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"क्षण" िा एक लखे सांग्रि आि.े  

प्रत्येक लेख िा कािी क्षणाांचा 'खेळ' आि.े खळे 

म्िणिोय कारण िे आपण स्विः आपल्या 

आयुष्याि खेळललेे आििे.  

प्रत्येक लेख वाचिाना िुम्िाला कुठेिरी िो 

स्विःचा वाटेल िुमच्या भावनाांशी जोडला 

जाईल. पुस्िक वाचायला कुठूनिी सुरवाि करा, 

कुठे िी थाांबा.  

थोडक्याि ि ेपुस्िक िुमच्या मनाचा, भावनाांचा 

आरसा आि.े वाचिा वाचिा स्विःच्या 

अनुभवाांच प्रहिबबब बघा त्याि.  

िी पहिली मलुगी हजला िुम्िी डोयायाांनी 

नािीिर मनाने बहघिलेलां, िुमच्या आई 

बरोबरच िुमचां गोड नाि, या पासून एखाद्या 

दःुखाच्या आठवणी पयंि सगळां आि े या 

पुस्िकाि.  

आयुष्यािला थोडा वेळ काढून या क्षणाांचा आनांद 

लुटा.  

िुमच्या सखुद क्षणाांना आठवा......  

                                       - आकाश खाांडके 
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यदा कदाहचि िसा कािी सांबांध आल्यास िो हनव्वळ योगायोग समजावे. ) 

 

  



                 

शोध 

 

 

 

दपुारच्या मस्ि झोपेनांिर जरा अभ्यास करायची इच्छा झाली.  

वेळ म्िणण्यापेक्षा इच्छा बोललो कारण िी कधीिरीच िोिी.  

िोंड धुवून, काय अभ्यास करावा?? या हवचाराि असिानाच एकदम 

आठवलां कक वकक शॉपचां जनकल पूणक करायचां काम अध्याकिच राहिलय. काल योगा 

योगाने िे सर पण भटेलेले आहण मी मोठ्या ऐटीि ' सर सोमवारी दाखविो जनकल ' 

असां साांगून टाकलेलां.  

त्यामुळे सध्या िे एक काम िोिां माझ्याकडे करायला. मनाचा हनधाकर िर 

झालेला आिा वेळ िोिी कष्टाची. ि े कष्ट म्िणज े जनकल शोधणे. माझा मोबाईल 

आहण इयर फोन सोडले िर कुठलीिी गोष्ट कधीच जागेवर नसिे. अगदी चष्मासुद्धा 

रात्री कुठां  ठेवलाय ि े िी आठवायचां सकाळी एक एक्स्रा काम असिांच माझ्या 

डोक्यावर.... या गवाकने साांगायच्या गोष्टी नािीि. ि े  मलािी माहिि आि.े पण 

आिा साांगिोयच िर सगळां साांगणां मला बांधनकारक आि.े माणसाच्या सवईं 

वरून  त्याचा स्वभाव कळिो असां म्िणिाि. असो मी हवषयावरून भरकटिोय.  



                 

परि मुद्द्द्यावर येऊ.  

मी जागेवरून उठलो आहण नेिमी हजथां पुस्िक ठेविो हिथे जनकल 

शोधायला लागलो. दरवेळेस प्रमाणे पहिल्या बघण्याि मला िे कदसलां नािी. पण 

मला त्याचां कािीच वाटलां नािी. ि े माझ्या बरोबर िसां रोजच िोिां. मी परि 

शोधलां. पण दसुऱ्या वेळेस मात्र मी जरा घाबरलो. इथे नािी िर खाली असेल या 

आशेि खालच्या सगयाया रूममध्ये शोधलां. जनकल सापडिच नव्ििां. ह्याच्या पुढची 

आहण बहुदा शेवटची पायरी म्िणून मी माझ्या काकीला हवचारलां. सिसा असां 

कधीच िोि नािी की हिला माझ्या वस्िू कुठे आििे ि ेमाहिि नािी. पण आश्चयाकची 

गोष्ट म्िणजे हिला सुद्धा माहिि नव्ििां.  

आिा मात्र मी खरांच घाबरलो. सगळां घर परि एकदा शोधलां.  

घराच्या ज्या कानाकोपऱ्याि जनकल शोधायची गरज नािी हिथे सुद्धा 

शोधलां. कॉलेजमधल्या एका दोघाांना सुद्धा फोन करून बघीिलां. पण उपयोग 

कािीच झाला नािी. आिा पयंि मनाचे खेळ चालू झालेले. डोक्याने आपले हवचार 

माांडायला सुद्धा सुरुवाि केलेली.  

जनकल सापडलच नािी िर? ? ?  

िस माझ गहणि खूप कच्च आि.े िीन मधले दोन िर मी कां डोल वर 

सोडवले आििे. पण अश्या गोष्टीि िे मला छान जमि.  



                 

अकरा एक्सपेररमेन्ट. एक नािी म्िणलां िरी नऊ िे अकरा पानाांच. या 

हिशोबाने कमीि कमी आठवडा मोडणार बाकी अभ्यासा बरोबर. या सगयायामध्ये 

डोकां  गरगरायला लागलां.  

हवचार करण शक्यच नव्ििां.  

आिा िुम्िी म्िणाल कक एव्िड काय त्याच्याि. हलिायचां परि.  

पण ज्याने हलहिलेलां असि त्यालाच कळि. माझी अस्वस्थिा बघून काकी 

बोलली कक "सापडेल रे.... शाांि िो जरा आणी कािी िरी दसुर करि बस. "हिचा 

मनािून खूप राग आलेला. पण हिच िे म्िणणां मला पण पटलां. िो हवचार बाजूला 

ठेवून मी दसुऱ्या कामाला लागलो.  

आणी थोड्याच वेळाि मला आठवलां कक परवाच्या पाटीि बॅग 

नसल्यामुळां मी िे एका दसुऱ्या कॉलेजच्या हमत्राला ठेवायला कदलेलां. आणी 

माझ्याच आळशीपणामुळे िे आणायचां राहिलेलां. मी िे हवसरलेलोच.  

आिा लेखक म्िणल्यावर ि े असच कस सोडून चालेल. शब्दाांची आहण 

हवचाराांची फोडणी नको का. म्िणझे मला काय वाटलां िे साांगिो. बरोबर, चुकीचां 

ठरवणारे िुम्िी. िा पूणक प्रसांग आपल्या आयुष्यासारखाच िोिा की. ककिी िरी गोष्टी 

आपण ठरविो पण त्या आपल्या इच्छेप्रमाणे िोि नािीि. आहण कुठेिरी आपण 

त्याि गुांिून राििो.  



                 

गोष्टी, प्रॉब्लेम सोडून पुढे जायला हशका. िो जर सुटणारच नसेल िर 

त्याि अडकून रािण्याि काय मजा आि.े माझ घर दिा वेळा शोधून सुद्धा िे जनकल 

सापडणारच नव्ििां. कारण िे हिथे नव्ििच. िसच एखादी गोष्ट घडण्याची सुद्धा 

एक वेळ असिी. त्या आधी िुम्िी वाटे्टल िे केलां िरी िे नािी िोणार.  

याचा अथक असा नािी की आशा सोडा, हिम्मि िारा आहण पुढे जावा. 

मुळीच नािी. िा.... फक्त त्याला थोडा वेळ द्या.  

त्या जनकलच्या हवचारािून बािरे पडायच्या प्रयत्नािच िे सापडलां. 

त्यामुळे प्रयत्नाबरोबर हिम्मि आहण सय्यम सुद्धा बाळगा.  

 

प्रश्न ि ेसुटण्यासाठीच असिाि.....  

नािीिर त्याांना प्रश्न थोडीच म्िणल असि?  

  



                 

हखडकी 

 

 

 

पाऊस कुणाला आवडि नािी.  

गार वारा, हवजाांच कडकडन, पाण्याच्या थेंबाांचां जहमनीवर पडने, अिां 

पडने शब्द बरा नािी वाटि थेंबाांचां जहमनीला भेटिाना अगदी आपल्या जवळच्या 

प्रेमळ व्यक्तीला भेटल्या सारखां. अशा असांख्य गोष्टी आििे या पावसाबद्दल.  

पण एक साांगू मला पाऊस नािी आवडि.  

मला असां वाटिां की कुणालाच पाऊस आवडि नािी.  

िा.. कािी लोक आििे जसे की लेखक. कुठांिरी स्विःच हृदय िोडून 

यायचां आहण पाऊसाच्याि आहण हिच्याि साम्य शोधि कहविा हलिायची. म्िणज े

मी काय कहविा ककवा प्रेमाच्या हवरोधाि वैगैरे नािी.. पाऊस आवडि नसला िरी 

प्रेम मला िी आवडि.  

मी एव्िड गारायन पारायण साांहगिलां पण ि ेसाांहगिलांच नािी की मला 

पाऊस का आवडि नािी.  



                 

साांगेन िे पण साांगेन गडबड कुणाला आि.े ना मी कुठे जाणार आि ेना 

िुम्िी. नािी ना जाणार कुठे?  

