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हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले 

ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक 

कसे िाटले ते कळिा. 

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी 

लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा. 

 

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद 

होऊ शकते.  
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मनोगत 

  ‘पुर्वाभवस’ िी मवझी चौथी कवदबंरी मवझ्यव 

लवडक्यव र्वचकवंसवठी प्रकवशीत करवयलव मलव अतीर् 

आनंद िोत आि.े नोकरी करतव करतव खलिवणवची 

आर्ड जपणे म्िणजे कधी कधी तवरेर्रची कसरत 

िोते. तरीिी र्ेळवत र्ेळ कवढून मी खलखित असते. 

पुढची कवदबंरी कधी पवठर्णवर अशी खर्चवरणव अजून 

खलिवयलव ि   यवचं भवन मलव दतेे. यु.एस.ए. र्रून 

जेव्िव र्वचकवची प्रखतक्रियव आली तेव्िव आप   

खलिवण पर प्रवंतवत गे   यवच अप्रूप र्वट  . अगदी 

आठर्णीने ई मेल्स करणवरे मवझे खप्रय र्वचक िचे 

मवझ्यव खलिवणवचव आत्मव आिते. तसेच ि े सवखित्य 

खर्नवमुल्य र्वचकवंपयंत पोचर्णवरी प्रकवशन संस्थव ‘ई 

सवखित्य प्रखतष्ठवनचे’ अनेक आभवर. 

 यव कथेमध्ये प्रेम, रिस्य यवंचव मेळ सवधवयचव प्रयत्न 

केलव आि.े ‘प्लँचेट’ यव लघु कवदबंरी नंतर प्रेमकथव 

खलिव अश्यव प्रखतक्रियव आल्यव त्यवची जवणीर् िी कथव 

खलखितवनव ठेर्ण्यवचव मी प्रयत्न केलव आि.े थोडव 

र्ेगळव खर्षय आि ेआशव करते तुम्िवलव नक्की आर्डेल. 

नेिमी प्रमवणे तुमच्यव प्रखतक्रियवंच्यव प्रतीिेत! 

लेखिकव : सोनवली सवमंत 

फोन नं. ९७६२५४७५२० 

E-mail: sonali.samant1@gmail.com 
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ओळि  

  

 

 

मी मिवखर्तरण मध्ये डपे्युटी मॅनेजर म्िणुन कवयारत आि.े मवझ े

जन्मस्थवन र् कमाभुमी ससधुदगुा. लिेन िव मवझव छंद आि.े 

खलिवयलव बसल्यवर्र इतर सर्ा खर्चवर दरू जवतवत. ती एक 

नशव र्वटते. र्ेगळ्यवच जगवत र्वर्रत असल्यवसवरिं र्वटत.ं 

कवल्पखनक पवत्रं आपलीशी र्वटतवत. एिवदव खचत्रपट पवित 

असल्यवसवरिी कथव समोर ठवकते.  

 सुिवस खशरर्ळकर, नवरवयण धवरप, शोभव रवऊत, 

योखगनी जोगळेकर यवंचे सवखित्य र्वचवयलव मलव िुप आर्डते. 

िी सर्ाजण मवझी प्रेरणवस्थवने आिते. 

 

 

 

संपका  

 फोन नं. ९७६२५४७५२० 

 E-mail: sonali.samant1@gmail.com 
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अपाणपखत्रकव 

खनरपेि भवर्नेने लोकवंपयंत सवखित्य पोचर्णवऱ्यव 

 ‘ई सवखित्य प्रखतष्ठवन’  

यव प्रकवशन संस्थेस  

ि ेपुस्तक समर्पपत. 

 

सोनवली सवमंत 

ससधुदगुा 
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यव कथमेधील सर्ा पवत्रं र् घटनव कवल्पखनक आिते 

त्यवचंव र्वस्तर्वशी कोणतविी सबंधं नविी. 

सवम्य आढळल्यवस तो खनव्र्ळ योगवयोग समजवर्व.  



                       

 

 

पुर्वाभवस 
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 थरथरत्यव िवतवनचे खतने जुनी डवयरी उघडली. क्रकत्यके र्षा 

जणू ती डवयरी उघडण्यवसवठी आसुसलेली िोती. त्यव डवयरीलविी एक 

सत्य पोटवतून बविरे येऊ द्यवयचं िोतं. त्यवसवठीच दरे्वने 

पोटमवळ्यवर्रच्यव उंदरवपंवसून खतचं रिण केलेल ं असवर्ं! दरे्वन े क्रक 

कोणत्यवतरी अनवहूत शक्तीने? समजलेलं सत्य पचर्ण्यवइतकी तवकद 

खतच्यवत नव्िती. िवतवची थरथर आतव र्वढली िोती, श्ववस एर्ढव फुललव 

िोतव की त्यवतच खतचव तोल गेलव आखण ती िवली कोसळली. पडतवनवची 

शेर्टची आठर्ण म्िणजे खतच्यव नवर्वचव झवललेव आता पुकवरव, 

ओर्ीSSSSSSSSSSSS! 



                       

 

 

 

 

 

 

ओर्ी म्िणजे एक अबोल, लवजरी कळी िोती. र्यवच्यव बवरवव्यव र्षीच 

मवत्यव-खपत्यवचं  छत्र िरर्ल्यवमुळे आखण त्यवनंतर मवमव-मवमीच सर्ास्र् झवल्यवमुळे 

खतच्यव खनरवगस चेिऱ्यवर्र अकवली प्रौढत्र् आले िोते. ओर्ीचे मवमव म्िणजे श्री 

अंकुश अभ्यंकर यवंनी खतलव रीतसर दत्तक घेऊन खतच्यव आयुष्यवमधली 

पोरकेपणवची पोकळी भरून कवढवयचव प्रयत्न केलव िोतव. परंतु एकुलत्यव एक 

असलेल्यव ओर्ीलव आजर्र आई-र्खडलवंच्यव प्रेमवमध्ये र्वटेकरी नव्ितव. पररणवमी 

त्यव मधुर जुन्यव आठर्णी खर्सरणं खतलव जमत नव्ितं.  

 आज खब. एम. एम. च्यव शेर्टच्यव र्षवाचव शेर्टचव पेपर िोतव. 

ओर्ीलव लिवनपणवपवसून पत्रकवर व्िवयचं िोतं. नवकवसमोर चवलणवऱ्यव ओर्ीचं  

कॉलेज आखण घर यवव्यखतररक्त दसुरीकडे कधीच पवऊल र्ळलं नविी, त्यवमुळे खमत्र 

मैखत्रणीिी खर्शेष असे नव्ितेच. त्यवतल्यव त्यवत रवखधकव पंखडत बरोबर खतचं  खर्शेष 

पटत असे. कवरण रवखधकव खतची बवलमैत्रीण िोती. एकवच गल्लीत त्यवंचं  

पोरसर्दव र्य गेलं िोतं. मवमवंचं  घरिी तीन-चवर क्रकलोमीटरर्र असल्यवने 

त्यवंच्यवतली मैत्री अिंड रवखिली िोती. ओर्ीचव सिर्वस जवस्त लवभवर्व म्िणून 
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रवधीकवनेिी जरनॅलीजम करवयचं ठरर्लं िोतं पररणवमी दोघीिी सख्यव एकत्रच 

मोठ्यव झवल्यव. यव मधल्यव कवळवत त्यवंच्यवतली मैत्री अगदी गवढ झवली िोती.  

“एकदवची परीिव संपली बवई, आतव ररझल्टपयंत आरवम, ” आळस दते 

िवत लवंब करत रवखधकव म्िणवली. तसं ओर्ीलव िसू आलं. इंखजखनअर, मेखडकल 

सवरिव कविी त्यवंचव व्िवस्ट कोसा नव्ितव. यव तीन र्षवंत रवखधकवने िुप धमवल 

केली िोती. मुळवत ओर्ीसवरिव एककल्ली स्र्भवर् नसल्यवने आखण छोट्यव छोट्यव 

गोष्टीत आनंद शोधवयची र्ृत्ती असल्यवने रवखधकवचव परीिेचव कवलवर्धीिी 

आनंदवत गेलव िोतव.  

“ररझल्टपयंत आरवम म्िणते आिसे, ते आधी असे कवय गं तीर मवरलेस? 

दपुवरी एकलव कॉलेजमधून घरी पोिोचत िोतीस त्यवनंतर पवच पयंत तवणून 

द्यवयचीस नव, ” कॉलेजच्यव प्रशस्त प्रर्ेशद्ववरवतून बविरे पडतव पडतव ओर्ीने 

खर्चवरल.ं  

“पवन तंबविुच्यव व्यसनवपेिव झोपेचं  व्यसन चवंगलच, ” स्कूटीर्र बसून 

िले्मेट घवलतव घवलतव रवखधकव म्िणवली तसव ओर्ीने खतलव खचमटव कवढलव.  

 दोघीजणी रवखधकवच्यव घरी आल्यव. आजचव संपूणा क्रदर्स आखण रवत्र 

खतकडेच रविवयचं ओर्ीने ठरर्लं. रवखधकवची आई कोकणवतली असल्यवने ती उत्तम 

मवसे बनर्ीत असे. घरवमध्ये तळलेल्यव मवश्यवंचव घमघमवट सुटलव िोतव. ओर्ी 

कोकणस्थ असल्यवने घरचे पके्क शवकविवरी िोते. तर रवखधकव सवरस्र्त असल्यवने 

खतच्यव घरी सरवास मवसे असतं. मुंबईसवरख्यव समुद्र लवभलेल्यव रठकवणी 

सवगरसंपत्तीची रेलचेल िोती. अश्यवर्ेळी आपल्यव बवलमैत्रीणीलव त्यवचव मोि न 

लवगेल तर आश्चया! 



                       

“ओि कवय मस्त र्वस येत आि!े आईSSSSSS आम्िी आलोय गं, 

र्वढवयलव घे, ” रवखधकवने घरवत खशरतवच फमवान सोडले. क्रदर्वणिवन्यवत कोणीतरी 

सवधवरण पंनवशीची व्यक्ती बसली िोती. रवखधकवने ओळि करून क्रदली,  

“ओर्ी ि ेमवझ्यव बवबवंचे खमत्र आचवया कवकव. यवंची प्रकवशन संस्थव आिे. 

मोठमोठे लेिक यवंच्यवकडे आपली पुस्तके प्रकवशनवसवठी दतेवत, ” ओर्ीने नमस्कवर 

केलव.  

“ओर्ी? छवन नवर् आि.े तुम्िी एकवच कॉलेजमध्ये र्वटतं, ” आचवया कवकव 

त्यव दोघींनव बसवयची िुण करत म्िणवले.  

“िो. आमची अगदी लिवनपणवपवसून घखनष्ट मैत्री आिे. आज शेर्टचव 

पेपर झवलव त्यवमुळे जरव मजव करवयलव भेटलो, ” रवखधकव आईने आणलेल्यव 

पन्यवचे पेले टेबलर्र मवंडत म्िणवली. एर्ढ्यव बड्यव मवणसवसमोर ओर्ीलव 

बुजल्यवसवरिं झवलं. तरीिी ती कवन दऊेन आचवया कवकवंचं बोलणं ऐकत िोती.  

“लेिन िव एक छंद आिे. चवर ओळी खलिवयलव मनवत खर्षय तयवर िर्व. 

ते मग आपोआप सुचत जवत. िवतवतली लेिणी झरझर चवलवयलव लवगते. जणू 

आपण त्यव जगवत गेलेले असतो. त्यव कवळवपुरत लेिक स्र्तःचं  अखस्तत्र् खर्सरून 

जवतो. कथेतली पवत्रे आपलीशी र्वटवयलव लवगतवत. कविीर्ेळव खचत्रपट पवित 

आपण खलखितोय असव भवस िोतो. ती एक अखतशय सुंदर अनुभूती आिे. ” 

“कवकव कोणीिी खलहू शकतं कव? ” भवरवर्लेल्यव अर्स्थेत ओर्ीने प्रथमच 

खर्चवरल.े  
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“िो नक्कीच. त्यवत कविीच कठीण नविी. क्रकत्येकदव आपल्यवमधले सुप्त गुण 

आपल्यवलव अनोळिी असतवत. आतव तुलव मोकळव र्ेळ आिचे. बघ, नक्की कविीतरी 

सुचेल, ” कवकव म्िणवले. रवखधकवची आई जेर्वयलव बोलर्वयलव आली. िोबरेल 

तेलवत तळलेले मवसे, कोलंबी भवत, कोसशबीर, सोलकढी असव फक्कड बेत केलव 

िोतव. मवत्र आज ओर्ीचं  मन भरकटलं िोतं. मवश्यवची फोड तोंडवत घवलतवनव 

खतलव फवर र्षवंपूर्ीचे क्रदर्स आठर्ले. ओर्ीलव खलिवणवची आर्ड िोती. म्िणजे 

लिवनपणी ती िुप कखर्तव करत असे. परंतु मग कवमवच्यव जंजवळवत र्ेळेअभवर्ी 

आर्ड मवगे रवखिली. आतव परत सुरुर्वत करवयचं असं खतने ठरर्लं आखण मन 

लवर्ून ती जेऊ लवगली.  

 रवत्री खबछवन्यवर्र पडल्यवर्र मवत्र खलिवणवचव खर्चवर पुनःश्च खतच्यव 

डोक्यवत खशरलव. “कुठे तंद्री लवगली आिे? मी कधीपवसून तुलव कवखितरी खर्चवरत 

आि,े ” ओर्ीलव गदगदनू िलर्त रवखधकवने खर्चवरले.  

“अग ंमी आचवया कवकवंच्यव बोलण्यवचव खर्चवर करतेय. ” 

“म्िणजे? मी समजले नविी. ” 

“अग ंखलिवण सुरु करवर्ंसं र्वटतं आिे, ” ओर्ी अंगवर्रचं  पवंघरूण नीट 

करत म्िणवली. रवत्रीचे बवरव र्वजून गेले िोते. दोघींच्यव गप्पव संपत नव्ित्यव आखण 

अचवनक ओर्ी अशी खर्चवरमग्न झवली िोती.  

“अय्यव मी तुलव तेच सवंगणवर िोते. पूर्ी तू छवन कखर्तव करत िोतीस, 

मग तू ते सोडूनच क्रदलंस, ” रवखधकवलव त्यवंच्यव इयत्तव चौथी मधलव प्रसंग आठर्लव. 

तेव्िव ओर्ीलव कवव्य स्पधेत प्रथम िमवंक खमळवलव िोतव.  



                       

“आई-बवबव गेले आखण सगळी इच्छवच गेली. आज क्रकत्येक र्षवंनी आचवया 

कवकवंच्यव रूपवने जुन्यव आठर्णी जवग्यव झवल्यव, ” ओर्ीचे डोळे पवणवर्ले.  

“मवमव-मवमी तुझ्यवसवठी क्रकत्ती करतवत. तेर्ढं  प्रेम ते सवथाकर्र दिेील 

करीत नसवर्ेत, ” रवखधकव ओर्ीलव समजवर्त म्िणवली. तशी खतनेिी मवन 

डोलवर्ली.  

  

 

 

सवथाक म्िणजे ओर्ीच्यव मवमव-मवमींनव लग्नवनंतर दिव र्षवंनी झवलेलं 

अपत्य. त्यवमुळे तो ओर्ीपेिव चवर र्षवंनी लिवनच िोतव. नुकतीच अकरवर्ीची 

परीिव पवर पडली िोती. ओर्ीलव त्यवचव िुप लळव िोतव. तो अगदी पवळण्यवतलव 

असल्यवपवसून! त्यवच खर्चवरवत खतचव डोळव लवगलव. रवत्रभर खतलव खचत्र-खर्खचत्र 

स्र्प्न पडत िोती. अनेक तुकडे असलेली स्र्प्न सकवळ झवल्यवर्र कविी आठर्ेनव. फक्त 

सकवळी उठल्यवर्र प्रथम खतच्यव मनवत आलं की सवथाकर्र कथव खलिवयची आखण 

यव खर्चवरवने खतलव एकदम िलकं र्वटलं. जणु खतच्यव मनवतल्यव कुटील प्रश्नवचं  

उत्तर सवपडलं िोतं.  

“तवई, सुट्टीचव प्लवन केलवस की नविी? ” घरी आल्यव आल्यव 

क्रदर्वणिवन्यवत कवटुान बघणवऱ्यव सवथाकने ओर्ीलव खर्चवरले. परीिव झवल्यवने 

त्यवलव सुट्टी पडली िोती.  
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“तवईलव प्रश्न खर्चवरण्यवपेिव तु बवरवर्ीच्यव क्लवसचं  बघ. पुढच्यव 

आठर्ड्यवत सुरु िोतील. कवटुान कसलं बघतो आिसे? ” क्रकचनमधून र्वफवळलेल्यव 

कॉफीचे मग आखण खबखस्कटे डवयसनग टेबलर्र मवंडत मवमी म्िणवल्यव.  

“ए कवय गं आई, मलव नविी क्लवसलव जवयचं. मी तुलव िर्े तेर्ढे टके्क 

खमळर्ून दतेो असं आधीच सवंखगतलं आिे, ” सोफ्यवत अखधकच रेलत सवथाक 

म्िणवलव.  

“बवकी ि े मवत्र िरं आि े मवमी, आपलव सवथाक हुशवर आि.े दिवर्ीलव 

कोणतविी क्लवस न करतव बोडवात आलेलव, ” कॉफीचव आस्र्वद घेत ओर्ीने 

सवंखगतलं.  

“लव्ि यु खसस्टर. यव घरवत तुलवच कवय ते मवझी कवळजी. ” 

“कविी कवळजी नको, मी क्लवसमध्ये नवर् नोंदर्लं आिे. सवयन्स 

शविेमध्ये मवका स खमळतील तेर्ढे थोडे. िव्यव त्यव कॉलेजमध्ये अॅडखमशन खमळवयलव 

िर्ं, ” मवमींच्यव िट्टवपुढे सवथाकची कुरकुर चवलली िोती.  

“मग रवखधकवच्यव घरी मवसे िोते की कोलंबी? ” संभवषणवत सवमील िोत 

मवमवंनी खमश्कीलपणे खर्चवरलं.  

“दोन्िी, ” मंद खस्मत करत ओर्ी म्िणवली.  

“बवबव, तुम्िी आखण आई पवसेलीटी करतव आिवत. तवईलव िर्ं ते िवतव 

येते मलव मवत्र सवध अंड िी र्र्जया आि.े ” 



                       

“अरे परर्वच रोखितबरोबर एग खबयवाणी िवऊन आलवस नव! उगवच 

नवटक नको करू आखण आतव डवयसनग टेबलर्र येर्ून आमच्यव बरोबर कॉफी पी, ” 

मवमवंनी फमवान कवढल्यवने सवथाक त्यवंच्यवत येऊन बसलव.  

“सुट्टीचं आखण पुढचं खनयोजन केलं आिसे कव? ” मवमवनी ओर्ीलव उदे्दशून 

खर्चवरल.े  

“जरनॅलीजमचव कोसा करणवर आिे. सवधवरण पंधरव मखिन्यवंचव असतो. 

मी मवखिती कवढली आिे. तोपयंत सुट्टीत एिवदी नोकरी करेन म्िणते, ” ओर्ी 

नम्रपणे म्िणवली. मवमवंसमोर बोलतवनव खतलव अखधकच ऋणवत असल्यवसवरिं 

र्वटे.  

