
 

 

  



रगंीला र.े.. 

 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

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

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

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

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळण ेबंद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 

 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्रांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत यांचे 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 संपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उंचीिर जात रहािा.  



रंगीला रे... 

 

 

विनीता श्रीकातं दशेपाडं े
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अपणण पवत्का 

   

अविद्यागुणे मानिा उमजेना। 

भ्रमे चुकलें िीत तें आकळेना॥ 

परीक्षेिीणें बांधले दढृ नाणें। 

परी सत्य वमथ्या अस ेकोण जाणें॥१४३॥ 

(मनाचे श्लोक) 

  

समस्त समुपदशेकांना समर्पणत...... 

  



 

 

 

 

आयुष्य आपलंच असलं िरी ि े आपल्या 

मनाजोगं असिंच असं नािी ना. जगण्याच्या 

शयडिीि प्रत्येकाला िडजोड करार्ी लागिे. 

कोणाला जगण्यासाठी आिार िर्ा असिो, 

कोणाला प्रेम, कोणाला हनखळ 

मैत्री...प्रत्येकाच्या जगण्याच्या संकल्पना 

र्ेगर्ेगळ्या असिाि. व्यक्ती हििक्या प्रकृिी.. 

अरंुििीचं आयुष्य असंच आि.े हिच्या आयुष्याि 

र्ेगर्ेगळे रंग भरणारा एक रंगीला िर्ा िोिा.. 

पण? काय? र्ाचा एक हर्लिण प्रेमकथा, 

रंगीला रे.   

 

 

 

  



रंगीला रे... 

१ 

 

नेिमीप्रमाणे घरािले कामं आटपून अरंुििी ियार झाली. परि एकदा आरशाि 

स्र्ि:ला न्यािळून बहघिलं. हिची नजर घड्याळ्याकडे गेली. नऊचा टोला पडला. शू 

रॅकर्रची ककल्ली घेि चपला अडकर्ि दार ओढलं, लॅच लार्लं आहण हलफ्टचं बटण 

दाबलं. ककल्ली पसडमध्ये टाकली. 

"रंहगला रे...िेरे रंग में … क्यूं रंगा ि ैमेरा मन..."  गुणगुणि िी हलफ्टची र्ाट 

बघि िोिी. 

 

हलफ्ट खाली पोिचेपयंि हिला िीर नव्ििा. केव्िा एकदा रंगीलाला भेटिे असं 

झालं िोिं. सोसायटीच्या ओळखीच्या लोकांशी संर्ाद टाळण्यासाठी घाईि 

असल्याचा आर् आणि िी सोसायटीच्या आर्ाराच्या बािरे आली. फाटकाबािरे  

रंगीला हिची र्ाट बघि िोिा.  

 

"बोल. आज काय झक्कास कदसिेस िू....िसा िुला कुठलािी रंग उठून कदसिो. 

मोरपंखी रंगाि अगदी मत्तमयुरी कदसिेस.." रंगीला डोळा मारि म्िणाला 

"िू पण ना... "जराशी लाजि अरंुििी त्याला म्िणाली 

"िी हिच साडी आि े न....िम्म...काय...हिच िी न..." रंगीलाने डोळे 

हमचकार्ि हर्चारलं 

"िो रे. हिच साडी आि.े आपल्या पहिल्या भेटीिली." अरंुििी डोळे हमचकार्ि 

म्िणाली 



"मग, आज काय म्िणाले नर्रोबा?" रंगीला 

"िो नीरस प्राणी काय म्िणणार? सारखा आपला हिशोब आहण पैसा." अरंुििी 

लटक्या रागाि म्िणाली. 

"चल, सोड त्याला. आपण आपल्याबद्दल बोलू." रंगीला 

"यस्स. आपल्याबद्दल बोलू." अरंुििी 

"एक सांगू..." अडखळि अरंुििी म्िणाली 

"एक काय...पाच सिा..शंभर सांग...मी भेटायला येिोच िुझं ऐकायला...बोल" 

रंगीला 

"अरे, काल मी दकुानािून बािरे पडले िर लोकं मला सारखे र्ळून बघि िोिे." 

अरंुििी 

"खूप सुंदर कदसिेस न म्िणून.....काय र्य असेल ग िुझं?" रंगीला 

"िू हर्षय़ांिर करिोय..." अरंुििी 

"नो. नॉट अट ऑल. हडयर अरु....मी िुला कािी हर्चारलं आि.े." रंगीला 

"खरं सांगू?" अरंुििी खट्याळ िसि म्िणाली 

"यप्प." रंगीला हिच्या कमरेभोर्िी िाि गुंडाळि म्िणाला 

"बेचाळीस" अरंुििी कुजबुजली 

"व्िॉट? आर यू हसररयस?" रंगीलाने आश्चयाडनं हर्चारलं 

"यस्स. फॉटीटू." अरंुििी 

"कुठल्याच अॅन्गलने र्ाटि नािी. हसररयसली. िू स्र्ि:ला खूप छान मेन्टेन 

केलं आि.े नािी िर िुझा नर्रा बघ...बोकोबा झालाय." रंगीला 

"सारखं त्या नर्र् याला मिे आणलच पाहिजे का रे?" अरंुििी हचडून म्िणाली 



"सॉरी...र्ेरी सॉरी..." रंगीला कान पकडि म्िणाला 

"आपल्या दोघाि त्याला मिेमिे आणू नकोस रे. प्लीज." अरंुििी 

"या पुढे नािी आणणार. आय प्रॉहमस. पण िू हचडू नकोस" रंगीला 

"ओके. बस आली. बसमध्ये िू मागे बस. मी उिरली की िू पण उिर. बसस्टॉप 

माहििी न." अरंुििी 

"रोजचाच न....माहििी मला. डोन्ट र्री." रंगीला 

 

"खूप गदी िोिी न बसमध्ये." अरंुििी स्टॉपर्र उिरि म्िणाली 

"नर्ीन काय? रोजच असिे." रंगीला 

"िू माझ्यासाठी रोज त्या गदीि प्रर्ास करिो न....थॅंक्स." अरंुििी 

"थॅंक्स कशाला? आय एहक्सस्ट इन कदस र्ल्डड ओन्ली फॉर यू हडयर अरु. सो 

हचल. डोन्ट र्री अबाउट मी." रंगीला 

"िू कािी िरी सांगणार िोिी न मला?" रंगीला 

"मी? कोणाबद्दल?" अरंुििी 

"िो, त्या प्राचीबद्दल...िुझी पेशंट प्राची मानकर." रंगीला 

"अरे, मी हर्सरलेच. बघ िॉहस्पटल आलं बोलिा बोलिा. संध्याकाळी भेटू िेव्िा 

सांगिे." अरंुििी 

"संध्याकाळी भेटू...."रंगीला फ्लाईंग कीस दिे म्िणला  

 

सर्यी प्रमाणे रंगीला रस्िा ओलांडून जाईपयडन्ि िी त्याच्याकडे एकटक बघि 

राहिली.  



 

"काय? कुठे बघिेस? डॉ.शुभदा आल्याि. चल लर्कर."  डॉ.श्रद्धा 

िॉहस्पटलच्या गेटर्र उभ्या अरंुििीला म्िणाली 

"कुठे काय? कािी नािी ग. चल." अरंुििी खांद्यार्रची पसड नीट करि म्िणाली 

 

"गुड मॉर्नंग अरंुििी. हिअर इज युअर टुडेस पेशंट लीस्ट." सीस्टर श्वेिा हिच्या 

िािाि केसचे हडटेल्स दिे म्िणाली 

"प्राची कशी आि ेसीस्टर?" अरंुििीने केस पेपर चाळि हर्चारलं 

"िुमची र्ाट बघिेय." सीस्टर श्वेिा 

"गुडमॉर्नंग अरंुििी. यु आर लुकींग ग्रेट टुडे. अॅनीथथंग स्पेशल?" डॉ. शुभदाने 

िॉहस्पटलमध्ये येिाच हिला हर्चारलं 

"नथथंग मॅम." अरंुििी 

"अॅनी र् ेकॅन आय आस्क यू समथथंग?" डॉ. शुभदा 

"यस, अफकोसड डॉक्टर." अरंुििी 

"मी िुला गेटर्र कोणाशी िरी बोलिांना बहघिलं? कोणाशी बोलि िोिी?" 

डॉ.शुभदा 

"जस्ट माय फ्रें ड.. डॉक्टर" अरंुििीला हर्चारलेलं अहजबाि आर्डलं नव्ििं 

"नार् काय? फे्रण्डचं?" डॉ. शुभदा 

"यस मॅम..." अरंुििीला हिच्या या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं नव्ििं 

"आय नो इट्स परसनल. आय र्ील नॉट इन्सीस्ट यू." म्िणि डॉ.शुभदा 

केबीनकडे र्ळल्या.  



 

जािांना त्यांनी परि हिच्याकडे र्ळून बहघिलं. िे अरंुििीला लिाि आलं. 

कदर्सभर पेशंट आहण काम...आज हिनं लंचसुद्धा घाईघाईि केला. साडेपाच 

झाले िसं हिनं आर्रलं. नोटस सीस्टरला दिे िी हनघाली.  

 

"अरंुििी...थांबिेस का? मी िी हनघिेच आि ेपाच हमनटाि. बसस्टॉपपयडन्ि 

गप्पा मारि जाऊ. या कामाच्या व्यापाि इिक्याि  आपलं बोलणं िोि नािी ग." 

अॅडहमन िडे ररमाने हर्चारलं 

"मी खूप घाईि आि ेग." म्िणि अरंुििी हनघालीसुद्धा 

"श्वेिा, आजकाल िी हर्हचत्र र्ागिे न ग. आपल्यासोबि बोलायचं टाळिे." 

