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हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे प्रकाशन कसे िाटले ते कळिा.  

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

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

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

करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज 

एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.   
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लेखकाची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे. िसे न केल्यास कायदशेीर 

कारर्ाई िोऊ शकिे.  

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection in 

India is available for any literary, dramatic, musical, sound recording and 

artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such works. 

Although an author’s copyright in a work is recognised even without 

registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of 

injunction, damages and accounts.  
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शाळेिल्या पहिल्या प्ररे्ासाठी 

 

 

या कथिेील सगळी पात्रे (र्ी सोडून)काल्पहनक आििे. 

त्यािंचा कुणाच्यािी जीर्नाशी कािीिी सिंबिंध नािी. 

कुठे चकूुन सिंबिंध आलाच िर िो हनव्र्ळ योगायोग सर्जार्ा. 

 

  



प्रतिार्ना –प्रफुल्ल फडके (सर) 

 

(ह ेपेज लवकरच अपर्ेट होईल) 

 

  



 

 

 

खूप छान प्रयत्न आि.े िझु ेअनभुर्, शब्द खपूच 

हजर्िंि र्ाटिाि. िझु्या लेखन कलेला सलार्. 

असाच हलहिि रिा... god bless you...  

 

सौ. आशा सकपाळ (madam) 

शाळेिील आर्च्या पहिल्या र्गवहशहिका,  

हििंदी आहण हर्ज्ञान  
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थोडिंसिं नाजकू आहण थोडिं खाजगी आि.े पण दकत्यके र्र्षे र्नाि लपर्नू 

ठेर्ललेिं, या पार्सार्ळेु, आहण या र्ािार्रणानिं, ओठाशी आणलिंच (अर्हचि र्नाि 

'ओंठो पर ऐसी बाि..." ि ेसुद्धा बकॅग्राउिंडला र्ाजू लागलिं). र्ुळाि आपलिं आयषु्य 

हसनरे्ािील कथेप्रर्ाणेच असिे. दकत्यके नाजकू दकत्यके िर्िेर्सेे िण आपण 

डोळयािंच्या कॅर्ेऱ्याने गुपचूप रटपनू घेि असिो. िे िण िळर्े असिाि, िे िण प्ररे्ान े

गुलाबी झालेले असिाि. िे िण आश्चयावच,े आनिंदाचे आहण क्वहचि दःुखाचे देखील 

असिाि (दःुखाचे िण आपण र्ेर्रीिनु काढून टाकण्याचा प्रयत्न करिो पण िे जाि 

नािीि) 

अशा िणािंची डोळयािंनी रटपलेली हचत्र ेएकािंिाि आपल्या डोळयासर्ोर 

अलगद िरिंगू लागिाि... झाडािंच्या पानािंसारखी िी िरिंगणारी असिंख्य छायाहचत्र 

फक्त आपल्यालाच ददसिाि इिरािंसाठी िी अदशृ्यच असिाि. कधी गुलाबाच्या हचिंब 

हभजलले्या पाकळयािंसारखी ककिं र्ा र्ोरपिंखािंसारखी डोळयािंर्रुन अलगद िळुर्ार 

तपशव करून जािाि. या आठर्णी जर 'िी'च्या हर्र्षयी असिील िर सर्व कािी अगदी 

इतटर्न कलर ककिं र्ा िाय रेसोलुशन हपक्सले ची रिंगीि गलुाबी छायाहचत्रे ददसिाि 

आहण हिचा सिर्ास िर्ािर्ासा र्ाटू लागिो. त्याि या पार्साि िर हिची उणीर् 

जाणर्िेच, र्ाटिे हिला पनु्िा भटेार्े पण िे शक्य नसल्यार्ळेु... हिच्या आठर्णीिच 

सर्ाधान र्ानार्े लागिे... आहण हिला र्नािल्या र्नाि हर्चारार्सिं र्ाटििं चिंद्रशखेर 

गोखल ेसरािंच्या शब्दाि 



“आठर्ििं िुला आपलिं 

एका छत्रीिनू जाणिं 

ओघळणारे थेंब आपण  

हनथळिाना पािणिं. ” 

  



 

 

 

थोरा र्ोठ्ािंची, गुरुजनािंची िर्ा र्ागनू एक आठर्ण इथ ेहलहििोय... 

म्िणिाि ना प्रेर्ाि पडायला कसलेच बिंधन नसि.े आहण कधी प्ररे्ाि पडलो ि ेआपलिं 

आपल्यालाच कळि नािी. जेंव्िा पौगिंडार्तथेि आपल्याला देखील कोणीिरी आर्डू 

लागि.े एक अनाहर्क भीिीिी त्यासोबि र्नाि दाटू लागि.े  

सिार्ी सािर्ीपासून र्लािी कोणीिरी आर्डू लागल े िोि.े भीिीर्ळेु 

ज्याददर्शी असिं कािी र्ाटायचो त्याच्या दसुऱ्या ददर्शी र्ी आर्डलले्या हिला िाई 

म्िणनू तर्िःला सार्रून र्नाची सर्जिू घालायचो. खपू जणी त्यार्ळेु र्ाझ्या 

बहिणी झाल्या... अखेर अशी र्ळे आली दक र्न देखील र्ाझ्यार्र दफिरू झाल.े.. 

त्याला िी र्ाझ े ऐकार्से े र्ाटेना झाल.े र्गाविल्या र्ुलींपकैी एक िी र्ला आर्डू 

लागली. र्ला नव्िििं कळि कसिं हिला सािंगार्िं. िी एकािंिाि भटेार्ी अशी र्नोर्न 

खूप इच्छा असायची, कारण त्याहशर्ाय हिला हर्चारिा आले नसि.े दरे्िी आपलिं 

कधी कधी ऐकिो असिं र्ाटििं. बहुिके हिला एकािंिाि भटेण्याची इच्छा दरे्ान े

लर्करच पणूव केली.  

 त्याददर्शी सकाळपासनू र्सुळधार पाऊस पडि िोिा. कसल्यािरी 

जादा िासासाठी आम्िाला लर्कर बोलार्लिं िोििं. र्ी सकाळी साडेदिाच्या सुर्ारास 

शाळेि पोिोचलो. शाळेि एकदर् सार्सरू् िोिी. र्दैानािनू शाळेच्या ऑदफसकड े

आलो िर र्ाझ्या डोळयार्र हर्श्वासच बसला नािी. िी आहण हिला सोडायला 

आलेली हिची बिीण हिथ ेउभ्या िोत्या.  



र्ला पाहून त्या दोघी ऑदफस सर्ोरच्या व्िरािंड्याि गले्या. हिथ ेहिला 

सोडून हिची बिीण हनघनू गेली. र्ग आम्िी दोघेच आहण हिसरिं कुणीच नािी. 

र्ुसळधार पाऊस पडि िोिा, शाळेशेजारचा नाला भरून र्ािि िोिा... त्यार्ळेु 

र्ािार्रणाि र्ति गारर्ा िोिा... र्दैानाि हिरर्िं गर्ि हचिंब हभजि िोििं... अणशुक्ती 

नगरच्या हिरव्या डोंगरार्र ढगािंची चादर अलगद िळुर्ार कूस बदलि िोिी... 

र्ािार्रण अगदी प्रसन्न आहण आनिंदाचिं िी आहण र्ी आणखी कुणीच नािी.  

िी आहण र्ी असिं एकािंिाि भटेणिं िसिं कठीण आहण अशक्यच िोििं म्िणा... 

पण आलिं दरे्ाजीच्या र्ना आहण त्यान े ददली आयिीच सिंधी एकािंिािील 

सिर्ासाची... आजर्र एकट्याि हर्चारीन अशी र्नाची सर्जूि घालणारा र्ी... 

एकटी भटेल्यार्र देखील पार गोंधळून गेलो िोिो... नकुिीच शाळा सरुू झाली िोिी. 

त्यार्ळेु नर्ीन गणर्शे, पोपटी रिंगाचिं नर्ीन दप्तर,,, िले लार्नू र्ति चापनू घािलेली 

र्णेी... काळया ररहबनी... र्ाळलेला गजरा... गालार्र िलकाच गरज नसिाना 

ददलेला पार्डरचा थर ओठािंखाली अगदी बारीक पण ठळक िीळ असिं रूप र्ी 

डोळयाि साठर्ि िोिो... र्ळचणीखाली िाि धरून छपरार्नू येणारिं पार्साचिं पाणी 

िी झेलि िोिी... त्या पाण्याचे थेंब हिच्या गोऱ्या गालािंर्र उडि िोि.े.. केसािंची एक 

इर्लीशी बट हिच्या कपाळार्र हिच्याचसारखी अल्िड लाहडक चाळे करि िोिी... 

िी एकटक पार्साकडे पािि िोिी आहण गटेकडून यणेाऱ्या पायर्ाटेकडे दखेील... िी 

पार्साचा तर्छिंदी र्नसोक्त आनिंद घेि िोिी... त्याचबरोबर एखादी र्तै्रीण यिेाना 

ददसिये का ि ेसदु्धा पािि िोिी.  

हिच्या गालार्र पाण्याचा थेंब उडाला आहण ओघळला. थिंड लागल्यार्ळेु 

िी थोडीशी चर्कली आहण तर्िःशीच गोड िसली (हतर्ििातय म्िणिाि बहुिके) 

हिला र्ाझिं हिथिं िजर असणिं दखेील जाणर्ि नसार्िं, इिकी िी पार्साि आहण 

तर्िःि गुिंिनू गलेी िोिी.  



र्ाझ्या र्नाि र्ात्र कालर्ा कालर् झाली िोिी. हृदयाची धडधड र्ाढली 

िोिी. काय हर्चारू आहण कसिं हर्चारू ि ेसुचि नव्िििं... एकदा र्ाटलिं झटकन जार्िं 

आहण पटकन हर्चारार्िं. त्यार्ेळी नकुिेच बॉहलर्डू र्ध्य े आलेले अजय दरे्गण, 

शािरुख, अिय, सुनील शटे्टी यािंची आठर्ण पण काढून पाहिली. जकॅी, ऋर्षी यािंचा 

सरिा काळ सरुू िोिा िरी त्यािंची दखेील आठर्ण काढून झाली. कसिं हर्चारार्िं िेच 

कळि नव्िििं. बरिं हर्चारलिंच आहण िी नािी म्िणाली िर आहण घरी ककिं र्ा र्डॅर्ना 

सािंहगिलिं िर काय िोईल? कोणत्या र्डॅर् कशी हशिा दिेील. र्गवहशहिका र्डॅर्ना 

कळालिं िर त्या र्ुख्याध्यापक सरािंसर्ोर उभिं करिील की पालकािंना घऊेन यायला  

सािंगिील.  

र्ुख्याध्यापक सरािंनी एकदा त्याच व्िरािंड्याि बसनू इिंग्रजी च्या 

पुतिकािला धडा ३ र्ळेा हलहून काढण्याची हशिा ददली िोिी. त्याआधी र्तिी 

करिो म्िणनू उभिं केलिं िोििं िेंव्िा र्ी म्िणालो, "सर आिा पनु्िा नािी करणार. " 

िरीिी, "दारुड्यान ेकेली प्रहिज्ञा" म्िणि त्यािंनी दोन्िी िािार्र छड्या ददल्या िोत्या, 

ि ेआठर्लिं आहण अिंगार्र काटाच आला...  

िरीिी र्ाटलिं हर्चारूयाच लार्नू टाकूया एकदाचा सोिर्ोि... शरीराि 

असलेली शक्ती एकर्टून आहण र्नािील भीिी कशीबशी दाबनू ठेर्ि थोडिंसिं 

थरथरत्या ओठान े इिक्या र्ति हिरव्या गार र्ािार्रणाि, गारव्याि दखेील 

कपाळार्रून आलेला घर्वहबिंद ुरटपि... कोरड पडलले्या घशािनू जड आर्जाि िाक 

र्ारली, "अगिं, ****** "  

िसिं हिने दचकि र्ाझ्याकडे पाहिलिं आहण हर्चारलिं, " काय ?".  

थटे नजरेला नजर हभडली आहण सगळिं अर्सान गळून पडलिं.  



र्ी आर्िंढा हगळि हर्र्षयच बदलला, "थोडिं बाजूला उभी रिा िझु्या 

दप्तरार्र पाणी रटपकििंय. ” असिं म्िणि गप्प झालो.  

