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• क्षवनार्ल्ू य क्षवतरणासाठी उपलब्ध.
• आपले वाचनू झाल्यावर आपण हे फ़ॉरवडव करू
शकता.

• हे ई पस्ु तक वेबसाईटवर ठे वण्यापवु ी क्षकिंवा
वाचनाव्यक्षतररक्त कोणताही वापर करण्यापवु ी ईसाक्षहत्य प्रक्षतष्ठानचीलेखी परवानगी घेणे
आवश्यक आहे.

तसिं क्षलक्षहण्याची सरुु वात
म्हणाल तर ती लहानपणापासनू च
झाली. साधारणतः सातवीर्ध्ये एक
गोष्ट क्षलक्षहली होती. त्यानिंतर उगाच
काहीतरी पिंधरा कागद क्षनळा करणिं
सरू
ु असायचिं. या क्षनळ्या कागदाला खरिं र्हत्व प्राप्त झालिं ते
र्ाझ्या पक्षहल्या पस्ु तकार्ळ
ु े – वाराणसीर्ळ
ु े. आपण काहीतरी क्षलहू
शकतो अशा आत्र्क्षवश्वासाने जोर धरला आक्षण र्ग क्षलहीत गेलो.
र्ाझ्या र्ते म्हणाल तर साक्षहत्य म्हणजे तेच असते जे
सर्ाजाचे खरे रूप दाखवते आक्षण तसिं साक्षहत्य वाचनू सर्ाजावर
काही सकारात्र्क (शक्यतो) फरक पडणार असेल तर लेखक
म्हणनू गौरक्षवल्याचा फायदा होतो. साक्षहत्य म्हणजे ज्ञानाचा अथागिं
र्हासागर आहे आक्षण त्यात हे थेंबभर ओतण्याचा प्रयत्न.
इक्षत लेखनसीर्ा.
शुभम शरद पाटील, BE Mechanical,
Racing Car designer, Online software tutorials,
ऐजतहाजसक पस्ु तके आजण वारसा स्र्ळांबद्दल आवड आहे. मोडी
जलपीची जवशेष आवड आहे. वेळ जमळेल तसे मोडी जलप्ातं र
करत असतो.

प्रस्तावना
नर्स्कार, “ई-साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान”वर र्ाझे हे पाचवे
पस्ु तक. पाचवे पस्ु तक क्षलहायला-प्रकाक्षशत करायला क्षर्ळणे हे
आपल्यासारख्या रक्षसक वाचकार्िं ळ
ु े शक्य झाले.
“वृद्धाश्रर्” असिं नाव जरी उच्चारलिं तरी र्नात
भावनािंचा सिंक्षर्श्र कल्लोळ होतो. र्ळ
ु ात ही सिंकल्पनाच भयिंकर
आहे. शहरी भागात या वृद्धाश्रर्ािंची सिंख्या आक्षण त्यात
राहणारयाचिं ी सिंख्या वाढत चाललेली आहे. ही बाब
क्षनःसश
िं यपणे क्षचिंताजनक आहे. आयष्ु याची सायक
िं ाळ आपल्या
नातविंडािंचे कौतक
ु करण्यात, र्ल
ु ाबाळांचे यश बघण्यात
घालवावे अशी एक प्राथक्षर्क इच्छा कुठल्याही दािंपत्याची
असते. पण काळचक्र असिं वेगळ्याच पद्धतीने क्षफरतिं आक्षण
आयष्ु याच्या नेर्क्या सायिंकाळी घराबाहेर होण्याची वेळ येते.
ही तीच रम्य सायिंकाळ असते क्षजथे क्षदवसभरच्या दगदगीतनू
थोडा क्षनवातिं वेळ क्षर्ळतो. पण क्षनयतीच्या पढु े कुणाचिं चालतिं?
वृद्धाश्रमांची नाव,िं सोयी वगैरे सगळिं छानछान आक्षण
र्स्त असतिं असिं क्षनदान दरू
ु न तरी वाटतिं. पण क्षतथे राहणारयािंचे
काय? वरकरणी जरी ते शािंत आक्षण आनिंदी क्षदसत असले तरी
त्याच्िं या र्नात अक्षवश्रातिं ढवळाढवळ चाललेली असते. ती

कधीच बाहेर येत नाही आक्षण कधीतरी स्फोट होऊन एकदाच
कायर्ची शािंतता होते.
पवू ी सिंयक्त
ु कुटुिंब पद्धतीत घरात खपू र्ाणसे असत.
वृद्ध, अपगिं , आजारी र्ाणसाचिं ी काळजी घेत. कुटुिंब एक अशी
भावना असे, त्यार्ळ
ु े या गोष्टी क्षजव्हाळ्याने होत. आज-काल
कुटुिंबात र्ोजकीच र्ाणसे असतात. घरातील स्त्री पण
नोकरीसाठी बाहेर पडते, त्याचबरोबर पाळणाघर व तयार
आहार अशा सोयींर्ळ
ु े वडीलधारया र्ाणसािंची, त्यािंच्या
अनभु वाचिं ी गरज उरत नाही. सध्या सवव िेत्रात जग इतक्या
गतीने पढु े जात आहे की, घरातील र्ाणसांना एकर्ेकािंची साधी
चौकशी करायला वेळ क्षर्ळत नाही. र्ग लहानशा घरात
अडगळ होते. या गक्षतर्ान जीवनात त्यािंच्यासाठी देण्यास
तरुणािंकडे वेळ नसतो. र्ग वृद्धाश्रर्ािंत रस्ता दाखवला जातो.
ह्या लघ-ु कादबिं रीतला वृद्धाश्रर् जरा वेगळा आहे.
इथल्या वृद्धाश्रर्ातली लोकिं जरा सकारात्र्क पद्धतीने हे जगणिं
एिंजॉय करताहेत. थोडा वेगळा क्षवचार करून आपआपल्या
पद्धतीने र्स्तपैकी आयष्ु य जगताहेत. एकर्ेकािंची थट्टा-र्स्करी
करताहेत. कधीकधी एकदर् पवू ावयष्ु याची आठवण आल्यावर
गभिं ीर होताहेत. पढु च्याच िणाला ते सगळिं क्षवसरून परत
नॉर्वल होताहेत. असिं सगळिं एकिंदरीत चाललेलिं आहे. हरवलेलिं

प्रेर् वृद्धाश्रर्ात आयष्ु याच्या एका वेगळ्याच वळणावर भेटणिं
म्हणजे आर्वास्येच्या र्ध्यरात्री सूयोदय होण्यासारखे होते.
प्रोफे सर अरुण र्हाजन आक्षण सधु ा साठे यािंची ही गोष्ट. त्यात
प्रेर्कथा वगैरे क्षलक्षहण्याचा हा र्ाझा पक्षहलाच प्रयत्न. वाचनू
झाल्यावर अक्षभप्राय नक्की कळवा. काही चक
ु ले असेल तर
आवजवनू सािंगा. म्हणजे सधु ारणा करण्यावर भर देता येईल.
श्री सनु ीळ सार्िंत सर आक्षण सिंपणू व ई-साक्षहत्य क्षटर्चे
र्नापासनू आभार.
- शभ
ु म शरद पाटील.
०७ एप्रिल २०२१
(पापमोचनी एकादशी)

अर्पणर्त्रिका
जगाच्या उत्पत्ति, त्तस्ित्तत आत्ति लयाला कारिीभतू
अशा
एकमेवात्तितीय चैतन्यशक्तीस...

श्रवणधारा
The Love story in Second Innings.....

ही लघक
ु ादबं री पणु थतः काल्पजनक असनू त््ातील स्र्ळे , नावे व िसगं
पणु थतः काल्पजनक आहेत. ्ाचं े कोणत््ाही वास्तव स्र्ळ वा व््क्तींशी साम््
आढळल््ास तो जनव्वळ ्ोगा्ोग समिावा.

“हो, काहीच प्रॉब्लेर् नाही. तम्ु ही या रक्षववारी आक्षण रक्षववारी
नाही जर्लिं तर सोर्वारी या. आठवड्याचे सवव क्षदवस आम्ही हजर
असतो. त्यार्ळ
ु े क्षनक्षचिंत रहा.” नेटवकव प्रॉब्लेर् असल्याने ‘क्षनवारा’
वृद्धाश्रर्ाचे र्ॅनेजर बाहेर पटािंगणात येऊन बोलत होते. ‘क्षनवारा
ओल्ड के यर’ हा र्िंबु ई-पणु े हाय-वे च्या र्ध्ये कुठे तरी क्षनसगवरम्य
वातावरणात उभारलेला वृद्धाश्रर् होता. भलेर्ोठे पटागिं ण, सर्ोर
ऑक्षफस, ऑक्षफसच्या एका बाजल
ू ा क्षकचन, वाचनालय वगैरे होते
आक्षण दसु रया बाजल
ू ा कॉर्न हॉल. क्षतथिं टीव्ही वगैरे होता, पण
आयष्ु याच रस्ता असा सिंपत आलेला असताना यािंच कशात र्न
लागणार होतिं? असो, क्षशवाय ऑक्षफसवर वृद्ध कपल्ससाठी सोय,
पटािंगणाच्या एका बाजल
ू ा वृद्ध क्षस्त्रया आक्षण दसु रया बाजल
ू ा वृद्ध
परुु षािंची सोय होती. पटािंगणाच्या र्धोर्ध एक र्िंक्षदर होते. क्षतथे
रोज सायक
िं ाळी प्राथवना व्हायची. पटागिं णाच्या आवारात भरपरू
झाडे वगैरे लावली होती आक्षण क्षतथेच बसायला बाकिं होती.
र्क्षहन्याभारत एखादिं म्हातारिं व्यक्ती हर्खास यायच.िं आता
क्षतथल्या व्यक्तींची सिंख्या सर्ु ारे पन्नास झाली होती.
पन्नास जणाच
ु े कुटुिंब
िं े एक र्ोठे कुटुिंब होते ते. जयाच्िं यार्ळ
तयार झाले होते, त्यािंना आता कुटुिंबात ठे वत नव्हते. म्हणनू हे र्ोठे
कुटुिंब वगैरे.

“चला, अजनू कुणी तरी आपल्या पालकािंची सोय
लावली वाटत.िं ” र्ॅनेजरचिं बोलणिं ऐकून र्हाजन काका खाली
आलेला चश्र्ा परत नाकावर चढवत म्हणाले.
“सोय कशाला, जड झाले असतील त्यािंना त्याचिं े
जन्र्दाते. जसे आपण झालोत.” बवेकाका र्हाजन काकाक
िं डे
पाहत म्हणाले.
“तू म्हणतोस तेसद्ध
ु ा काही खोटिं नाही म्हणा.” र्हाजन
काका म्हणाले.
“र्ग, नाहीतर काय. र्ी कधीच खोटिं बोलत नाही. स्पष्ट
बोलतो. म्हातारा असलो तरी. खरे दात पडून कवळी आली म्हणनू
र्ाझी वाचा बदलेल की काय? अरे र्हाजना, र्ला र्ाक्षहतीये
र्ाझ्या र्ल
ु ाला र्ी जड झालो म्हणनू त्याने र्ला इथिं आणून सोडलिं
आक्षण कारण काय क्षदलिं र्ख
ू ावने तर क्षनसगावच्या साक्षनध्यात रहायला
क्षर्ळेल म्हणे. कशाचा क्षनसगव आक्षण कशाचे काय?” बवेकाका
तावातावाने बोलत होते.
“बवे, ठीक आहे. अरे बाबा, इथली सगळी र्िंडळी तशीच.
र्ाझ्या म्हणण्याप्रर्ाणे सोय लावलेली क्षकिंवा तझ्ु या म्हणण्याप्रर्ाणे
जड झालेली. पण आता क्षकती क्षदवस तू हे शल्य स्वतःच्या र्नाला
लावनू घेणार आहेस? सहा र्हीने झाले तल
ु ा इथे येऊन. पण तू रोज

तझ्ु या र्ल
ु ाचिं नाव काढल्याखेरीज राहत नाहीस आक्षण म्हणतोस
र्ी क्षवसरलो त्याला. र्ला बघ, एक वषव झालिं इथिं येऊन. र्ी
काढली का कधी आठवण र्ाझ्या र्ल
ु ाची? र्ाझी पररक्षस्थती काही
वेगळी नाही.” र्हाजन काका सर्जावणीच्या सरु ात सागिं त होते.
“चला, सहा वाजलेत. प्राथवनेची वेळ झाली. येताय ना
र्क्षिं दरात?” अण्णाच्िं या प्रश्नाने बवे काकानिं ी घड्याळात बक्षघतले
आक्षण म्हणाले, “अरे , सहा वाजले पण. चला.”
ते क्षतघिं हळूहळू र्िंक्षदराच्या क्षदशेने जाऊ लागले.
र्हाजन काका एक ररटायडव प्राध्यापक होते. त्यानिं ा
वृद्धाश्रर्ात येऊन एक वषव झाले होते. सहा वषावपवू ी त्यािंच्या पत्नीचे
क्षनधन झाले होते. त्यािंचा एकुलता एक र्ल
ु गा क्षवनय हा एक आयटी
इक्षिं जनीअर होता. अर्ेररके त र्ोठ्या किंपनीत र्ोठ्या हुद्दयावर होता.
क्षशिण झाल्यावर काही वषव म्हणनू लग्नाआधी तो क्षतकडे गेला तो
कायर्चाच. लग्नसद्ध
ु ा क्षतकडेच एका भारतीय वश
ु ीशी
िं ाच्या र्ल
के ले र्ग. दोन-तीन वषावनी एखादी भेट द्यायचा भारतात. र्ग
हळूहळू भेटी आक्षण फोन कर्ी होत गेले. र्ग ते बिंद के व्हा झाले हे
कळलिं देखील नाही. घरात र्हाजन काका-काकू असे दोघचिं रहात.
घर कसल?िं एक र्ोठा बिंगला होता तो. घरात कार्ाला नोकरचाकर
होते. पण घरात घरातले र्ाणसिंच नसतील तर बोलणार कुणाशी?

क्षभिंतींशी? क्षभिंतींना कान असतात म्हणे, पण नुसतिं ऐकून काय
उपयोग? बोलणारिं कुणीतरी हविं ना...
नोकरीच्या काळात आपण पैशाच्िं या र्ागे धावलो आक्षण
आता र्ोकळा वेळ आहे तर बोलायला कुणी नाही. याची खिंत
त्यािंना लागनू असायची. र्हाजन काकिंू ची तब्येत अचानक
क्षबघडली आक्षण हृदयक्षवकारच्या झटक्याने त्याचिं े क्षनधन झाले.
आधीच एकटे असलेले र्हाजन काका अजनू एकटे पडले. पिंधरा
क्षदवसािंनी एक फोन आला होता क्षवनयचा. कार्ात व्यस्त असल्याने
येऊ शकलो नाही असिं म्हणाला तेव्हा इकडे र्हाजन काकाच्िं या
डोळ्यातनू अश्रु सरू
ु झाले होते. क्षदवसभर र्हाजन काका पस्ु तकिं
वाचत बसत. करण्यासारखिं असिं काही उरलिंच नव्हतिं आता
आयष्ु यात. ऐन वेळी क्षजची साथ हवी होती ती अचानक सोडून
गेल्याने ते र्ायार्ोहाच्या क्षगक्षल्र्शािंपासनू हळूहळू दरू जात होते.
पण जसिं जन्र् घेणिं आपल्या हातात नसतिं तसचिं र्रणसद्ध
ु ा त्या
क्षवधात्याच्याच हातात असतिं हे त्यािंना कळून चक
ु लिं होतिं.
जगण्याला पयावय नव्हता. एकट्याने पाच वषव कसेबसे काढल्यावर
त्यानिं ा एकदर्च कसेतरी होऊ लागले. र्ग त्यानिं ी झालेलिं सवव
क्षवसरून जाऊन एका नवीन आयष्ु याची सरुु वात करायची ठरवली.
सेकिंड ईक्षिंनगिं सरू
ु होत असतानाच पाटवनर कायर्चा ररटायडव हाटव

झाला होता. त्यार्ळ
ु े त्यािंनी वृद्धाश्रर्ात जाण्याचा क्षनणवय घेतला
होता.
बवे काकाच
ु ा काही क्षनराळी नव्हती. त्याचिं ा
िं ी गोष्टसद्ध
र्ल
ु गा र्िंबु ईत नावाजलेला सजवन होता. र्िंबु ईला खपू प्रदक्षू षत
वातावरण आहे, इथिं तम्ु हाला त्रास होईल. त्यार्ळ
ु े तम्ु ही
क्षनसगावच्या साक्षनध्यात राहायला हव.िं हे र्ोकळिं आक्षण सटु सटु ीत
कारण देऊन त्याने त्याच्या जन्र्दात्यािंना वृद्धाश्रर्ात हाकललिं होतिं.
जे घर घेण्यासाठी गावातलिं चािंगलिं घर क्षवकलिं होतिं त्याच घरातनू
आता त्यानिं ा बाहेर काढलिं होत.िं एका आलीशान गाडीतनू त्याचिं ा
र्ल
ु गा, सनु बाई आक्षण नातू त्यािंना सोडायला आले होते. बवे काकू
नेहर्ी म्हणत, “र्ी तम्ु हाला सिंगत होते. गावी घर असलेलिं कधीही
चािंगलिं. पण तम्ु ही ऐकलिं नाही.” इथिं बवेकाका क्षनरुत्तर व्हायचे.
र्हाजन काका, बवे दाम्पत्य आक्षण क्षतथिं असलेल्या
सवाांच्या जवळपास सारख्याच कहाण्या होत्या. आयष्ु याची सेकिंड
ईक्षनिंग अशा प्रकारे व्यतीत करावी लागेल असा कधी त्याच्िं यापैकी
कुणीच क्षवचार के ला नसेल.
प्राथवना झाली आक्षण सववजण परत पटागिं णात जाऊ
लागले. आज वािंग्याच्या भरताचा बेत असल्याने जोशीकाकाच्िं या
आनिंदाला उधाण आले होते. र्ळ
ू जळगावचे असलेले जोशीकाका

