
 

 

 

 

  



वलय 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून ह ेपसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक 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. 

 



वलय (कादबंरी) 

लेखक : निनिष सोिार 

पत्ता: Nimish N. Sonar, 

Flat No-102, Shreeram Park Society, Sr No- 90A/1/1C, Anand Park, 

Behind Amba Nagari Building, Dhanori, Pune - 411015 

फोि िंबर:  8805042502 

ब्लॉग:  https://vachanastu.blogspot.in/ 

http://artimidis.blogspot.in/  

https://nimishtics.blogspot.in/  

https://www.facebook.com/vachanastu/ 

या पुस्तकातील लेखिाचे सवव हक्क लेखकाकड े सुरनित असूि पुस्तकाचे ककवा त्यातील अंशाचे पुििुवद्रण वा 

िाट्य, नचत्रपट ककवा इतर रुपांतर करण्यासाठी लेखकाची लेखी परवािगी घेणे आवश्यक आहे.  तसे ि केल्यास 

कायदशेीर कारवाई होऊ शकत.े  

प्रकाशक : ई सानहत्य प्रनतष्ठाि 

www. esahity.com 
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नविािूल्य नवतरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचूि झाल्यावर आपण ह ेफ़ॉरवडव करू शकता.   

• ह ेई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककवा वाचिाव्यनतररक्त कोणताही वापर 

करण्यापुवी ई -सानहत्य प्रनतष्ठािची लेखी परवािगी घेणे आवश्यक आह.े   

  



प्रस्ताविा 

 

निनिष सोिार यांचे कौतुक करावे तेवढे किी. IT कंपिीत िोठ्या हुद्द्यावर काि 

करत, घर सांभाळत, वेळ काढूि ते आपली लेखि निज्ञासा िोपासतात. आनण 

आपल्या सारयाया वाचकांिा त्त क करतात; हीसुद्धा एक प्रकारची सिाि सेवाच 

आह.े त्याबद्दल त्यांचे आनण नवशेषतः त्यांच्या कुटंुनबयांचे आभार! 

 

िराठी सानहत्याच्या दनुियेत अनतशय वेगळया प्रकारचे आनण आधुनिक प्रकारचे 

सानहत्य आणणारे िे काही िवोददत लेखक आहते त्यांत निनिष सोिार ह्ांचे िाव 

अग्रेसर आह ेह्ांत शंकाच िाही. त्यांिी यापूवी िलिीवा (काल्पनिक कथा), आग्या 

वेताळ (गूढकथा), नशकारी साखळी (भयकथा), अपूणव स्वप्न, शानपत श्वास (नवज्ञाि 

कथा) अशा अिेक उत्तिोत्ति कादबंऱ्या नि कथा नलनहल्या आहते. भयकथा, नवज्ञाि 

कथा, पल्प दफक्शि, रम्यकथा अश्या अिेक सानहत्य प्रकारांत त्यांिी नविुक्त संचार 

केला आह ेआनण िराठी सानहत्यावर आपली अशी एक नवशेष छाप पाडली आह.े 

 िराठी संकेतस्थळांवर त्यांचे नलखाण उपलब्ध आह.े तसेच त्यांच्या ब्लॉग वर 

नियनितपणे ते नवनवध नवषयांवर नलनहतात.  

२०१६ साली आम्ही BookStruck पुरस्कार िाहीर केले. त्यात निनिष सोिार 

यांच्या "िलिीवा" या कादबंरीला "सवोत्क्ष्ट fantasy पुरस्कार" निळाला. तसेच 

त्यांिा "बेस्ट प्रोनिससग ऑथर" पुरस्कारािे सन्िानित करण्यात आले. यावरूि 

त्यांच्या लेखिाला खरंच दिुोरा निळाला. पुरस्काराच्या निनित्तािे िला त्यांचे कायव 



िवळूि पाहायला निळाले आनण त्यांिा निळालेले पुरस्कार साथव आहते याची 

िाणीव झाली  

 

२००९ साली रािकुिार नहरािी यांचा '3 Idiots' खूप गािला. हा नचत्रपट चेति 

भगत यांच्या "Five Point Someone" ह्ा कादबंरीवर आधाररत होता. 

लेखकाचे िाव नचत्रपटाच्या opening credit िध्ये ि दाखवता, closing credit 

िध्ये दाखनवल्यािुळे िीनडया िध्ये बराच वाद झाला होता. काही वेळेस िूळ 

लेखकाला श्रेय ददले िात िाही. अशीच कहाणी आह े 'वलय' िधील िुयाय िायक 

रािेशची. त्याला नलखाणाची; संवादिय नलखाणाची खूप आवड. शाळेत असतािा 

एक िाटक नलनहले आनण त्याच्या नशिकांिी आपाल्या िावािे ते खपनवले. एवढेच 

िाही तर चक्क पाररतोनषकही निळनवले. रािेशकडे पुरावा िव्हता. त्यािुळे 

िाईलािास्तव त्यािे ही चोरी नवसरूि िायचे ठरनवले. पण नियतीिध्ये काहीतरी 

वेगळेच होते... 

आपण टीव्हीवर चंदेरी दनुियेचा झगिगाट िेहिी नवस्ियािे बघतो. ही कादबंरी 

त्यािागचं "वलय" नि त्यातील भयािक वास्तव डोळ्यासिोर उभं करतं. बाहरेूि 

आपल्याला ददसते ती िट िटींची झगिगीत दनुिया. अशा दनुियेत आपले स्थाि, 

ककबहुिा वलय नििावण करण्यासाठी आनण रटकनवण्यासाठी काय काय करावे लागते 

आनण कशा पररनस्थतीतूि िावे लागते, याचे तंतोतंत दश््य लेखकािे ह्ा 

कादबंरीतूि उभे केले आह.े  

 



सोिीचा selfie िुळे झालेल िुकसाि आनण फायदा; रानगणीच्या िीविात 

घडलेल्या घडािोडी; सुनप्रयाचा झालेला अपेिाभंग... रािेश आनण त्याला िीविात 

भेटणाऱ्या नवनवध पात्रांची शोध आनण प्रनतशोध यांची ही कहाणी तुम्हाला िक्कीच 

िंत्रिुग्ध करूि सोडेल. 

 

The Dirty Picture ह्ा सहदी नसिेिात नवया बालि म्हणते "दफ़ल्िें नसफव  तीि 

चीिों की विह से चलती हैं Entertainment, Entertainment, 

Entertainment और िैं Entertainment हूँ |". तुिच्या हातात असलेली ही 

कादबंरी तुिचं ििोरंिि करेल, यात काही शंका िाही! 

 

ििोरंििाच्या झगिगाटात ददपवूि टाकणारे ह े "वलय" तुम्हाला िक्कीच आवडेल 

आनण तुम्ही आपल्या आत कििांिा िक्कीच शेअर कराल अशी आशा बाळगतो.  

 

नसद्धशे प्रभुगांवकर, 

web.bookstruck.com 

https://www.facebook.com/bookstruck.in 

  



लेखक निनिष सोिार यांची ओळख 

 

लहािपणापासूि वाचण्याची आनण नलनहण्याची 

तसेच नसिे टीव्ही िेत्राबद्दल किालीची आवड 

fantasy वाचिाची खपू अवाद. अद्द्भुत िग 

आवडते. पूवी लोकित पेपर सोबत शनिवारी 

"लोकित कॉनिक्स" यायचे तसे कॉनिक्स िी स्वत: 

बिवूि छापले िावे अशी इच्छा होती कारण 

drawing सुद्धा चांगल ेआह.े पण िंतर drawing 

साठी वेळ किी पडू लागला. पण नलनहण्याची आवड 

कायि आहचे. छंद म्हणूि अिेक कॉनिक्स िी draw केले आहते. (रािायण आनण 

िहाभारतावर) ऐनतहानसक आनण पौरानणक याक्तीरेखांची लहािपणापासूि आवड.  

चाणक्य आनण क्ष्ण खपू आवडतात.  नवनवध वतविािपत्रांत पूवी लखे नलनहलेत (िास्त 

करूि नचत्रपटाबद्दल). इंटरिेट आल्यािंतर आनण िराठीत नलनहण्याची सोय झाल्यािंतर 

ििोगत, निसळपाव आनण िायबोली तसचे ऐसी अिरे या संकेतस्थळांवर सातत्यािे 

नवनवध नवषयांवर लखेि.  

तसेच ईसानहत्य वर या आधी प्रकानशत झाललेी िलिीवा खपू वाचकनप्रय कादबंरी 

ठरली.  "नवश्वरचिेचे अज्ञात भनवष्य" ही लघु कादबंरी थोड्या हटके नवषयावर आह ेतो 

नवनशष्ठ प्रकारच्या वाचकांत लोकनप्रय आह.े सात ते आठ लघ ुकथा (काही नविोदी तर 

उववररत गूढ कथा) नलनहल्या आहते. िी व्यंगनचत्र सुद्धा काढतो.  वाचिाचा खूप छंद आह.े   

आवडीचे लेखक: (िराठी) - व. पु. काळे, नशरीष काणेकर, िुकेश िाचकर, नव.स. 

खांडेकर, द्वारकािाथ सझंनगरी, ियश्री कुलकणी, सुहास नशरवळकर, रणनित दसेाई, 

िीिा प्रभ,ू िायरण धारप, रत्नाकर ितकरी आनण बरेच काही 



आवडीचे लेखक: (इंग्रिी) - इ. एल. िेम्स, शोभा डे, तनस्लिा िासररि, चेति भगत, 

नसडिी शेल्डि,दवेदत्त पट्टिायक,  सुदीप िगरकर आनण बरेच काही 

आवडीचे पुस्तक:  रािायण, िहाभारत आनण चाणक्य या सदंभावतील अिेक पुस्तके, 

पाटविर - व. पु. काळे , दनुियादारी- सुहास नशरवळकर, ययाती- नव.स. खांडेकर, फरासी 

प्रेनिक- तनस्लिा िासररि, चाणक्य - भा. द. खेर, नसडिी शेल्डि ची सगळी पुस्तके (िूळ 

इंग्रिीतील), दा नवन्सी कोड - डॅि ब्राऊि, स्पाउि- शोभा ड,े रत्नाकर ितकरी चे सगळे 

पुस्तकं, Fifty Shades of grey- E. L. James, Tell no one- Harlen Coben, 

That's the way we met - Sudeep Nagarkar आनण इतर अिेक 

िी नलनहतो त्यािागची प्रेरणा:  

१) िाझे संवदेिशील िि िे वातावरणातील नवनवध लोकांच्या ििातील स्पंदि सतत 

रटपत असत,े त्यांच्या ििात काय चालले असावे याचा ििात िी अंदाि बांधत असतो 

आनण ते इतरांिा कळावे याचा खटाटोप. 

२) तसेच प्रत्येक गोष्टीवर िाझे स्वत:चे असे काही ित आहते ते िी कादबंरीच्या ककवा 

लेखांच्या िाध्यिातूि िांडण्याचा प्रयत्न करतो. कोणत्याही नवषयाची एकाच एक बािू ि 

बघता त्याला दसुरी आनण कदानचत नतसरीही बािू असते ज्याकडे सवविण कािाडोळा 

करतात त्याच बािू िला कादबंरीतील नवनवध पात्रांच्या िाध्यिातिू वाचकांसिोर 

आणायच्या आहते.  

३) िर िाझ ेित िला व्यक्त करायला निळाले िाही, ककवा िाझ्या नवधािांचा िुद्दाि 

नवपयावस करण्यात आला असे िर िला आढळले तर िी त्यावर नलनहतो. 

४) वाचकांिा एका वेगळ्याच अद्द्भुत आनण अनस्तत्वात िसलेल्या fantasy िगात 

घेऊि िाऊि त्यांचे ििोरंिि करणे   



ड्रीि प्रोिेक््स: नवनवध प्रकारच्या हटके नवषयांवर िराठीत कादबंऱ्या आणायच्या आहते. 

भनवष्यात खालील वेगवेगळ्या नवषयांवर नलनहणे आवडेल/आवडते 

१) वेगळ्या पद्धतीच्या सूड कथा,  

२) रहस्य, थरार, नवज्ञाि काल्पनिका आनण भयकथा 

३) ऐनतहानसक काल्पनिका,  

४) िहाराष्ट्रातील अस्सल िवीि सुपरनहरो,  (हटके नवषय) 

५) ऑदफस स्पाउि ह्ा संकल्पिेवर, (हटके नवषय) 

६) एकत्र कुटंुब पद्धतीवर सगळ्या अंगािे नवचार करणारी कादबंरी, (हटके नवषय) 

७) भारतातील लोक, लहाि िुल,े िोठी िाणसं, त्यांचे सेक्स लाईफ आनण त्याचा 

सािानिक िीविावर पररणाि, तसेच त्याचे दिि आनण अनतरेक या दोघांचे दषु्पररणाि, 

(हटके नवषय) 

८) लाईफ -२४ बाय ७ (आय टी इंडस्री तील किवचाऱ्याच्या सिस्या), (हटके नवषय) 

९) ज्येष्ठ आनण तरुण यांच्यातील नपढीच्या अंतरािुळे होणाऱ्या वादावर  सगळ्या 

बािूिी प्रकाश टाकणारी कादबंरी (हटके नवषय) 

१०) आणखी इतर अिके नवषय घोळत आहते  

इत्यादी अिेक नवषय ििात घोळत आहते. फक्त िसा िसा वेळ निळेल त्याप्रिाणे आनण 

परिेश्वराची इच्छा असली तर िक्की िी ह ेसगळे ड्रीि प्रोिेक््स पणूव करणार!! 

  



वलय 
(कादबंरी) 

 
लेखक: निनिष सोिार  

 

© सवव हक्क लेखकाकडे 

sonar.nimish@gmail.com 
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"वलय" ही कादबंरी िी "1 िे 2016 ते 21 नडसेंबर 2017" या दरम्याि नलनहली आह.े कािािा 

व्याप सांभाळूि नलनहिे ही काही सोपी गोष्ट िव्हती, पि नलनहण्यािी उिी स्वस्थ बसू दते िव्हती. िाझ्या 

याआधीच्या "जलजीवा" या सायन्स फिक्शि कादबंरीच्या यशािुळे आनि वािकांिी त्यावर केलेल्या 

भरभरूि पे्रिािुळे पुन्हा नलनहण्यािी पे्ररिा निळाली. जलजीवा नलनहण्यािी पे्ररिा दिेारे घटक होत-े बिुवडा 

टँ्रगल, अथांग सिुद्र, पािी आनि जहाज े यांि े लहािपिापासूि असिारे कुतहूल आनि आकषवि! 2011 

साली सहज म्हिूि निसळपाव, िायबोली आनि ििोगत या संकेतस्थळांवर क्रिश: नलनहलेली "जलजीवा" 

खऱ्या अथाविे प्रकाशझोतात आली ती bookstruck आनि esahity.com िुळे! त्यािंतर ही google play 

store वर आनि "प्रनतनलपी" आनि "ऐसी अक्षरे" या सकेंतस्थळांवर सुद्धा िोित उपलब्ध आह.े आजही ही 

कादबंरी िविवीि वािकसखं्या जोडते आह े आनि िला हजारो वािकांिे िोि ककवा िेसेज येत आहते. 

bookstruck तिे 2016 साली जलजीवाला "सवोत्कृष्ट िँटसी" पुरस्कार निळाला. जलजीवा व्यनतररक्त 

"नवश्वरििेिे अज्ञात भनवष्य" ही लघु कादबंरी िी नलनहली आह ेआनि िोित वाििासाठी उपलब्ध आह े

तसेि िाझ्या इतर अिेक कथा प्रनसद्ध झाल्या आहते.  

 

"वलय" नलनहण्यािागिी पे्ररिा म्हिजे - टीव्ही आनि नित्रपट क्षेत्राबद्दल लहािपिापासूि असिारी 

आवड आनि आकषवि! ही कादबंरी नलनहतांिा िला िोलािी साथ फदली ती िाझ्या पत्नीिे, कारि 

ऑफिसिधल्या कािािा व्याप सांभाळूि आिखी िी उरलेला वेळ लेखिात घालविार म्हिजे कुटंुबाला किी 

वेळ! पि तरीही नतिे ते सहि केल,े तसेि िाझ्या कादबंरीिी पनहली वािक तीि! नतिे यातील अिेक 

लॉनजकल िुका िाझ्या लक्षात आिूि फदल्या. त्याबद्दल नतिे ििापासिू आभार! 

 

आिखी िला "गुगल कीप" या अॅनललकेशििे आनि "गुगल िराठी कीबोडव" िे ििापासूि आभार 

िािावेसे वाटतात कारि अर्धयावपेक्षा जास्त कादबंरी ही िी िोबाईलवरि नलनहली आह,े गुगल कीप िर्धये! 
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सूििा 
 

 

 

कादबंरी वािायला सुरुवात करण्याआधी – 

 

जगात सवावत जास्त नित्रपट निर्मिती करिाऱ्या वलयांफकत अशा आपल्या भारतीय नित्रपटसृष्टीत तसेि 

टीव्ही क्षेत्रात स्वत:िे वलय नििावि करण्यासाठी आनि रटकवण्यासाठी धडपडिाऱ्या काही जिांिी ही 

कहािी असूि ही एक पूिवपिे काल्पनिक कादबंरी आह.े  

 

काही अपररहायव अपवाद वगळता यात उल्लेख असललेी नसिेिांिी िावे, नसिेिाशी संबंनधत नवनवध 

रठकाि,े कलाकार, नित्रपट, टीव्ही नसररयल्स, िाटके, नथएटसव, पुस्तके, लेखक वगैरे यांिी िाव े

काल्पनिक आहते! 

 

तसेि गरजेिुसार योग्य तो पररिाि साधण्यासाठी िी काही रठकािी इंग्रजी आनि हहदी शब्द आनि 

वाक्ये िुद्दाि वापरली आहते.  

 

काही रठकािी सेक्सशी संबधंीत बोल्ड प्रसंग, िािक प्रिािात नशव्या ककवा हहसिे ेविवि असल्याि ेएक 

सावधनगरीिा उपाय म्हिूि पंधरा वष े ककवा त्यापके्षा किी वय असलेल्या व्यक्तींिी ही कादबंरी 

वािायिी ककवा िाही ह ेपालकांच्या संितीिे ठरवावे ककवा स्वत:च्या जबाबदारीवर कादबंरी वािावी.  

 

या कादबंरीिा हते ू िक्त वािकािं े ििोरंजि करि े हा असिू कोित्याही प्रकारिा वाद नििावि करिे 

तसेि कुिाि ेसिथवि करिे, कुिावर टीका करिे ककवा वािकांवर नवनशष्ट प्रकारिी नविारसरिी लादिे 

हा िाही. आजच्या इंटरिेटच्या जिान्यातील वािक सूज्ञ आहते त्यािुळे जास्त काही सांगण्यािी गरज 

िाही!   
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यातील काल्पनिक व्यक्ती, स्थळे, प्रसंग, संस्था यांिा खऱ्या जगातील गोष्टींशी संबंध ककवा साधम्यव 

आढळल्यास तो एक योगायोग िािावा आनि कादबंरी वाििािा आिंद घ्यावा!   

 

कादबंरी पूिवपि ेवाििू झाल्यानशवाय कादबंरीनवषयी जाहीर ितप्रदशवि करू िय,े ही नवितंी!  

 

आपल्या प्रनतफक्रया sonar.nimish@gmail.com या ईिेल आयडी वर पाठवाव्यात.  

 

-निनिष सोिार (लेखक) 

 

 

 

  

mailto:sonar.nimish@gmail.com
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प्रकरि 1 

  

“टटग टाँग” ... दरवाज्यािी बेल वाजते. सिू दार उघडते. सासचू्या हातातील बाजाराच्या 

नपशव्या घेते. सास ूसोफ्यावर पंख्याखाली बसूि पदरािे घाि पुसते.  सिू स्वयंपाकघरात जाते. 

  

“सूिबाई, झाला िाही का स्वयंपाक अजूि?” सोफ्यावरूि आवाज स्वयंपाकघराकड ेजातो. 

  

पेपर वाििारे सासरे पेपरातूि डोके बाहरे काढूि सासकूड ेबघतात. पुन्हा पेपरात बघतात. 

  

“हो, सासूबाई. तयार होतोि आह ेस्वयंपाक!” स्वयंपाकघरातूि आवाज सोफ्याकड ेजातो. 

  

“फकती वेळा सांनगतलं की या वेळेपयंत स्वयंपाक झालाि पानहजे, कळत िाही तुला?” सासू. 

  

“एकदि टाइि टू टाइि सगळं करायला िी काही िशीि िाही सासूबाई!” निरिीिी िोडिी 

टाकत सिू म्हिते. सगळयांिा ठसका येतो.  

  

“काय म्हिालीस? परत म्हि जरा! बघतेि तुला!”, सोफ्यावरूि उठत ठसका दते सासू म्हिते. 
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“आज तुला धडाि नशकवते!” असे म्हिूि सासू त्वेषािे स्वयंपाकघरात जानि सिुेला जोरात 

तीि वेळा थलपड लगावते. सासूच्या हातािा धक्का लागूि कढई पुन्हा पुन्हा तीि वेळा खाली पडत े

आनि तेल हवेत येनि नस्थर होते! थ्रीडी कोिातूि हवेतल ेतेल दाखवत कॅिेरा फिरत जातो. 

 

 सासरे उठूि उभे राहतात. त्यांच्या िेहऱे्यावर आश्चयाविे भाव! ह ेकाय झाले? एकदि थलपड? 

तीि वेळा ते खुिी वरूि उठतात. िग त्यांिा िेहरा तीि वेळा ब्लॅक अँड व्हाईट होतो. तेही हवेत नस्थर 

होतात!!.... 

 

हा सीि िोठ्या पडद्यावर बघिारे नििावते, कलाकार, लेखक, एनडटर वगैरे िंडळींिी टाळया 

वाजवल्या. 

 एनडटरिे ररिोटिे पॉज करूि तो सीि तात्पुरता थांबवला. 

  

एनडटर, “छाि जिूि आलाय हा सीि, िाही का?” 

  

तेथे बसलेला एक कलाकार वैतागूि म्हिाला, “एका फक्रयेवरिी प्रत्येकािी प्रनतफक्रया तीि तीि 

वेळा दाखवायिी खरंि गरज आह ेका?” 

  

डायरेक्टर म्हिाला, “अरे िग राजा! त े एकदि आवश्यक आह!े त्यानशवाय टाइिपास कसा 

होईल रे! ही काय दर आठवड्याला िालिारी सीररयल आह ेका? पटापट कथा पुढे सरकायला? डलेी 

सोप आह ेहा! डलेी सोप! अंगाला जसा डलेी आपि सोप लावतो िा तसे. लोकांिा रोज व्यसि लागलंय 

या डलेी सोपिं! िग रोज रोज िवीि काय दाखविार? थोडा टाईिपास हवा िा!” 

  

नििावता म्हिाला, “बरोबर आह!े िला एनडटर साहबे पुढे बघू द्या! करा पुढिा भाग लले!” 
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एनडटरिे ललेिे बटि दाबले. 

  

“टटग टाँग” ... पुन्हा बेल वाजते. थलपड खाल्लेल्या सिुेिा पती ऑफिस िधूि घरी यतेो. घरात 

काय ड्रािा झालाय त्यािा अंदाज येनि तो कुिाला काहीि ि बोलता बेडरूि िर्धये निघूि जातो. 

त्यािी ब्रीिकेस ठेवतो, फे्रश होतो, घरिे कपड े घालतो आनि िग बेडरूििर्धये जानि वाईि पीत 

बसतो. सीररयलिा एनपसोड संपतो. टाळया! टाळया!! 

  

तेथे बसलेला तोि कलाकार पुन्हा दपुटीिे वैतागूि म्हिाला, “अरे अरे! टाळया काय 

वाजवताय? िॅनिली ड्रािा आह ेहा आनि यात वाईि कसली दाखवताय? काय िाललंय काय तुििं?” 

  

डायरेक्टर म्हिाला, “वा वा! अगदी योग्य तिे दाखवतो आह े आपि! शेवटी पुरुषांिा 

आवडिारं काहीतरी असलं पानहजे िा यात? थोडिेार पुरुष पे्रक्षक लाभण्यासाठी असे करावे लागते! 

सासू सुिेच्या नसरीयल िर्धय े पुरुष िंडळींिे िाहीतरी काही नवशेष काि िसते. िग पुरुषांिी वाईि 

पीत बसायला काय हरकत आहे? आय िीि छोट्या पडद्यावर!” 

 तो कलाकार म्हिाला, “तिुिे लॉनजक िुकते आह.े पुरुषांिा ऑफिसिधूि घरी आल्यािंतर 

दारू नपण्याव्यनतररक्त काही दसुरे काि िसते असे वाटले की काय तुम्हाला?” 

  

डायरेक्टर म्हिाला, “ आरे! गप बस िा यार! सोड िा त्या वाईििा िाद! या सीररयलिर्धये 

लवकरि तुझी एन्ट्री होिार आह!े त्या सुिेच्या नप्रयकरािा रोल करायिा आह ेतुला! िानहत आह ेिा? 

हा वाईि नपिारा पती लवकरि घरातूि पळूि जातो अस ेदाखवायिे आह!े” 

  

“काय? िला तर ह ेआधी िानहती िव्हते!”, तो कलाकार आश्चयविफकत होनि म्हिाला. 
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“हो! डलेी सोपच्या कथेिर्धये िर्धये डलेी बदल होत असतात आजकाल! वािकांच्या सोशल 

निडीयावरील प्रनतसादांवरूि आनि TRP च्या आधारे! काय सिजलास? याला आम्ही म्हितो डलेी 

‘सोप’ नवथ ‘शांपू’ तडका! ही ही ही ही!”, डायरेक्टर स्वत:च्या जोकवर हसत म्हिाला. 

  

इतर सगळे जबरदस्तीिे हसले... 

 

आज सवािंी त्या नसरीयलि ेएकूि पुढिे सहा एनपसोड बनघतले ज ेअजूि टेलीकास्ट व्हायि े

होते. गोरेगांवच्या फिल्िनसटी स्टुनडओिर्धये ह े सवव घडत होते आनि सीररयलिे िाव होत े - “िार 

थापडा सासूच्या!”  

 

त्या नसरीयलिी कथा थोडक्यात अशी होती - सासू सुिेच्या कटकटीतिू िुक्त होण्यासाठी 

िवरा घरातूि पळूि जातो खरं आनि एका बाबाच्या आश्रिात आश्रयाला जायिे ठरवूि प्रवास करत 

असतांिाि सुिचे्या कॉलेज जीविातील एक एकतिी पे्रिी त्यािे रस्त्यात अपहरि करतो आनि त्या 

घरात दरूिा िातेवाईक बििू येतो आनि राहतो. सुिेला िीट आठवत िसते म्हिूि ती सुद्धा त्याला तो 

िातेवाईक सिजते. िग तो सांगतो की िी त्याला शोधूि आितो पि िला सुिेिी िदत लागेल. िग 

सुिेला संशय यायला लागतो वगैरे. िुलगा घरात िसल्यािे सास ू सुििेे भांडिं बंद पडतात कारि 

दोघींिी भांडि करूि करूि ज्याला छळायिे तोि घरातूि िाहीसा झाल्यािे आता कुिासाठी 

भांडिार म्हिूि सासू सुिा गुण्या गोहवदािे राहायला लागलेल्या असतात. िग कथेत सूििेी बनहि 

अिािक प्रवेश करते आनि त्यािुळे आिखीि एक ट्वीस्ट येते आनि िग अिेक प्रसंगांिंतर गोड शेवट 

होतो. 

⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞ 
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प्रकरि 2 

 

आता संर्धयाकाळ झाली होती. स्टुडीओतील सवािंी सवांिी एकिेकािंा निरोप फदला आनि 

जायला निघाले. सीररयल िधील सूि म्हिजे सुनप्रया सोंगाटे आनि त्या सीररयलिा लेखक तसिे 

टीव्ही आनि फिल्म्स पत्रकार राजेश पारंबे ह ेदोघसेुद्धा घरी जायला निघाले.  

 

राजेश टीव्ही नसररयल्ससाठी संपूिव ब्रॉड (नवस्ताररत) कथा नलहायिा. िग प्रत्येक एनपसोड्स 

साठी कथिेुसार स्वतंत्रपिे पुन्हा स्क्रीलट नलहायिा. तसेि तो फ्री लान्स फिल्ि जिावलीस्ट म्हिूि सुद्धा 

काि करत होता. त्याि ेजिावनलझििा नडललोिा आनि नसिेिा लेखिासंदभावत कोसव केला होता. पि 

लेखिािी उिी आनि कला त्याच्या अंगी उपजति होती. अगदी लहािपिापासूि त्यािे स्वतःिधली 

ही प्रनतभा ओळखली होती, पि एक दोिदा नवश्वासघातािे धके्क पिवूि!    

 

त्यािा टीव्ही आनि फिल्ि जगतावरिा िराठी, हहदी आनि इंग्रजी या नतन्ही भाषते असलेला 

ब्लॉग (“फिल्िी िायर”) वाििारे लाखो लोक होते. तो ब्लॉगवर जास्त करूि फिल्ि ररव््य ू(नित्रपट 

पररक्षि) नलहायिा. त्यािा ररव््यू वाििू िगि नित्रपट बघायला जायिे की िाही ह े ठरविारी 

पनब्लक लाखोंिर्धये होती. त्याला रटव्ही सोबति बॉलीवूड िर्धये ही लेखि करायिी इच्छा होती. 

जिल्यास हॉलीवूड सुद्धा! िोठी स्वपं्न बघायला काय हरकत आह ेअस ेत्याि ेििाशी ठरवले होत.े अजिू 

बरीि िजल गाठायिी बाकी होती. इतके काि करूिही ही तर अजूि एका अथाविे िक्त सुरुवाति 

होती. या क्षेत्रातल्या लेखकासंाठी आनि पत्रकारांसाठी काहीतरी भरीव काि आनि िदत करायिी ह े

त्यािे ठरवल े होत े आनि अथावति त्याच्या या िहत्वाकांक्षेच्या िागे त्याि े एक िहत्वािे व्यनक्तगत 

कारिही जबाबदार होत!े  

 

राजेशिे आज सनुप्रयाच्या आवडीिा ‘लाईट ग्रीि’ तर सुनप्रयािे राजेशच्या आवडीिा ‘व्हाईट’ 

पोशाख केला होता. पांढऱ्याशुभ्र कपड्यांत सुनप्रया राजेशला आवडायिी आनि नहरवट कपड्यांत 

राजेश नतला आवडायिा. राजेश उजव्या हाताच्या ििगटात एक कड े घालायिा आनि उजव्या 

हातांच्या तजविीत डायिंड्सिी व्हाईट अंगठी घालायिा. त्यािी अंगकाठी साधारि पि आकषवक 

होती. जास्त जाड िाही, जास्त बारीक िाही! राजेश बारीक निशी ठेवत असे. त्याि ेकेस कुरळे होते. 
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हसतािंा राजेशच्या गालावर िेहिी खळी पडायिी. त्याच्या िेहऱ्यावर सतत असिाऱ्या 

नस्ितहास्यािी आनि गालावरील खळीिी सुनप्रया जिू फदवािीि झाली होती! 

  

सुनप्रयािा िेहरा गोल होता आनि केस लांब होते. हसली की नतच्यासुद्धा गालावर खळी पडत 

असे. नतिा िेहरा भारतीय परंपरेिुसार रूढ असलेल्या अथाविे सुंदर होता आनि शरीर पूिवपिे 

प्रिािबद्ध होते. पि एकूिि नतिे व्यनक्तित्त्व असे होते की नतला सोज्वळ ककवा घरेलू सूि, आज्ञाधारक 

िुलगी ककवा साडीतली पत्नी अशाि भूनिका सीररयल िर्धये निळायच्या. सर्धया ती हीि एक िराठी 

सीररयल करत होती. बाकी दोि नसररयल्स संपल्या होत्या. पूवी नतिे पुण्यात "सिि तू िाझा" या 

िाटकात काि केले होते. ते िाटक  िांगले यशस्वी झाल ेहोते. त्यािंतर नतच्या वनडलांिी खुश होनि 

नतला कार घेनि फदली होती. नति े वडील पुण्यातील प्रनसद्ध ज्वेलरी व्यापारी होते. त्यािंी नतला 

नतच्या आवडीिे कररयर करायला िोकळीक फदलेली होती. िग नतला पुढे िराठी नित्रपटात छोटे 

रोल्स आनि िग िराठी नसररयल्स निळाल्या. िंुबईतील प्रनसद्ध “िॅडि अॅकॅडिी” िर्धये ती रीतसर 

कोसेस सुद्धा करत होतीि आनि आता नतिे ह ेशेवटिे वषव होते. 

  

सुनप्रया राजेशवर पे्रि करत होती. तसे नतिे त्याला बोलिू दाखवले िव्हत ेपि नतला ििातिू 

नवश्वास होता की राजेशिेही नतच्यावर पे्रि आहिे आनि वेळ आली की त ेती व्यक्त करिार होतीि! 

राजेशबद्दल नतिे घरच्यांिा कल्पिा फदली होती, पि एक नित्र म्हिूि! दोघांिा एकिेकांिा 

भेटल्यानशवाय ककवा िोिवर बोलल्यानशवाय करित िव्हते ह ेिात्र खरे! त्यापलीकड ेते अजूि गेले 

िव्हत!े सर्धया तरी ते दोघे कररयरवर लक्ष कें फद्रत करत होते! सुनप्रयािी राजेशशी या सीररयलच्या 

निनित्तािे ओळख झाली होती आनि िंतर अगदी किी वेळेत त्यािे एका गाढ िैत्रीत रुपांतर झाल े

होते! सुनप्रया आनि राजेश बोररवलीला राहत होते. राजशे एका अपाटविेंट िर्धये भाड्याच्या रूिवर तर 

सुनप्रया हॉस्टेलवर! 

  

सुनप्रया, “राजेश तू कसा जािार घरी? िी सोडू का तुला साटििगरला?” 

  

राजेश, “िको, िला ड्रॉप केल्यावर तुला पुन्हा बरेि िाग ेनसनद्धनविायकिगरला याव ेलागेल! 

िी जाईि आपला बसिे िाहीतर टॅक्सीि!े” 
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सुनप्रया, “िाही रे. िल. सोडते तुला. िल बस गाडीत!” 

  

पाठीवरिी सॅक िागच्या सीटवर टाकत राजेश सुनप्रयाच्या बाजूला पुढे बसला. सुनप्रयािे गाडी 

स्टाटव केली. आता त्यािंी गाडी टॅ्रफिक असलेल्या रस्त्यावर आली. 

  

सुनप्रया, “तुला सहि कसं होतं रे ह े सगळं? तू पूिवपिे शांत बसूि होतास सगळे एनपसोड 

बघतािा! तू नलनहतोस एक आनि ते त्यात बदल करूि दाखवतात कानहतरी दसुरेि?” 

  

राजेश वैतागूि म्हिाला, “िाही सहि होत ह े सगळं िला! ह े डलेी सोप च्या िावािे ह े ज े

िाल्लंय िा, ते िाही सहि होत, सुनप्रया! पि तरीही त्या सीररयलसाठी लेखि करतोय िी! िि िारूि! 

कारि, या इंडस्ट्रीत लेखक म्हिूि तसे पनहले तर ही िाझी िक्त सुरुवात आह ेअसे िी िाितो कारि 

िला आजूि बरीि िजल गाठायिी आह!े आनि काही वळेेस िला िॉईस िसिार आह ेह ेिला िाहीत 

आह.े जे निळेल त्यासाठी लखेि करावं लागिार आह.े” 

  

सुनप्रया, “हां. तेही खरंि आह े म्हिा. तुला सांगते आनि िी तरी काय करतेय? तेि करतेय! 

तेि िहेिीिे सिुेिे रोल! सुरुवातीला तडजोड करावीि लागते या क्षेत्रात. कोि कशािी आनि कशाशी 

तडजोड करेल ह ेिात्र सांगता येत िाही. िाही का?” 

  

राजेश, “हा,ं पि एक िक्की! िी जी िहत्त्वाकांक्षा बाळगूि आह,े ती िी िक्की पूिव करिार. पि 

अजूि वेळ लागेल त्याला ह ेिला िानहती आह.े येिारा काळि सांगेल ते! त्या िहत्वाकांक्षेसाठी िी 

काहीही करायला तयार आह!े” 
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बराि वेळ ते बोलत होते. सनुप्रयाच्या ििात िात्र काहीतरी वेगळंि िाललं होतं. तो िेिक्या 

कोित्या िहत्वाकांक्षेबद्दद्दल बोलतोय ह ेसुनप्रयाला िक्की िानहत िव्हतं. 

  

ती नविार करत होती, “याच्या ििात िी असिे का? हा िाझ्यावर प्रेि करत असेल का?” 

  

साटििगर आल्यावर सनुप्रया म्हिाली, “आलं तुझं साटि िगर. िल बाय! काळजी घे.” 

  

सॅक पाठीवर घेनि राजेश कारिधूि उतरला. सनुप्रयाला थँक्स म्हिूि तो जायला निघाला. ती 

पुन्हा िाघारी वळली. 

  

राजेश त्याच्या “गीता अपाटविेंट” जवळ पोिला आनि त्यािे लेटर बॉक्स िेक केला. त्यात 

काहीही िव्हते! िग नलफ्टि ेबटि दाबले. नलफ्ट आली! त्यात ओळखीिे दोि जि होते. त्याचं्याशी 

‘हाय हलॅो’ झाले. तो नतसऱ्या िजल्यावर राहत होता. एकटा. भाड्यािे! नतसरा िजला आला. तो 

नलफ्ट िधूि बाहरे आला. त्यािा फ्लॅट िं 309 िाबी िे उघडला. आत जानि फे्रश झाला. िग 

सोफ्यावर बसला. बसल्या बसल्या त्याला थकव्याि ेझोप लागली! 

  

त्याला रात्री िन वाजता जाग आली. त्याि े फ्लॅटिा दरवाजा उघडूि बाहरे बनघतले. 

जेविािा डबा आलेला होता. डबा उिलूि तो दार बंद करूि आतिर्धये आला. टेबलावर पेपर आंथरूि 

त्यावर त्यािे डबा उघडला. भाजिीिे थालीपीठ, दही, रस्सा, कैरीिे लोििे आनि नखिडी असा 

त्यािा आवडीिा िेिू त्याि े िुद्दाि आज िोि करूि बिवायला सांनगतला होता. पाण्यािी बाटली 

जवळ ठेवूि तो थालीपीठ खान लागला. िक्त रात्रीिा रटफिि त्यािे लावला होता. फदवसा इतर 

रठकािी तो जेवि करूि घ्यायिा. जेवि सुरू करता करता ररिोटिे त्यािे टीव्ही सुरु केला. 

  

“बूि” या टीव्ही िॅिेलवर बॉलीवूड न्यूज सरुू होत्या!  प्रनसद्ध इंग्रजी लेखक “केति सहािी” 

यांिी कथा असलेल्या “िार ितुर” या सुपरनहट हहदी नित्रपटाच्या यशािी पाटी सुरू होती. िात्र त्यात 
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डायरेक्टर आनि लेखक यािंी वादावादी सरुू झाली कारि, डायरेक्टरि े लेखकाच्या कादबंरीवर 

नित्रपट बिवूि सुद्धा त्यािे शे्रय लेखकाला नित्रपटातल्या शे्रयिािावलीत नबलकूल फदले िव्हत.े उलट, 

लेखक म्हिूि डायरेक्टरिे स्वत:िे िाव फदले होते. दोि तीि वेळा िोिवर दाद ि फदल्यािे त्या 

लेखकािे पाटीति लोकांसिोर आनि पत्रकारांसिोर डायरेक्टरवर अिािक आरोप करण्यािी संधी 

साधली. त्याच्या कादबंरीवर हा पनहलाि नित्रपट होता. जरी या डायरेक्टरिे केतिला प्रथिि ब्रेक 

फदला होता यािा अथव त्याि ेलेखिािे के्रनडट स्वत:कड ेघणे्यािी िुभा थोडिे त्याला प्राप्त झाली होती? 

पि कोित्याही क्षेत्रातील प्रस्थानपतांनवरोधात िवोफदतािंा लढा दतेांिा खूप त्रास होतोि! राजेशि े

टीव्ही बंद केला. त्यािा िूड खराब झाला होता.  

 

त्याच्या रुििर्धये त्यािे पुस्तकांिे एक िोठे कपाट होते. त्याला वाििािी खूप आवड होती. 

त्या कपाटात राजेशिे नलखाि असलेली एक लाल रंगािी िाईल िुद्दाि सहज फदसेल अशी ठेवलेली 

होती.  त्याकड ेबघत तो नविार करू लागला - “या टीव्ही आनि फिल्ि इंडस्ट्रीत लखेकांिे शोषि कधी 

थांबिार? िी यासाठी संघषव करिार आह.े िाकी िन आििार िी सगळयांच्या! पि, थांबा लेकांिो! 

अजूि योग्य वेळ आली िाही. एक फदवस िाझा येईल आनि सगळया लेखकांिा सुद्धा! िाझी गावाकड े

जाण्यािी वेळ पि लवकरि येईल असे फदसते आह!े” 

 

⃟⃟⃟⃟⃟⃟⃟⃟⃟⃟⃟⃟⃟⃟⃟⃟  
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प्रकरि 3 

  

सुनप्रया राजेशला ड्रॉप करूि नसनद्धनविायकिगरला “लीएरा नविेन्स हॉस्टेल” वर पोहोिली. 

ते एक “सेल्ि कुककगिी” सोय असलेले वर्ककग नविेन्स होस्टेल होते. नतच्या दोि रूििेट्स होत्या. सोिी 

बिकर आनि रानगिी राठोड. सुनप्रयाि ेिावीि ेरूि उघडली. कॉिि फकिि, हॉल आनि तीि स्वतंत्र 

बेडरूि, बाथरूि अशी रििा होती त्यांच्या रूििी! नति ेआपली पसव ड्रहेसग टेबलवर ठेवली आनि 

आरशात पानहले. िेहरा बराि काळवंडलेला वाटत होता. सोिी आली असेल असा नविार करूि नति े

सोिीच्या बेडरूिवर टकटक  केले. आतिू स्त्रीिा एक अवखळ आवाज आला, "कि ऑि इि सूप्री! 

डोअर इज ओपि!" 

  

सुनप्रयािे दरवाजा ढकलला तेव्हा सोिी बिकर नतच्या बेडवर अस्ताव्यस्त पाय िैलावूि 

पहुडलेली होती. नतच्या कािात हडेिोि होता आनि अंगावर िक्त एक बारीक सिेद टी शटव आनि पँटी 

होती. सोिी बोलण्यात, वागण्यात आनि कपड े घालण्यात खूप अघळपघळ आनि िोकळी होती! 

सोिीिा िहेरा लांबूळका होता. नतिी अंगकाठी भरीव आनि गोलसर होती. नतच्या िेहऱे्यावर िहेिी 

एक बेपवावईिी आनि उच्छंृखलतेिी छटा असायिी. डोळे ििकदार आनि बोलके होते. िाक सरळ 

आनि उठावदार होते.   

  

“सोिी िॅडि, आराि िाल्लाय? जेविािं काय ठरवलंय आज रात्रीि?ं” 

  

“साकेत सोबत जािार आह ेिी बाहरे जेवायला.” 

  

“वा! िज्जा िाल्लीये िस्त. बॉयफ्रें ड सोबत! अगं, रानगिी आली िाही अजूि?” 
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सोिी हसायला लागली, “ती? आजपयंत आलीय का कधी वेळेवर ती परत? भटकत असते ती 

इकड ेनतकड ेरात्री बेरात्री! पि आज रात्री कसलीतरी शूटटग आह ेम्हिाली होती ती, त्यािुळे उनशरा 

घरी येईल ती!” 

  

“शूटटग आह ेतेही खरंि आह ेम्हिा! पि एरवी शूटटग िसली तरी ही पोरगी रात्रीिी बाहरे 

फिरति असते. काय करत असते दवे जािे! एनिवे! िी राईस बिवते आह.े िग िक्त िाझ्या 

एकटीसाठीि बिवते!” 

 “हबदास बिव आनि खा! आपलंि हॉस्टेल आह.े आपलीि रूि आह.े आपलंि राज्य आह!े 

एजंॉय!” 

  

तेवढ्यात सोिीिा िोबाईल वाजला. ती बोल ूलागली, “हां रे साकेत. आ रही ह!ँ .. तयै्यार तो 

होिे द ेिुझे!...हां बाबा हां, तेरी पसंद का हपक कलर पहि के आती ह ँ… क्या? खािा खािे के बाद पब 

िे भी िलिा ह?ै रठक ह.ै..सके्सी कपड ेपहिके आती हँ….हां रे! कि कपड ेपहििे है, तो तैय्यार होि े

िें ज्यादा सिय लगता ह!ै तिु साले जेन्ट्स लोग इस बात को िही सिझोगे!”, एक डोळा नििकावत 

स्वतःच्या जोकवर ती हसली. 

  

तीच्या बेडरूि िधूि बाहरे निघत सुनप्रया ििात म्हिाली,  “त्या रानगिीला िावे ठेवते आनि 

स्वतः सुद्धा हुदंडते ही रात्री बेरात्री! पि ही सोिी भलती डान्स वेडी आह.े िािण्यािा कोिताि 

िान्स, कोितीि संधी ती सोडत िाही. डान्सबद्दल एवढं के्रझी आजपयंत िी कुिाला पाहीलं िाही. 

ओह गॉड! आता सुद्धा िालली आह ेती पबिर्धये ििसोक्त डान्स करायला!” 

  

िक्त एकदाि ती सोिी बरोबर पब िर्धये गेली होती तेव्हा नति ेसोिीिा िािण्यािा अजब 

िॉिव आनि हधगािा बनघतला होता! नतच्यासारखे खनिति कुिी िािू शकत असेल! काय ती 

जबरदस्त एिजी होती आनि काय िस्त सॉनलड िािव नतच्या िािण्यातूि ओसंडूि वाहात होता की 

नविारता सोय िाही! िक्त एकि प्रोब्लेि होता- सोिी थोडीशी अल्लड होती! 
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सोिी िहाराष्ट्रातल्या छोट्या शहरातिू िंुबईत आली होती. नतला िृत्यािी आनि सगंीतािी 

खूप आवड! अगदी स्वतःपेक्षा जास्त ती डान्सवर पे्रि करत असे. नतच्या िते डान्स म्हिजे एक प्रकारिा 

उत्कट अनभियि आह.े ितृ्य आपले शरीर आनि िि खर् या अथाविे एकत्र आित.े त्यािुळे एखादा 

अनभिय रस िृत्याद्वारे आपि अनधक पररिािकारक पद्धतीिे पे्रक्षकासंिोर पेश करू शकतो. कररयरिी 

सुरूवात म्हिूि नतिे टीव्हीवरच्या अिेक ररयानलटी डान्स शो िर्धये भाग घेतला होता. अजिू पुढे 

बरीि िजल गाठायिी होती. िेकप करूि, कपड ेबदलूि सुनप्रयाला बाय करूि सोिी निघूि गेली. 

जेवि झाल्यावर सुनप्रया रूििर्धये एकटीि होती. रात्री दहा वाजता थोड ेफिरूि आल्यावर ती परत 

आली. सुनप्रया झोपल्यावर रात्री एक वाजता सोिी परतली.  

 

सकाळी िार वाजता रानगिी राठोड परतली. तीच्या बेडरूििर्धये गेली. िग आंघोळ करुि 

पाि वाजता झोपली. सकाळी 9 वाजता सुनप्रया आनि सोिी निघिू गेल्या तेव्हा रानगिी झोपलेलीि 

होती. सकाळी साडअेकराला नतला जाग आली. काल रात्री नति ेहॉरर सीररयलिे शूटटग होते. गोराई 

बीिवर एका भीनतदायक वाटिाऱ्या एका जागेत डायरेक्टरिे शूटटग ठेवली होती. शूटटग उनशरा 

रात्रीपयंत िालली होती. सर्धया ती दोि हहदी हॉरर सीररयल्स आनि दोि ररयानलटी शोज िर्धये काि 

करत होती. सर्धयािा काळ असा होता की टीव्हीिे पे्रक्षक वाढले होत ेआनि नित्रपटांसाठी वापरण्यात 

येिाऱ्या जवळपास सवव आधुनिक टेक्नॉलॉजी सीररयलसाठी सुद्धा वापरायला सुरुवात झाली होती. 

सीररयलि े प्रोडु्यसर आनि डायरेक्टरसुद्धा सीररयल नित्रपटाइतकीि भव्यफदव्य झाली पानहजे अस े

पाहत आनि ितंर त्यातूि बक्कळ पैसा किावत!  

 

सोिी, रानगिी आनि सुनप्रया नतन्ही िाटंुगा येथे असलेल्या “िंुबई अॅकॅडिी ऑि डान्स, 

ॲक्टींग अँड म्युनझक (MADAM)” येथे नशकत होत्या. जुन्या जिान्यातील प्रनसद्ध सुपरस्टार “स्वगीय 

धिेश कपूर” यांिी या कॉलजेिी स्थापिा केली होती. या कॉलेजला सगळेजि शॉटव िावािे MADAM 

(िॅडि) कॉलेज ककवा "िॅडि अॅकॅडिी" म्हित असत. नतघींिे या कॉलेजातले ह े शेवटिे वषव होते. 

शेवटच्या वषी रोज कॉलेजला येिे बंधिकारक िव्हते. िात्र ठरानवक फदवशी त्यांिा हजर रहावे लाग.े 

ह ेवषव संपले की त्याितंर िग खऱ्या अथाविे सुरुवात होिार होती त्यांच्या फिल्िी कररयरिी! शेवटच्या 

वषी काही असाईििेंट निळायच्या त्या आपल्या वेळेिुसार कम्ललीट केल्या की कोसविे सर्टटफिकेट 

निळत असे म्हिजे िग कुठेही अनभिय क्षेत्रात कररयर करायला िोकळे!  
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नशकता नशकता पाटव टाइि जॉब त्यांिी स्वीकारला होता. िंुबई सारख्या शहरात रहायि े

म्हिजे अिाट खिव आलाि! िग निळेल ते आनि निळेल तेव्हा पाटव टाईि काि करण्यानशवाय पयावय 

िाही, ह ेसत्य आह.े िग तो याि क्षेत्रातला छोटा िोठा पाटव टाईि जॉब असेल तर त्याहि िांगली गोष्ट 

कोिती? एक िात्र खरे की नतघींिा फिल्ि इंडस्ट्री िर्धये िाव, पैसा आनि प्रनसद्धी किावायिी होती. 

या कॉलेजिर्धये ििोरंजि क्षते्रात काि करू इनच्छिाऱ्या अिेक युवक युवतींसाठी साठी नवनवध प्रकारि े

शॉटव आनि िुल टाइि कोसेस होते.  

 

अनभिय, िृत्य ककवा कोितीही कला ही काहींिा उपजति प्राप्त झालेली असते. गरज असत े

ती िक्त ती कला आपल्यात आह ेह ेओळखण्यािी आनि "िॅडि अॅकॅडिी" सारख्या संस्था या उपजत 

कलागुिांिा आिखी वाढवण्यासाठी िदत करतात! जंगली प्राण्याला आपि पाळीव बिवतो तसे त्या 

उपजत कलेला पाळीव बिवण्यासाठी असे कॉलेजेस आनि कोसेस कािी येतात. तसिे आज ििोरंजि 

क्षेत्रात काय िाललंय ह ेिानहत करूि घ्यायला असे रीतसर नशक्षि घतेलेले बरे असते पि घतेलेि 

पानहजे असे काही िाही. तसेि उपजत अनभिय कलेसोबत जर दखेिं आनि उठावदार व्यनक्तित्व 

लाभलं असेल तर तो दगु्धशकव रा योगि म्हिायला हवा!  

लवकरि “िॅडि अॅकॅडिी” िर्धये एक ऑनडशि होिार होत े ज्यािी त्या अॅकॅडिी िधील 

सववजि आतुरतेिे वाट बघत होत.े हॉलीवूड आनि बॉलीवूड यांच्या एकत्र प्रयत्नातूि एक भव्यफदव्य 

नित्रपट तयार होिार होता. त्यािी भारतीय पातळीवरील एकिेव भव्य ऑनडशि “िॅडि” िर्धये 

टललयाटललयािे होिार होती. त्यांिा त्यासाठी जास्त प्रनसद्ध िसलेले पि िांगले जातीिे अॅक्टर हवे होत े

जे त्यांिा भरपूर वेळ दने शकतील. हा नित्रपट एक अनतशय अभूतपूवव आनि िोठा असिार होता 

ज्यािी कथा काय असेल ह ेअजूिपयंत गुप्त ठेवण्यात आले होते. अॅकॅडिी िधले जवळपास सगळेजि 

त्यासाठी उत्सुक होत.े अजूि ऑनडशििी तारीख जाहीर झालेली िव्हती. 
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प्रकरि 4 

  

एकदा सोिी आनि सुनप्रया रूिवर िव्हते तेव्हा दपुारी एक वाजता गरिागरि “राजिा 

िावल” खातांिा रानगिीला एक िोि आला. िंबर ओळखीिा वाटत िव्हता. 

  

पलीकडूि आवाज आला, “जाि,ू पहिािा िुझे?” 

  

तो आवाज ऎकताि ती एकदि अस्वस्थ झाली. िििा तसाि ताटात ठेवूि ती डायहिग टेबल 

वरूि उठली आनि अस्वस्थपिे बोलत बोलत बेडरूि िर्धये गेली. जेवतांिा त्या कॉलवर बोलिे 

नतच्यासाठी जवळपास अशक्य होते. 

  

“क क कौि? रा राहुल गुप्ता?” घाबरत रानगिी बोलली. 

  

“अरे वा! रठक पहिाि नलया तूिे! लेकीि पहिाििे िें इतिा सिय लगा कनििी तुझे? सहर िें 

जाकर भूल गयी तेरे अनशक को?”, तो आवाज उद्धट वाटत होता. 

  

“सबसे बडा कनििा तो तू ह ैिालायक! िेरा िंबर कहाँ स ेनिला तुझे?” रानगिीही काही किी 

िव्हती. 

  

“वो सब छोड और सुि! िुझे पिास हजार रूनपया द ेद,े िही तो िै तेरा िंबर तरेे हजबंड को द े

दूगँा और तेरे बारे िें सबकुछ बता दूगँा!” 
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रानगिी आता घाबरली. िोि नतच्या िूळ शहरातिू म्हिजे फदल्लीहि होता. या िािसाला 

आता पैसे दणे्यावाििू पयावय िव्हता. िंतर त्याला बघता येईल. आता त्याच्याशी उलझण्याइतका 

नतच्याकड ेवेळ, िािनसकता आनि उत्साह िव्हता. िात्र या िािसािी िजल पैसे िागण्यापयंत जाईल 

असे नतला वाटले िव्हते. पि सर्धया त्याला िूप करिे नतला आवश्यक होते. पोनलसांकड ेजायिे की 

िाही तसेि सुनप्रया आनि सोिीला ह ेसांगायिे की िाही ककवा नतिा िंुबईतील  बॉयफ्रें ड सूरजला 

याबाबत सांगायिे की िाही ह ेती िंतर ठरविार होती. आता आवश्यक होते या िािसाला पैसे दनेि 

िूप करिे! 

  

“बता साले हरािी तेरा अकाउंट िंबर!! आधे घंटे िे भजेती ह ँपैसा, लेकीि तरेा सडा हुआ िँूह 

बंद रखिा!” ती ओरडली. 

  

“अब आ गयी छोरी लाईि पे!” तो हजकल्याच्या आनवभाववात म्हिाला. 

  

िोि ठेवल्यािंतर ती स्वत:वर निडली. पूवी केलेल्या काही िूका आता नतच्यासिोर अडथळे 

बिूि यते होत्या. नतला भतूकाळािी ती आठवि िकोशी होती पि, काही िा काही कारिाि े तो 

भूतकाळ नतच्या वतविािकाळात परत परत नशरूि भनवष्यकाळाच्या गाडीला ब्रेक लावण्यािा प्रयत्न 

करत होता आनि नतच्या भनवष्यकाळातील स्वप्नांिा हुलकाविी दणे्यािा प्रयत्न करत होता. आता 

लगेि त्या गोष्टीवर नविार करूि फदवस खराब करायिी गरज िाही असे नति ेठरवले.  टेबलावरिा 

राजिा िावल थंड झाला होता. नति ेराजिा पुन्हा ओव्हि िर्धये गरि केला, तो पुन्हा भातावर टाकला 

आनि शांततेि ेजेवि केले. आज रात्री नतच्या ितंर हॉरर नसरीयलिे शूटटग होते. आता दपुारी झोप 

घेिे आवश्यक होते. रानगिीला आपली िंुबईतील िैत्रीि आनि पूवीिी रुि पाटविर गौरी नहिी 

आठवि आली, जी सर्धया कॅिडात होती आनि तेथेि सेटल झाली होती. नतच्याशी थोडावेळ ती 

िोिवर बोलली आनि िग बेडवर गेली. नतच्याशी बोलल्यावर नतला हायसे वाटले आनि ताि हलका 

झाला. 

 



 

| वलय  (कादंबरी) | लेखक – निमिष सोिार --- | Page 24 / 272nd  |  ©  NIMISH SONAR, 2017 |  

Page - 24 / 272 
 

िग रात्रीच्या शुटटगसाठी नतला निळालेली नस्क्रलट ती वाित बसली. ती ज्या हॉरर 

नसररयलिर्धये काि करत होती त्यािी थोडक्यात कथा अशी होती – “एका खेडगेावातील िैनत्रिीकड े

शहरातील तीि िैनत्रिी येतात आनि त्या िौघी दोि स्कूटीवरूि गावापासूि दहा फकलोिीटर अंतरावर 

असलेल्या एका जवळच्या छोट्या जंगलात सहलीसाठी जातात. तेथे जानि निसगावच्या सानिर्धयात त्या 

जेवि बिविार असतात आनि फदवसभर िजा करिार असतात. सोबत त्या ब्लटूूथ स्पीकर घेनि 

आलेल्या असतात. िोबाईलिधली गािी त्या स्पीकरवर लावली जातात. जवळि एक िदी आनि 

छोटीशी जुन्या काळातील पडीक गुहा असते. गम्ित म्हिूि एक जिी त्या गुहते नशरते आनि बराि 

वेळ झाला तरी परत यते िाही म्हिूि एकेक करूि नतला शोधायला गुहते नशरतात. शेवटी िौथी 

एकटीि गुहचे्या बाहरे उरललेी असते. ती सुद्धा नहम्ित करूि आतिर्धये जाते आनि?” 

 

या पुढिी कथा अजूि रानगिीला सुद्धा िानहती िव्हती. आजकाल इन्टरिेटच्या जिान्यात 

कथांिी िोरी होत असल्यािे आनि कथाबीज ककवा कथेिा शेवट िोरीला जाण्याच्या घटिा वाढत 

असल्यािे एका ठरानवक ियावदपेयंति आनि टललया टललयािे कथा कलाकारांिा िानहत होत होती. हिे 

नसिेिा बिवतािंा सुद्धा पाळले जान लागले होत.े    
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प्रकरि 5 

  

थोड्या वेळािंतर रानगिीि े बेडवर अंग टाकले. कपाळावर हात ठेवूि ती छताकड े बघत 

बसली. नस्क्रलट वािता वािता बराि वेळ निघूि गेला पि आता नतला पुन्हा तो िोि कॉल आठव ू

लागला. झोपण्यािा प्रयत्न केला तरी झोप काही केल्या येत िव्हती. डोळयात गुंगी साठत होती होती 

पि अिेकनवध नविारांिी झोप येत िव्हती.  

 

नतिे काि कािांच्या िुटण्याच्या आवाजाि े भरूि गेले. रोहििा भीषि अपघात नतला 

आठवला. नतिे जीविातले पनहले पे्रि - रोहि राठी! फदल्लीतल्या िॉडिव कॉलेजिधले त्या दोघांि े

िॉडिव पे्रि! आनि नतला आठवला नतच्यावर एकतिी पे्रि करिारा नतच्या कॉलेजातला राहुल गुप्ता 

ज्यािा आता िोि आला होता. 

  

रोहि आनि नतिे एकत्र पानहलेली स्वपे्न! नतला कॉलेज जीविापासूिि अॅक्टींगिे वेड होते. दषृ्ट 

लागेल असे जन्िजात सौंदयव नतला लाभलेले होते आनि ते नतिे तरुिपिी आवडीिे जपले आनि 

रटकवले आनि वाढवले होते. नतिे व्यनक्तित्व सुद्धा सळसळते आनि उत्साही होते, म्हिूि ते सौंदयव 

आिखी खुलूि फदसायि.े नतिा िहेरा खूपि बोलका होता. ििातील अगदी कोितीही भाविा नतच्या 

िेहऱ्यावर लगेि फदसूि यायिी. नतिा िेहरेा लगेि लालसर व्हायिा. त्यात भर म्हिूि नतला अनभिय 

करण्यािी आवड होती. कॉलेजात अिके िाटकांतूि नतिे भाग घेनि वाहवा निळवली होती. कॉलेज 

संपले की नतला िंुबईला यायिे होते. थोडक्यात नतिे अनभिय क्षेत्रातल ेभनवष्य उज्वल होत ेह ेिक्की! 

रोहििे नतला नतच्या कररयर निवडीिी िोकळीक फदली होती. त्याला लंडि िर्धये MBA करूि िंतर 

िॅिेजिेंट िर्धये कररयर करायिे होते. नतिे वनडल फदल्लीतल्या उच्चभ्रू वतुवळात उठबस असिारे श्रीिंत 

नबनझिेसिॅि आनि रोहि एका प्रायव्हटे कॉलेज िधल्या प्रोिेसरिा िुलगा! 

  

रानगिीच्या घरच्यािंा नतच्या रोहि सोबतच्या संबंधािंा नवरोध होता. पि, दोघेही ह ेठरवूि 

िुकले होते की रोहििे रानगिीच्या घरच्यांिे िि हजकायिे आनि िग रानगिीिे त्यांिे िि वळवायिे. 

पि बरेिदा आपि ठरवतो एक आनि होते काही दसुरेि! कारि िीलगुड नसिेिांच्या कथांिर्धयेि िक्त 

असे घडत असते की एखादा नप्रयकर पे्रयसीच्या घरात काही कारिािे प्रवेश निळवूि हळूहळू आपल्या 
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स्वभावािे सगळयांिी िि ेहजकतो.... पि रानगिीला नवश्वास होता की रोहि अस ेिक्की करेल. खऱ्या 

जीविात असे तो करूि दाखवेि.. त्यांिी दोघांिी त्या दषृ्टीकोिातूि तयारी पि सरुु केली. त्यासाठी 

त्यांिी “िेरा नपया गया परदसे!”, “बह परदसेी!”, “िेरी दलु्हनिया गयी ह ै सात सिंुदर पार!” अस े

रटनपकल सुपरहीट नपक्िर पि पनहले आनि खऱ्या जीविाशी तुलिा करूि त ेदोघे हसत रानहले.. अस े

होईल तसे होईल अशी स्वपिे रंगवत रानहले, पि कुिालातरी या त्या दोघाचं्या या सवव ललाहिगिी 

खबर निळाली होती ह ेिात्र िक्की! 

  

त्या रात्री छोट्या रस्त्यावरूि हायवेवरील िौकात िहेिीच्या वेगात वळतािंा अिािक प्रकट 

झाल्यासारखा तो ट्रक उजव्या बाजूिे त्याचं्या कारसिोर आला. रोहि कार िालवत होता. बरोबर 

कारच्या पुढे उजव्या बाजूला त्याच्या सीटला ट्रकिी जोरदार धडक बसली. जोरकस धडकेिे रोहि 

जागीि ठार झाला. त्या धडकेिे कार रस्त्याच्या दभुाजकाला धडकली आनि डाव्या बाजूिा दरवाजा 

उघडूि रानगिी खाली पडली पि नतला थोडसेे खरिटले. तोपयंत ट्रक वेगािे निघूि गेला. पि जवळि 

पोलीस गस्त असल्यािे ट्रक ड्रायव्हरला पकडण्यात यश आले. ट्रक ड्रायव्हर रािहसग यादवला पकडूि 

िंतर सोडूि दणे्यात आले होते कारि त्यािे िुद्दाि धडक फदल्यािा ककवा ट्रािीक नियि तोडल्यािा 

असा कुठलाि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पुरावा सीसीरटव्ही िर्धये फदसत िव्हता. तो एक अपघात असल्याििे 

नसद्ध झाल,े घातपात िाही. रानगिीला पुसटसा घातपातािा संशय आला होता पि नतच्याकड े

कोिताही ठाि पुरावा िव्हता. 

  

पि तो अॅनक्सडेंट िात्र नतच्या जीविाला वेगळयाि वळिावर घेनि आला. ितंर ती भयंकर 

निराश होनि नडपे्रशििर्धये गेली... त्याति नतच्याकडूि एक िूक घडली आनि िग क्रिािे अिेक गोष्टी 

िुकत गेल्या जसे ... 

 

नतला पुढिे आठविार एवढ्यात सूरजच्या िोििे नतिी नविारयात्रा भंग पावली. स्वतःला 

सावरूि आवाजािधला रडवेला अंश नगळूि ती िहेिीच्या सहजतिेे सूरजला म्हिाली, “हां, सूरज बोल 

िा. कैसा ह ैत?ू कब आया?” 

  

िंतर बराि वेळ ती सरूजशी बोलत होती. सरूज एक िनहिा ब्रानझलला जानि परतला होता. 

नबनझिेसच्या निनित्ताि ेत्याच्या अिेक परदशे वाऱ्या िेहिी व्हायच्या. त्यापैकीि ही एक वारी संपवूि 
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तो परतला होता. त्यािेशी बोलतािा नतला थोड ेहायस ेवाटले. या अिाट पसरलेल्या शहरात पैसा 

किावण्यासाठी यांनत्रकपिे घड्याळाच्या काट्यािंुसार धाविाऱ्या आनि जगिाऱ्या असंख्य िािसांच्या 

िहापूरात नतला त्यािा िेहिी आधार वाटत होता. 
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प्रकरि 6 

  

एके फदवशी “िार थापडा सासूच्या” साठी रात्री तीि वाजेपयंत राजेशिे लॅपटॉप वर नलखाि 

केले. जवळपास दहा एनपसोड तीि फदवसातं नलहि झाले होते. एनपसोनडक स्टोरी आनि नस्क्रलट अशा 

दोन्ही गोष्टी त्याि ेपूिव केल्या. रात्री जास्त वेळ जागूि त्यािे एकदि तीि एनपसोड पूिव झाले. नलखाि 

अगदी एडीट करूि तयार होते. इिेलवर ते नलखाि पाठवूि अगदी आिंदािे त्यािे लपॅटॉप बंद केला. 

इतक्या घाईत नलहि पूिव करण्यािागे त्यािा एक उद्दशे होता. त्याला त्याच्या गावी जायिे होत.े 

उद्याि निघायिे होते…. 

  

पि सकाळी सात वाजता उठल्यावर अिपेनक्षतपिे सुनप्रयािा िोि आला. 

 “तू आज येिार आहसे स्टुनडओत?”, सुनप्रया नविारू लागली. 

 “िाही सुनप्रया! िला जरा गावी जावं लागतंय. काि आह!े”, त्याि े सुनप्रयाला गावी 

जाण्याबद्दल आधी सांगीतले िव्हत.े 

 “राजेश, िला तुझ्याशी एका िहत्वाच्या नवषयावर बोलायिं आह!े”, सुनप्रया गंभीर होत 

म्हिाली. 

 “िहत्वािा नवषय? कोिता?” 

 “आपल्या दोघांच्या आयुष्याबद्दलिा!” 

 “सुनप्रया, तुला िेिकं काय म्हिायिं आह?े” 

 “जरा स्पष्टि सांगते…” 

 “थांब सुनप्रया! िोिवर िको!” 

 “िग कुठे?” 

 “केपलसव कॅिे िर्धये भेट!” 
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 “फकती वाजता?” 

 “दहाला ये. नतथेि िाश्ता करू!” 

  

केपलसव कॅिे. एका कोपऱ्यातल्या टेबलावर दोन्ही बसले. दोघांिी व्हजे नग्रल सँडनवि िागवले. 

सोबत कॅपुनििो कॉिी. 

 “राजेश, िी सरळ सरळ िुद्दद्यालाि हात घालते. आपि लग्न करायिं का?” 

 “सुनप्रया, खरं सांग?ू िला या प्रश्नािं उत्तर आत्ता सांगता येिार िाही”  

 “का सांगता येिार िाही राजेश?”, सुनप्रयाला राजेशच्या अशा या पानवत्र्यािे आश्चयव वाटले.  

 “िला अजूि बरीि िजल गाठायिी आह.े िाझे क्षेत्र अनस्थर आह.े बेभरवशािं आह.े इन्कि 

िर्धये सातत्य िाही. िुंबई सारख्या शहरात आपल्याला परवडिार िाही!” 

 “ह ेतू बोलतो आहसे राजेश? तू? िी म्हित ेकी त ूएकटाि कशाला घेतोस आपल्या दोघांिी 

जबाबदारी? िी िाही का असिार आह ेतुझ्या सोबतीला? िाझेही तेि क्षेत्र आह.े िी सिजू शकत ेतुझी 

सो कॉल्ड अनस्थरता!” 

 “अगं तू सिजूतदार आहसे. पि िाझे काय?  िी कदानित तसा तुझ्याइतका सिजूतदार आह े

असे िला वाटत िाही. िाझी गावाकड ेकाही िहत्वािी कािं आहते. तसेि पत्रकाररता, नस्क्रलट नलखाि 

यासाठी िी िेहिी फिरत असिार आह.े लेखिासाठी िेहिी वेगवेगळया रठकािांिा भेट दते राहिार. 

तुला तर िाहीत आह ेसगळं!” 

 “राजेश, िला कल्पिा आह ेया सगळयांिी! पि िला ते सगळं िान्य असेल!” 

 “ह ेबघ! पॅ्रनक्टकली नविार कर सुनप्रया. त ूआनि िी दोघेही या बेभरवशाच्या क्षेत्रात एकत्र 

येनि भरवशािा ससंार िाही करू शकत!” 

 “राजेश, ििापासूि ठरवलं तर सगळं काही करू शकतो आपि! आपि दोघेही िेहित करूि 

आपला संसार यशस्वी करू!” 
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 “िी िाितो की आपि दोघेही िहत्वाकांक्षी आहोत, िेहिती आहोत. पि, पुढिा काळ कुिी 

पानहलाय?”, असे म्हितांिा राजेशिे िजर इकड ेनतकड ेवळवली.  

 “िग काय करायिे? िी िाझ्या आई बाबांच्या म्हिण्यािुसार लवकरि अॅरेंज िॅरेज करूि 

टाकू का?”, तीिा स्वर थोडा रडवेला वाटत होता पि सावरूि नतिे स्पष्टि नविारले. पि सोबति 

राजेशच्या रोखठोक आनि स्पष्टपिािे ििातूि नतला कौतुकही वाटत होते. तोि स्पष्टपिा नति े

त्याच्यावरूि वापरूि पानहला.  

 “हाि तुझा िििोकळेिा िला भावतो रे, राजेश िला!” ती ििात म्हिाली. 

 “िला वाटते होय. तू िागी लाग. िाझ्यासाठी िको थांबूस!” राजेशिे नतिा िहेरा दोन्ही 

हातात धरला आनि सरळ सांगूि टाकले. 

 “राजेश, परत एकदा नविार कर. आपि एक दोि वषे थांबूया का?”, नतिे त्यािे हात नतच्या 

िेहऱ्यापासूि दरू केल.े 

 “एक दोि वष?े” 

 “िला म्हिायिंय की एकिेकांिा ओळखायला आपि आिखी वेळ दनेया का?” 

 “सुनप्रया, ह ेबघ! एकिेकािंा ओळखायला दोि िनहिे सदु्धा पुरतात ककवा कधीकधी िार वष े

सुद्धा पुरत िाहीत. िी तुझे आयुष्य िाझ्या िहत्वाकांक्षेसाठी धोक्यात घालू इनच्छत िाही!” राजेश स्पष्ट 

म्हिाला. 

 “िहत्वाकांक्षा सगळयांिाि असते राजेश! पि म्हिूि कुिी त्याला संसारासाठी अडथळा 

िाित िाही. तू िला आवडतोस राजेश,  खूप आवडतोस! तुझ्या ििात कुिी दसुरी तर िाही िा? 

सांगूि टाक! ” ती खूप भावूक झाली. 

 “िाही सनुप्रया. दसुरी कुिीही िाही!” 

 “िग असे का करतोयस राजशे तू?” 
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“ह े बघ! तू िला आवडतेस सुनप्रया!! पि जीविािी साथीदार कशी असावी ककवा असू िय े

याबद्दल िाझ्या ििात तशी काहीि कल्पिा, अपेक्षा आनि प्रनतिा िी नििावि केलेली िाही सुनप्रया! 

तसा िी अजूि नविार केलेला िाही.” त्यािेही डोळे पािावले. 

 “रठक आह.े िान्य आह!े तस ेअसेल तर आपि एकत्र ि आलेलेि बरे!”, पॅ्रनक्टकल नविार करूि 

नतिे स्वतःला सावरले आनि सांगूि टाकले. 

 ती पुढे म्हिाली, “पि, ह ेबघ राजेश. आपि एकाि क्षेत्रात आहोत. कािानिनित्त आपली भेट 

होति राहािार. सो लेट्स बी प्रोिेशिल! आपल्या वैयनक्तक गोष्टी कािाच्या आड येन द्यायच्या 

िाहीत. िाहीतर त्यािुळे दोघांिेही िुकसाि होईल!” पि असे म्हितािा ििात एकीकड ेनतला असंख्य 

वेदिा झाल्या. 

 “िान्य आह ेिला!” तो ििापासूि म्हिाला, “आपली िैत्री कायि राहील. यापुढे सदु्धा! आपले 

प्रोिेशिल संबंध आह ेतिे आनि तसेि राहातील!” 

 “रठक आह ेराजेश. िल निघते िी. उशीर होतोय!” सुनप्रया टेबलावरूि उठत म्हिाली. 

  

सुनप्रयािे नबल फदले आनि नतच्या कारिे निघूि गेली. ती हुदंके दते होती. आपले िि आनि 

हृदयािे नवश्व उलटेपालटे झाल्यासारखे नतला वाटले. राजेश सुद्धा आपल्या िागी िालता झाला. 

राजेशिे डोळे सुद्धा रडूि लाल झाले होते.  

 

तो ििात म्हित होता, “सुनप्रया, असे काही नििवय ििानवरुद्ध घ्यावे लागतात. तलुा काही 

गोष्टी िानहत िाहीत. काही बंधिे आहते िाझ्यावर! सिजा िी ते तोडिेसुद्धा! तहूी आहसेि िाझ्या 

ििात! पि आता काळ आनि वेळ वेगळी आह ेसुनप्रया! िाझ्या खूप िहत्वाकांक्षा आहते. कोित्याही 

थराला जाईि िी त्यासाठी! योग्य वेळ आली की तुलाि काय या क्षेत्रातील सगळयांिा सिजेलि!!” 

 

¥ ¥ ¥ ¥ 
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प्रकरि 7 

  

सोिी, सुनप्रया आिी रानगिी रहात असलेले ते वर्ककग नविेन्स हॉस्टेल असल्याि ेतथेे जायला 

यायला वेळेिी बंधिे िव्हती कारि िंुबई सारख्या शहरात आजकाल कािानिनित्त लोक दरू प्रवास 

करतात आनि आजकाल स्त्रीयासुद्धा पुरूषांच्या बरोबरीिे फदवस रात्रीच्या नशफ्टिर्धये काि करतात. 

पि हॉस्टेलवर कुिाला भेटायला बोलवायिं असेल तर िात्र नियि होत.े 

 

त्या फदवशी सुनप्रया पुण्याला गेलेली होती आनि रानगिी गेले दोि फदवस सूरजच्या फ्लॅटवर 

होती.  

 

सोिी बिकर आज रूिवर एकटी होती. पुढिे िार फदवस नति ेकोितेि शूटींग िव्हते. िग 

त्यािंतर नतिे भाग घेतलेल्या डान्स शोिे (“हहित ह ै तो िाि जरा!”) िायिल एनपसोड्सिे शूटटग 

असिार होत.े त्यात नतला अथावति नविर बिायिे होते. 

  

आज ती ररलॅक्स होती. नति ेहात डोक्यावर तािूि एक िस्त आनि िोठा आळस फदला. जांभई 

फदली. िग िस्त िहा बिवला आनि नपला. 

  

ििाशी गािे गुिगुित आनि िािण्याच्या आनवभाववात हातपाय हलवत नतिे नतिा शॉटव स्कटव 

काढूि बेडवर टाकला. िग ती नतच्या बाथरूििर्धये गेली. सोबत असलेला िोबाईल बाजूला कािेवर 

साबिाच्या बाजूला ठेवला. िग टी शटव काढूि टाकला. आता नतच्या अंगावर िक्त काळया रंगािी 

जाळीदार ब्रा होती. बाथरूि िधल्या आरशात नति े ब्राच्या आतिधल े स्वतःिे दोि भरीव गोल 

न्याहाळले आनि स्वतःलाि आरशात एक शीळ िारली. थोडा शॉवर िालू केला आनि बंद केला. आता 

ती बरीि ओली झाली होती. पाण्यािे थेंब नतच्या अधविग्न शरीरावर, छातीवर जिा झाले होते. 
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“सोिी िॅडि, वा! झकास सके्सी फदसताय तुम्ही आज!” असे म्हिूि नतिे िोबाईल उिलला 

आनि एक किरेवरिा पूिव सले्िी काढला. िग तो नति ेफे्रन्डबुक आनि िोटोग्राि या सोशल साईट्सवर 

अपलोड केला. 

  

त्या िोटोखाली नलनहल े- “गेटटग रेडी िॉर द िायिल शो! यो !!” िोबाईल ठेवूि फदला आनि 

ब्रा काढूि िेकली. िग शॉवर िालू करूि गािे म्हित ती ििसोक्त आंघोळ करू लागली. 

  

“आता बघाि सोिी िॅडि, सोशल िेनडयावरिे तुििे िॅि फकती वाढतील बघा िटािट!” 

  

नतला सोशल िेनडयावर काहीही करूि नतच्या िॅन्सिी संख्या वाढवायिी होती. खपू प्रनसद्धी 

निळवायिी होती. नतला िृत्यासोबति प्रनसद्धीच्या वलयािी खूप इच्छा होती.  

  

“पूिव जगािे िला ओळखले पानहजे. पूिव जगािे िाझा डान्स बनघतला पानहजे. जगाला िाझ्या 

तालावर िला डोलवायिं आनि िािवायिं आह.े डान्स म्हटलं की पनहल्यांदा सोिीि आठवली पानहजे 

लोकांिा! िाझा डान्स शो शेवटच्या टललयात आह.े कसेही करूि िला िाझा िॅि बेस वाढवायिा आनि 

जास्त पे्रक्षकािंी वोट्स (ित)ं िलाि निळाली पानहजेत! आता ज्यािंा डान्स िधलं ओ की ठो कळत 

िाही ते पे्रक्षक काय पाहि ित दिेार, ह ेिला िाहीत आह.े किॉि सोिी! किॉि!” शॉवर घेता घेता ती 

स्वत:शी बोलत होती. 

  

आंघोळ संपल्यावर गुिगुिति ती बाथरूिच्या बाहरे आली. हात पुसल्यािंतर लगेि फ्रें डबुक, 

िोटोग्राि िेक केले. िक्त वीस निनिटांति नतला िारशे लाईक्स आनि शंभरच्या वर किेंट्स आल्या 

होत्या. नतच्या पेजला लाईक करिाऱ्यांिी संख्या पाि हजारावरूि साडपेाि हजार झाली होती. 

  

“जुग जुग नजयो िेरे फ्रें डबुक भैय्या और िोटोग्राि नजजाजी!”, असे म्हिूि नति े आिंदाि े

िोबाईलच्या स्क्रीििी पलपी घेतली. 
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दोिि फदवसात सगळीकड े आनि जागोजागी नतिा सेल्िी िॉरवडव होन लागला. जो कुिी 

नतिा डान्स शो याआधी बघत िव्हता आनि डान्स शोबद्दल ज्यांिा िानहतीही िव्हत ेत ेसगळे आता 

नतिा "तो" िोटो पाहि नतच्यासाठी म्हिूि हा डान्स शो बघायिे ठरवू लागले. अजूि सेिी िायिलि े

एनपसोड्स टेलीकास्ट होत होते. त्या डान्स प्रोग्राििी टीआरपी दोि फदवसात अिािक वाढली.  