िी थोडी पाठी सरकली आहण हिन ेदप्तर िपासलिं. र्ग हिन ेदप्तर खाली 

ठेर्लिं आहण रुर्ालान ेपुसलिं. (िेंव्िा ि ेप्ररे्ापोटी कौिकुाचिं र्ाटलिं पण आजिी प्रश्न 

पडिो हभजललेिं दप्तर रुर्ालान ेपसुण्याि काय बरिं लॉहजक... असो). एक प्रयत्न फसला 

िोिा. आिा पनु्िा पहिल्यापासनू सुरुर्ाि र्नाची ियारी पनु्िा सगळया दरे्ािंना 

आठर्लिं. त्यार्ळेी असिं र्ाटलिं पार्साि कुठेिरी हनर्वनषु्य बिंगल्याि हिरो हिरोईन 

अडकार्िे आहण हिथ े गाणिं सरुू व्िार्िं. आिा हडरेक्टर ऍक्शन म्िणेल. छिाच्या 

उिंचीर्र असललेा के्रन र्रचा, ककिं र्ा आम्िा दोघािंना फॉलो करणारा क्लोज, ककिं र्ा 

लक्ष्या आहण र्र्षाव उसगार्कर च्या गाण्यािल्या प्रर्ाण ेट्रॉलीर्रचा कॅर्रेा सरुू िोईल 

आहण र्ी हिला प्ररे्ाचिं हर्चारीन. त्यानिंिर गाणिं सरुू िोईल(टीप टीप बरसा पाणी..., 

टीप टीप बाररश सरुू िो गयी... ककिं र्ा आज रपट जाय ेिो िर् ेना बुलईयो) आहण िी 

र्ाझ्यासोबि नाचले...  

र्ला झटकन जाग आली. र्ळे कुणासाठी थािंबि नािी... िी सिंधी गेली िर 

पनु्िा िी अशी एकािंिाि भटेणिं शक्य नािी... आपल्याला आजच हर्चारायला िर्िं 

म्िणनू पनु्िा हिला आर्ाज ददला. हिन े पनु्िा िसिंच पाहिलिं. हिला हर्चारणार 

इिक्याि चन्या आला आहण र्ी पनु्िा हर्र्षय बदलला. (सगळी पोरिं त्याला चणा 

म्िणायची का कुणास ठाऊक... बहुिके प्ररे्ानिं) र्ाझ्या या प्रेर्कथिेला हव्िलन. नको 

त्यार्ेळी टपकायची त्याला घाण सर्यच िोिी.  

आजपण त्यान ेत्याचिं कार् चोख बजार्लिं िोििं. थोडिं थािंबनू आला असिा 

िर काय हबघडलिं असििं त्याचिं. त्याच्याच चाळीि रािि िोिी िी. आधी िोिी हिच्या 

पाठी िोिा. र्ाझिं कळल्यार्र बाजूला झाला आहण हिला िाई म्िणि र्ला 

र्हेुण्याच्या िक्कान ेथोरपणाचे बोल ऐकर्ू लागला(नापास िोऊन आला िोिा र्ाझ्या 



र्गावि म्िणज ेथोरच)... दसुऱ्या ददर्शी हिचा आहण र्ाझा हर्त्र झाला आहण हिसऱ्या 

ददर्शी पनु्िा परू्व पदार्र आला. र्ुळाि र्ला त्याचा अिंदाजच यिे नव्ििा. िा र्ाझी 

बरोबरी कशी करू शकिो(शाळेि जाति र्ाकव  हर्ळर्णाऱ्या, बहुिके प्रश्नािंची उत्तरिं 

येणारा, र्ाचन, र्कृ्तत्र्, हनबिंध तपधाव र्गरेै तपधावि भाग घणेारा आहण बहिस,े 

प्रर्ाणपत्र हर्ळर्णाऱ्या िीन-चार र्ुला-र्ुलींचा सिंच असिो. थोडक्याि त्याला 

राजघराण्याप्रर्ाण ेर्ान असिो. त्यापकैी र्ी एक आहण िा हर्साच्या पढेु निंबर यणेारा 

असो). त्याच्या एिंट्री निंिर सगळिंच सिंपलिं िोििं आहण ददल के अरर्ा आसूओ(बाररश के 

पाणीर्)े बि गय.े.. सारखी पररहतथिी झाली. चन्यान े र्ात्र आम्िाला दोघािंना 

एकािंिाि पाहून त्याच्या सोयीन ेअथव लार्नू घिेला... पढेु त्यान ेर्गावि काय हपकर्लिं 

असले याची कल्पना िमु्िाला असेलच... खाया हपया कुछ निी ग्लास भी निी िोडा 

िो भी बाराना...  

चण्याचा अनपेहििररत्या (अपहेिि म्िणायलादखेील कािीच िरकि 

नािी) झालेला प्रर्शे इिका त्रासदायक िोिा दक हर्चारू नका... खाऊ दक हगळू असिं 

र्ाटलिं (कबाब र् ेिड्डी)... र्नािल्या र्नाि दकिी हशव्याशाप ददले असिील याची 

कल्पना िमु्िालािी असलेच... कदाहचि िीिी त्याला हशव्याच घालि िोिी आहण 

हिच्या कपाळार्रील आठ्ा आहण चिेऱ्यार्रील गिंभीरिा यािनू जाणर्ि िोि.े 

(चण्याने केलले्या आगाऊपणार्ळेु बरिं... र्ाझ्यार्रील प्रेर्ापोटी नािी असो) र्ाझ्या 

र्नािील हिच्याबद्दलची भार्ना हिला सािंगण्याची एक चािंगली सिंधी हुकली िोिी. 

िी सिंधी पनु्िा कधीच आली नािी. त्यानिंिर फक्त बघणिं आहण र्नािील 

प्रेर् र्नािच दडपनू ठेर्णिं सरुु झालिं. शाळा कादिंबरी र्ध्य े र्कुुिं द जोशी म्िणिो, 

"आपल्या लाईनकडिं बघणिं म्िणज ेएक कला असिे, लाईनला पण नाय कळलिं पाहिज े

दक आपण हिच्याकडे बघिोय" ि ेनिंिर र्ाचनाि आलिं पण िसिंच र्ागण्याचा प्रयत्न 



आपल्यापकैी बरेच जण करि िोि.े (अथावि र्ाझ्यासारखिं प्रार्ाहणकपणे कबलु 

करणारे क्वहचिच असिाि.) हिच्याकडे बघिा यार्िं म्िणनू हिच्या नेर्क्या हर्रुद्ध 

बाजूला बसण्याची जागा ठरली. त्यार्ळेु हिला कायर् पािि रािार्सिं र्ाटायचिं. 

शाळेि येिाना र्ाट र्ाकडी करून हिच्या घराजर्ळ थािंबायचिं, त्यानिंिर हिच्या 

पाठोपाठ शाळेि यायचिं... घरीदेखील हिच्याच आठर्णीि र्न रर्ायचिं... त्यार्ुळे 

हलिायचा गिृपाठ सोडला िर अभ्यासाकडे दलुविच झालिं... प्रगहिपतुिकािील 

(अधोगिी पुतिक म्िणार्िं खरिंिर)उिरत्या आलेखाचिं िेच कारण...  

शाळेर्ध्य े र्ाग े र्ी सािंहगिल्याप्रर्ाण े एक राजघराण्यासारखा 

हर्द्यार्थयाांचा सिंच असिो. त्या खालोखाल ४० ि े६० टके्क दरम्यान र्ाकव  हर्ळर्णाऱ्या 

र्ुलािंचा सिंच असिो. त्यािंना गॉहसहपिंग करायलाच खपू आर्डििं. ि ेतर्िः शक्यिो सर्व 

बाबिीि िटतथ असिाि. म्िणज े दरर्र्षी पास िोऊन पढुच्या र्गावि जाण.े कधी 

शक्यिो कुठल्या तपधेि भाग घेणार नािीि. र्ग प्ररे्ाच्या भानगडीि िरी कुठून 

पडणार. िो गट आपले कार् इर्ानइेिबारे करि असिो. र्ला कािी कारणासाठी 

हशिकािंनी उभिं केलिं िर हिच्या चिेऱ्याचिं हनरीिण करण ेआहण हिला उभिं केलिं िर 

र्ाझ्या चिेऱ्याचिं हनरीिण करून भार् िपासण ेआहण त्यार्रदखेील गॉहसप करण्याि 

ि ेतर्िःला व्यति ठेर्ि... अशा गटािील र्ुलािंना एखादी र्ाहििी हर्ळाली िर िी 

र्गवभर, शाळाभर आहण बऱ्याचदा शाळेच्या आसपासच्या पररसराि दखेील पसरू 

लागि.े र्ाझ्या बाबिीि पण िसिंच झालिं. या सिंचािल्या र्ुलािंना िी र्ाहििी हर्ळाली 

(बहुिके चन्याकडून कारण िोदेखील याच सिंचाचा भाग िोिा) िी पसरू लागली.  

या सिंचाखालोखाल एक गट  असिो. याि नापास िोऊन आलेल े ककिं र्ा 

जातिीि जाति ४०टके्क र्ाकव  हर्ळर्णारे हर्त्र असिाि. प्रत्यके रािंगिेल्या शरे्टच्या 

िीन बाकािंर्र त्यािंची सत्ता असि.े आई बाबा शाळेि पाठर्िाि म्िणनू िे यिेाि. 

दसुऱ्याच्या आनिंदाि आनिंद र्ानणारी िी र्िंडळी र्तिी, दिंगा, भािंडणिं इत्यादी करण.े 



र्र्षवभर दसुऱ्याच्या र्िीिनू गिृपाठ उिरर्नू काढण्याचा सरार् करिाि आहण परीििे 

त्या सरार्ाचा त्यािंना फायदाच िोिो.  

िर अशी िी हिसऱ्या सिंचािील र्ुलिं यािंचा प्रेर्ा-हबर्ाच्या भानगडीि खपू 

इिंटरेतट असिो. ि ेतर्िःहून प्रेर्प्रकरणािंर्ध्य ेयिेाि आहण कुठल्या िरी एका पिाची 

बाजू घिेाि. ओघान ेर्लादेखील या गटािील र्िंडळींची साथ लाभली. (उगाच खोटिं 

कशाला बोल.ू )या सिंचािील र्ुलािंना इिरािंचिं यश आपलिंच र्ाटििं त्यािच ि ेधन्यिा 

र्ानिाि असो... हिच्याि आहण र्ाझ्याि जण ू कािी तपधावच सरुु झाली. हिनिेी 

र्ाझ्यार्र भाळार्िं ककिं र्ा हिन े सिि र्ाझाच हर्चार करार्ा. यासाठी ठळक असिं 

कािीिरी करार्िं. म्िणज ेसगळया प्रश्नािंची उत्तर हशिकािंनी आपल्यालाच हर्चारार्ी 

िी आपण सगळयाि आधी द्यार्ी. तपधाांर्धनू आपल्याला बिीस हर्ळार्िं आहण 

हिनदेेखील आपलिं कौिकु करार्िं असिं निेर्ी र्ाटायचिं. असिं र्ाटण्यार्ुळिं बहुिकेदा 

आपलिं िसिं व्िायचिं.  

आजिी तर्िःचीच, लाज र्ाटार्ी अशी एक घटना इथ े सािंगार्ीशी 

र्ाटि.े.. प्रहशिणाथी हशहिकेचा िास सुरु िोिा. (चेंबरूच्या कॉलेजर्धनू यायच्या 

त्या) गहणिाचा िास िोिा. त्यािंच्या हशकर्ण्यार्र लि ठेर्ण्यासाठी दोन-िीन ज्यषे्ठ, 

अनभुर्ी हशिक र्ुलािंच्या सोबि बसायच.े थोडिंसिं गिंभीर र्ािर्रण असायचिं अशा 

र्ळेी. त्या र्डॅर्नी हर्चारलिं, िमु्िाला सिंच र्ाहिि आि ेका?, सािंगा पाहू एखादा 

सिंच" र्ला सिंच ऐर्जी सिंि ऐकू आलिं. र्ी उत्तर देण्यासाठी िाि र्र केला त्यािंनी र्ला 

हर्चारलिं र्ी उभा राहिलो आहण म्िटलिं, "सिंि एकनाथ" 

र्गवभर सगळे र्ोठर्ोठ्ान ेिस ूलागल.े र्डॅर्नी पण कसिंबसिं िस ूदाबलिं... 

