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असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळर्े बंद होऊ शकते.
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रहािा.

2

पारूषण

विनीता देशपाांडे

पारूषण

विनीता श्रीकाांत देशपाांडे

ई साहित्य प्रहिष्ठान
3

पारूषण

विनीता देशपाांडे

पारूषण
लेविका : विनीता श्रीकाांत देशपाांडे
फ्लॅट नं.१२, इडन गाडडन, सेक्टर-२६, प्राहिकरण, हनगडी पुणे ४११ ०४४
मो.नं. ७०५७५७४२७२/ 7218350078
मेल- vsdeshpande14@gmail.com
या पुस्िकािील लेखनाचे सर्ड िक्क संकलकाकडे सुरहिि असून पुस्िकाचे ककं र्ा त्यािील अंशाचे पुनमुडद्रण र्ा नाट्य,
हचत्रपट ककं र्ा इिर रुपांिर करण्यासाठी संकलकाची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे. िसे न के ल्यास
कायदेशीर कारर्ाई िोऊ शकिे.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is available
for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act
1957 provides for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is
recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to
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हर्नीिा श्रीकांि देशपांडे
एम.ए.(मराठी), एम.ए(इां डॉलॉजी)
विनीताजींच्या प्रवतभेचा आिाका कथा, कविता, कादांबरी,
विनीता श्रीकाांत
दे शपाांडे

सवमक्षा लेिन, आकाशिाणी पुणेकेंद्रािरून काव्यिाचन, अनेक

मावसक, ददिाळी अांक आवण िृत्तपत्ाांसाठी लेिन असा व्यापक आहे. "स्मृत्पणण" या ई-सावहत्य
प्रकावशत पवहल्या कादांबरीिर िाचकिर्ण आपल्या प्रवतदिया पाठित आहेत. ई- सावहत्य
प्रकावशत "मराठी कवितेच्या पाऊलिुणा" इ.स.हे सन १८०० ते सन१९०० याकाळातील किी
आवण त्याांच्या काव्यप्रिासाचा आढािा या लेिसांग्रहात घेतलेला आहे. ई सावहत्यतर्फ़े त्याांच्या
र्फ़ुल्लारी ,रां र्ीला रे , अभ्यांतर आवण मणयाांची टोपी याही कादांबर्या प्रकावशत झाल्या आहेत.
त्याांच्या या पाचही कादांबर्या िेर्ळ्या विषयाांिरच्या आवण िेर्िेर्ळ्या घाटाच्या आहेत.
आर्ामी सावहत्य- "भिताल" कथासांग्रह, आधुवनक मराठी कवितेच्या पाऊलिुणा(इ.स.
१९००च्या पुढचा काव्यप्रिास). िाचकाांच्या उदांड आग्रहािरून स्मृत्पणणचा उत्तराधण
विनीताजींचे कायणक्षेत् के िळ लेिनापुरते मयाणददत नसून त्या होप ऍन्ड हॅप्पीनेस फााँऊांडेशनची
सांस्थापक आहेत, तसेच अनेक सामावजक उपिम ई-कचरा सांकलन, र्रजूस
ां ाठी शालेय सावहत्य
सांकलन, िृद्धाश्रमासाठी उपिम, विशेष मुलाांसाठी उपिम, 10000books.in ची
एन.जी.ओ.पाटणनर असा विविधाांर्ाांनी पसरलेला आहे. त्याांनी सांपाददत के लेले विरासत या
वनयतकावलकाचे अांक ई सावहत्यच्या ई वनयतकावलक विभार्ात िाचता येतील.
संपकड - फ्लॅट नं.१२, इडन गाडडन, सेक्टर-२६, प्राहिकरण, हनगडी पुणे ४११ ०४४
मो.नं. ७०५७५७४२७२
मेल- vsdeshpande14@gmail.com
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• http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/paoolkhuna_vinitadeshpande.pdf
• http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/smrutparn.pdf
• http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/fullari_vinita_deshpande.pdf
• http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/rangeela_vinita_deshpande.pdf
• http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/abhyantar_vinita_deshpande.pdf
• http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/manyachi_topi_vinita_deshpande.pdf
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अपडणपहत्रका
देह अवनत्य आत्मा वनत्य। हावच वििेक वनत्यावनत्य।
अिघें सूक्ष्माचें कृ त्य। जाणती ज्ञानी॥
(दासबोध १३:१:२३)
सृष्टीतील आत्मतत्िास ही कृ ती समर्पणत
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विनीता वशिंगारे (दे शपािं डे)
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मत्स्यकन्या
१.

