर्ेलीसकट अर्लर्दर्ार् सर्कार्ांच्या नारे् िाय. तुिच्या एर्ढंच 

असतील अर्लर्दर्ार् सर्पोतदार् साधार्र्ण पस्तीस-चाळीस र्षारचे. त्यांनीपर्ण सात 

र्षारनंतर् मर्कायला काढलीय िी िालित्ता, िलाच सांमगतलंय मगऱ्िाईक बघायला. तुिी 

घेर्णार्ाय अस ंकळल्यार्र् िी ताबडतोब तुिाला भेटायला आलो. आता बोला सर्कार्. " 

"एक सांगा, ककती स्के्वअर्-िूट असेल िी जागा. " - सरर्ता.  

"र्ैनीसर्कार्, आपल्याला त्या िुटातल ं काय पर्ण कळत न्िाई, पर्ण त्येत्तीस 

गंुठ्याला एक टीचपर्ण किी भर्र्णार् नाय, र्ीतभर् ज्यादाच भरं्ल. " - र्ाघू.  

तेितेीस गंुठे म्िजें ककती? अशा प्रश्नाथरक नजरे्ने बघर्णार् ि े िािीत असललेा 

सागर् लगेचच कॅल्कुलटेर् िध्य ेतेितीस गुमर्णले तेितीस गुमर्णले तेितीस अस ेकॅल्कुलटे करून 

पस्तीस िजार् नऊशे सदोतीस स्के्वअर्-िूट अस ेसरर्ताला म्िर्णाला.  

"काय रे्ट लार्लाय, त्या प्रॉपटीचा?"- सागर्.  

"रे्ट म्िजें ककित?, खरं् सांगू सर्कार्, सध्या नड िाय त्या पिाला म्िजें त्या 

पाटीला; लकर्ा िार्लाय अर्लर्द-सर्कार्ांना; म्िजें पॅर्ामलमशस, म्िर्णून र्ैनी-सर्कार् आमर्ण 

भैय्या-साब म्िर्णजे र्ैनी-सर्कार्ांचे भाऊच बघत्यात सार्ा कार्भार्. पॉपटीची ककित 



बाजार्भार्ापेिा किीच लार्ली िाय, यात कायबी किी िोर्णार् न्िाय, एकच दाि, तुिच्या 

भाषेत एकदि िायनल. पंधर्ा कोटी; िर्ेलीतल्या भर्ल्या सािानासकट, पटल ं तर् िोय 

म्िना न्िायतर् न्िाई. " 

ह्या एरर्यात आपर्ण चौकशी केलेल्या ककितीपेिा िी ककित बर्ीच किी िोती. 

त्यािुळे सागर् आमर्ण सरर्ताने एकिेकांशी चचार करून लगेचच त्याला िोकार् कळर्ला.  

"त्यात, तुिचे कमिशन ककती?" - सागर्.  

र्ाघू उठून पुन्िा आदबीने िात जोडत, "कमिशन म्िजें िोबदला? सर्कार् 

तुिच्याकडनं जास्त काय घ्यायचं. तुम्िी खाल्लेल्या भाकर्ीतला ताटाबािरे् पडलेला एक 

तुकडा म्िर्णनासा, म्िजें ठर्लेल्या व्यर्िार्ाच्या, िजार्ाला पाच रुपय ेद्या. यात पर्ण काय बी 

किी नाय सर्कार्. "  

आकडिेोड करून साडसेात लाख र्ाघूचे कमिशन दणे्यास दोघेिी तयार् झाले. 

आमर्ण त्याला िोकार् कळर्ला.  

"सर्कार्, आिची र्ेळ झाली, आम्िी िघाशी बोलल्याप्रिार्णं पर्-िुलुखात 

चाललोय, पर्त भेट हुईल-न्िाई िािीत न्िाई, म्िनून आिचा िोबदला, तुिचा व्यर्िार् 

झाल्याकदर्शी आठर्र्णीनं त्या जागेच्या चौकीदार्ाकड ंद्या. आम्िाला पोचता कर्ील त्यो. ” 

र्ार्बिाद्दरू् बोलत िोता, ”बर्ोबर् एका आठर्डयांनी अर्लर्द-सर्कार्ांचा िार्णूस मितंच 

भेटल तुम्िाला. तंर्ा जिीन बगा, िोजर्णी कर्ा आमर्ण लगेचच कागद बी कर्ा. आमर्ण त्येंचे 

पैश ेकस ेदरे्णार् ते तेंच्याशीच बोलून तुम्िी ठर्र्ा. पर्ण किी काय पर्ण करू नका, आिचा 

िोबदला चौकीदार्ाकडं द्या, चलतो. पर्ण जाता-जाता शेर्टचं पर्ण िित्त्र्ाचं सांगतो; त्या 

िर्ेलीत तुम्िी सोताच ऱ्िार्ा म्िजें झालं. निस्कार् सर्कार्, निस्कार् र्ैनीसर्कार्, चलतो 

आम्िी. " अस ेिात जोडून म्िर्णत, डोळे बार्ीक करून िसत-िसत तो मनघून गेला.   



 र्ात्रीचे अडीच र्ाजून गेल े िोते, र्ार्बिाद्दरू् जाताच सागर्ने रूिचा 

दर्र्ाजा बंद केला, आमर्ण आनंदाने सरर्ताला टाळी कदली. ज्या गोष्टीची आपर्ण आशा 

सोडली िोती ती ककती अनपेमितपर्ण े आमर्ण पटकन घडली याचा त्या दोघांनािी खूपच 

आनंद झाला.  

"पर्ण तो र्ार्बिाद्दरू् जाताना, त्या िर्ेलीत तुम्िीच र्िा अस े का म्िर्णाला 

असेल?" - सरर्ता.  

"जाऊदे ना सरर्ता, तू पर्ण ना त्या पोपटपंचीच्या नािी त्या बोलण्याकड ेलि 

दतेेस, पमिल्यांदा आपला व्यर्िार् पूर्णर करू. झोप आता, मनघायचंय ना पिाटे?" – सागर्.  

झोपायच्या आधी सिजच दोघांचेिी लि त्या साईटकड े गेले, तर् कािी िार्णसे 

त्या पुतळ्या जर्ळ उभ ेअसलले ेकदसल.े  

"बरे्च र्षे मतथे कोर्णीच नसल्यािुळे लोक नसते उद्योग कर्त असतील, आपल्या 

ताब्यात आल्यानंतर् सांगू एकेकाला. " अस ेतो मतला म्िर्णत, दोघेिी झोपल.े  

"सर्, र्ात्री तुम्िाला भटेायला आलेला तो िार्णूस कुठे गेला? अजून तो बािरे् 

गेलाच नािी?" - िॉटेल िॅनेजर्न ेपिाटे पाच र्ाजता, सागर्-सरर्ता िॉटेल सोडत असताना 

मर्चार्ले.  

"काय सांगताय? अिो, तो र्ात्री अडीच र्ाजताच गेला आिच्या रूि िधून. " - 

सागर्.  

"पर्ण इथ ेतर् आलाच नािी सर्?" - िॅनेजर्.  

"तुिचे लि नसेल ककर्ा तुम्िाला डुलकी आली असेल, गेला असले तो पोपटपंची 

तेंव्िाच. "- असे म्िर्णून दोघेिी मतथून आपल्या घर्ी मनघाल.े  



 ठर्ल्याप्रिार्ण ेआठर्ड्यानंतर् र्त्निाला पॅलेसच्या त्याच िजल्यार्र्च्या, त्याच 

रूििध्य ेसागर्-सरर्ताला, अर्लर्द सर्पोतदार्ांच्या िार्णसाने त्या प्रॉपटीच्या जुन्या आमर्ण 

नर्ीन व्यर्िार्ाची कागदपत्रे आर्णून कदल.े जागेची पािर्णी, िोजर्णी दोघांच्यािी िनाप्रिार्ण े

पूर्णर झाली. सरर्ताने खरे्दी पत्र र्ाचून सिीसाठी सर्कार्ी कायारलयात नेल.े  

 इतक्यात अर्लर्दला व्िील-चेअर्र्र् घेऊन पत्नी, िेव्िर्णा आमर्ण र्कील आले. 

सर्कार्ी सोपस्कर् पूर्णर करून दरे्ार्ण घेर्ार्णीचे व्यर्िार् पूर्णर झाल,े आमर्ण ती प्रॉपटी 

िर्ेलीसमित सागर् आमर्ण सरर्ताच्या नार्ार्र् झाली.  

***** 

 

तीन-चार् िमिन्यानंतर्, सागर्न े त्या जागेची पुन्िा एकदा िोजर्णी करून 

आपल्याच आर्ककटेक्चर् कडून शॉलपग कॉम्प्लेक्सचा जबर्दस्त प्लॅन बनर्ला. जागेची साि-

सिाई करून घेतली. आपल्या एक साईट इंमजमनअर्ला कािी कािगार्ांसोबत तेथ ेर्ािायला 

पाठर्ले.  

