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सादर करत आहे
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लेखिका : सुजािा शेखर हसद्ध

या मित्ाांनो! घेऊन जा! लटु ा! लटु ा! लटु ू न न्या!

रानाईची गढी
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.

आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनदां वाढतो, मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्याव?ां
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हाला आनांद वमळेल

आवण तुमचां काहीच कमी होणार नाही.
तुम्ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वचां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवर्ां र ्र्तः जव र् इतरवनां व
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तुिच्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.
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•
शर्नविल्ू य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
•
आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू
िकतव.
•
हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपुर्ी शकांर्व
र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपर्ु ी ई-सवशहत्य
प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे.

सवशहत्यप्रेिी र्वचकवांनव नि्कवर,
प्रथि िी सर्ा
र्वचकवचां ां
िन:पर्ू ाक
अशभनांदन करते, कवरि
नेटशललक्स, यु ट्यबु , एि
एक्स प्लेअर अिी तगडी
िनोर्ेधक सवधनां उपलब्ध
असतवनव
प्ु तक
र्वचनवकडे र्ळिे ही
खरोखरच कौतक
ु वची बवब
आहे , तसांच ' ई' सवशहत्य यवांचांही कौतक
ु र्वटतां कवरि कवळवची
गरज ओळखनू र्वचकवांनव सहज उपलब्ध होईल अिव पद्धतीने
सवशहत्य परु र्वयची अशभनर् कल्पनव सवकवरून नर्ीन शपढीत शर्झत
चवललेलव आपलव िरवठी सवशहत्यवचव शदर्व तेर्त रहवर्व ही
कवळजी त्यवांनी घेतली आहे . असो, िवझव परीचय िवझ्यव
शलखविवतनू होईलच, कवरि जे आपल्यवलव पोटवतनू र्वटतां तेच
ओठवत उतरतां त्यवसवठी लेखिी हे अशतिय प्रभवर्ी िवध्यि आहे
असां िलव र्वटतां .

िवझव ढोबळ पररचय सवांगवयचव म्हिजे िवझां नवर् 'सजु वतव
िेखर शसद्ध', र्वचनवची आर्ड लहवनपिवपवसनू च होती त्यवलव
खतपविी िवझ्यव र्शडलवांनी घवतलां,िलव आठर्तांय तेव्हवपवसनू िी
आशि िवझी िोठी बहीि आम्ही शकरविव िवलवच्यव दक
ु वनवतनू
र््तांनू व गांडु वळून आलेलव कवगद देखील अधविवसवरखव र्वचवयचो
. िे िशहन्सयवच्यव सट्टु ीत र्डील आम्हवलव र्वचवयलव प्ु तकां आिनू
देत असत ते एकदव र्वचवयलव लवगलो की ईतकां गगांु नू जवयलव
व्हवयचां की आईने शकतीही ओरडून आर्वज शदलव तरी कवनवत
शिरवयचव नवही . भक
ू तहवन शर्सरून र्वचवयचो आम्ही .
पु . ल. देिपवांडे, िवांतवबवई िेळके , रत्नवकर ितकरी, र् प.ु
कवळे, शिर्वजी सवर्ांत, हे सगळे फे व्हरे ट लेखक .
आशि त्यवच्ां यवसवरखांच आपलांही प्ु तक असांच कधीतरी
एकव बैठकीत र्वचलां जवर्ां ही िनीषव तेव्हव असवयची, आतव िोठां
झवल्यवर्र कळतां की एर्ढी तवकद आपल्यव लेखिीत येिां यवसवठी
के र्ढी प्रशतभव लवगते त्यविळ
ु े असव 'अशर्चवर' !. आतव िी करत
नवही, पि आपलां लेखन रसवळ, सरळ आशि सवधां र्वटवर्ां आशि
लोकवनां व शकिवन आर्डवर्ां ही अपेिव िवझ्यव शलखविवकडून जरूर
बवळगते .

कवही र्षा िी क्लवशसकल गवण्यवांच्यव प्रोग्रॅि िधनू शनर्ेदन
करवयचे, अथवात ्र्तः: लेखन करतवनव गविी असो अथर्व एखवदी
बांशदि असो, शतच्यवबद्दल सखोल आशि रांजक िवशहती शिळवली
पवशहजे यव गोष्टीकडे िी लि देत असे त्यविळ
ु े प्रोग्रवि सांपल्यवर्र
लोक आर्जानू शनर्ेदनव बद्दल दवद देत असत, शिर्वय यु ट्यबु र्रही
िी कवही कथव टवकल्यव आहेत, कवही िवझ्यव आर्वजवत आहेत .
कथवचां े शर्षय र्ेगर्ेगळे आहेत, कवही गढू , कवही कौटुांशबक, कवही
रह्य कथव, आहेत, आशि सर्ा त्यव त्यव शर्षयवचव अभ्यवस करून
शलशहलेल्यव आहेत, अगदी कौटुांशबक कथव शलशहतवनव देखील
सवयकॉशलशजचव अभ्यवस के लेलव आहे . आतवचां प्ु तक एकव
रह्यवर्र आधवररत आहे . र्वचकवांनव आर्डेल अिी आिव करते
.
धन्सयर्वद !..
सजु वतव शसद्ध, पिु े .

अपािपशत्कव :

सर्ा प्रविी िवत्वांिध्ये िनष्ु य प्रविी श्रेष्ठ
सिजलव जवतो कवरि त्यवलव परिेश्वरवने नसु ती
बद्ध
ु ी शदलेली नसनू र्ैचवरीक बद्ध
ु ी शदलेली
आहे , िवझी र्ैचवररक बद्ध
ु ी कळत नकळत
र्वढर्नू शतलव खत पविी घवलिवऱ्यव सर्वांनव
िवझां पवशहलां प्ु तक शर्नम्रतेने अपाि.
सजु ाता वसद्ध

रवनवईची गढी !!!..

ही कादबां री सांपणु पच णे काल्पवनक असनू यातील
स्थळे , व्यक्ती व नावे व घटना सवच काल्पवनक
आहेत. यातील कोणाचेही वास्तवाशी साधम्यच
आढळल्यास तो वनव्वळ योगायोगच समजावा.

र्त्यवच्यव दोन्सही बवजांनू ी फुलनू आलेल्यव सोनेरी गर्तवांच्यव
त्यव आकषाक िवळवांकडे देर्यवनी हरखनू बघत होती, " जुन्सनर इतकां
सदांु र आहे िवशहती नव्हतां िलव सहृु द, पण्ु यवच्यव इतक्यव जर्ळ
असनू येणां झवलां नवही रे कधी ", गवडी चवलर्तवनव एकदव सहृु दने
शतच्यवकडे कटवि टवकलव, सोनचवलयव सवरखी शनतळ तेज्र्ी
शपर्ळसर अगां कवतां ी, सरु ई सवरखी घवटदवर शदसिवरी उांच िवन,
त्यवर्रचव कवळवभोर टपोरव तीळ, आशि शतरप्यव नजरे ने ती बवहेर
बघत असतवनवही शदसत असलेल्यव, शतच्यव घनदवट, लवांबलचक
पवपण्यव यव सर्वांर्रून िोठ्यव प्रयत्नवने लि कवढून सिोर र्ळर्लां
त्यवने, " अष्टशर्नवयक के लां असिीलच की कधीतरी "
"हो आले होते, पि खपू लहवनपिी, आतव एर्ढां आठर्त
नवही !. "
" लहवनपिीच्यव गोष्टी आठर्त नवहीत तल
ु व? िठ्ठच आहेस,
िलव बघ एकूि एक घटनव आठर्तेय लहवनपिीची, i have very

sharp memory, you konw? " सहृु द ने गवडीच्यव आरिवत
्र्तः:ची छबी न्सयवहवळत खि
ु होऊन म्हटलां.
“ अरे ssss िी एक र्षवाची होते त्यवर्ेळी आईबवबव आले
होते िलव घेऊन कडेर्र, कळलां? त्यवलव र्ेडवर्नू दवखर्त ती पढु े
म्हिवली “ म्हिे, I have very sharp memory. म्हिनू कवल
प्रॅशक्टकल च्यव र्ेळेस शर्के ट उडवली होती र्वटतां? देर्ी िलव हे
सवगां तेस?, देर्ी िलव ते सवगां तेस? “.. आतव कसव गप्प बसलवस?
आहे कव आर्वज कवही? बोल की अां? “
"अगां ए ssssssss भवडां ोरी!.. भवडां ोरी आहेस तू एक नबां रची
िवशहतीये कव तल
ु व? " सहृु द खदवखदव हसत म्हिवलव.
" असू दे ! कवय िब्द कवढलवय भवडां ोरी म्हिे,, हां “ चेहऱ्े यवर्र
रें गवळिवऱ्यव रे ििी बटव हवतवांनी सवर्रत, िवनेलव एक नवजक
ू
झटकव देऊन ती गवल फुगर्नू ती बवहेर बघत रवशहली. सहृु द
खसु ख
ु सु ु हसत रवशहलव,
अध्यवा पवऊि तवसवनांतर दरूु न कवळ्यवभोर घडीर् दगडवचां
अशतभव्य प्रर्ेिद्ववर शदसवयलव लवगलां तिी देर्यवनी सरसवर्नू
बसली, िळ
ु चे िोठे असलेले डोळे किवलीच्यव उत्सक
ु तेनां तविनू
अजनू िोठे करत ती उत्सवहवने जर्ळजर्ळ ओरडलीच, “सहृु द...

आलां की रे अिरवपरू ! लवांबूनही कसली भवरी शदसतेय तिु ची गढी,
i am so excited.... ”
चवर एकरवांच्यव शर््तीिा पररसरवत पसरलेली, ती गढी जिी
जिी जर्ळ यवयलव लवगली तिी शतची गढू तव आशि भव्यतव
जव्तच नजरे त भरवयलव लवगली, अिरवपरू च्यव र्ैभर्िवली
इशतहवसवची सवि देत अठरवव्यव ितकवपवसनू अनेक शर्शर्ध
घडविोडी पवहत एखवद्यव परु वि परू
ु षव सवरखी भक्कि पिे पवय
रोर्नू उभी असलेली ती गढी. एखवदव घोडे्र्वर घोड्यवर्र बसनू च
आत जवईल एर्ढ्यव उांचीचां दगडी घडीर् शचरे बांदी प्रर्ेिद्ववर,
त्यवच्यव किवनीर्र कोरलेली किळ पष्ु प आशि िरभ शिल्पवांची
र्ेलबट्टु ी म्हिजे म्हिजे शिल्पकलेचव अत्यन्सत उत्कृ ष्ट निनु व होतव.
जर्ळपवस र्ीस फुट उांच आशि सहव-सवत फुट रुांद असलेली
तटबदां ी आशि शतच्यव बवजल
ू व आठ एक िोठे िोठे भक्कि बरुु ज,
आत दोन्सही बवजल
ू व प्रि्त दगडी देर्ड्यव. प्रर्ेि द्ववरवपविी
पोहोचल्यवर्र त्यवच्यवर्र असलेल्यव रे खीर् जवळ्यवच्ां यव सांदु र
गर्विवचां ां देर्यवनी थक्क होऊन शनरीिि करत होती ते बघनू शदडां ी
दरर्वजवतनू आत शिरतव शिरतव सहृु द शतलव म्हिवलव, ” िॅडि चलव
आत, नांतर बघव शनर्वांत, ते बघवयलवच आलव आहवत आपि “

“ My God !.. सहृु द तु इथे रवहतोस? इथे???? “
उत्तरवदवखल तो फक्त हसलव, चल आत जवऊयव, ‘“ िवाँ र्वट
पवहत असतील आपली “
शततक्यवत एकव तवांब्यवत पविी, भवकरतक
ु डव घेऊन, आरतीचां
तवट घेऊन सवधवरि पन्सनवस-पांचवर्न्सनच्यव आसपवस र्य असलेली
एक स्त्री लगबगीने सिोरून येऊ लवगली, गोरीपवन, कपवळवर्र
ठसठिीत कांु कू, नवकवत टपोऱ्यव पविीदवर िोत्यवांची भली िोठी नथ
घवतलेली, पवयवतली जोडर्ी टचटचव र्वजर्त ती जर्ळजर्ळ
पळतच येत होती. शतच्यव िवगोिवग आिखीही दोन गडी पळत
आले, सहृु दने सविवन कवढण्यवसवठी गवडीची चवर्ी त्यवच्ां यव हवतवत
देत त्यवांची शर्चवरपसू के ली, िग त्यवने देर्यवनी ची त्यव स्त्री िी
ओळख करून शदली, “देर्ी यव हौसवक्क्कव, िलव आईसवरख्यव
आहेत, नि्कवर करतो हौसवक्कव “ बोलतव बोलतव तो र्वकलव, ”
आई म्हवळसवई िवझ्यव लेकरवलव उदडां आशर्ष्य दे ग िवय !.. “
असां म्हिनू हौसक्कवने त्यवच्यव कपवळवर्रून बोटां शफरर्नू
कडवकडव िोडली. “हौसवक्कव शह देर्यवनी, िवझी कॉलेजिधली
िैत्ीि. “ देर्यवनीने लवगलीच हसनू त्यवांनव नि्कवर के लव, “यव
आत यव !.. “. खवली ठे र्लेलव चवांदीचव तवब्ां यव आशि तवट

लगबगीने उचलण्यवच्यव नवदवत देर्यवनी कडे त्यवांनी पवशहलांच
नवही( की िद्दु वि दल
ु ाि के लां ????... )
“ देर्ी, चल आत जवऊयव, ‘िवाँ ‘र्वट पहवत असतील
आपली “
तो आल्यविळ
ु े गढीत एकांदरीत उत्सवहवचां र्वतवर्रि पसरलां
होतां, सगळ्यव गडीिविसवचां ी लगबग सरू
ु होती, त्यवच्यविी
बोलवयची सर्वांनव ईच्छव होती, आशि तोशह आत जवतव जवतव
सरवईतपिे पर्ू ीचे धशनक शकांर्व सरदवर आपल्यव नोकरवांिी जसां
अशधकवरवने, शजव्हवळ्यवने र्वगतवत तसां र्वगत होतव. देर्यवनी हे
सगळां एकीकडे पवहत नर्लवने पवहत त्यवच्यव िवगे जवत होती.
प्रर्ेिद्ववरवतनू आत र्वड्यवकडे जवईपयांतच्यव िवगवात एक शर््तीिा
चौक आशि त्यवच्यव बरोब्बर िध्यभवगी उसळिवरां अशतिय सांदु र
कवरांज,
“Woww … simply beautiful !.. ”
“हजवरी कवरांज आहे ते, i mean हजवर पवकळयवांचां !.. ” पढु े
चवलतव चवलतव सहृु दने िवशहती परु र्ली, आत र्वडयवत
जवईपयांतचव पररसर गदा दवट र्नरवईने व्यवपलव होतव. आांबव, र्ड,
जवभां ळ
ू , शपपां ळ, शचच
ां चवलिवऱ्यवच्यव डोक्यवर्र छत् चविरां ढवळत
होती. त्यवच्ां यव गवर आशि दवट सवर्लीतनू चवलतवनव देर्यवनी िनवत

शर्चवर हे हे सगळां, आपल्यवलव नव्हतां िवशहती सहृु द एकव सरदवर
घरवण्यवतलव आहे, त्यवनेही सवशां गतलां तर नवहीच कधी आशि
जविर्नू ही शदलां नवही कधी. कॉलेजिध्ये आपि सगळे त्यवची
शकती चेष्टव ि्करी करतो, त्यवलव कविवलव लवर्तो, कसांही
र्वगर्तो, तोच कव हव सहृु द?
गढीच्यव आत प्रचांड िोठव दिु जली, चौसोपी र्वडव होतव.
सर्ात् भव्यतव, सिृद्धी आशि र्ैभर्वच सवम्रवज्य होतां, शजथे बघू शतथे
हडां ् यव, झांबु र, चवांदीच्यव िोठवल्यव फुलदवण्यव यवांची अिरिः
रे लचेल होती, कलवत्िक ररत्यव सजर्लेल्यव असांख्य चवांशदच्यव
र््तू बघतव बघतव ती सहृु दच्यव िवगे अिरि: पळत होती, कवरि
त्यवचां चवलिां खपू झपवट्यवचां होत,ां खरां तर शतलव प्रत्येक गोष्ट
जर्ळून पवहवयची होती पि सहृु द चां म्हििां पडलां उद्यवपवसनू
शनर्वांत बघ, त्यवच िोशहिेर्र आलो आहोत आपि. नसु तव आतलव
र्वडव बघवयलव चवर शदर्स जवतील, ते शह खरांच आहे म्हिव, पि
उत्सक
ु तव शतलव ्र््थ बसनू देत नव्हती, पि अशत उत्सहवच्यव
भरवत चक
ु ू न आपि कुठे रेंगवळलो तर यव प्रचांड र्व्ततू हरर्नू
जवऊ, म्हिनू िक्यतो ती त्यवच्यव िवगे िवगे रहवत होती, अनेक
दवलनां पवर करून ती दोघे एकव प्रि्त िहवलर्जव खोलीत आली.
“यव SSSSS “ सिोर सहृु दच्यव िवतोश्री उभ्यव होत्यव.

