अरुल सरु
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते
कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल
अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.

ई साहित्य प्रहिष्ठान

सादर करीि आिे

अरुल सरु
लेखक

िर्षद काहलदास मोहलश्री

अरुल सरु
लेखक : िर्षद काहलदास मोहलश्री
ph.no. ९८६७९८९०८५/८१६९४०७२६०
hariashu3031@gmail.com
पत्ता :- १९३/२, आर बी आय, रे ल्वे क्वाटसष ५२ चाळी, डोंहबहवलो पहिम..

या पुस्िकािील लेखनाचे सवष कायदेशीर िक्क लेखकाकडे सुरहिि
असून पुस्िकाचे ककवा त्यािील अंशाचे पुनमुषद्रण वा नाट्य, हचत्रपट
ककवा इिर रुपांिर करण्यासाठी लेखकाची परवानगी घेणे
आवश्यक आिे .िसे न के ल्यास कायदेशीर कारवाई िोऊ शकिे .
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is available for any
literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for
registration of such works. Although an author’s copyright in a work is recognised even without
registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages and
accounts.

प्रकाशक :ई साहित्य प्रहिष्ठान
www. esahity. com
esahity@gmail. com
eSahity Pratishthan
eleventh floor
eternity
eastern express highway
Thane. 400604.
www. esahity. com
esahity@gmail. com
Whatsapp: 7710980841
APP : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.
www. esahitybooks
प्रकाशन :१ जुलै२०१८
©esahity Pratishthan®1028
• हवनामूल्य हविरणासाठी उपलब्ध.
• आपले वाचून झाल्यावर आपण िे फ़ॉरवडष करू शकिा.
• िे

ई

पुस्िक

वेबसाईटवर

ठे वण्यापुवी

ककवा

वाचनाव्यहिररक्त कोणिािी वापर करण्यापुवी ई त्य साहिप्रहिष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यकआिे.

िर्षद काहलदास मोहलश्री
I am good thinker and i lIke to share my
views my ideas n my stories am a good
story teller...
Favorite writer.. gulzaar
My dream is to be a successful author
writer and its my dream to make an
movie based and written on my stories...
My blog page.. http://feeds.feedburner.com/Appbitti
I am an author aslo connected with Matrubharti and pratilipi...
I am in search of an platform where i can prove my self and get a
chance to open up my talent in front of audience ...
Thank you..
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अरुल सरु....

“अरे ए अरुल लवकर… चल नािीिर िुझी सरु हनघून जाईल. चल
लवकर… धाव पटापट”....
“िो अश्या आज खरं च उशीर झालाय. आज जर उशीर झाला आहण भेट
नािी झाली िर उद्यापासून college ला सुट्टी आिे. चल पटापट, काय रे अश्या?
िुझी वहिनी आज हनघून गेली वाटिं.... यार नशीबच फु टकं आिे माझं, मी ठरवलं
िोिं रे अश्या आज कािीिी करून सरूला माझ्या मनांिलं सांगेन पण इथं िर
भलिंच झालं”......
“अरुल… गेल्या 3 वर्ाषपासून सरुवर जीवापाड प्रेम करिो पण नुसिंच
सांगायला घाबरिो”…

“अहवनाश उफष – अश्या…. अरुल आहण अश्याची मैत्री अगदी लिान
पणापासून आिे”, चाळीि िर दोघांना चड्डी हमत्र म्िणून ओळखल जािं….. अश्या
खूप चांगला स्वभावाचा आिे… आहण हमत्रासाठी कायम हस्थर थांबणारा”….
“सरू अगदी शांि आहण स्वाभाहवक मुलगी आिे अभ्यासाि िर सरु
नेिमी प्रथम स्थानावर…. वगाषि पिीला नंबर म्िणजेच सरु.... हमत्र मैत्रीण िर
सरुला scholar म्िणूनच िाक मारायचे”.......
“अश्या आहण अरुलची मैत्री चाळीि नव्िे पण college मध्येिी सुप्रहसद्ध
िोिी “...
“12 HSC परीिेचा शेवटचा ददवस, अश्या आहण अरुल… त्यांच्या
मैत्रीप्रमाणे दोघांना सेंटरिी एक लागलं िोिं… मात्र सरुला वेगळं सेंटर लागलं
िोिं”......
“परीिा सुरू झाल्या त्या ददवसापासून पटापट पेपर संपवून दोघं धावि
सरुच्या सेंटरखाली येऊन थांबायचे व िीचा पाठलाग करि घरी जायचे “
“पण आज काय नशीबच फु टकं ”…
“अरुल चल आिा घरी, आई वाट बघि असेल”.....
“िो अश्या चल जाऊयाि आिा काय.”...
अरुल आहण अश्या जसे मागे वळले… थक्क िोऊन एकमेकांकडे बघू
लागले…. बघिायेि िर काय, सरु त्यांच्या समोर ऊभी िोिी…...

“आज मात्र उशीर झाला िोय िुम्िा दोघांना, काय..??? सरु बोलली.....
“नाय सरु आम्िाला वाटलं दक िू घरी हनघून गेलीस, नािींिर आमची
गाडी िर वेळेवर आिे… िां थोडा उशीर झाला आज काय, अरुल बरोबर ना….
अश्या जरा िसूनच बोलला”.... !
“नािी असं कािी नािी सरु”, अरुल थोडं घाबरूनच बोल्ला...…
“िो, िो… राहू दे मला सगळं च मािीि आिे… मीच काय िरी ठरवून
आलीये आज …” सरु थोडं रागािच बोलली...
“अरे अरुल हिला िर सगळं माहिि आिे… आिा काय, आिा िर िुझी
वाट....”
“िू गप अश्या.. कािी, िी बडबडू नको कळलं ना, जरा मला अरुल सोबि
बोलू देि….” सरु बोलली

अरुलला काय कळे ना...... दक नेमकं काय करावे. त्याला काय बोलावं िेच
सुचेना…. अरुल मनािच हवचार करू लागला… आज नेमकं काय पण िोऊ देि
पण ठरवल्याप्रमाणे सरुला आपल्या मनािलं सांगायलाच िवं….
“अरुल काय कु ठल्या हवचाराि पडलास िू....? ऐकिोय का …..? “
हििक्याि अरूल अहिउत्सािाि, अगदी प्रेमाने बोलला.......

“I love youuuuuu सरु......
सरू I love uhhhhhh….”
सरु अरुलकडे रागाने बघु लागली..... “िे काय आिे अरुल मी िुला ….”
हििक्याि सरुला अडवि मधेच अश्या बोलला.... “अरे भावा िुझा िर
वाटिं घोळ झाला, हि िर नाय म्िणिे…. िुझी सारी मेिनि पाण्याि”.…
“अश्या गप िू…. िू आज काय मला बोलू देणार आिेस दक नािी… िुला
आधीच म्िटलं ना बडबडू नकोस, जरा गप दक म...”, सरु रागािच बोली……
“सरु िे बघ मला नािी महिि िे चांगलं आिे दक चुकीचं आिे, पण मी
आज घरािून हनघिाना मनाि एक हवचार मांडून आल्िो.... दक मी िुला िे नक्कीच
सांगणार दक माझं िुझ्यावर प्रेम आिे. सरु, िुला मी नसेल आवडिं िर ठीक आिे,
मी मान्य करिो… पण िू माझं पाहिलं प्रेम आिे आहण िुला मी कधीच हवसरणार
नािी”…….
सरु बोलली.......
“झालं.....? िे काय आिे अरुल, माझंिी िुझ्यावर प्रेम आिे मीिी आज
ठरवून आली िोिी दक जर िू आज िी नाय बोल्लास िर मी समोरून बोलेन”.…
“गेल्या 3 वर्ाषपासून वाट पाििे दक कधी बोलशील पण िू…. िू कधी
कािी बोल्लाच नािी, आहण आज बोल्लास िर िे असं..... जा बोलू नको माझ्या

सोबि...... मला नािी बोलायचं िुझ्या सोबि”....असं म्िणि सरु मागे वळली... मी
जािे घरी, मला नािी बोलायचं िुझ्या सोबि bye……
“अरुल अरे अरुल”…. अश्या जोर जोराने ओरडू लागला “थांबव हिला
सरु जािेय......”
पण अरुल मात्र हिच्याकडे प्रेमाने एकटक बघि िोिा... जे घडिंय त्याला
िर एक स्वप्न वाटि िोिं…. िो िर सरुकडे एकटक पाििच िोिा…. थोडं पुढे
गेल्यावर सरु मागे वळली ….. आहण अरुलला बघून गालािच िसली आहण लाजून
हनघून गेली…. िे पाििाच अरुल िर जणू कु ठे आपल्याच जगाि िरवून गेला…..
ह्रदयावर िाथ ठे वून अरुल लाजिच हिथं थांबून अश्याला बोलला......
“अश्या सरु िसली यार”....... आहण उड्या मारि नाचायला लागला….
सोबि सोबि अश्यािी उड्या मारि नाचू लागला….
“अरे setting,
अग बाई माझी setting झाली….
अरे अश्या माझी setting झाली
झाली झाली झाली झाली
setting झाली”……
अरुल असं गाणं म्िणि अश्या सोबि नाचू लागला…… अरुल खूप खुश
िोिा एव्िढा दक त्याचा आनंद गगनाि मावेना.... िो िर सरुच्या हवचाराि िरवून
गेला... असं वाटि िोिा त्याला दक........

“आज पयंि अनोळखी िोिो पण आज, आज मात्र हिचा झालो”......

अरुल घरी आला.... बॅग टाकली बेडवर आहण आईला मोठ्याने िाक मारू
लागला....
“आई जेवायला दे ना खूप भूक लागलीये”
“देिे आधी सांग िोिास कु ठे िू... आज इिका उशीर कसा काय, नेिमी िर
लवकर येिो ना मग आज कसा काय उशीर झाला”....
“अग आई ऐक ना... आज शेवटचा ददवस िोिा college चा. मग गप्पा
मारि बसलो िोिो हमत्रांसोबि”....
“बरं थांब, बस िू आणिे मी जेवण”.....
“आई बाबा कु ठे ि... बाबा अजून आले नािी का...??
“िो बाबा अजून आले नािी कामा वरून, चल मी जेवण वाढिे िू जेवूण
घे”....
जेवण करून... थोड्या वेळाने फ्रेश िोऊन अरुल घरा बािेर पडला,
अश्याच्या घरा जवळ पोिोचून त्याला िाक मारली “ अश्या....”
अश्या घरा बािेर आला.....

“काय अरुल आज िर मस्ि छावा ददसिोय, सरु िर दफदा िोणार
िुझ्यावर”....
“गपिो का िू अश्या”....
“असं व्िय, लडकी हमली िो अब दोस्ि को भूल गया ना िू, ....... अरुल
दोस्ि दोस्ि िोिा”
“ए गप रे .... उगाच टाईमपास करू नकोस”...
“अरे अरुल मस्करी करिोय”......
“िो िे मािीि आिे मला”............
अरुल आहण अश्या दोघे कट्ट्ट्यावर येऊन बसले आहण गप्पा मारि िोिे...
चाळीि एकू ण 12 रूम िोिे लायनीि. त्याि अरुल दुसऱ्या घराि रिायचा व सरु
सािव्या घराि..... चाळीच्या समोर एक खुलं मैदान आिे व त्याला लागून एक कट्टा
आिे... इथं बसल्यावर इथून सरुचं घर अगदी समोर ददसायचं....
आिा अरुल वाट बघू लागला दक सरु कधी घरा बािेर येईल .... वाट
बघि संध्याकाळ झाली पण सरु काय घरा बािेर येईना...
“अरुल बस्स दक रे . आिा चल ना. काय इथं कधी चा आपण बसलोय. िी
नािी येि आिे िोवर चल ना बािेर जरा दफरून येऊया”....
“थांब रे अश्या िूला नािी कळणार. मला एकदा सरुला बघावंसं
वाटिंय... येईल िी.... येईल”.

हििक्याि अरुलची नजर पडली सरुच्या घराकडे..... सरु िळू च घरा
बािेर आली... िािाि बाजाराची हपशवी आहण सोबि हिच्या मामीची छोटी
मुलगी हिला घेऊन अरुलच्या समोरून हनघून गेली... थोडं पुढे जाऊन पाठी वळू न
पाहिलं आहण अरुलला बघून गालािच िसली.... अरुल पण हिच्या मागे मागे चालू
लागला.... व अश्या पण अरुलसोबि चालू लागला....
सरु पुढे चालि िोिी व अरुल आहण अश्या हिचा मागे मागे चालि
िोिे.... बाजाराि पोचले हिघिी.... सरुने बाजार घेिली व अरुल िसाच हिच्या
मागे मागे दफरि िोिा... सरुिी मुद्दाम पूणष माके ट दफरि िोिी... सगळं सामान
घेिलं व घरी जाण्यासाठी सरु हनघाली... जािाना सरुच्या मामीची मुलगी बोल्ली
“िाई िाई मला chocolate पाहिजे”
सरु मागे वळली आहण जशीच मागे वळली अरुल िीला बघून थांबला....
सरु बोली.....
“िो चुटकी चल िे दादा आिेि ना िे िुला chocolate घेऊन देिील...
काय दादा घेऊन द्याल ना ???
“अरुल सरुकडे प्रेमाने बघि बोलला, अश्या जा जरा समोरून एक
chocolate घेऊन ये”.......
“िां आणिो थांब... चुटकी, िू चल माझ्याबरोबर. िू सांग कु ठलं चॉकलेट
िवं िे.” अहवनाशने चुटकीचा िाि धरला आहण लांबच्या दुकानाि गेला.
अरुल बोलला सरुला....
“अजून राग नािी का गेला िुझा .... sorry ना “

“अरुल मी िुझ्यावर रागावले नािीच आहण िां िू Sorry बोलू नकोस...
मला नािी आवडि िू मला sorry बोललेलं. नको बोलूस”.......
“बरं ! नािी बोलि. मग िुला काय आवडिं”......
“chocolate”
“िे घे अरुल... चॉकलेट” अहवनाश मागून म्िणाला.
“आलास िू?”
“िो आलो आहण िे घे chocolate... “
“िे घे चुटकी” म्िणि िे अरुल ने चुटकीला ददलं... व सरुला हवचारलं...
“आहण िुला काय िवं आिे......”
सरु बोलली........
“आिा िू भेटलास ना अजून काय नको मला माझ्यासाठी िेच बस
आिे”....
“िे ऐकू न अरुल खूप लाजला”.....
सरु बोल्ली “चल मी जािे उशीर िोिोय...” बोलि जायला लागली....
िेव्िाच अरुल ने पाठू न िाक मरून सरु ला हवचारलं
“परि कधी भेटशील ..... ??”
“लवकरच” म्िणि सरु हनघून गेली.....

अश्या आहण अरुल पण घरी हनघून आले.....
घरी आल्यावर ... बाबा अरुलला बोलले “काय रे ... कु ठे िोिास”......
“काय नािी बाबा अश्या सोबि िोिो बािेर गप्पा मारि बसलो
िोिो”......
“नुसिं गप्पाच मारा... पेपर कसा िोिा आज चा.. ??”
“िो बाबा छान िोिा चांगला गेला पेपर”.......
“बरं आिा पुढे काय मग ... 12 वी नंिर”....
“काय नाय बाबा हनकाल िरी लागूद्या त्या नंिर मग college..... पुढे
continue करायचा आिे मला 13 हव”......
“बरं जा िाथ पाय धुऊन घे आहण बस.....”
“िो बाबा”.........
अरुल बसलाच िोिा दक अचानक त्याने आवाज ऐकला..
“काकू आिाि का घरी?”
“िो आिे ये आि...” अरुल ची आई बोलली...
अरुल ने बहघिलं िर सरु आली िोिी.. दोघे एकमेकांना बघिच िोिे दक
हििक्याि... अरुलची आई बोलली.....
“िां बोल गं काय झालं...?”

