
  



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

कुलदीपक 

ह ेपसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामलू्य घेऊ दतेो.  

कारण ई पुस्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो, मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां? 

तुम्हालाही काही देता येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हाला आनांद वमळेल 

आवण तुमचां काहीच कमी होणार नाही.  

तुम्ही आशिर्वाद आशि िभुेच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव 

आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहिुोल अिव तुिच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक 

मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध 

उांचीवर जात रहावा.   
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• शर्नविलू्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि ह े फ़ॉरर्डा करू 

िकतव.  

• ह े ई पु् तक रे्बसवईटर्र ठेर्ण्यवपुर्ी शकां र्व 

र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपरु्ी ई-सवशहत्य 

प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आह.े 
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ना सा येविीकर 

 

वशक्षकी पेशाकिे 

काही वशक्षक उपजीववका 

म्हणनू पहातात तर काही 

जीववका म्हणनू पहातात. 

वशकवणां हाच त्याांच्या 

जीवनाचा मलूाधार असतो. 

नासा सर या दसुर्या प्रकारच े

वशक्षक आहते. हािाचे. 

त्याांच्या रक्तात लाल, पाांढर्या 

पेशींबरोबरच खिू आवण फ़ळ्याच्या काळ्या पाांढर्या पेशीसदु्धा 

सापितील असे अस्सल वशक्षक.   

व्यर्सवयवने ते प्रवथशिक शििक  (शजल्हव पररषद प्रवथशिक 

कन्सयविवळव, धिवाबवद, तव. धिवाबवद, शज. नवांदडे) आहते.  

िवलेय जीर्नवपवसनुच शलखवि करण्यवची फवरच आर्ड 

होती त्यविळेु आजपयंत शर्शर्ध र्तािवनपत्, दशैनक, सवप्तवशहक, 

िवशसकवत 900 च्यव र्र र्ैचवररक लखे प्रशसद्ध झवले आहते. 

जीर्न-शििि यव िैिशिक िवशसकवतनू सधु्दव यवपरू्ी लेख 



प्रकवशित झवले आहते. दशैनक लोकपत्िध्ये दर सोिर्वरी ऑफ 

शपररयड सदरवखवली एक र्षा ्तांभलेखन केले आह,े ज्यवत 

िैिशिक शर्षयी शर्चवर िवांडले होते.  लहवन िलुवांसवठी सधु्दव 

छोटेखवनी लेख शलशहले असनू िनोरांजनवतनू िब्दसांपत्ती र्वढर्ी 

यवांसवठी शर्शर्ध िनोरांजक िब्दकोडे तयवर केले आह.े जे की दशैनक 

दिेोन्सनतीच्यव फनक्लब पेजर्र प्रकवशित झवले आहते.  यवपरू्ी ई 

सवशहत्यमध े सांरे्दनव, िी एक शििक, जवगतृी, िवळव आशि 

शििक, शहांद ूसि, रोज सोशनयवचव शदन ूह ेरै्चवररक लेख असलेले 

ई बकु, सवरीपवट कशर्तवसांग्रह आशि हरर्लेले डोळे हव ई कथवसांग्रह 

प्रकवशित करण्यवत आले आह.े कशर्तव करण्यवसोबत लघकुथव 

शलशहण्यवचव छांद दखेील गप्प बस ूदते नवही. म्हिनूच हव कथवसांग्रह 

आपल्यव हवती दतेवांनव शर्िेष आनांद होत आह.े कवव्यवांगि रोज एक 

कशर्तव नवर्वचव नर्ोपक्रि खवस िवलये शर्द्यवर्थयवंसवठी रवबशर्लव 

आह.े यव सांग्रहवत िवनर्ी जीर्नवच्यव शर्शर्ध पैलूांर्र प्रकवि 

टवकिवऱ्यव व्यशक्तित्र्वशर्षयी लेखन केले आह ेजे की र्वचकवांनव 

नक्की आर्डतील. शर्द्यवर्थयवनंव सतत नाववन्यात रमवर्ण्यवसवठी त े

शर्शर्ध उपक्रि तयवर करतवत आशि त्यवां उपक्रिवच्यव िवध्यिवतनू 

शिकशर्ण्यवचव त्यवांचव प्रयत्न असतो. नवसव सरवांचे अजनू एक 

रै्शिष््टय आह.े लोकवांनव शलशहते करण्यवचव ते सदरै् प्रयत्न करत 

असतवत. त्यवसवठी ते अद्ययवर्त सवधनवांचवही र्वपर करतवत.  



नासाांचे आठवे पसु्तक “कुलवदपक” हा कथासांग्रह प्रवसद्ध 

करताना आम्हाला अविमान वाटतो. या कथासांग्रहातील कथा या 

सांस्कारक्षम मलुाांसाठी तर आहतेच पण मोठ याांनाही आवितील. 

कृपयव आपले अविप्राय नवसव सरवांनव कळर्व. त्यवांचव सांपका  क्रिवांक 

9423625769 असनू nagorao26@gmail.com  हव त्यवांचव 

िेल पत्तव आह.े 

नवसव ह ेसवतत्यपिूा लखेक आहते आशि आपले लेखन त 

शनयशित ररत्यव ब्लॉगर्र प्रशसद्ध करत असतवत. त्यवांचव 

http://nasayeotikar.blogspot.com  हव ब्लॉग तमु्हवलव 

नक्की आर्डेल.त्यवांच्यव सांपकवात रहव. तिुचे शर्चवर त्यवांच्यवपयतं 

पोहोचर्व. नवसवांच्यव तळिळीने चवललेल्यव नर्भवरतशनिवािवत 

आपि सवशिल व्हव. 

आम्ही तर आहोतच. 

 

सनुील सविांत 

टीि ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन  



 

 

अपाि पशत्कव 

 

 

यव कथव सांग्रह शनशिातीसवठी  

प्रत्यि अप्रत्यिररत्यव प्रोत्सवशहत करिवरे 

िवझ्यव असांख्य र्वचक शित्वांसह  

आई-र्डील, 

पत्नी  

आशि  

िलुवांनव  

अपाि 

  



 

 

 

 

 

कुलदीपक 

कथवसांग्रह 

  



 

 

 

सदरील कथवसांग्रहािधील सर्ा कथव 

ह्यव कवल्पशनक असून कथेतील नवर्ां, स्थळां 

आशि पवत् ह े दखेील कवल्पशनक आहते. 

कदवशचत  यव कथेतील नवरे् आशि पवत् 

वास्तवातील कोणाशी जळुत असतील तर 

तो शनव्र्ळ योगवयोग सिजवर्व. 
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01) रमेशचे शौर्य 

 

 

पवरगवर्वच्यव रिेिने पवण्यवत र्वहून जविवऱ्यव दोन िुलवांच े

जीर् र्वचशर्ले दशैनकवांत ही बवतिी प्रकवशित झवली तिी रिेिचे 

पांचक्रोिीत नवर् झवले. प्रत्यकेजि रिेिचे तोंड भरून कौतकु करू 

लवगले. पवरगवर्वच्यव ग्रविपांचवयतीने दखेील त्यवांच्यव िौयवाची 

दखल घेऊन त्यवलव सन्सिवशनत केले. सर्ात् त्यवच्यव नवर्वचव 

जयजयकवर सरुू होतव. रविपरूच्यव प्रिवलेने दखेील त्यवचव 

पररपवठवत यथोशचत सन्सिवन करण्यवत आलव ज्यवशठकविी तो 

आठव्यव र्गवात शिकत होतव. रिेिलव आकवि ठेंगिे झवल्यवसवरख े

र्वटत होते. रिेिच्यव आईबवबवांनव दखेील त्यवच्यव यव िौयवाने 

अशभिवनवने छवती फुलनू आली होती. शित्वांनी दखेील त्यवचे फुल 

दऊेन अशभनांदन केले. हळूहळू ही गोष्ट तवलकु्यवच्यव 

कवयवालयविवफा त िांत्वलयवपयंत पोहोचली. सोिल िीशडयवने रिेि 

चे कवया खपू र्वयरल केले. शर्शर्ध दशैनकवांनी दखेील त्यवची ती 

िौया कथव प्रकवशित केली. म्हिनूच पांतप्रधवन कवयवालयवतनू 

रिेिलव अशभनांदनवचव एक पत् शिळवले, ज्यवत त्यवस यवर्षीचव 

बवल िौया परु्कवर जवहीर करण्यवत आल्यवचे कळशर्ले होते. ते 



पत् र्वचनू त्यवलव खपू आनांद झवलव. रिेिने जे कवया केले ते 

खरोखरच अशभनांदनीय आशि ्ततुी करण्यवसवरखे होते. असे कवि 

करवयलव धवडस लवगते आशि ्र्तःचे जीर् धोक्यवत घवलण्यवची 

धिक लवगते.  

पवर्सवळ्यवचे शदर्स होते. सवयांकवळचे तीन र्वजले होते. 

सर्ात् कवळव कुट्ट अांधवर व्हवर्व असां आभवळ भरून आलां होतां. 

िवळव सटुवयलव अजनू एक तवस शिल्लक असतवांनवच जोरवचव 

पवऊस सरुू झवलव. पवर्सवळव सरुू होऊन एखवदव िशहनव उलटलव 

होतव आशि एक दोन पवऊस पडून गेले होते. आज िवत् खपू पवऊस 

पडिवर असे सांकेत शदसत होते. सलग एक तवस जोरवचव पवऊस 

पडलव. सर्ात् पविीच पविी झवले. घांटव र्वजली आशि िवळव 

सटुली तसे पवरगवर्चे सर्ा पोरां गवर्वांकडे जवण्यवस शनघवली. कवही 

सवयकलर्र होती तर कवही पवयी चवलत शनघवले होते. रिेिजर्ळ 

सवयकल नव्हती. त्यवचे र्डील गवर्वत रविरवर् पवटलवांच्यव िळ्यवत 

सवलगडी म्हिनू कवि करत. घरची आशथाक पररश्थती शबकट 

असल्यविळेु सवयकल घिेे अिक्य होते. पवरगवर् पवसनू रविपरूची 

िवळव तीन शकिी अांतरवर्र होती. पोरां हसत खेळत अध्यवा तवसवत 

जवत. सवयकल र्र जविवरी पोरां पांधरव शिशनटवत जवत. रिेि 

आपल्यव शित्वांसोबत पवयी शनघवलव तर बवकीचे शित् सवयकलर्र 

पढेु शनघवले होते. पवरगवर् आशि रविपरूच्यव िध्ये एक छोटव नवलव 



होतव. जेथे की पवऊस पडलव की परू येतो. आज ही परू येण्यवची 

भीती होती म्हिनू सरवांनी िलुवांनव सक्त सचूनव शदली होती की, 

पलुवच्यव र्रून पविी र्वहत असेल तर पवण्यवतनू जवऊ नकव, थोडव 

रे्ळ थवांबव, परू ओसरू द्यव िग जव. िलुवांनी सर्वंनी होकवर दऊेन 

शनघवले. सवयकलर्रची िलेु रे्गवत पढेु गेली आशि नवल्यवजर्ळ 

जवऊन थवांबली. पवऊस खपू पडल्यवने त्यव नवल्यवच्यव पलुवर्रून 

पविी र्वहत होते. कोिीही पढेु जवण्यवची शहांित करत नव्हते. िवत् 

कृष्िव आशि सशचन ह े दोघे यव पवण्यवतनू शतकडे जवऊन 

दवखर्िवरच म्हिनू ियात लवर्त होते. इतर सर्ाजि त्यवांनव तसे 

करू नकव, पविी खपू जव्त आह ेआशि परुवचव रे्ग ही जव्त आह,े 

तेंव्हव अिी ियात कवही कविवची नवही. असे िलेु म्हि ू लवगले 

तोपयंत त्यव दोघवांत ियात लवगली आशि दोघे ही त्यव परुवच्यव 

शदिेने शनघवले. पवऊस थवांबलव होतव िवत् र्रच्यव शदितेनू पवण्यवचव 

जोर जव्त होतव म्हिनू परुवतले पविी खपू रे्गवने खवलच्यव शदिेने 

फेकले जवत होते. त्यव परुवत पलू कोठे आह ेयवचव अांदवज दखेील 

घेतव यते नव्हते. कृष्िव आशि सशचन हवतवत सवयकल धरून त्यव 

परुवत घसुले. चवर पवच पवऊल टवकले न टवकले पवण्यवने त्यव 

दोघवांनवही आत ओढून घेतले आशि दरूर्र ढकलण्यवस सरुुर्वत 

झवली. त्यवबरोबर ते दोघे र्वचर्व र्वचर्व म्हिनू ओरडू लवगले. 

बवजलूव उभे रवशहलेले त्यवांचे शित् ह ेसवरे पवहत होते िवत् कोिी ही 



त्यवांनव र्वचशर्ण्यवसवठी पढेु आले नवहीत. त्यवच रे्ळी रिेि र् त्यवांच े

शित् चवलत चवलत त्यव नवल्यवपयंत आले. कृष्िव आशि सशचनचव 

आर्वज कवनवर्र पडतव ििी रिेि ििवचवही शर्चवर न करतव 

हवतवतील दप्तर शित्वांकडे शदलव आशि त्यव परुवच्यव शदिेने उडी 

िवरली. अगोदर कृष्िवच्यव गळ्यवतील िटवाचव कॉलर हवतवत धरून 

त्यवलव बवहरे कवढलां आशि त्यवनांतर त्यवच पद्धतीने सशचनलव 

दखेील कवढलां. पवण्यवचव प्रर्वह खपू रे्गवत होतां िवत् रिेि 

पोहण्यवत खपूच हुिवर होतव त्यविळेु त्यवने ही जोखीि उचलली 

आशि दोघवांचेही जीर् र्वचशर्लव. थोड्यव अांतरवर्र त्यवांच्यव दोन्सही 

सवयकल झवडवजर्ळ अडकले होते. परू ओसरल्यवर्र सर्ा िलेु 

गवर्वकडे सखुरूप परत आली. हव हव म्हितव ही बवतिी सांपिूा 

गवर्वत पवहोचली. कवही पत्कवर िांडळीनी फोनर्र सर्ा िवशहती 

घेतली आशि दशैनकवांत प्रकवशित दखेील केली. कृष्िव आशि 

सशचनचे आईर्शडलवांनी रिेिच्यव घरी येऊन धन्सयर्वद शदले. 

र्व्तशर्क पवहतव कृष्िव आशि सशचन यव दोघवांनी रिेिलव नेहिी 

शचडशर्त असत. कधी त्यवच्यव कपड्यवर्रून तर कधी त्यवच्यव 

चपलवर्रून ते दोघे रिेिची शखल्ली उडर्यवचे िवत् यवर्र रिेि 

कवही न म्हितव सोडून दते असे. ह ेदोघे िलव नेहिी शचडशर्तवत 

तेंव्हव िी किवलव यवांनव र्वचर् ूअसे त्यवच्यव िनवत कधीच आले 

नवही. एक िविसुकी म्हिनू रिेिने हे कवया केले.  त्यवची गरीब 



पररश्थती पवहून कृष्िव आशि सशचनच्यव घरच्यवांनी त्यवच्यव सांपिूा 

शिििवची जबवबदवरी घतेली. ह े सर्ा आनांदवच्यव गोष्टी होत 

असतवनव रिेि िवत् सरेुिचे आभवर िवनत होतव.  

उन्सहवळ्यवचे शदर्स होते. उन्सहवचव पवरव शदर्सेंशदर्स र्वढत 

होतव. िवळेलव सट्ुयव लवगल्यव होत्यव. सकवळी शक्रकेट खेळिे, 

आांब्यवच्यव झवडवलव दगड िवरून आांबे पवडिे आशि िीठ लवर्नू 

खविे, शचांचव पवडिे, सरूपवरांब्यव खेळिे आशि गवर्वच्यव बवजलूव 

असलेल्यव नदीिध्ये पोहवयवचे हव सटु्टीतील रिेिचव रे्ळवपत्क. 

सोबत त्यवचव शित् सरेुि देखील असवयचव. रिेि आशि सरेुि 

यवांची खपू दवट िैत्ी होती. कवरि पशहल्यव र्गवापवसनू ते िेजवरी 

िेजवरी बसवयचे आशि त्यवचव हजरी क्रिवांक दखेील िवगोिवग 

असवयचे. सर्ा खेळ खेळवयचे िवत् नदीत पवण्यवत पोहवयचे म्हटले 

की, रिेि नदीच्यव कवठवर्र बसवयचव आशि सर्ा शित्वांचे कपडे 

सवांभवळवयचे. एके शदर्िी असेच सर्ा शित् पोहण्यवसवठी गलेे. रिेि 

नदीच्यव कवठवर्र बसनू रवशहलव होतव. िवत् रिेिलव कवही 

कळण्यवच्यव आत त्यवचव शित् सरेुिने त्यवलव पवण्यवत ढकलले. 

पविी चवांगले िवनेपयतं होत.े पि रिेिलव पवण्यवत भीती र्वटत 

होती. सरेुिने त्यवलव पोहण्यवस शिकशर्तो असे म्हटल्यविळेु तो 

पवण्यवत उभव रवशहलव. पवण्यवत पवय र्र करण्यवचव प्रयत्न केलव की 

त्यवलव डुबल्यवसवरखेच होऊ लवगलां. पोट खवली करून पोहिे तर 



जितच नव्हते. िेर्टी सरेुिने त्यवच्यव किरेचव कडदोरव धरलव 

आशि त्यवलव हवतपवय हलशर्ण्यवस सवांशगतले. तेंव्हव कुठे पोहतव 

येऊ िकते असे र्वटले. दसुऱ्यव आशि शतसऱ्यव शदर्िी रिेि 

्र्तःहुन पवण्यवत शिरलव, सरेुिने त्यवलव पोहवयलव शिकशर्त 

होतव. कवही शदर्सवांत रिेि छवन पोहू लवगलव. आतव नदीत 

िध्येपयंत जवत होतव आशि एक एक तवस पवण्यवत रवहत होतव. 

कवही शदर्सवांत तो पट्टीचव पोहिवरव झवलव. सरेुिने पोहि े

शिकशर्ल्यविळेुच िवगे पढेु जरव दखेील शर्चवर न करतव रिेिने 

परुवत उडी घेतली आशि दोघवांचे जीर् र्वचशर्ले होते. प्रजवसत्तवक 

शदनी रवष्रपतीच्यव ह्ते बवल िौया परु्कवर दऊेन रवष्रपती त्यवांचव 

सत्कवर केलव त्यवशदर्िी सरेुि दखेील सोबत होतव. तो त्यवचव 

र्गाशित् होतव पि पोहिे शिकशर्ण्यवत तो त्यवचव गरुू होतव. 

उन्सहवळ्यवत पोहिे शिकलेल्यवचव कुठे तरी फवयदव झवलव यवचव 

आनांद रिेि आशि सरेुिच्यव चेहऱ्यवर्र ्पष्ट शदसत होतव.  

  



02) नाम्र्ा सरपंच झाला 

 

 

खवरपरू गवर् नदीच्यव कवठवर्र र्सलेले जेितेि पांधरवि े

लोकर््तीचां छोटेसे गवर्. त्यव गवर्वत सर्ाच जवती धिवाचे लोकां  

गणु्यवगोशर्ांदवने नवांदत होते. कुठल्यवही प्रकवरचव भवांडि तांटव, र्वद 

शर्र्वद नव्हते. शहांद ू असो र्व िशु्लि असो शकां र्व अन्सय कोिी 

प्रत्येकवचे सि उत्सर् आनांदवत सवजरे होत असे. त्यवलव कवरि ही 

तसेच होते, त्यव गवर्चव सरपांच म्हिजे नविदरे्. नविदरे् हव त्यव 

गवर्वतील सर्वंचव आर्डतव व्यक्ती, त्यवलव यव जगवत कोिीच 

नव्हते. लहवन असतवांनव म्हिजे नविदरे् पवच र्षवंचव असतवनव 

त्यवचे र्डील कॅन्ससरने गेले आशि आशि नविदरे् दहवव्यव र्गवात 

शिकतवांनव त्यवची आई त्यवलव सोडून गेली. तसव तो अनवथ झवलव. 

पि गवर्वतील लोकवांनी त्यवलव कधीच अनवथ असल्यवची जविीर् 

करून शदली नवही. म्हिनू नविदरे् आज त्यव गवर्वचव एक आदिा 

सरपांच होऊ िकलव. तो सरपांच कसव झवलव ? खरांच नविदरे् 

निीबर्वन िविसू होतव, लहवनपिवपवसनू त्यवलव गवर्वचव सरपांच 

व्हवर्े असे त्यवलव र्वटत रवही. त्यवच्यव परू्ीचे जे सरपांच होते रविजी 

पवटील, एक रुबवबदवर व्यशक्तित्र्, शपळदवर शिश्यव, पवांढरव िभु्र 



पोिवख, केस पवांढरे झवले असतील तरी रांग लवर्नू कवळे केलेले, 

पवयवत कोल्हवपरुी चप्पल, आर्वजवत दखेील भवरद्तपिव, त्यवांनव 

पवहून नविदरे् लव नेहिी र्वटत असे की, आपि सरपांच व्हवर्ां.  

िांकररवर् आशि निादव हे दोघे ही सांत नविदरे्वांचे अ्सीि भक्त 

होते. पि लग्न झवल्यवर्र त्यवांनव पवच र्षे कोितेच िलू झवले नवही. 

म्हिनू ते नविदरे्वांची आरवधनव केली. त्यवांनव एक पतु् झवलव त्यवच े

नवर् ठेर्ले नविदरे्. िांकररवर्वलव खपू आनांद झवलव. त्यवने सर्ा 

गवर्वलव बुांदी च्यव लवडूच े जेर्ि शदले. िांकररवर्वलव तांबवख ू

खवण्यवची खपू सर्य होती. रवत्ी झोपतवनव दखेील त्यवच्यव तोंडवत 

तांबवख ू कोंबलेले असवयचे. यव गोष्टीर्र त्यव दोघवांचे अनेकदव 

भवांडि दखेील होत असे िवत् िांकररवर् त्यव गोष्टीकडे कवनव डोळे 

करत. िेर्टी व्हवयचे तचे झवले. तांबवखनेू िांकररवर्लव कॅन्ससर झवले 

आशि नविदरे् पवच र्षवचंव असतवांनव त्यवचव ितृ्य ू झवलव. 

नविदरे्वांची सांपिूा जबवबदवरी आत्तव निादे र्र येऊन पडली. पडेल 

ते कवि करिे, लोकवांच्यव िेतवत िजरुीलव जविे, िेजवरच्यव घरी 

कोितेही कवि करिे अस े करत ती नविदरे्वलव शििि देऊ 

लवगली. नविदरे् दखेील शतच्यव आईसवरखवच ख ुकष्टवळू होतव. 

आईसोबत सर्वानव कविवत िदत करत होतव. गवर्वतल्यव प्रत्येक 

लोकवांच्यव तोंडवत एकच नवर् " नवम्यव ".  



" नवम्यव, इकडे ये, थोडसां दळून आि, दकुवनवतनू सविवन 

घेऊन ये, कपडे इस्त्री करून आि, पेपर घेऊन ये, दधू घेऊन य,े " 

अिी नवनव प्रकवरची कविे त्यवलव लोकां  सवांगवयची आशि नविदरे् 

कुरकुर न करतव सर्वंची कविे करवयचां. त्यविळेु तो सर्वंच्यव 

गळ्यवतील तवईत बनलव होतव. र्योर्दृ्ध लोकवांची कविे करतवांनव 

त्यवलव शर्िेष आनांद र्वटत होतव. तर सरपांच रविजी पवटील कवही 

कवि सवांशगतले की अजनू जव्त आनांद र्वटवयचव आशि उड्यव 

िवरत ते कवि पिूा करवयचां. एके शदर्िी सकवळी सकवळी रविजी 

पवटलवांनी नविदरे्वलव पेपर आिवयलव पवठशर्ले. तो पळत गेलव 

आशि पेपर घेऊन आलव. रविजी पवटील पेपर र्वच ू लवगले. 

पेपरिधली ठळक बवतिीने रविजी पवटलवांचे लि रे्धनू घेतलां. 

पढुील र्षीपवसनू सरपांचवची शनर्ड थेट जनतेतनू होिवर. ही बवतिी 

रविजी पवटलवांनी िोठ्यव आर्वजवत र्वचली. लगेच नविदरे्वकडे 

पवहून रविजी पवटील नविदरे्वलव म्हिवले, " नवम्यव बवतिी एकलांस 

कव ? पढुच्यव र्षी सरपांचवची शनर्ड जनतवच करिवर आह.े तलुव 

सर सगळां गवर् ओळखते, त ूहोिील कवय सरपांच ? सरकवर भी लई 

येड्यवर्वनी र्वगतांय, आतवची पद्धत कवही चकू हवय कव ? " यवर्र 

नविदरे् कवय बोलिवर. तो तसवच शनघनू गेलव. दहवर्ीच्यव र्गवात 

असतवांनव नविदरे्वसोबत अजनू एक ददुरै्ी घटनव घडली. 

त्यवशदर्िी निादचे्यव अांगवत खपू तवप चढलव होतव, कविवलव जवऊ 



नको असे म्हटले तरी ती बवजीरवर् पवटलवांच्यव िेतवत कविवलव 

गेली. दपुवरपयंत कवही र्वटले नवही िवत् दपुवरनांतर शतलव कसे तरी 

होऊ लवगले. म्हिनू पवटलवांनी शतलव बैलगवडीत बसर्नू घरी 

पवठशर्ले. नविदरे् िवळेत गेलेलव होतव. निादलेव दर्वखवन्सयवची 

गरज होती पि कोिी शतलव दर्वखवन्सयवत नेले नवही. शतलव घरी 

सोडून सवलगडी शनघनू गेलव. शतचव तवप चढतच होतव. सवयांकवळी 

पवच र्वजतव नविदरे् घरी आलव. बघतो तर कवय आईचव तवप खपू 

चढलेलव होतव. लगेच त्यवने दर्वखवन्सयवत नेण्यवसवठी आजबूवजचू्यव 

िदतीने बैलगवडी िवगशर्ली. दर्वखवन्सयवकडे तो शनघवलव. िवत् 

अध्यवा र्त्यवतच निादनेे आपलव जीर् सोडली. नविदरे्वलव पोरके 

करून ती दरे्वघरी शनघनू गलेी. नविदरे् आतव आई-बवबव शर्नव 

अनवथ आशि पोरकव झवलव होतव. दहवर्ीचां र्गा पिूा होिवर की 

नवही अिी श्थती शनिवाि झवली होती. िवत् गवर्वतल्यव लोकवांनी 

त्यवलव धीर शदलां. सर्ातोपरी त्यवलव िदत केली. म्हिनू तो जग ू

िकलव. कसेबसे दहवर्ी उत्तीिा झवलव. पढुील शििि बांद करून 

गवर्वतच तो पडेल ते कवि करू लवगलव. ज्यवांच्यव घरचे कवि केले 

त्यवांच्यवच घरी त्यव शदर्िी त्यवलव जेर्वयलव शिळू लवगले. कवही 

र्षे उलटली आशि गवर्वत सरपांच पदवसवठी शनर्डिकू जवहीर 

झवले. यवर्षी थेट लोकवांिधनू सरपांचवची शनर्ड होिवर होती. तसेच 

सरपांच पदवची जवगव नविदरे्च्यव जवतीसवठी सटुलव होतव. त्यव 



गवर्वत त्यवचे एकच घर होत.े त्यवलव प्रशत्पधी कोिीही नव्हतव. 

