
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

‘काह  आठवणी असतातच अ या गुंतागुंती या, सोडवायचं हंटल 
तर एक नवीन आठवण नमाण करतात. काह  नाती न 

उलगडणार  असतात तर काह  बंध न सुटणारे. 

कोण या ना याला कती मह व यायच ंये येकजणावर 
अवलंबून असत. पण काह  ना यांम ये असा िज हाळा आपसूकच 
येतो. ब याचदा एखा या य तीशी आपलं नातं काय हे मह वाच ं

नसत, तर मह व असत भावनांना, या यावर असणा या 
व वासाला. 

अ याच व वासा या, िज हा या या, आ ण आपुलक या कथा 
घेऊन येत आहे, हे आमचे ई पु तक…. 

 



 

फुलले रे ! [ई-कथासं ह] 
---------------------------- 
 
 
 

श दांश काशन  
sevasahitya@gmail.com  
https://www.facebook.com/sevasahitya  
 
मुखपृ ठ - व ना बालापुरे 

आवृ ी - थम  

संपादक मंडळ - अचना चौधर /गवस, स धी च हाण, प लवी कुलकण /सुकळीकर, वैशाल  चाटे.  

मांडणी - स धी च हाण 

पृ ठ सं या - ५६ 
 

                'फुलले रे!' या कथासं हातील सव घटना, पा , ठकाण तसेच सगं हे पूणतः 

का प नक असून याचा वा तवातील कोण याह  य ती, घटना कंवा ठकाण या याशी 
कोण याह  कारचा कसलाह  संबंध नाह . अस ेकाह  आढळून आ यास तो न वळ योगायोग 
समजावा.  
  
या ई पु तकात का शत केले या कथा आ ण यावर मांडलेल  मते याची संपूण जबाबदार  
कथा ले खकांची असेल. पु तक वाचनासाठ  नशु क उपल ध असले परंतु वनामू य नाह .  
मू य व पात आपण आ हाला आप या अमू य त या न क च देऊ शकता. आप या 
बहुमोल अ या सूचना सु धा न क च या. आपले वाचून झा यावर आपण हे पुढे पाठवू 
शकता. तर ह  हे ई पु तक कोण याह  वेबसाईटवर ठेव याआधी कंवा वाचना य त र त 
वापर कर यापूव  ले खकांची लेखी परवानगी आव यक आहे. 
  
या पु तकातील लेखनाचे सव ह क ले खकाकंडे सरु त असून पु तकाचे कंवा यातील 
अंशाच ेपुनमु ण वा ना य, च पट कंवा इतर पांतरण कर यासाठ  ले खकांची लेखी 
परवानगी घेणे आव यक आहे. तसे न के यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. 
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१. गो ट हजारा या नोटेची - स धी च हाण 

२. एका ल नाची काय मा हती कतवी गो ट -अचना गवस/चौधर   

३. मन उधाण वा याच-े वैशाल  चाटे  

४. कुसुम- प लवी कुलकण / सुकळीकर  

५. घुमण ं(घुमने) - स धी च हाण  

६. परा पराय नमः - अचना गवस/चौधर   

७. जुळून येती रेशीमगाठ  -  वैशाल  चाटे  

८. डे टगं ब टगं - प लवी कुलकण / सुकळीकर  

 

 

 

***** 
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              ‘काह  दवसांपूव  गावी कोकणात जाणं झाल,ं आधी मा या 
सासर या गावी मग मामा या गावी जा याचा योग आला. 
माझ २ म ह याचं बाळ हातात घेऊन उंबरा ओलांडून मी आ ण माझा 
नवरा आ ह  घरात वेश केला. दारात आजी त टत उभी होती, अगद  
रखुमाईसारखी. भाकर-तुकडा अंगाव न काढून तने मा या डो याला पाणी 
लावले. त डावर ल कापड बाजूला क न लहान या पणती या डो याला 
पाणी लावताना तचे डोळे भ न आले होते. प ह यांदाच आप या परतुंडाच 
त ड बघत होती ती. यात त या लाड या नातीची मुलगी. हणजे त या 
काळजाचा तुकडा. अलगत आपला सुरकुतलेला हात मा या प लु या 
डो यांव न फरवत तने गोडं पापा घेतला. तेव यात मा या माऊने आपले 
इवलेसे कल कले डोळे उघडले. एकटक आजी नंतर मा याकडे बघत 
बसल . आजोबापण नाती या मुल ला बघ यासाठ  धडपडत पुढे आले होते. 
काय क  आ ण काय नाह  असं झालं होता या दोघांना.’ 
 
वाटणाचं वरण आ ण गावठ  भात, मोडा या वालाचं बरड,ं अळूवडी, हळद चं 
पानं घालून केलेल  तांदळाची खीर, पापड-कुरडया असा जगंी बेत होता. 
नको नको हणत असताना आजीने वतः या हाताने सगळं बनवलं होतं. 
जेवणाची पानं मी लावायला घेतल . सोबत पा याचा तां या सु या भ न 
ठेवला. जवळपास आज सात वषानंतर मी आजोळी गेले होते. आजी या 
हाताला ची वगेळीच.ं स या वयोमानानसुार यवहारा या गो ट  मामा 
वतः करतो, पण ‘िजवंत आहे तोपयत वयंपाक मीच करणार’,  असं ती 

ठणकावून सांगते.  अजूनह  थोडफंार मीठ कंवा तखट असं काह ह  कमी 
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जा त झा याचं कोणा या नजरेत नाह . जवेणाची अगद  वयं स धा 
हणा ना|  

 
नात ,  नात जावयाचा आ ण परतुंडाचा चांगलाच पाहूनचार रंगला होता. 
जेवण-खावन आटोपून नवांत बसलो,  ग पाट पा रंगात आ या हो या. 
कतीतर  ग पा आ ण जु या आठवणींना उजाळा मळाला. दपुारची 
सं याकाळ के हा झाल  कुणाला समजलेच नाह . जुने गमती जमतीच े
क से रंगले. खा याची असो अथवा इतर गो ट  प ह यापासून आजी 
येक गो ट सग यांना वाटून यायची,  कुणी यावेळी उपि थत नसेल 

तर या या वा याचे राखून ठेवायची. कोणी दपुार  जवेायला नसेल तर 
या यासाठ  थोडी खीर कंवा पुरणपोळी असा नवीन केलेला पदाथ राखून 
ठेवणे ह  तची सवय अजूनह  गेल  नाह . दरवष  दवाळीला आजोबा 
आ हा नातवंडांसाठ  फटाके आणायचे. काह  कारणा तव एका दवाळीला 
मी आजोळी जाऊ शकले नाह . नंतर येईन हणाले  आ ण समस या 
सु ट त गेले. दवाळी होऊन  बरेच दवस लोटले होते, पण मा या वा याचे 
फटाके आजीने तसेच ठेवनू दल ेहोते. हवा याम ये थोडे थंड पडलेले ते,  
पण तने मा या हातात दले ते हा काय सांगू कोण आनंद झाला होता 
मला ते.  
 
आ ह  साखरपाव न हणजे मा या सासर या गावाव न चपळूणला 
मा या आजोळी आलो होतो. कारने वासास दोन अडीच तास लागतात 
हणून आ ह  सकाळी लवकर नघालो. बाळाला अंघोळ घालणा या काकू 

सं याकाळी याय या यामुळे मी मा या बाळाला अंघोळ न घालताच घेऊन 
आल  आहे,  हे आजीला समजले ते हा तने कोमट तेलाने मसाज क न 
मा या बाळाला म त अंघोळ घातल . डो यावर तेलाचे माकू घातले होते.  
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हे पाहून मा या लहानपाणीची येक आठवण मा या डो यासमोर तरंगत 
होती.  काळ सरकला, वेळ पळत होती, वय वाढले, पण आजी अजूनह  
मानने तशी आ ण तशीच. आधी मलुांसाठ , नंतर नातवंडांसाठ , आता 
परतंुडांसाठ  तेच ेम. 
 
आता परती या वासाला नघायचं होत. पण मन मा  अजून तथचे 
आडून बसलं होत.  
 

‘माझं अ ख बालपण इथे हरवल,ं फुटले या नारळा या करवं या घेऊन 
इथेच लाल मातीत लगोर उभी राहायची, 

इथेच आमचा लपाछपीचा डाव रंगायचा नारळी केळी या बनात. 
बा पा असो कंवा दवाळीची सु ट , अगद  आमची होळी सु धा इथेच 
आ ण आजी या मांडीवर बसून रोजचेच अ यंग नान देखील इथचे 

उघ या परसात. 
का झालो मोठे? का बळ आले पंखात? परतीची आस असूनह  वकत या 

बे या बसव या पायात.’ 
 
 
सं याकाळी आजी-आजोबां या पाय पडून आ ह  नघालो. आजी बाळाला 
घेऊन दारातच उभी होती. " पु हा के हा येशील ग? "  एवढंच बोलनू तने 
आपला हंुदका आवरला. " हे मा याकडून मा या क टाच,े  कती वषापासून 
जपून ठेवलेले पसैे. मा या पणतीला भेट." बाळा या हातात हजाराची एक 
नोट ठेवून तने दारातूनच नरोप घेतला.  
 " अगं आजी कशाला पैसे, ठेव ते आधी." हणत ते पैसे मी तला परत 
कर यासाठ  य त करत होते, पण बाळाने आप या मुठ त ती नोट अगद  
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घ ट पकडल  होती. मी एकदा आजीकडे आ ण एकदा मा या नव याकडे 
आ चयाने प हले. याने मानेनचे नकार दला आ ण मी ग धळले. हा नाह  
का हणतोय? त े कळेना. याने गपचूप या या खशातील काह  पैसे 
काढून मा याकडे दले, आजीला दे यासाठ . आजी घेत हवतीच पण मी 
ते त या हातात टेकवत तथून नघाले.  
 
गाडी टाट के याके या मी लगेच याला न केला. " नाह  का 
हणालास? ते पैसे परत क न तला सांगायला पा हजे ना?"  