“कोसासवठी पैसे जमर्णवर आिसे कव? गेली तीन र्षा मवझ्यव खर्रोधवलव 

न जुमवनतव तू नोकरी केलीस. मलव सर्ा समजते . यव सुट्टीमध्ये असव खर्चवरिी 

करवयचव नविी. त्यवपेिव कुठेतरी क्रफरवयलव जव. एक कर पुण्यवत तुझ्यव मवर्शीकडे 

जव. र्वटल्यवस रवखधकवलव सोबत घे. मवत्र यवर्ेळी नोकरी करवयची नविी, ” 

मवमवंच्यव खनणायवपुढे ओर्ीचव नवईलवज झवलव.  

“ठीक आि.े मी मवर्शीकडे कविी क्रदर्स जवऊन येते. रवखधकवलव खर्चवरते, 

ती येणवर असली तर घेऊन जवईन, ” 

मवर्शीकडे पुण्यवलव जवयचे ठरले. रवखधकव तयवर झवली. ओर्ीलविी बरं 

र्वटल.ं खतची मवर्शी म्िणजे पक्की सदवखशर् पेठेतील पुणेकर िोती. जवतवनव सवथाक 

थोडवसव िळर्व झवलव.  

“तवई लर्कर ये, मलव तुझ्यवखशर्वय करमणवर नविी. ”  
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“िो मी लर्करच येते आखण येतवनव तुझ्यवसवठी खगफ्ट आणणवर आिे, ” 

ओर्ी त्यवचे गवल ओढत म्िणवली. तसव त्यवचव चेिरव िुललव.  

“ि ेर्न्संनव दे, रव्यवचे लवडू केले आिते आखण सवर्कवश जव, ” मवमींचविी 

आर्वज कवपरव झवलव. ओर्ी तशी पखिल्यवंदवच एर्ढ्यव क्रदर्सवंसवठी कोणवकडे जवत 

िोती. मवर्शीने इतके क्रदर्स बोलवर्ून देिील खतलव नोकरीमुळे जवतव आले नव्िते. 

बऱ्यवच र्षवंनी असव मोकळेपणव खमळवलव िोतव. त्यवत आतव रवखधकव सोबत िोती, 

त्यवमुळे अगदी दगु्धशका रव योग जुळून आलव िोतव.  

 

 

 

 

टे्रनने अर्घ्यव तीन चवर तवसवंचव प्रर्वस िोतव. खशर्वजीनगर स्टेशनर्रच  

सवखिलदवदवलव मवर्शीने पवठखर्ले िोते. ओर्ीपेिव तीन र्षवंनी मोठव असलेलव 

सवखिल एअरफोसा मध्ये अखधकवरी िोतव. सध्यव सुट्टीमध्ये घरी आलव िोतव. त्यवंनव 

टे्रनमधून उतरलेले पवहून त्यवने िवत िलर्लव.  

“कोण आि ेगं तो मुलगव? ” रवखधकवने ओर्ीलव कोपरवने मवरत खर्चवरले.  

“मवझव मवर्सभवऊ, सवखिल दशेपवंडे एअरफोसा मध्ये अखधकवरी आिे. 

आतव सुट्टीचव आलव आि,े ”  



                       

“फवरच िॅंडसम आिे िो, ” रवखधकव डोळे खमचकवर्त म्िणवली. तसे 

ओर्ीलव िसू आले.  

“तुलव आर्डलव आि े की कवय? ” ओर्ीने मुद्दवम डोळे मोठे करत 

खर्चवरल.े  

“कोणवलविी आर्डेल असवच आिे” रवखधकव एर्ढंच बोलली. खतचे गवल 

आरक्त झवले िोत.े सवखिलने पटकन पुढे येऊन त्यव दोघींच्यव बॅग्स लीलयव 

उचलल्यव.  

“प्रर्वस खनट झवलव नव? आई केव्िवची र्वट पविते आिे. मगवपवसून 

तीनर्ेळव फोन येऊन गेलव, ” सवखिलने आपुलकीने खर्चवरले. त्यवचे लि रवधीकवकडे 

गेल.े कुरळ्यव केसवंच्यव गोड क्रदसणवऱ्यव रवधीकवकडे तो पिवतच रवखिलव. ओर्ीने 

िवकल्यवासवरिे केले आखण दोघेिी लवजले.  

“चलव कवर बविरे पवका  केलेली आिे, ” असे म्िणत तो चवलू लवगलव. 

ओर्ीच्यव मनवत आलं, िरेच यवंची जोडी लक्ष्मी नवरवयणवसवरिी क्रदसेल. एकूणच 

पुण्यनगरीत झवलेलं त्यवंचे आगमन योग्य िोते.  
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मवर्शीने दोघव मुलींची दषृ्ट कवढली आखण ओर्ीलव अगदी घटट खमठीत 

घेत म्िणवली, “आतव मखिनवभर जवयचं नवर्च कवढवयचं  नविी. पुढचे पुढे, ” खतच्यव 

आजार्ी बोलण्यवर्र ओर्ीने मवन डोलवर्ली. मवर्शीचे घर टुमदवर िोते. 

घरवभोर्ती छोटीशी बवग िोती. बवगेत नवनव तऱ्िचेी फुलझवडे िोती. बविरे मोठी 

गॅलरी िोती. खतथे छवनसव झोपवळव िोतव. क्रदर्वणिवन्यवलव लवगून दरे्िोली िोती. 

त्यवत पवंढरवशुभ्र संगमरर्री दवे्िवरव आखण त्यवत गजवननवची गोंडस मूती िोती. 

खतलव पवंढऱ्यवशुभ्र मोगऱ्यवचव िवर घवतलव िोतव. धूप दीपवने र्वतवर्रण अखधकच 

प्रसन्न झवले िोते. स्र्यंपवकिोली आधुखनक उपकरणवंनी सजली िोती. मधल्यव 

पॅसेजलव लवगूनच दोन बेडरूम िोते. पॅसेजमधून र्र जवण्यवसवठी जीनव केलव िोतव. 

र्र एकूण चवर प्रशस्त रूम केले िोते. सर्वंमध्ये एक कॉमन व्िरवंडव िोतव.  

मुंबई पुणे तसव लिवनच प्रर्वस असल्यवने प्रर्वसवचव खशण नव्ितव. 

त्यवतिी एर्ढव प्रशस्त बंगलव बघून ओर्ीपेिव रवखधकव िुश झवली.  

“छवनच बंगलव आि ेगं, मलव फवर आर्डलव. ” 

“मवझे कवकव आर्ककटेक्चर आिते नव, ” ओर्ी पुढे सवंगणवर इतक्यवत 

िवलून मवर्शीची िवक आली, त्यवमुळे दोघी फे्रश िोऊन िवली आल्यव. डवयसनग 

टेबलर्र गरम गरम कटलेट्स आखण पुक्रदन्यवची चटणी आकषाक प्लेट्स मधून ठेर्ली 

िोती. सोबत र्वफवळलेलव कॉफीचव मग देिील िोतव. दोघीिी सिवलवच खनघवल्यव 

िोत्यव. ि ेसर्ा पवहून त्यवंनव पोटवतल्यव भुकेची जवणीर् झवली. मवन िवली घवलून 

त्यव िवण्यवत गुंतून गेल्यव.  

“मवर्शी कटलेट्स स्र्वक्रदष्ट बनली आिते, ” ओर्ीने मनवपवसून दवद क्रदली.  

“अिो मॅडम, मी बनर्ली आिते, ” शेफसवरिव पोशवि घवतलेलव सवखिल 

पुढे झवलव. मवर्शीच्यव चेिऱ्यवर्र प्रचंड कौतूक क्रदसत िोते.  



                       

“िरंच की कवय? ए दवदव यु आर ए मवस्टर कुक, ” ओर्ी कमरेत र्वकत 

म्िणवली.  

“उगवच नवटक करू नकोस. िरी प्रखतक्रियव दे, ” सवखिलने मनवपवसून 

खर्चवरल.े  

“ओर्ी म्िणते ते िरे आिे. मी अशी चखर्ष्ट कटलेट्स प्रथमच िवत आिे, ” 

रवखधकवने प्रवंजळ कबुली क्रदली. तशी सवखिलची कळी िुलली. तो गवलवतल्यव 

गवलवत िसलव. ओर्ीने मुद्दवम िोकून आपल्यव लिवत आल्यवचं  दविर्लं, तर 

मवर्शीलव र्वटले खतलव ठसकव बसलव त्यवमुळे खतने खतलव पवणी प्यवयलव लवर्ले. 

अशवप्रकवरे मवर्शीच्यव घरचं  आगमन एकूणच आनंदवचं  ठरलं िोतं.  

 

 

 

 

संध्यवकवळी घरवतल्यव स्कुटीर्रून ओर्ी आखण रवखधकव पर्ातीलव गेल्यव. 

पर्ातीच्यव पवयऱ्यव मोजत, सेल्फी कवढत चढतवनव दोघींची चवंगलीच दमछवक 

झवली िोती. मवत्र र्र गेल्यवर्र सर्ा थकर्व दरू झवलव. सवधवरण १०० पवयऱ्यव 

चढल्यवने दोघींनविी सवथाक र्वटले. ओर्ीने गुगलर्र पर्ाती दऊेळ आखण इतर 

परीसरवबद्दल मवखिती सचा केली. र्जयव स्थवनवलव आपण भेट दतेो त्यवबद्दल 

आपल्यवलव थोडीतरी मवखिती असवर्ी अशी खतची भवर्नव िोती. अल्पवर्धीतच 

गुगलने पुरर्लेली मवखिती ती र्वचू लवगली, “पर्ाती दरे्ळवची स्थवपनव नवनव सविबे 
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पेशर्े यवंनी १७४९ मध्ये केली िोती. मंक्रदर पररसरवत पेशर्े मुझीयम िोते. र्जयवत 

पुरवणवतील बऱ्यवचश्यव र्स्तू उपलब्ध िोत्यव. उदव. शस्त्रे, नवणी, खलखित मवखिती. ” 

दोघींनी मुझीयमलव आर्जूान भेट क्रदली.  

मवर्ळतीचव सूया आखण समोर पसरलेले पुणे शिर. रस्त्यवर्रून धवर्णवरी 

र्विने, मवणसे, उंच उंच खबल्डींग्स इ. सर्ाच खर्िगंम क्रदसत िोते. आजूबवजूलव बरीच 

र्दाळ असूनिी, दोघीनव शवंत र्वटत िोते. बरवचर्ेळ त्यव मूकपणे मवर्ळतीच्यव 

लवलबुंद सूयवाकडे पिवत िोत्यव. अिेर त्यवंच्यवतली खन:शब्दतव रवखधकवने मोडली.  

“ओर्ी बरं झवलं तू मलव घेऊन आलीस. मी यवआधीिी पुण्यवलव आले 

आि,े अगदी पर्ातीलव सुद्धव आले आिे. पण तुझ्यव बरोबरचे िण मलव नेिमीच 

अनमोल र्वटतवत. आपल्यवत गेल्यव जन्मी नक्कीच कविीतरी ऋणवनुबंध आिते. 

त्यवमुळेच आपण आज एर्ढ्यव जर्ळ आिोत. ” 

ओर्ीने खतचव िवत आपल्यव िवतवत घेतलव. खतच्यव चेिऱ्यवर्र मंद खस्मत 

पसरल.े कधीकधी शब्दवंपेिव स्पशाच अखधक बोलके असतवत.  

 

 

 

 

दोघींनव घरी यवयलव आठ र्वजले. मवर्शी र्वटच बघत िोती. स्र्यंपवक 

तयवर िोतव. मवर्शी मवत्र कसलीतरी तयवरी करत िोती.  



                       

“कवय ग? कसली तयवरी चवलली आिे? आखण सवखिल दवदव कुठे आिे? ” 

ओर्ीने इकडे खतकडे पिवत खर्चवरले. िरंतर घरवत आल्यवपवसून रवधीकवचे डोळे 

त्यवलवच शोधत िोते ि ेखतच्यव लिवत आले िोते.  

“अग ं उद्यव सौखमत्र येतोय. सवखिल त्यवसवठीच गेलव आिे, ” 

आंबोळ्यवंसवठी तवंदळू र्वटतवनव मवर्शीने मवखिती पुरखर्ली.  

“िव सौखमत्र कोण दवदवचव खमत्र कव? ” ओर्ीने न समजून खर्चवरले. “अग ं

िो बवई तू कुठे ओळितेस त्यवलव. सवखिल बरोबरच मोठव झवलव. तू लिवन असतवनव 

यवयचीस, तेव्िव तुम्िी दोघं िुप भवंडवयचव. इथेच शेजवरी रिवयचे कुलकणी. 

आठर्तं कव? ” ओर्ीलव खर्शेष आठर्त नव्िते. परंतु लिवनपणवच्यव आठर्णींनी 

खतच्यव मनवतल्यव आई-र्खडलवंच्यव स्मृती जवग्यव झवल्यव.  

“सौखमत्र मूळचवच अत्यंत कुशवग्र िोतव. र्डील एस. खब. आय. मध्ये ब्रॅंच 

मेनेजर िोते. त्यवंची गुजरवतलव बदली झवली तेव्िव तो दिवर्ीत िोतव. दिवर्ीचं  

र्षा बुडू नये म्िणून आम्िीच त्यवलव आमच्यवकडे ठेर्ले. तसंिी सवखिल आखण 

सौखमत्रचं  एकमेकवंखशर्वय पवनिी िलत नसे. अकरवर्ीत मवत्र तो गुजरवतलव खनघून 

गेलव. त्यवनंतर अमेररकेलव गेलव. चवर र्षवंनी कवल भवरतवत आलव आखण लगेचच 

उद्यव आमच्यवकडे. आतव ते पुण्यवतच स्थवईक झवले आिते. सवखिल त्यवच्यवच घरी 

गेलवय. उद्यव त्यवलव घेर्ून येईल. त्यवलव आंबोळ्यव िुप आर्डतवत, ” मवर्शी 

मनवपवसून बोलत िोती. ओर्ीच्यव नजरेसमोर सौखमत्रची कवल्पखनक मूती 

सवकवरली. खतने आजर्र कधीिी कोणव मुलवचव खर्चवर केलव नव्ितव. आपल्यवच 

खर्चवरवंचे खतलव आश्चया र्वटले.  

जेर्ून झवल्यवर्र दोघीजणी झोपवयलव आल्यव. रवखधकवची अिंड बडबड 

सुरु िोती. पण ओर्ीलव प्रचंड झोप येत िोती. खतलव रवखधकवचे बोलणे समजत 
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नव्िते. “नुसतच हुहू कवय करतेस? बोल नव, ” “अग ंमलव िुप झोप येतेय. आपण 

उद्यव बोलूयव प्लीज. ” ओर्ी एर्ढंच कसंबसं म्िणवली आखण डोळे खमटतवच ती 

अंधवरवच्यव डोिवत बुडून गेली.  

 

 

 

 

समोर आई-बवबवंनव बघून ओर्ीचव आनंद गगनवत मवर्ेनव. ती 

तशीच त्यवंनव खबलगली. आईने खतच्यव आर्डीचे रसगुल्ले 

बनखर्ले िोते. आईच्यव सवईसवरख्यव मऊ िवतवंनी खतने ते िवल्ले. 

मग खतच्यव मवंडीर्र डोके टेकून खतने आनंदवतीशयवने डोळे 

खमटले. परंतु िणभरच कवय ते सुि खतलव अनुभर्वयलव खमळवले. 

कविीतरी र्स्तू खतच्यव चेिऱ्यवर्र आपटली आखण ती दचकून 

उठली. समोर सवथाक उभव िोतव आखण तो ओर्ीच्यव आई-

बवबवंनव कुठेतरी चलण्यवसवठी सवंगत िोतव. त्यवने मवरलेलव चेंडू 

ओर्ीच्यव बवजूलवच पडलव िोतव. ओर्ीलव कविी समजण्यवच्यव 

आत खतचे आई-बवबव सवथाक बरोबर जवर्ू लवगले. ओर्ी त्यवंनव 

थवंबखर्ण्यवसवठी त्यवंच्यव मवगे धवऊ लवगली. परंतु ती कीतीिी 

जोरवत धवर्ली तरीिी त्यवंच्यवमधलं अंतर र्वढतच जवऊ लवगल. 

ती जीर्वच्यव आकवंतवने सर्वंनव थवंबण्यवसवठी ओरडत िोती. पण 

आतव सवथाक आखण खतचे आई-बवबव द्रषु्टीआड गेले िोते.  



                       

 

 

 

 

“ओर्ीSSSS ओर्ीSSSS, ” ओर्ीलव जवग आली. रवखधकव खतलव 

िलर्त िोती. तीचे सर्वंग घवमवने डबडबले िोते.  

“अग ंकवय झवलं, तू कविीतरी खर्खचत्र ओरडत िोतीस आखण ि ेकवय तुलव 

केर्ढव घवम आलव आिे? ” रवखधकवने कवळजीने खर्चवरले.  

“कविी नविी गं स्र्प्न पडलं! मलव थोडं पवणी द ेनव!” खबछवन्यवर्र उठून 

बसत ओर्ी म्िणवली. रवखधकवने क्रदलेलव ग्लवस ररकवमव केल्यवर्र खतलव बरे र्वटले. 

परंतु खतलव रवखधकवच्यव चेिऱ्यवर्रचे आश्चयवाचे भवर् बघून कविी अथाबोध िोईनव न 

रिवर्ून खतने खर्चवरले 

“कवय झवले? अशी कवय बघतेस? ” 

“कवल तुलव एर्ढी झोप आली िोती, तर मग रवत्री तू कवय खलखित बसली 

िोतीस? ” 

“मी खलखित िोते? मलव कसे आठर्त नविी, ” ओर्ीलव कमवलीचे आश्चया 

र्वटल.े  
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“कविीतरी तुझं, मी घड्यवळवत पवखिलं तर एक र्वजलव िोतव. मी तुलव 

िवक दिेील मवरली पण तुझं लि नव्ित. मग मी झोपले. ” रवखधकव पवंघरुणवची 

घडी करत म्िणवली. परंतु ओर्ीलव रवत्री उठल्यवचं  अखजबवत आठर्त नव्ित.  

“मी कुठे बसले िोते? ” खतच्यव यव अनपेखित प्रश्नवने रवखधकव बुचकळ्यवत 

पडली. खतने जर्ळच असलेल्यव टेबल-िुचीकडे बोट दविखर्ले. खतथे एक डवयरी 

आखण पेन िोते जे आदल्यव क्रदर्शीच पर्ाती र्रून येतवनव ओर्ीने खर्कत घेतले िोते. 

ती चवलत टेबलवजर्ळ गेली आखण डवयरी उघडणवर इतक्यवत मवर्शी िोलीत 

आली. “तुम्िव दोघींनव क्रकती िवक मवरतेय. सवखिल आखण सौखमत्र आले आिते, चलव 

बघू आखण ि ेकवय ओर्ी तू आतव उठलेली क्रदसतेस. चल बघू मी गरम गरम आंबोळी 

आखण चटणी र्वढतेय, ” असं म्िणत मवर्शीने ओर्ीच्यव िवतवतली डवयरी टेबलर्र 

ठेर्ली र् दोघींनव घेर्ून ती िवली आली.  

 

 

 

 

क्रदर्वणिवन्यवत िवस्यवचे कवरंजे उडत िोते. “ए क्रदन्यव आठर्तो? कवय 

करतो सध्यव? ” सौखमत्रने खर्चवरले.  

“आठर्तो कवय? मी सर्वंच्यव कवँटॅक्ट मध्ये आिे. गेल्यवच मखिन्यवत 

भेटलव िोतव. त्यवचव स्र्त:चव क्रफटनेस क्लब आिे. संध्यवकवळी जवऊयव आपण. अरे 



                       

यव सरकवर आज उखशरव उठलवत आपण, ” समोरून येणवऱ्यव ओर्ीकडे पिवत 

सवखिल खमश्कीलपणे म्िणवलव. तसे सौखमत्रने र्ळून पवखिले आखण ओर्ीकडे तो 

पवितच रवखिलव.  