सर्ा गवर्कऱ्यवांनी एक बैठक घेतली आशि शबनशर्रोध सरपांचवची 

शनर्ड करण्यवचे ठरशर्ले. अथवात सरपांच म्हिनू फक्त एकच नवर् त े

म्हिजे नविदरे्. ग्रविसभचेव ठरवर् शजल्हव कवयवालयवलव 

पवठशर्ण्यवत आले. कवलचव नवम्यव आज सरपांच नविदेर् झवलव. 

त्यवसोबत गवर्वची लॉटरी लवगली. शनर्डिकू शबनशर्रोध झवली 

म्हिनू सरकवर तफे एक लवख रुपयवांचे बिीस दखेील शिळवले. 

गवर्वलव दखेील खपू आनांद झवलव. नविदरे्वने ते लवख रुपये सर्वात 

पशहल्यवांदव िवळेलव दऊेन त्यव गवर्वतल्यव िवळेची डवगडुजी आशि 

दरुु्ती केली. िवळव हचे प्रत्येक गवर्वचे दरै्त व्हवयलव पवशहजे 

अिी त्यवची धवरिव होती. ग्रविपांचवयतीलव शिळवलेल्यव शनधीतनू 

नविदरे्वने यवपरू्ी कोिी केले नवही असे कवया करवयलव सरुुर्वत 

केली. तो एकटवच होतव. त्यवच्यव िनवत कसलवच ्र्वथी शर्चवर 

नव्हतव. त्यविळेु कुठे ही भ्रष्टवचवर न करतव नविदरे्वने गवर्वचव पिूा 

कवयवपवलट केलव. म्हिनूच खवरपरू गवर्च्यव सरपांच नविदरे्वांच े

नवर् सर्ाजि आदरवने घेतवत. रविजी पवटील एकदव सहज म्हटल े

होते की, नवम्यव तू सरपांच होिील कव ? त्यव शदर्िीपवसनू त्यवच्यव 

िनवत ते र्वक्य घोळत होतां. िी एके शदर्िी यव गवर्चव सरपांच 

होिवर. त्यवचे ्र्प्न पिूा झवले आशि बवतिी पेपरवत दखेील आली 

पि ती बवतिी र्वचवयलव रविजी पवटील हयवत नव्हते. िनोिवनी 



रविजी पवटलवांनव नि्कवर करून नविदरे् शनत्यनेिवच्यव कविवलव 

लवगलव. गवर्वतल्यव सर्वंच्यव िदतीचे उपकवर यव िवध्यिवतनू 

फेडण्यवचे त्यवने ठरशर्ले होत.े  

  



03) सर्य स 

 

 

सका स बघवयलव जवऊ चल असे आपल्यव आईजर्ळ 

सकवळपवसनू शर्जय एकच हट्ट धरलव होतव. िेर्टी त्यवचव हट्ट िवन्सय 

करण्यवत आलव. सवयांकवळी पवच र्वजतवच शर्जय तयवर होऊन 

बसलव होतव. सवयांकवळचव िो सवत र्वजतव सरुू होिवर होतव. 

सका स िहरवत सरुू होऊन जेितेि पांधरव र्ीस शदर्सवांचव कवळ 

लोटलव होतव. एकव ऑटो ररिवतनू िवत् त्यवची िोठ्यव प्रिविवत 

जवशहरवत करण्यवत येत होती. शर्जयच्यव घरवसिोरून शदर्सवतनू 

सकवळ आशि सांध्यवकवळ ती गवडी शफरत होती. त्यवच्यव भोंग्यवतनू 

िेरव नवि जोकर शचत्पटवतील ए भवय जरव दखे के चलो ह ेगीत सदव 

न कदव र्वजत होते. त्यव गवण्यवची धनु कवनवर्र पडली की शर्जय 

पळत घरवबवहरे यवयचव आशि त्यव ऑटोर्रील शर्शर्ध शचत्वकडे 

न्सयवहवळून पवहवयचव. सवयकलर्रील ती शफरिवरी िलेु, र्वघ, शसांह, 

आशि हत्ती त्यवचे लि रे्धनू घ्यवयचे. त्यविळेु कधी एकदव सका स 

पवहवयलव जवतो असे त्यवलव र्वटू लवगले. जर्ळपवस त्यवच्यव सर्ा 

शित्वांनी सका स पवहून घेतले होते. पि बवबवांनव सटु्टी शिळत नव्हती 

म्हिनू सका सलव जविे लवांबत होते. िेर्टी त्यवची प्रतीिव सांपली. 



आज ऑशफसिधनू लर्कर शनघण्यवची िभुव शिळवली होती. म्हिनू 

आई-बवबव आशि शर्जय ह े शतघे जि आपल्यव ्कुटीने सका स 

पवहण्यवसवठी बवहरे शनघवले. सका सची बवहरेील बवज ू पवहून 

शर्जयच्यव िनवत उत्कटतव अजनू र्वढत होती. बवहरेून सर्ा प्रविी 

त्यवलव शदसत होते. ह ेसर्ा प्रविी आपिवांस कवय करून दवखर्िवर 

? सका स म्हिजे खपू हसवयचे शठकवि असते असे कोठे तरी 

र्वचल्यवचे त्यवलव आठर्ले होते. हे प्रविी आपिवांस कसे 

हसशर्िवर ? असव शर्चवर त्यवच्यव िनवत येऊन गेलव. बवबवन े

कवउांटरर्र जवऊन दोन फुल्ल एक हवफ शतकीट कवढले आशि आई 

बवबवांच्यव सोबत तोही सका सच्यव तांबिूध्ये प्ररे्ि घेतलव. गोलवकवर 

ढेऱ्यव िध्ये सर्ा लोकां  बसलेले होते. बसण्यवची व्यर््थव म्हिज े

लवकडी फळीर्र बसवयचे. खचुीची तेथे सोय नव्हती. सर्वानव 

बघतव यवरे् म्हिनू ्टेशडयििध्ये जसे बसण्यवची व्यर््थव असत े

तिी व्यर््थव करण्यवत आली होती. थोड्यवच रे्ळवत सका स सरुू 

होिवर म्हिनू जोकरने येऊन सवांगनू गेलव. सका सची सरुुर्वत अगदी 

झक्कवस झवली. पवच सहव िलेु िलुी आले आशि जशिनीर्रच्यव 

अनेक प्रकवरच्यव उड्यव िवरून दवखशर्ले. तिव उड्यव िलव ही 

िवरतव येतील यवचव शर्चवर शर्जय करू लवगलव होतव. अधनूिधनू 

छोट्यव उांचीचव जोकर शर्नोद करत होतव त्यविळेु सवरे लोकां  हसत 

होते. चवर पवच िलुी सवयकल घेऊन आले. सवयकलर्रच्यव 



शर्शर्ध कसरती त्यवांनी करून दवखशर्ले. नांतर एकव चवकवची 

सवयकल घेऊन दोन िलुी आल्यव. त्यवांनी त्यव सवयकल सोबत 

अनेक करविती केल्यव. त्यवांची ही कलव शर्जय डोळे शर््फवरून 

पवहत होतव. एक जवदगूवर आलव आशि त्यवने जवदचू्यव अनेक कलव 

शललयव करून दवखशर्ले. त्यवनांतर शपांजऱ्यवत र्वघ आशि शसांह 

घेऊन एक िविसू आलव. त्यवने कवही इिवरे केले तसे ते र्वघ आशि 

शसांह करू लवगले. ह ेपवहून शर्जयलव त्यव व्यक्तीची खपू किवल 

र्वटू लवगले. कवरि र्वघ आशि शसांह पवशहले की अनेकवांची पवांढरी 

होते. िवत् यवांनी तर त्यव दोघवांनव त्यवच्यव िनवसवरखे र्वगशर्त होतव. 

त्यवस ररांगिव्टर म्हितवत ही िवशहती शर्जयच्यव बवबवांनी त्यवलव 

शदली. त्यवनांतर एक हत्ती आशि त्यवचे छोटे शपल्ल ू घऊेन तोच 

ररांगिव्टर गोल ररांगिवत आलव. सरुुर्वतीलव हत्तीलव एक फुटबॉल 

दणे्यवत आले. िोठव हत्ती आपल्यव सोंडेत बॉल धरून छोट्यव 

हत्तीकडे फेकले की तो पवयवने बॉल लोकवांिध्ये लोटून दते होतव. 

ज्यव व्यक्तीजर्ळ ते बॉल जवत ती व्यक्ती खिु होत असे. असवच 

एक िवरलेलव बॉल सरळ शर्जयच्यव हवतवत आलव तसव तो खपू 

आनांदी झवलव. आनांदवने उड्यव िवरत त्यवने बॉल परत केलव. 

थोड्यव रे्ळवने छोट्यव हत्तीच्यव सोंडेत बॅट दणे्यवत आले. आत्तव तो 

छोटव हत्ती पवयवच्यव ऐर्जी बॅटने बॉल िवरू लवगलव. ते ही सरळ 

बसलेल्यव पे्रिकवांत जवत होतव. जोकर लोकवांिध्ये जवऊन बॉल 



आित होतव. ह्यव खेळवत खपू िजव येऊ लवगली. त्यवनांतर हरे्त 

उड्यव िवरण्यवचे कसब दवखशर्ण्यवत आले. ते पवहून तोंडवत बोटे 

टवकिे एर्ढांच बवकी होतां, असे ते कसरती करू लवगले. खवली 

पडिवर असे र्वटत असतवांनवच पकडल्यव जवयचे आशि र्र शनघनू 

जवयचे. खपूच रोिवांचक खेळ होतव तो. सर्वात िेर्टी सका सिधील 

सर्ा हत्ती आपल्यव सोंडेत शर्शर्ध सवशहत्य घेऊन आल.े एकवने 

आपल्यव सोंडेत िहवदरे्वची शपांड आिले होते, त्यवने िधोिध त े

शपांड ठेर्ले. त्यवनांतर एकव हत्तीने त्यवांच्यव र्र आपल्यव सोंडेने पविी 

शिांपडले. दसुऱ्यव एकव हत्तीने शपांडवर्र पषु्पिवलव अपाि केली. 

त्यवनांतर एकव हत्तीने अगरबत्ती शफरर्ली. सर्वात छोट्यव हत्तीने 

आपल्यव सोंडेने नवरळ फोडले. िग सर्वंनी नि्कवर केलव. 

शर्जयलव ह ेिेर्टचे दृश्य खपूच आर्डले आशि त्यव सका सिधलव 

छोटव हत्ती तर त्यवलव खपूच आर्डलव होतव. तो छोटव हत्ती खपूच 

क्यटु शदसत होतव. दोन तवस कसे शनघनू गेले ह ेकळलेच नवही. घरी 

जवतवांनव एकव चवांगल्यव हॉटेलवत जेर्ि करून ते शतघे घरी गेले 

आशि शर्जयलव रवत्ी कें व्हव झोप लवगली ह ेकळलेच नवही. सकवळ 

झवली. तसव तो उठलव. सकवळच्यव सर्ा शक्रयव सांपर्नू ्नवन 

झवल्यवर्र तो सरळ घरवतील िांशदरवसिोर उभव रवशहलव. हवतवत 

अगरबत्ती घेतली आशि दरे्वलव ओर्वळून नि्कवर केलव. तसेच 

लगेच आईच्यव दखेील पवयव पडण्यवस शर्सरलव नवही. हे सर्ा 



शर्जयची आई आश्चयाकवरकपिे पवहत होती. न रवहर्ल्यवने ती 

शर्चवरली, शर्जय, ह ेकसे कवय ? आज परीिव र्गैरे आह ेकव ? 

यवर्र शर्जय म्हिवलव, नवही गां आई, हत्ती प्रविी असनू दरे्वची पजूव 

करू िकतो, िी तर िेर्टी िलुगव आह.े िलव ही दरे्वलव नि्कवर 

करवयलवच हर्ां. म्हिनू आजपवसनू दरे्वलव आशि तमु्हवलव रोज 

सकवळी नि्कवर करिवर. ह े ऐकून आईने शर्जयलव गळ्यवलव 

लवर्नू घेतली आशि त्यवचव गोड पवपव घेतलव. सोबत िनोिनी 

सका सचे ही धन्सयर्वद िवनवयलव शर्सरली नवही. 

  



04) फेसबुर् फ्रें ड 

 

नेहिीप्रिविे रवत्ी अकरव र्वजतव नरेिने आपल्यव 

िोबवईलर्रील डवटव ऑन केलव आशि फेसबकु चवळत बसलव 

होतव. तसां पवशहलां तर नरेिलव शदर्सभर थोडी सदु्धव उसांत नसते 

फेसबकु बघण्यवसवठी. तो पांचशर्िीतलव तरुि होतव आशि 

जर्ळच्यव िहरवतील एकव कां पनीत नोकरी करत होतव. त्यवच्यव 

शिििवलव अनसुरून ती नोकरी होती. आय टी आय चे शििि 

पिूा केले असल्यविळेु पशहल्यवांदव त्यवलव सांधी शिळवली. गेल्यव तीन 

र्षवंपवसनू तो यव कां पनीत नोकरी करत आह.े सकवळी आठ र्वजतव 

तयवर होऊन जो बवहरे पडवयचव तो रवत्ी दहव र्वजतव घरी यवयचव. 

घरी आल्यवर्र हवत-पवय तोंड धतुले की जेर्ि आटोपनू घ्यवयचव 

आशि िग िोबवईल हवतवत घ्यवयचव. कां पनीत त्यवच्यव जर्ळ 

िोबवईल ठेर्ण्यवची परर्वनगी नसवयची. त्यवचजर्ळ ्र्तःची 

बवईक होती. सवधवरिपिे त्यवचे घर ते कां पनी दीड तवसवचव अर्धी 

लवगत असे. घरी आई र्डील एक बहीि रवहत होती. बहीि लहवन 

नर्व्यव र्गवात शिकत होती. त्यवशदर्िी दखेील तो िोबवईलर्र 

फेसबकु पवहत पवहत एकव फोटोर्र येऊन थवांबलव. ती िलुगी 

शदसवयलव चवांगली होती, पवहतवििी त्यव फोटोलव त्यवने लवईक 



केले आशि पढेु जवऊ लवगलव. फेसबकुर्र त्यवचे खपू शित् होते. 

सर्वानव अपडेट दणे्यवसवठी तो रोज रवत्ी फेसबकु पवहत असे आशि 

रशर्र्वरी सटु्टीच्यव शदर्िी शदर्सभर फेसबकुर्रच रवहत असे. 

यवर्रून बऱ्यवच रे्ळेलव त्यवचे शन बवबवांचे र्वद ही झवले होते. पि 

नरेि कवही ऐकवयलव तयवर होत नसे. रवत्ी झोपिवर म्हटल ेकी एक 

िेसेज आलव, ते त्यवने उघडून पवशहले त्यवर्र शलशहले होते "थँक्स 

फॉर लवईक िवय फोटो." त्यवलव ििभर आठर्ले नवही म्हिनू शप्रयव 

सवळर्े असे नवर् होते त्यवर्र शक्लक केल्यवर्र शतचे प्रोफवइल 

उघडले गेले. लगेच कोितव फोटो लवईक केलव होतव म्हिनू नरेि 

िोध घेऊ लवगलव. लगेच त्यवच्यव दृष्टीलव परत एकदव तेच फोटो 

आले ज्यवलव नरेिने लवईक केल्यवचे शनळसर शचन्सह शदसत होते. 

शतलव कवही तरी उत्तर द्यवरे् म्हिनू नरेिने "ओके य ुआर रे्लकि" 

असव िेसेज पवठशर्लव आशि झोपी गेलव. कवरि रवत्ीचे बवरव 

र्वजले होते. दसुऱ्यव शदर्िी सकवळी उठलव आशि शनत्यनेिवने 

आपले कवि उरकून कां पनीत शनघनू गेलव. सवयांकवळी घरी 

आल्यवर्र जेर्ि उरकून घेऊन अांथरुिवत पडल्यव पडल्यव िोबवईल 

घेऊन फेसबकु पवहण्यवस सरुुर्वत केली. थोड्यवच रे्ळवत एक 

िेसेज आलव. "हलॅो, नरेि हवऊ आर य ु?" शप्रयवचव िेसेज र्वचनू 

नरेि शिधव िनश्थतीिध्ये पडलव कवय करू ? यव शर्चवरवत होतव. 

त्यवने अगोदर शतचव प्रोफवइल चेक केलव. शतचां नवर्, िहर आशि 



जन्सिशदनवांक सवऱ्यव बवबी चके केल्यवर्र ती ज्यवशठकविी कां पनी 

आह े त्यवशठकविची रवहिवरी आह े आशि र्य बवर्ीस र्षा अस े

दवखर्ीत होतां. िनवत कवही तरी शर्चवर करून नरेिने शतलव "हवय, 

आय अॅि फवईन" म्हिनू िसेज केलव. िग सरुू झवलव त्यवांचव 

फेसबकु सांर्वद. अनेक गप्पव गोष्टी करण्यवत बवरवच्यव जवगी एक 

र्वज ूलवगले. शदर्सभर तर त्यवलव िोबवईल बघतव येत नव्हते िवत् 

रवत्ीलव तो हिखवस शप्रयविी सांर्वद करू लवगलव. शतच्यव 

प्रोफवईललव तोच एकिेर् फोटो होतव. त्यवच्यव व्यशतररक्त एक ही 

पो्ट शतच्यव र्ॉलर्र शदसत नव्हते. त्यवांचे रोज रवत्ी उशिरवपयंत 

गप्पव रांग ूलवगले. एकिेकवांच्यव भेटी न होतव दखेील ते शजर्लग शित् 

झवले होते. एके शदर्िी नरेिने शप्रयवलव भेटण्यवसवठी शर्नांती केली. 

तेंव्हव शतकडून ही लगेच होकवर शिळवलव. यव रशर्र्वरी तवज 

हॉटेलिध्ये भेटण्यवचे ठरले. दोघवांचेही चेहरे एकिेकवांनव ओळखीच े

झवले होते त्यविळेु कसे ओळखिवर असव प्रश्न शनिवाि होि ेअिक्य 

होते. कधी एकदव रशर्र्वर उजवडतो असे झवलां होतां. अखेर तो 

शदर्स उजवडलव. नरेि सटु्टी असनू ही लर्कर तयवर झवलव आशि 

िहरवत जवण्यवसवठी बवहरे पडतवनव त्यवचे बवबव म्हिवले, "नरेि, 

अरे आज सटु्टी आह,े कुठां शनघवलवस ?" यवर्र नरेि ने " थोडे कवि 

आह ेजवऊन येतो " म्हिनू गवडीर्र ्र्वर होऊन शनघवलव. बरोबर 

अकरव र्वजतव तवज हॉटेलिध्ये येऊन शप्रयवची र्वट पवहू लवगलव. 



बवरव र्वजले, एक र्वजले तरी शप्रयव आलीच नवही. फोन करवर्ां 

म्हटलां तर आपने डवयल शकयव हुआ नांबर अभी बांद है, कृपयव थोडी 

दरे बवद डवयल करे असे म्हित होते. शदर्सभर फोन बांद येत होतव. 

कवय करवर्ां त्यवलव कवही सचुत नव्हतां. िेर्टी नवरवज होऊन तो 

तसवच परत घरी गेलव. त्यवशदर्िी रवत्भर त्यवलव झोप लवगली 

नवही. फेसबकु र्र " हवय " असव िेसेज टवकून ठेर्लव होतव. पि 

त्यवलव कवही ररप्लवय शिळवलवच नवही. त्यविळेु तो खपूच नवरवज 

झवलव होतव. सकवळ झवली आशि तो रोजच्यव प्रिविे कां पनीत गेलव. 

सवयांकवळी घरी आल्यवर्र झोपण्यवपरू्ी फेसबकु सरुू केल्यवबरोबर 

शप्रयवचव िेसेज शदस ूलवगलव,  

"सॉरी, कवल अचवनक बवबवांची तब्येत खरवब झवल्यविळेु 

त्यवांनव घऊेन दर्वखवन्सयवत जवर्ां लवगलां म्हिनू िी तवज हॉटेलवत 

येऊ िकले नवही." 

िेसेज र्वचनू नरेिने "इट्स ओके" म्हिनू िेसेज टवकलव.  

"खरांच िलव िवफ करवर्ां, तमु्हवांलव िवझ्यविळेु खपू त्वस 

झवलव." 

"कवही हरकत नवही, असो कवय झवलांय बवबवांनव" 

"डॉक्टर म्हित होते की खपू गांभीर आजवर आह,े यवसवठी 

हदै्रवबवद शकां र्व िुांबईलव जवरे् लवगेल." 



" आजवर कवय सवांशगतलां डॉक्टरवांनी " 

"ब्रेन ट्यिुर आह ेअसे म्हटलां आह"े 

"बवप रे........! ब्रेन ट्यिुर" 

"जर्ळपवस दोन ते तीन लवख खचा येिवर असे सवांशगतले" 

"दोन ते तीन लवख खचा सवांशगतलां आह,े बवप रे िग पुढे...." 

"कवय करवर्ां ? आिच्यवकडे तर तेर्ढव पैसव नवही." 

"िग कवय करवयचां ठरर्लां आह े?" 

"पवहू, दरे्वच्यव हवतवत आह ेसर्ा " 

" कवही िदत लवगल्यवस नक्की कळर्, िभु रवत्ी" 

असव िेसेज करून दोघे ही झोपी गेले. परत दसुऱ्यव शदर्िी 

रवत्ीलव फेसबकु र्र सांर्वद सरुू झवलव.  

"पढेु कवय झवलां ?" नरेि ने िेसेज केलव. थोड्यव रे्ळवत शतने 

िेसेज केलव " घरवतले सर्ा दवगदवशगने, घर हे सर्ा एकत् केले तर 

दीड लवख होत आहते अजनू दीड लवखवची गरज आह,े कवय 

करवर्ां कवही कळत नवही." 

"असां करू यव कव, आपि सोिल िीशडयवच्यव िवध्यिवतनू 

िदत घेऊ यव कव ? "  

" चवांगली आयशडयव आह,े िवत् लोकां  िदत करतील कवय ?" 

" कव करिवर नवहीत, नक्की करतील."  



" ठीक आह ेतर, िग तमु्हवांलव जे योग्य र्वटते ते करव" 

"ठीक आह ेिग असां करव, तिुचव अकवउांट क्रिवांक आशि 

त्यवचे शडटेल्स द्यव, लगेच पो्ट करतो."  

"ठीक आह ेपि, िवझ्यवकडे एकही बँक अकवउांट खवते क्रिवांक 

नवही" असव शतने िेसेज केलव. यवर्र नरेिने आपल्यवच बँक 

अकवउांटची िवशहती दऊेन िदत जिव करण्यवचे ठरशर्ले.  

नरेिने एक चवांगली पो्ट तयवर केली आशि लोकवांनव िदत 

करण्यवसवठी आर्वहन केले. एक शदर्स झवले, दोन शदर्स झवल े

कोिी ही िदत करवयलव तयवर नवही. त्यवच्यव खवत्यवत एक ही 

रुपयव जिव होत नव्हतव. शप्रयव रोज रवत्ी एकच शर्चवरत होती, शकती 

पैसे जिव झवले ? यवर्र शप्रयवचव िन रवहवरे् म्हिनू नरेि कवही तरी 

रक्कि टवकत होतव. असे करतव करतव त्यवचव आकडव एक लवख 

रुपयवपयतं पोहोचलव होतव. र्व्तशर्किध्ये त्यवच्यव खवत्यवत एक 

ही रुपयव जिव झवललेव नव्हतव. आतव नरेिलवच पैश्यवची कवळजी 

र्वटू लवगली. िी तर एक लवख रुपये जिव झवले आहते म्हिनू 

सवांशगतलो आतव कवय करवयचे ? पांधरव शदर्सवनांतर शप्रयवचव िेसेज 

आलव " आज बवबवचां ऑपरेिन आह,े तेंव्हव त ूएक लवख रुपय े

घेऊन ये." िेसेज र्वचतवच नरेिची पवयवखवलची जिीन सरकली. 

त्यवने " ओके " असव िेसेज केलव. आत्तव कवय करवर्ां ? ह ेकळत 



नव्हतां. पैसे तर द्यवरे् लवगिवरच होते. दसुऱ्यव शदर्िी सकवळी तो 

उठलव आशि बँकेतनु एक लवख रुपये घेऊन शप्रयवच्यव फोनचव र्वट 

पवहत बसलव. थोड्यवच रे्ळवत शप्रयवचव फोन आलव, ती म्हिवली, 

"बवगेच्यव बवजलूव एक हॉटेल आह,े त्यव हॉटेलिध्ये लवल िटवाचव 

एक िविसू बसलेलव आह,े त्यवचे नवर् बवबरुवर् आह,े त्यवलव त े

पैसे द.े िी दर्वखवन्सयवत बवबवजर्ळ आह ेम्हिनू त्यवलव पवठशर्ले 

आह.े" नरेि तो पैसे घेऊन बवगेजर्ळच्यव हॉटेलिध्ये गेलव. 

खरोखरच शतथे एक लवल िटवाचव िविसू बसलेलव होतव. त्यवलव 

नवर् शर्चवरलां तो "बवबरुवर् " असे म्हिवलव. नरेिलव खवत्ी पटली. 

त्यवने एक लवख रुपयवांची बॅग त्यवच्यव हवतवत शदली आशि 

म्हिवलव, "लर्कर नेऊन द े शप्रयवलव." तो " होय लर्कर दतेो " 

असे म्हित तेथनू बवहरे पडलव. नरेिलव त्यव एक लवख रुपयवांच े

कवही र्वटत नव्हते िवत् शप्रयवचे र्डील ठीक व्हवरे्त म्हिनू प्रवथानव 

करू लवगलव. त्यवशदर्िी रवत्ी त्यवने शप्रयवलव िेसेज केलव 

" एक लवख रुपये त्यव लवल िटवाच्यव बवबरुवर् सोबत 

पवठशर्लोय, शिळवले नव ....बवबवची तब्येत किी आह े?  

