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या कादांबरीतीि सवश स्थळे, 

व्यक्ती व घटना काल्पक्नक 

असून तयाांचा कोिाही स्थळ, 

व्यक्ती वा घटनेर्ी प्रतयक्ष वा 

अप्रतयक्ष सांबांध नाही. तसा तो 

आढळून आल्यास तो 

क्नव्वळ योगायोग समिावा. 

  



४१. पुन्हा एकदा  

 

जीवन जगत असताांना कित्येि अनभुव येतात, सखु 

दुुःख, चाांगली वाईट वेळ, कवकवध परिकथिती बघायला किळत.े.. 

नात्याांची पिीक्षा कनयती घेत असते िी िाय िुणास ठाऊि? 

पण िधी िधी अशी वेळ कि येत ेिी नेििां  िाय ििावां िािी 

िळत नािी. जीवन म्िणजे एि प्रश्नकचन्ि, जीवन म्िणजे प्रत्येि 

वेळी नवनवीन िसोटी, जीवन म्िणजे फक्त जगणां कि ििणाची 

वाट बघत नुसतां श्वास घेत बसणां, जीवन म्िणजे एििेिाांना 

सिजनू घेण्याचां िाध्यि कि जीवन म्िणज े एििेिाांना िधी 

सिजनू घ्यायला जिलांच नािी म्िणनू एखादा कवथिटलेला 

किशोब, ज्याची गोळाबेिीज ििता ििता नातां तटुत, िन 

तटुतात, िुणी िुणाला गिावनू बसतां ति िुणी नुसतांच जे 

वाट्याला आलां ते थवीिारून िसतिी जगायचां आि े म्िणनू 

जगत िािायचां अस ठिवनू घालवलेला वेळ म्िणजे जीवन!!!  

 

ति थिकृतभ्रांश झाल्यान ेिुिाि  जीवन नावाच्या पथुतिाचे 

सािे पान िोिे अशी सद्यकथिती, तो अपघातातनू सखुरूप 



वाचला... नवा जन्ि त्याला किळाला याच िािी वेळेपिुते 

क्षकणि सखु त्याच्या आई वडील भाऊ, कित्ाांना किळालां. िािी 

क्षणात सगळां पित कििावनू घेतलां, परिकथिती नकशबाचा बिाणा 

घेऊन सगळयाांची जण ूपिीक्षा घेत िोती... पनु्िा एिदा ! आता 

िाय िोईल? िाय ििायचां कि आधीचा िुिाि पितून येईल? 

ि ेप्रश्न सिोिच आ वासून उभे िाकिल.े. 

 

सकुजतने कतला फोन िरून अशी बातिी कदली, आकण ती 

डायिी आठवणीने उद्या येतेवेळी सोबत आणायला कतला 

साांकगतलां. त्याच्या िनात नवीन िल्पनेने जन्ि घेतला आकण 

तसां िरून पािायला िािीएि ििित नािी... योजना जि 

फकलत झाली ति सगळयाांना खपू आनांद िोईल असा कवचाि 

िरूनच त्याने ती िल्पना आययन, अकनरुध्द, ऋतिुाजला 

साांगायचां ठिवलां .. त्याांना सदु्धा ती िल्पना पसांत पडणाि, 

त्यावि अजनू बोलणां आवश्यि आि ेिे सिजनू ते सगळे जेवण 

िेल्यावि जिावेळ शतपावली पण िोईल आकण या कवषयावि 

बोलणां सधु्दा म्िणनू सगळे बाििे पडल.े. िािीवेळ ते नसुतेच 

चालत गेले, िात्ीच े१० वाजनू गेलेल,े गावात लवििच लोि 



झोपी जातात म्िणून बािेि नीिव शाांतता पसिली िोती, वि 

आिाश कनळां कनळां, चांद्रिोि उिललेली आकण आजबूाजलूा 

चाांदण्याांची गदी झालेली, िवेची झळूुि आली िी झाडाांची 

पान ेिलिेच िलत, िध्येच गावाच्या िोण्या एि िोपऱ्यातनू 

िुत्ाांच्या भुांिण्याचा आवाज आला िी सगळे िुत्े त्या 

आवाजाला जण ूप्रकतसाद दऊेन गाव डोक्यावि घेत... याांच्या 

िनात िुत्े चावणाि ति नािी ना आकण िुिािच्या जीवनात ति 

िािीतिी भलतांच सरुु झालां. एि अपघात आकण सगळां िािी 

बदललां, आतापयंत जगलेलां आयषु्य तो पणूयपणे कवसिला, 

थवतुःच अकथतत्व कि तो कवसिला, कजवापाड ज्या व्यक्तीवि 

त्याने प्रेि िेलां कतला पण तो कवसिला असेल िा? कतच्या 

आठवणी िनात िुठेतिी तश्याच असतील? आई वडील, 

भाऊ, कित् सगळां सगळां कवसरून गेला, अगदी िािी क्षणाांत ! 

अस िा व्िावां? िा ि ेअस जगणां त्याच्या वाट्याला यावां? असे 

कित्येि प्रश्न सकुजत, आययन, अकनरुध्द आकण ऋतिुाज याांच्या 

िनात येत िोते... िािी अांति असांच चालत चालत जाऊन ते 

एिा झाडाच्या पािावि बसल.े असां िात्ीच्या वेळी झाडाखाली 

ते पकिल्याांदाच एित् बसल,े प्रत्येिाच्या िनात प्रश्न आकण 

कवचािाांची गदी दाटली एि वेळ अशी आली कि िुणीच िािी 



बोलत नव्ितां म्िणनू ती शाांतता असह्य झाली, आययनन े

बोलायला सरुुवात िेली... 

 

“सकुजत, तलुा जे सचुलां ते उपयोगी पडेल ना? ती िल्पना 

िाि ििेल ना?” 

 

त्याच्या या प्रश्नान े शाांतता भांग पावली आकण आता 

सकुजत िाय म्िणतो यािडे त्याांचां लक्ष लागलां... पण तो जिा 

शाांत, कवचािात िग्न झाला िोता, बिुदा त्यानेसधु्दा फक्त 

िल्पना िरून अस िेलां ति परिकथिती पूवयवत िोऊ शिते 

असा अांदाज लावला िोता... िल्पना िाय िोणती कि ििता 

येईल पण त्यािळेु वाथतकवितेवि िल्पनेचा परिणाि िोतो अस 

िािी नाही पण िल्पना िरून वाथतकवितेत िािी बदल ििता 

येतील आकण त्यािळेु वाथतव जिी पणूयपण ेबदलकवता आल े

नािी पण प्रयत्न िरून पाकिला इतिां  तिी सिाधान नक्िीच 

किळत ेना ! प्रयत्न िेल्यावि तो यशथवी िोईल िी नािी िा 

नांतिचा भाग आि.े..  



 

िग न िािवनू अकनरुध्द”बोल ना, सुकजत, याांतनू िािी 

साध्य िोईल िी नाही..?” 

 

ऋतिुाज एि नजि त्याच्यािडे बघनू जण ू िचे प्रश्न 

अबोल िािून कवचाित िोता... सकुजतने नेििां  िाय ििायचां ? 

ि ेअजनू साांकगतलां नव्ितां फक्त एि िल्पना सचुली आि ेजी 

आधीच सचुायला िवी िोती बस ् इतिां च तो बोलला िोता 

आकण िग त्याने कतला फोन िेला िोता... 

  



४२. कारि 

 

सकुजतने एि नजि आभाळािडे पाकिल,े िात एिावि 

एि ठेवनू तो बोलायला लागला ,”दोथतिो, िला िी िल्पना 

अशीच सचुली नािी त्यािाग ेिािण आि.े.. आपण सगळे कित् 

आिोत, िुिाि आपल्या सगळयाांचा कित् आि.े.. 

एििेिाांबद्दल आपल्याला कततिां च िाकित आिे जे आपण 

आजवि बोललो आकण बिांचसां असां िािी असेल जे एििेिाां 

बद्दल िाकित नािी जसां िुिािची डायिी, डायिीचां गकुपत 

िुणालाच िाकित नव्ितां... अपघात झाला आकण ते गकुपत उघड 

झालां सध्या फक्त िला िाकित आि,े िािण िला ती डायिी 

वाचण्याची सांधी किळाली ति ती डायिी वाचून इतिां  तिी 

िळलां िी िािी क्षण असे आिते ज्याांचा िुिािला कवसि पडण े

शक्य नािी....” 

 

“म्िणजे? तलुा नेििां  िाय म्िणायचां आि?े” ऋतिुाज ने 

िध्येच प्रश्न कवचािला...  



 

आययन आकण अकनरुध्द ने िानेनेच दजुोिा कदला...  

 

सकुजत,”जे िािी िुिािने डायिीत कलिून ठेवल े ते तो 

पनु्िा एिदा नव्याने जगला आि े  जिी त्याला आज सगळया 

गोष्टींचा कवसि पडला आि,े तो िुणाला ओळखत नािी पण ना 

डायिीत कलकिलेल े ते अकवथििणीय अनभुव, त्याच्या िनात 

िुठेतिी दडलेले आिे असां िला वाटतां. आपण जि त्याच्याशी 

बोलता बोलता त्या डायिीत कलकिलेलां त्याला िोज िोडां िोडां 

साांकगतलां ति िदाकचत त्याला िळूिळू आठवायला लागेल...” 

 

“सकुजत, डायिीत िाय िाय कलकिलां आि ेते फक्त तुला 

िाकित आि.े... आम्िी िसां िुिािला साांगणाि? आम्िाला 

िशी िदत ििता येईल..?” अकनरुध्द ने कवचािलां... 

 

त्याच्याशी सिित िोऊन आययन आकण ऋतिुाज ने कि 

िातानेच इशािा िित पनु्िा कवचािलां िी िसां ििायचां?  



 

तेव्िा सकुजत म्िणाला,”तमु्िी त्याची िािीिी िाळजी 

िरू निा िी कतच्याशी फोनवि तसां बोललो कि उद्या येतेवेळी 

नक्िी डायिी सोबत आण... िुिाि बद्द्ल कि कतला साांकगतलां.." 

 

“िग ती िाय म्िणाली?”जवळ जवळ कतघाांनी कि 

एिसाि प्रश्न िेला...  

 

“ती उद्या सिाळी येणाि आि ेआकण डायिी पण सोबत 

आणणाि आि.े.” सकुजत म्िणाला.. 

 

दोन एि किकनट ते शाांत झाल,े अस खिांच िोऊ शित 

िा जिा कवचाि िरून त्याांना कि िल्पना िाि ििेल असां 

वाटलां, सकुजतने जे साांकगतलां ते सधु्दा पटलां... िुिािला त्याच्या 

बद्दल िोडां िोडां साांकगतलां ति त्याच्या थितृी जागी िोऊन तो 

नक्िीच पितून येईल िा कवश्वास िनात पक्िा झाला.... 



सकुजतला िात किळवनू त्याला कि िल्पना सचुली याििीता 

त्याांनी अकभनांदन िेल.े  

 

इतक्यात अकनरुध्द,”िी िाय म्िणत िोतो िी 

आपल्याला आधी या बाबतीत डॉक्टिशी बोलावां लागणाि, 

असां ििणां योग्य आि ेिी नािी.?” 

 

आययन ने त्यावि सांिती दते,”अिे िो, अकनरुध्द चां बिोबि 

आि े िािण निुतांच िुिािचां ऑपिेशन झालां आि,े त्याला 

जनु्या आठवणी साांगताना त्ास ति िोणाि नािी..” 

 

“िो िो, एिदा डॉक्टिला भेटून सल्ला घेणे आवश्यि 

आि,े एि अजनू िुणालाच डायिीबद्दल िळू द्यायचां नािीय,े 

डॉक्टिला पण फक्त इतिां च साांग ू कि िुिािला भेटल्यावि 

त्याच्या सोबत असताांना जे िाय झालां आकण आिच्या 

सोबतच्या जनु्या आठवणी ते त्याला पित साांगून आठवायला 

िदत िरु अस बोल.ू..”ऋतिुाज ने सचुवलां  



 

सवांना त्याच ित पटलां, िग बोलत बोलत ते घिी 

जायला कनघाले.. िात्ीच ेजवळपास ११:३० वाजले, येतेवेळी 

िळू िळू चालणािे पाय आता पित जाताना जलद झाल,े 

आिाशात चांद्रिोि आणखीच उठून कदसायला लागली, 

सोबतीला असणाऱ्या चाांदण्या जाथत लिुलुिायला 

लागल्या... जिा वािा सटुला , सगळीिडे शाांतता पसिली, सािां 

गावां कनजलां ... िध्येच वाऱ्याचा वेग वाढला िी पानाांचा 

सळसळ अस आवाज झाला अन शाांतता भांग पावली ... ती 

अशाांतता िायि ठेवयाची म्िणून िुत्रयाांनी भुांिून आणखी 

त्यात भि टािली... िािी वेळातच ते घिी पोिोचले, प्रशाांत 

बािेि अांगणातच टािलेल्या कबछान्यावि झोपला िोता, ती 

िाउली त्याच्या उश्याशी बसनू त्याच्या डोक्यावरून िात 

कफिवत बसली िोती, त्याांना पितून आलेलां बघून कतला पित 

िुिािचा चेििा नजिेसिोि कदसला आकण डॉक्टिाांच े ते 

शब्दसदु्धा आठवले अन टचिन कतच्या डोळयात पाणी 

आलां... आसवां पापण्याांवरून खाली ओघळताच कतन ेलगेच 

पदिाने पसुले, ती िाउली व्यािुळ िनाला साांभाळत उठून घिात 



गेली, भावनेचा ओघ िािीवेळ तसाच िाकिला, ओल्या 

पापण्या किटून कतनेिी अांग टािलां.... आईचां िन पनु्िा 

गकिवरून आलां ते त्याांना सधु्दा िळलां, पण िधी िधी 

आसवांच दुुःखात आपले सोबती असतात म्िणनू त्याांचां 

पावसासािखां बिसन आवश्यि असत, िन िलिां  िोतां आकण 

दुुःख किां कचत ििी िोत असेल असां वाटल्याने त्याांनी कतला  

यावेळी कदलासा द्यायचां टाळलां, जेवण िरून बिाच वेळ झाला 

िोता आकण बिांच िािी बोलणां झालां िोतां म्िणनू घसा जिा 

िोिडा पडला असां आययन ला जाणवलां...”िला ति तिान 

लागली आि,े तमु्िी पाणी कपणाि िा? ति सगळयाांसाठी 

आणतो...”त्याने कतघाांिडे एि नजि बघत कवचािलां.... तेव्िा 

िातानेच िो अस त्याांनी दशयकवलां.... िग आययन ने सगळयाांना 

पाणी कदलां, तो थवतुः दखेील प्यायला... अांगणात कनळया 

आभाळाखाली अांिरुणावि अांग टािून एिा पाठोपाठ एि 

सगळे झोपी गेले...  



४३. अपेक्षाभांग  

 

िोजच्यासािखाच आजचा कदवस उगवला, सवांसाठी 

एि अजनू सिाळ झाली... गावात सिाळचां वाताविण िसां 

िनिोिि असत ते एव्िाना कतघाांना िळलां िोतां आकण 

िोंबड्याच्या आिावण्याने आज त्याांना पण लविि जाग 

आली, सवांनी पटापट सगळां आटोपलां. त्या िाऊलीन ेसडा 

कशांपनू िखिखां झालेलां अांगण पित एिदा आधीसािखां िेलां.. 

घि जिा आविलां आकण सगळयाांचा चिा वगैिे झाला. त्याांना 

चिा कपताांना बघून कतला आपल्या िलुाची आठवण 

आल्याखेिीज िाकिली नािी, ती साांगायला लागली,”एिवेळ 

त्याला जेवण वेळेवि किळालां नािी तिी चालेल पण चिा 

वेळेविच लागतो, सिाळी आकण सांध्यािाळी...!” 

 

“िो िा, िािू...!”आययनने प्रकतसाद कदला..  

 



त्यावि ती डोळयाला पदि लावनू िानेनेच िो म्िणाली.. 

आता ती पनु्िा अनावि िोऊन िडेल अस वाटल्याने प्रशाांत 

लगेच कतच्याजवळ जाऊन कतला सिजवायला लागला,”आई, 

िडू निोस... दादा ना लविि ठीि िोईल िग घिी आला िी 

आपल्या सोबतच चिा कपऊन गप्पा गोष्टी साांगेल...” 

 

खिां ति त्यान े कतला खोटी आशा दऊेन सिजावलां ि े

त्याच्यािी लक्षात आलां आकण इतिाांच्या कि पण िनाला आस, 

अपेक्षा ति िव्याचां ना... ती आस किां वा अपेक्षा पणूय िोईल िी 

नािी ि ेवेळेवि सोडून द्यावे लागते. पण त्याच्या िरूण शब्दाांनी 

कतला बिां वाटलां, ती पित एिदा िशीतिी साविली... लविि 

आपल्या िलुाला बघायचां, तो आई म्िणनू िाि िािेल अन िी 

त्याला थवतुः जेवण भिवेल अशी अपेक्षा िनात बाळगनू 

जायला उशीि व्िायला निो म्िणनू ती जेवण बनवायला 

थवयांपाि घिात गेली...  

 

सिाळचे ९ वाजनू गेले ति ती िाउली, प्रशाांत, आिाश 

एिा दचुािीवि आकण सकुजत, आययन, अकनरुध्द आकण 



ऋतिुाज इति दोन दचुािी वि दवाखान्यात जायला कनघाले... 

दचुािीच े चाि जसे कफरू लागले तसेच प्रत्येिाच्या िनात 

कवचािचक्र सरुु झाल.े िन ना क्षणात िाय कवचाि ििेल साांगता 

येत नािी िधी िािी अन िधी िािी... परिकथिती प्रकतिूल 

असेल ति िन कवचाि िितच िाितां िुठांतिी एिा कवचािाांवि 

त्याला िाांबवस वाटत नािी सतत िसल्यातिी कवचािात ते िग्न 

असतां... िािीतिी चाांगलां व्िावां ज्यािळेु िन सिाधानी िोईल 

असांच िाकिस अपेकक्षत धरून िाउलीच्या िनात कवचाि 

आला,”जन्िापासनू ज्याला नजिेसिोि िळूिळू िोठां िोताांना, 

घडुघ्याांवि येताांना, िग जिा उभां िािताना, पडताांना, लागलां िी 

िडताांना, िसताांना, पळताांना, वयाने वाढताांना, खेळताांना, 

बोबडे बोलताांना, िाि िािताना, िट्ट ििताना, िुशीत 

झोपताांना िधी घाबरून कबलगताांना, िधी िाळजी घेताांना, 

सिजदाि झाल्यावि धीि दतेाांना, घिची जबाबदािी घेताांना अशी 

थवतुःच्या िलुाची कित्येि रूपां बकघतली...” 

 



त्याचां आजपयंत जगणां अस अचानि िाळान,े 

अपघातान,े नकशबान,े कनयतीन ेकि कनकियिाने ििवनू घेतलां अन 

आज त्याला यातलां िािीच आठवण नव्ितां.... 

 

ति प्रशाांत याच िथत्यान े त्याच्या भावासोबत शाळेला 

जायचा ते अचानि त्याला आठवलां म्िणनू कि िाय तो 

भतूिाळात ििवनू गेला. िात धरून सोबत शाळेत जाणां, वगायत 

बसवनू दणेां, सटु्टीत जेवायला बसवनू जेवण िरून खेळायला 

जाणां, घिी पितताांना ' िळू िळू पळ, प्रशाांत.. पडशील जिा 

साांभाळून ' असां त्याला जनु्या आठवणीत वेळेने गुांतनू ठेवलां.. 

