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मण्यांची टोपी 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत. 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : सांकलकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटल ेते कळिा 

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

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

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळण ेबांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 

 

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

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

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

रहािा.  
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मण्यांची टोपी 

 

 

 

विनीतय श्रीकयांत देशपयांडे 

 

 

 

 

 

 

 

ई साहित्य प्रहिष्ठान 



मण्यांची टोपी 

लेविकय : विनीतय श्रीकयांत दशेपयांडे 

फ्लॅट नं.१२, इडन गाडडन, सेक्टर-२६, प्राहिकरण, हनगडी पुण े४११ ०४४ 

 मो.नं. ७०५७५७४२७२ 

 मेल- vsdeshpande14@gmail.com 

या पुस्िकािील लेखनाचे सर्ड िक्क सकंलकाकडे सुरहिि असनू पुस्िकाचे ककंर्ा त्यािील अंशाचे पुनमुडद्रण र्ा नाट्य, 

हचत्रपट ककंर्ा इिर रुपांिर करण्यासाठी सकंलकाची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आि.े िसे न केल्यास 

कायदेशीर कारर्ाई िोऊ शकिे.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is available 
for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 
1957 provides for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is 
recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to 
remedies of injunction, damages and accounts. 

ई प्रकाशक : ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www. esahity. com 

esahity@gmail. com  

ई प्रकाशन : १४ नोव्हेंबर २०१९ 

 

©esahity Pratishthan®2019 

• हर्नामूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ि.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ि ेफ़ॉरर्डड करू शकिा.  

ि ेई पुस्िक रे्बसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककंर्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर करण्यापुर्ी ई-साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी 

परर्ानगी घेण ेआर्श्यक आि.े 
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हर्नीिा श्रीकांि दशेपांडे  

एम.ए.(मरयठी), एम.ए(इांडॉलॉजी) 

 

विनीतयजींच््य प्रवतभेचय आियकय कथय, कवितय, कयदांबरी, 

सवमक्षय लेिन, आकयशियणी पुणेकें द्रयिरून कयव्यियचन, अनेक 

मयवसक, ददियळी अांक आवण िृत्तपत्यांसयठी लिेन असय व्ययपक 

आह.े "स्मृत्पणण" ्य ई-सयवहत्् प्रकयवशत पवहल््य कयदांबरीिर ियचकिर्ण आपल््य प्रवतदि्य 

पयठित आहते. ई- सयवहत््  प्रकयवशत "मरयठी कवितेच््य पयऊलिुणय" इ.स.ह ेसन १८०० ते 

सन१९०० ्यकयळयतील कवि आवण त््यांच््य कयव्यप्रियसयचय आढयिय ्य लेिसांग्रहयत घेतललेय 

आह.े  ई सयवहत््तरे्फ़ त््यांच््य  रु्फ़ल्लयरी ,रांर्ीलय रे आवण अभ््ांतर ् यही कयदांबर् ् य प्रकयवशत झयल््य 

आहते. त््यांच््य ्य चयरही कयदांबर् ् य िेर्ळ््य विष्यांिरच््य आवण िेर्िेर्ळ््य घयटयच््य आहते. 

मण्यांची टोपी ही त््यांची ददघणकथयही पुन्हय िेर्ळ््यच विश्वयतली आह े्यचय अनुभि ियचकयांनय 

्ेईलच. 

आर्यमी सयवहत््- "भितयल" कथयसांग्रह, "पयरुषण" रु्ढकथयसांग्रह, , आधुवनक मरयठी कवितेच््य 

पयऊलिुणय(इ.स.१९००च््य पुढचय कयव्यप्रियस). तसेच ियचकयांच््य उदांड आग्रहयिरून त््य 

स्मृत्पणणचय उत्तरयधणही वलहीत आहते. 

विनीतयजींचे कय्णक्षेत् केिळ लिेनयपुरते म्यणददत नसून त््य होप ऍन्ड हपॅ्पीनेस फयाँऊां डेशनची 

सांस्थयपक आहते, तसेच अनेक सयमयवजक उपिम ई-कचरय सांकलन, र्रजूांसयठी शयले् सयवहत्् 

सांकलन, िृद्धयश्रमयसयठी उपिम, विशेष मुलयांसयठी उपिम, 10000books.in ची 

एन.जी.ओ.पयटणनर असय विविधयांर्यांनी पसरलेलय आह.े त््यांनी सांपयददत केलेल े विरयसत ्य 

वन्तकयवलकयचे अांक ई सयवहत््च््य ई वन्तकयवलक विभयर्यत ियचतय ्ेतील. 

संपकड -  फ्लटॅ नं.१२, इडन गाडडन, सेक्टर-२६, प्राहिकरण, हनगडी पुणे ४११ ०४४ 

 मो.नं. ७०५७५७४२७२ 

 मेल- vsdeshpande14@gmail.com 

विनीता श्रीकाांत
देशपाांडे 

mailto:vsdeshpande14@gmail.com
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• http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/paoolkhuna_vinitadeshpande.pdf 

• http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/smrutparn.pdf 

• http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/fullari_vinita_deshpande.pdf 

• http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/rangeela_vinita_deshpande.pdf 

• http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/abhyantar_vinita_deshpande.pdf 

  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/paoolkhuna_vinitadeshpande.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/smrutparn.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/fullari_vinita_deshpande.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/rangeela_vinita_deshpande.pdf
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अपडण पहत्रका 

 

 

कालः पचहि भिूाहन कालः सिंरि ेप्रजाः। 

कालः सपु्तषे ुजागर्िड कालो हि दरुहिक्रमः॥ 

(चाणक्य नीिी) 

 

 

 

 

मतृ्यलुोकाि आत्मानभुिूी घणेार् या प्रत्यके व्यक्तीला समर्पडि  
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मण्याचंी टोपी 
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१ 

 

सुखदाचा फोन आला आहण रत्नाचा जीर् कासार्ीस झाला.    

 

"नीट जा, जपून जा, काळजी घ्या. पोिचल्यार्र फोन करा, अंिराची काळजी घ्या......." 

रत्ना फोनर्र र्ारंर्ार सागंि िोिी.  

"आई पण न....खूप काळजी करिे" सखुदा फोन बदं करि म्िणाली 

"का ग काय झालं?" जयेश 

"कािी नािी रे! आपल्या या ट्रीपबद्दल परर्ा शाळेिून परस्पर जाऊन आईला सांगणार िोिे. 

पण हिच्याकडे जायला र्ळेच हमळाला नािी रे. आपण ददर्ेआगरला जािोय ि ेफोनर्र सांहगिल ं

िर इिक्या इंस््कशनसस  देि िोिी की काय सांगू." सखुदा 

"सिाहजकच आि"े जयेश 

"िो रे, एक िर हिची आहण अंिराची या आठर्ड्याि भटे झाली नािी म्िणून हचडली असले 

बहुिा." सुखदा 

"शक्य आि.े" जयेश 

"दकत्ती सूचना.....मी लिान नािी ... चक्क आई आि ेएका मलुीची." सुखदा हचडून म्िणाली 

"आहण िी िुझी आई, म्िणून.....काळजी स्र्ाभाहर्क आि ेग" जयेश 

"िी जरा जास्िच काळजी करिे. इिर मतै्रींणींच्या आया बघिे ना मी." सखुदा 
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"ररलॅक्स. हचडू नकोस." जयेश हिला समजर्ि म्िणाला 

"अरे! अस ंहिचं र्ागणं मला नर्ीन नािी रे. लिानपणापासून बघि आले आि ेमी." सखुदा 

"अग, पजेहसर्स  आि ेिी िुझ्या बाबिीि." जयेश 

"ह्मम्म. किी किी हिच्या काळजी करण्याचा अहिरेक िोिो आहण त्याि माझा जीर् गुदमरिो 

रे. ि ेहिला अजूनिी कळि नािी." सखुदा उदास स्र्राि म्िणाली 

"टेक इट इझी. हिला िुझ्याहशर्ाय कोणी नािी." जयेश 

"दकत्येक असिाि आपल्या आईर्हडलांचे एकुलिे एक. पण सगळे माझ्या आईसारखा 

काळजीचा अहिरेक करि नािीि." सुखदा 

"ओके. चेनज दॅट टॉहपक." जयेश 

 

ि ेऐकिाच सखुदा बोलिा बोलिा थांबली.   

 

"आकाश आहण अरंुििी आपल्या सोबि आल े असिे िर अजून मजा आली असिी." 

थोड्यार्ेळाने सखुदा शािंिेचा भंग करि म्िणाली  

"िो ना. आकाशला र्ेळेर्र मित्र्ाचं काम आल ंग. पोिचेल िो िी दोन ददर्साि." जयेश 

"दकल्ली घेिली ना रे हिथल्या घराची." सुखदा 

"िो ग. शेजारच्यांना फोन करुन कळर्ल ेअसले त्यानी." जयेश 

"आिा झोपल्याि बयाबाई ....... उठल्यार्र सुरु िोईल धिंगाणा." सुखदा अंिराच्या 

केसांर्रुन िाि दफरर्ि म्िणाली 

"चांगलीच बंड झाली आि.े" जयेश कौिुकानं म्िणाला 
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गप्पा आहण गाण्याच्या िालासुराि गाडी ददर्आेगरच्या ददशेने संथपण ेचालली िोिी. "मैं 

दफक्र को िुएं में उडािा चला गया...गाणं सुरु िोिं. त्या ठेक्यार्र जयेश हशट्टी र्ाजर्ि िोिा. 

अंिरा आईच्या मांडीर्र झोपली िोिी. िर सुखदा आठर्णीि िरर्ली िोिी.  . 

 

"काय झाल ंराणी...?" जयेशनं हर्चारल ं

"कािी नािी रे. आम्िी फार पूर्ी ददर्ेआगरला आलो िोिो. पण कािी आठर्ि नािीया." 

सुखदा 

"इिकुशी िोिीस िेव्िा िू. काय आठर्णार? डोनट स्टे्रस योअरसेल्फ. ररलकॅ्स. जस्ट एनजॉय 

अर्र र्ेकेशन." जयेश 

"िाम्िणी घाटाि थांबू नकोस रे." सुखदाला एकदम आईच्या इंस्ट्रक्शनसस  आठर्ल्याि.  

"ओके हडयर." म्िणि जयेशने गाडीचा र्ेग र्ाढर्ला. 

 

हखडकीबािरेच्या हिरव्या हनसगाडि सुखदा स्मृिीपलीकडच्या खूणा शोिि िोिी. खरंच, 

कािीच कस ंआठर्ि नािी....हिला आश्चयड र्ाटि िोिं.  

िी ददर्ेआगरला आली िोिी िेव्िा चार-साडेचार र्षाडची असेल. कािी गोष्टी अंिुकशा 

आठर्ि िोत्या, नेमकी ददर्ेआगरच्या आठर्णी आज हिला हूल देि िोत्या. अंिराच्या 

चुळबुळीमुळे सुखदा भानार्र आली. दोन िीन हबहस्कट खाऊन झाल्यार्र अंिराची पुनिा मस्िी 

सुरु झाली. माणगार् क्रॉस करेपयंि अंिरा कंटाळली िोिी.  

हिला िसर्ि खेळर्ि दोघेिी ददर्ेआगरला हिनिीसांजेच्या आिीच पोिचले. आकाश 

पारटलचं घर शोिायला थोडा र्ेळ लागला, हर्चारपूस करिा करिा थोड्या र्ेळाि सापडलं. 
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हखशािून दकल्ली काढि जयेशने सुखदाला इशारा केला. दोघांनािी सुट्टी साठी िर्ी िशी जागा 

िोिी िी. बांबूनी र्ेढललेा संपूणड पररसर, भर्िाल नारळ, सुपारीच्या झाडांची गदी आहण 

मध्यभागी टुमदार छोटंस कौलारु घर.   

