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असा तो, अशी ती (कथासंग्रि)

लेखक : प्रवीण मिशाळ
mishall. praveen@gmail. com
Address - 2170 Hassell Rd, Apt 305, Hoffman Estates, IL 60169 USA
Phone Number - +1 312 509 5376
या पुस्तकातील लेखनाचे सवव िक्क लेखकाकडे सुरमित असून पुस्तकाचे ककवा त्यातील
अंशाचे पुनिुवद्रण वा नाट्य, मचत्रपट ककवा इतर रुपांतर करण्यासाठी लेखकाची
परवानगी घेणे आवश्यक आिे. तसे न के ल्यास कायदेशीर कारवाई िोऊ शकते.

िी प्रवीण, िुंबईत लिानाचा िोठा झालो
व नोकरीसाठी कािी काळ पुण्यात
वास्तव्यास

िोतो.

सध्या

अिेररके त

मशकागो येथे वास्तव्यास आिे. मशिण BE. आमण MBA (Finance). छंद ोोटोग्राोफ, ओररगािी, मलखाण आमण
वाचनाचा.
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• मवनािूल्य मवतरणासाठी उपलब्ध.
• आपले वाचून झाल्यावर आपण िे फ़ॉरवडव करू शकता.
• िे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककवा वाचनाव्यमतररक्त
कोणतािी वापर करण्यापुवी ईसामित्य प्रमतष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यकआिे.
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िनोगत
कथा त्याच्या आमण मतच्या. रोज आजूबाजूला घडणाऱ्या. कािी तुम्िी स्वतः अनुभवलेल्या. िे
आिेत ोक्त अनुभव, कािी खरे कािी काल्पमनक. तसे पािता काल्पमनक असं कािीच नसतं.
कल्पनांचं बीज कोठे तरी सत्यातच रोवलेलं असतं. त्यािुळे त्यांच्या ह्या कथा वाचताना तुम्िाला
कु ठे तरी आपलेच अनुभव आठवतील. आमण ते तुम्िाला घेऊन जातील तुिच्या आठवणींच्या
खमजन्याकडे. तुम्िी जर मतकडे पोिोचलात तर िाझं इमससत साध्य झालं म्िणून सिजा.
िा िाझा कािी तरी मलमिण्याचा पामिलंच प्रयत्न त्यािुळे तुिच्या प्रमतक्रिया आमण प्रोत्सािन
ह्यांची नक्कफच िला गरज भासेल तेव्िा नक्कफ तुिचा अमभप्राय पाठवा.
थोडंसं िाझ्यामवषयी - िी प्रवीण मिशाळ, िुंबई पुण्यात िोठा झालो. व्यवसायाने एका
आंतरराष्ट्रीय कं पनीत सल्लागार म्िणून काि करतो. सध्या रािायला अिेररके त मशकागो येथे.
ोोटोग्राोफ आमण ओररगािी ह्यांची मलखाणासोबत आवड.
िाझ्याबद्दल जास्त सांगायचं झालं तर िी गेले नऊ वषव तंत्रज्ञान िेत्रात कायवरत आिे. आमण
सध्या एका consulting कं पनीिध्ये सल्लागार म्िणून काि करते. नोकरीमनमित्त अिेररके त
क्रोरण्याची संधी मिळते. मतचा वापर इथल्या लोकांशी बोलण्यात, त्यांचे ितप्रवाि, आचार
मवचार सिजण्यात घालवतो. ना जाणो िेसद्ध
ु ा पुढेिागे कािीतरी मलमिण्यास प्रवृत्त करे ल. जसं
िी िाझ्या पुस्तकात मलमिले आिे क्रक पूणवतः काल्पमनक असा कािीच नसतं. त्यािुळे सध्या
प्रेरणा गोळा करणे चालू आिे.
लेखनाचा इमतिास कािी ोारसा नािी. शाळे त असताना मनबंध व वक्तृ त्व स्पधेकररता के लेल्या
मलखाणानंतर ोारसे कािी मलखाण झाले नािी. वाचन िात्र खूप झाले. व. पु. काळे िाझे
आवडते लेखक. िात्र िध्यंतरी वाचनाची नाळसुद्धा कािी काळासाठी तुटली िोती. पण
ईसामित्याने ती पुन्िा जोडली. आमण आिच्यासारख्या भारतात नसणाऱ्यांसाठी तर मि
पववणीच. त्यािुळे ईसामित्याचे खूप आभार.
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सध्याच्या प्रोजेक्टबद्दल सांगायचं झालं तर असा िी अशी तू चे दुसरे पवव मलिायचा िानस आिे.
एक वैज्ञामनक गूढकथा िनात घोंगावत आिे जी मलमिण्यास सुरवात के ली आिे. ोोटोग्राोफबद्दल
ोोटोचे पुस्तक प्रकामशत िोत असेल तर त्यािीबद्दल मवचार आिे.

धन्यवाद. संपकावत राहूच.

प्रवीण
mishall. praveen@gmail. com
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अपवणपमत्रका
िे पुस्तक िाझ्या जन्िदात्या आई वमडलांना जयांनी िला लिानाचं िोठं के लं
आमण जी सदा सवव काळ िाझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभी असते
व ह्या गोष्टी मलमिताना िाझी असलेली प्रेरणा िाझी पत्नी ह्यांना अपवण.
आमण त्याचबरोबर ह्या जीवनात भेटणाऱ्या
आमण आपल्याला रोज नवनवे अनुभव देऊन संपन्न करण्याऱ्या सवव व्यक्तींना
आमण िाझ्या वाचकांना अपवण.
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जेव्िा ते भांडतात
जेव्िा ती घरी नसते
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मतचा शोध

5. मतचा वाढक्रदवस - भाग 1
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जेव्िा ते भांडतात
तो ऑक्रोसिधून घरी आला. घरी शांतता िोती. त्याला िािीत िोते कफ ती घरीच आिे. पण
नेििीचा उत्साि घरी नव्िता. सववत्र सािसूि िोती. त्याला िािीत िोते कफ सकाळी झालेले
भांडण अजून संपले नव्िते. िी तर वादळापुवीची शांतता िोती जोपयंत कोणी तरी एक जण
िार िानणार नव्िते. त्यांच्या लग्नाला अजून एक वषविी झाले नव्िते आमण अशी भांडणं अधून
िधून त्यांचं प्रेि वृद्धद्धगत करायला व्िायला सुरु झाली िोती.
जेव्िा तुम्िी तुिच्या जोडीदाराला व्यवमस्थत ओळखता तेव्िा घरातल्या द्धभतीसुद्धा तुिच्याशी
संवाद साधू लागतात. तेव्िा त्याला िे पक्कं िािीत िोतं कफ जोपयंत तो ककवा ती िार िानत
नािी तोपयंत तरी िा मतढा कािी सुटणार नव्िता. आमण त्याला िेसद्ध
ु ा िामिती िोतं कफ आज
अशा सवव पूरक गोष्टी के ल्या जातील जेणेकरून तो िरे ल व मतला द्धजकण्याचं सिाधान मिळे ल.
पण आज तो इतक्या सिजा सिजी िार िानण्याच्या िूडिध्ये नव्िता. त्यािुळे घरी
आल्यापासून तो आजच्या ह्या लुटूपुटूच्या भांडणासाठी तयार िोता. आमण तीसुद्धा कािी त्याला
आज ओळखत नव्िती. त्यािुळे ती सुद्धा ह्या खेळाला पूणव तयार िोती.
तो कपडे वगैरे बदलेपयंत मतने त्याच्यासाठी चिा बनवला. तो तयार िोऊन TV सिोर बसला.
चिा त्याच्या सिोर मतने ठे वला. अजून पयंत एक चकार शब्दिी कोणी काढला नव्िता. त्याने
चिा घेतला आमण मतथेच त्याला कळलं कफ तो मतला खूप व्यवमस्थत ओळखतो. आमण सवव गोष्ठी
अगदी ठरल्याप्रिाणे घडत आिेत. गोड आमण दुधाळ चिा. अगदी टपरीसारखा. By the way
मतला गोड चिा अमजबात आवडत नािी आमण दुधाचा वास तर ती सिनिी करू शकत नािी.
पण आजची गोष्ट वेगळी आिे. आज त्याला िरवण्यासाठी सवव कािी िाो. म्िणतात ना प्रेिात
आमण युद्धात सवव कािी िाो असतं म्िणून. िे सवव ह्यासाठी कफ त्याने िार िानावी. पण तो
सुद्धा काय कच्च्या गुरूचा चेला थोडाच आिे.
िे सवव चालू असताना तो इथे मवचार करतोय कफ सकाळी भांडायला झालं तरी काय िोतं.
शेवटी िुलगाच तो. त्याला थोडंच आठवतंय कफ झालं काय िोतं ते. अरे िा आठवलं त्याला
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सकाळी ऑक्रोसला जायला उशीर िोत िोता आमण त्याने जो शटव घातलेला तो कािी ोारसा
घातलेल्या Pant ला सूट करत नव्िता. पण ते कारण मतला राग यायला पुरेसं िोतं. आता िे
कािी कारण आिे का भांडायला? िग आलं भावमनक आवािन कफ तू िाझ्यासाठी एव्िढं पण
करू शकत नािी. आमण त्याने साो नकार क्रदला. चला िला आता कारण तरी आठवतंय
भांडणाचं. िे त्याच्यासाठी पुरेसं िोतं गोष्टी थोड्या वेळ अजून ताणून धरण्यासाठी. त्याला
थोडंच द्धजकायचं िोतं. त्याला तर ोक्त भांडणं थोडं लांबवायच िोतं.
इथे मतलािी िािीत िोतं कफ ोक्त चिाने कािी िोणार नािी. आमण भांडणाचं कारण पािता तर
नािीच नािी. पण शेवटी िुलगीच ती. मतची अपेिा िोती कफ त्याने सकाळसाठी िाोफ
िागावी. आता तो कािी अमववामित नािी. िाझा नवरा आिे तो. तो असा गबाळ्यासारखा
कसा बरं राहू शकतो? िे तर नक्कफच रागावण्यासारखं कारण आिे. ती मतचा िुद्दा पटवून
द्यायला तयार िोती. म्िणून मतने मतचा चिा संपवला आमण आत मनघून गेली.
तो मतला आल्यापासून मनरखत िोता. आमण त्याला िािीत िोतं कफ ती मतचा िुद्दा नक्कफच
पटवून देईल. इतक्या छोट्या अवधीतसुद्धा त्याला िे तर नक्कफच कळू लागलं िोतं कफ मतच्या
िनात काय चालू आिे ते. आता उत्सुकता एवढीच िोती कफ ती नक्कफ काय बरं करणार. आमण
िेसद्ध
ु ा ठरलेलं कफ जे करणार ते नक्कफच कािी तरी भन्नाट असणार.
आमण मतनेसुद्धा त्याला मबलकु ल मनराश के लं नािी. ती बािेर आली, के स द्धपजारलेल,े चेिरा
मवदुषकासारखा रं गवलेला, झोपायचे कपडे घातलेल,े आमण वर दुपट्टा घेतलेला, दोन पायात
दोन वेगवेगळे शूज, पाठीवर मिकफ िाउसची bag आमण प्रत्येक नख वेगवेगळ्या रं गात
रं गवलेल.ं आली आमण म्िणाली चल िला खरे दीला जायचंय.
तो तर िसून िसून वेडा झाला. सोफ्यावरून िसत िसत खाली पडला. शेवटी जेव्िा िसणं जेव्िा
आटोक्यात आलं तेव्िा मतला म्िणाला ठीक आिे िी िरलो. आता जा आमण पमिले ते चिकणारे
रं ग काढ बोटांवरचे. आमण िी तुला वचन देतो कफ परत गबाळ्यासारखे कपडे नािी घालणार…
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जेव्िा ती घरी नसते

