
  



ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

 

 

सादर करत आहे 

 

 

प्रेमयात्री 

(प्रेमकथा) 

 

 

 

लेखक : निलेश दसेाई 

  



प्रेमयात्री 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

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

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

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच  मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा. 

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळण ेबांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 

 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक मत 

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

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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िमस्कार ई सानहत्य प्रनतष्ठाि, 
 

मी आपल्या वेबसाईर्वरील, श्री. निलेश देसाई यांचे डॉमीिंर् ह ेपुस्तक वाचले. 

खूपच छाि अस ेपुस्तक आह ेह.े रोमांचकारी, ऍक्शििे भरपूर असललेे ह ेपुस्तक गुप्तहरेांच्या गोष्टींमधल ेएक वेगळे पुस्तक म्हणूि 

शकतो. 

मी लेखकांिाही मेल करूि प्रनतसाद कळवलेला आह.े 

आपण िवीि लेखकांिा हा मंच उपलब्ध करूि ददल्यािे खूप लखेक नलनहण्यास प्रोत्सानहत होतील आनण वाचकांिाही खूप सानहत्य 

वाचावयास नमळेल. 

धन्यवाद, 
 

प्रथमेश सागवेकर, 

पुण े

 

 

Hii Sir. 
 

Greetings! 

Dominent Book is a awesome book of 

suspence and thrilling. I have read  it. and 

best of luck for your next turn. 
 

Thank you, 

Ashwini.Lomate 

 

 

श्री नीलेश देसाई याांची शापित राजिुत्र ही कादांबरी वाचली. खूि छान 

आहे. िुढील पलखाणासाठी शुभेच्छा 

सुनांदा चक्रदेव 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

'डॉनमिंर्' ही कांदबरी वाचली. आिंद सुद्धा िाला.आनण एखाद्या 

थ्रील्लर नचत्रपर्ापेक्षाही कील्लर नचत्रपर् शब्दातुि डोळ्यासमोर 

ठेवल्याबद्दल तुमचे खरंच अनभिंदि!  

आनण यथेील हहदंीतील शब्द रेखांर्ि अप्रतीम वार्तं 

तुमच्या िवीि लेखिास शुभेच्छा!  तुमच्या पढुील पुस्तकाच्या 

प्रनतक्षेत़़.......! 

आकाश िागपुरे 

 

 

िमस्कार निलेश..! 

नमत्रा तुिी “डॉनमिंर्” कादंबरी वाचली. अनतशय सडेतोड अि उत्तम 

नलखाण आह ेतुिे. प्रत्येक प्रसंग वाचतािा डोळ्यापुढे त्याचं काल्पनिक 

नचत्र आपोआप तयार होतं आनण वाचण्याची मजा अजूि वाढते. 

सुरुवातीला इतर पाते्र डॉनमिंर् वार्ली पण सरते शेवर्ी मिू सवाांवर 

भारी पडली आनण खर् या अथाटिे तीच डॉनमिंर् निघाली. ई सानहत्यचे 

आभार अि तुझ्या पुढच्या पुस्तकासाठी खूप खूप शुभेच्छा. 

धन्यवाद. 

सनचि कंुभार 

नमस्कार पनलेश पमत्रा, 

 

आज ई सापहत्या वरून तुझी शापित राजिुत्र कथा 

वाचण्यास पमळाली. कथा वाचून , हे कथानक आिल्या 

आजूबाजूला कोठेतरी घडतांय असच वाटले. 

मस्त..  

असेच पलखाण चालू ठेव, तुला भरभरून यश पमळो ही 

स्वामी चरणी प्राथथना. 

ई सापहत्य टीम, शतशः धन्यवाद. 

 

एक वाचक 

दीिक ठाकूर 



मिोगत 

ई सानहत्य टर्मचे पुन्हा एकदा आभार. 

'डॉनमिंर्' आनण 'शापीत राजपुत्र' या दोन्ही 

पुस्तकांिा ददलेले अनभप्राय, कौतुक याबद्दल सवट 

वाचकांिा मिापासूि खुप धन्यवाद. आपल्या 

प्रनतसादामुळे नलहीण्यास आणखी बळ नमळाले, 

आनण त्या जोरावरच िवा हुरूप घेऊि 

निरनिराळ्या नवषयांवर नलहीण्यास सुरूवात 

केली. त्यामुळेच एक लेखक म्हणूि माझ्या या 

वार्चालीत वाचकांचा मोलाचा वार्ा आह.े 

पुन्हा एकदा आपल्या भरे्ीला ’प्रेमयात्री' या िव्या पुस्तकरूपािे येत आह.े आशा आह े

यातील नवषय आपल्याला आवडतील. 

पे्रमाचे रंग दकती आनण कोणते, कोण बरे निनचचत सांगू शकेल. खरंतर याचं ठरानवक उत्तर 

कोणासही ठावूक िसले. नवधात्यािे मािव आनण त्याचे मि इतक्या नक्लष्ट रचिांिी निर्मटत केल े

आह ेकी ज्याचा आढावा सामान्य मिुष्य घेऊ शकत िाही. कोणाचं मि कधी, कुठे, कस ंआनण 

कोणावर येऊि थांबेल सांगता यायचं िाही. पण त्या दोि मिांतील िातं, त्यातला आिंद यांचा 

आदर करणं आनण ईचवराच्या त्या सुंदर निर्मटतीचा आस्वाद घेणं ह ेतरी सामान्य माणसाच्या 

हाती आह.े 

प्रेमािे जगही हजंकता येत असेल तर आपण आपल्या आयुष्यात येणाऱ्या व्यक्तीवर 

थोड्याफार प्रेमाची उधळण तर करूच शकतो. 



सामानजक नियम पाळूि एखाद्याच्या आयुष्यात जाण्यासाठी कोणीतरी आपणहुि पुढाकार 

घेतो, कोणी समोरच्या व्यक्तीला त्रास ि देता त्यांच्यासमोर आपल्या भाविा व्यक्त करतो, 

समाजात दलुटनक्षत असलेल्या एखाद्या घर्काचीही तर प्रेमकहाणी असते. कधीकधी शारीटरक 

वं्यगापलीकड ेप्रेम जातं. कधी लहािपणीचं आकषटण आठवूि हस ूयेतं, तर कधी नवरहाच्या द:ुखािे 

डोळ्यांत पाणी येतं. कधी प्रेम भांडणातूिही फुलत जातं आनण कधी नजथ े प्रेम उमलण्याची 

सुतरामही शक्यता िसते नतथेही जन्म घेत.ं  

असाच एक कथासंग्रह,  

 

प्रमेयात्री... 

 

------- निलेश नशवाजी दसेाई  
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'डॉनमिरं्' 

लेखक निलशे दसेाई 
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/2/501218/dominent_nilesh_desai.pdf 
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लेखक निलशे दसेाई 
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अपटणपनत्रका 

 

प्रेमात न्हालले्या सवट प्राणीजातीला अर्पटत. 

डॉली र्ाझी लाडकी र्ािंजर, हिच्या आठर्णीि, हिला सर्र्पवि..  

  



अनुक्रर् 

 

 

र्ैत्री, फेसबूक आहण प्रेर् 

प्रेर्िरिंगिं... 

एक आठर्ण... 

एका बोक्याची पे्रर्कथा 

र्ाणूसपणाचा आधार 

िर्ेि उडणारी र्ुलगी 

"िी जािे िेव्िा..." 

छेडीि जाऊ आज प्रीि.. 

िो की िी 

  



र्तै्री, फेसबकू आहण प्ररे् 

 

"कसला क्युट ददसिो ना गिं िो.. िुला सािंगिे स्नेिा, असिं र्ाटििं.. सगळिं सोडून त्याचिं िोऊन 

जार्िं.." हनिा पीसीर्र फेसबुक चाल ूकरून र्ाझ्याशी बोलि िोिी. त्याचा प्रोफाईल फोटो पािि.. 

िल्ली हिचिं ि ेदररोजचिंच झाललेिं.. कशी ओळख झाली काय र्ािीि यािंची. फेसबुकर्रची र्तै्री.. 

दकिी ददर्स रटकेल शिंकाच िोिी. आहण र्र हनिा म्िणजे अगदी किरच.. 

"अगिं पण िु का नसत्या भानगडी र्ागे लारू्न घिेेस.. िुला एक बॉयफ्रें ड जर्ि नािी का 

गिं.." र्ीिी जरा रागािच बोलले. 

"अरे िू निी सर्झेगी र्रेी जान.. कर्ब्खि ददल भर्रें की िरि उडिा ि ैर्ेरा.. आ जािे ि ै

पसिंद कुछ चेिरे िो क्या करें..!" हनिाने दफल्र्ी डायलॉग र्ारला. 

र्ला िर अिरशः राग आलेला हिचा. पण र्ी कािीच बोलले नािी. थोडारे्ळ थािंबून र्ी 

हिथुन हनघाले. 

हनिा.. अजबच कॅरेक्टर आि ेहिचिं.. स्र्िःचा एक बॉयफ्रें ड आि ेिरीपण फेसबूकर्र फेक 

अकाऊिं ट सुरू करून नहर्न नहर्न र्ुलािंशी फ्रें डशीप करायची, प्रेर्ाच्या गप्पा र्ारायच्या, र्ग 

भेटायचिं.. आहण त्या र्लुािंना िरी काय आि.े. त्यािंना आयििंच भेटििंय सगळिं.. र्ग र्ागे का 

िटिील.... 

हनिाच्या हर्चारचक्रािच र्ी कधी घरी येऊन पोिोचले र्लाच कळले नािी. 

हनिा र्ाझी बालर्ैहत्रण.. एकदर् घट्ट अशी आर्ची र्ैत्री. िशी िी आिचे खुप प्रेर्ळ.. 

अगदी लिानपणापासून.. पण ऑकुव ट र्र एकाशी र्ैत्री झाली. त्याचिं रूपािंिर पुढ ेप्रेर्ाि झालिं.. 

र्ला अहनल अहजबाि आर्डायचा नािी. ददसण्याि हनिा पुढ ेिो अगदी कािीच नव्ििा. बरिं 

र्ागणिं िरी रठक असार्िं िर िे पण नािी. सारखा फक्त हनिार्र शिंका घेऊन असायचा. 

सुरूर्ािीला िर िी हबचारी सगळिं सिन करायची. निंिर निंिर िो िाििी उगारू लागला. 

िीला खरिंिर त्याच्या सोबिचे नािे सिंपर्ायचेिी िोिे. िरीिी र्न अडकललेे िीचे त्या चार 

र्र्ाांच्या नात्याि.. पण िल्ली त्याच्या अश्याच र्ागण्यारु्ळे हनिा किं टाळुन आिा खरोखरच 

त्याच्या नकळि इिर र्लुािंशी बोलायची. 



र्ी सिसा ऑदफसर्रून घरी जािाना हनिाला भेटून जायचे.. असिंच फेसबूकर्र काल 

एकाशी ओळख झाली हिची. त्याचाच फोटो दाखर्ि िोिी िी र्ला.. खरिं सािंगायचिं िर िा हिसरा 

फोटो िोिा िीने र्ला दाखर्ललेा. या अगोदरिी हिने दोघािंशी ऑनलाईन फ्रें डशीप ठेर्ली िोििं. 

फक्त ऑनलाईनच िा.. प्रत्यिाि र्ात्र एक दोनदाच भेटली असार्ी त्यािंना िेिी र्ैत्रीपुरििं. 

आहण आिा िा हिसरा.. पिील्या दोघािंच्यारे्ळी िर र्ला फारस ेकािी र्ाटल ेनव्ििे. पण 

आज र्ी हनिाशी थोडिं िुटकिंच बोलल.े. अजून एक.. हनिार्र र्घाशी र्ला राग येण्याचिं कारणिी 

बहुिेक िाच नहर्न र्लुगा असार्ा. सरु्ेध नार् त्याचिं. ददसायला एकच निंबर.. अगदी शाळेि 

असल्यापासूनचिं र्ाझिं क्रश अहर्र खान.. त्याच्यासारखीच चेिरेपट्टी.. गोरापान.. त्याचा फोटो 

पाििािणीच र्ला र्ाझ्या आयषु्यािली पोकळीक जाणर् ूलागली. 

 

अििं.. र्ी पण कीनई, कािीिी हर्चार करि.े. 

पुढचे दोन ददर्स ऑदफसर्ध्ये कार् जास्ि असल्यारु्ळे हनिाकड ेजाणिं कािी जर्लिं नािी. 

पण या दोन ददर्साि सरु्ेधला फेसबूकर्र शोधनू काढलिंच. त्याची प्रोफाईल झाडून पािीली.. 

थॅन्क् गॉड.. ससिंगल िोिा िो.. ददर्सभर र्ेळ नािी भटेला पण अख्खी रात्र त्याचे सर्व फोटो 

पािण्याि गेली र्ाझी.. बाईऽऽ.. एर्ढी का र्ी र्डेी झाली त्याच्या पाठी.. 

र्ला िसिं पूर्ीपासून प्रेर्प्रकरण ेर्गैरे याि कधी इिंटरेस्ट असा नव्ििाच.. पण सुर्ेधला 

पािील्यापासून खुप बदलि चाललिं िोििं र्ाझिं र्न.. र्ध्येच कुठल्यािी िणी त्याचा फोटो 

नजरेसर्ोरच्या र्लयाि यायचा. रस्त्याने चालिाचालिा अचानक त्याची आठर्ण यायची. अरे.. 

देर्ा.. ि ेकाय िोि आि ेर्ाझ्यासोबि.. 

अर्घ्या दोनच ददर्साि र्ी त्याचा इिका हर्चार करू लागले िोिे. िे एक र्ृगजळ आि े

ि ेसर्जून सुद्धा.. र्ी आजपयांि प्रत्यिाि आलेल ेसर्व प्रस्िार् धुडकार्ल ेिोिे. िा िर फेसबूकर्र.. 

र्ग काय बोलिा.. आहण त्याि हनिािी त्याच्यार्र दफदा.. िरीिी र्न र्ानायला ियार 

नव्ििे..हिसयाव ददर्शी सिंध्याकाळी हनिाच्या घराि पाय ठेर्िाच िी र्ला अिरशः आि खेचूनच 

घेऊन गेली. 

"अगिं सुर्धेन ेर्ाझा फोटो र्ागर्ला िोिा पािायला.." हनिा उत्तेहजि िोऊन सािंगि िोिी. 

"र्ग.." र्ी कािीसिं त्राहसक िोऊन हर्चारल.े 



"र्ग काय.. र्ी पाठर्ला त्याला.. पण आपल्या दोघािंचा फोटो.. म्िणाल ेत्याला.. ओळख 

यािली र्ी कोण आि ेिे.." - हनिा. 

"काय...?" आिा आश्चयवचदकि व्िायची पाळी आली र्ाझी. "अगिं पण का.." र्ी हनिाला 

असिं करण्याहर्र्यीचिं कारण हर्चारलिं. 

"का.. र्ािीि नािी.. पण र्ला र्ाटलिं.. गिंर्ि करू.. पण याचा उलटाच परीणार् झाला गिं 

स्नेिा.." हनिा काकूळिेने म्िणाली. 

"काय झालिं असिं.." - र्ी ऊत्सुकिेने हर्चारले. 

"त्याने प्रपोज केला.." - हनिा. 

"व्िाट....!" हनिाचिं म्िणणिं ऐकून र्ला खरिंच रडायला यायचिं बाकी रािीललेिं, इिकिं  बेकार 

दफल िोऊ लागले. 

िरीिी हनिाच्या चेिर् यार्र सर्ाधान ददसि नव्िििं. 

"िा ना यार... प्रपोज केला.. पण िु सर्जून... त्याला िुझा फोटो आर्डला.. र्ीिी म्िटलिं 

अजून थोडी गिंर्ि करू म्िणून.. म्िणून िो िो करि गेले.. आहण त्याने टाकला बॉम्ब र्ग.. र्ला 

िू आर्डिेस अन् काय ना काय.." हनिा नाराजीिच बोलि िोिी. 

एव्िाना र्लािी थोडे िायसे र्ाटायला लागल ेिोिे. पण िरीिी आिा पढुे काय िोणार 

याची काळजी िोिी. र्ी हनिाला अजून र्ाझ्या र्नािले कािी सािंहगिले नव्ििे. खरिं सािंगायचिं 

िर र्ाझी र्लाच खात्री नव्ििी. 

"पुढ ेकाय करणार आिसे आिा.." र्ी हनिाच्या र्नािलिं काढून घेण्याचा प्रयत्न केला. 

"र्ाझी बदु्धी भ्रष्ट झाललेी.. र्ी र्ाझाच फोटो द्यायला िर्ा िोिा फक्त.. िु िसिंिी त्याच्याि 

इिंटरेस्ट घेणार नािीस.. र्ला र्ािीि आि.े.. बघु काय करायचे हर्चार करिे र्ी.." हनिा थोडीशी 

सचिंिेिच िोिी. 

"अगिं पुढ े काय म्िणजे.. जरी सुर्ेधला िु सगळिं खरिं सािंहगिलिंस... आहण िो ियारिी 

झाला.. िरी िुझा आिाचा बॉयफ्रें ड अहनलचिं काय.. त्याला काय सािंगशील?" - र्ी हनिाला 

परीहस्थिीची जाणीर् करून देि हर्चारल.े 



"अम्र््... र्ािीि नािी.. आय र्ीन्.. अहनलला यािलिं कािी सािंगायचा हर्चार नािी 

र्ाझा.. सुर्धेला भेटून फोटोबद्दल प्रत्यि सािंगेन सर्व.. दॅट्स ईट.." - हनिा कािीच झाल े

नसल्याच्या आहर्भावर्ाि बोलि िोिी. 

र्ला र्ात्र िे खटकि िोिे. हनिाकडून हनघाल्यार्र र्ी र्ाझा हनणवय केला. रात्री जेर्ण 

करून झाल्यार्र र्ी र्ोबाईल घेिला. हनिाच्या फेक अकाऊिं टचा आयडी पासर्डव र्ािीि 

असल्याने हिचिं अकाऊिं ट चालू करायला फारस ेकष्ट पडल ेनािीि. 

सगळ्याि अगोदर सुर्ेधबरोबरची हिची चॅटींग पािीली. अगदी सरुूर्ािीपासूनची.. 

सगळा प्रकार लिाि आला.. हनिा र्ॅसेजसर्ध्ये सुर्ेधशी जरा जास्िच फ्लटींग करायची.. िो 

र्ात्र बुजरा र्ाटि िोिा.. हिच्या र्सॅेजेसना त्याच्या स्र्ाईलीचिं उत्तर असायचे फक्त.. शेर्टचा 

र्ॅसेज पािीला.. अपेिेप्रर्ाणे हनिानेच त्याला केललेा.. फोन निंबर र्ागण्यासाठी.. सुर्धेचा 

त्यार्र कािी रीप्लाय आला नव्ििा अजून.. बहुिेक कार्ाि असार्ा.. िो सेकिं ड हशफ्ट र्ध्य े

असायचा ि ेर्ॅसेजेसर्धनू कळलिं िोििं र्ला.. 

झोप िर खुप आलेली पण आज या हर्र्यार्र कुरापि करायचीच अस ेठरर्ल ेिोिे र्ी. 

आहण र्ी िसिंच अगदी करायला घेिलिं. सर्वप्रथर् हनिाच्या फेक अकाऊिं टचा पासर्डव चेंज केला. 

आहण शािंि झोपायला घेिले. रात्री साधारण बारा र्ाजिा सुर्ेधचा र्ॅसेज आला. त्यानिं निंबर 

ददला त्याचा... 

हनिाने चुकून केलेल्या त्या गिंर्िीकडे सुर्धेन ेसत्य र्ानून कुच केलिं िोििं.. पण िे पूणवसत्य 

नव्िििं.. बस्स.. र्ला त्याच गिंर्िीचा आहण सत्याचा रे्ळ घडर्ून आणायचा िोिा. 