प्रोडु्यसरच्या ह े लक्षात आल.े त्यािे नतला अनभिंदिािा िोिही केला. स्वत: काहीही ि करता त्या 

शोला आपोआप आनि परस्पर निळालेल्या प्रनसद्धीिुळे तोही सुखावला. त्याला काही सघंटिांकडूि 

नवरोधाि,े कारवाईिे आनि धिकीिे िोि आले पि तो म्हिाला, “दखेो, वो सेल्िी अपलोड करिा 

उसका पसविल नडसीजि ह,ै  िेरा या इस प्रोग्राि का उसस ेकोई लेिा दिेा िही ह!ै” 

 

त्यािे आधी शुटींग झालेल्या प्रोग्रािच्या सुरुवातीला खाली तशी सिुिा सुद्धा द्यायला सुरुवात 

केली. 

  

सगळीकड ेत्या िोटोवरूि न्यूज िॅिेलवर अर्धयाव अर्धयाव तासांिे प्रोग्राि तयार होनि टेनलकास्ट 

व्हायला लागले. 

  

याबाबत रटव्हीवर आनि सोशल िेनडयावर िोटो बघूि आनि ििाव ऎकूि बरेि लोक म्हिू 

लागल,े "बॉस, यहीि लडकी जीतिा िंगता. हि इसी को वोट करेंगे!" 

  

काही म्हित होते, “आता अश्लीलतेकड े झुकायला लागलेत डान्स प्रोग्राि. ते आता 

घरच्यांसोबत बघण्याच्या लायकीिे रानहले िाहीत!” 

  

घराघरातं, िाक्या िाक्यावर, स्कूल कॉलेजातं आनि ऑफिसच्या सहकाऱ्यांिर्धये त्या 

सेल्िीवरूि वेगवेगळया गलपा रंगू लागल्या. किेंट्स पास होन लागल्यात. 
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कॉलेजिर्धये – 

 

“अरे यार! काय नहरोईि फदसते ती. िक्की सुभाष भट घेईल नहला त्याच्या िव्या सेक्सी 

नित्रपटात! त्यात त्यािा िेवरेट नहरो ‘कािराि फकसिी’ असेल जो नतिे नित्रपटात असंख्य फकस 

घेईल!” 

 

“अरे तो स्वराज कपूर नजवंत असता िा, तर त्यािे नहला घेनि ‘गंगा का सुंदर सिंुदर’ असा 

िस्त नित्रपटि बिवला असता िं येड्या!” 

  

एका घरात – 

 

“िम्िी िम्िी,  िी पि िोठेपिी सोिी बिकर होिार! खूप खूप िाििार! िाि िाि 

िाििार!” 

 

“गप बस! बंद कर तो रटव्ही आनि िल हो घरात, अभ्यास कर! िोठं होनि सासरी जायिंय 

तुला! िाल्लीय िोठी सोिी बिकर व्हायला!” 

  

दसुरीकड ेएका घरात – 

“या असल्या िालतू पोरींच्या िालत ू सेल्िीिुळे ज्या िुलींिा खरोखर डान्स िर्धय े खरोखर 

कानहतरी करूि िाव किवायिं आह ेत्या पोरी पि िाहक बदिाि होतात. कसे काय यांिे आई वडील 

यांिा असे करू दतेात, दवे जािे!” 
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“अहो जशी पोरं, तसेि त्यािंे आई वनडल पि! काय बोलूि काही िायदा िाही! त्या कलाकार 

पोरी सोशल निडीयावर िोटोत स्वत:हि जे जे दाखवतात िा, ते ते आपि आपलं डोळे उघड े ठेनि 

पहात राहायिं झालं!! जे त ेदाखवतील, ते त ेपाहो! हा हा हा हा!!” 

  

एका उच्चभ्रू पाटीत – 

 

“यार, न्यूनडटी को पता िही इंनडया िे इतिा क्यों गलत तरीके स ेदखेते हैं! लडकी को अपिी 

खुद की बॉडी के साथ क्या क्या करिा ह,ै क्या फदखािा ह ैऔर क्या िहीं, क्या पहििा ह ैऔर क्या िही 

ये सब दसुरे लोग कैसे नडसाईड करेंगे?  

 

आज की िनहला फकसीसे ि डरती ह ैि डरेगी. ये तो बस िेल डॉनििेटेड सोसायटी ह.ै कोई भी 

लडकी अपिी कपडवेाली सले्िी अपलोड करें या फिर नबिा कपडोवाली ये नसिव  लडकी खुद नडसाईड 

करेगी, ि की बाकी लोग! बलुनशट िेल सोसायटी!! आय हटे डॉनििेटींग िेल्स! ऑल ििे आर सेि!!” 
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प्रकरि 8- {सोिीिी आई होस्टेलवर येते} 

  

सोिीला नतसऱ्या फदवशी नतच्या रूिवरच्या इंटरकॉिवर हॉस्टेलच्या ऑफिसिधिू िोि 

आला. 

  

"आपकी िदर आई ह.ै ऑफिस िें बैठी ह!ै" 

  

"आई? आत्ता? अशी अिािक कशी आली?" असा नविार करत ती म्हिाली, "ठ ठीक ह,ै भेज 

दो उिको अंदर!" 

  

"िही, वे अंदर िही आयेंगी. आपही को बाहर बुलाया ह!ै" 

  

सोिी थोडी साशंक नविारांिी बाहरे जायला निघाली. 

  

“आई जवळ िोि आह े पि नतिे िोि केला िाही. िला निघतांिा ककवा पोिल्यावर कॉल 

केला िाही?  काय झालं असले? अशी अिािक का आली ही?” 

  

नतच्या रूि िधूि बाहरे निघिू ती हॉस्टेलच्या कॉररडॉरिधूि िालू लागली.  

 

हॉस्टेलिधल्या बहुतेक िुली िोकळया कपड्यांत इकडूि नतकड ेिोिवर बोलत फिरत होत्या. 

काही जिी आपल्या लॅपटॉपिर्धये तोंड खुपसूि बसल्या होत्या तर काही भर दपुारी झोपल्या होत्या. 

पायऱ्या उतरूि ती हॉस्टेलच्या ऑफिसिर्धये आली. एका बेंिवर आई बसलेली होती. बाजूला एक 
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िोठी सुटकेस ठेवलेली होती आनि बाजूला आिखी एक बॅग! सोिी दरवाजात फदसताि आई ताडकि 

उठूि उभी रानहली आनि सोिी नतच्या जवळ जाताि नतिे सोिीच्या कािाखाली तीि िटािट लगावूि 

फदल्या.  

सोिी त्यातूि सावरूि काही म्हििार त्याआधीि नतिी आई म्हिाली, “तुझे आिच्याकड े

असलेले सगळे उरले सुरल ेसािाि या िोठया सूटकेस िर्धये आह.े जे काय असतील िसतील त ेदानगि े

आहते. कपड ेआनि तुझ्या आवडीच्या वस्तू पि आहते.” 

 “अगं आई, काय झालं सांगशील तर खरं? तू अिािक गावाकडूि इथे ि सांगता का आलीस? 

आपला पललया काका कसा आह?े शेजारच्या सुलीिं काय िाल्लंय आजकाल?” 

 “जास्त िाटकं करू िगसं! िाि करता करता िाटकं पि करायला लागलीस व्हयं? लई झालं 

तुझं िािािं कवतीक! िाि काय किी होता की काय सटवे, म्हिूि आता स्वताि ेिगंे िोटू टाकाया 

लागलीस त्या फिन्दऱ्या काळकंुद्र्या इंटरिेटवर?” 

 िग सोिी पि नतच्या गावाकडच्या िूळ भाषेत बोलू लागली. 

 “आई, आत्ता लक्षात आलं की कुिी दावला असंल तुला त्यो िाझा िंगा िोटू? िला िाहीत 

आह,े पललया काकािंि तुला ते दाखवलं असिार, तुझ्या ििात कायबी वंगाळ घातलं असिार!” 

 “आगं खुसिटे, निदाि त्यािं िला दावलं तरी! तव्हा सिजलं की आपली फदवटी डान्सच्या 

िावाखाली काय फदवे लावते आह ेते!” 

 “आई, लय शािा झालाय तो काका! त्याला नविार की जरा, त्यो काय करतूया फदवसभर 

िोबाईल वर?” 

 “जुबाि लडवतेस व्हय निलटे! आज त्यो काका हाय म्हिूि तू एवढी िोठी झाली. िाहीतर 

तुझा बा गेल्यावर आपल्याला काय काय सहि कराया लागलं व्हतं, ठाव हाय िा? आता त्यो दारू नपत 

फिरतो पि आधी त्यािंि आपल्याला सावरलं. आज तजुा बा असता िा, तर तुझे ह ेअसले िंगे िोटो 

पाहि नजता िेला असता त्यो!” असे म्हिूि ती पदर डोळयाला लावूि अशू्र पुसू लागली. 

 सोिी शांत होती पि वेगवेगळया नविारांिी नतिे डोळे सैरभैर फिरत होत.े ती ििात नविार 

करू लागली, “िी िनहन्याला पैसे पाठवते ते िात्र कसे गोड लागतात नहला आनि काकाला?” 
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 नतिी आई पुढे म्हिाली, “आता बास! तुझा कायवक्रि आपल्या गावात जे जे लोक पाहात होत े

त्यांिी तो बघिा सोडलाय! त ू आता गावात येन िगंस! आलीस तर िी सरपंिाला सांगूि बदडूि 

काढायला लावंि तुला! काय सिजतीस व्हय स्वताला? यापुढे तुजा आपला आनि गावािा संबंध 

संपला! तू, तुझं फिनलि, आिं डान्सिं याड सोडिार िाही, िला ठाव हाय. पि, म्या तुला सोडलं हाय 

कायििं!” 

 “ठीक आह,े िोटोिुळे िाझे गावातले हजार वोट गेले तर हरकत िाही, शहरांिधिू िला 

लाखो वोट निळतील. सांग तुझ्या त्या बुरसटलेल्या नविारांच्या गाववाल्यांिा! िला तुििी गरज न्हाय 

म्हिावं! आि ं त्यो काका? त्यो कसला काका गं? िाझ्यावर िहेिेी वाईट िजर ठेनि असतो, त्याला 

काय बोलत िाय त?ू दारु नपत फिरतो गावभर! काि थोड ंआि् सोंगंि लई हायेत त्यािी!  िला बी 

गरज िाय तुििी आि ्तुिच्या गावािी!” 

 “ठीक आह.े पि् लक्षात ठेव पोरी! पस्तावशील तू एक फदवस! लई पस्तावशील. निघते िी 

आता! हा ंपि िानहन्याला पैका पाठवायला नवसरू िगंस हां!” 

 “हां हां. जा. जा निघूि आि्ं बैस सोबतीला नघनि त्या काकाला गावातल्या नहरीजवळच्या 

झाडाजवळ! काय त्यो काका आि्ं काय त्य ेगांव! पि एक र्धयािात ठेव! िी तुला पैका दते जाईि! पि 

तो त्या काकाला द्यायिा िाय, काय? कळलं का? दारूत िुकंल तो सगळा पैसा!” 

 आई रडत रडत निघिू गेली. नतिे एक क्षिसुद्धा िागे वळूि पानहले िाही. सोिीला सुद्धा 

त्यािे काही नवशेष वाटले िाही. कारि नतच्या आईिे नतच्या वडलांच्या िृत्यूितंर नतला हळूहळू  दरू 

केले आनि नतच्या काकाला जवळ केले होते. 

  

सुटकेस घेनि रूििर्धये जाता जाता नतला एका िागिू एक असे अिके जिुे द:ुखद प्रसंग 

आठवायला लागले. पि ती ििात म्हिाली, “सोिी िॅडि, सावरा स्वतःला! नवसरा ते आता आनि 

आपल्या डान्स काँनपरटशि कड ेलक्ष द्या! य ुहवॅ लाँग वे टू गो!” 
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प्रकरि 9 

  

िंुबईच्या क्वीन्स िेकलसे म्हिजेि िरीि ड्राईव्ह पररसरात अिके उंि इिारती फदिाखात 

उभ्या होत्या. त्या पररसरात असिारे बॉलीवूड िधल्या प्रनसद्ध कलाकारांिे बंगले, त्यांिा तेथला वावर 

आनि पररसरातला सिुद्र ह ेसगळं एकूिि त्या पररसराबद्दल जिसािान्यांच्या ििात िेहिी कुतहूल 

आनि आकषवि नििावि करत होतं. जवळिा िेसाळिारा अरबी सिुद्र आनि िंुबईिा दखेिा िजारा 

तेथील अिेक इिारतींच्या नखडकीतूि सहज फदसायिा. रोज सायंकाळी त े दषृ्य बघिे म्हिज े

डोळयांिा एक पवविीि होती.  

 

“स्टार अपाटविेंट” च्या अकराव्या िजल्यावरच्या फ्लॅटिधील अशाि एका नखडकीतिू रानगिी 

बाहरे बघत होती. तो फ्लॅट सूरजिा होता. त्यािे तो िकुताि घेतला होता. स्वत:च्या नहितीवर! तेथ े

तो एकटाि रहायिा. सरूजिे आई वडील िंुबईति दसुरीकड े बंगल्यात राहात होते. गेल्या काही 

िनहन्यांत सूरजिे त्याच्या नबनझिेस िर्धये वेगािे प्रगती केली होती. आज सूरज अजूि ऑफिसिधिू 

यायिा होता. दोि तीि फदवस झाले रानगिी सरूजच्या फ्लॅटवर रहात होती. नतच्या हॉरर नसररयल्सि े

पुढिे शूटटग काही फदवसािंतर होिार होते. सरूज सोबत आताशा नतिी िांगलीि जवळीक वाढली 

होती. दोि बेडरूििा प्रशस्त हॉल असलेला तो फ्लॅट होता. 

  

बराि वेळ सिुद्राकड े आनि क्वीन्स िेकलेसच्या बाजूला रस्त्यावरूि जािारी वाहिे बघिू 

झाल्यािंतर नति ेगुलाबी कलरिा नखडकीिा पडदा बंद केला आनि “िॅटस अॅप” वर सरूजला िेसेज 

केला, “व्हिे आर यू कहिग होि िाय लव्ह?” 

  

सूरज आिलाईि फदसत होता. नतिे िोबाईल ठेनि फदला. सूरज आल्यावर त्यािेसाठी ती 

“हाि बेक्ड ऑम्लेट” आनि कॉिी बिविार होती. तशी तयारीही नतिे करूि ठेवली होती. ििात 

राहुलच्या धिकीबद्दल थोडी नभती होतीि पि ते नवसरायिे ठरवूि नतिे टीव्ही लावला. 

  

टीव्हीवर सोिी बिकरच्या सनेल्िबाबत न्यूज िवीिे िघळल्या जात होत्या. 
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गालात हसत रानगिी म्हिाली, “ये लडकी सुधरेगी िहीं. क्या जरुरत थी इसको ऐसा करि े

की? इतिा अच्छा खासा टॅलेंट ह ैबंदी िें, फिर भी ि जािे क्यों ऐसा करती रहती ह ैये लडकी!” प्रथि 

नतच्या ििात सोिीला िोि करण्यािा नविार आला पि नतिे तो नविार बदलला. 

  

सर्धया ती स्वत:च्या आयुष्यािा जास्त नविार करिार होती. थोडावेळ िॅिेल बदलत बदलत 

नतिे टीव्ही बंद करूि टाकला. “िॅटस अॅप” च्या िेसेज हवडो िर्धये टक् टक् झाली आनि नतिे िोबाईल 

िेक केला. आता तो ऑफिस िधूि निघाला होता. त्यािा तो िेसेज पाहि नतला आिंद झाला. ती 

पटकि उठली. बाथरूि िर्धये जानि नतिे शॉवर ऑि केला. आपि सूरज सिोर आज अनधकानधक 

आकषवक कसे फदसू शकू यािाि नविार ती आंघोळ करतािंा करत होती. 

  

 प्रथिि दोि पूिव फदवस ती सूरज सोबत फ्लॅटवर रहायला आली होती. सूरज नतला पनहल्या 

भेटीपासूिि आवडला होता... 
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प्रकरि 10 

 

नतला त्या दोघांिी पनहली भटे आठवली… 

  

हॉरर नसरीयल्सिे टीव्हीवरील प्रनसद्ध फदग्दशवक आनि प्रोडु्यसर डी. पी. हसग यांच्या, रानगिी 

काि करत असलेल्या  “डर का साििा” या नसरीयलिे शंभर एनपसोड्स पूिव झाल्याबद्दल त्यांिी “द 

नशप” िावाच्या (जनििीवरि असलेल्या) एका हॉटेलिर्धये पाटी आयोनजत केली होती. सुनप्रया आनि 

सोिी या दोघींिा रानगिीिे पाटीला बोलावले होते पि शूटटगच्या डटे्स असल्यािुळे त्या येन शकल्या 

िव्हत्या. त्या पाटीला नसररयलिे प्रायोजक, कलाकार, तंत्रज्ञ, पत्रकार आनि बॉलीवूडिधील काही 

कलाकार सुद्धा उपनस्थत होते. सुभाष भट सुद्धा त्यात होते.  

 

त्यांिे लक्ष रानगिी कड ेहोते. रानगिीच्या त्या नसररयलिे काही एनपसोड्स त्यांिी बनघतल े

होते. नतिी अॅक्टींग त्यांिा आवडली होती. सुभाष भटिी नतला आनि डी. पी. हसग यांिा जवळ 

बोलावूि काही गलपा िारल्या. त्यांच्या ििात हॉलीवूडच्या तोडीिा हॉरर नित्रपट भारतात 

बिवायिी इच्छा होती. अजूि कथा निनश्चत झाली िव्हती पि त्यािंा शोध सुरू होता. रानगिीला 

त्यांिी नित्रपटात घेण्यानवषयी तस ेस्पष्ट सांनगतले िाही पि त्यांिी स्वतः रानगिीला एवढा वेळ दिंे 

हीि एक िोठी बाब सगळेजि िाित होत.े िात्र सुभाष भटच्या ििातले ह ेसगळे ललाि रानगिीला 

िानहती िव्हत.े पाटीतील काही जिाचं्या हातात सॉफ्ट हड्रक्स तर काहींच्या हातात हाडव हड्रक्सि े

ग्लासेस होत.े  

 

थोड्या वेळािंतर पाटीत डी. पी. हसग यांिा िुलगा सूरज हसग हासुद्धा हजर झाला. त्याि े

त्यािा स्वतंत्र नबनझिेस सरुू केला होता. डी. पी. हसग यांिी रानगिी आनि इतरांशी त्यािी ओळख 

करुि फदली. सूरज शक्यतो अशा नसररयल्स वगैरेच्या पाट्यांिा येत िसे. पि आज अपवाद होता. 

कारि कदानित सरूजच्या त्या पाटीला पाटीला येण्याि ेरानगिीच्या पुढच्या आयुष्याला त्यािुळे एक 

वेगळी कलाटिी निळिार होती का? 
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रानगिीिे घातलेले ििकदार निळे टॉप आनि निळा नििी स्कटव नतला त्याफदवशी खूप शोभूि 

फदसत होता. तर सूरजि ेकरड्या रंगािा पाटी नवयर शटव आनि निळी जीन्स घातली होती. रानगिी 

शक्यतो निळया रंगािे कपड ेघालायिी. 

  

डी. पी. हसग म्हिाले,  “रानगिी, निट िाय सि सूरज! आनि सूरज, नधस इज रानगिी! अवर 

ग्रेट अॅक्टर अँड सेवींग ग्रेस ऑि अवर नसररयल!” 

 हाय हलॅो झाले. शेक हडँ झाले. रागीिीि े लक्ष सरूजच्या व्यक्तीित्वाकड े गेले आनि ती 

भारावूि गेली. सूरजिे नजि िर्धये जानि बॉडी किावली होती. त्याि ेडोक्यावर अगदी किी केस ठेवले 

होते. हाि स्लीव्ह शटावतिू त्यािे हातावरि ेआनि ििगटावरिे नपळदार नहरवे नायाय ूफदसूि येत होत े

आनि त्यािे व्यायाि करूि शरीर िांगलेि किावलेले असेल ह ेत्यातूि अधोरेनखत होत होते. त्याि ेरंुद 

खांद ेआनि बोलण्यात एका प्रकारिी जंटलिििी अदब, नस्त्रयांशी आदराि ेवागण्यािी पद्धत यावर 

रानगिी भाळली. आजच्या पाटीत तो अगदी आक्रिक आनि प्रभावशाली वाटत होता.  

 

सूरज सुद्धा रानगिीच्या ठळक, उठावदार स्त्रीत्वाकड े आनि एकूिि नतच्या रूपाकड े आनि 

व्यनक्तित्वाकड ेआकषवला गेला. 

  

सूरजि ेवडील पुढे म्हिाल,े “सूरज त्यािा स्वतःिा नबनझिेस करतो आह.े िार किी वयात 

त्यािे खूप प्रगती केली. तो आनि त्यािे नित्र निळूि भारतात अल्पावधीत एक िोठी िूड िेि सरुू 

केली. अजूि त्यांिा बरीि िजल गाठावयािी आह.े पि सो िार आय एि हलॅपी नवथ नहज प्रोग्रेस! 

दशेात आनि परदशेात अिेक ब्रांिेस आहते आनि एनशयि िूड जगाच्या सगळया काँरटिेंटिर्धय े

पोिवायिे आह े त्याला! हॉटेल िॅिेजिेंट िर्धये त्यािे करीयर करायिं आधीि ठरवलं होतं आनि 

त्याप्रिािे त्यािे केलं, दशे नवदशेात अिेक प्रकारिे कोससे केले, अिके संशोधि केल,े अिुभव घेतला 

आनि आज हा यशस्वी सूरज आपल्यासिोर उभा आह!े” 

 

सूरजि ेही प्रशंसा स्वीकारत रानगिीकड ेबघूि डोळे नििकावले. 
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“िाईस टू नहयर नधस सूरज. ग्रेट! अँड बेस्ट लक िॉर यवुर फ्यूिर! िे ऑल युवर नवशेश कि 

ट्रू!” रानगिी म्हिाली. 

  

हसग पुढे म्हिाल,े “आनि रानगिी बद्दल काय बोलायि?ं जेि आह,े नहरा आह े नहरा! अगदी 

ििापासूि आनि सिरसूि ती अनभिय करते. बरेि लोक म्हितात, हॉरर नसररयल्स िधील अॅक्टींग ही 

खरी अॅक्टींग िाही, पि नतिे त े खोटे ठरवले. नति े या नसररयल िर्धये जाि आिली जाि! हॉरर 

नसररयल्सला एका ठरानवक प्रकारिे पे्रक्षक निळतात असे िािले जाते पि रानगिीिे त ेखोटे ठरवले. 

या नसरीयलला खूप प्रेक्षकवगव लाभला आह!े ” 

  

तेवढ्यात तेथे त्या नसररयल िधील िुख्य पुरूष पात्र (िेल नलड) प्रनतक श्रीवास्तव आला आनि 

पुन्हा ओळखपाळख सुरू झाली. पि िंतर सूरज आनि रानगिी एकिेकांशी बराि वेळ बोलत बसल.े 

या दोघांिा एकिेकांशी बोलायला आवडायला लागले होते. का कोि जािे, त्यांच्यात पनहल्या 

भेटीपासूिि एक सुप्त आकषवि नििावि झाल ेआनि दोघाकंडूि सारखाि साद आनि प्रनतसाद निळत 

होता. 

  

पाटीत िग म्युनझक, डान्स सुरू झाले. सूरजिी सोबत िािण्यािी नवितंी रानगिीिे िान्य 

केली…ती पाटी रानगिी कधीही नवसरू शकिार िव्हती, कारि त्याितंरि तर त्यांिी एकिेकांच्या 

भेटीगाठी घेिे सुरु केले. डटेटग सुरु झाले.. 
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प्रकरि 11  

  

आनि पाटीतला तो सूरजसोबतिा डान्स आठवतांिा रानगिीच्या लक्षात आले की 

नविारानविारातं नतला आंघोळीला बराि वेळ झाला होता आनि दारावरिी बेल वाजायला लागली 

होती. सरूज आला होता! सरूज जवळ फ्लॅटिी एक िाबी होती. पि रानगिी घरी असल्यािे त्यािे दोि 

तीि वेळा बेल वाजवली पि प्रनतसाद आला िाही म्हिूि त्याि ेिाबीि ेदरवाजा उघडला तेवढयात 

रानगिीसुद्धा घाईत दरवाजा उघडायला िक्त अंगावर ब्रा आनि किरेवर टॉवेल गुंडाळूिि 

बाथरूिच्या बाहरे आली. त्यािे फ्लॅटिा दरवाजा बंद केला आनि नतला नतिी अधववट कपड्यांत 

बाथरूि बाहरे येण्यािी “िकू” लक्षात आली. ती थोडी ओशाळली आनि िग लाजेिे लाल झाली. 

  

सूरजिी िजर िात्र नतच्यावरूि हटत िव्हती. अिािक घरी आल्यावर रानगिीिे अधव 

अिावृत्त सौंदयव सिोर आल्यािे तो उत्तेनजत झाला. त्यािे सूिक िजरेिे नस्ितहास्य करत नतच्याकड े

पानहले तसे तीसुद्धा काय ते सिजली. त्यािे कोट काढूि िेकला आनि टाय सैल केला. िात्र लाज वाटूि 

रानगिी पटकि िाघारी वळूि पुन्हा बाथरूिकड े जायला लागली तेवढ्यात नतच्या उघड्या 

किरेभोवती सूरजिा हात पडला, नतला त्यािे िागे ओढले आनि नतच्या िािेिे िागच्या बाजूिे िुंबि 

घेतले. आता तीही अंगभर िोहोरली आनि िग उत्तेनजत झाली. नतिे थोडासा खोटा प्रनतकार केला पि 

िग स्वत:ला त्याच्या पूिवपिे स्वाधीि केले. 

  

िंतर पुढिा एक तासभर बाथरूि िर्धय े शॉवरखाली ती दोि शरररं एकिकेांिा पूिव 

ओळखण्यािा प्रयत्न करत होती. शेवटी एका पे्रिाच्या अत्युच्च क्षिी ती ओळख पटली. ओळख पटेपयंत 

दोघांच्या शरररात जे वादळ पेटले होत े त े आता शिले. आता एकिेकासंिोर कसलीि लाज आनि 

कसलाि संकोि िव्हता. व्ांसोबत लाज आनि संकोि पि गळूि पडलेले होते आनि पाण्याबरोबर 

वाहि गेले होते... 
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प्रकरि 12 

  

संर्धयाकाळी साडसेात वाजता दोघ े बेडवर एकिेकांच्या पायात पाय अडकवूि बाहुपाशात 

बसलेले होत.े ि बोलता. शातं. निवातं. 

  

“िी कॉिी बिवूि आित!े”, रानगिीिे शांतता भंग केली. 

  

“थांब. बैस अजूि! अशीि िला निटकूि बाहुपाशात बसूि रहा! तुला क्षिभरसुद्धा दरू होन 

द्यावेसे वाटत िाही!” सूरज नतला आिखी छातीशी ओढत म्हिाला. 

 

“निस्टर सूरज हसग! आता पे्रि बास झालं! थोड ं पे्रि उद्यासाठी राह द्या!”, अस े म्हित नति े

जवळ पडलेली ब्रा उिली आनि घालायला सुरुवात केली. 

 

“ओके रानगिी जी! जशी आपली िजी!”, असे म्हिूि त्यािेही एकेक कपड ेअंगावर िढवायला 

सुरुवात केली.  

 तो पुढे म्हिाला, “रानगिी, िला तुला काहीतरी सांगायिे आह!े” 

  

रानगिीिे टॉप घातला आनि म्हिाली,” कॉिी नपतािंा बोलू! ये बैस डायहिग टेबलवर. िी 

ऑिलेट आनि कॉिी बिवूि आिते.” 

  

डायहिग टेबलवर ऑिलेट आनि कॉिी घेतािंा सरूजि ेम्हटल-े 
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“तू िाझ्याकड ेिेहिीकरता फ्लॅटवरि राहायला ये रानगिी!” 

  

नतच्या पूवावयुष्यातील सगळया घटिा त्याला अजूि सांगायच्या की िाही याबद्दल नतिी नद्वधा 

ििनस्थती होत होती. तसे नतिेही त्याला त्याच्या भतूकाळाबद्दल जास्त नविारल ेिव्हत ेआनि आता 

हा फ्लॅटवर राहायला य ेम्हितो आह?े ती नविारात पडली. 

  

“यावं का यािेसोबत रहायला? सोबत राहि एकिेकािंा आिखी काही वषे ओळखूि िग 

पुढिा नविार करता येईल. पि हा िाझा नविार झाला. त्याच्या ििात िेिके काय आहे? पि ििातल े

िेिके सगळेि एकदि एकिेकांिा आताि एकिेकािंा सांनगतले पाहीजे का? हळूहळू एकिेकांबद्दल 

िानहती होण्यात जी िजा आह ेती एकदि सगळे पूवावयषु्य एकिेकांिा भराभर सांगिू िोकळे होण्यात 

िाही! अशाि ेआयुष्य बेिव होतं! आनि भूतकाळाला िहत्व तरी फकती द्यायिं? िेंदतू भूतकाळ एक 

स्िृती म्हिूि साठवलेला असतो, बाकी भतूकाळािे अनस्तत्व असत ेतरी कुठे? जास्तीत जास्त िोटो 

आनि नव्हनडओद्वारे भतूकाळािे क्षि आपल्याकड ेअसतात पि तेही काय असतं? एक िेिेरीि! आता 

िी जे सुख अिुभवले ते कधी रोहि सोबत अिुभवलेि िव्हते. अिुभविार होते त्या आधीि रोहििा 

अपघात झाला आनि राहल तर या सुखासाठी िाझ्यावर टपूिि बसला होता आनि आता तर तो 

िोिवरूि...!” 

  

िंतर नतला आठवला, सोहििंद्र, नतिा िवरा! िावालाि िवरा होता तो!! त्यािे सोबत लग्न 

झाल्यािंतरिे एकेक फदवस आनि एकेक रात्री िरकात असल्यासारखे ती जगली होती. कुठे सोहि 

सोबत अिभुवलेले त ेफकळसवािे आनि नतच्याकडूि त्यािे िक्त सुख ओरबाडूि घेण्यािे त ेसेक्सिे क्षि 

आनि कुठे हा आजिा सूरजिे नतला फदलेला हळुवार तरल अत्युच्च सुखािा अिुभव!! काही तुलिाि 

होन शकिार िाही! सोहिसोबत नतिे िक्त आनि िक्त द:ुखि अिुभवले होते. पि सूरजिे आज ज्या 

सिाईदारपिे पे्रिाक्रीडा केली त्यावरूि तो या खेळात िवखा वाटत िव्हता. कॉलेजिर्धये िैनत्रिींसोबत 

हसत नखदळत या नवषयावर ििाव केल्याि ेनतला आठवत होते, पुरुषािे असे केले तर ओळखायिे की 

त्यािे आधी “अिुभव” घेतलाय आनि तसे केले तर ओळखायिे की तो “ह”े प्रथिि करतोय वगैरे वगैरे!! 

...पि आताि या सगळया गोष्टींिा नविार करण्यािी आवश्यकता आह े का? राहलच्या 

ब्लॅकिेहलगबद्दल सूरजला आता सांगावे का? असे एक िा अिेक नविार नतच्या ििात िालले होत.े 
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“अरे, ह ेकाय? एका िांगल्या क्षिी िी हा कसला भतूकाळािा नविार काय बसलेय? आताि 

ह ेसगळे आवश्यक आह ेका?” रानगिी ििात म्हिाली. 

 ती अिािक गहि नविारातं गढली आह े ह े पाहि सूरजिे िुटकी वाजवूि नतला नविारले,  

“िॅडि! िी िक्त नविारले की िाझ्याकड ेराहायला येतेस का, तेवढ्यावर एवढा िोठा नविार करतेस?” 

 “अं, हो हो, म्हिजे ि ि िाही!” 

“अगं, काय हो आनि काय िाही?” 

 ती भािावर येनि हसली आनि म्हिाली, “िाही यासाठी की िी कोिताि िोठा नविार 

करत िाही आह ेआनि हो यासाठी की िी तयार आहे, तझु्यासोबत राहायला!” नतिे स्वतःच्या िकळत 

होकार कळवला. आता नतच्या ििात थोड्यावेळापूवीिा त्यांिा बाथरूि िधील पे्रि प्रसंग रेंगाळत 

होता. नतच्या आयुष्यातला पनहला “खरा सुख दिेारा” तो सेक्स होता पि िग सूरजिाही हा पनहलाि 

सेक्स असेल का? नतला पुन्हा असे वाटूि गेले पि िग नतिे नविारािंी फदशा बदलवली. 

 नतच्या होकारािुळे सरूज खुश फदसला, म्हिाला, “िला बाहरे नडिर करूया! किऑि गेट 

रेडी! तू लवकरि नशफ्ट हो इकड!े आता िो िोअर लेनडज होस्टेल. िो िोअर लोकल टे्रि, िो िोअर 

बेस्ट बसेस!” 

“म्हिज?े” 

 “म्हिजे िी तुझ्यासाठी एक कार घेतली आह.े खाली उभी आह!े ही त्यािी िाबी!” 

टेबलावरिी एक िाबी उिलिू नतला दते तो म्हिाला. 

 नतिे आश्चयाविे दोन्ही हात तोंडावर िेले. नतिे डोळे नवस्िारले गेले. 

 “ओह िाय गॉड! म्हिजे आपि सोबत राहाण्याबद्दलिा िाझा होकार गृहीत धरला होतास 

तर! यु ररड िाय िाइंड, िॉटी! पि गाडीिी आवश्यकता िव्हती, म्हिजे िी काही काळािंतर घेिारि 

होते रे! आनि िी सिजा सोबत राहायला िाही म्हटलं असतं तर?”  

“पि परंतु िी ही वेळ िाही. िी तुझं काहीि ऎकिार िाही, िॅडि! आय िो य ुवेल. तू िाही 

म्हटलं िसतंि. टेक युर कार अँड लेट अस एन्जॉय अवर लाईि अहडे टुगेदर!” हसत हसत सरूज 

म्हिाला. 
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 “यु आर नसम्पली ग्रेट सूरज!”  

“आठ फदवसांिी कारच्या सगळया िॉरिॅनलरटज आनि डॉक्युिेंट्स पूिव होतील. तोपयवत येथेि 

राहा. ऑफिसला जातािंा िी िाटंुग्याला तुला सोडूि दते जाईि िाझ्या कारिे! िग त्यािंतर िव्या 

कारिेि जा होस्टेलिर्धये तुझा सािाि घ्यायला. सरप्राईज द ेतुझ्या दोन्ही रूि पाटविसवला!” 
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प्रकरि 13 

  

आठ फदवसांिी कारि ेरानगिी हॉस्टेलवर गेली. सोिी बाहरेि कट्ट्यावर नसगारेट नपत बसली 

होती. 

  

“ओह िाय गॉड सोिी. तू नसगारेट लयायला लागलीस? सो बॅड!” 

 सोिी उठूि उभी रानहली पि तीि ेनसगारेट नपिे िालिू ठेवले आनि निराशेि ेती म्हिाली, 

“केव्हा आलीस? खूप वेळ लावलास या वेळेस रानगिी?” 

 “हो. िी आता सरूज सोबत त्याच्या फ्लॅटवर नशफ्ट होिार आह.े नलव्ह इि ररलेशिनशप! 

त्यािे िला एक कारसुद्धा भटे फदली आह!े बाहरे उभी आह.े” सोिी जवळ कट्ट्यावर बसत रानगिी 

म्हिाली. 

 “वाव! ग्रेट. अनभिंदि!” कोरडपेिािे धूर उंि हवेत उडवत सोिी म्हिाली. 

 “किऑि सोिी. काय झालं तुला? अशी कोरडी का वागते आहसे? एनिहथग राँग? सुनप्रया 

आली का परत की अजूि पुण्यालाि आह?े” 

 “सुनप्रया अजूि पुण्याहि परत आलेली िाही. जाण्याआधी ती खूप उदास फदसली. नतिा 

राजेश सोबत ब्रेकप झालाय! रात्रभर नतच्या रूि िधूि हुदंक्यांिा आवाज येत होता त्या फदवशी! िी 

नतला नविारल ेपि जास्त काही ि सांगता नतिे राजेश सोबत ब्रेकअप झाल्यािे सानंगतले आनि िग 

म्हिाली िला एकटे सोड! ती बहुतेक आता नतिा सािाि घेनि जाईल अस ं नतच्या बोलण्यावरूि 

वाटलं. ती पुण्यालाि राहील असं फदसतंय." 

 “व्हाट? त्या दोघांकड ेपाहि वाटत होत ंकी ती लवकरि लग्न करतील!” 

 “हो िा. िी नतला कॉल केला पि उिलत िाहीए ती. िेसेजिा ररललाय पि करत िाही. 

एनिवे जे असेल ते असेल. नतच्याकड ेिक्त एकि नसरीयल आहे!” 

“िग ह ेतुझ्या िाराजीिं कारि आह ेकी काय?” 
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“अगं िाही गं! आनि िी डान्स फििाले हरल ेगं! अगदी शेवटिा िंबर आला!” 

 “अरे हो! तू तर ती सेक्सी सेल्िी अपलोड करुि धिाल उडवूि फदली होतीस. िग पुढे काय 

झाल?े तुला अशा िीप पनब्लनसटीिी खरं तर गरज िव्हती, तू िांगला िाि करतसे. िग तरीही का 

फििाले हरलीस?” 

 “हां यार! िोठी स्टोरी झाली ती!” नसगरेटिा धरू खालच्या बाजूला सोडत निराशेच्या स्वरात 

ती म्हिाली. 

 “अगं सोिी, हरलीस म्हिूि नसगार लयायला लागलीस? सोड ते! िेकूि द!े िीही एके काळी 

ड्रग अॅनडक्ट झाले होते पि िी स्वतःवर नियंत्रि निळवले! तूही सोड! या सगळया िशेबाजीतिू 

कोितेि नडपे्रशि, कोितीि निराशा दरू होन शकत िाही! िी स्वत: ते अिुभवलं आह.े आपले द:ुख 

शेअर करायला कुिी हक्काि ंिािूस असल ंकी आपोआप आपला ताि हलका होतो. िशा हा त्यावर 

उपाय िाही!” 

 “हट! िुकटिा सल्ला िको आपल्याला! सौ िुह े खाकर नबल्ली िुझे व्हनेजटेररयि खािे का 

एडव्हाईस द ेराही ह?ै िो व!े साला, त्या सेल्िीिुळे सगळं उलटं झालं! त्या िॅडि अकॅडिी कडूि पि 

िला वार्निग निळाली. ह ेबरं की सस्पेंड िाही झाले!!” असे म्हिूि जळूि संपलेली नसगार तीिे डस्टनबि 

िर्धये टाकली. 

 "ओह, आनि फििाले कशी हरलीस?” 

 “सांगते ऐक! फििालेच्या शूटींगच्या आदल्या रात्री आम्ही डान्स शो िधील सगळे कंटेस्टंट, 

डायरेक्टर, अनसस्टंट प्रोडु्यसर आनि जज अशी सगळी टीि नडिरला गेलो होतो. त्यातला एक जज 

जेवतांिा सारखा िाझ्यावर िजर ठेनि होता. िाझ्यावर म्हिण्यापेक्षा सरळ सरळ िाझ्या छातीवर 

िजर ठेनि होता असे म्हटले तर जास्त योग्य होईल. बहुतेक िाझी सेल्िी बघूि त्यािं डोकं फिरल ं

असावं. कारि त्या फदवशी त्यािे िला डान्स करतािंा िाझ्या अगदी नतन्ही डान्स परिॉरिन्सला  डोळे 

झाकूि (की उघड ेठेनि?) पैकीच्या पैकी िाकव  फदले होते. िाझा पूिव परिॉरिन्स होईपयंत तो अगदी 

िाझ्या प्रत्येक हालिालीकड े निरखिू बघत होता. शरीराच्या प्रत्येक अंगाकड ेअगदी लाळघोटेपिाि े

बघत होता. ह ेलक्षात यायला लागल्यावर िी खूप िव्हवस होवूि िाझ्या डान्सच्या स्टेलस िुकल्या. पि 

तरीही त्यािे िला पूिव िाकव  फदले.” 

 “िग? िांगलं झालं की? काय इश्यू झाला पुढे?” 
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 “िी सहजपिे सेक्ससाठी उपलब्ध आह े असं सेल्िी बघूि त्यािं ित झालं असावं, कारि 

आजकाल या क्षेत्रात काही िव्या िुली पनहला ब्रेक निळण्यासाठी काहीही करायला तयार होतात. तस ं

तो सेल्िी अपलोड िी करायला िकोि होता असे आता वाटते! त्या रात्री नडिर िंतर आम्ही सगळेजि 

हॉटेलच्या नस्वहिग पुलजवळ सहज फिरत असतािंा त्यािे कुिाला ि कळू दतेा िला िालता िालता 

एकटं गाठलं! बराि वेळ इकडच्या नतकडच्या गलपा केल्या. ितंर हळू आवाजात िाझ्या कािाजवळ 

येनि त्यािे नविारलं की, आजच्या फदवसासारखं िेवर आनि िुल िाकव  उद्या िायिलिर्धये सुद्धा हव े

असल्यास आजिी पूिव रात्र िी त्याच्यासोबत घालवायिी! एकि रात्र! पुन्हा परत कधीही तो िला 

बोलाविार िव्हता! त्याला िी िक्त एकदाि हवी होते, पूिव आनि रात्रभर! आनि रात्री जे होईल त े

बाकी कुिालाही कळू ि दणे्यािी पूिव व्यवस्था आनि काळजी तो घेिार होता. बुल नशट! ऑल िेि आर 

सेि!” 

 “िग? तू काय केलसे?” 

 “थोबाडीत िारली असती ग ं... पि सगळी टीि थोड्या अंतरावरि होती! इश्यू झाला असता 

आनि आिच्या सगळया ग्रुपला कळले असते. उगाि िाही िाही ते आरोप, बदिािी झाली असती. िग 

िला फदसले की त्यािे शॉटव बिुवडा पँट घातलेली होती. िग िी कुिाला फदसिार िाही अशा पद्धतीि े

वेगािे त्याच्या जांघेजवळ िखं टोिूि एक जोरदार सडकूि नििटा घेतला आनि त्याच्या कािात 

पटकि एकि सांनगतलं की िी नवकान िाही, काय करायिं ते कर साल्या! तो वेदििेे कळवळला पि 

अगदी हळूि ओरडला आनि हळूहळू कुिाला ि सिजले असा त्याि े हसत हसत तेथूि काढता पाय 

घेतला. पि आतूि तो वेदििे ेकळवळत होता.” 

 आता िात्र शांत असलेली रानगिी खळाळूि हसायला लागली, “ओह गॉड!  सोिी, यु आर अि 

युनिक आयटि! हटॅ्स ऑि टू यू! हा हा हा! त ूएक बहुत बडा ििुिा ह!ै” 

 “हसतेस काय? आनि िग िी िायिल हरल.े सेल्िीिुळे िला िाझ्या गावातले तर वोट 

निळाले िाहीति पि अिेक शहरांतल्या लोकािंे भरपूर वोट निळाले होते. फििालिेर्धये िी अगदी 

िांगला डान्स केला त्याफदवशी! वाटले की शेवटी िाझ्या डान्सिी दखल घावीि लागेल सगळयांिा 

आनि िी हजकेिि! ऑनडयन्स पि िीयर करत होती पि त्या जजि े िाझ्या डान्सिर्धये अशा काही 

ओढूि तािूि िुका शोधल्या की कुिालाि काही बोलता आले िाही. त्याच्या िहेऱ्यावर कालच्या 

घेतलेल्या जोरकस नििट्याच्या वेदिा जािवत होत्या आनि ते पाहि खरेतर िला हसू आवारात 

िव्हत.े पि त्यािा बदला त्यािे िांगलाि घेतला. इतर जज सुद्धा सुरुवातीला संभ्रिात पडले पि 

त्यांिाही त्यािे पटवूि सांनगतले की िाझा डान्स कसा िुकला आनि कुठे िुकला! िला त्याच्या 

रात्रीच्या वागण्याबद्दल लगेि कंम्ललेंट करिे शक्य िव्हते कारि िाझी ती सेल्िी बघता िाझ्यावर 
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कुिी नवश्वास ठेवला िसता आनि िला आिखी वाद वाढवूि िाझे िकुसाि िला करूि घ्यायि े

िव्हत!े” 

 “ओह! बडा िालाक निकला ये जज! िल जाि े द े अभी! जो हुआ सो हुआ! और वो तेरा 

टाईिपास लव्हर साकेत, वो क्या कहता ह ैसेल्िी के बारे िें? तू फििाल ेहार गयी ये पता ह ैभी या 

िही उस?े” 

“पता ह!ै लेकीि वो िुझ ेकुछ िही बोलता. वो डरता ह ैिुझसे, और लयार भी करता ह.ै िै उस े

ज्यादा बोलि ेिही दतेी. उस ेिुझपर पुरा नवश्वास ह!ै एक तोि तर आह ेजो िाझा सच्चा बॉयफ्रें ड आह!े 

तो िला सिजिू घेतो! तो िला पूिवपिे सिर्मपत आह.े छोट्या िोठ्या िोकऱ्या करतो तो. िाझ्या 

पैशांवर अवलंबूि आह,े त्यावर िैि करतो तो!” 

 “बहोत ग्रेट ह ैतू सोिी! तू और तरेा लव्हर साकेत, जोडी िंबर वि! और तरेी िाँ क्या बोली? 

तुझी गावाकडिी ती िौटंकी आई? काय म्हिाली ती? नतिे पानहला का तुझा सेल्िीवाला िोटो?” 

 “अगं नतिे तर िला त्या सेल्िीिुळे कायिि े घराबाहरे आनि गावाबाहरे काढले. िाझी 

सुटकेस घरूि भरूिि आिली होती नतिे! िात्र नतला िनहन्याला िाझ्याकडूि पैसे पाहीजेत! सब 

लाईि उलटपलट हो गया िेरा!” 

 “अरे डोन्ट वरी! पनब्लक की िेिरी शॉटव होती ह!ै कुछ सिय बाद लोग भूल जायेंगे. तुि भी 

भूल जाओगी. िया कुछ करो और आगे बढो! ये इंडस्ट्री बहोत बडी ह ैिॅडि! अगर तुििें टॅलेंट ह ैतो 

काि जरूर निलेगा. िल सिाि बांधिे िें िदद कर िरेी! आज शाि को निकल रही ह ँिै!” 

  

सूरजच्या फ्लॅटवर नशफ्ट झाल्यािंतर आपली कॅिडातील िैत्रीि गौरीला कॉल करूि 

सूरजसोबतिे नलव्ह इि सांगायला रानगिी नवसरली िाही. गौरीला ह ेऐकूि हायस ेवाटले. 
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प्रकरि 14 

 

गोरेगांवच्या फिल्िनसटी स्टुनडओ िर्धये हजतेन्द्र करिरकर खूप काळजी अनि हिता करत 

बसला होता. त्यािे कशाति िि लागत िव्हते. सिोर टेबलावर लॅपटॉप पडला होता त्यावर स्क्रीि 

सेव्हर िालू झाले होते आनि नजतेंद्रच्या ििावर काळजीि ेस्क्रीि सेव्हर िालू झाले होते. 

  

त्याच्या काळजीिे कारि असे होते: “िार थापडा सासूच्या” ऎि रंगात आली असतािंा आनि 

पुढील अिेक एनपसोड्सि े नलखाि नस्क्रलटसह राजेशकडूि नलहि तयार असतांिा, अिािक सुनप्रयाि े

िक्त एका एसेिेसद्वारे नजतेंद्रला कळवले होते की ती त्या नसररयलशी असलेला करार तोडते आह.े ती 

नसररयल सोडते आह!े िर्धयिे करार तोडल्यावर लागिारी िकुसाि भरपाईसुद्धा ती द्यायला तयार 

होती. अिािक काय झाले त ेकळायला िागव िव्हता. कारि ती िोिसुद्धा उिलत िव्हती. 

  

नस्क्रलट सुपरवायझर रोशि रोकड े सिोर बसला होता. तोही त्याच्याजवळच्या लपॅटॉपवर 

आनि काही कागदांत डोके आनि डोळे खुपसूि बसला होता. 

  

“रोशि! िला काही सिजत िाही, काय करायिे पुढे? राजेशला कॉल करावा तर तोही उिलत 

िाही आह.े पुढील रेडी नलखाि आपल्याला पाठवूि गावी जातांिा तो गावी खुप नबझी असिार असे 

िला सांगूि गेला होता” 

 “त्याला कॉल करूि िारसा िायदा िाही होिार!” रोशि लॅपटॉप वरूि िजर हटवत 

म्हिाला. 

 “अरे नित्रा! िग काय करायिे? नस्क्रलट तर बदलावी लागिार असं फदसतंय! नसररयल िधल्या 

सूिेला िरावं लागिार बहुतेक! आपली नसररयल प्राईि टाईि िर्धये प्रसाररत होते. लाखो लोक 

बघतात. लोक ओरडतील आपल्या िावािं. अिके लोक िक्त सुनप्रयासाठी ही नसररयल बघतात. या 

सुनप्रयािंही काही कळत िाही िला! काही पसविल प्रॉब्लिे असिार बहुतेक!” 

 प्रॉडक्शि कंपिीिा हडे बसला होता. तो अिराठी होता. डी. के. रेड्डी. 
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 रेड्डी म्हिाला, “तुिी त्या कलाकारला कोटावत खेिला पाहीजे. आपल्याला संकटात टाकल ं

नतिं! करारािुसार जरी ती करार िोडल्यािे पैसे द्यायला तयार असली तरी, नसरीयल सोडण्याबद्दल 

फकिाि एक िनहिा आधी नतिे सांगायला हवं होतं. िक्त वेळेवर एक एसेिेस पाठवला आनि संपलं? 

फकती िॉि सेन्स आनि अिप्रोिेशिल!” 

 सुनप्रयाला वािवण्यासाठी नजतेंद्र म्हिाला, “अं त्यािी अजूि गरज वाटत िाही, रेड्डी साहबे! 

सुनप्रया असं काही करेल असं िलापि वाटलं िव्हतं. िला वाटते प्रथि नतच्याशी संपकव  तर होन द्या 

िग बघू! काय वाटत?ं आपि थोड ंधीराि ंघ्यायला हवं असं िला वाटतं ते बरोबर आह ेिा सर? आनि 

रोशि तू काय म्हितोस?” 

  

रोशििे गलप बसिे पसंत केले. 

  

रेड्डीिे नतरपे तोंड करूि िाईलाजािे नजतेंद्रशी संित असल्यासारखे केल ेआनि म्हिाला, “ठीक 

आह े नजत! पि तुझ्याकड े काय उपाय आह?े या रोशि कड े आह े का एखादी आयनडया? रोशि? त ू

याआधी दोि हहदी नसररयल केल्या आहसे, सांग काय करायि?ं नसरीयल ऐि रंगात आली असतािाि 

ह ेअसं घडतंय!” 

 नस्क्रलट सुपरवायझर रोशि बराि वेळ नविार करूि म्हिाला, “एक तोडगा आह े िाझ्या 

ििात! नसररयलिर्धय ेसिूेिा म्हिज ेसुनप्रयािा अॅनक्सडेंट होतो, िेहरा खराब होतो असे दाखवूि ितंर 

डॉक्टर नतिी ललानस्टक सजवरी करतात असे दाखवू. िग नतच्या ऎवजी दसुरी कलाकार घेन!” 

 “इतकं करण्यापेक्षा सरळ सिूिा दनेि टाकू- आजपासूि सूिेिा रोल िवी अनभिेत्री करिार!” 

 “िाही. एकदि िवी अनभिते्री पनब्लक अशी डायरेक्ट आनि सहजासहजी स्वीकारिार िाहीत 

असं िला वाटतं!” 

 “िग? तुझ्या म्हिण्याप्रिािे अॅनक्सडेंटच्या सीिसाठी तरी सुनप्रया आिायिी कोठूि?” 
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 “िी सांगतो तस े करू. ते खूप हसपल आह.े दोि जिाचं्या बोलण्यात संवाद टाकायिा की 

सूिेिा अॅनक्सडेंट झाला. िग ते नतला बघायला हॉनस्पटलिर्धये पोहोिले की पे्रक्षकांिा नतिा नवद्रपू 

झालेला िेहराि डायरेक्ट दाखवायिा जी सुनप्रया िसेलि. हहदी नसररयलिर्धये अिेकदा असं केलंय!” 

 रेड्डी आनि नजतेंद्र म्हिाले, “वा! रोशि. क्या आयडीया ह!ै िाि गये! नस्क्रलट सुपरवाईझ करूि 

करूि डोकं भिाट िालायला लागलंय तुझं!” 

 रोशििे फदलेला सल्ला दोघांिा पटला. िूळ कथेत अिािक बदल करूि सूि स्कूटरवरूि 

खाली पडते आनि िेहऱ्यावर आपटते. िहेरा खराब होतो, असे दाखवण्यािे ठरवले गेले. अथावत 

नसरीयल िधले दोि पात्र िक्त तसे बोलतील की असे असे झाले. ह ेतर कथिेे झाले, पि आता शोध 

सुरू होिार होता िव्या अनभिेत्रीिा! 

  

नजतेंद्रिा िूड आता थोडा पॉनझरटव्ह झाला होता. तो म्हिाला, “िवा कलाकार िी 

निवडिार. िाझ्या ििात एक नविार आलाय. आपि अगदी िवीि कलाकाराला घेन, नजिे अजूि 

कोित्याि नसरीयल िर्धये काि केले िसेल. आपि अॅड फिल्ि िधील एखादी िॉडले घेन. िवा फे्रश 

िेहरा जगासिोर आिू. सुनप्रयाच्या नसरीयल सोडण्यािे जे िुकसाि झाले आह ेअसे आपल्याला वाटते 

आह ेत्यािे आपि संधीत रुपांतर करू!” 

 रेड्डी, “िवीि िॉडले? िको नजतेंद्र! ती एक ररस्क ठरेल!” 

 नजतेंद्र,” िाही ठरिार! िाझ्या ििात आह े एक िॉडले! खरं तर ती िाझ्या ििात सुिेच्या 

बनहिीच्या रोलसाठी होती जी अजूि कथते प्रवेश करिार आहे, पि नतलाि आता आपि सुिेिा रोल 

दनेया! आनि सुिेच्या बनहिीच्या रोल साठी ितंर बघ ूकाहीतरी!” 

 रेड्डी, “ठीक आह.े आता करा बाबांिो लवकर काहीतरी आनि आिा रुळावर गाडी नसरीयलिी 

लवकर!” 

 रोशि पि थोडा नविारात पडला आनि म्हिाला, “नजत, सांगूि टाक आता कोि ती िेिकी 

कलाकार? सांग! तािू िकोस!” 

 नजतेंद्रि े लॅपटॉप पासवडव टाकूि ओपि केला आनि त्यात एक नव्हनडओ लले केला आनि 

सगळयांिा दाखवला: 
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एक िुलगी दतंिंजिि े रात्री दात घासत.े पि घरातली लाईट जात.े आई वडील टॉिव 

शोधायला धडपडतात पि त्यांिा तो सापडत िाही. अिािक सोळावर सोळा असे बत्तीस फदवे ओळीि े

ििकतात. त ेअसतात त्या िुलीिे ििकिारे दात! िग दातांच्या उजेडात टॉिव सापडते. ितंर लाईट 

येते आनि ती िुलगी हातात “ििको दतंिंजि” घेते आनि म्हिते –  

“रोज सकाळी झोपेतिू उठल्यावर आनि रात्री झोपायच्या आधी तुििे दात ििको दतंिंजि ि े

घासायिे नवसरू िका ह!ं िि ििा िि, ििको िंजि!” िग घरि े सगळे िंजि हातात घेनि 

िािायला लागतात आनि शजेारपाजारिे लोक नखडकीतिू हा डान्स पाह लागतात.. 

  

नजतेंद्र म्हिाला, “आता हीि िुलगी म्हिजे वैशाली नविारे आपली नसरीयल पि 

ििकाविार! िी सगळी िौकशी करूि ठेवलीय. िक्त नतच्याशी संपकव  साधिू िायिल काय ते ठरविू 

टाकू! काय सांगता? कशी वाटली आयडीया?” 
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प्रकरि 15 

   

सुनप्रया सोबत “कॅपलसव कॅिे” िर्धये बोलिे झाल्यावर राजशे रूिवर गेला,  त्यािे तयारी केली 

आनि स्टेशि वर आला. िंुबईहि “स्वागतपुरी” गावाला जायला सात ते आठ तास लागतात. राजेश 

टे्रििधूि गावातल्या स्टेशिवर उतरला तेव्हा रात्रीिे दहा वाजले होते. िग ररक्षा करूि तो घरी 

पोहोिला. त्यािे एक छोटेस ेवनडलोपाजीत दिुजली घर होते.. त्याि ेवडील लहािपिीि वारल ेहोत.े 

िग त्यािे आनि आईिे िेहित करूि ससंारािा गाडा इथपयंत आिला होता. 

  

दरवाज्यावर टकटक करताि त्याच्या आईिे दार उघडले. 

  

“आलास? बराि उशीर झाला. गाडी लेट झाली वाटतं”, सुरकुत्यांच्या आडिा नतिा िेहरा 

आिंदिू हसला. 

 “हो. कंटाळवािा होता प्रवास!”, राजेश म्हिाला 

 “हो िा. बैस. पािी दतेे”, आई त्याला म्हिाली. 

  

राजेश पलंगावर बसला. छतावर पंखा वेगात फिरत होता. पािी नपल्यावर िग तो फे्रश 

झाला. जेवतािंा इकडच्या नतकडच्या गोष्टी झाल्या. िग रात्री झोपण्याच्या वेळेस ट्यूब लाईट बंद 

करूि नपवळा डीि लाईट लावण्यात आला. राजेश आनि त्यािी आई झोपायला म्हिूि आडवे झाले.  

  

आई झोपेच्या अधीि झाली होती. रात्रीिे अकरा वाजले होते आनि राजेश िात्र जोरात 

फिरिाऱ्या छतावरच्या पंख्याकड ेबघत होता. पंखा नबिारा अनवरत फिरति होता. डीि लाईट िुळे 

त्यािी सावली बाजचू्या हभतीवर पडली होती. त्याला फिरत्या पंख्यावर अधिू िधूि सुनप्रया िी 

प्रनतिा फदसत होती. त्यािे नतला स्पष्ट िाही संगीतल्यावरिा नतिा निराश िेहरा सारखा पंख्याच्या 

पात्यांवर उिटत होता. त्याच्या ििात अिके नविारािंे पाते असलेला पंखा फिरत होता. 
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“सुनप्रयाला िाही म्हिूि िी िूक केली का? प्रवासात िला सारखी सुनप्रया का आठवत होती? 

का िी इतका कठोर झालो? होय, झालो! िाझी िहत्वाकांक्षा िला नप्रय असल्याि ेिला सुनप्रया अनप्रय 

वाटली! आनि ती पूिव होण्यासाठी िी काहीही करेि. आनि िी जे करिार आह ेत्यात काय िकू आहे? 

काहीि िाही! आता बऱ्यापैकी िी या इंडस्ट्रीत लेखक म्हिूि नस्थरावलो आह.े जरा पैसाही जिा 

झालाय. आता िाझ्या िोनहिेस उद्यापासूि सुरूवात करायला हरकत िाही!” 

  

अजूि झोप येत िव्हती. ती येईल असे त्याला वाटत िव्हते. “िी कुठे लपलीय शोध?” अस े

म्हिूि झोप लपूि बसली होती पि एका क्षिी राजेशिे नतच्याशी लपंडाव खेळिे शेवटी सोडूि फदले. 

बेडवर उठूि बाजूला ठेवलेल्या तांब्याच्या कळशीतूि त्यािे पािी नपले. 

  

िग रात्रीच्या बारा वाजिेा गजर घड्याळािे फदला आनि त्याला तो इयत्ता आठवीत 

असतािािा अगदी असाि आवाज असिारा शाळेतल्या घड्याळािा गजर आठवला…. 

  

त्या फदवशी दपुारिे बारा वाजले होते. राजेशिे नलनहललेे स्वातंत्र्य लढ्यावर आधाररत एक 

छािसे आनि छोटेसे एक िाटक त्यािे श्रीयुत खारकातेकर या आटव आनि कल्िरच्या नशक्षकांिा फदले. त े

नशक्षक आनि राजेश दोघे टीिसव रुि िर्धये बसले होते. त्यािे ते नलखाि त्यांिा फदल ेतेव्हा नतथे इतर 

कुिी उपनस्थत िव्हते. 

  

“राजेश! िला आता लगेि वळे िाही. पि िी आज रात्री घरी तुझे नलखाि वाििे!” 

  

राजेश तथेूि निघाला आनि वगावत जानि बसला. त्याला या गोष्टीि ेखूप अपू्रप वाटत होते की 

त्यािे नलनहलेले िाटक त्याि ेनशक्षक वाििार! तसे त्यािे आतापयंत छोट्या िोठ्या बाल साहसकथा 

नलनहल्या होत्या. त्या नित्र िैनत्रिींिा त्याि े वािूिही दाखवल्या होत्या. सगळयांिा त्या कथा 

आवडायच्या. अगदी हौस म्हिूि सहजि नलनहलेल्या कथा इतरांिा भयंकर आवडूि जायच्या. आता 
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आठवड्यािंतर होिाऱ्या सासं्कृनतक कायवक्रिात प्रथिि त्यािे िाटक स्टेजवर साकारिार होते, िक्त 

खारकात ेसरािंी त्यािी िान्यता फदली की  झाले! या कल्पिेिेि तो एवढा उत्तजेीत झाला की त्याि े

सिोरच्या गनिताच्या नशक्षकांकड ेलक्षि िव्हते. तो त्याच्या िाटकातले संवाद आठवत बसला होता. 

  

“64 िे वगविूळ काय? तू सांग राजेश?” राजेश नविारांत गढला आह े बघूि नशक्षकांिी 

नविारले. गनिताच्या त्या नशक्षकांिे िाव होते अंकब्रम्ह ेसर!! 

 “िले जाव! िले जाव!” अिािक दिकूि त्याच्या तोंडातिू अिािक बाहरे पडले आनि सगळा 

वगव हसायला लागला. 

 “अरे बाळा! काय झालंए तुला? एवढा हुशार िुलगा इतका उदडं कसा काय झाला बरे? 

तब्येत बरी आह ेिा? स्वतः वगावत लक्ष िाही आनि नशक्षकांिा िल ेजाव म्हितोस! तिू उठ आनि िल े

जाव! आनि व्हरांड ेिें खुद को िुगाव बिाव!” नशक्षक म्हिाले आनि पूिव वगव आिखी दपुटीिे खळाळूि 

हसला. 

 “गलप बसा रे! हसू िका!” नशक्षक गरजले. 

  

भािावर आल्यावर िूक लक्षात आल्यािे राजेश ओशाळला आनि म्हिाला, “िाि करा. िला 

तुम्हाला िले जाव म्हिायि ेिव्हत.े इंग्रजािा म्हितो होतो िी: िले जाव..” 

 सगळा वगव आता काहीतरी आिखी गम्ित बघायला निळेल आनि आिखी ििोरंजि होईल 

या हतेिूे सरसावूि बसला. 

  

नशक्षक राजेश जवळ आले, त्याच्या पाठीवर हात ठेवूि शांतपिे म्हिाले, “बाळ! दाखव बरे 

िला, वगावत कुठे बसले आहते इंग्रज? िाझ्या परवािगी नशवाय ते वगावत आलेि कस?े” 

 बाजूिी दोि तीि िुले खदखदिू हसू लागली. गनिताच्या तासाला अिािक इनतहास सुरु 

झाल्यािे त्यािा वेगळीि गम्ित वाटायला लागली. 
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 “गप बसा रे! सोम्या आनि गोम्या! िी बोलतोय िा राजेशसोबत! जरा शांत बसा! हां तर िी 

काय म्हित होतो की, इंग्रज कुठे आहते? िला तर फदसत िाहीएत वगावत कुठे? की बेंिखाली लपलेत? 

 “तसं िाही सर! िी नलनहलेल्या िाटकातले संवाद आठवत होतो आनि अिािक त्यातला 

संवाद िाझ्या तोंडूि बाहरे पडला. िला िाि करा!”, राजशे काकुळतीि ेम्हिाला. 

 “बरं बरं ठीक आह.े तू िेहिी असा वागत िाहीस म्हिूि तुझी पनहली िूक िाि!. पि लक्षात 

ठेव! कोित्याही गोष्टीत एकाग्रता आवश्यक असते. आपि जे करतो ते अगदी िि लाविू कराव.े वगावत 

असतािा ति आनि िि दोघहेी वगावति असावेत. फक्रकेट खेळत असतािा फक्रकेट खेळण्याति लक्ष हवे. 

इतरत्र िाही. आलं का लक्षात काय म्हितोय िी? िक्त तूि िाही सगळया वगाविे ह ेलक्षात घेतले तर 

बरे होईल!”, नशक्षक म्हिाले आनि पुन्हा िळयाजवळ जावूि गनित नशकवू लागले. 

  

तर राजेशला अस ेह ेएकंदरीत वेड होते नलनहण्यािे! आपि नलनहलेले कधी कुिी वािले आनि 

त्यावर प्रनतफक्रया दईेल यािी अगदी आतुरतेि े तो वात बघत बसे. अगदी पािवीपासूिि त्याला 

स्वत:च्या नलनहण्याच्या प्रनतभेबद्दल कळूि िुकल े होते. त्यािे निबंध सुद्धा अिलातूि असायिे. 

कोित्याही भाषतेला निबंध असो, कुिाला त्यात एकही िूक काढता यायिी िाही. पैकीच्या पैकी िाकव  

फदल्यानशवाय नशक्षकांिा दसुरा पयावय िसे. 

 

त्या फदवशी शाळा सुटल्यावर सगळा स्टाि आनि नवद्याथी निघिू गेल्यािंतर खारकाते सर 

त्याला ग्राउंड वर भेटले, म्हिाले, “राजेश! िस्त नलनहले आहसे िाटक! िी सुद्धा याि नवषयावर तुझ्या 

आधी थोडिेार असेि िाटक नलनहले होते, पि तुझे िाटक सुद्धा उत्ति आह!े असाि नलनहत रहा! 

आपि स्वातंत्र्य लढ्यावर आधाररत िाटक िक्की सदर करू!!” 

 

आिंदािे राजेश त्यांिा निरोप दनेि घरी जायला निघाला.  

 

राजेशिे ते वय कुिा िोठ्या व्यक्तीच्या ििातील डावपेि ओळखण्यािे िक्की िव्हते पि त्याला 

वाटूि गेले की आपल्याकडूि पनहल्यांदा जेव्हा िाटक त्यांिी घतेले तेव्हा का बरे त्यािंी असा उल्लेख 
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केला िाही की ते सुद्धा याि नवषयावर नलनहत आहते? पि जास्त खोलात त्यािे नविार केला िाही. 

त्यला त्या सरांवर पूिव नवश्वास होता. 

  

तो सांस्कृनतक कायवक्रिािा फदवस उजाडला. तीि िुख्य पात्रे असलेल्या, ििात दशेभक्तीिी 

ज्वाला नजवंत करिाऱ्या अशा उत्ति संवादांिी भरलेल्या त्या िाटकाला खूप प्रशंसा निळाली. ते िाटक 

दहावीच्या िुलांिी सादर केले होते. त्यािे नलनहलेल्या िाटकासारखेि ते होते पि त्यात थोडा बदल 

केला गेला होता पि संवाद िात्र त्यािे नलनहलेले जसेच्या तसे होते. 

  

िग बक्षीस सिारंभात श्रीयुत खारकातेकर या आटव आनि कल्िरच्या नशक्षकांिा बक्षीस 

निळाल,े स्वातंत्र्य लढ्यावर ते िाटक नलनहल्याबद्दल! सगळीकड े टाळया पडल्या! आनि राजेशला 

आश्चयाविा धक्का बसला. त्या नशक्षकासाठी वाजिारी एकेक टाळी म्हिज ेराजेशच्या राजेशच्या डाव्या 

आनि उजव्या कािावर एकापाठोपाठ एक जोरजोरात बसिाऱ्या थापडा त्याला वाटत होत्या. त्यािा 

िेंद ूसुि आनि बधीर झाला. थोड्या वेळाकरता त्याला कसलाि आवाज ऐकू येईिासा झाला. 

  

कायवक्रि संपल्यािंतर त्यािे खारकाते सरािंा भेटण्यािा प्रयत्न केला पि त्यांिी त्यािी िजर 

िुकवूि काढता पाय घेतला. 

  

त्याच्या कथा िोरीबद्दल नशक्षकांनवरोधात तो काही करू शकत िव्हता, कारि त्यािेकड े

पुरावा िव्हता. कथेिी आिखी एक ज्यादा प्रत त्यािेकड ेिव्हती आनि स्टेजवर सादरीकरि करतांिा 

िाटकात बरेि बदल केले गलेे होते आनि त ेखारकाते सरांिी स्वत:च्या िावावर खपवले होते! तसिे 

त्यािे त्याि े नलखाि खारकाते सरांिा फदल्यािा कोिताि पुरावा िव्हता! त्याि े ते िाटक नलहि 

खारकातेकरांिा फदले होत ेह ेदसुऱ्या कुिालाि िानहती िव्हत ेआनि कुिी त ेपानहलेही िव्हत.े िक्त 

अंकब्रम्ह ेनशक्षकाचं्या गनिताच्या तासाला त्याि ेनलनहलेल्या िाटकाबद्दल उल्लेख केला होता!  

 

तो अंकब्रम्ह ेसरािंा भेटला पि त्यांिी त्यािेवर नवश्वास ठेवला िाही कारि खारकात ेसरांिी 

प्रनतिा सगळया स्टाि िर्धये िांगली होती.कुिावरही एकदि नवश्वास टाकल्यािे िुकसाि त्याला कळूि 
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िुकले आनि पि एक सिाधाि िात्र त्याच्या िेहऱ्यावर होत े- त्याच्या िाटकाला सगळीकडूि प्रशंसा 

निळत होती. म्हिजे त्यािे लेखि िांगले होते. 

  

त्या रात्री त्याला झोप येत िव्हती. आईला या सगळयातले काहीही कळत िव्हते. सांगूि 

उपयोगही िव्हता. त्यािे िुद्दािहि नित्रांिा सांगिे टाळले. सांगूि तरी काय होिार होते? इकडच्या 

कािािी लगेि नतकड े खबर व्हायला वेळ लागला िसता. खारकातेिा कळल े असते तर त्यांिी 

स्वत:च्या प्रनतिेिा वापर करत राजेशलाि खोटे ठरवल ेअसते. त्या नशक्षकाच्या गोड भाषेला भुलिू 

त्यािे ते िाटक अगदी नवश्वासािे त्यांिकेड ेसोपवले होत ेआनि त्यािा नवश्वासघात झाला होता. त्या 

नशक्षकांिे सािानजक वतुवळ व प्रभाव बघता त्याि ेत्या कथा िौयावबद्दल कुिालाही सागंिे टाळले. पुन्हा 

त्या नशक्षकांसिोर सुद्धा त्यािे कसलीही िाराजी दशवनवली िाही. यािे त्या नशक्षकािंाही आश्चयव वाटले. 

तो अर्धयाय नतथिे संपला!!! िाटकातील राजेशच्या प्रत्येक संवादाला टाळया निळत होत्या त्यावरूि 

राजेशला कळूि िुकले की तो अगदी उत्ति संवाद लेखि करू शकतो!! 
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प्रकरि 16 

  

ही घटिा राजेश जवळ जवळ नवसरूि गेला. आट्सवला नशकत असतांिा राजेशिे सहज म्हिूि 

एक छोटी थरारक आनि रहस्यिय कादबंरी नलनहली: “खेळ हा िनशबािा!”. त्यािे हस्तनलनखत त्याि े

एका िंुबईच्या िवीिि सरुु झालेल्या फदवाळी अंकाला पाठवले (“कथािंथि”). काही फदवसािंी 

संपादक नवभागािे पत्र त्याला आले. कथा संपादकािा आवडली आह.े पि ती थोडी आिखी िोठी 

करावी असे त्याला सांगण्यात आले. त्यात आिखी जास्त संवाद टाकावे असेही त्याला सांगण्यात आले. 

िग त्यािे आिखी संवाद टाकूि त्यािे ती एक दीघव कादबंरी बिवली आनि पुन्हा पाठवली: 

  

ती कथा थोडक्यात अशी होती – 

 

“एका खेडगेावातला १५ वषांिा िुलगा त्याच्या वनडलांसह तालुक्याच्या गावी यात्रेत एका 

कायवक्रिांिं नतकीट लकी ड्रॉ हजकल्यािुळे जातो. तो कायवक्रि बघूि आनि यात्रेतला बाजार फिरूि 

झाल्यािंतर िुलगा वनडलांिे लक्ष िसतांिा त्याच्या धुदंीत एका स्टॉल वरि थांबतो. वडील सहज 

िेरिटका िारायला पुढे जानि परत यतेात तर तो िुलगा नतथे िसतो. तो िुलगा यात्रेत घुसलेल्या 

एका स्िगलसवच्या टोळीच्या तावडीत योगायोगािे सापडतो. त्यािंतर त्यािा एक नित्तथरारक प्रवास 

सुरु होतो - अिािक एका अशा जगाशी त्यािी ओळख होते ज्या जगािा त्यािे आपल्या आयुष्यात 

कधी नविार सुद्धा केला िसता. िग आिखी एका योगायोगाच्या घटिेत त्यािकेडूि टोळीतल्या 

एकािा खूि होतो आनि तो तेथूि निसटतो. िग गुंड त्याि े िागे लागतात.. इकड े त्याि े वडील 

पोनलसांत तक्रार करतात. अिेक फदवस जानिही काहीि थांगपत्ता ि लागल्याि े ते स्वत:ि जीव 

धोक्यात घालूि िुलाला शोधायिे ठरवतात. तो सापडत िाही. िंतर दोि वषािंी एका नवनित्र 

प्रसंगात त्यांिी आपल्या िुलाशी भेट होते पि तो पार बदललेला असतो….” 

  

संपादकांिे उत्तर आले - “आिखी संवाद टाकण्यािी आििी नविंती िान्य करूि कथेिी 

सुधाररत आवृत्ती पाठवल्याबद्दल धन्यवाद! आता िुख्य संपादकांच्या िायिल नसलेक्शििी िेरी होईल. 

त्यात तुििी कादबंरी नसलके्ट झाली की िग फदवाळी अंक प्रकानशत होण्याच्या एक िनहिा आधी 
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तुम्हाला नििवय कळवला जाईल. कादबंरी नसलेक्ट होईलि याबद्दल खात्री बाळगा. सानहत्य पाठवत 

राहावे ही नविंती!” 

  

बरेि फदवस वाट बनघतल्यावर कुठलाि पत्रव्यवहार ि आल्यािे त्यािे एक दोिदा फदवाळी 

अंक कायावलयाला एसटीडी बूथ वरूि िोि केला. िोि सतत नबझी यायिा. िार िनहन्यांिी 

फदवाळीच्या एक आठवडा आधी त्यािे पेपर स्टॉल्सवर िौकशी केली तर त्याला कळले की तो अंक 

बाजारात आलाि िाही. अिेक पेपर स्टॉल आनि न्यूजपेपर व्हेंडसवकड े तो जानि आला. त्याि े

हस्तनलनखत सुद्धा पोस्टािे परत आले िव्हते. त्यािी झेरॉक्स सुद्धा त्यािे काढली िव्हती. पुन्हा त्याच्या 

िेंदतू शाळेतली घड्याळािी घंटा वाजली. खारकाते सर त्याला अिािक आठवूि गेले. 

  

कथेिे काय झाले यािा छडा लावण्यासाठी तो तडक नित्रासोबत िंुबईला गेला. दादर 

पनश्चिला फदवाळी अंकाच्या कायावलयािा पत्ता शोधत शोधत तो आनि त्यािा नित्र नविीत भर दपुारी 

एक वाजता घािािे हिब होत एका गल्लीत पोहोिले. 

  

पत्त्यािुसार ते कायावलय वरच्या िजल्यावर होते. लोखडंी गोल वळिाच्या पायऱ्या िढूि त े

वर गेले. तेथ ेछोटे ऑफिस होते - “येथे स्टँप पेपर निळतील” असे नलनहलेले होते. 

 “इथे फदवाळी अंकािे कायावलय होते िा?” 

 “होय, पि ते दोि िनहन्यांपूवीि त्यांिी सोडले” 

 “काय? त्यांिी कायावलय सोडले?” 

 “होय! िाझे ऑफिस आधी खाली होत.े िग त्यािंी सोडल्यावर आम्ही वर नशफ्ट झालो! वर 

भाड ेकिी आह!े” 

 “बरं, ते ऑफिस कुठे नशफ्ट झाले ते कळू शकेल काय?” 

 “िाही बुवा. पि एक गोष्ट म्हिजे ऑफिस सोडतािा त्यांिी घरिालकाशी खूप वाद घातला 

होता. पैसे पि फदले िाहीत शेवटच्या िनहन्याच्या भाड्यािे!” 

 “काय?” 
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 “होय! पि तुम्हाला कुिाला भेटायिं होत ंका?” 

 “िाही. ठीक आह.े धन्यवाद! िक्त िौकशी करायिी होती!” 

  

राजेश आनि नविीत परत जायला निघाल े आनि काहीतरी आठवूि राजेश पुन्हा वर िढूि 

आला आनि त्यािे त्या िािसाला नविारले - “बरं, इथे असिारी िािसे फदसायला कशी होती? फकती 

िािसे ऑफिसिर्धये काि करत होती?” 

 त्या िािसाला संशय आला, म्हिाला, “तुम्ही सीआयडीवाले आहात की “एक शून्य शून्य” ही  

पोनलसांवरिी टीव्ही िानलका जास्ती बघता? िक्की काय सिजू िी?” 

 नविीत म्हिाला, “िाही हो काका! आता काय सांगिार तुम्हाला!! याि ेएक कथा पाठवली 

होती छापायला! त्याबद्दल नविारायिे होते, बाकी काही िाही!” 

 “बरं! बरं! सांगतो! एकजि इथला िुख्य किविारी होता - त्यािे िाव …..?? एक निनिट! हा ं

आठवले!! त्यािे िाव होत े - रत्नाकर रोिदाड!े आनि त्यािा साथीदार ?? त्याला सगळे गोलया 

म्हिायिे! आनि फदसायला रत्नाकर हा टक्कल पडलेला आनि विव सावळा. थोड ेपोट पुढे आलेले आनि 

उजव्या गालावर कसलातरी िोठा काळा डाग आह.े अगदी लक्षात येण्यासारखा काळा डाग! 

 “ओके अंकल! धन्यवाद!” राजेश म्हिाला. 

 “अंकल! आपि िहा िाश्टा करूया का? िला जान!” नविीत त्या िािसाला म्हिाला. 

 “िको िको! आता बरीि कािं पडलीत. बोलावल्याबद्दल धन्यवाद!” 

 “ओके अंकल! बरंय यतेो आम्ही!” 

  

दादर स्टेशिवर त्यांिी दोि दोि वडापाव खाल्ले. िग वेस्टिव लाईिला जानि दोघांिी िरीि 

लाईन्सला जायिे ठरवल.े 5:35 िी स्लो लोकल पकडूि त ेिरीि लाईन्सला आले. थोडा सिुद्राच्या 

कडिेे िेरिटका िारूि घडलेल्या गोष्टीवर नविार करूि काही तोडगा ककवा उपाय करता येईल अस े

त्यांिा वाटले. 
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“काय करू नविीत िी आता?” 

 “तू त्या स्टोरीिी झेरॉक्स सदु्धा काढूि ठेवली िाहीस?” 

 “हो रे! जरा िुकलंि िाझं!” 

  

राजेश ििात म्हित होता, “िुकलं? एकदा िाही तर दोिदा िुकलं! एकदा अिुभव िव्हता 

म्हिूि िसलो आता िात्र दसुऱ्या वेळेस एक पनहला वाईट अिुभव पाठीशी असतांिा सुद्धा पुन्हा 

िसलो! खूप नवश्वास ठेवला...” 

  

“काय झालं? कसल्या नविारात गाढ बुडाला आहसे?” 

 “काही िाही! िी ती कादबंरी पुन्हा नलहि काढिार! िी हार िाििार िाही. िाझी ती 

कादबंरी त्या िालायक संपादकािे इतर कुठे त्याच्या स्वत:च्या ककवा इतर कुिाच्या िावाखाली 

छापायला फदली आह ेका त ेबघावे लागेल!” 

 “िग त्यासाठी तुला फदवाळी अंकांिी लायब्ररी लावावी लागेल. िी तुला शोधायला िदत 

करेि! िला तुझी कथा घरी गेल्यावर थोडक्यात सांग!” 

 “ठीक आह.े जर ती कुठे छापूि आली िसेल तर िी फदवस रात्र िेहित करूि ती कथा पुन्हा 

कागदावर नलहि काढिे. पूवीसारखं जसंच्या तस ंआठविार िाही िला पि िी नलहिे! आनि पुन्हा 

पाठवेि दसुरीकड!े”, राजेश निधावराि ेम्हिाला. 

