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सादर करत आहे

गुंतता हृदय हे!!
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लेखिका : प्रीती सार्ुंत-दळर्ी

गुंतता हृदय हे-२!!
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेवखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

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

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.

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

गुंतता हृदय हे२!!
लेहिका : प्रीती सार्ुंत-दळर्ी
पत्ता : बी/२०५, धरी क्लाखसक, खर्द्यामुंददर मागव, अुंबाडी रोड, र्सई (w) - ४०१२०२

Email id :- pspitu2@gmail.com
Link of My FB official page for read more stories written by me :

https://m.facebook.com/preetisawantdalvi/
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• हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.
• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकिा.
• िे ई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर
करण्यापुर्ी ई साहित्य प्रहिष्ठानची-लेिी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे.

मनोगत:मला र्ाचनाची िूपच आर्ड म्हणजे अगदी लहानपणापासूनच. अर्ावत तो
र्ारसा मला माझ्या आईकडू न आखण आजीकडू न खमळाला.

त्या दोघींनाही

र्ाचनाची िूप आर्ड. माझे मराठी इतके चाुंगले असल्याचे सगळे श्रेय मी माझ्या
आजीला देते. खतच्यामळे च माझे उच्चार आखण लेिन इतके चाुंगले आहे.
मी मराठी माध्यमातून खिकल्यामळे मराठी खर्षय हा नेहमीच जर्ळचा. मला गद्य भाग
जास्त आर्डायचा. कोणताही धडा र्ाचताना त्याआधी तो धडा ज्या पस्तकातून घेतला आहे त्या
पस्तकाचे नार् आखण लेिकाचे नार् हे दोन्ही ददले जायचे. िूप र्ाटायचे पढे काय असेल, ह्या
कर्ेच्या.
असो, यानुंतर जेव्हा मी महाखर्द्यालयात गेल्यार्र र्ाचनालयात माझे नार् नोंदर्ले.
त्यानुंतर िऱ्या अर्ावने माझी नर्नर्ीन पस्तके आखण नर्नर्ीन लेिकाुंिी ओळि झाली.
त्यामध्ये लेिक नारायण धारप हे नार् िूपच महत्र्ाचे आहे. त्याुंच्या कर्ा, कादुंबऱ्या गूढ, रहस्य,
र्ैज्ञाखनक खर्षयाुंर्र असतात. त्याुंचे एक पस्तक, नुंतर दसरे असे करता करता मी त्याुंची भरपूर
पस्तके र्ाचली.
त्यामळे च कदाखचत मला ही गूढ आखण रहस्यमय कर्ा खलखहण्याची प्रेरणा खमळाली आखण
मी "सैतानी पेटी" हे माझे पखहले पस्तक खलहू िकले. तसेच मी ईसखहत्य टीमचे ही िूप िूप
आभार मानते.. कारण त्याुंनी माझे पखहले पस्तक प्रकाखित करायला मला मदत के ली..
तसेच माझे आई-र्डील, सासू-सासरे, माझा नर्रा, माझी भार्ुंड,े माझी नणुंद या सर्ाांचे
सद्धा मी आभार मानीन कारण, त्याुंनी मला कर्ा खलखहण्यास प्रोत्साखहत के ले आखण त्याचबरोबर
र्ेळोर्ेळी योग्य ते मागवदिवन ही के ले. म्हणून कदाखचत मी ह्या कर्ा खलहू िकली.

मी सर्व र्ाचकाुंची सद्धा आभारी आहे की, त्याुंनी माझ्या 'सैतानी पेटी' आखण 'गुंतता हृदय
हे!! (पर्व १)' या दोन्ही पस्तकाुंना भरभरून प्रखतसाद ददला र् मला आणिी कर्ा खलहीण्यास
प्रोत्साखहत के ले.
माझे खतसरे पस्तक हे 'गत
ुं ता हृदय हे!! (पर्व १)' या पस्तकाचा पढील भाग आहे. याची
र्ाचकाुंनी नोंद घ्यार्ी. पखहल्या पर्ावची ललुंक सोबत देत आहे जेणेकरून ज्याुंनी ते र्ाचले नसेल
ते र्ाचू िकतील.
प्रेम हे प्रत्येकाला कधीनाकधी होतुंच.. असा कोणी व्यक्ती नसेल ज्याला कधी कोणार्र प्रेम
झालुं नसेल.. ही कर्ा आयाव,समीर, अखनि आखण एक सरप्राईज व्यक्तीरेिा RJ अमेय याुंच्यार्र
आधाररत आहे..
कर्ा र्ाचता र्ाचता कधी तम्ही ह्या कर्ेत गत
ुं त जाल.. तम्हालाच नाही कळणार..
मी खलखहलेली ही कर्ा तम्हा र्ाचकाुंना किी र्ाटली.. हे मला जरूर कळर्ा..
तसेच मी खलखहलेल्या इतर कर्ा र्ाचण्यासाठी मी माझ्या official FB page ची ललुंक सद्धा
जोडत आहे..