सगळे का िसिायि र्ला कळििंच नव्िििं. र्ग हिन ेपटकन िाि र्र केला आहण उत्तर 

ददलिं, "नसैर्गवक सिंख्यािंचा सिंच"िेंव्िा डोक्याि प्रकाश पडला आहण आपण केललेा 

र्ूखवपणा सर्ोर आला. आजिी िसिंच खजील झाल्यासारखिं र्ाटििं ि े सर्व 



आठर्ल्यार्र... बरिं र्ाझ्याच र्नाि असिं सगळिं सरुु िोििं असिं कािी नािी. आर्च्या 

इिर हर्त्रािंचिं देखील सुरु िोििं असिं... कािींचिं बरिं चाललिं िोििं... कािींचिं 

र्ाझ्यासारखिं... त्यापकैी आजिी सखुी र्रै्ाहिक जीर्न जगणारी जोडी एकच आि.े.. 

नकुिाच त्यािंच्या लग्नाचा िरेार्ा र्ाढददर्स साजरा केला... या जोडीन ेसलर्ान आहण 

भाग्यश्रीच्या 'र्नै ेप्यार दकया'पासनू प्ररेणा घिेली िोिी... त्यार्ळेु ि ेएकर्केािंसाठी 

प्रेर् आहण हप्रया आििे.... पण एक िमु्िालािी र्ान्य करार्िं लागलेच... त्याच र्यािलिं 

पाहिलिं प्रेर् खरिं, प्रार्ाहणक आहण हनरागस असििं. र्ासनािंधिेची लागण त्याला 

झालेली नसि.े.. र्नाि उर्लले्या कोर्ल भार्नािंना हिथ ेककिं र्ि असि.े.. आपणिी 

फुलि उर्लि असिो आहण बिरि असिो... प्रेर् म्िणज े नक्की काय असििं ि े

कळायच्या आधीच प्ररे्ाि पडलेलो असिो...  

 

िी म्िणज ेन सिंपणारा हर्र्षय... हिचिं प्ररे् हर्ळार्िं म्िणनू आपण आिंधळे 

झालेलो असिो. हिची एक झलक हर्ळार्ी म्िणनू र्डेेहपस ेझाललेो असिो. हिच्या 

सिर्ासाहून अहधक कोणििं तर्गवसुख अस ूशकििं? त्यासाठी आपण आपल्या जीर्ाची 

देखील दकत्यकेदा पर्ाव केलेली नसि.े अथावि र्ी कािी एर्ढा डेरर र्गरेै नव्ििो. 

(नािीिर उगीचच र्ला िमु्िी िसिं सर्जाल). िळू िळू र्ाझ्या प्रेर्प्रकरणाची चचाव 

र्गाविल्या हिन्िी सिंचािल्या र्ुलािंर्ध्य(ेर्लुींना ि े कळायला उशीर लागिो) िोि 

िोिी. र्ला भीिीिी हििकीच र्ाटि िोिी. हिला कळलिं िर पढेु ि ेचचाव करणारे 

आपलिं अिंग काढून घिेील आहण र्ाझ्यार्र र्ात्र उगीचच सिंकट कोसळेल. त्यासाठी 

शक्यिो कुणाच्या नजरेि येणार नािी असाच प्रयत्न असायचा.  

अशा प्ररे्प्रकरणाची एक गिंर्ि असि.े िी म्िणज ेतर्िःच्या िािार्र हिचिं 

नार् हलहिण ेत्याकडे पािि रािण ेआहण शाई उडाली दक पनु्िा हगरर्नू िी शाई गडद 



करण.े िा कारण नसिाना लार्नू घिेललेा तर्िःची सर्जिू काढण्याचा उद्योग 

असिो. त्यािदेखील सुख असििं.  

 

एकदा असिंच हिच्या नार्ाचिं आद्यािर िािार्र काढलिं िोििं आहण कािी 

कारणातिर् पाग े सरािंसर्ोर उभा िोिो. (बहुिके छड्या खाण्याचाच कायवक्रर् 

असार्ा)िाि पढेु केला आहण त्यािंनी बरोबर पकडलिं. िे म्िणाल,े "ि ेिािार्र काय 

रिंगर्लिंयस ? " खोटे बोलण्याि आपण एक्सपटव आिोि असिंच र्ला र्ाटायचिं. पण 

पागे सरािंच्या त्या अनपहेिि आहण अर्ेळी प्रश्नान ेर्ी गडबडून गेलो. काय बोलार्िं ि े

सुचनेाच. त्या गडबडीि िी र्ी बोललो, "सर र्ाझिं नार् काढलिंय" ि ेकािीच बोलल े

नािीि. पण ि े म्िणिाि ना चोराच्या र्नाि चािंदणिं, "सर बाकीची अिरिं पसुली 

गेलीयिे त्यार्ुळे िरे्ढिंच उरलय "त्यािंनी हर्चारायच्या आधीच र्ी पढुच्या प्रश्नाचिं 

उत्तर दऊेन र्ोकळा झालो. त्यािंनी चचिे जाति र्ळे न दर्डिा त्यािंचा छड्या दणे्याचा 

कायवक्रर् सुरु ठेर्ला कारण रािंगिे बरेच जण िोि.े त्यार्ेळी र्ळे हनभार्नू गेली 

िेंव्िापासनू िािार्र नार् हलहिणिं बिंद केलिं. िल्ली िल्लीच सरैाट र्ध्य ेहिच्या नार्ाचिं 

इहनहशयल िािार्र गोंदलिं असा उल्लखे आला िोिा म्िणनू सािंगिो. त्यार्ळेी ट्याटू 

ची फॅशन नव्ििी. त्यार्ळेु पनेान ेनार् हलहिण ेककिं र्ा ककव टक(ित्सर् धारदार र्तिू) 

र्ापरून िािार्र ि ेकोरण ेअशी प्रथा िोिी (बालक पालक हसनेर्ाि सेर् टू सेर् 

दाखर्लिंय). िी आज आिे दक नािी ठाऊक नािी. त्यार्ेळी शक्यिो एकदाच प्ररे्ाि 

पडायची पद्धि िोिी. िर असा हिच्या नार्ाचिं आद्यािर िािार्र कोरण्याचा र्ोि 

र्लािी आर्रला नव्ििा, असिं सगळिं चाललिं िोििं.  

 



र्ैदानाि खेळिाना िी आहण हिच्या र्ैहत्रणी खेळि असिील हिथिंच आम्िी 

हघरट्या घालि असायचो. पार्साळयानिंिर र्दैानािील गर्ि काढण्यासाठी जेंव्िा 

शारीररक हशिणाच्या िासाला र्डॅर् सोडायच्या त्यार्ेळी नरे्किं  हिच्या जर्ळच 

कार् करिोय असा दखेार्ा करायचा. हिच्या र्हैत्रणींना दखेील आिा थोडा सिंशय 

यऊे लागला िोिा. त्यापकैी कािी र्ी र्ानलले्या बिीणीदखेील िोत्या. त्यािंनी 

इशाऱ्याि एक दोनदा र्ाझ्या र्नािलिं ओठार्र आणण्याचा प्रयत्न केला. पण र्ी र्डे 

पािंघरून आपण त्या गार्चेच नािी असा र्ागलो. र्ी तर्िः कािीच करि नव्ििो. 

ककिं बहुना िसिं ठरर्लिं देखील िरी हिच्याकडे आपोआप ओढला जायचो. हिच्याहशर्ाय 

दसुरिं कािी सुचायचिंच नािी.  

नेर्किं  काय िोििंय कसिं व्यक्त व्िार्िं िसेुद्धा कळायचिं नािी. एकदा िर हििंदी 

र्ध्य े 'पतुिक दक आत्र्कथा 'या हर्र्षयार्र हििंदीच्या र्डॅर्नी हनबिंध हलिायला 

सािंहगिलिं िोििं. र्ग काय एक बहुि िी घर्िंडी लडकी. उसका नार् ***** था. र्ो * * 

किा र् ेपढिी थी अशी सुरुर्ाि करून हिच्या िािनूच त्या पुतिकाला जखर्ी करून 

कपाटाखाली टाकलिं. त्यानिंिर ि ेपतुिक आत्र्कथा सािंग ूलागलिं. ि ेर्ाचनू र्डॅर्नी 

छान, र्ति असिं कािीिरी कौिकु करणारे शब्द र्ापरल ेिोि.े (ि ेत्यािंनी र्गावि र्ाचनू 

दाखर्ार्िं अशी र्ाझी र्नोर्न इच्छा िोिी. त्याहनहर्त्तान ेका िोईना िी र्ाझा हर्चार 

करेल अशी र्ला आशा र्ाटि िोिी असो ).  

 

र्र्षव सरि चाललिं िोििं. र्ार्र्षवक खळेाच्या तपधाव सरुु झाल्या. र्ति 

आठर्डाभर धर्ाल असायची. र्ी शक्यिो कोणत्यािी खेळाि र्गरेै भाग घ्यायचो 

नािी. िी िी घ्यायची नािी. (हुशार र्ुलािंनी र्ैदानी खळेाि भाग घ्यायचा नसिो 

अशी आपली र्ाझी भाबडी सर्जिू िोिी) िरी हिचा पाठलाग सुरुच असायचा. 

एकदा हिन े कोणत्यािरी खेळाि भाग घिेला. खेळिाना हिला शटव िर्ा िोिा 



घालायला. हिच्यासोबि असलले्या घोळक्यािनू कुणीिरी र्ाझिं नार् सुचर्लिं. 

र्लािी र्ाटलिं िोििं तर्िःहून हर्चारार्िंस पण ि ेकार् र्ाझ्याहर्र्षयी सिंशय असलले्या 

हिच्याच कुणीिरी केलिं िोििं. िी तर्िः आली आहण हिन ेर्ागायच्या आिच र्ी काढून 

िो ददला. (सलर्ान खान र्गरैेंनी बहुिके निंिर िी तटायल चोरली असार्ी असा 

अिंदाज आिे) र्नािल्या र्नाि आनिंद िर खूपच िोिा. शटव काय ि ूआज्ञा केली िर 

शरीराचिं कािडिं दखेील िझु्या चरणी अपवण केलिं असििं. र्ाहििीय ेर्ला... थोडिं अिीच 

िोििंय पण त्यार्ेळी िेच हर्चार र्नाि यिे िोि.े डोळे भरून हिचा खळे पाहिला. 

कोण िरलिं... कोण हजिंकला... कोणिा खळे कािीच आठर्ि नािी. िो इिकिं  आठर्ििंय 

हचिंचेच्या झाडाजर्ळ खळे िोिा. आम्िी सार्लीि उभ ेराहून खेळ पािि िोिो. िो 

शटव पनु्िा हर्ळाला िो ककिं हचिसा सगुिंहधि झाल्यासारखिं र्ाटलिं. कािीिरी र्गेळाच 

आनिंद िो शटव घािल्यार्र जाणर्ला... आईला सािंगार्स र्ाटलिं आिा िा शटव कधीच 

धरु्ायचा नािी. िसिं बोलायची आहण त्यानिंिरच्या प्रश्नािंना उत्तर द्यायची हििंर्ि 

नव्ििी म्िणनू सगळिं कािी आिल्याआिच दफन झालिं...  

 

 

र्ाझा र्गवहर्त्र हनलशे पर्ार ( र्धल्या सटु्टीि न चकुिा र्डा पार् खाऊ 

घालायचा त्याला तर्रून ) च्या सिंकल्पनिेनू साजरा केलले्या र्ाजी हर्द्याथी 

सिंर्लेनाच्या हनहर्त्ताने शाळेि पनु्िा यायची सिंधी हर्ळाली. िेंव्िा र्न आठर्णीि 

रर्लिं. कालानरुूप सगळिं कािी बदलििं. िसा हनयर्च आि ेप्रकृिीचा.  

 



र्ला आठर्ला पहिला ददर्स जेंव्िा र्ी शाळेि पहिल्यािंदा आलो िोिो. 

असिं र्ाटलिं हनसगावच्या कॅनव्िास र्र कुणीिरी खपू र्ति रिंगािंची उधळण करून सुिंदर 

हचत्र काढल्यासारखिंच.  

 शाळेच्या र्ोठ्ा प्रर्ेशद्वारािून आि आलो. हपर्ळया रिंगाचिं गटे 

ककिं हचिसिं गिंजललेिं त्यार्र हलहिलेली सूचना, "िा रिदारीचा रतिा नािी. " त्याच्या 

निंिर र्ति हिरर्िं हिरर्िं र्ाऱ्यार्र झोके घणेारिं पार्साि ओलिं झालेलिं गर्ि असललेिं 

र्ैदान. त्या गर्िािनू सी सी िोर् च्या ददशेला जाणारी हिरव्या र्दैानाि तपष्ट 

ददसणारी पायर्ाट. पायर्ाटेच्या दसुऱ्या टोकाला हिरर्िंगार बिरलेलिं हचिंचेचिं झाड. 