 “आनि जर का ती इतर कुिाच्या िावािे या वषीि छापूि आली असेल तर? तर िग काय 

करायिे आपि?”, नवनितिी शंका बरोबर होती. 

 “ते िलाही िाहीत िाही, पि आधी आपि जे ठरवलं आह ेते करूया!” राजेश म्हिाला. 

 नतकड े अरबी सिुद्र अधूि िधूि खवळत होता आनि िोठिोठ्या लाटा दगडांवर आदळत 

होता. ह ेदोघे िररि लाईन्स वर िालत होत.े 
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 “आनि सिजा छापूि आली तर? त ूतुझी कथा पुन्हा नलहपेयंत ती दसुरीकड ेछापली गेली 

तर?”, नवनितिी ही शक्यताही िाकारता येत िव्हती. 

 “तर िग िी सांगिे की ही िाझी कथा आह!े” राजेश आवेगािे म्हिाला आनि िालायिा 

थांबला. 

 “पि, छापलेली कथा पाहि पाहि कुिीही पुन्हा कागदावर नलह शकतो आनि म्हिू शकतो 

की ही िाझी कथा आह!े कोि नवश्वास ठेवेल?”, नवनित म्हिाला तशी एक लाट जोरािे दोघाचं्या 

अंगावर आदळली. दोघेजि ओले झाले. 

 “तुझ्या म्हिण्यात तथ्य आह.े पि िला काही सुित िाही आह!े पि आपि एक करूया! त ू

येत्या काही फदवसातल्या पेपरिर्धये ‘कथिंथि’ फदवाळी अंकासदभावत काही बातम्या येतात का त्या 

तपासत राहा आनि फदवाळी अंकांिी लायब्ररी लावूि िाझ्या कथेसारखी कथा कुठे छापली गेलीय का 

ते तपासत राहा! तोपयंत िी युद्धपातळीवर िाझी कादबंरी पुन्हा नलहायला सुरुवात करतो!” 

  

पुढच्या क्षिी निधावरािे ते दोघे ओल्या कपड्यांसह झपाझप िालत स्टेशि वर गेले आनि घरी 

जायला लोकल पकडली. लोकलच्या डब्याच्या खडाखड हलिाऱ्या काही ररकाम्या कड्या बघत तो 

नविार करत होता. त्या कड्यांिा आवाज सहि ि होनि त्याि ेहलिाऱ्या दोि कड्या िुठीत पकडल्या. 

नवक्रोळी स्टेशिवर गाडी थाबंली. एवढया भयािक गदीत त्यािी आई अिािक पाण्यािा ग्लास हातात 

घेनि सहजपिे लोकलिर्धये नशरली आनि त्याला गदागदा हलवू लागली, “राजेश! अरे असा रात्रभर 

बसूि छताकड े बघिू काय नविार करतोयस? ह े घ े पािी पी!” तो तंद्रीतूि जागा झाला. आई 

लोकलिर्धये आली िसूि आपली तंद्री भंग पावली ह ेत्याला कळले. 

“बरा आहसे िा?” 

“हो बरा आह े! झोप तू!” पलंगावर बसलेला राजेश पाण्यािा ग्लास घेनि म्हिाला. 
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प्रकरि 17 

 

 सकाळी दहा वाजता आईि ेबिवलेलं भाजिीिं थालीपीठ नहरव्या निरच्यांच्या ठेच्यासोबत 

खातांिा राजेश आईला म्हिाला, “िस्त झालंय थालीपीठ आनि ठेिा! आनि सोबत ताजं दही 

असल्यािे झकास बते आह.े आता दपुारी तीिेक वाजेपयतं तरी भूक लागिार िाही. िी िाश्टा झाला 

की धिावपूरला जानि यतेो जरा.” 

  

“अरे राजेश! काय िुसता फिरत असतोस? आजच्या फदवस आराि केला असतास, िग उद्या 

गेला असतास. आज आपल्या गावातल्या िदीवरच्या दनक्षििुखी हिुिाि िंफदरात संर्धयाकाळी जान 

आपि!” 

 “आई! िी येतांिा तुला िोि करीि िग तू ये नतथे. िला आज धिावपूरला जािे जरुरीिे आह!े!” 

 “जा बाबा जा! िी सांनगतले तरी तू तुझ्या ििाप्रिािेि करिार आह ेते िानहत आह ेिला! 

पि संर्धयाकाळी लवकर ये! उद्या गोडबंे काका आनि त्यािंी सिुंदा येिार आहते आपल्याकड!े त ूयेिार 

आहसे म्हिूि बोलावूि घेतले िुद्दाि त्यांिा! तुला आधीि सांनगतले असते तर त ू िंुबईहि आलाि 

िसतास इकड!े टाळाटाळ केली असतीस!” 

 “अगं आई, ह ेकाय िालवलंयस त?ू िी तुला िागच्या वेळेस सुद्धा सांनगतले होते की िी लग्न 

करिार िाही आह.े सुिंदाशी तर िाहीि!” 

 “आता बास झाल ंराजेश! एक शब्द बोलू िको! आतापयतं ऐकत आले तुझं पि आता िी तुझ ं

ऐकिार िाही! िी गोडबंे काकांिा शब्द फदलाय. तुझं लग्न होईल तर त्या सिुंदाशीि!” 

 “आई िला थालीपीठ खान द!े” 

  “अरे आरािात खा! अजूि दोि थालीपीठ घ ेआनि पोटभर खा! पि, खाल्ल्यावर िी तुला 

पुन्हा हिे सांगिार आह ेकी सुिंदा आपली सूि होईल! इतर काही ऐकू िकोस पि ह ेिात्र िाझे तुला 

ऐकावेि लागेल!” 
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 “अगं आई, िला तुलाही घनेि कायििा िंुबईत जायिा नविार आह.े ती आनि नतिे कुटंुब 

खूप खेडवळ आहते! त्यांिा िाझी ही अशा प्रकारिी िोकरी आवडिार िाही. िी ज्या क्षेत्रात काि 

करतो त्या क्षेत्राबद्दल गावाकड े बरेि सिज गौरसिज आहते! आनि िी जरी नतला लहािपिापसूि 

बनघतले आह ेतरीही तीच्याकड ेिी त्या भाविेि ेबनघतल ेिाही!” 

 “िला बहािे िकोत! त्या भाविेिे बनघतले िाहीस िा? िग लग्न झाल्यावर बघ त्या भाविेि!े 

तुला िाहीत आह ेिा आपि विि फदलंय त्यांिा?” 

 “विि नबिि या सगळया लहािपिच्या गोष्टी आहते! आम्ही िोठे झालो आता. नवसरा ती 

वििं!!” 

 “अरे त्या गोष्टी लहािपिाच्या असल्या म्हिूि काय झालं? काळािुसार विि ह े वििि 

राहत!े आनि गोडबंे काकांिी आपल्याला फकती िदत केली आह ेिानहत आह ेिा तुला? त्यािी परतिेड 

िको करायला?" 

 "अगं आई वेळोवेळी तू आनि िी पि त्यांच्या िदतीला धावूि गेलोि आहोत की!" राजेशि े

आठवि करूि फदली. 

 "ह ेविि तुझ्या बाबांिी फदलं आह ेह ेठावूक असूिही तू असा का वागतोस राजेश?" आई अधे 

रडूि आनि अधे संतापूि पदरािे डोळे पुसत बोलली. 

 "थालीपीठ हळूहळू बेिव का होते आह ेबरं? दही पि जरा जास्ति आंबट आह!े " उपरोधािे 

राजेश म्हिाला. 

 "हो का? सुिंदा थालीपीठ बिवेल तेव्हा िव परत यईेल हळूहळू! काळजी करू िकोस ह ं

बाळा!" आईसुद्धा दलुपट उपरोधािे म्हिाली. 

  

काही केल्या आई आनि नतिी सुिंदा पाठ सोडिार िव्हती त्यािुळे शांततेिे थालीपीठ पूिव 

खानि संपवल्यािंतर ििातला िढिारा संताप दाबूि टाकत राजेश शक्य नततक्या हळू ताटावरूि 

उठला. हो ककवा िाही ि म्हिता िौि राहि तो कपड ेघालू लागला. कधी कधी कुिी हो म्हिायि े

असले तरी िौि बाळगतात आनि कुिी िाही म्हिायिे असले तर िौि पत्करतात. कुिाकुिाला हो 

ककवा िाही यापैकी काहीि म्हिायिे िसते तेव्हा िौि राहतात. पि सिोरिा त्या िौिािा स्वत:च्या 

सोयीिुसार अथव घतेो. राजेशच्या आईिेही त्याच्या िौिािा होकाराथी अथवि गृहीत धरला, भले त्याि े
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आताि स्पष्ट संवादातूि स्पष्ट िकार पोहोिवला का असेिा! एकदािा पाठीवर सकॅ घेनि तो राज्य 

पररवहि िहािंडळाच्या एसटी िर्धये बसला. बसिर्धये तुरळक गदी होती. त्यािे नखडकीजवळिी जागा 

पकडली. कंडक्टर कडूि नतकीट काढल े आनि नखडकीतूि बाहरे बघू लागला. गाडी सुरु झाली. 

नखडकीतूि गार वारा यते होता. आईच्या सकाळच्या लग्नासंदभावतील िििेे त्याच्या ििात नविार 

आले येन लागले. 

  

“िी िाझ्या नलनहलेल्या कथांिर्धये िाझ्या ििाप्रिािे सभोवतालािे जग आनि पात्रे तयार 

करतो आनि ती सगळी पात्रे िाझ्या हुकुिािुसार जगतात आनि िरतातसुद्धा! पि, खऱ्या जगातील 

एक पात्र म्हिज ेिी िात्र पूिव िाझ्या अधीि िाही. िला लग्नासारखा नििवय आईच्या िजीिुसार आनि 

हुकुिािुसार घ्यावा लागतोय! पि ती सुद्धा कुिाच्या तरी खेळातले एक पात्र आह?े जगाला नियंनत्रत 

करिाऱ्या कुिीतरी शक्तीच्या हातातले ती आनि िी सुद्धा पात्रि आहोत.  पि त्याला इलाज िाही. 

लहािपिी फदल्या गेलेल्या काही वििांिुळे आनि फदलेल्या शब्दांिुळे, कुिाच्या उपकाराच्या 

ओझ्यािुळे आनि कजाविुळे आपि कधीकधी परावलंबी होतो.”  

 

नखडकीतूि िांगला वारा यते होता. झोप येण्यासारखा हा वारा होता पि ििातील नविार 

त्याला झोपू दते िव्हते. राजशेिे नविारिक्र पुन्हा सुरु झाले, “पि िला एक सिजत िाही की एखादा 

व्यक्ती आपल्याला िदत करतो तर खरं, पि त्यािागे त्यािी भनवष्यातली दरूदषृ्टी असू शकते, पि 

आपल्याला ह ेआधी त्यािी िदत स्वीकारतांिा कळत िाही. कस ेकळेल? कुिािे िि थोडिे वािता 

येते? काहीतरी स्वाथव असल्यानशवाय कुिी आजकाल िदत करति िाही का? िदतीच्या उपकारापायी 

परतिेडीिी कुठेतरी अपेक्षा असतेि असत!े असायला हवी की िको? ते ठरविारा िी तरी कोि? 

आनि त्यातल्या त्यात िी आनि िाझे कुटंुब िदत ‘घेिारे’ आहोत त्यािुळे ‘दिेाऱ्यािे’ अपेक्षा ठेवाव्यात 

की िको आनि काय ठेवाव्यात ह ेिी कसे ठरवू शकेि?” 

  

सहजपिे राजेशिी िजर बाजूला गेली तेव्हा त्याला फदसले की बाजूच्या सीटवर एकजि 

“जीविािे नशल्पवृक्ष” ह ेरा. ि. िालविकर यांिे पुस्तक वाित होता. त्यािहेी ते वािले होते. पुस्तक 

बनघतल्यािे आिी त्यातील काही प्रसंग त्याला वािल्यािे आठवल्यािे त्यािे लग्नाच्या नवषयाकडूि 

र्धयाि हटले आनि िि भूतकाळात गेले. रात्री आठवलेल्या प्रसंगांच्या पुढिे त्याला आठवू लागले. 
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प्रकरि 18 

 

नवनितिे युद्धपातळीवर त्या वषीच्या फदवाळी अंकािा िडशा पाडला. इकड े नतकड े

वतविािपत्रात तपासले. िवीि प्रकानशत झालेल्या कादबंऱ्यािा आढावा घतेला. तोपयंत राजेश कथा 

नलनहण्यात गुंतला. रात्रंफदवस िेहित करूि त्यािे त्यािी कथा पुन्हा नलहि काढली. स्वत:च्याि कथेि े

जसेच्या तसे प्रसंग, वाक्य आनि शब्द जरी त्याला आठवले िसले तरी शेवटी कथा त्यािे नलहि काढली. 

नविीतला जिेल तेवढे त्यािे संशोधि केले. इतर नित्रािाही त्यािे िदतीला घेतल.े  कुठेि त्याच्या 

कथेसारखी कथा छापूि आललेी िव्हती. 

  

िग आता त्यािे पुन्हा िव्यािे नलनहलेली ही कथा छापायला द्यायिी का?  यािे एखाद े

पुस्तकि छापायिे का? कुिी प्रकाशक तयार होईल का? की स्वत:ि प्रकानशत करायिी ती कथा? 

पुस्तक स्वत: प्रकानशत करण्याइतके भांडवल िव्हत े राजेशजवळ! पुन्हा काही िौयवकिव घडले तर? 

आनि आता पररक्षा जवळ आल्या आहते, तेव्हा कथेिे काय करायिे त ेितंर पाह! असे म्हिूि ती कथा 

त्यािे िंतर कोिालाि आनि कुठेि पाठवली िाही!! पररक्षा संपल्यािंतर कुिा प्रकाशकाला भेटूि 

बघूया असा त्यािे नविार केला.  

 

िग परीक्षा आली. कथा असलेली लाल रंगािी िाईल त्यािे कपाटात ठेवूि फदली. कालांतराि े

तो हळूहळू त्या नविारांतिू बाहरे पडला. अभ्यासाला लागला. परीक्षा झाली. 

 

अिेक िनहिे उलटले. अधूि िधूि राजेश वतविािपत्रात नलखाि करत होता. लेख नलनहत 

होता. वािकांिे प्रतसाद येत होते. त्यािे बहुदा सगळे लेखि संवादात्िक असायिे. एखाद्या नवषयावर 

भाष्य करतांिा सरळ लेख ि नलनहता तो दोि तीि जि त्या नवषयावर ििाव करा आहते अस ेसंवाद 

नलहायिा. एकजि त्या नवषयाच्या बाजिूे तर दसुरा नवरोधात वगैरे अस े त्याि े नलखाि लोकािा 

आवडूि जायिे. आता नलखाि पाठवतािा योग्य ती खबरदारी तो घेत होता. झेरॉक्स काढूि ठेवत 

होता. 
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या कालावधीत एक गोष्ट िांगली झाली होती की त्यािी कथा कोित्याही फदवाळी अंकात 

छापूि आली िाही आनि ती इतर कुठेसुद्धा पुस्तकरूपािे ककवा इतर कसल्याही प्रकारे छापूि आल्याि े

त्याला सिजले िव्हत.े  

 

अधूि िधूि त्याच्या आईिा सुिंदाबद्दलिा रेटा सरुूि होता. त्याला कसेतरी हो िाही म्हित 

तो तोंड दतेि होता. आई सुिंदाच्या िावािे अिके िुल टॉस बॉल टाकायिी आनि दर वेळेस तो 

सुिंदािा िेंडू नसक्स िारूि सीिापार करायिा आनि आई आिखी दसुरा िेंडू लगेि तयार ठेवायिी. 

  

दरम्याि वेळ निळेल तसे राजेशिे वािि आनि नलखाि सुरूि होते. जुन्या काळातले राज े

आनि राजांवर प्रभाव टाकिाऱ्या प्रभावी व्यनक्तित्वाच्या पुस्तकांिा तो अभ्यास करायिा. 

िािक्यबद्दल अिेक पुस्तके त्यािे वाििू काढली. त्या कपाटातील त्याि े पुन्हा नलहि काढलेल्या 

कादबंरीबद्दल का कोि जािे त्याच्या ििात एक उदासीिता नििावि झाली. कदानित त्याला त्याद्वारे 

स्वत:च्या असहायतेिी आनि नवश्वासघात झाल्यािी सतत आठवि होत असावी. त्यािे ती कथा पुन्हा 

बाहरे काढली िाही.   

  

एका वषांिंतर - िायिल ईयरला िव्वदच्या वर िाकव  पडूि तो पास झाला. तोपयंत इंग्रजी 

आनि िराठी या दोन्ही भाषवेर त्यािे िांगले प्रभुत्व आल ेहोते. कॉलेज संपले होत.े सटु्ट्या लागल्या. 

  

नविीत आनि त्यािे दोि नित्र राजेशकड े आले. तालुक्याच्या गावाला एका नित्रािी िोठी 

गाडी घेनि जवळच्या थंड हवेच्या रठकािी त्यांि ेजायिे ठरले. दोि तीि फदवस िुक्काि करूि िजा 

करायिी, फिरायिे असे त्यांिी ठरवले. सगळयांच्या परीक्षा संपल्या होत्या त्यािळेु आिंदािे भरत े

ओसंडूि वाहात होते. ते अगदी सक्काळीि म्हिजे पाि वाजता निघाले. सगळी तयारी आनि सिाि 

बरोबर घेतला होता. 

  

िार नित्र आनि फिरायला एक गाडी - अजूि काय पानहज?े अगदी स्वगीय सुख! िाही का? 
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दपुारी बाराला ते अलकापूर या तालुक्याच्या गावी पोहोिले. तेथूि िार तासांिा रस्ता होता 

– “सावरीिाळ” या थंड हवेच्या रठकािी जाण्यािा! त्यांिी ब्रेक घेतला आनि एका खािावळीत ते 

जेविासाठी गेले. नविीत, राजेश, बंडू आनि सोिा असे ते िौघं िार वेगवेगळे पदाथव िागवूि त्यावर 

ताव िारत होते - झुिका भाकर त्या हॉटेलिी खानसयत होती. त्यासोबत निरिीिा कोल्हापूरी झटका, 

वांग्यािं भरीत, पिीर िटर आनि तवा पुलाव! 

 बंडू म्हिाला, “अरे यार नविीत, एक आयडीया आह.े ‘िंडोला नसिेिा’ िर्धये ‘फकस्ित का खेल’ 

नपक्िर लागलाय! जाउया का? त्यात दोि सुपरस्टार एकत्र आलेत! - रोहि कुिार आनि अनित 

श्रीवास्तव. अनितजींिी यात वनडलांिी भूनिका केली आह!े आनि रोहि कुिार िुलगा आह.े” 

 सगळयांिा आयडीया पसंत पडली. अजूि त्यावेळेस दरूदशवि ह ेएकिेव लोकनप्रय टीव्ही िॅिेल 

होते. अजूि एक प्रायव्हटे ििॅेल होत ेपि फदवसातूि िार तासि त्यािे प्रक्षेपि होते. व्हीसीआरिे सुद्धा 

प्रस्थ बरेि होते आनि इंटरिेटिी अजूि सुरुवात होती. पि तरीही ििोरंजिासाठी नथएटर िर्धये 

जानिि लोक नसिेिा बघत. 

  

सोिा म्हिाला, “त्यात नविीतच्या आवडीिी िस्त िस्त नहरीईि पि आह ेिा यार! सुिीती 

पराडकर. काय झकास िािते ती! िी पि फिदा आह ेयार नतच्यावर!” 

 राजेश म्हिाला, “अरे असे िालतू नसिेिे काय बघतोस? फकस्ित का खेल? ह्या! काय असिार 

आह ेत्यात? हािािारी, िािगािे अजूि काय?” 

 नविीत म्हिाला, “ हा रे! िला पि वाटतंय जान आनि बघू हा नपक्िर! िी ऐकलंय लय 

वेगळी स्टोरी आह.े परदशेात पि शूटटग केली आह.े आनि खूप गदी आह ेनपक्िरला! नपक्िर पाह्यल ं

की िग जान सावरीिाळला!” 

 राजेश म्हिाला, “ठीक आह!े अनितजी आहते म्हिूि एकदा बघायला हरकत िाही. िसाला 

नित्रपट आह ेपि वेगळा आह ेतर िग िला! आटपा िग लवकर! ढकला पोटात अि पटापट अि सुटा!” 

  

िौघेजि नतकीट काढूि नथएटरिर्धये बसले. लाईट बंद झाले. नपक्िर सुरु झाला. 
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नपक्िरिी कथा थोडक्यात अशी होती- 

“एका शहरातला १५ वषांिा िुलगा (रोहि कुिार) एका कायवक्रिांिं नतकीट िोित 

हजकल्यािुळे कंपिीिािव त त्याच्या वनडलांसह (अनित श्रीवास्तव) परदशेात जातो. तो कायवक्रि बघिू 

आनि फिरूि झाल्यािंतर िुलगा वनडलांिे लक्ष िसतांिा त्याच्या धुंदीत एका टे्रि स्टेशि वरि राहि 

जातो. वडील सहज िेरिटका िारायला पुढे जानि परत येतात तर तो िुलगा नतथे िसतो. तो िुलगा 

एका आंतरराष्ट्रीय स्िगलसव च्या टोळीच्या तावडीत योगायोगािे सापडतो. त्यािंतर त्यािा एक 

नित्तथरारक प्रवास सुरु होतो - अिािक एका अशा जगाशी त्यािी ओळख होते ज्या जगािा त्याि े

आपल्या आयुष्यात कधी नविार सुद्धा केला िसता. िग आिखी एका योगायोगाच्या घटिेत त्यािेकडूि 

टोळीतल्या एकािा खूि होतो आनि तो तेथूि निसटतो. िग गुंड त्यािे िागे लागतात.. इकड े त्याि े

वडील घाबरूि जातात. पोनलसांत तक्रार करतात. योगायोगािे पोलीस अनधकारी भारतीय असतो, 

अिेक फदवस जानिही काहीि थांगपत्ता ि लागल्यािे ते शेवटी स्वत:ि जीव धोक्यात घालूि िुलाला 

शोधायिे ठरवतात. त्यासाठी लागिारी नवसा पासपोटविी सगळी िदत तो पोलीस अनधकारी करतो. 

िुलगा सापडत िाही! भारतात परत आल्यािंतर दोि वषांिी एका नवनित्र प्रसंगात त्यांिी आपल्या 

िुलाशी भारतात भेट होत ेपि तो पार बदललेला असतो….” 

  

बंडू आनि सोिा नित्रपट बघण्यात गुंतले असतािा िर्धयेि नविीत आनि राजेश उठूि निघूि 

गेले होते. त्यािा प्रथि वाटलं की गािे नबिे आवडले िसेल म्हिूि बाहरे गेले असतील पि बराि वेळ 

ते बाहरे होत ेिग पुन्हा िर्धये आले. 

  

नित्रपट सुटल्यावर - 

 “अरे काय िाललं होत ं तुििं दोघांि ं आत बाहरे आत बाहरे? सुिीती पराडकर िा डान्स 

आवडला िाही का ह्या खेपेला??” 

 “आरे! त्या िटाकडी सुिीतीिी ऐसी की तैसी रे! अरे इथे िोरी झालीय िोठी िोरी!” 

 “िोरी, कसली िोरी?” 

 “आपल्या राजेशच्या कादबंरीिी िोरी झालीय. या नपक्िरिी स्टोरी राजेशिी आह!े एक 

वषांपूवी नलनहलेली. फदवाळी अंकात पाठवली होती पि फदवाळी अंकवाले गायब झाले आनि आता 

अिािक ह्या नपक्िरिी कथा सेि टू सेि तीि! िक्त दशे आनि परदशे एवढा िरक आह ेबास!” 
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 "अरे? असे कस ेशक्य आह?े" 

 "शक्य झाले आह.े राजेश घरी जानि त्यािी कथा दाखवेल आपल्याला! िला!" 

 राजेश आश्चयव, संताप आनि निराशा अशा नतन्ही भाविांिी भारला गेला होता आनि िीट 

बोलण्याच्या ििःनस्थतीत िव्हता. 

 "आपि आपली रट्रप कॅन्सल करूया. घरी जानया!", नवनितिे सल्ला फदला. 

 पि राजेशिे झाले ते गेले असे सिजूि आनि रट्रप एन्जॉय करूया अस ेसांगूि त्यावर जास्त 

ििाव टाळली. 

ते अिािक परत घरी आले असते तर सगळीकड ेगवगवा झाला असता. राजेशला ह्या गोष्टीिी 

जास्त वाच्यता िको होती. त्याला आता स्वतःिी लेखिािी पत कळली होती. त्यािे लेखि नित्रपट 

बिवण्यासाठी सहज योग्य होते आनि नवशेष म्हिजे त्याच्या पनहल्याि कथेवर नपक्िर नहट होत 

होता. 

  

नित्रपटाच्या सुरुवातीला िावे येत असतािा पटकथा, सवंाद, कथा लेखक कोि कोि आह ेह े

फदले िव्हत े त्याऐवजी स्टोरी, स्क्रीिलल,े डायलॉग अँड नडरेक्शि बाय – “के. के. सिुि” असे नलनहल े

होते. 

  

के. के. सुिि हा सुिार िािूस इतक्या सगळया आघाड्या सांभाळण्याएवढा हुशार िक्कीि 

िव्हता. पि िग करायि ेकाय? ती कथा राजेशिी आह ेह ेनसद्ध कस ेहोिार होते? जे घडले ते सगळे 

अकनल्पत होते. अिाकलिीय होते. के. के. सुिि सारख्या प्रनथतयश डायरेक्टवर आरोप केले असते तर 

लोकांिी राजेशला वेड्यात काढले असते. िुळात ती कथा त्यांिेपयंत पोहोिलीि कशी? नविार करूि 

करूि त्यािे डोके भिािूि गेले होते. पि आता िाघार िाही. जोपयंत के. के. सुिििा छडा लागत 

िाही, त्यािा बदला जोपयंत घेत िाही तोपयंत राजेशच्या ििाला शांती लाभिार िव्हती. ह्या घटििे े

त्याला ती कथा कपाटातूि बाहरे काढायला भाग पाडली. त्या कथेच्या िैलािा रंग लालसर होता. 

िैलाकड ेबघतािंाराजेश म्हिाला, “खारकातलेा िाि केले, आता के के सुििला िािी िाही! िक्कीि 

िाही! आनि िक्त के के ला पकडूि िी थांबिार िाही तर अशा अिेक कथा िोऱ्या उघडकीस 

आििार!” 
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त्यािंतर राजेश एका र्धयेयाि ेपछाडल्यासारखा फिल्ि जिावनलझििा नडललोिा कोसव केला 

ज्याद्वारे त्याला फिल्ि क्षेत्राशी जोडलेले राहाता येईल. आईिेही त्यािे काहीएक ऐकले िाही! िंतर िग 

नस्क्रलट लेखिािा नडललोिा केला. जळी स्थळी काष्ठी पाषािी त्याला आता त्यािी िोरालेली कथा 

आठवू लागली आनि ििात एकाि र्धयास होता – नित्रपट आनि टीव्ही क्षेत्रात लेखिािे कररयर!! आता 

िागे वळूि बघायिे िाही! प्रथि नजथे ब्रेक निळेल तेथे! टीव्ही ककवा नित्रपट कुठेही! पि जायिे म्हिजे 

जायिे! िला कुिीही रोखू शकिार िाही! हळूहळू त्याला िागव सापडू लागले. फदशा निळू लागली. 

  

एके फदवशी त्याला नवनितकडूि एक आिंदािी बातिी कळली. नवनितच्या एका दरूच्या 

काकांच्या ओळखीिे त्याला टीव्ही वरच्या एका नसररयलच्या काही एनपसोड्सिे नस्क्रलट नलनहण्यािा 

िान्स निळाला. त्या संधीिे त्यािे सोिे केले आनि त्या काकांच्या हाताखाली त्यािंा नस्क्रलट नलहायला 

िदत केली. त्यांिकेडूि खूप काही त्याला नशकायला निळाले. सोबति तो वतविािपत्रांत 

नित्रपटनवषयक नलह लागला. नित्रपटनवषयक िानसकांकडूि त्याला िराठी टीव्ही जगतातील 

कलाकारांिे इंटरव््यू घेण्यािी संधी निळू लागली. त्याद्वारे थोडी प्रनसद्धी निळाल्यािंतर िग काही 

प्रकाशि संस्थांिी त्याच्या काही कथा छापल्या. 

 

सुरुवातीला त्याच्या आईिे त्याच्या या कररयरला नवरोध करायिा प्रयत्न केला खरा पि 

त्याच्या भयकंर र्धयासाकड े आनि त्याि े एकदाि नतच्याकड े रोखूि बनघतलेल्या िजरेकड े बघूि नति े

त्याला िंतर नवरोध केला िाही. 

  

दरम्याि त्यािे िराठी आनि इंग्रजी दोन्ही भाषेत काही कथा आनि लघू कादबंऱ्या नलनहल्या. 

त्या िांगल्या खपल्या. काळ पुढे सरकत गेला. इंटरिेटवर लोक वािि करू लागले. न्यूजपेपर 

ऑिलाइि झाले. ब्लॉग्ज आले. राजेशिे स्वतःिा ब्लॉग लाँि केला. त्यािी वािकसखं्या वाढली. िग 

तो बोरीवलीला येनि राह लागला कारि तो आता बऱ्यापैकी नस्क्रलट लेखि क्षेत्रात नस्थरावला होता. 

त्याला हवे तस े कररयर निळाले आनि बऱ्यापैकी प्रनसद्धी सुद्धा निळाली. पि त्याच्या नलखािािी 

िोरी करिाऱ्यांिा सूड घायिी भाविा त्याला स्वस्थ बसू दते िव्हती. पि अजूि तरी त्याला 

टीव्हीवरील एखाद्या ििते ककवा एखाद्या कायवक्रिात ककवा हहदी नित्रपटांिी संबंनधत कुठेही रत्नाकर 

रोिदाड ेिावािा िािूस वाििात ककवा बघण्यात यते िव्हता!   आनि तो केके सुिि? त्यािा आनि 

त्या फदवाळी अंक कायावलयातील रत्नाकर रोिदाड ेिा काही संबंध असेल का? असलाि पानहजे! 
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त्याबद्दल राजेश नविार करू लागला: 

 

“आता िी िंुबईत आहिे! तर िग नविीतच्या काकाचं्या िदतीिे के के सुिििा िाग काढावा 

का? पि त्यािे काय होईल? त्याला शोधले तरी िी सरळ त्यािेवर िाझ्या कथा िोरीिा आरोप केला 

तर कोि नवश्वास ठेवेल िाझ्यावर? आनि त्यािेि िाझ्यावर उलटा िोरीिा आरोप केला तर? कारि 

नित्रपट पाहि िग िी त्याप्रिािे थोडा बदल करूि कथा नलनहली असा आरोप त्याि ेकेला तर? के के 

प्रनसद्ध आह े आनि िी? फदवाळी अंक कायावलय आनि के के सुिि यांच्यात िेिके काय आनि कसे 

किेक्शि आह?े आनि ते िी नसद्ध कसे करिार? िाझ्याकड ठोस पुरावा आह ेका?” 

 

“िाझी कादबंरी आनि नित्रपटािी कथा यात बराि िरक आह,े आनि शेवट पि थोडा 

बदललेला आह!े िी तर अजूि िक्त या इंडस्ट्रीत सुरुवात करतोय. त े पि लेखक म्हिूि! कलाकार 

म्हिूि िाही! आनि लेखकािंी नस्थती आनि िहत्व काय आह ेआज बॉलीवूड िर्धय?े शून्य! िाझ्यावर 

कोि नवश्वास ठेवेल?” 

 

“िी तर अजूि कुठे िराठीत सुरुवात करतोय! ती पि कलाकार िाही तर लेखक म्हिूि! असे 

हजारो िराठी ऑिलाईि आनि ऑिलाईि लेखक कायवरत आहते. नलनहत आहते. अिेक लेखक अस े

फदग्दशवकांवर कथािोरीिे आरोप करतात. त्यापैकी काही खरे आनि काही खोटे असू शकतात. 

त्यापैकीि िी एक खोटा म्हिूि गिलो गेलो तर? शेवटी ही सगळी बॉलीवूडिधील िंडळी प्रनतनष्ठत 

आनि प्रस्थानपत आहते. आनि करीयरच्या सुरुवातीलाि िी िाहक कोित्या वादात अडकूि बदिाि 

झालो तर? त्यािुळे बदला घेण्यािी ही वेळ िला योग्य वाटत िाही! आनि पूवी िाझ्या दोि कथांिी 

िोरी झाली असली तरी िला इतर रठकािी िांगली संधी निळतेय आनि िाझी लेखक म्हिूि हळूहळू 

ओळख नििावि होते आहिे! तेव्हा िला घाई करायला िको. यािा अथव असा िाही की िी स्वस्थ बसूि 

राहीि. िाही! िी िक्त योग्य संधीिी िी वाट बघेि आनि संधी निळेलि. िाही निळाली तर िी 

नििावि करेल. पि आता ती वेळ िाही!” असे म्हिूि त्याि ेएकदा त्या लाल िाईलकड ेपानहले. 
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दरम्याि आईिे सुिंदासाठी त्यािेकड ेफिहल्डग लाविे सरुू केल ेहोते. गोडबंे काकांकडूि दबाव 

वाढत होता. त्याच्या लेखिाच्या र्धयासापायी त्यािे लग्नाबाबतीतले नविार िागे पडले. अशाति "िार 

थापडा सासूच्या" च्या निनित्तािे सुनप्रयाशी ओळख झाली. नतच्याबरोबर फिरिे नहरिे सुरु झाले. 

काहीवेळेस राजेशला वाटूि जायिे ही सुनप्रया हीि आपल्यासाठी आयुष्यािी योग्य जोडीदार आह ेपि 

तो स्वतःला सावरायिा कारि त्याच्या जीविािे र्धयेय वगेळे होते आनि नवशेष म्हिजे आईिा सुिंदा 

सुिंदा असा सततिा जयघोष त्याला व्यनथत आनि हितीत करत होता. दरम्याि के. के. सुिि ि े

िारसे नित्रपट आले िाहीत. िंतर तो प्रोडु्यसर बिला…. 

 

 

  



 

| वलय  (कादंबरी) | लेखक – निमिष सोिार --- | Page 81 / 272nd  |  ©  NIMISH SONAR, 2017 |  

Page - 81 / 272 
 

प्रकरि 19 

  

बस ड्राइवरिे अिािक जोरात ब्रेक दाबल्याि ेराजेशिी तंद्री भंग पावली. बसिर्धये बाजूच्या 

सीटवरिा रा. ि. िालविकर यांि े “जीविाि े नशल्पवृक्ष” ह े पुस्तक वाििारा आधीच्या स्टँडवर 

केव्हाि उतरूि गेला होता. धिावपूरला जानि तो ज े करिार होता त्याद्वारे त्याच्या प्रनतशोधाच्या 

शोधाथव एक पानल तो टाकिार होता. 

  

धिावपूरच्या “धिव वाताव" या वृत्तपत्र कायावलयात तो पोहोिला. तेथील संपादक त्यािे नित्रि 

झाले होते. धिावपूरच्या सिस्यांवर संवादात्िक पद्धतीिे नलखािातूि भाष्य करूि त्यािे जितचे्या 

अिेक प्रश्नांिा वािा िोडली होती. त्यािंतर कालातंराि े त्यािे नित्रपट परीक्षि नलहायला सुरुवात 

केली होती.  

 

के. के. सुििि ेनित्रपट आल ेकी त्याबद्दल तो िािधि ि घेता आवजूवि आनि हटकूि परीक्षि 

नलहायिा आनि त्याच्या नित्रपटाला िक्त अधाव ककवा एकि स्टार रेटटग द्यायिा. त्याच्या ब्लॉगवर 

सुद्धा त्यािे के के सुििच्या नित्रपटांिी नलहि नलहि वाट लावली होती. 

  

त्या वृत्तपत्राच्या संपादकािा भेटूि त्यािे खाली फदलेली नवशेष जानहरात छापायला फदली 

आनि त्यांिा निरोप घेनि तो निघाला. संपादकांिी ती जानहरात तो म्हिेल नततके फदवस आनि तेही 

नविािूल्य छापायिे ठरवले. त्यािागिी राजेशिी काय भाविा आनि उद्दशे्य आह ेह ेपूिवपिे िाही तरी 

थोडीिार कल्पिा त्यािा आली होती. राजेशला बेस्ट लक दनेि त्यांिी गलपा िारल्या आनि त्याला 

निरोप फदला. त ेसंपादक कलिेी कदर करिारे होते. 

  

ती जानहरात अशी होती: “संसार संभाळूि पाटव टाईि ििोरंजि क्षेत्रात काि करू इनच्छिारे 

हौशी छंफदष्ट, सृजिशील, आनि कलापे्रिींिी (स्त्री पुरुष) यांिी खालील पत्त्यावर भेटावे. एका अनभिव 

िोनहिेसाठी काि करण्यािी सुविवसंधी! िोबदल्यात जास्त पैसे निळिार िाहीत (आधीि सांगिू 

ठेवतो) पि कलेच्या अनभव्यक्तीिे िािनसक सिाधाि जरूर निळेल आनि आपि एका िहत्वाच्या 
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िोनहिेत आजीवि सहभागी झालो आहोत यािा गवव आनि अनभिाि वाटल्यानशवाय रहािार िाही. 

तुिच्यात कोितीही कला असो - लेखिकला, नित्रकला, संवादकला, टीका करण्यािे कसब, वाईट 

गोष्टी िांगल्या कािांसाठी वापरण्यािी कला या प्रकारे काहीही असो, तुििे येथ े स्वागत आह!े पुढे 

िंतर ििायोग्य व्यासपीठ निळू शकते त्यािंतर िात्र तमु्हाला अिाप पैसा आनि प्रनसद्धी निळण्यािी 

शक्यता िाकारता िाही! िला प्रथि कॉल करा आनि िग भेटायिी वेळ ठरवू! तुििा बायोडटा िाझ्या 

ईिेल आयडीवर पाठवा. िोनहिेसाठी तुिच्या सृजिशील कल्पिांच्या प्रतीक्षते! तुम्ही िाझी िोहीि 

यशस्वी करा, िी तुििी स्वपे्न पूिव करीि! प्रॉनिस!” 

  

त्यािंतर िार पाि फदवस असेि गेले. गोडबंे काका आनि सुिंदा यािंे येिेसुद्धा लाबंले. तसा 

त्याच्या आईला िोि आला होता. तेवढा सुटकेिा निश्वास राजेशिे टाकला. जानहरात दनेि आठ फदवस 

झाले होते पि अजूि एकही िोि आला िव्हता. दोि कॉल्स आले खरे पि राजेशिे उिलले िाहीत. त े

नजतेंद्र करिरकरिे कॉल्स होते. पि नजतेंद्रिे सहज कॉल केला असेल म्हिूि राजेशिे दलुवक्ष केले. 

नजतेंद्रिेही पुन्हा त्याला कॉल केला िाही. राजेशला कल्पिा िव्हती की सुनप्रयािे ती नसरीयल सोडली. 

कळले असते तरी तो नतला थांबवू शकला असता का? त्यािा कॉल नतिे घतेला असता का? 

  

बरोबर दहा फदवसाितंर तो िोि आला, “तुििी जानहरात वािली िी. तुम्हाला भेटायिे आह.े 

कुठे भेटायिे?” 

  

ह्या एका बहुप्रतीनक्षत िोि कॉल िंतर िग एकसारखे िोि कॉल्स सुरु झाले. साधारि दहा 

जिांिा कॉल आल्याितंर त्यािे सगळयांच्या सोयीिसुार एक फदवस आनि वेळ ठरवली. भेटायिे 

रठकाि राजेशिे निवडले होते त ेम्हिजे - शाळेतली टीिसव रूि, जेथे त्यािे नलनहलेले लहािपिी त्याि े

िाटक त्याच्या नशक्षकांकड ेसुपूतव केले होते. त्याला निळालेल्या पनहल्या नवश्वासघातािी खूि होती त े

रठकाि म्हिजे! शाळेतल्या ओळखीिुळे त्याला ती रूि शाळा सुटल्यािंतर पसविल वापरासाठी 

निळाली कारि आज सकाळिी शाळा होती. िात्र तथेे आता टीिसव रूि िसिू स्पोट्सव सानहत्य 

ठेवण्यािी ती खोली बिली होती आनि नतला बाहरेूि वेगळा प्रवेश होता. त्यािे िाटक िोरूि 

स्वतःच्या िावावर खपविारे त े नशक्षक िात्र आता त्या शाळेत िव्हत.े त्यांिी बदली झाल्यािे त्याि े

िंतर ऐकले होते. िात्र कोित्या गावाला ह ेत्याला कळले िाही. 
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संर्धयाकाळी िार वाजेपासिू तर सात वाजेपयंत त्यांच्यातील ििाव िालली. राजेशिे 

सिजावूि सांगण्यािे कसब जबरदस्त होते. कथेत तो जशी संवादातूि योग्य शब्दयोजिा करीत अस े

तसेि प्रत्यक्ष जीविात संवाद कौशल्यात सुद्धा तो योग्य शब्दयोजिा करे आनि सिोरच्यावर प्रभाव 

टाके. त्याला अपेनक्षत असललेे असे ते सगळे जि होते. त्यापैकी िारजि (दोि पुरुष दोि िनहला) 

नववानहत तर इतर सहाजि (सगळे पुरुष) अनववानहत होत.े त्यांिा राजेशिे व्यवनस्थत िोहीि 

सिजावूि सांनगतली. काहींिा सुरुवातीला शंका आली पि िंतर त्यांिा नवश्वास बसला. 

  

राजेशिे िोनहिेि ेसगळेि पत्ते सुरुवातीला त्यांच्यासिोर उघड केले िाहीत. त्या टीि िधला 

एक लीडर त्याि ेिेिला - सारंग सोिय्या. 

 रात्रीिे नडिर राजेशतिे हॉटेलिर्धये केल्यावर ते सगळे आपापल्या गावी निघाले. घरी 

गेल्यावर घरच्यांिा तोंड कस ेद्यायि ेतो त्यांिा प्रश्न होता. िोनहिेतल ेफकती आनि काय कोिाकोिाला 

सांगायिे ककवा िाही याबद्दल राजेशिे नियि आखूि फदले होते. ते सगळयांिा पाळायिे होत.े 

सगळयांिे िोबाईल िंबर आनि ईिेल आयडी राजेशिे घेतले. काहींिा बायोडाटा आधीि राजेशला 

ईिेलिे निळाला होता, ज्यािंा निळाला िाही त्यांिा त्यािे आता िागूि घतेला ककवा िंतर इिेलवर 

पाठवायला सांनगतला. प्रत्यकेािे ििोरंजि क्षेत्रातील पॅशि, इच्छा आनि स्वप्न काय काय आहते त े

त्यािे जािूि घेतल.े सगळे नलहि घेतले. आता ते सगळेजि वेळोवेळी राजेशच्या आदशेािी वाट 

बघिार होते. िुद्रवेर एक नवजयी भाव ठेनि तो घरी परतला. कािानिनित्त बाहरे गलेो होतो एवढेि 

त्यािे आईला सांनगतले होते. कारि सांनगतले असत ेतरी नतला त्यातल ेजास्त काही कळलेि िसते. 

  

त्यािंतर दोि फदवस गेले आनि गोडबंे काकांिा शेतातील नवनहरीत पडूि िृत्यू झाल्यािा 

राजेशच्या आईला िोि आला. घडलेली घटिा अकस्िात आनि ददुवैी होती. कुठलाही घातपात 

िव्हता. जे घडले ते सगळे अिािक योगायोगािे घडले याबद्दल सगळीकड ेहळहळ व्यक्त होत होती. 

राजेश आनि त्यािी आई तातडीिे ‘धोरिा’ या गावाला गेले. सुिंदाला भान िव्हता. सुिंदा पुरती 

कोलिडली होती. शोकाकुल वातावरिात आठ फदवस गेले. सगळे अंनति संस्कार पार पडल्यािंतर 

गोडबंे काकंूिी राजेशच्या आईला वििािी आठवि करूि फदली. राजेशच्या आईिे सुिंदासाठी 

फिहल्डग रिलेली होती पि ही एक घटिा राजेशला अिािक क्लीि बोल्ड करूि गेली. िनहिाभराति 

साखरपुडा आनि लग्न करायिे ठरले. तशी गोडबंे काकािंीि इच्छा होती म्हिे! सिुदंाच्या वनडलांिा 

बंगला आनि इतर बरीि संपत्ती नतच्या आनि राजेशच्या िावावर झाली होती. राजेशच्या आईि े

सुिंदािा तगादा िागे लावण्यािे ह ेसुद्धा एक सबळ कारि होते. 
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लहािपिापासूि ओळखत असलेल्या परंतु एकिेकांिा “त्या” अथाविे पूिव पररिय िसलेल्या 

अशा दोि जीवांिे लग्न झाले. राजेशिा िुक्काि दोि िनहिे लांबला. पनहली रात्र काय आनि दसुरी 

नतसरी काय त्या दोघािंी अजूि अिुभवलीि िव्हती कारि सिुंदा सतत वनडलाचं्या जाण्याच्या 

द:ुखात बुडालेली आनि दडपिाखाली होती. लग्नािंतरिे बहुतेक फदवस ती िाहरेीि होती. आता 

शहरात गेल्यावरि जो काय त्यांिा संसार होता तो सुरु होिार होता! काही िाती जपली जातात तर 

काही जपावी लागतात, तसेि काही िाती जोडावी लागतात तर काही जोडली जातात. आता ज े

जोडलं गेलेलं िातं रटकेल की रटकवावं लागेल ह ेकाळि ठरविार होता!! 
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प्रकरि 20 

  

राजेश िंुबईला जायला निघाला तेव्हा सिुंदा सुरुवातीला राजेशच्या आईसोबत गावाति 

थांबली कारि राजेशि े बोरीवलीिी रूि सोडूि गोरेगांवला फिल्ि नसटी जवळि घर शोधण्यािा 

नििवय घेतला. सगळी व्यवस्था लावल्यािंतर तो िग नतला पुन्हा घ्यायला येिार होता. दरम्याि त्यािे 

कोितेही िेसेज िेक केले िाहीत कारि गावाकड ेघडले ते सगळे त्याच्या ििानवरुद्ध होत होते आनि 

त्यािे िि त्याच्या ताब्यात िसल्यासारखे होते. त्यािे नजतेंद्रला तसेि इतर ज्यांच्यासाठी तो नलखाि 

करत होता त्यािाही थोडक्यात कॉल करूि त्याला परत यायला उशीर होईल असे कळवले,  िात्र लग्न 

झाल्यािे त्याि ेअजूि कुिाला सांनगतल ेिव्हते. ितंर त्यािे एके फदवशी िंुबईिी टे्रि पकडली आनि 

निघाला - पुन्हा स्वप्निगरी िंुबईत! 

  

राजेश स्टेशिवर उतरला तेव्हा िंुबई तीि होती. तीि लोकलिी जीवघेिी गदी आनि तेि त े

एकािागूि एक येिारे स्टेशन्स. सिुद्रही तोि आनि तसाि ! कधी शांत तर कधी खवळलेला! 

फदवसरात्र धाविारे रस्ते. सगळे तेि होते. बदलले होते िक्त राजेशिे आयुष्य! िंुबई सोडतांिा 

सुनप्रयाशी जािूिबुजूि केललेी ताटातूट आनि िग यतेािंा िको असलेल्या एका सोबतीिे ओझे. प्रत्यक्ष 

ती सोबत सोबतीला िव्हती पि ििावर असलेले ओझे होतेि! 

  

राजेश िे दसुरे िि त्याला म्हिू लागले , "िाही राजेश! सुिंदाला तू ह ेजे ओझे िाितोस, त े

िूक आह.े तू तुझी संिती फदली आहसे लग्नाला. िग नतला दोष दतेा कािा िये. काही गोष्टी आयुष्यात 

ििासारख्या होतात आनि काही ििासारख्या होत िाहीत. त ू तर लेखक आहसे. तुला पूिव शक्य 

असूिही तुझ्या कथेतल्या पात्रांिा त ूत्यांच्या आनि तुझ्या ििासारखं भाग्य दतेोस का? म्हिजे कल्पिेत 

सुद्धा तू तसे करत िाहीस िग ह ेखरे वास्तनवक जग तर कल्पिेपेक्षा जास्त निदवयी आह.े" 

  

बोररवलीला रूिवर गेल्यावर दोि फदवस उदासवािे गेले. िधूिि सुनप्रयािी आठवि त्याच्या 

िि:पटलावरूि तरळूि गेली. ती कािानिनित्तािे सतत सोबत आनि जवळ होती. ती भेटायिी तेव्हा 

त्याला असे काही प्रकषाविे जािवले िव्हते, पि आता ती अिेक फदवस भेटली िाही तेव्हा िात्र तीिी 
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आठवि येण्यािे प्रिाि वाढले. नवशेषत: ब्रेकप झाल्यािंतर प्रथिि तो आता ं िंुबईत आला होता 

त्यािुळे सुनप्रयािी आठवि तीव्र व्हायला लागली.  

 

तेव्हा राजेशिे स्वत:ला बजावले, “िाही, राजेश. तुझे आता लग्न झाले आह.े सोड ते नविार!” 

 बोररवलीिी रूि सोडण्याआधी त्याि ेप्रथि नजतेंद्र करिरकरिी भेट घायिे ठरवले, िग इतर 

काही जिांिा ज्यांच्यासाठी सुद्धा तो नलनहत होता त्यांिा तो भेटिार होता. पि नजतेंद्र आठ 

फदवसांसाठी सुट्टीवर गेला होता. रोशि रोकड ेपि भेटला िाही. िग आधी गोरेगांवला रूििी सेटलिेंट 

करूि िगि आता सगळयािंा भेटण्यािे त्यािे ठरवले. 

  

िार फदवसातं रूि शोधूि झाली. पुढच्या काही फदवसातं सािाि नशफ्ट झाला. त्यािे लेखि 

त्यािे त्याच्या रेग्युलर नसररयल्सच्या नििावत्यांकड ेअगोदरि पाठवूि ठेवल्यािे ते लोक तसे निनश्चन्त 

होते. पि आता पुढच्या लेखिासाठी िात्र जास्त फदरंगाई झालेलीही िालिार िव्हती. 

  

दरम्याि त्याच्या नसररयलच्या कािािे प्रभानवत होनि एका िराठी िानलका नििावत्याकडूि 

त्याला कथा, पटकथा आनि संवाद लेखिािी ऑिर आली पि ती िानलकेसाठी िसिू िराठी 

नित्रपटासाठी होती. तो नििावता नसरीयलितंर आता आपले िशीब नित्रपट निर्मितीत आजिावूि 

बघिार होता. त्यांिी नित्रपटाच्या नवषयाबद्दल राजेशला कल्पिा फदली होती आनि सनवस्तर 

ििेसाठी प्रत्यक्ष भेटायला बोलावले होते. राजेशच्या आिंदाला पारावार रानहला िाही. अधूि िधूि 

घरी कॉल करूि तो आई आनि सुिंदाशी जुजबी बोलत होता. सिुंदाला िंुबईला आिायला थोडा 

उशीरि होिार होता. कारि आधी या नििावत्याला भेटिे आवश्यक होते कारि अशी संधी पुन्हा येिार 

िव्हती. 

  

नििावत्यािे िाव होत े - सिीरि दवेधर! आतापयंत िार यशस्वी िानलका टीव्ही जगताला 

दिेारे! िारही िानलकांवर पे्रक्षकांिी भरभरूि पे्रि केलं होतं. रटनपकल गल्लाभरू सासू सिुेच्या 

ड्रािेबाजीपासूि ते िहेिी दरूि रानहले होते. त्यांच्या िारही िानलका अगदी वेगवेगळया नवषयांवर 

आधाररत होत्या. त्याचं्या सगळयात पनहल्या िानलकेसाठी राजेशिे संवाद लेखि केल ेहोते. 
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सिीरििे त्याला घरी भेटायला बोलावले होते. प्रथिि तो सिीरिला घरी भेटायला जािार 

होता. सिीरि आरे रोड जवळ, आरे गाडवि रेस्टॉरंट जवळ असलेल्या “सुरभी” हौहसग सोसायटीत 

रहात होता. आसपास अिेक िराठी आनि गुजराती व्यावसानयक रहात असत. त्याच्या घरी 

पोहोितांिा राजेशच्या ििात सारखी एक कल्पिा घोळत होती. सिीरिला ती कल्पिा िान्य होईल 

की िाही याबद्दल तो साशंक होता. पि त्याला पटवूि सागंण्यािी त्यािे पूिवपिे पूववतयारी केली होती. 

सिीरििे िान्य केले तर दोघांिा िायदा होिार होता आनि….? 

  

बेल वाजली. सिीरि घरी एकटा होता. त्यािी पत्नी जॉबनिनित्ताि े बाहरे आनि िुलगा 

शाळेत गेलेला होता.  

 दरवाजा उघडत सिीरि म्हिाला, “अरे ये ये राजेश. काय म्हितोस? ये बैस!” 

 राजेश एका सोफ्यावर बसला. टीव्ही सुरु होता. थोड्या वेळािे फकिि िधूि दोि कॉिी कप 

हातात घेनि सिोरच्या सोफ्यावर सिीरि बसला. 

 एक कप राजेशला दते सिीरि म्हिाला, “घे कॉिी! बोल राजेश. कसा आहसे?” 

 राजेश कॉिी घेत कम्िटेबल झाला आनि म्हिाला, “हो सिीरि! आनि िी ठीक आह.े िार 

किी वेळेत बराि काही घडूि गेलंय िाझ्या आयुष्यात! 

 सिीरि, “म्हिजे? कस?े काय घडले त?े” 

 राजेश, “लग्न करूि आलोय िी गावाकडूि येतांिा!” 

 सिीरि कॉिी कप बाजूला ठेवत म्हिाला, “ओह िाय गॉड! इट्स अ गुड न्यूज! अनभिंदि!”, 

आनि त्यािे हात पुढे केला. राजेशिे अनभिंदि स्वीकारले व म्हिाला, “धन्यवाद!” 

 िग जुजबी नविारपूस झाल्यावर सिीरि िूळ िुद्दद्यावर आला. 

 सिीरि, “ह े बघ राजेश. आज िराठी इंडस्ट्रीत िविवीि नवषय हाताळले जात आहते. 

हरहुिरी कलाकार, लेखक फदग्दशवक उदयाला येत आहते. नवशेष म्हिज े पे्रक्षकांिा आश्रय जो कधी 

काळी िराठी नित्रपटांसाठी दरु्मिळ होता तोही आता निळतोय. िल्टीललेक्स िर्धयहेी  िराठी नित्रपट 

हाउसिुल होत आहते. अशा उिेदीच्या काळात अिेक नििावत्यांिा आनि फदग्दशवकािा हुरूप ि आला 

तर िवल!” 
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 राजेश, “होय सिीरि! बरोबर आह ेतुििे! भारतीय नित्रपटसृष्टीिे जिक दादासाहबे िाळके 

आज असते तर त्यािंा खनिति खूप आिंद झाला असता. िर्धयंतरी िराठी नित्रपट हळद, कंुकू, सासू 

सूि, घरगुती भावनिक नवषय अशा प्रकारच्या एकसूरी साच्यात अडकला होता. त्यातूि आता तो 

सिथवपिे बाहरे पडलाय!” 

 सिीरि, “आता कसे बरोबर बोललास! आज िराठी नित्रपट सगळया प्रकारिे आनि अगदी 

आजपयंत कधीही कुिीही स्पशव ि केलेल्या नवषयांवर सुद्धा सिथवपिे नित्रपट काढतोय. अगदी 

अलीकडील काळापयंत िराठी टीव्ही जगतात सुद्धा िारसे आश्वासक नित्र िव्हत.े पि आज इतके 

िराठी िॅिेल निघाले आहते आनि ते यशस्वीपिे वाटिाल करत आहते” 

 राजेश, “हो िा. खरे आह!े पि अजूिही काही िराठी नसरीयल िात्र सासू सुिचे्या घरगुती 

दळिात अडकूि पडलीय! उलट पूवी दरूदशवि वर २३ भागांच्या िानलकेिा ट्रेंड होता तो बरा होता. 

त्यावेळेस पि िानलकेत नवनवध नवषय हाताळले जात असत! पि असे जरी असल ेतरी या इंडस्ट्रीत 

लेखक आनि पटकथा लेखक म्हिूि रटकूि राहाण्यासाठी अशा प्रकारच्या काही िानलकांसाठी िीही 

तेि करतोय. तेि त ेसास ूसिुेिे दळि! पि तस ंपानहलं तर तेही नलनहिं म्हिजे वाटतं तेवढं सोप काि 

िाहीये. रोज रोज पे्रक्षकािंा कथेिर्धये काहीतरी वेगळं दनेि नसरीयलच्या पुढच्या भागाकरता गुंतवूि 

ठेविं नततकस ं सोपं काि िाही. िोठ्या प्रिािावर ज्या प्रकारच्या नसरीयल बितात त्याचं्यासाठी 

लेखि करिं आवश्यक आह,े  त्यानशवाय आिच्यासारख्या लेखकािं पोट कसं भरिार?” 

  

एव्हािा कॉिी संपली होती. सिीरििे घरातील बाईला ताजा स्वाफदष्ट स्वयंपाक बिवायच्या 

सुििा फदल्या.  

सिीरि हसत म्हिाला, “होय! तेही खरेि आह.े िलाही ते घरगुती नवषयािं जरा वावडिं 

आह!े बाकी काहीही असो पि पटकथा लेखिासोबति तुझे संवाद लेखि िारि िस्त आह े बुवा! 

आपल्याला अगदी आवडलंय ते! आनि आता िी नित्रपट निर्मितीत उतरायिे म्हटल्यावर नवषय तस े

िुळीि िसिार आहते. तर िला म्हिायिं आह े की िाझेकड ेदोि तीि नवषय आहते. दोि वषाचं्या 

अंतराितंर दोिेक नित्रपट काढायिा िाझा नविार आह.े नवषय िी सिुविार. निर्मिती िी करिार. 

फदग्दशवि सुद्धा िीि करिार आनि कथा, पटकथा आनि संवाद लेखिािी धुरा तू सांभाळायिी. 

त्यािबरोबर नित्रपटािे काही हक्क आनि िफ्यात नहस्सा सुद्धा दईेि म्हितो त!े” 

 राजेश, “धन्यवाद िाझ्यावर एवढा नवश्वास टाकल्याबद्दल. िी िक्कीि िाझं सजृिशील लेखि 

सववस्व यात ओतिार यात वाद िाही! आजकाल अजिूही बरेि िवोफदत लेखक या फिल्ि इंडस्ट्रीत 
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येण्यात धडपडत आहते. बरेिदा त्यांच्या कथांिी सपशेल िोरी होते आनि त्यािे के्रडीट सुद्धा त्यांिा 

फदले जात िाही! ” 

 येतांिा राजेशि े ििात योजूि ठेवलेली गोष्ट हळूहळू आता सिीरि जवळ काढायिी वेळ 

आली आह ेह ेराजेशच्या लक्षात आले. 

 सिीरि, “होय अगदी खरे आह.े िराठीत सुद्धा हा प्रकार आहिे पि हहदीत तर ह ेप्रकार िार 

वाढलेत. कायद े धाब्यावर बसवूि काही लेखकाचं्या कादबंऱ्या ककवा कथा संनहता डायरेक्टर लोक 

वाितात, ऐकूि घतेात, ररजेक्ट करतात आनि िग काही वषािंी त्यात थोडा िेरिार करूि त्यावर 

नित्रपट काढतात आनि पुन्हा त्या िूळ लेखकांिा धुडकाविू लावत त्यािंे के्रडीट स्वत:कड ेघेतात!” 

 राजेश ििात म्हिाला, “सिीरि अगदी िूळ िुद्दद्यापयंत पोहोिलाय पि िी अजूि 

िाझ्यासोबत भूतकाळात घडलेले याला सांगिार िाही. त्याऐवजी िला भनवष्यात काय करायिेय 

त्याबाबत एक पानल टाकायला सिीरििी िला िदत घायिी आह.े वेळ आली की सिीरिला 

त्याबद्दल सांगता येईलि!” 

 सिीरि, “कसल्या नविारातं गढूि गेलास राजेश?” 

 राजेश, “िाही सिीरि! तू जे आता म्हिालास ते अगदी योग्य आह ेत्यावरि िी नविार करत 

होतो. बरं िी काय म्हितो की िाझी एक नवितंी आहे” 

 सिीरि, “काय नविंती आह ेतुझी?” 

 राजेश, “सांगू की िको असे होत आह!े” 

 सिीरि, “अरे नबिधास्त सागं. िला तुझा जवळिा नित्र सिजूि नबिधास्त सांग!” 

 राजेश, “ िला असे सुिवावेसे वाटते की सिीरि तू नित्रपट हहदीत बिव! ककवा िी म्हिेि 

की पनहली नित्रपट निर्मिती तू हहदीत करावीस. तू सुिवलेल्या नवषयांपैकी एक नवषय हहदीत िवीि 

आह.े तेव्हा हहदीत नित्रपट बिव!” 

 सिीरि आश्चयाविे म्हिाला, “अरे काय सांगतोस राजेश ह?े तुझ्याकडूि ही अपेक्षा िव्हती..” 

 राजेश, “तू िला नित्र ििात असशील तर िी असा सल्ला दईेि की जरी तू िराठीत अिके 

िानलका यशस्वीरीत्या हाताळल्या आहसे तरी पनहली नित्रपट निर्मिती हहदीत करावीस असे िला 

वाटते.  अिके हहदी नित्रपट नििावत े फदग्दशवक ह े िराठी आहते. त्यांिी सकस आनि दजेदार कथा 
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असलेले नहट नित्रपट हहदीत फदले आहते. ितंर त्यांिी िराठीत सुद्धा यशस्वी नित्रपट निर्मिती केली 

आह.े आनि हहदीतल्या काही िांगल्या लोकांशी तुझ्या ओळखी सुद्धा आहते, त्या उपयोगी पडतील. 

आपि तुझ्या हहदी नित्रपटात िराठी संगीतकराला आिी िराठी कलाकारािंा संधी दने. त्यांिा िोठं 

व्यासपीठ निळेल. हहदीत लोकांिा आपि दाखवूि दने की कथा िांगली आनि अनभिव असेल तर 

नित्रपट िक्की िालतो. त्याद्वारे सशक्त कथाकारांिा आपि सिोर आिू शकतो!” 

 सिीरि बराि नविार करूि म्हिाला, “हम्ि! तुझा सल्ला आह ेतसा िुद्दद्याला धरूिि, पि 

िला थोडा वेळ द!े िी िक्की नविार करूि सांगतो पि ....” 

 राजेश, “अगदी हवा तेवढा वेळ घे त ू सिीरि! शेवटी तुझा कोिताही  नििवय िला िान्य 

असेलि! िी लेखिासाठी सदवै तयार असिे!” 

 िग अवांतर गलपा झाल्यािंतर जेवि तयार झाले होत.े स्वाफदष्ट जेवि खाल्ल्यािंतर सिीरि 

कडूि राजेश निघाला. त्याच्या ििात थोडी साशंकता होतीि की सिीरि त्यािा हा प्रस्ताव स्वीकारेल 

की िाही त्यािी! हरकत िाही पि अगदीि िकाराच्या भीतीपोटी प्रयत्नि ि करण्यापेक्षा थोडा प्रयत्न 

त्यािे करूि बनघतला होता. ही संधी तो स्वत: नििावि करत होता. जर कदानित सधंीिे हुलकाविी 

फदलीि तरी हरकत िव्हती. पुढे आिखी संधी िक्कीि यतेील याबद्दल त्याला नवश्वास होता. "िाहीतर 

िी संधी नििावि करण्यािा पुन्हा प्रयत्न करेि!" राजेश ििात म्हिाला. 
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प्रकरि 21 

  

काही फदवसािंी गोरेगांवच्या राजेशच्या रुिवर - 

  

राजेश िोिवर बोलत होता -“नजतेंद्र करिरकर साहबे कुठे गेला होतात? आम्ही आपली वाट 

बघत होतो. आतरुतिेे!” 

 नजतेंद्र - “वा वा वा! िोराच्या उलट्या बोंबा म्हितात ते हिे का? आपि गावाकड ेगेलात 

आनि गायब झालात. कॉल केले होते तेव्हा काही उत्तर िाही निळाले. इकड ेकाय काय सकंटे आली 

आम्हाला, काही कािावरूि हवा गेली की िाही अजिू?” 

 राजेश - “संकटं? कसली संकटं? तुझ्यासारखा िािसावर संकटं येण्याआधीि ती स्वत:ि 

घाबरूि पळूि जािार! अि म्हिे संकटं आली!” 

 नजतेंद्र - “ आरे नित्रा! एक तर त्या तुिच्या सुनप्रया िॅडि नसरीया सोडूि गेल्या आनि ….” 

 राजेश - “काय ? काय? काय बोललास? परत बोल एकदा? सुनप्रयािे नसरीयल सोडली??” 

 नजतेंद्र - "असा अंगावर पाल पडल्यासारखा काय दिकूि बोलतो आहसे? जसे काही तुला 

िानहतीि िाही?" 

 राजेश - "अरे िाही नित्रा! खरंि िला िानहती िाही. ए पि एक सांग! त ूिाझी खेित तर 

िाही आहसे िा?" 

 नजतेंद्र - "नित्रा! आता बास झाले. आता प्रत्यक्ष भेट, तेव्हाि बोलू. अिेक िवी कािे द्यायिी 

आहते तुला. त्याबद्दद्दल सुद्धा सनवस्तर बोलता येईल!" 

 िोि बंद झाल्यावर क्षिभर राजेशच्या पोटात धस्स झाले. सुनप्रयािे नसरीयल सोडली? 

अशक्य! 

 ती तर म्हिाली होती की -- 
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".... ह ेबघ राजेश. आपि एकाि क्षेत्रात आहोत. कािानिनित्त आपली भेट होति राहािार. 

सो लेट्स बी प्रोिेशिल! आपल्या वैयनक्तक गोष्टी कािाच्या आड येन द्यायच्या िाहीत. िाहीतर 

त्यािुळे दोघांिेही िकुसाि होईल...." 

 राजेश नविार करता करता अस्वस्थ झाला. अिािक त्याला सुनप्रयाबरोबरिे सोबत 

घालवलेले क्षि भले त ेकिी काळाकरता का होईिा ते आठवायला लागले.  

 

आनि ती सोबत होती तेव्हा िात्र ....? 

  

राजेशला तीला भेटावेसे वाटायला लागले. कुठे असेल ती? िोि करु का? होय! िोिि करतो 

तीला आता! 

  

सुनप्रयाला िोि करताि, “हा िंबर नस्वच्ड ऑि म्हिजिे बंद आह.े" असा संदशे एक िंजूळ 

स्त्री आवाज राजेशला सांगू लागला. 

  

"सुनप्रयािे िंबर बदलला असावा बहुतेक!" राजेशिे हृदय त्याला सुिवू लागले. 

  

"राजेश! अरे त ू आता ब्रेकअप केले आहसे! आता तलूा काय अनधकार आह े तीला कॉल 

करण्यािा?" राजेशिी बुद्धी त्याला सांगू लागली. 

  

“पि ती असे कसे करू शकत?े िला नतला एकदा भेटायलाि  हवे !” पुन्हा हृदय म्हिू लागले. 

  

दोघांिे द्वदं्व असतांिा राजेशच्या िोबाईलिी टरगटोि वाजली. 
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“सुिंदा कॉहलग  … “ अशी अक्षरे स्क्रीि वर उिटू लागली. 

 “हा सुिंदा ब.. ब.. बोल!” 

 “तुििा स्वर असा हितीत कसा वाटतो आह?े काही काळजी आह ेका? िला सांगा?” 

 “ि .. ि .. िाही! सगळं ठीक आह.े व्यवनस्थत आह.े पुढच्या आठवड्यात तुला आनि आईला 

घ्यायला येतोय िी!” 

 “िला फकती फकती आिंद झालाय म्हिूि सांगू?,” नतच्या स्वरातूि आिंद ओसंडूि वाहात 

होता. 

 जुजबी बोलूि त्यािे िोि ठेवला. सुनप्रयाच्या बातिीिुळे त्यािे पुढिे ललॅि तो नवसरत 

िालला होता. 

  

त्यािे हृदय गलप बसले आनि बुद्धी सांग ूलागली, “राजेश ! नजतेंद्रला भेटायि ेआह.े सिीरिला 

भेटायिे आह.े नस्क्रलट  नलहायच्या आहते. तुझी िहत्वाकाकं्षा तुझ्याकड ेिोठ्या अपेक्षेि ेबघते आह ेकी त ू 

नतला िक्की न्याय दशेील आनि तू अजूिही सुनप्रयाच्या आठविी काढतो आहसे? अरे सुिंदाला घेनि ये, 

आई काही फदवस शहरात राहि गावी परत जािार आहिे! िग आईिी िेहिेीकरता यायिी इच्छा 

असेल तर नतलाही िेहिेीकरता बोलाविू घे. िग तुझी स्वपे्न पूिव कर! िल लाग कािाला! सोड त्या 

सुनप्रयािी आठवि!” 

  

काही काळ लोटला. 

  

अधूि िधूि तो सारंग सोिैय्या सोबत िोि करूि टि िर्धये होताि. सारंग आनि त्यािी रटि 

सुद्धा अगदी राजेशच्या फफ्रके्वन्सीशी जुळवूि घेिारी होती. त्या रटिकडूि राजेशला सािान्य 

िागररकांिी, िॅनिनलज्िी नित्रपटांनवषयीिी अिेक ित ं आनि ितातंरं निळण्यास िदत होत होती. 

त्यािा िायदा राजेशला नित्रपटांच्या कथा आनि परीक्षि नलहायला व्हायिा. ही टीि त्यािे पसविल 
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र्धयेय सार्धय करायला त्याला िदत करिार होतीि पि या इंडस्ट्रीत त्या रटििधील अिेकांिा त्यांच्या 

कुवतीप्रिािे आनि लायकीप्रिािे ब्रेक दनेि शक्य तेवढी परतिेड सुद्धा त्याला करायिी होतीि. 
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प्रकरि 22 

  

या सगळया घटिांदरम्याि सुनप्रया आनि रानगिी रूि सोडूि गेल्याितंर सोिीच्या दोि िवीि 

रुि पाटविसव झाल्या होत्या - एलेिा एडवडव आनि िताशा दत्ता. सुनप्रयािा ितंर ठावरठकािा ि 

लागल्यािे सोिीिे नतला कॉल करिे सोडूि फदले होत.े सोशल साईटसवर सुद्धा सुनप्रयािे जुििे 

अपडटे्स फदसत होते. पुण्याला जािे झालेि तर िात्र नतिे सुनप्रयाला धावती भेट दणे्यािे ििाशी 

ठरवले होतेि. रानगिी िात्र सोिीच्या संपकावत होती. रानगिी नतच्या बॉयफ्रें ड सोबत हलॅपी लाईि 

जगत होती आनि सोिी “त्या” िोटो प्रकरिातूि सावरली होती. तसे नतच्या दषृ्टीकोिातूि त्यािुळे नति े

िार काही िारसे िकुसाि झाले िव्हते. पि िंतर नतला काही काळ कोित्या डान्स कायवक्रिाच्या 

ऑिर आल्या िाहीत, त्यािुळे निराश होती. 

  

िग एके फदवशी अिािक आनि अिपेनक्षतपिे “नबग आय नबग के्वस्ट (Big Eye Big Quest)- 

िुझसे बिके कहां जाओगे?” िावाच्या िेगा ररयानलटी शोिी नतला ऑिर निळाली. त्या शोच्या 

काहस्टग डायरेक्टरिे नतला त्याच्या ऑफिसिर्धये जेव्हा बोलावले होते तेव्हा त्यािे नतला स्पष्टपिे 

संनगतले होते: 

  

“तुला िी एकाि कारिाकरता बेबक्यू (BEBQ) िी ऑिर दते आह.े ते कारि सांगण्याआधी 

ह्या शोबद्दल तुला सांगतो. या ररयानलटी शोिा कॉन्सेलट वेगळा आह.े यात दहा अगदी वेगवेगळया 

क्षेत्रातील लोक एका प्रायव्हटे ररसॉटववर वीस फदवसांकरता सोडले जातील. बाहरेच्या जगाशी संपकव  

करण्यािी कोितीि साधि े त्यांिा फदली जािार िाहीत, अिलेस दयेर इज एिी इिरजेंसी! त्यािंा 

एकिेकांशी जुळवूि घ्यायि े आह.े त्यांिा एक निशि फदले जाईल. त्यािे नियि सांगण्यात यतेील. 

त्यािुसार काही पॉईंट्स दणे्यात येतील.  शेवटच्या फदवशी िक्त तीि जि उरतील. एक नविर, दसुरा 

आनि नतसरा रिसव अप!” 

  

आयती संधी िालिू आली होती. पि नतच्या ििात नविारिक्र सुरु झाले, "िला डान्सच्या 

क्षेत्रात पुढे जायिे आह.े पि गेल्या काही िनहन्यांपासूि िाझ्याकड ेएकही काि िाही. आता हा शो आह े
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पि यात डान्स िाही, पि पैसा निळेल. प्रनसद्धी निळेल. एरवी िी िॅडि अॅकॅडिी आनि इतर 

संस्थांिर्धये डान्स नशकत राहािारि आह.े या शोितंर बघूया, एखादी डान्स संबंनधत दसुरी ऑिर िक्की 

निळेल. आता िक्त निळेल त ेकाि आनि पैसा िहत्वािा आह!े" 

  

"काय नविारात पडलाय िॅडि? " 

 "अं, काही िाही. सॉरी, सांगा तुम्ही! िी ऎकतेय!" 

  

"तर िी सांगत होतो की तमु्हाला या शोिर्धये घेण्यािे िूळ कारि िी तमु्हाला सागंतो. या 

शोिर्धये डान्स क्षेत्रातली तिू एक व्यक्ती असिार आह.े यात तुला डान्सिा वापर करूि फक्रएरटव्ह 

अंगप्रदशवि करावे लागेल. फक्रएरटव्ह अंगप्रदशवि म्हिजे िाझ्या िते असे की, त ूजािूिबुजूि तुझ ेशरीर 

दाखवत आहसे असे लोकांिा आनि पे्रक्षकांिा वाटता कािा िये, त्याऐवजी ररयानलटी शोच्या फ्लो 

िर्धये ककवा ओघात आपोआप असे प्रसंग येतील (जे आपि िुद्दाि टाकू) त्यातूि अपररहायवपिे तुझी 

बॉडी तू एक्स्पोज करायिी जी कृनत्रि वाटायला िको! तझुी सेल्िी अजूि काही लोकाचं्या िक्की लक्षात 

आह!े अजूिही तुझ्या त्या नित्राला रोज गुगलवर सिव केलं जातं! कळल ंका तुला िला काय म्हिायि े

आह ेत?े सरळ नहशेब आह!े िान्य असेल तर अॅग्रीिेंट आनि सायहिग अिानंटिा एक लाखािा िके 

आिलाय सोबत!" 

  

नविारात गढूि सोिी ििाशी म्हिाली, "सेल्िीिुळे ज ेिकुसाि व्हायिं ते झालंय! िला सतत 

िाझे “वलय” रटकवायिे असले तर तडजोड करावी लागेलि! िला सोिी िॅडि स्वीकारा ही ऑिर!" 

  

िग ती नििावत्याला म्हिाली, "तयार आह.े अट िान्य आह!े" 

  

अंधेरीच्या ऑफिस िर्धये “नबग आय” शोच्या त्या काहस्टग डायरेक्टरिे (के. सिदवेा) नतिी 

एग्रीिेंटवर सही घतेली. नतला सायहिग अिानंटिा िेक फदला आनि त्याच्या ऑफिस िधूि सोिी 

निघाली. 
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प्रकरि 23 

  

"लुलथांसा एयलावइन्स" च्या नविािात रात्री बारा वाजता िंुबईहि ते दोघे बसले होत.े सुबोध 

केतगावकर आनि सुनप्रया सोंगाटे! अथावत आता तीही केतगावकर झाली होती! सुबोध पुण्यािा पि 

इटलीच्या रोि शहरात त्याला परििंट जॉब होता. रोि जवळ असलेल्या पोिेझीया शहरात एका 

कंपिीत तो "टेफक्नकल कोऑडीिेटर" होता. आता रात्रीि ेिन वाजत आले होते. नविाि "दा नव्हन्सी" 

नविाितळावर उतरायला सज्ज झाले होते. तशी अिाउन्सिेंट झाली होती.  

 

सुनप्रया सुबोधसोबत इटलीला स्थानयक होिार होती. नविाितळावर िन वाजता 

उतरल्याितंर त्यािंी सगळया नसक्योररटी आनि डॉक्युिेंट संबंनधत िॉरिॅनलरटज पूिव केल्या, बॅग्ज 

कलेक्ट केल्या आनि दोघ ेनविाितळाबाहरे पडले. िग थिवल नवयर घालिू ते रोि शहरातिू पोिेझीया 

पयंत प्रायव्हटे कॅबिे गेले. िवा दशे, िवे शहर! नतला रूळायला वेळ लागिार होता. पोिेनझया िर्धय े

“ला एशीयािा” िावाच्या एका एनशयि हॉटेल िर्धये ते गेले. टेबलावर बसल्याितंर प्रथि भारतात 

दोघांच्या पेरेंट्सिा कॉन्िरन्स िर्धये घेनि त्यािंी सुखरूप पोिल्यािे कळवले. िग त्यांिी सँडनवि, 

कॉकटेल आनि नपझा िागवला. सततिा प्रवास आनि जटे लॅगिुळे दोघांिाही थकवा वाटत होता. 

  

“काय िॅडि, कसं वाटलं आििं रोि शहर?”, सुबोध म्हिाला. 

 “अगदी छािि! आवडलं. निदाि प्रथिदशविी तरी आवडलंि!”, सुनप्रया म्हिाली. 

 “थंडी िात्र थोडी जास्ति आह ेिाही का?”, सुबोध िे नविारले. 

 “हो. एवढी बोिरी थंडी िी िाझ्या आयुष्यात प्रथिि अिुभवते आह!े” 

 “नबयर घेिार का थोडी? थंडीत आवश्यक असते म्हिूि म्हटलं!” 

 “तू घे तुला हवी असेल तर! िी तर कधी घतेली िाहीए पि कधीतरी गरज वाटली तर घेईि 

सुद्धा, पि आता िको!" 
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 “ठीक! िो प्रॉब्लेि! आय नवल टेक वि! यु एजंॉय युर नपझ्झा नवथ कॉकटेल!" 

 त्यांितर बराि वेळ त ेदोघे ि बोलता खाण्यानपण्यात िग्न होत.े कारि दोघांिाही िांगलीि 

भूक लागली होती. 

  

अिािक काहीतरी आठवूि सुबोध म्हिाला, “अगं हो! िी िागे तुला बोललो होतो िा, तो 

'प्राईि प्रॉस्पेक्ट' या इंग्रजी टीव्ही नसरीयलिधला तुझा िेवरीट टेनलनव्हजि अॅक्टर ‘फ्राकंो बोिकुी’ रोि 

िर्धये म्हिजे आपल्या यथेूि जवळि राहातो. लवकरि आपि जान त्यािेकडे! िाझा एक 

ऑफिसिधला सहकारी ओळखतो त्याला.” 

  

“सो िाईस ऑि यू सुबोध िॉर ररिेंबरींग इट!” असे म्हिूि नतिे त्याच्या ओठांवर एक छोटासा 

फकस केला. 

   

िग ते दोघेजि “सातंा प्रोक्युला” येथे असलेल्या सुबोधच्या स्टुनडओ अपाटविेंट िर्धये आले. 

आतिर्धये नहटसविी गरिी दोघांिा सुखावूि गेली. लग्नािंतरिा हा दहावा फदवस होता. इटलीत 

जानिि िग पनहल्यांदा “हिीिूि” साजरा करायिा म्हिजेि पनहला सेक्स इटलीत घरी पोहोिल्यावर 

करायिा असे दोघांिी ठरवले होते व त्यांिी ते पाळले होते. दोघेजि फे्रश झाले आनि बेडवर पहुडले. 

लग्नाआधीिे काही फदवस आनि लग्नाितंरि ेदहा फदवस जािूिबुजूि त ेएकिेकांपासिू दरू होते. स्पशव 

सुद्धा टाळत होते. जेवढे टाळत होत े तेवढी निलिािी ओढ जास्त वाढत होती. पि एवढा लांबिा 

प्रवास झाल्यािंतर त्यािंा एकिेकांच्या बाहुपाशात लगेि झोप लागली.. 

