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• हर्नामूल्य हर्तरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ि ेफ़ॉरर्डक करू शकता.  

• ि ेई पुस्तक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककर्ा र्ाचनाव्यहतररक्त कोणतािी र्ापर 

करण्यापुर्ी ई-साहित्य प्रहतष्ठानची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आि.े 
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आसक्ती 

या कथेतील सर्क नारे्, स्थळे र् प्रसंग काल्पहनक आिते. 

त्यांचे कोणत्यािी सत्य घटनेशी साम्य आढळून आल्यास तो केर्ळ योगायोग समजार्ा. 
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In today’s world we expect too many things from a person also we expect him to fulfil all 
of our desire assuming there are only two aspects of a story first is “Truth” and Last is “a 
Lie” like Black and White but what if we accept the third Aspect which lies between 
Truth and Lies which we called “Mistakes” which lies in grey shade 
  
This story belongs to a Grey shade and I believe there are strict followers of Black and 

white theory so do not judge it by your thinking just see what I want you to see. 

I don't like writing the typical kind of a love story, lies in 90's 

movies with a happy ending. I wanted to focus on different life 

aspects which are not believed to happen but its already 

happening. I want to write on such aspects. 
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तशी माझी आहण अंककत ची ओळि कािी फार जुनी नव्िती. अगदी तीन 

र्र्ाकआधी आम्िी भेटलो िोतो. म्िणजे प्रत्यिात नव्ि,े तर मॅरिमोनी website र्र. 

आहण हतथूनच आमची ओळि झाली. तो रािायला सध्या UK मध्ये िोता. म्िणून 

आमचं कािी प्रत्यिात भेटणं झालंच नािी. फ़क्त त्याचे आई आहण बाबा तेर्ढे मला 

भेटून गेल.े आहण लगेचच त्यांनी िोकार कदला... "आम्िाला मुलगी पसंत आि े" 

 

आि ेम्िणजे?? एर्ढ्या लर्कर? मी स्र्तःशीच नर्ल करीत िोते.  

 

माझं नार् हमहसहसपी माझं नार् असं का ठेर्ण्यात आलं? मला माहित 

नािी. पण मला लाडाने सर्क सीपी असंच म्िणत. मी उगाच अहतहुशारीचा ककर्ा 

अहतनम्रपणाचा आर् नािी आणत. पण िो, मी कदसायला सुंदर िोते. आकर्कक. 

म्िणजे इतकी सुंदर की कोणाच्यािी मनात भरण्यासारिी. फोटोजेहनक. माझे फोटो 

इतके सुंदर येत की ते पाहून कोणीिी माझ्या प्रेमात पडेल. पण त्याचंा िोकार इतका 

अनपेहित आला कक मला माझ्यार्रच शंका यायला लागली म्िणजे. नािी म्िणाल 
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तरी आज काल हर्ना चचाक ककर्ा हनदान घर बघणे ह्या गोष्टी तरी arrange 

marriage मध्ये चालतात. पण माझ्या बाबतीत असं मात्र झालं नव्ितं असो, 

हतकडे दलुकक्ष्य करत मी िोकार कदला आहण आमचं ठरलं, मग आमच्या भेटीगाठी 

चालू राहिल्या कधी फोन र्रून, कधी Skype calling र्रून ककर्ा कधी google 

video calling र्रून... पण प्रत्यिात अस ंकधीच नािी. सारं व्िच्युकअल.  

 

 

आईच्या मात्र िोकारातिी नाराजीचा स्र्र िोताच, लेक आम्िाला सोडून 

एर्ढ्या दरू जाईल ि ेमात्र हतला सािर्त नव्ितं, तेच म्िणून कक काय हतने प्रत्येक 

मागाकने मला परार्ृत्त कारण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. पण दषु्ट अशी ती िासच 

नव्िती आहण शेर्टी हतला नमतं घ्यार्ं लागलं.  

 

मग काय! आता आम्िाला कोणाचीिी कफकीरच नव्िती, आम्िी िूप 

बोलायचो, र्ेळ भेटेल हतथे चाट आहण video calling व्िायची. मी तर माझ्या 

पूणक कदर्साचा पाढाच त्याला र्ाचून दािर्ायची. तेर्ढ्या र्ेळात त्यांनी माझ्या 

असतील नसतील तेर्ढ्या गोष्टी समजून घेतल्या, माझा bday, माझ्या आईचा 

Birthday एर्ढाच काय माझ्या मोबाइलला मध्ये ककती apps आिते याची सुद्धा 

यादी त्याच्याकडे असायची.  
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असं सगळं सुरळीत असताना कािी तरी झालं. अगदीच अनपेहित अस ं

म्िणता नािी येणार, कारण त्यालािी मीच त्याला कारणीभूत िोते. माझं मॅरिमोनी 

र्रचं account मी अजूनिी delete केलं नव्ितं आहण फक्त थट्टा म्िणून कक काय 

मी तो रोज बघत िोती. आहण अचानकच मला त्याची request आली. धीरजची. 

 

धीरज म्िणजे फार तर कािी िूप असा दिेणा नव्िता. िोता काळा 

सार्ळाच. पण तो प्रत्येक गोष्टीत िूपच ऍहटटव्ि िोता. उत्सािाने सतत फ़ुललेला. 

एनजीचा झरा. फ़व्र्ारा. फ़ाउंटन. पहिल्या एक दोन भेटीतच मला तो आर्डला. 

अथाकत त्याने मला इंप्रेस करण्याचा हर्शेर् प्रयत्न केला नािी. पण कदाहचत केला 

असता तर मी इंप्रेस झाले नसते. त्याच्या इंप्रेस न करण्यामुळेच आता मला तो 

जास्त आर्डू लागला. आहण योगायोग म्िणजे असा कक आम्िी दोघे पण मुंबईलाच 

राित िोतो.  कािीसे जर्ळच. 
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मग काय! दरूच्या व्यक्तीपेिा जर्ळची व्यक्ती जास्त हनकट र्ाटते. ओढते. 

माझ्या बाबतीतिी असंच झालं. माझ्या आहण धीरजच्या रोजच्या भेटीगाठी चालूच 

राहिल्या. आहण याच र्ेळात मला आता अंककत िूप दरू आहण परका र्ाटू लागला. 

आतािी त्याचे रोजच phone चालूच िोते. पण मला आता ते िटकू लागलं. आधी 

त्याच्या ज्या jokes र्र मी मनमोकळेपणाने िळाळून िसायची, ते आता मात्र मला 

irritate व्िायला लागले. त्यानी असं कािी िास माझं र्ाकडं केलं नव्ितं. पण का 

कोण जाणे, माझ्या र्ागण्यात एक परकेपणा आता त्यालािी जाणर्ू लागला िोता. 

आहण कदाहचत पुढे काय िोईल याचीिी चाहूलिी लागली असार्ी. कारण आता 

मला तो अजून जास्त contact करू पाित िोता.  

