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ससधुदरु्थ 

 

या पुस्िकािील लेिनाचे सर्थ िक्क लेहिकेकड े सुरहिि असून 

पुस्िकाचे ककर्ा त्यािील अंशाचे पुनमुथद्रण र्ा नाट्य, हचत्रपट 

ककर्ा इिर रुपांिर करण्यासाठी लेहिकेची परर्ानर्ी घेणे 

आर्श्यक आिे  .िसे न के यास कायदेशीर कारर्ाई िो  शकिे .  
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• हर्नामू य हर्िरणासाठी उपलब्ध . 

• आपले र्ाचून झा यार्र आपण ि ेफ़ॉरर्डथ करू शकिा . 

• ि े ई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककर्ा र्ाचनाव्यहिररक्त 

कोणिािी र्ापर करण्यापुर्ी ई -साहित्य प्रहिष्ठानची परर्ानर्ी घेणे 

आर्श्यक आिे .  
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मनोर्ि 

 

 

 ‘मौनाि अर्थ सारे’ िी माझी 

पहिलीच लघुकादबंरी.  

यापुर्ी कर्ा हलहि या आििे  परंिु त्या 

कुठे प्रहसद्ध के या नािीि. “मौनाि…” ची कर्ा 

िुप ददर्सांपासुन डोक्याि घोळि िोिी. 

िुकड्ांमध्ये हर्िुरलेली िी कर्ा अिरे हलिायला 

बस यार्र एकसंध झाली.  

असं म्िणिाि की एिाद्यार्र मनापासुन 

प्रेम असेल िर िे सफल िोिेच. त्यासाठी आयुष्याि बऱ्याच िडजोडीिी के या जािाि. कारण 

कोणत्यािी पररहस्र्िीि त्या दोघांना एकमेकांहशर्ाय जर्णं शक्य नसिं. याच धाग्याला पकडून 

िी कर्ा रचली आि.े आशा करि े िी र्ाचकांना आर्डले आहण प्रार्थना करिे की सर्ाच्याच 

आयुष्यािलं प्रेम यशस्र्ी िोर्ो!  
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िी कादबंरी र्ाचकांपयचि पोचर्ण्याि मला सिकायथ के याबद्दल मी ई साहित्य 

प्रहिष्ठानचे मनः पूर्थक आभार मानिे. 

 मी मिाहर्िरण मध्य े डपे्युटी मॅनेजर म्िणून कायथरि आि.े माझे जन्मस्र्ान र् 

कमथभुमी ससधुदरु्थ. लेिन िा माझा छंद आि.े हलिायला बस यार्र इिर सर्थ हर्चार दरू 

जािाि. िी एक नशा र्ाटिे. र्ेर्ळ्याच जर्ाि र्ार्रि अस यासारि ंर्ाटि. का पहनक पात्र 

आपलीशी र्ाटिाि. एिादा हचत्रपट पािि अस यासारिी कर्ा समोर ठाकिे. मी फ़क्त हिला 

शब्दरूप दिेे.  सुिास हशरर्ळकर, नारायण धारप, शोभा रा ि, योहर्नी जोर्ळेकर यांचे 

साहित्य र्ाचायला मला िुप आर्डिे. िी सर्थजण माझी प्रेरणास्र्ाने आििे. 

        ,                                                          . 

                                           . 

       

 

सोनाली सामंि 

फोन नं. ९७६२५४७५२०  

sonali.samant1@gmail.com 
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अपथणपहत्रका 

आयुष्या्या प्रत्येक र्ळणार्र 

माझ्या पाठीशी िंबीरपणे उभ्या असले या 

माझ्या मािोश्री सौ शैलजा चंद्रशेिर सामंि 

आहण माझी दददी सौ हप्रयांका रुपेश दसेाई 

यांना अपथण. 

------ सोनाली सामंि 
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अहर्नाश कुलकणी एक अत्यंि हुशार व्यहक्तमत्र्. भरपूर उंची, काळे, कुरळे केस आहण 

या सर्ाथला शोभले असा भार्स्पशी चेिरा. र्डील माधर् कुलकणी म्िणजे एक बड ं प्रस्र्, 

‘ममिा इंडस्रीज’ चे मालक. किथव्यदि हपिा आहण प्रेमळमािा अशा छत्रछायेिाली सुसंस्कारी 

अहर्नाशची जडणघडण झाली. त्या्यािली हुशारी आहण हजद्द बघून र्हडलांनी 

उच्चहशिणासाठी त्याला मामाकड े अमेररकेला पाठहर्ले. अहर्नाश भारिाि आला िोच 

चेिऱ्यार्र उच्चहर्द्येचे िेज घे न. नर्नर्ीन िंत्रज्ञान, मेिनि आहण प्रत्येकाला आपलसं ं

करण्याची कला या जोरार्र त्याने ‘ममिा इंडस्रीज’ ला यशा्या हशिरार्र ने न ठेर्लं. अशा 

या सर्ळ्या आनंदाला द:ुिाची एक छटा िोिी िी म्िणजे अहर्नाश्या आयुष्याि कोणी मुलर्ी 

नव्ििी. त्याला िूप हमत्र िोिे. त्यािले हजर्लर् म्िणजे सुशांि आहण श्रेयस. अहर्नाश 

कॉलेजला असिाना त्या्यासाठी दकिीिरी हुशार, सुंदर मलुी िाटकळि असाय्या. परंिू  

त्याने साधी मतै्री एर्ढीिी ओळि र्ाढर्ली नािी. परदशेाि रे् यार्र हिर् या संस्कृिीमध्य े

भार्नांना कमी मित्र् अस याने प्रमे र्रै्रेचा प्रश्नच आला नािी. आिािी लग्नाचं र्य झाल ं

असूनिी िो त्या बाबिीि हर्शेष लि दिे नसे. बस्स ! या एकाच काळजीने ममिा कुलकणी 

यांना ग्रासलं िोिं. िर माधर्रार्ां्या मिे िी हर्शेष सचिेची बाब नव्ििी.  
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“िुम्िाला आम्या बायकांचं मन नािी कळणार. अिो इिक्या र्षाथि आप या अहर्ला 

एकिी मलुर्ी आर्डली नािी? बरं त्याचा प्रेमभरं् र्रै्रे झाला असला िरी िेिी नािी. सुशािं 

आहण श्रेयसला सर्ळंच माहिि आि.े मला र्ाटिं आपण डॉ. केळकरांशी बोलार् !” इिका र्ेळ 

अिंड पणे बोलणाऱ्या ममिाजीं्या शेर्ट्या र्ाक्याने माधर्रार्ांची िंद्री भंर् पार्ली. 

पुस्िकािली नजर काढून त्यांनी ममिाजींकड े पाहिलं.” िुम्िी उर्ाच जीर्ाला घोर घालून 

घेिलाय. मी अहर्ला चांर्लाच ओळििो. त्या्या आर्डीहनर्डी नक्कीच िूप र्ेर्ळ्या आििे 

पण उर्ळ नािीि. आपला िस्ििेप नको.”  आहण िे पुनश्च र्ाचनाि र्ढून रे्ल.े ममिाजी हिर्ून 

उठ या आहण दवे्िाऱ्याि रे् या. आज त्यांचं हचत्त उदास झालं िोिं.  

 दवे्िाऱ्याि या बाळकृष्णाला त्यांनी मनोभारे् नमस्कार केला आहण म्िणा या,” 

ि ेमुरलीधरा आजर्र िू मला भरभरून ददलंस. िुझ्या कृपेने माझ्याकड ेसर्थ आि.े आज प्रर्मच 

िुझ्याकड े कािीिरी मार्िे आि.े प्रभो, माझ्या अर्ी्या आयुष्याि जोडीदार य े द.े त्याचं 

सांसाररक आयुष्य फळिाना फुलिाना मला बघायचं आि.े”  ममिाजी निमस्िक झा या आहण 

त्याचर्ेळी बाळकृष्णा्या मुिीर्रचं फुल त्यां्या डोक्यार्र पडल.ं  

 “ आई नाश्िा पटकन बनर् हमटटर् आि ेमित्त्र्ाची. माणस ंिोळंबली असिील.”  

अहर्नाश टाय नीट करि डायसनर् िॉल मध्ये आला.” अरे िो िुझ्या आर्डीचा रव्याचा र्ोड 

हशरा केला आि.े हपकललेा आंबा घालून. चल र्ाढिे.”  ममिाजींनी नोकरांना नाश्त्या्या हडश 
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भरायला सांहर्ि या” आई िू गे्रट आिसे. हशरा पण मस्िच झालाय. संध्याकाळी लर्कर येिो 

मस्ि बािरे जा .”  अहर्नाश म्िणाला.  

“र्ा ! िरंच ये िुझी मार्शी केव्िाची बोलार्िेय, जा न ये ,”  ममिाजींना बरं 

र्ाटलं. िोकारार्ी मान िलर्ि अहर्नाश उठला. ड्रायव्िरला र्ाडी काढायला सांरू्न िो 

बेहसनकड ेर्ळला.  

-------------*------------- 
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“िलॅो, िा बोला मॅडम. िो माझी पूणथ ियारी झाली आि.े माझी िात्री आि ेि ेप्रोजेक्ट 

आप याच कंपनीला हमळेल. र्ँक्यु मॅडम,”  अनघाने आत्महर्श्वासाने फोन ठेर्ला. अनघा 

दशेपांड ेम्िणजे सर्ळ्यांची आर्डिी अनु. अनघा लिान असिानाच हिची आई दरे्ाघरी रे्ली. 

िेव्िापासून एकुलत्या एक अनघाला आई, भा , बहिण सर्थच बाबा बनून रे्ले. अनघाचे र्डील 

म्िणजे सुधीर दशेपांड े ि े शाळेि एक कडक हशिक म्िणून ओळिल े जाि. पण मलुी्या 

बाबिीि िो एक र्ात्स याने ओिप्रोि भरलेला समुद्र िोिा. अर्ाथि अनघासुद्धा कोणा्यािी 

मनाि भरेल अशी िोिी. लांबसडक काळेभोर केस आहण र्ालांना पडणाऱ्या िळया यां्यामुळे 

िी अहधकच लोभस र्ाटे. जेर्ण, कला-कुसर, अशा सर्ळ्याि पुढे असणाऱ्या अनघाचा हिचे 

र्डील म्िणजे हर्क पॉइंट िोिा. आप या र्हडलांनी आप यासाठी दकिी िस्िा िा  या याची 

हिला जाणीर् िोिी आहण म्िणूनच र्हडलांना कधीच एकटं सोडायचं नािी असा हिने हनधाथर 

केला िोिा. त्यासाठी हिने एक हनणथय घेिलेला, कधीिी लग्न न करण्याचा. हिची बालमैत्रीण 

राधाहशर्ाय ि ेकोणालाच माहिि नव्ििं.  

 अनघाने नुकिंच आर्ककटेक्चर पूणथ केल ं िोिं आहण िी एका मोठ्या कंपनीि 

नोकरीला लार्ली िोिी. हिर्ेिी हिने आप या हुशारीर्र कंपनी्या एम. डी. सौ शैलजा साठे 

यां्या मनाि स्र्ान हनमाथण केलं िोिं. म्िणनूच यार्ेळी शैलाजािाईंनी हि्यार्र मोठी 

जबाबदारी टाकली िोिी. ‘ममिा इंडस्रीज’ ्या नव्या प्लांट्या आर्ककटेक्टचा प्रोजेक्ट त्यां्या 

कंपनीला हमळर्ून दणे्याचा. आजची हमटटर् अनघासाठी िूप मित्र्ाची िोिी. रे्ल े दकत्येक 

ददर्स हिने मनापासून ियारी करून प्रोजेक्ट बनर्लेला. आजचा पेिरार् मात्र हिने साधाच 

ठेर्ला. दफकट हपर्ळ्या रंर्ाचा लाल कुिाथ, त्यार्र पांढर् या रंर्ाचे नाजूक निीकाम केले िोिे. 
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िशीच सलर्ार िोिी. केसांची सैलसर र्ेणी घािली िोिी. डाव्या िािाि घड्ाळ आहण उजव्या 

िािाि नाजूक ब्रेसलेट. चेिऱ्यार्र पार्डरचा िलकासा िाि लार्ि आहण डोळ्यार्रची रटकली 

हनट करि हिने एकर्ार आरशाि पाहिल े आहण आपली बॅर् घे न िी र्हडलां्या िोलीि 

आली.” बाबा, आहशर्ाथद द्या. आज िूप मित्त्र्ाची हमटटर् आि.े”  

सुधीररार्ां्या पायाला स्पशथ करि अनघा म्िणाली. सधुीररार्ांनी हि्या िािार्र 

दिीसािर ठेर्ल ेआहण म्िणाल,े” अनु, यशस्र्ी िो. मला िात्री आि ेएर्ढ्या ददर्सांची िुझी 

मेिनि फळाला येणार. ि ेप्रोजेक्ट िुलाच हमळणार. बरं जािाना दरे्ाला नमस्कार करून जा.” “ 

बाबा िुम्िीच माझा दरे्. िुम्िी आशीर्ाथद ददला ना, झालं मर्.”  असं म्िणि अनघा घराबािरे 

पडली.  

-------------*------------- 
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“काय झाल ंभा ? र्ाडी िळू का चालर्िा आिाि? ” अहर्नाशने घड्ाळाकड ेबघि 

हर्चारलं. 

” मालक नुकिाच पा स पडलाय त्यामुळे रस्त्यार्र िूप पाणी साचलय.”  ड्रायव्िर 

म्िणाला. 

” भा  अिो पोचायला िर्ंय. अजून मोठे चार हसग्नल आििे. चला पाहू भरभर.”  

अहर्नाश नािुशीने म्िणाला.  

अनघा बस स्टॉप र्र उभी िोिी. िी मदु्दामच लर्कर हनघाली िोिी. नुकिाच पा स 

पडलेला त्यामुळे उर्ाच बस उहशरा यायची. िेर्ढ्याि एक अहलशान कार हि्या समोरून 

रे्ली. नेमका िड्डा िोिा आहण त्याि पाणी साचलेलं िे अनघा्या अंर्ार्र पडलं. हिचा पूणथ ड्रसे 

िराब झाला. अनघाला भयंकर रार् आला र्ेर्ाने पुढे जाण्याऱ्या र्ाडीचा नंबर हिने नीट पाहून 

घेिला. 

” कधी िरी भटेशीलच मर् दािर्िे.”  स्र्िःशीच पुटपुटि हिने ररिलेा िाि केला 

आहण घरचा पत्ता सांहर्िला.  

“काय र् अनु! कािी हर्सरलीस का? ” हिला परि आललेी पाहि यार्र सुधीररार् 

काळजीने म्िणाले. 

” िो एक मित्र्ाचं कार्दपत्र रािील.ं”  कपड्ांर्रचे डार् बॅरे्ने लपर्ि अनघा 

म्िणाली आहण आप या िोलीि रे्ली. हिला बाबांना उर्ाच टेन्शन द्यायचं नव्ििं. हिचे 
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बदललले े कपड े पाहून सधुीररार्ां्या लिाि आल.ं त्यांनी हिला छत्री ददली. हि्या 

डोक्यार्रून मायेने िाि दफरर्ला आहण” नीट जा!” एर्ढंच म्िणाल.े  

 ‘ममिा इंडस्रीज’ ररिार्ा याने रे्टजर्ळ ररिा र्ांबर्ली.” मॅडम इर्ेच सोडू दक 

आि सोडू? ” त्याने हिला हर्चारलं. 

” राहू द ेइर्ेच र्ांबर्ा.”  असं म्िणि अनघा िाली उिरली. रे्टर्रून हिला ‘ममिा 

इंडस्रीज’ ची भव्यिा ददसि िोिी. दिुफाथ रु्लाबांची झाड ेलार्ली िोिी. त्या पलीकड ेदरूर्र 

लॉनची हिरर्ळ पसरली िोिी. पाण्या्या कारंजांनी शोभा र्ाढर्ली िोिी. मुख्य इमारिी्या 

िाली भव्य पार्ककर् िोिे. हिर् ेिूप मिार्ड्ा र्ाड्ांची र्दी झाली िोिी. प्ररे्शद्वारािून आि 

जाण्यापूर्ी अनघाला ओळि पास द्यार्ा लार्ला. िसेच कोणाला, दकिी र्ाजिा र् कशासाठी 

भेटायचे आि ेयाची माहििी द्यार्ी लार्ली. सर्थ औपचाररकिा पूणथ झा यार्र अनघा आिमध्य े

रे्ली. ररसेप्शनकड ेहिने हमटटर्ची हर्चारणा केली.  

“मॅडम, चौथ्या मज यार्र िोली नं. २ मध्य े हमटटर् आि.े हमटटर् सुरु झाली असले. 

कृपया लर्कर जा.”  सफाईदार इंग्रजीि रीसेप्शनीस्टने माहििी ददली. अनघा्या पोटाि र्ोळा 

आला. हिने दीघथ श्वास घिेला पण िरीिी हृदयाची धडधड कमी िोईना. िी हलफ्टमध्य ेहशरली. 

हलफ्ट चौथ्या मज यार्र र्ांबली अनघा बािरे आली. समोरच रूम नं. २ िोिा ज्यार्र 

‘कॉन्फरन्स िॉल’ म्िटल ंिोिं. स्र्िःर्र िाबा हमळर्ि हिने दरर्ाजा िळूच उघडला.  
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 अहर्नाशची नजर दरर्ाज्याि उभ्या असले या मुलीकड े रे्ली. त्याला उशीर 

झालेला आर्डि नस ेकारण र्ेळे्या बाबिीि िो अर्दीच अचूक िोिा. आपोआपच त्या्या 

डोक्यार्र आठ्या पड या. माधर्रार्ांनी िािानेच अनघाला आि बोलार्लं आहण िे उभ े

राहिले. त्यांनी घसा िाकरला आहण बोलायला सुरुर्ाि केली,” नमस्कार, आपण आज 

कशासाठी जमलोय याची सर्ाचना क पना असणारच, आपण र्ाशीमध्ये कंपनीचा नर्ा प्लाटं 

सुरु करिोय त्यासाठीच संपूणथ आकीटेक्ट संदभाथि कोणाशी डील करायचं िा आजचा हर्षय 

आि.े मी माझी ओळि करून दिेो. मी माधर् कुलकणी, इर् े उपहस्र्ि सर्ाचचं आप या 

कंपनीमध्ये स्र्ार्ि करिो.”  