त्याच्या पाठीर्ाग े हिरर्ाकिं च उिंचच उिंच अणशुक्ती नगरचा डोंगर... र्दैानाच्या 

पलीकडे आगगाडीसारखी लािंबलचक पसरलेली शाळा. उरल्या जागेि कडेन ेअसलेली 

झडुपिं आहण त्याच्या र्ाग ेर्ति र्ति हिरर्ी शिेी... अशोकाच्या आहण जािंभळाच्या 

झाडाच्या गदीि शाळेचे र्गव आहण र्खु्याध्याकािंचिं कायावलय, तटाफरूर्. हिथ ेउजव्या 

बाजूला असलले्या र्गावच्या र्ागच्या हभिंिीर्र छत्रपिी हशर्ाजी र्िाराजािंचिं र्ोठिं  

हचत्र आहण डाव्या बाजूच्या र्गावच्या हभिंिीर्र तर्ाििंत्र्यर्ीर सार्रकरािंचिं हचत्र. दोन्िी 

हचत्र े हुबहेूब काढली िोिी अगदी हजर्िंि र्ाटार्ी अशीच. त्याच्या खाली 'रार् 

पागे'(िी सिी हृदयार्र कायर्ची कोरली गलेी आि)े अशी काळया रिंगािली सिी. 

असिं र्ािार्रण िोि. ि ेर्ािार्रण आिा जाणर्ि नािी. हनरहनराळया कारणािंनी र्ी 

शाळेि सिंतथिे जािो पण िे र्ािार्रण िी शाळा शोधि असिो आहण त्या शाळेि 

िीला शोधि असिो. (र्दु्द्द्याला िाि घालायलाच िर्ा).  

 

 

सािर्ीचिं र्र्षव सरि आलिं िोििं. र्ार्र्षवक परीिा सुरु झाल्या. नार्ाप्रर्ाण े

हिच्या आहण र्ाझ्या िजरेी क्रर्ािंकाि बरिंच अिंिर िोििं. त्यार्ळेु हिचा आहण र्ाझा 



निंबर कधीच एकाच र्गावि आला नािी. त्यार्ुळे पेपर सुरु व्िायच्या आधी गपचपू िी 

ज्या र्गावि असेल हिथे एक फेरी र्ारून यायचो. बरिं र्ाटायचिं. पण र्नाि एक हूरहूर 

िोिी. सटु्टी लागल्यार्र हिला पाििा यणेार नािी. (र्नाि 'कल कॉलेज बिंद िो 

जायेगा... िरु् अपन ेघर को जाओग.े. ककिं र्ा आयगेी र्रेी याद... जब िोगा बरुा िाल 

सारखी हर्रि गाणी देखील आपसकू र्ाजि िोिी). िशी हुरहूर ददर्ाळीच्या सटु्टीि 

पण लागायची पण त्या सटु्ट्ट्या कर्ी असायच्या आहण त्या सटु्ट्ट्याि िी गार्ीपण 

सिसा जायची नािी. ददर्सािनू एकदा िरी िी ददसेल म्िणनू हिच्या घराजर्ळून 

फेरी र्ारली दक िी ददसायची. पण उन्िाळयाच्या सटु्टीि िी गार्ी जाणार िोिी.  

प्रगिी पुतिकाि र्लुिं खाडाखोड करून र्ाकव  र्ाढर्िाि. घरच्यािंना खोटिंच 

सािंगिाि म्िणनू र्ुख्याध्यापक सरािंनी सगळयािंच ेहनकाल पोतटान ेपाठर्ल ेजािील 

अस े जािीर केलिं िोििं. त्यासाठी सगळयािंना आपला पत्ता हलहिलेलिं पाकीट 

र्गवहशिकािंकडे जर्ा करायला सािंहगिलिं िोििं. जर्ा केलले्या पादकटार्र हिच्या 

गार्चा पत्ता र्ाचला िोिा. त्यार्ळेु िी हर्रिाचा िा काळ कसा घालर्ायचा िा यि 

प्रश्न िोिा.  

ठरल्याप्रर्ाण े हनकाल पोतटान े आला. गणुानकु्रर्ािंक ** हर्ळर्नू 

आठर्ीच्या र्गावि गलेो िोिो. र्ला खात्री िोिी िी दखेील पास िोऊन गेलीच 

असणार. आिा शाळा कधी सुरु िोईल या हर्चारान ेर्ी अगदी अधीर झालो िोिो. 

एक एक ददर्स अगदी एका एका यगुासारखा र्ाटि िोिा.  

अखरे िी प्रिीिा सिंपली शाळा सरुु झाली. नर्ीन र्गव, नर्ीन दप्तर, रिंग 

बदललेला नर्ीन गणर्शे (आकाशी रिंगाचा शटव आहण हनळी िाफ पनॅ्ट िेंव्िा) सगळिं 

कािी नर्ीन. खपू खपू उत्सकुिनेिं हिची र्ाट पािि िोिो. निेर्ीच्या र्ळेेपिेा आधी 

गेलो िोिो. शाळा भरली सगळयािंनी आप आपल्या जागा पकडल्या (हिथे आरिण 



र्गरेै भानगड नव्ििी जो पहिला यऊेन बसले त्याची जागा). िी आली नव्ििी त्यार्ळेु 

िी आली िर कुठे बसले त्याप्रर्ाण ेजागा ठरर्ायची असा हर्चार सुरु िोिा.  

र्गवहशिक कार्ळे सर आले त्यािंनी िजरेी घिेली पहिला ददर्स िोिा र्ुलिं 

कर्ी आली िोिी. त्यार्ळेु जाति कािी हशकर्लिं नािी. त्यािंचा िास सिंपला िरी िी 

आली नािी. आधी र्ाटलिं उहशरा र्गरेै येईल. आजपासनू शाळा सुरु िोणार असल्याचिं 

बहुिके हिच्या लिाि नसेल असिंिी र्ाटलिं. िी कािी आली नािी. ददर्सअखरेी लिाि 

आलिं िजरेी घिेाना हिचिं नार्च घिेलिं नािी सरािंनी. हिने शाळा बदलली र्ाटििं असिं 

र्ाटलिं. र्ी गपुचपू िजेरीपतुिक पाहिलिं त्याि हिचिं नार् खरिंच नव्िििं आहण र्ला खूप 

खूप र्ाईट र्ाटलिं. कश्या कश्याि म्िणनू र्न रर्नेा. कोणाशी बोलार्िंसिं र्ाटेना. 

खर्शीकर सर, पाटील सर, खळे र्डॅर् काय हशकर्िायि ि ेऐकूच यईेना. भलत्याच 

ििंद्रीि राहू लागलो. एकदा िर " इनार्दार, लि कुठिं  आि ेिझुिं ? र्ोटार पहिली नािी 

कधी ? असा पाटील सरािंचा र्ोठा आर्ाज कानाजर्ळ घरु्ला आहण र्ी जागा झालो. 

र्ी हखडकीच्या बािरे पािाि आपल्याच ििंद्रीि िोिो.  

कसा बसा एक आठर्डा हनघनू गेला. चन्या हिच्याच चाळीि रािि 

असल्याचिं आठर्लिं. म्िटलिं त्याला नक्कीच र्ाहिि असणार िी का आली नािी शाळेि. 

त्याला हर्चारार्िं िेंव्िा चण्याला एकट्याि गाठून हर्चारायचा र्ी हर्चार केला. 

त्याप्रर्ाणे त्याला गाठलिं आहण त्याला हर्चारलिं. निेर्ीसारखाच भार् खाि (हव्िलन 

कुठला ?? ) त्यान ेसािंगायला सरुुर्ाि केली....  

पढुच्या आठर्ड्याि पिंधरा ऑगतट(२०१६) आहण लगेच रिा बिंधन आि.े 

पिंधरा ऑगतट िा राष्ट्रीय सण असल्यार्ळेु एक र्गेळाच उत्साि सिंचारलेला असिो. 

र्ािार्रण पार्साळी जरी असलिं िरीदेखील शाळेि जाण्यापासनू पाऊस आपल्याला 

अडर्ि नािी. तर्च्छ धिुलेल े कपडे(त्याहनहर्त्तान े पालकािंनी कपड्याना इस्त्रीपण 



केललेी असि)े. सकाळी ियार िोऊन हनघायचिं र्ाटेि असणाऱ्या हशर्शक्ती, कुर्ार 

ककिं र्ा जीर्न या (र्ानखदुवच्या इहििासािील नार्ािंदकि )तटेशनरी दकुानािनू झेंडा 

घ्यायचा. िो डाव्या बाजूला हखशाच्या र्र लार्ायचा ककिं र्ा बाह्ािंना र्गरेै पण 

लार्िाि कािी जण असो. शाळेि सगळे हशिक, कर्वचारी पािंढऱ्या शभु्र पोशाखाि 

ददसिाि. झेंडार्िंदन, भार्षणिं, सर्िूगीि खपू भारी र्ाटििं. हचखल असल्यार्ळेु 

सगळा कायवक्रर् उभा राहूनच पािार्ा लागिो. त्याचिं इिकिं  कािी नािी. 

उत्साि आहण आनिंद ओसिंडून र्ाििो त्यार्ळेी. त्याि हिनिं भार्षणाि भाग घिेलेला 

असले िी काय बोलि ेि ेऐकूच यायचिं नािी हिच्याकडे बघण्यािच र्गेळा आनिंद. 

(अशार्ळेी आपल्याकडे कोणाचिं लि नसििं). त्यार्ळेु न चकुिा र्ळेेि पोिोचायलाच 

िर्िं असिं ठार् ठरर्ललेिं. रिाबिंधन जर्ळ असला दक र्ात्र या हर्रुद्ध पररहतथिी 

असायची. शाळेि जायची इच्छाच िोि नसायची. गेलो िरी उहशरा जायचिं गप्प 

बसायचिं. जगािल्या कुठल्यािी र्लुीला आपण ददसार्िं आहण हिन ेराखी बािंधली िरी 

कािी िरकि नािी. हिला र्ात्र आपण ददसू नय.े ददसलो िरी हिच्या र्नाि 

आपल्याला राखी बािंधण्याचा हर्चार अहजबाि यऊे नय.े खरिंच िो आठर्डा नीट गलेा 

दक िायसिं र्ाटायचिं. त्यार्ळेु आिादेखील बरिंच र्ाटििं. हिचिं सरुिाकर्च असलले्या 

हिच्या र्ैहत्रणी र्ला राखी बािंधायच्या पण हिन ेिो हर्चार कधीच केला नािी. शाळेि 

यिेाना घरापासनू हनघनू पनु्िा घरी सरुहिि सोडण्याची जबाबदारी असललेी हिची 

र्तै्रीण सार्लीसारखी सोबि असायची (गार्ािील चाळीि कुठेिरी रािायची)त्या  

 र्हैत्रणीन ेदेखील राखी बािंधली िोिी. पण हिन ेनािी असो... (उत्सकुिा 

जाति िाणण ेबरे नािी) 



 " िी नािी येणार बहुिके "चन्या म्िणाला, "िी अजनू गार्ीच आि,े त्यािंनी 

पनर्ले ला नर्ीन घर घिेलिंय, हिकडे जाणार आििे रािायला हिकडच्याच शाळेि 

हिला आहण हिच्या भार्िंडािंना ऍडहर्शन घऊेन ददलिंय. " 

चन्या ि ेसािंगि िोिा र्ला आणखी दःुखी करि िोिा. र्नाि आपलिं सरुु 

िोििं आिा शाळेि का यायचिं ? हिच्याहशर्ाय र्न रर्ेल का शाळेि ? अनके प्रश्न 

र्नाि हपिंगा घालि िोि.े आशचेा शरे्टचा दकरणदेखील हर्झला िोिा. र्न खट्ट्टू 

झालिं. (असिंच कािीिरी म्िणिाि) र्ुहन्सपाल्टी शाळेि दसुऱ्या र्गावपासनू िी सोबि 

िोिी. पाचर्ीला र्ी र्ाध्यहर्क शाळेि आलो आहण िी हिथेच रािीली िोिी. (िेंव्िा 

प्रेर्बीर् कािी नव्िििं बरिं का ) सिार्ीला िी पनु्िा र्ाझ्याच र्गावि आली िोिी.  

आिा पनु्िा िी गलेी कधीच न यणे्यासाठी, कुठे शोधायचिं हिला ? पनर्ले 

नेर्किं  दकिी लािंब आि े कसिं जायचिं र्गरेै  र्गरेै प्रश्नािंची खपू गदी झाली र्नाि. 