 

सकुजतच्या िनात,”इतिां  सािां आयषु्य तो ज्याांच्यािुळे 

जगला त्या जन्िदात्या आई बाबा ला, भावाला पण कवसिला? 

आम्िी त्याचे कितीतिी वष्याय पासनू कित् आिोत याचा पण 

त्याला कवसि पडला आकण कजच्यावि कजवापाड प्रेि िेलां कतला 

पण कवसिला असेल िा? त्याची डायिी तिी त्याला आठवण 

असेल िी नािी..? “एिािागनू एि कवचाि यायला लागले... 



 

आययन,”खिांच असां िािी शक्य आि ेिा? एि अपघात 

आकण सांपणूय जगलेले क्षण पाण्यात िािी कविघळून नािीस 

व्िावां अस िोत असेल िा? त्याला िािीच िसां आठवण 

नािी? िदाकचत डॉक्टिाांचां िािी चिुलां असेल िा?”कवचािात 

तो िो बडुाला. 

 

ति अकनरुध्द जिा वेगळया प्रश्नाांनी वेढला,”थवतुःला 

कवसिणां िा िसला आजाि ! थवतुः आपण िोण? िा प्रश्न पडणां 

म्िणजे अगदी न पटण्यासािखां... नेििां  िािी ति त्याला 

आठवण असेल त्याने पनु्िा नव्याने एिदा डायिीच्या 

कनकित्यान ेजगलेल ेते क्षण आकण...... आकण.... आिच्याबद्दल 

कलिून ठेवलेले ते सोनेिी क्षण ि ेति त्याला आठवण असेल 

ना....” 

 

ऋतिुाजने त्याच्या िनाला कवचािाांच्या आिािी जायचां 

टाळलां िािण जे घडून गेलां किां वा जे िाय झालां ते कवचाि 



िेल्यान ेबदलणाि नािी आकण सकुजत ने जी योजना सचुवली 

त्यातनू अपेकक्षत असलेलां किळालां पाकिजे... िािी क्षणापिुते 

असे कवचाि त्याच्या िनात आल ेलगेच िथत्यािडे लक्ष दऊेन 

तो दचुािी चालवायला लागला... 

 

िोड्या वेळातच ते दवाखान्यात पोिोचले ति कतन्िी 

वडील िांडळी बािेि िॉलिध्ये बसनू िोत,े कतिेच सांवाद सरुु 

झाला..”अिो, तमु्िी चिा घेतला ना आकण कतघाांनी पण िािी 

नाथता वगैिे िेला िी नािी?”त्यावि त्याांनी,”िो, चिा नाथता 

झाला.”अस साांकगतलां... 

 

सवय िािीवेळ िॉलिध्येच टी व्िी पाित बसल,े ति ती 

िाउली प्रशाांत आकण आिाश िुिाि ला बघायला कनघाल े

बािी कतिेच िाांबले. दवाखान्यात असलेल्या रुग्णाांना बघण्या 

िरिता, भेटीिरिता नातेवाईि कित् िांडळी यायला सरुुवात 

झाली, तसां पाकिलां ति दवाखान्याच्या त्या एिाच छताखाली 

कितीतिी िुटुांब िािीसां सािखां सुख दुुःख अनुभवत िोतां पण 



िुिािची अवथिा अनपेकक्षत, िुणाला सिजासिजी कवश्वास 

बसणाि नािी अशी झाली िोती... 

 

ती िाउली िोठ्या आशेने दािाच्या िाचेतून िलुाला 

पाित िोती, नसय त्याला तपासनू िाकि वेळात बाििे आली, 

तशी कतन े कवचािणा िेली,”आता तो िसा आि?े त्याला बिां 

वाटतां ना?” 

 

“िोडा वेळा आधी त्याला जाग आली, तब्येतीत 

सधुािणा आि े आकण डॉक्टि आल्यावि त्याला 

तपासतील...”नसय म्िणाली. 

 

“त्याच्यासाठी जेवणाचा डबा आणला आि,े त्याला 

जेवायला देऊ िा?” 

 

“िो िो, पण जाथत कवचािपूस िरू निा...! जेवण झालां 

िी त्याला आिाि िरू द्या." 



 

इतिां  बोलनू ती नसय इति रुग्णाांना बघायला कनघनू गेली, 

िुिािच्या आईने डबा िाती घेतला, ती त्याला जेवण द्यायला 

आत गेली सोबत प्रशाांत आकण आिाश कि गेले... तो वि 

कफिणाऱ्या पांख्याच्या पात्याांना टि लावनू बघत िोता, कतन े

आवाज कदला,”िुिाि, िुिाि उठालास िा?” 

 

त्याने आवाजच्या कदशेन े नजि कफिवली त्याांना 

अनोळखी नजिेने बकघतलां... त्याच्या नजिेतूनच कतला सिजलां 

िी अजनूिी त्याला िािीएि आठवत नािी, िग सिोि िोऊन 

ती बोलायला लागली,”बाळा, िी तझुी आई आिे.. भिू 

लागली असेल ना उठ, आधी जेवनू घे...” 

 

त्याला जिी िािी आठवत नव्ितां पण कतच्या 

चेिऱ्याविचे भाव, आवाज यातनू वात्सल्य त्याला कदसून आलां 

िी िाय तो उठून बसला, ती थवतुःच्या िाताने त्याला घास 

भिवायला लागली.. त्यान े कतच्या चेिऱ्यावि आकण त्या 



दोघाांना एि एि नजि बघनू जेवण िेलां, पाणी कपल्यानांति त्यान े

कवचािलां”ि ेदोघे िोण आि?े” 

 

त्याच्या प्रश्नान े जिावेळ दोघेिी दखुावले पण लगेच 

त्याांना िुिािच्या अवथिेची जाणीव झाली,”िी तुझा लिान 

भाऊ प्रशाांत आकण िा कित् आिाश...”प्रशाांत ने िसऱ्या िखुाने 

उत्ति कदले, त्यान ेनजि िोखून जण ूिािी आठवायचा तो प्रयत्न 

िरु लागला अस एिवाि त्याांना पाकिलां पण िािीच बोलला 

नािी तेव्िा,”दादा, त ूना आता आिाि िि... नांति भेटू..”इतिां  

बोलून ते जायला कनघाले तेव्िा कतला वाटलां कि तो आई म्िणनू 

एिदा िाि िािेल... पण तसां िािीिी झालां नािी आकण ते 

बािेि पडल,े कतच्या डोळयात आसवां बघून, प्रशाांत ने 

इतक्यावेळ पापण्याांवि आलेल्या आसवाांना वाट िोिळी 

िरून कदली...  

  



४४. अधीरता  

 

िािी वेळात भावनाांचा ओघ सिला ते कतघ ेिॉलिध्ये 

आल े आकण जे िाय िुिाि बोलला तेवढां त्याांना साांकगतलां, 

आत गेलो तेव्िा तो िुठांतिी ििवला आि ेअसां वाटलां, आवाज 

कदला ति त्याने  नसुतां नजि वळून बकघतलां िग त्याला जेवण 

कदलां पण त्याला िािीकि आठवण नािी ि ेखिां आि,े डॉक्टिाांचां 

म्िणणां पटलां असांिी त्याांनी साांकगतलां... असां सगळां ऐिून 

सवांना वाईट वाटलां... खास िरून कतच्यासाठी ! 

 

इतक्यात डॉक्टि दवेाांश वैद्य सिोरून येताांना कदसल,े तसे 

सवयजण त्याांच्यािडे बघत बोलायचे िाांबले. चेिऱ्यावि कथित 

िाथय घेऊन डॉक्टि त्याांच्याजवळ आल,े एि नजि सवांना 

बघनू िेकबन िडे जाताांना िुिािच्या वकडलाांच्या खाांद्यावि िात 

ठेवनू जण ू त्या थपशाय ने त्याांना धीि कदला, आपलुिी 

जाणवली... 

 



िािीवळे सवय शाांत झालां, डॉक्टि नसय ला सोबत घेऊन 

िाऊां डला कनघाल,े िुिािला भेटून तपासलां,”िुिाि, िसा 

आिसे?”“बिां वाटतां...”िुिाि म्िणाला.”िािी त्ास िोत आि े

िा? िात्ी झोप लागली ना?” 

त्यावि”डोिां  जिा दखुत आि,े िो झोप लागली िोती”तो 

म्िणाला  

“जेवण िेलां िी नािी?”त्याांनी डोक्याचां ऑपिेशन झालां 

ते बघत असता कवचािलां...”िो, जेवलो..”इतिां च तो म्िणाला  

“लवििच त ुपणूयपण ेबिा िोशील, आिाि िि...” 

त्याने िान जिा िलवनू नजिेनेच िोिाि कदला...”डॉक्टि 

ने नसय ला औषध द्यायला साांकगतलां िग ते बािेि आल े ति 

सवयजण त्याांची बाििे येण्याची वाट बघत िोते... ते िािी 

कवचािणाि तोच डॉक्टिाांनी िातानेच त्याांना इशािा िेला आकण 

सवांना िेकबनिध्ये बोलावलां... सवयजण आत गेले.  

 

“िुिाि, आता िसा आि?े”त्याच्या वकडलाांनी कवचािलां  

 



त्यावि डॉक्टि वैद्य म्िणाल े िी,”तो आता बऱ्यापैिी 

ठीि आि.े..” 

 

त्याच्या आईन ेजेवण दतेाांना जे अनभुवलां ते डॉक्टिाांना 

साांकगतलां, िध्येच प्रशाांत ने सधु्दा,”दादा ने आम्िाला साधां 

ओळखलां पण नािी...”बोलनू दाखवल...  

 

जिावेळ िातात घेतलेला िोबाईल िातातच कफिवनू 

डॉक्टिाांनी टेबलवि ठेवला, ते बोलायला लागल,े”िुिाि, सध्या 

अपघातनू बचावला, ऑपिेशन पण व्यवकथित पाि पडलां, 

लवििच तो पणूयपणे बिा िोईल याची खात्ी आिे पण...”इतिां  

बोलून ते पित पेन िाती घेऊन कवचाि िरू लागले.... 

 

“पण... पण िाय?”जवळपास सवांनी प्रश्न कवचािला  

 

“जेव्िा एखाद्या व्यक्तीला थिकृतभ्रांश िोतो आकण त्याला 

सगळया गोष्टींचा कवसि पडतो तेव्िा ते सवय पित आठवण िरून 



आधीसािखां व्िायला, जगायला वेळ लागणाि, पण किती वेळ 

लागेल ि े साांगता येत नािी...!”डॉक्टि वैद्य याांनी साांकगतलां 

आकण त्याच्या आई वकडलाांिडे एि नजि बकघतलां. 

 

“म्िणजे आिच्या िलुाला आम्िी त्याचे आई वडील 

आिोत, िा प्रशाांत त्याचा भाऊ आि ेआकण ि ेसवय त्याचे कित् 

ि े िधीच आठवणाि नािी..?”त्याच्या आईन े भाविू िोऊन 

एि श्वासात प्रश्न िेला. 

 

“त्याचां आतापयंत च आयुष्य त्याला िािीिी आठवण 

नािी, ति ते सवय जसांच्या तसां आठवायला त्याला किती वेळ 

लागेल ि ेपण साांगता येत नािी ि ेिसां शक्य आि?े”सजुीतच्या 

वकडलाांनी कवचािलां आकण बािीच्याांनी त्याांना दजुोिा कदला.. 

 

त्यावि डॉक्टि म्िणाल ेिी,”जेव्िा िधी िुणासोबत असां 

झालां ति ती व्यक्ती आकण त्याच्या िनात घि िरून असलेल्या 

आठवणी याांत किती घकनष्ठता आि ेयावि ि ेसगळां अवलांबनू 



असतां... तसेच आजबूाजलूा त्याला आठवत असलेल्या गोष्टी 

नव्यान ेघडल्या किां वा आढळल्या कि िळूिळू कवसि पडलेल्या 

गोष्टी आठवायला लागतात... म्िणनू िी म्िटलां िी ि े सवय 

वेळेविच सोडून द्यायला िवां....” 

 

ि ेसवय ऐिून सवय कनिाश झाल ेिािण अस िािी त्याांना 

नक्िीच अपेकक्षत नव्ितां... वेळेवि पणूयतुः एखादी गोष्ट लोटून 

दणेे म्िणजे दलुयक्ष िेल्यासािखां किां वा ितबल झाल्यासािखां 

नािी िा ! अस िािीसां त्याच्या िुटुांकबयाांना वाटलां ति आता 

नेििां  िाय ििावां? िा प्रश्न त्याांना पडला आकण प्रशाांतने 

डॉक्टिाांना तसां कवचािल त्यावि डॉक्टि इतिां च म्िणाल े िी 

,”सध्या धीि ठेवायला िवा आकण त्याला पणूयपणे बिा िोण्याची 

वाट बघणां योग्य िािील..” 

असा सांवाद बांद िेकबनच्या आत झाला आकण िताश 

िोऊन सगळे बािेि जायला लागल े ति सुकजत, आययन, 

अकनरुध्द, ऋतुिाज िागेच िाांबले िनात जी िाय योजना िोती 

ती अिलात आणण्यािरिता आधी डॉक्टिाांशी सल्ला िसलत 

ििणे आवश्यि आिे ि े त्याांनी आधीच ठिवलां िोतां पण 



िोड्या वेळापूवी डॉक्टिाांनी जे िाय साांकगतलां त्यािुळे िािी 

नवीन प्रश्न कनिायण झाल,े ज्याचां कनिाििण िोणां जाथत गिजेचां 

आि ेि ेलक्षात घेऊन ते चाि जण जागीच िाांबले...  

 

बािी सवय िेकबनच्या बाििे पडताच ऋतिुाज सिोि 

आला आकण डॉक्टिाांशी बोलायला लागला...”डॉक्टि 

आम्िाला तिुच्याशी िािी बोलायचां आि,े जिा चचाय ििायची 

आि.े.”आययन, सकुजत आकण अकनरुध्द याांनी सधु्दा नजिेन ेजण ू

कवनवणी िेली.. 

 

डॉक्टिाांनी त्याांना बसायला साांकगतलां,”िा, बोला िाय 

चचाय ििायची आि?े” 

 

नेििां  िाय बोलावां िा प्रश्न कनिायण झाला तेव्िा आययन ने 

सरुुवात िेली,”सि, िघाशी तमु्िी म्िणालात कि एिदा 

आठवणींचा कवसि पडला, थिकृतभ्रांश झाला िी, पित जसांच्या 

तसां आठवायला किती वेळ लागेल साांगता येणाि नािी.." 



 

“िो, अगदी बिोबि आि.े..”डॉक्टिाांनी प्रकतसाद कदला  

 

“िुिािला जि िािी गोष्टी ज्या आधी त्याच्या जीवनात 

घडून गेल्या तश्याच पनु्िा नजिेस आल्या किां वा अनभुवास 

आल्या ति त्याला सवय आठवेल..”अकनरुध्द जिा पढुे िोऊन 

म्िणाला. 

 

“िो, अशी एि शक्यता आि.े.”डॉक्टि म्िणाल े 

 

आता नेििां  िदुद््याचां बोलायचां असा इशािा िित 

आययनन ेसकुजतला बकघतलां तेव्िा सकुजतने,”डॉक्टि, आम्िाला 

अस कवचािायचां आि ेिी, जि िुिािला आम्िी िािी त्याच्या 

जीवनातील गोष्टी सिज बोलता बोलता साांगीतल्या ति त्याला 

ते सवय पनु्िा आठवेल ना?” 

 



“िो, असां िोऊ शित....”डॉक्टि म्िणाल े 

 

ि े ऐिून त्याांना आनांद झाला, नवी आशा किळाली... 

आपली योजना उपयोगी पडेल या कवचािान े त्याांना िायसां 

वाटलां...  

 

आम्िी िुिािच ेखपू कदवसाांपासनू कित् आिोत, बऱ्याच 

गोष्टी आम्िी एििेिाांना साांकगतल्या आिते, िािी क्षण अगदी 

िधीच कवसिता येणाि नािी असे सधु्दा आिते आकण िित्वाची 

गोष्ट म्िणजे ते सवय जगताांना िुिाि सोबत िोता ति त्याला 

नक्िीच ते आठवेल असां वाटतां... सवांनी किळून डॉक्टिाांना 

साांकगतलां. 

 

“पण िािी गोष्ट तमु्िाला िाकित असणां आवश्यि आि े

िी अश्या परिकथितीत त्याला िािीिी साांगणां म्िणजे त्याला 

त्याचा त्ास िोईल िािण आठवताांना िेंदलूा ताण पडतो... ति 

सध्या तिी त्याला िािीएि साांगता येणाि नािी, साांगायला निो 



असां िाझां ित आि,े आणखी एि गोष्ट, त्याला तेव्िाच 

साांकगतलेलां आठवेल जेव्िा त्याला ते पटेल त्यासाठी तमु्िा 

सवांना त्याच ओळखणां आकण तिुच्यावि कवश्वास ठेवणे 

आवश्यि आि.े... िािण सध्या तमु्िी त्याच्यासाठी अपरिकचत 

आिात....”डॉक्टिाांनी योग्य िागयदशयन िित साांकगतले. 

 

“िग आता िाय ििायचां?”अकनरुध्द  

 

“म्िणजे आम्िाला त्याची िदत ििता येणाि 

नािी?”सकुजत  

 

“नेििां  िधी त्याला साांगता येईल?”आययन  

 

“त्याचा आिच्यावि कवश्वास िसा िाय 

बसेल?”ऋतिुाज  

 



सवांनी पाठोपाठ प्रश्न कवचािले तेव्िा सगळया प्रश्नाांची 

उत्तिे दते डॉक्टि म्िणाले,”बघा, िसां आि े ना, िािी कदवस 

त्याला इिेच आिाि ििणां आवश्यि आि े तोपयंत तमु्िी 

त्याला अधनू िधनू भेट दणेाि ति नव्यान े ओळख िोईल, 

त्याच्याशी बोलताांना आपोआप कवश्वास बसेल जिा वेळ 

लागेल, ठीि आि.े...” 

 

“िो...”चाि कि जण म्िणाल े 

 

“िग प्रश्न िाकिला कि त्याला जनु्या आठवणी िधी 

साांगायच्या?”डॉक्टि 

 

“िो, ि ेिाकिलां...”सकुजत  

 

“ति जेव्िा िुिाि पणूयपणे ठणठणीत बिा िोईल आकण 

त्याला घिी घेऊन गेले िी आजबूाजचूां वाताविण ते त्याने 

आधी बकघतलेलां आिे ति िािी कदवस त्याला ते कनिीक्षण 



िरून अनुभव ूद्या आकण िग िोडां िोडां त्याला िोज साांगता 

येईल पण त्याला जाथत डोक्यावि ताण पडणाि नािी याची 

िाळजी घ्यावी लागणाि...” 

डॉक्टिाांनी सवय सिजावनू साांकगतले  

 

“धन्यवाद, डॉक्टि...”ते म्िणाल े 

 

िला ति तिुची िदत ििण्याची िी िल्पना खपू 

आवडली आकण तिुचां िौतिु वाटलां. तिुच्यासािखे कित् 

किळाले िुिाि खिांच नशीबवान आि.े नक्िीच तिुच्या 

प्रयत्नाांना यश किळेल अशी अपेक्षा आि.े...  