“अिो काय नािी, काकू , िे थोडं अद्रक िवं िोिं मी हवसरली आणायला...
बाजारािून”
“बरं थांब मी देिे आणून... िा....” जशी अरुलची आई आि गेली......
“सरु िळू च बोलली अरुलला...ऐक ना.... मागे येऊन भेट मैदानच्या
पाठी”.....
हििक्याि “िे घे ग अद्रक...” म्िणि आई बािेर आली.
“ िा द्या काकू .. चला येिे िां मी...” म्िणि अरुलकडे बघून िसि सरु
हनघून गेली......
अरुल पण लगेच आई ला बोलला “आई येिो मी... बािेर जाऊन जरा....”
िो लगोलग मैदानाच्या मागे आला... येऊन बघिो िर सरु हिथं थांबली
िोिी... अरुल हिच्या बाजूला जाऊन थांबला... आहण बोलला.....
“चांदणी हि राि...
िािाि असो िुझा िाथ.....
जीव जाई गुंथून....
िुझ्या प्रेमाि आज “.....
िे ऐकिाच सरु लाजून अरुल कड़े पाहू लागली.......
“अरे wahhhh खूप छान शायरी करिो िू... आवडली मला...”
“आहण मी....??
“िो, िो िूिी आवडलास”.....

“आज िुला पाहिलं न आपोआप शायरी हशकलो”......
“अच्छा.......” सरु अगदी प्रेमाने लाजून बोल्ली व गालािच िसू
लागली.....
“मला शायरी आहण कहविा करणं खूप आवडिं सरु पण... मी कधी
कोणासमोर के ली नािी.. आज िुला इथं पाििाच िोंडािून शब्द आपोआप फु टले.”
“अच्छा! िो?” सरु....
“सरु िू खूप आवडिेस मला”....
“िो अरुल िूिी मला खूप आवडिो... आहण इथं िेच सांगायला िुला मी
बोलावलं आिे”......
काय सरु...??
“िेच जे िू दुपारी मला बोल्लास ना”....
“िो पण काय...???”
थोडं वेळ शांि थांबून सरु ने मानवर के ली व अरुलच्या डोळ्याि बघू
लागली.... व कािी िणा नंिर िळू च बोली.....
“अरुल I Love U......” सरु खाली मान टाकि लाजूनच बोली... आहण
अरुल िर नुसिाच िे ऐकू न वेडा झाला... सरु चा िाथ पकडू न नाचायला लागला....
“I love u too सरु” बोलि प्रेमाने उत्तर ददलं अरुल ने....”
थोडा वेळ गप्पा मारल्या नंिर सरु बोलली...

“अरुल.. बरं ऐक उद्या मी गावाला जािेय थोड्या ददवसानी येईन...”
अरुल उदास िोऊन बोलला
“लगेच गावाला... चाललीय...?”
“िो शोना “... म्िणि सरु ने प्रेमाने उत्तर ददला...
अरुलिी प्रेमाने बोलला बरं “ शोना जा... आहण लवकरच ये......”
“िो लवकरच येईन मी... िुला हिथून कॉल करें न मी.... िो चालेल कर....
bye शोना” बोलून सरु हिथून हनघून गेली......
अरुल थोडा वेळ हिथंच थांबला.... व नंिर घरी हनघून आला.........

दुसऱ्या ददवशी संध्याकाळी.... सरु चा कॉल आला... अरुल ने फोन
उचलला... “िा शोना बोल.... भेट ना आिा कालच्याच जागेवर.... बरं येिो... िो
ये” म्िणि सरु ने कॉल कट के ला....
अरुल घरािून हनघाला व मैदानाचा इथं जाऊन... थांबला, पाठू न सरु
आली... सरु ला पाििाच अरुल िर हिला बघिच रािीला....
सरूने लाइट ब्यु कलरचा फ़्रॉक घािला िोिा. त्यावर डाकष हनळ्या
रं गाची बारीक फ़ु लांची हडझाईन िोिी जी हिच्या छािीवर मोठी मोठी िोि गेली
िोिी. हिने के सांचा बो मागे बांधला िोिा आहण कपाळावर के सांचा िलकासा फ़ु गा
के ला िोिा. कानाि झुमके िोिे आहण त्यांच्या लाल हिरव्या मण्यांचा प्रकाश हिच्या

गोर्या गालांवर पडला िोिा. हिने ओठांवर लावलेल्या हलपहस्टकमुळे हिवे मुळािच
टपोरे ओठ अहिशय खुलून ददसि िोिे. आहण मूळ काळ्याभोर डोळ्यांना
आयलायनरने अजूनच शोभा आली िोिी. त्या सॅरटनच्या मऊशार ड्रेसमध्ये सरूला
पाहून अरुलच्या छािीि बुलेटचं इं जेन सुरू झालं.
आल्या आल्या सरु बोलली.......
“शोना कशी ददसिे मी”....?
2 minute अरुल सरु ला असंच बघि बसला.... आहण मग प्रेमाने...
िळू वार घोगर्या स्वराि बोलला......
“स्वप्ना सारखी सुंदर.... फु ला सारखी छान.....
लाज िुझ्या चेिऱ्यावर शोभून ददसे आज....”
िे ऐकिाच सरूचे गाल त्या मण्यांहूनिी लाल झाले. सरु लाजून
बोल्ली......
“wahh शोना.... खूपच छान. खरं च पडेन मी आिा”....
“अरे शोना मी आिे ना! असं कसं पडू देणार मी िुला”..... त्याला
म्िणायचं िोिं की “... िर िुला घट्ट धरून ठे वायचा चान्सच हमळे ल मला.” पण
त्याला हिमि झाली नािी.
“िो शोना नािीच पडू देणार िू”......

“शोना.....खूप सुंदर ददसिेस आज िू खरं च, आज िर असं वाटय दक
स्वप्नसुंदरी ला बघिोय....... नेिमी माझ्या स्वप्नाि िू अशीच सजून येऊन मला
हवचारायची... अरुल कशी ददसिे मी आहण मी प्रेमाने िुला बोलिो...
“स्वप्नाि येऊन करिे इशारा...
समोर का येि नािीस...
लाविे या मनाला माया...
समोर का येि नािीस...
प्रेमाने नजरे चे हिर चालविे....
समोर का येि नािीस...
स्वप्नाि जे ददसिं प्रेम िे
समोर का करि नािीस”....
“बस शोना अजून दकिी िारीफ करशील”... असं थोडी आिे? िे िर िुझा
मोठे पण आिे दक... िू अशी shayari मध्ये मला व्यक्त करिोस... नािीिर मी कु ठे
येवडी सुंदर आिे”.....
“Achaaa... म्िणजे मी खोटं बोलिोय का...??
“निी शोना... आिे बस जसं िू बोलिोस ना िशीच. खुश?”.....
“बरं िे सोड मी काय म्िणिे,”
“बोल ना काय बोलिेस,” अरुल हिच्याजवळ सरकि बोलला.

“िां बोलिे दक शोना... धीर धर ना जरा ...... मी ना,”
“िा िू ना काय शोना....” अरुल अजून जवळ सरकि बोलला. आिा
त्याचा िलकासा स्पशष सरूला जाणवू लागला िोिा. आहण सरूचे ऊष्ण श्वास
त्याच्या छािीला जानवू लागले िोिे.
“शोना मला बोलू देना....” सरू ककहचि मागे सरकि बोलली. आिा हिची
पाठ मागच्या झाडाला टेकली िोिी आहण हिला आपला ड्रेस मळे ल याची हभिी
िोिी.
“सरु मी िेच वाट पाििोय कधी बोलशील”
“अरे बोलिे ना... असं करणार असशील िर मी जािे”...
“नािी शोना बोल िू बोल”....
“िा बोलिे मी आज गावाला चालीये ना मग म्िटलं गावाला जायच्या
आधी िुला एकदा भेटून जािे मनाला आराम हमळे ल”.....
“मस्ि वाटिंय खूप आनंद िोिोय पण मन उदास आिे दक िुझ्याकडू न
लांब जािेय पण... काय... जावं लागणार”
“िो शोना जा आहण लवकरच ये... मी इथंच वाट बघेन िुझी”...
“िो शोना.. लवकरच येईन मी, िुला ना मेसेज करे न आहण जमलं दक
फोन करे न”....
“बरं जािे मी उशीर िोिोय... शोना जािे मी लवकरच भेटू.....”
“शोना....

“िा सरु बोल...”
“सरु ने अरुलला आपल्या हमठीि घेिलं”.... अरुल थथषरला... त्याला िे
िवं िोिं पण त्याला हभिी वाटि िोिी आहण िे हिच्याकडू न अहजबाि अपे हिि
नव्ििं. त्याला एकाच वेळी स्वगषसुख वाटि िोिं आहण हभिीिी. िी हमठी कधीच
संपू नये असं वाटि िोिं.
“सरु कोणिरी बघेल आपल्याला..” म्िणि िो लांब झाला...
सरु लगेच हिथून हनघून गेली....अरुल थोडा वेळ हिथंच थांबला... आहण
सरु ला... जािाना बघून मग हिने जेव्िा त्याला हमठीि घेिलं िो िण आठवून खुश
झाला.. आहण िसू लागला... थोडा वेळ थांबून... अरुल घरी हनघून आला...

अरुल ला... आज काय झोप लागेना नुसिं सरुच्या हवचाराि
मोबाईलमध्ये गाणे ऐकि िोिा... प्रत्येअ गाण्याची प्रत्येक ओळ जणू कािी
त्याच्यासाठीच बोलली जािे असं त्याला वाटि िोिं. हििक्याि मेसेज ची ररग
वाजली .... बघिोय िर सरु चा मेसेज आला....
“जास्ि वेळ जागा राहू नकोस... शोना झोप आराम कर.... Good
night.. take care”
“मेसेज वाचिाच अरुल खूप खूर् झाला... परि अरुल नेिी सरु ला Good
night... take care मेसेज पाठवला व झोपला “.........

सकाळी जसा अरुल उठला... सगळ्याि आधी मोबाइलमध्ये बहघिलं सरु
चा मेसेज आलाय दक नािी.. बहघिला िर मेसेज नव्ििा... अरुल ने Good
morning... मेसेज के ला... व उठला...
दुपारी अश्या आला घरा बािेरुनच अरुल ला िाक मारली अरुल...... िाक
ऐकू न अरुल लगेच घरा बािेर आला व दोघे जाऊन कट्ट्ट्यावर बसले...
अरुलने त्याच्या आहण सरुमध्ये झालेला कालचा संवाद पूणष अश्याला
सांहगिला.... दोघे हिथं गप्पा मारि बसले िोिे... पण अरुलचं अधष लि मात्र
मोबाइलवर िोिा... दक सरुचा कािी कॉल मेसेज आला का....थोडा वेळ गप्पा
मारून दोघंिी आपआपल्या घरी हनघून आले....
आज अरुलला करमि नव्ििं..... संध्याकाळी अरुल मैदानाच्या पाठी
जाऊन बसला... हिथं जाऊन सरुच्या हवचाराि गुंिला... िेव्िाच हिथं अश्या
आला...
“काय रे भावा कधी चा शोधिोय मी िुला... आिेस कु ठे िू”
“िे काय इथं, मी इथं बसलोय”
“िा िे बरोबर. पण इथं काय करिोय? चल दक आपल्या कट्ट्ट्यावर हिथं
जाऊन बसूया”....

“नािी इथंच बस”...
“मला मािीिेय सरु ला काल इथं भेटला िोिास म्िणून इथं बसला आिेस
ना िू ....?”
“िो रे भावा,”
“आठवण येिे ना रे िुला सरुची...”
“िो अश्या खूप आठवण येिे... अजून 2 ददवस झाले मनािलं हिला
सांहगिलं... आहण आज िी गावाला... आिे. िी काय करि असेल... हिला पिावंसा
वाटिंय... काय करू??? आज ददवस भर हिला पाहिल नािी मी बोललो पण नािी,
मनाि कसा िरी िळमळ िोिेय”....
“असं िोय. पक्का आहशक झाला आिे यार िू”.....
“अरे िू काळजी का करिो िे बघ भावा िू टेन्शन का घेिोय फोन येईल दक
हिचा... नािीिर िू कर”...
“नको िी समोरून करे ल हिने सांहगिलं मला...”
“बरं ....असूदि
े ”...
थोड्या वेळा नंिर मोबाईलची ररग वाजली... मोबाईल बघिाच अरुल
खुश झाला... सरुचा फोन िोिा...
अश्या बोलला... “भावा नंिर मजा घे आधी फोन उचल, िा... अरुल ने
फोन उचलला....

“िॅलो शोना... काय करिोय माझा शोना.... काय नािी शोना.. िुझ्या
फोनचीच वाट पािि िोिो... िुझा आवाज ऐकला बरं वाटिंय आिा”....
“मलािी शोना... खूप मस्ि वाटिंय... िुला मािीिेय मी ना इथं गच्चीवर
येऊन बोलिेय िुझ्यासोबि... इथुन ना आभाळ दकिी सुंदर ददसिंय... चंद्र पण बघ
दकिी छान ददसिोय... आहण त्याऊन भारी मी िुझ्यासोबि बोलिेय लपून लपून...
मस्ि वाटिंय शोना”.... अच्छा!
“िो शोना मग काय सवाल ??
“नािी शोना कशी आिेस िू ठीक आिेस ना... जेवलीस का िू”...
“िो मी ठीक आिे. नािी जेवायचं आिे अजून.. िू कसा आिेस?
जेवलास?”...
“नािी अजून जेवायचं आिे. आहण मीिी ठीक आिे सरु.... िुला माहििेय
सरु जेव्िा ना िू प्रेमाने शोना बोलिे ना खूप मस्ि वाटिं यार... अगदी “ special
“ असल्या सारखा”...
“अरे वाटिं काय आिेसच िू स्पेशल मलािी जेव्िा िू सरु बोलिो ना खूप
आवडिं”....
“िो सरु,” अरुल बोलि बोलि शांि झाला
सरु बोलली िॅ”लो अरुल काय झालं बोलना...”

अरुल बोलला “िो शोना बोलिोय ना ह्या शांि वािावरणाची मज्जा
घेिोय. िू पण जरा ह्या शांि वािावरणाला बघ. त्याची जाणीव कर....
shhhhhhh िो अरुल.... hassssssh”
“चमक भरी हि चांदणी आहण चमकिी हि राि...
मनाि िुझा भास आहण सोबिी न िुझा साथ...
िेच िुझ प्रेम दक सोबि आिेस िू माझा आज...
लांब असूनिी आिेस मनाच्या पास.... “
िै ऐकिच सरु प्रेमाने िळू च स्वराि बोली.... “love u so much
shonaaaa”...
व थोडा वेळ बोलून... मग सरु ने फोन ठे वला व अरुल आहण अश्या घरी
हनघून आले...

ददवस असेच जाि राहिले रोज संध्याकाळी सरुचा फोन यायचा व... दोघं
मस्ि प्रेमाने िसि िसि एकमेकांसोबि बोलायचे... आपल्या बोलण्याि दोघं इिकं
रमून जायचे दक... जणु जगाि कोण दुसरा नािीच....
एक ददवस अरुल मैदानाच्या इथे एक झाडाखाली पाठ करून... बसला
िोिा स्विः बोलि िोिा...
“एक िण येऊन दे साथ मला....

एक िण दे िािाि िाथ माझ्या...
दर िण जाई पाििा वाट िुझी.....
एक िण दे श्वासाि श्वास माझ्या...
एक िण येऊन दे साथ मला....
िण भरची आिे मजी माझी...
बस एक िण ची आिे अजी माझी...
एक िण समोर येना माझ्या.
हमठीि िुझ्या घे ना मला....
आिा िण भरिी रािावि नािी.... बस
एक िण येऊन दे साथ मला”.........
“अरुल एक िण नािी... माझ्या जीवनाचा प्रत्येक िण...प्रत्येक िण िुझा
आिे, आपला आिे”......
अरुल िे ऐकिाच उठला व वळू न बघिो िर... सरु समोर थांबली आिे...
सरुला बघिाच अरुलचे मन भरून आले... व सरुचे डोळे िी पाणावले..... दोघं शांि
थांबून, बस कािी ना बोलि एकमेकांकडे पाहू लागले..... जणू आज िे नव्िे पण
त्यांची नजर बोलिेय... कािी िण नंिर शांि िोऊन अरुल बोलायला... गेला
हििक्याि
सरु ने त्याला आपल्या हमठीि घेिलं...
दोघं थोड्या वेळा नंिर एकमेकांना पािि िोिे िेव्िा अरुल बोलला....