सातारा-कोल्हापूरचा कार्यक्रम आटपून मिंबईच्या एका आटय गॅलरीची स्टोरी कॅमेर्र्ात
बिंवदस्त करून उदर्न मिंबई एर्रपोटय िर पोहचला तेव्हा त्याला तो दमला असल्याची जाणीि
झाली. लाऊिंजमध्ये कोचिर सामान विरकािून तो फ्रेश झाला आवण िाफाळलेल्या कॉफीचा
घोट घेताच चैतन्याची सरसर अिंगिर वफरु लागली. त्याच्या आर्ष्याच्या प्रिासातील थािं ब्यािर
तो क्षणिर विसािला. कालचे...परिाचे....ने हमीचे झटकून टाकलेले नकोनकोसे विचार त्या
दे हात परत रुिंजी घालू लागले. कॉफीच्या िाफेच्या िलर्ात ते विरून जातील र्ा आशेत
काहीिेळ तो स्तब्ध बसून काचेच्या खिडकीतून बाहे र बघू लागला.
कॉफी सिंपताच एक िोल श्वास घेत त्याने सामानाची आिराआिर केली आवण
लाऊिंजमधून बाहे र पडला. मिंबई-कोची फ्लाईटची अनाउन्समेंट होताच उदर्न पढच्या
प्रिासासाठी वनघाला. कोची एर्रपोटय िर जॉश गाडी घेऊन आला होता. कोचीिरुन इडक्कूला
पोहचार्ला रात्रीचे अकरा िाजले. गाडीत त्याची बर्र्ापैकी झोप झाली होती. हॉटे लिर
पोहचताच त्याने मिंबई आटय गॅलरीच्या स्टोरीचे ररपोटय स तर्ार करार्ला घेतले . काम करता
करता रात्रीचा एक िाजला, त्याचे डोळे पेंगले. नेहमीप्रमाणे झोपतािं ना पापणीिर िाट बघत
असलेल्या आठिणी धाित आल्या आवण त्यािं चा वपिंगा सरु झाला. उदर्नला सिर् झाली
असली तरी सोबत प्रश्न घेऊन आलेल्या आठिणीिंनी तो अस्वस्थ व्हार्चा आवण उत्तरािं च्या
शोधात कड बदलत झोपार्चा प्रर्त्न करार्चा. पहाटे पहाटे केव्हा तरी डोळा लागार्चा.
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उदर्न सकाळी उठला तेव्हा प्रिासाचा शीण उतरला होता. निा वदिस निीन जागा.
इडक्कूच्या वनसगयरम्य िातािरणात निीन स्टोरी करार्ला तो उत्सक होता. तेिढ्यात त्याच्या
अवसस्टिं टचा फोन आला आवण त्याचिं म्हणणिं ऐकून उदर्न जाम िैतागला. िरिं तर परवमशन,
लोकेशन आवण इतर तर्ारीसाठी स्टाफ त्याच्या िूप आधी पोहचला होता. मात्र मिंगलादे िी
मिंवदरासाठी लागणारी फॉरे स्ट रें जरची परवमशन त्याच्यापर्ंत अजून पोहचली नव्हती.
म्हणजेच र्ा स्टोरीसाठी उशीर होणार होता. र्ािर तोडगा काढणारा एकमेि व्यक्ती म्हणजे
जॉश. जॉश, डर ार्िर कम लोकल गाईड कम मॅनेजर हा "टर ॅ व्हलसय" मॅगझीनच्या पे रोलिर
होता. मिंबई ऑवफसमध्ये तीनचारदा र्ेऊन गेला होता. मख्य म्हणजे तो राघिचा िास माणूस
होता.