त्यांचा ‘आपली कंपनी’ िा शब्द अनघाला िपू आर्डला. एर्ढ्या मोठ्या कंपनीचे 

मालक पण दकिी साध े आििे. हिला माधर्रार् फार आर्डले. त्यानंिर एक एक करि 

प्रत्येकजण आपला प्रोजेक्ट समजारू्न सांरू् लार्ल.े 

अनघाचा नंबर आला. हिने आधी माधर्रार्ांना ‘नमस्कार’ म्िटलं. मर् हिने आप या 

लॅपटॉपर्रचं प्रेझेन्टेशन सुरु केलं. सर्थप्रर्म हिने कंपनीची सध्यहस्र्िी, नर्ीन प्लांट मधल ं

प्रोडक्शन, हिर् या र्रजा, ि ेसर्थ सांहर्िलं. मर् हिने र् हि्या टीमने जे हडझाईन बनर्लं िोिं 

िे दािर्लं. िे हडझाईन बनर्िाना कंपनी्या जास्िीि जास्ि फायद्याचा कसा हर्चार केलाय ि े

स्पष्ट केल,ं सर्ाथि शेर्टी िचथ, लार्णारं मटेररयल ि े समजारू्न सांहर्िलं. या हडझाईनचं 

र्ैहशष्ट्य म्िणजे नैसर्गर्कपणा जपला िोिा. त्यामुळे सािहजकच महशनरीबरोबर काम करारं् 
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लार्णाऱ्या कामर्ारांना जास्ि आ िाददायक र्ाटणार िोिं. िसेच मित्र्ाचे हर्भार् जर्ळ 

ठेर्ले अस याने उत्पादनं, हर्िरण यािला र्ेळ र्ाचणार िोिा. माधर्रार्ांना प्रोजेक्ट 

मनापासून आर्डला. त्यांनी प्रदियेसाठी अहर्नाशकड ेपाहिलं. अहर्नाशने अनघाला दोन-िीन 

प्रश्न हर्चारल ेर् आभार मानून बसायला सांहर्िलं.  

“धन्यर्ाद, सर्ाचनीच िूप चांर्लं सिकायथ केल.ं आम्िी लर्करच चचाथ करून िुम्िाला 

कळर्.ू पुनश्च कंपनी्या र्िीने मी आभार मानिो.”  अस ंम्िणून त्याने हमटटर् संप याचं जािीर 

केलं. मर् आल ेयांना डायसनर् िॉलमध्य ेआमंहत्रि करण्याि आलं. हिर्ल ेएकंदरीि र्ािार्रण, 

काम करणारी लोक या सर्ाचनीच अनघा भारार्ून रे्ली िोिी. हनघण्यापूर्ी एकदा माधर् 

सरांना भटेायला िर्ं असा हर्चार करून िी रीसेप्शनीस्टकड ेआली.  

 “िो सर आििे मोकळे. टॉप फ्लोअरला त्यांची केहबन आि.े”  धन्यर्ाद म्िणि 

अनघा हलफ्ट मध्य ेहशरली.  

 माधर् सरांची केहबन िूपच प्रशस्ि िोिी. त्यां्या समोर्या मोकळ्या काचे्या 

टेबलर्र फक्त दोन पेपरर्ेट िोिे. बाकी संपूणथ टेबल ररकाम िोिं. त्याअर्ी िे कोणिेिी काम 

बाकी ठेर्ि नसारे्ि. त्यां्या डाव्या बाजूला कॉम्पुटर, सप्रटर, स्कॅनर अशा आर्श्यक 

उपकरणांचं टेबल िोिं. संपूणथ केहबन मध्य ेएक मदं रं्ध पसरललेा.  

अनघा अजूनिी केहबन्या दाराि उभी राहून पािि िोिी. माधर्रार्ाचंं हि्याकड े

लि रे्ल.ं त्यांनी हस्मििास्य करि म्िटल,ं” या हमस दशेपांड ेमॅडम, बसा.”   
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“हनघिच िोिे म्िटलं एकदा िुम्िाला भेटून जार्.”  अनघा म्िणाली.  

 “बर केलाि. मी िुमचाच प्रोजेक्ट र्ाचि िोिो. िुमचा अभ्यास िुप छान आि.े 

माझ्या मॅक्झीमम ररक्वायरमेंट्स िुम्िी पूणथ के या आििे. मी लर्करच िुम्या कंपनीला काय िे 

कळर्िो.”  माधर्रार् म्िणाले.” िुम्याबरोबर काम करायला हमळालं िर िे माझ ंभाग्य आि.े 

बरं मी येिे.”  असं म्िणि अनघा उठू लार्ली.  

 “िुमचं जेर्ण झाल ं का? ” माधर्रार्ांनी आर्जूथन हर्चारलं. त्यां्या भारदस्ि 

व्यहक्तमत्त्र्ाची अनघार्र चांर्लीच छाप पडली िोिी. मानेनेच िोकार दिे र् नमस्कार करि िी 

उभी राहिली. केहबनचा दरर्ाजा उघडून िी बािरे जायला आहण बािरेून अहर्नाश आि 

यायला एकच र्ेळ झाली असार्ी. दोघिेी एकमकेांर्र आपटणारच िोिे पण प्रिीहिप्त दियेमुळे 

अनघा्या िािािले सामान िेर्ढे पडल.े  

 “माफ करा माझ ं लि नव्ििं. आप्पा जरा ह्ांना सामान उचलून द्या.”  अस ं

म्िणि अहर्नाश र्ोडा लांब उभा राहिला. आप्पा आले त्यांनी अनघाचं सामान उचलून ददल.ं 

हिने आप्पांचे आभार मानले पण अहर्नाशशी कािी बोलारं् असं हिला र्ाटलं नािी. हि्या 

मनाने िो हशष्ट अस याची नोंद केली र् हि्या आयुष्याि अशा माणसांना जार्ा नव्ििी मर् िे 

दकिीिी हुशार र् सुंदर असोि ! 
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 िी हनघून रे् यार्र अहर्नाश आि आला.” बाबा मला बोलार्लंि? ” त्याने 

हर्चारले.” मला दोन प्रोजेक्ट्स आर्डल े आििे. िुझं काय मि आि?े ” िािाि या दोन 

प्रोजेक्ट्स्या फाई स अहर्नाशकड ेसरकर्ि िे म्िणाले.  

 “बाबा मला र्ाटि ं ‘साठे अँड कंपनीज’ यांचा प्रोजेक्ट नक्कीच जास्ि चांर्ला 

र्ाटिो. मी आपले कंपनीचे आकीटेक्ट ददघे सराशंी यार्र चचाथ केली. त्यांचंिी िेच मि आि.े 

आपण लर्कर हडझाईन फायनल करून काम सुरु करूया. अर्ाथिच िुमचा हनणथय शेर्टचा 

आि.े” असं म्िणि त्याने त्या प्रोजेक्टमधले फायद-ेिोटे याचं स्र्िः केलेल हर्श्लेषण माधर्रार्ांना 

ददलं. त्यांनी िे र्ाचल ं र् त्यां्या चेिऱ्यार्र समाधान झळकल.ं आप या मलुाची काम 

करण्याची िमिा र् र्रे् याचं त्यांना कौिुक र्ाटलं.” ठीक आि े िस ं रीिसर त्यांना कळर्.” 

एर्ढंच िे म्िणाल.े   

-------------*------------- 
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अनघाने मोबाईल स्र्ीच ऑन केला आहण लरे्च टरर् र्ाजली. स्िीनर्र राधाचं नार् 

र्ाचून हिला िूप बरं र्ाटल.ं” िलॅो, िा बोल राधा. िो मस्िच झाली हमटटर्. काय सांर्िे? िू 

इकड े आली आिसे? कुठे आिसे? मी आलेच. मस्ि कॅफे टेरीयाि जा .”  राधा िाली 

पार्ककर्मध्येच िोिी. हमटटर् चांर्ली झा याने इिक्या ददर्सांचा िाण एकदम हनघून रे्ला 

िोिा. राधा आ याचं पाहून हिची कळी िलुली. हलफ्टमध्ये हशरि हिने ग्राउंड फ्लोअरचं बटन 

दाबल. पार्ककर्मध्ये राधा हि्या ज्युहपटरर्र बसली िोिी.  

 “ए ! िाय बरं झालं आलीस.”  अनघा हि्याजर्ळ जाि म्िणाली. अचानक िीचं 

लि कोप-याि पाकथ  केल ेया ‘स्कोडा ओक्टाहर्आ’ कड ेरे्ल. र्ाडीची नंबरप्लेट पाििाच हिला 

धक्का बसला.” अरे! िीच िी कार. म्िणजे िी व्यक्ती याच कंपनीि काम करिे. चांर्लाच धडा 

हशकर्ायला िर्ा.” अनघा रार्ाने म्िणाली.  

 “एक हमहनट मला समजेल असं बोल. काय झाल ंएर्ढं हचडायला? ” राधाने न 

समजून हर्चारल.ं  

 “अर् सकाळी मी हमटींर्ला जाि िोिे. िर या कारर्ा याने हचिल अंर्ार्र 

उडर्ला. एर्ढा िोळंबा झाला. िशीच रीिेने घरी रे्ल ेआहण ररिेनेच एर्ढ्या लांब आले.” “ 

अरे दरे्ा, ह्ा मोठ्या लोकांचं असंच असिं. मर् आिा मूड नको घालर्.ू मी हपक्चरची दोन 

हिकीटं आणली आििे,”  राधा हिला समजार्ि म्िणाली.  
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“नािी या र्ाडीर्ा याला धडा हशकर्िे आधी.”  असं म्िणि आधी हिने आपलं सामान 

राधाकड े ददलं आहण िी कारजर्ळ रे्ली. इकड े हिकड ेपािि िळूच िाली बसली आहण हिने 

हिची कंपास पेटी काढली र् त्याि या कंपासने टायरला भोक पाडल.ं टायर फुटला, राधा 

घाबरली.” अनघा कोणीिरी पाहिल. चल बाई.”  अस ं म्िणि हिने अनघाला उठर्ल.” चल 

आिा पटकन पाठी बस,” असं म्िणून राधाने र्ाडी स्टाटथ केली.  

“अरं् कािी नािी, कोणी नव्ििं हिर्े. आिा मजा येईल. संध्याकाळी र्ाडीर्ा या 

व्यक्तीला चांर्लीच अद्दल घडले.”  अस ंम्िणि दोघी हनघून रे् या. पण अनघाला कुठे माहिि 

िोिं दक र्ाडीर्ाली व्यक्ती म्िणजे अहर्नाश कुलकणी िोिा आहण पार्ककर्मध्ये कोणी माणूस 

नसला िरी कॅमेरा िोिा र् त्याने आपल ंरेकॉर्डडर्चं काम चोि केलं िोिं.  

-------------*------------- 
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“बाबा मी हनघिोय. आईला घे न मार्शीकड े जायचं आि.े”  इंटरकॉमर्रून 

अहर्नाशने माधर्रार्ांना सांहर्िलं आहण आप्पांना िाक मारली.” आप्पा भा ंना र्ाडी 

काढायला सांर्ा.”  असं म्िणि आपली ब्रीफकेस घे न िो पार्ककर्मध्ये आला.” मालक र्ाडीचा 

टायर पंक्चर आि.े मी मकॅेहनकला बोलार्लं आि.े”  भा  अपराधीपण ेम्िणाला.  

 “पंक्चर? कस शक्य आि?े कालच सर्गव्िससर् झालं आि.े िुम्िी हनट पाहिलं का? 

अहर्नाश र्ाडीकड ेयेि म्िणाला, िोपयचि मेकॅहनक आललेा र् त्याने काम सुरु केलं िोिं.  

“मालक टायर फुटला आि.े बहुदा िा कोणीिरी फोडला आि.े कारण एर्ढ्या नर्ीन 

एम. आर. एफ. ्या टायरला कािी िोि नािी.”  मेकॅहनक म्िणाला.  

अहर्नाशला आश्चयथ र्ाटलं. कोण असले? अस ं म्िणि त्याने मेकॅहनकला टायर 

बदलायला सांरू्न िो र्र आला.  

“आप्पा राजूला आजचं पार्ककर्मधलं फुटेज मला पाठर्ायला सांर्ा.”  असं सांरू्न िो 

आप या िुचीर्र बसला.  

इंटरकॉम र्ाजला.” िलॅो सर मी आजचं फुटेज िुम्िाला मले केलं आि.े”  राजूने माहििी 

ददली. अहर्नाशने मेल ओपन केला. ददर्सभरचं फुटेज बघायला त्याला र्ेळ लार्ला पण िरीिी 

त्याची उत्सुकिा िाणली िोिी. हस्िनर्रची व्यक्ती पाहुन त्याला कमालीचं आश्चयथ र्ाटल.ं िीच 
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िी सकाळी 'साठे अँड कंपनीज्’ कडून आलेली. काय नार् िीचं िा अनघा दशेपांड.े पण हिने अस ं

का केलं असले? अहर्नाशला आश्चयथ र्ाटलं आहण रार्िी आला. िेर्ढ्याि आप्पा आि आले. 

‘सािबे र्ाडीचं काम झालं आि.े”  त्यांनी माहििी ददली.” ठीक आि.े”  असं म्िणून िो हनघाला.  

र्ाडीििी त्याचं हर्चारचि चाल ूिोिं. र्ाडी कधी घरी आली त्याला समजल ेनािी.” 

अरे अर्ी दकिी उशीर? मी कें व्िाची र्ाट बघिेय.”  ममिाजी झोपाळयािून उिरि म्िणा या.  

“मी फे्रश िो न येिो मर् हनघु.”  अस ेम्िणि िो आप या िोलीकड ेर्ळला.  

-------------*------------- 
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“अनु आलीस बरं झालं. बस पाहू इर्.े आिा सांर् कशी झाली हमटटर्? ” सुधीररार्ांनी 

अहधरिेने हर्चारले.  

“अिो बाबा मस्ि झाली एकदम, मला िात्री आि ेिा प्रोजेक्ट मलाच हमळणार.” अनघा 

आत्महर्श्वासाने म्िणाली.  

“चल मस्ि बािमी ददलीस. आिा छानशी जायफळ हमश्रीि कॉफी करिो.”  

स्र्यंपाकघराि जाि सधुीररार् म्िणाले. िेर्ढ्याि फोनची घंटी र्ाजली. अनघाने फोन 

उचलला.  

“िलॅो, अनघा हस्पककर्.”  

“नमस्कार, अनघा मी हमसेस उषा दसेाई बोलिेय.” पलीकडून आर्ाज आला.  

“अरे मॅडम कश्या आिाि? आज कसा काय फोन केलाि? ”अनघा आनंदनू म्िणाली.  

“अरं् आश्रमाि पुढ्या महिन्याि रॅ्दटरर् आहण इिर स्पधाथ आििे. त्या संदभाथि 

िुझ्याशी बोलायचे िोिे. कधी र्ेळ आि ेिुला? ” उषा दददींनी हर्चारले.  

“अिो मी मोकळीच आि ेआजच येिे आश्रमाि. िसंिी बरेच ददर्साि येण ंनािी झालं.” 

अनघा उत्सािाने म्िणाली.  

“घरीच येशील का? ि ेपण नािी आििे. हनर्ांि बोलिा येईल.”  उषाददददनी हर्चारले.  
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“ठीक आि,े मी साधारण िासाभराि पोिचिे” असे म्िणून अनघाने फोन ठेर्ला. हिचं 

शेर्टचं र्ाक्य कॉफीचे पलेे घे न येणाऱ्या सुधीररार्ांनी ऐकले.  

“आत्ताच आलीस आहण लरे्च कुठे हनघालीस? ” 

“बाबा अिो उषा मॅडमचा फोन आलेला. त्या िो, सार्ली आश्रमा्या सर्ेसर्ाथ त्यांना 

आश्रमाि या रॅ्दटरर्साठी माझी मदि िर्ी आि.े म्िटल ंठीक आि ेसमिच बोल.ू त्यांनी घरी 

बोलार्ले. िशी आत्ता मी मोकळीच आि.े साठे मॅडमनािी हमटींर्चं ररपोर्टटर् केलं आि.े िर 

जा न येिे, म्िणजे जा  ना? ”अनघाने हर्चारले. हि्या प्रश्नार्र सुधीररार् िसायला लार्ले.  

“िसायला काय झाल?ं ”अनघाने आश्चयाथने हर्चारल.े  

“अनु िू  आिा कािी लिान आिसे काय? परर्ानर्ी कसली घेिसे? जा न ये मस्ि, 

फक्त उशीर िोणार असले िर कळर्.” असे म्िणि िे ररकामे पेले घे न स्र्यंपाकघराि रे्ले. िरं 

िर अनघाला आिा कुठे जायचं जीर्ार्र आलेलं. हिने मस्ि झोपायचा हर्चार केललेा. 

संध्याकाळचे चार र्ाजल े िोिे. उषा मॅडमचं घर िस ं जर्ळ िोिं पण िरीिी शेर्टी आळस 

झटकण्यासाठी हिने मस्ि अंघोळ करायचा हनणथय घेिला.  

अंघोळ झा यार्र हिला िूप बरं र्ाटलं. सैलसर कुरिा आहण सलर्ार घालून हिने 

केसांना छान हक्लपमध्य ेरंु्डाळले नेिमी्या र्णेी ऐर्जी हिला असं कधीकधी करायला आर्डे.  

“बाबा मी र्ाडी घे न जािे.” चार्ी घेि हिनं सांहर्िले.  
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“नीट जा फोन घे न जा म्िणजे मला कळर्िा यईेल.” सुधीररार् म्िणाल.े  

अनघाने अॅहक्टर्ा सुरु केली आहण िी उषा मॅडमकड ेहनघाली.  