" याने बाळा या हातातून पसेै काढून मा याकडे दले. " हे बघ ह  जुनी 
हजाराची नोट आहे,  दोन वष झाल  कर सी बदलून, हणजे आपलं ल न 
झालं ते हापासून आजीने ह  नोट त या होणा या परतुंडा या नावाने 
बाजूला काढून ठेवल  असणार, तू आजीला ह परत दल  असतीस तर 
तला कती वाईट वाटलं असत."  याच हणणं बरोबर होत, तर ह   मी 
याला माझं मत ऐकवलं. 

" मला ते हाच समजल होतं क  ह  जुनी नोट आता चलनात नाह , पण 
हणून मी ह  आजीला परत करत न हते, तर तला सांगणार होते, क 

काह  नोटा आता बंद झा यात,  बाहेर कुठे गे यावर असे पैसे चालणार 
नाह त, ते हा तची अडचण हायला नको हणून." 
 
याने हातातील मोबाइलवर नुकताच डायल केलेला मामाचा कॉल मला 
दाखवला.  " तुझे मामा बाहेर गेले आहेत,  तू आजीशी बोलत होतीस 
ते हाच  यां याशी बोलणं झालं माझं. नोटांब दल यांना वचारलं ते हा 
समजलं.  ‘आ ा आजी एकट  कुठे बाहेर जात नाह , आ ण पै याच ेसगळे 
यवहार आता मामा बघतात. यामुळे काह  ॉ लेम येणार नाह .  आ ण 
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वशेष बाब हणज ेनोटांमधील फरक आता आजी या ल ात येत नाह . 
यामुळे यांना सांगूनह  काह  फायदा झाला असता असे मला वाटत नाह .’’ 
तो पुढे बोलू लागला. 
‘’ आप याकडे परतुंडाच त ड पा ह यावर याला काह तर  भेटव तू दे याची 
था आहे, यासाठ च आजीने ह  नोट अगद  राखून ठेवल  असणार. हणून 

ह  नोट यांना परत देणं मला बर वाटलं नाह . यांना वाईट वाट यापे ा, 
ह  नोट एखाद  व तू आहे असं समजून कायमची तु याजवळ ठेव. " 
 
यावेळी काय बरोबर काय चूक मला समजले नाह . आजीचं त या नातीशी 
असणार ेम आ ण नाती या मुल शी असणार ेम या पुढे ती हजाराची 
नोट अगद च नग य होती. समोर या या भावनाचंा आदर करणे के हाह  
यो यच, भावना आ ण ेम याला पै याम ये मोजणे श य नाह .  यामुळे 
जे झाले ते यो यच,  असं मानून मी ती नोट मा याकडे जपून ठेवल  आहे. 
 

***** 

siddhic1991@gmail.com 
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"मला ना फार भीती वाटते, होईल ना सगळं नीट?" मीनलने समीरशी 
फोनवर काळजी बोलून दाखवल . 
"होईल ग, मी सां गतलं ना होईल तर होईलच. तू मला ओळखते ना? 
या वेळेस आर नह  तो पार "समीर तला परत एकदा समजवायचा 
य न केला. गे या 15 दवसापासून तो फ त तची समजूतच काढत 

होता.आज तीच परत सु  झालं होतं. 
"माग या वेळी न हतं ना झालं. तू सागंून सु धा" त या शंका काह  
संपतच न ह या. भीतीच कंवा अ नि चततेच काहूर दाटून आलं होतं 
त या मनात. 

"बरं, माझं वा य बदलतो,तू जर कच नाह  खा ल  तर नाह  होणार 
गडबड." आता समीरचा पारा चढायला लागला होता. 
"अरे, मी घाब न गेल  होती ते हा.." मीनलला समीर या वा याचा अथ 
कळत होता.माग यावेळी त यामुळेच गडबड झाल  होती आ ण याच 
गो ट ची भीती परत एकदा त या बोल यातून जाणवत होती. 
"आता नको घाब , ते हाची प रि थती वेगळी होती, आता प रि थती 
एकदमच वेगळी आहे,आता आपल  आ थक ि थती फार वेगळी आहे. 
काह  worst झालं तर  आपण दोघे सुखी राहू शकू.काह  गडबड नाह  
होणार." समीर आपला तला धीर देतंच होता. 
"आई बाबांचं काय? यांना सहन होईल का?" शंकाचे ढग काह  पुढे 
सरकतच न हते. 
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" यांचीच तर idea आहे, यां यामुळे करावं लागतं आहे हे सगळं.. सुखा 
सुखी झालं असतं ल न पण यानंाच नाह  पसंद मग आता करा हणा 
सहन" समीर हळुहळु चडायला लागला होता. 
"काय करायचं आहे सांग?" मीनलने रागरंग बघून आवरत घेतल ं
"रा ी 2 पयत सगळे झोपतात, ते हा मी तुला यायला येतो . ते हा 
आपण नघुया" समीरने डोकं थंड ठेवायचा य न चालू केला. तला 
plan explain करायला सु वात केल . 
"काय झालं, कसला वचार करते आहे?" बराच वेळ उ र आलं नाह  
हणून समीरने परत वचारलं. 

"तुला तर मा हती आहे ना, मला रा ी उ शरा पयत जागता येत नाह . 
कॉलेज म ये होतो ते हा तु याशी बोलता बोलता मी कती वेळा झोपून 
जायची " मीनलने तचा ॉ लेम सां गतला. 
"अग,काय आहे हे, मी काय मा यासाठ  करतो आहे का? मलाच ल न 
करायचं आहे का तु याशी? तू करतेस ना ेम न क ? करायचं आहे ना 
ल न?" समीरचा बांध फुटला एकदम. 
"हो रे करते मी तु यावर ेम , एक काम क या ना मी सकाळी येते, तू 
सांगेल तथे" मीनल माग काढायचा य न करत होती. 
"माग या वेळी सु धा तूच माघार घेतल  आ ण ग धळ घातला या वेळी 
पण तू तेच कर? पळून जाऊन आपलं ल न होईल ह  आशा माझी 
मावळल  एकदम" 
 
आ ण याने फोन कट केला. हने एक मोठा वास घेतला. तला कळालं 
होतच आधी क  आता पयाय नाह  पण तर ह  काह  माग असू शकतो 
का? हणून टाळाटाळ करत होती ती. पण काय करावं, कसं करावं तेच 
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सुचत न हतं. याने आ ण तने हणजे दोघांनी आपाप या पर ने घर  
समजवायचा खूप य न केला. एकमेकां या घर  सु धा बोलून झालं पण 
नाह . कोणी ऐकायला तैयारच नाह . आता एक मताने सगळं ठरल ंआहे 
तर मी खोडा घालून चालणार नाह  हे मीनल या ल ात आलं आ ण 
तने फोन उचलला. 

 
"अरे, बाबा ासून जाऊ नको येते 2 वाजता, मग कुठे जायचं?" मीनलने 
शांत डो याने वचार क न फोन केला. 
" ऐक, माझं पण डोकं गरम झालं. एक काम क या सकाळी 5 ला येऊ 
का यायला, room बुक केल  आहे.8 वाजता सकाळी मुहूत आहे." 
समीरने वतः ला कं ोल केलं. यावेळेस तर  याला लॅन successful 
करायचा होता. 
"तैयार  झाल  का सगळी? गु जी?काह  सामान आणायचं का?मंगळसू ? 
मला नवीन earring ह या हो या बोलल  होती मी तुला? आपण 
plantinum band घेतले ते कुठे ठेवले आहेस? फार इ छा होती माझी 
माग या वेळी नाह  जमलं ते हा. आता जमू शकत ना? आ ण designer 
मुंडाव या आ ण अंतरपाट पण designer पा हज.ेतुझे माझे कपडे या 
ब दल बोलायचं राह ल क  आपलं माग या वेळी खरंच"दो जोडी" कपडे 
होते आता नको ह.. तसं" मीनलची गाडी भल याच र यावर सुटल  
होती. समीरला कुठे आ ण काय क  तेच कळत न हतं. वतःला नेमकं 
काय हवं याचा वचार करायची वेळ आल  होती आता. हा सगळा 
trailor आहे हे याला कळत होतं. "मुहूत" या एका श दावर ह  मुलगी 
सगळंच वसरल . तचे आई वडील, भीती, शंका एका बाजूला आ ण 
ल नाची तैयार  एकदम सव च. 
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"माझी बाय ग ती, आल  क  नाह  बरोबर वतः या जागेवर ... 
कोणी काह ह  हणो mood तो तू ह  set करेगी जानू" समीरचा वतःचा 
वर बदलला.मीनल खुश तर वार  खुश. 

"मंगळसू ,मुंडाव या, अंतरपाट तुला पा हजे त याच आण या 
आहेत.platinum band तर आधीच घेतले ना ग ते बॅगेत चोर क यात 
आहे, वसरल  का? आ ण twinning केलंच आहे आपण ऑलरेडी.सगळं 
बॅगेत ठेव काह  वस  नको. tension आलं का ग तुला? खूप नको ग 
घेउ tension, मी खरंच घेईन काळजी सग या गो ट ंची. व वास ठेव 
मा यावर, सगळं खुप छान करेन.. आई बाबा पण खुश होतील. आ ण 
एक गो ट तू सकाळी 6 ला ये , मला मा हती आहे तुला जागरण नाह  
जमत ते.8 चा महूुत आहे" समीर खूप खुश झाला. 
 
दसुरा दवस उजाडला, सगळं काह  ठरव या माणे घडलं. गु जी आले, 
अंतरपाट हणजे एका पांढ याशु  मांजरपाटावर म ये भागी 
सुंदर,सजलेले असे नवरा नवर  होते, एका कोप यात रेखीव गणपती होता 
तर दसु या दसु या कोप यात ल मी आ ण अ नपूणा हो या.बघताच 
मीनलची कळी खुलल , मुंडाव या तर मोती आणी ख याची अशी सुरेख 
गुंफलेल  न ी होती क  जणू समीर आ ण मीनलच ेएकमेकांत गुंफलेले 
हातच. Platimum बँड made for each other होते. मंगळसू  तर असं 
नाजूक, "सनल"(समीर+मीनल) पदक असलेलं होतं. सनल एक  फारच 
गोड दसत होते पण मीनल या चेह यावर थोड ंtension डोकवत होतं.  
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पूजा जशी सु  झाल  तशी तर अढ  अजूनच ठळक दसायला लागल  
होती. मंगळसू  घातलं समीरने, स तपद साठ  गाठ बांधायला गु जी 
उठले आ ण मागून जोरात आवाज आला 
 
" थांबा, असं कस ंहोईल हे ल न" सनल आ ण गु जींनी एकदमच या 
दशेने ब घतलं. एक 24 25 वषाची सुंदर ी तथून जोरात कंचाळल  
होती. त या बरोबर समीर आ ण मीनल चे आई वडील आ ण सगळेच 
नातलग येत होते. 
 