ररमा 

"िो ग. आज शुभदा मॅडमच्या प्रश्नांची उत्तरं कदली नािी हिनं" श्वेिा 

"सोड...जाऊ द.े मनस्र्ी आि ेिी थोडी." ररमा 

"कसली घाई असिे हिला. ना मुल ना बाळ. सुटसुटीि संसार. नर्रा मुठीि 

असिो. रोज िरी साडेपाचच्या टोल्याला हनघिे." श्वेिा 

"सोड ना! हिचे पेंरटग्सचे प्रदशडन र्ैगरे असेल म्िणून घाईि गेली असेल." ररमा 

"माहििी मला हिचा िो छंद. पण िू कािीिी म्िण इिक्याि सर्ांशी िुटक 

र्ागिे ग िी." श्वेिा 

"ि ेएकदम बरोबर बोललीस श्वेिा." डॉ.श्रद्धा 

"िी िशीच आि.े कामाशी काम ठेर्णारी. आपल्यासारखं रेंगाळणार् या गप्पा 

नािी आर्डि हिला." ररमा 



"िो िुझी खास मैत्रीण ना िी. िुला पुळका असणारच." श्वेिा हचडून म्िणाली 

"हिच्यासारखं अप टू डेट आहण परफेक्ट काम करा आिी. मग बोला" ररमाने 

हचडून उत्तर कदले 

  

िी जरी ज्युहनअर डॉक्टर श्रद्धा आहण ररसेप्शहनस्ट श्वेिार्र हचडली असली 

िरी खरच अरंुििी बदलली िोिी ि ेिी खरच िोिं. र्ेळ हमळाल्यार्र बोलू हिच्याशी 

या हर्चाराि ररमा दर्ाखान्यािून हनघाली.  

 

--------००००००-------- 

 

 

"आज चक्क पाच हमनटं उशीर झाला िुला." रंगीला रागाि म्िणाला 

"िो न. अगदी हनघिांना ररमा म्िणाली सोबि जाऊ म्िणून.." अरंुििी 

खांद्यार्रची पसड सार्रि म्िणाली 

"ओके..." रंगीला 

"हचडलास?" अरंुििी 

"नािी ग. मी कशाला हचडू? बोल. खूप थकलेली कदसिेय" रंगीला 

"िो रे. आज खूप काम िोिं. सगळ्या फाईल्स अपडेट करायच्या िोत्या." 

अरंुििी 

"खूप थकल्यार्र िुला काय करायला आर्डिं? आय मीन ररफे्रश व्िायला ग." 

रंगीला  



"मस्ि शॉर्र घ्यायचा...एक र्ाफाळलेली ककंहचि स्रॉंग ककंहचि गोड कॉफीचा 

कप घेऊन टेरेस गाडडनमध्ये बसायचं. मंद स्र्राि इंस्ुमेंटल म्युहझक डोळे हमटून 

ऐकायचं...." अरंुििी 

"र्ीच इंस्ुमेंटल म्युहझक?" रंगीला 

"र्ॉयहलन...फ्लुट.. जोगांचं गाणारं र्ॉयहलन माझ्या सगळ्याि आर्डिं आि.े" 

कौिुकानं सांगिांना हिला लिाि आलं आपण ककत्येक कदर्साि संगीि ऐकलं नािीया.  

"ग्रेट चॉइस..." रंगीला 

"थॅंक्स. िू मला आठर्ण करुन कदल्याबद्दल." अरंुििी त्याचा िाि िािाि घेि 

म्िणाली  

"आज बसस्टॉप खूप लर्कर आला न." रंगीला 

"िो रे. िुझ्यासोबि गप्पाकरि दर्ाखाना िे बसस्टॉपर्र किी पोिचिो कळिच 

नािी." अरंुििी 

"बस आली बघ." रंगीला 

"आजपण गदी आि ेखूप. उिरल्यार्र भेटू रे" अरंुििी कानाि इअरप्लग टाकि 

म्िणाली 

 

"कंडक्टरशी कशाला भांडि िोिी?" रंगीला 

"िो सारखा र्ळून बघि िोिा माझ्याकडे. मी त्याला हिकीट दाखर्लं...घेिलं 

आि ेमी...िेव्िा र्ळून बघायचा थांबला िो" अरंुििी 

"आिा काय प्रोग्राम?" रंगीला 

"मघाशी सांहगिला न...शॉर्र...कॉफी..टेरेस.... प्रभाकर जोगचं गाणारं 

र्ॉयहलन आहण मी." अरंुििी 



"चल मग..." रंगीला  

"अरे पण िू माझ्या घरी किी येि नािीस न....िूच म्िणिो न.....िुझा 

गडी..िुझं राज्य." अरंुििी अडखळि म्िणाली 

"िुला नको असेल िर नािी येि मी...." रंगीला खालच्या आर्ाजाि म्िणाला 

"िसं नािी रे. समजा अहखलेश िेर्ढ्याि आला िर..." अरंुििी 

"फोन करुन हर्चार त्याला." रंगीला 

"रंगीला...नािी म्िणजे नािी....." अरंुििी हचडून म्िणाली 

"िलुा पेंटटंग करिांना बघायचं आि ेग एकदा. िुझ्या या लांबसडक बोटांिून 

कॅनर्ासर्र रंग उिरिांना बघायचे आि.े" रंगीला हिच्या िािार्रुन िाि कफरर्ि 

म्िणाला 

"कसं शक्य आि?े" अरंुििी 

"िुझ्या डोळ्याि... मनाि... दिेाि असलेला आकार त्या कॅनर्ॉसर्र 

साकारिांना बघायचं आि ेएकदा... फक्त एकदा." रंगीला  

"शक्य नािी ि,े िुला कळिंय रंगीला." अरंुििीचा आर्ाज चढला िोिा 

"िुला टेरेसर्र डोळे बंद करुन संगीि ऐकिांना डोळे भरुन बघायचं आि.े" 

रंगीला 

"नािी...नािी...शक्य नािी िे. ठाऊक आि ेिुला. िरी का आग्रि करिोय?" 

अरंुििीचा आर्ाज चढला िोिा 

"खर सांग. िुला िर्ंय ि ेसगळं...मग का टाळिेस?" रंगीला 

"िर्ंय ना....पण....थांब...हर्चार करु द.े आिा जा िू. प्लीज जा." अरंुििी 

हचडून म्िणाली 



"ओके..ओके...आय गॉट इट." रंगीला हबल्डींगच्या बािरे थांबि म्िणाला 

"बाय...उद्या भेटू." अरंुििी 

 

त्याच्या चेिर् यार्र हिला राग स्पष्ट कदसि िोिा. त्याला अपसेट करायचं 

नव्ििं. पण समजा अहखलेशला कळलं िर. कळलं िरी काय िरकि आि ेम्िणा. माझं 

हर्श्वं....माझा रंगीला....फार फार िर काय? हनघून जाऊ त्याच्यासोबि.....िा 

हर्चार येिाच िी खजील झाली. स्र्ि:च्या हर्चारािील िी बंडखोरी हिला आर्डली 

नव्ििी. या हर्चाराि हिनं दार उघडलं. िाडकन जाऊन सोफ्यार्र बसली. रंगीला 

घराि आला िर? िा हर्चार करि बराच र्ेळ िी कोचर्र पडून िोिी. फोनच्या टरंगने 

िी भानार्र आली. 

 

"िलॅो, अरु" अहखलेश 

"बोल रे" अरंुििी 

"माझा डीनर बािरे आि ेआज. मी, संजू, शैलेश आहण नंद ूआम्िी अलुमनी 

पाटीबद्दल हडसकशन करायल भेटिो आि.े सो प्लीज. िू स्र्ीगीर्रुन कािीिरी ऑडडर 

करुन घे न. सॉरी यार. .. " अहखलेश 

"ओके. नो प्रॉब्लेम" अरंुििी  

 

आिा िर माझा गडीपण उशीरा येणार िोिा. रंगीला आला असिा िर? मीच 

नािी म्िटंल ंत्याला. िो नाराज झाला" अरंुििी हर्चार करि िोिी. 



आय एहक्सस्ट इन कदस र्ल्डड ओन्ली फॉर यू हडयर अरु. हिला आठर्लं आहण 

स्र्ि:शीच िसली. कदड दोन र्षड झाले असिील त्याला भेटून. एक मात्र खरं की हिच्या 

आयुष्याि रंगीला आल्यापासून िी खूप खुश िोिी.  

रंगीला रे...िेरे रंग मे...क्युं रंगा ि.ै.मेरा मन.....रंगीलाची आठर्ण येिाच 

हिचा मूड फे्रश झाला...मग काय एक शॉर्र घेिला. कॉफीचा कप घेऊन टेरेसर्र 

आली आहण र्ॉयलीनच्या मंद सूराि िरर्ून गेली.   

 

  

  



२ 

 

र्ॉयलीनच्या मंद सुराि रात्री केव्िािरी अरंुििीचा डोळा लागला. आल्यार्र 

अहखने हिला उठर्लं नािी.  

 

"अरु, गुड मॉर्नंग." अहखलेश 

"गुडमॉर्नंग" अरंुििी 

"आज काय दर्ाखान्याला दांडी का?" अहखलेश 

"का रे?" अरंुििी आळस दिे म्िणाली 

"ककिी र्ाजलेि बघ?" अहखलेश 

"बाप रे! साडे आठ! रात्री ककिी र्ाजिा आलास?" अरंुििी 

"एक च्या आसपास आलो." अहखलेश 

"मला उठर्ायचं नािी का?" अरंुििी हचडून म्िणाली 

"इट्स ओके. हचल. िू आर्र पटकन. मी सोडिो आज िुला." अहखलेश 

"नको..नको...मी जाईन... माझी. " अरंुििी ब्रश करिा करिा म्िणाली 

"अग मी सोडिो िुला आज" अहखलेशला हिच्या नािी म्िणण्याचं कारण कळि 

नव्ििं. 