 

“धन्यवाद, पण खिां ति आम्िी नशीबवान आिोत िी 

िुिाि आिचा कित् आि.े.”सकुजत म्िणाला आकण कतघाांनी 

िानेनेच सिित असल्याचां साांकगतलां  

 



“िो िा, वाि, िग ति नक्िीच तो पित एिदा जसा िोता 

तसा बनेल.”डॉक्टिाांनी कवश्वासाने ित िाांडले  

 

अशी डॉक्टि आकण त्याांच्यात चचाय झाली आकण ते 

सधु्दा िेकबन िधनू बाििे पडले... बािेि सवय त्याांना कवचािायला 

लागले तेव्िा असांच िािी नािी, आणखी िाय िाय िाळजी 

घ्यायला िवी ते कवचािलां आकण त्याच्याशी अधनू िधनू भेटून 

परिचय िरून घायचा अस डॉक्टि म्िणाले इतिां च त्याांनी 

साांकगतले. 

 

आपण िािीतिी ठिवतो पण कनयती तसां घडू दते नािी, 

वेळ, परिकथिती जशी असेल त्यानुसािच वागावां लागतां, कनणयय 

घ्यावे लागतात आकण िािी प्रश्नाांची उत्तिां वेळेविच सोडून 

द्यावी लागतात...  

  



४५. भूतकाळाचा स्पर्श   

 

इिडे ती िािते त्या शििात -  

 

ती म्िणायला िोजच्या सािखीचां  सिाळी वेळेवि उठली 

पण िात्भि कतला झोप लागली नािी. सतत िुिाि आकण 

त्याच्या डायिीत कलकिलेलां ते सवयिािी कतच्या िनात वािांवाि 

येत िाकिलां, कित्येि जनु्या आठवणी कतला बेचैन िरून गेल्या, 

कितीतिी प्रश्न कतला अांधािल्या खोलीत जण ू िािी घेरून 

िोत.े.. सिाळी ती उठली ति डोिां  अगदी बाजलूा िाढून ठेवावां 

कि िाय इतिां  जड झालां असां कतला जाणवलां... तिी िसतिी 

ब्रश िरून वगैिे िािाला लागली आकण कतने चिा नाथता 

बनवनू त्याला कदला, िनात असांख्य कवचाि येत, िात्ीची झोप 

झाली नािी म्िणनू कतला अथवथि वाटू लागलां. 

 

 तिी त्याला ऑकफसला जायचां आि ेम्िणनू कतने कवचाि 

िित िित थवयांपाि िेला आकण कटकफन कपशवीत ठेवनू ती 



बािेि आली... सिाळच े१० वाजनू गेलेले त्याला ऑकफसला 

जायला अजनू १० - १५ किकनट वेळ लागणाि िोता म्िणनू कतने 

घिातील बािी िािां आविायला सरुुवात िेली, िािी वेळात 

तो जायला कनघाला तेव्िा त्याच्या िाती ऑकफस बॅग आकण 

कटकफन दते कतन ेिसत िखुाने त्याला बाय िेलां...  

 

तो कनघनू जाताच कतला एिटेपणाची तीव्र जाणीव झाली, 

पनु्िा िुिािच्या डायिीतील कलखाण िनात यायला लागले 

आकण िुिािची सध्याची झालेली अवथिा..! प्रत्येि येणाऱ्या 

नवीन क्षणाला ती भतूिाळ आकण ज्याकदवशी िुिािला 

अपघात झाला तो कदवस, नकशबाला दोष दऊे लागली. 

िुिािच्या आयषु्यात ि े िाय सांिट उभे िाकिल े ज्यािळेु 

डायिीचां गुकपत उघड झालां जे व्िायला निो िोतां आकण यातनू 

िुिािची सटुिा िशी िोईल? िा असां झालां? इतिां  वाईट 

नशीब िसां िाय अस ूशितां? त्याला जे नशीबािडून िवां िोतां 

ते ति किळालां नािी पण जे िाय त्यान ेडायिीत कलिून नव्याने 

जगता येईल अशी अपेक्षा िोती म्िणनू पानाांवि उतिवलां ति 

नकशबाने त्या आठवणी कि त्याच्यािडून कििावनू घेतल्या.  



 

कित्येि कवचािाांनी कतला आणखी घायाळ िेल,े डोिां  

जण ू िािी एखाद्या दगडावि जोिात आदळावां असां कतला 

वाटलां. याक्षणी िुिािला या सांिटातून िसां वाचवायच ि े

जाथत िित्वाचां आि ेया कवचािाने कतला जिा बळ किळाले, ती 

त्याला भेटायला जायचां आकण डायिी पित ििायची म्िणून 

पटापट िाकिलेली िािां आटोपनू कनघायच्या तयािीला 

लागली... जवळपास ११ वाजनू गेले कतने दािाला िुलूप 

लावलां ती बस ्थिानिाच्या कदशेन ेजायला कनघाली... िोजच्या 

सािखीच आज िी बसिध्ये गदीच ! त्यात कतला कतिे 

पोिोचायला जिा उशीि झाला म्िणनू कखडिीजवळ जागा 

किळाली नािी, िािी वेळात बस ् सरुु झाली सवांचा प्रवास 

सधु्दा ! कतला वाऱ्याची झळूुि िळूच अधनूिधनू थपशय िरून 

जायची, कतच्या डोळयाांवि िात्भऱ्याची झोप बािी िोती म्िणनू 

कतला एि दोन वेळा डुलिी आली एि अनाकिि क्षणाला 

कतला गाढ झोप लागली...  

 



एि तास झाला असेल बस त्या शििाला पोिोचली, 

तेव्िा िां डक्टिने कतला आवाज कदला आकण कतला जाग आली. 

घाईघाईत िसेतिी डोळे चोळून चेिऱ्यावि आलेले िेस 

बाजलूा िरून ती खाली उतिली... सिोिच एि पाण्याचा नळ 

कदसला ति कतन ेचेिऱ्यावि पाणी कशांपडले, साडीच्या पदिाने 

ओला चेििा पुसला िग ती झाडाच्या सावलीत उभी िाकिली, 

िोबाईल बािेि कतन ेसकुजतला फोन लावला,”िॅलो, सुकजत.” 

 

पलीिडून त्यान”ेिलॅो”म्िणत प्रकतसाद कदला  

 

"त ूिुठे आिसे? िी बस थिानि ला पोिोचले.." 

 

“आम्िी सवय दवाखान्यात आिोत आकण त ूकतिांच िाांब 

िी तलुा घ्यायला येतो” 

 

“बिां ठीि आि,े िी इिेच िाांबते” 



 

“िो, बस ्िी कनघालोच..”इतिां  बोलनू त्याांनी फोन िट 

िेला... त्याला यायला वेळ लागणाि अस लक्षात येताच कतन े

िािी घ्यायला िवां म्िणनू फळां घेतली, त्याची वाट बघत पित 

त्या झाडाखाली जाऊन उभी िाकिली... 

 

१५ किकनटां झाली असतील सकुजत कतिे पोिोचला, त्यान े

कखश्यातनू िोबाईल बाििे िाढून कतला फोन लावला जिा नजि 

कफिवली ति ती त्याच्या नजिेस पडली तसा त्याने फोन िट 

िरून पित िोबाईल कखश्यात ठेवला... तो ती ज्या झाडाखाली 

उभी िोती कतिे दचुािी घेऊन गेला, कतला सोबत घेऊन तो 

दवाखान्याला पित जायला कनघाला.....  

  



४६. अांकुर   

 

दचुािी चालवत वाटेत जाता जाता त्याने कतला आज जे 

झालां ते सवय साांकगतलां...  कतला ि ेऐिून खपू वाईट वाटलां िी, 

' िुिािने त्याच्या आईला भावाला सधु्दा ओळखलां नािी.' 

त्याचबिोबि जेव्िा डॉक्टिाांशी बोलणां झालां तेव्िा जे िाय 

त्याांनी साांकगतलां िोतां ते ऐिून कतला सधु्दा धक्िा बसला कि 

िुिािला पित सवय आठवायला नेििा किती वेळ लागेल ि े

साांगता येणाि नािी आकण सवयिािी आता वेळेविच अवलांबनू 

आि.े... ति त्या चौघाांनी जी योजना आखली आकण डॉक्टिाांशी 

ते जे िािी बोलले ते तेव्िा कतला साांगायचां त्याने टाळलां, िािी 

१५ - २० किकनटाांत ते दोघ ेदवाखान्याजवळ पोिोचले...  

 

दचुािी पाकिंगला लावनू ते दोघ ेआत कशिल,े बािेिच्या 

तापत्या उन्िातून निुतांच आत एसीच्या गाि िवा असलेल्या 

त्या वाताविणात आल्यान े त्याांना जिा बिां वाटलां... कतन े

िुिािच्या आई जवळ जाऊन निथिाि िेला, कतच्या बाजलूा 

बसनू ती तब्येत वगैिे िशी आि?े िुिाि िसा आिे? जेवण 



िेलां िा ? असा िािी त्याांचा सांवाद सरुु झाला आकण 

िािीवेळ असांच बोलणां झालां... दोघीनािी बोलून सिाधान 

किळालां त्याांच्या चेिऱ्यावरून तसां कदसून आलां... एि स्त्री चां 

िन दसुिी स्त्री जाथत चाांगलां सिज ूशित ेिचे खिां ! कतन ेसोबत 

आणलेली फळां सिोिच्या टेबलवि ठेवनू त्याला नांति खायला 

दऊे, िाळजी िरू निा सवय ठीि िोईल म्िणत कतन े त्याांना 

आकण थवतुःच्या िनाला कदलासा कदला...  

 

ति आययन, अकनरुध्द, ऋतिुाज िुठेच कदसत नािी म्िणनू 

आता ि ेिुठे गेले? अस िनातल्या िनात थवतुःलाच कवचारून 

त्याने गॅलिीजवळ चालत चालत जाऊन आजबूाजलूा बकघतलां 

पण त्याला िुणीच कदसलां नािी तेव्िा आिाश सिोरून 

पाण्याची बॉटल घेऊन येताांना त्याला कदसला...”आिाश, 

पाणी िुणासाठी घेऊन जात आिसे?” 

 

“तझुे बाबा, आकण िािा जेवण िित आिते त्याांना 

पाणी िवांय...” 



 

“बिां बिां, एि साांग ि ेकतघे िुठे आि?े कदसत नािी िुठे 

गेले िुणास ठाऊि?”असां त्याला कवचाित बिुतेि, याला 

ठाऊि नसेल असां वाटून सकुजतने कखश्यातून िोबाईल बाििे 

िाढला...  

 

“दादा, त्याांना फोन लाव ूनिो, ते गाडी चालवत जात 

असतील...”आिाश म्िणाला  

 

“म्िणजे ि ेबाििे गेल ेिी िाय?”सकुजतने कवचािलां... 

 

“िो, ऋतिुाज दादाला घरून फोन आला िोता ति तो 

जायला कनघाला ति आययन दादा, अकनरुध्द दादा अांघोळ वगैिे 

आटोपनू लविि पित येऊ असां साांगनू कतघे सोबतच 

गेले...”आिाशने साांकगतलां.. 

 



िग ते सोबतच िुिािच्या रुिजवळ आल,े आिाशने 

पाण्याची बॉटल त्याांना नेऊन कदली, सुकजत िुिािला दािाच्या 

गोल िाचेतनू बघत दािाजवळ उभा िाकिला इतक्यात ती सधु्दा 

बाजलूा येऊन िाांबली..  

 

“िी िाय म्िणत िोत,े कि फळां त्याला खायला कदली 

असती आकण त्याला आत जाऊन बकघतलां असतां...” 

 

“िुिाि ति झोपला आि,े त्याला औषध कदलां त्यािुळे 

बिुतेि त्याला झोप लागली..." 

 

“िो िा”असां म्िणत कतने एि नजि िाचेतनू त्याला 

बकघतलां..”बिां िािू द ेतो उठला कि खायला दऊे...” 

 

“िो, ि ेठीि िािील, बिां त ूचिा घेणाि िा?” 

 



सकुजतला िािीतिी बोलायचां आि े ि े कतला त्याच्या 

चेिऱ्याचे िावभाव बघून सिजलां,”िो, चालेल..”ती इतिां च 

बोलली.  

 

िँटीन ला जाऊन त्याने चिा ची ऑडयि कदली, दोघेिी 

जिावेळ आजबूाजलूा बघत चिा प्यायला लागले पण सांवाद 

नेििा िसा सरुु ििायचा दोघाांनािी जित नव्ितां... शेवटी चिा 

पण सांपला. िग सकुजतनेच बोलायला सरुुवात िेली... आकण 

िोडक्यात कतला साांकगतलां िी जनु्या िािी गोष्टी िुिािशी 

बोलता बोलता त्याला िळल्या ति तो पनु्िा सवय आठवनू 

आधीसािखा िोईल अशी अपेक्षा आि ेम्िणनू आम्िी त्याला 

त्याचांच जगलेलां आयषु्य पुन्िा एिदा आठवायला िदत म्िणनू 

अशी योजना आखली कि त्याला सवयजण किळून िोडां िोडां 

साांगायचां ति याांत त्याच्या डायिीची िित्वाची भकूििा आि.े.. 

इतिां  बोलनू तो िाांबला, भावनेच्या भिात डायिीचा कवषय 

कनघाला म्िणनू त्याला जिा चिुल्यासािखां वाटलां..  

 



आपल्याला डायिीबद्दल िािीच िाकित नािी असां 

दाखवत ती म्िणाली,”िोणती डायिी? तुला िाय म्िणायचां 

आि?े” 

 

“तेच ते चिूुन तझु्या बॅगिध्ये टािलां िोतां ना कतचां डायिी 

आि.े.. िुिािने कलकिलेली !” 

 

म्िणजे सकुजतला डायिीबद्दल िाकित आि,े त्याने 

वाचली ति नसेल ना? थवतुःलाच प्रश्न िित ती क्षणभि 

ििवली,”तलुा डायिीबद्दल िसां िाकित? िाय डायिीत िाय 

आि ेअसां? “ 

 

तेव्िा किला बिुतेि िािीच िाकित नािी, अजूनपयंत 

किने ती डायिी वाचली नािी असां त्याला वाटलां”िुिािला 

दवाखान्यात आणलां िोतां तेव्िा िला ती डायिी किळाली ति 

त्याने त्यात िािी िित्वाचां कलिून ठेवलां असेल िी ज्यािळेु 

िािी िदत िोईल असां वाटतां..”डायिीचां गुकपत त्याला िाकित 



आि ेि ेत्याने कतला िळू कदलां नािी ति तीनेसधु्दा डायिी अजनू 

उघडून सधु्दा बकघतली नािी असां त्याला दाखवलां...  

 

“त ूती डायिी सोबत आणली ना?” 

 

“िो बॅगिध्येच आि.े. आता दऊे िा?” 

 

“निो, तलुा बस ् थिानिाला सोडेल तेव्िा दशेील 

तोपयंत तझु्यािडे िािू द.े..” 

 

आम्िी योजना ति आखली पण ना एि अडचण आि े

िी सध्या िुिािला िािीिी साांगता येणाि नािी, िािण त्यािळेु 

त्याला त्ास िोऊ शितो आकण सवांत िित्त्वाचां म्िणजे आधी 

िुिािला आपण िोण ि ेआठवलां पाकिज,े आपली ओळख 

नव्यान ेिरून द्यावी लागेल असां डॉक्टि म्िणाल.े.. असां त्याांचां 

बोलणां झालां आकण सांवादाला पणूयकविाि द्यावा लागला. िािी 

क्षण ती चिाच्या रििाम्या िाचेच्या ग्लासला बघत िाकिली 



जण ूिािी िुिािचां आयषु्य दखेील असांच िािीसां रित झालां 

कतला सिजनू आलां.कतला असां ििवलेलां बघनू त्यान े कतला 

आवाज कदला,”पित चालायचां..”त्यावि”िो”म्िणत ती 

खचुीवरून उठली िग दोघेिी तेिून बािेि पडले आकण पित 

आल.े.. 

 

िुिाि अजनू झोपला िोता, ति त्याला आिािाची खूप 

गिज आि ेि े लक्षात घेता त्याला उठवण्याचा प्रयत्न ििावा 

असां त्याांचा िनात आलां नािी... म्िणनू ती पित त्या िाऊली 

जवळ जाऊन बसली कतला धीि दते जनु्या आठवणी ताज्या 

िित गोष्टी साांगत िोती िधी कतच्या तोंडून ऐित िोती... 

कतच्या डोळयात पाणी बघून कतचे डोळे पाणावल.े.. िसेतिी ते 

आसवां लपवत बाजलूा चेििा िरून कतन ेिळूच पदिाने कटपले, 

भावना अनावि िोऊन िन कवचकलत झालां. त्यात िात्भि 

जागिण झालां, डोळे ति फक्त नावालाच किटलेले.. डायिीचां 

गकुपत उघड झालां अन डोळयाविची झोप उडाली...  

 



अन िन जाथतच भाविू झालां, भावनेच्या भिात िािीिी 

कवचाि यायला लागले एिा क्षणाला तो कवचाि आला आकण 

ती खपू जाथत अथवथि झाली िी,”िुिािच्या जीवनात कि जी 

अवथिा, वेळ आली कि िायि ति नािी ना िािणाि..! िाल 

जी िाझी झोप उडाली ती तात्पिुती कि िायिची? आयषु्यभि 

ि ेडोळे झोपेची भीि िागत बसणाि िा? कि नेििीसाठी असांच 

जगणां वाटेल येईल िी िाय? असे कितीतिी कवचाि प्रश्न बननू 

िनात आल ेती बेचैन झाली, डोिां  इतिां  जड झालां िी भोवळ 

येऊन बेशधु्द झाली, नांति कतच्यावि उपचाि झाल,े कतला बेडवि 

आिािासाठी टािलां याची कतला किां कचतिी जाणीव नव्िती... 

िािी वेळान े कतला जाग आली ति कतला आपण बेडवि िा 

पडून आि?े नेििां  िाय झालां? पित प्रश्नाांनी घेिलां... िग 

जिावेळ कवचाि बाजलूा साित कतन े वि कफिणाऱ्या पांखाांच्या 

पात्याांना पाकिलां, पापण्या जड व्िायला लागल्या कतला निळत 

झोप लागली...  

 

िुणीतिी िायेने िथतिावरून िात कफिवत आिे असां 

कतला जाणवलां, कतच्या डोळयाांनी जिा िालचाल िेली 



पापण्याांवि तसां त्या िाऊलीला कदसून आलां. िािी क्षणात कतने 

डोळे उघडल.े..”िशी आिेस?”िुिािच्या आईन ेकवचािलां  

 

“जिा बिां वाटतांय … िला िाय झालां िोतां?” 

 

“अचानि तलुा चक्िि आली आकण शधु्द ििपली 

िोती..”यावि ती िािीकि बोलली नािी, ति कतनेच िाळजीने 

कवचािलां”तलुा िसला त्ास ति नािी ना? घिी सवय ठीि आि े

ना? िािी अडचण ति नािी?” 

 

“िाळजी ििण्यासािखां िािी नािी, सवय चाांगलां आि,े 

इतक्यात जिा दगदग िोत आि ेआकण उन्ि खपू तापते ना म्िणनू 

असेल िदाकचत..”ती बोलली  

 

“बिां आता त ूना आिाि िि, िािी िवांय िा?” 

 



“िो िािू, िािी निो..”ती म्िणाली िग ती िाउली पित 

एिदा कतच्या िेसाांवरून िात कफिवत िसऱ्या चेिऱ्याने कतला 

एि नजि बघनू बाििे गेली...  



४७.  आरे्चे क्करिां  

 

एखादां तास आिाि िरून कतला बऱ्यापैिी डोिां  शाांत 

झाल्यासािखां जाणवलां.. डॉक्टिाांनी कतला तपासलां, िाळजीचां 

तसां िािण नािी पण तिी िािी औषध दतेो ती वेळेवि घ्या 

आकण पिेुशी झोप आवश्यि आि.े.. कतच्या जिा खोल गेलेल्या 

डोळयाांना बघनू डॉक्टि म्िणाल,े कतन ेिानेनेच िोिाि कदला...  