तो ऑक्रोसिधून घरी आला आमण दारावरची बेल त्याने वाजवली. आतून कािीच प्रमतसाद
आला नािी. त्याने पुन्िा बेल वाजवली. ह्यावेळी थोड्या जास्त वेळ आमण थोड्या रागाने. आज
मतला दरवाजा उघडायला एवढा वेळ का लागत आिे? आमण तेवढ्यात त्याला आठवलं कफ ती
तर घरीच नािीये. तो स्वतःशीच िसला. ती गेली िोती बराच वेळापासून मतचा रखडलेला
पासपोटव काढायला. आमण येताना मतच्या आईचं घर रस्त्यातच असल्यािुळे आज ती मतथेच
रािणार िोती.
त्याने क्रकल्लीने दरवाजा उघडला. आमण तो दरवाजा बंद करणार तेवढ्यात त्याला दरवाजाच्या
िागे एक मस्टकफ नोट सापडली. त्यावर मलमिल िोतं – ‘गुड इव्िद्धनग. कसा िोता आजचा
क्रदवस?’ तो पुन्िा स्वतःशीच िसला आमण म्िणाला क्रदवस तर बरा िोता पण तू घरी नसल्याने
रात्र कािी सुखाची जाणार नािी आज. आमण तो मवचार करू लागला कफ इतक्या किी
क्रदवसांिध्ये तो मतच्यावर के वढा अवलंबून राहू लागला िोता कफ अगदी छोट्या छोट्या
गोष्टींसाठीसुद्धा आता त्याला मतची गरज भासत असे. रोज ऑक्रोसिधून घरी आल्यावर
दरवाजा उघडणारा मतचा प्रसन्न चेिरा आठवून तो थोडा मिरिुसला. तो मवचार िनात येताच
त्याच्या चेिऱ्यावरचं िास्य थोड िालवलं. पण तो कािी स्वाथी नव्िता. मतने लग्नानंतर
पमिल्यांदाच मवचारलं कफ िी आज येताना रात्री िाझ्या आईकडे राहू का? िग तो नािी कसं
म्िणणार? पण त्याच्या नजरे तली हूर हूर मतने रटपली िेसद्ध
ु ा त्याने िेरलं िोतं. त्याच्या
आवाजातला िोकारात दडलेला नकार मतच्यापयंत पोिोचला िोता जेव्िा त्याने मतच्या नजरे ला
नजर न मिळवता म्िटले - िे पण काय मवचारणं झालं, ऑो कोसव तू आईकडे आज राहू शकतेस.
तू तर िला मवचारायची पण गरज नािी. शेवटी आपण पती पत्नी आिोत. िी काय तुझा बॉस
नािी िाझ्याकडू न रजेची परवानगी घ्यायला. तू स्वतःचे मनणवय घ्यायला िोकळी आिेस आमण
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ते तू बरोबरच घेशील याची िला खात्री आिे. त्यािुळे तू मनःसंशय आज तुझ्या आईकडे राहू
शकतेस.
ह्या सवव मवचारात त्याला जाणवलं कफ आपण अजून दारातच एका िातात मस्टकफ नोट घेऊन
िूतीसारखे उभे आिोत. गाढ मवचारात त्याने अजून बूटसुद्धा काढले नव्िते. त्याने बूट काढले
आमण ते ठे वायला तो कपाटाकडे गेला. आमण काय आश्चयव अजून एक मस्टकफ नोट - 'िाझाच
मवचार करत िोतास ना. िीपण असाच तुझा मवचार करत असते' त्याला गम्ित वाटली अंतराने
इतक्या दूर असूनिी ते िनाने इतके जोडलेले असल्याची.
िग त्याने स्वतःला िस्तपैकफ सोफ्यावर पसरून क्रदलं आमण TV चा ररिोट िातात घेतला तर
अजून एक मस्टकफ नोट ररिोटच्या िागच्या बाजूला मचकटवलेली - 'िला िामित िोतं कफ कपडे
बदलण्यापूवी तू TV लावशील म्िणून'. आता िे जरा अतीच िोतंय. ती काय िाझ्यावर िेरमगरी
करतेय का? आमण तो कपडे बदलायला गेला.
इतक्या दुरूनिी ती िाझ्यावर कशी बरं हुकू ित गाजवू शकते. This is not fair. आमण आज
जेव्िा ती घरी नािीये तर िी िीच िाझ्या िजीचा िालक आमण िला जे िवं तेच िी करणार.
आमण त्याने फ्रफजचा दरवाजा उघडला पाणी सयायला तर अपेिेप्रिाणे मतथेिी एक मस्टकफ नोट
- 'स्वतःसाठी चिा बनवून घे. आळशीपणा करू नकोस. ' तो स्वतःलाच म्िणाला, आज िी
बनणार आळशी तू नािीयेस ना घरी िग तर नक्कफच.
त्याने चिा बनवण्याचा मवचार िनातून काढू न टाकला आमण घरभर उरलेल्या मस्टकफ नोट्स
शोधू लागला. आमण त्याला अजून बऱ्याच मिळाल्यािी. एक जेवण्याच्या tableवर - 'जेवण
फ्रफजिध्ये ठे वलं आिे. Microwaveिध्ये गरि करून खा. ता. क. - Microwave कसा
वापरायचा ते नािी कळलं तर िला ोोन कर'. एक नोट िोती Microwaveवर - 'जेवण थोडं
मतखट झालं आिे. पण उपाशी राहू नकोस. खूप मतखट लागलं तर ोळं खा'. ोळांजवळ अजून
एक नोट – ोळं खाल्यावर लगेच पाणी नको मपऊ. पोटात दुखेल'. िे आता अमलबाबाच्या
गुित
े ल्या खमजन्यासारखं झालं िोतं. शेवटी त्याला अजून एक नोट कपड्यांच्या कपाटाजवळ
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मिळाली - 'तो मनळ्या रं गाचा शटव घाल उद्या ऑक्रोसला. छान क्रदसतो तो तुला'. तो िनातल्या
िनात म्िणाला जेव्िा तू घरी नािीयेस तेव्िा तरी िला ठरवू देत कफ काय घालायचं आमण काय
नािी ते.
यशस्वीपणे सवव मस्टकफ नोट्स गोळा करत तो परत िॉलिध्ये आला आमण TV पाहू लागला. TV
बघण्यात, जेवण Microwave िध्ये गरि करून जेवण्यात (तेसुद्धा िोठ्या कष्टाने Microwave
चे िॅन्युअल वाचून, कारण त्याला िार िानायची नव्िती), ोळं खाण्यात जेवण कािी खूप
मतखट नसतानािी, सगळ्यात शेवटी पाणी मपण्यात (तेसुद्धा थोड्या वेळानंतर मतने
सांमगतल्याप्रिाणे) 3-4 तास गेले असतील.
रात्रीचे अकरा वाजले असतील जेव्िा दारावरची बेल वाजली. कोण आलं एवढ्या रात्री असा
मवचार करत त्याने दरवाजा उघडला आमण त्याच्या चेिऱ्यावरचे िावभाव बदलले. पमिले
मवस्ियकारक, िग आश्चयव, िग स्तब्ध, कॉम्पुटरिध्ये virus गेल्यावर तो जसा स्तब्ध िोतो तसं
आमण शेवटी आनंद. दरवाजयात ती उभी िोती त्याच नेििीच्या िसऱ्या चेिऱ्यासि आमण
डोळ्यात खास चिक घेऊन. त्याला कळलं कफ त्याने मतला पुरेसा दारुगोळा क्रदला िोता त्याची
नंतर खेचायला त्याने क्रदलेल्या वेगवेगळ्या िावभावांिुळे. पण त्याला त्याची पवाव नव्िती.
मतच्या परत येण्यासिोर ते कािीच नव्ितं. ती शेवटी म्िणाली आता जर तू बाजूला िोशील तर
िी आत येऊ?
मतने त्याला सांमगतलं कफ त्याच्या नजरे तला नकार मतने वाचला िोता आमण मतला आईच्या
घरी झोपच येत नव्िती. म्िणून मतने बॅग पॅक के ली व सरळ त्याच्याकडे मनघून आली.
पक्कफ चिाबाज असल्याने मतने मवचारलं चिा घेणार का? िी िाझ्यासाठी बनवणारच आिे.
स्वयंपाकघरात मशरत मतने पुढचा प्रश्न मवचारला – ‘तू चिा बनवलास का घरी आल्यावर?’
त्याला िामित िोतं कफ िाच तो िण आमण तो तयार िोता. जर त्याने म्िटलं कफ नािी के ला तर
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तो झाला असता आळशी आमण िग मतने त्याला मचडवलं असतं. म्िणून तो मबनधास्त म्िणाला
– ‘के ला ना’. तसािी मतला कसा कळणार चिा के ला कफ नािी ते?
ती स्वयंपाकघरातून जोरात िसत बािेर आली व म्िणाली ' नािी िाझ्या राजा तू चिा नािी
के लास'. त्याने मवचारला 'कशावरून?’. मतने खट्याळ डोळ्यांनी त्याच्याकडे बघत म्िटलं,
'कारण चिा पावडरच्या डब्यावर लावलेली िी मस्टकफ नोट अजूनिी तशीच आिे'. त्याने
अिरशः मतच्या िातातून ती नोट खेचून घेतली. त्याच्यावर मलमिलं िोता - 'आज सूयव पमश्चिेला
कसा बरं उगवला? चक्क तू स्वतः चिा बनवतोयस?'
------
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लपंडाव