हव िेसेज करून एक शदर्स उलटलव, दसुरव, शतसरव तसे दहव 

शदर्स सांपले पि शप्रयवचव कवही ररप्लवय आलव नवही. म्हिनू त्यवने 

शप्रयवचव नांबर डवयल केलव तर आपने डवयल शकयव हुआ नांबर 



िौजदु नहीं ह,ै एक बवर नांबर चेक करे शकती ही रे्ळव डवयल केलव 

तरी हचे र्वक्य कवनी पडत होते.  रोज रवत्ी फेसबकु ओपन करून 

तो शप्रयवच्यव ररप्लवयची र्वट पवहत होतव. िेसेज ही नवही आशि 

फोन ही लवगत नवही. फोन क्रिवांक कोित्यव व्यक्तीच्यव नवर्वने आह े

यवची िवशहती घऊेन तेथे जवऊन पवशहलां तर त्यव नवर्वची कोितीच 

व्यक्ती इथे रवहत नवही अिी िवशहती शिळवली. नरेिलव आतव पिूा 

जविीर् झवली होती की, त्यवची फसर्िकू झवली आह.े ती शप्रयव 

सवळर्े एक फेक अकवउांट आह,े फोन क्रिवांक चकुीचव आह ेआशि 

शतचव कोितव बवप आजवरी नवही. आपि परुतव फसलो गेलो 

आहोत यवची जविीर् झवली पि यवची र्वच्यतव आपि कोठे केली 

तर लोकां  आपल्यवर्रच थकुतील म्हिनू त्यवने कोठे ही कवही 

सवांशगतले नवही. पोलीस  ्टेिनिध्ये सदु्धव नोंद केली नवही. 

सांजयने ( अन्सय फेसबकु यजुर, र्य जेितेि तचे 25-26) 

आपलव फेसबकु ओपन केलां की, त्यवची नजर शप्रयव सवळर्ेच्यव 

त्यवच फोटोर्र श्थरवर्ली, त्यवने त्यव फोटोलव लवईक केलां. थोड्यव 

र्ेळवने त्यवलव एक िेसेज आलव. 

" थँक्स फॉर लवईक िवय फोटो." िग सरुू झवलव सांजयलव 

फसशर्ण्यवचव प्लॅन.  

  



05) व्र्र्य न हो बललदान 

 

 

सकवळी सकवळी रेशडओ ऑन केल्यव बरोबर ती बवतिी 

कवनवर्र पडली आशि सशर्तवच्यव कवळजवचे ठोके र्वढले होते. 

पलुर्विव येथे झवलेल्यव दहितर्वदी हल्ल्यवत 40 भवरतीय सैशनक 

िवरल्यव गेल्यवची ती बवतिी होती. सशर्तवने लगेच फोन हवतवत 

घेतलव आशि एक नांबर डवयल करवयलव लवगली. आपने डवयल 

शकयव हुआ नांबर अबी बांद ह,ै थोडी दरे बवद प्रयवस करे र्वरांर्वर हचे 

र्वक्य त्यवच्यव कवनी पडत होतव. जसव जसव र्ेळ जवत होतव तसव 

तसव शतची बैचेनी र्वढतच जवत होती. परि शतचव िलुगव नकुतेच 

जवगी झवलव होतव. अांथरुिवतचू त्यवने " आई ए आई " असव 

आर्वज शदलव पि शतलव कवही ऐकू येत नव्हते. तो उठून आईजर्ळ 

आलव आशि शतचव पदर धरून ओढू लवगलव त्यवरे्ळी ती भवनवर्र 

आली. लगेच शतने परिलव तोंड धणु्यवस सवांगनू सवस-ूसवसऱ्यवकडे 

र्ळली. सवस ू सवसरे अांगिवत बवजवर्र िनू्सय नजरेच्यव दृष्टीत 

आकविवकडे पवहत बसले होते. शतने दोघवांनव त्यव बवतिी शर्षयी 

सवांशगतले तरी ते दोघे गप्पच बसले होते. शतलव कवही कळत नव्हते. 

ती म्हिवली, िी ह्यवांनव फोन लवर्त आह ेिवत् फोन लवगतच नवही, 



बांद आह ेअसे म्हित आह.े कवय भवनगड आह,े िलव तर कवही 

सचुत नवही म्हिनू ती घरवतल्यव खवांबवलव धरून शतथेच बसली. 

त्यवरे्ळी आपलां िन घट्ट करून सवसरव शतलव म्हिवलव, " शर्जयव 

लव आतव फोन लवगिवर नवही. त्यव पलुर्विव हल्ल्यवत आपलव 

शर्जय दखेील गेलव " ह ेकवनवर्र पडतवच सशर्तवच्यव पवयवखवलनू 

जिीन सरकून गेल्यव सवरखां झवलां. ििभर शतलव कवही सचुले नवही 

आशि ती बेहोि झवली. लगचे शर्जय चे आई-बवबव शतच्यवजर्ळ 

गेले तोंडवर्र थोडांस पविी िवरल्यवर्र ती िदु्धीर्र आली आशि 

हुांदके दऊेन रडू लवगली. आई कव रडत आहे हे त्यव परि लव कवही 

कळत नव्हते. तो शतच्यव जर्ळ जवऊन ए आई रडू नको नव, बवबवांनव 

खपू र्वईट र्वटते त ूरडलीस तर" असे तो म्हि ूलवगलव. शबचवरव तो 

तीन र्षवंचव परि त्यवलव कवय िवहीत त्यवचे बवबव आतव यव जगवत 

नवहीत ते. आदल्यव शदर्िी रवत्ीच शर्जय आशि सशर्तव यवांच े

फोनर्र बोलिे झवले होते. उद्यव सकवळी आिची टीि जम्ि ू

कवश्िीर लव जवत आह े त्यविळेु शनदवन एक आठर्डवभर तरी 

आपले बोलिे होिवर नवही. तेंव्हव आई-बवबव आशि परिची 

कवळजी घे असे म्हिनू त्यवांच ेफोनर्रील बोलिे बांद झवली. सशर्तव 

खपू आनांदवत झोपी गेली. रवत्ी थोडी उशिरव झोपल्यविलेु सकवळी 

जवग यवयलव रे्ळ लवगली. ती उठण्यवच्यव अगोदर जम्ि ूकवश्िीरहुन 

फोन आलव होतव की, दहितर्वदी हल्ल्यवत शर्जय लव र्ीरिरि 



आले आह े म्हिनू. ही बवतिी सशर्तव लव कसे सवांगवरे् म्हिनू 

शर्जयचे आई -बवबव कवळजीत होते. िवत् त्यवपरू्ीच सशर्तवने त्यव 

हल्ल्यवची बवतिी ऐकली. बवतिीने सांपिूा गवर् िोकवकुल झवले 

होते. प्रत्येकजि शर्जयच्यव घरी येऊन त्यवांची सवांत्र्न करू लवगले. 

थोड्यव रे्ळवने दिेपवांडे गरुुजी आले, ज्यवांच्यविळेु तो भवरतीय 

सैन्सयवत दवखल झवलव होतव. गरुूजीलव पवहतवचव शर्जयच्यव आई 

बवबवांनव िोक अनवर्र झवलव. गरुुजींनी त्यवांनव खपू धीर शदलां. 

त्यवांच्यव सोबत इकडच्यव शतकडच्यव शर्षयवर्र गप्पव िवरल्यव, सर्ात् 

्ििवन िवांततव होती. गरुुजीलव ते िवळेतले शदर्स आठर्ले. 

सवतर्ी पयंत आपल्यव घरवजर्ळच्यव िवळेतील शििि सांपर्नू 

शर्जय गवर्वतीलच दरूच्यव जय जर्वन शर्द्यवलयवत शिकण्यवसवठी 

पशहल्यव शदर्िी आपल्यव बवबवसोबत गेलव होतव. िवळेत पशहली 

भेट दिेपवांडे सरवसोबत झवली. बवबवांनी आपलव िलुगव शर्जयची 

सर्ा कहविी सवांशगतली, हव अभ्यवसवत हुिवर नवही िवत् खेळण्यवत 

नांबर एक आहे. सर यवलव थोडी अभ्यवसवची गोडी लवर्व. कसे ही 

करून दहवर्ीत चवांगले िवका  शिळेल असे करव." यवर्र दिेपवांडे 

सरवनी बवबवचे हवतवत हवत घऊेन शर्श्ववस शदलव की, आपली इच्छव 

नक्की पिूा होईल.  

जय जर्वन शर्द्यवलयवत हजवरो िलुां शििि घेत होती. परू्ीच्यव 

िवळेत जेितेि दोनिे िलुां होती, एकव र्गवात 15-20 िलुां आशि 



इथे िवत् एकव र्गवात 50 च्यव र्र िलुां होती. तरी ही कुठे ही गडबड 

नवही गोंधळ नवही. सर्ा कवही शि्तीत चवलत होतां. जे कवि 

सवांशगतलां गेलां ते कवि रे्ळेत पिूा करिे अत्यवर्श्यक होत ेनवहीतर 

िखु्यवध्यवपक दिेपवांडे सर यवांच्यवकडे जवर्ां लवगवयचां. सर तसे खपू 

कडक पि तेर्ढेच िवयवळू होते. िवळेचे शनयि सिजवर्नू घ्यवयलव 

कवही शदर्स लोटले. एके शदर्िी र्गवात सचूनव आली की, ज्यवांनव 

NCC िध्ये सहभवगी व्हवयचे आह े त्यवांनी उद्यव सकवळी सवत 

र्वजतव िैदवनवर्र हजर रवहवर्े. शर्जयलव NCC बवबत उत्सकुतव 

र्वटली म्हिनू तो दसुऱ्यव शदर्िी सकवळी बरोबर सवत र्वजतव 

िैदवनवर्र हजर रवशहलव. पोशलसवांच्यव डे्रसिध्ये एक व्यक्ती 

िलेु।ज्यवशठकविी थवांबले होते शतकडे येत होते. ते जसे जसे जर्ळ 

येऊ लवगले तसे चेहरव ्पष्ट शदस ूलवगलव. जर्ळ आल्यवर्र शर्जय 

आश्चयाकवरक रीतीने त्यव व्यक्तीलव पवहू लवगलव. ती व्यक्ती दसुरी 

शतसरी कोिी नसनू दिेपवांडे सर होते. लगेच सर्वंनी रवांगेत उभ े

रवशहले. सवर्धवन शर्श्रवि च ेआदिे दऊेन सरवांनी सर्वानव खवली 

बसवयलव सवांशगतले. NCC कवय आह ेआशि यवचे जीर्नवत कवय 

िहत्र् आह ेह ेसर्ा सिजवर्नू सवांशगतले. शर्जयलव खपूच आर्डले. 

लगेच त्यवने NCC सवठी आपले नवर् पक्के केले. रोज सकवळी 

िवळेत NCC चव डे्रस टवकून सवत र्वजतव यवयचे आशि परत घरी 

जवऊन पनु्सहव िवळेचव गिरे्ि टवकून िवळेत यवयचे असव त्यवचव 



शदनक्रि सरुू झवलव. NCC िध्ये सहभवगी झवल्यवपवसनू त्यवच्यव 

िनवत भवरत दिेवशर्षयी आशि भवरतीय सैशनकवांशर्षयी खपूच 

आदर शनिवाि झवलव होतव. NCC िळेु शर्जय हव दिेपवांडे सरवांचव 

आर्डतव शर्द्यवथी बनलव होतव. कवरि ही तसेच होते, त्यवने एक 

ही शदर्स गैरहजर रवशहलव नवही, धवर्ण्यवच्यव ियातीत तो सर्वात 

पढेु असवयचव, थांडीच्यव शदर्सवत दखेील तो रे्ळेर्र हजर होतव. 

त्यवच्यविध्ये असलेली ्फूती सरवांनी हरेली होती. िहरवतल्यव 

टॉकीज र्र बॉडार शसनेिव लवगलव होतव. फक्त NCC च्यव 

शर्द्यवर्थयवानव घेऊन दिेपवांडे सर शसनेिव पवहवयलव गेले. शसनेिव 

पवहतवांनव सर शर्जयच्यव चेहऱ्यवचे शनरीिि करत होते. भशर्ष्यवत 

हव शर्द्यवथी नक्की भवरतीय सैशनक दलवत सिवशर्ष्ट होईल. यवची 

त्यवांनव खवत्ी होती. िवत् सरवांनव एकवच गोष्टीची शचांतव होती की, 

शर्जय दहवर्ी चवांगल्यव गिुवने पवस व्हवरे्. शसनेिव सांपलव. सर्ाजि 

बवहरे आले आशि आपवपल्यव घरी गेले. शर्जय िवत् तेथेच 

घटुिळत होतव. सर म्हिवले, शर्जय कवय झवलां, जवयचां नवही कव 

घरी ? " यवर्र शर्जय थोडव र्ळे शर्चवर करून म्हिवलव, " सर िलव 

सैन्सयवत भरती होतव येईल कवय ? " सरवांनी लगेच त्यवच्यव 

िनवतील।सर्ा कवलर्वकवलर् ओळखनू म्हिवले, " ही सैन्सयवत 

भरती होतव येईल, त्यवसवठी दहवर्ीची परीिव चवांगल्यव गिुवने पवस 

होिे अत्यवर्श्यक आह.े" शर्जयने लगेच " त्यवत कवय अर्घड, 



िी नक्की चवांगल्यव गिुवने पवस होईन " त्यवशदर्िी पवसनू शर्जय 

खेळण्यवबरोबर अभ्यवसकडे ही लि दणे्यवस सरुुर्वत केली. 

दिेपवांडे सर अधनूिधनू त्यवच्यव प्रगतीकडे लि दऊेन होतेच. 

दहवर्ीची परीिव सांपली. दिेपवांडे सर परीिव सांपल्यवर्र एकदव 

शर्जयच्यव घरी आले. शर्जयच्यव आई बवबवांिी शर्जयलव सैन्सयवत 

भरती होण्यवशर्षयी चचवा केली. बवबवांनी लगेच होकवर दिाशर्लव 

होतव. िवत् शर्जयची आई सैशनकवांत भरती म्हटल्यवबरोबर तोंडवर्र 

पदर धरून रडत रडत घरवत गेली. एकुलतव एक िलुगव आह.े यवलव 

सैन्सयवत कसां पवठर्वरे् ? सैन्सयवत गेलेले िविसां शजर्ांत यते नवहीत. 

असे नवनव शर्चवर करून ती रडू लवगली. शर्जयने कसे बसे 

सिजवर्नू सवांशगतल्यवर्र त्यवची आई तयवर झवली. कवही शदर्सवनी 

शनकवल लवगलव. शर्जय प्रथि श्रेिीिध्ये उत्तीिा झवलव होतव. 

त्यवनांतर त्यवने बवरवर्ी दखेील चवांगल्यव िवकवाने उत्तीिा झवलव. 

त्यवनांतर सैन्सयवत दवखल होण्यवसवठी दिेपवांडे सरवांनव सोबत घेऊन 

तो शनघवलव. जवतवनव आई-बवबव यवांनव नि्कवर केलव. आई 

अजनूही रडत होती. शर्जयचव सर्ाच बवबतीत परफॉिान्सस चवांगलव 

असल्यविळेु तो CRPF िध्ये शनर्डलव गेलव. सहव िशहन्सयवनांतर 

त्यवलव सटु्टी शिळवली ते ही शदर्वळीच्यव िोसिवत. शदर्वळीलव तो 

घरी आलव सोबत खपू फटवके, आई बवबवनव कपडे, लहवन िलुवांनव 

शिठवई आशि शित्वांनव अथवातच शिल्रीची दवरू घेऊन आलव. 



त्यवच्यव यणे्यवने घरवत आनांदी आनांद पसरलव. त्यवलव पवहून 

आईलव खपूच आनांद झवलव. शदर्वळी झवली. आईने शर्जयच्यव 

लग्नवचव शर्षय कवढलव. बवबवनी होकवर शदलव. शर्जयलव िवत् 

आतवच लग्न करवयचे नव्हत.े िवत् सशर्तवचां ्थळ चवलनू आलां 

होतां, आई बवबव अगोदरच पवशहले होते, त्यवांनव सशर्तव पटली होती 

फक्त शर्जयचव होकवर त्यवांनव हर्व होतव. शर्जयने आई बवबवांच्यव 

शर्नांतीलव िवन दते सशर्तवलव पवहवयलव गेलव. सशर्तव ही शदसवयलव 

सुांदर आशि बवरवर्ी पवस झवलेली िलुगी होती. पवहतवििी 

शर्जयलव दखेील सशर्तव आर्डली. त्यवने आईलव होकवर 

दिाशर्लव. एकव िशहन्सयवने सटु्टी सांपिवर होती. म्हिनू एकव िशहन्सयवत 

लग्न करण्यवचे ठरशर्ण्यवत आले. खपू घवई गडबडीत पि 

धिुधडवक्यवत लग्न सोहळव पवर पडलव. शर्जयच्यव आई बवबवांनव 

आधवर दणे्यवसवठी आतव सशर्तव होती म्हिनू शर्जयलव शचांतव 

नव्हती. लग्न झवल्यवनांतर पवचव्यव शदर्िीच शर्जय सैन्सयवत 

जवण्यवस शनघवलव. यवपरू्ी आईचव चेहरव रडरे्लव होतव आतव त्यवत 

सशर्तवचव भर पडली. कवळजी करू नको रोज सवयांकवळी फोन 

करत जवईन असे म्हिनू शर्जयने सर्वंचव शनरोप घेतलव. लग्न लवगनू 

पवचच शदर्सवनी शर्जय शनघनू गेल्यवने सशर्तवलव अ्र््थ र्वटू 

लवगले होते. शतच्यव िनवची चलशबचल शतच्यव सवसनेू ओळखेल 

आशि कवही शदर्स िवहरेी जवण्यवस परर्वनगी शदली. सवसर-िवहरे 



करत ती शदर्स कवढत होती. पनु्सहव सहव िशहन्सयवांनी शर्जय सटु्टी 

घेऊन गवर्ी आलव. ते पवर्सवळ्यवचे शदर्स होते. िशहनवभर सटु्टी 

शिळवली होती. आई बवबव शर्जय आशि सशर्तव सर्ाजि िेतवत 

जवऊन सरकी लवर्ण्यवचे कवि केले. दिेपवांडे सरवांच्यव घरी जवऊन 

त्यवांची भेट घतेली. तसां प्रत्यके सटु्टीत गवर्ी आल्यवर्र सरवांची भटे 

घेतल्यवशिर्वय तो रवहत नसे. सटु्टीचव एक िशहन्सयवचव कवळ कसव 

सांपलव हचे कळवले नवही. सटु्टी सांपली. तसव शर्जय आपल्यव बॅगची 

पॅशकां ग करून सैन्सयवत जवण्यवस शनघवलव. परत जवतवांनव आई आशि 

सशर्तव यवांचे डोळे भरलेले होते. कवळजी घ्यव म्हिनू तो बवहरे 

पडलव.  

एके शदर्िी अचवनक सशर्तव पोट दखु ूलवगले म्हिनू कण्ह 

लवगली. आईने शतलव दर्वखवन्सयवत नेलां तर तेथे आनांदवची बवतिी 

शिळवली की, सशर्तव आई होिवर आहे. सर्वानव खपूच आनांद 

झवलव. त्यवच रवत्ी फोनर्र ही आनांदवची बवतिी शर्जयलव 

कळवली. तो ही आनांदनू गेलव. िेतवत पीक जसे र्वढू लवगले तसे 

सशर्तवचव गभवात बवळ र्वढू लवगले. शदर्वळीच्यव सटु्टीत शर्जय परत 

गवर्ी आलव. यवरे्ळी दखेील त्यवने खपू फटवके, कपडे, शिठवई 

आशि दवरू आिली होती. शर्जयलव खवस करून आनांद झवलव 

करि तो बवप बनिवर होतव. सटु्टी सांपर्नू तो परत गेलव. शदर्वळी 

सांपल्यवचव चवर पवच िशहन्सयवांनी सशर्तवलव गोंडस िलुगव झवलव. 



त्यवांनी त्यवचे नवर् परि असे ठेर्ले. शर्जयच्यव घरवत आनांदी 

र्वतवर्रि तयवर झवले. परिच्यव येण्यवने सर्वानव करििकू होऊ 

लवगली. सशर्तव, आई आशि बवबव ह ेशदर्सरवत् त्यव परि सोबत 

खेळण्यवत घवलर् ूलवगले. पवहतव पवहतव आतव परि तीन र्षवंचव 

झवलव होतव. त्यवच्यव बोबड्यव बोलवने सर्वंचे लि रे्धनू घेत होते. 

यवर्षी शदर्वळीलव शर्जयलव दहव शदर्सवची सटु्टी शिळवली होती. 

यवरे्ळी दखेील येतवांनव त्यवने खपू शिठवई, कपडे, फटवके आशि 

परिसवठी खेळिे आिले होते. बघतव बघतव शदर्वळीचे दहव शदर्स 

सांपले होते. सैन्सयवत जवण्यवचव शदर्स उगर्लव. सर्वानव एकदवच े

डोळे भरून पवहून घेतलव, हरे्त हवतवने बवय बवय केलव आशि 

शनघवलव. कधी नवही ते यवर्ळेी परि म्हिवलव, "पपव, लर्कर यव" 

त्यवलव नसुते िवनेने हो म्हिनू शर्जय शनघनू गेलव. त्यवलव जवऊन 

पांधरव र्ीस शदर्स झवले नव्हते की, त्यवांची टीि जम्ि ूकवश्िीरलव 

जवत असल्यवचे रवत्ी त्यवने सशर्तवलव फोनर्र कळशर्ले होते. तेच 

िेर्टचे बोलिे झवले. पलुर्विव हल्ल्यवत शर्जयलव दखेील 

र्ीरिरि आले होते. कवही रे्ळवनांतर त्यवची डेडबॉडी शतरांग्यवत 

लपेटून िवसकीय र्वहनवत आले. त्यवरे्ळी एकच रडवरड सरुू 

झवली. परिलव कवहीच कळत नव्हते. त्यवलव फक्त बवबवांचव फोटो 

तेर्ढव शदसत होतव. िहीद शर्जय अिर रवह ेचव नवरव सर्ात् घिुघिुत 

होतव. तीन र्षवंचव परि आपल्यव शपत्यवच्यव सरिवलव अग्नी शदलव. 



सैशनकवांनी तोफेची सलविी शदली. खपू रे्ळ रोखनु धरलेल्यव अश्रूांनव 

शर्जयच्यव बवबवनी िोकळी र्वट करून शदली. सर्वंनी दोन शिशनटां 

्तब्ध उभे रवहून श्रद्धवांजली र्वशहली. दिेपवांडे सरवांनी व्यथा न हो 

बशलदवन असव नवरव शदलव. सर्वंनी अिर रह े.....! अिर रह े.....! 

असव नवरव शदलव.  

  



06) आईचे घर 

 

 

अजय आशि शर्जयव यवांच्यवत कडवक्यवचे भवांडि झवले. 

भवांडि एर्ढां िोठां होतां की, अजयलव खपू िोठव आशि िहत्र्वचव 

शनिाय घ्यवर्व लवगलव. ज्यविळेु त्यवचे िन तयवर नव्हते पि त्यवलव 

तो शनिाय घ्यवर्ां लवगलां. शर्जयवलव दखेील त्यवच्यव शनिायवने 

आश्चया र्वटलां. अजय असव शनिाय घेऊ िकतो असे शतलव कधीच 

र्वटले नवही. शतलव आतव आपली चकू लिवत येऊ लवगली होती 

पि अजय ऐकण्यवच्यव िनश्थतीिध्ये नव्हतव. तसे पवशहले तर 

शर्जयवलव शतच्यव सांसवरवत कसल्यवच बवबतीत कितरतव नव्हती. 

अजय शतलव कवय हरे् कवय नको यव सर्ा बवबी परुशर्त होतव. शतलव 

एकव रविी प्रिविे ठेर्त होतव. पि शर्जयव लव सांसवरवत रवजव रविी 

एर्ढांच पवशहजे होते. त्यवांच्यवसोबत आई रवहत होती हे शतलव 

र्वरांर्वर खटकत असे. छोट्यव छोट्यव गोष्टीर्रून शर्जयवचे आशि 

अजयच्यव आईचे र्वदशर्र्वद होत असत. लग्न झवल्यवर्र तीन-चवर 

िशहने तेर्ढां सखुवत गेले असतील त्यव नांतर रोजच त्यवांचे र्वद होत 

असत आशि ह ेर्वद ऐकून अजयच्यव डोक्यवलव तवप चढत असे. 

आईलव सिजवर्नू सवांशगतले तर बवयकोलव रवग आशि बवयकोलव 



सिजवर्नू सवांशगतले तर आई रवगवत असे. अजय एकव कां पनीत 

चवांगल्यव पदवर्र कवि करत होतव आशि त्यवलव त्यव नोकरीत 

िशहन्सयवकवठी चवळीस पन्सनवस हजवर रुपये पगवर शिळत होतव. अजय 

लहवन असतवांनव म्हिजे सवतव्यव र्गवात शिकत असतवनव त्यवांच े

र्डील र्ते अपघवतवत र्वरले होते. तेंव्हवपवसनू ते अजयलव नोकरी 

लवगेपयंत त्यवच्यव आईने अपवर कष्ट सोसनू त्यवलव शिकशर्ले होते. 

शिळेल ते कवि करत आशि पोटवलव शचिटव दऊेन शतने अजयलव 

शिकशर्ले. सटु्टीच्यव शदर्िी ्र्तः अजय दखेील आईसोबत 

कविवलव जवत असे. त्यवलव कोिते कवि करिे किीपिवचे र्वटत 

नव्हते. कसवबसव दहवर्ी पवस झवल्यवनांतर त्यवने आय टी आय िध्ये 

प्ररे्ि घेतलव. तेथील दोन र्षवाचे शििि पिूा करून एकव कां पनीत 

अजा केलव होतव. ज्यवशदर्िी कां पनीचव कॉल आलव होतव 

त्यवशदर्िी सर्वात जव्त आनांद आईलव झवलव होतव. आतव आईलव 

घरकविवत कवही जव्त त्वस व्हवयलव नको म्हिनू त्यवने शर्जयविी 

लग्न केलां. लग्नवपरू्ीच अजयने ्पष्ट करून सवांशगतलां होतां की, 

आपिवलव आईसोबत रवहवर्ां लवगिवर आह.े शर्जयवच्यव घरच्यवांनी 

बवकी सर्ा बवबी चवांगल्यव होत्यव म्हिनू लगेच होकवर शदलव आशि 

धिुधडवक्यवत त्यवांचव लग्नसोहळव पवर पडलव. 

सरुुर्वतीचे कवही शदर्स खपू िजेत आशि आनांदवत गेले. सहव 

िशहन्सयवांनी शर्जयव गभार्ती आह ेही आनांदवची बवतिी कळवली. 



आईलव तर खपू आनांद झवलव. बवपवच्यवच रूपवने िलुगव घरवत 

आलव. आई त्यव लहवन बवळवची हर्ी तिी कवळजी घऊे लवगली. 