सरदवरवांच्यव रूबवबवबवलव सवजेसव सवजिृांगवर के लेल्यव
सहृु दच्यव िवतोश्री अत्यतां तरुि आशि देखण्यव होत्यव जेितेि
शतिीच्यव र्वटतील अिव. देर्यवनी शर्चवरवत पडली, तेर्ढ्यव
सेकांदवत शतच्यव िनवत अनेक प्रश्न येऊन गेले ‘ एर्ढ्यव लहवन किव
शदसतवत यव? शह सहृु दची खरी आई असेल नव? की सवर्त्?, की
सांतरू िम्िी? सहृु दने ओळख करून शदली तिव त्यव शकांशचत
हसल्यव, िनवत आलेले असख्ां य प्रश्न झटकून तीही िग आदब
दवखर्नू च हसली, “ अरे तम्ु ही सहव -सवत जि येिवर होतवत नव?“..
बवईच्यव
ां आर्वजवत खवनदवनी जरब आशि आदब होती.
“ हो िवाँ, आिचव अख्खव ग्रपु येिवर होतव पि बवकीच्यवचां ां
ऐनर्ेळेस पो्टपोन झवलां, अजनू दोन -तीन शदर्स लवगतील त्यवांनव
यवयलव, फक्त ही देर्यवनी आधी आली, कवरि ही हो्टेल र्र रवहते
नव, इथनू तिीच शतच्यव घरी पण्ु यवलव जविवर होती म्हिनू हो्टेल
सोडून आली होती. िग िीच शतलव म्हिवलो शक तू िवझ्यवबरोबर
चल … “
““बरां कांठवजीरवर् आतव फ्रेि व्हव, आशि लगोलग
जेर्िघरवत यव, आशि हो यव सगळ्यवसां वठी र्वड्यवच्यव िवगच्यव
बवजच्ू यव खोल्यव आहेत नव, त्यव आर्रून ठे र्वयलव सवशां गतल्यव

होत्यव िी बवबू लव आशि शिर्रवि लव, यवांनव त्यवतलीच एक खोली
द्यवयलव सवगां तो आम्ही हौसक्कवनव. ”
“जी िवाँ “ सहृु द अगदी अदबीने खवली र्वकत म्हिवलव,
ते दोघे खोलीच्यव बवहेर पडले, “कवय म्हिवल्यव त्यव तल
ु व?
कांठवजीरवर्?” खळखळून हसत देर्यवनी शर्चवरत होती, तोच
सिोर हौसवक्कव उभ्यव रवशहलेल्यव शदसल्यव, देर्यवनीकडे बघत
म्हिवल्यव “चलव तवई खोली दवखर्ते तम्ु हव्नी,” त्यवांच्यव
आर्वजवत एकप्रकवरची हुकूित होती. शतलव तो ्र्र िळ
ु ीच
आर्डलव नवही. शतच्यव िनवत येऊन गेलां.. लगेच कवय खोलीत
जवयच?ां अजनू कवही पवशहलांच नवहीये, तेर्ढ्यवत सहृु दही लगेच
पलीकडच्यव बवजनू े शनघनू गेलव, शतलव आश्चया र्वटलां, ‘जवतवनव
सवांगवयचां तरी यवने शनदवन ‘
“बवकीची सिदी िांडळी कर्व येिवर हवयती?” जोडर्े
र्वजर्त चवलतवनव हौसक्कवनी शतलव शर्चवरलां
“येतील चवर -पवच शदर्सवत” खरां तर शतलव खपू प्रश्न पडले
होते, पि हौसक्कवशर्षयी शतचे प्रथिदिानी ित कवही चवगां लां झवलां
नव्हतां, त्यविळ
ु े लगेच कवही अघळपघळ बोलवयलव नको
त्यवच्ां यविी असव शर्चवर करून ती त्यवच्ां यव िवगे गप्प चवलत
शनघवली, थोड्यवच र्ेळवत त्यव दोघी र्वडयवच्यव पवठीिवगच्यव

बवजल
ू व पोहोचल्यव, शतथनू जेर्ढी लवांबर्र नजर जवईल शतथपयाताँ
फक्त शहरर्गां वर िैदवन शदसत होतां, शतने आत येतवनव पवशहलेले
बरू
ु जही शदसत नव्हते, खपू लवांबर्र असतील कदवशचत, र्रून
शदसतील शतलव र्वटलां, गोल गोल लवांबलचक दगडी शजनव चढून
दोघी र्रच्यव िजल्यवर्र आल्यव, र्रती प्रि्त सज्जव होतव,
त्यवच्यव आर्वरवत भलव िोठ्ठव झोपवळव, त्यवर्र पवांढरीिभ्रु बैठक,
त्यवर्र त्यवच रांगवचे दोन लोड, त्यवच्यवसिोर िोशभर्तां , शपतळी
पवनवच्यव डब्यवचव सवज लेऊन बसलेलव एक शिसर्ीच्यव
लवकडवचव टेबल, आशि एकिेकवांनव लवगनू असांख्य िोठां िोठ्यव
खोल्यव, त्यवतली कडेची खोली उघडत हौसवक्कव शतलव म्हिवल्यव,
’”तवई सगळी आपलीच प्रॉपटी हवय, सिदीकडां आपले पहवरे करी
हैत, भ्यवयचां कवयबी कवरन नवय, कोनीबी कवयबी करनवर न्सहवय
तम्ु हव्नी, शबनघोर ऱ्हवर्व”
“िी कधी म्हटलां िी घवबरले?” शतने हौसवक्कव लव प्रशतप्रश्न
के लव.
“ तसां न्सहवई, िघविी कांठवजी सरदवर पलीकड एकलांच शनघनू
गेले तर्व म्यव बशघतलां, तम्ु हवलव एकदि भ्यव र्वटलां, म्हननू आपलां
सवांशगटलेलां बरां. ”

“ शहचां बरां लि िवझ्यवकडे,” देर्यवनी िनवत म्हिवली. आशि
कवहीच न बोलतव खोलीचां शनरीिि करण्यवत गतांु ली. खोली
्र्च्छ आशि नीटनेटकी लवर्नू ठे र्ली होती, शतचव पण्ु यवतलव ३
बेडरूिचव प्रि्त ललॅट अख्खव बवल्कनीसकट िवर्लव असतव
त्यवत, एर्ढी िोठी. त्यवलव सवजेल असव र्ॉडारोब, आशि, सांदु र
निीचव आरसव असलेलव परु वतन शिसर्ीच्यव लवकडवचव ड्रेशसांग
टेबल. तसवच अगदी त्यवलव िॅशचगां उांच आशि अशतभव्य बेड,
शिर्वय आतव हे हौसक्कवचां डोकां होतां शक आिखी कुिवचां िवशहती
नवही पि र्र चढवयलव म्हिनू बेडच्यव खवलीच एक छोटवसव
बसकव ्टूलही होतव.
“तवई आर्रून खवली जेर्िघरवत यव, तम्ु हवलव घ्यवयलव िी
‘िक
ु ीलव ‘ पवठर्ते धव शिशनटवतां , िक
ु ी म्हिजे िवझी धवकली लेक,
शतलव बोलतव येत न्सहवई, म्हून िक
ु ीच नवर् पडलां बघव शतच”ां
“आई गां !.. शबचवरी … देर्यवनीच्यव तोंडवतनू नकळत
सहवनभु तू ीचे ्र्र शनघवले.
“यव आर्रून !..” हौसवक्कव गेल्यव, जवतवनव दवर लवर्नू
गेल्यव, ती शह िग उठली, शतचां सविवन आधीच आिनू नीट नेटकां
लवर्नू ठे र्लेलां होतां, बॅग उघडून शतने र्रच्यवर्र असलेलव टॉर्ेल,
सवबि र्ैगेरे सवशहत्य कवढलां आशि ती बवथरूि िध्ये जवयलव आत

र्ळली, तोच एकव स्त्रीची एकदि एक जीर्घेिी शकांकवळी शतलव
ऐकू आली, आशि शतचे पवय जवगच्यव जवगीच थबकले !!!... एक
िि सवर्रून िग धवर्त ती दरर्वजवपविी गेली, आशि दवर उघडून
बवहेर पवहू लवगली, बवहेर सगळां शनपशचत !.. धडधडत्यव
अांत:करिवने शतने आर्वज कुठल्यव शदिेने आलव यवचव अांदवज
घ्यवयलव सरू
ु र्वत के ली, पि शतलव तो लवर्तव येईनव, पवच - दहव
शिशनटे गेली, नकळत शतचां िन परत कवही ऐकू येतयां कव यवसवठी
कवनोसव घेऊ लवगलां, पि नांतर कवही आर्वज आलव नवही, थोडांसां
गांभीर होऊन िग शतने सहृु द लव फोन लवर्वयचव प्रयत्न के लव, पि
िोबवईललव रें ज नव्हती, ती अ्र््थ झवली, आपि लगेच त्यवलव
भेटून सोििोि लवर्यू व असां ठरर्नू दवर लवर्नू ती आत बवथरूि
िध्ये गेली, आत अगदी परु वतन कवळी असवयचां त्यवपद्धतीचां
तवब्ां यवचां घगां वळ होतां. एक गवर पवण्यवचव, आशि एक गरि पवण्यवचव
निीदवर शपतळी नळ, र्वळव -चांदन शिशश्रत सवबि, आशि शकतीतरी
आकषाक गोष्टी ज्यव एरर्ी देर्यवनी लव खपू आर्डल्यव असत्यव,
पि आत्तव नक
ु त्यवच ऐकलेल्यव शकांकवळीने ती कवहीिी अ्र््थ
झवली होती. बवथ घेऊन फ्रेि झवल्यवर्र शतलव जरव बरां र्वटलां,
आरिव सिोर आर्रत असतवनवच दवरवर्र थवप पडली. शतने पटकन
जवऊन दरर्वजव उघडलव, तर सिोर कोिीच नव्हतां. दरर्वजव तसवच
उघडव ठे ऊन ती उभी रवशहली. ‘यव अर्वढव्य र्व्तच्ू यव िवगच्यव

बवजल
ू व शजथे कोिवचवही र्वर्र नवही अिव शठकविी आपि
रवहतोय ‘ यव शर्चवरवनां ी ििभर शतलव भय र्वटून गेलां,
तेर्ढ्यवत ‘हॉ !..” असव आर्वज कवढून कुिीतरी एकदि
खळखळून हसलां, देर्यवनीने बवहेर डोकवर्नू पवशहलां, दवरवच्यव िवगे
१०-११ र्षवांची एक शचिरु डी तोंडवर्र हवत ठे ऊन खदु ख
ु दु ू हसत
उभी होती. शतलव पवहतवच देर्यवनीच्यव चेहऱ्यवर्र हसू फुटलां,
“अय्यव त?ू घवबरले नव िी ….”
शतचव तो अशभनय बघनू ती छोटी िल
ु गी खषू झवली आशि
टवळ्यव र्वजर्त हसली.
“ये आत” देर्यवनीने प्रेिवने शतलव आत घेत म्हिवली “तझु ी
आई म्हिवली शक तझु ां नवर् िक
ु ी आहे, पि िलव नवही आर्डलां हे
नवर्, कसली क्यटु शदसतेस तु िी तल
ु व सोनव म्हि?ू ”
िक
ु ीने ‘हो ‘ अिव अशर्भवार्वत यव टोकवपवसनू त्यव टोकवपयांत
िवन डोलवर्ली.
“गडु गल” हवय फवईव्ह दे !..
िग देर्यवनी ने शतलव हवय फवईव्ह द्यवयलव शिकर्लां आशि
त्यव दोघी रितगित जेर्िघरवत पोहोचल्यव.
शतलव शतथे सोडून िक
ु ी खेळवयलव शनघनू गेली, गडी िविसां
आजबु वजल
ु व शफरत होती, ती सहृु दची पवहुिी होती म्हिनू ही

असेल शतच्यवकडे बघवयलव देखील सगळे शबचकत होते, िग ती
आजबू वजचू ां शनरीिि करण्यवत गतांु ली, टेबलर्र अनेक पदवथवांची
रे लचेल होतीच पि बवजच्ु यव कोनवड्यवांिधनू िोठवल्यव जड
चवांदीच्यव थवळ्यवांिध्ये शनरशनरवळे फळफळवर्ळ भरून ठे र्ले होते,
प्रत्येक र््तू जन्सु यव कवळवतल्यव चवांदीने बनर्ली असवर्ी, ती ज्यव
टेबलर्र बसली होती त्यवची कडवही चवांदीचीच. हे सगळां बघनू
झवल्यवर्र ती सहृु दची र्वट बघत बसली, असां खपू र्ेळ एकटां
बसवयचव शतलव कांटवळव आलव, भक
ू ही प्रचांड लवगली होती,
नवनवशर्शर्ध पदवथवांचव खिगां र्वस सटु लव होतव, ती आत ्र्यांपवक
घरवत डोकवर्नू बघवयच्यव शर्चवरवने उठली तोच आतनू पवरांपवररक
र्ेषवत एक नोकर भली िोठी थवळी हवतवत घेऊन आलव. आशि
िोठ्यव अदबीने शतच्यवपढु े ठे ऊन र्ेगवने शनघनू गेलव. िवही भोजन
असवर्ां तसां सगळां पवन भरगच्चां र्वढलेलां होतां, र्रच्यव बवजल
ू व
िध्यभवगी िीठ, डवव्यव बवजल
ू व शनरशनरवळ्यव चटण्यव, चवर -पवच
कोशिांशबरी, लोिची, पवपड, भजी, कुरडयव, खीर आशि परु ि.
उजव्यव बवजल
ू व तोंडली, िटवर -बटवट्यवची भवजी, भरलां र्वांगां,
सवांबवर, पवनवच्यव िध्यभवगी पोळ्यव, पऱ्ु यव, र्वटल्यव डवळीचे
कढीर्डे, कोशथबां ीर र्डी, कोबीची र्डी, िठ्ठव, २ प्रकवरच्यव शखरी
(िेर्यवची आशि गव्हल्यवची), परु ि पोळ्यव, िेजवरी घीर्र,
आिरस, श्रीखांड, बवसांदु ी, सवखरभवत, शजलबी, लवडू, परु िपोळी,

के िरपवण्यवची एक छोटी चवदां ीची निीदवर र्वटीही होती पवनवत, (
असां म्हिवयचे शक पेिर्वईच्यव कवळवत ही पध्दत् होती, एक
पक्र्वन्सन खवल्ल्यवर्र त्यवची चर् दसु ऱ्यव पक्र्वन्सनवलव लवगू नये
म्हिनू त्यवत आधी बोटां बडु र्वयची हे शतलव र्वचनू िवशहती होतां ),
बेत तर एकदि िवही आहे, एर्ढां सगळां खवयलव िलव दोन तीन
शदर्स लवगतील, डवएट चव धुव्र्व !... ती ्र्तः:िीच उद्गवरली” पि
हव सहृु द येिवर आहे शक नवही?” कांटवळून शतने पन्सु हव फोन हवतवत
घेतलव, त्यवलव रें ज नव्हती. शतने इकडे शतकड़े बशघतलां, एक नोकर
हवतवत कवही सविवन घेऊन बवहेर जवतवनव शदसलव त्यवलव शतने
बोलवर्नू घेतलां. “इथे कोिीच आलां नवहीये कव? जेर्वयलव िी
एकटीच आहे कव? सहृु द कुठे आहे, त्यवच्यव िवाँ पि शदसत
नवहीयेत.”
तो कवहीच न उत्तरतव शतच्यवकडे िख्ख चेहऱ्े यवने पहवत
रवशहलव. “अहो िी तिु च्यविी बोलतेय, हौसवक्कव कुठे आहेत?”
शततक्यवत सिोरून हौसक्कव आल्यव. “ हे कवय तवई जेर्वयलव
सरू
ु र्वत न्सहवई के ली अजनू ?”
“ अहो पि िी एकटीच ? सहृु द कुठे आहे?त्यवच्यव घरवतलां
कोिीच नवही जेर्वयलव?”