पावसायायावरून एक गोष्ट आठवली.  

आमच्या घरा समोर एक आजीबाई राििाि. मी रोज त्या आजी ला 

बघिे. झोपडी आि े त्याांची. पोरगा आहण आई एवढच त्याांचां हवश्व. उन्िाळा 

हिवाळा कसािी हनघून जािो पण पावसायायाि खूप िाल िोिाि त्या आजीचे.  

पाऊस आला की झोपडी कशी वाचवायची. पाणी आि यायला नािी 

पाहिजे , या सगयाया प्रयत्नाि त्या आजीची सगळी िाराांबळ िोिे. मी ि े सगळां 

माझ्या रूमच्या हखडकीिून बघि असिे...  

मला वाईट वाटि पण मी काय करणार?  

आधी आधी खूप वाईट वाटायचां. पण आिा सवय झाली.  

कधी कधी िर िी गोष्ट मी करमणूक म्िणून सुद्धा बघिे.  

माणसाला प्रत्येक गोष्टीिून आपल्याला काय हमळेल या एकाच हवचाराि 

रस असिो. माझां पण िसच झालय.  

दःुख, दया आहण भावनाांच्या पलीकडे जाऊन मी त्याि आिा करमणूक 

शोधिे. आई सकाळी कामाला जािे िे रात्रीच येिे. बाबा कधी जािाि आहण कधी 

येिाि ि ेखूपदा आईला पण माहिि नसिां मग माझी िर खूप लाांबची गोष्ट आि.े  



                 

एक कामवाली मावशी असिे घराि पण हिच्याकडे बघूनच नको वाटिां. 

िी येिानाच हखडकीिून कदसिे. वैिागेली कां टाळलेली िे पण सकाळ सकाळी. कािी 

लोकाांचा जसा अकारण हिटकारा येिो िशी कािी लोक अकारण आवडिाि सुद्धा 

मनाला.  

अगदी फुलाांच्या मोिक सुगांधा सारखी. िो िी िसाच आि.े  

झाल आिा िुमच्या डोक्याि नक्की आलां असणार कक िीच कािी िरी 

लफडां आि ेककवा जरा सभ्य भाषेि बोलायचां िर िीच कुणावर िरी प्रेम बसलांय.  

कािी प्रमाणाि िुम्िी बरोबर आिाि, पण कािीच. सगयाया नािी. िसा 

िो रोज कदसि नािी. पण कधी कधी कक्रकेट खेळिो हमत्राच्या बरोबर आमच्या घरा 

समोर. समीर नाव आि ेत्याच. छान खेळिो. आम्िी कधी बोललो नािी. पण कधी 

कधी िसिो माझ्या कडे बघून. मी जर कवी असिे ना िर नक्की त्याच्या त्या 

िसण्यावर कहविा हलहिली असिी.  

आहण एक गोष्ट, कधी कधी ना िो त्या आजीला मदि पण करिो. आज 

काल नािी कदसि िो. कारण काय साांगू  

' पाऊस ' 

. पण ि े कारण नािी माझां पावसावरच्या रागाबद्द्ल. िे कारण पुढे 

सांगेनच  मी. असां खूपदा वाटिां की त्याच्या बरोबर बोलावां पण नािी जमि. त्याला 

आपल्या बद्दल काय वाटेल िा एकच प्रश्न मला थाांबविो. मज्जा म्िणझे िो माझ्याच 



                 

शाळेि आिे... पण कािी उपयोग नािी. मला जेवढ कळि त्या प्रमाणे िर मुलाांना 

सुांदर मुली आवडिाि. मी नािी िेवढी सुांदर.  

िसां मला अभ्यासाि पण जास्िी रस नािी. पण करावा लागिो. न करून 

साांगणार कुणाला. मला पररक्षेचे स्वप्न पडिाि सारखे. मी पेपरला बसले आि ेआहण 

मला कािीच येि नािी.  

फक्त आहण फक्त ि ेखरोखर िोऊ नये म्िणून मी अभ्यास करिे. लिानपण 

ककिी छान िोि ना, का िे छान िोि म्िणून लिानपण िोि. काय माहिि?  

लिानपणावरून आठवलां उन्िाळाच्या सुट्या म्िणझ े नुसिा खेळ 

असायचा. पण सगळां बदललां. खेळ पण आहण माणस पण... आिा इथां बसून रािणां 

हखडकी समोर िा एकच खेळ...  

खूप इमोशनल झालां का? ? नका हवचार करू...  

अरे आिा परि पाऊस चालू झालाय. शेजारची मुलां हभजायला आलेि. 

मी पण हभजयाचे कधी कधी हनधी बरोबर.  

माझी मैत्रीण लिानपणची. पवाक खूप वषांनी कदसली आमच्या पुढांच्या 

घरी आलेली. हिने नािी बहघयल मला पण याच हखडकीिून मला कदसली. पण बर 

झालां. नािीिर िी मला भेटायला आली असिी. पण आिा मी जाणार हिला 

भेटायला.  



                 

चला झोपिे खूप वेळ झाला. मनाि िोि िे सगळां हलहुन काढलां. आिा 

कोण वाचेल, कधी वाचेल काय माहिि.  

अरे िो सगळां साांहगिलां आहण नाव रािीलच.  

राहूद.े नावाि काय ठेवलांय.  

अजून एक गोष्ट उद्या माझ्या पायाांच ऑपरेशन आि.े कदाहचि मी कािी 

कदवसाि चालू लागेन. हखडकी बािरेच हवश्व बघेन.  

आहण िो मला पाऊस आवडि नािी कारण मी स्विः त्याच्याि हभजू 

शकि नािी.  

कािी कदवसाांनी नक्की आवडेल.  

  



                 

समुद्र 

 

 

खूप कदवसाांनी गोव्याला गेलेलो.  

गोव्याला गेलोय आहण समुद्राि खेळलो नािी असां फार क्वहचिच िोि. 

कदाहचि िुम्िाला सुद्धा ि ेपटेल.  

असांच समुद्रककनारी बसलेलो. मऊ वाळूवर येणाऱ्या त्या लाटा माझ्या 

पायाांना धडकून जाि िोत्या. वरिी मोकळां आकाश आहण समोर नजरबांदी करणारा 

हवशाल समुद्र. िशी थोडी गदी िोिी पण त्याचा मला कािीच फरक पडि नव्ििा. 

मी ककनाऱ्यावर बसून सुद्धा त्या हवशाल समुद्राि िरवलेलो.  

    त्या ककनाऱ्यावर बसल्यावर एक गोष्ट मला जाणवली की ज्या वेगाने 

लाटा मला धडकून बािरे फेकण्याचा प्रयत्न करि िोत्या त्याच लाटा स्विः परि 

जािाना मलासुद्धा त्याांच्याबरोबर खेचि िोत्या. ि े मला जाणवल्यावर माझां मन 

समुद्राि आणी मानवी स्वभावाि साम्य शोधण्याि गुांिून गेलां. माणसाचां पण असचां 

असि ना? एखाद्या माणसाला आपण क्षणाि जवळ करिो, त्याची जास्िी ओळख 

नसिाना सुद्धा आणी एखाद्याला छोट्याश्या चुकीसाठी ककवा गैरसमजामुळे आपण 

त्या लाटाांच्या सारखे आयुष्यािून बािरे फेकून दिेो.  



                 

िा असा हवचार चालू असिानाच एकदम लक्षाि आलां की परि जायची 

वेळ झालेली. सूयाकने सुद्धा लपण्यासाठी जागा शोधायला सुरुवाि केलेली. बािरे 

जायच्या आधी एकदा थोड आि जाऊन यावस वाटलां, त्या सुमुद्राला जवळून 

भेटावस वाटलां. जसां जसा मी आि जाि िोिो िसां मला जाणवायला लागलां की 

लाटाांचा आकार आहण वेग वाढिच चाललेला. मी पुन्िा एकदा हवचाराांच्या 

वादळाि अडकलो. मला हिथे समुद्राचे एक नवीनच रूप बघायला हमळि िोि. 

ककनाऱ्यापासून मी खूप आि नव्ििो गेलो पण ककनारा नक्कीच मागे सुटलेला. लाांबून 

बघणाऱ्याला समुद्र असा पण आि ेि ेकधी कळेल का?  

थोडक्याि काय िर माणूस पण एक समुद्रच आि े ज्याच्या हवचाराांचा, 

प्रेमाचा अांदाज आपण त्याच्यापासून लाांब राहुन नािी लावू शकि.  

हिथून बािरे आलो आहण वाळू वरून चालि माझ्या िॉटेलकडे हनघालो. 

जािा जािा एकदा मागे वळून बघावस वाटलां.  

बहघिल्यावर कदसला िो आपल्या मनासारखा हवशाल, सगळां सामावून 

घेणारा समुद्र आहण वाळूवर उमटलेली माझां अहस्ित्व दशकवणारी पावले......  

  



                 

प्रवास 

 

 

 

दपुारची वेळ... त्याच्या जोडीला रखरखिे ऊन...  