या ीने पूजेकडे येत "आई, तु ह  शाल वसर या, गाठ कशी बांधता 
येईल" मीनलची सून बोलल . मीनलने डो याला हात मा न घेतला. 
"बरं झालं बेटा , ह  शाल आणल .तु या सासूने माझं डोकं उठवलं होत 
के हाच...30 वषापूव  पण असंच हे राह ल, ते राह ल करत सामान गोळा 
करत रा हल  आ ण मा या सासबूा ना ह यावर संशय आला, यानंी 
आमची चोर  पकडल . ते हा वेगळेच ॉ लेम आले पण सग यां या 
संमतीने आ ण देवा ा मणा या सा ीने ल न झालं. पळून जायची 
इ छा मनातच रा हल  हणून ठरवलं ल ना या 25 या 
वाढ दवसा न म  क या पळून जाऊन ल न... पण सुनबाई, तझुं आ ण 
स यकच ल न आलं याच दर यान,मग पढेु कधीतर  बघूया असा 
वचार केला. आई बाबा बोलले या वेळी तु हाला पा हजे तसं करा ल न 
हणून या वष  तर  पळून जाऊन क या असं एकमताने ठरलं. हणून 

आता ल ना या 30 या वाढ दवसाला वचार केला तर 75% तर  केलं 
आ ह  पळून ल न. मा या मीनलला टे शन कसलं तर शाल कुठे गेल ? 
आता परत एकदा plan करतो 50 या वाढ दवसाला, ते हा 100%पळून 
जाऊन क  आ ह  ल न" समीरने हे वा य फेकताच सगळे जण 
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जोरजोरात हसायला लागले.मीनल आपल  आजह  लाजतच होती. एकदम 
गोड, इतक  गोड क  समीर त या बरोबर पुढचे 100 ज म पण पळून 
जायला तैयार झाला. या दोघांकडे बघून असं जाणवलं क  यां या 
ल ना या अ या खूप सा या गो ट  आहेतच आ ण पुढेह  येतंच 
राहणार...तसेह  एकाच ल ना या खूप सा या गो ट  असतात ना...  

***** 
9158982904   

archanachaudhari20079@gmail.com
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ग रबाला कस या आ यात भावना आ ण फ लं स? ह  उ च ू लोकांची 
थेरं! आपण पडलो वभावाने आ ण पैशाने गर ब. सतत मन मा न जगणारे 
कडे. बालपणी मो यां या श या खाय या, यांना दबकून राहायच,ं 
त णपणी श य असेल ततकं श णात वतःला झजवायचं. मग एखाद  
सरळसोट चाकर , ल न, मुलं आ ण हातारपणी मधंं होऊन जगायचं! 
ह  काय life आहे? 
सतत कुणालातर  वचकून राहायच,ं कधीच मोकळेपणा मळाला नाह , आ ण 
आता या वयात िजथे आ हाला रटायरमट ह  सु धा श ा वाटू लागल ये 
तथे भावना समजून घे याची नाटकं कशाला? 
नकोच. 
सदा शवराव तावातावाने बोलत होते. 
वतःशीच 

बाथ म या आरशात पाहून. 
यांची ह  जुनी सवय होती. मनातल ं सगळं स य फ त आरशाला 
सांगायची. इतर कुणालाह  यां या मनात काय चालूये याचा थांगप ा 
लागत नसे. आत या गाठ च े हणून ओळखले जात असले तर  ते 
वभावाने मऊ आ ण न प वी होते. यांची प नी सुशीलादेवी मा  

मुलखा या बोलघे ह या! सतत टकळी चालूच. 
या वभावाने सुशीलादेवींनी अनेक तर सदा शवरावांनी शू य म  जोडले 

होते. 
नाह  हणायला सदा शवरावांचा एक गणू नावाचा बाल म  होता पण 
मै ीचं वारं एकतफ  होतं. हणजे गणू यां याजवळ मन मोकळं करायचा, 
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तर कधी कचाकचा भांडायचा सु धा! पण गणूचा सदा मा  ढ म. 
सदा शवराव याला अडीअडचणीत मदत कर त, याला सांभाळून घेत. पण 
वतः मा  कोरडेच राहत. अशा वभावामुळे मनात भावना दाटून यांचा 

सतत क डमारा होत असे. 
आताह  असंच झालं होतं. घर  छो यामो या कुरबुर  झा या क  सव 
प रि थती सदा शवराव सांभाळून घेत. मा  यांना साभंाळून यायला 
कुणीच न हतं. सुशीलादेवी हो या पण यांचं ल  सतत बाहेर कुठेतर  
असे. कुणा या घर  काय चालूये, कुणी काय नवीन खरेद  केल , कुणाकडे 
ल न कंवा समारंभ आहे वगैरे वगैरे. 
अशा वभावामुळे या वतः या घर  कमी आ ण बाहेरच जा त रमत 
असत. इतके दवस सदा शवरावांना काह  या वभावाचा अडसर वाटला 
नाह . पण आता रटायरमट नंतर तर  बायकोने घरात असावे आप याला 
वेळ यावा असे यांना वाटत असे. अथात यांनी हे बोलून तर दाखवले 
नाह च पण बायकोला जाणवू ह  दले नाह . यामुळे ते अ धकच एकटे 
पडत चालले होते. 
 
आता आ थक ट ने जर  बरे दवस आले असले तर  प रि थती ततक शी 
चांगल  न हती. मुलगा आ ण सून नौकर या बळावर संसार चालवत. पुढे 
मुलां या श णासाठ  उपयोगी येतील हणून ते दोघे बचतीवर भर देत. 
यामुळे घरात वशेष चैनी या व तू न ह या. सदा शवरावांना वशेष छंद 
कंवा आवडह  न हती क  यात मन गुतंून राह ल. यामुळे यांची छो या 
छो या कारणाव न चड चड होत असे. 
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आजह  असेच झाले. घरातील सवजण आपाप या उ योगाला गेले होते. 
सुशीलाबाई वयंपाक घरातील कामे आटपून जरा नवांत पहुड या हो या 
. 
सदा शवरावांना चहा हवा होता पण तो क न यायचा कंटाळा आला 
हणून यांनी बायकोला उठवलेच. 

"अगं, ऐकतेस का, मला अधा कप चहा क न दे बरं." 
"अहो, आताच पडल ये मी. सकाळपासून मेल  मरमर सु ये. ते दसत नाह  
का? आताशा होत नाह  हो सतत काम मा याने , आयु यभर हेच केलंय.जरा 
आराम क  या,थो या वेळाने उठले क  देते क न. " 
"मला काह  हवं असलं क  बरोबर तुला आराम करायचा असतो " 
सदा शवराव ओठात या ओठात पुटपुटले. वर जोरात हणाले, " ठक आहे 
मी घेतो क न " 
ते चहा करायला गेले आ ण गडबडीत पाय घस न पडले. फार काह  लागल ं
नाह  पण पाय मुरगाळला आ ण या आता सुशीलाबा ची चड चड झाल . 
आठ दवस घरात धुसफूस झाल . सदा शवराव घु यासारखे पडून असले 
तर  मनात भडकलेले होते. पाय बरा झाला याच दवशी यांनी दपुार  
छोट शी bag भरल  आ ण हळूच घरातून सटकले. 
कुठे जायच,ं काय करायचं काह च planning न हतं. खशात थोड ेपैसे होते. 
या या भरवशावर ते घरातून बाहेर पडले आ ण थेट एका random st 
बसम ये जाऊन बसले. घर  नरोपाचा मेसेज क न ठेवला कामा न म  
बाहेर जात आहे असा आ ण मोबाईल बंद केला. 
घराचे आ ण कुटंुबाचे वचार मनात बलकुल येऊ यायचे नाह त असं 
यांनी ठरवलं आ ण जाणीवपूवक खूप जु या गो ट  आठवू लागले. यां या 
कॉलेज या काळात शकत असताना एक मुलगी यां या वगात होती, 
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कुसुम नावाची! तची आठवण आल  आ ण सदा शवराव याकुळ झाले. 
होणारच होते, कारण ती यांचं प हलं व हलं मे होती. होतीच हणावं 
लागेल कारण स या यांचा संपक न हता. जणू ती कुठेतर  दरू हरवून 
गेल  होती. नखळ हा य मरवणार , नाजूक बां याची, वेणीचा शेपटा ळवत 
चालणार , थोडीशी सावळी, मनमोहक, कुर या केसांची कुसुम नेहमी फु ल 
दसत असे.वगात फार मुल  न ह या. यामुळे कुसुम गरज पडल  तर 
मुलांशी बोलत असे. यात सदा शव हणज ेअ यंत शांत, कॉलर मुलगा 
अस यामुळे तला या याशी बोलायला बरं वाटत असे. 
सहवासाने हळूहळू यां यात ेम नमाण झाले. पण... 

येक ेमकथेत पण यायलाच हवा का? 
 St थांबल . सदा शवराव उतरले. ते यां या कॉलेज या गावी आले होते. 
याला योगायोग हणावं क  नयती? मघाशी यांनी वचारा या तं त 
तक ट घेऊन टाकलं होतं ते कुठलं याकडेह  यांचं ल  न हतं. 
आलोच आहोत तर कुसुमला शोधावे का? यां या मनात आलं. 
यां याजवळ माटफोन होता पण यांना तो फार काह  वापरता येत नसे. 
यांनी जु या प धतीने जायचं ठरवलं. 