"जॉश, र्ार चेक इन टू वधस मॅटर. व्हार् इज इट गेवटिं ग वडले? ररव्हटय एज सन एज
पॉवसबल. आर् डोन्ट िॉन्ट टू हॅ म्पर एट लीस्ट टू मारोस शेड्यूल." उदर्न जरासा वचडून
म्हणाला
"र्स सर." जॉश
"आर् िील डर ॉप र्ू समव्हे अर !" जॉश
"नो. थॅिंक्स. िील ब्रीद सम फ्रेश एर्र." उदर्न
"एक बात पूछना था ।" जॉश
"बोलो" उदर्न
"सर, हॉटे ल कैसा है ? आपके क्रर्ू को तो अच्छा लगा।" जॉश
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"अच्छा है । रे स्टॉरन्ट, इिं टेररर्र और वटवपकल साऊथ इिं वडर्न फड सब अच्छा हैं । थोडा
महिं गा है । पर किंपनीने बक वकर्ा तो बहोत अच्छा हैं ." उदर्न हसत म्हणाला
"और सर आपके स्पेवसवफकेशनस के अनसार है ना...." जॉश
"हााँ ....." म्हणत उदर्न हलकेच हसला
"आर् नो सर, र्ू डोन्ट लाईक िेस्ट ऑफ टाईम एन्ड र्ू ऑलिेज फॉलो वबझी शेड्यल.
एन्जॉर् फोटो शूट. कॉल मी इफ र्ू नीड एनीवथिंग." जॉश
"श्यअर..." उदर्न
र्ा सिंिाषणाने उदर्नचा िैताग वनिळला असला तरी वबनसलेल्या िेळापत्रकामळे
िेळेची अशी पोकळी तर्ार झाली की तो अस्वस्थ होत असे . कॅमेरा गळ्यात अडकित, कॅपगॉगल चढित वजप्सीचिं दार िचकन ओढत उदर्न वहरिळीिरुन नदीच्या कडे ने चालू
लागला. पेररर्ार अिर्ारण्याची डॉक्यूमेंटरी करण्यात व्यस्त झाल्यािर त्याला असा वनिािं त
िेळ वमळणार नव्हता. र्ापेक्षा महत्वाचिं म्हणजे िास-आिासाच्या िेळािं नी त्याच्या मनाचा
आवण विचारािं चा ताबा घेण्याआधी त्याला कामात झोकून द्यार्चे होते . वहरव्यागार वनसगाय चे
िरािर स्नॅप्स काढत उदर्न नदीच्या काठाने पढे पढे जात होता. इतके फोटो काढू न सद्धा
त्याचिं समाधान झालिं नव्हतिं. "आर् िॉन्ट टू कॅप्चर सम विलेज काईिंड ऑफ अ वथिंग. समवथिंग
रुरल....समवथिंग दे सी... ऑर से एसेन्स ऑफ वधस हे िन." तो स्वत:शीच पटपटत होता.

"क्या मािं गता है साब? दे सी?" जिळू न जात असलेल्या एका अन्नाने विचारलिं
"अरे ! कछ नही, मैं फोटो की बात कर रहा था।" उदर्नने हसत उत्तर वदलिं
"नरीर्ल पानी पी लो साब। िो सामने में अपना घर है ।" अन्ना
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"र्हीिंके हो?" उदर्नने विचारले
"हािं साब, लोन्नपन नाम मेरा।" अन्नाने स्टू ल पढे करत उत्तर वदलिं

नारळ पाणी वपता वपता उदर्नचिं लक्ष वििंतीिरील फोटो कडे गेलिं.

"मेरा बेटा, विजेन्द्र।" लोन्नपन
"क्या हुआ था?" उदर्न
"जानकर क्या करोगे? तम जैसा आके...बड़ी बड़ी बातें करके चला जाता हैं और लौट के
नही आता।" सिंध्या, लोन्नपनची बार्को बाहे र र्ेत म्हणाली
"चप बैठ। र्े साब मदत को नही आर्ा। र्हााँ से गजर रहा था, मैने रोका पानी के वलए।"
लोन्नपनने वतला दाटत म्हणाला
"जा अिंदर, काम कर अपना" लोन्नपन रागात म्हणाला
"वधस इज इट...आर् जस्ट िॉन्ट टू क्लीक टर ॅ वडशनल समवथिंग लाइक वधस." उदर्न कॅमेरा
सेट करता करता पटपटला
"गरीब का घर साब....िास नही कछ।" लोन्नपन
"सिंध्या खििंचने नही दे गी साब। रहने दो। ऐसी र्हााँ कई जगह वमल जार्ेगी।" लोन्नपन
"क्यूिं नही खिचने दे गी?" उदर्न
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"जबसे हमारा र्े लड़का उस एक्सीडें टमें गर्ा, तब से िो ऐसी ही है । बाहर से आनेिालोिं
से ठीक से बात नहीिं करती। छोड़ो ना साब, तीस रुपर्े दो और जाओ।" लोन्नपन हात जोडत
म्हणाला
"पता नही मैं क्या कर सकता हिं पर जानना चाहिं गा क्या हुआ था?" उदर्नने सॅकमधून
डार्री पेन काढत विचारलिं
"र्े स्टोरी वकतने को बतार्ा मैं....आपको िी बताता हिं ." लोन्नपन
"मत्स्यकन्या, र्े नर्ा बोट फेरी के वलर्े तर्ार हुआ था। विजेन्द्र, मेरा बेटा उस नर्े बोटपर
काम के वलर्े चक्कर काट रहा था। िहााँ राजेन्द्र को, मेरे दू र के िाई के लड़के को काम वमला
था। बेटा उससे वमलने जाता था काम के चक्कर में। वजस वदन बोट का पहला फेरी था उस
वदन राजेन्द्र का तब्येत ठीक नही था तो उसने विजेन्द्र को बोटपर काम के वलए बला वलर्ा।"
लोन्नपन

बोलता बोलता त्याचा गळा िरुन आला. त्या क्षणी त्याला आठिलिं राघिने "थेककड़ी बोट
वडजास्टरच्या" स्टोरीिर काम केलिं होतिं. अनेक पर्यटक, खास करून विदे शी पर्यटक बुडून
मेल्यामुळे त्या घटनेला खूप प्रवसद्धी वमळाली होती. राघि अनेक वदिस इथेच ठाण माां डून
बसला होता. पण पॉवलवटकल प्रेशरमळे वडटे ल ररपोटय छापल्या गेला नव्हता. िरिरच्या
बातम्या बरे च वदिस पेपरमध्ये झळकत होत्या.