शेजारच्यांनी अंगणाि सडा टाकला असार्ा, त्याचा ओलसर गंि श्वासाि खोलर्र घिे 

जयेशने गाडीिून सामान काढायला सरुर्ाि केली. सामान उिरर्ून िोि नािी िर नुकत्याच 

घेिलेल्या कॅमेराने फोटो काढण्याचा मोि त्याला आर्रला नािी. त्याने सखुदा आहण अंिराचे खूप 

फोटो काढल.े  

 

"अरे! बस रे आिा. अजून बरेच ददर्स आिोि आपण इथ.े" सुखदा पायरीर्र बसि म्िणाली 

"चल, कािी िरी पोटाि ढकलायला दे." जयेश सोबि आणलेल्या हपशर्ीि खायचं शोि ू

लागला 

"हचर्ड्याचे दोन िीन बके्क मार." सखुदा हचर्ड्याचा डबा त्याच्या िािाि देि म्िणाली 

"छान झालाय हचर्डा...खमंग अगदी िुझ्यासारखा..." जयेश  

"मी आईंना फोन करिे....िुझ्या आहण माझ्या आईला रे.." सखुदा   

"चल, मी अंिराला ियार करिो. मळली आि े माझी बाहुली खूप." जयेश एका िािाने 

अंिराला कडेर्र घेि दसुर् या िािाि हपशर्ी घेि म्िणाला 

   

अंिराला ियार करुन जयेश आहण सुखदा फे्रश झाले. एका खोलीि सामान लार्ून दोघ ं

दकचनकडे र्ळलेि. िस ंघराि गरजेचे सर्डच सामान िोिं. जुजबी दकराणा त्यांनी सोबि आणला 

िोिा. दिु र् हपण्याच्या पाण्याची िेर्ढी सोय करायची िोिी. 
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आकाश आहण अरंुििी दर िीन चार महिनयािून एखादी चक्कर टाकायचे. त्यामुळे घर 

व्यर्हस्थि िोिं. ऐन र्ेळेर्र सुट्टी कॅनसल झाल्यामळेु िो जयेश सोबि न येिा दिा ददर्सांनी येणार 

िोिा. िसा शेजारच्या नारु अण्णा आहण हनमडलाकाकंूना आकाशने फोन करुन जयेश र् सखुदा 

येणार असल्याचं कळर्ल ंिोिं. 

जयेशची गाडी अंगणाि बघून नारुअण्णा हिथे िजर झाले.  

 

 

"आिाि का घराि?" नारु अण्णा 

 

अण्णांचा आर्ाज ऐकून हिघं बािरे आलेि 

 

"या ना काका." सखुदा 

"काय कसा झाला प्रर्ास? िुम्िी जयेश ना? आकाशचा फोन आला िोिा." नारूअण्णा ं

पायरीर्र बसि म्िणाल े

"िो. मी जयेश. या काका, आि या ना. प्रर्ास मस्ि झाला." जयेश 

"इथेच बसिो. अण्णा, नारु अण्णा म्िणिाि मला सगळे" अण्णा घुडगे चोळि म्िणाल े

"ओके. अण्णा" जयेश नमस्कार करि म्िणाला 

"िे पलीकडे कंुपण आि ेना, त्याच्या मागे रिािो िो." नारु अण्णा 

"अरे व्र्ा! आकाश सांगि िोिा. िुम्िीच या घराकडे लि देिा." जयेश 
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"शेजारिमड िो. पूर्ी आमच्या घराचा प्ररे्श इथूनच िोिा. परंिु ि े टूररझम र्ाढलं. िो, 

पलीकडचा रस्िा बीचकडे जािो. मग काय? इकडे कंुपण र्ाढर्ल ंआहण गेट त्या बाजूने केले. 

घरासमोर फाटकापाशीच दकुान आि.े आम्िी आपलं रोजचं सामान हर्किो. डेली नीड्स िो." 

नारु अण्णांनी एका दमाि सांहगिल ं

"िो का? छान." जयेश 

"अरे, हपल्ल ूका? गोड आि ेिो. काय नार् िो?" नारु अण्णानी अंिराकडे बघि हर्चारल ं

"नार् सांग. अंिरा!" सखुदा हिला सांगि िोिी. 

 

अंिरा हबचकून आईच्या मागे लपली. 

 

"अंिरा!....आबा आििे...." सुखदा अंिराला समोर ओढि म्िणाली  

"रुळेल थोड्यार्ेळाि िी. नर्ीन आि ेना हिला ि ेसगळं." जयेश 

"अण्णा, जर्ळपास दकुान आि ेका? थोडं सामान आणायचं आि.े" सखुदा 

"इथ ेजर्ळच दकराणा दकुान आि.े दिू, ब्रेड अंडी िर आपल्याच दकुानाि हमळेल. त्या हिथ े

जािर्ांकडे हमरगुंड छान हमळिील......सोलकढी प्यायची असले िर जोशी मार्शीच्या िािचीच 

िो..... आपल्या इथ ेर्स्िी जरा हर्रळ आि.े घरं जरा दरू दरू आििे. पण थोडं डार्ीकड ेगेलाि 

िर लागून घरं आििे. "बीचकडे" पाटी हलहिली आि ेना...त्याच्या हर्रुद्ध ददशेला गेलाि िर िोच 

रस्िा पुढे गणपिी मंददराकडे जािो.........." नारु अण्णा 

"अण्णा, मी जरा फोन करुन आलोच. दोन हमहनट ि.ं" अण्णांच बोलण ंथांबि नािी बघून 

थोड्यार्ेळाने जयेश फोन करायच्या हनहमत्ताने बाजूला झाला िेव्िा कुठे त्यांच्या बोलण्याला ब्रेक 

लागला. 
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िेर्ढ्याि अंिराचं रडणं सुरु झालं आहण सखुदा हिथून बाजूला झाली. नारु अण्णा मात्र 

जयेशचं फोनर्र बोलण ंआटोपेपयंि पायरीर्र बसून िोिे. अंिुक अंिार िळुिळु गडद िोि िोिा. 

 

"चला, दिु अंडी र्ैगरे िुम्िाला काय िर्ंय िे घेऊन येऊ. िो म्िणजे दकुान दाखर्ून देिो. 

नंिर त्रास नको िो." जयेशने फोन ठेर्िाच त्यांनी फमाडन सोडल ं 

"िो, चला ना. सुखदा....आलोच ग दिा हमनटाि" जयेश चप्पल अडकर्ि म्िणाला.  

 

अण्णा कािी सामान आणल्याहशर्ाय जायचे नािी ि े त्याच्या लिाि आलं िोिं. सुखदाने 

घराचा िाबा घेिला. दकचन िसं स्र्च्छ िोिं, ओटा िुर्ून अंिरासाठी आणललेे अन्न गरम करुन 

हिला जेर्ायला घािल.ं अंिरा शांि झाली. 

 

"उद्दा कमल नार्ाची पोरगी साफसफाईसाठी यईेल गं." जयेशने सामान ओट्यार्र ठेर्ि 

सांहगिलं. 

"अरे व्र्ा. िस ंसगळं स्र्च्छ आि.े बाई आली िर बरं िोईल. जरा मदि िोईल. या बाईसािबे 

सुचू देिील िर ना." सुखदा अंिराकडे कौिुकाने बघि म्िणाली 

 

रात्री ब्रेड ऑमलेट खाऊन थकलले े हिघेजण झोपी गेले. सकाळी कमलच्या दरर्ाजा 

ठोठर्ण्याने त्यांना जाग आली. कमल, हिशीिली सडसडीि बांध्याची सार्ळीशी बाई, सोबि 

हिची छोटीशी जेमिेम अंिराच्या र्याची मुलगी आली िोिी. 
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"ये. चिा ठेर् आिी. मग सांगिे काय काय करायचं आि ेिे. िी िुझी मुलगी का? गोड आि.े" 

सुखदा 

"काय नार् िुझं?" जयेशने त्या मुलीच्या िािाि हबहस्कट देि हर्चारलं 

"कुमुद" बोबड्या बोलीि िी लिान मलुगी म्िणाली   

"य,े आमच्या अंिराशी खेळायला." सुखदाने हिला आहण अंिराला बसर्ून कािी खेळणी 

ददलीि 

 

कमलने न बोलिाच भरभर अंगण आर्रलं, पाण्याची काम आटोपली. ओसरीर्र बसून 

अंिराला खेळर्ायचा हिचा प्रयत्न फसला. अंिरा हिच्याजर्ळ जायला ियार िोईना. शेर्टी 

कमलला स्र्यंपाकघरािील काम सांगून सखुदा कुमुद आहण अंिराला अंगणाि खेळर्ि बसली. 

जयेश जॉधगंग करुन आला. सखुदाला िायस र्ाटलं. 

 

"घ े रे हिला, कािीच करु देि नािी. दकत्ती खेळायचं हिच्याशी...." सखुदा र्ैिागून अंिरा 

त्याच्या कडेर्र देि म्िणाली 

 

"चल हचमणे, आपण भुरडरड जाऊ..... चल कुमुद िू पण चल... .." म्िणि जयेश, अंिरा आहण 

कुमुद हनघाल े

"थांब रे. अग कमल कुमदुला जाऊ देि का ग सोबि?" सखुदा 

"िो." पदराला िाि पुसि कमल म्िणाली 

"लांब नको जाऊ फार." सुखदा 
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"इथेच जर्ळच घेऊन दफरिोय मी...." जयेश 

 

कमल, इथलीच का ग? सखुदाने बोलायचा प्रयत्न केला ....िी फक्त हर्चारलेल्या प्रश्ांची 

उत्तरं देि िोिी. बहुिेक हिला बोलायला आर्डि नसारं्. हिला काम ंसांगून सुखदाने आईला फोन 

केला. घर कस ंआि?े जागा कशी....आईची प्रश्ार्ली सुरु झाली. एकटी दकुटी खपू इकड ेहिकडे, 

दरूर्र जाऊ नको. आईने हिला ि ेदकमान दिा र्ेळा सांहगिले असेल. 

 

"अगं र्रच्या कामाला बाई आली आि ेआत्ताच." सुखदाने आईच्या बोलण्याला ब्रेक लागार्ा 

म्िणून सांहगिल ं

"ओळखीची ना पाळखीची...अस ंकस ंठेर्ून घेिलं ग?" आईने काळजीनं हर्चारलं 

"अग! ऐक िर, नारु अण्णा आहण हनमडला काकंूनी पाठर्ल आि.े त्यांच्या ओळखीची आि.े" 

सुखदा 

"िो का? बर मग ठीक आि.े" आई 

 

आई एर्ढी का काळजी करिेय? सखुदाला कळेना 

 

"आई, मी लिान असिांना आपण एकदा ददर्ेआगरला हचनमय मामासोबि आलो िोिो न. 

कािी आठर्ि नािी ग मला" ि ेर्ाक्य ऐकिाच रत्नाने रात्री पुनिा फोन करिे म्िणि फोन ठेर्ला.  
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आईचं उत्तर टाळण,ं पुण्याहून हनघाल्यापासून हिच्या सिि सूचना देणं, हिला आश्चयड र्ाटि 

िोिं. आई असं का बोलि असले या हर्चाराि सुखदा ओसरीर्र येऊन बसली. बार्ीस-िेर्ीस 

र्षाडपूर्ी िी इथ ेहचनमयमामासोबि एका लग्नाला आली िोिी. नको अस ंकािी िरी िेव्िा घडलं 

िोिं. हिला फक्त एर्ढच आठर्ि िोिं. नंिर या हर्षयार्र आई र् बाबा चचाड करण्याचे टाळि 

िोिे. नंिर बाबांच्या अचानक जाण्याने िा हर्षय फारसा बोलला गेला नािी. कािीिरी नक्की 

घडल ंिोिं. मात्र काय? िे हिला त्या िणी आठर्ि नव्ििं. नेमकी िीच गोष्ट हिला अस्र्स्थ करि 

िोिी. कािी बाबिीि आई खूप पझेसीर् िोिी हिला जणर्ि िोिं. शाळेच्या, कॉलेजच्या 

हपकनीकला हिला आईनी किीच पाठर्लं नािी. आई हिला सिजासिजी एकटं राहू देि नसे. 

आज िी या सगळ्या गोष्टींचा का हर्चार करि िोिी ि ेहिला त्या िणी कळि नव्ििं. आईच्या 

अशा र्ागण्याचा आत्ता हिला अथड का शोिायचा ि ेिी हिला उमगि नव्ििं.     