 
यांचे अंतमन सांगत होते, कुसुम सुखात आहे. तसेच ती न क च 
भेटायला येईल आज यांना. पण हे सगळे कसे घडले याचे 
यां याजवळ तकशु ध उ र न हतं. काह च न सुच यामुळे ते र ता 
दसेल तसे चालत रा हले. 
काह  खा ले नस यामुळे यांना भुकह  कडकडून लागल  होती. पण 
तकडे दलु  करत दशाह न अव थेत ते वाट दसेल तसे चालत रा हले. 
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यांनाच मा हती न हतं कुठे पोचणार ते. शेवट  थकून ते एका बाकावर 
जाऊन बसले. हा बाक यां या भुतकाळातील प रचयाचा होता. 
 
या बाकावर कॉलेज जीवनातील सुखादःुखाचे ण यांनी घालवले होते. 

जवळच छोट शी बाग आ ण चहाची टपर  होती.आपसूकच तकडे पावल  
वळल  होती. आपण असे फरतोय हा शु ध मूखपणा आहे असे आता 
यांना वाटू लागले. 
यांनी वतःचे खसे तपासले. 

 
काह  सु टे पैसे होते. यांनी चहा घेतला. मन अजूनह  कुसुम या 
आठवणींनी याकुळ झाले होते. चहा गोड लागेना. मनात काह तर  दाटून 
आले होते.ते तसेच वमन क अव थेत बसून रा हले. जु या आठवणींनी 
मनात फेर धरला होता. 
 
इकडे घर  सगळेजण सदा शवरावांना शोधत होते. फोन बंद अस यामुळे 
काह च प ा लागत न हता. सगळे काळजीत होते. सुशीलादेवी 
देवासमोरच क णा भाक त बस या हो या. 
वाट पाह या शवाय यां या हातात काह च उरले न हते. यां या 
डो यातून अ ूधारा वाहू लाग या. आपलं नव याकड ेजरा दलु  झालं ह  
जाणीव यांना झाल  आ ण या अ धकच बेचैन झा या. 
यांना कुठे शोधावे असा वचार सुशीलादेवी करत हो या. काह  ठकाणी 
यांनी calls क न पा हले. पण सदा शवराव कुठेच न हते. यांना आता 
खूपच काळजी वाटू लागल  होती आ ण जरा टे शन ह  आलं होतं. तशा 
या खंबीर हो या पण हा संग यापूव  कधी आला न हता आ ण 
कठ ण, अनपे त होता. 
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इकडे सदा शवरावह  बेचैन झाले होते. काय करावे काह च सुचत न हते 
यांना! यांनी मनातून कुसुमला आत साद घालायला सु वात केल . 
या माणे एखादा न सीम भ त परमे वराची क णा भाकतो, या माणे 

ते तला बोलावू लागले. आता यांना तची नतांत गरज होती. पण ती 
कशी, कुठून येणार, काह च क पना न हती. 
"कुसुम, ये ना गं. तुझी खूप आठवण येतेय. या णी तु या शवाय मला 
कुणीच साव  शकत नाह . तूच आहेस गं ती मा या दयाची राणी! हा 
पंच, संसार हे फ त वा त वकतेचे खेळ आहेत. मा या मनात फ त 

तूच वसल  आहेस. मा या मना या येक अव थेला तू जाणतेस. 
मा या बोल या या आवाजाव न, चेहे या या बदलले या लकेर व न तू 
ओळखायचीस क  माझं काय बनसलयं ते आ ण आज मी 
मान सक र या कोसळलोय गं! खूप काह  दाटलंय मनात. कुठे बोलू काय 
बोलू. तू हवी होतीस गं. ये ना कुसूम." असं सदा शवराव मनात बोलत 
होते. 
 
इत यात कुणा यातर  ये याची चाहूल लागल . याचबरोबर बांग यां 
कण कण या , पजणाचा मंजुळ छुमछुम वनी ऐकू आला. सोनचा याचा 
सुगंध दरवळला. 
सदा शवरावांनी वर पा हले. यां या डो यात अ  ूहोते. प ट दसेना. 
अंधुक ट ला एक प र चत ी दसल .नजरेत भरल  ती त या 
केसांची चंदेर  बट! अजनूह  ततकेच सुंदर असणारे केस वयोमानानुसार 
वरळ झाले असले तर  यांचा छान अंबाडा बांधला होता. यावर नाजूक 
सोनचाफा खोचललेा होता. याचा दरवळ तचे आगमन स न क न 
सोडत होता. कानात ख यामो या या कु या लखलखत हो या. तने 
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डा ळंबी रंगाची सहावार  गोल साडी नेसल  होती. याला गुलबट सोनेर  
काठ होते. 
हातात हर या काचे या बांग या व म ये एक नाजूक सो याचे कंकण 
होते. 
"हे तेच कंकण आहे ना?" सदा शवराव त याकडे भरले या डो यांनी 
पाहत जड आवाजात हणाले.ती गोड हसल . 
 " हो सदा, हे तेच आहे. कंकण ओळखलस आ ण मी? मला वसरलास? 
इत या दवसांत एकदाह  आठवण नाह  आल  माझी " 
तीह  भाव नक झाल  होती. 
 
"कुसुम, अगं आज मनातून तुला साद घालत होतो आ ण तू आल स. 
कसे कळते गं तुला सारे " 
"हो सदा, आधीपासूनच असं आहे. मला समजत आलंय. पण मीह  
कत यात गुरफटले रे. तू तर अगद च संसार  माणसू! मला कधी 
भेटायला आला नाह स क  कधी बोलवले नाह स. मीच येत असे अधून 
मधून थो या वेळासाठ , एकांतात, मन मोकळं करायला. " 
तचे बोलणे तोडत सदा शवराव हणाले, "हो आ ण तुझे ते येणे हणजे 
शु क वाळवंटात वषाराणी स न होऊन वरदान देत आहे असे वाटत 
असे. मा यासाठ  जीवनामतृच ते! या अनमोल णांना वेचत आलोय 
मी. तेच सहा यक ठरलेत या जीण कुडीम ये ाण टकव यासाठ !" 
 
"असं का हणतोस? 
आ ण कती ते सा हि यक बोलणं रे. अजूनह  जु याच पढ चा आहेस तू. 
कधी नवीन जगात डोकावून बघ. कती cool आहे नवीन पढ  पा हलंस 
का? 
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अरे चा cool व न आठवलं, तुझा चहा गार झाला क . चल, काह तर  
खाऊन घेऊ आपण. मी हे थाल पीठ आणलंय तु या आवडीचं आ ण 
सोबत घ ट कवडीचं दह , ते खा बरं." 
" हो गं कुसुम, पण एका अट वर. तू मला भेटायला वारंवार यायचंस 
आ ण cool कसं हायचं हे शकवायचं!" 
" ते मा  बघावं लागेल हा सदा शवराव, तुमची य प नी सुशीलादेवी 
यांना तु ह  अनुमती दल  तरच ते श य आहे " 
"नाव काढू नकोस तचं. तला मा यासाठ  वेळच नाह , इतर जगासाठ  
आहे." 
"सदा अरे, तूच समजून घे तला. तचं चुकलं तर रागाव सु धा! तला 
कळेल, चडणार नाह  ती. पण असा अबोला ध न घर सोडून येऊ नको 
न सागंता सवरता! भीती वाटते हो " 
असं बोलून झा यावर कुसुम उफ ल नानंतरची सौ. सुशीलादेवी ह या 
डो यातून अ ुधारा वाहू लाग या. तला आता ना दखुव याची आ ण 
वेळोवेळी मनातलं बोलून वतःला आनंद  ठेव याची मनोमन शपथ 
सदाने घेतल . 
 
झाडांची सावल  एका दशेने कलू लागल  होती व सदा कुसुमचे मे 
पु हा एकदा बह  लागले होते. 
 