"िाय.. हनघालास का घरी.." - र्ी. 

"िो.. आिाच.. िुला राग िर नािी ना आला.. र्ी िुझा फोटो पाहून थोडिं घाईिच हर्चारले 

त्याबद्दल.." सुर्ेध. 

सरेु्ध आहण हनिाची चॅटींग आिा र्ीच पूणव करि िोिे. र्ािीि नव्िििं.. याचा अिंि कुठे 

असेल िे.. पण थोडिं का िोईना.. र्न स्र्ाथी बनू पािि िोििं. 

"नािी रे राग नािी आला.. पण इिक्या अचानक िू हर्चारलेस.. अजून आपण एकर्ेकािंना 

भेटलोिी नािी.. आपल्या आर्डीहनर्डी र्गैरे कािीच र्ािीि नािी.. र्ग कसिं ना.. कािी बोलणार 

र्ी..!" र्ीिी र्नाि जे आलिं सािंहगिले. 



"िो.. िुझिंिी बरोबर आि.े. पण र्ी सर्ोर आलो असिो िर ि ेसर्व नसिो बोलू शकलो.. 

कधी जर्लिंच नसििं.. प्रपोज करणिं.." सुर्ेध. 

"र्ला र्ाटििं आपल्याला त्याअगोदर भटूेन एकर्केािंना र्ेळ द्यार्ा लागेल.. नािी का..?" 

र्ी हबनधास्ि बोलून र्ोकळे झाल.े 

"अथाविच.. र्ाझ्या र्नािलिं बोललीस िू.." सुर्ेध. 

"डन्.. र्ग.. पण एक अट आि ेर्ाझी.." र्ी अजूनिी सार्ध रािि म्िणाल.े 

"बोला.. काय अट आि.े. जर्ले िर र्ान्य करेनच.." सुर्धे. 

"आपल्या र्तै्रीदरम्यान िुला फेसबकू बिंद ठेर्ार्े लागेल.. आपले िो की नािी एकदा नक्की 

झाले िर िु पुन्िा िुझिं अकाऊिं ट र्ापरू शकिोस.. पण िोपयांि आपल्याि बाकी कोणी नको.. आहण 

त्यासाठी िुझा फेसबूक अकाऊिं ट िुला र्ाझ्या िर्ाली करार्ा लागेल.." र्ी त्याच्या उत्तराचा 

अिंदाज घेिच त्याला कसबेसे हर्चारल.े 

यािून दोन गोष्टी हनहश्चि िोणार िोत्या.. एक िर र्ी त्या अकाऊिं टशी कािी र्ेडिंर्ाकडिं 

करणार नािी असा त्याचा र्ाझ्यार्रचा हर्श्वास.. आहण दसुरिं म्िणजे स्र्िःच फेसबूक अकाऊिं ट 

र्ाझ्याकड ेददलिं असििं िर र्ाझा त्याच्यार्रचा हर्श्वासिी र्ाढला असिा. 

सिसा असिं झालिं नसििं.. पण आम्िी दोघेिी त्या रात्री एकर्ेकािंर्ध्य े इिकिं  गुिंग िोऊन 

गेलेलो की एकर्ेकािंसाठी कािीिी करू शकलो असिो.. 

सुर्ेधने जरािी आढेरे्ढे न घेिा र्ला आयडी पासर्डव ददला. आहण र्ाझा त्याच्यार्रचा 

हर्श्वास हिगुणीि झाला. 

रात्री दोन र्ाजेपयांि त्याच्याशी चॅटींग चालूच िोिी र्ाझी. हजिके िोईल हििके 

त्याच्याबद्दल र्ािीिी काढली. त्याच्या सािंगण्याि सुसतू्रिा िोिी. सुर्ेधशी चॅटींगर्र बोलिाना 

खुप आपलेपणा जाणर् ूलागला. त्याच्या र्सॅेजर्धनू ि ेकळि िोििं की त्याला र्ुलींशी बोलण्याचा 

अगदीच अनुभर् नािी. एकूण त्याचिं व्यक्तीर्त्र् र्ला जेन्युअन र्ाटलिं. 

या रात्रीने खरिंच र्न सखुारू्न गेल ेिोिे. एका अनोळखी व्यक्तीशी र्ी इिकारे्ळ चॅटींग 

करि िोिे. झोप कुठल्याकुठे पळून गेली िोिी. उलट फे्रश र्ाटि िोििं.. र्नािली आजपयांिची 

सगळी र्रगळ हनघून गेल्यासारखिं.. 

रात्री झोप कधी लागली कळलेच नािी र्ला.. 



 

 

सकाळी सिाला जाग आली.. िेव्िा पािीले.. सुर्धेचे िीन चार र्सॅेज िोिे.. ऑदफससाठी 

आर्रायला दोन िास िोिे र्ाझ्याकड.े. पण र्ित्त्र्ाचिं कार् अजून करायचिं िोििं र्ला. 

सुर्ेधच्या अकाऊिं टचा पासर्डव बदलला. निंिर त्याच्या अकाऊिं टर्धली प्रायव्िसी सेटींग 

पण बदलली. त्याच्या अकाऊिं टर्धून हनिाच्या फेक अकाऊिं टला ब्लॉक केलिं. आहण शेर्टचिं आहण 

सर्ावि र्ित्र्ाचिं म्िणजे हनिाच्या अकाऊिं टर्धनू कालची सर्व चॅटींग हडलीट करून टाकली. 

यासगळ्यार्ागे प्लासनिंग िीच िोिी की हनिा आहण सुर्धे र्ध्य ेकािी कॉन्टॅक्ट राहू नय.े 

सगळिं आटोपून थोडारे्ळ शािंि बसल.े कालची रात्र आहण आजचा कारणार्ा.. ि े सर्व 

करिाना खुपच हिल र्ाटि िोििं. 

या ददर्सानिंिर साधारण एक र्िीना आम्िी भेटि रािीलो. सुर्ेध रािायला दसुयाव 

हजल््ािंि िोिा. त्यारु्ळे आर्चिं भेटणिं िसिं आठर्ड्यािून एकदा दोनदाच व्िायचिं. फोनर्र बोलणिं 

र्ात्र अगदी रोज व्िायचिं. पिील्याच भटेीि त्याच्यािला साधेपणा र्ला भार्ला िोिा. 

र्िीन्याभरानिंिर त्याच्या आईर्डीलािंना भेटर्ण्यासाठी घरीिी घेऊन गेला िो र्ला.. म्िणजे 

र्ैत्रीण म्िणूनच.. 

त्याददर्शी र्ला सोडायला येिाना त्याने हर्चारलिं, "लग्न करशील र्ाझ्याशी..? 

नािी म्िणण्यासारखे र्ाझ्याकड ेकािीच कारण नव्ििे. आहण याच एका िणासाठी र्ी 

नािी नािी िे पराक्रर् केल ेिोिे. िरीिी र्नाि हनिाबद्दल र्ाईट र्ाटि िोििं. र्ी सुर्ेधला एक 

र्हिन्यापूर्ीचा सगळा प्रकार जसाच्या िसा सािंहगिला. 

"आिा खरिंिर िुच उत्तर दे.. र्ी जे केलिं िे योग्य की अयोग्य..?" - र्ी. 

र्ाझिं म्िणणिं ऐकून सुर्धे िसि सटुला... खुप र्ेळ िसला. 

"अगिं र्ेडाबाई.. बरे झाल ेना.. िु ि ेसगळे केलसे नािीिर एव्िाना हनिाशी र्ाझा ब्रेकअप 

पण झाला असिा.. आहण र्ी र्जनू बनून भटकि दफरलो असिो.." सुर्धेचिं िसणिं अजून थािंबल े

नव्ििे. 



र्ी त्याला िलकी चापट र्ारि म्िटल.े. "िसिं नािी रे.. पण िी र्ाझी र्तै्रीण आि.े. म्िणून 

र्ाईट र्ाटिेय.." 

"अगिं र्ुळाि र्ला िुझा फोटो आर्डला िोिा.. आहण िुझा फोटो पाहून र्ी प्रपोज केलेला.. 

आहण आज िुच र्ाझ्या सोबि आिसे.. र्ग याि चुकीचिं काय आि.े. आहण जे कािी िु केल आिसे 

त्यािून चािंगलिंच हनष्पन्न झालेय.. िु बाकी गे्रटच आिसे.." सुर्ेध र्ला सर्जार्ि म्िणाला. 

 

त्याचा िा पॉईंट र्ला पटला. 

"स्नेिा, िु र्ला हर्ळर्ण्यासाठी इिकी धडपड केली आिसे, िे जाणल्यार्र िर र्ी 

आणखीनच िुझ्या प्रेर्ाि पडलो आि.े. आहण आिा िर र्ी ठरर्लेच आि.े. लग्न करेन िर 

िुझ्याशीच.. अथावि िू िो म्िणशील िरच.." सुर्ेधने पुन्िा लग्नाचा प्रस्िार् र्ाझ्यासर्ोर ठेर्ला. 

"अरे िो.. िुझ्याशी लग्न करण्यासाठीच िर एर्ढी धडपड केली र्ी.." र्ाझ्या आनिंदाला 

पारार्ार उरला नव्ििा. 

हनिाशी इिक्या ददर्सािंि र्ी भेटणिं टाळलिंच िोििं. आहण िीने नकळि केलेल्या चुकीर्ुळे 

र्ला र्ाझ्या आयुष्याचा जोडीदार हर्ळाला िोिा. 

हनिाला स्र्िःहुन सािंगायचे नािी असेच आम्िी ठरर्ले िोिे. जेव्िा कळेल िेव्िा कळेल. 

हिला कळाल्यार्र हिची प्रहिदक्रया काय असले, ि ेर्ाझ ेर्लाच र्ािीि नव्ििे.. पण र्लािरी 

असे र्ाटिेय, र्ी जे केल ेिे योग्यच िोिे.. 

 

"शेर्टी यदु्धाि आहण प्रेर्ाि सगळिं कािी र्ाफ असििं.." 

  



प्ररे्िरिंगिं... 

 

 

 

"कधी िुझ्या जर्ळून जािाना, िुझा श्वासाच्या िोणायाव स्पशावनेिी.. र्न हर्चलीि िोऊन 

जाििं. खुप बोलार्सिं िुझ्याशी... िेव्िा कुठे, र्न िृप्त िोईल असिं र्ाटििं.. िुझिं र्ागणिं, बोलणिं.. 

िुझ्या असिंख्य नजाकिी.. अनुभर्ाश्या र्ाटिाि... कसिंकाय जर्ििं गिं िुला.. इिकी सारी ित्यारिं 

घेऊन घराबािरे पडायला.." 

"म्िणजे बाकी कुण्या िरूणीकडिंिी असिील एखाद दसुयाव अदा.. पण िू.. िु िर अगदी 

नजरेनिंच घायाळ करिेस.. 

कोरलले्या िुझ्या भुर्यािंनी प्रहिप्रश्न करिाना..  

हभरहभरणायाव पापण्यािंनी सगळिं र्ािार्रण स्िब्ध करिाना..  

लयबद्ध चालीनिं सर्ाांना आकर्ूवन घेिाना..  

ओठािंचा चिंब ूकरून सले्फी काढिाना..  

अिंगभर पसरलले्या ओढणीि अलगद िाि  

झाकिाना..  

पािीलेय र्ी िुला..  

असिं हनशब्द र्ला करिाना..." 

 

"र्ी िर र्ािार्ि गेलेलो िुझ्या प्रेर्ाच्या प्रर्ािाि.. अगदी कॉलेजच्या पिील्या ददर्शी 

िुला पािीलिं िेव्िापासून.. िुझिं र्ात्र लि नािी गेलिं कधी.. र्ाझ्याकड.े. कसिं जाणारिं बुर्ा.. र्ी 

बुजरा.. कोणाच्यािी हखजहगणिीि नसलेला.. कधी कुणाशी बोलणिं नािी.. की ओळख नािी.. 

कॉलेजर्ध्य ेकोणत्यािी गु्रपर्ध्ये सर्ार्ेश नसललेा.. अहलप्त.. सर्व जगाशी.." 



"िु ददसायचीस जेव्िा जेव्िा.. र्ाझ े भाबडे र्न प्रयत्न करायचे.. िुझ्याशी नजरेनिं 

बोलायचा.. पण िुझी नजर नािी पडायची िेव्िा र्ाझ्यार्र.. र्न र्ारून जेव्िा र्ी हिथून हनघून 

जायचो.. िेव्िा चालिाना शिंभरर्ेळा िरी र्ागे र्ळून पािायचो.. िू र्ला लपून पािि िर नािीस 

ना.. िचे बघायला.." 

"आज या केर्ळ पिंधरा हर्हनटाि र्ला र्ाझिं पूणव एक र्र्व धार्ल्यासारखिं डोळ्यासर्ोर 

येि आि.े या सिंबिंध र्र्ाविला प्रत्येक ददर्स िुझ्या हर्चारािंि िरर्ललेो र्ी.." 

"जर्लिंच नािी या सिंपूणव र्र्ावि.. िुझ्यार्रून फोकस िटर्णिं.. म्िणून कुणाला जर्ळ केलिंच 

नािी.. पण कदाहचि आज र्ी स्र्िःहुन स्टेजर्र येण्याची हिम्र्ि केली म्िणून का िोईना.. उद्या 

ओळख िोईल खुप जणािंशी.. िु यशेील का बोलायला.. खात्री नािी र्ला.. आहण खरिंिर िुझ्याशी 

डायरेक्ट येऊन बोलण्यापेिा.. र्ला इथे स्टेजर्र बोलणिं जास्ि सोपिं र्ाटिेय.." 

"असो.. जर िुला कळलचे कधी की र्ाझ्या र्नािली िरिंग िुझ्याहर्र्यी आििे.. िर नक्की 

भेटायला ये र्ला.." 

 

कॉलेजच्या र्ार्र्वक स्नेिसिंर्ेलनाच्या र्ेळी र्र्वभर अबोल रािीलले्या स्र्प्नीलन े 'रु्क्त 

हर्चार' च्या नार्ाखाली र्नािले सगळे हर्चार र्ुक्तपणे स्टेजर्र जाऊन र्ािंडले. त्याच्या 

म्िणण्यानुसार खरेच पुष्कळ जणािंना कॉलेजर्धल्या त्याच्या अहस्ित्र्ाची जाणीर् नव्ििीच. ना 

ददसण्याि ना र्ागण्याि कािी असिं खास.. जेणेकरून िो कुणाच्या लिाि रािील. पण 

स्नेिसिंर्ेलनाि स्र्िःहुन नार् देऊन त्यानिं र्र्ावच्या अखेरला का िोईना पण त्याचिं 'असणिं' सर्ाांना 

दाखर्लिं िोििं. 

त्याचिं बोलणिं थािंबल्यार्र टाळ्यािंचा एकच कडकडाट झाला. हशट्या र्ाजू लागल्या. 

आपल्या भार्नािंना अनपेहििपण ेहर्ळालले्या या प्रहिसादाने स्र्प्नील अगदी भारार्ून गेला. आहण 

त्याचिं बोलणिं ऐकिाना भारू्क झालले्या प्रीिीच्या डोळ्यािंि पाणी भरून यायला सरुूर्ाि झाली 

िोिी. 

हिने त्याला पािीलेलिं खुपदा हिला न्यािाळिाना.. हििी पािायची त्याला त्याच्यािी 

नकळि. हिला स्टाईलबाज ककिं र्ा बोलबच्चन र्ुलािंचा हिटकाराच िोिा. आहण कॉलेजािल्या 

अर्ोल पालेकरािंच्या या कॉपीबद्दल हिलािी आपलेपण र्ाटू लागलिं िोििं. पण िो येईल का कधी 

हर्चारायला या प्रश्नाचे उत्तर हिच्याकडेिी नव्ििे. 



अििं.. आज स्र्प्नीलन ेहिचिं नार्िी घेिलिं नव्िििं ककिं र्ा कधी हिला जाणर्ूिी ददलिं नव्िििं. 

िरीिी प्रीिी सर्जलीच की िो हिच्याहर्र्यीच बोलि िोिा.. 

कोणत्यािी ललनेला िे कळििंच की, आपल्याला कोण पािि आि ेर्ा कुणाची नजर कशी 

आि.े. िी िरूणींना उपजिच हर्ळालेली दैर्ी शक्ती असिे म्िणा ना.. पुरूर्ािंना र्ाटििं.. र्ी 

सफाईने हिला न कळिा पाििो.. पण हिला िे कळििंच.. 

स्र्प्नील स्टेजर्रून खाली आला. आहण त्याला हजकड े हिकड े त्याच्या नार्ाची कुजबुज 

ऐकायला हर्ळाली. जो िो त्याच्या धाडसाची प्रशिंसा करि िोिा. सािहजकच इिक्या 

लोकािंसर्ोर.. िे िी कॉलेजच्या स्निेसिंर्लेनार्ध्ये.. अस े कािी बोलण े म्िणजे खरेच 

हजगरर्ाल्याचेच कार् िोिे. 

स्र्प्नीलची नजर हभरहभरि हिच्यापयांि पोिोचली.. थोड्या अिंिरार्र र्तै्रीणींच्या 

घोळक्याि िी ददसली. िीचीिी नजर त्याच्यार्रच िोिी. हिचे पाणार्लेल ेडोळे पाहून त्याच्या 

काळजाचा ठोका चुकला.. एव्िाना दसुयाव एकाचा परफॉरर्न्स सरुू झालेला.. 

प्रीिी अजूनिी स्र्प्नीलच्या नजरेि रोखून पािि िोिी. िो िी अर्ाक्.. िोऊन पािि िोिा 

हिला.. आजपयांि एकर्ेकािंशी कधीच न हर्ळालले्या नजरा आज फक्त एकर्ेकािंर्ध्ये हखळल्या 

िोत्या. 

त्या दोघािंर्ध्य े दिा फुटाचिं िरी अिंिर असले. स्र्प्नीलन े अश्याप्रकारे प्ररे् व्यक्त करून 

अलगदपण े प्रीिीच्या र्नािल्या िारा छेडल्या िोत्या. हिलािी त्याचा आिापयांिचा 

साधेभोळेपणा आर्डलेला. आहण आपल्या आयुष्यािील अत्यिंि हप्रय गोष्ट.. िािािून हनसटून जाऊ 

नय,े म्िणून त्याने केलेला आजचा प्रयत्न िर िीला अजुनच सुखारू्न नेणारा िोिा. आपल्यार्रिंच 

इिकिं  प्रेर् पाहून िी र्नािून जार् खुश झाली िोिी. 

प्रीिीनिं नजरेनेच स्र्प्नीलला बािरे यायला खुणार्ले. त्यानिंिी र्ान डोलारू्न िोकार ददला. 

त्याच्यासाठी बािरे येणिं फारसिं अर्घड नव्ििे. फक्त कोणी पािायला नको.. एर्ढिंच काय िे 

सािंभाळायचे िोिे. 

िीिी कशीबशी र्ैत्रीणींच्या र्ेढ्यािून सुटका करून बािरे आली. 

कॉलेजर्ध्य ेर्ार्र्वक स्नेिसिंर्ेलनाचा कायवक्रर् ऊत्सािाि साजरा िोि िोिा. सगळे आिच 

कायवक्रर् पािण्याि र्ग्न िोिे. 



हिथून बाजूलाच लागून असललेिं कॉलेजचिं ग्राउिंड.. अन् ग्राउिंडच्या कट्ट्याला खटूेन असलले े

र्गव.. रात्रीचे साडे आठ र्ाजले असल्यार्ुळे बािरे पसरललेिं अिंधाराचिं जाळिं. आजूबाजूला रिदारी 

नसल्याने कानािंना ऐकू येणारी शािंििा.. एका र्गावच्या पायर् यािंर्र बसलले्या दोन आकृत्या.. 