"रंगीला हचडेल उगीचच." अरंुििी चुळ भरिांना बोलून गेली 

"काय?" अहखलेश र्ैिागून म्िणाला  

"अरे, कािी नािी....रंगीला रे गाणं म्िणि िोिे मी." अरंुििी 



"िू हनघ. माझ्यामुळे िुला उहशर नको. लॅच ओढून घे रे." अरंुििी बाथरुमच 

दार बंद करि म्िणाली 

 

अरे बाप रे! आज अहखलेशला कळलं असिं िर? ियार िोिांना हिच्या मनाि 

हर्चार आला. किी न किी िर कळणार ना. िेव्िा मग? िेव्िाचं िेव्िा बघू. डॉ.शुभदा 

आहण श्वेिाला उहशरा पोिचण्याचा मॅसेज करुन िी पटकन ियार झाली. हिला 

रंगीलाची नाराजी नको िोिी.  

नेिमीसारखं शू रॅकर्रुन ककल्ली घेि चपला अडकर्ल्या लॅच लार्ून हलफ्टचं 

बटन दाबि ककल्ली पसडमिे टाकिांना िी गुणगुणायला लागली...रंगीला रे...िेरे रंग 

में...क्युं रंगा ि.ै...मेरा मन.... 

 

गेटच्या बािरे रंगीला हिची र्ाट बघि िोिा.  

हिच्याकडे बघून िो नेिमीसारखा हमहस्कल िसला नािी. आज त्यानं हिचं 

कौिुक केलं नािी...राग येणं सिाहजकच िोिं म्िणा. 

 

"सॉरी रे. आज काय माहििी कशी काय उहशरा उठले....सॉरी" हिचे डोळे 

पाणार्ले 

"अग रडायला काय झालं?" रंगीला 

"ि ूरडिांना ककिी गोड कदसिेस.. आहण िी िुझी बट..." रंगीला डोळ्यार्र 

आलेली बट िलकेच बाजूला करि म्िणाला 

"िू पण ना...." अरंुििी डोळे पुसि म्िणाली 

"चल आज कफरुन येऊ...मस्ि बािरे जेर्ू...िाफ डे घे आज." रंगीला 



"माझ्या मनािलं बोललास." अरंुििी 

"आय एहक्झस्ट इन कदस र्ल्डड ओन्ली फॉर यू हडयर...सो िुझ्या मनाि काय 

चाललं िे िर मलाच ठाऊक नं" रंगीला डोळे हमचकर्ि म्िणाला 

"चल...मग िळ्यािल्या गणपिीला जाऊ......नंिर पार् भाजी खाऊ. खूप 

कदर्साि खाल्ली नािी मी..हिथून मी ऑकफसला जािे" अरंुििी 

"ॲज यू हर्श मॅम... कॅब की ररिा ?" रंगीला 

"ररिा." कानाि इअरप्लग टाकि अरंुििी म्िणाली 

"काय ऐकि असिे ग सदा न कदा?" रंगीला 

"कािी नािी रे...कानाि असलं म्िणजे..आजुबाजुच्या ककड श्श आर्ाजाचा त्रास 

नािी िोि." अरंुििी 

"सारसबाग" अरंुििीने ररिार्ाल्याला सांहगिलं 

 

गणपिीचं दशडन घेऊन िे बराच र्ेळ बागेि बसले. हिचे हचत्र, हिचे पेंटटंगचे 

हर्षय, हिला अजून कोणिे काढायचे आििे. येत्या कदर्ाळीि जिांगीर आटड 

गॅलरीमध्ये प्रदशडनाि हिला हिच्या पेंरटग्स प्रदर्शडि करायच्या िोत्या. खूप गप्पा 

केल्या. िािाि िाि घालून कफरले. पार्भाजी खाऊन ज्यूस प्यायले आहण हनघायची 

र्ेळ झाली. रंगीलाला सोडून जािांना हिला र्ाईट र्ाटि िोिं. 

 

"अरे यार, मन नािी भरलं. िुझ्याशी ककिी गप्पा करायच्या आििे मला." 

अरंुििी 

"मी कुठे काय म्िणालो? िूच हनघालीस." रंगीला 



"िू िाफ डे घे म्िणाला म्िणून मी...."अरंुििी 

"िू मनाि फुल डे सुट्टी आणलं असिं िर मी िेच सांहगिलं असिं ना." रंगीला 

"काय? डोन्ट प्ले र्ीद मी रंगीला." अरंुििी हचडून म्िणाली 

"खरं सांगिोय मी....मी जे िुझ्या मनाि असणार िेच बोलणार ना." रंगीला 

"राहू द.े..चल आिा" अरंुििी 

"ओके. चल." रंगीला 

"दर्ाखान्याि जायचा अहजबाि मुड नािीया." अरंुििी 

"मग नको जाऊ" रंगीला 

"ररिा, कोथरुड बसस्टॉप" अरंुििी ररिाि बसि म्िणाली 

 

बसस्टॉपर्रुन घरी पायी हनघाली. चालिा चालिा हिने "िब्येि रठक नसल्याने 

येि नािी" असा मॅसेज श्वेिाला केला. जािांना दोघंिी शांि िोिे. 

 

"उद्या भेटू." रंगीलाचा िाि सोडि अरंुििी म्िणाली 

"ओके" रंगीला 

"आज िट्ट नािी करणार र्र यायचा?" अरंुििी 

"िुझ्या मनाि नािीया मग कसा येणार मी?" रंगीला 

"िो. िे िी खरंच रे. अिेमिे हर्चारांच बंड उसळि ना. िेव्िा र्ाटिं, 

आपल्याबद्दल कळलं िर कळलं. पण िीर िोि नािी रे." अरंुििी 

"व्िी हर्ल फ़ेस कदस टूगेदर. डोन्ट र्री." रंगीला िािाि िाि घेि म्िणाला 



"आय रस्ट यू." अरंुििी 

"आय रस्ट यू." रंगीला 

 

अरंुििीचा राग हनर्ळला िोिा. "रंगीला रे.." गाणं गुणगुणि हिने हलफ्टचं 

बटन दाबलं. िसा र्ॉचमन म्िणाला. 

 

"काय मॅडम, आज बरं नािी र्ाटिं? लर्कर आलाि."  र्ॉचमन 

 

उत्तर न दिेाच अरंुििी हलफ्टमध्ये चढली. घरी येऊन कोचर्र डोळे हमटून 

पडून राहिली. रंगीलाचा राग ओसरला असला िरी त्याचं र्ागणं हिला अहजबाि 

आर्डलं नव्ििं. त्याचं चुकलं नव्ििच...जे माझ्या मनाि िेच िो करिो न....मग मला 

त्याचा राग का आला? हिला कळि नव्ििं. त्या िणी हिला गाणं, कॉफी, कािीच 

नको िोिं.... िी िशीच खूप र्ेळ शांि पडून राहिली.... 

 

संध्याकाळी बेलच्या आर्ाजानं िी उठली. 

 

"िाय. कशी आिसे?" अहखलेशने हिचा अर्िार बघि दरर्ाज्यािच हर्चारलं. 

"आिा ठीक आि.े" अरंुििी 

"कॉफी घेणार का?" अहखलेश 

"ह्मम्म. चालेल." अरंुििी पाणी हपिा हपिा म्िणाली 

"एक हर्चारु?" अहखलेश 



"बोल ना?" अरंुििी 

"आज िू ऑकफसला दांडी मारुन कुठे गेली िोिी?" अहखलेश 

"का रे? अरंुििीन घाबरि हर्चारलं. 

 

अहखलेशने हिच्याकडे रोखून बघिाच िी हभिीने शिारली. त्याला कळलं 

असेल का या हर्चाराि िी िरर्ली. भयाण शांििेचा भंग करि त्याने परि हर्चारलं 

"माझ्या प्रश्नाचं उत्तर नािी कदलं." 

 

"िळ्यािल्या गणपिीला." अरंुििी 

"का?’ अहखलेश 

"असच" अरंुििी 

"अरु, मी गेले कािी महिने बघिो आि,े िुला नक्की काय िोि आि?े सांगहशल 

का?" अहखलेश 

"कािी नािी. आय अॅम आलराइट." अरंुििी आश्चयाडने म्िणाली. िा अस ंका 

हर्चारिोय हिला कळेना. 

"आपण उद्या डॉ.शुभदाशी बोलू." अहखलेश 

"कािी गरज नािी रे. र्ैिाग आला िोिा मला त्याच त्याच रुटीनचा म्िणून 

आज दांडी मारली." अरंुििी त्याला समजर्ि म्िणाली 

"आर यु शुअर?" अहखलेश 

"यस्स." अरंुििीच्या आर्ाजािील रोष र्ाढला िोिा 

 



ऑकफसमिून फोन आला िसा अहखलेश टेरेसर्र गेला. िो बराच र्ेळ बोलि 

िोिा. िी पाठमोरी त्याला ककिीिरी र्ेळ बघि िोिी. अहखलेशहशर्ाय आपण कसं 

जगणार? अहख आहण रंगीला दोन्िीि आपला जीर् अडकलेला. एकाला सोडणं 

गरजेचं आि े का? दोघांसोबि रिािा येणार नािी का? अरे बाप रे! आपण काय 

हर्चार करिोय िी दचकून भानार्र आली. आपण रंगीलाला सिि सांगि 

असिो.....अहखलेश िेर्ढा र्ाईट नािी. आपण का हचडिो त्याच्यार्र? का त्याचा 

राग राग करिो? हिला कळि नव्ििं....समजि नव्ििं......उमगि नव्ििं. 