 

कमलच्या समोर येण्याने िी भानार्र आली. िी खूणेने अजून कािी काम आि ेका हर्चारि 

िोिी.  िेर्ढ्याि "मम्मा....मम्मा.." रंगबेरंगी दफरिी चक्री घेऊन अंिरा हिच्याकडे झेपार्ली  

 

"काय उरकलेि न काम.ं" जयेशने ओसरीर्र शेजारी बसि हर्चारल ं

"मग, दफश फ्राय िय्यार आि.े" सखुदा अंिराला मांडीर्र घेि म्िणाली 

"सोबि सोलकढी पण ि.ं िे िी जोशी मार्शींच्या िािची." जयेश सुखदाच्या िािाि हपशर्ी 

देि म्िणाला 

 

जेर्णं झाली िशी कमल आर्रुन हनघाली. हनघिांना हिने आहण कुमुदने अंिराला िाि 

दाखर्ला िशी अंिराने बाबांच्या मागे लपि िळूच टाटा केला. 
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"ओळख र्ाढली की गट्टी जमेल हिची िुझ्याशी" सखुदा अंिराला कडेर्र घिे म्िणाली 

"आज नको िररिरेश्वरला जायला. उद्दा जाऊ या का? सकाळी लर्कर आर्रिे मी." सुखदा  

"ओके, एज्ज य ूसे मॅम" जयेश 

"एनी र्े आकाशशी बोललो आज. अरंुििी आहण पुढच्या आठर्ड्याि येिील. िो आला की 

पाटी मग दोन ददर्स राहून आपण हनघू. चालेल?" जयेश 

"यप्प! मला काय शाळेला सटु्ट्ट्या आििे िोर्र मला पण सटु्ट्ट्या. िुझचं बघ रे" सुखदा 

जयेशला हचडर्ि म्िणाली 

"या पूर्ी हनघायच्या ऐन र्ेळेर्र दोनदा िुझ्या सटु्ट्ट्या कॅनसल झाल्याि म्िटंलं" सखुदा 

"सोड न यार." जयेश खहजल िोि म्िणाला 

"या र्ेळेस म्िणून िर जास्ि सुट्ट्ट्या घेिल्या.....सगळ्याची भरपाई...." जयेश लाडाि 

आलेला बघून हिने जेर्ायला चलायचा आग्रि िरला.  

 

जेर्ण झाल.ं ओटा आर्रिा आर्रिा सखुदा परि जुनया आठर्णीि िरर्ली. त्या र्ेळेस नक्की 

काय झालं असेल? मला आठर्ि का नािी. आईला हर्चारार्ं िर हचडेल िी. िेच िे हर्चार हिला 

अस्र्स्थ करि िोिे.   

 

"काय ग राणी, मी िर इथेच आि,े िू कुठे िरर्लीस." हिला हर्चाराि मग्न बघून जयेशने 

थटे्टनं हर्चारल ं
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िरीिी हिचा चेिरा गंभीरच. कािी केल्या हिच्या डोक्यािून िो हर्चार जाि नव्ििा. जयेशने 

हिला जर्ळ घेिाच हिला रडू आर्रल ंनािी. त्याने हिला समजर्ायचा खपू प्रयत्न केला. 

 

"िुझ्या मनाचा खेळ आि ेिा राणी. नको इिका हर्चार करु." जयेश  

"इथ ेआल्यापासूनच िे हर्चारचक्र सुरु झालय रे." सुखदा 

"कािी नािी. इथ ेआल्यापासून िुला र्ेळ हमळाला. घर, िुझी शाळा, अंिरा याि िुला हर्चार 

करायला कुठे र्ेळ िोिा." जयेश 

"मी इथ े आिी येऊन गेले ....पण कािीच कस ं आठर्ि नािी रे...आई पण नीट सांगि 

नािीया." सुखदा 

"परि िेच. एर्ढ्या लिानपणाचं मला िरी कुठे आठर्िय ग" जयेश   

 

मात्र  त्याचे सगळे प्रयत्न फोल ठरलेि. जयेश जेर्ढं हिला समजर्ि िोिा, िी हिच्या मिार्र 

ठाम िोि िोिी. शेर्टी त्याने आईला फोनर्र हर्चारु का म्िणिाच िी हचडली जोराि आहण 

नािी..... म्िणून ओरडली. 

 

"जयेश, अंिुकस आठर्िय......मला एकदा िाप आला िोिा.... शेजारीच आई आहण 

हचनूमामा बोलि िोिे. आई त्याला शपथ घ्यायला सांगि िोिी...िो किीच कािी सांगणार नािी 

म्िणून. मी गंुगीि असल्यामुळे कशाबद्दल बोलि िोिी दोघं, मला उमगल ंनव्ििं." सुखदा 

 

ि ेसगळं ऐकल्यार्र मात्र जयेशचा बांि सुटला. 
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"पुरे कर ि े मनाचे खेळ. आहण समजा याि कािी िथ्य असल,ं िरी कािी कारण असेल 

म्िणूनच आईने सांहगिल ंनसले." जयेश हचडून म्िणाला 

 

त्याला हचडललेा बघून सुखदा िेर्ढ्यापुरिी शािं झाली. हिच्या डोक्यािून िो हर्चार 

बाजूला झाललेा नािी ि े जयेशच्या लिाि आलं िोिं. आईशी बोलण्यापेिा सध्या हिला या 

हर्चारांपासून डायर्टड करणं गरजेच िोिं. त्याने कॅमेरािले फोटो दाखर्ल.े इकडच्या हिकडच्या 

गप्पांमध्ये हिला गुंगर्ण्याचा प्रयत्न सुरु िोिा. गाणी ऐकिा ऐकिा हिघं झोपी गेले. 

 

दपुारची झोप झाली. िसे हिघ ंफे्रश झालेि. सुखदा बर् यापैकी नॉमडल झाली िोिी.  

  

"ऐक ना, आपण आज बीचर्र दफरुन येऊ. मार्ळिीचा सूयड बघायचा आि ेमला." जयेश 

चिाचं आिण ठेर्ि म्िणाला 

"व्र्ा, जाऊ या ना." सखुदा 

 

िेर्ढ्याि कमल आली. हिच्या िािाि चिाचा कप देि सुखदाने हिला रात्रीचा स्र्यंपाक 

करायला सांहगिला. अंिराचा र्रणभाि खाणं झालं. सगळे कामं उरकलीि. कुमुद आहण अंिराला 

अंगणाि खेळिांन बघून सुखदाला एक िण हिचं बालपण आठर्लं. असच अंगण िोिं, आसपास 

गदी िोिी....मी कोणाच्या मागे िार्ि िोिे? कोणाशी खेळि िोिी? कािी केल्या हिला आठर्ेना. 

असो. दपुारी जयेशशी या हर्षयार्र र्ादार्ादी झाली िोिी. आिा परि नको म्िणून हिने िो 

हर्चार बाजूला करायचा प्रयत्न केला. िेर्ढ्याि कमलने हिच्या खांद्यार्र िाि ठेर्ला आहण 

हनघायचा इशारा केला.  
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"थांब कमल. आपण एकदमच हनघू सगळे. अंिरा आहण कुमुदला आईसक्रीम घेऊन द्यायच 

आि.े" सखुदा हिला खुणनेे थांबर्ि म्िणाली 

  

आईसक्रीमचं नार् ऐकिाच दोघी उड्या मारायला लागल्या.  

समोर िािाि िाि घालनू चालणार् या अंिरा आहण कुमुद, मागे मागे जयेश, सखुदा आहण 

कमल. उजर्ीकडे एक पायर्ाट येिाच जयेश हिकडे र्ळणार िेर्ढ्याि कमलन ेखुणेनं हिकडून 

जाऊ नका म्िणून सांहगिलं. हिचा हर्नर्णारा चेिरा बघून िे हिघ ंमुख्यरस्त्यार्रुन चालू लागल.े 

आइसक्रीम खाऊन झाल्यार्र कमल कुमुदला घेऊन हनघाली िेव्िा हिने हिकडून न जाण्याबद्दल 

सांहगिलं. सुखदाने हिला "त्या र्ाटेने नािी जाणार" याचं आश्वासन ददल्यार्र कुमुदला घेऊन 

मिल्या आडर्ाटेने िी हिच्या घराकडे हनघाली. 

 

संध्याकाळचा मंदप्रकाश आहण बीचर्रील कंुद िर्ा अलगद अंगाला हबलगि िोिी. अंिरा 

दमून जयेशच्या कडेर्र झोपली िोिी. दोघेिी हनशब्द िोिे.  कुठल्या आठर्णी त्रास देि आि े

आपल्याला. िड आठर्ि पण नािी. जाऊ दे, झाला प्रकार हर्सरुन जायचा. आपण सुट्टी 

घालर्ायला आलो आहण काय र्ेडेपणा करिोय िा हर्चार सखुदाच्या मनाि आला. खरच िा 

माझ्या मनाचा खेळिी असू शकिो. बाबांच छत्र िरर्ल ंआहण आई आपल्या बाबिीि पजेसीर् 

झाली असार्ी. मी कुठे आईला सगळं सांगि िोिी. न सांगण्यासारख ं असार्ं म्िणूनच नसले 

सांहगिलं. िी स्र्ि:ला समजर्ि िोिी. हिची घालमले जयेशला लिाि आली.  

 

"सॉरी, मी मघाशी ओरडून बोललो" जयेश 

"मीच सॉरी, नको त्या गोष्टीचा उगाच िट्ट िरुन बसले" सखुदा 
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दफरि दफरि दोघेिी रुपनारायणाच्या मंददराि आले. दशडन घेऊन मंददराच्या पायरीर्र 

बसल.े दोघांच्या मनािील मळभ सरल ंिोिं. हिनिी सांज झाली िोिी. हिघांना परि येिांना 

बघून नारु अण्णांनी चिासाठी आर्ाज ददला.  

 

"अग, आि ये ग." काकू 

"िी अंिरा अंगणािच खळेिेय. अस ूद्या. इथेच पायरीर्र बसून घेिे मी चिा." सखुदा 

"या ना िुम्िी पण घ्या चिा." जयेश 

"नको. मी घेिला मघा." म्िणि काकू लगबग आि गेल्याि 

 

चिा सोबि गप्पा झाल्याि. नारु अण्णा बोलि असल ेकी आपण फक्त ऐकायचे, एव्िाना 

जयेशला ि ेलिाि आले िोिे. 

   

"काकू, थोड्या र्ेंिळ्या आििे ना रे." सखुदा परििांना म्िणाली 

"नारु अण्णा बोलूच नसिील देि त्यांना. दकिी बोलिो िा माणसू. मी नुसिा मान डोलर्ि 

िोिो." जयेश िसि म्िणाला 

"िो. ना. असिो एकेकाचा स्र्भार्. " सखुदा 

"उद्दा िररिरेश्वर नक्की न. आर्ारायला घेि.े" सखुदाने असा र्ेडेपणा पुनिा करायचा नािी ि े

मनोमन ठरर्लं आहण ियारीला लागली. 
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सकाळी कमल आली आहण भराभर कामाला लागली. चूलीर्र आंघोळीच पाणी िापायला 

ठेर्ून हिने भाजी हचरायला घेिली.  

अंिरा आहण कुमुदची छान गट्टी जमली िोिी.  

नाश्िा झाला. अंिराचं सामान चेक करि सुखदाने कमलला सुचना ददल्याि. "सधं्याकाळी 

नको येऊस. उद्याच य.े िररिरेश्वरहून यायला उहशर िोईल." 

 

"चला बसा गाडीि" जयशे सामान हडक्कीि ठेर्ि म्िणाला 

"कुलपू लार्लय, ददर्े बदं आििे, हखडक्या बंद. यप्प, चल हनघ ूया" सखुदा 

 

नारु अण्णांनी िाि दाखर्ला िस ंजयेशनी गाडी थांबर्ली, काच खाली केली.  

 

"भाऊ हसररयस आि.े चार ददर्स गार्ी जाऊन येिो. िुम्िी कुठे हनघालाि?" नारु अण्णा 

"िररिरेश्वर" सुखदा 

"चला, िुम्िाला बस स्टॉप र्र सोडिो" जयेश 

"हनमडल, हनघ ग लर्कर, जयेश सोडिो आपल्याला." नारु अण्णा 

 

िेर्ढ्याि दाराला कुलूप घालून हपशर्ी सांभाळि काकू गाडीि येऊन बसल्या. नेिमीप्रमाण े

नारु अण्णांची बडबड परि सुरु झाली. काकंूनी दोन-िीनदा सुखदाशी बोलण्याचे प्रयत्न केला. 

पण नारु अण्णा बोल ूदेिील िर शपथ.  
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"काय िो िुमच्या बोलण्याच्या नादाि हिला हनरोप द्यायचा राहिला िो" हनमडला काकू 

"नंिर बोल, गाडी लागलीय. पुढची गाडी दोन िासानी आि.े चल लर्कर" नारु अण्णानी 

काकंूना घाई केली 

"असो, यांच्या गडबडीि हर्सरल ेग मी काय सांगणार िोिे." काकू हनघिांना म्िणाल्या. 

