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• िवनामू�य िवतरणासाठी उपल,ध 

• आपल ेवाचून झा�यावर आपण ह ेफ़ॉरवड$ क2 शकता. 
• ह ेई पु�तक वेबसाईटवर ठेव3यापुव� 4कवा वाचना5ित6र7 कोणताही वापर 
कर3यापुव� ई सािह(य �ित"ानची परवानगी घेण ेआव9यक आह.े 

• या पु�तकातील लखेनाचे सव$ ह: लेखकाकड ेसुरि;त असून पु�तकाचे 4कवा (यातील 
अंशाच े पुनमु$<ण 4कवा नाटक. िसनेमा. िस6रयल. �टेज शो 4कवा त(सम =पांतर 4कवा 
भाषांतर कर3यासाठी लखेकाची परवानगी घेण ेआव9यक आह.े 
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ई सािह(य �ित"ान ही कवी, लेखक व वाचकांनी िमळून चालवललेी चळवळ आह.े नवीन 
उदयोBमुख लेखकासंाठी ह े5ासपीठ आह,े आिण खेडोपाडी व दशेॊदशेी पसरल�ेया मराठी 
वाचकांसाठी वाचनाचे साधन आह.े ई पु�तके. आता �माट$फ़ोनवर डाऊनलोड क2न वाचता 
येतात. आपण या चळवळीला हातभार लाव ूशकता. आप�या ओळखीFया लोकांच ेई मेल पG े
पाठवा. (यांनाही िवनामू�य ई पु�तके पाठव.ू  
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अप$णपिHका 
 

मोIा माणसांFया च6रHाव2न नजर Jफरवली तर ल;ात येत ंJक 
अ9या खूप खूप गोLी करा5ा लागतात. (यामुळे मोठं होण,ं कMत� 
िमळवण,ं यश�वी होण,ं (याच बरोबर �वतःची चांगली ओळख 
तयार होण ं �(येकाच ं �वतःचं एक खास �वP असत.ं पण यश 
कुणाला सहजासहजी िमळत नसत.ं यश िमळवाव ं लागत. ’मोठं’ 
होण ंअवघड जरी असल ंतरी �यQांनी (या नजीक पोहोच3याचा 
अRाहास उरी ज2र बाळगावा; मनाशी �वP असल,ं त े �(य;ात 
आण3यासाठी िचकाटी अन पाठीवर कौतुकाची थाप असली तर. 
Tया बात ह ै! 

ह ेमाझ ं पिहलंविहल ंई-पु�तक 

ई सािह(य �ित"ान व सव$ फेसबुक िमHमंडळास 

�ेमपुव$क अप$ण. 
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 मोबाईल चा अलाम$ अधा$ तास झाला वाजत होता. शेवटी आई आली 
आिण Yहणाली 

  

‘ उठ बाळ .....!   माZया राजा... माZया सोBया... बघ तुZयासाठी काय 
गरम गरम थािलपीठ केलंय. आिण वर ताजं ताजं लोणी. माZया सोनु�याला 
आवडतं Yहणून...  चल माZया राजाला पॉकेटमनी काढून ठेवलाय बघ बाबांनी. 
आिण तुला नवीन जीBस हवी होती ना? कसली ली-वायची का िश-वायची ती... 
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(याचे पैस ेपण काढून ठेवलेत बाबांनी. मग उठतोस ना? Jक थो\ा वेळान ेउठव ू
बाळ?... ... ... ...                                 

 

9या... अस ंतर मुळीच नाही. च: ओरडली. आजूबाजूFया दहा घरांतून 
ऐकू येईल अस.ं.. 

 

 “िवBया.......... गध\ा! आधी तो अलाम$ बंद कर; ऊठ. धाक^ाच ेगुण 
_या जरा. लेक2 कधीच उठून अ`यासाला बसलंय आिण तुYही लोळा अजून. 
थांब! तुझ ह ेखूप होतंय. ब�स झाल.ं आGा ‘aांना’ चांगली हजेरी _यायला 
सांगत.े सोनूला “अ`यास पूरे कर” Yहणाव ेलागत ेआिण तूला “अ`यास कर रे 
बाबा” Yहणून लाटण ेघेऊन माग ेधावावे लागत.े झाल.ं...........   

आईचा FM रेडीओ सु= झाला Jक चॅनल थांबतच नाही. थेट मिलcका... 
बक बक.. बक बक...धो धो धो...  

 

आपल ेअंथ2ण सकाळी अ9या गमतीदारपणे सुटत असत ेJक (याची मजा 
औरच असत.े पण �वतः सूय$ डोTयावर येईपयeत  लोळत पडणारा मुलगा जेXहा 
बाप होतो तेXहा माH तो �वतःFया लहानfयांना रोज पहाटे उठव3यास का 
सु=वात करतो ते कळत नाही.  अधून मधून लहानfयांना िबलगून झोपायला 
काय हरकत आह?े नाही का! 
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आमFयाकड ेधाक^ाच ेकौतुक फार असत.े सहसा ल;ात येत ं Jक दोघा 
भावंडांमgय ेएक h9शार असतो अन ्एक टु:ार चाबरा. दवेाची करणी. एका 
हाताची पाच बोटं सारखी नसतात. सगळे भाऊ सारख े कस े असतील? पण 
शाळेत नेहमी �संग उभ ेराहतात. चेहरेपRी व2न सर लोकांना लगेच कळत ेJक 
ह ेभाऊ-भाऊ, बिहण-भाऊ आहते. अन ्नेमके यांना ह2ेन अस ेटोमण ेमारायची 
संधी साधणार!   

 “तुझा तोच कारे भाऊ ? ... कुठे तो अन ् कुठे त?ू तो वगा$त अ`यासात  
एक नंबर होता अन ्ह ेमहाशय खो\ा कर3यात �थम” वगैरे वगैरे... 

 

कुठे आYही?  

आमFया बुjीमGेच ेएकेक Jक�से सांग ूतर बेशुj पडाल. 

पण एक Jक9शी (छो^ा Jक99याला Jक9शी Yहणतात) आवजू$न 
सांगािवशी वाटत.े आYही साधारण पिहली दसुरी ितसरीत  अस.ू तेXहा बोलायच े
झाल ेतर STD. PCO 4कवा lाईनबॉTसचा जमाना. मोबाईलची एmंी नुकतीच 
झालेली. nयाFयाकड ेअसेल (याला भाव. इनेिगन ेचार लोकांकड ेअसायचा. तो 
गpयात टांगून तो िमरवायचा. िमजाज हो! अजून काय? शेजारFयाला कस े
जळवायचे याचाच सतत िवचार gयानीमनी! मुलांFया हातात तर सोडा, दLृीस 
पण पडू दते नXहते. आिण मुलांना पैस ेटाकून PCO  पण वापरायला बंदी. पैसेच 
नXहतेच तर काय?  

अ9यातच आमचा लंगोटी यार qपटू...  हा तसा Jदसायला सवा$त वेगळा 
असा होता. तrडाला चोपलेली पावडर अन् केसातून कपाळावर िझरपणारे 
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पचपच तेल. (यात तो टाय कसला? गळफासच. आिण lालर... चावून चावून 
(याची एक बाजू लांब केलेली. मधून मधून नाकाबाहरे डोकावणारा. . . .  शsबुड! 
तो पुसायला िख9याला िपन केललेा =माल. आिण एका खां�ाव2न लटकणारे 
दtर. चालताना ते ठुमके मारत उडवायच.े.. एका बोटानी ड,याची िपशवी 
Jफरवीत Jफरवीत यायचा. याFया ड,यात पण कायम नवीन नवीन पदाथ$. 
आमFयाकड ेबRा^ाची भाजी आिण पुरी. qपटूकड ेकधी सuडिवच, कधी समोस,े 
कधी मॅगी, कधी उपमा, कधी कुरकुरीत िबि�कटं.  

तर qपटू एकदा आला आिण =बाबात Yहणाला  Jक १०० नंबर Jफरवला 
तर पैस ेपडत नाहीत ! याFया अशाच रोज काही ना काही नवनवीन िखरापती 
..... 

झाल.ं  मग बालगोपालात चचा$सH रंगल.े Jक १०० हा नंबर Jफरवला 
तर फोन ‘फुकट’ लागतो. lाईन टाकायची गरज नाही. मग काय लगेच 
शाळेबाहरेFया STD मgय ेिपटुकल ेगेलो. 

व2न खालपयeत िपवpया रंगाचे त े STD बुथ. अन् एक  lाईनबॉTस 
साधारण चार-पाच फुटावर qभतीला टांगलेला होता. उभारायला जागा तशी 
एकासाठीच असत.े पण िपटुक�याना भारी आकष$ण. एकदम सगळे (यात 
दाटीवाटीने घुसल.े पण फोन कोणाFयाच हाताला येईना. कारण तो 
अिमताभFया हाईटवर. आिण आYही राजपाल यादव. मग एकाला कrबडा 
बनवल.े (याFया पाठीवर चढून दसुर्याने हातात घेतला. ‘नाका पे;ा मोती जड’ 
असा तो फोन! एकाने उचलला दोन हातांनी. ितसर्यान े१०० नंबर फटाफट 
डायल केला. अन ्खरोखर! पैस ेन टाकता xरग वाज ूलागली. तसाच कानाला 
लावून तो उभा. ितकडून कोणीतरी बोलताय याच कसलेही भान नXहत.े मग 
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(याने दसुर्याकड े Jदला. (याने ितसर्याकड.े तोवर कrबडा बनलेल ं पोरगं 
उभारल.ं (याFया पाठीवरच ंिप�ल ूखाली पडल.ं मग एकच गलका. फ़ोन चालूच. 
सवाeनी फ़ोनचा आवाज ऐकला. आिण मनाला येईल त ेबोललो. सगळी गडबड 
गडबड. आमFया आयुcयातला हा पिहला फ़ोन. आGा भाबडी पोरटी आYही! 
काय बडबडलो तेच मािहत नाही आYहाला.  