“ कांठवजीरवर्वांचां डोकां दख
ु तयव, आन र्शहनी सरकवरवांची आज
एकवदिी हवये, त्यव फक्त ज्यसू घेतवत. तम्ु ही जेर्व शबनघोर, अन
तवई शहथां सरदवरव्नी कांठवजी रवर् म्हनत्यवत, त्यव शबगर बवकी
कोनतां बी नवर् कोनवलव ठवर्ां न्सहवई तर्व गडी िवनसवलव कवई इचवरू
नकव, उत्तरां देनवर न्सहवई कोनीबी.” एकतर आपि त्यव नोकरविी
बोलत असतवनव ह्यव बवईने कसां ऐकलां? इथे ती नव्हतीच, त्यवतनू
असां सडेतोड बोलिां, यवचव शतलव रवग आलव आशि िळ
ु वत असां
एकटां जेर्वयलव बसर्लेलांही शतलव आर्डलां नवही, सिोरच्यव
र्वढलेल्यव पवनवलव नि्कवर करून ती उठली. “हौसवक्कव िलव
भक
ू नवहीये, िलव जरव शप्लज सहृु दची रूि दवखर्व. ”
“आर्ां तवई हे कवय? भरल्यव पवनवर्रुन असां उठवर्ां कव? जेर्व
बरां िक
ु वट्यवनां, नवहीतर पवर्न्सयव्नी उपविी ठे र्लां म्हननू र्शहनी
सरकवर रवगवर्तील.”
“हौसवक्कव सहृु दची रूि कुठे आहे शप्लज सवगां व”
“ सरदवर झोपले असतवनव आिी कुनीबी शतथां जवत न्सहवई”..
एव्हनव हौसवक्कव अशतिय डॅम्बीस आहे, हे देर्यवनीलव कळून
चक
ु लां. आलेलव रवग िनवतच शगळून, शतने म्हटले, ”ठीक आहे, तो
उठलव शक त्यवलव तवबडतोब िवझ्यव रूिर्र पवठर्व. आशि” इथे

िोबवईललव रें ज कुठे च येत नवही कव? लाँडलवईन र्ैगेरे कुठे असतो
? िलव जरव घरी फोन करवयचव आहे.”
“ करव की सवर्कवि, कवय घवई येर्ढी? अदगु र आरवि करव
जरव, ”
“ इथे सगळां तिु च्यवर्रच सोपर्लांय कव?” कपवळवर्र आठ्यव
चढर्नू देर्यवनी तरवतरव जेर्िघरवच्यव बवहेर आली आशि
अांदवजवनेच उजव्यव बवजल
ू व शनघवली, सकवळी येतवनव ज्यव शदिेलव
शतने िवाँ ची रूि पवशहली होती त्यव बवजल
ू व ती जवऊ लवगली.
हौसवक्कव शतच्यव िवगनू पळत आल्यव, “तवई असां कुटबी शफरू
नकव, त्यो र्तव र्शहनी सरकवरवांच्यव िहवलव कड जवत न्सहवई, तिु वलव
र्ते ठवर्ां न्सहवईत, चक
ु लव तर शहथां तम्ु हवलव िवझ्यव शबगर कोनी
ओळखत बी न्सहवई. सरळ उचलनू खवली टवकतील तळघरवत”
“असां पि आहे कव? पवहुण्यवांनव बोलवर्तवत किवलव िग
तिु चे सरदवर?तळघरवांत टवकवयलव? कुठल्यव ितकवत र्वर्रतवत
तिु ची सरदवर िांडळी? तम्ु ही एक कवि करतव कव हौसवक्कव?, िलव
बवहेर जवयचव र्तव दवखर्व, िी घरीच जवर्ां म्हिते इथनू आतव”
“अर्ो तवई एकदि असां रवगवर्ू नकव, िवज़ कवही चक
ु लां
असलां तर िवफी करव, गढीतले शनयि आनी बवहेरचे शनयि येगळे

आहेत. म्हननू जरव सवर्ध क्येलां एर्ढांच, कांठवजी रवर् उठले की
लगोलग िी सवगां वर्व धवडतेच ”
शततक्यवत लवल रांगवचां िखिली छत् डोक्यवर्र दोन जिवांनी
धरलेलां अिी िवाँ सवहेबवच
ां ी ्र्वरी येतवनव देर्यवनीलव शदसली,
जर्ळ येतव येतव त्यवांनी शर्चवरलां, “ भोजन आर्डलां कव देर्यवनी
तम्ु हवलव? इथे फक्त पवरांपवररकच जेर्ि असतां ह,ां आशि िवफ करव
तिु च्यव बरोबर पगां तीलव कोिी नव्हतां आज, कवय आहे नव,
कांठवजीरवर् डोके दख
ु ी ने त््त आहेत, त्यवांचे र्शडल बांधू आपल्यव
शपतवजींसोबत फॅ क्टरीच्यव कविवसवठी गवर्ी गेले आहेत आशि
आिच्यव कन्सयव आपल्यव आजोळी गेल्यव आहेत शगरर्ली लव,
हौसक्कवकवक
ां डे सवांगवर्व धवडलव होतव िी तसव” त्यवांच्यव
आपल
ु कीच्यव िब्दवनां ी तवपलेली देर्यवनी जरव िवतां झवली.
चेहऱ्े यवर्र सौम्य हसू आित ती उत्तरली,
“नवही िलव भक
ू नव्हती फवरिी, िी रवत्ी तिु च्यवबरोबर
खवईन. पि आत्तव तम्ु ही यव बवजनू े किव आलवत? i mean तिु ची
रूि उजव्यव बवजल
ू व आहे नव?
“ हवहवहवहव फसलवत नव तम्ु ही पि? अहो इथे भल
ु भल
ु ैय्यव
आहे सगळव. शदिव ज्ञवन होत नवही पटकन. पर्ू ीचां ्थवपत्य िवस्त्रच
असां जबरद्त आहे, ित्ल
ू व हुलकवर्िी द्यवयलव, बवधां लयां अिव

पद्धतीने की नर्ीन िविसवलव कुठून आलो, कुठे गेलो सिजत
नवही.”
“ओह, िग सध्यव तरी तम्ु ही िलव एक गवईड शदलव पवशहजे. ”
“अलबत, म्हिनू तर हौसवक्कव आशि िक
ु ी दोघीनव तिु च्यवच
तर शदितीलव ठे र्लयां ”
“हो पि हौसवक्कव इतर कविवत व्य्त असतवत”
“अहो पि िक
ु ी आहे की, शतलव बोलतव येत नवही म्हिनू
तम्ु हवलव र्वटलां असेल, पि ती भयकांर हुिवर आहे. गढीतले
जर्ळजर्ळ सगळे र्ते शतलव ठवऊक आहेत”
“ िलव फोनही करवयचव होतव िवझ्यव घरी िी इकडे सुखरूप
पोहोचल्यवचव, घरी आई बवबव कवळजीत असतील.”
“हौसवक्कव, तम्ु ही रूि िध्ये यवांनव कनेक्िन द्यवयलव सवांशगतलां
नवही कव? आनांदवलव बोलवर्नू आजच्यव आज ते कवि करून
टवकव, कांठवजीरवर्वच्ां यव पवहुण्यवक
ां डून कवहीही तक्रवर येतव कविव
नये, बवकीची दोन -चवर कविां किी करव. बरां देर्यवनी, तम्ु ही जेर्लव
नवहीत तर शनदवन आिच्यव बरोबर फळवांचव रस घ्यव, आशि
आपल्यव आिरवईतल्यव आब्ां यवच
ां ी चर् बघव, बवकी सगळे आबां े
शर्सरून जवल”. पवयवत घोळिवऱ्यव आपल्यव डवशळांबी रांगवच्यव
रे ििी िवलच्ू यव शनऱ्यव शकांशचत र्र उचलत, पुढे चवलतव चवलतव

त्यवांनी आजार्वने म्हटलां “अां?... हो घेते” जेर्िघरवतनू फळवांचव रस
घेऊन ती िक
ु ी बरोबर बवहेर पडली, “सोनव तल
ु व िॅप म्हिजे कवय
िवशहती आहे?” नवही अिव अथवाने सोनवने िवन हलर्ली.
“िॅप म्हिजे एकव शठकविवहून दसु ऱ्यव शठकविी जवयचां असेल
तर तो र्तव आशि त्यव िवगवार्रच्यव खविवखिु व यवचां शचत्. तल
ु व
शचत् कवढवयलव आर्डतवत?”
सोनवने खि
ु ीने होकवरवथी िवन हलर्ली.
“िग चल िवझ्यव रूिर्र, तल
ु व देते सवशहत्य, िवळेत
जवतेस?शकतर्ीलव आहेस?”
सोनवने नवही अिव अथवाने िवन हलर्ली.
दोघी रूि र्र आल्यव, तो शतच्यव इथे टेशलफोन कनेक्िन
देण्यवचां कवि चवललां होतां, हौसवक्कव कांबरे र्र हवत ठे ऊन जवतीने
उभ्यव होत्यव. शतलव बघनू त्यव म्हिवल्यव,” र्वयरी व्हत्यवच
शहतपयात आिलेल्यव, फक्त जोडण्यवचां कवि करतयु व तो, लगेच
व्हईल, थवबां व र्वईच. आन बवह्येरचव लबां र lलवर्वयचव आसल तर
शझरो लवर्नू डवयल करव” यवर्र ती कवहीच बोलली नवही. त्यवांचां
होईपयांत शखडकी जर्ळच्यव कट्टयवर्र बसनू बवहेरचां शनरीिि करत
रवशहली. सिोरच्यव लवबां लचक िैदवनवत शहरर्ळीर्रून दोन
घोडे्र्वर दौडत येतवनव शतलव शदसत होते, ते जर्ळ येतवच

र्वड्यवतनू दोन -तीन नोकर पळत बवहेर येऊन त्यवांच्यव हवतवत कवही
र््तू होत्यव त्यव देऊन पन्सु हव घवईघवईने र्वड्यवत गेले, आलेले
घोडे्र्वर पढु े र्ळून जांगलवच्यव शदिेने शनघनू गेले.
“हॅलो आई.. ”
“हॅलो, देर्ी अगां फोन लवगत नवहीये बवळव तझु व, पोहोचलीस
कव तू अिरवपरू लव सख
ु रूप?”
“ हो आई, पोहोचले, बवबवांनव फोन देतेस कव जरव?”
“देते, पि आधी िवझ्यविी बोल की, दपु वरी जेर्ि झवलां कव
नीट? िवही खवनव होतव कव गां, सरदवर लोकां कवय खवतवत गां?
आपल्यवसवरखांच खवतवत की अजनू कवही?”
“आई अगां सवांगते, ? तू आधी बवबवांनव दे बरां फोन, िलव जरव
िहत्र्वचां बोलवयचांय त्यवांच्यविी”
“बरां थवांब देते, हे घ्यव हो, बोलव शतच्यविी, कवहीतरी िहत्र्वचां
सवांगवयचां म्हितेय..”
“ हॅलो बवबव, ‘सवरांग, शनलेि आशि ऋतव, िैत्यी यवांचे नांबर
आहेत नव तिु च्यव िोबवईल िध्ये,”
“आहेत की, कव ग?ां ”

“बवबव इथनू नव रें ज शिळत नवही, जरव शप्लज त्यवांच्यविी बोलनू
िलव कळर्व नव, ते लर्कर येऊ िकतील कव इकडे ?”
“बरां कळर्तो, कवय झवलां बांड्यव ? एर्ढ्यवत कांटवळलीस?
शतथे सगळां ठीक आहे नव?”
“ अ? हो, खरां म्हिजे कळत नवही कवही, ठीक आहे शक नवही.
”
“म्हिजे?”
“म्हिजे सकवळी िी आले नव, तेव्हवपवसनू एकतर सहृु द िलव
भेटलवच नवहीये, इकडे पोहोचल्यवनांतर डोके दख
ु ीचां शनशित्त करून
तो जो त्यवच्यव रूि र्र गेलव परत आलवच नवहीये. ”
“हवत्तीच्यव एर्ढांच होय? िलव र्वटलां कवय झवलां.. ”
“तसां नव्हे बवबव, अजनु एक गोष्ट म्हिजे आल्यवनांतर िी रूि
िध्ये आर्रत असतवनव िलव एक जोरदवर शकां.. …”
खट शदिी आर्वज होऊन फोन शड्कनेक्ट झवलव, देर्यवनीने
चिकून पवशहलां, तर तो फोन सोनवने शड्कनेक्ट के लव होतव,. तेर्ढां
करून झवल्यवर्र ती पन्सु हव देर्यवनीने शदलेलां पेन आशि कवगद घेऊन
शचत् कवढत बसली. देर्यवनी शतच्यव जर्ळ गेली, “सोनव असां कव
के लांस तू बवळव? फोन शड्कनेक्ट कव के लवस गां?” यवर्र सोनवने
कवही प्रशतशक्रयव शदली नवही, िवतां पिे शचत् कवढत रवशहली, देर्यवनी

परत कवही बोलिवर तोच शतचां लि सोनव कवढत होती त्यव
शचत्वकडे गेलां आशि शतचे पढु चे िब्द ओठवतच शर्रले. िहवरून
शतने ते शचत् हवतवत घेतलां, के स िोकळे सोडलेली, दवत शर्चकलेले
अिव एक भेसरू स्त्रीचां ते शचत् होतां, लहवन १० र्षवाच्यव िल
ु वलव
जसां कवढतव येईल तसां, रे घोट्यव िवरून कवढलेलां !!!... सन्सु न
झवलेली देर्यवनी शकती र्ेळ तिीच उभी रवशहली.
रवत्ीचां जेर्ि देर्यवनीने खोलीतच िवगर्नू घेतलां, ती ज्यव
उत्सहवने सकवळी गढीत आली होती, तो उत्सवह आतव पिू ा
िवर्ळून गेलव होतव . सह्रु दच्यव र्वगण्यवचव शतलव रवग आलव होतव,
के र्ळ त्यवच्यव भरर्िवर्र यव अनोळखी जवगेत ती आली होती
आशि आल्यवपवसनू शतलव असां गडीिविसवांच्यव भरर्िवर्र टवकून
तो बेपत्तव झवलव होतव. आपि शतकडे जेर्िघरवत गेलो नवही तर तो
शनदवन चौकिी करवयलव म्हिनू तरी येईल हव शतचव अदां वज फोल
ठरलव. शतच्यव सोबतीलव म्हिनू रवशहलेली सोनव के व्हवच झोपी
गेली होती, देर्यवनी िवत् जवगीच होती, शदर्सभरवच्यव घटनवांचां
शर्चवरचक्र शतच्यव डोक्यवत चवलू होतां, त्यवत एक गोष्ट शतच्यव
लिवत आली ते म्हिजे सांध्यवकवळी बवबवांिी फोन र्र बोलतवनव
सोनवने बरोब्बर िहत्र्वचां सवगां त असतवनव फोन कट के लव, म्हिजे

शतलव शह गोष्ट िवशहतीये आशि आपि ती बवबवांनव सवांगू नये अिी
शतची ईच्छव होती, पि कव? बवहेर गढीबद्दल कवही र्वईट पसरू नये
ही कवळजी शतने घेतली कव? पि तेर्ढां कळण्यवइतकां शतचां र्य
नक्कीच नवही, िग दसु रां कवय? इथनू आपि बोललेलां दसु रां कोिी
ऐकत असेल कव?.. कोिी म्हिजे हौसक्कव र्ैगेरे? आशि हे
सोनवलव िवशहती असेल? …??.. यव शर्चवरसरिी दचकून ती उठून
बसली. थोडव र्ेळ िवतां बसनू रवशहली, िग शतच्यव िनवने एक सज्ञु
शर्चवर के लव, इथे कवही कव असेनव आपि शर्चवर करून डोकां कव
शििर्तोय उगवच? तसांही कवही धोकवदवयक र्वटलां तर
आपल्यवलव आपल्यव घरी जवयचव पयवाय आहेच की. घड्यवळवत
पवशहलां तर आत्तविी कुठे आठ- सवडे आठच झवले होते, एर्ढ्यव
लर्कर झोपल्यवर्र पन्सु हव िध्येच जवग यवयची, त्यवपेिव जर्ळच
एक चक्कर िवरून यवर्ी असव शर्चवर करून, िवल पवघां रून,
देर्यवनी खवली आली. दरू पयाताँ शिट्ट कवळोख आशि रवतशकड्यवांची
शकरशकर, िध्ये िध्ये पशलते शदसत होते, तसेच शदव्यवचे खवांबही,
‘जवगते रवहो sssss” अिी आरोळीही िधनू िधनू ऐकू येत होती.
अगदी िध्यरवत् झवल्यवचव भवस होत होतव, शतच्यव खोलीच्यव
शखडकी जर्ळच एक गल
ु िोहोरवचां झवड होतां त्यवची खिू शतने
लिवत ठे र्ली, आशि खोली दृष्टीपथवत रवहील एर्ढां लिवत ठे र्नू
ती शनघवली, गवर र्वऱ्यर्र आल्यवर्र शतलव जरव बरां र्वटलां, चवर