तो ऑक्रोसवरून घरी परत आला. त्याने त्याची बाईक त्याच्या घराच्या पार्ककग लॉटिध्ये पाकव
के ली. आमण तो मवचार करू लागला कफ घरी लवकर आल्यािुळे मतची आज प्रमतक्रिया काय बरं
असेल? सध्या त्याचा कािाचा व्याप खूपच वाढला िोता. त्यािुळे सकाळी लवकर जाणं आमण
रात्री उमशरापयंत न येणं िे रोजचंच झालं िोतं. त्यािुळे घरी चिाच्यावेळी पोिोचणं िे
मतच्यासाठी आश्चयावचा धक्का ठरणार िोतं. आमण तो मतचे आश्चयावचे भाव रटपण्यास आतुर
िोता. म्िणून त्याने मतला ोोन करून आधीच सांमगतलं नव्ितं कफ तो ऑक्रोसिधून मनघाला
आिे जरी त्यांच्यािध्ये अमलमखत मनयि िोता कफ ऑक्रोसिधून घरी मनघताना एकिेकांना ोोन
करायचा. पण आजचा क्रदवस वेगळा िोता. कारण त्याला मतला surprise द्यायचं िोतं. आमण
म्िणून आज तो ऑक्रोसिधून मनघाल्यापासून थोडा िवेतच िोता.
चिाच्या वेळी घरी पोिोचणे म्िणजे त्याच्या सध्याच्या क्रदनचयेनुसार आश्चयावचं िोतं. पण आज
ते खरं खुरं घडत िोतं. आमण त्याची खात्री िोती कफ स्वप्नातिी ती मवचार करणार नािी कफ िी
एवढ्या लवकर घरी पोिोचेन म्िणून. आज तो त्यािुळे त्याच्या बॉसवर पण खुश िोता.
सध्याच्या स्पधेच्या युगात असे बॉस मिळणे दुर्मिळ झाले आिेत जे कं पनीचं भलं तर जाणतातच
पण त्याचबाबोबर आपल्या सिकाऱ्यांच्या कौटुंमबक गरजा पण जाणतात.
पती पत्नीच्या नात्यांचे वीण घट्ट करण्यासाठी अशा छोट्या छोट्या गोष्टी पण खूप िित्वाच्या
असतात जया नात्यांतली लज्जत वृद्धद्धगत करतात. काळाची गरज म्िणत सुरु झालेल्या या
जीवघेण्या स्पधेत आपण या छोट्या छोट्या गोष्टींचं िित्व मवसरून जातो आमण नात्यांिधले
बंध िळू िळू मशमथल करू लागतो. तेसुद्धा ह्या पातळीपयंत कफ ते शेवटी तुटावेत. खरं च
नात्यांची ककित एवढी किी का झाली िा एक वादाचा मवषय िोऊ शकतो. पण एक नक्कफ कफ
जया यशािागे आपण धावत आिोत त्यासाठी आपण काय ककित चालू वेळेत चुकवत आिोत िे
िात्र सिजणे गरजेचे आिे.
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असो, तो पार्ककग लॉटिधून मलफ्टकडे चालू लागतो. गेल्या कािी क्रदवसांतले मतचे पेटंट
dialogue िनात घोंगावत - तुलाच का एवढं काि असतं ऑक्रोसिध्ये? तू काय एकटा
सगळ्यांच्या वाटणीचं काि करतोस का? त्यांना कळत नािी का कफ आता तुझं लग्न झालंय
आमण िी घरी तुझी वाट बघते ते? आज िध्यरात्रीपयंत् तरी घरी येणार का? आज िी
तुझ्यासाठी जेवायची मबलकु ल थांबणार नािी. असं म्िणूनिी ती रोज त्याच्याबरोबर जेवायला
थांबायची. तेसुद्धा एक प्रघात म्िणून नािी तर त्याच्यावरच्या प्रेिापोटी आमण दोघांिधला
संवाद रटकू न रािावा म्िणून. सध्याच्या कािाच्या वेळांिुळे रात्रीचं जेवण िी एकच वेळ अशी
उरली आिे कफ जेव्िा पती पत्नी एकत्र जेऊ शकतात. पण आजचा क्रदवस कािी औरच असल्याने
ते दोघे जेवणाबरोबर एकत्र चिासुद्धा घेणार िोते.
िा सवव मवचार करत तो त्याच्या घरासिोर आला आमण दारावरची बेल वाजवली. आतून
कािीच प्रमतसाद आला नािी. आमण तो परत बेल वाजवणार तेवढ्या त्याचा ोोन वाजला.
कोण बरं आता ह्या वेळी िला ोोन करताय जेव्िा िी िाझ्या घरी मशरणार आिे? तर मतचाच
ोोन असतो. आता िा कोणता नवीन खेळ असं म्िणत तो ोोन उचलतो व म्िणतो 'िॅलो'.
पलीकडू न मतचा उत्सामित आवाज येतो - 'कु ठे आिेस तू? तुझ्यासाठी एक surprise आिे. िी
आत्ता तुझ्या ऑक्रोससिोर उभी आिे. तसािी सध्या तू कािी िध्यरात्रीमशवाय घरी येत नािीस
आमण आपल्याला सोबत घालवायला ोारच किी वेळ मिळतो म्िणून म्िटलं आज तुझ्या
ऑक्रोसजवळच असलेल्या टपरीवर चिा मपऊ जेणेकरून आपल्याला अजून थोडा वेळ
एकिेकांसोबत घालवता येईल. िग येतोयस ना चिासाठी?'
आमण तो मवचार करतोय म्िणजे आजपण एकत्र चिा नािी. आपण मवचारात एव्िढे गुंग िोतो
कफ िे आपल्या लिातच नािी आलं कफ मतची गाडी पार्ककगिध्ये नािीये ते. . .
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मतचा शोध