(यानंतर घडामोडी इतTया फा�ट घड�या Jक आYहाला काहीच कळाल े
नाही. तो फोन कसाबसा परत लटकवून बाहरे पडलो. आमFयात FयावFयाव 
सु2 होती. बाहरे पडतो तोच िततTयात सामोर खाकM वद�तला हवालदार. 
समोर STD वा�यान े सांिगतल े “हीच ती िच�लीिप�ली! यांनीच नंबर 
Jफरवला”. मग हवालदार  आYहाला िपटुक�यांना मुyयाgयापकांकड ेघेवून गेल.े 
अव_या काही िमिनटात हडेमा�तरांFया ऑJफस बाहरे ही तुडुबं गद� उसळली. 
पोरांची पूण$ शाळेत कुजबुज. आिण (यात भर पालक लोकांची. तासभर 
हवालदार सरांना झापत होत.े (यात अथा$त आYही सव$ सुदढृ बालक. जरा 
जोरात राग ेभरल ेतर सगpयांFया च{\ा ओ�या.  

तेXहापासून आजवर कोणीच १०० नंबर लावला नसेल! घरात चोर आला 
तरी     

 

----- 

 

अ`यासात  दहावी आिण बारावीचे अ`यासाच े टेBशन पोरापे;ा ह े
(यांFया घरFयांनाच भारी असत.े मग या काळात लेकरांना Hास होऊ नय ेYहणून 
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घराचे मsबर लोग काही कमी पडू दते नाहीत. अगदी बस�या जागी सगळे हव ंत े
िमळे.  

आई “आमचा धाकटा दहावीला आह”े Yहणायची. जण ू काही आपणच 
परी;ा दणेार आहोत असा गोड समज आई क2न _यायची. आिण Jकती 
टेBशनमgय ेआह ेह ेसगळीकड ेटाळ कुटत सांगायची. आिण मी. माZया हातात 
पु�तक असतेच कुठे? (यामुळे उठता बसता बोलण े खायचो. पण मी पु�तकM 
Jकडा माH नXहतो. कधी पाठांतर घोकंपRी केलीय अस ेअिजबात नाही. वेगळेच 
5ि7म(व. �(येक घरात अशी भूिमका कोणी न कोणी साकारतच असतो. आिण 
मह(वाच ेYहणज ेकाह|ची h�लडबाजी उंबरा ओलांड�यावर; तर काह|ची घरात 
आ�यावर सु= असत.े धाकटे कधी डोTयावर बसतात. तर थोर�याना जरा 
हरबरयाFया झाडावर चढवले कM मामला खुश. काय तर िनखळ आनंद. nया 
घरात तायालोग आहते ितथ ेतर एT�mा टॉqपग. बिहणी nयांना आहते (यांची तर 
म}ा औरच असत.े पािण Vयायला पण उठायची गरज नसत.े खायला काय मागू 
त ेदणेार. राHी उशीरा झोपेतून उठून कॉफ़M दणेार. सूप, nयुस. उकडललेी कणस.ं 
सोलले�या शsगा. काय काय हव ंत.े 9या. मला सyखी बिहणच नXहती ना. सगळी 
म}ा गेली. 

इकड ेमाझ ेघोरण ेचालूच होत.े ४  चा अलाम$ सहा वाजल ेतरी अजून 
वाजतच होता. एक दोन वेळेस आई उठवणार. ितचा �ेमळ आवाज मघा 
सांिगतलाच तुYहाला. पण ती दोन तासांनी थकत.े आिण मिलcकाFया जागी 
िजतूराज येतो. Yहणज े आमच े िपता�ी. माH वडीलांनी डरकाळी फोडली रे 
फोडली लगेच कडकडून जाग;  िवशेष Yहणज ेजाणवत होते Jक गजर होतोय.  
पण मी आपला झोपेत गाढ ! गजर बंद करायला पण हात उठत नसत. ती 
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असतेच अशी Jक डोळे झाकलेल ेअसल ेतरी आज ूबाजू काय हालचाल सु= आह े
यावर ल; असत.े तेही �वP पाहत पाहत. पण हालचाल शूBय. गYमतच आह.े... 
एकदम आठवल े आज गणपती िवसज$न आह े आप�याला सोसायटीत�या 
गणपतीची तयारी करायची आह े,वा. 

  

 

 सकाळच ेिवधी आटोपल.े झट Jक पट खसखस दात घासल.े बुडबुड दोन 
तांबे. साबणाचा तो फेस अन् थेट बादली पालथी.  ना9(याला पोह.े तशी माझी 
मातो�ी पोह ेछान करत.े पोटभर खा�ल.े चहा िबहा घेतला. आिण िनघालो. 

इकड ेसावळा गrधळ िवसज$न िमरवणुकMला ढोल-हलगीवा�यांची सुपारी 
िमळाली नाही. मग पया$य उपल,ध होताच. डॉ�बी डीज.े पोिलसांची परवानगी 
न घेता. कारण सोसायटीत �ी.डोळस पो.िनरी;क राहत असत. डोळस Yहणज े
qसघम. जस ेिसनेम े6रलीज होत तस ेयांना टोपण नावे पडत. सgया तरी qसघम 
नावाने ओळखतो. काय Yहणता? चुलबलु पांड?े 9या ! छे हो! त ेशोभत नाही. 
चुलबुल पांड ेकाय? पोलीस Yहणज ेएकच िचH उभ े राहत!े ढेरी सुटलेल.े अन ्
(यांFया तrडून होणारा तो मराठी-qहदी चा काला. पण याला अपवाद qसघम 
होत.े 

(यांना सव$ मामला सांिगतला. मग (यांनी सवाeFया चेह�याकड ेपिहल ेअन ्
हसत Yहणाल े 

“काळजी नको �YYम ह.ं..ह.ं...ह!ं  म ैh ंना”  
मग कुठे सवाeच ेचेहरे खुलल.े  
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थेट िमरवणुकMस सु=वात केली.  
गणपती बाVपा !.... मोरया!! 
िमरवणूक चाल ूहोती. काय$कत� भलतेच जोशात नाचत होत.े (यांना वडा 

पाव, वेफ़र वगैरे िमळत होत.े माH मी आपला काळजीत.  mालीत बाVपांना 
ध2न उभा होतो. 

र�ते कुठे धड? सaा<ीFया डrगरातून चाललोत अस ेख�.े बाVपा एकदा 
डावीकड ेएकदा उजवीकड ेअस ेडुलत डुलत चालल.े  

दरवष� बाVपां एडज�ट करत आलेत. यंदाही करतील. (यात काय? 
(यांFया यायFया जायFया वेळेसच र�(यांना ख� ॆ पडतात. मग 
Yयुिनिसपा�टीवाल ेथुंकM लावून त े6रपेर करतात. ख� ेभरो न भरो, यांचे िखस,े 
कपाटे, लॉकर भरतात. आिण आपण आपल े“मोरया” “मोरया” बrबलत बाVपांना 
ध2न उभ.े बाVपांना गावी पाठवायचे होते ना. मी बाVपांना ध2न उभा आह ेJक 
मला उभारायला बाVपा आधार दते होते तेच पाहणा�यांFया ल;ात येईना. 
कारण बाVपा डावीकड ॆडोलल ेकM मी उजवीकड ेकलत होतो आिण बाVपा उजवी 
कड ेडोलल ेकM मी उजवीकड ेझोपत होतो. माझा पाय तर �केxटगसारखा सरकत 
होता. िड�को डाBस. आिण चेह�यावर अशी िभती कM लोक मलाच बुडवायला 
िनघाल ेकM काय! 

असो! गमतीचा भाग जाऊ द.े माझा डीजेला िवरोध होताच.  पण हा 
ज�लोष पाहता सगळे िवस2न बेभान नाचायचे मनात होत.े तोच मला ितघानी 
ध2न ओढत खालती खेचला. आिण खां�ावर उचलून नाचू लागल.े..  िचकनी 
चमेली िब�कुल अकेली पXवा चढाके आयी... मी एकदम भारी डाBस�टेप करत 
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होतो. माझा डाBस बघायला �भुदवेा आला असता तर चार दोन �टेप िशकून 
गेला असता. बाकM सव$ जण एT�mासारख ेमाZया भोवती. आिण मी िहरो. पोरी 
तर गालावर हात ठेवून भान हरपून बघत हो(या. ... ... 

 

अिजबात नाही. अस ेहोणार नXहते. इतकM िमजाज माझी नXहती. हा!ं 
पण मागे असणा�या ढोल पथकात माH मानाने फेटा चढवून एक दोन ठेके धरले 
खरे. उगी अंगात भूत आ�यागत नाच3यापे;ा. त,येतीत चांगल ं नाचावं. 
बघणा�यांना वाटल ंपािहज.े आपाप�या सखी साजणीवर इY�ेशन पाड3यासाठी 
याWन अिधक संधी कुठे? साहिजक आपला िहरो कसा ढोल बडवतोय ह े
पाहायला (यािह बा�कनीत अगदी टाचा वर क2 क2 पाहत असतात; हो Jक 
नाही तायानो? मग िहरोच ेकाय पहायचे? अजून अंगात जोर वाढत अस े 

आिण बालपणाच े Yहणाल तर त ेभोळे भाबड े Jदवस गेल.े अन त ेच: 
आपण अनुभवल ेअसल े तरी अन ् काहीना उिशरा अ:ल येत.े Jक बालपणात 
आपण जी गंमत करायला हवी होती ती केलीच नाहीये. मग ‘लहानपण दगेा 
दवेा’  कुठ�या तrडाने Yहणणार दवेाला? कारण याना बालपण दऊेन ह ेकरणार 
काय?  कVपाळ? िमळाल ेतेXहा काय तीर मारला यांनी? 

बाVपा फ7 गालात�या गालात हसले!  बाVपांना पण बालपणात जाव ं
वाटत नाही का?  

  

पुढे होयच े तेच झाल.े पोिलसांनी चौकात हटकलेच. तुमFया मंडळाचे 
नाव यादीत नाहीये. कोण अgय; आह ेसांगा....!  
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मग आमFयातल ेचार चौघे बोलबचन (या पोिलसांना स(यनारायण कथा 
सांगत बसल.े पोिलसांना �टोरीचा आगा िपछा काही समज3याची शTयताच 
नXहती. पोिलसांना च:र  येईतो गोल गोल घुमवला. तोवर मी qसघमला 
इमज$Bसी फोन लावला... एक दोन xरगा वाज�यावर (यांनी तो उचलला. (या 
दोन xरगा Yहणज ेदोन Jदवसच. पण (यांनी उचल�यावर मी h9श केल ेआिण 
�कार कानावर घातला. ते Yहणल े मी सांगतो. (यांना फोन द.े मग (यांची 
बातचीत झाली. “आपलीच पोरं आहते”. सांिगतल े“ढील �ा” “ओके !” 