“उषा” िा बंर्ला ददस यार्र हिने र्ेर् कमी केला आहण त्यां्या घरा्या रे्टमधून 

र्ाडी आि नेली र् पाकथ  केली. बंर् या्या व्िरांड्ाि उषा दीदी हिची र्ाट पािि िोत्या हिला 

पाििाच त्या सुिास्य र्दनाने हि्या स्र्ार्िाला उभ्या राहि या.  

“ि े काय मॅडम. मी कुणी पाहुणी आि े का? चला आज छान र्प्पा िोिील.” अनघा 

संकोचून म्िणाली.  

“अनघा िुला मािीिच आि े आम्िाला मलु नािी. िा आश्रमच माझ ं सर्थस्र् आि.े 

हिर्ली मलु ं मला माझीच र्ाटिाि. दरर्षी रॅ्दटरर्चा कायथिम छान साजरा िोिो. पण िू  

आश्रमाि यायला लार् यापासून हिर् या मलुानंा िुझा िूप लळा लार्ला आिे. िेंव्िा यंदाचं 

हनयोजन िू  करारं् असं मुलांचं आहण हशिकांचं दिेील म्िणण आि.े” उषा दीदी भारू्क िोि 

म्िणा या.  

“मला आनंदच आि.े आपण. . . . .” अनघा बोलि असिानाच बािरे र्ाडी पाकथ  

के याचा आर्ाज आला आहण पाठोपाठ” मार्शी. !”अशी िाक ऐकू आली.  

“अरे अर्ी आला र्ाटिं” उषादीदी आनंदनू म्िणा या आहण लर्बर्ीने बािरे रे् या. 

आपण जारं् दक न जार्ं असा अनघाला पेच पडला िेर्ढ्याि रघुकाकांनी अनघाला िाक 
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मारली. रघुकाका म्िणजे उषा ददकदचे जुने नोकर. अर्दी घर्यांसारिेच िोिे. अनघार्र 

त्यांचा जीर् िोिा. ददसायला एर्ढी सुंदर, हुशार असूनिी हि्यािला नम्रपणा त्यांना 

आर्डायचा. अनघा आि हनघून रे्ली आहण त्याचर्ेळी ददर्ाणिान्याि अहर्नाश, ममिाजी र् 

उषादीदी प्रर्ेशिे झाले.  

“िाई अचानक कस ं यणें केलंस आहण अहर्ला कशी काय सर्ड हमळाली? आधी 

सांर्ायचं ना ! उषाददकदनी एकामार्ोमार् एक प्रश्नांची सरबत्ती केली.  

“मार्शी अरं् आईला कधीपासून यायचं िोिं. मलाच र्ेळ नव्ििा . म्िटलं आज 

अचानक जा न िुला सरप्राइज द े. ि ेकाय, काका कुठे? ”अहर्नाशने हर्चारले.  

”अरे िुझ्या सरप्राइजमुळेच त्यांची भेट िो  शकली नािी. िे परर्ार्ी रे्ले आििे उद्या 

येिील.” उषा दीदी म्िणा या.  

“मस्ि र्ास दरर्ळला आि.े रघ ुकाकांनी कािीिरी िमंर् केलेल ं ददसिंय.”  अहर्नाश 

म्िणाला.  

“अरे िो, मटार पटॅीस केले आि.े बस िू  मी आलेच.” असे म्िणून उषा दीदी उठिच 

िोत्या िेर्ढ्याि आिून अनघा सरबि आहण पटॅीसने भरले या डीशेसचा रे घे न आली. उषा 

दीदी आहण ममिाजी शेजारी बस या िोत्या आहण त्यां्या समोर्या सोफ्यार्र अहर्नाश 

बसला िोिा. त्यामुळे पाठमोऱ्या रे ठेर्णाऱ्या अनघाला त्याने ओळिले नािी.  
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“अरे बरं झालं िूच आणलस िे. र्ांब िा ओळि करून दिेे. हि ममिा िाई माझी मोठी 

बिीण,” अनघाने िाि जोडून नमस्कार केला.  

“आहण िा अहर्नाश माझा भाचा,”  आिा अनघा र्ळली आहण समोर अहर्नाश 

कुलकणीला पाहून एकदम आश्चयथचदकि झाली. अनघाकड ेपाहून अहर्नाशला जास्िच आश्चयथ 

र्ाटले.”  हि इर्े कशी काय? ” असा हर्चार त्या्या मनाि आला त्याचबरोबर संध्याकाळी 

पािीलेल ं फुटेज त्याला आठर्ले आहण िूप रार् आला. त्या्या कपाळार्र आट्या पड या. 

आपण स्माइल द ेनिी त्याबद याि त्या्या डोक्यार्र्या आट्या पाहून अनघाला र्ाईट 

र्ाटले.  

“ िुम्िी बसा बोलि. मॅडम मी हनघिे. आपण नंिर बोल ू,”  कस नुस अनघा म्िणाली. 

हिचा मुडच रे्ला िोिा.  

“ अरेच्चा िू  कुठे चाललीस. िू  बस आम्याि. िाई, हि अनघा, आर्ककटेक्चर आि,े िूप 

हुशार आि.े आप या आश्रमामध्ये नेिमी येिे मला हिची िूप मदि िोिे.”  उषा दददींनी केले या 

कौिुकाने अनघाला िूप लाज यासारिेझाल.े  

िरं िर अनघा पाििािणी ममिाजींना िूप आर्डली िोिी. त्याि नेमकी िी 

अहर्नाश्या बाजूला उभी अस याने त्यां्या मनाि ये न रे्ले ,”  केर्ढी र्ोड मुलर्ी आि,े 

यांचा जोडा दकिी छान ददसिो आि.े”  
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त्या उभ्या राहि या , त्यांनी िािाला धरून अनघाला शेजारी बसर्ल ेआहण म्िणा या”  

बस बाळ. आश्रमासाठी कािीिरी करणारी माणसं हर्रळच असिाि. बरं झालं आज िुझी भेट 

झाली.”  असं म्िणि त्यांनी पॅटीसची हडश आहण सरबिाचा ग्लास अनघाकड े ददला. प्रेमळ 

ममिाजींना पाहून अनघाला बरं र्ाटलं. हि्या मनाि आल ं ,”  िरंचं ममिाजी आहण 

माधर्रार्ांचा प्रेमळपणा अहर्नाशमध्ये जरािी कसा आला नािी? ” 

ममिाजी उषा दीदींना म्िणा या ,”  उषा िू  र्र टेरेसर्र कािीिरी बार् केली आिसे 

ना , चल मला बघायची आि.े”  एर्ढं बोलून त्या अहर्नाशकड ेर्ळि म्िणा या”  अहर् िुम्िी 

दोघे इर्ेच र्प्पा मारि बसा, आम्िी आलोच.”  त्या्या उत्तराची र्ाट न पाििा त्या उषा 

दीदींना घे न हनघून र्े या.  

ररकामा ददर्ाणिाना आहण शांि बसललेा अहर्नाश ि ेअनघाला असह् झालं. िसंिी 

त्या्याशी बोलायची हिची इ्छा नव्ििी. ररकाम्या हडशेस घे न िी आि जायला र्ळली, 

”एक हमहनट, मला िुम्याशी र्ोड ं बोलायचं आि?े ” अहर्नाशने सांहर्िले. अनघाने 

त्या्याकड ेप्रश्नार्थक नजरेने पाहिल ेर् िी पुन्िा बसली.  

“ िरंिर मला एका शकेंचे हनरसन करायचे आि.े िुम्िी कंपनी्या पर्ककर्मध या 

कारचा टायर का फोडला? ” अहर्नाशने बॉम्ब टाकला.  
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ह्ा प्रश्नाची अनघाने अपेिाच केली नव्ििी. हिला र्ाटल ं नक्कीच ज्याची कार आि े

त्याने ििार केली असार्ी आहण ज्याअर्ी िा असं हर्चारिोय म्िणजे पुरार्ा असणार. काय 

उत्तर द्यार्े ि ेहिला सुचेना. िरं बोलायचं ठरर्ून िी म्िणाली,  

“ मला त्या कार मालकाला धडा हशकर्ायचा िोिा म्िणून.”  

अहर्नाशला िूप आश्चयथ र्ाटलं.  

“ असं काय नुकसान केल ंआि ेत्या मालकाने िुमचं? ” िो न समजुन म्िणाला.  

“ अिो रस्त्यार्र कार हर्माना्या र्ेर्ाने चालर्िाि िे. पार्साचे ददर्स आििे. 

िड्डड्ांमधल ं पाणी कोणार्र उडू शकिं याचं त्यांना कािीच नािी,”  अनघा कृिककोपाने 

म्िणाली. अहर्नाश र्ोंधळला, परंिू  त्याला अनघा्या बोलण्याची र्ंमि र्ाटली.  

“म्िणजे नक्की काय चुकल?े कार हर्माना्या र्रे्ाने चालर्िाि ि ेकी अंर्ार्र पाणी 

उडले ि,े”  हिची दफरकी घेि िो म्िणाला.” सर्थच! आज त्यां्यामुळे िड्डड्ािलं घाणेरड ेपाणी 

माझ्या अंर्ार्र पडलं. मला माहििेय मी त्यांचं नुकसान केलं आि ेिे. पण माझा हनरोप त्यांना 

द्या म्िणजे त्यानािी कारण समजेल.” अनघा म्िणाली.  

अहर्नाशला अनघा्या धाडसाचं कौिुक र्ाटलं. हि्या बोलण्याचा िरेपणा त्याला 

जाणर्ला. अशी मलुर्ी त्याला पहि यांदाच भेटली िोिी.  
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इकड ेटेरेसर्रिी ममिाजी उषाददददना म्िणा या,” उष,े अरं् मला िुझ्याशी अर्ी बद्दल 

बोलायचं आि.े त्याचं आिा लग्नाचं र्य झालयं पण िो हर्षयच काढि नािी. एकिी मैत्रीण 

नािी याला. ि ेसदु्धा फारसे मनार्र घेि नािीि. िुझं ऐकेलं िो. िू  समजार् बाई त्याला.”  

“अरं् िो िाई, माझ्या आलंय लिाि िे. मी बोलेन त्या्याशी. िू  नको काळजी करु.”  

उषा दीदी समजार्ि म्िणा या.  

“ए िी अनघा कशी आि?े मोठी र्ोड मुलर्ी आि.े मला िूप आर्डली. अशीच आप या 

अहर्साठी छान आि.े काय र्ाटिं िुला? ” ममिाजीनी हर्चारलं.  

“िरंिर माझ्या मनाि कें व्िापासून िोिं. आज िू  हिला स्र्ि:हून पाहिलस िे बरं केलस 

. . . अरं् शभंर नंबरी सोन आि.े अशी मुलर्ी शोधून सापडायची नािी. हिची आई लिानपणीच 

रे्ली. र्डील हशिक आििे. दोघंच राििाि. अहर्ला आहण अनघाला र्ोडा र्ेळ द ेया बाकीची 

िू  नको काळजी करू. हिचे र्डील नक्कीच ियार िोिील आहण आपला अर्ी लािाि एक आि.े” 

उषा दीदी एका दमाि बोलून रे् या. दोघींनी आनंदाने एकमेककना हमठी मारली. इकड े

ददर्ाणिान्याि बसललेे अहर्नाश, अनघा यापासून अनहभज्ञ िोिे.  

घड्ाळ्याि पाहि यार्र अनघा चपापली. आठ र्ाजून रे्लेले बाबा र्ाट पािि 

असणार. हनघायला िर्य ि ेहिला जाणर्ल.े  
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“रघुकाका उषा मॅडमना सांर्ा मी हनघिे.” अनघाने ददर्ाणिान्यािूनच रघु काकांना 

िाक मारली. िेर्ढ्याि हिकड े आले या उषा दददींनी िे ऐकले.” अरं् उशीर झालाय, आिा 

जे नच जा. अहर्नाश सोडले िुला.”  त्या म्िणा या.  

“नािी नको. बाबा जेर्ायला र्ाट पािि असिील. पुन्िा कधीिरी आज नको.”  अनघा 

घाईघाईने म्िणाली.  

“बरं अर्ी, सोडून ये हिला. उशीर झालाय.” ममिाजी म्िणा या.  

नािी, नको. मी माझी बाईक आणली आि.े येिे मी.”  एर्ढं बोलून अनघा बािरे आली. 

हिला सोडायला ममिाजी आहण उषादददद सदु्धा आ या. अहर्नाशिी बािरे ये न र्ांबला. का 

कुणास ठा क. . . . .  

अनघा्या बाईक शेजारीच अहर्नाशने कार पाकथ  केली िोिी. कार पाहून हिला फार 

अपराधी र्ाटलं . हिने अहर्नाशकड ेपाहिलं िर िो हि्याकड ेएकटंक पािि िोिा. अनघाने 

पटकन डीकीिून ि ेमटे काढुन डोक्यार्र घािलं आहण मारे् न पाििा िी हनघून रे्ली, 

अहर्नाश्या मनाि घर करून.  

 

-------------*------------- 
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अहर्नाश आहण ममिाजी घरी आल.े माधर्रार् ददर्ाणिान्याि बसल ेिोिे.  

“अरे र्ा !कुठून येिाय दोघं? ” त्यांनी हमहश्कलपणे हर्चारल.ं  

“उषाकड े रे्ललेो. िुम्िी जेर्लाि ना? मी उमाला िुमचं जेर्ण बनर्ायचं सांरू्न रे्ल े

िोिे. आम्िी जे न आलो आिोि.”  ममिाजी त्यां्या शेजारी बसि म्िणा या.  

“िो िो ! मी जेर्लोच. उषा बरी आि ेना आहण ददनकर भेटले का? माझी त्यांची भेट 

नािी.” माधर्रार् म्िणाले.  

“िे बािरे रे्ले आििे , उद्या येिील.”  ममिाजी म्िणा या.  

“मी झोपिो आिा. िुम्िी बसा बोलि.” अहर्नाश उठि म्िणाला.  

अहर्नाश िोलीि आला. झोपण्यापूर्ी नेिमीप्रमाणे त्याने मस्ि अघंोळ केली. बेडर्र 

अंर् टेक यार्र त्याला बरं र्ाटलं. ददर्सभराि या घडामोडींचा हर्शषेिः अनघाचा हर्चार 

त्या्या मनाि आला. त्या हर्चाराबरोबर त्या्या चेिऱ्यार्र एक मंद हस्मि उमटलं आहण 

त्याला झोप लार्ली.  

-------------*------------- 



  ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www.esahity.com 

 

 

“मॅडम िुम्िाला साठे मडॅमनी केहबनमध्य ेबोलार्ल ेआि.े” हशपायाने अनघाला हनरोप 

ददला. िी लरे्च मॅडम्या केहबनकड ेहनघाली.” मे आय कम इन मॅडम? ” दरर्ाजा उघडि हिने 

हर्चारले.  

“येस, प्लीज कम. बस अनघा काल्या प्रोजेक्ट बद्दल बोलायचं िोिं.”  साठे मॅडम 

िसि म्िणा या.  

अनघा्या पोटाि र्ोळा आला, काय असेल?  

“मॅडम काय झाल?ं ” हिने धास्िारू्न हर्चारलं.  

“अरं् प्रोजेक्ट आप याला हमळाला. िेडीट र्ोज टू य.ू मला िुझी िात्री िोिी,”  साठे 

मॅडम आनंदनू म्िणा या. अनघाचा आनंद र्र्नाि मार्ेना. हिची मेिनि फळाला आली िोिी.  

“ मी सेहलब्रेशन म्िणून पाटी अरेंज केली आि.े िसंिी समीर, माझा मलुर्ा अमेररकेहून 

कालच परि आलाय. मस्ि धमाल करू. ममिा इंडस्रीज मध्य ेइन्र्ीटेशन घे न मात्र िू  स्र्िः 

जा.” साठे मॅडम अनघाचा िाि धरि म्िणा या.  
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“येस मॅडम. नक्कीच. मी येिे आिा. फंक्शनची ियारी करायची आि.े”  अनघा उठि 

म्िणाली.  

“जािाना िुझी प्रमोशनची ऑडथर घे न जा.”  साठे मॅडम डोळे हमचकार्ि म्िणा या. 

अनघा िूपच िुश झाली. हिने साठे मॅडमचे मनापासून आभार मानले आहण िी िाली आप या 

जारे्र्र आली. एव्िाना प्रोजेक्टबद्दल आहण अनघा्या प्रमोशनबद्दलची बािमी सपंूणथ 

ऑदफसमध्य ेपसरली िोिी. हि्यार्र अहभनंदनाचा र्षाथर् िोि िोिा.  

-------------*------------- 

  



  ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www.esahity.com 

अहर्नाश ऑदफस्या कामाि र्कथ  िोिा. िेर्ढ्याि त्या्या केहबन्या दारार्र टकटक 

झालं. त्यापाठोपाठ” सािबे आि ये  का? ” असं म्िणि श्रेयश आहण सुशांि आि मध्ये आले. 

त्यांना पाििाच िणी अहर्नाशला िूप आनंद झाला. हिन्िी हमत्रांची र्ळाभेट झाली. 

लिानपणापासून हिघांची र्ट्टी िोिी. शाळेि त्यांना हत्रमूिी म्िटले जाई.  

“श्रेयस अरे कधी आलास मार्ेरानहून? आरिी कशी आि?े ” अहर्नाशने िसि 

हर्चारले. शे्रयसच नुकिंच लग्न झाल ंिोिं. त्यामुळे सध्या त्याचं हर्मान िर्ेि िरंर्ि िोिं.  

“अरे िा काय प्रश्न झाला का? काल आला आि े पण अजूनिी मार्ेरानमध्येच आि.े”  

सुशांि र्मिीने म्िणाला.  

“ए आिा िुम्िी दोघे सुरु िो  नका. दकिी ददर्सांनी भेटिोय. अव्या आिा काम बंद 

कर, मस्ि बािरे जा , र्प्पा मारू.”  श्रेयस म्िणाला.”  ओके. डन. आप या आर्डत्या जुहू बीच 

र्र जा . मर् हडनर, चला.”  फाईल बंद करि अहर्नाश म्िणाला. हिघे हमत्र जुहू बीच र्र 

आले. फेसाळ लाटांकड ेबघि र्प्पांमध्य ेबुडून जाणे िा त्यांचा नेिमीचा बिे िोिा.  