  



३ 

 

 

 

अहखलेश िेर्ढा र्ाईट नािी. मग आपण सिि अहखर्र का हचडिो? का त्याचा 

राग राग करिो? हिला कळि नव्ििं....समजि नव्ििं......उमगि नव्ििं. िो ककिीिी 

चांगला असला िरी िो किी हिच्या मनाप्रमाणे र्ागि नव्ििा का? असं िी नािी. 

मग काय बोच िोिी दोघांमध्ये? ककिी स्पेस दऊे केली िोिी त्याने अरंुििीला, 

कुठल्यािी हडसीजनमध्ये िो कािी बोलायचा नािी.  अरुला सिि र्ाटायचं की त्याने 

हिचं कौिुक करार्ं. पण छे! अहखचा िसा स्र्भार् नव्ििाच मुळी. "िुला िर्ं िे कर 

आहण मला िर्ं िे करु दे." या हर्चारसरणीचा िो िोिा. खरिर त्याची कसलीच 

कटकट नव्ििी...ना खाण्याचा त्रास ना घरािील कामांचा ना कुठल्या व्यर्िाराचा. 

िो रटहपकल इंहडयन िसबंड नव्ििा. िे दोघं म्िणजे स्र्िंत्र हर्चारांचे दोन लोकं एका 

छिाखाली रिाि िोिे, एकमेकांच्या स्र्ािंत्र्याला िक्का न लार्िा. र्रर्र र्ाटिं या 

गोष्टीचं आकषडण पण संसाराि कुठेिरी बांहिलकी असार्ी इिक्या र्षांनी हिला िे 

प्रकषाडनं जाणर्ि िोिं. हिच्या मैत्रीणी मात्र याबाबिीि हिचा खूप िरे्ा करायच्या. 

अरंुििीला मात्र हिच्या संसाराि अिेमिे किीिरी  भांडण..रुसर्े..फुगर्े िर्े िोिे...   

   

 

"अहख, िू आज ऑकफसमध्ये नािी जाणार?" अरंुििीने ब्रेकफास्ट दिे त्याला 

हर्चारलं 

"नािी ग. एक मित्र्ाचं प्रेझेंटेशन करायचं आि.े िे झालं की हनघणार. िू आर्र 

िुझं. मी सोडून दऊे का?" अहखलेश ने लॅपटॉप चार्जंगला लार्ि हर्चारलं 



"नको, मी जाईन रे." अरंुििी  

"का ग! काय झालं? एकदम शांि झालीस." अहखलेश 

"अरे िुझ्यासाठी लंच करुन ठेर्ार्ा का या हर्चाराि िोिे." अरंुििी स्र्ि:ला 

सार्रि म्िणाली 

"असू द.े कंपनीचं कॅं टीन कशासाठी आि ेमग?" अहखलेश  

 

नेिमीसारखं िी ियार झाली. अहखलेशच आज असं घरी थांबण हिला कािी 

िरी हर्हचत्र र्ाटि िोिं. अनेक र्षांचा त्याचा ठरलेला कदनक्रम. सकाळी पाऊणे 

आठला घरुन हनघायचं. रात्री आठ र्ाजिा परिायचं. गेल्या दोन महिन्याि त्याची 

परदशेर्ारी झाली नव्ििी. नािी िर महिन्याआड पंिरा-र्ीस कदर्साची परदशे फेरी 

ठरलेली. शहनर्ार-रहर्र्ारची सुट्टी सायकलींगमध्ये आहण ब्लॉग हलहिण्याि 

घालर्ायची. हमत्रांच्या आग्रिास्िर् गेलेच िर एखादी सिल. अहखलेशबद्दल माहिि 

नािी, पण आयुष्यािील ि े चक्र अरंूििीच्या अंगर्ळणी पडलं िोिं. हिचं सोशल 

नेटर्कड  असलं िरी िी लोकांमध्ये फार रमि नव्ििी. आपण बरं आहण आपलं घर बरं, 

सोबिीला पेंरटगचा छंद िोिा. बािरे भटकण्यापेिा कॅनर्ॉस, रंग, क्लाहसकल 

इंस्ुमेंटल म्युहझक िी हिची आर्डिी कंपनी. हिनं हिच्यासाठी रचलेलं हिचं ि े

चक्रव्यूि...हिला खूप आर्डायचं. 

आज हिच्या या चक्रव्यूिाला िडा गेला िोिा.   

 

"चल, येिे मी." अरंुििी चप्पल अडकर्ि म्िणाली 

"अग! घराची ककल्ली घे. िू पण ना...! का ग अशी गोंिळलीस का?" अहखलेशने 

हिच्या िािाि ककल्ली दिे हर्चारलं 

"कािी नािी रे.." अरंुििी भानार्र येि म्िणाली  



"सिि कुठल्या हर्चाराि िरर्ून जािेस िू?" अहखलेशनं काळजीनं हर्चारलं 

"हर्चार कुठला? आज पेंटटंग पूणड करायचं आि ेमला. कोणिे रंग आणायचे िोच 

हर्चार करि िोिी." अरंुििी 

"ओके. मग मी िुला दर्ाखान्यािून हपक-अप करिो. हव्िनसमध्ये जाऊ, जमलं 

िर दगडूशेठ नंिर येिांना दरु्ांकुरची थाळी, काय म्िणिेस?" अहखलेश लाडाि येि  

म्िणाला 

"ओके....आिा हनघू मी.." अरंुििी 

"आय र्ील बी दअेर बाय सीक्स थटी शापड. बाय" अहखलेश हलफ्टचं बटन दाबि 

म्िणाला 

 

रंगीला रे....हिने दबक्या आर्ाजाि गाणं गुणगुणलं....हिला माहिि िोिं आज 

रंगीला येणार नािी...त्याला राग आला असेल.... 

हिने सोसायटीच्या गेटच्या आसपास नजर हभरकार्ली...रंगीला कुठेच कदसला 

नािी. ररिा करुन िी दर्ाखान्याकडे हनघाली. 

 

"गुड मॉर्नंग, अरंुििी. कशी आिसे?" डॉ.शुभदाने हिला आि येिाच हर्चारलं 

"मी मस्ि. आज िुम्िी लर्कर आल्याि मॅडम?" अरंुििीने पेशंट लीस्ट चेक 

करि हर्चारलं 

"िो, गार्ार्रुन नात्यािली पेशंट चेक-अपसाठी येणार िोिी. म्िणून ग...." 

डॉ.शुभदा  

"प्राचीची केस हडस्कस करायची आि.े लंचनंिर भेटू या?" डॉ.शुभदा 

"ओके." अरंुििी 



 

आज काऊनसीलींगसाठी भरपूर पेशंटस िोिे. चांगल्या भहर्ष्याचं अहमश दऊेन 

पेशंटची रीटमेंटसाठी िी मानहसक ियारी करुन घेि असे. रोज एक नर्ा अनुभर्. 

रीटमेंट संपली... केस संपली... किी पेशंट संपला.... केस संपली.... काउंन्सीलींग... 

समुपदशेन.... म्िणजे नक्की काय िर कोणीिरी हनमाडण केलेले प्रश्न आपण सोडर्ि 

बसायचे...ि ेहिचे हिच्या प्रोफेशनबद्दल स्पष्ट मि िोिे. 

प्रत्येक व्यहक्त, िी स्त्री असो र्ा पुरुष, कोणत्यािी र्योगटािील असो, अगदी 

लिान बाळापासून िे र्योर्ृद्ध असो, िी आपल्या भार्नांच्या अहिरेकाने हनर्मडि 

आभासी जगाि र्ार्रि असिे. जोर्र व्यर्ािाररक जीर्नाचा आहण या आभासी 

जगाचा िाळमेळ सािला जािो िोर्र सगळ्यांच व्यर्हस्थि सुरु असिं. अंगर्ळणी 

पडलेल्या या िडजोडीिील आयुष्याला एकदा का िडा गेला की त्या व्यक्तीचा 

मानहसक िोल ढासळिो. आहण पैसे दऊेन या हर्षयाि हशिण घेिलेले आम्िी त्यांच्या 

मानहसक संिुलनार्र हक्लनीकल भाषेिील अर्जड शब्द र्ापरुन एका मानहसक 

आजाराचे नार् दिेो आहण उपचार करिो. उपचार म्िणजे िरी काय? िर 

आमच्यासारखयांनी फार पूर्ी केलेले प्रयोग त्याि उपयुक्त बदल करुन आम्िी परि 

िेच िे करिो. िेच नोटस काढिो. अर्लोकन करिो. औषिं दिेो. आप्तेष्टांना मानहसक 

आिार आहण काळजी घ्यायला सांगिो.   

      अरंुििीने  आपल्या कररअरमध्ये आयुष्याचे अनेक रंगरुप बहघिले 

िोिे.....कािी िी हर्सरुन जायची िर हिच्या हर्चाराि घुटमळणार् या केसचे प्रहिथबंब 

हिच्या पेंटटंगमध्ये उमटि असे.  

 

 

"मे आय कम इन?" अरंुििीने डॉ.शुभदाच्या केबीनचे दार उघडि हर्चारले 



"कम, आय ॲम र्ेटटंग फॉर य ूहडयर." डॉ.शुभदा 

"िी प्राचीची फाईल. याि मी सगळं नोट डाऊन केलं आि.े" अरंुििी 

"सगळं म्िणजे? एक्सप्लेन" डॉ. शुभदा 

"सगळं म्िणजे, िी..हिचं आयुष्य...हिला िोणारे भास...हिचं स्र्ि:शी 

बोलणं...सगळं.." ि ेसांगिांना अरंुििीला कापरं भरलं 

"प्लीज पुट एर्री थथंग इन मेहडकल टमड" डॉ.शुभदा 

"आय कान्ट...." अरंुििी नजर चुकर्ि म्िणाली 

"का नािी?" डॉ.शुभदा 

"िुम्िी हिची केस अहभिाकडे कदली आि.े िी सांगेल िुम्िाला."अरंुििी 

"िलॅो श्वेिा, अहभिाला केबीनमध्ये पाठर्. आहण िो, िासभर कोणालािी आि 

पाठर्ू नको." डॉ.शुभदाने इंटरकॉमर्र सांहगिलं 

"अरंुििी, प्राचीचं काऊंसीलींग करिा करिा िुझी आहण हिची मैत्री झाली. 