 

मला त्याचं अस ंकािी हर्शेर् tension नव्ितं, असून असून तो UK मध्य,े 

करून करून काय करेल म्िणून मी जास्त कफकीर केली नािी. याच र्ेळात मी 

आईची आहण धीरज ची ओळि करून कदली, आईला ककती आनंद झाला मी सांग ू

शकत नािी, आता मात्र लेक दरू जात नािी याचं समाधान हतच्या चेिऱ्यार्र िोतं 

आहण िीच गोष्ट हतला पुरून उरणारी िोती.  
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अंककत च्या घरून phone येत िोते. पण मी ते टाळत िोते. अंककतचा 

phone येऊन गेला. पण मला आता त्याचीिी कफकीर नव्िती. मला फक्त िर्ा 

िोता तो धीरज. आहण आताशी मला अंककतचे पाश तोडायची प्रिरता जाणर्ू 

लागली. शटय हततटया लर्कर मला ि ेकरायचं आहण मग मात्र मी धीरजशी लग्न 

करायला मोकळी. 

  

मला कळत िोतं कक मी अंककत सोबत चुकीचं करत आि,े माझं र्ागणं 

मॉरली चुकत आि.े पण आपण मात्र स्र्तःला कोणत्यािी तऱ्िनें फसर्तो. मीिी तेच 

केलं. अन स्र्तःचं समथकन म्िणून स्र्तःशीच बोलली "का? मला िुश रािण्याचा 

अहधकार नािी?"  

मग लग्न मोडण्याचं कारण काय काढणार िोते? त्यांना माहित िोतंच की 

माझ्या आईला अंककतचं अस ं बािरे रािणं आर्डत नािी. मग झालं! तेर्ढं एक 

कारण बस्स िोतं! आहण लगेचच मी माझा नकार त्यांना कळर्ला. आहण माझी 

बाजू चांगली व्िार्ी म्िणून सांहगतले आई तयारच िोत नािी लग्नाला. आता मी 

काय करू? हतची मजी मोडणं मला नािी जमायचं. शेर्टी आई आि ेती माझी.  

 

हतकडून ४-२ शब्दांची दरे्ाण घेर्ाण झाली, अगदी हर्नर्णी पासून ते 

अरेरार्ीपयंत सगळ्याच गोष्टी आल्या. पण आता माझी सूत्रे मी माझ्या िाती घेतली 

िोती. नािी ते नािीच. कधी रागाने, तर कधी आजकर्ाने.. पण माझे मत मी 

मांडलेच. अगदी ठाम.  
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त्यांच्या हर्नर्ण्या कमी कमी िोत िोत मग बंदच झाल्या. अंककतचा 

phone तेर्ढा चालू िोता. मी त्यालािी सांहगतलं कक तू आता मला यापुढं कधीिी 

phone करू नको. माझा तर फक्त एक हमहनटाचा िेळ िोता. पण अंककत मात्र 

माझ्या प्रेमात आकंठ बुडाला िोता. अंककतला मी शेर्टचं सांहगतलं कक या नंतर 

Phone करू नको. आहण तसंच झालं, त्याने कधीच परत phone केला नािी ककर्ा 

शब्दाने हर्चारले सुद्धा नािी.  

 

त्याच्या आईने मात्र मला एकदा phone केल्याचं आठर्ते. ती मला 

सांगत िोती "ऐकून तरी घे ग.. तुला नािी हमळणार अंककत पेक्ष्या चांगला मुलगा". 

पण मला अंककतपेिा चांगला मुलगा कुठे िर्ा िोता? मला तर धीरज िर्ा िोता. 

 

मी कोणाच्यािी हर्नंतीला भीक घातली नािी. समजार्णीला बळी पडले 

नािी. आहण माझ्या आहण धीरजच्या भेटी गाठी मात्र चालूच राहिल्या. पण जे 

व्िायचा ते झालंच. कदाहचत मी केलेल्या गुन्ह्ह्याची हशिा म्िणून कक काय, मला 

उहशरा का िोईना, पण समजून चुकलं िोते कक धीरजने आपल्याला फसर्ल,ं आहण 

आपल्या व्यहतररक्त अजूनिी बऱ्याच मुलींशी त्याचे affairs आिते.  
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मला तर कािी कळायला मागकच नव्िता. धीरज मला समजार्णीच्या 

स्र्रात सांगत िोता कक िो मी चुकलो, पण माझं तुझ्यार्र िरंच प्रेम आि,े मी ि े

सगळं सोडतो, मला तू आर्डतेस... पण आता मला त्याचा िोटारडेपणा त्याचा 

हर्नंतीतसुद्धा कदसत िोता. तो िोटारडा तर िोताच पण नीच प्रर्ृत्तीचा सुद्धा 

िोता. आहण त्याची हि सर्य कािी जाणारी नव्िती. त्याला ती तशी सर्य जडली 

िोती. एख्याद्या नशे प्रमाणे त्याला मजा यायची या सगळ्या गोष्टीत. आहण हि गोष्ट 

तो एका challange प्रमाणे घ्यायचा. मला व्यर्िार कळत नसेल. पण मूिक तर मी 

िासच नव्िते. मला समजत िोतं. धीरज नालायक माणसात गणना िोण्यासारिा 

िोता. माझ्या व्यहतररक्त त्याचे अजून बऱ्याच मुललशी सबंध िोते, बोलणंच काय 

अगदी कफरणं आहण पुढे सुद्धा... मी कसं सिन करणार? म्िणून उहशरा का िोईना 

पण माझ्या राहगट स्र्भार्ाने जे करायचा ते केलं.  

 

आहण मी ठरर्लं हधरजचा हनरोप घ्यायचा. तोिी कायमचा. मी एकदम 

फ़ुलस्टॉप कदला. बस.   

 

त्याने मला समजर्ायचा प्रयत्न केला पण माझ्या मनात एक मात्र िोतं जो 

पुन्ह्िा पुन्ह्िा चुकतो त्याला चुकण्याची सर्य िोते आहण धीरज अगदी त्याच प्रर्ृत्तीच 

नीच मुलगा िोता  
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आता मात्र मला अंककत ची आठर्ण यायला लागली िोती पण मी 

कोणत्या नाकाने त्याला phone करू? माझी लायकी िोती का?? मला स्र्तःला 

अपराधी पणाची भार्ना बोचत िोती. आहण म्िणूनच मी त्याला पुन्ह्िा contact 

करण्याची कल्पना सोडून कदली.  

आहण मी सांगणार काय िोते? माझ्या आईचं मन बदललं म्िणून? 

अचानक काय झालं?... मी तो हर्चार पूणकपणे सोडून कदला. 