 

“डॉक्टि, िला घिी जायचां आि.े. िी जाऊ शित ेना?” 

 

“िो तमु्िी जाऊ शिता, प्रवासात िाळजी घ्या, घिी 

गेल्यावि आिाि ििा.." 

 

“िो डॉक्टि...”असां म्िणत ती बेडवरून उठली, 

डॉक्टिाांच्या पाठोपाठ बािेि पडली, सवांनी कतच्या तब्येतीची 

कवचािपसू िेली ति आता बिां वाटत आि ेअसे ती म्िणाली.... 

बॅगिधनू िोबाईल बाििे िाढून कतने एिदा वेळ बकघतला ति 



३:०० वाजनू गेल ेिोत,े आता पित कनघायला िवां पण िुिािला 

ति भेटायचां िािून गेलां या कवचािाने कतच े पावलां जागीच 

िाांबले,”िािू, िुिाि अजून उठला नािी िा? त्याला भेटून घिी 

जायचां म्िणत िोत.े.” 

 

“िो त्याला जिावेळ आधीच जाग आली, चल 

भेटू..”अस म्िणत कतन े िात धरून कतला त्याच्या रूििध्य े

नेलां... तो कखडिीतून बािेि बघत िोता िुणीतिी आत आलां, 

जिा चािूल लागली... त्याने दािािडे वळून बकघतलां अन 

नजिानजि झाली जवळ येईपयंत तो नजि िोखून बघत िाकिला 

आकण खपूच जवळ आल्यावि त्याने त्याच्या आईला पाकिलां 

जण ूत्याच्या नजिेत प्रश्न िोता आकण नव्िता पण..! 

 

“िलॅो िुिाि, िसा आिसे?” 

 

“ठीि आि.े. पण त ूिोण? सॉिी, म्िणजे िी ओळखलां 

नािी...” 



 

ती बोलायची तशीच िाांबली.. डोिां  आधीच जड 

झालेलां त्याच्या अश्या बोलण्यान ेिन पनु्िा कवचािात गुांतलां, ती 

क्षणभि ििवली. कतला अस बघनू त्याच्या आईनेच बोलायला 

सरुुवात िेली... 

 

“तझुी ितै्ीण आि,े खपू कदवसाांपासून तिुची िैत्ी आि.े.. 

नाव जिा िठीण आि ेिला आठवत नािीये..”कतच्यािडे िान 

वळवनू”िला पण कवसि पडत चाललाय.. तचू साांग बाई 

नाव....”जिा िसत ती िाउली म्िणाली. 

 

“िुणीतिी म्िटलांच आि ेिी नावात िाय आि?े िैत्ीण 

आि ेइतिां च पिेु..”िलिेच िसनू ती बोलली  

 

क्षणभि त्याने नसुतां कतचां बोलणां ऐिून कतला 

बकघतल,े”बिां अस ूद.े..”तो म्िणाला  

 



“िो, आकण आता िी कनघते िला जायला उशीि िोईल, 

लविि बिा िो...”त्याने िानेनेच िो म्िटलां िग त्याच्या 

आईिडे बघनू”चला िािू.”म्िणत दोघी जायला लागल्या.. 

 

तो कतला पाठिोिी बघत िोता, कतला ि े जाणवलां, 

दािाजवळ पोिचनू कतन ेएिदा किां कचत िागे वळून पाकिलां तेव्िा 

कतला त्याच्या डोळयात िळूच चिि आल्याचां कदसलां... िग 

दोघीकि रूििधनू बािेि आल्या. ति तो िािीतिी वेगळांच 

जाणवलां पण नेििां  िाय? हृदयाची धडधड वाढली, नजि 

िािीतिी शोधत आि े आकण अजनू कि िािीतिी झालां पण 

िाय? असे प्रश्न त्याला पडले... ती िोण िोती? िैत्ीण आि े

ति िला आठवत िा नािी? िाय कतचां नावां बिां? कतची ती नजि 

पनु्िा पुन्िा आठवत असता िािी कचत् नजिेसिोि सािािली 

अस त्याला वाटलां पण ते िािी क्षणापिुत झालां ओळख िात् 

पटली नािी. बिेच कवचाि िनात घि ििायला लागले, तो बेचैन 

झाला िािीएि सिजत नािी िी थवतुः िोण िसेुध्दा िला 

ठाऊि नािी असा कवचाि डोक्यात आला तेव्िा जिावेळ 

एिटि कखडिीबािेि नजि कफिवली. एिा कठिाणी जाऊन 



नजि जागीच िाांबली िािी वेळात पापण्या जड िोऊन त्याने 

डोळे किटल,े त्याला झोप लागली... 

 

ती सवांचा कनिोप घेऊन पित जायला कनघाली, सकुजत 

कतला घेऊन बस ् थिानि येिे पोिोचला. कतने बसिध्य े

बसण्याआधी डायिी त्याच्या िातात कदली पण कतचां िन 

द्यायला िानत नव्ितां... कतन ेिनाला िसतिी आविलां आकण 

पापण्याांत आसवां िोखून धिले.”सकुजत, िी सीटवि 

बसत”ेइतिां च भरून आलेल्या गळयान ेती बोलली.  

 

“िो, जा बस,् आकण पोिोचल्यावि एि िॉल ििशील... 

िाळजी घे...” 

 

कतन ेिातानेच इशािा िरून किां कचत िानेने िोिाि कदला 

ती सीटवि जाऊन बसली, खाली िान घालनू आसवां ढाळत 

िाकिली...  

 



सकुजतने दचुािी झाडाच्या सावलीत उभी िेली आकण 

अकनरुध्द ला फोन लावला...”िलॅो, िुठे आिसे? आकण ते दोघ े

सधु्दा.” 

 

“िलॅो, सकुजत, अिे ऋतिुाजच्या घिीच आि.े..” 

 

“तमु्िी ति लवििच पित येणाि अस साांकगतलां िोतां 

ना...” 

 

“अिे िो पण ना अांघोळ कतघ े आटोपनू तयाि झालो, 

कतिडे यायला कनघणािच िोतो  ति िािूां नी जेवण वाढलां िग 

िाय जेवण झाल्यावि यायचां म्िटलां ति ऋतिुाजला बँििध्ये 

जावां लागलां...” 

 

“अच्छा अस झालां ति, बिां ती आली िोती आकण 

आताच पित गेली..” 



 

“ती आली आकण पित गेली सधु्दा …! कतला जिावेळ 

िाांबवलां िा नािीस?” 

 

“कतची तब्येत ठीि नािी आकण आपलां िाि झालां िी.. 

डायिी किळाली, बस ्तमु्िी लविि या..” 

 

“अिे वा ! डायिी किळाली..! तो पित आला िी आम्िी 

सिळ दवाखान्यात येतो.." 

 

“िाांब, िाांब असां िि तमु्िी कतघ ेबस् थिानिाला या, 

आधी जिा बोल ूिग बघ ूिाय ििायचां ति....” 

 

“बिां ठीि आि,े तो आला िी लगेच कनघतो, फोन 

ठेवतो.." 

 



“िो, िी इिेच वाट बघतो...”म्िणत त्याने िॉल िट 

िेला.. 

  



४८. नवा गडी, नवा राज्य   

 

जवळ जवळ ०५:०० वाजत आल,े त्याांची वाट पाित 

सकुजतला जिा िां टाळा आला िोता त्यात उन्ि चाांगलांच तापत 

िोतां... इतक्यात ते कतघे कतिे िजि झाल.े.. दचुािी वरून घाई 

घाईत खाली उतरून अकनरुध्द धावतच त्याच्या जवळ आला 

पाठोपाठ आययन आकण ऋतिुाज  

 

“सॉिी, यायला जिा उशीि झाला...”अकनरुध्द म्िणाला  

 

“िो, खपू वेळपासनू एिटाच इिे उभा आि.े. इतिा वेळ 

लागतो िा?” 

 

“अिे बँििधनू पैस ेिाढायला गेलो ति कतिे कचक्िाि 

गदी िोती म्िणनू उशीि झाला.”ऋतिुाज ने थपष्टीििण कदले  

 



“बिां अस ूद.े..” सकुजत  

 

“िो अस ू द,े ती डायिी िुठे आि?े ते साांग 

आधी...”आययन  

 

सकुजतने त्याच्या पढ्ुयात डायिी धिली, अकनरुध्द ने 

िातात घेऊन एि नजि कफिवली...”अिे पण आधी वाचणाि 

िोण?” 

 

“िी..”आययन  

 

“िी िा नािी?”ऋतिुाज 

 

“िला पण वाचायची आि ेना..!”अकनरुध्द  

 

“आता िाय ििायचां..”सकुजत  



 

“आपण याचा कवचाि ति िेलाच नािी”आययन म्िणाला, 

सगळे कवचािात बडुाले, िध्येच िातान े चटुिी वाचवनू 

ऋतिुाज,”िला एि िल्पना सचुली, येिनू जवळच एि शाांत 

कठिाण आि े िथत ! कति े जाऊया आकण एि जण वाचेल 

बािीचे ऐितील... आळीपाळीन ेवाच.ू...!” 

 

कि िल्पना सवांनाच पसांत पडली आकण दचुािी घेऊन 

ते चौघ ेऋतिुाज म्िणाला िोता कतिे पोिोचल.े..”शििापासून 

िािी २ किलोिीटि अांतिावि लिानसा सावयजकनि बगीचा, 

सिाळी सिाळी लोि असेच पायी चालत इिडे कफिायला 

येतात, िुणी सायांिाळी सुद्धा येतात...”तो म्िणाला आकण ते 

आत येऊन लॉनवि खालीच बसले. 

 

“िग आता सरुुवात िोण ििणाि..?”सकुजत ने कवचािल े 

 



“िी....”अकनरुध्द म्िणाला सगळयाांनी िान्य िेलां िी 

नांति आययन, ऋतिुाज आकण शेवटी सकुजत िािण त्याने आधीच 

पणूय डायिी वाचली िोती तसां ति त्याला आता वाचायला 

द्यायला निो असां पण ित िाांडले गेले पण िैत्ीत सगळे 

सािखेच नािी िा..! आता िुिािने डायिीत िाय कलिून ठेवले 

ते िळणाि म्िणून उत्सिुतेने त्याांचे चेििेे जिा आनांदले, डोळे 

आससुले... अधीिता सांपली आकण अकनरुद्धन ेडायिीचां पकिलां 

पान उघडलां ति पकिल्याच पानावि गदय लाल िांगाने 

  

“िला िािी साांगाचांय” 

 

असां िोत्यासािख्या सुांदि अक्षिात एखाद्या पुथतिाचां 

नाव कलिावां तसां कलिलेलां वाचनू या डायिीत िाय गुकपत दडलां 

आि ेअशी उत्सिुता कशगेला पोिोचली िोती आकण त्याने ते 

पान बाजलूा िरून वाचायला सरुुवात िेली... चाि पाच पान 

वाचनू झाली असतील तो िध्येच िाांबला...  

 



“िाय झालां? पढु ेवाच ना.!”ऋतिुाज म्िणाला  

 

“िला ना डॉक्टिाांच ेते शब्द आठवले....”अकनरुध्द  

 

“िोणते शब्द? ? ?”कतघाांनी एिसाि कवचािलां जवळ 

जवळ जोिात ओिडून  

 

“िुिािला त्याच्याबद्दल िािी साांगण्या आधी आपण 

िोण आि,े ि े त्याला िळायला पाकिजे आकण त्याचा 

आपल्यावि कवश्वास बसला पाकिजे...” 

 

“िो ति ते आपण भेटल्यावि त्याला साांग ूना... नव्याने 

ओळख िरून दऊे जसे डॉक्टि म्िणाले...”आययन म्िणाला  

 

“िो पण ना...”अकनरुध्द सिोि िािी बोलणाि तोच 

ऋतिुाजने त्याचे वाक्य िध्येच तोडत”ते नांति बघ ूआधी डायिी 



वाच ना”आययन आकण सकुजतने पण सिित असल्याचां 

साांकगतलां,”वाच..” 

 

“एि किकनट िाझां आधी जिा ऐिून घ्या कप्लज”अकनरुध्द  

कतघाांनी जिा त्याला बकघतलां िग एििेिाांना नजिेनेच 

इशािा िित”िां बोल” 

 

“एि गकुपत अजनू आि.े... डायिी सोबत त्याचपन 

आपल्याला िािीत असणां आवश्यि आि.े...”अकनरुध्द  

 

“िाय? आणखी एि गकुपत? ?”कतघ े जवळ जवळ 

किां चाळले  

 

“िो”असां बोलून त्याने सोनेिी क्षण म्िणजे आपल्या 

ििीता एि भेट म्िणनू िुिािने िािीतिी कलिून ठेवल ेआि,े 

वेळ आल्यावि तो ते आपल्याला दणेाि िोता तसेच त्याला ि े



गकुपत िसां िळलां ते सदु्धा त्याने त्याांना साांकगतलां, आपला 

नव्यान ेिुिािला परिचय िरून कदल्यावि त्याने आपल्याबद्दल 

जे िाय कलिून ठेवल ेआि ेत्याच्या िदतीन ेआपल्याला त्याला 

लविि कवश्वासात घेता येईल नािीति आपण त्याच्याशी 

बोलताांना नेििां  िाय िाय साांगणाि िा पण प्रश्न आिेच ना... 

त्याने कलिून ठेवलेलां त्याच्या िनात िुठेतिी असणाि कि आशा 

आि ेति ते आपण आधी वाचायला िवां असां िला वाटतां...  

 

यावि जिावेळ चचाय िरून सवांना त्याच ित पटलां 

म्िणनू त्याांनी अस ठिवलां िी आज िुिािजवळ आपणच 

िाांबायचां ति सुकजत आकण अकनरुध्द सायांिाळी सवांसोबत घिी 

जाणाि िािण ते गुकपत िुठे दडलां आि ेि ेिेवळ अकनरुध्द ला 

ठाऊि आिे ति तो गुपचपू सोबत घेणाि.... आपल्या 

चौघाांिरिता जेवणाचा डबा आणायचा या बिाण्याने त्याांच्या 

सोबतच घिी जायचां तोवि आययन, ऋतिुाज दवाखान्यात 

िाांबणाि अस नक्िी झालां.. 

 



सध्या तिी डायिी वाचायला किळणाि नािी म्िणनू 

कतघेपन कनिाश झाल,े आधी आपल्याबद्दल िाय कलिून ठेवले 

आि ेि ेजाणनू घ्यायची त्याांना जाथत उत्सिुता कनिायण झाली. 

ते दवाखान्यात पित जायला कनघाले, कतिे पोिोचल्यावि जे 

िाय ििायच त्याांनी ठिवलां िोतां तसां ििण्यास सरुुवात झाली...  

 

आययन, ऋतिुाज कतिेच िाांबले ति बािी सवयजण घिी 

जायला कनघाले. सांधी किळताच अकनरुध्द ने सोनेिी क्षण कि 

त्याांच्यासाठी कलिून ठेवलेल ेभेटथवरूपी गुकपत , जेवणाचे डब े

सोबत घेऊन दवाखान्यात पित आल.े.. िािीवेळ असांच ते 

गप्पा िाित बसल ेिग जेव्िा घड्याळात िात्ीच े९ वाजणाि िोते 

तेव्िा िुिािला जेवण दतेाांना त्याांनी कित् असल्याचा त्याला 

नव्यान े परिचय िरून कदला... जिासां त्याच्याशी बोलून ते 

रूििधनू बाििे पडल,े त्याांचे चेििे नजिेसिोि पनु्िा आणत 

िािी आठवतां िा? म्िणनू त्याने सिज प्रयत्न िेला पण 

िािीच उपयोग झाला नािी, औषध घेतल्यावि त्याला 

लवििच झोप लागली... 

 



ति बाििे िँटीनला जाऊन त्याांनी सधु्दा जेवण आटोपलां 

आकण ते पित त्याच्या रुिजवळ आल.े.. िात्ीच े १० वाजनू 

गेले, सगळीिडे नीिव शाांतता पसिली आता आपण वाचायला 

सरुुवात िरू शितो अशी त्याांची खात्ी पटली िग अकनरुध्द ने 

िुिाि भेट म्िणनू िधीतिी जे त्याांना दणेाि िोता ते सवांसिोि 

बािेि िाढले. िथत सोनेिी िांगाच्या पेपिचे िव्िि लावनू त्यावि 

चौघाांच ेनावां कलकिलेले वाचनू त्याांचे िन आतिुले, नजि जशी 

िधी एिदा वाचायला किळते म्िणनू अकतउत्सिु झाली तेव्िा 

प्रत्येिाला त्याच्या नावाची भेट दऊेन अकनरुध्द,”चला ति िग, 

आता वाचायला सरुुवात िरूया...”त्यावि नजिेनेच िोिाि दते 

त्याांनी िव्िि िाढल ेति आत लिान १०० एि पानाांचे िकजथटि 

! ति पकिल्या पानाविील िजिूि सािखाच...  

 

दोथता, तझु्या आयषु्यातील िािी असे क्षण जे तलुा पुन्िा 

जगावेस ेवाटतील, िदाकचत तलुासधु्दा आठवण असतील तिी 

या कनकित्याने िी तलुा िािीतिी वेगळां देऊ शिलो इतिां च 

िाय ते  सिाधान म्िणनू िाझ्यािडून कि तुला भूतिाळात 



कवलीन झालेल्या क्षणाांची एि नव्यान ेआठवण िरून दणेािी 

भेट !!! 

 

पकिलां पान जिी सािखां असलां पण पढुील पानाांवि 

कलकिलेलां वेगवेगळां असणाि याची त्याांना जाणीव झाली तेव्िा 

जिा अांतिावि िािीसा एिाांत अनभुवता येणाि म्िणनू ते दिू दिू 

बसले. िुिािच्या रूि लगतच्या कभांतीला लागून असलेल्या 

बेंचवि अकनरुध्द, तेिनू िािी अांतिावि असलेल्या एिा 

खचुीवि सकुजत, िािी अांति ठेवनू एिा बाजलूा असलेल्या 

बेंचवि आययन ति सिोिच्या गॅलिीत एि खचुी सोबत घेऊन 

ऋतिुाज असे चाि जण जागा घेऊन बसल.े.. त्याांनी वाचायला 

सरुुवात िेली. 

  



४९. सोनेरी क्षि - अक्नरुध्द  

 

तझु्याबद्दल कलिायला सरुुवात िितो म्िटलां ति पकिला 

प्रश्न िलाच पडतो िी आपण नेििां  िधी भेटलो आकण आपली 

िैत्ी िेव्िा झाली? बऱ्याचदा कवचाि िेला पण आठवत नािी, 

प्रश्न अजनू तसाच आि.े.. असो ।  

 

आपण जेव्िा उन्िाळयाच्या सटु्टीत भेटायचो, िथत पैिी 

गप्पागोष्टी, खेळता खेळता वेळ िसा कनघनू जायचा िळायचां 

नािी असांच अधनू िधनू आपली फक्त सटु्टीच्या कदवसात भेट 

व्िायची जेव्िा तझुी दिावीची पिीक्षा निुतीच सांपली िोती 

आकण त ूगावी पितनू आला िोता. आपण तेव्िा खपू िौजिजा 

िेली, कचांचा, आांबे तोडायला आपण जात िोतो ि े सगळां 

नेििीचांच ! तझुां चेस चां वेड िला पण लागलां िोतां तासन तास 

चेस खेळताांना कनघनू जायचा ति आपल्यासािखे चेस खेळणािे 

पत्त ेपण कततिां च िन लावनू खेळायच ेअस िुणाला साांकगतलां 

ति त्याांचा कबलिुल कवश्वास बसणाि नािी... यावेळी तलुा 

दिावीचा कनिाल लागला िी िॉलेजला प्रवेश घ्यायचा िोता, 



बऱ्याच गोष्टी कशक्षिाांिडून सिजनू घ्यायच्या म्िणून जाथत 

कदवस गावी िािायला जिलां नव्ितां. दिावीचा कनिाल लागला 

तेव्िा त ूफोनवि िला साांकगतलां िोतां त ू खपू आनांदी िोता... 

