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पारूषण 

हे पसु्तक विनामूल्य नाही 

देणगी मूल्य रु. २१/- 

पेमेंटची माहिती शेवटच्या पानावर हदली आिे. 

पूर्ण पसु्तक िाचल्यािर खचण करा ३ वमवनट 

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

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

१ वमवनट : आपल ेवमत्र ि ओळखीच्या सिण मराठी लोकांना या पसु्तकाबद्दल ि ई सावहत्यबद्दल सांगा. 

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळर् ेबंद होऊ शकते. 

 
दाद म्हर्जे स्ततुीच असािी असे नाही. प्रांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत यांचे स्िागत आहे. प्रामावर्क मत 

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

आवर् त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा+, आवर् अखेर संपूर्ण समाज एका नव्या प्रबदु्ध उंचीिर जात 

रहािा.  
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ई साहित्य प्रहिष्ठान 
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पारूषण 

लेविका : विनीता श्रीकाांत दशेपाांडे 

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

 मो.नं. ७०५७५७४२७२/ 7218350078 

 मेल- vsdeshpande14@gmail.com 

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

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

कायदेशीर कारर्ाई िोऊ शकिे.  

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

ई प्रकाशक : ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com   

ई प्रकाशन : ५ मे २०२० 

 

मलू्य : २१ रु. 

©esahity Pratishthan®2020 

ि ेई पसु्िक रे्बसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककंर्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर करण्यापुर्ी  

ई-साहित्य प्रहिष्ठानची लखेी परर्ानगी घणे ेआर्श्यक आि.े 
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हर्नीिा श्रीकांि दशेपांडे  

एम.ए.(मराठी), एम.ए(इांडॉलॉजी) 

 

विनीताजींच्या प्रवतभेचा आिाका कथा, कविता, कादांबरी, 

सवमक्षा लिेन, आकाशिाणी पुणेकें द्रािरून काव्यिाचन, अनेक 

मावसक, ददिाळी अांक आवण िृत्तपत्ाांसाठी लिेन असा व्यापक आह.े "स्मृत्पणण" या ई-सावहत्य 

प्रकावशत पवहल्या कादांबरीिर िाचकिर्ण आपल्या प्रवतदिया पाठित आहते. ई- सावहत्य  

प्रकावशत "मराठी कवितेच्या पाऊलिणुा" इ.स.ह ेसन १८०० ते सन१९०० याकाळातील किी 

आवण त्याांच्या काव्यप्रिासाचा आढािा या लेिसांग्रहात घेतललेा आह.े  ई सावहत्यतरे्फ़ त्याांच्या  

रु्फ़ल्लारी ,रांर्ीला रे, अभ्यांतर आवण मणयाांची टोपी याही कादांबर् या प्रकावशत झाल्या आहते. 

त्याांच्या या पाचही कादांबर् या िेर्ळ्या विषयाांिरच्या आवण िेर्िेर्ळ्या घाटाच्या आहते.  

आर्ामी सावहत्य- "भिताल" कथासांग्रह, आधुवनक मराठी कवितेच्या पाऊलिुणा(इ.स. 

१९००च्या पुढचा काव्यप्रिास). िाचकाांच्या उदांड आग्रहािरून स्मृत्पणणचा उत्तराधण  

विनीताजींचे कायणक्षेत् केिळ लिेनापुरते मयाणददत नसून त्या होप ऍन्ड हपॅ्पीनेस फााँऊां डेशनची 

सांस्थापक आहते, तसेच अनेक सामावजक उपिम ई-कचरा सांकलन, र्रजूांसाठी शालेय सावहत्य 

सांकलन, िृद्धाश्रमासाठी उपिम, विशेष मुलाांसाठी उपिम, 10000books.in ची 

एन.जी.ओ.पाटणनर असा विविधाांर्ाांनी पसरलेला आह.े त्याांनी सांपाददत केलेल े विरासत या 

वनयतकावलकाचे अांक ई सावहत्यच्या ई वनयतकावलक विभार्ात िाचता येतील. 