नोकरीसाठी म्हणनू नाक्षशकला स्थाक्षयक झाले आक्षण र्ग एकुलत्या
एक र्ल
ु ीने क्षतच्या घरात राहायला स्पष्टपणे नकार क्षदला र्ग
सपत्नीक आले ते ‘क्षनवारया’त. पटािंगणाच्या एका बाजल
ू ा वािंगी
भाजण्याचे कार् सरू
ु होते. क्षतथे सवव र्िंडळी बसली. थिंडीचे क्षदवस
असल्याने सहा वाजताच काळोख पडायला सरुु वात झाली होती.
आयष्ु याच्या सायिंकाळी काळोख अनभु वणारी र्िंडळी वािंगी
भाजता-भाजता गप्पा र्ारत बसली होती.
“काय रे जोशी? आज तर र्जा आहे राव तझु ी. तू तर काय
भरीत असल्यावर एकदर् शेफ होऊन जातोस.” र्हाजन काका
जोशींना क्षचडवत म्हणाले.
“हो तर, अरे भाई र्ी भरीत स्पेशक्षलस्ट आहे तल
ु ा र्ाहीती
नाही का ?” जोशीकाका भाजलेलिं वािंगिं क्षवस्तवाच्या बाहेर काढत
म्हणाले.
“तो तर आहेस रे त,ू र्ला सागिं घरी असताना कोण
बनवायचिं रे भरीत? म्हणजे त,ू की वाक्षहनी?” बवेकाका चेष्टच्े या
सरु ात म्हणाले.
“हीच बनवायची रे . र्ृणाक्षलनी सासरी गेली आक्षण क्षतने
असिं के ल्यापासनू क्षहने हाय खाल्ली आक्षण तेव्हापासनू क्षकचन र्ध्ये
र्ी इटिं रे स्ट घेतला. काहीतरी क्षवरुिंगळा लागतो रे आयष्ु यात, नाहीतर

र्ग कधी कल्पना न के लेली सिंकटिं आली तर आर्च्या
क्षहच्यासारखिं होत.िं वाटलिं नव्हतिं रे क्षजला इतकिं जपलिं
लहानपणापासनू ती आम्हाला असिं करे ल.” जोशीकाका बोलताना
फार गिंभीर झाले.
“जाऊ देत. आता क्षवसरायचयिं ना सगळिं? तू ते वािंगे बघ
बरिं झाले का? जार् भक
ू लागलीये रे आज. त्यात भरीत म्हणजे
कळस.” र्हाजन काकािंनी क्षवषय बदलण्याच्या उद्देशाने गप्पािंची
गाडी दसु रीकडे वळवली.
रात्री र्स्तपैकी भरीत परु ी खाऊन आडवे झाले. तसिं
बघायला गेलिं तर सववजण एक र्क्त
ु जीवन जगत होते. पण त्या
जगण्याला कुठे तरी क्षचिंतचे ी कीड लागली होती. सवाांच्या काळजात
कुठे तरी भग्न अशा स्वप्नािंची तटु लेली तार होती. तीच त्यािंना
हळूहळू पोखरत होती. वरकरणी सववजण आनदिं ी आहोत असिं
भासवत असले तरी सववजण एकाच दःु खात होते. अवघड
जागेवरच्या दख
ु ण्यासारखे, सहनही होत नाही आक्षण सािंगताही येत
नाही.
†††

सकाळची वेळ होती. साधारणतः नऊ वाजले होते. हवेत
अजनू ही बरयापैकी गारवा जाणवत होता. इतक्यात पटागिं णात एक
इनोव्हा येऊन उभी राक्षहली. सगळ्यािंचे लि क्षतकडे वेधलिं गेलिं.
अथावतच त्या गाडीतनू त्याच्िं यार्ध्ये सार्ील व्हायला कुणीतरी
आलिं होतिं. पणु े पासींगची गाडी होती. सार्नसद्ध
ु ा भरपरू होता.
र्हाजन, बवे वगैरे काका र्िंडळी दरू
ु नच गिंर्त बघत होती. गाडीचिं
र्धलिं दार उघडलिं गेल.िं त्यातनू एक साधारणतः पासष्ट वगैरे वयाची
र्क्षहला उतरली. पािंढरे के स, कपाळावर गोंदलेल्याचा छोटासा
क्षहरवा क्षठपका भ्रक
ु ु टीर्ध्यच्या अगदी थोडासा वर, हातात एक
चादिं ीची अगिं ठी सोडली तर काहीही आभषू णिं नव्हती. खोल गेलेले
डोळे, पाठीला क्षकिंक्षचतसा बाक कदाक्षचत सिंसारगाडा ओढताना
आलेला असावा असिं चेहरयावरून क्षदसत होतिं. त्या गाडीतनू
ऊतरल्या आक्षण क्षतथच
िं उभ्या राक्षहल्या. ड्रायव्हर सीटने एक तरुण
र्ल
ु गा उतरला. तोंडावळ्याने तो त्याचिं ाच र्ल
ु गा होता कुणीही
सािंगू शकत होतिं. ड्रायव्हरच्या बाजच्ू या सीटवर एक स्त्री बसली
होती. सगळ्यािंत शेवटी ती उतरली.
त्यानिं ा पाहून क्षनवारयाचे र्ॅनेजर ऑक्षफस र्धनू बाहेर आले.
त्या तरूणाशी हस्तािंदोलन के ले आक्षण र्ल
ु ािंना हाक र्ारून
गाडीवरून सार्ान उतरवायला लावले. र्घाशी ड्रायव्हर क्षसटच्या
बाजल
ू ा बसलेली स्त्री त्या तरुणाची बायको होती. कोणत्या बॅग

उतरवायच्या हे ती त्या र्ल
ु ािंना सािंगत होती. र्ॅनेजर त्या तरुणाला
काही फॉरर्ॅक्षलटी पणू व करायला घेऊन गेले.
“जोशीबवु ा, हे एवढिं एका जणाचिं सर्ान असेल?” गर्िं त
पहात असताना बवे काकािंनी जोशींना क्षवचारलिं.
“काय र्ाक्षहती बवु ा, सागिं णिं कठीण आहे. पण हे एका
जणाचिं तर र्ळ
ु ीच वाटत नाही. तीन जणािंचिं नक्की असेल बहुतेक.”
जोशींनी अदिं ाज लावला.
“बहुतेक काय म्हणताय जोशी, अहो हे एवढिं सर्ान एका
वृद्धाश्रर्ात राहायला येणारया व्यक्षक्तचिं नाही हे कुणी शेंबडा
र्ल
ु गासद्ध
ु ा सािंगेल. अहो, ते दोघिं म्हातारीला सोडून कुठे तरी क्षशफ्ट
होणार आहेत. र्ला तरी असिंचिं वाटतयिं . तल
ु ा काय वाटतिं
र्हाजन?” बवे काकािंनी त्याचिं िं र्त र्ािंडलिं.
पण र्हाजन काकाच
िं े लि नव्हतेच याच्िं या बोलणायकडे.
ते के व्हापासनू त्या र्क्षहलेकडे बघत होते. जणू काही त्यािंची
ओळख असावी असिं.
“प्राध्यापक र्हाशय, अहो तर्ु च्याशी बोलतोय आम्ही.
कुठे हरवलात?” जोशी काकाच्िं या हाके ने र्हाजन काका भानावर
आले.

“अिं? र्ला म्हणताय का? काय झालिं?” र्हाजन काकािंना
गोंधळल्यागत झाल.िं
“काही नाही, काय क्षवचारात हरवलास रे ? काही प्रॉब्लेर्
आहे का?” जोशीकाकािंनी क्षवचारलिं.
“नाही रे . र्ी ते आपलिं थोडिं क्षवचारात पडलो होतो. त्या
बाईला कुठिंतरी पक्षहल्यासारखिं वाटतयिं रे . सधु ा असेल का ती? पण
कॉलेजनतिं र कधी बक्षघतलिं नहो रे . पदवी प्रदान सर्ारिंभाला सद्ध
ु ा
आली नव्हती ती. कुठे गेली काय र्ाहीत? आता असेल की नाही
हेसद्ध
ु ा र्ाक्षहती नाही. छे !!! दसु री कुणीतरी असेल ती. सधु ा तर
नक्की नसेल.” र्हाजन काका त्याच्िं याच तद्रिं ीत बोलत होते.
“ए बाबा, काय झालिंय तल
ु ा? ताप वगैरे तर आला नाही
ना. काय बडबड करतोयस के व्हाची? आक्षण ही सधु ा कोण?
आर्च्या बोलण्याकडे काही लि आहे की नाही तझु िं?” बवेकाका
र्हाजन काकाचिं े खादिं े गदगदा हलवत म्हणाले.
“काही नाही रे बवे. सािंगतो तल
ु ा निंतर”, असिं म्हणनू
र्हाजन काकािंनी क्षवषयाला तात्परु ती क्षतलाजिं ली क्षदली. र्ग परत
सर्ोर घडणारे दृश्य बघू लागले. सार्ान जवळपास उतरवनू झालिं
होत.िं बवेकाकाच
िं ा अदिं ाज बरोबर होता. कारण फक्त तीन बॅग खाली

उतरवल्या गेल्या होत्या. बाकीचा सार्ान अजनू वरिंच होता आक्षण
काही गाडीत होता अजनू . र्ल
ु िं सार्ान घेऊन जायला लागली.
“आई, चल. ऑक्षफसर्ध्ये बोलावलयिं तल
ु ा. काही
क्षठकाणी सह्या लागताहेत तझ्ु या. तू पण चल गिं.” असिं म्हणनू तो
त्या दोघािंना ऑक्षफसर्ध्ये घेऊन गेला. दोघािंच्या र्ागनू म्हातारी
चालू लागली. बाकावर क्षतघिं म्हातारे बसले होते. आसपास कुणीही
नव्हते. पण तरीही ते क्षतघिं शािंतच बसनू होते. अजनू एका आईला
क्षतच्या र्ल
ु ाने क्षन“वारयावर” सोडले होते. या गोष्टीची खतिं त्यािंना
लागनू राक्षहली होती. हॉक्षस्पटल आक्षण वृद्धाश्रर् ही दोनचिं क्षठकाणिं
अशी आहेत क्षजथली सिंख्या कर्ी व्हावी असिं प्रत्येकाला वाटतिं.
अगदी जो क्षतथले भोग भोगतोय त्यािंनासद्ध
ु ा असिंच वाटतिं, हे दःु ख
आपल्या शत्रल
ू ा सद्ध
ु ा नको.
फॉरर्ॅक्षलटी वगैरे पणू व करून झाल्या. क्षतघिं आक्षण
त्याच्िं यासोबत र्ॅनेजर असे चौघिं ऑक्षफसच्या बाहेर आले. र्ॅनेजर
त्या तरुण दािंपत्याला आत्र्क्षवश्वासाने म्हणाले, “तम्ु ही काही
काळजी करू नका. काकू इथिं आनदिं ात आक्षण सरु क्षित राहतील.
आम्ही सववजण चोवीस तास इथेच असतो.”

तरुणाने त्याच्या आईच्या पाया पडल्या आक्षण म्हटला,
“काळजी घे आक्षण काही लागलिं तर लगेच फोन कर. र्ी लवकरात
लवकर व्यवस्था करे ल.”
“हो, सािंगेन र्ी.” क्षतच्या डोळ्यातले अश्रु कसेतरी लपवत
ती र्ाऊली म्हणाली. तसिं बघायला गेलिं तर त्या आईला क्षतच्या
र्ल
ु ाची आक्षण सनु ेची गरज होती. क्षतला ते दोघिं हवे होते. पण क्षतचा
र्ल
ु गा आक्षण सनू भौक्षतक सख
ु ाच्या र्ागे लागनू र्ानक्षसक सख
ु न
क्षदसण्याइतके आिंधळे झाले होते.
नवरयाने पाया पडले म्हणनू नाईलाजाने सनु ाबाईला सद्ध
ु ा
पाया पडावे लागले. र्ग क्षतसद्ध
ु ा बळेच वाकली.
“चल आई, येतो आम्ही. लवकर क्षनघालो तर लवकर
पोहोच.ू काळजी घे.” असिं म्हणनू तो क्षनघलासद्ध
ु ा. त्याच्या र्ागे
सनु बाईसद्ध
ु ा पतीधर्ावचे पालन करत क्षनघाली. दोघिं गाडीजवळ
आले. दार उघडण्याच्या आधी एकदा त्याच्िं या आईकडे पक्षहलिं,
क्षतच्याकडे बघनू हात हलवला आक्षण गाडीत बसले. पाठर्ोरया
जाणारया गाडीकडे त्यािंची आई बघतच राक्षहली. जसजशी गाडी
पढु े जात होती तसिं क्षतला डोळ्यातल्या खारया पाण्यार्ळ
ु े धसू र
क्षदसू लागलिं. धरु ाळा उडवत जाणारया गाडीकडे बघत असताना

गिंगा-यर्नु ा वाहायला के व्हा सरुु वात झाली, हे क्षतचिं क्षतलाच कळलिं
नाही.
“त्याने अक्षभनेता बनायला हव.िं उत्तर् नट होईल तो.”
जोशीकाका र्हाजन काकाक
िं डे बघत म्हणाले.
“कुणाची गोष्ट करतोयस त?ू ” र्हाजन काकािंनी क्षवचारल.िं
“कुणाची काय, आता त्याच्या आईचे पाया पडून गेला ना,
तो र्ल
ु गा. भारी अॅक्षक्टिंग के ली र्ल
ु ाने. वृद्धाश्रर्ात सोडायला
आलेल्या आईचे पाया पडून सािंगत होता, काळजी घे म्हणे आक्षण
सनु ाबाई तर काय, नवरयापेिा सरस नटी हो.” जोशीकाका चढया
आवाजात बोलत होते.
त्यािंचिं बोलणिं ऐकून र्हाजन काकािंना थोडिं अस्वस्थ
झाल्यासारखिं वाटलिं. ते ऑक्षफसच्या सर्ोर उभिं असलेल्या
र्क्षहलेला न्याहाळत म्हणाले, “जोशी, कधीची किंटाळली असेल
ती या दोघािंना. त्यार्ळ
ु े खरया अथावने आज क्षतची सटु का झाली
असिं म्हटलिं तर त्यात काही क्षवशेष नाही. नीट बघ क्षतच्या डोळ्यािंत.
खपू त्रास क्षदलेला वाटतोय म्हातारीला दोघािंनी. डोळ्यािंत
आधीसारखिं तेज राक्षहलिं नाही रे आता.”

जोशी आक्षण बवेकाका र्हाजन काकािंचिं बोलणिं ऐकून खपू
आचयवचक्षकत झाले. आ वासनू र्हाजन काकाक
िं डे दोघिं पाहू
लागले.
“र्हाजन, अरे बोलतोयस तरी काय? तल
ु ा काही भान
आहे का? अरे , फक्त पिंधरा क्षर्क्षनटिं झाले फक्त या कुटुिंबाला बघनू
आक्षण तू काय सागिं तोस सटु का झाली वगैरे? तल
ु ा काय र्ाक्षहती
त्याच्िं या घरात काय झालिं? की तू आधीपासनू ओळखतोस या
कुटुिंबाला? र्हाजन बोल काहीतरी. र्घाशीसद्ध
ु ा काहीतरी सधु ा
वगैरे म्हणत होतास. तू ओळखतो का यानिं ा?” जोशीकाका कोंडी
फोडत म्हणाले.
“अरे बाबािंनो, ही बाई र्ाझ्या ओळखीची वाटतेय. म्हणजे
कॉलेजला असताना र्ाझ्या वगावत एक र्ल
ु गी होती सधु ा नावाची.
ही बाई सधु ा तर नाही ना अशी शक
िं ा र्ाझ्या र्नात येतेय के व्हाची.
आम्ही एकाच वगावत होतो. निंतर ती अचानक गायब झाली ती
कधीही न क्षदसण्यासाठी. र्ग आज या र्क्षहलेला बघनू सधु ाची
आठवण झाली आक्षण क्षतच्या कुटुिंबाबद्दल म्हणशील तर लोकाच्िं या
डोळ्यात क्षदसतिं रे सगळिं. त्या र्ल
ु ाचे आक्षण त्याच्या बायकोचे
डोळे बक्षघतले होतेस का? काहीही भाव नव्हता त्याच्िं यात. अगदी
क्षनक्षववकार आक्षण शष्ु क होते ते आक्षण त्यािंच्या आईचे डोळे , त्यात

तर अजनू भावनेचा ओलावा आहे.” र्हाजन काका एकदर्च
त्याच्िं या र्नातलिं बोलनू गेले. र्ग क्षतघिं एकर्ेकाक
िं डे बघत शातिं
बसले. त्यािंच्या नाश्त्याची वेळ होत आली होती, र्ग क्षनघाले ते
हळूहळू.
†††

सायिंकाळी प्राथवनेच्या वेळी र्ॅनेजर आवजवनू उपक्षस्थत होते.
क्षनवारयात कुणी नवीन आलिं की त्यािंची ओळख करून द्यायला
म्हणनू ते सायक
िं ाळी प्राथवनेला हजर असत. प्राथवनेची वेळ होत
आली तशी सवाांची पावले र्क्षिं दराकडे वळू लागली. या लोकािंसाठी
प्राथवना म्हणजे र्नाला सर्जतू घालण्याची एक तरहा होती. प्राथवना
सरू
ु झाली. नेहर्ीच्या सवयीप्रर्ाणे सववजण एकार्ागनू एक श्लोक
म्हणत होते. या श्लोकािंचा अथव र्ात्र सवाांना र्ाक्षहती नसावा बहुतेक.
पण र्नाला तेवढाच एक आधार म्हणनू ते म्हणायचे. प्राथवनेची र्ात्र
एक गिंर्त असते, प्राथवना के ली की सवाांना वाटतिं आपलिं कार्
सिंपलिं आता चेंडू देवाच्या कोटावत. पण तसिं नसतिं हो. असो, उगाच
तत्वज्ञान वगैरे. प्राथवना झाली. सववजण खाली बसले, अथावत जयानिं ा
बसता येत होतिं तेच. बाकीच्यािंसाठी बाकिं होतीच. सकाळी

आलेल्या त्या बाई बवे काकिंू सोबत बसल्या होत्या. प्राथवनेच्या
ध्वनीलहरी अजनू ही धपू आक्षण अगरबत्तीच्या धरू ासरख्या
वायर्ु िंडळात तरिंगत होत्या. क्षहवाळा असल्यार्ळ
ु े सायिंकाळी सहा
वाजताच काळोख पडायला सरुु वात झाली होती. ऑक्षफसर्धल्या
रे क्षडओ र्धनू येणारया “हे रार्”च्या भजनाने साक्षत्वक वातावरणात
अजनू भर पडली होती.
र्ॅनेजर उठले आक्षण बोलू लागले, “नर्स्कार, शभु सिंध्या.
आपल्याला र्ाक्षहतीच असेल आज सकाळी आपल्या पररवारात
अजनू एका जणाची भर पडली आहे. आपल्या नवीन सदस्याचिं िं
नाव आहे सधु ा कदर्. त्यािंना इथिं रुळायला वेळ लागेल. सवाांनी
सहकायव करा. आपल्या पररवरचा क्षहस्सा बनवा. सगळ्यािंना
र्ाक्षहतीये, आता आपल्याला एकर्ेकािंशीवाय कुणी नाही.
आयष्ु याची सेकिंड ईक्षनिंग र्स्त जागा. अडचणी कुणाला नसतात?
प्रत्येकाला असतात. पण आपण सवव भाग्यशाली आहोत. इथल्या
प्रत्येकाला जगण्याचा प्रचिंड अनभु व आहे. त्यार्ळ
ु े एकही अडचण
आली तर ती सोडवायला दहा जण आहेत. काहीही अडचण
आली तर र्ाला सागिं ा. चला, र्ी र्ाझी बडबड थािंबवतो. वेळेवर
जेवायला या.”