दोन-तीन कदर्सानंतर्, त्या इंमजमनअर्समित सगळे कािगार् 'त्या र्ास्तूच्या 

कािी खोल्यातून र्ात्री बोलल्याचे आर्ाज येतात', म्िर्णून पळून आल,े कािी आजार्ी पडल.े 

त्या िर्ेलीिध्य ेकोर्णीच र्ािायला तयार् नसल्याचे पाहून सागर्-सरर्तानेच तेथे र्ािण्याचा 

मनर्णरय घेतला. जर्ळजर्ळ पंधर्ा कदर्स र्ामिल्यानंतर् सागर्न ेती िर्ेली पाडून तेथे प्लॅन 

प्रिार्ण ेपुढील काि सुरू कर्ायचा मनर्णरय घेतला.  

"सागर्, तो र्ार्बिाद्दरू्; तुम्िी स्र्तः मतथ े र्ािा अस े का म्िर्णाला असेल? 

कोर्णाला तर्ी मर्चारुयात का एकदा यामर्षयी?" - सरर्ताने न-र्ािर्ून सागर्ला मर्चार्ल.े  



"सरर्ता, र्ेड्यासार्ख ेकािी बोलू नकोस, काय मर्चार् कर्तेस त्या पोपटपंचीच्या 

बोलण्यार्र्. आमर्ण एक सांगू, प्रॉपटी सध्या आपली आि े मतचं काय कर्ायचं ते आपर्ण 

ठर्र्र्णार्. तो पोपटपंची कोर्ण?" - सागर्.  

बर्ाच र्ेळ मर्चार् कर्त गप्प बसललेी सरर्ता अचानक बोलून गेली, "ऐक ना 

सागर्, आपर्ण इतके कदर्स थांबलोय तर् आर्णखी एक आठर्डा थांबूया का?" 

"अमजबात नािी, ि ेबघ सरर्ता, बर्ाच उशीर् झालाय िा प्रोजेक्ट सुरू व्िायला, 

उद्या िार्णसे बोलार्तोय िी, िर्ेलीच्या सिोर्चा पार्ककगचा भाग पडायला. आमर्ण िो, िला 

तो पुतळा पर्ण िाझ्या प्लॅन िध्ये अडचर्णींचा ठर्तोय; तोच उचलर्णार् उद्या सुरुर्ातीला, 

सिजल.ं बघ ूकोर्ण काय कर्तंय. " अस ेम्िर्णत सागर्न ेआपल्या एका साईट इंमजमनअर्ला 

िोनर्रून र्ीस-पंचर्ीस िार्णस ेआमर्ण तोड-िोडीचे सामित्य घेऊन येण्यास सांमगतले, आमर्ण 

र्ागार्ागाने त्या िर्ेलीतल्या बेडरूििध्य ेझोपायला गेला. सरर्ता पर्ण त्याच्या िागोिाग 

गेली.  

 

दोघांनािी गाढ झोप लागली िोती. इतक्यात,  

 

इतक्यात आपल्या चेिऱ्याच्या अगदी जर्ळ येऊन आपल्याला कोर्णीतर्ी मनर्खून 

बघत असल्यासार्ख े र्ाटल्यािुळे सागर् झोपेतून खडबडून उठला. त्याच्या अंगार्र् िात 

टाकून गाढ झोपलेल्या सरर्ताचा िात िळूच बाजूला सर्कर्ून उठून बसला आमर्ण बाजूला 

ठेर्लेल े पार्णी प्यायला. कािी र्ेळ तसाच बसून र्ामिला, एर्ढ्यात त्याला बाजूच्या 

खोलीतून कोर्णीतर्ी दबक्या आर्ाजात कुजबुजत असल्यासार्ख ेर्ाटले. बेडरूिचा दर्र्ाजा 



उघडून तो भल्या िोट्ठ्ठ्या िॉलिध्य ेआला, आमर्ण जुन्या पद्धतीचा काळा लाईटचा खटका 

खट्टकन खाली कर्ताच झुंबर्ातले कदरे् लार्ल,े आमर्ण मपर्ळसर् लक्ख प्रकाश पडला.  

   

'म्िर्णतात ना िार्णूस आपल्या सार्लीलाच घाबर्तो !' अस ेिनात मर्चार् कर्त, 

भल्यािोट्ठ्ठ्या िॉलिधनू मनघाला, मजथून आर्ाज आल्यासार्खा भास िोत िोता; त्या 

सिोर्च्या रूिकड.े आमर्ण मर्चार् कर्त असतानाच तो एकदि घाबर्ला; स्र्तःची सार्ली 

पाहून नव्ि,े तर् एर्ढ्या प्रकाशात सुद्धा स्र्तःची न-पडललेी सार्ली बघून. त्या रूिच्या 

बंद-दर्र्ाजाजर्ळ जाऊन, तो िागे र्ळून आपली सार्ली शोध ू लागला, तर् कािी 

िर्णानंतर् एक सार्ली तो आलेल्या िागारर्रून आली आमर्ण त्याला ती पर्त मिळालेली 

कदसली. यातून सार्रून तो मर्चार् कर्त इकड-ेमतकड े बघत िोता, सिजच त्याचे लि 

मखडकीबािरे् गेले, तर् पुतळा त्याच्या जागेर्र् नव्िताच. घाबरून चेिऱ्यार्र् आललेा घाि 

दोन्िी िात र्र् करून टी-शटरच्या बाह्यांना पुसत असतानाच त्याने र्र् केलेला िात धाडकन 

त्या खोलीच्या दर्र्ाजाला लागला आमर्ण कर्रर्रर्र - - असा आर्ाज कर्त तो बंद असर्णार्ा 

दर्र्ाजा उघडला गेला.  

 उघडलले्या दर्र्ाजािधून एक-दोन पार्ल ेआत जाताच त्याला मर्मचत्र दशृ्य 

कदसल े आमर्ण तो आर्णखीनच घाबर्ला. त्या खोलीत सिोर्च असर्णाऱ्या जुनाट लाकडी 

सोफ्यार्र् र्ार्बिाद्दरू् एका खानदानी-बाई शेजार्ी पान खात बसला िोता, आमर्ण कदर्सा 

गेटर्र् काठी घेऊन किर्र्णारे् ते चार्-पाच र्ाचिन िातात भाल े घेऊन सेर्कासार्ख े

त्यांच्याशेजार्ी उभ ेिोते.  



"ताई-सर्कार्, िचे ते, या जागेचे नर् े यजिान ज्यांना आम्िी बोललो िोतो; 

तुम्िी सोता ऱ्िार्ा या िर्ेलीत म्िर्णून. " – सागर्ला पािताच र्ार्बिाद्दरू् नेििीच्या 

आदबीने त्या बाईला म्िर्णाला.  

"अिो िोय, आम्िाला िामिताय, आम्िी स्र्तःपर्ण पामिलंय; आपर्ण त्यांस 

सांगताना. पर्ण आम्िाला आपर्ण ताई-सर्कार् का म्िर्णताय?, नेििी याद करून द्यार्ी का, 

आपर्ण या र्त्निालेचे पती आिात म्िर्णून? धनी, पमिल्यांदा आिच्या आबांनी आपला घात 

केला आमर्ण आिच्यापासून मिर्ार्ून नेले, आता ि ेयजिान आिच्यापासून आपर्णांस मिर्ार्ून 

नेर् ूपाितायत, नेििीप्रिार्णे. आम्िाला शांती मिळर्णार् आि ेका नािी?, चौकीदार् बघताय 

काय, त्यांनापर्ण अशी अद्दल घडर्ा की लजदगीभर् िुद्यारसार्ख ंजगल ेपामिजेत. " 

त्याला कािी सिजायच्या आतच आजूबाजूला िातात भाल ेघेऊन उभे असलले े

आडदांड र्ाचिन जोर्ात कोलािल कर्त सागर्कड ेपळत येऊ लागल.े तो िागे पळायचा 

प्रयत्न कर्त िोता; इतक्यात दार्ाच्या चौकटीला त्याचा पाय अडखळून तो खाली पडला. 

आमर्ण चौकीदार् त्याच्या भोर्ती, त्याच्यार्र् भाल ेउगर्रून थांबल,े र्त्निाला-र्ार्बिाद्दरू् 

त्याच्याजर्ळ येऊन त्याच्याकड ेबघत उभे िोते. तो घाबरून त्या दोघांच्याकड़ ेिात जोडून 

स्र्त:ला सोडण्यासाठी मर्नंती करू पिात िोता. त्यांचे पाय धर्ण्यासाठी त्यांच्या पायाकड े

बघत असतानाच तो एकदि घाबर्ला; कार्र्ण त्यांच्या पायाना पार्लेच नव्िती, 

चौकीदार्ांना दखेील. चालू असललेा कोलािल एकदि शांत-शांत झाला आमर्ण कानात 

ककर्र्ररर्र्ररर्र्रर असा आर्ाज घुित सागर्च्या डोळ्यासिोर् अंधार्ी येऊ लागली.  