तो ऑक्रोसिधुन घरी परत आला. त्याने दरवाजाची बेल वाजवली. आतून कािी प्रमतसाद आला
नािी. नेििीप्रिाणे त्याने ऑक्रोसिधून मनघताना मतला ोोन करण्याचा प्रयत्न के ला िोता पण
कािी उपयोग झाला नािी. ोोन बंद िोता. सध्या ोोनवर मतच्यापयंत पोिोचणं कठीण
व्िायला लागलंय कारण मतचा ोोन मबघडलाय. कधी तो चाजवच िोत नािी तर कधी लवकर
discharge िोतो, तर कधी आपोआपच बंद पडतो आमण असं बरं च कािी. जणू कािी सवव
ोोनची मबघडण्याची जबाबदारी त्याच्या खांद्यावर आिे. पण मतला िात्र त्याच्याशी कािीच
देणंघेणं नािीये. ती िात्र अजूनिी खुश आिे मतच्या ोोनवर आमण नवीन ोोन घ्यायला कािी
तयार नािी. आमण त्याचा िात्र राग राग िोतोय.
तो पुन्िा जास्त वेळासाठी दारावरची बेल वाजवतो पण कािीच प्रमतसाद नािी. थोडा
रागावूनच तो क्रकल्ल्यांचा जुडगा मखशातून काढतो. लग्नानंतर क्रकल्लीने दरवाजा उघडणं
यासारखं दुःख नािी तेसुद्धा तेव्िा जेव्िा रोज आनंदी चेिऱ्याने तुिची बायको तुिच्यासाठी
दरवाजा उघडते. जयाप्रिाणे लग्नानंतर िुलीच्या िुलाबद्दलच्या अपेिा बदलतात त्याचप्रिाणे
िुलांच्यापण िुलींकडू न कािी अपेिा असतात. त्यातलीच िी एक. असो तर ती घरी नािीये. तो
क्रकल्लीने दरवाजा उघडू न आत येतो.
कु ठे बरं गेली असेल ती? क्रदवसेंक्रदवस ती खूपच बेजबाबदार बनू लागलीये. मतने िला का नािी
सांमगतलं कफ िी घरी येईन तेव्िा ती घरी नसणार आिे. ती असं कसं बरं वागू शकते? िे सवव
प्रश्न िनात घोंगावत असताना त्याचे िात मखशातल्या ोोनकडे गेले. त्याने मतला ोोन लावला
तर तो घरातच वाजला. आता िे जरा अतीच िोतंय. ोोनसुद्धा घरीच. म्िणजे मतच्यापयंत
पोिोचण्याचा कोणताच िागव नािी. कु ठे बरं असेल ती?
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एक मिनीट. मतची कार पार्ककग लॉटिध्ये िोती का? अरे िा िोती. कफ नव्िती? नक्कफच िोती.
Surprise च्या घटनेनंतर तो आता लि ठे वतो कफ मतची कार पार्ककग िध्ये आिे कफ नािी ते.
म्िणजे ती जवळपासच कु ठे तरी चालत गेलीये. िग येईल लवकरच. िे त्याचं अमभयांमत्रकफचं
लॉमजक घटनेची िीिांसा करणारं .
िा मवचार करून त्याने कपडे बदलले आमण तो टीव्िी बघू लागला. तशीिी ती जवळपासच
गेलीये तर येईलच इतक्यात आमण िग बनवेल चिा दोघांसाठीसुद्धा त्याने मवचार के ला. िे
थोडा िौयवतेचं वाटेल तुम्िाला पण त्यांची कािांची वाटणी ठरलेली आिे. सकाळचा चिा
त्याचा आमण संध्याकाळचा मतचा. आजकाल तो चिा करतो.
एक तास झाला. अजूनिी मतचा कािी पत्ता नािी. कु ठे बरं असेल ती? त्याने पुन्िा सवयीने ोोन
उचलला मतला ोोन करायला आमण त्याच्या लिात आलं कफ ोोन तर घरीच आिे. आता िात्र
त्याला मतची काळजी वाटायला लागलीये. तो शेजाऱ्यापाजारयांना मवचारतो. पण त्यांना
िामित नािी कफ ती कु ठे आिे ते. तो िनातल्या िनात ठरवतो कफ ती घरी आली कफ मतला
चांगलं फ़ै लावर घ्यायचं. पण ती परत कधी येणार? कु ठे बरं असेल ती? दोन तास झाले त्याला
येऊन आमण आता नऊ वाजायला आले तरी मतचा पत्ता नािी. ती बरी तर असेल ना. आता
त्याच्या रागाची जागा काळजीने घेतलीये.
ह्या सगळ्या शोधाशोधीिध्ये अजून एक तास गेला. अजून कािी मतच्या िैमत्रणींना ोोन झाले
पण कोणालाच िामित नािी कफ ती कु ठे य. आता िात्र त्याला भीती वाटू लागलीये तेव्िड्यात
दारावरची बेल वाजते. तो धावतच दरवाजा उघडतो तर दारासिोर ती.
तो मतला आत येतानाच मतच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती चालू करतो - कु ठे िोतीस तू, सांगून जात
येत नािी, असं वागतात का, वगैरे वगैरे. आमण तुला तुझा ोोन बरोबर नेता येत नािी का?
िोबाईलचा अथव कळतो का? तो कािी घरी ठे वण्यासाठी नािी घेतला तर बरोबर नेण्यासाठी
घेतला आिे आमण असं बरं च कािी. त्याचा राग थोडा आवरल्यावर ती म्िणते कफ िोबाईलची
बॅटरी नेििीप्रिाणे अचानक डाउन झाली िोती म्िणून तो चार्जजगवर लावला आमण िी बािेर
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गेल.े संध्याकाळपासून िी िाझ्या शाळे तल्या मित्र िैमत्रणीसोबत िोते जे खूप वषांनी भेटले िग
गसपा, जेवण आमण म्िणून उशीर झाला. थोडा शांत िोत तो म्िणाला ते ठीक आिे पण तुला
सांगता येत नािी का? त्यावर ती म्िणाली – ‘घरी आल्यापासून तू कािीच खाल्लं नािीस
वाटतं? चिा करू?’
‘तुला काय िामित कफ. . ’ त्याचा प्रश्न पूणव िोण्यापूवीच त्याला उत्तर मिळतं आमण चिा
मबमस्कटाच्या डब्यावर असलेली मस्टकफ नोटसुद्धा जयावर मलमिलं िोतं कफ िी शाळे तल्या मित्र
िैमत्रणीसोबत बािेर जात आिे. येताना उशीर िोईल तेव्िा चिा नाश्ता करून घे. . आमण तो
मवचार करतोय – ‘Not again. . . ’
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मतचा वाढक्रदवस - भाग 1