"सना था मैनें उस के बारे में...." उदर्न राघिला मेसेज करता करता म्हणाला.
"बहोत वदन तक चला था सचय ऑपरे शन। र्े विजेंद्र की बॉड़ी कोची से नेिी के लोग आर्े
उन्हे वमली थी। परे चार वदन बाद।" लोन्नपनच्या डोळ्यातून अश्रू िाहत होते.
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उदर्नचे डोळे पाणािलेले बघून तो परत बोलू लागला.
"बोट छोड़ा था तब मैं उधरइच अपना सफाई का काम कर रहा था। दोपहर को साडे चार
के आसपास बोट छोड़ा था। आधे घिंटे में मैं काम ितम कर के घर को वनकला था, तब जोर
जोर से वचल्लाने की आिाज आई। हमारे सामने बोट पलट गई। मेरी वजिंदगी मेरे सामने ितम
हो गई।" लोन्नपन
"वकसीने मदत नहीिं की क्या?" उदर्न
"बहोत आर्ा। झूठा आिं सू बहार्ा। फोटो खििंचा और चला गर्ा।" सिंध्या कोरड्या आिाजात
म्हणाली
"जलानेका सामान दे कर, हातमें हजार रुपर्े थमा वदर्ा। इत्तेसे वजिंदगीका गजरा होगा
क्या?" लोन्नपन
"शरु शरु मे राशन िेजा कछ सिंस्थाने। बादमें दो वकलो चािं िलके वलर्े मरे हुएको वकतनी
बार मारना पड़ा।" सिंध्या
"िो पेररर्ार नदीकी गोदमें िेलकर बड़ा हुआ, उसीकी गोदमे समा गर्ा।" लोन्नपन

हे ऐकल्यािर सन्न झालेल्या उदर्नची वतथले फोटो काढार्ची वहम्मत झाली नाही. त्याने
कॅमेरा गळ्यात अडकिला, टे बलिर १००ची नोट ठे िली.

"छट्टा नही ना साब।" लोन्नपन
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"कल सबह नररर्ल पानी वपने आऊिंगा तब दे दे ना।" लोन्नपन सट्टे पैसे खिशात शोधू
लागताच उदर्न म्हणाला
"चलो साब उस मोड़ तक साथ में चलता हिं । मझे व्हीनस मॅडम के घर जाना है । गरीब
बच्ोिं के वलर्े इस घर को स्कूल बनाना है। िली मॅडम है। गरीब बच्ोिं को मफ्त में पढ़ाती
है । उसका घर छोटा है । सोचता हिं मेरा घर दे दू िं इस काम के वलर्े।" लोन्नपन
"वफर तम कहााँ रहोगे?" उदर्न
"हमारा क्या साब...आज है , कल नही।" लोन्नपन हसत म्हणाला
"कल आऊिंगा, पक्का ।" म्हणत उदर्न पढे वनघाला असला तरी त्याला काहीतरी जाणिलिं