िलू हळूहळू िोठे होत होते. तसे त्यव दोघवांचे भवांडि दखेील र्वढू 

लवगले होते. शर्जयवलव सवसबूवई सोबत रवहिे त्वसदवयक र्वटत 

होते. र्व्तशर्क शतच्यविळेु शतलव एकप्रकवरे फवर िोठव आधवर 

होतव. िवत् ती रे्गळ्यवच शर्चवरसरिीची होती. दररोज भवांडि 

करून ते भवांडि अजय पयतं घेऊन जवत असे. अजय यव रोजच्यव 

कटकटीलव परुतव कां टवळलव होतव. कवय करवर्ां ह े त्यवलव सचुत 

नव्हतां. त्यव शदर्िी तर हद्दच झवली. शर्जयवने सवसबूवईर्र सरळ 

अांगठी चोरल्यवचव आळ घवतलव होतव. आई अांगठी तरी किवलव 

चोरेल ? शतलव कवय किी आह े? तचू कोठे तरी ठेर्ली असिील 

परत एकदव िोध असे अजय सिजवर्नू सवांग ूलवगलव पि शर्जयव 

ऐकवयलव तयवरच होईनव. अजयच्यव आईलव यव आरोपविळेू 

अ्र््थपिव र्वटत होतव. शतने अांगठी घेतली नवही असे र्वरांर्वर 

सवांगनू दखेील शर्जयव ऐकवयलव तयवर नव्हती. आईलव एक शिशनट 

दखेील शतथे रवहवरे् असे र्वटत नव्हते. जवर्ां तरी कोठे जवरे् हव फवर 

िोठव प्रश्न शतच्यवसिोर पडलव होतव. शतने अजयलव हुांदके दते दते 

म्हिवली," बेटव, आतव यव घरवत रवहिे िलव िक्य नवही. िलव 

जर्ळच्यव कोित्यव तरी र्दृ्धवश्रिवत नेऊन सोड. त्यवशठकविी रवहीन 

िी कवही शदर्स सखुवत." यवर्र अजयलव कवय बोलवरे् हचे सचुेनव. 



ह े ऐकून शर्जयव िनोिन सुखवर्नू गेली होती. कवही शदर्स तरी 

शहचव शपच्छव सटेुल असे शतलव िनोिन र्वटू लवगले होत.े अजयने 

आईलव आपल्यव खोलीत जवण्यवस सचुशर्ले. आपि कवय करत 

आहोत यवची जविीर् अजयने सर्ाप्रथि आपल्यव िनवलव शदली 

आशि शर्जयवलव म्हिवलव, " शर्जयव पॅशकां ग कर, आजपवसनू 

आपि इथे रवहू िकिवर नवही. कवही शदर्स त ूिवहरेी रवहव. तोपयंत 

िी एखवदी शकरवयवची खोली पवहतो. आपि तेथे रवहू. हे आईचे घर 

आह.े तेंव्हव शतच्यव घरवतनू शतलव बवहरे करिे, ह ेिवझ्यव िनवलव 

पटत नवही. तेंव्हव आपिच घरवबवहरे जविे योग्य रवहील. तेंव्हव 

लर्कर आटोप." असे म्हिनू अजयने आईलव आर्वज शदलव " 

आई, शर्जयवलव िवहरेी सोडून येतो. शतलव िवफ कर, शतलव ह े

िेर्टपयंत कळवले नवही की आईसोबत आम्ही रवहतो. त्यव र्ेडीलव 

र्वटत होतां, आई आिच्यव सोबत रवहते." एर्ढां बोलनू अजय 

शर्जयवलव घऊेन शतच्यव िवहरेी गेलव आशि सोडून सवयांकवळी परत 

आपल्यव घरी आलव. दसुऱ्यव शदर्िी सकवळी अजय नेहिीप्रिवि े

उठलव आशि तयवर होऊन ऑशफसलव गेलव. सवयांकवळी परत घरी 

आलव, आईच्यव हवतचे जेर्ि करून िवांत झोपी गेलव. अजय दर 

शर्कें डलव शर्जयव आशि िलुवलव भेटवयलव जवत असे आशि 

बवकीच्यव शदर्िी आई सोबत रवहत असे. शकरवयवचे घर िोधतो हव 

एक त्यवचव बहविव होतव. अजयच्यव यव अजब शनिायवने शर्जयव 



चक्रवर्नू गेली. कवही िशहने लोटले, शतच्यव घरच्यवांनी शतच्यव यव 

र्वगण्यवचव शर्रोध केलव. िेजवरी पवजवरी लोकां  कवही बवही बोल ू

लवगले. अजय जर्ळ शकरवयवच्यव घरवशर्षयी कवही गोष्ट कवढलां 

की तो शर्षय टवळत असे. कवही िशहन्सयवांनांतर शतची चकू शतच्यव 

लिवत आली. सवसबूवईर्र चोरीचव खोटव आळ घवतल्यवचव शतलव 

पश्चवतवप होऊ लवगलव. एके शदर्िी शतने आपले सवरे सविवन 

बवांधली आशि थेट आपल्यव घरी आली. सवसबूवई बवहरे ओट्यवर्र 

बसल्यव होत्यव. शर्जयवलव पवहून शतलव आनांद झवलव. शर्जयवने 

लगेच सवसबूवईचे पवय धरले आशि " िी चकुले िलव िवफ करव " 

अिी शर्नर्िी केली. सवसबूवईने लगेच शतलव गळ्यवलव घेतली, 

बवळवलव कडेर्र घेतली आशि दोघे घरवत गेले. सवयांकवळी अजय 

ऑशफसिधनू आलव. पवहतो तर कवय शर्जयव घरवत शदसत होती. 

िलुगव खेळत होतव. घरवत अगदी िवांत र्वतवर्रि होतां. शर्जयवने 

गरि चहवचव कप शदलव. सवयांकवळी सर्वंनी एकत् बसनू जेर्ि केलां 

आशि तेंव्हव अजय म्हिवलव, आपि सर्ाजि आईसोबत आनांदवने 

रवहू यव. शर्जयवने लगेच हसत हसत िवनेने होकवर शदलव. त्यवशदर्िी 

अजयलव खरी िवांत आशि सखुवची झोप लवगली.  

  



07) मैत्रीचं झाड 

 

 

जीप आशि िोटवरसवयकल यवांच्यवत झवलेल्यव अपघवतवत 

सरेुिचव जवगेर्रच ितृ्य ूदशैनकवत एक छोटी बवतिी र्वचनू सांतोषच े

िन सनु्सन झवले. ऑशफसिध्ये खचुीर्र बसल्यव शठकविी छतवच्यव 

पांख्यवकडे िनू्सय नजरेने पवहत शर्चवर करत होतव. सरेुि आशि सांतोष 

खपू शजर्लग शित्, लांगोटीयवर म्हटले तरी चवलेल. पशहल्यव 

र्गवापवसनू तर कॉलेजच्यव शिििवपयतं ते दोघे एकवच र्गवात आशि 

एकवच बवकवर्र बसवयचे. सरेुि शदसवयलव अगदी गोरव जरी नसेल 

तर जव्त कवळव दखेील नव्हतव, डोक्यवर्र केस किीच, उांची 

सवधवरिपिे सवडेपवच फूट, पळण्यवत खपूच चपळ, अभ्यवसवत 

हुिवर नव्हतव िवत् खेळवच्यव बवबतीत त्यवलव कोिी चलॅेंज दऊे 

िकत नव्हते. कबड्डी, खोखो, धवर्िे यवत तर तो पशहल्यव 

क्रिवांकवर्र रवह्यचवच शिर्वय त्यवचव आर्डतव खेळ शक्रकेटिध्ये तो 

गोलांदवजी आशि फलांदवजी सदु्धव अव्र्ल असवयचव. त्यवचे घर 

म्हिजे एक झोपडीच. झोपडीलव लवगनू एक िोठे र्डवचे झवड होते. 

सरेुि आशि त्यवांचव पररर्वर घरवत किी आशि त्यव झवडवखवली 

जव्त र्वर्रत असत. ते झवड म्हिजे त्यवांचे दसुरे घरच होते. सांपिूा 



उन्सहवळव त्यवच झवडवखवली जवत असे. शदर्सव झोकव खेळवयचां 

आशि रवत्ीच्यव रे्ळी तेथेच झोपवयचां. त्यवच्यव घरी नव लवईट होती 

नव टीव्ही. पि शक्रकेटचव सविनव असलव की शित्वांच्यव घरी जवऊन 

शक्रकेट पवहत असे. खवस करून सांतोषच्यव घरी जवऊन हिखवस 

शक्रकेट बघवयचां, त्यविळेु दोघेही सांतोषच्यव आई-बवबवच्यव तोंडून 

शिव्यव खवयचे. दहवव्यव र्गवात असतवांनव असेच ते दोघ े सविनव 

पवहत बसले त्यवरे्ळी सांतोषचे बवबव बवहरेून आले आशि त्यवांनव 

खपूच रवग आलव. " असेच जर िॅच बघत बसलवत तर दहवर्ीत 

लर्करच शदरे् लवर्तव तमु्ही ...!" एर्ढां बोलनू ते िधल्यव खोलीत 

गेले. सांतोषने लगेच टीव्ही बांद केलां आशि सरेुषलव घरी जवण्यवच े

खिुवर्ले. दहवर्ी सांपेपयंत िॅच बघिवर नवही असे र्चन शदलव 

आशि अभ्यवसवलव लवगलव. दहवर्ीची परीिव सांपली. तसां सांतोष 

आशि सरेुि रोज सकवळी शक्रकेट खेळवयलव िैदवनवर्र जवत असत. 

त्यवांच्यवसोबत इतर ही त्यवांचे शित् असवयवचे. त्यवांची शक्रकेटची टीि 

खपू चवांगली होती. त्यविळेु गल्लीगल्लीत त्यवांच्यव टीिची चचवा 

होऊ लवगली होती. दहवर्ीचव शनकवल लवगलव. त्यवांची सांपिूा टीि 

किी जव्त फरकवने पवस झवली. सर्वंनी शिळून एकवच कॉलेजवत 

प्ररे्ि शिळशर्लव. कॉलेजिधनू एक शक्रकेटचव सांघ शनिवाि केलव 

गेलव. त्यवत सरेुि, सांतोष सह इतर दोघवांचव नांबर लवगलव. 

सांतोषच्यव र्शडलवांनी ्पष्टपिे नकवर शदल्यविळेु सांतोष त्यव 



टीििधनू बवहरे पडलव पि सरेुि िवत् त्यवत खेळत रवशहलव. त्यवची 

बॉशलांग आशि बॅशटांग पवहून सवरेच चशकत होत असत. 18 

र्षवाखवलील सांघवसवठी त्यवलव पत् आलां. पत् र्वचनू त्यवलव खपू 

आनांद झवलव.  

" सांतोष, िलव परर्व िुांबईलव जवयचां आह,े िवत् ......" 

" िवत् कवय यवर, तझु्यवजर्ळ पैसे नवहीत नव िुांबईलव जवण्यवस 

..." 

"हो, यवर कसे जवऊ ?"  

"त्यवची कवही कवळजी करू नको, होईल त्यवची व्यर््थव, त ू

िुांबई लव जवण्यवची तयवरी कर" 

सर्ा शित्वांनी पैसव गोळव करून सरेुिलव शदले. सांघवत त्यवची 

शनर्ड होिवर सर्वानव खवत्ी होती. त्यवशदर्िी त्यवने िलुवखत 

दणे्यवसवठी िुांबईलव गेलव होतव. त्यवचव खेळ खपू चवांगलव होतव िवत् 

त्यवच्यव जवगी दसुऱ्यवच खळेवडूची शनर्ड झवली. कवरि सरेुिच्यव 

पवठीिवगे कोिी गॉडफ़ॉदर नव्हते, नव पैसव होतव नव र्शिलव. तो 

अगदी उदवस होऊन परत आपल्यव गवर्ी आलव. सांतोष खपू 

आनांदवने त्यवच्यवकडे जवतो कवही गोड बवतिी ऐकवयलव शिळेल 

म्हिनू पि शनरवि होतो. बवरवर्ीत शिकत असतवांनव दखेील सरेुि 

अभ्यवसवत आशि र्गवात फवर किी आशि िैदवनवर्र जव्त रे्ळ रवहू 



लवगलव. त्यवलव सांघवत ्थवन शिळर्वयचे होते त्यवसवठी जीर्तोड 

िेहनत घेत होतव. अपिेेप्रिविे बवरवर्ीच्यव परीिेत सरेुि नवपवस 

झवलव. त्यवचे बवकी सर्ा शित् बवरवर्ी पवस झवले आशि सर्ात् 

शर्खरुले गेले. सरेुि िवत् गल्ली बोळवत शक्रकेट खेळिे चवलचू 

ठेर्ले. गवर्ोगवर्ी कोिच्यव र्वढशदर्सवशनशित्त आयोशजत खलेु 

शक्रकेट सविन्सयवत सरेुि चिकू लवगलव. प्रत्येकजि सरेुिलव 

आपल्यव सांघवकडून खेळण्यवस ऑफर दऊे लवगले. यव खेळवतनू 

त्यवलव प्रशसद्धी सोबत पैसव दखेील शिळू लवगलव. पेपरिधल्यव 

अधनूिधनू बवतम्यवने त्यवच्यव शित्वलव दखेील सिवधवन र्वटत 

होते. कवही र्षे लोटली. दरम्यवनच्यव कवळवत त्यवचे लग्न झवले. 

झोपडीतलव सरेुि चवांगल्यव घरवत रवहू लवगलव. घरवजर्ळच्यव 

र्डवचे झवड पवडून सरेुिने तेथे िोठे घर बवांधले होते. त्यवच्यव हवतवत 

बऱ्यवपैकी पैसे पडू लवगले होते. शक्रकेट खेळण्यवसोबत तो लहवन 

िलुवांनव कोशचांग दखेील दऊे लवगलव होतव. त्यविळेु त्यवची आशथाक 

श्थती सधुवरत गेली. सध्यव तो चवांगलव शक्रकेटर आशि कोच म्हिनू 

प्रशसद्धीस आलव होतव. त्यवलव एक िलुगव आशि एक िलुगी असे 

दोन अपत्य होती. आपल्यव लवडक्यव सोनचूव र्वढशदर्स सवजरव 

करण्यवसवठी सरेुि गवर्वतनू केक आिण्यवसवठी गेलव. बरवच रे्ळ 

झवलां सरेुि आलां नवही म्हिून त्यवलव फोन केलां तर फोन ही लवगत 

नव्हतव. सरेुिच्यव घरच्यवांनव खपू कवळजी र्वटत होती. रवत् होत 



आली. िलुगी तयवर होऊन र्वट पवहून थकून गेली पि सरेुि कवही 

घरी आले नव्हते. कवही रे्ळवनांतर फोनची घांटी र्वजली 

" हलॅो, ह ेसुरेिचे घर आह ेकव ?" 

सरेुिच्यव पत्नीने फोन उचललव, " होय हे सरेुिचेच घर आह"े 

"आपि कोि बोलतय ? "  

" िी सरेुिच्यव पत्नी बोलत आह,े कवय झवलांय ?" 

" िी पोलीस ् टेिनिधनू बोलतोय, आपि लर्करवत लर्कर 

्टेिनलव यवर्ां" 

लवगलीच ती पोलीस ्टेिनलव पवहोचली. डोळ्यवने जे दृश्य 

पवशहले ते खपूच भयवनक होते. सरेुिच्यव िोटवरसवयकलचव 

अपघवत झवलव होतव आशि त्यवच्यव डोक्यवर्रून जीपचे चवक 

गेल्यविळेु चेहरव पिूा चेंदविेंदव झवलव होतव. इतर कवही बवबी र्रून 

तो सरेुिच आह ेयवची खवत्ी पटली. ्टेिनिधले सर्ा सोप्कवर 

पिूा करून डेडबॉडी घरी नेण्यवत आले. र्वढशदर्सवच्यव आनांदच्यव 

जवगी ितृ्यचूव दखुर्टव सर्ात् पसरलव होतव. ती बवतिी 

र्वचल्यवबरोबर सांतोषने सर्ा शित्वांनव दःुखद बवतिी कळशर्ली. 

चवर-पवच शदर्सवांनी सर्ा शित् एकत् येऊन सरेुिच्यव घरी भेट शदली. 

एक चवांगलव उिदव खेळवडू कवळवच्यव पडद्यवआड गले्यवचां दःुख 

सर्वानवच होतां. सर्वंनी शिळून सरेुिच्यव घरच्यवांनव जिेल तेर्ढां 



आशथाक हवतभवर शदलां. सरेुि गरीब होतव पि कष्टवळू, ्र्वशभिवनी 

आशि होतकरू होतव. यवचव सर्ा शित्वांनव अशभिवन दखेील र्वटत 

होतव. सर्वंनी शिळून त्यवचवच घरवसिोर एक र्डवचे झवड लवर्लां 

आशि त्यवलव नवर् शदलां िैत्ीचां झवड. दरर्षी ते सर्ा शित् त्यव 

र्डवच्यव झवडवखवली एकत् येतवत आशि आपल्यव शजर्लग 

शित्वची आठर्ि कवढतवत. आज ते झवड सर्वानव िैत्ीची शिकर्ि 

दते असते.  

  



08) सार्र्ल गेली चोरीला 

 

 

गण्यव धवर्त पळत पोलीस ्टेिनिध्ये गेलव आशि आपली 

सवयकल चोरीलव गेली यवची तक्रवर दऊे लवगलव. शतथे बसलेल े

हर्वलदवर गण्यवकडे लि द्यवयलव तयवर नव्हते, कवरि ते आपल्यव 

दसुऱ्यव कविवत व्य्त होते. त्यव हर्वलदवरवसिोर एक बवई बसली 

होती आशि ती रडत रडत तक्रवर करीत होती. शतचव तक्रवर शलशहि े

झवल्यवर्र हर्वलदवर गण्यवकडे र्ळले आशि म्हिवले, हे सवांग रे 

बवबव कवय झवलां ? यवर्र गण्यव म्हिवलव, सवहबे िवझी सवयकल 

चोरीलव गेली. कुठून गेली चोरीलव सवहबे, िेन रोड र्रून िेन रोड 

म्हिजे नेिके कोठे ? दिेी दवरूचे दकुवन ..... अच्छव ! तर त ूदवरू 

घ्यवयलव गेलव होतवस ? नवही हो, सवहबे, शतथे बवजलूव एक शकरविव 

दकुवन आह ेतेथनू सविवन घ्यवयचे होते. शकती खोटे बोलतोस रे त,ू 

शकती र्वस येतेय तझु्यवजर्ळ. नवही हो सवहबे, िी खरे सवांगतो िी 

दवरू शपयवलव गेलो नवही हो, िी गरीब िविसू आहे. िवझ्यवकडे 

दसुरव डे्रस नवही. गेल्यव एक िशहन्सयवपवसनू एकच डे्रस िवझ्यव 

अांगवर्र आह.े कवही खोटे नवटे बोल ू नको. दवरूच्यव निेत त ू

सवयकल कुठे ठेर्लवस नीट आठर्ि कर. सवहबे, िी खरां सवांगत 



आह,े िी तेथेच सवयकल ठेर्लो. दकुवनवत सविवन घऊेन परत 

येईपयंत सवयकल गवयब झवली. एकव शिशनटवत सवयकल गवयब 

झवली, बवप रे ! असे म्हिनू हर्वलदवर गण्यवकडे सांिशयत नजरेने 

पवहू लवगलव. रवगवने आपल्यव शिपवयवलव आर्वज दऊेन अरे, यवची 

चवांगली तपवसिी करव रे, यवांच्यवजर्ळ कवही सवपडते कवय बघव ! 

गण्यव परुतव घवबरून गेलव भीक नको पि कुत्व आर्र अिी त्यवची 

शर्शचत् अर््थव झवली. गण्यव कळर्ळून म्हि ू लवगलव. सवहबे 

िवझी सवयकल चोरीलव गलेी त्यवचे तक्रवर शलहून घ्यव अगोदर. 

िवझी कवय तपवसिी करिवर ? िवझ्यव जर्ळ कवही नवही हो ! तरी 

दखेील शिपवयवने गण्यवची पिूा तपवसिी केली, त्यवच्यवजर्ळ 

कवही शनघवले नसल्यवचे शिपवयवने सवांशगतले. तरी दखेील हर्वलदवर 

तक्रवर घ्यवयलव तयवरच नव्हते. तेर्ढ्यवत एकव चोरवलव पकडून त्यव 

हर्वलदवरवसिोर उपश्थत करण्यवत आले. त्यवलव पकडून 

आिलेलव शिपवई म्हिवलव सवहबे, हव िेन रोड र्र एकवची 

सवयकल चोरतवनव पकडलव गेलवय. ह े ऐकल्यवर्र गण्यवलव खपू 

आनांद झवलव आशि म्हिवलव कुठे चोरी करत होतव. शिपवई 

म्हिवलव िेन रोड र्रील दिेी दवरूच्यव दकुवनवसिोर हव सवयकल 

चोरण्यवचव प्रयत्न करीत होतव तेंव्हवच कवही लोकवांनी त्यवलव 

पकडले. गण्यवलव आिेची एक शकनवर शदसनू आली. हर्वलदवरवने 

दांडुकव दवखर्नू त्यवच्यवकडून सर्ा िवशहती कवढली असतव, नकुतेच 



त्यवने त्यवच शठकविवहून चवर-पवच सवयकल चोरले असल्यवची 

कबलुी शदली. गण्यवलव आनांद र्वटत होतव कवरि त्यवलव त्यवची 

सवयकल परत शिळिवर होती. थोड्यवच रे्ळवत त्यवने चोरलेल्यव 

सवयकली पोलीस ्टेिनिध्ये आिण्यवत आले. त्यवत गवण्यवांची 

दखेील सवयकल होती. ती सवयकल पवहतवच तो हर्वलदवर 

सवहबेवनव म्हिवलव, सवहबे हीच आह े िवझी सवयकल. 

तिुच्यवजर्ळ परुवर्व कवय आह े ? ही सवयकल तिुची आह े

यवसवठी. गण्यव आत्तव शर्चवर करू लवगलव. सवयकलचे सर्ा र्िान 

केलव।परांत ुहर्वलदवर िवनण्यवस तयवर होईनव. हर्वलदवर म्हिवले, 

सवयकलचे कवगदपत् आिव आशि सवयकल घऊेन जव. गण्यवलव 

आत्तव प्रश्न पडलव की, सवयकलचे कवगदपत् कुठून आिवरे्. 

सवयकल घऊेन आज 15-20 र्षवाचव कवळ उलटलव होतव. 

सवयकल शर्कत घेतलेले कवगद आजपयतं जपनू ठेर्ि ेअिक्य 

होते. त्यवने सवहबेवलव खपू शर्नांती केली. पि कवही उपयोग झवलव 

नवही. चोरीलव गेलेली सवयकल परत शदसवयलव लवगली िवत् 

गण्यवलव कवही परत शिळवली नवही. कदवशचत सवयकल लव इतर 

गवड्यवसवरखे क्रिवांक दणे्यवत आले असते तर िवझी सवयकल िलव 

परत शिळशर्तव आली असती. गण्यव हतवि होऊन आपल्यव घरी 

परत चवललव असतवांनव त्यवचव शित् रिीद आशि जॉन तेथनू जवत 



होते. त्यवांनी गण्यवलव शनरवि पवहून शर्चवरतवत, " क्यव हुआ गण्यव 

? " 

" कवही नवही रे, िवझी सवयकल चोरीलव गेली. म्हिनू पोलीस 

्टेिनिध्ये गेलो. शतथे एकव चोरवने चोरलेल्यव सवयकली आिल्यव 

होत्यव त्यवत िवझी सवयकल पि होती. त्यव पोशलसवांनव िवझी ती 

सवयकल िलव परत द ेम्हिले तर दते नवहीत. " 

यवर्र जॉन म्हितो " र्वय ? कव दते नवहीत ?" 

" उसके िव की, चल दखेेगे, कैसे नवही दगेव " 

" नवही यवर, तो सवयकलची पवर्ती आि म्हितोय, कुठां आह े

त्यव सवयकलची पवर्ती, कोिवलव िवहीत" 

" ऐसव ह ैक्यव .....हां ..... हां......"  

रिीद थोडव र्ेळ शर्चवर करतो आशि म्हितो, " तेरे पवस सौ 

रुपये ह ैक्यव ? िै अभी सवयकल छुडव के लवतव हुां " 

" िवझ्यवजर्ळ कुठले िांभर रु. " तरी गण्यव आपले शखसे 

तपवसतो त्यवलव र्ीस रुपय े शिळतवत. जॉन जर्ळ तीस रुपय े

शनघतवत. रिीद जर्ळ पांधरव रु शनघतवत असे एकूि 65 रुपय े

होतवत. कवय करवर्ां यव शर्चवरवत ते परत पोलीस ्टेिनकडे 

जवतवत. र्त्यवत त्यवांनव शफरदोस नवर्वचव शित् भेटतो. त्यवलव सर्ा 

कहविी सवांगतवत. त्यवर्र तो त्यवच्यवजर्ळ असलेले तीस रुपय े



दतेो. अश्यवप्रकवरे िांभरवलव फक्त पवचच रुपये किी असतवत. तरी 

ही ते पोलीसवजर्ळ जवतवत. गण्यव दरुूनच त्यवची सवयकल 

दवखशर्तो. रिीद बोलवयलव खपू हुिवर, तो थेट त्यव पोशलसवजर्ळ 

जवतो आशि सवयकल चोरीलव गेल्यवचे सवांगतो आशि गण्यवची 

सवयकल दवखशर्तो. त्यवलव दखेील सवहबे तेच उत्तर दतेवत, पवर्ती 

आिनू दवखर् आशि सवयकल घेऊन जव. यवर्र रिीद हळूच त्यव 

पोलीस र्वल्यवच्यव कवनवत कवही तर कुजबजु करतो आशि शखिवत 

हवत घवलनू सर्ा पैसव त्यवच्यव हवतवत दतेो. गरीब पे दयव करो सवब 

असे जवतव जवतव म्हितो. जव तेरव सवयकल लकेे जव. असे म्हितवत 

रिीद गण्यवची सवयकल कवढतो आशि बवहरे पडिवर इतक्यवत तो 

पोलीसर्वलव आर्वज दतेो, अभे, इसिे पवांच कि ह,ै रुक जव. तो 

गण्यवलव सवयकल दतेो आशि बवहरे जवण्यवस सवांगतो आशि 

म्हितो, हवां, सवब, अगली बवर पवांच जवदव द ेदुांगव सवब. अच्छव ठीक 

ह,ै जव. असे म्हितवत जॉन, रिीद आशि गण्यव हसत खेळत 

घरवकडे शनघवले. जवतव जवतव गण्यवने दोघवांचे िनःपरू्ाक आभवर 

िवनले.  