आज मतचा वाढक्रदवस आमण इतर िुलींप्रिाचेच मतचा िा लग्नानंतरचा पमिला वाढक्रदवस
असल्याने मतचा तो अमवस्िरणीय ठरण्याची इच्छा असणे ह्यात गैर कािीच नव्ितं. आमण आता
ती त्याला इतकं तर ओळखू लागली िोती कफ मतची खात्री िोती कफ तो आज मतचा वाढक्रदवस
मवसरल्याचं सकाळी नाटक करे ल व संध्याकाळी मतला Surprise देईल. आमण तोसुद्धा मतने
ओळखल्याप्रिाणे सकाळी मतला वाढक्रदवसाच्या शुभेच्छा पण न देता कािावर मनघून गेला. जसं
कािी आज कािी मवशेष नािीये आमण मतचा वाढक्रदवस तो साो मवसरलाय. आता खरं तर
दोघेिी एकिेकांना इतक्या चांगल्या प्रकारे ओळखतात कफ दोघांनािी िामित आिे कफ 'तू
िारल्यासारखं कर िी रडल्यासारखं करतो' प्रकार चालू आिे ते. िे म्िणजे द्धिदी
रिस्यपटासारखं आिे कफ तुम्िाला पुढे काय िोणार ते तुम्िी सिजपणे ओळखू शकता पण तरीिी
तो मचत्रपट पािता ह्या आशेवर कफ ह्यावेळी कािीतरी वेगळं घडेल.
आता इथे त्यालािी िामित आिे कफ तो नाटक करतोय िे मतला िामितीये आमण त्याला
व्यवमस्थत आठवतंय आज मतचा वाढक्रदवस आिे ते. कारण जर तुम्िी लग्नानंतरचा बायकोचा
पमिला वाढक्रदवस मवसरलात तर तुिची घरी आल्यावर कािी खैर नािी असं सिजा. त्यािुळे
मतचं Surprise ठरवताना त्याच्यासिोर दोनच पयावय िोते. एक कफ िे सांगायचं कफ सध्या
ऑक्रोसिध्ये खूप जास्त काि आिे त्यािुळे िला सुट्टी नािी घेता येणार आमण लवकर घरी
यायचं ककवा दुसरा पयावय असं दाखवायचं कफ त्याला मतचा वाढक्रदवस आठवतच नािी आमण
सरळ सकाळी ऑक्रोसला जायचं आमण िग लवकर घरी परत यायचं. आमण त्याने दोघांिधला
जास्त धोकादायक पयावय मनवडला. तरुणाईचं सळसळतं रक्त आमण स्वतःवर असलेला मवश्वास
त्याचं िे ोमलत. पण त्याची खात्री आिे कफ क्रदवसात नंतर घडणाऱ्या घडािोडीने तो त्याची
व्यवमस्थत भरपाई करे ल.
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लग्नानंतरची पमिली कािी वषव िी सोनेरी वषव असतात आमण त्यात शक्य मततके तुिचे
एकिेकांबरोबरचे अनिोल िण गोळा करायचे असतात जे तुम्िाला जन्िभर साथिी देतात
आमण पुढील जीवनासाठी जगण्याची उिी. िे जयाने जाणले त्याने भमवष्यासाठीची गुंतवणूक
आजच के लीये असं सिजा. तो त्या व्यक्तींपैकफ एक आिे.
दोन तीन तास झाले असतील त्याला ऑक्रोसला जाऊन तेवढ्यात दारावरची बेल वाजते. ती
तोच असल्याचं सिजून िोठ्या आशेने दरवाजा उघडते तर कु ररअरवाला पोऱ्या. तो मतच्या
िातात एक मचट्ठी देतो. त्यावर मलमिलंय - 'मप्रये वाढक्रदवसाच्या िार्ददक शुभेच्छा. िला िामित
आिे कफ तुलािी िामितीये िी तुझा वाढक्रदवस नािी मवसरलो ते. आमण तू िाझ्याकडू न
Surprise ची अपेिा ठे वणार ते. चल िग Treasure िंट खेळूया. आिेस तयार?' ती परत
एकदा मचट्ठीकडे बघते अजून कािी कु ठे मलमिलंय का ते. पण नािी. िी तर खेळायला तयार आिे
पण करायचंय काय ते तर सांग ती िनातल्या िनात म्िणते. शेवटचा उपाय म्िणून त्या
कु ररअरवाल्या पोऱ्याला पण शोधते पण तो तर के व्िाचाच मनघून गेलाय. ती आता त्याच्यावर
थोडी मचडलीये मि काय वेळ आिे का असले खेळ खेळायची? तेवढ्यात मतचा ोोन वाजतो.
ती मतच्या ोोनकडे पळते. ोोनवर त्याचा message असतो – ‘तुला मचत्रपट बघायला
आवडतात ना?’ ती धावतच टीव्िीकडे जाते. तो काय िाझेच पैंतरे िाझ्यावर वापरतोय कफ
काय? तो असा कसा मवसरू शकतो कफ िी मस्टकफ नोट्सची अनमभमषक्त राणी आिे ते?
िाझ्याकडे त्याचे िालकफ िक्क आिेत. आमण िे तर त्या िालकफ िक्कांचं उल्लंघन झालं. िाझा
िालकफ िक्कांचा परतावा कु ठे य? पण त्यासाठी पमिले त्याने घरी तर यायला िवं ना. पण
टीव्िीवर तर एक पण मस्टकफ नोट नािीये. पण िग टीव्िी आमण मचत्रपटांचं काय?
ती टीव्िी चालू करते. आमण पाहू लागते कफ कु ठली नवीन CD आिे का CD सलेअरिध्ये ते. आिे
कफ नवी CD. ती नवीन CD लावते तेवढ्यात मतला त्याचा ोोन येतो. ती CD pause करते
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आमण ोोन उचलते. तो म्िणतो – ‘वाढक्रदवसाच्या िार्ददक शुभेच्छा. एवढी तर तू हुशार
आिेसच कफ तुला आतापयंत तुझ्यासाठी बनवलेली CD मिळालीच असेल. ’
‘अथावतच मिळाली ना. तीच तर बघायला आता लावलीये. ’
तो मतला थांबवतो व म्िणतो – ‘िे कािी बरोबर नािी. िाझ्यामशवाय कशी काय तू CD बघू
शकतेस? िला तुझ्यासोबत बघायची आिे. ’
ती मवचारते – ‘तू कधी घरी येणार?’
तो म्िणतो – ‘आज खूपच जास्त काि आिे, पण प्रयत्न करीन कफ संध्याकाळी चिाच्या वेळेपयंत
घरी पोिोचेन असं. तर चिा पीत दोघे पण बसून िग ती CD बघू. ’
ती म्िणते ‘नािी. िी एवढ्या वेळ नािी थांबू शकत. आमण िाझी खात्री आिे कफ तू ती CD
िुद्दाि घरी ठे वली नािी तर ती तू िला घरी आल्यावरच क्रदली असती. तू खरं च ऑक्रोसिध्येच
आिेस ना?’
गाडी रुळावरून घसरतेय बघून त्याने म्िटलं – ‘ठीक आिे बघ तू CD पण ोोन चालू राहू दे
म्िणजे तुझ्या खास क्रदवशी िला मतथे असल्यासारखं तरी वाटेल. ’
ती म्िणते – ‘ठीकय’ आमण ोोन चालू ठे वते. CD चालू के ल्यावर छानपैकफ सुंदर गाण्यावर
त्यांच्या जीवनातले अनिोल िण पडद्यावर क्रदसू लागतात. ते पाहून ती त्याच्यावर खुश िोते.
त्याच्या गाण्याच्या व ोोटोच्या मनवडीवर पण ती क्रोदा आिे. मतची खात्री आिे कफ त्यानेच
स्वतः ती CD बनवली आिे. ोोनवर िधून िधून तोसुद्धा मतच्याशी बोलतोय आमण ती त्याचं
कौतुक करतेय. CD संपायला येते. त्यांच्या शेवटच्या मपकमनकचे ोोटो तेवढ्यात पडद्यावर क्रदसू
लागतात तेवढ्यात एक मवमिप्त क्रदसणारं भूत पडद्यावर येतं आमण सोबतीला ककचाळी. ती
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सुद्धा दचकू न ककचाळते. तो मतची ककचाळी ऐकतो आमण ोोन ठे वतो. त्याचा िेतू साध्य झालाय
आमण ती मचडलीये.
तो तुिच्या अपेिेपेिा तो जरा जास्तच धाडसी मनघाला नािी? मतचा लग्नानंतरचा पमिला
वाढक्रदवस आमण त्याने स्वःताच्या पायावर कु िावड िारलीय. आता बहुदा ब्रह्मदेवच धतीवर
यायला िवेत त्याला वाचवण्यासाठी. नािी तर त्याची खैर नािी. िग तो मतला िनावण्यासाठी
नक्कफ करतो तरी काय ते िात्र पुढील भागात… continued…
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मतचा वाढक्रदवस - भाग 2
िागील भागात त्याने मतच्या वाढक्रदवसासाठी एक CD बनवली िोती आमण त्यात शेवटी एक
मवमिप्त भूत येते आमण सोबत येते एक कककाळी मतला घाबरवण्यासाठी. मतचा संतापाने
मतळपापड झालाय आमण तो िात्र इतका धाडसी आिे कफ िे सवव त्याने लग्नानंतरच्या मतच्या
पमिल्या वाढक्रदवशी के लंय. आता पुढ.े िे सवव झाल्यानंतर त्याला लवकरच कािी तरी करणं
भाग आिे तेसुद्धा पररमस्थती िाताबािेर जाण्यापूवी. वाघ द्धपजऱ्यातून बािेर पडलाय त्यािुळे
त्याला कोणाची मशकार िोण्यापूवी द्धपजऱ्यात परत टाकणं गरजेचं आिे आमण काि आिेसद्ध
ु ा
तेवढंच मजक्रकरीचं. आमण जर ते व्यवमस्थत नािी पार पाडलं तर ह्यात जीवालासुद्धा (अगदी
शब्दशः नािी पण) धोका आिे.
ती अजूनिी घरी आिे आमण अजूनिी मवचार करतेय कफ जे झालं ते खरं च झालं कफ िे एक
दुःस्वप्न आिे. तो िे असं कािी तरी कसं बरं करू शकतो. िी काय मवचार के लेला कफ तो िे करे ल
आमण ते करे ल म्िणून आमण त्याने काय के लं तर िे. ती जािच तापलीये तेवढ्यात दारावरची
बेल वाजते. ती रागातच दरवाजा उघडते. पण दारात कोणीच नािीये. ती दरवाजा बंद करणार
तेवढ्यातच पायाशी मतला कािी तरी क्रदसतं. ती ते बघताच खुश िोते. बघते तर काय एका
छोट्या बास्के टिध्ये िांजरीचं मपल्लू असतं. िांजर म्िणजे मतचा सवावत आवडता प्राणी आमण ती
कधीपासून त्याच्या िागे लागलीये कफ आपण एका िांजर पाळू या म्िणून. पण तरीिी ती त्याला
अजून िाो करणार नािीये, जे त्याने सकाळी के लं त्याच्याबद्दल.
आता त्याला िामितीये कफ ती शांत झालीये पण एवढीिी नािी कफ त्याला िाो करे ल. त्यािुळे
त्याला पुढची चाल खेळायला िवीच. तो मतला ोोनवर िेसेज पाठवतो – ‘I am sorry. िी जे
के लं ते करायला नको िोतं. पण तुला िांजरीचं मपल्लू आवडलं का? संध्याकाळी भेटूच. सलीज
िला िारू नको िा घरी आल्यावर. Anyway तुझं आवडीचं ice cream िी क्रफ्रजिध्ये ठे वलंय.
’
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ती िेसेज वाचून लगेच फ्रफजकडे पळते. मतथे मतच्या आवडीचं चॉकोलेट ice cream असतं. ती
ice िफिच झाकण उघडते तर काय आश्चयव. आत झाकणाला आतून मचकटवलेली एक मस्टकफ
नोट असते – ‘वाढक्रदवसाच्या िार्ददक शुभच्े छा. आता िी तुझा मस्टकफ नोट्स वापरण्याचा
िालकफ िक्क थोड्या वेळासाठी भाड्याने घेतो. आमण त्याचा परतावा घरी आलो कफ िी देईनच
पण सध्या आपण treasure िंट खेळूया. तुला आपण सोबत असताना घरासाठी घेतलेली
पमिली गोष्ट आठवते का?’
ती आठवण्याचा प्रयत्न करते. ती तर चिाच्या सेटची लिान प्रमतकृ ती िोती. क्रकती प्रेिाने आपण
घेतली िोती आमण िला पाितािणीच ती खूप आवडली िोती. आपल्या शोके सेिध्ये ठे वलीये
आपण ती. असं मवचार करत ती त्या सेटजवळ येते. तर चिाच्या पॉटिध्ये मतला एक चावी
मिळते. ती चावी आिे त्यांच्या लॉकरची मजथे ते त्यांची सवव िित्वाची कागदपत्रे ठे वतात. काय
बरं असेल त्या लॉकरिध्ये ठे वलेल?
ं लॉकर उघडल्यावर त्यात एक वेष्टनात गुंडाळलेली भेटवस्तू
असते. ती वेष्टन उघडते आमण मतचा मतच्या डोळ्यांवर मवश्वासच बसत नािी. ते मतचं पेंमसलने
बनवलेलं मचत्र असतं तेसुद्धा चार फ्रेििध्ये बनवलेल.ं अप्रमति. के ले कधी ह्याने िे प्रताप. आमण
िला कळलं कसं नािी. त्याला मचत्रकलेची आवड आिे पण सिसा ते ोक्त छोट्यािोठ्या मनजीव
वस्तूंपुरतंच ियावक्रदत असतं. त्यािुळे िाणसाचं काढलेलं िे त्याचं पामिलंच मचत्र. त्यािुळे आता
मतचं राग िळू िळू मवरघळतोय. आमण का बरं मवरघळू नये? कोण करतं एवढं आजकालच्या
युगात जेथे एक शुभच्े छापत्र आमण दुकानातून ििागातली घेऊन क्रदलेली गोष्ट यावर िित्वाचे
क्रदवस संपतात आमण स्वतः दुसऱ्यांसाठी कािी करण्याला वेळेचा अपव्यय सिजलं जातं.
मतचा ोोन वाजतो. त्याचं िेसेज असतो – ‘कसं िोतं ice cream?’
ती मवचारते – ‘कधी काढलास तू ते मचत्र? अप्रमति आिे ते. थँक्स. लवकर घरी ये ना. कधी
तुला भेटते असं झालंय. ’
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तो प्रत्युत्तर देतो – ‘अरे वाि. मिळालं पण तुला मचत्र. तू तर खूपच हुशार आिेस यार. बािेर
क्रोरायला जायचं? तुझ्या गाडीपाशी येतेस?’
ती धावतच मतच्या गाडीपाशी येते ह्या अपेिेने कफ तो गाडीजवळच असेल आमण िग ते
छानपैकफ कु ठे तरी बािेर क्रोरायला जातील.
पण गाडीजवळ तर कोणीच नािीये. ती गाडी उघडते पण तरी आत कािीच नािी. आता िे
काय नवीन? परत िस्करी? मडकफत कािी आिे का म्िणून ती मडकफ उघडते तर आतून ोु गे
बािेर येतात आमण बरोबर happy birthday to you गाणं चालू िोतं. आत अजून कािी
वेष्टनात गुंडाळलेले खोके असतात. आमण त्यासोबत ोु लांचा गुच्छ. ती ते खोके आमण गुच्छ
उचलून वर जाऊ लागते. खोके जड आिेत. िनातल्या िनात ती म्िणते आता त्यातून दगड नािी
मनघाले म्िणजे मिळवलं कारण त्याचा कािी भरोसा नािी. तो मतची िस्करी करण्यासाठी िे
करायलासुद्धा कािी किी करणार नािी. आतापयंत तर तुिच्या पण लिात आलंच असेल कफ
तो अगदी कािीिी करू शकतो.
ती घरी परत येते आमण काय आश्चयव घरातून तो धावत बािेर येतो आमण मतला मिठी िारून
म्िणतो 'िॅपी बथवड'े . ती तर मबचारी स्तब्धच झालीये भूत पमिल्यासारखी. अरे चालू काय आिे
आज. जयाप्रकारे मतचा क्रदवस चाललंय कफ आता कशानेच मतला आश्चयव वाटायला नको. त्यांच्या
टेबलवर के क आमण मपझ्झाचा बॉक्स आिे आमण के कवर िेणबत्ती लावलीये. ते बघून मतच्या
डोंळ्यातून आनंदाश्रू वाहू लागतात. तो िळू च मतला म्िणतो – ‘के क कापायचा? सकाळपासून
कािीच खाल्लं नािीये िी, पोटात कावळे ओरडतायत. ’
ती खुद्कन िसते आमण िग ते के क कापतात. िग जेव्िा ती मपझ्झा उघडते तर तो असतो
हृदयाच्या आकारातला मपझ्झा, तेसुद्धा सॉसने िॅपी बथवडे मलमिलेला.
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तो पटकन म्िणतो आता तू परत रडण्यापूवी सगळ्या भेटवस्तू उघडू यात. कारण तुला जर नािी
आवडल्या त्या तर िला परत करायला. तो नेििीच असं करतो पण आता मतला त्याची सवय
झालीये. त्यािुळे ती मतचा िोचाव भेटवस्तूंकडे वळवते. त्या जड बॉक्सिध्ये खुपसाऱ्या ोोटो
फ्रेम्स असतात आमण फ्रेििध्ये पेमन्सल स्के चेस जयांचा कािी अथव लागत नसतो. ती त्याच्याकडे
प्रश्नाथवक चेिऱ्याने बघते, अजून परत िस्करी? काय आिे तरी काय िे?
तो म्िणतो िाझा िालकफ िक्क. आता सोडावं ते jig-saw puzzle.
ती मवचारते पण ह्याचं original मचत्र कु ठे आिे सोडवायला.
तो नाटकफ अंदाजात म्िणतो - िाझ्या हृदयावर कोरलंय. तू तुझ्या हृदयाचं ऐक िग तुला उत्तर
मिळे ल.
ती ते तुकडे जोडायला लागते आमण त्यातून अथवपूणव मचत्र तयार व्िायला लागतं. ते मतचंच मचत्र
असतं 26 भागांिध्ये बनवलेलं आधी त्याने लॉकरिध्ये ठे वलेल्या 4 भागांसि. जेव्िा शेवटी ती
ते मचत्र पूणव करते तेव्िा पुन्िा मतच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रू वाहू लागतात. ह्यावेळी तो मतला
थांबवत नािी. तो िण तो मतला अनुभवू देतो. िेच ते िण जे तुम्िाला जीवनात उभारी देतात
जेव्िा तुम्िाला सोबतीची गरज असते. आमण तो िे व्यवमस्थत सिजतो. शेवटी तो िण अनुभवून
झाल्यावर ती त्याला मवचारते - िे सवव असं करायची खरं च गरज िोती का? िे सिज सोसपं पण
तर िोऊ शकलं असतं. आमण तू आज खरं च ऑक्रोसला गेला तरी िोतास का?
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त्याने मतचं काढलेलं मचत्र