कार् माणूस आहे हा? स्वत:ला दोन िेळेस परे से अन्न वमळे ना आवण गरीब मलािं ना
वशकार्ला घर दे तो म्हणतो. उदर्नने मागे िळू न बवघतले तर लोन्नपन वनघून गेला होता. अिंधार
व्हार्च्या आत काही स्नॅप्स घ्यार्च्या विचारात असलेला उदर्न ’गािातील माणसािं चे चेहरे
काही बोलतात का? ’ र्ाच्या शोधात वनघाला. वहरव्याकिंच वनसगाय त दडलेललिं िास्ति त्याच्या
कॅमेर्र्ाचे लेन्स िरािर वटपत होते. कोणाच्या डोळ्यात उत्सकता तर कोण्याच्या चालण्यातील
वनराशा, कधी िरलेल्या िास्तूतील िर्ाण शािं तता, रस्त्यािर िेळणारी अध्याय चड्डीतली अधी
उघडी बेवफकीर पोरिं , ओसरीिर बसून कजबज करणार्र्ा तरुण पोरी, सरकतलेल्या हातािं नी
िाळिण िेचणारी आजी, असे अनेक अनिि तो वटपत असला तरी लोन्नपनचा आवण सिंध्याचा
चेहरा सारिा डोळ्यापढे र्ेत होता.
जॉशला फोन करुन त्याने गणपती मिंवदराजिळ बोलिले. त्याला र्ार्ला अधाय तास होता.
मिंवदराच्या पार्रीिर बसून तो कॅमेरा चेक करत असतािं ना एक म्हातारा काठी टे कित वतथे
र्ेऊन बसला. मिंवदराकडे पाठ करून अधे मधे काहीतरी पटपटत होता. िाषा कळत नसली
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तरी हाििािािरुन िैतागलेला िाटत होता. उदर्नने मिंवदराकडे िळू न बवघतलिं, कळसाला
टे कलेला केशरी सूर्य आवण पार्रीिर बसलेला तो म्हातारा, त्याने उठून िरािर फोटो काढले.
तेिढ्यात नकतीच वमशी फटलेला पोरगा त्याला न्यार्ला आला, म्हातार्र्ाने जातािं ना मिंवदराकडे
कटाक्ष टाकला, त्या बोथट नजरे त कसलीच ििंत नव्हती, विश्वास नव्हता, आशा नव्हती, अपेक्षा
नव्हती. तो आर्ष्यात एक तर सिंपूणय िरलेला असािा नाही तर पूणय ररकामा. त्या म्हातार्र्ाच्या
डोळ्यातील अथयशून्यता त्याला उगाच अस्वस्थ करुन गेली. हीच अथयशून्यता लोन्नपनच्या
डोळ्यात त्याने पावहली होती. गाडीत बसता बसता उदर्नने मोबाईल चेक केला. राघिने
त्याचा मेसेज चेक केला नव्हता. गाडीच्या खिडकीतून आर्ष्याचे अजून काही बोलके वचत्र
िाटे त सापडतात का, र्ा आशेने तो बाहे र बघू लागला.
हॉटे लला पोहचल्यािर लगेच िाफाळलेली वफल्टर कॉफी घेऊन थकलेल्या उदर्नने
जेिणाची ऑडय र वदली. रुममध्ये र्ेऊन कॅमेरा लॅपटॉपला कनेक्टकरुन आजच्या वटपलेल्या
क्षणािं ची उजळणी करत असतािं ना राघिचा फोन आला.

"हॅ लो, राघि. व्हॉटस अप र्ार. तू आहे स तरी कठे ?" उदर्न
"अरे र्ार. राइट नाओ आर् एम स्टक अप इन नक्स्लाईट वशट." राघि
"उद्या इथून चिंद्रपर आवण वतथून बसने है द्राबाद. वतथले काम आटपून निंतर मिंबई" राघि
"तू बोल. तू कठे स वमत्रा?" राघि
"पेररर्ार नॅशनल पाकयिर डॉक्यूमेंटरी करार्ला आलो आहे ." उदर्न
"िन इनवसडन्ट ररमाईिंड मी र्ूअर स्टोरी ऑन थेककडी बोट वडजास्टर. सो वपिंग्ड र्ू. नवथिंग
अजंट. क्यूररअस टू नो सम फॅक्टस. दॅ टस ऑल." उदर्न
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"इिं टरनल पॉवलवटक्स अजून कार्? त्या मत्स्यकन्या बोट वडजास्टरिर मी वदलेला ररपोटय
पखिश केला नाही. माझ्याच ररपोटय मध्ये चेंजेसकरुन मॅनेजमेंटने एक मोघम ररपोटय पखिश
केला. "टर ॅ व्हलसय" मधला तो ररपोटय िाचल्यािर मला लक्षात आलिं होतिं. र्ािर मी मॅनेजमेन्टला
मेल केला होता. त्यािं ना िरून प्रेशर होतिं. तला तर मावहती र्ा गोष्टी, मी र्ा िानगडीत पडलो
नाही. निंतर वदड-दोन मवहने मी म्यानमारला होतो....त्यामळे िेळ वमळाला नाही. नेहमीचा मिंत्र
..तेरी िी चप मेरी िी चप..." राघि
"ओके. कॉपी असेल तर पाठि." उदर्न
"श्यअर. मेल करतो थोड्या िेळात." राघि

उदर्नने फोनिर थोडक्यात राघिला लोन्नपनची कथा सािं वगतली.

"तला ररपोटय िाचल्यािर लक्षात र्ेईल सिय. तो कोण म्हणालास...लोन्नपन त्याच्यासारिे
अजून असतील. ररपोटय िाचल्यािर कळे ल तला." राघि