धन्यर्ाद
प्रीती सार्ुंत-दळर्ी

प्रीती सार्ुंत-दळर्ी याुंची यापर्ी प्रकाखित झालेली पस्तके .

•

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/guntata_hruday_he__preeti_sawant_dal
vi.pdf

•

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/saitani_peti_preeti_sawant_dalvi.pdf

गुंतता हृदय हे!! पर्व 2
ही कादुंबरी काल्पखनक असून यातील व्यक्ती र्ा
स्र्ळाुंचे साम्य इतर कणािी आढळू न आल्यास तो
योगायोग समजार्ा

अखनिने आयावबरोबर अमेयची ओळि करून देत असताना तो खतला म्हणाला, 'आयाव हा
आमच्या रे खडओ स्टेिनचा सपरस्टार "RJ अमेय" म्हणजेच समीर पटर्धवन..
तला आश्चयव र्ाटलुं असेल ना! पण हे िरुं आहे की, सगळी मुंबई ह्याला RJ अमेय च्या
नार्ाने ओळिते..पण ह्याचुं िरुं नार् समीर..'
तो पढे बोलू लागला, 'समीर, meet my wife आयाव जोिी आखण बरुं का, मला ही हे
आताच कळलुं की ती पण तझी फॅ न आहे..but buddy ur late, कारण तझ्या ह्या सुंदर फॅ नला
मी आधीच पटर्लुं आहे" आखण त्याने समीरच्या हातार्र जोरात टाळी ददली र् तो आखण समीर
दोघेही हसू लागले..
आयावला काय आखण कसुं ररऍक्ट व्हार्ुं हेच कळत नव्हतुं.. खतने ही दोघाुंकडे बघून smile
के ली आखण समीरला हात खमळखर्ला..खिग्धा ही समीरला पाहून िूप िि झाली. पण जेव्हा
खतला कळलुं की, समीर हाच RJ अमेय आहे..तेव्हा ती र्ोडी दुःिी झाली.
िेर्टी अनपेखितपणे का होईना पण समीर हाच आयावचुं पखहलुं प्रेम होतुं पण ते अमेय ह्या
RJ च्या रुपात.
समीरने त्याला महत्र्ाचुं काम आहे हे साुंगून त्या कायवक्रमातून काढता पाय घेतला. कारण
अजून काहीर्ेळ िोटुं हसू चेहऱ्यार्र आणणुं त्याला कठीण जात होतुं. त्याने एकर्ार आयावकडे
पाखहलुं आखण मनातल्या मनात खतला खतच्या भार्ी आयष्याच्या िभेच्छा ददल्या. आयावलाही
कळतनकळत त्याच्या मनातल्या भार्ना समजल्या. खतने ही त्याला नजरेने खनरोप ददला..

आज आभाळ िूपच दाटून आलुं होतुं..पन्हा पार्साला सरुर्ात झाली आखण त्या
पाण्यामध्ये समीरचे अश्रूही खमसळू न गेले. तो मनातल्या मनात देर्ाला हेच साुंगत होता..
अगर खमले िदा तो
पूछूुंगा िदाया
खजस्म मझे देके खमट्टी का
िीिे सा ददल क्यों बनाया
सािरपडा िूप छान पार पडला. पण पूणव सािरपड्यात RJ अमेयचाच बोलबाला होता.
ददर्सभराच्या लगबगीने सगळे र्कू न गेलल
े े. म्हणून सर्व झोपी गेल.े पण आयावला मात्र झोप येत
नव्हती.
ती आज घडलेला प्रसुंग सारिा आठर्त होती. ती मनात सारिी हाच खर्चार करत होती,
"RJ अमेय आखण तो पण समीर. खर्श्वासच होत नाहीये. ज्याच्या आर्ाजाची मी इतकी मोठी
फॅ न होते. तो सतत माझ्या डोळ्यासमोर होता आखण मला हे कळलच नाही. समीरने मला प्रपोज
सद्धा के लुं होतुं. पण तो समीर होता. आखण माझुं प्रेम तर अखनिर्र होतुं, मग मी समीरला किी
हो म्हटली असती. पण जर मला आधी कळलुं असतुं की, समीरचुं RJ अमेय आहे, मग काय झालुं
असतुं. काय चाललय काही कळत नाहीये. पण िरुं हेच आहे की, माझुं अखनिर्र िूप प्रेम आहे."
इतक्यात अखनिचा फोन येतो. तिी आयाव पटकन भानार्र येते. अखनिची बोलल्यार्र
आयावचा मूड फ्रेि होतो. ती स्र्तुःिीच पटपटते, "तसे पण समीर हा माझा िूप चाुंगला खमत्र आहे,
तो कधीच माझी खनर्ड नव्हता". असे बोलून ती झोपी जाते.
दसऱ्या ददर्िी सकाळी,