हिथुन ददसणारिं आकाशािलिं टपोरिं चािंदणिं.. 

"िु र्ला इथ े बोलार्लसे.. याचा अथव.." - स्र्प्नील (थोडिं थोडिं हक्लक िोि गेललेिं िसिं 

त्याला). 

भारू्क झालले्या प्रीिीच्या ओठािंर्र उत्तर असूनिी बािरे पडि नव्ििे.. 

िरीिी पुढच्याच िणी प्रीिीने हिच्या ओठािंचाच आधार घेऊन उत्तर ददल.े. 

त्यािंच्या नजरा अजूनिी एकर्ेकािंिच हखळल्या िोत्या. फक्त अिंिर र्घापिेा कर्ी झाल े

िोिे.. पािायला आसपास कुणीच नव्ििे.. र्र पसरलेल्या अिंधार् या चादरीिले चिंद्र चािंदणेच काय 

िे सािीदार िोिे... 

नदीच्या दोन दकनायावप्रर्ाणे असलले्या त्या दोघािंच्या नजरा.. त्यािंनी थोडेसे प्रयत्न केल,े 

िेव्िा हर्ळाल्याच.. याि व्यक्त िोणिं ि ेर्ित्र्ाचिं. 

आयुष्याि व्यक्त न िोणायाव भार्नािंना कधीच िर्े िे र्ोल हर्ळि नािीि. म्िणूनच जेव्िा, 

जसे जर्ले िेव्िा र्नािल्या भार्नािंना त्यािंची र्ाट करून देणिं केव्िािी चािंगलिंच.. अगदी िे प्रेर् 

आईर्डील, भाऊबिीण, नर्रा-बायको, हप्रयकर-प्रेयसी, हशिक, हर्त्र, सर्ाज कुणीिी असो.. 

आपलिं त्यािंच्यार्रचिं प्रेर् व्यक्त व्िायला िर्िं.. 

  



एक आठर्ण... 

 

 

हलिायलो बसलो खरा आज पण र्नाि इिके कािी हर्र्य आििे की नेर्किं  कोणत्या 

हर्र्यार्र हलहू अन् सरुूर्ाि कुठून करू सुचि नव्िििं. पीसीर्र लार्लेल्या र्ाझ्या फेर्रेट 

कलेक्शन र्धलिं एक गाण सिंपल ेआहण सुरू झाल.े... "पीया बसिंिी रे, काि ेसिाये आजा..." 

"जाने क्या जाद ूदकया.. " 

खरिंच की एकदर् िी आठर्ली, जाद ूझाल्यासारखी अचानक इिक्या र्र्ाांनी... अगदी जस े

च्या िसे सर्व नजरेसर्ोर आले अन् थोड्या र्ेळासाठी भूिकाळाि त्याच बसस्टॉपर्र जाऊन बसलो 

हजथून र्ी कािीच न बोलिा हनघून गेलो िोिो... 

जूलै २००६ र्ध्ये बीईएसटी र्ध्य ेर्ी अॅप्रेंटीस म्िणून एक र्र्ावसाठी रूजू झालो. प्रत्येकी 

चार र्िीने र्ेगर्ेगळ्या िीन डेपोंर्ध्ये कार् करण्याचा अनुभर् घ्यायचा िोिा. १२०० रूपय े

हर्द्यार्ेिन भेटणार िोिे आहण र्ित्र्ाचिं म्िणजे एक र्र्व बसप्रर्ास र्ोफि. र्ी बराच खूश िोिो. 

अख्खी र्ुिंबई फुकटाि कर्ीिकर्ी दिा र्ेळा पालथी घािली. त्याच दरम्यान र्ला पाचव्या 

र्िीन्यापासून सायन जर्ळचा प्रहििानगर डेपो भेटला. सकाळी साडेसाि िे दपूारी साडेिीनची 

ड्यूटी. र्स्ि उरललेा अधाव ददर्स भेटायचा ईिर कार्ासाठी. 

प्रहििानगरला जाण्यासाठी र्ला हर्क्रोळी र्रून पिील ेघाटकोपर डपेोला जारे् लागायचे. 

हिथून र्ग स्टाफबस असायची. सरुूर्ािीचे दोन ददर्स नर्लाईि गेल.े अन् र्ग इकडेहिकडे नजर 

बाकी गोष्टी न्यािाळि जायला लागलो. शेर्टची सीट अन् हखडकी िी र्ाझी अत्यिंि आर्डिी 

जागा. िे यासाठी कारण एकिर हिथून सगळीकड ेनजर ठेर्िा येिे अन् दसूरे म्िणजे आपल्यार्र 

कोणाची नजर पडि नािी म्िणून.  

असिंच चारपाच ददर्स गेले अन् एक ददर्शी घाटकोपर डेपो सोडल्यार्र बािरेच्या 

पिील्याच स्टाॅॅपर्र पािीले. 'ओह् र्ाय गुडनेस्...' नकळि ओठािंिून शब्द बािरे पडले. काय सुिंदर 

ददसि िोिी िी... बसस्टॉपर्र आिर्ध्य े िी बसललेी. हिचा चेिरा एकदाच पाहून लिाि 

रािण्यासारखा िोिा. गोरीपान, नाजूक शरीरयष्टी आकाशी रिंगाचा ड्रेस िोिी फूल स्लीव्ह् चा 



अिािा.. हिच्या सौंदयावि अजूनच भर घालि िोिा. र्ी हिला पाििच रािीलो अन् बस पूढ े

हनघाली. र्ी अगदी बस र्ळण घेईपयांि पािि िोिो. पण हिचे काय र्ाझ्याकड ेलि गेले नािी.  

एक ददर्स हिला प्रपोज करायचाच र्ग काय िोईल िे िोईल असा ठार् हनश्चय र्नाशी 

केला. दसूयाव ददर्शी पून्िा िेच.. िी दसूरीकडेच पाििेय आहण र्ी हिच्याकड ेपाििोय कािी 

कळायच्या आि बस हनघाली. हिसरा ददर्स.. बस हिच्या स्टॉपर्र आली िी िशीच कुठेिरी 

भलिीकडे िरर्लेली. र्ी बसर्धल्या सर्व स्टाफ कड ेअगोदर पासूनच नजर ठेर्ून िोिो. सगळे 

आपापल्या गप्पािंि व्यस्ि िोिे, त्याचा फायदा उचलि र्ी ऊगीचच कािीिरी ओरडलो अन् त्याचा 

फायदािी झाला. हिची नजर र्ाझ्यार्र पडलीच. र्ीिी एक छानशी स्र्ाईल ददली पण हिने 

रागाने र्ाझ्याकड ेबघि नजर दफरर्ली.. "अरर् ि ेकाय, सुरूर्ाि अशी व्िायला नको िर्ी िोिी". 

र्ी र्नाशीच म्िटलिं. 

आिा कािी िोर्ो हिच्याकडे रोज असेच पािायचे िसेिी र्ी बसर्ध्य ेआहण िी स्टॉपर्र 

म्िणजे कािी ऊलट व्िायची भीिी नव्ििी. आहण स्टाफबस असल्यार्ुळे िी काय आपल्याला 

र्ारायला आििी येऊ शकणार नािी याची खात्री िोिी. असो ि ेआिा रोज िोऊ लागल ेिीला 

पाहून र्ी स्र्ाईल द्यायचो अन् िी रागाने र्ाझ्याकड ेडोळे र्टारून पािायची. असेच र्ोजू सिरा 

ददर्स गेल,े आहण िो ददर्स आला. र्ाझ्या स्र्ाईलला हिनेिी िसून रीप्लाय ददला. काय सािंगू 

काय आनिंद झाला र्ला िेव्िा. ठरर्लिं र्ग उद्या कार्ाला दािंडी.. र्स्ि हिला प्रपोज करून लगेच 

कुठेिरी दफरायला जायचिं. 

दसूयाव ददर्शी सकाळी लौकरच िी येण्याच्या आधी हिच्या स्टॉपर्र जाऊन बसलो. 

ददर्सभराचिं प्लासनिंग र्ाझ्या डोक्याि चाललेलिं. आज पहिल्यािंदाच हिला जर्ळून पािणार िोिो. 

िीने र्ला नीट पािीले असेल का? हखडकीि र्ाझा फक्त चेिराच ददसि असले असा अिंदाज लार्ि 

र्ाझी नजर र्ळली. आकाशी रिंगाचा िोच ड्रेस जो पिील्या ददर्शी िीने घािलेला िोच ड्रसे 

घालून िी सर्ोरून आली अन् र्ाझ्यापासून थोडिं अिंिर ठेर्ून र्ाझ्या डार्ीकडे बसली. र्ी 

दसुरीकडेॅ ेपािीले दोन शाळेची र्ूले िोिी. पून्िा हिच्याकडे पािील ेहिचे लि नव्ििे र्ाझ्याकड.े 

र्ाझी स्टाफबस आली अन् हिची नजर त्याला शोध ूलागली पण िो आज नव्ििाच हिथे.. िीने 

चेिरा पाडून र्ान खाली घािली.  

र्ीिी चेिरा पाडून हिथनू हनघालो. चालिा चालिा हर्चार करू लागलो की र्ान्य आि े

िी नेिर्ी बसललेीच ददसली र्ला पण हिच्या बसण्यार्रूनिी साधा आपण हिच्या ऊिं चीचा 

अिंदाज लाऊ शकलो नािी. अिो चक्क चारपाच इिंच िरी र्ोठी असेल िी आर्च्यापेिा. ददसायला 



आम्िी र्स्ि हचकनिं पोर, पण िाईट आर्ची फाईव्ि पाॅॅईंट फोर... कदाहचि चालूनिी जाईल 

र्नाि हर्चार आला पण नािी जर्लिं पुढिं जाऊन बोलणिं. 

त्याचददर्शी कार्ाला जाऊन उरललेे िीन र्िीने कायर्ची सेकिं ड हशफ्ट करून घेिली. 

पून्िा कधीच हिला पाििा आल ेनािी.. "पीया बसिंिी रे.. काि.े. सिाये.. आ..जा....." गाणे 

सिंपल ेअन् डोळे नकळि पाणार्ले. 

  



एका बोक्याची प्ररे्कथा 

 

प्रेर् िसिं िुर्चिं आर्चिं सेर्चिं असििं.. ककिं बहुना आम्िी िुर्च्यापेिा दोन पार्लिं पुढिंच 

असिो.. का म्िणून हर्चारू नका.. र्ुळाि आम्िाला दोन पाय जास्ि असिाि.. 

बसिंिी र्ार् यािल्या झुळक्याप्रर्ाणिं हिची झुपकेदार शेपटी र्ाझ्या िोंडार्र र्ऊ 

चाबकासारखी पडली. आस्स्... डोळिं उघडिंस्िोर जीभेर्र आललेी हशर्ी.. डोळिं खलुलिं आहण िी 

हशर्ी घश्याििंच अडकली.. 

अिािा... काय रूपडिं हिचिं.. जसिं रिंगपिंचर्ीि हिच्यार्रिंच कुणीिरी परर्निंट रिंग 

टाकललेा... आयशपथ सेर् िसिंच रिंगािंचिं पािंघरुण हिच्यार्र.. नारिंगी, िपकीरी, पािंढरा आन् 

र्ध्येचिं कुठिं कुठिं  काळा.. दकलदकल करि इकडिं हिकडिं बघणारिं हिचिं हिरर्गेार डोळिं.. गुबगुबीि 

आहण डौलदार शरीर.. आहण हिचा िोरा.. चार पायाची हिची चाल जर कोणी टक लारू्न 

पािीली.. िर खरिं सािंगिो पािणायावचा िोल गेल्याहशर्ाय रािणार नािी. 

आज िी र्ाझ्याशी जरा जास्िच लाडाि आली िोिी. म्िणूनच हिचिं शेपटीनिं र्ला हडर्चनिं 

चालूच िोििं. र्ाझ्याहशर्ाय चाळीि नव्िििंच कुणी हिच्या लायकीचिं. सध्या हि र्ाझ्या प्रेर्ाि 

िोिी.. 

पण पिीलिं असिं नव्िििं.. 

'डॉली' नार् हिचिं. र्ला पहिल्यापासूनचिं र्ािीि िोििं नार्. अिो पिीलिं क्रश र्ाझिं िी 

लिानपणापासूनचिं. हिच्या घराजर्ळच्या र्ायाव करायला र्ी दकिी र्ारार्ार् या केल्या र्लाच 

र्ािीि. आर्ची हबरादरी िर कशीपण र्ी िाणून लार्ायचो.. पण डॉलीचा र्ालक र्ीस बार्ीस 

र्र्ावचा.. लयिं खर्चिंट.. त्याला नुसिा र्ी डॉलीजर्ळ जािाना ददसलो िर र्स्सकन् अिंगार्र धारू्न 

यायचा र्ाझ्या. 

डॉली र्स्ि घराि रािायची, चािंगलिं चुपलिं खायची. आहण र्ी चाळीर्र ओर्ाळून टाकलेला 

गुिंड िोिो. लार्ारीस.. ना आगे.. ना हपच्छु.. काळाकुट्ट.. र्ध्येच िपकीरी रठपके.. रोज रात्री 

चाळीिली र्ाणसिं झोपली की र्ाझी बाकीच्या बोक्यािंबरोबर 'कुिं ग फू' चालू व्िायची.. म्िणुनच 

र्ाझिं शरीर चािंगलिंच कसलेलिं िोििं. र्ाझ्या र्ायावलापण र्ी कुणाला उभा राहू द्यायचा नािी. 



अन् एखाद्याला लोळर्ल्यार्र र्ी हर्जयी फुत्कार र्ारायला लागलो की डॉलीचा र्ालक 

घरािनिं बािरे यायचा. र्ला नेिर्ी र्ाटायचिं िा आिा जर्ळ येऊन र्ाझिं कौिुक करेल.. आहण 

डॉलीची अन् र्ाझी सेटींग लारे्ल.. िो जर्ळ यायचा सुद्धा.. पण त्याच्या िािािला सोटा बघून 

र्ी धुर् ठोकायचो. र्ला कळायचिं नािी िो र्ाझ्या हर्जयार्र इिका का हचडायचा..? 

एकाच चाळीि असल्यार्ळेु डॉली पण िसिं बयावचदा बघायची र्ला. पण र्ी काय ना काय 

येडेचाळे करिानाच हिला नेर्का ददसायचो. 

डॉलीला पटर्णिं खाऊचिं कार् नव्िििं. पण र्ी चिंग बािंधला िोिा कायपण करून हिला 

आपलिं करायचिंच. त्यासाठी हिच्यार्र र्ाझा रूबाब पडणिं गरजेचिं िोििं. म्िणून र्ी गटाराि उिरणिं 

सगळ्याि पिीलिं बिंद केलिं. र्ग त्या गटाराि उिंदरािंची फलटण जरी जर्ा झाली िरी र्ी साध ु

बनून रािायला लागलो. र्न करायचिं खुप पण नािी जायचो. आपल्या अिंगाला गटाराचा घाण 

र्ास आला िर डॉली भार् देणार नािी ि ेठारू्क िोि र्ला. 

एकदा रात्री बाजूच्या चाळीिल्या बोक्याला पळर्ल्यार्र र्ी जल्लोर् करि िोिो. िेव्िा 

एक म्िािारडिं बोकिं  र्ला लािंबूनच म्िणालिं.. "िुझा आर्ाज असा का आि.े.?" 

र्ी म्िणालो.. "कसा...?" 

त्याचर्ेळी म्िािारिं जरा हबचकून र्ागिं सरलिं.. 'धाड्..ऽड.ऽकन..' सोटा र्ाझ्या पेकाटाि 

पडला.. "र्व्या..य..र्र्.." र्ी कळर्ळलो.. आहण पळायला लागलो. डॉलीच्या र्ालकानिंच 

र्ारललेा. म्िािारिं बोकिं  र्ाझ्यापुढिंच र्रडलिं.. "आिा बोंबललास ना िसाच.." 

र्ी पळिा पळिा हबचकलोच.. ्ा.. र्ाझा आर्ाज.. "र्ऽव्याऽऽर्.." र्लाच हर्हचत्र 

र्ाटला. र्ग र्ला कळलिं की डॉलीचा र्ालक र्ाझ्यार्र इिका का हपसळायचा.. 

त्या ददर्सापासनिं र्ला बाकीच्या र्ािंजरािंची 'म्यार् ् म्यार््' जिरी र्ाटायला लागली. 

डॉलीच्या प्रेर्ासाठी र्ी आपला स्पीकर सुधारायचा ठरर्लिं. चाळीिल्या सभ्य र्ाटणायाव 

र्ास्िराचा पाठलाग केला. त्याचिं बोलणिं, चालणिं, र्ागणिं रटपून घेिलिं.. आन् हडट्टो कॉपी करायला 

लागलो. सर्व हबरादरीशी अदबीनिं बोलायला लागलो.. सगळी र्ािंजरिं चाट... जो िो ्ाला 

अचानक काय झाल ेम्िणनू हर्चारू लागला. 

बाकीच्यािंचिं जाऊ दे.. डॉली र्ला येिा जािा बघायला लागली. र्ाझा 'र्् व्याव्यऽ' र्ी 

किं ठाला जास्ि जोर न देिा िलकेच काढायचो. त्या ऐक्स्रा 'व्य..' र्ुळेच र्ाझ्यािल्या प्रेर्ाच्या 

आिव भार्नेिला स्पेशल इफेक्ट साधून जायचा. कुठल्यािी िीरोइनला आपल्या िीरोर्ध्य े



कािीिरी बाकीच्यािंहुन र्ेगळिंपण पािीजे असििं. आहण र्ाझ्या नम्र उच्चारणािंर्ळेु र्ाझा पूर्ीचा 

कणवककवशः आर्ाज आिा र्धाळ बनला िोिा.. नव्ि ेर्ी बनर्ला िोिा. 

चाळीिल्या सगळ्यािंसर्ोर र्ी र्ाझ्यािल्या सभ्यिेची उधळण करि िोिो. डॉलीचा 

र्ालक आिा र्ाझ्यार्ागिं लागायचा िळूिळू बिंद झाला िोिा. 

आहण िो सोन्याचा ददर्स उजाडलाच.. त्या ददर्शी बाजूच्या चाळीिला दशु्र्न बोका 

डॉलीर्र जबरदस्िी करू पािि िोिा. र्ी कायर्च डॉलीच्या र्ागार्र असललेा.. र्ला िे जसिं 

ददसलिं िसा र्ी हिरोच्या स्टाईलर्ध्येच त्यािंच्या जर्ळ जायला लागलो.. पलीकडिं लि गेलिं िर 

डॉलीच्या र्ालकाची नजर पण यािंच्यार्र पडलेली.. िो िसाच घराि पळाला. बहुिेक सोटा 

आणायला गेला असार्ा. 

प्रसिंग बाका िोिा. एक हर्हनट इकडचा हिकडिं झाला असिा िर र्ला चालनू आललेी सिंधी 

र्ाया जाणार िोिी. र्ी पण र्ग ना आर् पािीला ना िार्.. ससुाट पळि सुटलो.. आन् दशु्र्न 

बोक्याला धु धु धुिला.. डॉलीचा र्ालक पण िेर्ढ्याि आलाच िोिा. आर्ची फाईटींग बघून िो 

काय र्धी पडला नािी. एव्िाना दशु्र्न बोक्याची फुगललेी शेपटी बयावपैकी बारीक झालेली. पण 

गुरगुरणिं चालूच िोि त्याचिं. 