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

 मो.नं. ७०५७५७४२७२ 

 मेल- vsdeshpande14@gmail.com 

  

विनीता श्रीकाांत
देशपाांड े



पारूषण  विनीता देशपाांड े

6 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

• 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 

 

दहे अवनत्य आत्मा वनत्य। हावच वििके वनत्यावनत्य। 

अिघें सकू्ष्माचें कृत्य। जाणती ज्ञानी॥  

(दासबोध १३:१:२३) 

 

सृष्टीतील आत्मतत्िास ही कृती समर्पणत 
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पारुषण 

 

 

 

विनीता वशिंगारे (देशपािंडे) 
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मत्स्यकन्या 

१. 

 

सातारा-कोल्हापूरचा कार्यक्रम आटपून म िंबईच्या एका आटय गॅलरीची स्टोरी कॅमेर् र्ात 

बिंवदस्त करून उदर्न म िंबई एर्रपोटयिर पोहचला तेव्हा त्याला तो दमला असल्याची जाणीि 

झाली. लाऊिं जमधे्य कोचिर सामान विरकािून तो फे्रश झाला आवण िाफाळलेल्या कॉफीचा 

घोट घेताच चैतन्याची सरसर अिंगिर वफरु लागली. त्याच्या आर् ष्याच्या प्रिासातील थािंब्यािर 

तो क्षणिर विसािला. कालचे...परिाचे....नेहमीचे झटकून टाकलेले नकोनकोसे विचार त्या 

देहात परत रुिं जी घालू लागले. कॉफीच्या िाफेच्या िलर्ात ते विरून जातील र्ा आशेत 

काहीिेळ तो स्तब्ध बसून काचेच्या खिडकीतून बाहेर बघू लागला. 

कॉफी सिंपताच एक िोल श्वास घेत त्याने सामानाची आिराआिर केली आवण 

लाऊिं जमधून बाहेर पडला. म िंबई-कोची फ्लाईटची अनाउन्समेंट होताच उदर्न प ढच्या 

प्रिासासाठी वनघाला. कोची एर्रपोटयिर जॉश गाडी घेऊन आला होता. कोचीिरुन इडकू्कला 

पोहचार्ला रात्रीचे अकरा िाजले. गाडीत त्याची बर् र्ापैकी झोप झाली होती. हॉटेलिर 

पोहचताच त्याने म िंबई आटय गॅलरीच्या स्टोरीचे ररपोटयस तर्ार करार्ला घेतले. काम करता 

करता रात्रीचा एक िाजला, त्याचे डोळे पेंगले. नेहमीप्रमाणे झोपतािंना पापणीिर िाट बघत 

असलेल्या आठिणी धाित आल्या आवण त्यािंचा वपिंगा स रु झाला. उदर्नला सिर् झाली 

असली तरी सोबत प्रश्न घेऊन आलेल्या आठिणी िंनी तो अस्वस्थ व्हार्चा आवण उत्तरािंच्या 

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. 

इडकू्कच्या वनसगयरम्य िातािरणात निीन स्टोरी करार्ला तो उत्स क होता. तेिढ्यात त्याच्या 

अवसस्टिंटचा फोन आला आवण त्याचिं म्हणणिं ऐकून उदर्न जाम िैतागला. िरिं  तर परवमशन, 

लोकेशन आवण इतर तर्ारीसाठी स्टाफ त्याच्या िूप आधी पोहचला होता. मात्र मिंगलादेिी 

मिंवदरासाठी लागणारी फॉरेस्ट रेंजरची परवमशन त्याच्यापरं्त 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. म िंबई ऑवफसमधे्य तीनचारदा रे्ऊन गेला होता. म ख्य म्हणजे तो राघिचा िास माणूस 

होता.    