उदर्नचिं जेिण झालिं. वदिसिराचे फोटो सेव्ह करुन ठे िले. दसर्र्ा वदिशीसाठी कॅमेरा
तर्ार करुन ठे िला.
रात्रीचे दहा िाजले तरी राघिची मेल आली नव्हती. तो रूमच्या टे रेसिर आला. वसगरे ट
पेटित तो लोन्नपनबद्दल विचार करु लागला. त्याचा विचार डोक्यातून जाता जात नव्हता. एका
िीषण अपघाताचा तो बळी होता. त्याचिं तरुण पोर काळाने वहरािून घेतलिं होतिं. त्याला तो
फारफार तर काही पैसे दे ऊन मदत करु शकत होता. त्याच्यासाठी कार् करता र्ेईल र्ा
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विचारात तो गिंग होता. तेिढ्यात त्याच्या मोबाईलिर नोवटवफकेशनची बेल िाजली. राघिचा
मेल आला होता. त्याला ररपोटय िाचार्ची घाई झाली होती. ररपोटय िाचता िाचता त्याला झोप
आली असली तरी मनातील आठिणीिंची गदी डोळे वमटू दे ईना. पहाटे पहाटे केव्हा तरी डोळा
लागला. जॉशच्या फोनने जाग आली तेव्हा घड्याळ्यात सकाळचे आठ िाजले होते.

"आधे घिंटे में रे स्टॉरिं ट में वमलो।" उदर्न
"र्स सर।" जॉश
"चलो, नाश्ता कर लो। आज का वदन वबझी रहे गा।" उदर्न
"र्स सर, दस बजे तक परवमशन आ जार्ेगा।" जॉश
"ग्रेट! बाकी के लोग?" उदर्न
"अिी नाश्ता करके वनकले सब आपको र्े शेड्यल दे ने को कहा है ।" जॉश त्याच्या हातात
कागद दे त म्हणाला

उदर्नने मिंगलादे िीचे वडटे ल्स चेक केले. खिप्ट िाचली. फोटोशूट आवण रे कॉवडं गच्या
शेड्यूलिर नजर टाकली.

"जॉश, क्रर्ू को बोल दो सेटअप तर्ार रिें। मैं टर स्टीस के इिं टरव्यू लेकर उनसे मिंवदर में
वमलता हाँ ।" सािं गत उदर्न वनघाला
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ठरल्याप्रमाणे मिंगलादे िीच्या स्टोरीचिं काम आटोपलिं. लिंचनिंतर त्याने दोन तीन तास त्या
स्टोरीिर काम केलिं. क्रर्ू मेंबसयला त्या स्टोरीबद्दल वटप्स दे त त्याने जॉशला जीप काढार्ला
सािं वगतली. मिंवदरापर्ंतचा सिंपूणय रस्ता वहरव्या सौिंदर्ाय ने नटला होता. उदर्न मात्र लोन्नपन
आवण सिंध्याच्या विचारत मग्न होता.

"बस बस, र्हीिं रोक दो ।" उदर्ननी लोन्नपनच्या घराच्या थोडिं आधी गाडी थािं बिार्ला
सािं वगतली.
"कल वपक वकर्ा िही आ जाऊाँ सर?" जॉश
"चलेगा, फोन करता हाँ ।" उदर्न गाडीचिं दार लाित म्हणाला

"नाररर्ल पानी वमलेगा क्या?" पडिीत कोणी वदसलिं नाही म्हणून उदर्नने जोरात आिाज
वदला.
"लोन्नपन, सिंध्या........" उदर्नने परत जोरात आिाज वदला

कालपेक्षा आज वतथे जरा जास्त िर्ाण िाटत होतिं. पडिीच्या आत आवण बाहे र पानािं चा
पाचोळा साठला होता. त्याने एक नजर पाण्याच्या टाकीकडे टाकली. वतथेही सियत्र शेिाळ
पसरलिं होतिं. उदर्नने त्या घराच्या चारीकडून चक्कर टाकली. िकास झालेल्या त्या िास्तकडे
तो आश्चर्ाय ने बघतच होता. त्याला र्ेऊन पाच- सात वमनटे झाली असतील, हे दोघिं कठे गेले
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असािेत. काल वनघतािं ना त्याने आज र्ार्चिं कबूल केलिं होतिं. विजेंद्रचा फोटो बघार्ला तो
पडिीत गेला तेिढ्यात त्याला शिंिर रुपर्ाची नोट पडिीत पडलेली वदसली.

"र्हााँ क्या दे ि रहे हो साब." त्याला सिंभ्रमात बघून वतथून जाणार्र्ा एका व्यक्तीने
सार्कलिरुन उतरत विचारलिं
"लोन्नपन...सिंध्या... उन्हे िोज रहा था." उदर्न
"मै लोन्नपन का पड़ोसी। क्या साब? िो दोनो कबके गजर गर्े।" दे िनाथ
"क्या?" उदर्नने आश्चर्ाय ने विचारले
"दोनोिं ने जान दे दी। उनका बेटा अचानक गजर गर्ा\ बादमें हालत बहुत िराब। क्या
करते? …" दे िनाथ बरिं चसिं काही सािं गत होता. पण उदर्नचे कान बिंद झाले होते.