पापण्या ककिं हचि ओलार्ल्या पण र्ी तर्िःला सार्रलिं. (चण्याला झाललेा रािसी 

आनिंद त्याच्या चिेऱ्यार्र जाणर्ि िोिा. त्यान ेर्ाझ्या डोळयाि पाणी पाहिलिं असििं 

िर गार्भर करून नको नको ि ेटोर्ण ेऐकायला लार्ल ेअसि.े )  

 

 

ददर्स कसबेस े चालले िोि.े र्ी अबोला धरला िोिा. कुणाशीिी 

पाहिल्यासारखिं बोलि नव्ििो. हिच्या सरुिाकर्चािील र्ाझ्या बहिणींपकैी एकीन े

चक्क हर्चारलिं दखेील, "िी गलेी म्िणनू त्याची हशिा आम्िाला का ?, परू्ीसारखा 

िसि बोलि नािीस, िझु ेफालि ूहर्नोद सािंगनू आम्िाला बोर करि नािीस". िेंव्िा 

र्ी हिला खोटिं खोटिं िसि, "चल कािीिरीच बोल ूनकोस, ि ूसर्जिसे िसिं कािी 

नािी "नजर चोरून हनघून गलेो.  



रहर्र्ारी सटु्टी असनू घराि देखील अतर्तथ रािायचो. गल्लीिली पोरिं 

दक्रकेट खळेायला बोलर्ायची पण र्ी अभ्यासाचिं कारण दऊेन जायचो नािी. जिंगल 

जिंगल बाि चली ि ै पिा चला ि ै म्िणि र्ोगली(रुडयाडव कीहप्लिंग जिंगलबकु र्र 

आधाररि)दरूदशवन र्र यायचा पण त्याच्याकडेदखेील लि द्यार्िंसिं र्ाटायचिं नािी. 

एक ददर्शी र्ेळेर्र शाळेि गलेो. (लर्कर जायला कािी कारणच उरलिं नव्िििं. )  

र्ाझ्या जागी बसलो(हनलशे पर्ार च्या शजेारी). शाळेि र्ुलार्लुींच ेकािी अहलहखि 

हनयर् िोि ेआज आििे दक नािी र्ाहिि नािी. र्ळुाि शाळेि बािरेच ेआहण सिंतथिेल े

अस ेदोन गट असायच.े एक सिंतथेचा गट सी सी िोर् कडून यायचा. बािरेचा गट गटे 

कडून यायचा. ज्या बाजूला दरर्ाजा असेल हिकडे र्ुलािंची जागा आहण हर्रुद्ध 

बाजूला र्लुी बसायच्या. तटेशन कडून ट्रॉम्बकेडे जाणारा रातिा र्ुलािंसाठी र् त्याच्या 

उलट ददशचेा रातिा र्ुलींसाठी अस ेअहलहखि हनयर् िेंव्िा पाळल ेजायचे असो.  

या हनयर्ानसुार हखडकीच्या बाजूला र्लुी बसायच्या हिकडे सिज नजर 

दफरर्ली. डोळयार्र हर्श्वासच बसला नािी. िी चक्क हखडकीच्या कडेला बसलेली 

ददसली. र्ला र्ाटलिं तर्प्निंच पाििोय. र्ी इकडे हिकडे पाहिलिं आहण र्ग पनु्िा 

हिच्याकडे चोरून पाहिलिं. कशी काय िी पनु्िा आली (बहुिके र्ाझ्याचसाठी असिंिी 

र्ाटलिं. )र्ाग ेबसणाऱ्या हिसऱ्या सिंचािल्या आहण आजबूाजलूा बसणाऱ्या र्ुलािंच े

चेिरे र्ाचले ि ेर्ाझ्याकडे बघनू हर्श्कीलपणे िसि िोिे. प्रर्ीणने टपलीपण र्ारली 

र्ागनू. र्ग चण्याकडे पाहिलिं रागाि, त्याचा चिेरा उिरला िोिा.  

आिा र्ात्र खात्री झाली िी परि आली. आनिंद गगनाि न र्ार्णे, ददल 

बाग बाग िोणिं र्गरेै हििंदी र्राठीिले सगळे र्ाक्प्रचार डोक्याि दफरले त्यािंचा 

र्ाक्याि उपयोग करूनदेखील घिेला र्नािल्या र्नाि... काय र्णावर्ा िो आनिंद 

(िमु्िी सर्जू शकिा) 



 

 

 'शाळेिला गुलाबी ददर्स 'खरिंिर एकाच भागाि पूणव करण्याच्या ििेनू े

र्ी हलिायला घिेलिं. परिंिु र्ळेेअभार्ी पणूव न झाल्यान ेत्याचा दसुरा भागिी हलिार्ा 

लागला. सर्व र्ाचकािंचा प्रहिसाद पाििा र्ी पढुच ेभाग पण हलिले आहण आिा पढेुिी 

हलहििोय. डेली सोप(दनैिं 'दीन' र्ाहलका) च्या या काळाि र्ाझी िी कथा आपण 

सर्ावनी र्नापासून तर्ीकारली आि.े त्यार्ळेु आिा िमु्िाला कािी काळ ि ेर्ाचर्चिं 

लागेल. िोणार सनू र्ी या घरचीिील जान्िर्ीच्या न झालले्या बाळाची ककिं र्ा 

िल्लीच्या काि ेददया परदसे र्धल्या हशर् गौरी च्या लग्नाची आिरुिेन ेप्रिेक र्ाट 

पिाि आििे हििकीच र्ाट र्ाझ्या कथचे्या पढुील भागाची र्ाट पाििाि याची 

प्रहचिी काल पिंधरा ऑगतट च्या ध्र्जर्िंदन कायवक्रर्ार्ळेी गुरुजनािंनी, हर्त्रानी  

केलले्या िोंडभरून कौिकुािनू आली.  

खरिंिर र्डॅर्नी फोनर्र म्िणाल्या िूला पािायचिंय र्ला ि ूइिका छान 

हलहििोस िझुिं कौिकु करायचिंय िेंव्िाच र्ाझ े डोळे पाणार्ले िोि.े (सेंटी र्ेंिी 

म्िणिाि ना िसिं िेंव्िा र्ाझ्या र्नाि गोखल ेसरािंची सिज एक चारोळी डोकार्नू 

गेली  

िो आिेच जरा असा र्ी  

एकटा एकटा रािणारा 

र्ाळकिं  पान दखेील गळिाना  

िन्र्यिने ेपािणारा 

त्या हनर्िंत्रणान ेभारार्नू र्ी शाळेि गेलो. अर्िृाची गोडी काय असेल, 

तर्गवसखु म्िणज ेनरे्किं  काय याची उत्तर न सापडलले्या र्ला जगािील खपू आनिंदी 



र्ाणसू असल्याचा आनिंद झाला. कौिकुाचा िोणाऱ्या र्र्षावर्ाि र्ी हचिंब हभजि िोिो 

आहण िे दखेील र्नािील र्ाट काढू पािणाऱ्या भार्नािंना आर्र घालि. कडा ओलार् ू

पािाि िोत्या पनु्िा पनु्िा र्ात्र र्ी पनु्िा र्नाला सर्जार्ि िोिो. इिक्या लोकाि 

िसिं िोईल असिं र्ाग ूनको. र्ाझ्या डोळयाि िा भार् बहुिके हशिकािंनी िरेला असेल 

याची खात्री आि.े 'शाळेिले' गुलाबी ददर्स असिं अनकेर्चनी नार् हलिार्िं असिं र्ाटि 

िोििं पण म्िटलिं व्याकरणािील िी चकू अधाव र्ाकव  कापनू सर्व हशिक पदराि घिेील 

म्िणनू र्दु्दार् नार् िसिंच ठेर्लिं िोििं पण आिा बदललिंय. र्ला पाचर्ीपासनू इिंग्रजी 

हशकर्णाऱ्या आहण सध्याच्या र्ुख्याध्याहपका गर्िंडळकर र्डॅर्(पोकळे र्डॅर्) या 

र्हिन्याअखरेीस हनर्तृ्त िोिायि. त्यािंच्यासोबि खपू गप्पा र्ारिा आल्या. जनु्या 

आठर्णी डोळयासर्ोर िरळि िोत्या असो.  

काल सर्व हशिक र्ाझिं कौिकु करि असिाना, त्या हर्द्यार्थयाांच्या गदीिनू 

िी र्ला खुणार्ि हतर्ििातय करि दरुून हनघाल्याच ेददसि िोि.े र्ाटलिं, "अगिं य े

बाई य,े ि ेसगळिं कौिकु िुझ्याचर्ुळे आि,े िझुिंच नार् हर्चारिायि सगळेजण िूच 

भटूेन सािंग यािंना ि ूकोण ि े"अशी र्ोठयान ेिाक र्ारार्ी पण िी दरुूनच हनघनू गलेी. 

शाळेचा गणर्शे ओढणीला हपन टोचनू लार्लेला हिरिंगा, काळया ररहबनींची फुलिं 

करि बािंधलले्या दोन र्ेण्या, दोन्िी भरु्यािंच्या र्धोर्ध िलकीच लार्लेली रटकली  

आहण कपाळार्र रेंगाळलेली पनु्िा िीच केसािंची लाहडक बट. िी बट जणकूािी र्ला 

हचडर्ि आि ेओठािंखालचा िीळ जण ूर्ला जखर्ी करि आि.े र्ी कसाबसा भानार्र 

आलो जेंव्िा र्ला कुणीिरी िाक र्ारली असो.  

 

 

िी शाळेि पनु्िा आली िोिी आहण हिला खपू ददर्सािंनी पाहून एक 

र्गेळीच दरै्ी शक्ती (अिंगाि र्गैरेे आलिं नािी) सिंचारल्यासारखिं र्ाटि िोििं. सब्र का 



फल र्ीठा िोिा ि ैम्िणिाि नार् त्याची प्रहचिी अशीच असार्ी असिं र्ला र्ाटलिं. 

हिला पाहून र्ला कािीच सचुि नव्िििं आनिंदान ेर्डेा हपसा िोण ेया र्ाक्प्रचाराचा 

अथव िोच असार्ा. िसिंच कािीिरी झालिं िोििं हिच्या दशवनान.े र्ी तर्िःला आनिंदान े

बभेान िोऊन नाचण्यापासनू रोखलिं िोििं (खूप र्ित्प्रयत्नान ेकठीण असिाना दखेील).  

चण्याकडे लि गेलिं आहण आनिंदाचिं रूपािंिर चण्याबद्दलच्या रागाि िोऊ 

लागलिं. याला हर्चारायचिंच र्ला खोटिं का सािंहगिलिंस ि.े िास सिंपला िसा लगेच र्ी 

त्याच्या बेंचजर्ळ पोिोचलो. हिच्याकडे पािाि र्ी त्याला खणुर्ि िळूच हर्चारलिं, 

"ि ूखोटिं का बोललास, िी जर यणेार नव्ििी र्ग कशी काय आली आज ?"  

त्यानिेी आश्चयव व्यक्त करि उत्तर ददलिं, "र्लापण कळि नाय कशी काय 

आली. हिच्या बॉडीगाडव (हिच्या आईला चन्या प्रेर्ाने बॉडीगाडव म्िणायचा, अथावि 

उिंची आहण शरीरयष्टी हर्चाराि घऊेन त्याला ि ेनार् सुचलिं िोििं)न ेर्ला ज ेसािंहगिलिं 

िोििं िचे सािंहगिलिं. र्ी कािी बोललो नािी. "र्ी हर्चारून सािंगिो िुला " चन्या पढेु 

म्िणाला. " नको कािी गरज नािी त्याची, आलीय ेना आिा र्ग कशाला उगीचच"र्ी 

त्याला जळर्ण्याच्या प्रयत्नाि िसि िसि बोललो.  

 

या बॉडीगाडव र्रून आठर्लिं. खरिंच र्ी पण खूप घाबरायचो हिच्या 

आईला (बॉडीगाडव). िल्ली बाउिंससव पाहिले दक आठर्ण िोि ेहिच्या आईची. रतत्याने 

चालिाना पोरिं हिच्या आईला पाहिलिं दक िी बघ रहशद ची सास ूचाललीय,े कोणी 

कोणी सास ूर्ााँ (ररर्ा लाग,ू सुहप्रया हपळगार्कर अहभहनि ि ूि ूर्ै र् ैया र्ाहलकेच्या 

प्रभार्ान ेसासू आई झाल्या) म्िणनू चक्क र्ोठ्ान ेिाक र्ारायच.े र्नािल्या भीिीच्या 

जागी िलकीच लाज र्ाटायची. अगदी नर्हर्र्ाहिि नकुत्याच सासरुर्ाशीण 

झालले्या र्ुलीच्या डोळयाि आहण चिेऱ्यार्र असि ेिशी.  