 

"जॉश, र्ार चेक इन टू वधस मॅटर. व्हार् इज इट गेवटिंग वडले? ररव्हटय एज स न एज 

पॉवसबल. आर् डोन्ट िॉन्ट टू हॅम्पर एट लीस्ट टूमारोस   शेडू्यल." उदर्न जरासा वचडून 

म्हणाला 

"र्स सर." जॉश 

"आर् िील डर ॉप रू् समवे्हअर !" जॉश 

"नो. थॅिंक्स. िील ब्रीद सम फे्रश एर्र." उदर्न 

"एक बात पूछना था ।" जॉश 

"बोलो" उदर्न 

"सर, हॉटेल कैसा है? आपके क्र रू् को तो अच्छा लगा।" जॉश 
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"अच्छा है। रेस्टॉरन्ट, इिंटेररर्र और वटवपकल साऊथ इिंवडर्न फ ड सब अच्छा हैं। थोडा 

महिंगा है। पर किं पनीने ब क वकर्ा तो बहोत अच्छा हैं." उदर्न हसत म्हणाला 

"और सर आपके से्पवसवफकेशनस   के अन सार है ना...." जॉश 

"हााँ....." म्हणत उदर्न हलकेच हसला 

"आर् नो सर, रू् डोन्ट लाईक िेस्ट ऑफ टाईम एन्ड रू् ऑलिेज फॉलो वबझी शेड्य ल. 

एन्जॉर् फोटो शूट. कॉल मी इफ रू् नीड एनीवथिंग." जॉश  

"श्य अर..." उदर्न 

 र्ा सिंिाषणाने उदर्नचा िैताग वनिळला असला तरी वबनसलेल्या िेळापत्रकाम ळे 

िेळेची अशी पोकळी तर्ार झाली की तो अस्वस्थ होत असे.  कॅमेरा गळ्यात अडकित, कॅप-

गॉगल चढित वजप्सीचिं दार िचकन ओढत उदर्न वहरिळीिरुन नदीच्या कडेने चालू 

लागला. पेररर्ार अिर्ारण्याची डॉकू्यमेंटरी करण्यात व्यस्त झाल्यािर त्याला असा वनिािंत 

िेळ वमळणार नव्हता. र्ापेक्षा महत्वाचिं म्हणजे िास-आिासाच्या िेळािंनी त्याच्या मनाचा 

आवण विचारािंचा ताबा घेण्याआधी त्याला कामात झोकून द्यार्चे होते. वहरव्यागार वनसगायचे 

िरािर सॅ्नप्स काढत उदर्न नदीच्या काठाने प ढे प ढे जात होता. इतके फोटो काढून स द्धा 

त्याचिं समाधान झालिं नव्हतिं. "आर् िॉन्ट टू कॅप्चर सम विलेज काईिंड ऑफ अ वथिंग. समवथिंग 

रुरल....समवथिंग देसी... ऑर से एसेन्स ऑफ वधस हेिन."  तो स्वत:शीच प टप टत होता.  

 

"क्या मािंगता है साब? देसी?" जिळून जात असलेल्या एका अन्नाने विचारलिं 

"अरे! क छ 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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"र्ही िंके हो?" उदर्नने विचारले 

"हािं साब, लोन्नपन नाम मेरा।" अन्नाने सू्टल प ढे करत उत्तर वदलिं 

 

नारळ पाणी वपता वपता उदर्नचिं लक्ष वििंतीिरील फोटो कडे गेलिं. 

 

"मेरा बेटा, विजेन्द्र।" लोन्नपन 

"क्या हुआ था?" उदर्न 

"जानकर क्या करोगे? त म जैसा आके...बड़ी बड़ी बातें करके चला जाता हैं और लौट के 

नही आता।" सिंध्या, लोन्नपनची बार्को बाहेर रे्त म्हणाली  

"च प बैठ। रे् साब मदत को नही आर्ा। र्हााँ से ग जर 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 प टप टला 

"गरीब  का घर साब....िास नही क छ।" लोन्नपन 

"सिंध्या खििंचने नही देगी साब। रहने दो। ऐसी र्हााँ कई जगह वमल जारे्गी।" लोन्नपन 

"कू्यिं नही खिचने देगी?" उदर्न 
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"जबसे हमारा रे् लड़का उस एक्सीडेंटमें गर्ा, तब से िो ऐसी ही है। बाहर से आनेिालोिं 