पवर्लां चवलली असेल नसेल तोच ती, कवळीज शचरत जविवरी
भयवनक शकांकवळी पन्सु हव शतच्यव कवनवर्र आदळली. यव र्ेळेलव
शतलव आर्वजवची शदिव कळवली, अांधवरवतनू ही चन्सद्रवच्यव िीि
प्रकविवत गढू र्वटिवऱ्यव जगां लवच्यव शदिेने तो आर्वज आलव
होतव, कोिी स्त्री सांकटवत असेल तर शतलव िदत के ली पवशहजे यव
शर्चवरसरिी, शतने पवर्लवांचव र्ेग र्वढर्लव आशि जर्ळजर्ळ
पळतच ती शनघवली. उांच उभ्यव झवडविां धनू तसां र्वट कवढिां कठीि
नव्हतां, पि कवळोख सोडलव तर दृष्टीपथवत कवहीही येत नव्हतां.
शकती तरी र्ेळ ती अधार्ट चवलत अधार्ट पळत रवशहली, आत
आत शकती आत आली कोि जविे, बरवच र्ेळ झवलव कवही
गर्सलां नवही, थकून परत शफरवर्ां असव शर्चवर करून ती र्ळली
आशि त्यवच र्ेळी ती शकांकवळी पन्सु हव एकदव शतलव ऐकू आली,
यवर्ेळेस अगदी जर्ळून, शतच्यव डवव्यव बवजनू े, आतव देर्यवनी
डवव्यव बवजल
ू व र्ळली, पि एव्हवनव शतच्यव लिवत आलां की शदसत
कवहीच नवहीये फक्त आर्वज येतोय बवस, आर्वजच्यव आधवरवर्र
असां शकती पढु े जविवर, ?, त्यवपेिव परत शफरवर्ां, उद्यव आपल्यव
आपल्यव घरी शनघनू जवर्ां, infact बवकीच्यव चौघवनव फोन करून
सवगां वर्ां की येऊ नकव, कवहीतरी ‘Fishy ‘आहे इथे !!!.
आलेल्यव शदिेने ती र्वड्यवकडे शनघवली, पि कवही र्ेळ
चवलत रवशहल्यवनतां र शतच्यव लिवत आलां की आपि परत परत

शतथेच येतोय, िघविी शदसलेलां छोटां कवटेरी झडु ू प, त्यवच्यव
कवट्यविां ध्ये देर्यवनीच्यव िवलीचां टोक अडकलां होतां, आतवही ते
परत तसांच अडकलां, एकव झवडवर्र िीि झवलेल्यव चद्रां प्रकविवत
एक पवांढरी आकृ ती कोरलेली होती तीही शतलव पन्सु हव शदसली,
त्यवच त्यवच गोष्टी शतलव पन्सु हव पन्सु हव शदसू लवगल्यव आशि ती
हबकली ! तेव्हव पवशहलां नव्हतां पि आतव िक्य होईल शततक्यव
शनरखनू शतने ती आकृ ती पवशहली आशि शतच्यव अगां वर्र सरसरून
िहवरव आलव, त्यव आकृ तीिध्ये एक स्त्री शदसत होती, के स िोकळे
सोडलेली, दवत शर्चकून भेसरू हसिवरी, अगदी सोनवने शचत्वत
कवढली तिीच!!!!... कधीही किवलवही न घवबरिवऱ्यव
देर्यवनीच्यव पोटवत आतव िवत् भीतीने खड्डव पडलव, आपि
शजतके ्र्तः:लव सरु शित सिजतो शततके आहोत कव? गढीर्र
पहवरे करी असले तरी आपल्यवलव आत्तव यव ििी त्यवचां व
सरांििवसवठी उपयोग आहे कव? जर इथेच आपल्यवलव कवही झवलां
तर कोिवलव कळिवर आहे? आई बवबव कुठर्र धडपड करतील?
सवरांग, शनलेि, ऋतव ह्यवचव शकतपत पवठपरु वर्व करतील?, आशि
जर आपि रवत्भर इथेच यव भयवि जांगलवच्यव चकव्यवत सवपडलो
तर? यव कल्पनेने पोटवतलव खड्डव अजनू र्वढत चवललव . त्यवच
झवडवलव टेकून ती िट्कन खवली बसली, गडु घ्यवत िवन खपु सनू .

शकती र्ेळ गेलव िवशहती नवही, अधार्ट झोपेच्यव गगांु ीत शतलव
कोिीतरी हलर्त होतां, आधीच घवबरलेली देर्यवनी जोरवत
शकांचवळली आशि शतने डोळे उघडले, तो सोनव शतलव हलर्नू
उठर्त होती आशि देर्यवनी चक्क खोलीत बेडर्र होती, “िी इथे
किी कवय? िलव कोिी आिलां इथे? सोनव तू ? तु पवशहलांस िलव
जांगलवत... ? “ शतने सोनवलव शर्चवरल, पि सोनव शतलव उठर्नू
परत झोपी गेली होती, देर्यवनीने घड्यवळवत बशघतलां पहवटेचे पवच
र्वजले होते. हे ्र्प्न होतां तर हुश्ि !.... कीती घवबरलो आपि,
एर्ढ्यव थांडीतही ती घविवने शनथळत होती, पि ्र्प्न इतकां खरां
असू िकत?ां शतलव कवही के ल्यव ते ्र्प्न होतां यवर्र शर्श्ववस बसेनव,
ती जांगलवत गेली होती शतलव चवांगलां आठर्त होतां, िग ती पन्सु हव
इथे किी आली? शर्चवर करतव करतव ती पन्सु हव शनद्रवधीन झवली.
सकवळी पक्षयवांच्यव शकलशबलवटवने आशि खोलीत प्रर्ेि
के लेल्यव कोर्ळ्यव उबदवर सयू ाशकरिवांनी शतलव जवग आली, उठून,
फ्रेि होऊन, आर्रून ती आशि सोनव ब्रेकफव्ट सवठी बवहेर
पडल्यव, सगळीकडे शहरव्यवगवर िैदवनवर्र दर्शबदां ू चिकत होते,
िोत्यवसवरखे, नव्हे- नव्हे लखलखीत शहरे कोिीतरी िठू िठू उधळून
टवकले असवर्े तसे, आशि त्यवतच अधनू िधनू पवढां री िेर्तां ी आशि
रांगेशबरांगी गल
ु वबवांचे रांगेशबरांगी तवटर्े सयू ाप्रकविवत िक्त
ु पिे डोलत
होते, त्यव अनपु ि शनसगा सौंदयवाने देर्यवनीच्यव िनवतली रवत्ीची

सगळी जळिटां धर्ु नू कवढली. आशि प्रसन्सन िनवने तीने जेर्िघरवत
प्रर्ेि के लव, आज टेबलर्र कवही लोकां आधीच बसलेली शदसली,
िख्ु य खचु ीर्र एक रुबवबदवर गृह्थ बसले होते ते बहुधव थोरले
सरदवर असवर्ेत, त्यवांच्यव डवव्यव बवजल
ू व सह्रु दच्यव िवाँ, आशि
उजव्यव बवजल
ू व त्यवच्ां यवसवरखवच देखिव, खवनदवनी रूबवब
असलेलव, उांचवपरु व असव एक तरुि बसलव होतव तो कदवशचत
सहृु दचव िोठव भवऊ असवर्व, त्यवच्यव िेजवरी देर्यवनीच्यवच
र्यवची एक सांदु र िल
ु गी बसली होती, ती सहृु दची बहीि असवर्ी,
आशि शतच्यव पलीकडे, हुश्ि.. अखेर कवलपवसनू गवयब झवलेलव,
सहृु द शदसलव !..
िवाँ नी शतलव आपल्यव जर्ळ बसर्नू घेत सर्वांची ओळख
करून शदली, नवश्त्यव िध्ये बरे च पदवथा होते, कवलपवसनू देर्यवनां ीच
खवण्यवकडे लिच नव्हतां, आज िवत् शतने िनसोक्त ब्रेकफव्ट
के लव, तसे सर्ाच पदवथा अशतिय चर्दवर होते. पि नवरळवच्यव
दधु वत के लेल्यव आशि के ळीच्यव पवनवत गडांु वळून र्रून लोिी
सोडून िॅलो फ्रवय के लेल्यव पवनग्यव, शतलव शर्िेष आर्डल्यव. गप्पव
िवरतवनव कळवलां की ही सगळी िांडळी पहवटेसच आली होती.
सरदवर घरवण्यवचव आब रवखनू बोलत असले तरी बऱ्यवपैकी
िोकळेपिवने बोलले सर्ा, र्सांधु रव देर्ी म्हिजे सहृु दची बहीि,
शतने आपि होऊन सगळी गढी दवखर्वयचां देर्यवनीलव कबल
ू के लां

आशि देर्यवनी खषू झवली. खवल्ल्यवर्र त्यव दोघी लगेचच
शनघवल्यव त्यविळ
ु े सहृु द िी शतलव बोलवयलव जिलां नवही, तसहां ी
तो अजनू िवन खवली घवलनू च खवत होतव, हौसवक्कव त्यवच्यव
िेजवरी उभ्यव रवहून त्यवलव हर्ां नको पवहत होत्यव, त्यवच्यवकडे
पहवतवनव शतलव उगवच असां र्वटून गेलां की तो कोित्यव तरी खपू
िोठ्यव दडपिवखवली आहे.
“ चलव देर्यवनी, शनघयू व आपि, िक
ु े आज तल
ु व सुट्टी “
र्सांधु रव सोनवलव म्हिवली तिी सोनव उड्यव िवरत आत पवकगृहवत
शनघनू गेली. शतच्यवकडे बघतवनव देर्यवनीच्यव िनवत शर्चवर आलव
एर्ढी लहवनगी पोर, िवत् एकदवही आईजर्ळ लवडवने जवतवनव
शदसली नवही, “ Strange !.. “
“अां ? कवही म्हिवलवत देर्यवनी ?.. “
“ कवही नवही, शनघवयचां आपि? आशि शप्लज तु िलव अहो
जवहो म्हिू नकोस, आपि जर्ळजर्ळ एकवच र्यवच्यव आहोत “
“Oh yes !.. सॉरी, अगां सरदवरवांचे रीशतररर्वज िवाँ नी इतके
अांगवत शभनर्ले आहेत नव, की कवही शर्चवरू नकोस, “ दोघी
एव्हवनव जेर्िवघरवतनू बवहेर पडून एकव अरुांद शजन्सयवतनू र्र
शनघवल्यव, घडीर् दगडवच्यव त्यव िोठवल्यव पवयऱ्यव बऱ्यवपैकी
अांधवऱ्यव आशि गोल गोल होत्यव, कुतबु शिनवर सवरख्यव, अजनू

असेच र्र र्र जवत रवशहलो तर आपल्यवलव चक्कर येईल असां
र्वटत असतवनवच, त्यव र्रच्यव िजल्यवर्रच्यव खोलीत पोहोचल्यव.
“woww.. !.. आपि तर चक्क खोलीत पोहोचलो, ि्तच गां “
यवर्र र्सांधु रव हसली, हे िवझां ‘Doll House “ आहे, लहवनपिी
आम्ही तवसनतवस ईथे असवयचो “,
“आम्ही म्हिजे? “
“आम्ही म्हिजे िी.. ( आम्ही सरदवर. You know?...
र्सांधु रव डोळे शिचकवर्त उपरोधवने हसली )
ओह िवय िवय!.. के व्हढ्यव शनरशनरवळ्यव बवहुल्यव आहेत
ग…:
‘आम्ही अनेक देि शफरलो लहवनपिवपवसनू , आतव ईथे
आम्ही म्हिजे आिची सगळी फॅ शिली बरां कव, तर आम्ही शजथे
शजथे गेलो शतथनू आिलेल्यव आहेत यव सगळ्यव बवहुल्यव आशि
कवही तर अगदी जन्सु यव आहेत, ठकी पवसनू सगळ्यव बवहुल्यव
आहेत, शह िेशक्सकन, हे कॅ बेज पॅच, आशि शह गल
ु वबी गवलवांची
रशियन “ र्सांधु रव एक एक बवहुली दवखर्त होती, सगळीकडे
बवहुल्यवांचां सांिेलनच भरलां होतां जि,ू अगदी अांगठ्यवएर्ढ्यव
छोट्यव बवहुलीपवसनू ते िविसवएर्ढ्यव िोठ्यव बवहुलीपयाताँ सगळे
प्रकवर होते त्यवत, दसु री तिीच एक खोली र्ेगर्ेगळ्यव परु वतन

चवांदी आशि सोन्सयवच्यव दवशगन्सयवांनी भरलेली, सहृु दच्यव िवाँ तिव
कल्पक होत्यव त्यविळ
ु े त्यवनां ी कवही परु वतन सोन्सयवच्यव र््तपांू वसनू
र्वपरतव येण्यवजोगे दवशगने बनर्नू घेतले होते, उदव. सोन्सयवचां कवन
कोरिां असेल तर दोन्सही बवजांनू ी दोन िविकां आशि िध्ये ते कवन
कोरिां गांफ
ु ू न त्यवचव नेकेलस, शकांर्व जवड जवड चवांदीच्यव र्वक्यव
असतील तर त्यव खवली ठे र्नू र्र त्यवर्र सिई ठे र्ली होती,
सोन्सयवची जवळीदवर निीची पसाही अिीच किवपवसनू तरी
बनर्लेली होती, अ्सल जर असलेल्यव पैठण्यव त्यवपवसनू तयवर
के लेलां जॅकेट, भरीर् चवांदीचव चेस बोडा, अिव असांख्य र््तांचू ां
दवलन होतां शतथे, बघतव बघतव देर्यवनी थक्क होऊन गेली,
“आतव ‘आयधु चवपिवलव ‘म्हिजे िस्त्रवगवर, दवखर्ते तल
ु व
चल “ दोघी एकव िोठ्यव दवलनवलव र्ळसव घवलनू िवगच्यव
बवजल
ू व आल्यव त्यवतले िस्त्रवांचे शर्शर्ध प्रकवर बघतवनव देर्यवनी
चशकत झवली, ” यवतली बरीचिी िस्त्र सरकवर जिव के लेली
आहेत, नवहीतर तू आिखीन डोळे शर््फवरले असतेस. ” शिशश्कल
हसत र्सांधु रव म्हिवली.
कवही र्ेळवने त्यव टेहळिीच्यव जवगेर्र उभ्यव होत्यव, “हे बघ
यव दोनच तोफव आत्तव दवखर्वयलव आहेत तल
ु व, अथवात बवकीच्यव
सरकवर जिव. ही बघ ही ‘पील नवलव ‘ हत्तीर्रून यव तोफे चव िवरव

करवयचे, आशि ही ‘ ितरु नवलव ‘ उांटवर्रून यव तोफे चव िवरव
करवयचे.
“अिेशझांग... र्सांधु रव तिु च्यव घरवण्यवचव ईशतहवस सवगां नव
जरव, सहृु दचां आडनवर् कदि असां सवगां वयचव तो. तेच आहे कव? “
“ तेच, पि नसु तां कदि नव्हे, ’ सरदवर कदिबवांडे ‘, पुढे त्यवचां
नविकरि आम्ही कदि एर्ढांच के लां, पि िवाँ अजनू आपलव र्वरसव
सोडवयलव तयवर नवहीत, त्यविळ
ु े त्यव त्यवच र्ेिवत आशि
अशर्भवार्वत र्वर्रतवत. तू पवशहलां असिील तर बवकी आांम्ही सर्ा
आधशु नक आशि सवध्यव र्ेषवत असतो. “
“हो पवशहलां िी, सहृु दनेही कधी दवखर्लां नवही असां, infact
सह्रु द बरोबर येतवनव फक्त अिरवपरू ची एक गढी बघवयलव जवयचयां ,
सरदवरवांच्यव बरोबर तो रहवतो एर्ढांच ठवऊक होतां, ते बघवयचां
म्हिनू आम्ही सर्ा शित्-िैशत्िी येिवर होतो, िी तर सविवन घेऊन
हो्टेल सोडून शनघवले होते, म्हिनू सहृु द आधी सगळ्यवांनव घेऊन
िग िलव शपक-अप करिवर असां ठरलेलां, सकवळी खवली येऊन
पवहते तो सहृु द एकटवच आलेलव, बवकीचे सगळे िवगवहून येिवर
असां त्यवने सवांशगतलां, िी ही जव्त शर्चवर न करतव शनघवले. “
“ओह आय सी !.. “