  

आनि सकाळी पाि वाजता दोघांिा एकाि वेळेस अिािक जाग आली. सुबोधला एक जािीव 

झाली - एक अधव अिावृत्त स्त्री शरीर आपल्याला निटकूि झोपलं आह!े आनि अिािक झालेल्या त्या 

जािीवेिे त्यािं सवांग शहारलं आनि उत्तेनजत झालं. सनुप्रयाही जागी झाली होतीि पि ती िुद्दाि 

झोपेि सोंग घेनि वाट बघू लागली की, सुबोध आता स्वतःवर फकती नियंत्रि करू शकतो ते? 
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आता तो प्रसंग आला होता जो त्यांिी ठरवूि टाळला होता! त्यािे नतला आवेगाि ेजवळ ओढले 

आनि नतच्या सवांगावर ओठांिी तो फकस घेत रानहला आनि िग दोघांिी शरीरे एकिेकांिा जािूि 

घेण्यास एवढी अधीर झाली की जिू काही दोि अनतशक्तीशाली इलेक्ट्रोिॅग्नेट एकिेकांच्या सानिर्धयात 

आलेत! िग वस्त्रांिी बंधि ेगाळूि पडली. 

  

स्त्री पुरुषािा एकिेकांवरिे िािनसक आनि शारीररक पे्रि व्यक्त करता करता सगळयात शेवटी 

निळिारी अत्युच्च अिुभतूी काय असत े त े दोघांिी आता प्रथिि अिुभवलं. िग त्यातूि निळालेल्या 

आत्यंनतक सिाधािािे िंद नपवळया रंगाच्या प्रकाशात एकिेकांच्या वस्त्रनवरनहत शरीरांकडे,  

न्याहाळत आनि एकिेकांिा कुरवाळत ते बराि वेळ पडूि रानहले तेव्हा िुकतेि सहा वाजले होत.े 

  

नतच्या अंगावरूि तसूभरही ि बाजूला होता तो म्हिाला, “िॅडि! आज फदवसभर िी कुठेि 

जािार िाही!” 

 “हो का? आनि िग ऑफिसात कोि जािार? िी?” लटक्या रागािे ती म्हिाली. 

 “िा त,ू िा िी! िक्त िाझा बॉस आनि िाझे कनलग्ज जातील ऑफिसला!” 

 सुनप्रया हसायला लागली. 

 “उठा. पहाट झाली. झोप संपली. स्वप्नांतूि जागे व्हा. जीविािा ररयानलटी शो सुरु झालाय! 

ऑफिसला जायिी तयारी करा. सुट्टी संपली आहे,” असे म्हिूि नतिे त्याला हळूि बाजूला ढकलले. 

अगदी अनिच्छेिे तो उठला... 

  

...काही वेळाितंर िर्धयेि बाथरूि िधूि आंघोळ करतांिा बाहरे येनि तो म्हिाला, "आपला 

पनहला सेक्स होईल त्या फदवसापासूि िी तुला नप्रया म्हििार असं िी ििात ठरवल ंहोतं. आजपासूि 

तू िाझी नप्रया! आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर! सुनप्रया बिी नप्रया! जेव्हा जेव्हा िी तुला 

नप्रया म्हिूि हाक िारेि तेव्हा तेव्हा तू आनि िी हा पनहला सेक्स आठवूि ताजेतवािे होन!" 
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असे म्हिूि त्याि े नतला ही बाथरूि िर्धये ओढले. बराि वेळ बाथरूि िधूि आिदं आनि 

हास्यािे आवाज यते रानहले... 

  सुबोध ऑफिसला गेल्याितंर फदवसभर ती ररकािीि होती. आज लगेि नतला स्वयंपाक 

बिवायिा िव्हता. या आठवड्यात सगळया गोष्टी सेट करायच्या होत्या. एनशयि शॉप िधूि आिलेली 

काही िूड पॅकेट्स फफ्रज िर्धये होती, त्यात नतिे दपुारिे जेविाि े काि भागिार होते. िग नति े

आवरसावर सुरु केली. ते घर अगदी ििापासूि नतला आवडलं. दरम्याि नतिे आई वनडलांिा आनि 

सुबोधच्या आईला भारतात िोि केला (सुबोधला वडील िव्हते) आनि खुशाली कळवली. 

  

हॉलिर्धये एक िायरललेस होतं. बाजूला एक िोठी नखडकी आनि त्याबाजूला एक छोटंसं 

कािेिं कपाट होतं. त्यात अिेक इंग्रजी आनि िराठी पुस्तके ठेवलेली होती. सुबोधासारखीि नतलाही 

वाििािी आवड होतीि.  

त्या घरािी ओळख करूि घेता घेता नतला बाजूला टेबलावर ठेवलेला एि एि रेनडओ फदसला 

तो नतिे ऑि केला. कोित ं तरी इटानलयि गािं सुरु होतं. त्यातल े शब्द िीट कळत िव्हत े पि 

ऐकायला वेगळाि आिंद यायला लागला आनि कोित्यातरी अद्दभुत दनुियेत गेल्यासारखं वाटत होत ं

ते गािं ऐकूि! त्या गाण्याि ेभारावूि जानि आनि िंत्रिुग्ध होनि नतच्या हातिू भराभर कािं होन 

लागली. िराठी आनि इंग्रजी गािे ती िहेिी ऐकायिी पि इटानलयि म्युनझक ती प्रथिि ऐकत होती. 

  

ती त्या फदवशी बाहरे कुठेि गेली िाही कारि शहर, िािसं आनि तो दशे ह े सगळं 

नतच्यासाठी िवीि होतं. दपुारी फफ्रजिधील भाज्यांि ेसॅन्डनवि करूि सॉस सोबत खाल्ल्यािंतर नति े

सुबोधला कॉल केला. त्याला लवकर घरी यायला सांगूि नति ेिोि ठेवला. िग थोडा आराि करावा 

म्हिूि ती बेडवर आडवी झाली. गेल्या काही िनहन्यातल्या वेगवाि घटिा नतला आठवायला 

लागल्या... 
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प्रकरि 24 

राजेश सोबतच्या द:ुखद ब्रेकपिंतर जीविाला अिािक निळालेली सुखद कलाटिी नतला 

आठवली. नतिे िुद्दाि राजेशला असे सांनगतले होते की ती यापुढे प्रोिेशिल ररलेशि कायि ठेवेल 

म्हिजे राजेश बेसावध राहील आनि नतच्याशी संपकव  करण्यािा प्रयत्न करिार िाही.  

 

राजेशकडूि िकार आला तर असे सांगायि ेह ेनति ेआधीि ठरवले होते. िंतर सोिी बिकरला 

राजेशसोबत झालेल्या ब्रेकपिी कल्पिा फदल्यािंतर ती काही फदवसािंी हॉस्टेल सोडूि गेली होती. नति े

िॅडि अकॅडिीच्या िायिल इयरच्या असाईििेन्ट बऱ्याि आधी संपवल्या होत्या आनि रीतसर "िॅडि" 

िे प्रोव्हीजिल सर्टटफिकेट निळवले.  

 

िग नतिे कायििे पुण्याला घरी परत जानि आईला ब्रेकपबद्दल सांनगतले. सुरुवातीला ती 

थोडी नडपे्रस झाली होती पि लवकर सावरली. नति े पॅ्रनक्टकली नविार केला आनि सववप्रथि "िार 

थापडा सासूच्या" ही निरथवक नसरीयल सोडायिे ठरवले. कॉन्टॅ्रक्ट ब्रीि केल्यािे पैसेही नतिे 

प्रोडु्यसरला ऑिलाईि दनेि टाकले. तसेि स्वतःच्या लग्नासाठी नतिे आईवडीलांकड ेतयारी दशववली. 

आईवडील नतच्याकरता सुयोग्य वर शोधण्यात िग्न झाले. 

  

नसरीयल्सिर्धये येण्याआधी नतिे िाटकात काि केले होतिे. म्हिूि थोड्या प्रयत्नांिंतर काही 

फदवसांिी नतला एका िाटकात काि निळाले.  

 

“कुिारगंधवव” िर्धये त्यािे 10 यशस्वी आनि 7 हानसिुल प्रयोग झाले. त्या िाटकािे िांव- 

"िािेकळी खुलली". दरम्याि कलेिी आवड जपिारा आनि अत्यंत रनसक असलेला सुबोध केतगांवकर 

इटलीहि सुट्टी घेनि भारतात आलेला होता. त्या िाटकाच्या 20 व्या प्रयोगाला तो आनि त्यािी आई 

आले होत.े तो नतिे काि बघूि प्रभानवत झाला. िाटक िाल ू असतािंा सुबोध आनि त्यािी आई 

पनहल्या रांगेत बसल े होते. लव्ह ऍट िस्टव साईट ज े काय म्हितात ते त्या दोघांत िाटक िालू 

असतांिाि घडले. िाटकातील नतच्या प्रत्येक संवादाला आनि लाजवाब अनभियाला सुबोधिी 

निळिारी दाद नतला आवडली. लवकरि त्यािे नतिा पत्ता शोधूि घरी येनि नतला प्रपोज केल.े 
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नतलाही तो आवडला कारि नतच्या ििातही तो होताि. िग सोबत फिरिे झाले. दोघांच्या घरच्यािंा 

ते िान्य झाले. िग राजेशला ती हळूहळू नवसरली. 

  

फ्रें डबुकवर राजेश नतच्या फ्रें ड्स नलस्ट िर्धये होताि पि नतिे नसरीयल सोडल्याितंर कटाक्षाि े

कोितेि स्टेट्स अपडटे टाकले िव्हते. इतकेि िाही तर सुबोधिे सुद्धा त्यािे स्टेट्स अपडटे केले िव्हते. 

लग्नािंतर इटलीला पोहोिल्यािंतरि हसगल स्टेटस बदलूि िॅररड करायिे अस े त्यांिी ठरवले होते. 

नतिे सुबोधला राजेशबद्दल कोिताही आडपडदा ि ठेवता सगळे सांनगतले होते. त्यांिे लग्न पुण्याति 

झाले पि नति ेअनभिय क्षेत्रातील काही िोजके सहकारी आनि िोजके नित्र आनि िातेवाईक यािंाि 

बोलावले होते. सुबोधि े नतला ऍहक्टगिे कररयर करायला िोकळीक फदली होती. त्यासाठी ती 

अधूििधूि भारतात येन शकिार होती. वडील आनि िवरा दोघेही नतला कररयरसाठी िोकळीक 

दिेारे निळाले याहि आिखी भाग्यािी गोष्ट दसुरी कोिती असू शकते? यावर आिखी िांगली गोष्ट 

म्हिजे इटली िधल्या काही टीव्ही स्टासवशी सुबोधिी त्याच्या ऑफिसिधील सहकाऱ्याद्वारे ओळख 

झाली होती आनि त्याि ेसुनप्रयला त्यांिेशी ओळख करूि घ्यायिे कबुलही केल ेहोते. त्या ऍक्टर 'फ्रांको 

बोिुकी' ला प्रत्यक्षात भेटण्यािी उत्सुकताही नतला होती. िंुबईत असतांिा ती 'केपीएक्स' िॅिेल वरिी 

'प्राईि प्रॉस्पेक्ट' ही इंग्रजी नसरीयल िहेिेी बघायिी. 

  

िंतर नतिा नव्हसा आनि इतर आवश्यक कागदपत्रांिी पूतवता झाली. दरम्याि ती हळूहळू 

इटानलयि भाषा नशकली. त्यासाठी नतिे पुण्यात "जोशींकड े झटपट परदशेी भाषा नशका!" अशी 

जानहरात असलेला इटानलयि भाषेिा कोसव केला तसेि ऑिलाइि वेबसाईट्सिी आनि नवनवध 

िोबाईल अनललकेशििी िदत घतेली. राजेश सोबत ब्रेकप झाला ह ेएका अथाविे बरे झाले अस ेनतला 

वाटले.  

 

कदानित ज े राजेश म्हिाला होता तिे बरोबर होते की: “ह े बघ! पॅ्रनक्टकली नविार कर 

सुनप्रया. तू आनि िी दोघेही या बेभरवशाच्या क्षेत्रात एकत्र येनि भरवशािा संसार िाही करू शकत.” 

  

सुनप्रया िक्ति कररयररस्ट िव्हती तर नतला वकव  लाईि बॅलन्स हवा होता. एका गोष्टीसाठी 

दसुऱ्या गोष्टीिा बळी द्यायिी नतिी इच्छा िव्हती. म्हिूि लग्न वगैरे सारख्या जीविातल्या िहत्वाच्या 

गोष्टी वेळेवरि व्हायला हव्या असे नतला वाटे. 
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बेडवर नविारांत असतांिाि नतला अिािक आठवले: 

 

फ्रें डबुक? येस! आज फ्रें डबुकिा िडशाि पडते िी!  

 

असा नविार करूि ती बेडवरूि उठली आनि िोबाईल जवळ घेनि बेडवर िोठ्या िन 

उशीला टेकूि बसली. बघूया काय काय अपडटे्स आलेत? 1250 िवीि िोरटफिकेशन्स आलेले होते! 

ओह गॉड! फकती फदवस झाल ेिेक केल ेिाही! 

  

नतिे आिखी एक िेसबुक पेज सुद्धा होते तेही ती स्वतः िॅिेज करत असे आनि एक होत े

स्वतःिे फ्रें डबुक अकाउंट! फ्रें डबुकवर कुठेि नतिे स्वतःिा िोबाईल िंबर कधीि फदला िव्हता. भारत 

सोडतांिा नति ेजुिा िंबर कायििा बंद केला आनि भारतात एक िवीि पोस्टपेड िंबर घेतला होता. 

तो आनि इटलीत आिखी एक िंबर ती घेिार होती. नतिे नतिे स्टेटस अपडटे केले- “िॅरीड टू सुबोध 

केतगांवकर!”  

 

त्याबरोबरि नतिे िेसबुक वरिे आपले िांव बदलले- नप्रया केतगांवकर. सुबोधिहेी िुकताि 

ऑफिसिधूि त्याि े स्टेट्स बदलले. तेव्हा िेसेंजरवर राजेशसुद्धा नतला ऑिलाइि फदसला. त्याि े

प्रोिाइल तीि ेिेक केल ेतेव्हा नतला फदसल ेकी त्याि ेसुद्धा एका तासांपूवीि त्यािे स्टेटस "िॅरीड टू 

सुिंदा!" असे केले होते. काय योगायोग असतो एकेक! नतला आश्चयव वाटले. आनि ही जी कोि सिुंदा 

आह ेती िात्र फ्रें डबुकवर िव्हती. 

  

नतिे स्वतःि ेिवे स्टेटस बघिू राजेशला काय वाटेल असा नविार नतच्या ििाला नशवूि गेला 

आनि राजेशकडूि कधी सिुंदाबद्दल काहीि ऐकले िव्हते. आनि िुळात िाझ्यासोबति काय पि 

राजेश लग्नालाि तयार िव्हता िग त्यािे अिािक घाईत लग्न का केले असावे? असे नविार नतच्या 

ििात येन लागले. एनिवे तलुा काय करायिे ते जािूि घेनि, सुनप्रया! ऑिलाइि असल्यािे कदानित 

राजेश नतच्याशी िॅट सुरु करू शकतो असे वाटूि त ेटाळण्यासाठी नतिे इंटरिेट बंद केले आनि बेडवर 
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आडवी झाली. राजेश सोबतिे अिेक प्रसंग नतला आठवायला लागले पि नतिे ते नविार झटकि 

बाजूला सारले.  

 

सुनप्रयािा इटली दशेातला पनहला आठवडा िव्या शहरािी ओळख करूि घेण्यात गेला. 

सुबोधिे घरातल्या टीव्हीवर लोकल इटानलयि िॅिेल्स सोबति इंनडयि आनि इंटरिॅशिल ििॅेल्सि े

पॅक (काडव) सुद्धा घेतले होते. ते िहाग होते पि त्याच्या रनसक वृत्ती साठी आनि सुनप्रयाच्या एकूिि 

पुढच्या संभाव्य कररयरसाठी ते आवश्यक होते. त्यायले भारतीय कायवक्रि नसलेक्टेड होते आनि त्याच्या 

वेळा या भारतात ते कायवक्रि टेनलकास्ट होण्याच्या वेळांपेक्षा वेगळया होत्या. सुबोधकड ेघरी ब्रॉडबँड 

वायिाय आनि एक लॅपटॉप होता, लँडलाईि िोि होता. सुनप्रयािा स्वतःिाही लॅपटॉप नतिे सोबत 

आिलेला होता आनि सुबोधिा ऑफिसिा लॅपटॉप वेगळा होता. 

 

एके फदवशी सुनप्रयािे ििॅले बदलता बदलता “िार थापडा सासचू्या” नसरीयल िधली 

बदललेली सूि पानहली. वैशाली नविारे. नति ेसुनप्रया करत असलेला रोल िांगलाि निभानि िेला 

होता. एकूि काय, तर सुनप्रया गेल्यािे नसरीयल थांबली िव्हती ककवा नसरीयलिे िुकसाि झाले िव्हत े

ह ेिहत्वािे!   
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प्रकरि 25 

  

गॉनथक शैलीिे बांधलेल्या एका भव्य नबहल्डगिर्धये एक गौरविीय उंिापुरा िािूस नशरतो. 

त्याच्या हातात बंदकू असते. भव्य दरवाज्यातिू आत येताि आधी उजवीकड ेआनि िग डावीकड ेबघूि 

तो बंदकू सिोर धरतो. कुिी दबा धरूि बसलेलं असेल तर त्याला हालिाल आनि हल्ला करायला 

निळू िये म्हिूि तो सावधनगरीिे पावले उिलतो. त्यािी िजर वर जाते. वर एक भव्य कािेिे झुंबर 

असते. 

 

वरच्या बाजूला रंगीबेरंगी कािेच्या तुकड्यांिी बिलेला वाटावा असा भव्य गोल घुिट असतो. 

तो िािूस पुढे जात राहतो. दोन्ही हात िाकासिोर ताििू त्यािे बंदकू धरलेली असत.े पुढे गुलाबाच्या 

पाकळया एकिेकांिर्धये गुंतल्या आहते असे वाटिारे बांधकाि असते. त्या बाजूला कािेच्या रंगीत 

तुकड्यांतूि िस्त सूयवप्रकाश आत येत असतो. बहुतेक जे तो शोधत होता ते ि सापडल्यािुळे त्या 

िािसािी निराशा झाली असावी. 

  

....तो बंदकू खाली करतो आनि उलट्या फदशेिे िाल ूलागतो. तो िािूस पाठिोरा वळताि, 

त्याच्या िागच्या त्या रंगीत कािेच्या नखडक्या ताडताड िुटतात आनि त्यातिू लोखडंी दांडा हातात 

घेतलेला आनि स्टेिगि हातात घेतलेला असे दोि िािसं उड्या िारूि खाली पडतात. खाली 

पडल्यावर ते दोघे उठतात आनि त्या आवाजािुळे तो बंदकुवाला िािूस सावध होनि पुन्हा िागे 

वळतो. पि तो िािूस सावरायच्या आत लोखंडी दांड्यावाला त्याच्या हातावर दिका िारूि त्यािी 

बंदकू खाली पाडतो.  

 

ती बंदकू खाली उिलण्याि ेिाटक करत तो िािूस खाली वाकतो आनि वायूवेगाि ेिागच्या 

बाजूला पाय फिरवूि स्टेिगि वाल्याला आनि लोखंडी दांड्यावल्या िािसाला एकाि वेळेस खाली 

पाडतो. स्टेिगि आनि दांडा दरू जानि पडतात. 
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आता नतघहेी शस्त्र नवहीि असतात. नतघहेी धडाधड एकिेकांिा नभडतात. हातापायांिे वार 

आनि थापडा एकिेकांिा बसू लागतात. त्यािा िटािट आवाज येन लागतो... बराि वेळ नतघांिर्धय े

धुिश्चक्री िालते. तो एकटा दोघांिा भारी पडतो... 

 

तीि बाजुिंी तीि हलत े कॅिेरे आनि एक सिोरूि नस्थर कॅिेरा (सगळे कॅिेरे एका बाजूच्या 

अधवगोलात) असे िार कॅिेरे हा प्रसंग रटपत होते कारि हा नित्रपट थ्रीडी असिार होता. तो एक 

इटानलयि नित्रपट होता. दरूवरच्या बाकड्यांवर काही िोजके लोक ही शुटटग श्वास रोखूि बघत होते. 

त्यात सुनप्रया, सुबोध आनि त्यािा ऑिीसातला कलीग "व्हीटोररओ अंतीनिओ" ह े सुद्धा होते. तो 

बंदकुवाला िािूस म्हिजेि ‘फ्रांको बोिुकी’ होता. टीव्ही नसरीजिंतर त्यािा हा पनहला इटानलयि 

नित्रपट होता. सुनप्रयािे फ्रांकोला यािी डोळा बघण्यािे स्वप्न पूिव होत होत.े ही सगळी शुटटग 

इटलीच्या रोि शहरातील "नसिेसीत्ता" (इंग्रजीत - नसििेा नसटी) या भव्य फिल्ि स्टुनडओिर्धये होत 

होती. इटलीत येनि आता दोघांिा दोि िनहि ेझाले होते. एका नवकें डला दोघ ेरोि शहर बघायला 

आलेले होत.े प्रथि त्यािंी फिल्ि स्टुनडओ बनघतला. व्हीटोररओच्या ओळखीि े त्यांिा ही शूटटग 

बघायला निळत होती. 

  

‘फ्रांको बोिुकी’ इतका िोठा ऍक्शि शॉट दते असतांिा सदु्धा त्याच्या ििात काहीतरी वेगळेि 

िालले होते. इतक्या शारीररक कसरतीच्या नसि िर्धये सुद्धा त्याच्या ििात आठविींिा कल्लोळ सुरु 

होता. 

  

"एजंेनलिा करोल"- त्यािी गलवफ्रें ड, नजच्यासोबत तो गलेी िार वष े नलव्ह इि िर्धये राहात 

होता ती िागील सहा िनहन्यांपासूि बदलली होती. फ्रांकोला नतिे एकसारख े बोलूि बोलूि 

नडविायला सुरुवात केली होती. त्यािी सुरुवात एका छोट्याशा वाटिाऱ्या प्रसंगािे झाली होती. पि 

त्यातूि राईिा पववत झाला होता आनि तो पववत फदवसेंफदवस िोठा िोठा होत िालला होता. आता 

गेल्या काही फदवसातला तो प्रसंग त्याला आठवला - 

  

एजंेनलिा त्याला इटानलयि भाषेत खूपि टाकूि बोलली होती - 

"आंद्र ेअल इन्ििो कोि ला तआू रगझ्झा!' 
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म्हिजे - 

"म्हिज ेतुझ्या गलवफ्रें ड सोबत तू िसिात जा!" 

त्याला बोलायिा िान्स ि दतेाि नतिे त्याला नशवीगाळ केली होती. 

  

नतिा गैरसिज झाला होता. ती ज्या गलवफ्रें डबद्दल बोलली होती ती फ्रांकोिी गलवफ्रें ड िव्हती. 

त्यािे लाख सिजावण्यािा प्रयत्न केला पि...ती ऐकत िव्हती. 

 

नतला खरंि एक िुस्काटात द्यावे असे त्यावेळेस त्याला वाटले होत ेपि ती धाडकि त्याच्या 

तोंडावर दरवाजा आपटूि त्या फदवशी बाहरे निघिू गेली होती.. 

  

..फ्रांकोि ेअगदी जोर लावूि सिोरच्या िािसाच्या िुस्काटात फदली. एवढ्या जोरात की तो 

िार खािारा सिोरिा स्टंटिॅि अिपेनक्षतपिे फ्रांकोकड ेबघत रानहला आनि हलेपाटे खानि बराि दरू 

जानि पडला. पि कॅिेराििच्या ते लक्षात आल े िाही. तो शॉट जरुरीपेक्षा खूप जास्त ररयल शूट 

झाला. पि फ्रांकोच्या लक्षात आल्यावर त्यािे डायरेक्टरला खूि करूि शूटटग िधिे थांबवण्यािी 

नविंती केली. त्या स्टंटिॅिला िदतीिा हात दनेि त्याि ेउठवले आनि सॉरी िकूुि झाले म्हिूि त्यािी 

िािी िानगतली. त्या फदवशीिा हा शेवटिा नसि असल्यािे थोड े थांबूि उरलेला नसि पुन्हा शूट 

करायिे ठरवले गेले. खरिटलेले आनि िाटलेले कपड ेबदलले गेले. 

  

व्हीटोररओ, सुबोध आनि सुनप्रया ह ेनतघे फ्रांकोिी फ्री होण्यािी वाट बघू लागले. फ्राकंो आनि 

बघ्यांिर्धये केव्हापासूि बसूि असलेली त्या नित्रपटािी नहरोईि "िासेला रिािो" ह े दोघेजि आनि 

डायरेक्टर असे नतघेजि नपझ्झा खायला बसले. सोबत डाएट कोक होता.  

 

व्हीटोररओ वाट बघू लागला की फ्रांकोिे त्याच्याकड ेदरुूि का होईिा थोड ेलक्ष गेले तर बरे 

होईल. नपझ्झा खानि झाल्यावर थोडा आराि करण्यासाठी म्हिूि बाजूच्या रूििर्धये जाण्यासाठी 

फ्रांको वळला तर त्याला िजरेच्या कोपऱ्यातूि व्हीटोररओ फदसला आनि त्याला हायस ेवाटले. त्याच्या 
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ििाला त्रास दिेारा इश्यू नवसरूि अिािक त्यािे िि थोड े त्यातूि बाहरे आल.े फ्रांको स्वतःहि 

त्यांिेकड ेिालत गेला तस ेसबुोध आनि सुनप्रया िव्हवस झाले आनि थोड ेअलटव झाले. 

  

सेटवरील इतर सववजि आपापल्या इतर कािांत गढूि गेली. दरम्याि व्हीटोररओि ेदोघांिी 

ओळख फ्रांकोशी करूि फदली. सुबोध कलापे्रिी आनि सुनप्रया एक ऍक्टर आह,े दोन्ही भारतातूि आलते 

वगैरे थोडक्यात कल्पिा फदली. व्हीटोररओ आनि फ्रांको अिेक वषांपासूिि एकिेकािंा ओळखत होते. 

अगदी थोड्या वेळाच्या त्या भेटीत सुनप्रया फ्रांकोला त्यािा अनभिय नतला आवडत असल्याि े

सांगायला नवसरली िाही. नवशेष म्हिजे फ्रांको िावाप्रिािे अगदी फ्रॅं क वाटला नतला! िििोकळा! 

नित्रपट नवषयावर त्यांिी थोड्या गलपा केल्या. एक सेल्िी सुद्धा त्यांिी काढली. सुबोध सुनप्रया दोघेही 

खुश होते. 

  

फ्रांको पुन्हा शूटटगला निघूि घेल्यावर व्हीटोररओिे सुद्धा त्या दोघांिा निरोप घेतला. दोघांिी 

अधे "नसिेसीत्ता" बनघतल.े िंतर पुन्हा वेळ निळेल तस ेते पुन्हा येथ ेयेिार होतिे. िाहीतरी सुबोध 

सुनप्रया सारख्या नसि े रनसकांसाठी "नसिेसीत्ता" ह े रठकाि िक्त एकदा भेट दनेि एका दिात बघिू 

िोकळे होण्यासारखे िव्हतेि! 

  

एकंदरीत त्यांिी त्या फदवशीिी रोि रट्रप स्िरिीय ठरली. 
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राजेश, सुनप्रया, सोिी आनि रानगिी यांिे जीवि वेगवगेळी वळिे घेत होती. कधी अपेनक्षत 

तर कधी अिपेनक्षत! सोिी आनि रानगिीिे िॅडि अकॅडिी िधील रीतसर नशक्षि आता पूिव झाले होत.े 

सुनप्रयािे सुद्धा आधीि ते झाले होते. त्यािंा रीतसर सर्टटफिकेटस निळाले होते. तसिे त्यांिी होस्टेल 

सोडले. सोिी िालाडला भाड्यािे रूि घेनि राह लागली होती. जवळच्याि एका भागात नतिी एक 

दरूिी एक नवधवा स्त्री-िातवेाईक रहात होती. तसा त्यांिा जास्त घरोबा िव्हता पि ती एकदा 

नतच्याकड ेजानि आली. तसिे गावाकड ेआईला सोिी पैसे नियनित पाठवत असे. 

  

आता एलेिा आनि िताशा नतघींच्या पूवीच्या हॉस्टेल रूि िर्धये राहत होत्या. एलेिा 

कॅिडाहि तर िताशा श्रीलंकेहि बॉनलवूड िर्धये िशीब किवायला आलेल्या होत्या. त्या दोघींिी सुद्धा 

िॅडि अकॅडिी जॉईि केलेली होती. त्या दोघींसोबत नतसरी पाटविर त्यािंा जॉईि झाली, नतिे िाव - 

निष्टी िेहराि! 

  

ती िॅडि अकॅडिी िर्धये िवोफदत स्टुडटं्सिा शॉटव फिल्म्स आनि ऍड फिल्म्स बिवण्यािी कला 

नशकवायिी! आनि अथावति निष्टी ह ेिांव आता िॅडि अकॅडिेीति िाही तर शॉटव फिल्म्स क्षेत्रातही 

खूप प्रनसद्ध होत होते. निष्टीिे िारि किी वयात ह ेयश निळवले होते.  

 

दरम्याि राजेशि ेत्याच्या स्पेशल टीििधील अिेक जिांिा निष्टीच्या शॉटव फिल्म्सिर्धये काि 

निळवूि फदले आनि त्या कलाकारांिा अनभिय अिेकाकंडूि वाखािला गेला, कौतुक झाले. तसिे 

िसालेदार कथालेखि करायिी इच्छा असलेल्या काही जिांिा राजेशिे तो नलहीत असलेल्या 

नस्क्रलटससाठी त्यािा सहायक म्हिूि घेतल े होते आनि ते लोक त्या बदल्यात राजेश म्हिेल त्या 

नित्रपटाबद्दल “अपप्रिार” करायला एका पायावर तयार होते. नवशेषकरूि “के. के. सिुि” शी संबंनधत 

नित्रपट!  
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दरम्याि सिीरि दवेधरि े राजेशिी नविंती िान्य केली होती आनि िराठी ऐवजी हहदी 

नित्रपट बिवण्यािी कल्पिा त्याला पसंत पडली होती. नित्रपट निर्मिती लवकरि सरुु होिार होती. 

 

दरम्याि रानगिी आनि सूरजिे लग्न करायिा नविार लांबिीवर टाकला. नलव्ह इि िर्धये त े

खुश होते. सूरजच्या परदशे वाऱ्या (नवशेषतः ब्राझील दशेातल्या) वाढू लागल्या आनि त्यािे वडील डी. 

पी. हसग यांच्यासोबत रानगिी करत असलेल्या हॉरर नसररयल्स सुपरनहट होत होत होत्या. सुभाष 

भटिे रानगिीला त्यांच्या आगािी हॉरर नित्रपटात घेण्याबद्दल डी. पी. हसग यांिा एकांतात नविारल े

होत ेकारि रानगिीला िंुबईत कुिी िातेवाईक िाहीत ह े हसग यांिी भट यांिा सानंगतले होते तसिे 

सूरज आनि रानगिी नलव्ह इि िर्धये राहातात ही त्यांिा कल्पिा होती. िग हसग यांिा नविारिेि 

योग्य आह े असे भटिा वाटले. नविार करूि सांगतो असे म्हिूि त्यांिी भटकड े वळे िानगतला पि 

रानगिीजवळ त्याबद्दल बोलण्याऐवजी त्यांिा ते सरूजला आधी सांगिे योग्य वाटले.  

 

सूरजला सांनगतल्यािंतर आश्चयव असे की त्यािे परवािगी तर फदलीि िाही उलट तो म्हिाला 

की आता आपि रानगिीला हळूहळू ििोरंजि क्षेत्रापासिू दरू करायला हवे. नति ेहाउस वाईि म्हिूि 

राहावे ककवा सरूजच्या िूड कंपिीत त्याला काहीतरी िदत करावी अशी त्यािी इच्छा फदसली. म्हिूि 

िाईलाजािे हसग यािंी रानगिीला भटच्या प्रपोजलबद्दल डायरेक्ट सांगिे टाळले. सूरजिे त्यांिा 

आश्वासि फदले की तो रानगिीशी याबद्दल बोलेल त्यािुळे हसग निधावस्त झाले आनि दोघांच्या िर्धये ि 

पडण्यािे त्यांिी ठरवले.  

 

पि सूरजिे रानगिीला त्याबद्दल सांनगतलेि िाही. दरम्याि रानगिीला राहुलच्या िोिवरच्या 

धिक्या पुन्हा सुरू झाल्या. पैसे संपेपयंत तो िूप बसायिा िग परत कॉल करायिा. ती त्याला पैस े

पुरवत होती. आता सूरजला याबद्दल सांगण्यावािूि पयावय िव्हता!!! 
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िग नतिे एके फदवशी सूरजला नतिा रोहिसोबतिा संबंध सांनगतला, िग रोहिच्या 

ऍनक्सडेंटबद्दल सांनगतले. सूरज शांतपिे ऐकूि घेत होता. 

  

रानगिी पुढे म्हिाली, "रोहिच्या िृत्यूिंतर िी नडपे्रशििर्धये गेले आनि राहुलच्या िादी 

लागले. अथावत त्यांिेशी िाझे शारीररक संबंध िव्हत े आनि तस े त े रोहिसोबतही िव्हते. राहुल 

आधीपासूि िाझ्यावर एकतिी पे्रि करत होता आनि िी त्याला िाकारले होते पि रोहिच्या 

िृत्यूिंतर तो थोडा सुखावला आनि िी आता त्याला हो म्हिेि अशी एक आशा त्याच्या ििात तयार 

झाली. िी राहुलला भेटायला लागले ह ेिाझ्या घरी िानहती िव्हते. राहुलि ेिला िािनसक आधार 

दणे्यािे िाटक करूि िला हळूहळू नसगारेट, दारूिी सवय लावली. िग एकदा िला िाझ्या िकळत 

एका नसगारेट िर्धये ड्रग्ज भरूि फदले!" 

 ड्रग्जिे िाव काढताि सूरजच्या िहेऱे्यावर एक प्रकारिी वेगळीि हितायुक्त अस्वस्थता 

पसरली. ती लपवूि तो म्हिाला, "ओह िो रानगिी! खूपि वाईट झालं! आनि ह ेसगळं तू िाझ्यापासूि 

लपवूि का ठेवलंस? िाझ्यावर नवश्वास िव्हता का?" 

 रानगिी म्हिाली, "तसे िाही रे सूरज! िला भीती होती की िी तुला गिावूि बसेल! एकदा 

रोहिला गिावले होते आनि तुला गिवायिे िव्हते!" 

 सूरज म्हिाला, "आय कॅि अंडरस्टॅन्ड रानगिी, िाय लव्ह! एनिवे िग पुढे काय झालं ते सांग 

िा?" 

 रानगिी: "िी ड्रग्जच्या िशेत असतािंा राहुलिे िाझ्यावर बलात्कार करण्यािा प्रयत्न केला 

पि िी अगदी वेळेवर शुद्धीवर येनि तेथिू कसतेरी पळाले. घरी काही कळू फदल े िाही. राहुलला 

सांगूि टाकले की आपल्यात जे झाले ते झाले पि आता यापुढे िला भेटू िकोस आनि आता िी लग्न 

करिार आह.े िग िी घरच्यांिा लग्नासाठी तयार असल्यािे सांनगतल.े आनि िग िाझ्या त्या 

िवऱ्याबद्दल िी तुला सांनगतले आहिे. घरच्यािंी िाझ ेलग्न एक नबनझिेस डील निळावी म्हिूि लाविू 

फदले होते. म्हिजे ते एक डील होतं. दोि नबनझिेसिॅि िॅनिली िधले डील! िवरा िारकुटा निघाला. 

सॅनडस्ट निघाला!! छोट्या कारिांवरूि िारायिा! रात्री सेक्स करतािंा िला बांधिू ठेवायिा! त्याि े

िला ऍहक्टगिर्धये कररयर करायिी बंदी घातली होती. िग िी एके फदवशी बेिालूिपिे घरूि पळूि 

आले िुंबईत! फदल्लीतील एका िैनत्रिीच्या िदतीिे!" 
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 "ओह गॉड! िग पुढे?" 

 "घरच्यांिी िला सांगूि टाकले की आता आपला संबंध सपंला. िग िंतर राहुलला कस ेिानहत 

पडले ते िानहत िाही पि िाझ्या नसररयल्स पाहि त्याला कळले असावे की िी िंुबईत आह ेआनि 

त्यािे कुठूितरी िाझा िोि िंबर निळवला असावा आनि आता िला तो ब्लकॅ िेल करतोय की तो 

िाझ्या िवऱ्याला िाझा ठावरठकािा सांगिार! िला भीती वाटतेय! िाझा िवरा खूप खुिशी आह.े तो 

त्यािे गुंड पाठवेल! घटस्िोटािा ककवा िसविुकीिा दावा करूि पैस ेउकळेल ककवा िाझ्यावर पुन्हा 

बलात्कारािा प्रयत्न करेल! िला आता पुन्हा फदल्लीला परत जायिे िाही. नललज! हले्प िी! िाझे 

घरिेही िाझ्या िवऱ्याला साथ दतेील, वेळ पडली तर!" असे म्हिूि ती रडायला लागली. 

 "ह ेबघ रानगिी! िला तू ह ेसगळं सांनगतलंस त ेबरं केलसं! िी ब्राझीलहि तीि फदवसांत परत 

येईि...आनि ह ेबघ, रडू िकोस!", असं म्हिूि तो नविारात गढला. 

  

ििावरिा भार हलका होनि सूरजिे नतला सिजिू घतेल्याबद्दल रानगिीला हायसे वाटले. 

  

बराि वेळ नविार करूि सरूज पुढे म्हिाला, "तू असं कर! तू िला राहुलिी काही िानहती, 

िोटो दाखव! िी ब्राझीलहि परत आल्यावर िोि करूि त्याला िंुबईला भेटायला बोलाव! आपि 

काहीतरी आनिष दाखवू त्याला! तू त्याला भेटायला एकटी जा आनि िी लपूि तुझ्या िागे असेिि! िग 

बघूया काय करायिे! डोन्ट वरी!" 

 िग नतिे त्याला नतच्या िोबाईलवरिा राहुलिा िोटो दाखवला. िोटो बघताि त्याच्या 

िेहऱे्यावर अस्वस्थता पसरली. तीला फदस ूि दतेा त्याि ेतो स्वतःच्या िोबाईल िर्धये सेंड केला! 

 िग ब्राझीलला निघतांिा तो नतला म्हिाला, "संशय येन िये म्हिूि त ू त्याला तो िागेल 

तेवढे पैसे पाठव. तोपयंत िी येतोि! आनि हो! त्याला िाझ्याबद्दल काहीही सांगू िकोस! िाहीतर तो 

सावध होईल!" 

 सूरजला घेनि नविाि हवतेूि ब्राझीलकड े निघूि गेले. दोि कािवाल्या बाई गेल्यािंतर ती 

फ्लॅटिर्धये एकटीि होती. आता ती वाट बघत होती सूरज परत येण्यािी! काल राहुलिा िोि आला 

होता आनि त्यािे आज संर्धयाकाळच्या आत 50000 रुपये िानगतले होते ते नतिे त्याच्या अकाउंटवर 

पाठवले. आतापूरता प्रॉब्लेि निटला. सूरज आल्यावर आता पुढिे काय ते ठरवायि ेहोते. 
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िंुबईला पळूि आल्यािंतरच्या घटिा नतला आठवू लागल्या: 

  

िंुबईला बोररवलीला नतिी फदल्लीतली एक िैत्रीि राहात होती. ती एकटीि होती. गौरी 

सहािी. नतच्या रूिवर सहा िनहिे रानगिी रानहली कारि ितंर गौरीला कॅिडात कायििा जॉब 

निळाला. म्हिजे नतला आता िक्त सहा िनहिे होते! 

  

िग रानगिीिे तात्पुरता सेल्स वूिि म्हिूि जॉब पकडला आनि नतच्या िैनत्रिीिे गौरीिे काही 

पैशांिी िदत केली. िग जितील तसे अिेक पाटव टाइि जॉब पकडूि नतिे िॅडि अकॅडिी जॉईि केली. 

तेथे सुनप्रया, सोिीशी ओळख आनि िैत्री झाली. परत टाइि जॉब सुरूि होता. टीव्ही ककवा नसिेिा 

कुठेतरी छोटासा का होईिा रोल निळिे अत्यावश्यक झाले होत े अशाति िॅडि अकॅडनित डी. पी. 

हसग यांिे नसरीयलसाठी ऑनडशि झाले. त्यात रानगिीिी निवड झाली आनि अशा प्रकारे नतिी 

कररयरिी सुरुवात झाली. िग गौरीिी पैशांिी परतिेड करतेवेळी गौरीिे ते पैसे िाकारले आनि 

कॅिडाला जातांिा िक्त ती एवढीि म्हिाली, "तुझी कररयरिी लाईि लागली िा! िग बास! पैसे िला 

परत िकोत. िक्त िाझी आठवि ठेव म्हिजे झाले!" 
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प्रकरि 28 

  

दरम्याि सोिी बिकरिा लव्हर साकेत ि सांगता नतला सोडूि निघूि गेला. िेिका कुठे गेला 

त्यािा थांगपत्ता सोिीला लागलाि िाही. िग सोिीिे स्वतःला बेबक्यू (BEBQ) च्या शुटटगिर्धये 

व्यस्त ठेवलं. काही भागािं शुटटग झालं होतं आनि काही भागािं बाकी होत.ं पि प्रोग्रॅि टेनलकास्ट 

व्हायला सुरु झाला होता. सुभाष भट बारकाईिे BEBQ शो वेळ निळेल तेव्हा बघत होता कारि 

त्याला त्याच्या हॉरर नित्रपटासाठी िवीि िेहरा हवा होता आनि अशा ररयानलटी शोजिर्धये िवे िेहरेे 

आनि िविवीि टॅलेंट निक्कार निळतात ह ेतो जािूि होता. त्यातल्या त्यात त्या कायवक्रिातली सोिी 

बिकर त्यािे जास्ती लक्ष वेधूि घेत होती. हसग यांिेकडूि रानगिीसाठी िकार आल्यािे सुभाष भटला 

दसुरे कुिीतरी शोधिे भाग होतेि. एकदा का हा शो संपला की सोिीला नविारूि बघावे असा नविार 

त्याच्या ििात आला. 

  

एका प्रायव्हटे ररसॉटववर दहा जिांिा बोलावूि त्या ररयानलटी शोिी शुटटग सुरु झालेली 

होती. त्यात पिास टके्क काय करायिे ते आधीि नस्क्रलट नलहि ठरवलेले होत ेतर पिास टके्क आपल्या 

ििािे वागण्यािी परवािगी होती. िात्र पे्रक्षकािंा सागंण्यात आले होत े की हा जगातील पनहलाि 

असा शो आह ेकी ज्यात सगळे कलाकार ककवा भाग घेिारे पाटीनसपॅन्ट संपूिवपिे उत्स्िूतवपिे जगिार 

आनि खेळ खेळिार! म्हिजे काहीही ललाि केलेल ेिाही!  

 

िोवीस तासांपैकी जवळजवळ अठरा तास सतत कॅिेरे त्यांच्या िागे राहिार होते. काही हलत े

कॅिेरे काही नस्थर तर काही गुप्त रठकािी लपवलेले कॅिेरे असिार होते. िोबाईल आनि इतर उपकरिे 

सगळयांजवळूि काढूि घेण्यात आली आनि िक्त एक लँडलाईि िोि गरजेपुरता वापरता येिार होता. 

  

ररसॉटववर फदवसभर कंटेस्टन्ट ििाप्रिािे इकड े नतकडे फिरू शकत होते. दरम्याि त्यांिा 

नवनवध रठकािी लपलेले निठ्ठठ्यांच्या स्वरूपातील दवुे (क्लू) शोधायिे होते. त्या क्लू िर्धये 

सांनगतल्याप्रिािे पुढे वागायिे होते. तसिे काही क्ल ू िर्धये खेळाडूला कठीि टास्क दनेि ते ि 

जिल्यास त्याला बाद करण्यात येत होते. सगळयांिा शेवटी कोिती वस्त ू शोधायिी आह े ह े सुद्धा 

िानहती िव्हत.े गेिच्या शेवटच्या लेव्हलला पोहोिेपयंत ते िानहत असिार िव्हते. िग शोध 



 

| वलय  (कादंबरी) | लेखक – निमिष सोिार --- | Page 116 / 272nd  |  ©  NIMISH SONAR, 2017 |  

Page - 116 / 272 
 

संपल्यावर ज्यािेही ते शोधले तो पनहला येिार! आनि गेिच्या नियिािुसार शेवटी जे तीि जि रटकले 

त्यापैकी ज्या दोघांिा शोध लागला िाही तो ककवा ती दसुऱ्या आनि नतसऱ्या िंबरवर येिार! 

तसेि गेि िधले नियि एकदा तोडिाऱ्याला पेिल्टी म्हिूि त्या गेििा "नबग आय" म्हिूि 

बघिारा संयोजक काहीतरी करायला लाविार होता. दसुऱ्यांदा नियि तोडल्यास िात्र गेि िधूि 

बाहरे! 

 सोिी बिकरिे एकदा गेििा नियि िोडला. िग नबग आयिे नतला एक पेिल्टी फदली - ती 

जोपयंत गेि िर्धये रटकूि आह ेतोपयंत नतिे रोज रात्री दोि बॉनलवूड आयटि सॉंग्जवर डान्स करूि 

दाखवायिा. त्यािंतर त्या गेिपेक्षा त्या गेििधले सोिीिे डान्सि लोकनप्रय व्हायला लागले. पुन्हा 

नतच्या जुन्या सेल्िीबद्दल ििाव व्हायला लागली. सुभाष भट ह ेसगळे बारकाईि ेपाहात होत.े त्यािंी 

BEBQ च्या काहस्टग डायरेक्टर के. सिदवेाला कॉल केला आनि त्याला भेटायिी इच्छा बोलूि 

दाखवली. प्रथि सिदवेाला आश्चयव वाटले की िक्की सुभाषजीिा आपल्याला का भेटायिे आहे? 

  

पि त्यांच्या भेटीत ते नक्लयर झाल,े ते असे: 

  

"िला सोिी िाझ्या पुढच्या हॉरर फिल्ििर्धये हवी आह!े िाझ्या डोक्यात अशी नस्क्रलट घोळत े

आह ेकी ज्यात म्युनझक आनि डान्स संबंनधत एका ग्रुप सोबत काही सुपरिॅिरल घटिा घडतात! म्हिज े

सोिीिे डान्स टॅलेंटही नसििेात वापरता येईल आनि नतला नहरोईि म्हिूि पि लाँि करता येईल! 

लोकांिा फे्रश िेहरेा हवाय! तीि एक नहरोईि ररताशा सतत िाझ्या बहुतेक हॉरर नित्रपटांत काि 

करतेय आनि आताशा नतिे िवे नित्रपट फ्लॉप होत आहते!" 

 "बरं! हरकत िाही! सोिीच्या उपलब्धतेबद्दल बोलायिे झाल्यास आिच्या शोिे सगळे 

एनपसोड टेनलकास्ट होनि सपंले की ती आिच्या अग्रीिेन्ट पासूि िुक्त असेल! िग ती इतर कुठेही काि 

करू शकते! आय एि अबसोल्युटली िाईि नवद नधस!" 

 "ते ठीक आह!े पि िला तुिच्याकडूि काय हवंय ते ऐका! िला हवंय की या गेि शोिी नविर 

तीि असेल! सोिी!" 

 "ह ेबघा! आििा हा ररयानलटी शो आह ेत्यािुळे यात काय घडिार आनि काय िाही ह ेिी 

िाही सांगू शकत! आनि नतला ठरवूि हजकविे म्हिजे इतरांवर अन्याय िाही का होिार?" 
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 "निस्टर निस्टर! ऐका िाझं जरा! तुिच्या या सगळया ररयानलटी शोबद्दलिी आतली 

ररयानलटी िला िांगली कळते! तेव्हा िला तुम्ही नशकवू िका! तुम्ही या शोि े काहस्टग डायरेक्टर 

आनि नस्क्रलट िॅिेजरपि आहात. तेव्हा तुम्ही ह ेििॅेज करू शकता!" 

 "निस्टर सुभाष! िी िॅिेज करू शकतो की िाही हा िुद्दा वेगळा! पि िला सांगा, िी तुििे 

का ऐकू? िाझा िायदा काय?" 

 "सांगतो! िूळ िुद्यावर येतो िी आता! िला िाझी पुढिी िवी नहरोईि ही गेि शो िर्धये 

हजकूि िेिस झालेली अशी हवी आह ेआनि ती सोिीि हवी! त्याबदल्यात िी तुििा िायदा करूि 

दईेि! तुम्हाला िी िाझ्या नित्रपटािा सहायक फदग्दशवक म्हिूि घेईि! तुम्हाला आयती प्रनसद्धी निळेल. 

नित्रपटाच्या उत्पिातला 20 टके्क नहस्सा दईेि आनि आता सायहिग अिानन्ट म्हिूि ताबडतोब 2 

लाख रुपये दतेो. िग तुिच्या शोच्या प्रोडु्यसर वगैरे िंडळींिा िॅिजे करूि सोिीला कसे हजकवायि े

कसे त ेतुििे काि! बोला! आह ेिंजूर?!" 

 "आता तुम्ही एवढं सगळं िाझ्यासाठी करत आहात तर िी पि तुििं काि केलंि पानहजे, 

िाही का? िाहीतरी कुिाला ि कुिाला तरी हजकायिं आहिे! िाझ्या िाईंडिर्धये ती इंनडयि-

ओररनजि िॉरेिर कंटेस्टन्ट - "जेनसका कर्टटस" हजकायला हवी होती पि एनिवे िला नजथे िायदा आह े

नतथे िी जाईि! ठीक आह,े सोिीला नविर बिवू या!" 

 "अरे तुझ्या त्या जेनसका कर्टटसला सेकंड िंबरवर आि! िी नतलापि नित्रपटात छोटासा रोल 

दतेो! नतला सांग की तू नतला बॉनलवूड िर्धये ब्रेक निळवूि दिेार आह!े खुश होईल ती! " 

  

शेवटी डील ठरली. सुभाष भटिा ह ेदाखवूि द्यायिे होते की डी. पी. हसग च्या रानगिीवािूि 

त्यांिे काही अडत िाही. रानगिीिे स्वतः िकार फदला असे सुभाष भटिा हसग यािंी सानंगतले होते. 

त्यािुळे त े दखुावले गेले होते. िग त्यांिी अथावति रानगिीला स्वतःहि कॉल करण्यािा प्रयत्न केला 

िव्हता... 

  

  



 

| वलय  (कादंबरी) | लेखक – निमिष सोिार --- | Page 118 / 272nd  |  ©  NIMISH SONAR, 2017 |  

Page - 118 / 272 
 

प्रकरि 29 

  

इकड ेरानगिी सरूजच्या ब्राझीलहि परत येण्यािी वाट बघत होती. संर्धयाकाळ झाली होती. 

स्वतःसाठी स्वयंपाक बिवूि ती जेवली. िग सूरजला कॉल करण्यािा प्रयत्न केला पि तो कॉल उिलत 

िव्हता. िग झोपतांिा सहज बातम्या बघाव्या म्हिूि नतिे टीव्ही लावला. 

  

‘फे्रश न्यूज- आप तक, आपके घर तक!” ह ेिॅिेल सुरु होते. "फिल्िी खुलासा" या कायवक्रिात 

निवेदक ओरडूि ओरडूि सांगत होते: 

 "िेिस हॉरर नसरीयल की िेिस ऐक्टे्रस रानगिी के बारे िें एक बडा खुलासा! एक ऐसा सि 

जो आजतक फकसीको िही था पता! दखेीये थोडीही दरे िें!" 

  

बेडवर झोपलेली रानगिी अिािक उठूि बसली. नतला धक्काि बसला. 

  

"ह े िाललंय काय या िॅिेलिं! काय सांगिार आहते त े िाझ्याबद्दल? िला तर डोळयांवर 

नवश्वास बसत िाहीये! आतापयंत िी फिल्िी पत्रकारांिा िाझ्या पूवीच्या जीविाबद्दल िानहती सांगिे 

नशतािीिे टाळले होते. िात्र या िॅिेलला अिािक कुिी िाझ्याबद्दल सांनगतलं आनि काय सांनगतलं? 

िक्कीि राहुल असिार! त्याला पैसे दनेि सुद्धा त्यािे जे करायिे तेि केले वाटत!े" 

  

पुढे निवेदक सांगू लागला: 

  

"दरअसल ये रानगिी भाग गयी थी अपिे घर से! नबिा अपिे हजबंड को बताये! क्या फिल्ि 

इंडस्ट्री िें आिेके नलए कोई इस हद तक जा सकता है? हिारे जिावनलस्टिे य ेभी खलुासा फकया ह ैकी 

शादी से पहले रानगिी के दो लडकों के साथ ररश्ते थे और इतिा ही िही ..." 
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पुढे ऐकवले जात िव्हते. रानगिीच्या ििात संताप, आश्चयव आनि पराकोटीिा अिपेनक्षत धक्का 

या तीि भाविा एकत्र झाल्या आनि त्यािा पररिाि म्हिजे नतिे ररिोट रटव्हीकड ेजोरािे नभरकावले. 

टीव्ही खळकि िुटूि बंद पडला. नति ेपुन्हा सूरजला कॉल केला असता त्यािा िंबर नस्वि ऑि होता.  

ओह िो! आता काय करू िी? रानगिी अस्वस्थपिे येरझारा घालू लागली. िला या शहरात 

दसुरं कोि आह?े जवळिं? सूरजनशवाय? आता नतला प्रश्न पडला की ही बातिी पाहि सरूजच्या आधी 

त्याच्या वनडलांिी, डी. पी. हसग यांिी नतला बोलावले तर? त्यांिा नतिे नतच्या पूवावयुष्याबद्दल 

काहीि सांनगतल ेिव्हत ेआनि त्यांिीही काही नविारल ेिव्हत ेकारि त्यांिी वागिूक प्रोिेशिल होती. 

ते कािाशी काि या वृत्तीिे होते. पि आता िात्र गोष्ट वेगळी होती कारि ती आता त्यांच्या िुलािी 

गलवफ्रें ड होती. त्यािेसोबत रहात होती. पि त्यांिा कॉल करण्याऐवजी प्रथि सूरज आल्यािंतर त्याच्या 

सोबत बोलूया असा नविार नतिे केला.... 
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प्रकरि 30 

रागीिीिी ही बातिी इटलीत सुनप्रया दपुारी टीव्हीवर बघत होती. नतला आश्चयव वाटले आनि 

जुन्या होस्टेलच्या आठविी जाग्या झाल्या. िेनडया आता सेनलनब्रटींच्या खासगी जीविात जरा जास्ति 

नशरायला लागलीय असे नतला वाटले. सेनलनब्रटीजिा एक हवेहवेस ेसोशल “वलय” प्राप्त तर होते पि त े

“वलय” आपल्यासोबत अिेक दःुखदायक आनि िकोशा गोष्टी घेनि येते ह े िक्की! असा नविार 

सुनप्रयाच्या ििात आला. 

  

ती एव्हािा िांगलीि इटानलयि बोलू शकत होती. नतिे जवळच्या शहरातील एका एिएि 

रेनडओ स्टेशिवर फदवसातील िार तास रेनडओ जॉकी म्हिूि जॉब पत्करला होता. आसपासच्या 

शहरातील एनशयि लोकांसाठी िार तास एनशयि गाण्यांिा प्रोग्रॅि त्या रेनडयोवर आठवड्यातूि तीि 

फदवस लागायिा. त्यासाठी त्यांिा थोड ेइंनग्लश, इटानलयि आनि हहदी भाषा येत असिारी एनशयि 

वूिि हवी होती. लोकल न्यजूपेपर िर्धये तशी ऍड आली होती. सुबोधिे ती ऍड सुनप्रयला दाखवली 

आनि नतिे एललाय केले. इंटरव््यू झाला आनि नतला निवडण्यात आले. इंटरव््य ूसाठी जास्त नस्त्रया 

आल्या िव्हत्या आनि ज्याही दोि पाि आल्या होत्या त्यात सुनप्रयाि सगळयात उजवी ठरली. 

िर्धयंतरी नतिे आईवडील आनि सुबोधिी आई येनि त्यािंेकड ेिार आठवड ेराहि गलेे होते. एकंदरीत 

दोघांिं बरं िाललंय ह ेपाहि सिाधािाि ेते इंनडयात परत गेले होते... 

  

एकदा रात्री सुबोध लॅपटॉपवर ऑफिसि े काि करत होता. घरातली कािं आटोपली होती. 

सुनप्रयािे सहज म्हिूि एक न्यूज िॅिेल लावले असता नतला एक फिल्िस्वर आधाररत प्रोग्रॅि फदसला. 

त्यािा दसुरा भाग सुरु होता. राजेश त्या कायवक्रिािा िुख्य सूत्रधार आनि अँकर होता. सिोर 

ऑनडएन्स बसली होती आनि स्टेजवर अिेक प्रोडु्यसर आनि डायरेकटर िंडळी बसली होती. ऑनडएन्स 

िर्धये बरीिशी िंडळी ही राजेशिे बिवलेल्या टीि िधली होती. अथावत हे िक्त त्यािंा आनि राजेशला 

िानहती होते. प्रथि टीव्ही बंद करायला नतिा हात वळला पि स्वत:च्या ििानवरुद्ध उत्सुकतेिे ती 

सरसावूि बसली आनि उशी िांडीवर घेनि प्रोगॅ्रि बघू लागली. 

  

राजेशिे िाईक हातात धरूि म्हटले, "आपल्या पनहल्या भागात आपि भारतीय नित्रपट 

सृष्टीिा इनतहास पनहला. दादासाहबे िाळके यांि ेअनवस्िरिीय कायव यानिनितािे आपि बनघतले. 

भारतीय नित्रपट कसा बदलत गेला यािा इनतहास आपि बनघतला. पनहला भाग आवडल्याबद्दल 
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अिेकांिे ईिेल, नट्वट्स आनि फ्रें डबुक वर प्रनतफक्रया आल्यात. आपि सोशल िीनडया आनि िोिद्वारे 

या कायवक्रिात नसिेरनसकाचं्या थेट प्रनतफक्रया आनि प्रश्न या कायवक्रिात लाईव्ह सिानवष्ट केल्या 

त्यािुळे हा कायवक्रि लोकािंा आपलासा वाटला. आजच्या भागासह यापुढिेही भाग पे्रक्षकांिा 

जागनतक ििोरंजि क्षेत्राबद्दल असेि ििोरंजिपूिव ज्ञाि आनि ज्ञािपूिव ििोरंजि पुरवत राहतील 

अशी िी खात्री दतेो. तर िला सुरुवात करूया आजच्या भागाला!" 

  

स्टुनडओत आलेले पे्रक्षक, व्यासपीठावरिे प्रोडु्यसर, नडरेक्टसव वगैरे सगळे सरसावूि बसले. 

  

राजेश म्हिाला, "तर आजच्या आपल्या या कायवक्रिािा नवषय आह-े "नसिेिा आनि लेखक!" 

आपिास िानहती आहिे की कायवक्रिािी सुरुवात आपि एका प्रश्नािे करतो. तर आजिा प्रश्न आहे- 

"नसिेिाला सशक्त कथा, पटकथा आनि संवाद असावेत असे आजकाल अिेक नििावत ेफदग्दशवकांिा का 

वाटत िाही?" ककवा दसुऱ्या अथाविे नविारायिे झाल्यास "नििावते फदग्दशवकांिा स्वतःि लेखि करावेस े

का वाटत?े" 

  

थोडा वेगळाि प्रश्न होता. अिेक नििावते, फदगदशवकांिर्धये आनि पे्रक्षकांिर्धये अस्वस्थ िुळबूळ 

सुरु झाली. 

  

रािरत्नि िावािे नििावत े म्हिाले, "निस्टर! तुििा प्रश्नि िुकीिा आह.े नििावते आनि 

फदगदशवक हिे खऱ्या अथाविे नित्रपटाला अंनति रूप दतेात. त्या दोघाचं्या अिभुवी िजरेनशवाय 

फकतीही सशक्त कथा लेखकािे नलनहली तरीही ती पडद्यावर साकारता यते िाही. फदग्दशवकाच्या 

नव्हजििी सर लेखकाच्या नव्हजिला येनि शकत िाही आनि फदग्दशवकाच्या नव्हजिला पैशांच्या 

वेसिात बांधूि शेवटी पडद्यावर येते ते नित्रपटािे िायिल रूप!" 

 पे्रक्षकांतील काहीजिांिी टाळया वाजवल्या. एका खुिीवर बसलेला कथािोर के. के. 

सुििपि ििोिि सुखावला. टाळया शांत झाल्यावर हळूि राजेश म्हिाला, "पि िला सांगा की 

आडाति िाही तर पोहोऱ्यात कोठूि येिार हो? म्हिजे िला म्हिायि े आह े की लेखकािे कथाि 

नलनहली िाही तर त्याला पैशांच्या वेसिात बांधिारे आनि पडद्यावर साकारण्यािे नव्हजि येिार 
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कोठूि? िुळात एखादी िूती बिवूि झाल्यावरि नतला िूर्मतकार ककवा इतर कुिीतरी िायिल टि 

ककवा रंग दने शकतो! आधी िूतीला िायिल टि आनि रंग दनेि घ्यायिा आनि िग िूती बिवायला 

सुरुवात करायिी असं कोि करतं का, सांगा बरं िला पे्रक्षकांिो?" 

 ह े बोलूि संपताि दलुपट टाळया वाजू लागल्या. टाळया संपल्यावर रािरत्नि् काही बोल ू

इनच्छत होते पि त्यांिा िेिके शब्दि सापडिेासे झालेत आनि जवळपास ते निरुत्तर झाले. 

ही संधी साधिू राजेश पुढे म्हिाला, "आनि आता आजकाल तर हद्द झालीये. बरेि नििावत,े 

फदग्दशवक तर लेखकाचं्या कथा तोंडी ऐकूि घेतात ककवा त्यािे कथा वािि ककवा नस्क्रलट ऐकूि घेतात, 

लेखकांिा कथा ि आवडल्यािे सांगूि हाकलूि लावतात आनि कालांतराि ेतीि कथा स्वतःच्या िावाि े

खपवतात!" 

 के. के. सुिि आनि काहींच्या िेहऱे्यावर घाि आला आनि प्रेक्षकांिर्धये िलनबिल सरुु झाली. 

  

“व्ही. शािसुंदर” िावािे फदग्दशवक उभे रानहल,े "राजेश, काही रठकािी असे होत असलेही पि 

सगळेि जि असे करत िाहीत. िी असा फदग्दशवक आह े की जो लेखकाला त्यािे पूिव िािधि 

नििावत्यांकडूि द्यायला लावतो आनि त्याच्या कथेशी कुठे तडजोड करत िाही!" 

 राजेश म्हिाला, "िान्य आह!े िान्य आह.े पि असे नित्र िार दरु्मिळ आह.े आजही लेखकांिा 

हवा तेव्हढा िाि, िािधि आनि प्रनसद्धी नसिेिाच्या प्रिोशििर्धये फदली जात िाही. अवाड्सव िंक्शि 

िर्धये सुद्धा नित्रपटाच्या लखेिासंबंधी िारसे अवाडवस् िाहीये. लेखकाला त्यािा सन्िाि निळालाि 

पानहजे. आनि प्रत्येक नििावत्यािे एका सशक्त कथेिा आग्रह धरलाि पानहजे! लक्षात ठेवा लेखक हा 

पुराति काळापासिू आह ेआनि कथा नलहि तो शतकािशुतके वािकांिे ििोरंजि करत आह.े नसिेिा 

िंतर आला. लेखक िार पूवीपासूि अनस्तत्वात होत!े प्रनसद्ध इंग्रजी लेखक केति सहािी याचं्या 

पनहल्या कादबंरीवर आधाररत नित्रपट िार ितुर खूप िालला पि केतिला त्यािे शे्रय फदले गेले िाही 

पि त्यािी वािकसंख्या खपू असल्यािे िंतर सोशल िेडीयातूि नििावत्यावर दबाव येनि त्यांिा 

केतििी िािी िागिे भाग पडले, िंतर त्याच्या आिखी एका कथेवर नित्रपट बिला तेव्हा त्याि े

योग्य ते के्रडीट केतिला निळाले, पि सगळयाि आनि िवोफदत लेखकांसोबत िात्र असे होत िाही!" 

  

पुन्हा टाळया.... 
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पि एक प्रोडु्यसर "सी. आर. छब्बीनसया" म्हिाला, "पि राजेश! िी अिेक नित्रपट बिवलेत 

की ज्यात िी कुिाि लेखकािी िदत घतेली िाही. िाझ्याजवळ िॉिुवले आहते! त्यात थोडा नतखट िीठ 

िसाला टाकला की झाला नित्रपट तयार! कशाला हवेत लेखक अि नबखक! रोिँरटक नित्रपटांिे अिेक 

िॉिुवल,े नथ्रलरि,े सस्पेन्सिे, इिोशिल, कॉिेडी असे प्रत्येक प्रकारच्या नसिेिाि े नवनवध िॉिुवले 

असतात!" 

  

या प्रोडू्यसरला द ेदिादि बदडूि काढण्यािा ललॅि राजेशच्या ििात आला पि त्यािे स्वतःला 

कंट्रोल केले कारि त्याच्या टीििा एक लयादा त्याला ठरल्याप्रिािे िदत करिार आहिे ह े त्याला 

िानहत होते... 

  

त्याऐवजी राजेश त्याला एवढेि म्हिाला, "येथे बसलेल्या आनि दशेभरातील करोडो 

नसिेरनसकांिा तुििा एखादा िॉम्युवला सांगाल का?!" 

  

"ह े बघा! सािान्य िािूस नतकीट काढूि पैसे खिव करूि दोि अडीि तास नित्रपट 

पाहण्यासाठी येतो ते दोि घटका ििोरंजि करायला! सॉरी िी दोि अडीि तास म्हिालो कारि 

आजकाल नित्रपट पूवीसारखे तीि साडतेीि तासािंे रानहले िाहीयते! आनि आजच्या िनल्टललेक्सच्या 

जिान्यात तर एका नतफकटाला दोिशे ते पािशे रुपये पडतात. एवढे पैसे खिव करूि िक्त दोि तासांिा 

नसिेिा असतो, त्यातही जर सिोर पडद्यावर डोक्याला जड असे काहीतरी बघायला निळाले तर पे्रक्षक 

नशव्या दईेल! नित्रपट पे्रक्षकाला दोि घटका करििूक दणे्यासाठी असतो आनि िसाला िॉम्युवला 

त्यासाठी पुरेसा आह.े त्यासाठी लेखकािी गरज िाही. िला तरी िाहीि िाही!" 

  

राजेश म्हिाला, "अहो तमु्ही िॉम्युवला सांगिार होतात िा! सांगा िा एखादा िॉम्युवला 

आम्हाला!" 
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छब्बीनसया सांग ू लागला, "सिजा रोिँरटक िुव्ही घेन! एक नहरो घ्यायिा एक नहरोईि 

घ्यायिी! िग त्यांिी भेट एखाद्या परदशेातल्या एका सुदंर ियिरम्य रठकािी घडवायिी. िार पाि 

िािगािी. रुसव े िुगवे. नतथल्या एखाद्या पब, नडस्को ककवा क्लबिर्धये एकाद े सेक्सी आयटि सॉंग 

टाकायिे. वर आम्ही सेन्सॉरला अस ेम्हिायला िोकळे की ह ेअंगप्रदशवि ककवा सेक्सी िंगा िाि जास्त 

वाटत असला तरी ते परदशेात घडतंय, आपल्या भारतात थोडिं घडतंय! आनि िग नहरोईििे वडील 

नतच्या िजीनवरुद्ध लग्न लावूि दतेात. िग त्या नियोनजत वराच्या ओढूि ताििू वाईट सवयी 

दाखवायच्या आनि िग नहरो त ेउघडकीस आितो आनि िग थोडी िारािारी आनि िग हपॅी एंहडग! 

िाझा नपक्िर "दलु्हि हिारी हहदसु्तािी" बनघतला िा तुम्ही??" 

  

काही जिािंी टाळया वाजवल्या. दरम्याि राजेशि े त्याच्या टीि िधल्या गावाकडील एका 

िेम्बरला एसेिेस केला आनि प्रोगॅ्रि िर्धये कॉल करायला सांनगतले. तो िेम्बर काय त ेबरोबर सिजला. 

  

छब्बीनसया पुढे म्हिाला, "हा होता रोिँरटक नित्रपटािा एक िॉम्युवला. तसेि ऍक्शि 

नित्रपटािाही िाझा एक िॉम्युवला आह.े िी जवळपास सत्तर ऐशी िोडक्या तोडक्या गाड्या गैरेज 

िधूि नवकत घेतो आनि नित्रपटभर त्या गाड्या बॉम्बिे उडवत राहातो! गाड्यांिे पाठलाग, ऍनक्सडेंट 

करत राहातो, गाड्या तोडतो िोडतो. पे्रक्षकािंा आवडतं! िी लहािपिी िाझ्या स्वतःच्या आनि 

नित्रांच्या खेळण्यातल्या कार तोडूि टाकायिो, फदवाळीत गाड्या सुतळी बॉम्बला बाधंूि त्यांिा िोडूि 

ब्लास्ट करूि टाकायिो तेव्हाि िाझ ेएक बॉनलवूडिधले काका बोलल ेहोत ेकी हा िोठा झाल्यावर 

िक्की एक िोठ्ठा ऍक्शि डायरेक्टर ककवा प्रोडु्यसर होिार! नख नख नख!" 

  

पनब्लकपि हसायला लागली. राजेश त्याला म्हिाला, "वा! तुििे िॉिुवले आनि तुििा सेन्स 

ऑि ्युिर छािि आह े की! तमु्ही आता एखादा कॉिेडी िुव्हीपि बिवायला हवा! िग त्यािाही 

िोिुवला बिवायला हवा! िी तुिच्या या िताशी सहित आह ेकी पे्रक्षकाला दोि घटका करििूक हवी 

असते पि िी या िुद्दद्याशी सहित िाही की लेखकािी गरजि िसते. िुळात तुििे ह ेजे िॉिुवले आहते 

ते कोठूि आलते? ते तुिि े स्वतःिे िाहीत. एखाद्या लेखकािी एखादी कादबंरी नहट होत े त्यावर 

नपक्िर बितो आनि िग त्यािी कॉपी करूि तस ेअिेक नपक्िर बितात आनि िग त्यािा िॉम्युवला 

होतो. म्हिजे त्यािे शे्रय लखेकालाि जात ेशेवटी! अथावत असेही असेल की एखादा फदग्दशवक िुळाति 
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एक प्रनतभावाि लेखक ककवा संवाद लेखक अस ूशकतो. असा योग म्हिजे दगु्धशकव रा योग्य ककवा सोि े

पे सुहागा म्हिावा लागेल! पि नवजय शेवटी लेखकािाि!" 

  

तेवढ्यात िोि वाजला. 

  

"आपल्याला भारतातील एका पे्रक्षकाकडूि िोि आलाय. आपि तो िोि घेनया, हलॅो?" 

  

"हलॅो, िी एक सािान्य नसिेिा रनसक बोलतोय. िाझ े िाव जय भोसले! िी केव्हापासूि 

तुििी ििाव बघतोय, ऐकतोय. िला काहीतरी सांगायि ंआह.े िी जे सांगिार ते िाझं आनि िाझ्या 

अिेक नित्रािं ित आह!े" 

  

"सांगा जय आपले ित! आम्ही सगळे ऐकायला उत्सकु आहोत!" 

  

"तर िी काय म्हित होतो की छब्बीनसया साहबेािंी गाड्यांिी तोडिोड आम्हाला आवडत 

िाही. आपल्या दशेात लय गररबी आह.े िुसत्या ििोरंजिासाठी गाड्या तोडिोड कशापायी 

करायच्या? त्यापेक्षा गररबाला एकवेळ भाकर फदली तर तो दवुा दईेल. आनि आिाला लेखकानशवाय 

नपक्िर सहि होत िाही. नपक्िरला लेखक पायजेलि पायजेल! आनि एखादाि िॉम्युवला एकदाि 

िक्त नहट होतो पि िंतर फ्लॉप होतात. त्या के. के. सिुिवर आम्हाला लय डानट येतो राव! इतके 

सगळे नपक्िर तो स्वतःि नलनहतो आनि डायरेक्ट पि करतो? शक्य वाटत िाही राव. सुिि एवढाss 

हुशार आह ेह े त्याच्या एकंदरीत अवतारावरूि वाटत िाय!" आनि िोि कट झाला. पे्रक्षकांत एकि 

हशा नपकला आनि सुिि अस्वस्थ झाला. राजेश ििातूि आिंदला.... 

  

सगळी ििाव सॉनलड इंटरेहस्टग होत िालली होती पि डोळयांवर आता झोपेिा अंिल येत 

िालला होता त्यािुळे सुनप्रयािे टीव्ही बंद करूि टाकला िात्र सुबोधकड ेबेडरूिकड ेजातांिा नतच्या 
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ििात थोड्या वेळाकरता राजेशबद्दल नविार येनि गेले, "राजेशच्या ििात काहीतरी िक्की वेगळे आह.े 

काहीतरी आह े ज्यासाठी तो धडपडतोय! राजेशिे इतर प्रोग्राि सुद्धा बनघतले पानहजेत. तो िक्की 

काहीतरी वेगळे करेल अस ंएकंदरीत वाटतंय! अगदी राजेशच्या पुन्हा पे्रिात पडावेसे वाटत ेआह!े छे! 

सुनप्रया! काय ह!े" असे म्हिूि नतिे सुबोधला िागूि येनि निठी िारली... 
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प्रकरि 31 

 

काही फदवस िंुबईबाहरे असल्यािे डी. पी. हसग ह े रानगिीबद्दलच्या टीव्हीवरील 

गौलयस्िोटाबाबत िौि बाळगूि होते. िौि बाळगण्यािे आिखी एक कारि म्हिजे ते सूरज 

ब्राझीलहि परतण्यािी वाट बघत होते. तो कालि आला होता. िात्र िंुबईत पोहोिल्यािंतर दसुऱ्या 

फदवशी ते सूरजशी िोिवर बोलले तेव्हा िी सगळे बघतो, तुम्ही हिता करू िका अस ेआश्वासि सरूजिे 

त्यांिा फदले होते. 

  

कालांतरािे एका हहदी रटव्ही शोच्या सक्सेस पाटीला जुह येथील िाईव्ह स्टार हॉटेल "गोल्डि 

नसटीझि" िर्धये रनववारी सरं्धयाकाळी रानगिी, सूरज, डी. पी., सुभाष भट, पत्रकार म्हिूि राजेश, 

तसेि सोिी बिकर, नतच्या शो िधील इतर कलाकार यांच्यासह नसिे क्षेत्रातील अिेकांिा आिंत्रि 

होते. एव्हािा सोिी बिकर ररयानलटी शो हजकली होती. जवळपास िहत्वािी अशी सगळी टीव्ही 

फॅ्रटर्मिटी आनि काही प्रिािात बॉनलवूड िधील िंडळी सदु्धा येिार होती. ती सक्सेस पाटी आयोनजत 

केली होती सवावनधक टीआरपी निळविाऱ्या एका ऐनतहानसक टीव्ही िानलकेच्या नििावत्यांिी!! कारि 

त्यांच्या “िक्रवीर राजा नवक्रिसेि!” या शोिे िकुतेि दोिशे भाग पूिव झाले होते. 

  

प्रथि टीव्हीवरील त्या न्यूजिे अस्वस्थ झालेली रानगिी पाटीला यायला तयार िव्हती पि 

सूरजि ेआग्रह केला. नवशेष म्हिजे तो रानगिीच्या भतूकाळािा गौलयस्िोट करिारा टीव्ही जिावनलस्ट 

"सुधीर श्रीवास्तव" पि तेथे येिार होता. त्या टीव्हीवरील कायवक्रिाबद्दल जास्त टेन्शि घेन िको अस े

सूरजि ेरानगिी सांनगतल ेतसेि सरूजिे त्या पत्रकारावर लीगल ऍक्शि घ्यायिे ठरवले होते. पि जर 

का त्याि े िािी िानगतली तर प्रकरि निटवूि टाकू असे रानगिीला सांनगतल.े असे अिेक धके्क 

सेनलनब्रटीजिा पिवावे लागतात असे तो म्हिाला. ती शेवटी पाटीला तयार झाली होती.  

 

पि फकतीही केले तरी त्याफदवशीिंतर आजतागायत ती एका अिानिक दडपिाखाली होती. 

आतापयंत नतिे नशतािीि े पत्रकारांपासूि लपवलेले सत्य िेिके सूरज ज्याफदवशी ब्राझीलला गेला 

त्यािंतरि कस े काय पत्रकारांिा सिजले? राहुलि े तर िाही िा ह े सगळे केले? पि सूरजला 
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राहुलबद्दल सांनगतल्याितंर राहुलिा िोि येिे बंद का झाले? सूरजि े त्याला धिकावले असावे! 

त्यािुळेि राहुलिे टीव्ही िॅिलेला िाझे पूवावयुष्य सांनगतले असेल!! 

  

पाटीच्या फदवशी संर्धयाकाळी कारिर्धये िंुबईतील रस्त्यांवर सूरजिी कार धावत होती. 

सूरजसोबत रानगिी बसली होती- 

  

"एनिवे रानगिी, राहुलिा िोि तुला पुन्हा आला होता का?" 

  

"िाही!" 

  

"पुन्हा िोि आलाि तर आपि काही ठोस ऍक्शि घेन! तसे िी त्यािा िोटो िाझ्या काही 

नवश्वासू सहकाऱ्यािंा दाखवूि काही िानहती निळतेय का ह ेगुप्त रीतीिे तपास करायला सांनगतलंय. 

पोनलसांत गरज पडली तरि जानया! कारि पोनलसांिा उगाि ससेनिरा िागे लागतो, यु िो!" 

  

यािंतर रानगिी काही ि बोलता शांत नविार करत रानहली. म्हिजे अजिू तरी सूरज 

राहुलशी डायरेक्ट बोलला िानहए तर! सूरज ब्राझीलहि आल्याितंर थोडा बदलला आह ेअसे नतला 

वाटल्यावािूि राहवल ेिाही. पि कािाच्या व्यापािुळे तसे असेल म्हिूि नतिे दलुवक्ष केले. बराि वेळ 

कुिी कुिाशी बोलत िव्हतं… 

  

 "गोल्डि नसटीझि" च्या टेरेसवर म्हिज ेबाराव्या िजल्यावर खास िोठे पाटी लानंज होते. त े

आजच्या पाटीसाठी बकु केले होते. जसा अंधार पडायला लागला तस ेटीव्ही आनि बॉनलवूड िधील 

ििकते वलयांफकत तारे एकेक करूि पाटीत यायला सुरुवात झाली. 
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आजकाल टीव्ही पि बॉनलवूड इतकाि ग्लॅिरस झाला असल्यािे एकेकाळी छोट्या पडद्याला 

िाकारिारे अिेक बॉनलवूड िधील लोक टीव्ही पाट्यांिा आवजूवि हजरेी लावत. नडिर जॅकेट, डेंिीि 

जॅकेट, जीन्स पॅन्ट, शेरवािी, स्लीवलेस टीशटव , गे्र, ग्रीि, ब्लु ब्लेझसव अशा अिेक प्रकारच्या पोशाखात 

टीव्ही तसेि बॉनलवूड िधली पुरुष कलाकार आनि तंत्रज्ञ िंडळी, गीतकार, संगीतकार, गायक िंडळी 

अवतरत होती. ऐनतहानसक आनि पौरानिक नसरीयलिे कलाकार िात्र थोड ेवेगळया वेशात आले होत े

कारि शूटटग साठी जुन्या काळातील व्यनक्तरेखांप्रिािे त्यांिा तस ेराहािे भाग होते.  कुिी टक्कल केलेल े

तर कुिी केस वाढवलेले असे सगळेजि आले होत.े 

  

  

तर नस्त्रयांपैकी काहीजिी सलवार, स्लीव्हलेस टॉप, जीन्स, लो कट् ब्लानज आनि िुद्दाि 

किरेखाली िेसलेल्या साड्या, तर काहीजिी अनतशय शॉटव स्कटव आनि खूप िोठा नक्लव्हजे दाखविारे 

शॉटव टॉप, पाटी गानन्स, वि पीस टॉप, वि पीस गानि अश्या प्रकारिे कपड ेघालूि आनि हातात पसव 

आनि िहागड े िोबाईल निरवत येत होत्या. अिेक ग्लिॅरस नस्त्रया एकेक करूि पाटीत येत होत्या. 