पिीके्षत तलुा अपेकक्षत यश किळाले िोत ेआकण तलुा िव्या त्या 

िोसयला, िॉलेजला प्रवेश किळाला िोता सवय िसां िनासािखां 

िोत िोतां... अधनू िधनू आपलां फोनवि बोलणां व्िायचां 

िॉलेजच्या गिती जिती त ूसाांगायचा, बोलताांना वेळ िसा 

कनघनू जायचा िळत नव्ितां पण बोलणां सांप ूनये असांिी खपूदा 

झालां िोतां... 

 

एि कदवस असांच िात्ी उकशिा तझुा फोन आला िोता, 

िला अजनू कि आठवतां िी तू म्िटलां िोतां,”इतक्यात िुणीतिी 

आयषु्यात आलां आकण बिांच िािी बदलनू गेलां, पण ना िला 

ि ेसगळां तुला सिोिासिोि भेटल्यावि साांगायचां आि.े. अगदी 

पकिल्या क्षणापासनू...!”िी त्यावि खपू आतुितेने तलुा 

कवचािलां िोत िी आत्ताच साांग ति”फोन पि वो िजा 

निी”िसतच त ूबोलला िोता आकण िला आपण िधी भेटणाि 

आकण त ूएिदाच िधी िला सवय साांगणाि म्िणनू वाट बघत 



िोतो, एि तो कदवस उगवला, सेकिथटि िध्ये कदवाळीला जाथत 

सट्ुया किळत नािीत तिी तलुा पण िधी एिदा िला भेटून 

साांगतो अस झालां िोतां, म्िणनू दसुऱ्याच कदवशी सिाळी 

सिाळी लवििच तू गावी आला िोता. िला सिोि बघनू त ू

सिळ किठी िािली,”िुिाि, िुिाि िधी एिदा तलुा भेटतो, िन 

िोिळां बोलतो अस िोऊन गेले” 

“िलापण तझु्या भेटीची खूप आतिुता लागली िोती..” 

 

“बिां, चल िथत िुठेतिी शाांत कठिाणी जाऊन बस ूआकण 

कनवाांत बोल.ू” 

िग आपण पायी पायी चालत कनघालो िोतो, त ू

साांगायला सरुुवात िेली िोती तेव्िा तझु्या चेिऱ्यावि वेगळाच 

आनांद िला कदसला िोता... जिासा अांदाज आला िोता िी 

बिुतेि तझु्या आयषु्यात िुणीतिी खास िलुगी आली.  

 

िुिाि, सवयिािी बदलायला लागलां िोतां ति सरुुवात 

नेििी िधी झाली.? िां आठवलां िोसय िोणता किळाला आकण 



िोणत्या िॉलेजला िाझा नांबि लागला म्िणनू िी िेरिट कलथट 

बघायला गेलो िोतो, कतिे बिीच गदी जिली िोती पण 

अचानि आलेल्या तोिड्याांच्या आवाजान,े िन इतिां  बेचैन 

झालां िी आधी अस िधीच वाटलां नव्ितां, आवाज नेििा 

िोणत्या कदशेन े येत िोता म्िणनू िी नोटीस बोडयजवळून 

बाजलूा झालो ति िलुीच्या घोळक्यातनू एि िलुगी घाईघाईने 

पाठिोिी जाताांना कदसली, कतला बघायची खपू इच्छा झाली 

िोती.. िा असां वाटलां िोतां? िाकित नािी.. पण ती खपू जाथत 

घाईत िोती म्िणनू कतला बघता आलां नव्ितां, िग िी िेरिट 

कलथट बघनू घिी आलो िला िवा तो िोसय किळाला िोता, िन 

आनांदी झालां िोतां पण ना ती एि नजि कदसायला िवी िोती 

असां कदवसभि िनात येत िाकिलां आकण पणूय िात् जण ूिािी तो 

आवाज घिुत िाकिला िोता.. तो िाझा भास िोता िी िाय िे 

पण नीट तेव्िा सिजलां नव्ितां …  

 

दसुऱ्या कदवशी िॉलेजला प्रवेश घ्यायचा म्िणनू िी 

लवििच घरून कनघालो िोतो आकण ऑटो थटॅन्ड ला पोिोचलो 

िोतो. इतक्या सिाळी प्रवासी नव्ित ेम्िणनू ऑटो बऱ्याच वेळा 



जागीच िाांबनू िाित िोत ेम्िणनू िी ज्या ऑटोिध्ये दोन तीन 

जण बसनू आि ेआकण पटिन तो ऑटोवाला जायला कनघेल 

म्िणनू वाट बघत िाांबून िोतो ति इतक्यात कित्ाचा फोन 

आला, िी त्याच्याशी बोलत िोतो, अचानि िला तोच 

तोिड्याांचा आवाज ऐिू आला िोता, सिाळी जाथत वािनाांची 

वदयळ असते ना तिी िला तो आवाज थपष्ट ऐिायला आला 

िोता.... िी पटिन िान वळून पाकिल े ति िोबाईल खाली 

पडला, पडलेला िोबाईल उचलायला वािलो ति बिुतेि 

िालचीच ती िलुगी िोती, असां िला वाटलां िोत तेव्िा घाई 

घाईत िी तो िोबाईल उचलनू ऑटोच्या कदशेने कनघालो पण ना 

तेवढ्या वेळात ऑटो कनघून गेला िोता अन जिा ओझिती िला 

ती कदसनू आली िोती.... चेिऱ्याला पणूय थिाफय  बाांधलेला िोता 

ति चेििा कदसलाच नव्िता. िॉलेजला गेल्यावि िदाकचत 

कदसेल या आशेने जिा कवचाि िित िािी वेळान ेिॉलेजला 

पोिोचलो िोतो पण ऍडकिशन घ्यायला खपू गदी िोती आकण 

िाांगेत उभे िािून दोन तास झाल ेतेव्िा िाझा नांबि लागला िोता. 

जवळपास बिाच वेळ झाला िोता पण ती िदाकचत िॅम्पस 

िध्येच असणाि एि नजि कदसली ति कदसली या बिाण्यान े

म्िणनू िॉलेज सधु्दा बघून घ्यावां असा कवचाि िरून एि तास 



असाच इिडून कतिडे भटित िाकिलो िोतो... पण नशीबच 

नव्ितां िी िाय? ती िािी कदसली नव्िती... ऍडकिशन किळाली 

याचा आनांद ति िोता पण िन िािीसां उदास झालां िोतां. 

 

ऍडकिशन झाल्यानांति जवळपास १५ कदवसाांनी िॉलेज 

सरुु झालां िोतां, पकिलाच कदवस सवयजण आपापल्या 

आवडीनसुाि िपडे घालून आलेल,े िॉलेज िसां एखाद्या 

बागेत कवकवध िांगेबेिांगी फुलां आकण ुुलपाखिां जिावे अस 

भासत िोतां... सवयीने िी कतसऱ्या िाांगेत बसलो िोतो, पकिलाच 

लेक्चिला िॅडि आल्या िोत्या ति आज परिचय िरून दणेाि 

आकण सवांचा परिचय िरून घेणाि आिे याची आम्िाला 

िल्पना िोतीच... िॅडिने त्याांचा परिचय साांगायला सरुुवात 

िेली, िलुां आपापसाांत िुजबजु िित िोती िी बाजचू्या 

िलुाशी ओळख िरून घ्यायची आकण सिोि जाऊन िाय 

बोलणाि आि ेम्िणनू िळू आवाजात बोलत िोतो.. घाईघाईत 

चालत आल्यान ेतोिड्याांचा वेगळाच नाद यावा असा आवाज  

जिा ऐिू आला िोता, क्षणात तो आवाज बांद झाला अन 

पाठोपाठ”may I come in?”अस िुणीतिी कवचािलां...  



 

िाझी नजि दािािडे वळणाि कततक्या वेळेआधीच 

कित्येिाांची नजि कतच्यािडे कखळली िोती, ति िॅडिन े

िातानेच इशािा िेला आकण आत बोलावनू, कतलाच डायज वि 

यायला लावलां िोत, कतच्यापासनूच introducton ला सरुुवात 

झाली िोती...  िला िािून िािून वाटत िोत िी िी तीच िलुगी 

आि.े.. कजला बघण्यासाठी िी आतिु झालो िोतो, ती आज 

अशी अचानि सिोि आली िोती... िला कवश्वास बसला 

नव्िता िी ती िाझ्याच वगायत आली िोती आता ती 

नजिेसिोिच िािणाि िोती...  कतच्या उभां िािण्यात एि 

आत्िकवश्वास कदसनू येत िोता, िेस जाथत लाांब नव्ित ेएि दि 

खपू लिान पण नव्िते, चेिऱ्यावि िुणालािी बघत िािायला 

लावेल अस तेज, बोलिे डोळे, yellow िलिचा टॉप, ब्लू 

िलिची जीन्स जिा शॉटय, त्यािळेु गोिे पाय त्यात घातलेल्या 

तोिड्या आणखीच सुांदि कदसत िोत्या, पायात सॅ ांडल साधी 

किल असलेली... कतन ेबोलायला सरुुवात िेली िोती”Good 

morning Madam and my dear friend, my name is 

Manasi....................... Thank you for giving 



opportunity to me to introduce myself इतिां  बोलनू 

ती िोडांस िसली, सवांनी कतच्यासाठी टाळया वाजवल्या िोत्या 

त्यािाग े दोन िािण िोती पकिलां म्िणजे पकिल्याच कदवशी 

उकशिा आली असनू कतन ेउत्ति असा थवतुःचा, तो िी इांकग्लश 

िध्य ेपरिचय कदला िोता आकण दसुिां म्िणजे दिावीत कतन े98 

% किळवल े िोत.े.. िोडक्यात िाय ति ती म्िणजे Brain 

with beauty combination...! ती खाली उतरून पकिल्याच 

िाांगेत बसली िोती... 

 

पकिलाच कदवस असल्याने लेक्चसय झाल े नव्िते ति 

िॉलेज सधु्दा कदवसभि झालां नव्ितां पण ना, पणूय वेळ िी कतला 

एि नजि बघत िोतो... कतला अस बघणािा िी एिटा नव्ितो 

ति बिेच जण िोत,े कतच्याशी िैत्ी ििायला खपू िलुी आकण 

िलुां उत्सिु िोत ेिािींनी पकिल्याच कदवशी कतच्याशी ओळख 

िरून घेतली िोती पण कतच्या सिोि जाऊन बोलणां िला जिलां 

नािी िाझी कतच्याशी ओळख िरून घ्यायची  इच्छा तशीच 

िाकिली िोती, िॉलेज कनयकित सरुु झालां िोतां आकण एि 

आनांदाची गोष्ट म्िणजे कतचा आकण िाझा थटॉप एिच िोता 



िॉलेजला जायला आम्िी एिाच ऑटोथटोपवरून जात िोतो, 

िधी िधी एिाच ऑटोतनू जायचा योग आला िोता पण 

बोलायची किम्ित झाली नािी... एि दोन िकिने असेच कनघून 

गेले िोत ेपण िैत्ी ति दिू िाकिली अजनू आिची साधी ओळख 

पण झाली नव्िती... पण िोज कतला लेक्चसय सरुु असताांना लपून 

छपनू बघत िोतो, अस कतला बघणां आवडायला लागलां िोतां, 

कतच्या िालचाली, ती िुलींशी बोलताांना िसायची, िातवािे 

िरून िधी िािी सिजवायची तेव्िा कतला बघत िािाव असां 

वाटत िोतां.. सांपणूय कदवस नजि आकण िन कतचा जण ूपाठलाग 

िित िोत ेति घिी पितून आल्यावििी िी कतच्याच कवचािात 

िित िोतो... कतला आठवनू िन आनांदी व्िायचां, ती कदसली 

नािी ति िधी खपू बेचैन व्िायचां.. असां िा िोत आिे? िा प्रश्न 

पडला िोता, तुला ि े सगळां साांगतो म्िटलां ति फोनवि 

साांगीतल्यापेक्षा सिोिासिोि बोललो ति िथत ! म्िणून तलुा 

भेटायची खपू जाथत उत्सिुता लागली िोती... 

 

तझुां सवय ऐिून घेतल्यावि आपण अस ठिवलां िोतां िी 

सध्या िे नेििां  िाय िोत आि े याचा कवचाि ििणां सोडून 



द्यायच.. ती िलुगी तलुा आवडते इतिां  आपण सिजनू घेऊन 

कतच्याशी िैत्ी ििायची अस सरुुवातीला ठिवलां िोतां... सवायत 

आधी ओळख िरून घेणे आवश्यि आि ेनांति एििेिाांशी 

सांपिय  आल ेिी आवडी कनवडी , थवभाव, कवचाि िळतात. 

तसेच बोलणां सरुु झालां िी सिजनू घ्यायला सरुुवात िोत.े.. 

इतिां च िाय ते ठिवनू त्यावेळेच्या दोन तीन कदवसाांच्या भेटीत 

िािीतिी नवीन गोष्टी जीवनात आनांद घेऊन येणाि या अपेक्षेने 

त ुपित गेला िोता... 

 

त ु भेटून जायला जवळपास एि आठवडा झाला िोता 

ति एि दोन वेळा फोनवि तुझ्याशी असच अवाांति िॉलेज वगैिे 

िसां सरुु आि ेआकण बािी घिी सवय ठीि आि ेिी नािी असां 

िािीसां बोलणां झालां िोतां... एि कदवस िात्ी अचानि तझुा 

फोन आला िोता,”िुिाि, आज ति ििाल झाली, क्लासचे 

दोन दोन कवद्यािी प्रॅकक्टिल साठी लॅब िध्य ेकनवडले िोत ेति 

िाय झालां िाकित आि.े?” 

िी उत्सिुतेने”िाय झालां? “म्िणनू कवचािलां िोतां  



“ती िाझ्यासोबत प्रॅकक्टिल साठी िोती, िाझे िात 

िििित िोते आकण प्रॅकक्टिल ििताना िाझ्यािडून जिा 

गडबड पण झाली िोती पण ना कतन ेिदत िेली... सवय ठीि 

झालां िोतां कतला इतक्या जवळून बकघतलां ति वेगळांच जाणवलां, 

शब्द नािीत िी नेििां  त्यावेळी िसां वाटलां िोतां आकण 

लॅबिधनू बाििे पडलो ति ती थवतुःिून बोलली, आज ओळख 

झाली..”तेव्िा िला सधु्दा आनांद झाला िोता. 

 

पनु्िा दोन एि कदवसाांनी तझुा फोन आला िोता त ु

साांकगतलां िोतां िी,”एििेिाांशी िोडां िोडां अभ्यास आकण इति 

बाबतीत बोलणां िोतां असतां, कतचा सिवास आवडत आि े

आकण ती टॉपि जिी आि े पण िनकिळाऊ आि.े. आम्िी 

िॉलेजला सोबतच जात असतो, पित येताांनी सोबतच येत 

असतो गप्पा गोष्टी िित िित...! िािी अडचण असली िी 

ती िला िदत ििते आकण कतला िधी आवश्यिता असली िी 

ती थवतुःिून िला कवचािते... पकिल्याांदा िुणी िलुगी िैत्ीण 

म्िणनू आयषु्यात आली आि.े. पण िैत्ीण पेक्षा जाथत आि,े 

इतक्यात नेििां  िाय ति सिजत नािी फक्त सवय छान आि,े 



िवांिवांसां वाटणाि अस िािी घडत आि.े. िािी कदवसाांत 

पकिल्या सेकिथटि पिीक्षा िोणाि आि े नांति सट्ु्टया नािीच्या 

बिोबि आिेत, लगेच दसुिां सेकिथटि सरुु िोणाि आि.े..” 

 

असां िुिािने कलकिलेलां वाचत असता अकनरुध्द िध्येच 

िाांबला, त्याने आिच्या आठवणी इतक्या िनात साठवनू 

िश्या िाय ठेवल्या? आकण भेट म्िणनू कलिून ठेवायचां ि ेपण 

जिा अनपेकक्षतच ! िुिाि त ुखिांच वेगळाच आिसे... जिावेळ 

तो कवचािात बडुाला िग पुढे वाचायला लागला िात् पढुे जात 

िाकिली. तो भूतिाळातील आठवणींच्या िागे िागे.... ! 

  



५०.  सोनेरी क्षि - सुक्ित  

 

सकुजत, तलुा पण आठवण असेल आपण पकिल्याांदा 

िधी भेटलो..! िग कवचाि जळुत गेले आकण आपण कजवलग 

कित् झालो, आिोत आकण िािणाि... आपली िैत्ी कदवसेंकदवस 

घट्ट िोत गेली, तलुा प्रश्न पडला असेल आपण ति िधीपन भेटू 

शितो िग ि ेअसां कलिून िाय ठेवलां? आकण िा? ति दोथता, 

वेळेसोबत िािी गोष्टींचा कवसि िा पडतोच ि ेतझु्यापेक्षा जाथत 

िुणाला ठाऊि आि े …! असो, ति िी भेट तलुा नक्िीच 

आवडेल अशी अपेक्षा... 

 

तसां कलकितो म्िटलां ति खुप िािी आि,े िोजच आपली 

भेट िोत े आकण बऱ्याच वेळा आपण गप्पा िाित बसतो, 

कितीतिी वेळ चचाय ििताना कनघून जातो. पण आपल्या गोष्टी 

िािी सांपत नािी, आपण शाळा, खेळ, भाांडण, जेवण, िॉलेज 

किथस,े इिडे कतिडे कफिायला जाणां, खपू िािी सोबत जगलो, 

जगत आिोत... ति भेट थवरूपात तुला िािी कलिून द्यायचां 

म्िटलां ति तझु्या जीवनातील कतच्या येण्याने जे िाय क्षण तलुा 



अनभुवायला किळाल े ते एिदा नव्यान ेजगता येतील म्िणनू 

तेिनू कलिायला सरुुवात िितो... 

 

आपण बािावीला असताांना ची कि गोष्ट आि,े एि कदवस 

असांच िॉलेज वरून पित येताांना आपण गप्पा िाित िोतो ति 

इतक्यात त ुनवीनच सरुु िेलां िोतां, िािी तिी साांगायचां आि,े 

िािीतिी साांगायचां आि ेपण अजनू ती वेळ आली नािी वेळ 

आली िी साांगणाि... त्याकदवशी त ुकवषय िाढला िी िुणीतिी 

आि ेजी तलुा खपू आवडते, एि िलुगी कजला नसुतां बघणां 

सध्या िाझ्या नकशबात आि े पण िला कतच्याशी बोलायचां 

आि ेकतला साांगायचां आिे िी ती िला खूप आवडते... त्यानांति 

िी तलुा कतचां नाव कवचािलां ति त ुम्िणाला िोता िी,”आपण 

कित् आिोत ना िग तचु ओळख िी ती िोण आि?े दोन कदवस 

तलुा वेळ दतेो, त ूजि बिोबि ओळखलां ति ठीि नािीति िी 

तलुा साांगेल, िला िदत ििशील िे कि िला ठाऊि आि ेति 

दोन कदवस आणखी वाट बघ, नाव शोधायला जित िी 

नािीति.." 

