एक परीकथा

विनायक पोतदार

एक परीकथा
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते
कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल
अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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या पुस्तकातील लेखनाचे सिव कायदेशीर िक्क लेखकाकडे सुरवित
असून पुस्तकाचे ककिा त्यातील अंशाचे पुनर्ुवद्रण िा नाट्य, वचत्रपट
ककिा इतर रुपांतर करण्यासाठी लेखकाची परिानगी घेणे
आिश्यक आिे. तसे न के ल्यास कायदेशीर कारिाई िोऊ शकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is available for any
literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for
registration of such works. Although an author’s copyright in a work is recognised even without
registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages and
accounts.
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• विनार्ूल्य वितरणासाठी उपलब्ध.
• आपले िाचून झाल्यािर आपण िे फ़ॉरिडव करू शकता.
• िे

ई

पुस्तक

िेबसाईटिर

ठे िण्यापुिी

ककिा

िाचनाव्यवतररक्त कोणतािी िापर करण्यापुिी ईसावित्य प्रवतष्ठानची परिानगी घेणे आिश्यकआिे.
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विनायक नारायण पोतदार

श्री विनायक नारायण पोतदार गेली
दिा िर्षे र्ीवडयार्ध्ये कायवरत आिेत. गायक,
सूत्रसंचालक, रे वडओ जॉकी, टीव्िी िोस्ट आवण
आता क्रिएरटव्ि रायटर म्िणून जाविरात कं पनीर्ध्ये असा त्यांचा नदीच्या
प्रिािासारखा अखंड प्रिास सुरु आिे. ते क्रिल्र् वसने रायटर असोवसएशनचे सदस्य
देखील आिेत. त्यांच्या सिव कथा या संस्थेकडे नोंदणीकृ त आिेत. लेखक कथा
लेखनाव्यवतररक्त गीत लेखन, धून बनिणे आवण विविध प्रकारची गाणी देखील
गातात. त्यांचे आिडते लेखक िपु काळे , पुल देशपांडे, विजय देिधर, सुरेंद्र र्ोिन
पाठक आिेत. यावशिाय अध्यात्र् र्ध्ये ओशोंचा त्यांच्यािर खूप प्रभाि आिे.
आपला कथेबाबतचा अवभप्राय जाणून घेण्यास ते उत्सुक आिेत.

विनायक नारायण पोतदार
ph.no.9076640007
vienayak007@gmail.com
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सदर कथा संपूणवतः काल्पवनक आिे. िास्तितेशी वतचा
कोणतािी संबंध नािी. कथेतील जागांची नािे के िळ कथेला
रं जकता यािी म्िणून घेतलेली आिेत. िी कथा तुर्चं
र्नोरं जन करण्यात यशस्िी ठरो िीच ईश चरणी प्राथवना.
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लेखक : विनायक नारायण पोतदार
र्ेल आयडी : vienayak007@gmail. com
संपकव : ९०७६६४०००७/८४२१८७३७००
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एक परीकथा (A FAIRY TALE )