 

 

***** 



 "अरे् दादा, मतथे बस-स्टॅन्ड सिोरून उजर्ीकड ेजार्णाऱ्या र्ोडर्र् अगदी दोन-

अडीचश ेिीटर् जर्ळच पूरे्कड ेएक चौक लागतो बघ, मजथून र्न-रे् आि,े त्या दोन्िी र्न-

र्ेच्या बर्ोबर् िधोिध एक िोठ्ठा प्लॉट आि,े िॉटेल र्त्निाला पॅलेसच्या सिोर्, एक जुनाट 

कौलारू घर् पर्ण आि े मतथे. तो प्लॉट घेऊन आपर्ण डवे्िलप केला तर्?" त्या शिर्ातला 

पमिलाच प्रोजेक्ट पूर्णर करून कालच आपल्या िुंबईच्या ऑकिसात आलेला िंदार् आपल्या 

िोठ्या भार्ाला केदार्ला सांगत िोता.  

"िो रे्, िी पर्ण पामिलीय ती जागा, आपर्ण ती डवे्िलप केली तर् त्या शिर्ातला 

आपला दसुर्ाच प्रोजेक्ट जम्बो िोईल. पर्ण िी बातिी लीक करू नको िा,ं मतथल्या स्थामनक 

मबल्डर्ना िागिूसपर्ण लागू द्यायचा नािी याचा. " - केदार्.  

"खरं्च ककती सप्रारइलजग िोईल नािी सगळ्यांना, िा प्रोजेक्ट सक्ससे झाला 

तर्?" -िंदार्.  

"झाला तर् नािी, करून दाखर्ायलाच. दोन-तीन कदर्सातच जाऊ आपर्ण आमर्ण 

त्या साईटची चौकशी करू. शुभस्य शीघ्रि. " - केदार्.  

"शीघ्रि शीघ्रि. " िंदार् िसत िसत.  

दोन-तीन कदर्सांनी दोघेिी इथ ेपोिोचले, त्यांचे नेििीचं ऑकिस जर्ळचं िॉटेल 

मसटी-प्राईड िध्य ेअगोदर् सांगूनसुद्धा रूि न-मिळाल्यािुळे दोघांची थोडी मनर्ाशा झाली, 

पर्ण त्या साईटसिोर् असर्णाऱ्या ‘र्त्निाला पॅलेस -कद िॉटेल’ िध्ये त्यांना रूि मिळाली. 

मतथल्या ककिती नुसार् त्या प्रॉपटीची ककित तीसेक कर्ोड तर्ी असले असा अंदाज बांधून, 

त्याप्रिार्ण े तयार्ी करूनच ते दोघेिी आल े िोते. र्त्निाला पॅलेसिध्य े मतसऱ्या िजल्यार्र् 

मिळालेल्या रूि िधून ती साईट पूर्णरपरे्ण आमर्ण स्पष्टपर्ण े कदसत िोती. मतथली इिार्त, 



झाडी, बगीचा आमर्ण त्या जागेचा आकार् बघून दोघेिी खूपच खुश िोते. दोघांनीिी दसुऱ्या 

कदर्शी सकाळपासूनच त्या जागेची चौकशी सुरू केली.  

तीन-चार् कदर्स उलटून गेले तर्ी िाती कािीच न लागल्याने, दोघेिी िताश 

झाले.  

"दादा, त्या जागेच्या र्ाचिनला आपला िालक िािीत नसार्ा म्िर्णजे किाल 

आि ेनािी. " - िंदार्.  

"अरे् ि ेर्ाचिन असेच असतात, यांना िालकाशी काय दरे्णं घेर्ण.ं पगार् मिळाला 

की झालं. पर्ण त्या बाजूच्या िुल े मर्कर्णाऱ्या दकुानदार्ांना, इस्टेट-एजंटला पर्ण िािीत 

नसारं् याचा किाल र्ाटतंय रे्. "- केदार्.  

"आता काय कर्ायचं?, पाच सिा कदर्स झालेत आपर्ण िुंबईतली काि ंबाजूला 

ठेर्ून इथ ेआलोय. उद्या सकाळी मनघूया का पर्त?" - िंदार्.  

" िोईल िोईल कािीतर्ी मिरॅ्कल, बी पॉमजटीव्ि, थोडा धीर् धर्. आता नािी 

तर् पुढच्या र्ेळी तर्ी आपल ंकाि नक्कीच िोईल. तू म्िर्णतोस तसं आपर्ण मनघू उद्या सकाळी. 

िी पिाटे मनघण्यासाठी ड्रायव्िर्ला बोललोय. " - केदार्.  

मखडकीतून त्या साईटकड े मनर्ाशपरे्ण बघत ते दोघेिी लर्कर्च झोपले. 

नजरे्सिोरून ती साईट कािी जात नव्िती, पर्ण बऱ्याच र्ेळानंतर् दोघांनािी झोप लागली.  

दोघेिी झोपेत असतानाच त्यांच्या रूि िधल्या िोनची बेल र्ाजली,  

झोपिोड झाल्यािुळे र्ैतागून त्याने," िलॅो ! " म्िर्णताच,  



"िलॅो, एक्सट्रीिली सॉर्ी सर्, िी रर्सेप्शन िधून बोलतोय. सर् आपल्याला 

भेटायला कोर्णीतर्ी र्ार्बिाद्दरू् आलेत. " - िॉटेलचा िॅनेजर्.  

"क्काय, कोर्ण ि े र्ार्बिाद्दरू्?, काय काि आि?े"- केदार् घड्याळाकड े बघत, 

"आमर्ण ककती र्ाजलेत पामिलंय का आता? अिो, र्ात्रीचे साड ेअकर्ा र्ाजून गेलेत. " 

"िाि कर्ा सािबे, तुम्िाला भेटून, तुिच्याशी कािीतर्ी अमत-िित्त्र्ाचे बोलायचे 

आि ेम्िर्णत आिते, िी बरं्च सिजारू्न सांमगतल ेतर्ी ऐकायलाच तयार् नािीत सािबे. " - 

िॉटेल िॅनेजर्.  

"द्या त्यांना, िी बोलतो. " - केदार् 

िॅनेजर् कडून िोन घेऊन र्ार्बिाद्दरू्, "निस्कार् सर्कार्, िी र्ार्बिाद्दरू् 

बोलतुय. भेटायचं िोतं आपर्णाला. त्या जागेबाबत, तुम्िी घ्यार्ी म्िर्णताय ती जागा. "  

त्या मचर्क्या आर्ाजात बोलर्णाऱ्या िार्णसाचा र्ाग आला िोता, पर्ण जागेचे 

नार् घेताच दोघेिी खुश झाले. दोघेिी सोफ्यार्र् त्या िार्णसाची र्ाट बघत बसल.े  

र्ात्रीचे बार्ा र्ाजले आमर्ण रूिची बेल र्ाजली.  

िंदार्ने दर्र्ाजा उघडताच, तो िार्णूस आदबीने किरे्त र्ाकून दोन्िी िात 

जोडून "निस्कार् सर्कार्, िािी असार्ी, आम्िी र्ार्बिाद्दरू् घलु,े त्या िालित्तेचा-

गुिास्ता, म्िजें तुिच्या भाषेत पॉपटी-एजंट. " अस ेम्िर्णत आत आला. आपल ेपान खाऊन 

रं्गलले ेदात दाखर्ून िसत, अमत अदबीने र्ागर्णाऱ्याचा त्या दोघांनािी र्ाग आला िोता.  

"िाजा र्ाग आलाय का सर्कार् आपर्णांस?" - तो अचानक बोलून गेला, 



दोघांनािी ओशाळल्यासार्ख ेझाले. "बरं् कािाचं बोलता का आता?" -िंदार् न 

र्ािार्ून म्िर्णाला.  

“तर् ऐमतिामसक पाश्वरभिूी असललेी िालित्ता घ्यायचा तुिचा मनर्णरय चांगला 

िाय. " - असे म्िर्णत र्ार्बिाद्दरू् त्याजागेचा इमतिास सांगू लागला. आमर्ण थोडारे्ळ 

झाल्यार्र् आपल्या जर्ळची काळी बॅग उघडून त्यातून पानाची-चंची बािरे् काढत, 

खालच्या ओठार्र् उजव्या िाताचे अंगठ्याजर्ळचे बोट दाबत म्िर्णाला, "जर्ा चोच रं्गर् ू

का सर्कार्?" 

तो काय म्िर्णतोय ि ेन-कळल्याने प्रश्नाथरक चेिर्ा केलेल्या त्या दोघांकड ेबघत तो 

पुन्िा म्िर्णाला, "म्िजें जर्ा पान खाऊ का? अस ं म्िर्णालो. आिच्या नार्ात र्ाघू िाय ना 

म्िर्णून पान खाण्याला चोच रं्गर् ूका म्िर्णालो?" असे म्िर्णत त्यांच्या िोकार्ाची र्ाट न-

बघताच िसत तो रूिच्या गॅलर्ीत पान खाण्यासाठी गेला.  