“हा र्ॅनेजर क्षकती गोड बोलतो रे . नसु ती साखर खातो की
काय क्षदवसभर? नसु तिं चागिं लच
िं बोलण्याची कला कुठून आली
असेल रे याच्यात?” बवेकाका म्हणाले.
“हू,िं भाग्यशाली आहात म्हणे. अश्वत्थाम्यासारखिं जगणिं
आलिंय नक्षशबी आक्षण भाग्यवान म्हणे.” जोशीकाकािंनी र्ॅनेजरच्या
भाषणावर अक्षभप्राय क्षदला.
“अरे जोशी, ते जाऊ दे. तो काय म्हणाला ते ऐकलिं का?
सधु ा कदर्.” बवेकाका जोशींचिं बोलणिं तोडत म्हणाले.
“हो. र्ग काय झालिं त्यात. ती तर आपल्या इथली पद्धतच
आहे ना, कुणीही नवीन आलिं की त्याचा पररचय करून देण्याची.
तपक्षशलात न बोलता.” जोशींना काही सर्जलिं नाही.
“अरे , सधु ा, सधु ा कदर्. सकाळी र्हाजन बोलला नाही
का आपल्याला. त्याच आहेत वाटतिं ह्या.” बवेनी जोशींच्या
डोक्यात प्रकाश पाडण्याचा प्रयत्न के ला.
“अरे हो की. र्ाझ्या लिातच नाही आलिं ते. र्हाजन
कुठाय?” जोशी उत्साहाच्या भारत जोरात बोलले.
र्हाजन काका र्िंक्षदरातल्या कृ ष्णाची र्तू ी न्याहाळत
बसले होते. क्षकतीतरी वेळिं ते एकटक र्तू ी बघत बसले होते.
त्याच्िं या र्नात क्षवचार येत होते, हा परर्ात्र्ा क्षकती क्षशकवनू गेला?

पाच हजार वषव झाली या र्ाणसाला अवतार सर्ाप्त करून. तरीही
त्याचचिं क्षचतिं न कराविंस का वाटतिं? क्षततक्यात जोशींच्या आरोळीने
र्हाजन काका भानावर आले. त्यािंची क्षवचार सर्ाधी भगिं पावली.
र्हाजन काका र्ागे वळत म्हणाले, “काय म्हणताय जोशी?”
“कुठिं हरवलात र्हाजन? के व्हाच्या हाका र्ारतोय? जरा
इकडे येता का? थोडिं बसू बाहेर.” जोशींनी र्हाजनानिं ा बोलावल.िं
“चला, आलोच. हिं देवा, तचू रे बाबा.” असिं म्हणत
र्हाजन काका बसल्या जागेवरून उठत म्हणाले.
क्षतघिं हळूहळू र्ाक्षिं दराच्या बाहेर आले. क्षतथल्या त्याच्िं या
नेहर्ीच्या बाकावर बसले. क्षततक्यात क्षतथिं बवे काकू आल्या.
“आज तर्ु ची क्षतघािंची र्दत लागणार आहे. गप्पा वगैरे झाल्या
असतील तर या क्षकचन र्ध्ये.” असिं सािंगनू क्षनघनू सद्ध
ु ा गेल्या.
बवेकाका त्यािंच्या पाठर्ोरया आकृ तीकडे बघतच राक्षहले.
“चला, जायचिं का?” र्हाजन काका म्हणाले.
“लगेच काय आहे क्षतकडे? जाऊ थोड्या वेळाने. बायका
करतील रे स्वैपाक.” जोशीकाका म्हणाले.
“जोशी तल
ु ा गरजच काय होती तल
ु ा भरीत आक्षण बाकीचिं
बनवता येतिं असिं सागिं ण्याची? तझ्ु यार्ळ
ु े प्रॉब्लेर् झालाय सगळा.

र्ाणसािंना बायकाचिं ी कार्िं करायला लागतात तझ्ु यार्ळ
ु े.”
बवेकाका क्षचडून बोलले.
“अरे बाबा, आपल्या र्ल
ु ाच्िं या हाताचिं खायचिं ही आपली
लायकी नाही क्षकिंबहुना आपल्या नक्षशबात नाही. स्वतःच्या हाताने
करून खाल्लिं तर काय फरक पडतो. या वयात सवाांसोबत काहीतरी
करायला क्षर्ळत.िं त्यार्ळ
ु े टाईर्पास तरी होतो. एरवी आपल्या
र्नात काय चाललेलिं असतिं हे वेगळिं सािंगण्याची गरज नाही. र्ग
थोडिं के लिं तर काय फरक पडतो.” र्हाजन काका गभिं ीर होत
बोलले.
“अरे एवढिं सीररयस का होतोय र्हाजन? र्ी बोलायचिं
म्हणनू बोललो रे .” बवेकाका र्हाजन काकािंकडे थोड्या
अपारक्षधपणाने पाहत म्हणाले.
“ह,िं र्ला का बोलावलिं ते सागिं आता?” र्हाजन काकािंनी
र्ळ
ु र्दु द्य् ाला हात घातला.
“हत्तीच्या, जयाच्यासाठी बोलावलिं तेच सािंगायचिं राहून
गेलिं. अरे , प्राथवना झाल्यावर तो र्ॅनेजर काय म्हणत होता ऐकलिं
का?” जोशीकाकािंनी क्षवचारलिं.

“हो, चािंगलिं बोलला र्ल
ु गा. थोड्या वेळासाठी पॉक्षसटीव्ह
वाटलिं रे त्याचिं बोलण.िं का? काही चक
ु ीचिं बोलला का?” र्हाजन
काका दोघािंकडे आळीपाळीने प्रश्नाथवक र्द्रु ने े बघत बोलले.
“र्हाजन, त्या आधी काय बोलला ते आठव. जाऊ दे. तू
तझ्ु या वेगळ्याच तद्रिं ीत असतोस. र्ीच सािंगतो, त्या नवीन बाईचिं
नाव काय म्हणला तो, सधु ा कदर् म्हणे. सकाळी तू म्हणत होतास
तीच तर नाही ही बाई?” हे सािंगताना जोशींचा उत्साह ओसिंडून
वाहत होता आक्षण बवेकाका त्याला दजु ोरा देत होते.
“हािं, बोलला खरिं तो. पण ती तीच सधु ा असेल का
याबद्दल र्ला शक
िं ा आहे आक्षण असलीही तरी आता काय फरक
पडतो. म्हणजे र्ला म्हणायचिं होतिं की आपल्याला काय करायचिं
आहे?” र्हाजन काका आकाशाकडे बघत म्हणाले. ते दोघािंपासनू
नजर चक
ु वत होते.
चाणाि बवे काकाच्िं या लिात आल.िं ते म्हणाले, “आता
काय फरक पडतो म्हणजे काय? तू काहीतरी लपवतोयस का
आर्च्यापासनू ?”
“र्ी? छे रे . र्ी कशाला काही लपव?ू ” र्हाजन काका
सारवासारव करत म्हणाले. अजनू ही ते इकडे क्षतकडेचिं पाहत होते.

“बरिं, आता चालायचिं का?” जोशीकाका क्षकचनकडे बोट
दाखवत म्हणले.
र्हाजन काकानिं ी होकारथवक र्न हलवत बवे काकाक
िं डे
बक्षघतलिं. त्यािंनी र्ानेने होकार देताच क्षतघिं उठले आक्षण ती तीन
डब्यािंची पासेंजर गाडी क्षकचनच्या क्षदशेनिं चालू लागली. क्षकचनच्या
दारावरच जोशीकाकू उभ्या होत्या. त्याच्िं यासोबत नवीन सदस्या
होत्या. जोशीकाकू त्यािंना काहीतरी सर्जावत होत्या बहुतक
े . आज
वृद्धाश्रर्ात पक्षहलाच क्षदवस असल्याने थोड्या गोंधळलेल्या वाटत
होत्या. र्ाणसू एक क्षदवस कुठिं परक्या गावी जातो तेव्हा गोंधळून
जातो आक्षण आता तर त्यानिं ा त्यािंचिं उरलेलिं आयष्ु य या जागेत
काढायचिं होतिं, क्षकतीही र्ानक्षसक तयारी झालेली असली तरीही
नेर्की पररक्षस्थती र्ात्र वेगळी असते. बावरलेल्या नजरे ने सववदरू
बघत होत्या. त्यािंची क्षस्थती त्या क्षभत्र्या आक्षण घाबरलेल्या
सशासारखी झाली होती, जयाला वाटलिं होतिं की आपल्या अगिं ावर
आभाळ पडलिं आहे. र्हाजन काकािंनी सधु ा कदर्ािंकडे पाक्षहलिं
आक्षण ते परत क्षवचारात पडले. इतक्यात बवेकाकू आल्या आक्षण
त्यानिं ा एक परात भरून बटाटे आणनू क्षदले. आज क्षतघानिं ा
बटाट्याची साल काढण्याचिं कार् क्षदलेलिं होतिं. आजचिं कार् तसिं
कठीण नव्हतिं फक्त थोडसिं वेळखाऊ होतिं. कारण हे क्षतघिं सोबत

असले की यािंच्या क्षवक्षवध क्षवषयािंवरील गप्पा काही आटोपण्याचिं
नाव घेत नसत.
बटाट्याचिं ी साल काढण्याचिं कार् सरू
ु होत.िं पण र्हाजन
काकाचिं िं लि र्ात्र क्षतकडे सधु ा कदर्ािंकडेच होतिं. “पक्षहल्या
क्षदवशीसद्ध
ु ा अशीच गोंधळली होती ती, वगव सापडत नव्हता
क्षतला.” असिं काहीसिं ते पटु पटु ले आक्षण कुणी ऐकलिं की काय अशी
शिंका येऊन काहीच न बोलल्याचा आव आणनू उगाचच काहीतरी
गणु गणु ू लागले आक्षण चोरट्या नजरे ने दोघािंकडे बघू लागले. दोघिं
काकानिं ी त्याचिं िं हे वतवन हेरलिं पण जाणनू बजु नू त्याच्याकडे दल
ु वि
के लिं.
†††

दरु कुठे तरी पक्षयाच
ु होता. दाट धक
ु िं
िं ा क्षकलक्षबलाट सरू
पडलिं होतिं. गल
ु ाबी थिंडी सवाांना सस्ु तावनू सोडत होती. सयू व
नेहर्ीप्रर्ाणे उगवला होता. नव्हे, तो त्याच्या जागेवर अनाक्षद
काळापासनू अक्षवचल आक्षण अक्षवरतपणे होता तसाच होता.
एखाद्या चक्रवती सम्राटासारखा. खरिं तर पृथ्वी त्याच्याभोवती
क्षफरते आक्षण आपल्याला वाटतिं सयू व उगवला. पृथ्वी क्षफरते हे

र्ाहीत असनू ही सगळे सयू व उगवला असिंच म्हणतात.
क्षत्रकालबाक्षधत सत्य असनू ही ते नाकरतात. आयष्ु याचिं सद्ध
ु ा असचिं
नाही का? एक वेळ अशी येणार आहे की जेव्हा आपण या जगात
नस,ू आठवणी असतील पण काही काळाने काळपरुु ष त्यािंना
आपली क्षशकार बनवेल. हे सवव सृष्टीला ज्ञात आहे. पण तरीही
र्ायर्ोहाची लक्तरिं काही गळून पडायला तयार नसतात. काही
गोष्टी, वस्त,ु क्षठकाणिं याचिं ा र्ोह कालपरत्वे सोडलेलाच बरा.
नाहीतर ऐन वेळी खपू त्रास होतो. जो या वृद्धाश्रर्ातल्या लोकािंना
होत होता. सयू व उगवला असिं म्हटल्यासारखिं ते म्हणत होते, आम्ही
बरे आहोत अस.िं पण ती जखर् कधीही भरून न येण्यासारखी होती.
“काय रे अण्णा, एकटाच आलास? तो तझु ा रूर् पाटवनर
र्हाजन नाही आला का?” बवे काकािंनी क्षकचनर्ध्ये येत
असलेल्या अण्णािंना क्षवचारलिं.
“रात्री नीट झोपला नाही तो, दर एक-दीड तासाने उठून
बसायचा. त्याला क्षवचारलिं तर काही बोलायचाच नाही. काही नाही
रे , बरा आहे र्ी असिं सागिं ायचा. आता पहाटे झोपला. झोपू देत.
नको उठवायला त्याला.” अण्णा बवे काकािंशजे ारी बसत म्हणाले.
“र्ी कालपासनू गिंर्त बघतोय त्याची. त्या सधु ा कदर्
आल्यापासनु काहीतरी क्षवचारात पडलाय तो. असा भतू काळात

हरवल्यासारखा वाटतोय. काल बोलतानासद्ध
ु ा र्ध्येच काहीतरी
अगम्य बोलायचा. आम्ही क्षवचारलिं त्याला आधी. नतिं र जाऊ
क्षदलिं. त्याला सािंगायचिं नसेल बहुतेक आम्हाला. तो काहीतरी
लपवतोय हे र्ात्र नक्की.” जोशीकाका थोडिं गभिं ीर होत म्हणाले.
“खरिंय तझु िं. त्याला वक्षहनींची आठवण येत असावी
बहुतेक. अण्णा, तल
ु ा काय वाटतिं? तू कधीचा आहेस
त्याच्यासोबत.” बवेकाकािंनी अण्णािंना प्रश्न के ला.
“नाही रे . आम्ही गेल्या वषवभरपासनू सोबत आहोत. पण
या क्षवषयावर काही बोलणिं नाही झालिं कधी. भतू काळच्या काही
गोष्टी क्षवचारल्या तर एवढच
िं सागिं तो, र्ी क्षवसरलो आता सगळिं.
र्ला काहीही आठवत नाही. हे र्ाझिं नवीन आयष्ु य आहे. याला
काही कीड लगायला नको.” अण्णा क्षखडकीतनू येणारया
सयू वक्षकरणाच्िं या क्षतरीपीकडे बघत म्हणाले.
“त्याच्या र्नाचा ठाव लागणिं कठीण आहे रे . तो प्राध्यापक
होता. क्षवद्वान र्ाणसू . त्याचिं दःु ख तो आपल्यासर्ोर कसिं आणेल?”
जोशीकाका म्हणाले.
“त्याच्या र्नातलिं काढाविं लागेल. जे असेल ते. नाहीतर
तेच घोकत राहील तो क्षबचारा,” अण्णा दरवाजयाकडे बघत
म्हणाले. ते र्हाजन काकािंची वाट बघत होते.

“हो, बरोबर आहे तझु िं. यावर क्षवचार करायला हवा.”
बवेकाका म्हणाले.
असिं बोलणिं सरू
ु असतानाच क्षतथे र्हाजन आले.
जोशींशेजारी बसताना एकदा घड्याळात पक्षहलिं आक्षण म्हणाले,
“भरपरू उशीर झाला रे र्ला आज.”
“चालतिं रे एखाद्या क्षदवशी. पहाटेच्या थिंडीत झोपण्याची
एक वेगळीच र्जा असते बघ.” जोशींनी र्हाजन काकानिं ा प्रत्यत्तू र
क्षदलिं. कारण बवेकाका पोह्यार्िं धल्या क्षर्रच्या अण्णािंच्या क्षडशर्ध्ये
टाकत होते. हा क्षर्रच्यािंचा व्यापार सरू
ु असताना र्हाजन आले
याच्याकडे त्या दोघाच
िं िं लिच नव्हतिं.
नाश्ता वगैरे झाल्यावर चौघजिं ण बाहेर पटािंगणात आले.
कोवळिं ऊन पडलिं होतिं. थिंडीच्या क्षदवसािंत असिं कोवळ्या उन्हात
क्षफरायला कुणाला नाही आवडणार? एका क्षठकाणी बसण्यापेिा
ऊन खाल्लेलिं बरिं, असा क्षवचार करून ते क्षफरायला लागले. आधी
कुणीच काहीच बोलत नव्हतिं. र्ग जोशींनी कोंडी फोडत सरुु वात
के ली, “र्हाजन, तल
ु ा रात्री झोप नाही आली म्हणे? अण्णा सिंगत
होता.”