गोव्यार्ध्ये र्ला आलेल्या विलिण अनुभिाबद्दल तुम्िांला सांगािं की
सांगू नये या बाबत र्ी स्ितःशी िजारो िेळा िाद घातला असेल. पण शेिटी दोन
पैकी एक र्न जजकलं. तुर्च्याशी शेअर करािं िे सांगणारं . म्िणून आज
तुर्च्यासर्ोर आज र्ाझ्या आयुष्यातील तो अनुभि शेअर करतोय. तुम्िांला पटो
ककिा न पटो पण र्ी तो तुर्च्यासोबत शेअर करणार आिे. पण त्या आधी र्ाझी
ओळख करून देतो.
र्ी वनवखल राजिधवन. र्ाझ्याबद्दल एका िाक्यात सांगता येणं थोडं
अिघड आिे. कधी गातो .... कधी वलवितो ... कधी खूप बडबड करून र्ैक्रिल
गाजितो, कधी सगळयांपासून दूर एकटाच एकांतात स्ितःला कोंडू न टाकतो...
कािीजणांच्या र्ते र्ी प्रचंड लिरी आिे. (असेल िी तसं!) ... पोटासाठी
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इतरांसारखाच चाकरी करणारा असलो तरी जेव्िा जेव्िा संधी वर्ळे ल तेव्िा
र्ाझ्यातल्या लपलेल्या 'र्ी' ला बािेर काढायचा र्ी नेिर्ी प्रयत्न करत असतो.
गेल्या कािी क्रदिसांत नोकरी करता करता वलविलेल्या र्ाझ्या कथेला
इं टरनेटिरून सर्ाजाच्या सिव स्तरातून लाभलेल्या कौतुकाच्या प्रवतक्रियांनी र्ी
भांबािून गेलो िोतो. गोष्ट सुखािणारी असली तरी, इतक्या र्ोठ्या यशाची अपेिा
र्ी के ली नव्िती. त्यार्ुळे आता निीन कथेची आतुरतेनं प्रतीिा करणाऱ्या र्ाझ्या
या िाचकिगावला कािी चांगलं देण्याची र्ोठी जबाबदारी र्ाझ्यािर येऊन पडली
िोती. आवण त्यानंतर क्रकत्येक क्रदिस विचार करूनदेखील कािी चांगलं असं सुचतच
नव्ितं.
शेिटी ठरिलं की आता विचार करणं सोडू न द्यािं आवण र्नर्ोकळं
क्रिरून यािं. आवण यासाठी गोव्यासारखं दुसरं रठकाण नािी.. क्रकर्ान र्ाझ्यासाठी
तरी... तुर्च्या र्नःशांतीसाठी वतथं प्राचीन भव्य र्ंक्रदरं आिेत, घनदाट झाडीने
भरलेला वनसगव आिे... िे णीची नशा आिे, अथांग पसरलेला सर्ुद्र आिे...
संध्याकाळच्या िेळी सूयावस्त िोत असताना सर्ुद्राच्या कडेने दूरिर चालत जायचा
आनंद तर कािी औरच ! आवण बीचजिळच्या ररसॉटवर्धील बाल्कनीत बसून
संध्याकाळच्या िेळी जिंकचा स्िाद तर विचारूच नका.
र्ी त्याच आठिड्यात िीकएंडला गोव्यात दाखल झालो. बागा
बीचिरील एक ररसॉटव र्ी वतथं येण्यापूिीच ऑनलाईन बुक करून ठे िलं िोतं.
फ्रायडे नाईट फ्लाईट पकडू न ररसॉटविर पोिोचायला र्ला रात्रीचे अकरा िाजले.
र्ी रूर्िरच रात्रीचं जेिण र्ागिलं आवण जेिण करून पिाटे ५ चा अलार्व लािून
र्ी झोपी गेलो, कारण ररसॉटवच्या बॅकसाईडलाच बीच िोतं. र्ला पिाटे पिाटे
बीचिर िॉकला जायचं िोतं. आज पयंत र्ी संध्याकाळचं िॉक खूप िेळा के लं िोतं ,
पण अली र्ॉर्ननग िॉकचा योग आला नव्िता.
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पिाटे र्ोबाईलर्ध्ये लािलेल्या अलार्वने र्ला जाग आली. दिा
वर्वनटात तयार िोऊन बािेर पडलो. यािेळी र्ी अनिाणी जायचं ठरिल्यानं
पायात चपला घातल्या नव्ित्या. सकाळच्या िेळी थंड िाळू चा स्पशव पायाच्या
तळव्यांना सुखािणारा असणार याची खात्री िोती. अिघ्या पाच वर्वनटात र्ी
ररसॉटवच्या र्ागे असलेल्या बीचिर पोचलो. आवण थंडगार िाळू चा स्पशव पायांना
झाल्यािर जो कािी आनंद झाला तो अिणवनीय िोता. तो स्पशव शब्दांत
र्ांडण्यासारखा नािी. प्रत्येकानं तो स्ितःच घ्यायला ििा.
सर्ुद्राच्या लाटांचा घनगंभीर आिाज सोडला तर िक्त र्ाझ्या श्वासाचा
आिाज र्ाझ्या सोबत िोता... क्रकनारा ओसाड िोता.. र्नःशांती साठी अशािेळी
ध्यानर्ग्न िोण्याची आिश्यकता पडत नािी. िक्त कानािर पडणारे आिाज ऐकत
रिा आवण बस ऐकत रिा. तुम्िी आपोआप ट्रान्सर्ध्ये जाता. िेगळं कािी करण्याची
गरजच उरत नािी.
र्ी क्रकती िेळ चालत राविलो आठित नािी, पण उजाडायला सुरुिात
झाली, क्रकनाऱ्यािर थोडी िदवळ सुरु झाली तसा र्ी परत क्रिरलो. नंतरचे दोन तास
र्ी ररसॉटवच्या वस्िजर्ग पूलर्ध्ये येथेच्छ डु ंबत राविलो. क्रदिसाची सुरुिात खरं च
खूप छान झाली िोती... त्यानंतर नाश्ता र्ग एसी रूर्र्ध्ये लंचच्या िेळेपयंत
र्स्तपैकी एक झकास वसनेर्ा पाविला. जेिण खरं च रुचकर िोतं. (कदावचत र्ूड
झकास असल्यार्ुळंदख
े ील र्ला ते रुचकर लागलं असािं.) त्यानंतर पुन्िा
वनद्रादेिीच्या आधीन झालो.
संध्याकाळी सिाच्या सुर्ारास र्ी पुन्िा बीचिर क्रिरायला गेलो. यािेळी
थोडं आणखी लांब चालायचं ठरिलं. र्ला असं एक रठकाण ििं िोतं वजथं के िळ
सर्ुद्र आवण र्ी असेन. बराच लांबचा पल्ला गाठल्यािर र्ला अशी जागा वर्ळाली.
सर्ुद्राच्या कडेला एक र्ोठा खडक िोता सर्ुद्राचं पाणी वतथं पयंत येऊन परतून
जात िोतं. र्ला ती जागा खूप आिडली. र्ुख्य म्िणजे वतथं दुसरं कु णी िी नव्ितं.
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र्ी आवण सर्ुद्र.. र्ी त्या खडकािर जाऊन बसलो... बराच िेळ सर्ुद्राच्या लाटांचा