या अशा पररहस्िथीि मी बस स्टँडवर बसची वाट बघि उभारलेलो. उभां 

रिायच कारण म्िणजे बसायला जरा सुद्धा जागा नव्ििी. पायाांनी िळू िळू िक्रार 

करायला सुरुवाि केलेली पण दसुरा पयाकय नव्ििा.  

बसची वाट बघणे िा एक नको असणारा अनुभव आि े 

आहण आज िो माझ्याच वाट्याला आलेला.  

खूप कालावधी नांिर एक बस आली. बसला झालेल्या  वेळामुळे 

प्रवाश्याांची गदी सुद्दा वाढली िोिी.  

बस येऊन थाांबली आि े ि े मला नीट कळायच्या आधी लोकाांनी हिच्या 

दरवाज्या वर लोकल रेनला असिी िशी गदी केली सुद्धा.  

बस आल्याचा आनांद आहण या बस मध्य ेआपल्याला बसायला हमळणार 

नािी याच दःुख एकाच वेळेस मला जाणवलां.  



                 

एक वायफळ प्रयत्न म्िणून का िोईना मी त्या गदीि माझ अहस्ित्व 

दाखवण्यासाठी उभारलो.  

' माझी जागा पकडणार का? ? ? ' मी एका िसऱ्या व्यक्तीला बोलून 

गेलो. पकडली िर पकडली नहशबाचा भाग 

त्या वेळेस माझ्या मनाच िचे म्िणणां िोि.  

सगळी गदी सांपल्यावर मी बसमध्ये चढलो. त्या वेळेस कां डक्टर लोकाांना 

गदीच्या नावाखाली बस मधून उिरवि िोिा. आि चढलो आहण त्या व्यक्ती ने मला 

िाि केला.  

शेवटून दसुऱ्या सीटवर माझी जागा पकडून िो बसलेला. उभारलेल्या 

लोकाांना बाजूला करि मी जागे जवळ पोिचलो. त्याला िसून धन्यवाद दिे मी 

उभ्या लोकाांकडे िुच्छ नजरेने बघि सीट वर बसलो. बसलेल्याचा सगयायाि जास्ि 

आनांद माझ्या पायाांना झालेला. कानाि इयर फोन घालून प्रवासाची मजा 

लुटण्याच्या ििेूने गाणी चालू केली. आहण िेवढ्याि िी बस मध्य ेचढली. िी चढली 

आहण कानाि वाजणाऱ्या रोमँरटक गाण्याला  खरांच अथक आला.  

िी नाजूक, गोरीपान िोिी. िािािल्या बॅगचे ओझां साांभाळि असिाना 

हिचे डोळे मात्र बसायला जागा शोधि िोिे. पण िे आिा शक्य नव्ििां. जागा 

शोधि शोधि िी मागे पयंि आली आहण माझ्या सीटला टेकून उभारली. मी हिला 

बघिोय ि ेहिने बहघिलेल पण बॅग साांभाळण्याि िी व्यस्ि  िोिी. बस चालू झाली. 



                 

कानाि गाणे वाजि िोिे पण त्याकडे लक्ष कािी लागेना. कािी िरी चुकिांय एव्िड 

मला कळि िोि पण काय?  

त्या गाण्याच्या मधेच मी एकदा हिच्याकडे बहघिलां. िी फार त्रासलेली, 

उभारने हिला शक्यच नव्ििां.  

मी हिला मघापासून बघि िोिो. पण हिचा त्रास मला का कदसला नािी?  

कशाचा हि न हवचार करिा मी जागेवरून उठलो आहण हिला बसायला 

साांहगिलां.  

मी असां का केलां?  

हिला खरांच बसायची गरज िोिी  म्िणून?  

का िी कदसायला सुांदर िोिी  म्िणून?  

हिला बसवण्याि माझा काय स्वाथक िोिा माहिि नािी.  

पण उभारल्यानांिर  मला खरांच बर वाटलां.  

  



                 

जाणीव 

िो कावरा बावरा झालेला.  

त्याला आपल्या बाजूला असांख्य चेिरे कदसि िोिे. पण त्याि िो कुठेच 

नव्ििा जो िो हजवाच्या आकाांिाने शोधि िोिा. लोक त्याच्याकडे बघून आपल्या 

रस्त्याने चाललेले. वाईट खूप जणाांना वाटि िोिां पण त्याच्या दःुखाि सिभागी 

िोऊन त्याला मदि करणारां कोणीिी नव्ििां. िाफ चड्डी आहण टी शटक घािलेला 

करण रडि ओरडि रस्त्याकडेला उभारलेला. आज सकाळच्याच भाांडणाांमध्ये िो 

आईला घर सोडून जाण्याची धमकी दऊेन मोकळा झालेला.  

वेगयाया प्रकारे का िोईना पण आजच त्याला िो अनुभव आलेला. ५ 

हमहनटाच्या हवरिामध्येच त्याला आईची ककमि कळली. हिच्या हशवाय स्विःच 

अहस्ित्व जाणवलां. आई सापडावी या एकाच आशेि िो पुणक जत्रेमध्ये ओरडि रडि 

कफरि िोिा.  

आहण शेवटी त्याला आई कदसली. आनांद काय असिो ि ेत्याला त्या क्षणी 

कळलां. जो कुठल्यािी शब्दामध्ये, वाक्यामध्ये  व्यक्त करिा येणार नािी असा 

आनांद.  

अांगािली सगळी शक्ती एकवटून िो आईकडे पळाला आहण हिला हमठी 

मारली.  

त्या आनांदाि त्याला एकचां गोष्ट जाणवली.  

त्याच्या पेक्षा त्याची आईच जास्ि रडलेली.  



                 

आठवण 

 

 

मला हिला भेटून ककमान 3 वषक झाली. नुसिां बघूनसुदधा 2 वषक झाली. 

शाळेमध्ये हिच्या सगयाया मैहत्रणी माझ्यासुद्धा मैहत्रणी िोत्या. पण िीच्याबरोबर 

मी िस खूप कमी बोललोय.  

हिच्या मैहत्रणीबरोबर बोलायचां कारण काढून मी हिच्याकडे बघायचो 

िळूच हिची नजर चुकवून.  

हिला माझे ि ेअसले पराक्रम मािीि िोिे. पण हिने यावर कधीच आके्षप 

घेिला नािी.  

काल हवचार करि बसल्यावर जाणवल की माझ्या एका हमत्राने गमिीने 

हिचा फोन नांबर मला साांहगिलेला. िे पण ३-४ वषांपूवी.  

त्याचा िसा मला कधीच उपयोग झाला नसला िरी िो अजून माझ्या 

लक्षाि आि.े  

 

कदाहचि यालाचां प्रेम म्िणिाि...  

  



                 

अांधार 

 

 

 

बभिीचा आधार घेऊन िी हवसावलेली.  

डोळे शून्याि बघि िोिे. िोंडावर आनांदाच्या आहण दःुखाच्या दोन्िी छटा 

िोत्या. दःुख जरा िाज वाटि िोिां पण आनांद भरपूर मुरलेला.  

मनाचां आहण शरीराचां युद्ध चाललेलां. पण सगळां आिल्याआि. बािरे 

त्याची झलक सुदधा नव्ििी. मनाि राहुलच्या सगयाया चाांगल्या आठवणी िाज्या 

िोि िोत्या. राहुल बरोबरच हिचां प्रेम आहण मग प्रेमहववाि, अनेक हवस्मरणीय 

क्षण.  

 

पण डोक्याि अांधार िोिा. राहुलने हिच्यावर केलेल्या त्याचाराचा, 

मारिाणीचा, दारू हपऊन कदलेल्या त्रासाचा, बािरे केलेल्या लफडयाांचा, त्याच्या 

बेईमाणीचा.  

 



                 

एका क्षणाला जाऊन हिच्या सिनशक्तीचा कडेलोट झाला आहण त्याच्या 

पररणाम म्िणून िीच नािां जडलां आिा हिच्या समोर पडलेल्या चाकू बरोबर.  

कदाहचि चुकीचां असेल. पण िो चाकूच हिला हिच्या प्रश्नाांची उत्तरे दईेल, 

हिला या त्रासािून मुक्त करेल असां वाटून गेलां.  

 

िी बसलेली. पुढे पडलेला िो रक्त बांबाळ चाकू.  

आहण त्याच्या पुढे  

राहुलचा मृिदिे.  

  



                 

िी 

 

 

आज िी कदसली. खूप खूप वषांनी कदसली. मी िोिो म्िणूनच हिला 

ओळखलां. कारण हिच्याि झालेल्या बदला सकट हिला ओळखायला नुसत्या 

नजरेची नािी िर हृदयाची सुद्धा गरज िोिी.  

त्या वेळच िीच िे शेम्बड नाक, हवस्कटलेले केस आहण आत्ताचा हिचा 

मेकअप, िअेर स्टाईल. या मधल्या प्रवासाि हिला खूप जण भेटले  

असणार. हिच्यावर प्रेम करणारे, हिच्या दिेावर प्रेम करणारे.  

पण मी मात्र कायम हिच्या डोयायािच अडकलो. आहण त्या डोयायाांनी 

मला कधी कािी बोलूच कदलां नािी.  