एव्हाना सगळ्या ऑदफसमध्ये ही बातमी पसरते की, समीर हाच RJ अमेय आहे म्हणून.
िेिरला ही आता कळू न चकते की, समीर पन्हा ऑदफसमध्ये येणार नाही. म्हणून तो सगळ्या
ऑदफस स्टाफला समीरच्या जॉब सोडण्याबद्दल साुंगतो आखण लर्करच कोणीतरी नर्ीन व्यक्ती
त्याच्या जागी खनयक्त के ली जाईल हे ही साुंगतो. सगळ्याुंचे आनुंदी चेहरे ही बातमी ऐकल्यार्र
पडतात. खिग्धाला ही फार दुःि होते. ती लगेच आयावला फोन करून सर्व काही साुंगते. आयाव
सद्धा हे सगळे एकू ण चदकत होते. ती समीरला फोन लार्ण्याचा िूप प्रयत्न करते पण त्याचा फोन
खस्र्च ऑफ येत असतो. राहून राहून ती स्र्तुःलाच ह्या सगळ्याला कारणीभूत मानत असते. पण
ती हे कोणाला साुंगूही िकत नसते.
इर्े समीर एक नव्या िहरात एक नर्ीन ओळि बनर्ायला खनघतो. आता त्याला कोणाला
काही साुंगायची गरज नसते की लपर्ायची पण. त्याला अमेयला मागे टाकू न समीर म्हणून
जगायचे असते. तो ट्रेनमध्ये चढतो..पण अजूनही त्याच्या डोळ्यासमोर फक्त आयावचाच चेहरा
ददसत असतो. अचानक कठे तरी गाणुं र्ाजत असतुं..
तझको मैं रि लूूँ र्हाूँ
जहाूँ पे कहीं है मेरा यकीं
मैं जो तेरा ना हुआ
दकसी का नही..दकसी का नहीं
ले जायें जाने कहाूँ हर्ाएूँ, हर्ाएूँ
समीर आयावच्या आठर्णी मनात ठे र्ून जीर्नाच्या एका नव्या प्रर्ासाला खनघतो.

बूँगलोर, भारताच्या कनावटक राज्याची राजधानी र् सगळ्यात मोठे िहर. बूँगलोर
िहराला भारताची माखहती तुंत्रज्ञान (IT) उद्योगाची राजधानी ककुं र्ा भारताची खसखलकॉन व्हॅली
म्हणूनही ओळिले जाते.
असो, समीरला बूँगलोरच्या एका िूप मोठ्या IT कुं पनीत नोकरी खमळते. २ ददर्सानुंतर
त्याला ऑदफसमध्ये रुजू व्हायचे असते. पण त्याआधी तो बूँगलोर िहर दफरायचुं ठरर्तो. त्याची
राहण्याची सोय कुं पनीने खतच्या कुं पनीच्या कॉम््लेक्स मध्ये के लेली असते. खतर्े त्या कुं पनीतले
काही सहकारी आपापल्या कटूुंबासोबत, तर काही एकटे राहत असतात..अत्याधखनक सखर्धा
असलेली ती कॉम््लेक्स असते. त्या खबलल्डुंगच्या समोर एक मोठुं गाडवन सद्धा असतुं..समीरला
बऱ्यापैकी ती जागा आर्डते. तो दोन ददर्सात जमेल खततकी माखहती काढू न आसपासची रठकाणे
दफरायचे ठरर्तो...तो राहत असलेल्या माळ्यार्र २ फ्लॅट असतात..एका फ्लॅटमध्ये समीर तर
दसऱ्या फ्लॅटमध्ये कोणी प्रमोद िास्त्री म्हणून राहत असतुं..हे समीरला त्या फ्लॅटच्या नार्ाच्या
फलकार्रून कळते..सदैर्ाने त्याचे िेजारी हे एक मराठी असतात हे बघून समीरला हायसुं र्ाटतुं.
समीरच्या ददर्सा जेर्णाचा प्रश्न ऑदफसमळे सटतो पण रात्रीच्या जेर्णाचुं काय
करायचुं..म्हणून जर्ळ कठे िानार्ळ र्गैरे असेल तर प्रश्नच खमटेल असा मनात खर्चार करून
समीर िेजारच्या िास्त्री याुंच्या दारार्रची बेल र्ाजर्तो..
प्रमोद िास्त्री स्र्तुःच दरर्ाजा उघडतात..समीर त्याुंना स्र्तुःची ओळि करून देतो र्
त्याुंना तो िेजारच्या फ्लॅटमध्ये राहायला आल्याचुं साुंगतो..तसेच त्याने बेल र्ाजर्ण्याचुं कारण
ही िास्त्री याुंना साुंगतो..
िास्त्री समीरला आत बोलर्तात आखण त्याुंच्या पत्नीला म्हणजेच समती िास्त्री याुंना हाक
मारतात..