  



09) रेल्वेतील शाळा 

 

 

सकवळची र्ेळ होती आशि प्रत्येकजि आपवपल्यव घवईत 

होते. लहवन िलुवांची खेळिी घेऊन एक लहवन िलुगव लोकल 

रेल्रे्िध्ये घसुलव. पवहतव पवहतव ती रेल्रे् िविसवांनी फुल्ल झवली. 

त्यवच गदीचव फवयदव घेण्यवसवठी हव लहवन िलुगव आपल्यव शर्शर्ध 

खेळिीसह आलव होतव. " दस िे एक, कौनसव भी लो दस िे एक 

" असां ओरडत तो डबवभर शफरत होतव. डब्यवतील लहवन िलेु 

त्यवच्यव खेळिीकडे पवहून आपल्यव आई-बवबवांकडे िवगिी करीत 

होती. त्यवच्यव कवही खेळिी शर्कल्यव गेली. त्यवच डब्यवत तवत्यव 

गरुुजी प्रर्वस करीत होते. त्यवांची िवळव रेल्रे् िवगवार्र 50-60 शकिी 

अांतरवर्र र्डगवर् येथे होती. तवत्यव गरुुजी रोज सकवळी यवच रेल्रे्ने 

प्रर्वस करीत असत. खेळिी शर्किवरव तो िलुगव दखेील रोज यवच 

रेल्र्ेत खेळिी शर्कवयचव. पि त्यवांची कधी भटे झवली नव्हती. 

शकत्यके शदर्सवांनी त्यवांची दोघवांची गवठभटे झवली होती. एक 

खेळिी शर्कत घणे्यवचव शनशित्तवने तवत्यव गरुुजींनी त्यवलव जर्ळ 

बोलवशर्ले. त्यवचे कपडे िळके होते, गेल्यव शकत्येक शदर्सवत त्यवन े

कदवशचत अांघोळ दखेील केले नसेल असे र्वटत होते. आपल्यव 



अांगवचव र्वस यतेो शकां र्व आपि घवि शदसतो त्यवलव त्यवचे कवही 

दिेे घेिे नव्हते. गरुुजींनी त्यवलव जर्ळ बोलवर्नू घेऊन शर्चवरपसू 

केली आशि त्यवलव बोलतां केले.  

" तझुां नवर् कवय आशि रवहतोस कुठां ?" 

" िवझां नवर् सरेुि आहे आशि िी र्डगवर्लव ्टेिनच्यव 

बवजलूव रवहतो"  

र्डगवर्चां नवर् एकूि तवत्यव गरुुजी थोडांसे दचकले कवरि 

त्यवांच्यव िवळेचे गवर् दखेील तेच होते. िनवत थोडां शर्चवर करून 

गरुुजी पढेु म्हिवले, " तझु्यवसोबत कोि कोि आहते ? " यवर्र 

त्यवने उत्तर शदलां, " िवझी आई, बवबव आशि तीन बशहिी आहते, ते 

सर्ा िवझ्यव पेिव लहवन आहते.  

" आई बवबव कवय कवि करतवत ? " 

" ते सदु्धव िवझ्यवसवरखे खेळिी शर्कतवत पि दसुऱ्यव गवर्वत, 

ते रेल्र्े िध्ये खेळिी शर्कत नवहीत."  

" तझुां गवर् र्डगवर् आह ेतर त ूयेथनू रविपरूहुन कसे कवय 

चढलव आहसे ? " 

" र्डगवर् िवझां गवर् आहे िवत् आत्तव शतथां कोिीच नवही, 

आम्ही सर्ाजि इथां रविपरू िध्ये ्टेिनच्यव बवजलूव रवहतोत." 

" िवळेलव जवतोस कवय ? " 



" नवही, फक्त एक शदर्स िवळेत गेलो त्यवनांतर कधीच गलेो 

नवही." 

" तलुव िवळेत जवयलव आर्डेल कव ?" 

" होय आर्डते, िलव कवगदवर्र शलहवयलव आर्डतां, शचत्ां 

कवढवयलव आर्डतां, पि बवबव िवळेलव जवऊ नको अस े

म्हितवत." 

" रोज शकती रुपयवांची खेळिी शर्कली जवते ? " 

" िांभर एक रुपयवांची शर्कली जवते, िवझ्यवजर्ळ कोिीच घते 

नवही." ह ेऐकून गरुुजी त्यवलव म्हितवत की 

" उद्यव कवय कर त ूअांघोळ कर, ्र्च्छ कपडे टवक आशि 

खेळिी शर्कवयलव ये, बघ कवय किवल होईल ते." 

गरुुजींचे बोलिे ऐकून सरेुि दसुऱ्यव शदर्िी अांघोळ करून 

्र्च्छ कपडे टवकून खेळिी घेऊन रेल्रे्त चढलव. तो आतव चवांगलव 

शदस ूलवगलव होतव. नेहिीप्रिविे लहवन िलेु खेळिीची िवगिी करू 

लवगले आशि पवहतव पवहतव त्यवच्यव जर्ळील सर्ा खेळिी 

शर्कली गेली. त्यवचां त्यवलव शर्श्ववस बसत नव्हतव. ह े सर्ा त्यव 

गरुुजीची कृपव आह,े असे त्यवलव र्वटू लवगले. त्यवांनव भेटले पवशहज े

म्हिनू त्यवच्यव नजरव गरुुजींच्यव िोधवत इकडे शतकडे शफरत होते. 

सर्ात् िोधविोध केल्यवर्र गरुुजी एके शठकविी शखडकीलव 



बसलेले र् बवहरेचे शनसगा सौदया पवहण्यवत िग्न असलेले त्यवलव 

शदसले. त्यवचििी तो धवर्त गरुुजी जर्ळ गेलव आशि त्यवांचे पवय 

धरले. गरुुजींनी शखडकीच्यव बवहरेील लि आपल्यव पवयवलव 

धरलेल्यव िलुवांकडे रे्धले. गरुुजींने सदु्धव त्यवलव ओळखले नवही 

एर्ढव तो ्र्च्छ आशि सुांदर शदसत होतव. सरेुिने आज 

त्यवच्यवसोबत घडलेली सवरी कहविी सवांशगतली आशि गरुुजीनव 

धन्सयर्वद दऊे लवगलव. गरुुजींनी लगेच त्यवलव िवळव 

शिकण्यवशर्षयी बोलले. पि त्यवलव आपल्यव बवपवची भीती र्वटत 

होती. त्यवच्यव आत्िव त्यवलव सवांगत होतव की िवळव शिकवर्ां पि 

..... 

यवर्र गरुुजी म्हिवले, " तझुे सर्ा खेळिी शर्कून झवले तर त ू

िवझ्यवजर्ळ येऊन बस, िी रेल्रे्तच तलुव शिकर्तो. म्हिजे 

कोिवलवही कळिवर नवही. "  

" िग चवलेल कवही हरकत नवही." सरेुिने आनांदवने होकवर 

शदलव. गरुुजी आपल्यव शपिर्ीत पवटी-कलि आशि पु् तक ठेर् ू

लवगले.  गरुुजींनी त्यवलव येतव जवतव अिर आशि अांकवची ओळख 

करून शदली. त्यवची बशुद्धित्तव अफवट होती. अगदी थोड्यवच 

शदर्सवत त्यवलव र्वचन आशि लेखन येऊ लवगले. तो रोजच पैिवच े

व्यर्हवर करीत असल्यविळेु गशित शिकवयलव त्यवलव रे्ळ लवगलव 



नवही. तो गरुुजींच्यव सहर्वसवत छवन रिलव आशि त्यवलव िवळव 

शिकवर्ी असां र्वटत होतां म्हिनू त्यवने गरुुजींनव म्हिवलव, " गरुुजी, 

िवझ्यव घरी यव एकदव आशि िवझ्यव बवबवलव सिजवर्नू सवांगव नव ! 

िलव िवळव शिकवयचां, िलव खपू कवही शलहवयचां" लगेच गरुुजींनी 

होकवर शदलव. एकव रशर्र्वरी सकवळी सकवळी सरेुिच्यव घरी गरुुजी 

गेले. गरुुजींनव पवहतवच सरेुिलव खपू आनांद झवलव. त्यवच्यव घरी 

बसवयलव नव खचुी होती नव पलांग, गरुुजी उभेच रवशहले. तेर्ढ्यवत 

सरेुिचे र्डील आले. गरुुजींनी र्वचण्यवसवठी सरेुिलव एक कवगद 

शदलव, सरेुि तो कवगद खडखड र्वचनू दवखशर्लव तेंव्हव त्यवांच्यव 

र्शडलवांच्यव डोळ्यवतनू अश्र ू गळू लवगले. लगेच त्यवने सरेुिलव 

आपल्यव गळ्यवलव धरून घतेलव आशि म्हिवलव, " सऱू्यव, शकती 

छवन र्वचतोस रे, कधी शिकलव रां एर्ढां " गरुुजींनी त्यवच्यव 

र्शडलवांनव सरेुिची सवरी कहविी सवांशगतली आशि म्हिवले " 

सरेुिलव िवळेलव जवऊ द्यव. त्यवचव आत्िव िवळव शिकण्यवस आतरु 

आह.े तमु्ही जर त्यवलव िवळेत पवठशर्लां नवही तर त्यवचव आत्िव 

तमु्हवलव िवप पि दऊे िकते. " र्शडलवांनी लगचे शर्चवर करून 

होकवरवथी िवन हलशर्ली. गरुुजींनी सरेुिचे नवर् आपल्यवच िवळेत 

र्यवनरुूप चौर्थयव र्गवात घवतले. ते दोघे रोज िवळेत रेल्रे्ने जवत 

होते. सरेुि खेळिी शर्क्री करून र्डगवर्वच्यव िवळेत शिकू 

लवगलव. िवळव सटुल्यवर्र परत खेळिी शर्कत घरी परत येऊ 



लवगलव. िवळेतनू त्यवलव पु् तक, गिर्ेष आशि जेर्ि तर िवसन 

दते होतेच. तवत्यव गरुुजी त्यवलव दप्तर, र्ह्यव, पेन, चप्पल दऊेन 

दहवर्ीपयंतचे शििि पिूा केले होते. दहवर्ीचव शनकवल लवगलव 

आशि सरेुि चवांगले 50 टक्के गिु घेऊन उत्तीिा दखेील झवलव. 

त्यवलव शिििवचे िहत्र् कळवल्यविळेु त्यवने आपल्यव तीनही 

बशहिीलव शिििवसवठी गवर्वतल्यव िवळेत पवठशर्लव. 

शदर्सविवगनू शदर्स सरत होते. कवही र्षवानांतर तवत्यव गरुुजी 

सेर्वशनर्तृ्त झवले. रविपरू गवर्वत त्यवांचे घर, बांगलव, सर्ा कवही होते. 

िवत् िलुगव िुांबईत नोकरी करत असल्यविळेु गेल्यव पवच र्षवंपवसनू 

ते िुांबईलव जवऊन रवशहले होते. इकडे सरेुि रेल्रे्च्यव बवजलूव रवहून 

रेल्र्ेतल्यव किाचवऱ्यविी दो्ती केली होती. रेल्र्ेतील लहवनसहवन 

कविे करून तेथील अशधकवऱ्यवांनव तो खिु ठेर्ण्यवचव प्रयत्न करत 

होतव. त्यवचव प्रविवशिकपिव आशि कवि करण्यवची र्तृ्ती पवहून 

रेल्रे्च्यव त्यव अशधकवऱ्यवांनी सरेुिलव रेल्रे्त नोकरी लवर्नू शदली. 

तो रविपरूच्यव रेल्रे््टेिनिध्येच कवि करू लवगलव. शदर्वळीच्यव 

सट्ु्टयवत तवत्यव गरुुजी रविपरूलव आले होते. ते र्डगवर्लव 

जवण्यवसवठी सकवळी सकवळी रविपरू ्टेिनर्र आले. रेल्रे्लव 

यवयलव अर्कवि होतव म्हिनू ते एकव खचुीर्र बसले. त्यवांच्यव 

हवतवत पेपर होतव. त्यवत त्यवांनी आपले डोळे खपुसले आशि र्वचन 

करीत बसले. कवही सिजण्यवच्यव आत कोिी तरी त्यवांचे पवय धरले 



होते, पवहतवत तर कवय तो सुरेि होतव. गरुुजी पेपर र्वचत आहते ह े

सरेुिने दरुून पवशहले आशि त्यवांनव ओळखले म्हिनूच सरळ तो 

धवर्त जवऊन त्यवांचे पवय धरले. सरेुिलव पवहतवच गरुुजींनव खपू 

आनांद झवलव. ते म्हिवले, " अरे, सरेुि कसव आहसे ? कुठां रवहतोस 

? कवय करतोस ? " एकव दिवत त्यवांनी खपू सवरे प्रश्न शर्चवरले. सर्ा 

प्रश्नवांची उत्तरे दतेवनव सरेुिलव दखेील खपू आनांद होत होतव. 

सरेुिलव रेल्रे्त नोकरी लवगली असल्यवची बवतिी त्यवांच्यव तोंडून 

ऐकतवांनव गरुुजीलव खपू आनांद झवलव तर सरेुि िनवतल्यव िनवत 

म्हि ू लवगलव िवझ्यव जीर्नवत तवत्यव गरुुजी आले नसते तर 

कदवशचत आज िी जे कवही आहे, ते रवशहलो नसतो. असे म्हित 

त्यवने तवत्यव गरुुजींचे आिीर्वाद घेतले. एकव िवळवबवह्य िलुवांचे 

जीर्न सधुवरू िकलो यवचे गरुुजींनव िनोिन सिवधवन र्वटत होते. 

रेल्रे्िध्ये फवर्ल्यव रे्ळवत सरेुिलव शदलेले शिििवचे धडे खपू िोठे 

कवया करून गेले.  

  



10) आठवण गावाची 

 

 

र्ीस-पांचर्ीस र्षवानांतर आज िेखरलव गवर्वकडे जवण्यवचव 

योग आलव. कवरि ही तसेच होते. त्यवचव जीर्वचव शजर्लग शित् 

रवजेिच्यव िलुीचां लग्न होतां. रवजेि आशि िखेर लहवनपिवपवसनू 

एकवच र्गवात शिकलेले. घरवच्यव बवजलूव त्यवचे घर. एकत् 

खेळवयचे, जेर्वयचे आशि एकत्च रवहवयचे. त्यवांच्यव दोघवांची िैत्ी 

सांपिूा गवर्वलव िवहीत होतां. र्ीस शदर्सवांपरू्ी रवजेि ्र्तः पशत्कव 

घेऊन िेखरच्यव घरी गेलव होतव. लग्नवलव सहकुटुांब सहपररर्वर 

येण्यवचां आिांत्ि दऊेन गेलव. म्हिनू तो आपल्यव पररर्वरवसह 

गवर्वकडे जवण्यवस भल्यव पहवटे आपली गवडी घेऊन शनघवलव. 

गवडी ज्यव रे्गवत जवत होती त्यवच रे्गवत त्यवचां िन दखेील गवर्वत 

जवऊन पोहोचलां होतां. लहवनपिी असलेलां गवर् आज तसांच 

असेल कवय ? कवय कवय बदल झवलव असेल यव शर्चवरवांच्यव तांद्रीत 

तो गवडी चवलर् ू लवगलव. िेखरची िलुां दखेील गवर्ी जवयलव 

शिळतांय म्हिनू आनांदी होती. आजबूवजलूव पळिवरी झवडे आशि 

गवर्ां पवहून िेखरचव लहवन िलुगव आनांदवने टवळ्यव र्वजर्त होतव. 

गवर्वत आतव िेखरचां कवही शिल्लक रवशहलां नव्हतां. आई-बवबव 



दरे्वघरी गेल्यवनांतर तो घर आशि िेत शर्कून दरू िहरवत रवहवयलव 

गेलव होतव. त्यविळेु त्यवचां आशि गवर्वचां नवळ पिूापिे तटुलव होतव. 

िवत् रवजेिच्यव आिांत्िविळेु आज गवर्ी जवण्यवचव योग आलव. 

चवर तवसवच्यव प्रर्वसवनांतर तो गवर्ी पोहोचलव. त्यवची गवडी येतवांनव 

पवहून रवजेिलव दखेील खपू आनांद झवलव. हवतपवय धरु्नू फे्रि 

झवल्यवर्र चहवपविी घतेलां आशि िेखर गवर्वत फेरफटकव िवरवर्ां 

म्हिनू बवहरे पडलव.  

लहवनपिी ज्यव गवर्वत ज्यव शठकविी खपू दांगव ि्ती, 

लांपडवर्, शक्रकेट असे खेळ खेळवयचव त्यव जवगव आज लुप्त झवल्यव 

होत्यव. िवळेचे िैदवन बांशद्त झवले होते. गवर्वतील खलेु िैदवन 

म्हिजे िवळेचे िैदवन पि आज िवळव सरुू असेल तरच िवळेत 

प्ररे्ि करतव येतो कवरि चहूबवजनूी िवळेलव बांदी्त केले होते. 

िवळव पशहल्यवसवरखी रवशहली नव्हती. दोनच खोल्यवची िवळव 

आज सवत-आठ खोल्यवांची झवली होती. शर्शर्ध प्रकवरच्यव शचत्वांनी 

बोलकी झवली होती. सटु्टीच्यव शदर्िी िवांत र्वटिवरी िवळव इतर 

शदर्िी िलुवांच्यव आर्वजवने गलबलनू जवयची. हव बदल झवलव 

असलव तरी िेखरलव ती िवळव पवहून खपू आनांद झवलव. िवळेच्यव 

कवही अांतरवर्र एक िोठे शचांचेचे झवड होते. त्यवशठकविी एकट्यवलव 

जविे तेंव्हव खपू भीतीदवयक र्वटवयचे. िलुां एकटे शतकडे कधीच 

जवयचे नवहीत. शचांचव पवडवयलव दोघे शतघे शिळून जवयचे. तसव 



िेखरचव नेि िवत् लय भवरी. ज्यवच्यवर्र नेि धरलव ते बरोबर खवली 

पवडवयचव. थोडेफवर शचांचव घेऊन गपुचपू िवळेत येऊन बसवयचे. 

गपुचपू अधनू िधनू शचांचव खवत बसवयचे. आज िवत् त्यव शचांचेच्यव 

झवडवचे भय र्वटत नवही. कवरि ते शचांचेचे झवड गवर्वचे बस्थवनक 

बनले होते. परू्ी त्यव झवडवजर्ळ शचटपवखरू शदसत नव्हते. पि 

आज त्यव झवडवखवली अनेक ररकविटेकडे िविसां शदर्सभर गप्पव 

िवरत बसलेले शदसत होते. त्यवच्यव आजबूवजलूव कवही दकुवनां 

आशि हॉटेल चवल ू झवली होती. परू्ी गवर्वत चहव फक्त घरी 

प्यवयलव शिळत असे. इतर कोितेच र््त ूशिळत नव्हते. पि आज 

शतथे रे्गरे्गळी दकुवनां आशि हॉटेल चवलू झवली होती. बरेच लोकां  

त्यवचव आ्र्वद पि घेत होती. परू्ी गवर्वत सकवळ दपुवर आशि 

सवयांकवळ लवल रांगवची बस धरुळव उडर्त यवयची. पि सध्यव 

गवर्वत बसच येत नवही िवत् िहरवत जवण्यवस भरपरू ऑटो थवांबलेले 

असतवत. लोकां  आतव त्यवच्यवनेच दवटीर्वटीने प्रर्वस करत 

असतवत असे तेथील लोकवांनी िेखरलव सवांशगतले. गवर्वच्यव 

पशश्चिेलव एक िोठव तलवर् होतव. त्यवत नेहिी पविी भरून 

असवयचे, गवर्वतील सर्वंचे कपडे धोबी लोकां  त्यव शठकविी आिनू 

धरु्वयचे. सांपिूा तलवर् शर्शर्ध रांगवच्यव कपड्यवने रांगनू जवयचे. पि 

आज यव तलवर्वत भरपरू पविी आह ेिवत् कोिीही त्यवशठकविी 

कपडे धरु्वयलव येत नव्हते, त्यविळेु तलवर् शर्शर्ध रांगी शदसत 



नव्हते. लोकां  आपवपल्यव घरी कपडे धरु्नू घते आहते म्हिनू 

धोब्यवची कवि दखेील किी झवले आह.े तलवर्वच्यव आजबूवजलूव 

पवच सहव बोरीचे झवडां होते. त्यवतील एकव झवडवचे बोर खपूच गोड 

होते. त्यवलव खवरकव बोर असे नवर् होतां. ते एकव िु्लीि व्यक्तीच्यव 

िवलकीचे होते. ती म्हवतवरी बवई सकवळपवसनू सवयांकवळपयंत त्यव 

झवडवखवली बसनू रवहवयची. पवच पैश्यवलव एक डबव बोर द्यवयची. 

कधी तरी ती झवडवखवली नसतवनव िेखर आशि त्यवचे शित् चोरून 

त्यव झवडवची बोर आिवयच.े पि हे जर त्यव म्हवतवरीलव कळवल े

की, ती घरी येऊन िेखरच्यव आईलव सवांगवयची, खपू भवांडवयची 

िग कवय िेखरची आशि रिेिची त्यवशदर्िी शखचडीच व्हवयची. 

त्यवच झवडवच्यव बवजलूव जवांभवचे झवड होते. ते ही अगदी गोड होते. 

त्यवचे िलुवांनव अप्रपू र्वटवयचे. िवळेत असतवांनव पैसे जर्ळ 

नसल्यविळेु िनवत असनू दखेील िेखरलव खवयलव शिळवयचे नवही. 

ह े सर्ा त्यवलव जसेच्यव तसे शदस ू लवगले होते. िवत् आज त्यव 

जवगेर्र कोितेच झवड शिल्लक नव्हते. सर्ा झवडे तोडण्यवत आली 

होती आशि त्यवशठकविी कवही लोकवांची झोपडी झवल्यवचे शदस ू

लवगले होते. खरोखरच फळवांची झवडे तोडिे योग्य आह ेकवय ? 

यवचव शर्चवर करून िखेरचे िन भरून आले होते. िवळेलव 

लवगनूच एक आांब्यवचे ही झवड होते. त्यव झवडवचे आांबे दखेील 

चोरून खवण्यवत िेखरलव खपू िजव यवयची. रशर्र्वरच्यव शदर्िी 



िेखर, रिेि, गिेि ह ेसवरे शित् तळ्यवत शक्रकेट खेळवयलव जवयचे. 

दपुवरी ऊन होईपयंत तहवनभूक शर्सरून खेळवयचे, खेळून खेळून 

परत घरी आल्यवर्र कधी कधी शिव्यव भेटवयचां पि शक्रकेट खेळि े

त्यवांनी सोडले नवही. आज त्यव तलवर्वत सर्ात् िोठां िोठे खड्डे 

शदसत होते, ते िैदवन कुठेच दृष्टीस पडत नव्हते. आजच्यव िलुवनव 

खेळवयलव जवगवच नवही, आज िलुां परू्ीचे कोितेच खेळ खेळत 

नवहीत, हे पवहून िेखरलव खपू दःुख र्वटले. आज िुलां घरवतच 

बसनू एकतर टीव्ही पवहतवत शकां र्व िोबवईलर्र गेि खेळतवत असे 

एकव यरु्कवने िेखरलव सवांशगतल्यवर्र तो खपू शचांतीत झवलव.  

िवळेच्यव पररसरवत असे अनेक फळवांचे झवडां होते तर िेखरच्यव 

घरवच्यव पवठीिवगे सीतवफळवचे झवड होते. सीतवफळवची शपर्ळी 

फुले लवगल्यवपवसनू िेखर त्यवची कवळजी घेत असे. दपुवरच्यव 

सटु्टीत एकदव घरी जवऊन झवडवखवली उभे रवहून सर्ा सीतवफळ 

एकदव शनरखनू पवहत असे. डोळे उघडलेले सीतवफळ तोडून घरवत 

एखवद्यव िडक्यवत ठेर्ले जवयचे. रवत्ीच्यव जेर्िवनांतर त्यव 

सीतवफळवचे सर्वािध्ये र्वटिी करून खवयले जवयचे. िेखर रडून 

रडून एखवद े सीतवफळ शिळशर्त असे. िवत् ज्यवने ते घर शर्कत 

घेतले त्यवने ते सीतवफळवचे झवड तोडले होते. त्यवच्यवच बवजलूव 

एक चवफ्यवचे झवड. ती शपर्ळी फुले पवशहली की िन िोहून जवयचे. 

दरे्वलव फुले पवशहजे म्हटले की िेखर झवडवर्र चढवयचां थोडांसां झवड 



हलशर्ले की खपू फुलां खवली पडवयचे. दरे्वसवठी कवही फुलवांचे हवर 

केल्यव जवयचां तर कवही फुलां तसेच खलेु ठेर्ले जवयचे. पि आज 

सीतवफळवचे झवड नवही नव चवफ्यवचे झवड. िेखरच्यव घरवच्यव 

बवजलूव एक शर्हीर होती. त्यव शर्शहरीचे पविी गवर्वतील सर्ा लोकां  

शपण्यवसवठी घेऊन जवत. भल्यव पहवटे उठून लोकां  त्यव शर्शहरीर्र 

गदी करवयचे. सकवळी सकवळी बवदलीचव आशि बवयकवांच्यव 

बोलण्यवचव आर्वज कवनवर्र पडवयचां.  पवर्सवळ्यवच्यव शदर्सवांत 

तर हौदवतनू पविी घ्यवरे् तसां त्यव शर्शहरीतनू पविी घेतल्यव जवयचां. 

ती शर्हीर दखेील आज नवििेष झवली आह.े सकवळी सकवळी 

येिवरव तो पोहऱ्यवचव आर्वज दखेील लपु्त झवलवय. आज सर्वंच्यव 

घरी सवर्ाजशनक नळविवरे पविी येत आह.े त्यविळेु पविी भरण्यवच े

ही कोिवलव अनभुर् शिळत नवही. कष्टच किी झवले म्हिनू आज 

लोकवांनव शर्शर्ध प्रकवरच्यव रोगवांनव बळी पडवरे् लवगत आह,े असे 

शचत् िेखरलव शदस ूलवगले होते. पयवार्रिविी यव लोकवांनी कट्टी 

केली म्हिनू तर गवर् पिूा रे्गळ्यवच सि्यवांनी त््त शदसत होतां. 

बदल झवलव नवही तर गवर्वकडे जविवरव र्तव, त्यवत िवत् कवही 

बदल झवक नवही परू्ी जसव खवचखळग्यवचव होतव तसवच आह.े 

गवर्वत यतेवनव िेखरलव गवडी चवलशर्तवनव  त्यवचव अनभुर् आलव 

होतव. गवर्वतले र्ते शसांिेंटच ेआशि नवल्यवही शसिेंटचे बवांधले गेले 

होते. त्यविळेु गवर्वतनू दचुवकी कोठे ही शफरशर्तव येऊ िकत होती. 