“अरे सौखमत्र िी ओर्ी बरं कव. लिवनपणी दोघ नुसते भवंडवयचव. आठर्ली 

कव? ” मवर्शीने ओळि करून क्रदली. तशी ओर्ी भवनवर्र आली. मघवपवसून खतच्यव 

डोक्यवत डवयरीचे खर्चवर घुमत िोते. समोर उभ्यव असलेल्यव सौखमत्रकडे खतचे 

लिच नव्िते. आतव खतने नजर र्र करून पखिले तर खतच्यव कल्पनेपेिव सौखमत्र 

अखधकच रुबवबदवर िोतव. सवर्ळव र्णा, धवरदवर नवक, कवळ्यव-भोर भुर्यव, 

डोक्यवर्र दवट कवळे कुरळे केस आखण सवधवरण सिव फुट उंची यवमुळे तो अखधकच 

दिेणव र्वटत िोतव. त्यवच्यव डोळ्यवर्रचव फे्रमलेस चष्मव आखण चेिऱ्यवर्रचं  

बुखद्धमत्तेचं  तेज ि े त्यवच्यव व्यखक्तमत्र्वलव अखधकच िुलर्त िोतं. ओर्ीच्यव 

चेिऱ्यवर्र मंद खस्मत आले. खतने िवत जोडून नमस्कवर केलव. प्रत्युत्तवदविल 

सौखमत्रचेिी िवत जोडले गेले. मवर्शीने रवखधकवची ओळि करून क्रदली 

“मवर्शी मी जरव आर्रून घेते. तोपयंत तुम्िी सुरु करव. ” ओर्ी 

मवर्शीच्यव कवनवजर्ळ येऊन पुटपुटली.  

“आपण सगळे दपुवरी बविरे जवतोय, ” खजन्यवच्यव पवयऱ्यव चढणवऱ्यव 

ओर्ीची पवर्ले थबकली. सौखमत्र खतलव ऐकू जवईल अशव आर्वजवत बोललव िोतव 

की आपल्यवलव उगीचच भवस झवलव ि ेखतलव समजेनव. आपसूकच खतने मवगे र्ळून 

पखिल.े तेव्िव सौखमत्र खतच्यवचकडे पिवत िोतव. एक िण त्यवंची नजरवनजर झवली. 

यव व्यक्तीशी आपली िुप जुनी ओळि असल्यवसवरिे खतलव र्वटले. त्यव नजरेत 

आपुलकी, खजव्िवळव, मैत्री आखण अनेक न समजणवऱ्यव परंतु िव्यविव्यवश्यव 

र्वटणवऱ्यव भवर्नव िोत्यव. ओर्ी िोलीत आली तरी सौखमत्रची नजर खतचव 

पवठलवग करतेय असं खतलव र्वटलं. खतने यंत्रर्त सर्ा आटोपले. सौखमत्रचव िसरव 
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चेिरव खतच्यव डोळ्यवंसमोर तरळत िोतव. त्यवलव पवखिल्यवपवसून खतच्यव संर्ेदनव 

गोठल्यवसवरख्यव झवल्यव िोत्यव. तयवरी िोऊनिी िवली जवयची खतची खिम्मत 

िोईनव. ती तशीच खिडकीच्यव कठड्यवर्र बसून रवखिली. िवलून सर्वंच्यव 

बोलण्यवचे, िसण्यवचे, ओरडण्यवचे आर्वज येत िोते. डोळे खमटून ती ऐकत रवखिली. 

बरवच र्ेळवने कोणवच्यवतरी िवतवचव खतच्यव िवंद्यवलव स्पशा झवलव. “तू िवली कव 

आली नविीस? र्वट बघून मी तुझ्यव आंबोळ्यव र्र घेऊन आले. चल िवर्ून घे. ” 

रवखधकवने जर्ळचे टीपॉय ओढले आखण त्यवर्र आंबोळ्यव, चिवचव टे्र ठेर्लव.  

“सौखमत्र तुलव खर्चवरत िोतव. मलव र्वटलंच अशी तू कोशवत बसली 

असणवर ते. नर्ीन मवणसवत तुलव पटकन खमक्स िोतव येत नविी, ” रवखधकव 

आपुलकीने म्िणवली.  

“थँक्स रवधव. मलव जरव सौखमत्र समोर संकोचल्यवसवरिं र्वटलं असतं. 

अजून ओळि नविी. लिवनपणीचं मलव कविी आठर्त नविी, ” मनवतले खर्चवर 

झटकत ओर्ीने चिवचव कप तोंडवलव लवर्लव.  

“सौखमत्र बवकी भवरीच आि ेिव. एर्ढं  नॉलेज आि ेत्यवलव, िुप रठकवणी 

क्रफरलवय तो. त्यवत र्वचनवची आर्ड. आपल्यव क्रफल्डचीिी त्यवलव मवखिती आिे. 

त्यवने मलव दोन-तीन चवंगले कोसेस सवंखगतले, ” रवखधकव बोलत िोती. ओर्ीलव िुप 

छवन र्वटत िोतं.  

“अरे र्व. र्वटतोच तो हुशवर, पण अश्यव व्यक्तीसमोर मलव थोडं दडपण 

येत ग.ं ’” 



                       

“ओर्ीSSSS ओर्ीSSSS” सवखिलच्यव िवकेचव आर्वज आलव आखण 

त्यवचबरोबर सौखमत्रिी खतच्यव िोलीत आलव. “अरे दरे्व आपलं शेर्टचं  र्वक्य 

त्यवने एकले तर नसेल, ” ओर्ीच्यव मनवत आले.  

“अग ं कवय ि!े आम्िी सर्वंनी िवली एकत्र बसून नवश्तव केलव आखण तू 

इकडे, ” सवखिलने जर्ळच्यव िुचीर्र बसकण मवरली तर सौखमत्र फक्त िवतवची 

घडी घवलून उभव रवखिलव.  

“नविी अरे सिजच. मलव जरव आर्रवयलव उशीर झवलव, ” ओर्ीने सवरर्व 

सवरर् केली.  

“आई जेर्वयलव येत नविी. तुम्िी मुलं जव असं म्िणतेय. आत्तव १० 

र्वजलेत. आपण जरव भटकुयव. मग दपुवरी जेर्ून येऊ, दोघीिी चटकन तयवर व्िव, ” 

सवखिल उठत म्िणवलव आखण िवली खनघून गेलव सौखमत्र मवत्र खतथेच थवंबलव िोतव.  

“मी जरव िव टे्र ठेर्ून येते, ” असे म्िणत रवधीकव िवली खनघून गेली, 

ओर्ीलव खतचव िुप रवग आलव. आतव खतच्यवसमोर सौखमत्रशी बोलण्यवर्वचून पयवाय 

नव्ितव.  

“ओके म्िणजे मवझे दडपण र्वटते तर तुलव. पण बोललोच नविी तर 

स्र्भवर् कसव समजणवर आखण दडपण कमी कसे िोणवर? ” िळूर्वर शब्दवत 

सौखमत्रने खर्चवरले. तशी ओर्ीच्यव हृदयवची धडधड उगवचच र्वढली. म्िणजे त्यवने 

ऐकले िोते. मलमपट्टी करत ती म्िणवली,  
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“नविी तसं नविी, अनोळिी मवणसवबद्दल मलव जरव तसंच र्वटतं. तुम्िी 

रवग मवनू नकव, ” खतच्यव शेर्टच्यव र्वक्यवर्र सौखमत्र मनमुरवद िसलव. िवस्य िे 

संसगाजन्य असते असं म्िणतवत. खतच्यव चेिऱ्यवर्रदिेील खस्मत उमटले.  

“मुळवत मलव रवग शक्यतो येत नविी आखण आर्डणवऱ्यव व्यक्ताचव तर 

नविीच, ” पुढे मग भलतच बोलल्यवचं  लिवत आल्यवने जीभ चवर्त तो म्िणवलव,  

“फ्रें ड्स? ” ओर्ीलव िसू आल.े खतने मवन डोलवर्ली.  

“मैत्रीत अिो जविो नसते िव. मवखितीसवठी सवंगतो, ” सौखमत्र 

खमश्कीलपणे म्िणवलव.  

“मी लिवत ठेर्ीन, ” ओर्ी िसत उत्तरली. त्यव क्रदर्सवपवसून सौखमत्र, 

ओर्ी, रवखधकव आखण सवखिल यवंचव एक चौकोन तयवर झवलव. चौघेिी एकमेकवंत 

खमसळून गेले. सौखमत्रचं  खमत्र कधी झवलं िे ओर्ीलव कळलेच नविी. सुट्टीचव सर्ाजण 

आनंद लुटत िोते. मवर्शी-कवकवंच्यव छत्र छवयेत क्रकत्येक र्षवंनी ओर्ी क्रदलिुलवस 

िसत िोती. खतच्यव मनवत सौखमत्रबद्दल प्रेमभवर्नव खनमवाण झवली िोती. परंतु 

मनवतली प्रीती ओठवंर्र आणवयची खतची खिम्मत िोत नव्िती.  

 

 

 

 



                       

आदल्यव क्रदर्शीच सौखमत्र आपल्यव बंगल्यवत रिवयलव गेलव िोतव. इतके 

क्रदर्स त्यवच्यव सिर्वसवची ओर्ीलव सर्य झवली िोती. खतलव त्यवच्यव खशर्वय 

अखजबवत करमत नव्िते. मवर्शी खतच्यव मैखत्रणीकडे गेली िोती. कवकव कवमवखनखमत्त 

क्रफरतीर्र िोते. दपुवरची र्ेळ िोती. रवखधकव झोपली िोती. ओर्ीचव र्ेळ जवत 

नव्ितव.  

खतने र्ॉट्स अॅप ओपन केले आखण सौखमत्रलव मेसेज केलव. परंतु तो 

ऑनलवईन नव्ितव. त्यवलव घरी असतवनव फोन करणे खतलव प्रशस्त र्वटेनव. खतने 

जर्ळच असलेली गृिशोखभकव उचलली. मरगळल्यवसवरिी ती एक एक पवन उलटू 

लवगली. बविरे चवंगलच ऊन पडलं िोते. खतची नजर एकव लेिवर्र गेली. प्रखसद्ध 

लेखिकेच्यव जीर्नवर्र आधवररत तो लेि िोतव. ती लेखिकव खतलव स्र्त:लव िुप 

आर्डत असे. त्यव मुळे एकव दमवत संपूणा लेि खतने र्वचून कवढलव. लेिन िवच 

श्ववस मवनणवरी आखण त्यवच आर्डीने खतलव खमळर्ून क्रदलेली प्रखसद्धी, र्वचक 

र्गवाकडून आलेल्यव िजवरोंनी प्रखतक्रियव, सर्ा चवंगले-र्वईट प्रसंग त्यव लेिवत मवंडले 

िोते. ओर्ी भवरवर्ून गेली. खतलव रवखधकवच्यव घरी आलेले आचवया कवकव आठर्ले 

आखण अकस्मवत खतलव त्यव क्रदर्शीचव सकवळचव प्रसंग आठर्लव. रवत्रभर आपण 

कविीतरी खलखित िोतो असे जे रवखधकवने खतलव सवंखगतले िोते ते आठर्ले. ती 

कमवलीची आश्चयाचक्रकत झवली. सौखमत्रच्यव नवदवत ती िी गोष्ट सवफ खर्सरून गेली 

िोती. तशीच उठून ती टेबलवजर्ळ आली. टेबलवच्यव िवलच्यव कपवटवत, टीपॉयर्र, 

बॅग्समध्ये सर्ात्र खतने शोधले. पण खतलव डवयरी कुठेच सवपडली नविी. आर्वजवने 

रवखधकवलव जवग आली.  

“ओर्ी कवय झवलं? कवय शोधतेस? “  

“रवधव तुलव आठर्तंय मी एक डवयरी आणली िोती? तु ती कुठे पवखिली 

आिसे कव?  
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“नविी गं टेबलर्रच तर िोती, खतथेच कुठेतरी असेल, ” पण ओर्ीलव चैन 

पडेनव. तेर्ढ्यवत खतच्यव फोनचव खबप असव आर्वज आलव. खतने चेक केलं तर 

सौखमत्रचव मेसेज िोतव.  

“आईस्िीम िवयलव जवऊयव? ” त्यव मेसेज मध्ये जवद ू िोती. 

सकवळपवसूनचव सगळव मरगळलेपणव िणवधवात नविीसव झवलव. कविी र्ेळेपूर्ी 

व्िवयलव लवगलेली खचडखचड गवयब झवली. ओर्ीची कळी िुलली. “आय एम रेडी” 

खतने ररप्लवय क्रदलव.  

“मी दिव खमखनटवंत पोिोचतो, ” पलीकडून मेसेज आल्यवर्र खतची 

तवरवंबळ उडवली. सर्ाप्रथम खतने रवखधकवलव िलर्ले.  

“रवधव उठ सौखमत्र येतोय. आईस्िीम िवयलव जवऊयव म्िणतोय. ” 

“ओर्ी मवझे डोके दिुतेय. तुम्िी जव. ” रवधवचव आर्वज जड येत िोतव. 

ओर्ीने खतच्यव कपवळवलव िवत लवर्लव तर थोडंसं गरम र्वटत िोते. “अरे दरे्व, तुलव 

तवप आलवय, ” ओर्ी कवळजीने म्िणवली.  

“मी झोपते. थोड्यवर्ेळवने मलव बरे र्वटेल. तू जव. ” 

“असं कसं तुलव सोडून जवऊ? शक्य नविी. मी खमत्रलव सवंगते, येऊ नको 

म्िणून. , ” ओर्ी फोन उचलत म्िणवली. रवखधकवने खतच्यव िवतवतलव फोन 

खिसकवर्ून घेतलव.  

“ि ेबघ मलव कविी एर्ढं  झवलेलं नविी. तू जव. मी गोळी घेतलेली आिे, ” 

ओर्ीचव नवईलवज झवलव. ती तयवर झवली. गुलवबी रंगवचव टॉप आखण त्यविवली 



                       

पवंढऱ्यव रंगवचव स्कटा खतने घवतलव. बॉब केलेल्यव केसवंनव कीटकॅट खक्लप लवर्ली. 

चेिऱ्यवर्र पवर्डरचव िलकवसव िवत लवर्लव आखण छोटीशी रटकली लवर्ली.  

“आज बहुदव सौखमत्र मवगणी घवलेल, ” रवखधकव िसत म्िणवली. तसे 

ओर्ीचे गवल आरक्त झवले.  

“कविीतरीच कवय? आमच्यवत चवंगली मैत्री आि,े बस. ” 

“उगवच र्ेड पवंघरून पेडगवर्लव जवऊ नकोस. त्यवचं  नुसत नवर् घेतले 

तरी तुझ्यव गवलवर्र गुलवब चढतो, ” रवखधकव पवंघरूण अखधकच घट्ट ओढत 

म्िणवली.  

“त्यवलव डॉक्टर मुलगी िर्ी आिे, तुलव मवखिती आि ेनव ? ” उदवस िोत 

ओर्ीने सवंखगतले.  

“आखण तुझं कवय? ओर्ू िरं सवंग. ”  

“मलव तो फवर फवर आर्डतो. पण मी डॉक्टर नविी, ” ओर्ीचव चेिरव 

उतरलव.  

“अब आयव ऊंट पिवडके नीचे. मॅडम तुलव पवखिल्यवपवसून खमस्टर 

डॉक्टरची आर्ड बदलली आिे. आतव त्यवलव खमस ओर्ी अभ्यंकरवंशी लग्न करवयचे 

आि,े ” रवखधकवने रिस्यस्फोट केलव. ओर्ी डोळे खर्स्फवरून पिवयलव लवगली.  

“तु एर्ढ्यव िवत्रीने कशी सवंगू शकतेस? ” खतच्यव जर्ळ जवत ओर्ीने 

अखधरतेने खर्चवरले.  
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“सवखिलने मलव सवंखगतल.े बवतमी १०० टके्क िरी आिे, ” रवखधकव िसत 

म्िणवली.  

“कधी? ” ओर्ीने खतलव िलर्त खर्चवरलं आखण िवली सौखमत्रच्यव िॉनाचव 

आर्वज ऐकू आलव.  

“मॅडम जव नविीतर िॉना बंद पडेल, ” रवखधकव डोक्यवर्रून पवंघरूण घेत 

म्िणवली.  

िवलून सौखमत्रची िवक ऐकू आली, “ओर्ी लर्कर चल नव, ” तशी ओर्ी 

उठली.  

तरी जवतवजवतव रवधीकेची कोपरिळी खतलव ऐकू आली, “उतवर्ळव नर्रव 

गुडघ्यवलव बवसशग, ”  

तसं खतने कृतककोपवने एर्ढंच म्िटलं, “रवधे गप नव, टेक केअर, ” आखण 

ती दवर आड करून िवली आली.  

आज घरवत कोणीिी नव्िते त्यवमुळे खतलव कवळजी र्वटत िोती. दरर्वजव 

बविरे सौखमत्रच्यव गवडीजर्ळ सवखिल दवदव िोतव. त्यवलव बखघतल्यवर्र खतलव बरं 

र्वटलं. ती लिवन मुलवसवरिी धवर्त त्यवच्यवजर्ळ गेली. दोघवंच्यव गप्पव अगदी 

रंगत आल्यव िोत्यव खतलव बघून दोघेिी गप्प झवले. “बरं झवलं दवदव तू आलवस, ” 

खतच्यव कवळजीयुक्त स्र्रवने सवखिलच्यव भुर्यव र्र गेल्यव.  

“कवय गं कवय झवलं? ” त्यवने खर्चवरले.  

“रवखधकवची तब्येत खबघडली आिे. तवप आलवय. ” 



                       

“बरं मी बघतो. आई आि ेकव? ” सवखिलने खर्चवरले. “मवर्शी घरी नविी. 

मलव कवळजी र्वटते. ” 

“तु मस्त एन्जोय कर. मी खतलव डॉक्टरकडे घेऊन जवतो, ” सवखिलने 

ओर्ीच्यव डोक्यवर्र मवयेने थोपटले. तसं खतलव बरं र्वटलं. खतचं लि सौखमत्रकडे 

गेल. तो डोळ्यवंनीच बोललव, “कवळजी नसवर्ी. ” 

 

 

 

 

कवरमध्ये सौखमत्रच्यव शेजवरी बसल्यवर्र ओर्ीलव रवखधकवचं  बोलणं 

आठर्ल.ं सौखमत्रने सवखिलदवदवलव िरंच सवंखगतलं असेल कव?  

“कसलव खर्चवर करते आिसे? रवखधकवचं  टेन्शन नको घेउस सविीललव 

बखघतल्यवर्रच खतलव बरं र्वटेल.” गवडी स्टवटा करत सौखमत्र म्िणवलव.  

“म्िणजे मी समजले नविी, ” ओर्ीने गोंधळून खर्चवरले.  

“अिो मॅडम मनवजोग्यव व्यक्तीच्यव सिर्वसवने आपोआप बरं र्वटतं. ” 

ओर्ीच्यव मनवत आलं ’िरेच आि,े आर्डती व्यक्ती जेव्िव दरू जवते तेव्िव रविर्त 

नविी. सौखमत्रिी घरी गेल्यवपवसून खतलव चैन पडत नव्ित”. 
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 आईस्िीम पवलारकडे सौखमत्रने कवर पवका  केली. छवनशी जवगव बघुन 

दोघेिी बसले.  