“खूप उशीर के लास यायला शोना.... िो शोना आिा नािी जाणार कु ठे मी
बस िुझ्यासोबिच रािणार मी... love uhh so much.... शोना.... love uhh
too... सरु”.....
“कधी आलीस िू गावावरून.. आिाच आली जशी घरी पोिोचली िशी
िुला भेटायला इथं आली... मला माहिि िोिा िू इथेच माझी वाट पािि
असशील.... िो सरु रोज इथेच बसून िुझी वाट पािि असिो”....
थोडा वेळ बोलून.... व दोघं थोड्या वेळा नंिर घरी हनघून आले....

आिा रोज असंच सरु आहण अरुल भेटू लागले... इथं अरुल सरुचं प्रेम िळू
िळू पूणष चाळीि पसरलं... चाळीिल्या सवष मुलं व मुलींच्या िोंडावर बस एकच
नाव अरुल सरु.....
त्यांचं प्रेम ददवसेंददवस चाळीि चर्चचि िोऊ लागलं..... व दोघांचं
एकमेकांवर प्रेम वाढू लागलं...
िीच चचाष एक ददवस त्यांच्या घरापयंि... पोिचली....
आज result कळले सरु, अरुल व अश्या पास झाले... नेिमीप्रमाणे सरु
या वेळीिी 1 नंबर ने उत्तीणष झाली...
सगळं चांगलं चालू िोिं... पास झाले म्िणून सरु आहण अरुल पण खूप
खुश िोिे... आज त्यांनी ठरवल्याप्रमाणे celebrate करण्यासाठी हिघंिी... भेटले

व celebrate करि िोिे... सरूने हिच्या आवडीचा अबोली कलरचा टॉप घािला
िोिा िर अरुलने डाकष जीन्स आहण वर ग्रे कलरचा टी शटष घिाला िोिा.
नेिमीप्रमाणे कॉलर वर करून आहण सरूचा िाि िािाि धरून िो चालि िोिा.
आजूबाजूला गदी असल्यामुळे अनेकदा त्यांचे सवांग एकमेकांना स्पशष करि िोिे.
इिरांचा धक्का लागू नये म्िणून त्याने हिला मागून िाि टाकू न अजूनच जवळ
खेचले. नेमके त्याच वेळी सरुच्या काकांनी सरुला... अरुल सोबि िाथ पकडू न
चालिाना पाहिलं.....
पाटी मस्ि झाली. सरूच्या पहिल्या नंबरने सरूपेिा जास्ि आनंद
अरुललाच झालेला. त्याने हिला एक सुंदर मेकप बॉक्स हगफ़्ट घेिला. एक स्काफ़ष िी
ददला. हिनेिी त्याला आहण अश्याला एक एक कडं घेिलं. सरु खूप खुश िोिी.
िवेवर िरं गिच िी घरी पोिचली.

घरी पाऊल ठे विाच बाबांनी हिला हवचारलं....
“कु ठे िोिीस...?? सरुचे बाबा खूप रागाि िोिे”....
“सरुने सिज सांहगिलं बाबांना... बाबा सांगून गेलिे ना आम्िी सगळे
हमत्र मैत्रीण... Pass झालो म्िणून celebrate करिोय”....
िेव्िाच आई ओरडली .....”सरु िे काय आिे िेच हशकवलं का आम्िी
िुला... िे सगळं काय आिे आहण कधीपासून चालू आिे”...
सरुला काय सुचि नव्ििं. पण एव्िढं मात्र सरुला कळलं दक घरी अरुल
बद्दल कळलं ... सरु खूप घाबरली िोिी दक आिा काय िोणार...

आई बोलली “सरु बोलशील काय”...
सरूची आई रडि िोिी व आईला बघून सरुिी रडायला लागली...
बाबािी खूप टेन्शनमध्ये िोिे... शांि डोक्यावर िाथ ठे वून बसले िोिे... सरुची आई
सरुला खूप ओरडली... “काकांनी पहिला िुला त्या पोरा सोबि सरु... िू त्या
पोराचा िाथ पकडू न चालि िोिीस....”
“िू शांि िो..” सरु चे बाबा सरुच्या आई ला म्िणाले....
“अिो काय शांि बसू...?”
“मी आिाच जािो त्या मुलाच्या घरी ....”
सरु कािीच बोलू शकली नािी...
सरु खूप रडि िोिी... उत्तीणष झाली याचा आनंद एका जागी व घराि
कळलं याचा दुःख एका जागी... सरुला कािी कळे ना... दक काय करावे...
इथं सरुचे बाबा... अरुलच्या घरी आले... अरुलचे बाबा...
“अरे या राव कसा काय आज....सरु उत्तीणष झाली ना गुणी आिे मुलगी
िुमची या वेळीिी प्रथम आलीये अहभनंदन”....
“िो िुमचं अहभनंदन िुमच्या जवळ ठे वा... कु ठे आिे िुमचा लाडका...
समजून ठे वा त्याला माझा पोरीच्या पाठी लागलाय.... त्याला सांगा माझ्या मुलीचा
नादी लागू नको”.....
िे ऐकिाच अरुल चे बाबा...बोलले “ अिो ऐका आधी िुम्िी आि या
बसून... मला सांगा काय झालंय...”

सरुच्या बाबांनी अरुलच्या बाबांना व आई ला... सगळं सांहगिलं व
त्यांच्याकडू न िे खात्री करून घेिली दक अरुल आिा सरु ला भेटणार ककवा बोलणार
नािी... आहण सरु चे बाबा घरी हनघून आले....
अरुल जसा घरी आला... बाबांनी त्याला िाक मारली
“अरुल कु ठ गेलिास”...
“बाबा बािेर िोिो हमत्रांसोबि”....
“बरं जेवून घे मग मला आहण िुझ्या आईला... िुझ्यासोबि बोलायचं
आिे”....
“बाबा काय झालं आज घराि एवढी शांििा का आिे मी आज पास झालो
बाबा िुम्िी खुश आिाि ना”...
“िो बाळा खुश आिे मी”
“आई काय झाला काय िरी झालंय वाटिं”...
“ऐकलंस ना बाबा काय म्िणाले जेवून घे आधी... बरं आई” ......
अरुल हवचार करू लागला... नेमकं त्याला कळे ना दक झालंय काय...
त्याच हवचाराि जसं िस जेवून... त्याने बाबांना हवचारलं... “बाबा काय झालंय”...
अरुल चे बाबा बोलले...
“अरुल ऐक मी िुला काय सांगिोय... लि देऊन ऐक,”
“िो बाबा ऐकिो...”

“अरुल िू माझं एकु लिा एक मुलगा आिेस.. िुला कोण काय बोलणार
ककवा कोण िुझ्याबद्दल काय बोलेल िे मला व िुझा आईला.. नािी आवडि, बाळा
मुलीसोबि दफरणं फक्त प्रेम नसिं... खरं प्रेम त्या मुलीला हमळवण्यासाठी आपण
चांगल्या मागाषवर चालून कसं यश हमळविो.... िे असिं खरं प्रेम”... “मी जास्ि
कािी नािी बोलि पण... एव्िढेच दक मी आहण िुझ्या आईने िे ठरवलं आिे... आज
नंिर िू सरुला कधी भेटणार नािीस, सरु सोबि िू बोलणार नािी बस”....
“बाबा पण झालं काय...??
“िे बघ अरुल, सरुच्या बाबांना मी... वचन ददलंय आहण हिच्या
बाबांनािी खात्री ददली आिे दक... या पुढे सरु ला िू नजर वर करून नािी
बघणार”.....
“बाबा माझं ऐका िरी”...
“अरुल बस जसं बाबा बोलले िसच करायचं बस...” आई रागाि
बोल्ली...व अरुल या पुढे काय बोलू शकला नािी...
अरुल जाऊन बेडवर झोपला... झोप िर काय लागे ना... अरुल मात्र
हवचाराि गुंिला िोिा...सरुची काय िालि असेल िी जेवली असणार दक नािी..
हिचे बाबा काय बोलले असणार हिला... पूणष रात्र अशीच हनघून गेली... व हिथं
सरुचीिी िशीच अवस्था िोिी सरु जेवलीिी नव्ििी... व सरुचे आई बाबा सरु
सोबि बोलििी नव्ििे... पूणष रात्र सरुने रडि व अरुलचा हवचार करि काढली.....
दुसऱ्या ददवशी... अरुल अश्याला... भेटला व त्याला काल जे सगळं घडलं
िे सहवस्िर पणे सांहगिलं... अरुलने अश्याला सांहगिलं दक मला एकदा सरुला
बघायचं आिे... पण िे शक्य नव्ििं..... रात्रंददवस असेच गेले... अरुल ना धड

कोणासोबि बोलिोय ना... धड जेविोय... ददवस.. ददवस भर बस मैदानाच्या मागे
झाडाखाली बसून असिो... या हवचाराि दक कधी िरी हिथं सरु येईल....
एकाच चाळीि रिायचे म्िणून एकमेकांना बघणं शक्य िोिं पण...
अरुलला सरु सोबि बोलायचं िोिं... आहण िो ददवसिी आला... जेव्िा इिक्या
ददवसांनंिर आज अरुल सरुला... भेटू शकिो...

आज College चा पहिला ददवस... सरु Collegeसाठी हनघाली... अरुल
रस्त्याि सरुची वाट बघि थांबला.. िोिा... सरुला बघिाच िो सरु समोर आला...
व प्रेमाने बोलला
“सरु कशी आिेस... माझी शोना... खूप ददवसांनी बघिोय िुला... आज
मन भरून िुझा सुंदर चेिरा बघणार मी... या चेिऱ्याला.. मी माझ्या मनाि lock
करून ठे वेन...” अरुल असं िसि प्रेमाने बोलला...
पण सरु खाली मान टाकू न थांबली िोिी... व काय न बोलिाच हिथून
जायला लागली... िेव्िा अरुल ने सरुला िाक मारली...
“सरु काय िरी बोल सरु काय नािी िोणार, आपल्या आईबाबांना आपली
काळजी आिे... म्िणून िेिी त्यांच्या जागेवर बरोबर आिेि.. िू घाबरू नकोस... मी
आिे ना िुझ्यासोबि सरु सगळं ठीक िोईल.... जे िोिं िे सगळं चांगल्यासाठीच
िोिं”....

पण सरुने काय उत्तर नािी ददलं व हिथून ररिाि बसून हनघून गेली..
अरुल सरु ला िाक मारि हिथेच थांबून राहिला...
“सरु सरु... ऐक ना शोना ऐक ना...” बोलि अरुलच्या डोळ्याि... पाणी
आलं “सरु, सरु..... शोना थांब ना....”
अश्या ने अरुलला सावरलं व समजवून... college ला... घेऊन आला...
अरुलच मन कु ठे च लागि नव्ििं....सरुला कसं समजवायचं बस िाच हवचार त्याचा
डोक्याि चालू िोिा...
िेव्िाच अश्याने अरुलला सांहगिलं...
“थांब... मी येिो... जाऊ नकोस कु ठे इथंच बस”...
व िो हनघून... गेला... कािी वेळा नंिर िो परि आला व अरुलला
बोलला...
“हमत्रा काळजी करू नकोस.. मी सरुच्या मैत्रीणला... भेटून आलोय व
हिने मला... सांहगिलंय दक िी सरुला.. Collegeच्या पाठी घेऊन येईल....
College सुटल्यावर जाऊया... आपण”....
“िेव्िा जाऊन अरुलच्या हजवाि जीव आला.. अश्या बोलला अरुलला...
भावा आिा िरी िस जरा... व अरुल थोडं गालािल्या गालाि िसला”...
अरुल आहण अश्या सरुची वाट पािि Collegeच्या मागे... येऊन थांबले
िोिे... थोड्या वेळा नंिर सरुला येिाना बघून अरुलचे िाथ पाय थरथरायला
लागले... मनाि कसं िरी िोि िोिं त्याच्या...

“अरुल मी आिे हबदास बोल काय ...... बोलायचं िे टेन्शन घेऊ नकोस
बोल िू All the best.. भावा, अश्या अरुल ची हिमि वाढवि बोला”...
सरु अरुलच्या समोर येऊन थांबली व दोघं शांि थांबले... काय न
बोलिा... दोघं बस एकमेकांना बघि िोिे, थोड्या वेळा नंिर अरुलने सरुचा िाथ
पकडला सरुने िाथ झटकला व वर बघून. बोलली...
“अरुल मला हवसरून जा... हवसरून जा मला... हवसरून जा... हवसरून
जा”...
“मनािल्या मनाि कु ठे िरी रुसून गेलं सारं ...
बस एक चूक आहण जग िरवून गेलं सारं ”...
अरुल एक साधारणसा मुलगा... पण त्याची Love story साधारण
नािी... सरु चं रुसणं बरोबर आिे पण त्याला मात्र सोडू न जाणं बरोबर नािी पण
िी िरी काय करणार हिच पण बरोबर आिे......
सरुकडू न Break up.... िे ऐकू न अरुल अगदी शांि पणे सरुच्या
चेिर्याकडे पाहु लागला... अरुल ला मात्र िे कळे ना दक काय करावा, काय बोलावं
व सरु बोलली...
“अरुल मला हवसरून जा, िे ददवस कशे जगली आिे मी िे मला माहिि
आिे.. नािी बघवि नािी करमि आई बाबांना असं मी नािी बघू शकि मला माफ
कर चूक झाली माझी... मी िुला आधीच िे सगळं Clear करायला िवं िोिं...
सगळी माझीच चूक आिे िू चांगला आिेस. माझ्यापेिा better कोण िरी भेटेन

िुला. मी खरं च िुझ्या लायक नािी खरं च sorry... पण मी आई बाबाच्या पुढे नािी
जाऊ शकि”.......
अरुल कािीच नािी बोलला बस शांि पणे सगळं ऐकू न घेिलं... सरु
हिथून हनघून गेली... व अरुल हिथंच अश्या सोबि थांबून रायला.. अश्या अरुल ला
समजवि िोिा... सग ठीक िोईल असं आश्वासन देि िोिा... िेव्िा अरुल स्विःची
शांििा िोडि बोलला....
“अश्या िुला महििेय... सोड. काय बोलू. आिा सोड. जाऊदे”......
“अरुल नको हवचार करूस िोईल सग ठीक थोडं वेळ दे जीवनाला िोईल
सग ठीक”......
“िां अश्या िोईल सगळं ठीक मी करें न सगळं ठीक”...... असं बोलून काय
िण शांि थांबून अरुल उदास िोऊन बोलला.....
“िे अश्या िुला माहिि आिे का िो ददवस, काय ददवस िोिा यार... खूप
मज्जा आलिी अपूण संगे Picnic ला गेल्िो िेव्िा... सरु आहण मी एकाच सीटवर
बसलो िोिो येिाना सरु माझ्या खांद्यावर डोकं ठे वून झोपली िोिी... दकिी मस्ि
ददवस िोिा यार fisrt time त्या ददवस सरु माझ्या बाजूला बसली िोिी खांद्यावर
डोकं ठे वून झोपली िोिी... आहण मी, मी िर हिच्या स्वप्नाि गुनथुन गेल्िो. के व्िा
अपूण घरी पोचलो काय कळलंच नािी मला... खूप मस्ि ददवस िोिा िो...., आहण
िे अश्या सुट्टीनन्िर जेव्िा सरु गावाला गेली िोिी िेव्िा... रोज हिच्या call ची
वाट पािि मैदानाि झाडाखाली बसून असायचो... मस्ि हिच्या आठवणीि शायरी
करि”... जुनी आठवणी करि अरुल शांि झाला व कािी िण नन्िर बोलला....