आवण घोंघािणाऱ्या िाऱ्याचा आिाज या व्यवतररक्त इतर कािीिी ऐकू येत नव्ितं.
र्ध्येच पिांचा क्रकलवबलाट ऐकू यायचा. पण बस्स ! तेिढ्यापुरताच. र्ी खरं च
ट्रान्सर्ध्ये गेलो िोतो.पण अचानक र्ाझी तंद्री भंग झाली.
“स्क्युज र्ी? र्े आय जॉईन यु इि यू डोन्त र्ाईंड?” खरं तर या िाक्यानं
र्ला खूप संताप यायला ििा िोता. अशा िेळी कु णीिी वडस्टबबव के लेलं र्ला
अवजबात आिडत नािी. पण या आिाजात अशी कािी जादू िोती की र्ी भारला
गेलो िोतो. जणू कु णी िक्त आिाजानं र्ाझ्यािर गारुड के लं िोतं. आवण जेव्िा र्ी
िळू न पाविलं तेव्िा तर र्ी आश्चयावच्या धक्क्यानं कोसळता कोसळता िाचलो.
“िेल्ल्लो .... क्रदद आय क्रदस्टबबव यू? आय एर् सॉरी..” र्ाझ्यासर्ोर ती
उभी िोती. उं च, गोरीपान, वनळया डोळयांची... रवशयन र्ुलगी . साधारणपणे
३०-३२ ियाची. वतचे लांब सडक काळे के स िाऱ्यािर उडत िोते, जे वतच्या
सौन्दयावत आणखी भर घालत िोते. पण धक्का र्ला यार्ुळं बसला नव्िता. सुंदर
वियांना र्ी यापूिी कधी पाविलं नव्ितं असं नािी. उलट र्ी ज्या िेत्रात कार् करत
िोतो, वतथं एकापेिा एक सुंदर र्ुलींचा तािाच िोता.
र्ला धक्का बसायचं कारण िोतं, दिा िर्षांपूिी िेबसाईटिरून र्ला र्ेल
करणारी, र्ाझ्या प्रेर्ात पडणारी आवण न चुकता रोज र्ेल पाठिणारी करीना
अगदी हुबेहूब अशीच िोती. वजला आजपयंत के िळ र्ी वव्िडीओ कॉल िर पाविलं
िोतं, िोटोतून पाविलं िोतं, आज सािात जणू तीच सर्ोर उभी असल्याचा भास
र्ला झाला आवण यार्ुळंच र्ी अिरशः कोसळता कोसळता िाचलो िोतो.
“िॅलो वर्स्तर ... आय एर् तोककग विथ यू ....” र्ी वतच्या प्रश्नाने पुन्िा
भानािर आलो. “ ओि .... आय एर् सॉरी... वललज जॉईन ... “ र्ी म्िणालो.
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“थँक यू वर्स्तर .... व्िाट्स यूर नेर्?”
“वनवखल... वनवखल राजिधवन” र्ी वतच्याशी शेकिॅन्ड करत बोललो. ती
र्ाझ्या शेजारी येऊन बसली. एकदा वतने र्ाझ्याकडे टक लािून पाविलं. आवण
कािी बोलणार असं िाटलं तोपयंत ती गलप झाली.
बराच िेळ आम्िी सर्ोर घनगंभीर आिाज करणाऱ्या सर्ुद्राकडे पाित
राविलो. नंतर सूयावस्त झाल्यािर संवधप्रकाश असतानाच र्ी उठलो. र्ाझ्या
पाठोपाठ ती िी उठली. संधीप्रकाशात वतचं सौन्दयव आणखीच खुललं िोतं. र्ुळातच
गोरापान असलेला चेिरा आवण त्यािर चढलेली संवधप्रकाशाची लावलर्ा यार्ुळं ती
अिलातून क्रदसत िोती. र्ाझ्या र्ागोर्ाग ती िी क्रकनाऱ्यािर आली आवण आम्िी
एकत्रच िाळू िरून ररसॉटवच्या क्रदशेने चालायला सुरुिात के ली.
र्ाझं इं वललश िार चांगलं नव्ितं. त्यार्ुळं र्नात असूनिी वतच्याशी
बोलायला र्ी टाळत िोतो. ती र्ाझ्यासोबत चालतेय िेच र्ाझ्यासाठी र्ोठं िोतं.
पण आर्च्यातील शांततेचा भंग शेिटी वतनेच के ला.
“िेअर आर यू स्तेजयग?”
“टॉप इन टाउन ररसॉटव” र्ी उत्तर क्रदलं.
“िॉि. व्िॉत ए को-इवन्सदन्स. सेर् वियर. व्िातसब यूअर सूत नम्बर?” ती
आश्चयावने आवण आनंदाने बोलली.
“ १०३”
“ग्रेत . आय जस्त तू (२) सूतसब अिे फ्रॉर् यू . र्ाईन इज १०५ . िूद यू
लाईक तू जॉईन र्ी िॉर क्रदनर?”
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र्ला िणभर काय उत्तर द्यािं िेच कळत नव्ितं. र्ी गोंधळलोय िे पाहून
वतला िसू आलं. िसत िसत ती म्िणाली, “दू नॉत गेत र्ी रॉंग वर्स्टर वनकील. आय
तोतली अलोन वियर अँद नीद अ गुड कम्पॅवनयन.. नजथग र्ोअर दॅन दॅत.” ती
म्िणाली.
“ओके . डन.” र्ी पण वखजल्यासारखा िसत म्िणालो.
खरं तर वतच्यासारख्या सुंदर र्ुलीसोबत िेळ घालिायला कु णीिी एका
पायािर तयार झालं असतं. आवण इथे तर ती स्ितःहून र्ला वडनर ऑिर करत
िोती. पण र्ाझा कॉवन्िडन्स लूज िोत िोता कारण र्ला वतच्याशी इं वललशर्धून
सराईतपणे बोलता येईल याची खात्री नव्िती. पण नंतर वतनेच या सर्स्येिर
उपाय शोधून क्रदल्यासारखं िाटलं.
“वर्स्तर वनकील ऍक्च्युअली आय एर् नॉत कम्िरतेबल विद इं वललश.
आय एर् फ्रॉर् रवशया. सो वललज एड्जस्त र्ी इि आय तॉक रॉंग.”
र्ाझ्या र्नािरचं ओझं िलकं झालं िे ऐकू न. आता र्ला लाज िाटायचं
कािी कारण नव्ितं. पण दुसऱ्या िणी र्ी पुन्िा चर्कलो. िी पण रवशयािरून
आलेली. आवण र्ला ई र्ेल करणारी करीना पण रवशयाचीच. काय िा चर्त्कारी
योगायोग!
“सो यू आर विअर िॉर चेंज ओन्ली? ऑर िॉर सर् काइं ड ऑि
ऑक्रिवशयल िकव ?” र्ी बऱ्यापैकी चांगलं इं वललश बोलायचा प्रयत्न करत वतला
विचारलं.
“यू कॅ न से िॉर अ चेंज. वि विल वडस्कस इट र्ोअर ऑन वडनर.” वतनं
यािर आता बोलायचं टाळलं िे र्ाझ्या लिात आलं. त्यानंतर आम्िी कािी न
बोलता शांत क्रकनाऱ्यािरून चालत राविलो. साधारणपणे अध्याव तासानंतर आम्िी