“मग कवलपवसून कवय कवय केलेस? ” 

“अरे तू घरी गेल्यवपवसून मलव अखजबवत करमत नविी. गेले दिव-बवरव 

क्रदर्स आपण कवय धमवल केली नव? ” ओर्ी मनवपवसून म्िणवली तसं सौखमत्रच्यव 

मनवत आलं आपल्यवलव तरी कुठे करमतय? म्िणूनच तर शेर्टी भेटवयलव आलो.  

“मी मेसेज केलव तेव्िव झोपली नव्ितीस नव? ” त्यवने खर्चवरले.  

“अरे मॅगझीन र्वचत िोते. एकव लेखिकेचव लेि आलव िोतव त्यवंचव 

जीर्नपट थोडक्यवत सवंखगतलव िोतव” 

“अरे ओर्ी तुलव आठर्तं? लिवनपणी तू छवन कखर्तव करवयचीस. िल्ली 

कविी खलखितेस की नविी? ” र्ेटरलव ऑडार दऊेन सौखमत्रने खर्चवरले. आपल्यव 

आर्डी-खनर्डी सौखमत्रच्यव लिवत आिते ि ेऐकून ओर्ीलव बरे र्वटले.  

“अरे गम्मतच झवली, मी खलिवयलव सुरुर्वतच करवयचं ठरर्लं िोतं. 

त्यवसवठी डवयरीपण घेतली िोती पण ती कुठे सवपडतच नविी. ” 

“िवत्तीच्यव, एर्ढं च नव अग ंमग दसुरी घे. आजपवसूनच श्रीगणेशव कर. ” 

“तसं नविी रे, रवखधकव म्िणते मी त्यव डवयरीमध्ये कविीतरी खलिीलं आिे. 

मलव आधी ते र्वचवयचे आिे. थोडं खर्खचत्रच आि े सगळं, ” र्ेटरने सर्ा केलेल्यव 

आईस्िीम कडे बघत थोड्यवश्यव तंद्रीतच ओर्ी उद्गवरली.  



                       

“मी कविी समजलो आिी. तू स्र्त: खलखिलेली गोष्ट तुलव आठर्त नविी? 

म्िणजे? ” िवंद े र्र करत सौखमत्रने खर्चवरले. तशव त्यव रवत्रीबद्दद्दल रवखधकवने 

सवंखगतलेले सर्ाकविी ओर्ीने त्यवलव सवंखगतले. ते ऐकल्यवर्र सौखमत्र थोडवसव गंभीर 

झवलव. “त्यवनंतर तू लगेचच चेक नविी केलेस? ”  

“अरे त्यवच सकवळी तू आलवस आखण मग मी डवयरीचं खर्सरून गेले. आज 

इतक्यव क्रदर्सवंनी तो लेि र्वचल्यवर्र मलव आठर्ण झवली, ” आयस्िीम िवत 

ओर्ी म्िणवली. परंतु पेशवने डॉक्टर असलेल्यव सौखमत्रच्यव चेिर् यवर्र थोडीशी 

सचतव पसरली. “यव पूर्ी असं कधी झवलं कव? ” त्यवच्यव आर्वजवतलव बदल 

जवणर्ल्यवमुळे ओर्ीने चमकून त्यवच्यवकडे पवखिले.  

“नविी रे तू उगवच पॅखनक िोतो आिसे. रवखधकवचव कविीतरी गैरसमज 

झवलव असेल, ” ओर्ी त्यवलव समजवर्त म्िणवली.  

यवर्र सौखमत्रने मवन डोलवर्ली. त्यवक्रदर्शी गप्पवंमध्ये संध्यवकवळ झवली. 

बविरे अंधवरवयलव लवगले, तसे दोघेिी भवनवर्र आले.  

“चल खनघूयव. रवखधकव र्वट बघत असेल. ए पण बरं झवलं तू आलवस ते. 

मलव आतव िुप बरं र्वटतंय, ” प्रसन्न िसत ओर्ी म्िणवली. खतचं ते मोिक िसू 

पवखिल्यवर्र सौखमत्रच्यव मनवत आलं, खिच्यव यव िवस्यवसवठीच तर आपण एर्ढे 

भेटवयलव आलो. आपल्यव मनवतील भवर्नव खिलव सवंगवर्ी कव?  

“ओर्ी एक खर्चवरू? ” 

“खर्चवर नव परर्वनगी कसली मवगतो आिेस? ” 
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“तुझ्यव र्यवच्यव मुलींचे आजकवल सरवास बॉयफ्रें डस असतवत. तुलव असव 

कधी कुणी आर्डलव कव? ” त्यवच्यव यव अनपेखित प्रश्नवने ओर्ी गडबडली.  

“नविी, मवझे खमत्र आिते. कॉलेजमध्ये आमचव छवन ग्रुप िोतव. पण प्रपोज 

असं कधी कुणी केलंच नविी. मवझे आई –बवबव लिवनपणीच र्वरले. तेव्िवपवसून मी 

मवमव-मवमीकडे मोठी झवले. बवरवर्ीनंतर पवटाटवइम नोकरी केली. त्यवमुळे कॉलेज, 

नोकरी आखण घर यवव्यखतररक्त मन मोकळे करवयचे रठकवण म्िणजे रवखधकव! एर्ढेच 

मवझे खर्श्व िोते. आई-बवबव जवण्यवपुर्ी सवरिी मवर्शीकडे यवयचे पण नंतर 

क्वखचतच. मवर्शी, सवखिल दवदव मवमवंकडे आले की मगच कवय ते बोलणे व्िवयचे. 

एर्ढे मनवतले कोणत्यव मुलवसमोर बोलले असेन तर तो तूच, ” ओर्ीचे डोळे 

पवणवर्ल.े सौखमत्रलविी उगवचच खर्चवरल्यवसवरिे र्वटले. खतच्यव डोळ्यवत तो 

पवणी पवहू शकत नव्ितव. त्यवने खिशवतून झटकन रुमवल कवढलव आखण खतचे डोळे 

पुसले.  

“ओर्ी यवपुढे कधीिी डोळ्यवत पवणी आणवयचे नविी. मलव र्वईट र्वटतं, 

” त्यवच्यव बोलण्यवतल्यव आजार्ी भवर्नेचे ओर्ीलव आश्चया र्वटले. खतने इतक्यव 

क्रदर्सवत केर्ळ िसर्णवरव सौखमत्र पवखिलव िोतव. आज त्यवचं  नर्ीन रुप ती पविवत 

िोती. त्यवच्यव डोळ्यवत कवळजी बरोबर दसुरं कविीतरी िोतं. प्रेम? ? ? कव ते प्रेम 

िोतं? कव रवखधकव िरंच सवंगत िोती.  

खतच्यव डोळ्यवसमोर रटचकी र्वजर्त सौखमत्रने खतची खर्चवर शृंिलव 

तोडली.  

“खनघूयव कव? चल मी तुलव घरी पोिोचर्तो, ” सौखमत्र म्िणवलव आखण 

दोघे उठल.े  



                       

  

 

 

 

येतवनव कुणीच कुणवशी बोलत नव्िते. मवर्शीच्यव घरी गवडी 

थवंबर्ल्यवर्र ओर्ी उतरली आखण सौखमत्रलव खनरोप दते, त्यवची कवर क्रदसेनवशी 

िोईपयंत खतथेच थवंबली. घरवत प्रर्ेश केल्यवर्र क्रदर्वणिवन्यवत सवखिल आखण 

रवखधकव बसले िोते. रवखधकवचव चेिरव उजळलव िोतव. ओर्ीलव बघतच खतने 

सुिवस्य र्दनवने खतचं स्र्वगत केलं.  

“तब्येत कशी आि े ग? ” रवखधकवच्यव कपवळवलव िवत लवर्त ओर्ीने 

खर्चवरल.े  

“आतव एकदम मस्त. आल्यवचव मस्त चिव घेतलव. मगवशीच डॉक्टरकडे 

जवऊन आले. इंजक्शन घेतलं. आतव फे्रश र्वटतं आि.े ” 

“”अरे व्र्व. ि ेबवकी बरे केलेस. डॉक्टरकडे गेल्यवखशर्वय गुण येत नविी, 

बवई. सदी-पडसे ठीक आि ेपण डॉक्टरकडे जवणे योग्य, ” ओर्ी जर्ळच्यव सोफ्यवत 

बसत म्िणवली.  

“आईस्िीम कसं िोतं? इतकवर्ेळ कवय बोलत िोतव? ” सवखिलने ओर्ीची 

क्रफरकी घेत खर्चवरले.  
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“असंच! कविी िवस नविी. गप्पव मवरवयलव लवगल्यवर्र सगळ्यवचव खर्सर 

पडतो. रवधव मवझी डवयरी पवखिलीस कव? मवगे तू म्िटलंस नव की मी रवत्री उठून 

खलखित िोते. त्यवनंतर आज मलव ते आठर्ल.ं पण डवयरी िरर्ली गं. दपुवरी तेच 

शोधत िोते. ” ओर्ीने खर्चवरले.  

“िव कवय प्रकवर आिे? ” सवखिलने न समजून खर्चवरले. ओर्ीने त्यवलव 

थोडक्यवत सर्ा सवंखगतले. पण त्यवलव ते पटले नविी.  

“रवधवलव भवस झवलव असेल, ” सवखिल बोलून गेलव. त्यवच्यव तोंडून रवधव 

ि ेनवर् ऐकल्यवर्र ओर्ीलव कमवलीचं  आश्चया र्वटलं. सवखिलच्यविी ते लिवत आलं. 

“तुम्िी बसव बोलत, मी जरव जवऊन येतो. ” खर्षय बदलत त्यवने स्कुटीची चवर्ी 

घेतली आखण तो खनघून गेलव. तो गेल्यवर्र ओर्ीने आपलव मोचवा रवधीकवकडे 

र्ळर्लव. खतने प्रश्नवथाक नजरेने खतच्यवकडे पखिले. तशी अंगवर्रची शवल बवजूलव 

ठेर्त रवखधकव उठली आखण ओर्ीलव खबलगली.  

“ओर्ी” खतच्यव स्पशवातून ओर्ीच्यव सर्ा लिवत आले. “म्िणजे एकूण 

आजवरपण फलदवयी ठरलं आि,े ” खतचे खर्स्कटलेले केस नीट करत ओर्ीने 

खर्चवरल.े  

“त्यवने मलव लग्नवची मवगणी घवतली आिे, ” चेिरव ओंजळीत लपर्त 

रवखधकवने सवंखगतले. तसव ओर्ीलव प्रचंड आनंद झवलव.  

“मवर्शी िूपच िुश िोईल. रवधव तू िुप नशीबर्वन आिसे. मवझव सवखिल 

दवदव लविवत एक आिे. मवर्शी क्रकती प्रेमळ आि ेिे तू पवखिले आिसे, ” यवर्र रवधव 

फक्त प्रफुल्लीत चेिर् यवने िोकवर दते िोती.  



                       

 

 

 

 

त्यवक्रदर्शीच सवखिलचे बवबव क्रफरती र्रून आले. सवखिलने थोडं भीत 

भीतच िी बवतमी आई-र्खडलवंच्यव कवनवर्र घवतली. सर्ाजण िुश झवली. 

मवर्शीलव तर रवखधकवलव कुठे ठेऊ आखण कुठे नको असे झवले िोते. खतलव प्रथम 

दशानीच रवखधकव आर्डली िोती. त्यवचक्रदर्शी रवखधकवच्यव घरी बोलणी करण्यवत 

आली. सवखिल खर्षयी रवखधकवने अगोदरच घरी सवंखगतले िोते. खतच्यव घरच्यवंनी 

पुढची बोलणी करण्यवसवठी दसुर् यवक्रदर्शी पुण्यवलव यवयचे ठरर्ले.  

“मवमी मवमवंनव कळर्वयलव िर्ं गं. बरेच क्रदर्स मी घरी फोनच केलव 

नविी. मवमवंचविी िल्ली फोन आलव नविी, ” रवत्री जेर्तवनव ओर्ीने खर्षय कवढलव.  

“अग ं मी परर्वच फोन केलव िोतव. तेव्िव तुझी मवमी म्िणवली अंकूची 

तब्येत बरी नविी. खतचविी आर्वज मलव जरव जड र्वटलव, ” श्रीिंडवची र्वटी 

प्रत्येकवच्यव तवटवत ठेर्त मवर्शी उत्तरली.  

“अरे दरे्व. मी मवमवंनव फोन करवयलव िर्व िोतव. जेर्ल्यवर्र लगेच 

करते,” 

“आतव तू नीट जेर्. उशीर झवलव आि.े उद्यव सकवळी फोन कर. तशी चवर 

क्रदर्सवत तुम्िी खनघतच आिवत, ” मवर्शीने ओर्ीची समजूत कवढली.  
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ओर्ी आखण रवखधकव झोपवयलव आल्यव. आज दोघीिी िुप िुश िोत्यव.  

“सौखमत्रलव कळर्लंस कव? ” रवखधकवने खर्चवरले.  

“अग ंत्यवलव मेसेज केलव िोतव. आतव उद्यव फोन करते. मलव नव अनवर्र 

झोप यवयलव लवगली आिे, ” जवंभयव दते ओर्ी म्िणवली. इतक्यवत खतचव फोन 

र्वजलव. सौखमत्रचं  नवर् बघून खतने थोडं आळसवर्तच फोन उचललव.  

“ओर्ी अगं आत्तव तुझव मेसेज बखघतलव. रविर्लं नविी म्िटलं फोन 

करूयव. ” 

“खमत्र अरे मलव िुप झोप येत आिे. आपण उद्यव बोलूयव प्लीज, ” ओर्ीलव 

फोनर्र बोलण ंदेिील जड व्िवयलव लवगलं िोतं.  

“ओके झोप तू आपण उद्यव बोलू. गुड नवईट, ” सौखमत्रने थोड्यव 

नवरवजीनेच फोन ठेर्लव. ओर्ी मवत्र लगेचच झोपली, अगदी गवढ! अंगवर्र पवंघरूण 

घ्यवयची देिील खतलव शुद्ध रवखिली नव्िती. रवधीकवनेच खतच्यव अंगवर्र चवदर 

घवतली आखण लवईट बंद केली.  

 

 

स्र्प्नवंच्यव सोनेरी दखुनयेत ओर्ीने प्रर्शे केलव. त्यवत ती, 

आई-बवबव आखण सवथाक एर्ढी मवणसे िोती. आपण 

नक्की कुठे आिोत त ेखतलव समजत नव्िते. सर्ात्र पवंढऱ्यव 

कपड्यवतील मवणसे क्रफरत िोती. स्टेथस्कोप घवतलेली 



                       

मवणसे पवखिल्यवर्र खतलव अंदवज आलव की ते एक 

िॉखस्पटल िोते. खनरर् शवतंतव िोती. सवथाक आखण 

ओर्ीचे आई-बवबव रडत िोते. ओर्ीलव त्यवंनव 

खर्चवरवयचे िोत े पण खतलव बोलतवच येत नव्िते. 

अचवनक त्यवंच्यव समोरचव दरर्वजव उघडलव गेलव आखण 

खतलव आतमध्ये कोणीतरी व्यक्ती क्रदसली. ओर्ी 

धडधडत्यव हृदयवने िोलीत गेली. खतथे कोणीतरी बेडर्र 

झोपले िोत.े ती व्यक्ती दसुरी खतसरी कोणी नसनू खतची 

बवलमैत्रीण रवखधकव िोती. इतक्यवत त्यव िोलीत 

डॉक्टर आले आखण त्यवंनी रवखधकवच्यव अंगवर्रची 

पवंढरी चवदर खतच्यव चेिर् यवर्रून र्र सरकर्ली. ओर्ी 

दचकून जवगी झवली खतने बवजूलव पखिले तर रवखधकव 

नव्िती. खतच्यव हृदयवतली धडधड कमवलीची र्वढली 

िोती.  

 

 

 

 

खतने अंगवर्रची चवदर खभरकवर्ली आखण मवर्शीलव िवक मवरतच ती 

िवली आली.  
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“मवर्शी ए मवर्शी रवधव कुठे? ”  

“अग ंखतचे आई-बवबव येणवर आिते नव आज? म्िणून ती त्यवंनव आणवयलव 

स्र्वरगेटलव गेली आिे, ” मवर्शीने सवंखगतले.  

“खतच्यवबरोबर सवखिल दवदव आि ेकव? ” ओर्ीच्यव पोटवत गोळव आलव.  

“नविी तो जवत िोतव पण ती नको म्िणवली. एकटीच गेली. कवय झवलं? ” 

आतव मवर्शीिी थोडी घवबरली िोती. “कविी नविी” ओर्ी तशीच धवर्त आपल्यव 

िोलीत आली. खतने आपलव फोन कुठे क्रदसतो कव ते पवखिलं. रवत्री खतलव फोन कुठे 

ठेर्लव ते आठर्ेनव आखण अचवनक खतची नजर टेबलवर्रच्यव डवयरीकडे गेली. िी 

तीच डवयरी िोती जी कवलपयंत िरर्ली िोती. ओर्ीलव नीट आठर्त िोते की 

आदल्यव क्रदर्सवपयंत ती डवयरी खतथे नव्िती. ओर्ीच्यव िवतवपवयवतले त्रवणच गेले 

िोते. कसबस बळ एकर्टून ती टेबलवपयंत गेली आखण खतने डवयरी उचलली. 

स्पवयरल बवयसडग केलेल्यव डवयरीचे मुिपृष्ठ आखण मलपृष्ठ सवरिेच िोते. त्यवमुळे 

कोणत्यविी बवजूने खलखितव येण्यवजोगे िोते.  

ओर्ीने डवयरी उघडली आखण स्र्त:चं  अिर खतने ओळिल. खतलव 

हृदयवची धडधड स्पष्ट ऐकू येऊ लवगली, श्ववसोच््र्वसिी जलद झवल्यवचे खतलव 

जवणर्ल.े डवयरीमध्ये खलखिलेलव मजकूर असव िोतव.  

 

 

‘रवखधकव पंखडत मवझी बवलमैत्रीण खतच्यवशी मवझे उत्तम 

जमते. कुरळ्यव केसवंची, बोलक्यव डोळ्यवंची रवखधकव 



                       

म्िणजे एक चवलती बोलती बवहुलीच आि.े म्िणूनच तर 

मवझ्यव सवखिल दवदवने खतलव पसंत केली. त्यवंची जोडी 

क्रकती छवन क्रदसते. मवझ्यव मनवतल्यव सर्ा गोष्टी मी 

रवधवशी शेअर करते. ती मवझी बखिणच आि.े खमत्रबद्दल 

मलव जे र्वटत े ते मी खतलव सवंखगतले आिे. आज 

कोणत्यवतरी िॉखस्पटलमध्ये आले आि.े केर्ढव प्रशस्त 

दर्विवनव आि ेिव. िो सौखमत्र दिेील आि.े डॉक्टरच्यव 

पोशविवत तो अखधकच रवजसबडव क्रदसतोय. पण इथ े

आई-बवबव कस?े सवथाक सुद्धव आलव आि.े आई-बवबव 

परत आले कव? दरे्वने त्यवंनव परत पवठर्लं कव? असे 

नवनव खर्चवर मवझ्यव मनवत सपगव घवलत आिते. खमत्र 

कुठे क्रदसत नविी. अचवनक आई-बवबव आखण सवथाक 

रडवयलव लवगले. कोणवलवतरी स्टे्रचरर्रून आय. सी. य ु

मध्ये नेले. ती मलुगी मलव रवधीकवसवरिी र्वटतेय. 