***** 
 

kulkarnipallavi4@gmail.com 
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          ‘आज खूप वषानंतर शाळेतील सवंग याचं get-together ठरलं. 
इत या वषानी बालपणीचे म  मै णी भेटणार यातच सगळे खषु झाले. 
अना मकाह  खुप खुश होती क  तीची जीवलग मै ण तला भेटणार होती 
अन ्भेटणार होता तो.’ 
    तो हणजे 'राहुल' नाम तो सुना ह   होगा ना ....म तीखोर अन ्
ततकाच हुशार, सग या श कांचा आवडता अन ् येक मुल या मनात 
या याब दल softcorner असावा असा, अना मका या मनातह  होताच 
.३र ,४थी पासून दोघं एकाच वगात होते ,पण राहुल अना मकाशी कधी 
बोलणं तर सोडा, साधं ढंुकूनह  पाहत न हता. अना मकाला वाटायचं वगात 
एव या सुंदर मलु  असताना तो मा यासार या जा या -ढो या  मुल कड े
का बघेल?अन ्का बोलेल? तर ह  याला काह  झालं क  ास मा  हला 
हायचा. इतक  वष एकच वग,एकच tution,कसला काय म असला क  
एक ,पण कधी साधी नजरानजर सु धा नाह  , याला तर  हच घर सु धा 
माह त नसणार, पण हला या या घरासह त घरातील येक य ती 
माह त होती. 
   अना मका या सग या मै णीं बरोबर राहुल बोलायचा पण 
अना मकाशी नाह . का कुणास ठाऊक? ह ला नेहमी वाटायच,ं आपण बेढब 
अस यामुळे असेल कदा चत, हणून ह  दलु  करायची. मनातल  गो ट 
कधी जीवलग मै ण अनु काला पण नाह  सांगीतल . एकदा एका 
नाटकांसाठ  अनु का ,राहुल, पुजा आ ण अना मका एका क ावर गेले होते 
. तथेह  तेच राहुलचं दसु याच मलु ंकडे ल ,१०वीला दोघांचं पर ा क ह  
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एकच पण साधं वगातील मुलगी हणून best of luck  सु धा नाह  
केलं. हणजे अनामीकानेह  कधी तो य न केला नाह . 
एकदा वगात मुलांनी दंगा केलेला हणुन लास टचर वगात आ या आ ण 
यांनी राहूलला उभं केलं , याला  या मारणार ते हा फ त याने 
अना मका कडे पाह ले. या नजरेत नेमकं काय होतं हे सांग याची ताकद 
श दात नाह च . तो मूक संवाद आठवणीं या गाभा यात कायमचा 
वसावला. 
१० वी झाल  मग अना मका अन ्राहुलचं का◌ॅलेज बदलले . मग काह  
नंतर contact न हता.अना मकाच ंल न झालं नवरा छान मळाला ,   कधी 
काह  कमी पडू देत न हता,दोन मलुं झाल , अना मकाचा छान सुखी संसार 
चालू होता.  
काह  दवसांनंतर शाळेतील मै ीणींशी contact झाला मग शाळेतील 
मुलामलु ंचे ऑनलाईन get together ठरले. यात फार कमीच मूलं जॉईन 
झाल .अना मका पण जॉईन झाल . ते हा देखील राहुल साधं hii सु धा 
नाह  हटला तीला, अजूनह  शाळेत होता तसाच दसतो अशी कमट 
अना मका ने दल  त रह  यावर काह च नाह  बोलला.अना मका या मनात 
राहुलला पाहून परत शाळेत या आठवणी जा या झा या. पण अना मका 
पु हा संसारा या यापात गुंतल . अना मकाने facebook  वर कमट केल  
तर ह  काह  र लाय नसायचा राहुलचा. 
     काह  दवसानंतर मग get - together ठरलं. बच पाटनर िजवलग 
मै ीणी अनु का - अना मका भेट या. अना मका ने वतःला छान 
maintain ठेवलं होतं , याब दल सग या मै णी तार फ करत हो या. 
सगळे वेळेवर आले होते.अना मकाचे डोळे मा  राहुलला शोधत होते.जरा 
वेळाने राहुल ,राज, करण...आले. अना मका पण यावेळेस मु दाम राज 
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आ ण करण सोबत बोलल . तने राहुलकडे बघीतल पण नाह  , राहुल 
मा  सारखं त याकडेच बघत होता. 
सग याचंं introduction, game चालू होते तर ह  म ये म ये राहुल 
अना मका सोबत बोल याचा य न करत होता.राजला सोबत घेऊन 
मु दाम अना मकासोबत बोलत होता. अना मकाला ते जाणवत होतं. मनात 
खूप छान वाटत होतं क  इतक  वष मला जो आवडत होता तो आज वतः 
माझाशी बोलतोय.ती खूप खुश होती. अना मका तचा मोबाईल म ये 
सग याचंे फोटो काढत होती. तेव यात राहुल त याजवळ येऊन 
हणाला,"मला तुझा सोबत फोटो काढ याची खूप कधीची इ छा आहे काढु 

का?" तला काह  सुचाय या आधीच याने तचा मोबाईल घेतला अन ्
फोटो काढला. अना मका अनु काकडे गेल  तला सां गतल ंक  राहुल अस 
वचारतोय हणून  
अनु का:"करणारच ना, तसह  याला तू शाळेत या दवसापासून 
आवडायची" 
अना मका:"काय?" ती फ त च कर येऊन पडायची बाक  होती. 
अनु का:"हो, तो बावळट मला कती वेळा येऊन सांगायचा आ ण तु याशी 
बोलायला घाबरायचा." 
अना मकाला काह  सुचायचं बंद झालं. काय बोलते आहे ह ? 
बहुदा काह तर  ग धळ असावा हणून अना मका ने तला परत वचारलं. 
अनु का:"नाह तर काय, अग नाटकासाठ  गेलो होतो ते हा तर डोकं उठवलं 
होत याने माझं, तुमचं पर ा क  एक आला ते हा पाट  दल  होती 1 
rs ice cream ची   .शाळेत सतत याला तुझी मा हती हवी 
असायची. याला तु या ब हणी काय करतात, प पा कुठे काम करतात 
पासून तुझं गाव सगळं मा हती होत. बोलायला याने शाळेचे 7 वष आ ण 
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आता हे 20 वष लावले. मूख कुठचा ऑनलाइन भेटलो ते हा पण तू 
बोलल  ते हा मला फोन लावला ते हा इतका झापला मी याला. "देवाची 
कृपा अ कल आल ." 
अना मका:"अग, तो तर मा याकड ेबघायचा पण नाह  ना ग?" 
अनु का:"तो तसाच आहे, मला हणायचा तुला कधी सांगू नको, आ ण तू 
तर एवढ  strict होती क  आपलं कधी या वषयी बोलणंच झालं नाह . 
कसल  श तीत राहायची तू,कोणी हमंत तर  कशी करणार, अजूनह  बरेच 
जण असतील.देवालाच मा हती". 
अजूनह  काह  बोल या अस या या दोघी ,तवे यात राजने म येच 
dialogue मारला. 
"आज ह  तु ह च दोघी बोलत राहणार का? शाळेत पण तेच आ ण इथे 
पण" हसून वषय दसुर कडे वळला. 
 पुण get together होई पयत राहुल अना मका सोबतच फरत होता, 
अगद  जवेायला बसताना जागा नसतानाह , अना मका या बाजूला टेबल 
लावून जेवायला बसला.वेटर हणाला,वाढायला नाह  जमणार तकडे , तर 
याला बोलला ,मी घेईन मा या हाताने, पण मला इथेच बसायचं आहे. 
शाळेत असताना राहुल ने आप याकडे  साधं बघावं अशी इ छा होती ती 
आज 20 वषानी पूण झाल  यातचं अना मकाला आनंद होता.  
अना मकाला घ न मुल चा फोन आला "आई कधी येतेस ?" आ ण इतका 
वेळ शाळेतील गो ट ंम ये रमलेले मन घर  जाताना मुलांना काय काय 
यायचे आहे याची याद  कर यात गुंतले .  

 Get together संपलं आ ण अना मका घर  जायला नघाल .वाटेत गाडीतून 
जाताना तने राहुलब दल तला काय वाटायचं ते नव याला सां गतल ंते हा 
तो हणाला येका या आयु यात हे प हलं crush असतच माझाह  
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आयु यात होतं. आ ण याने गाणं चाल ू केल ं कार म ये "मन उधाण 
वा याच,े गूज पावसाच े
का होते बेभान, कसे ग हवरते...." 
 

***** 

vaishalichate51@gmail.com 
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"माले नघतेस का गं ? खेळी जमलेत बघ, आईपाषाणी बाय या मं दरामागं  
गा याचा आवाज येतोय." 
 
" हय, म तपैक  त यार होऊन नघाल  बघ मी."   लाल- पवळ चकाक चं 
परकर-पोलकं, हातात हर या बागं या आ ण पायात घुंगरांच ेपजण घालनू 
मालन हौसा का या समोर उभी रा हल . कपाळावरची चं कोर नीटनेटक  
करत हौसाने तची ट काढल . केसातला गजरा नीटनेटका करत मालन 
पळतच मं दराकड ेजाऊ लागल .  
 
"चांगल कतब दाखव गं, उभा गाव हलला पायजे.  शेटलोक येडे झाले 
पायजेल… येड.े शेवट  हौसा या व जतीचा न हाय.”  
मालन फडावर पोहोचून नाचगा याला सु वात झाल  होती. इकड ेलाकडी 
माचावर अ ता य त आडवी पडून हौसा लोळण घेत त या उधार उ वल 
भ व या या वचाराने बडबड करत होती. त या ५०-५५ या वयाला न 
शोभणार  ती रोजचीच अमंगळ बडबड ऐकून समोर या वाटेने येणारे-जाणारे  
'शी-थ'ू के या शवाय पुढे जात नसत.  
 "हातपाय जा यावर बसले तर या कव या पोर ंना हाताशी घेतलय बेवडीने. 
"  हणत  ि या देखील तला अपश द ऐकवून पुढे जात.  
 
" छबीदार छबी, मी तो यात उभी..." हौसा का मा  आप या तोयातच 
ठुमकतं, गाणं हणत मुरडू लागल . 
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" अ का आत चला. लोक बघतात."  लहान या पकं ने यांना उठव याचा 
य न केला. 

 
 " नाय, नाय, नाय, ती माल  पैसं लपवती, मला हाईत हाय, मोप पैस ं
मळतात तला, आ या आ या कशी ओढून घेते बग त याकडून." 
पकं या हाताला बाजलूा क न हौसाआ का तथेच मांडी घालून 
अड क याने सुपार  कातरत बसून रा हल .   
येणा या जाणा यां या घाणेर या नजरा, अपश द आ ण श याशाप ऐकत 
ती आप या खां यावरचा ढळलेला पदर हातात घेऊन  याने हवा खात 
दारातच बसलेल  असायची. 
 
पकं ला हे रोजचेच. एव या लहान या जीवाला गोलग प फुगलेल  अ का 
काय ऐकणार.  
*** 
 
कोणी मोठ  पाट  माजघरात येऊन बसल  होती. आ काने पाणी दे यासाठ  
पकं ला आत आवाज दला, पा याचा े टेबलवर ठेवून पकं  परत आत 
वळल .  
"ह  पकं | कशी हाय?" पानाचा गुटखा गळून आपले लाललाल दात 
वचकत हौसा का हsss हsss क न हसल .   

 
"चालतंय क , " हणत समोरची मंडळी देखील मन डोलावु लागल .  
 