अगोदर ज्यव गल्ली बोळवत सवयकल चवलशर्िे शजकरीच ेहोते. तेथे 

गवडी दखेील चवलशर्तव येऊ िकत होती.  गवर्वतल्यव अनके जवगव 

नवििेष झवल्यव होत्यव िवत् िेखरच्यव िनवत त्यव आठर्िी आज 

ही कवयि होत्यव. लग्न सांपल्यवर्र जेर्ि करून रवजेिचव शनरोप 

घेतलव आशि येतवांनव जो उत्सवह होतव तो उत्सवह परत जवतवांनव 

त्यवच्यव चेहऱ्यवर्र िळुीच नव्हतव. गवर्वकडच्यव आठर्िी िनवत 

सवठर्नू शखन्सन िनवने िहरवच्यव शदिेने गवडी पळर् ूलवगलव. 

  



11) परतफेड 

 

 

रवि आशि श्यवि लहवनपिवपवसनू एकवच र्गवात शिकत होते. 

पि रवि एकव िोठ्यव कां पनीत चवांगल्यव पगवरवर्र कवि करू लवगलव 

तर श्यवि िवत् कोितेही कवि न करतव र्वयव गेलव. आज खपू 

शदर्सवांनी रवि आपल्यव गवर्ी आलव होतव आशि श्यविलव 

भेटण्यवसवठी त्यवच्यव घरी गेलव. त्यवची ती अर््थव पवहून रवि 

खपूच दःुखी झवलव होतव. घरवत तो पलांगवर्र आडर्व पडलव होतव, 

त्यवलव पलांगवर्रून धड उठतव दखेील यते नव्हते. त्यवलव कॅन्ससर 

झवलव होतव आशि शदर्सवगशिक त्यवची िक्ती किी किी होत 

चवलली होती. घरवत त्यवची बवयको आशि दोन लेकरां होती िवत् 

कोिवच्यवही चेहऱ्यवर्र कसलवही उत्सवह शदसत नव्हतव. 

लहवनपिी िवळव शिकतवांनव जसे घर होते आजही तसेच होते. ज्यव 

जवगेर्र दोघे शिळून खेळले होते, अभ्यवस केलव होतव आशि एकत् 

जेर्ि दखेील केले होते ती जवगव पवहून रवि भतूकवळवत गेलव. 

दसुरीच्यव र्गवात असतवांनव घडलेली एक घटनव त्यवलव आठर्ली. 

बवई र्गवात आले आशि हजेरी घेतली. रविची हजेरी झवली की 

श्यविचे नवर् येते. त्यवशदर्िी श्यवि िवळेत आलव नव्हतव. लगेच 



बवईने रविलव श्यविच्यव घरी जवऊन बोलवर्नू येण्यवस सवांशगतले. 

तसव रवि त्यवच्यव घरी गेलव. तेंव्हव श्यवि आपल्यव घरीच खेळत 

होतव. रविलव पवहून तो रवगवत आलव आशि त ूिलव घेऊन जवण्यवस 

कव आलवस ? म्हिनू हवतवत जे येईल त्यवच्यवने रविकडे फेकू 

लवगलव. तोंडवत आले ते अपिब्द बोल ू लवगलव. त्यवचे आई-

र्डील शतथेच होते िवत् त्यवांनी त्यवलव कवहीच म्हित नव्हते. पि 

रवि कवही एक न ऐकतव त्यवलव िवळेत घेऊन गेलव. िवळेत 

गेल्यवर्र बवईने श्यविलव शििव केली आशि यवनांतर घरी रवशहल्यवस 

जव्त िोठी शििव करण्यवत येईल अिी तांबी शदली. हे सर्ा रवििळेु 

झवलां म्हिनू त्यवच्यव िनवत रविशर्षयी कटुतव शनिवाि झवलां. 

त्यवशदर्िी पवसनू श्यवि दरू दरू रवहू लवगलव. त्यवच्यविी कट्टी केलां. 

रवि िवत् सर्ा कवही शर्सरून त्यवच्यव सोबत रवहण्यवचव प्रयत्न करत 

असे. रवि हव िवांत ् र्भवर्वचव, िनशिळवऊ आशि अभ्यवसवत हुिवर 

होतव. त्यविळेु तो बवईचव लवडकव शर्द्यवथी होतव. रविलव चवांगलव 

धडव शिकर्वयचां असे श्यविच्यव िनवत चवललां होतां. तो सांधीचां 

फक्त र्वटच पवहत बसलव होतव. तिी एक सांधी त्यवलव शिळवली. 

एके शदर्िी रवि िवळेत आलव नव्हतव. लगेच बवईने रविलव 

बोलवर्नू आिण्यवसवठी श्यविलव पवठशर्ले. आज रविलव खपू 

शििव करवयलव लवर् ू यव शर्चवरवत तो रविच्यव घरी पोहोचलव. 

घरवच्यव बवहरे कोिीही शदसत नव्हते. त्यवने बवहरेूनच रवि..... रवि 



.......असव आर्वज शदलव. त्यवच्यव आईने " कोि आह े?" अस े

म्हटल्यवर्र श्यविने आपले नवर् सवांशगतले. "श्यवि कव ये िध्ये." 

श्यवि घरवत गेलव. घर कसलां ते तर एक झोपडी होती. रवि 

जशिनीर्र झोपलव होतव आशि त्यवची आई त्यवच्यव बवजलूव बसली 

होती. रविलव खपू तवप भरलां होतां ह ेत्यवच्यव घरी गेल्यवर्र कळवले. 

"तो आज िवळेत यऊे िकिवर नवही " असे त्यवच्यव आईने त्यवलव 

सवांशगतले. श्यविच्यव िनवत रे्गळवच शर्चवर होतव िवत् आजवरी 

रविलव पवहून तो सवरे शर्सरलव. लर्कर बरव हो आशि िवळेलव य े

असां बोलनू तो परत िवळेलव गेलव. बवईलव खरे कवरि सवांशगतलव 

आशि आपल्यव जवगेर्र जवऊन बसलव. आज िवळेत रवि आलव 

नवही तर त्यवलव दखेील करित नव्हते. रवि आठर्डवभर िवळेत 

आलवच नवही. त्यवचव आजवर कवही बरव होत नव्हतव. त्यवचे र्डील 

तो लहवन असतवांनवच र्वरले होते तर त्यवची आई िोलिजरुी करून 

जगत होती त्यविळेु रविलव िोठ्यव दर्वखवन्सयवत दवखशर्ण्यवसवठी 

त्यवांच्यवजर्ळ पैसव ही नव्हतव. श्यविलव आतव रविची खपूच 

कवळजी र्वटू लवगली. श्यविचे र्डील श्रीिांत नव्हते पि 

त्यवांच्यवजर्ळ बऱ्यवपैकी पैसव होतव. श्यविने अगदी सहज आपल्यव 

बवबवांनव म्हिवलव, "बवबव तमु्ही रविलव िदत करू िकतव कव ?" 

" कवय झवलां रविलव ?" 



" तो आजवरी आह,े आठ शदर्स झवले तो िवळेत आलव नवही" 

" कवय झवलांय ?" 

" िवहीत नवही िलव, पि त्यवचव तवप उतरत नवही, असे त्यवची 

आई म्हिवली. िोठ्यव दर्वखवन्सयवत जवयलव पैसे नवहीत असे ही 

बोलली" 

" असां आह ेकव ? कवय िदत करू िग ...!" 

" त्यवलव िोठ्यव दर्वखवन्सयवत दवखशर्ण्यवसवठी थोडे पैसे द्यव 

...." 

श्यविच्यव बवबवलव श्यविच े कौतकु र्वटले. त्यवांनी लगेच 

होकवर शदलव. दसुऱ्यव शदर्िी श्यविच्यव बवबवनी रविलव आपल्यव 

गवडीर्र बसर्नू िहरवतल्यव िोठ्यव दर्वखवन्सयवत नेले. तेथे सर्ा 

तपवसिी झवली आशि डॉक्टरने औषध गोळ्यव शदल्यव ते घेऊन 

सवयांकवळी घरी आले. त्यव औषध गोळ्यविळेु रविची तब्येतीत 

हळूहळू सधुवरिव झवली. तब्बल र्ीस शदर्सवांनी तो िवळेत आलव 

होतव. तवपेिळेु रवि खपूच बवरीक शदसत होतव. िवत् त्यवशदर्िी 

दर्वखवन्सयवत गेलां नसतां तर कदवशचत कवही तरी शर्परीत घडलां 

असतां असे डॉक्टरवांनी बोलले होते. रविच्यव आईने श्यवि आशि 

त्यवांच्यव र्शडलवांचे खपू आभवर िवनले. यव घटनेिळेू रवि आशि 

श्यविची िैत्ी गवढ झवली. आत्तव रवि जव्तीत जव्त र्ेळ श्यविच्यव 



घरी रवहू लवगलव. रवि हुिवर होतव, त्यवच्यव सांगतीने श्यवि िध्य े

सधुवरिव होईल म्हिनू श्यविचे बवबव कवही म्हित नव्हते. रविची 

अभ्यवसवतील प्रगती चवांगली होती िवत् श्यविची तेर्ढी नव्हती. 

िवळेत त्यवचे इतर शित् त्यवलव र्ेगर्ेगळी कवि े करवयलव 

लवर्वयची. त्यविळेु तो अभ्यवसवपवसनू दरू जवऊ लवगलव. 

हवय्कुलचे र्गा शिकण्यवसवठी ते दोघे िहरवत गेले. श्यवि एक 

खोली घेऊन रवहू लवगलव तर रवि हॉ्टेलिध्ये रवहू लवगलव. दोघ े

एकवच िवळेत आशि एकवच बवकवर्र बसवयचे. श्यवि सकवळच्यव 

सत्वत रवहवयचव आशि दपुवरच्यव सत्वत गवयब रवहवयचव. रोज दपुवरी 

तो कधी शपक्चर पवहवयलव जवयचव तर कधी गवर्वत शफरत 

रवहवयचव. त्यवलव र्वईट शित्वांची सांगत लवगली होती. त्यवचे कवही 

शित् शसगवरेट ओढत होते, तर कवही तांबवख,ू गटुखव खवत होते. 

अभ्यवसवत िवत् सवरेच िनू्सय होते. तीन र्षवंच्यव कवळवत श्यविच्यव 

र्शडलवांनी कधी ही त्यवच्यवकडे लि शदले नवही. दहवर्ीचव शनकवल 

लवगलव आशि श्यवि सर्ाच शर्षयवत नवपवस झवलव तर रवि 

चवांगल्यव िवकवाने पवस झवलव होतव. रवि शिकण्यवसवठी तेथचे 

िहरवत रवशहलव तर श्यवि आपल्यव गवर्ी परत गेलव. गवर्ी गेल्यवर्र 

श्यविलव दसुरे कवही कविच नव्हते. शसगवरेट ओढत आशि तांबवख ू

खवत ररकविटेकडव शफरत रवहवयचव. त्यवचे ह ेव्यसन र्वढतच गेले. 

कवही र्षवानांतर त्यवचे लग्न झवले. रविलव लग्नवची पशत्कव द्यवयची 



होती पि तो सध्यव कोठे आह ेह ेकोिवलवच िवहीत नव्हतां. त्यविळेु 

श्यविच्यव लग्नवलव त्यवचव शजर्लग शित् उपश्थत नव्हतव. रवि 

चवांगलव शिकून पणु्यवच्यव एकव कां पनीत नोकरी करू लवगलव होतव. 

त्यवत त्यवलव चवांगलव पगवर दखेील शिळत होतव. तो आशि त्यवची 

आई सखुवत होते. ्र्तःचे घर झवल्यवशिर्वय लग्न करवयचे नवही 

म्हिनू तो अजनू ही लग्न केलेलव नव्हतव. एके शदर्िी सहज 

फेसबकु चवळत असतवांनव त्यवांच्यवच एकव शित्वने पो्ट केली. 

श्यवि कॅन्ससरच्यव आजवरवने त््त आहे, कोिी तरी सिोर येऊन 

िदत करवरे्. ती पो्ट र्वचल्यवपवसनू रवि अ्र््थ होतव. म्हिनू 

त्यवलव एकदव तरी भेटवयलव जवर्ां म्हिनू आज तो गवर्ी आलव 

होतव. त्यवची अर््थव खपूच शबकट झवली होती. त्यवलव पवहर्ले 

नवही. लगेच त्यवने श्यविच्यव बवयकोलव म्हिवलव, "र्शहनी, आपि 

श्यविलव घेऊन पणु्यवच्यव दर्वखवन्सयवत जवऊ यव." 

" पि िवझ्यवकडे तेर्ढ े पैसे नवहीत, दर्वखवन्सयवत 

दवखर्वयलव."  

" तमु्ही नकव कवळजी करू, िी आह ेनव ..!" 

लगेच सर्वंनी पणु्यवलव जवण्यवस शनघवले. पणु्यवतील सर्वात 

िोठ्यव कॅन्ससरच्यव दर्वखवन्सयवत श्यविलव भरती करण्यवत आले. 

डॉक्टरवांनी सर्ा तपवसण्यव करून दहव शदर्स दर्वखवन्सयवत ठेर्ण्यवस 



सवांशगतले. रविच्यव आईलव ही बवतिी कळवली तसां एक शदर्स ती 

दखेील श्यविलव भेटवयलव आली. दहव शदर्सवांनी श्यविच्यव 

तब्येतीिध्ये हळूहळू सधुवरिव होत गेली. दर्वखवन्सयवत भरती 

होतवांनव श्यविलव चवलतव दखेील येत नव्हते िवत् आज तो 

पलांगवर्रून ्र्तः उठू िकत होतव. डॉक्टरवांनी दहव शदर्सवांनी सटु्टी 

शदली आशि सोबत औषध गोळ्यव ही शदल्यव. रविने दर्वखवण्यवचव 

सर्ा खचा भरलव. श्यवि कॅन्ससरच्यव रोगवपवसनू आशि व्यसनवपवसनू 

दखेील िकु्त झवलव होतव. श्यवि िनोिनी रविचे खपू आभवर िवनले. 

जेर्ढे कवही शिल्लक जिवपुांजी होती ते सवरे श्यविच्यव 

उपचवरवसवठी खचा केले. पैसे खचा झवले यवपेिव शजर्लग शित्वलव 

र्वचर्नू उपकवरवची परतफेड करतव आली त्यवतच रविलव खपू 

आनांद झवलव होतव.  

  



12) ब्लू व्हेल 

 

 

अभय आशि अशनतव एकव िोठ्यव कां पनीिध्ये जॉब करत होत.े 

त्यवांनव अशभिन्सय ू नवर्वचव एकुलतव एक िलुगव होतव. दोघे ही 

इांशजशनयर होते आशि दसुरे अपत्य नको म्हिनू त्यवांनी एकच 

अपत्यवर्र ऑपरेिन दखेील करर्नू घेतले होते. अगदी 

सरुुर्वतीच्यव कवळवत त्यव दोघवांनव अनेक सांकटवनव तोंड द्यवरे् 

लवगले होते. दोघवांच्यव लग्नवलव घरवतनू शर्रोध असल्यविळेु त्यवांनी 

कोटवात लग्न लवर्नू घेतले होते आशि िुांबईिध्ये एकव प्लॅटिध्य े

रवहत होते. त्यविळेु अभय आशि अशनतव यवांच्यव घरच्यवांनी दखेील 

त्यवांनव भेट दते नव्हते. ते दोघे नोकरी करत करत घर सवांभवळत होते. 

दोन र्षवानांतर त्यवांच्यव जीर्नवत अशभिन्सयचूव प्ररे्ि झवलव. तेंव्हव 

दोघवांनवही खपू आनांद झवलव. ही बवतिी ऐकून तरी आई-बवबव 

भेटवयलव येतील असव त्यवांनव शर्श्ववस होतव िवत् कोिी ही भेटवयलव 

आले नवहीत, तेंव्हव त्यवांनव खपू दःुख र्वटले. सहव िशहन्सयवांच्यव 

प्रसतूीची सटु्टी सांपल्यवर्र अशनतव परत जॉब करण्यवचव शर्चवर करत 

होती आशि अभय त्यवस शर्रोध करत होतव. िवत् अशनतव कवही ही 

ऐकण्यवच्यव िनश्थतीिध्ये नव्हती. लहवन अशभिन्सयलूव सोडून कसे 



जवयचे ? हव फवर िोठव प्रश्न त्यवांच्यवसिोर पडलव होतव. प्रत्येक 

सि्यवांचे शनरवकरि होतेच तसे यव प्रश्नवचे दखेील शनरवकरि झवले. 

जर्ळच असलेलां पवळिवघर त्यवांनव पयवाय योग्य र्वटलव. दोघवांनवही 

शनिाय घेतलव की अशभिन्सयलूव जर्ळच्यव पवळिवघरवत ठेर्वयचे. 

अशभिन्सयलूव पवळिव घरवत ठेर्नू दोघेही नोकरीलव जवऊ लवगले. 

अशभिन्सयलूव रशर्र्वर सटु्टीच्यव शदर्िी फक्त आई-बवबव सोबत शिळू 

लवगली होती. अशभिन्सय ूआतव तीन र्षवंचव झवलव होतव. त्यवलव 

पवळिवघरवतनु प्ले ग्रपुच्यव िवळेत टवकण्यवत आले. तो शदर्सभर 

त्यव िवळेत खेळू लवगलव, जरे् ूलवगलव आशि थोडव रे्ळ झोप सदु्धव 

घेऊ लवगलव. त्यवांचे रुटीन असेच चवल ूहोते. आई-बवबवपवसनू दरू 

रवहिवरव अशभिन्सय ू हळूहळू आक्रिक होऊ लवगलव. सटु्टीच्यव 

शदर्िी आई-बवबव सोबत किी बोल ूलवगलव. जसे जसे शदर्स सरत 

होते तसेतसे अशभिन्सय ूअजनू जव्त आक्रिक होऊ लवगलव. त े

दोघे त्यवचे खपू लवड करत होते. अशनतव थोडेसे लर्कर म्हिज े

सवयांकवळी सवतलव घरी यते होती तर अभयलव घरी यवयलव रवत्ीच े

दहव र्वजत होते. अशभिन्सय ूपशहल्यव र्गवात प्ररे्ि करतेरे्ळी त्यवांच े

्र्तःचे प्लॅट झवले होते, घरवसिोर आशलिवन चवरचवकी गवडी 

झवली आशि घरकविवसवठी एक दवई दखेील होती. अशभिन्सयचूी 

सर्ा दखेभवल आतव घरीच केल्यव जवऊ लवगली. त्यवलव िवळेलव 

जवण्यवसवठी र् येण्यवसवठी ् कुलबस होती. दवई त्यवलव तयवर करून 



िवळेत पवठशर्त होती आशि िवळेतनू घरी आल्यवर्र तीच दवई 

त्यवची कवळजी घऊे लवगली. त्यविळेु अशनतव आतव रवत्ी उशिरव 

येऊ लवगली. अभय दखेील रवत्ी दहवच्यव पढेु येऊ लवगलव. पढेु 

पढेु अशभिन्सयलूव हक्कवचव रशर्र्वर दखेील शिळेनवसे झवले. 

िशहन्सयवतनू एखवदव रशर्र्वर अभय आशि अशनतव घरवत शदसत होते. 

त्यवलव एकट्यवलव घर खवयलव येत होते. िवळव, घर, अभ्यवस 

आशि टीव्ही यवच सवशन्सनध्यवत अशभिन्सय ू पशहली पवसनू दहवव्यव 

र्गवापयतं पोहोचलव होतव. अशभिन्सय ूतसव हुिवर होतव. दहवर्ीिध्य े

त्यवलव चवांगले िवका  शिळवले होते. त्यवलव आतव कोित्यव दवईची 

गरज उरली नव्हती. िवगेल तेर्ढां पॉकेटिनी आशि हर्ी ती र््त ू

िवशगतल्यवबरोबर त्यवलव शिळत होती. बवबवांनी र्चन शदल्यवप्रिवि े

दहवर्ीत चवांगले गिु घेतल्यवस ्कुटी आशि िोबवईल अशभिन्सयलूव 

शिळवले. त्यव शदर्िी तो खपूच आनांदवत होतव. त्यवचे कॉलेजच े

शदर्स सरुू झवले. कॉलेजलव ्कुटीर्र जविे आशि ररकविव रे्ळ 

िोबवईलिध्ये घवलशर्िे ह े अशभिन्सयलूव बऱ्यवपैकी जि ू लवगले 

होते. अबोल असलेलव अशभिन्सय ू कोिवलवही जव्त बोलत 

नव्हतव. त्यव घरवत तीन सजीर् असनू दखेील कधी एकत् बसण्यवचव 

योग आलव नव्हतव. त्यवांनव कोित्यवच गोष्टीची कितरतव नव्हती, 

उिीर् होती ती म्हिजे पे्रिवच्यव िवयेची. शदर्सेंशदर्स अशभिन्सय ू

िोबवईलिध्ये जव्त व्य्त रवहू लवगलव. फेसबकु, व्हवट्सअप्प, 



इन्स्टवग्रवि यवसवरख्यव अँपने त्यवलव अिरिः रे्डे करून टवकलां 

होतां. यवदरम्यवन एके शदर्िी अभय आशि अशनतव यवांनी 

अशभिन्सयलूव िवनसोपचवर डॉक्टरकडे घेऊन गेले. त्यवरे्ळी 

डॉक्टरवांनी अशभिन्सयचूी कवळजी घेण्यवचे सवांशगतले होते. िवत् 

थोड्यवच शदर्सवांत ते सवरे शर्सरले होते. त्यवतच त्यवलव कोिी तरी 

ब्ल ु व्हले नवर्वच्यव अँपची शलांक त्यवच्यव िोबवईलर्र पवठशर्ली 

होती. अशभिन्सयनूे लगचे ते अँप आपल्यव िोबवईलिध्ये डवउनलोड 

करून घेतलव आशि शदर्सरवत् त्यवच खेळवत आपले डोके खपुसनू 

रवहू लवगलव. अभय आशि अशनतवलव यवची भनक दखेील नव्हती. 

त्यवचे कॉलेजलव जविे दखेील हळूहळू किी झवले. त्यवच्यवकडे 

दोघवांनवही रे्ळ नव्हतव. आपल्यव खोलीतच तो बांद रवहू लवगलव. 

अभय आशि अशनतव रवत्ी उशिरव येत होते. तोपयंत तो खवऊन 

झोपी जवऊ लवगलव. त्यव शदर्िी रशर्र्वरची सटु्टी होती. अभय 

आशि अशनतव यवांनी बवहरे जवण्यवचव प्लॅन केले होते िवत् अशभिन्सय ू

बवहरे येण्यवस नकवर शदलव. तसे ते दोघेच बवहरे गेले. बवहरे शफरून 

बऱ्यवच रे्ळवनांतर ते परत आले. तर त्यवांच्यव घरवसिोर लोकवांची 

खपू गदी जिव झवली होती. गदीतनु र्तव कवढत अभय आशि 

अशनतव पढेु जवऊ लवगले. सिोर गेल्यवर्र जे दृश्य शदसलां ते पवहून 

दोघेही थांडगवर झवले. जशिनीर्र एकवचव ितृदहे पडलेलव होतव, 

डोक्यवलव जबर िवर लवगलेलव होतव आशि रक्त र्वहू लवगलव होतव. 



तो दसुरव शतसरव कोिी नसनू अशभिन्सयचू होतव. दोघवांचेही कवळीज 

पविी पविी झवलां. लगेच अांब्यलुन्सस बोलवर्नू अशभिन्सयलूव 

दर्वखवन्सयवत नेले. डॉक्टरवांनी तपवसिी करून अशभिन्सय ू ितृ 

झवल्यवचां सवांशगतलां. त्यवबरोबर अशनतवने एकच टवहो फोडलव. 

अभयच्यव तोंडवतनू तर िब्द ही बवहरे पडत नव्हते. कवही र्ेळवत 

तेथे पोलीस आले. त्यवांनी सर्ा चौकिी केली. अशभिन्सय ूरवहत्यव 

प्लॅटर्रील िवळवर्रून उडी िवरली होती. तो असव कव केलव यवचव 

तपवस पोलीस लवर्ण्यवचव प्रयत्न करीत होती. " अशभिन्सयकूडे 

िोबवईल होतव कव ? " पोशलसवांनी शर्चवरल्यवर्र त्यवचव िोबवईल 

पोशलसवांनव दणे्यवत आले. त्यवचव िोबवईल चेक केल्यवर्र कळवल े

की, अशभिन्सय ूब्ल ुव्हले गेि खेळत होतव आशि आज िेर्टच्यव 

गेिर्र आलव होतव. म्हिनूच आज तो अभय आशि अशनतवच्यव 

सोबत बवहरे शफरवयलव जवि ेटवळले होते. खरे कवरि कळल्यवर्र 

दोघवांनवही खपू पश्चवतवप झवलव. खरोखरच आपले चकुले, पैसव 

किवशर्ण्यवच्यव नवदवत पोटच्यव लेकवरकडे लि दिेे शर्सरून 

गेलोत म्हित दोघेही जोरजोरवत रडत होते.  

  



13) टोर्ाचे पाऊल 

 

 

िवधर्ने रवहत्यव घरवत पांख्यवलव गळफवस लवर्नू आत्िहत्यव 

केली असल्यवची बवतिी हव हव म्हितव म्हितव सांपिूा गवर्वत 

पसरली. थोड्यव रे्ळवनांतर पोलीस आले आशि त्यवांनी पांचनविव 

केलव. त्यवच्यव शखिवत एक शचठ्ठी सवपडली त्यवत शलशहलां होतां की, 

िवझ्यव ितृ्यसू सां्थेचे अध्यि आशि िवळेचे िखु्यवध्यवपक 

जबवबदवर आहते. त्यवांनी िलव िवनशसक, िवरीररक आशि आशथाक 

त्वस शदल्यविळेु िलव ह े टोकवचे पवऊल उचलवरे् लवगत आह.े 

त्यविळेु यव दोघवांनव अशजबवत िवफ करण्यवत येऊ नये. सां्थेचे 

अध्यि आशि िवळेचे िखु्यवध्यवपक यवांनव ही गोष्ट कळवली तसे ते 

दोघे फरवर झवले. पोलीस त्यवांच्यव घरी जवऊन आले िवत् ते कवही 

सवपडले नवहीत. बवयकव-लेकरवसह ते कुठे तरी दरू शनघनू गेले. 