अजनू कवही र्ेळ िनसोक्त शफरल्यवनांतर र्सांधु रव म्हिवली,
“चल देर्यवनी शनघयु वत आपि, उरलेलां गढी दिान नतां र करूयवत
अजनू आहेस नव थोडे शदर्स? “
“ िवशहती नवही गां, ठरर्लां नवहीये अजनू कवही, तल
ु व एक
शर्चवरू र्सांधु रव ?”
“शर्चवर नव.. ” र्सधांु रव जरी असां म्हिवली तरी देर्यवनीने असां
शर्चवरल्यव बरोबर शतच्यव चेहऱ्े यवर्रची झवलेली चल-शबचल,
शतलव लपर्तव आली नवही. जिू ती कवहीतरी अशप्रय शर्चवरिवर
आहे हे र्सधांु रे लव ठवऊक होतां.
देर्यवनी िवांतपिे शतच्यव चेहऱ्े यवर्रचे बदललेले भवर् शटपत
होती, शततक्यवत र्सधांु रव म्हिवली, “तल
ु व कवही तरी शर्चवरवयचां
होतां नव देर्यवनी? “
“ हो, पि एक नव्हे अनेक गोष्टी शर्चवरवयच्यव आहेत, आधी
कोिती शर्चवरू हव शर्चवर करतेय “ ती कसांनसु हसत म्हिवली.
“ बरां करव सवर्कवि शर्चवर, हे बघ आली तझु ी रूि, चल भेटू
पन्सु हव सांध्यवकवळी, चहवच्यव र्ेळेलव “
“ र्सधांु रव थवबां नव शप्लज, थोडव र्ेळ चल नव आत. “
देर्यवनीने शतलव आग्रह के लव, र्सांधु रे ने चळ
ु बळ
ु त हवतवतल्यव
घड्यवळवकडे पवशहलां, आशि ती म्हिवली, “ आत्तव नको, उद्यव

येईन, तू आतव शर्श्रवतां ी घे. “ आशि ती सरळ शनघनू गेली. ती गेली
त्यव शदिेने देर्यवनी थोडव र्ेळ बघत रवशहली, िग एक स्ु कवरव
टवकून ती आत आली. पशहले ऋतव शकांर्व सवरांग िी बोलवर्ां म्हिनू
शतने त्यवांचे नांबर डवयल के ले.
सवरांग ने उचललवच नवही, पि ऋतव चव लवगलव.
“ हॅलो, ऋतव, देर्यवनी बोलतेय .. “
“हवय देर्ी, अगां हव कुठलव नांबर आहे? आहेस कुठे त?ू तझु व
िोबवईल पि लवगत नवहीये. ”
“ किवल आहे, िी सहृु द बरोबर आले नवही कव, अिरवपरू लव?
शतथलवच आहे हव नबां र आशि तम्ु ही सगळीजिां के व्हव येिवर
आहवत? “
“ भेंडी ssss तू एकटीच शतकडे कवय कवरतीयेस? िदां आहेस
कव जरव?.. “
“ म्हिजे? अगां सहृु द घ्यवयलव आलव िलव, आशि तो
म्हिवलव की तम्ु ही सगळे नांतर येिवर म्हिनू . “
“ तू पि चपां कच आहेस, ग्रपु र्र एक िेसेज तरी टवकवयचवस
”
“ िग तम्ु ही कोिी कव नवही टवकलव? ते िरू दे, तिु चां कवय
झवलां यवयचां? “

“ आिचां कवय झवलां कवय? सहृु द ने फोन करून सवांशगतलां की
गढीलव जवयचां कॅ न्ससल झवलां आशि तो तल
ु व तझ्ु यव घरी ड्रॉप करून
पढु े जवईल. िग िध्येच हे कवय ठरलां? “
“ ऋतव िलव कवय िवशहती बवळे अगां? एक तर आल्यवपवसनू
इथे कवही ओके र्वटत नवहीये िलव, िी बवबवांनव पि फोन करून
सवांशगतलयां , आज त्यवांचव फोन पि येऊन गेलव असेल, िी बवहेर
गेले असतवनव. िोबवईललव रें ज नसल्यविळ
ु े, कोिविी पट्कन
कॉन्सटॅक्टच होत नवही, ते कवही नवही िी आजच्यव आज सहृु द िी
बोलनू “ The End “ करून टवकते सगळ्यव शर्शचत् गोष्टींचव
आशि उद्यव सकवळी इथनू शनघते. “
“ हो त्यव बवर्ळट सहृु दलवच सवांग तल
ु व सोडवयलव, तझ्ु यव
सोनेरी रांगवच्यव आशि हनर्ु टी र्रच्यव ब्यटु ी ्पॉट च्यव प्रेिवत पडलव
असेल, म्हिनू तल
ु व एकटीलव शतकडे नेऊन गढी दवखर्नू , इम्प्रेस
करून प्रपोज करिवर असेल “
“गप्प बैस िख
ू वां. इकडे िवझां कवय चवललांय, तु कवय
बोलतेयस. अगां तल
ु व गम्ित िवशहतीये? सहृु दलव इथे, कांठवजी रवर्
म्हितवत “ यवर्र दोघी खळखळून हसल्यव.
, ऋतव िी बोलनू झवल्यवर्र खरां तर देर्यवनी अजनू गोंधळवत
पडली होती, सहृु द ने चक्क खोटां बोलनू शतलव ईथे आिलां होतां,

आशि ती शकती शर्श्ववसवने त्यवच्यवबरोबर आली होती, ििभर
शतलव र्वईट र्वटलां, आज आत्तवच त्यवच्यविी बोलनू घेऊ, सिोर
कोिी असो र्व नसो, आतव कोिवलव कवय र्वटेल यवचव शर्चवर
करवयचां कवही कवरि नवही, दपु वरी र्सांधु रव नवही कव सरळ शनघनू
गेली, शतने शर्चवर के लव कव आपलव? आपल्यवलव, तरी दल
ु ाि
म्हिजे िख
ू ापिव ठरे ल.
खोलीची अर्जड कडी किीबिी ती लवर्तच होती
तेर्ढ्यवत सांध्यवकवळच्यव चहवचव ट्रे घेऊन एक नोकर आलव, ती
त्यवलव कवही शर्चवरिवर तोच लवांबनू र्सांधु रवही येतवनव शतलव
शदसली. बवहेर झोपवळ्यवपविी ये अिव अथवाने शतने खिू के ली, िग
देर्यवनी बवहेर झोपवळ्यवर्र येऊन टेकली, थोड्यवच र्ेळवत
र्सधांु रवही पोहोचली, शतच्यव िेजवरी बसत म्हिवली, “ कवय िग
शर्श्रवांती झवलीच नवही म्हिवयची? चेहरे व अजनू ही सक
ु लेलव
शदसतोय. “
“हो नव अगां फोनर्र बोलत होते. ”
“ एर्ढव र्ेळ? ‘
“ नवही गां एर्ढव र्ेळ तर नांबर ट्रवय करण्यवतच गेलव, िग कसव
बसव लवगलव तर थोडां बोलले नवही तोच कट झवलव, बरां तू थवबां तेस
पवच शिशनटां ? िी सवडे तीन शिशनटवत फ्रेि होऊन येते “देर्यवनी

शिशश्कल हसत म्हिवली आशि खोलीच्यव शदिेने पळवली, चेहरे व
टॉर्ेलने पसु त जेव्हव देर्यवनी बवहेर आली, तेव्हव र्सधांु रव
शतच्यवकडे शनरखनू पवहू लवगली. “ देर्यवनी, तझ्ु यव गवलवर्र,
ओठवांच्यव खवली, हनर्ु टीर्र, कांठवर्र, हे जे टपोरे तीळ आहेत ते
सगळे खरे आहेत?
“हो म्हिजे कवय? सगळे खरे आहेत गां “
“ strange.. पि खपू cute शदसतवत ते, सकवळी प्रतवप दवदव
पि म्हित होतव. ”
“कवय? “
“हेच की तझु ां खरां सौंदया, तझ्ु यव सोनसळी गोऱ्यव रांगवत नसनू
तझ्ु यव यव ब्रवऊन शतळविां ध्ये आहे “ यवर्र देर्यवनीच्यव
डोळ्यवसिोर सकवळी ओझरतव पवशहलेलव रवजशबांडव प्रतवप उभव
रवशहलव, आशि शतचे गवल आरक्त झवले.
तेर्ढ्यवत पन्सु हव एकदव ती कवळीज शचरत जविवरी भेदक
शकांकवळी ऐकू आली. देर्यवनीने र्सधांु रे कडे पवशहलां, ती उठून उभी
रवशहली होती. शतचव चेहरे व किवलीचव गभां ीर झवलव होतव. पवच एक
शिशनट िवांततेत गेली असतील, िग िवत् देर्यवनीने र्सांधु रे चव हवत
पकडून शतलव जोरजोरवने हलर्ीत शर्चवरलां, “ ही कोि आहे

र्सधांु रव? शतची शकांकवळी ऐकली की िवझव प्रवि कांठविी येतो,
आल्यव शदर्सवपवसनू िी ही ऐकते आहे, कवय आहे हे? “
“ती ‘रवनवई’ आहे !!!!.... “ र्सांधु रव खवली िवन घवलनू गभां ीर
होत म्हिवली.
“रवनवई !.. ? कोि रवनवई? हे तर तिु च्यव गढीच नवर् आहे नव?
“
“ होय, शजच्यवर्रून यव गढीलव हे नवर् पडलां ती. रवनवई,
“देर्यवनी, इथे अिी र्दतां व आहे की गढीच्यव पवयव भरिीच्यव
र्ेळेलव, पवयव भक्कि रहवर्व, ही गढी, शचरकवल सरु शित आशि
िजबतू रहवर्ी म्हिनू शतचां सांरिि करण्यवसवठी कवही अिवनर्ी
िक्तींनव आर्वहन के लां गेलां होतां, त्यवर्ेळेलव त्यवनां ी एकव गरोदर
स्त्रीचव बळी िवशगतलव होतव, हौसवक्कवच्यव र्ांिजवांपक
ै ी कुिीतरी
शह जबवबदवरी आपल्यव शिरवर्र घेतली आशि यव ‘रवनवई’ चव बळी
शदलव. “
“आई ग !.. “ देर्यवनी कळर्ळून म्हटली.
“ ह.ां . ‘रवनवई ‘ही त्यवांचीच कुिीतरी नवतेर्वईक होती, घरची
गररबी, बवळांतपि परर्डत नवही हे बघनू हौसक्कवच्यव पर्ू ाजवांपैकी
कोिीतरी शतलव आपल्यव घरी रहवयलव बोलवर्लां, ‘रवनवई ‘ही
त्यवांचीच कुिीतरी नवतेर्वईक होती, घरची गररबी, बवळांतपि

परर्डत नवही म्हिनू हौसक्कवच्यव पर्ू ाजवांपैकी कोिवच्यव तरी घरी
ती आश्रीत म्हिनू आली होती, त्यवच र्ेळी शतचव बळी द्यवयचव हे
ठरलां आशि गढीच्यव पवयवभरिीच्यव र्ेळेस पजू व करवयलव म्हिनू
शतलव एकव खोल खड्ड्यवत उतरवयलव लवर्लां, शबचवरी आठर्व
िशहनव लवगलव होतव, तिीच किीबिी खवली उतरून गेली, तोच
र्रून सर्वांनी िवती लोटली, त्यवच ििी प्रविभयवने शतने शकांकवळी
फोडली. असां म्हितवत की यव गढीत शतचव सतत र्वर्र असतो,
रवत्ी तीच ईथे शफरत असते. ”
“ बवपरे ! … … हॉररबल आहे हे सगळां.. “ देर्यवनीलव
शर्श्ववस ठे र्िां कठीि जवत होतां.
“ होय.. पि शतने कुिवलव त्वस देऊ नये म्हिनू पजु वऱ्यवांनी
सवांशगतल्यव प्रिविे शतची सिवधी बवांधनू , गढीच नवर् ‘रवनवईची गढी
‘असां ठे र्लां, पि देर्यवनी ही शकांकवळी िी आज पशहल्यवांदवच
ऐकतेय “
“ िी आल्यवपवसनू रोज ऐकतेय, कधी कधी शदर्सवतनू तीन
र्ेळव … “
“कवय सवांगतेस? “
“ हो, खरां तेच सवगां तेय, infact सहृु दलव िी शर्चवरिवर होते
कवलच, पि तो िलव भेटतच नवहीये, “

“ म्हिजे, आल्यवपवसनू तु एकटीच आहेस? “
“ सोनव, i mean िक
ु ी आहे सोबतीलव, बवकी कोिी नवही.
“
“ ओह, this is not fair, िी बोलते भवईिी, आशि अजनू
एक सवांग?ू र्वईट र्वटून घेिवर नसिील तर?”
‘ नवही बोल नव “
“तू उद्यवच्यव उद्यव इथनू बवहेर पड, “
“ कव? “
“ िी सवगां तेय म्हिनू , आशि लिवत ठे र् आपल्यव यव
सांभवषिवबद्दल कोिवलवही सवांगू नकोस, इनफॅ क्ट िी भवई लव सवांगते
तल
ु व उदयवच्यव उद्यव सोडवयलव “
“ अगां िी जविवरच आहे, तसां िीही ठरर्लांच होतां, पि कवरि
तर सवांगिील? “
“ कवरि कसां सवांगू तल
ु व? बरां ऐक असां म्हितवत की ज्यवलव
ही शकांकवळी ऐकू येते त्यवच्यवर्र प्रविघवतक सांकट येिवर असतां, “
“ यवच्यव आधीही असां कवही घडलांय कव? बोल नव र् सु? “
शतचे खवांदे धरून शतलव हलर्त देर्यवनी ने शर्चवरलां.

र्सधांु रे ने शतचे हवत आपल्यव हवतवत घेतले, “ सॉरी देर्ी, तल
ु व
आत्तव यव ििी तरी िी कवहीच सवगां ू िकत नवही, पि फक्त तु
सख
ु रूप तझ्ु यव घरी पोहोचवर्ीस असां, िलव िनवपवसनू र्वटतां आहे,
शप्लज !.. “
“ठीक आहे, िग तचू व्यर््थव कर तिी, िलव तर बवहेर कुठून
जवयचां हे देखील ठवऊक नवही “ र्वतवर्रिवतलव तवि किी
करण्यवसवठी देर्यवनी अिां ळ हसत म्हिवली.
“ती तर करतेच, पि आत्तव लगेच ‘िवाँ ‘िी बोलनू तुझी
व्यर््थव िवझ्यव िेजवरच्यव खोलीत करवयलव लवर्ते, ’िवाँ ‘ नी
तल
ु व असां एकटीलव पवठीिवगे कव ठे र्लांय कळत नवही, नवहीतर एक
कवि कर आत्तवच चल, सविवन र्ैगेरे नांतर शिलट करू”
“ ररलॅक्स र्स,ु िवझी कवळजी करू नकोस, i am enough
capable to handle any situation, आधी िवाँ िी बोलनू घे,
िग रवत्ी िी शिलट होते, तसांही सोनव आहेच बरोबर ”
“ओके डन … िी आत्तवच जवते... चल बवय !.. “ र्सांुधरव
शजनव उतरून जवतवच शतलव बवय करून आपल्यव
खोलीकडे जवत असतवनव, कवहीतरी जविीर् होऊन, देर्यवनी
अचवनक पवठीिवगे र्ळली आशि त्यवच र्ेळी कोिीतरी शतलव
घवईघवईने िेजवरच्यव खोलीत आत शिरतवनव शदसलां.