 

दोन-अडीच र्र्ाकचा काळ लोटला. मी अंककत ला हर्सरून गेले. माझं 

लग्निी दसुऱ्याच मुलाशी ठरलं आहण अगदी २ महिन्ह्यानंतर माझं लग्न िोणार िोतं 

आहण अचानक कसं काय ते माहित नािी पण अंककतचा message आला "hii, 

whats up !!ओळिलं का मला??" फोटो बहघतल्या बहघतल्याचं मला अंककत 

आठर्ला आहण त्याचा असा अनपेहित पणे message. मला केर्ढं छान र्ाटलं 

त्याच्याशी बोलून.. 

 

पहिले कािी तास मी त्याचाशी नुसती “sorrry मला माफ कर, आईला 

पण सॉरी सांग आहण घरच्यांची हर्चारपूस” फक्त एर्ढंच चालू िोतं. तो मला राहून 

राहून सांगत िोता कक कािी हबघडलं नािी. आहण त्याला माझ्याहर्र्यी कािीच 
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तक्रारिी नािी. पण मला तर िोतीच न, आहण आता िा असा अनपेहितपणे का 

आला?? पण कािीहि असो माझ्यात बराच बदल झाला िोता. एक maturity 

आली िोती, चांगलं र्ाईट समजत िोतं. ते आधीहि समजत िोतं पण आता मात्र 

त्याला शिाणपणाची एक ककनार आली िोती.  

 

अंककतच्या माझ्याहर्र्यीच्या भार्ना जरा सुद्धा बदलल्या नव्ित्या. आहण 

अजूनिी त्याला माझ्या हर्र्यी आसक्ती िोती. तो अजूनिी माझी र्ाट पाित िोता. 

पण माझं आता मात्र लग्न ठरलं िोतं. मी त्याला अगदी सिज सांहगतलं कक तू पण 

आता पुढे जा माझी र्ाट बघु नकोस, आपला प्रर्ास सोबत नव्िताच.. तो काय 

बोलणार आहण बोलला असता तरी मी ऐकलं असता का? असो! मी त्याला 

सांहगतलं कक माझं लग्न ठरलं आिे आहण पुढच्या दोन महिन्ह्यात लग्न आि,े तू य े

आठर्णीने.  

 

त्याने लगेचच िोकार कदला आहण मागाहून मला एक गोष्ट समजली कक 

तो आता इंहडया मध्ये आि ेआहण इथे रािणार आिे.. त्याचे आता रोजच हर्हडओ 

कॉल चालू झाले, रोज त्याचे message आहण Voice calls मला कुठेतरी हि गोष्ट 

बोचत िोती. पण मागे केलेल्या गुन्ह्ह्याची परतफेड म्िणूनच कक काय मी त्याच्याशी 

बोलत राहिली कधीकधी whatsaap र्र एकदा kissing smily पण पाठर्ला 

असेल. पण मग एक समज आली कक कािीिी झालं तरी ि ेचुकीच आि.े आहण मला 
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ि ेथांबर्ायला िर्ं, कदाहचत पुन्ह्िा एकदा तो गुंतला तर आहण मी काय कमी र्ाईट 

केलं त्याच्यासोबत? पुन्ह्िा एकदा?? नािी..  

 

मी त्याला समजार्लं कक तुझ्या आईला ि ेआर्डणार नािी कारण हतला 

माहित आि ेकक माझं लग्न ठरलं आहण हतचा गैरसमज िोईल कक मी अजूनिी तुला 

सोडू पाित नािी  

 

अंककतने मला समजार्ण्याचा प्रयत्न केला. एर्ढंच काय, तर त्याने 

त्याच्या आई सोबत माझं बोलणंहि करर्ून कदल.ं त्याचे बाबासुद्धा आपुलकीने 

बोलल.े कोणाच्या मनात कािीिी अढी नव्िती. पण माझ्या मनात मात्र िोती, माझं 

मन मात्र साि दते नव्िता, नािी - नािी, माझा नािी चा पाढा चालूच राहिला  

 

मी हर्हडओ कॉल नािी करणार, तू तुझं लग्न ठरर्.. तो मला राहून राहून 

सांगत िोता कक माझ्या लग्नाची काळजी करू नको. मी करेलच आज नािी तर 

उद्या. पण तू माझ्याशी बोलणं सोडू नको. प्लीज, प्लीज, प्लीज. या आधीिी मी 

एकदा तुला िरर्ून बसलो. पुन्ह्िा हिम्मत नािी. असा मला हर्नर्ण्या करत िोता. 

त्याला अजूनिी िचे र्ाटत िोतं कक आई ने नकार कदला म्िणून आमचं लग्न झालं 

नािी. पण िरी िकीकत सांगण्याची माझी लिमत िोत नव्िती. आहण म्िणूनच कक 

काय, मी त्याला कायम अंधारातच ठेर्ल.ं  
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त्याने मला एक हर्नर्णी केली कक त्याच्या लग्नाच्या १ कदर्स आधी 

यायचं... अशी तर फार कािी मोठी मागणी नव्िती म्िणून मी िोकार कदला  

 

 

२ महिने कस े गेल े कोणास ठाऊक. पण ठरल्याप्रमाणे माझं लग्न झालं, 

अंककतने सिकुटंुब लग्नाला िजेरी लार्ली िोती,. माझ्या आईचं आहण त्याच्या 

आईचं काय बोलणं झालं ते त्यांनाच माहित. पण कािीतरी िास झालं िोतं ि ेमात्र 

नक्की. मी कधीच आईला हर्चारणार नव्िती.  

  

Congratulate करायसाठी अंककत स्टेज र्र आला. मी, माझ्या नर्रा, 

सगळ्या पाहुण्यांचे िसतमुिाने स्र्ागत करीत िोतो, तो कधी स्टेजर्र आला 

कळलंच नािी. एकमेकांना समोरा - समोर बघण्याची हि माझी पहिलीच र्ेळ 

आहण त्याची सुद्धा. तो फारच दिेणा, उंच, गोरा असा िोता. माझ्या चेिऱ्यार्र 

हस्मत िास्य आलं. त्यांनी माझ्या जर्ळ येऊन मला हर्चारलं "ओळिलं "??" मी 

िसून “अथाकतच” म्िटलं आहण लगेच माझ्या नर्ऱ्याची आहण त्याची ओळि करून 

कदली बालपणीचा हमत्र म्िणून.  

  

इकडे पाहुण्यांची बरीच र्दकळ िोती. त्यामुळे मला कािी फार बोलता 

आलं नािी, त्याचं कुटंुब माझ्यापुढे आलं. मी िलकेच सॉरी बोलून सर्ांच्या पाया 
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पडले. आहण एक हतरपा कटाि अंककत र्र टाकला. तो अजूनिी मला बघत िोता. 

कदाहचत मला ककर्ा नहशबाला दोर् दते असेल.  