िे मवचारताच तो म्िणतो कोणता मडमलव्िरी बॉय तुला सािान क्रदल्यावर त्याची मडमलव्िरी
ररमससटसुद्धा ना घेता मनघून जातो? आमण ती त्याच्याकडे डोळे मवस्ोारत बघत रािते.
ता. क. - आता तुम्िी पण मवचार करत असाल कफ मपझ्झा आमण के क आणायला कािी 2-3 तास नािी लागत
तर िा प्राणी गेला तरी िोता कु ठे इतक्या वेळ? तर तुम्िाला म्िणून सांगतो. तो गेला िोता रक्तदान करायला
िॉमस्पटलिध्ये. नेििी तो स्वतःच्या वाढक्रदवशी करायचा आमण आता त्याने ठरवलंय कफ मतच्या वाढक्रदवशी
करायचं म्िणून. तो आिेच िुळी थोडा वेगळा. पण िे मतला िामित नािीये. त्यािुळे ते आपल्यािधलंच गुमपत
राहू दे बरं का?
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एक खेळकर रमववार
आज रमववार म्िणजे नाकत्यावचा वार. आज िस्तपैकफ ताणून द्यायची, आठवड्याची झोप पूणव
करायची आमण पूणव क्रदवस िजा करायची असाच सिसा सगळ्यांचा बेत असतो. पण
त्यांच्यासाठी रमववार म्िणजे सगळ्यात व्यस्त क्रदवस. तोच एक क्रदवस जया क्रदवशी तुम्िी तुिचे
छंद जोपासायचे, आठवड्याचा वाचनाचा कोटा पूणव करायचा, कािीतरी नवीन आमण िटके
करण्याचा प्रयत्न करायचा आमण त्याबरोबर आठवड्याची खरे दी आलीच. ती कोणाला चुकलीये.
ह्या सवव गोष्टींिध्ये क्रदवस कसा उडू न जातो ते कळतिी नािी. पण आजचा रमववार थोडा वेगळा
िोता. गोड गुलाबी थंडी चालू झाली िोती. आमण दोघेपण आळसावलेले िोते.
तो पेपर वाचत िोता आमण ती पुरवणीतली कोडी सोडवण्यात िग्न िोती. तेवढ्यात
अचानकपणे त्याने मवचारलं – ‘तुला बॅडद्धिटन खेळता येतं का ग?’
रमववारची मिवाळ्यातली जेितेि कू स बदलणारी रम्य सकाळ, सूयव आताच त्याचे सोनेरी पंख
पसरवतोय, थंडी पण अशी गोड पडलीये कफ वाटावं कफ परत पांघरुणात मशरून अजून थोडा
वेळ झोपावं आमण िा मवचारतोय तुला बॅडद्धिटन खेळता येतं का? अशा या गोड गुलाबी थंडीत
शेकोटीसिोर बसून एक तर छान शेक घेत बसावं ककवा चादरीत िस्तपैकफ गुरोटू न झोपावं,
कोण अशा वेळी बॅडद्धिटन खेळेल? पण अजून त्यांचं लग्न पडलं नवीन आमण त्यात आताच मतचा
वाढक्रदवस िोऊन गेलेला जेव्िा त्याने एवढं सगळं के लं त्याच्यािुळे ती अजून ‘नािी’ नािी
म्िणत त्याला तोंडावर. म्िणून त्याला ती म्िणते – ‘िो. िला येतं खेळता. शाळा कॉलेजिध्ये
असताना खेळलीये िी. पण आता मनयिपण नािी आठवत िला. ’
‘भले, एकदा खेळलेल्या खेळाचे मनयि कसे बरे तू मवसरू शकतेस. असो िी सांगीन तुला. िी
पण कािी उस्ताद नािी पण येतं िला थोडंोार खेळता. तसािी आज रमववारचा आिे आमण
आज आपला कािी बेत पण नािीये तर जायचं का बॅडद्धिटन खेळायला? आजच्या पेपरिध्ये एक
जामिरात आिे कफ आपल्या बाजूलाच एक मजिखाना उघडलाय आमण सवांनी यावं म्िणून
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त्यांनी पमिले पंधरा क्रदवस ोु कट प्रवेश ठे वलाय. त्यांच्याकडे बॅडद्धिटन कोटव आिे तर जायचं
का?’
आता ह्याला िो सांगायचं कफ नािी िा मतलाच प्रश्न पडला. िळू िळू िला ह्याला तोंडावर नािी
बोलायला मशकलं पामिजे असं िनात म्िणत प्रत्यिात िात्र मतने म्िटलं – ‘जाऊ या ना. कधी
जायचं?’
‘शुभस्य शीघ्रि’ - तो उत्तरला. खेळायला त्याला खूप आवडतं जरी खेळाडू ची शरीरयष्टी आमण
दि रटकत नसला तरी. आमण खेळताना वागणं पण असं कफ क्रिके ट खेळत असेल तर स्वतःला तो
कािी समचन तेंडुलकरपेिा किी सिजत नािी. आमण िीच गत प्रत्येक खेळाच्याबाबतीत. असो
खेळाचा िुख्य िेतू असतो तो मनखळ आनंद लुटणे आमण तो ते िात्र िनसोक्त करतो. कोणी
कािी का म्िणेना.
ती नाईलाजास्तव कपडे बदलते. आमण दोघांची स्वारी बॅडद्धिटन खेळायला म्िणून बािेर पडते.
वाटेत तो मतला बॅडद्धिटनचे मनयि सिजाऊ लागतो, एकवीस पॉईंटचा एक गेि असतो, सर्मवस
कधी बदलते आमण असं बरं च कािी जेणेकरून कोटववर अजून वेळ ह्यात नको जायला. आमण ती
संयिाने ते सारं ऐकत असते.
बोलता बोलता ते मजिखानाला पोिोचतात, एक कोटव खेळायला मिळवतात व खेळू लागतात.
दोघेपण ोारच खराब खेळात असतात, कधी शटललाच रॅ केट लागत नािी तर कधी शटल
कोटावच्या बािेर, दोघेिी म्िशीसारखे क्रढम्ि धावायलािी तयार नािीत पण आपले खेळतािेत.
अशात अधाव तास िोतो. आमण मततक्यात त्याला िाका िारत कोणीतरी येतो व म्िणतो –
‘मित्रा, कोटववर तुला परत बघून बरं वाटलं. आमण आज कोणाला िाझ्यासारखं चारी िुंड्या
चीत करतोयस?’
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त्याच्या मित्राला बघून तो खुश िोतो. ती कधी आधी त्याला भेटली नािीये. पण जयाप्रकारे ते
बोलतािेत त्यावरून दोघे छान मित्र क्रदसतािेत. तो त्याच्या मित्राची ओळख करून देतो – ‘िा
राहुल. पक्का पुणेकर आिे. आम्िी एकदि योगायोगाने एकिेकांना भेटलो आमण दोस्त झालो. िा
एकदि जबरदस्त बॅडद्धिटन खेळतो. ’
राहुल त्याला थांबवतो – ‘पुरे झाली िा िस्करी. कािी योगायोग वगैरे नािी िा वैनी. िा
चॅमम्पयन िोता ह्याच्या शाळे चा बॅडद्धिटनचा. िा ह्याच्या शाळे कडू न आमण िी िाझ्या
शाळे कडू न आलो िोतो आंतरशालेय बॅडद्धिटन स्पधेत खेळायला. आमण याने िाझा धुव्वा
उडवला िोता. आता तुिच्याशी खेळतोय तसा लेचापेचा नािी खेळत तो. तुम्िाला खेळवतोय
तो. ’
‘मित्रा त्याला शतकं लोटली. म्िातारा झालो आता िी. इन िड्डीयो िें जान निी रिी. आता तर
िी रॅ केट कशी पकडतात ते पण मवसरलोय. ’ - तो भाव खात म्िणाला
‘बास झाली नाटकं तुझी’ - राहुल म्िणाला. ‘खेळतोस का एक िॅच?’
‘नक्कफच. का नािी’, तो म्िणाला. आमण ते िॅच खेळू लागले. ती िॅच बघून मतच्या डोळ्यांचं
पारणं क्रोटलं. त्याच्या स्रोकिधली ताकद, त्याचं कोटववरचं पदलामलत्य, आमण लीलया सववत्र
पोमिचण्याची ििता वाखाणण्याजोगी िोती. तो अगदी व्यवसामयक खेळाडू प्रिाणे खेळला. असं
नका सिजू कफ राहुल वाईट खेळतो. मतथे खेळण्याराऱ्या 80 टक्के लोकांना तरी राहुलने सिज
िरवलं असतं. म्िणूनच कफ काय लोकं स्वतःचा खेळ थांबवून त्यांचा खेळ बघत िोती. त्याने
शेवटी राहुलला िरवलं.
राहुलला मनरोप देऊन दोघंिी थकू नभागून घरी आले. ती जेवणाची तयारी करू लागली आमण
तो घराची थोडी साोसोाई करू लागला. नंतर जेवणाच्या टेबलवर त्याने मतला मवचारलं – ‘तू
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मजल्िा स्तरावर बॅडद्धिटन खेळलीयेस कफ राजय स्तरावर? राष्ट्रीय स्तरावर नािी कारण नािी
तर िला तुझ्याबद्दल आधीच िामित असतं. ’
ती त्याच्याकडे बघतच रामिली. ‘तुला काय िामित कफ िी बॅडद्धिटन चांगलं खेळते ते? िी तर
एवढी वाईट खेळले. तुझं बरोबर आिे िी राजय स्तरावर खेळलीये शाळे त असताना पण नंतर
बॅडद्धिटन बंदच झालं. पण तू काय िाझी प्रशमस्तपत्रक बमघतलीस कफ काय?’
तो िसला व म्िणाला – ‘नािी ग. प्रशमस्तपत्रक वगैरे कािी नािी, िा ोक्त िाझा अंदाज िोता.
आमण तो अचूक असणार ह्याची िला खात्री िोती. तुझ्याशी खेळताना तू जरी खेळण्याच नाटक
करत असलीस तरी तुझे अँगल ऑो अटॅक जबरदस्तच िोते. आमण ते तुझ्या दजावची जाणीव
करून देण्यासाठी पुरेसे िोते. खूप सराव असल्यामशवाय तो अँगल जिणं अशक्य आिे आमण
एकदा का िात जिला कफ तो आपसूकच खेळला जातो. तुम्िी स्वतःला नािी रोखू शकत. िला
तेव्िाच शंका आली आमण िे सुद्धा कळलं कफ तू िला िरवू इमच्छत नािीस म्िणून खेळवतेस. िग
िी पण म्िटलं ठीक आिे आपण पण करू थोडं नाटक. पण जेव्िा तू िाझ्याशी राहुलच्या
िॅचनंतर बोलत िोतीस त्यावेळी िला म्िणालीस कफ िी पूणव िॅचिध्ये ोक्त 4 एअर-शॉट
खेळलो म्िणून. तेव्िा िाझी खात्री पटली कफ तू बॅडद्धिटन उत्ति खेळतेस. आता एअर-शॉट
म्िणजे काय िे कळायला व्यावसामयक खेळाडू च िवा. काय बरोबर आिे ना? आमण िो पुढच्या
वेळी जर नसेल खेळायचं तर तसं सांग. िी काय तुझ्यावर जबरदस्ती नािी करणार पण पुढच्या
वेळी जेव्िा खेळशील तेव्िा िात्र आजच्यासारखा रडीचा डाव नािी खेळायचा. िला िरवलंस
तरी चालेल, कळलं?
ती नुसती त्याच्याकडे बघत रामिली त्याच्या सिजूतदारपणाचं आमण मनरीिणशक्तफचं कौतुक
करत.