“हो, एवढी क्षवशेष झोप लागली नाही. आता म्हातारपणात
होतिं तस.िं कुत्र्यासारखी झोप. झाडाचिं पान पडलिं तरी जाग येते.”
र्हाजन काका र्नातलिं बोलनू गेले.
“र्हाजन तल
ु ा आम्ही गेल्या आठ र्क्षहन्यापिं ासनू
ओळखतोय. तू आर्च्यापसनु काहीतरी लपवतोय. आम्ही
तझ्ु याएवढे क्षशकलेले नस.ू पण र्ाणसू अस्वस्थ आहे हे ओळखता
येतिं आम्हाला. कालपासनू बघतोय. आता खरिं काय ते सािंग बघ,ू ”
जोशी स्पष्टपणे बोलले.
जोशींकडून झालेल्या प्रश्नाच्या भक्षडर्ाराने र्हाजन एकदर्
दचकलेच. चलता चलता एकदर् थाबिं ले आक्षण आळीपाळीने
क्षतघािंकडे बघू लागले. काल आपण र्नातलिं बोलनू गेल्यावर
सावरण्याचा प्रयत्न के ला तो यशस्वी झाला असिं त्यािंना वाटलिं होतिं
पण तो परु ता फासला होता हे त्याच्िं या आता लिात आलिं होत.िं
खरिं सािंगण्याक्षशवाय गत्यिंतर नाही हे त्यािंना उर्गले होते. त्यािंनी
उसासा घेऊन बोलायला सरू
ु वात के ली. “तम्ु हाला ऐकायचिं आहे
ना, र्ग इथिं नाही.” र्हाजन काकाच्िं या आज्ञेनसु ार क्षतघजिं ण त्याच्िं या
र्ागोर्ाग चालू लागले. खोलीत पोहोचेपयांत कुणीही काहीही
बोललिं नाही. खोलीत गेल्यावर र्हाजन काकानिं ी परत उसासा
सोडला, आपला भतू काळ सािंगण्यासाठी ते त्यािंच्या र्नाची तयारी

करत होते. र्हाजन काका त्यािंच्या पलिंगावर बसले. त्यािंच्या
बाजल
ू ा जोशीकाका, अण्णाच्िं या पलगिं ावर बवेकाका बसले आक्षण
अण्णा खचु ीवर बसले. अजनू ही कुणीच काही बोलत नव्हते.
सवाांच्या नजरा र्हाजन काकािंवर क्षखळल्या होत्या. आळीपाळीने
र्हाजन क्षतघािंकडे बघत होते. शेवटी त्यािंनी बोलायला सरुु वात
के ली.
“तर, कालपासनू र्ी इतका अस्वस्थ आक्षण हरवलेला का
वाटतोय हे जाणनू घ्यायचिं आहे ना तम्ु हाला? ऐका तर र्ग, काल
आलेली सधु ा ही कॉलेजला असताना र्ाझ्या वगावत होती. काल
क्षतला पाक्षहलिं आक्षण र्ी िणभर थबकलोच. कारण, एर्. ए. च्या
शेवटच्या पेपरला बक्षघतलिं होतिं क्षतला. निंतर खपू वाट पक्षहली पण
ती आलीच नाही. आपलिं पक्षहलिं प्रेर् जवळपास चाळीस वषाांनी
पाक्षहल्यावर कसिं वाटेल तम्ु हाला? र्ोडलेली स्वप्न आक्षण त्याचिं िं
एकर्ेव कारण असलेली व्यक्ती जेव्हा अचानक भेटते तेव्हा र्नाची
काय क्षस्थती होते हे तम्ु हाला नाही कळणार. कॉलेजचे ते सोनेरी
क्षदवस काल श्रवणाच्या झडीसारखे र्ाझ्यासर्ोर बरसत होते.
त्याच्िं यात र्ी क्षचबिं क्षभजनू गेलो होतो. रात्रीसद्ध
ु ा त्या आठवणींनी
र्ला रातक्षकड्यािंसारखिं क्षकरव-क्षकरव करून भिंडावनू सोडलिं होतिं.
आधी र्ला वाटलिं की दसु रिं कुणीतरी असेल क्षकिंवा आपल्या

दृष्टीचा भ्रर् असेल पण सायिंकाळी क्षकचनर्ध्ये पक्की खात्री
पटली.”
र्हाजन काकाचिं िं बोलणिं ऐकून सववजण क्षवजेचा शॉक
लागल्यासारखे स्तब्ध झाले. काही वेळ अशाच स्र्शान शािंततेत
गेले. र्हाजन काका आळीपाळीने क्षतघािंकडे बघत होते. पण
सववजण र्हाजन काकाच्िं या नजरे ला नजर देण्याचिं टाळत होते.
र्हाजन काकािंनी परत बोलणिं सरू
ु के लिं. आपल्या जीवनाच्या
पस्ु तकाचिं एके क पान ते आता वाचनू दाखवणार होते.
र्ी पक्षहल्यािंदाच पण्ु याला आलो होतो. कॉलेजचा
पक्षहलाच क्षदवस होता. हॉस्टेलर्ध्ये जागा नसल्यार्ळ
ु े भाड्याने
खोली घ्यावी लागली होती. पाक्षहल्याच क्षदवशी उशीर नको म्हणनू
र्ी अधाव तास लवकर जाऊन पोहोचलो. क्षतथिं अगदी क्षसनेर्ात
बक्षघतल्यासारखिं वातावरण होत.िं स्त्री-परुु ष सर्ानता एकदर्. र्ला
ते पाहून धडकीच भरली. कुण्या एका र्ल
ु ीशी बोलण्याचा काही
प्रसिंग र्ला र्ाझ्या उभ्या आयष्ु यात झालेला आठवत नव्हता आक्षण
इथेतर र्ल
ु िं र्ल
ु ी एकदर् क्षबनधास्तपणे गप्पा वगैरे र्ारत होते.
भल्यार्ोठ्या कॉलेजर्ध्ये वगव शोधत असताना र्ाझी तारािंबळ
उडत होती. सपिं णू व कॉलेज क्षफरलो पण र्ला वगव काही सापडला
नाही. शेवटी र्ध्यवती कायावलयाच्या सर्ोर उभा राक्षहलो. क्षतथिं

आजबू ाजल
ू ा कुणी ओळखीचिं क्षदसतिंय का ते पाहू लागलो.
अॅडक्षर्शनच्या वेळी तीन-चार र्ल
ु ाच
िं े चेहरे चागिं ले पाठ करून
ठे वले होते. पण तेसद्ध
ु ा काही क्षदसत नव्हते. इतक्यात एक र्ाध्यर्
सावळ्या वणावची र्ल
ु गी र्ाझ्यासार्ोर उभी राक्षहली. घाबरलेली
आक्षण बावरलेली. के सािंत एक लालभडक गल
ु ाबाचे फूल र्ळले
होते. हातात दोन र्ोठी रक्षजस्टर होती. क्षतसद्ध
ु ा र्ाझ्यासारखीच
गोंधळलेली वाटत होती. आर्ची दोघाच
िं ी नजरानजर झाली. क्षतने
एकदर् घाईत क्षवचारलिं, “बी. ए. एफ. वाय. चा वगव कुठिं आहे
र्ाक्षहतीये का तम्ु हाला?”
र्ी याआधी कुणा र्ल
ु ीशी बोललो नसल्याने गोंधळून
गेलो. र्ाझ्या घशाला कोरड पडू लागली. छातीत धडधड वाढत
होती. काय बोलाविं ते सचु त नव्हतिं. “र्, र्ला नाही र्ाक्षहती.
र्ीसद्ध
ु ा तोच वगव शोधतोय.” र्ी कसाबसा उच्चारलो.
†††

“आपण दोघिं क्षर्ळून शोधयू ात का?” क्षतने र्ला असिं
क्षवचारलिं तेव्हा र्ी जास्तच घाबरलो. क्षतथिं आर्च्या गावाचा एक

र्ल
ु गा शेवटच्या वषावला होता. त्याने जर पाक्षहल्याच क्षदवशी र्ला
र्ल
ु ीसोबत पाक्षहलिं असतिं तर र्ला घरात काय गावातसद्ध
ु ा घेतलिं
नसतिं. र्ी त्या आपत्तीचिं क्षचिंतन करत होतो आक्षण पक्षहलाच क्षदवस
असल्याने उक्षशरा जाणिंसद्ध
ु ा योग्य नव्हतिं. र्ी क्षद्वधा र्नःक्षस्थतीत
होतो. र्ला असिं बघनू तीच म्हणाली, “चला, लवकर वगव शोधयू ात
नाहीतर पाक्षहल्याच क्षदवशी बॅड इप्रिं ेशन पडेल.”
र्ी क्षतच्या र्ागोर्ाग जाऊ लागलो. ती क्षबनधास्तपणे
रस्त्यात क्षदसणारया कुणालाही वगव क्षवचारू लागली. र्ागे वळून
र्ला म्हणाली, “चला लवकर. कुठे हरवलात?”
आम्ही आता सोबतच चालू लागलो. र्ला ते कसतिं रीच
वाटत होतिं. एका वगावसार्ोर ती र्ला घेऊन आली आक्षण म्हणाली,
“हाच आपला वगव.”
आर्चिं नशीब चािंगलिं म्हणनू लेक्चर सरू
ु झालिं नव्हतिं. र्ी
र्ल
ु ार्िं ध्ये जागा क्षर्ळेल त्या बाकावर जाऊन बसलो आक्षण तीसद्ध
ु ा
र्ल
ु ींर्ध्ये बसली कुठिंतरी. इतक्यात सर आले आक्षण लेक्चर सरू
ु
झालिं. शेवटी हजेरी घेताना आम्हाला एकर्ेकािंचिं नाव सर्जलिं,
तीच नाव होतिं सधु ा साठे आक्षण क्षवशेष म्हणजे र्ाझी हजेरी
झाल्यावर र्ी सहज र्ागे वळून पक्षहलिं तर ती आधीपासनू च

र्ाझ्याकडे पाहत होती आक्षण क्षस्र्तहास्य वगैरे करत होती. र्ी
चोरून इकडेक्षतकडे बक्षघतल.िं आम्हाला कुणीही बघत नव्हत.िं
एवढिं बोलनू र्हाजन काका थाबिं ले. पढु े ऐकण्याची
उत्सक
ु ता सवाांच्या चेहरयावर ओसिंडून वाहत होती.
“र्ग पढु े काय झालिं र्हाजन? आज वेळ क्षर्ळालाय तर
सािंगनू टाक सगळिं. तझु ा भार हलका होईल आक्षण आर्ची
करर्णक
ू होईल. काय बवे बरोबर ना?” जोशी हसतच म्हणाले.
“अगदी बरोबर.” बवेंनी जोशींना दजु ोरा क्षदला.
“अशी र्जा नका घेऊ त्याची. तो सािंगणार नाही पढु चिं.”
अण्णा म्हणाले.
या वाक्यावर सववजण र्नसोक्त हसू लागले. र्हाजन आधी
लटक्या रागाने त्यािंच्याकडे पाहू लागले. पण जसजसा हसण्याच्या
आवाज वाढू लागला तसा त्यािंचा खोटा राग क्षस्र्तहास्यात
बदलला. क्षकतीतरी क्षदवसानिं ी ते असे हसत होते. र्हाजन काकाचिं ा
चेहरा आता खल
ु ला होता. काल क्षदसणारी काळजीची करडी छटा
जाऊन त्या जागी प्रसन्नता येणार होती. त्यािंनी पढु े सािंगायला
सरुु वात के ली,
त्या क्षदवशी कॉलेज सपिं ल्यावर खरिं तर र्ला सधु ाला
धन्यवाद द्यायचे होते. पण कॉलेज सिंपल्यावर ती कुठे गायब झाली

काय र्ाहीत? र्ाझिं र्न थोडिं खट्टू झालिं. दसु रया क्षदवशी र्ी
कालसारखा लवकर आलो आक्षण सधु ाने दाखवलेल्या वगावत
जाऊन बसलो. अजनू कुणीच आलिं नव्हतिं. र्ी क्षखडकीतनू बाहेरची
गिंर्त बघू लागलो. बाहेर रस्त्यावर वाहनािंची र्िंग्ु यािंसारखी रागिं
लागली होती. इतक्यात एक र्िंद सगु िंध येऊ लागला. पण र्ी इतक्या
गाड्या पक्षहल्यादिं ाच बघत असल्याने त्या सगु िंधाकडे दल
ु वि के लिं.
हळूहळू तो सगु धिं आता तीव्र प्रर्ाणात येऊ लागला होता. त्यार्ळ
ु े
र्ी जरा र्ान क्षफरवली आक्षण बघतो तर काय सधु ा साठे कालच्याच
वेशात येऊन र्ाझ्याजवळ उभी राक्षहली होती. ती काल जशी क्षदसत
होती तशीच आजही क्षदसत होती. यक्षत्किंक्षचतही फरक पडला
नव्हता. क्षतला असिं अचानक इतक्या जवळ बघनू र्ाझी भाबिं ेरी
उडाली. र्ला गोंधळलेला बघनू ती थोडी हसली आक्षण म्हणाली,
“आज का लवकर आलात अरुण र्हाजन? आज तर वगव र्ाक्षहती
होता ना?”
“तम्ु हाला धन्यवाद द्यायचे होते. त्यासाठीच.” र्ाझ्या
तोंडातनू अचानक असे शब्द बाहेर पडले.
“र्ला धन्यवाद, ते बरिं कशासाठी?” क्षतने क्षवचारलिं.

“काल तम्ु ही र्ला खपू र्दत के ली. नाहीतर र्ला वगव
सापडलाच नसता. अध्याव तासापासनू शोधत होतो हो र्ी.” र्ला
बोलताना आता आत्र्क्षवश्वास जाणवत होता.
“त्यात काय एवढिं. र्ला कुठिं र्ाक्षहती होता वगव?” ती
सहजपणे बोलनू गेली.
पण्ु यात हळूहळू र्न रर्त होते. नाही म्हटलिं तरी
अधनू र्धनू गावाची थोडी आठवण येत होती. पण शहरतल्या
झगर्गाटाकडे बक्षघतलिं की ती तात्परु ती नाहीशी व्हायची.
त्या क्षदवशी रक्षववार होता. कॉलेजर्धली पक्षहलीच सट्टु ी.
र्ला काही पस्ु तकिं घ्यायची होती. र्ी सायकलवर अप्पा बळविंत
चौकात शोधकायव सरू
ु के लिं. नवीन पस्ु तकािंच्या क्षकर्ती क्षदवसा तारे
दाखवत होत्या. जनु ी पस्ु तकिं त्यार्नाने स्वस्त होती, पण निंतर
क्षतसद्ध
ु ा कुणी घेतली नसती. काय कराविं हे सचु त नव्हतिं. रस्त्याच्या
एका बाजल
ू ा उभिं राहून र्ी गाड्याचिं ी गदी बघत होतो. क्षततक्यात
र्ला सायकलवर एक र्ल
ु गी जाताना क्षदसली. अिंगाढिंगावरुन ती
सधु ाच असावी असिं र्ला वाटलिं. पण सधु ा असली तरी काय
होणार होत?िं क्षतला पस्ु तकाचिं िं क्षवचारविं असिं र्ला वाटलिं पण असिं
भर रस्त्यात हाक कशी र्ारणार? र्ल
ु गा असता तर गोष्ट वेगळी
होती. क्षशवाय इतक्या र्ोठयाने र्ल
ु ीला आरोळी र्ारली असती तर

रस्त्यावरची सगळी जनता अचिंक्षबत होऊन र्ाझ्याकडे बघत
राक्षहली असती. इतकिं सगळिं होऊनसद्ध
ु ा ती सधु ा नसती तर क्षकती
पोपट झाला असता र्ाझा. त्यार्ळ
ु े तो क्षवचार र्ी सोडून क्षदला.
दगडूशेठ गणपतीजवळ सायकल लावली होती. ती घेतली आक्षण
क्षनघालो.
दगडूशेठला वळसा घालनू क्षनघालो, क्षतथिं पोक्षलस स्टेशन
होतिं. र्ी सरळ के सरी वाड्याकडे जाणारया रस्त्याला लागलो तर
पढु च्या चौकात सधु ा क्षदसली. क्षतच्या हातात जेवणाचा डबा होता.
ह्या सधु ाने आज साडी घातली होती. आज डोक्यात फूल नव्हते.
म्हणजे र्घाशी बक्षघतलेली र्ल
ु गी सधु ा नव्हती याची खात्री झाली.
र्ाझा पोपट होऊ न क्षदल्याबद्दल र्ी देवाचे र्नोर्न आभार र्ानले.
र्ी नेहर्ीप्रर्ाणे र्ला शािंत बघनू तीनेच सरुु वात के ली, “आज इकडे
कुणीकडे?”
“पस्ु तकिं घ्यायला आलो होतो.” र्ी अडखळत बोललो
“पण ती तर काही क्षदसत नाहीत तर्ु च्याजवळ.” क्षतने
र्ाझी ररकार्ी क्षपशवी पाहून क्षवचारले.
“र्ी घेणार होतो, पण भरपरू र्हाग आहेत. त्यार्ळ
ु े काय
कराविं ते नेर्किं सचु त नाही.” र्ी सरळ सागिं नू टाकल.िं

“तम्ु ही कुठल्या सिंस्थानाचे राजकुर्ार आहात?” क्षतचिं असिं
वाक्य ऐकुन र्ी पार उडालोच. र्ी नेहर्ीपेिा जास्त गोंधळलेला
बघनू ती हसायला लागली आक्षण म्हणाली, “म्हणजे र्ला असिं
म्हणायचिं होतिं की कॉलेजर्ध्ये लायब्ररी असताना तम्ु ही पस्ु तकिं
क्षवकत का घेताय? लायब्ररी आपल्यासाठीच आहे. आपण क्षतचा
पणु वपणे लाभ घ्यायला हवा. नवीन पस्ु तकिं घ्यायला गेलो तर कजव
काढाविं लागेल.”
“र्ाफ करा. र्ला खरिंच र्ाक्षहती नव्हतिं. र्ला उद्या सािंगाल
का प्लीज?” र्ी क्षवनवणीच्या सरु ात म्हणालो.
“हो सागिं ेल ना, नक्की सागिं ेल. आता र्ला क्षनघायला हव.िं
बाबािंना डबा द्यायचा आहे.” असिं म्हणनू ती क्षनघालीसद्ध
ु ा. र्ी
क्षतच्या पाठर्ोरया आकृ तीकडे बघतच राक्षहलो. त्या क्षदवशी र्ला
दोन गोष्टींचिं खपू वाईट वाटल,िं एक म्हणजे आपल्याला काहीच
र्ाक्षहती नाही आक्षण दसु रिं म्हणजे सधु ा र्ला क्षकती बावळट आक्षण
र्ख
ू व सर्जत असेल. पण एका गोष्टीने र्ला खपू वेळ क्षवचार
करायला लावला, ती र्ला र्जेत का असेना राजकुर्ार म्हणाली
होती. र्ी आरशात पक्षहले आक्षण जोरजोरात हसू लागलो. क्षदवसभर
सधु ाक्षवषयीच्या क्षवचाराने रक्षववार कसा गेला ते कळलचिं नाही.