 

एक मात्र नक्की िोतं कक त्याचं माझ्यार्र अगदी जीर्ापाड प्रेम िोतं, मला 

गोष्टी समजत िोत्या. पण कधीकधी गोष्टी दलुकक्ष्य केलेल्या बऱ्या. म्िणून मी तेर्ढा 

हर्चार केला नािी.  

 

आमचा संसार सुरळीत चालला िोता. आम्िी िहनमून ला गेलो, पण 

अंककतचे सततचे message मला िटकत िोते. एक - दोनदा नव्ि ेतर िजारदा 

तरी माझ्या नर्र् याने त्याचे message बहघतले असतील. पण का कोण जाणे त्यान े

मला शब्दाने सुद्धा हर्चारले नािी कक िा एर्ढा तुला message का करतो? 

 

पण मीच आता अंककतला िोटंच सांहगतलं कक तुझ्यामुळे आमच्या नर्रा 

बायको मद्ध ेिटके उडायला लागले. तरी pls मला message करू नकोस. जर 

र्ाटलंच तर मी स्र्तः तुला phone कररन. माझी एर्ढी गोष्ट मान्ह्य कर..  

 

तो कािी माझ्या शब्दांपलीकडे नव्िताच. आहण बस्स झालं. त्यानंतरचा 

आमचा जर कािी contact झाला तर तो फक्त माझ्याकडूनच.  
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मधेच कधीतरी त्याचा mesage आला. या र्ेळी माझा message 

नर्र् याने बहघतला. पण सुदरै्ानी त्याने त्याच्या लग्नाची पहत्रका पाठर्ली िोती. मी 

मनोमन दरे्ाचे आभार मानले. आहण कािी सेकंदच का िोईना पण मला र्ाटले कक 

माझ्या नर्र् याच्या डोळ्यात जी एक शंका िोती ती आता नािी आि.े  

 

लग्न अगदी एका आठर्ड्यानंतर िोतं. अिमदाबादला. आहण त्याने पुढें 

हलहिलं िोतं एका कदर्स आधी ये मैहत्रणीसारिी, र्ेळेर्र नको औपचाररकता 

म्िणून... मी लगेच िोकार कदला.  

 

नर्ऱ्याला हर्चारलं. पण त्याला ऑकफसच्या कामासाठी म्िणून Texas 

ला जायचं िोतं. म्िणजे आता मला एकटीनेच जायला भाग िोतं.  

 

 ७ हडसेंबर, रहर्र्ार, सुट्टीचा कदर्स. मी लगेचच ६ हडसेंबर ची flight 

बुक केली. पण लग्नघरी सोय िोत नािी. म्िणून मी माझ्यासाठी िॉटेलची बुककग 

केली. नर्ऱ्याची आहण माझी बॅग पॅक करून आम्िी दोघेिी आपापल्या कदशेला गेलो  

 



आसक्ती the desire  अनुस्मृती 

ई साहित्य प्रहतष्ठान        www.esahitya.com 

“काळजी घे” अर्ी बोलला, मी उत्तर कदलं - तुम्िीसुद्धा... हस्मतिास्य 

करत आम्िी एकमेकांचं हनरोप घेतला.  
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मी अिमदाबादला पोिोचल्यार्र त्याला सांहगतलं नािी... का कोण जाणे 

पण मला सांगार्ं र्ाटलं नािी, त्याच्या काडक र्र address िोताच मी थेट िॉटेल 

मध्ये बॅग्स ठेर्ून र्ॉश घेतला. चिा आहण पाणी रूममध्येच मागर्ला एव्िाना िाली 

कॅब आली िोती. तयारी करून मी त्याच्या घरी पोिचली,  

 

घर िूप सुंदर सजर्लं िोतं, बािरेच मला त्याची आई कदसली. मी पाय 

पडल्या मला उठर्त त्या म्िणाल्या “अगं एकटीच आलीस कक काय? जार्ई कुठे 

आिते? आहण bags?? का नुसतंच िात िलर्त आलीस?” 

 

“नािी िो. “- मी उत्तर कदले “सगळं आि,े िॉटेल मधेच ठेर्लं..  

“िॉटेल म्िणजे?? तुला काय र्ाटलं आम्िी सोय नािी करणार का तुझी?” 

“तसं नव्ि.े िचे बोलले कक लग्नाचं घर, कशाला कोणाला त्रास दतेेस..” 

 त्याच्या आईला मात्र ते पटण्यासारिं नव्ितं. पण कािीतरी हर्चार करत 

ती बोलली “बरं जाऊ द,े तू आत ये ते बघु अंककतच िळदीचा कायकक्रम चालू 

िोणारच आि ेथोड्या र्ेळात, जा तू भेटून ये.” 
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मी िो बोलले पण भेटायला कािी गेली नािी 

 

बािरे सािी आहण अिय िोते (अंककतचे भाऊ - बिीण ) त्या दोघांनािी 

मी आर्डत नव्िते. कारणिी तसचं िोतं त्यांना तरी दोर् कसा द्यायचा.  

फक्त औपचाररकता म्िणून दोघांनी िाय िलॅो तेर्ढ्यार्रच संपर्ल.ं  

 

मी मात्र timepass म्िणून त्यांच्या घराचा आढार्ेढा घेत िोते, मंडप 

decoration, lightings ह्या सगळ्यांकडे माझं लि िोतं, अंककतला एर्ढ्यातच 

भेटायची माझी इच्छा नव्िती. मनातून मी कशाला तरी घाबरत िोती काय ते 

माहित नािी. पण मला मनोमन असा र्ाटू लागलं कक एकदा का अंककत िा कामात 

गुंतला कक मगच आपण त्याला भेटायच.ं आहण तेव्िापयंत त्याला चाहूल सुद्धा लागू 

द्यायची नािी कक आपण येथे आलो आिोत त्याची. 

 

मी चोरून त्याच्याकडे बघत िोते आहण मला जाणर्लं कक कोणाची तरी 

र्ाट बघत आि,े कोणाची असेल? माझी? 

कोणास ठाऊक कदाहचत त्याच्या आईने सांहगतलं सुद्धा असेल मी आली 

ते, पण िात्री कशाला करायची म्िणून मी आपली जागची िालली नािी. आहण मग 

िळदीचा कायकक्रम चालू झाला  
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मी आता िळूिळू त्याच्या कदशेने येत िोते. त्याच्या चेिऱ्यार्र केर्ढं मोठं 

िास्य आलं, मला बघून तो फारच िुश झाला, एर्ढं कक जर त्याच्या िातात असतं 

तर तो उठून उभाच झाला असता. मी त्याच्या जर्ळ गेली. बािरे ढोल र्ाजत 

िोता, लोकांच्या गप्पा, बऱ्याच गोष्टी रंगात आल्या िोत्या. सगळा मािौल रंगारंग 

झाला िोता. पण अंककतला मात्र जगातल्या कसल्याच गोष्टींची शुद्धच नव्िती. 

त्याला फ़क्त मी कदसत िोते. फ़क्त मी.    