िवधर्च्यव आत्िहत्येशर्षयी गवर्वतील प्रत्यकेजि हळहळ व्यक्त 

करत होतव. प्रत्येकवांच्यव तोंडून त्यवांच्यवशर्षयी चवांगलेच िब्द बवहरे 

पडत होते. अन्सयवयवशर्रुद्ध लढव द्यवयलव पवशहजे होतव अस े

प्रत्येकजि म्हित होते. पि प्रत्यिवत त्यवच्यवर्र जे प्रसांग ओढर्ले 

ते खरांच खपू कठीि होते कव ? ज्यविळेु िवधर्लव असे टोकवच े



पवऊल उचलवरे् लवगले. िवधर् हव चवांगलव शिकलेलव, सशुिशित, 

सवधव, भोळव आशि नवकवसिोर चवलिवरव िनशिळवऊ ्र्भवर्वचव 

होतव. घरवत अठरव शर्श्व दवररद््रय असनू दखेील त्यवने पदर्ी आशि 

बी एडचे शििि पिूा केले. तो िळुवत हुिवर होतव त्यविळेु त्यवलव 

कधीही नवपवसी लव तोंड द्यवरे् लवगले नवही. त्यवच गवर्वत दहवर्ी 

पयंतची एक सां्थव होती. ज्यवत त्यवचे शििि पिूा झवले. बी एडचव 

शनकवल लवगलव आशि िवधर् प्रथि श्रेिीिध्ये पवस झवलव होतव. 

बी एड झवल्यवर्र शििकवांची नोकरी नक्की शिळते यव आिेर्र 

त्यवने र्ेगर्गेळ्यव िवळेत जवऊन आलव. पि प्रत्येक शठकविी 

त्यवच्यव हुिवरी पेिव पैश्यवलव जव्त िवगिी होऊ लवगली. िवधर् 

जर्ळ पैसव नव्हतव त्यविळेु त्यवलव कोठेच नोकरी शिळत नव्हती. 

शदर्सेंशदर्स त्यवचे शदर्स खपूच कठीि होऊ लवगले. शिळेल त े

कवि करत तो कसेबसे शदर्स कवढत होतव. गवर्वतील सां्थेचे 

अध्यि एके शदर्िी र्त्यवने जवतवांनव िवधर्लव र्त्यवर्र कवि 

करतवांनव पवशहले. त्यवलव िवधर्ची कीर् आली. त्यवने घरी भेटवयलव 

येण्यवचे कळशर्ले. तसव तो सवयांकवळी घरी गेलव. अध्यिवांनी त्यवची 

चवांगली शर्चवरपसू केली, चौकिी केली आशि त्यवांच्यव िवळेर्र 

शिकर्वयलव यणे्यवस सवांशगतले. िशहन्सयवकवठी चवर ते पवच हजवर 

रुपयवांच्यव नोकरीर्र िवधर् िवळेत शिकर्वयलव जवऊ लवगलव. 

अध्यि सवहबे खरोखरच दरे्िविसू होतव. असेच र्षा दोन र्षे 



सरले. िवधर् िवळेत छवन शिकर् ूलवगलव होतव. त्यविळेु त्यवची 

प्रशसद्धी ही र्वढली होती िवत् त्यवच्यव र्ेतनवत कवही र्वढ झवली 

नव्हती. एके शदर्िी त्यवने अध्यि सवहबेवांनव रे्तन र्वढर्नू द्यवरे् 

आशि िवळेत कवयिची नोकरी द्यवर्ी म्हिनू शर्नांती केली. 

सवहबेवांनी िवन्सय दखेील केली. येत्यव जनू िशहन्सयवपवसनू िवधर्लव 

िवळेत कवयि करण्यवचे आश्ववसन त्यवांनी शदले. िवधर्लव 

त्यवशदर्िी खपू आनांद झवलव. कवही शदर्सवनांतर आपि ज्यव 

िवळेत शिकलो त्यवच िवळेत कवयि होिवर यवचव त्यवलव खपू 

अप्रपु र्वटत होतां. पि िवधर्चां निीब खोटां होतां म्हिनूच की कवय 

फेब्ररु्वरी िशहन्सयवत अध्यि सवहबेवांचव हृदयशर्कवरवच्यव झटक्यवने 

शनधन झवलां. िवधर्च्यव जीर्नवत अध्यिवांचे जविे टशनंग पॉई ांट 

ठरले. अध्यिवच्यव जवण्यवने त्यवच्यव जवगी सां्थेचे अध्यि म्हिनू 

त्यवांच्यव िलुवची नेििकू करण्यवत आली. तो शतिीच्यव आतील 

तरुि आशि लवडवत र्वढलेलव होतव. त्यवलव कोिवच्यव 

सखुदःुखवची कवही कवळजी नव्हती. तो आपल्यवच ि्तीत जगत 

असे. िलुगव अध्यि झवल्यवपवसनु िवळेचे जे चवांगले रै्भर् होते ते 

बदलवयलव सरुुर्वत झवली. िवळेचे िखु्यवध्यवपक आशि अध्यि 

आतव एकवच तवटवत जेर्िवरे बनले. िखु्यवध्यवपकवनी त्यवलव 

खवण्यवची, शपण्यवची आशि इतर र्वईट गोष्टीची सर्य लवर्ली. 

त्यवलव दखेील तेच गोड र्वटत होते. परू्ीच्यव अध्यिवांनी जनू पवसनू 



िवधर्लव कवयि करण्यवचे आश्ववसन शदले होते आशि त्यवांनी त्यवच े

कवि केले होते. िवधर् लव िवळेत कवयि नोकरीर्र घेण्यवचे पत् 

सां्थेलव शिळवले. िखु्यवध्यवपकवने सर्ाप्रथि ते पत् अध्यिवलव 

दवखशर्ले. िवधर्लव आपल्यव सां्थेत फुकटवत लवगलव आह.े 

आतव तो चवर पवच हजवर रुपयेर्र नोकरी करत आह ेिवत् यव पत्वन े

तो पांचर्ीस ते तीस हजवर पगवर उचलतो. तेंव्हव त्यवच्यवकडून कवही 

तरी दिेगी घ्यवर्ी. अध्यिवांच्यव कवनवत त्यवने ही फुां किी िवरली. 

िवधर्लव पत् आल्यवची बवतिी कळवली तसव तो खपू आनांदी 

झवलव. त्यवने िखु्यवध्यवपकवकडे पत्वची िवगिी केली तर त्यवने 

अध्यिवकडे जव असे सवांशगतले. िवधर् िग अध्यिवांच्यव घरी गेले 

आशि पत्वची िवगिी केली. त्यवरे्ळी अध्यि िहोदय घरवत बसनू 

दवरूचे पेग घिवखवली घवलत होते. एर्ढ्यव सकवळी दवरू शपत 

असल्यवचे पवहून िवधर्लव दखेील कसे तरी र्वटत होते. दवरूच्यव 

निेत तो म्हिवलव, एक लवख रुपये घेऊन ये, तरच तुलव ह े पत् 

शिळेल, अन्सयथव नवही. िवधर् ने खपू शर्नांती केली. पि तो 

ऐकण्यवच्यव िनश्थतीिध्य े नव्हतव. िेर्टी नवरवज होऊन तो 

आपल्यव घरी परत आलव. दसुऱ्यव शदर्िी सकवळी िवळव भरल्यव 

नांतर िखु्यवध्यवपकवने कवलच्यव शर्षयी िवधर्लव शर्चवरिव केली. 

िवधर्ने घडलेली घटनव सवांशगतली. त्यवर्र िखु्यवध्यवपकवने िधलव 

िवगा सवांशगतलव तो म्हिवलव, एकदवच पैसे दतेव यते नसेल तर 



िशहन्सयवलव दहव हजवर रुपये भरून एक लवख पिूा कर. िवधर्लव ह े

पटले. िग त्यवने िखु्यवध्यवपकव लव सोबत घेऊन अध्यिवांच्यव घरी 

गेले. िखु्यध्यवपकवने सवांशगतल्यवप्रिविेच तो बोललव आशि त्यवची 

नोकरी शतथे शटकली. कवही ही त्वस न घेतव फुकटचे एक लवख रुपय े

शिळवले म्हिनू त्यवशदर्िी दोघवांनी जांगी पवटी केली. नोकरी कवयि 

झवल्यवर्र शदर्वळी च्यव सत्वत िवधर्चे लग्न झवले. सिुील आशि 

सुांदर िलुीसोबत िवधर्चे लग्न झवले. नजर लवगवर्ी अिी गोरीपवन 

आशि सोज्र्ळ बवयकोिळेु त्यवांचव सांसवर सखुवत चवल ू होतव. 

दरिहव दहव हजवर रुपये दते देत एक लवख रुपयवांची दिेगी िवधर्ने 

शदली. एर्ढ्यव गोष्टीर्र खिु होिवरे ते कसले िवनर् ! कवही 

शदर्सवनी अध्यिवांचव र्वढशदर्स आह े आशि ते सवजरव 

करण्यवसवठी त्यवांनी िवधर्लव पांचर्ीस हजवरवांची िवगिी केली. 

िवधर्लव नकवर दिेे अिक्य होते. दरर्षी र्वढशदर्सवलव ही रक्कि 

कवढून ठेर्वर्ीच लवगवयची. एके र्षी िवळेत र्गाखोली बवांधवयच े

आह े म्हिनू सर्वंकडून एक लवख रुपये दणे्यवची िवगिी झवली. 

िवधर्लव ह े सर्ा जड जवत होतां. घरवत किवर्तव एकटवच 

असल्यविळेु पगवरवतील एक ही पैसव िवगे पडत नव्हतव. ह े एक 

लवख रुपये कसे द्यवयचे यवची त्यवलव कवळजी लवगनू होती. पैसे 

दऊे िकत नवही म्हटलां तर कवय होते की, िनवत नवनव प्रकवरच्यव 

िांकव. िवगे असेच एकव शििकवने पैसे दणे्यवस नकवर शदल्यविळेु 



त्यवलव सां्थेतनू कवढून टवकण्यवत आले होते. तिी पवळी येऊ नये 

म्हिनू अध्यि िवगेल तरे्ढे पैसे िवधर् गपुचपू दते होतव. 

अधनुिधनू िखु्यवध्यवपक दखेील िवधर्लव त्वस दऊे लवगलव. 

तलुव चवांगले शिकशर्तव येत नवही, पवलकवांची तिुच्यवबवबत तक्रवर 

आह,े िलुवांर्र तिुचे शनयांत्ि नवही असे अनेक आरोप िवधर्र्र 

लवर्ण्यवत येऊ लवगले. यव सर्ा प्रकवरविळेु िवधर् प्रचांड िवनशसक 

तिवर्वखवली जीर्न जगत होतव. िवधर्चव कवही एक दोष नसतवांनव 

त्यवलव हकनवक त्वस शदल्यव जवत आह ेह ेइतर सहकवयवंनव कळत 

होते िवत् ते कवही करू िकत नव्हते. अध्यिवांच्यव िलुवचे लग्न 

जिले होते. कवही शदर्सवांनी घरवत लग्न सोहळव पवर पडिवर होतव. 

त्यवांच्यव घरवत सर्ात् सनई चौघडव र्वजत होतव. सर्ात् आनांदवच े

र्वतवर्रि होते. जो तो आपल्यव कविवत व्य्त होते. िवधर्लव 

दखेील यव लग्नकवयवात कवि करिे क्रिप्रवप्त होते. जविनूबझुनु 

िवधर्लव यव लग्नकवयवात अगदी छोटे कवि दणे्यवत आले होते. 

िवळेत शिकशर्िवरव तो एक हुिवर शििक िवत् येथे त्यवची फवरच 

गोची झवली. त्यवलव आलेल्यव पवहुण्यवांनव पविी दणे्यवचे कवि 

दणे्यवत आले. तो नकवर दऊे िकलव नसतव, त्यवलव त्यवच्यव 

नोकरीची कवळजी लवगली होती. यव कविविळेु िवधर् खपूच 

नवरवज झवलव.  लग्नकवया सांपले होते. िवधर्च्यव घरवतील सर्ा 

िांडळी त्यवच लग्नवसवठी गेले होते. त्यवलव तो अपिवन सहन झवलव 



नवही, तो थेट घरी आलव. घरवत कुिीही नव्हते. घरी आल्यवबरोबर 

रवगवच्यव भरवत त्यवने दवर लवर्नू घेतलां आशि छतवच्यव पांख्यवलव 

दोर बवांधनू गळफवस घतेली आशि नेहिी अपिवशनत होिवऱ्यव 

आपल्यव जीर्वलव सिवधवन केलां.  

  



14) रु्लदीपर् 

 

 

शिल्पवलव िलुगव झवलव ही बवतिी शतच्यव सवसचू्यव कवनवर्र 

गेली तिी शतची सवस ूकिलवबवई खपूच आनांदनू गेली. र्ांिवलव 

शदर्व शिळवलव म्हिनू िेजवरी पवजवरी आनांदवने सवांगत सटुली. 

शिल्पव सरकवरी दर्वखवन्सयवत होती, सोबत शतचव नर्रव दीपक 

दखेील हजर होतव. घरवतील कवि आटोपनू किलवबवई लगेच 

दर्वखवन्सयवत जवण्यवसवठी शनघवली. शतलव खरोखरच आज खपू 

आनांद झवलव होतव. कवरि ही तसेच होते, शतलव दखेील चवर 

िलुींच्यव नांतर दीपक झवलव होतव. तर सनेुलव दखेील चवर िलुीनांतर 

आज िलुगव झवलव. र्ांि चवलशर्ण्यवसवठी िलुगव हर्वच हव किलव 

बवईच्यव सवसचूव शतलव तगवदव होतव, तोच तगवदव शतने आपल्यव 

सनेुकडे लवर्नू धरलव. शतलव सगळ्यव गोष्टीची जविीर् होती पि 

ती त्यवतनू कवही शिकली नवही आशि आपलव हट्ट पूिा करून 

घेतली. कवही रे्ळवांत ती दर्वखवन्सयवत पोहोचली, पवळण्यवत शतचव 

नवत ूहवत पवय हलर्त खेळत असतवांनव पवहून शतच्यव डोळ्यवतनू 

आनांदवश्र ूगळवले. नवतचू्यव आनांदवत ती सवरेच शर्सरून गेली होती. 

यव र्ांिवच्यव शदव्यवलव जन्सि दिेवरी सनू किी आहे यवची शर्चवरपसू 

करण्यवचे शतलव जरवही भवन रवशहले नवही. थोड्यव रे्ळवने ती 



भवनवर्र आली आशि आपल्यव दीपकलव शर्चवरू लवगली, 

"सनुबवई कुठे आह े? बवजचू्यव रूििध्ये ठेर्लां आह ेकव ? " यवर्र 

दीपक कवही बोलत नव्हतव, खवली िवन घवलनू उभव होतव, 

त्यवांच्यविध्ये बोलण्यवची िक्तीच नव्हती. शतथे उभे असलेल्यव 

नसाने सवांशगतले की, " बवळवची आई आतव यव जगवत नवही रवशहली, 

बवळवलव जन्सि दतेवििी कवही रे्ळवांत शतचव ितृ्य ूझवलव."  

ह ेऐकून किलवबवईलव अ्र््थ र्वटू लवगले. हवय रे दरे्व ह े

कवय झवले ? असे ओरडत कपवळवर्र हवत िवरत रडू लवगली. पि 

रे्ळ शनघनू गेली होती. आतव कवही जरी केले तरी बवळवची आई 

शिल्पव कवही परत येिवर नव्हती. दीपकने आईलव खपू सिजवर्नू 

सवांशगतलां होतां पि किलवबवई त्यवचे कवही एक ऐकत नव्हती, 

र्ांिवचव शदर्व पवशहजे म्हिजे पवशहजे असव शतचव हट्ट होतव. त्यवच 

हट्टवपवयी आज शिल्पव जग सोडून गेली होती. शतिीच्यव र्यवत 

शतचां सांपिूा आयषु्य सांपनू गेलां.  

शिल्पव शदसवयलव सुांदर जरी नसली तरी नवकी डोळे छवन 

असल्यविळेु पशहल्यवच िलुगी पवहिे कवयाक्रिवत दीपकने शतलव 

पसांद केले होते. दीपक िहरवतील एकव दकुवनवत कवि करत होतव. 

शतलव दखेील दीपक पसांद होतव. त्यव दोघवांचे थवटविवटवत लग्न पवर 

पडले. त्यवांचव सखुवचव सांसवर सरुू झवलव. शतलव शदर्स गेल्यवच े



कळतवच सवसबूवईलव खपू आनांद झवलव. ती नेहिी म्हिवयची, 

"बवई, िलव नवतचू हर्व." शतचां ह ेनेहिीचे बोलिे ऐकून शिल्पवलव 

टेंिन येत असे. िलुगव शकां र्व िलुगी होिे आपल्यव हवतवत नवही 

असे ती आपल्यव सवसबूवईलव सवांगवयची पि ती आपलव हट्ट कवही 

सोडत नसे. त्यव शदर्िी खपूच पोटवत कळ उठल्यविळेु दीपक शतलव 

घेऊन सरकवरी दर्वखवन्सयवत गेलव. शतची प्रसतूी झवली आशि िलुगी 

झवली. िलुगी झवली ह ेकळतवच शिल्पवच्यव चेहऱ्यवर्र कवळजीची 

एक लकेर उठून शदसत होती. सवसबूवई आतव खपू बोलिवर यवची 

शतलव भीती र्वटत होती. िवत् त्यवच र्ेळी दीपक शतलव धीर दते 

होतव. सवसबूवईलव िलुगी झवल्यवची गोष्ट कळवली तसे ती हुप्प 

होऊन बसली. घरवत सनू आली सोबत लक्ष्िी घेऊन आली तरी 

शतचे शतलव कवही सोयरसतुक नव्हते. ती आपल्यव सनेुचव शतर्कवर 

करू लवगली. शिल्पवचव यवत कवही एक दोष नव्हतव तरी दखेील 

शतलव यवचव त्वस सहन करवर्व लवगत होतव. असेच शदर्स सरत 

होते. शिल्पवलव दसुऱ्यवांदव शदर्स गेले तसे पनु्सहव सवसबूवईचव एकच 

तगवदव चवल ूहोतव. " िलव नवत ूहर्व." शिल्पवचे ददुरै् असे होते की 

यवरे्ळी दखेील शतलव िलुगीच झवली. दीड र्षवाच्यव अांतरवत ही 

दसुरी िलुगी झवली होती. कुटुांब शनयोजन करण्यवर्र दीपक आशि 

शिल्पव यवांचे एकित झवले होते िवत् किलवबवई यवस शर्रोध करत 

होती. " नवत ू म्हिजे र्ांिवचव शदर्व आह.े त्यवशिर्वय घर कसे 



चवलिवर ? ते कवही नवही, नवत ूहर्वच ". आईच्यव हट्टवपढेु दीपकलव 

दखेील कवही करतव यते नव्हते. त्यवनांतर शिल्पवलव एक रे्ळव 

गभापवतवचव सविनव करवर्व लवगलव आशि नांतर दोन िलुी झवल्यव. 

यविध्ये शतचे िरीर पिूापिे खांगनु गेले. सवसबूवईलव कवही म्हिवर्ां 

तर ती म्हित असे, " चवर िलुीर्र िलव दीपक झवलांय, तलुव ही 

तसांच होईल. यव घरवची तिी परांपरव आह.े पवच लेकरां जन्सिवस 

घवलनू ही िी किी ठिठिीत आह.े तलुव कवय होईल ?" असे ती 

नेहिी बोलवयची. शतच्यव तब्येतीकडे अशजबवत लि शदले नवही. 

शदर्सेंशदर्स शतची तब्येत खवलवर्त चवलली होती. डॉक्टरन े

दखेील शतच्यव जीर्वलव धोकव असल्यवचे सवांशगतले होते िवत् 

सवसबूवईने त्यवकडे अशजबवत लि शदले नवही. िेर्टी जे होऊ नय े

तेच झवलां. नवतचू्यव हट्टवपवयी शिल्पवलव आपलव जीर् गिर्वर्व 

लवगलव. नवत ू झवल्यवचव आनांद झवलव िवत् यव बवळवलव 

सवांभवळिवरी आई यव जगवत रवशहली नवही यवचे दःुखही र्वटत होते. 

र्ांिवच्यव शदव्यवसवठी नवहक हट्ट केलव यवचव रवहून रवहून 

किलवबवईलव पश्चवतवप र्वटत होतव. दीपक भवन हरर्ल्यवसवरख 

िनू्सय नजरेने छतवकडे पवहत उभव रवशहलव. त्यवच्यव डोळ्यवसिोर 

चवर िलुी आशि यव नर्जवत िलुवचे जीर्न िरिवचव प्रश्न कसव 

सोडर्वर्े यवची कवळजी लवगली होती.  

  



15) गोष्ट एर्ा आंबेगावाची 

 

 

िोहन आज पवच र्षवानांतर िविवच्यव गवर्वलव जवयलव 

शिळिवर म्हिनू फवरच खिुीत होतव. त्यवपरू्ी तो उन्सहवळी सटु्टीत 

दरर्षीच जवयचव. पि िोहनच्यव र्शडलवांची बदली शजल्ह्यवच्यव 

शठकविी झवल्यवपवसनू तो िविवच्यव गवर्वलव गेलव नव्हतव. त्यवची 

दहवर्ीची परीिव नकुतीच सांपलेली होती. पि लहवन बहीि 

नीतवच्यव पररिेिळेु तो अडकून पडलव होतव. नीतव यवर्षी 

सवतर्ीलव होती. सिुवरे पवच र्षवंपरू्ी म्हिजे पवचर्ीलव असतवांनव 

त्यवलव िविवच्यव गवर्ी जवयलव शिळवले होते. त्यवनांतर तो आज 

िविवच्यव गवर्ी जविवर होतव आशि सोबत त्यवची आई आशि 

बहीि नीतव दोघे जि होते. सकवळी पशहल्यव गवडीलव जवण्यवसवठी 

ते शतघे घरवबवहरे पडले. आांबेगवर्लव जविवरी बस फलवट क्रिवांक 

चवर र्र लवगली होती. िोहन आतव हुिवर झवलव होतव कवरि बस 

िध्ये द्ती ( रुिवल )  टवकून सीट रवखीर् करण्यवचे कवि आज 

त्यवने केलां होतां. शतघेही बसिध्ये चढले. शखडकीलव बसण्यवर्रून 

िोहन आशि नीतव यवांच्यवत र्वद सरुू झवलव. पि आईने िध्य्थी 

करून िेर्टी नीतवलव शखडकीलव बसशर्ले, आई िध्य े बसली 



आशि िोहन बवजलूव शहरिुसलव होऊन बसलव. आज त्यवने सीट 

धरून दखेील त्यवलव शखडकी शिळवली नवही यवचव रवग आलव 

होतव. बस सरुू झवली तिी त्यवचव रवग दखेील शनर्ळलव. बस ज्यव 

रे्गवने िविवच्यव गवर्वच्यव शदिेने धवर् ूलवगली त्यवच रे्गवत िोहनच े

िन दखेील िविवच्यव गवर्वच्यव शदिेने धवर् ूलवगलां. िविवचां गवर् 

आांबेगवर् म्हिजे खरोखरच त्यव गवर्वत खपू आांबे शपकवयचे. 

प्रत्येकवांच्यव िेतवत एक तरी आांब्यवचे झवड होते. उन्सहवळ्यवत 

िविवच्यव गवर्वत खपू आांबे खवण्यवत यवयचे. आांबे ते ही खपूच 

गोड. िोहनलव आांबे खपूच आर्डवयचे. आांबे खवण्यवसवठीच तो 

िविवच्यव गवर्ी जवण्यवचव हट्ट धरवयचव. िविवचे िेत त्यवांच्यव 

घरवपवसनू फवर दरू नव्हते. सकवळी जेर्ि झवले की, िविव-िविी 

िविेभवऊ सरेुि, त्यवचव शित् सशचन, सोहले, भषूि आशि िविे 

बहीि रविी ह ेसवरे जि त्यव िेतवतल्यव आांब्यवच्यव झवडवखवली 

एकत् यवयचे. िविव-िविी िेतवत ऊन होण्यवच्यव अगोदर थोडे कवि 

करवयचे आशि दपुवरच्यव रे्ळी झवडवखवली येऊन बसवयचे. दपुवरचां 

जेर्ि दखेील त्यवच झवडवखवली होत असे. ह ेसवरे शचत् त्यवलव 

जिवस तसे शदस ूलवगले होते. त्यवच िेतवत पलीकडे शचांचेचे िोठे 

झवड होते. आांब्यवसोबत शचांचवदखेील खवण्यवची िजव यवयची. 

लवांबळुी शचांच आठर्तवच िोहनच्यव तोंडवलव पविी सटुलां होतां. 

शचांचचे्यव झवडवलव लवगनू एक शलांबवचे झवड होते. त्यव झवडवखवली 



सरेुि आशि त्यवांच्यव शित्वांसोबत िोहन दखेील खेळ खळेवयचव. 

गोट्यव खेळण्यवचव डवर् खपू रांगत असे. िोहनचव रवजव रविी हव 

गोट्यवचव आर्डतव खेळ होतव. दरू दरुून गोट्यव नेिवने उडर्ण्यवत 

िोहन तरबेज होतव. आांब्यवच्यव कोयीचे ही खेळ खेळवयच.े 

सोिर्वर-िांगळर्वर खेळ खळेतवनव खपूच िजव यवयची. पकडि 

पकडवईचव खेळ सांपलव की ते सर्ाजि सरूपवरांब्यवचव खळे 

खेळवयचे. रविी आशि नीतव दरुून त्यवांचव खेळ पवहत बसत. दपुवर 

झवली की िग थोडांस कवही तरी खवयचे. िविी सर्वंची आर्डती 

उडदवची दवळ आशि भवकर आिवयची. सर्ाजि छवन पैकी जेर्ि 

झवल्यवर्र त्यवांच्यव गप्पव रांगवयच्यव. िविवच्यव िेतवजर्ळून एक 

हवयरे्चव र्तव गेलेलव होतव. त्यविळेु सर्ा िलेु र्त्यवर्रील गवड्यव 

पवहून उड्यव िवरत असे. सोहेल नवर्वचव शित् प्रत्येक गवड्यवचे नवर् 

ओळखण्यवत खपूच हुिवर होतव. प्रत्यके गवडीची तो िवशहती दते 

असे. िोहनलव रवहून रवहून सोहलेचे आश्चया र्वटवयच.े एर्ढी 

िवशहती त्यवने किी गोळव केली ? यवचव तो शर्चवर करत असे. 

यवतच सवयांकवळ कें व्हव व्हवयची कवही पत्तव लवगवयचव नवही. सयूा 

अ्तवलव जवऊ लवगलव की सवरे जि आनांदवने नवचत नवचत घरी 

परतत असे. िविवचां घर कवही िोठां नव्हतां िवत् अांगि खपू िोठां 

होतां. रवत्ीचे जेर्ि उरकले की, सवरे जि त्यव अांगिवत िभु्र 

चवांदण्यवच्यव प्रकविवत गप्पव, गविी गोष्टी करत झोपी जवत असत. 