एक परीकथा

विनायक पोतदार

ररसॉटव िर पोिोचलो. दोघांचे सूट एकाच फ्लोअरिर असल्यानं आम्िी एकत्रच
पायऱ्या चढू न पविल्या र्जल्यािर गेलो. आम्िी उजव्या बाजूने वजना चढू न िर
गेल्याने पविला र्ाझा सूट लागला. वतने बोटाने आपल्या सूट कडे इशारा करत
सांवगतलं. “ आय विल बी रे डी बाय ९.३० . यू अल्सो गेट रे डी अप टू दॅट टाइर्.
अँड कर् टू र्ाय सूट. ओके ? “ र्ी िोकाराथी र्ान िलिली आवण सूट र्ध्ये जाऊन
दार लािून घेतलं. बेडजिळ पोचून वतथल्या एका खुचीत बसून र्ी एसी ऑन के ला.
बािेरून आल्यार्ुळं शरीर घार्ानं जचब झालं िोतं. इतका िेळ त्याची जाणीि
झाली नव्िती. कारण ती सोबत िोती. पण रूर् र्ध्ये पोिोचताच त्याची जाणीि
झाली. खरं च काय योगायोग िोता ! र्ी गोव्याला येणं, याच ररसॉटवर्ध्ये उतरणं,
वतचं र्ला सर्ुद्र क्रकनाऱ्यािर दूरिर असलेल्या एकांत रठकाणी भेटणं, आवण वतच्या
आवण करीनाच्या चेिऱ्यातील विलिण साम्य ! र्ाझं र्न दिा िर्षव र्ागे गेलं.