“ यार आजचा हडनर माझ्याकडून आि े कारण मला एक आनंदाची बािमी द्यायची 

आि,े”  सुशांि म्िणाला.  

“ अरे व्र्ा ! पटकन बोल,”  श्रेयसने अहधरिेने हर्चारले.  

“ काल फायनली मी हिला प्रपोज केल ंआहण िी िो म्िणाली,”  सुशांि िसि म्िणाला.  
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श्रेयसला एर्ढा आनंद झाला दक त्याने सुशांि्या अंर्ार्र उडीच मारली. अहर्नाशला 

हि िूप बरं र्ाटलं कारण सशुांि कॉलेजपासून हि्यार्र प्रेम करि िोिा.” चला लग्न कधी 

करिाय? लर्कर सांर् म्िणजे आम्िालािी प्लासनर् करिा येईल.”  अहर्नाश म्िणाला.” माझ ं

सोड, आधी सांर् दक िू कधी हर्चार करणार आिसे? अव्या अरे िुझा नक्की प्रोब्लेम काय आि?े 

दकिी जणी िुझ्या मारे् आििे ! साधी एक मतै्रीण िरी!” सुशांिने काळजीने हर्चारले.  

 “अरे र्प्प बस रे, पकरू् नकोस,”  अहर्नाश म्िणाला.” नािी अव्या, सुश्या बरोबर 

बोलिो आि.े आप या आयुष्याि सोबि िर्ीच. प्रेम िपू मस्ि असि. िरंच अनुभर्ाने सांर्िोय. 

उलट लग्नानंिर माणूस जास्ि सुिी िोिो,”  श्रेयस म्िणाला.  

“सोबि? िुम्िी आिािच दक!,”  अहर्नाशने िसि सांहर्िलं.” पण प्रोब्लमे काय आि?े 

नेिमी िू िा हर्षय टाळिोस,”  सुशांि इरेला पटेि म्िणाला.” टाळि नािी रे मला िेर्ढी कुणी 

आर्डलीच नािी. मलािी मलुी आर्ड या पण अर्दी कािी काळासाठी. आिा िर चेिरेपण 

आठर्णार नािीि. जो पयचि एिादीबद्दल पुस्िकाि र्ाचिो ककर्ा हपक्चर मध्य े बघिो िस ं

र्ाटि नािी िोपयचि लग्न करण्याि मजा नािी रार्,”  अहर्नाश मनापासून म्िणाला.” आहण िे 

िसं कधी र्ाटणार िुला? म्िािारं झा यार्र? ” सुशांिने हर्चारलं. यार्र अहर्नाशने फक्त िांद े

उडर्ले.  

-------------*------------- 
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 “िलॅो, अनु मला िुला भटेायचं आि,े आिा,”  राधा पलीकडून बोलि िोिी.” अर् 

काय झालं? कालपासून िुझे दिा हमस कॉ स. फोन सायलेंटर्र िोिा. बोल पटकन.” अनघा 

म्िणाली.” नािी िा. भटूेया असं फोन र्रून नको,”  राधा घाइघाइने म्िणाली.” ठीक आि ेघरी 

येशील का? मला ियारी करून ऑदफसला जायचे आि.े”  अनघाने हर्चारलं.  

 “अर् िो मी अध्याथ िासाि पोिोचिे,”  राधा म्िणाली. अनघाच आर्रून झालं 

आहण राधा आली. हिने अनघाला कडकडून हमठी मारली.” अनु काल त्याने मला मार्णी 

घािली आहण मी िो म्िटंल,”  राधा लाजि म्िणाली.” कोण सुशांि का? अय्या काय सांर्िेस? 

मी िुला आधीच सांहर्िलं िोिं त्याचं िुझ्यार्र प्रेम आि े पण िुला िोटं र्ाटायचं,”  अनघा 

आनंदनू म्िणाली.” अर् मला त्याच प्रेम कधी कळलंच नािी. अहजि्या मारे् लारू्न मी िरंच 

मूिथपणा केला,”  राधाचे डोळे पाणार्ल.े  

“र्ोळी मार त्या अहजिला, आजपासून िो हर्षय बंद. आिा नर्ीन सुरर्ाि कर. सशुांि 

िूप चांर्ला मलुर्ा आि.े पाहिलंय मी त्याला,”  अनघा म्िणाली.” अनु माझ ंिर ठरल.ं पण िुझ ं

काय? िू घेिलेला हनणथय बदलणार नािीस का? अर् रूप, रु्ण, चांर्ली नोकरी सर्थच आि े

िुझ्याकडे,”  राधाने हर्चारले.” नािी राधा िेर्ढं सोडून बोल. माझ्या बाबांनी माझ्यासाठी िूप 

िस्िा काढ या आििे. मी त्यांना कधीच एकटं सोडणार नािी. कधीच!” अनघा आई्या 

फोटोकड ेपािि पुटपुटली.  
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साठे अँन्ड कंपनी मधली सर्थजण ‘पाटीज’ र्ाडथन मध्य ेजमली िोिी. ‘ममिा इंडस्रीज’ 

चं मोठं काँरॅक्ट हमळा यामुळे हिर्े पाटीचे आयोजन केले िोिे. सर्थत्र िसण्या हिदळण्याचे 

आर्ाज येि िोिे. चायनीज, पंजाबी हडशेसची रेलचेल िोिी. अनघा मात्र अजून घरीच िोिी. 

हिला पाटी हर्शेष आर्डि नसे. अस ेइव्िेंट्स िी टाळायची.” िलॅो अनघा कुठे आिसे िू? आम्िी 

सर्ळे र्ाट पाििोय िुझी,”  ऑदफसमध या हनिुचा फोन आलेला.”  अर् माझ ंजरा डोकं दिुिंय 

मी बहुधा नािी येणार,”  अनघा म्िणाली.” ए अशी काय करिेस. मॅडम कधी्या शोधि आििे 

िुला. त्यांनीच मला फोन करायला सांहर्िलं आि,े”  हनिू म्िणाली.” ठीक आि े येिे मी,”  

मॅडमचा हनरोप एकुन अनघाचा नाईलाज झाला. आज अर्दी ससपल जायचं िीने ठरर्लं. 

कपाटािून हस कची साडी काढली. पांढऱ्या साडीर्र लाल मोठ्या फुलाचंी बोडथर िोिी. िािाि 

हिने पांढऱ्या मोत्यां्या बांर्ड्ा घाि या. र्ळ्याििी मोत्यांचा नाजूक िार घािला. केसांची 

सैलसर र्ेणी घािली आहण मोर्ऱ्याचा र्जरा माळला. मेकअप हबकप कािी नािी. िरंिर 

आज्या पाटीची उत्सर् मूिी िोिी िी, परंिू  हिला चार लोकाि उठून ददसायचं नव्ििं पण 

र्ेडीला ि ेकुठे माहिि िोिं दक िी हिरा िोिी आहण हिऱ्याला चमकण्यासाठी सोन्याचेच कोंदण 

लार्िे अस े नािी. अनघाने टॅक्सीनेच जायचा हनणथय घेिला. ‘पाटीज” ्या भव्य पायऱ्या 

चढिाना हिला जाणर्लं दक आजूबाजू्या बऱ्याच नजरा आप यार्र िीळ या आििे.  

“अहर्नाश सािबे या. आज्या पाटीला ये न िुम्िी पाटीची शान र्ाढर्लीि,”  साठे 

मॅडमनी अहर्नाशच स्र्ार्ि केलं. अनघा स्र्िः आमंत्रणाला रे्ली िोिी त्यामुळे अहर्नाश 

येणारच िोिा.   
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“मी िुमची ओळि करून दिेे. िा माझा मलुर्ा समीर. कालच अमेररकेहून आला आि,े”  

साठे मॅडमनी ओळि करून ददली.” िाय अहर्नाश िू इर्े कुठे? ” समीर िसि म्िणाला.” म्िणजे 

िुम्िी एकमेकांना ओळििा? ” साठे मॅडम आश्चयाथने म्िणा या.” िो अमेररकेि एका इव्िेंट 

पाटीि आमची ओळि झाली. ओळििो आम्िी एकमेकांना,”  अहर्नाश िस्िादंोलन करि 

म्िणाला. अहर्नाश्या डोळ्यासमोरून झरझरि एक र्षथ मारे् रे्ल आहण ‘इव्िेंट पाटी’ उभी 

राहिली. िरंिर पाटीि समीर िूप प्यायला िोिा आहण हिर् या एका मलुीशी लर्ट करिाना 

र्ादार्ादी झाली आहण हि्या हमत्रांनी त्याला चांर्लंच चोपल िोिं. भारिीय म्िणून शेर्टी 

अहर्नाश मध्ये पडला र् त्यामुळे समीर र्ाचला िोिा. त्यामुळे त्यांची ओळि र्ाढली आहण मर् 

मैत्री. पण अहर्नाशला फ्लटी नेचर अहजबाि आर्डायचं नािी. मुलींना उपभोर्ायचं आहण 

सोडून द्यायचं अस ं समीरच मि िोिं. पैसा उधळायला असिो असिंी त्याला र्ाटे. त्यामुळे 

अहर्नाशने त्या्याशी सपंकथ च िोडला िी आज भेट झाली. दोघ ंजण एक छोट्याश्या टेबलर्र 

बोलि बसल.े अहर्नाशची नजर अनघाला शोधि िोिी. िेर्ढ्याि समीर म्िणाला,” ब्युटीफुल!” 

अहर्नाशने त्या ददशेला पाहिलं आहण िो भारार्ून पाििच राहिला. िािाि मंर्ो ज्यूस घे न 

अनघा कोणाशीिरी बोलि उभी िोिी. दकिी सुदंर ददसि िोिी िी! अहर्नाशला र्ाटल ंजा न 

हि्याशी बोलार् िेर्ढ्याि अनघाने त्या्याकड े पाहिलं. दोघांची नजरानजर झाली आहण 

अनघा्या चेिऱ्यार्र मदं हस्मि उमटलं. अहर्नाशिी िसला. 

” िू  ओळििो हिला? ” समीरने लरे्च हर्चारल.ं 

” िो म्िणजे ओळििो िसा,”  अहर्नाश म्िणाला 
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” ए माझी ओळि करून द ेना यार,”  समीर अजूनिी अनघाकडचे पािाि िोिा. 

 अहर्नाशला मात्र मनोमन नको र्ाटलं. िेर्ढ्याि हिकड ेसाठे मॅडम आ या, त्यांनी त्या 

दोघांची हर्शेषिः अहर्नाशची हर्चारपूस केली. 

” मम्मा िी मुलर्ी कोण आि?े साडी नेसललेी? ,”  समीरने हर्चारले. 

” अरे िो र्ांब मी ओळि करून दिेे,”  साठे मडॅम म्िणा या आहण त्यांनी अनघाला 

बोलर्ल.ं 

” अनघा अहर्नाश सािबेाना िू ओळििेस. िा समीर माझा मलुर्ा,”  त्यांनी ओळि 

करून ददली.  

समीरने चटकन अनघाचा िाि िािाि घेिला आहण िस्िांदोलन केल. अनघाला त्याचं 

ि ेर्ार्ण ंआर्डल ंनािी. हि्या डोक्याला सूक्ष्म आठी पडली, अहर्नाश्या नजरेिून िी सटुली 

नािी. 

”अनघा िू आम्िालाच जॉईन िो ना. िसिंी आम्िी दोघंच बसलो आिोि.” समीर 

म्िणाला.  

त्याने पहि याच भटेीि एकेरीि िाक मारार्ी ि ेअनघाला अहजबाि रुचलं नािी.  

“िुम्िी बसा मी हनघिेच आि.े”  िी घाईने म्िणाली.  
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“ि ेकाय िू कुठे चाललीस. आत्ताच िर आली आिसे.”  साठे मॅडमआग्रिाने म्िणा या.  

िसा अनघाचा नाईलाज झाला. 

” आम्या बरोबर बस ना प्लीज,”  समीरने सधंीचा अचूक फायदा घिेला. अनघा 

बसली, हि्या दोन बाजूला अहर्नाश आहण समीर बसल.े  

“िू आम्याचं कंपनीि आिसे मला माहिि नव्ििं.”  कािी िरी बोलायचं म्िणून समीर 

बोलला.  

अहर्नाश शांि िोिा. परंिू  त्याच लि अनघाकड ेिोिं. समीर्या बोलण्यार्र अनघा 

फक्त िसली. हिने कसलीिी प्रहिदिया ददली नािी. समीरन ेहिला पेस्री ऑफर केली. त्यार्र िी 

फक्त िािानेच नको म्िणाली.  

“ि े काय िू कािीच िाि नािी आिसे. डाएट र्रै्रे चालू आि े का? ” समीर िसि 

म्िणाला.  

त्या्या या प्रश्नाचं अहर्नाशला िपू आश्चयथ र्ाटलं. िर अनघा्या डोक्यार्र आठ्यांचं 

जाळ पसरलं.  

“मला िारं्स ंर्ाटल ंिर मी स्र्िःहून घेईन हमस्टर समीर.”  िी िाडकन म्िणाली.  
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“हमस्टर समीर? अरं् नुसिं समीर म्िण ना. आहण अिो जािो करायला नको आि.े मी 

िुझ्याच र्याचा आि.े”  समीर म्िणाला.  

“अनोळिी माणसांना एकेरीि िाक मारायला मला आर्डि नािी.”  

अनघाफणकार् याने म्िणाली आहण हिर्ून हनघून रे्ली. समीर िूप िजील झाला. िर 

अहर्नाशला अनघाचं कौिुक र्ाटल.ं  

“कसली भारी मलुर्ी आि े िी.”  िो मनािच म्िणाला. नंिर अनघा जास्ि र्ेळ 

र्ांबलीच नािी. िी घरी हनघून रे्ली.  

-------------*------------- 
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अहर्नाश घरी आला. पाटीि बरंच िाणं झा याने त्याला भकू नव्ििी. आईला िस ं

सांरू्न िो आप या िोलीि आला. आंघोळ र्रै्रे आटोपुन िो बेडर्र आडर्ा झाला. त्याने 

हिशािून मोबाईल काढला आहण रॅ्लरीि जा न पाटीि हक्लक केललेा फोटो ओपन केला. िो 

अनघाचा फोटो िोिा. आज िरंच साडीि िी िुप र्ोड ददसि िोिी. शेर्टी अहर्नाशने हिचे 

लि नािी असं पाहून िो हक्लक केला िोिा. त्याने मोबाईल आप या कलर सप्रटरला जोडला 

आहण त्या फोटोची सप्रट काढली. िािािला फोटो पाहून आहर्नाशा्या चेिऱ्यार्र हस्मि 

झळकलं. फोटो पाििा पाििा त्याला झोप लार्ली.  

-------------*------------- 
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सुशांि आहण राधा दोघजेण एका रेस्टॉरंटमध्य ेबसून कॉफीचा आस्र्ाद घिे िोिी. 

”राधा दकिी मस्ि र्ाटि ंआि ेअस ंिुझ्याबरोबर बसून कॉफी प्यायला” सुशांि राधाचा 

िाि िािाि घेि म्िणाला.  

“सुशांि मी दकिी र्ेडी आि े रे. िुझ ं प्रेम कधी कळलंच नािी.”  राधा नाराजीने 

म्िणाली.  

“ि े अस ं रोजच म्िणायला िर्ंय का? आपण आिोि ना एकत्र आिा? िू जुनं नको 

आठर्ि बसू.” सुशांि हिला समजार्ि म्िणाला.  

“असं हर्सरायचं म्िटंल ंिरी पटकन हर्सरिा यिंे का? मी िुझी दकिी प्रिारणा केली.”  

राधा म्िणाली.  

“ए काय यार, कसली सुंदर सधं्याकाळ आि.े मस्ि लाँर् ड्राईव्िला जा या.”  हर्षय 

बदलि सशुांि म्िणाला.  

“ए िुझ्या हमत्राच श्रेयसच लग्न झाल ंना? कशी आि ेत्याची र्ाईफ? ” एकदम आठर्ून 

राधा म्िणाली.  

“आरिी? मस्ि आि.े दोघं िूप िुश आििे. अरेंज र्ीर् लव्ि आि ेत्याचं.”  सुशांि िशु 

िोि सारूं् लार्ला.  
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“ िो का बरं झाल ंमला ना अनघाची िूप काळजी र्ाटिे अरे.”  राधा म्िणाली.  

“ अनघा म्िणजे िुझी बेस्ट फ्रें ड ना. का काय झाल?ं ” 

“अरे िू पाहिल ंआिसे हिला. केर्ढी र्ोड ददसिे, हुशार आि.े चांर्ली नोकरी आि.े पण 

लग्न करायचंच नािीये हिला.”  राधाने सांहर्िल.े  

“का? हिच ब्रेक अप र्रै्रे झालंय का? ” सुशािं आश्चयाथने म्िणाला. त्याला अनघा 

आठर्ली. िरंच िी िूप सुंदर िोिी.  

“नािी अरे. हिला आई नािी त्यामुळे बाबांसाठी हिने िा हनणथय घेिला आिे.”  राधा 

म्िणाली.  

“अरेच्चा याला काय अर्थ आि?े याला िा पयाथय नािी. समजार् िू हिला. हि्या 

र्डीलांना माहिि आि ेका? ” सुशांि ने हर्चारल.े  

“नािी रे त्यांना कसलीच क पना नािी. िे नक्कीच हर्रोध करिील. अनघा त्यांचा जीर् 

दक प्राण आि.े”  राधा म्िणाली.  

“इकड े िुझी हि अनघा आहण हिकड ेआमचा अव्या. त्याचं िर भलिंच आि.े लेकाला 

मुलर्ीच कोणी पसंि पडि नािी.”  सुशांि म्िणाला.  
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“िो का. कोण अहर्नाश? मला नािी आठर्ि.”   