से ठीक से बात नही िं करती। छोड़ो ना साब, तीस रुपरे् दो और जाओ।" लोन्नपन हात जोडत 

म्हणाला 

"पता नही मैं क्या कर सकता हिं पर जानना चाहिंगा क्या हुआ था?" उदर्नने सॅकमधून 

डार्री पेन काढत विचारलिं 

"रे् स्टोरी वकतने को बतार्ा मैं....आपको िी बताता हिं." लोन्नपन 

"मत्स्यकन्या, रे् नर्ा बोट फेरी के वलरे् तर्ार हुआ था। विजेन्द्र, मेरा बेटा उस नरे् बोटपर 

काम के वलरे् चक्कर काट रहा था। िहााँ राजेन्द्र को, मेरे दूर 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 तबे्यत ठीक नही था तो उसने विजेन्द्र को बोटपर काम के वलए ब ला वलर्ा।" 

लोन्नपन  

 

बोलता बोलता त्याचा गळा िरुन आला. त्या क्षणी त्याला आठिलिं राघिने "थेककड़ी बोट 

वडजास्टरच्या" स्टोरीिर काम केलिं होतिं. अनेक पर्यटक, खास करून विदेशी पर्यटक बुडून 

मेल्यामुळे त्या घटनेला खूप प्रवसद्धी वमळाली होती. राघि अनेक वदिस इथेच ठाण माांडून 

बसला होता. पण पॉवलवटकल पे्रशरम ळे वडटेल ररपोटय छापल्या गेला नव्हता. िरिरच्या 

बातम्या बरेच वदिस पेपरमधे्य झळकत होत्या. 

   

"स ना था मैनें उस के बारे में...." उदर्न राघिला मेसेज करता करता म्हणाला. 

"बहोत वदन तक चला था सचय ऑपरेशन। रे् विजेंद्र की बॉड़ी कोची से नेिी के लोग आरे् 

उने्ह वमली थी। प रे चार वदन बाद।" लोन्नपनच्या डोळ्यातून अशू्र िा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 साडेचार 

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 नही िं की क्या?" उदर्न  

"बहोत आर्ा। झठूा आिंसू बहार्ा। फोटो खििंचा और चला गर्ा।" सिंध्या कोरड्या आिाजात 

म्हणाली 

"जलानेका सामान देकर, हातमें हजार रुपरे् थमा वदर्ा। इते्तसे वजिंदगीका ग जरा होगा 

क्या?" लोन्नपन 

"श रु श रु मे राशन िेजा क छ सिंस्थाने। बादमें दो वकलो चािंिलके वलरे् मरे हुएको वकतनी 

बार मारना पड़ा।" सिंध्या 

"िो पेररर्ार नदीकी गोदमें िेलकर बड़ा हुआ, उसीकी गोदमे समा गर्ा।" लोन्नपन 

 

हे ऐकल्यािर स न्न झालेल्या उदर्नची वतथले फोटो काढार्ची वहम्मत झाली नाही. त्याने 

कॅमेरा गळ्यात अडकिला, टेबलिर १००ची नोट ठेिली.   

 

"छ ट्टा नही ना साब।" लोन्नपन 
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"कल स बह नररर्ल पानी वपने आऊिं गा तब दे देना।" लोन्नपन स टे्ट पैसे खिशात शोधू 

लागताच उदर्न म्हणाला 

"चलो साब उस मोड़ तक साथ में चलता हिं। म झे व्हीनस मॅडम के घर जाना है। गरीब 

बच्ोिं के वलरे् इस घर को सू्कल बनाना है। िली मॅडम है। गरीब बच्ोिं को म फ्त में पढ़ाती 

है। उसका घर छोटा है। सोचता हिं मेरा घर दे दूिं इस काम के वलरे्।" लोन्नपन 

"वफर त म कहााँ रहोगे?" उदर्न 

"हमारा क्या साब...आज है, कल नही।" लोन्नपन हसत म्हणाला 

"कल आऊिं गा, पक्का ।" म्हणत उदर्न प ढे वनघाला असला तरी त्याला काहीतरी जाणिलिं  

 