त्यािेळी इं टरनेट िी गोष्ट इतकी अंगिळणी पडली नव्िती. सारं कािी
निं निं िोतं. ऑकुव ट, रे डीिर्ेल, याहू, जीर्ेल या गोष्टीबद्दल कु तूिल िोतं.
सातासर्ुद्रापलीकडले निंनिीन वर्त्र ऑकुव टर्ुळे वर्ळायचे. त्यांच्याशी गलपा
र्ारताना खूप आनंद व्िायचा. आजच्यासारखं तेव्िा िे सबुक जोरात नव्ितं. ऑकुव ट
नम्बर िन िोतं. वशिाय स्टाईल, िाय५, असे कािी ललॅटिॉर्व िोते. त्यातल्याच
कु ठल्याश्या ललँटिॉर्विरून र्ला फ्रेंड ररक्वेस्ट आली िोती करीनाची. खरं तर िे नाि
एखाद्या रवशयन र्ुलीचं असू शकतं यािरच र्ाझा विश्वास बसला नव्िता तेव्िा.
पण एक कु तूिल म्िणून र्ी ती फ्रेंड ररक्वेस्ट एक्सेलट के ली िोती. त्यानंतर र्ाझं ककिा
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वतचं सारखं नेट कॅ िे र्ध्ये जाणं िोत नसल्याने (तेव्िा आजच्यासारखे स्र्ाटव िोन
नव्िते, क्रिचर िोन्स िोते. त्यार्ुळं नेट कॅ िे र्ध्ये जाऊनच सिवजण चाट करायचे.)
वतनं र्ला र्ेल वलिायला सुरुिात के ली. सुरुिातीला फ्रेंडवशप असलेलं नातं बघता
बघता प्रेर्ात कधी बदललं कळलंच नािी.
रवशयाच्या कु ठल्याशा लिानशा खेड्यात ती रािायची.वतथं इं टरनेटची
सुविधा नसल्याने वतला जिळच्या शिरात यािं लागायचं. त्यार्ुळॆ जेव्िा जेव्िा
वतला िेळ वर्ळे ल तेव्िा तेव्िा ती भलं र्ोठं पत्र र्ला वलिायची. आम्िी
एकर्ेकांच्या प्रेर्ात अगदी आकं ठ बुडालो िोतो. वतचं पत्र आलं नािी की र्ी बैचेन
िोऊन जायचो. कधी कधी आठिडाभर वतचं पत्र यायचं नािी. र्ाझ्याकडे वतच्याशी
संपकावचा दुसरा कोणतािी पयावय उपलब्ध नव्िता. के िळ िाट पािणं इतकं च िाती
िोतं.
र्ग जेव्िा वतचं र्ेल यायचं तेव्िा तो क्रदिस र्ाझ्यासाठी सिावत आनंदी
क्रदिस ठरायचा. पुढचं र्ेल येईपयंत र्ी तेच पत्र पुन्िा पुन्िा िाचायचो. सुरुिातीला
वतने र्ला िोटो पाठिले. नंतर र्ग जेव्िा वतची र्ाझ्याबद्दल पूणव खात्री झाली
तेव्िा वतनं र्ला स्ितःचा वव्िडीओ पाठिला ज्यात ती र्ाझ्याबद्दल खूप िळिी
झाली िोती. पविल्यांदा र्ी वतचा आिाज आवण चेिरा एकत्र पाविला. “आय लव्ि
यू वनकी ... आय कान्त वलिब विदाउत यू “ शेिटचे शब्द बोलताना वतच्या सुंदर
डोळयांर्ध्ये पाणी आलं िोतं. र्ी आज िी ते शब्द हृदयात साठिून ठे िले आिेत.
वतनं त्यात र्ला भेटायची इच्छा व्यक्त के ली िोती. वतचं संपूणव आयुष्य आता वतला
र्ाझ्यासोबत घालिायचं िोतं. र्ाझ्या र्ुलांची आई व्िायचं िोतं. आर्चं नातं एका
नाजूक िळणािर पोचलं िोतं. वतने र्ला वतच्या िॅ वर्लीसोबत काढलेले िोटो पण
पाठिले िोते. वतची आई पण र्ाझ्याबद्दल वतच्याकडू न खूप कौतुकाने ऐकायची.
वतच्या आईला भारताबद्दल प्रचंड प्रेर् िोतं. आवण लेकीचा र्ाझ्या सोबत लग्न करून
भारतात रािायचा वनणवय वतला र्ान्य िोता.
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कररनाने वतच्या पररवस्थतीबद्दल कधीच लपिलं नािी. ती एका सार्ान्य
कु टुंबातील र्ुलगी िोती. वतच्या कु टुंबातील प्रत्येक सदस्य पैसे कर्िण्यासाठी कार्
करायचा. त्यार्ुळं र्ाझ्याकडं येण्यासाठी वव्िसा, पासपोटव या सगळयासाठी
लागणारा पैसा वतच्याकडं नव्िता. ती तो जर्ित िोती. वतने र्ाझ्याकडे या सिव
गोष्टींसाठी पैसे पाठिशील का असं विचारलं आवण वतथूनच आर्च्या नात्यार्ध्ये
दुरािा यायला सुरुिात झाली. र्ी वतला पैसे पाठिण्यापूिी एका वर्त्राला र्ाझी िी
ई-र्ेल लव्ि स्टोरी सांवगतली. त्याने सांवगतलं की या प्रेर्ाला िसू नकोस आवण पैसे
पाठिू नकोस. अशा खूप र्ुली प्रेर्ाचं नाटक करतात, पैसे उकळतात आवण गायब
िोतात.
तो खूप विश्वासातील वर्त्र असल्याने र्ी पण सांशक झालो आवण वतच्या
र्ेल्सना ररललाय करणं बंद के लं. ती खूप कळिळू न सांगायची.. र्ला एकदा
तुझ्याकडे येऊ दे, तुझ्या वर्ठीत स्ितःला िरिून टाकायचं आिे र्ला सगळं आयुष्य