“अर् िो बरीच र्षथ परदशेी िोिा. माझ्या बालपणीचा हमत्र. मला त्याची काळजी 

र्ाटि.े”  सुशांि म्िणाला. िरंय िुझ.ं मला पण अनुची काळजी र्ाटिे. मी दरे्ाला प्रार्थना केली 

आि.े हिचं लर्कर जुळूद.े”  राधा िाि जोडि म्िणाली. या सर्ळ्या बोलण्याची अनघा-

अहर्नाशला क पनाच नव्ििी.  

-------------*------------- 
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“समीर मला र्ाटि ंआिा िू इर्ंच भारिािच रिारं् आपला हबझनेस पिार्ा. िुझे डडॅी 

रे् यापासून सर्थ मी एकटीनेच सांभाळल आि.े”  ब्रेडला बटर लार्िा लार्िा साठे मॅडम 

म्िणा या.  

“येस मम्मा मी अजून पणूथ हर्चार केला नािी आि.े पण िो सध्या कािी ददर्स मी इर्चे 

राहून आप या हबझनेसमध्ये लि घालणार आि.े” आँम्लेटचा िुकडा िोंडाि घालि समीर 

म्िणाला. त्यारे्ळी त्या्या डोळ्यासमोर अनघा ददसली िोिी. समीरला अनघा िूप आर्डली 

िोिी आहण कािी करून हिला पटर्ायचं असा त्याने हनधाथर केला िोिा. अर्ाथिच लग्नासाठी िो 

इंटरेस्टेड नव्ििा. फक्त आजर्र त्याने िािाळले या मुली आहण अनघा यांि िूप अंिर िोिं 

त्यामुळे त्याने हिचं मन सजकायचं ठरर्ल िोिं. समीर इिक्या चटकन िोकार दईेल याची 

क पना साठे मॅडमना नस याने त्या्या हनणथयार्र त्या सुिार् या िोत्या. अर्ाथिच आप या 

मुलाला त्या चांर् याच ओळिि िोत्या. परंिू  सध्या त्यां्याजर्ळ दसुरा पयाथय नव्ििा.  

“ठीक आि ेकधीपासून जॉईन िोिो आिसे? ” त्यांनी हर्चारले.  

“शुभस्य शीघ्रम मम्मा आजपासूनच.”  समीर िुचीर्रून उठि म्िणाला आहण आप या 

िोलीि हनघून र्लेा.  

-------------*------------- 
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सोनाली सामंि 

अनघाने आज ऑदफसला सटु्टी टाकली िोिी. िरंिर प्रोजेक्टची धार्पळ नंिर पाटीच 

प्लॅहनर् यामुळे िी दमून रे्ली िोिी. िसंहि हिला आश्रमाि जायचं िोिं. उषा मॅडमना शब्द 

ददला िरा पण हिचं जाणचं झाल ंनािी. हि्या आठर्णी िाज्या झा या. हिला आठर्ली िी 

‘बनी’ अनघा्या बस स्टॉपर्र एक मलुर्ी आहण हिची म्िािारी आजी रोज हभक मार्ायची. 

आजी आंधळी िोिी आहण मलुर्ी पाच – सिा र्षाथची! रोजची घाई अस यामुळे अनघा कधी 

त्यांना पैसे दईे िर कधी दिे नसे. एक ददर्स िी मुलर्ी एकटीच ददसली. म्िणून अनघाने हिला 

आजीबद्दद्दल हर्चारलं िर हिने िी आजारी अस याच सांहर्िलं. अनघाने ऑदफसला उशीर िोि 

अस याचं कळर्ल ं आहण त्या मलुीबरोबर िी झोपडपट्टीकड े आली. सर्थत्र सांडपाणी, र्टार 

यांचा कुबट घाणेरडा र्ास सटुला िोिा. अनघाने िोंडाला रुमाल बांधला. र्स्िीिली लोक भूि 

पाहि यासारिी हि्याकड ेपािि िोिी. शेर्टी एकदाची िी एका छोट्याशा िोलीकड ेपोचली. 

िोली कसली नुसिे लाकडी िांबार्र पत्रे टाकल ेिोिे आहण सभिी ऐर्जी प्लॅहस्टक लार्ले िोिे. 

हिर्े कोपऱ्याि पाय पोटाशी घे न आजी झोपली िोिी.  

“ काय िोिंय आजी? िुम्िी बस स्टॉपर्र आला नािीि. मी अनघा रोज पाििे िुम्िाला 

आज हि मलुर्ी एकटीच आली म्िणून आल.े”  अनघाने र्ांबि- र्ांबि हर्चारलं.  

“पोरी दरे्ासारिी आलीस बघ. मी िुला पाहिल ंनािी पण िरी िुझ्याबद्दल आपलुकी 

र्ाटि.े मी जास्ि ददर्स जरे्न अस ंर्ाटि नािी. हि बनी माझी नाि. िेर्ढी हिला कुठे िरी 

आश्रमाि घाल. फार उपकार िोिील. आत्ता्या या दहुनयेि कािी िरं नािी एकटंया मलुीच. 
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घर मालकाचा डोळा आि े हि्यार्र, िो कधीिी हिला ने न कंुटनिान्याि हर्केल.”  आजी 

िण आर्ाजाि िाि जोडि म्िणाली. अनघाचे डोळे पाण्याने भरले.  

“नको नको िू हिला घ ेन इधून लर्कर हनघ, मालक कधीिी येिील.”  आजी िाि 

जोडि म्िणाली.  

अनघाने पटकन बनीला कमरेर्र घेिल. हिने पळि जा न ररिा पकडली आहण हिला 

घरी आणल. हिने सुधीररार्ांना सर्थ िकीकि र्णथन केली. त्यांनीिी हिला पाटठबा ददला, 

त्यामुळे हिला धीर आला. बनी लिान असली िरी झोपडपट्टीि र्ाढ याने आप यार्र काय 

प्रसंर् आला आि ेयाची हिला क पना आली िोिी. िी अनघाचं शिाण्या मलुीसारि ंसर्थ ऐके. 

दोन िीन ददर्सानंिर पेपर र्ाचिांना अनघाला उषा मॅडमना ‘सार्ली’ आश्रमासाठी 

हमळाले या पुरस्काराची बािमी र्ाचायला हमळाली. मर् हिने िडक आश्रम र्ाठला. प्रत्यि 

मॅडमना भटे यार्र हिची िात्री झाली आहण हिने बनीला आश्रमाि ठेर्ले. हिर्ून मर् ‘बनीला’ 

भेटायला जाि अस याने हिला आश्रमाचा लळा लार्ला. हि हिर्े रम ुलार्ली. कामाव्यहिररक्त 

जास्िीि जास्ि र्ेळ िी आश्रमाि द े लार्ली. आज आश्रमां्या पायऱ्यांशी उभ ंराहून हिला 

सर्ळं आठर्ि िोिं. आप याच हर्चाराि िरर्ून रे्ललेी अनघा बनीने ये न िलर् यार्र 

भानार्र आली.  

“िाई कधीची िुला िाका मारिोय मी, लि कुठे आि?े .” बनी  
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“अरं् िो िुलाच शोधाि िोिे मी, कशी आिसे बाळा? ” हि्या केसार्रून मायेने िाि 

दफरर्ि अनघा म्िणाली.  

“ मी मस्ि, सर्ळेजण िुझी आठर्ण काढि असिाि. बऱ्याच ददर्सांनी आलीस िू. मला 

दकनई िुला रं्मि दािर्ायची आि.े मला शाळेि भाषणाि बिीस हमळालं.”  बनी िािर्ारे 

करि म्िणाली. भव्य पटांर्ण ओलांडून अनघा आश्रमाि आली.  

“बरं झाल ंिुम्िी आलाि िे. मुल ंिुमची िूप आठर्ण काढि असिाि.”  अंजली र्ोिल े

म्िणाली. िरंिर अंजली अनघा्याच र्याची िोिी. परंिू  लग्नानंिर लरे्चच नर्रा रे् याने 

हिला पांढ़ऱ्या पायाची म्िणून सास-ूसासऱ्यांनी घराबािरे काढल ं िोिं त्यामुळे िी इर्ेच 

हशहिकेची नोकरी करि िोिी आहण रािििी िोिी.  

“अंजली िुला दकिींदा सांहर्िलं मला अरे-िुरे कर अस ंआपण एकाच र्या्या आिोि 

अर्.”  अनघा अंजलीचा िाि िािाि घेि म्िणाली.  

अनघाला सर्थ मलुींनी र्राडा घािला. हिने सर्ाथना िा  ददला िेर्ढ्याि उषा मॅडम 

आ या.  

“बर झाल ंआलीस िे, सर्थ मुल ंदकिी िशु झाली.”   

“िो, रॅ्दटरर् ची ियारी करायची आि ेना !” अनघा म्िणाली.  
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“अनघा मी एकांदकका हलहिली आि,े आपण हिचं बसर्ूया का? ” अंजलीने चाचरि 

हर्चारले.  

“अरे नक्कीच, आपण िीच मस्ि बसर्ू. एक-दोन नाच बसर्ू. कोणाला नकला कराय्या 

असिील ककर्ा एिाद्याला भाषण करायचे असले िर िेिी घे . चालले? ” अनघा म्िणाली.  

“ िो मस्ि िोईल कायथिम.”  अंजली टाळी दिे म्िणाली.  

या रॅ्दटरर््या हनहमत्ताने िी िूप िुश िोिी. अनघाला बरं र्ाटल.ं दोघीजणी मर् 

ियारीला लार् या.  

-------------*------------- 
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ऑदफस मध्ये आ या-आ या समीरने हशपायाला बोलार्ले.  

“अनघा मॅडमना मी बोलार्लंय असा हनरोप द.े”   

“सर मॅडम आज रजेर्र आििे.”  हशपायाने माहििी पुरर्ली.  

“िो का? ठीक आि.े”  समीर म्िणाला. आपण हि्यासाठी इर्े आलो आहण िी रजेर्र. 

समीरला रार् आला. एर्ढ्याि हशपायाने त्याला एक फाईल आणून ददली.” साठे मॅडमनी 

िुम्िाला द्यायला सांहर्िल ेआि.े”  अस ंम्िणून िो हनघून रे्ला. समीरन ेफाईल उघडली ‘ममिा 

इंडस्रीज्या’ नव्या प्लांटच आर्ककटेकट िोि िे. फाईल चा सपंूणथ अभ्यास के यार्र त्याला 

जाणर्लं दक िरंचं प्रोजेक्ट िूपच चांर्ला ियार केला आि.े िो फाईल घे न साठे मॅडमकड े

रे्ला.  

“मम्मा छानच आर्ककटेक्ट हडजाईन केलं आि.े”   

“िो अनाघानेच ि ेसर्थ बनर्लं आि.े”  साठे मॅडम म्िणा या.  

“काय सांर्िेस? भारीच आि ेिी मलुर्ी.”  समीरला कौिुक र्ाटल.ं  

“आज हिने का रजा घेिली आि?े ”  
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“ि े बघ समीर माझा स्टाफ म्िणजे माझी फॅहमली आि,े मी इर् े सर्ाथना आदराने 

र्ार्र्िे कामाव्यहिररक्त मी कोणालािी िाजर्ी प्रश्न हर्चारि नािी. रजेचं कारण ििेी त्याि 

मोडिं. सो आय डोन्ट नो !”त्या म्िणा या. यार्र समीर कािीिी न बोलिा हनघून रे्ला. शेर्टी 

आप या आई हर्षयी त्या्या मनाि दरारा िोिा आहण िो हिला र्चकून िोिा.  

दसुऱ्या ददर्सापासून अनघाचं हनयहमि रूटीन सुरु झालं. समीर हि्याशी या-ना त्या 

कारणाने बोलायचा िूप प्रयत्न करी पण अनघा मात्र त्याला कधी सधंीच दिे नसे. हि्या कठोर 

बोलण्याने आहण फटकळ र्ार्ण्याने िो िरैाण झाला िोिा. एक ददर्स हि्याशी स्पष्टच 

बोलायचं त्यानं ठरर्ल ंआहण इंटर कॉम उचलला.  

“ िलॅो अनघा मला िुम्याशी र्ोड बोलायचं िोिं.”  एव्िाना त्याने अनघाला अिो 

जािो करायला सुरुर्ाि केली िोिी.  

“िा बोला ना !” अनघा िुटकपने म्िणाली.  

“नािी इर्े नको आपण बािरे कॉफी प्यायला जा या का? ”समीरने र्ोड चाचरि 

हर्चारलं.  

“मला र्ेळ नािी इर्ेच बोला प्लीज.”  आर्ाजार्र संयम ठेर्ि अनघा म्िणाली.  

“ठीक आि,े अॅट हलस्ट केहबन मध्ये िरी येिा का? ” समीरने हर्चारले.  

“ओके !” म्िणि अनघाने फोन ठेर्ला. कािी िरी मनाशी ठरर्ून िी उठली.  
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“बोला हमस्टर समीर काय काम िोिं? ” अनघा समीर समोर उभ्यानेच म्िणाली.  

“प्लीज बसा” असं समीरने म्िणिाच िी शांिपणे बसली.  

“अनघा िू मला िूप आर्डिेस, माझ्याशी लग्न करशील? ” समीरने सरळच हर्चारलं  

िो एर्ढा स्पष्ट बोलले अस ंअनघाला र्ाटल ंनव्ििं हिला प्रर्म धकाच बसला आहण 

नंिर हिची िळपायाची आर् मस्िकाला जा न हभडली. समीरची घाणेरडी नजर हिने 

ओळिली िोिी. िो एर्ढ्या र्राला जाईल अस ंर्ाटल ंनव्ििं. हिने दीघथ श्वास घेिला आहण 

बोलायला सुरुर्ाि केली.  

“हमस्टर समीर, बरं झाल ंिुम्िीच हर्षय काढला िे. मलािी िुम्याशी या हर्षयार्र 

बोलायचं िोिं. आर्डीचं म्िणाला िर मला िुम्िी अहजबािच आर्डि नािी. लग्न िर दरूच 

रािील. साधा हमत्र म्िणूनिी माझ्या आयुष्याि िुम्िाला स्र्ान नािी. िुम्या एकंदरीि 

र्िथणकूीर्रूनच िुमची योग्यिा मला समजली आि.े मी िुम्िाला पहिल ंआहण शेर्टच सांर्िे 

माझ्या आयुष्याि ढर्ळा – ढर्ळ करण बंद करा. नािीिर मला साठे मॅडमशी बोलार् लारे्ल.”  

अनघा िाडकन उठली.  

हि्या डोळ्यािून बािरे पडणाऱ्या अंर्ाराने समीर जार््या जार्ी हर्जून रे्ला. साठे 

मॅडमच नारं् घेि यार्र िो जास्िच घाबरला. त्यानं मनोमन ठरर्लं या पुढे अनघा्या र्ाटेला 

जायचं नािी.  
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 अहर्नाश ऑदफसला हनघाला. भाउंना बरं नस याने िे रजेर्र िोिे त्यामुळे िो 

एकटाच कार घेउन हनघाला. िसंिी बऱ्याच ददर्साि त्याने ड्रायसव्िर् केल ंनव्ििं. त्याने रेडीओ 

ऑन केला आहण र्ाणी ऐकि िो हनघाला. अचानक त्याला अनघाचं र्ेर् कमी करायचं र्ाक्य 

आठर्लं आहण त्याने आपसूक र्ेर् कमी केला. रं्मि म्िणजे पुढ्याच हसग्नलला त्याला अनघा 

ददसली. आधी त्याला र्ाटलं आप याला भास झाला असले. पण नीट पाहिलं िर िी अनघाच 

िोिी. त्याने र्ाडी र्ांबर्ली आहण जोरािच िाक मारली.  

“हमस अनघा िुम्िाला कुठे जायचे आि ेका? ” अहर्नाश अनघासाठी अनपेहिि िोिा. 

हिचा हर्श्वासच बसेना. िी अचंहबि िो न अहर्नाशकड ेपािायला लार्ली. अहर्नाशला र्ाटल ं

हिने आप याला चक्क ओळिल ेसदु्धा नािी. िजील िोि िो म्िणाला.  

“मी अहर्नाश कुलकणी. ओळिल ंनािी का? ” 

अनघाला एकदम आपली चूक कळली. पटकन र्ाडीजर्ळ येि िी म्िणाली.  

“नािी. ओळिल िर िुम्िाला, काय म्िणिािाि !” 

“िुम्िाला कुठे जायचे आि?े चला मी सोडिो.”  अहर्नाश म्िणाला.  

बसारं् दक न बसारं् असा हर्चार करि अनघा घोटाळली पण अहर्नाशने आिून 

दरर्ाजाच उघड याने हिचा नाईलाज झाला. िी बसली. एकदम अहर्नाश्या शेजारी 

बस याने हिला र्ोड ंसकंोच यासारि ंझाल.ं अहर्नाश्या लरे्च लिाि आलं. हर्षय बदलि 

िो म्िणाला,” साठे अँड कं या रोडर्र नािी आि.े िुम्िाला कुठे जायचे आि?े ” 



  मौनाि अर्थ सारे 

सोनाली सामंि 

“मी सार्ली आश्रमाि जाि आि.े उषा मॅडम्या,”  अनघाला उषा मॅडम ह्ा 

अहर्नाशची मार्शी आि ेि ेमाहिि िोिं त्यामुळे पत्ता सांर्ायची र्रज नव्ििी.  

“ओि! चला हिकडचे सोडिो. त्याहनहमत्ताने माझ ंपण आश्रमाि जाणं िोईल.”  अनघा 

कािीच बोलली नािी.  

हिला बोलिं करण्यासाठी अहर्नाशने हर्चारले,” आश्रमाि सिजच का? ” 

“नािी मुलाचं स्नेिसंमलेन आि े परर्ा. त्या्या ियारीसाठी जाि आि.े िाफ ड े

टाकलाय,”  अनघा म्िणाली.  