"बोलका पोपट आि े नुसता, िा काय काि कर्र्णार् आपल?ं धन्य आि े याची 

अजून इमतिासच संपेना याचा. " - िंदार्.  

"सर्कार्, आपर्ण आम्िाला र्ाघ ू म्िर्णा नायतर् बोलका पोपट म्िर्णालात तर्ी 

चालेल, चला आता कािाचं बोलू. "तो आत येत, आपल े लाल-काळे दात दाखर्त डोळे 

बार्ीक करून िसत म्िर्णाला. ते पुन्िा ओशाळल.े  

त्याचा सगळा इमतिास ऐकून जर्ळ-जर्ळ छत्तीस िजार् स्के्वअर्-िूट असर्णार्ी 

ती जागा गेल े पाच र्षाांपासून सागर् नार्ाच्या िार्णसाची असून, तो अचानक कोिात 

गेल्याने त्याची पत्नी ऍडर्ोकेट सरर्ताने ती जागा मर्कार्यास काढल्याचे आमर्ण त्याचा 

व्यर्िार् या बोलक्या पोपटाकड ेकदल्याचे त्यांना कळल.े  



"काय रे्ट म्िर्णजे दर् आि ेआता त्या जमिनीचा ?"- केदार्.  

"पाटीला नड असल्यानं बाजार्भार्ापेिा किीच ककित िाय दर्, यात कायबी 

किी िोर्णार् न्िाय, एकच दाि, तुिच्या भाषेत एकदि िायनल. र्ीस कोटी; िर्ेलीतल्या 

भर्ल्या सािाना सकट, पटल ंतर् िोय म्िना न्िायतर् न्िाई. आमर्ण िाझ ंकमिशन, सर्कार् 

तुिच्याकडनं जास्त काय घ्यायचं. तुम्िी खाल्लेल्या भाकर्ीतला ताटाबािरे् पडलेला एक 

तुकडा, म्िजें ठर्लेल्या व्यर्िार्ाच्या, िजार्ाला पाच रुपय.े यात पर्ण काय बी किी नाय 

सर्कार्. " 

जागेचे र्ीस कर्ोड आमर्ण बोलक्या पोपटाचे दिा लाख दणे्यास तयार् झाल ेआमर्ण 

त्याला िोकार् कळर्ला.  

"सर्कार्, आिची र्ेळ झाली, आम्िी चाललोय; िघाशी बोलल्या प्रिार्ण ं पर्-

िुलुखात, पर्त भेट हुईल-न्िाई िािीत न्िाई, म्िनून आिचा िोबदला, तुिचा व्यर्िार् 

झाल्याकदर्शी आठर्र्णीनं त्या जागेच्या चौकीदार्ाकड ंद्या. आम्िाला पोचता कर्ील त्यो. ” 

र्ार्बिाद्दरू् बोलत िोता, ”बर्ोबर् एका आठर्डयांनी र्ैनी-सर्कार् मितंच भेटतील 

तुम्िाला. तंर्ा जिीन बगा, िोजर्णी कर्ा आमर्ण लगेचच कागद बी कर्ा. आमर्ण त्येंचे पैश ेकस े

दरे्णार् ते तेंच्याशीच बोलून तुम्िी ठर्र्ा. पर्ण किी काय पर्ण करू नका, आिचा िोबदला 

चौकीदार्ाकडं द्या, चलतो. पर्ण जाता-जाता शेर्टचं पर्ण िित्त्र्ाचं सांगतो; त्या िर्ेलीत 

तुम्िी सोताच ऱ्िार्ा म्िजें झाल.ं निस्कार् सर्कार्, चलतो आम्िी. " 

 र्ात्रीचे अडीच र्ाजून गेल े िोते, र्ार्बिाद्दरू् गेल्यानंतर् केदार् रूिचा 

दर्र्ाजा बंद करून आत येताच िंदार्ने, "येस्स्स्स्स !" अस ेम्िर्णत उजव्या िाताची िूठ घट्ट 

धरून कोपऱ्यातून खाली झटकला, आमर्ण कक्रकेट िधल्यासार्ख ेदोन्िी िात उंचारू्न केदार्ला 



टाळी कदली. ज्या गोष्टीची आपर्ण आशा सोडली िोती ती ककती अनपेमितपर्णे आमर्ण पटकन 

घडली याचा त्या दोघांनािी खूपच आनंद झाला.  

"िला एक कळल े नािी तो र्ार्बिाद्दरू् जाताजाता त्या जागेत तुम्िीच र्ािा 

अस ेका म्िर्णाला असेल?"- गॅलर्ीतून त्या साईटकड ेपािात केदार् िंदार्ला म्िर्णाला.  

"तू पर्ण न दादा, त्याचं कािी पर्ण ऐकतोस. अरे् बोलका पोपटच तो. एकदा 

प्रॉपटी आपली झाली तर् कोर्ण ऐकतंय, त्या बोलक्या पोपटाचं. आमर्ण ते बघ इतक्या र्ात्री 

त्या प्लॉटर्र् कािी लोक कदसतायत त्या पुतळ्याजर्ळ. एकदा का आपल्या ताब्यात ती 

जागा आली ना असली सगळी थेरं् बंद करू आपर्ण. " - िंदार्.  

 

 

***** 

 

आमर्ण इकड ेपुतळ्याजर्ळ सगळे चौकीदार् एकत्र िोऊन र्ार्बिाद्दरू्ला एकच 

सर्ाल मर्चार्त िोते,  

 

"ि े यजिान कसे आिते िो सर्कार्? ताई-सर्कार्ांच्या िनासार्ख ं घडलं का 

आतातर्ी?  

 का त्येंचीबी िालत आशीच हुईल? आत्तापयांत साऱ्या यजिानांची झाली 

तशी?" 



 

 आमर्ण र्ार्बिाद्दरू्, 

 र्ार्बिाद्दरू् पुतळा िोऊन स्तब्धपरे्ण थांबला िोता; र्षारनुर्षे मर्चार् 

कर्त,  

'खरं्च दोनशे र्षाांपासूनची िाझ्या र्त्नािालेची इच्छा अबामधत र्ािील??? 

 कुर्णाचािी असा बळी न दतेा - - - - - !!!' 

 

(10/7/2016) 

 

§§§§§§ 

 

  



सरू् ििाल : एक आठर्र्ण !!! 

 

िी घटना, िी कॉलेजला िोतो तेंव्िाची आि.े आिचा सात-आठ िुलाचंा गु्रप 

िोता, सगळेच सेकंड-इयर्ला िोतो. िस्टर-इयर्ला िॉस्टेल िध्य े र्िात िोतो, पर्ण 

कॉलेजपासून िॉस्टेल बरे्च लांब िोते. म्िर्णून र्ेळ आमर्ण मसटी-बसचा खचर र्ाचार्ायचा 

मर्चार् करून, िॉस्टेल िध्य ेन-र्ािाता; कॉलेजपासून जर्ळ, र्ीसेक मिमनटांच्या अंतर्ार्र् 

असर्णाऱ्या एका चांगल्या, शांत भागात रूि घेऊन र्ाहू लागलो. आजू-बाजूला असर्णाऱ्या 

गल्लीत, सगळेजर्ण जर्ळ-जर्ळच र्िात िोतो. िी, शाम्या, सम्या, अव्या, संत्या, मनत्या, 

मर्न्या आमर्ण पशा असा आिचा गु्रप.  

एकिेकाला बार्शात ठेर्लेल्या नार्ाप्रिार्णे बोलर्ायचे नािी, असा जर्ण ूकॉलेज 

जीर्नातला मनयिच असतो. आमर्ण िी घटना कॉलेजच्या काळातील असल्यािुळे इथ े

नारे्पर्ण तशीच घेतली आिते. त्यांची पाळण्यातली म्िर्णजेच कागदोपत्री नारे् काय असतील 

याचा अंदाज आपर्ण बांधालच ! 

िी, मनत्या एका रूििध्ये र्िात िोतो, जोशी-आजोबांच्या घर्ात, त्यांच्याच 

शेजार्ीअसर्णाऱ्या रूििध्ये. आिच्याच गल्लीत उजव्या िाताला दिा-बार्ा घरे् सोडून 

िाडीर्र् सम्याची रूि, एकटाच र्ािायचा रूििध्य,े सगळ्यात हुशार् िोता ना ! अव्या 

आमर्ण संत्या एकिेकांचे रूि-पाटरनर्, आिच्या गल्ली-सिोर्च्या तीन गल्ल्या सोडून 

र्ािायचे. त्यांच्याच गल्लीच्या बर्ोबर् दसुऱ्या टोकाला एका घर्ाच्यािागे असर्णाऱ्या एका 

औट-िाऊस टाईप रूि-िध्य े पश्या आमर्ण मर्न्या र्ािायचे. कािी अंतर्ार्र् असर्णाऱ्या, 



दसुऱ्या एका कॉलनीत शाम्याचं स्र्तःचं घर् िोते, म्िर्णजेच तो मतथलाच िोता, लोकल. 