कार् माणूस आहे हा? स्वत:ला दोन िेळेस प रेसे अन्न वमळेना आवण गरीब म लािंना 

वशकार्ला घर देतो म्हणतो. उदर्नने मागे िळून बवघतले तर लोन्नपन वनघून गेला होता. अिंधार 

व्हार्च्या आत काही सॅ्नप्स घ्यार्च्या विचारात असलेला उदर्न ’गािातील माणसािंचे चेहरे 

काही बोलतात का? ’ र्ाच्या शोधात वनघाला. वहरव्याकिं च वनसगायत दडलेललिं िास्ति त्याच्या 

कॅमेर् र्ाचे लेन्स िरािर वटपत होते. कोणाच्या डोळ्यात उत्स कता तर कोण्याच्या चालण्यातील 

वनराशा, कधी िरलेल्या िासू्ततील िर्ाण शािंतता, रस्त्यािर िेळणारी अध्याय चड्डीतली अधी 

उघडी बेवफकीर पोरिं , ओसरीिर बसून क जब ज करणार् र्ा तरुण पोरी, स रक तलेल्या हातािंनी 

िाळिण िेचणारी आजी, असे अनेक अन िि तो वटपत असला तरी लोन्नपनचा आवण सिंध्याचा 

चेहरा सारिा डोळ्याप ढे रे्त होता.  

जॉशला फोन करुन त्याने गणपती मिंवदराजिळ बोलिले. त्याला र्ार्ला अधाय तास होता. 

मिंवदराच्या पार्रीिर बसून तो कॅमेरा चेक करत असतािंना एक म्हातारा काठी टेकित वतथे 

रे्ऊन बसला. मिंवदराकडे पाठ करून अधे मधे काहीतरी प टप टत होता. िाषा कळत नसली 
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तरी हाििािािरुन िैतागलेला िाटत होता. उदर्नने मिंवदराकडे िळून बवघतलिं, कळसाला 

टेकलेला केशरी सूर्य आवण पार्रीिर बसलेला तो म्हातारा, त्याने उठून िरािर फोटो काढले. 

तेिढ्यात न कतीच वमशी फ टलेला पोरगा त्याला न्यार्ला आला, म्हातार् र्ाने जातािंना मिंवदराकडे 

कटाक्ष टाकला, त्या बोथट नजरेत कसलीच ििंत नव्हती, विश्वास नव्हता, आशा नव्हती, अपेक्षा 

नव्हती. तो आर् ष्यात एक तर सिंपूणय िरलेला असािा नाही तर पूणय ररकामा. त्या म्हातार् र्ाच्या 

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 आर् ष्याचे अजून काही बोलके वचत्र 

िाटेत सापडतात का, र्ा आशेने तो बाहेर बघू लागला. 

हॉटेलला पोहचल्यािर लगेच िाफाळलेली वफल्टर कॉफी घेऊन थकलेल्या उदर्नने 

जेिणाची ऑडयर वदली. रुममधे्य रे्ऊन कॅमेरा लॅपटॉपला कनेक्टकरुन आजच्या वटपलेल्या 

क्षणािंची उजळणी करत असतािंना राघिचा फोन आला.  

 

"हॅलो, राघि. व्हॉट स अप र्ार. तू आहेस तरी क ठे?" उदर्न 

"अरे र्ार. राइट नाओ आर् एम  स्टक अप इन नक्स्लाईट वशट." राघि 

"उद्या इथून चिंद्रप र आवण वतथून बसने हैद्राबाद. वतथले काम आटपून निंतर म िंबई" राघि 

"तू बोल. तू क ठेस वमत्रा?" राघि 

"पेररर्ार नॅशनल पाकय िर डॉकू्यमेंटरी करार्ला आलो आहे." उदर्न 

"िन इनवसडन्ट ररमाईिंड मी रू्अर स्टोरी ऑन थेककडी बोट वडजास्टर. सो वपिंग्ड रू्. नवथिंग 

अजंट. कू्यररअस टू नो सम फॅक्टस. दॅट स ऑल." उदर्न  
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"इिंटरनल पॉवलवटक्स अजून कार्? त्या मत्स्यकन्या बोट वडजास्टरिर मी वदलेला ररपोटय 