सोर्वारी कॉलेजला गेलो. सधु ाची वाट बक्षघतली. ती
काही आली नव्हती. र्ाझिं पस्ु तकिं घेण्याचिं कार् एक क्षदवस लाबिं ल.िं
दसु रया क्षदवशी ती आली होती. जेवणाच्या सटु ीत र्ी कॅ क्षन्टन र्ध्ये
बसलो होतो. कुणाशी अशी क्षवशेष ओळख झाली नव्हती. त्यार्ळ
ु े
एकटाच होतो. र्ी क्षवचारािंच्या तिंद्रीत असताना सधु ा र्ाझ्याजवळ
आली आक्षण थेट र्ाझ्या सर्ोरच बसत म्हणली, “काय झालिं का
जेवण?”
“अिं, हो झालिं ना. तर्ु च?िं ” सधु ा आल्यावर जसा
गोंधळायचो तसाच गोंधळत बोललो.
“हो, झालिं ना. काल र्ला थोडिं बरिं वाटत नव्हत.िं त्यार्ळ
ु े
र्ी काल येऊ शकली नाही. र्ाफ करा, र्ाझ्यार्ळ
ु े तर्ु चा कालचा
अभ्यास बडु ला असेल.” सधु ाने काल न येण्याचिं कारण देत खेद
वगैरे व्यक्त के ला.
“छे , र्ी अजनू सरुु वात नाही के ली अभ्यासाला. आतातर
कुठे र्न रार्यला लागलिं पण्ु यात.” र्ी खरिं ते सािंक्षगतलिं.
†††

“चला, आपण लायब्ररीत जाऊ. र्ी सािंगते तम्ु हाला सवव.”
असिं म्हणनू ती उठली आक्षण क्षनघाली. र्ला लायब्ररी र्ाक्षहती
नसल्यार्ळ
ु े र्ी क्षतच्या र्ागे जाणिं भाग होतिं. चालता चालता
क्षतच्यासोबत के व्हा चालायला लागलो हे कळलिं देखील नाही.
क्षतच्यासोबत असिं शािंतपणे चालताना कसिंतरीच वाटत होतिं आक्षण
पक्षहल्या क्षदवसापासनू ती र्ला र्दत करत होती. आतसद्ध
ु ा क्षतचिं
कार् नसताना र्ाझी र्दत म्हणनू ती येत होती. त्यार्ळ
ु े
र्ाणसु कीच्या नात्याने काहीतरी बोलणिं भाग होतिं. म्हणनू र्ी
क्षवचारल,िं “तर्ु चे बाबा कुठिं असतात? काल तम्ु ही डबा द्यायला
गेला होतात म्हणनू क्षवचारल.िं ”
“बाबा पोक्षलसािंत आहेत. दगडूशेठ गणपतीच्या बाजल
ू ा
क्षजथिं पोक्षलस चौकी आहे ना, क्षतथिं इन्स्पेक्टर आहेत ते.” क्षतच्या
बोलण्यात एक अक्षभर्ानाची झलक होती.
क्षतचिं हे बोलणिं ऐकून र्ला दरारून घार् फुटला. क्षतच्या न
पाक्षहलेल्या बाबािंची र्तू ी र्ाझ्या डोळ्यािंसर्ोर उभी राक्षहली.
कर्रे ला लावलेलिं क्षपस्तल
ू दाखवनू ते र्ाला घाबरवताहेत असिं
र्ाला वाटू लागलिं. र्ला घाबरलेला पाहून ते जोरात हसत आहेत
असा र्ला भास झाला. र्ी भानावर आलो तेव्हा आम्ही लायब्ररीत
होतो. सवव सोपस्कार पार पडून सधु ाने र्ला क्षनयर्, अटी वगैरे

उत्साहात सर्जावनू सािंक्षगतल्या. र्ला र्ाझीच लाज वाटू लागली.
इतकी पस्ु तकिं बघनू र्ला चक्कर येणिं बाकी होत.िं या र्ल
ु ीचे आभार
कसे र्ानावे हे र्ला सर्जत नव्हते, काही ओळख नसताना ती र्ला
इतकी र्दत करत होती. शेवटी न राहवनू र्ी म्हणालो, “र्ला
तम्ु हाला काही सािंगायचिं आहे.”
“बोला ना.”
“तम्ु ही र्ाझी इतकी र्दत का करत आहात? आपली
काही जास्त ओळख नाही. तरीही तम्ु ही अगदी उत्साहात र्दत
करताय. त्यासाठी र्ला तम्ु हाला धन्यवाद द्यायचे आहेत. तम्ु हाला
काही त्रास नसेल तर तम्ु ही र्ाझ्यासोबत कॉफी घ्यायला याल
का?” र्ी एका दर्ात बोलनू टाकलिं.
“छे हो, धन्यवाद कशासाठी? आक्षण र्ला आवडतिं र्दत
करायला. त्यार्ळ
ु े र्ी काही उपकार वगैरे करत नाहीये तर्ु च्यावर.
चला कॉफीला.”
अजवनु ाच्या गािंडीवातनू धडाधड बाण सटु वेत तसे क्षतच्या
तोंडातनू वाक्य क्षनघू लागले. र्ला फक्त ‘चला कॉफीला’ एवढिंच
ऐकू आलिं.
“पण लेक्चर?”

“आता उशीर झालायिं. असहिं ी आपल्याला वगावत घेणार
नाही. त्यापेिा चला कॅ क्षन्टनला.” असिं म्हणत ती क्षनघाली. आम्ही
कॅ क्षन्टनला पोहोचलो, जवळपास सवव कॅ क्षन्टन ररकार्िं होतिं. र्ी दोन
कॉफी घेऊन आलो. काय बोलाविं? हा प्रश्न नेहर्ीप्रर्ाणे
र्ाझ्यासर्ोर होताच.
“तम्ु ही नेहर्ी कॉफी घेतात का?” क्षतने वाफाळलेल्या
कॉफीचा कप हातात घेत क्षवचारलिं.
“नाही, र्ी घरी असताना दधू घ्यायचो. घरचचिं होतिं ना. र्ी
अजनू चहाची चव घेतली नाही आक्षण आता इथिं दधू वगैरे घेणिं
म्हणजे कसिं वाटलिं असतिं ते. म्हणनू कॉफी.” र्ी सदिं भावसक्षहत
स्पष्टीकरण क्षदलिं.
“छोट्याश्या गोष्टीसाठी खपू क्षवचार करतात तम्ु ही.” क्षतने
क्षटप्पणी क्षदली.
या वाक्याला काय बोलाविं ते र्ाला सचु त नव्हतिं. र्ग
उगाच काहीतरी बोलायचिं म्हणनू र्ी म्हणालो, “तर्ु च्यापासनू
सािंभाळून राहायला लागेल बवु ा. तर्ु चे बाबा पोक्षलसात आहेत.”
र्ाझ्या या वाक्यावर ती खळखळून हसायला लागली
आक्षण म्हणाली, “असिं काही नाही. तम्ु ही फार र्जेशीर बोलतात.”

र्ला र्ाझाच अक्षभर्ान वगैरे वाटला. कॉफी सिंपली.
आम्ही क्षनघालो.
र्हाजन काकानिं ी र्नटातील घड्याळाकडे बक्षघतल.िं
दपु ारच्या जेवणाची वेळ झाली होती. त्यािंनी हातानेच जेवायला
चला अशी खणू के ली तेव्हा र्िंडळी भानावर आली. एके क जण
र्हाजन काकाच्िं या खोलीतनू बाहेर पडू लागला. र्ग ते चौघिं
क्षकचनकडे वळले. चलता चालता परत त्यािंच्यात गप्पा सरू
ु
झाल्या. जोशीकाका म्हणले, “आज दपु ारची झोप नाही. र्हाजन
चररत्र ऐक्षकन म्हणतो.”
“अरे दपु ारची काय, रात्रीची झोपसद्ध
ु ा रद्द. चागिं ली र्ैक्षफल
जर्वू रात्री.” बवे काकािंनी जोरदार सर्थवन क्षदले. र्ग हास्यक्षवनोद
करत जेवण वगैरे झाले. परत स्वारी र्हाजन काकािंच्या खोलीत
आली. खोलीत आल्यावर जोशींनी र्हाजन काकानिं ा थेट प्रश्न
के ला, “र्हाजन, र्ला वाटतिं काळाच्या ओघात ती तल
ु ा क्षवसरून
गेली बहुतेक. र्ग तू स्वतःहून ओळख का देत नाहीस. आता ती
तझ्ु या नजरे सर्ोरच असते. प्राथवनेच्या वेळी क्षकिंवा इतर कोणत्याही
वेळी तू बोलू शकतोस. तेवढिंच बरिं वाटेल रे तल
ु ा.”
र्हाजन काकािंनी शािंतपणे जोशींचिं बोलणिं ऐकून घेतलिं
आक्षण काही न बोलतच पढु े सरुु वात के ली,

असेच क्षदवस उलटत होते. सधु ाशी निंतर काही बोलण्याचा
योग आला नाही. पण दररोज नजारानजर झाल्यावर क्षस्र्तहास्य
व्हायचिं. तेवढिंचिं बरिं वाटायच.िं जया क्षदवशी ती नसायची त्या क्षदवशी
थोडिं चक
ु ल्यासारखिं वाटायचिं. र्ग परीिा आली, र्नासारखा
अभ्यास झाला नव्हता. र्ाझ्या खोलीत भतु ाटकी होती बहुतेक.
इतकी प्रचिंड झोप यायची की काय सािंग.ू म्हणजे क्षदवसभर झोपलिं
तरी रात्री झोप र्ी म्हणायची. हे जर असच
ु राक्षहलिं तर काही
िं सरू
खरिं नाही हे र्ाझ्या लिात आलिं. अभ्यासला लायब्ररी हा एकच
चािंगला पयावय आहे हे र्ी ताडलिं. र्ग दसु रया क्षदवसापासनू च
लायब्ररीत अभ्यासाला जायचिं हे नक्की के ल.िं काही क्षदवस
लायब्ररीत अभ्यास के ला. ठरवलिं त्यापेिा जास्त अभ्यास होत
होता. र्ला र्ाझीच शाबासकी द्यावीशी वाटली. एके क्षदवशी सधु ा
पस्ु तकिं घ्यायला आली होती आक्षण र्ीसद्ध
ु ा रॅ कर्ध्ये पस्ु तक शोधत
होतो. र्ाझ्याकडे नजर जाताच ती हसली आक्षण म्हणाली, “जोरात
अभ्यास चाललाय वाटत?”
आम्ही लायब्ररीत होतो याचिं भान क्षतला नव्हतिं. र्ी क्षतला
खणु ेनेच म्हटलो. आपण बाहेर बोलयू ात. आम्ही बाहेर आलो.
यावेळी र्ीच सरुु वात के ली, “तर्ु चा भरपरू झाला असेल
अभ्यास.”

“कशाचिं काय. सरुु वातसद्ध
ु ा नाही के ली अजनू . तर्ु चिं
र्स्त आहे बवु ा. खोलीत एकटे असतात. क्षडस्टबव करायला कुणीच
नसतिं.” क्षतने क्षतचे क्षवचार र्ािंडले.
“नाही, रूर्वर असताना प्राचिंड झोप येते. काहीतरी
भतु ाटकी आहे बहुतेक. त्यार्ळ
ु े इथिं लायब्ररीत येतो अभ्यासाला.”
र्ी साक्षिं गतल.िं
र्ाझ्या बोलण्यावर ती हसू लागली. र्ाझ्या बोलण्यावरचिं
क्षतचिं हसणिं म्हणजे अगदी र्नापासनू असायचिं. क्षखल्ली उडवणारिं
क्षकिंवा खेचणारिं नव्हे. ती क्षवनिंतीच्या स्वरुपात म्हणाली, “र्ाझा घरी
काहीच अभ्यास होत नाही हो. र्ीसद्ध
ु ा लायब्ररीत अभ्यास
करण्याचा क्षवचार करते आहे. आपण सोबत अभ्यास के ला तर
चालेल का तम्ु हाला? र्ाझ्या काही अडचणी आहेत, त्यासद्ध
ु ा
सोडवायला तर्ु ची र्दत होईल.”
तीचिं हे अखडिं बोलणिं ऐकून र्ी म्हणालो, “तम्ु ही ही वाक्यिं
पाठ करून आला होतात का? म्हणजे एकदर् न अडखळता
बोललात म्हणनू क्षवचारलिं.”
र्ाझ्या ह्या बोलण्यावर ती खळखळून हसू लागली आक्षण
हसतच म्हणाली, “काय र्जा घेताय आज गररबाची.”

“र्ी कुठिं र्जा घेतोय. र्ला जे वाटलिं ते बोललो. तम्ु हाला
सोबत अभ्यासाची इच्छा असेल तर र्ला काही हरकत नाही.” र्ी
म्हणालो.
“ठीक आहे तर र्ग, उद्यापासनू च सरू
ु करुयात.” क्षतनेच
ठरवलिं.
“चालेल,” र्ी अनर्ु ती क्षदली.
“एक सािंगू का? सिंगतेच, तर्ु च्याशी बोललिं की छान
वाटतिं. म्हणजे र्स्त वाटतिं.” असिं बोलनू र्ाझ्या प्रत्यत्तु राची वाट न
बघता ती क्षनघालीसद्ध
ु ा. क्षतच्या बोलण्याचिं र्ला गालातल्या
गालात हसू आलिं. त्या क्षदवशी अभ्यास झाला नाही. दसु रया
क्षदवसाची वाट बघण्यात तो क्षदवस वाया गेला.
दसु रया क्षदवशी र्ी खपू उत्साहात लायब्ररीला गेलो. त्या
क्षदवशी थोडी नीट तयारी के ली होती. तशी रोज करायचो, पण
घाईत. लायब्ररीत र्ाझ्या नेहर्ीच्या जागेवर बसलो. बाजच्ू या
जागेवर रुर्ाल टाकला आक्षण सधु ाची जागा ररझव्हव करून ठे वली.
पस्ु तक उघडून बसलो पण अभ्यासाची इच्छा होत नव्हती. अध्याव
तासाने सधु ा आली तेव्हा थोडिं बरिं वाटलिं. येताच क्षतने सरुु वात
के ली, “सॉरी, र्ला उशीर झाला.”

“नाही, तसिं काही नाही. र्ीसद्ध
ु ा आताच आलो. पण
तर्ु च्याक्षशवाय अभ्यासला सरुु वात कशी करणार?” र्ी म्हणालो.
क्षतने क्षस्र्तहास्य के लिं. र्ग परत र्ी म्हणालो, “तम्ु ही र्ाझ्या
रुर्ालावर बसलात. तो द्याल का प्लीज?”
िणभर क्षतला सर्जलिंच नाही. र्ग खचु ीवरून उठत र्ाझा
रुर्ाल र्ला क्षदला आक्षण हसू लागली. भरपरू हसल्यावर ती
म्हणाली, “तो रुर्ाल क्षतथिं का ठे वला होता?”
†††

“तर्ु ची जागा ररझव्हव करून ठे वली होती.” र्ाझ्या या
वाक्यानिंतर ती जास्तच हसू लागली. र्ग आम्ही अभ्यासाला
सरुु वात के ली. त्या क्षदवशी क्षतने र्ाला भरपरू अडचणी क्षवचारल्या.
र्ाला शक्य तेवढ्या सोडवल्या. त्या क्षदवशी र्ाझा बरयापैकी
अभ्यास झाला आक्षण क्षतचा भरपरू . र्ी खोलीवर येईपयांत,
आल्यावर, झोपताना आक्षण झोपेतसद्ध
ु ा र्ाझ्या र्नात सधु ाचेच
क्षवचार सरू
ु होते. तो रुर्ाल र्ी साभिं ाळून पेटीत ठे ऊन क्षदला.

असाच अभ्यास होत राक्षहला. परीिा झाली. दोघिं उत्तर्
गणु ानिं ी पास झालो. ररझल्ट लागला तेव्हा ती खपू आनदिं ात
र्ाझ्याकडे आली आक्षण म्हणाली, “अक्षभनिंदन.”
र्ीसद्ध
ु ा क्षतला तेवढ्याच आनिंदात म्हणालो, “तर्ु चिंसद्ध
ु ा.”
“तर्ु चीच कृ पा. तम्ु ही लायब्ररीत र्दत के ली नसती तर
काही खरिं नव्हतिं र्ाझिं. खरिंच धन्यवाद!!!” ती खपू अत्यानिंदात
होती.
“नाही, तसिं काही नाही. उलट जर तम्ु ही र्ला लायब्ररी
दाखवली नसती तर र्ी कजव काढून पस्ु तकिं घेतली असती आक्षण
र्ग हप्तेच भरत बसलो असतो.” र्ाझ्या ह्या बोलण्यावर ती खपू
हसायला लागली. भरपरू हसनू झाल्यावर ती म्हणाली, “चला
तम्ु हाला धन्यवाद म्हणनू कॉफी घेऊ.”
आम्ही र्स्तपैकी कॉफी घेतली. असेच क्षदवस जात होते.
हळूहळू दसु रिं वषव सिंपलिं. र्ग क्षतसरिं. या तीन वषाांत आर्ची
जवळीक खपू वाढली.
एकर्ेकािंना बक्षघतल्याक्षशवाय आर्चा क्षदवस जात नसे.
त्यार्ळ
ु े आजारी असतानिं ासद्ध
ु ा ती कॉलेजला यायची. खरिंतर
आम्ही एकर्ेकािंवर प्रेर् करायला लागलो होतो. आर्च्या नकळत.
पण आम्ही तसिं कधी बोललोच नाही एकर्ेकािंना. पेपराआधी

लायब्ररीत अभ्यास करण्याचिं सत्र आम्ही शेवटपयवन्त सरू
ु ठे वलिं.
बी. ए. चा शेवटचा पेपर होता. अपेिेप्रर्ाणे चागिं ला गेला. पेपर
झाल्यावर ती र्ला भेटली. म्हटली, “चला कॉफीला.”
त्या क्षदवशी ती शािंतच होती. र्ला ती शािंतता अस्वस्थ
करत होती. आज क्षतला र्नातलिं सािंगू असा क्षवचार के ला होता.
कॉफीच्या क्षनक्षर्त्ताने आयतीच सधिं ी चालनू आली होती. त्यार्ळ
ु े
बोलाविं की नाही या क्षवचारात र्ी होतो. बोलल्यानिंतर जर क्षतला
वाईट वाटलिं असतिं तर र्ात्र र्ी क्षतच्या नजरे तनू कायर्चा उतरलो
असतो. क्षतसद्ध
ु ा तसाच काहीसा क्षवचार करत असावी बहुतेक. र्ी
क्षतच्या डोळ्यािंत पक्षहलिं. ती लगेच र्ान क्षफरवनू उगाचच इकडे
क्षतकडे पाहायला लागली. कॅ न्टीनर्ध्ये नेहर्ीप्रर्ाणे वदवळ होती पण
आर्च्यातली शातिं ता र्ला िणािणाला अजनू जास्त अस्वस्थ
करत होती. शेवटी न राहवनू र्ीच म्हटलिं, “काय र्ग आता एर्. ए.
करणार की ससिं ार?”
र्ाझ्या ह्या वाक्याने ती दचकलीच. र्ी असिं काही क्षवचारे ल
याची क्षतला कल्पना नसावी बहुतेक. कपातनू वर येणारया
कॉफीच्या वाफािंकडे बघत ती म्हणाली, “ठरलिं नाही अजनू . एर्.
ए. चिं आक्षण ससिं ाराचिं पण. पण ससिं ार करे ल तर शक्यतो वागण्याबोलण्यात आक्षण क्षदसण्यात तर्ु च्यासारख्या र्ाणसासोबतच.”

शेवटचिं वाक्य ती इतकिं हळू बोलली की तीच क्षतलाच ऐकू गेलिं
नसेल. पण र्ी र्ात्र ऐकल.िं र्ी आतापयवन्त क्षतच्यासोबत घालवलेले
सवव िण आठवनू म्हणालो, “र्ाझ्यासारख्या र्ाणसासोबत की
र्ाझ्यासोबत?”
हे ऐकून र्ात्र ती लाजनू चरू झाली. गालातल्या गालात
अक्षतशय लघवी हास्य करत ती वर बघत म्हणाली, “क्षवचार करावा
लागेल.”
“करा र्ग लवकर. र्ी उद्या क्षनघतोय.” र्ाझ्या ह्या गगु लीने
ती भानावर आली आक्षण म्हणाली, “खरिंच?”
“हो, घरी जातोय.” र्ी क्षतच्याकडे बघत म्हटलिं. र्ाझ्या ह्या
वाक्याने क्षतचा चेहरा पडला. ती र्ाझ्याकडे न पाहताच म्हणाली,
“जायचिंच होतिं तर र्ग आलात कशाला?”
र्ला काय बोलाविं ते सचु त नव्हत.िं ती भावक
ु झाली होती
हे र्ी ओळखलिं होतिं. र्ाझी पररक्षस्थतीसद्ध
ु ा काही वेगळी नव्हती.
र्ग काही वेळ असाच शािंततेत गेला. र्ग क्षतच्याकडे बघत र्ी
म्हणालो, “र्ाझा प्रश्नाचिं उत्तर नाही क्षदलिं तम्ु ही?”
“र्ला थोडा वेळ द्या क्षवचार करायला.” ती र्ाझ्याकडे
बघत म्हणाली.