 



खिां ति असां िािी ऐिून िला जिा धक्िा बसला िोता, 

तलुा तसां िी साांकगतलां पण िोतां.. खांत वाटली िोती िी कजवलग 

कित्ाला आवडलेली, ती िलुगी िोण? ि ेिािी िला शोधता 

आलां नव्ितां. दोन कदवसाांनी तचू िला कतचां नाव साांकगतलां 

िोतां”िािी”दिावी पयंत आपल्याच सोबत कशिलेली पण 

िधी कतच्याशी जाथत सांपिय  आला नािी. आता ती वेगळया 

शाखेला ऍडकिशन असल्याने सांपिायत नव्िती पण ट्यशुन ला 

आपल्याच सोबत िोती... तलुा ती आवडते आकण ते पण 

शाळेत असताांना पासनू ि े जेव्िा त ू साांकगतलां तेव्िा ति 

आणखीच आश्चयायचा धक्िा बसला िोता, ति आता कतला ि े

साांगायचां िसां? आकण कतला ि े सगळां साांकगतल्यावि िाय 

वाटेल...? असे प्रश्न आपल्याला पडल ेिोते ति त्याांची उत्ति 

िाय? ि ेआपल्याला िािीएि िाकित नव्ितां.  

 

तलुा ती आवडते ि ेिळल्या नांति ट्यशुन सरुु असताांना 

कतला तझुां चोरून चोरून एि नजि बघणां, पनु्िा अभ्यासात लक्ष 

लावणां िग पित कतला बघणां असां चालायचां... ि ेिला िािीसां 

सिजायला लागलां िोतां आकण त ुथवतुःिून िला नांति असां िोत 



असल्याचां साांकगतलां िोतां. खिांति िला तेव्िा िसायला येत िोतां 

पण तझु्यासिोि िी िसलो नािी, असां िािी तझु्यासोबत घडेल 

याची िािीएि िल्पना नव्िती... ति तझुां िन िाझ्याजवळ 

व्यक्त ििताना िािी गोष्टी त ुसाांगत िोता िी,”कितीिी वेळा 

थवतुःला बजावलां िी कतला अस बघायचां नािी पण नजि 

आपोआप कतच्यािडे वळत,े िग कतला बघत िािावांसां वाटत,े 

कतच्या िालचाली िन निळत जपनू ठेवतां, िनात तसां नसतां पण 

िािी िािी िावभाव िनावि ताबा घेतात आकण प्रत्येि 

क्षणाला ती जाथत आवडायला लागत.े.. चेिऱ्यावि येणािे िेस 

जेव्िा ती साविते तेव्िा कतचे लाांब लाांब बोट खपू िोिि 

वाटतात, त्या िेसाांच्या लटा पित पित कतला छळायला जण ू

चेिऱ्यावि येतात, िधी कतच्याशी बोलणां झालां, ती आवडते 

असां कतला साांगता आलां, कतला िाझां अस साांगणां जि योग्य 

वाटलां, कतन े जि िाझ्या भावना सिजनू घेतल्या तेव्िा 

िनिोिळां कतच्याशी बोलताांना कतला साांगायचां आि े िी, ' 

तझु्या चेिऱ्यावि येणािे िेस िागे साित जाऊ निोस ते तसेच 

खपू छान कदसतात...'  

 



आपण भेटलो िी त ू थवतुःिून कवषय िाढत िोता, 

कतच्याबद्दल िाय िाय वाटत ते सवय त ूिला साांगायचा... ि े

अस कतची तािीफ ििणां, ती तुला खपू आवडतां अस साांगणां 

जण ूिोजचांच झालां िोतां.. ट्यशुन सांपली िी कतच्या िागे िाग े

आपण सधु्दा घिी जात िोतो पण कतच्याशी बोलणां िािी 

आपल्याला जित नव्ितां ति तो कदवस िला अजनूिी चाांगलाच 

आठवण जेव्िा ट्यशुन सांपल्यावि आपण घिी जायला कनघालो 

िोतो पण त ु कतला िाांबलेली बघून िागेच िािून ती िा बिां 

िाांबली? ि ेजाणनू घेण्यासाठी वाट बघत जागीच उभा िोता. 

आपल्या बॅच िधला अांिुश नावाचा िलुगा कतला नोट्स दते 

िोता आकण ते जिावेळ गप्पा िाित िोत,े ते बघनू त ूखपू कचडला 

िोता आकण तेव्िाच तेिनू कनघाला िोता... आपण घिी जायला 

सोबतच कनघालो िोतो पण त ू एि दि गप्प झाला िोता, 

चेिऱ्यावि िािीसा िाग कदसनू येत िोता, िी तलुा कवचािलां िोत 

पण तेव्िा तू िािीिी बोललाच नव्िता.. घिी आल्यावि 

सायांिाळी आपण या कवषयावि बोल ूइतिां च ठिलां िोतां, िग 

सायांिाळी आपण असच पायी पायी चालत गावाच्या 

वेशीजवळ जाऊन बसलो िोतो, तेव्िा त ुसाांकगतलां िोतां...  



 

“िुिाि, तलुा िाकित आि ेना िला ती खपू आवडते...” 

 

“िो, सकुजत िला िाकित आि.े.” 

 

“िुिाि, कतला नसुतां बघत िािणां, कतचे िावभाव 

जोपासणां, आवडत.. पण ना कतच्याशी बोलायची खूप इच्छा 

आि,े कतच्याबद्दल जे िला वाटतां ना ते िला कतला साांगायचां 

आि.े.. आज जेव्िा कतला अांिुश सोबत बोलताांना बकघतलां ना, 

िला िसतिी वाटलां... खपू िाग आला िोता, कतचा त्याचा िी 

थवतुःचा ते िाकित नािी बस ् िािीएि बोलायचां नािी असां 

वाटत िोत म्िणनू तेव्िा तुला सधु्दा िािी साांग ूशिलो नािी, 

यासाठी िला िाफ िि, तेव्िा डोिां  पाि िािातून गेलां िोतां...” 

 

त्यावि िी तलुा कवचािलां िोत इतिां  वाईट वाटून 

घेण्यासािखां किां वा डोिां  खिाब िरून घेण्यासािखां नेििां  िाय 

झालां िोतां, तेव्िा त ूम्िणाला िोता िी,”त्याांना बोलताांना बघून 



िनात कितीतिी प्रश्न कनिायण झाल ेिोत,े िािी आकण अांिुश 

कित् आि ेिी अजनू िािीतिी नातां त्याांच्यात आि?े कतला तो 

आवडत असेल िा? त्याला सधु्दा ती आवडत असेल ति.... 

एििेिाांना ते दोघे आवडत असणाि ति? िािीवेळ अस वाटलां 

िी कतला किळकवण्याआधीच िी कतला गिावलां िी िाय...!” 

 

िी तलुा म्िटलां िोत िी एिदा तिी कतच्याशी बोलण्याचा 

प्रयत्न िरून बघ,ू पण त ूटाळाटाळ िित िोता म्िणनू तझु्या 

िनात तेव्िा ते कवचाि आल ेिोत ेआकण यावि उपाय म्िणनू 

आपण ठिवलां िोतां िी अांिुश सोबत िैत्ी ििायची िग 

त्याच्यािडुन नेििां  िाय आि,े िाय नािी? ते िाकित िरून 

घ्यायचां म्िणजे शांिा दिू िोईल... आपण तसांच िेलां िोतां जस 

ठिवलां िोतां आधी अांिुश सोबत ओळख िरून घेतली िोती, 

बोलता बोलता तो आपला चाांगला कित् बनला िोता... िग 

एिदा असांच एि िकववािी आपण त्याला आपल्या गावी जेवण 

ििायला, जिावेळ शेत कफिायला जाऊ, सटुीचा कदवस सोबत 

घालव ू म्िणनू बोलावलां िोतां त्यािागे खिांति आणखी एि 

िािण िोतां आकण ते म्िणजे िािी आकण त्याचां नेििां  नातां िाय 



ि ेपण आपल्याला जाणनू घ्यायचां िोतां, ति ठिल्याप्रिाणे तो 

तझु्या घिी आल्यावि जेवण वगैिे आटोपनू आपण कतघे शेतात 

कफिायला गेलो िोतो.. गप्पा गोष्टी ििताना सिज तू त्याला 

िाकिला ओळखतो िा? अस कवचािलां िोतां तेव्िा त्याने 

थवतुःिून सवय िािी साांकगतलां िोतां िी”ती खपू चाांगली िलुगी 

आि,े आधी आम्िी कित् िैकत्ण झालो, ती िला भाऊ िानते 

आकण िी कतला बिीण...!”त्याच अस बोलणां ऐिून त ू खपू 

खशु झाला िोता, तो आनांद त्यावेळी तझु्या चेिऱ्यावि कदसनू 

आला िोता... 

 

त्याकदवसाच्या भेटीनांति आपण आणखी चाांगले कित् 

बनलो िोतो, त्याच्या बोलण्याने कतच्याबद्दल तझु्या िनात जी 

आवड िोती ती आणखी वाढली सोबत कतच्याबद्दल 

आदिभाव कनिायण झाला असांिी तू िला साांकगतलां िोतां, ऐिून 

िलािी आनांद झाला िोता... कतच्याशी बोलणां िसां िोईल िा 

प्रश्न अजनू तसाच िोता ति सिज िैत्ी ििावी म्िणनू तिी एिदा 

बोल म्िटलां पण तलुा िािी ते जिलां नव्ितां... तेव्िा नकशबानेच 

आपली साि कदली िोती, त ू िी आकण अांिुश ट्यशुन 



सांपल्यावि बािेि बोलत िाांबलेले िोतो तेव्िा ती जायला 

कनघताांना िाांबली,”अांिुश, अजनू गेला नािीस? िाझ्यासाठी 

िाांबला िोता िा? नोट्स वगैिे पाकिज े आिते िा?”कतने 

अांिुशला कवचािलां िोतां...”िािी, िाि वगैिे िािी नािी, बस ्

सिज बोलत िाांबलो, इतक्यातच आिची िैत्ी झाली ना, ति 

जिावेळ गप्पा िाित बसलो...” 

 

“िो िा, आम्िी ओळखतो िा, एि िेिाांना शाळेपासून 

सोबत िोतो, जाथत बोलत नािी इतिां च... िो ना िुिाि, 

सकुजत..”आपल्यािडे बघनू ती बोलली िोती....”िो 

िािी..”िी म्िणालो िोतो त ू नजिेनेच जण ू िो म्िटलां िोतां.. 

त्यावि,”अिे वा ! छान आि ेिी आता आपण चािजण कित् 

झालो...”अांिुश म्िणाला िोता... िाझां लक्ष तझु्यािडे िोत तू 

कतला नजि िोखनू बघत िोता आकण किां कचत इिडे कतिडे नजि 

कफिवत िोता... नांति त ू साांकगतलां िोतां िी पकिल्याांदा कतला 

इतक्या जवळून बकघतलां िोत म्िणनू बोलायला सचुलां नव्ितां.. 

 



अस िुिािने कलकिलेलां वाचनू सकुजत भाविू 

झाला,”िुिाि, िाझ्या आयषु्यातील ि ेअनिोल क्षण त ूजपनू 

ठेवल,े सवयिािी तलुा आठवण िसां िािील याच नवल वाटत 

आि,े त ूसच्चा दोथत आिसे... िाझां सवय तलुा िाकित  आि े

पण तझु्याबद्दल च त ूिला न साांगता डायिीत िा कलिून ठेवले 

िा प्रश्न पडला आि”ेथवतुःशीच बोलत त ूजिावेळ आठवणीत 

ििवला. िािी वेळाने भानावि आला त्यान े पढुे वाचायला 

लागला... 

  



५१. सोनेरी क्षि - आयशन  

 

सवयजण आपापल्या जीवनातील ते अकवथििणीय क्षण 

िुिािने भेट म्िणनू कदलेल्या”सोनेिी क्षण”वाचत असताना 

पनु्िा ते सािां नव्यान ेअनभुव ूलागले. आययन ने सधु्दा वाचायला 

सिुवात िेली िोती... त्याला सगळां नजिेसिोि जण ूकदसायला 

लागलां, िुिािशी िॉलेज िध्ये असताांना भेट झाली िग कवचाि 

आवडी जळुल्या, िैत्ी झाली आकण िोणत्या एि अनाकिि 

क्षणाला ते िैत्ीचां नातां कजवलग कित् म्िणनू दोघाांच्या िनात 

रुजलां... िुिािने कलकिलेलां वाचताांना प्रत्येि क्षणाला तो 

भतूिाळशी एिरूप िोऊन गेला, नव्यान े ते पनु्िा एिदा 

जगायला किळेल म्िणनू आतिुतेने तो पढुे वाचायला लागला...  

 

आययन, आपलां िैत्ीचां नातां उकशिा, निळत जळुलां पण 

तझु्या बाबतीत अस िािीच नसेल जे िला िाकित नािी. 

िािीसां अस ूपण शित, ति तलुा कजवलग कित् या नात्यान ेकि 

छोटीशी भेट दतेाांना आनांद िोत आि ेजिा वाईट सधु्दा वाटत 

आिते िािण जीवनातील असे िािी क्षण जि पनु्िा एिदा 



वाचनातनू जगायला आवडतील पण िािी क्षण असेिी आिते 

ज्याांची साधी आठवण ििावी अस वाटत नािीत ते नेििीसाठी 

कवसिायला िवे असे तुला वाटायचां पण दोथता भतूिाळ िािी 

आपली पाठ सोडत नािीत आकण वाथतकविता चाांगली अन 

वाईट दोन्िी बाजनेू थवीिािावी लागत.े.. तलुा सधु्दा ि ेिान्य 

आि ेम्िणनू िन िोिळां कलित आि.े.. 

 

आपली भेट झाली तेिनू कलिायला सरुुवात िितो, 

पदवी चां पकिलां वषय.. िॉलेज िध्ये जवळपास सवयजण 

अनोळखी िोते ति क्लासिध्ये िािी जण ओळखीचे ति िािी 

पनु्िा अनोळखी... िी िॉलेजला यायला जिा उकशिाच सरुुवात 

िेली िोती, लेक्चसय सरुु िोऊन जवळपास एि िकिना िोत 

आला िोता, म्िणून िी शेवटच्या बेंचवि बसायचो, जाथत 

िुणाशी बोलणां किट नव्ितां ति िािी कदवसाांत सिजलां िी 

िाझी वगयप्रकतकनधी म्िणनू कनवड झाली, कशक्षि पकिल्या 

बेंचवि बसायला साांगत तेव्िा तझु्या बेंचवि नेििी जागा खाली 

असायची म्िणनू तझु्याजवळ बसायचां ठिवलां िोतां. िळूिळू 

आपली ओळख झाली, तशी सवांशी झाली िोती पण िैत्ी 



आधी तझु्याशी झाली िोती... तझुे कवचाि, थवभाव िािीसा 

सािखाच िोता िी िाय म्िणनू, िी अजनू िािी िािण िोत 

िाकित नािी लवििच आपण कजवलग कित् झालो िोतो... 

 

ति आययन, तझु्या जीवनात आनांद घेऊन यायचां पकिलां 

िािण म्िणजे िॉलेज िचे िोतां, िािी घिगतुी िािणाांिळेु तलुा 

िध्येच कशक्षण सोडावां लागलां िोतां ति दसुिां िािण 

म्िणजे”ती”कतच्याबद्दल िलािी जिा उकशिाच त ू साांकगतलां 

िोतां, िॉलेज सरुु असताना आपण सोबत बसायचो पण त ूिधी 

अस िला साांकगतलां नव्ितां ति जेव्िा NSS िॅम्प जाणाि िोता 

त्याआधी असांच अवाांति बोलणां सरुु असताांना तू म्िणाला 

िोता िी क्लासिध्ये एि िैत्ीण आि,े पण ती िैत्ीणपेक्षा जाथत 

वाटत.े.. कतच्याशी बोलायला, कतला बघायला िन आतिुलेलां 

असत म्िणनू िी िोज लविि िॉलेजला येतो आकण कतच्याशी 

बोलत बसतो, अस िािी ऐिून िी जिावेळ आश्चययचकित 

झालो िोतो, ति जेव्िा िी तुला कवचािलां िोत िी िधीपासनू िे 

सगळां सरुु आि?े तझु्या उत्तिाने िला धक्िाच बसला िोता, तू 

म्िणाला िोता िी िॉलेजच्या पकिल्या कदवसापासनू त ू



कतच्याशी िोज बोलत िोता... यावि िात् िाझा कवश्वास िोता 

िािण तझुा थवभाव अगदी िनकिळाऊ...! सगळयाांत किळून 

किसळून िािण्याची तझुी आवड, सवय..!  

 

तेव्िा िी तुला ती िोण आि?े िला साांग म्िटलां िोत ति 

त ूिॅम्प वरून पित आल्यावि पणूय थटोिी साांगतो अस म्िणाला 

िोता तेव्िा कवषय टाळला िोता... पण नकशबात अस िािीतिी 

िोणां कलिून ठेवल ेिोते ि ेआपल्याला िुठे ठाऊि िोतां... ते 

सात कदवस जिा िां टाळवाणे िोत े िॉलेजला लेक्चसय िोत 

नव्ित,े त ू िॅम्प ला गेला िोता जाथत िुणाशी बोलणां िोत 

नव्ितां, त ूपितनू आला आकण तझुी दसुऱ्या कदवशी भेट झाली 

िोती पण जिा कनिाश वाटत िोता, िी तलुा िािणां कवचािलां िोतां 

तेव्िा त ूकनवाांत िुठेतिी बस ूिग बोल ूअस म्िटलां िोत... 

 

आपण िाझ्या घिी आल्यावि बाििे कफिायला गेलो 

िोतो, तेव्िा त ूसाांकगतलां िोतां..”िुिाि, घिची परिकथिती जिा 

िध्यि आि ेम्िणनू बािावी नांति िाि िरून घिची जबाबदािी 

थवीिािली, बािेि कठिाणी िािाला गेलो िोतो पण कतिे दोन 



वष ेिाि िरून सिजलां िी कशक्षणाकशवाय िाणसाला किां ित 

नािी, पढु ेकशिायचां नोििी किळवायची अस ठिवलां अन पित 

आलो, िॉलेजला ऍडकिशन घेतली, िॉलेजचा पकिलाच 

कदवस... िनात खपू िािी प्रश्न िोत े दोन वषय या 

वाताविणापासनू दिू िोतो ति िन लागेल िा? पनु्िा िॉलेज 

वगैिे जिेल िी नािी? बािीचे िाझ्यापेक्षा लिान असतील... 

अभ्यास िोईल िी नािी पेन पथुति दोन वष्यायपासून िातात 

घेतले नव्िते... याच कवचािात िॉलेज जवळ पोिोचलो िोतो, 

सिोि एि िलुगी गेटिधनू आत जाताांना कदसली िोती कतने 

निळत िागे वळून पाकिलां, िॉलेजचा पकिलाच कदवस 

यकुनफॉिय नव्िता साधा पेििाव पांजाबी डे्रस कतने घातला िोता, 

कििवा आकण लाल जिा िेिांदी िांगाचा असा... िेसाांना एि 

कचिटा लावला िोता बािी सवय िेस िोिळे िेल े िोत,े 

चेिऱ्यावि िस ूिोतां, क्षणभि अस वाटलां िी नवीन गोष्टी ची, 

कि नवीन जीवनाची सरुुवात आि ेआकण कि िलुगी जि िाझ्या 

वगायत असली ति कनयकित िॉलेज आकण िन लावनू 

अभ्यासाचां िािण िीच िोणाि आि.े..” 