घराि येऊन आरश्याि बहघिल्यावर कळलां की हिने ककिीिी प्रवास केला 

असला िरी मी हिथेच िोिो.  

आहण हिथेच रािणार. हिच्या डोयायाि.  

आज िी कदसली. खूप खूप वषांनी कदसली.  

  



                 

अहस्ित्व 

 

 

कुठे आि ेमी? कोण आि ेका इथे?  

कोण साांगेल का " मी कोण आि ेिे मला? " 

मला कािीच आठवि नािी. कोणीिरी बोला... मला साांगा... मी कोण 

आि.े.. माझा आक्रोश ऐका... मला साांगा... साांगाना...  

 

मी िो आदीमानव िर नािी ना?  

ज्याच जगणे िाच आयुष्यािला एकमेव ििेू िोिा. ििे ू काय घेऊन 

बसलोय त्याला िर आयुष्य म्िणज े  काय िचे मािीि नव्ििां. पण फक्त जगणे िा 

काय माझा ििेू नािी.  

मग मी िो आदीमानव नसणार.... नािी नािी नसणारच...  

 

मग मी रामायणािील राम असू शकिो.  

पण काय मी त्याच्या एवढा एकहनष्ठ आि?े िम्म...... नािी नािी 



                 

िो आहण मी खूप हभन्न आिोि.  

 

माझां डोकां  जड िोि चाललांय.  

कोणीिरी माझी मदि करा.  

मी इथे आलो  िरी कुठून?  

 

मला कळलांय. मी कणक आिे.  

त्याच्यासारखा अिांकारी सुद्धा आि.े पण मी िेवढा दानशूर नािी. 

अहजबाि नािी.  

 

अशोक आहण माझ्याि कािी साम्य आि?े  

आि ेकी, कदाहचि मी त्याच्या एवढा कू्रर आि.े पण वेळ आल्यास त्याच्या 

एवढा बदल मी स्विःच्याि कधी घडवू शकेन?  

खूप अवघड आि.े कदाहचि अशक्यच..  

 



                 

आिा िर मला माझ्या अहस्ित्वाचीच शांका यायला लागली आि.े अांधार 

वाढिच चाललाय. पण मला आिा भीिी वाटेना. स्विःला शोधण्याि आनांद 

हमळिोय.  

िसां कृष्णाि आहण माझ्याि भरपूर साम्य आि.े  

पण िोच पूणक करिाधरिा िोिा. पण इथे मीच अडकलोय. मी काय कृष्ण 

िोणार?  

मला वाटिांय.  

मी त्या असांख्य गदीमधील एक मध्यमवगीय माणूस आि.े  

पण िो स्विःच्या अहस्ित्वाचा एवढा हवचार करेल कधी? जर करि 

असिा िर िो त्या गदीपासून हभन्न कोणीिरी असिा.  

मी िो नािी, नक्कीच नािी...  

िळू िळू मला माझा स्वभाव, सवयी, हवचार कळायला लागलेि. पण पूणक 

व्यक्ती म्िणून मी कोणी आि ेका?  

मी इथे कसा आलो, कुठून आलो, माझा भूिकाळ काय?  

मला कािीिी आठवि नािी.  

िा अांधार आि े िरी कसला. काळ कोठडीिला, रात्रीचा का 

अवकाशािला. कािीिी कळि नािी.  



                 

पण आिा मला िी अवस्था आवडायला लागली आि.े  

भूिकाळ नसल्यामुळे बचिा नािी. विकमानकाळ नसल्यामुळे जवाबदारी 

नािी आणी भहवष्यकाळाचा िर प्रश्नच नािी.  

या सगयाया गोष्टींमधून जर मी मुक्त असलो िर मला वाटिांय 

कदाहचि.... कदाहचि मी दवे असणार.  

िो.......... मी दवे आि.े  

मीच सगळां बनवलांय. मला कळलां. एकदाच समजलां.  

मीच सवकश्रेष्ठ आि.े  

 

ि.े.. ि ेकाय िोिांय मला?  

मी छोटा िोि चाललोय. मला कािीिी समजेना. मी दवे आि े मग मी 

स्विःला का वाचवू शकि नािी.  

मी गायब िोिोय.... वाचवा.... वाचवा.... मी काय करू?  

मी कुठे आि.े माझा आत्मा, माझां शरीर कुठां  आि?े  

वाचवा..  

  



                 

क्षण 

 

 

 

खूप कां टाळलेलो. कािीच करायला नव्ििां म्िणून नाईलाजाने दकुानाि 

बसलेलो. गावाकडे सुट्टीला आल्यावर माझां असांच िोि. दोन िीन कदवस छान वाटि 

पण परि घरची ओढ हिथे थाांबू दिे नािी. कािीिी न करिा नुसिां बसल्यामुळे 

अांगाि आळस भरलेला. रस्त्यावरून जाणाऱ्या गाड्याांचा वेग िळू िळू कमी िोि 

चाललेला. उन्िाच्या जागी सावली पसरि िोिी. जणू काय सूयकसुद्धा त्या उन्िाला 

कां टाळलेला. रस्त्यावर चालणारी लोकसुद्धा िळू िळू कमी िोि िोिी.  

ि ेसगळां खरच िोि िोि का?  

नािी नािी... िी सगळी मला आलेल्या झोपेची जाद ूिोिी आहण त्याचा 

पररणाम म्िणूनच नजर खाली गेलेली. झोपेची नशा िळू िळू  अांगामध्ये चढि 

िोिी. मी हिचा हवरोध करि नव्ििो कारण मला पण िी नशा िवीिवीशी वाटि 

िोिी. डोयायाांनी पूणक पणे शरणागिी पत्करली.  

" ि ेपाटलाांच दकुान आि ेका? "िो आवाज कानावर नािी िर हृदयावर 

पडला. डोयायावर अहधराज्य गाजवलेल्या झोपेची नजरेने िमा न बाळगिा सरळ 



                 

आवाजाचा वेध घेिला. आहण हिला बघून नजरेला िी कळलां की आपण जे केलां िे 

बरोबरच केलां. हिच्या डोयायािली नशा झोपेचीिी झोप उडवणारी िोिी. हिचे 

डोळे पत्ता शोधण्याच्या गोंधळाि िोिे. िोंडावर एक िलकीशी बचिेची झलक 

िोिी. िी बचिेची झलकच िीच सौंदयक अजून खुलवि िोिी. मी आि े त्या जागी 

उभारलो. माझ्याकडे खरचां बोलायला शब्द नव्ििे आहण िशी बोलायची इच्छा िी 

नव्ििी. मी हिला डोयायाि साठवण्याि व्यस्ि िोिो. मी एखाद्या पुियायासारखा 

उभा िोिो. हिला शोधि, स्विःला िरवनू. कािी क्षणाि िीच िीलाच कळलां की 

आपण चुकीच्या जागी आलोय. िी िसली. एकदम गोड िसली.  

त्या नाजूक सुांदर ओठाांनी िी "सॉरी" म्िणून दकुानाबािरे पडली. हिच्या 

नजरेने मला जागेवरून उठवलेलां िेच हिच्या शब्दाांनी परि मला खुचीवर बसवलां. 

या कािी क्षणाच्या खेळाि मी रहसक िोिो की त्या सुांदर क्षणाचा भाग ि े माझां 

मलाच समजलां नािी. ि ेकािीिी असुदे, पण 

िी कोण िोिी? कुठुन आलेली? कािीिी मािीि नािी.  

िी परि कदसण्याचीिी शक्यिा नव्ििी.  

पण िो क्षण मात्र हिचा िोिा आहण त्याि मी बुडलेलो.  

  



                 

मोि 

 

घामाने हभजलेला राहुल  बसमध्ये चढला.  

बस िशी मोकळीच िोिी आज. हखडकी जवळच्या सीटवर िो बसला. 

हवस्कटलेले केस आहण त्याि लाल भडक डोळे.  

त्या क्षणाला राहुलला बघून कोणीिी साांहगिलां असि कक त्याला एव्िड 

भरून आलाय कक कुठल्या िी क्षणी त्याचा डोयायाांचा बाांध फुटू शकिो. िो मात्र 

जमेल िेवढ लपवण्याचा प्रयत्नाि िोिा.  

राहुल इथे एका कां पनीमध्ये सेल्समन म्िणून काम करायचा.  

कदवसभर  कफरून वस्िु हवकायचा. िस कष्टाचां काम.  

सकाळी ९ िे रात्री ९. सुट्टी कदवस रहववारी. पण त्याला त्या सुट्टीचा 

कािीच ऊपयोग नव्ििा.. एकट्या माणसाला कामा पेक्षा सुट्टीचाच जास्ि त्रास 

िोिो. महिन्याला ३००० हमळायचे. िसे जास्ि नव्ििे पण कमी सुद्धा नव्ििे. 

गावाकडे आई रािायची.  

गाव पण िस लाांबच िोि. आहण वेळेपेक्षा गरीब माणसाला पैशाची 

जास्ि काळजी करावी लागिी. राहुल त्याला कािी अपवाद नव्ििा. आईच वय 

झालेलां. िी पण आजारीच असायची. पण राहुल नािी जायचा हिला भेटायला.  