त्यांिी वापरलेल्या वेगवेगळया सेंट्सिा सुवास त्या पाटीला एक वेगळीि अिुभूती दते होता. काही 

स्पॉन्सर नबनझिेसिॅि िंडळींिीही हजरेी लावली होती. सोिी बिकर अंगाला घट्ट आनि फिट बसिारा, 

नतिे स्त्रीत्व दशवविारे अंग उठूि फदसेल असा स्लीव्हलसे टॉप आनि अनतशय छोटी पि नहलसिा 

गोलाकार ठळकपिे दशवविारी नजन्सिी पॅन्ट घालूि आली होती. त्यािुळे नतच्या गोऱ्या उघड्या पुष्ट 

पायांकड ेआनि िांड्याकड ेसगळया पाटीतील पुरुषांिी िजर होती. काही नस्त्रया नतला लाभलेल ेअस े

सौंदयव पाहि ििातल्या ििात जळूि िाक िुरडत होत्या. सोिी बिकर या पाटीत नतच्या ररयानलटी 

शोिधील कोस्टार “भूषि ग्रोवर” याच्यासोबत पोहोिली होती.  

 

सोिीच्या िहेऱे्यावरिा िेहिीिा अल्लडपिा आनि उच्छंृखलपिा ओसंडूि वाहात होता आनि 

तो नतच्या कपड्यांशी िॅि होत होता. भूषि ग्रोवरिे दिकट बाह पकडूि पाटीत येतािंा नतला खूप गवव 

आनि आिंद वाटत होता.  

 

सुभाष भट त्यािंी साडी घातलेली पत्नी रजिी घोसाळकर सोबत िकुतेि पोहोित होत.े 

सुभाष भटिा आज सोिी बिकरला त्याचं्या आगािी हॉरर, नथ्रलर म्युनझकल नित्रपटात घेण्याबद्दलिी 
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औपिाररक घोषिा करूि सगळयांिा आश्चयाविा धक्का द्यायिा होता. तशी BEBQ च्या प्रोडू्यसरि े

थोडी पूववकल्पिा सोिीला फदली होतीि! 

  

पाटीत स्टाटवसव आनि सॉफ्ट हड्रक सव्हव केल ेजात होत.े रानगिी आनि सूरज “ऑि द वे” होत े

तर राजेश घरूि निघण्याच्या बेतात होता. तो बहुदा अश्या पाट्यांिा हाि स्लीव्ह ग्रे टी शटव आनि 

जीन्स घालायिा पि यावेळेस त्यािे ग्रीि ब्लेझर निवडले जे त्यािे िुकतेि ऑिलाइि िागवले होत े

खास अशा पाट्यांसाठी ज्यात तो फिल्िी पत्रकार म्हिूि जात असे. 
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प्रकरि 32 

  

शक्यतो सुिंदा त्याच्यासोबत अशा पाट्यांिा येत िसे. िक्त एक दोिदा ती आली होती पि 

नतला ग्रािीि जीविािी सवय अंगवळिी पडली असल्यािे अशा पाट्यांिा नतला अवघडल्यासारखे 

वाटे. िर्धयन्तरी राजेशिी आई त्यांिेकड ेराहि गेल्याितंर नतिी एक दरूिी काकू दोि िनहन्यापासूि 

त्यांिेकड े राजेशच्या इच्छेनवरुद्ध येनि राहात होती कारि सुिंदाला शहरात करित िव्हते. काकू  

राहायला आल्यापासूि सुिंदा राजेशवर संशय घ्यायला लागली कारि ती काकू सुिदंाला िेहिेी राजेश 

िसतािा असे काहीतरी सांगायिी ज्यािुळे नतला राजेशवर संशय नििावि होईल! 

  

"या फिल्िी क्षेत्रात काय खरं िसत ंबरं! बायका लै लिडबेाज असत्यात! आपला ितलब सार्धय 

करायला त्या कायबी करायला तयार व््त्यात! िाझ्या एका दरूच्या िुलत भावाकडूि म्या ऐकलंया 

तस!ं तो शुटटगच्या रठकािी स्पॉट-बाय आसतो. त्यो सांगतो की त्यािं लै येळा एका कारिंदी एका 

िेिस िटीला एका लगीि झालेल्या डायरेक्टर सोबत लव्ह करतािा पायलंय, त्या नहरोईििा िवरा 

एक जाििािा यापारी हाय, नबझीिेशिॅि! त्याला ह ेलिड ंिानहती िाय! िायतर..." नवनवध प्रकारे 

अनशनक्षत हातवारे करूि बागंड्यांिा खळ खळ आवाज करत ती अशा ऐकीव सरुस आनि िित्काररक 

कथा सिुंदाला सांगायिी. 

  

"खरंि कावो काकू असं असतं?” गावभोळी सुिंदा नतच्या बोलण्यात यायिी. 

  

"असतं िंज?े नबलकुल असतं! िला तो िुलत भान अजुि काय काय सांगत आसतो! ि 

सांनगतलेलं बरं! आि या बायका राजेशसारक्या सर्धयासरु्धया िािसाला लवकर जाळयात ओढत्यात! 

असं झालं तर तुझा संसार सपंलाि की सुिंद!े तू त्याच्यावर लक्ष रठव! त्याच्या बोलण्या वागण्यात काय 

बदल होतो का, त्याच्या शटव, पॅन्टवर कसला बाईिा नलपनस्टक, लांब केस बारीक तपासत जा, 

शरीरािा बदललेला वास ओळखत जा म्हिते िी! काय? तुला आता ह े सांगायला िको! बाई 
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िािसाला िानहत पायजेत या गोष्टी! शे्रयापदा आनि जयदवेी या िट्यांि ेनपक्िर पहाते िा त ूिेहिी 

टीव्हीवर? त्यातूि नशकत जा िा जरा!" 

 "व्हय! व्हय व्हय िक्की!", सुिंदा आिखीिि गोंधळूि जायिी आनि िाि डोलवायािी. 

 "शक्य झालं िा तर त्याला म्हिा ही पत्रकार, टीव्ही नसिेिा वाली िोकरी सोडूि द ेआनि 

दसुरीकड ेहाफिसात िोकरी कर! 9 त े5”, काकू िोलािा सल्ला द्यायच्या. त्यािंा राजेश सुिंदाच्या 

संसाराबद्दल काय आकस होता िाहीत िाही पि जिू काही त्यांिा िाललेला सुखािा संसार नतला 

सहि होत िसावा. 

  

"िाही पि काक्कु! ते तर त्यािंे स्वप्न आह!े ते ह ेक्षेत्र ही िोकरी कधीही सोडिार िाही! ते िला 

तसं बोलले होते िागे!", सुिदंा म्हिायिी. 

  

िग ती "काक्कु" वेगवेगळे उपाय सांगे आनि िग सुिंदा राजेशच्या िागे तगादा लावायला 

लागली की दसुरीकड े िोकरी शोधा आनि त्यािेवर संशय घ्यायिी. राजेश सुरवातीला वाद 

टाळण्यासाठी काही बोलायिा िाही पि ितंर वाद व्हायला लागले तेही अगदी िोठ्यािे. राजेशला 

काकंूवर संशय होताि पि त्यािेकड ेकाही पुरावा िव्हता आनि बोलायला सोयही िव्हती.  

 

सासू सिुेच्या नसरीयलसाठी तो अिेक कथा नलहायिा ज्यात संसारात लावालावी करिारी 

अिेक स्त्री पात्रे असायिी पि तशा प्रकारिं एक नजवंत पात्र त्याच्या घरात आज ठाि िांडूि बसलं 

होतं आनि तो काहीही करू शकत िव्हता! त्यािे जीवि म्हिजे त्यािे नलनहललेी कादबंरी थोडिे आह े

ज्याला तो हवे तसे वळि दईेल? 

 

सर्धया तो त्याच्या प्रोिेशिल लाईि आनि त्याच्या िहत्वाकांक्षेकड े जास्त लक्ष दते होता. 

सनिरििे त्याच्या म्हिण्यािुसार हहदी नित्रपटािे काि् सुरु केले होते. राजेशिे त्या नित्रपटाच्या 

लेखिािे काि संपवले होते. नित्रपटािे शूटटग जोरात सरुु होते. नवनशष्ट फदवशी सनिरि त्याला सेटवर 

बोलवूि त्यािे इिपुट्स घ्यायिा. इकड ेत्यािे फिल्िी लेखि तसेि टीव्हीवरील त्यािे फिल्िी कायवक्रि 

लोकनप्रयता निळवत होते. के के सुिि कड ेत्यािी आनि त्याच्या टीििी वक्रदषृ्टी होतीि!  
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आजच्या पाटीत के के सुिि पि येिार होता कारि आता तो म्हिे यापुढे टीव्ही नसररयल्स 

पि प्रोडू्यस आनि डायरेक्ट करिार होता असे राजेशला त्याच्या टीििधील अशा खबऱ्यांिी सांनगतल े

होते ज्यांिा त्याि ेसेटवर आनि इतर रठकािी छोटी िोठी कािे निळवूि फदली होती आनि ज्यात त े

खूप खूश होते कारि त्यांिा नवनवध स्टासवच्या आसपास वावरायला निळायिे!  

 

सारंग सोिैया हापि आता एका िराठी साप्तानहकासाठी टीव्ही स्टासवच्या िुलाखती घेिारा 

एक पत्रकार बिला होता. त्यानिनित्तािे िराठी आनि हहदी नित्रपटसृष्टीत तसेि टीव्ही क्षेत्रात त्यािा 

वावर वाढला होता. या सगळया गोष्टी यशस्वीपिे िॅिेज करतांिा घरी नििावि झालेल्या या “साँस बह 

टाईप” प्रॉब्लेििे िात्र त्यािेकड ेसोल्युशि िव्हते. कथेत जर असे पात्र असते तर त्यािे कदानित त्या 

काकंूिा सिुंदािा पती खड ेबोल ऐकवूि हाकलिू दतेो असे त्याि ेनलनहल ेअसते, पि येथे तो तसे करू 

शकत िव्हता कारि त्याि े परीिाि जेही होतील ते झेलण्यािी त्यािी तयारी आनि िािनसकता 

िव्हती... 

  

तर आज तो पाटीसाठी ग्रीि ब्लेझर अंगावर िढवति होता आनि ती काकू त्यांच्या हॉल िर्धये 

टीव्ही बघत बसली होती तेव्हा बेडरूि िर्धये सुिंदा आली आनि राजेशला म्हिाली, "काय गरज होती 

एवढ्या िहाग ब्लेझरवर खिव करण्यािी? खरं म्हिजे सारख्या सारख्या पाट्यांिा जायिी गरजि काय 

म्हिते िी?" 

  

ऐि पाटीच्या तयारीआधी अिािक ह ेप्रश्न आल्यािे बघूि प्रथि राजेशला आश्चयव वाटले आनि 

िग खात्री झाली की ह ेकाि त्या टीव्ही बघत बसलेल्या खाष्ट बाईिे असिार! त्यािे त्या काकूकड ेिजर 

टाकली तर ती राजेशकड ेबघूि टीव्हीिे ररिोट हातात घेनि उपहासािे तोंड वाकड ेकरत हसत होती, 

जिू काही आता सिुंदाला कंट्रोल करायि े ररिोट नतच्या हातात आह ेअसे ती दशववत होती. म्हिज े

आता सिुंदाशी वाद घातला आनि िाही घातला तरी राजेशच्या डोक्याला ताि हा असिारि आह ेह े

उघड होत!े 
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पि राजेश त्यातल्या त्यात काहीतरी उत्तर द्यायि े म्हिूि शक्य तेवढ्या संयिाि े म्हिाला, 

"असं बघ सिुंदा, आता नवकत घतेलाि आह े हा ब्लझेर तर घालू द े िा िला. िग तो घ्यायिी 

आवश्यकता होती की िव्हती ह ेितंर पाटीहि परतल्यावर आपि ठरवू!" 

  

"हो का? बरंय बुवा तुििं झगिगतं जग! बरं पि एकटेि तयारी करता आहात,  िला 

नविारलं िाही की िलतसे का म्हिूि?" 

  

"अगं, तुला काल नविारल ेकी आजच्या पाटीला येिार का तर त ूिाही म्हिाली होतीस आनि 

आता??" 

  

"एकदा िाही म्हटलं तर तेि धरूि ठेवल?ं परत नविारता यते िाही? एवढी का िी िकोशी 

झालेय तुम्हाला!" 

 "बरं, आता नविारतो! परत नविारतो! िलतेस का?", येथे सावध पनवत्रा घेनि राजशे बोलत 

होता कारि नविाकारि राजेशिे शब्द पकडूि काकू “ध िा िा” करूि सुिंदाला भडकवायिी शक्यता 

होती. 

  

"िी लक्षात आिूि फदल्यावर िग तुम्ही िला आिंत्रि दतेा? आता तर िी िुळीि येिार िाही 

तुिच्यासोबत. पि घरी लवकर या! शक्यतो अकरा वाजपेयंत परत या!" 

  

"लवकर येिं शक्य िाही सुिदंा! तुला िांगलं िानहती आह ेकी अशा पाट्यांिा रात्री उशीर हा 

होतोि! तू आधी आली आहसे अशा प्रकारच्या पाट्यांिा एक दोिदा आनि तुला िांगलं िानहती आह े!" 
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"आली होती म्हिूिि सांगतेय की लवकर या! कुिी आह े का एखादी सटवी तेथ े तुम्हाला 

सोबत करायला? गळयात गळा घालूि िािायला? िागच्या वेळेस ती तुिच्या सारखी एक पत्रकार.. 

काय िाव होतं नतिं? हां! िोनहिी िोिे! काय बाई कपडे घालते आनि काय सगळं अंग अंग निरवते, 

शी बाई!?" िग नतिा शब्दांिा पेटारा असा काही उघडला की वाक्यांवर वाक्ये राजेशवर आदळू 

लागली. 

  

थोड्या वेळािंतर, िंुबईतील रस्त्यांवरूि िकुत्याि नवकत घेतलेल्या कारिर्धये ड्राइव्ह करत 

राजेश सुटकेिा निश्वास टाकत होता. असे वादनववाद आता रोजि े झाले होते. त्याच्या आयुष्याि े

थोड्याि कालावधीत वेगळेि वळि घेतल ेहोते. घरातिू निघतािंा िोठ्याि ेसुिंदा ओरडली होती त े

त्याच्या कािात गाडी िालवतांिा सारखं घुित होत:ं 

  

"िी म्हित े सोडूि का िाही दते तुििी ही िोकरी! िला आवडत िाही हा तुििा फिल्िी 

तिाशा! एखाद्या ऑफिसात 9 ते 5 क्लाकविी िोकरी पकडा! डबा बिवूि दते जाईि रोज! रटफिि! रोज 

खानि घरी येत जा...िी म्हिते काय गरज आह े त्या िटव्या सटव्या बायांसोबत िािायिी आनि 

जेवि करायिी??.. आनि ती घोडी काय िांव नतिं? ती साउथिी अलसरा? “िाया भैरवी”! पूिव पाय 

आनि अधी छाती उघड ेटाकिारे कपड ेघालूि यतेे पाटीत! भलती आवडत असेल िाही ती तमु्हाला? 

िार िार वेळा िुलाखत घतेली होती नतिी तुम्ही म्हिूि म्हटलं..." अशा प्रकारे ती बऱ्याि असंबंध 

गोष्टी सुद्धा बडबडत रानहली होती आनि राजेश िढलेला पारा उतरवत घराच्या पायऱ्या उतरू 

लागला होता. 

  

कार िालवत िरिडत राजशे ििातल्या ििात खूप िोठ्यािे नविार करत होता: "अरे, िूखव 

स्त्री! ज्या िहत्वाकांक्षसेाठी िी सुनप्रयाला सोडलं, ज्यासाठी िी आईिा एकसारखा तगादा ऐकूि ऐकूि 

तुझ्याशी लग्न केलं, तीि िहत्वाकांक्षा, तेि क्षेत्र सोडूि द े म्हितेस?..आनि तुझं ते संशय घेिं कधी 

थांबिार? असा नबिबुडािा संशय आता जर का तू सतत घेत रानहली तर कदानित तझु्या संशयाला िी 

खरे करूिि दाखवेि! साला! याला घरगुती वादळािा वीट आलाय! त्या इष्टििकलर काकूिा हात 

नपरगाळूि नतला जाब नविारूि घराबाहरे काढलं पानहजे! घरिी भांडिं आता नसिेिास्कोप एवढी 

जास्ती िोठी व्हायला लागलीत! 70 एि एि!"   
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नविारांतील संतापािुळे त्यािे नस्टअटरग व्हीलवर जोरात उजवा हात आपटला आनि त्यािुळे 

गाडी अिािक थोडी उजवीकड ेवळूि बाजूच्या वेगातल्या कारला थोडी स्पशूवि पुढे गेली. पि पटकि 

नस्टअटरग व्हील सावरूि िोठा अपघात होण्यापासूि त्यािे वािवला. ती िागिी कार वेगािे सिांतर 

पुढे आली आनि त्या कारिा पुढिा काि हळूहळू खाली होन लागला. आता त्या कारिधला ड्रायव्हर 

वाद घालिार! िक्की! राजेशिेही काि खाली केला आनि उजवीकड ेबनघतले. आह ेकोि त्या कारिर्धये? 

  

अरेच्च्या! िोनहिी िोिे! वािलो! दसुरं कुिी अिोळखी असतं तर? राजेशच्या कपाळावर 

आठ्या आनि िेहऱे्यावर सुिदंासोबतच्या भांडिाच्या निराश रेषा पसरल्या होत्या. 

  

िोनहिी म्हिाली, "अरे! काय रे राजेश काय झालं? अशा प्रकारे गाडी का िालवतोयस्? 

िाझ्या िानहतीप्रिािे शक्यतो तू जास्त पीत िाहीस आनि िला एक सांग की पाटीच्या आधीि कुिी 

घरूिि नपनि निघत ंका रे?" 

 राजेश ििात म्हिाला, “ आता नहला कस ं सांगावं की नहच्यािुळेि एक काल्पनिक संशय 

नििावि होनि आता सिुंदाशी िाझे भांडि झाले आह!े” 

आनि िग तो िोठ्यािे म्हिाला, "ह ेिोनहिी, सिांतर गाडी िालवू िकोस, एक तर पुढे हो 

िाहीतर िागे तरी जा! िाहीतर या जास्त ट्राफिक वाल्या रोडवर आिखी अिेक ऍनक्सडेंट व्हायिे! 

आनि सॉरी, िाझेकडूि त ेिकूुि झाल ंआनि हलॅो, िी काही नपलेलो नबलेलो िाही बरं का, िॉटी गलव!" 

राजेश हसिू म्हिाला.  

 

अिािक िोनहिी भेटल्याि े त्याच्या डोक्यातला ताि थोडा हलका झाला. िोनहिीिे आज 

अनतशय आकषवक पोशाख केला होता - खोल गळयािा नपवळा टी शटव आनि शॉटव निळी जीन्स! 

नतच्याकड ेपाहि राजेश क्षिभर दहेभाि नवसरला! 
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नतिी गाडी त्याच्या गाडीच्या पुढे झरवकि घते ती म्हिाली, "िो प्रोब्लि्, आपि पाटीत 

बोलूया! आनि िी िाझ्या गाडीला झालेल्या डिेॅजिी वसुली कोित्या ि कोित्या िागे करिार ह े

नवसरू िकोस!" निश्कीलपिे हसत ती म्हिाली आनि भरपूर वेगात ती त्याच्या खूप पुढे निघूि गेली 

कारि राजेशि ेआधीि त्यािा वेग किी केला होता आनि तो आता हळूहळू िालवत होता. 
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प्रकरि 33 

 

जुह येथील िाईव्ह स्टार हॉटेल "गोल्डि नसटीझि" च्या बाराव्या िजल्यावर टेरेसवरील पाटी 

लाउंज िर्धये टेनलनव्हजि आनि नसिेक्षेत्रातील तारे तारका जिले होते. कुिी टेबलवर खुिीवर बसूि तर 

कुिी उभ्यािे खात आनि पीत होते. वतविािपत्र आनि टीव्ही पत्रकार आपापल्या कािात िग्न होते. 

राजेश आनि रागीिीच्या पूवावयुष्यािा गौलयस्िोट करिारा सुधीर श्रीवास्तव, सारंग सोिैया तसेि 

इतर पत्रकार त्यात होते. 

  

सारंगिे त्याच्या गावाकडील एका िैनत्रिीला, वीिा वाटवे हीला पाटीत बोलवूि एका हहदी 

नसररयलच्या काहस्टग डायरेक्टरशी नतिी भेट घालवूि फदली. तसेि नतिी ओळख त्यािे निष्टी 

िेहरािशी करूि फदली. नतला छोटासा रोलसुद्धा पुरेसा होता. निष्टी नतला नतच्या एका शॉटव फिल्ि 

िर्धये घेिार होती.  

 

रानगिी आनि सूरज एका रठकािी उभे होते. डी. पी. हसग ह े त्या दोघांशी जुजबी बोलिे 

झाल्यावर दसुरीकड े निघिू गेले. रानगिी टेन्स फदसत होती तर सूरज कसल्यातरी नविारांत गढलेला 

होता. बॅकग्रानंडला म्युनझक सुरु होते. सोिी आनि भूषि ग्रोवर एकिेकांच्या किरेभोवती हात घालिू 

एकिेकांच्या डोळयात डोळा घालूि डान्स करत होते. सभुाष भट आनि त्यांिी पत्नी रजिी अिेकांशी 

ओळख आनि गलपा करत होते. ते दोघेजि सोिीला आनि के. सिदवेाला भेटल ेआनि िग गलपा िारत 

पुढे निघूि गेले. राजेश सोिी आनि रानगिीला एकत्र भेटला पि सुनप्रयािा नवषय निघिार असे वाटत 

असतांिा त्यािे त्यांच्यातूि काढता पाय घेतला. िग तो सारंग सोिैय्याला भेटला. एलेिा, िातशा, 

निष्टी, जेनसका कर्टटस ह ेसुद्धा हजर होत.े 

 

बाजूला लावलेल्या एका स्टेजवर ऐनतहानसक नसरीयलिा नििावता आनि काही कलाकार तंत्रज्ञ 

िंडळी उभी होती. नवशेष म्हिजे अिािक बॉनलवूड िधील एका िसल्स िॅििे म्हिजे अरिाि खािि े

तेथे आगिि झाले.  
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त्या ऐनतहानसक नसरीयलिधील राजािी लहािपिािी भूनिका करिारा िौदा वषाविा 

कलाकार सोहि सरूी याि ेबॉडी नबहल्डगिे धड ेया अरिाि खाि कडूि घेतल ेहोत ेआनि अरिािला 

सोहििी ऍहक्टग खूप आवडायिी. वेळ निळेल तेव्हा तो "राजा नवक्रिसेि" ही िानलका जरूर 

बघायिा.  

 

त्यािे िाईक हातात घेतला आनि बोलू लागला, "िे आय हवॅ यरु अटेन्शि नललज स्वीट लेडीज 

अँड िॉट सो स्वीट जन्टलिेंि! ललीज गीव्ह ऑल ऑि दिे अ स्टँहडग ओव्हशेि! ऐनतहानसक नसरीयल 

बिािा कोई आसाि बात िही ह!ै बहोत सोििा और पढिा पडता ह!ै आजकल तो वैसे भी ये छोटा पदाव 

बड ेपरद ेसे भी बडा हो गया ह!ै" 

 

थोड े थांबूि िग अरिाि पाटीतूि निघूि गेला. िग िंतर त्या नसररयलिधील िुख्य 

कलाकारांि,े तसेि प्रोडु्यसर, डायरेक्टर, आटव डायरेक्टर वगैरे यांिे इंटरव््यू झाले. हा इव्हेंट टीव्ही 

िॅिेल्स लाईव्ह टेनलकास्ट करत होते. िग स्टेजवर सुभाष भट आले. सगळेजि आता त्यांिेकड ेलक्ष 

दनेि होते.  

 

त्यांिी िाईक हातात घतेला आनि बोलू लागले, "आज िैं इस पाटी िें आकर गवव िहसूस कर 

रहा ह!ं िैंिे िेरी कई फिल्िो िें टेनलनव्हजि ऍक्टसव को िान्स फदया और वे आगे जाकर बड ेकलाकार 

बि गये और बाद िें उन्होिे कई सुपरनहट फिल्िे दी. आज इस स्टेज पर िैं एक अिौन्सिेंट करिा 

िाहता ह!ं वो ये ह ैकी, BEBQ शो की नविर सोिी बिकर को िैं िेरी आिेवाली म्युजीकल डान्स 

हॉरर फिल्ि िें ले रहा ह!ं" त्यािे सोिीला स्टेजवर बोलावले आनि आिखी एक अिौन्सिेंट केली, "को-

नविर जेनसका कटीस को भी इस फिल्ि िी एक रोल फदया जायेगा और "राजा नवक्रिसेि" के आटव 

नडरेक्टर निलेश दसेाई िेरे फिल्ि का आटव नडरेक्शि करेंगे और BEBQ का “काहस्टग नडरेक्टर” इस 

फिल्ि के नलए िेरा अनसस्टंट नडरेक्टर रहगेा!" 

 

उपनस्थतांिी टाळया वाजवल्या आनि रानगिीला एक जबरदस्त धक्का बसला आनि रानगिी 

सूरजसोबत काही बोलिार अगदी त्याि वेळेस नतिी िजर िोरूि “एक्सक्यूज िी” म्हिूि सूरज 

कुिालातरी भेटायला म्हिूि गदीत पुढे निघूि गेला.  
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सुधीर पि त्याच्या जागेवरूि उठला आनि बाहरेच्या छोट्या डान्स फ्लोरच्या कािेच्या 

रूिच्या फदशेिे जान लागला. िर्धये स्टेजवर पुढे अिेक गोष्टी सुरु होत्या. सेनलब्रेशि झाले. रानगिीच्या 

ििात एक सुप्त आशा होती की तीि सुभाष भटच्या पुढील हॉरर नित्रपटात असेल पि सोिी? 

िाझ्याि िैनत्रिीला सोिीला िान्स निळाला ह ेिांगलेि झाले पि ...? खरे पाहता दोि सिकालीि 

अनभिेत्रींच्या िधूि नवस्तव जात िाही पि रानगिी आनि सोिी याचं्यातील ररलेशि सौख्याि ेहोते. 

त्यािुळे रानगिीला सोिीिा द्वषे ककवा ित्सर वाटला िाही. 

 

“आनि आजकाल सूरजिे वनडल पि िाझेपासूि दरूदरू राहात होते, ते का? सुभाष भटिे हसग 

यांिेकड े िाझेसाठी नित्रपटाकरता शब्द तर टाकला िसेल? पि तसे असते तर हसग यांिी िला 

सांनगतले असते! रानगिी नविार करत बसली! कदानित टीव्हीवरच्या बातिीिळेु आनि िाझ्या 

झालेल्या बदिािीिुळे हसग आनि सभुाष भट यािंी त्यांिा नविार बदलला असावा का?” रानगिी 

नविार करत रानहली. 

 

स्टेजवर उनशरािे आिखी एक व्यक्ती िढली. ती व्यक्ती िुकतीि पाटीत आली होती. तो एक 

टक्कल पडलेला सावळा आनि लठ्ठ िािूस होता. त्याच्या उजव्या गालावर िोठा काळा डाग होता. 

दरम्याि आता फ्लॅश लाईट्स ििकत होते. तो िािूस अधी हहदी आनि अधी िराठीत बोलू लागला, 

"के के सुििला आज काही कारिास्तव वेळेवर पाटीला येिे कॅन्सल कराव े लागले लेफकि िैं उिका 

अनसस्टंट और अिके फिल्िो का अनसस्टंट नडरेक्टर ‘आर. रत्नाकर’ आज यहा ं अिौन्स करता ह ं की 

केकेजीि े भी नवक्रिसिे के प्रॉडक्शि हानस के साथ निलकर एक नहस्टोरीकल नसरीयल बिाि े का 

िैसला फकया हैं!...." 

 

राजेश त्याच्या पत्रकाररतेच्या कािािधूि थोडा ब्रेक घेनि िोनहिीसोबत हड्रक्स घेण्यात िग्न 

होता तेवढ्यात गंित म्हिूि िोनहिीिे कोपरािे ढोसिू राजेशला स्टेजकड ेबघायला लावले, "ए राजेश, 

ते बघ िा नतकड े स्टेजवर! केकेिा टकला अनसस्टंट म्हितोय केके म्हिे ऐनतहानसक नसरीयल 

बिविार!..नख नख नख! लायकी तरी आह ेका त्या केकेिी? िी नसिे वतुवळात केके बद्दल बरेि काही 

ऐकले आह.े" 
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राजेशिे स्टेजकड ेपनहले... 

फ्लॅश लाईट्स िर्धये “आर. रत्नाकरिा” टकला िेहरेा ििकला आनि राजेशच्या डोक्यातपि 

लख्ख प्रकाश पडला...  

त्याला आठवू लागले... 

नवनित आनि तो. 

त्याच्या कथिेी िोरी. 

फदवाळी अंक कायावलय. 

रत्नाकर रोिदाड ेिावािा ऑफिस िधला िािूस. 

त्या भाडकेरूि ेविवि केलेला तोि हा रत्नाकर. 

उजव्या गालावर िोठा डाग. 

सावळा, टाकला आनि लठ्ठ िािूस!! 

आर. रत्नाकर. 

हाि तो िोर. 

यािेकडिे तर पोष्टािे पाठवली होती िी कथा. 

हाि सािील असिार कथा िोरीिर्धये... 

िाझ्यासारख्या अशा फकत्येकांच्या कथा यािे िोरल्या असतील.. 

 

"िोनहिी, एक निनिट जरा येतोि!", असे म्हिूि ग्लास टेबलावर त्याच्या वायरलसे िाईक 

जवळ  ठेवत राजेश गदीतिू स्टेजच्या जवळ जान लागला. 

 

"अरे, राजेश अिािक काय झाले?" असे िोनहिी म्हिाली पि ते ऐकायला राजेश तेथ ेिव्हता. 
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तोपयंत इकड े इतर काही पाटीतले उत्साही पाहुिे कािचे्या रूि िधल्या डान्स फ्लोअरवर 

डीजेच्या तालावर िािायला निघूि गेले होत.े 

 

इकड े स्टेजवर पि म्युनझक सुरूि होत.े राजेश स्टेजकड े गदीतूि वाट काढत पोहोििार 

तोपयंत रत्नाकरला कसला तरी िोि आला म्हिूि तो स्टेजवरूि उतरूि बाजूच्या अंधाऱ्या टेरेसकड े

िोिवर बोलायला जान लागला. त्यािा पाठलाग करायिा म्हिूि पुन्हा राजेश स्टेजकडूि त्याच्या 

िागे जायला लागला.  

 

टेरेस बरेि िोठे होते. पि सगळीकड ेअंधार होता. रांगिेे नवनवध रोपांच्या कंुड्या लावलेल्या 

होत्या. टेरेस वरूि खाली खोलवर फदसिाऱ्या नवनवध वाहिािंी भरलेल्या रस्त्याकंड े बघत रत्नाकर 

केकेशी बोलत होता. राजेश गदीतूि िागव काढत टेरेसकड ेजात होता...  

 

पि जातांिा बॅकसाईडला एका नखडकीजवळ त्याला असे काही ऐकू आले की तो नतथिे 

नथजला. कुिीतरी िोिवर सशंयास्पद रीत्या बोलत होते. 

 

अंधारात तो िािूस राजेशला िीट ओळखू येत िव्हता पि डान्स फ्लोर रूििधूि अधूििधूि 

येिाऱ्या फ्लॅशलाईट िुळे िेहरा फदसत होता पि त्या व्यक्तीिे राजेशकड ेलक्ष िव्हते.  

 

"कोि आह ेहा? हो! करेक्ट! सूरज आह ेहा! रानगिीिा बॉयफ्रें ड!" 

सूरज बोलत होता: "अपिी फदल्ली की टीि का एक पंटर राहुल गुप्ता साला अपिी रानगिी का 

लव्हर निकला, साला ब्लॅकिेल कर रहा था उसे! िूप करा फदया उसे! अब बार बार िोि िही करेगा 

उसे! और सुधीर श्रीवास्तव को िैिे ही कहां था रानगिी का सब सि टीव्ही पर बतािे के नलये! जसैेही 

रानगिीिे िुझे उसके अतीत के बारे िें बताया नजसिे राहुल था तो िैिे उसे तो िूप कर फदया, लेकीि 

िैिे सुधीर की जबाि खोल दी! दोस्त ह ैवोह िेरा! उसे िैिे टीव्ही प्रोग्राि बिािे को कहां! नसिव  एक 



 

| वलय  (कादंबरी) | लेखक – निमिष सोिार --- | Page 143 / 272nd  |  ©  NIMISH SONAR, 2017 |  

Page - 143 / 272 
 

फदि के नलये! बाद िें िेरे कहिे पर वो टीव्हीपर रानगिी की िािी िांग लेगा! िग िी रानगिीला 

सांगिार की कोटावच्या कारवाईिी धिकी फदल्यािे आनि अब्रू िुकसािीिा दावा ठोकण्याच्या भीतीि े

सुधीरिे िािी िानगतली! आनि िी ह ेका केलं सांगू? रानगिीिा आत्िनवश्वास किी करायिाय िला 

आनि हळूहळू या इंडस्ट्रीपासूि दरू न्यायिे आह े िला नतला! नतिे िाही ऐकले तर िाझेकड े उपाय 

आहते! शेवटिा उपायही आह!े िीि तर सुभाष भटिी ऑिर नतच्यापयंत पोहिू फदली िव्हती.. हा हा 

हा!" 

 

सूरज बरेि काही बोलत होता. राजेशला ह ेऐकूि धक्का बसला. सनुप्रयाकडूि त्यािे सोिी आनि 

रानगिीबद्दल ऐकलेले होत ेआनि या क्षेत्रातील पत्रकार म्हिूि त्याला बऱ्याि कलाकारांबद्दल िानहती 

होती. ह ेसरूजिे ऐकलेले बोलिे रानगिीला जरूर सांनगतले पानहजे असे त्याला त्यािे िि सांगू लागले. 

 

ह ेऐकत असतािंा राजेशला आठवले की आपि रत्नाकरिा पाठलाग करत होतो. त्याि ेटेरेसवर 

िजर फिरवली. तेथे रत्नाकर िव्हता. त्यािे नलफ्टकड े पानहले. रत्नाकर नलफ्टिर्धये बसूि खाली 

जाण्याच्या तयारीत होता त्यािे िागे राजेश जािार इतक्यात सुिंदािा कॉल आला. कॉल िाही 

उिलला तर घरी गेल्यािंतर एका िोठ्या वादनववादाला सािोरे जाण्यापेक्षा तो उिललेला बरा असे 

म्हिूि त्यािे कॉल उिलला, तोपयंत रत्नाकर नलफ्टिर्धये नशरूि खाली निघिू गेला. 

 

सुिंदा नविारत होती की तो घरी केव्हा येिार आनि त्यािे सांनगतल ेकी पाटी संपल्यावर! 

नतिे तो येईपयंत ती जागीि रहािार असे त्याला बजावले. सुिंदाशी बोलूि झाल्यावर त्यािे पनहले 

आता तेथ ेसूरजही िव्हता. 

 

सूरजि ेिोिवरि ेबोलिे रानगिीला सांनगतलेि पानहजे! पि कशाला उगाि त्यांच्या पसविल 

िॅटर िर्धये पडायिे? िाही राजेश! हा िािला काहीतरी वेगळा वाटतोय! िला रानगिीला सावध केल े

पानहजे! िािुसकी म्हिूि! एक पत्रकार म्हिूि! सनुप्रयािी ती एक रूि पाटविर होती म्हिूि! 

 

हा िूड इंडस्ट्रीिा िालक िला काही बरोबर वाटत िाही!  पि रत्नाकर सुद्धा निसटायला 

िको! िग त्याि ेिोनहिीला कॉल केला. 
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"अरे कुठे आहसे! इकड ेये! डान्स करुया!" 

"िोनहिी ! ऐक! पटकि रानगिीला जानि भेट आनि नतला सांग की राजेशला नतला काहीतरी 

िहत्वािे सांगायिे आह.े राजेशला भेटल्यानशवाय जान िकोस असे सांग! ललीज! का, कसे असे प्रश्न 

नविारू िकोस!" 

"बरं बाबा! सांगते!" 

 

दसुऱ्या एका नलफ्टिे राजेश रत्नाकरच्या िागावर खाली गेला. तो इिारतीच्या बाहरे पडला 

तोपयंत रत्नाकर गाडीत बसिू निघिू गेला.  

 

राजेश नविार करु लागला: "आता लगेि यािा पाठलाग करण्यात काही अथव िाही. त्यािा 

िंबर घेनि त्यािा ठावरठकािा िी िक्की शोधिार! रत्नाकर वर टेरेसवरि पकडला गेला असता  तेथेि 

अंधारात त्याला िी िांगला िोप फदला असता आनि सगळं कबूल करवलं असतं त्यािकेडूि पि सूरज 

....? ओह िो!  िला रानगिीला सावध केलेि पानहजे." 

 

तो नलफ्टिे पुन्हा वर गेला तेव्हा बहुतेक सगळे लोक डान्स फ्लोरवर गेले होते. सरूज बराि 

वेळ पाटीत िव्हता आनि रानगिी थोडी िव्हवस होवूि टेरेसवर बाहरे बघत उभी होती. िोनहिीिे नतला 

राजेशिा  निरोप फदला होता. राजेश लगेिि रानगिी जवळ आला आनि म्युनझकच्या आवाजात नतला 

िोठ्यािे म्हिाला, "िला तुझ्याशी िहत्वािे बोलायिे आह.े" 

 

प्रथि नतला आश्चयव वाटले पि िंतर ती तयार झाली. त ेदोघे टेरेस वर गेले. राजेशिे वेळ ि 

दवडता थोडक्यात नतला सूरजिे िोिवरील बोलिे सांनगतले. त ेबराि वेळ बोलत होते आनि त ेइतर 

कुिाला ऐकू जाण्यािी शक्यता तशी किी होती कारि िोठ्यािे म्युनझक सुरु होत ेआनि जवळपास 

जास्त कुिी िव्हत ेआनि जे लोक होते ते म्युनझकच्या तालावर िाित होते. 
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शेवटी तो म्हिाला, "िला तिुच्या खासगी आयुष्यात िाक खुपसूि काहीही करायिे िाही पि 

िी जे ऐकले आह ेते तुला सागंिे िला आवश्यक वाटले." 

 

असे म्हिूि तो जायला निघाला. रानगिीिे त्याला काही अडवले िाही. 

 

आता नतच्या डोक्यात नविार िक्र सुरु झाली. अिके फदवसापासूि नतच्या ििात जे काही 

संशयास्पद नविार येत होते ते खरे ठरत होते. “डी. पी. हसग” यांिी सर्धयािी वागिूक कदानित 

सूरजच्या दबावािुळे तर िाही िा? सुभाष भट यांिी अिािक सोिीला कसा काय ब्रेक फदला? 

राजेशला िी सांनगतले त्याितंरि राहुलिे कॉल अिािक बंद झाले? त्यािंतरि िेिके सुधीरिे टीव्ही 

वर िाझ्यावर प्रोग्राि केला? िाझ्या आयुष्यात रोहि िंतर जोडीदाराि े सुख नलनहलेि िाही का? 

सूरजला आजकाल काय झाले आहे? िाझे काही िुकले का? अशा अिेक प्रश्नांिी उत्तरे हळूहळू नतला 

सापडत होती. आता ह ेसगळे प्रश्न सूरजलाि नविारल ेपानहजेत अस ेठरविू ती सूरजला शोधायला 

गेली... 

 

इकड े डान्स फ्लोअर वर डीजे वेगवेगळे आयटि साँग वाजवत होता आनि िोनहिी बेधुंद 

होनि िाित होती. 

 

"आजा िेरे राजा, आजकी रात गुजार िेरी लयासी बाहों िें” 

"दखेके तेरा अंग अंग, िढ गया िेरे लयार का रंग रंग" 

"फदल िेरा फदल, िाहता ह ैतो एक बस तुम्ह ेसुबह शाि " 

 

राजेशिे एकाकडूि रत्नाकरिा िोबाईल क्रिांक निळनवला आनि आिखी काही व्यक्तींिा भेटूि 

िोनहिीकड ेगेला. नति ेहड्रक्स जरा जास्ति घेतली होती आनि ती जोरात आनि जोशात िाित होती. 

आपल्याला सहि होईल आनि आपि स्वतःला कंट्रोल करू शकू एवढेि नपले पानहजे असा नविार 
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िोनहिीकड ेजातािा त्याच्या ििात आला. खरे तर तो नतला बाय करायला आला होता पि नतथे तो 

पोिेपयंत िोनहिी जवळपास शुद्ध हरपूि बाजूला असलेल्या सोफ्यावर कलंडली.  

 

ती आईवनडलांपासूि वेगळी एका फ्लॅटिर्धये भाड्याि ेएकटी राहात होती. िकुताि नतिा ब्रके 

अप झाला होता आनि त्यािुळे नति ेअलीकड ेजास्त लयायला सुरुवात केली होती. या िोनहिीिी कथा 

काही वेगळीि होती. नतला फक्रकेटिे वेड होते आनि ती ट्वेंटी ट्वेंटी आनि वि ड े साििे िेहिी 

बघायला जायिी. एका सािन्यादरम्याि संपत साधू या आयपीएल खेळाडूशी नतिी ओळख झाली. िग 

काही सािन्यांदरम्याि एकिेकांिा भेटिे सुरु झाले. पि तो खेळाडू कालातंरािे काही आंतरराष्ट्रीय 

साििे खेळायला गेला. िोनहिी तेव्हा तथेे जान शकली िाही. तेथूि आल्यापासूि सपंत वेगळा वागत 

असल्यािा नतला फदसला. तो नतला टाळू लागला होता. काही फदवसािंी त्याि े नतला एका िेसेहजग 

एपवर आता “यापुढे िला भेटू िकोस” अस े सांनगतल.े नतिे िंतर त्याला भेटण्यािा आनि कॉल 

करण्यािा प्रयत्न केला पि त्यािे ररललाय केला िाही. ििेके झाले काय, नतिे काही िुकले काय अशा 

प्रश्नांिी उत्तरे नतला हवी होते पि ती उत्तरेपि नतला निळाली िाहीत. जीविातल्या पनहल्या पे्रिात 

िसविूक आनि पे्रिभंग झाल्यािे ती दखुावली गेली आनि अल्कोहोलच्या आहारी गेली.  

 

िंतर राजेशिर्धये नतला एक िांगला नित्र सापडला. राजशेिे नतला जीविात अशा प्रसंगातूि 

पुढे कसे जायिे याबद्दल नतिा िांगलाि ब्रेिवॉश केला.  

 

नसिेक्षेत्रात केवळ शारीररक पातळीवर असिाऱ्या आनि िंतर दोिेक वषांिी दसुरा पाटविर 

शोधायिा, एकिेकांत िािनसकरीत्या अडकायिे िाही अशा प्रकारच्या िािनसकतचे्या काही 

फ्रें डनशपच्या जिान्यात राजशे आनि िोनहिी ह ेनित्र िैत्रीि होत.े त्यांिी िैत्री शारीररक पातळीवरिी 

िसूि ललॅटोनिक ररलेशिनशप होती. पि त्यांिे वागिे एकिेकांशी इतके िोकळे होते की आपि नित्र 

आहोत पि स्त्री-पुरुष आहोत यािा त्या दोघांिा नवसर पडायिा आनि िग त्या दोघाबंद्दल अिेकांच्या 

ििात संशय नििावि व्हायिा.  

 

िोनहिीिे अिकेदा पसविल आयुष्यात राजेशिा सल्ला घेतला होता. तो नतला उपयोगी पडला 

होता. आता सुद्धा अशा िशाधुंद अवस्थेत राजेशनशवाय दसुरा पयावत होता का नतला?  
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"राजेश िला सोडतोस का रे घरी? िाझी गाडी उद्या िाझ्या ड्रायव्हरला घेनि यायला सांगेि 

िी!" ती बरळत होती. बारा वाजले होते. िोनहिीिी नवितंी अिान्य करूि िालिार िव्हत.े ती त्यािी 

िांगली िैत्रीि होती. सिोर कािेतिू त्याला फदसल ेकी रानगिी आनि सूरज एकिेकांशी तावातावाि े

काहीतरी बोलत होत.े  

 

रानगिीला सूरजिे िोिवरि ेबोलिे सांनगतले त ेिी िूक तर केल ेिाही िा?  

 

िाही राजेश! त ू िेिका त्या िोिच्या वेळी नतथ े उपनस्थत होतास हा निव्वळ योगायोग 

सिजावा का? िला जे योग्य वाटले ते िी केले. पाटी संपली होती. बारा वाजिू गेले होते. सगळेजि 

आता हळूहळू परत जायला निघाले होते. 
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प्रकरि 34 

 

शेवटी राजेश िोनहिीला सोबत स्वतःच्या गाडीत घेनि निघाला. ती अधववट धुंदीत राजेशच्या 

बाजूला बसली होती. िोनहिीिे "यंग गलव" हा परफ्यूि लावला होता. त्यािा सुवास अगदी छाि, िस्त 

आनि िादक होता. अगदी िक्त लेडीजला शोभेल असा!  

 

थोडी किी शुद्धीत असल्यािे ती त्याला जास्त निकटूि बसली होती आनि त्यािळेु नतच्या 

शरीरािा गंध राजेशच्या शररराला हळूहळू लागत होता. घरी जायला आधीि उशीर झाला होता 

त्यात अजूि आता िोनहिीला सोडूि आल्याितंर आिखी वेळ होिार होता.  

 

त्यािे आतापयंत अिेक कथांिधूि असे प्रसंग नितारल े होते की रात्री कारिर्धये एक सुंदर 

तरुिी असतािंा कार खराब होते, िग ते दोघेजि रात्र एका अज्ञात बंगल्यात घालवतात, िग पानस 

येतो, नवजांिा कडकडाट होतो, िग ती तरुिी तरुिाला नबलगते आनि िग "ते" घडते ककवा िग रात्री 

तरुिी तरुिाच्या फ्लॅट वर थांबते आनि िग "ते" घडते अशा प्रकारिे अिेक प्रसंग नलनहले होत.े 

ििातल्या ििात तो ते प्रसगं आठवूि हसत होता. खऱ्या जीविात असे घडत िाही! नवशेषत: एक 

िांगली िैत्रीि सोबत असतािंा?? 

 

िग एका लेखकाच्या दषृ्टीकोिातिू तो नविार करू लागला: तरुि तरुिी योगायोगाि े

कारिर्धये एकत्र आल्यावर खऱ्या जीविात िेिके काय घडते ककवा घडू शकते? असा नविार करत 

असतांिाि त्यािे एका शॉटवकट िागाविे गाडी वळवली कारि शॉटवकट िारूिसुद्धा अजूि अधाव तास 

िोनहिीच्या फ्लॅटवर जायला लागिार होता आनि िग तेथूि निघिू अंदाजे रात्री अडीि वाजेपयंत तो 

घरी पोहोििार होता... 

 

बराि वेळ गाडी िालवत िालवत आता एक निजवि रस्ता लागला होता. उद्या रत्नाकरिा 

िाग काढायिा आनि काय काय करायिे यािा तो गाडी िालवतांिा नविार करत होता.  
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रत्नाकारला त्यािे जाब नविारायिे ठरवले की "नित्रा िाझी कथा का िोरलीस? िोरलीस त े

एका दषृ्टीिे िांगले केले की िला िाझ्या लेखिािी पत कळली की िाझ्या लेखिावर नित्रपट सुद्धा बि ू

शकतो! पि नित्रा, िोरी ती शेवटी िोरीि! अशा अिेक लेखकांच्या कथािंी िोरी तू केली असशील! 

िाझ्या प्रयत्नांिी िी येथपयंत पोहोिलो पि ते सगळे लेखक ज्यांच्या कथा तू िोरल्या असशील त्यांिी 

काय केले असेल? त्यांिे फकती िुकसाि झाले असेल?" 

 

स्ट्रीट लाईटच्या प्रकाशात सिोरच्या कािेतिू िार िािसं काठ्या घेनि अगदी रस्त्याच्या 

िधोिध उभी असलेली त्याला फदसली. त्यािे गाडीिा वेग किी केला पि तरीही ती िािसे रस्त्यातिू 

बाजूला होईिात. ती सगळी िािसं दारू नपलेली फदसत होती असे एकंदरीत त्यांच्या अडखळत 

िालण्यावरूि फदसत होते. राजेशिे हॉिव वाजवला पि ते रस्त्याच्या िधूि तसूभरही बाजूला झाल े

िाहीत. शेवटी राजेशला गाडी थांबवावीि लागली कारि उलट्या बाजिूे पटकि वळूि परत 

जाण्याऐवढा रस्ता काही रंुद िव्हता. 

 

आता काय करायि े या नविारात असतािंाि त्यातला एक िािूस िोनहिीच्या बाजूच्या 

नखडकीजवळ येनि म्हिाला, "खोलो दरवाजा. इस लडकी को बाहर निकालो,  बाहरे काढ नतला 

साल्या! पळवूि िेतोस काय िुलींिा रात्री? आिच्या हवाली कर नतला! अशा सेक्सी िुलींवर आििा 

हक्क आह!े" 

 

ते लोकल गुंड आहते ह ेओळखूि राजेश गाडीिे काि खाली सरकवूि आवाजात उसि ेअवसाि 

आनि नहम्ित आिूि खोटे खोटे म्हिाला, "िाझ्याकड ेबंदकू आह,े िुपिाप बाजूला हो आनि जानद े

आम्हाला! िाहीतर िी गोळी घालेि एकेकाला! िी घाबरत िाही कुिाला! खूि करूि टाकीि िी 

तुििा!" 

 

तो आनि इतर गुंड हसायला लागले. 
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राजेशला ि जुिािता त्या गुंडािे िर्धय े हात घालिू दरवाजा उघडला आनि िोनहिीला 

गाडीबाहरे खेिले. गुंडांजवळ काठ्या आनि िाकू होते. ह े अगदीि अिपेनक्षत आनि अिािक 

झाल्यािुळे राजेशपि पटकि दरवाजा ढकलिू गाडीबाहरे आला. इतर नतघांिी निळूि त्याला 

पकडण्यािा प्रयत्न केला पि तो िपळाईिे गाडीच्या िागच्या बाजूला गेला आनि नडक्की उघडूि 

त्यातील कॅिेराच्या नस्टक बाहरे काढूि तो त्या िौघाकंड ेपळाला.  

 

िोनहिी अधववट शुद्धीत असल्यािे नतिा प्रनतकार किी पडत होता. गुंडांपैकी दोघािंी नतला 

पकडूि ठेवले आनि एका गुंडािे डोक्यातूि आपि बनियि काढूि टाकतो तसा नतिा रटशटव ओढूि 

काढला. ओढतांिा नतिे नवरोध केल्यािे तो िाटला. आता िक्त िोनहिीच्या छातीवर एक छोटीशी ब्रा 

होती. ते नतच्याशी लगट करायला लागिार तोपयंत राजशे नस्टक घेनि नतथ ेवेगािे आला आनि त्याि े

गुंडांिा आव्हाि फदले. 

 

राजेश - "सोड नतला!" 

गुंड1- "तूि सोडूि द ेनतला आिच्याकड ेआनि िुपिाप गाडीत बसूि घरी जा. िाहीतर तुझा 

िुडदा घरी जाईल!" 

गुंड2- "अशे िस्त िस्त िस्त कपड ेघालिू ही गाडीतिू रात्री बेरात्री तुझ्याबरोबर फिरत ेआह े

आनि तू रे? िूखां! जंटलिि सारखा नतच्या शेजारी िुसता बसूि रानहलास आनि नििूटपिे गाडी 

िालवत होतास?" 

गुंड3- "तुझ्या जागी आम्ही असतो तर नतला केव्हािा...जान द!े तुझ्यासारख्याला सांगूि काय 

उपयोग रे िािदव िािसा! आता नतला आता आम्हीि सगळे िदव गडी निळूि...!!!" 

गुंड2- "या रस्त्याि ेजी पि िुलगी रात्री जात ेिा ती आिच्या तडाख्यातूि सुटत िाही! एकटी 

असो की दकुटी!" 

राजेश नस्टकिे प्रहार करायिी योग्य संधी शोधत होता.  
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तो निस्कीलपिे म्हिाला, "नतिी हरकत िसेल तर ती यईेल तुिच्याबरोबर! काय गं िोनहिी 

जायिं आह ेका तुला त्यांिबेरोबर? ते म्हितात की ते खूप तगड ेिदव गडी आहते! तुझी हरकत िसले 

तर जा तू त्यािंे सोबत! िला काहीि प्रॉब्लेि िाही" 

 

त्यांिा अिपेनक्षत बोलण्यात अडकवूि तो काठीिा झटका त्यािंा िारण्यािी संधी शोधत 

होता. ह ेिोनहिीलाही कळत होते. पि ती अधववट शुद्धीत होती. 

 

िोनहिी िशेत हलेकावे खात म्हिाली, "िाही राजेश! िला या िार िािदांबरोबर कुठेि 

जायिे िाही आह!े पि िला यांिा सगळयांिा कुठेतरी पाठवायिे िक्की आह!े काय रे िािदांिो? 

जािार का? " 

राजेश, "कुठं गं? कुठं पाठवायिं म्हितेस यािंा?" 

"यिाच्या रेड्यावर बसवूि िरकात पाठवायिं आह े यािंा! नतथे उकळत्या तेलाच्या कढईत 

िौघांिा िंगे करूि तळतील!" असे म्हिूि नतिे लहाि िुली सारख्या टाळया वाजवल्या.  

गुंड त्यािुळे भयंकर निडले. 

राजेश, "रठक आह!े तू कशाला घेनि जातेस? िीि पाठवतो त्यांिा तेथे! साधारि अधाव तास 

बेदि िारले की ह ेिक्की िरूि जातील! िग डायरेक्ट िरकात!" 

असे म्हिूि त्यािे संधी साधूि िपळाईिे अिािक हिला करूि त्याच्या हातातली नस्टक 

जोरारोरािे फिरवली आनि गुंडांच्या हातातील िाकू आनि काठ्या खाली पाडल्या.  

 

ते िारही जि िवताळले. एकािे िोनहिीला घट्ट धरूि ठेवले आनि इतर नतघांिी राजेशवर 

लाथा बुक्क्यांिा प्रहार करायला सुरुवात केली. राजेशिेपि प्रत्येकावर प्रत्युत्तर म्हिूि लाथा 

बुक्क्यांिी जोरजोरात प्रहार करूि त्यांिा खाली पाडले. एकेक जि पुन्हा पुन्हा आला पि राजेशिे 

िपळाईिे त्यांिा बेदि िारले.  
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असे म्हितात की अशा अटीतटीच्या प्रसंगी सािान्य िािसात सुद्धा असािान्य ताकद येते! 

तशीि काहीशी ताकद राजशेच्या अंगात सिंारली होती. िार गुंडांपैकी एकाच्या जबड्यावर राजेशिी 

लाथ बसली आनि तो ओरडत खाली पडला. तोपयंत िौथ्याि ेिोनहिीला सोडल ेआनि इतर नतघाचं्या 

िदतीला धावला. राजेश नतघांवर सतत प्रहार करत होता. 

 

इतर नतघे सावरत असतािाि त्या िौथ्यािे एक काठी उिलली आनि राजेशकड े जोरात 

नभरकावली. राजेशि े उडी िारूि काठी पकडली आनि िपळाईिे कारच्या छतावर िढला आनि 

काठीसनहत त्यािे त्या िौथ्या गुंडावर उडी िारली आनि त्या िौथ्या गुंडासनहत राजशे इतर नतघांच्या 

अंगावर पडला. िग िपळाईिे उठूि राजेशिे आजूबाजूला जेही सापडले जसे की दगड, धोंड,े काि त्या 

सगळयांिा उपयोग केला आनि एकेकावर हल्ला केला.  

 

राजेशला या सगळया प्रकरिात बरेि खरिटले. 

 

गुंड िार खानि कण्हत पडले असतांिा राजेश म्हिाला, "ह े तर िार लेिेपेि े गरीब गुंड 

निघाले िोनहिी! गुंडािो, तुम्हीही काय याद राखाल की एका लेखकाच्या हातूि िार खाल्ला! पेि ि े

नलहि नलहि, कॉम्लयुटरवर टाईप करूि करूि आम्हा लखेकांिा जरा हातांिा व्यायाि जास्ति होतो 

िग हात अशे स्ट्रॉंग बितात! तमु्हाला आता सोडूि दतेो! तुिच्या िरकात जायिी वेळ आता अजिू 

आलेली िाही! पि लवकरि येईल!" 

 

ते गुंड पुन्हा सावरेपयंत तेथिू निघि ेसोयीस्कर होते कारि जास्त प्रकरि वाढवले तर सहाही 

जिांपैकी कुिाच्याही जीवावर बेत ूशकले असत ेम्हिूि राजेश आनि िोनहिी पटकि गाडीत जानि 

बसले. राजेशिे जवळपास िोनहिीला खेििूि पटकि गाडीत बसवले आनि त्याि े गाडी जवळच्या 

एका िोकळया िैदािातिू नवरुद्ध फदशेिे वळवली आनि िागव बदलला.  

 

ते गुंड पुन्हा उठूि उभे रानहले आनि कारवर दगडिेक करू लागले पि तोपयंत कार बरीि पुढे 

निघूि गेली होती. 
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िोनहिीि े राजेशििे ििापासूि आभार िािल ेआनि ितंर कारिर्धये या प्रसंगाबद्दल दोघेही 

एकिेकांशी िारसे बोलले िाहीत. गाडी िालवत असतािंा िोनहिीच्या सौंदयावकड ेत्यािे अिािक लक्ष 

गेले. एवढ्या जवळूि त्या सौंदयावकड े बघतांिा क्षिभरासाठी राजेशिे भाि हरपले कारि 

सुिंदाव्यनतररक्त त्याि ेइतर दसुऱ्या कुिा स्त्रीि ेअसे अधव-अिावृत्त आनि इतके रेखीव सौदयव आनि तेही 

इतक्या जवळूि बनघतल ेिव्हते - अगदी सुनप्रयािे सुद्धा!  

 

दसुऱ्या क्षिीि त्याि े स्वत:ला सावरल ेआनि आपली िजर िोनहिीच्या छातीवरूि बाजूला 

केली. 

 

या सगळया गडबडीत नतिा िाटलेला टीशटव त्या रठकािी जनििीवरि रानहला होता, ह े

नतच्या लक्षात आले. राजशेिी िजर लक्षात आल्याितंर िोनहिीिे दोन्ही हातािंी आपली छाती 

झाकली. िग राजेशिे गाडी थांबवूि नतला अंग झाकायला िागच्या सीटवर ठेवलेला त्यािा ग्रीि 

ब्लेझर फदला आनि तो नतच्याकडिे राह द्यायला सानंगतला कारि नतच्या सोसायटीत सीसीटीव्ही 

कॅिेरे होते. ती तशा अवस्थते फ्लॅटवर परत जान शकली िसती. तीला नतच्या फ्लॅटवर दोि वाजता 

सोडल्यािंतर राजेश घरी तीि वाजता पोहोिला. 

 

सुिंदा जागीि होती. नतिे दार उघडले. हॉल िर्धये काकू झोपलेल्या होत्या. खरिटलेले त्याि े

अँरटसेनलटकिे धुतल,े तोंडावर पािी िारले. िग तो बेडरूि िर्धये गेला. िाईट लमॅ्प िालू होता. पटकि 

िाईट पॅन्ट घालूि तो हळूि झोपायला सुिंदाजळ सरकला. पांघरूि घेतले. झालेला प्रसंग त्याला 

आठवला. 

"जास्त नपलेल्या िोनहिीला एवढ्या रात्री नतच्या घरी सोडण्यािी जबाबदारी िी उिलली 

खरी पि िसत्या प्रसंगातूि निभावलो ह ेबरे झाले!" असा नविार तो करत होता आनि त्यािे सुटकेिा 

निश्वास टाकला.  

 

रानगिीच्या जीविात जे िाललं होतं ते ऐकूि त्याला आश्चयव वाटत होते आनि आपि काल 

रानगिी आनि िोनहिी दोघािंा अिपेनक्षतरीत्या िदत करण्यास कारिीभूत झालो याबद्दल त्याला एक 
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िांगली फिहलग आली आनि रत्नाकरिा शोध तर अिािक लागला पि या गडबडीत तो आपल्या 

हातातिू िात्र निसटला याि ेत्याला वाईट वाटत होत.े  

 

त्याला आता झोप लागिे अशक्य होते. सारंग सोिैयाला बोलावूि त्याच्या िदतीिे रत्नाकरला 

पकडूि त्यांिेकडूि छडा लावलाि पानहजे असे त्यािे ठरवले आनि ते काि उद्याि सुरु करायला हवे 

असे त्यािे ििोिि ठरवले. सकाळ कधी होत ेयािी तो वाट पाह लागला. 

 

सुिंदा जागीि होती, ती हालिाल करू लागली आनि नतच्या एकंदर हालिाली आनि 

हावभावांवरूि वाटत होते की नतला आता लगेि राजेशसोबत सेक्स हवा होता पि राजेशच्या ििात 

एकूिि घडलेल्या प्रसंगांबद्दल आनि रत्नाकरिे निसटिे याबद्दल जे काही िाललं होतं त्यािुळे त्याला 

आता सेक्सिी िुळीि इच्छा िव्हती. नति ेदहा निनिटे त्याच्या अंगावर सगळीकड ेनतिा हात फिरवूि 

पानहला, नतच्या अधविग्न शरीरािा त्याला ती स्पशव करू लागली.  पि त्याच्या तुटक आनि अनलप्त 

हालिालीवरूि नतला त्यािी अनिच्छा कळली. िग नतिे प्रयत्न सोडले आनि थोड ेदरू सरकूि झोपली. 

 

राजेशला आठवत होत ेकी सुिंदासोबत रात्रीि ेसुखाि ेक्षि िार किी वाट्याला आले होत.े 

सुरुवातीलाि  नतिे वडील वारल्याितंर काही फदवस असेि गेले, िग त्यािंतर रूि शोधल्यािंतर 

नतला िंुबईत आिले आनि दोघांिे सरू जुळिार तेव्हढ्यात ही काकू अिािक यनेि धडकली. िग 

त्यांच्यातले ते सुखािे क्षि िारसे वाट्याला आले िाहीत. िक्त काही फदवसांपूवी एकदा काकूला 

िंुबईिधल्याि  एका दरूच्या िातेवाईकाकड े िुक्कािी पाठवले ते दोििार फदवस आनि रात्र त्यांिा 

सेक्स कधी िव्ह ेतेवढा उत्कट झाला होता ज्याद्वारे ते दोघेजि प्रथिि सिाधािी झाले होते... आनि 

त्यािंतर आता??  

 

ही आजिी रात्र!!  
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पाि निनिटांिी काहीतरी संशय येनि सुिंदािे अिािक तोिेसारखा त्याच्यावर शानब्दक 

हल्ला िढवला, 

 

"तुम्ही आलात त ेिी बेडरूि िधूि पानहले. तुिच्या अंगावर ब्लेझर िव्हत.े ब्लेझर कुठे गेले? 

आनि तुिच्या सेंटिा वास वेगळाि येतोय. जातािंा असा वास िव्हता काही! कुठे गेला होतात का 

पाटीिंतर?" 

राजेश अनतशय सौम्यपिािा आव आिूि म्हिाला, "ओह िो! अगं ब्लेझर नवसरलोि वाटत ं

पाटीत! ठीक आह!े िी कुिाकडूि तरी िागवूि घेईि त ेउद्या परवा. अगं आनि वास तोि तर आहे, कुठे 

बदललाय! तुझं आपलं काहीतरीि! सारखा संशय घेतेस!" 

 

िोनहिीला रात्री नतच्या घरी सोडायला गेलो होतो ह े िुकूिही नतला सिजता कािा िय े

िाहीतर तोिेऐवजी हायड्रोजि बॉम्बिा साििा करावा लागेल यािी त्याला जािीव होती. 

 

त्यािे स्पष्टीकरि ि पटल्यासारखे तोंड करूि म्हिाली, "आता झोपा! उद्या बोलू! खरं खोटं 

काय ते उद्या पाह! काकंूसिोरि तुििी खबर घेते िी उद्या!" 

 

ह े ब्लेझर प्रकरि आपल्याला भोविार असे वाटत असतांिाि सिुंदािे शानब्दक वादळ 

अिपेनक्षतपिे अिािक शांत झालं पि ते दलुपट वेगािे केव्हातरी येिारि होते ह ेराजेशला िानहती 

होते पि, "आजच्यापुरते वािलो म्हिजे फकिाि िला आता उद्यािा रत्नाकर रोिदादडिेा ललॅि 

आखता आखता नविार करत करत झोपेिे सोंग घेता येईल!" असे म्हिूि राजेशि ेतोंडावर पांघरूि 

घेतले आनि रत्नाकर रोिदाड ेआनि के के सुििला िािोहरि करण्यासाठी ललॅि आखू लागला. 

 

सुिंदा झोपूि गेली होती आनि घोरायला लागली होती. तासभर वेगवेगळे ललॅि त्याच्या 

ििात आल,े  पि बेडवर पडूि राहिे त्याला असह्य झाले, तो उठला आनि फफ्रजिधूि पािी लयायला. 

िग जवळच्या पुस्तकांच्या कपटाजवळ जानि त्यािे एखाददसुरे पुस्तक काढले, लॅम्प लावला आनि 
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बाजूच्या टेबल खुिीवर बसिू वािू लागला. सकाळ होईपयंत त्याला कसातरी वेळ काढायिा. त्याला 

सगळया जुन्या घटिा आठवायला लागल्या. 

 

बराि वेळ तो वाित बसला. सकाळिे पाि वाजले. वािण्यात लक्ष लागत िव्हते. बाजूला 

टेबलवर त्यािा िोबाईल त्यािे ठेवला होता. त्यात एक न्यूज िोरटफिकेशि आले.  

 

सहज म्हिूि त्यािे ते पनहले त्यात नलनहल ेहोत े–  

"प्रनसद्ध टीव्ही अनभिेत्री रानगिी राठोडिी नतच्या बॉयफ्रें डच्या फ्लॅटच्या गॅलरीतूि उडी 

िारूि रात्री आत्िहत्या! अजिू नडटेल तपशील उपलब्ध झाला िाही." 

राजेशला शॉक बसला. त्यािे रानगिीला सूरज िोिवर असलेल्या गोष्टी सांनगतल्यािंतर त े

दोघे भांडतािा त्यािे पनहले होते. पि म्हिूि त्यािा शेवट काय आत्िहत्येत व्हावा? 

"सुिंदा, उठ! िी जरा जानि येतो! एक बातिी कव्हर करायिी आहे, एक आत्िहत्येिी केस 

आह!े" असे म्हिूि तयारी करूि राजेश जायला निघाला. 

"अहो, थांबा जरा, आताि तर आल ेआनि लगेि िालले कुठे?" सुिंदा थांबवत म्हिाली. काकू 

पि उठल्या होत्या. त्या िोठिोठ्यािे आवाज करत गुळण्या करत होत्या पि त्यांि ेलक्ष पूिवपिे त्या 

दोघांकड ेहोते. 

"टीव्ही वर बातम्या लाव आनि बघ! िी तुला िंतर िोि करतो. आता िला जानद!े", अस े

म्हिूि राजेश निघालासुद्धा! 
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प्रकरि 35 

 

ही बातिी िोनहिीला कळताि नतिेसुद्धा पटकि तयारी केली,  टीशटव आनि जीन्स घातली, 

हातात िाईक घेतला आनि घाईघाईत बाजूला पडलेले राजेशिेि ब्लेझर घालिू रानगिीच्या फ्लॅटकड े

कॅिेराििसोबत पोहोिली.  

 

ती कॅिेऱ्यासिोर पाहि बोलत होती आनि बातम्या दते होती. राजेश तथेे िंतर पोहोिला. 

तोही बातम्यांिे नडटेल्स घेत होता. राजेशिे ब्लेझर घालूि िोनहिी बातम्या दते असतांिा टीव्हीवर 

सुिंदा आनि नतिी काकू बघत होत्या. नतिे काकूला त्या ब्लेझरबद्दल सानंगतले. काकंूच्या 

म्हिण्याप्रिािे झाले. सुिंदािा संशय पक्का झाला की राजेश पाटीिंतर िोनहिीच्या फ्लॅटवर थांबूि िग 

घरी आला होता. काकंूिा आयते कोलीत निळाले. त्यािंी आिखी नतच्या ििात नवनवध संशयनपशाच्चे 

टाकली. सुिंदािे सतंापाच्या भरात राजेशला कॉल केला पि "आपि कॉल करत असलेला िंबर उत्तर 

दते िाही" असा आवाज येत होता... 

 

"आता सिुंदािा कॉल उिलिू उपयोग िाही, घरी गेल्यावरि जे काय व्हायिे ते होईल कारि 

नतिे िक्की ब्लेझर िोनहिीच्या अंगावर टीव्हीत पानहले असावे", असा नविार करूि राजेशिे 

घटिास्थळी काय होतेय याकड ेलक्ष दिेे जास्त पसंत केले. तशात लगबगीि ेिोनहिीिे राजेशला त्यािा 

ब्लेझर शुटटग िालू असतािाि परत केला. हहेी सुिंदािे बनघतले आनि टीव्ही बंद करूि टाकला आनि 

दोघीजिी िहा नपता नपता खलबते करू लागली.. 

 

सूरज खूप दःुखात बुडालेला फदसत होता. राजेशला तर काहीि कळेिासे झाले. त्याला वाटत 

होते की रानगिीच्या आत्िहत्येला तोि अप्रत्यक्षरीत्या कारिीभूत आह.े पि िंतर दसुरे िि त्याला 

सांगू लागले की त्यािे सूरजिे जे बोलिे िोिवर ऐकले ते िुसत े ऐकूि सोडूि दणे्याइतका तो 

िािसूकीहीि िव्हता कारि सूरज जे काही बोलत होता ते केवळ त्यािे खासगी िॅटर म्हिूि सोडूि 

दणे्यासारखे िक्की िव्हते. त्यािे त्यावेळेस योग्य वाटले ते केले. नविारातंूि बाहरे निघत त्याितंर त्याि े

पत्रकार म्हिूि असलेले काि त्यािे केले. पोलीस आलेले होते. पंििािा वगैरे सुरु होता. िोनहिीच्या 

निरोप घेनि त्यािे घटिास्थळातूि काढता पाय घेतला. 
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राजेशला या क्षिी जरा एकातं हवा होता. शांत एके रठकािी बसूि याला योजिा आखायच्या 

होत्या. रत्नाकर रोिदाड ेशक्यतो के के सुिि सोबत क्वनिति फदसायिा. िाहीतर एरवी राजेशिे अिके 

पाट्याव ककवा शोज िर्धये ककवा टेनलकास्ट िर्धये टीव्हीवर िक्की त्याला ओळखले असत ेपि काल तर तो 

प्रत्यक्ष सिोर येनि हातातूि निसटला होता.  

 

घटिास्थळाहि राजेश तडक सारंगच्या रूिवर गेला. दरम्याि त्यािे सिुंदाला कळवायला 

िोि केला की तो काही कारिास्तव घटिास्थळाहि सरळ सारंगकड ेजातोय पि दोि तीि वेळा ट्राय 

करूिही ती िोि उिलत िव्हती. काकंूिा िोि पि त्यािे ट्राय केला पि कुिीही उिलला िाही. आता 

जर तो घरी गेला असता तर भांडिािुळे आिखी िूड खराब झाला असता. आता भांडि होिारि आह े

तर रात्रीि होन द,े तोपयंत िी िाझे रत्नाकर संशोधिािे काि आटोपतो असा नविार त्याि े केला 

आनि सारंगच्या घरी पोहोिला. 

 

सारंगला िोि केल्यावर त्याला कळले की सारंगिी पत्नी (बँकेत िोकरी करत असल्यािे) घरी 

िव्हती आनि सारंगही आज घरी िव्हता िात्र सारंग त्याला एवढा िाि द्यायिा की राजेशला त्याि े

नबिधास्त शेजाऱ्यांकडूि िाबी घेनि घरी बसायला सानंगतले. सारंगला राजेशि े थोडक्यात सगळी 

कल्पिा फदली आनि आज फदवसभर शांततसेाठी त्याला सारंगच्या घरी थांबायिे आह ेअसे सांनगतले. 

 

गाडीतूि राजेशिे लॅपटॉप काढले, आनि सारंगच्या फ्लॅट िर्धये गेला. लॅपटॉप ऑि केला. 

फकिि िर्धये जानि कॉिी बिवली. फफ्रजिधूि ब्रेड काढूि त्यािे सॅन्डनवि बिवले आनि कॉिीिे झुरके 

घेत सारंगच्या फ्लॅटच्या टेरेसवर खुिी टाकूि बसला. रानगिीिी न्यूज त्यािे लॅपटॉपवर तयार करूि 

एनडटरला पाठवली. आता शांतपिे तो पुढे काय करायिे यािा नविार करू शकिार होता. िग त्याि े

लॅपटॉप बाजूला ठेवला आनि सिोरच्या स्टूलवर पाय टेकवूि दोन्ही हात िािेिाग े घेनि डोळे बंद 

करूि नविार करत बसला... 

 

बराि वेळ नविार केल्यािंतर िग त्यािे लॅपटॉपवर सिव करूि रत्नाकरिी िानहती काढली, 

त्यािा पत्ता शोधूि काढला. सारंगला कॉल करूि त्यािे रत्नाकरिी िानहती काढायला सांनगतल ेहोत.े 

त्यासाठी सारंगिे त्याच्या िानसकासाठी रत्नाकरिा इंटरव््यू घायिा ठरवला. सारंग त्याि फदवशी 
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अपॉइंटिेंट घेनि रत्नाकरला भेटायला त्याच्या ऑफिसिर्धये गेला. सारंग ज्या िानसकासाठी काि करत 

होता त्यात िुलाखत छापूि येिे म्हिजे हिखास प्रनसद्धी असे सिीकरि होत.े इंटरव््यू दरम्याि अिेक 

प्रश्न नविारूि रत्नाकरिी खासगी िानहती काढली. एकंदरीत रत्नाकरच्या बोलण्यावरूि असे वाटत 

होते की त्यालाि एखाद्या इंटरव््यूिी आनि जास्त प्रनसद्धीिी गरज होती. सर्धया के के सुिि एका 

नसिेिाच्या शूटटगसाठी लोकेशि शोधण्यासाठी आनि परनिशि घेण्याकरता परदशेात गेलेला होता. 

 

िग सारंगि े रत्नाकरकडूि एक गोष्ट कबूल करविू घतेली की राजेशसुद्दा त्यािा काही 

फदवसांिी इंटरव््यू घ्यायला येिार आह ेआनि त्यावेळेस सोबत केकेच्या िुलाला पि सोबत असू द्या 

असे सारंगिे सुिवले. रत्नाकारला जास्तीत जास्त प्रनसद्धी हवी होती म्हिूि तो हो म्हिाला कारि 

रत्नाकर आनि के के िा िुलगा निळूि त्यांच्या एका आगािी नित्रपटासाठी स्टोरी नलहीत होते आनि 

स्टोरी जवळपास पूिव होत आली होती असे रत्नाकरिे सारंगला सांनगतले होत.े  

 

अशा प्रकारे रत्नाकारबद्दल बरीि िानहती सारंगिे राजेशला िोिवर कळवली. या आनि इतर 

िानहतीच्या आधारे सारंग आनि राजेश ििात वेगवेगळे ललॅि बित होते. रात्री सारंगच्या घरी बराि 

नविारनवनििय केल्याितंर दोघांिी संगिितािे एक ललॅि तयार केला आनि रात्रीि ेजेवि केल्यािंतर 

राजेश आपल्या घरी जायला निघाला. गाडीत त्याच्या ििात निक्स फिहलग्ज होत्या. रानगिीिी 

आत्िहत्या, सुिंदािे संशय घिेे, रत्नाकारिा लागलेला शोध, िोनहिी आनि त्यािेवर बेतलेला रात्रीिा 

प्रसंग आनि आता घरी गेल्यावर सुिंदाला तोंड द्यावे लागले... 

 

घरी पोहोिल्यावर त्यािे बले वाजवली. कुिीि दार उघडले िाही. त्यािे स्वतःकडच्या िवीि े

दरवाजा उघडला. घरात सववप्रथि दशवि दिेाऱ्या काकू आता फदसत िव्हत्या आनि हाक िारल्यावर 

सुिंदािाही ओ यते िव्हता. सिोर टेबलवर एक निठ्ठी पडलेली होती. त्यात काकंूच्या हस्ताक्षरात 

नलनहले होते. 

 

"सुिंदािे कायि िाहरेी जाण्यािा नििवय घतेला आह.े.. 

जर तमु्ही पत्रकार, लेखि आनि नसिेिा जगतापासूि दरू जानि ऑफिसिधे 9 ते 5 वेळेतली 

िोकरी शोधल्यास ती परत येण्यािा नविार करेल!” - सिुंदािी काकू! 
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राजेशिे कपाळावर हात िारला आनि सोफ्यावर बसला. आता शांत बसायांिे आनि 

गावाकडूि आईिा िोि आलाि तर बघू काय करायि ेते असा नविार करूि त्यािे ती निठ्ठी व्यवनस्थत 

घडी करूि एका ललानस्टकच्या िौकोिी डबीत ठेवली आनि बेडखाली ठेनि फदली. त्यावर उशी ठेनि 

रात्रभर तो सिुंदाच्या बदललेल्या वागिुकीबद्दल आनि त्याला कारिीभूत असलेल्या काकंूिा नविार 

करत होता. काकंूिा काहीतरी बंदोबस्त करायला हवा पि त्याआधी निशि रत्नाकर रोिदाड!े  

 

सुिंदा काही फदवस िाहरेी राहील आनि शेवटी अनविारािे घेतलेला नतिा नििवय िूक आह ेह े

लक्षात येईल आनि ती परत येईल असा नविार करूि तो उनशरा रात्री झोपला कारि त्याच्या ििात 

अिेक नविारािंा कल्लोळ िालला होता....त्यािे िि खूप थकले होते!.... 

 

राजेश एकटाि नलफ्टिर्धये िढला कारि सिुंदाला त्यािे नवितंी केली होती पि ती 

त्याच्यासोबत आली िाही. नलफ्टिर्धयेही दसुरं कुिी िव्हतं. 6 व्या िजल्यािे बटि दाबायला त्याि े

हात पुढे केला तेव्हा त्याला तेथे आकड ेफदसत िव्हते. त्याऐवजी आकाराि ेिोठे होत जािारे स्टार होते. 

क्षिभर काय करावे ह ेि सिुल्यािे त्यािे इकडनेतकड ेपनहले आनि नलफ्टिधूि उतरूि जायिे ठरवल े

आनि नलफ्टच्या दरवाज्याि ेबटि दाबले.  

 

दार उघडले गेले. दरवाज्यासिोर केस िोकळे सोडललेी रानगिी उभी होती. अनतशय 

घाबरल्यािे त्यािे पुन्हा दरवाजा बंद केला आनि सगळयात िोठा स्टार असलेल ेबटि दाबले. नलफ्टि े

अिािक खूप वेग घेतला आनि ती नवनित्र पद्धतीिे हलेकावे खान लागली आनि राजेशला सिजेिास े

झाले की ही नलफ्ट िेिकी वर जातेय की खाली जातये ककवा िग जनििीला सिांतर रेल्वेसारखी 

पळतेय?  

 

अिािक एक जोरािा धक्का दनेि नलफ्ट थांबली. दार उघडले गेले आनि सिोर अंधूक 

प्रकाशात एक पांढरी दाढी असलेली वृद्ध व्यक्ती उभी होती पि त्यािा िेहरा फदसत िव्हता. तरीपि 

त्याला िेहरा ओळखीिा वाटत होता पि िेिका तो कोि आह ेह ेसिजत िव्हते एवढ्यात त्या व्यक्तीि े

राजेशला िदत करण्यासाठी हात पुढे केला. राजेश त्याच्या हातात हात दिेार तेवढ्यात नलफ्टिधूि 

िागच्या बाजूिे राजेशच्या खांद्यावर एक िाजूक हात पडला आनि िागे वळूि बघिार तेवढ्यात 
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राजेश दिकूि स्वप्नातूि जागा झाला. त्यािा िहेरा घािािे डबडबला होता. सकाळिे पाि वाजल े

होते. ितंर दहा निनिटे तो त्या स्वप्नािाि नविार करत रानहला. आपल्याला असे स्वप्न का पडले 

असावे? फफ्रजिधूि थंड पािी काढूि तो लयायला आनि त्यािे स्वप्नािा नविार सोडूि फदला आनि ब्रश 

करायला सुरुवात केली. आज तयार होनि राजेशला रत्नाकरिा इंटरव््यू घ्यायला जायिे होते. तयारी 

करूि राजेश रत्नाकारच्या ऑफिसकड े निघाला. रत्नाकारला त्यािे तसे कळवल े आनि िग सारंगला 

िोि लावला. 