“अरे र्ा छानच,”  अहर्नाशला िुप बरं र्ाटल.ं त्याला िरंिर अनघाहर्षयी आणिी 

माहििी िर्ी िोिी. पण हिला हर्चारण ं त्याला योग्य र्ाटेना. िो शांिपणे र्ाडी चालर्ू 

लार्ला. पण त्याची नजर र्ारंर्ार अनघाकड े र्ळि िोिी. त्याला स्र्िःचाच रार् आला. 

यापूर्ी त्या्या बाबिीि अस ंकधी घडल नव्ििं. नेमक रेहडओर्र र्ाण लार्ल,” पाहिले न मी 

िुला. . . िू  मला न पाहिल.े . .”  

अनघाला या र्ाण्यामुळे जास्िच अर्घड यासारिं झालं. हिने िोंड दफरर्ल आहण 

काचेिून बािरेच दशृ्य पािण्याचा िी प्रयत्न करू लार्ली. अहर्नाशालािी अर्घड यासारि ं

झालं. सार्ली येईपयचि दोघिंी अर्घडुन रे्ली. त्या दोघांना एकत्र बघुन उशाददकदना बरं र्ाटलं.  
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“आज दोघ ं जोडीने? ” त्या आनंदाने म्िणा या. त्यां्या या र्ाक्याने अनघाला 

लाज यासारिं झालं. अहर्नाशने डोळ्यां्या कोपऱ्यािून िे पाहिलं आहण त्याची कळी िलुली.  

“अर् स्निेसंमलेना्या ियारीला या हनघा या िोत्या. माझपंण इकड ेकाम िोिं. म्िणून 

घे न आलो,” अहर्नाश सार्रि म्िणाला.  

“बर झाल ंआलास िे. परर्ा स्नेिसंमलेन आि.े िेव्िा िाईला आहण भाओजींना घे न ये 

आहण िो िुझ्या हमत्रांना पण बोलार्. मी आमंत्रणाला काड्डसथ दिेे,”  उषादीदी आग्रिाने 

म्िणा या.  

िेर्ढ्याि बनी धार्ि आली आहण अनघाला हबलर्ली. हिर् या सर्ाचचे अनाघार्रचे 

प्रेम पाहून अहर्नाश भारारू्न रे्ला. परर्ा येण्याचं र्चन द ेन आहण अनघाचा हनरोप घे न 

िो हनघाला.  

 स्नेिसमंेलनाचा ददर्स उजाडला. ‘सार्ली’ आश्रम नर्चैिन्याने उजळला िोिा. 

सर्थत्र आनंदी र्ािार्रण िोिं. अनघाची सकाळपासून धार्पळ चालली िोिी. फोटोग्राफरला 

फोन कर, डकेोरेशन, मुलांचे मेकअप, सर्थ्या सर्थ जास्िीिजास्ि िी करि िोिी. पळापळ 

करिा यार्ी म्िणून हिने पंजाबी ड्रसेच पसंि केला िोिा. र्दथ हनळा रंर् आहण त्यार्र 

मोरहपसांची निी यामळेु आधीच र्ोरीपान असललेी अनघा अहधकच उठून ददसि िोिी. 

कायथिम सुरु व्िाय्या आधीच प्रेिकांनी पटांर्ण भरून रे्ल ेिोिे. अहर्नाश येणारच िोिा पण 

ममिाजी आहण माधर्रार् सदु्धा उपहस्र्ि िोिे. सुशांि-राधा आहण श्रेयस-आरिी जोडीने आले 
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िोिे. अनघा्या ऑदफस मधली सदु्धा आली िोिी. साठे मॅडमनी र्ेळाि र्ेळ काढून िजेरी 

लार्ली िोिी. अनघाशी र्ाद झा यार्र समीर अमेररकेला हनघुन रे्लेला. एकंदरीि सर्थ 

उत्सािाचं र्ािार्रण िोिं. उषा दददींनी जािीने सर्ाचचं स्र्ार्ि केलं. कायथिमाला सुरर्ाि 

झाली. सुरर्ािीलाच मलुांची व्यर्ा सांर्णार नाटक सुरु झालं. अहर्नाश त्या नाटकाि अर्दी 

रमून रे्ला. िर बऱ्याच बायकांनी डोळ्याला रुमाल लार्ले. नाटक संप यार्र सर्ाचनी 

टाळ्यांचा कडकडाट केला. नाटक हलहिण्यार् या अजंली र्ोिलेचं हर्शेष कौिुक झालं.  

 नाटक संप यार्र मर् नाच, नकला असे कायथिम झाल.े सर्ाथि शेर्टी कोणा 

मुलाला मनोर्ि द्यायचं अस यास मुभा दणे्याि आली. िशी पाच-सिा र्षाचची बनी हधटाईने 

स्टेजर्र जा न उभी राहिली. एर्ढ्या मोठ्या जनसमुदायासमोर एर्ढ्या लिान मुलीला न 

घाबरिा उभ ंअसलले ं पाहून सर्ळ्यांना कौिुक र्ाटलं. बनीने बोलायला सुरर्ाि केली.” इर्े 

उपहस्र्ि सर्ाचना माझा नमस्कार. मला अनघा दीदीचे आभार मानायचे आििे. आज ददददमुळे 

मला आसरा हमळाला. मी आजीबरोबर रस्त्यार्र हभक मार्ायचे . दीदीने मला इर्े आणून 

सोडल.ं माझी आजी आिा कुठे आि ेमाहिि नािी. अनघा दीदीच मला आजीची माया दिेे. र्ँक्यु 

दीदी.”  र्ोडसं ंअडिळि, िुटि बनीनं छान मनोर्ि ददलं. िीचं बोलण सपं यार्र टाळ्यां्या 

एकच कडकडाट झाला. अनघाने धार्ि जा न बनीला उचलून घेिल ंआहण हिचे पटापट मकेु 

घेिले. अहर्नाशला रािर्लं नािी त्याने पटकन पुढे िो न आप या मोबाईल मध्ये फोटो काढले. 

अहर्नाशला ओळिणार् यांना त्या्या या कृत्याने चांर्लाच धक्का बसला. सुशांि-श्रेयसने 

एकमेकांकड ेआश्चयाथने पाहिलं. िर ममिाजी माधर् रार्ां्या कानाि कुजबुज या” यांची जोडी 

दकिी छान ददसिे. मला िर बाई अनघा सून म्िणून पसंि आि.े”  माधर् रार्ांनादिेील आश्चयथ 



  ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www.esahity.com 

र्ाटल ंआहण मर् त्यांनी िसून मान डोलार्ली. कायथिमाला आले या सधुीर रार्ांना आप या 

लेकी्या कौिुकाने आसमान ठेंर्ण झाल.ं  

 कायथिम संपला, अनघा मुलांना घे न आिमध्ये रे्ली िसे माधर्रार् सुधीर 

रार्ांकड े रे्ल.े सोबि उषादीदी आहण ममिाजीिी िोत्या. उषाददददनी ओळि करून ददली. ि े

सुधीर दशेपांड ेसािबे अनघाचे र्डील,”   

सुधीररार्ांनी िाि जोडले परंिू त्यां्या चेिऱ्यार्र अनोळिी भार् िोिे. 

” ि ेमाधर् कुलकणीआहण हि ममिा िाई माझी बहिण-भार्जी,”  

“ अ्छा अ्छा, िुम्िाला भेटून आनंद झाला,”  सुधीर रार्ांना अजूनिी भेटीमार्चं 

कारण न समज याने त्याचंा चेिरा र्ोंधळला िोिा. 

” ि ेममिा इंडस्रीज चे मालक अनघाने याच कंपनीचं प्रोजेक्ट हमळर्लं,”  उषा दददींनी 

आणिी हर्श्लेषण करून सांहर्िलं.  

ममिा इंडस्रीज म्िटं यार्र सुधीररार्ां्या लिाि आल.ं एर्ढ्या मोठ्या माणसाला 

आप याशी बोलायला आ याचं आहण आपण साध ं त्यांना ओळिलिंी नस याचं जाणर्ून िे 

एकदम िजील झाल.े 

” माफ करा मी आप याला ओळ्िलं नािी. अनु िूप कौिुक करि असिे िुमच. िुम्िी 

फारच प्रेमळ आहण दरे्माणस आिाि,”  िाि जोडि सुधीररार् म्िणाले. 
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” आम्िी इर् ेआमच कौिुक ऐकायला नािी िर आप याला जेर्णाच आमंत्रण द्यायला 

आलो आिोि. रहर्र्ारी आम्याकड ेपूजा आि.े िेव्िा नक्की या. अनघाला सोबि घे न या.”  

“ िो मी नक्की येईन,”  सधुीररार्ांना िूप बरं र्ाटलं. 

 घरी आ यार्र सुधीररार्ांनी अनघाला सांहर्िलं.” अनु अर् िे माधर् सािबे आहण 

ममिा मॅडम दकिी चांर्ले आििे. एर्ढी मोठी पण अहजबाि र्र्थ नािी. आप याला रहर्र्ारी 

जेर्णाच आमंत्रण आि.े”  

“ रहर्र्ारी? बाबा िुम्िीच जाल का? माझ्या मैहत्रणीच लग्न आि.े”  अनघा म्िणाली. 

“बरं बरं मी जािो. झोप आिा िू फार दमली आिसे. मला िुझा अहभमान र्ाटिो अनु.”  

सुधीररार् मनापासून म्िणाले. 

” बाबा िुम्िी पण ना! िुमचीच मुलर्ी आि ेमी. रु्ड नाईट,”  अनघा झोपायला हनघून 

रे्ली.  

 

-------------*------------- 
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इकड ेअहर्नाश मात्र अनघाचे फोटो पािि िोिा आहण स्र्िःच स्र्िःशी िसि िोिा.  

 

 

दसुऱ्या ददर्शी सकाळीच अहर्नाशला श्रेयसचा फोन आला.” अव्या आम्िी येिोय, 

ऑदफसला जा  नकोस.”  

“ अरे बाबा मला मित्र्ाची काम आििे,”  अहर्नाश लर्बर्ीने आर्रि म्िणाला. 

” काम रे्ली उडि. आम्िी येिोय घरीच रिा,”  सशुांि काँन्फरन्स मधून बोलला. 

” बर बाबा लर्कर या,”  अहर्नाश नाईलाजाने म्िणाला.  

अध्याथ िासाि श्रेयस, सशुांि अहर्नाश्या िोलीि पोचले. िेव्िा अहर्नाश अंघोळीला 

रे्लेला. श्रेयस त्या्या िोलीि या सोफ्यार्र बसला िर सशुांि नेिमीप्रमाणे इकड े हिकड े

शोधकायाथि रंु्िला आहण पाच हमहनटाि त्याला अहर्नाश्या उशीिाली ठेर्लले े अनघाचे 

र्ेर्र्ेर्ळ्या पोजमधले फोटो सापडल.े 

” अब आया  ंट पिाडके हनचे,”  फोटो श्रेयसला दािर्ि सुशांि म्िणाला.  



  मौनाि अर्थ सारे 

सोनाली सामंि 

िेर्ढ्याि अहर्नाश बार्रूममधून बािरे आला. त्याने पटकन सशुांिकडून िे फोटो 

हिसकारू्न घेिले.” सुश्या कसला बालीशपणा िा िुझा? ,”  अहर्नाश र्ैिारू्न म्िणाला. 

” अव्या िू छुपारुस्िम हनघालास रे,”  श्रेयस अश्चायाथने म्िणाला. 

” अरे यार िुम्िाला र्ाटि ं िस ंकािी नािीय,े”  अहर्नाश फोटो नीट कपाटाि ठेर्ि 

म्िणाला. 

” मर् काय िू फोटोग्राफीचा नर्ा धंदासुरु केला आिसे का? ” सुशांिने हर्चारले. 

” ओके, मला िी आर्डिे,”  अहर्नाशने मान्य केल.े”  

”ये हुईना ना बाि हुररे. . . .” श्रेयस आहण सशुांिने अत्यानंदाने अहर्नाशला हमठी 

मारली. 

” ररलँक्स. . . . हिला याबद्दल कािी माहििी नािीये,”  अहर्नाश म्िणाला. 

” अरे त्याि काय एर्ढं आपण सांरू् हिला,”  श्रेयस म्िणाला. 

” नको, इिक्याि नको,”  अहर्नाश म्िणाला. 

” मर् काय मुहूिथ काढून सांर्ायचं का? ” सुशांि िसि म्िणाला. 
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” माहिि नािी फक्त आिा नको,”  अहर्नाश एर्ढंच म्िणाला. त्याचा चेिरा पाहून 

सुशांि-श्रेयसला फार र्ाईट र्ाटल.ं िो असं का म्िणाला असेल ि े त्यांना मात्र समजल नािी. 

िरंिर अहर्नाशला अनघाची िात्री नव्ििी. ककबहुना त्याला स्र्िःचीच िात्री नव्ििी. ि ेिरं 

दक अनघाबद्दल त्याला र्ेर्ळ र्ाटायचं जे आजर्र कोणा मुलीबद्दल र्ाटल ंनव्ििं परंिू याला 

प्रेम म्िणिाि का? िो सांशक िोिा.  

 

-------------*------------- 

 

  



  मौनाि अर्थ सारे 

सोनाली सामंि 

राधा आहण सुशांि भटेल.े भेटले म्िणजे सुशांिने राधाला बोलारू्न घेिले.  

“काय रे एर्ढं काय झाल?ं एकदम घाईघाईने बोलार्लस? ” राधा काळजीने म्िणाली.  

“राधा मला िुझ्याशी िपू मित्र्ाचे बोलायचे आि.े अहर्नाशला अनघा आर्डिे, मला 

िात्री आि ेिो प्रेमाि पडलाय,”  सुशांि म्िणाला.  

“काय सांर्िोस काय. परर्ा स्नेिसम्मलेनाला आलेला िो अहर्नाश का? मला र्ाटलंच 

त्या्याकड ेबघुन. सारि ंत्याचं लि अनघाकडचे िोिं,”  राधा आनंदनु म्िणाली.  

“पण िुच मला सांहर्िलं िोिंस ना की अनघाला लग्न करायचं नािी म्िणनू,”  सुशांिने 

आठर्ण करून ददली.  

“िो! आप याला कािीिरी करायला िरं्,”  राधा म्िणाली  

“त्याआधी अनघाला अहर्नाशबद्दल काय र्ाटिे िे समजायला िर्े. िी कािी बोलली 

आि ेका? सुशांिने हर्चारल.े  

“नािी. या हर्षयार्र िी नािी बोलली. मी बघिे हि्या मनािले कािी बािरे येिे का 

िे!” राधाने आश्वासन ददले.  

-------------*------------- 
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 रहर्र्ार उजाडला. सुधीररार् सकाळपासनूच र्डबडीि िोिे. त्यांना 

कुलकण्याचकड े जायचं िोिं. त्यांनी भरभर आंघोळ केली, पूजा आटोपली. अनघा सकाळीच 

हनघून रे्ली िोिी. सुधीररार् माधर् कुलकण्याच्या घरी पोचले. घर कसल ंराजर्ाडाच िोिा 

िो. एर्ढा ऐसपसै आहण अर्ाढव्य पररसर पाहून सुधीररार्ना दडपण आल.ं िे िणभर 

रे्टपाशीच उभ ेराहिल.े  

र्ॉचमनने त्यांना हर्चारलं िेव्िा त्यांनी माधर्रार्ांना भेटण्याबद्दल सांहर्िलं. बहुदा 

र्ॉचमनला आहधच सांहर्िलं असार् त्याने लरे्च त्यांना आि सोडलं. माधर्रार् त्यांची र्ाट 

पािि िोिे. त्यांनी सुधीररार्ांच मनापासून स्र्ार्ि केल. ममिाजींनी अनघाची हर्चारपसु 

केली.  

“िी मैहत्रणी्या लग्नाला रे्ली आि,े”  सुधीररार् म्िणाले.  

िेर्ढंयाि अहर्नाश बािरे आला. माधुकररार्ांनी त्याची ओळि करून ददली. 

अहर्नाशने सुधीररार्ांना र्ाकून नमस्कार केला. त्या्याकड े पाहि यार्र सुधीरारार्ां्या 

मनाि आलं, आप या अनुसाठी असाच जोडीदार शोधायला िर्ा.  

 पूजा झाली जेर्ण उरकली. ममिाजीनी आग्रि करून सुधीरारार्ांना र्ाढल. 

हिर्लं र्ािार्रण पाहून सुधीररार् भरून पार्ले. सर्थजण र्प्पा मारायला बसल.े िसा 

माधर्रार्ांनी मनािला हर्षय काढला,” अनघा िूप र्ोड मुलर्ी आि.े आम्िा सर्ाचना िूप 

आर्डली आि.े हि्या लग्नाहर्षयी िुम्िी कािी ठरर्ल ंआि ेका? ” 



  मौनाि अर्थ सारे 

सोनाली सामंि 

“नािी अिो, म्िणजे हर्र्ाि संस्र्ेि नार् नोंदर्ेन आिा मी,”  सुधीररार् म्िणाले.  

“िरकि नसले िर एक सचुर्ायचं िोिं. आम्िाला अनघा िुपच आर्डली आि.े आम्या 

अहर्नाशसाठी,”  माधुकररार्ांनी र्ौप्यस्फोट केला आहण ममिाजींनी िसून समंिी दशथर्ली.  

सुधीररार्ांना ि ेअर्दीच अनपेहिि िोिं. म्िणजे आप या अनुला एिादा राजकुमार 

हमळार्ा असं त्यांना नेिमी र्ाटे. अर्ाथि प्रत्येक र्हडलांना िे िसेच र्ाटिे ि ेत्यांना माहिि िोिे. 