दु नच चो न बघणा या मालन या काळजात पाणी पाणी झा ले. जवळपास 
दोन वषाची असताना शहराला जाणा या र यावर पकं  हौसा काला 
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सापडल  होती. गोड गळा, शु ध भाषा आ ण  गोर गोमट  पकं  हणजे 
अ काला आयतीच सो याचं अंड देणार  क बडी मळाल . इथे आल  
ते हापासून मालनने तला आप या लहान ब हणी माणे वाढवल . आता 
कुठे मोठ  हायला लागल  होती, तर अ काने मो या पा ह यांकडे तचा 
सौदा चालू केला. मालनचा संताप झाला होता. पाहुणे नघून गे यावर 
मालनने आ काला चांगला जाब  वचारला. 
" खायला पयाला काय फुकट मळत का? राधा मे यापासून तु ह  दोघीच 
रा हलाय. तु या कामाचे पैसे पुरना झालेत, आन पकं  बी वयात आले. 
कमवुदे तला बी. आडकाठ  घाल याचा य त केलास तर तलुा बी खचाला 
एक पैसे देणार नाय, सांगून ठेवते."  
मालनला धमक  देऊन हौसा का फणफणत नघून गेल . हौसा काशी 
भांड यात काह  अथ नाह , हे ओळखून असलेल  मालन मनाशी काह तर  
धागेदोरे प के क  लागल  होती. 
*** 
 
' बघता बघता आठवडा उलटला होता. लहान या पकं ला अजून बाहेरचे 
जग मा हत न हते. तला गावात वशेष कोणी प हलेले पण न हते. मालन 
बरोबर आता पकं देखील गपचूप फडावर जाऊ लागल  होती. 
नाचगा याबरोबर ठुमकाने , मुरडणे असे सगळे नखरे शकव याची 
जबाबदार  मालनवर होती. आधी नाह  नाह  हणणार  पकं  देखील आता 
नय मत जाऊ लागल . नाचगाणी झा यावर एखादा पैसेवाला येऊन 
मालनला या यासोबत गाडीतून घेऊन जात असे, ते हा मा  पकं ला 
रहावत नसे, घर  येऊन ती हमसून हमसून रडायची. सकाळी आलेल  मालन 
आ ण तची झालेल  ददुशा, लहान या पकं ला सु न क न सोडी.' 
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'आज सकाळी सकाळी हौसा काने फमान सोडला. " गावात आई 
पाषाणीदेवीची ज ा सु  हाय. कळ लागतात आन देवी कौलं देते. यासाठ  
मोठमोठ  मंडळी येत असतात. यातल च एक मोठ  पाट  रा ी फडावर 
येणार हाय. नाचगाणी झालं क, यां यासोबत पकं ला पाठव. मोप पैसं 
मळणार हाईत."  
गोदा काचे श द एकताच मालन भलतीच खुश झाल . हरवी साडीचोळी, 
केसाचा अंबाडा आ ण कपाळाला ठसठशीत कंुकू लावून तने पकं ला तयार 
केले. पायात जाड घुंगूरमाळा गुंफून ती पकं ला घेऊन नघाल . 
नेहेमी माणेच बाहेर खाटेवर हौसा का आप या सोनेर  व नां या झु यावर 
लोळत पडल  होती. तला तचे पैसे ऍड हा सम ये मळाले होते. 
डो याव न पार त डापयत पदर घेऊन दारातून बाहेर पडणा या पकं कडे 
पाह याची तसद  देखील तने घेतल  नाह . मालनह  'जाते' असा अ प ट 
श द बोलून नघाल .  
 
' ढ म... ढ म... ढोलाचा आवाज घुमत होता. गलुाल उधळले, पाल या 
सज या,  'आई पाषाणाची, माया आभाळाची..' अ या गा यांनी प रसर 
दमुदमूुन चालला होता. छोटे-मोठे, लहान-थोर असे सगळेच सामील झाले 
होते. मागे काह  अंतरावर तमाशा या फडाची मंडळी जमू लागल , आ ण 
प ह या नाचला सु वात झाल . तसे काह  आंबटशौक न सरकत-सरकत 
मं दरा या माग या दशेला पळाले. पकं ला माग या खोपटात बसवून, 
इकडे मालन फेर ध  लागल . आलतूफालतू चाळे करत, श या वाजवत 
लोक पैसे उडवू लागले. कोणी उठून टेज यावर चढ याचा पयत करत 
होते, तर कोणी बस याजागी आरो या ठोकू लागले.  फडाचा मु या 
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वाढणा या गद कडे पाहून चेकळला होता. पै याचा पाऊस बघून तो वतःच 
नाचगा यात सामील झाला. 
  
रा  म यावर आल . ज ा पांगल , नाचणार  मंडळी दमुन गेल  होती. खाऊ-
पऊन, नाचणा या अ सरांना बघून धुंद झालेले बघे आता पगूळतीला 
लागले.  पैशाचा ओघ कमी झा यावर तमाशाची पालं उठायला लागल  
होती. मु याने येऊन इशारा केला आ ण सग यांनी आवरायला सु वात 
केल . मालन आ ण पकं  म याव नच गायब झा याचे ल ात येताच 
फडावर ग धळ उडाला. हौसा काला काय उ र यायचे? या या वचारात 
फडाचा मु या आ ण याचे साथीदार या दोघींना शोध यासाठ  सव  
वखुरले गेले.  

 
इकडे पाषाणीआई या मं दरात घंटानाद सु  झाला. कळे लाग याची वेळ 
झाल  होती. 
चौफेर पसरले या फडा या माणसांनी अखरे पकं ला गाठले, पण तला 
पकडणे आता अश य होते. मं दरा या समोर ल अंगणात माणसा या 
घोळ या या मधोमध ती बसल  होती. हुss हुss हुss हुss हुss हुss करत 
घुमत ती बडबड करत होती. " आई मा या पोराला नोकर  कवा मलल?ं"  
हणत कोणीतर  तला दोनपाच पैसे, आ ण खणानारळाची ओट  वाहत 

होते. कोणी त या पायावर लोटांगण घालून नवस बोलत होते.  
गोर गोमट  पोरं,  यात हरवी नऊवार  आ ण कपाळभर पसरलेल ंलाल 
कंुकू, ग यात तुळशीमाळ असं प... ती देवीसारखीच भासत होती. 
पायात या  घुंगरां या माळा तने के हा याच फेकून द या हो या.  
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" आत या दे हा यात देवीला कळे लावले आ ण एक गा हा या या वेळी ह  
मुलगी मं दरा या अंगणात घुमू लागल , अधा तास ना थांबता घुमतंच 
होती. पायातून  र त आलं, तर  ऐकेना. कपाळावर हळद -कंुकवाचा मळवट 
लावला ते हा शांत झाल . " 
   
"हो आ ण वचारलेलं सगळं खर खर सांगते बघ. काय बी न वचारा, 
लगेच उ र तयार."  
 
"आई वाढतेय त यात... आई. " हणत कोणी त या पायाशी म तक 
ठेवत होते.भाबड ेअनपढ लोक पकं ब दल आपापल  मते मांडत होते. 
 
 इकडे मालन एका मो या तमास गरा या पोरांबरोबर के हाच पसार झाल  
होती, पु हा तोच नाचगा याचा खेळ मांडायला…पण तने एवढे दवस 
पकं ला दले या शकवणीमुळे या घाणीत जाऊन म लन हो याआधीच 
सुटका होऊन पकं ला देवा या दे हा यात कायमचे थान मळाले होते, 
या नरकापे ा हे घुमणं के हाह  यो य.  

 
'दो ह  मुल  दोन टोका या. ना जातीपातीचा प ा, ना ना यागो यांची 
ओळख, सं कार वगैरे याची तर खजगणतीच नाह . तर ह  दोघींनी 
आपापल  माग नवडले.  
एक न शगंधासारखी, ज म मळाला आहे तर फुल याला पयाय नाह ,  
हणून रा ी फुलणार , दरवाळणार , सुगंध पस न सकाळी कोमेजून गेलेल . 

मुजरा करत येकापुढे झुकणार .  
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तर दसुर  पकं , मानाचे थान ा त झाले या वृ दावनात या 
तुळशीसारखी. येकाने येऊन त यापुढे म तक टेकवावे. खाल  झुकून 
नतम तक हावे. एवढ  प व .   
 
दोघीं याह  वा याला आलेले एकमेव सा य, त े हणजे न शबी आलेले 
युगायुगाचे घुमणं. एक हातात टाळ चप या घेऊन, तर दसुर  पायात 
घुंगरमाळा घालून. 
 

***** 

  siddhic1991@gmail.com 
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"आई, अिजबात झोप येत नाह  आहे, एखादं गाणं हणशील का?" म हकने 
लाडीकपणे आईकड ेमागणी केल . त या मांडीवर डोकं पण ठेवलं. ६ वषचं 
लेक  ते.आईचा वेळ हवा असतो अजून काय? 
"अरे,मा या गा याने झोप येईल क  झोप पळून जाईल. हाच मोठा न 
आहे. मा याकडे एक उपाय आहे.तुला आवडेल असा."  
"Alexa, please play म या मोर  म नह  माखन खायो." 
 मी माझ ंकाम अले साला सां गतलं आ ण हलकेच म हक या डो यावर 
थोपटायला सुरवात केल .तो पयत 
अले साने कुठ या चॅनले व न गाणं लावलं पण यात ती म जा न हती. 
मी तला परत request केल . 
"Alexa, please play म या मोर  म नह  माखन खायो, by अनुप जलोटा" 
आ ण आम या दोघांचं आवडत भजन, अ तशय भि तमय आवाजात सु  
झालं. 
 
मैया मोर $$$$  
सुन मैया$$$मोर $$$  
म या$$$$$$ 
मोर $$$$$  
म या$$$$ मोर  
 

               क है या क  ल ला म सबसे नटखट ल ला माखन चोर  क  
....असं हणत अनुप जलोटा हे गाणं चालू करतात,तो तब याचा 
सूर,आप याह  नकळत आप यासमोर नटखट कृ णाला उभं करतो. 
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" म हक, तलुा दसतो का रे कृ णा?" 
"आऊ , कृ णा बा पाने ने आताच लोणी खा लं आ ण म या आल  हणून 
अध पुसलं ते लोणी, काह सं तसंच आहे.मी लपून साखर खातो ते हा दसतो 
ना तसा " 
 
"खरंच क , माझा कृ णा ग!!" हणत मी याची एक पापी घेते. गाणं मागे 
चालूच असतं, मी आ ण म हक कृ णाला मनात सामावून घेत असतो. 
 