ता. क. - बॅडद्धिटनिधील कािी संज्ञा -
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1. बॅडद्धिटनिध्ये जेव्िा रॅ केट शटलला ना लागता ोक्त िवेतच क्रोरते त्याला एअर शॉट म्िणतात.
2. अँगल ऑो अटॅक िा रॅ केटिधून जया अँगलिध्ये शटल मनघतं त्या अँगलला म्िणतात. ड्रॉप शॉट आमण स्िॅश
खेळताना अँगल ऑो अटॅकला खूप िित्व असतं.
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एक रम्य संध्याकाळ
िंद कासवाच्या चालीने रटाळपणे शमनवारचा क्रदवस चालला िोता. आताच दोघांचं दुपारचं
जेवण आटपलं िोतं. आमण दोघे पण सोफ्यावर गसपा िारत बसले िोते. थंडीचे क्रदवस चालू िोते
आमण रोज पिाटे सववत्र धुकं पसरायचं. आमण वातावरण धुंद करून जायचं.
दोघेपण प्रत्येक ऋतूचा त्याच्या गुणदोषांसकट आनंद अनुभवतात. त्यािुळे दोघांचापण वीक
एन्डला घरी बसण्यापेिा बािेर भटकण्यावरच भर असतो. आमण आता त्यानेच िनात असेल ते
बोलण्याची एवढी िोकळीक क्रदल्यावर ती जरािी कािी बोलताना कचरत नािी. त्यािुळे घरी
बसून कं टाळलेल्या मतने त्याला मवचारलं – ‘बािेर क्रकती छान वाटतंय. बािेर जायचं का कु ठे तरी
क्रोरायला?’
त्या दोघांचीिी सवावत खास गोष्ट म्िणजे दोघेिी िनस्वी आमण स्वछंदी. िनात येईल तसं
वागणारे आमण िनात येईल ते करणारे . ह्याचा अथव असा नािी कफ ते बेजबाबदार आिेत. पण
एकं दरीतच छोट्या छोट्या गोष्टींिध्ये सुख शोधणाऱ्या आमण जीवनाकडू न खूप जास्त अपेिा
नसलेल्या त्यांना कशातिी आनंद गवसण्याचं रिस्य कळलंय. त्यािुळेच ते सुखी आिेत.
असो तर मतने मवचारताच तो एका पायावर तयार झाला. त्याला काय त्याच्या बाईकवरून
क्रोरायला बिाणाच पामिजे असायचा आमण मतलािी ते आता व्यवमस्थत िामितीये. दोघांनािी
गाडीपेिा बाईक जास्त मप्रय आमण त्यािुळे अगमतच गत्यंतर नसल्यामशवाय सववत्र ते
बाइकवरूनच क्रोरायचे. तसंिी त्यांचं त्या बाईक बरोबर एक वेगळं च नातं जडलंय. त्याची
स्वकिाईची ती पमिलीच एवढी ििाग गोष्ट. त्याला त्याच्या आई बाबांनी स्पष्टपणे सांमगतलं
िोतं कफ बाईक िवी तर तू ती तुझी तूच घ्यायची त्यािुळे नोकरी सुरु झाल्यापासून पै पै जिवून
त्याने स्वकष्टाने ती घेतल्याने सािमजकच त्याचा ती जीव कफ प्राण िोती. आमण लग्नापूवी त्या
बाईकवर मतच्यासोबत क्रोरल्याने मतला त्याला सिजून घेण्यात त्या बाईकचा द्धसिाचा वाटा
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िोता. असो पुन्िा भरकटलो. तर तो बािेर जाण्यास एका पायावर तयार आिे आमण दोघेिी
बािेर जाण्यास सज्ज. आता पुढ.े
‘कु ठे जायचं?’ - त्याने मवचारलं.
‘कु ठे िी चालेल. ोक्त घरी ठोंब्यासारखं बसून कं टाळा आलाय. ’ - मतने सांमगतलं.
‘ठीक आिे. तुला एक ोक्कड जागी घेऊन जातो पण एक अट आिे. नािी म्िणायचं नािी. िान्य
आिे?’ - त्याने मवचारलं.
‘आप कफ सारी शते िंजूर जनाब. हुकु ि ोरिाईये िेरे आका’ - मतने एकदि क्रोल्िी स्टईलिध्ये
म्िटलं.
तो मस्ितिास्य करत म्िणाला – ‘िस्तपैकफ आलं घातलेला चिा भर थिावसिध्ये आमण वाटेत
आपण वडापाव घेऊ. छानपैकफ वडापाव खात आमण चिा पीत सूयावस्त बघू या. आमण परत येऊ
या. काय म्िणतेस?’
‘नेकफ और पूछ पूछ. अब जब थान ली िै पाटवनर तो देर क्रकस बात कफ? चिा तर िी करतेच पण
आपण चाललोय तरी कु ठे ?’ - मतने मवचारलं.
‘ते गुमपत आिे. तू ोक्त िे लिात घे कफ आपण तासभर तरी बाईकवर असणार आिोत मतथे
पोिोचेपयंत. ’
‘ठीक आिे. िाझ्याच्याने आता धीर धरवत नािी’ - असं म्िणत ती चिा करायला मनघून गेली.
िी म्िटलं ना कफ अगदी लिान सिान गोष्टीतलं पण सुख ते अनुभवतात म्िणून.
चिा थिावसिध्ये घालून आमण नाक्यावरून गरि गरि वडापाव घेऊन दोघांची स्वारी मनघाली.
आता गम्ित अशी कफ बािेर जायची आयमडया मतची पण मतलाच िामित नािी कफ ते कु ठे
चालले आिेत ते. तरी मतची खात्री िोती कफ जया कोणत्या जागी आपण चाललोय ती जागा
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खासच असणार. िा आिे त्यांच्या नात्यातला दृढ मवश्वास. आमण तोिी मतला मबलकु ल मनराश
करत नािी. दोघेिी मनसगावचा िस्त आनंद लुटत पोिोचतात तामम्िणी घाटात. िुंबई पुणे िुंबई
मचत्रपटािध्ये म्िटलंय ते खरं य कफ पुण्याला मनसगव िा अगदी िाके च्या अंतरावर असतो,
िुंबईसारखं नािी. छान मनसगवरम्य दृश्य बघून ते थांबतात. तो वडापाव उघडतो आमण ती
थिावसिधून चिा. चिा कपिध्ये ओतते आमण एक कप त्याला देते. आमण एक स्वतः घेत.े