पखिश केला नाही. माझ्याच ररपोटयमधे्य चेंजेसकरुन मॅनेजमेंट ने एक मोघम ररपोटय पखिश 

केला. "टर ॅव्हलसय" मधला तो ररपोटय िाचल्यािर मला लक्षात आलिं होतिं. र्ािर मी मॅनेजमेन्टला 

मेल केला होता. त्यािंना िरून पे्रशर होतिं. त ला तर मावहती र्ा गोष्टी, मी र्ा िानगडीत पडलो 

नाही. निंतर वदड-दोन मवहने मी म्यानमारला होतो....त्याम ळे िेळ वमळाला नाही. नेहमीचा मिंत्र 

..तेरी िी च प मेरी िी च प..." राघि 

"ओके. कॉपी असेल तर पाठि." उदर्न 

"श्य अर. मेल करतो थोड्या िेळात." राघि 

 

उदर्नने फोनिर थोडक्यात राघिला लोन्नपनची कथा सािंवगतली.  

 

"त ला ररपोटय िाचल्यािर लक्षात रे्ईल सिय. तो कोण म्हणालास...लोन्नपन त्याच्यासारिे 

अजून असतील. ररपोटय िाचल्यािर कळेल त ला." राघि 

 

उदर्नचिं जेिण झालिं. वदिसिराचे फोटो सेव्ह करुन ठेिले. द सर् र्ा वदिशीसाठी कॅमेरा 

तर्ार करुन ठेिला. 

रात्रीचे दहा िाजले तरी राघिची मेल आली नव्हती. तो रूमच्या टेरेसिर आला. वसगरेट 

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 देऊन मदत करु शकत होता. त्याच्यासाठी कार् करता रे्ईल र्ा 
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विचारात तो ग िंग 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 आठिणी िंची गदी डोळे वमटू देईना. पहाटे पहाटे केव्हा तरी डोळा 

लागला. जॉशच्या फोनने जाग आली तेव्हा घड्याळ्यात सकाळचे आठ िाजले होते.  

 

"आधे घिंटे में रेस्टॉरिंट में वमलो।" उदर्न 

"र्स सर।" जॉश 

"चलो, नाश्ता कर लो। आज का वदन वबझी रहेगा।" उदर्न  

"र्स सर, दस बजे तक परवमशन आ जारे्गा।" जॉश  

"गे्रट! बाकी के लोग?" उदर्न 

"अिी नाश्ता करके वनकले सब आपको रे् शेड्य ल देने को कहा है।" जॉश त्याच्या हातात 

कागद देत म्हणाला 

 

उदर्नने मिंगलादेिीचे वडटेल्स चेक केले. खिप्ट िाचली. फोटोशूट आवण रेकॉवडंगच्या 

शेडू्यलिर नजर टाकली.  

 

"जॉश, क्र रू् को बोल दो सेटअप तर्ार रिें। मैं टरस्टीस   के इिंटरवू्य लेकर उनसे मिंवदर में 

वमलता हाँ।" सािंगत उदर्न वनघाला 
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ठरल्याप्रमाणे मिंगलादेिीच्या स्टोरीचिं काम आटोपलिं. लिंचनिंतर त्याने दोन तीन तास त्या 

स्टोरीिर काम केलिं. क्र रू् मेंबसयला त्या स्टोरीबद्दल वटप्स देत त्याने जॉशला जीप काढार्ला 

सािंवगतली. मिंवदरापरं्तचा सिंपूणय रस्ता वहरव्या सौिंदर्ायने नटला होता. उदर्न मात्र लोन्नपन 

आवण सिंध्याच्या विचारत मग्न होता.  

 

"बस बस, र्ही िं रोक दो ।" उदर्ननी लोन्नपनच्या घराच्या थोडिं आधी गाडी थािंबिार्ला 

सािंवगतली. 