“प्रेम मात्र प्रेम नािी पण जग बनून जािं....
ज्यावर करिो प्रेम िेच का आपल्याला हवसरून जािं”...
“अश्या मी काय करू यार... सरु िे कसं बोलू शकिे मला... मी कसा
हवसरे न हिला? कसं शक्य आिे िे...?”
“अरुल समजून घे, आिा सध्या काय बोलिा काम नािी... लिाि ठे व जे
िोिं िे चांगल्यासाठी िोिं... मग हवचार करू नकोस चल घरी सग चांगलंच िोईन..
चल घरी चल”....
अश्या अरुल ला समजवि घरी घेऊन आला...
“चल अरुल bye जा घरी आहण काळजी घे... उद्या भेटूया चल”....
“िो उद्या भेटू bye”... म्िणि अरुल घरी आला...
“कु ठे िोिास इिका वेळ एवढा उशीर िोय पयंि करि काय िोिास
बािेर”... बाबांनी रागाि हवचारलं
“कािी नािी बाबा असंच बसलो िोिो”... असं म्िणि अरुल जाऊन
पलंगावर वर झोपला...
“अरुल, अरुल काय झाला बरं नािीये का, डोक दुखिंय का देऊ का
चेपून”..... म्िणि आईने प्रेमाने हवचारलं व प्रेमाने के साि िाथ दफरवू लागली
आई...
आई ने डोकं चेपून ददलं व अरुल शांि हनवांि झोपला....

सरु इथं हवचार करिे, जे के लं िे ठीक के लं दक नािी... अरुल सध्या काय
करि असेल त्याने जेवण के लं असणार दक नािी सरु ला अरुल ची खूप काळजी
वाटि िोिी, सरु हवचार करू लागली....

“सरु...... बघ ना समुंद्रा, यार दकिी भारी आिे मस्ि ना”......
“अरुल थांब ना.....”
“िा सरु बोल थांबलो.. शोना िाथ पकड ना”....
अरुल ने प्रेमाने सरु चा िाथ पकडला घट एकदम..... सरु बोलली.....
“अरुल मस्ि वाटय िुझ्या सोबि इथं िुझा िाथ पकडू न समुंद्राच्या दकनारे दकिी
मस्ि Feeling आिे”.....
“िो सरु मला पण मस्ि वाटय एकदम Magical, मी पहिल्यांदा आलोय
beach वर... िेिी िुझा सोबि मस्ि वाटिंय िािाि िुझा िाथ सोबिीला िा
समुंद्रा... आहण दकिी मस्ि गार वारा आिे”....
“िो ना, अरुल चल कट्यावर बसूया”.....
“िो शोना चल”.......
दोघंिी कट्यावर येऊन बसले... सरु बोलली...... “शोना ऐक ना लवकर
हनघया िां घरी 5 वाजे पयषन्ि पोिचावा लागणार...... नािीिर बाबा खूप
ओरडले”.....

“िो जाऊया ना अपूण tension घेऊ नकोस िू िुझ्या मैत्रीण ना inform
के लाय ना िू”.....
“िो के लाय ना थांब िरी परि मी एक फोन करून सांगून देिे”....
“िो सांगून टाक”..... सरु ने हिच्या मैत्रीण ला फोन लावला...
“Hello.... पूजा ऐक ना अग मी अरुल सोबि आिे इथं marines ला
आलीय बोलली िोिी ना िुला”.....
“िो राणी महििेय काय झाला का”...
“अग नािी काय नािी झाला, फक्त लिाि ठे व बाबांचा काय फोनहबन
आला ना घरून िर recieve करू नकोस िा”...
“िो ग राणी नािी करि ooook, enjoy कर िू... आहण जा वेळेवर
घरी”....
“िो जािे चल मग बोलिे नन्िर”.....
“िा ठीक आिे bye”......
“िा bye ठे विे चल” ....... सरु ने कॉल ठे वला...
“Hmmm... सांहगिलं”....
“ook चल काय खायचा का शोना”...... अरुल ने हवचारलं...
“िो शोना चल खाऊया मी डब्बा आणलाय मस्ि मी भरविे िुला”...

“अरे वाि! िर िर मज्जाच आिे माझी”......
“अच्छा”...
“िो बच्चा”..
“बरं चल”.....
सरु ने डब्बा काढला व अरुल ला प्रेमाने भरवलं.. आहण अरुल नेिी सरु
ला भरवलं... डब्बा खाऊन मग अरुल ने mobile मध्ये cords connect के ले..
आहण त्याचा आवडीनुसार जुने हिदी गाणे ऐकु लागला... दोघे जण cords share
करून गाणे ऐकि िोिे व स्विःिी गाणे म्िणि िोिे....

कािी वेळ नन्िर मग सरु बोलली... “शोना गोळा.. मला िवाय आिा चल
ना खाऊया”.....
“िो शोना चल खाऊया”.....
अरुल जाऊन गोळा घेऊन आला व दोघंिी कट्ट्ट्यावर बसून समुंद्राची
लाटं enjoy करि.. गोळा खाऊ लागले... मग कािी वेळानन्िर सरु ने अरुलच्या
खांद्यावर डोकं ठे वलं आहण िाथ पकडू न बोलली...
“शोना Love uhh so much... love uhh love uhh love hhhh...
मला कधीच सोडू न जाऊ नकोस”....

आधीचे ददवस आठवून सरुच्या डोळ्याि पाणी आलं... सरु मनािल्या
मनाि बोलली...
“अरुल sorry... शोना sorry पण मी काय करू मला नािी काय
कळि.... बाबा कधी ऐकणार नािी आहण मी त्यांच्यापुढे नािी जाऊ शकि िू मला
नेिमी समजून घेिो या वेळी पण समजून घे”...
सरु रात्र भर हवचार करि बसली... सकाळ झाली सरु collegeसाठी
हनघाली... जािाना अरुलच्या घराकडे पाहू लागली पण हिला अरुल ददसला
नािी... आधीच सरु चा मन उदास िोिा व अरुल ददसला निी म्िणून सरु अजून
उदास झाली... खाली मान टाकू न सरु हनगुण गेली... college ला पण मन लागि
नव्ििा... कसं िरी वाटि िोिा सरु ला... आज काय वेगळीच ददसि िोिी सरु
अत्यंि शांि उदास... सरुच्या चेिऱ्यावरून कळि िोिं दक, िी रात्र भर झोपली
नािीये... सरु ची मैत्रीण पूजा सरु ला हवचारू लागली...
“सरु काय झालाय ठीक आिेस ना... काय िरी बोल”....
“सरु बोलली नािी मी ठीक नािीये मला अरुल ला भेटावंसं वाटिंय मी
नािी राहू शकि त्याच्याहशवाय... मी काय बोलली त्याला काल असं कसं मी त्याला
सोडू शकिे माझ्यावर दकिी भरोसा के लं त्याने आहण मी एव्िढं सगळं बोलली
त्याला. आहण िो मला कािीच नाय बोलला. अगदी शांि उभा िोिा. मला त्याचा
जवळ जायचं आिे त्याला हमिीत्त घालून त्याला सांगायचं आिे दक मी कु ठे च
जाणार नािीये, मी आिे सोबिच आिे माफ करून टाक मला Sorry..... पूजा मी
खूप चुकीचं के लं ना”....
सरु खूप रडायला लागली... पूजा ने सरु ला जवळ घेिलं व हिला शांि
के लं....

“सरु शांि िो. काय नाय िोणार. िोईल सगळं ठीक.... िे काय सरु
relationship मध्ये असं िोि असिं आहण अरुल समजूिदार आिे काळजी करू
नको, आपण चल अरुल ला फोन करूया.... त्याने िुझा आवाज ऐकलं दक िो कु ठे िी
असेल बघ धावि येईल.. चल phone लाव िू अरुल ला”....
“िााँ मी फोन लाविे त्याला येईल िो”..... सरु ने स्विःला शांि करि
अरुल ला फोन लावला....
“Hello..., िां कोण बोलिंय अरुल झोपला आिे आज नािी येणार िो
college ला”...
सरु ने िे ऐकिाच call cut के लं... call अरुलच्या आईने फोन उचला
िोिा... सरु बोलली पूजा ला...
“अरुल आज निी येणार college ला... झोपला आिे िो अजून, काय
झालं असेल यार त्याला एव्िढा वेळ झोपून नसिो िो कधी.. आज कसा काय
एव्िढा वेळ झोपला आिे िो”....
“सरु काय नाय ग राणी. एवढा हवचार करू नकोस... झोपला असेल. थोडं
आराम करु देि त्याला, थोड्या वेळाने परि call

कर त्याला.... oook चल

tension घेऊ नकोस, चल एक काम करूया मी डब्बा आणलाय खाऊया”...
“नािी पूजा. मला नकोय. भूक नािीये. मला नािी खायचं”.....
सरु ने mobile काढला व सरु अरुल आहण स्विःचे photos.. बघू
लागली...

“बरं सोड शांि िो थोडं वेळ”... पूजा बोलली सरु ला...
कािी वेळ नन्िर सरु चा फोन वाजला... बघिेय िर काय अरुल चा call
सरु खुश झाली...
“पूजा अरुल चा कॉल आला”... “िो अग आधी phone उचल”...... “िां
उचलिे ना”..
सरु ने Call receive के ला, व िळू च बोलली..... “Hello .... hello,
समोरून कािीच आवाज ऐकायला येि नव्ििं... सरु उदास िोऊन बोलली, ...
शोना बोल ना काय झाला ठीक आिेस ना डोक दुखिंय का बरं वाटि नािीये का
बोल ना”...
िेव्िाच समोरून अरुल बोलला......
“haaaaa.... बोल कु ठे से िू”....
सरु बोलली “िू कु ठे आिे सांग मला मी येिे”
“मी college मध्ये आिे. िू कु ठे आिे”...
“मी canteen मध्ये आिे”...
“थांब कु ठे जाऊ नकोस. मी येिो हिथंच. थांब. आलोच”......
“िो थांबिे... ये िू लवकर”....
अरुल canteen मध्ये आला... आहण त्याच्या पाठीच अश्या पण
आला......

“अरे काय भावा आज एवढा उशीर के लास यायला... मी घरी आल्िो
िुझ्या, आई बोलली झोपला आिेस”.....
“िो झोपलो िोिो आहण िे डोकं पण दुखि िोिं थोडं “.....
दोघे जण गप्पा मारि मस्िी करि िोिे... सरु त्यांना लांबून पािि
िोिी... अरुल ला िसिाना बघि सरुिी जरा खुश झाली... सरु पूजा ला बोलली
“आला अरुल मी येिे.” पूजा बोलली “िो ये”... सरु जाग्यावरून उठली आहण अरुल
जवळ येऊन थांबली...... सरु ला बघून अश्या बोलला...
“सरु आली बघ”....
अरुल बोलला “िो चल चिा हपऊया”....
सरु लगेच बोलली अरुल ला... “Oye hero काय बहघिला नािी का
मला”....
“िो शोना बहघिलं ना चल चिा हपऊया”....
अरुल सरु चा िाथ पकडू न हिला सोबिीनं घेऊन आला, अरुल अश्या...
सरु आहण पूजा चौघे मस्ि चिा हपि गप्पा मारू लागले, सरु चा पूणष लि अरुलवर
िोिा.... अरुल काल जे कािी झाला त्यावर कािीच बोलि नव्ििा, सरु ला
कसंिरीच िोि िोिं... कािी वेळ नन्िर सरु अरुल ला बोलली...
“चल ना बािेर दफरून येऊया”....
अरुल बोलला.... “ठीक आिे चल जाऊया”.....

अश्या आहण पूजा ला bye करून अरुल आहण सरु दोघे collegeच्या
बािेर हनघून आले, college बािेर आल्यावर अरुल थांबला... आहण सरु ला
हवचारलं बोल.....
“कु ठे जायचा”.....
सरु बोलली..... “चल Collegeच्या पाठच्या रोड ला”... बरं चल म्िणि
अरुल चालू लागला, अरुल पुढे पुढे चालि िोिा. सरु बोलली...
“अरे बापरे इिकी घाई”...... सरु ने अरुल चा िाथ पकडला व अरुल ला
बोलली....
“शोना sorry ना शोना, बघ ना इथं sorry शोना... बोल ना काय िरी
शांि राहु नकोस ना”....
अरुल ने िळू च सरुकडे बहघिलं व बोलला... “शोना शांि िो relax िो
काय नािी झालाय... oook, tension घेऊ नकोस”...
अरुल आहण सरु collegeच्या पाठी येऊन बसले अरुल ने सरु चा िाथ
पकडला हिला हमिीत्त घेिला व बोला......
“Love uhhhh so much shona.... जे झालं िे हवसरून जा, पण
लिाि ठे व पुन्िा कधी असं बोलू नकोस दक हवसरून जा... नािी आवडि शोना कसं
िरी वाट असं imagine करायला पण नािी आवडि हभहत्त वाटिे शोना असं
कधीच िोऊ शकि नािी, मी िुला नािी वहसरु शकि.... सरु “

“िो शोना या पुढे कधीच नािी बोलणार असं promise, sorry शोना
माहिि आिे मला मी िुला खूप hurt के ला, मी नािी सोडणार िुला कधीच नािी
आहण िुिी कु ठे नािी जाणार आिेस “...
सरु चा मन भरून आलं हृदयाि जे काय कु ठे एका कोपर्याि लपून ठे वलं
िोिा आज िे सरु ने अरुल समोर व्यक्त के लं, सरु ने अरुल चा िाथ घट पकडला
आहण खांदयावर डोकं ठे वून दोघं शांि िोऊन एक मेकाि गुंिून गेले.....
अरुल बोलला सरु ला.... “शोना ऐक लि देऊन मी काय बोलिो”....
सरु बोली.... “िा शोना बोलना ऐकिे मी”.....
“माझ्याकडे बघ आधी इथं, इथं बघ”....
सरु ने मान वर के ली व अरुलकडे बघून बोलली.... “बरं बोल काय
बोलिोय शोना”...
“सरु ऐक! कधी पण काय पण असेल, काय पण झाला िर मला सांग
share कर पण स्विः frustrate िोऊन रडू नकोस घाई गडबडमध्ये, कािीिी
चुकीचं हनणषय घेऊ नकोस. रागाि आपण नेिमी चुकीचा हवचार करिो.... बघ
relationship आिे .भांडण वगैरे िोि राििाि. आहण िे िर सुरुवाि आिे. अजून
या पुढे भरपूर अशी वेळ येईल, भरपूर असे दकस्से िोिील, िू काय मग प्रत्येक वेळी
असं वागशील का? break up solution नसिो शोना, शोना parents आिे
आपले, आहण कोणिेिी parents Directly थोडं असं permission देिील
आपल्या मुलीला? दक जा बाबा िवं िे कर दफर ज्याच्यासोबि िवं त्याच्यासोबि,
काळजी आिे त्यांना िूझी म्िणून ओरडिाि ना शोना, आपण प्रयत्न करू ना शोना

मी आिे ना मी successfull बनेन मग आपण करू आपल्या parents ला
convince बघ शोना एवढंच दक या पुढे असं काय extreme नािी झालं
पाहिजेल”.....
सरु ने अगदी शांिपणे ऐकलं सगळं आहण अगदी स्वाभाहवकपणे उत्तर
ददलं..... “िो शोना नािी िोणार, शोना घरून खूप torture आिे काय करू मला
नािी काय कळि... िुला माहिि आिे कोण बोलि पण नािी माझ्यासोबि, त्यावर
िे काका ज्यांनी आपल्याला बहघिलं िोिं िे िर बाबांना बोलि िोिे दक लग्न करून
टाका सरुचं... मला िर कािीच समजि नािी दक मी काय करू आहण शोना कोणच
बोलि नािी आई पण बाबा पण... मला नािी आवडि िस शोना काय करू मी...
मलाच नािी कळि काय...” िे सगळं सांगिाना सरुच्या डोळ्याि पाणी आलं...
अरुल ने सरु ला जवळ घेिलं व हिचे डोळे पुसले आहण हिला हमठीि
घेिलं, हिला शांि के लं...
“शांि िो शोना चल मी आिे ना मग काय tension घेिे िू, िू पण ना
येडी चल िस... smile ना शोना”....
सरु ने अरुलकडे बहघिलं आहण प्रेमाने गालािल्या गालाि िसली...
प्रेमाने अरुल चा िाथ पकडू न बोलली... “love uhh so much”.......
सरु बोलली.. “चल शोना हनघायचं का... 6 वाजि आले परि नािीिर
घरी कळलं िर वाट लागेल”...
अरुल बोलला “िो शोना चालेल चल हनघूया”.....