"िरकि नािी. आठर्ल्यार्र सांगा काकू." सुखदा 

 

कमल सकाळी सकाळी यायची. मदि करायची, आर्रायची आहण अंिरा छोट्या कुमुदशी 

खेळायची. सकाळी नाश्िा करुन हनघायचं. रात्री परिायचं. 

िररिरेश्वर, मुरुड जंहजरा, श्रीर्िडन, बाणकोट दकल्ला, फणसड अभयारण्य, दफरण्याि 

आठर्डा हनघून गेला. अप्रहिम हनसगड बघून जयशे र्ेड्यासारख ेफोटो काढि िोिा.   

दोघं रात्री ओसरीर्र बसून आकाशाि पसरलेल ंचांदणं बघि िोिे. या पाच र्षाडि नुसिच 

िकािकीच आयुष्य जगि िोिे. टॅ्रदफक, गोंगाट, जीर्घेण्या गदीपासून दरू शांि समुद्र दकनार् यार्र 

दफरायचं, खूप भटकायचं, फोटो काढायचे. अंिराला पूणड र्ेळ द्यायचा. आज दोघांच ि ेस्र्प्न पूणड 

झालं िोिं. पुढच्या कािी र्षांसाठी त्यांनी उजेचा िा स्त्रोि ओिप्रोि भरुन घेिला िोिा. 

आकाशच्या फोनमुळे दोघेिी भानार्र आले. अरंुििीच्या बहिणाला अपघाि झाल्यामुळे आकाश 

आहण अरंूििीचं येण ंरद्द झाल ंिोिं.  

 

"काय करायचं, थांबायचं की जायचं?" जयेश 
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"इथून हनघायची इच्छा िर नािी रे." सखुदा जयेशच्या खांद्यार्र डोकं ठेर्ि म्िणाली 

"ह्मम्म. जायला िर िर्ं ना" जयेश 

"िो ना. जायला िर िर्.ं" सुखदा 

"आपण उद्या हनघालो िर.  शुक्रर्ार- शहनर्ार  बॅंकेचे आहण इिर काम ंआटपून रहर्र्ारी एज 

युजर्ल सोमर्ारची ियारी. ऍंड देन बॅक टू रुटीन" जयेश 

"र्ीद नयू एनजी, नय़ू ड्रीम्स ऍंड नय़ ूलाइफ." सुखदा 

"ओके. ओके. आईकडे पण एक ददर्स जािा येईल. हिची नाराजीिी दरू िोईल." जयेश 

"िे जास्ि मित्र्ाचं आि.े....आईची नाराजी दरू करणं." सखुदा 

 

सकाळी नाश्िा करुन हनघायचं ठरल.ं सगळं सामान आर्रुन अंिराचं खाण्या-हपण्याचं 

सामान घेिलं. हिला कुमुदसोबि खेळिांना बघून सुखदाने भराभर पॅककंग केले. जयेश एकेक 

सामान गाडीि भरि िोिा. 

 

"कमलला दकिी पैस ेद्यायचे?"  जयेश 

"िजार द ेन. खूप मदि झाली रे हिची आहण िो हनघिांना दे" सुखदा 

"ऐक ना, एर्ढे फोटो काढलेि, आमचा एक कमल आहण कुमुद सोबि काढ ना. आठर्ण राहिल 

रे" सखुदा 

"ओके. एज यू स ेमॅम" जयेश 
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ओसरीर्र फोटो काढल.े अंिराच्या पाठीर्र हट्ट्र्टी ची छोटी बॅग असायची. हिथल्या 

माकेटमिून हिने कुमुदसाठी िशीच एक बॅग घेिली. िी हिला ददली. पैस ेदेिांना कमल िािाि 

िाि देऊन कािी िरी सांगायचा प्रयत्न करि िोिी.  

 

"कमी आििे का? अजून देऊ का?" सखुदाने जयेशला आर्ाज ददला 

 

िसा कमलने सखुदाचा िाि पकडला आहण िी रडू लागली. सुखदाला कळेना नक्की काय झाल ं

िे. िेर्ढ्याि जयेशने कुमुदच्या िािाि पाचशेची नोट ठेर्ली आहण गाडीि बसलेि. कमलच्या 

डोळ्यािलं पाणी बघून सुखदाला गहिर्रुन आल ंिोिं. का कोण जाणे िी ओळखीची र्ाटि िोिी. 

आठर्ड्याभराि त्या लिानशा कुमुदने जीर् लार्ला िोिा. हनघिांना अंिरानं जायच नािी म्िणून 

खूप गोंिळ घािला. अंिराला कस ंबस ंआर्रुन सखुदा कारमध्य ेबसली असली िरी कमल हिला 

काय सांगायचा प्रयत्न करि आि ेहिला कळेना.  

  

जािा जािा नारु अण्णा आहण काकंूचा हनरोप घ्यायचा म्िणून त्यांच्या घरासमोर गाडी 

थांबर्ली. सोपस्कार म्िणून जयेश उिरला. सुखदा अंिराला घेऊन गाडीिच बसून िोिी. हनरोप 

झाला. जयेश गाडीि बसणार िोच हनमडला काकू पदराला िाि पसुि गाडी जर्ळ आल्याि. 

 

"हनघालाि. या परि. आकाशला खुशाली कळर्ा" हनमडलाकाकू 
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जयेशने गाडी सुरु केली. सुखदाची काच बंद बघून जयेशकडे र्ळल्या आहण म्िणाल्या " अिो, 

िुम्िाला थोडा त्रास झाला नं" 

"कशाचा िो काकू? आम्िी िर मस्ि भटकलो. पुढच्या खेपलेा जेर्ायला नक्की येऊ" जयेश 

गाडी सुरु करि म्िणाला.   

"अरे, र्य झालाय न िल्ली हर्सरायला िोिं. सुखदाला खपू काम परुल ंअसले रे. मी सांहगिल े

कमल येईल कामाला. िी नेमकी आजारी पडली आहण हिला िुमच्याकडे येिा नािी आले. मी िी 

गार्ी हनघून गेले. त्या ददर्शी सांगणार िोिे पण राहून गेल.ं" हनमडला काकू 

 

"काय रे काय म्िणि िोत्या काकू?" सखुदाने गाडी र्ळिाच हर्चारले 

"ऐकू नािी आलं ग. एक िर अंिराच जोर जोराि रडण ंत्याि मी काचिी र्र केलेला. काकंूच 

शेर्टचं र्ाक्य ऐकू नािी आलं. मी म्िटंलं त्यांना पढुच्या खेपसे नक्की जेर्ायला येऊ." जयेश 

"आईला फोन केला का?" जयेश 

"िो रे. र्ाट बघिेय िी. घरी स्र्यंपाक करुन ठेर्िे म्िणाली." सखुदा 

"आईकडेच जाऊ थटे. अिंरा, िी बॅग ठेऊ दे ग मागे. रुििय मला त्यािल ंकािी िरी" सखुदा 

 

ि ेऐकिाच अंिराने खचकन बॅग ओढली. त्यािून एक जुनाट मण्यांची छोटीशी टोपी बािरे 

पडली. 

 

"काय अंिरा. आिा िी टोपी कुठे सापडली िलुा?" सुखदा 
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एक सेकंद िी टोपी सुखदाला ओळखीची र्ाटली खरी. पण हिने हनरखनू बघायच्या आि 

अंिराने ओढून बॅगेि टाकली. 

 

"सुरु झाल्या का िुम्िी मायलेकी." जयेश हमस्कीलपण ेम्िणाला 

 

"मैं दफक्र को िूूँए में उडािा चला गया.... " गाण्याच्या िालार्र गाडी र्ेगाने पुण्याच्या ददशेने 

हनघाली.   
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२ 

  

"सखुदा. अंिरा......." जयेशने कण्िि आर्ाज ददला 

"डॉक्टर.....डॉक्टर.... " रत्ना ने जोराि िाक ददली. िशी एक हसस्टर िार्ि आली.  

 

जयेश शदु्धीर्र आला खरा. त्याला कािीच कळि नव्ििं. जड झालले ेडोळे कसेबस ेउघडि 

त्यानं आजूबाजूला नजर टाकली. 

त्याला िॉहस्पटलमध्ये असल्याची जाणीर् झाली. आत्ता िर िे ददर्ेआगरहून हनघाले िोिे.  

िो अजून कािी हर्चार करणार िेर्ढ्याि डॉक्टरांनी इंजेक्शन ददलं. त्याला परि गंुगी आली.  

 

"डॉक्टर..." रत्नाने आर्ंढा आर्रि आर्ाज ददला. 

"िी इज आऊट ऑफ डेंजर. आम्िी प्रयत्न करिोय. खूप मार लागलाय. र्ेळ िर लागेलच." 

डॉक्टर 

"डॉक्टर, सुखदा आहण अिंरा कस ेआििे?" रत्ना  

"नय़ुरॉलॉहजस्ट येि आििे. प्रकृिी गंभीर आि.े सगळे ररपोट्ट्सड येईपयंि कािीच सांगू शकि 

नािी. र्ी र्ील डू अर्र बेस्ट" डॉक्टर 

"जस्ट प्र.े" हसस्टर 
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"आत्या, आत्या," परेशच्या िाकेनी रत्ना भानार्र आली. 

"कसा झाला ग िा अपघाि?" परेश 

"पोहलस येिील एर्ढ्याि. मला त्यांनीच कळर्लं. िाम्िणी घाटाच्या आसपास झाला. 

जर्ळच्या दर्ाखाण्याि नेलं िोिं आिी. नंिर इथे मंगेशकरमध्य ेआणलं." रत्ना 

"कसा झाला याचा िपास करि आििे िे." रत्ना 

"जयेश उत्तम गाडी चालर्िो रे. मग िा अपघाि कसा झाला असेल?" रत्ना 

 

"आत्या, कॉफी घ्या दोन हबहस्कट खा. बरं र्ाटेल." पूर्ाड 

"िुम्िी घरी जािा का थोडा र्ेळ. मी आि ेइथ.े" परू्ाड 

"नको ग, मी इथेच थांबिे. जयेश शुद्धीर्र आला की सांगेल सगळं" रत्ना 

"काळजी नका करु आत्या. सगळ ठीक िोईल." परू्ाड रत्नाचा िाि िािाि घेि म्िणाली 

"जयेशच्या ऑदफसमिून त्याचे हमत्र आले िोिे. िे पौडच्या पोहलस स्टेशनर्र गेले आििे. 

येिीलच एर्ढ्याि. कस?ं काय झाल?ं कािी माहिि नािी बघ. हनघिांना मला फोन केला िोिा. 

घरी येऊन जेर्णार िोिे दोघं. अंिरािी बोलली माझ्याशी. मी जेर्णाची ियारी करि िोिे आहण 

थोड्यार्ेळाि अपघािाचा फोन आला." रत्ना 

   

"आत्या, जयेशचे आई बाबा सुरिर्रुन हनघालेि. पोिचिील थोड्यारे्ळाि." परेश 

"रत्ना काकू... इनश्यूरनस हडपाटडमेंटमध्ये बोलर्लय. पाचव्या मजल्यार्र आि.े" स्र्रा 
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"स्र्रा, िू?" पूर्ाड 

"अगं! काकंूना फोन आला आहण त्यांनी आम्िाला कळर्लं. मी आहण बाबा इथ ेघेऊन आलो 

त्यांना." स्र्रा 

"अजून कािी कळल ंका?" परेश 

"नािी. कािीच माहििी नािी. बाबा इनश्यूरनस हडपाटडमेंटमध्य ेर्ाट बघि आििे." स्र्रा  

"िुम्िी जाऊन येिा का? मी थांबिे इथ.े" स्र्रा 

"पोरं शदु्धीर्र येिीलच िो इिक्याि. नयूरॉलॉहजस्ट येणार आििे न" रत्ना 

"िे काय म्िणिाि, काय ट्रीटमेंट देिाि...." रत्ना हुदंका दाबि म्िणाली 

"आत्या, आत्या... स्र्रा थांबेल इथ ेआहण आलेच शुद्धीर्र िर फोनकरुन कळर्ेल आपल्याला. 

चल, इनश्यूरनसच ंकाम करुन येऊ." परेशने रत्नाला उठर्ि म्िटंल ं

 

"िसं ऑदफसच्या लोकानंी फॉरमॅहलरटजस  पूणड केल्या आििे. िुम्िाला औषिांसाठी कािी 

अडचण आली िर सांगा. इथ ेसिी करा"  गुलाबी ऍप्रन घािलेली एक बाई म्िणाली. 