तामम्िणी घाटातील ते दृश्य मजथे ते बसून चिा मपतात

चिाचा पमिलाच घोट घेते आमण त्याचा चिा खेचून परत घेत.े
तो मतच्याकडे पाितच राितो. आता िे काय वागणं झालं. सरळ सरळ िातातून चिाचा कप
काढू न घेतला म्िणजे?
ती म्िणते – ‘चिा जास्त उकळला गेलाय. सॉरी. तुला नािी आवडणार. ’
तो म्िणतो – ‘िला चालेल. ’
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ती अजूनिी चिा त्याला द्यायला कािी तयार नािी. ‘अरे चिा गार पण झालाय. आपला थिावस
खराब झालाय वाटतं. ’
तो म्िणतो – ‘चांगल्या वाोा येतािेत. अजून क्रकती गरि पामिजे. आमण आपल्याला तर ोक्त
चिा िवाय. थंड गरि चालेल कािी पण. वडापावसोबत चिाला कािी औरच िजा आिे. दे ना
चिा. भाव नको खाऊस. ’
मतचा नाइलाज िोतो आमण शेवटी ती सांगते कफ – ‘सॉरी पण िी घाईघाईत चिात साखरच
नािी टाकली रे म्िणून. ’
तो ते ऐकू न िसायलाच लागतो.
ते बघून ती रागावते व म्िणते – ‘िसण्यासारखं काय आिे त्याच्यात. िोतं असं कधी कधी. आमण
तूच मनघायची घाई करत िोतास म्िणून झालं िे सगळं . नािी तर नसतं झालं. ’
तो म्िणतो कफ – ‘वाि रे वाि म्िणजे साखर टाकायला तुम्िी मवसरायचं आमण चुकफ िात्र
आिची. ’
‘आिेच िुळी तुिची. तू घाई नसती के लीस तर. . . ’
तो मतला अध्याववरच थांबवतो व म्िणतो – ‘त्यासाठी नािी िसलो िी. िी ह्यासाठी िसलो कफ
िी तुला खूपच छान ओळखतो म्िणून िे अपेमित िोतं िला म्िणूनच िी’ - मखशातून साखरे ची
मपशवी काढत तो म्िणतो – ‘साखर आणलीये सोबत. . . ’
‘डायबेटीस िोणारे य तुला िाकडा’ असं म्िणत ती त्याच्या िातून साखर काढू न घेते चिात
टाकण्यासाठी.
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सिारोप
दोघांचंिी लग्नानंतरचं पामिलं वषव कसं सरलं ते तुम्िी पामिलंत. थोडी िस्करी, थोडी िजा,
थोडी भांडण, थोडी सजा. िीच तर जीवनाची लज्जत आिे.
मलिायला भरपूर आिे आमण रोजच अशा गिती जिती चालू असतात पण प्रत्यि गोष्ट कािी
मलमिता येत नािी. त्यािुळे इथेच थांबतो. पण रोजची येती क्रदवाळी दसराप्रिाणे ह्यांच्यािी
करािती रोजच चालू राितील त्यािुळे तुम्िाला जर त्या आवडल्या तर येऊ पुन्िा तुिच्या
भेटीला नव्या काराितींसि. तोपयंत तुम्िी तुिचे अनुभव कळवा, अनुभवा आमण ह्याहून जास्त
िित्वाचं म्िणजे ते अनुभव जगा कारण जीवन लिान आिे आमण जगणे िात्र ििान. पुन्िा
भेटूच.
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ई सामित्य प्रमतष्ठान
ई सामित्य प्रमतष्ठान िराठी सािरांिध्ये वाचनाची आवड मनिावण व्िावी
आमण लेखक व कवींना एक सशक्त व्यासपीठ मिळावे या दुिरे ी िेतूने स्थापन झाले.
िराठीत एक जबरदस्त वाचन संस्कृ ती मनिावण व्िावी, तरुणांनी भरपूर वाचन
करावे, ग्रािीण भागातील तरुणांना िोबाईलवर पुस्तके उपलब्ध व्िावीत,
परदेशस्थ िराठी वाचकांना सिजासिजी इं टरनेटवर पुस्तके मिळावीत िे आिचे
स्वप्न. जगातील चाळीस देशांतील सुिारे साडॆतीन लाख वाचक या चळवळीचे
सभासद आिेत त्यामशवाय वषावला सुिारे तीस ते चाळीसलाख वाचक .
वेबसाईटवरून पुस्तके डाऊनलोड करतात.
पण आम्िी याने सिाधानी नािीकोटी लोक िराठी बोलतात १२ ..
त्यातले क्रकिान सिा कोटी वाचक व्िावेत िे आिचे लक्ष्य आिेआमण आिची िी .
इच्छाजर योग्य असेल तर कायनात वगैरे सोडाआिचे वाचक तरी त्याच्यासाठी ,
.कािी करतील िी अपेिा आिे
आिच्या वाचकांना एकच मवनंती. आपल्या ओळखीच्या क्रकिान दिा
सािरांचे ई िेल पत्ते आम्िाला पाठवा. अशा ररतीने आपण तीनाचे तीस आमण
मतसाचे मतनशे िोऊ. या िराठीमचये नगरी ब्रह्ममवद्येचा सुकाळू व्िायला वेळ नािी
लागणार. सवांची साथ असेल तर.
एवढी मवनंती िान्य कराच.
ई िेल पत्ते esahity@gmail. com या पत्त्यावर पाठवा बरं !
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