कदवखचत भवस असेल. आय. खस. यु. चं  दवर बंद झवलंय 

आखण लवल क्रदर्व लवगलव आि.े क्रकती तरी र्ेळ मी 

बविरेच बसल े आि.े आई-बवबव, सवथाक सुद्धव 

पुतळ्यवसवरिे खनश्चल आिते. ते कसलीतरी र्वट बघत 

आिते. क्रकती तवस गेले की क्रदर्स गेले मलव समजत 

नविी. र्ेळ िव कवपरव सवरिव उडून जवतोय. मलविी 

मवझव पतुळव झवल्यवसवरिं र्वटत ंआि.े शरे्टी एकदवची 

लवल लवईट बंद झवली. दरर्वजव उघडलव. आईने भकवस 
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नजरेने मवझ्यवकड े पवखिले. मलव आत जवयची िणु 

केली. मी आत आले. िोलीत केर्ळ बेडर्र झोपलेली 

रवखधकव. खनश्चल रवखधकव. खतच्यव चेिर् यवर्र अनेक 

जिमव झवलेल्यव आिते. मी खतच्यव जर्ळ गेले. परंतु ती 

गवढ झोपलेली िोती. तेव्िड्यवत कोणीतरी डॉक्टर आले 

आखण त्यवंनी खतच्यव अंगवर्र पंढरी चवदर टवकली. यवचव 

अथा रवखधकव दरे्वघरी गेली? आई-बवबव आखण सवथाक 

सवरिी? ’ 

 

 

 

ओर्ीच्यव िवतवतून डवयरी गळून िवली पडली. ती तशीच मटकन िवली 

बसली. खतलव कसलवच अथाबोध िोत नव्ितव. ि े एक स्र्प्न तर नसेल? इतक्यवत 

खतचव फोन र्वजवयलव लवगलव. बर् यवच र्ेळवने खतच्यव ते लिवत आले. खतने पखिले 

तर फोन सौखमत्रचव िोतव. ओर्ीच्यव पोटवत िड्डव पडलव. कोरड्यव ओठवर्रून खतने 

जीभ क्रफरर्ली. िलॅो म्िणण्यवआधीच सौखमत्रचव घवबरलेलव आर्वज आलव.  

“िलॅो ओर्ी, रवखधकवचव मेजर अॅखक्सडेंट झवलव आिे. खतलव मंगेशकर 

िॉखस्पटल मध्ये आणलं आि.े मवर्शीलव सवंग. सविीललव मी फोन केलेलव आिे, ” “ 

“मलव मवखित आिे, ” सुन्नपणे ओर्ी म्िणवली. सौखमत्र गोंधळलव.  



                       

“ि े बघ घवबरू नकोस, सगळं नीट िोईल, ” त्यवलव र्वटले शोकवमुळे 

ओर्ीलव असं र्वटत असेल.  

“तू ठीक आिसे नव? ” त्यवने कवळजीने खर्चवरले. “मलव मवखित आि ेआखण 

मवझ्यवमुळेच सर्ा झवलं आि,े ” स्र्गत बोलल्यवसवरिी ओर्ी पुटपुटली. खतने फोन 

नुसतव िवली ठेर्लव. सौखमत्र “िलॅो िलॅो” करतच रवखिलव क्रकतीतरी र्ेळ.  

समोरून ओर्ीचव कसलवच प्रखतसवद नव्ितव. कवय झवलं असेल? 

सौखमत्रलव कवळजी र्वटली. सवखिल आलव िोतव. सौखमत्रने त्यवलव धीर क्रदलव.  

“कवय झवलं खमत्र? ” 

“खसग्नललव अॅखक्सडेंट झवलव. ती ररिवतून उतरत िोती. खतलव िुप लवगलं 

आि.े ि ेबघ सवखिल सवर्र स्र्त:लव. खतचे आई-बवबव घवबरून गेले आिते. तू गळून 

गेलवस तर कसं िोईल? मवर्शीलव सवंखगतलं कव? ” 

“नविी तुझव फोन आलव आखण मी तसवच खनघवलो. तुलव कसं समजलं?” 

“मवझव खमत्र सजान आि ेइथे. त्यवची कवर मवगेच िोती. त्यवने यवंनव इथे 

आणल. मी सिजच त्यवलव भेटवयलव आलो िोतो तेव्िव समजलं. ” 

“िुप लवगलं आि ेकव? िरं सवंग प्लीज. आय. सी. य.ु मध्ये आि ेती, ” 

सवखिल गदगदत म्िणवलव. सौखमत्रने िोकवरवथी मवन डोलवर्ली. तोपयंत मवर्शी-

कवकव आले िोते. मवर्शीने रवखधकवच्यव आईलव सवर्रल. परंतु त्यव िूपच रडत 

िोत्यव. सौखमत्रची नजर ओर्ीलव शोधत िोती. त्यवने थोड्यव-र्ेळवने मवर्शीलव 

बवजूलव नेलं आखण ओर्ीबद्दल खर्चवरल. “ती केव्िवच अॅखक्टव्िवर्रून बविरे पडली. 



  

ई                www.esahity.com 

मलव कविीच बोलली नविी. मलव र्वटलं इथेच आली असेल. ” आतव सौखमत्रलव 

ओर्ीची कवळजी र्वटवयलव लवगली. परंतु त्यवलव खतथून बविेर पडतव येत नव्ित. 

त्यविी पररखस्थतीत सवखिल त्यवच्यवकडे आलव आखण म्िणवलव,  

“ओर्ी कुठे आिे? जव खतलव बघ. आम्िी आिोत इथे, ” सौखमत्र पडत्यव 

फळवची आज्ञव घेर्ून बविरे पडतव पडतव म्िणवलव, “मलव कळर् कविीिी लवगलं तर. 

इथे कसलीच गरज भवसणवर नविी. मी बोलून ठेर्लं आिे, ” त्यवने सविीललव खमठी 

मवरली आखण खनघवलव. आतव त्यवच्यव नजरेसमोर फक्त ओर्ी िोती. ओर्ी त्यवचव 

फोन उचलत नव्िती. सौखमत्र सर्ाप्रथम सवखिलच्यव घरी आलव. दरर्वजव उघडवच 

िोतव आखण घरवत कोणीिी नव्ित. ओर्ी कुठे गेली असवर्ी यवचव कविीच अंदवज 

लवगत नव्ितव.  

 

 

 

आपण कुठे जवत आिोत यवचे ओर्ीलव भवनच नव्िते. यंत्रर्त प्रर्वस 

चवललव िोतव. घरवलव कुलूप न लवर्तवच ती रस्त्यवर्र आली आखण क्रकतीतरी र्ेळ 

खतलव पुढची कृतीच सुचेनव. अिेर समोर थवंबलेल्यव ररक्शवर्वल्यवनेच खर्चवरले. 

“मॅडम ररिव? ” आखण ती ररिेमध्ये बसली. “पुणे स्टेशन, ” आपल्यवच नवदवत 

खतच्यव ओठवतून गेले िोते. प्लॅटफॉमार्र खतने कल्यवणचे खतकीट कवढले. टे्रन सुरु 

झवली आखण खर्चवरवंनी बधीर झवलेले डोक खतने सीटर्र मवगे झोकून क्रदलं. त्यवतच 

खतचव डोळव लवगलव.  



                       

“कुठे गेली असेल िी? ” सौखमत्र स्र्त:शीच पुटपुटलव. ओर्ीचव फोन स्र्ीच 

ऑफ लवगत असल्यवने कसलवच अंदवज करतव येत नव्ितव. खजनव चढून तो ओर्ीच्यव 

िोलीत गेलव. बेडर्र खतचव नवईट गवर्ून पडलव िोतव. त्यवने िलकेच तो उचललव. 

त्यवच्यव मुलवयम स्पशवाने त्यवलव ओर्ीची आठर्ण प्रकषवाने जवणर्ली. खतच्यवखर्षयी 

गेले क्रकत्येक क्रदर्स मनवत दवटून आलेल्यव खर्चवरवंचव गुंतव त्यवलव सोडर्तव येईनव. 

िरंतर आजर्र अनेक मुली त्यवच्यव आयुष्यवत येर्ून गेल्यव िोत्यव. जेखन बरोबर तो 

अमेररकेमध्ये दोन र्षा खलर् इन ररलेशनखशप मध्ये रवित िोतव. परंतु ओर्ीबद्दद्दल 

र्जयव भवर्नव त्यवलव र्वटत िोत्यव. त्यव र्ेगळ्यवच िोत्यव. आजर्र कधीिी न 

जवणर्लेल्यव! खतच्यव कवळजीने त्यवचे डोळे पवणवर्ले. ितवश िोर्ून तो बेडर्र 

बसलव आखण सर्ाप्रथम त्यवची नजर समोर असलेल्यव मेजवकडे गेली. मेजवर्र 

असलेली डवयरी िी उघडीच िोती आखण खिडकीतून येणवर् यव र्वर् यवर्र खतची पवने 

फडफडत िोती. सौखमत्र िळूिळू चवलत मेजवजर्ळ गेलव आखण त्यवने पवनवची 

फडफड िवतवने थवंबर्ली. पवने एकवमवगोमवग एक मवगे नेत अिेर त्यवने पखिले पवन 

उघडले. अिर अनोळिी िोते. पण त्यवमध्ये रवखधकवचव उल्लेि आखण एकूणच 

मवंडलेलव प्रसंग ओळिीचव िोतव. आत्तवच घडलेल्यव घटनवंचे र्णान केले िोते. 

सौखमत्रच्यव लिवत आले की लेिक िव दसुरव खतसरव कोणी नसून ओर्ी िोती. परंत ु

घडलेल्यव घटनेबद्दल कसलीिी मवखिती नसतवनव एर्ढ्यव अचूक खतने कसे खलखिले 

असेल यवचव त्यवलव अथाबोध िोईनव. पुढची पवने ररकवमीच िोती. अचवनक 

सौखमत्रच्यव िवतवतून डवयरी खनसटली आखण िवली पडली. त्यवने र्वकून ती 

उचलली. तेव्िव त्यवच्यव लिवत आले की मवगच्यव बवजूने देिील कविीतरी खलखिले 

आि.े सौखमत्र र्वचू लवगलव. र्वचतव र्वचतव त्यवच्यव हृदयवचे ठोके जलद िोर्ू 

लवगले. गोष्ट र्वचून झवल्यवर्र त्यवच्यव डोळ्यवसमोर पूर्ी िॉटेलमध्ये त्यवचे आखण 

ओर्ीचे झवलेले संभवषण उभे रवखिले. त्यवच्यव हृदयवत धस्स झवले. खर्जेच्यव 

धक्क्यवसवरिव तो चटकन उठलव आखण डवयरी घेर्ूनच घरवबविरे पडलव. आतव 

त्यवलव ओर्ीचव पत्तव सवपडलव िोतव आखण लर्करवत लर्कर खतच्यवपयंत पोिचणे 

अखनर्वया िोते.  
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आपण इथपयंत कसे येर्ून पोिोचलो यवचे ओर्ीलव भवन नव्िते. आतव पुढे 

कवय र्वढून ठेर्ले आि ेयवचवच ती खर्चवर करत िोती. गेटमधून आत जवतवनव खतचे 

पवय दगडवचे झवले िोते. परंतु पुढे जवण्यवखशर्वय दसुरव पयवाय नव्ितव. ओर्ीने एक 

आर्ंढव खगळलव. प्रत्येक चवली बरोबर खतच्यव हृदयवची धडधड र्वढवयलव लवगली. 

घरवर्र कसली तरी अर्कळव आली िोती. सर्ात्र भयवण शवंततव िोती. दरर्वजव 

सतवड उघडवच िोतव. ओर्ी क्रदर्वणिवन्यवत आली. गेली दिव र्षा पररचयवचव िव 

क्रदर्वणिवनव आतव खतलव अनोळिी र्वटत िोतव. मवमव-मवमी कुठे क्रदसतवत कव 

यवचव अंदवज घेत ती आतल्यव िोलीत गेली. झोपण्यवच्यव पलंगवर्र कोणीतरी 

व्यक्ती खनजली िोती. पवठमोर् यव व्यक्तीलव ओर्ीने ओळिले. ती मवमी िोती. 

दपुवरचे अकरव र्वजले िोते. यवर्ेळेलव मवमी झोपणे शक्यच नसल्यवने खतच्यव 

मनवतील शंकव िळूिळू गडद िोर्ू लवगली. ती मवमीलव उठर्णवर इतक्यवतच 

खतच्यव िवंद्यवर्र कोणवच्यवतरी िवतवचव स्पशा झवलव. मवमवचव स्पशा खतने 

ओळिलव. परंतु त्यवलव पवखिल्यवर्र मवत्र खतलव धक्कव बसलव. तो कमवलीचव िंगलव 

िोतव. कोणत्यवतरी मोठ्यव आजवरवतून उठल्यवसवरिव. मवमवच्यव मवगोमवग ती 

क्रदर्वणिवन्यवत आली. “कवय झवलं मवमव? सवथाक कुठे आिे? ” ओर्ीलव आतव िव 

तवण सिन िोईनव.  

“त्यवलव क्रकडनॅप केले आि,े ” अंकुश अभ्यंकर शून्यवत पिवत बोलले आखण 

त्यव शब्दवंनी ओर्ीच्यव कवळजवचव ठवर् घेतलव. ते स्र्प्न, खतने खलखिलेली घटनव 

खतलव सर्ा सवंगून गेले.  

“ि ेकधी घडलं? ” कवपर् यव आर्वजवत खतने खर्चवरले.  

“आठर्डव झवलव असेल. पोखलसवत कळर्लं तर त्यवचव जीर् घेणवर ते. 

आमच्यव घरवर्र त्यवंचं  लि आिे, ” मवमव स्र्त:शीच पुटपुटत िोते.  



                       

“कवय िर्ं आि ेत्यवंनव? ” ओर्ीने उद्वगेवने खर्चवरले.  

“एकव बड्यव उद्योगपतींच्यव घरवर्र मवगच्यव आठर्ड्यवत आमची रेड 

पडली िोती. त्यवंनव क्लीन चीट द्यवयलव िर्ी आिे, ” अंकुश अभ्यंकर ि ेएकव अँटी 

करप्शन ब्युरो मध्ये मोठ्यव हुद्यवर्र कवमवलव िोते. आयुष्यभर अत्यंत प्रवमवखणकपणे 

त्यवंनी नोकरी केली िोती. मोिवचे अनेक प्रसंग त्यवंनी पवखिलेले िोते. परंतु 

पिवडवसवरिे असलेले अंकुश आज मुलवच्यव कवळजीने कवसवर्ीस झवले िोते. 

एकीकडे त्यवंची तत्र्, नोकरी, एकव करप्ट मवणसवलव क्लीन चीट क्रदल्यवनंतर िोर्ू 

शकणवरी एनक्ववयरी, नवचक्की, कदवखचत सस्पेन्शन दिेील आखण दसुरीकडे 

स्र्त:पेिविी जवस्त प्रेम असलेलव त्यवंचव मुलगव, त्यवंचव श्ववस िोतव.  

“तुझी मवमी म्िणजे खजर्ंत मढं आि.े ओर्ी मी िरलोय गं. मवझ्यव 

प्रवमवखणक पणवने मवझव घवत केलव, ” मवमव गदगदत म्िणवले.  

“मी तुमचव घवत केलवय, मवमव, ” ओर्ी पुटपुटली.  

“मी तुम्िवलव शब्द दतेे मवमव, मी सवथाकलव परत आणीन, ” ओर्ी 

कसल्यवतरी खनधवारवने उठत म्िणवली.  

“जुन्यव घरवची चवर्ी िर्ी आिे. ” 

“कशवसवठी? ओर्ी म्िणूनच मी तुलव कसलीच कल्पनव क्रदली नव्िती. तू 

कवय करणवर आिसे? ” मवमवंनी धवस्तवर्ून खर्चवरले.  

“िवत्री. मवमव मवझ्यव मनवतल्यव प्रश्नवंच्यव उत्तरवची एकदव िवत्री 

करवर्यवची आि.े ती मवझ्यव जुन्यव घरवत आिे. प्लीज मलव कविी खर्चवरू नकव, ” 
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ओर्ीने िवत जोडले. “मवमव कविी न बोलतव आतमध्ये गेले आखण त्यवंनी कील्ली 

आणून ओर्ीलव क्रदली. ओर्ी कविी न बोलतव घरवबविरे पडली.  

गेली क्रकत्येक र्षा ओर्ीसवठी खतचे घर बंद िोते. दोनच िोल्यवंचं  ते 

लिवनस घर िोते. ओर्ीचे र्डील िवजगी कंपनीत कवमवलव िोते. खतच्यव 

आजोबवंच्यव कल्यवणमध्ये दोन िोल्यव िोत्यव. तेर्ढीच कवय ती त्यवंची संपत्ती 

िोती. परंतु ते समवधवनी िोते. आई-र्डील गेल्यवनंतर त्यवंची आठर्ण म्िणून 

ओर्ीच्यव मवमवंनी ते घर तसेच ठेर्ले िोते. ऐन र्स्तीतल्यव त्यव दोन िोल्यवंची 

ककमत आज लविोंच्यव घरवत पोचली िोती. परंतु त्यवपेिव जवस्त मित्र्वची 

ओर्ीची खतथली भवर्खनक गुंतर्णूक िोती. कविी क्रदर्सवंनी मवमव स्र्त: त्यव घरवची 

सवफसफवई करण्यवसवठी जवत. परंतु ओर्ी मवत्र दरुूनच डोळे भरून ते घर पवित 

अस.े प्रत्येक रखर्र्वरी ती आपल्यव घरवचे ि ेअसे दशान घेत असे आखण यव गोष्टीची 

कल्पनव असलेल्यवं खतच्यव मवमवंनी ते घर खर्कले नव्िते.  

जसजसं घर जर्ळ यवयलव लवगलं तसतशी खतची स्पंदनं, नवडीचे ठोके 

र्वढवयलव लवगले. मवनेलव झटकव दते खतने मनवतले खर्चवर उधळून लवर्ले. 

सोिमोि लवर्णे आतव अगदीच गरजेचे िोते. उंबरठव ओलवंडून ग्रीलचे दवर खतने 

उघडले आखण ती घरवत गेली. िॉलचव दरर्वजव थोडवसव करकरतच उघडलव आखण 

समोरच पोटमवळव क्रदसलव. कोपर् यवमध्ये र्वस्तुपुरुषवलव लवर्लेलव क्रदर्व आखण 

अगरबत्ती आतव खर्झली िोती. घर तसे स्र्च्छ िोते. मोजकंच असलेले सवखित्य 

पोटमवळ्यवर्र मवंडून ठेर्ले िोते. पोटमवळ्यवलव एक खशडी लवर्लेली िोती. पवय 

घट्ट रोर्त ओर्ी त्यवर्र चढली. भवंडी आखण इतर सवखित्य पोटमवळ्यवमध्ये 

व्यर्खस्थत बवंधून ठेर्ले िोते. दोन-तीन पोती उघडून बखघतल्यवर्र खतलव िर्ी 

असलेली गोष्ट सवपडली नविी आखण अचवनक खतचे लि खतच्यव दप्तरवकडे गेले. 

इयत्तव चौथी-पवचर्ीतलं खतचं ते दप्तर स्र्त:मध्ये अनेकखर्ध र्यव-पुस्तके सवमवर्ून 

घेर्ून बंद झवलेले िोते. खतचे डोळे चमकले. उघडलेल्यव दप्तरवमधून खभरखभरलेल्यव 



                       

खतच्यव नजरेलव िर्ं ते सवपडलं िोतं. थरथरत्यव िवतवनेच खतने ती डवयरी उघडली. 

मोठ्यव टपोर् यव अिरवमध्ये खलखिलेली गोष्ट ती र्वचू लवगली.  