 



तलुा िध्येच बोलताांना िाांबवत,”अथसस, ति पकिल्याच 

कदवशी तलूा ती आवडली आकण तझु्यासाठी कनकम्ित सधु्दा 

झाली.. ! वा ! पढु ेिाय झालां.." 

 

“िां पढुे ना, िग क्लासिध्ये आलो ति अजनू िुणीच 

आलेलां नव्ितां म्िणून पकिल्याच बेंचवि बॅग ठेवली िोती आकण 

दािात उभा िाकिलो िोतो ति वगायला दोन दाि िोते कतिडच्या 

दािात िुणीतिी िलुगी उभी िािून घड्याळात किती वाजले ते 

बघत िोती म्िणनू तो आडवा िेलेला िात िला कदसला िोता 

िोिळे िेस वाऱ्यािळेु उडत िोत ेिी िनोिन म्िटलां िी िी 

तीच िलुगी अस ूद ेअन िी जिा िागे सििून वािून दसुऱ्या 

दािात िोण आि ेते बकघतलां ति कतच िलुगी िोती, िला खपू 

छान वाटलां िोतां... िग िी वेळ वाया न घालवता कतच्याशी 

ओळख िरून घ्यायची म्िणनू थवतुःिून बोललो िोतो, 

जिावेळ असांच बोलत िाकिलो िोतो आकण कित् बनायला 

आवडेल अस कतला साांकगतलां िोतां कतन ेिोिाि कदला िोता िग 

िाय पकिल्याच कदवशी िैत्ी झाली िोती...” 

 



पनु्िा तलुा िध्येच िाांबवनू,”आययन, कतचां नाव ति 

साांग...” 

 

“िो, िुिाि, साांगतो ना, कतचां नाव”िल्पना” 

 

“अच्छा, िल्पना आपण ज्या िाांगेत बसतो ती त्याच 

िाांगेत बसते ना.." 

 

“िो, बिोबि आि ेपढुे साांगतो, िोज कतच्याशी भेट िोते, 

आम्िी दििोज सिाळी बोलतो,  िग ती आवडायला लागली, 

लेक्चसय िध्ये िधी िधी कतला बघावस वाटलां िी नजि 

आपोआप कतच्यािडे वळते... ती पण िी कतला बघत 

असल्याचां िळलां िी जिासां िसते आकण सिोि बोडयिडे लक्ष 

दतेे, िैत्ी झाली आि ेपण कतला साांगावांसां वाटतां िी, िल्पना, 

तझु्याशी बोललो िी कदवस िसा िथत जातो, तझुां साधां िािणां, 

आपली नजिानजि झाली िी िसणां िवांिवांसां वाटतां, त ूिला 

खपू आवडते.. ' खिां ति िॅम्प वरून पित आल्यावि आधी तलुा 



सवय साांगायचां िग कतला पण िनातलां बोलून टािायचां अस 

ठिवलां िोतां..." 

  

इतिां  बोलनू त ूगप्प बसला िोता, िाय झालां? अचानि 

गप्प िा बसला? िी कवचािलां िोतां, तू साांकगतलां िोतां...”िुिाि, 

िधी िधी ना आपण कवचाि िािी िरून ठेवतो पण नकशबी 

अजनू िािीतिी व्िायचां असतां... िाझ्यासोबत असच िािी 

झालां, िॅम्प ला गेलो िोतो ना, आपल्या क्लास िधला एि 

िलुगा सोबत िोता तशी आधी आिची ओळख िोती पण 

िॅम्प िध्य ेलवििच िैत्ी झाली, आम्िी बिाच वेळ घिच्या 

िॉलेजच्या गप्पा गोष्टी एििेिाांना साांकगतल्या, त्याचा थवभाव 

िथत आि,े कदवसभि आम्िी सोबत असायचो ति खूप िािी 

बोलणां व्िायचां, एि कदवस असांच बोलता बोलता त्याने 

साांकगतलां िी आपल्या क्लास िधली एि िलुगी त्याला 

आवडते... पण त्याला कतच्याशी बोलायला जित नािीये.” 

 



पित त ू बोलता बोलता िध्येच िाांबला िोता, िी 

कवचािलां िोतां,”आययन, पुन्िा िा िाांबला? िोण आि े तो 

िलुगा आकण ती िलुगी िोण आि?े” 

 

“िुिाि, तो िलुगा म्िणजे... त ू त्याला ओळखत 

असणाि, तेजस आकण ती िलुगी दसुिी िुणी नसून िल्पना 

आि.े..” 

 

तेव्िा िला चाांगलाच धक्िा बसला िोता, नेििां  ि ेिाय 

आि?े असां िसां िाय िोऊ शित? िनाला पटतच नव्ितां ति 

आता िाय ििावां ि ेदोघाांपण िाकित नव्ितां त ूम्िणाला िोता 

िी,”िैत्ीच्या नात्याने त्यान ेसवय कवश्वास ठेवनू िला साांकगतलां, 

सवय िाकित असनू िी कतला अस िनातलां इतक्यात िसां साांग ू

शितो, त्याला िाय वाटेल? त्याने कित् सिजनू िला सगळां 

िािी साांकगतलां... म्िणनू आता िल्पना आकण तेजस िाझ े

कित्च आिते असां िानून जे आि ेते तसांच सरुु ठेवावां, िन व्यक्त 

ििायचां नािी असां िी ठिवलां आि.े.." 



 

िला तझुां म्िणणां पटलां िोत तसां िी तलुा बोलून दाखवल 

िोतां पण तेव्िा एि गोष्ट आणखी साांकगतली िोती िी,”तेजसला 

पण िल्पना आवडते ि े तलुा नांति िळलां, तुला ती खपू 

आधीपासनू आवडते आकण िित्वाचां म्िणजे कतचां िन जाणनू 

घेणां ि े जरुिी आि,े ति तू कतच्याशी बोलायला िवां आकण 

तेजसला पण साांगायला िवां िोतां... नांति िधी िाकित झालां ति 

गैिसिज व्िायचा...”त ूम्िणाला िोता िी,”तलुा िोणताच कित् 

किां वा िैत्ीण गिावायच नािी आकण िी तेजस ची कतच्यासोबत 

ओळख िरून दणेाि आिे, लवििच त्याांची िैत्ी िोईल िग 

िल्पना जे ठिवेल ते िोईल... िग कनवड िुणाची पण िोवो..” 

 

तझु्या या कनणययािळेु सवयिािी बदलनू जाईल याची 

िल्पना तुला िोती पण तझुी त्यागाची भकूििा तेव्िा िला 

सिजली िोती... कित् म्िणनू तझु्याबद्दल खपू आदि वाटला 

िोता, कित्ाांसाठी थवतुःच्या इच्छा बाजलूा सारून िनावि 

कनयांत्ण ठेवण तलुा िसां जिलां िाच प्रश्न िला पडला िोता, ति 

तझुा िा कनणयय िोणते परिणाि ििणाि याची िाळजी वाटली 



िोती, आकण तेच झालां िोतां, अगदी अनपेकक्षत जे व्िायला निो 

िोतां... 

 

आययन ने ते सोनेिी क्षण िात्ीच्या अांधािात िािी अांधुि 

उजेडात वाचत असताना नव्याने अनुभवले, पढुे पढुे वाचताांना 

त्याला प्रश्न पडल ेिी िुिाि ने िे सवय िािी िसां िाय लक्षात 

ठेवलां आकण ते कि सगळयाांच्या बाबतीत..? इतिां  कजवलग नातां 

ति िक्ताचां पण आजच्या ितलबी दकुनयेत कदसनू येत नािी.. 

िािी वेळ तो कवचाि िित िाकिला िग त्याने पुन्िा वाचायला 

सरुुवात िेली..  



५२. सोनेरी क्षि - ऋतुराि 

 

िात्ीच्या वेळी अस िािीतिी वाचण्याची वेळ येईल 

अशी िुणीच िधी िल्पना िेली नव्िती ति जीवन जगताना 

बिेच क्षण, वेळ, परिकथिती आपल्या सिोि येत ेिी अस िािी 

िोईल याची अपेक्षा नसते ति सवय वाचत असताना ऋतिुाज 

दखेील िुिािने त्याच्याबद्दल िाय कलिून ठेवलां ि े जाणनू 

घ्यायच म्िणनू ती भेट िाती घेऊन उत्सिुतेने वाचायला 

लागला... सोनेिी क्षण म्िणजे नेििां  िाय कलकिलां असेल? या 

प्रश्नाचां उत्ति शोधत त्याने िकजथटिचे पकिले पान बाजलूा सािले 

जे सवांसाठी िुिािने सािखेच कलकिल े िोते... दसुिां पान 

वाचायला त्यान ेसरुुवात िेली.... 

 

ऋतिुाज, खिांति िला ि े नावां कततिां सां आवडत नािी 

म्िणनू िी Rj ि ेnick name दऊेन नव्यान ेतझुां नािििण िेलां 

िोतां आकण तुला ते शोभते, िला िान्य आि ेआपल्यावि वेळ, 

परिकथिती, चाांगले वाईट अनभुव, आजबूाजचूां वाताविण याांचा 

परिणाि िोतो आकण त्यानुसाि आपल्यात बदल िोत असतात 



पण िॉलेजला असताांना सोबत असलेला त ूअन जीवनात तो 

जो एि प्रसांग येऊन गेला त्यानांतिचा त ूअगदी कवश्वास बसत 

नािी... इतिा तझु्यात बदल झाला आि,े िन िान्य ििायला 

तयाि नािी िी असा िािीतिी प्रसांग, अनुभव िुणाला इतिां  

िसां िाय बदलव ूशितो? त्या अनभुवानांति तझुां सांपूणय जीवन 

बदलनू गेले... असो आता जे आि े ते िित्वाचां...! जे नािी 

त्याचा पश्चाताप िरून उपयोग नािी... 

 

िॉलेजला जिी आपली नव्यान े भेट झाली िोती पण 

ओळख जनुीच िोती, तझुां बॉकक्सांग आकण ििाटे चां वेड अगदी 

शालेय जीवनापासूनच...! सवांशी तझुां जिासच पटत िोत पण 

िैत्ी छान जिली िोती, तुझ्याशी बोलता बोलता बिांच िािी 

नवीन िाकित व्िायचां, असांच एिदा पदवीच्या पकिल्या 

वष्यायला असताांना, िी तझु्या घिी आलो िोतो तेव्िा िला त ू

साांकगतलां िोतां,”िुिाि, पँटच्या बेल्टिध्ये आकण पाकिटात 

फाईटि आिते..”त्याआधी फाईटि िा शब्द तेवढा िला ठाऊि 

िोता ति तझु्या सोबत त्याकदवशी घिी आलो त्या कनकित्याने 



िला नजिेसिोि आकण िातात घेऊन ते चीजवथत ू बघायला 

किळाली िोती....  

 

तो कदवस िला अजनू ठाऊि आि े जेव्िा आपल्या 

क्लासिधल्या िलुीला िुणीतिी छेळलां िोत तेव्िा भि चौिात 

दिा टपोिी पोिां असून त ू एिट्यानेच त्याची िॉलि पिडून 

त्याला बेदि िािलां िोतां. तझुा कजगिबाज थवभाव, कित्ाांसाठी 

िधीपन िािीपण ििायला तयाि... अशी तझुी छाप पडली 

िोती.  

 

एिदा असांच गप्पा िाित िोतो तेव्िा तुला िी कवचािलां 

िोत िी Rj सिजा िधी िुणाशी िािािािी झाली आकण 

सिोिच्या जवळ ित्याि असलां ति त ूिाय ििणाि? तेव्िा त ू

म्िणाला िोता,”िुिाि, अस िधी िोणाि नािी पण तशी वेळ 

चिूुन आलीच ति िी पण back up plan ठेवतो..”याचा 

नेििा अिय िाय ि े िला िाय िुणालाच त्यावेळी िळलां 

नव्ितां... योगायोग िी िाय त्याच आठवड्यात आधी ज्या 

टपोिी पोिाांसोबत िािािािी झाली िोती त्याांनी आपला िथता 



अडवला िोता, ते िाती सायिल चैन, लोखांडी िॉड घेऊन उभे 

िोते अन तझु्या चेिऱ्यावि िात् िस ू िोतां... आम्िाला ति 

िािीएि सिजत नव्ितां, तेवढ्यात त ूगाडीवरून खाली उतरून 

सीटच्या आत ठेवलेली तलवाि बाििे िाढली िोती िग िाय 

सवयजण धिू ठोिून पळाले िोते, तझु्यािडे बघनू आिचा ति 

आिच्या डोळयाांवि कवश्वासच बसला नव्िता...  

 

तझु्याशी गप्पा िािताांना असेच िाणािािी चे किथस ेअन 

व्यायाि यावि चचाय व्िायची, कदवसेंकदवस आपली िैत्ी 

आणखी घट्ट िोत गेली.. पदवीचे दोन वषय िथत िौजिजा िित  

आकण िािािािी चे किथस ेऐित जसे भियिन कनघनू गेले िोत े

ति पदवीचे शेवटचे वषय...! तझु्या जीवनात दखेील िुणीतिी 

सोनेिी क्षण घेऊन आले िोत,े जेव्िा त ूिला दोन तीन वेळा 

म्िणाला िोता िी िािीतिी िित्वाचां बोलायचां आि ेपण योग्य 

वेळ येत नािीये.. िला वाटलां िोतां िािीतिी घिगतुी सिथया 

असेल जिा वैयकक्ति, म्िणून तलुा साांगायला जित नािी...  

 



ति असांच एि कदवस िॉलेज लेक्चसय सांपल्यावि त ू

म्िणाला िोता,”िुिाि, आज ती वेळ आली, िला तुला िािी 

साांगायचां आि.े.”त्यावि िी,”बोल, िाय म्िणतो Rj..” 

 

िी असां म्िटलां िोतां ति तू म्िणाला िोता िी,”िुठेतिी 

बािेि, जिा शाांत कठिाणी जाऊ नांति बोल.ू” 

 

िग आपण गाडी घेऊन कनघालो िोतो, िथताच्या िडेला 

िसवांती चे दिुान सरुु िोत ेउन्ि जि जाथतच तापलां िोतां, आपण 

िथत िांडगाि सिबत प्यायलो िोतो नांति एिा िांकदिाच्या 

परिसिात बसनू तू साांकगतलां िोतां,”िुिाि, नेििां  िसां साांग ू

आकण िुणाला साांग ूिचे िळत नव्ितां, त ुनेििी सवांना सिजनू 

घेतो पण िाझा कवषय जिा वेगळा आि,े त ुिाझ्यावि िसणाि 

नािी अन सिजनू घेणाि म्िणनू तलुा साांगावां अस िी 

ठिवलां...”इतिां  बोलनू तू िाांबला िोता, खिांति तुझ्या या 

बोलण्यावरून िला अांदाज आला िोता िी िुणीतिी िलुगी 

तलुा आवडली असणाि पण एि गोष्ट अजनू अशी िी 

व्यायाि, बॉकक्सांग, िािािािी याांत नेििी गुांतून िािणािा त,ु तलुा 



अस िािी वाटलां असेल िा? जिावेळ िाझा िा अांदाज 

चिुीचा असणाि अस िला वाटलां िोतां,”Rj, िाय साांगायचां 

आि?े त ुकबनधाथत बोल... तलुा सिजनू घ्यायचा िी पूणय प्रयत्न 

ििणाि...” 

 

त ू जसां साांकगतलां िी तलुा िुणीतिी िलुगी आवडते, 

िला िाझा अांदाज पणूयपण े बिोबि िोता आकण तु ि े िाय 

साांकगतलां या दोन्िी गोष्टीवि कवश्वास बसायला जिा वेळ लागला 

िोता तिी िसतिी थवतुःला साांभाळून िी तलुा म्िटलां 

िोत,”तलुा ििित नसेल ति िी कतचां नावां िाय याचा अांदाज 

लाव ूिा?”त ुिला म्िटलां िोतां,”िुिाि, प्रयत्न िरून बघ पण 

तलुा ओळखता येईल असां वाटत नािी” 

 

िी िािी क्षण कवचाि िेला िोता,”आपली क्लासिेट... 

प्रेिणा..!” 

 



िाझां बोलणां ऐिून तझुा चेििा अगदी बघण्यासािखा 

झाला िोता, िला िळलां िोतां िी िी अचिू ओळखलां िोतां... 

तेव्िा त ू िला कवचािलां िोत िी,”िुिाि, त ू िसां िाय 

ओळखलां...”िी म्िटलां िोत िी,”असाच अांदाज लावला...” 

 

तझु्या चेिऱ्याविच े िावभाव बघून िाझां उत्ति तलुा 

कततिां सां पटलां नव्ितां ि ेकि सिजलां िोतां, िग िी तलुा कवचािलां 

िोतां िी तलुा ती िधीपासून आवडते? आकण िला नेििां  िाय 

िोतांय ते साांग ति खिां..! िग त ूसाांकगतलां िोतां िी,”तसां िािी 

साांगता येणाि नािी िी ती िधीपासनू आवडते, आपला फ्रें ड्स 

ग्रपु बनला ना सरुुवातीला असांच िैत्ीचां नातां जळुलां जसां 

बािीच्याांसोबत जळुलां... िग कतचां बोलणां, वागणां, इतिाांना 

अभ्यासात िदत ििणां, िधी जिा िसणां ि ेसगळां िनात िधी 

जपायला लागलो िला िी िािीएि िळलां नािी... िळूिळू 

कतचा थवभाव, सिवास खूप िवािवासा वाटत आि.े.. िी ति 

ठिवलां आि े िी आधी कतला ि े साांगायचां आि े पण िसां 

साांगायचां ि ेसिजत नािी, कतला वाईट ति वाटणाि नािी ना? 



ती िाय म्िणेल? कतला ि ेसाांगायला पाकिजे िी नािी? िुिाि 

तलुा िाय वाटत? िाय ििावां अश्यावेळी?” 

 

यावि िी फक्त िी इतिां च म्िण ूशिलो िोतो िी,”तचू 

ठिव तुला िाय ििायचां आि ेिािण िनात जी भावना आिे ती 

व्यक्त ििायची आि े िी आयषु्यभि तशीच ठेवायची आि े

आकण वेळ घे, कवचाि िरून कनणयय घ्यावा लागेल... तलुा ती 

आवडते, पण कतच्या िनात िाय आि?े ि े िेवळ कतलाच 

ठाऊि आि ेआपण अांदाज पण लाव ूशित नािी..” 

 

“िुिाि, िी ति कतला आयषु्यभऱ्याची साि िागायची 

असां िनाशी पक्ि िेलां आि,े कतला िनातलां साांगनू साविाश 

कनणयय घे अस म्िणायचां आि े आकण पदवी पणूय झाली िी 

नोििी किळवायची िािी कदवस एििेिाांना सिजून घेऊन 

िािी वेळ घालवायचा आि े आकण िरियि बनलां िी लग्न 

ििायचां आि.े” 

 



“Rj, त ूति खपू दिूचा कवचाि िरून ठेवल आिेस, आधी 

तझुां म्िणणां ऐिून जिा नवल वाटलां पण जेव्िा त ुजीवनसािी 

म्िणनू कतची कनवड िेली, म्िणजे तलुा ती खपू जाथत 

आवडते... तझु्या आजच्या बोलण्याने कित् म्िणून खपू 

नशीबवान असल्याचां वाटत आि.े...” 

 

“बिां िुिाि, िग आता िाय ििायचां? कतला ि ेसवय नेििां  

िधी आकण िसां साांगायचां? त ूिािी िदत िरु ना...." 