आिच्या सगळ्यांच्यात संत्या आमर्ण अव्या भयंकर् डांबर्ट, म्िर्णजे धाडशी आमर्ण आगाऊ.  

तसा तो भाग शिर्ाच्या िध्यर्तीच िोता, पर्ण शांत आमर्ण बर्ाच िोठा. घरे् पर्ण 

िोट्ठी आमर्ण जुन्या पद्धतीची साठ-सत्तर् र्षाांपूर्ीची असतील. घर्ासिोर् आमर्ण आजूबाजूला 

प्रशस्त जागा, त्या िोकळ्या जागेर्र् छोटी-िोठ्ठी िळांची-िुलांची झाड,े आमर्ण िधोिध 

प्रशस्त अस ेदोन िजली घर्. त्या भागातली घरे् थोड्यािार् िर्काने जर्ळजर्ळ अशीच, 

प्रशस्त िोती. पर्ण त्या भागात एकतर् र्यस्क म्िर्णजे जेष्ठ नागरर्क र्िात असत, ज्यांची 

िुल-ेसुना बािरे्गार्ी नोकर्ीला आिते अस.े आमर्ण दसुरे् एकदि तरुर्ण, कॉलेज-कुिार्. त्या 

र्स्तीजर्ळच दोन-तीन िोठं-िोठे कॉलेज असल्यािुळे आमर्ण स्र्तःला सोबत िोईल या 

ितूेने, त्या बुजुगाांनीच आपल्या घर्ातल्या कािी खोल्या मर्द्यार्थयाांना भाड्याने कदल्या िोत्या. 

जशा आम्िाला कदल्या िोत्या तशा.  

आम्िी र्िात असलले्या घर्ासिोरून डार्ीकडे जार्णाऱ्या र्स्त्यार्रून सर्ळ 

गेल्यानंतर्, गल्लीच्या शेर्टी उजव्या िाताला एक िोठी जागा िोती. सगळ्या प्लॉटपेिा 

जर्ळ-जर्ळ चार्-पटीने िोठ्ठा. चोिोबाजूने तारे्च्या कंुपर्णाच्याकडनेे आंब्याची, जांभळाची, 

अशोकाची अशी अनेक झाड.े िधोिध एक बंगला, चार् िजली मपतळी अिर्ांनी‘स-ु-र् 

ििाल’ असे नार् मलमिललेा.  

त्या गल्लीतली सर्र घर्ांपेिा थोडा नर्ीन र्ाटत िोता, जुनं घर् पाडून नर्ीन 

बांधल्यासार्खा, तर्ीपर्ण र्ीस-पंचर्ीस र्षाांपूर्ीचा. सिोर् एक भलेिोटे्ठ गेट, त्या गेटपासून 

घर्ाच्या पार्ककगपयांत चार्चाकी गाडी जाण्यासार्खा नागिोडी र्स्ता. दसुऱ्या एका बाजूला 

छोटेस े गेट, िार्णूस जाईल अस.े त्या गेटपासून घर्ाच्या मजन्यापयांत जाण्यासाठी पर्ण एक 

नागिोडी र्ास्ता, मतथल्या र्ाळलेल्या लॉन-िधून जात िोता. पार्ककग पासून मजन्यापयांत 

जार्णार्ा र्स्तासुद्धा त्या छोट्याशा र्स्त्याला मिळत िोता. आमर्ण दोन छोटे र्स्ते जेथ ेमिळत 



िोता त्या कोपऱ्यात एक दोन-अडीच िुटी सगंिर्र्र्ी िूती. नाचर्णाऱ्या पोजिधे, एका 

िातात िुल ेआमर्ण दसुऱ्या िातात कलश घेतलेल्या बाईची.  

त्यार्रून, ज्यांनी कुर्णी िा बंगला बांधला िोता त्यांची जबर्दस्त कल्पनाशक्ती, 

िौस आमर्ण त्यांची श्ीिंती कदसून येत िोती. अस ेभलेिोठे, पर्ण कुर्णीच र्िात नसलले ेचार्-

िजली घर्, त्याच्या सिोरून िेसला जेर्ायला जाताना आम्िी र्ोजच बघत िोतो. या 

भागातले जर्ळपास सगळेच लोक त्या घर्ासिोरून जात असताना इकड-ेमतकड ेन-बघता 

आपल ेबोलर्णे बंद करून भर्कन मनघून जात, जर्णू पळल्यासार्खेच ! आमर्ण घर्ाचा आर्ार् 

संपला कक पुन्िा नॉिरल. आम्िा सर्ाांना िात्र त्या लोकांच्या अशा र्ागण्याचे िार् िजेशीर् 

र्ाटे. कुतूिलापोटी आम्िी त्यांना त्यामर्षयी मर्चार्ल,े तर् कुर्णीच कािीच बोलत नसत.  

एक कदर्स, िी आमर्ण मनत्याने आिच्या घर्-िालकांना म्िर्णजे जोशी-

आजीआजोबांना या मर्षयी मर्चार्ल,े  

तर् कधीिी न-मचडर्णारे् आजोबा एकदि र्ागाने ओर्डून म्िर्णाल,े" तुम्िी 

मशकायला आलात ना इथे ? िग नसत्या चौकशा न-कर्ता मशकण्याकड े लि द्या, िक्त 

अभ्यास कर्ा, नको त्या गोष्टींिध्ये लि घाल ूनका, र्ेळपर्ण घालर् ूनका. सिजल?ं आमर्ण 

पुन्िा िा मर्षय या घर्ातच नािी तर् या आर्ार्ात अमजबात काढायचा नािी. " आजोबांचा 

जिदग्नी अर्तार् बघून आम्िी दोघेिी चूप-चाप खाली िान घालून आिच्या रूििध्य ेपर्त 

आलो.  

र्ोज सकाळी साडसेिा-सात र्ाजता िातात पर्डी घेऊन, िंत्र म्िर्णत आिच्या 

आर्ार्ातल्या झाडार्रून जास्र्दीं, गुलाब, सदािुली, िोगर्ी अशी बर्ीच िुल,े आमर्ण 

तुळशीच्या िंमजऱ्या गोळा कर्र्णारे् आजोबा खूपच प्रेिळ िोते. िुल ेतोडता-तोडता आिच्या 

रुिसिोर् येऊन," मनतीन, मिललद, अरे् सकाळ झाली उठा, कॉलेज आि े ना आज? सात 



र्ाजत आले उठा पोर्ांनो, आर्रून जा कॉलेजला. " अस े म्िर्णत िलकेच दार् र्ाजर्ून 

आम्िाला उठर्ायचे, आमर्ण नेििी प्रेिानेच बोलायचे. अस े पे्रिाने र्ागर्णारे् आजोबा आज 

एकदि भडकलेल े बघून आम्िी खूपच घाबर्लो, आमर्ण शांतपर्ण े रूििध्ये येऊन बसलो, 

एकिेकांशी न-बोलता. पर्ण त्यांच्या र्ागार्ण्याने, आिच्या घाबर्लले्या िनात त्या कदर्शी 

कुतूिलाने जागा घेतली,  

त्या बंगल्यातल्या र्िस्याच्या कुतूिलाने !!! 

सकाळी नेििीप्रिार्णे आजोबांची िाक ऐकू येताच दोघांनािी जाग आली. आमर्ण,  

"िो आजोबा उठलोय, आर्र्तो. " असे म्िर्णत उठलो. एकिेकांशी कािीिी न-

बोलता तासाभर्ात आर्रून कॉलेजला मनघालो. जाताजाता सगळे सोबती भेटल.े आम्िी 

दोघेिी कािीच बोलत नसलले े बघून अव्या," काय दोघेिी बोलेना झालाय? काय भुतानं 

झपाटलाय कक काय रे्?" असे म्िर्णताच आम्िी पटकन एकिेकांकड ेबमघतलो.  

न-र्ािार्ून र्ात्री त्या घर्ामर्षयी मर्चार्ल्यार्र्, आजोबा र्ागार्ल्याचा प्रसंग 

सगळ्यांच्या सिोर् सांमगतला.  

"म्िातार्ा एर्ढा भडकला म्िर्णजे नक्कीच कािीतर्ी भानगड असर्णार् त्या 

बंगल्याची, आज र्ात्रीच जाऊन बघूया. " संत्या.  

एर्ढ्यात, "नको संत्या, आम्िी सुद्धा काल शेजार्च्या लॉंड्रीर्ाल्याला असाच प्रश्न 

मर्चार्ला, तर् तो सदु्धा भडकला िोता, म्िर्णजेच नक्कीच कािीतर्ी लोच्या आि.े " पशा 

आमर्ण मर्न्या बोलल.े "िग आज नक्की िोिीि ित्त े कर्ायचीच, त्या बंगल्याची िामिती 

काढायचीच. " अव्या.  