आम्िी सगळे हिच्या र्गाविल े आहण त्यािल े बरेच हिच्या घराशेजारी 

रािणारे असल्यान े सासबूाईला(न झालले्या) बहुिकेािंच े चिेरे ओळखीच े असायच.े 

त्यापण आर्ची र्तिी पाहून िसायच्या पण त्यािंना कळायचिं नािी काय चाललिंय ि.े 

कळि नव्िििं िेच बरिं िोििं नािीिर त्यािंनी एक एकाला अलगद उचलून आपटलिं असििं. 

हिच ेर्डील गोरे गोर्टे अगदी गोऱ्या सायबासारख ेकधीिरीच शाळेि यायच ेककिं र्ा 

कुठेिरी ददसायच े त्यािंच्याबद्दल र्ला भीिी ऐर्जी हर्लिण आदर र्ाटायचा. 

(र्ाटायचिं ि ेपण सासबूाईंना घाबरि असिील नक्कीच)असो.  

 एकदा र्ला खपू आनिंदिी झाला िोिा आहण दःुख िी. कार्ळे सरािंनी 

हििंदीिील एका धड्याचे शब्दाथव हलहून आहण पाठ करून यायला सािंहगिल े िोि.े 

परुासिंबिंधीचा धडा िोिा त्यािलिं एक अजनूिी आठर्ििंय 'िथीयारो स ेलेस = सर्व 

उपकरणािंसहिि "(चकुलो असेल िर िर्तर्) ि े र्गावि आले दक शुद्ध हििंदीिच 

बोलायच े त्यािंची शलैी खूपच र्गेळी र्ाटायची आहण अगदी हजभरे्र साखर ठेर्नू 

हििंदी बोलिायि असचे र्ाटायच.े त्यािंनी िजरेी घिेल्यानिंिर हर्चारलिं कुणी कुणी 

हलहून आणललेिं नािी. त्यािंनी उभ ेरिा. हनम्म्यापिेा जाति र्लुिं-र्ुली उभी राहिली. 

त्यानिंिर ज्यािंनी हलहिलिंय त्यािंच्या र्ह्ा जर्ा करून घिेल्या. बसलले्याना शब्दािंच े

अथव हर्चारायला सरुुर्ाि केली(िा आश्चयावचा धक्का िोिा खरिंिर ). अथव लिाि 

नसल्यार्ुळे बाकीच्यािंनािी उभ ेरािार् ेलागल.े र्ग त्यािंनी आणखी एक सिंधी ददली. 

अजनूिी कोणाला प्रयत्न करायचा असेल िर पढेु यऊेन शब्दािंच े अथव सािंगायला 

सािंहगिले. र्ी पढेु गलेो आहण कसिं कुणास ठाऊक र्ला यिे असलेलचे शब्द सरानी 

हर्चारल े आहण र्ला बसायला सािंहगिलिं. अख्खा र्गव उभा(सरसुद्धा उभ े राहून 

हशकर्ि िोि)ेआहण र्ी एकटाच बसलेलो. दकिी र्ोठा आनिंद आिा र्ला खात्री िोिी 

हिच्या र्नाि र्ी नक्कीच आिा भरलो असने.  



निंिर र्ाईट र्ाटलिं अरे िी उभी राहून हशिा भोगि असिाना आपण कस े

काय बसलो. अख्खा र्गव उभा असला िरी कािी हबघडि नािी पण िी उभी असिाना 

आपण कसिं काय बसलो. खपू र्ाईट र्ाटलिं. िी पण र्नािल्या र्नाि बोटिं र्ोडि 

असणार. आिा उभिंिी राििा यणेार नािी. नािीिर सगळे िसिील याची भीिी. 

िासभर र्गव उभा िोिा आहण बसलेलो. िास सिंपला िी बसली िेंव्िा कुठे र्ला बरिं 

र्ाटलिं....  

 

 

आजिी खूप(म्िणज े कायर्च)अहभर्ानान े (ककिं बहुना गर्ावने)सािंगिो र्ी 

सगळयािंना. आर्च्या शाळेइिकिं  र्ोठिं  र्दैान र्ुिंबईिल्या कुठल्याच शाळेला नािी. 

इिकिं  प्रसन्न र्ािर्रण कुठल्याच शाळेि नसायचिं. सिंतथिेनू शाळेकडे येण्यासाठी 

अहधकृि र्ागव असला िरी shortcut चा र्ागव र्गेळा िोिा. आगरर्ाडी र्धून रतिा 

ओलािंडला दक र्ागील बाजनू ेशिेकऱ्यािंच्या र्तिीिनू नाला ओलािंडून पायर्ाट ररर्ािंड 

िोर् कडून थटे शाळेच्या शौचालायाशेजारी यायची. या र्ाटेर्रून एखाद्या कृष्ण 

धर्ल(black n white)हसनरे्ािील गाण्यासारखिं र्ाटायचिं. एक हचिंचेचिं उिंच गदव 

सार्लीच झाड हिथ ेिोििं. त्या सार्लीि झाडाला टेकून बसलिं दक इिकिं  र्ति र्ाटायचिं 

दक आज र्ािानकुुलीि ऑदफस र्ध्य े आरार्दायी खुचीला पण त्याची सर यणेार 

नािी. पढेु असललेा नाला पार्साळयाि भरून र्ािायचा पण इिर र्ेळी त्याची धार 

कर्ी असायची म्िणज े उडी र्ारून सिज ओलािंडिा यईेल अशी. त्या नाल्यार्र 

इलायची हचिंचेचिं झाड आडर्िं र्ाढलिं िोििं त्या झाडाच्या फािंदीर्र बसनू र्ति 

गारव्याि आणखी र्जा र्ाटायची. इिर र्ळेेपिेा र्ार्र्षवक परीिचे्या आधी हिथे बसनू 

र्ाचायला खूप भारी र्ाटायचिं कारण र्ाढि असलले्या उन्िाळयासोबि र्ािार्रणाि 

गरर् िोि चाललेलिं असायचिं. त्यार्ेळी या जागी आल्िाददायक गारर्ा जाणर्ायचा, 



त्या रठकाणी सिसा कोणी यायचिं नािी. त्याि र्ािार्रणाि एक र्गेळिंच सिंगीि, लय 

जाणर्ायचिं. नाल्याच्या र्ािणाऱ्या पाण्यािनू आहण भाजीच्या शिेीला पाणी 

दणे्यासाठी त्या पाण्याि लागलले्या पिंपाचा आर्ाज आहण कधी कधी शिे नािंगरणाऱ्या 

ट्रक्टरचा आर्ाज एक र्गेळाच ठेका धरलेला असायचा या सगळयािंचा आणखी प्रसन्न 

र्ाटायचिं. याहशर्ाय र्ागच्या बाजूला असलेले पडके बराक ज्यािंना आपण खिंडिर, 

साि कोणटा या नार्ान ेओळखायचो गदव झाडीि एक हर्लिण उजाव असायची. एक 

प्रसन्निा असो..  

र्ागच्या दोन र्र्षावपरू्ी र्ी एक गाणिं टी व्िीर्र पािायचो ‘दरे्ा र्ला रोज 

एक अपघाि कर, हिच्या नाजकू िािान ेजखर्ा या भर’ िसिंच र्लािी र्ाटायचिं. 

र्लािी असा कािीिरी अपघाि घडार्ा त्यार्ुळे िरी हिच्या र्नाि र्ाझ्याबद्दल प्रेर्  

हनर्ावण िोईल. प्ररे् हनर्ावण नािी झालिं िरी िी आतथरे्ाईकपण ेचौकशी िरी दकर्ान 

करेल.  

ि ूर्ाझी र्ाट पाििाना  

र्ला चोरून पिायचिंय 

त्यासाठी र्ला लपनू रािायचय  

असिंच कािी र्ाटायचिं. त्यार्ळेु टोल पडला िरी र्ी आहण र्ाझ्यार्ुळे र्ाझ े

हजर्लग हर्त्र (बहुिके हिसऱ्या सिंचािल)ेशिेार्ध्य ेर्तिी करि, एकर्केािंची खेचि, 

गप्पा र्ारि बसायचो. टोल पडला दक पळि सटुायचो त्यार्ळेु बहुिकेदा प्राथवना 

र्ैदानाि ककिं र्ा र्गावसर्ोरच असिाना व्िायची आहण आम्िी प्राथवननेिंिर र्गावि प्रर्ेश 

करायचो. त्याचिं कुणाला कािीच र्ाटायचिं नािी. कािी र्ळेा छड्या पडल्या आििे. 

पण त्याचा र्ूळ उदे्दश कधी सफल झाल्याचिं ददसलिं नािी.  

िी नव्ििी र्ाट पिाि पण दसुरिं कोणीिरी नक्कीच र्ाट पिायचिं. र्ला 

जरी िी आर्डि िोिी िरी र्ी दसुऱ्याच कुणालािरी आर्डि िोिो ि ेलिािच यिे 



नव्िििं. (किाणी र्ें हट्ट्र्तट र्गरेे कािी नािी ककिं र्ा प्ररे्ाचा हत्रकोण र्गरेे नािी) कारण 

िी(आिा र्ाट पािणारी दसुरी िी असा अथव घ्यार्ा)हर्चारायची, “काय रे कुठिं  

असिोस, रोज उहशरा येिोस?” इिक्यार्रच न थािंबिा “रोज िर इिक्या लर्कर 

यिेो शाळेि आहण र्गावि सगळयाि शरे्टी असिं का ?”  

र्ग र्ला र्नाि प्रश्न पडायचा हिला कसिं काय र्ाहिि ? पण र्ी 

हिच्याकडे बघि िसनू म्िणायचो, “कुठे उशीर झालाय आलोय दक र्ळेेि. ”िी अल्िड, 

हनरागस िोिी अगदी गोड आर्ाज िोिा हिचा. कधी कधी र्ला हचडर्ायची आपली 

पोरिं, हिच्या नार्ानसेुद्धा. पण र्ी कधी इिकिं  र्नार्र र्गरेे घिेलिं नव्िििं. र्लािी 

त्याची जाणीर् आिा िोऊ लागली िोिी. िी अगदी जर्ळ बसलेली असायची 

िजरजबाबी हर्श्कीलपणा इिका िोिा दक परफेक्ट टायहर्िंग र्र कर्ेंट र्ारायची 

आहण र्ला प्रश्न पडायचा िस ूदक हिच्यार्र रागार्ू आहण खरिंच िसू आर्रायचिं नािी.  

तटेशनर्धनू बािरे पडलिं दक डाव्या र्ळणार्र ििंबाखचू,े उदबत्त्या, नारळ 

आहण पूजचे्या साहित्याचिं दकुान त्याला लागनू रार्, सीिार्ाई आहण िनुर्िंिाची र्ूिी 

असलेलिं र्िंददर. भाहर्कािंची र्दवळ कायर् असलेलिं ि ेछोटिं र्िंददर त्यािनू दरर्ळणारा 

उदबत्त्यािंचा र्ास, त्याच्या सर्ोरच एक काळी टोपी घािलेली लालेलाल टपालपटेी 

(िल्ली ददसि नािी). हिच्याच शजेारी एक पानपट्टी(कायर् हर्डी हसगरेटीचा र्ास 

येणारी) हिथनू थटे चचव आहण पाडर्ा शाळेचा रतिा. र्ुख्य रतत्यान ेआपण शाळेकड े

चाल ू लागिो. िेंव्िा उजव्या बाजूला असलले्या बकेरीिनू र्ति खर्िंग र्ास िसेच 

र्डापार्च्या गाडीर्र िळल ेजाि असलले्या र्ड्यािंचा आहण भजीचा र्ास. शाळेकडे 

जािाना आलेल े ि े हनरहनराळे पण त्यापकैी बरेच र्नाला प्रसन्न करणारे र्ास 

घिे(इच्छा नसली िरी) पढेु जाण ेभाग असि.े त्यानिंिर ररिाच्या रािंगिेनू र्ाट काढि 

आपण र्ुहन्सपाल्टी शाळेपयांि पोिोचिो. परू्ी िी रािंग डॉ भगि यािंच्या 

दर्ाखान्यापयांि असायची(नसेल आठर्ि िर पराग र्ाईन िरी आठर्ििंय का ?) 