"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 बाहेर पानािंचा 

पाचोळा साठला होता. त्याने एक नजर पाण्याच्या टाकीकडे टाकली. वतथेही सियत्र शेिाळ 

पसरलिं होतिं. उदर्नने त्या घराच्या चारीकडून चक्कर टाकली. िकास झालेल्या त्या िास्त कडे 

तो आश्चर्ायने बघतच होता. त्याला रे्ऊन पाच- सात वमनटे झाली असतील, हे दोघिं क ठे गेले 
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असािेत. काल वनघतािंना त्याने आज र्ार्चिं कबूल केलिं होतिं. विजेंद्रचा फोटो बघार्ला तो 

पडिीत गेला तेिढ्यात त्याला शिंिर रुपर्ाची नोट पडिीत पडलेली वदसली.   

 

"र्हााँ क्या देि रहे हो साब." त्याला सिंभ्रमात बघून वतथून जाणार् र्ा एका व्यक्तीने 

सार्कलिरुन उतरत विचारलिं 

"लोन्नपन...सिंध्या... उने्ह िोज रहा था." उदर्न 

"मै लोन्नपन का पड़ोसी। क्या साब? िो दोनो कबके ग जर गरे्।" देिनाथ 

"क्या?" उदर्नने आश्चर्ायने विचारले 

"दोनोिं ने जान दे दी। उनका बेटा अचानक ग जर गर्ा\ बादमें हालत बहुत िराब। क्या 

करते? …" देिनाथ बरिंचसिं काही सािंगत होता. पण उदर्नचे कान बिंद झाले होते. 

 

उदर्न अचिंवित होता. त्याला काहीच कळत नव्हतिं. तो त्या ओसाड िास्त कडे विस्मर्ाने 

बघत होता. काल जे घडलिं ते कार् होतिं? काल नेमकिं  आपल्याला कार् जाणिलिं हे उदर्नच्या 

आज लक्षात आलिं. आर् ष्याच्या प्रिासात अजून एक िास आिासाचा िेळ त्याची िाट बघत 

होता. आपण वकती पळालो तरी क ठल्या न क ठल्या िळणािर हे िास आपल्याला 

गाठतात...आपली र्ातून स टका नाही. 

 

"आप कौन लगते है उनके? र्ाँहा कैसे आरे्?" देिनाथच्या र्ा प्रश्नाने तो िानािर आला. 
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त्याची अचिंवित अिस्था बघून देिनाथनी त्याला समोरच्या पारािर बसिलिं. कालचा प्रसिंग 

देिनाथला सािंगािा की नाही र्ा विचारात तो होता. सािंवगतला तर तो कसा विश्वास ठेिणार? 

 

"सालोिं से कोई नही आर्ा इस विरान मकान में। उनके जो ररशे्तदार है िो कोची और 

उसके आसपास रहते है। त म कैसे जानता है उनको? क्या लगते हो उनके? इन्शूरन्सिाले हो 

क्या?" देिनाथ 

"नही, नही, िो थेककडी बोट वडजास्टर के स्टोरीपर काम कर रहा था। विक्टीम वलस्ट में 

इनके लड़के का नाम था..." उदर्न 

"िो तो प रानी बात हो गर्ी। हािं वजनके घर के लोग गरे् िो अिी िी सदमेमें हैं।" देिनाथ 

"िैसे रे् लोन्नपन बहत सनकी था। ररशे्तदार िी कम ही आते थे। िो राजेन्द्र और विजेन्द्र 

साथ में पढ़े थे तो बस िही जाना आना होता था उनका" देिनाथ  

"उससे तो हम पड़ोसी िी बात करने से कतराते थे।" देिनाथ 

 

हे ऐकून उदर्न उठला आवण दोघिंही वतथून वनघाले. देिनाथ सािंगत होता तो ऐकत होता.  

 

"चलो साब, मेरा द कान आ गर्ा।" बस सॅ्टिंडजिळ रे्ताच देिनाथ थािंबला 

 

उदर्नने जॉशला फोन करुन बससॅ्टिंडजिळ बोलिले. राघिला फोन केला.  
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"हॅलो... बोल उदर्" राघि 

"ररपोट यस िाचलेत. मला आपल्या रेकॉडयमधे्य असलेली विखक्टम्सची वलस्ट लागेल." उदर्न 

 

उदर्नने त्याला लोन्नपनबद्दल सािंवगतलिं. ते ऐकून राघि स्तब्ध झाला.  