र्ी शेर्टचा घार् घािला त्याच्यार्र. त्या िडाख्यानिं िे स्र्ािंग पळून गेलिं. एर्ढ्या र्ेळाि 

र्नाि असूनपण र्ी िोंडािनिं ब्र पण नािी काढला. नायिर डॉलीच्या र्ालकानिं र्ाझिं हर्हचत्र 

केकाटणिं ऐकून र्लाच सोटा घािला असिा. र्ी हर्जयी र्ुदे्रनिं डॉलीकडिं पािीलिं. हिनिं पण लाजून 

म्यार् म्यार् केलिं. कान्या डोळ्यानिं र्ग र्ी िीच्या र्ालकाकडिं कटाि टाकला. िो र्ाझ्या जर्ळ 

येि िोिा. 

िािाि सोटा िोिा. र्ाझिं काळीज र्रखाली िोऊ लागललेिं. पण पाहु िर काय िोिे, असा 

हर्चार करून र्ी थािंबलो. जर्ळ येऊन त्यानिं र्ला उचललिं आहण गोंजरायला लागला.. अिािा.. 

र्ला जार् भारी र्ाटु लागलिं िोििं. र्ला घरी घऊेन जाऊन त्यानिं दधु चपािी ददली. डॉलीपण 

र्ागून आली. 

डॉली आहण र्ी एकाच िाटाि दधु चपािी खाि िोिो. काय र्णवरू् र्ी िे... र्ी गपचूप 

हिच्या गालािंची पापी घेिली... अन् र्ागे सरकलो.. हिची प्रहिदक्रया जाणून घ्यायला.. िी 

कार्रीबार्री िोऊन इकडिंहिकडिं बघ ुलागली अन् र्ाझ्याकडिं बघुन स्र्ाईल देऊ लागली. 'िऽेऽ 

बोक्या.. र्ािंजर पटली रिं पटली..' इिक्या ददर्सािंच्या र्ेिनिीचिं आज चीज झालिं िोििं. 



आिा र्ाझिं जगणिं फक्त डॉलीसाठी िोििं. स्र्िःला अजून जरा इम्प्रूव्ि करण्यासाठी र्ी 

र्ेगर्ेगळ्या टाईपच्या र्ाणसािंची सिंभार्णिं ऐकायला लागलो. त्याि एका प्रेर्ी युगुलाचा पाठलाग 

केला. िी दोघिं नेर्किं  काय बोलिायि िे ऐकायला. त्यािंच्यािल्या िीरोच्या बोलण्यार्रणिं कळलिं 

की 'ब्यॅन्ड स्ट्यॅन्ड' प्रेर्ी जोडप्यािंचिं आर्डििं रठकाण. हिथिं म्िणे एका कठड्यार्र बसायचिं आहण 

र्ािििं पाणी बघि प्रेर्ाि िरर्ून जायचिं. 

'श्याऽऽ.. असलिं काय ्ा चाळीच्या आसपास का नािी बुर्ा..?' र्ाझा पणूव र्ूडिंच हनघून 

चालललेा िे ऐकून.. र्ग काय हनघालो हिथनिं परि.. एकिर अगोदरच त्या जोडप्याच्या र्ागिं 

दफरि दफरि र्ाझ्या पायाचा खुळखुळा झाला िोिा.. 

दसुयाव ददर्सापासून र्ाझ्या डोक्याि फक्त ब्यॅन्ड स्ट्यॅन्ड िोिा. िीन चार ददर्स डोक्याचा 

भुगा केला, ‘कठडा आहण र्ाित्या पाण्यानी..’ पण शेर्टी र्ला यार्रचा उपाय भटेलाच.. आहण 

र्ी डॉलीला आर्च्या फस्टव डेटसाठी हर्चारलिंच. हिनिं पण लाजि िोकार ददला. 

इकड ेडॉलीच्या घराि येऊन हिला पटर्ून र्ी हिच्या र्ालकासर्ोर अटकेपार झेंडिं गाडलिं 

िोििं.. आहण आिा त्याचाच घरजार्ई बनून रािीलो िोिो. खाणिं-हपणिं-थोडफार झोपणिं 

सासुरर्ाडीिच व्िायचिं. घराि िशी डॉलीबरोबर र्ाझी र्स्िी चालायचीच.. त्यारु्ळिं डटेर्र 

एकत्र जायला कािी प्रोब्लेर् नव्ििा.. 

आज डॉली हिच्या शेपटानिं र्ला रोर्ँटीक र्ूडर्ध्य ेआण ूपािि िोिी. फस्टव डेट िोिी ना 

ओ आपली.. र्ी जरा र्धेर्धे डोळिं बिंदच करू पािि िोिो. र्ाझिं लिानपणापासूनचिं स्र्प्न खरिं 

झालिं िोििं. डॉली र्ाझ्यासोबि डेटला.. आअऊ.. पिंजा पण र्ारून पािीला स्र्िःला.. सगळिं खरिं 

िोििं.. अगदी.. 

नुकिाच उिरिीला चालललेा आकाशािला लालबूिंद गोळा.. त्या िािंबड्या आसर्िंिार्र 

काळ्या अिंधाराची शाल पािंघरू लागललेी.. आर्च्या डोक्यार्र पसरलेल्या सपिंपळाच्या फािंद्यािंची 

सुखद छाया.. थिंडगार र्ािणार् या र्ायावची झुळूक.. सर्ोर र्ािििं पाणी.. गटाराचिं का असेना.. 

पण 'र्ािििं' र्ित्र्ाचिं.. त्याि अधूनर्धून दफरणारी उिंदरािंची टोळी... कठड्यार्र सोबि बसललेी 

िी.. 

'सिंगिी सखी हप्रया...' 

  



र्ाणसूपणाचा आधार 

 

 

"ट्रिंग् ट्रिंग् ट्रिंग्ग् ...... सकाळी फोन र्ाजला िसा अजयने उचलला. खरिंिर त्याच्या ट्रिंगचा 

गोंधळ रूर्र्धल्या शािंििेचा भिंग करि िोिा म्िणूनच िो लर्कर उचलला गेला. "िलॅो.... िा 

बोला...." अजय. 

पलीकडून ओळखीचा आर्ाज ऐकला िसा िो अिंथरुणािून उठून बसला. गार्ाहून आईचा 

फोन िोिा. पिंधरार्ीस हर्हनटिं आईशी बोलून झाल्यार्र त्याने आर्रायला घेिलिं. िसा रहर्र्ार 

असल्याने उठायला जीर्ार्र आललेिं त्याच्या. पण आईच्या सािंगण्यार्रून अजयला लर्कर ियार 

व्िायला िर्िं िोििं. घड्याळ पािीले िर नऊ र्ाजलेल.े इिक्याि र्ार्ा येईल ि ेलिाि घेऊन त्याने 

भरभर ियारी सुरू केली. 

 

आईने सािंहगिले त्याप्रर्ाणे अजयच्या बाजूच्याच गार्ािल्या एका र्ुलीचे स्थळ सािंगून 

आले िोिे. अजयच्या दरूच्या आत्याने र्ध्यस्थी करून त्याच्या नािेर्ाईकािंसर्ोर आहण आईसर्ोर 

िा प्रस्िार् र्ािंडला िोिा. अजयचे बाबा दोन र्र्ाांपूर्ीच आजारार्ुळे जग सोडून गेले िोिे. अजय 

र्ुिंबईि कार्ाला िर गार्ी आई आहण लिान बिीण. त्याच्या या दरूच्या आत्याने नेिर्ीच यािंना 

पाण्याि पािीलेल.े कािी र्ाणसिं नािी का हर्नाकारण एखाद्याचिं र्ाईट सचिंिीि असिाि. अगदी 

त्याच यादीिली िी दरूची आत्या. िोणायाव पाहुण्यािंची ईस्टेट, पैसा आहण दोन र्ुली, र्लुगा नािी 

अशी छाप िीने अजयच्या आईकड े टाकली िोिी. आहण कािी गोष्टी सोईस्कर जाणीर्पूर्वक 

सािंगायचिं टाळल ेिोिे. कारणिी िसेच िोिे. ि ेलग्न जर्ल्यास अजयच्या आत्याला एक लाख रूपय े

हर्ळणार िोिे. 

इकड ेअजयची आई आिापयांिच्या गरीबीरु्ळे यापुढ ेिरी र्ुलाचिं भहर्ष्य चािंगलिं िोईल 

या भोळ्याभाबड्या आशेने या प्रस्िार्ाला पािि िोिी. िसिं आईनिं अजयला फोनर्र सािंहगिल े

की "िू र्ार्ाबरोबर र्ुलगी पाहून ये, अन िुझिं िू ठरर्. कसलीिी जबरदस्िी नािी." त्यासाठीच 

अजय ियार िोि िोिा. र्ार्ा दिा र्ाजेपयांि येईल अस ेआईने सािंहगिल ेिोिे. लग्नाच्या हर्र्याने 



नकळि अजयच्या र्नाि सिंहर्श्र िरिंग उर्टि िोिी. दकिी पटापट िल्लीची कािी र्रे् हनघून 

गेली. आपली आजपयांिची र्ाटचाल िलकेच त्याच्या हर्चारािंि िरळू लागली. 

 

अजय... बाबािंच्या जाण्यारु्ळे थोडिं लर्कर घरची जबाबदारी अिंगार्र घेिलेला िोिकरू 

िरूण. सुरूर्ािीला िालकू्याच्या रठकाणी एका कपड्याच्या दकूानाि कार् केले. पण पुढ ेबिीणीचे 

हशिण आहण भहर्ष्याि लागणारी पैश्याची हनकड जाणून र्ुिंबईि आला. बीए पास अजय 

र्ार्ाच्या ओळखीने एका िाॅॅटेलचे कॅश काऊिं टर सािंभाळि िोिा. र्िीना साि िजार रूपय े

पगार. त्याि आपलिं भागर्ून गार्ी पैस ेपाठर्ायचे आहण र्र हशल्लकिी ठेर्ायची अशी िारेर्रची 

कसरि कशीबशी िो सािंभाळि िोिा. दोन िीन र्िीन्यािच िो हिथे चािंगलाच रूळला िोिा. 

चाळीि र्ार्ाच्या र्न रूर् दकचनच्या सर्ोरच्या र्िंदीराि झोपायचीिी सोय झालेली.  

गरीबीच्या झळा सोसि अन् र्न र्ारून जगण्याची सर्य अिंगर्ळणी पाडून घेि अजय 

सर्ाधानाने आला ददर्स ढकलि िोिा. कार्ाि सर्ाांशी अदबीने र्ागण,े ग्रािकािंशी आदराने 

बोलण ेआहण र्ित्त्र्ाचे म्िणजे त्याचा प्रार्ाहणकपणा यार्ुळे र्ालकिी त्याच्यार्र खुश िोिा. 

रोज येणायाव ग्रािकािंशी अजय िसून बोलून रािायचा. बरेच ग्रािकिी आपुलकीने त्याची 

हर्चारपूस करायचे. प्रहिभा र्ॅडर्िी त्यािल्याच एक िोत्या. एक ददर्स िॉटेलर्ध्य ेदोन र्ेटसवनी 

एकदर् सुट्टी र्ारली. र्ग काऊिं टर सािंभाळि अजय ग्रािकािंना जेर्ण सव्िव करि िोिा. प्रहिभा 

र्ॅडर् सकाळी नाश्िा करायला म्िणून आलले्या. त्यािंची ऑडवर घेऊन अजय हनघाला िोच प्रहिभा 

र्ॅडर्नी अजयला त्याच्या हशिणाबद्दल हर्चारल.े अजय बीए पास असून त्याच्यािले पोटेहन्शअल 

आहण र्ागणूकीिले गुण प्रहिभा र्ॅडर्नी िरेल ेिोिे. अजयला त्यािंनी एक फोन निंबर आहण पत्ता 

ददला आहण दसुयाव ददर्शी त्या पत्त्यार्र इिंटरव्ियूसाठी जायला सािंहगिले.  

दसुयाव ददर्शी अजय ठरलेल्या र्ेळेर्र हिथ ेपोिोचला. एका र्ोठ्या ररटेल किं पनीचे साि 

र्जली अस ेिे िडेऑदफस िोिे. एचआर रूर्र्ध्य ेपोिोचल्यार्र त्याने आिर्ध्ये पािील ेआहण 

आश्चयावची एक छटा त्याच्या चेियावर्र आली. प्रहिभा र्ॅडर् आहण त्यािंचे सिकारी आिर्ध्ये बसल े

िोिे. किं पनीि ज्यूहनअर बायरची जागा ररकार्ी िोिी. आहण त्यासाठीच प्रहिभा र्ॅडर्नी 

अजयची र्णी लार्ली िोिी. अजयची रूजू िोण्यासाठीची सगळी औपचाररकिा प्रहिभा र्ॅडर्नी 

अगोदरच पूणव करून ठेर्लेली. सिंबहधि हर्भागाििी िशी कल्पना त्यािंनी ददली िोिी. अजयला 

आि बसर्ून प्रहिभा र्ॅडर्नी त्याच्या िािाि अपाॅॅईंटर्ेंट लेटर ददल ेआहण एक नजर र्ारायला 

सािंहगिले.  



अजयने लटेर उघडून सर्व नीट र्ाचल,े पगाराच्या आकड्यािंि पिंधरा िजार रुपय े त्याने 

चारपाच र्ेळा िरी पािीले. त्याच्या डोळ्यािंि आनिंदाश्र ूयेऊ लागल ेआहण प्रहिभा र्ॅडर्कड ेिाि 

जोडून आभार र्ानायला िो पुढ े सरसार्ला. त्याच्या चेियावर्रचे िार्भार् पाहून र्ॅडर् 

बोलल्या... "कोणिािी र्ाणूस पशैाने, शरीररचनेने कधीच कर्जोर नसिो, र्ाणसू फक्त 

त्याच्यािल्या हर्चारािंनी कर्ीअहधक प्रर्ाणाि कर्जोर र्ा शक्तीशाली िोि असिो..." "र्लािी 

असिंच कुणीिरी िाि ददला जेव्िा र्ी कर्जोर िोिे..."  

"िुलािी कोणीिरी भेटेल ज्याचिं र्न चािंगल असेल पण कािी कारणास्िर् त्याला 

सार्रणारिं कोणी नसले..." "अशा व्यक्तींना िू िाि द्यायला हर्सरू नकोस..." प्रहिभा र्ॅडर्. 

 

फ्लॅशबॅकर्धून बािरे आलेल्या अजयच्या र्नाि प्रहिभा र्ॅडर्चे िे शब्द ठळकपणे कोरल े

िोिे. त्या प्रसिंगानिंिर दोन र्रे् गेली. प्रहिभा र्डॅर् दसुयाव शिराि प्रर्ोट िोऊन गेल्या. इकड े

अजय त्याच किं पनीि परर्निंट िोऊन हसनीयर बायर झाला. पगारिी पिंचर्ीस िजारार्र 

पोिोचलेला आहण र्र परफॉरर्न्स बोनस र्र्ावला लाखभर रूपय े हर्ळि िोिा. अजय आिा 

किं पनीच्याच गेस्टिाऊसर्ध्ये रािि िोिा. 

अिंघोळ नाश्िा आर्रून अजय ियार िोऊन र्ार्ाची र्ाट पािि बसला. दिा र्ाजिा र्ार्ा 

आला आहण दरर्ाज्यािूनच त्याने अजयला घाईि हनघायला सािंहगिले. थोड्याच र्ेळाि िे र्ुख्य 

रस्त्यार्र आल.े र्ार्ाने सािंहगिल्याप्रर्ाणे र्लुीचे र्डील शिराि बयावपैकी जर् बसर्लले ेएक 

हबल्डर िोिे. कल्याणर्ध्ये त्यािंचे स्र्िःचे िीन फ्लॅट िोिे. हशर्ाय भाड्याने चालर्ायला ददलले े

एक गॅरेजिी िोिे. र्ुळचे अजयच्याच बाजूच्या गार्ािले. गार्ीिी र्ोठा बिंगला बािंधला िोिा. 

र्ुलीला एकच लिान बिीण. आईर्डील आहण दोन र्ुली असा त्यािंचा सिंसार.  

साधारणिः एक िासाि अजय आहण र्ार्ा र्ुलीच्या घरी पोिोचले. र्ुलगी 

अगोदरपासूनच सोफ्यार्र येऊन बसली िोिी. छान दफकट हिरव्या रिंगाच्या साडीि हिचा 

गौरर्णव अहधकच खलुनू ददसि िोिा. र्ोजूनर्ापून केललेा िलकासा रे्कअप हिच्यािल्या 

साधेपणाचा परीचय देि िोिा. अजयला पाििा िणीच िी आर्डली िोिी. ओळखपाळख िोऊन 

कािंदेपोिेंचा कायवक्रर् सुरू झाला. पण कािंदेपोि ेघऊेन नोकर आला आहण अजयच्या र्नाि शिंकेची 

पाल चुकचुकली. र्ुलीच्या बाबािंनी अजयच्या चेियावर्रचे भार् ओळखून लगेच हर्र्याला िाि 

घािला. 



"बघा अजयरार्, पैश्याची कािीच कर्ी नािी आम्िाला." "आहण आर्ची पोरगीिी सरळ 

सिंर्जस आि.े िुम्िाला लग्नानिंिर कोणत्यािी गोष्टीची कर्ी पडणार नािी..." र्लुीचे बाबा. 

अर्ाक् िोऊन ऐकि असलेल्या अजयने त्यािंना हर्चारले.. "म्िणजे नेर्के कश्याबाबिीि 

बोलार्याचे आि ेिुम्िाला." 

र्ुलीचे बाबा पुढ ेबोलले.. "म्िणजे बघा, िुर्चिं कार्ाचिं स्र्रूप, िुर्चा स्र्भार्, िुम्िी कुठे 

राििा याची सगळीच र्ािीिी र्ी अगोदरच गोळा केली आि.े लग्नानिंिर कल्याणर्धलाच आर्चा 

एक फ्लॅट िुम्िाला हर्ळेल हशर्ाय एक गॅरेज आि े िे पण िुर्च्या नार्.े. बाबािंचिं र्ाक्य पूणव 

िोण्यापूर्ीच र्ुलगी सोफ्यार्रून उठून त्यािंच्याकड ेलिंगडि जाऊ लागली. िो.. िी एका पायाने 

अधू िोिी. बाबािंना शािंि करून िी अजय आहण त्याच्या र्ार्ाकड ेर्ळून पाहू लागली. र्ार्ाला 

याची पूर्वकल्पना िोिीच. अजयने िीला छानशी स्र्ाईल देऊन हर्चारल.े.. "आपण दोघेच बोलू 

शकिो का?"  

र्ुलीने प्रश्नाथवक नजरेने बाबािंकड ेपािीले. त्यािंनीिी र्ानेनच िॉलच्या बािरे असलले टेरेस 

दाखर्लिं.  

िािाि पो्ािंची हडश घेऊन अजय आहण िी टेरेसर्र िोिे. "िुर्चिं नार्? .. अजय. 

"र्ेदान्िी.." िी उत्तरली. अधावपाऊन िास त्याच्याि एकर्ेकािंहर्र्यी चचाव झाली. र्ेदान्िी या 

नार्ाबरोबरच हिचा र्नर्ोकळा आहण स्पष्ट स्र्भार् अजयला भार्ला. हिनिं सगळे सािंहगिल े

त्याला की िी जन्र्ापासनूच एका पायाने अपिंग आि.े ऐर् कॉर् पूणव केललेिं. कॉलेजर्ध्य ेझालले े

एकिफी पे्रर् पण हर्चारण्याची न झालेली हिम्र्ि ईथपासून िे बाबािंनी आिापयांि आणलेली 

िीन चार स्थळ या सर्ावि र्नािून खचलेली िी. आिा िीची लग्न करण्याची र्ूळाि इच्छाच 

नव्ििी पण बाबािंच्या आग्रिाखािर िीला ि े सर्व र्ानार्िं लागि िोििं. "अन् आज िर बाबा 

सरळसरळ िुर्च्यापुढे आर्थवक व्यर्िाराच्या भार्ेि बोलि आििे जण ूर्ी त्यािंनािी इथ ेजड िोऊ 

लागलीयिं... " िीने र्न र्ोकळिं केल.े 

हडशर्धला पो्ािंचा शेर्टचा घास खाऊन अजयने हर्चारले.. "पोि ेिू बनर्लेि का..? " 

त्याच्या हर्र्यापासून भरकटलेल्या प्रश्नार्र ककिं हचिसिं गोंधळून िीनिं "िो" म्िणून सािंहगिल.े "पोि े

र्ाझा जीर् की प्राण आििे..." िो. "म्िणजे अगदी रोज जरी कोणी र्ला पोि ेखाऊ घािल ेिरी 

र्ी आनिंदाने खाईन, अन् त्याििी िे इिके स्र्ादीष्ट कोणी बनर्णारिं असेल िर सोने पे सुिागा..." 