“कोि आहे शतकडे?.. हॅलो …?” देर्यवनी देखील िग
पळतच त्यव खोलीपविी गेली, ही खोली आत्तवपयांत बदां होती.
कधी आशि कुिी उघडली? आपलां बोलिां कोिी चोरून ऐकलां
की कवय? “ शर्चवर करत ती आत शिरली, शतच्यव रूि सवरखीच
होती ही रूि, कुठे ही कवहीही चवहूल लवगली नवही, सगळी खोली,
आतली कपवटां, पडद्यवांच्यव िवगे, बेडच्यव खवली सगळीकडे पवशहलां
शतने कोिीही नव्हतां, आख्खी रूि ररकविी होती, जे कोिी िघविी
गपु चपू पळून गेलां ते आत जवतवनव शतने पवशहलां होतां, कवही िि ती
शतथेच थवांबली पि शतन्सहीसवजां व होऊन आतव सगळीकडे अांधवरू
लवगलां होतां, ती िक
ु वट बवहेर आली, बवहेरून दरर्वजव बदां के लव,
आशि आपल्यव खोलीत येऊन बसली. डोक्यवत शर्चवरचक्र
चवलचू होतां, तेर्ढ्यवत “िक
ु िक
ु , देर्ी..... “ कोिीतरी हलक्यव
आर्वजवत शतलव हवक िवरत होतां, शतने आर्वजवच्यव शदिेने पवशहल,ां
तर जांगलवच्यव बवजल
ू व जी शखडकी उघडत होती शतथनू तो आर्वज
येत होतव. तवड्कन उठून ती पळतच शखडकी जर्ळ आली, “सहृु द?
त?ू ?? कुठे गवयब झवलव होतवस? आशि असव शखडकीत.. ?? “
“ देर्ी तू तवबडतोब इथनू शनघ, जव्त कवही शर्चवरू नकोस,
िी सवगां तोय ते कर “
“ अरे पि िी जवऊ किी? “

“ हे बघ िी कवय सवांगतोय ते नीट लि देऊन ऐक, जांगलवतनू
शनघ, आत्तव लगेच शनघ, हे जगां ल ओलवडां ू न पढु े एक दोन डोंगर
लवगतील, ते पवर करून गेलीस की शतथनू खवलच्यव बवजल
ू व तीन
सवडे तीन शक. िी. कच्चव र्तव लवगतो, तो सांपलव की डवव्यव
हवतवलव एक सरपांचवची र्वडी आहे त्यव र्वडीतनू पढु े र्तव लवगतो
तो थेट जन्सु नरलव जवतो, त्यव सरपांचवलव िवझां नवर् सवगां तो तझु ी
पढु ची व्यर््थव करे ल. आधी इथनू बवहेर पड लगेच !!.. “
दसु ऱ्यवच ििी सह्रु द शखडकीतनू अदृश्य झवलव, शखडकीलव
आतनू जवळी असल्यविळ
ु े शतलव र्वकून बवहेर पवहतव येईनव, ती
तवबडतोब शजनव उतरून पळत िवगच्यव बवजल
ू व गेली, पि शतथे
कोिीही नव्हतां. शखडकी बऱ्यवपैकी उांच होती, कसव आलव असेल
सहृु द शखडशकपयान्सत?, ती पन्सु हव र्र पळत आली, शतलव र्सधांु रे लव
फोन करवर्वसव र्वटलव पि, फोन टॅप होत असतील तर उगवच नसतां
सांकट नको, िग सविवनवतली शतची सॅक कवढून शतची िहत्र्वची
कवगदपत्ां आशि टॉचा, पवण्यवची बॉटल, र्गैरे आर्श्यक सविवन
त्यवत घवलनू , अांगवत जॅकेट चढर्नू ती शनघवली, सॅक जॅकेटच्यव
आत घवलवयलव ती शर्सरली नवही, तसही ट्रेक चव अनभु र्
असल्यवनां ती फवर गडबडली नवही, पि यव सगळ्यव लवगोपवठ
घडिवऱ्यव घटनवांचव आपल्यविी असिवरव सांबधां शतलव कळत
नव्हतव, आपल्यविी कोिवचां कवय र्ैर असवर्ां? आशि कोि

आपल्यव प्रविवांर्र उठलां असवर्ां? हव फवर िोठ्ठव प्रश्न शतलव पडलव
होतव. सगळ्यव प्रश्नवच
ां ी उत्तरां सहृु दपविी होती. दवर अलगद लोटून
ती शनघवली, जेव्हढ्यव िक्य होईल शततक्यव झपवझप ती जांगलच्यव
शदिेने शनघवली, जांगल कीती िोठां आहे आशि ते पवर करवयलव
शकती र्ेळ लवगिवर हे ज्ञवन शतलव नव्हतां, चवलत रहवयचां एर्ढांच
शतलव कळत होत,ां अिवर््यव असल्यवने तसव कवळोख होतव, जवतव
येईल शततक्यव र्ेगवने ती शनघवली, िध्येच एकव झवडवपविी पवढां ऱ्यव
रांगवची कवहीतरी खिू शदसली ती थवांबली, एक िि टॉचा िवरून
शतने बशघतलां, शतचव अांदवज खरव ठरलव, त्यव झवडवर्र सोनवने
कवढलेल्यव आकृ तीसवरखीच पवढां ऱ्यव रांगवची आकृ ती होती,
यवचवच अथा परर्व शतलव ्र्प्न पडलां नव्हत,ां ती खरोखर जांगलवत
येऊन गेली होती, पि िग ती शतथनू बेड र्र आलीच किी? प्रश्न,
प्रश्न आशि शनव्र्ळ प्रश्न, एकवचहां ी उत्तर आतवच्यव ििवलव शतच्यव
जर्ळ नव्हतां. अजनू एक तवस भर चवलली असेल नसेल, अचवनक
कवळव बरु खव घवतलेली एक व्यक्ती शतच्यवसिोर आली, आशि
त्यवच ििी शतच्यव तोंडवभोर्ती एकव िजबतू हवतवची पकड
बसली, क्लोरोफॉिा च्यव उग्र र्वसवने शतची िद्ध
ु हरपली !!!..
शकती र्ेळ गेलव िवशहती नवही, िद्ध
ु ीर्र आली तेव्हव ती एकव
अांधवऱ्यव जवगी होती, डोकां अजनू ही गच्च होतां,

हळू हळू शतलव एक एक गोष्टी आठर्वयलव लवगल्यव, सहृु दने
सवशां गतलां म्हिनू आपि गढीतनू जगां लवच्यव शदिेने पळून गेलो,
जांगल पवर करत असतवनवच एकव कवळ्यव कपड्यवतल्यव आकृ तीने
आपल्यव तोंडवर्र हवत ठे र्लव आशि आपि बेिध्ु द झवलो,
अजनू ही शतचे हवत बवांधलेलचे होते, तोंडवर्रही शचकटपट्टी होती,
जेितेि श्ववस घेतव येईल शकांर्व हवलचवल करतव येईल अिव
बोळवतल्यव एकव कोपऱ्यवत ती िटु कुळां करून पडलेली होती.
जॅकेट शतच्यव अगां वर्र तसचां होतां, देर्यवनीच्यव घिवत आर्ांढव
आलव, कसां आशि कुठून बवहेर पडवयचां? डोकां अजनू ही जड र्वटत
होतां, त्यव छोट्यविव तळघरवत ती अर्घडून गेली होती, जरव
हवलचवल झवली की डोकां आपटत होतां, तेर्ढ्यवत बवहेरच्यव बवजनू े
कवही हवलचवल शतलव जविर्ली, तिी गडु घ्यवत िवन घवलनू अांग
सैल सोडून ती पडून रवशहली तोच कोिीतरी शतच्यवर्र फोकस
िवरलव, “अजनू शनपशचत हवय !.. औषध जव्त झवलयव जन,ू “ एक
जवडव भरडव परुु षी आर्वज होतव, “ “तल
ु व पन कोनवलव कसां बेसदु
करवयचां अक्कल न्सहवय भवडयव, म्येली शबली तर परत आनी कुठनां
करवयची उ्तर्वर? आां? “ देर्यवनीने हौसक्कवचव आर्वज
ओळखलव, शतच्यव छवतीचे ठोके अजनू र्वढले, “ च्यवक, न्सहवय
आक्के , न्सहवय िरिवर, पोरटी नवजक
ू हवय तर्व र्वईच जव्त टवइि
लवगल, पन हुईल एक तवसवभरवत जवगी. “

“ चल िग, िवगनां परत येऊ शनजवनीज झवल्यवर्ां, त्ये शतकडां
सरदवर बी पेटल्येत, शतलव सोधवयलव परतवप रवर् पन बवह्येर पडली
हवयती. “ ते दोघे शनघनू गेले, ”अच्छव !.. हे कवर्थवन हौसवक्कवचां
आहे तर, पि शतचां िवझ्यविी कवय र्ैर असवर्ां? “ पवच एक शिशनटां
झवली तरीही, देर्यवनी थोडव र्ेळ तिीच पडून रवशहली, ते
खरोखरच गेले यवची खवत्ी झवल्यवर्र शतने इतकव र्ेळ गडु घ्यवत
खपु सनू ठे र्लेली िवन र्र कवढली, दीघा श्ववस घेतलव,
अर्घडलेल्यव िवनेलव झटकव शदलव, हवतवची झटपट करून
बवांधलेलव दोर कवढण्यवचव प्रयत्न के लव, तो शनघवलव, आतव
तोंडवर्रची शचकटपट्टी कवढून ती परत सवर्धपिे सरपटत त्यव
बोळकवांडीतनू पढु े शनघवली, आतव थोडव र्ेळ तरी कोिी येिवर नवही
शनदवन हे दोघे तरी नवही, पढु े गेल्यवर्र शतलव छोटवसव बांद दरर्वजव
शदसलव, तो अथवातच बवहेरून बदां असिवर, पि, ‘टॉचा ‘ चव फोकस
पन्सु हव िवरतवनव एक गोष्ट नव्यवने आतव शतच्यव शनदिानवस आली ते
म्हिजे त्यव दरर्वज्यवच्यव डवव्यव बवजल
ू व एक छोटीिी शखट्टी होती,
ती त्यव दरर्वजवचवच एक भवग असवर्ी अिव बेिवलिू पद्धतीने
बनर्ली होती म्हिजे तो आतनू ही उघडतव येत असवर्व, शखट्टी
बघत असतवनव शतलव शदसलां, शतच्यवर्र खपू खवचव होत्यव
ज्यवच्यवर्र बवरीक आकडे टवकले होते ५, ३, १ अिव शर्षि
पद्धतीचे, म्हिजे अथवातच त्यवचव कवहीतरी सांबांध असिवर कवय

असेल ते?, शतने र्ेगेर्ेगळे कॉशम्बनेिन्सस करून शखट्टी शफरर्नू
पवशहली पि शखट्टी हलली नवही, र्ेळ र्वयव जवत होतव, िि न िि
िहत्र्वचव होतव, पन्सु हव शतने ती शखट्टी पशहल्यवांदव पवच, िग तीन िग
दोन, िग एक अिी एकदव उजव्यव आशि एकदव डवव्यव बवजनू े
शफरर्ली, नवही, उघडेंचनव, हवतोडव असतव तर एर्ढे नखरे के ले
नसते यव शखट्टीचे, शदलव असतव एक दिकव ठे र्नू , िनवत चरफडत
देर्यवनी म्हिवली, िग पन्सु हव तीने एक दीघा श्ववस घेतलव, एक िि
िवांततेत गेलव आशि शतच्यव एकदि डोक्यवत शक्लक झवलां की इथले
र्ते र्ैगेरे जसां फसर्ां आहे तसांच यव शखट्टीर्रचे आकडे र्ैगेरे फसर्े
असतील तर? िनवत यवयचव अर्कवि िघवची खटपट सोडून देऊन
अलगद बोटवने शतने ती सरकर्नू बशघतली आशि नर्ल म्हिजे,
अशतिय सहजपिे दरर्वजव उघडलां गेलव जिू कवही तो श्प्रांगचव
होतव. म्हिजे लवर्लेलां कुलपू ही फसर्च होतां तर अरे च्यव !.. आतव
देर्यवनी र्र आली, र्र आल्यवर्र आधी तो दरर्वजव शतने बांद
करून टवकलव आशि आजबू वजल
ू व कवय आहे हे पहवयचव प्रयत्न
के लव पि डोळ्यवत बोट घवलनू ही शदसिवर नवही एर्ढव अांधवर
होतव, आत्तव लगेच टॉचा र्वपरिां धोक्यवचां होतां त्यव शिट्ट कवळोखवत
कुठलां सक
ां ट दबव धरून बसलां असेल िवशहती नव्हतां अदां वजे
चवचपडत आशि रवांगत, आशि िेर्टी िग ती सरपटत शनघवली,
सर्ात् सविसिू होती, पि एक शर्शचत् कुबट आशि कांु द असव र्वस

सगळीकडे भरून रवशहलव होतव, लवांबलचक आशि अरुांद असव तो
बोळ पवर करत असतवनव, त्यव कुबट र्वसवने डोकां जड व्हवयलव
लवगलां तसां शतने कांु भक करत श्ववस रोखनू धरवयलव सरुु र्वत के ली,
गेली शकत्येक र्षा शनष्ठेने योगव आशि प्रविवयि करण्यवचे फवयदे
शतलव इथे शदसत होते, बरवच र्ेळ ती श्ववस रोखनू धरू िकत होती.
कवही र्ेळवतच जरव अांधक
ु अांधक
ु शदसवयलव लवगलां आशि पढु े
सिोर एक िोकळव चौक लवगलव, सवर्धपिे देर्यवनी कोपऱ्यवत
सरकली आशि उठून दोन पवयवांर्र बसली, िक्य शततक्यव लपनू
आजबु वजचु व पररसर न्सयवहवळू लवगली, ती ज्यव बोळवतनू आली
होती तसेच िेजवरी दोन बोळ होते आशि शतथेही छोटी दवरां होती
िधल्यव चौकवत गल
ु वल, बक्ु कव, कवही र्वळलेल्यव कवटक्यव
शर्खरु लेल्यव होत्यव, रक्तवचे र्वळलेले डवग, आशि असांख्य शपसां,
बहुधव कोंबडीची र्गैरे असवर्ी. चवरही बवजल
ू व नजर शफरर्नू ,
कोिी नसल्यवची खवत्ी करून देर्यवनी, िेजवरच्यव बोळवत
शिरली, इथे िवनर्ी िल -िूत्वचव भयांकर र्वस सटु लव होतव, पन्सु हव
एकदव शतने श्ववस रोखनू धरलव, शततक्यवत शतलव एक शकांकवळी
शतलव ऐकू आली, ईतक्यव जर्ळून की देर्यवनीने दोन्सही कवन
ििभर गच्च झवकून घेतले, आर्वज आलव त्यव शदिेने शतने
पहवयचव प्रयत्न के लव, िेजवरी बहुधव लोखांडी दरर्वजव असवर्व,
सवर्धपिे शतने बॅटरी चव फोकस िवरलव, भलां िोठां लोखडां ी कुलपू

लवर्लेल्यव बांद जवळीच्यव दरर्वजवच्यव आत, अगदी सिोरच,
दोन्सही पवय पसरून, एक स्त्री बसली होती, बॅटरीच्यव झोतवने ती
शबथरली असवर्ी, शतने पन्सु हव एकदव शकांकवळी फोडली. ती बहुधव
र्ेडी असवर्ी, शतच्यवच आजबू वजनू े तो घविीचव दपा येत होतव र्ेळी
अर्ेळी शहचीच शकांकवळी ऐकू येत होती कव? िग हीच रवनवई असेल
कवय? पि कसां कवय ती तर बळी गेली नव ? िग ही कोि? कवहीही
असो, पन्सु हव एकदव ती भेसरू शकांकवळी ऐकवयची देर्यवनीची तयवरी
नव्हती, शतच्यवर्र पन्सु हव बॅटरीचव फोकस िवरत, एकव हवतवने शतलव
गप्प रवहवयची खिू , करत असतवनव, शतचव ओरडण्यवसवठी के लेलव
‘आ’ तसवच रवशहलव, शतची जीभ अधार्ट कवपलेली होती, अगां वर्र
खपू िवरल्यवने कवळे शनळे र्ळ होते, देर्यनीचव जीर् गलबललव
कोि असेल ही ददु र्ै ी स्त्री आशि शहची अिी दिव कोिी के ली
असेल? र्यवने ती लहवन शदसत होती, तेर्ढ्यवत कुिवची तरी
चवहूल लवगली कोिीतरी त्यव बवजल
ू व येत होतां, आतव कवय
करवयच?ां सवर्धपिे ती बवजच्ू यव कपवरीत ती शिरली. एक शधप्पवड
व्यक्ती र्वकून आत बोळवत आली, हवतवत पेटर्लेली ििवल होती,
त्यवच्यव उजेडवत आपि शदसू नये म्हिनू देर्यवनी िक्य शततकां अांग
चोरून उभी रवशहली, हवतवतल्यव जवडजडू शकल्लीच्यव जडु ग्यवने त्यव
व्यक्तीने ते भलां िोठां कुलपू कवढलां आशि आतल्यव त्यव र्ेडीलव
फरफटत बवहेर ओढलां, “च्यवयलव घविीघवन करून ठे र्लीय नसु ती

“, अस,ां म्हिनू त्यवने शतच्यव किरे त लवथ घवतली आशि
देर्यवनीलव ्र्तः:चव सतां वप आर्रवयलव खपू कष्ट पडले, िग शतलव
फरपटत बवहेरच्यव चौकवत नेले, त्यवच्यव चवर -दोन फटक्यवांनी
आधीच िरिवसन्सन अर््थेत असलेली ती स्त्री शनपशचत पडली
असवर्ी, शतलव घेऊन तो आतल्यव बवजल
ू व गेलेलव शदसलव तिी
देर्यवनी, खोलीत शिरली, त्यव खोलीलव कवही ‘झरोकव’ शकांर्व
शखडकी शदसते आहे कव ते शतने तपवसनू पवशहलां, त्यव खोलीलव र्र
जविवरव एक बसकव शजनव होतव, पि शतथपयांत जवयलव देर्यवनीलव
र्ेळ नव्हतव, दसु ऱ्यव शभांतीच्यव र्रच्यव बवजल
ू व हवतवने चवचपडलां
असतवनव शतलव एक आऊटलेट लवगलव, आतव त्यवलव
लोम्बकळून त्यव सपवटीतनू आधी िवन घवलनू शतने बवहेर पहवयचव
प्रयत्न के लव, डोकां जेितेि बवहेर शनघतय असां शदसतवच देर्यवनीने
प्रथि खवद्यां वर्रची सॅक किी बिी कवढली आशि बवहेर टवकली,
धपकन आर्वज आलव, त्यवर्रून शतलव बवहेरच्यव खोलीचव अांदवज
आलव, बवहेर फवर खोल नसवर्ां म्हिजे तो शह एक तळघरवचवच भवग
होतव की कवय, कवहीही असो बवहेर पडिां िहत्र्वचां होतांच, आधी
डोकां बवहेर कवढून, िग उरलेलां अांग बवहेर कवढून, शतने खवली उडी
िवरली, खवली उडी िवरतवच र्वतवर्रिवत एकदि गवरठव जविर्लव,
“यव ssssss !.. अगदी अलगद बोलवर्नू घेतल्यवर्वनी पढु ्यवत
बोलवर्लां म्हनवयचां देर्ींनी तम्ु हवस … “ घिु लेल्यव आर्वजवच्यव