मी सिज िळद िातात घेतली त्याला लार्ायला गेले. का कोण जाणे 

त्याने माझा िाथ घट्ट पकडला, कािीच समजायला जागा नव्िती िा असा का 

र्ागतो. याचं स्पष्टीकरण माझ्याकडे नव्ितं. माझा िाथ पकडून त्याने त्याच्या 

छातीर्र टेकर्ला कािी समजायला पयाकय नव्िता.. त्याचा स्पशक, त्याची ३ र्र्ाचंी 

तपस्या िोती. त्या स्पशाकत एक आसक्ती िोती. मला तर ती समजत िोतीच. पण 

बाकीच्यांनािी ती समजल्या र्ाचून राहिली नािी. एव्िाना लोकांची बोलणी 

थांबली िोती. मला असा भास िोत िोता कक सर्े जण आमच्याकडे रोिून पाित 

आिते. मी बहधर झाली िोती. आपला िाथ सोडर्ून घेण्याची हनरथकक धडपड करत 

िोती.  

शेर्टी त्याची आई जर्ळ आली. कािी झालेच नािी अश्या ओघात ती 

मला बोलली "जेर्ून घे ग लर्कर. तुला उशीर िोईल". अंककत भानार्र आला, 

माझ्या िातार्रची पकड आताशी सैल झाली िोती. मी िाथ मागे िेचला. आहण 

हस्मत िास्य करत हनघून गेली.  

 

सर्क जण माझ्या कदशेने रोिून पाित िोते. त्याला कारणिी तसंच िोतं. 

मी काय बोलणार? मी तर अदशृ्य व्िार्ं अशी प्राथकना करत िोते.   
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आहण जर का त्याची आई मध्य ेअली नसती तर काय? हर्चार करूनिी 

काटा उभा राितो. एक र्ेळ मनात हर्चार आला. बरंच झालं अर्ी इथे नािी. त्याने 

असं कािी बहघतलं असतं तर त्याला मी काय उत्तर दणेार िोते? 

 

कसं - बसं जेर्ण आटोपून मी हनघायच्या घाईत िोते, हनरोप म्िणून मी 

आईला भेटायला आले "उद्या येते मी सकाळी. आता हनघते " अगं आताशी अंधार 

पडायला लागला " अनोळिी शिर तू कशी जाणार?” 

“अिो हि काय कॅब केली, लगेच जाईल कक, तुम्िी काळजी नका करंू”  

 तुमची हि technology, आमच्या लक्ष्यात नािी येत, एक िोटा राग 

आणून अंककतचती आई बोलत िोती  

 

 “तू थांब बघू िा अिय येईल तुला सोडायला.” मला त्यांनी जाऊ कदलंच 

नसतं, माझा नाईलाज झाला, मी कॅब Cancel केली, आम्िी बोलत असतांनाच 

अंककत हतथे पोिोचला.  

 

"काय गोष्टी चालल्या?" 

"कािी नािी" त्याची आई पुढे िोत बोलली "जायचं म्िणते. म्िणून म्िटलं 

कक अिय सोडून दईेल"  
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"जायचं म्िणजे कुठे" - अंककतचा सिज आर्ाजातला प्रश्न.  

"अरे हतने िॉटेल बुक केलं आि.े"  

"का??" अंककत धक्का लागल्यासारिा हर्चारत िोता.  

"का? तुला र्ाटलं कक आम्िी तुझी सोय करणार नािी?" 

"तसं नव्ि,े यांनीच बुककग करून कदली " मी बोलले 

ओिो !!, म्िणजे अर्ी पण आला कक काय? 

मला राहून राहून र्ाटत िोता कक िो आला असं सांगार्ं. पण त्याची आई 

पुढेच िोती, मी कशी िोटं बोलणार? सगळं काय ते िरं सांहगतल.ं  

 

मग आता कशी जाणार त्याचा प्रश्न? 

मी कािी बोलायच्या आतच त्याच्या आईने उत्तर कदला "अिय जात आिे 

कक सोडायला" 

का? मी जातो कक.  

मला ते नको िोतं. अथाकत त्याच्या आईला सुद्धा, आम्िी असतील नसतील 

ती सगळी कारणं पुढे केली.  

आई बोलली, अरे तुला िळद लागली, असं िळदीच्या अंगांनी बािरे जाणं 

बरोबर नािी. 
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पण एक नािी आहण दोन नािी, अंककत अगदी अडून बसला कक तोच 

येईल सोडायला.  

 

आम्िी सगळे समजार्ून - समजार्ून थकलो. पण तो ऐकायला तयार 

नव्िता. शेर्टी माझा आहण आईचा नाईलाज झाला. शेर्टी आईला िार पत्करार्ी 

लागली. आता बोलण्यासारिं काय िोतं?? आई तरीिी जाता जाता बोलली 

"जर्ळच आि े hotel ये तासाभरात परत.” तो कािी ऐकायच्या तयारीत नव्िता 

त्याने लगेच पार्ककग मधून कार काढली आहण आमचा ररटनक चा प्रर्ास चालू झाला. 

मला अजूनिी अनाहमक भीती र्ाटत िोती  

 

कदाहचत त्याच्या मनात काय चालू आि ेयाची चाहूल मला लागली िोती  

 

कािीकािी कारण काढून मी त्याच्याशी त्याच्या िोणाऱ्या बायको हर्र्यी 

बोलत िोती. पण का कोण जाणे तो प्रत्येक र्ेळी हर्र्य कसािी कफरर्ून 

आमच्यार्रच येत िोता.. त्याचा बोलण्यात एक तक्रार िोती, माझ्याहर्र्यी, कक मी 

अशी का र्ागली? का मी त्याला िोकार का कदला नािी? मला सगळं समजून मी न 

समजल्यासारिं त्याला, िो ते िो, नािी ते नािी, एर्ढंच उत्तर कदलं  

 

आता गाडी माझ्या िॉटेलच्या पार्ककगपाशी थांबली.  
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बस्स.. आलं एकदाचं िॉटेल आता. आणिी कािीहि नको... मनाशीच 

हर्चार चालू िोता, मी लगेच गाडीतून िाली उतरली, बाय म्िणू मी हनघाली.  

त्याने मला आर्ाज कदला "िूप घाई आि ेका तुला जायची?" 

 

त्याचा अपेहित असा प्रश्न, "तसं नािी रे, तुला उशीर िोईल तुला बरीच 

काम असतील ना? तुझ लग्न आि ेउद्या.. माझं काय उद्या येईल कक तुझ्या लग्नाला तू 

एकदा फ्री झाला कक य ेमुंबईला, तुझ्या बायकोला घेऊन, मग काय र्ेळच र्ेळ " 

ह्म्म्म्म, फक्त एर्ढंच त्याचा उत्तर आलं, आहण मला तेर्ढं पुरेसं िोतं मी 

कशाचािी हर्चार न करता थेट र्र आली. दार बंद करून, कोचार्र बसली. 