सकाळी उमशर्ा कॉलजेला आलेला शाम्या दपुार्ी प्रॅमक्टकल संपरू्न 

आिच्यासोबत आला. त्या बंगल्यातल्या िोमििेमर्षयी त्याला अव्याने सांगताच तो घाबर्ला 

आमर्ण म्िर्णाला, "नसत्या भानगडीत पडू नका. िी लिानपर्णापासून ऐकतोय त्या बंगल्यात 

र्ात्री अकर्ानंतर् एक बाई किर्ते म्िर्ण,े सगळ्यात र्र्च्या िजल्यार्रून खाली उतर्त,े 

बंगल्यात किरून पर्त र्र्च्या िजल्यार्र् गायब िोते म्िर्ण.े "  

"िग तर् बघायचच नक्की कोर्ण आि ेती बाई. " संत्या.  

"अरे् िी ि ेपर्ण ऐकलंय, बाई गारं्ण म्िटल्यासार्ख ेआर्ाज पर्ण येतात म्िर्ण ेकधी-

कधी त्या बंगल्यातून. म्िर्णूनच त्या बंगल्यार्र् ‘सूर् ििाल’ अस े नार् मलमिलंय म्िर्ण.े " 

शाम्या.  

आतािात्र आिची जाि टर्कली म्िर्णजे कॉलेजच्या भाषेत सगळ्यांचा काटा 

ककर्रर्रर्र झाला. सगळेजर्ण आिच्या रूिच्या गेटसिोरून त्या घर्ाकडचे पाहू लागलो.  

"शाम्या, मभत्र्या तू स्र्तः कधी पािीलंयस का त्या बाईला, का मतच्या गाण्याच्या 

िैकिलीला गेला िोतास? नुसता म्िर्ण-ेम्िर्ण े म्िर्णून सांगतोयस. " म्िर्णत िसत अव्या पुढ े

म्िर्णाला, "भूत-बीत कािी नसतं, उगाचच आिच्या ह्या जर्ानांना भीती घाल ू नकोस. 

आम्िी आज र्ात्री जार्णार्च त्या बंगल्यार्र्, आमर्ण तू पर्ण यायचं, कळल.ं " नािी-नािी 

म्िर्णर्णाऱ्या शाम्याला कसाबसा तयार् केला, आमर्ण उद्या कॉलेजला सुटी असल्याने आजच 

र्ात्री, जेर्ल्यानंतर् मतथे जायचे सगळ्यांचे ठर्ल.े  

जेर्ून पर्त येताच, सम्या न-सांगता िळूच सटकला, शाम्या घर्ातून आलाच 

नािी, पशा डोके दखुत असल्याचे नाटक कर्त येर्णार् नसल्याचे मर्न्या म्िर्णाला. िग शेर्टी 

अव्या, संत्या, मर्न्या, मनत्या आमर्ण उसने धाडस िनात आर्णलेला िी िोमििेर्र् मनघालो.  



र्ात्रीचे साड-ेदिा र्ाजत आले िोते, र्स्त्यार्र् मचट-पाखरूिी नव्िते. 

र्स्त्यार्र्ची शांतता अगदी स्िशान-शांतता भासत िोती. आम्िी पाचिी जर्ण त्या 

बंगल्याकड ेमनघालो. बंगल्याच्या छोटयाशा गेटपाशी पोिोचलो. संत्या-अव्या गेटर्रून उडी 

िारून आत गेले, मनत्या, मर्न्या आमर्ण िी त्यांच्या िागोिाग गेलो. िनात भर्लेली भीती 

किी र्ाटण्यासाठी िनातल्या िनात 'भीिरूपी ििारुद्रा र्ज्र िनुिान िारुती' जस े जिेल 

तसे म्िर्ण ू लागलो. अव्या त्या संगिर्र्र्ी िूतीजर्ळ जाऊन ती उचलण्याचा प्रयत्न करू 

लागला, पर्ण ती िललीच नािी. बर्ाच प्रयत्न करून सदु्धा ती िालत नव्िती. म्िर्णून आम्िी 

पार्ककगकड े गेलो, आतिध्ये चार्-पाच कार् िोत्या, एक इंपोटेड कार्, दोन अँबॅमसडर्, एक 

प्रीमियर् पमिनी आमर्ण एक जीप. उंदीर्-पाली-झुर्ळ आमर्ण जळिटांनी भर्लले े िोटे्ठच्या 

िोठे्ठ पार्ककग पूर्णर किरून बघत िोतो.  

बॅटर्ीच्या प्रकाशात कािीतर्ी चिकल े म्िर्णून पमिले तर् मतथे 'भेदा' अशी 

मलमिललेी मपतळी अिरे् पडलेली कदसली. आम्िाला त्या अिर्ांचा अथरच कळला नािी, 

िात्र भीती जरूर् र्ाटली.  

मतथून र्र्च्या म्िर्णजे पमिल्या िजल्यार्र् जार्णाऱ्या दर्र्ाजापाशी गेलो, आमर्ण 

बघतो तर् दर्र्ाजा बंद िोता. आतून कडी लार्लेला. जोर्ात पर्ण आर्ाज न-कर्ता ढकलून 

उघडायचा आम्िी प्रयत्न कर्त िोतो, एर्ढ्यात िला मतसऱ्या िजल्यार्र् लाईट लागललेा 

कदसला, आमर्ण िी सर्ाांना तसे बोललो. आम्िी खालूनच त्या लाईटकड ेपाहू लागलो तर् तो 

लाईट मजन्यार्रून दसुऱ्या िजल्यार्र् आला, आमर्ण पमिल्या िजल्याकड े येऊ लागला. 

आम्िी सर्रजर्ण आर्ाज न-कर्ता, गेटर्रून उड्या िारून शक्य मततक्या जोर्ात पळत त्या 

बंगल्याच्या आर्ार्ाबािरे् आलो. त्याच र्ेगात आिच्या िेसकड े पळून गेलो. िेससिोर् 

असललेी चिाची टपर्ी उघडीच िोती. मतथे मपपातल्या पाण्याने तोंड धुर्ून सगळेजर्ण चिा 

मपऊ लागलो.  



त्या टपर्ीसिोरून त्या बंगल्याचा दसुर्ा आमर्ण मतसर्ा िजला र्ाऱ्याने िलर्णाऱ्या 

झाडाशी लपंडार् खेळल्यासार्खा स्पष्टपर्ण े कदसत िोता, कधी दाट अंधार्लेला, तर् कधी 

स्ट्रीटलाईटच्या प्रकाशात अंधुकसा.  

चिा मपता-मपता संत्याकड े लि गेले, तर् त्याच्या िातात एका कार्च्या 

मखडकीची काच िोती. सगळे त्याच्याकड े पािताच तो म्िर्णाला, "अरे् जी-टी कर्ायला 

म्िर्णून घेतलीय, मतथल्याच एका कार्ची काच मनघाली िोती, ती घेऊन आलोय. " जी-टी 

म्िर्णजे ग्लास टे्रलसग इंमजनीरर्ग िध्य े नािांककत प्रकार्, एखाद्याने काढलेल े ड्रॉईंग घेऊन 

त्याच्यार्र् कोर्ा पेपर् लारू्न त्या काचेर्र् ठेर्ायचा आमर्ण त्या काचेखाली बल्ब लार्ायचा 

आमर्ण टे्रलसग कर्ायचे. पर्ण अशा घाबर्लेल्या मस्थतीतिी संत्याचे धाडस बघून अचाट र्ाटल.े  

बोलता-बोलता सगळ्यांचे लि त्या बंगल्याकड े गेले, तर् पुन्िा एक लाईट 

पमिल्या िजल्यार्रून मजन्याने दसुऱ्या आमर्ण दसुऱ्या िजल्यार्रून मतसऱ्या िजल्यार्र् 

आलेला त्या बंगल्याच्या काचेतून कदसू लागला. स्तब्ध िोऊन सगळेजर्ण बघत िोतो. 

कािीरे्ळ तो लाईट मतसऱ्या िजल्यार्र् पूर्णरपरे्ण किर्ला आमर्ण खाली येऊ लागला. आिची 

छाती धडधडू लागली, सगळ्यांनाच घाि िुटला.  

त्यात सुद्धा तो किर्र्णार्ा लाईट नक्की काय प्रकार् आि ेि ेबघण्यासाठी पर्त त्या 

बंगल्यात जाऊ अस ेधाडशी अव्या आमर्ण संत्या म्िर्णत िोते पर्ण आम्िी त्याला मर्र्ोध केला. 

कार्र्ण र्ात्रीचे बार्ा र्ाजत आल े िोते. चिाच्या टपर्ीर्रून आिच्या रूिकड े जार्णार्ा 

जर्ळचा र्स्ता त्या बंगल्यासिोरूनच जात िोता, पर्ण आिचे धाडस न-झाल्याने आम्िी 

सगळेजर्ण लांबच्या र्स्त्याने आपापल्या रूिला गेलो. र्ात्री झोपेत सदु्धा तो बंगला, तो 

किर्र्णार्ा लाईट, तो उंदर्ा-पालींनी भर्लेला पार्ककग, त्या कार् जश्याच्या तश्या कदसत 

िोत्या. 'भेदा' मलमिललेी अिरे्, त्यांचा अथर काय असले असा मर्चार् कर्त असताना, कधी 

झोप लागली कळलेच नािी.  