“ठीक आहे, र्जा करा सट्टु ् यािंर्ध्ये.” असिं म्हणनू र्ी
उठतोय हे बघनू ती म्हणाली, “काय घाई आहे? बसलो असतो
अजनू थोडिं.”
“र्ाझीसद्ध
ु ा इच्छा आहे हो बसण्याची, पण खोलीत खपू
पसारा झालाय क्षशवाय उद्याची तयारी करायची आहे. र्ाफ करा.
र्नात असनू थाबिं ता येत नाहीये.” र्ाझ्या ह्या बोलण्यावर ती क्षनरुत्तर
झाली. शेवटी र्ी क्षनघालो. र्ागे वळून बक्षघतलिं तर ती बसलेलीच
होती. र्ला खरिंच अजनू काही वेळ घालवायचा होता पण वेळ
र्यावक्षदत होती. र्ी थोड्या क्षखन्न र्नाने खोलीवर आलो.
आवरायला घेतलिं. कशातच र्न लागत नव्हतिं. पण करणिं भाग
होत.िं
दसु रया क्षदवशी लवकर तयार होऊन पणु े स्टेशनला गेलो.
तीन वषाांपवू ी आलो तेव्हा कसा होतो र्ी? काय गर्ावलिं, काय
कर्ावल?िं याचा क्षवचार करत र्ी र्ाझ्या जागेवर बसलो. गाडी
सटु ायला अजनू अवकाश होता. र्ी सर्ान वगैरे ठे वत होतो. भरपरू
सर्ान आणलिं होतिं घरून. पण फक्त आणलचिं होतिं, आता सवव
एकाच वेळी घेऊन जात होतो. र्ी पेट्या वगैरे नीट ठे वत असताना
र्ाझ्यासर्ोर एक सावली क्षदसली. वर बघनू पाहतो तर ती सधु ा

होती. र्ाला आचयावचा धक्का बसला. र्ी क्षतला बघनू िणभर
थबकलोच.
र्ला काही बोलू न देताच ती म्हणाली, “र्ी क्षवचार
के लाय. अरुण, र्ला आवडेल तझ्ु यासोबत सिंसार करायला.” असिं
म्हणनू तो लाजेने लाल झाली आक्षण लघवी हसू लागली. नजर र्ात्र
खालीच होती आक्षण उगाचच के साच्िं या बटेशी चाळा करत होती.
क्षतने र्ला एकार्ागनू एक दोन अनपेक्षित धक्के क्षदले होते. एक
म्हणजे र्ी क्षवचारसद्ध
ु ा के ला नव्हता, ती र्ला थेट पणु े स्टेशन वर
भेटायला येईल असा आक्षण दसु रिं म्हणजे क्षतला र्ाझ्याशी ससिं ार
वगैरे करण्याची इच्छा होईल. क्षतचिं बोलणिं ऐकून र्ी सीटवर बसलो.
र्ाझ्यासर्ोर ती बसली. नेहर्ीप्रर्ाणे गहन प्रश्न, काय बोलाविं?
क्षतची खेचवी या उद्देशाने र्ी म्हणालो, “ठीक आहे, तझु ा
क्षवचार झाला. पण र्ाझिं काय? र्ला वेळ हवा क्षवचार करायला.”
र्ाझ्या ह्या वाक्याने ती बचु कळ्यात पडली. र्ी र्जा घेतोय की खरिं
बोलतोय हे क्षतला कळत नव्हतिं. र्ाझ्या चेहरयावरचे भाव र्ी
अगदी क्षनक्षवक
व ार ठे वले होते. आतनू क्षकतीही गल
ु ाबी गदु गल्ु या होत
असल्या तरीही. र्ग ती म्हणाली, “गाडी सटु ेपयांत वेळ आहे.”
यावेळी र्ी खळखळून हसलो. र्ी क्षतची र्जा घेत होतो हे
लिात येताच दोघिं हसायला लागलो आक्षण हसता हसता के व्हा

हातात हात घेतले तेच कळलिं नाही. र्ग भानावर आल्यावर क्षतने
हात सोडवण्याचा प्रयत्न के ला तेव्हा र्ी म्हटलो, “राहू देत आता.
कायर्चेच.” ती परत लाजली.
र्ी हात सोडत म्हणालो, “तू घरी सािंक्षगतलिं का?”
“वेडा आहेस का? कशाला इतक्यात. वेळ आल्यावर
सािंगेन. अजनू तीन वषव काढायचे आहेत तझ्ु यासोबत आक्षण निंतर
सपिं णू व आयष्ु य.” क्षतचिं हे बोलणिं ऐकून र्ी लाजलो. गाडी सटु ण्याची
सचू ना झाली तशी ती उठून गाडीच्या बाहेर आली आक्षण
क्षखडकीपाशी येऊन थािंबली. र्ी क्षतला म्हणालो, “र्ी परत येईपयांत
काहीतरी आठवण म्हणनू दे.” क्षतने लगेच क्षतचा रुर्ाल क्षदला. र्ी
तो पेटीत ठे वायला लागलो तेव्हा ती म्हणाली, “आक्षण र्ला
काय?” तेव्हा र्ला त्या र्ाझ्या रुर्ालाची आठवण झाली,
जयाच्यावर ती बसली होती. र्ी पेटीच्या एका कोपरयातनू काढून
तो क्षदला. र्ीसद्ध
ु ा रुर्ाल क्षदला हे पाहून ती हसली तेव्हा र्ी
म्हणालो, “ह्या रुर्ालाला लायब्ररीत तझु ा स्पशव झाला म्हणनू र्ी
जपनू ठे वला होता. आपल्या सोबतच्या पक्षहल्या अभ्यासाचा
सािीदार आहे तो.” र्ाझिं बोलणिं ऐकून ती खली बघत क्षस्र्तहास्य
वगैरे करू लागली. गाडी सटु ण्याची शेवटची सचू ना झाली, भोंगा
वाजला आक्षण गाडी सटु ली. र्ी क्षतला बक्षघतलिं तेव्हा ती डोळे

क्षटपत होती. क्षतने हात हलवनू र्ला क्षनरोप क्षदला. र्ीसद्ध
ु ा हात
हलवला. प्रवास क्षतच्या आठवणीत कसा गेला हे कळलसिं द्ध
ु ा
नाही. र्ग कशाबशा सट्टु ् या ढकलल्या आक्षण र्ास्टसवसाठी म्हणनू
परत एकदा पण्ु यनगरीत आलो.
†††

सायिंकाळ होत आली होती. प्राथवनेची वेळ जवळ येत
होती. र्हाजन काकािंनी तसिं सािंक्षगतलिं. सववजण उठून र्ग हळूहळू
र्क्षिं दराकडे जाऊ लागले. आज र्हाजन काकाचिं ा क्षदवस होता.
आज फक्त तेच बोलणार होते आक्षण बाकी सववजण ऐकणार होते.
प्राथवनेला अजनू काही वेळ होता आक्षण कुणी आलिं नव्हतिं त्यार्ळ
ु े
जोशीकाकानिं ी अक्षतशय उत्किंठे ने क्षवचारलिं, “र्ग पढु े काय झालिं?”
र्हाजन काकानिं ी त्याच्िं याकडे पाक्षहलिं आक्षण म्हणाले, “जोशी,
अरे क्षदवसभर लेक्चर देऊन दार्लोय र्ी. कॉलेजर्ध्ये क्षशकवायला
असतािंनासद्ध
ु ा इतका बोललो नव्हतो कधी.” त्यािंच्या ह्या वाक्यावर
सवव र्डिं ळी खळखळून हसू लागली. त्यािंना असिं हसताना पाहून
बवेकाकू जवळ आल्या आक्षण बवेकाकािंना म्हणल्या, “काय

चाललयिं आज? आम्हाला कळू तरी द्या. क्षदवसभर र्हाजनािंच्या
खोलीत आहात तम्ु ही.”
“तो चररत्र सागिं तोय.” बवेकाकाच्िं या तोंडातनू
अचानकपणे बाहेर पडले.
“चररत्र म्हणजे, आत्र्चररत्र वगैरे कसिं क्षलक्षहतात?”
त्याबद्दल र्ाक्षहती देतोय. जोशींनी वेळ र्ारून नेली.
बवेकाकू गेल्यावर जोशी क्षचडून म्हणाले, “बव्याव, आता
भािंडेफोड झाली असती ना, तर तल
ु ा सोडलिं नसतिं बघ.”
प्राथवना झाली, आज सधु ाकाकू आल्या नव्हत्या. र्हाजन
काकाचिं े डोळे त्यानिं ाच शोधत होते. त्या आल्या नाहीत असिं बघनू
त्यािंनी चेहरयावर नाराजीचे भाव न आणू देता प्राथवना म्हटली आक्षण
पाटािंगणाकडे जाऊ लागले, र्िंडळी सोबत होतीच. र्ग एका
बाकावर बसनू र्हाजन काकानिं ी उत्तराधावला सरुु वात के ली,
नाशीब आर्च्या सोबत होत.िं यावेळी सद्ध
ु ा आम्ही एकाच
वगावत होतो. त्यार्ळ
ु े आर्च्या आनिंदाला पारावार नव्हता. आता
आम्ही एकर्ेकािंना नावाने हाक र्ारायला लागलो होतो. त्यार्ल
ु े
अजनू जवळीक वाढली होती. कॉलेजच्या पक्षहल्या क्षदवशीतर
आम्ही लेक्चरला बसलोच नाही. क्षदवसभर गप्पा र्ारत बसलो.

क्षतने पक्षहलाच प्रश्न के ला, “अरुण, तू र्ला तझु ा पत्ता का नाही
क्षदलास?”
“अगिं पत्ता क्षदला असता तर तू र्ला पत्रिं पाठवली
असतीस. र्गिं र्ला उत्तर पाठवाविं लागलिं असतिं. र्ाझ्या घरी जाऊ
दे, कुणाला वाचता नाही येत. तझ्ु या घरी कुणी बक्षघतलिं असतिं तर
तझ्ु या बाबानिं ी आर्च्या इथल्या पोक्षलस स्टेशनला फोन लाऊन
र्ला बेड्या ठोकायला लावल्या असत्या. र्ग लग्नाच्या
बेड्यािंऐवजी दसु रयाच बेड्या पडल्या असत्या हातात.” र्ी
साक्षिं गतल.िं
या बोलण्यावर ती आधी हसली आक्षण र्ग थोडी गभिं ीर
झाली, “खरिंय, रे तझु िं. र्ी या सारया गोष्टींचा क्षवचार के लाच नव्हता.
यावर क्षवचार करावा लागेल आक्षण तल
ु ा कसिं सचु तिं रे इतका दरू चा
क्षवचार करायला?”
“एकाच गोष्टीचा सतत क्षवचार के ला तर ती गोष्ट आपल्या
र्नात खोलवर जाते आक्षण त्या गोष्टीची क्षवचार करण्याची सत्रू िं
र्ेंदक
ु डून हृदयाकडे जातात आक्षण प्रेर्ाच्या बाबतीत हृदयाचिं नाही
ऐकणार तर कुणाच?िं ” र्ी सक्षवस्तर खल
ु ासा के ला.
र्ाझ्या ह्या वाक्यावर ती र्ाझ्याकडे क्षस्तक्षर्त होऊन बघू
लागली आक्षण म्हणाली, “तल
ु ा असिं बोलायला कसिं सचु तिं रे ?”

“ही एक ईश्वरदत्त देणगी आहे, कुणालाही नाही क्षर्ळत.
तझु िं नशीब चागिं लिं की तल
ु ा आयष्ु यभर अशीच वाक्यिं ऐकावी
लागणार आहेत.” र्ाझ्या ह्या वाक्यावर र्ात्र क्षतने र्ाझ्या दडिं ाला
जोरात क्षचर्टा काढला.
र्ग परत ते सोनेरी क्षदवस सरू
ु झाले. तीन वषव कशी गेली
ते कळलसिं द्ध
ु ा नाही. या तीन वषाांत आक्षण र्ागील तीन वषाांत
आर्च्यात कधी भािंडण झाल्याचिं र्ला आठवत नाही. आम्ही
एकर्ेकािंवर प्रेर् करायचो पण इतरािंसारख्या भल्यार्ोठ्या अपेिा
नव्हत्या. आम्ही कधीच कॉलेजच्या बाहेर भेटलो नाही. कधी
क्षसनेर्ाला गेलो नाही. फक्त आर्चिं एकर्ेकािंसोबत असणिं हे
आर्च्यासाठी खपू होतिं. क्षतने फूल र्ळाविं आक्षण र्ी त्याची स्ततु ी
करावी. कधी फूल नसलिंच तर त्याचिं नेहर्ीचिं कारण र्ी ऐकाविं.
कधीकधी तर र्ीच क्षतच्या ढगिं ात कारण सागिं ताना तीला हसताना
बघण्याचा एक वेगळाच आनदिं होता. आम्ही दोघानिं ी खपू स्वप्न
पक्षहली होती. स्वप्न खपू होती पण लहानशी होती. हािं, एक स्वप्न
र्ोठिं होतिं, आम्हाला दोघािंना प्राध्यापक व्हायचिं होतिं. त्या दृष्टीने
तयारी सरू
ु होती.
शेवटचा पेपर होता. त्या सायक
िं ाळी र्ला क्षतच्या घरी
जायचिं होतिं. क्षतने घरी काही सािंक्षगतलिं नव्हतिं. पण घरच्यािंना अट

घातली होती, जर प्राध्यापक झाले तर र्ाझ्या पसिंतीच्या र्ल
ु ाशी
लग्न करून द्याव.िं घरच्यानिं ी थोडेफार आढेवेढे घेतले होते, पण नतिं र
ते तयार झाले. त्यार्ळ
ु े आम्ही दोघिं आनिंदात होतो. पेपर झाला.
क्षतला भेटायाला म्हणनू गेलो तर ती र्ाझ्यापेिा जास्त घाईत होती.
र्ला म्हणली, “आज एक राजकुर्ार येणार आहे आर्च्याकडे.
र्ाझा हात र्ागणार आहे तो. त्याच्यासाठी र्स्तपैकी स्वैपाक
करायचा आहे.”
र्ी गालातल्या गालात हसत म्हणालो, “अच्छा, म्हणनू
घाई आहे का? पण र्ला बोलायचिं आहे तझ्ु याशी. थोडिं थाबिं ना.”
“नाही, खरिंच घाई आहे. आता चार वाजलेत. तू सात
वाजेपयांत येणार र्ग कसिं होईल?” ती पढु े जात होती आक्षण र्ी
क्षतला थािंबवत होतो.
“बरिं एकदा र्ागे वळून तरी बघ.” र्ी आजवव के ली.
क्षतने र्ागे वळून बक्षघतलिं. त्या एका क्षर्क्षनटािंत र्ला र्ागची
सहा वषव आठवली. क्षकतीतरी बदललो होतो र्ी सहा वषावत,
सधु ासाठी. र्ल
ु ींशी न बोलणारा र्ी, आता सधु ाक्षशवाय राहवत
नव्हतिं. क्षतच्याकडे बघतिंच राहाविं असिं वाटत होतिं. आम्ही सोबत
गेटच्या बाहेर आलो. ती क्षतच्या वाटेला वळली आणी र्ागे वळून
र्ाझ्याकडे बघत हात हलवला. र्ीसद्ध
ु ा क्षतला बाय करून

खोलीकडे क्षनघालो. का? काय र्ाहीत? पण त्या क्षदवशी क्षतच्याकडे
बघतचिं राहावसिं वाटत होत.िं
क्षतच्या घरचा पत्ता क्षतने एका कागदावर क्षलहून क्षदला होता.
क्षतथे ते भाड्याच्या खोलीत रहायचे. शक्षनपारला वळसा घालनू र्ग
कुठे तरी बोळीत क्षतचिं घर होतिं. रस्त्यात र्ी एक पष्ु पगच्ु छ घेतला.
सर्ु ारे पावणे सातच्या सर्ु ारास पोहोचलो. क्षतथिं र्ाला बरीच गदी
क्षदसली. र्ाझ्या र्नात शिंकेची पाल चक
ु चक
ु ली. काहीतरी अघक्षटत
घडलिं होतिं. र्ी एकला क्षवचारलिं तर त्याने सािंक्षगतलिं की इन्स्पेक्टर
साठे हे जेलर्धनू पळून जाणारया कै द्याला अडवताना कै द्याने
के लेल्या चाकू हल्ल्यात जखर्ी झाले आक्षण आता काही वेळापवू ी
डॉक्टरािंनी त्यािंना र्ृत घोक्षषत के लिं. हे ऐकून र्ाझ्या पायाखालची
जर्ीन सरकली. डोळ्यािंपढु े अिंधारी यायला लागली. पेपर
सिंपल्यावर आनिंदात असणारी सधु ा आता कशी असेल? या
क्षवचाराने र्ला दरारून घार् फुटला. क्षतला बघण्याचीसद्ध
ु ा क्षहर्िं त
होत नव्हती. र्ी आणलेला पष्ु पगच्ु छ साठें च्या प्रेतावर अपवण के ला.
त्यािंना भेट म्हणनू आणलेली वस्तु त्यािंना अशा प्रकारे द्यावी लागेल
असा क्षवचार र्ी स्वप्नातसद्ध
ु ा के ला नव्हता. र्ी दरू
ु न पक्षहलिं सधु ा
आक्षण क्षतची आई धाय र्ोकलनू रडत होत्या. होत्याचिं नव्हतिं झालिं
होतिं.