 

 

 

‘मी ओर्ी क्रदनकर सवठे, आई-बवबवंची एकुलती एक 

कन्यव! िरंतर दरे्वने एकतरी भवर्ंड मलव द्यवयलव िर् ं

िोतं. तेिी लिवन, आई-बवबव तरी कुठे रिवणवर आिते 

मवझ्यवबरोबर? उद्यव आईचव र्वढक्रदर्स म्िणून बवबव 

खतलव घेर्ून दरे्दशानवलव जवणवर आिते. प्रमोदकवकवंनी 

त्यवंनव कवर क्रदली आि.े बरेच क्रदर्स बवबवंनी चवरचवकी 

चवलर्ली नविी. आईने त्यवंनव सवंखगतले िोते की, आपण 

एस. टी. न े जवर्.ू पण बवबवंनी आपलव िकेव सोडलव 

नविी. गुरुजींनी खशकखर्लेली म्िण आठर्ली. 

खर्नवशकवल े खर्परीत बदु्धी| उद्यव गवडीलव िोणवर् यव 

अपघवतवत आई-बवबव मलव सोडून कवयमचे दरे्वघरी 

खनघून जवतील. ’  
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पवनभर खलखिलेली ती कथव र्वचून झवल्यवर्र ओर्ीच्यव डोळ्यवसमोर 

अंधवरी आली. शेर्टी खतचे पवय लटपटले आखण खतचव तोल गेलव. शेर्टच्यव िणी 

खतलव कोणवचीतरी आता स्र्रवत मवरलेली िवक ऐकू आली. परंतु आतव खतची शुद्ध 

िरपली िोती.  

 

 

 

सवखिलकडून सौखमत्रने ओर्ीच्यव मवमवंचव पत्तव घेतलव िोतव. मवत्र बवकी 

कसल्यवच गोष्टींचव थवंगपत्तव लवगू क्रदलव नव्ितव. परंतु सविीललव संशय आल्यवची 

त्यवलव िवत्री िोती आखण त्यवचविी नवईलवज िोतव. ओर्ीच्यव मवमवंकडे 

पोिोचल्यवर्र त्यवलव समजलं की सवथाक म्िणजे ओर्ीचव भवऊ बेपत्तव आिे. ओर्ीने 

खलखिलेल्यव कथेप्रमवणेच घडलं िोतं. थोडक्यवत त्यवची आखण ओर्ीची चुकवमुक 

झवली िोती. खतच्यव मवमवंकडून खतच्यव घरचव पत्तव घेर्ून तो खनघवलव. र्वटेत ओर्ी 

कदवखचत सवपडेल असं त्यवलव र्वटलं िोतं. अिेर घरवजर्ळ पोिोचल्यवर्र घरवचव 

उघडव दरर्वजव बघून ओर्ी आतमध्ये असल्यवची िवत्री झवली आखण त्यवचव जीर् 

भवंड्यवत पडलव. खतलव भेटण्यवसवठी तो अधीर झवलव िोतव. खतलव सुिरूप असलेले 

पवहूनच त्यवचं  समवधवन िोणवर िोतं. झटक्यवत रस्त्यवर्रच कवर उभी करून तो 

जर्ळ जर्ळ धवर्तच घरवत खशरलव आखण खशडीर्रून पवय खनसटणवर् यव ओर्ीलव 

पवहून त्यवच्यव कवळजवत धस्स झवले. लगबगीने पुढे िोत त्यवने खनर्वाणीची िवक 

मवरली आखण आपल्यव मजबूत िवतवंनी खतलव सवर्रल.  



                       

 

 

शुद्ध िरपलेल्यव ओर्ीलव सर्ाप्रथम भवनवर्र आणण गरजेचे िोते. खतथेच 

एकव बवजूलव खतलव झोपर्ून सौखमत्रने कवर मधली पवण्यवची बवटली आणली आखण 

खतच्यव चेिर् यवर्र पवण्यवचे थेंब सशपडले. थंडगवर पवण्यवच्यव स्पशवाने िळूिळू 

ओर्ीने डोळे उघडले. परंतु समोर सौखमत्रलव पवहून खतलव धक्कव बसलव.  

“थोडं पवणी पी, तुलव बरं र्वटेल, ” खतच्यवसमोर पवण्यवची बवटली धरत 

सौखमत्र मवयेने म्िणवलव. पवणी खपल्यवर्र ओर्ीलव जरव बरे र्वटले. सौखमत्रपवसून 

शक्य खततक्यव दरू सभतीलव टेकून ती बसली.  

“तू इथे कसव? ”  

“ओर्ी मी इथे येण्यवपूर्ी तुझ्यव मवमवंच्यव घरी गेलो िोतो, ” त्यवच्यव 

उत्तरवने ओर्ीच्यव कपवळवर्रच्यव आठ्यव र्वढल्यव.  

“ओ. के. मी तुझी डवयरी आखण त्यवत तु खलखिलेल्यव दोन्िी कथव र्वचल्यव 

आिते. सवथाकलव शोधत तू मवमवंकडे जवशील यवची मलव िवत्री िोती, ” आपण 

केलेलव गुन्िव समोरच्यवलव समजवर्व आखण आपल्यवर्र गुन्िगेवरीचव खशक्कव बसवर्व 

अशी ओर्ीच्यव मनवची खस्थती झवली. खतचव पडलेलव चेिरव पवहून सौखमत्रलव ते 

समजल.े  

“ि े तू खलखिल्यवमुळे घडलं असेल असं मलव र्वटत नविी. ओर्ी तू मलव 

यवपूर्ी यवबद्दल सवंखगतलं िोतंस. प्लीज बोल नव!” खतलव गप्प बसलेलं पवहून 

सौखमत्रचव जीर् कवसवर्ीस झवलव. तो खतच्यव जर्ळ गेलव. त्यवने खतचव िवत िवतवत 
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घेतलव. परंतु ओर्ीने पवल झटकवर्ी तसव तो झटकून क्रदलव आखण ती त्यवच्यवपवसून 

दरू झवली.  

“सौखमत्र प्लीज, मवझ्यव अत्यंत जर्ळच्यव व्यक्ताचव मी िुन केलव आिे 

आधी मवझे आई-बवबव, आखण आतव सवथाक, रवखधकव. ” 

“आई-बवबव म्िणजे? मी समजलो नविी. ” 

ओर्ीने िवतवत धरलेली जुनी डवयरी त्यवलव क्रदली. ती गोष्ट र्वचल्यवर्र 

त्यवलविी धक्कव बसलव.  

“ओर्ी, ि ेअसं कव घडलं यवचं तुलव मी यविणी उत्तर दरे्ू शकत नविी. 

मलव थोडव खर्चवर करवर्व लवगेल. आपण आत्तव इथून बविरे पडूयव. तुझे मवमव तुझी 

कवळजी करत बसले आिते, ” ओर्ीलवदेिील ते पटले. ती खनमुटपणे सौखमत्र बरोबर 

कवरमध्ये बसली.  

“रवखधकव कशी आिे? ” खतने केर्ळ एकच प्रश्न खर्चवरलव. परंतु सौखमत्रने 

यवर्र केर्ळ “बरी आि”े एर्ढं  मोघम उत्तर क्रदल.ं थोड्यव र्ेळवपूर्ीच त्यवलव 

सवखिलचव फोन आलव िोतव, रवखधकव कोमवमध्ये गेली िोती.  

ओर्ीलव खतच्यव मवमवंकडे सोडून, सौखमत्र लगेचच खनघवलव. ओर्ीने 

खलखिलेल्यव खतन्िी कथव त्यवने सोबत घेतल्यव. आज त्यवचं  मन भरकटलं िोतं. 

सकवळपवसून घडलेल्यव प्रत्येक घटनेचव तो खर्चवर करत िोतव. आजर्र प्रत्येक 

गोष्टींचव र्ैज्ञवखनक दषृ्टीकोनवतून खर्चवर करवर्यवची त्यवलव सर्य लवगली िोती. 

यविणी त्यव कोड्यवचं  उत्तर दणेवरी एकच व्यक्ती त्यवलव क्रदसत िोती आखण ती 

म्िणजे डॉ. खर्श्ववस! 



                       

बंगल्यवच्यव फवटकवत उभ्यव असलेल्यव र्ॉचमनलव सौखमत्रने आपले नवर् 

सवंखगतले. त्यवने गेटर्रून बंगल्यवत फोन लवर्लव आखण सौखमत्र आल्यवची र्दी 

क्रदली. सौखमत्रलव लगेचच आतमध्ये सोडण्यवत आले. बंगल्यवसमोर खिरर्ेगवर लॉन 

पसरले िोते. बवगेमध्ये अनेक प्रकवरची फुलझवडे लवर्लेली िोती. करंर्जयवंमुळे 

र्वतवर्रणवलव शोभव आली िोती. कवर पवका  करून सौखमत्र उतरलव. बंगल्यवत प्रर्ेश 

करण्यवपूर्ी िवत-पवय धुण्यवसवठी पवण्यवची सोय केली िोती. सौखमत्र यवपूर्ी 

दिेील आलव िोतव त्यवमुळे त्यवलव मवखित िोते.  

क्रदर्वणिवन्यवत एकव कोचवर्र तो स्र्स्थ बसलव. नोकरवने त्यवलव 

र्वळ्यवचे सरबत आखण र्वफवळलेली कटलेट्स आणून क्रदली. सकवळपवसून कविीच न 

िवल्यवचे त्यवच्यव लिवत आले. चर्दवर कटलेट्स आखण सरबत खपल्यवर्र त्यवलव 

तरतरी आली. डॉ. खर्श्ववस यवंनी आतमध्ये बोलवर्ल्यवचव नोकरवने खनरोप क्रदलव. 

तसव सौखमत्र भव्य संगमरर्री खजन्यवच्यव पवयर् यव चढून र्र आलव. आतव 

र्वतवर्रणवमधली शवंततव त्यवलव कमवलीची जवणर्ली. मंक्रदरवत गेल्यवर्र जसं शवंत 

आखण पखर्त्र र्वटतं अगदी तसेच भवर् त्यवच्यव मनवत दवटून आले. डॉ. खर्श्ववस 

कविीतरी र्वचत बसले िोते. सौखमत्र त्यवंच्यव समोरच्यव सोफ्यवत बसलव. 

थोड्यवर्ेळवने डॉ. खर्श्ववस यवंनी आपलव िवफ फे्रमचव चष्मव बवजूलव ठेर्लव.  

“बोल सौखमत्र, ” एर्ढंच ते म्िणवले. सौखमत्रने प्रत्येक बवरीक-सवरीक मुदे्द 

लिवत ठेर्ून सर्ा घटनेचे र्णान केले. डॉ. खर्श्ववस यवंनी सर्ा शवंतपणे ऐकून घेतले.  

“ओर्ीने खलखिलेल्यव कथव आिते? ” सौखमत्रने मवन डोलवर्ली आखण त्यव 

कथव त्यवंनव क्रदल्यव. सर्ा नीट र्वचल्यवर्र ते सौखमत्रलव म्िणवले,  

“तू अचेतन मनवबद्दल नक्कीच र्वचलं असणवर. परंतु तरीिी मी तुलव 

कविीच मवखित नविी असं समजून सर्ाकविी सवंगतो. मनवचे दोन स्तर असतवत. 

चेतन ककर्व तवर्ककक स्तर आखण अचेतन ककर्व अतवर्ककक स्तर. अचेतन मन म्िणजे 
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क्रदव्य सर्ागुण संपन्न अशी शक्ती जी आपल्यव भवर्नवंचे रठकवण आखण स्मृतींचे 

भवंडवर असते. आतव यव स्मृती अनेक जन्मवच्यव असतवत. म्िणून बघ क्रकत्येकदव 

आपण र्वचतो की पोरसर्दव र्यवतच एिवद्यव मुलवने अनवकलनीय खर्द्यव संपन्न 

केली ककर्व एिवद्यव कलेमध्ये प्रवखर्ण्य खमळर्ल.ं आपल्यवलव िुप आश्चया र्वटते. 

परंतु त्यव आत्म्यवच्यव पूर्ाजन्मीच्यव संस्कवरवंच्यव स्मृतीचे ते पडसवद असतवत.  

ओर्ीच्यव बवबतीत मी असं म्िणेन की खतने खलखिलेल्यव कथव सत्य िोतवत 

असे नसून तो पुर्वाभवस आिे. इंग्रजीमध्ये त्यवलव खप्रमॉखनशन म्िणतवत. 

भखर्ष्यवबद्दल कविी घटनवंचे अगोदरच ज्ञवन िोणे. अथवात खतच्यवबवबतीत िी क्रियव 

अचेतन पवतळीर्र िोते. त्यवमुळे खतलव र्स्तुखनष्ठ स्तरवर्र यवचे ज्ञवन नसते. ” 

सौखमत्र ऐकत िोतव. त्यवलव सत्य पररखस्थतीची जवणीर् झवली िोती.  

“परंतु यव सगळ्यवचव खतच्यव मनवर्र िुप पररणवम िोतो आिे. रवखधकव, 

सवथाक यवंनव खतच्यव मुळेच त्रवस िोतो आिे, असे खतलव र्वटते. रवखधकव कोमवमध्ये 

गेली आि.े सवथाक सवपडेल अशी कोणतीच शक्यतव सध्यवतरी क्रदसत नविी. यव 

दोघवंच्यव जीर्वलव कविी बरं-र्वईट झवलं तर ओर्ी स्र्त:लव कधीच मवफ करू 

शकणवर नविी. ” सौखमत्र अगदी मनवपवसून म्िणवलव.  

“सौखमत्र अरे एिवद्यव भखर्ष्यवमधल्यव गोष्टीचव अगोदर पुर्ाबोध िोणे 

म्िणजे कविी भयंकर गोष्ट नसून िी एक दणेगी आिे. आपल्यवलव पडलेल्यव सर्ा 

समस्यवंचे समवधवन अचेतन मनवमध्ये दडलेले असते. तू ओर्ीलव मवझ्यवकडे घेर्ून 

ये,” सौखमत्रने िोकवरवथी मवन डोलवर्ली आखण तो खनघवलव. सकवळपवसून त्यवची 

िुप दगदग झवली िोती. दवदरलव त्यवचव स्र्त:चव फ्लॅट असल्यवने खतथेच जवयचे 

त्यवने ठरर्ले. तेर्ढ्यवत त्यवलव ओर्ीच्यव मवमवंचव फोन आलव.  



                       

“सौखमत्र, तुम्िी कुठे आिवत? घरीच यव मी तुमची जेर्णवसवठी र्वट 

पवितो आि.े ” 

“ठीक आिे, ” सौखमत्रलव ओर्ीलव भेटण्यवची ओढ लवगली िोती, तो 

खनघवलव.  

 

 

 

आतव सवथाकलव इथे येर्ून अनेक क्रदर्स झवले िोते. सकवळ-संध्यवकवळ 

त्यवलव जेर्ण खमळत िोते. प्रवतर्पर्धीसवठी बविरे जवतवनव मवत्र डोळ्यवंर्र पट्टी 

बवंधली जवत िोती. संपूणा िोलीत एकच खिडकी िोती. जी िूपच उंचवर्र िोती. 

त्यवतून क्रदसत असलेल्यव आभवळवच्यव रंगवर्रून सवथाक र्ेळेचव अंदवज घेत िोतव. 

त्यवलव शेर्टचव आठर्त िोतव तो कवरमधून केलेलव प्रर्वस. त्यवनंतर त्यवची शुद्ध 

िरपलेली िोती आखण जेव्िव जवग आली तेव्िव तो इथे िोतव.  

आपल्यवलव पळखर्ण्यवत आल्यवचे त्यवलव समजले िोते. परंतु त्यवचे कवरण 

अज्ञवत िोते. आपण नविीसे झवल्यवचे लिवत आल्यवर्र आई-बवबवंची कवय अर्स्थव 

झवली असेल यव खर्चवरवतच पखिले अनेक क्रदर्स रडून कवढले. परंतु आतव इथून 

बविरे पडणे एर्ढे एकच लक्ष्य त्यवलव क्रदसत िोते. गेले दोन-तीन क्रदर्स तो दवरवलव 

कवन लवर्ून बविरेची प्रत्येक िवलचवल ऐकण्यवचव प्रयत्न करत िोतव. बविरे एकूण 

दोन मवणसे त्यवच्यवर्र पिवरव ठेर्ून िोती. परंतु त्यवंच्यव संभवषणवर्रून त्यवंनव 

बवकीचे कविीच मवखित नसल्यवचे समजत िोते. संध्यवकवळची र्ेळ िोती. गेल्यव 

कविी क्रदर्सवंप्रमवणेच आजिी दरर्वजव उघडलव गेलव. कवळव कखभन्न मवणूस िवतवत 
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दोरी आखण कवपडी पट्टी घेर्ून आलव. त्यवने सवथाकचे डोळे बवंधले आखण दोरीने िवत 

मवगे बवंधून टवकल.े  

“जल्दी चलो, ” तोंडवतल्यव तोंडवत बरळत तो सवथाकलव बविरे घेर्ून 

आलव. एकव बवजूलव असलेल्यव संडवसच्यव िोलीत त्यवलव ढकलले आखण बविरेून 

कडी लवर्ली. सवथाकने अंदवजवनेच आपलव खर्धी आटपलव. परंतु अचवनक त्यवच्यव 

चेिर् यवर्र िर्ेची झुळूक आली. म्िणजे यव िोलीलव खिडकी िोती. िवत मवगे बवंधले 

असल्यवने आखण डोळ्यवंर्र पट्टी असल्यवने तो पूणात: असमथा िोतव. तरीिी खजथून 

झुळूक येत िोती त्यव क्रदशेलव त्यवने डोळ्यवनेच चवचपडले. परंतु त्यवलव खिडकीचव 

अंदवज येईनव. तेर्ढ्यवत बविरे दवर र्वजले आखण सवथाकलव थोड्यव खनरवशेनेच बविरे 

यवर्े लवगल.े  

 

 

 

सवखिल एकटक रवधीकवकडे कवचेमधून पिवत िोतव. कोमवमध्ये जवर्ून 

दोन क्रदर्स झवले िोते. खतच्यवकडून कसलवच प्रखतसवद नव्ितव. सवखिलच्यव 

मनवतल्यव रवधीकवबरोबर व्यतीत केलेल्यव गोड आठर्णी तवर्जयव झवल्यव.  

रवखधकव एक अत्यंत लवघर्ी मुलगी िोती. सविीललव रेल्र्े स्टेशनर्रची 

त्यवंची पखिली भेट आठर्ली. त्यवचर्ेळी त्यवच्यव मनवत ती भरली िोती. परंतु 

त्यवलव ते आकषाण र्वटले िोते. आज जर ती व्यर्खस्थत असती तर एव्िवनव त्यवंचव 

सविरपुडव झवलव असतव. आतव सगळ्यवच जर-तरच्यव गोष्टी िोत्यव. रवधीकवर्रची 

नजर मोठ्यव कष्टवने कवढून सवखिल जड पवर्लवंनी िॉखस्पटलबविेर आलव. 

प्रर्ेशद्ववरवर्रच्यव गणपतीच्यव भव्य मूतीकडे त्यवचे लि गेले. आजर्र त्यवने कधीिी 



                       

दरे्वलव नमस्कवर केलव नव्ितव. आईलव पूजव-अचवा करतवनव पवहून तो खतखच मस्करी 

करत असे. प्रत्येक गोष्ट स्र्कतृात्र्वर्र खमळर्ल्यवने दरे् यव संकल्पनेर्र त्यवचव 

खर्श्ववस नव्ितव. अशक्यप्रवय अशी कोणतीच गोष्ट त्यवलव मविीत नव्िती. त्यव 

गजवननवच्यव भव्य मूतीकडे पवहून त्यवच्यव मनवत असंख्य खर्चवरवंचे र्वदळ उठले. 