 

इनस्युरनसचं काम आटपनू परेश हिला बळजबरीने कॅनटीनमध्ये घेऊन गेला. 

 

"काय रे िी पोरं, रोजचं िार्पळीच्या आयुष्याला कंटाळून चार ददर्स दफरायला गेल ेआहण 

ि ेकाय िोऊन बसलं." रत्ना 
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"िोईल सगळं नीट. काळजी नको करु. त्यांना सार्रायला िू िडिाकट िर्ीस न. दोन घास 

खाऊन घे" परेशने आग्रि केला. 

 

आय सी यूमध्ये दोघंिी परि आल ेिेव्िा जयेशच्या ऑदफसच ेहमत्र जमल ेिोिे.  

 

"जयेशच्या ऑदफसमिून पौड चौकीर्र कोणी जाऊन आल ंिोिं ना रे त्यांच्याकडून कािी 

कळलं का? रत्ना 

 

"अपघािाच्या र्ेळेस दसुरं कुठलिंी र्ािन जर्ळपास नव्ििं. जर्ळच चिाची टपरी आि.े त्या 

चिार्ाल्यानेच दरूुन बहघिलं. िोच सांगि िोिा. र्ळणार्र एकाएकी ब्रके दाबला आहण गाडी 

झाडार्र आदळली. त्यानेच पोहलस र् जर्ळच्या गार्ािल्या लोकांना बोलर्ल.ंइिर र्ािन ककंर्ा 

कोणी लोकं रोडर्र नव्ििीच." शभुांकर 

"कशामुळे अचानक ब्रके लार्ला ि ेकािी कळलं नािी." ददनेश 

"गाडी पोहलसांनी िाब्याि घेिली आि.े रस्त्यार्र जे सामान पडलं िोिं िे िुम्िाला पाठर्लय 

म्िण.े इिर सामान चेक करायला पोहलस स्टेशनर्र बोलर्लय." शुभांकर 

"गाडीििी कािी हबघाड नािी" ददनेश 

 

जयेश एर्ढा हनष्णाि ड्रायर्र, गाडीि हबघाड झाला नव्ििा. रस्त्यार्र इिर र्ािन, व्यक्ती 

र्ा प्राणी कोणीच नसिांना असा अपघाि िोईलच कसा...िाबा सटुायला भांडण र्ैगरे 
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कािी.....जमलेल्या घोळक्याचे िकड  हर्िकड  चालल े िोिे. आहण रत्ना मनोमन हिघांच्या 

आयुष्यासाठी देर्ाला आळर्ि िोिी. 

ग्लोर्बॉक्सर्र जोराि आदळल्यामुळे अंिरा आहण सखुदा दोघींना जब्बर मार लागला िोिा. 

त्या अजूनिी शुद्धीर्र आल्या नव्ित्या. अनेक टेस्ट...ट्रीटमेंट सुरु झाली िोिी. 

 

िेर्ढ्याि आकाश पारटलचा ऑदफसच्या एका कहलगच्या मोबाइलर्र फोन आला.  

 

"िलॅो, काकू...मी आकाश....कस ेआििे हिघिी....मी पोििोच उद्या"  आकाश 

 

आकाश पोिचला िरी हिघांपैकी अजून कोणीच शदु्धीर्र आल ं नव्ििं. सुन्न झालले्या 

आकाशला कािीच कळि नव्ििं. उमगि नव्ििं.  

 

"माझ्या साळीचा अपघाि झाला म्िणून मला ददर्ेआगरला जािा आल ेनािी." आकाश 

"काल आमचे ददर्ेआगरचे  शेजारी नारुअण्णांना फोन केला िोिा. िेव्िा त्यांच्याकडून कािी 

गोष्टी कळल्याि. त्याचा अपघािाशी कािी संबि आि ेका माहिि नािी." आकाश 

का रे, काय झालं? मी िर रोजच बोलि िोिे हिच्याशी. िे हिथ ेअसिांना सगळं कािी ठीक 

िोिं. दकिीिरी फोटो पाठर्लेि त्यांनी मला." रत्ना 

आहण िुझ्या नारु आण्णानेच िर कमल नार्ाच्या मुलीला पाठर्ले िोिे न, खूप मदि केली 

हिने या दोघांना." रत्ना 
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"नारु अण्णा पाठर्णार िोिे. अचानक िी कमल नार्ाची मुलगी आजारी पडली. िी येऊ 

शकली नािी. िचे जयेश आहण सुखदाला हनमडलाकाकंूनी हनघिांना सांहगिलं." आकाश 

"कस ंशक्य आि.े मला आठर्िय, प्रत्येक र्ेळेस सुखदा मला हिच्याबद्दल सांगायची. हिच्या 

सोबि कुमुद नार्ाची लिान मुलगी पण यायची. िी आमच्या अंिरासोबि खेळायची" रत्ना 

"नारुअण्णाचा हनरोप घेिल्यार्र मला सखुदाचा फोन िोिा. म्िणजे िोर्र सर्ड व्यर्हस्थि 

िोिं. मग आिा िी कमल काय भानगड आि.े" रत्ना 

 

रत्नाचं अर्सान गळाल ंिोिं. हिला कािीच कळि नव्ििं. आकाशनी ददलेली िी िक्कादायक 

माहििी. त्या िणी नक्की काय घडिय ि ेएक कोडच िोिं. आपण आजर्र दकिी काळजी घेिली. 

पण...पण हनयिीने आपला डार् सािलाच. रत्ना देर्ाचा िार्ा करि िोिी.  

 

"काकू पोहलस आलेि. कारजर्ळ जे सामान सापडलं त्याची ओळख पटर्नू द्यायची आिे." 

स्र्रा 

 

पोहलसांनी एक पुडकं ददलं. त्यािल्या एक एक र्स्िू परेश टेबलर्र काढि िोिा. सुखदाचं 

घड्याळ, अंिराचा रुमाल, जयेशचा फुटललेा मोबाईल, सोनयाची चेन, गॉगल, परफ्यमु, अंिराची 

बॅग बघिाच रत्नाला रडू आर्रलं नािी. पूर्ाडने त्या बागेिून एक मण्यांची टोपी काढली आहण िी 

बघिा िणी रत्नाला जो िक्का बसला. नािी नािी ि ेशक्य नािी म्िणि िी चक्कर येऊन पडली.   
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"सखुदा....अंिरा...." रत्ना कण्िि उठली 

"आत्या, काय झालं?" परेशनं काळजीनं हर्चारल ं

"िी परि आली...हचनुला बोलर्." रत्ना 

"िो िो, बाबा पोिचिीलच एर्ढ्याि." परेश 

"काय झाल ंरत्ना िाई? " जयेशच्या आईने हर्चारल े

"गदी करु नका त्यांच्या जर्ळ. ऑलरेडी त्या टेनस आििे. प्लीज र्ेट आऊट साईड" हसस्टर 

"कोणी एकच जण थांबिा का प्लीज" हसस्टर 

"पूर्ाड, जा बाबा खाली गेटर्र आििे. िू घेऊन य ेत्यांना" परेश 

 

रत्ना थरथर कापि िोिी. परेशला कािीच कळि नव्ििं. एकाएकी आत्याला कसचा िक्का 

बसला. िेर्ढ्या पूर्ाड बाबांना घेऊन आलीच.  

 

"हचनू ......िी परि आली रे..... माझ्या सखुदाला घेऊन जायला" रत्ना हचनमयला बघिाच 

ओरडून म्िणाली 

"िाई, सगळं रठक िोईल." हचनमय रत्नाला जर्ळ घेि म्िणाला  

"िरी मी सुखदाला सांगि िोिे नको जाऊस. ऐकलं नािी रे पोरीनी" रत्नाचे हुदंके थांबि 

नव्ििे 

"काळजी नको करु. मी बघिो." हचनमय 
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"बाबा, काय झालं आि ेनक्की. सांगिा का प्लीज? त्या टोपीकडे पाहून आत्या एर्ढी अस्र्स्थ 

का झाली?" परेश 

"बाबा, प्लीज. आम्िी सगळेच काळजीि आिोि. िुम्िी कािी सांहगिल ं िर कािी उपाय 

शोििा येईल आपल्याला." पूर्ाड  

 

"सािारण अठ्ठार्ीस- िीस र्षाडपूर्ी घडल ंिोिं ि.े िाई भार्जी आहण इिर भारं्ड आम्िी 

आमच्या एका मार्स भार्ाच्या लग्नाला ददर्ेआगरला गेलो िोिो. सखुदा िेव्िा जेमिेम िीन सव्र्ा 

िीन र्षाडची असेल. हिथे मलुीची एक दरूची र्हिनी आली िोिी. रंजना हिचं नार्, िी 

जर्ळच्याच गार्ािून  

लग्नघराि घरकामासाठी आली िोिी. हिची मलुगी कुमुद आहण सुखदाची छान मैत्री जमली. 

दोन ददर्स त्या खूप खेळल्या. 

मी गोव्यार्रुन सुखदासाठी आणललेी एक मण्यांची टोपी िोिी. सखुदा त्या टोपीला 

कोणालािी िाि लारू् देि नसे.  

र्रािीच्या र्ेळेस सुखदाने िी टोपी घालायचा िट्ट केला. त्या ददर्शी सकाळ पासूनच त्या 

दोघींचा अंगणाि खूप धिंगाणा सुरु िोिा. र्राि हनघिांना त्या अंगणािंच खेळि िोत्या. याच 

मण्याच्या टोपीर्रुनं त्यांचं भांडण झाल.ं त्याि र्रािीची गडबड, रडण,ं या सर्ड गोंिळाि त्या 

दोघी भांडि भांडि मागच्या अंगणाि केव्िा गेल्या कळलच नािी. सखुदाचा िक्का लागला आहण 

कुमुद टाकीि पडली. 

टाकी खोल नसली िरी आम्िी पोिचेपयंि र्ेळ लागला. हिला दर्ाखाण्याि नेण्याि आलं. 

िी रात्र कशीबशी काढून दसुर् या ददर्शी आम्िी पुण्याला हनघून आलो. लग्नघरी रिाणार िरी 

दकिी ददर्स.  
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कािी ददर्सांनी कळल ं हिचा प्राण र्ाचला. आमच्या जीर्ाि जीर् आला. पण कािी 

ददर्सािच परि हनरोप आला की िी गेली. हनमोहनया झाला िोिा हिला. रंजनाचा नर्रा एका 

अपघािाि गेला िोिा. त्याच्यानंिर त्या दोघीच एकमेकींचा आिार िोत्या. रंजना स्थाहनक 

ररसोटड आहण गरज पडले हिथ ेघरकाम करुन आपलं र् हिचं पोट भरि िोिी. आिी नर्रा मग 

लेक, र्षडभरािच झालले ेि ेआघाि रंजना सिन करु शकली नािी. हिने आत्मित्या केली." 

ि ेप्रकरण संपल अस ंसमजून आम्िी झाला िो प्रकार सुखदाला किीच न सांगण्याचा हनणडय 

घेिला. खरं िर झाला िोिा िो एक अपघाि िोिा. परंिु या अपघािामुळे रंजनाचं आयुष्या 

उध्र्स्ि झालं ि ेिी खरंच िोिं. या बाबिीि आम्िी कािीिी करु शकि नसल्याची खंि रत्नाला 

नेिमीच त्रस्ि करि अस.े" 

 

"नािी.....आपण कािी िरी करु शकलो असिो हचनमय. आपण कुमुदला मोठ्या दर्ाखाण्याि 

नेऊ शकलो असिो. कदाहचि िी र्ाचली असिी. आपण रंजनालािी र्ाचर्ू शकलो असिो. आपण 

कुमुद गेल्यार्र हिला भटेायला सदु्धा गेलो नािी. आपण हिला सार्रु शकलो असिो. हिला इथ े

पुण्याि आण ूशकलो असिो. हिला दखुािून सार्रायला िर् ंिोिं आपण. आपण चुकलोच रे. 

चुकलोच आपण.  

िा अपघाि झाला िेव्िा हनणडयाच्या र्ेळेस एक पाऊल मागे घेण्याऐर्जी पुढे घेिले असिे िर 

आज माझी सखुदा मृत्युच्या दाराि नसिी रे. " रत्ना रडून रडून सांगि िोिी. 

"आपण पळून गेलो, िचे आपलं चुकलं आहण आत्ता जे भोगिोय िी त्या चुकीची हशिा आि े

हचनमय" रत्ना 
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आयुष्याि पुढे अस ंकािी िोईल याची कल्पना आपल्याला नव्ििी रत्ना. कोण चुक...कोण 

बरोबर....िा नयाय की अनयाय.....कािीच सांगू शकि नािी. यार्र उपाय कािी आि ेका? ि ेिी 

ठाऊक नािी."  