शदिेने देर्यवनी ने पवशहलां, सिोर भलव िोठव कांु कर्वचव िळर्ट
भरून, के स शपजां वरून हौसवक्कव बसल्यव होत्यव, त्यवच्ां यव िवगे एक
अशतिय उग्र अिी देर्ीची ितू ी होती, तीच दवत शर्चकून भेसरू
हसिवरी, ती उतरली ते एक अशतिय प्रवचीन िांशदर असवर्ां असां
शदसत होत,ां पिू ा दगडी बवांधकवि असलेलां आशि प्रत्येक खवांबवत
पेटत्यव ििवली खोचलेल्यव होत्यव,, आशि हौसवक्कव च्यव िेजवरी
‘सहृु द ‘बसलव होतव, त्यवच्यव ही गळ्यवत कर्ड्यवच्ां यव िवळव
आशि कवहीबवही घवतलेलां होतां, कवपवशलक पांथवचे असतवत तसे
कवळे कपडे, आशि लवल िांडु वसां डोक्यवलव बवधां लेलां. त्यवचे लवल
तवरर्टलेले डोळे बघनू देर्यवनी चे डोळे शर््फवरले, “ अरे देर्व,
सहृु द?.. “ कर्ट्यवांच्यव िवळव घवलनू , िांत्ोच्चवर करतवनव, शहस्त्र
ां
र्वशघिीसवरखव शदसिवरव हौसवक्कवचव तो चेहरे व बघनू देर्यवनी
सद्ध
ु व ििभर घवबरली, ह्यव भयवनक गोष्टींची शतने कल्पनवही
के लेली नव्हती. हौसवक्कव आशि सहृु द िवांशत्क?
, “ सरु द्यव शतलव उचलनू तकडां गोजीच्यव तलवर्वत न्सहऊ
े न
बचु कळून आन, आनी ओलेती ईथ िवझ्यव पढु ्यवत बिीर्. बवरव
र्वजवयच्यव आत बळी ग्येलव पवशहजे देर्ीलव, आशि िक
ु ी कुठवय?
“ िग दसु ऱ्यव सेर्कवकडे र्ळून ती खेकसली, ” ए सक्ु कवळीच्यव,
आटप की कर्वपवसनु चवलशलयव तयवरी?िघवची कोिडी आन,
िक
ु ीलव बी शघऊन ये देर्ीच्यव गनां वनलव आधी शनर्द ग्येलव पवशहजे

SSS. ” तेर्ढ्यवत शतथे िघवच्यव त्यव र्ेडीलव आशि सोनवलव
आिलां गेलां, ‘सोनव ‘आईच्यव यव अर्तवरवकडे पवहून भेदरलेली
होती. एव्हवनव देर्यवनीलव ओढत नेऊन, सहृु द ने शतलव तलवर्वत
बचु कळवयचव प्रयत्न के लव, तेव्हड्यवत त्यवच्यव िनगटवलव
कडकडून चवर्व घेऊन देर्यवनी त्यवच्यव हवतवतनू शनसटली, ‘सहृु द’
गवांजवच्यव निेत असल्यवकवरिवने त्यवचव झोक जवत होतव पि
देर्यवनी शनसटल्यवर्र त्यवने जोरवत शिव्यव द्यवयलव सरुु र्वत करत
दोघवांनव शतलव पकडवयलव पवठर्लां, ईकडे ‘ सहृु दच्यव ‘हवतवतनू
शनसटलेली ‘देर्यवनी ‘र्वट फुटेल तिी पळू लवगली, तलवर् र्रच्यव
बवजल
ू व होतव, आतव सगळव जगां लवचव परीसर लवगलव होतव, झवडी
दवट नव्हती पि, उांचसखल भवगव िळ
ु े शतलव धवर्तवनव अडचिी
येत होत्यव, शतच्यविवगे पवठलवग करिवरे शतलव अल्पवर्धीतच
गवठतील यवची शतलव खवत्ी र्वटू लवगली. तिीच पडत ठे चकवळत
ती सैरवर्ैरव धवर्त सटु लेली असतवनवच सिोरून एक घोडे्र्वर
चौखरू उधळत आलव आशि शतलव उचलनू शततक्यवच र्ेगवने र्ळून
जांगलवत शनघनू गेलव, देर्यवनीलव पकडवयलव आलेले लोक
कवहीच न उिजनू बघत रवशहले. हव घोडे्र्वर कुठून आलव, कुठे
गेलव यवचव अदां वज येई्तोर्र तो गवयब झवलव होतव, हव कोिी
बवहेरचव िविसू असेल तर हौसवक्कवलव प्रथि सवर्ध करिे गरजेचे
आहे हे सगळ्यवांच्यव लिवत आले आशि ते तसेच आत धवर्त

सटु ले, ईकडे देर्यवनीने ओरडू नये म्हिनू त्यव ्र्वरवने शतचे तोंड
गच्च आर्ळून धरले होते, त्यवच्यव िजबतू हवतवच्ां यव पकडीपढु े
देर्यवनी हतबल झवली, शकती र्ेळ घोडव दौडत होतव देर् जविे,
आयष्ु य आतव सांपलां असां देर्यवनीलव र्वटत असतवनवच एकदि तो
घोडे्र्वर एके शठकविी थवांबलव, ती एक परु वतन ईिवरत असवर्ी,
‘देर्यवनी ‘बेिद्ध
ु पडली आहे असे सिजनू त्यवने शतच्यवसकट
घोड्यवर्रून खवली उडी िवरली, आपल्यव िजबतू बवहुिां ध्ये शतलव
घेऊन दिदवर पवर्लां टवकत, खवांद्यवच्यव धक्क्यवने खवलच्यव एकव
खोलीचव दरर्वजव उघडून तो आत आलव, शतथल्यव प्रि्त बेड र्र
देर्यवनीलव अलगद झोपर्ल, दरर्वजव पन्सु हव लवर्लव आशि
टीपॉयर्र ठे र्लेल्यव कवचेच्यव भवांड्यवतनू त्यवने ग्लवसिध्ये पविी
ओतल,ां आशि झोपर्लेल्यव देर्यवनीच्यव शदिेने तो सवर्कवि
र्ळलव, तोच ती उठून बसलेली त्यवलव शदसली आशि ती अिी
एकदि उठून बसेल यवची कल्पनव नसल्यवने तो दचकलव,
देर्यवनीही प्रशतशिप्त शक्रयेने शकांचवळली, “ सवरखी कवय
शकांचवळतेस? “ चेहऱ्े यवर्रचव िव्क कवढत तो ्र्वर खेकसलव, तो
प्रतवप होतव, त्यवलव बघनू देर्यवनी आिखीनच भेदरली, आतव
कोि नक्की आपल्यवलव र्वचर्िवरां आहे आशि कोि िवरिवर
आहे खरांच सिजेनवसां झवलां शतलव, ‘प्रतवप ‘पि हौसवक्कव लव
शिळवलेलव आहे की कवय? धीर सटु ू न ती िोठ्यवने रडवयलव

लवगली, शतच्यव यव शर्शचत् अर््थेची प्रतवप लव जविीर् झवली,
शतच्यव जर्ळ येऊन शतलव िवतां करत तो म्हिवलव, “घवबरू नकोस
‘देर्यवनी’ तू सरु शित आहेस, िलव ईथे पवहून तल
ु व आश्चया र्वटून
देऊ नकोस, िी गेले शकत्येक शदर्स गढीबद्दल पसरलेल्यव अफर्ेचव
गप्तु पिे िोध घेत होतो, तल
ु व र्ेळी अर्ेळी शकांकवळ्यव ऐकू येतवत
हे र्सांधु रव देर्ींकडून सिजल्यवर्र िी आिखी सवर्ध झवलो होतो,
कवरि तझ्ु यव आधीही सहृु द ची एक िैत्ीि अिीच गवयब झवली
शजलव तझ्ु यवसवरख्यवच शकांकवळ्यव ऐकू येत असत, त्यविळ
ु े िी
तझ्ु यवर्रही लि ठे ऊन होतोच पि किी कोि जविे तू शनसटलीस
िवझ्यव नजरे च्यव टप्प्यवतनू . असो आतव ईथे तू सरु शित आहेस
कवळजी करू नकोस, िवांतपिे झोपलीस तरी चवलेल, हव गढीचव
िवगचव भवग आहे, ईथे फक्त िवझी िविसां आहेत “
“ओह.. म्हिजे परर्व िलव जांगलवतनू तम्ु हीच रूि िध्ये
आिलांत तर?” एव्हनव शतचां रडिां थवांबलां होतां,
“अथवात !.. पि ते ईतक िहत्र्वचां नवहीये.. िलव एक सवगां
आत्तव तु जांगलवत किी? आशि तझ्ु यव िवगे लवगलेली िविसां कोि
होती? “ िग देर्यवनीने आज सध्ां यवकवळ पवसनू घडलेल्यव सगळ्यव
घटनवांचव थोडक्यवत आढवर्व प्रतवप लव शदलव, त्यवलवही

हौसवक्कवर्रच सांिय होतव पि सहृु द हौसवक्कवलव सविील आहे हे
ऐकून त्यवलव िॉक तर बसलवच पि कवळजीही र्वटली.
“ िलव त्यव हौसवक्कवचव िोध घ्यवयचव आहे, शतलव रांगे हवथ
पकडून शपतवजींनव सोपर्वयचां आहे, शतने सगळ्यवनां व आपल्यव
शदखवऊ र्वगण्यवने आशि गोड बोलण्यवने भल
ु र्नू ठे र्लां आशि त्यव
आर्रिवखवली शतची कृ ष्ि कृ त्य लपत गेली, पि हे आपि नांतर
बोल,ू र्ेळ फवर थोडव आहे, ती नक्की कुठे आहे ते कळत नवही,
गढीर्र सगळीकडे भल
ु भलैय्यव आहे, शकत्येक र्ते अजनू िलव
देखील ठवऊक नवहीत फक्त त्यव हौसवक्कव लव ठवऊक आहेत “
प्रतवप आपल्यव तोंडवर्र पन्सु हव िव्क चढर्ू लवगलव, तिी देर्यवनी
बेडर्रून खवली उतरत म्हिवली, “प्रतवप िी पि येते तिु च्यव
बरोबर “
“ well, आलीस तरी हरकत नवही, पि तल
ु व घोड्यवर्र
िवझ्यव पढु ्यवत बसवर्ां लवगेल “ प्रतवप शि्कील पिे हसत
म्हिवलव. “एर्ढ्यव सांकटवत तम्ु हवलव शर्नोद कसव सचु ू िकतो? “
आशि तसांही घोड्यवर्र तल
ु व पि बसतव येिवर नवहीच, हौसवक्कव
शजथे आहे शतथे तझु व लवडकव ‘भवनु ‘कवही कविवचव नवही “
“अरे व्र्व !.. बरीच िवशहती शिळर्लेली शदसतेय
िवझ्यवबद्दल, आशि कवय गां िवझ्यव घोड्यवलव िी लवडवने ‘भवनु

‘म्हितो पि फक्त एकवांतवत, तल
ु व कसां कळलां? ”, तिी देर्यवनी
हसली, “चलव सध्यव तरी िलव र्तव िवशहतीये तो िी सवगां ते, िग
नांतर बवकीचां सवांगेन, आशि हो तिु च्यव ‘भवनल
ु व ‘जांगलवतच बवांधव,
आपल्यवलव पळून जवयलव नांतर लवगेल तो “
“एकदव तू म्हितेस, एकदव तम्ु ही म्हितेस, ठरर् कवहीतरी
नक्की कवय म्हिवयचां “ प्रतवप पटु पटु त बवहेर आलव.
दोघेही िग जांगलवतनू लपत छपत तलवर्वच्यव शदिेने शनघवले,
कवही र्ेळवपर्ू ी पळतवनव कवही गोष्टीची शतने िनवत नोंद के ली होती,
त्यव शतलव आत्तव उपयोगी पडत होत्यव, उदव. जगां ल सगळीकडे
सवरखां नव्हतां, कवही भवग सपवट िैदवनवचव होतव, िैदवन लवगलां की
त्यवच्यव डवव्यव बवजल
ू व जांगलवची एक शदिव सरळसोट उांच अिव
झवडवांनी व्यवपली होती आशि त्यव झवडवांर्रून िोठवल्यव असलेल्यव
अजस्त्र र्ेली लोम्बकळत होत्यव, त्यवच्यवच पढु े उजव्यव शदिेलव
तलवर् होतव आशि शतथनू च पढु े कुठे तरी खवली तळघरवत ते
अर्वढव्य िांशदर होतां, ते किीत किी र्ेळवत िोधिां हे जरी आव्हवन
असलां तरी शनदवन िोधण्यवची एक शदिव शनशश्चत झवली होती,
हौसवक्कवची िविसां िवगवर्र असली तरी आतव ती एकटी नव्हती
प्रतवप शतच्यव बरोबर होतव, रवतशकड्यवांचे कका ि आर्वज जरी येत
असले तरी त्यवतनू ही एक सूक्षि ढोल आशि झवांजव यवचां व आर्वज

लपत नव्हतव त्यव आर्वजवच्यव शदिेने ती दोघे लपतछपत शनघवली,
सवधवरि अधवा पवऊि तवस चवलल्यव नतां र तो आर्वज आतव िोठव
िोठव ऐकू येऊ लवगलव, आशि झवडवांची रचनव बदलेली शदसवयलव
लवगली, आत्तवपयांत दवट, किीही र्वढलेली जांगली झवडां जवऊन
सरळसोट उांच अांतरव अांतरव ने लवर्लेली आशि त्यवांच्यव र्रून त्यव
अजस्र र्ेली लोंबकळत असलेल्यव शदसवयलव लवगल्यव तसां
अधां वरवतही दोघवनां ीं एकिेकवक
ां डे सचू क नजरे ने बशघतलां, त्यव
र्ेलींनव टवरझन सवरखां पकडून पढु े गेलां तर र्ेळ र्वचिवर होतव, पि
नवजक
ू शदसिवऱ्यव ‘देर्यवनी ‘लव हे जिेल कव असव शर्चवर प्रतवप
च्यव िनवत येतो न येतो तोच देर्यवनी त्यव र्ेलींनव पकडून झोकव
घेऊन पढु े गेली देखील होती, त्यवलव शतच्यव हुिवरीचां आशि
धवडसवचां कौतक
ु होतांच ते आतव अशधक र्वटू लवगलां, कवही झवडां
ओलवडां ल्यवनतां र, जसव जसव तलवर् जर्ळ येऊ लवगलव तसे
आर्वजवचे पडघि आशि हौसक्कवचव घिु ल्यवचव आर्वज येऊ
लवगलव, “ हां ह.ां .. ह.ां िध्यवनरवत उलटवयव लवगलीयव, अजनू बळी
न्सहवय पोहोचलव, िी उपविी हवय, रगवत पवशहजे, रगवत पवशहजे…
!”आर्वज थवांबलव, कवही सेकांद गेले असतील नसतील आशि एक
जोरदवर शकांकवळी ऐकू आली, देर्यवनीलव िशां दर सवपडवयलव आशि
त्यव ददु र्ै ी स्त्री च्यव िवनेर्र तलर्वरीचव घवर् बसवयलव एकच गवठ
पडली, कवपलेलां िीर धवडशदिी देर्यवनीच्यवच पवयवत पडलां,

सर्ात् रक्तवच्यव शचळकवांड्यव उडवल्यव तिी हौसवक्कव जर्ळ
बसलेली ‘सोनव’ उठून भेदरून रडवयलव लवगली, आतव घिु ण्यवऱ्यव
हौसवक्कव ची िवन हवतवतल्यव त्यव रक्तवळलेल्यव तलर्वरीसकट,
‘सोनव ‘ कडे र्ळली, “ चलव िक
ु ी बवय, देर्ीकरतव कवय बी
करवयलव तयवर व्हवयलव होर्ां, यव पढु .ां . हो !... ” हौसक्कवच्यव
घिवतनू शर्शचत् दहु रे ी आर्वज ऐकून सोनव के शर्लर्विी होऊन रडत
ओरडत पळत सटु ली, सेर्क शतलव धरवयलव धवर्ले तोच चपळवईने
देर्यवनी पढु े आली आशि शतने सोनवलव घट्ट शिठीत घेतले, “
हौसवक्कव SSSSS खबरदवर शतलव हवत लवर्वल तर !... पोटच्यव
लेकीलव िवरवयलव शनघवलवत? िरि र्वटली पवशहजे आई म्हिर्नू
घेतवनव.. िी !.. ”
“आलीस परत SSS !.. बशघतलां SSS ?, ठवर्ां होतां िलव,
सरु द्यव भवड्यव, िघव तझ्ु यव हवतवतनू शनसटली हुती, धर शतलव,
नवहीतर बट्यवबोळ हुईन सिदव, हवतव तोंडविी आलेलव घवस जवऊ
द्यवयचव न्सहवय, धर शतलव ssss !.. ” डोळे गरगरव शफरर्त हौसवक्कव
तलर्वर घेऊन धवर्ली, पि सहृु द् जवगचव हललव नवही, त्यवर्र
हौसवक्कवने त्यवच्यवकडे चरफडून पवशहले आशि ती जवगीच
थबकली, त्यवलव िवगनू प्रतवपने घट्ट धरले होते आशि बवकीचे दोन
शधप्पवड सेर्क खवली पडले होते, हे कधी घडल?ां परतवप रवर् कधी
आले? त्यव्नव ही हडळ कर्व भेटली? “ ‘प्रतवपने ‘िव्क लवर्लव