द:ुिवचे कढ दवटून आले. डोळ्यवमधून सरीर्र सरी ओघळू लवगल्यव. िवत आपसूकच 

जोडले गेले आखण त्यवने त्यव खर्घ्नित्यवासमोर आयुष्यवत पखिल्यवंदवच दंडर्त घवतले. 

“मवझ्यव रवखधकेलव बरं कर, ” कसेबसे शब्द तो बोलून गेलव.  

दरुून ि े सर्ा पविणवऱ्यव त्यवच्यव आईने डोळ्यवंनव पदर लवर्लव आखण 

सवश्रू नयनवंनीच त्यव मनोमन नतमस्तक झवल्यव.  

 

 

 

 

ओर्ीने मवमीलव िवतवलव धरून डवयसनग टेबलर्र आणून बसर्लं. लिवन 

मुलवलव जसे खचऊ-कवऊच्यव गोष्टी सवंगून भरर्तवत तसे भरर्ले. नंतर खतच्यव 

िोलीत नेऊन झोपर्ले. सौखमत्र सवरे पिवत िोतव. मवमवंच्यव चेिर् यवर्रची 

ितबलतव त्यवलव जवणर्ली. खतघेिी एकत्र जेर्वयलव बसले. कोणीच कोणवशी बोलत 

नव्िते. मवमव तर पवण्यवच्यव घोटवबरोबर घवस खगळत िोते. अिेर सौखमत्रनेच 

बोलवयलव सुरर्वत केली.  

“मवझव एक खमत्र आि.े सी. आय. डी. मध्ये मोठ्यव पदवर्र कवयारत आिे. 

असं िवतवर्र िवत घेर्ून शवंत रिवण्यवत कविीच अथा नविी. तो सवथाकलव नक्कीच 
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शोधून कवढेल. मलव िवत्री र्वटते. तुमची िरकत नसेल तर मी त्यवच्यवशी बोलू कव? 

”  

मवमवंनी िुपर्ेळ सौखमत्रच्यव डोळ्यवमध्ये पवखिलं. अिेर ओर्ीने त्यवंच्यव 

िवंद्यवर्र िवत ठेर्लव. त्यव स्पशवाने त्यवंच्यव मनवतलं द्वदं्व संपलं आखण त्यवंनी िोकवर 

क्रदलव.  

जेर्ून झवल्यवनंतर मवमवंनी सौखमत्रलव खर्श्रवंतीसवठी सवथाकची िोली 

क्रदली आखण ते झोपवयलव खनघून गेले. िोलीत सवथाक आखण ओर्ीचव फोटो 

लवर्लेलव िोतव. सवथाकलव खमळवलेली खर्खर्ध पवररतोखषके पवहून त्यवच्यव कुशवग्र 

बुद्धीचे सौखमत्रलव कौतुक र्वटले. त्यवच्यव िोलीच्यव बवजूलवच ओर्ीची िोली 

िोती. सौखमत्र िोलीत डोकवर्लव. एकव प्रशस्त खिडकीसमोर ओर्ी शून्यवत नजर 

लवर्ून कसल्यवतरी खर्चवरवत बुडली िोती. ती एकटी असतवनव आत जवणे त्यवलव 

प्रशस्त र्वटेनव. म्िणून दवरवतूनच त्यवने खतलव िवक मवरली. खतने चमकून मवगे 

बखघतल.े  

“मलव तुझ्यवशी कविी बोलवयचे आिे. आपण बविरेच बसुयव कव? ” दोघिी 

क्रदर्वणिवन्यवत आली. कोचवर्र ओर्ीसमोर बसत सौखमत्रने बोलवयलव प्रवरंभ केलव.  

“आज मी डॉ. खर्श्ववसवंकडे गेलो िोतो. ते एक प्रख्यवत मवनसोपचवरतज्ञ 

आिते. यव केसमध्ये मी त्यवंच्यवशी बोललोय. ओर्ी, तुझ्यव त्यव खलिवणवबद्दल 

बोलतोय मी. ” 

“डॉ. कवय म्िणवले? ” ओर्ीलव सौखमत्र असे कविी करेल असे र्वटले 

नव्िते.  



                       

“तुलव जसं र्वटतंय त्यवच्यव एकदम उलट घडलय, ” सौखमत्र ठवमपणे 

म्िणवलव.  

“म्िणजे मी समजले नविी. , ” 

“तुलव पुर्वाभवस िोतोय ओर्ी, ” ओर्ीच्यव प्रश्नवथाक नजरेर्रून 

सौखमत्रच्यव लिवत आलं की खतलव िव शब्द नर्ीन आि.े म्िणून त्यवने खतलव सर्ा 

समजवर्ल.े यव सगळ्यवचव ओर्ीने खर्चवरच केलव नव्ितव. सौखमत्रचे बोलणे पूणा 

झवल्यवनंतर ओर्ी म्िणवली,  

“मलव डॉ. खर्श्ववसनव भेटवर्यवचे आिे, ” सौखमत्रने खतलव त्यवंचव पत्तव 

क्रदलव आखण तो म्िणवलव 

“मी क्रकरणशी बोललो आिे, मवझव सी. आय. डी. मधलव खमत्र, तो इथेच 

येतोय मग सखर्स्तर बोलू असं म्िणवलव आिे, ” परतू ओर्ीचे लिच नव्िते. ती 

िवतवतल्यव खव्िखजटटग कवडाकडे पिवत िोती. कसलवतरी खर्चवर करून ती उठली 

आखण खतने िोलीत जवर्ून आपली पसा आणली.  

“तू मवमवंजर्ळ थवंबशील प्लीज? मी डॉ. खर्श्ववसनव भेटून येते आखण 

मवमवंनव यवबद्दल कविी सवंगू नकोस, ” खतच्यव दमलेल्यव चेिर् यवकडे पवहून 

सौखमत्रलव र्वटलं खतलव खर्श्रवंतीची िुप गरज आिे. परंतु त्यवलव मवखित िोतं की 

खतच्यव मनवतले अनेक प्रश्न खतलव झोपू देणवर नव्िते.  

“जवतवनव तुझे कपडे घेर्ून जव. कदवखचत तुलव त्यवंच्यवकडे रिवर्े लवगेल, ” 

तो कसंतरी बोलून गेलव. ओर्ी कविी न बोलतव िोलीत गेली, खमळेल ते कपडे बॅगेत 
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कोंबले आखण ती बविरे आली. येतवनव खतने मवमव-मवमींच्यव पवयवलव िवत लवर्ून 

नमस्कवर केलव.  

“मी येईपयंत प्लीज तू इथेच थवंब, एर्ढं  करशील नव? ” ओर्ीचे डोळे 

भरून आले. सौखमत्रच्यव भवर्नव अनवर्र झवल्यव. त्यवने खतलव आर्ेगवने खमठी 

मवरली आखण खतच्यव गवलवर्र अलगद ओठ टेकर्ले.  

“कवळजी घे. मी तुझी इथेच र्वट पविीन, ” खतच्यव कवनवत तो पुटपुटलव.  

“येते, ” त्यवच्यवपवसून दरु िोत ओर्ी कोरडेपणवने म्िणवली आखण खनघून 

गेली. सौखमत्र मवत्र खतच्यव पवठमोर् यव आकृतीकडे पिवत रवखिलव, क्रकतीतरीर्ेळ.  

 

 

 

डॉ. खर्श्ववसनव भेटल्यवर्र ओर्ीलव मनवपवसून बरं र्वटलं. परंतु खतच्यव 

मनवत अनेक प्रश्न िोते.  

“ि े मवझ्यवच बवबतीत कव िोतं? मी कधीिी कोणतीिी खर्द्यव खशकले 

नविी! ि ेसर्ा खलखित असतवनव मलव कशवचं  भवन कव नसत? मवझ्यव र्जयव व्यक्ती 

सर्वात जर्ळच्यव आिते त्यवंच्यवच बवबतीत ि े घडतय. सवथाकचव अजूनिी पत्तव 

नविी. मी खलखिल्यवप्रमवणे तो आई-बवबवंबरोबर खनघून जवत िोतव, यवचव अथा 

कवय? मी पवखिलेल्यव स्र्प्नवत रवखधकवचव दिेवंत झवलव िोतव. मी कवय करू डॉ. ! 

प्लीज सवंगव, ” ओर्ी रडू लवगली.  



                       

खतच्यव डोक्यवर्र मवयेने थोपटत डॉ. खर्श्ववस म्िणवले,  

“मृत्यू ि ेएक शवश्वत सत्य आिे. आत्म्यवच्यव िमवनुसवर त्यवच्यव मृत्यूची 

तवरीि अगोदरच ठरलेली असते. इतर सर्ा घटनव, व्यक्ती केर्ळ खनखमत्तमवत्र 

असतवत. तुझ्यव मनवतल्यव प्रश्नवंची उत्तरे दणे्यवसवठी मलव संमोिन करवर्े लवगेल. 

कदवखचत पूर्ाजन्मवत कविी कृती घडलेली असेल. तू तयवर आिसे कव? ” ओर्ीने 

मवनेनेच संमती क्रदली.  

एकव अत्यंत शवंत िोलीमध्ये डॉ. ओर्ीलव घेर्ून गेले. खतथे असीम शवंततव 

िोती. एकव आसनवर्र ओर्ीलव बसवयलव सवंगून खर्श्ववस खतच्यव समोर बसले. खतचं 

शरीर आखण मन त्यवंच्यव सूचनवंनर्र एकवग्र िोर्ू लवगलं आखण अर्घ्यव कविीच 

िणवंमध्ये ती संमोखित झवली. आतव फक्त डॉक्टरवंच्यव सूचनव ऐकू येत िोत्यव. डोळे 

जड िोर्ून खमटले गेले िोते.  

“यव आधीच्यव जन्मवमध्ये मी आत्मव आप्पवभवऊ र्जयोखतषी यव नवर्वने 

अखस्तत्र्वत िोतो. र्जयोखतष शवस्त्रवतले बवरीक-सवरीक बवरकवर्े जवणून घेण्यवमध्ये 

मवझे उभे आयुष्य गेले. अचूक भखर्ष्य सवंगण्यवमध्ये मवझव िवतिंडव िोतव. त्यवमवगे 

मवझी प्रचंड सवधनव िोती. एिवदव आत्मव संपकवात आलव की त्यवच्यवकडून येणवर् यव 

खर्चवरलिरींमधून त्यवचव स्र्भवर्, त्यवच्यवतील सवखत्र्क र्व तवमसी र्ृत्ती यवचे 

मलव ज्ञवन िोऊ लवगले. यव आभवसी दखुनयेमध्ये घडत असलेल्यव प्रत्येक गोष्टीची, 

उमटणवऱ्यव पडसवदवंची मलव पूर्ाकल्पनव येऊ लवगली. जप, तप करून िळूिळू मी 

मवझ्यवतल्यव शक्तीचव खर्कवस केलव. स्र्प्नदषृ्टवंत िी मवझी सर्वात जमेची बवजु िोती. 

परंतु यव खर्दे्यमुळेच मवझव नवश झवलव. इतरवंनव मी चेटूक करणवरव र्वटू लवगल्यवने 

अिेर मलव दिेवंत खशिव खमळवली, ” शवंत पण जड आर्वजवत ओर्ीने पूर्ाजन्मवचे 
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र्णान केले. डॉ. खर्श्ववस यवंनी खर्चवरलेल्यव प्रश्नवंचे खतच्यव उत्तरवंतून समवधवन झवले 

िोते.  

“मी डॉ. खर्श्ववस आतव जे कविी सवंगणवर आि े त्यवचे तू व्यर्िवरवमध्ये 

१००% आचरण करणवर आिसे. तुलव िोत असलेल्यव पुर्वाभवसवंबद्दलची भीती 

तुझ्यव मनवमधून पूणापणे नविीशी झवली आिे. प्रत्येक क्रदर्शी तुलव अखधकवखधक 

आनंदी आखण उत्सविी र्वटतं आि.े तुझी लेिणी सर्ा रसवंनी संपृक्त झवलेली आिे. 

तुलव िोत असलेले पुर्वाभवस केर्ळ स्र्प्नदषृ्टवंतवपुरतेच मयवाक्रदत रवखिलेले असून ते 

क्रदर्सवगखणक कमी कमी िोत आिते. तुझव आत्मखर्श्ववस पूर्ीपेिव अनेक पटींनी 

र्वढलव आि.े आतव मी १ ते ५ आकड्यवंचव उच्चवर करीन आखण पवचव्यव आकड्यवलव 

तू संमोिनवच्यव अर्स्थेतून बविरे पडशील. १, २, ३, ४, ५...... ” 

 ओर्ीने िळू िळू आपले डोळे उघडले. खतलव अखतशय तवजेतर्वने आखण 

उत्सविी र्वटत िोते. डोक्यवमध्ये खर्शेषतः दोन भुर्यवंच्यव मधोमध अखतशय थंड 

र्वटू लवगले िोते. जणू कविी बफवाळ पवणी खतच्यव शरीरवमध्ये खझरपत जवऊन सर्ात्र 

शीतलतव खनमवाण झवली िोती.  

“तू इथेच थोडवर्ेळ पडून रविव. कदवखचत तुलव झोप लवगेल, ” डॉ. 

खर्श्ववस यवंचव आर्वज त्यव शवंत र्वतवर्रणवमध्ये घुमलव. ओर्ी तशीच जर्ळच्यव 

चटईर्र झोपली. खमटलेल्यव डोळ्यवंपुढे अनेकखर्ध रंगवंचे कवरंजे क्रदसत िोते. खतचव 

श्ववसोच्छर्वस संथपणे चवलू िोतव. डोळ्यवंर्रच्यव ग्लवनीने शरीरवचव तवबव घेतलव 

आखण ती खनद्रचे्यव अधीन गेली.  

  

 

 



                       

रवतक्रकड्यवंचव क्रकरा आर्वज येत िोतव. दवरवबविरेचे पिवरेकरी दिेील 

झोपलेले असवर्ेत असे सवथाकलव र्वटले, कवरण त्यवंचे आपवपसवतील बोलणे िुंटले 

िोते. तेर्ढ्यवत दवरवबविरे चवरचवकी थवंबल्यवचव आर्वज आलव. क्रकती र्वजले िोते 

यवचव कविीच अंदवज नसल्यवने आखण येथे कोंड्ल्यवपवसून र्विन थवंबल्यवचव प्रथमच 

आर्वज आल्यवने सवथाकलव कमवलीचे आश्चया र्वटले. बविरेच्यव दोघवंनव अर्वाच्च 

खशव्यव क्रदल्यवचव स्र्र ऐकू आलव. पवठोपवठ चपरवक बसल्यवचव आर्वज आलव. 

सवथाकच्यव सुकलेल्यव आशव पल्लखर्त झवल्यव.  

धवडकन दरर्वजव उघडलव गेलव. बॅटरीचव प्रकवशझोत िोलीभर क्रफरर्त 

सवथाकर्र खस्थरवर्लव. डोळे क्रदपून गेल्यवने त्यवलव कविी क्रदसेनव. बुटवंचव आर्वज 

जर्ळ जर्ळ आलव आखण सप्प. . . . . अंगवर्र चवंबडी पट्ट्यवचव फटकव बसलव. 

तीव्र सणक डोक्यवत गेली आखण त्यवनंतर अनेक र्ेदनवंनी त्यवचे शरीर भरून गेले. 

िोलीभर त्यवच्यव ओरडण्यवचव आखण रडण्यवचव आर्वज पसरलव आखण अिेर 

त्यवची शुद्ध िरपली.  

 चेिऱे्यवर्र थंड पवण्यवचव फर्वरव बसलव आखण सवथाक िडबडून जवगव 

झवलव. सर्वंग अिरशः ठणकत िोते. कोणवचेतरी उद्दवम बोल त्यवच्यव कवनी पडले,  

“तुझव बवप तयवर नविी. तुझ्यवपेिव त्यवलव त्यवची तत्र् जवस्त खप्रय आिते. 

त्यवलव २४ तवसवंची मुदत क्रदली आिे. तेव्िव प्रवथानव सुरु कर, तुझं जीर्न मरण एकव 

क्रदर्सवर्र अर्लंबून आिे, ” त्यवच्यव अंगवर्र तो पचकन थुंकलव आखण खनघून गेलव. 

त्यवचे बोलणे सवथाकच्यव मनवलव जवऊन खभडले. अपिरणवमवगचे कवरण त्यवलव 

समजले िोते.  
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“ये सौखमत्र, तू मलव फोनर्र सवंखगतलेली मवखिती ऐकून मी लगेचच 

तपवसवलव सुरुर्वत केली. सवथाकच्यव शवळेसमोर एक दकुवन आिे. खतथे चवंगले बटवटे 

र्डे खमळतवत, त्यवमुळे िुप गदी असते. सवथाक बेपत्तव िोण्यवच्यव कविी क्रदर्स आधी 

एक मवणूस येऊन त्यवची चौकशी करून गेलव. कदवखचत त्यवच मवणसवने शवळेच्यव 

खशपवयवकडेदेिील चौकशी केली असवर्ी. कवरण दोघवंनी केलेलं र्णान सवरिंच 

आि.े त्यवप्रमवणे आम्िी त्यव मवणसवचे स्केच तयवर केले आखण त्यवचे रेकॉडा तपवसले 

असतव, तो एक क्रकलर खनघवलव. पोलीस त्यवच्यव तपवसवर्र आिेत. दसुरी गोष्ट 

सवथाकचव जर्ळचव खमत्र रोखित यवने िूपच मित्र्वची मवखिती क्रदली. रोखित 

बरोबर तो क्लवस र्रून खनघत असतव एकव कवरने त्यवंनव थवंबर्लं आखण एक पत्तव 

खर्चवरलव तो नेमकव सवथाकच्यव घरवचव िोतव. त्यव कवर चवलकवने दोघवंनविी 

गवडीत घेतलं, रोिीतचं  घर अलीकडे िोतं त्यवमुळे तो आधी उतरलव. मलव र्वटतं 

त्यवच गवडीने सवथाकलव पळर्लं असवर्ं!” सौखमत्रने मवन डोलवर्ली.  

“त्यव गवडीचव कविी पत्तव खमळवलव कव? ” 

“िो पुढच्यव खसग्नललव कॅमेरवने गवडी शूट केली आखण रोखितलव त्यव 

दरम्यवनचं  शुटींग दविर्लं. त्यवमुळे त्यवने ती गवडी ओळिली. ” 

“ग्रेट जॉब क्रकरण, तू िरंच िुप कमी र्ेळवत बरीच मवखिती खमळर्ली 

आिसे. ” 



                       

“इट्स मवय जॉब. आपल्यवलव आतव एकव पत्त्यवर्र जवयचे आिे. थोडी 

घवई करवर्ी लवगेल. कवरण तू मवझ्यवकडे यवयलव िुप उशीर केलव आिसे. खम. 

अभ्यंकरवंच्यव मोबवईल आखण घरचे रेकॉड्सा तपवसले आिते. त्यवंनव र्ेगर्ेगळ्यव 

रठकवणवर्रून फोन आले. त्यवतले बरेचसे बूथ आिते. पण एक कॉल मलव थोडी 

शंकव दणेवरव र्वटलव, ” क्रकरण ओर्रकोट अंगवर्र घवलत म्िणवलव.  

“कव? असं तुलव कव र्वटलं? ” 

“तो कवलचव कॉल आिे. रवत्री २. ४८ चव जे लोकेशन टे्रस झवलं आि,े ते 

लोणवर्ळ्यवमधलं आि.े एर्ढ्यव लवंब फक्त चकर्व देण्यवसवठी कोणी गेलं असेल 

अशी मलव शंकव र्वटते आखण खम. अभ्यंकरवंनव २४ तवसवंची शेर्टची मुदत क्रदली 

आि.े तेव्िव मवझ गटफील सवंगतय की, खतथे नक्कीच कविीतरी सवपडेल. ” 

“क्रकरण, मी येऊ? ” क्रकरणने दोन खमखनट खर्चवर केलव.  