"मी िी मण्यांची टोपी कशाला हर्कि घेिली. सगळ कािी या टोपीमुळेच झालं. याचा मात्र 

आज पश्चािाप िोिोय, ि ेिी खरच" हचनमय ओक्साबोक्शी रडू लागला. 

 

"बाबा, या सगळ्या प्रकरणाि चुक कोणाचीच नािीया. यार्र कािी िरी िर उपाय नक्की 

असणार." मण्यांची टोपी िािाि घेि पूर्ाड म्िणाली. 

"परेश, मिुमंहजरी आठर्िेय. िी अहश्वनच्या पाटीि आली िोिी. िी परॅनॉमडल 

अहक्टर्ीटीजस र्र ररसचड करि आि.े अहश्वनकडून नंबर आहण पत्ता घ ेहिचा. िी नक्की मदि करेल." 

पूर्ाड 

 

पूर्ाडचं बोलणं ऐकून रत्ना, स्र्रा, हचनमय, परेश, जयेशचे आई-र्हडल सर्ांनाच थोडासा िीर 

आला. सर्डच सखुदा-अंिरा-जयेशसाठी प्राथडना करु लागल.े रत्ना आत्या, बाबा यांनी त्या र्ेळेस 

जे केलं िे चूक की बरोबर यार्र चचाड करि बसण्यापेिा एक पाऊल पुढ ेटाकि यार्रचा उपाय 

शोिायचं हिनं ठरर्लं. परू्ाड मिुमंहजरीकडे मण्यांची टोपी घेऊन हनघाली....    
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पूर्ाड मिुमंहजरीच्या घरी पोिचली. हिने घाबरिच बेल र्ाजर्ली. सभोर्िाल एक नजर 

टाकली. हिला भयाण शांििेची आहण हसनेमा/हसररअलमध्य े दाखर्िाि िशा र्ािार्रणाची 

अपेिा िोिी, पण छे....असं कािीच नििं. मुख्य दरर्ाजाच्या पुढे सुरेख रांगोळी काढली िोिी. 

र्ार् यासोबि िलेकार्णार् या मंद हर्नडहचमच्या नादामुळे र्ािार्रण प्रसन्न िोिे.  

 

"िाय, ये. मी िुझीच र्ाट बघि िोिे. मघाशीच अहश्वनचा फोन येऊन गेला." मिमुंहजरी 

िसि दार उघडि म्िणाली 

"आपण अहश्वनच्या पाटीि भेटलो िोिो." पूर्ाड सदंभड देि म्िणाली 

"िो, आठर्िय मला. कॉफी घेणार?" मिुमंहजरी 

"ह्मम्म.चालेल" पूर्ाड 

"पूर्ाड, आिीच सांगिे मी पॅरानॉमडल ॲहक्टहर्टीजस र्र ररसचड करिेय, िुझ्या केसमध्ये िुला 

मदि करण्याचा मी शभंरटके्क प्रयत्न करणार, पण या गोष्टी र्ाटिं हििक्या लर्कर िोिाि अस ं

नािी. नक्की प्रॉब्लमे काय? आहण त्याचं सोल्युशन हमळेपयडनि दकिी र्ेळ लागेल मी सांगू शकि 

नािी. इटस अ मॅटर ऑफ पेशनस. आर य ूरेडी?" मिुमंहजरी 

"यस आय एम रेडी. आय हर्ल बी पेशनट. नो िरी. आय र्ॉनट परमनंट सोल्युशन. आहण सांगू 

माझ्याकडे दसुरा पयाडय नािी ग. मी पण माझ्या पािळीर्र िा प्रयत्नच करिे आि.े" पूर्ाड       

 

मग पूर्ाडने मण्यांची टोपी..िे भांडण...अपघािाने टाकीि पडललेी कुमुद, सुखदा आहण हिचे 

आई,बाबा आहण मामाचं अपघािस्थळार्रुन काढलेला पळ, कुमुदचा मृत्य,ु रंजनाची आत्मित्या, 

सुखदाचं ददर्ेआगारला दफरायला जाणं, हिथ ेकमल नार्ाच्या बाईचं कुमुद नार्ाच्या एका लिान 
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मुलीसोबि कामाला येण,ं हिच्या अहस्ित्र्ाबद्दलची साशंकिा, अंिराच्या बॅगमध्ये सापडललेी िी 

जुनी टोपी....आहण सखुदा, अंिरा आहण जयेशचा अनाकलनीय अपघाि...सारंसारं कािी 

सांहगिलं.  

 

"सो ददस इजस  द िोल स्टोरी." मिुमंहजरी 

"याि कुस ठेिी रररे्नज ददसि नािी गं. रंजना ककंर्ा कुमुदला बदला घ्यायचा असिा िर 

ददर्ेआगरच्या र्ास्िव्याि हिला िो घेण ंसिज शक्य िोिं. हिने िस ंकेलं नािी." मिुमंहजरी 

"मग  गाडीचा अपघाि? पोहलसांचा ररपोटड आहण सािीदारांच्या मिे रस्त्यार्र िेव्िा 

कोणीिी नव्ििं. जयेश सारख्या एक्स्पटडचा अचानक िाबा सुटणे ि ेमानय िोि नािीया." पूर्ाड 

"मला िी टोपी बघायला हमळेल का?"  

"मी आणली आि ेन." परू्ाड बॅगमिून टोपी काढि म्िणाली 

"िू चक्क एहर्डनस आणला?" मिमुंहजरी 

"ररके्वस्ट केली मी पोहलसांना. आहण या टोपीि असं कािी हर्शेष त्यांना र्ाटलं नािी." पूर्ाड 

"खूप जुनी असली िरी िी सांभाळून ठेर्ली िोिी असं ददसिय." मिुमंहजरी टोपी िािाि घेि 

म्िणाली 

"अंिरा, सखुदा जयेश या िणी िॉहस्पटलमध्ये दक्रटीकल आििे. िे या टोपीमुळे, अस ं

रत्नाआत्या सांगि िोत्या." पूर्ाड 

"मला रत्नाआत्या आहण िुझे सासरे अथाडि हचनमयकाकांना भेटिा येईल?" मिुमंहजरी 

"िो. येईल न. िे दर्ाखानयाि आििे." पूर्ाड 

"चल मग. लगेच हनघू या." मिुमंहजरी 
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दोघी दर्ाखानयाि पोिचल्या. सुखदा आहण अिंराच्या िब्येिीि सुिारणा िोिी. जयशे 

अगदी कािी िणांसाठी शुद्धीर्र आला िोिा. त्यामुळे अपघािाच्या र्ळेी नक्की काय घडल ंि े

कळायला र्ेळ लागणार िोिा. जीर्ार्रचं संकट टळल ं असल ं िरी डॉक्टरांच्यामिे यणेार् या 

अठे्ठचाळीसिासानंिर जयेश पूणडपण ेशदु्धीर्र येऊन कािी सांगण्याची शक्यिा िोिी.  

रत्नाआत्या आहण हचनमयकाकाने जे घडल ं िे िंिोिंि सांहगिलं असल ंिरी मिुमंहजरीला 

कुठलािरी एक िागा सुटल्यासारखा र्ाटि िोिा. 

 

"मला जयेशला जर्ळून बघायचं आि.े प्लीज सगळे रुमच्या बािरे जािा का? हसस्टर िुम्िी 

थांबा." मिुमंहजरी 

"मॅडम, अिो डॉक्टर याची परहमशन देणार नािी." हसस्टर 

"मला कळिं िो. पण यांच्या जीर्नमरणाचा प्रश् आि.े प्लीज." मिमुंहजरी 

 

 

रत्ना, पूर्ाड, परेश यांच्या आग्रिास्िोर्र हसस्टर ियार झाली. 

 

"मला या ररपोटडसबद्दल सांगा. यांच्या शरीरार्र कािी व्रण, एखादं हचनि ककंर्ा खूणा ज्या 

िुम्िाला हर्हचत्र र्ाटल्या." मिुमंहजरी 

"पेशंटच्या संपूणड शरीरार्र जखमाच जखमा आििे िो. मल्टीपलफॅ्रक्चर आि.े" हसस्टर 

"आठर्ून बघा हसस्टर. प्लीज. झालेल्या जखमांपिेा थोडी र्ेगळी ककंर्ा िुम्िाला खटकललेी. 

अगदी छोट्यािली छोटी गोष्ट मला मदिीची ठरेल." मिुमंहजरी हर्नर्णीच्या सरुाि म्िणाली 
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"अं...िो, मानेर्र बाजूला एक र्ेगळीच खूण आि.े अगदी छोटीशी आि.े फे्रश र्ुंड नािी. 

फारपूर्ी लागल ंअसार् ं ककंर्ा बथड माकड  असार्ा मला र्ाटलं. ि े बघा" हसस्टर जयेशची मान 

अलगद उचलि दाखर् ूलागली.  

मिुमंहजरीने त्या हचनिाचे क्लोजप फोटो काढलिे.   

"हसस्टर, मला सखुदा आहण अंिराला असच जर्ळून बघायचं आि.े" मिमुंहजरी 

"त्या र्ॉडडमध्ये मी िुम्िाला नेऊ शकिे, पण ड्युटीर्र दसुरी नसड असणार. िी परहमशन देणार 

का मला माहिि नािी." हसस्टर 

"प्लीज. हसस्टर िले्प अस." पूर्ाडने हर्नर्णी केली. 

"दर्ाखानयाि िे िी आयसीयुमध्ये अशा गोष्टींना परर्ानगी नसिे िो." हसस्टर 

"ओके, एक काम करा. िुम्िीच त्या हसस्टरला हर्चारा की सखुदा आहण अिंराच्या शरीरार्र 

अश्याप्रकारची कुठेिी खणू आि ेका?" मिुमंहजरी 

"प्लीज हसस्टर." पूर्ाड आहण परेश दोघं हिला गळ घालि िोिे. 

"ओके..ओके...हर्चारिे." हसस्टर 

"असले िर प्लीज क्लोजप फोटो घ्या ि.ं" मिुमंहजरी हिला मोबाईल देि म्िणाली 

"मी सकाळपासून सगळं बघिेय...ऐकिेय..पररहस्थिीचं गांभीयड बघिा मी िी मदि करिे 

आि.े माझ्या नोकरीर्र संकट नको." हसस्टर 

"नािी कसलच सकंट येणार नािी. प्लीज हसस्टर." मिुमंहजरी िाि जोडि म्िणाली 

 

हसस्टरनी फोटो काढलेि. दोघींच्या मानेर्र िशाच खूणा बघून मिुमंहजरीनं जे सांहगिल ं

त्यार्र कोणाचा हर्श्वास बसला नािी.  
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"जे घडल ं िे ददर्ेआगरहून हनघाल्यानंिर मिे कुठेिरी घडल ं आि.े नक्की काय? ि े

अपघािस्थळार्र आहण ददर्ेआगरला गेल्याहशर्ाय कळणार नािी." मिुमहंजरी   

"परेश आहण पूर्ाड, िुम्िी इथेच दर्ाखानयाि थांबा. मला ददर्ेआगरला जारं् लागेल. 

माझ्याजर्ळ पुढचे अठे्ठचाळीस िास आि.े या र्ेळेि सगळं शोिायचं आि.े"  मिुमंहजरी 

"मी येिो, मला ददर्ेआगरची सगळी माहििी आि.े" आकाश 

"अपघाि कशामुळे झाला आिी ि ेशोिायला िर्ं. आकाश, पोहलसांकडून सगळे हडटेल्स घ.े 

कॅमेरािले फोटो ररकर्र झाले का बघ. झाल ेअसिील िर मला मले कर. आपण उद्या पिाटे 

साडेपाचला हनघू," मिुमहंजरी 

"ओके. मी नारु अण्णा आहण हनमडलाकाकंूना या प्रकरणाची चौकशी करायला सांगिो. अख्खा 

आगर त्यांच्या पररचयाचा आि.े" आकाश 

"परेश, मला आत्या आहण काकांशी परि एकदा बोलायचं आि.े त्यानंी सांहगिलेल्या 

िपहशलाि कािीिरी हमसींग आि.े" मिुमंहजरी 

"आत्या, हप्लज परि िो प्रसंग आठर्ा. कािीिरी हमधसंग आि.े" मिुमंहजरी 

"सगळं सांहगिलं ग...." रत्नाआत्या डोळे हमटि म्िणाली 

"िी खूण बघा आत्या.... ओळखीची र्ाटि आि ेका?" मिमुंहजरी 

"परि एकदा दाखर् िी खूण.....बहघिल्यासारखी र्ाटिे ग." रत्ना 

"आत्या, आठर्ायचा प्रयत्न करा प्लीज." पूर्ाड रत्नाला म्िणाली 

"िी खूण मी लग्नाि बहघिली आि.े....." रत्ना आठर्ायचा प्रयत्न करु लागली 
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मिुमंहजरी दर्ाखानयािील बेंचर्र बसून घटनाक्रम लार्ि िोिी. संकषडणला फोनकरुन या 

घटनेची माहििी द्यायला िर्ी. खरच. संकषडणला आिीच फोन करायला िर्ा िोिा. लिाि येिाच 

हिने फोनर्र सगळे अपडेटस ददले. त्या खूणांचे फोटो त्याला पाठर्ले. 