िुमच्या मैत्रीला माझी कािीच िरकि नािी. पण त्याचा केसर्र पररणाम िोिांना 

कदसि िोिा म्िणून मला िी अहभिाकडे द्यार्ी लागली" डॉ.शुभदा 

 

त्या िणी डॉ.शुभदाचं बोलणं हिला आर्डलं नसलं िरी िे खरं िोिं. प्राची 

आहण हिची छान मैत्री झाली िोिी. इिकी मैत्री की प्रोफेशनल एहथक्स हर्सरुन हिने 

हिच्या कािी काऊंसीलींग टेस्ट घेिल्या नािीि. असं हिनं का केलं हिला माहिि नसलं 

िरी िे चूकीचं आि ेि ेहिला जाणर्ि िोिं....िरीिी...हिनं िे केलं....    

 

"आय एम सॉरी.." अरंुििीच्या डोळ्याच्या कडा पाणार्ल्या 



"नो रटअरस...? मला माहििी आि.े प्रोफेशनल लाइफमध्ये असं परसनल 

िोऊन चालि नािी." डॉ.शुभदा  

"मे आय कम इन..." अहभिाने केबीनचं दार उघडि हर्चारलं 

"ये...िुझीच र्ाट बघि िोिो." डॉ.शुभदा 

"िुम्िी कशा आिाि?" दोघींकडे बघि अहभिाने हर्चारलं 

"आपण इिर कािीिी न बोलिा थेट प्राचीच्या हर्षयाकडे र्ळू या." डॉ.शुभदा 

"यस मॅम. हिअर आर माय फांथडंग्स....आहण िा सगळा ररपोटड." अहभिाने 

फोल्डरमिले पेपरस टेबलर्ि ठेर्ि म्िटंलं 

"ओके, याचा अथड प्राचीचं र्ागणं बरचसं नॉमडल आलं आि.े अजून ककिी र्ेळ 

लागेल?" डॉ.शुभदा 

"जर अरंुििी मॅडमनी मला मदि केली िर लर्करच पूणड िोईल" अहभिा 

"अरंुििीची मदि?" डॉ.शुभदा 

"िो मॅम. माझं नािी पण प्राची अरंुििीने सांहगिलेल्या सर्ड गोष्टी ऐकिे. त्यांनी 

जर प्राचीशी संर्ाद सािला िर िी केस लर्कर ररसॉल्र् िोऊ शकिे." अहभिा 

"मला र्ाटिं लर्कराि लर्कर हिचं अबॉशडन व्िायला िर्ं. हिला मूल नको 

आि.े" अरंुििी 

"नािी मॅम. हिला मूल झालं िर हिचं सगळं लि मुलार्र कें कद्रि िोईल...आहण 

या समस्येचं िेच समािान आि.े" अहभिा 

"आहण समजा हिला मूल सांभाळिा आलं नािी िर?" अरंुििी 

"आपल्याला हिच्या मनािील नेमकी िीच हभिी काढायची आि.े िी एक 

चांगली आई िोऊ शकिे िा हर्श्वास हिला येऊ शकिो." बोलिांना अहभिाचा आर्ाज 

जरा चढला िोिा   



"ओके....मी आज ि ेसर्ड ररपोटडस र्ाचिे. उद्या आपण परि यार्र चचाड करु. 

मी एकदा डॉ. परांजपेंना ि ेररपोटडस दाखर्िे." डॉ.शुभदा 

"अरंुििी, प्लीज यार्र एकदा परि हर्चार कर. मी सगळे ररपोटडस िुला मेल 

करिे. िू प्राचीची केस सोडल्यापासून हिच्याि बराच फरक पडला आि.े" अहभिा 

"ओके... बघिे" म्िणि अरंुििी लायब्ररीि हनघून गेली 

 

आत्ताशी फक्त पाच र्ाजलेि. िी अहभिा पण न...प्राचीच्या केसबद्दल मला जे 

माहििी आि ेिे हिला काय ठाऊक? मला माहििी आि,े प्राचीला मूल नको....  त्या 

कदर्शी रंगीलाकडे प्राचीबद्दल बोलायला िर्ं िोिं. र्ेळच हमळाला नािी. आज 

बोललो असिो िर आज अहखलेश घ्यायला येणार....आज सकाळी भेट झाली 

नािी...संध्याकाळी भेट िोणार नािी. अहखलेशला पण आजच घरी थांबायचं िोिं.  

रंगीला, काय रे िू एकदा िाडस करुन ये ना अहखलेशसमोर.....मी कुठल्यािी 

पररणामासाठी ियार आि ेरे. एकदाच िाडस कर.. एकदाच.  

 

रंगीला रे...िेरे रंग में यूं रंगा िै 

मेरा मन... 

छहलया रे ना बुझे िै 

ककसी जल से ये जलन..... िी गुणगुणि िोिी.  

  

  



४ 

 

 

रंगीला, काय रे िू एकदा िाडस करुन ये ना अहखलेशसमोर.....मी कुठल्यािी 

पररणामासाठी ियार आि ेरे. एकदाच िाडस कर.. एकदाच.  

अहखलेश साडे सिार्ाजिा येणार आि.े घरी जायच्या आिी प्राचीला भेटायला 

िर्ं, अरंुििीच्या मनाि आलं. िेर्ढ्याि मोबाईलर्र नोरटकफकेशन आलं. अहभिाचा 

मेल िोिा. प्राचीचे ररपोटडस िोिे. मोबाईलर्र हिचे ररपोटडस स्क्रोल करि करि िी 

श्वेिाच्या केहबनमध्ये गेली.  

"श्वेिा, मी अहभिाच्या म्िणण्यार्रुन प्राचीला भेटिे आि.े" अरंुििी 

"िो, अहभिाने सांहगिलं िोिं." श्वेिा 

"थॅंक्स." म्िणि अरंुििी प्राचीला भेटायला गेली 

 

खरं िर प्राचीची केस हिच बघि िोिी. दोघींची छान मैत्री जमली िोिी. िी 

त्या केसमध्ये इिकी गुंिली की हिला हिच्या प्रोफेशनचं भान राहिलं नािी. प्राचीचा 

मानहसक आजार बरा करिा करिा िी नकळि हिच्याि आहण हिच्या केसमध्ये गुंिि 

गेली. प्राचीचा आजार बरा िोण्याएर्जी र्ाढि गेला. प्राचीचे भास र्ाढि गेल्यामुळे 

हिच्याकडून िी केस काढून घेण्याि आली.  

 

"प्राची, कशी आिसे?" अरंुििीने हिचा िाि िािाि घेि हर्चारलं 

"मी नािी बोलणार? िू येि नािी ना मला भेटायला?" प्राचीने रागाने हर्चारलं 

"सॉरी.....र्ेरी सॉरी. काम िोिं न म्िणून आले नािी ग." अरंुििी 



"आिा मला नर्ीन मैत्रीण हमळाली आि.े िी पण छान आि.े...अहभिा नार् 

हिचं." प्राची 

"काय म्िणाली अहभिा...." अरंुििी 

"िी म्िणाली की रोहमओ र्ेडा आि.े...त्याला भेटू नको....सुदशडन पण िेच 

म्िणि िोिा." प्राची 

"खरचं रोहमओ र्ेडा आि ेका? मी बोलर्ि नािी त्याला आिा. आहण िो पण 

िल्ली येि नािी मला भेटायला" प्राची 

"िो...िो...र्ेडा आि ेिो...." अरंुििीला ि ेसांगिांना त्रास िोि िोिा  

"आहण िुझा रंगीला...िो शिाणा आि ेका?" प्राची 

"रंगीला.....िुला कसं आठर्लं?" अरंुििीनं आश्चयाडने हर्चारलं 

"िूच सांगि िोिी ना...." प्राची 

"िू ि ेअजून कोणाला सांहगिलं आि?े" अरंुििी 

"माहिि नािी...आठर्ि नािी.." प्राची 

 

"िलॅो मॅडम, िुम्िाला प्राचीशी बोलिांना बघून छान र्ाटलं." िेर्ढ्याि अहभिा 

आि येि म्िणाली 

"ओके. प्राची...अहभिा सांगिे िसं र्ागायचं. मला कळलं की िू हिचं ऐकि 

नािी." अरंुििी 

"ओके.. िू म्िणिे िर ऐकिे. माझं जेर्ढं कौिुक रोहमओ करिो िेर्ढं सुदशडन 

करि नािी अजूनिी." प्राची  

"मी सांगिे सुदशडनला.." अरंुििी 



"मग सुदशडनला रोहमओ म्िणणार मी..." प्राची आनंदानं म्िणाली 

"चल आराम कर. अहभिाचं ऐकि जा." अरंुििी हिचा िािािून िाि सोडर्ि 

म्िणाली 

"अहभिा, आपण बोलू शकिो का?" अरंुििी 

"मला आर्डेल िुमच्याशी प्राचीबद्दल चचाड करायला." अहभिा 

"मी सगळे ररपोटडस बहघिले. िू म्िणिे िशी िी भास-आभासाच्या चक्रािून 

बािरे पडली असली िरी थोडीशी हनष्काळजी हिला परि त्याच चक्राि नेऊ शकिे." 