कुर्णीतर्ी रूिचा दर्र्ाजा र्ाजर्ल्यािुळे अचानक जाग आली. बघतो तर् 

सकाळचे सिाच र्ाजले िोते. आज सुटी असल्याने आजोबा नक्कीच नसर्णार्, आमर्ण असत े

तर्ी ते एर्ढ्या जोर्ात दार् र्ाजर्र्णार् नािीत. 'एर्ढ्या सकाळी सकाळी कोर्ण असर्णार्?' 

असा मर्चार् कर्त िोतो इतक्यात मनत्याने दर्र्ाजा उघडला, बघतो तर् संत्या आमर्ण अव्या 

! 

त्यांना बघताच, "एर्ढ्या सकाळी का कडिडलात रे्, सुटीच्या कदर्शी?" 

आश्चयारने मनत्या म्िर्णाला.  

" र्ात्री तो किर्र्णार्ा लाईट, काय भानगड आि ेबघायला पिाटे पाच र्ाजताच 

आम्िी गेलो िोतो त्या बंगल्यात, म्िर्णजे सूर् ििालात. " अव्या.  

"क्काय, अरे् तुम्िाला कािी कळतंय का नािी, र्ात्री एर्ढी िाटली िोती 

सगळ्यांची तर् का नसतं धाडस कर्ताय?" िी आमर्ण मनत्या घाबरून.  

बाजूला ठेर्लेल्या तांब्यातले पार्णी मपऊन संत्या म्िर्णाला," अरे् नीट एक तर्ी, 

र्ात्री किर्र्णारे् ते भूत-बीत कािी नव्ितं, तो त्या बंगल्याचा र्ाचिन िोता, कंदील िातात 

घेऊन र्र्-खाली किर्त िोता. "  

"आमर्ण झोपला िोता सकाळी त्या बाकार्र्. त्याच्याशी गप्पा िारून आलो 

तासभर्. " अव्या.  

आता कुठे छातीतली धडधड किी िोत िोती.  



"त्या गेटच्या आत जाऊन ती िूती पर्ण बघून आलो, त्याची गम्ित काय आि े

िामिताय? अरे् त्या िूतीच्या िातातल्या कलशातून पार्णी पडत िोतं म्िर्ण े पूर्ी. त्याला 

खालून पाण्याचे कनेक्शन असल्यािुळे ती िूती िलत नव्िती. " िसत िसत संत्या म्िर्णाला.  

"त्या बंगल्याच्या दर्र्ाजाला कुलूप िोतं, त्याची चार्ी र्ाचिनकडे असर्णार् पर्ण 

नािी म्िर्णाला. थापा िार्त असर्णार् तो र्ाच्या. " अव्या.  

त्या दोघांचे धाडस बघून दोघेिी आ र्ासून त्यांच्याकड ेबघत िोतो.  

“आठ दिा कदर्सांनी तो र्ाच्या दोन कदर्सासाठी गार्ाला जार्णार्ाय, तेव्िा 

सगळ्यांनी बंगल्यात घुसायचं. " संत्या.  

"बंगला किरून बघायचा आमर्ण ती िूती पर्ण पळर्ायची. िी िूती काढण्यासाठी 

लागर्णार्ी ित्यारे् आर्णून ठेर्तो. " अव्या. अव्याला ती िूती कशाला पामिजे िोती काय 

िामित.  

त्या बंगल्यासिोरून चिा प्यायला जाताना तो र्ाचिन कदसला. अंगार्र् िळकी 

शाल पांघर्लेला, पांढर्ी दाढी-मिशा असर्णार्ा र्ािसेच्या भयपटात शोभेल असा र्ाचिन 

बघून भीती र्ाटली खर्ी, पर्ण अव्या-संत्या त्याच्याशी बोलून आल्याचे बघून त्यांचे कौतुक 

र्ाटल.े  

दिा-बार्ा कदर्सानंतर् आम्िी सगळेजर्ण र्ात्री िेसिध्य े जेर्त असताना, अव्या 

आमर्ण संत्याने पिाटे सगळ्यांनी मिळून पुन्िा त्या बंगल्यार्र् जाण्याचे प्लॅलनग केल.े आमर्ण 

आिच्या छातीत धडधड र्ाढली. सम्या आमर्ण पश्याने नकार् कळर्ला. पुन्िा आम्िी 

पाचिीजर्ण तयार् झालो पिाटे चार्-साडचेार् र्ाजता, तो बंगला बघायला जाण्यासाठी ! 



जेर्ून पर्त रूिर्र् येत असताना त्या बंगल्यात किर्र्णार्ा लाईट आम्िाला 

कदसलाच नािी, म्िर्णजे तो र्ाचिन आपल्या गार्ी गेला असार्ा. पिाटे लर्कर् उठायचे 

असल्याने लर्कर्च झोपलो.  

मनत्याच्या कण्िण्याच्या आर्ाजाने िला जाग आली. बघतो तर् मनत्या दोन-तीन 

चादर्ी घेऊन झोपला िोता. िी उठून लाईट लार्ला तर् मनत्या मखडकीकड ेिात कर्त िोता 

म्िर्णून िी मखडकीकड ेजाऊ लागलो तर् तो मतकड ेन-जाण्यासाठी िात कर्त िोता. त्याला 

थंडी र्ाजत असल्याने तो िला नको म्िर्णत असेल, अस ेर्ाटून िी लाईट बंद करून पुन्िा 

झोपून र्ामिलो. कािी र्ेळातच त्याला गाढ झोप लागली, आमर्ण िला कुर्णीतर्ी मखडकी 

र्ाजर्ल्यासार्ख ेर्ाटले. िी िळूच उठून मखडकी उघडली, आमर्ण इकड ेमतकड ेबघू लागलो.  

अचानक िी प्रचंड घाबर्लो आमर्ण अंगार्र् सर्रर्रर्रकन काटा आला. कार्र्ण िाझ्या 

सिोर्च त्या मखडकीतून आतिध्ये बघत एक बाई उभी िोती. अंधार्ासार्खीच काळी साडी 

नेसललेी, केस िोकळे सोडललेी, त्या अंधार्ातसुद्धा जार्णर्ण्याइतकी कदसायला गोर्ी, 

कपाळार्र् भलेिोटे्ठ काळे कंुकू लार्ललेी, आमर्ण पांढरे्-शुभ्र डोळे, काळे बुबुळच नव्िते. िी 

थर्थर्त्या िाताने मखडकीचे दार् बंद करून घेतले, आमर्ण जाऊन झोपलो. डोळ्यासिोर्चे 

दशृ्य िलतच नव्िते, इतक्यात झोप लागली.  

पाचिी जर्ण त्या बंगल्याचे गेट पार् करून आत गेलो, िातातली ित्यारे् अव्याने 

त्या पुतळ्याशेजार्ी ठेर्ली. बंगल्याचे दर्र्ाजे उघडचे िोते कदसल ेम्िर्णून पमिल्यांदा आम्िी 

त्या बंगल्यात घुसलो. पमिल्या िजल्यार्र् आलो, प्रशस्त िॉल, श्ीिंती नजरे्त 

भर्ण्यासार्खा सजर्ललेा िोता. बघत बघत दसुऱ्या िजल्यार्र् गेलो, मतथेपर्ण एक िॉल, 

दोन बेडरूि िोत्या. मतसऱ्या िजल्यार्र् पुन्िा िोठा िॉल; सोिा, भलािोठा टीव्िी िोता. 

आम्िी इकड े मतकड ेबघत िोतो एर्ढ्यात ‘कर्रर्रर्रर्रर्र खस्सस्स्स’ आर्ाज कर्त अचानक तो 

ब्लॅक अँड व्िाईट टीव्िी चाल ूझाला, आमर्ण भल्या िोठ्या टीव्िी-िधल्या त्या िुंग्या बघून 



आम्िी घाबर्लो. शेजार्च्याच बेडरूि िधून एक बाई टीव्िी कड ेबघत बािरे् आली, तीच 

जी िला रूिच्या मखडकीत कदसली िोती ती.  

ती आिच्याकड े बघून तोंडातून मर्मचत्र आर्ाज काढत िातर्ारे् करू लागली. 

मतच्या िार्भार्ार्रून िुकी र्ाटत िोती. आमर्ण अचानक मतने जर्ळच असर्णाऱ्या कािी 

अिर्ातून 'भेदा' अशी अिरे् उचलली. ती नक्की कोर्णाकड ेबघतेय ि ेन-कळल्यािुळे आम्िी 

िागे र्ळून बघ ू लागलो तर्, आिच्या िागे त्या दार्ात मतच्यासार्खाच कदसर्णार्ा एक 

िार्णूस उभा िोता, आिच्याचकड ेबघत. आम्िी पाचिी जर्ण पळून जाण्यासाठी िागे र्ळलो,  

तर् त्याने, "शस्त्र घेऊन येतो. " अस ेम्िर्णत दर्र्ाजा धाडकन बंद करून घेतला. 