अिां... याचा असा अथक अहजबाि नािी की राहुल आईला हवसरलेला 

ककवा त्याला हिची काळजीचां नव्ििी. िो हिच्यासाठीच हिच्या पासून लाांब िोिा. 



                 

पैसे कमवणारा िो एकटाच. मग आई जवळ रािणे ककवा शिराि  पैसे कमवून 

आईच औषध पाणी 

 बघणे यािलां एकच कािीिरी शक्य िोि त्याला.  

स्वभावाने खूप गरीब िोिा. जास्ि बोलकेपणा नसल्यामुळां  हमत्र नािीि. 

आपल्याच जगाि वावरणारा व्यक्ती.  

खर साांगायचां िर त्याला नव्ििां आवडि ि ेकाम, पण हशक्षणाचा अभाव 

माणसाला कािी िी करायला भाग पाडिो.  

१० कदवसाांपूवी राहुलला गावाकडून पत्र आलेलां कक आई जरा जास्ि 

आजारी आि.े पण मालक सुट्टीच दणे्यास ियार नव्ििा. त्याने खूप हवनवण्या 

केल्या. पण ऊपयोग कािीच नव्ििा.  

" िुझ्या सारखे खूप बहघिले आििे मी. नाटक असिाि िी िुमची गेलास 

कक नोकरी पण गेली असां समज " 

या मालकाच्या धमकीमुळे राहुलची जायची हिम्मि झाली नािी. त्याने 

उधार पैसे घेऊन घरी पाठवले.  

पण स्विः मात्र लगेच जाऊ शकला नािी.  

४ -५ कदवस िो नुसिाच स्विःला आहण नहशबाला कोसि राहिला 

करणार िरी काय हबचारा यापलीकडे.  



                 

कामाि गुांिून रािणे एवढच िर िोि त्याच्या िािाि.  

काल राहुलचा पगार झाला. कदवाळी आल्यामुळां  थोडा बोनस पण 

हमळाला. या सायायािच गावाकडून शेजाऱ्याांची हचट्ठी आली की आई ठीक आि.े  

४ कदवसाांनी कदवाळी ची सुट्टी िोिीच ३ कदवस. त्यामुळे राहुल सुद्धा जरा 

सुखावला. आईला नवीन साडी घेिली.  

पवाक  िो फार आनांदाि झोपला. झोपिाना एकदा परि पैसे मोजले त्याने. 

पैसे मोजायची फार िौस त्याला.  

त्याच रात्री मात्र फार हवलक्षण प्रकार घडला.  

राहुलच्या स्वप्नाि त्याची आई त्याला बोलवि िोिी.  

" य ेरे बाळामला िुला डोळे भरून बघायचां आि.े  

आिाच ये. नको नको ऊद्या सकाळी ये. पण कदवाळीची वाट नको बघि 

बसू. " 

राहुल दसुऱ्या कदवशी उठला. शेजारी फोन करून आईची चौकशी केली 

िर िी बरी आि ेपण काल पासून बािरेच आली नािी असां कळलां त्याला. िा फोन 

पण नहशबानेच लागिो कधीिरी.  

आज मात्र सकाळ सकाळी त्याला फोन आला की "'राहुल आई गेली. " 



                 

कािी न सूचिा कािी हवचार न करिा िो सरळ बस मधून गावी 

हनघाला. त्यािच कुणीिरी त्याच पाकीट मारलां.  

घरी पोिचला िर सगळां सांपलेलां.  

अग्नी सुदधा दऊेन झालेली.  

राहिलेली िी नुसिी राख.  

राहुल सुन्न िोऊन बसलेला. शेजारचे काका येऊन बोलून गेले आहण िो 

पूणकपणे िुटला.  

पैशाच्या कागदाि आहण नोकरीच्या मोिाि त्याने काय गमावले ि ेत्याला 

कळून चुकलां.  

' बाळा आई िुझी परवाच रात्री गेली असावी. आम्िा कुणाला कळलच 

नािी. आज सकाळी जरा सांशय आला म्िणून दरवाजा िोडून बहघिलां िर ि ेअसां 

झालेलां. बॉडी ठेऊनिी उपयोग नव्ििा. ' 

राहुलला कळून चुकलां कक पवाकच स्वप्न काय आहण का िोि..  

आई बोलवि िोिी आहण आपण अजून एक कदवसाच्या पगाराच्या मोिाि 

अडकून काय गमावून बसलो.  

पाकीट पण गेलां. आहण हजच्यासाठी सगळा खटाटोप चाललेला िी आई 

पण.  

  



                 

भटे 

 

 

 

िसां त्या दोघाांच्याि जास्िी अांिर नव्ििां पण िे बघणाऱ्याांसाठी. त्याांच्याि 

खरचां ककिी अांिर िोि िे फक्त त्या दोघाांनाच मािीि िोिां.  

हिच्या डोयायाि हनव्वळ अपराधीपणा िोिा. त्या अपराधीपणाची कारणां 

हिची हिलाच मािीि िोिी. दःुख पण असेल पण िे त्या क्षणाला कदसि िरी नव्ििां. 

िो मात्र शाांि उभा िोिा. खूप शाांि. सगळां सांपल्यासारख, सगळां  िरल्यासारखां. 

हवरि काय असिो िे त्याच्या चेिऱ्यावर कदसि िोिां.  

हिचे डोळे लाल झालेले, रागाने नािीिर अश्रूांमुळे. कोणीिी कािीिी 

बोलि नव्ििां. िरीपण खूप बोलण चाललेलां. आजूबाजूच्या गोधांळाि िे दोघ े

कुठेिरी िरवून गेलेले.  

त्याचे डोळे ककचाळि िोिे " एकदा िो म्िण, फक्त एकदा. बाकी सगळां मी 

बघिो. " 

पण खूप उशीर झालेला. ि े हिला कळलेलां. आहण कदाहचि िो 

हिच्यामुळेच झालेला. हिचा एक िोकार सगळां बदल ू शकि िोिा. पण िी 



                 

वचनाच्या, पररहस्िथीच्या बांधनाि जखडलेली... खूप मोठी बभि िोिी त्या 

दोघाांच्याि. दगडा मािीची नव्ि ेदगडाांची  िर हवचाराांची, दःुखाची बभि िोिी िी.  

िी नटून, शालू नेसून लग्न मांडपाकडे हनघालेली.  

िी त्याांच्याि झालेली एका क्षणाची भेट, बहुदा शेवटची.  

  



                 

हनरागसिा 

 

" मला िीच गाडी पाहिजे. मला राहुल बरोबर खेळायचां आि.े आई 

जाऊदे ना मला. " 

५ वषांचा श्रेयस आज सकाळपासून रडि िोिा. त्याच्या समोर असांख्य 

खेळणी पडलेली. असां कुठलां िी खेळणां नव्ििां जे श्रेयसच्या आई बाबाांनी 

त्याच्यासाठी आणलां नव्ििां.  

पण आज त्याच मन एका िािाने कफरविा येणाऱ्या जत्रेि हमळणाऱ्या 

गाडीि अडकलेलां. जी त्याच्या बांगल्याच्या वॉचमनच्या  मुलाकडे िोिी. आई त्याला 

समजावि िोिी. त्याच्यावर ओरडि सुद्धा िोिी. थोडक्याि त्या गाडीचा हवषय 

डोक्यािून काढण्यासाठी जे लागेल िे सगळां करि िोिी.  

िेवढ्याि बाबा घरचा दरवाजा उघडून आि आले. आई लेकराचा काय 

गोधांळ चाललाय ि ेत्याांना सुदधा कळेना. त्या सांधीचा पूणकपणे उपयोग करून घेि 

श्रेयस घरािून सटकला.  

आई रागाने लालबुांद झालेली. आई बाबा टेरेसवरून खाली बघि 

उभारले. जेवढा आनांद श्रेयासला राहुलला बघून झालेला. िेवढाच आनांद राहुलला 

सुद्धा झाला िोिा.  

दोघे मजेि खेळायला लागले.  



                 

ि ेसगळां बघून आईला वाटलां की 'मी त्याला का थाांबवि िोिे? ' 

कारण िो वॉचमनच्या मुलाबरोबर खेळायचा िट्ट करि िोिा? का त्याला 

िी खटारा गाडी िवी िोिी म्िणून? नािी.  

मी त्याला स्विःसाठी थाांबवलेलां.  

मुलाच्या मजेपेक्षा आनांदापेक्षा. मला माझी श्रीमांिी, समाजािील स्थान 

जास्ि हप्रय िोि.  

पण श्रेयसने या गोष्टींचा पलीकडे जाऊन त्या मुलाकडे, त्या गाडीकडे 

बहघिलेलां. कदाहचि यालाच हनरागसिा म्िणिाि.  

त्याला फक्त खेळण्याचा आनांद कदसि िोिा. आहण मला िे सोडून बाकी 

सगळां.  

 

बाबा श्रेयासला परि आणायला हनघालेले.  

पण आईने त्याांना थाांबवलां.  