उरलिंसुरलिं सगळिं र्नािलिं बािरे काढि अजयने र्ेदान्िीला प्रहिभा र्ॅडर् हर्र्यी सर्व सािंहगिल.े  



"आहण िो र्ला िर िू पाििािणीच पसिंि पडलयेस, अथावि िूझिं र्ि िू कळर्ू शकिेस." 

"िुझा िोकार असले िर सािंग र्ला थोडी ियारी करार्ी लागेल." "िसिंिी र्ी िुझ्यापेिा थोडा 

कर्ी हशकललेो आि ेर्ग बािरेून र्ला अॅडहर्शन घ्यायला िर् ेकाॅॅलेजला..." अजय. 

र्ेदान्िीने कल्पना केली नव्ििी अजय असे कािी बोलेल याची. र्नािून िी फारच आनिंदी 

िोिी पण िरीिी कसलिेरी दडपण हिच्यार्र िोिे. पुढ ेअजून स्पष्टीकरण देि अजय म्िणाला.. 

"पिा र्ेदान्िी, िू सुरूर्ािीपासूनच स्र्िःर्धल्या उणीर्ािंचा हर्चार करि रािीलीस. कदाहचि 

िुला िुझिं कॉलेजर्धल ेप्ररे् हर्ळालिं िी असििं पण िु िे व्यक्त केल ेनािीस अन् स्िःर्ध्येच उणपेणा 

बघि आलीस. काय झालिं की िू िी अशी आिसे, िुझ र्न िर कर्जोर नािी ना.. र्ग कशाला 

फुकाचा न्यूनगिंड बाळगून रािायचे. आहण िो आिा ि ेपण लिाि घ्या की सध्या हशिणाने र्ी 

िुझ्यापेिा उणा आि ेर्ग हनणवय िुझा आि.े" अजयने प्रेर्ळ चिुराईने स्र्िःला िीच्याहून कर्ी 

लेखल ेिोिे. 

र्ेदान्िीच्या र्नाि अजयला नकार द्यायला कुठे जागाच नव्ििी. िरीिी अजून िोकाराचा 

हनणवय द्यायला िी कचरि िोिी. कािी न बोलिा िी आि िॉलर्ध्य ेआली. र्ागोर्ाग अजयिी 

आला. इकड े र्ेदान्िीचे आईबाबा आिुरिेने अजयच्या हनणवयाची र्ाट पािि िोिे. थोडार्ेळ 

शािंििेि गेल्यार्र अजयने त्याच्या र्नािलिं र्ेदान्िीच्या आईबाबािंसर्ोर र्ािंडले. पुढ ेअजून पुष्टी 

करि अजय बोलू लागला...  

"खरिंिर र्ी इथे लग्नासाठी फक्त र्ुलगी बघायला आलो िोिो. पण आिाच र्ला घाईि 

र्ाझ्याकडून िोकार कळर्ार्ा लागला. याला कारणिी िसेच आि,े िुर्ची र्ुलगी खरिंच खुप गोड 

स्र्भार्ाची आि.े िुर्चा फ्लॅट, गॅरेज यापैकी र्ला कािी नको ककिं बहुना र्ी त्या अपेिेन ेआललेोिी 

नािी. र्ला इथे आल्यानिंिरच िुर्च्या र्लुीहर्र्यी कळाल.े आहण िुर्च्या र्लुीशी पिील्या 

भेटीिच र्ला लव्ि अॅट फस्टव साईट काय असि ेयाची कल्पना आली.." "आज ककिं र्ा भहर्ष्याििी 

िुर्च्याकडून कािी घेऊन र्ी र्ाझ्या प्रेर्ार्र स्र्ाथावचे र्ळभ नािी पसरर् ूशकि. िुर्च्या र्लुीला 

जर्ेल िस ेखुश ठेर्ण्याचे सर्व प्रयत्न र्ी र्ाझ ेकरेन." 

अजयचा एकएक शब्द र्ेदान्िीच्या आईबाबािंना कृिकृत्य करून जाि िोिा. अन् 

र्घापासून र्ेदान्िीच्या िोकाराि आड आललेी िणार्ाची िलकीशी रेघ िळूिळू पुसट िोि जाि 

िोिी. हिच्या र्नाि अजयबद्दल आपलुकी आहण आदर या दोन्िी भार्ना एकाचर्ेळी हनर्ावण 

झाल्या. 

 



पुन्िा सर्ाांसर्ोर स्पष्टपणे अजयने र्ेदान्िीला हर्चारलिं... "हर्ल यू र्ॅरी र्ी...?" 

र्ेदान्िीच्या िोकाराने घरािलिं सगळिं र्ािार्रण आनिंदर्य झालिं. िीची लिान बिीण 

हर्ठाईने सर्ाांचिं िोंड गोड करू लागली. 

अजयला त्याच्या िलाखीच्या ददर्साि प्रहिभा र्ॅडर्नी त्याला ददलेला र्ाणूसपणाचा 

आधार आठर्ला.  

  



िर्िे उडणारी र्लुगी 

 

काल बयावच र्र्ाांनी सकवस पािायचा योग आला. झाल ेअस ेकी, गेल्या आठर्ड्याि र्ाझा 

लाडका भाचा ईशािंि.. शाळेिून एक हडस्काऊिं ट कुपन घेऊन आललेा. शिराि 'अर्र सकवस' 

नार्ाची सकवस आली िोिी अन् त्याचे पन्नास टके्क हडस्काऊिं ट कुपन शाळेि हर्द्यार्थयाांना र्ाटण्याि 

आले िोिे. साि र्र्ाांचा र्ाझा भाचा सकवस पािण्यासाठी खुप उत्सुक िोिा.  

सकवस पािण्याच्या उत्सािापेिा त्याने कािीिरी फायद्याची गोष्ट आणली आि,े िा भार् 

त्याच्या चेियावर्र िोिा. र्ोठी र्ाणसिं नािी का, भाजी र्गैरे घेिाना दोन पाच रूपये घासूनघासून 

कर्ी केले की घरी येऊन रूबाबाि सािंगिाि.  

अगदी िसेच कािीिरी ईशािंिच्या चेियावर्र िोििं. असो, रहर्र्ारचे र्ी त्याला सकवस 

दाखर्ायचे कबूल केले. िसेिी सिंक्रािंि असल्याने घरी िळदीकुिं कुचा कायवक्रर् िोिा. घरी 

ओळखीच्या बायकािंची लगबग िोिी. म्िणून र्ग र्ी आहण ईशािंिने आर्ची सिंध्याकाळ 'अर्र 

सकवस' पािण्याि व्यिीि केली.  

जाण्याआधी र्ला र्ाटलले ेकी र्ाझ्यासाठी सकवस आिा थोडी बोरींग िोईल. पण सकवस 

चालू िोऊन जसजशी त्यािंची थीर् चेंज िोि गेली िसिश ेत्यािंचे एकएक प्रयोग पािण्याि र्जा 

र्ाटू लागली. दोन बुटके हर्दरू्क, रबरी अिंगाचा र्ुलगा(िो थोडा जास्िच लर्हचक आि)े, 

सिंगीिाच्या िालार्र आपला लयबद्ध नृत्याहर्ष्कार करणायाव सुिंदरी, सिा हनरहनराळ्या प्रजासििंचे 

डाॅॅगी आख्खा ट्रिंगण लोकािंची करर्र्णूक करि दफरि िोिे.  

बाजूला ईशािंि र्स्िपैकी पाॅॅपकाॅॅनव खाि सकवसचा आनिंद उपभोगि िोिा. आहण र्ीिी 

र्ाझ्या लिानपणाच्या उिंबरठ्यार्र अगदी येऊन पोिोचलोच िोिो, फक्त दरर्ाजा उघडायचे 

बाकी िोिे. पण र्ला फारकाळ िाटकळि नािी रािार् ेलागले. सर्ोर सकवसर्ध्य ेलाईटस ्ऑफ 

झाल्या अन् एका सुिंदर िरूणीची इन्री झाली. सर्ाांना अहभर्ादन करि हिने आपली किवबिं 

र्ािंडायला सुरुर्ाि केली. र्र लटकर्लले्या दोन रेशर्ी कपड्यािंनी आधार घेऊन िी िर्ेिच एक 

एक कसरि करि िोिी. िर्ेि दफरिा दफरिा हिचा चेिरा र्ाझ्या स्टॅडला सार्ोरा आला... 

जण ू हिने धक्का ददला, आहण दरर्ाजा उघडला.. िो र्ाझ्या बालपणाचा (आहण 

बाहलशपणाचािी).  



र्ी सिार्ीि िोिो िेव्िा. असिंच फ्री हिकीटार्र र्ला र्ाझा शेजारी सकवस पािायला घेऊन 

गेलेला. आम्िी रािायला िेव्िा हर्क्रोळीला िोिो आहण सकवस भािंडूपर्ध्ये. त्यारे्ळी हिकड े

जाणारी एकच ६०३ निंबरची बस ठराहर्क अिंिराने हर्ळायची. बसन ेआम्िी दोघ ेसकवसच्या 

रठकाणी गेलो. त्या सकवसचे नार् नक्की आठर्ि नािी. र्ी सकवशीिल्या प्रयोगािंचा र्नर्ुराद आनिंद 

लुटि िोिो. र्ाझ्या शेजायावने र्ध्येच आम्िा दोघािंसाठी कॅन्डीिी घेिली.  

आयुष्याि प्रथर्च सकवस पािण्याचा हर्लिण िर्व र्ाझ्या र्नाि िोिा. त्याि भरीस कॅन्डी 

र्ग र्ी िी खािाना आजूबाजूला बसलेल्या सर्र्यस्क र्ुलािंकड ेऐटीि पािि िोिो. त्यािल्याच 

एकाने र्ग त्याच्या आईकडे कॅन्डीसाठी भोकािंड पसरर्ले. असो अश्या गर्िीि असिानाच 

सर्ोरच्या लाईट्स बिंद झाल्या.  

हनळ्या रिंगाच्या टाईट कपड्याि साधारण दिा र्र्ाांची एक र्ुलगी ट्रिंगणाि आली. 

ट्रिंगणाच्या छपराखाली खुपश्या िारा बािंधलले्या आहण त्यािंनाच लटकर्लले्या चार ओढण्या. या 

र्ुलीने दोन िािाि दोन ओढण्यािंची टोकिं  पकडली अन् िर्ेि झोका घिेला. िर्ेि उडिच िी 

र्ेगर्ेगळ्या किवबी लीलया दाखर् ूलागली. र्ी डोळे फाडून िीच्याकड ेपािि िोिो. "िी िर चक्क 

उडिेय...." - अर्ाक् झालेला र्ी र्नािच पटुपुटलो. िीच्या िरएक िालचाली सपासप र्ार करि 

िोत्या र्ाझ्यािल्या हर्चारशक्तीर्र. आश्चयव, कौिुक, रोर्ािंच आहण भीिी (िी पडेल की काय 

याची) सगळ्याच भार्ना एकाचर्ेळी र्नाि आल्या िोत्या.  

पाच हर्हनटिं िा चर्त्कार र्ी पािीला. लाईट्स ऑन झाल्या आहण आिा हिची हनरोप 

घेण्याची र्ेळ आली. सगळीकडे नजर दफरर्ि लोकािंना अहभर्ादन करि िी र्ाझ्या स्टॅंडकडे 

र्ळली. र्ी खुचीिून उठून जोराि िाि िलर्ून िीच्या अहभर्ादनाला उत्तर ददल,े हिने िाि 

िलर्िच डोळा र्ारला आहण हनघून गेली. बास्स काळीज घायाळ केलिं हिनिं या िरकिीने. हिला 

त्याचर्ेळी पळि जाऊन पकडार्िं अस खुप र्नाि आले. पण शेजारी बसलले्या र्ाझ्या शेजायावला 

काय सािंगायचिं म्िणून नािी गेलो.  

घरी येईपयवन्ि र्ाझा शेजारी काय न काय र्िाभारि सािंगि िोिा आहण र्ी पोर्ाड्यािला 

कोरस बनून "जी..जी.." करि िोिो. र्ाझ्या डोक्याि राहून राहून िीच िर्ेि उडणारी र्लुगी 

येि िोिी. अहभर्ादन करि िोिी, डोळा र्ारि िोिी. घरी पोिचून गचागच कायिरी खायचे 

म्िणून खाल्ल.े आहण बािरे पडून र्ैदान गाठल.े हिथे एक कोपयाविली जागा पकडली अन् पुढचा 

हर्चार करू लागलो. या दरम्यान र्ाझ्यािल्या हर्चारािंची आपापसािंि चािंगलीच खडाजिंगी झाली 

िी पुढीलप्रर्ाण.े... 



"इिक्या लोकािंिून िीने र्लाच का डोळा र्ारला." "खरिंच र्ी आर्डलो असेन िीला?" 

"प्रश्नच नािी उगाचच डोळा र्ारेल का िी." "र्ी पािीले िीने सर्ाांना अहभर्ादन केल ेपण र्ला 

पाहूनच फक्त डोळा र्ारला." "कािीिरी बाि नक्कीच आि ेआपल्याि." "कदाहचि यार्ुळेच िी 

र्ाझ्यार्र पाििािणीच दफदा झाली असेल.." 

"जाऊ दे, कािीिी कारण अस ू दे.. हिने र्ला डोळा र्ारला म्िणजेच हिने हिच्या 

र्ाझ्यार्रच्या प्रेर्ाची कबूली ददलेय." "िी थोडी र्ोठी र्ाटिेय पण र्ाझ्यापेिा. र्ग काय झालिं 

चालििं िेर्ढिं." "र्म्र्ीच बोलली िोिी एकदा, सहचन िेंडुलकरची बायको पण त्याच्यापेिा र्ोठी 

आि े म्िणून." "र्ग त्याि काय." "शाळेचिं कायिं.. आहण आत्ता लग्न...?" "अरे नािीिरी घरी 

बोलिािच की आिा ्ाच लग्न केल पािीजे म्िणनू." (घरािलिं शेंडफेळिं म्िणून त्यािंनी केललेी अन् 

र्ला त्यारे्ळी न सर्जललेी चेष्टा). "आहण त्या ददर्शी िात्यािंनी (काकािंनी) पण डाफरलिं की िुझिं 

लग्न करायचिं र्य आलिं िरी छोटीछोटी कार् येि नािीि." 

खुप हर्चार केला आिा उठून कार्ाला लागलिंच पािीजे." "आिा र्ाझी पाळी आि,े हिला 

जाऊन घरी आणायचिं आपल्या." "बास्स आपल्याला बाकी काय र्ािीि नािी. घरी काय कोण 

नािी बोलणार नािी." "सकवशीिली आि ेिी अन् िे पण उडणारी र्ुलगी." "र्म्र्ीपप्पा हिला 

बघुनच खुश िोिील आहण जेव्िा िी र्ला धरून उडेल िेव्िा िे पण खुश िोिील आम्िाला उडिाना 

बघुन." "बरिं झालिं िी र्ोठी आि े िे. र्ाझिं र्जनपण कर्ी असले हिच्यापेिा. र्ग र्ला धरून 

उडायला हिला जास्ि त्रास िोणार नािी." "ठरलिं उद्याच जाऊन हिला घरी आणायचिं." 

रात्रीचे नऊ र्ाजायला आले असिील र्ी र्ैदानािून हनघून घरी आलो. दसुयाव ददर्शी 

दपुारी शाळा सटुल्यार्र घरी आलो. पटापट आर्रून खेळायला जािो सािंगून हनघालो. कुठेकुठे 

साठर्ून ठेर्ललेा बारा रूपयािंचा खहजना िाल्फचड्डीच्या हखश्याि भरला िोिा. एकटाच जायचे 

असिं ठरर्ूनच चाललो. याअगोदर एकटा कधी ऐरीया सोडून बािरे गेलो नव्ििो. पण िरी 

हबनधास्ि िोिो बायको आणायला जायचे म्िणून. चालि चालि एरीया सिंपला आहण बस स्टॉप 

आला. अगदी थोड्याच प्रहििेनिंिर बस आली. िीच ६०३.. लिाि िोिे कारण िी एकच ६०३ 

निंबरची बस भािंडूप ईस्टला जायची. बसर्ध्ये हशरलो, नहशब गदी नव्ििी. शेर्टची हखडकीची 

सीट पकडून शािंि बसलो.  

िेर्ढ्याि खाटखुट करि किं डक्टर जर्ळ आला. रोज प्रर्ास करि असल्याच्या आहर्भावि 

र्ी एक एक रूपयािंची पाच नाणी त्याच्यापुढ ेकेली. हिकीट फाडून त्याने र्ला सिंपणूविः न्यािाळल े

आहण त्याच्या जागेर्र जाऊन बसला. साधारण र्ीस हर्हनटाि र्ी स्टॉपर्र उिरलो, बस पुढ े



हनघून गेली. हिथून चालि दोनच हर्हनटार्र र्ैदान िोिे हजथ ेसकवसचे खळे िोि िोिे. रस्त्यार्र 

लार्लले्या सकवसच्या पोष्टरर्रील हर्दरू्काला र्ी िोंड र्ाकड ेकरून हचडरू् लागलो. िुझी र्तै्रीण 

र्ी पळर्ून नेणार असे र्नािच त्याच्याशी बोलि िोिो.  

 

चालि चालि र्ी ईहच्छि स्थळी पोिोचलो. पाििो िर काय... ििंब ूउखडलेला, एका रक 

र्ध्ये बािंब,ू िाडपदरी आहण काय काय सािीत्य भरललेे. पाच-सिा जण उरलेलिं दकडूकहर्डूक 

घेऊन रकर्ध्य ेटाकि िोिे. र्ी नुकिाच ििंद्रीिून बािरे आलले्या बुजगार्ण्यासारखा त्यािंना पािि 

िोिो. कािीच न बोलिा गप्प ठोंब्यासारखा एकेकाच्या िालचाली रटपि िोिो. त्यािंचे सार्ान 

भरून रक हनघायला लागला िसा र्ी पळि जाऊन एकाला हर्चारले, "सकवस कुठे गेली." िो 

शािंिपण ेम्िणाला.. "दसुयाव जागी .. नेरूळला." र्ी ियारीि असल्यासारखाच पुढचा प्रश्न केला.. 

"अन् बाकीची र्ाणसिं..?". "िी सकाळीच गेलीि.." िो उत्तरला.  

हखन्न र्नाने र्ी हिथून हनघू लागलो.. नेरूळ र्ाझ्या आर्ाक्याबािरेचे िोिे. डोळ्यािंि 

पाणी भरून यायला लागले िोिे... पुन्िा परिीच्या रस्त्यार्र त्याच पोष्टरर्रच्या हर्दरू्काला 

पािीले.. िो हर्दरू्क र्ाझ्या अर्स्थेर्र िसि िोिा. त्याच्यार्रून नजर दफरर्ून र्ी झपाझप 

पाऊलिं टाकू लागलो. बस स्टॉपर्र आलो. बस आली िसा हनघालो. पाच रूपयािंचे हिकीट काढले. 