"म या मोर  म न ह ंमाखन खायो | 
 
भोर भयो गैयन के पाछे, मधुवन मो ह ंपठायो । 
चार पहर बंसीबट भट यो, साँझ परे घर आयो ॥" 
 
काय सूर आहे, काय आवाज आहे.अ रशः पूण वृंदावन आप यासमोर उभं 
राहतं. गाणं संपता संपता, म हकचे न तैयार होते. तसं आ ह  हे गाणं 
आधीह  2 दा ऐकलं आहे.पण दो ह वेळा तो गाणं संपता संपता झोपून 
गेला होता. पण यावेळी मुलगा मा  ट क जागा होता मा या मांडीवर. 
 
"म मी, यावेळी मला अथ पण सांग ना? दरवळेी मी झोपून जातो ग. 
आज सांग ना." 
 
"अरे बाबू कसं असतं ना, कृ णा बा पा लोणी खातात.ते म या बघते, 
आधीच सग या गवळणी रागवत असतात क  तुमचा कृ णा, आम या 
घरचं लोणी खाऊन टाकतो. आज काय झालं तर याने वतः या घरातलं 
लोणी खा लं. म याने ते ब घतलं पण, म याने वचार यावर बा पा 
सांगतात क  मी नाह  खा ले लोणी. म याने तर ब घतलं असून सु धा, 
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ते काह ह  कारण देतात. ऐकतच नाह  ब घत यावर ह टाला पेट यासारखे 
आईला असं सु धा हणतात क  मी तुझा मुलगा नाह  आहे हणून असं 
करते ना. ते हा मा  आईलाच वाटायला लागतं क  आपण उगाचच बाळाला 
बोललो. तला वाईट वाटतं म या हणते "नाह  रे, मा या बाळाने नाह  
खा लं लोणी" कृ णा बा पा हदं त बोलत असतात सुरवाती पासनू हणत 
असतात "म नह  माखन खायो" पण शेवट  ते आईला हणतात क "मैने 
ह  माखन खायो" आहे क  नाह  गंमत.?एकाच वा यामधले श द बदलले 
क  याचा अथ बदलतो. समोर याला जसं समजनू यायचा ते यावं." मी 
याला समजवायचा य न केला 

 
"म मी, गमंत कसल  ग, या या गो ट  त ू सांगते वाईट आहे. या 
सग याच कृ णा बा पाने के या ना ग? खोटं बोलला 
आईला उलटून बोलला.Bad boy zala na g to?" 
 
या एका वा याने मी णभर एकदम हादरल . याला थोपटत होतीच 
मी,पण या णांसाठ  हात थरथराला. या एका णात अनेक वचार 
मा या डो यात येऊन गेले . न वचारायचे पण geans असतात का? 
हाच न मी काह या वेग या प धतीने मा या लहानपणी मा या 
व डलांना वचारला होता क  नेहमी खरं बोलायच ंअसतं मग कृ ण खोटं 
का बोलला? बरोबर हाच न या या डो यात कसा. मी याला जे काह  
सांगते ते सगळं कळत का याला. या न भ डमारातून, मी वतःला 
प हले सावरलं, आई अस याचा प हला नयम आठवला, आईने मुलांसमोर 
ग धळून जायचं नसतं. हा न येणार हे मा हती अस याचे भाव आणून 
मी याला खूप शांतपणे बोलायला सु वात केल . परत याला हलकेच 
ेमाने थोपटत होतीच मी.वेळ फार नाजूक होती.  
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"बाळा, कृ ण खोटं कुठे बोलला तो तर सांगतच होता क  मैने ह  माखन 
खायो. आ ण म याने वतः ब घतलं होत ना तर ह  तने व वा...." 
 
मा या वचार क न उ र देईपयत बाळ झोपलं. मी मा   जागी झाल . 
मला प पा आठवायला लागले. एकदा प पांनी हे गाणं ऐकवलं होतं. प पांचा 
आवाज फार चांगला न हता पण लेक साठ  यांनी गाणं गायलं. खूप 
आनंद  ण होता तो .मा याह  नकळत मी आठवणीं या सागरात शरल . 
मला अचानक आठवलं क  आम या लहानपणी प रि थती ठ कठाक होती. 
पण प पांनी एक radio घेतला होता.अनुप जलोटा, अनुराधा पौडवाल, अिजत 
कडकड ेअ या अनेक गायकां या कॅससे स हो या. प पांनी एक अमू य 
ठेवा आ हाला दला होता. भजन, संगीत नाटकातील गाणी, याचंे अथ 
यां याच खूप आठवणी आहेत प पां आ ण मा या. 

 
          जे हा मी प पांना हा न वचारला क  "कृ ण का खोटं 
बोलला?" ते हा प पांनी सां गतले क  बाळा, "हे ल ात घे क  ते हापासून 
कृ णाने आप याला सां गतल ंक , आयु यात आपण काय बोलतो यावर 
ल  असू याव, लोकानी काय ऐकलं याची काळजी आपण करत बसलो 
ना आप या येयापासून आपण लांब जातो. छो याशा आई मुला या 
संवादातून कृ णाने खूप मोठं सार आप यापयत पोहचवलं आहे.वा याचा 
अथ आपण घेऊ तसा नघतो. वृदंावनात सगळेच गवळी . सगळंच दधू, 
दह , लोणी मथुरेला वकायला यायचे. आप याच घरात बनवलं जात मग 
लहान मुलानंा मळावं. या वचारासाठ  कृ णा बा पाने हा घाट घातला. 
मुलांम ये एक , धाडस हे गुण यावे हणून द याहंडी फोडायला मानवी थर 
लावले. देवक नंदन हणजे भ व य, भूत आ ण वतमान. हर  हणज े दशा, 
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यशोदाव सल हणजे आनंद,गो वदंा हणजे आयु य." हे बोलताना डोळे 
मटून , हात जोडून या व व वधा याला नम कार करत उभे असलेले 
प पा आ ण यांचे श द मनात कोरले. प पा हणायचे क  "सारथी, 
मागदशक हणज ेकृ ण. तो वतः येतो मदतीला, जे हा गरज असते." 
ते हा खूप वाटायचं काह तर  हावं मदतीला कृ ण यावा. जसा प पांनी 
सां गतला, या या ग यात वैजयंती माला, मुकुटात मोरपीस , हाती बासुर , 
प यम, परशु, गदा, शंख आ ण सुदशन च  अ या कृ णाला मी शोधायची, 
वचार करायची क  असा योगे वर मला मदतीला येईल ना, खरा कमलनाथ 
येईल ना... 
 
       पण आता कळत आहे कृ ण मनात असतो. त  कोणा याह  पात 
येऊ शकतो. आप या गरजे या वेळी मदत हणजे कृ ण.लहानपणी 
मुरल मनोहर िजतका आवडायचा ना यापे ा खपू जा त समजत गेला 
कृ ण.प पा जे हा कृ णाब दल सागंायचे ते हा नाह  कळालं असं नाह , 
आता जाणवलं क  प पा पण कृ णच तर होते माझे मागदशक, माझी 
ताकद. यांनीच मला सां गतलं क  कृ ण असेल सोबत नेहमी.  
 
       या आयु या या पर ा यायला सु वात के या हणजे मा या 
कार कद त अनेक संग आले, यात तावून सलुाखून मी बाहेर नघाल . 
यात माणसांना कसं ओळखाव,ं खरं कोण वागत खोटं कोण वागत हे 
शकत गेल . आप या कामावर आपल  असलेल  न ठा आप या ता न 
नेते, 'कम येवा धकार ते मा फलेषु कदाचन' हे एक वा य तु हाला सगळं 
काह  मळवून देत. यातला एक संग नेहमी आठवतो,  खूप अवघड आ ण 
वेळखाऊ क प( ोजे ट) होता. सग यांनीच मन लावून काम केलं. 
ोजे ट संप यावर चांग या लोकांची याद  सरांना पाठवायची होती. 
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messagenger व न मी नाव पाठवलं यात "मीना ह  productive" अस ं
लहून पाठवलं पण या सरांनी चुक ने "मी नाह  productive" अस वाचलं,  
आमचे सर चांगले होते यांनी मला बोलवून वचारलं आ ण हा श दांचा 
घोळ आम या ल ात आला. श द मा यम आहे पण आपले क ट आपल  
ओळख असते. श द कधीतर  गडबड क  शकतात पण आप या क टातुन 
साकार झाले या वलयाला नाका  नाह  शकत. 
 
          आपण खंबीर असलो क  तो असतोच आप या बरोबर. आपण 
सगळेच अजनु, कधीतर  वसरतो, ग धळतो, आप या ल ात येत नाह . 
तथे याला शरणागत जायचं. तो असतो माग दाखवायला. तोच कथा,तोच 
क वता, तोच आ य,तोच अंत,तोच परमाथ. याने या या हयातीत 
आप याला अनेक पाठ शकवले आपण आता ते कसे घेतो यावर आपलं 
अि तव आहे.हे माधवा, आ हाला नेहमीच माग दाखव 
 
        कृ णावरती मा याह  नकळत मी मे केलं. आहेच तो ेम 
कर यासारखा आ ण हेच ेम मी मा या बाळाला देणार. याला सांगणार 
इथला वास सु धा कृ ण, इथल ंआकाश,धरती,आनंद,दःुख, कम सगळंच 
कृ ण. तो मागदशन करणार, आपण ते समजून घेतल ं क  आयु य 
साथक .प पांनी जी गो ट मला आयु यभराची शदोर  हणून दल  तशीच 
मी तुला देईन बाळा. खूप अगाध आहे मुरार , जेवढं जमेल तवेढा मी 
सांगेन, बाक  त ू शोध म हक, म हक या डो याव न हात फरवत. 
या यासाठ  उदंड आयु याची ाथना केल . तुलाह  तो सापडले जसा 
प पांना आ ण मला सापडला तसा, 
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ॐ पाथसारथये नमः। 
ॐ काल य फ णमा ण य रि जत ी पदा बुजाय नमः। 
 

***** 

9158982904      

archanachaudhari20079@gmail.com 
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                   ‘खरंच ल ना या गाठ  अगोदरच जुळले या असतात का ? 

मला तर  तशी चती आल  आहे.  नाह तर कुठे नांदेड आ ण कुठे 
ना शक. पण जोडी जुळलेल  होती हणून सगळं जळूुन आलंच.’ 