  

का कोण जाणे, पण मनातल्या भीतीला आता एक धार आली िोती. 

अचानक दारार्र टक - टक र्ाजली मला एव्िाना चाहूल लागली िोती कक बािरे 

कोण असणार.  

मी दार उघडला. अपेिेप्रमाणे अंककत िोता. त्याच्या चेिर् यार्र अस्र्स्थ 

िसू िोतं आहण तो एटसाईटमेंटने थथकरत िोता.  

 

का, कािी राहिलं का?? माझा अनपेहित प्रश्न  

नािी? त्याचा उत्तर आलं.  
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मग तू गेला नािीस?  

मला, मला थोडं पाणी िर् ंिोतं, तो गोंधळून सांगत िोता.  

 

एव्िाना माझ्या लक्ष्यात आलं िोतं त्याच कारण अगदीच बोथट आि े

आहण पाणीच िर्ं िोतं तर िा िॉटेलच्या reception र्र पण मागू शकत िोता.  

त्याला काय िर्ं िोतं? पाणी? ते तर िासच नािी.  

 

मी त्याला बािरेच उभा करून पाणी आणायसाठी बेडरुमच्या कदशेने 

र्ळली.  

 

त्याला माझ्या परर्ानगीची गरज नव्िती, तो आत आला थेट bedroom 

च्या कदशेनी आला. मला समजत िोता कक तो आला आि.े  

 

मी कािी न समजून त्याच्या पुढे पाण्याचा ग्लास कदला.  

फक्त घोटभरच कक काय त्याने पाहण हपले आहण ग्लास टीपॉयर्र ठेर्ून तो 

अगदी कफकीर नसल्यासारिा बसला.  
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एव्िाना माझ्या हृदयातली धडधड प्रचंड र्ाढली िोती. पण का कोन 

जाणे मला कळत नव्ितं की मला हभती र्ाटते आि ेकी इतर कािी. मी आतून िुप 

गोंधळले िोते. र्रर्र मात्र मी अगदी नॉमकल आर्ाजात बोलले... 

बसतोस काय? जा, तुला उशीर िोईल.  

बसू द ेग, मला बोलायचं आि ेतुझ्याशी, 

मग आपण नंतर बोलू.  

तुला मला पळर्ायची एर्ढी काय घाई झाली? जाईल कक आरामात. 

कदाहचत पुन्ह्िा भेटशील.. नािी भेटणार आपण...  

 

यार्र मी काय बोलणार? माझा श्वास जलद िोऊ लागला िोता. 

“बरं! एक मागू तुझ्याकडे??” त्याचा अनपेहित प्रश्न.  

“काय??” माझा आर्ाज एव्िाना घोगरट झाला िोता. 

“एक hug करू तुला? प्लीज...” 

 

२ हमहनटं अगदीच शांत िोतं सगळं.  

माझ्या शांतपणाचा काय तो अथक घेऊन तो पुढे आला. त्याच्या िळकदव्या 

अंगाचा गंध, उटण्याची आतकता अहण पर्फ़युकमची आसक्ती माझ्या रंध्ांत िलकेच 

उतरली. 



आसक्ती the desire  अनुस्मृती 

ई साहित्य प्रहतष्ठान        www.esahitya.com 

मी अगदीच हनश्चल अशी उभी िोते, एिाद्या पुतळ्यासारिी, पण त्याला 

मात्र तेर्ढा मूक िोकार पुरेसा िोता. 

 

अगदी त्याचा श्वासात आहण स्पशाकत त्याची माझ्याहर्र्यीची आसक्ती 

कदसत िोती. त्याने ३ र्र्ाकत केलेली तपस्या, त्याची असोशी, त्याची तिान, सर्कच 

मला कदसत िोती. त्याची िपापलेली बोटे माझ्या िांद्यार्रून आहण पाठीर्रून 

कफरत िोती. त्याचा स्पशक एकदम िळुर्ार िोता, एिाद्या मोरहपसासारिा. 

एव्िाना मी पण डोळे हमटून घेतले िोते. पण अजूनहि जाणीर्ा मात्र गेलेल्या 

नव्ित्या. कधीतरी त्याने िळुर्ार िातांनी माझे केस मागे केले आहण िलकेच 

त्याच्या ओठांचा ओलसर गार स्पशक माझ्या मानेर्र झाला. आहण त्याचा गरम श्वास 

मला जाणर्ला.  

 

 कोिीतरी भयाण झाल्यासारिं मी त्याला मागे लोटलं.  

मी भानार्र आले िोते, आता मला अपराधीपणाची भार्ना बोचत िोती.  

त्याच्याशी नजर हमळर्ायची हिम्मत िोत नव्िती, मी त्याच्याकडे पाठ 

कफरर्ली, िातांची घट्ट जुडी करून एक िात मानेर्र ठेर्लं मी उसनं अर्सान आणून 

बोलली "तू जा बघू"  

शब्दांत आज्ञा िोती. पण स्र्रात, आर्ाजात जरब नव्िती. पण तो मानेल 

का? माझं मन साशंक िोतं. 
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मी जरी त्याला पाठमोरी असली तरी मला माझ्या पुढच्या हिडकीच्या 

काचेतून तो मला स्पष्ट कदसत िोता. तो तसूभरिी िलला नव्िता. न मागे. न पुढे.  

त्याच्या नजरेला नजर द्यायची माझी हिम्मत िोत नव्िती.  

 

तो हर्नर्णीच्या स्र्रात बोलला.. “हसपी, हसपी...आजपयंत मी िूपदा 

तुझा सिर्ास भोगला, पण फक्त स्र्प्नात, मला कमीत कमी एकदा तरी जाणर्ू द.े. 

स्र्प्न चांगलं कक सत्य. हसपी प्लीज... प्लीज”  

 

त्याची मागणी मला फारच हर्हचत्र र्ाटली, िोतीिी तशीच, पण मी 

जागची िलले नव्िते, पण आता समोरच्या हिडकीर्रचा दिेार्ा बदलत िोता. तो 

िळू िळू माझ्या कदशेनी येत िोता मला एव्िाना जाणर्ला िोता कक आता यापुढे 

काय िोणार आि.े पण का कोण जाणे, मी अगदी पुतळ्यासारिी उभी िोते. 

जागेर्र. मूक.   

 

 मी डोळे घट्ट हमटून घेतल.े ककती दरू असेल तो ५-७ पाऊले.. एर्ढ्या 

र्ेळात तो माझ्या जर्ळ यायला िर्ा िोता. गेला असेल का तो? िरंच गेला की 

काय तो?  
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मी डोळे उघडून बघू का?? 

 मला नाना शंका कुशंका येताच िोत्या. पण माझे मन मात्र घट्ट िोते मी 

डोळे उघडले नािी.  