दोघं एक मेकांना bye करून घरी हनघून आले.... संध्याकाळी सरू चा
call

दकवा message काय नािी आलं... अरुल ने हवचार के लं घरी सगळे

असिील म्िणून नसेल के ला...
सकाळी दोघं college मध्ये भेटले.... अहण रोज असेच कॉलेजमध्येच भेटू
लागले सरु आहण अरुल ने ठरवलं दक कािीिी risk न घेिा अपूण college मधेच
भेटि जाऊया... आिा life चांगली चालू िोिी... saga मस्ि चालू िोिं...

सगळं चांगलं चालू िोिं. अरुल आहण सरु रोज college मध्ये भेटायचे...
व खूप जपून रिायचे, एकदा जे झाला िे परि िसला काय झाला नािी पाहिजेल
यासाठी दोघं खूप काळजी घ्यायचे... मधी मधी जेव्िा मन नािी लागायचा
college ला िेव्िा, दोघं जण बािेरिी जायचे दफरायला, पण अगदी सगळं plan
करून ठरवून... खूप मस्ि चालू िोिं दोघांचं कधी movie ला, िर कधी marine
drives ला... कधी गाडषनमध्ये बसून गप्पा मारि बसायचे िर कधी संधी हमळाली
िर फोनवर बोलि बसायचे.... असंच करि college चे 3 वर्ष हनघून गेले.. व
परीिेची वेळ आली... आज काय अरुलच मन लागि नव्ििं college मध्ये, त्याने
सरू ला हवचरल....
“चल न शोना movie ला जाउया”...
सरू ने नकार ददला..... “पागल आिे का गप exams आलेि मला
अभ्यास करायचा आिे मी नाय नन्िर कधी िरी जाऊ”...

“शोना चल न जाउया ना. एक्झाम खुप अंिर आिे चल न आज जाउया
असं काय करिेस”....
“नािीं िट्ट करू नकोस िुला काय वाटिं की नािी exams आलेि अहण
िुला Movie ला जायचा आिे आपलं last year आिे अभ्यास करायचा आिे
मला”......
“अहण मला, मला नािी का करायचा अभ्यास िू असं का बोलिेस,
Exams माझे पण आिे ना मी िर एवढंच बोलिोय की exams आधी थोडा chill
करूया”...
“नािी िुझा chill िुझ्याकडेच राहुदे.. मला नािी यायचं बस्स”...
“शोना हचड़िेस का पण िू... movie ला िर जायचा सांगिोय अजून
काय”...
“मी नािी हचडि आिे मी फ़क्त एवढं बोलिे की मला नािी यायचं
बस्स”...
“अरे ऐक न असा काय करिेस... नेिमी असं करिेस िू”.....
“नेिमी म्िणजे इिर वेळी कधी नािी का येि मी... घरी खोटं बोलून
िुझ्यासाठी college bunk करून येिे ना मी”...
“िुझ्यासाठी म्िणजे िुला नसिं का यायचं फ़क्त मी बोलिो म्िणून येिे
का”... अरुल खूप हचडू न सरु ला हवचारू लागला

“िो िू बोलिो म्िणून येिे मी फ़क्त”... सरु ने अगदी रागाि उत्तर ददला
“ठीक आिे... चालेल जा college ला”...
“ठीक आिे काय, बोल”.....
“काय नाय चल सोड topic जा college ला”...
“अहण िू, िू पण चल न सोबि एकत्र अभ्यास करूया ना”.....
“िो शोना ठीक आिे चल मी पण येिो चल”...
सरु ने अरुल चा िाथ पकडलं आहण अशीच िलकी फु लकी नोक झोक
करि दोघे.... college मधे आले आहण एकत्र library मध्ये बसून अभ्यास करू
लागले..... बघिा बघिा exams शुरू झाले न आज शेवट चा ददवस िोिा exam
चा. paper संपल्या नन्िर सगळे एक मेकाना Bye करि िोिे, परि भेटूया कधी
िरी असं promise करि िोिे... िसेच ईथे अश्या पूजा अरुल अहण सरू एका
बाजूला थाम्बुन शरबि पीि िोिे व... college चा आपआपला experience
share करि िोिे... िेव्िाच सरू बोलली...
“यार result चा टेंशन आिे मी पास िोईल ना”.....
पूजा बोलली.... “गप ग रानी एक िर िू scholar आिेस उगाच
आम्िाला tension देऊ नकोस... ईथे आिा कु ठे िरी tension free झालीय मी न
िू त्याि”...

पूजाचं असं बोलणं ऐकू न सगळे जोर जोराि िसू लागले... व त्यांची
अशीच गमि चालू िोिी... मग थोडा वेळ नन्िर सगळे आप आपल्या रास्त्या ला
हनघाले...
अरुल अहण सरू एकत्र घट एक मेकांचा िाथ पकडू न चालि िोिे...
“उदया िू गावाला हनघून जाशील ना, मग १ महिन्या नन्िर येशील पूणष
१ महिना कसं जाईल यार, म्िणून मला सुट्टी छे ददवस नािी आवडिं”... अरुल थोडं
हचडू नच बोलला
सरू ने अरुल कड़े बहघिला अहण बोलली.... “शोना िे िर ठीक आिे पण
िुला माहिि आिे ना.... मी कधी येिेय गााँव वरुन १ िारखे ला”...
“माझा birthday मी दकिी सांहगिलं बाबा ना पण ऐकिच नािी िड
यार” ..... सरु असं म्िणि हचडु लागली अरुलवर...
“िो शोना माहिि आिे आल्यावर करूया न िुझ birthday celebrate िू
Tension का घेिे... शांि शांि िो माझी शोना”....
“नािीं पण मला िुझा सोबि birthdayच्या ददवशी रायचं िोिं ना”.....
असं म्िणि सरू अरुल ला मारू लागली... व मग रडू लागली... माझा
birthday”....
अरुल बोलला.... “अरे पागल माझी शोना... sweet shona माझी
angel, माझी शोना चे डोले दकिी छान दकिी सुन्दर आिे अहण शोना रडिे, िे बघ
शोना मान्य करिो दक रडिाना िू एकदम भारी, कचको, रावस हडसिेस full
ठवका... मग काय िू रडि बसशील का”....

सरू बोलली “िो का”... “िो न शोना खरं च चल रडणं बंद कर”....
“िो नािी रडि शोना”......
सरु ने अरुल ला हमिीत्त घेिलं... अहण सरू बोलली....
“बरं ऐक शोना या वेळी Call वर बोलायला भेटेन की नािी माहिि
नाय... बाबा खुप ओरडिाि, की काय सारखा सारखा phone वर असिे अहण
गावी सगळे असिील काका वगेरे मग नािी जमनार मग िू mood Oooof
नकोस”.....
“िो शोना नािी करि...., pakka नािी करणार”...... ummmmm
“िसिी िुला सांहगिलं ना मी उद्यापासून मी job ला जािोय night shift आिे”...
“िो शोना सांहगिलं... शोना थकशील ना आराम पण नािी भेटणार
िुला”.....
“िो शोना पण ठीक आिे.... कसं आिे दक आज मी मेिनि करनार मग
एक ददवस जेव्िा future मध्ये मी succesfull िोईन िेव्िा मग िुला सांगिा येईन
ना बाबांना दक नािी िो चांगला आिे succesfull आिे... मग काय मेिनि िर
करावी लागणार ना... शोना”
“िो शोना”... थोडं वेळ शांि िोऊन सरु अरुलकडे पाहू लागली... आहण
मग लांब स्वाश घेऊन िळू च बोली.... love uhh so much अरुल”.....
“Love uhhh too सरु”.......

दोघेिी आिा घरी हनघून आले... सरु खूप खुश िोिी आहण अरुल पण खूप
खुश िोिा, आिा थोडे ददवस भेटायला नािी जमणार त्याचा मनाि दुःखं िर िोिं
पण िरी दोघं खूप खुश िोिे...
संध्याकाळच्या bus ने सरु गावी हनघून गेली... जायाचं वेळी सरु ने
अरुल ला call लावला.....
“Hello शोना जािेय मी, काळजी घे आहण िू नीट वेळेवर खाऊन घे
जास्ि उशीर करू नकोस, काम नन्िर आधी जेवण आहण मी येिेच लवकरच”....
“िो सरु िू कु ठे जािेय माझा सोबि आिेस िू माझा जवळ”...
“िो शोना मग काय सवाल आिेच मी बरं चल मी ठे विे फोन”...
“िो ठे व काळजी घे शोना Love uhhh”.....
“Haaaan”.... सरु ने call cut के लं
अरुल ने रात्री सरु ला good night message के ला.. व अरुल झोपला
गावी range नािी म्िणून सरु ऑनलाइन नव्ििी.....

आजपासून अरुल जॉब ला join झाला night shift ला... ददवस भर सरु
चा काय call नािी न message पण िरी अरुल खूप खुश िोिा... जॉब पण
चांगला भेटलाय सगळे नवीन freinds अरुल खरं च खूप खुश िोिा... पण िरी
मनाच्या कोणत्यािरी कोपर्याि सरु ची आठवण िोिी....
अरुल रोज सरु ला good night, good morning message
करायचा आहण अधी मधी नुसिच call करायचा वेळ भेटला दक आहण सरुिी जमलं
दक call वर बोलायची.... अरुल call करून सरु सोबि ददवस भर कामावर जे काय
के लं ददवस कसा गेलं सगळं सांगि बसायचा..... ददवस असेच हनघि गेल.े ........

आज सरु गावरून येणार िोिी... नेमकं ४ ददवसपासून सरु सोबि बोलणं
काय झालं नव्ििा त्याि birthdayच्या ददवसीिी काय बोलणं झालं नव्ििं.... पण
िरी आज मात्र एव्िड्या ददवस नंिर सरु सोबि भेट िोईल िे हवचार करून अरुल
खूप खुश िोिा...
अरुल ने जंगी ियारी करून ठे वली िोिी birthday चा cake व हगफ्टिी
घेऊन ठे वला िोिा....
अरुल आहण सरु चे सगळे हमत्र, मैत्रीण जमले िोिे सरु ची वाट बघि...
िेव्िाच सरु चा call आला...

“शोना कु ठे आिेस िू आज भेटायचं ठरलं िोिा ना मी हनघाली आिे कु ठे
येऊ”.....
अरुल बोलला.... “college जवळ ये शोना”...
“िो शोना येिे”...
कािी वेळ नन्िर सरु आली व सगळ्यांना बघून surprise झाली, जशी
सरु आली सगळे freinds सरु ला wish करू लागले... व अरुल ने येऊन सरु चा
िाथ पकडलं... व हिला cake जवळ घेऊन आला सरु ने cake कापला... अरुल ला
भरवलं मग अरुल ने सरु ला हगफ्ट ददलं... अरुल ने हगफ्टमध्ये सरु ला wrist
watch ददली व बघून सरु िे खूप खुश झाली.... freinds सोबि enjoy आहण
party करून... मग अरुल सरु ला गाडषनमध्ये घेऊन आला... दोघं हिथं बसून बस
एकमेकांकडे बघि िोिे...
अरुलने सरु चा िाथ पकडला... व लांब स्वाश घेि बोलला....”hasshhh
शोना खूप छान ददसिेस... आज िुला इिक्या ददवस नन्िर बघून खूप खुश आिे
मी... असं वाटिंय दक बस्स बघि बसू िुला दकिीिी बहघिलं िरी मन काय भरिच
नािी खूप मस्ि वाटय.... एक दम कचको”...
सरु बोलली...... “िो शोना मलािी खूप मस्ि वाटय”...
सगळं चांगलंच चालू िोिं डोघ जण मस्ि एक मेकांमध्ये रमून गेलिे....
खूप ददवस नन्िर भेटले िोिे बस्स डोघ एक मेकांना बघि बसले िोिे... जणो िे
नािी त्यांचे डोळे एक मेकसोबि बोलिाय.... अरुल सरु ला एकटक बघि िोिा... व
बोलला “अजष दकया िै”.....

सरु बोलली.... “wahhhh... मस्ि दकिी ददवस झाले एक पण शायरी
नािी ऐकली िुझी मस्ि.... इशाषद इशाषद”
“अजष दकया िैं”....
“श्वेि श्वेि िसी िुझी... धुंद धुंद छाया....
उन्िाळ्याची गमी िू... िू हिवाळ्याची छाया....
फु लून ददसे गाल जेव्िा िोई लाल लाल....
लाजिी िुझी जीव घेई माझा आज...
रोग िा बघ ना कसा मला झाला...
राग पण िुझा लागे या मनाला प्यारा...
करूनिी िुझा या मनाि वास...
हृदयाि कु ठे िरी ठे वू लपून िुला आज”...
अरुल आहण सरु असंच प्रेमाने बोलि िोिे दक िेव्िाच सरु चा भाऊ
म्िणजेच हिचा काका चा मुलगा त्याने सरु ला अरुल सोबि बहघिलं... िो लगेच
त्याचा हमत्रांना सोबि घेऊन सरु आहण अरुल जवळ आला दादा ला समोर बघून
सरु िर इिकी घाबरहल दक लगेच रडायला लागली... व अरुलच्या मागे लपली...
सरु चा भाऊ... हनलेश येऊन सरु ला अगदी रागाि बोलला....
“इथं काय करिेस चल घरी हनघ”...
अरुल िळू च सरु ला बोलला.... “सरु जा िू... जा सरु”

िेव्िाच हनलेश ओरडू न बोलला सरुला.... “ऐलकलं नािीस का हनघ
बोललो ना िुला हनघ इथुन”.....
सरु खाली मान टाकि हनघून गेली हिथून...
हनलेश बोलला अरुल ला..... “काय रे लय माज आलाय का िुला, माझा
बिीणच्या पाठी, साल्या कु त्र्या िुझा घरी येऊन सांहगिलं िोिा ना काका ने समजलं
नािी का िुला म”.....
अरुल ने अगदी शांिपणे उत्तर ददला... “सरु मला आवडिे आहण
मला... ?.
इिका ऐकिाच हनलेश ने अरुलवर िमला के ला.. व त्याचे हमत्र पण सगळे
सोबि एकत्र हमळू न अरुल ला एकट्याला मारू लागले... अरुल ला इिका मारला
दक िो रक्ताने भरला... व िे सगळे पोर अरुलला असंच सोडू न हनघून गेले.....
अरुलला डोक्यावर मार लागलं िोिा व रक्त हनघि िोिं, अरुलला डोक्यावर
लागल्या मुले िो बेशुद्ध पडला हिथंच..... िे सगळं िोिाना अरुलच्या एका हमत्राने
बहघिलं व त्याने अश्याला बोलवून आणलं... अश्या धावि आला व अरुलला
िॉहस्पटलला घेऊन आला... अरुल बेशुद िोिा डोक्यावर मार लागला िोिा अगदी
टाके बसले त्याला...
अरुलला admit के लं... अरुल चे आई बाबा िॉहस्पटलमध्ये आले... आई
िर खूप रडि िोिी अरुलला असं बघून.. पोलीस complaint हि झाली पण अरुल
ने शुद्ध आल्यावर पोहलसांना सांहगिलं दक माझा accident झाला ... मला कोणी
मारला वगैरे नािी... व अरुलच्या ह्याच बोलण्यावर case close झाला... अश्या

अरुलवर खूप हचडला त्याने नेमकं जे खरा िोिं िे का नािी सांहगिलं पोहलसांना
यावर अरुलला खूप सुनावलंिी अश्या ने....
अरुल चे बाबानी अरुल चा िाथ पकडला... व अरुलला बोलले....
“बाळा िू माझा एकू लिा एक मुलगा आिेस असं कािी करू नकोस दक या
वयाि मला झेपणार नािी... मी िुला असं इथं या िालिमध्ये नािी बघू शकि...
सरु चे आई बाबा नािी ऐकणार हवसरून जा हिला”... अरुल चे बाबा अगदी उदास
िोऊन अरुल ना नीट प्रेमाने समजवि िोिे...
अरुल बोलला.... “बाबा मी हिच्याहशवाय रािवून घेईन पण ह्या
अफसोस सोबि नािी राहू शकणार दक मी माझा प्रेम हमळवण्यासाठी नुसिंच
प्रयत्निी नािी के लं.... मला माझासाठी एक प्रयत्न करू द्या please”...
िेव्िा आई बोलली.... “दक िां िू कर प्रयत्न कर िू, िी िर हिथं खुश आिे
आहण िू बघ इथं काय िालि झालीय िुझी”...
“नािी आई िी पण खुश नसेल...... आई िोईल सगळं ठीक सगळं ठीक
िोईल”.....
अरुल शांि बसला... अश्या िे सगळं ऐकू न िॉहस्पटल बािेर हनघून
आला... िेव्िा अश्या ने बहघिला दक सरु हिथं येि िोिी चेिऱ्यावर ओढणी टाकली
िोिी व लपि लपि येि िोिी... अश्या ने सरुला ओळखला... व हिच्या जवळ
गेला... व हिला बाजूला घेऊन आला.....
“कु ठे चाललीय आि अरुल चे आई बाबा आिे आि बसले त्याचा सोबि”...
“मला अरुलला बघायचं आिे” म्िणि सरु रडू लागली.....