पण आपली इ्छा एर्ढ्या अनपेहिि ररत्या पूणथ िोईल अस े त्यांना र्ाटल े नव्ििे. त्यां्या 

डोळ्याि आनंदाश्रू उभे राहिले. भार्ना अनार्र झा याने त्यां्या िोंडािून शब्द फुटेना. त्यांना 

र्प्प बसललें पाहून माधर्रार् म्िणाल,े” काय झालं सुधीररार् िुम्िाला आमचा प्रस्िार् मान्य 

नािी का? ” 

“छे छे माधर् सािबे अमृिाचा अव्िरे कधी कोणी करि का? िुम्िी माणस िूप प्रमेळ 

आिाि. माझी अनु इर् ेसुिाि रािील. फक्त मला एकदा अनुशी बोलायला िर्.े िुम्िी चुकीच 

नका समजु पण हि्या मिाहशर्ाय आजर्र मी कधीच कािी केलं नािी. िा िर हि्या 

आयुष्याचा प्रश्न आि,े”  सुधीररार् िाि जोडि हर्नम्रपणे म्िणाल.े  

“िो िुमच अर्दी बरोबर आि.े िुम्िी अनघाशी बोला आहण सार्काश हनणथय कळर्ा,”  

माधर्रार् मान डोलर्ि म्िणाले.  

-------------*------------- 
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सुधीररार् घरी आले िेच आनंदाि. कधी एकदा अनघा येिे आहण हि्याशी ि े सर्थ 

बोलिो असं त्यांना झालं िोिं. दाराि र्ाडी पाकथ  के याचा आर्ाज आला. अनघा आहण हि्या 

मार्ोमार् राधाला स्कूटीर्रून उिरिाना सुधीररार्ांनी हिडकीिून पाहिले. त्यांनी लरे्च 

कॉफीचे आधण ठेर्ले.  

“बाबा सॉरी उशीर झाला. िुपच धम्माल केली आम्िी. दकत्ती र्षाचनी सर्ळ्या भेटलो. 

लग्नसमारंभ छान पार पडला,”  अनघाने घराि येिाच आपली बडबड सुरु केली. हिचा चांर्ला 

नूर बघुन सुधीररार्ांना बरं र्ाटलं. कॉफीचे पलेे दोघीं्या िािाि ठेर्ि त्यांनी लग्नाच बोलायचं 

मनोमन ठरर्ून टाकल. घसा िाकरून िे म्िणाल,े”  अनु मला िुझ्याशी मित्र्ाचे बोलायचे आि.े 

अशी बस पाहू इर्.े राधा िू  पण बस िू  आम्या घरािलीच आिसे.”  

“काय झाल ंबाबा एनी प्रॉब्लेम? ” अनघा काळजीने म्िणाली.  

“अर् नािी र् र्ेड.े मी िूप आनंदी आि.े आज मी माधर्रार्ांकड े रे्लो िोिो. 

हर्सरलीस का? फारच प्रेमळ माणसे आििे िी. अहर्नाशरार् िुपच चांर्ल े आििे,”  

सुधीररार्ांनी अहर्नाशचे नार् घेिाच अनघाकड े अपिेेन े पहिले. हि्या डोळ्यासमोर 

अहर्नाशची मोिक छबी उभी राहिली. त्यामुळे हिचे र्ाल आरक्त झाले. ि े हि्या चाणाि 

हपत्या्या नजरेिून कसे सुटेल! त्यांनी सरळ हर्षयालाच िाि घािला.  



  मौनाि अर्थ सारे 
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“अनु त्यांनी िुला मार्णी घािली आि.े असे स्र्ळ आप याला शोधूनिी सापडायचे 

नािी. िुला काय र्ाटिे?  

अनघाला अहर्नाश आर्डि िोिा. त्या्यािी नजरेिून अनेकदा हिला हप्रिीचा भास 

व्िायचा. पण मर् त्यां् यािली सांपहत्तक दरी पाििा हिला िे मृर्जळ र्ाटे. आज ि े अस े

अचानक लग्नाचे हिला िरेच र्ाटेना. आश्चयाथने िी र्हडलांकड ेपािायला लार्ली िर शेजारी 

बसललेी राधा पटकन सािर आणायला आि पळाली.  

“काय िू  उत्तर नािी ददलेस अनु? ” सुधीररार् प्रेमळपणे म्िणाल.े अनघा्या िोंडून 

‘िोकार’ जाणार इिक्याि हिच लि आई्या फोटोकड े रे्ल. हि्या डोळ्यासमोरून एकदम 

र्हडलांचं एकाकीपण रे्ल. कािी महिन्यािच त्यांची ररटायडथमेंट िोिी त्यानंिर िे कसे रािणार 

या क पनेने अनघा घायाळ झाली आहण स्र्िः्या स्र्ार्ी हर्चारांचा हिला रार् आला.  

“बाबा काय घाई आि?े मी िुम्िाला का जड झाले? मला अजून पुढ े हशकायचे आि,े 

इिक्याि लग्नाचा हर्चार नािी.”  अनघा घाईने म्िणाली. हिचे ि ेर्ाक्य ऐकून सधुीररार् र् 

आिून सािर आणणारी राधा दोघेिी द:ुिी झाले. यामार्चे िरे कारण माहिि अस याने राधा, 

िर आप याला आपली मुलर्ी जड झाली ि ेऐकून सुधीररार्! 

“अनु अर् मला िू  का जड िोणार आिसे? बाळ िू  अजून शांिपणे हर्चार कर. 

कुलकणीकडची मंडळी एर्ढी चांर्ली आििे की िुझ्या पुढ्या हशिणाला आनंदाने पाठींबा 

दिेील,”  सुधीरारार्ांनी दबुळा प्रयत्न केला.  
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“बाबा आिा नको िा हर्षय. मी िुम्यासाठी हिचडी करि.े चल राधा,”  असं म्िणून 

अनघा आि हनघून र्ेली.  

“अनु अर् िट्ट सोड. अहर्नाशच घर जर्ळच आि.े िुझे बाबा एकटे नािी पडणार,”  

राधा हिला समजार्ि म्िणाली.  

“राधे प्लीज या हर्षयार्र मला बोलायचं नािी. माझा हनणथय झालाय,”  अनघा 

ठामपणे म्िणाली.  

“िुला अहर्नाश आर्डिो ना? ” राधा्या या प्रश्नार्र अनघाने हि्याकड ेपाठ केली 

आहण म्िणाली” नािी!” 

 

-------------*------------- 
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अहर्नाश ऑदफस मध्ये बसला िोिा. त्याला कालचा प्रसंर् आठर्ि िोिा. नेिमीप्रमाण े

अनघाचे फोटो पािि िो बसला िोिा आहण त्याची आई कधी िोलीि आली ि ेत्याला समजल े

नािी. अनघा्या हर्चाराि मग्न झालेला िो असा रंरे्िाि सापडला. अिेर िो नािी म्िणि 

अनघा त्याला आर्डिे ि े त्याने मान्य केले. त्यानंिर सुधीररार् म्िणजे अनघाचे र्डील घरी 

आ याचे आहण लग्नाची बोलणी झा याचे त्याला कळले. सुधीररार्ांचे शेर्टचे र्ाक्य त्याला 

आठर्ि िोिे की अनघाचे मि घे न िे कळर्णार आहण िाच भुंर्ा त्या्या डोक्याि भणुभुणि 

िोिा.  

“काय असेल अनघाचे मि? ” िेर्ढंयाि त्याचा फोन िणिणला. अनघाचा नंबर पाहून 

त्याला आनंद आहण आश्चयाथचा धक्का बसला.  

“िलॅो, मी अनघा बोलिेय. मला िुम्याशी र्ोड ेमित्र्ाचे बोलायचे आि.े भेटूया का? 

” अनघा.  

“िो नक्कीच कुठे भेटायचे? ” अहर्नाश.  

“कॉफीज मध्य ेयेिा का प्लीज!” 

“िो मी हनघिोय,”  अहर्नाशने फोन ठेर्ला.  

 

-------------*------------- 
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अहर्नाशने कॉफीज जर्ळ आपली कार पाकथ  केली आहण िो अनघा कुठे ददसिे का िे 

अधीरपणे पाहू लार्ला. शेर्टी अनघा यईे पयचि आि र्ाट पािि बसायचे ठरर्ून िो कॉफीज 

्या पायऱ्या चढू लार्ला. र्ॅाचमनने त्याला कडक स ॅयुट मारला आहण कॉफीजचा मालक 

अहर्नाशला पाहून स्र्ार्िाला दाराि आला.  

 

“या सािबे स्पेशल सूट रेडी केलाय िुमची कार पाििाच,” िो अदबीने म्िणाला.  

अहर्नाशाचे डोळे कोपऱ्याि बसल ेया अनाघाकड ेरोिले रे्ल.े  

“नको मी हिकड ेबसिो,”  हि्याकड ेबोट करि िो म्िणाला आहण मारे् न पाििा लांब 

ढांर्ाि अनाघापाशी पोचला.  

“सॉरी मला उशीर झाला,”  ददलहर्री व्यक्त करि अहर्नाश बसला.  

“नािी मी इर्ूनच िुम्िाला फोन लार्ला िोिा,”  अनघा र्ंडपणे म्िणाली. हि्याकड े

पाििाच अहर्नाशला चुक यासारिं र्ाटल.ं अनघाचे डोळे लाल ददसि िोिे. याचा अर्थ िी िूप 

र्ेळ रडि असार्ी. इर् ेयेिाना हिने साधी केसाचंी र्ेणी घािली िोिी बाकी अर्दीच साधा 

पंजाबी ड्रसे अंर्ार्र िोिा. त्या्याकड ेन पाििाच िी म्िणाली,  
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“इर्े आ याबद्दल धन्यर्ाद. िुम्िी येणार याची मला िात्री िोिी. काल बाबा 

िुम्याकड े जा न आले. हिर् े आप या लग्नाहर्षयी बोलणी झाली. िर मला िुम्िाला ि े

सांर्ायचे आि ेकी मला लग्न करायचे नािी. बाबांना ि ेसर्थ सांर्णे जड िोणार. कृपया िुम्िीच 

िा हनरोप िुम्या आई बाबांना दया.”  

हि्या चेिऱ्याकड े पाििाच अहर्नाशला ि े उत्तर जाणर्ल े िोिे. हि्या स्पष्टपणाचे 

त्याला कौिुक र्ाटल.े परंिू  त्याचबरोबर हि्या नकाराचे कारण त्याला जाणून घेणे मित्र्ाचे 

र्ाटले. आयुष्याि पहि यांदा त्याला कोणीिरी आर्डले िोिे आहण हिर्नू नकार येि िोिा.  

“मला नकाराचे कारण समजु शकेल ं का? ” अहर्नाश हिला समजुन घणे्याचा प्रयत्न 

करि म्िणाला.  

अनघाला र्ाटल े िोिे नकार ऐकिाच िो नाराज िोईल, हिला कदाहचि अद्वािद्वा 

बोलेल आहण हनघून जाईल. पण िा प्रश्न अनपेहिि िोिा. हिने हर्चार केला की जर िरे कारण 

त्याला सांहर्िले िर यार्र िो हि्या र्हडलांची जबाबदारी घे  असं सांरे्ल. र्हडलानंा ि े

समजेल आहण मर् नकार दणे कठीण िो न जाईल. र्ोडा हर्चार करून िी म्िणाली,  

“माझ ंदसुऱ्या मलुार्र प्रमे आि.े बाबांना अजुन सांहर्िलं नािी. आम्िी लर्करच लग्न 

करणार आिोि,”  अनघाचा अंदाज अचुक बसला. अहर्नाश फार दिुार्ला रे्ला. त्याला 

अनेकदा हि्या डोळ्यािून हप्रिी ददसली िोिी. का बरं हिने आपली फसर्णुक केली? त्याला 
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िूप रार् आला. हि्या िोटेपणाची सार्लीिी आिा नको अस े र्ाटले. स्र्िःर्र कमालीचा 

संयम ठेर्ि िो म्िणाला,  

“ठीक आि.े हर्श य ुऑल द बेस्ट,”  आहण हिर्ुन हनघुन रे्ला. िो जािाच अनघाने 

आप या अश्रुंना र्ाट करून ददली आहण यापुढ ेप्रेमासाठी मनाचे दरर्ाजे बंद करून टाकल.े  

 

-------------*------------- 

 

  



  मौनाि अर्थ सारे 

सोनाली सामंि 

राधा आहण सुशांि बारे्मध्ये बसले िोिे. राधाने कालची सर्थ घटना सुशांिला 

सांहर्िली. िा िेढ कसा सोडर्ायचा याचा िो हर्चार करि िोिा.  

“मी अहर्नाशला इर्े बोलारू्न घेिो. ि ेसर्थ त्याला सांरु् अनघाची िो नक्कीच समजुि 

घालले,”  सुशांिने मोबाईल उचलला.” िलॅो अव्या िुला आप या नेिमी्या बारे्ि येिा येईल 

मला िूप मित्र्ाचे बोलायचे आि.े  

“काय झालं माझा मुड नािीये प्लीज नंिर बोल,ू”  अहर्नाश कॉफीज ्या पायऱ्या 

उिरि म्िणाला.  

“अरे अनघाबद्दल आि.े ये ना प्लीज,”  सुशांिने साहंर्िले. अनघाचं नार् ऐकिाच 

अहर्नाशची िळपायाची आर् मस्िकाि रे्ली.  

“िो िे मित्र्ाचं मला हि्याकडून समजल ं आि.े त्यार्र मला चर्ीचर्थण करायचं 

नािी. मला हिचा नकार मान्य आि.े त्यापेिा माझािी आिा नकारच आि,े”  अस ंम्िणून त्याने 

िटकन फोन बंद केला.  

सुशांि िे ऐकून सुन्न झाला.  

त्याचा पडलेला चेिरा बघुन राधा घाबरून म्िणाली,” काय झाल?ं ” 

“कािीिरी लोचा झालाय. अव्याला कािीिरी चुकीचं कळलंय. िू  लरे्च अनघाला 

फोन कर आहण हर्चार,” अरे पण काय झाल?ं ” राधा र्ोंधळून म्िणाली.  



  ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www.esahity.com 

यार्र सुशांिने हि्या मोबाईलमधून अनघाचा नंबर काढला आहण डाईल केला,” िलॅो 

अनु िू  कुठे आिसे? , राधाने नेिमीप्रमाणे हर्चारल.े  

एव्िाना अनघा सार्रली िोिी.” मी र्ोड्ा कामासाठी बािरे आलेल े आिा घरी 

जािेय.”  

“बर अहर्नाशशी िुझ ंकािी बोलण झाल ंका? ” राधाने हर्चारलं.  

“िो अर् मी त्यांना नकार कळर्ला,”  अनघा ठामपणे म्िणाली.  

“आहण िू  कारण काय सांहर्िलं? ” राधाने मुद्दद्याला िाि घािला.  

“मी योग्य िेच सांहर्िल.ं आिा यार्र जास्ि चचाथ नको प्लीज,”  अस ंम्िणून अनघाने 

फोन ठेर्ला.  

“हिने कािीच पत्ता लारू् ददला नािी,”  राधा म्िणाली.  

“आिा आप यालाच कािीिरी केल ंपाहिजे,” सुशांि म्िणाला.  

 

-------------*------------- 
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 अनघा आहण अहर्नाशने स्र्िःला कामाि झोकुन ददल.ं दोघिंी घराि एकदम 

कमी बोलि. आपलं काम आहण आपण. अनघा राधाला टाळायला लार्ली. िी जास्िीि जास्ि 

र्ेळ ऑदफस आहण आश्रमाि घालर् ुलार्ली. अहर्नाशने अनघाचे सर्थ फोटो ड्राॅर्र मध्य ेलॉक 

करून टाकल.े एक ददर्स सुशांि घरी आला िो सािरपुड्ाच आमतं्रण घ ेन. सोबि राधा पण 

िोिी. अहर्नाशने त्यांना येण्याच आश्वासन ददलं. त्यांनी मुद्दामच अनघाचा हर्षय टाळला. 

त्यानंिर िे अनघाला हि्या ऑदफस मध्ये भेटले. अनघा िूप िुष झाली. हिने दोघांना िुप 

हचडर्ले आहण मर् हिघांनी हमळुन जेर्ण केले.  

 

-------------*------------- 

 

  

  



  ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www.esahity.com 

सािरपडु्ाचा ददर्स उजाडला. परंपरेप्रमाण ेसािरपुडा राधा्या घरी करायचे ठरले. 

राधाचे मूळ घर पुण्याि िोिे. अनघा आहण सधुीररार् आद या ददर्शी राधाबरोबर जाणार 

िोिे. सुशांिने अहर्नाशला आद या ददर्शी जायला ियार केले आहण अनघाला हनरोप ददला 

की जाण्यासाठी र्ाडी ठरललेी असून त्यािूनच हिने यार्े. अनघा लर्बर्ीने ियार झाली आपली 

आहण बाबांची सामानाची बॅर् घे न टी हनघाली. सुधीररार् म्िणाल,े” अनु मी आपला उद्याच 

येिो. िुच जा आज.”  

“का िो बाबा िुमची िब्येि ठीक नािीये का आज? ” अनघाने काळजीने हर्चारले.  

“नािी अर् िुम्िी मुलं एन्जॉय करा. मला र्ोड ंकाम आि ेआज,”  िे म्िणाले. अनघा 

नाईलाजाने एकटी रे्ली. ठर याप्रमाण ेसर्थ राधा्या घरी जमले.  

“चल अनघा आपण त्या र्ाडीने जा , सुशांि मारे् बसला आि ेिू  पुढ ेबसशील का?” 

राधाने हर्चारले.  

“अरे चालले कबाबमे िड्डी कशाला? ” असं म्िणि अनघाने पुढचा दरर्ाजा उघडला 

आहण ड्रायसव्िर् बाजूला अहर्नाशला बघुन चमकली.  

“अनु पटकन बस अर्, उशीर िोिोय,”  राधा म्िणाली. अहर्नाशसदु्धा अनघाला बघुन 

चपापला. अनघाला राधाचा िुप रार् आला. िरी िी पुढे अहर्नाश्या बाजुला बसली. 
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 अहर्नाशने कार सुरु केली. त्याच लि बऱ्याचदा अनघाकड ेजाि िोिं ि ेबघुन सशुांि 

म्िणाला,” अव्या अरे हनट लि द ेन ड्रायसव्िर् कर नािीिर पोचर्शील आम्िाला.”   

त्या्या या उत्तरार्र राधा दफदी दफदी िसली. िर अनघा अहर्नाश ओशाळले.  