 

मला र्ाटत िोते कक तो येईल आहण त्याच्या िाताचा िार माझ्या 

कमरेभोर्ती टाकेल. मला घट्ट धरेल. नुसत्या कल्पनेनेच मी थथकरत िोते. माझे ओठ 

कापत िोते.  माझा श्वास धापानीं येत िोता.. गात्रे बंद झाली िोती.. फ़क्त 

िळदीच्या उटण्याचा पागल करणारा गंध मला लपेटून घेत िोता... त्याच्या गंधांने 

माझ्या उरल्यासुरल्या नकाराचा हनरास केला िोता. 

आहण एका अबोल िणी मला त्याचा िळुर्ार स्पशक जाणर्ला. त्याच्या 

बोटांचा. माझ्या केसांमध्ये. ते िळूच त्याने मागे नेले आहण माझ्या मानेर्र त्याने 

िळूच त्याचे ओठ टेकर्ले.  

माझं शरीर गरम झालं िोतं, कानहशलं गरम िोऊन गुलाबी झाले 

असार्ेत. माझा तोल जात िोता. आहण त्यार्र माझा कािीच प्रहतकार नव्िता.   

 

कुठेतरी माहित िोतं, कळत िोतं... ि े चूक आि.े पण मला आता 

हनसगाकच्या प्रर्ािाहर्रुद्ध पोिण्याची इच्छा नव्िती, र् तयारीिी नव्िती. माझा 

हर्रोध आता दबुळा झाला िोता. मी माझा ताबा त्याला द्यायला तयार झाले िोते. 

मला ते िर्ंिर्ंसं र्ाटत िोतं की काय?   
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माझ्या अंगार्रचा स्र्ेटर त्याने िळूच ओढला. तो अलगद िाली आला.. 

आतमध्ये मी इलाहस्टकची नेक असलेला टॉप घातला िोता. तो ओढून काढायला 

त्याला अहजबात कष्ट पडल े नािीत. आता माझ्या inner चा बेल्ट बािरे डोकार्ू 

पाित िोता. आहण त्याला कदाहचत िुणार्तहि िोता, तोसुद्धा कधीतरी िाली 

आला. कधी?? कळलेच नािी. एक एक र्स्त्र गळून पडलं तसा माझा हर्रोधिी 

संपला. 

 

आता मात्र त्याच्या प्रेमात एक र्ासनािी मला जाणर्त िोती. पण का 

असू नय?े शेर्टी प्रेमाला कुठेतरी र्ासनांची झालर असतेच कक. आता त्याचे स्पशक 

िळूर्ार नव्िते. र्िर्ि नसली तरी कािीसा िार्रट स्पशक मला जाणर्ू लागला 

िोता.  

ओढतच त्याने मला कॉटपाशी नेल.े मला बेडर्र ढकलून त्यांनी माझ्यार्र 

झेप घेतली. िरं तर त्याने ढकलण्यापुर्ीच मी स्र्तःला बेडर्र पसरलं.  तेर्ढ्या 

र्ेळात एकदाच माझी नजर त्याच्यार्र गेली. िूप कदर्सांच्या तपस्येने कािीतरी 

हमळर्ल्याचं समाधान त्याच्या चेिऱ्यार्र िोतं. त्या मड प्रकाशातिी त्याचा चेिरा 

उजळला िोता. 

 

माझे र्िस्थळ आता त्याला मोकळे िोते. ककतीतरी र्ेळ तो िातांनीच 

त्याला कुरर्ाळत बसला, कधी िळूच पण कधी तरी एकदम जोरात, अगदी कळ येई 

पयंत तो कुरर्ाळत िोता. आहण आता तो मात्र त्यांना तोंडात घेऊन स्र्ैर मजा 

लुटत िोता, पण एक िात मात्र दसुऱ्या र्िार्र िोता जणू कािी तो माझ्यार्रचा 



आसक्ती the desire  अनुस्मृती 

ई साहित्य प्रहतष्ठान        www.esahitya.com 

ताबा सोडायला तयार नव्िता. त्याला कािी अमूल्य हमळालं िोतं. आहण ते त्याने 

घट्ट धरून ठेर्लं िोतं. 

 

मी त्याच्यापुढे अगदीच तोकड्या कपड्यात िोते. र्रचे अंग तर कािीच 

झाकले नव्िते. अधी तर हर्र्स्त्र िोतेच. पण िाली leggin तेर्ढा बाकी िोता. पण 

त्यालाहि गळून पडायला ककतीसा र्ेळ लागणार िोता?? िा हर्चार डोटयात येई 

येईपयंत अंककतचे िाथ माझ्या पोटार्रनं िाली सरकत िोते. आताशी मला त्याच्या 

उबदार िातांच्या स्पशाकची चाहूल लागली िोती.. माझ्या योनीर्र त्याचा िाथ 

अहधकाराने कफरत िोता. स्पशाकनेच तो सगळं बघत िोता, जाणीर् करून घेत िोता. 

जणू कािी अंधारात दार चाचपडत शोधार्ं अगदी तसं. त्याचा स्पशक मला िोत 

िोता. कधीतरी त्याच्यातल्या पुरुर्ाचीहि जाणीर् झाली.. त्याचा स्पशक कोठेिी िोत 

िोता. तो अगदी तयार आि ेि ेकळायला मला उशीर नािी लागला.  

 

माझ्या योनीचा गरम स्पशक त्याला झाला असार्ा. कारण तो अजून जास्त 

पेटला िोता. त्याचा घोडा आता चौिुर उधळू लागला िोता. मला कळत िोतं याचा 

शेर्ट काय िोणार.. मी माझ्यातला मी पण िरर्ून बसली िोती. काय सुचणार? 

आहण कोण सुचर्णार? तो? अंककत? एर्ढे र्र्क ज्यानी या एका गोष्टीसाठी र्ाट 

बहघतली?? कक मी?? स्र्तःला त्याच्या स्र्ाधीन केलेली?? संपूणक स्र्ाधीन. 
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का? कसं? कोण जाणे? का म्िणून, पण अचानक phone र्ाजला. 

ringtone एर्ढी ककक श िोती कक कलेर्र सुद्धा हजर्ंत िोईल. मग आम्िी तर फक्त 

भार्नेच्या आिारी गेलेली माणसे िोतो. मी भानार्र आले. आहण त्याला मागे 

ढकलले. पण तो आता पुरता अनार्र झाला िोता. कािी न समजून तो त्याच लयीत 

पुन्ह्िा गुंतत िोता. पण माझं मन मात्र आता तयार िोत नव्ितं. मी सार्रायला 

लागले िोते. पुन्ह्िा त्याचा फ़ोन र्ाजला... िर्ळलेल्या त्याने तो तसाच लभतीर्र 

आपटला. त्याला आता अनार्र राग आला िोता.  