अरंुििी 

"िो मॅडम. कफफ्टी-कफफ्टी चान्स आि.े मी सुदशडन यांच्याशी यार्र चचाड केली 

आि.े िे ियार आििे." अहभिा 

"सुदशडन, जर हिच्या रोहमओ संकल्पनेि थोडा जरी कमी पडला िर आपण 

प्राचीला गमार्ून बसू. त्याि िी गरोदर आि.े आपल्याकडे ॲबॉशडनसाठी कािीच 

कदर्स हशल्लक आिेि. जर सुदशडन शंभर टके्क रोहमओ ठरला िरच िी मािृत्र् 

हस्र्कारेल, अन्यथा हसच्युएशन आणहखनच गंभीर िोईल. याचा हर्चार केला आिसे 

का िू?" अरंुििी 

"िो मॅडम, ररस्क िर घ्यार्ी लागेलच न. कुठे न कुठे ररस्क फॅक्टर इनर्ॉल्र् 

असणारच न." अहभिा 

"आय नो. आय र्ील सजेस्ट यू टू टेक हमहनमम ररस्क......सचड फॉर हमहनहमम 

ररस्क फॅक्टर अॅन्ड दने हडसाईड. इट्स माय ओहपहनयन. यू कॅन कनसल्ट डॉ.परांजपे." 

अरंुििी  

"ओके. मॅडम, डॉ.शुभदां आपल्याला केबीनमध्ये बोलर्ि आि"े अहभिा 

"ओके, मी पुढे िोिे. िू िी ये लगेच" अरंुििी  

 



अहभिा अरंुििीला पाठमोरी बघि राहिली. हब्रहलयंट आहण सखोल हर्चार 

करणार् या अरंुििीचं आपल्याला नेमकं काय खटकि आि,े अहभिाला कळि नव्ििं. 

किीकिी िी िी भासआभासाच्या चक्राि अडकल्यासारखी र्ाटिे. काय, मी पण न. 

काय काय हर्चार करि सुटिे स्र्ि:च्याच हर्चारांर्र अहभिाला िसू आलं. असो, 

मानर्ी मन ि ेककिी गूढ आि ेआहण असू शकिं याचा प्रत्यय हिला प्रत्येक केसमध्ये 

अनुभर्ायला हमळि िोिा. प्राचीच्या केसमध्ये ररस्क आि ेि ेहिला ठाऊक िोिं.  

 

"डॉक्टर, फक्त दिा हमनटं. प्राचीबद्दल मित्र्ाचं बोलायचं आि.े" अरंुििीने 

केबीनचं दार उघडि म्िटंल 

"अहभिा कुठे आि?े" डॉ.शुभदा 

"येिेच आि.े" अरंुििी 

"मॅडम, अहभिा घाई करिे आि.े मला असं र्ाटिं एकदा डॉ.परांजपेंना कन्सल्ट 

करायला िर्ं." अरंुििी 

"मला माहिि आि.े प्राचीच्या पुढच्या रीटमेंटची मी अजून अहभिाला 

परहमशन कदली नािी. आहण िी पण असं कािी करणार नािी.  आय नो." डॉ.शुभदा 

"यस मॅडम." अहभिा केबीनच्या आि येि म्िणाली 

"प्राचीचं र्ागणं अजूनिी बाहलश आि.े आई िोण्यासाठी िी मानहसकररत्या 

ियार नािी. जोपयंि सुदशडन हिच्या रोहमओच्या संकल्पनेि पूणडपणे खरा उिरि 

नािी, िोर्र हिने आई िोणे योग्य नािी. अहभिा म्िणिे िसं आई झाल्यार्र हिचं 

लि बाळार्र कें द्रीि िोईल, पण बाबा म्िणून सुदशडनकडून हिच्या अपेिा दणुार्ल्या 

असिील. याि सुदशडनचा पण हर्चार करा. िो प्राची आहण बाळ कसं मॅनेज करेल. 

िी नॉमडल झाल्यार्र िे नंिर चान्स घेऊ शकिाि." अरंुििी 

"माझं िेच मि आि.े" डॉ.शुभदा 



"उद्या डॉ.परांजपेंचा राऊंड आि.े सुदशडनला बोलर्ून घ्या. मला असं र्ाटि 

पुढच्या आठर्ड्याि अबॉशडन करायला िरकि नािी." डॉ.शुभदा 

"थॅंक्स डॉक्टर" अरंुििी 

"सिा र्ाजलेि. मला हनघायचं आि.े उद्या भेटू" अहभिा    

 

हिथून हनघून अरंुििी सरळ लायब्ररीि गेली. प्राचीने  अहभिाला रंगीलाबद्दल 

सांहगिलं असेल िर? छे.शक्य नािी. सांहगिलं असिं िर मला अहभिाने या केसमध्ये 

इनव्िॉल्र् केलं नसिं. रोहमओ...रंगीला....दोन्िी नार् हिच्या डोक्याि थपंगा घालि 

िोिे. 

  

रंगीला, आय नीड यू. मला माहिि आि ेजे मी करिे िे चूक आि.े िरीिी मला 

िुझी गरज आि.े असं दिुरेी ककिी कदर्स जगणार रे. रंगीला...डोळे बंद करुन िी 

रंगीलाचा हर्चार करि िोिी. मनोमन हिला माहिि िोिं आज िो हिला भेटणार 

नािी. िी र्ेळ एक ना एक कदर्स येणार रे. लेट्स फेस टुगेदर. िा हर्चार येिाच 

अनाहमक हभिीने हिचं अंग शिारुन गेलं. िािापायािली..अंगािली शक्ती िळुिळु 

िीण िोि िोिी.   

रंगीला रे...िेरे रंग में यूं रंगा ि.ै.. मेरा मन...छहलया रे...पलकों के झुले से, 

सपनों की डोरी,प्यार ने बांिी जो, िुने र्ो िोडी 

खेल ये कैसा रे, कैसा रे साथी, कदया िो झुमें ि,ै रोये ि ैबािी, किीं भी जाये रे, 

रोये या गाये रे,चैन ना पाये रे 

िी गुणगुणि िोिी. 

  

  



५ 

 

 

हिने डोळे उघडले िर डॉ.शुभदा हिचं ब्लडप्रेशर चेक करि िोत्या. 

"मी इथे कशी काय? मला काय झालं?" अरंुििी 

"कािी नािी. यू हर्ल बी फाईन सून." अहखलेश हिच्या डोक्यार्रुन िाि 

कफरर्ि म्िणाला 

"डोन्ट स्रेस युअरसेल्फ." अहभिा 

"मला काय झालं? मी दर्ाखान्यािून हनघाले िोिे." अरंुििीला कािी कळि 

नव्ििं 

"िो..िो...अग गेटजर्ळ िू चक्कर येऊन पडली. हसक्युररटीने िुला आि आणलं. 

आिा िू रठक आिसे. कािी टेस्ट हलहून दिेे. सगळे ररपोटडस नॉमडल असिील िर उद्या 

हडस्चाजड दऊे." डॉ.शुभदा 

"जसं िुम्िी म्िणाल डॉक्टर." अहखलेश 

"अहभिा, श्वेिा टेक केअर ऑफ िर. अहखलेश, आय र्ॉन्ट टू टॉक टू यू."  

डॉ.शुभदा 

"यस मॅडम. मी कािी प्रश्न हर्चारु का त्यांना?" अहभिा 

"ओके. हिला त्रास िोिा कामा नये." डॉ.शुभदा 

"आय र्ील टेक केअर मॅडम. डोन्ट र्री." अहभिा 

"िलॅो अरंुििी. आिा कसं र्ाटिय?" श्वेिा  

"मी रठक आि.े पण मी इथे कशी आले सांगशील का?" अरंुििी 



"सांहगिलं न िुला...चक्कर आली म्िणून.." श्वेिा 

"पण हनघिांना मी रठक िोिे. अहखचा मॅसेज आला...िो दिा हमनटाि 

पोिचिोय...मी हनघाली...नंिरचं कािी आठर्ि नािी बघ." अरंुििी 

"ओर्रएक्झरशन ककंर्ा स्रेसने िोिं असं. काळजी नको करु." श्वेिा 

"काळजी कशी नको करु....रंगीलाला भेटायचं िोिं. आिीच हचडला िोिा िो 

आिा अजून हचडेल..." अरंुििी पुटपुटली 

"कोणाला भेटायला जायचं िोिं?" अहभिा  

"कोणी नािी." अरंुििी कड बदलि म्िणाली 

"टेक रेस्ट. मी मॅडमला भेटून येिे." अहभिाने अरंुििीच्या अंगार्र पांघरुण 

नीट करि म्िटंल 

 

"मे आय कम इन मॅडम" अहभिा ने डॉ.शुभदाच्या केबीनचं दार उघडि 

हर्चारलं 

"ये. कािी अजंट?" डॉ.शुभदा 

"यस मॅडम. आत्ता अरंुििी रंगीला रंगीला पुटपुटि िोिी. िुम्िी ओळखिा 

कोणी रंगीला ला?" अहखलेशकडे बघि अहभिाने हर्चारलं 

"नािी. या नार्चं आमच्या नात्याि कोणी नािी...कोणी हमत्र िी नािी." 