असलव तरी हौसवक्कव ने त्यवलव ओळखले होते, आतव शतचे उरले
सरु ले अर्सवन गळवले, हवतवतली तलर्वर टवकून, खवली बसनू ,
त्यवच्यव पवयवर्र डोकां बडर्नू घेत हौसवक्कव एकदि हेल कवढून
रडवयलव लवगली, “ सरदव SSSSS र, आपल्यव गढीलव र्वचर्वयव
हर्ां म्हून करत व्हते सिद,ां िनवर्र दगड शठऊन िवज्यव लेकीचव बी
बळी देत हुते, पन ई्कोट झवलव सिदव ह्यव भर्वनी नां येऊन सिदां
उधळलां .. देर्ी कोपनवर आतव, आपली गढी कवय र्वचवयची न्सहवय
sssss “
प्रतवप ने कवही न बोलतव सहृु द च्यव दोन कवनफवडवत शदल्यव
आशि त्यवच्यव िसु क्यव आर्ळल्यव, कवरि कवही बोलवयच्यव
अर््थेत तो नव्हतवच, गवजां वच्यव निेने त्यवचव पिू ा तवबव घेतलव
होतव, िग हौसवक्कवलवही धरून शतथल्यवच एकव खवबां वलव बवधां नू
घवतलां, बवहेर जवऊन एक सवांकेशतक हवळी शदली, त्यवतनू त्यवच्यव
‘भवन’ु लव त्यवचव सांदि
े कळलव तसां ते उिदां जनवर्र ठरवशर्क
शठकविी जवऊन प्रतवप च्यव कवही िविसवनां व थोड्यवच र्ेळवत घेऊन
आलां, खवली बळी गेलेलव िृतदेह शतथेच ठे ऊन बवकीच्यव सर्वानव
जवयबांदी करून ते घेऊन गेल,े प्रतवप आशि देर्यवनीही’ सोनवलव’
घेऊन शनघवले, आतव उजवडत आलां होतां, त्यवच र्ेळी तळघरवतनू
पन्सु हव एकदव ती शकांकवळी ऐकू आली, देर्यवनी ने चिकून प्रतवप
कडे पवशहलां, आर्वजवच्यव शदिेने त्यवने ‘भवनु ‘ लव र्ळर्लां, त्यव

र्ेड्यव स्त्री लव शजथे ठे र्लां होतां शतथनू च तो आर्वज येत होतव,
शतच्यव खोली तनू जो शजनव शनघत होतव, शतथे देर्यवनी ने तपवस
के लव असतव शतथे चक्क एक टेप रे कॉडार ठे र्लेलव आढळलव,
“ओह!.. म्हिजे त्यव स्त्री ने तळघरवतनू शकांकवळी फोडली की ती
रे कॉडा होऊन दप्ु पट आर्वजवत बवहेर ऐकू येईल अिी व्यर््थव
होती तर.. म्हिजे हव भवग देर्यवनी शजथे रहवत होती त्यवच्यवच
खवलचव असलव पवशहजे कवरि बवकी ईतर शठकविी हे ऐकू येत
नव्हते, म्हिजे ‘रवनवईची शकांकवळी ऐकू येते ही हौसक्कवच्यव सपु ीक
डोक्यवतनू शनघवलेली कल्पनव होती तर, पि ती हे सगळां कव करत
होती? आशि कोिवच्यव सवगां ण्यवर्रून? “
“ िवशहती नवही देर्यवनी, यव सगळ्यव प्रश्नवांची उत्तरां हौसवक्कव
कडेच आहेत, “
“ एकव प्रश्नवचां उत्तर िवझ्यवकडे आहे प्रतवप, हौसवक्कवलव िदत
करिवरी गढीतलीच व्यक्ती आहे “
“म्हिजे सहृु द व्यशतररक्तही? “
“हो “
“ यु िीन आिच्यवपैकी कोिी? “ प्रतवपने आश्चयवाने आशि
अशर्श्ववसवने शभर्यव उांचवर्ल्यव .
“हो “ देर्यवनी ठवि पिे म्हिवली.

“कोि आहे ती व्यक्ती? तु पक्कां िवशहती असल्यवशिर्वय
बोलिवर नवहीस, ठवऊक आहे िलव “
“ िवाँ … “
यवर्र प्रतवप कवही बोललव नवही, तरी त्यवलव धक्कव बसलव
आहे, शिर्वय िरिही र्वटते आहे हे उघड शदसत होतां. सोनव आशि
देर्यवनी लव र्सधांु रे च्यव खोलीत सोडून प्रतवप तवबडतोब थोरल्यव
सरदवरवांकडे गेलव, िवत् पेंगत असलेल्यव सोनवलव र्सांधु रे च्यव
तवब्यवत देऊन देर्यवनीही त्यवच्यवबरोबर शनघवली, तपवसवअतां ी
िख्ु य सत्ू धवर, हौसवक्कव आशि शतच्यव िविसवनां व पोशलसवच्ां यव
तवब्यवत शदलां गेलां, िवाँ नव ही पोशलसवांनी तवब्यवत घेतलांच पि
त्तयवांच्यवशर्रुद्ध कोितेही ठोस परु वर्े उपलब्ध न झवल्यवने
परु वव्यवअभवर्ी त्यवांनव जवशिनवर्र सोडण्यवत आलां,
आर्पवनी सौंदया असलेल्यव, सदैर् भरजरी, उांची, रे ििी
सवड्यव आशि दवशगने घवलनू छत् चविरां डोक्यवर्र ढवळत बरोबर
लर्वजिव घेऊन शफरिवऱ्यव, ‘िवाँ ‘ आज दीनर्वण्यव अर््थेत,
अपरवधी चेहरे व घेऊन थोरल्यव सरदवरवच्ां यव पढु ्यवत बसल्यव होत्यव,
सिोर प्रतवप, देर्यवनी आशि र्सांधु रव ही बसले होते.
“ ह.ां . बोलव सवरीकव देर्ी !.. आपल्यव कृ ष्िकृ त्यवचां व पवढव,
आपल्यवच तोंडवने यव िल
ु वसां िोर र्वचव, कवल रवत्ी िवझ्यवपढु े जे

गरळ ओकलवत ते सगळां यव िल
ु वांनव सवांगव, तिु च्यवसवठी ही शििव
परु े िी आहे. करव सरू
ु र्वत “
असां म्हिनू थोरल्यव सरदवरवांनी बैठकीर्रच बसल्यव बसल्यव
डोळे शिटून िवगे िवन टेकर्ली, त्यवच्ां यव चेहऱ्े यवर्र किवलीच्यव
र्ेदनव होत्यव. अपरवधी पिवची जविीर्ही होती. आपल्यव शदर्ांगत
प्रथि पत्नीचां म्हिजेच र्सधांु रव आशि प्रतवप ची आई ‘िवरदव देर्ी
‘यवचां ां त्यवनां व यव र्ेळी तीव्रपिे ्िरि होत होतां, अत्यन्सत सवशत्र्क
आशि सोज्र्ळ चेहरे व तसांच िन लवभलेल्यव ‘ िवरदव देर्ी ‘,
जोपयांत होत्यव तोपयांत गढीत भरभरवट होती, सगळे सख
ु व सिवधवनवने नवांदत होते, पि चवांगल्यव िविसवांनव देर्ही आपल्यवकडे
लर्कर बोलवर्नू घेत असतो म्हितवत नव, तसांच एके शदर्िी
कवर्ीळ झवल्यवचां शनशित्त होऊन दोन लहवन िल
ु वबां रोबरच थोरल्यव
सरदवरवांनवही पोरकां करून ‘िवरदव देर्ी ‘ ्र्गार्वसी झवल्यव,
त्यवनांतर थोरले सरदवर सैरभैर झवले, त्यवर्ेळी कवही कवळ िल
ु वांची
जबवबदवरी गढीत लहवनपिवपवसनू कविवलव असिवऱ्यव
हौसक्कवनी घेतली, र्रर्र कष्टवळू आशि गोड ्र्भवर्वने
र्वर्रिवऱ्यव हौसवक्कव िनवतनू अत्यांत कपटी आशि ्र्वथी
र्ृत्तीच्यव होत्यव, िल
ु वच्ां यव शनशित्तवने गढीच्यव अतां भवागवत त्यवचां व
प्रर्ेि झवलव होतवच, हळूहळू सगळ्यवर्रच कब्जव करण्यवसवठी
त्यवचां ी कवर्थवनां सरू
ु झवली त्यवचवच एक भवग म्हिनू अचवनक

एके शदर्िी ‘सवरीकव ‘ नवर्वचां एक र्वदळ, हौसवक्कव गढीर्र घेऊन
आल्यव आशि गढीची दिवच बदलली. सौंदया आशि तवरूण्य
दोन्सहीचां भरभरून र्रदवन शिळलेल्यव सवरीकवने सरदवरवांनव र्ेड
लवर्लां नसतां तरच नर्ल होतां. यथवर्कवि सवरीकवची सरदवरवांची
धिापत्नी, ‘सवरीकव देर्ी ‘ झवली. तीच्यव प्रेिपविवत बद्ध झवल्यवने
सरदवरवांचां गढीकडे दल
ु ाि होत होतांच पर्ु ीचां र्ैभर् हळूहळू लयवलव
जवऊ लवगलां आशि त्यविळ
ु ेच अनेक र्षे ऐकलेल्यव गढीत
दडर्लेल्यव सांपत्तीची हवर् हौसवक्कवनव ्र््थ बसू देत नव्हती.
सहृु द जन्सिवलव आल्यवनांतरही, ्र्तः:ची शफगर, तवरूण्य आशि
सौंदया सवभां वळण्यवच्यव नवदवत सवरीकव देर्ीनी त्यवचां पवलकत्र्
पिू ापिे हौसक्कवच्यव हवतवत सोपर्लेलां त्यविळ
ु े लहवनपिवपवसनू च
त्यवलवही तांत् िांत् शर्द्यव यवत आपल्यवसवरखांच हौसक्कवनी त्यवलव
चवगां लचां पवरांगत के लां होतां, ददु र्ै असां की कोर्ळ्यव सहृु दचव असां
िवईडां कांशडिशनांग ररतसर चवलू असतवनव कोिवलवही त्यवच्यवकडे
लि द्यवयलव र्ेळ नव्हतव. शजचव बळी गेलव ती सहृु दच्यवच जशु नअर
कॉलेज िधली एक िैत्ीि होती, शजलव सहृु द ने गढी दवखर्वयलव
म्हिनू आिलां होतां, शतचां नवर् ‘िृण्ियी’, सहृु द लव ती आर्डवयची,
िवाँ नव दवखर्ण्यवसवठी म्हिनू त्यवने शतलव गढीर्र आिलेलां, पि
शतलव बघनू िवाँ च्यव डोक्यवत र्ेगळवच प्लॅन शिजू लवगलव, गढी
िध्ये प्रचांड प्रिविवत गप्तु खशजनव लपर्लेलव आहे त्यवच्यव दतां कथव

हौसवक्कव कडून त्यवही गेली अनेक र्षा ऐकत होत्यवच, तो
शिळर्ण्यवसवठी एकव अिव स्त्री चव बळी लवगिवर होतव जी कुिवरी
आहे आशि शजलव हनर्ु टीर्र िध्यभवगी, िवनेर्र उजव्यव बवजल
ू व
आशि कांठवखवलच्यव खळगीत असे तपकीरी रांगवचे तीन तीळ
आहेत, ही सगळी लििां िवाँ नव ‘ िृण्ियी ‘ म्हिजे सहृु द ची ती
िैत्ीि जी गढी बघवयलव म्हिनू आली होती शतच्यवत शदसली
आशि शतथनू च त्यव दोघींच्यव डोक्यवत हे थैिवन सरू
ु झवलां, त्यवत
त्यवांनी सहृु द लव ही सविील करून घेतलां, सहृु द च्यव िदतीनां
हौसक्कवनां ‘िृण्ियी’ लव गवयब के लां खरां पि नांतर कळलां की ती
कुिवरी नव्हतीच, शतचां लग्न झवलेलां होतां, आशि आतव ती
घट्फोशटत होती. अिव अधार्ट झवलेल्यव कविवने ‘हौसवक्कव
‘शबथरली, गवयब के ल्यवर्र शतलव िवरून टवकिां हौसवक्कवलव
अर्घड नव्हतां पि अजनू शतलव िवरलां नव्हतां हे खरां त्यवच दरम्यवन
देर्यवनी गढीत आली, आशि हौसवक्कव पन्सु हव नव्यव जोिवने
बळीच्यव तयवरीलव लवगली, तोपयांत डोक्यवलव तवप ठरिवऱ्यव
िृण्ियीची पशहल्यवांदव ‘जीभ’ छवटली गेली, सततची उपवसिवर,
दहित यवने िृण्ियीच्यव डोक्यवर्र परीिवि झवलव, ही सर्ा कथव
ऐकून कॉिसा कॉलेजची असनू सवयन्सस सवईड लव, सहृु दच्यव डे्क
सिोर घटु िळिवरी ‘िृण्ियी करिळे ‘ ‘देर्यवनी ‘लव आत्तव कुठे
आठर्ली आशि शतच्यव डोळ्यवत अश्रू आले. कॉलेज िध्ये के र्ढां

गवजलां होतां ते प्रकरि, इनफॅ क्ट कॉलेजिध्ये आपि सगळे शतच्यव
गवयब होण्यवर्र चचवा करवयचो त्यव र्ेळी सहृु द अ्र््थ होऊन
बवहेर शनघनू जवयचव तेव्हव आपल्यवलव र्वटवयचां तो खपू सेन्ससेशटव्ह
असल्यव कवरिवने जवत असेल, त्यव िवगे हे होतां तर !..
त्यव रवत्ी देर्यवनीच्यव कुिीत शिरून ‘र्सांधु रव’ खपू रडली,
सहृु द आशि िवाँ चव आघवत शतच्यव सहनिक्तीच्यव पलीकडलव
होतव, लहवनपिीचव कोर्ळव हसरव सहृु द, िोठे पिी शतचे लवड
करिवरव शतचव प्रेिळ भवऊ अिव अघोरी कृ त्यवत सविील असेल हे
र्सांधु रे लव पचर्तवनव जड जवत होतां. दोन शदर्स गढीत
सगळ्यवांबरोबर रवहून देर्यवनी पण्ु यवत परत आली, िध्ये हे जे कवही
भय नवट्य घडलां त्यवचव उल्लेखही शतने आई जर्ळ के लव नवही,
बवबवनां व कवही अि
ां ी कल्पनव शदली, ‘सोनव ‘लव िवत् बरोबर घेऊन
यवयलव ती शर्सरली नवही. यथवर्कवि प्रतवप, र्सांधु रव आशि
‘सरदवर’ शतलव ‘प्रतवप ‘करतव िवगिी घवलवयलव आले, तेव्हव
देर्यवनीलव खरोखरच र्वटलां नव्हतां की…
लहवनपिी आजी म्हिवयची, ‘ अिी नित्वसवरखी आहे
िवझी देर्ी, शतलव शकनई घोड्यवर्र बसनू ्र्तः रवजकुिवर येईल
िवगिी घवलवयलव “ ते िद्बि: खरां होईल !!!!..

कथा कथा म्हणजे असं असतं तरी काय?
कथव कथव म्हिजे असां असतां तरी कवय?
खरां थोिां खाली, वर खर्यावरची साय!
थोिां मीठ, थोिी वमची, खरां लपवत नाही.
ज्याचां जळतां त्याला कळतां, पाणी थाांबत नाही.
एकीकिे कथा म्हणजे पिद्याआिची आग
दसु रीकिे कथा म्हणजे लपवलेला राग
थोिां प्रेम, थोिा द्वेष, थोिी धाय धाय
कथा म्हणजे तम्ु ही-आम्ही दसु रां-वतसरां काय?
ई सावहत्यवर हजारहून अवधक दजेदार कथा.
आनदां घ्या. आनदां द्या.
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