 

“Rj अस िािी अजनू िी िेलां नािी अनुभव अकजबात 

नािी, ति िला जिा वेळ द,े िाय ििता येईल ते बघतो आकण 

तलुा साांगतो..” 

 

“िाझा कनणयय बिोबि िोता िी तचू िला सिजनू घऊे 

शितोस, िँक्स िुिाि...” 

 



“िँक्स िाय म्िणत आिे? Rj आपण कित् आिोत 

ना..”इतिां  बोलनू आपली चचाय सांपली िोती िग आपण तझु्या 

घिी जाऊन िथत पैिी जेवण िेलां िोतां...  

 

अस िुिािने कलकिलेलां वाचनू ऋतिुाज तो क्षण जण ू

एिदा पनु्िा जगला, भतूिाळशी एिरूप िोऊन आठवणीत 

ििला अचानि त्याने डोळे किटल ेजसिािी ते सवय वाचलेलां 

त्याच्या नजिेसिोि त्याला कदसलां.. तो जनु्या आठवणीत 

ििवला, िािी वेळाने वाथतवात पितून आला ति प्रश्नाांनी 

त्याच्या िनात गदी िेली... िसतिी त्या प्रश्नाांना बाजलूा साित 

त्याने पनु्िा वाचायला सरुुवात िेली... िध्येच िधी त्याला 

कवचािाांनी घेिल ेिधी भतूिाळात नव्यान ेप्रवास िेला... िात् 

सित गेली तो सोनेिी क्षण जगत िाकिला, चांद्र, चाांदण्या आकण 

िात्ीच्या वेळी जे िुणी तेव्िा साक्षीदाि त्याला लाभले त्या 

सवाचं्या सिवासात ऋतिुाज पकिल्याांदा वाचन िित जागला..!  



िुझं पसु्िक िाचिं. पसु्िक संपिं पण अजूनिी मी पसु्िकािच अडकिो आिे. माझं जास्ि 

पसु्िकांचं िाचन नािी, जी कािी थोडी बिुि पसु्िके िाचिीि त्याच्याशी िुिनात्मक िुझं पसु्िक बघिा मिा 

जास्ि फरक िाटिा नािी. िाचि असिांना सरुिािीिा मी आश्चयचचहकि राहििो, िे यासाठी की िुझी शबदाचंी 

मांडणी, हिहिण्याची शैिी, पात्राचंी ओळि, त्यांच्यािीि संिाद, घटना क्रम आहण हिहिि असिांना िाचकाच्या 

मनाचा केिेिा हिचार या सिच गोष्टीच ेभान ठेऊन हिहििे, ि ेअपेके्षपेक्षा जास्ि िोि ेम्िणून.. िू जरी स्ििःिा 

िेिक समजि नसेि पण िुझ ंपसु्िक िाचणाऱ्या प्रत्येकािा हि न पचणारी गोष्ट रािीि, िे मात्र मी िात्रीन ेसांग ू

शकिो. िा हििाणाि उंच हशिर गाठण्याचा संकेि आिे. किाणी जरी काल्पहनक असिी िरी िी 

िास्िहिकिेिा धरून आिे. िझु्या िेिनाि दोन गोष्टी मिा िूप प्रभाहिि करणाऱ्या राहिल्याि, एक म्िणजे 

घटना घडि असिांना आजूबाजूचे िािािरण िू िूप सुंदरिेने िणचन केिे आि ेआहण दसुरी म्िणजे घटनिूेन 

संदेश मांडि असिांना हदसून येि असिेिी िाचनाची प्रदीघच सिय. या किाणीिीि दोन ओळी  मनािा 

हभडणाऱ्या सदु्धा िोत्या त्या म्िणजे, "रस्त्यािरीि हदिे मनाि येणाऱ्या हिचारांसारिे एका मागून एक माग ेजाि 

िोिे" आहण "पररिारािर कठीण पररहस्थिी ओढाििे िी प्रत्येकािा मोठं िोण्याची संधी उपिबध करून देिे" या 

दोन ओळी जीिनािीि सत्याचा उिघडा करिाि. एका सच्च्या िेिकाची िीच ओळि असिे हक िो जीिनाच े

सत्य हकिी प्रभािीपणे मांडिो आहण िू त्या हबंदिुा स्पशच केिा. त्यासाठी िझुं मनापासून अहभनंदन.. 

        िा िर झािा हििाणाचा हिषय पण यािूनिी मोठा हिषय जो माझ्या, िुझ्या आहण आकाश च्या संदभाचि 

आिे ि आपल्या व्यहिररक्त िो इिर कोणािाच समजणार नािी. हमत्र कोण आिेि या पेक्षा हमत्र कशी आििे ि े

मित्िाचे असि ेआहण माझ ेहमत्र िरे आहण सच्चे आिेि याचा मिा अहभमान आिे. आज आपल्या मैत्रीच्या 

पसु्िकाि एक निा पाठ जळुिा. एक हमत्र जो स्ििःचे पसु्िक प्रकाहशि करिो िे केिळ प्रहसद्धीसाठी नािी िर 

त्या मागे त्यािूनिी मोठा उद्देश िा असिो हक माझ्या हमत्राने (भूषण ने) देिीि त्याच्या हििाणािा चािना 

देऊन िे जगापढेु आणािे आहण िो जर माझ्या प्रयत्नाि ेप्रभाहिि िोि असेि िर नक्कीच त्याचे मनोबि 

िाढेि आहण प्रफुि िुझा उद्देश साध्य झािा. िझु्या हििाणाने मी प्रभाहििच नािी िर पे्रररि सदु्धा झािो. 

त्यामुळे िझुे िूप िूप आभार.. 

        सोबि एक हिनंिी सदु्धा. िरिंर माझं स्िाथच त्याि आिे. िू िुझे हििाण चािू ठेि आहण माझ्या 

सारखयांना पे्रररि कर. पनु्िा िुझे िूप िूप अहभनंदन आहण त्यािूनिी जास्ि िुझे िूप िूप आभार.. उिचररि 

भागाची आिुरिेने प्रिीक्षा.. 

ALL THE BEST..! 

भूषण ढोके 

आधीच्या भागाांक्वषयी ( रे्कडो प्रक्तक्क्रयाांतून क्नवडक) 

  



Praful, 

“मला काही साांगाचांय ...” 

तुमची हह कादांबरी  हतचा पूवाार्ा मला खपू आवडला. आता पयंत खूप  Emotional वाटला 

... प्रत्येक वाक्य र्रुकट नजरेनेच वाचला... कारण वाचताना अशू्र  थाांबलेच नाहीत.  

कृपा करून हया कादांबरीचा उत्तरार्ा मला पाठवा. ही तुम्हाला माझी नम्र हवनांती. 

Regards, 

Valley  

 

 

 

 

 

तुम्ही हलहहलेल मला काही साांगाचांय पसु्तक वाचलां, खुप गूढ होतां पण समजलां. ह्या आर्ी 

खुप पसु्तक वाचली काही पसु्तकाांणी हसवलां तर काहींनी रडवलां. तुमच्या पसु्तकाने दोन्ही 

एकदाचां करायला लावल, खुप छान आहे पसु्तक. मैत्री समजली, पे्रम सदु्धा समजलां. खर तर 

खरी मैत्री काय असते ते हलखानाच्या स्वरुपात आज समजलां. पढुील भाग येणार आहे का 

? खुप ईच्छा आहे पढुील भाग वाचन्याची. र्न्यवाद तुमच्या पसु्तकामुळे खुप गोष्टी हशकायला 

हमळाल्या... 

रहसक वाचक  

सदुशान खाांडेकर 

 



नमस्कार सर,  

मी कालच तुमची "मला काही साांगायचांय" हह कादांबरी वाचली. फारच सुांदर आहे. 

सरुुवातीपासूनच उत्कां ठा हनमााण होते की आता पढेु काय होणार. मी रात्री वाचायला सरुुवात 

केली अन ्पणुा वाचून झाल्यावरच थाांबलो. आता उत्सकुता आहे की उत्तरार्ाात काय होईल 

याची. तरी मला उत्तरार्ा पाठवावा हह हवनांती.  

वाचक , 

रोशन इांदव े 

हप्रय प्रफुल 

आताच "मला काही साांगाचयां" वाचली. 

कादांबरी लेखनाचा हा तुमचा पहहलाच प्रयत्न 

असला तरीही  तो स्ततु्य आहे. 

पढेु काय होईल याबाबतची वाचकाची 

उत्सकुता ताणून र्रण्यात  तुम्ही बऱ्यापैकी 

यशस्वी झाला असां म्हणायला हरकत नाही. 

कादांबरीच्या उत्तरार्ााची वाट पहात आहे. 

तरीही तुमचा हा पहहलाच प्रयत्न असल्याचां 

जाणवतां. 

इथे हतथे काही चकुा राहून गेल्यायांत. क्वहचत् काही हठकाणी तुमची बोली भाषा डोकावत 

असावी. काळ व व्याकरणाच्याही काही चकुा जाणवल्या. 

हे स्पष्टपणे साांगण्याच्या मागे तुम्हाांला अहर्क चाांगलां हलहहण्यासाठी प्रवतृ्त करणे एवढाच 

उद्देश आह ेहे तुम्ही समजून घ्याल अशी अपेक्षा आहे. 

तुम्हाांस तुमच्या यापढुील साहहहत्यक वाटचालीसाठी खूप शभेुच्छा आहण (वयाचा थोडा 

फायदा घते)अनेकानेक उत्तम आशीवााद. 

एक प्रामाहणक वाचक 

ॲड्. शामकाांत जोशी 

नाहशक  

िुम्िी हिहििेि मिा कािी सांगाचंय पसु्िक िाचिं, 

िुप गूढ िोिं पण समजिं. ह्या आधी िपु पसु्िक 

िाचिी कािी पसु्िकांणी िसििं िर कािींनी रडििं. 

िुमच्या पसु्िकाने दोन्िी एकदाचं करायिा िािि, 

िुप छान आिे पसु्िक. मैत्री समजिी, पे्रम सदु्धा 

समजिं. िर िर िरी मैत्री काय असिे िे 

हििानाच्या स्िरुपाि आज समजिं. पुढीि भाग 

येणार आिे का ? िुप ईच्छा आिे पढुीि भाग 

िाचन्याची. धन्यिाद िुमच्या पसु्िकामुळे िुप गोष्टी 

हशकायिा हमळाल्या... 

रहसक िाचक  

सदुशचन िांडेकर 



हलॅो ई साक्हतय 

मी अश्विनी अश्वहरे , बेलापूर नवी म ुंबईहुन . 

परवा जरा ररकामा वेळ श्वमळाला म्हणनू सहजच काही तरी वाचावुं असा मनात श्ववचार आला 

, रोचज ते फेसब क , व्हाट्सएप्प , आश्वण हलॅो वर वेळ घालवनू कुं टाळा आला म्हणनू काही 

तरी वाचयूा असा श्ववचार करत होते पण काय वाचावुं हा प्रश्न होता? प्रामाश्वणक पणे साुंगायचुं 

तर मी रेग लर असुं काही वाचत बसत नाही पण परवा कदाचीत " मला काही साुंगायचुं " ह्या 

कादुंबरीचुं पान देवाने माझ्या नश्विबात श्वलहुन ठेवलुं असावुं आश्वण मी कधी श्वह काही फारसा 

काही न वाचणारी नेमकी त्या मला काही साुंगायचुं ह्या कादुंबरीच्या पे्रमात पडले बगता 

बगता तीन श्वदवसात मी श्वतन्ही भाग वाचून पूणण केले आश्वण खरुं साुंगू तर मी स्वतःला 

त्यातलीच एक समजू लागले..अक्षरिः कथा वाचताना मी आकुं ठ त्यात ब डाले होते म्हणजे 

त्यातलुं प्रत्येक पात्र माज्या डोळ्यासमोर उभुं होत होता...प्रफ ल िेजव याुंचुं श्वलखाण खरच 

कौत कास्पद आह ेत्या साठी त्याुंना माझा सलाम ...आता आत रता लागली आहे ती प ढच्या 

भागाची!!! काय घडलुं प ढे ? क मार ला बोलता येईल का ? कीतीश्वप्रया त्याला भेटेल का?? 

स श्वजत, प्रिाुंत , आकाि आयणन ,ऋत राज अश्वनरुद्ध ,   ह्याुंना त्या डायरी बद्दल कळेल का 

?जी अश्वनरुद्ध ने बश्वघतली आह ेआश्वण सगळुं आता प ढे कसुं जाणार हे समजण्याची उत्स कता 

मनाला लागली आहे...तस्स मी लेखकाला प्रत्येक्ष फोन करून बोले आहे पण इथे मला ई 

साश्वहत्य प्रश्वतष्ठान टीम याचे श्वविेष आभार मानायचे आहते म्हणनू मी ह ेश्वलहीत आह े... 

THANK YOU SO MUCH  त म्ही ह ेआम्हाला मोफत उपलब्ध करून श्वदल्या 

बद्दल...बाकी काही नाही आता फक्त वाट बघायची प ढे काय होणार याची? 

मला जे साुंगायचुं आह ेते झालुं ... 

कळावे , एक नवीन वाचक 

अश्विनी अश्वहरे   



ई साक्हतय प्रक्तष्ठानचां हे तेरावां वषं. 

प्रफ़ुि रे्िव याांचां ई साक्हतयवरचां हे पाचवां  पुस्तक. 

 

प्रफ़ुल शेजव ि ेअत्यांत अल्पावधीत लोिकप्रय झालेले लखेि. 

दोन वषांपवुी ऑगथटच्या शेवटच्या आठवड्यात त्याांनी ’िला 

िािी साांगाचांय” चा पकिला भाग प्रिाशनासाठी पाठवला. त्याला 

इतिा जबिदथत प्रकतसाद िोता िी बथस. प्रत्येि वाचिाने एिच 

प्रश्न कवचािला, “पढेु िाय?” तेव्िा त्याांनी पडुले एि एि भाग 

कलिायला घेतले. आकण त्या प्रत्येि भागाला फ़ाि िोठ्या 

प्रिाणावि वाच्िाांचा प्रकतसाद किळतो आि.े  

प्रफ़ुलसािखे अनेक तरूण लेखक खपू छान श्वलहीत आहते. 

मोठ्या लेखकाुंच्या तोडीस तोड आहते. पण त्याुंना योग्य असा 

प्लॅटफ़ॉमण श्वमळत नाही. त्याुंची प स्तकुं  प्रकाश्वित करायला प्रकािक 

धजावत नाहीत. कारण त्याुंचे नाव प्रश्वसद्ध नसल्याम ळे त्याुंच्या 

प स्तकाुंची श्ववक्री होईल की नाही याबद्दल प्रकािक सािुंक 

असतात. आश्वण जर या लेखकाुंची प स्तके वाचकाुंसमोर आलीच 

नाहीत तर लोकाुंना त्याुंच े नाुंव कळणार कसे? या द ष्टचक्रात 

सापडून अनेक तरूण लेखकाुंच्या श्वपढ्या बरबाद झाल्या.  

पण आता असे होणार नाही. इुंटरनेटच्या सहाय्याने 

नवलेखकाुंना वाचकाुंच्या नजरेपयंत पोहोचवण्याचे काम आता 

अनेक सुंस्था करत आहते. ई साश्वहत्य प्रश्वतष्ठान ही त्यातील एक. 



स मारे ५ लाखाुंहून अश्वधक वाचकाुंपयतं या नवीन लेखकाुंना 

नेण्याचे काम ही सुंस्था करते. पणूण श्ववनामलू्य. लेखकाुंनाही 

कोणताही खचण नाही. आश्वण आज ना उद्या लेखकाुंना भरघोस 

मानधन श्वमळवनू दणे्यासाठी ई साश्वहत्य प्रश्वतष्ठानचे प्रयत्न चाल ू

आहते. नवीन लेखक यायला हवेत. भक्कमपणे उभे रहायला हवेत. 

त्याुंना त्याुंच्या त्याुंच्या दजाणन सार मानमरातब श्वमळावा. मानधन 

श्वमळावे. परदिेातील आश्वण सवयदरू िानािोपऱ् यातल्या 

खेड्यापाड्याुंवरील नववाचकाुंना दजेदार साश्वहत्य श्वमळावे. याच 

आिच्या प्रेिणा आिते. नवनवीन ताकदवान लेखक ई 

साश्वहत्याकडे वळत आहते. त्याुंना त्याुंच्या कसान सार प्रश्वतसादही 

श्वमळतो. क णाला भरघोस तर काहींच्या वाट्याला टीकाही येते. या 

टीकेला positively घॆऊन ह ेलेखक आपला कस वाढवत नेतात. 

स रूची नाईक, प्रफ़ ल िेजव, भाग्यश्री पाटील, कोमल मानकर, 

स रज गाताडे, अनपू साळगावकर, बाळासाहबे श्विुंपी, चुंदन श्ववचारे, 

सौरभ वागळे, यिराज पारखी, चुंद्रिॆखर सावुंत, सुंयम 

बागायतकर, ओुंकार झाुंजे, पुंकज घारे, श्ववनायक पोतदार, चुंद्रकाुंत 

श्विुंद,े श्वनरुंजन क लकणी, चारुलता श्ववसप ते, काश्वतणक हजारे, गणेि 

सानप, मनोज चापके, महिे जाधव, मनोज श्वगरसे, मदृ ला पाटील, 

श्वनलेि दसेाई, सनहा पठाण, सुंजय बनसोडे, सुंजय येरणे, िुंतन ू

पाठक, श्रेश्वणक सरडे, ि भम रोकडे, स धाकर तळवडेकर, श्वदप्ती 

काबाडे, भपेूि क ुं भार, सोनाली सामुंत, केतकी िहा, श्ववश्वनता 



दिेपाुंडे, सौरभ कोरगाुंवकर, श्वमश्वलुंद क लकणी, ि भम पाटील, 

आश्विष कले, स रेंद्र पाथरकर, प्रीती सावुंत दळवी, श्वनश्वमष सोनार, 

उमा कोल्ह,े गणेि ढोले, सश्वचन तोडकर, महिे पाठाडे, अश्वभजीत 

पैठणपगारे, काश्वतणक हजारे, श्वकरण दिम खे, जगश्वदि खाुंदवेाले, 

माध री नाईक, श्वविाल दळवी, गौिी िुलिणी, कजतेश उबाळे, 

कप्रति साळुांखे, प्रकति म्िात् ेअसे अनेक तरूण लेखक सातत्यपणूण 

लेखन करत आहते. इांटिनेटवि हौिी ििाठी लेखकाुंची कमी 

कधीच नव्हती. आता हौसेच्या वरच्या पायरीवरचे, लेखनाकडे 

गुंभीरपणे पहाणारे आश्वण आपल्या लेखनाला पैल ू पाडण्याकडे 

लक्ष दणेारे तरूण लेखक यते आहते. ही नवीन लेखकाुंची फ़ौज 

मराठी भाषेला नवीन प्रकािमान जगात स्थान श्वमळवनू दतेील. 

त्याुंच्या साश्वहत्याच्या प्रकािाला उजाळा श्वमळो. वाचकाुंना आनुंद 

श्वमळो. मराठीची भरभराट होवो. जगातील सवोत्कृष्ट साश्वहश्वत्यक 

प्रसवणारी भाषा म्हणनू मराठीची ओळख जगाला होवो.  

या सवाणत ई साश्वहत्याचाही खारीचा वाटा असेल हा आनुंद.  

या यिात ई लेखकाुंचा श्वसुंहाचा वाटा असेल याचा अश्वभमान.  

 

 

बस्स. अजनू काय पाश्वहजे?  

 

 

टीम ई साश्वहत्य प्रश्वतष्ठान 