 

अध्याय तासात राघिचा परत फोन आला. 

 

"उदर्न, मी त ला काही विवडओज पाठितो. लोन्नपन..... प सटसिं आठितिं आहे. त्याची 

स्टोरी आम्ही रेकॉडय केली होती. डाटाबेसमधे्य चेक करतो. असेल तर पाठितो." राघि 

"उदर्न, स्वत:ची काळजी घे. र्ा पूिी िास-आिासाची अशी प्रवचती त झ्या आर् ष्यात 

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 रे्तां ’ 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 

"टेक केअर. आवण हो! जॉशला माझ्याशी बोलार्ला सािंग." राघि 

"सािंगतो."  उदर्न 

 



पारूषण  विनीता देशपाांड े

23 

 

जॉशची िाट बघता बघता उदर्नच्या मनात विचार आला, तो पेररर्ार नॅशनल पाकय िर 

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.   

  



पारूषण  विनीता देशपाांड े

24 

 

मत्स्यकन्या : २ 

पेररर्ार नॅशनल पाकय  आवण मिंगलादेिी मिंवदराची स्टोरी पूणय झाली होती. लोन्नपन्न केस 

कार्? हे जाणून घेण्यासाठी उदर्नने मॅनेजमेन्टकडून तीन-चार वदिसािंचा म क्काम िाढिून 

घेतला. अथायत चार मवहन्यािंनी त्यािंच्या किं पनीचे फोटोग्राफीच्या प्रदशयन होणार होते त्यासाठी 

लागणार् र्ा 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 सॅ्टटखस्टक्स. विखक्टम वलस्टने स रिात करार्ची ठरिून उदर्न कामाला लागला. लोकल 

कॉपोरेशनमधून र्ाबद्दल मावहती वमळिणिं कवठण होतिं. फार फार तर विखक्टम वलस्ट 

क्रॉसचेक करता आली असती. त्यािेळेच्या स्थावनक बातम्या आवण त्यासिंबधी प्रकावशत लेि 

र्ािंच्या मदतीने थोडीफार मावहती वमळण्याची आशा होती. लोन्नपन केसिर कसिं फोकस 

करता रे्ईल र्ाचा विचार करत असतािंना त्याला राघिचा मेल वमळाला. त्यात बरेचसे 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 इिंटरवू्यचा विवडओ बवघतला. 

त्याचा सिंताप त्या विवडओिरुन त्याच्या लक्षात रे्त होता. तोच घटनाक्रम, तेच वििरण, तेच 

िणयन....मग लोन्नपन वकिं िा त्याचा आत्मा त्याला िेटण्यामागचा उदे्दश कार्? लक्षात रे्त नव्हतिं. 

आवण ही काही पवहलीच िेळ नव्हती. उदर्नच्या आरु्ष्यात 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 वबहारपरं्त कशी पोचली.  

आवण उदर्न त्याांच्यापरं्त कसा पोहोचला? उदर्नच्या आरु्ष्यातलां हे पारूषण होतां तरी 

कार्? 

उदर्नला जसे र्ा कुतुहलाने घेरले तसेच तुम्हालाही घेरले असणार. पुस्तकाच्या पुढील 

पानाांतून हे गूढ अत्यांत कलात्मकररत्या उलगडत जाणार आहे. त्याची उकल समजून घेण्यात 

तुम्हाला आनांद वमळेल र्ाची खात्री देतो. 

पुस्तकाच्या सुरुिातीलाच साांवगतल्याप्रमाणे हे पुस्तक विनामूल्य नाही. पुस्तकाची वकां मत 

फ़क् रु. २१ आहे. ही वकां मत खालील अकाउांट्सिर भरून 7218350078 र्ा क्रमाांकािर 

Whats app करा. तुम्हाला पुढील वलांक आवण पासिडय वमळतील. त्याांचा िापर करून तुम्ही 

हे पुस्तक पूणय िाचू शकता ि आपल्या सांग्रही ठेिूही 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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