तुझ्यासोबत घालिायचं आिे.. जर तुला र्ी आिडले नािी, तर र्ी पुन्िा रवशयाला
वनघून येईन तुला कोणतािी दोर्ष न देता. पण एकदा तुझ्याकडे येऊ दे र्ला. पण र्ी
आता कठोर झालो िोतो. र्ी घाबरलो िोतो. र्ाझ्या प्रेर्ािरचा र्ाझा विश्वास
उडाला िोता.
जिळपास एक र्विना वतची पत्रं येत राविली. पण र्ी वतला वलिायचं
बंद के लं िोतं. त्यार्ुळे वतने िी पत्रं वलिायचं थांबिलं. शेिटचं वतचं पत्र आलं त्यात
वतनं वलविलं िोतं की र्ीच प्रेर्ात कु ठं तरी कर्ी पडले. म्िणून तू र्ाझ्यािर विश्वास
ठे ित नािीयेस. आता र्ी पत्र वलविणार नािी. आता आपली भेट नवशबात असेल
तर िोईल.
त्यानंतर र्ात्र वतनं एक िी र्ेल वलविलं नािी. र्ी देखील िळू िळू यातून
बािेर आलो.
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कालांतराने र्ाझं लग्न झालं. पण ते रटकलं नािी. अिघ्या घडीभराचा
डाि असल्यासारखा संसार विस्कटला. िा काळ र्ाझ्यासाठी खूपच खडतर ठरला.
पण र्ी स्ितःला सािरलं आवण पुन्िा नव्या उर्ेदीने र्ुंबईत येऊन कररयरची
नव्याने सुरुिात के ली. र्ाझा जॉब सांभाळत र्ी वलिायला सुरु के लं आवण
पविल्याच कादंबरीला िाचकांचा प्रचंड प्रवतसाद वर्ळाला. आता र्ाझ्यािर पुन्िा
कािी चांगलं त्यांना द्यायची जबाबदारी पडली िोती. त्यासाठीच र्न ररफ्रेश
करायला र्ी गोव्यात दाखल झालो िोतो आवण इतक्या िर्षावनंतर त्या रवशयन
र्ुलीने जुनी िळिी जखर् ताजी के ली िोती.
रात्री ठीक ९.३० ला र्ी वतच्या सूटची बेल िाजिली. वतने दार उघडलं.
काय जबरदस्त क्रदसत िोती ती! पांढऱ्या रं गाचा संपूणव पोशाख वतनं पररधान के ला
िोता. एखाद्या परीसारखीच िाटत िोती ती जणू!
“कर् इन वर्स्तर वनकील” वतनं नाजूक आिाजात र्ला बोलािलं.
आतर्ध्ये एक र्ंद सुिास दरिळत िोता. आर्चं वडनर सर्ोर टेबलिर र्ांडून ठे िलं
िोतं. आवण बाजूलाच िाईनची बॉटलसुद्धा ठे िली िोती. िातािरणात एक प्रसन्नता
भरून राविली िोती.
“िूद यू लाईक तू गो विथ िाईन वबिोर क्रदनर?” वतनं विचारलं.
“शुअर” र्ी म्िणालो. कदावचत त्यार्ुळं र्ाझा वतच्याशी बोलण्यासाठीचा
विश्वास आणखी िाढला असता.
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वतनं दोघांसाठी दोन ललासात िाईन ओतली. आम्िी वचअसव के लं आवण
ललास िातात घेऊन रूर्ला लागून असलेल्या बाल्कनीर्ध्ये आलो. रात्रीचा गार
िारा सुटला िोता. सर्ुद्राच्या लाटांचा आिाज दूरिरून कानािर येत िोता.
“वर्स्टर वनवखल, दू यू वबवलिब इन लिब?” वतच्या प्रश्नानं र्ी चर्कू न
वतच्याकडं पाविलं. वतनं पुन्िा विचारलं, “ दू यू?”
“येस.” र्ी म्िणालो.
“क्रदद यू लिब एव्िर इन युअर लाईि?”
“येस. लॉंग टाइर् एगो. दॅट िॉज लाईक अ िे अरी टेल िॉर र्ी विच
नेव्िर के र् इं टू ररअल.” िे बोलताना पुन्िा र्ाझ्या र्नात करीनाचा विचार आला.
“आय िूद लाईक तू नो अबाऊत युअर िे अरी तेल” वतनं विनंती के ली.
“सॉरी. वललज डोन्ट इवन्सस्ट र्ी टू वस्पक ऑन दॅट.” र्ी वतला विनंती
के ली.
“इत वसम्स लाईक युअर स्तोरी िॅज पेनिु ल एन्ड.” ती म्िणाली. “र्े आय
आस्क िर नेर्?” ती खूपच िळिी झालीय असं वतच्या आिाजािरून िाटत िोतं.
“करीना.” आता र्ाझा आिाज पण कातर झाला िोता.
“व्िॉत िॅपन्द विद यू अँड करीना? क्रदद शी बेट्रे यू?”
“नो.. नो ... ऍक्च्युअली आय िॉज नॉट शुअर अबाऊट िर लव्ि .. आय
थॉट शी िॉज ललेजयग विद र्ी जस्ट िॉर र्नी.. सो आय स्के अडव अँड ....”
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“स्तोप ररललाजयग िर?” वतनं विचारलेल्या प्रश्नानं र्ी उडालोच. “िाऊ
कॅ न यू से दॅट?”
“कर् विद र्ी. आय िॉन्त तू शो यू सर्जथग.” वतनं र्ाझा िात धरून आत
नेलं. वतच्या बेडिर लॅपटॉप पडला िोता. वतनं तो उघडला आवण वतचा र्ेल बॉक्स
ओपन के ला. इनबॉक्स ऑलशन िर वक्लक के लं. आवण बारा िर्षांपूिीची डेट टाकली.
त्यानंतर जे र्ला क्रदसलं ते पाहून र्ाझाच विश्वास बसत नव्िता.