सरुला रडिाना बघून अश्या बोलला.... “आिा का रडिेस आधी बघ जरा
काय िालि झालीय अरुलची. चांगला िोिा माझा हमत्र. पण काय बोलू, िुझ्या
भावाला समजून ठे व आहण समजवू नकोस जपून ठे व आिा त्याला, जीथं भेटला िो
खपला समज सोडणार नािी मी त्याला, एक िर अरुलला बरं िोऊ देि मग बघ िू
काय करिो आम्िी”....
अश्या चं असं बोलणं ऐकू न सरु खूप रडि िोिी आहण एक िट्ट पकडू न
बसली िोिी दक.... “मला अरुलला बघायचं आिे”....
अश्या शांि झाला व बोलला.... “चल माझा सोबि”...
अश्या सरुला िॉहस्पटलच्या मागे घेऊन आला व सरु ने हिथून अरुलला
हखडकी मधून बहघिलं अरुल झोपला िोिा अरुलला असं बघून सरु खुप रडली
डोक्यावर पट्टी व अरुल ची अशी िालि बघून सरु हिथून धावि हनघून गेली
अश्याने हिला थांबवायचा प्रयत्न के लं पण सरु थांबली निी....
प्रेम... मात्र प्रेम माणसाला काय च काय बनवून टाकिं एक प्रेम दक
माणसाला काहबल बनविं िर िेच प्रेम माणसाला कमजोरिी बनविं..... प्रेमाला
ज्याने समजलं त्याने जग हजकला ज्यांनी प्रेमाला नािी समजलं त्यांना सवषश्व भेटून
पण त्यांची िार आिे...
अश्या ने िे जाऊन अरुलला सांहगिलं दक सरु आलिी... आई बाबा िोिे
म्िणून आि नािी घेऊन आलो पण िी िुला बघून गेली खूप रडि िोिी... िे ऐकू न
अरुलला मनाला शांििा भेटली चेिर्यावर हस्मि िसी फु टहल... व अरुल ने एक
आिुरिे सोबि अश्याला हवचारलं दक....
“सरु ठीक आिे ना”...

“िो अरुल, सरु ठीक आिे, िी चेिऱ्यावर ओढणी बांधून लपून आलिी
घरच्यांकडू न. गेली िुला बघून”.... अश्या बोलला अरुलला....
अरुलला आज िॉहस्पटल मधून सुट्टी भेटली आई बाबा व अश्या सोबि
घरी आले... अरुल ने अश्याला सांहगिलं.....
“भावा बघ ना जरा सरु कु ठे आिे कशी आिे घरच्यांन मुळे िर हिची
िालि झाली असेल... काय िरी खबर काढू न आण ना हिची भाई”....
अश्या बोला..... “िो बघिो मी”...
अश्या गेला व कािी वेळ नंिर परि आला... अश्याच्या चेिरा वरून िे
स्पष्ट ददसि िोिं दक खबर चांगली नािीये व त्याची अरुललािी खात्री िोिी... पन
जे अरुल ने ऐकलं िे मात्र असं िोईल त्याची अरुलला ठाऊक नव्ििी....
अश्या ने सांहगिलं अरुल...... “सरुला बगायला मुलगा आलिा घरी,
हिच्या घरचे स्थळ शोधिाय हिच्यासाठी आहण मला पूजाकडू न िे कळलं दक हिला
कोण हवचारणार नािी दक हिला मुलगा आवडिो दक नािी बस त्याच मूला सोबि
हिचे लग्न ठरवणार आिेि घरचे”......
िे ऐकू न अरुलच्या पायाखालची जमीन िलली... अरुलच्या मनाला धक्का
बसला, अगदी शांि रिाणारा अरुल आज मात्र पहिल्यांदा रागाि िोिा... इिका
दक राग त्याचा चेिऱ्यावर स्पष्ट ददसून येि िोिा व अरुल अश्याला बोलला अश्या
चल......
अश्या आहण अरुल दोघेिी रागाि िोिे अरुल ने ठरवलं दक पूजाकडे
जाऊन मात्र एकदा कसंहि करून सरु सोबि बोलायचं प्रयत्न करूया... िेव्िाच
रस्त्याि अरुलला हनलेश भेटला... िो त्याचा हमत्रांसोबि बसला िोिा व... अश्या

ची नजर जशी हनलेशवर पडली िो िर रागाि काळा हनळा झाला...

अश्या

अरुलला बोलला......
'अरुल िा बघ कु त्रा, बोल फक्त. इिच कापून टाकू या ह्याला”......
अरुल बोलला.... “अश्या गप चल सध्या काय नािी करायचं, सध्या मला
सरु सोबि बोलायचं आिे”......
अरुल पुढे जाऊ लागला... िेव्िा हनलेश जागेवरून उठला व बोलला...
“ए हभकाऱ्या बहिणीचं लग्न ठरलाय व्िय, ये िां का लग्नाि मोफिमध्ये
जेवण पण करून जा”... हनलेश अशी अरुल ची हखल्ली उडवि बोलला व या
हनलेश चे हमत्र सगळे अरुलवर िसू लागले...
अश्या िे ऐकिाच वळू न हनलेशच्या जवळ येऊन बोलला....... “ए बस्स
झाला िां गप बस्लोय िर जास्ि शांनपणा करू नकोस”...
“अरे बापरे घाबरलो िां मी, अबे ए अरुल समजवं आपल्या लाडक्या
हमत्राला... नािीिर जशी िुझी िालि के लिी ना त्यापेिा बेकार िालि ह्याची
िोईल समजव ह्याला”..... हनलेश अगदी रागाि बोलला
िे ऐकू न अश्या भडकला पण अरुल बोलला अश्या थांब शांि िो....
अश्याला बाजूला करून अरुल हनलेश जवळ गेला... व अगदी त्याचा समोर थांबून
त्याचा डोळ्याि डोळे टाकू न एकदम शांिपणे बोलला...
“लग्नाचा आमंत्रण ददल्या बदल धन्यवाद....लग्नाि िर येणार मी पण
लिाि ठे व, लग्नाि येणार पण व नवरीला घेऊन पण जाणार मी िेिी सगळ्यांसमोर
आहण िुला िवं िे कर, राहिली गोष्ट जेवण्याची िे िर मी खाऊन जाणार

सासरवाडी ची नािीिर काय इजि रिाणार दक जावई जेवल्याहशवाय हनघून
गेला”....
िे ऐकिाच हनलेश ने अरुलवर िाथ उचला पण अरुल ने िाथ अडवि
त्याचा िाथ धरला व िाथ झटकि हनलेशचा थोबाड पकडू न बोलला...
“माझ्या िोणाऱ्या मेव्िणा जेवढी इजि देिोय ना िेवढं इजिमध्ये रिा...
नािीिर िुझ थोबाड मला काय खास आवडि नािी.... िुझा बहिणी मुळे गप आिे
मी. नािीिर औकाि काय आिे माझी आहण लायकी काय आिे िुझी ह्याची जाणीव
िुला आिाच झाली असिी”.... रागाि असा म्िणि अरुल ने हनलेशला ढकलं व
बोलला.... “येिो जरा नीट काळजी घ्या अजून लग्नाची ियारी करायची आिे....
आहण ए फु कट्यांनो िुम्िीच आपल्या िाईच्या लग्नाला यायचा िां”..... अरुल असं
हनलेश व त्याच्या हमत्रांना अगदी रागाि बोलला आहण पुढे हनघून आला....
व अश्या हनलेशला बोलला..... “काय राव उिरली का िेकडी”...
िे ऐकिच हनलेश आहण त्याच हमत्रांनी खाली मान टाकली... व अश्या
अरुलच्या पाठी हनघून आला...
हनलेश आहण त्याचे हमत्र हिथंच थांबून िोिे... अरुल चं असं बोलणं ऐकू न
हनलेश ने काय नािी के लं व हनलेश ची हिम्मि िुटली अरुल समोर...
अरुल आहण अश्या पूजाच्या घरी पोचले... हिच्या घरी कोण नव्िि....
पूजा ने दोघांना आि बोलावलं... आहण बसवलं... पूजाने अरुलला सांहगिलं
दक.......
“अरुल हिची िालि खूप खराब आिे मी हिच्या घरी गेलिी हिचे बाबा
नव्ििे म्िणून मला हिच्या सोबि बोलायला भेटलं व एवढा सगळं कळलं नािी िर
कािीच समजलं नसिं.... अरुल काय िरी कर नािीिर िुझी सरु”...

“पूजा काय नाय िोणार फक्त एक काम कर माझा सरु सोबि माझं बोलणं
िोईल असं काय िरी कर”...
“िे कसं शक्य आिे आिा... ह्या situation मध्ये”....
अश्या बोलला..... “सध्या situation नवे पण दोघे एक कसे िोिील िे
बघ”...
िे ऐकू न पूजा बोलली.... “थांब मी प्रयत्न करिे”.....
पूजा ने सरुच्या घरी हिच्या आईला कॉल लावला......
“Hello काकी ऐकाना मी पूजा बोलिे, काकी घरी कोण नािीये आई
आहण बाबा बािेर गेलेि मग थोडं वेळ सरुला पाठविा का इथं”...
“नािी. िी नािी येणार आिा, िवं िर िू ये इथं जेवण वगैरं करून जा”...
“बरं ठीक आिे काकु ”... पूजा ने फोन ठे वला....
पूजा बोलली.... “अरुल नािी काकू नािी पाठवि हिला... उलटं िे िर
मला हिथं बोलविाय”...
“बरं ठीक आिे, ..... पूजा एक काम कर माझं, िूच जा हिथं मी िुला एक
पत्र हलहून देिो िे हिला दे”.....
“बरं ठीक आिे जािे मी”...
अरुल ने पूजाच्या िाथी सरुसाठी पत्र पाठवलं ......

“सरु.... माझी शोना घाबरू नकोस मी आिेना सोबि िू ठीक आिेस ना,
नािीयेस ना ठीक माहिि आिे पण थोडे ददवस शोना मग सगळं ठीक िोईल
माझ्यावर भरोसा ठे व शोना िू काळजी करू नकोस मी आिे नेिमी िुझा सोबि
िुझा जवळ, काय नाय िोणार शोना बस्स हिमि िारू नकोस, िुझे बाबा पण
ऐकिील आहण िोईल सगळं ठीक आपल्याला लांब कोण नािी करणार माझा
promise आिे िुला शोना.... love uhhh सो much शोना”......

िे पत्र वाचून सरुच्या डोळ्यािून पाणी आला... आहण सरु पूजाला
हचपकू न खूप रडली.....
“पूजा सांग ना ग काय करू मी कोणाचा ऐकू कोणाला समजवू, कोणाला
मनऊ मी, आई बाबाची बाजू घेिली िर प्रेमाचा हवश्वास िुटेल आहण प्रेमची बाजू
घेिली िर आई बाबाचा हवश्वास िुटेल, बोल ना िूच काय करू मी... कोणाला सांगू
सगळे माझेच आिे यार प्रेमालािी नािी गमवायचं मला आहण आई बाबाला पण
काय करू काय कळि नािी..... मी अरुलला भरोसा ददला आहण आिा िे सगळं
काय िोिंय काय कळि नािीये मला”.......
“ऐक जास्ि हवचार करू नकोस सध्या थोडं डोकं थंड ठे वून हवचार कर दक
िुला काय करायचं आिे जे िुझ्या मनाला वाटेल दक बरोबर आिे िेच कर”...... पूजा
ने सरुला खूप समजवलं....

“पूजा अरुल कसा आिे ठीक आिे ना... आिा त्याची िबेि कशी आिे ठीक
आिे ना िो”.....
“िो ग राणी िो ठीक आिे काळजी करू नकोस”...
हििक्याि सरु चे बाबा आले... व पूजा हिथून हनघून आली.... अरुल पूजा
ची वाट बघि थांबला... िोिा जशी पूजा आली... अरुल ने एकदम प्रश्ांची बरसाि
के ली...
“काय झाला कशी आिे सरु ठीक आिे ना काय बोलली सरु रडि िोिी ना
िी येडी सांग ना पूजा काय बोलली सरु”...
पूजा ने हवस्िार पूवषक जे काय घडलं िे अरुलला नीट समजवून सांहगिलं
व पूजा बोलली...... “बघ अरुल आिा िुझवर सगळं depend आिे दक िुला काय
करायचा आिे”.... आहण पूजा हिथून हनघून गेली...
अश्या बोलला.... “काय करायचा आिे म्िणजे अरुल जास्ि हवचार करू
नको, भेंडी त्या टाकल्याला काय घाबरायचं सरुला पळू न आनुया अपूण, अरे मी
आिे ना”..... अश्या असं बोलि रिायला व अरुल िे सगळं काय ऐकिच नव्ििा
आपल्याच हवचाराि गुंिला िोिा िो..... अरुल काय न बोलिा हिथून जाऊ
लागला... अश्या त्याला थांबविोय पण िो काय थांबि नािीये... अरुल हिथून
हनघून आला....
अरुल आहण अश्या दोघं कट्यावर येऊन बसले िोिे..... िेव्िा अश्या ने
बहघिलं दक सरु चे बाबा जाि िोिे, अश्या बोलला......
“अरुल िे बघ सरु चे बाबा चायला या डोकऱ्या मुळेच सगळं िोिंय याला
मी सोडणार नािी”..... अश्या खूप रागाि बोला....