आमचा qसघम अखेर उपयोगी पडला. एक बाब खटकली पतंगाला ढील 
िह उंच झेप अन ्सव�� िशखर गाठायला Jदलेली असत.े पण आमFया मुळातच 
भरकटल�ेया पोरांना Jदले�या ढीलेमुळे साहिजकच (यांचा पतंग भरकटणार. 
आिण काटला जाणार होता. चुकांची जाणीव जागFया जागीच क2न Jदलेली 
बरी. पुढील वेळी पुBहा अस ंकाही करावयास धजावणार नाही क9या व2न?  

पण (या पोिलसान ेजाता जाता डीजे रोिहतचा गाल लाल करतच दोन 
चार भारीपैकM म�त को�हापुरी िश5ा हासड�या. डॉ�बीचा आवाज कमी ठेव 
बोलल.े आिण क�टी मारली  

h9श .................  

चायला! मी वाचलो. नाहीतर आज काही खरे नXहते बॉ.  मी मनोमन 
बाVपाला धBयवाद Jदल.े एव�ा जोरात माझा कान वाजला असता तर माझा 
डॉ�बी ि�पकर फ़ुटलाच असता. 
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तpयावर पोहोचणारच होत ेकाही तासात. तोच Jकती वाजल ेपाहायला 
मोबाईल काढून पाहतो तर ७ िमसकॉल होत.े अननोन नंबर. तेव�ात परत 
फोन आला. उचलला. धड काहीच ऐकू येईना. 

मी माH फोनवर 4कचाळत होतो, “ह�ेलो हाय..... ह�ेलो.. मोIान े
बोला. ऐकू येत नािहय.े.... आपण कोण बोलत आहात....”  

झाल ंगrगाटाने फोन कट. लगेच परत फोन आला. मी धावत एका बंद 
गाडीत जाऊन बसलो आिण मग ऐकू येऊ लागल.े पण एवढेच  कळल ेJक 

 “हाय मी वृंदा बोलतेय” (वृंदा कोण तर माझी को�हापूरची बिहण).   

“हाय qचगी आज कशी आठवण काढली माझी..........?  सूय$ पि�मेला 
तर उगवला नाही ना?” 

‘झाल ंका सु= तुझ?ं’ 

“ह ेबघ मी जरा िबझी आह ेनंतर बोल.ू बाVपा माझी वाट बघतोय. ओके. 
बाय!” 

तpयावर nयाचे (याचे आरती ओवाळणे आिण Jदसेल (याला मोदकं 
वाटायच ेकाम चाल ुहोत.े सोसायटीFया सेUेटरीने इशारा केला. एकMकड ेजरा 
जागा मोकळी Jदसली. पोरांनी बाVपांना ितथ े आणल.े आरती आटोपटाच.. 
पा3यात �|ची मूत� िवस�जत करायला होडीत चढवली. अन ्पोहता येत नXहत े
तरी मी प�Iा कपड ेकाढून थेट पा3यात िशरलो. जोवर पायाला तळ लागत 
होतो तोवर ठीक होत.े खां�ाला पाणी लागल ेअन िततTयातच खाली खळगा 
आला. पायाला जमीन गवसेना. मला हात पाय हलवायच े सुचेना. बुडालोच 
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होतो. दोन गटांगpया खा��या. नाकात पाणी गे�यान ेएक शहारी उठली. आिण 
िझणिझ3या आ�या. अन बोबडी वळाली. रामाच ं नांव घेतल.ं मनोमन 
फ़ेसबुकवर �टेटस अपडटे केला. “गुडबाय ... शेवटचा”. आिण डोळे िमटल.े 

तोच ड,लूड,लूएफ मध�या खलीसारyया एका तग\ा इसमान े
मानगुटाला धरल.े अन मांजरीचे िप�लाला ध2न उचलून आणाव े तस े मला 
पा3यातून बाहरे काढल.ं   

‘मरायच ंआह ेकाय रे भा\ा. परत पा3यात पाय ठेव. तंग\ा तोडून 
हातात दईेन ’   

छातीचे ठोके डॉ�बी िड जे सारख ेऐकू येत होत ेइतका मी घाबरललेा. 
तशी पण Vयांट उतरललेीच होती. खलीन े होती नXहती ती अंडरVयांटपण 
उतरवली.  

मग Vयांट वर चढवून टी शट$ चे वरचे बटन लावत जण ूकाही झालेच 
नाही अशा ऐटीत बाहरे आलो. “पोहायला माH िशकायला हव”े अशी खूणगाठ 
मनाशी बांधली. आिण आडवी मान हालवत  गालात�या गालात हसलो !    
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ग	पाट	पा    
  

 

 

 

 

 

 

 

बाVपांना िनरोप Jदला. सगळे िजकड-ेितकड े झाल.े आटोप�यावर दोन 
आठव\ांनी परत sms आला. वृंदाचा. 

ह�ली एक तस ेजुनेच पण Yहटल ेतर नवीन �याड आह.े थेट बोल3यापे;ा  
sms वरच गVपा जरा जा�त चालतात. िख9यास िह परवडत ेआिण मोजकेच 
बोलून झट Jक पट काम होत.े. पण याच कारणा�तव मोबाईल सदा’न’कदा 
हातात. मोबाईलची बटण ंखटखट दाबत बसायच.े (यात टच �UMनच असेल तर 
बोलणंच नको. �ेयसीFया गालावर हात Jफरवतोय जण ूइतके त े�ेम. अहाहा! 
Tया बात ! Tया बात !! Tया बात!!! 
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इकड ितकडFया गVपा झा�यावर Yहणज ेघराची वगैरे बातचीत आटोपून 
ितने मूळ मु�ास हात घातला. 

“मग अजून काय समqथग �पेशल” 

“नथ|ग �पेशल. तू बोल ........”  

“काही नाही रे. एक िवचारायच ेहोत”े  

“एक काय. शंभर �� जरी िवचारलेस ना तरी चालेल ;)” 

“�ॉिमस कर रागावणार नाहीस :)”  

“आGा िवचारतेस का नाही”    
“Yहणज ेतुला िवचारायच ेहोत ेJक ...” 

“पंचांगात मुWत$ पाहत आहसे का िवचार ना पटकन”  

“तुला मैHीण आह ेका .. ;) ?”  

लागलीच एक ,�यांक मसेेज गेला  
मी चपापलो.  मैिHण आह ेका या ��ाला उGर हो 4कवा नाही यातल ं

सरळ सोप ंदणे ंसोप ंनाही ,वा. समजऊन सांग?ू 

 

इBफोम�शन टे�ो. िवषय आधीच डोTयाचा भूगा.  सहसा �वेश तर 
हाउसफु�ल झालेला होता. ६० पैकM ितस�या वष�  उरल ेसुरल ेआYही ७ मुल े
आिण २८ मुली हो(या Tलास मgय.े आजकालची गंमत अशी Jक मुलांFया दां\ा 
फार. जोडून सुRी Jदसली Jक मुल ेआठवडाभर गायब. तेवढेच िनिमG हव ेअसत.े 
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साहिजक ’हळदी कंुकू’ करत भटकायच,े Jफरायच ेअसत ेना ;) आिण सव$ मुली 
माH एक Jदवस पण बुRी बंक मारणार नाहीत.. म�त पैकM ड,बे वगेरे घेऊन 
येणार. त9या यायला उशीर करायFया. पण कंटाळायFया नाहीत. लेTचर 
सुट�यावर दखेील सर् लोकांची पाठ सोडत नसत. एक कळत नाही राव या 
घराची काम ंटाळ3यासाठी तर पूण$ Jदवस कॉलेज करत नसतील ना ? 

ना ना ! अस ंमनातही आण ूनका. घरचे सगळे काम करत अ`यास करण े
सोVप ेकाम नXह े ! उलट मुल ेघराच ेकामही करत नाहीत. अ`यासाची आयती 
सबब असत ेकामाला बुRी मारायला.   

आYही शहरी जरी राहत असलो तरी मुल ेमुलीना बोलायला लाजायच.े 
घाबरायच.े काय �ॉ,लेम असतो काय मािहत. पण शाळेत सहसा मुल|शी मैHी 
lिचतच पहावयास िमळत.े तेही कोण बिहण भावंड ेएकाच वगा$त असतील तर 
मुली बोलतात. हो िबनधा�त. पण एरवी ऐट मारणा�या मुलांची मुल|शी 
बोलायFयावेळी माH ततपप उडत.े   आिण काही काम िनघालेच तर मुल|ना 
बोलणार कोण? सगळे एकमेकाFया तrडाकड ेपाहणार. अन अशा वेळी मला पुढ े
सारणार.  

“तूच सांभाळ रे”  
मुल|च ेउलट भारीच काम होते.  (या राHंJदवस एक क2न �ोजेTट पूण$ 

करायFया. आYही आय(या िपठावर रेगो^ा मारायचो.  (यांच े �ो�ाम कॉपी 
करायचो. कॉपी करताना (यांFया �ो�ाममgय ेहोणा�या चुका माH गुपचूप द=ु�त 
क2न त ेचे4कगला �ायचो. लेTचररना त ेचेक करताना एखादी चूक Jदसली रे 
Jदसली Jक अन (यांFया कानातून िनघणारा धूर आYहाला Jदसायचा... पण 
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मुलांची बाब वेगळी. ‘हो सर् . करतो द=ु�त’ बोलायचो. काय आह े िहYमत 
होयची नाही उलटे बोलायला?  

मुली माH उलट उGरे �ायFया. वाद घालायFया. चुका कबूल 
करायFयाच नाहीत. अन कमाल Yहणज ेसर् काहीच बोलत नसत. ह ेकस ेकाय 
जमत े (यांनाच मािहत ! नंतर माH मुली जाताच सावळा गrधळ. आYही नुसत े 
गालात�या गालात. सगळा �टाफ एकमेकांना पाहत हसायचो. 

(यामुळे मला मैHीण नाही अस ेYहणण ेचुकMच ेझाल ेअसत.े पण... 

 

“आहते ना........ ;) :-)) आहते ना ग (यात काय िवचारण ेझाल ेहोय !”  

“असतीलच शंकाच नाही; तरी कोणी खास (यात�या (यात जवळची �s ड”  

“जवळFया Yहणज ेआमFयाच सोसायटीत दोन मुली राहतात”  

“�YYम बु�धू ... तशी मैHीण नाही रे....... gf गल$�s ड Yहणतेय मी  :p !” 