ती सिव र्ी करीनाला पाठिलेली र्ेल्स िोती. एक एक र्ेल वतनं ओपन
करून दाखिायला सुरु के लं. र्ी जसजशी नजर क्रिरिू लागलो तसतशी र्ाझी र्ेल
क्रदसायला लागली िोती. र्ी चर्कू न वतच्याकडं पाविलं. ती शांतपणे उभी िोती.
वतच्या डोळयांतून अखंड अश्रूच्या धारा िाित िोत्या.
“ करीना ..... आर यू ... द िन आय एव्िर लव््ड?” र्ी वतला विचारलं.
“ नो. आय एर् द िन यू नेव्िर वबलीव्िड” असं म्िणून वतने र्ला जोरात
थलपड लािली. दुसऱ्या िणी ती र्ाझ्या वर्ठीत िोती. आम्िी दोघेिी िक्त अश्रू
ढाळत िोतो. क्रकत्येक वर्वनटं अशीच गेली.
“व्िाय क्रदद नॉत यू वबवलिब र्ी? व्िाय क्रदद यु वलव्ि र्ी?” ती पून्िा पुन्िा
िेच म्िणत राविली.
थोड्या िेळानं आम्िी सािरलो. तेव्िा र्ी वतला विचारलं “ िाऊ वडड यू
िाईंड र्ी आफ्टर सो र्ेनी इयसव?”
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“अ त्रू लिब अल्िेज िाईंद इतस िे. आय सचव यू ऑन िे सबुक. आितर
र्ेनी त्राईज आय गॉत यू. युअर िोन नम्बर िॉज अल्सो देअर. बाय गेतींग दॅत
नम्बर. रे स्त िॉज जस्त तू िाईंड युअर लोके शन. दॅतस व्िाय आय अल्सो बुक्ड
विअर. अँड आय िॉज िॉलोजिग यू “( खरं प्रेर् नेिर्ीच आपला र्ागव शोधून काढतं.
र्ी तुला िे सबुकिर शोधून काढलं. खूप प्रयत्न के ल्यािर तू भेटलास. तुझा नंबर
देखील वतथं िोता. नम्बर वर्ळाल्यािर तुला ट्रेस करणं िक्त बाकी िोतं. म्िणूनच
र्ी इथं र्ाझी रूर् बुक के ली आवण र्ी इथं आल्यापासून तुझ्या र्ागािर िोते.)
“देन व्िाय वडड नॉट यू टेल र्ी ऑल क्रदस िस्टव टाइर् यू र्ेट र्ी र्ाय
वडअर?” र्ी वतला विचारलं.
“आय िॉनतेड तू कन्िर्व दॅत यू आर द िन आय िॉज इन सचव िॉर ....
र्ाय वनकी” (र्ला खात्री करून घ्यायची िोती क्रक र्ी ज्याच्यासाठी इथिर आले तो
र्ाझा वनकीच आिे याची.) वतने पुन्िा र्ला घट्ट वर्ठी र्ारली. एक विलिण सत्य
साकारलं िोतं. अशक्य िाटािी अशी गोष्ट, एक स्िप्न भासािी अशी परीकथा ....
सािात उतरली िोती. र्ाझी करीना... र्ाझी वप्रया र्ाझ्या बाहुपाशात सार्ािली
िोती.
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ई सावित्य प्रवतष्ठान