बसर्धली र्ीस हर्हनटिं खुप र्ाईट र्नहस्थिीि गेली. उिरून िडक घरी आलो. उरललेे दोन रूपय े

ररकाम्या खहजन्याच्या पटेीि पुन्िा ठेर्ले. थोडसिं खाऊन खेळायला गेलो. 

 

"र्ार्,ू चल सगळे हनघाले.... ईशािंिने िाि ओढून सािंहगिले. र्ी भानार्र येि सर्ोर 

पािीले. सकवशीचा खेळ सिंपला िोिा. ईशािंिला घेऊन र्ी गदीिून र्ाट काढि बािरे आलो.  

घरी पोिोचेपयांि र्नाला हर्चारि िोिो, त्यारे्ळच्या र्ाझ्या र्याची िुलना करिा, 

असला प्रसिंग र्ी इिकी र्रे् कसा काय हर्सरलो िोिो. अन् नेर्का िा र्ेंदचू्या कोणत्या कोपयावि 

दडून बसला िोिा. िा प्रसिंग आजपयांि ना घरी र्ािीि पडला ना कधी कोणासर्ोर र्ािंडला. 

कदाहचि त्यारु्ळेच िो र्ाझ्या आठर्णींििी धसुर िोऊन गेला. असो, ईशािंिला सकवस 

दाखर्ण्याच्या हनहर्त्ताने र्लािी र्ाझी लिानपणीची सकवस आठर्ली. आहण िो िीने प्रेिकािंर्ध्य े

पाहून डोळा र्ारला िोिा. 

  



"िी जाि ेिवे्िा..." 

 

 

"कालपयांि सर्व छान िोििं र्ग आज अचानक असिं काय झालिं", र्नाि राहून राहून 

हर्चारािंच काहूर र्ाजललेिं. डोकिं  िळूिळू सुन्न िोि चाललिं िोििं. "असिं कसिं िोऊ शकििं, अगदी 

कालचीच रात्रसदु्धा प्रेर्ाच्या र्र्ावर्ाि आम्िी न्िाऊन गेलेलो". "सगळिं कािी आलबले िोििं िरीिी 

का...?"  

"च्या आयला, डोक्याचा भुगा िोि आि.े...? "का र्ाझी र्ेंदचूी नस फाटणार िर नािी 

ना..." सरवरवर्र्व... अिंगािनिं काटाच गेला...." "अर् नको, त्यापेिा र्ी आत्र्ित्या करिो"  

"र्ी जािेय......." हिचे शब्द कानािंच्या ओबडधोबड एकेका पाकळीर्र आदळि स्र्िःचेच 

प्रहिध्र्नी हनर्ावण करि अजूनिी कानार्रच रेंगाळि िोिे. आहण िे ऐकि ऐकि र्ाझ्या र्नाििी 

िशीच र्ादळिं घोंघार्ि िोिी.  

"िी....." र्र्व पण झालिं नव्िििं आर्च्या लग्नाला.. र्स्ि चालला िोिा आर्चा सुखी सिंसार.. 

ज्याि रग्गड नसला िरी र्जा र्ारण्याइिपि िर नक्कीच पैसा िोिा. सर्वकािी दोघािंच्या 

र्नासारखेच चालल ेिोिे. साि र्हिन्यािंपूर्ीच लव्ि र्रेॅज झालेलिं अन् आज ि ेअसिं.... 

कािी कळायला र्ागव नव्ििा. र्ी हिच्याकडे पािीले, र्ाझ्याकडेच चेिरा करून झोपललेी. 

'दकिी हनरागस चेिरा... गालार्र आलले्या िीच्या केसािंचा झूबका र्ी र्ागे केला. पून्िा र्र 

छिाकड ेडोळे करून र्ी र्ाझ्याच हर्चाराि िरर्लो. "नािी, र्ला आिा कारण शोधार्ेच लागेल 

की नेर्किं  िी र्ला सोडून का जािेय." र्ाझ्या हर्सरभोळेपणार्ूळे कदाहचि.. पण नािी.." , "र्ी 

हििकािी कािी हर्सरि नािी फक्त शिंभरािल्या चारपाच गोष्टी सोडल्या िर..." "अरे िो, पण 

त्याच चारपाच गोष्टी र्ित्र्ाच्या असिाि..." र्ी स्र्िःच प्रश्न आहण उत्तर खेळि िोिो.  

अचानक आठर्लिं, र्ी जरा जास्िच काळजी करायचो हिची. अन् नेर्किं  िचे िीला 

आर्डायचिं नािी. म्िणजे सर्जा िी कुठे नर्ीन अनोळखी जागी गेली आहण िीचा र्ोबाईल नािी 

लागला िर र्ाझा जीर् र्रखाली िोिो. अन् घरी आल्यार्र िीला जाब हर्चारला िर बोलायची.. 

"एर्ढिं काय त्याि..", "झाला र्ोबाईल बिंद..".. ओल्या िािािंनी लाईट लार्णे, रेनर्ध्य े

दरर्ाज्याजर्ळ उभे रािणे इत्यादी इत्यादी. असे बरेच दकस्स ेअसायचे. असो िीला र्ाझ्यािल्या 



या गोष्टीचिं कौिुकिी र्ाटायचिं आहण रागिी यायचा. कधीकधी हचडायची "दकिी सर्जार्िोस 

रे..! र्ी काय लिान आि ेका?" कधी प्रेर्ाने बोलायचीिी, "िू हजिका र्ला जपिोस हििकीिी 

र्ी लिान नािी.." "पण िूझ्याशी लग्न करून र्ला र्ाझिं लिानपण पुन्िा अनुभर्ायला हर्ळिय."  

िे ऐकून र्ध्येच र्ाझ्यािला बाप जागा व्िायचा. िो.. आिचे र्ाझ प्रेर् हिच्यार्र हििकिं . 

िी नजरेआड झाली की जीर् कासार्ीस िोिो.. नािी करर्ि हिच्याहशर्ाय.. नकळि हिला दखुू-

खूपू नय े म्िणून िळर्ळििं र्न. िी नािीिरी बराच िलगजीपणा करि े स्र्िःबाबिीि. जेर्ण 

बनर्िाना िेलच काय िािार्र उडरे्ल, भाजीसोबि बोट काय कापेल. र्ग काय र्लाच नको का 

घ्यायला हिची काळजी..  

असाच र्ी िीला जपण्याचा शक्य हििका प्रयत्न करिो.. ओिह् िचे कारण असू शकेल.... 

एखाद्याला आर्डििं कुणी आपली काळजी केलेली.. पण िे जास्ि झाल ेकी र्ग कुठेिरी टोचायला 

लागििं. आहण र्ला र्ाटिेय र्ाझ्याबरोबर िेच झालेय.. र्ी जरा जास्िच िर नािी करि ना कधी 

कधी.. िीने सािंहगिलले्या आहण र्ाझ्या र्नाप्रर्ाण ेिीचे नूकसान करणायाव (िीच्या र्नाप्रर्ाण े

एकदर् िलु्लक) छोट्याशा गोष्टीिी र्ला र्ोठ्या र्ाटिाि.  

पण आजचिं सगळिंच र्गेळिं िोििं. िी र्ला सोडून जाणार.. म्िणजे सर्व सिंपल.. िीने 

सािंहगिल्यापासून र्नाची िी चलहबचल चाल ूिोिी. आहण सुरूर्ािीपासून िे आिापयांि जे कािी 

िूम्िी र्ाचलेय िे धडाधड एक सिंपल ेकी दसूरे र्ाझ्या डोक्याि अग्नीर्र्ावर्ासारखे आदळि िोिे.  

र्न भरून आलिं िोि.. िीला उठर्ार् ेआहण सािंगार् ेकी "नको जाऊस र्ला सोडून.. र्ला 

गरज आि ेिूझी..." पण गाढ झोपेि असलेल्या िीला उठर्णिं र्ला जर्णारिं नव्िििं. एकिर उगाचच 

िीची झोपर्ोड झाली असिी, आहण दसूरिं म्िणजे र्ाझिं र्न र्ोकळिं करायला हिला उठर्णिं 

स्र्ाथीपणाचिं ठरलिं असि.े डोळ्यािंि गिंगा यर्ुना आणण्याइिपििं दफल्र्ी भार् नव्ििा पण भार्ना 

खयाव िोत्या म्िणून झेलर्ला आज इथेच उगर् हर्ळणार िोिा... 

िी उठल्यार्रचिं बोलू असे म्िणि डोळे बिंद केल.े. अगदी घट्ट.... र्नाि आिा कसलाच 

हर्चार नको... बास्स.. जे कािी आि ेिे उद्या सकाळीच बोलायचे. शक्य हििका िाण डोळ्यािंर्र 

आणला, दोन्िी कानार्र िाि ठेर्ला.. स्र्िःचाच आर्ाज अजूनिी कानार्र येि िोिा... 

पण आिा त्याचबरोबर आणखीिी कािी ऐकू यिे िोिे.. अस्पष्ट आर्ाज.. िळूिळू र्ोठा 

िोि चालललेा.. अगदी खरिं.... हिचाच िोिा िो आर्ाज...  



"काय करिोयस.................." ि ेस्पष्ट ऐकू आले.. कारण ि ेशब्द कानार्र पडायला आहण 

चेियावर्र पिील्या पार्साचे दर्सबिंद ूपडायला एकच र्ेळ साधून आली िोिी. गालार्र िलके 

हस्र्ि पसरले अगदी नकळि.. कािीच र्ािीि नसिाना.. डोळे उघडले, 

िीच्या ओल्या केसािंिल ेदर्सबिंद ूहिने पून्िा र्ाझ्यार्र उडर्ल.े.. खडबडून जागा िोणार 

िोच िी म्िणाली, "र्ला कल्याणपयांि सोडायला येणार आिसे ना.. रेन सटेुल, आर्र पटापट.." 

अख्खा एल्ईडी डोक्याि पेटला.. अन् करिंट त्याच्या नेिर्ीच्याच र्ेगाने र्रून खाली पणूव 

अिंगािून र्ाहून गेला. िीचिं हिकीट एक र्िीना आधी र्ीच ऑनलाईन बकु केलिं िोििं. दिा ददर्स 

हिच्या आईकड ेराहून यणेार िोिी. 

गेला आठर्डाभर ददर्स र्ोजि िोिो. जसजसा ददर्स जर्ळ येईल िसिसिं र्नाि िेच 

हर्चार.. र्ेडा र्ी... अगोदरच हिच्याबाबिीि थोडा िळर्ा आहण प्रोटेक्टीव्ि. "उद्या" िी जाणार 

म्िणून काल ददर्सभर डोक्याि िी.. िी... आहण िीच... 

िी जाणार ि ेर्ेंदनेू चािंगलेच लिाि ठेर्ल.े. "िी जाणार" या किाव आहण दक्रयापदािंर्ध े

हबचारा र्ेंद ूइिका अडकला की "िीच्या आईकड"े कर्व हर्सरला... 

 

बाकी काल रात्रीचिं स्र्प्नािलिं र्िाभारि िूम्िी जाणिाच..... 

  



छेडीि जाऊ आज प्रीि.. 

 

 

"हनदान भरललेा टीदफन िरी उचलून बॅगेि ठेर्ि जा..... कसलाच कार्ाि र्दि करि 

नािीस.." िीच्या डोळ्याि हनखायाांची लाली र् र्ुखाि कार्ाची दगदग आहण नर्यावर्रचा राग 

स्पष्ट ददसि िोिा. सकाळी सकाळी बायकोचिं असिं रौद्ररूप पाहून र्ोिन चािंगलाच बार्चळला 

िोिा. नक्की हिला झालये काय.. ि ेकळायला थोडा र्ेळ लागणार िोिा. म्िणूनच नजर खाली 

करून त्याने दकचनर्ध्य े प्ररे्श केला. िोपयांि सािीची बडबड चालूच िोिी. र्ोिन थोडा 

घाबरिच रटफीन उचलायला खाली र्ाकिोच िेर्ढ्यािच शरणागिी पत्करलले्या िरणार्र झडप 

घालणायाव र्ाहघणीसारखी सािी सर्ोर आली. त्याचा िाि पकडून त्याला स्र्िःसर्ोर अिरशः 

दफरर्ल ेअन् पुन्िा डरखाळ्या फोडू लागली.  

"िुला िजाररे्ळा सािंहगिलेय िुझिं कोणत्या र्लुीशी बोलणिं र्ला सिन िोणार नािी.. र्ी 

म्िणिेय काय गरज काय िोिी िुला हिला भेटायची...? आहण िेिी ऑदफसच्या बािरे..? काय 

म्िण ेिर कार्ाहनहर्त्त बोलण्यासाठी जािायि.." 

र्ोिन शािंि राहून शब्दािंचे र्ार झेलि िोिा. त्याला पाऊस खुप आर्डायचा. पाऊस सरुू 

झाला की स्र्ारी पार्साचे असिंख्य थेंब अिंगार्र घ्यायची. स्िब्ध उभा रािायचा र्ग िो.. जण ू

पाऊसाच्या िर्ाली करून द्यायचिं स्र्िःला. एक र्ेगळाच आनिंद हर्ळायचा त्याला त्याि.  

आिाची परीहस्थिीिी थोडीफार अशीच िोिी. पार्सासारखीच सािी बरसि िोिी. अन् 

आर्चा िीरो िीच्या शब्दािंच्या अगहणि सुया टोचून घेि िोिा. नेिर्ीसारखिंच स्िब्ध.. पण 

यार्ेळी पार्साऐर्जी िीच्या िर्ाली केललेिं स्र्िःला... आहण िो याि एक र्ेगळाच र्नस्िाप 

हर्ळि िोिा त्याला. म्िणजे र्घाच्या रटफीनपुराणार्ागे िा ििूे िोिा िीचा.. 

पाहूया नेर्किं  घडलिंय काय िे... त्यासाठी आपल्याला थोडिं र्ागे जार्िं लागेल... चला िर 

र्ग.. 

 

 



कालचा ददर्स :-  

काल र्ोिनला घरी यायला िब्बल एक िास उशीर झाला. झालिं असे की ऑदफस 

सुटिानाच त्याची रेखा नार्ाच्या क्लाईंटशी गाठ पडली. बािरे येिा यिेा क्लाईंटन ेर्ोिनला 

कॉफीची ऑफर ददली. अििं.. िसलिं कािी अहजबाि नव्िििं दोघािंच्यािी र्नाि.. ऑडवर घेणेदेण े

सिंदभावि दोघािंच्यािी फायद्याच्या गोष्टी बस्स.. बाकी कािी नािी. त्यािच िा एक िास भुर्कव न 

उडून गेला. िसा र्ोिनला घरी जायला कधी उशीर व्िायचा नािी. नेिर्ीचा सािचा ठोका 

ठरललेाच त्याचा. पण आज आठ र्ाजलेच त्याला. घरी पोिोचून शुज काढिाच सािीनिं पाणी 

ददलिं. पाणी प्यायला ग्लास र्र करणार िोच िीनिं प्रश्न केला.. "उशीर कसा झाला...?"  

र्ोिनने सािंहगिलिं सगळिं कािी जे घडलिं िे. सािीनिं िी र्ग छान र्ूडर्ध्य े येऊन 

रेखाबद्दद्दलची र्ािीिी हर्चारली. र्ोिन आहण रेखार्धल ेसर्व सिंभार्ण, रेखाने घािललेे कपडे, 

हिचिं ददसणिं आहण बरिंच कािी र्ोिनरार्ािंनी जेर्ढिं र्ािीि िोििं िेर्ढिं हर्श्लेर्ण करून सािंहगिलिं. 

अथावि सािीने िीला र्ोिनच्या कार्ाि खुप इिंटरेस्ट आि ेअसिं दाखर्िच ि ेसगळिं खोदनू काढलिं. 

आहण र्ोिनने कर नािी िर डर कशाला अश्या अहर्भावर्ाि सर्वकािी र्ािंडलिं. नेर्का इथेच सगळा 

घोळ झाला...  

दोन र्रे् झाली असिील सािी आहण र्ोिनच्या प्रेर्हर्र्ािाला. दोघिं एकदसुयावला परेुपुर 

जाणणारे. अगदी र्नकर्डेच िे एकर्ेकािंपुरिे. र्ोिन दोन स्र्भार्ाचा.. एक अख्ख्या जगासाठी 

स्र्ाटव, िजरजबाबी अन् चपखल. कोणाच्यािी िार्डीि सिसा न सापडणारा. दसुरा अगदी उलट 

सािीसाठी. बािरेच्यािंसाठी अिंगार्र चढर्लेली चिूर कोल््ाची कािडी घराि पाय ठेर्िाच 

काढून ठेर्ायचा िो. शिंकाच नािी की िो सािीला घाबरून असायचा. दसुरीकड ेसािी... बेधडक, 

िडक, प्रेर्ळ, रागीट असे सगळेच भार् प्रसिंगाला अनुसरून र्ोिनर्र बरसर्ायची. बाकी 

सर्ाांसाठी र्ात्र िी फक्त र्ायाळू िोिी.  

िुझ्याहशर्ाय करर्ेना सारखाच दोघािंचा जीर् िोिा एकर्ेकािंर्र. त्याला र्ािीि िोििं की 

िी र्ाझ्यार्रच्या िीच्या प्रेर्ार्ुळेच कधीकधी रागार्िे. आहण िीलािी र्ािीि िोििं 

र्ाझ्याहशर्ाय या र्ोिनर्र कुणाचीिी र्ोिीनी िोणार नािी. पण िरीिी िीला राग यायचाच .. 

कारण स्पष्ट िोििं...  

 

 



आज : -  

 

"र्ाझा िुझ्यार्र हर्श्वास आि ेपण आजकालच्या र्ुली भस्सकन अिंगार्र यिेाि रे.... उद्या 

िुझा कोणत्या र्लुीने हर्नयभिंग केला िर..?" बॅगेि रटफीन भरि सािी अजूनिी थोड्या त्राहसक 

आहण हििक्याच सचिंिीि स्र्राि म्िणाली. र्ोिनने सुरूर्ािीपासूनच शस्त्रास्त्रे टाकली िोिी र्ग 

भािंडण्याि कािी अथवच उरला नव्ििा. म्िणूनच एव्िाना िीचा राग कर्ी कर्ी िोि चालललेा. 

"अगिं कािी काय बोलि आिसे..." र्ोिन. आिा र्ात्र िो चािंगलाच र्ैिागला िोिा. खुप 

झाले आिा.. अरे कािी सेल्फ ररस्पेक्ट असिो की नाय रार्... र्ोिन प्यारे उचल बॅग आहण नीघ 

इथून. "चाललो र्ी..." म्िणि र्ोिन घराबािरे पडला. 

'सर्व खपििं र्ला. िीचा राग, सिंिाप सगळिं सगळिं र्ी र्ुकाट्याने ऐकून घेिो. पण हिचिं अस े

िले्पलेस िोऊन गेलेलिं नािी आर्डि र्ला. ओरडि िोिी हिथपयांि रठक िोििं कशाला शेर्टचिं 

र्ाक्य सुनाऊन इर्ोशनल व्िायचिं. र्ला चालिे िी र्ाहघणीसारखी, असिं िरणासारखिं हिचिं 

अगहिक िोणिं नािी आर्डि र्ला. अन् िे पण कश्यासाठी.. ि ेभगर्ान... उठाल.े. र्ी.. रेखा.. 

हर्नयभिंग.. िाटट्... कािीिी बोलिे िी रागाच्या भराि..' 

 

"िीला चािंगलिंच र्ािीि आि े र्ी नािी िसा िरीिी आपलिं कािीिी.. ऊगीचच.. अरे 

रिाळ्या... िीचिं सोड.. िुला काय एर्ढिं बाबू चव्िाणाच्या र्स्िायावसारखिं िालायची गरज िोिी.. 