राधा सुशांिला म्िणाली,” आजचा ददर्स िुप छान आि.े आप या प्रेमाला आिा 

नामकरण हमळणार. िुला माहििीये कािी लोकांना लग्न या प्रकाराची धास्िी र्ाटिे. त्यांना 

र्ाटि ंलग्नाने नािी दरुार्िाि.”  

“अरेच्चा पण नेमकी समस्या काय आि?े ” सुशांिने मुद्दाम हर्चारले.  

“अरे माझी एक मैत्रीण आि.े हिने लग्न न करण्याचा हनणथय घेिला आि.े आप या 

हनणथयासाठी हिने प्रेमाची आहुिी ददली,”  राधा म्िणाली. िशी अनघा चपापली. अहर्नाशला 

संशय आला.  

िो म्िणाला,” कसला हनणथय राधा िू  कोणाबद्दल बोलिे आिसे? ”  

संभाषणाची र्ाडी आप यार्र घसरिे आि े असं पाहून अनघाने हर्षय बदलला. 

आश्रमाि या घडामोडी सांरू्न हिने हर्षयाला र्ळसा घािला. पण ि ेसर्ाच्याच लिाि आल.े 

र्ाडी पुण्याला पोचिाच अनघा आधी उिरली आहण राधा्या र्ाड्ाि हनघून र्ेली.  

सुशांि राधा्या कानाि कुजबुजला,” प्लान ए सक्सेसफुल!” 

-------------*------------- 
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र्ाड्ाि उत्सािाच उधाण आल ंिोिं. सर्थजण सािरपुड्ा्या ियारीला लार्ल ेिोिे. 

दपुारची जेर्ण झाली आहण राधा अनघाला म्िणाली,” चल जरा बारे्ि जा न ये . इर्े 

जर्ळच आि.े”  अनघा ियार झाली. हिर् ेजर्ळच िळिळ र्ािणारा झरा िोिा. दोघीजणी 

काठार्र बस या. कोणीच कािी बोलि नव्ििं. शेर्टी शांििा भंर् करि राधा म्िणाली,  

“अनु सकाळी र्ाडीि िू  हर्षय का बदललास? ” 

“राधे िुला महिहिए मला या हर्षयार्र बोलायचं नािी आहण प्लीज जे िोिंय िे 

योग्यच आि.े”  अनघा म्िणाली.  

“िुला अहर्नाश आर्डिो ि े िुलािी माहिि आि ेआहण मलािी,”  राधाने हिचा िाि 

िािाि घेि सांहर्िले. यार्र अनघा र्प्प बसली. राधा हिला िलर्ि म्िणाली,” प्लीज बोल ना 

का मनमारिे आिसे? त्याच लग्न झाल ंिर आयुष्यभर अशीच कुढि रािशील.”   

अनघा रडायला लार्ली. इिके ददर्स मनाि साचलेल ंबािरे आल.ं हिने राधाला हमठी 

मारली आहण म्िणाली,” माझा नाईलाज आि ेअर्. बाबांना अस्र्मा आि.े माझ ंलग्न झाल ंिर 

त्यांचं कसं िोणार? दकिीिी झालं िरी जार्ई नािीच जबाबदारी घेि सासऱ्यांची. आधी सर्ळे 

िो म्िणिाि . मला नािी जमणार. बाबांसाठी मी ि ेददव्य करणार.”  अनघा ठामपणे म्िणाली.  



  मौनाि अर्थ सारे 

सोनाली सामंि 

 “पण मर् िू अहर्नाशला ि े कारण सांहर्िलं आिसे का? िू त्याला काय 

सांहर्िलंस? ” राधा मूळ मुद्यार्र आली.  

 “मी त्याला सांहर्िलं दक माझ ं दसुऱ्या मलुार्र प्रेम आि े आहण आम्िी लग्न 

करणार आिोि.”  अनघा आभाळाकड ेपािि म्िणाली.  

 

-------------*------------- 
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हिचं ि ेउत्तर एकून राधाला सर्ळं कोड ंसटुल ंआहण झाडा्या मारे् राहून ऐकणाऱ्या 

अहर्नाशला सदु्धा. सुशांि ने अहर्नाशला सुद्धा बारे्ि पाठर्ले िोिे. आहण राधा–अनघा 

बसल ेया पाहून अहर्नाश हिर्ेच र्बकला. झाडाचा आडोसा घे न त्याने सर्थ ऐकले आहण 

इिके ददर्सांची त्याची घालमले र्ांबली. िो स्र्ि:शीच िसला आहण म्िणाला” आिा बघिोच 

एक माणूस दकिी ददर्स अडून बसि ंिे. लग्न करेन िर अनघाशीच.”  त्याने हनधाथर केला आहण 

िो मारे् र्ळला. त्या्याकड ेडोळ्या्या कोपऱ्यािून पािणाऱ्या राधा्या चेिऱ्यार्र समाधान 

पसरले आहण हिने मोबाइल मध्ये मसेेज टाइप केला”  प्लान बी सक्सेसफुल.”   

 

-------------*------------- 

  

  



  मौनाि अर्थ सारे 

सोनाली सामंि 

सािरपुडा हनट पार पडला. सर्थजण परि मुंबईला आली. दसुऱ्याच ददर्शी अनघा्या 

घरािला फोन र्ाजला.  

अनघाने उचलला.” िलॅो अनघा हस्पककर् .”  

“ िलॅो मी अहर्नाश बोलिोय. अहर्नाश कुलकणी, ’’ समोरून दमदार आर्ाज आला. 

अनघाला अपेहििच नव्िि.ं हिच हृदय आपोआप धडधडायला लार्ल. दीघथ श्वास घेि हिने 

स्र्ि:्या भार्नांर्र िाबा हमळर्ला. 

” बोला,”  एर्ढंच कसबस िी म्िणाली. 

” उद्या िुम्िी घरी आिाि का? मला आमतं्रण द्यायला यायचं िोिं.”  अहर्नाश 

म्िणाला. 

”  िो आिोि ना आम्िी. कािी कायथिम आि ेका? ” अनघाने सिज हर्चारलं. 

” िो हर्शेषच आि.े उद्या सकाळी येिो. बाबांना सांर्ा. अ्छा!” एर्ढं बोलून 

अहर्नाशने फोन ठेर्ला.  

अनघा हर्चाराि पडली. काय काम असले, कसल ं आमतं्रण असेल. बराच र्ेळ िी 

ररसीर्र िािािच ठे न िोिी. 

”  अनु अर् कोणाचा फोन िोिा? ’’ सुधीररार्ां्या िाकेने िी भानार्र आली.  
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 “ िे अहर्नाशसजचा िोिा. उद्या येणार आििे भेटायला,”  

“ अरे र्ा ! काय हर्शषे म्िणाले” अहर्नाशच नार् एकिाच सधुीररार्ांचा चेिरा 

उजळला. 

” कािी नािी कसलंिरी आमंत्रण दणेार आििे,”  एर्ढं बोलून अनघा स्र्यंपाकघराि 

हनघुन रे्ली. पण हि्या डोक्यािून” आमंत्रण” शब्द जाईना. काय असले त्याच लग्न िर ठरल ं

नसेल? राहून राहून हिला िचे र्ाटि िोिं. रात्रभर हिचा डोळ्याला डोळा लार्ला नािी. 

अहर्नाश्या लग्नाचीदिेील स्र्प्न हिला पडली.  

अनघाला सकाळी उठायला उशीरच झाला. रात्रभर डोळ्याला डोळा नव्ििा आहण 

पिाटे पिाटेच हिला झोप लार्ली. बािरे िॉल मध्ये कोणा्यािरी बोलण्याने हिला जार् आली. 

हिने घडाळ्याि पाहिलं िर न  र्ाजले िोिे. एर्ढ्या उहशरापयचि आपण लोळि कसे पडलो 

याच हिला आश्चयथ र्ाटलं. केसांचा अंबाडा घालि िी बािरे आली. िॉलमध्ये अहर्नाशला पाहून 

हिला िपू आश्चयथ र्ाटलं. साध्या कपड्ाि या अनघाला पाहून अहर्नाशला डोळ्याचं पारण 

दफट यासारि ं र्ाटलं. हि्यासाठी िर आलो िोिो आपण इर्े. िचे आपल ंआयुष्य आि.े िो 

स्र्:िाशीच िसला. त्या्या चेि-यार्रच िास्य बघून अनघाला समाधान र्ाटलं. 

” अनु मी िुला आिा उठर्ायलाच येि िोिो, बरं झाल ंउठलीस. मस्ि चिा कर बघु.”  

सुधीररार् म्िणाल.े 

” िो बाबा आलेच,” अनघा आि जायला र्ळली. 



  मौनाि अर्थ सारे 

सोनाली सामंि 

” नािी चिा र्रै्रे नको. िुम्िी बसा इर्ेच. मी आमंत्रण द ेन हनघणार आि,े”  

अहर्नाश अनघाकड ेपािि म्िणाला. 

” अरे अस ंकस ंअनु कािीिरी र्ोड घे नच य.े आनंदाची बािमी घे न आल ेआििे 

अहर्नाशरार्,”  सुधीररार् म्िणाल.े  

 “नािी नको बाबा, मी सािरपडु्ाच आमंत्रण द्यायला आलोय. सर्ळं एर्ढं घाईि 

ठरल ं दक पहत्रकाच छापिा आली नािी. येत्या रहर्र्ारीच ठेर्ला आि े म्िणजे सटुीचा प्रश्नच 

नािी,”  अहर्नाश म्िणाला, अनघा्या पोटाि र्ोळा आला. अहर्नाशच लग्न ठरल?ं हि्या 

डोळ्याि टचकन पाणी आलं. हिर्े र्ांबण हिला जमेनाच.  

 “मी चिा आणिे,”  एर्ढं कसबस बोलून िी आि हनघुन रे्ली. हि्याकड ेपािि 

असल ेया अहर्नाशला िूप आनंद झाला. त्याने सुधीररार्ांना टाळी ददली. 

” बाबा मी येिो, आिा हि बािरे येईल अस ंर्ाटि नािी,”  एर्ढं बोलून िो उठला आहण 

सुधीररार्ां्या पाया पडला. 

” औिर्ंि भर्!” सुधीररार् समाधानाने पुटपटुल.े  

 

-------------*------------- 
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 अनघा मनसोक्त रडली. आिा आयुष्याि कािीच रािील नािी. फक्त काळाकुट्ट 

अंधार. आपली घालमले र्हडलांनी समजू नये म्िणून िी हनमुट जेर्ली. अनघाचं लिच लारे्ना. 

शेर्टी र्ाडी काढून हि जर्ळ्या मंददराि आली. हिर् या शांि र्ािार्रणाने हि्या मनाची 

िर्मर् र्ांबली. िो आपणच िा मार्थ हनर्डला आि.े ि े िोणारच िोिं. अहर्नाशला स्र्ि:च 

आयुष्य आि.े बाबा म्िणिाि िोिं िे चांर् यासाठीच. हिन्िी सांजेपयचि अनघा मंददराि बसून 

राहिली आहण मर् सधं्याकाळची आरिी झा यार्र घरी आली.  

रहर्र्ार जसजसा जर्ळ यायला लार्ला िसिशी अनघाची चलहबचल र्ाढली. ददर्स 

कापरासारि े उडून रे्ल.े शहनर्ार उजाडला. हर्कें डमुळे अनघाला सुट्टी िोिी. एरर्ी सुट्टीचा 

आठर्डाभर आधीच प्लन झालेला असायचा. यार्ेळी हि्यािला उत्सािच संपला िोिा.  

 “अनु, उद्या कुठे जा  नकोस. अहर्नाशरार्ांनी अर्त्याच आमंत्रण ददलयं. आप याला 

जायलाच िर्,”  रात्री सधुीररार् जेर्णाची पान घेि म्िणाले.  

 “बाबा मला कािी जमणार नािी. िुम्िीच जा न या,”  उर्ाचच िाटािला भाि 

हचर्डि अनघा म्िणाली.  

 “अर् बरं ददसि नािी. कािी काम असली िर मर् कर,”  सुधीररार् समजुिी्या 

स्र्राि म्िणाले. 

” नािी बाबा प्लीज िुम्िीच जा कायथिमाला,”  अनघा उठि म्िणाली.  



  मौनाि अर्थ सारे 

सोनाली सामंि 

 “अनु अर् िू  जेर्लीसच नािीस,”  

“ भूक नािीये बाबा,”  अनघाचा कोमेजलेला चेिरा पाहुन त्यांना भरून आले. पण बरं 

र्ाटायला कडू औषध घ्यार्च लार्णार िोिं. त्यानंी िाटाला नमस्कार केला आहण िेिी 

पानार्रून उठले.  

 

-------------*------------- 

 

  

  



  ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www.esahity.com 

अहर्नाश्या घरी आनंदाला उधाण आल ेिोिे. सािरपडु्ाची जय्यि ियारी झाली 

िोिी. सधुीररार् आले.  

 “अनघा कुठे आि?े ” ममिाजी म्िणा या.” आई िी िशी नािी येणार मलाच जारं् 

लार्णार. येिो मी,”  अहर्नाश म्िणाला.  

 “ब्रेव्िो ये हुईना बाि,”  श्रेयसने त्याची पाठ र्ोपटली. इकड े दारार्रची बेल 

र्ाजली िशी अनघा उठली. हि्याि उत्सािच नव्ििा. हिने दरर्ाजा उघडला आहण दाराि 

अहर्नाशला पाहून हिला हर्श्वासच बसेना. िी आश्चयाथने त्या्याकड ेबघायला लार्ली. मोिी 

कलरचा सदरा त्यार्र केशरी रंर्ाचे सुंदर निीकाम आहण िसाच पायजमा. डोक्याला हिलक 

यामुळे आधीच सुंदर ददसणारा अहर्नाश अहधकच लोभस र्ाटि िोिा.  

“आि ये  दक इर्ूनच बोलू ,”  अहर्नाशने हर्चारले.  

“बाबा रे्ल ेआििे कायथिमाला,”  अनघा दारािूनच म्िणाली.” पण मी िुला न्यायला 

आलोय,”  अहर्नाश दोन पार्ले पुढे आला त्यामुळे नाईलाजाने अनघाला दारापासून दरू जार् 

लार्ल.  

 “मला नािी जमणार, माझी िब्बेि बरी नािी,”  बामची बाटली पुढ ेकरि अनघा 

म्िणाली.  



  मौनाि अर्थ सारे 

सोनाली सामंि 

 “सािरपुडा एकट्याने नािी िोि, जोडीदाराहशर्ाय,”  अहर्नाश िसि म्िणाला. 

म्िणजे िो जोडीदार िू  आिसे अनघा, िुझ्याहशर्ाय मी अपुणथ आि,े”  अहर्नाश हिचा िाि 

िािाि घेि म्िणाला.” मी? पण. . . .”  अनघा्या आश्चयाथला पारार्र उरला नािी. हिला 

िणभर सर्ळं स्र्प्नर्ि र्ाटलं.” मला िुला कािी सांर्ायचे आि.े बाबा एकटे रािणार म्िणून िू 

एर्ढा मोठा हनणथय घेिलास. एकदा मला हर्श्वासाि घ्यायचं ना. अर् र्ेड ेबाबांना एकटं कस 

ठेर्ेन मी. िे आप या बरोबरच रािणार. जसे लग्नानंिर मलुाचे आई-र्डील सोबि असिाि 

िसेच मुलीचे. मी िुला र्चन दिेो बाबांना कधीच अंिर दणेार नािी.”  अहर्नाश म्िणाला.  

 अनघाला र्दर्दनू आल.ं” अनु हि साडी नेसशील? मी स्र्ि: घेिली आि.े”  

अहर्नाश्या कपड्ांना मसचर् कलर साडी िोिी. अनघाने मानेनेच िोकार ददला.  
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पाच र्षाथनंिर 

  

अनघा आहण अहर्नाश यांचं र्ाटाि लग्न झालं. त्यांना दोन जुळी मूलं झाली. 

अहर्नाशने शब्दाप्रमाणे सुधीररार्ांना कधीच अिंर ददल ंनािी. सर्थजण एकत्र रु्ण्या र्ोसर्दाने 

राििाि. अिरे प्रमे सजकले आहण अशक्य िे शक्य झाले.  

“जशी िू  मला िसा मी िुला  

िरी आप या नात्याि आला अबोला 

भार्नेचा र्ुंिा सूटिा सुटेना  

प्रीिीचा मधुर्ंध भ्रमराला हमळेना  

मना्या दवे्िार् याि पुजली िुझी मूिी  

आशीर्ाथद रूपाने झाली ‘प्रेमपुिी’!” 

  



  मौनाि अर्थ सारे 

सोनाली सामंि 
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मराठी पुस्िक र्ाचायला कुठे जायची र्रज नािी. िुम्या 

मोबाईलर्र आिा िजार मराठी ई पुस्िके आििे. 

मराठी ई पुस्िकं िुम्िी www. esahity. com र्रून डा नलोड करा. ककर्ा 

esahity@gmail.com ला कळर्ून मेल ने हमळर्ा. ककर्ा 7710910141 िा 

नंबर सेव्ि करून या नंबर ला िुमचे नांर् र् र्ांर् Whatsapp करून 

पुस्िके whatsapp मार् ेहमळर्ा. ककर्ा ई साहित्यचे app. 

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

या सलकर्र उपलब्ध आि.े िे download करा. ि ेसर्थ मोफ़ि आि.े 

No terms. No Conditions. 

http://www.esahity.com/
mailto:esahity@gmail.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.www.esahitybooks
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आिा ठरर्लंय. मराठी पुस्िकांनी अर्घं हर्श्व व्यापून टाकू. प्रत्येक 

मराठी सुहशहििा्या मोबाईलमध्ये दकमान पन्नास मराठी पुस्िकं 

असलीच पाहिजेि.  प्रत्येक मराठी माणसा्या!  

िुमची सार् असेल िर सिज शक्य आि ेि…े कृपया जास्िीि जास्ि 

लोकांना याि साहमल करून घ्या.  

आपले नम्र 

टीम ई साहित्य 

 

 

 