“त ेकाय असत?े मैHीणच ना !” 
“उगाच िवषय Jफरवू नकोस हा. सगळे कळतंय पण कळत नस�यासारखा 

वाग ूनकोस :(  !”  

“अिजबात  नाही . मला gf नाहीय े;):p”  

“Jकती खोटं बोलशील रे. तुला एका मुली बरोबर Jफरताना पािहल ेआह े
मी”  
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“Yहणून काय झाल.ं ती लगेच माझी gf थोडीच झाली?” 

“कोण आवडते का रे तुला? नाही Yहणज ेमी मदत केली असती तुला :)” 
“काही नको :p !” 

“माझा मी खंबीर आह”े 

“अरे वाह चांगलंय .......” 

“पुरे चल आGा बास” 

मी आता sms qवडो बंद करायFया बेतात. 

“तरी पण सांग ना तुला कोणाला पाWन कुछ कुछ होता ह ैTया  ;) ” 
“Jफलहाल बहोत कुछ हो रहा ह.ै तू सापड तावडीत चांगल ेधपाटे दतेो. 

आGा पुरे कर” 
“लाजला........ लाजला.... दाल म ेकुछ काला ह ै” 

“पूण$ डाळच काळी आह.े काय ग ढYम ेतुला का एवढा पुळका आलाय ?” 

“ओय ेपुळका वगेरे काही नाही ... नको सांग ूराW द े” 

“य ेhई न ंबात !” 

‘काय आGा पाहायच.ं मदत लागेल ना तेXहा येशील माZयाकड.े लोटांगण 
घालत’ 

“�वP बघा ....” 
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‘त ूसांगणार नाहीस तर.... ठीक आह े .... ’ 

“हYYYम ” 

मला ठसका, बोल3यापे;ा खोकला लागला. वृंदा अचानक अस े का 
बोलतीय न:Mच गडबड Jदसत आह.े 

 नुकतीच १०वी, १२  वी होऊन कालेजात जाणारी पोरं अस ेएकदम 
ak47 न ेगोpयांचा वषा$व अन ्बॉYब यांचा धडाधड मारा अंगावर करत होती!  
आिण मी  आपला साधा. भोळा. मला कुठे GF? आिण ह�ली मैHी वेगळी. �s {स 
वेगळे. अन बे�ट �s {स फोरेवर वेगळे. अथा$त बॉय�s ड गल$�s ड चा तर िवषयच 
सोडा.  डJेफ़िनशनचा सळुसुळाट फार झालाय.   

 

Jदवस उजाडताच sms पुराण पुBहा सु=. 

मी सकाळ सकाळ कालजेात जाता जाता  ऑनलाईन  sms पॅक मारला 
अन माZया जीवात जीव आला. पिहल ेलेTचर झाल ेअन आGा दोन वाजता 
लेTचर होत.े तोवर मा9या मार3यापे;ा लॅबमgय े�ो�ाम रन करत बसलो होतो. 
तेवढेच HOD खुश ... अyखी �याब 6रकामी. सरांना खाHी पटली. पोरं �ो�ाम 
करत आहते. तेही बाहरे गेल े ... मग काय य-ुटूब. फेसबुक. गाण े डाऊनलोड 
असल ेउ�ोग सु= !                                                

तोच sms चा पुढचा अgयाय सु= झाला  
वृंदा : गुड मॉ�नग...... aाव ए नाईस ड े!    
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“आज लवकर उठलीस बाळ !” 

“तुझ ेवाजल ेअसतील रे बारा पण माझी पहाट ज�ट झालीय े”  

“मु�ाला हात घाल पटकन. उगा Jफरव ूनकोस. वेळ नाहीये. काय काम 
आह ेते बोल ” 

“त ूउGर नाही Jदलेस अजून ”          

“काकूबाई. अंबाबाई. कालFया अन आजFया उGरात बदल नाहीये. खरंच 
मला gf नाही. हा िवषय सोडून काय  बोलायच ेत ेबोल :)” 

“ठीके. आिण य ेमी काय काकूबाई नाहीय ेसमजल े:( !” 

“ह ेबघ तुला जर बॉय�s ड वगेरे आहते ह ेमाZया कानी पडू दचे. मग पहा 
मी काय करतो त े!” 

“शTयच नाही ....” 
“माZया पासून काही लपून राहत नाही. कानाकोप�यातून �(येक बातमी 

समजत”े 

“हो का !!!! ” 
“हो”   
“�YYYम्YYYYम  :) बाय द व ेआपली राधा मािहतीय ”       

“काय? कोण राधा ..........हा ंहा.ं.. आल ेल;ात..  हो....... ितचे काय ?”  

“नशीब मािहत आह े:p ती तुZया मागे माग ेJकती करत होती रे”  
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“हो यार. मी खूप टाळत होत ेितला :( ” 
“खूप गोड आह ेना ... :)” 
“9या. तुZयाइतकं कोण गोड मुळीच नाही”  
“वषा$पूव� एक काय$Uम झालेला. तुZयावर सगळी कामाची जबाबदारी 

होती. सगpयांFया नजरा तुZयावर िखळून हो(या :)”                  
“हो मग असणारच. भाऊ कोणाचा आह ेमग ”                 

“राधा न ेमला सांिगतल ेहोत.े ितला त ूखूप आवडतोस. तुला? ”    

“काय !!!!!!!!!!!!!!!!!!! उगाच शsडी लाऊ नकोस ”  

“खरेच यार” 
“मग मी काय क2?” 

“Jकती अनरोमu6टक आहसे रे. आGा एवढे सांगूनही तुला काहीच कस े
कळत नाहीय?े”                 

 “कळ3यासारख ेकाय आह े(यात?”                           

“ तुला पण ती........... ”                               
“अस ेमनात पण आण ूनकोस. आयला काय पण ह ंतुझ ेह े ! ”     

“काही पण नाही. तुला ती न:�च आवडतेय .......” 

“चूप.. आगावपणा क2 नकोस ह ं!” 
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“हYYYम .... दा�ा ... कळाल ेकळाल े!” 

“गो टू हले .... मला अिजबात बोल ूनकोस वृंदा ..”  
माझी बोलती बंद.  अचानक काही सुचेनाच  मग त ेिसनेYया6टक Jदवस 

डोpयापुढे रsगाळू लागल.े  
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 �ेमाची    चा�ल    

 

 

 

 

 

 

एक �कार असतोच. या कॉलेजFया वयात साहिजक एकमेकांच ेचालण.े 
बोलण,े वागण,े केसाची ठेवण चेहरापRी आिण (याFयात असणा�या 
कलागुणामुळे एखादी 57M आवडू लागत.े सहसा शाळेत उमलणारे �ेम, 
(यानंतर कालेजात आिण (यानंतर ऑJफ़समgय े अ9या पाय�या असतात ...   
शाळेFया काळात असतचं काय? भाबड ं�ेम आपुलकM असती (यात Yहणा. हचे 
सारं काय अगदी शाळेत ७वी ८वी पासून अस े�कार सु= होतात Yहणा. 4कवा 
सु=वात असत ेअगदी.  �ेम असत ेतरी काय याचा नेमका अथ$ पण कळत नसतो. 
‘तो’ अथवा ‘ती’ शाळेत  आली तरच मन रमत.ं मग वगा$त गपचूप चो2न पाहण.ं 
आिण सतत “मी Jकती काळजी घेतोय.” ते दाखवत राहण.ं मदतीची संधी शोधत 
रहाण.ं ड,यात काही िवशेष पदाथ$ Jदला आईने Jक ितची (4कवा (याची) वाटणी 
ठेवण.ं चॉकलेटचा तुकडा दणे.ं िनिमG िमळाल ं रे िमळाल ं Jक बोलायला जाण.ं 



  galatalyagalat@gmail.com 

  www.esahity.com 

भांडण.ं वाद घालण.ं आिण एखाद े वेळी मग Jदवस भरात कोणी दोघांपैकM 
एकाच दश$न झाल ं नाही तर मग उगाच क9यात मन न लागण.ं िमHाच े ते 
बोलण.ं  

‘आज विहनी रजेवर आहते वाटत.ं तरीच माकड आज उ\ा मारत 
नाहीये. :) ’  

’अग ंआज नो�स वगैरे नीट घे. िजजूंना उ�ा झेरोTस �ायची न?ं’ 

वगैरे वगैरे 
शाळेत थोडकेच जण �ेमात पडतात. जे ओXहर �माट$ असतात ना त.े खूप 

थोड ेजण शाळेत आपल े�ेम 57 करतात. (यावेळची गंमत Yहणज े ‘ती’ कुठे 
राहत?े Tलासला कुठे जाते? Jकती वाजता? कोण(या र�(याने? बरोबर कोण 
असत.ं भाऊ बाप वगैरे कस ेआहते( Yहणज े (यांची बॉडी-िबडी) वगैरे सगpया 
बाबी नोटीस क2न (याच वेळी घरातली  बाईक गुपचूप काढायची अन ्ितFया 
समो2न जायचे अथा$त ‘लाईन’ Fया.  

तरीच! तरीच मला शंका होतीच. थोडासा अंदाज येतोच. पण राधाचे त े
काय वय हो? आमची ओळख झाली तेXहा ती तर शाळेतच. मी जरी मोठा 
असलो तरी अकरावी बारावीत. आिण माZयात ितने काय पािहल ेकुणास ठाऊक. 
Yहण े तर ितला मी आवडू लागलो. Yहणून मला शंका होती. धोTयाची घंटा 
वाजत होती. Jक काही तरी गडबड आह.े राधा माZयावर Jफदा तर नाही ना. 
4कवा मला इY�ेस तर करत नाहीना. अ9या वेगpया ��ांनी मला घेरल ेहोत.े 
Yहणज ेअसत ंकस ंJक मनात�या मनात वाटत रहात ंकM ितला आपण आवडतो. 
पण नंतर वाटत ंकM आपला हा वहम आह.े उगाच मनाचे खेळ. मग हो-नाही 
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मgय ेसगळा वेळ संपून जातो. तरी मनातून राधा काही माझी पाठ सोडायच े
नाव घेत नXहती. मी ितला (यावेळी खूप टाळत होतो. आिण वष� उलटली.  