र्ी क्षतथनू क्षनघालो आक्षण थेट खोलीवर आलो. दोन क्षदवस
जेवण के लिं नाही. घरून पत्रिं येत होती, “परीिा झाली, के व्हा येणार
आहेस?” र्ी काहीतरी कारण सािंगनू वेळ र्ारून नेत होतो. घटना
घडल्याच्या दहाव्या क्षदवशी र्ी क्षतचिं सािंत्वन करायला क्षतच्या
घराची वाट धरली. कोण काय म्हणेल याचा क्षवचार के ला नव्हता.
कारण या वेळी र्ाझी सवावत जास्त गरज क्षतला होती. क्षतच्या घरी
पोहोचलो तर क्षतथिं कुलपू होते. शेजारी क्षवचारलिं तर सर्जलिं, सधु ा
आक्षण क्षतची आई आजोळी राहायला गेलेत कायर्चे. र्ी र्टकन
खाली बसलो. काय कराविं ते सचु त नव्हतिं. र्ी शक्षनपारला आलो.
क्षतथल्या र्दिं ीरासर्ोर बराच वेळ नसनू राक्षहलो. र्ाझ्या
डोळ्यासर्ोर शेवट्याच्या क्षदवशी पाक्षहलेली सधु ा येत होती.
आनिंदात असणारी आक्षण रडणारी. क्षतचिं आजोळ र्ाला र्ाक्षहती
नव्हत.िं र्ी दसु रया क्षदवशी कॉलेजला गेलो. क्षतथनू र्ाक्षहती
काढण्याचा प्रयत्न के ला पण काहीच हातात आलिं नाही. क्षतच्या
र्ैक्षत्रणींशी सिंपकव के ला. त्यािंनाही काहीच र्ाक्षहती नव्हतिं. जवळपास
र्क्षहनाभर र्ी सधु ाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न के ला. पण काही यश
आलिं नाही. शेवटी घरी परतलो. झालेलिं सवव क्षवसरायला जवळपास
सहा र्हीने लागले. त्यासाठी नदी आक्षण शेताचा सहारा घेतला.
क्षतथिंसद्ध
ु ा क्षतची आठवण यायचीच. र्ग हळूहळू पवू वपदावर आलो.
प्राध्यापक पदासाठी भरपरू कॉलेजर्ध्ये अजव के ले. शेवटी

प्राध्यापक झालो. निंतर प्रत्येक वेळी सधु ाची शक्य तेवढी र्ाक्षहती
काढण्याचा प्रयत्न के ला. पण नाही सापडली ती. क्षतचा रुर्ाल
आक्षण क्षतच्या घरचा पत्ता असलेला कागद एवढिंच क्षशल्लक होतिं
र्ाझ्याजवळ आक्षण अजनू सद्ध
ु ा आहे. असिं म्हणत त्यािंनी त्यािंच्या
पाकीटातनू तो कागद काढून सगळ्यािंना दाखवला. तो बघताना
सवाांच्या डोळ्यािंतनू अश्रू सरू
ु झाले होते.
†††

त्या क्षदवशी जेवणानतिं र सवाांनी क्षर्ळून र्हाजन काकानिं ा
सर्जावल,िं “बघ, इतक्या वषावनी तझु िं प्रेर् तल
ु ा परत क्षर्ळालिंय.
म्हणजे तझ्ु या सर्ोर आलिंय. तझु िं आपलिं आक्षण हक्काचिं असिं कुणी
राक्षहलेलिं नाही. त्यानिं ासद्ध
ु ा कुणी नाही असिं क्षदसतयिं नाहीतर त्या
वृद्धाश्रर्ात आल्या नसत्या. तू स्वतःहून बोल त्यािंच्याशी. त्यािंना
चािंगलिं वाटेल. त्या इथिं नवीन आहेत. र्न रार्ायला वेळ लागेल.
कर क्षवचार.”
र्हाजन काकानिं ी क्षवचार के ला, र्डिं ळी सागिं त होती ते
देखील खरिंच होतिं म्हणा. दोघािंच्या आयष्ु यात एकाकीपणा अगदी
अर्ावास्येच्या काळ्याकुट्ट अिंधारासारखा भरला होता. इतक्या

वषाांनी पक्षहलिं प्रेर् सर्ोर येणिं हे के वळ योगायोगाने झालिं नव्हतिं, ती
क्षनयतीची एक ठरवलेली गोष्ट होती. आयष्ु याच्या शेवटी का असेना
दोघािंना एकत्र आणनू शेवट गोड करण्याची ती दैवी योजना होती.
र्हाजन काकािंनी सधु ाकाकिंू शी आपणहून बोलण्याचिं ठरवलिं.
जवळपास अधाव तास ते क्षवचार करत अस्वस्थपणे फे रया र्ारत होते
आक्षण बाकी काका र्िंडळी बाकावर बसनू त्याच्िं या उत्तराची वाट
बघत होती. बराच क्षवचार करून र्हाजन काका बाकासर्ोर आले
आक्षण काहीशा क्षनधावराने म्हणाले, “र्ी बोलतो. आताच बोलतो.”
क्षकचनर्ध्ये र्दतीसाठी जाण्याची वेळ झाली होती. आज
कुणी न बोलवताच चौघजिं ण क्षकचनकडे जाऊ लागले. इतरािंच्या
चालण्यात एक उत्साह होता. पण र्हाजन काका र्ात्र सिंक्षर्श्र
भावनािंनी चालत होते. क्षकचनर्ध्ये जाताच जोशीकाकू क्षदसल्या.
र्हाजन काकािंनी जोशींकडे एक कटाि टाकला. जोशी सर्जले,
त्यानिं ी जोशीकाकिंू ना काक्षहतरी साक्षिं गतल.िं जोशीकाका आले, त्यानिं ी
र्हाजन काकािंना साक्षिं गतलिं, “तू बाहेर थािंब. आम्ही करतो आज.”
जोशींच्या सागिं ण्यानसु ार र्हाजन बाहेर थाबिं ले. उगाचच
हात र्ागे बािंधनू वरती आकाशाकडे बघत फे रया र्ारू लागले. पाच
दहा क्षर्क्षनटानिं ातर एक स्त्री क्षकचनर्धनू बाहेर आली आक्षण सरळ
र्िंक्षदराकडे जाऊ लागली. र्हाजन काकािंनी बक्षघतलिं, त्या

सधु ाकाकू होत्या. त्या र्हाजन काकािंच्या पढु े क्षनघनू गेल्या होत्या.
र्नातलिं सवव बळ एकवटून र्हाजनकाका म्हणाले, “र्ी त्या क्षदवशी
आलो होतो. निंतर तम्ु ही घर सोडल्यावरसद्ध
ु ा आलो होतो. खपू
शोधलिं तल
ु ा. पण तू सापडलीच नाहीस.”
अचानक आलेल्या आवाजाने सधु ाकाकू दचकल्या.
त्यानिं ी र्ागे वळून बक्षघतलिं आक्षण िणभर स्तब्ध झाल्या. र्हाजन
काकािंना बघनू त्यािंचा क्षवश्वासच बसत नव्हता. इतक्या वषवनिंतर
आक्षण अशा जागेवर. त्या उद्गारल्या, “अरुण त?ू ”
“हो सधु ा, र्ी अरुण र्हाजन.” र्हाजन काकािंना आता
बोलणिं अवघड होत होत.िं सधु ा काकिंू च्या डोळ्यातिं नू के व्हाच अश्रु
सरू
ु झाले होते. र्हाजन काकािंनी सद्ध
ु ा अश्रिंनू ा वाट र्ोकळी करून
क्षदली. ते दोघिं एकर्ेकािंच्या बाहुपाशात के व्हा क्षवसावले ते त्यािंनाच
कळलिं नाही. भावनाच
िं ा आवेग ओसरल्यावर आक्षण भानावर
आल्यावर ते क्षवलग झाले. र्ग काही वेळ असाच भयाण शािंततेत
गेला. यावेळी र्हाजन काकािंनी पढु ाकार घेत क्षवचारलिं, “कुठिं
होतीस तू इतके क्षदवस?”
“र्ी तझ्ु या आठवणींत होते.” सधु ाकाकू अश्रू पसु त
म्हणल्या. र्ग परत काही वेळ शािंतता पसरली. आपलिं दःु ख
सािंगण्ययसाठी बळ क्षर्ळाविं म्हणनू सधु ाकाकू र्नाने तयार होत

होत्या. र्हाजनकाका सद्ध
ु ा गप्पच होते. र्ग र्नाची तयारी
झाल्यावर सधु ाकाकू म्हणल्या,
आपला पेपर सपिं ल्यावर र्ी घरी गेले तेव्हा घराला कुलपू
होते. शेजारी क्षवचारलिं तेव्हा सर्जलिं, र्ी जवळपास पळतच
हॉक्षस्पटल गाठलिं. क्षतथिं पोहोचण्याआधीच बाबािंनी जग सोडलिं
होत.िं आम्हाला आर्च्या जवळचिं असिं कुणीच नव्हत.िं र्ग आम्ही
लगेचच आजोळी राहायला जाण्याच्या क्षनणवय घेतला. इतक्या
तडकाफडकी क्षनणवय घेतला गेला की काही क्षवचार करायला वेळच
क्षर्ळाला नाही. बाबाच
िं दःु ख आक्षण तू सोबत नसल्याचिं दःु ख अशी
दोन रिसिं र्ाझ्या क्षजवावर उठली होती. अनेकदा आत्र्हत्या
करण्याचा क्षवचार र्नात आला. पण आईकडे पाहून ते पाऊल र्ागे
घ्याविं लागलिं. पण आता या िणाला वाटतयिं की बरिं झालिं र्ी
र्ृत्यल
ु ा कवटाळलिं नाही, नाहीतर आजचा क्षदवस पाक्षहला नसता.
आजोळी असलेल्या पोक्षलस स्टेशन र्ध्ये बाबािंच्या जागी
कार् होण्यासाठी खपू प्रयत्न के ले. आजोबािंनी खपू क्षठकाणी नाक
घासल्यावर क्षतथिं क्षशपायाची नोकरी लागली. प्राध्यापकाचिं स्वप्न
अपणू व राक्षहलिं. त्या वेळी तझु ी खपू च आठवण यायची. पण
नाईलाज होता. र्ग लगेचच र्ाझिं लग्न लाऊन क्षदल.िं र्ी नाही वगैरे
म्हणण्याचा काही प्रश्नच नव्हता. र्ी आईला र्ाझ्या सासरी घेऊन

आली. र्ाझा नवरा पण्ु यातच एका खाजगी किंपनीत नोकरीला
होता. हळूहळू बाबाच
िं िं दःु ख आम्ही क्षवसरत होतो. र्ाझा नवरा
स्वभावाने चािंगला होता. त्याने खपू सर्जनू घेतलिं. र्ी र्ाझी नोकरी
सरू
ु च ठे वली होती. लग्नानिंतर दसु रया वषी आम्हाला र्ल
ु गा
झाला. त्याचिं नाव शिंतनू ठे वलिं. त्याला खेळवताना आईचा वेळ
आनिंदात जायचा. त्याच्या बोबड्या बोलािंनी आम्हाला खपू आनिंद
व्हायचा. आता सवव अररष्ट टळली असिं वाटत असतानाच
शिंतनच्ू या बाबािंचा अपघाती र्ृत्यू झाला. र्ाझ्यावर आभाळ
कोसळलिं. र्ाझ्या र्नात परत आत्र्हत्येचे क्षवचार येऊ लागले.
त्यावेळी र्ी शतिं नक
ू डे पाक्षहलिं आक्षण सवव दःु ख क्षगळून टाकल.िं
हळूहळू शिंतनू र्ोठा झाला. त्याच्या बाबािंसारखाच हुशार
क्षनघाला. त्याला इक्षिं जनीअर बनवलिं. क्षशिण पणू व होताच तो र्ोठ्या
किंपनीत नोकरीला लागला तेव्हा र्ी र्ाझी नोकरी सोडली. त्याच्या
लग्नासाठी म्हणनू स्थळिं बघायला सरुु वात के ली. त्याला एकही
स्थळ पटत नव्हतिं. शेवटी त्याला क्षवश्वासात घेऊन क्षवचारलिं, तेव्हा
सर्जलिं त्याचिं एका र्ल
ु ीवर प्रेर् आहे. र्ाझिं तझ्ु याशी लग्न
करण्याचिं स्वप्न तटु लिं म्हणनू र्ी त्याच्यावर अन्याय करणार नव्हते.
र्ी त्याला लगेच होकार क्षदला. यथावकाश सनू बाई घरात आल्या.
आतापयांत भरपरू दःु ख आली होती, त्यािंना सहन करण्याची ताकद
क्षदल्याबद्दल र्ी परर्ेश्वराचे आभार र्ानले. शतिं नू आक्षण त्याची

बायको रोज सकाळी कार्ावर जात ते सायिंकाळीच परत येत.
त्यार्ळ
ु े घरातली सवव कार्िं र्ीच करू लागली. पण आर्च्या
सनू बाईच्या
िं र्नात काहीसिं वेगळिंच होतिं. आधी चािंगली वागणारी
ती र्ाझ्याशी र्नाला वाटेल तसिं वागू लागली. कार्ाच्या ताणार्ळ
ु े
ती क्षचडत असेल म्हणनू र्ी काही बोलले नाही. शिंतननू े सद्ध
ु ा दल
ु वि
के लिं. र्ग हळूहळू तोसद्ध
ु ा र्ाझ्याशी नीट वागेनसा झाला. र्ी
सहनच करत गेले. पण एके क्षदवशी र्ाझा सयिं र् सटु ला आक्षण
आर्च्या क्षतघािंत खपू भािंडण झालिं. काही क्षदवस असेच शािंततेत
गेले. पण र्ला काय र्ाहीत ती वादळापवू ीची शािंतता होती.
एके क्षदवशी शिंतनू र्ाझ्याजवळ आला आक्षण आनिंदात
म्हणाला, “आई, र्ला फार र्ोठा प्रोजेक्ट क्षर्ळाला आहे. र्ाझिं
स्वप्न होतिं अशा प्रकारच्या प्रोजेक्टवर कार् करण्याचिं. पण एक
अडचण आहे. प्रोजेक्टसाठी म्हैसरू ला जाविं लागणार आहे.
कदाचीत अडीच वषव आक्षण त्यात अजनू एक म्हणजे पजु ाला सद्ध
ु ा
म्हैसरू ला नोकरी लागली आहे.”
तो सववच ठरवनू आला होता. देवाने आतापयांत तारलिं होतिं
आक्षण आताही तोच र्ागव दाखवणार होता. त्यार्ळ
ु े सववकाही
त्याच्या भरवशावर सोडून र्ी म्हणाले, “अक्षभनदिं न तझु िं आक्षण

क्षतलाही सािंग. ती तर काही बोलत नाही र्ाझ्याशी. के व्हा जाणार
आहात र्ग आता?”
“आठवडाभरत क्षनघ.ू एक सागिं ू का?” त्याने थोडिं घाबरिं
होत क्षवचारलिं.
“सािंग. काय झाल?िं ” र्ला अिंदाज येत होता.
“तझु ी हरकत नसेल तर तू अडीच वषव ‘क्षनवारा ओल्ड
के यर’ला राहशील का? म्हैसरू ला तल
ु ा करर्णार नाही. क्षशवाय
भाषा आक्षण र्ाणसिं वेगळी.”
“हो, का नाही. चालेल र्ला.” काळजवर दगड ठे ऊन र्ी
बोलले. र्ाझा अदिं ाज खरा ठरला होता. त्यानिं ी र्ला वृद्धाश्रर्ात
हाकलण्याचिं ठरवलिं होतिं.
र्ग आठवडाभर त्यािंनी त्याचिं ी आक्षण र्ी र्ाझी तयारी
के ली आक्षण परवा र्ला क्षनवारयात सोडून गेले म्हैसरू ला. एक वेळ
अपगिं त्व बरिं, पण परवालबिं त्व नको.
र्हाजनकाका सधु ाकाकिंू ची गोष्ट ऐकताना सन्ु न झाले होते.
काय बोलाविं हे त्यािंनाही सचु त नव्हतिं. र्ग काही वेळाने ते म्हणाले,
“र्ाझी गोष्ट जरा वेगळी आहे. र्ाझी बायको सहा वषाांपवू ी वारली.
र्ल
ु गा क्षशिणासाठी म्हणनू परदेशात गेला तो कायर्चाच. त्याच्या
आईला ठे वायलासद्ध
ु ा आला नाही. त्यर्ळ
ु े तो र्ाझ्यासाठी

र्ेलेलाच आहे. साधारणतः एक वषव झालिं र्ला येऊन. परवा तू
क्षदसलीस आक्षण आयष्ु यात जगण्याची एक नवीन आशा पल्लक्षवत
झाली बघ.”
†††

र्हाजन काका आक्षण सधु ाकाकू आता खल
ु ले होते. त्यानिं ी
र्स्त आक्षण आनिंदी आयष्ु य जगायला सरुु वात के ली होती.
सधु ाकाकू के सातिं रोज एक फूल र्ळायच्या आक्षण र्हाजन काका
त्याचिं ी स्ततु ी करायचे. त्या दोघानिं ा असिं आनदिं ात बघनू बवेकाका,
जोशी आक्षद र्िंडळींच्या चेहरयावर सर्ाधानाची एक झलक क्षदसू
लागली होती. आयष्ु याच्या उतारवयात का होईना त्याच्िं या क्षर्त्राला
त्याचिं िं प्रेर् क्षर्ळालिं होत.िं र्हाजन काका आता खल
ु ले होते. त्याच्िं या
वागण्याबोलण्यात एक वेगळाच उत्साह जाणवत होता.
सधु ाकाकिंू चिं काही वेगळिं नव्हतिं. त्यासद्ध
ु ा झालिं-गेलिं ते क्षवसरून
छान जगत होत्या. रोज सकाळी नाश्त्याच्या वेळी, जेवताना,
सायिंकाळी प्राथवनेच्या वेळी, क्षकचनर्ध्ये र्दतीला या क्षठकाणी दोघिं
भेटत असत. त्याच्िं यात नेहर्ी सकारात्र्क सविं ाद व्हायचे. झालेल्या
जन्ु या गोष्टी क्षवसरायच्या असिं त्यािंच्यात ठरलिं होतिं. त्यािंचिं असिं

वागणिं बघनू जोशी, बवे यािंच्या पत्नी हसनू टोर्णे र्ारत र्हाजनकदर्ाचिं िं उदाहरण द्यायच्या. सायक
िं ाळी प्राथवनेनतिं र र्हाजन काका
क्षर्त्रािंसोबत गप्पा र्ारायला क्वक्षचतच जात. ते थेट क्षकचनर्ध्ये
र्दतीला जात. क्षतथे सधु ा काकिंू सोबत गप्पा करताना र्दत करत.
र्ग काही वेळाने जोशी वगैरे र्िंडळी यायची. र्हाजन काकािंना
बघनू उगाचच र्जा घ्यायचे. म्हणायचे, “र्हाजन, पाय र्ोकळे
करायला नाही आलात राव तम्ु ही. आम्ही के व्हापासनू वाट
बघतोय तर्ु ची. हा बवे तम्ु हाला खोलीतसद्ध
ु ा शोधनू आला,
क्षतथेही नव्हतात. र्ग इथे आलो. म्हणजे तम्ु हाला खपू भक
ू लागली
म्हणनू लवकर आलात की अजनू काही?”
हे असिं बोलणिं ऐकून र्हाजन गालातल्या गालात हसायचे
आक्षण म्हणायचे, “तम्ु हाला सोक्षयस्कर वाटेल ते कारण क्षनवडा.
र्ाझी काही हरकत नाही.” अशा पद्धतीने र्जेत क्षदवस चालले होते.
र्हाजन काका आक्षण सधु ा काकिंू ना आयष्ु यात जेवढा आनदिं
क्षर्ळाला नव्हता तेवढा आता क्षर्ळत होता. र्ागे रे ग्यल
ु र चेक-अप
साठी क्षनवरयात डॉक्टर आले होते. र्क्षहनाभराने सवाांची तपासणी
करण्यासाठी स्वेच्छे ने डॉक्टर येत असत. या र्क्षहन्याच्या तपासणीत
र्हाजन काकािंची शगु र खपू जास्त किंट्रोलर्ध्ये अढळली. डॉक्टर
आचयवचक्षकत झाले. त्यािंनी कारण क्षवचारलिं तेव्हा त्यािंना कसिं
सािंगाविं या गोड प्रश्नात र्हाजनकाका पडले. तेव्हा र्ॅनेजरने