  लोक ेमासाठ  सात समु  पार करतात .मी ७०० कमी पार केले.
 

तसं पाहायला गेलं तर आमचं ल न arrange marriage पण आम या 
मते तर  ते love with arrang झालं. 
झालं असं क  प पांनी कोणाला काह  न सागंता मुलगा पाह याचा 
काय म ठरवला. येक ठकाणी मुलगा मुल ला पाहायला येतो ,पण 
आ ह  मुल कडचे मुलाला पाहायला गेलो .मला तर नेहमी काह तर  
वेगळं करायचंच असतं ,पण यावळेेस प पांनी पण वेगळं करायचं 
ठरवलंच होतं.पण काय उपयोग , प पांचा काह तर  वेगळं कर याचा 
य न चुकलाच. 

  मावशीने थळ दाखवलेलं, हणनू त याकडेच सधंुदगुला कांदापो याचा 
काय म ठेवला होता. रमेश नोकर  नि मत सधुंदगुला असायचे.मुलगा 
सु श त, सरकार  नोकर त आ ण सुपार च सु धा यसन नसलेला 
यामुळे प पांना पसंत होता. यांनी बोलूनच सग यांचं मन िजकंल ंहोतं 

,माझं पण..   
येक मुल ला आपला नवरा हा आप या प पांसारखा असावा असा 

वाटत असतं आ ण रमेशचे वचारह  मला प पांसारखेच वाटले. 
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 मुलगा सग यानंा पसंत झाला आ ण मुलालाह  मी पसंद पडल . दोघांचा 
होकार झाला . सगळं जळूुन आलं. फ त ल नाची तार ख तेवढ  रा हल  
होती.प पांनी ना शकला आ यावर लगेच ल नाची तार ख पण काढून 
आणल .आ ण हा◌ॅल बुक करायचा हणून मामाला बोलावलं .मामाला 
काह  न सागंता सगळं झालेल,ं यात एवढं दरूच थळ ,मामाने सगळं 
एकूण घरंच डो यावर घेतलं .'गाव मा हती नाह  ',घर ब घतलं नाह , 
नुसता मुलगा बघून कोणी ल न ठरवत असतं का?मामाने लगेच 
दसु या दवशी मलुाचं घर बघायला जायचं ठरवल .कधी बस ने वास 
केला नसेल, पण भाची साठ  मामाने ना शक ते नांदेड बसने वास 
करताना कसलाह  वचार केला नाह  . 
एव या माच या रखरख या उ हात मामा आ ण प पा नांदेडला गेले . 
यात एवढा लांबचा वास.जाता जाताच प पांचे डोळे भ न आले होते 
.गावात पोहचले अन ् तकडचे लोक ,वातावरण, यां या प धती पाहून 
प पा रडायलाच लागले . 'माझी मुलगी' अशा प र थीत कशी राहणार ? 
प पांनी घर  पोहचताच मावशीकड े नरोप दला क  ल न नाह  जमणार 
हणून. 

रमेशने ल न मोड याचं कारण वचारलं तर यानंा ते कारण शु लक 
वाटत होतं. यांनी मला फोन केला .काय करायचं ? मी सां गतलं 
मामाला तयार केलंत तर मला काह च हरकत नाह  .मी ल नाला तयार 
आहे, एव याच गो ट  व न ते मामाला मनवायला , दोघं - तीघं म  व 
ना शकचे यांच ेकाह  पाहुणे घेऊनआले .बोल यात तर यांना कोणीच 
हरवू शकत नाह  . यांनी गोड बोलूनच सग यानंा पटवलं. पण मामा 
काह  मानायला तयारच झाला नाह  . रमेशने सां गतले होते मामा तयार 
नसला तर पळुन जायची तयार  ठेव.पण माझा याने ते श य 
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न हतं.शेवट  मामाने माझं काय मत आहे ते वचारलं .मी हटलं मला 
पसंत आहे. मामा काह च हटला नाह  . याने पण शेवट  होकार दला 
,पण ल नात काह  माझा मागे उभा रा हला नाह . हणून हटलं आमचं 
ल न love with arrange झालं.आ ण सग यांचा वरोध असूनह  फ त 
दोघां या होकारावर जुळून आलं . 
      ते हणतात ना मया बवी राजी तो या करेगा काझी!   
  माझा ल नाला खूप दरूचं थळ आहे हणून वरोध करणा या मामाला 
सग या जावयामं ये रमेशच लाडके जावई आहेत आ ण आता वतः या 
मुलाला मलुगी सु धा माझा सासरचीच आणल  आहे. 
   या दोघाचंीह  गाठ अगोदरच बांधलेल  असणार . 
मामा भेटला तर मी मु दाम गाणे गुणगुणते 'जळुुन येती 
रेशीमगाठ .......'  
 

***** 

vaishalichate51@gmail.com 
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"काय सांगतेस काय ईशा? तू या मुलाला dating app वर भेटल स? अगं 
आधीच मुलांचा काह  भरवसा  नसतो आ ण हा तर अशा ठकाणी 
भेटलाय." 
"अशा ठकाणी हणज?े अगं हे apps ह ल  खूप जण वापरतात. Casual 
dating असलं तर  माणसं खर च असतात ना?" 
"ते गाणं ऐकलंयस ना, casual friends थे फर bestfriends हो गये?" 
"हो अग,ं ब गनी शूट, काह ह  आ ण, ते गाणं नाह ये मुळात " 
 
"गाणं असो वा डायलॉग तू मु दा ल ात घे " 
"Ok dear,जा त involve नाह  होणार आ ण alert राहणार. बास का? 
आता जाऊ मी date ला?" 
"मा क लावून जा गं आ ण दरू राहा या यापासून, दो गज क  दरु  
पाळ, sanitizer े के या शवाय no handshake आ ण hug बग तर 
नकोच  " 
"हो हो आजीबाई, नघते, आ ण कळवते तुला online राहा chatting app 
वर " 
...... 
थोडया वेळानंतर...... 
...... 
"Hieeee, आल स पण लगेच?" 
 
"मला कडक चहा हवाय, ि लज कर " 
"डोकं दखुतंय का?" 
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"हसू नकोस, the date was terrific!!" 
 
"बरं झालं " 
" हणज?े" 
"काह  नाह , हा चहा घे. मला सागं नेमकं काय झाल?ं" 
"अगं, तो मुलगा mad होता. सतत uk चं कौतुक! याला काय 
obsession आहे uk चं देव जाणे. येक गो ट या दसु या वा यात uk, 
uk. सतत uk. असं वाटत होतं या टॉवर ज खाल  गाडून टाकावं 
याला " 

"शांत हो, हे होणारच होतं. तू यवि थत अ यास क न गेल  न हतीस" 
" date वर गेले होते पर ेला नाह , अ यास कसला नीट सांग " 
" या याचं sm analysis केलं असतंस तर असा वेळ वाया गेला नसता. 
मी बोलणार होते पण तू ऐकाय या मूड म ये न हतीस" 
" sm analysis काय आता नवीन? नीट सांगतेस का.? आधीच डोकं खराब 
झालंय " 
" अगं काह  नवीन नाह , जुनंच. Sm हणजे social media. जसं क  
insta, febu.. " 
" मा हतेय पुढे बोल पटापट, एक म नट, u mean मी याला stalk 
करायला हवं होतं? No way, एवढा वेळ नाह ये मा याकड?े 
" ऐकून घे, घाईच फार असते तुला. आता गेला ना वेळ वाया या uk 
वा यामुळे? " 
" बोल " 
" याचं insta वगैरे सगळं पाहायचं. कुठे check in करतोय, गाणी कोणती 
वापरतोय reels ला, photos म ये काय आहे, सोबत कोण कोण आहे 
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वगैरे. Febu वर पण थोडीफार मळते मा हती. पण असले so called 
cool dudes insta वर पडीक असतात. तू आहेस ना? " 
"हो, आहे पण जा त पाहत नाह . Boar होतं मला " 
" पण ह ल  सगळे तकडेच timepass करतात. तुझे 47 followers 
आहेत फ त. Reels नाह त. Checkins नाह त. मुलांना कसं समजणार 
तु या आवडी? " 
" ए तू मा यावर घस  नको " 
" मग काय, dating app चालतं, insta नको हणते " 
" बरं माझे बाई, आता काय क  सांगणार आहेस का? " 
" पुढ या date ला जा याआधी माझं मागदशन घे. आपण नीट plan 
क . तू कोणते कपड ेघालणार, jewellary, तुझं eyeliner सु धा मी 
लावून देणार " 
" तू फारच controlling होत चालल येस ह ल  " 
" हायलाच हवं. शेवट  तुझी मोठ  बह ण आहे ना मी!" 
" हो ताईसाहेब, चला पुढचा case study सु  क यात. नवा match 
आलाय " 
आ ण ते घर या दोन ब हणीं या हा य क लोळात बुडून गेलं. 

***** 

kulkarnipallavi4@gmail.com 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

आमची िनवडक काशने   
 

पंदन दवाळी अकं २०१९ 
https://drive.google.com/file/d/1CtQYOAE8SFtDX-NuNpT1bqCGJ49yc_qF/view?usp=sharing 

 
पंदन दवाळी अकं २०२० 

https://drive.google.com/file/d/1uQ-JAgtehZN4fglqBOGIGO59nHZ7mp7Z/view?usp=sharing 
 

पंदन दवाळी अकं २०२१ 
https://drive.google.com/file/d/1_Rj2X1r9TjqCkoaaVDIt_ZgusWOwhBAF/view?usp=sharing 

 
--------------------------------------- 
मा यातल  ती ी वशेषाकं २०२० 

https://drive.google.com/file/d/19FLdN4Zq-EoKXuS_KgWAbrORBoi4sUxl/view?usp=sharing 
 

मा यातल  ती ी वशेषाकं २०२१ 
https://drive.google.com/file/d/1JJOuWfuFD0725_YNEYFhEVmmlfAAp4Ly/view?usp=sharing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
श दांश काशन  

sevasahitya@gmail.com  
https://www.facebook.com/sevasahitya 