 

"सारंग, िी पनहला इंटरव््यू घ्यायला निघालोय. बाकी सगळे ओके ओके आह ेिा?" 

"होय राजेश. सगळे ओके ओके आह.े ऑि टॅ्रक आह!े" 

"ठीक आह.े आपि यापुढील घडािोडींिे अपडेट रेग्युलरली एकिेकांिा दते राह! िल बाय!" 

राजेशिे रत्नाकरिी अधाव तास िुलाखत घेतली. या इंडस्ट्रीत तो आनि केके कसे आल ेह ेत्याि े

जािूि घेतले.  

िग राजेशिे त्याच्या ििात तयार असलेल्या वेगवेगळया कथांिे नवषय तोंडी रत्नाकरला 

सांगण्यािे आनिष दाखवले पि त्यासाठी रत्नाकरला राजेशसोबत नडिर आनि हड्रक्स घ्यायला यावे 

लागेल असे कबूल करविू घतेले. ह ेसगळे केके परदशेातिू परत यायच्या आधी राजशेला उरकायि े

होते. 
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प्रकरि 36 

 

केकेिा िुलगा नपके सुिि (पवि फकशोर सुिि) हा पक्का पाटीबहाद्दर आनि ललेबॉय होता. तो 

नित्रपटांसाठी खूप िांगले िसले तरी बरे नलखाि करायिा आनि नवशेष म्हिज ेत े नलखाि कधीही 

िोरलेले िसायिे. पि केके आनि रत्नाकर िात्र ऑिलाइि आनि इकड े नतकड े छापल्या जािाऱ्या 

असंख्य कादबंऱ्या आनि कथांतूि कथेिा गाभा नबिधास्त िोरायिे आनि त्यात िीठ िसाला टाकूि 

त्यािा नित्रपट बिवायिे आनि स्वतःच्या िावाखाली ते खपवायिे आनि त्यािे के्रनडट स्वतः 

उकळायिे. नपकेला ह ेअथावति िानहत िव्हते. 

 

राजेश रत्नाकरला ज्या रात्री नडिर आनि हड्रक्ससाठी बोलाविार होता त्याच्या काही 

फदवसापूवी… 

 

नपके एका पाटीत धूि िािला. आता वडील सर्धया भारतात िसल्यािे आनि त्यािी आई ही 

वनडलांपासूि वेगळी राहत असल्यािे त्याला राि िोकळे झाले होते. त्या रात्री पाटीत तो बेिाि 

िािला. रात्रीिे बारा वाजल ेआनि एक आकषवक पोशाख घातलेली िनहला त्यािेकड ेआली. 

 

"हलॅो, िी रनविा! हान आर यू निस्टर पविकुिार सुिि?", नपकेच्या डान्स स्टेलससारख्याि 

डान्स स्टेलस करत नतिे नपकेला शेकहनॅ्ड साठी हात पुढे केला. 

 

नपकेिी डान्स पाटविर साक्षी नतच्याकड े बघू लागली. ती आनि नपके या रनविाला प्रथिि 

बघत होत.े या आधी रनविा कधीही त्यािंा कुठे दषृ्टीला पडली िव्हती. 

 

"आय एि िाईि! पि सॉरी िी आपिाला ओळखले िाही. म्हिजे तू रनविा आहसे ते त ू

सांनगतलंस पि िी तुला ओळखत िाही!" नपके म्हिाला. 
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"िी लेखकांिी िाहती आह.े नवशेषतः तुिच्या कथा िला िार आवडतात!", रनविा त्याच्या 

आिखी जवळ येत म्हिाली. 

 

पाटी, सुंदर िुली आनि लेखि ह ेतीि नवक पॉईंट असलेल्या नपकेला पाटीत एक सुंदर िुलगी 

त्याच्या लेखिाि ेकौतकु करतेय म्हटल्यावर तो पघळला, िरिला. 

"अ हो! थँक्स! थँक्स िॉर द कॉनम्ललिेंट्स!" िाितािंा नतच्याकड े सरकत रनविाला नपके 

म्हिाला. 

 

"वुड यु िाईंड िी डाहन्सग नवथ यु?" रनविा त्यािे अनधक जवळ जात म्हिाली.  

 

नपकेला रनविािा आग्रह िोडवेिा म्हिूि िग िाईलाजािे त्यािे साक्षीला जायला सांनगतले. 

थोड्या िाईलाजािेि साक्षी त्याच्यापासूि दरू झाली आनि अंधुक प्रकाशात उघडझाप करिाऱ्या 

नडस्को लाईट्सच्या प्रकाशात बेधुंदपिे डान्स करिाऱ्या काही जोडलयांतूि िागव काढत ती एका 

सोफ्यावर जानि बसली.  

 

काही वेळािे जेव्हा अगदी िंद प्रकाशात संथिधुर संगीत सुरु झाले तेव्हा िाितािंा हळूहळू 

रनविा आनि नपके ह ेदोघे एकिेकांच्या कािािर्धये कुजबूजत संभाषि करत होते.  

 

रनविा- "तुिच्या सवव कथा िला आवडतात. ििात जे आह ेते स्पष्ट आनि रोखठोकपिे तुम्ही 

तुिच्या कथते िांडता, ह ेिला खूप आवडते!" 
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नपके- "हो! जीविाच्या नवनवध पैलूंवर िला नलहायला आवडते! जीविातील कोित्याही 

नवषयावरिा कोिताही प्रसगं नलहायिा असल्यास िी कोितीही आडकाठी ि ठेवता त्याबद्दल नलनहतो 

आनि नित्रपटातही ते तसेि असावे असा िाझा आग्रह असतो!" 

 

रनविा- "नवशेषतः पे्रिाबद्दल आनि सेक्सबद्दल तुम्ही जे स्पष्ट आनि रोखठोक नलनहता ते िला 

आवडते! काही लेखक िक्त सके्स हा भाग िुद्दाि वगळूि नलनहतात!" 

 

नपकेला अशी धाडसी ित व्यक्त करिारी िुलगी प्रथिि भेटली आनि आवडली! 

 

नपके- "हो! अिेक कादबंरीकार अिेक कादबंऱ्या नलनहतात, एखाद्यािी पूिव जीविकथा नलहि 

काढतात पि त्या िािसाच्या सेक्स लाईििा त्या कादबंरीत साधा उल्लेखही िसतो! िला सांग 

रनविा, िािसाच्या जीविातील प्रत्येक पैलू हा िहत्वािा असतो आनि असा प्रत्येक पैलू संपूिव 

जीविावर किी अनधक पररिाि करिारा असतो. िग िक्त सेक्स हाि एक िहत्वािा पैलू टाळूि 

एखादी कादबंरी नलनहली तर त्या कादबंरीतल्या नवनवध पात्रांिा आनि त्यांच्या जीविप्रवासाला 

आपि संपूिव न्याय दने शकू का? अथावति िाही!" 

"अगदी बरोबर बोललात! िला हिे म्हिायिे होते!" अस ेम्हित रनविा आिखीि त्यािेजवळ 

सरकली.  

 

साक्षीला ह े पाहवत िव्हते. ती सोफ्यावरूि उठली आनि दसुरीकड े गेली. तसा साक्षीला 

नपकेिा सुंदर िुलींबाबतिा नवक पॉईंट िानहती होता. त्यािुळे ह ेनतला अगदीि अिपेनक्षत िव्हते पि 

नपके भेटूि नतला िक्त काही िनहिेि झाले होते,  त्यािुळे थोडी जेलसी नतच्या ििाला स्पशूवि गेली 

इतकेि!  

 

रनविािे नपकेला आपली अशी ओळख सांनगतली की, ती या िंुबईतल्या फिल्ि इंडस्ट्रीत 

कलाकार बिण्यासाठी आली आह.े टीव्ही ककवा फिल्म्स यात नतला कररयर करायिे आह े आनि ती 
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िैनत्रिीच्या एका बंगलोिर्धये सर्धया काही फदवस एकटी राहते आह.े िैत्रीि आनि नतिा िवरा 

परदशेातूि परत आले की िग ती दसुरी रूि शोधेल. 

 

* * * 

 

त्या पाटीिंतर रोज त्यांिे एकिेकांिा िोि करिे सरुू झाले. िग िार पाि फदवसाति त्यांच्या 

पे्रिािा असा काही अंकुर उगवला की त्यािे आठवड्याभराति झाड होईल की काय असे एकंदरीत 

वाटत होते. सोबत बागेत फिरिे झाले, नसिेिा बघूि झाले, हॉटेहलग झाले, िॉल्स िर्धये फिरिे 

व्हायला लागल,े एकिेकांच्या आवडीनिवडी एकिेकांिा कळू लागल्या. नतिे त्याच्या कथा वाििे सुरु 

केले. 

 

* * * 

 

काही फदवसािंी एकिेकांिा आहलगि दिेे तसेि परस्पर संितीि े फकस घेिे वाढू लागले. 

बरेिदा फकस घेतािा नपके अिावर व्हायिा पि रानविािे त्याला हसविू अडवायिी िग शेवटी एके 

फदवशी ती त्याला लानडक हसत म्हिाली, 

 

"नपके साहबे, तुम्ही पे्रिात बरेि िास्ट फदसता! कथेत नलनहता त्याप्रिािे खऱ्या जीविातही 

नबिधास्त फदसता! आज रात्री िक्की आपि पे्रिाच्या अत्युच्च आनवष्कारात भ्रिि करूया! या लवकर 

संर्धयाकाळी सात वाजेपयंत! िी तयार राहते! िाझ्या बंगलोिर्धये! िी वाट पाहाते! यतेािा लॅपटॉप पि 

घेनि ये तुझा! तुझ्या कथा वािायच्या आहते, िोकळया वेळात! तुझ्या िव्या कथतेल ेसगळे पे्रि प्रसंग 

वािायिे आहते िला, म्हिजे आपि कदानित त्या प्रसंगांसारखे पे्रि खरोखर अिुभवू शकू" 

"व्हरेी िाईस आयनडया!" नपके म्हिाला. 
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त्या रात्री साडसेात वाजता- 

 

त्यािे अंगावरिे बहुतके कपड ेकाढले होते. िग नतिे कपड ेकाढायिी त्याला घाई झाली. त्यािे 

नतला हात लावताि ती म्हिाली, "राजा, घाई करू िकोस! िाझ्याकरता "रेड क्रानि" िा पेग आि! 

आपि दोघे नपन! आजिी रात्र िेिोरेबल झाली पानहजे! कारि रेड क्रानिनशवाय िजाि ती काय? 

पाि निनिटांच्या अंतरावर शॉप आह!े जा, घेनि ये िा नललज!" 

 

नपके एका पायावर तयार झाला. त्यािे पुन्हा कपड े घातले आनि म्हिाला, " बरंय िॅडि! 

आितो! िी जिरली रेड क्रानि घेत िाही. थोडी स्ट्रॉंग आह ेपि हरकत िाही, तू म्हितेस तर घेईि 

िी! पि त्यांितर िात्र एकही जास्तीिा बहािा िालिार िाही बरं का! एवढं तडपवू िका 

िाझ्यासारख्या गरीब िािसाला! पाि निनिटांच्या अंतरावर शॉप आहे, घेनिि येतो स्वतः जानि!"  

 

असे म्हिूि तो जायला निघाला तेवढ्यात नतिे त्याला थांबवले आनि म्हिाली, "तू येतोस 

तोपयंत िला तुझी िवी नित्रपटािी कथा द ेिा वािायला! त ूिला वािायला द्यायि ेकबूल केल ेहोतेस 

िा! नललज! बाकी सगळया कथा िी वािल्या आहते! नवशेषतः त्यातील पे्रि प्रसंग िला वािायिते 

आनि तुझ्यासोबत त ेनजवंत करायिेत!" 

 

त्यािे नतला त्यािे लॅपटॉप ऑि करूि फदले आनि पासवडव टाकूि फदला आनि वेगवेगळया 

िोल्डसव िधूि त्याच्या िव्या कथेच्या िाईल्स नतला वािायला फदल्या आनि बाहेर निघूि गेला. 

सेक्ससाठी अधीर झाल्यािे त्यािे डोके िालिे जवळपास बंद झाले होते. 

 

िग घाईघाईिे लॅपटॉप िांडीवर घेत नतिे दरवाजा बंद केला, नतच्या िोबाईलिी िेिरी निप 

बाहरे काढली, लॅपटॉपला किेक्ट केली. नपकेच्या िवीि नलखािाच्या सगळया िोल्डसव आनि िाईल्स 

नतिे कॉपी केल्या आनि िेिरी काडव पटकि िोबाईलिर्धये टाकले आनि िोबाईल परत जसाच्या तसा 
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लावला. नतिी पसव आनि इतर सानहत्य घेनि ती नपके यायच्या आत रस्त्यावरच्या गदीत निसळूि 

परागंदा झाली.  

 

नति ेनपकेला िोि करूि सांनगतले की नतच्या एका िैनत्रिीच्या आईला अिािक छातीत त्रास 

सुरू झालाय आनि िैत्रीि एकटी असल्याि ेनतच्या आनि आईच्या िदतीला ती ररक्षेिे तातडीिे जात 

आह ेआनि ती त्याला ितंर भेटेल... सॉरी! 

 

रेड क्रानिच्या बाटल्या बेडवर ठेनि तो संतापािे िरिडत होता, पि इलाज िव्हता. आपले 

लॅपटॉप सोबत घेनि त्याच्या कारिे तो साक्षीकड े जायला निघाला. दरम्यािे त्यािे रनविाला िोि 

केला पि नस्वि ऑि येत होता. 

 

"िी िसतं का सोडलं नहला कारि,े पि िला ि सांगता ही अशी कशी निघूि गेली?" असा 

नविार करतांिा त्याच्या ििात रनविािी प्रनतिा यते होती. ती रात्र त्यािे शेवटी साक्षीकड ेघालवली. 

 

दरम्याि राजेश एका बारिर्धये रत्नाकर सोबत हड्रक्स घेत होता. राजेशकडूि अिेक िवीि कथा 

ऐकूि त्यावर आधाररत आयते अिेक नित्रपट बिवता येतील अशी इच्छा बाळगूि रत्नाकर राजेश 

सोबत वेळ घालवत होता. एक नवनशष्ट पेय रत्नाकारच्या िकळत त्याच्या पेयात निसळल्यािंतर 

रत्नाकर भडाभडा राजेशला त्याच्या आनि केकेच्या एकंदर फिल्ि इंडस्ट्रीतील प्रवासाबद्दल स्वत:च्या 

िकळत सगळे खरे खरे सांगू लागला. राजेश हा अशा काही लेखकांपैकी एक असेल ज्यािी कथा आपि 

कधीतरी िोरली आह ेयािी पुसटशी सुद्धा कल्पिा रत्नाकरला िव्हती. 

 

"केके आनि िी उिाडक्या करिारे बेरोजगार युवक होतो. त्यािी आनि िाझी िागंली िैत्री 

होती. केकेिी आई आनि गावातील लोक आिच्या उपदव्यापांिी त्रासले होते. केकेिा (फकशोर) िा 

भान कुिार याच्यासारखे अभ्यासात हुशार होण्यासाठी आिच्यावर दबाव यायिा. कुिार िांगल्या 

िाकांिी पास व्हायिा तर फकशोर आनि िी कॉपी करूि काठावर पास व्हायिो. स्वतः िेहिेत ि 

करता लोकांच्या िेहितीिी िक्कल करिे आनि त्यावर यश निळविे हा आििा लहािपिापासूििा 

आवडीिा खेळ!!  
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आम्हाला अभ्यासवगैरेंिा जाि कंटाळा यायिा पि नित्रपट बघिे आम्हाला खूप आवडायिे. 

िी आनि फकशोर तासितास नविार करत बसायिो की ही फिल्ि इंडस्ट्री म्हिज ेििधिक आह.े यथे े

एकदा प्रवेश निळवला की पुढे पैसाि पैसा आनि सुंदर सुंदर बायका. अनभिय कशाशी खातात ककवा 

नित्रपटासारखी कलाकृती बिवण्यासाठी काय िेहित करावी लागते, सकस नलखाि करावे लागते ह े

आम्हाला िानहती िव्हते आनि कुिी सांगूि त ेआम्हाला पटलेही िसते.  

 

त्या काळात हसगल स्क्रीि नथएटर िधले सकाळी दहा वाजता लागिारे खास ऍडल्ट बी ग्रेड 

नित्रपट खूप पैसा किवायिे. त्यािािािे त्या नित्रपटांिा बजेट किी असायि.े त्यात सुंदर सुंदर 

िुलीही काि करायच्या. आपि जर का अशा नित्रपटात काि केले तर आपल्याला पैसेही निळतील 

आनि सुंदर सुंदर नस्त्रयांिा सहवासही लाभेल या नविारािे आम्ही पछाडलो आनि िग आम्ही दोघ े

शेवटी गावातूि पळूि गेलो आनि िंुबईत आलो. रस्त्यांवर रानहलो. पडले ती कािे केली. आिि े

नित्रपटािे वेड पाहि जेथे आम्ही काि करत होतो तथेील एकािे आम्हाला एका बी ग्रेड नसिेिा 

बिविाऱ्या डायरेक्टर प्रोडु्यसरिा पत्ता फदला. त्याि ेिाव होते- केवलजीत! िग त्यािे आििी टेस्ट 

घेनि त्याच्या बी ग्रेड नसििेात काि फदले. पैसे थोडिेार निळत होते आनि सुंदर िुलींबरोबर काि 

करायला निळायि.े तशा नसिेिात नसरीयसली अनभिय वगैरे िारसा करावा लागायिा िाही. िग 

आम्ही परस्पर एक धंदा सुरु केला!" 

 

"कसला धंदा रत्नाकर? सांग िा!", राजेश म्हिाला.  

 

"तुला िानहती आह ेराजेश की भारतात फिल्ि इंडस्ट्रीिे फकती आकषवि आह ेत!े पूवीही आनि 

आजही भारतातील अिेक खडे ेआनि शहरांतिू अिेक िुली िुलं िशीब आजिावण्यासाठी हजारोंच्या 

संख्येिे िंुबईत येतात. काही खरोखरीि अनभियगुिसंपि असतात आनि त्यांिा कालांतराि े

संघषावितंर यश जरूर निळते. काहींिर्धये अनभियगुि िसतात ते निराश होनि परत जातात. पि 

काही जि नवशेषतः त्यातील काही िुली ज्या घरूि पळूि वगैरे तर आलेल्या असतात पि त्यांच्यात 

अनभियगुि िसतो पि सुंदर असतात आनि जीविात खूप पैसे निळविे हिे यांिे र्धयेय असते. ररि 

लाइिस्टाइल त्यांिा जगायिी असते. जीविािी अिेक सुखे त्यांिा भोगायिी असतात. िग त्या 

स्वतःच्या शरीरािा उपभोग इतरांिा घ्यायला दनेि येिकेि प्रकारे नित्रपटात नवशेषतः बी ग्रेड 

नित्रपटात कािं निळवतात.  
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िग आम्ही अशा प्रकारच्या िुलींिा जाळयात ओढायि े सुरु केले. त्यांिी शरीरं उपभोगली 

आनि त्यांिा केवलजीतकड ेपाठवायिो. काही िुली राजीखुषीिे तर काहींिा आम्ही बळजबरी करूि 

आिच्याशी शरीरसंबंध ठेवायला भाग पडायिो आनि िग केवलजीतकड ेपाठवायिो. त्यावेळी िुली 

आतासारख्या सजग िव्हत्या. अन्यायानवरुद्ध आवाज उठवायला घाबरायच्या. केवलजीत पि 

त्यांच्याकड ेशरीरसुखािी िागिी करायिा. पि आम्हीही त्यांिा उपभोगायिो ह ेकेवलजीतला कळल े

आनि ते त्याला आवडले िाही. आम्हाला दोघांिा त्यािे कायििे कािावरूि काढले.  

 

िग िंतर आम्ही स्वतःिी प्रोडक्शि कंपिी काढली कारि आिच्याकड े तोपयंत बराि पैसे 

आला होता आनि िहेिीप्रिािे केवलकड े काि करूि करूि आम्ही जे काही फिल्ि िेककग बद्दल 

नशकलो तेि आिच्या साठी आम्ही कािी आलं. कॉपी करायिी आििी सवय कािी आली. इतरांच्या 

सृजिशीलतेवर जगण्यािी आििी लहािपिापासूििी सवय होती तीि अंगावळिी पडली.  

 

पि िंतर िंतर बी ग्रेडिे नित्रपट आनि िेिस्ट्रीि नसिेिा असा भेद जवळजवळ िष्ट झाला. 

िग आम्ही िेिस्ट्रीि नसििेािर्धये िशीब आजिावूि बघायिे ठरवले. तेव्हा आम्हाला नित्रपट 

बिवतांिा अडिि आली ती सशक्त कथेिी. आम्ही दोघे त्याबाबतीत िठ्ठ!!   

 

काही फदवसाितंर एकदा िी रेल्वेत प्रवास करत होतो. बाजूच्या सीटवर कॉलेजिा एक िुलगा 

"नडटेनक्टव्ह कथा" िावािा फदवाळी अंक वाितांिा फदसला. आपल्या आईला एका सस्पेन्स कथेबद्दल 

तो सांगत होता आनि म्हित होता की अिके हॉनलवूड आनि हहदी, िराठी नित्रपटांिा शोभतील अशा 

फकतीतरी कथा फदवाळी अंकात छापूि येत असतात, पि ते क्षेत्र कधीही या कथांिी दखल घेत िाही 

असे फदसते.  

 

झाले! िाझ्या िाझ्या िेंदतू ‘कॉपी करण्यािी सृजिशीलता’ दाटूि आली. िग दादरला िी 

तात्पुरते फदवाळी अंक कायावलय उभारल े आनि पेपरात जानहरात दनेि िहाराष्ट्रभरातूि िवीि 

फदवाळी अंकासाठी कथा िागवल्या. हजारोंिी कथा आल्या आनि िग त्या कथा घेनि आम्ही 

कायावलयाला टाळा ठोकला. त्यातील एका कथेवर आम्ही “फकस्ित का खेल” हा नसििेा बिवला त्यात 

खुद्द अनितजींिी म्हिज ेसुपरस्टार अनित श्रीवास्तव यािंी काि केले आह!े िग काळ बदलला तसा 
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इंटरिेटवर अिेक िराठी लखेक हजारो फ्री कथा नलहि टाकू लागले िग आम्हाला िुकटात खनजिाि 

सापडला! िोरूि न्यायला!" 

 

आताि त्याच्या कािाखाली िार पाि दिादि िाराव्यात आनि त्याला रस्त्यावर िरिटत 

िेनि दोििार तगड ेगुंड भाड्यािे घेनि त्याला धो धो बदडूि काढावा असं राजेशला प्रकषाविं जािवल ं

पि त्यािे स्वतःला सावरलं. शेवटी इतक्या उनशरा का होईिा पि छडा लागला होता.  

 

राजेश आनि रत्नाकर बसल े होते त्या टेबलखाली एक िाईक लावलेला होता आनि शेजारी 

असलेल्या एका टेबलवर वेष बदललेला सारंग सोिैया त्याच्या िष्म्याला लावलेल्या 

िायक्रोकॅिेरािधूि ह्या सगळयािी व्यवनस्थत व्हीनडओ रेकॉर्नडग करत होता. या सगळयांच्या बदल्यात 

राजेशिे रत्नाकरला एक कथा िुकटात नलहि रत्नाकारच्या नित्रपटासाठी द्यायिे कबूल केले होते.  

 

 

 

 

 

 

काही फदवसािंी – 

 

वीिा वाटवे (नजला सारंगि े गावाकडूि िंुबईत टीव्ही आनि फिल्ि इंडस्ट्रीत काि निळवूि 

दणे्यासाठी आिले होते), राजेश आनि सारंग ह ेनतघे राजेशच्या फ्लॅटवर बसले होत.े  

 

सारंग म्हिाला, "तर िग रनविाजी उिव  वीिाजी, ती नपकेकडूि िोरलेली कथा निष्टी 

िेहरािला फदली िा?" 
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वीिा, "होय! आपि ठरवल्याप्रिािे निष्टी लवकरि त्यावर एक तासािंी शॉटव फिल्ि बिवत े

आह.े लवकरि ती बििू पूिव होनि "व्हीनडओ ट्यूब" वर अपलोड सुद्धा होईल. िग नपके, केके आनि 

रत्नाकर नतघािंा जबर धक्का बसेल!" 

 

राजेश, "ग्रेट! आता नपकेच्या इतरही काही कथांवर शॉटव फिल्ि बिवा आनि जगभर जानहरात 

करूि त्यात लेखक म्हिूि एक कुिािेतरी काल्पनिक िाव टाका! त्या फिल्म्स ररलीज होताि बरोबर 

नपके आनि केके यांिी िहेित वाया जाईल आनि त्यांिा कळेल कथािोरीिे दःुख!" 

 

सारंग, "आनि वीिा! त्या शॉटव फिल्ि ररलीज होईपयतं तू अधूििधूि नपकेला भटेत राहा. 

हळूहळू त्यांिेपासिू दरू निघिू जा! अस ेकी त्याला तुझ्यावर संशय येता कािा िये!" 

 

वीिा, "होय! िी रनविा बितािा खूप िेहित घेतली, वेशभूषा बदलली, िेकप केला. इतकं की 

रनविा म्हिूि िी त्याच्या आयुष्यातूि निघूि गेल्याितंर जरी वीिा म्हिूि पुन्हा त्यािे सिोर गेले 

तरीही तो िला ओळखण्यािी शक्यता किी आह!े" 

 

राजेश, "वा सारंग! िाझा नशष्य शोभतोस! खऱ्या जीविात जर ही िुलगी एखाद्या काल्पनिक 

पात्रािी भूनिका बेिालूिपिे वठवते तर नसररयल्स आनि नित्रपटांत तर धिालि करेल! वीिा, तुला 

िी आताि िाझ्या टेनलनव्हजि शोसाठी को-अँकर म्हिूि घेतो!" 

 

वीिा, "थँक्यू राजेश सर!" 

 

िग पुढिे काही ललॅि आखले गेले. 
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िर्धयंतरी राजेशला आईकडूि काही कॉल आले खरे पि त्यािे काहीतरी जजुबी बोलूि आईला 

थोपवूि धरले. सिुंदािा िुक्काि सर्धया नतच्या िेवरीट काकंूकड ेहोता. खरे तर त्या काकूला सिुंदाकडूि 

राजेश आनि त्याच्या आईला निळालेली संपत्ती डोळयात खुपत होती. तसेि नतिा िुलगा आनि राजेश 

यािी तुलिा ती लहािपिापासूिि करायिी आनि राजशेला निळालेले प्रनसद्धीवलय नतच्या डोळयात 

खुपायला लागले. म्हिूिि ती राजेश-सुिंदािा घटस्िोट करवण्याच्या िागे होती ह े कालांतराि े

राजेशच्या आईला कळूि िकुले होते आनि आता सुिंदाला ह े कसे सिजवायिे आनि त्या काकूच्या 

प्रभावातूि बाहरे कसे काढायिे आनि िग राजेशला ह ेसगळे कसे सिजावूि सांगायिे या नववंििते 

राजेशिी आई होती पि राजेश सर्धया काही ऐकण्याच्या िूडिर्धये िव्हता! दरम्याि त्या काकंूच्या 

शेजारपाजारच्याकडूि राजशेच्या आईला आिखी एक बातिी कळली...!! 

 

* * *  

 

निष्टी िेहराििे नपकेकडूि िोरलेल्या कथेवर एक तासािी सशक्त शॉटव फिल्ि बिवली आनि 

व्हीनडओ ट्यूबवर ररलीज केली िक्त िुद्दाि शेवट थोडा बदलला. ती फिल्ि पनहल्याि फदवशी िार 

लाख लोकांिी पनहली कारि त्या फिल्िला िानथ पनब्लनसटी निळाली.  

 

दरम्याि वीिा रनविा बििू नपकेला अधूििधूि भेटत रानहली. केके आनि रत्नाकरच्या 

िोरीिा भुदडं नपकेला भरावा लागला होता. खरं तर नपके काही कथािोर िव्हता. काही पसविल गोष्टी 

सोडल्या तर प्रोिेशिली नपके खूप िांगला िािूस होता. नविािे नपकेवर कालांतराि ेखरंि पे्रि बसले. 

तो नतला आवडू लागला. 

 

िंतर केके परदशेातूि परत आला. तोपयंत शॉटव फिल्िबद्दल नपके, केके आनि रत्नाकर या 

नतघांिा कळले आनि त्यांिा दःुखद आश्चयाविा झटका बसला.  

निष्टी िेहरािकड ेनतघांिी जाब नविारला आनि जवळिी कथाही नतला दाखवली आनि िोरी 

िान्य कर िाहीतर कोटावत केस दाखल करु अशी धिकी फदली. 
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पि निष्टीिे त्याला सांनगतले, "एकि कल्पिा दोि ककवा जास्त जिांिा सिुू शकते निस्टर 

केके! आनि लक्षात घ्या की तुिच्या आनि िाझ्या कथिेा शेवट सारखा िाही. सिजलं? त्यािुळे तुििा 

दावा खोटा आह.े तमु्हाला कोटावत जायिं तर खुशाल जा! िी निदोष सुटेि!"  

 

हळूहळू नवश्वासात घेनि नविािे नपकेला त्याच्या कथांिी िोरी नतिे रवीिा बिूि कशी केली 

ते सांनगतले आनि त्याच्या वनडलांच्या आनि रत्नाकारच्या भूतकाळातील िौयवकृत्याबंद्दल सांनगतल.े 

त्यालाही आश्चयव वाटले आनि त्यािा वनडलांबद्दल संताप झाला.  

 

नविािे नपकेकडूि विि घेतले की जोपयंत राजेश केकेला योग्य धडा नशकवत िाही तोपयंत 

त्यािे केकेला यातले काहीएक सांगू िये. कारि केकेला कोटावत जाण्यापासूि रोखिे, त्यािी कथा 

िोरूि जशास तसे बदला घेिे आनि केकेच्या आगािी नित्रपटािी कथा आधीि िोडूि त्यािे जबर 

आर्मथक िुकसाि करिे एवढाि िक्त राजेशिा उद्दशे या सगळयािागे िव्हता तर केके आनि 

त्याच्यासारख्या इतर लोकािंा खरा िेहरा टीव्ही, बॉनलवूड इंडस्ट्रीसिोर आििे हा उद्दशे होता म्हिज े

पुन्हा कुिी असे करायला धजाविार िाही.  

 

िंतर नपके कडूि िोरलेल्या आिखी दोि कथांवर निष्टीकडूि शॉटव फिल्ि बिवूि िटेवर फ्री 

अपलोड करण्यात राजेश यशस्वी झाला आनि सनिरिला िराठीऐवजी हहदी नित्रपट बिवायला 

सांगूि बॉनलवूडिर्धये लेखक म्हिूि राजेशिा नशरकाव आधीि झाला होता. तो आता योग्य वेळ आनि 

योग्य व्यासपीठ निळण्यािी वाट बघत होता. 
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प्रकरि 37 

 

राजेश एकटाि नलफ्टिर्धये िढला. 

सुिंदाला त्याच्यासोबत आली िाही. 

तो नलफ्टिर्धये एकटाि! 

िंबसवऐवजी आकारािे िोठे होत जािारे स्टार! 

नलफ्टच्या दरवाज्याि ेबटि.. दार उघडले गेले. दरवाज्यासिोर रानगिी! 

घाबरल्यािे पुन्हा दरवाजा बदं! 

िोठा स्टार असलेले बटि! 

नलफ्टिा अिाकलिीय वेग आनि हलेकावे! 

अिािक जोरािा धक्का, नलफ्ट थांबली! 

दार उघडले गेले.. 

अंधूक प्रकाशात एक दाढी असलेली वृद्ध व्यक्ती! 

िेहरा नक्लयर फदसत होता! 

येस! ह ेतर सुपरस्टार अनित श्रीवास्तव!  

त्यांिी नलफ्टिधूि राजेशला बाहरे येण्यासाठी िदतीिा हात पुढे केला! 

िग खांद्यावर एक िाजूक हात?  

कुिािा हात आह?े बघूया तर खरं?  

तेवढ्यात राजेश स्वप्नातूि जागा झाला.  

सकाळिे पाि वाजल ेहोत!े 
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सुपरस्टार अनित श्रीवास्तव! त्यांिा आजपयंत एकदाही इंटरव््यू घेण्यािा प्रसंग राजेशला 

आला िव्हता. ते खूप नबझी स्टार होते. िुसते स्टार िाही तर ते सुपरस्टार होत.े स्वप्नात त्यांिी िला 

िदतीिा हात फदला? का? िाझ्या सर्धयाच्या सघंषावत त्यांिी िला िदत होईल असा त्यािा अथव 

घ्यायिा का? तो पाठीवरिा हात कुिािा? सुिंदािा? िसावा कारि ती तर नलफ्टिर्धये आली 

िव्हती! 

 

नविार करत करत राजेश उठला. ब्रश करूि त्याि े िहा घतेला आनि गॅलरीत जानि तो 

नविार करू लागला. सिुंदानविा ररकािे घर भकास वाटत होते.  

 

सुरुवातीला अनिच्छेिे लग्न केले असले तरी राजेश सुिदंािा संसार िंतर रुळावर आला अस े

वाटत असतािाि काकंूच्या कालवलेल्या नवषाि ेतोही संसार अधांतरी लटकत होता. सकाळी झोपेतूि 

उठल्यािंतरच्या सुिंदाच्या हालिाली, िाहल सगळे त्याला आठवायला लागले. कदानित सुनप्रयाि े

हृदय िी तोडले म्हिूि तर िला अशा प्रसंगातूि जावे लागत िाही िा? पि िी सुनप्रयाशी ब्रेकप घेतला 

ते त्यावेळेस योग्य होतं असं िला वाटतं!  

 

कदानित आज िाझा बदला आनि संघषव अंनति टलयावर पोहोितोय ते बघायला ती असती 

तर?  

ती सोबत असतािंा सुद्धा िी इथपयंत पोहोिू शकलो असतो का?  

ती बरोबर म्हित होती का?  

पि त्यावेळेस सिजा सुनप्रयाशी लग्न केलं असतं  

आनि आईिा सुिंदाशी लग्न करण्यािा तगादा त्याि वेळेस रोखला असता तर?  

पि तो सुिंदावर अन्याय िसता का झाला?  

विि िोडले िसते का गेले?  
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पि सुनप्रयावर तरी अन्याय कसा झाला असू शकतो?  

ती तर लग्न करूि इटलीत सटेल झाली आह!े  

िग िी आता काय करू?  

अन्याय तर िाझ्यावर झाल्यासारखा वाटतोय, नियतीिा!! 

* * * 

सकाळी दहा वाजता सनिरििा िोि आला. 

 

"अरे! लेखक साहबे आहते कुठे? कशी काय िालली आह े सुट्टी? एन्जॉय करतोय का 

बायकोसोबत?" 

 

"अ हो हो! म्हिजे ... हो हो!" 

 

"िला बरंय! अरे िी तुला यासाठी कॉल केला आह े की एक गुड न्यूज आह े आपल्या 

नित्रपटासाठी!" 

 

"काय आह ेती न्यूज सनिरि?" 

"अरे! िी अनितजींिा आपल्या एका आगािी िराठी नित्रपटांत पाहुिा कलाकार घेतो आह े

कारि त्यांिा िाझे पूवीिे नित्रपट आवडलेत आनि त्यांिी स्वतःि एका पाटीत िला नविारले की 

सनिरि िला तुझ्याबरोबर काि करायिी इच्छा आह!े ऐकलं का? स्वतः अनितजी!" 

 

राजेशिा प्रथि कािांवर नवश्वासि बसेिा. आपल्याला पडलेले स्वप्न?? 
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"अरे! काय नविारात पडलास राजेश? िी खरं तेि सांगतोय! पुढे तर ऐक! िी त्यांिा म्हटल ं

की सर िी िाझे ह े भाग्य सिजतो की तुिच्यासारखा सुपरस्टार िाझ्या नित्रपटात काि करायला 

उत्सुक आह ेआनि त्याचं्या पंधरा निनिटांच्या रोलसाठी तुला नलखाि करायिे आह ेतेही त्यांिेशी ििाव 

करूि!" 

 

"काय सांगतोस सनिरि?" खरंि, ग्रेट न्यूज फदलीस!" 

 

सनिरि पुढे म्हिाला, 

 

"आनि िानहतीये का? ते आपल्या िराठी नित्रपटाला िायिान्स पि करिार आहते. तसेि त े

एक हहदी नित्रपट काढत असूि िला फदगदशवक म्हिूि घेिार आहते आनि तुला लखेक म्हिूि घायि ं

िी आधीि त्यांिेकडूि कबूल केलंय! आनि त्या नित्रपटासाठी त्यांच्या िुलाला – अनभनजतला लीड 

रोलिर्धये घायिे आह!े अनभनजतसाठी सशक्त व्यनक्तरेखा नलनहिे ह ेआता तुझे कौशल्य आह ेरे बरं का 

राजेश! त्यांच्या िुलाला एका नहट नित्रपटािी आवश्यकता आह!े तर िग बोल केव्हा भेटतोस िला 

राजेश?" 

 

पुढच्या दहा निनिटांत राजशे वेगािे सनिरिकड ेनिघालासुद्धा आनि कार िालवत असतांिा 

त्यािा ििात एक ललॅि तयार होत होता! 
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प्रकरि 38 

 

सकाळिे अकरा वाजले होते.  

 

िार पाि वेळा बेल वाजवूिसुद्धा दरवाजा उघडत िाही म्हिूि रायिा बोस यांिी 

शेजारच्यांच्या िदतीिे दरवाजा तोडला. त्या आनि शेजारच्यांपैकी दोि िनहला घाईघाईत सरळ 

बेडरूि िर्धये पोहोिल्या तर त्यांिा बेडवर अस्ताव्यस्त पहुडलेली ररताशा फदसली.  

 

नतिा श्वास िालू होता आनि जवळच्याि टेबलवर दोि टॅब्लेट्स पडल्या होत्या त्या उिलूि 

बघत त्यांिी ररताशाला गदागदा हलवत आनि स्वर रडकंुडीला येत म्हटले, "बेबी, शोिा उठ! तुझी 

िम्िी आलीय. तू झोपेच्या गोळया घेतल्या? िला अशक्य वाटतंय!  

 

उत्साहाि े सळसळिारी सतत पॉनझरटव्ह राहिारी िाझी बेबी ररताशा! आज काय हालत 

झाली तुझी? आनि िला एका शब्दािंही कॉल करूि तू सांनगतलं िाहीस? बेबी उठ!"  

 

असे म्हिूि रडत रडत ररताशािा हात हातात घेनि बाजूच्या खुिीवर रायिा बोस बसल्या. 

नतच्या सोबतच्या एक िनहलेि े एका ग्लासिर्धय े फफ्रजिधले थंड पािी घतेले आनि ररताशाच्या 

िेहऱ्यावर ओतल.े ती आता हालिाल करू लागली पि नति ेडोळे खोल गेले होते आनि िेहऱ्यावर 

अनतशय निर्मवकार आनि शून्याकड ेबघत असल्याि ेभाव होते. रायिािे नतला किरेत धरूि उठवले 

आनि उशीला टेकूि बसवले.  

 

रायिा इतर दोि िनहलािंा म्हिाली, "कृपया, िी तुम्हाला नवितंी करत ेकी ह ेसगळं कुिाला 

सांगू िका आनि तुिच्यासोबत असलेल्या इतरािंाही सांगा की कुिाला सांगू िका म्हिूि! िीनडयाला 

नहच्या अशा अवस्थेबद्दल कळलं तर ते प्रश्न नविारूि नविारूि नहिं जगिं िकोस ेकरूि ठेवतील!" 
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त्यापैकी एक िनहला म्हिाली, "काळजी करू िका ताई. आम्ही कुिाला सांगिार िाही. 

आजपयंत आिच्याशी ररताशािे शजारी म्हिूि वागिे खूप िांगले रानहले आह.े तुम्ही नहला हॉनस्पटल 

िर्धये घेनि जा!" 

 

रायिा म्हिाल्या, "धन्यवाद तुिच्या या सगळया िदतीबद्दल! िी आता नहला कोलकात्याला 

घेनि जात ेिगि नतथल्या हॉनस्पटलला दाखल करते! काहीही केलं तरी इथ ेिीनडया पाठ सोडिार 

िाहीत!" 

 

रायिा बोस यांिी त्या रात्री सगळीकड ेगुप्तता पाळूि एयर अम्ब्युलन्स िागवली आनि त्या 

ररताशासह कोलकात्याला पोहोिल्या. तोपयंत आई सोबत असल्यािे ररताशाला हायसे वाटले आनि 

प्रवासात ती जराशी ररलॅक्स वाटत होती पि अधूि िधूि स्िंुदिू स्िंुदिू रडतही होती तेव्हा नतिी 

आई नतच्या पाठीवरुि हात फिरवत होती िग नतला तेवढ्यापुरत ेबरे वाटे पि अर्धयाव तासाितंर नतला 

पुन्हा रडू कोसळे!  

 

िंुबईत अशी बातिी पसरवली गेली की अनभिेत्री ररताशा काही काळाकरता सुट्टीवर गेल्यािी 

शक्यता आह.े  

 

तेथील डॉक्टरांिी आठ फदवसािंतर हॉनस्पटलिधूि नतला परत जान फदले. झोपेच्या गोळयांिा 

डोस जास्त झाल्याि ेझालेले पररिाि भरूि काढण्यासाठी त्यांिी िेनडनसि फदले आनि घरी जान फदल े

पि त्यांिी नति ेिि इकडनेतकड ेरिवायला सांनगतल.े ररताशािे वडील लहािपिीि वारले होते. िग 

नतिी आईि नतिे वडीलसदु्धा झाली होती. आईिेि नतला फिल्ि इंडस्ट्रीिर्धये जाण्याच्या नतच्या 

नििवयािे सिथवि केले होते. पि ररताशाला सहजासहजी बॉनलवूडिर्धये एटं्री निळाली िव्हती... 

 

ररताशाला एका रात्री अंथरुिात पडल्या पडल्या जुिे सघंषाविे फदवस आठवू लागले... 
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कोलकात्यातील िाट्यगृहात एकि टाळयांिा आवाज ऐकू आला कारि छोटी ररटा (म्हिजिे 

ररताशा) नहिे वयाच्या बाराव्या वषीि "अनभसुंदरी" या िाटकातील "िौनिता" या पत्रािे संवाद अशा 

काही सहजसुंदर अनभियािे सजवूि म्हटले जाते की टाळयांिा गाजर काही केल्या थाबंेििा.  

 

जरी ती सावळी होती तरी िाकी डोळी आनि अंगािे िीटस होती. िाटकािे फदगदशवक नबजॉि 

घोष यांिी तर त्याितंर नतला यािंतरच्या त्यांच्या सगळया िाटकातं नतला भनूिका दणे्याबाबत 

घोषिासुद्धा करूि टाकली. वडील लहािपिीि वारल्यािंतर आईि ररटासाठी सगळे काही होती. 

ररटािी लहािपिापासूििी अनभियवृत्ती ओळखूि नतिे त्याला नवरोध करण्याऐवजी सपोटव केला.  

 

नवनवध बंगाली िाटकांत आनि टीव्ही शो िर्धये ररताला भाग घेण्यासाठी प्रोत्साहि तर नति े

फदलेि त्याबरोबरि नतच्या अभ्यासाकड ेदलुवक्ष होन िये हहेी नतिे कटाक्षािे पाळले. नतच्या िात्यातील 

एका काकांिा घराण्यातील िुलींिी िाटकात, रटव्हीत काि करायला नवरोध होता. पि त्यांच्या 

नवरोधाला ि जुिािता प्रसंगी सिाजािे टके्क टोपिे सहि करत नतिे आपल्या लाडक्या ररटाला नतच्या 

स्वप्नांच्या पूतवतेसाठी सववतोपरी प्रोत्साहि फदले. त्या काकांिी सिाजात नतिे लग्न होन दिेार िाही 

अशी धिकी फदली पि त्यावेळेसही ररटािी आई अटळ रानहली.  

 

नबजॉि घोषच्या पुढील प्रत्येक िाटकांत ररटािा रोल असायिा. त्या रोलला ती जीव तोडूि 

आपल्या उपजत अनभियाि े न्याय द्यायिी. नतच्या अिके िाटकांत नतच्यासोबत काि केलेला पुरुष 

सहकलाकार सौनित्र सरकार याि ेनतच्यावर एकतिी पे्रि होत.े पि तो ते कधीही शब्दांिी व्यक्त करू 

शकला िाही आनि डोळयािंी भाषा सिजण्यात ररताशा किी पडली. पि ररताशाच्या आईला ह े

सिजलं होत.ं ती एके फदवशी सौनित्राशी बोलली आनि ररताशाच्या ििात काय आह ेहवं ती जािूि 

गजेईि असे नतिे त्याला सांनगतले, त्यासाठी नतिे त्यािंेकड ेकाही काळ िानगतला.  

 

दरम्याि एके फदवशी िूळिे बंगाली आनि आता एक प्रनसद्ध बॉनलवूड फदगदशवक रहबद्र सरकार 

एका बंगाली पुस्तकावर आधाररत बॉनलवूड नित्रपट बिवण्यासाठी काही बगंाली कलाकार 

निवडीसाठी नबजॉिला भेटले. त्यांिी काही िाटके त्यािंी पनहली. त्यांिी ररताशाला आपल्या आगािी 

हहदी नित्रपटासाठी कास्ट करायिे ठरवले आनि नबजॉि यांिी परवािगी िानगतली. नबजॉि यांिी 

प्रथि ररताशािा कल तपासला. िक्त राज्यापुरता अनभिय ियावफदत ि ठेवता पूिव दशेाला आपले 

अनभियगुि कळले पानहजेत असे नतलाही वाटले आनि िग नबजॉय यांिी सुद्धा नतला थांबवले िाही. 
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अथावति ररताशाच्या आईिसेुद्धा नतला परवािगी फदली. िुलीच्या सुखाति आपले सखु आह ेअसे नति े

ठरवले होते. नति ेग्रॅज्युएशि सुद्धा तोपयंत पूिव झाले होते. िग अशी अिकूुलता झाल्यावर ररताशाि े

नित्रपटांत जीव तोडूि काि केले. नतिी आईसुद्धा िुंबईत येनि नतच्यासोबत रानहली.  

 

ररताशािा हा पनहलाि बॉनलवूड नित्रपट "दास बावरा" सुपर डुपर नहट ठरला. अथावत त्यात 

ररताशासोबत बॉनलवूडिी सुप्रनसद्ध अनभिेत्री "तरण्या अरोरा" सुद्धा होती. पि तरण्यासोबति 

ररताशािा अनभियसुद्धा वाखािला गेला.  

 

सिीक्षकांकडूि आनि पे्रक्षकाकंडूि नतिे वारेिाप कौतुक झाले. िग नतला अिेक नित्रपटांच्या 

ऑिर येन लागल्या. नतिे िग आपल्या आईलाि आपले िॅिेजर बिवले. फदगदशवक, प्रोडु्यसर यांिा 

ररताशाला डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करता येईिासा झाला.  

 

ररताशाला ि सांगताि परस्पर नतिी आई नतला ऑिर झालेल्या काही भूनिका िाकारूि 

टाके. कथेिी गरज असली तरी काही फकहसग, बेड नसि नित्रपटांत असतील तर ते कापावे अथवा 

ररताशा नित्रपटांत काि करिार िाही असे नतिी आई ठिकावूि सांगायला लागली. कधीकधी ती 

शूटटगच्या सेटवरही हजेरी लावायिी. प्रथि ररताशाला ह ेयोग्य वाटले पि िंतर नतला ऑिर येईिशा 

झाल्या तेव्हा बदलत्या जगािुसार आपिही बदलावे असे नतला वाटू लागले, ती आईशी वाद घालू 

लागली. सौनित्रबद्दल आईि ेसांगताि ती निडली आनि त्याच्याशी लग्न करिार िाही असे नतिे निक्षिू 

सांनगतले कारि बॉनलवूडिा एक िॅिो िॅि आनि ऍक्शि नहरो जॉिी नडसुझा नतच्या जीविात आला 

होता. त्यािे अजूि दोि तीिि नित्रपट आले होते आनि ते खूप जास्त सुपरनहट िव्हते पि फ्लॉपसुद्धा 

झाले िव्हत.े  

 

शेवटी ररताशापुढे आईिे हार िािली आनि पोरीच्या सखुाति आपले सुख असे िाििू नतला 

हवी ती िोकळीक फदली. पि तोपयंत नतच्या हातिू अिेक िांगल्या भूनिका निघूि गेल्या. एक दीड 

वषे ती ररकािी बसली. 
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िग एके फदवशी सुभाष भट यांिी नतला हॉरर नित्रपटािी ऑिर फदली ज्यात अिेक बेड ऐि, 

फकहसग नसि आनि खूप अंगप्रदशवि करावे लागिार होत.े ररताशािे कोितीही अट ि घालता होकार 

फदला. काही फदवस परदशेात शुटटग होती. नित्रपटाि े िाव होत े "जिीि का राज”. नित्रपट खूप 

सुपरनहट झाला.  

 

काही सिीक्षकांिी ररताशावर अंगप्रदशविािा िागव स्वीकारल्याबद्दल टीकेिी झोड उठवली 

आनि टीव्ही िॅिेल्सिी ररताशािे नित्रपटातील नहरोबरोबर, हपटो िोररया बरोबर परदशेातील 

शुटटगसाठीच्या वास्तव्यादरम्याि अिेअर असल्याच्या काल्पनिक बातम्या पसरवल्या. त्या इतक्या 

खऱ्या वाटल्या की ररताशा िे स्वतः त्यािे खंडि करूिही लोकांिा आनि इंडस्ट्रीतील लोकािंा ते 

अिेअर खरेि वाटले. यािा पररिाि म्हिूि जॉिीिे नतच्याशी ब्रेकप केला.  

 

खरं तर िवखा नहरो हपटो यािेि स्वतःच्या प्रनसद्धीसाठी या अिवा पसरवल्या होत्या पि ह े

त्यािे बेिालूिपिे केले आनि ते अजिूही कुिालाि कळले िाही. त्यािंतर ती नडपे्रशििर्धये गेली पि 

आईच्या िदतीिे सावरली.  

 

दरम्याि नतला एकाि साच्याच्या हॉरर नित्रपटातल्याि भूनिका ऑिर होन लागल्या पि 

त्या स्वीकारण्यानशवाय नतच्याकड ेपयावय िव्हता. अथावत त ेनित्रपट नहट होत होते आनि ती सिाधािी 

होती. जिू काही हॉरर नित्रपटांत नतिी एकटीिी एकानधकारशाही झाली पि प्रत्येक नित्रपटांत नति े

अंगप्रदशवि हटकूि असायिे पि कालांतरािे वय वाढत गले्यावर नतच्या अनभियात आनि अंगप्रदशविात 

तोितोिपिा आला. नतिा हॉटिेस किी झाला. दरम्याि नतिी आई पुन्हा आपल्या घरी निघूि गेली 

होती.  

ररताशाला िहागड्या लाईिस्टाईलिी तोपयंत सवय झाली होती. जवळिे पैसे िैिीसाठी 

िंुबईत अपुरे पडू लागले. दर उन्हाळयात युरोप फिरूि येण्यािी सवय होती त्यासाठी आता पैसे किी 

पडू लागले.  

 

तशाति नतला कळले की एका सुिार दजावच्या टीव्ही स्टारला म्हिजे सोिी बिकरला सुभाष 

भटिी त्यांच्या आगािी नित्रपटांत घेतले. आता हक्काि े सुभाष भट सुद्धा दरुावले होते आनि हॉरर 

नित्रपटांिी लाट थंडावली. फकत्येक फदवस नतिे आईला िोि केला िाही. ती नडपे्रशि िर्धये गेली. 
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डॉक्टरांिी ट्रीटिेंट सुरू केली. एकदा कहर झाला. नतिे एका रात्री िरैाश्यापोटी झोपेच्या जास्त 

गोळया घेतल्या पि योगायोगािे त्या फदवशी नतिी आई नतच्याकड े आली आनि नतिे नतला 

कोलकात्याला परत आिले... 

 

ह ेसगळे आठवल्यावर तीला घाि आला. ती थरथर कापू लागली. नतला तहाि लागली. फफ्रज 

िधूि कािेच्या ग्लास िर्धये पािी ओतत असतांिा नतच्या डोक्यात नविारांिा गलका असह्य झाला 

आनि नतला डीपे्रशििा सौम्य झटका आला. नतिे ग्लास सिोरच्या हभतीवर नभरकाविू फदला!! 

 

ती िोठिोठ्याि े म्हित होती, "एक सुिार दजाविी अनभियशून्य िािरी िालायक बाई, 

सटवी! सोिी बिकर! िाझी जागा घेते? आनि तेही सुभाष भटच्या नपक्िसव िर्धये?" 

 

रायिा बोस, नतिी आई जागी झाली आनि नतिे लाईट लावला आनि नतच्याकड ेधावत गेली 

तोपयंत ररताशािे तीि शोभिेे कािेिे फ्लॉवर पॉट जनििीवर िेकूि त्यांिा िरुा िुरा करूि टाकला 

होता आनि आता नतच्या हातात हभतीवरिे िहागड े क्लॉक होत.े ते क्लॉक नतिे टीव्हीच्या फदशेि े

नभरकावले पि रायिा आडवी आली आनि ते क्लॉक जनििीवर पडूि िुटले. टीव्ही वािला! 

 

रायिािे नतला बळजबरीिे खांद्याला पकडूि ओढत िेले आनि पलंगावर बसवले.  

 

"ररलॅक्स, बेबी! असे तोडिोड करूि काहीि होिार िाही. शांत हो!" 

 

"त्या सटवीला, सोिी बिकरला िी धडा नशकवल्यानशवाय राहिार िाही." 

 

"नति ेतुझे काय नबघडवले आह ेररटा? नतला दोष दने िकोस!" 
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"नति ेिाझा हक्कािे काि नहरावले िाझ्यापासूि! िाझे “वलय”, िाझे ग्लॅिर नहसकवले आह े

नतिे िाझ्यापासूि!" 

 

"बेबी! ह ेतर िालायििं या इंडस्ट्रीिर्धये! नति ेते काही िुद्दाि केलेले िाही ह ेतुला िानहतेय! 

नतच्याकड ेसंधी आली आनि नतिे ती स्वीकारली!" 

 

"पि नति ेिाझी जागा घतेली त्याि ेकाय? िाही! िी नतला अस ंकरू दिेार िाही! ती िस्त 

नपक्िर करेि, यश िाखेि आनि िी इथे गाशा गुंडाळूि स्वस्थपिे बसिार? िुळीि िाही!" 

 

"अगं, िग तू करिार आहसे तरी काय?" 

"िी परत िुंबईला जािार!" 

"अगं, तुझी हालत ठीक िाही. नतथे जानि काय करिार?" 

 

"िाझी हलत ठीक आह!े सगळं ठीक आह.े यापूवीही िी नडपे्रशििधूि सावरले होते! आतासुद्धा 

िी सावरले आह ेिैराश्यातूि! िी परत जािार! काि शोधिार!" 

 

"ह ेबघ बेबी! इथ ेकोलकात्याला पुन्हा तू नथएटर िर्धये काि करायला लाग!" 

"िाही, िी बरी आह!े िी उद्याि पुन्हा िंुबईला जािार!" 

 

आईिे लाख सिजावले पि नतिे ऐकले िाही. दसुऱ्या फदवशी सकाळी नतच्या वागिुकीत बदल 

जािवत होता. ती जािीवपूववक स्वतःला कंट्रोल करत होती आनि ही एक िांगली गोष्ट होती. नति े
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फ्लाइटिे नतकीट बुक केल ेआनि सािाि बांधिू ती तयारी करू लागली. नतच्या ििात िेिके काय 

िाललंय ह ेआज नतच्या आईला िुळीि सिजत िव्हते शवेटी िाईलाजािे नतिे परवािगी फदली. 

 

िंुबईच्या नविािात बसल्यािंतर ररताशाच्या िेहऱ्यावर एक अद्दभुत आनि गूढ हसू उिटले. 

नतच्या ििात िेिके काय िाललंय ह े िक्त तीि सांगू शकिार होती, पि कसलातरी गाढ निश्चय 

नतच्या िहेऱ्यावर ओसंडूि वाहत होता ह ेनविािातील नतच्या बाजूच्या सहप्रवाशाला जािवलं ह ेिक्की! 
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प्रकरि 39 

 

ऑस्टे्रनलयातील बोन्डी ककवा युकेतील बानििानथ नबिवर जसे नस्त्रयािंा टॉपलेस व्हायला 

व्हायला परवािगी आह ेतस ेब्राझील दशेातल्या ररओ फद जिैरोच्या कोपाकबािा बीिवर परवािगी 

िाही. त्याफदवशी संर्धयाकाळी सूयव िावळतीला असतांिा कोपाकबािा बीिवर आलेल्या बहुतेक 

ब्राझीनलयि ककवा इतर दशेातंील पयवटक नस्त्रयांिी घातललेी नबफकिी ही आकारािे एवढी छोटी आनि 

तोकडी होती की त्या जवळपास न्यूडि वाटत होत्या.  

 

काही जिी पोहोण्यासाठी नबफकिी तर काहीजिी िक्त नि खाण्यासाठी िेहिीच्या 

वापरातील रंगीबेरंगी ब्रा आनि पँटी ककवा िक्त पँटी घालूि तथेे आलेल्या होत्या. बहुतेक पुरुष िंडळी 

ब्रीि घालूि फिरत होत.े अिेक नस्त्रया नबिधास्तपिे नियि झुगारूि टॉपलेस होनि फिरत होत्या 

आनि ह ेनियि बिविाऱ्यािा सुद्धा िानहती होतिे. या बीिवरील नस्त्रयांपैकी अर्धयाव नस्त्रया या बहुतेक 

करूि िॉडले होत्या आनि असताति. ररओला दनक्षि अिेररकेिे पॅररस म्हितात त ेउगाि िाही. त्या 

बीिवर िेहिीि या िॉडले्स येत असतात. कधी कधी येथे सौदयव स्पधाव सुद्धा भरते. हॉलीवूड 

नित्रपटांत फदसिाऱ्या नबफकिीतील सुंदर आनि भरीव शरीरयष्टीच्या अनभिेत्रींपेक्षाही फकत्यके पटींिी 

सुंदर अशा हजारो नस्त्रया अगदी नतथे सहजि दषृ्टीस पडत होत्या.  

 

स्थानिक पुरुषांच्या दषृ्टीला असे उघड उघड िादक सौंदयव बघिे अंगवळिी पडलेले असते पि 

भारतात राहिाऱ्या िंडळींिा िात्र ते डोळे भरभरूि बघति बसावे असे वाटते.  

 

असेि दोि भारतीय िेहरे काळा कोट, हातात नब्रिकेस आनि िहेऱ्यावर गॉगल लावूि 

झपाझप िालत फकिाऱ्याकड े निघाले होत.े नबिवरच्या टॉपलेस िॉडले्सकड े बघूि त्यांिे िि भरत 

िव्हत.े फकिाऱ्याजवळ आरािात पहुडलेल्या एका नपळदार शरीरयष्टीच्या िािसाकड े ते आले. तो 

िािूसही भारतीयि होता. ते दोि जि आल्याि ेबघूि तो अलटव झाला आनि जागवेरूि उठूि उभा 

रानहला, त्यािे त्या दोघांशी हस्तांदोलि केले. 

 



 

| वलय  (कादंबरी) | लेखक – निमिष सोिार --- | Page 187 / 272nd  |  ©  NIMISH SONAR, 2017 |  

Page - 187 / 272 
 

"हलॅो निस्टर बाजवा अँड निस्टर काजवा! केव्हा येिार आह ेती व्हरेोनिका नसनसली?" 

 

"सर साहबे, ती येति असेल. पंधरा निनिटात पोिेल ती आपल्याकड!े" 

 

िग ते नतघे जवळच्या िार पैकी तीि खुच्यांवर बसले. एक खुिी ररकािी होती. ती बहुदा त्या 

व्हरेोनिकासाठी असावी. नतघेही बराि वेळ बोलत होत े आनि त्या बीिवर आलेल्या स्त्री पुरुषांकड े

बघत होत.े 

 

पाि निनिटाति व्हरेोनिका सिोरच्या गदीतिू वाट काढत येतािंा फदसली. नति े काळया 

रंगािी नबफकिी घातली होती. ती त्या नतघांच्या जवळ आली आनि नतघािंीही नतला उभे राहि शेक 

हडँ केले. त्या नतघांिर्धय ेबराि वेळ काहीतरी बोलिे झाले आनि िग िौघ ेजवळच्या आराि खचु्यांवर 

बसले. ते बीिवरच्या स्त्री पुरुषांिी लगबग बघत बसले.  

 

व्हरेोनिका िग िोिवर कुिाशीतरी बोलली. ते दोघजेि िंतर निघूि गेले. आता नतथ े

व्हरेोनिका आनि तो "सर साहबे" ह ेदोघेजि होते. ते दोघे बराि वेळ बोलत होते आनि गदीत कुिी 

त्यांिेकड ेबघतय का असा िागोवा घेत होते.  

 

िग, व्हरेोनिकािे सरसाहबेकड ेहसूि पानहले, स्वत:िी ब्रा काढूि टाकली आनि बाजूच्या एका 

टेबलावर ठेवली. आता ती संपूिव टॉपलेस झाली होती. िग इकडनेतकड ेपानहल्यावर ती सरसाहबेला 

बाय करूि टॉपलेस अवस्थेत त्या बीिवरील गदीत निघूि गेली. जातािंा नतच्या िजरा सावधपिे 

इकडनेतकड ेनभरनभरत होत्या. िग ती गदीत फदसिेासी झाली.  

 

दसुऱ्या फदवशी सकाळी अटलांरटको पेस्तािा या हॉटेल िर्धये सरसाहबे अंघोळ करूि 

सोफ्यावर कुिािी तरी वाट बघत होता. बाजूला नविािप्रवासासाठी एक बॅग तयार फदसत होती. 

थोड्याि वेळात बेल वाजली आनि एक अनतशय सुंदर स्त्री आत आली. नतच्याकड ेबघूि ती युरोनपअि 
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असावी असे वाटत होते. नतिे केस लालसर सोिरेी होत.े िेहरा अनतशय बोलका आनि सुंदर होता. 

नतिे हसूि सरसाहबेकड ेपानहले. नतच्या हातात एक हडँबॅग होती. ते दोघे इंग्रजीत बोलू लागले. 

 

"शाल वी गो?" 

 

"एस, िाय लव्ह! बट व्हअेर इज िाय नगफ्ट?" 

 

"नगफ्ट?", तो हसायला लागला, "ह ेकाय! दतेो थांब!" 

 

त्यािे बाजूला ठेवलेली काळया रंगािी ब्रा नतला फदली. 

"वाव! िस्त आह!े पि िाझ्या आधी तूि िाझे नगफ्ट म्हिजे ती िवी कोरी ब्रा उघडूि 

बनघतलीस? एवढी घाई?", असे म्हिूि नतिे त्यािेकड ेलाडािे बनघतले. 

 

तो डोळे नििकावत म्हिाला, "िला उत्सुकता होती तू यात कशी फदसशील ते, म्हिूि िी त ू

येण्याआधी थोडी कल्पिाशक्ती लढवत होतो!" 

 

नतिे िग नतिा टॉप त्याच्यासिोर काढला. ती आता टॉपलेस होती. त्यािे नतला निठी िारली 

आनि कुरवाळायला सुरुवात केली. 

 

ती त्यािी निठी सोडवत म्हिाली, "िाही नडयर! आता िाही. आता आपल्याला प्रवास 

करायिा आह ेिा! ह ेआता ितंर! इंनडयात गेल्यावर! आता िला तुझी नगफ्ट घालू द ेिा!" 
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िग तो िाईलाजाि ेबाजूला झाला कारि त्यािा लवकरि एयरपोटवकड े निघिे जरुरी होत.े 

नतिे ती काळी ब्रा घातली आनि टॉप िढवला. ते दोघे हॉटेलि े िेकआउटि े सोपस्कार आटोपूि 

निघाले.  

 

थोड्याि वेळात नसक्युररटी िेक झाल्यािंतर िग त्यांिे "एयर फ्रांस" िे नविाि आकाशात 

उडाले. 

 

भारतात आल्यावर नविाितळावरिा नसक्युररटी ऑफिसर म्हिाला, "वेलकि टू इंनडया! 

निस्टर सूरज हसग और निस ऑनलनव्हया ब्रूिर!" 
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प्रकरि 40 

 

िंतर िुंबईतील सूरजच्या फ्लॅट वर - 

 

सेक्स केल्याितंर सूरज आनि ऑनलनव्हया एकिेकाचं्या बाहुपाशात पहुडले होते.  

 

"रानगिी इज आनट ऑि िाय िाईंड िान. तुला भेटायला िला ब्राझीलला येण्यािी वाट 

बघावी लागत होती पि आता रानगिी इज आनट ऑि िाय िाईंड अँड आनट ऑि नधस वल्डव 

ओल्सो! िला तुम्ही दोन्ही आवडत होत्या!" हसत सरूज म्हिाला. पि अधूि िधूि त्यािे लक्ष टेबलावर 

पडलेल्या त्या काळया ब्राकड ेहोतं. 

 

"तुला आम्ही दोन्ही आवडतात यात िला त्यात काही हरकत िव्हती पि रानगिीिे आत्िहत्या 

करूि योगायोगािे का होईिा िाझं शेअर केलेल ं पे्रि एकट्या िला फदलं! ि िागता िला तू पूिव 

निळालास!", ओनलनव्हया म्हिाली. 

 

"खरं तर िलाही तेि हवं होतं कारि रानगिी आजकाल िाझ्यावर जास्त संशय घ्यायला 

लागली होती. कुठूि कुठूि काय काय िानहती निळवूि आनि िाझे िोिवरि ेबोलिे िोरूि ऐकूि िला 

जाब नविारायला लागली होती ती!  

 

िला ती वडलांच्या पाटीत भेटली आनि आवडली पि िला नतिे नसिेक्षेत्रापासूि दरू राहाव े

असे वाटत होते. घरच्या प्रोडक्शि हानस िर्धये ठीक आह ेपि त्यापुढे जानि नित्रपटात नतिे काि 

करिे िला िको होते. नतिी सुभाष भटच्या नित्रपटातली एक संधी िी िुद्दाि हुकवली! ह ेकळलं तर 

िला जाब नविारायला लागली ती!" 
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"यु आर सो बॅड! का केलंस असं? तू िला तर तस ेिाही िा करिार?", ऑनलनव्हया म्हिाली. 

 

"तू नतच्या साईडिी आहसे की िाझ्या? िी तुला अस ं करिार िाही ऑनल! तू िला खूप 

आवडतेस! आनि ठरल्याप्रिािे आपि आता "नलव्ह इि" िर्धये राह! िाझ्याि फ्लॅटवर! आनि तुला काय 

वाटल?ं रानगिी धुतल्या तांदळासारखी होती? िाही! नतिा एक बॉयफ्रें ड होता, तो िेल्यािंतर नति े

ज्याच्याशी लग्न केलं त्याला सोडूि पळूि निघूि आली होती ती िंुबईला!" 

"तू जर िाझ्या सुद्धा कररयरच्या आड आलास तर िी आह ेतशी युरोपला निघूि जाईि!" 

 

"तशी वेळ येिार िाही. आता िी नित्रपट निर्मितीत उतरिार आह.े सोबत हॉटेल आनि िूड 

िेंन्स आहतेि िाझ्या. पलपांशी िाझे रानगनिच्या आत्िहत्येवरूि ितभेद झाल्यावर आता आम्ही 

एकिेकांिा भेटत िाही. यापुढेही िाही भेटिार! ते त्या िूखव रागीिीिी बाजू घ्यायला लागले िग िी 

त्यांिा खडसावले. खरं तर पत्नीि ेकस ंपतीला पूिव सिर्मपत व्हायला पानहजे आनि रानगिी? बरं झाल ं

आम्ही लग्न केल ंिव्हतं! एनिवे! िेलेल्या व्यक्तीबद्दल वाईट बोलू िय ेम्हितात! िल बस झालं! नतिा 

नवषय बंद! िस्तपैकी अंघोळ करूि ये आता! पि िला नतच्या आत्िहत्येिा अिसोस वाटतो आनि 

वाटत राहीि!" 

 

आंघोळ केल्यािंतर ओनलनव्हया तयारी करूि नतच्या िंुबईतील नतच्या एका िॉडले िैनत्रिीला 

भेटायला निघूि गेली.  

 

नतच्या पाठिोऱ्या आकृतीकड े बघत सूरज हसत ििात म्हिाला, "ओनलनव्हया, तू िला 

दाखवतेस नततकी स्िाटव िाहीयेस! तुला एक गोष्ट िाहीत िाही की पाटीच्या रात्री घरी रानगिीच्या 

िकळत ती फकिििर्धये असतांिा िी घरातील फ्यूज निकािी केला, अंधार केला. िग नतच्याशी 

भांडतािा खादं्यावर धरूि हलकेि नतला गॅलरीच्या कठड्याच्या बाजूला आिले आनि नतला ती 
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बेसावध असतािंा ढकलल!े नतिा तोल गेला... िग काय! ही एक आत्िहत्याि वाटली! कारि 

रानगिीला िाझे असे सत्य गवसले होत ेजे अजूि तुलाही िाहीत िाही!  

 

िी आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज टोळीशी संबंध ठेनि आह.े िाझी “िूड िेि” ही िाझे लोकांिा 

दाखवायिे दात आहते. त्यातले िूड्स एकदा खाल्ले की लोकांिा एवढे िटक लावतात की पुन्हा पुन्हा 

ते तो पदाथव खातात, कारि िी त्यात सौम्य असे एडीनक्टव्ह ड्रग्ज (िनशले पदाथव) निसळतो ज्यािुळे 

लोकांिा त्यािी खूप िटक आनि सवय लागत ेआनि िी भारतात नवषेशतः िंुबई आनि फदल्लीत ड्रग्जिे 

जाळे पसरवूि ड्रग्ज नवकतो...  

 

आनि आता पुढिं पानल म्हिजे, एका आंतरराष्ट्रीय डॉि कडूि िला नित्रपटनिर्मितीसाठी 

करोडो पैस ेनिळिार आहते! पि त्यािी अट एकि आह,े ती म्हिज ेभारतातील आनि परदशेातील त्या 

डॉिशी संबंनधत असिाऱ्या गुन्हगेारांच्या जीविावर नित्रपट बिवायिा, त्यांिे उदात्तीकरि करायिे!” 

 

असा नविार करूि तो हसायला लागला आनि पुढे ििाशी नविार करत रानहला, 

"ओनलनव्हया, आता तुला िी िाझ्या नपक्िर िर्धये काि दिेार! तुझ्यासोबत राहि िजा करिार! 

नपक्िर बिवूि करोडो किाविार! िूड िेि िधूि किाविार! िालािाल होिार! जीविातली सगळी 

सुखं उपभोगिार! िाझ्या जीविािा एकि उद्दशे आह,े अिाप पैसा किाविे, िग तो कोित्याही 

िागाविे असो आनि िग त्या पैशांिी तुझ्यासारख्या आनि तुझ्यापेक्षाही सुंदर अशा अिेक नस्त्रयांिा 

उपभोगिार! अगं, स्िाटविेसिा आव आििारी तू एवढी बुद्दधू आहसे की, तूला ह ेही िाहीत िाही की 

तुझा वापर िी ब्राझीलहि येतांिा तुझ्या ब्रा िर्धये लपवूि आिलेल्या एका िव्या अिली पदाथावच्या 

तस्करीसाठी केला आह.े नवनशष्ट प्रकारे खास बिविू घतेलेल्या त्या काळया ब्रािी नशवि उसवूि िी 

आता त्यातिू ड्रग्जिी पावडर काढिार! आनि पुन्हा जशीच्या तशी तुझी ब्रा तुला परत! काय? बरोबर 

िा?" 

 

काही फदवसांितंर, सूरज आनि त्याच्या िव्या गलवफ्रें डबद्दल न्यूज िॅिेल्सिी वेगवेगळे प्रोग्राम्स 

केले. सरूजिे एका पत्रकार पररषदते जाहीर केले, "आता िी नित्रपट निर्मितीत उतरिार आह.े िाझी 
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स्वगीय िैत्रीि रानगिी नहला िी िाझा पनहला नित्रपट सिर्मपत करिार! िाझ्या प्रॉडक्शि हानसि े

िाव सुद्धा रानगिी एटंरटेििेंट हाउस नलनिटेड हिे असिार आह.े" 

 

याि वेळेस दरू आकाशात कुठेतरी एक अतृप्त आत्िा पृथ्वीवर पुन्हा येण्यासाठी काय करावे 

लागेल या नववंििेत भटकत होता पि त्याला अजूि िागव सापडत िव्हता.  

 

रानगिीिी केस पोनलसांिी बंद करूि टाकली होती कारि सूरजिे पोनलसािंा सांनगतले होत े

की, "ती नतच्या पूवावयुष्याबद्दल खूप टेन्शि घ्यायिी. नतिे नववादास्पद पूवावयुष्य िी खुल्या ििाि े

स्वीकारले होते. पि जेव्हा टीव्हीवर त्याबद्दल ििाव झाली त्याितंर ती खूप तिावाखाली होती. िी 

नतला खूप सिजावलं पि ...", असे म्हितािंा त्याला खोटे रडू कोसळले होते.  

 

ििातल्या ििात सरूज म्हिाला, “आनि एखाद्या पत्रकारािे एखाद्या कलाकारािे खरे 

पूवावयुष्य जगासिोर आिले म्हिूि त्या कलाकारािे आत्िहत्या केली तरी त्या पत्रकाराला दोषी धरता 

येिार िाही कारि ििोरंजिाच्या या वलयांफकत क्षेत्रात अशा अिेक गोष्टी पिवायिी नहम्ित असावी 

लागते!”     

 

त्यावेळेस रानगिीिी कॅिडातील िैत्रीि िात्र अस्वस्थ होती. नतला एकंदरीत रानगिीच्या 

िेहिी येिाऱ्या िोि कॉल वरूि आनि एकंदरीत बोलण्यावरूि ती आत्िहत्या करेल असं कधी वाटल ं

िव्हत.ं िात्र कॅिडात राहि याबद्दल ती पोनलसांिा काय आनि का आनि कसे सांगिार?  

सूरजला लवकरि एक िोि आला, "सर साहबे, बाजवा बोल रहा ह!ं" 

 

"बोल बाजवा!" 
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"सरसाहबे, व्हरेोनिका को आपकी याद आ रही ह!ै निलि ेबुलाया ह ैआपको!" 

 

"साल,े बाजवे! नसिव  इतिा बतािे के नलए िुझे कॉल फकया? िुझे पता ह!ै उसिे िुझे कॉल 

फकया था!" 

 

"सरसाहबे, और एक दसुरी जरुरी बात ह,ै भाईिे आपके नलए संदसेा भेजा ह!ै" 

 

"क्या संदसेा ह?ै बोल जलदी!" 

 

"दबुई िें भाई का एक ििरेा भाई ह ै “कातील खाि”, उसपर ऍहक्टग और कॉिेडी का भूत 

सवार ह!ै" 

 

"हां हा,ं आगे बोल!" 

 

"तो भाई िाहते ह ैकी आप पहले एक कॉिेडी िूव्ही बिाव और उसिे भाई के भाई को नहरो 

लेलो!  

 

"िलो ले नलया! आगे बता!" 

 

"कातील को अब भाई के नलए जुिव करिे का कंटाला आगया ह ै और उसका फदल बॉलीवूड 

नहरोईि िाया िाथरू पे आ गया ह!ै तो िूव्ही िें उसको नहरोईि लेिा ह!ै" 
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िाया िाथूर त्याच्या नित्रपटाला हो म्हिेल की िाही याबद्दल सूरजच्या ििात शंका दाटायला 

लागली पि... 

बाजवा म्हिाला, "अगर िाया िा बोले िा, तो भाई को बोलो, भाई को अपिे तररके से काि 

करवािा आता ह!ै िलो अब िोि रखता ह!ं" 

 

सूरज नविार करू लागला. 

 

"भाई म्हितो आह े तर कॉिेडी िूव्ही जरूर बिव,ू लागलं तर िाया िाथरूला धिकावू! त े

काही कठीि िाही! पि व्हरेोनिकाला भेटण्यािी आता िला जास्त ओढ लागली आह े कारि 

नतच्यासोबत िार किी क्षि िला राहायला निळाले आहते आनि आता ऑनलनव्हया भारतात 

आल्यािंतर व्हरेोनिकाला ब्राझीलला जानि भेटिे थोड ेिॅलेंहजग झाले आह!े" 

 

सूरजच्या िेहऱ्यावर व्हरेोनिकाला भेटण्यािी अिावर ओढ फदसत होती. त्याला आता 

ऑनलनव्हयाला काहीतरी कारि सांगूि ब्राझीलला जावे लागिार होते.  

 

आधी व्हरेोनिका िग भाईिी कॉिेडी िूव्ही! 

 

  



 

| वलय  (कादंबरी) | लेखक – निमिष सोिार --- | Page 196 / 272nd  |  ©  NIMISH SONAR, 2017 |  

Page - 196 / 272 
 

प्रकरि 41 

 

हॉलीवूड आनि बॉलीवूड यांच्या एकत्र प्रयत्नातिू जो एक जागनतक कथा असलेला भव्यफदव्य 

नित्रपट तयार होिार होता आनि ज्यािी भारतीय पातळीवरील कलाकार निवडीसाठी एकिेव भव्य 

ऑनडशि “िॅडि” िर्धये टललयाटललयािे होिार होती. त्यािा नडरेक्टर आनि प्रोडु्यसर होता, "पीटर 

ब्लूिबगव" आनि काहस्टग डायरेक्टर होता, "कें ट पॉल".  

 

नित्रपटािी नस्क्रलट जवळपास तयार होती, पि िेिकी कथा काय आह ेयािी पुसटशी कल्पिा 

ठरानवक लोक वगळता कुिालाही िव्हती. त े अनतशय गुप्त ठेवण्यात आले होते. या दोघांिी निळूि 

आनि वेगवेगळे असे जवळपास आठ हॉनलवूड सुपरनहट आनि भव्य नित्रपट बिवले होते आनि हा 

त्यांिा आतापयंतिा एक अनतशय िहत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट होता. ह ेदोघेजि भारतात इतर हहदी नडरेक्टर 

सोबत प्रनसद्ध िराठी डायरेक्टर "श्यािकांत निळजे" यांच्याशी सम्पकव  साधिू होत े कारि त्यांच्या 

"गावराि गोष्ट" या िराठी नित्रपटाला “हॉस्कर” आनि “गोल्डि डॉल” पुरस्कार निळाला होता आनि 

तो नित्रपट या दोघांिा खूप भावला होता. 

 

हा नित्रपट 4K ultra HD म्हिजे थ्रीडीच्या पलीकड ेजानि िोरडी तंत्रज्ञािािे बििार होता 

आनि एकूिि या नित्रपटािी हवा आनि आवाका पाहता, जगभरातील ििोरंजि क्षेत्रातील व्यक्तींिा 

या भव्य प्रोजेक्ट िर्धये थोडा का होईिा सहभाग हवा होता आनि ज्यांिा कोित्या ि कोित्या कारिाि े

नित्रपटािा भाग होता येिार िव्हता ते एकतर निराश तरी झाले िाहीतर त्यांिी नित्रपटानवषयी 

आनि नित्रपटाशी निगनडत व्यक्तींिा द्वषे करिे ककवा त्यांिी बदिािी करिे असे खेळ खेळण्याि े

ििोिि ठरवले. 

 

लंडििधील जगप्रनसद्ध िाट्यभूिीतूि कें टि ेतीि कसलेले कलाकार निवडले.  
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िग िायिा, फ्रांस, जिविी अशा दशेातूि नवनवध कलाकार, गायक, संगीतकार आनि तंत्रज्ञ 

निवडीिंतर अनभियसिृद्ध इटानलयि नित्रपटसंस्कृतीकड ेते दोघे वळले.  

 

आिखी एक युनिट यूएसए िधील लॉस एनंजल्स आनि िॉथव अिेररकेत कायवरत होते. 

इटलीतील भव्य थ्रीडी नित्रपट बघूि फ्रांको बोिूकी याला नविारिा करण्यात आली.  

फ्रांको जास्त प्रनसद्ध कलाकार िव्हता आनि म्हिूि तो या प्रोजेक्टसाठी जास्त वेळ दने 

शकिार होता.  फ्रांकोच्या ििात एक भारतीय िहेरा होता- सुनप्रया नजिा एक्सपे्रनसव्ह आनि बोलका 

िेहरा त्यािे नसिेसीत्ता िर्धय ेपनहला होता आनि तेव्हापासूिि त्यािे नतला त्याच्या नसिेिात एक रोल 

फदला होता आनि सोबति एक डहबग आर्टटस्ट म्हिूि काि निळवूि फदले होते.  