अहखलेश                                                                                                                                                                                                                                             

"एक्झॅक्टली. मॅडम िी केस प्राची मॅडमसारखी िर नािी ना?" अहभिा                                                                                                                                                                                                                       

"मे बी......मी सांगिे त्या टेस्ट कर. आजच काउन्सीलींग सेशन घे." डॉ.शुभदा 

"ओके. हम.अहखलेश मला िुमच्याकडून कािी माहििी िर्ी आि.े" अहभिा 



"बोला मॅडम" अहखलेश 

"िुम्िाला हिच्या र्ागण्याि कािी बदल जाणर्ला?" अहभिा 

"िो. िल्ली िी बािरे जायचं, सगळ्यांसोबि रिाणं-कफरणं टाळायला लागली 

िोिी. मला र्ाटलं हिचा कामाचा र्ाढिा व्याप आहण हिच्या आटड गॅलरीिील काम 

र्ाढले िोिे. आहण िो. मध्यंिरी मी सिि परदशेाि जाि-येि असल्यामुळे हिने बरेच 

हर्केन्ड मैत्रीणींसोबि घरच्यांसोबि इच्छा नसिांना बािरे घालर्ले. सो मला र्ाटलं 

या कारणामुळे िी बािरे पडि नसार्ी." अहखलेश 

"रंगीलाबद्दल किी कािी बोलली?" अहभिा 

"नािी. रंगीला.........िी सिि गाणं गुणगुणिे....रंगीला रे यूं रंगा िैं...िो 

म्िणजे पेंरटग्स करिांना...ककचनमध्ये काम करिांना." अहखलेश 

"अजून कािी आठर्िय? " अहभिा 

"आज मी घरी थांबलो िर हिला आश्चयड र्ाटलं. कारण ठाऊक नािी. पण 

माझ्या थांबण्यामुळे र्ैिागली िोिी इिकं नक्की." अहखलेश 

"अरंुििीला इिक्यार्षाडि एक ठराहर्क रुरटनची सर्य झाली िोिी. त्याि 

व्यत्यय आला की ररजव्िड असलेल्या व्यक्तींना त्या व्यत्ययाचा त्रास िोिो. अरंुििी 

जरी एक एक्पटड सायकॉलॉहजस्ट असली िरी िी ररझव्िड नेचरची िोिी. असे लोकं 

लर्कर ओपनअप िोि नािी." डॉ.शुभदा 

"याचा काय अथड डॉक्टर? अरंुििी.." अहखलेशने काळजीच्या सुराि हर्चारले 

"काळजी नका करु. आम्िी आिोि. िुम्िी हिच्याजर्ळ थांबा." डॉक्टर शुभदा 

"इटस ऑल माय फॉल्ट. मी हिच्याकरिा र्ेळ काढू शकलो नािी." अहखलेश 

जािा जािा म्िणाला 

 



"अहभिा, आिा बोल." डॉ.शुभदा 

"मॅडम, मला र्ाटिं रंगीला नार्ाची कोणिी व्यक्ती अहस्ित्र्ाि नािी." अहभिा 

"आर यु शुअर?" डॉ.शुभदा 

"यस. कारण मी त्यांना एक दोनदा बसस्टॉपर्र आहण आपल्या गेटर्र 

कोणाशीिरी बोलिांना बहघिलं. कानाि इअरफोन बहघलल्यार्र मला र्ाटलं त्या 

फोनर्र बोलि असाव्याि. नंिर त्यांनी िाि दाखर्ला...हिथे कोणीच नव्ििं." 

अहभिा 

"इिक्याि हिच्या र्ागण्यािला बदल मला लिाि आला िोिा." डॉ.शुभदा 

"मॅडम, त्यांनी ि ेदोन लाइफ, एक इमॅहजनरी आहण प्रॅहक्टकल लाइफ कसं मॅनेज 

केलं असेल? आपण प्राचीची केस बघिोय मॅडम. असं र्ागणं फार काळ लपून रािाि 

नािी. आहण आज त्यांना चक्कर आल्यामुळे याचा आपल्याला उलगडा िोिो आि.े 

नािी िर कळलं नसिं" अहभिा 

"िो. त्याचच आश्चयड र्ाटि आिे मला. आिा मात्र काळजी घ्यायला िर्ी. मी 

लगेच डॉ.परांजपेना बोलर्िे. अहभिा, आपल्याला रंगीलाबद्दल माहििी आि े िे 

अरंुििीला कळिा कामा नये" डॉ.शुभदा 

"यस मॅडम" अहभिा खुचीर्रुन उठि म्िणाली 

 

"अहख, मला कािी झालं नािी रे." अरंुििी बेडर्रुन उठि म्िणाली  

"ररलॅक्स.....डोन्ट स्रेस युअरसेल्फ. िुला कािीिी झालं नािी."  अहखलेश 

"कशी आिसे अरंुििी?" अहभिा 

"मी ठीक आि.े िू माझं सेशन घ्यायला आली आिसे न." अरंुििी 



"नािी. म्िणजे...कािी प्रश्न हर्चारायचे आििे बस्स...फॉमॅहलरटज अजून कािी 

नािी." अहभिा कचरि म्िणाली 

"गो अिडे" अरंुििी 

"अग, हर्चार काय हर्चारायचं आि ेिे?" अरंुििी र्ैिागून म्िणाली 

 

अहभिाच्या शांििेचा अथड लिाि येिाच अहखलेश रुमच्या बािरे गेला. 

 

अहभिाने डॉ.परांजपेंसाठी रुमचा दरर्ाजा उघडा ठेर्ला. अरंुििीच्या 

पाठीमागे उशी लार्ि अहभिा डायरी पेन घेऊन बेडसमोरच्या खुचीर्र बसली.     

बराच र्ेळ अरंुििी डोळे हमटून बसली िोिी. औषिांमुळे हिला ग्लानी आली 

िोिी. डॉ.परांजपे आल्याचा श्वेिाचा मॅसेज बघून हिने सुरर्ािीचे ठरलेले प्रश्न नार्, 

गार्, हशिण, व्यर्साय, छंद, इत्यादी. हर्चारायला सुरर्ाि केली. यार्र हिने 

समािानकारक उत्तर कदले. डॉ.परांजपे येऊन अहभिाच्या मागे बसले. "िूच हर्चार" 

त्यांनी खुणेनी अहभिाला सांहगिले.  

 

"यापूर्ी घेिलेली मेहडकल रीटमेंट?" अहभिा 

"िो." अरंुििी 

"कोणिी?" अहभिा 

"बारा-िेरा र्षड झाले असिील" अरंुििीने डॉ.परंजपेंकडे  बघि उत्तर कदलं 

"िो. िरी सांगार्ी लागेल." अहभिा 

 

डॉ.परांजपेच येणं अरंुििीला अपेहिि असलं िरी िे हिला आर्डलं नसल्याचं 

हिच्या र्ागण्यािून कळि िोिं  



 

"लग्नाला र्षड झालं िोिं. सुरर्ािीला र्ारंर्ार हमस कॅरेजेस झाले. रीटमेंट 

घेिली खरी पण उपयोग झाला नािी. मी समजर्लं अहखलेशला की आपण एखादं 

मूल दत्तक घेऊ. त्याला िे मान्य नव्ििं. नंिर बरेच र्षड आमची र्ादार्ादी सुरु िोिी. 

अहखने माझं ऐकल नािी. नंिर मग आई व्िायचं स्र्प्न बघणं मीच सोडून कदलं. िेव्िा 

काऊन्सीलींग सेशन्स झालीि. मग मीच माझा एकटेपणा पांघरला आहण आयुष्य 

नव्याने सुरु केलं." अरंुििी 

"मी ऐकिेय अरंुििी. ररलॅक्स िो आहण जे आठर्िय िे िू मला सांगू शकिे." 

अहभिा 

"आिी एका शाळेि काउन्सीलरम्िणून काम केले. नंिर डॉ.कुमारकडे आहण 

एका कॉमन फ्रें डच्या मदिीने चारर्षांपासून डॉ.शुभदाकडे काम करिेय." अरंुििी 

 

"डॉ.शुभदा िुमचं नेिमी कौिुक करि असिाि." डॉ.परांजपे 

"इथे आल्यार्र इिर पेशंटचे त्रास बहघिल्यार्र माझा त्रास कुठल्याकुठे पळून 

जायचा. मग कािी ररसचडपेपर पहब्लश केले." अरंुििी 

"आर्डिी मैत्रीण ककंर्ा हमत्र?" अहभिा 

"आििे. इिक्याि फारसं भेटि नािी कोणाला. िल्ली जो िो आपापल्या 

हर्श्वाि आहण मुलांमध्ये गुंग असिो. " अरंुििी  

"प्राची िुमची जर्ळची मैत्रीण आि ेन." अहभिा  

"िो. रीटटमेंट करिा करिा छान मैत्री जुळली आमची."अरंुििी 

"िो हिचा भासहमत्र रोहमओ..."अहभिा  

"खरं सांगू का? मला गरज नािी ग हमत्रमैत्रीणींची. पेंरटग ...रंग माझे आर्डिे 

हमत्र आििे." अरंुििी रोहमओचा हर्षय टाळि म्िणाली 



"िो. मॅडमच्या केबीनमध्ये िुमचं पेंटटंग बहघिलं मी. खूप सुंदर आि.े" अहभिा 

"त्यांच्या र्ाढकदर्साला कदलं िोिं." अरंुििी आिा खुलली िोिी 

"अहखलेश.." डॉ.परांजपे 

"त्याला कुठे माझी पर्ाड? आज दत्तक का िोईना मला आई म्िणणारं कोणी 

असिं." अरंुििीचे डोळे पाणार्ले िोिे 

"मग, िुमची पर्ाड करणारं कोण आि ेिुमच्या आयुष्याि?" अहभिा 

"आि ेना. माझा रंगीला....." अरंुििी भार्नेच्या भराि बोलून गेली 

"ग्रेट. मला नार् आर्डलं. पूणड नार् काय त्यांच?" अहभिा 

"रंगीला....फक्त रंगीला...." अरंुििी 

"कुठे रिािाि?" अहभिा 

"माहिि नािी." अरंुििी 

"कािी फोन नंबर?" अहभिा 

"फोन नािी र्ापरि िो." अरंुििी 

"ओके. कुठे भेटेल आिा?" अहभिा 

"िो फक्त मी बोलर्लं की येिो. इन कदस र्ल्डड िी एक्सीस्ट ओन्ली फॉर 

मी....डोन्ट यू अंडरस्टॅन्ड....िी एक्सीस्ट ओन्ली फॉर मी...."अरंुििी हचडून म्िणाली 

"आहण या अहखलेशच्या अनप्रेहडक्टेबल रुरटनमुळे मला गेले िीन कदर्स त्याला 

भेटिा आला नािी. ककत्ती हचडला असेल िो माझ्यार्र." अरंुििीच्या बोलण्यािील 

राग र्ाढि िोिा 

 



अरंुििीचा बांि फुटला िोिा. रंगीला अहस्ित्र्ाि असल्याचा िट्ट अरंुििी 

सोडि नव्ििी. जेव्िा हिने सांहगिले की िी रोज त्याच्यासोबि दर्ाखान्याि येिे, 

केसेसर्र चचाड करिे, िे दोघं बसमध्ये प्रर्ास करिाि....अहखलेश िर ऐकून उडालाच. 