यवच शर्चवरवांच्यव तांद्रीत िविवचे गवर् कधी आले िोहनलव 

कळवलेच नवही. आईने त्यवलव हलर्नू जवगे केले, िोहन, चल 

आांबेगवर् आलां. ह ेऐकून िोहन जवगे झवलव आशि बसच्यव खवली 

उतरलव. दपुवर झवली होती. बसिधनू उतरल्यव बरोबर िोहन 

सभोर्ती नजर शफरर्ली. पवच र्षवंपरू्ीचव आांबेगवर् त्यवलव कुठेच 

शदसत नव्हते. ज्यव झवडवखवली बस थवांबत होती ते झवड शदसत 

नव्हते. तो आईलव म्हिवलव, आई ह ेिविवचां गवर् नव्ह,े ह ेबघ इथ े

ते िोठां झवडच नवही जेथे बस थवांबते. यवर्र िोहनची आई त्यवलव 

सिजवर्नू सवांशगतली की, हचे िविवचे गवर् आह.े ते झवड आत्तव 

रवशहलां नवही. इथे बस्थवनक होिवर आह ेम्हिनू त्यवलव तोडलां, 

चल आत्तव. र्त्यवने जवतवांनव िोहनलव उन्सहवचे चटके जविर्त होते. 

लहवन असतवनव िविवच्यव गवर्वत कधीच एर्ढां ऊन लवगलां नवही 

असे िनवत शर्चवर करू लवगलव. िविवचां घर बस्थवनकवच्यव 

जर्ळच होतां. पवच एक शिशनटवांत िविवच्यव घरवजर्ळ आले. 

िविवचे ते छोटेसे घर आत्तव र्वढलां होतां. सिोरच्यव अांगिवत शटन 

िेड टवकून िविवने घरवचव शर््तवर केलव होतव. रवत्ीलव चवांदण्यवच्यव 

िभु्र प्रकविवत झोपण्यवचव िोहनचव िोह आत्तव पिूा होिवर नव्हतव. 

आांबेगवर्वत पिूा बदल झवल्यवसवरखव र्वटत होतव. िोहनलव कधी 

एकदव िेतवत जवऊ अस े र्वटत होते. हवत-पवय धणु्यवसवठी 

न्सहविीघरवत गेलव तर तेथे दोन-तीन बकीट पविी शिल्लक होतां. 



िविी ् र्यांपवक घरवतनू आर्वज शदली. आज नळवलव पविीच आलां 

नवही. किी पवण्यवत हवत-पवय धरु्व. िोहनलव कसां तरी र्वटलां. पवच 

र्षवंपरू्ी दोन-दोन बकीट भरून पवण्यवने अांघोळ करवयचो तर आज 

हवत-पवय धरु्वयलव पविी नवही. कसे तरी हवत-पवय धरु्नू घरवत 

आल्यवबरोबर िोहनने सरेुिलव घेतलां आशि िेतवकडे जवण्यवस 

शनघवलव. िविीने अरे थवांब म्हटल्यवपयतं ते घरवच्यव बवहरे पडले 

होते. सरेुिचे शित् बरेच जि बवहरेगवर्ी शिकवयलव गेले होते. फक्त 

एक सोहले तेर्ढव घरी होतव. त्यवलवही सोबत घेतले आशि शतघजेि 

िेतवत गेले. िेतवत गेल्यवर्र िोहनने जे शचत् पवशहले ते पवहून त्यवलव 

रडवयलवच कोसळले. िेतवत सर्ात् ऊन म्हिजे ऊन, तेही रखरखतां 

ऊन एर्ढांच शदसत होतां. त्यव िेतवत आांब्यवचे, शचांचवचे आशि 

शलांबवचे कोितचे झवड शदसत नव्हते. िेतवचव आकवर दखेील खपू 

किी झवलव होतव. िेतवच्यव बवजनेू जो हवयरे् र्तव होतव तो िवत् 

परू्ीपेिव खपू िोठव झवलव होतव. एकव रे्ळी चवर र्वहने जवतील 

एर्ढव िोठव झवलव होतव. ह े सवरां पवहून तो खपू नवरवज झवलव. 

शहरिसुलव चेहरव घेऊन तो िविवच्यव घरी परत आलव. त्यवलव 

किवत ही िन रिेनव. सवयांकवळी जेर्तवनव त्यवने िविवलव यवच े

कवरि शर्चवरले असतव िविव म्हिवलव, िेतवच्यव बवजनेू सरकवरने 

िोठव हवयर्े र्तव कवढलव, ज्यवत आपली अधी िेती गेली. त्यव 

अध्यवा ितेवत आांब्यवची, शचांचवची, शलांबवची आशि इतर सर्ा झवडे 



गेली. त्यवच्यव बदल्यवत आम्हवलव सरकवरने पवच लवख रुपये शदले. 

त्यव र्तवर्रील अनेकवांच्यव िेतवतील झवडे तोडली गेली. आतव 

आिचे गवर् आांबेगवर् म्हिण्यवसवरखे नवही असे म्हिनू िविव 

दखेील नवरवज झवलव. ती सर्ा कहविी ऐकून िोहन खपू नवरवज 

झवलव. रवत्ी त्यवलव कवही केल्यव झोप येत नव्हती. िरे्टी िनवत 

एक शर्चवर करून झोपी गेलव. सकवळ झवली. िोहनने सरेुिलव 

कवनवत कवही तरी सवांशगतलां. तसे सरेुिनी तयवरी केली. कुदळ 

आशि फवर्डे घेऊन िोहन, सरेुि आशि सोहले िेतवत गेले. िेतवत 

दहव-र्ीस खड्डे केली आशि त्यव दहव-र्ीस खड्यवत आांब्यवची 

कोय टवकून ठेर्ली. सरेुि आशि सोहलेलव कवळजी घणे्यवशर्षयी 

सचुशर्ले. दहव-पांधरव शदर्सवांनी िोहन आपल्यव गवर्ी परत आलव. 

पवर्सवळव सरुू झवलव. श्रवर्ि िशहन्सयवत जोरदवर पवऊस झवलव. 

असेच एके शदर्िी पो्टिन िोहनच्यव घरी एक पत् घेऊन आलव. 

ते पत् सरेुिचे होतां, त्यवत त्यवनां शलशहलां होतां की, सर्ाच खड्यवतनू 

आांब्यवची रोपे बवहरे आली. त्यवलव कवटेरी कुां पि करण्यवत आले 

आह.े िोहनलव त्यवचे पत् र्वचनू खपू आनांद झवलव. िग त्यवने 

सरेुिलव पत् शलशहलां,  

 

प्रिय प्रित्र सरेुश, 



आंब्याची रोपे बाहरे आली ह ेवाचनू खपू आनंद झाला. त्या 

झाडांची नीट काळजी घे. पावसाळा संपल्यावर रोज त्याला पाणी 

घाल. िला परत तझु्या घरी खपू खपू आंबे खायची आहते. परत 

एकदा आपलं गाव आंबेगाव करायचं आह,े ह ेध्यानात ठेव. िी 

परत येणार आह ेउन्हाळी सटु्टीत. सोहलेला िाझा निस्कार सांग 

आप्रण िािा-िािीला साष्ांग दडंवत.  

तझुाच प्रित्र  

िोहन 

पत् घेऊन तो पो्टवत गेलव आशि पो्टवच्यव डब्यवत तो पत् 

टवकल्यवर्र खपू आनांदी िनवने घरी परतलव.  

  



16) लिजवणारा पाऊस 

 

 

घड्यवळवत तीन र्वजले होत.े बवहरे कवळेभोर आभवळ जि ू

लवगले होते. पवहतव पवहतव सर्ा ढग एकत् झवले आशि पवऊस सरुू 

झवलव. तसां त्यवच्यव िनवत चलशबचल चवल ू झवलां. सकवळी 

िवळेलव शनघत असतवांनव शनरभ्र आकवि होतां. पवऊस पडेल असव 

कोठेही अांदवज नव्हतव. तसां हर्विवन खवत्यवने अांदवज सवांशगतलां होतां 

की, पढुील चवर शदर्स िसुळधवर पवऊस पडण्यवची िक्यतव म्हिनू. 

पि त्यवने त्यव हर्विवन खवत्यवच्यव अांदवजवकडे नजरअांदवज केलव 

आशि सोबत रेनकोट न घेतव िवळेलव शनघवलव. िनवतल्यव िनवत 

्र्तः शर्रुद्ध शचडून उठलव. गेल्यव दहव शदर्सवपवसनू रोज रेनकोट 

सोबत होतां पि पवऊस कवही पडलव नवही. नेिकां  आजच रेनकोट 

सोबत नवही आशि जोरदवर पवर्सवलव सरुुर्वत झवली. िवळव 

सटेुपयंत एक तवसवांचव अर्कवि होतव. तोपयंत पवऊस पडून शनघनू 

जवईल म्हिनू शखडकीतनू तो पवऊस न्सयवहवळत बसलव. पवऊस 

र्वढत होतव तसव र्गवातली िलेु गोंगवट करत होती. पवऊस र्रचेर्र 

र्वढतच होतव. अध्यवा पवऊि तवसवांनी पवर्सवने आपलव जोर किी 

केलव तसां त्यवने सर्ा िलुवांनव घरी जवण्यवस सवांशगतले. पोरां ही छत्ी 



शकां र्व रेनकोट आिलां नव्हते म्हिनू आपल्यव िवळेची बॅग 

डोक्यवर्र धरून धिू ठोकली. िवळेच्यव र्गाखोल्यव व्यर्श्थत 

लवर्नू घेतलां आशि तो ही घरी जवण्यवस तयवर होऊ लवगलव. 

िैदवनवत येऊन घरवच्यव र्त्यवकडे एकर्वर नजर शफरर्ली तर 

शतकडे खपूच कवळे कुट्ट ढग शदसत होते. आज शभजत शभजत घरी 

जवर्ां लवगले यवची कवळजी त्यवलव र्वटत होती. लहवन असतवांनव 

खपू आर्डिवरव हव पवऊस त्यवलव आज नको र्वटत होतां. पवर्सवत 

गवडी चवलर्त जविे त्यवलव अर्घडल्यवसवरखां र्वटत होतां. 

त्यवचसोबत त्यवलव जव्त कवळजी र्वटत होती ती िोबवईलची. 

िोबवईल जर पवण्यवत शभजलव तर खरवब होऊन जवईल, यवची 

त्यवलव शचांतव लवगली. कवय करवर्ां ? यव शर्चवरवत असतवांनव त्यवलव 

जेर्ण्यवच्यव डब्यवची आठर्ि आली. त्यवचव जेर्िवचव डबव 

िोबवईल एर्ढव लवांब आकवरवचव होतव. लगेच त्यवनां आपलव 

िोबवईल श्र्च ऑफ केलव आशि डब्यवत ठेर्नू ते डबव गवडीच्यव 

टॅकर्रील कव्हर िध्ये सरकर्लव. त्यवची एक कवळजी शिटली 

होती. पवर्सवचव जोर किी होतव पि ररिशझि चवलचू होतां. पवऊस 

अजनू किी होईल म्हिनू थोडव रे्ळ र्वट पवशहलां, थोडव र्ेळ 

थवांबलव. पि पवऊस कवही थवांबेनव. िेर्टी कां टवळून आपल्यव 

डोक्यवर्र टोपी लवर्ली आशि डोळ्यवलव चष्िव लवर्नू गवडी चवल ू

केली. पवर्सवचव पशहलव थेंब अांगवर्र पडलव तेंव्हव त्यवलव झटकव 



लवगल्यवचव अनभुर् आलव. गवडी अगदी सवर्कवि चवलर्त तो 

पढेु जवऊ लवगलव. उलट शदिेने र्वरव जोरवत र्वहत होतव. पवच दहव 

शिशनटवच्यव प्रर्वसवत त्यवचे कपडे सर्ा ओले झवले. हळूहळू त्यवच े

अांतर्ास्त्र दखेील ओले होण्यवस सरुुर्वत झवली. तसे त्यवलव थांडी 

र्वजण्यवस सरुुर्वत झवली. जसे जसे गवर् जर्ळ येत आह े असे 

र्वटत होते तसे तसे पवर्सवचव जोर र्वढतच होतव. त्यवच्यव अांगवत 

आतव पिूा थांडी भरली होती. गवडी रे्गवत पळशर्िे त्यवलव अिक्य 

र्वटू लवगले. त्यवतच शर्जव चिकिे आशि ढगवांचव गडगडवट 

दखेील त्यवत सहभवगी झवले त्यविळेु त्यवच्यव िनवत अजनू भीती 

र्वटू लवगले. चवळीस शिशनटवच्यव प्रर्वसवनांतर तो घरी पोहोचलव. 

पिूा अांगवतनू पविी गळत होतां. घरी आल्यवबरोबर ती म्हिवली, " 

म्हटलां होतां, रेनकोट सोबत घेऊन जव म्हिनू, पि िवझां ऐकलां 

नवहीत.." यवर्र त्यवलव अजनू शतचव रवग आलव पि करवर्ां कवय ? 

शतचां सकवळी ऐकलो असतो तर आज पवर्सवत शभजण्यवची र्ेळ 

आली नसती. पि शतचे बोलिे खवली टवकण्यवसवठी तो म्हिवलव, 

" पशहल्यव पवर्सवत शभजण्यवची िजव तलुव कवय कळते ? पवर्सवत 

शभजलां तरच त्यवचव आनांद कळू िकते ...!" आपल्यव िनवलव 

ररझर्ण्यवसवठी तसव तो बोललव पि आतनू खजील झवलव होतव. 

शतने लगेच आद्रकचव गरिवगरि चहव आिनू शदलव. बवहरे गॅलरीत 

बसनू चहवचव घोट घेत घेत तो पवर्सवलव म्हिवलव, " आत्तव पड की 



तझु्यव िनवसवरखां..." पि...... कवही रे्ळवत पवऊस थवांबलव, 

कवळेकुट्ट ढगवांच्यव जवगी आतव पवांढरे आभवळ शदस ूलवगले होत े

..... 

  



17) पाच रुपरे् 

 

 

आभवळ गच्च भरून आलां म्हिनू रेल्रे् ्टेिनलव जवण्यवच्यव 

घवईत तो ऑटो पवहू लवगलव. पवर्सवच्यव धव्तीने प्रत्येकजि 

शिळेल त्यव ऑटोिध्ये बसून जवत होते थोड्यवच रे्ळवांत त्यवलव 

दखेील ऑटो शिळवलां. तसां तो रेल्रे् ्टेिनलव चलव म्हिनू 

ऑटोिध्ये बसनू घेतलां. ऑटोत बसल्यवबरोबर जोरवचव पवऊस सरुू 

झवलव. ऑटोिध्ये बसनू दखेील त्यवच्यव अांगवर्र पवर्सवचे पविी 

पडतच होतां. पवऊस तसां खपू जोरदवर पडत होतव. कवही रे्ळवत तो 

रेल्रे् ्टेिनर्र पोहोचलव. जोरवत पवऊस चवलचू होतव पि ऑटो 

िधनू उतरिे गरजेचे होते. सोबत छत्ी नव्हतां आशि पवर्सवत शभजत 

्टेिनिध्ये जवण्यवशिर्वय पयवाय दखेील नव्हतव. ऑटोिधनू 

उतरून धवर्त-पळत पवर्सवत शभजत कसेबसे ्टेिनिध्ये 

पोहोचलव. एकव शिशनटवत पवर्सवने त्यवलव ओलेशचांब करून टवकले 

होते. शटकीट कवढून प्लॅटफॉिार्र रेल्रे् येण्यवची र्वट पवहू लवगलव. 

पिूा अांग शभजल्यवने त्यवलव थांडी र्वज ूलवगली होती. एक गरि चहव 

प्यवरे् म्हिनू तो कँटीन िोध ूलवगलव. जव्त रे्ळ िोधवर्ां लवगलां 

नवही. थोड्यवच अांतरवर्र त्यवलव कँटीन दृष्टीस पडली. तसव तो 

कँटीन जर्ळ गेलव आशि चहव शपण्यवच्यव अगोदर कवही खवर्ां 



म्हिनू त्यव कँटीन िधले सिोसे जे की थांड होते पि तो गरि आहे 

म्हित होतव. त्यवच्यविी र्वद घवलत बसवयलव त्यवचां डोकां  चवलत 

नव्हतां, पोटवत भकेुचां आगडोंब उसळलव।होतव. त्यवने सिोसे घेतले 

आशि कधी एकदव पोटवत टवकवर्ां म्हित तो खवण्यवस सरुू केलव. 

शतथेच बवजलूव एक दहव र्षवाची िलुगी त्यवलव पवहत होती. नकळत 

त्यवचां शतकडे लि गेलां. शतलव खपू भकू लवगली असेल असां त्यवलव 

र्वटून गेलां. तो इिवरव करून खवयचे कव ? असां शर्चवरलां. शतने 

लगेच िवनेने होकवर शदलां. त्यवने कँटीन र्वल्यवलव अजनू सिोसे 

दणे्यवस सवांशगतलां. ते घेऊन त्यवने त्यव िलुीलव शदलां. िलुीने ते 

सिोसे घेऊन पटवपट खवण्यवस सरुुर्वत केली. अजनू पवशहजे कव ? 

असां तो शर्चवरलां तेंव्हव ती नको असां म्हिवली. जर्ळच नळ चवल ू

होतां. ती नळवजर्ळ गेली आशि पोटभर पविी शपऊन शतथेच एकव 

खचुीर्र आडर्ी झवली. त्यवने ही हवतवतलव सिोसव सांपशर्लव 

आशि कँटीनर्वल्यवकडून एक पवण्यवची बॉटल आशि चहव घेतलां. 

कँटीनर्वल्यवने पैसे घेतले आशि पैसे परत शदले. पि त्यवत पवच 

रुपये किी असल्यवचे त्यवलव आढळले. त्यवने पवच रुपयवांची 

िवगिी केली. तेंव्हव कँटीनर्वलव म्हिवलव, सवब बरवबर ह।ै दो 

सिोसे के चवलीस रुपये, बॉटल के शबस रुपये और चवय के दस 

रुपये. हे उत्तर ऐकून त्यवलव कँटीनर्वल्यवचव रवग आलव तो म्हिवलव, 

पि बॉटल तर पांधरव रुपयवलव आह.े तझु्यव बोडार्र शलशहलेलां आह.े 



बोडवाकडे बोट दवखर्नू तो म्हिवलव, पवच रुपये परत करवर्ां लवगेल. 

म्हित तो कँटीनर्वल्यव सोबत र्वद करू लवगलव. यव रे्ळवांत 

गवडीचव अजनू कवही पत्तव नव्हतव. सरुुर्वतीलव गरि सिोसे आहते 

म्हिनू थांडच सिोसे शदले होते, त्यवरे्ळी त्यवच्यव पोटवत भकू होती 

आशि डोकां  चवलत नव्हतां पि सिोसे खवल्यवर्र भकू ही भवगली 

आशि डोकां  ही चवलवयलव लवगलां. पवच रुपये परत करवरे्च लवगेल 

म्हिनू तो र्वद करू लवगलव. दोघवांचे र्वद होऊ लवगले तसे ती 

िलुगी त्यवच्यवकडे पवहू लवगली. कँटीनर्वलव म्हिवलव, क्यव सवब 

उस बच्ची को शबस रुपये के सिोसे शखलवए और पवच रुपये के शलए 

िझुसे झगडव कर रह े हो. यवर्र तो म्हिवलव त्यव िलुीलव भकू 

लवगली म्हिनू र्ीस रुपये शतच्यवसवठी खचा केलोय. पि तलुव कवय 

झवलांय िवझे पवच रुपये जव्त घेत आहसे. तलुव पवच रुपये जव्त 

ही शदलव असतव पि त ूखोटव बोलनू व्यर्हवर करतोस म्हिनू िलव 

पवच रुपये पवशहजेच. पवच रुपये घेतल्यवशिर्वय तो कँटीनर्वल्यवलव 

सोडलवच नवही. ते पवच रुपये घेऊन जवतव जवतव त्यव िलुीजर्ळ 

गेलव आशि शतच्यव हवतवत ते पवच रुपयवांचव शिक्कव दऊेन आनांदवत 

आपल्यव िवगवार्र शनघवलव.  



 

  

नासा येवतीकर 

याांची ई सावहत्यवरील 

पसु्तके 

कव्हरवर एक वललक 

करा आवण – थाांबा – 

आवण- वाचा.  

अख्खां पसु्तकच हजर. 

 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/jagruti_nasa_yewtikar.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sanvedana_nagorao_yewtikar.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mi_ek_shikshk_nasa_yeotikar.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/haravlele_dole_nasa_yewtikar.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/saripat_nasa_yeotikar.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/hindu_san_nasa_yewatikar.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/roj_soniyacha_din_nasa_yewtikar.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shala_ani_shikshak_nasa_yeotikar.pdf


ई सालहत्र् प्रलतष्ठानचं हे तेरावं वरं्ष. 

नासा येवतीकर र्ांचं ई सालहत्र्वर हे नववं पुस्तर्. 

नवसव येर्तीकर ह े नवांदडेच्यव ग्रविीि भगवतील शििक. 

शर्द्यवर्थयवंप्रती शिकर्ण्यवची र् शर्कवसवची प्रचांड तळिळ, 

दिेवबद्दल अतोनवत प्रेि आशि उपजत दवैी प्रशतभव यवांचे फ़ळ 

म्हिजे त्यवांचे लेखन. ते सिवज सधुारण्यवच्यव शहरीरीने लेहीतवत. 

एक जोिदवर ऊजवा त्यवांच्यव लेखनवत असते. पि अिव लेखकवांनव 

योग्य प्रकविक शिळिां कठीि जवतां. एकतर ग्रविीि िहवरवष्रवत 

प्रकविक किीच. त्यवत लेखक प्रशसद्ध नसल्यविळेु त्यवांची पु् तकां  

वकतीही चाांगली असली तरी शर्कली जवत नवहीत. त्यविळेु 

प्रकविक नवीन लेखकाांची पु् तकां  छवपत नवहीत. कधीकधी तर न 

र्वचतवच परत करतवत. आशि प्रकविन झवलेच नवही तर ह ेनर्ीन 

लेखक प्रशसद्ध होिवर कस?े यव दषु्टचक्रवत अनेक प्रशतभव गभवातच 

िवरल्यव जवतवत. अगदी “ितृ्युांजय”कवर शिर्वजी सवर्ांत याांचां 

पु् तक तीन र्षं कोिी प्रकविक र्वचनूही पहवत नव्हतव. यव 

दषु्टचक्रवतन अनेक तरूि लेखकवांच्यव शपढ्यव बरबवद झवल्यव.  

आतव नेटर्र नर्लेखकवांनव र्वचकवांपयंत पोहोचर्ण्यवचे कवि 

अनेक सां्थव करत आहते. ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन त्यवतील एक. ५ 

लवखवांहून अशधक र्वचकवांपयंत यव नर्ीन लेखकवांनव नेण्यवचे कवि 

ही सां्थव करते. पिूा शर्नविलू्य. लेखकवांनवही कोितवही खचा नवही. 



भशर्ष्य कवळवत लेखकवांनव भरघोस िवनधन दणे्यवची ई सवशहत्यची 

इच्छव आह.े नर्ीन उत्कृष्ट लेखक ई सवशहत्यवकडे र्ळत आहते. 

त्यवांनव प्रशतसवदही शिळतो. कुिवलव भरघोस ्ततुी तर कवहींच्यव 

र्वट्यवलव टीकवही येते. यव टीकेलव positively घॆऊन ह ेलेखक 

आपलव कस र्वढर्त नेतवत. सरुूची नवईक, प्रफ़ुल िेजर्, भवग्यश्री 

पवटील, कोिल िवनकर, सरुज गवतवडे, अनपु सवळगवर्कर, 

बवळवसवहबे शिांपी, चांदन शर्चवरे, सौरभ र्वगळे, यिरवज पवरखी, 

चांद्रिॆखर सवर्ांत, सांयि बवगवयतकर, ओांकवर झवांजे, पांकज घवरे, 

शर्नवयक पोतदवर, चांद्रकवांत शिांद,े शनरांजन कुलकिी, चवरुलतव 

शर्सपतु,े कवशताक हजवरे, गििे सवनप, िनोज चवपके, िहिे जवधर्, 

िनोज शगरसे, िदृलुव पवटील, शनलेि दसेवई, सनहव पठवि, सांजय 

बनसोडे, सांजय येरिे, िांतनू पवठक, श्रेशिक सरडे, िभुि रोकडे, 

सधुवकर तळर्डेकर, शदप्ती कवबवडे, भपेूि कुां भवर, सोनवली सविांत, 

केतकी िहव, शर्शनतव दिेपवांडे, सौरभ कोरगवांर्कर, शिशलांद 

कुलकिी, िभुि पवटील, आशिष कले, सरुेंद्र पवथरकर, प्रीती 

सवर्ांत दळर्ी, शनशिष सोनवर, उिव कोल्ह,े गिेि ढोले, सशचन 

तोडकर, िहिे पवठवडे, अशभजीत पैठिपगवरे, कवशताक हजवरे, 

शकरि दििखुे, जगशदि खवांदरे्वले, िवधरुी नवईक, शर्िवल दळर्ी, 

गौरी कुलकिी, शजतेि उबवळे, शप्रति सवळुांखे, ्र्ीटी िहवले, 

अांबरीि गरुर्, अशर्नवि जविदवर, गौरर् नवयगवांर्कर, प्रशितव 

ठवकूर, अशनल शपसे, अनवशिकव बोरकर, पर्न सोनर्िे, रवजेंद्र 



िेळके, परु्वा रवउत, धनांजय कलिष्ट,े रै्भर् तवांबटकर, बाळासाहबे 

वशांपी, नासा येवतीकर असे अनेक तरूि लेखक सवतत्यपिूा लेखन 

करत आहते.  

िरवठीत हौिी लेखकवांची किी कधीच नव्हती. आतव 

हौसेच्यव र्रच्यव पवयरीर्रचे, लेखनवकडे गांभीरपिे पहविवरे, 

आपल्यव लेखनवलव पैल ूपवडण्यवकडे लि दिेवरे तरूि लेखक यते 

आहते. ही नर्ीन लेखकवांची फ़ौज िरवठी भवषेलव नर्ीन प्रकवििवन 

जगवत ्थवन शिळर्नू दतेील. त्यवांच्यव सवशहत्यवच्यव प्रकविवलव 

उजवळव शिळो. र्वचकवांनव आनांद शिळो. िरवठीची भरभरवट होर्ो. 

जगवतील सर्ोत्कृष्ट सवशहशत्यक प्रसर्िवरी भवषव म्हिनू िरवठीची 

ओळख जगवलव होर्ो.  

यव सर्वात ई सवशहत्यवचवही खवरीचव र्वटव असेल हव आनांद. 

यव यिवत ई लेखकवांचव शसांहवचव र्वटव असेल यवचव अशभिवन.  

 

ब्स. अजनू कवय पवशहजे? 

 

www.esahity.com 

www.esahity.in 

esahity@gmail.com 
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