 

एसएमएस पुराण सु2च होत े 

“ (यात काय ग. सवाeनाच मी हवासा वाटतो यात माझा काय दोष? ”   

“पण ितने �पोज केला नाही कारण ितला डाउट होता तूला दसुरी कोण 
आवडत असेल! ितFया कानावर आल ेहोत ेबhदा”   

 “aा. आमच ेनशीब कुठे िततके आिण. अस ेिवचार आजवर कधीच केल े
नXहते. ितचे कान तूच फंुकल ेअसतील”   

“हो नं. जण ूमीच फंुकणी घेऊन बसली होत ेना. चुल फ़ंुकायFया ऐवजी 
ितचे कान फ़ंुकत बसल.े”   

“ हा हा हा हा  ”                                       
“ आजही तुला ती आवडत ेना  ” 
“ह ेकाय भलतेच लावल ेआह े? जो4कगला पण िलिमट असत.े आिण काय 

गो. तू का इतका इंटरे�ट दाखवत आहसे ? ”  

“अरे िवन.ू... मग �पL नाही का Yहणत नाहीस?” 

“न:Mच गडबड आह.े त ू ितची मदत तर करत नाहीस ना? सेxटग तर 
नाहीये ना ? ” 

“नाही रे. आमच ंभांडण झालेय ... बोलत सुjा नाही आYही ”    
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“तुYहालाच काय त ेमािहती बुवा. असो बाकM अजून काय ” 

“िनवांत चालुय.े. बाकM मजेत. खूप जण �लट$ करतात माZयासोबत... 
तोच ताप आह े” 

“�YYम! त ू आGा अ`यासावर ल; द.े या अस�या बारा भानगडीत 
अिजबात पडू नकोस” 

“ठीके ... नंतर बोल ू” 

मी जरा दाब Jदला.  (यानंतर बरेच Jदवस बोलण ेनाही काही नाही  
 

मी वृंदाशी SMS Fयाट करण े सोडल.े  िह सगळी चचा$ SMS वरच 
फ7. फोन वर िमरवणुकMत  झालेल े बोलण े तेवढेच काय त.े काही Jदवस 
उलट�यावर  फेसबकुवर अपलोड केल�ेया माZया �ोफ़ाईलची ती �s ड झाली. 
पण ती कधीच ऑनलाईन नसायची. fb पण काय? नसता उ�ोग. अधनू मधून 
सगळीकड ेफेरफटका मारायचा अन एखादी चांगली पो�ट 4कवा चारोळी Jदसली 
Jक लगेच ती ढापायची. आप�या �टेटसवर टाकायची. माझ ेअसेच उ�ोग.  

आGा फेसबुकचा िवषयच िनघालाय Yहणून सांगतो. फेसबुक काय आह े
आिण त ेJकती उपयोगी आह ेआह ेत ेवापरणा�या 57Mलाच कळत.े nयांनी कधी 
उघडून पिहलेच नाही Jकमान (यांनी तरी याब�ल तrडातून ‘�‘ दखेील काढू नय.े 
फेसबुक ह े काय आह े त े बोलून 4कवा सांगून समजावता येत नाही मुळात. 
कॉYपुटरला हातच लावायला घाबरणारी काही मंडळी असतात. (यांना Jकतीही 
समजावल ंतरी काही उपयोगच नाही ना! अथा$त आजोबांचेच उदाहरण _या. 
पेपर मgय ेअधून मधून फेसबुक वर झालेल ेराड ेYहणा 4कवा सायबर UाईमFया 
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वगैरेFया बातYया nया छापून येतात (या चार चारदा चcमा वर खाली क2 क2 
अगदी चवीन े वाचणार ह.े डोYबल े डोTयाव2न पाणी जरी गेल े तरी बातमी 
मोIान ेवाचणार. कारण माZया तrडून उठ Jक सुट फेसबुक चे गुणगान  होत 
असत ेना. वाता$हर लोग कधी फेसबुकब�ल चांग�या  बातYया छापणार नाही. 
(यामुळे या मंडळीना फेसबुक हा टू:ारपणा  वाटतो.  आिण ह�ली कोणताही 
पाhणा घरी आला Jक याच गVपा असतात. मी मग सांगतो “आYही भटेतो रोज 
फेसबुकवर आिण खूप धमाल करतो”. अन लगेच आजोबांFया चेहरा 
पाह3यासारखा होतो. 

मी (यांना िशकवतो Yहणल ेतर हो Yहणतात. Yहणज ेआतून हवंहव ंपण 
आहचे. एक दोन वेळेस समजावल ेपण होत.े आGा (यांना Jकती उमजल ेमािहत 
नाही.  पण (यांFया जे" नाग6रक Tलब मgय ेमाH नातवाचे कौतूकच कौतूक 
चाल ूअसत े. 

तर (या Jदवशी फेसबकु लाईक कमsट पुराण चाल ू होत.े आिण खपू 
रातJकड ेजागे होत.े मी गVपा मारत बसलो होतो. साईडला चॉकलेट आईसUMम 
घेऊन बसलो होतो.  

तोच टेबलावर ठेवललेा मोबाईल ने गुर गुर केल े. सायलsट होता . 
मी लगेच झट Jक पट घेतला अन पािहला.  
 

काय Yहणता? ओळखलतं? हो बरोबर. वृंदाचाच मेसेज आला    
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“राधाचं आिण माझ ंभांडण झालेय. (यामुळे आYही बोलत नाही आहोत 
मी तुला राधा चा नंबर पाठवते. ितला त ूमाझा हा नंबर ितला पाठव” 

“हो. पण मी का पाठव?ू तुZयाकड ेआह ेतर तूच बोल ना” 
“हो रे. पण आYही बोलत नाही आहोत... ितन े केला फोन तरच मी 

बोलणार. (यामुळे ितचा हा नंबर घ ेआिण ितला मेसेज कर” 
“ठीक आह ेबाबा...... जशी तुझी इFछा” 
 वृंदाने सांगीत�या�माण ेमी केल.ं िहचा नंबर ितला पाठवला.   
 

ब�याच Jदवसांनी कॉलेजकडून को�हापुर आिण नंतर ितथून पुढ े
बंग2ळला टे�ोइXहsट आह ेआिण जाणा�या टीम ला सांभाळायच ेकाम माZयावर 
सोपवल.े  

माZया अंगी असललेा ऑलराउंड �माट$नेस, चतुराईमुळे मी आपला 
HOD  सरांचा बकरा होतो.  कुठून माZया अंगी इतके गुण ठासून भरल ेहोते दवे 
जाण.े काम काहीही असो मी आहचे आपला. आिण सर लोग यायचे टाळायचे. 
पण एक मध ूYयाम नवीनच जॉईन झा�या हो(या. (या येणार. ह ेकळताच सगळे 
यायला टपून बसल ेआिण गrधळ उडाला. िह आयती संधीच  असत.े पोरं िमळून 
गाडी ठरवणार, सगिळ 5व�था बघणार, आिण यात सर लोक  उखळ पांढरं 
क2न घेत. आYहाला काही साध ं सुध ंजेवण दते. आपण माH म�त िबया$नी, 
पुलाववर ताव मारत. टे�ोइXहsट रािहला बाजूला. जण ू िपकिनक आ�यासारख े
सर् लोग अगदी पोरापोर|त िमसळून जात! 
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मी गपचूप सटकलो आिण मन करत नXहत ेजायच े (यामुळे घरी जाऊन 
झोपलो.  

 

पहाटे डोळे उघडतो तर समोर मध ू Yयाम Jदस ू लाग�या. मधून े म�त 
�माईल Jदली. मीही अॅTशनला 6रएTशन Yहणनू हसून एक डोळा िमचकावला 
अन परत झोपलो.  पुBहा डोळे उघडल ेतर समोर Yयाम नाही HOD होत े!  

परत सगळे �s ड माZयाकड ेपाहत होत.े डोळे चोळल ेअन ल;ात आल ेJक 
घरी नसून मी को�हापरूला जातोय. मgयराHी गाडीत जाऊन बसललेो. �वP 
नसून खरोखरच आपण को�हापूर ला जातोय ह ेल;ात आल े. 

गाडीत कोण कोण आह ेयाचा आढावा घायला उठलो. अन परत पुढFया 
सीटवर बसलेली मध.ू ितने तशीच �माईल मला पाWन Jदली. नशीब मी परत 
तशीच एका डोpयाची 6रएTशन Jदली नाही. मी गालात�या गालात हसलो 
आिण मान नकाराथ� हलवली. मध ूYहणाली  

‘काय....झाल?ं  झाली का झोप?’  

मी परत होकाराथ� मान हलवली अन जागेवर बसलो.                                       
इXहsट उGम पार पडला. पडणारच होता ......... 
समारोप काय$Uमाला वेळ होता Yहणून दवेीच े दश$न _यायला एकटाच 

िनघालो. 6र;ात बसणार तोच मधून ेहाक मारली 
‘वै�बुवा कुठे कुठे िनघालेत?’ 

‘दवेीला चाललोय. यायच ंका?’ 
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‘हो हो .. आलेच ’  

‘चला’ (Fयायला टपकली मधेच) 

मंJदरात पोहोचलो अन ् योगायोग असा झाला Jक �दि;णा मारताना 
अचानक वृंदा समोर आली. मी ितला बाजूला हात ध2न आणल े अन बोल ू
लागलो. ती आह ेअशीच होती. माH मला िम9या फुट�यान ेितन ेओळखल ेनाही.  

‘Jकती हात धुऊन माZया मागे लागलीस ग ढमे’ 
‘काय...?’  

‘असा चेहरा केलाय जण ूJकती वषाeनी बोलत आहसे ’ 

‘हो ... बरोबर आह े’ 

‘मग ते sms मला कोण तुझ भूत पाठवत होत ेका ?’ 

‘कसल ेsms? हा बघ. कालच पVपांनी मला मोबाईल घेवून Jदलाय. अन ्
त ूह ेकाय िविचH बडबडतोय? पहा तुझा नंबर तरी आह ेका माZयाकड.े कस े
एसएमएस कस ेपाठवणार? न:Mच माZया नावाने तुला कोणीतरी बोलनू उ�ल ू
बनवल ेअसेल’ 

‘खरेच Jक काय? हा नंबर कोणाचा आह?े’                          

‘ओए. हा माझा नंबर नाहीय.े थांब तुला माझा नंबर दतेे. बरं चल घरी 
आGा.’ 