 

त्याला जे िर्ं िोता ते अगदी जर्ळ येऊन तो त्याला मुकला िोता, त्याचा 

राग सािहजक िोता. तो कािी बोलेल एर्ढ्यात माझा फोन र्ाजला. त्याची आई 

फोनर्र िोती. 

  

“अंककत हनघाला का?” 

“अ, िो... िो.. क...कधीचाच, एर्ढ्यात, एर्ढ्यात येईल कक.” माझ्या 

आर्ाजात कंप आला िोता. पुन्ह्िा चार दोन शब्दांची दरे्ाण घेर्ाण िोऊन मी फ़ोन 

बंद केला. पण अंककत मात्र अजून तसाच हनश्चल िोता. पण आता मला कािी तरी 

करण ेगरजेचं िोतं. मी अंगार्र चादर ओढून माझे कपडे उचलून थेट बाथरूम च्या 

कदशेने पळत सुटल.े  
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बािरे आल्यार्र मी ओढतच त्याला दाराबािरे ढकललं. आहण “जा” 

म्िणून सांहगतलं. तो कािी ऐकायला तयार नव्िता. पण मी दार आतून बंद केलं. 

आहण तशीच दाराजर्ळ उभी राहून बािेरचा अंदाज घेत िोते. मला जाणर्लं. िूप 

र्ेळ गेला तरी तो तसाच दाराजर्ळ उभा असार्ा. कारण एर्ढ्यात पार्लांचा जरा 

सुद्धा आर्ाज झाला नव्िता. पण मी कािी दार उघडणार नव्िते ककर्ा त्याला कािी 

िुणािी दणेार नव्िते.  

२०-२५ हमहनटांनी मला दाराबािरे पार्लांचा आर्ाज आला  

 

मी उद्या र्ाट बघेल, बािरेून अंककतचा आर्ाज आला, आता मात्र माझे 

मन धजत नव्िते. तो गेला याची िात्री केल्यानंतर मी लगेच हमळेल ती flight 

पकडून मुंबई गाठली.  

 

मला आता कशाचीिी कफकीर नव्िती र् पर्ाकहि नव्िती, काय व्िायचं तर 

िोऊ द,े लग्न िोर्ो अथर्ा नको िोर्ो मला काय? कािीतरी हर्परीत घडायचं राहून 

गेल िोतं.  

म्िणजे िरंच कािी हशल्लक िोतं का? त्याच्यापुढे अश्या अनैसर्गगक 

अर्स्थेत जाणं, माझा ताबा त्याला दणें, अजून काय हशल्लक िोतं?? फक्त सेटस 

तेर्ढा? चूक तर घडून गेली िोती त्याचा काय? 
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मी कोणाला स्पष्टीकरण दणेार िोती? कोण मागायला येणार िोतं? 

मुंबई ला पोचल्यानंतर मी अंघोळ करून घेतली.. कुठंतरी समाधान येत 

िोतं. अर्ीची अगदी िूप आठर्ण आली मी त्याला phone करायला mobile िाती 

घेतला तर त्याचेच ४ missed calls िोते, मी त्याला सांगणार िोते का?? 

अथाकतच नािी, माझी एर्ढी हिम्मत नव्िती आहण िोणारिी नव्िती.. शेर्टी कािी 

गोष्टी गुप्त असलेल्याच बऱ्या.  
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ई साहित्य प्रहतष्ठान 

 

मराठी हसनेमा िा एकेकाळी भारतात लिदी हसनेमाच्या तोडीस तोड 

ककर्ा काकणभर र्रचढच िोता. मध्यंतरी मराठी हसनेमाला उतरती कळा लागली. 

प्रेिक येईना. म्िणून हथएटर हमळेना. हथएटरच हमळत नािी म्िणून चांगले मराठी 

हसनेमा बनेनात. आहण चांगले हसनेमा नािीत म्िणून प्रेिक हमळेनात. अस े एक 

दषु्टचक्र सुरू झाले. मग आला झी मराठी हसनेमा. आहण त्याच्याच जोडीने छोट्या 

आकाराची मल्टीप्लेटस आहण हडहजटल प्रिेपण. त्यामुळे पुन्ह्िा एकदा मराठी 

हसनेमा जोमाने बिरू लागला.  

कािीशी अशीच पररहस्थती मराठी साहित्याचीिी िोत आि.े एकेकाळी 

टॉपला असलेले मराठी साहित्य मधल्या काळात रटव्िी आहण हसनेमाच्या युगात 

मागे पडले. पण आता मोबाईल आहण इंटरनेट यांच्यामुळे मराठी र्ाचकर्गक फ़ार 

मोठ्या प्रमाणार्र र्ाढतो आि.े आहण त्याच जोमाने त्यांच्यासाठी हलहिणारा 

दजेदार लेिक र्गकिी हनमाकण िोऊ लागला आि.े मराठी साहित्याच्या भहर्ष्याबद्दल 

आम्िी अत्यंत आशार्ादी आिोत. 

आपली साथ मात्र पाहिजे. आपल्या ओळिीच्या जास्तीत जास्त लोकांना 

ई साहित्य बद्दल सांगा. त्यांचे ई मेल पत्ते र् whatsapp नंबर कळर्ा. त्यांना ई 

साहित्यचं मोबाईल app download करायला सुचर्ा. आग्रि करा. ई साहित्यचे 

माकेटटग करा. एकदम फ़ं्रट फ़ुटर्र येऊन िेळू. जबरदस्त माकेटटग करू. लािांचे 

कोटी करू आहण मराठी साहित्य पुन्ह्िा नंबर र्न ला आणू.  
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ई साहित्य प्रहतष्ठान 

www.esahitya.com 
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आता ई साहित्य चे APP उपलब्ध आि.े ई साहित्यचं  App आपण िालील 

ललकर्रून आपल्या मोबाईलर्र डाऊनलोड करा आहण भरमसाट पुस्तकं फ़्री र्ाचा. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.www.e

sahitybooks 

ई साहित्य प्रहतष्ठानची ई बुटस Whatsapp broadcast service  सुरू झाली 

आि.े पूणकपणे फ़ुक्कट पसु्तकं आता आपल्या मोबाईलर्र थेट. कृपया नांर् नोंदणीसाठी 

7710980841 िा नंबर आपल्या मोबाईलर्र सेव्ि करा आहण नंतर या नंबरर्र र्ॉट्सऍप 

करून आपल ेनांर् र् शिराचे नांर् कळर्ा. आपल्याला हनयहमतपणे एक नर्ीन मराठी ई पुस्तक 

Whats app द्वारे पाठर्ले जाईल. आपण ते पसु्तक आपल्या हमत्रांना Whatsapp करा आहण 

भार् िा. 

आपल्या ओळिीच्या ककमान दिा लोकांचे मले आय डी आम्िाला कळर्ा. त्यांना 

आम्िी हर्नामूल्य पुस्तके पाठर्ू. र् आपल्याला VIP सभासद बनर्ल ेजाईल. 
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