 

"मि.ु मला र्ाटि एक िागा सुटिोय या सगळ्याि. रररे्नज नसेल िा. माझा अनुभर् िचे 

सांगिोय." संकषडण 

"रत्ना आत्याला आठर्ि का कािी बघायला िर्.ं" मि ु

"या कथेिील िी कडी हमळिाच मला कळर्. थोडा र्ेळ दे. मी िुला त्या हचनिांबद्दल 

कळर्िो." संकषडण 

"मी रत्ना आत्याला आठर्ायला मदि करिे." मिनेु फोन ठेर्ला आहण रत्ना आत्याकडे गेली 

"आठर्ायचा प्रयत्न करिाि आि ेआत्या." पूर्ाड मिमुंहजरीला आि येिाच म्िणाली 

"आत्या, िो प्रसंग आठर्ा ना. लग्नाची गडबड.....कािी र्ेगळं घडलं िोिं का?" मिुमंहजरी 

"आम्िी बायका र्रािीसाठी ियार िोि िोिो." आत्या  

"िेव्िा कािी हर्शेष जाणर्लं िोिं का िुम्िाला." पूर्ाड 

"सखुदा आहण कुमुदला मी ियार केल.ं दोघींना सारख्या र्ेण्या घालून ददल्याि. एकाच रंगाचे 

बो बांिून ददले िोिे मी त्यांना." रत्ना 

"अजून..." मिुमंहजरी 

"ियार िोऊन त्या दोघी खेळायला हनघून गले्याि. िेर्ढ्याि .....िेर्ढ्याि .." रत्ना 

"िेर्ढ्याि काय आत्या?" पूर्ाड 

"आमच्या खोलीि फार गदी नसल्याने मलुीकडची कािी मंडळी आमच्या खोलीि ियार 

व्िायला आली." रत्ना 

"पुढे....िेव्िा कािी हर्शेष घडलं िोिं का?" मिमुंहजरी 
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"िो......मलुीच्या एका दरूच्या काकूने सेफ्टी हपन माहगिली. त्यांच्या िािार्र हपन ठेर्िांना 

मला अशीच खूण ददसली िोिी." रत्ना 

"कोण...कोण िोिी िी." मिुमंहजरी  

"हिचं नार् माझ्या मार्सभार्ाला हर्चारिा येईल. पण हिचा आहण या खणूांचा काय संबंि? 

िी घटना िर बार्ीस-िेर्ीस र्षांपूर्ी घडली िोिी." रत्नाआत्या  

"िे मी शोििे आत्या. परेश, आत्या म्िणिाि त्यांच नार्, पत्ता, सगळे हडटेल्स मला मसॅेज 

कर. आहण िो, ि े हिघाचं्या उजव्या पायाला बांिा" मिुमंहजरी बॅगमिनू काळा दोरा काढि 

म्िणाली  

 

िेर्ढ्याि संकषडणचा फोन आला.  

 

"िुझा अंदाज बरोब्बर आि.े ि े प्रकरण ददसिं िसं नािी. टोपीर्रुन कुमुदने सखुदाला 

कम्युहनकेट करण्याचा प्रयत्न केला असार्ा. खरं काय िे ददर्ेआगारला गेल्यार्र कळेल. या खूणा 

म्िणजे हचनि आििे, दे आर साईन ऑफ डथे. हडटेल्स मी िुला मेल करिो." संकषडण 

"िुला जमेल का रे यायला. िू सोबि असल्यार्र लर्कर सुटेल िा गंुिा. आहण िा गंुिा 

सुटल्याहशर्ाय या हिघाचंी सुटका िोणार नािी. िे हिघंिी असेच जीर्नमतृ्युच्या मध्याि अडकले 

रिािील." मिुमंहजरी सकंषडणला म्िणाली 

"मी कोल्िापूरर्रुन हनघालो आि.े रात्री बारापयडत्न पोिचिो. सकाळी जॉईन िोिो िुम्िाला." 

संकषडण 

"काय झाल?ं" पूर्ाड 

"त्या खूणा....यांच्या अपघािाचं कारण आि.े" मिुमंहजरी 

"त्या व्यक्तीबद्दल कळायलाच िर्.ं..िी व्यक्तीच िा गुंिा सोडर्ू शकि.े" मिुमंहजरी 
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"आहण िी मण्यांची टोपी?" पूर्ाड 

"ददर्ेआगरला गले्यार्र कळेल...." मिुमंहजरी 

 

"ओके. रत्नाआत्या आहण काका काळजी करु नका. आहण िो कुमुदमुळे िा अपघाि झाललेा 

नसार्ा. हिघांच्या मानेर्र असलेल्या हचनिांर्रुन अपघाि झाल्याचं र्ाटि आि.े िुम्िी देर्ाजर्ळ 

प्राथडना करा. मी संकषडणच्या मदिीनं खरं काय ि ेशोििे. 

"चल आकाश उद्या भटूे." म्िणि मंहजरी हनघाली 

 

आकाश कामाला लागला. पोहलसांनी कॅमेरामिले कािी फोटो ररकव्िर केल े िोिे. त्याि 

केसला कािी मदि िोइल असे कािी नव्ििं रत्नाआत्याच्या फोनमिल्या कुठल्याच फोटोमध्ये कुमुद 

आहण कमल अथाडि रंजनाचा फोटो नव्ििा.  

त्या काकंूबद्दल माहििी हमळाली िोिी. िे फोटो, हचनिांचा अथड आहण घडलले्या घटनांचा 

क्रम लार्ि मिुमंहजरीचा मध्यरात्री केव्िािरी डोळा लागला. पाचर्ाजिा अलामड र्ाजला. हिने 

सर्ड आर्रल.ं पुजा केली आहण संकषडण, आकाशची र्ाट बघ ू लागली. ठरल्याप्रमाणे िे हिघ ं

ददर्ेआगारला हनघाले. पौड गार् सोडिाच घाट लागला. घाट संपिा सपंिा अपघािाचा स्पॉट 

आला. मिमुंहजरीने सगळा भाग परि परि शोिला. हिला िर् ेअसललेे सकेंि हिला थोड्यादरूर्र 

हमळाले िोिे. अपघािाचे कारण लिाि आले असल ेिरी िी प्रहिमाकाकू...आहण मण्यांची टोपी 

या गोष्टींचा नक्की काय सबंंि ि ेहिला कळि नव्ििं.  

 

"मि,ु या टोपीच्या आि कािी आि े बघ.....नीट लिपूर्डक बघ....ि े हचनि.....त्या डथे 

साईनला क्रॉस करणारे साईन आि.े या हचनिांमुळे हिघांचे प्राण र्ाचलेि मिु." संकषडणने मण्यांची 

टोपी पडिाळून पिािांना त्याच्या लिाि आल.े  

"याचा अथड कुमुद सखुदाला र्ाचर्ायचा प्रयत्न करि िोिी." सकंषडण 
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"एक हमहनट. मला जरा समजर्ून सांगिा का?" मला कािीच कळि नािीया." आकाश 

"बस्स....आिा नारुअण्णाकडून माहििी घेिली दक त्या प्रहिमाकाकूकडे जाऊन याचा छडा 

लारू् आपण." सकंषडण 

"नारु अण्णाशी बोलून सांगिो िुला आकाश...." मिु 

"नारु अण्णा...हनमडलाकाकू....कािी माहििी हमळाली का?" आकाशने गाडीिून उिरि 

हर्चारलं 

 

"कस ेआििे हिघं?" हनमडलाकाकू  

"गंडांिर अजून टळलं नािी...प्रहिमाकाकूबद्दल काय माहििी..."संकषडण 

"िो, प्रहिमा जािर्, अगोदर आमच्या आगराि रिायची. हिची मुलगी कुठल्यािरी आजाराने 

अर्ेळी गेली. मग िी शेजारच्या गार्ाि जाऊन राहू लागली. िी करणी करायची म्िण.े" 

हनमडलाकाकू 

"िो, गार्ािले सांगिाि. हिची मुलगी गेल्यार्र गार्ािली एक पोरगी बपेत्ता झाली िोिी. 

लोकांनी त्या मुलीला शरे्टचं प्रहिमासोबि बहघिलं िोिं." नारु अण्णा 

"नारु अण्णा, पोहलस चौकी कुठे आि?े" मि ु

 

पोहलसांना घेऊन आकाश, संकषडण आहण मिुमंहजरी प्रहिमाच्या शोिाि शेजारच्या गार्ाि 

हनघाले. रस्त्याि त्यांनी पोहलसांना झाललेी घटना सांहगिली. बळीचा प्रकार िोिा. 

 

"कोकणाि लपून छपून िोिाि ि ेप्रकार. पण कोणी िािी लागि नािी. िुम्िी म्िणिा िस ं

झालं असेल िर प्रहिमाला िाब्याि घेऊ आपण" पोहलस इंस्पेक्टर   
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िे सर्ड प्रहिमाच्या घरी पोिचले. हनजडन जागी िी दोन मजली िी र्ास्िु ऐन दपुारी भयाण 

र्ाटि िोिी. प्रहिमा घरी असार्ी. आिून आर्ाज येि िोिा. पोहलसानंी बेसार्ि प्रहिमाला 

पकडल.ं संकषडणनी आिी हिचे िाि पाय बांिून ठेर्ले. 

 

"सांग, िू त्या हिघांना घाटाि कसं गाठलं? अपघाि कसा झाला?" पोहलस 

"मी त्यांना हजर्ंि सोडणार नािी.... सखुदा र्ाचली असले ....आिा हिचा आहण अंिराचा 

बळी घेिला की माझी लके परि यणेार..." प्रहिमा ओरडून सांगि िोिी.  

"बळी ददल्याने कोणी परि येि नसिं..." मिुमंहजरी हचडून म्िणाली 

"िा...आिी िी सखुदा आडर्ी आली......दसुर् यांदा कुमुद आडर्ी आली....नािी िर माझी 

लेक माझ्याजर्ळ आली असिी." प्रहिमा 

"सांगिे दक नािी सगळं" पोहलसांनी दंडा उगारिाच प्रहिमा बोलू लागली 

"सुगानबाबानं सांहगिल ं िोिं मला..."िुझ्या पोरीच्या र्याची अन हिच्या आईचा बळी 

दे....िुझी लेक परि येईल म्िणून..." मी एकदा गार्ािलीच पोरगी उचलली. पण िेव्िा हिची 

आई िािी आली नािी. िो बळी र्ाया गेला. नंिर एका दरूच्या नात्याि लग्न िोिं. हिथं मला या 

दोघी रंजना आहण कुमुद भटेल्या. कुमुदची आई िशी सािी िोिी. "माझ्याकडे काम आि"े अस ं

बोलून मी हिचं मन र्ळर्लं िोिं. आिी लग्नाघरािलं काम संपल्यार्र िी माझ्याकडे यायला 

ियार झाली िोिी. पण सुखदा आहण हिची आई रंजनाला र् कुमुदला पुण्याला नेण्याच्या गोष्टी 

करु लागल्या. एका मेसमध्ये पूणडरे्ळ काम करणारी महिला पाहिजे िोिी. रंजनाचं मन बदललं. 

पोरीच्या हशिणाची जर्ाबदारी सुखदाची आई घ्यायला ियार िोिी. मला राग आला. 