हिला शांि करि डॉ.परांजपेनी हिला औषि कदलेि. कािी र्ेळािच थकलेली 

अरंुििी गाढ झोपी गेली. 

त्या हनरागस चेिर् याकडे अहखलेश बघिच राहिला. त्याची चूक त्याला लिाि 

आली असली िरी खूप मोठा काळ िािािून हनसटून गेला िोिा. अरंुििीने हिचा 

जगण्याचा आिार शोिला िोिा....अहखलेशला रंगीलाची जागा कशी घ्यायची िा 

यिप्रश्न त्रास दिे िोिा. िेर्ढ्याि अहभिा त्याला बोलार्यला आली. 

"अहखलेश सर. मॅडम बोलर्ि आि.े मी थांबिे हिच्याजर्ळ" अहभिा 

 

"रंगीलाची जागा घेणं िुला जरी अशक्य असलं िरी अरंुििीला यािून बािरे 

िूच काढू शकिो." डॉ.शुभदा 

 

दर्ाखान्यािील त्या खोलीि ..अहखलेश...डॉ.परांजपे आहण डॉ.शुभदा िोत्या. 

त्या अहखलेशला समजर्ून सांगि िोत्या. 

 

"आय जस्ट र्ंडर िाऊ शी मॅनेज लीर्ींग हर्थ इमाजनरी फ्रें ड ॲन्ड दटॅ टू ॲट 

इझ." डॉ.परांजपे 

"प्राची, आमची एक पेशंट िोिी. हिची रीटमेंट अरंुििी करि िोिी. हिचा एक 

भासहमत्र...इमॅहजनरी फे्रन्ड हिने ियार केला िोिा. हिच्या हिच्या नर्र् याकडून ज्या 

ज्या अपेिा िोत्या त्या िी भासहमत्र रोहमओकडून पूणड करि िोिी. अरंुििीने एक 



प्रयोग म्िणून रंगीलाची हनर्मडिी केली असार्ी. िो जे बोलायचा जे र्ागायचा...िे 

फक्त आहण फक्त जे अरंुििीच्या मनािलं आहण मनासारखं....मग काय अरंुििीला िे 

आर्ाडायला लागलं आहण िी रंगीलामध्ये गुंिि गेली." डॉ.शुभदा 

"अहखलेश, हिच्या आयुष्याि जे मित्र् रंगीलाला आि ेिेर्ढच िुला आि.े... 

थोडक्याि िुम्िी दोघं हिच्या आयुष्याि समांिर चालि आिाि. सध्या पररहस्थिी 

अशी आि ेकी हिला िुमच्या दोघांसोबि रिायचं आि.े" डॉ.परांजपे 

"मात्र आपल्याला रंगीलाला हिच्या आयुष्यािून नकळि काढून टाकायचं आिे. 

कठीण आि ेपण अशक्य नािी." डॉ.शुभदा  

"इनफॅक्ट मी हिला कालच म्िटंलं, की िुला कािी त्रास असेल िर आपण 

डॉ.शुभदाशी बोलु...पण िी नािी म्िणाली." अहखलेश 

"अहखलेश, अरंुििीचं नशीब बलर्त्तर म्िणून आपल्याला कािी कॉहम्प्लकेशन 

व्िायच्या आि सर्ड कळलं....अरंुििी िी रंगीलासोबि हनघून गेली असिी...आय मीन 

समटाईम इट िपॅन्स...त्यांनी जर ठरर्लं की पुणड आयुष्य त्या काल्पहनक व्यहक्तसोबि 

घालार्ायचं...िर आपण कािीच करु शकलो नसिो." डॉ.परांजपे 

"अजूनिी र्ेळ गेली नािी. आपण सगळे हमळून हिला यािून बािरे काढू 

शकिो." डॉ.शुभदा 

  

---------०००००---------- 

  

हिकडे खोलीि अरंुििी मंद िसि िोिी.  

"रंगीला, ए रंगीला. िू सांहगिलं िसच मी केलं. िू सोडून नािी ना जाणार 

आिा मला." अरंुििी 



"नािी ग. आिा िर मी िुझ्या घरी िू म्िणशील िेव्िा येऊ शकिो....कोणाला 

कळणारिी नािी. खरच हुशार आिसे िू." रंगीला 

"कोणाला माझी हुशारी कळलीच नािी. रंगीला, एक ना एक कदर्स त्यांना िे 

कळलच असिं. मी अहभिाला आलेल्या शंकेचा फायदा घ्यायचं ठरर्लं. आिा मी 

भास-आभास यांच्यािी पलीकडे गेले आि.े मला कळिय िू माझं इमॅहजनेशन आि.े 

पण मित्र्ाचं म्िणजे िू माझी गरज आिे....ि े त्या केबीनमध्ये बसलेल्या हिघांना 

कळि नािी. िे आिा मला िुझ्यापासून दरू करायचा प्रयत्न करिील...." 

"मग?" रंगीला 

"मग काय? मी त्यांच्यासाठी िुला हर्सरायचा आभास ियार करणार.....अजून 

काय." अरंुििीचे डोळे चमकले. 

 

रंगीला रे...िेरे रंग में यूं रंगा ि.ै.. मेरा मन...छहलया रे...पलकों के झुले से, 

सपनों की डोरी,प्यार ने बांिी जो, िुने र्ो िोडी 

खेल ये कैसा रे, कैसा रे साथी, कदया िो झुमें ि,ै रोये ि ैबािी, किीं भी जाये रे, 

रोये या गाये रे, चैन ना पाये रे 

िी गुणगुणि िोिी. 

 

 

-----------समाप्त---------- 

 

हर्नीिा श्रीकांि दशेपांडे  

 



 ई सावित्य प्रवतष्ठानचे ि े१२ ि ेिर्षण. विवनता दशेपाडंे याचं ेि ेचिथ ेपुस्तक. 

विवनता दशेपांडे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ लेविका आपली सिण पुस्तके ई सावित्यच्या 

माध्यमात न जगभरातील िाचकांना विनाम ल्य दतेात. असे लेिक ज्यानंा लेिन िीच भक्ती 

असत.े आवण त्यात न कसलीिी अवभलार्षा नसत.े मराठी भार्षेच्या सुदिैाने गेली दोन िजार 

िर्षे किीराज नरेंद्र, संत ज्ञानेश्वर, संत तकुारामांपास न िी परंपरा सरुू आि.े अिडं. 

अजरामर. म्िण न तर शंभू गणपुल े(नऊ पुस्िके), डॉ. मुरलीधर जािडेकर (९ पुस्तके),  डॉ. 

र्संि बागुल (बारा पसु्िके), शुभांगी पासेबदं (साि पुस्िके), अहर्नाश नगरकर ( चार 

पुस्िके), डॉ. हस्मिा दामले (साि पुस्िके), डॉ. वनतीन मोरे (१७ पुस्िके), अनील र्ाकणकर 

(६ पुस्िके), अनंि पार्सकर(चार पुस्िके), मिू हशरगांर्कर (दोन), अशोक कोठारे (८ 

िजार पानांचे मिाभारि), श्री. विजय पांढरे (ज्ञानेश्वरी भािाथण), मोिन मद्वण्णा (जागहिक 

कीिीचे र्ैज्ञाहनक), संगीिा जोशी ( आद्य गझलकारा, १० पुस्िके), डॉ. र्ृषाली जोशी (८ 

पुस्िके) उल्िास िरी जोशी(५), नंददनी दशेमुि (५), सुजाता चव्िाण (४) अस ेअनेक ज्येष्ठ 

र् अनुभर्ी, कसलेले लेखक ई साहित्याच्या द्वारे आपली पुस्िके लाखो लोकांपयंि 

पोिोचर्िाि. एकिी पैशाची अपेिा न ठेर्िा. 

अशा साहित्यमूिींच्या त्यागािूनच एक कदर्स मराठीचा साहित्य र्िृ जागहिक 

पटलार्र आपले नार् नेऊन ठेर्ील याची आम्िाला खात्री आि.े याि ई साहित्य प्रहिष्ठान 

एकटे नािी. िी एक मोठी चळर्ळ आि.े अनेक नर्नर्ीन व्यासपीठे उभी रिाि आििे. त्या 

त्या व्यासपीठांिून नर्नर्ीन लेखक उदयाला येि आििे. आहण या सर्ांचा सामूहिक स्र्र 

गगनाला हभडून म्िणिो आि.े 

आवण ग्रंथोपजीविये । विशेर्षीं लोकीं ’इ’यें । 

दषृ्टादषृ्ट विजयें । िोआि ेजी । 