िू कशाला सत्यर्ादी िरीशचिंद्र बनायचा प्रयत्न करिोस र्ला कळि नािी अहजबाि... सािंगायचिं 

न कािीिी.. कार् जास्ि िोििं.. नायिर रर्ीबरोबर कार्ासाठी बािरे गेललेो.. कािीिी.. सािंगायचिं 

की.. .. आयला ्ा रर्ीचिं बराय रार्.. एक्सरा र्ॅरेरटयल अफेअसव.. िेिी दोनदोन.. अन् आम्िी.. 

आपल्या र्नाि काय नसनू पण र्ाझीच बायको हिच्या खयालािंि र्लुींना जबरदस्िी खेचून आणून 

र्ाझा हर्नयभिंग करर्िे..." 

दपुार िोईपयांि र्ोिनच्या र्नाि त्याच हर्चारािंची चक्र दफरि िोिी. जेर्णाची र्ेळ झाली 

िसा रटफीन घेऊन िो कॅन्टीनर्ध्ये हनघाला. 'नको.., हिथिं सिरा जणिं आपला चेिरा ओळखुन 

थट्टा करिील.. त्यापेिा आज इथिंच केहबनर्ध्य ेबसिो..' र्नाि ठरर्ून र्ोिनने रटफीन उघडला. 

चपािीबरोबर आर्डत्या र्सुरच्या भाजीचा घास घेिला.. 'उर्र््.. कायपन बोल िु बाकी, बायको 



जेर्ण र्स्ि बनर्िे आपली.' खािाखािा हिसयाव डब्ब्याकडे लि गेल ्त्याचिं. 'अरे, िा हिसरा डबा 

कसला..' उघडून पािीला, 'उपर्ा..!' 'िाि् त्याच्या.. सकाळी नाश्िा कुठिं  केलास िू घरी..' 'अशी 

आि ेर्ाझी सािी.., दकिी प्रेर् करि ेर्ाझ्यार्र.. घराि सकाळी झालेल्या प्रसिंगानिंिर र्ी नाश्िा 

करायचा हर्सरलो पण िीने रटफीनसोबि नाश्िािी ददला.' 'र्ी र्खुावसारखा बाकीचिं हर्सरून 

िोच हर्र्य ददर्सभर आठर्ि रािीलो अन् िीने एर्ढिं घर्ासान करूनिी आपलिं कार् चोख ठेर्लिं.' 

'र्ी नेिर्ी ठरर्िो की र्ाझे ददर्सभरािल ेर्ुलींसोबिचे प्रसिंग सािीला नािी सािंगायचे. 

पण र्नाि कोणििं ओझिं ठेर्ून हिच्यासर्ोर जाणिं नािी जर्ि र्ला. आहण िी.. िोििं अस े

कधीकधी.. र्ैिागि असले िी िी िेच िेच कार् करून ककिं र्ा र्ाझ्याशी ददर्सभर बोलिा येि 

नािी म्िणून.. ककिं र्ा हिच्यासाठी असलेला र्ाझा र्ेळ र्ी इिर कोणाला देऊ नय ेम्िणून.. िसिं िी 

बरीच पझेहसव्ि आि ेर्ाझ्याबाबिीि.. ककिं र्ा.....'  

'एक हर्नीट.... अरर् िा हसग्नल िर नािी ना.... ओि.. गॉड.. हशट...' आिा र्ात्र र्ोिन 

आपल्या ििंद्रीिून भानार्र आला. 

काय आि ेना, लग्नाआधी सािी आहण र्ोिन र्ध्ये कािी हनयर् ठरले िोिे. साध ेसोपे अस े

िे हनयर् कोणत्यािी पररहस्थिीि पाळायचेच असे स्पष्ट र्चन िोििं दोघािंच. पिीला हनयर्, 

कॉलची सर्ाप्ती 'लव्ि यू' याच शब्दाने िोणार र्ग कॉलर्र दकिीिी भािंडणिं िोऊ दे. दसुरा हनयर् 

प्रत्यि भटेीि जर भािंडणिं झालीच िर ज्याचा आर्ाज पिीला चढेल त्याने दसूयावच्या गालार्र 

दकस करायचिं.. र्ग काय.. या हनयर्ािंचा फायदा असा िोिा की कॉलर्र यािंच भािंडण कधी दिा 

हर्हनटाच्या र्र रटकायचिं नािी. आहण पहब्लक प्लेस र्ध्य ेभािंडण व्िायचिंच नािी.  

िर लग्नानिंिर या हनयर्ािंि अजून एकाची भर पडली. िो हिसरा हनयर् असा, ' र्िीन्यािले 

िे कािी र्ोजके चार-पाच ददर्स भािंडण पूणविा टाळायचे (जरी झालेच िरी थोडफार व्िायला 

िर्िं ना रार्), आहण इिर एखाद्या ददर्शी जर र्ाद झाला िर त्या ददर्साची सर्ाप्ती प्रणयाने 

करायची.'  

र्ोिनला आठर् ू लागलिं आिापयांि सर्व रठकच िोििं पण िल्ली ऑदफसर्धला िणार् 

त्याच्याि येऊ लागला िोिा. िरीच सािी दोन-चार ददर्साि सारखीच कािी दकरदकर करि 

असायची. नेर्किं  िचे त्याला उर्गि नव्ििे. असो आज झालले्या खडाजिंगीरु्ळे या प्रकरणाचा 

छडा लागला िोिा. सिंध्याकाळ िोि आललेी. आज ऑफीसर्धल्या कार्ाचा िर सत्यानाश झाला 

िोिा. पण चिूर कोल्िासारखिं त्याने ज्यूहनअसवर्र कार् टाकलिं.  



सिा र्ाजले आहण र्ोिन घरी जाण्यासाठी उठला. घरी पोिोचेपयांि त्याच्या र्नाि 

आनिंदाच्या उकळ्या फुटि िोत्या. आज बयावच ददर्सािंनी त्याच्याि आहण सािीर्ध्ये र्ाद झाला 

िोिा.  

घरी आल्यार्र साधारण िासाभराि र्ोिन स्िब्ध उभा िोिा. आिािी र्र्ावर् सुरू िोिा 

त्याच्यार्र.. अििं.. ना पार्साच्या थेंबािंचा ना शब्दािंच्या टोचणायाव सुयािंचा.. िा र्र्ावर् सािीच्या 

प्रेर्ाचा िोिा.  

 

र्ोिनने पुन्िा हिच्या िर्ाली केलेलिं स्र्िःला. आहण िो.. या िणाला त्याला र्ेगळाच 

रोर्ािंच हर्ळि िोिा.. 

  



िो की िी 

 

अस ेऐकल ेआि ेकी या जगाि प्रत्येक व्यक्तीसाठी कोणीिरी दसूरे जन्र्ाला आल ेआि.े. िो 

दसूरा व्यक्ती जो त्याला शेर्टपयांि साथ देईल. चला पाहू कािी हर्हशष्ट पररहस्थिीिदेखील 

जगािील कािी र्ेगळ्या र्ाणसािंसाठी र्रील हनयर् लागू िोिो का? 

 

 

नेिर्ीप्रर्ाणेच आजिी िो लर्करच बेडर्रून उठला. भरभर अिंघोळ करून त्याच्या 

आर्डत्या जागी गेला. ड्रसेींग टेबल, िोय त्याची िी फेर्रेट जागा िोिी. 

सर्ोरच्या आरशाि स्र्िःला न्यािाळि त्याने पाऊडर, फाऊिं डेशन इत्यादी उरकले. 

हनघिाना िोठािंर्र िलकीशी फीकट रिंगाची हलपहस्टक पसरर्ली. आरशाि पाहून स्र्िःला 

हस्र्ििास्य देि पींक रिंगाचा स्काफव  डोक्यार्र घऊेन पािीले. लगेच िो स्काफव  काढून पून्िा बॅगेि 

ठेऊन आहण बॅग पूढ ेछाहिशी घेऊन िो हनघाला ऑदफसर्ध्ये जायला. इिके सर्व करूनिी आपल े

स्त्रीरूप जगासर्ोर येऊ नये याची थोडीफार काळजी त्याने घेिली िोिी. 

'नयन' - ददसायला स्र्ाटव, गोरापान.. बारीक सडपािळ शरीरयष्टी. चेियावर्र सर्ोर येणारे 

लािंब र्ऊ केस... त्याची पसवनालीटी एकदर् चाॅॅकलेट हिरोला साहजशी अशी िोिी. ऑदफसर्ध्ये 

म्िनुनच जेव्िा िो जाॅॅईन झाला िेव्िापासून अनेक र्ुलींच्या नजरा त्याच्यार्र िोत्या. कािींनी 

प्रयत्न करूनिी पािीले पण हजिके आकर्वण त्याच्या ददसन्याि िोिे, हििक्याच कािी बाबी 

रिस्यर्य र्ाटि िोत्या. 

नयन र्ात्र कोणाच्यािी अध्याि र्ध्याि रािायचा नािी. बोलण्याबद्दल फक्त दोन चार 

हर्त्र. बाकी त्याचे आयुष्य फारसे स्र्िःर्ध्येच िोिे. यार्ागे कारण िसेच िोिे. नयनचे र्न, गूण 

जरी र्रर्र पुरूर्ी ददसि असले िरी त्याच्या आि एक स्त्री दडललेी िोिी. नटन,े र्ूरडने, लाजने, 

आरशाि स्र्िःला सारखे न्यािाळि बसन े या गोष्टींनी नयनचे अिंग र्ोिरून यायचे. त्याला 

सजायला, नटायला खुप आर्डायचे. साडी, ओढणी या गोष्टीबद्दल त्याला हर्लिण आर्ड िोिी. 

घरी कोणी नसिाना िो आपली आर्ड बयावचदा पूणव करून घ्यायचा. पण या बाबिीि त्याने 



कोणालािी कधीिी कािीिी सािंहगिले नािी. सर्ाज, आईर्डील-बिीण, नािेर्ाईक काय सािंगणार 

आहण कस ेसर्जारे् सर्ाांना.  

बरेच प्रश्न नयन सर्ोर िोिे. शेर्टी त्याने ठरर्ल ेकोणालािी कािी सािंगायचिं नािी. आपण 

आपली आर्ड आपल्यापयांि ठेर्ून आपल्यार्ध्येच खुश रािायचे. म्िणूनच िो रोज िलकासा 

रे्कअप् जो इिरािंना सिजासिजी कळून येणार नािी अशाप्रकारे करून ऑफीसला जायचा. घरी 

कोणी नसल ेकी साडी, ड्रसेेस घालून िौसेन ेकॅटर्ाॅॅक करायचा. जेर्ण बनर्ण ेिा देखील त्याचा 

आर्डिा छिंद. पण िोिी त्याने घराि कधी सर्ोर येऊ ददला न्िर्िा. अश्याच सर्व कािी गोष्टी 

असूनिी त्याने अजून पढूच्या आयुष्याचा हर्चार केला िोिा. स्र्िः स्त्री र्नाचा असल्यार्ुळे 

सािहजकच त्याच्याि हभिी, दया, करुणा, लाज या गोष्टी जरा जास्िच सार्ार्लेल्या िोत्या.  

त्यारु्ळे आयुष्य कसे जगायचे याबाबिीि त्याने पूणव खोलर्र जाऊन हर्चार केला िोिा. 

यासर्ावि एक गोष्ट र्ात्र नयनला र्ािीिी िोिी की जरी त्याच्या आि एक स्त्री असली िरी िो 

एक पुरूर् िोिा.. 

आहण त्यारू्ळे जेंडरचेंज र्गैरे असल्या भानगडीि न पडिा र् कोणालािी आपल्यार्ुळे 

त्रास िोऊ नय ेया बाबींचा नयनने हर्चार केला िोिा. िसेिी सेक्स या हर्र्याि त्याला हििकासा 

इिंटरेस्ट नव््िा. र्ुलािंसोबि रीलेशन त्याच्या हर्चारािंि अहजबाि नव्ििे. आहण आकर्वण त्याला 

र्ूलींर्ध्येच िोिे. पण त्याि अजूनिरी त्याने लि घािले नव्ििे.  

आपल्या जीर्नाि येणारे र्ग िे कोणीिी असो त्याला आपल्याबाबि सर्व कािी सािंगायचिं 

ि ेनयन ने ठरर्ल ेिोिे. 

स्त्री र्नाचा नयन र्लुगी सर्ोर आली की ईिर र्ुलािंसारखा बार्रून जायचा पण खयाव 

र्नािल्या भार्ना िो कधीच सर्ोर येऊन द्यायचा नािी, कारण र्ग सर्व कथा सर्ोर र्ािंडार्ी 

लागली असिी. या हर्चारािंनी नयन कोणा र्ुलीच्या र्ागे लागला नािी.  

स्त्रीयािंबद्दल त्याच्या र्नाि प्रचिंड आदर िोिा. रोजच्या जीर्नाि आसपासच्या पररसराि 

स्त्रीयािंना जरूर िेथे र्दिीला धार्ण,े कोणाला अभ्यासाला र्दि करण,े इथपासून िे शेअर 

ऑटोर्ध्य ेएखादी र्ुलगी बाजूला येऊन बसली िरी नयन अिंग चोरून बसायचा. सर्ोरून कोणी 

आकर्वक र्लुगी येि असले िर दकिीिी पािायची ईच्छा असूनिी नयनची नजर खाली जायची. 

र्ुलींर्ध्य ेपािायचेच िर फारफार त्यािंचे ड्रेस, र्केअप, सॅंडल यापहलकड ेत्याची नजर जायची 

नािी.  



रटव्िी, र्िवर्ानपत्रर्धील बलात्कार, हर्नयभिंग अश्या बािम्या नयनला हर्चलीि 

करायच्या. आहण कोणी इिके हनषू्ठर कस ेअसू शकिे इिके िी गोष्ट नयनला लागायची. 

नयन िा असा आि.े कदाचीि िुर्च्या आर्च्यािलाच ककिं र्ा थोडा र्ेगळा. आज 

नेिर्ीप्रर्ाणेच ऑदफसला गेला. इथे काॅलॅसेंटर र्ध्ये नयनला जाॅॅईन िोऊन चार र्िीने झाले 

िोिे. िस ेनयन चोर्ीस र्र्ाांचा िोि अन् सोबिचे सर्व र्ीस-बार्ीसचे. पण आपल्या देखणेपणा 

र्ुळे नयनचे र्य कर्ीच र्ाटायचे.  

नेिर्ीप्रर्ाण े नयन ऑदफसला आल्यार्र आपल्या डेस्कर्र जाऊन बसला. आपल्या 

किं प्युटरर्र लाॅॅगीन करून आलेल ेकाॅलॅ्स अटेंड करू लागला. त्याच्या आर्ाजाि नेिर्ीप्रर्ाण े

सौम्यपणा िोिा. कस्टर्र दकिीिी रागाि असला िरी नयनच्या शािंि आहण लाघर्ी स्र्भार्ारू्ळे 

त्यािंचा राग शािंि व्िायचा. नयन आपल्या कार्ाि र्ग्न िोिा पण कोपयाविून एक नजर र्ात्र 

त्याच्यार्र लि ठेर्ून िोिी. 

सीर्ा... नुकिीच आठ ददर्सािंपूर्ी जाॅॅईन झाली िोिी. अजून हिचा रेसनिंग पीररयड 

सिंपला न्िर्िा. पण हसनीयसवचे लाईव्ि रेकाॅॅडींग अनुभर्न्यासाठी एक िास हिला भटेायचा. 

सीर्ा कोड्याि पडलले्या नजरेने नयन कड े सुरूर्ािीपासूनच पािायची. आजिी हिची नजर 

नयनर्रून िटि न्िर्िी. आज िसा सीर्ाने र्नाशी हनधावर केला िोिा की कािी झाल ेिरी आज 

कािीनाकािी करायचेच. कदाहचि् सीर्ाला नयनबद्दल कळून आल ेअसार्.े म्िणूनच त्याच्याबद्दल 

हर्चारार्ेसे अस ेहिला र्ाटि असार्.े  

ल॔चब्रेक साठी दपूारी दोन र्ाजिा नयन उठून कॅन्टीनर्ध्ये जाऊ लागला. त्याच्या र्ागार्र 

असलले्या सीर्ाने िो कॅन्टीनर्ध्ये पोिोचायच्या आिच त्याला गाठले.  

त्याचा िाि पकडून सीर्ा बोलली, "िूला कािी हर्चारू का? ििं म्िणजे पसवनल आि.े.."  

खरिंिर नयन अशा अचानक झालले्या प्रश्नाने बार्चळला िोिा. आपल ेकािी िीला कळल े

िर नािी ना, ककिं र्ा आज आपला रे्कअप जास्ि िर झाला नािी ना असा हर्चार करि नयन 

चेिरा उगाचच पूसू लागला. ककिंचीिशी लाज र्नाि यायला लागली. आिा काय करायचे. या 

रु्लीने कोणाला सािंहगिले िर काय िोइल अस े एक ना शिंभर प्रश्न नयनसर्ोर आले. आहण 

त्याहूनिी र्ोठा प्रश्न िा िोिा िी आि ेिरी कोण?... 

इिके ददर्स कधी ऑदफसर्ध्ये ददसली नािी. िसेिी आपण कधी कोणालािी नीटसे पािील े

आि.े 



नयन कािीच बोलि नािी ि ेपाहून सीर्ानेच सरुूर्ाि केली..  

"िाय.. र्ी सीर्ा.. अजून रेनी आि.े आठ ददर्सािंपूर्ीच जाॅॅईन झालीय इथे. िूला पािील े

हिथपासून िू र्ला आर्डायला लागला आिसे. िूझा िोकार यार्ा अशी अपेिा आि.े...."  

धडाधड कानार्र पडलेल्या या र्ाक्यािंनी नयनला काय बोल ूि ेसूचि नव्ििे. 

पण र्ेळ र्ारून नेण्यासाठी नयन म्िणाला..  

"आपण ऑफीस सुटल्यानिंिर भटूे या का? " 

सीर्ा ने िोकार देिाच नयन जेर्ायला हनघून गेला. नयन ने पािील ेिोिे की त्यािंच जे 

कािी सिंभार्ण चाल ूिोिे त्यार्र एक दोन कोपयाविून बारीक लि आहण कान लागून िोिे.  

सिंध्याकाळ िोईपयांि सीर्ा बैचेन िोि िोिी. त्याने लगेच का सािंहगिले नािी आपल्याला. 

सिंध्याकाळ पयांि र्ाट पािायला का लार्ली. त्याला नक्की काय सािंगायचिं असेल, िो नकार िर 

नािी ना देणार. खुप कािी असे सीर्ाच्या र्नाि चालल ेिोिे. एक र्ात्र नक्की की त्याची कोणी 

गलवफ्रें ड नसार्ी नािीिर र्ला कशाला भेटला असिा सिंध्याकाळी. सीर्ा आपल्याच हर्चाराि 

गुिंिि िोिी. 

सीर्ा ददसायला छान िोिी पण हिचा चेिरा फारसा गिंभीर असायचा त्यारु्ळे र्ुलीच्या 

चेियावर्र जे गोड हस्र्ििास्य असार् ेिसे हिच्या चेियावर्र नसायचे. सीर्ाला हर्हर्ध हर्र्यािंर्र 

र्ाचायची खुप आर्ड िोिी. जीर्नाच्या अनेक पलैूिंर्र हिने र्ाचन केल ेिोिे. आहण म्िणूनच हि 

कर्ी र्यािच र्चॅ्यूअडव झाल्यासारखिं र्ागायची. आपल्या गु्रपर्ध्य ेिी हलडरप्रर्ाणे पुढिं असायची. 