उदर्न अचिंवित होता. त्याला काहीच कळत नव्हतिं. तो त्या ओसाड िास्तकडे विस्मर्ाने
बघत होता. काल जे घडलिं ते कार् होतिं? काल नेमकिं आपल्याला कार् जाणिलिं हे उदर्नच्या
आज लक्षात आलिं. आर्ष्याच्या प्रिासात अजून एक िास आिासाचा िेळ त्याची िाट बघत
होता. आपण वकती पळालो तरी कठल्या न कठल्या िळणािर हे िास आपल्याला
गाठतात...आपली र्ातून सटका नाही.

"आप कौन लगते है उनके? र्ाँहा कैसे आर्े?" दे िनाथच्या र्ा प्रश्नाने तो िानािर आला.
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त्याची अचिंवित अिस्था बघून दे िनाथनी त्याला समोरच्या पारािर बसिलिं. कालचा प्रसिंग
दे िनाथला सािं गािा की नाही र्ा विचारात तो होता. सािं वगतला तर तो कसा विश्वास ठे िणार?

"सालोिं से कोई नही आर्ा इस विरान मकान में। उनके जो ररश्तेदार है िो कोची और
उसके आसपास रहते है । तम कैसे जानता है उनको? क्या लगते हो उनके? इन्शूरन्सिाले हो
क्या?" दे िनाथ
"नही, नही, िो थेककडी बोट वडजास्टर के स्टोरीपर काम कर रहा था। विक्टीम वलस्ट में
इनके लड़के का नाम था..." उदर्न
"िो तो परानी बात हो गर्ी। हािं वजनके घर के लोग गर्े िो अिी िी सदमेमें हैं ।" दे िनाथ
"िैसे र्े लोन्नपन बहत सनकी था। ररश्तेदार िी कम ही आते थे। िो राजेन्द्र और विजेन्द्र
साथ में पढ़े थे तो बस िही जाना आना होता था उनका" दे िनाथ
"उससे तो हम पड़ोसी िी बात करने से कतराते थे।" दे िनाथ

हे ऐकून उदर्न उठला आवण दोघिंही वतथून वनघाले. दे िनाथ सािं गत होता तो ऐकत होता.

"चलो साब, मेरा दकान आ गर्ा।" बस स्टॅिं डजिळ र्ेताच दे िनाथ थािं बला

उदर्नने जॉशला फोन करुन बसस्टॅिं डजिळ बोलिले. राघिला फोन केला.

21

पारूषण

विनीता देशपाांडे

"हॅ लो... बोल उदर्" राघि
"ररपोटय स िाचलेत. मला आपल्या रे कॉडय मध्ये असलेली विखक्टम्सची वलस्ट लागेल." उदर्न

उदर्नने त्याला लोन्नपनबद्दल सािं वगतलिं. ते ऐकून राघि स्तब्ध झाला.

अध्याय तासात राघिचा परत फोन आला.