‘आGा पुढे जायचे आह.े परतीFया �वासात मी घरी एक Jदवस थांबेन. 
मग तर झाल’ं 
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‘ठीके. बरे झाल ेगाठ पडली. नंतर बोल ूसिव�तर आपण.’ 

 उफ़...... बोलणारी 57M वृंदा नXहती ह े कळ�यावर माZया तर 
पायाखालची जमीनच सरकली होती. मी वरवर नॉम$ल वागत होतो. इकड ेमध ू
�दि;णा घालतच होती  

एक....दोन..तीन.......... ... घालतच जात होती अन माग ेवळून वळून 
रागाने पाहत होती. काय गंमत आह.े मी लगचे वृंदाला िमठी मा2न िनरोप 
घेतच होतो. Jक मध ूने टपली मारली.  

“वै� बुवा ब�स झाल ेचला आGा...” 
मग मीच मधूची अन ्वृंदाची ओळख क2न Jदली. इकड े�s डच ेफोन येऊ 

लागल.े मध ू अन िवनू कुठे गायब झालेत? उगाच लोकांना नस(या �कu डल 
=मरचा चाBस नको. Yहणून वृंदाचा िनरोप घेऊन लवकर कालेजात िनघालो. 
वाटेत �साद घेतला. Yयाम न ेमला एक चॉकलेट घेतल.ं ते खात खात 6र;ा 
पकडली आिण लवकर सपंवल.ं उगाच पंटर लोकानंा �कu डलसाठी मसाला नको. 

कॉलेजवर परत जाताना 6र;ात मॅम न ेअनेक �� िवचा2न डोकं आउट 
केल.ं काय मािहत दवे जाण.े पण मधूला मी जा�त मुल|ना बोललेल ंआवडायचे 
नाही. आिण सारख े िहच ेचार डोळे माZयावर सीसीटीXही �माण ेनजर ठेवून 
असत !  

काय$Uम अ�ितम पार पडला. अपे;े�माण े पिहला नंबर hकला आिण 
दसु�या नंबरवर समाधान मानाव े लागल.े सां�कृितक काय$Uम सु= झाल.े 
बाहरेगावव2न आल�ेयांसाठी जेवणाची सोय होती.   
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कडक पु�या. मसालेदार ‘मसाला भात’. बटा^ाची र�सा भाजी. (यात 
एका अyया बटा^ानेच वाटी ओवर �लो. चटणी कोqशबीर. भज.े पापड. अन ्
आई�UMम ! इतके जण तुटून पडल ेहोत ेJक ब�स! मी गेलोच नाही. बाकM टीम 
एकाFया अंगावर एक पडून एक एक Vलेट आणत होते. हातात ताट ध2न खुFया$ 
पकडायला होणारी धावा धाव. आिण हॉल मgय े घुमणारे िचH िविचH 
आवाजाने डोके गरग2 लागल.े ह े काही बरोबर वाटेना. मी आपला बाहरे 
जाणा�या येणा�या गा\ा पाहत उभा होतो. मधूची माZयावर नजर पडली 
आिण आली.  

‘काय रे. जेवून घे. इथ ेतुला कोणी आ�ह करणार नाहीये.’ मग माझा 
थोबडा बघून तीच Yहणाली, ’एक काम क2 यांचे खादडून होईपयeत आपण 
िमसळ खावून येऊ चल.’ 

‘हो माम. पण... माझा िखसा 6रकामा आह.े भांड ेघासायची वेळ येऊ दवे ू
नकात’ 

‘चल रे .....! माZया तफ� ... चल’ 

गrगाटातून क�टी मारली आिण िमसळ पाव आ�वाद घेतला. लाल लाल 
तरीची िमसळ. गरमागरम. व�ड$ फ़ेमस. आिण खास गरमागरम ताजे ताज ेमऊ 
मऊ पाव. सोबत एT�mा र�सा. सपाटून खा�ली. मधून ेपण बोटं चाटत चाटत 
खा�ली. ितखटान े ितचाही चेहरा लाललेाल झाला. उशीर होयFया आत मी 
आिण मध ूपरतलो आिण गाडीपाशी सवाeची यायची वाट पाW लागलो.  

डुलत डुलत ढेकरा दते पोरं मागोमाग सर लोग आल.े राHीचा �वास 
होता आिण जेवले�या मंडळी बरोबर बसण े Yहणज े नाकाला सारखा =माल 
लावावा लागेल ह ेमाZया gयानात आल ेआिण मी मधलूा ह ेकानात सांिगतल.े 
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आपण पुढेच एकाच सीटवर बस ूYहणालो. ितला जण ूहचे हव ंहोत.े  आGा पुढचा 
�वास सु= झाला. 

गाडीत िनवांत बस�यावर माझी चUे गरगरा Jफ़2 लागली. माZया 
मनात Jकलिबल सु= झाली. वेगpयाच शंका उपि�थती होऊ लाग�या.  

मग तो फोन..............                                          

ती एसएमएस वरील बातचीत..............                         

Jक वृंदा काहीतरी लपवतेय .........                             

कोण करत असले ह े.......... 

जर ती वृंदा नXहती तर कोण होती......... 
िवचारांचे भलतेच वारे वाW लागल.े ह ेकाय चाललाय (याचा आढावा 

_यायला सु=वात केली. हळू हळू एक एक रंजक बाबी समोर येऊ लाग�या.  
आिण माZयातला जेYस ब�ड जागा झाला.    
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यापूव� कधीच असा लोFया झाला नXहता ... वेगळा अनुभवच!  मी या 
बाबतीत फारसा पारंगत नXहतो. 4कबhना िमHांच े ((याचबरोबर �(येकाच)े त े
सारख े(या मोबाईल ला िचटकून राहण ेमला खपायच ेनाही.  सारखा मोबाईल 
हातात. जरा कुठे Jदसेना झाला Jक जीव कासावीस Xहायचा... तो दसु�याFया 
हातात पडू दयेाचा नाही. का तर (यातल ेगु�तग ूकळू नय े Yहणून. मैिHणीचा 
फोन आला Jक चार हात लांब जाऊन एखादा आडोसा पकडून बोलण.े कोणाला 
ऐकू तर येणार नाही ना अस े 6ठकाण ठरलेल ेअसतात. ितथ ेफोनवर तासंतास 
बोल3यात पार बुडून जायचे. इतके Jक कसलेच भान नसत.े जेवणावर ल; 
नसायच.े मला तर जाम राग यायचा. 



  galatalyagalat@gmail.com 

  www.esahity.com 

अशीच एक िमHाची एक Jक9शी. Jदवसभर कॉलेजात बोलून दखेील 
राHी ९-१० Fया पुढे घरातली मंडळी झोपली Jक यांचा Jदवस सु= होयचा. मग 
फोनवर मुली इतTया हळू बोलतात Jक ब�स ... बापरे !  

मुलांच ेपहाडी आवाज. आमFया या िमHाला हळू मंजुळ बोलण ंजमायच े
नाही. (यामुळे मग वर टेरेसवर जावून गVपा मारा5ा लागत. यात गंमत अशी 
Jक पाय�या चढता उतरता आवाज होव ूनये Yहणून मांजरी�माण ेदबकत दबकत 
त ेचालण.े.... (यात जीना रीकामा असतोच कुठे? (यात सतरा अडथळे असतात. 
चपला. बुट. कचरा भरायच ेसूप ,ला.... ,ला... ,ला... ते चुकवत चुकवत जावं 
लागत.ं (यात तरी खरी कसरत होती.  नाहीतर चुकून कचरा भरायFया सुपावर 
पाय पडला Jक स(यानाश !!! 

लगेच पळत पळत अंथ=णात घुसायच.े थो\ावेळान े परत जीना 
चढायला  सु=वात करायची. शेवटी कसेबस ेग�ीFया दारापयeत पोहोच�यावर 
खरी अ�ी परी;ा असत.े (यांFया ग�ीचे त ेकर$कर$ करणारे फ़ुगलेल ेदार. सहजा 
सहजी हलके उघडणारे त ेदर कसल?े कक$ 9श आवाज करणारे. कारण पावसात 
िभजून िभजून टर$ फुगल ेअसत े ना... असा खडतर �वास क2न ग�ीत पाय 
ठेव�यावर एXहरे�टवर झsडा रोव�यागत फMल होत.ं आGा भलतीच रsज आलेली 
असत.े गVपांचा धबधबा राHी १- २ वाजेपयeत कोसळायचा.  रोजच ह ेयश�वी 
होत ेअ9यातला भाग नाही... कधी आई माग ेउभी ठाकत.े मग ‘त त प प’ होत.े 
आईला समजत असत ेसगळे. काही लपून राहत नाही! पण ती दाखवत नाही. 
वयात आले�या पोरांFया अया nयाम hशार असतात. पण पोरापोर|ना वाटते 
आपली आई बावळट. ती एक धपाटा घालून झोप आGा Yहणत.े लेक2 घाब2न 
अंथ=णात पडते. झोपायच ेनाटक नुसत.े 
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मुल|ची वेगळी बाब असत.े (या फोनवर अ9या बोलणार Jक जण ू
मैिHण|नाच बोलत आह.े आिण मुलां�माण ेधांदरट hलh�या नसतात. कानोसा 
घेवून बोलणार.    

मला अस े �कार पाWन गंYमत वाटायची. 4कबhना हहेी अनुभवाव े
वाटायच.े 

(यात पण एक सॉिलड बाब अशी Jक एक तर मुल ेकाही कमवत नसतात. 
पण पॉकेटमनी ब:ळ हो! मुली पण लई डांिबस. िमHांच ेिखस े6रकाम ेकर3यात 
पटाईत असतात. मुळात मुलेच फार लाड करतात... डरे|िम�क िस�क ते डायमंड 
xरग जे झेपेल त ेसगळे काही. हॉटेलात, त ेपण AC 2ममgय ेनेणार. लािडकपण े
ह ेमागव ते मागव करणार. आिण शेवटी आई�UMम 4कवा फ़ालुदा वगैरे खाणार. 
आिण नंतर माझं वजन वाढेल, पुरे आता Yहणत (यालाच िश5ा घालणार.  

फोनवर बोलायFया (या ठरल�ेया वेळा.  चुकून माकून घरFया मंडळीनी 
फोन उचलला तर काय करायच.े 4कवा अजeट काम असले आिण जवळ कोणी 
असेल तर फोन कसा _यावा, आिण बोलाव ेकस.े  ना ना �कारFया युT(यांचा 
वापर िमHलोग कस ेकरायच ेचांगलाच जाणून होतो.   