सर्जावनू सािंक्षगतलिं. डॉक्टरानिं ी अक्षभनिंदन के लिं तेव्हा र्ात्र र्हाजन
काका गालात हसत होते. हे असे क्षदवस जगत असताना कुठले रोग
आक्षण काय?
कोजाक्षगरी पौक्षणवर्ेक्षनक्षर्त्त रात्री कायवक्रर् होता. रात्री
साडेबारा पयवन्त गोड दधू चद्रिं प्रकाशात ठे ऊन र्ग प्राशन करायचे
होते. तोपयांत जागरण व्हाविं म्हणनू क्षपठोरी चद्रिं क्षकरणातिं सववजण
शेकोटी भोवती बसले होते. र्नोरिंजन म्हणनू गाण्यािंच्या भेंड्या
खेळण्याचा आग्रहाने उचल खाल्ली होती. सवाांच्या र्ागणीला
र्ॅनेजरने आढेवेढे न घेता होकार क्षदला आक्षण गाण्याच्िं या भेंड्या सरू
ु
झाल्या. र्क्षहला आक्षण परुु ष असे दोन गट पाडले होते. दोन्ही गट
एकर्ेकािंवर प्रत्यत्तु रादाखल सरु े ल गाण्यािंची र्क्त
ु किंठाने उधळण
करत होते. दग्ु धपान करायला थोडाच वेळ बाकी होता आक्षण दोघिं
गटािंच्या सारख्याच भेंड्या होत्या. तेव्हा र्क्षहला आक्षण परुु ष
याच्िं यातनू एकाने एक गाणिं म्हणायचिं, त्यात जयाचिं गाणिं चागिं लिं
असेल तो गट क्षजिंकेल असिं एकर्ताने ठरलिं. फक्त आपलिं र्त हे
खरिं असाविं असिं आग्रह होता. म्हणजे तशी भावक्षनक साद घालनू
र्ॅनेजरने र्डिं ळींकडून वदवनू घेतलिं होत.िं परुु ष वगावतनू र्हाजन
काका गाणिं म्हणणार होते, त्यािंनी सरुु वात के ली,
शब्दावाचनू कळले सारे शब्दािंच्या पलीकडले.....

प्रथर् तल
ु ा पाक्षहयले आक्षणक घडू नये ते घडले.....
इतकिं म्हणताच टाळ्यािंचा कडकडाट सरू
ु झाला.
र्हाजनाचिं ा गळा गोड होता. टाळ्याच
िं ा आवाज सपिं ल्यावर पढु चिं
कडविं म्हणायला सरुु वात करणार तोच र्क्षहलािंर्धनू त्याच तोडीचा
सरु े ल आवाज कानावर आला. सवाांनी चर्कून क्षतकडे पक्षहलिं.
सधु ाकाकू गात होत्या,
अथव नवा गीतास क्षर्ळाला.....
छिंद अवा अन ताल क्षनराळा.....
त्या क्षदवशी का प्रथर्च र्ाझे सरु सािंग अवघडले?.....
या कडव्यावर आधीपेिा जास्त टाळ्यािंचा आवाज झाला.
र्हाजन काका आक्षण सधु ाकाकू एकर्ेकाक
िं डे बघत क्षस्र्तहास्य
करत होते. त्या दोघािंनी सोबतच शेवटचिं कडविं म्हणत जगु लबिंदीची
सािंगता के ली. एकाच वेळी सारखे शब्द दोन गळ्यािंतनू बाहेर पडू
लागले,
आठवते पनु वेच्या रात्री.....
लि दीप क्षवरघळले गात्री.....
क्षर्ठीत तझु ीया या क्षवश्वाचे रहस्य र्ज उलगडले....
प्रचिंड टाळ्यािंच्या कडकडाटात सवाांनी दोघािंचे तोंडभरून
कौतक
ु के ले.

क्षदवाळी तोंडावर आली होती. नेहर्ीप्रर्ाणे या वषीसद्ध
ु ा
क्षदवाळी र्ोठ्या उत्साहात साजरी होणार होती. या वृद्धाश्रर्ाचिं एक
वैक्षशष्ट्य होतिं, सवव सण वगैरे अगदी उत्साहात आक्षण आनिंदात
साजरे होत. या क्षनक्षर्त्ताने सवाांच्या चेहरयावर थोडाफार आनिंद
क्षदसायचा. गोड-धोड जेवण बनवताना सवाांचा भलर्ोठा अनभु व
कार्ात यायचा. ते पदाथव तयार करताना सवाांचा हातभार
लागायचा. त्यार्ळ
ु े बनणारे पदाथव हे चवसपिं न्न असायचे. त्याच्िं यात
अनभु वाचिं ा गोडवा आक्षण र्ायेचा कुरकुरीतपणा असायचा. त्या
क्षदवशी सायिंकाळी प्राथवनेला र्ॅनेजर उपक्षस्थत होते. त्यािंनी क्षदवाळी
क्षवषयी औपचाररक घोषणा के ली. ते म्हणाले, “नर्स्कार,
दरवषवप्रर्ाणे यावषी देखील आपल्याला नेहर्ीसारखी धडाक्यात
क्षदवाळी साजरी करायची आहे. तत्पवू ी, फराळ करायला लवकरच
सरुु वात करावी लागेल. सवव पदाथव एकदर् चक्षवष्ट झाले पाक्षहजेत.
चकल्या तळताना येणारा खर्िंग वास दरू वर पसरला पाक्षहजे. आपण
उद्यापासनू च सरुु वात करूया. रोज शक्य होईल तेवढिं करुयात.”
क्षदवाळीची जय्यत तयारी सरू
ु झाली. लाडू वळायला हात
अपरु े पडू लागले. क्षवक्षवध खाद्यपदाथाांच्या वासाने पररसर भरून
गेला. र्ॅनेजर दरू
ु नच गिंर्त बघनू ऑक्षफसर्ध्ये बसायचा. त्यािंच्या
चेहरयावरील लगबग, क्षचक्षकत्सा, आनिंद बघनू त्याचिं जीवन
साथवकी लागल्यासारखिं वाटायच.िं कुणाचा आनदिं कशात तर

कुणाचा कशात. शोधला पाक्षहजे फक्त. गोवत्स द्वादशी ते
भाऊबीजेपयांत सवव सण अगदी यथासागिं साजरे झाले.
सध्या बवे, जोशी वगैरे र्डिं ळी त्याच्िं या बायकासिं ोबत
र्ॅनेजर सोबत चचेत जास्त वेळ घालवू लागली होती. र्हाजन
काका सधु ा काकिंू सोबत जास्त वेळ घालवत असल्याने आधी
त्याच्िं या लिात नाही आल.िं नतिं र त्यानिं ा तसिं जाणवल.िं त्यानिं ी जोशी
काकािंना तसिं क्षवचारलिं. त्यानिं ी काहीतरी सािंगनू वेळ र्ारून नेली.
पण र्हाजन काका आक्षण सधु ाककिंू च्या नकळत एक गोड कट
क्षशजत होता. त्याची अर्िं लबजावणी तळ
ु शी क्षववाहाच्या क्षदवशी
होणार होती. सवव तयारी गप्तु पणे सरू
ु होती.
त्या क्षदवशी सायक
िं ाळी र्ॅनेजर परत एकदा बोलायला उभा
राक्षहला. “भारतीय सिंस्कृ तीतल्या अनेकक्षवध उत्सवािंपैकी एक, पण
र्हत्वाचा उत्सव आपण येत्या काही क्षदवसातिं साजरा करणार
आहोत. ‘तळ
ु शी क्षववाह.’ या वषी जोरात साजरा करुयात. जोशींना
र्िंगलाष्टकिं येतात. अण्णा वरपिाचे र्ार्ा म्हणनू उभे राहतील. बवे
वधपू िाचे र्ार्ा असतील. बाकी बरीच र्डिं ळी क्षवक्षवध कार्ासिं ाठी
उपोगत येतील. सवाांच्या लिात राहील असा लग्नसोहाळा करू.”
तळ
ु शी क्षववाह जवळ येत होता. कार्ािंची धादिं ल उडाली
होती. एके क्षदवशी र्हाजन काका सधु ाककिंू ना म्हणाले, “सर्जा

त्या क्षदवशी तझ्ु या बाबािंचिं असिं झालिं नसतिं तर पढु े काय झालिं
असतिं?”
“र्ी त्या क्षदवशी तझ्ु याशी लग्न करे ल असिं सागिं णार होते.
पण ठरलिं होतिं, प्राध्यापक झाल्यावर. आपण दोघिं प्राध्यापक
झाल्यावर र्ग लग्न के लिं असतिं आक्षण तू आर्च्या घरीच राक्षहला
असतास. घरजवई म्हणनू .” सधु ाकाकू र्हाजन काकाच्िं या
डोळ्यािंत बघत म्हणाल्या.
शेवटी तळ
ु शी क्षववाहाचा क्षदवस उजाडला. वरपिीय
र्िंडळींनी र्हाजन काकािंना सकाळी हळदीसाठी म्हणनू तयार के लिं.
र्हाजन काकानिं ा सर्जत नव्हतिं नेर्किं काय सरू
ु आहे ते. सधु ा
काकिंू ची काही वेगळी पररक्षस्थती नव्हती. निंतर सवव प्रकार त्यािंच्या
लिात आला. तळ
ु शी क्षववाहाचिं क्षनक्षर्त्त करून र्हाजन काका
आक्षण सधु ाकाकिंू ना क्षववाहबघिं नात अडकवण्याचा घाट घातला
गेला होता. पटािंगणात दोघानिं ा हळद लावण्यात आली. क्षदवसभर
कायवक्रर्ािंची रे लचेल सरू
ु होती. सवव सोपस्कार यथाक्षवधी पार पडत
होते. गोरज र्हु ूताववर लग्न होत.िं सवव र्डिं ळी म्हातारी होती पण
उत्साह र्ात्र तरुणािंचा होता. त्यािंना बघनू र्हाजन काका आक्षण
सधु ाकाकिंू च्या डोळ्यात पाणी आल.िं त्याच
िं िं स्वप्न अशा प्रकारे

आयष्ु याच्या शेवटी का होईना पणू व होणार होतिं. र्हु ूतववळ
े झाली,
जोशींनी सरुु वात के ली, स्वक्षस्त श्री गणनायकर् गजर्ख
ु र्.....
प्रत्येक श्लोकानतिं र वध-ू वर एकर्ेकाक
िं डे बघनू हसत होते.
त्याच्िं यावर अितािंचा वषावव होत होता. दोन्ही पिािंच्या र्ार्ािंनी
अिंतरपाट धरून ठे वला होता पण सवाांचीच ऊिंची सारखी
असल्यार्ळ
ु े वध-ू वर एकर्ेकानिं ा पाहू शकत होते.
जोशींच्या र्ख
ु र्ाडिं लातनू शेवटचा श्लोक बाहेर पडला,
तदेव लग्निं सदु ीनिं तदैव ताराबलिं चिंद्रबलिं तदेव क्षवद्याबलिं
दैवबलिं तदेव
लक्षर्ीपते तेऽक्षन्ियगु िं स्र्राक्षर्.....!!!
अतिं रपाट बाजल
ू ा झाले. वध-ु वरानिं ी एकर्ेकाक
िं डे
लजजायक्त
ु कटाि टाकला. एकर्ेकािंना र्ाळा घालण्यात आल्या.
इकडे अितािंचा वषावव सरू
ु च होता. दोघािंच्या डोळ्यािंतनू
नकळतच आनदिं ाश्रू सरू
ु झाले होते.....
†††

हे ित््ेक पस्ु तक वाचा्लाच हव.ं
फ़क्त जललक करा. पस्ु तकच हिर होईल.

ई सात्तित्य प्रत्ततष्ठानचं तेरावं वर्षं.
शुभम र्ाटील यांचं ई सात्तित्यवर हे र्ाचवं पुस्तक.
शभु म िळगाव जिल्यातल््ा धरणगांवचे एक जवद्यार्ी
आहेत. त््ांच््ावर सरस्वती िसन्न आहे हे त््ांचं पस्ु तक वाचताना
िाणवेलच. एखादा सामान्् जवष्ही ते असा जलहीतात की
वाचणार््ासमोर सवथ काही जिवंत होतं. मग तो वाराणसी असो की
वृद्धाश्रम. िजतभा आहे म्हणून ते जलहीत सटु त नाहीत. एक एक
जवष् घेऊन त््ाच््ा खोलात जशरून जलजहतात व पनु लेखन करून
आपल््ा पस्ु तकाला िास्तीत िास्त झळाळी आणतात. मेहनत
घेतात. ’अभ््ासोजन िकटावे’ हा त््ांचा मल
ू मंत्र आहे.
लेखक प्रक्षसद्ध नसल्यार्ळ
ु े त्यािंची पस्ु तकिं जकतीही चागं ली
असली तरी क्षवकली जात नाहीत. त्यार्ळ
ु े त्यािंना प्रकाशक त्याचिं ी
पस्ु तकिं छापत नाहीत. कधीकधी तर न वाचताच परत करतात.
आक्षण प्रकाशन झालेच नाही तर हे नवीन लेखक प्रक्षसद्ध होणार
कसे? या दष्टु चक्रात अनेक प्रक्षतभा गभावतच र्ारल्या जातात. अगदी
“र्ृत्यजिंु य”कार क्षशवाजी सावतिं ्ाच
ं िं पस्ु तक तीन वषां कोणी
प्रकाशक वाचनू ही पहात नव्हता. या दष्टु चक्रातन अनेक तरूण
लेखकाच्िं या क्षपढ्या बरबाद झाल्या.
आता नेटवर नवलेखकािंना वाचकािंपयांत पोहोचवण्याचे कार्
अनेक सिंस्था करत आहेत. ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठान त्यातील एक. ५

लाखािंहून अक्षधक वाचकािंपयांत या नवीन लेखकािंना नेण्याचे कार्
ही सिंस्था करते. पणू व क्षवनार्ल्ू य. लेखकािंनाही कोणताही खचव नाही.
भक्षवष्य काळात लेखकािंना भरघोस र्ानधन देण्याची ई साक्षहत्यची
इच्छा आहे. नवीन उत्कृ ष्ट लेखक ई साक्षहत्याकडे वळत आहेत.
त्यािंना प्रक्षतसादही क्षर्ळतो. कुणाला भरघोस स्ततु ी तर काहींच्या
वाट्याला टीकाही येते. या टीके ला positively घॆऊन हे लेखक
आपला कस वाढवत नेतात. सरू
ु ची नाईक, प्रफ़ुल शेजव, भाग्यश्री
पाटील, कोर्ल र्ानकर, सरु ज गाताडे, अनपु साळगावकर,
बाळासाहेब क्षशिंपी, चिंदन क्षवचारे , सौरभ वागळे , यशराज पारखी,
चद्रिं शॆखर सावतिं , सयिं र् बागायतकर, ओकिं ार झाजिं े, पिंकज घारे ,
क्षवनायक पोतदार, चद्रिं कातिं क्षशदिं ,े क्षनरिंजन कुलकणी, चारुलता
क्षवसपतु ,े काक्षतक
व हजारे , गणेश सानप, र्नोज चापके , र्हेश जाधव,
र्नोज क्षगरसे, र्ृदल
ु ा पाटील, क्षनलेश देसाई, सनहा पठाण, सिंजय
बनसोडे, सजिं य येरणे, शतिं नू पाठक, श्रेक्षणक सरडे, शभु र् रोकडे,
सधु ाकर तळवडेकर, क्षदप्ती काबाडे, भपू ेश किंु भार, सोनाली सार्िंत,
के तकी शहा, क्षवक्षनता देशपािंडे, सौरभ कोरगािंवकर, क्षर्क्षलिंद
कुलकणी, शभु र् पाटील, आक्षशष कले, सरु ें द्र पाथरकर, प्रीती
साविंत दळवी, क्षनक्षर्ष सोनार, उर्ा कोल्हे, गणेश ढोले, सक्षचन
तोडकर, र्हेश पाठाडे, अक्षभजीत पैठणपगारे , काक्षतक
व हजारे ,
क्षकरण दशर्ख
ु े, जगक्षदश खादिं वे ाले, र्ाधरु ी नाईक, क्षवशाल दळवी,
गौरी कुलकणी, क्षजतेश उबाळे , क्षप्रतर् साळुिंखे, स्वीटी र्हाले,

अिंबरीश गरु व, अक्षवनाश जार्दार, गौरव नायगािंवकर, प्रक्षणता
ठाकूर, अक्षनल क्षपसे, अनाक्षर्का बोरकर, पवन सोनवणे, राजेंद्र
शेळके , पवु ाव राउत, धनिंजय कलर्ष्टे, वैभव तािंबटकर, बाळासाहेब
जशपं ी, सिु ाता जसद्धा, जवलास कोळी असे अनेक तरूण लेखक
अभ््ासपवु क
थ सातत्यपणू व लेखन करत आहेत.
र्राठीत हौशी लेखकािंची कर्ी कधीच नव्हती. आता
हौसेच्या वरच्या पायरीवरचे, लेखनाकडे गभिं ीरपणे पहाणारे ,
आपल्या लेखनाला पैलू पाडण्याकडे लि देणारे तरूण लेखक येत
आहेत. ही नवीन लेखकािंची फ़ौज र्राठी भाषेला नवीन प्रकाशर्ान
जगात स्थान क्षर्ळवनू देतील. त्यािंच्या साक्षहत्याच्या प्रकाशाला
उजाळा क्षर्ळो. वाचकानिं ा आनदिं क्षर्ळो. र्राठीची भरभराट होवो.
जगातील सवोत्कृ ष्ट साक्षहक्षत्यक प्रसवणारी भाषा म्हणनू र्राठीची
ओळख जगाला होवो.
या सवावत ई साक्षहत्याचाही खारीचा वाटा असेल हा आनिंद.
या यशात ई लेखकािंचा क्षसिंहाचा वाटा असेल याचा अक्षभर्ान.
बस्स. अजनू काय पाक्षहजे?
www.esahity.com
www.esahity.in
esahity@gmail.com