स्रेट-फाॅॅरर्डव बोलण,े बोलिाना सर्ोरच्या व्यक्तीच्या डोळ्याि पािणे. हबनधास्ि राहून 

र्नािले व्यक्त करण.े अश्या बयावचशा बाबी सीर्ाच्या प्लस पाॅॅईंट र्ध्ये येि िोत्या. हिचे 

रािणीर्ान, कपड,े िार्भार् यािंिून हिचा आत्र्हर्श्वास झळकि असायचा. नयनला प्रपोज 

करिाना हिला िाच स्र्भार् कार्ी आला िोिा. आिा सीर्ा ऑदफस सटुण्याची र्ाट पािि िोिी. 

नयन काय बोलणार याहर्र्यी हिला उत्सुकिा िोिी. 

इकड ेनयन सिंध्याकाळी काय सािंगायचिं याची ियारी करून बसला िोिा. नािी म्िणायला 

त्यालािी सीर्ा आर्डललेी. पण हिला जेव्िा आपल्याबद्दल कळेल िेव्िा िी कसे रीअॅट करेल 

याचाच हर्चार नयन करि िोिा. हिच्यािला हनर्भवडपणा त्याला हर्शेर् भार्ला िोिा. सीर्ाला 

कसे सर्वकािी सािंगायचिं या हर्चारसत्राि नयन असिाना ऑदफस सुटन्याची र्ेळ जर्ळ आली. 

आज र्ेळ जरा लौकरच गेला असे म्िणि नयन आर्रायला लागला... 



लाॅॅगआऊट करून नयन नेिर्ीप्रर्ाण े र्ाॅॅशरूर्कड े गेला. पण आज रोजच्यासारख े

रेंगाळि न बसिा पटापट उरकून िो बािरे आला. खाली रे्न गेट र्र पोिचण्यासाठी त्याला 

आणखी पाच हर्हनटिं गेली. गेटच्या बािरे त्याची नजर गेली अन् डोक्याि प्रेशर आल.े सीर्ा 

बािरेच हिच्या गु्रपसोबि नयनची र्ाट पािि उभी िोिी. नयन थोडा जर्ळ येिाच सर्ोरून 

सीर्ा पुढ ेआली. सीर्ाकडे पाहून त्याने हस्र्ििास्य ददल.े सीर्ाने त्याला "िाय" म्िटले. आपल्या 

गु्रपचा हनरोप नजरेनेच घेऊन सीर्ा नयनसोबि जाऊ लागली. शािंि राहून दोघेिी िळूिळू 

उगाचच कुठेिरी चालू लागले...  

"कुठे जायचिं..?" नयनने प्रश्न केला.  

जो सीर्ाला अपेहिि नव्ििा. हिने एक िण त्याच्याकड ेपािील ेअन् कािीिरी हर्चार 

करून बोलली.. 

"हजथे िू र्नर्ोकळेपणाने र्ाझ्याशी बोलू शकशील, हिथे जाऊया.."  

प्रेर्ािल्या डार्पेचार्ध्ये अगदीच अनुभर्शून्य असलले्या नयनने एखाद्या हसनेर्ािल्या 

सीनसारख ेहर्चारल.े. 

"काॅॅफी..?" ....  

ककिं हचि िसून र्ानेनच सीर्ाने िोकार देला. सिंध्याकाळी सिा र्ाजिा िे दोघे 

काॅॅफीशाॅॅप र्ध्य ेपोिोचले. 

नयनने खाली र्ानेनेच घड्याळ पािील.े. आठ र्ाजायला पाच हर्नीटिं बाकी िोिी. थिंड 

झालेला काॅफॅीचा हिसरा कप सिंपरू्न नयनने खाली ठेर्ला. त्याची नजर सीर्ाच्या नजरेस नजर 

देि नव्ििी. सीर्ािी कुठेिरी शून्याि िरर्ली िोिी. र्ागच्या दोन िासाि हिने जे कािी ऐकल े

िोिे, त्याबद्दल कधी कल्पनािी हिने कधी केली नव्ििी. टेबलर्र शािंििा पसरली िोिी. या 

प्रसिंगाला कस ेसार्ोरिं जायचिं िा हर्र्यच कधी आपण ऐकला नािी.... सीर्ा हर्चार करि िोिी.  

सीर्ा गप्प आि े ि े पाहून नयनला कसेिरी र्ाटि िोिे. हिचे कािीच न बोलण े िा 

आपल्याला नकार आि ेि ेनयनच्या र्नाि आल ेिोिे.  

थोडा र्ेळ गेल्यार्र नयनच शेर्टी बोलला.. "िुम्िाला भेटून छान र्ाटल,े र्ी हनघिो.."  

"ििं.., सीर्ा भानार्र यऊेन त्याला पाहू लागली अन् म्िणाली...  



"आपण कािी ददर्स असचे भेटूया का..? नािी म्िणजे सुरूर्ािीला र्ी असा कािी हर्चार 

केला नव्ििा पण आिा र्ाझ्या र्नाि िूला जाणून घ्यायची इच्छा आि.े"  

नयनने िोकार देिच म्िटलिं "ठीक आि ेपण आिा हनघायला िर्िं." 

बािरे आल्यार्र एकर्केािंना हनरोप देऊन िे दोघ े आपापल्या घरी हनघून गेले. 

हनघाल्यापासून सीर्ाच्या डोक्याि फक्त नयनच िोिा. िा असा कसा असू शकिो, कसािी र्ागू 

शकिो, र्लुगा असूनिी याच्या आर्डीहनर्डी र्ुलीसारख्या कश्या असू शकिाि. या सर्व बाबींचे 

सीर्ाला आश्चयव र्ाटि िोिे पण हििकेच कुिूिलदेखील िोिे. िसा त्याच्या र्ागण्याबोलण्याि 

एकप्रकारचा सभ्यपणा आि ेआहण स्र्िःचिं र्ि व्यक्त करण्याआधी िो सर्ोरच्याचिं ऐकून घेिो.. 

इिरािंना आदर देिो.. अरे.. िा िर र्लािी 'िुम्िी' म्िणि िोिा. अन् र्ी त्याला अरेिूरे करि 

िोिी..  

घरी येऊन रात्री जेर्ण उरकून सीर्ाने झोपायलािी घेिले पण अजून नयन कािी हिच्या 

डोक्यािून जाि नव्ििा. इकड ेनयनने र्नाला पूणव सर्जार्ले िोिे की जे कािी हिने ऐकलेय 

त्यार्रून कोणीिी र्ुलगी त्याच्या आयुष्याि येण्यास ियार िोणार नािी. आज पिील्यािंदाच 

आपण कोणापाशी व्यक्त झालो पण यािून जे कािी हनष्कर्व सर्ोर येि आििे, िे पाििा यापुढ े

कोणाला कािी सािंगायलाच नको. िरीिी हिला भेटायला भटेेल िी कल्पना सखुार्ि आि.े. 

र्ाझ्याबद्दल हजला सर्वकािी र्ािीि आि ेअशा व्यक्तीची सोबि थोडी का िोईना पण भेटेल...... 

दसूयाव ददर्सापासून सीर्ा आहण नयन रोज भेटू लागले. एक र्िीना गेला.. एव्िाना सीर्ा 

अन् नयन र्ध्ये छान दोस्िी झाली िोिी. त्याच्या स्र्भार्ािले बरेचसे पलैू सीर्ापूढे आले िोिे. 

सर्ावि र्ित्र्ाचिं म्िणजे त्याच्याि र्ेलइगो जरािी नव्ििा. बािरे दफरिाना जाण्याच्या 

रठकाणापासून 

िे इिर सर्व गोष्टींर्ध्ये हडसीजन र्ेकर सीर्ा िोिी. कोणीिरी आपल्यार्र िक्क 

गाजर्ण्याऐर्जी स्र्िःला आपल्या िर्ाली करि आि ेआहण त्याबदल्याि आपल्याकडून कािी 

अपेिािी ठेर्ि नािी. आहण आॅॅटोररक्शाि र्ाझ्या बाजूला अिंग चोरून बसललेा नयन कधी 

र्ाझ्याशी प्रिारणा करू शकनार नािी. 

सारिंच कस ेअकहल्पि आहण छान सुरू आि.े "बस्स.. आिा जेव्िा नयन सर्ोर येईल िेव्िा 

त्याच्यापूढ ेआपल ेर्न र्ोकळे करायचे, िो प्रथर् र्ी फक्त रीलेशन बद्दल हर्चार केला िोिा पण 

आिा लग्नासाठीच बोलायचे. थोडा र्ेगळा आि े िो पण िाच िो र्ेगळेपणा आि े जो र्ाझ्या 



िोणायाव जोडीदारार्ध्ये असायला िर्ा. जर त्याच्या एर्ढ्याशा आनिंदापुढ े र्ला आयुष्यभर 

त्याच्याकडून िर्ा िो आदर िर्ी िी र्ोकळीक आहण र्ाझ े निंिरच्या आयुष्यािले स्र्ाििंत्र्य 

हर्ळणार असले िर िो र्ला िे र्ान्य आि"े सीर्ा र्नािच बोलि िोिी. 

नयनचे र्ागने, बोलने सीर्ाला भार्ले िोिे अन् हिच्या चार्ट हर्नोदािंर्र त्याचे लाजणे 

िर हिला र्ेगळाच आनिंद देऊन गेल ेिोिे. जर अश्या र्ाणसाच्या आयुष्याि फक्त कािी िलू्लक 

गोष्टींरु्ळे कोणी आल ेनािी िर हर्नाकारण त्या र्ाणसािील हनर्र्वकार आहण खयाव भार्ना कधी 

कोणापुढिं येऊ शकणार नािीि. नािीिरी कुठे असिाि अशी र्ाणसिं जी कोणत्यािी र्ुखर्ट्याहर्ना 

सर्ोर येिाि. 

त्याददर्शी नेिर्ीप्रर्ाणे िो हिला भटेायला आला. आज िो बराच शािंि र्ाटि िोिा. सर्ोर 

अथािंग सर्ुद्र िोिा. लाटा र्ेगाने पुढिं येि िोत्या पण त्या दोघािंपासून थोड्या अिंिर ठेर्ून र्ागे जाि 

िोत्या.  

नयनने सीर्ाकड ेपाहून हर्चारले,  

"आपल्याला थािंबर्ायला िर् ेि,े नािी का?" "असे दकिी ददर्स आपण भेटायचे, बाकी 

कािी नािी पण िुम्िी जेव्िा जाणार िेव्िा त्रास िोइल र्ला.." "र्ी नािी म्िणालो िरी नकळि 

िुर्च्याि गुिंिि चाललो आि.े" जर्ले िस ेआस ूलपर्ि नयनने जे र्नाि आले िे सािंगून टाकले. 

सीर्ाने त्याच्याकड े एक कटाि टाकला अन् िसू लागली... नयनला कळि नव्ििे की 

िसिेय का.. शेर्टी िीच िसि म्िणाली, "िू अगदी रटपीकल िीरोइनचा डायलॉग र्ारलास..."  

नयन लाजून उभा रािीला अन् दसूरीकडे पाहू लागला. सीर्ा याच सिंधीची र्ाट पािि 

िोिी.  

"नयन..." सीर्ाचे शब्द कानार्र पडिाच त्याने र्ागे र्ळून पािील े अन् आश्चयावने िो 

सीर्ाकड ेपािि रािीला.. 

सीर्ा एक गुडघा खाली टेकर्ून िािाि रींगची उघडललेी डबी त्याच्यापूढ ेकरून बसली 

िोिी.. चेियावर्र स्र्ाईल आणि सीर्ा बोल ूलागली..  

"आठर्ड्यािून िीन ददर्स िूझ ेअसिील, चार र्ाझ ेअसिील.. आपल्याला घराि दोन 

र्ाडवरोब लागिील र्ी िे अरेंज करेन. ड्रेसींगटेबल शेअर करू.. िुझिं प्ररे् कधी कर्ी िोणार नािी 



ठाऊक आि ेर्ला. र्ीिी िुझ ेसर्व िट्ट परुर्ेन. टीफीन र्ीच बनर्ि जाइन दोघािंचा, नाश्िा र्ात्र 

िुझ्या िािचाच खाईन.. लग्न करशील र्ाझ्याशी..."  

डोळ्याि आलेल्या अश्रूिंना न लपर्िा नयनचे दोन्िी िाि स्र्िःच्याच ओठािंर्र आल.े. 

र्नािल्या आनिंदापुढिं शब्दिी जड िोऊ लागल ेत्याने र्ानेनचिं िोकार ददला अन् खाली सीर्ाजर्ळ 

बसि हिचे िाि िािाि घेिले. सीर्ाच्यािी डोळ्याि आनिंदाश्र ूिोिे.  

 

"या जगाि प्रत्येक व्यक्तीसाठी कोणीिरी जन्र्ाला आल े आि े जस े र्ाझ्यासाठी िू..." 

"आपण आपलेच र्ेगळे हर्श्व बनर्ूया हजथे िू िूझ्या र्नासारख राहू शकशील, िेव्िा िेर्ढ्या 

र्ेळेपूरिा आपला जगाशी कािी सिंबिंध रािणार नािी"- सीर्ा.  

हिच्या र्नािलिं ओळखून नयन म्िणाला, "िो, अन् आपल्याहशर्ाय िी गोष्ट कोणालािी 

कळणार नािी.."  

पूढचे कािी िण शािंििेि गेले. सर्ोरून एक र्ोठी लाट येऊन त्या दोघािंच्या नकळि त्यािंना 

हभजर्ून गेली. सीर्ाने आपली ओढणी नयनच्या पाठीर्रून पसरर्ि पुढ ेघेिली.. नयन शिारला..  

 

या अन् असल्या भार्नािंची ककिं र्ि आजर्र फक्त नयन जाणून िोिा. आज िीचे र्ोल 

सीर्ालािी ददसल ेिोिे नयनच्या नयनािंि... 

  



ई सानहत्य प्रनतष्ठािच ंह ेबाराव ंवषां. निलशे दसेाई याचं ंह ेनतसरं पसु्तक. 

निलेश देसाई एक नसद्धहस्त लखेक आहते. वयाच्या अवघ्या 

नतशीपुवीच त्यांिी कादंबरीसारखा अवघड प्रकार हाताळला. त्यांच्या कथेमध्य े

प्रेमाचे माधुयट आनण व्यावहाटरक जगाचे क्रौयट या दोन्हींचे दशटि असते. त्यांच्या 

काल्पनिक कथाही जनमिीलगतच्या असतात. ते आज िा उद्या एक मोठे लखेक 

म्हणूि उदयाला येतील. पण लेखक प्रनसद्ध िसल्यामुळे त्यांची पुस्तकं नवकली जात 

िाहीत. त्यामुळे प्रकाशक त्यांची पुस्तकं छापत िाहीत. कधीकधी तर ि वाचताच 

परत करतात. आनण प्रकाशि िालेच िाही तर ह ेिवीि लेखक प्रनसद्ध होणार कसे? 

या दषु्टचक्रात अिेक प्रनतभा गभाटतच मारल्या जातात. अगदी “मृत्युजंय”कार 

नशवाजी सावंतांचं पुस्तक तीि वषां कोणी प्रकाशक वाचूिही पहात िव्हता. अशा  

तरूण लेखकांिा बळ देण्यासाठी ई सानहत्यचे लाखो वाचक आनण ई सानहत्यची 

संपूणट र्ीम आता कर्ीबद्ध आह.े असे अिेक तरूण लखेक खपू छाि नलहीत आहते. 

मोठ्या लेखकांच्या तोडीस तोड आहते. पण त्यांिा योग्य असा प्लरॅ्फ़ॉमट नमळत 

िाही. त्यांची पुस्तकं प्रकानशत करायला प्रकाशक धजावत िाहीत. कारण त्यांचे 

िाव प्रनसद्ध िसल्यामुळे त्यांच्या पुस्तकांच्या नवक्रीबद्दल प्रकाशक साशकं असतात. 

आनण जर या लेखकांची पुस्तके वाचकांसमोर आलीच िाहीत तर लोकांिा त्यांचे 

िांव कळणार कसे? या दषु्टचक्रात सापडूि अिेक िवतरूण लखेकांच्या नपढ्या 

बरबाद िाल्या. पण आता असे होणार िाही. इंर्रिेर्च्या सहाय्यािे िवलखेकांिा 

वाचकांच्या िजरेपयांत पोहोचवण्याचे काम आता अिेक संस्था करत आहते.  

ई सानहत्य प्रनतष्ठाि ही त्यातील एक. सुमारे ५ लाखांहूि अनधक वाचकांपयांत या 

िवीि लेखकांिा िेण्याचे काम ही संस्था करते. पणूट नविामूल्य. लखेकांिाही 

कोणताही खचट िाही. आनण आज िा उद्या लखेकांिा भरघोस मािधि नमळवूि 

देण्यासाठी ई सानहत्य प्रनतष्ठािचे प्रयत्न चालू आहते.  

िवीि लेखक यायला हवते. भक्कमपणे उभ ेरहायला हवेत.  



त्यांिा त्यांच्या त्यांच्या दजाटिुसार मािमरातब नमळावा. मािधि नमळावे. परदेशातील आनण 

दरूच्या खेड्यापाड्यांवरील िववाचकांिा दजेदार सानहत्य नमळावे. वाचकांिी त्यांिा मिात स्थाि 

द्यावे. त्यांच्या सादेला प्रनतसाद द्यावी.  

अिेक िविवीि ताकदवाि लेखक ई सानहत्याकड े वळत आहते. त्यांिा त्यांच्या कसािुसार 

प्रनतसादही नमळतो. कुणाला भरघोस तर काहींच्या वाट्याला र्ीकाही येते. या र्ीकेला 

positively घॆऊि ह ेलखेक आपला कस वाढवत िेतात.  

प्रफ़ुल शेजव, भाग्यश्री पार्ील, कोमल मािकर, सुरज गाताडे, अिूप साळगावकर, बाळासाहबे 

हशंपी, चंदि नवचारे, सौरभ वागळे, यशराज पारखी, चंद्रशॆखर सावंत, संयम बागायतकर, ओंकार 

िांजे, पंकज घारे, नविायक पोतदार, चंद्रकांत हशंदे, चारुलता नवसपुते, कार्तटक हजारे, गणेश 

सािप, मिोज चापके, महशे जाधव, मिोज नगरसे, मृदलुा पार्ील, निलशे देसाई, सिहा पठाण, 

संजय बिसोडे, संजय यरेणे, शंतिू पाठक, शे्रनणक सरडे, शभुम रोकडे, सुधाकर तळवडेकर, ददप्ती 

काबाड,े भूपशे कंुभार, सोिाली सामंत, केतकी शहा, नवनिता देशपांड,े सौरभ वागळे, प्रीती सावंत 

दळवी, अनजत पार्णकर अस ेअिेक तरूण लखेक सातत्यपूणट लेखि करत आहते. ई सानहत्यकड े

हौशी लेखकांची कमी कधीच िव्हती. आता हौसेच्या वरच्या पायरीवरचे, लखेिाकडे गंभीरपणे 

पहाणारे आनण आपल्या लेखिाला पलै ूपाडण्याकड ेलक्ष देणारे, आत्मनवश्वासािे भारललेे तरूण 

लेखक येत आहते. ही िवीि लेखकांची फ़ळी मराठी भाषेला िवीि प्रकाशमाि जगात स्थाि 

नमळवूि देतील. त्यांच्या सानहत्याच्या प्रकाशाला उजाळा नमळो. वाचकांिा आिंद नमळो. 

मराठीची भरभरार् होवो. जगातील सवोत्कृष्ट सानहनत्यक प्रसवणारी भाषा म्हणूि मराठीची 

ओळख जगाला होवो.  

या सवाटत ई सानहत्याचाही खारीचा वार्ा असले हा आिंद.  आनण या यशात ई लखेकांचा हसंहाचा 

वार्ा असले याचा अनभमाि.  

बस्स. अजूि काय पानहजे?  

 