(यामुळे आता मी वृंदा नाव धारण क2न हातावर तुरी दणेारी 4कवा 
दणेारा इसम कोण असेल याची शोध मोिहम सु= केली. पिह�यांदा एक चार दोन 
Jदवसांनी (या नंबर वर फोन क2न  xरग वाजायची पण उचलण ेनसायच.े मग 
कदािचत माझा नंबर पाWन उचलत नसेल Yहणनू दसु�या नंबरव2न �यQ चाल ू
ठेवला. अचानक एके Jदवशी फोन उचलला. समोरचा आवाज मुलीचाच होता. 
पण मी ओळख लपवून बोल ूलागलो. तेXहा समो2न Yहणाव ेअशी �ितJUया 
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आली नाही. तोडके मोडके qहदी श,द कानावर पडल.े खरेतर मीच उ�ल ूबनलो 
होतो. काही Jदवसांनी तो नंबरच बंद लागला. काहीच सुचेना  

इथेच पूण$िवराम नको होता. मी �(येक मैिHणीकड ेआिण तायालोकांवर 
संशयान ेपाहत होतो. 

 

कॉलेजात लेTचर चाल ू होत.े अचानक मी ओरडलो ‘य�स�स  
आईिडया........!’ सगळे माZयाकड ेपाW लागल.े गालात�या गालात हस ूलागल.े 
माझा माH चेहरा खिजल झाला होता. सरांनी माझी xटगल उडवली आिण 
पूव$पदावर Tलास सु= होता. पण माZया डोTयात भलतेच 

वृंदा न ेराधा चा नंबर Jदलेला आठवला. (या नंबर वर  एस.एम.एस केला  
“हाय. िधस इज िवनीत. आपण कोण आहात? तुमचा नंबर माZयाकड े

सेव नाहीय ेआिण आपल ेएसएमएस मला आल ेआहते”  

लगेच उGर आल े.  

“ओह हाय िवनीत. मी राधा. कसा आहसे त?ू कुठे आहसे? काय करतोय 
सgया आिण माझा नंबर तुZया कड ेकसा काय ?”  

 मी राधाला असा  बोलत होतो Jक जण ूमला काहीच मािहत नाही नाही 
Jक वृंदाFया फेक नावान े कोणीतरी बोलल.े थेट राधा कडून जाणून घेयच.े 
टूबलाईट पेटली  

“हो हो. अग Jकती �� िवचारशील? सांगतो सगळे पण एक सांग मला 
वृंदाने  तुझा नंबर Jदला होता आिण एक एसएमएस िह तुला केला होता तुला 
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माग;े तुमचे भांडण झाल ेहोत े Yहण ेआिण तू ितला बोललीस का नाही? मला 
कस ेकळणार त ू6रVलाय पण Jदला नाहीस :/”  

“हो िमळाला िमळाला. आमच े सहसा पटत नाहीय.े पण आYही खूप 
Jदवसांनी बोललो. माझा नंबर ितFया कड ेनXहता Yहणून. त ूJदलास बरे झाल”े  

�YYम. पूण$ गrधळात गrधळ. वृंदाने च: ह ेसांिगतल ेहोत े Jक ितने हा 
कारभार केला नाहीय. वृंदाकड ेतर फ़ोनच नXहता. मग वृंदाने राधाशी गVपा 
क9या मार�या समजेना. एक न:M कM राधा खोटं बोलत होती. काय बोलण ेझाल े
ह ेजाणून घेत�यावर कळाल ेJक वृंदाची अन माझी  झालेली चाट|ग संपणू$ राधा 
ला मािहत आह.े आिण इथेच पिहला धागा गवसला. ितFया बोल3यातून कळल े
Jक सगpया गVपा राधाला मािहत हो(या. याचा अथ$ मी काय _यायचा तो 
घेतला. तेXहा वृंदाFया नावाने हीच बोलत असावी अस ेवाटले ! 

 “बरं. ठीक आह.े तूझी एक खबर कानावर आली आह ेमाZया. जे ऐकल ंत े
खरे आह ेका ?”  

“काय ऐकल ेआहसे :P ?”                                     
“त ूYहण ेमला �पोज करणार होतीस? काय पण हा हा हा !  
“ तrड बघ आर9यात. तुला अन �ोपोझ? aा...! (यापे;ा  जीव Jदलेला 

बरा”                                                
“द ेमग जीव!”                                        
“त ूतर मला टाळत होतास Yहण े:P”                       
“तुला कोण Yहणल े?”                                  
“वृंदाने सगळे सांिगतल ेआह े!”                                  
“हो का. बरं”                                            
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“हYYYम !” 
“ह ेिह सांिगतल ेआह ेJक तूला gf आह े” 
“नाही ग.ं उगाच काहीही बोल ूनकोस” 
आिण वृंदा हा िवषय रािहला बाजूलाच आिण नवीनच चचा$ रंग ूलागली. 

एसएमएस येतच होत.े 

आGा राधा Jदसायला बरी होती. बेढब आह ेअ9यातला भाग नXहता. 
�माट$ होती. साधारण उंची. नाजूक नाक. गोबरे गाल. टपोरे पाणीदार डोळे ... 
हवेवर झुलणारे केस. सावळा वण$.  स�दय$ कधीच श,दात मांडता येणार नाही 
अस.े मी काय ितला कधी इY�ेस वगैरे करायचा �यQ झंझट कधी केला नXहता. 
कारण कॉलेजात २८ मुलीत ७ मुल े होती. (यामुळे मुल|मgय े वावरण ेबोलण े
वगैरे अवघड काम माZया  अंगवळणी पडल े होत.े ितची समजूत वेगळीच! 
मुल|शी �वFछ बोलण ेसोVप ेअसत ेअस ेमुळीच बोलत नाहीये. ल�यात _या. 
Jकतीही केल ंतरी मुल|ना बोलायला धमक हवी         

मी आता जाण ूलागलो होतो राधाFया मनातल ेिवचार. आिण मग उगाच 
गंमत Yहणून खोटे बोलतो आह ेYहणून ितच े6रVलाय येत होते. पण ितची नाराजी 
Jदसून येत होती. हहेी कळून चुकल ेहोत ेJक वृंदाFया नावाने राधानेच एसएमएस 
रामायण घडवल ेहोत े. फ7 राधाFया तrडून मला त ेवदवून घेयच ेहोत.े    

खूप �यQ केल े तरी राधा काही तयार होईना ... शेवटी अचानक 
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काही Jदवसांनी अचानक शिनवारवा\ात राधा कोणातरी एका 
िझप�याFया बरोबर चालताना Jदसली. Yहणज ेमाZयासमोर योगायोगान े�गट 
दश$न झाल.े समोर येताच राधा चपापली; आिण नजरा नजर झाली. मी जरा 
चेह�यावर रागीट भाव वधारल े आिण संतापायचा नाटकM आव आणला. 
रंगभूमीवरचा पारंगत माणूस मी. ितने माझ े भाव हरेल.े आिण ितन े काही 
सांग3यापूव� ितथून मी असा काही तरातरा िनघून गेलो Jक आGा राधाचे काही 
खरे नाही. ती माग ेहाक मा2न बेजार.    

(याच राHी राधान ेफोन केला. ितचा आवाज अगदी मऊ. पोलादपण 
िवतळेल असा. पण मी JढYम. “अरे तू जे पािहलास त ेकाही नाहीय े रे. उगाच 
गैरसमज  क2 नकोस. आिण हमेंतला या बाबतीतल ेकाही बोल ूनकोस.” 
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ओ�ह. Yहणज ेती िभती आह ेतर. हमेंत हा राधाचा भाऊ. नुकताच माझा  
फेसबुक �s ड झाला होता. तस ं आमचं खास बोलण ं नXहतं. पण ितला काय 
मािहत? (यामुळे राधाला धडकM भरली. ितला वाटल.ं..’हा सांगणार Jदसतोय 
सगळे’. 

मी क9याला मgय े पडणार होतो? उलट एक �ेट क�पना सुचली. 
��^ाक्. एकदम िसTसर. हीच ती वेळ--- हाच तो ;ण होता. मौकेप ेचौका.  

मी माZया आवाजात राग तसाच ठेवून िवचारल.ं..‘राधा. खरं अगदी खरं 
सांग. वृंदा Fया नावाने तूच बोलत होतीस Jक नाही? sms करत होतीस ना?’ 

‘काय अस ंकस?ं काहीपण बोल ूनकोस’ 

‘ह ेबघ! खोटं बोल ूनकोस. हमेंतला आGा फोन करतो. त ू(या िझप�याFया 
बरोबर Jफरत होतीस. सांग ूका ?’ 

राधा पूण$ पण ेतावडीत सापडली होती .... मला मािहत होतं ती आिण 
िझप�या नुसत े िमH आहते तरी गYमत करत होतो. माH आवाज एकदम 
िस6रयस. इंिडयाज बे�ट  ामेबाज. 

‘हो. िवन.ू मीच तुला वृंदाFया नावाने बोलत होते’ 
 ‘तू जरी थेट बोलली असतीस तर मी काही खाणार होतो का तुला ?’ 

‘कस ंकळत नाहीये रे तुला. मला त ूआवडतोस ’ 

मी जरा बुचकpयात पडलो..... पूण$ ,�यांक झालो होतो! माझा नाटकM 
अवतार पुरता िवरघळला. पा3यात साखर िवरघळत ेतसा. आता माझी िवकेट 
पडलेली. 
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या पुढे जा�त काही न बोलता, डायरेTट समोरासमोर भेट घेण ंगरजेचे 
वाटल.े 

Jदवस ठरला ..... संgयाकाळ. गाड$न. आई�UMमवा�याFया क�^ाFया 
मागची बाज.ू गद�. (यामुळे एकदम सेफ़. कधी कधी गद�तच एकांत चांगला 
िमळतो. 

राधा तर वेळेFया आधीच माझी वाट पाहत बसली होती   
... मी बाईक लांबच उभी क2न चालत येत होतो .. संपूण$ जग थांबल े

होत ेआिण सगळे �लो मोशन मgय ेJदस ूलागल ेहोत.े आई�UMमवा�याकड ेलोक 
हावरटासारख े आईसUMम चोखत होत.े िजभा बाहरे काढून काढून. िनवांत 
qजदगी. 