“चल” 

 

 

 

सवथाकचे खर्चवरचि खर्द्युत गतीने चवलत िोते. आतव शरीरवलव िोणवऱ्यव 

र्ेदनवंपेिव आपल्यव आई-र्खडलवंनव िोत असलेल्यव त्रवसवचं  त्यवलव जवस्त र्वटत 

िोतं. खिडकीबविरेच्यव अंधुक प्रकवशवर्रून पिवट झवली असवर्ी की खतन्िीसवंज 

यवचव त्यवलव अंदवज येईनव. कुलदरे्तेचं  स्मरण करून तो उठलव. दिुऱ्यव भवगवंतून 

कळ मस्तकवत गेली. ओठवंर्र दवत रोर्त त्यवने ती सिन केली आखण लंगडतच तो 
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सभतीलव धरून दरर्वजव चवचपडत िोतव. अिेर त्यवलव यश आले. दरर्वर्जयवर्र 

थवपव मवरल्यवर्र बविरे कसलीतरी िवलचवल झवली. दरर्वजव उघडलव गेलव. दोन 

बोटे दिर्ून त्यवने पोटवकडे िवत नेलव. कवनडी सवरख्यव भवषेत पुटपुटत 

पिवरेकऱ्यवने संडवसवचे दवर उघडले. अखधकच लंगडत सवथाक आत खशरलव आखण 

त्यवने दरर्वजव बंद केलव. एरर्ी त्यवचे िवत बवंधले जवत परंतु आज नशीब जोरवर्र 

िोते. कमोडर्र चढून त्यवने खिडकीर्रची लवकडी फळी कवढली. फट्ट, असव 

लिवनसव आर्वज झवलव. तेर्ढ्यवशव आर्वजवने सवथाकचे हृदय गप्पकन बंद झवले. 

पोटवत मोठ्ठव गोळव आलव. बविरे कोणवचीच चवहूल लवगली नव्िती. त्यवमुळे त्यवने 

ती फळी तशीच िवतवत धरली. ५-१० सेकंद गेले असतील. आतव फळी घेऊन परत 

िवली उतरण्यवएर्ढव र्ेळ नव्ितव. आयतवकृती खिडकीतून बविरेील बवजूस 

असलेल्यव जमीनीच्यव िोलीचव अंदवज लवगत नव्ितव. त्यवने कमोडचव फ्लश 

दवबलव. पवण्यवच्यव मोठ्यव आर्वजवच्यव जोरवर्र जीर् िवऊन खिडकीतून तो 

पलीकडे गेलव. फळी लगेचच िवली पडली. म्िणजे िोली जवस्त नव्िती. फ्लशचव 

आर्वज कमी कमी िोत िोतव. त्यवतच त्यवने खिडकीर्रचे िवत सोडले. 

धप्पSSSSSS असव लिवनसव आर्वज झवलव. परंतु रवतक्रकड्यवंच्यव क्रकरकीरीत तो 

र्वतवर्रणवत खमसळून गेलव.  

 

आतव चवंगलवच अंधवर पडलव िोतव. म्िणजे रवत्रीचे सवधवरण ७- ७.१५ 

र्वजले असवर्ेत. सवथाक र्वट फुटेल तसव सैरवर्ैरव पळू लवगलव. कवरण २-३ 

खमखनटवंत त्यव मवरेकऱ्यवंनव तो गवयब झवल्यवचे समजणवर िोते. पवठलवग खनखश्चत 

िोतव. िुप धवर्ल्यवर्र सवथाकच्यव लिवत आले की आपण पूणातः र्वट चुकलेलो 

आिोत. अथवात र्वट मवखित नसलेल्यवलव ती चुकण्यवची सचतव नसते. फक्त दरूर्र 

जंगलच क्रदसत िोते. त्यवमुळे सकवळ िोईपयंत कुठेतरी सुरखित रठकवणी थवंबणे 

गरजेचे िोते. अंधवरवलव डोळे सरवर्लेले असले, तरी पूणातः खनमानुष्य आखण अज्ञवत 



                       

स्थळी कुठे सुरखित जवगव शोधवयची िव प्रश्नच िोतव. त्यवतच जंगली श्ववपदवंची 

भीती िोतीच. एक मोठेसे झवड शोधून त्यवने त्यवच्यवर्र थवंबवयचव खनणाय घेतलव. 

परंतु आजर्र कधीिी झवडवर्र चढलव नसल्यवने ३-४ प्रयत्नवमध्ये त्यवलव ते जमेनव. 

अिेर त्यवने मन घट्ट केले आखण तसेच पुढे जवयचे ठरर्ले. चवलतवनव तो 

र्वतवर्रणवचव कवनोसव घेत िोतव. पवय थकत िोते, र्वट संपत नव्िती. िळूिळू 

सवथाकच्यव डोळ्यवंपुढे अंधवरी येऊ लवगली. कुठेतरी थवंबणे िमप्रवप्त िोते. अिेर 

त्यवचे पवय थकले. एक पवऊल पुढे टवकणे शक्य िोईनव. जर्ळच एकव मोठ्यव 

दगडवर्र त्यवने अंग टवकल.े डोळे जड झवले िोते. भोर्तवलचव अंधवर गडद िोत 

िोतव. इतक्यवत दरूर्र बॅटरीचव प्रकवशझोत क्रदसलव आखण सवथाक सवर्ध झवलव. 

त्यवच्यव हृदयवचे ठोके र्वढले. िणवधवात त्यवच्यव मेंदनूे खनणाय घेतलव. जर्ळच एक 

िड्डव िोतव त्यवत थोडव पवलवपवचोळव आखण घवण िोती. सवथाकने कविी लिवन झवडे 

मुळवसकट ओढली आखण िड्ड्यवत उडी मवरली. िवतवतली छोटी झवडे त्यवने 

डोक्यवर्र पवंघरली. डोळे खमटून दरे्वचव धवर्व करत तो पडून रविीलव.  

 िड्ड्यवत ओलसर, कुबट र्वस येत िोतव. रवनटी झवडवच्यव पवनवंचविी 

उग्र र्वस येत िोतव. परंतु “जवन बची लविो पवये” यव म्िणीनुसवर जगणे िचे 

त्यवच्यव आयुष्यवचे लि झवले िोते. सवथाकचव जीर् त्यवच्यव कवनवंमध्ये उतरलव 

िोतव. कसलवच आर्वज येत नव्ितव त्यवमुळे शोधणवरे कुठपयंत आले ते समजत 

नव्िते. िड्ड्यवतल्यव पवनवंमुळे आखण घवणीमुळे त्यवच्यव अंगवलव िवज यवयलव 

लवगली िोती. अिेर त्यवने िड्ड्यवतून आपले डोके र्र कवढले आखण तीच त्यवची 

घोडचूक ठरली. बॅटरीच्यव प्रिर झोतवने त्यवचे डोळे क्रदपले.  

 आतव सवथाकचे अर्सवन गळवले. आईSSSSSSS अशी ओरड मवरून 

तो मोठ्यवने रडू लवगलव. कोणीतरी दणकटपणे त्यवच्यव बिोट्यवलव धरून त्यवलव 

लीलयव िड्ड्यवतून बविरे कवढले आखण त्यवच्यव तोंडवत बोळव घवलून एकव कवपडवने 

त्यवचे तोंड बवंधले.  
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“सवथाक ओरडू नकोस, आम्िी तुलव इथून नेण्यवसवठी आलो आिोत. मी 

सौखमत्र मलव ओर्ीने इथे पवठर्ले आिे, ” अगदी िळू आर्वजवत सौखमत्र कुजबुजलव 

आखण सवथाकलव त्यवच्यव बोलण्यवचव अथा िुप उखशरव समजलव. तो सुखमत्रलव 

खबलगलव आखण स्फंुद ूलवगलव.  

“इथे फवर र्ेळ थवंबणे धोकवदवयक आिे. आपल्यवलव लगेच खनघवर्े लवगेल, 

” क्रकरणने सवथाकच्यव तोंडवर्रची पट्टी कवढली आखण ते खतघे मवगािमण करू लवगले. 

सवधवरण ५-१० खमखनटे चवलले असतील आखण अचवनक खपस्तुलवतून गोळी 

सुटल्यवचव आर्वज आलव आखण सवथाक घवयवळ िोऊन जखमनीर्र पडलव. िणवधवात 

५-६ मवणसवंचे कडे त्यव खतघवंभोर्ती पडले.  

“कसलीिी िवलचवल नकव करू, नविक पोरवचव जीर् जवईल, ” एकव 

कवळ्यवकखभन्न गुंडवने हुकमी आर्वजवत सवंखगतले. अचवनक सौखमत्र िललव, कवय 

झवले समजवयच्यव आर त्यवच्यव बुटवंचव प्रिवर समोरच्यव दोघवंच्यव िनुर्टीर्र 

बसलव. बवकीचे िवलचवल करेपयंत क्रकरणच्यव खपस्तुलवतून गोळ्यव सुटल्यव आखण 

दोघे घवयवळ झवले. तेर्ढ्यव र्ेळवत एकवने सवथाकर्र गोळी झवडली. सवथाक जीर् 

िवऊन ओरडलव. प्रत्युत्तरवदविल क्रकरणच्यव गोळीने मवरेकऱ्यवचव िवंदव जिमी 

झवलव.  

रक्तवच्यव थवरोळ्यवत पडलेल्यव सवथाकलव लर्कर िॉखस्पटलमध्ये नेणे 

अत्यवर्श्यक िोते. पखिली गोळी डवव्यव िवतवलव घवसून गेली िोती. दसुरी मवत्र 

उजव्यव मवंडीत घुसली िोती. दोन्िी जिमव सौखमत्रने घट्ट बवंधल्यव.  

“मवझ्यव एकव खमत्रवचे लोणवर्ळ्यवत िॉखस्पटल आिे. खतथे यवलव घेऊन 

जवऊ!” सुखमत्र म्िणवलव. त्यवने सवथाकलव उचलून घेतले आखण दोघे खनघवले.  



                       

 तवसभर सवथाक ऑपरेशन थेटरमध्ये िोतव. आतव तो पूणातः धोक्यवच्यव 

बविरे िोतव. अपिरणकत्यवंनव आखण ब्लॅकमेलरनव पोखलसवंनी पकडले. ओर्ीच्यव 

मवमींची तब्येत लेकवलव बखघतल्यवर्रच सुधवरली िोती.  

“सौखमत्र आमच्यवसवठी तू जीर्नदवन देणवरव ठरलवस. तुझे उपकवर मी 

कसे मवनू कळत नविी, ” मवमवंनी िवत जोडत म्िटले. सर्वंचेच डोळे पवणवर्ले िोते. 

ओर्ी कोपऱ्यवतून सौखमत्रकडे पवित िोती. खतलव र्वटत िोतं की धवर्त जवऊन 

त्यवच्यव खमठीत खशरवर्ं, त्यवलव आपल्यव मनवतले प्रेम सवंगवर्े, परंतु आत्तव ते शक्य 

नसल्यवने ती केर्ळ बघत बसली िोती. खतच्यव सौखमत्रलव! 

“मवमव अिो ि ेमवझं कताव्य आिे, ” असे म्िणत सौखमत्रने अथापूणा कटवि 

ओर्ीकडे टवकलव आखण खतच्यव गवलवर्रची लवली बघून त्यवलव समवधवन र्वटले. 

एर्ढ्यवत सौखमत्रच्यव फोनची टरग र्वजली.  

“िव बोल सवखिल. सवथाक आतव एकदम बरव आिे. ” 

“खमत्र, रवखधकवची प्रकृती िवलवर्ते आिे. डॉक्टरवंनी आशव सोडली आिे. 

तुम्िी जमलं तर इकडे यव. मी आतव पूणा खनरवश झवलो आिे, ” सवखिल 

ओक्सवबोक्शी रडवयलव लवगलव.  

“आम्िी लगेच खनघवलोय, ” सौखमत्रने फोन ठेर्लव.  

“ओर्ी आपल्यवलव खनघवर्ं लवगेल. रवखधकवची प्रकृती िवलवर्ते आिे. 

मवमव तुम्िी इकडेच थवंबव. सवथाकलव गरज आिे, ” ओर्ी आखण सौखमत्र खनघवले. 

संपूणा प्रर्वसवत ओर्ी शवंतपणे प्रवथानव करत िोती. खतच्यव सिर्वसवत सौखमत्रलविी 

तवजे तर्वने र्वटू लवगले िोते.  
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िॉखस्पटलमध्ये पोिोचल्यवर्र ओर्ी रवखधकवलव भेटण्यवसवठी खतच्यव 

िोलीमध्ये गेली. तर तेथे सर्ाजण जमले िोते. सवखिल िुप रडत िोतव.  

“सगळं चवंगलं िोईल सवखिल, खर्श्ववस ठेर्, ” सौखमत्रने धीर क्रदलव.  

“आतव कविी िोणवर नविी. सगळं संपल. रवखधकव आतव आपल्यवत नविी, ” 

सवखिल म्िणवलव आखण मोठ्यवने रडू लवगलव. त्यवचे ते शब्द लवव्यवसवरिे ओर्ी 

आखण सौखमत्रच्यव कवनवत गेलव. ओर्ी रवधीकवजर्ळ गेली. खतने खतचव िवत िवतवत 

घेतलव. ती खतच्यव कवनवजर्ळ गेली आखण सवंगू लवगली,  

“रवधव, अगं असं कवय करतेस? तुलव सवखिल क्रकती आर्डतो. आतव तुमचं  

लग्न िोणवर आि े आखण तू झोपून रवखिली आिसे? सवखिलने िखनमूनचं  प्लवसनग 

केलंय ससगवपूर, तुलव जवयचं िोतं न खतकडे? सौखमत्रने मलव मवगणी घवतली आिे. 

दोघीिी एकत्रच जवऊ. उठ न रवधव! उठ नवSSSSSSSSS”ओर्ीने खतलव िलर्ले. 

खतचे डोळे भरले िोते. रवखधकवच्यव बोटवंची िरंच िवलचवल झवली की तो भवस 

िोतव ते ओर्ीलव समजेनव. करंगळी िलली आखण ओर्ी ओरडली.  

“खमत्र अरे रवखधकवकडे बघ. खतची करंगळी िलतेय, ” तवबडतोब 

डॉक्टसानव बोलवर्ण्यवत आले. ई. सी. जी. र्र हृदयवची स्पंदन सुरु झवली िोती. 

रवखधकवचव ऑखक्सजन पुन्िव सुरु केलव गेलव. सलवईन सुरु केली गेली. सौखमत्र 

सर्वंनव िोलीबविरे घेऊन गेलव.  

  



                       

 

थोड्यव र्ेळवने डॉक्टसा बविरे आले. ते सौखमत्रलव म्िणवले, “मेखडकल 

प्रोफेशनमध्ये यवलव चमत्कवरच म्िणतवत. रवखधकव आतव पूणातः शुद्धीर्र आलेली 

आि.े फक्त थोडवर्ेळ कोणी आत जवऊ नकव. कोमवमधून बविरे आल्यवर्र एकदम 

नर्ीन र्वतवर्रण पवहून पेशंट घवबरून जवऊ शकतो. खतलव आतव सर्ा व्यर्खस्थत 

आठर्तंय कव? यवची परीिव घेतली जवईल मग तुम्िी खतलव भेटू शकतव.  

 सर्वंच्यवच चेिऱ्यवर्र आनंद ओसंडून र्वित िोतव. सवखिलने ओर्ीलव 

जर्ळ घेतले. त्यवच्यव डोळ्यवमधून आनंदवश्रू र्वित िोते, “ओर्ी अग ं सख्यव 

बखिणीपेिविी तू जवस्त केले आिसे, ” त्यवलव पुढे बोलर्ेनव. सवखिलच्यव र्खडलवंनी 

पेढ्यवंनी सर्वंचे तोंड गोड केले.  
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ओर्ी-सौखमत्र आखण रवखधकव-सवखिल यवंचे एकवच मवंडर्वत धुमधडवक्यवत 

लग्न पवर पडले. ठरल्यवप्रमवणे दोन्िी जोडपी ससगवपूरलव क्रफरवयलव गेली. दिुव:चे 

मळभ संपले िोते. चहुबवजूने आनंदवचव लख्ि प्रकवश पडलव िोतव. ससगवपूरलव 

सौखमत्रच्यव सिर्वसवत खर्रघळलेल्यव ओर्ीच्यव मनवत आलं,  

“पुर्वाभवसवने मवझ आयुष्य बदललं, पण चवंगल्यव मवगवाने! आतव मी 

समवधवनी आि.े जे िोतं ते चवंगल्यवसवठीच िोतं. ” 

  



                       

ई सवखित्य प्रखतष्ठवन 

मरवठी भवषव आतव झेप घेण्यवच्यव मूड मध्य ेआि.े रडणवर् यवंकड ेलि नकव दऊे. 

मरवठीत कधीच नव्िते इतके र्वचक आिते आतव. पुर्ी पुस्तकवच्यव एकव आर्ृत्तीच्यव िजवर 

दोनिजवर प्रती छवपल्यव जवत. पवच िजवर म्िणजे डोक्यवर्रून पवणी.  

आतव ई पुस्तकवंच्यव जमवन्यवत एक एक पुस्तक पवच दिव लवि र्वचकवंपयतं जवतं. 

र्षवालव अधवाकोटी डवऊनलोड िोतवत. र्वचक एकमेकवंनव परस्पर फ़ॉरर्डा करतवत. व्िट्स अप, 

ई मेल, ऍप्प, ब्ल्यु टुथ, र्ेबसवईट, पेन्रवईव्ि, खसडी अशव असंख्य मवगवंनी पुस्तकं व्िवयरल 

व्िवयलीत. सुसवट सटुखलत. िडे्यवपवड्यवंच्यव गल्लीबोळवंपवसून ते जगवच्यव पवरठर्रच्यव प्रत्येक 

दशेवत. रॉकेटच्यव र्ेगवने सुसवट सटुलले्यव मरवठीच्यव र्ेगवलव आतव कोणी थवंबर्ू शकत नविी. 

यव धूमधडक िवंतीत सवखमल व्िव. आपल्यव ओळिीच्यव मरवठी सविरवंनव यवत 

ओढव. त्यवंचे ई मले पत्त,े व्िवट्सप नंबर आम्िवलव पवठर्व. तुम्िी फ़क्त दिव र्वचक आणव. ते 

शंभर आणतील. आखण ते दिविजवर. तुमच्यव व्िवट्सप गु्रपमधून यवची जवखिरवत करव. 

आपल्यवलव फ़ुकट पुस्तकं र्वचकवंपयंत पोिोचर्वयची आिते. आपल्यवलव रटव्िी पेपर ची 

जवखिरवत परर्डत नविी. आमचे र्वचक िचे आमचे जवखिरवत एजंट. तेच आमची तवकद. मरवठी 

भवषेची तवकद जगवलव दविर्ू. 

ई सवखित्यची पुस्तके 

www. esahity. com र्रून डवऊनलोड करव.   

esahity@gmail. com लव कळर्ून मलेने खमळर्व. ककर्व7710980841िव नंबर 

सेव्ि करून यव नंबरलव तुमचे नवंर् र् गवंर्Whatsapp करून पुस्तके whatsapp मवगे खमळर्व.  

ककर्व ई सवखित्यचे app. https://play. google. 

com/store/apps/details?id=com. esahity. www. esahitybooks यव सलकर्र 

उपलब्ध आि.े तेdownload करव.  

ि ेसर्ा मोफ़त आि.े 