  



                 

नजरा नजर 

 

रोजच्यासारखी आज सुदधा आमची नजरा नजर झाली. मी टाळायचा 

प्रयत्न केला. पण त्याचा कािीिी उपयोग झाला नािी. िे भावशून्य डोळे, भाव 

नसूनिी खूप कािी साांगायचा प्रयत्न करि िोिे. ऐकायला थोडां हवहचत्र वाटि ना? 

मला त्या डोयायाि बघिाना वाटि.  

क्षणाच्या नजरा नजरेिच माझ्या डोयायाांनी शरणागिी पत्करली. 

जहमनीचा आधार शोधि िे मानेच्या साथीने खाली झुकले. शब्द िोंडाि ियार िोिे 

पण त्याांना बािरे येण्याची वाट सापडि नव्ििी. आहण येऊन करणार िरी काय? 

साांगा ना काय करणार?  

त्याांना कािी ककमि राहिलेली का? आहण जरी त्याांना ककमि असिी िरी 

त्याांना कािी आधार िोिा? प्रत्येक गोष्टीला आधार लागिो. अगदी माणसालासुद्धा. 

पण माझ्या शब्दाांच काय? त्याांना कसला आधार?  

त्या शब्दाांचां िोंडाि अडकून रािण्याला िोंड कारणीभूि नव्ििां.  

कारणीभूि िोिा माझाच त्याांच्यावर असलेला अहवश्वास, हनराधार.  

िाथ शटाकच्या बटनाांबरोबर चाळे करि िोिे. दसुरां कािी करण्या जोग 

नव्ििांच त्याांच्याकडे. त्या चायायािच एक बटण िुटलां. क्षणासाठी त्या बोटाांनी माझां 



                 

आहण त्या बटणाने माझ्या पररहस्िथीच वणकन केलां. जे फक्त मला कळि िोिां. फक्त 

मला.  

मला हिच्याबरोबर बोलायचां िोि. पण मला सगळां आधीच मािीि िोिां. 

मला हिची..... नािी हिच्या प्रश्नाांची भीिी वाटि िोिी. प्रश्न म्िणलां की ऊत्तर 

आलच. पण नािी, इथे अस नव्ििां. इथे मी अशी पररक्षा दिे िोिो ज्यािले प्रश्न मला 

आधीच कळलेले. पण ददुवैाने मी ऊत्तर नािी शोधु शकलो.  

मागचे ककिीिरी कदवस मी त्या प्रश्नाांच्या अांधाराि एका कोपऱ्याि पाय 

पोटाला लावून बसलोय. पण ि ेअसां ककिी कदवस चालणार? कधी सकाळ िोणार? 

का इथे सकाळ पण अशी काळोखािच िोिी? िा काळोख मी सांपवणार. उत्तर 

शोधणार.  

नजर हमळवणार, पण आत्ता नािी. मी जािोय. चप्पल कुठे आि ेमाझी?  

मी जािोय. िािाचेआहण बटनाचे नािे िोडि. प्रश्नाचा अांधार सांपवि. 

मान परि एकदा िाठ करण्याच्या ििेूने.  

हिच्या डोयायाि डोळे घालून बघायच्या हिमिीच्या शोधाि.  

काय वाटे्टल िे करेन. पण एक गोष्ट नक्की.  

आज घराि माझी बायको आहण मुलां उपाशी झोपणार नािीि.  

  



                 

औषध 

 

 

लायब्ररीमध्ये मी हिच्या बाजूला उभा िोिो.  

िस माझां हिथे कािीच काम नव्ििां. पण िी लाईनमध्ये उभी िोिी म्िणून 

मी हिथे थाांबलेलो. घरी जायची घाई आहण हिच्या बाजूला उभारण्याची ओढ 

यामध्ये मी कुठेिरी अडकलेलो. िशी िी खूप लाजरी आि.े कदाहचि हिला ि े

कळलेलां की मी लायब्ररीमध्ये का थाांबलोय? हिने माझ्याकडे लक्षच कदल नािी.  

उभारल्या उभारल्या हवचाराांनी डोक्याि आपलां घर करायला सुरुवाि 

केली.  

जी मुलगी वॉट्सएपवर आपल्याला उत्तर दिे नािी. िी समोर 

आल्यावर  बोलेल?  

मला हिच्या नावाने हचडविाना हिने खूपदा ऐकलेलां. त्यािला हमत्राांच्या 

चेष्टचेा भाग सोडला िर बदनामी िर हिचीच िोि िोिी ना?  

कािी कारणास्िव हिचा वगक पण बदलला िोिा. त्यामुळे हिचा वगकहमत्र 

म्िणून घ्यायचा िक्क पण मी गमवलेला.  



                 

लाईन िळू िळू पुढे सरकि िोिी. मी िी सरकि िोिो पण माझ्या 

नािीिर हिच्या वेगाने. जी मुलगी मला आवडिे हिच्याबरोबर बोलायची माझी 

हिम्मिच िोि नािी. हिला लायब्ररीि येिाना बघून मी गोधांळाि पडलेलो.  

आपराध्या सारखा कोपऱ्याि उभारलेलो. मी हिला बहघिलांय ि े हिने 

सुदधा बहघिलेलां ना.  

मग मीच का बोलायचां? िी पण बोलू शकिे? ि े असे हवचार डोक्याि 

डोकावण्याचे कारण म्िणजे माझा अिांकार.....  

जो माझ्याि भरपूर आि.े पण हिच्यासारखी दसुरी पण कोणी नािी ना?  

या हवचाराांच्या सांपण्याबरोबर लाईन पण सांपि आली. २ हमहनटाांसाठी 

सगळे हवचार बाजूला ठेऊन मी हिला 'िाय' म्िणलो.  

त्या िायचा पररणाम म्िणूनच हिचा गोड आवाज आहण िसरा चेिरा खूप 

खूप कदवसाांनी बघायला हमळाला. आपलां काम सोडून कािी क्षण िी माझ्याबरोबर 

बोलली, िसली.  

बस की. मला पण या पलीकडे कािीच नको िोिां.  

 

पण माझां येणाऱ्या कािी कदवसाांचां औषध िोि िे.....  

  



                 

सत्य 

 

 

िो भर सकाळी उठिो ककवा उठवला जािो. स्वप्नाांच्या राज्याांिून त्याला 

खेचून विकमानाि आणलां जािां. िे हवश्व त्याच स्विःच असिां, त्याचेच हवचार. पण 

उठल्यावर मात्र त्याच असां कािीच रािि नािी. इथे त्याला पाहिजे िे िोण्यासाठी, 

करण्यासाठी नुसिे हवचार असून चालि नािीि िर पैसे आहण कष्ट सुद्धा लागिाि. 

मज्जेची गोष्ट म्िणजे ि ेदोन्िी असून पण त्याला पाहिजे िे हमळेल का नािी याची 

कािीिी शक्यिा नसिे. िो आवरून, झोपेला अांगािून झटकून अश्या शयकिीि 

पळायला चालू करिो ज्याि त्याला पळायचां आिे का नािी ि ेकदाहचि त्याला सुद्धा 

मािीि नसिां. इथे पुढे जायला दसुऱ्याांना हचरडावच लागिां. पळणाऱ्या दसुऱ्या 

व्यक्ती बरोबर मैत्री िोऊ शकिे, कधी कधी प्रेम पण िोऊ शकिे, पण या भावना 

ककिी वेळ रटकिील आहण त्याला पुढे जायची सांधी हमळाल्यावर िो िे रटकविो 

का? िा मोठा प्रश्न असिो. इथे थाांबायला कुणालािी वेळ नािी. जो थाांबला िो मागे 

राहिला. कोणीिी त्याच्यासाठी थाांबि नािी. िो परि ऊठून पूणक आत्महवश्वासाने 

पळायला लागला िर िी शयकि बजकू पण शकिो. पण जर िो कुणाची वाट पािि 

बसला की कोणी येईल, त्याला उठवेल, त्याची मदि करेल िर त्याच अहस्ित्व 

हिथेच सांपलां म्िणून समजावां. कािी जणाांच भाग्य िेवढां चाांगल असिां की कोणीिरी 

कािी क्षणाांसाठी थाांबि त्याांच्यासाठी पण ि ेभाग्य सगयायाांना नािी लाभि.  



                 

प्रेम, आपलेपणा, आनांद, शाांिी, सुख, मैत्री या सगयायाांपेक्षा त्याला िी 

शयकि मित्वाची असिे. कािी वेळा त्याच हृदय त्याला ि ेसगळां सोडून दणे्यासाठी 

समजावि असि. पण त्याचे  हवचार त्याला अस कधीिी करू दिे नािीि. इथे 

हृदयाचा आहण मेंदचूा सांघषक कायम सुरू असिो.  

मग परि त्याची स्वप्नाांच्या हवश्वाि जाण्याची वेळ येिे. कुणाची लवकर 

येिे कुणाची थोड्या वेळाने. परि एकदा सगळी दहुनयादारी हवसरून िो स्वप्नाि 

िरविो..  

 

हवचार करा कुठे या गोष्टीिला "िो" िुम्िी िर नािी ना?  