आम्िी दर्र्ाजा जोर्जोर्ात धड्कार् ूलागलो, कानात िक्त त्या दर्र्ाज्याचा आर्ाजच घुित 

िोता,धाड – धाड - धाड – धाड !!! 

 धाड – धाड - धाड – धाड असा दर्र्ाज्याचा आर्ाज ऐकू येताच झोपेतून 

जागा झालो, आमर्ण लिात आले; ते स्र्प्न िोते, तो भास िोता. पर्ण उठर्तच नव्िते, डोके 

जड झाले िोते, अंग गर्ि झाल े िोते. कसाबसा उठून दर्र्ाजा उघडला तर् सिोर् 

घर्िालक-आजोबा आमर्ण शाम्या थांबल ेिोते, आमर्ण सकाळचे नऊ र्ाजून गेल ेिोते.  

"साड-ेसिा र्ाजल्यापासून िी उठर्तोय तर् उठलेच नािीत िला र्ाटल े

कॉलेजला सुटी असेल, बरे् झाले तू आलास. " अस ेशाम्याकडे बघत आजोबा म्िर्णाल.े  

“ि ेकोर्णीच कॉलेजला आल ेनािीत म्िर्णून िी यांना भेटायला आलोय. " शाम्या.  

आम्िी दोघेिी तापाने आजार्ी असल्याचे आजोबांना कळल.े आमर्ण ते 

मनत्याजर्ळ आमर्ण शाम्या िाझ्याजर्ळ बसून आिच्या कपाळार्र् थंड पाण्याच्या पट्ठ्ट्या 



ठेर् ूलागल.े कािी र्ेळानी आजींनी चिा-मबमस्कटे आर्णून कदली. आजोबांच्या सल्ल्यानुसार् 

शाम्या आम्िा दोघांनािी शेजार्च्याच गल्लीतल्या आपटे डॉक्टर्ांच्याकड ेघेऊन गेला.  

 िी आमर्ण मनत्या शाम्यासोबत डॉक्टर् बोलार्ण्याची र्ाट बघत क्लीमनक 

िध्य ेबसलो िोतो. इतक्यात पश्या तापाने िर्णिर्णलले्या मर्न्याला घेऊन आला. डॉक्टर्ांनी 

आम्िाला आत बोलार्ल,े आम्िी मतघेिी आत चाललो िोतो, तर् संत्या आमर्ण अव्या 

डॉक्टर्च्या केमबन िधून बािरे् आल;े सम्यासोबत. आिच्यानंतर् मर्न्या पश्यासोबत आत 

गेला. आम्िी सगळेजर्ण बािरे्च बसलो िोतो, कािी र्ेळातच मर्न्या बािरे् आला, पश्या 

डॉक्टर्ांजर्ळच िोता, त्याने शाम्याला आत बोलार्ल.े कािी र्ेळानंतर् आपापल्या रूििध्य े

जाऊन झोपलो.  

 तापातून बरे् झाल्यार्र् चार्-पाच कदर्सांनी शाम्याने आम्िा पाचिी जर्णांना 

आपल्या घर्ी बोलार्ल.े आम्िी त्याच्या घर्ी जाताच, नगर्पामलकेत नोकर्ी कर्र्णारे् 

शाम्याचे र्डील आिच्याशी गप्पा िार्त बसल.े  

बोलता-बोलता ते म्िर्णाले, "चार्पाच कदर्सापूर्ी तुम्िी सगळेजर्ण आजार्ी 

असल्याचे शािा बोलला िला. डॉक्टर्ांनी त्याला बोलारू्न तुम्िी घाबरून आजार्ी पडलात 

अस े म्िर्णाल.े िी शािशी तेंव्िाच बोललो िोता आता तुिच्याशी पर्ण स्पष्टच बोलतो 

अमजबात घाबरू नका. तुम्िी ज्या बंगल्यात गेला िोतात ना, तो आिळीचे सर्कार् 

सुभेदार्ांचा आि.े िी िामिती िी आिच्या ऑकिसातून काढली आि.े तर् त्या बंगल्याचे नार् 

सुद्धा ‘सुभेदार् ििाल’ ठेर्ल ेआि,े आता त्यातली कािी अिरे् पडून गेलीत. पंचर्ीस-तीस 

र्षाांपूर्ी धनाजी सुभेदार्ांनी तो बंगला बांधला, आपली शेती मर्कून. चैनीखोर् धनाजीने 

आपल्या बमिर्णीला िसर्ून मतच्या र्ाटर्णीची जिीन पर्ण मर्कली, आमर्ण इथे भलीिोट्ठी 

जागा घेऊन िा बंगला बांधला. नंतर् त्याची बिीर्ण इथेच येऊन र्ामिली आपल्या 

पतीसोबत. कािी कदर्सांनी ती सगळ्यात र्र्च्या िजल्यार्र् िरून पडलेली कदसली. मतने 



आत्िित्त्या केली कक मतचा खून झाला कळलेच नािी. त्या बंगल्याचा ताबा कुर्णाचा यार्र् 

कोटारत केस चालली आि ेगेल्या पंधर्ा र्षाांपासून. त्यािुळे मतथे कुर्णीिी जात नािी, आमर्ण 

म्िर्णून लोकांनी िी अिर्ा पसर्र्ली आि,े म्िर्णून तुम्िी पर्ण मतथे जाऊ नका, सिजल ं!” 

 शांतपर्णाने आमर्ण िोकळ्या िनाने आम्िी मतथून आिच्या रूिर्र् आलो, 

संत्याने मतथून आर्णललेी त्या कार्ची काच पुन्िा मतथे नेर्ून ठेर्ली. त्या कदर्सापासून आम्िी 

त्या बंगल्यासिोर्च्या र्स्त्यार्रून कधीिी किर्लो नािी, आिचे िायनल इयर् संपल ेतर्ी.  

आज र्ीस-बार्ीस र्षे झाली त्या घटनेला, आम्िी मित्र जेंव्िा-जेंव्िा एकिेकांशी 

िोनर्र् बोलत असतो, तेंव्िा त्या प्रसंगाची चचारिी िोतेच आमर्ण त्यारे्ळी झालेल्या आिच्या 

मस्थतीचे िसूिी येते.  

खरं्च,  

 त्या र्ात्री तो भास िोता ि ेखरे्, पर्ण आिच्या सगळ्यांच्या मखडकीत कदसललेी 

ती बाई कोर्ण िोती आमर्ण ते पडलले ेस्र्प्न; आम्िा पाचिी जर्णांना एकाच र्ात्री कस ेकाय 

पडल?े  

िा प्रश्न जेंव्िा िनात येतो तेंव्िा अजूनिी,  

डोक्यातला काटा ककर्र्ररर्र्ररर्र्ररर्र्रर िोतो !!! 

(15/08/2016) 

 

§§§§§§ 

  



ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

ई साहित्य प्रहिष्ठान मराठी साक्षराांमध्ये वाचनाची आवड हनमााण व्िावी आहण लेखक व 

कवींना एक सशक्त व्यासपीठ हमळावे या दिेुरी िेिूने स्थापन झाले. मराठीि एक जबरदस्ि वाचन 

सांस्कृिी हनमााण व्िावी, िरुणाांनी भरपूर वाचन करावे, ग्रामीण भागािील िरुणाांना मोबाईलवर 

पसु्िके उपलब्ध व्िावीि, परदशेस्थ मराठी वाचकाांना सिजासिजी इांटरनेटवर पसु्िके हमळावीि िे 

आमचे स्वप्न. जगािील चाळीस दशेाांिील  समुार ेसाडॆिीन लाख वाचक या चळवळीचे सभासद 

आिेि. त्याहशवाय वळााला समुार ेिीस िे चाळीसलाख वाचक वेबसाईटवरून पसु्िके डाऊनलोड 

करिाि.  

अथााि याने आमचां समाधान नािी. समुार ेबाराकोटी मराठी माासाांपटकक हकमान अधु 

 िणजे सिा कोटी लोक “वाचक ”व्िावेि अशी आमची इेहा आिे .माउहलांनी साांहगिलांय .“ जो जे 

वाांहहल िे िो लािो”. आमचीिी वाांहा “िो ”पूणा करील . करीलच.  

आमेया वाचकाांना एकच हवनांिी. आपल्या ओळखीेया हकमान दिा साक्षराांचे ई मेल 

पते्त आ िाला पाठवा. अशा ररिीने आपण िीनाचे िीस आहण हिसाचे हिनशे िोऊ. या मराठीहचये 

नगरी ब्रह्महवदे्यचा सकुाळू व्िायला वेळ नािी लागणार. सवाांची साथ असेल िर.  

एवढी हवनांिी मान्य कराच.  

ई मेल पते्त esahity@gmail. com या पत्त्यावर पाठवा बरां! 
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