अरुल बोलला..... “िो भेंडी थांब मी बघिो”... म्िणि अरुल आहण अश्या
सरुच्या बाबांचा पाठलाग करू लागले... पाठलाग करि िे लोक थेट एक सामसूम
रस्त्यावर आले... िेव्िा अरुल ने सरुच्या बाबाला थांबवलं...
“ओ काका... थांबिा का जरा”.... सरुच्या बाबांनी वळू न बहघिलं अरुल
िाक मारिोय... िे थांबले व रागाि हवचारलं “काय रे काय झालं”...
अरुल बोलला..... “थोडं बोलायचं आिे िुमचा सोबि”.....
“काय बोलायचं आिे आिा िुला”.....
“काका िुम्िी सरु चं लग्न ठराविाय असं कळलं मला...... िुम्िी सरु चे
बाबा आिेि हिचासाठी जे काय ठरवणार चांगलंच ठरवणार मुलगा पण चांगला
शोधला असेल िुम्िी.... आज भले सरु खुश नािी पण पुढे जाऊन िी खुश रिाणार...
माझी पण िीच इच्छा आिे दक िू खुश रिावी”.......
“काका माझा सरुवर खूप प्रेम आिे मीिी हिला खूप खुश ठे वणार मला
एक मौका द्या फक्त सरुला खूप चांगला ठे वणार िुम्िी बोला काय करू मी, मी
जािोय कामाला चांगला हशकलोय... हिला खुश ठे वेन बस सरु सोबि लग्न िोऊद्या
माझे... िुमचे िाथ जोडिो, िाथ जोडिो काका ... हिला सोडू न मी नािी राहू
शकि... एकू निी एक मुलगी आिे िुमची असं का करिा हिचा मजी ने िौउद्या
ना”......
सरुच्या बाबांनी सगळं ऐकू न घेिलं व रागाि अरुलला उत्तर ददलं.....
“हनलषज कु टल्या, मला हशकवू नकोस दक मी काय के लं पाहिजेल... माझा समोर
दकिीिी बोल काय नािी िोणार आहण या पुढे जर सरु चा नाव कधी िोंडावर आलं

िर जीव घेईन िुझा, कळलं ना माझी मुलगी आिे मी काय पण करें न... चल
िट्ट”.....
अरुल त्यांना िाथ जोडि िोिा.... “काका please ऐका मी खरं च खूप
खुश ठे वेन हिला ऐका ना काका”... पण सरु चे बाबा काय ऐकि नव्ििे अरुल
गुडग्यांवर बसून िाथ जोडि बोलि िोिा पण िरी सरु चे बाबा काय ऐकि
नव्ििे... अश्या ने अरुलला उभं के लं... अरुल च एवढं बोलणं ऐकू न पण सरु चे
बाबा काय ऐकि नव्ििे व रागाि बोलले.....
“माझ्या पोरी च लग्न मी िुझा सोबि नािी करणार नािीच करणार जे
करायचं आिे िे कर िव िर मारून टाक मला पण सरु चे लग्न मी िुझा सोबि नािी
करणार, प्रेम वगैरे िे सगळे फालिू चे नखरे आहण धंदे असिाि... आजकालच्या
मुलांचं प्रेम भरपूर बहघिलं मी कशे लोकांची पवाष न करिा आपल्या आई बाबांचा
नाव घालविाि िर मला चांगलंच माहिि आिे आहण िुझा काय म्िणं आिे दक
माझ्याच पोरीचं आयुष्य बरबाद करू िुझासोबि लग्न करून टाकू कसं ठे वशील
हिला दकिी कमाविो िू माहिि आिे मला बोलली माझी मुलगी मला िी पण असंच
समजवि िोिी मला काय माहिि िू काय भरवलं आिे हिला दक ऐकि नािी माझी
मुलगी दकिी गुणी दकिी हुशार िोिी पण िुझ्या पाठी पण नाय मी जे ठरवलं आिे
िेच िोणार”.....
“काका असं नािीये... सरुवर माझा खूप प्रेम आिे मी िोईल
successfull मोठा माणूस बनून दाखवेल िुम्िाला, सरुला खरं च खूप खुश
ठे वणार”.....

“िू काय मोठा िोशील आहण जेव्िा िोशील ना िेव्िा ये माझ्याकडे हवचार
करें न मी िेव्िा, आिे िुझ्याकडे महिनाभर कर काय करू शकिो िे”...... िे असं
अगदी रागाि म्िणि सरु चे बाबा हिथून हनघून गेल.े ....
िे ऐकू न अरुल एकदम शांि िोऊन हिथंच थांबला.... अश्या त्याला जसा
िसा घरी घेऊन आला.... आज नंिर अरुल ने अश्या समोर सरु चा नाव कधी
काढला नािी व अश्या नेिी हवर्य जर कधी मांडला िर अरुल फक्त ऐकायचा...
जणो िो सरुला ओळखिच नािी आज ५ ददवस झाले संध्याकाळ ची वेळ काय िरी
७:०० वाजले... िोिे अरुल मैदनाि झाडाखाली बसला िोिा एक दम गुमसुम शांि
व कािी िण नन्िर अरुल स्वस्ि झाला व उठू न हिथून हनघिच िोिा दक हिथं
अश्या आला..
“भावा काय िू इथं एकटा बसलाय काय बोलशील का”... अरुल ने काय
उत्तर नािी ददलं.... अश्या थोडा उदास िोऊन बोलला.... “अरुल सरु चे लग्न ठरलय
पुड्याचा महिनाला हिचं लग्न आिे आहण आिािी जर िू काय के लं नािीस मग िर
गेलाच समज िुझा प्रेम”..... अरुल कािीच नािी बोलला िे ऐकू न पण....
अश्या अरुलला ओरडू न बोलला रागाि..... “काय चाललेय काय िुझा
मनाि अरुल हिचासाठी एवढं के ला िू आहण आिा जेव्िा वेळ आली आिे िेव्िा िू
असा शांि झालाय काय ठरवलंय िू सांगशील काय.... जर असाच रिायला िर सरु
िुला कधीच नािी भेटणार अरे सोड ना नािी ऐकि घरचे िर सोड पळवून घेऊन ये
हिला भेंडी गेला सगळं उडि काय एवढा हवचार करिोय”......
“अश्या खूप के लास यार िू माझासाठी अमच्यासाठी... पण यार एवढा
सोपा नािीये... दक मी िीला पळू न अनु लग्न करू हिचा आई बाबा ककवा माझे आई
बाबा ची काय इजि रािणार समाजमध्ये काय नाक रिािील सांग मला भाई”.....
अरुल अगदी शांि व िळू स्वराि बोलला

“अरुल िुला काय झालाय िू कधीपासून समाज चा हवचार करू लागला
यार”.....
“अश्या........ प्रेम मात्र प्रेम असिं.... आज कळलं दक प्रेमाला अथष
असिं”... “आज समजला दक लोक प्रेमाि sucide का करिाि का आपला जीव
इिकं सरल पणे देऊन टाकिाि... कारण दक प्रेम मात्र त्यांना कमजोर बनवून
टाकिो... हवचार नािी करिा जमि त्यांना दक कोणाची बाजू घ्यावी... जन्म देणार
पालकांची... दक साथ देणार साथीदार ची... कोणाचा हवश्वास मोडावं.... कोणाला
सांगावा, सरु काय आहण कशाि अडकू न आिे िे कळिंय मला एका मुलीसाठी िे
सोपं नािीये दक आपल्या आई बाबा ज्यांनी आपल्याला जन्म ददलं त्यांना एक
झटक्याि असं सोडू न जाणं नन्िर लोक आपल्या पालकांना खास करून मुलींच्या
पालकांना कश्या नजरे ने बघिाि माहिि आिे मला”...
“अश्या.... अश्या काय सांगू यार िुला.... कसं समजावू िुला दक.... प्रेम
यार अजीब आिे िे... कोणाला बलवान िर कोणाला कमजोर बनवून सोडिं...
प्रेमाि कोणाची िार िोिे िर कोण हजकिो... प्रेमाि कोण िसिो िर प्रेमाि कोण
रडिो... नसीब वाले आिे ज्यांना त्यांचं खरं प्रेम हमळाला... बदनसीब आिे िे लोक
ज्यांचा प्रेम अधुरा रिायला...”
“प्रेम मात्र प्रेम असिं पण आज कळलं दक प्रेमालािी अथष असिं”...
“नौकरी हशिण जाि पैसा .... आज नािी पण आधीपासून प्रेमाची िुलना
याच वस्िूंनसोबि लोक करिाि...
अथष चा हवचार करणं व्यथष आिे... प्रेम जीवनाि भेटला िेच सवषश्व
आिे”.....

आज अरुल चे िे हवचार त्याचा व्यहक्तमत्व जाणून देि िोिे....
अरुल बोलला.... “अश्या मला नािी माहिि दक पुढे काय िोईल सरु
आहण माझे लग्न िोणार दक नािी, पण िे मात्र मला खात्री आिे दक हिचावर माझा
प्रेम कधी कमी िोनार नािी... माझा पहिला प्रेम माझी स्वप्न सुंदरी माझा जीव आिे
िी... नािी हवसरणार मी हिला”...अश्या ने अगदी शांि पणे ऐकू न घेिलं व
अरुलला समजून घेिलं....
अरुल चे हवचार खरं च खूप मोठे िोिे पण मात्र ह्या हवचारणं मुले काय
सरु भेटेन त्याला...िेच आिे प्रेम हमत्रानो प्रेम करणं सोपं आिे पण त्या प्रेमाच्या
बंधनाला त्या हवश्वास त्या प्रेमाच्या वचनांना पूणष करणंच प्रेम आिे... दकिी love
story अशी आिे दक त्यांना आपला हप्रयकर नािी भेटि पण मनाि मात्र िो पहिला
प्रेम राहून जाि.....
रात्र ददवस असेच जाि िोिे.... असा वाटि िोिं दक अरुल ने सरु चा
हवचार सोडू न ददलाय... आहण इथं सरु ने पण िेच आपल नसीब आिे असा हवचार
करून जे घरचे सांगिाय िे करू लागली....
अरुल रोज वेळेवर कामावर जािोय वेळेवर घरी येऊन जेवण करून आई
बाबा सोबि रोज गप्पा गोष्टी करून झोपून जायचा... life अगदी simple...
आहणप्रमाणे जगू लागला...
सरुच्या घरी जोर शोर ने लग्नाची ियारी चालू िोिी... सरु खूप उदास
िोिी मनाला िव िस कािीच िोि नव्िि... पण शेवटी काय करू शकिे िीिी...
भरपूर ददवसां नन्िर आज पूजा आहण अरुल ची भेट झाली... खरं िर
पूजाला अरुलला काय िरी मित्वाचा सांगायचं िोिं... म्िणून पूजा अरुल ज्या
रस्त्या वरून रोज कामावरून यायचा त्याच रस्त्याला पूजा अरुल ची वाट बघि

थांबली िोिी... अरुल कामावरून येि िोिा िेव्िाच रस्टायि त्याला पूजा भेटली...
पूजाला बघून अरुल थांबला आहण बोलला......
“hiiii... पूजा कशी आिेस”...
पूजा अगदी रागाि हचडू न बोलली..... “अरुल िू इिका normal कशा
राहू शकिो म्िणजे िेच िोिा का िुमचं प्रेम, ..... हिचं लग्नं ठरलंय, आिा िरी काय
कर”...
“कशी आिे सरु ठीक आिे ना”... अरुल ने अगदी उदास मनाने व प्रेमाने
हवचारलं
अरुलच्या या प्रश्णाचा पूजा ने काय उत्तर ददला नािी... पूजा शांि िोऊन
अरुलकडे रागाने पाहू लागली... व कािी िण नन्िर बोलली.... “अरुल ऐक मी
समजिे दक िू कोणत्या situation मध्ये आिेस पण हवचार कर काय िरी कर”.......
व असा अगदी रागाि पूजा बाय बोलून हिथून हनघून गेली...
अरुल घरी हनघून आला.. “आई चिा दे ना”.... “िााँ देिे बस”....
हििक्याि अश्या चा phone आला..
“कु ठे आिेस आिा लगेच भेट काम आिे”......
“ठीक आिे भेटिो”.....
अरुल अश्याला भेटायला आला... अश्या अरुल ची वाट बघि थांबला
िोिा... व अरुल पोचला हिथे..
“बोल अश्या काय झाला”.....

“अरुल, सरुचं लग्न ठरलंय आहण िाररक जवळ येिेय उद्या हिचं
साखरपुडा आिे”....
“िो महिि आिे मला”...
“म काय ठरवलं आिे िू”...
“कािीच नािी”...?
अरुल खाली मान टाकि बोलि िोिा... अरुलला स्विःची लाज वाटि
िोिी... दक असं कसं िो िरू शकिो सरुला कसं सोडू शकिो... िेव्िाच अरुलला
आठवलं जेव्िा त्याने िॉहस्पटलमध्ये त्याचाबाबांना सांहगिलं िोिं दक मला एक
प्रयत्न करू द्या... िे आठवून अरुल खूप उदास झाला... अरुलला सरु चा चेिरा
डोळ्यांन समोर ददसू लागला... आहण अरुलला सगी जुनी आठवणी आठवली प्रेमाि
िे बोलणं... सरु चा लाजून िसनं, कधी भांडण... िर कधी शायरी बोलून सरुला
मनवनं... व अरुलला आठवलं दक िो सरुला एक ददवस बोलला िोिा..... “कािीिी
झाला िरी कधी मला सोडू न जाऊ नकोस मी नािी राहू शकि िुझाशीवाय सरु
नािी राहू शकि”......
अश्या ओरडू न ओरडू न बोलि िोिा....” अरे भावा बोल काय िरी कु ठे
िरवलास... ऐकिोय का मी काय बोलिोय”.... अरुल िेव्िा एक दम उदास
आवाजाि बोलला....
“अश्या मला सरुला भेटायचं आिे आिा”...
अश्या बोलला.... “आिा बोलास ना भाई िू अरुल सारखा चल मी काय
िरी जुगाड लाविो भेट िू सरुला”...

अश्या आहण अरुल दोघं सरुच्या घरा जवळ गेल.े .. सरु चे आई बाबा
बािेर बसले िोिे... अश्या बोलला..... “अरुल ऐक पाठच्या रस्त्याने घूस direct
घराि काय झाला िर मी आिे बघिो... हिचे आई बाबा बसलेि बािेर काय झाला
िर िुला call करें न मी मग िू हनघ लगेच”.....
अरुल बोलला ठीक आिे... अरुल पाटाच्या रस्त्याने हभिुवरून उडी
मारून सरुच्या घराि हशरला... लपि लपि िो घरामध्ये आला.. सरु घराि कु ठे च
नव्ििी... मग अरुल ने मांड्यावर बहघिलं सरु हिथं झोपली... िोिी
अरुल ने सरुला प्रेमाने गालावर िाथ दफरवि उठवलं...
“सरु िे माझी sweet heart... उठ शोना”....
सरु उठली आहण अरुलला समोर बघून आधी िर shock झाली आहण
घाबरून बोलली.... “अरुल िू इथं कोणी बहघिलं िर अरुल िू जा इथून”...
“सरु सरु शांि िो शांि िो शोना”... अरुल ने सरु चे दोनी िाथ त्याच्या
िाथ घेिले व हिला प्रेमाने शांि करून समजवलं...
सरु शांि झाली व लगेच अरुलला हचपकू न रडायला लागली....... “अरुल
िे सगळं काय झाला काय चालू आिे मला नाय काय समजि दक काय करू”.....
“सरु शांि िो रडिेस का... अरे मी आिे ना अजून इथं रडू नकोस िोईल
सगळं ठीक िू काळजी करू नकोस सगळं ठीक िोईल”..... अरुल अगदी प्रेमाने
सरुला समजवि बोलला...
“कसा ठीक िोईल अरुल उद्या साखरपूडा आिे मग काय नाय िोऊ
शकणार अरुल”...