आहण िी शयकि िुमच्या आयुष्यािला एक कदवस.  

हवचार करा कदाहचि िुम्िाला माझा हवचार पटेल सुद्धा.  

  



                 

आई 

 

 

 

हप्रय आई 

    िू कशी आिसे? मला माहिि आि ेकी या प्रश्नाला िसा कािीच अथक 

राहिलेला नािी. पण मनाला ि ेकळिच नािी. मागच्या २ वषाकि मी स्विःबरोबरच 

लढि आि.े माझ मन आहण डोकां  कायम सांघषाकि आि.े जेवढा त्रास िुला झालाय 

िेवढाच मला पण झालाय.  

     याचा अथक असा नािी की माझी कािी चूकच नािी. मी मान्य करिो 

की सगळी चूक माझीच आि.े पण मी जे पण करायचा प्रयत्न केलाय िे फक्त आहण 

फक्त िुझ्याचसाठी  आई.  

 आठविांय लिानपणी मी एक क्षण पण िुझ्यापासून लाांब रािि नव्ििो. 

शाळेिून िर ककिी वेळा पळून यायचो. याच्यावरून िर हवचार कर की मागचे ि े२ 

वषक िुझ्या हवना मी कसे काढले असिील. िे पण एका अनोळखी शिराि, अनोळखी 

माणसाांबरोबर. भूिकाळ आपल्या िािाि नसिो पण भाहवष्यकाळासाठी आपण 

प्रयत्न िरी करू शकिो ना. मी िेच केलांय आहण िेच करिोय. ज्या कदवशी कळलां की 

िुला रटबी झालाय त्या कदवशी ठरवलां की कािीिी िोऊ द ेिुला वाचवायच. आहण 



                 

त्यासाठी िुझ्यापासून लाांब रािणां गरजेचां िोिां. कारण जास्ि पैसे कमवण्यासाठी 

ककमान मुांबईला िर जावांच लागणार िोिां. कारण आपल्या जगापलीकडे पण हवश्व 

आि ेि ेआपल्याला मािीिच नसि. माणसाने ककमान ध्येय िरी मोठां  ठेवावां. िे पूणक 

करायचा प्रयत्न िरी करावा. आयुष्याि कधी १० िजार पण बहघिले नव्ििे आहण 

इथे िुझ्या औषधाांसाठी ककमान २ लाख लागणार िोिे.  

      माझां िुझ्यावर जेवढां प्रेम आि ेत्यापेक्षा िुझां माझ्यावर जास्िी आि ेि े

मािीि आि े म्िणूनच मी त्या रात्री कुणालािी न साांगिा घर सोडलां. कारण 

त्याहशवाय मी िुला, दादाला सोडून जाऊच शकि नव्ििो. मी गेलेल्याचा िुला नक्की 

त्रास झाला असणार पण माझ्याकडे दसुरा पयाकय नव्ििा.  

        मी खूप हवचार करून िा हनणकय घेिलेला. हिथून मी मुांबईला आलो 

सगळां नवीन िोि माझ्यासाठी. रस्त्यावर झोपलो, हमळेल िे खाल्लां पण आपलां ध्येय 

हवसरलो नािी. एक प्रश्न िुला नक्की पडला असणार की या २ वषाकि कधीच मी िुला 

भेटायला का आलो नािी? एक पत्र पण पाठवलां नािी, कारण त्यामुळेच मी इथ े

राहू शकलो. एकदा जरी पत्राि िू मला परि ये म्िणली असिीस िर मी स्विःला 

थाांबवू शकलो नसिो. आपल्या प्रेमानेच आपलां प्रेम सांपवलां असि. िुझी रोज 

आठवण यायची पण दादा िोिा िुझ्या जवळ आहण मी िुझ्या मनाि. भरपूर कष्ट 

केले या २ वषाकि. पैसे पण साठवले. पण शेवटी एक दिावी नापास मुलगा 

हशक्षणाच्या जोरावर ककिी कमवणार. वडा पावच्या गाड्यावर काम करण्यापासून 

पेपर टाकण्यापयंि सगळां केलां. रात्री झोपिाना पण िचे डोक्याि असायचां की उद्या 



                 

असां काय करिा येईल की आपण जास्िी पैसे कमवू? डॉक्टराांनी िुझ्याकडे २ वषक 

आििे म्िणून साांहगिलेलां आहण िीच गोष्ट मला आिून सांपवि चाललेली. सगयाया 

गोष्टींचा कां टाळून शेवटी मी असां कािीिरी ठरवलां जे िुला कधीिी आवडणार नािी.  

खूप हवचार करून बरोबर चूक या गोष्टी बाजूला ठेऊन मी चोरी करायची 

ठरवली. माझ्याकडे कािीिी पयाकय उरला नव्ििा.  

      एका माहििीच्या माणसाला दगा कदला. घरािली सगळी माणसां 

गावाला गेली आििे ि ेमाहििी असल्यामुळां परवा रात्री मी त्या घराि घुसलो. पैस े

हुडकून काढल ेआहण एकदम ओरडण्याचा आवाज झाला. मी घाबरून मागे पाहिलां 

िर त्याांची मुलगी घरीच िोिी आहण हिने मला चोरी करिाना बहघिलेलां. काय 

करावां मला कािीिी कळि नव्ििां. आिा िर माघार घ्यायला पण जागा नव्ििी. 

कशाचा िी हवचार न करिा िी जोर जोराि ओरडायला लागली. १६ वषांची 

मुलगी. हिला सगळां कळलेलां.  

एका क्षणासाठी सगळां थाांबलां आहण दसुऱ्याच क्षणी माझ्या रक्षणासाठी 

आणलेला चाकू मी सरळ हिच्या पोटाि घािला. मी काय केलां ि े माझां मलाच 

कळायला थोडा वेळ लागला. कदाहचि हिच्या जगण्याि मला िुझा मृत्यू कदसलेला.  

     काल सकाळी मी पैसे गावाकडे पाठवून कदले आििे. पोहलस माझ्या 

शोधाि लागले असणार याि कािीच शांका नािी.  

कारण हिथून फक्त मी गायब झालोय. एकवेळ पोहलसाांपासून पळेन पण 

स्विःपासून नािी पळू शकणार. मी परि गावाला येणार नािी.  



                 

         मी चूक केली आि ेआहण त्याची हशक्षा मला हमळायलाच िवी. 

पण मला आिा कसलांिी दःुख, राग, हनराशा कािीिी नािी. मी सध्या जगािला 

सगयायाि श्रीमांि आहण खुश माणूस आि.े मी माझ्या आईला वाचवलांय. आई 

काळजी घे.  

       ि ेआपलां शेवटचां पत्र.  

        

                                                                  िुझाच,  

                                                                  श्रेयस...  

 

  



                 

काळकोठडी 

 

 

िो अडकलाय, नािी त्याने स्विाला अडकवून घेिलय.  

खूप खूप अांधाराि, काळोखाि, दःुखाि आहण सगयायाि मित्त्वाचां 

एकाांिाि.  

हृदयाच ऐकण्याि िो एव्िडा मग्न झाला की डोकां  काय म्िणिय याचाकडे 

त्याच लक्षच गेल नािी.  

कदाहचि िी सगळी चूक पररहस्िथीची आि.े  

सगळां माहिि असून सुदधा िो असां दाखविोय कक मी ह्यािला नािीच..  

सगयायाि वाईट म्िणजे िो स्विालाच फसविोय, पण का? कश्यासाठी?  

एक गोष्ट मात्र खरी कक िो खूप बद्दलाय.  

खूप खूप बद्दलाय.  

आज काल त्याच्या चेिऱ्यावर एक वेगळाच दःुखाचा रांग असिो.  

आिा िुम्िी म्िणाल कक या कोठडीिून िो कसा सुटणार? ?  

कधी सुटणार िरी आि ेका? ?  



                 

खर साांगू, िे मला पण माहिि नािी.  

िो एक हनव्वळ अपघाि िोिा.  

त्याच्या गाडीचा वेग पण जास्ि नव्ििा.  

मागुुुन येणाऱ्या गाडीची धडक बसली आहण त्याचा प्राण म्िणजेच 

त्याची सुमी त्याला कायमची सोडून गेली.  

 

िो गाडीवाला सापडला. त्याच्यावर केस झाली. िो सध्या जेल मध्ये 

आि.े  

पण हशक्षा मात्र माझा हमत्र भोगिोय.  

" हिच्या हशवाय मी कोणीिी नािी रे "असां िो कायम म्िणायचा. आहण 

ददुवैाने त्याने िे हसद्ध करून दाखवल.  

 

िो हजवांि आि.े पण जगणां काय असि िचे हवसरलाय.  

नोकरी करिो, पैसे कमविो पण घरच्याांसाठी.  

स्विःसाठी कािी नािी.  

रोज सांध्याकाळी त्या रठकाणी जाऊन बसिो हजथे सुमी त्याला सोडून 

गेली.  



                 

आज काल जास्ि नािी भेटि िो मला. आहण मी पण त्याला सारखां 

भेटायचा प्रयत्न नािी करि. िो मी आहण सुमी पहिल्यापासून एकमेकाांना 

ओळखायचो. त्या दोघाांची मैत्री, प्रेम सगळां माझ्या डोयायासमोरच िर झालां. 