 

आता सुनप्रयाि ेया भव्य हॉनलवूड नित्रपटात काि करावे असे त्याला ििापासूि वाटत होत े

आनि त्यासाठी त्यािे कें ट कड ेनविंती केली होती. नतच्या आवाजाच्या नक्ललस पाहि आनि इंग्रजीतील 

स्पष्ट उच्चार ऐकूि कें टि े नतला भेटण्यािी इच्छा व्यक्त केली. ह े व्हीटोररओला कळवल्यािंतर त्याि े

सुनप्रयािा िोि ट्राय केला पि तो सायलेंट वर होता कारि ती रेनडओच्या प्रोग्राि िर्धये नबझी होती. 

िग व्हीटोररओिे सुबोधला िोि लावण्यािे ठरवले.. 

 

याि वेळेस इटलीत एक घटिा घडली. इटली दशेातील कायवरत असलेल्या एका दहशतवादी 

संघटिेिे आपल्या िागण्यांसाठी रोि शहरातील एका नबनझिेस सेंटर जवळ ठेवलेल्या डस्टनबििर्धये 

शनक्तशाली स्िोट केला. इिारतीच्या काही भागाला आग लागली. अिके जि िारले गेले. स्िोट 

होतांिा त्यातिू अिके छरे उडाले आनि अिकुिीदार पत्रे आग लागूि हवेत वेगाि ेउडाले. जवळूि एक 

टे्रि जात होती आनि िेिका त्याि वेळेस हा स्िोट झाल्यािे, त्या स्िोटाच्या वेगािे आनि जळते पत्रे 

डब्यावर आदळल्यािे डब्याला आग लागली.  

 

गरि हवेच्या झोताि ेडबा हळूहळू रुळावरूि घसरू लागला. घाबरूि डब्यातील लोक पटापट 

उड्या िारू लागले. टे्रििर्धये िोबाईलवर बातम्या वाित सुबोध उभा होता. अिािक नखडकीतूि एक 

जळता अिकुिीदार पत्रा त्यािेकड ेआला आनि नखडकीिी काि िुटली आनि त्याच्या अंगात घुसला. 

इतर लोकांप्रिािे काय करायिे ते ि कळूि इिजवन्सी एनक्सटच्या नखडकीतूि सुबोधिेही उडी िारली 

आनि सुबोधसानहत ते सववजि बाजूच्या रुळांवर पडले. त्या रुळावर उलट्या फदशेिे भरघाव वेगािे एक 
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टे्रि आली त्याखाली ह ेसगळे निरडले गेले. सुबोधच्या दरू िेकल्या गेलेल्या िोबाईलवर व्हीटोररओिा 

कॉल आला पि तो उिलायला सुबोध नजवंत िव्हता... 

 

एिएि रेनडओच्या ऑफिस िर्धये रेनडओवर सुनप्रया प्रोग्रॅि अंकटरग करत असतािंा नतच्या 

प्रोग्राि कोओडीिेटरिे नतला गािे िर्धयेि थांबवूि टे्रि दघुवटिेिी अिौन्सिेंट करायला सांनगतली. 

अिौन्सिेंट करता करता ज्या िृत व्यक्तींिी ओळख पटली होती त्यात सुबोधिे िाव ऐकूि ती बेशुद्ध 

झाली. रेल्वे रुळांवर सुबोधि ेआयडी काडव सापडले असल्यािे त्याच्या िृतदहेािी ओळख पटली होती.  
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सूरजशी भांडि होनि तो अलग झाल्यािंतर आनि त्यांिी हक्कािी नसरीयल िधली कलाकार 

रानगिी जी त्यांिी सिू होन शकिार होती, नति ेआत्िहत्या केल्यािंतर डी. पी. हसग काही फदवस 

अस्वस्थ होते.  

 

रानगिी गेल्यािंतर जिू काही त्यांच्या नसरीयल िधली जाि निघूि गेली होती. लोक हसग 

िॅनिलीकड ेसंशयािे बघायला लागले होते. दसुऱ्या कलाकारांिा घेनि ती नसरीयल त्यांिी िालवली 

पि त्या नसरीयलिी टीआरपी रेटटग फदवसेंफदवस घसरत िालली होती.  

 

ज्या िॅिेलवर ती नसरीयल प्रसाररत होत होती त्यांिी एक िनहन्यांत नसरीयलिी टीआरपी 

वाढवण्यािी िुदत फदली अन्यथा ती नसरीयल “ऑि एयर” करण्यािी वॉर्निग फदली, कारि त्या 

नसरीयलिा िायिान्सर निडला होता आनि जानहराती निळिे किी झाले होते.  

 

हॉरर व्यनतररक्त अन्य नवषय निवडूि िवीि प्रकारिी नसरीयल बिविे सोपे काि िव्हते, 

कारि त्यासाठी पुन्हा िव्यािे सुरुवात करावी लागिार होती. नवनवध िार्धयिांिी ही बातिी छापली 

होती आनि टीव्हीवर सुद्धा दाखवली होती:  

 

"प्रनसद्ध हॉरर िानलकेि े सवेसवाव हसग संकटात. िानलका बंद पडण्याच्या िागाववर! टीव्ही 

ििेलिे फदली िोटीस!" 

 

एके फदवशी घरी हिताग्रस्त डी. पी. हसग सोफ्यावर डोक्याला हात लावूि बसले होते तेव्हा 

त्यांिी पत्नी म्हिाली, 
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"फदिकर, एवढे टेन्शि घेन िका. तुिच्याप्रिािेि िलाही दःुख वाटत ेआह.े सरूज घर सोडूि 

गेला. रानगिी जग सोडूि गेली. आपल्या प्रोडक्शि हानसच्या भनवष्यावर प्रश्ननिन्ह नििावि झाले 

आह.े पि शांत ििािे नविार केल्यास काहीतरी िागव निघलेि!" 

 

"िाझं काही डोकि िालेिासं झालंय! सरूजिे िला काही खरे फदसत िाही. त्यािे आता एक 

िवी गलवफ्रें ड ब्राझीलहि आिली आह े म्हिे! नतच्यासोबत आता नलनव्हि िर्धये राहिार आह!े आनि 

पठ्ठा भरपूर कािावतोय आनि आता नित्रपटनिर्मितीत उतरिार आह!े िला नविारल ेअसते तर िीपि 

कोप्रोडू्यस केला असता त्यािा नपक्िर! पि एनिवे, तो रानगिीला िीट हडँल करू शकला िाही! आनि 

आपल्याशी भांडूि गेला तो! कोित्या िागाविे जातोय काही कळत िाही! त्यािा िागव वेगळा आह!े 

जानद!े" 

 

तेवढ्यात त्यांिा िोि वाजला. अिोळखी िंबर होता. 

 

"हलॅो? कोि?" 

 

पलीकडूि एका स्त्रीिा सुंदर आवाज आला, "तुम्ही नसरीयल बंद करू िका! तशी पाळी 

तुिच्यावर येिार िाही." 

 

"क क कोि आपि?", आवाज थोडा ओळखीिा वाटत होता, पि िक्की ओळखू येत िव्हता. 

 

"उद्या तुिच्या ऑफिसिर्धये िी येते, तेथेि तमु्हाला िाझी ओळख होईल आनि तुििी हिता 

पि िाहीशी करत!े" 
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"हलॅो, हलॅो, कोि? तुििं िाव तर सांगा आधी?" 

 

"उद्या सकाळी दहा वाजता! शापव! बाय!" असे म्हिूि िोि कट् झाला. 

 

"कुिीतरी लेडीज आह.े म्हितेय की आपली नसरीयल बदं करायिी पाळी येिार िाही! उद्या 

भेटायला बोलावलंय!" 

 

"जानि पाहा! बघू काहीतरी सोल्युशि असेल नतच्याजवळ! िान्स घ्यायला काय हरकत आहे? 

िाहीतरी आपल्याकड ेकाय ऑलशि आह?े" 

 

दहा वाजता हसग आनि त्यांिी पत्नी (जी हसग यांच्या प्रोडक्शि हानसिे काही व्यवहार 

सांभाळायिी) दोघहेी ऑफिसिर्धये वाट बघत बसले. दरवाजा टक टक करूि अनभिते्री ररताशा आत 

आली तसे हसग पती पत्नी आश्चयाविे उभे रानहल े आनि शेक हडँ करूि नतला बसायला सांनगतले. 

िीनडयािे ओळखू िय े म्हिूि ती गॉगल घालूि थोड्या वेगळया गेटअप िर्धये आनि भाड्यािी कॅब 

करूि आली होती.  

 

गॉगल काढूि टेबलावर ठेवत ती म्हिाली, 

 

"हसग साहबे! ही एटंरटेििेंट इंडस्ट्री खूप वाईट आह ेअसे िाही! एकदा का तमु्ही िेहित करूि 

जि बसवला की ती आपल्याला भरभरूि दतेे! सगळं दतेे! िाि, सम्िाि, प्रनसद्धी, पैसा, घर, सोशल 

लाईि! पि जर का आपल्याला आपले “वलय” अिेक वषे रटकवता आले िाही तर िात्र आपली हालत 
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‘िा घर का िा घाट का’ अशी होते!", ररताशा पािी लयाली. नतला ह ेबोलतािंा भर एसी िर्धये घाि 

िुटलेला फदसत होता. 

 

"हो! िान्य आह!े ररताशाजी! तेि तर घडतेय िाझ्यासोबत आता!", हताश होनि हसग 

म्हिाले. 

 

ररताशा हसली आनि म्हिाली, "हसग साहबे, ह ेसगळं िी तुिच्याबद्दल िाही तर िाझ्याबद्दल 

बोलते आह!े आनि जास्त खोलात ि नशरता िी सांगू इनच्छते की खरं तर िला तुििी गरज आह!े तुम्ही 

िला वािवू शकता आनि त्या बदल्यात कदानित तुििी नसरीयल वाि ूशकते असा प्रस्ताव िी घेनि 

आलीय! पूवी िी छोट्या पडद्याला िहत्व दते िव्हते पि आज िला त्यािीि िदत घ्यावी लागतेय!" 

 

"िक्की तुिच्या ििात काय त ेसांगा!" 

"सांगते! ह ेबघा! िला तुिच्या हॉरर नसरीयल िर्धये काि करण्यािी इच्छा आह!े" 

"ओह! पि िला तुििे िािधि परवडिार िाही ररताशाजी!", असे म्हिूि हसगिी पत्नीकड े

बनघतले, नतिे आश्वासक िजरेिे त्यािंा हो खुिावले. 

 

"िी िािधिाबद्दल बोलले का काही? यािा अथव असा िाही की िी िािधि घेिार िाही! एक 

बॉनलवूड िधली प्रनसद्ध हॉररपटातील नहरोईि टीव्ही िानलकेत काि करिार म्हटल्याबरोबर तुिच्या 

िानलकेला िविैतन्य लाभिार! टीआरपी वाढिार! ितंर तुििा िायदा झाल्यावर तमु्हाला वाटलं तर 

िग िला पैसा द्या!" 

"िाही िाही! ररताशा जी! तुििे कारि कोितेही असो, तुम्ही आिच्या नसरीयल िर्धये काि 

करिार हीि खूप िोठी गोष्ट झाली, िी तयार आह!े िी तुम्हाला सुरुवातीपासूि तेवढेि िािधि दिेार 

जेवढे रानगिीला दते होतो!" 
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"खरंि! खूप िांगली अनभिते्री होती ती, हसग साहबे! िाझ्यािंतर तीि बॉनलवूड हॉरर क्वीि 

व्हायला लायक होती, पि सुभाष भटिी सोिी बिकर िावाच्या सुिार आनि अनभिय ि येिाऱ्या 

िािऱ्या िटव्या बाईला ती संधी फदली यािे खूप आश्चयव वाटते! रानगिीबद्दल ऐकूि खूप वाईट वाटले! 

ती तुिच्या िुलािी गलवफ्रें ड होती िाही का?" 

 

हसग पती पत्नी थोड ेभावूक झाले पि लगेि ररताशा म्हिाली, "आय एि सॉरी! बरं, िाझी 

आिखी एक नविंती आह!े नसरीयल िर्धये काही बदल करण्यािे आनि नसरीयलिे काही कलाकार 

निवडण्यािे स्वातंत्र्य तमु्ही िला दया!" 

 

"हरकत िाही!" 

"िला तातडीिे तुिच्याकडूि त्याबद्दल िदत हवी आह!े" 

"कोिती?" 

"िला भूषि ग्रोवर आपल्या िानलकेसाठी िाझ्यासोबत हवा आह!े िुख्य पुरुष पात्र!" 

"भूषि ग्रोवर? अच्छा! तो BEBQ िधला पाटीनसपेंट? जो िागील एका पाटीत सोिी बिकर 

सोबत फदसूि आला होता तो?" 

"एक्साक्टली! तोि! कसेही करुि त्याला राजी करा! िाझेकड ेएक कथा आह ेत्यात तोि िक्त 

फिट बसेल!" 

"ठीक आह!े काि होनि जाईल!" हसग पती पत्नी राजी होत म्हिाले. 

हसग यांच्या ऑफिसिधूि कॅब िधूि परत जातािंा ररताशा ििातल्या ििात खुश होत 

म्हिाली, "सोिी बिकर! िाझी बॉनलवूडिधली जागा लायकी िसतािंा तू पटकवतेस काय? आता जर 

का तुझा बॉयफ्रें ड िाही गटवला तर िावािी ररताशा िाही िी!" 
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प्रकरि 43 

 

सकाळी सकाळी ९ वाजता िेि गेट वरील नसक्युररटी गाडवला पास दाखवल्यावर त्या शांत 

बंगल्यात पाठीवर सॅक असलले्या राजेशिे  प्रवेश केला.  

 

गाडविे घराजवळील बागीच्याकड े बोट दाखवले, "साहब, वहां ह!ै आपको वही बुलाया ह!ै 

जाईये!" 

 

एवढा िोठा सुपरस्टार, पि अगदी सािान्य िािसासारखा बागेतील झाडांिा तन्ियतेि ेपािी 

दते होता.  त्यािंी साध े आनि सिेद कपड े पररधाि केले होते. गेटवरील हालिाल ऐकल्याि े आनि 

भेटण्यािी वेळ ठरलेली असल्यािे राजेश त्यािंेकड ेआल्यावर त्यािी िागे वळूि पानहले.  

 

त्यांच्या धीरगंभीर आवाजात ते म्हिाले, "आईये! आईये! राजेशजी! स्वागत ह ैआपका! आप 

साििे रखी कुसी पर नवराजिाि होईये.. हि जरा आते ह!ै बसा! बसा! संकोि करू िका!" 

 

त्यांिा िराठी उच्चार अगदी छाि होता. बागेच्या िधोिध तीि खुच्याव आनि एक टेबल 

ठेवलेला होता. वातावरि अगदी प्रसि होते. राजेशिे सकॅ बाजूला ठेवली. 

 

"धन्यवाद सर!" असे म्हित राजेश बसला. थोड्या वेळाि ेअनित श्रीवास्तव आले.  सोबत िहा 

घेनि एक िोकर आला. त्यािे िहािे सिाि टेबलावर ठेवले आनि तो िर्धये निघूि गेला. लगेिि तेथ े

त्यांिी पत्नी वंदिा आली.  
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जुजबी बोलिे झाल्यावर अनितजी म्हिाले, "राजेश और िेरे नलये गरि थालीपीठ और थंडा 

दही बिाइएगा श्रीितीजी!" 

 

राजेशला आश्चयव वाटले की एवढे िोठे सुपरस्टार पि फकती अदबीिे बोलत आहते! आनि 

त्यांिी पत्नी सुद्धा फकती िम्र? आनि त्या स्वत: िाश्ता बिविार आनि तो पि िराठी? यांिा कस े

कळले की िला थालीपीठ आवडतंय? 

  

राजेशिी िेहऱ्यावरील धांदल आनि आश्चयव पाहि अनितजी हसत म्हिाले, "राजेश जी! हिि े

भी आपके इंटरव््यू पढ रखे है, आपकी पसंद िापसंद के बारे िें हििे थोडीसी जािकारी तो पहले स े

ही पता कर ली थी!" 

 

त्यांिी पत्नी हसत म्हिाली,  "राजेश जी आपकी पत्नी िाही आयी? उिको भी साथ िें ले आत े

तो हि दोिो थोडा सिय साथ िें बीता लेते, गपशप कर लेते! वैसे भी हिारा बेटा अनभनजत और बह 

सौंदयाव दशे से बाहर गये हुये ह!ै" 

 

सुिंदाबद्दल काय सांगावे या नववंििेत राजेश पडला पि तो लगेि म्हिाला, "ती िाहरेी गेली 

आह!े िैके गायी ह!ै" 

 

ओके ओके म्हित त्या िर्धये निघूि गेल्या. 

 

"आप बहोत अच्छे लेखक ह!ै सिीरि के िुव्ही िें िेरे छोटेसे रोल के नलये आप नस्क्रलट नलखि े

वाले ह ैयह सुिके िुझे बहोत आिंद हुवा! 
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"धन्यवाद सर!" सॅक िधिू लॅपटॉप काढत िाईल ओपि करूि तो म्हिाला, "िैिे ये नस्क्रलट 

नलखी ह,ै प्रथि आपि ती वािा िग आपि त्यावर ििाव करू शकतो!" 

 

दोघांिी िहा घ्यायला सुरुवात केली. अनिताजीिी काही वेळ ती नस्क्रलट वािली. त्या 

नित्रपटातील काही पात्रे सिाजातील तळागाळातील लोकांसाठी खूप संघषावितंर एक संस्था स्थापि 

करतात हा त्या नित्रपटािा िूळ गाभा होता. सिाजातील काही नवघातक प्रवृत्ती त्यािंा त्रास दतेात, ह े

टीव्हीवर बघूि अनितजी व्यनथत होतात आनि ते त्या संस्थेला िदत करायिे ठरवतात. त्याचं्या 

सपोटविुळे आनि स्वत: त्या संस्थेच्या सिथविाथव एके रठकािी त्यांिी फदलेल्या भाषिािुळे संस्थेला 

नवरोध करिारे काहीजि िरितात. त्या संस्थेला अनितजी पैशांिी सुद्धा िदत करतात एवढा त्यांिा 

नित्रपटात रोल होता ज्यासाठी राजेशिे नस्क्रलट नलनहली होती. ती नस्क्रलट खूप प्रभावशाली होती. 

अनितजींिा ती आवडली. सिीरिला लगेि कॉल करूि त्यांिी राजेश एक िांगला लखेक असूि त्यािी 

नस्क्रलट त्यांिा आवडल्यािे सांगूिही टाकले. 

 

िग वंदिाजी िाश्ता घेनि आल्या. नतघांिी सोबत िाश्ता केला. थोड ेजजुबी बोलिे झाले. 

िग वंदिाजी निघूि गेल्या.      

 

राजेश िग म्हिाला, "आप जो अनभनजत को लेकर होि प्रोडक्शि िें िुव्ही बिा रह ेहै, उसिे 

आपके बेटे अनभनजत के फकरदार के नलय ेस्टोरी और नस्क्रलट नलखिा शुरू कर फदया ह!ै वह भी आप एक 

बार दखे नलजीए!" 

 

िग अनितजी ते वािू लागले. अथावति तहेी त्यािा आवडले. त्यांिी थोड ेबदलही सुिवले व 

म्हिाल,े "नस्क्रलट और स्टोरी कम्ललीट होिे के बाद अनभनजत को जरूर फदखाईएगा! वे बहोत उिदा 

कलाकार ह!ै वे आपके स्टोरी को बहोत पसंद करेंगे! उिको भी आपके साथ काि करि ेकी बहोत बहोत 

इच्छा ह!ै अनभजीतिे आिेवाले सिय िें कुछ िराठी फिल्िे प्रोडू्यस करिे का निश्चय फकया ह!ै" 

 

"नबलकुल सर! शुअर! इट्स िाय ललेजर!" 
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त्या नित्रपटािी संकल्पिा थोडक्यात अशी होती:  

 

"एका आंतरराष्ट्रीय डॉिला पकडण्यासाठी भारत सरकार िार जिांिी गुप्तिर टोळी बिवूि 

परदशेात पाठवते ज्याच्या प्रिुखािा (म्हिज ेकप्ताि वीरेंदर हसगिा) रोल अनभनजत करिार असतो. 

दरम्याि एका दशेात गुप्तहरे कारवाया करत असतािंा त्याला िताशा भेटत े नजिा रोल प्रनसद्ध 

अनभिेत्री शलाका करिार असते, पि ती िेिकी कोि असते? भारतािी नित्र फक शत्रू? कप्ताि वीरेंदर 

नतिा पदाविाश कसा करतो? िग अिेक दशेांत प्रवास करूि अिेक नथ्रहलग हािािारी एक्शि घडूि या 

नित्रपटािा क्लायिॅक्स भारतात संसद भविाजवळ होतो." 

 

िग राजेशिे एका वेगळया नवषयाला हात घातला, "अनितजी! एक िहात्वाच्या नवषयावर 

बोलायिे आह!े तुम्हाला वेळ आह ेिा?" 

 

"बोनलये बोनलये राजेश जी! आज शाि पाि बाजे तक हि आपके नलये िौजूद ह!ै बस हिि े

आजका नडिर फकसी िॅनिली के साथ करिे का वादा कीया ह!ै इसनलये शाि को बाहर जायेंगे! य ुिो! 

थोडा सोशलायझेशि जीवि िें आवश्यक ह!ै" 

 

"हा अनितजी! आप नबलकुल ठीक कह रह ेह!ै" राजेशिे पुष्टी जोडली. 

 

"हा तो बोनलये! क्या कहिा िाह राह ेह ैआप? आप अपिे नवषय पर बोलि े के बाद आपके 

नलये हिारे पास एक सरप्राईज और एक न्यूज ह!ै बहोत बडा सरप्राईज!" 
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राजेशला ििोिि आश्चयव वाटले. कोिते सरप्राईज असिार यांिेकड?े पि त्याआधी िाझा 

नवषय िी संपवतो. 

 

"अनितजी! आजकल आपि े सुिा होगा की उिदा लेखको जो कथा नलखकर नििावता और 

निदशेक को सुिाते ह,ै वे बाद िें उस कथा के आधार पर अपिा िाि डालकर िूवी बिाते ह!ै और 

लेखको को उसका के्रडीट दतेे िाही ह!ै" 

 

"हा राजेश! हिे पता ह!ै हि भी ऐसी घटिाओ से व्यनथत ह!ै पर ज्यादातर ऐसी घटिाओ िे 

सबूत ि होिे के कारि और कॉपीराईट के नियि पता ि होिे के कारि लेखक कुछ िाही कर पाते!  

कुछ लेखक जल्दबाजी िें अपिी कथा नििावताओ को सिुा दतेे ह ैऔर कोई सबतू िही रहता की उसि े

कथा सिुाई की िही इस बात का कोई सबतू बिता िही!" 

 

आता राजेश नहम्ित करूि जे सांगिार होता ते अनितजी स्वीकारतील की िाही आनि कस े

स्वीकारतील याबद्दल तो थोडा साशंक होता! 

 

पि थोडी नहम्ित करूज तो म्हिाला, " अनितजी! तमु्हाला तुिच्या करीयरच्या  सुरुवातीिा 

नित्रपट आठवत असेल! "फकस्ित का खेल!"? 

 

"हा! नबलकुल! हिे याद ह!ै त्या नित्रपटािुळे िाझ्या कररयरला िांगले वळि निळाले! िग 

िला अिेक नित्रपट निळत गेले आनि िी यशस्वी झालो! के के सुिििी किाल म्हिावी. त्यांिी त्या 

नित्रपटात िाझा दिदार रोल नलनहला होता. त्याितंर जरी िी त्याच्या पुढच्या नित्रपटात काि केल े

िाही, तरी िाझ्या कररयरला यशस्वी वळि फदल्याबद्दल िी त्यांिे िेहिी आभार िाितो!" 

"आनि िी जर का म्हिालो फक केके सुिििे ती कथा सपशेल िोरली आह ेतर?" 

"क्या? क्या कह रह ेह ैराजेश आप?" 
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"सर! और अगर िै आपसे कह की वो स्टोरी िैिे ही अपिे कॉलेज जीवि िें नलखी ह ैतो?" 

 

अनितजी अस्वस्थ होत म्हिाले, "क्या बात कह रह ेहो राजेश? आप "केके सुिि" पर गंभीर 

फकस्ि के आरोप लगा रह ेह!ै िािा की आप एक जाि ेिािे लेखक ह ैपर फकसी नििावता को बदिाि 

करके आपको क्या निलेगा? आप जो आरोप लगा रह े है, उसके पुष्टी के नलय े क्या सबूत ह ै आपके 

पास?" 

 

अनिताजींिा हा पनवत्रा थोडा अिपेनक्षत असला तरी त्यािे असा अंदाज बांधला होता.  

 

तो तयारीनिशी आला होता. 

त्यािे लॅपटॉपवर एक व्हीडीओ लले केला आनि अनितजी तो पाह लागले. रत्नाकरला 

नवश्वासात घेनि राजेशि े त्यािेकडूि जी िानहती आनि कबूली त्याच्या िकळत रेकॉडव केली होती 

त्यािा तो व्हीडीओ होता. त्यांिंतर राजेशिे अनितजींिा थोडक्यात त्याच्या जीविातील पूवीच्या 

घटिा सांनगतल्या.  

 

तसेि केकेिा िुलगा नपके याच्यासोबत राजेशिे केलेल्या ऑपरेशिबद्दल पि सांनगतल.े 

अनितजींिा त ेऐकूि राजेशिे कौतकु वाटले आनि हस ूसुद्धा आवरले िाही. 

 

"राजेश जी! िै िािता हु!ं आपके साथ बहोत गलत हुवा ह!ै िाझी सहािुभतूी आह ेतमु्हाला! 

नपके सोबत तमु्ही जे केलत त ेएका अथाविे योग्यि होतं! " 

 

दपुारी जेवि झाल्यािंतर आता नतघजेि निवांत बसले होते.  

वंदिाजी, राजेश आनि अनितजी! 
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अनितजींिी आपल्या पत्नीला सुद्धा राजेशबद्दल आनि एकूि सगळया लेखि िोरीच्या 

प्रकाराबद्दल सांनगतले.  

 

िग अनितजींिी राजेशला यासंदभावत सवोतोपरी शक्य असेल तशी िदत करण्यािे आश्वासि 

फदले! िग राजेशिे निरोप घेण्याआधी अनितजी सकाळी त्याला जे नसके्रट ककवा सरप्राईज सांगिार 

होते ते त्यांिी राजेशला सांनगतले. ते सरप्राईज म्हिजे अनतशय दरु्मिळ अशी संधी होती जी राजेशकड े

लवकरि िालिू येिार होती आनि त्याद्वारे राजेशला ि भूतो ि भनवष्यती असा िायदा होिार होता.  

 

ती गोष्ट अशी होती की – हॉलीवूडच्या त्या बहुिर्मित आगािी भव्य नित्रपटासाठी भारतात 

घडिाऱ्या घटिांिर्धय ेएका अर्धयानत्िक िहागुरुिी भूनिका करण्यासाठी अनितजींिा कें टकडूि डायरेक्ट 

ऑिर आली होती आनि त्यािंी ती स्वीकारली होती.  

 

तसेि अनभनजतसाठी राजशेिे नलनहलेल्या नस्क्रलटिुळे प्रभानवत होनि त्या हॉलीवूडच्या 

नित्रपटाच्या भारतात घडिाऱ्या भागासाठी लेखि करण्यािी संधी राजेशला निळावी अशी नविंती ते 

कें टला करिार होत!े!! 

 

सिाधािी ििािे राजेश सिीरिकड े जायला निघाला. आजिा फदवस त्यािेसाठी आनि 

त्याच्या एकूिि कररयरसाठी खूपि िोलािा आनि िहत्वािा ठरला होता पि सुिंदािा नविार िात्र 

त्याला अधूििधूि अस्वस्थ करत होता.   

 

 

  



 

| वलय  (कादंबरी) | लेखक – निमिष सोिार --- | Page 211 / 272nd  |  ©  NIMISH SONAR, 2017 |  

Page - 211 / 272 
 

प्रकरि 44 

 

फ्रांको आनि नव्हटोरीओ दोघांिी एकिेकांिा संपकव  साधल्यावर त्यांिा कळले की अपघातात 

सुबोधिा िृत्यू झाला आह.े नव्हटोरीओिे सुनप्रयाच्या आई वनडलांिा आनि सुबोधच्या आईला कॉल 

करूि ही वाईट बातिी सानंगतली. प्रसंग खूपि द:ुखद होता. सुबोधिी आई शुद्ध हरपूि बसली. 

सुनप्रयाच्या घरी सुद्धा वाईट हाल होते. दोघांिे िातवेाईक इटलीत यायला निघाले. ते येईपयंत 

सुनप्रयाला धीर दणे्यािे काि नव्हटोरीओ आनि त्यािी पत्नी फक्रस्टीिा यांिी केले. िृतदहेािे तुकड ेएकत्र 

करूि तो घरी आिला गेला होता. दहशतवाद्यांिा लवकरि पकडूि नशक्षा करण्यािा निधावर स्थानिक 

पोनलसांिी केला. िृतदहेािे इटलीति नवद्युत दानहिीत अंनति संस्कार करण्यािे ठरवले गेले. सुनप्रया 

सतत स्िंुदिू रडत होती. नतिे हाल बघवले जात िव्हत.े  

 

शेवटी नतिे िि वळवण्यासाठी नव्हटोरीओ इंग्रजीतूि नतला म्हिाला, “ह े बघ, ऐक! एक 

बातिी सांगतो तुला. तुला एका भव्य हॉलीवूडपटात डहबग आर्टटस्ट म्हिूि काि निळण्यािी शक्यता 

आह,े गरज आह ेिक्त त ूएक ऑडीशि दणे्यािी!"  

 

नतच्या िहेऱ्यावर नखिता आनि नवषाद दशवविारी शून्य िजर होती. नतच्याकडूि काहीएक 

प्रनतफक्रया आली िाही. नति ेिक्त थोडसेे वळूि नव्हटोरीओकड ेपानहले. 

 

नव्हटोरीओि ेफक्रनस्टिाकड ेपानहले. ती म्हिाली,  

 

"ह ेबघ सुनप्रया, जीविात असे प्रसंग सांगूि यते िाहीत. पि आपि अश्या प्रसंगािा सािोरे 

जायला नशकले पानहजे!" 

 

आता सुनप्रयाच्या िेहऱ्यावर भयंकर राग फदसूि आला. 
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"िी त्या दहशतवाद्यांिा सोडिार िाही. िला त्या सगळयांिा गोळया घालायच्या आहते. 

तरि सुबोधला ती श्रद्धांजली ठरेल!" 

 

फक्रनस्टिा म्हिाली, "तुझा राग योग्य आह,े पि दहशतवाद्यांिा नशक्षा करण्यािे काि तुझ े

िाही पोनलसािंे आह!े" 

 

नव्हटोरीओ पुढे म्हिाला, "सबुोधिी सुर्धदा इच्छा तुला ििोरंजि क्षेत्रात खूप यश निळावं हीि 

होती. तेव्हा तू या दःुखातिू सावरूि लवकरि या क्षते्रात अनधकानधक यश निळवले तर ती खरी 

श्रद्धांजली ठरेल सुबोधला!" 

 

फक्रनस्टिािे नवितंी केली, "एकि कर की यापुढे सगळे नििवय नविारपूववक घे. लगेि इटली 

सोडूि जाण्यािा नििवय घेन िकोस. इथे एकटे वाटूि घने िकोस. आम्ही दोघे आहोत. आम्हाला तुझ े

िॅनिली िेंबर सिज!" 

 

दसुऱ्या फदवशी सगळे सोपस्कार आटोपल्या िंतर दहा फदवसांसाठी सुनप्रया भारतात गेली.  

 

*** 

 

दरम्याि राजेशच्या आईिे राजेशला कॉल केला. 
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"राजेश, िोि कट करू िको. िी काय सांगते ते ऐक. तूला बाळ होिार आह.े आनि सिूंदाच्या 

त्या काकूला िी लवकरि वठिीवर आििार आह.े नतििे तुझ्या बायकोच्या ििात नवष पसरनवण्याि े

काि केल े आह.े नतला सुिदंािी संपत्ती आपल्याला निळाल्यािं सहि झालं िव्हतं म्हिूि ती अस े

तुिच्या ससंारात नवष कालवण्यािे काि करत होती!" 

 

पुढिं जास्त ि ऐकता आपल्याला बाळ होिार या कल्पिेि ेराजेश सुखावला होता.  

 

"आई, िार छाि बातिी सांनगतली, कधी आह ेतारीख?" 

 

"काही िनहन्याति!!" 

 

"िग निघतो यायला पि सुिदंा, नतच्या ििातले गैरसिज?" 

"िी जेव्हा नतच्याशी बोलल ेहोते राजेश तेव्हा नतला पि नतिी िूक वाटू लागली पि काकूच्या 

धाकािे ती तुला संपकव  करण्यास धजत िव्हती. शेवटी लहािपिााासूिि त्या िालायक काकुिा पगडा 

नतच्या ििावर होता..तू ये. ती िाही कसला गैरसिज करिार! आनि गावाला निघिू येण्याआधी ज े

काही घडले ते नतिे िला सांनगतले आता त्यािं िात्र काय ते तू बघ बाबा, आधी ये तर घरी!" 

 

राजेश स्वागतपुरीला जायला निघाला. त्याला वारंवार पडिाऱ्या त्याि त्याि स्वप्नांत 

नलफ्टिर्धये तो िाजूक हात कुिािा होता ते आता त्याला कळूि िुकले होते, तो होता बाळािा!! 

 

*** 
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िाया िाथूर जॉहगगला गेली. सकाळच्या सहा वाजेच्या फे्रश हवेत जॉहगग केले तर बॉडी 

अथावति फिट राहिार होती. गेले तीि िहीिे नतिे आराि करायि े ठरवले होते. अजूि नतच्याकड े

एकाही िवीि नित्रपटािी ऑिर िव्हती.  

 

"िाया िॅडि!" कुिीतरी आवाज फदला होता. 

"एक्स क्यूज िी, तुिच्या िागे बघा!" 

"आय डोन्ट िो य,ू कोि तुम्ही!" 

"िी सरूज हसग. म्हटल ंतुिच्याशी बोलायला ही सकाळिी वेळि योग्य होईल, एरवी जरी 

सर्धया नित्रपट आनि शूटटग िसली तरी तुम्ही डान्स क्लासेस घेतात त्यािुळे नबझी असता." 

"पि तुम्ही आहात कोि निस्टर, सॉरी िी तमु्हाला ओळखले िाही. जन्टलिि तर फदसता पि 

तुम्हाला साधा नशष्टािार िाहीत िाही की अिोळखी िनहलेशी बोलता तर बोलता, आनि नविारूि 

सुद्धा ओळख सांगत िाहीत!" 

थोडासा अंधार होता पि हळूहळू उन्हािी नतरीप िेहऱ्यावर पडल्यावर अिािक िायाला 

काहीतरी आठवल,े "एक निनिट, एक निनिट, िी ओळखलं तुम्हाला! टीव्ही अॅक्टर रानगिी राठोडि े

पती! आय िील सॉरी िॉर यवुर गलवफ्रें ड! आय हथक यू आर एि ओिर ऑि ए िुड ििे! डी. पी. हसगि े

पुत्र िा तुम्ही?" 

सूरजि ेिेहरा गंभीर केला.  

"िला बाजूला बाकड्यावर बसूया!" सूरज म्हिाला. 

 

बाकड्यावर: 

"िाझ्या जीविातल्या त्या घटिा िला नवसरायच्या आहते. पत्रकारािे टीव्हीवर रानगिीच्या 

पूवावयुष्यातल्या घटिा उघड केल्यािे नतिे िार ििाला लावूि घेतले होते, िी नतला सपोटव केला पि 

नतिे .... !" असे म्हिूि तो थोडा गंभीर झाला आनि पुढे बोलू लागला, "काही कारिास्तव िी आता 

डी. पी. हसग सोबत राहत िाही. पि सोडा त्या सगळया गोष्टी आनि िी तुिच्याकड े कशाकरता 



 

| वलय  (कादंबरी) | लेखक – निमिष सोिार --- | Page 215 / 272nd  |  ©  NIMISH SONAR, 2017 |  

Page - 215 / 272 
 

आलोय ते सांगतो! िी नित्रपट निर्मिती सुरू केलीय ह े तुम्हाला िाहीत असेलि, तेव्हा िाझ्या 

नित्रपटात तुम्ही काि करावं अशी िाझी इच्छा आहे, पि नित्रपटात लीड अॅक्टर िात्र िवीि आह,े 

आनि आपल्या दशेातला िाही पि इंनडयि ओररनजि आह.े" 

 

थोडा नविार करूि िाया म्हिाली, "िला वाटते थोडी घाई होतेय. िला इतर सगळे नडटेल 

पि हवेत, लीड अॅक्टर कोि आह ेकाय आह ेह ेसगळं बघावं लागेल िाही का! तुम्ही पुढच्या आठवड्यात 

िाझ्या ऑफिस िर्धये सगळे नडटेल्स घेनि या, िग बघुया!" 

 

सूरज बागेतूि परत गाडीत बसत असतांिा थोडा हिताग्रस्त फदसत होता. नहिे ऐकलं िाही 

तर? िग नतला राजी करायला दसुरा पयावय वापरायिी वेळ तर िाही िा येिार? बघूया!" असे म्हिूि 

तो गाडी वेगािे पळवू लागला. 

 

िंतर एके फदवशी सूरजिे िायाच्या ऑफिसिर्धये नतला त्याच्या नविोदी पि गुन्हगेारी 

पाश्ववभूिीवर आधाररत नित्रपटािी कथा ऐकवली जी स्वत: त्याच्या “भाईिे” सांनगतली होती. िायाला 

काही ती कल्पिा पसंत पडली िाही! तसेि अशा अप्रकाच्याव िवख्या नहरोबद्दल ती काि करायला 

तयार िव्हती. नतिे िकार कळवला. 

सूरज अस्वस्थ झाला. नतकड े दबुईहि भाईिा अनभियशून्य “ििेरा भाई” िाया िाथुर 

सोबति नित्रपटात येण्यासाठी अडूि बसला होता आनि भाई त्यािेसाठी काहीही करायला तयार 

होता कारि ििरेा भाईिे त्या भाईच्या ड्रग्ज नबनझिसे िर्धये भाईला खूप िदत केली होती. आनि इकड े

सूरजि ेजर भाईि ेऐकले िाही तर त्याच्या धदं्याला आनि पयावयािे एकूिि त्याला निळिाऱ्या अिाप 

संपत्तीला आनि त्याद्वारे निळिाऱ्या नवनवध सुंदर नस्त्रयािंा िुकावे लागिार होत.े िाय िाथूर...? काय 

करू तुला राजी करण्यासाठी?      

  *** 
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सोिी बिकर आनि भूषि ग्रोवर यांिा साखरपुडा पार पडला. अिके वतविािपत्रे आनि 

बॉलीवूड न्यूज िॅिल्सिी त्याला ठळक प्रनसद्धी फदली. राजेशिे नविा वाटवे आनि सारंग सोिय्याला 

त्या इव्हेंटिे कव्हरेज करायला सांनगतले होते.  

 

भूषि ग्रोवरला बॉलीवूड अनभिेत्री ररताशासोबत टीव्ही नसरीयलिी ऑिर आल्यािे तो खूश 

होताि पि सोिी सुर्धदा दलुपट खुश होती. एकंदरीत दोघांिे रटव्ही इंडस्ट्रीत बरे िालले होते आनि 

दोघेही एकिेकाचं्या पे्रिात आकंठ बुडलेले होते म्हिूि त्यांिी साखरपुड्यािा नििवय घेतला होता आनि 

लवकरि ते लग्न बंधिात अडकिार होते. ररताशाही त्या साखरपुड्याला आवजूवि हजर होती. "डर की 

दहशत" ही नसररयल सुरू झाली होती आनि त्यात ररताशा भूषि यांिी प्रिुख भूनिका होती. नसररयल 

पुन्हा िालायला लागली. लोकांिर्धये लोकनप्रय व्हायला लागली आनि सोिीिी पि सुभाष भटच्या 

नित्रपटािी शूटटग जवळपास संपली होती. 

 

ररताशा आता त्या दोघांिे लग्न होण्यािी वाट बघत होती. साखरपुड्याला ररताशािे त्या 

दोघांिा भेट फदलेला एक आकषवक आनि िहाग ताजिहाल रात्री त्यांिी पॅकेज िधूि उघडला तर 

टेबलवर ठेवताि त्यािे आपोआप दोि तुकड े झाले. दोघािाही आश्चयव वाटले आनि थोडी हिताही 

वाटली कारि हा एक प्रकारिा अपशकुि होता का? पि कदानित अिेक हातांिी हाताळला गेल्याि े

तो तुटला असावा असे सिजिू त्यािंी तो िेकूि दणे्याि ेठरवले. िुद्दाि टीिलेला ताजिहाल ररताशि े

पॅक करूि फदला होता आनि तो उघडताि दोघांिा िहेरा कसा झाला असेल ह ेआठविू ती गालातल्या 

गालात घरी रात्री हसत होती. 

 

लवकरि त्या दोघांिे लग्न झाले. नसररयल अजूिही िॅिलच्या टॉप नलस्टवर होती. 

हिीिूिसाठी नस्वसला जातांिािे, गेल्यािंतरि,े सकाळी झोपेतूि उठल्यावरिे, खातांिा, नपतांिा, 

िाितािा, गातांिा, बिव  खेळतािा, टे्रििर्धये एकिेकांिा फकस घेतािंा असे सगळे िोटो म्हिजे सेल्िी 

त्या दोघांिी िोटोग्राि, फ्रें डबुक, िॅटर या सोशल साईट्स वर शेअर केल.े िक्त रात्रीिे प्रायव्हटे क्षि 

सोडूि!! ररताशा ह ेसगळे िॉलो करत होती. नतला त्यािंी आयती खबर निळत होती. सोिी ऐवजी 

िोटोत िी असेि, हा िाझा पक्का निधावर आह ेअसे म्हिूि नति ेरागािे एक फ्लावर पॉट जिीिीवर 

आदळला. 
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दोघेही हनििूिहि परत आल्यावर काही फदवसािंतर: 

 

ररतशािे डी. पी. हसग यांिा एक सल्ला फदला की आता नसररयलिी शूटटग आपि युरोपात 

केल्यास पे्रक्षकवगव अजूि वाढेल. युरोप िर्धये रहात असललेे भारतीय आनि त्यांिे स्थानिक नित्र यांिा 

नतथे आलेले भूतांिे अिुभव आपि युरोप टूरच्या नसझि िर्धये दाखवू. तेथील स्थानिक कलाकारांिा 

सुर्धदा सािील करूि घेन. त्यांिा कल्पिा पसंत पडली. िग लवकरि युरोपात जानि लेखकांिी टीि 

काि करायला लागली. हा हतेू होताि पि नसररयल भारताबाहरे घेनि जाण्यािा िूळ हते ूररताशािा 

हा होता की त्याि दरम्याि सोिी बिकरला एका डान्स ररयानलटी शो िर्धये तीि पैकी एक जज्ज म्हिूि 

संधी निळाली, म्हिजे ती यरुोपात भूषि सोबत येन शकिार िव्हती! 
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प्रकरि 45 

 

टीव्हीवर राजेशिा एक प्रोग्राि टेनलकास्ट होत होता. त्यािी शूटटग आधीि झाललेी होती 

आनि आता तो िक्त टेनलकास्ट होत होता आनि पनब्लक नडिांड िुळे हा शो आज बहुतेक सगळया 

प्रिुख प्रायव्हटे आनि दरूदशवि िॅिल्स वर प्रसाररत करण्यात येत होता. अनितजी सदु्धा आवडीिे हा 

कायवक्रि बघत होते. 

 

"आजिा आपला नवषय आह े भारतीय नित्रपटसृष्टीतील आनि रटव्ही क्षेत्रापुढील नवनवध 

आव्हािे. आज कधी िव्ह े एवढी नित्रपटातील अनभव्यक्ती स्वातंत्र्यािी ििाव होते आह े पि 

त्यािबरोबर नवनवध िागांिी नित्रपटांिी सेन्सॉरनशप पि वाढली आह!े" 

 

स्टेजवर सानथ, िराठी, हहदी तसेि इतर अिेक नित्रपट सृष्टीतील आघाडीिे तसेि िवखे 

प्रोडु्यससव आनि डायरेक्टसव आनि काही सुपरस्टार नहरो नहरोईि बसलेले होते, आनि िेहिीप्रिािेि 

ऑडीयंस िर्धये सािान्य नसिेपे्रिी िािसे, तसेि बॉलीवूड िधील पडद्यािागे काि करिारे कलाकार 

तसेि त्यािंे िातेवाईक व इतर िंडळी बसले होते. 

 

एक नििावता म्हिाला, "ह े एक आव्हाि आहिे. नसगारेट नपतािा दाखवलं तर नसगारेट 

हानिकारक अशी सूििा दाखवा, दारुसाठी तेि! प्रािी असल्यास त्याच्या जीनवताला हािी पोहोिवली 

िाही ह ेदाखवा, नशव्या िालत िाहीत, पि खूि िारािारी, ह ेसगळं िालतं. प्राण्यांिा हािी पोिवली 

तर िालत िाही पि येथे स्टंटिेि स्टंट नसि करतािा बरेिदा िृत्यूिुखी पडतात त्यािे काही 

सोयरसतुक िाही!" 

 

दसुरा एक नििावता म्हितो, "नजतकी बंधि ंजास्त होत गेली तेवढे जास्त स्वातंत्र्य नित्रपटात 

घेण्यात येन लागले. कुठल्यातरी आडिागाविे नित्रपट सेन्सॉर कडूि िंजूर करूि घेिं ककवा ए 
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नित्रपटाला यू ए सर्टटफिकेट लाि दनेि निळविं ह ेसुरु झालं. तसं पानहलं तर ए आनि यू ए नित्रपटां 

िर्धये आता सीिारेषा िाहीशी झाली आह े ककवा पुसट झाली आह.े टीव्हीवर सुर्धदा आता सेन्सॉर 

सर्टटफिकट बंधिकारक करण्यात येिार असल्यािे ऐफकवात आह.े अशािे आधीि हॉनलवूडशी स्पधाव 

करण्यासाठी म्हिूि खर्मिक झालेली भारतीय नित्रपटनिर्मिती अशा सेन्सॉरनशप िुळे धोक्यात आली 

आह.े सेन्सॉर बोडव किी आह ेकी काय म्हिूि आता नवनवध संघटिा सुर्धदा जाळपोळ करतात, धिकी 

दतेात. बायोनपक काढला तर त्यांि े वंशज धिक्या दतेात, पि एका अथावि े बायोनपक काढतािा 

नििावत्यांिी भाि ठेवलेि पानहजे कारि तथाकनथत व्यक्ती ज्याच्यावर बयोनपक निघतोय त्यांच्या बद्दल 

खरेि दाखवले गेले पानहजे आनि शक्यतो वादग्रस्त भाग टाळला पानहजे." 

 

राजेश म्हिाला, "आज अशी पररनस्थती नििावि झाली आह े की सेन्सॉर बोडव अनभव्यक्ती 

स्वातंत्र्यािी गळिेपी करतयं की अनभव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या िावाखाली काहीजि सेन्सॉर बोडाविी 

िुस्कटदाबी करत आहते तेि कळेिासं झालंय. िुळात ह ेदोघे एकाि बाजूला आहते की नवरुद्ध बाजूला 

तेि सिजत िाही!" 

 

एक िराठी नििावता म्हिाला, "तुझे म्हिजे अंशत: बरोबर आह ेआनि त्यात भरीस भर म्हिूि 

पायरसी वाढली आह.े आजकाल लोक नित्रपटािी पायरेटेड कॉपी िोबाईलवर, लॅपटॉपवर बघिे पसंत 

करतात, नथएटरिर्धये कुिी यते िाही!" 

 

एक कसलेला अनभिय सम्राट तरुि अनभिेता म्हिाला, "पि िनल्टललेक्स नथएटरिे दर फकती 

वाढले आहते हो! त्यािुळे सािान्य िािूस जाति िाही नित्रपट बघायला, आनि आजकाल 

ििोरंजिासाठी घरी स्वस्तात फकतीतरी पयावय उपलब्ध आहते, पूवी असे िव्हते म्हिूि नथयटर िर्धये 

नपक्िर गोल्डि जुनबली साजरे करायिे. आजकालच्या नपढीला ह ेिानहतीसुद्धा िाही!" 

 

दसुरी एक अनभिेत्री म्हिाली, "पायरसी रोखू शकत िाही म्हिूि िनल्टललेक्सला पनहल्या एक 

दोि आठवड्यात किावूि घ्यायला लागत े म्हिूि नतफकटांिे दर वाढवल े आहते असे म्हिायि े की 
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िनल्टललेक्सिे दर जास्त असल्यािे पायरसी वाढली आह ेअसे म्हिायिे? अंड ेआधी की कोंबड ेअसा हा 

सवाल आह!े" 

 

आिखी एक अनभिेता म्हिाला, "काहीही असले तरीही पायरसीिे सिथवि करता येिार 

िाही. उलट आजकाल दोि तीि आठवड ेनित्रपट िालल्यािंतर दोि िार िनहन्यांच्या आत टीव्हीवर 

येतोि िा! तरीही पायरसी िालूि आह.े ती रोखण्यासाठी कठोर नशक्षा व्हायला हवी पि िुळात 

सववप्रथि कॉपी कधी आनि कुठे होते ते आपि शोधू शकत िाही िग नशक्षा िेिकी कुिाला करिार?" 

 

राजेश म्हिाला, "हो, तो िोठा गहि प्रश्न आह.े बिावट सीडी नवके्रत्यांिा अटक करूि िारस े

काही होिार िाही!" 

राजेश पुढे सांगू लागला, "आजकाल नित्रपटसृष्टीि िाही तर लेखिक्षेत्रात सुर्धदा पायरसी 

वाढली आह,े बिावट पुस्तके सरावस रस्त्यांवर नवकत निळतात आनि त्यात भरीस भर म्हिूि काही 

डायरेक्टर लोकं लेखकांच्या कथेिी सरावस िोरी करतात, पि असो तो नवषय वेगळा आह ेआनि या 

आधी िर्मिला गेला आह!े" 

 

एक नििावता म्हिाला, "िग कधीतरी बॉलीवूड िंदीतूि सावरायला सेक्सिा आधार घेते अस े

आढळूि येते. सेक्सवर आधाररत कथा हा नित्रपट िालण्यािा हुकुिी एक्का ििाला जातो! यात 

इन्व्हसे्टिेंट किी असते आनि ररटन्सव बऱ्यापैकी निळतात, निदाि िकुसाि होण्यािी शक्यता किी 

असते िाही का?" 

 

पे्रक्षकांतला एकजि म्हिाला, "पि एकूिि सिाजििावर यािा पररिाि काय होतो यािा 

कुिीही नििावता, लेखक, निदशेक नविार करतािंा फदसत िाही!  
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राजेश, "ते ही काही अंशी खरे आह,े पि प्रत्येक गोष्टीला दोि बाजू असतात ह ेही लक्षात घ्या. 

तर आपि एकूिि भारतीय नित्रपट सृष्टीसिोरील आव्हािे याबद्दल ििाव करत होतो. िकुीिी 

सेन्सॉरनशप ककवा वैयनक्तक आकसापोटी ककवा राजकीय हतेूिे पे्रररत अशी लादली गेलेली सेन्सॉरनशप, 

पायरसी आनि अजूि कोिती आव्हािे आहते, सांगा बरे?" 

 

दसुरा एक पे्रक्षक म्हिाला, “आजकाल टीव्हीवर एक ट्रेंड फदसतो. एखादी नसरीयल वषाविुवष े

िालते आनि िग अिािक काहीतरी कारि दनेि नििावते ती अिािक बंद करतात. ही तर पे्रक्षकािंी 

शुद्ध िसविूक आह.े यािी दाद कुठे िागता येईल का? वषाविुवषे नसरीयल रोज रोज बघूि अिािक 

िधूिि ती बंद केल्यास पे्रक्षकांिी आतापयंत नसरीयल बघायला फदलेल्या वेळ हा वाया गेल्यासारखा 

िाही का?” 

राजेश म्हिाला, “हा िुद्दा बरोबर आह.े कुिी नसरीयल नवरोधात तक्रार केली असले आनि 

कोटाविे तसा नसरीयल बंद करायिा आदशे फदला असेल तर तो भाग वेगळा पि नििावत्यांच्या 

लहरीखातर नसरीयल बंद करिे हा िात्र अन्याय आह.े याबाबत कन्झुिर कोटावत दाद िागता यायलाि 

हवी!”  

 

पे्रक्षकांतला आिखी एकजि म्हिाला: "राजेश िला असे वाटते की कास्टींग कानि हा 

आपल्या भारतीय नित्रपट सृष्टीतील एक िोठ्ठा कलकं िोठ्ठा डाग आहे, आजही त े िालत े ह े सत्य 

िाकारूि िालिार िाही! आनि आपल्या िॅडि अॅकॅडिी आनि त्यासारख्या संस्थांिर्धये पि आजकाल 

भ्रष्टािार वाढलाय असे ऐफकवात आह,े अनभिय नशकनविाऱ्या अशा प्रकारच्या अिेक संस्थांिर्धय े

राजकीय हस्तक्षेप वाढतोय असे िाही का वाटत?" 

 

राजेश म्हिाला, "प्रत्येक क्षेत्रात बऱ्यावाईट गोष्टी असताति, त्यािुळे आपि निळूि वाईट 

गोष्टी किी करण्यािा प्रयत्न करू म्हिजे लोकांि े या क्षेत्राबद्दल गैरसिज दरू होतील. िी याबद्दल 

सुपरस्टार अनित श्रीवास्तव यांिी िदत घेिार आह.े त्यांिीही या ििते सहभागी होण्याबद्दल िी 

नविंती केली होती पि काही कारिास्तव ते येन शकले िाहीत. कास्टींग कानि बद्दल िाझेकड े
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बॉलीवूड िधील काही तथाकनथत प्रनसद्ध व्यक्तींनवरोधात पुरावे सुर्धदा आहते, हस्टग ऑपरेशििर्धये त े

अडकले आनि पुरावे हाती आले, योग्य वेळ आली की त ेजगासिोर िी आििार!" 

 

हा कायवक्रि टीव्हीवर बघत असतािा राजेश त्याच्या छोट्याशा बाळाशी खेळत होता आनि 

नपकेिा संताप होत होता. त्यािे राजेशला कॉल केला, "राजेश, नविा वाटवेिे िला सांनगतल्या प्रिािे 

तुम्ही लोकं िाझ्या वनडलांि ेकाळे कारिािे पनब्लक सिोर आििार िव्हता िक्त िाझ्यासाठी, िाझ्या 

नविंतीवरूि! िाझ्या कथा िोरूि तमु्ही आििा बदला घेतला, फिट्टि िाट झाले आता िला वाटत े

तुम्ही थांबाव,े वनडलांच्या भनवष्यािा प्रश्न आह,े आिच्या कुटंुबाच्या प्रनतष्ठिेा प्रश्न आह!े" 

राजेशिे त्याला खोटा फदलासा फदला, "काळजी करू िको नपके, ते िी प्रोग्राि िर्धये सहज 

म्हिालो पि िी तसे करिार िाही! िाझ्यावर नवश्वास ठेव!" 

 

राजेश ििात म्हिाला, "बेटा नपके, कथािोरीिा गुन्हा तर तुझ्या बापािे केला आहिे पि, 

नित्रपटांत काि दणे्याच्या आनिषािे िसविूक आनि लैंनगक अत्यािार केलेल्या िुलींबद्दल काय? 

केकेला एक्स्पोज केल्यानशवाय तक्रार दाखल करायला त्या पुढे येिार िाहीत. जरी त्या गोष्टीला अिेक 

वषे लोटली तरी न्याय निळवूि दणे्यासाठी प्रयत्न केल ेपानहजेत. ज्यािंी स्वखुशीिे केकेला शोषि करू 

फदले त्यांच्या बद्दल काय बोलिार? पि ज्यांच्या ििानवरुर्धद शोषि केले होते त्यािंे काय?" 
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प्रकरि 46 

 

िाया िाथुरिे पती सुशांत िाथुर ह े एक िावाजलेल े डॉक्टर होते आनि त्यांिी स्वत: 

उभारलेल्या एका िोठ्या हॉनस्पटल िर्धये ते िेहिी नबझी रहात. त्यांिी आजवर अिके गरीब रुग्िांिा 

िोित ककवा अगदी किी खिावत ऑपरेशि आनि औषधसेवा फदली होती. डॉक्टरी पेशािा कधीही 

त्यांिी दरुुपयोग केला िव्हता आनि िाया िाथुर एक प्रनसद्ध अनभिेत्री असल्यािे दोघांच्या आयुष्यात 

खूप पैसा, प्रनसद्धी आनि िावलौफकक निळाला होता. सौंदयव, अनभिय आनि िृत्य या तीि गोष्टींच्या 

जोरावर नतिे नित्रपटसृष्टीिी अिेक वषे गाजवली होती. सर्धया नतच्याकड ेनित्रपट िव्हते पि ती डान्स 

क्लासेस घेत होती.  

 

त्या फदवशी सहावीत नशकत असलेली िाया िाथूरिी जुळी िुले घरी आली. दप्तर बेडवर 

िेकूि ती दोघे ओरडत म्हिाली, “िम्िा, उद्या सुट्टी आह.े टुड ेवी फिनिश्ड अवर क्राफ्ट प्रोजेक्ट. वी 

नवल िॉट डू होिवकव  टुड.े वी आर गोइंग तो लले इि द गदवि डानि!” असे म्हिूि दोघांिी फ्रीजिधूि 

ब्रेड आनि जाि काढले आनि िम्िाला म्हिाले, “आम्हाला ब्रेड जाि आनि दधू द ेिम्िा, िग आम्ही 

खेळायला जातो, पटकि द!े भूक लागली आह!े”, असे म्हिूि दोघेही टीव्ही लानि सोफ्यावर बसले.  

 

दोघांिी खाण्यानपण्यािी आवड जवळपास सारखीि होती. एकािे िाव अरुि आनि दसुरा 

वरूि.  

 

“अरे बाबांिो, खायिी घाई, खातांिा टीव्ही पि पानहजे, लगेि खेळायला जायिी सुद्धा घाई? 

अरे दप्तरातिू सकाळिा रटफिि आनि पाण्यािी बाटली तर काढाल की िाही, की ते पि िीि काढू?” 

असे म्हिूि ती प्रथि त्यांच्या दप्तराकड ेगेली तेवढ्यात दोघे पुन्हा ओरडले, “आई प्रथि दधू जाि ब्रेड 

िग आििा रटफिि िंतर काढ दप्तरातूि!” 

 

शेवटी नतिे दप्तरािा िाद सोडला आनि ब्रेड जाि आनि दधू बोिवव्हीटा करायला घतेल.े 
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“िला, जा बेनसि िर्धय ेहात धुवूि घ्या बरं आधी! िला उठा!” अस ेम्हिूि नति ेजबरदस्तीि े

त्यांिा सोफ्यावरूि उठवले आनि हात धुवायला नपटाळले. 

अधाव तास डोरेिोि आनि नशििाि बघता बघता दधू ब्रडे जाि खानि झाल्यावर िग ते दोघ े

खाली पळाले. नलफ्टिर्धये नलफ्ट अटेंडटं असल्यािे तसे ते दोघे सातव्या िजल्यावरूि खाली 

बागीच्याकड ेजान शकत होते. थोड्याि वेळात नखडकीसिोरच्या बनगच्या त ेदोघे त्यांच्या नित्रांसोबत 

लपाछपी पळापळी खेळायला सुद्धा लागले होते. त्या दोघांिा िुक्तपिे खेळतािा पाहि िायाला इतर 

कशापेक्षाही जास्त आिंद झाला. त्यांिे रटफिि दप्तरातूि काढतांिा अिािक एक निठ्ठी खाली पडली. 

ती िायािे उिलली! दप्तरात ही कोिती निठ्ठी असे म्हिूि ती निठ्ठी उलगडतांिा नविार करू लागली, 

“शाळेिे एखादी सूििा पालकांसाठी नलहि फदली असावी!” 

 

निठ्ठी हप्रटेड होती आनि लाल अक्षरात होती, ज्यािुळे िाया जरा घाबरलीि. 

 

“घाबरलात िा? िुलांच्या दप्तरात ही निठ्ठी अिािक कशी आली त ेबघूि? तुििी दोन्ही िुले 

ज्या िावाजलेल्या शाळेत जातात त्यात इतकी सुपर नसक्योररटी असूिही ही निठ्ठी आम्ही िुलांच्या 

दप्तरात टाकू शकलो तहेी त्यांच्या िकळत तर आम्ही त्यािंा फकडिॅप पि सिाईदारपिे करू शकतो! अ 

अ अ! पूिव वािा आनि पोनलसांिा ककवा तुिच्या डॉक्टर पतीला यातले काही एक सांगण्यािा नविार 

िुकुिसुद्धा ििात आिू िका! आता दसुऱ्या दप्तरातली निठ्ठी वािा!” 

 

िुल एसीिर्धये िेहऱ्यावर घाि जिा होनि िाया थरथरायला लागली आनि नतिे नखडकीतिू 

खाली पनहले. िुले दषृ्टीस पडली िाहीत. ती खूपि घाबरली आनि नतिे आिखीि डोकावूि पानहल े

तेव्हा नतला अरुि घसरगुंडीहि सरकतांिा आनि वरूि उंिि उंि झोके घतेांिा फदसला. िेि गेट जवळ 

नसक्योररटी गाडवस होत,े िग नतला हायसे वाटले.  
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िोनबता घरातिू गायब झाल्यािे हिता करत असलेली त्यािी आई डोरेिोिला नवितंी करत े

की कोितेतरी गॅजेट काढ ज्याद्वारे तो िोनबताला शोधू शकेल, असे दशृ्य टीव्हीवर सुरु असलेले पाहि 

नतिे पटकि टीव्ही बंद केला आनि दसुरे दप्तर घेनि त्यात नतिे निठ्ठी शोधली. त्यात नलनहले होते: 

 

“सूरज तुिच्याकड ेनवितंी करण्याकररता आला होता, तुम्ही त्याला िाही बोलला. तो तर िक्त 

आििा िोहरा आह.े त्याला तुम्ही िाकारलते, पि आिच्यापासूि तमु्ही वािू शकिार िाहीत. तुिच्या 

िुलांिी सुरनक्षतता हवी असले तर सूरजच्या नित्रपटाला िटक्यात हो म्हिा! आिच्या भाईिा भाई 

त्यात काि करिार आनि िाया िाथुर त्याला िाही म्हििार? भाईला सहि होईल का ते? सांगा बरं? 

तुििे खूप भले आह े िॅडि असे करण्यात! काय िग िोि करूि सांगता िा आताि सूरजला? दोन्ही 

निठ्ठठ्या िस्तपैकी जाळूि टाका आता. खूप भलं होईल तिुिं असं केल्यावर!!” 

 

घािािे डबडबलेल्या िेह्र्यासह ती िटकि खुिीवर बसली. पािी नपता नपता ती नविार करू 

लागली, त्या निठ्ठठ्या जाळूि टाकायच्या का? की कुठेतरी लपवूि ठेन? सुश ला सांगू की िको? तो 

म्हिेल सोडूि द ेही ििोरंजि िगरी! बास आनि बासरी दोन्हीही राहिार िाहीत. पि सोडूि फदली 

सिजा ही नित्रपटसृष्टी तरी िाझ्यािागिे वलय कायि राहिार! आनि आता सोडण्यािा नविार केला 

तरी काय होिार? हा नित्रपट करावाि लागिार असं फदसतंय आनि सिजा िी नित्रपट केला तरी 

काय हरकत आह?े प्रथि हो तर म्हिूया, शुटींग सुरु करुया िग बघू काय करायिे ते? 

 

नखडकीतूि हाका िारूि नतिे दोघािा वर बोलानि घतेले आनि त्यांच्यावर अिके प्रश्नांिा 

भडीिार सुरु केला जसे – 

“बेटा, तुला शाळा सुटल्यावर कुिी अंकल भेटले होते का?” 

“बसिर्धये िढतांिा कुिी भेटलं होतं का?” 

“रस्त्यात कुिी..?” 

सगळया प्रश्नािे उत्तर “िाही” असे आले.  
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“का नविारत ेआहसे िम्िी आम्हाला अस?े” 

“काही िाही आपलं सहज रे! अिोळखी लोकािंा भेटत जान िका रे! िांगले िसतात बरे!” अस े

सांगूि नतिे नवषय बदलूि टाकला. 

 

म्हिजे ज्यांिी दोघाचं्या दप्तरात िकळत निठ्ठठ्या ठेवल्या ते सराईत गुन्हगेार असावेत. 

अशांच्या नवरोधात जाण्यापेक्षा सर्धया त्यांिी िागिी पूिव करिे हाि उपाय आह.े नित्रपटात काि करा 

अशीि अपेक्षा ते करत आहते दसुरे तर काही त ेिागत िाहीएत, बघुया! आता हो म्हिूया िग पाह! 

पि नतच्या ििात सूरजला भेटल्यापासूिि शंकेिी पाल िुकिकुति होती. कारि फिल्ि इंडस्ट्रीत 

बऱ्याि जिांिा रानगिीिी आत्िहत्या िान्य िव्हती, त्यािा तो खूिि वाटायिा. शंकेला वाव होता. 

िायाला सुद्धा रानगिीच्या आत्िहत्येिागे काहीतरी गौडबंगाल आह ेअसे वाटत होतिे. पि कुिाजवळ 

पुरावा िव्हता आनि कोटव पुरावा िागतं. जसा एखाद्या िािसाला नजवंत राहण्यासाठी ऑनक्सजि हवा 

असतो तसा जज्जला न्याय दणे्यासाठी पुरावा हवा असतो. काय करिार? जज्ज हा सुद्धा कायद्याच्या 

िौकटीत राहिि न्याय दने शकतो!   

 

सूरजला िायाकडूि िोिवर गुड न्यूज निळाली की ती त्याच्या कॉिेडी नित्रपटात काि 

करिार!  

 

सूरज खुश होनि ििात म्हिाला, “िला बरे झाले! पुन्हा व्हरेोनिकाला भेटायला जायला 

आता िी िोकळा आनि टेन्शि फ्री!”  

 

कातील खाि आनि िाया िाथूरिा तो नविोदी नित्रपट – “गँगस्टर की दलु्हि!” सुपरनहट 

झाला. त्यात ओनलनव्हयाला त्यािे िहत्वािी भूनिका दने केली होती. त्या नित्रपटाितंर कातील खाि 

भारतात राहायला येनि त्यािे िंुबईति बांद्रयाला तळ ठोकला, भाईच्या कृपेिे किी फकितीत 

सिुद्रफकिारी फ्लॅट निळवला. िाया िाथुरच्या नित्रपटानिनित्त लाभलेल्या सहवासाति तो सर्धया खुश 

होता. दरम्याि सूरजिे ड्रग्ज किेक्शि वाढत गेले आनि त्यािे नविोदी नित्रपट सदु्धा सुपरनहट होत 
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गेले.  त्याि ेओलोव्हीया आनि व्हरेोनिका सोबत पे्रिसंबंध अव्याहतपिे िालत रानहले. आनि प्रत्येक 

नित्रपटाच्या सुरुवातीला तो “िाझे नप्रय पे्रि रानगिी, तुला हा नित्रपट सिर्मपत” असे वाक्य टाकायिा!   
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प्रकरि 47 

 

ररताशा यरुोपच्या टूरवर सगळया टीि सोबत खूश होती. सोिी भारतात डान्स शोच्या 

जज्जच्या भूनिकेत खूश होती आनि त्यात ती नतच्या आगािी नित्रपटािे प्रिोशि पि करत होती. 

इकड ेभूषि ग्रोवर लग्न, हनििूि आनि करीयर िागी लागल्या बद्दल खूश होता पि ररताशाच्या ििात 

काय िालल ेआह ेयािी त्याला पुसटशीही कल्पिा िव्हती. आता तर अशी नस्थती होती की जवळपास 

युरोप टूरिी अघोनषत नसररयल डायरेक्टर तीि झाली होती. नडपी हसग सुर्धदा खूश होते कारि 

त्यांच्या िागिे काि किी झाले होते आनि त्यांिे करीयर पुन्हा िागी लागले होते. 

 

आयलंड सरकारिी परवािगी घेनि त्यांच्या टीििा िुक्काि सर्धया िॉलवररि या भूत बानधत 

कॅसलच्या जवळ असलेल्या हॉटेल िर्धये होता. आसपासिे लोकं सांगायिे की या फकल्ल्यात एका 

पहारेकरीला त्याच्या राजाच्या पत्नीसोबत संबंध ठेवल्याच्या खोट्या आरोपाखाली िृत्यूदडं फदला गेला 

होता पि िाशीच्या शेवटच्या क्षिापयंत आनि प्राि जाई जाई पयंत तो म्हिे ओरडत होता की तो 

निदोष आह.े त्यािी आरोळी त्यावेळेस िाशी दतेािा ज्या लोकािंी ऐकली होती त्यापैकी काही जि 

वेड े झाले, काहीजि पाि फदवसात िेल े तर काहीजि म्हिे बेपत्ता झाले. आजही म्हिे तेथ े तसा 

त्याच्या ओरडण्यािा आवाज ऐकू येतो की िी निदोष आह.े 

 

संर्धयाकाळी पाि िंतर तेथे जायला बंदी असते. त्यांिी टीि सगळी शूटटग फदवसा करायिी 

आनि िंतर स्पेशल इिेक्ट द्वारे फदवसािे नसि रात्रीिे वाटतील असे त्यात बदल करायिे. 

 

त्या फदवशी शूटटग अर्धयाव फदवसात संपली होती. सहज म्हिूि जवळपास फिरण्यासाठी 

ररताशािे भूषिला नविंती केली. तो तयार झाला. थोड्याि वेळात पानस येईल अशा प्रकारे 

िोबाईलवर हवािािािा अंदाज पानहल्यावर नतिे िुद्दाि त्याला फिरायला िालण्यािी नवितंी केली. 

िंतर ती म्हिाली, "िल भूषि, जरा नसटी फिरूि येन! परवा आपल्याला येथूि निघायिे आहे, आज 

वेळ निळाला आह ेतर जवळपास जाण्यापेक्षा नसटी िर्धये निड टानि िॉलिर्धये फिरूि येन!" 
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भूषि हो म्हिाला कारि त्यालाही हॉटेलच्या रूिवर बसूि बोअर होिार होते आनि निड 

टानि िॉल िधूि सोिीसाठी काहीतरी नवकत घतेा येईल असा नविार करूि तो नतच्यासोबत 

निघाला. भूषििे सोिीला कॉल लावला पि ती शूटटग िर्धये व्यस्त असल्यािे िोिवर उपलब्ध िव्हती.  

 

काही अंतर िॉलिर्धये िालल्यािंतर अिािक एक िोठा आवाज आला आनि पळापळ सुरु 

झाली. त्यािुळे ती संधी साधूि दिकल्यासारख ेकरूि ररताशाि ेभूषिच्या थोड ेजवळ सरकत त्यािा 

तळहात धरला आनि नतिी पािही बोटे त्याच्या हाताच्या बोटात लॉक केली. भूषि थोडा अवघडला 

पि सोबतच्या एका लेडीिी भीतीि ेअशी होिारी प्रनतफक्रया साहनजक आह ेअस ेसिजूि त्यािे नतला 

नवरोध केला िाही. तसे पाहता नसररयल िर्धये शूटटगच्या वेळेस नतच्या शरीरािा स्पशव त्याला फकत्यके 

वेळा झाला पि ते सगळे लोकांसिोर आनि िुद्दाि केले असल्यािे त्यािी अिभुूती वेगळी आनि 

आताच्या स्पशाविी अिुभूती फकत्येक पटीिे वेगळी होती.  

 

िंतर घोषिा झाली आनि कळाले की ती पळापळी म्हिजे िॉल िधले “िॉक ड्रील” होत े

म्हिजे एखादा दहशतवादी हल्ला झाला तर काय करायिे यािी ती रंगीत तालीि होती.  

 

पि तोपयंत त्या गोंधळात िागव काढतांिा घाबरूि ररताशा बराि वेळ भूषिच्या अंगाला अंग 

घासूि िालत होती. आज कोित्याही पररनस्थतीत डाव साधायिा कारि युरोपला येनि बरेि फदवस 

झाले होते पि हवी तशी संधी निळत िव्हती, जी आज िक्की निळेल असे नतला आज सकाळपासूि खूप 

ििापासूि वाटत होते. त्या दनृष्टकोिातूि पानहले पानल योग्य संधी साधूि नतिे टाकले होते.  

 

ररताशािे त्याच्या हातात नतिा हात जेव्हा फदला तेव्हा भूषिला नतच्या हातािी लांबसडक 

बोटे प्रकषाविे फदसली. जािवली!  ती बोटे त्याला खूपि आवडली. हातात हात घालूि तो अिकेदा 

सोिीसोबत फिरला होता पि ररताशाच्या बोटांच्या स्पशाविे त्याला जी अिुभूती निळाली ती 

आयुष्यात प्रथिि त्यािे अिभुवली होती, अगदी सोिीच्या हाताचं्या स्पशावत सुद्धा ती जाद ूिव्हती! 

 

िंतर ते दोघे अिके दकुाि ंफिरले. सोिीकरता भषूि जी वस्तू खरेदी करण्यािा प्रयत्न करायिा 

त्याबद्दल तो ररताशािे ित नविारायिा कारि एक िनहला दसुऱ्या िनहलेला काय आवडले ह ेठािपिे 
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सांगू शकते ज्याद्वारे सोिीला त्यािे घेतलेले नगफ्ट आवडण्यािे िान्सेस वाढिार होते. पि ररताशा 

भूषििे निवडलेल्या प्रत्येक आयटेि िर्धये काहीतरी खोट काढूि त्याला गोंधळूि टाकायला लागली. 

शेवटी भूषि नतच्या बोलण्यात येनि कोितीि वस्तू िीट निवडू शकला िाही.  

 

िाही म्हटले तरी त्या रात्री भूषिच्या ििात नतच्या हाताच्या घट्ट स्पशावबद्दल एक वेगळेि 

आकषवि घर करूि रानहल.े  

 

 

 

दसुऱ्या फदवशी सकाळी – 

 

सकाळी पाि वाजताि ररताशािे भूषिच्या रुिच्या दरवाज्यावर टक टक केले. रात्रीिा वि 

पीस गानि तसाि अंगावर ठेनि ती आली होती. 

 

"अरे बापरे, ररताशा एवढ्या सकाळी?" 

 

"सकाळी अकरा वाजता शूटटग िालू होते आह.े वेळ किी आह.े म्हिूि लवकर उठले आज. 

म्हटलं ररव्हर साईडला फिरूि येन. तुझ्या पेक्षा कुिी डीसेंट आनि हसपल िािूस कंपिी द्यायला िला 

आपल्या पूिव टीि िर्धये फदसत िाही म्हिूि तुला नविारले. असा आश्चयवजिक िहेरा काय केलास? त ू

म्हिशील तर जात ेिी परत...!" 

 

सकाळी सकाळी अिािक उठवल्यािे त्यािा िेहरा आश्चयव दशववत होता आनि त्यािे काही 

बोलण्याच्या आति नतिे बडबड िालू केली. 
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"ररटा, तसे िाही, ये बैस. अिािक पिे तू सकाळी सकाळी आलीस म्हिूि बाकी काही िाही", 

त्यािी िजर नतच्या गानि िधूि फदसिाऱ्या शरीरावरूि हट म्हिता हटत िव्हती," बैस! िी पटकि 

ब्रश करूि येतो!"  

 

ती त्याच्या बेडवर बसली आनि तो ब्रश करायला वॉशरूि िधील बेनसिकड ेगेला तेव्हा ती 

त्याच्या बेडवर आडवी झाली. एखाद्या परपुरुषाच्या रुििर्धये आपि सकाळी सकाळी आलो आहोत 

यािी तिा ि बाळगता एक आळस दनेि ती बेडवर पहुडली.  

 

दहा निनिटांिी वॉशरूि िधूि ब्रश करूि बाहरे आल्यावर बेडवर िजर टाकताि त्यािा 

अिपेनक्षत दशृ्यािे आ वासला गेला. िजर बेडवर नखळली.  

 

ररताशा बेडवर पूिव िग्नावस्थेत होती आनि रूििा दरवाजा, पडद,े नखडक्या सगळे लावलेल े

होते. नतच्या िजरेतिू आनि शरीरातूि एक िादक आव्हाि झळकत होते. त्याच्या हातातिू रुिाल 

आनि ब्रश खाली पडला... 

 

िग त्या फदवसािंतर एक फदवसाआड ररताशा त्याला उद्युक्त करायिी आनि िग फदवसा ककवा 

संर्धयाकाळी ककवा रात्री वेगवेगळया रठकािी शूटटगच्या ब्रेक िर्धये आडोसा शोधत कुठेही त े

नबिधास्तपिे पे्रि करायला लागले अथावत त्यांच्या टीिपासूि ह े लपवण्यािी खबरदारी घेण्यात त े

िुकत िव्हते.  

 

खरेतर भषूि हा ररताशा सोबत प्रथि शारीररक पातळीवर गुंतला होता आनि िंतर ररताशा 

त्यािी आवड निवड छोट्या छोट्या प्रसंगाद्वारे सांभाळायला लागली तेव्हा िात्र तो हळूहळू नतच्यात 

स्वतःच्या िकळत भावनिक पातळीवर सुर्धदा गुंतत गेला. 
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युरोपिधूि परत आल्यािंतर एक वेगळया प्रकारिा बदललेला भूषि सोिीला जािवला. 

सोिीसोबत पे्रि करतािंा त्याला ररताशा आठवायला लागली कारि सोिी भूषि ज्या खेळात अजिू 

िवनशके होते त्यात ररताशा खूप अिुभवी होती आनि नतिा तो वेगवेगळा अिुभव त्याि े

अिुभवल्यािंतर त्याला साधा निळनिळीत अिुभव िकोसा वाटायला लागला. सोिीला अजूिही कळत 

िव्हत े िेिके काय झाले ते! आनि भारतात आल्याितंर िोिवर आनि शूटटगच्या दरम्याि फ्री वेळ 

जेव्हा जेव्हा निळेल तेव्हा तेव्हा भूषि वेड्यासारखा नतच्यात गुंतत िालला होता. सोिीला काही 

काळािंतर थोडा थोडा संशय आला पि नतला एखादा ठोस पुरावा निळेल असे काही अजिू निळत 

िव्हत.े 
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प्रकरि 48 

 

सुिंदा राजेश सोबत राहायला िंुबईत आपल्या बाळासह आली. राकेशि ेबाळािे िाव “अक्षर” 

ठेवले.  

 

दरम्याि अनभनजत श्रीवास्तवसाठी राजेशि े नलनहलेल्या नस्क्रलटिुळे प्रभानवत होनि 

अनितजींिी राजेशला जो एक गुप्त ललाि सानंगतला होता त्यािी वेळ येनि ठेपली होती.  

 

अनित श्रीवास्तव यांिा “िालािाल हो जाओ” या कायवक्रिािा िुकताि दहावा नसझि सुरू 

झालेला होता आनि त्याच्या शुक्रवारच्या खास एनपसोड िर्धये अनितहजिी नसिेक्षेत्रात भरीव कािनगरी 

करिाऱ्या राजेशला निवडले होत.े नसि ेक्षेत्रातील लेखकांसाठी त्याला काहीतरी कािनगरी करायिी 

आह े हा नविार अनितजींिा आवडला. आनि िेहिीप्रिािे डायरेक्ट दहा हजाराच्या प्रश्नापासूि 

सुरुवात केली गेली. 

 

नवशेष म्हिजे अनितजींच्या खास नविंतीवरूि हा शो लाईव्ह ठेवण्यात आला होता आनि 

शोिे सवेसवाव "किलेन्द्र बोस" यांिी अनिताभच्या नविंतीला िाि फदला होता.  

 

गेि शो सुरु होण्याआधी - 

 

"राजेश जी, आम्हाला सांगा, तुम्ही येथिू एक करोड हजकलात तर त्या पैशांिे काय करिार 

आहात?" 
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"या नसिेसृष्टीत िी अिेक वषांपासूि फ्री लान्स फिल्ि जिावनलस्ट आनि एक लेखक आनि 

सिीक्षक म्हिूि कायवरत आह.े येथिू िी जी काही रक्कि हजकेि त्यातील काही रक्कि िी या क्षेत्रातील 

लेखक आनि पत्रकार यांिसेाठी एक संस्था उघडूि त्यांिा आर्मथक िदत तसेि योग्य िागवदशवि 

करण्यासाठी वापरेि!" 