र्राठी भार्षा आता झेप घेण्याच्या र्ूड र्ध्ये आिे. रडणारयांकडे लि नका
देऊ. र्राठीत कधीच नव्िते इतके िाचक आिेत आता. पुिी पुस्तकाच्या एका
आिृत्तीच्या िजार दोनिजार प्रती छापल्या जात. पाच िजार म्िणजे डोक्यािरून
पाणी.
आता ई पुस्तकांच्या जर्ान्यात एक एक पुस्तक पाच दिा लाख िाचकांपयंत
जातं. िर्षावला चाळीसेक लाख डाऊनलोड िोतात. िाचक एकर्ेकांना परस्पर
फ़ॉरिडव करतात. व्िट्स अप, ई र्ेल, ऍलप, ब्ल्यु टु थ, िेबसाईट, पेन्िंाईव्ि, वसडी
अशा असंख्य र्ागांनी पुस्तकं व्िायरल व्िायलीत. सुसाट सुटवलत. खेड्यापाड्यांच्या
गल्लीबोळांपासून ते जगाच्या पारठिरच्या प्रत्येक देशात. रॉके टच्या िेगाने सुसाट
सुटलेल्या र्राठीच्या िेगाला आता कोणी थांबिू शकत नािी.
या धूर्धडक िांतीत सावर्ल व्िा. आपल्या ओळखीच्या र्राठी सािरांना
यात ओढा. त्यांचे ई र्ेल पत्ते, व्िाट्सप नंबर आम्िाला पाठिा. तुम्िी फ़क्त दिा
िाचक आणा. ते शंभर आणतील. आवण ते दिािजार. तुर्च्या व्िाट्सप ग्रुपर्धून
याची जाविरात करा. आपल्याला फ़ु कट पुस्तकं िाचकांपयंत पोिोचिायची आिेत.
आपल्याला रटव्िी पेपर ची जाविरात परिडत नािी. आर्चे िाचक िेच आर्चे
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जाविरात एजंट. तेच आर्ची ताकद. र्राठी भार्षेची ताकद जगाला दाखिू.
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