"उदर्न, मी तला काही विवडओज पाठितो. लोन्नपन..... पसटसिं आठितिं आहे . त्याची
स्टोरी आम्ही रे कॉडय केली होती. डाटाबेसमध्ये चेक करतो. असेल तर पाठितो." राघि
"उदर्न, स्वत:ची काळजी घे. र्ा पूिी िास-आिासाची अशी प्रवचती तझ्या आर्ष्यात
अनेकदा आली आहे . हे कार् आहे ते कोडां एकदा सुटलां पावहजे. कोणाला तरी दाखि. एखाद्या
….. … एखाद्या सार्वकर्ावटि स्टला िगैरे." राघि
"हो रे . तेच कळत नाही. हल्ली मला िेटतात ती माणसिं िरी कोणती, िास कोणते हा
फरक करणिंही कठीण झालिं आहे रें . कोणाशी बोलताना अचानक मनात र्ेतां ’ हा वजिांत तर
असेल ना?’… कसला भर्ांकर खेळ चालू अहे काही काही कळतच नाही र्ार. आता र्ा
िेळात माझी िवमका कार् र्ाचाच विचार करतो आहे ." उदर्न
"टे क केअर. आवण हो! जॉशला माझ्याशी बोलार्ला सािं ग." राघि
"सािं गतो." उदर्न
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जॉशची िाट बघता बघता उदर्नच्या मनात विचार आला, तो पे ररर्ार नॅशनल पाकयिर
स्टोरी करार्ला आला आवण एका पूिीच्या र्ा अपघाताच्या एका कथेत कसा कार् अडकला?
र्ा घटनाक्रमाशी त्याचा कार् सिंबिंध असेल? र्ा विचारात तो आठिार्चा प्रर्त्न करु लागला.
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मत्स्यकन्या : २
पेररर्ार नॅशनल पाकय आवण मिंगलादे िी मिंवदराची स्टोरी पूणय झाली होती. लोन्नपन्न केस
कार्? हे जाणून घेण्यासाठी उदर्नने मॅनेजमेन्टकडून तीन-चार वदिसािं चा मक्काम िाढिून
घेतला. अथाय त चार मवहन्यािं नी त्यािं च्या किंपनीचे फोटोग्राफीच्या प्रदशयन होणार होते त्यासाठी
लागणार्र्ा फोटोशूटसाठी ही लोकेशन उत्तम आहे र्ाचिं आमीष त्याला त्याच्या बॉसला द्याििं
लागलिं. र्ा बोनस वमळालेल्या तीनचार वदिसात त्याला लोन्नपन केसचा छडा लािार्चा होता.
र्ासाठी त्याला राघिची मदत लागणार होती. हातात फक्त ऐकीि मावहती होती आवण राघिचे
काही स्टॅ टखस्टक्स. विखक्टम वलस्टने सरिात करार्ची ठरिून उदर्न कामाला लागला. लोकल
कॉपोरे शनमधून र्ाबद्दल मावहती वमळिणिं कवठण होतिं. फार फार तर विखक्टम वलस्ट
क्रॉसचेक करता आली असती. त्यािेळेच्या स्थावनक बातम्या आवण त्यासिंबधी प्रकावशत लेि
र्ािं च्या मदतीने थोडीफार मावहती वमळण्याची आशा होती. लोन्नपन केसिर कसिं फोकस
करता र्ेईल र्ाचा विचार करत असतािं ना त्याला राघिचा मेल वमळाला. त्यात बरे चसे विवडओ
होते. त्यात लोन्नपनचा विवडओ सापडला.
त्याला िेटलेला लोन्नपन आवण त्याच्या बाजूला डोळे वटपणारी सिंध्या विवडओत बघून
उदर्न चरकलाच आवण र्ा केसचा छडा लािार्चा त्याचा आिेश एका क्षणात विरला. त्याला
नक्की कार् घडत आहे आवण आपल्या सोबतच का? हे प्रश्न त्रस्त करत होते. एका दमात पाणी
वपऊन तो परत कामाला लागला. त्याने परत परत लोन्नपनच्या इिं टरव्यूचा विवडओ बवघतला.
त्याचा सिंताप त्या विवडओिरुन त्याच्या लक्षात र्ेत होता. तोच घटनाक्रम, तेच वििरण, तेच
िणयन....मग लोन्नपन वकिंिा त्याचा आत्मा त्याला िेटण्यामागचा उद्दे श कार्? लक्षात र्ेत नव्हतिं.
आवण ही काही पवहलीच िेळ नव्हती. उदर्नच्या आर्ुष्यात अशा मृत व्यक्ीांनी अनेकदा
िािर केला होता. गप्पा मारल्या होत्या…
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वप्रर् िाचक
उदर्नचे पुढे कार् झाले? मृत लोन्नपन आवण सांध्या त्यालाच का भेटले? हे नक्की कार्
गूढ होते. त्याला मृत व्यक्ी का भेटत? त्याची पाळां मुळां अखेर वबहारपर्ंत कशी पोचली.
आवण उदर्न त्याां च्यापर्ंत कसा पोहोचला? उदर्नच्या आर्ुष्यातलां हे पारूषण होतां तरी
कार्?
उदर्नला जसे र्ा कुतुहलाने घेरले तसेच तुम्हालाही घेरले असणार. पुस्तकाच्या पुढील
पानाां तून हे गूढ अत्यांत कलात्मकररत्या उलगडत जाणार आहे . त्याची उकल समजून घेण्यात
तुम्हाला आनांद वमळे ल र्ाची खात्री दे तो.
पुस्तकाच्या सुरुिातीलाच साां वगतल्याप्रमाणे हे पुस्तक विनामूल्य नाही. पुस्तकाची वकांमत
फ़क् रु. २१ आहे . ही वकांमत खालील अकाउां ट्सिर भरून 7218350078 र्ा क्रमाां कािर
Whats app करा. तुम्हाला पुढील वलांक आवण पासिडय वमळतील. त्याांचा िापर करून तुम्ही
हे पुस्तक पूणय िाचू शकता ि आपल्या सांग्रही ठे िूही शकता.

1. Vinita Shreekant Deshpande
Account No. 064200100014237
IFSC Code: SRCB 0000064
MICR Code: 411088009
The Saraswat Co-operative Bank Ltd, Akurdi Branch, Pune
2. Amazon pay, Google pay, PhonePe, Paytm (Mobile number)
7218350078
3. Amazon Pay upi: 7218350078@apl
4. BHIM upi: 7218350078@upi
5. Google pay upi: atharvadeshpande45@okaxis
6. PhonePe upi: 7218350078@ybl
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http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/parushan_vini
ta_deshpande_full-protected.pdf
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