“सरु िोईल भरोसा ठे व माझ्यावर, ऐक शोना िू काय नको करूस घरचे
जसं सांगिाय िस कर... िेच आपलं नशीब िोिं”....
“अरुल काय बोलिोय िू”....
“िो सरु... जे िोईल िे िोईल”...
“म्िणजे िू मला सोडू न जाशील हवसरशील मला”....
“सरु ऐक िुला पळू न नािी घेऊन जाऊ शकि मी... िुलािी िसं करायचं
नािीये... आहण िुझे बाबा नािी ऐकि कािीच नािी ऐकि बोल िू मी काय करू”....
“अरुल मनव ना बाबांना sorry बोल माफी मांग काय िरी कर”....
“सरु सगळं करून झाला पण िुझे बाबा नािी ऐकि आिा िूच सांग
मारून टाकू का त्यांना”.... अरुल अगदी रागाि हचडू न बोलला... सरुला
“अरुल िे काय बोलिोय िू”...
“शोना ऐक sorry... िू माझा ऐक नहशबाि असेल िर भेटू चल जािो
मी”.... अरुल जाऊ लागला हिथून
अरुल थांब म्िणि सरु ने अरुलला हमिीत्त घेिला व खूप रडू लागली...
आहण अरुल िसाच हिथून हनघून आला.... आहण सरु हिथं अरुल, अरुल थांब
म्िणि रडि ऱ्िाइलीं
अश्या ने जसं अरुलला बहघिलं िसं एकदमच प्रश्ं करू लागला.....
“अरुल काय झाला काय बोलली सरु”....

“काय नाय अश्या सोड चल बसूया कट्यावर”... अरुलला कािीच समजि
नव्ििा दक काय करावा... अरुलला रागिी खूप येि िोिं दक आपलं प्रेम
हमडवण्यासाठी काय करू शकि नािीये... अरुल चा चेिरा उिरला िोिा... व
त्याची िालि त्याचा चेिऱ्यावरून ददसि िोिी... अश्यालािी समजि िोिं म्िणून
अश्या नेिी पूडे काय हवचारलं नािी...डोघ कट्यावर येऊन बसले.... थोड्या वेळ
नन्िर अरुलला त्याचा बाबांचा फोन... आला दक लवकर घरी ये...
अरुल धावि घरी पोचला घरी बघिोय िर सरु चे बाबा येऊन बसले
िोिे... अरुलला बघिाच रागाि हवचारू लागले दक कु ठे आिे माझी मुलगी हिला
कु टू न पण माझा जवळ आण... अरुल चे बाबा उठले व सरुच्या बाबांना शांि करू
लागले.. आहण बोले धीर धरा काय नाय िोणार सरुला, ठीक असणार सरु ठीक
असेंल िी... शांि व्िा येईल िी...
सरु चे बाबा काय ऐकि नव्ििे... नािी मला माझी मुलगी िवी आिे
बस्स... अरुलला काय समजि नव्िि... दक काय चालू आिे अरुल ने घाबरिच
हवचारलं दक काय झाला सरुला... कु ठे गेली िी िेव्िा सरुच्या बाबाने हखशािून एक
पत्रकडू न

रागाि

अरुलच्या

िोंडावर

फे कलं...

अरुलने

पत्र

उचला

व

बहघिलं...पत्रमध्ये हलिलं िोिा दक...
“बाबा आई.... माफ करा मला मी सगळ्यांची गुनेिगर आिे आहण अरुल
ची पण... मी कोणाला खुश नािी ठे ऊ शकली ना अरुलला ना िुम्िाला आहण
म्िणूनच जािेय मी खूप लांब”....... सरु
िे वाचिाच अरुलच्या डोळ्यािून पाणी आला अरुल रडि रडि धावि
घरा बािेर आला... आहण अश्यािी अरुलच्या मागे धावि त्याचा पाठलाग करू
लागला.... अरुल धावि धावि संगीकडे सरुला शोधि िोिा बाजाराि रस्त्याि सरु
कु ठे च ददसि नव्ििी... अरुल कसा बसा झालंिा ... अरुल ची िर अगदी िालि

झालंिी... सरुला शोधि शोधि िो स्टेशनवर पोचला संगीकडे वेड्या सारखा सरुला
शोधि िोिा िेव्िा त्याचा लि गेला... एका कोपर्याि एक मुलगी कचेिऱ्यावर
ओढणी बांधून बसली आिे... अरुल हिच्या जवळ गेला व िळू च बहघिलं व त्याचा
मनाला शांिी भेटली... िी सुरूच िोिी, सरुला बघून अरुल खुश झाला पण
अजूनिी िो रागाि िोिा... अरुलला बघिाच सरु बोलली.....
“आलास िू जसं िस मी स्विःला मनवून घर सोडू न हनघाली िोिी आिा
का आलास िू”...
अरुल ने रडि डोक्यावर िाथ मारला.... आहण काय हवचार न करिा
रागाि सटकन सरुला चापट मारली... सरु रडू लागली आहण बोलली..... “काय पण
कर पण मी नािी येणार.... मार अजून मार मला पण मी नािी येणार... अरुल िू
का आला इथं, अरुल मला नािी रिायचा िुझाशीवाय”....
अरुल ने सरुला जवळ घेिलं आपल्या हमिीत्त घेऊन सरु समोर खूप
रडला ... सरु पण खूप रडि िोिी... अरुल बोलला... सरु चल घरी... म्िणि सरु
चा िाथ पकडू न अरुल सरुला घरी घेऊन... आला
अरुल सरुला त्याचा घरी घेऊन आला सरु हिच्या बाबांना बघून घाबरून
अरुलच्या मागे लपली... िेव्िा अरुल बोलला....
“िे घ्या काका िुमची मुलगी ... सिी सलामि आिे घेऊन जावा हिला
म्िणि सरु चा िाथ हिच्या बाबांचा िािाि ददला”...
सरु अरुल चा िाथ सोडि नव्ििी पण अरुलिी मजबूर िोिा... िो खाली
मान टाकू न उभा िोिा आहण सरु अरुलकडे एक िक बघि िोिी...
सरु चे बाबा अरुल समोर बघि बसले िोिे... व नन्िर काय न बोलिा
सरु चा िाथ पकडू न हिला ओळि घरी घेऊन आले.... सरु चे बाबा अगदी शांि पणे

सरुला बोलले.. जा वर माळ्यावर जाऊन बस... उद्याची भरपूर ियारी करायची
आिे..... जा”...
अरुल चे बाबा अरुलला बोलले आज मला गवष आिे दक िू माझा मुलगा
आिेस... अरुल चे आई बाबा हन अरुल चा खूप कौिुक के ला...... पण अरुल खूप
शांि िोिा... अरुल ने त्याचा बाबाला हमहि मारली... व बोलला... “बाबा मी
िारलो, इिके प्रयत्न करून पण सरुला नािी हमळवू शकलो”....
अरुलच्या बाबांनी अगदी सिज पणे उत्तर ददलं... “अरुल प्रेमाि िार,
जीि नसिे... कोणालािी समजवायला एक िण खूप असिो... आहण प्रेमाि बाळा
कधीिी काय पण िोऊ शकिं.. अजून वेळ गेली नािीये”.....
बाबांन च बोलणं ऐकू न अरुल जरा स्वस्ि झाला.... आहण बाबा सहिि
आईला पण हमिीत्त घेिलं... आहण िसि बोलला... “साखर पुड्याि अपूण पण
जायचं ना.... काय आई िुझ्या सुने चा साखर पूडा आिे जावा लागणार ना”....
िे ऐकू न सरु चे आई बाबा... जोर जोराि िसू लागले... व अरुलला
बोलले... “काय नाय बाळा चल सगळं ठीक िोऊन जाईल”....
अरुल सकाळी पिाटेच उठला... व आईला कामला जािोय सांगून हनघून
गेल.ं .. खरं िर आज अरुलचं मन नव्ििं अरुल कोणाला... न सांगिा एकटा मैदानाि
येऊन बसला... हवचार करू लागला... सुरू बद्दल, व सरुला आठवि डोळे बंद करून
बसला.... खूप वेळ असाच हनघून गेला... व कािी िण नंिर अरुल ने परि डोळे बंद
के ले... व अरुलला एक ड्रीश्या ददसला... ज्याि भरपूर लोक जमले िोिे.... सरु चे
आई बाबा, व अरुल ने आपल्या आई बाबालािी बहघिलं सगळे जण खूप खुश
िोिे... आई बाबा पण खुशीने िसि िोिे आहण stage वर त्या मुलाने सरुला अंगठी
घािली... व सरु नेिी अंगठी त्या मुलाच्या िािाि घािली... अरुल ने एकदमच

डोळे उघडले... व समोर बघिो िर कािीच नािीये... ना िो मुलगा ना सरु... ना
आई बाबा... संगीकडे खूप शांििा िोिी... अगदी असा वाटि िोिं अरुलला दक
जगाि मात्र िो एकटाच आिे... आपल्याच शांििा सोबि भांडि अरुल ने िोि
उघडले... व शब्द काय अशे फु टले....
“रं ग िो िुझा प्रेमाचा अजून ओटावर आिे...
साज िो िुझा अजूनिी मनाि आिे....
जगे पयंि िा स्वाश िुझाच रिाणार....
िू आज भले जीवनाि नािी...
पण मी नेिमी िुझाच रिाणार”.... असं म्िणि जेव्िा अरुल ने समोर
पाहिलं िर बघून एकदम दचकू न उठला... समोर सरु थांबली िोिी... चांगलीच
नथुन थटू न.. अगदी कु ठल्यािरी मिाराणी सारखी ददसि िोिी... पण इथं अरुलच्या
मनाि वेगच काय िरी चालू िोिं अरुल ने घाबरिच हवचारलं....
“सरु िू इथं, इथं कशी काय िुझं िर साखरपूडा आिे ना आज... िू इथं
कशी आलीस”.... अरुल ने थोडं रागवून हवचारलं... “सरु िू परि पळू न अली आिेस,
चल िू घरी चल आधी”... असं म्िणि अरुल ने सरु चा िाथ पकडला... हिला घेऊन
जाि िोिा िेव्िाच सरु ने िाथ झटकला... आहण बोलली.....
“िो पळू न आली आिे मी”..... सरु ओरडू न बोलली... “अरुल कसा झाला
आिेस िू स्विःकडे बघ जर देवदास ददसिोय”....
“सरु हि मस्करी ची वेळ नािीये िू आधी सांग पळू न आलीस िू”...

िेव्िाच पाठू न अरुलला ऐकायला आलं.... “पळू न नािी आली सरु, मीच
हिला पळवून टाकलं घरािून”....
अरुल ने जेव्िा वळू न बहघिलं िर सरु चे बाबा बोलि बोलि येि िोिे...
व त्यांच्या पाठी सरु ची आई, आई बाबा, अश्या पूजा सगळे येि िोिे....
सगळ्यांना असं समोर एकदम बघून अरुलला कािी कळि नव्ििं दक
नेमकं काय चाललेय... अरुल काय हवचारे न त्या आधी सरु चे बाबा... एकदम
प्रेमाने बोलले...
“अरुल चुकी झाली माझी... मी िुला नीट ओळखलं नािी, मला वाटायचं
दक प्रेम िे सगळं काय नसिं, आज कालच्या पोरांसाठी girlfreind, boyfreind िे
सगळं िर खेळ झाला आिे... मला भीिी िोिी दक माझ्या पोरी सोबि पण िसलं
काय घडायला नको.. म्िणून मी िुमच्या प्रेमाच्या हखलाफ िोिो... मला वाटायचं
दक िूिी इिर मुलांसारखं वागशील आधी असं गोळ बोलून मग.... पण नािी काल
जे काय झालं त्यांनिर मला कळलं दक िू चांगला आिेस... व्िाईट नािीयेस िू...
काल जर िुला िवं असलं असि िर िू सरुला पळवून घेऊन जाऊ शकला असिा पण
िू असं नािी के लंस... सरुला िू माझ्याकडे येऊन सोपलं... िे महिि असिाना पण
दक मी िुझे आहण सरुच्या लागण्याच्या हखलाफ आिे, िेव्िाच मी हवचार के ला दक
सरुसाठी जर कोण चांगला मुलगा आिे िर िो िू आिेस... िुझापेिा चांगला मुलगा
माझ्या सरुला जगाि कु ठे हमळणार नािी”.... असं बोलि सरुच्या बाबांनी िाथ
जोडले व बोलले... “एक ददवस सरुसाठी िू माझ्या समोर िाथ जोडले िोिे आज मी
िाथ जोडिो दक.”.... िे बघून सरुच्या डोळ्यािून पाणी आलं...आहण अरुल ने
सरूंच्या बाबांचे िाथ पकडले व बोलला....

“िाथ जोडू नका.. िुम्िी मोठे आिाि, िुम्िी पण िुमच्या जागेवर बरोबर
िोिे... िुमचं पण कािी नाय चुकलं”... व िे ऐकू न सरुच्या बाबांनी िासि िासि
ख़ुशी कु शी ने... सरु चा िाथ अरुलच्या िािाि ददला... व बोलले... “िे घे िुझी सरु
कोन पण िुम्िाला वेग नािी करु शकि”....
अरुल ने हस्मथ िास्य सोबि सरुच्या बाबांना बहघिलं व आई बाबांना
बघून... सरु चा िाथ घट पकडला... आहण प्रेमाने सरु समोर बघू लागला.... िेव्िाच
अश्या आला व अरुलच्या पाठी िाथ मारि बोलला... “बघ भाई झालं ना”....
िेव्िाच सरु चे बाबा बोलले... “नािी अजून नािी झालं... मी ऐकलं आिे
दक िू शायरी खूप चांगली करिो.. बघ मला शायरी िर कळि नाय पण... आिा
सरु भेटली िुला मग प्रेमाने एक उखाणा िोउदे..... काय बरोबर ना”.....
व सगळे जण जोर आवाजाि बोलले िााँ बरोबर....
अरुल सरुकडे बघि िोिा व सरुिी लाजि अरुलकडू न नजर लपवि
त्याला बघि िोिी आहण अरुल बोलला...
“जीवनाि येिो एकदा प्रेमाचा वळू , सरु चा नाव घेिो िाथ जोडू न”....
व उखाणा ऐकू न सगळे जोर जोराि िसू लागले... व सरु ने अरुल चा िाथ
पकडलं आहण प्रेमाने बोलली... “Love U So Much अरुल”... आहण अगदी प्रेमाने
अरुल

ने

उत्तर

ददलं

“Love

U

To

सरु”...................................................................................................
..................................................................................................
And The Happy Ending ............

ई साहित्य प्रहिष्ठान

मराठी भार्ा आिा झेप घेण्याच्या मूड मध्ये आिे. रडणार्यांकडे लि नका
देऊ. मराठीि कधीच नव्ििे इिके वाचक आिेि आिा. पुवी पुस्िकाच्या एका
आवृत्तीच्या िजार दोनिजार प्रिी छापल्या जाि. पाच िजार म्िणजे डोक्यावरून
पाणी.
आिा ई पुस्िकांच्या जमान्याि एक एक पुस्िक पाच दिा लाख वाचकांपयंि
जािं. वर्ाषला चाळीसेक लाख डाऊनलोड िोिाि. वाचक एकमेकांना परस्पर
फ़ॉरवडष करिाि. व्िट्ट्स अप, ई मेल, ऍप्प, ब्ल्यु टु थ, वेबसाईट, पेन्ड्राईव्ि, हसडी
अशा असंख्य मागांनी पुस्िकं व्िायरल व्िायलीि. सुसाट सुटहलि. खेड्यापाड्यांच्या
गल्लीबोळांपासून िे जगाच्या पारठवरच्या प्रत्येक देशाि. रॉके टच्या वेगाने सुसाट
सुटलेल्या मराठीच्या वेगाला आिा कोणी थांबवू शकि नािी.
या धूमधडक क्ांिीि साहमल व्िा. आपल्या ओळखीच्या मराठी सािरांना
याि ओढा. त्यांचे ई मेल पत्ते, व्िाट्ट्सप नंबर आम्िाला पाठवा. िुम्िी फ़क्त दिा
वाचक आणा. िे शंभर आणिील. आहण िे दिािजार. िुमच्या व्िाट्ट्सप ग्रुपमधून
याची जाहिराि करा. आपल्याला फ़ु कट पुस्िकं वाचकांपयंि पोिोचवायची आिेि.
आपल्याला रटव्िी पेपर ची जाहिराि परवडि नािी. आमचे वाचक िेच आमचे

जाहिराि एजंट. िेच आमची िाकद. मराठी भार्ेची िाकद जगाला दाखवू.
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