र्ागच्या आठर्ड्याि गेलो िोिो िेंव्िा पाहिलिं िी रािंग दपुटीने र्ाढलीय.े 

र्ुहन्सपाल्टी शाळेच्यािी पढेु असि ेिी रािंग असि ेअसो. आपले कािी हर्द्याथी शाळेि 

असिानाच ररिा चालर्ायच.े.. जाति र्ळेा नापास झाल्यार्ळेु कर्र्ायचिं र्यपण 

झालिं असायचिं कािीचिं (उदरहनर्ाविासाठी र्गरेै नािी. अभ्यास करण्याबद्दल 

उदासीनिा आहण कुणाचािरी पाठलाग ककिं र्ा इम्प्रसे करण्याची र्नीर्षा 

बाळगनू)जगभराि िोि असलले्या हतथत्यिंिरािंना आपलिं र्ानखदुव िरी कस अपर्ाद 

असले बरिं. सरे्ाभार्ी र्तृ्ती लोप पार्नू सिंतथेच्या र्ालर्त्तचेा दरुुपयोग करण्याची 

र्तृ्ती बोकाळिाना पाहून र्नाला र्ाईट र्ाटलिं. ज्यािंच्याकडे आशनेिं पािार्िं िीच या 

चोरािंना सार्ील असल्याचिं कळल्यार्र िर आणखीनच. तर्ाथी र् श्रर् न करिा जाति 

पैस े हर्ळर्णारी लालसी र्ानहसकिा र्ानखदुव र्ध्य े देखील रुजिाना ददसिे आि े

असो.  

 िर िी (दसुरी) र्ाझ्या शेजारच्या रािंगिे बसायची. खूप बोलघरे्डी, 

हबनधाति बोलणारी हिच्याििी देखणेपण िोििं पण िरी सिसा हिच्या र्ाटेला कुणी 

जायचिं नािी. िी र्ाझ्याशी या ना त्या कारणान ेबोलायचीच आहण कधी बोलिा 

बोलिा टाळी दणे,े बाजरू्र हचर्टा काढण ेककिं र्ा गाल ओढण ेर्गरेै पण िी ओघाि 

करायची, पण र्ला जाणर् ूलागलिं िोििं. हिच्या र्नाि दखेील र्ाझ्याबद्दल िसिंच 

कािी सुरु असार्िं. कारण एकदा तर्ाििंत्र्यददनाच्या कायवक्रर्ासाठी सकाळी र्ी घरािनू 

हनघालो. हनघालो िेंव्िा पाऊस नव्ििा. र्ाटेि पाऊस आला म्िणनू आडोशाला 

थािंबलो. िेंव्िा िी सर्ोरून चाललेली. हिरव्या रिंगाची छत्री िोिी. (अजनू आठर्ण 

िाजी आि.े )र्ला पाििाच िी र्ाझ्याजर्ळ आली आहण र्ला म्िणाली चल. र्ला 

कससिंच र्ाटलिं. र्ी आढेर्ढेे घिेल ेिेंव्िा िी र्ति अगदी लिान बाळासारखी िसली. 

निेर्ीसारख्याच र्ति खळया िेंव्िािी हिच्या गालार्र पडल्या. म्िणाली चल, दकिी 

र्ळे आणखी उभा रािणार ? र्नाि म्िटलिं िीचिंपण बरोबर आि.े आम्िी सोबि चाल ू

लागलो. र्सुळधार पाऊस एका छत्रीि िी आहण र्ी र्ला खूप अर्घडल्यासारखिं 



र्ाटि िोििं. कुणी पाहिलिं िर काय म्िणेल, पोरिं हचडर्िील अशा अनके हर्चारािंनी 

भीिीर्ळेु र्नाि गदी केली िोिी. (पाऊस म्िणज ेरोर्ाँरटक र्गरेै त्यार्ेळी ठाऊक 

नव्िििं).  

तर्ाििंत्र्यददन असला िरी र्ी सिसा हखशाला झेंडा लार्ायचो नािी. 

(दशेप्रेर् र्नाि असायला िर्िं असा र्ाझा हर्चार आि ेम्िणनू)हिन ेर्ला हर्चारलिं 

"हखशाला झेंडा नािी लार्ि का ?" (नक्की शब्द आठर्ि नािीि भार्ना लिाि 

घ्या)र्ी म्िणालो र्ला नािी आर्डि". िरीिी हिन े ऐकलिं नािी दकुानािनू झेंडा 

घिेला आहण िो र्ी नको म्िणि असिाना देखील हखशाच्यार्र टाचणीन ेलार्ला. 

िेंव्िा टाचणी टोचली (बहुिके र्दु्दार्). आजिी आठर्ण झाली िर िी कळ यिेेच. 

र्ाझ्या एव्िाना एक लिाि आलिं िोििं र्ी घाबरलले्या अर्तथेि हिच्यासोबि छत्रीिनू 

चाललो िोिो. पार्साचिं हनहर्त्त िोििं आहण िी निेर्ीपिेा जाति जर्ळून चालि 

िोिी आहण ि ेिी हबनधाति. त्यार्ळेु र्ाझ्या र्नाची आणखीच हबकट अर्तथा झाली 

िोिी. शाळा जर्ळ यिे िोिी. हििक्यािच पाऊस थािंबला िसा र्ी हिच्यापासनू 

लािंबनू चालायला लागलो आहण िेंव्िािी िी जर्ळून चालायचा प्रयत्न करि िोिी. 

शाळेि पोिोचलो एकदाचा आहण र्ग आयषु्याि हिच्यापासनू दकर्ान पाच फुटाच्या 

पररघाि दफरकायचिं नािी असिं ठरर्लिं (आहण पाळलिं दखेील).  

त्यानिंिर िी सिसा ददसली नािी. हनम्म्यािनूच शाळा सोडली बहुिके 

हिन.े र्ी कॉलजेला असिाना कािी र्र्षाांनी िी ददसली िेंव्िा िािाि हिरर्ा चडुा, 

गळयाि र्िंगळसतू्र कपाळार्र कुिं कू(रटकली देखील अस ूशकि)ेल्यालेली. हिचिं हिच्या 

घरच्यािंनी कर्ी र्यािच उरकलिं िोििं. िेंव्िािी िी िशीच िसनू खळूेन बोलली पण 

हिच ेडोळे कािीिरी र्गेळिंच सािंगू पािाि िोि.े र्ी ि ेर्ाचलिं आहण त्यानिंिरचा सिंर्ाद 

नजरेला नजर न दिेाच आटोपिा घिेला.  



र्र्षवभरानिंिर पनु्िा िी भटेली. िेंव्िा त्याच्या हर्रुद्ध ददसि िोिी. चिेरा 

थोडासा काळर्िंडललेा कपाळ सनुिं झालेलिं िािाि हिरव्या बािंगड्या नािीश्या 

झालले्या आहण कािीश्या केहर्लर्ाण्या अर्तथिे र्ला हिच्याशी बोलार्सिं र्ाटलिं 

नािी. कारण का कुणास ठाऊक र्ला ि े योग्य र्ाटलिं नािी. र्ी र्ान घालनू 

औपचाररक हर्चारपसू केली आहण हनघनू गलेो. निंिर कळले हिच्या नर्ऱ्याला 

असाध्य झाला िोिा. त्यािच त्याचा र्ृत्य ूझाला. िी पनु्िा कािी र्र्षाांनी भटेली िेंव्िा 

पनु्िा र्िंगळसतू्र, बािंगड्या, कुिं कू आहण कडरे्र एक गोंडस बाळ िोििं हिच्या. िेंव्िा 

र्ला आश्चयावचा धक्काच बसला र्ी फक्त पािाि राहिलो. काय बोलार्िं िे सुचलिंच 

नािी. काय हर्चारार्िं कळलिंच नािी. िी िी कािी बोलली नािी पण रागान ेपिाि 

हनघनू गलेी िी शरे्टची भटे. गारर्ा या र्राठी अल्बर् र्ध्य ेसौहर्त्र आधी हर्चारिाि 

'बघ र्ाझी आठर्ण यिे ेका ? पण त्यानिंिरच्या गाण्यािच बहुदा त्याचिं उत्तर दिेाि,  

पाऊस दाटलेला  

र्ाझ्या घरार्री िा  

दारास भास आिा िळुर्ार पार्लािंचा  

 या आठर्णी आल्यार्र र्नाची बऱ्याचदा अशी अर्तथा िोि.े..  

 लिंकादिन करायला गेलले्या िनरु्िंिाची शेपटी पटेर्नू दणे्याची आज्ञा 

लिंकाहधपिी रार्णान ेददली िेंव्िा ज्या िर् िने ेिनुर्िंिाची शेपटी र्ाढि चालली िोिी. 

अगदी िशीच र्ाझी िी कथा (िमु्िी म्िणिा म्िणनू लेख) भागागहणक र्ाढि िोिी. 

दरर्ळेी र्ाचकािंनी हर्निंिी केली िरच पढेु हलिीन अस ेर्ी शरे्टी म्िणायचो आहण 

दकत्यके जण पढुचा भाग लर्कर हलिण्याची हर्निंिी करायच.े त्यािंची र्ागणी र्ला 

पूणव करणिं भाग असायच ेम्िणनू र्ी पढुचा भाग हलिायचो. आिा र्ात्र परेु  करायला 

िर्िं असा र्ाझा हर्चार झाला. (आर्रििं घ्या अशी आज्ञा आदरणीय व्यक्तींकडून 

आली). म्िणून िा आज अखरेचा भाग हलिि आि.े साठा उत्तराची किाणी पाचा 



उत्तरी सुफळ सिंपूणव अस ेआपल्या आटपाट नगराच्या (नागराज र्िंजळुेंच्या किं पनीचिं 

नार् आटपाट आि ेत्याचा इथ ेकािी सिंबिंध नािी) किाणीच्या शरे्टी यायचिं िसिं इथिेी 

आपण सर्ज ूया.  

र्ागच्या आठर्ड्याि र्ोबाईलर्र 'श्यार्ची आई' ि े पुतिक असलेलिं 

ईसाहित्यचिं ऍप डाउनलोड केलिं. र्ळुाि र्ळे अहजबाि नसिो आहण जो हर्ळिो त्याि 

प्रर्ास करि असिो र्ी(आपल्यापकैी बरेच जण)त्या र्ळेेि ि ेपतुिक र्ाचन सुरु असििं. 

त्यार्रून र्ला कािी आठर्लिं.  

शाळेि असिाना एकदा असिंच र्ाझ्या िािी श्यार्ची आई ि े पतुिक 

लागलिं िोििं. (शाळेच्या लायब्ररीचिं नािी बरिं का. िा हर्र्षय थोडा बािरेचा आि.े )र्ी 

िी त्याचिं कव्िर पाहून घेिलिं पटकन र्ाचायला. जो कोणी ि ेर्ाचि िोिा त्यान े

त्याच्या आिर्ध्ये चक्क नको ि ेपुतिक ठेर्लिं िोििं. म्िणज ेर्रून कीिवन आिनू िर्ाशा 

असा प्रकार िो इिकिं  र्न लार्नू आि काय र्ाचि िोिा ि ेकळलिं. र्ी ि ेजसिं घिेलिं 

िसिंच ठेर्लिं. निंिर कळलिं जी खूपच अभ्यास ूर्िेनिी र्लुिं फलाट क्रर्ािंक िीनर्र, 

रेल्र्चे्या पलुार्र सिंध्याकाळी ददर्े लागल्यानिंिर अभ्यास करि असिाि. त्यापकैी 

बरीच पतुिकाच्या आि भलििंच पतुिक ठेर्नू अभ्यास करि असिाि त्यार्ळेु परीििे 

ददर् ेलार्िाि. आधी र्लािी थोर राष्ट्रपुरुर्षािंसारखा आदर त्यािंच्याबद्दल असायचा. 

पररहतथिीशी दोन िाि करून िी र्ुलिं इथ ेरात्र रात्र अभ्यास करिाि याचिं कौिकु 

र्ाटायचिं. र्ाटायचिं आपण िी इथचे अभ्यास करायला िर्ा यािंच्यासोबि असिंिी 

कािीदा र्ाटायचिं पण जेंव्िा सत्य पररहतथिी ज्ञाि झाली िेंव्िा हिथनू जािाना येिाना 

देखील कससिंच र्ाटायचिं असो.  