त्याांच्या लग्नाि सगयायाि खुश कोण असेल िर िो मी िोिो. मला भेटला की त्याला 

सगळां आठविां. िे कदवस त्या आठवणी आहण त्या आठवणीिली सुमी. ददुवैाने 

माझ्या हमत्राला आिा माझाच त्रास िोिोय.  

काल पवाक कदसलेला.  

त्याच्या डोयायाि बघून एक गोष्ट जाणवली.  

त्या मनाच्या, पररहस्िथीच्या काळकोठडीिून बािरे यायच्या 

कुलुपाची  चावी त्याचाच िािाि आि.े  

 

पण िो त्या अांधाराि सुमीला शोधण्याचा 

त्या अांधारा बरोबर प्रेम करायच्या प्रयत्न करिोय..  

  



                 

पाऊस 

 

आज सुद्धा पाऊस कोसळिोय.  

िा 'सुद्धा ' शब्द कािी वेगळाच आि.े  

भूिकाळाच्या कुठल्या आठवणीशी कधी कुठल्या माध्यमािून एकरूप 

करेल.... कािी साांगिा येि नािी.  

अांग पूणकपणे हभजलय.... या पावसािून सुटका नािी.... अगदी 

मनाचीसुदधा.....  

आहण सुटका करायची िरी आि ेकुणाला? ?  

आठवणींमध्ये एक वेगळीच नशा असिे... आहण नशा चाांगली ककवा वाईट 

नसिे.. नशा नशा असिे..  

िी मला पहिल्याांदा अश्याच पावसाि याच रठकाणी भेटली बचब 

हभजलेली.  

हिचे िे हभजलेले केस.  

िोंडावर पावसाि स्विःला आहण िािािली पसक  साांभाळिाना आलेले िे 

भाव. सगळां कसां जीवघेणां िोि.  

मी पावसापेक्षा त्यािच जास्ि हभजलेलो.  



                 

क्षणासाठी सगळां थाांबलेलां. हिचा िो सुांदर चेिरा आहण माझी 

त्याचावरची नजर. यापलीकडे जगाि कािी आहस्ित्वाि आि े यावर माझा 

हवश्वासच बसि नव्ििा.  

मी खरां िर खूप कां टाळलेलो म्िणून हिथे िोिो.  

सगळ सांपलेलां माझ्यासाठी.  

पण मला हिथे िी हमळाली.  

मला हिच्याबरोबर बोलावांसां वाटलां मनापासून.  

िी कोण िोिी माहिि नव्ििां.  

आम्िी कधी आधी भेटलो हि नव्ििो. पण कािी गोष्टी आयुष्याि 

पहिल्याांदाच िोिाि ना.  

िी पण त्यािलीच एक.  

डोकां  आहण मनाचे पहिल्याांदाच एकमि झाले.  

" जा िीच्याबरोबर बोल... िी कोण आि ेहवचार? " 

मी स्विःलाच साांगि िोिो.  

 

मी.. मी िुमची कािी मदि करू का? ?  



                 

माझ्या त्या शब्दाांबरोबरच हिने माझ्याकडे बहघिलां. त्यािून एकच गोष्ट 

झाली की मी पुढे कािीच बोलू शकलो नािी.  

िी िसली...  

िे अनुभवन्याि पण वेगळाच आनांद िोिा.  

 

आज दिा वषाकनांिर मी एक सफल व्यक्ती आि.े  

त्या िसण्याने मला एक वेगळीच आशा कदली.  

आनांद कदला.  

 

वेळ बदलली. काळ पुढे गेला.  

आज िी पाऊस पडिोय. पण आज िी िशी एक अनोळखी व्यक्ती म्िणून 

पावसाि हभजिाना पसक साांभाळिाना कदसणार नािी.  

कारण िी माझ्याबरोबर आि.े  

माझा िाि धरून. माझ्या डोयायाि बघि िशीच िसि.  

आज िी माझी बायको आि.े  

  



                 

कबलुी 

 

मला चाांगल आठवि सगळां. पण िुला आठवि का ग कािी? "कािी" 

म्िणलो कारण िुला सगळां आठवि नसणार याची मला खात्री आि.े कारण िे हवश्व 

खरांिर िुझां िोि आहण मी त्याचा एक छोटासा भाग असण्यापलीकडे कािीिी 

नव्ििो. िुझ्याबरोबर आहण िुझ्या आसपास घालवलेले ककिीिरी क्षण आठवणीच्या 

फे्रममध्ये सजवून ठेवलेि मी. पण िी फे्रम िुला नािी दाखवू शकलो मी कधी. 

साध्या सोप्प्या भाषेि बोलायचां िर िू माझ्यासाठी काय आिसे ि ेमी कधी िुला 

काय, स्विःला पण नािी समजावू शकलो. कफरवून बोलायची सवय लागली आि े

लेखक आि े ना मी. कदाहचि िुला ि े िी माहिि नसेल, कस असणार? ना िू 

स्विःहून कधी बोलणार ना मला बोलायला जमणार पण िुला आज खर साांगिो 

अगदी खरां. मनाि साठवून ठेवलेलां एक गोड सत्य. मला आवडलेली िू पहिली 

मुलगी. बहुदा माझां पहिलां प्रेम.  

 

पण आिा ि ेहवचारू नको कक पहिली आहण शवेटची का?  

 

याचां उत्तर नािी माझ्याकडे.  

  



                 

ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

मराठी हसनेमा िा एकेकाळी भारिाि बिदी हसनेमाच्या िोडीस िोड 

ककवा काकणभर वरचढच िोिा. मध्यांिरी मराठी हसनेमाला उिरिी कळा लागली. 

प्रेक्षक येईना. म्िणून हथएटर हमळेना. हथएटरच हमळि नािी म्िणून चाांगले मराठी 

हसनेमा बनेनाि. आहण चाांगले हसनेमा नािीि म्िणून प्रेक्षक हमळेनाि. अस े एक 

दषु्टचक्र सुरू झाले. मग आला झी मराठी हसनेमा. आहण त्याच्याच जोडीने छोट्या 

आकाराची मल्टीप्लेक्स आहण हडहजटल प्रक्षेपण. त्यामुळे पुन्िा एकदा मराठी 

हसनेमा जोमाने बिरू लागला.  

कािीशी अशीच पररहस्थिी मराठी साहित्याचीिी िोि आि.े एकेकाळी 

टॉपला असलेले मराठी साहित्य मधल्या काळाि रटव्िी आहण हसनेमाच्या युगाि 

मागे पडले. पण आिा मोबाईल आहण इांटरनेट याांच्यामुळे मराठी वाचकवगक फ़ार 

मोठ्या प्रमाणावर वाढिो आि.े आहण त्याच जोमाने त्याांच्यासाठी हलहिणारा 

दजदेार लेखक वगकिी हनमाकण िोऊ लागला आि.े मराठी साहित्याच्या भहवष्याबद्दल 

आम्िी अत्यांि आशावादी आिोि.  

आपली साथ मात्र पाहिजे. आपल्या ओळखीच्या जास्िीि जास्ि लोकाांना 

ई साहित्य बद्दल साांगा. त्याांचे ई मेल पत्ते व whatsapp नांबर कळवा. त्याांना ई 

साहित्यचां मोबाईल app download करायला सुचवा. आग्रि करा. ई साहित्यचे 



                 

माकेटटग करा. एकदम फ़्रां ट फ़ुटवर येऊन खेळू. जबरदस्ि माकेटटग करू. लाखाांचे 

कोटी करू आहण मराठी साहित्य पुन्िा नांबर वन ला आणू.  

ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www. esahitya. com 

esahity@gmail. com 

आिा ई साहित्य चे APP उपलब्ध आि.े ई साहित्यचां  App आपण खालील 

बलकवरून आपल्या मोबाईलवर डाऊनलोड करा आहण भरमसाट पुस्िकां  फ़्री वाचा.  

https://play. google. com/store/apps/details? id=com. esahity. 

www. esahitybooks 

ई साहित्य प्रहिष्ठानची ई बुक्स Whatsapp broadcast service  सुरू झाली 

आि.े पूणकपणे फ़ुक्कट पसु्िकां  आिा आपल्या मोबाईलवर थेट. कृपया नाांव नोंदणीसाठी 

7710980841 िा नांबर आपल्या मोबाईलवर सेव्ि करा आहण नांिर या नांबरवर वॉट्सऍप 

करून आपल ेनाांव व शिराचे नाांव कळवा. आपल्याला हनयहमिपणे एक नवीन मराठी ई पुस्िक 

Whats app द्वारे पाठवले जाईल. आपण िे पसु्िक आपल्या हमत्राांना Whatsapp करा आहण 

भाव खा.  

आपल्या ओळखीच्या ककमान दिा लोकाांचे मले आय डी आम्िाला कळवा. त्याांना 

आम्िी हवनामूल्य पुस्िके पाठवू. व आपल्याला VIP सभासद बनवल ेजाईल.  
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