र्रािीच्या र्ेळेस कुमुद आहण सुखदा खेळि मागे अंगणाि गेल्या िेव्िा मी कुमुदला उचलायचा 

प्रयत्न केला िशी िी सखुदा जोरजोराि रडायला लागली...लोकं जमिील म्ह्मणून मी कुमुदला 

ढकललं िर िी पाण्याच्या टाकीि पडली. मी हिथून हनसटली. कािी ददर्सांनी कळलं की कुमुद 

गेली आहण हिच्या आईनी आत्मित्या केली. िो बळी र्ाया गेला." प्रहिमा 

"इिक्या र्षांनी सुखदाला कसं ओळखलं? पोहलसांनी दांडा उगारि हर्चारलं 



मण्यांची टोपी  विनीतय देशपयांड े

50 

 

"मी ओळखल ंनािी सािबे. खरच. पोरी शप्पथ िी िी सखुदा आि,े मला माहिि नव्ििं." 

प्रहिमा 

"लोकांना मी जाद ूटोना करिे लिाि आल.ं िे सार्ि झाले. म्िणून कािी र्षड गप्प बसल.े" 

प्रहिमा 

"नंिर र्शीकरण आहण जादटूोना हशकायला मी िळ कोकणाि गेल.े आिा लोकांना भुल 

घालण ंसोप्प नािी सािबे. गार्ी परि येऊन र्षड झाल ंसािबे. पण िर्ी िशी मायलेकीची जोडी 

सापडली नािी. मला र्ाटि िोिं आिा माझी लेक परि यायची नािी. एक ददर्स बीचर्र सखुदा 

आहण अंिराला बहघिलं. लेकीला परि आणण्याची इच्छा जागी झाली सािबे. त्यांचा पाठलाग 

केला. हिथ े रंजना आहण कुमुदलाबघून मला आश्चयाडचा िक्का बसला. कुमुद मला अंिराजर्ळ 

जाऊ देईना. त्या दोघींच्या आत्म्याला खरं काय िे सांहगिल्याहशर्ाय शाहंि हमळणार नव्ििी. 

कुमुद सोबि आिा रंजना सखुदासाठी िार्ून आललेी बघून माझं डोकं दफरलं. आिा िर िा बळी 

घ्यायचाच मी ठरर्लं. िे हनघणार त्या ददर्शी मी पिाटेच कारमध्य ेगंुगीचं औषि टाकल.ं गार् 

संपिाच त्यानंा  गरगरायला िर् ंिोिं. त्यांनी कार थांबर्ायला िर्ी िोिी. पण थोडं दरू जाऊन 

कारला अपघाि झाला..." प्रहिमा   

"आिा सांग कोणत्या मतं्रांनी िू त्यांना र्श केलं आिे? मानेर्र हचनि कशी आहण केव्िा 

घािली." संकषडणने ओरडि हर्चारलं 

"मला अंदाज िोिाच....मी आिीच जर्ळच लपनू बसले िोिे. गाडी थाबंायची र्ाट बघि 

िोिे. पण गाडी झाडार्र आदळली. िो चिार्ाला िार्ि आला आहण लोकांना बोलर्ायला गेला. 

मी हिघांच्या मानेर्र हचनि काढली पण त्या मण्यांच्या टोपीमुळे मला अंिराला उचलिा आल ं

नािी. िी टोपी म्िणजे सुरिा कर्च िोिं. िेर्ढ्याि लोकं गोळा झाली आहण मला पळ काढार्ा 

लागला. परि र्ाचली िी... सोडा मला...आिा मात्र मी हिला सोडणार नािी" 

पोहलसांनी एकच फटका देिा...प्रहिमा बडबड करायची थांबली. 

 

कुमुदने सखुदाचा जीर् र्ाचर्ला िोिा .....िी िोिी म्िणून प्रहिमा सखुदा आहण अंिरेला 

कािी करु शकली नािी.  
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"चल, बर् याबोलानं त्याचंी र्शीकरण मतं्रािून सटुका कर." संकषडण िाि उगारि म्िणाला 

"कर पटकन." मिुमंहजरी 

"मी करिे...मी करिे....." प्रहिमा हिच्या जटा सकंषडणच्या िािून सोडर्ि म्िणाली. 

 

मिुमंहजरीने पूर्ाडला फोन लार्ला.  

 

"िलॅो पूर्ाड, सगळ्याि आिी जयेश, सुखदा आहण अंिराच्या त्या हचनिांर्र मी िुला पाणी 

धशंपडायला ददल ंिोिं िे धशंपड. नंिर सहर्स्िर सांगिे." मिमुंहजरी 

"ओके. करि.े" पूर्ाड 

 

"सर, प्रहिमा माथेदफरु आि.े हिला कडक हशिा व्िायला िर्ी. हिने परि अस ंकरिा कामा 

नये. आहण िो सर, हिच्याकडून िळकोकणािील त्या सुगानबाबाचा पत्ता घ्या. त्याला हशिा 

व्यायला िर्ी." संकषडण 

"आकाश, रंजनाच्या रिात्या घरी जायला िर्ं." संकषडण 

 

नारुअण्णाने सांहगिलेल्या पत्त्यार्र िे गेले. अनेक र्षांपासून बंद त्या घराि सगळीकडे िुळच 

िुळ िोिी. घर म्िणजे एक खोली आहण छोटस ंस्र्यंपाकघर. मोजक्या र्स्िु असलले ेिे घर, त्या 

घराि जजडर झालेल्या कपाटाि शाळेचे जुनाट दप्तर सापडलं.  

आकाशला नसला झाला िरी मि ुआहण संकषडणला त्या दोघींच्या अहस्ित्र्ाचा भास झाला. 

हिथे दोघांनी प्रहिमा पोहलसांच्या िाब्याि आि.े सखुदा अंिरा आहण जयेश सखुरुप असल्याचं 
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सांहगिलं. िसं िुळखाि टेबलार्र अिरं उमटली "कुमुद-सखुदा". मिमुंहजरीने त्या टेबलाच ड्रार्र 

उघडला. त्याि साि सागरगोट्या िोत्या. मिुने त्या उचलि त्यांना जाण्याची हर्नंिी केली.  

 

"ि ेसगळं दकिी हर्लिण आि.े" आकाश 

"िो ना. अरे, आत्मे नेिमी प्रहिशोिच घेिाि असं नािी. सर्डसामानय नेिमी असाच कयास 

काढिो. अथाडि त्यांची चकु नािी. असो." मिुमंहजरी 

"आपल ंकाम झालं आि.े आिा आपल्याला हनघायला िर्.ं" संकषडण 

"माझा िर अजूनिी हर्श्वास बसि नािीया." आकाश 

"मग मिुमंहजरी? कसा िोिा िुझा िा अनुभर्. िुझ्या संशोिनाि या घटना िू कशी नमुद 

करणार......मला र्ाचायला आर्डले." संकषडण 

"नक्कीच." मिुमंहजरी िसि म्िणाली  

 

"आिा कस ेआििे हिघंिी?’ मिुमंहजरीने दर्ाखानयािील जयेशच्या रुममध्ये येि हर्चारलं 

"आऊट ऑफ डेंजर." परेश 

"दे र्ील बी ऑलराईट सनु. डोनट र्री." संकषडण 

"काय झाल?ं हडटेलमध्ये सांगहशल का?" पूर्ाड 

"िो. अग रत्नाआत्या आहण हचनमयकाकांना बोलर्. सांगिे सगळं." मिुमंहजरी 

 

प्रहिमा...हिचं कारस्थान, रंजनाच कमलच्या रुपाि येऊन सुखदाला मदि करणं....िी 

मण्यांची टोपी....त्या टोपीमुळे र्ाचलेल ेप्राण ... सहर्स्िर सांहगिलं. 
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"रत्नाआत्या, ददर्ेआगरला लग्नाि घडलेल्या त्या अपघािाला िुम्िी ककंर्ा सुखदा जर्ाबदार 

नािी ि ेसांगायचं िोिं त्या दोघींना. पण िुम्िाला कळलच नािी. त्या ददर्शी नेमकं काय घडलं, 

ि ेसांगण्यासाठी त्या दोघी िुमची र्ाट बघि िोत्या. िो अपघाि सखुदामुळे झाला याच संभ्रमाि 

िुम्िी इिके र्षड िोत्या." मिुमंहजरी 

"मण्यांची टोपी आहण या सागरगोट्या...जपून ठेर्ा. कुमुदने हिच्या मैत्रीणीला ददललेी भटे 

आि ेिी." मिमुंहजरी सागरगोट्या रत्नाआत्यांच्या िािि देि म्िणाली 

"या सागरगोट्या दोघी खेळि िोत्या. सुखदाने िेव्िा अशाच गोट्यांचा खपु िट्ट केला िोिा." 

रत्नाआत्या   

"कुमुदनं हिची मैत्री जपली...सुखदा शुद्धीर्र आल्यार्र हिला सगळं सांगा." संकषडण  

"पूर्ाड, िू पहिल्यांदा मला भेटायला आली िेव्िा िुझ्या मनाि अनेक प्रश् आहण शंका िोत्या. 

पॅरानॉमडल गोष्टींचा शोि घेिांना आमचा ईश्वरीय शक्तींर्र हर्श्वास असिो. त्या हर्श्वासामुळेच 

अनाकलनीय असलेली पररहस्थिी, त्याचे संदभड...त्या संदभांचा अथड आम्िाला उमगि जािो." 

मिुमंहजरी िसि म्िणाली. 

"या देिाचे अहस्ित्र् िुला मानय आि ेना. िसेच आत्मा अहस्ित्र्ाि आि.े" सकंषडण  

 

-----------समाप्त---------- 
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ई सयवहत्् प्रवतष्ठयनच ेह े१२ ि ेिषण. विवनतय दशेपयांडे ्यांच ेह ेसहयि ेपसु्तक. 

विवनतय दशेपयांडे ्यांच््यसयरख््य ज््ेष्ठ लेविकय आपली सिण पुस्तके ई सयवहत््च््य 

मयध््मयतून जर्भरयतील ियचकयांनय विनयमूल्् दतेयत. असे लेिक ज््यांनय लेिन हीच भक्ती 

असत.े आवण त््यतून कसलीही अवभलयषय नसत.े मरयठी भयषेच््य सुदिैयने र्ेली दोन हजयर 

िषे किीरयज नरेंद्र, सांत ज्ञयनेश्वर, सांत तकुयरयमयांपयसून ही परांपरय सरुू आह.े अिांड. 

अजरयमर. म्हणून तर शंभू गणपलु े (नऊ पुस्िके), डॉ. मुरलीधर जयिडेकर (९ पुस्तके),  डॉ. 

र्संि बागुल (१६ पुस्िके), शभुांगी पासेबंद (साि पुस्िके), अहर्नाश नगरकर ( चार पुस्िके), डॉ. 

हस्मिा दामले (९ पुस्िके), डॉ. वनतीन मोरे (२१ पुस्िके), अनील र्ाकणकर (६ पुस्िके), रत्नाकर 

मिाजन (४ पुस्िके),  अनंि पार्सकर(चार पुस्िके), मि ूहशरगांर्कर (३), अशोक कोठारे (८ 

िजार पानांचे मिाभारि), श्री. विज् पयांढरे (ज्ञयनेश्वरी भयियथण), मोिन मद्वण्णा (जागहिक 

कीिीचे र्ैज्ञाहनक), संगीिा जोशी ( आद्य गझलकारा, १२ पुस्िके), हर्नीिा देशपांडे (६ पुस्िके), 

उल्हयस हरी जोशी(६), नांददनी देशमुि (५), सुजयतय चव्हयण (७), डॉ. िषृयली जोशी(१३) अस े

अनेक ज्येष्ठ र् अनुभर्ी, कसलेले लेखक ई साहित्याच्या द्वारे आपली पुस्िके लाखो 

लोकांपयंि पोिोचर्िाि. एकिी पैशाची अपिेा न ठेर्िा. 

अशा साहित्यमूिींच्या त्यागािूनच एक ददर्स मराठीचा साहित्य र्िृ जागहिक 

पटलार्र आपले नार् नेऊन ठेर्ील याची आम्िाला खात्री आि.े याि ई साहित्य प्रहिष्ठान 

एकटे नािी. िी एक मोठी चळर्ळ आि.े अनेक नर्नर्ीन व्यासपीठे उभी रिाि आििे. त्या 

त्या व्यासपीठांिून नर्नर्ीन लेखक उदयाला येि आििे. आहण या सर्ांचा सामूहिक स्र्र 

गगनाला हभडून म्िणिो आि.े 

आवण ग्रांथोपजीवि्े । विशेषीं लोकीं ’इ’्ें । 

दषृ्टयदषृ्ट विज्ें । होआिे जी । 

 