 बरिंच कािी आि ेिो या र्नाि असिं साठललेिं हिच्याहर्र्षयी सािंगण्यासारखिं 

पण र्ेळ खपू कर्ी आि ेआहण कार् खपू जाति िरी थोडक्याि. िर िी पनु्िा शाळेि 

आली िोिी आहण आर्ची अर्तथा िशीच िोिी अगदी दादा कोंडकें च्या गाण्यासारखी  



ज्र्ानीची गाडी पढुिं पळना  

हपिीचिं ठेसान हिला हर्ळना  

अशीच िोिी. र्ग काय म्िटलिं आपल्याला कािी हिला हर्चारणिं जर्णार 

नािी असिंच र्ाटू लागलिं. पण कािी गोष्टी कधी कशा जळूुन यिेील ि ेसािंग ूशकि 

नािी. शािरुख चा डायलॉग आि ेना (हजस ेिरु् ददल स ेचािो सारी कायनाि िमु्ि े

उसस े हर्लान ेर् ेलग जािी ि)ै. इथिेी िसिंच झालिं एकदा शाळेिनू घरी हनघालो 

िोिो. र्ला कल्पना नव्ििी दक आपलिं ि ेप्रकरण कुठर्र पसरलिंय ि.े पार िाणार्ारी 

पयांि र्ेळ आली. त्याििी र्ला एका गोष्टीचा आनिंद िोिा चला थोडा र्ार खाऊन 

का िोईना ददल दक बाि हिच्यापयांि पोिोचली. हिसऱ्या सिंचािल्या पोरािंनी 

अशार्ेळी र्ला र्दि केली आहण िे र्ाझ्यासोबि र्ाझ्या सरुिेसाठी उभे राहिल.े 

निंिर सर्वकािी िणार्र्ुक्त आहण हिच्या उत्तराची प्रिीिा. अशाि र्ार्र्षवक परीिा 

सिंपली. आिा र्ी हिचा हर्र्षय िरे्ढा गिंभीरपणे घिे नव्ििो. कारण र्ाझ्याकडून 

िोकार िोिाच पण आिा हिच्या उत्तराची प्रिीिा िोिी. एकददर्स र्ी र्ाझ्याच 

र्याची र्ाझ्या नात्यािली र्ुलिं(त्याि र्ाझ्या सिचाररणीचा भाऊ म्िणजे 

खरोखरीचा र्हेुणा दखेील िोिा. )घराकडून तटेशनकडे यिे िोिो. आहण अचानक 

र्ला सर्ोरून िी आहण हिच्यासोबि हिच्या सरुिचेी जबाबदारी घिेलेली हिची 

र्तै्रीण (र्ला र्ार पडण्यास कारणीभिू) यिेाना ददसल्या. शाळेच्या 

गणर्शेाव्यहिररक्त फुलाफुलािंच्या कपड्याि िी अजनू सुिंदर ददसि िोिी. उन्िाळा 

िोिा िरीिी हिला पाहिल्यार्र अिंगार्र थिंडगार शिारा आला. त्या दोघी सर्ोरून 

यिेाना अशा ददसल्या जशी चौखरू घोडा उधळि यिे असललेी राजकन्या आहण 

पाठोपाठ असलले्या घोड्यार्र हिच्या खास र्जीिली अिंगरिक दासी (िा चिंद्रकािंिा 

इफेक्ट िोिा... त्यार्ळेु आपोआपच र्ी नर्गडचा राजकुर्ार) असा भास र्ला िोि 

िोिा. िी र्ाझ्याचकडे पािाि िसि िसि यिे िोिी आहण र्लािी इिर कािी ददसि 



नव्िि. सागर हपक्चर र्धलिं गाणिं (सागर जसैी आखोर्ली) आहण र्ैन ेप्यार दकया 

र्धलिं ( आय लव्ि य ु)र्नािल्या र्नाि बकॅग्राउिंड र्ाजि िोििं. पोटाि 

खड्डा पडला िोिा. पढुच्यािणी काय िोईल याची उत्किं ठिा लागली िोिी 

आहण र्ी एका जागी हिच्याकडे पािाि उभा िोिा. इिक्याि र्ला र्ागनू कोणी िाक  

 र्ारली. र्ाग ेर्ळून पाहिलिं र्ाझ्या सोबि असलेली र्िंडळी र्ला िाक 

र्ारि िोिी. र्ला योग्यर्ळेी आर्ाज ददला आहण जागिं केलिं नािीिर र्ेलोच असिो. 

या प्रकरणाबद्दल घरी कािीच कळलेलिं नव्िििं पण आिा सगळया नािरे्ाईकािंि झालिं 

असििं. र्ी शुद्धीर्र आलो आहण हिला जर्ळ यणे्यापासनू रोखण्यासाठी हिच्याकडे 

रागान ेपाहू लागलो(इच्छा नसिाना खनु्नस ददली) र्ाझ्या डोळयाि राग पाहून िी 

िोिी हिथचे थबकली आहण हिच्या र्हैत्रणीकडे पाहिलिं. र्ी हनघनू गलेो आहण 

र्नािनू म्िणालो पनु्िा लर्करच भटे आपण खूप बोलयूा. हिला ि ेबहुिके ऐकूच गलेिं 

नािी. िी िेंव्िा शरे्टची ददसली िोिी. निंिर कािी गपु्त सतू्रािंकडून कळलिं िोििं िी 

र्ाझी र्ाफी र्ागायला आली िोिी आहण कदाहचि िोकार कळर्ायला देखील...  

 त्यानिंिर र्ात्र र्ी सभ्य झालो अभ्यास एके अभ्यास र्न ऐकि नव्िििं िरी 

त्याचा कान धरून पुतिकाि िोंड खुपसायला लार्ि िोिो त्याला. हर्जयरथ 

(कोणत्यािी र्गावि नापास न िोिा) दौडि िोिा. जसजशी शालािंि परीिेची 

सीर्ारेखा जर्ळ यिे गेली िसिसा त्याचा र्गे र्िंदार्ला आहण निंबर घसरला असो. 

या सगळयाि आलेलिं शिाणपण ककिं र्ा आिा आलेली र्ैचाररक पररपक्विा (अक्कल दाढ 

आल्यार्र यिे ेम्िणिाि) यािनू एक कळालिं दक िमु्िी कोणार्र प्ररे् करिाय यापिेा 

िुर्च्यार्र कोण प्ररे् करिाय ि ेशोधा त्यािंना न्याय द्या. िुर्च ेर्ािा हपिा िरु्च्यार्र 

अफाट, अथािंग आहण अखिंड प्ररे् करि असिाि, भार्िंडिं हर्त्र (आहण कािी 

र्ैहत्रणीदेखील )प्रेर् करिाि र्ाया लार्िाि त्यािंना प्रेर् द्या. दफल्र्ी प्रेर्ापिेा ि े



र्ातिर् तर्ीकारा. आणखी बरिंच कािी आि ेशाळेिल्या अनभुर्ािंबद्दल आठर्णींनबद्दल 

पण पनु्िा कें व्िा िरी.  

 

 

आर्च ेहप्रय कलाहशिक, िरहुन्नरी, उत्सािी व्यहक्तर्त्र् ददर्िंगि श्री. रार्चिंद्र पाग े

सर यािंच्या पहर्त्र तर्िृीस अपवण (र्ी बसललेा उजर्ीकडे).  

  



ई साहित्य प्रहिष्ठान 

ई साहित्य प्रहिष्ठान दिा र्र्षाांपुर्ी सुरू झालिं. जगभराि ई पुतिकािंची 

सिंकल्पना रुजू लागि असिानाच र्राठीििी ई पुतिकिं  सुरू झाली. र्राठीि अर्ॅझॉन 

सारख ेप्रचिंड इन्व्ितेट्ट्र्ेंट करणारे हखलाडी उिरले. त्यािंच्यासर्ोर ई साहित्य म्िणजे 

अगदीच हलिंबुटटिंबू. पण गेली दिा र्र्षां आहण आजिी गुगलर्र “र्राठी पुतिक” ककिं र्ा 

“Marathi ebook” टाकल ेकी ४ कोटी ९३ लाख नािंर्ािंर्ध्ये पहिले दसुरे नार् येिे िे 

ई साहित्यचेच. िी करार्ि आि ेआर्च्या लेखकािंची. र्ाचकािंना साित्याने दजेदार 

र्नोरिंजक उच्च प्रिीची पुतिके “हर्नार्ूल्य” देणारे आर्चे लेखक िचे या तपधेचे हर्जेिे 

आििे.  

र्राठीि “साहित्यरत्नािंच्या खाणी” हनपजोि या ज्ञानोबािंनी र्ाहगिलेल्या 

पसायदानाला ईश्वराने िेर्ढ्याच उदारिेने खाणींचा र्र्षावर् करून प्रहिसाद ददला. 

र्राठीचे ददुरै् ि ेकी या खाणींिली रत्ने बािरे आणण ेआहण त्यािंचे पैलू पडल्यार्र 

त्यािंना शोकेस करण ेआहण जागहिक र्ाचकािंसर्ोर िे पेश करणे याि आपण कर्ी 

पडलो. इथे उत्तर् साहित्यासाठी भुकेलेले र्ाचक आहण उत्तर् र्ाचकािंच्या प्रहििेिले 

साहिहत्यक यािंच्याि हब्रज बनणे आर्श्यक आि.े हर्शेर्षिः डॉ. हनिीन र्ोरे यािंसारखे 

साहिहत्यक ज्यािंना हलहिण्याि आनिंद आि ेपण त्यापुढील जटील प्रदक्रयेि पडण्याि 

रस नािी अशािंसाठी. हर्दशेािंि र्ोठे लेखक एजिंट नेर्िाि आहण िे बाकी सर्व व्यर्िार 

पिािाि. र्राठीि िी सोय नािी.  

ई साहित्य प्रहिष्ठान िी कािी अनुभर्ी प्रोफ़ेशनल प्रकाशन सिंतथा नव्ि.े पण 

गेल्या दिा र्र्षाांि आर्च्या ि ेलिाि आले की र्राठीि रत्नािंच्या खाणी आििे आहण 

त्यािंि उिरून िाि काळे करून र्ािी गाळ उपसि राहून जर हचर्टपणे कार् करि 

राहिल े िर एकाहून एक भारी रत्ने गर्सणार आििे. एखाद्या र्ोठ्ा धहनकाने, 



पिंहडिािंच्या सिाय्याने, दरबारी आश्रयासि जर ि े कार् िािी घेिले िर र्राठी 

भार्षेिल ेसाहित्य जागहिक पटलार्र आपला ठसा नक्की उर्टर्ेल. 

डॉ. हनिीन र्ोरे यािंची अकरा अप्रकाहशि पुतिके प्रकाशाि आणण्याचा र्ान 

ई साहित्यला हर्ळाला. माधुरी नाईक याुंची िहा, शिंभू गणपुले यािंची नऊ, डॉ. र्सिंि 

बागुल यािंची बारा, शुभािंगी पासेबिंद यािंची साि, अहर्नाश नगरकर यािंची पाच, 

रत्नाकर र्िाजन यािंची सिा, शशािंक परुळेकर यािंची चार, अरुण कुळकणी यािंची चार 

अशा अनेकािंच्या पुतिकािंना र्ाचकािंपयांि नेण्याचे भाग्य ई साहित्यला लाभले. असे 

अनेक “तर्ािंिःसुखाय” हलिीणारे उत्तर्ोत्तर् लेखक कर्ी या र्राठीच्या 

“साहित्यरत्नािंहचया खाणीं” र्ध्य ेआििे. अशोक कोठारे यािंनी र्िाभारिाच्या र्ूळ 

सिंहििेच ेर्राठी भार्षािंिर सुरू केले आि.े सौरभ र्ागळे, ओंकार झाजे, पिंकज घारे, 

हर्नायक पोिदार, ददप्ती काबाडे, भूपेश कुिं भार, सोनाली सार्िंि, केिकी शिा, सुरज 

गािाडे, हनहर्र्ष सोनार, सहर्िा नाबर, सिंजय बनसोडे, आशा पाटील, नासा 

येर्िीकर, हनरिंजन कुलकणी असे अनेक नर्ीन लेखक साित्यपूणव लेखन करि आििे. 

ई साहित्य कडे िौशी लेखकािंची कर्ी कधीच नव्ििी. पण आिा िौसेच्या र्रच्या 

पायरीर्रचे, लेखनाकडे गिंभीरपणे पिाणारे आहण आपल्या लेखनाि प्रगिी कशी 

िोईल याकडे लि देणारे लेखक येि आििे. त्यािंच्या साहित्याच्या प्रकाशाला उजाळा 

हर्ळो. र्ाचकािंना आनिंद हर्ळो. र्राठीची भरभराट िोर्ो. जगािील सर्ोत्कृष्ट 

साहिहत्यक प्रसर्णारी भार्षा म्िणून र्राठीची ओळख जगाला िोर्ो. 

आर्ेन 

सुनील सार्िंि 

ई साहित्य प्रहिष्ठान 