जग3यासाठी आधीच आखून ठेवले�या योजना सोडून Jद�या. आिण माझी 
वाट पाहत थांबल�ेया ख�या खु�या जग3याची भेट होव ू शकेल या ¡मात. 
कुणीतरी हव ंअसत ं�(येकाला जीवनात साथ दणेारं. मायेनं समजावणारं. ह:ान े
रागावणारं. आिण मुळात एकदम एका िचHपटा�माण ेघडामोडी घडत गे�या. 
(यात ह े पाख2 एकदम  गुरफटल ं गेल.ं उजाडणारा �(येक Jदवस एक न5ा 
उमेदीन,ं न5ा जोशानं �फूत�नं या जग3याचा आनंद घेत होतो. कारण राधा 
मला �पोज करणार होती. आिण मी �थमच आयुcयाFया पानांवर ख�या �ेमाच ं
पव$ अनुभवत होतो .       

राधा आली. नाजुक, गोरी, दखेणी. राधा या नांवाला साजेसा  से. 
बांग\ा. साधाच पण सुंदर साज. Jफ़कट ,�य ु बांग\ा. आिण (याच रंगाची 
6टकली. समोरा समोर आलो .. �लो मोशन चाल ूहोतेच .... वा�याची झुळूक 
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झाडाची सुकललेी पान ेअलगद खाली येत होती ..  होती.... आई�UMमवाला तर 
नाहीसाच झाला. लोक अद9ृय झाल.े फ़7 मी राधा आिण आजूबाजूचा िनसग$.  

एकदम �लो मोशन संपल ेआिण जोरात वारे वाW लागल ेअन ्  राधा ची 
ओढणी माZया चेह�यावर आली ...   

राधा धाडस क2न Yहणाली “मला अस ंवाटत ं Jक जस ंत ूमला आजवर 
मदत केलीस तशीच पुढे िह तू साथ �ावीस. मी रडू लागल े Jक मला िमठीत 
_यावंस. मला तू आवडतोस. दशेील साथ मला?  सुख-दखुाचे काही ;ण तुZया 
सोबतच वाटायचे आहते रे. माZया कडून काही चुका झा�या असतील तर माफ 
कर.  

दशेील साथ ..... ? 

मी पूण$ Yयाड झालेला.  श,द पण ओठ ओलांडून बाहरे ये3यासाठी 
धडपडत होत.े एकदम शांतता पसरली होती ..... मोबाईल हातात घR पकडून 
मी जागेवरच गोल िगरTया घेव ू लागलो. उफळ(या लाटा अन (यावर �वार 
असल�ेया भूतकाळातील आठवण|चे �ितqबब झाक�या डोpयांसमोर रsगाळू 
लागल.े ब�स रंगांची उधळण होणार होती  आिण परत... 

...परत फोन वाज ूलागला. मी माH तो तसाच हातात घेवून गालात�या 
गालात हसत होतो ........ राधा ला िमठीत घेऊन ितला 6रVलाय दतेो न दतेो 
तोच   

 

िततTयात आई ओरडली                     
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 “िवBया.....  का^ा$ आधी तो अलाम$ बंद कर उठ. आिण तुYही लोळा 
अजून. �वPे पाहत.  ................. राHी कोण(या भवानीशी बोलत बसला 
होतास? अ`यास करायच ंसोडून. लाज वाटत ेहा असला मुलगा आमचा. थांबा 
आता.....” 

 

अशा �कारे... FM रेिडयो सु2 झाला... 
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िवनोबांची    िवनंती        
 

 
 िमHहो .  
 
 
जा�त नाही फ7 चार गोLी करतोय ... 
सव$�थम माझ ंपु�तक पूण$ वाच�याब�ल आपल ेआभार. या पेज पयeत 
आलात Yहणून तस ंगृिहत धरतो आह.े आिण ते तुYहाला कस ंवाटलं ह े
जाणून _यायची खुप खुप उ(सुकता लागून रािहली आह.े  
 
या वयात माझ ं पु�तक आप�यापयeत पोहोचव�याब�ल ई सािह(य 
�ित"ान व नामकाकाच ेआभार. माझी कथा �कािशत होतीय केवळ या 
�ुपन े दाखवले�या आपुलकM खातर. काळानु2प बदलत चाललले े
िलखाणाच े�व2प दाखवत नवोJदतांना �ेरणा द3ेयाचे काम (यांनी स2ु 
केल ेआह.े (यात (यांना भ5 यश लाभले याची खाHी आह.े आपण वाचक 
जर आमFया पाठीशी खंबीर उभ ेरहाल तर यश ह ेयेणारच ना! आमFया 
सारyया नवोJदत लेखकांना हा एक नवाच Jकरण भेटला आशेचा. 
 
�वPांFया दिुनयेचा हा पिहला भाग. खरंच आप�याला �वPे पडतात 
आिण एक वेगळीच गंमत असत े . अ9यातला भाग नाही Jक पडणारी 
सव$च �वPे िह गमतीदार असतील. कदािचत आजवर ‘भूत’ पाWन आपण 
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दचकून 4कचाळत उठलाही असणार. वयानुसार �वPे बदलत जातात 
लहानपणी  चॉकलेट Fया बंग�या �वPं पाहायची सु=वात जीवनात होते. 
ितथून वेगळे वळण लाभत.े सवाeची आपापली �वPनगरी असत.े (यात 
हव ंतस ंवाव2 शकतो. पण तेच 6रयल लाइफमgये उतरवताना Jकतपत 
नाकM नऊ येतात; यासाठीच �वP िह क�पना असेल. तर मु�ा असा Jक 
िवनूचे �वP Jकतपत स(यात उतरत े आिण काय धमाल उडत.े पुढ े
वाचायचंय ना?  मग (यासाठी तुमFया �ितJUया ह5ात ..... पुढला 
भाग हा फ़7 मागणीनुसारच पाठवणार आहोत. 
हा अRाहास का ? 
तर एक मानिसक समाधान. चलिबचल असत े Jक आपण िलिहतोय त े
Jकतपत आप�या गोLी वाचकांFया मनात उतर�या आहते? खरंच पुढे िह 
माझ ं िलखाण चाल ू ठेव ू Jक नको? माझा छोटा हR आह े Vलीझ Vलीझ.  
Vलीज मला कळवा. 
 मेल galatalyagalat@gmail.com   
मोबाईल 8237756096 वर संपक$   
4कवा अगदी सोVप ं Yहणज े फेसबुक वर तुYही थेट गVपा मा2 शकता 
www.facebook.com/vinit.vaidya2  
 
आपला िमH 
िवनीत वै� 
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ई    सािह य    �ित"ानची    िवनंती    
 

मराठी Yहणज े अमृताशी पैजा qजकेल अशी गोड भाषा. मराठी Yहणज े
औरंगजेबाFया बापालाही सर न करता आललेा Jक�ला. मराठी Yहणज ेदिलतांचा 
hकंार. मराठी Yहणज े¢ीयांFया िश;णाचा �ीगणेशा. मराठी Yहणज े 6टळक 
आिण आगरकर. मराठी Yहणज े फ़ुल ेआिण सावरकर. मराठी Yहणज े तुकोबा 
आिण £ाने¤र. मराठी Yहणज ेडांग ेआिण आंबेडकर. मराठी Yहणज ेठाकरे आिण 
तsडुलकर. २३०० वषe वापरली जाणारी भाषा मराठी. बारा कोटी जनांची भाषा 
मराठी. समृj सािह(याची भाषा मराठी. 
आिण काय ही आज मराठीची दरूव�था! आज खु� महारा¦ात दोन मराठी 
माणसेसjुा एकमेकांशी मराठीत बोलत नाहीत. महारा¦ात दकुानांवर मराठी 
बोड$ असावेत Yहणून “खpळ खRाक” कराव ेलागत.े मराठी कवी लेखकाचंी मुल ं
इं�जी माgयमात िशकतात. मराठी शाळा ओस आिण बंद पडत आहते.  

अशा वेळी मराठीचा डकंा महारा¦ात नXह,े भारतात नXह े तर जगभरात 
गजबजेल अशी �वPं आYही पहातो. आमFयासारख ेअनेक लोक पहातात. २३०० 
वषाeचा इितहास असल�ेया या अमृतवाणी मराठी सािह(याच ंसुवण$यगु येईल 
अशी खाHी आYही बाळगतो. कारण मराठीत समृj सािह(य आह.े कारण मराठी 
माणसांकड े बुjीमGा आह.े कारण मराठी माणसांकड े �ितभा आह.े कारण 
मराठी नवीन सािहि(यक आिण नवीन वाचकवग$ उभा होताना आYही पहातो 
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आहोत. बारा कोटी मराठी माणसांFया या भाषेला अमर§व आहचे आह ेयाची 
आYहाला शंभर ट:े खाHी आह.े Yहणून आYही  बारा लाख मराठी लेखक 
वाचकांचं नेटवक$  उभ ं कर3यासाठी आYही झटत असतो. दर आठव\ाला 
नवनवीन ई पु�तकं दीड लाख लोकांना िवनामू�य पाठवत असतो.  
हा य£ JदवसsJदवस मोठे 2प घेतो आह.े आिण (यात हजारो हातांच ंयोगदान 
येत आह.े नवीन ताnया दमाच ेलेखक पुढ ेयेत आहते. अनुभवी nये" लखेक येत 
आहते. हजारो लोक, रोज, कुणी आठ, कुणी दहा, कुणी शंभर, मेल आय ड|च ं
योगदान दते आहते. तुYहीही तुमFया ओळखीFया शTय तेव�ा मराठी लोकांच े
ई मेल आय डी आYहाला पाठवा. (यांना दर आठव\ाला िवनामू�य ई पु�तकं 
पाठवली जातील. मराठी माणूस भल े पैशात माग ेअसेल, पण वाचनात इतर 
लोकांपे;ा न:M पुढे आह.े ल;ात ठेवा!  आज ना उ�ा ही गोगल गाय वाटणारी 
भाषा ढा3या वाघाचं �व2प धारण करील. करीलच!   

सवाeची साथ हवी यार! कृपया आप�या Jकमान आठ आt िमHांFया मेल आय डी 
esahity@gmail.com  या प§यावर कळवा आिण या महाय£ात सािमल 
करा. (यांना आYही नवनवीन मराठी पु�तकं िवनामू�य पाठव.ू 

 

आपल ेिव¤ास ू
टीम ई सािह(य �ित"ान 