 

"धन्यवाद राजेश जी बहोत उिदा नविार ही आपके! तो िलीये खेलते ह ै - िालािाल हो 

जाओ!" 

 

खेळ सुरु होतो - 

 

"तो राजेश जी, अगला प्रश्न दस हजार रुपये के नलये ये रहा आपके कंलयुटर स्क्रीि के नपर!" 

 

इििेसे कौि "कौि ह ैवह" फिल्ि िे भूत िही बिा ह?ै 

1. राकेश कुिार 

2. पवि िितािी 

3. िारुख पटेल 

4. अनिता राठी 

 

"सर D अनिता राठी" 

 

"नबलकुल सही जवाब आपका! अगला प्रश्न नबस हजार रुपये के नलये ये रहा!  
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आपको एक गािा सिुाई दगेा आपको बतािा ह ैये फकस अनभिेत्री पर निनत्रत फकया गया है? 

"राजाजी का बजा दूगंी िै बाजा, तो फिर िाि िाि, िाि िाि, िाि रे िि िोहिा!"  

1. नशवािी संर्धया 

2. ििनित कौर 

3. साबररिा सोिाटा 

4. िधुिालीिी िेहता 

 

सर "ििनित कौर" पर ठलपा लगा दो. 

 

िुबारक हो! आप नबस हजार नजत गये. 

 

िालीस हजार रुपये के नलय ेअगला प्रश्न ये रहा! 

 

1983 का वल्डव कप भारत ि ेजीता तब कप्ताि कौि थे? 

1. सुिील गावस्कर 

2. कनपल दवे 

3. रवी शास्त्री 

4. रािा दगु्गुबाती 
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सर "कनपल दवे" पर ठलपा लगा दो. 

 

नबलकुल सही जबाब आपका!  

 

अस्सी हजार नलये प्रश्न ये रहा 

 

कौिसे फिल्ि िे फिल्ि के नहरो राजेंद्र शास्त्री िोबाईल के टॉवर पर िढ जात ेह?ै 

1. आग के गोले 

2. भोले दोस्त 

3. जाली दशु्िि 

4. कानलया का बदला 

 

सर "आग के गोले" पर नसक्का िार दो.  

अस्सी हजार नजत गये आप.  

एक लाख साठ हजार के नलय ेप्रश्न ये रहा. 

 

इििेसे कौिसी फिल्ि पाि साल नथएटर िे िली? 

1. भले आदिी दलु्हि िुरा लेंगे 

2. हिारी दलु्हनिया ँकी िेहदंी 



 

| वलय  (कादंबरी) | लेखक – निमिष सोिार --- | Page 237 / 272nd  |  ©  NIMISH SONAR, 2017 |  

Page - 237 / 272 
 

3. िेहदंी वाले हाथो िें कंगिा खिक खिक जाए 

4. िुनडयो का िाँद 

 

सर ऑलशि िेहदंी वाले हाथो पर ठलपा लगा दो . 

आ नबलकुल सही जवाब! 

एक लाख साठ हजार नजत गये आप. 

 

पुढे आिखी प्रश्न नविारले गेले. तोपयंत िक्त एकि िौथी लाईिलाईि उरली होती.  

कॉल युवर बडी!  

आनि शेवटी एक करोडिा प्रश्न आला. 

 

"फकस्ित का खेल" इस फिल्ि की कथा फकसिे नलखी? 

1. के. के. सुिि 

2. नप. के. सुिि 

3. आिंद कुिार 

4. संतोष ठाकूर 

 

राजेश िुद्दाि नविारात पडला. त्याला उत्तर िानहत िाही असे तो िेहऱ्यावर दाखवू लागला.  

 

"राजेश जी, आप लेखक ह ैऔर आपको इसका उत्तर िालिू होिा िानहये!" 
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तरीही राजेश नविारात गढलेला फदसत होता. 

 

"कोई बात िही. अगर उत्तर िालूि िही हो तो अभी भी आपके पास एक लाईिलाईि बिी ह!ै 

कॉल युवर बडी!" 

 

"ठीक ह ैसर! िै लाईिलाईि युज करिा िाहगँा!" 

 

"फकसे कॉल लगायेंगे आप?" 

 

"सर िेरा दोस्त! िाझे िांगले नित्र आहते ज े आता फिल्ि इंडस्ट्री िर्धयेि कायवरत आहते - 

सारंग सोिैय्या! त्यांिा िी कॉल करू इनच्छतो!" 

 

"कंलयुटर भैय्या, सारंग जी को िोि लगाया जाय!" 

 

टट्रग टट्रग टट्रग 

 

"सारंग सहाब ििस्त,े िैं अनित श्रीवास्तव बोल रहा ह,ं िालािाल गेि शो से!" 

 

"सर, ििस्कार कैस ेह ैआप?" 
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"िैं बफढया हु,ं आप बताईए क्या हालिाल ह ैआपके?" 

 

"बस सर! आपके राज िे सब कुछ ठीक िल रहां हैं!" 

 

"अरे अरे ऐसा ंित कानहये. िेरे साििे बैठे ह ैराजेश. व ेपिास लाख नजत गये ह ैऔर उन्ह े

जरुरत हैं आपकी िदद की एक करोड के सवाल के जवाब के नलये. वें अब प्रश्न पढेंगे!" 

 

काउन्ट डानि सुरू झाले. 

 

राजेश सारंगशी बोलू लागला, "सारंग, फकस्ित का खेल या हहदी नित्रपटािी कथा कुिी 

नलनहली, िी ऑलशि वाितो..!" 

 

राजेशला िर्धयेि तोडत सारंग म्हिाला, "राजेश अरे, ऑलशि वािायिी काय गरज आहे? या 

नित्रपटािी कथा तूि तर नलनहली आहसे राजेश!" 

 

एव्हािा हा कायवक्रि बघिाऱ्या कुिीतरी नपके आनि केकेला िोि करूि रटव्ही लावायला 

सांनगतले आनि िालािाल कायवक्रि बघायला सांनगतले. आतापयंत त्या कायवक्रिात काय काय झाले ह े

सांनगतले. 

 

नपके आनि केकेला आता काहीतरी िोठा घोळ होिार आनि आपि अडकिार आनि आपले 

हबग िुटिार यािी िाहल लागली... 
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"क्या बात कर रह े हो आप सारंग भाई? कृपया राजेश को िार ऑलशि िें से सही जवाब 

बताईय,े सिय बीता जा रहा ह.ै" 

 

"सर, अब िैं क्या बतान आपको, सि हकीकत तो राजशे ही बतायेगा आपको, राजेश नजस 

पेि से आप कागज पे नलखते हो उस पेि की कसि और नजस कीबोडव से आप कंलयुटर पर टाईप करते हो 

उस कीबोडव की कसि, आपको सि बोलिा पडगेा!" 

 

राजेश ि े नविार केला आनि सूिक िजरेि े अनितजी कड े पानहले आनि शेवटी बोलायला 

लागला, "हो, अनितजी! फकस्ित का खेल या नित्रपटािी कथा ज्यात तुम्ही काि केले होत ेआनि तो 

नित्रपट खूप हीट झाला होता, त्यािी कथा िी एका फदवाळी अंकात म्हिजे फदवाळीच्या काळात 

छापले जािारे िराठी िॅगनझि यात नलनहली असूि ती केके सुिििे िोरली आनि स्वतः च्या िावावर 

खपवली! इसनलये इस सवाल के िार ऑलशि गलत हैं अनितजी! सही जवाब हैं राजेश, खुद िैं!" 

 

"आप केके जसैे िहाि हस्ती पर गलत इलजाि लगा रह ेहैं राजेश, क्या सबूत हैं आपके पास?" 

 

"सर, अगर आप आज्ञा द ेतो िेरे पास एक नव्हनडओ हैं! िोबाईल िें. आप कृपया इस बड ेपरद े

पर फदखाईये." 

 

"ये गेि शो एक अजीब िोड पर आकर रुका हैं. िैं इस गेि शो के िानलक "किलेन्द्र बोस" से 

निलकर पाि नििट िे आता ह,ं तब तक आप हॉट सीट पर बैठे रह!े" 
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दरम्याि या शोिे अनतशय वेगळे वळि घतेल्याि े भारतात सगळीकड े अिेक लोकािंी 

एकिेकांिा िातेवाईकांिा नित्रांिा िोि करूि करूि टीव्हीवर तो प्रोग्राि लावायला सांनगतले.  

 

किलेंद्रिे अनितजींिा अथावति नव्हनडओ दाखवण्यािी परवािगी फदली कारि ह े आधीि 

ठरलेले होते. ह ेराजेशलाही िाहीत होते. पे्रक्षकािंा िात्र हा ररयानलटी शो ररयल वाटावा म्हिूि थोडसेे 

ररयल िाटक केल ेगेले. राजशेिे त्या रात्री रेकॉडव केलेला तो नव्हनडओ लले केला आनि केकेिे सगळे हबग 

िुटले.  

 

केके ला अस्वस्थ वाटू लागले. त्याला दवाखान्यात िेण्यात आले. नपकेिे कोटावत िािहािीिा 

दावा दाखल करायिे ििोिि ठरवले पि वीिा वाटवेिे त्याला रोखले. 

 

िग त्या कायवक्रिात अिके पे्रक्षकांिे िोि आले. पे्रक्षकािंी राजेशिी सहािभुतीपूववक िौकशी 

केली. अिके प्रश्न नविारले. अिेक लेखकांि े िोि आले. त्यांिी राजेशला या धाडसी कृत्याबद्दल 

धन्यवाद फदले. अिेक फदवाळी अंकांच्या लेखकांिी, संपादकांिी कायवक्रिात िोि केले आनि राजेशिे 

आभार िािल.े केकेच्या काहस्टग कानिला बळी पडलेल्या काही जिींिी सुर्धदा कायवक्रिात िोि केला. 

त्या आजही बॉलीवूड िर्धये काही िा काही दयु्यि भूनिका करत होत्या.  

 

राजेशच्या टीि िधील एकािे एकंदर पररनस्थती पाहता ठरल्याप्रिािे कोटावत राजेश तिे केकें  

नवरुद्ध केस दाखल केली. केके ला हॉनस्पटल िधूि बरे वाटल्यावर पोनलस अटक करिार होते. 

जवळपास आता केके वर आरोप निनश्चती झाली होती. कोटावत ररतसर आरोप निनश्चत होनि 

जवळपास के के ला अटक होण्यासारखी पररनस्थती निनश्चत होती.  

 

कोटावत केकेच्या वफकलािे असा युक्तीवाद करण्यािा प्रयत्न केला की, राजेशिे धोका दनेि 

केकेच्या अनसस्टंटला नव्हनडओ सिोर धिकाविू खोटे खोटे आनि बळे बळेि केकेला त्यािे ि केलेला 

गुन्हा कबूल करायला लावला पि एकंदर काहस्टग कानिला बळी पडलेल्या अिेक जिींिी आनि 

शेवटी ितपररवतवि झालेल्या नपकेिे केकेच्या नवरोधात साक्ष फदल्यािे तसेि रत्नाकर रोिदाडिे े
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प्रतीपक्षाच्या वफकलािे केलले्या प्रश्नांवर पत्करलेली शरिागती आनि त्यािी उडालेली भंबेरी आनि 

शेवटी त्यािे कबूल केलेला गनु्हा यािुळे आरोप निनश्चती झाली.  

 

कोटाविे दोि गुन्ह्यांखली केकेला एकूि दोि नशक्षा सुिावल्या: िार वषािंा तुरंुगवास आनि 

िुकसाि भरपाई म्हिूि राजेशला पिास लाख रुपये दणे्यािा आदशे फदला. िालािाल हो जाओ 

कायवक्रिात निळालेल े एक कोटी रुपये राजेशिे ठरल्याप्रिािे संस्थेसाठी वापरण्यािे ठरवले आनि 

पिास लाख रुपये त्याला कोटावकडूि भरपाई म्हिूि निळाले. 
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प्रकरि 49 

 

फिल्ि इंडस्ट्रतील सवावत प्रनतष्ठिेा आनि सवावत जुिा अवाडव "िॅडि फिल्ि िॅक्सीिा" (MFM) 

अवाडव निळविे आजही फिल्ि इंडस्ट्रीतील कलाकारांसाठी अनतशय सन्िािािे वाटत असे. िॅडि 

अवाडव ह ेिॅडि अकादिी तिे िालवले जात. पूवी "फिल्ि िॅक्सीिा" िानसकातिे िालवत येिारा हा 

अवाडव िंतर िॅडि अकादिीिे स्पॉन्सर करायला सरुुवात केली होती. या अवाडवसाठी सगळेि 

आधीपासूि तयारीला लागले होते. गेल्या काही वषांपासूि या अवाडविर्धये टेनलनव्हजि अवाडव सुर्धदा 

सािील करण्यात आल्यािे जवळपास सववि कलाकार या िंक्शिला यायिे. यात िराठी नित्रपट आनि 

नसररयलिे पि अवाडव सािील होते.  

 

हा अवाडव शो वगळता इतरही अिेक संस्था अवाडव द्यायच्या. असे एकूि जवळपास सोळा त े

सतरा वेगवेगळया प्रकारिे अवाडव दरवषी फदले जायिे. पि कलाकारांसाठी िॅडि फिल्ि िॅक्सीिा हा 

अवाडव खूप प्रनतष्ठिेा होता. हॉलीवूडच्या “गोल्डि वल्डव अवाडव”च्या तोडीिा हा अवाडव िािला जात 

होता. 

 

िाया िाथूरला या वषी आश्चयवकाररीत्या “बेस्ट िीिेल लीड इि कॉनिक रोल” साठी 

िॉनििेशि निळाले होत ेआनि नतला स्पधेला िक्त आिखी एक िटी होती पि िायाि जवळपास तो 

अवाडव पटकाविार ह ेजवळपास निनश्चत झाले होते. आपले जुळे िुलं आनि डॉक्टर पती यांच्यासिवेत 

ती अवाडव िंक्शिला आली होती. अजूिपयंत नतिे नतला निळालेल्या धिकीबद्दल िवऱ्याकड ेअवाक्षर 

सुर्धदा काढले िव्हते कारि झालाि तर नित्रपट केल्यािा नतला िायदाि झाला होता पि आताशा 

काही फदवसांपूवी कातील खाि नतच्याशी अकारि जवळीक करण्यािा प्रयत्न करत होता आनि ते नतला 

खटकत होते. पि सरूज सोबत िांगले िैत्रीपूिव संबंध नििावि झाल्यािे नतिे सूरजला त्याबद्दल तक्रार 

केली िव्हती. आनि इतक्या उनशरा िवऱ्याला सांनगतल ेतर तो ओरडिार अशा नववंििेत ती होती. 

पि िेहऱ्यावर दाखवू शकत िव्हती.  

 

राजेश सुर्धदा सिुंदा, त्यािी आई आनि त्याच्या िुलासह तेथ े उपनस्थत होता. सारंग, नपके, 

वीिा आनि राजेशच्या टीि िधील िंडळी तथेे उपनस्थत होती. राजेशिे फिल्िी कररयर एकदि 
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सुरळीत सुरू होते. त्यािा कथािोर सापडला होता त्याला अनितजींच्या िदतीिे अटकही झाली होती, 

त्यािुळे फिल्ि इंडस्ट्रीत राजेशला एक वेगळेि “वलय” प्राप्त झाले होते. त्यािेकड ेसगळे लोक आदराि े

बघत होते. अख्ख्या इंडस्ट्रीतील लेखकांिा त्याला पाटठबा निळाला होता. त्यािे पसविल लाईिसुर्धदा 

रुळावर आले होते.  

नपके आनि वीिा आता ररलशेिनशप िर्धये होते. त्यािे ितपररवतवि झाले असल ेआनि कोटावत 

त्यािे वनडलांनवरोधात साक्ष फदली असल्याि े त्याला सगळीकड े सहािुभूती निळाली असली तरीही 

ििाच्या कोपऱ्यात एके रठकािी त्याला राजेशाबद्दल अढी होतीि. पाटीत तो जरी सगळयांत निसळत 

असल्यािे वाटत होत ेतरीही ते िक्त वरवरिे होते. ििातिू त्याला या पाटीत नबलकूल स्वारस्य िव्हत.े 

त्यािे वडील तुरंुगात होत े आनि आई िंुबईति वनडलांपासूि वेगळी रहात होती. केकेला अटक 

झाल्यािंतर िात्र नतिा िोि त्याला आला होता. त्यािी नविारपूस नति े केली होती. आई वनडलांि े

वेगळे राहण्यािागिे कारि होते “नििानलका रेड्डी” ही िटी! नतिे केके सोबत अिेअर होते.  

 

आता वीिा त्यािसोबत त्याच्या घरी राहायला लागली होती. दोघािंी लग्न करायि ेठरवले 

होते. नपके बराि वेळ एका खुिीवर बसिू शून्य ििाि ेसिोर स्टेजवर काय िालले आह ेत ेबघत होता. 

त्याच्या ििात काहीतरी वेगळाि ललॅि आकाराला यते होता. आपल्या त्या ललॅिवर त्याच्या गालावर 

हास्यािी लहर उिटली. 

 

 अनितजी आजच्या अवाडव िंक्शि िर्धये राजेशिी भेट एका व्यक्तीशी घालूि दिेार होत े

ज्यािुळे राजेशला हॉलीवूडच्या नित्रपटासाठी लेखिािी संधी निळिार होती कारि आजच्या 

िंक्शिला त्या भव्य हॉलीवूड नित्रपटािी टीि येिार होती.  

 

सर्धया राजेशच्या ििात अजिू एक कथा घोळत होती. फिल्ि इंडस्ट्री िर्धये घडिाऱ्या घटिांवर 

त्याला एक कथा नलहि त्यावर नित्रपट बिवायिा आनि त्यािी निर्मिती आनि फदग्दशवि त्याला स्वतः 

करायिे होतें. त्यात तो त्यािी स्वतःिी कथा िोरीिी कहािी आनि इतर काही पात्रांच्या कथा 

िांडिार होता. थोड ेसत्य आनि थोड ेकाल्पनिक असे निश्रि त्याच्या कथेत असिार होते. त्यािा ललॉट 

त्याच्या ििात तयार होता आनि थोड े थोड े नलखाि त्यािे सरुू सुर्धदा केल े होते पि त्या आधी 

हॉलीवूडिी संधी त्याला घ्यायिी होती... 
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या वषी बॉलीवूड िर्धये बॉलीवूडच्याि पाश्वूविीवर नित्रपट बिला होता: "रांनगला राजि". 

त्या अिुषंगािे राजेश आनि त्याच्या टीि िर्धये सहज ििाव िालली होती. 

 

राजेश म्हिाला, "एक िात्र िक्की! इतर नवनवध क्षेत्रातील घडािोडींवर काल्पनिक कथा नलहि 

आपि बॉलीवूडवाले त्यात खूप ड्रािा भरतो. काही वास्तववादी नित्रपट सोडले तर अशा िाट्यपूिव 

नित्रपटात जसे दाखवतात तशा घटिा त्या त्या क्षेत्रातील लोकांच्या जीविात कधी खरोखर घडत 

िाहीत, पि पडद्यावर ते िाट्य आपल्याला बघायला आवडते, िाही का? आनि कथािक पूिव 

काल्पनिक असेल तर त्या क्षेत्रातील िारसे कुिी ऑब्जेक्शि घेत िाहीत. कारि त्यांिीही तो 

पडद्यावरिा ड्रािा ििातूि आवडत असतोि!" 

 

"बरोबर आह ेराजेश, त्यािुळेि तर ते नित्रपट िालतात कारि त्यात िसाला असतो, ड्रािा 

असतो, सगळं लाजवर दिॅ लाईि असतं. जे खऱ्या जीविात त्या त्या क्षेत्रात कधी घडू शकत िाही." 

 

"िग फिल्िी क्षेत्रावर जर असे अिेक िसालेदार, िाट्यपूिव घडािोडी असलेले नित्रपट बिवले 

तर काय नबघडले? आनि कुिी लेखकाि े नित्रपट सृष्टीवर अशी िाट्यपूिव कथा नलनहली तर काय 

नबघडल?ं िी तर नलनहिार आह!े िाझ्यासोबत घडलेल्या कथािोरी बद्दल िी एक नित्रपटािी कथा 

नलनहिार! स्वत: प्रोडू्यस करिार!!" 

 

ही ििाव िि लावूि आनि काि टवकारूि बाजूला गलपा उभा असलेला संदीप पटेल हा 

नििावता बऱ्याि वेळेपासूि ऐकत होता. तो “नहरेश रानसलीया” या प्रनसद्ध संगीतकाराशी बोलत होता.  

हा संगीतकार ितंर गायला सुद्धा लागला होता पि त्यािे “गािे” िारसे लोकांिी पसंत केले िाही 

तरीही तो गाति सुटला होता. िंतर त्याही पुढे जानि त्यािे अक्षरश: अनभिय करायला सुरुवात केली, 

जे लोकािंा त्याच्या आवाजापेक्षाही  जास्त  असह्य होन लागले पि त्यािे प्रयत्न करिे काही सोडल े

िव्हत.े प्रत्येक अवाडव शो िर्धये हा संगीतकार आवजूवि डायरेक्टर, प्रोडु्यसर तसेि काहस्टग डायरेक्टर 

वगैरे िंडळीिा भेटत राहायिा जेिेकरूि कुिीतरी त्याला “अनभिय” करायला दईेल! गािे आनि 

अनभिय या हट्टापायी त्याच्यातला संगीतकार िात्र कुठेतरी हरवत िालला होता पि त्याला त्यािेशी 

काही घेिे दिेे िव्हते!  
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इकड ेराजेश आनि टीििर्धये गलपा िालूि होत्या. 

 

"िुळीि काहीि िाही नबघडलं. नलही नबिधास्त राजेश. नलनहत रहा, नलखाि एन्जॉय करत 

रहा! आम्ही सवव तुझ्या कायि पाठीशी आहोत." 

 

"धन्यवाद िाय नडयर टीि!" राजेश म्हिाला. 

 

आनि िग त्यांिी आपापले ग्लास उंिावत िीयसव केले. 

 

हा नियसविा जल्लोष बघूि संदीप पटेल नहरेशला एक्स्क्यूज िी करूि त्या टीिजवळ आला 

आनि राजेशला म्हिाला, 

 

“राजेश, आप बड ेलेखक हो, पत्रकार हो, बड ेबड ेलोगों िी उठिा बसिा ह ैआपका! अच्छी 

बात ह!ै लेकीि सर जी, फिल्ि इंडस्ट्री िें रहके फिल्ि इंडस्ट्री के ही बारे िें या फिर इंडस्ट्री के लोगों के 

बारे िें भला बुरा नलखिा िाही िानहय ेराजसे बाबू!” 

 

राजेश म्हिाला, “क्यो? आपको ऐसा क्यों लागता ह?ै” 

 

संदीप म्हिाला, “दखेो राजसे भाई! य ेबात तो ऐसी हो गयी िा की पािी िें रहके िछली से 

बैर! पहले ही आपिे केके सिुि जैसी हस्ती से पंगा ले नलया है, तो क्यो बार बार अपिीही घरकी 

िछली से पंगा लेिा? ह ैिा? क्युं भाई सारंग सोिैय्या जी ? सही कहां ि ििैे?” 
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सारंग म्हिाला, “छोडो िा िोटा भाई! आप पाटी एन्जॉय करो! राजेस भाई दखे लेंगे क्या 

करिा ह!ै क्युं राजेस?” अस ेम्हिूि सारंगिे डोळा नििकावला आनि सगळी टीि खळाळूि हसायला 

लागली. या प्रकारािे अपिाि वाटूि संदीपिे निडूि तथेूि काढता पाय घेतला आनि नहरेश सोबत 

जॉईि झाला. 

 

भव्य 4K हॉलीवूड नित्रपट नििावि करिार असलेल्या त्या हॉलीवूड टीिला आजच्या या 

अवाडव िंक्शिच्या आधारे एका दगडात अिके पक्षी िारायिे होते, त्यापैकी िहत्त्वािा पक्षी म्हिज े

प्रदशविाआधीि त्या नित्रपटािी जबरदस्त हवा आनि पनब्लनसटी भारतात करायिी!! भारतासारख्या 

प्रिंड लोकसंख्या असलेल्या दशेात नित्रपट नहट झाला तरी नििावत्याि ेअधे पैसे वसूल होिार होते.  

 

आता िक्त उत्सुकता होती त्या व्यक्तीला भेटण्यािी जी राजेशला हॉलीवूड लेखिासाठी िान्स 

दणे्यािी शक्यता होती आनि नजथ ेअनितजी सारखा कलाकार राजेशिी नशिारस करिार नतथ ेिाही 

म्हिण्यािी कुिािी िजाल? या संधीसाठी राजेशिे अिेक हहदी िराठी नित्रपट नििावत्यांिी ऑिर 

िाकारली होती. कारि त्याला आता हॉलीवूडसाठी लेखिािा अिुभव घेनि बघायिी उत्सुकता होती. 

दरम्याि त्यािी फिल्िी पत्रकाररता थोड्या प्रिािात सरुूि होती.  

 

आजच्या कायवक्रिातला राजशेच्या जीविातला नवशेष “अवाडव नवहिग सीि” म्हिज े सुिंदा 

आनि िोनहिी अवाडवच्या रठकािी अगदी हसत खेळत एकिेकांशी बोलत उभ्या होत्या. एकिेकांिा 

काय हवं िको ते नविारत होत्या. पूवी िोनहिीिुळे नििावि झालेल्या गैरसिजािुळे जो गोंधळ उडाला 

होता ते आठवूि आठवूि हसत होत्या त्या दोघी!!  

 

राजेशिे स्वतःला एक नििटा काढला आनि ह ेसगळे सत्य आह ेयािी खात्री करूि घतेलीं. 

हॉलीवूडिी टीि अजूि अवाडव िाईट िर्धये यायिी बाकी होती. त ेएक सरप्राइज असिार होते. ती टीि 

अवाडव िाईटच्या आधी िक्त ठरानवक लोकांिाि भेटली होती.  

 

अवाडव िाईट िर्धये अनभिेत्री ररताशा सुर्धदा भूषि ग्रोवर सोबत आिंदािे बागडत असतांिा 

फदसत होती. त्या दोघांिी लग्न केले होते... 
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सोिी बिकर िात्र कुठेि फदसत िव्हती. सुभाष भट सोबत नति े केलेला एकि नसिेिा 

बऱ्यापैकी हीट झाला होता पि िंतर भूषि ग्रोवर सोबत नतिे संबंध तािल ेगेल्याि ेआनि ितंर त्याि े

नतला घटस्िोट फदल्यािे ती ििातूि पूिव कोलिडूि गेली होती. िंतर नतिे कोित्याही नित्रपट ककवा 

रटव्ही नििावत्यािी ऑिर स्वीकारली िाही. घटस्िोटािंतर ती िंुबई शहरातूि फदसेिाशी झाली. 

कुिाि पत्रकाराला ककवा नतच्या ओळखीच्या लोकांिा िानहती िव्हतं की सोिी िेिकी गेली कुठे?  

 

आयुष्यात बालपिी अिेक सखु दःुखािे िढ उतार पानहल्यािंतर, ती िंुबईत आली आनि होती 

आनि आईशी खोटे बोलूि नति े “िॅडि अॅकॅडिी” जॉईि केली. िग साकेतच्या रूपािे नतला नित्र 

निळाला पि तोही सोडूि गेला. कालांतरािे सेल्िी प्रकरिािे निनित्त होनि आईिे नतच्याशी संबंध 

तोडले पि नतच्या नशक्षिावर नतच्या काकािंी केलेल्या खिाविी भरपाई नतला िनहन्याला पैसे गावी 

पाठवूि करावी लागली.  

 

पि जिेिी बाजू म्हिजे  नतच्या आवडीच्या क्षेत्रात िांगले काि निळवूि लग्न झाले आनि 

थोडा सुखी संसार सरुू झाला असतांिा आनि िवऱ्याकडूि पे्रि निळू लागले असतािा अिािक 

िवऱ्याकडूि अिपेनक्षतररत्या दसुऱ्या स्त्रीसाठी घटस्िोटािी िोटीस सोिीला निळाली आनि नति ेती 

शेवटी स्वीकारली.  

 

पि या सवव प्रकारािुळे ती खूप कोलिडूि पडली. आई सुद्धा पारखी झाली होती आनि वडील 

तर िव्हत.े साकेत सारखा नित्र पि नतच्या जवळ िव्हता. 

 

फिल्िी जगतात निळाला तर एकदि वलयांफकत झगिगाट निळतो िाहीतर िग टोकािे दःुख 

काहींच्या वाट्याला यतें. नतला ह ेब्रेकअप, ह ेदःुख सहि झाले िाही. अिेक िनहिे काि ि निळाल्याि े

आनि जे काही निळाले ते काि नतिे दःुखाच्या भरात ि स्वीकारल्यािे नतला पैशािंी िििि भास ू

लागली होती. िग शहरात अक्षरशः ती केस नवस्कलेल्या नस्थतीत आनि नवििस्क अवस्थेत कुिी 

ओळखू िये म्हिुि अंगावरूि आनि िेहऱ्यावरूि शाल पाघंरूि इकड ेनतकड ेफिरू लागली.  
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काही फदवस अक्षरशः िूटपाथवर झोपली आनि िग जे काही थोड ेपैसे होते त्याद्वारे ती नतच्या 

िूळ गावी गेली. तेथ ेनतला कुिीही ओळखल ेिाही. पुन्हा आई आनि गाववाले आपल्याला स्वीकारिार 

िाहीत ह े नतला ििोिि पटले होते. आईिे स्वीकारल े तरी नति े काका काहीतरी गडबड घोटाळा 

करिार आनि नतला सुखािे जगू दिेार िाही ह ेनतला कळूि िुकले होते. 

 

िेहिी काहीतरी सिसिाटी बातम्या हव्या असिाऱ्या काही ठरानवक न्यूज िॅिल्सिी नतच्या 

गायब होण्यावर अिेक कायवक्रि बिवले. काही िराठी िॅिल्सिी सुर्धदा तसे कायवक्रि बिवले. सोिी 

गायब होण्यािागे नतिा घटस्िोट हिे एक प्रबळ कारि असावे असे िॅिलवाल ेवारंवार ओरडूि सांगत 

होते.  

 

रात्र झालेली होती. सोिीच्या िूळ गावात असाि एक कायवक्रि सोिीिी आई बघत होती 

आनि नतला सोिीिी खूप आठवि आनि दया आली. ती रडू लागली. नतच्या स्वत:च्या घराच्या 

आसपास फिरत असतािा सोिीला नखडकीतूि तो रटव्ही आनि तो प्रोग्राि फदसले. आई आनि काका तो 

प्रोग्राि बघत होते. आईला रडतािा बघूि नतला वाईट वाटले. त्या गावात सोिीला कोिीही ओळखल े

िाही. असेल कुिी एक वेडी नभकारीि म्हिूि लोकांिी दलुवक्ष केले.  

 

एक क्षि सोिीला वाटले की पुन्हा आईच्या कुशीत नशराव,े रडावे आनि आईसोबत राहावे.. 

 

सोिीच्या वनडलांच्या हार घातलेल्या िोटोखाली असलेल्या पलंगावर बसूि रटव्ही बघता 

बघता डोळे पुसत सोिीिी आई नतच्या काकाला म्हिाली, "पोरगी लई वाया गेली! बरं झालं नतला 

धडा निळाला! सटवी कुठली! कुठे िरूि गेली असेल तर निदाि नतच्या जीवाल ेशांती भेटेि!" 

 

"आि आपल्या बी!" डोळे नििकावत काका म्हिाला आनि नतच्या आईला त्यािे किरेभोवती 

हात घालिू जवळ ओढूि घतेले. सोिीच्या वडलांच्या िोटोला घातलेला हार थोडासा हलल्यासारखा  

वाटला. जि ूकाही नतिे वडील नतला आपल्या द:ुखािी जािीव करूि दते होते.  
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ह ेबघूि आनि ऐकुि हुदंका आवरत सोिी तेथूि तडक पळति निघाली आनि गावापासूि तीि 

फकलोिीटरवर असलेल्या पुलावर िालत गेली. पुलावरूि कठड्याला टेकूि खालच्या िदीतल्या 

अंधाऱ्या पाण्याकड ेनतिे बनघतले.  

 

काळाकुट्ट अंधार! आनि िदीपात्रातले काळेशार भीतीदायक पािी! त्या पाण्याकड ेती बघत 

रानहली आनि रडत रानहली. 

 

 अिािक त्या पाण्यात नतला उजेड जािवला आनि त्या उजेडात नतला नतिे वडील फदसले.  

 

या क्षिी नतला वडलांिी जास्त आठवि आली. नतिे वडील नतच्या िार लहािपिीि वारल े

होते, पि थोडी थोडी आठवि नतच्या ििात नशल्लक होती. नतला पुसटसे आठवत होत े की वडील 

नतला िांडीवर घते, नतिे कौतुक करीत, नतला अंगाखांद्यावर खेळवीत. वडील घरी आले की ती पळत 

पळत त्यांिेकड ेजानि त्यांिा नबलगत असे... 

 

आताही नतच्या वनडलांिी अंधाऱ्या िदीतल्या पाण्यातिू नतला कडवेर घेण्यासाठी हात पुढे 

केले. सोिीला लहाि झाल्यासारखे वाटले. ती लहाि िुलीसारखी हस ूलागली. पुलावर आता एकही 

वाहि िव्हते. गावातली पुलावरािी वाहतकू रात्री जवळपास बंद व्हायिी. एखाद दसुरी बाईक गेली 

तर गेली! गावाबाहरेच्या अंधाऱ्या जागेतील त्या अंधाऱ्या पुलावर एकटी उभी राहि ती हसत होती. 

वेड लागल्यासारखी ती िोठिोठ्यािे हसायला लागली. बॉलीवूड िधील एक वलय एका वेगळयाि 

वळिावर पोहोिलं होत.ं.   

 

नतिे हसिं अिािक थांबवलं. पाण्यात फदसिाऱ्या त्या वनडलांिा भेटायला ती अधीर आली 

आनि िदीच्या प्रवाहात नतिे उडी टाकली.  नतिे वलय पाण्यात पडताि नवझले होत े आनि 

प्रवाहासोबत वाहत गेले... 
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सोिीिे पाण्यात उडी टाकल्यािंतर पािी वेगािे वर उसळले आनि इकड ेररताशािे भूषिच्या 

हड्रक्सच्या ग्लास िर्धये बिव  टाकल्यािे त्यातील दारू वर उडाली होती. ग्लास ररिवत अवाडव िाईट 

िर्धये ती भूषि सोबत एन्जॉय करत होती. नतला अिेक िव्या नििावत्यांिी पुन्हा ऑिर फदल्या कारि 

नतिा रटव्ही शो हीट झाल्यािे ती पुन्हा िॉिव िर्धये आली. िात्र एकीिे वलय नवझूि दसुरीिे नवझलेल े

वलय पुन्हा नििावि झाले होते.  

 

आजच्या या अवाडव िर्धये फदिकर हसग, त्यांिी पत्नी ह ेसदु्धा आलेले होते. पि ते सूरजला भेटल े

िाहीत आनि सरूज सुद्धा त्यांिा भेटला िाही. हसग यांिेशी िजरािजर झाल्यािंतर सरूजच्या 

िेहऱ्यावर एक कुनत्सत हसू फदसत होते.  एकंदरीत रीताशा आनि हसग यांिी नसरीयल नहट झाली 

होती. िात्र हसग यांिा एक गोष्ट खटकत होती ती म्हिजे रीताशा आनि भूषिि ेजिलेले सूत आनि 

त्यासाठी सोिी बिकरला भूषि िे फदलेला घटस्िोट आनि सोिी िंुबईतूि गायब होण्याबाद्दलच्या 

उलटसुलट अिवा! पि याबद्दल िार काही खोलात ररताशाला नविारिे म्हिजे आपल्याि पायावर 

धोंडा िारूि घतेल्यासारखे आह ेह े त्यािा िानहत होते! म्हिूि त्यािंी िार काही त्यात लक्ष घातल े

िाही. 

 

 

अवाडव शो सुरू झाला.  

 

सगळीकड ेनडस्को लाईटस िििित होते. ते फिल्िी तारे तारकाचं्या अंगावरूि फिरत होते. 

आकाशातले तारे सुर्धदा त्या फदवशी या जनििीवरच्या ताऱ्यांिा हवेा करत होते. सुपरस्टार निनखल 

कुिार, जोरावर खाि ह े सूत्र संिालि करत होते. त्यांच्या जोडीला काव्या कुिारी पि होती. 

एकिेकांवर आनि पे्रक्षकांत बसलेल्या बॉलीवूड िधील िंडळींवर ते नवनवध प्रकारिे जोक्स करत होते. 

िहा सुपरस्टार अनित श्रीवास्तव ह ेत्यांिी पत्नी आनि िुलगा, सूि यािंेसह हजर होत.े  

 

एक हरहुिरी अनभिेता जो एका वषी एकाि नित्रपट करायिा तो िात्र िेहिीप्रिािे अवाडव 

शो िर्धये आला िव्हता कारि म्हिे त्यािा अशा अवाड्सववर नवश्वास िव्हता.  
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उिंग कुिार या रबरासारखी बॉडी असलेल्या कलाकाराि ेस्टेजवर जबरदस्त िाि सुरु केला. 

 

"िैं हु ंसबसे लयारा, नडस्को फदवािा...!" 

 

पे्रक्षक टाळयांवर टाळया दते होते. िग बेस्ट स्पेशल इिेक्ट, तसेि बेस्ट गायक, बेस्ट स्टंट वगैरे 

असे पुरस्कार िराठी आनि हहदी दोन्ही नित्रपटासाठी क्रिािे फदले गेले. 

 

िग धनिका दास या अनभिेत्रीिे एका आयटि साँगवर डान्स िालू केला. नतच्या फदलखेिक 

िृत्यािे प्रेक्षकातं बसलेल्या भल्या भल्या िंडळींिा काळजािा ठोका िुकला. 

 

स्टाटवसव आनि काही हड्रक्स पोटात गेल्यािे बरेि जि आता ररलॅक्स होते. 
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प्रकरि 50 

िाया िाथूर आपल्या दोि िुलांिा पतीकड े सोपवूि वॉशरुिकड े निघाली. वॉशरुििर्धये 

आरश्यात केस आनि िेकप िीटिेटका करत असतािा ती थोडी हितेत फदसत होती कारि आताशा 

कानतल नतच्याशी जास्त सलगी करायला लागला होता. नतला खटकेल अशा रीतीिे. नतिे बरेिदा 

हसूि वेळ िारूि िेलेली होती पि आता थोड े जास्त होत े आह े असे नतला वाटायला लागले होत.े 

आरशासिोर नविार करता करता बराि वेळ ती शून्य ििािे िेकप सावरत होती. नतला जास्त हिता 

यािी होती की नतिे आपल्या पती पासूि सुरुवातीपासिू सगळे लपवले होते आनि आता एकदि अती 

झाल्यािंतर सांनगतल्यावर त्यािी काय प्रनतफक्रया असेल?  

 

नविारांत असतािा सिोरच्या कािेवर वाि जिा झालेली नतला फदसली आनि त्यावर बोटाि े

इंनग्लश िधूि नलनहले जात होते, "टूड ेइज युवर लास्ट डे ऑि वरी!" (आज तुझ्या काळजीिा शेवटिा 

फदवस आह!े")  

 

ती अिािक दिकली आनि घाबरूि ओरडिार एवढ्यात सिोरिे ते नलखाि िष्ट होनि 

स्वच्छ आरसा फदसत होता.  

 

आपल्या ििातले नविार कुिाला आनि कस ेकाय कळल ेआनि अिािक कािेवर कुिी नलनहल े

आनि िाझ्या हितिेा आज शेवटिा फदवस? ह े काय होते? िला ह े कसल े भास होत आहते? अती 

काळजीिुळे तर िाही िा असे होत? 

 

ती तडक वॉशरुि िधूि घाईघाईिे निघूि अवाडव शो सुरू असलेल्या रठकािी आपले सीट 

शोधत आली. 

 

नतिे दोन्ही जुळे िुलं कंटाळल्यािे फदसत होते. कारि िायाला जानि बराि वेळ झाला होता. 
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एव्हािा हॉलीवूडिी टीि अवाडव िाईट िर्धये आलेली होती आनि त्यांिी नित्रपटाबद्दल 

जानहरात करूि झाली होती. िात्र काही जि बाहरे व्हिॅीटी व्हिॅ िर्धयेि थांबले होते. त्यांिा अशा 

िाि गाण्यांत इंटरेस्ट िसावा!  

 

स्टेजवर दोि आघाडीच्या अनभिेत्री ज्यांिी हॉलीवूड िर्धये आपले बस्ताि बसवल े होत े त्या 

आपल्या एकत्र डान्स परिॉिवन्सिे पे्रक्षकांिा िंत्रिुग्ध करत होत्या. आजूबाजूला दहा पुरुष आनि स्त्री 

ितवक त्यांच्या स्टेलस डान्स स्टेलसला िॉलो करत त्यांिा ििापासूि साथ दते होत.े स्टेजवर कॉन्िेटी 

म्हिजे रंगीबेरंगी कागदांिे तुकड ेइकड ेनतकड ेउधळले जात होते. शो ऐि रंगात आला होता. िग गािे 

संपता संपता पे्रक्षकांत बसललेा हॉलीवूडिा एक आघाडीिा अँक्शि नहरो टॉि टींसेल स्टेज वर आला 

आनि दोघींिा डान्स िर्धये जॉईि झाला. प्रेक्षकांत टाळयािंा भरपूर कडकडाट झाला.  

 

गािे संपल्यावर त्यािे जोरावर खाि कडूि िाईक घेतला आनि म्हिाला, "आय जस्ट लव्ह 

धीस डान्स अँड साँग्ज पाटव इि बॉलीवूड िुव्हीज. सुरुवातीला आम्ही हॉलीवडूवाले तुिच्या या 

नसिेिात असिाऱ्या डान्स आनि लीप हसक असिाऱ्या गाण्यांिा िाव ेठेवायिो, किी लेखत होतो पि 

आज? .. आज हॉलीवूड िधील अिेक असे नसिेिे आहते जे आता नित्रपटांिे थीि साँग बिवायला 

लागले आहते, काही नित्रपटांिर्धये तर एखाद दसुरे गािे पि फदसायला लागले आह.े काही नित्रपटात 

तर तुिच्या बॉलीवूड िूव्ही सारखा ड्रािा सुर्धदा आता फदसतो. आम्हाला वाटायिे तुम्ही आिच्या 

नित्रपटांिी कॉपी करता, पि िाही तुम्हीि िाही आम्ही पि तुिच्या नित्रपटांतील अिेक िावीन्यपूिव 

गोष्टींिी कॉपी करति असतो. कुिी आजपयंत ह ेउघडपिे िान्य िव्हतं करत पि ह ेखरं आह!े" 

 

िग टॉििी फिरकी घेण्यासाठी जोरावर खाि म्हिाला, "सो टॉि, व्हॉट डू यू हथक अबानट 

अॅक्टींग इि लीड रोल इि 'भले आदिी दलु्हि िुरा लेंगे' नसके्वल? (‘भले आदिी दलु्हि िरुा लेंगे' या 

नित्रपटाच्या पुढच्या भागात नहरो म्हिूि काि करशील का?") 

 

यावर हसत टॉि म्हिाला, "अरे यार, तुम्हारी जिता टकलू नहरो को पसंद िही करेंगी!" 
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जोरावर म्हिाला, "तो नवग लगा लेंगे यार, व्हॉट्स द नबग डील?"  

 

यावर टॉि आनि पे्रक्षक हसायला लागले. 

 

स्टेजच्या िागच्या बाजूला सूरज तयारी करत होता. बेस्ट फिल्ि अवाडव त्यालाि निळिार 

होता. तयारी करूि पे्रक्षकातं पुढच्या रांगेत बसायि ेआनि अवाडविी अिाउन्सिेंट झाली की तो घ्याला 

स्टेजवर जायिे असा ललॅि होता. कपड े बदलूि येण्याआधी तो वॉशरुि कड ेजायला निघाला. लॉि 

िधूि तो वॉशरुि कड ेजात होता. आता हळूहळू स्टेजवरील िोठ्ठा आवाज किी किी होत गेला. आता 

बरीि शांतता होती. 

 

कोि जािे त्याला ििात एक प्रकारिी अस्वस्थता जािवू लागली. तस ंपानहलं तर त्याच्या 

ििाप्रिािे सगळं िाललं होतं. ओनलव्हीया आनि व्हरेरनिका या दोघींिाही तो एकाि वेळेस िॅिेज 

करत होता. त्यािा िूडिेििा नबनझिेस आनि त्याच्या आडूि िालिारा ड्रगिा नबनझिेस व्यवनस्थत 

िालू होता.  

 

रानगिीला िागावतूि िोकळे करण्यात त्याला यश आललेे होते आनि पोनलस, कोटव काहीही 

नसद्ध करू िव्हती आनि नतिी आत्िहत्या नसद्ध झाली होती. अिके फ्लॅट आनि एक बंगला 

िंुबईसारख्या शहरात त्याच्या िालकीिा होता. करोडो रुपये त्यािे किावल ेहोत.े त्यािे नित्रपट हीट 

होत होते आनि आता तर आज त्याच्या नित्रपटाला अवाडव निळिार होता. सुख म्हितात ते हिे का?  

 

वॉशरुि िर्धये गेल्यावर त्यािे आरशात पानहले. त्याि ेआपली बॉडी िांगली िेंटेि केली होती. 

एकदा आरशात आपले नसक्स पॅक एब बघायिा िोह त्याला आवरला िाही. त्यािे वरिे कपड ेकाढले 

आनि आरशासिोर टॉपलेस झाला.  
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परदशेात असतािा त्याच्या ठरानवक गलवफ्रें ड व्यनतररक्त ब्रानझलिधील नबनझिेस निनित्ताि े

त्याच्या संपकावत येिाऱ्या अिेक श्रीिंत िुलींिी िक्त त्याच्या एकूि व्यनक्तित्त्वावर आनि नवशेष 

म्हिजे त्याच्या नसक्स पॅकवर फिदा होनि एका रात्रीसाठी तरी त्याचं्यासोबत त्यािे सेक्स करावा 

अशी नविंती केली होती आनि त्यासाठी त्या पैसे िोजायला सुर्धदा तयार होत्या. त्यािुळे सुखावूि त्याि े

िारेक जिींिी  ऑिर स्वीकारली सुर्धदा होती आनि इच्छा एकेका फदवशी पूिव केली होती. िात्र ितंर 

िंतर त्यािे अशा गोष्टी बंद केल्या.  

 

ह ेसगळे आठवूि तो सुखावला आनि एकटक स्वतःकड ेआरशात बघत उभा रानहला.  

 

त्याच्या नसक्स पॅकवर केस िोकळे सोडलेल्या रानगिीिा पुसट िेहरा आकार घेन लागला 

आनि तेव्हा िात्र तो दिकला आनि िागे सरकला. नसक्स पॅक वर जिू काही तो िहेरा गोंदला जात 

होता. हा िहेरा अिािक असा कसा गोंदला गेला? तो िेहरा हसायला लागला. कुनत्सतपिे त्यांिेकड े

बघायला लागला आनि गायब झाला. 

 

घाबरूि पूिव िहेरा घािाि े भरल्याितंर त्याि े पटापट घाईिे कपड े अंगावर िढवले आनि 

वेगािे तो अवाडव िंक्शिच्या रठकािी जायला निघाला. 

 

"सुबहा फदवािी फदवािी फदवािी 

शाि सुहािी सहुािी सुहािी 

रात शराबी शराबी शराबी 

हो जाती ह,ै  

जब तुि 

जब तुि 

जब तुि 
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िेरे साथ  

होती हो हो हो ss" 

 

या गाण्यावर एक िवी िटवी िटी िाित होती. नतिा या वषी पनहलाि नित्रपट ररलीज 

झाला होता त्यािुळे ती खूप िॉिावत होती. इथे िांगला परिॉिवन्स केला तर आिखी नित्रपट निळतील 

ह ेनतला िानहत होते. 

 

डान्स संपल्यािंतर लगेिि सूरजच्या अवाडविी अिाउन्सिेंट झाली. थोड्या घाबरलेल्या आनि 

गोंधळलेल्या नस्थतीति तो स्टेजवर िढला आनि त्यािे अवाडव घेतला. 

 

जोरावर खाि म्हिाला, "सर आप रानगिी के बारे िे कुछ कहिा िाहेंगे? आज आपके साथ वो 

होती तो उन्ह ेकैसा लागता आपके इस अवाडव के बारें िें?" 

 

सूरजिे लक्ष िव्हत.े सिोर पे्रक्षकांत त्याला प्रत्येक सीटवर रानगिी बसली आह े असे फदसू 

लागले. जोरावरला उत्तर ि दतेाि तो खाली उतरला आनि आपल्या िेहऱ्यावरील अस्वस्थता 

लपवण्यासाठी अगदी शेवटी एका ररकाम्या असलेल्या रांगेत ररकाम्या खुिीवर घाईघाईिे जानि 

बसला.  

 

अवाडवकड ेबघत असतािा त्याला बाजूला ररकाम्या खुिीवर रानगिी बसली असल्यािे फदसले. 

नतिा िेहरा खूप भसेूर होता. नतिे त्याच्या िजरेत िजर धरली. ती िजर खूप जहरी होती. नतच्या 

अशा अवतारािे सूरजला घाि िुटलेला असतांिा रानगिीच्या िेहऱ्यावर एक वेगळाि आिंद जािवत 

होता... 

*** 

अनितजी राजेशला सोबत घेनि स्टेजजवळ असलेल्या हॉलीवूड अनभिेत्यांच्या व्हिॅीटी व्हिॅ 

िधे घेनि गेले. 
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फ्रांको बोिुकीशी राजेशिी लेखक म्हिूि ओळख करूि फदल्यािंतर त ेएका लेडीच्या येण्यािी 

वाट बघू लागले कारि या हॉलीवूड नित्रपटाच्या भारतातील नवभागािी ती प्रिुख होती.  

 

कोित्या कािाकरता कुिाकुिाला निवडायिे, कुिाला िाही ह े ठरवण्यािे अनधकार नतला 

होते.  

 

थोड्याि वेळात ती व्हिॅिर्धये आली.  

 

"राजेश, ललीज िीट निसेस प्रीनसला बोिुकी! प्रोजेक्ट हडे!" 

 

नतच्याकड ेबघताि राजेशच्या अंगात अिािक वीज ििकल्यासारखे झाले. ही िक्की सुनप्रया 

आह,े िी िुकिार िाही ओळखतांिा नतला!! क्षिभर तो अवाक होनि बघत रानहला. सुनप्रया उिव  

नप्रनसलाच्या डोळयात राजशेबद्दल स्पष्टपिे द्वषे जािवत होता. अथावत त्यांच्या या क्षिभराच्या 

िजरकैदबेद्दल अनितजी आनि फँ्रको याला शंका यायला काही कारि िव्हते, कारि त्यांिा काहीही 

िानहती िव्हते! नतच्या डोळयातील अंगार बघूि आनि नतिी एकूि िजर पाहि राजेश तथेेि 

गभवगळीत झाला... 

 

त्याला आठवले, ब्रेकपच्या वळेेस सुनप्रया म्हिाली होती: 

 

 “पि, ह ेबघ राजेश. आपि एकाि क्षेत्रात आहोत. कािानिनित्त आपली भेट होति राहािार. 

सो लेट्स बी प्रोिेशिल! आपल्या वैयनक्तक गोष्टी कािाच्या आड येन द्यायच्या िाहीत. िाहीतर 

त्यािुळे दोघांिेही िकुसाि होईल!” 
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आनि नतिा हा नियि पनहल्यांदा नतिेि िोडला होता, नसरीयल सोडूि दनेि आनि राजेश 

पासूि दरू निघूि जानि! पि आता त्याि ेपानहलेली सनुप्रया काहीतरी वेगळीि होती!!! िर्धयंतरी एका 

स्थानिक  वतविािपत्रात सुनप्रयाच्या िवऱ्याच्या िृत्यूबद्दल त्याि ेछोटीशी बातिी वािली होती. नहि े

िाव प्रीनसला बोिुकी म्हिज ेइटानलयि िािसाशी नहिे लग्न केले? आनि तेही फ्रांको बोिुकी यािेशी?  

 

अनितजीच्या नवितंीला फँ्रकोिे तर लगेि होकार फदला पि नप्रनसला म्हिाली,  "िी दोि 

फदवसात नििवय कळवते!"  नतिा इंनग्लशिा उच्चार पि थोडा थोडा भारतीयि वाटत होता, म्हिजे ही 

िक्की सुनप्रया आह,े यात वादि िाही! िात्र नतच्या वेशभूषेत आनि केशभूषेत अिुलाग्र बदल झालेला 

फदसत होता. इतका बदल की जवळिे िातेवाईक ककवा नित्र िैनत्रिी वगळले तर नतला कुिीही 

युरोनपयि सिजिार ह ेिक्की! 

 

उद्यापासूि हॉलीवूडच्या त्या भव्य नित्रपटासाठी िॅडि अकादिी िर्धये ऑनडशि सरुू होिार 

होते आनि त्यािी सुर्धदा प्रिुख सुनप्रयाि होती. अस ेकसे घडले? नियतीिा हा कसला डाव? राजेश 

भीतीयुक्त नविारात पडला.  

 

जुजबी बोलूि आनि िेहऱ्यावरील अस्वस्थता लपवत अनिताजींसोबत शक्य नततक्या लवकर 

व्हिॅीटी व्हिॅ िधूि राजेश बाहरे पडला. तो बाहरे पडपेयंत आनि पूिव परत जाईपयंत नप्रनसला 

त्यािेकड ेएकटक िजरेिे बघति रानहली होती. नतच्या डोळयात एक प्रकारिा अंगार फदसत होता. 

कसलीतरी गरि रठिगी फदसत होती.  

 

राजेश परत येनि िंतर सिुदंाच्या बाजूला येनि बसला आनि कायवक्रि पाह लागला. 

 

काही वेळाितंर कायवक्रि सपंला. सगळे अवाडव दनेि झाले होते. आयोजक आता पटापट 

आवरा आवर करुि जाण्यािी तयारी करत होत.े पे्रक्षक उठूि निघूि गेले. िात्र शेवटच्या रांगेत 

पे्रक्षकांत एकजि निश्चल बसूिि आह े असे नहरो उिंग कुिारच्या लक्षात आले. त्या व्यक्तीच्या 

पेहरावावरूि दरुूिि त्यािे ओळखल ेकी तो सूरज असावा! 
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उिंग कुिार त्यािेकड े पोहोित होता तरीही सूरज खुिीवरूि अद्याप उठला िव्हता आनि 

अगदी हालिाल ि करता निश्चल पडूि होता त्यािुळे उिंग कुिारला कसलीतरी अभद्र शंका आली. 

त्याला उठवायला म्हिूि उिंग कुिार त्याच्या खुिीजवळ गेला तेव्हा अवाडव पायाजवळ खाली पडूि 

त्यािे दोि तकुड ेझालेले त्याला फदसले. उिंगला आश्चयव वाटले! 

 

"ज्या धातूिा हा अवाडव बिवला आह ेतो धातू, अवाडव िुसता खाली पडल्यावर िुटला कसा? 

किाल आह!े" 

 

असे म्हिूि त्यािे सरूजला हात लावूि उठवण्यािा प्रयत्न केला पि त्याच्या हाताच्या 

थोड्याशा धक्क्यािे सूरज खिुी वरूि खाली कोसळला... 

ही बातिी कळताि घरी जायला निघालेले अिेकजि परत आले. फदिकर हसग आनि त्यांिी 

पत्नी यांिा ह ेऐकूि शॉक बसला . त ेपळत पळति तेथ ेआले. सूरजिा असा अंत झालेला पाहि त्या 

दोघांिा अपार द:ुख झाले. ररताशाला सुद्धा रडू यते होते. 

 

िंतरच्या डॉक्टर आनि पोनलस यांच्या एकूि तपासाितंर सूरज हाटव अटॅकि े िेल्यािे नसद्ध 

झाले. काहीतरी अिपेनक्षत बघूि ििावर अिािक सहि ि करण्याजोगे प्रिंड दडपि आल्यािे िृत्य ू

झाला असे डॉक्टर म्हिाले. बऱ्याि जिांिा वाटले की अवाडव निळण्याच्या आिंदािुळे असे झाले तर 

काहींिा एका वाईट िािसािा अंत झाल्यािे आिंद वाटला.  

 

काही फदवसािंतर कातील खाि काही काळाकरता तडािडकी परदशेात निघूि गेला त्यािुळे  

िाया िाथूरला आिंद झाला. तसेि अवाडवच्या रात्री आरशात नतला निळालेला िेसेज शेवटी खरा 

ठरला आनि िायािी धारिा पक्की झाली की सूरजच्या िृत्यूसंदभावत िक्की िेलले्या रागीिीच्या 

आत्म्यािा संबंध असावा!   
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प्रकरि 51 

 

काही िनहन्याितंर - 

 

शहरापासूि दरू सिुद्रफकिारी राजेशि े एक बंगला नवकत घतेला जेथ े वीकें डला ककवा 

कािापासूि सुटी घेतल्याितंर येता येईल आनि िॅनिली सह राहता येईल. तसेि निसगावच्या 

सानिर्धयात, पक्षयांिी फकलनबल िालू असतािा आनि सिोर सिुद्रािे पािी असतांिा नलखाि करायि े

राजेशिे खूप वषांपासूिि ििात होते ते आता प्रत्यक्षात अवतरत होते. अधूि िधूि सिुद्रफकिारी 

येनि त्यािे अिेक कथा नलनहल्या होत्या. अशा िैसर्मगक वातावरिात त्यािी प्रनतभाशक्ती आनि 

कल्पिाशक्ती उिाळूि यायिी आनि कीबोडव द्वारे कॉम्लयुटर िधल्या कागदावर धडाधड उतरायिी. 

त्यािा अगोदरिा फ्लॅट शहरात होताि.  

 

आठ फदवस सुट्टी घेनि तो यथेे आला होता. हा बंगला िकुताि नवकत घेतलेला होता. अधे पैस े

आधीि फदल ेहोते आनि अर्धयाव पैशांिे कजव काढले होते. एक दोिदा सुिंदा आनि अक्षर तेथे येनि गेले 

होत ेपि तो बंगला पूिवपिे राहण्यायोग्य बिला िव्हता. त्यासाठीि राजेश आठ फदवस येथ ेआलेला 

होता. एकटा. सिुंदा आनि अक्षर जवळ फ्लॅट िर्धये त्यािी आई आलेली होती, काही फदवसांसाठी! 

 

या आठ फदवसात बंगल्यातील िर्मििर तसेि सिोरिी छोटीशी बाग आनि इतर काही गोष्टी 

त्याला िागी लावायच्या होत्या आनि त्यािबरोबर थोडसेे नलखािही करायिे होते.  

 

आजूबाजूला दरू दरू अंतरावर छोटे छोटे बंगले होते पि त्यापैकी एखाद दसुऱ्याि बंगल्यात 

िक्त एक दोि िािसे फदसायिी. इतर बंगले बंद राहायि ेककवा कुिीतरी एकटा दकुटा गडी फदवसभर 

दखेभाल करायला तेथे थांबायिा. छोटे बंगल ेआनि काही िािवी वस्ती आनि तुरळक शेती, दकुाि,े 

छोटी िोठी सरकारी कायावलये आनि शाळा असे निळूि त ेएक छोटेसे गांव होत.े  

 



 

| वलय  (कादंबरी) | लेखक – निमिष सोिार --- | Page 262 / 272nd  |  ©  NIMISH SONAR, 2017 |  

Page - 262 / 272 
 

आज सकाळपासिूि तेथे सतुारकाि करिारे, ललंबर तसेि साि सिाई करिारे कािगार 

आलेले होते. राजेशच्या िंुबईतील फ्लॅटिर्धय े गेल्या एक िनहन्यापासूि घरकाि आनि स्वयंपाक 

करायला कायि गावाकडूि आिलेला एक नवश्वास ू िािूस "गौरव दवे" हा राजेश सोबत बंगल्यात 

आलेला होता आनि एकूिि इथल्या सगळया कािांवर दखेरेख ठेविार होता. 

 

िर्मििरि ेकाि सरुू झाल.े  

 

"गौरव दा, िी सांनगतल्याप्रिािे सगळयांवर दखेरेख करा. काि ेकरवूि घ्या. िी तश्या त्यांिा 

तुिच्यासिोर सूििा फदल्या आहतेि, पि तरीही आता तमु्ही जातीिे त्यािंेकडूि काि ेकरवूि घ्या. िी 

आता घराजवळच्या बागेत गवतावर बसूि लॅपटॉपवर थोड ेनलहायला बसतो आह.े काही लागल ंतर 

सांगा िला!" 

 

"हा राज साहबे. िक्की. तुम्ही काय बी काळजी िगा करू. म्या पाहतो सगळं. तमु्ही तुिि ं

नलव्हा!" 

 

"बरं, गौरव दा आिखी एक करा. दहा निनिटातं िाझ्यासाठी गरिागरि डाकव  कॉिी घेनि 

या!" 

 

कॉिी नपल्याितंर राजेश नलहायला बसला. बराि वेळ तो नलनहत होता. काि ंपटापट आनि 

व्यवनस्थत होत होती. घरातील नखडकीत ठोकठाक िा आवाज येत होता. 

 

नखडकीत उभा राहि इलेनक्ट्रक करवतीिे काि करिारा एक कािगार बराि वेळ बागेत 

बसलेल्या राजेश कड ेएकटक बघत होता.  
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"ए, गड्या, काय बघतूया सिोर? काि कर की आपलं!" 

 

"आरं, िी ईिार करतूया की आपल ंसाह्यब एवढं काय नलवत्यात त्या ल्यापताप वर? िुसती 

खट खट खट बटि दाबत असत्यात. बोटं लई झर झर िालत्यात त्यांिी न्हाई!" 

 

"िालत्यात! आता त ू बी आपली बोटं िालव. लेखक आहते त े साह्येब. ल ै लोक वाितात 

त्यासिी लीवललें!" 

 

िंतर तो करवतवाला राजेश साह्यबाकड ंएकटक पहात लाकड ेकापत रानहला... 

 

"काय गलपा िारता रे! पटापट उरका तुििी काि,ं टाईि पास िगा करू!" असे म्हित गौरव 

दवे तेथे आला आनि दोघांिा तंबी दनेि गेला. 

 

संर्धयाकाळी बरेि कािगार निघूि गेले. रात्री आठ पयंत दोि जि होते ते सुर्धदा ितंर निघूि 

गेले.  

 

"गौरव दा, िाझ्यासाठी गरि िुलके आनि िोडिीिे वरि करा. आनि हो, थोडा भात पि 

टाका गरिागरि!" 

 

"होय राज साहबे!" 
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िग राजेशिे घरातल्या टेबलावर ठेवलेली त्यािी लाल रंगाच्या कव्हरिी िाईल उिलली. 

त्यात त्यािी जुिी कादबंरी होती. ती कादबंरी पुढच्या वषीच्या फदवाळी अंकात छापण्यािी तयारी 

दहा आघाडीच्या फदवाळी अंकांिी तयारी दशववली होती. दहा फदवाळी अंकांत एकि कादबंरी छापली 

जाण्यािी ही पनहलीि वेळ असिार होती. त्या कादबंरीला स्वतः अनितजी प्रस्ताविा नलनहिार होते. 

 

फिल्िी क्षेत्रावर आधाररत कादबंरी राजेशिे आधीि नलहायला सुरू केली होती. हा नित्रपट 

राजेश िराठीत बिविार होता आनि स्वतः प्रोडु्यस करिार होता आनि सनिरि डायरेक्ट करिार 

होता! तसिे सनिरि आनि राजेशिे निळूि अिेक िराठी नित्रपट निर्मिती करायिे ठरवल े होते. 

िराठी नित्रपटांिा आंतरराष्ट्रीय गोल्डि डॉल पुरस्कार निळवूि द्यायिा हिे एकिेव लक्षय दोघांिी 

ठेवल े होते. िक्त एकदाि िाही तर पुन्हा पुन्हा! िराठी सानहनत्यक आनि नित्रपट रटव्ही क्षेत्रात 

नलखाि करण्यािी इच्छा असलेल्या िवोफदत लेखकािंा सववतोपरी िदत करायिे ह े त्यािे ठरविू 

टाकले होते. तसिे दरवषी फदवाळी अंकासाठी तो खास एक कादबंरी नलहि दिेार होता, एक कृतज्ञता 

म्हिूि! 

 

बॉलीवूड िर्धये तर तो नस्थरावला होताि पि हॉलीवूडच्या टीि सोबत काि करूि त्यािा 

अिुभव घेनि ते सगळे तंत्र िराठीत वापरायिे हा त्यािा उद्दशे होता. िात्र काही िनहि े

उलटल्यािंतरही अजूि नप्रसीला कडूि हॉलीवूड नित्रपटात राजेशच्या लेखिासाठी होकार आलेला 

िव्हता. िागील िनहन्यापासूि नप्रसीला आनि इतर हॉलीवूड टीि "ग्रँड पपवल" या सेव्हि स्टार 

हॉटेलिर्धये उतरली होती.  

 

"एकदा िला प्रीनसला म्हिजे सुनप्रयाला एकांतात भेटायला बोलवल ं पानहज े म्हिजे नतच्या 

ििात िेिके काय आह ेत ेकळेल!" असा नविार राजेश करत होता. पि पुन्हा वैवानहक जीविात यािुळे 

वादळ तर नििावि होिार िाही िा? तो नद्वधा ििनस्थतीत सापडला. हॉलीवूडसाठी निळालेली आयती 

लेखिािी संधी त्याला कोित्याही पररनस्थतीत सोडायिी िव्हती. 

 

राजेशिे अनभनजतसाठी नलनहलेल्या नस्क्रलटवर नित्रपट शूट करूि झाला होता िक्त ररलीज 

व्हायिा बाकी होता. 
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िागील काही िनहन्यांत राजेशिे ऐकल े होते की सूरजच्या िृत्यूितंर त्यािी िूड िेि आनि 

त्याच्या फ्लॅटिी जप्ती करण्यात आली कारि त्यािे आतंरराष्ट्रीय ड्रग िाफिया आनि टोळीशी संबंध 

असल्यािे पुरावे पोनलसांिा आढळल े आनि रानगिीच्या आत्िहत्येिी िाईल पुन्हा उघडली गेली. 

पोनलस तपास जोरात सरुू होता. सर्धया पत्रकाररता थोडी किी केली असली तरी त्यािी टीि त्याला 

सगळया खबरी दते होतीि. 

 

त्याच्या टीिकडूि त्याला आिखी एक गोष्ट कळली होती ती म्हिज ेवीिा वाटवे आनि नपके 

यांच्यात अलीकड ेभांडिे वाढली होती. त्यांिा ब्रेकअप होन िये यासाठी हर तऱ्हिेे प्रयत्न सारंग करत 

होता. त्यांच्या भांडिाि ेकारि आनि िूळ ह े केके नवरूर्धद राजेशि ेआनि एकूि टीििे िालवलेल्या 

एकूि अनभयािात होते.  

 

तसेि सोिी बिकरच्या िंुबईतूि अिािक गायब होण्यािागिे गूढ अजूि उलगडले िव्हते. 

राजेश आनि त्यािी पत्रकार टीि शोधूि थकली पि सोिीिा ठावठीकािा लागला िाही. 

 

नतिे पाण्यात उडी िारल्यािे कुिालाही िानहती िव्हत ेकारि नतिे पे्रत अजूिही कुिालाि 

सापडले िव्हते म्हिूि गायब झालेल ेककवा हरवलेले व्यक्ती यांच्या नलस्टिर्धये नतिे िाव पोनलस स्टेशि 

िर्धये नलनहलेले होते. 

 

घरी अक्षर हळूहळू िोठा होत िालला होता. कधी कधी तो हवी ती वस्त ूनिळवण्यासाठी खोटे 

खोटे रडण्यािी अशी काही अॅहक्टग करायिा की राजशेला वाटायि े की यािे िावं अक्षर ि ठेवता 

अनभिय ठेवायला हवे होते. 

 

"साहबे, ह ेघ्या, गरि िुलके आनि वरि. िग भात सुर्धदा आितो!"  

 

गौरव दवेच्या या वाक्यािे नविार करता करता राजशे भािावर आला. त्यािे गरिागरि 

जेवि करूि घतेले. िग सिुंदा आनि आई तसेि अक्षर यािेशी तो िोिवर बोलला. 
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रात्री - 

 

"साहबे, िी निघतो आता. परवा दपुारी येतो. िाझ्या काकांकड ेजानि येतो. त्यािंी बोलवल ं

आह ेकधीिं! त्यांिा थोड ंिहत्वािं काि आह.े" 

 

"ठीक आह,े गौरव दा. हरकत िाही. या तुम्ही! आता उद्या िला सगळं बघाव ंलागिार पि 

हरकत िाही, एकाि फदवसािी तर गोष्ट आह.े िी करूि घेनि अॅडजस्ट!" 

 

गौरव दवे निघूि गेला. 

 

रात्री राजेशि ेबरेि नलखाि केले. रोज तो फदवसभरात नलनहलेले सगळे नलखाि ऑिलाइि 

गुगल ड्राईव्हवर सेव्ह करूि ठेवायिा. आज िात्र त्याला कंटाळा आला आनि झोप पि खूप येत होती. 

लॅपटॉप बंद करूि तो जवळच्या बेडवर गेला आनि झोपेच्या अधीि झाला. 

 

 

&&&& 
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प्रकरि 52 

 

"िंुबईति काय, िी म्हितो पूिव आनशया खंडात कुठेही अशा प्रकारि े लेखकांसाठी असलेल े

थीि पाकव  िसावे!" श्री. वाििराव नवभुत ेम्हिाले. 

 

"खरे आह ेतमु्ही म्हिता त!े िंुबईतील िर्धयवती रठकािी असलेल्या या थीि पाकव  िर्धये बसिू 

िनहन्यािी िक्त िािक िाििात्र िी भरूि कुिीही िवोफदत लेखक अगदी शांततेत नलखाि करू 

शकतो. काहींिा नलनहण्यासाठी लॅपटॉप सुर्धदा िोित उपलब्ध करूि फदले जाईल ककवा ज्यांिा 

कागदावर नलहायि ेआह ेत्यांिा वह्या पेि फदल ेजातील. नवशेषत: फिल्ि क्षेत्रात नलनहिाऱ्या लेखकांिा 

प्राधान्य फदल ेजाईल!" राजेश म्हिाला. 

 

"वा! कल्पिा आवडली तुििी. काही आिखी िदत लागली तर सांगा िला!" नवभुते. 

 

राजेश पुढे म्हिाला, "धन्यवाद सर! शेजारच्या या दोि िजली नबहल्डगिर्धये िंुबई बाहरेच्या 

िवोफदत लेखकांिा िािक पैशांत राहण्यािी आनि खाण्यानपण्यािी व्यवस्था करण्यात आली आह!े 

वरच्या िजल्यावर एक िोित लायब्ररी आह!े आनि िक्त लेखकि िाही तर ज्यािंा शांततेत वािि 

करायिे आह ेअशा पुस्तक पे्रिी िंडळींसाठी सुद्धा ह ेथीि पाकव  एक पवविी आह.े"  

 

त्या थीि पाकव  िर्धये छोटेसे तळे, छोटी हॉटेल्स, नहरवेगार गवत, नहरवीगार झाड,े िुलझाड े

लावलेली होती. तसेि काही रठकािी झाडाऐवजी खोडाच्या आकाराएवढ्या उभ्या पेनन्सल्स आनि 

त्यांच्या अिीच्या टोकांवर िांद्या उगवूि पसरलेल्या होत्या पि िांद्यांवर पाि े िळे यांच्या ऐवजी 

कॉम्लयुटरच्या कीबोडवच्या फकज (कीबोडविी बटिे) जोडलेली होती आनि पारंब्यांच्या ऐवजी फिल्ि 

स्ट्रीपस लटकावलेली होती. ही अशी पेनन्सल झाड े एकत्र ओळीिे लावली होती. झाडांच्या बाजूला 

अिेक खोडरबर ओळीि ेपेरूि त्यांिा जाळीिे बांधिू त्यािे कंुपि केले होत.े तसेि रस्त्यािे अिेक बाके 

ठेवलेली होती. खाली नहरवळीवर बसण्यािी व्यवस्था होती.  
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ह ेबघूि नवभतुे म्हिाल,े "राजेश, तुिच्या कल्पिाशक्तीला ििापासूि दाद द्यावीशी वाटते!" 

 

"धन्यवाद!" राजेश म्हिाला. 

 

अिािक तथेे अंधार झाल्यािे राजेशला फदसल.े नवभुत े कुठे फदसत िव्हते. आता त्या थीि 

पाकव िर्धये नवभुतेि काय तर इतर दसुरे कुिी निटपाखरूसुर्धदा िव्हते! पक्षयांिी फकलनबल अिािक 

थांबली. पािांिी सळसळ बंद झाली. कुठे गेले सगळे? असा नविार करूि राजशे त्याच्या जवळ 

असलेल्या िोबाईलच्या टॉिवच्या उजेडात पुढे पुढे सरकू लागला. वर आकाशात िंद्र सुर्धदा िव्हता! 

 

दरूच्या एका पेनन्सल झाडाजवळ ठक ठक असा आवाज यते होता. कुिीतरी पाठिोरा िािूस 

पेंनसलीच्या झाडावर कुऱ्हाडीिे घाव घालत होता. राजेशला ते सहि झाल ेिाही. तो टॉिवच्या उजेडात 

त्या िािसाजवळ जान लागला. खाली कीबोडविे बटिं इकड ेनतकड ेनवखुरलेले होते.  

 

"ए! कोि आहसे त?ू" राजेशिे त्याच्या जवळ जात दरडावूि नविारले. 

 

तो अद्याप पाठिोराि होता. कुऱ्हाडीिा घाव घालि े त्यािे िालूि ठेवल.े त्या घावांिुळे 

पटापट कीबोडविे बटि खाली पडत होते. त्या फिल्ि स्ट्रीप खाली कोसळत होत्या. 

 

"िी तुला नविारतोय िािसा! कोि आहसे त?ू काय करतोयस येथ?े कुिाच्या परवािगीि े

अलास? ही झाड ेका तोडतोयस?" राजेश एकािागूि एक प्रश्नांिी सरबत्ती सरुू केली. 

 

तो िािूस घाव घालायि ेथाबंवूि हसायला लागला. अजिू पाठिोरा होता तो! 
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"िी कोि? हा हा हा हा! िी आह ेनविा! नविारािंा िारेकरी!" अजूिही तो पाठिोरा होता. 

 

"नविारांिा िारेकरी? म्हिजे िेिका कोि आहसे त?ू" 

 

"एखादा नविार आवडला िाही तर िी त्या नविारांिा िष्ट करतो आनि त े नविार नििावि 

करिाऱ्या लोकािंा सुर्धदा!" असे म्हिूि त्यािे आपली िाि 360 नडग्री कोिातूि स्वतःच्या पाठीिाग े

म्हिजे सिोर राजेशकड ेफिरवली आनि जबरदस्त घाि यनेि राजेश स्वप्नातूि जागा झाला.. 

 

"बापरे! काय भयंकर स्वप्न!" असे म्हिूि बघतो तो काय पूिव बंगल्यातील लाईट गेलेले होत.े 

त्यािे िोबाईलिी बॅटरी लावली आनि तो पाण्यािा ग्लास शोधू लागला. रात्रीिे दोि वाजले होते. 

 

पाण्यािा ग्लास शोधत असतािा त्याला त्यािा लॅपटॉप िालू असलेला फदसला पि तो 

टेबलापासूि थोड्या वर उंिीवर होता. पािी लयायिे सोडूि तो टेबलजवळ गेला तर त्याला एक काळा 

कोट घातलेला िािूस फदसला ज्यािा िहेरा कोटाच्या टोपीिुळे डोळयापयंत झाकलेला होता! आनि 

अंधार सुर्धदा असल्याि ेिेहरा िीट फदसत िव्हता. 

 

त्या िािसािे राजेशिा लपॅटॉप एका हातात धरला होता आनि दसुऱ्या हातात लाकड े

कापायिी करवत होती. लॅपटॉपला िार्नजगिी वायर तशीि जोडलेली होती. 

 

स्वप्न आठवूि राजेशला अजूि जास्त भीती वाटली. 
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"क क कोि आहसे त?ू" राजेशिे गभवगळीत होनि नविारले आनि त्या िािसाकड े जान 

लागला. 

 

"िी कोि? हा हा हा हा!" असे म्हिूि त्यािे राजेशच्या लॅपटॉपला हवेत जोराि े छताकड े

नभरकावले. जोराच्या झटक्यािे ललग सॉकेट िधूि निघाला आनि लॅपटॉप छताला वेगािे आपटूि 

िुटला आनि सीहलग िॅि वर जानि अधाव उलटा हवेत लटकला. वायर एका पात्यात आनि लॅपटॉप 

एका पात्यािर्धये अडकूि हवते लटकू लागला. 

 

अिािक झालेल्या या नवनित्र घटिेिे राजेश घाबरला. त्या िािसािे वेगािे राजेशच्या 

हाताला झटका फदला आनि राजेशच्या हातातला िोबाईल खाली पडला. िग बुटािे तो िोबाईल त्याि े

तोडला आनि तो िािूस आता ती इलेनक्ट्रक करवत (पि लाईट िसल्याि ेबंद असललेी) दोन्ही हातात 

घेनि राजेशकड ेयेन लागला. राजेश िाग ेसरकला आनि त्यािा धक्का लागूि लटकिारा लॅपटॉप खाली 

पडूि आिखी िुटला आनि राजेश बेडवर पडला. त्या िािसािे वेगािे बेडवर िुसंडी िारली आनि 

राजेशिा उजवा हात एका हातािे दाबूि धरला आनि त्याच्या हातािी बोटे करवतीिे कापायला 

सुरुवात केली. अंगठा जवळपास अधाव कापला गेल्यािे वेदिेिे राजेश ओरडला आनि त्यािे त्या 

िािसाच्या पोटात जोरािी लाथ हािली.  

 

तो िािूस भेलकांडूि दरू झाला तोपयंत राजेश बेडवरूि उठला. राजेशि ेपाण्यािा कािेिा 

जग उिलला आनि त्या िािसाच्या डोक्यावर नभरकावला. तो त्याच्या टाळक्यावर आदळला आनि 

थोडसेे रक्त आले आनि खाली पडूि कािेिे तुकड ेझाले. त्यािुळे तो बाविळला आनि खवळला.  

 

त्यािे खालिा लॅपटॉप उिलला आनि राजेशच्या डोक्यावर िेि धरूि िेकला पि राजेश 

बाजूला झाला आनि लॅपटॉप खाली पडला. पि राजेशच्या पायात त्या िुटलेल्या कािेिे तकुड ेगेले 

आनि तो नवव्हळू लागला. िात्र त्या िािसाच्या पायात बूट असल्यािे त्या कािचे्या तुकड्यांवरूि तो 

पुढे राजेश कड ेयेन लागला.  
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त्यािे राजेशिा उजवा हात एका हातािे पुन्हा दाबूि धरला आनि त्याच्या हातािी बोटे 

करवतीि ेकापायला सुरुवात केली. अंगठ्या जवळिी बोटे कापली जान लागली. राजेश वेदिेिे ओरडू 

लागला आनि डाव्या हातािे राजेशिे त्याच्या गळयाला िख लावूि कुरताडले. त्या िािसाच्या 

िरड्यातूि रक्त वाह लागल ेतसा तो नबथरला आनि करवत िेकूि दनेि त्यािे राजशेच्या कािािडात 

दोि थपडा लगावल्या आनि राजेशला तो एका पाठोपाठ एक तोंडावर बुके्क िारत रानहला आनि 

म्हिाला, "साल्या, तुझी दहा पैकी दहा बोटे तोडल्यानशवाय िी राहिार िाही!" 

 

िग दोघेही एकिेकांिा नभडले. जवळपास कुस्ती खेळतात तसे ते एकिेकािंा उिलूि हवेत 

िेकू लागल.े तो िािूस करवत पडली होती नतथ ेजायला निघाला तर जनििीवर पडलेल्या राजेशि े

दखुिाऱ्या हातािेि त्यािे पाय जोरािे ओढले आनि तो िािूस तोंडावर आपटला. िग नततक्याि 

त्वेषािे तो उठला आनि त्यािे राजेशच्या छातीवर बुटािी लाथ िारली आनि पुन्हा पुन्हा िारू 

लागला. राजेशिे त्याला जोरािे ढकलले. तो पडला!! 

 

बराि वेळ त्या अंधाऱ्या एकाकी बंगल्यात ह ेद्वदं्व सरुू होते. िग काही वेळािे त्या बगंल्यातूि 

एक जोरािी कककाळी ऐकू आली...!! 

 

(सिाप्त) 
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