िास्त्री कटूुंबाचे प्रमि प्रमोद िास्त्री हे त्याच IT कुं पनीत मोठ्या हुद्यार्र असतात..खजर्े
समीर रुजू होणार असतो..त्याुंची बायको समती ही गृखहणी..तसेच त्या दाम्पत्याला गौरी आखण
र्ेदाुंत नार्ाची मले आहेत..गौरी २ र्षाांपूर्ीच खतच्या पढच्या खििणासाठी परदेिी गेलेली असते
आखण र्ेदाुंत त्याच्या कॉलेजच्या िेर्टच्या र्षावला असतो. त्या ददर्िी रखर्र्ार असल्यामळे सगळे
जण घरात असतात.. एकुं दरीत ते छोटुं पण सिी कटुंब असतुं..
ग्पाुंच्या ओघात हे कळते की, समती काकू ह्या स्र्तुः िानार्ळ चालर्त असतात..त्यामळे
समीरचा जेर्णाचा प्रश्न सटतो..िास्त्री काकाुंना एकुं दरीत समीरचा स्र्भार् बऱ्यापैकी
आर्डतो..तसे पण, एकाच ऑदफसमध्ये असल्यामळे सतत त्याुंच्या भेटीगाठी तर होणारच
असतात..
असेच काही ददर्स जातात..समीर हळू हळू त्याच्या ऑदफसच्या कामामध्ये रुळू
लागतो..काही ददर्सातच त्याने त्याच्या हुषारीची छाप सर्ाांर्र पाडलेली असते..त्याचे बॉस ही
त्याच्यार्र िूप िि असतात..तसेच समीर ही त्याुंची ह्या कुं पनीच्या उज्र्ल भखर्ष्यासाठी के लेली
योग्यच खनर्ड होती..याचा त्याुंना अखभमान ही र्ाटतो..
त्याचबरोबर िास्त्री कटूुंबािी ही समीरचे काही ददर्सातच ऋणानबुंध जळतात..आता
तर, समती काकी त्याला रोज रात्री घरीच जेर्ायला बोलर्त असतात..तसेच र्ेदाुंत ही कधीमधी
अभ्यासात काही अडलुं तर अभ्यासात समीरची मदत घेत असतो..एकुं दरीत फार कमी ददर्सात
समीर एका अनोळिी िहरात खस्र्रस्र्ार्र होतो..तसेच िास्त्री कटूुंबाचा एक सदस्य ही..
तरीही आयावच्या आठर्णी काही त्याच्या मनातून जात नसतात..कधी कधी तर त्या
आठर्णींतून तो त्याच्या अश्रूुंना र्ाट मोकळी करून देत असतो आखण म्हणत असतो,
ये रूह भी मेरी, ये खजस्म भी मेरा
उतना मेरा नही, खजतना हुआ तेरा..

तूने ददया है जो, र्ो ददव ही सही
तझसे खमला है तो ईनाम है मेरा
मेरा आसमाूँ ढू ुंढें तेरी ज़मीं
मेरी हर कमी को है तू लाज़मी
ज़मीं पे ना सही, तो आसमाूँ में आ खमल
तेरेेे खबना गज़ारा, ऐ ददल है मखककल
आज सकाळपासून समती काकूुं ची लगबग सरु होती..त्याुंना तर काय करू काय नको असुं
होत होते..अहो, कारणच तसुं होतुं ना!!
त्याुंची मलगी गौरी चक्क २ र्षाांनी खििण पूणव करून घरी येणार होती..
समीर नेहमीप्रमाणे सकाळचा नाकता करायला िास्त्री याुंच्या घरीच आला..तेव्हा त्याला
कळले की, पढच्या मखहन्यात येणारी गौरी याच मखहन्यात भारतात येत आहे..ते पण
आजच..त्यालाही काकूुं ना काही मदत करार्ीिी र्ाटत होती..पण तो काय मदत करणार..ह्याच
खर्चारात असताना..
अचानक प्रमोद िास्त्री याुंचा समीरला फोन आला..आज एक महत्र्ाच्या मीटटुंगमळे ते
सकाळी लर्करच ऑदफसला गेले होते र् गौरीच्या अचानक येण्याच्या बातमीमळे ते त्याुंची
मीटटुंग पढे ढकलू िकले नाही आखण आता त्याुंना ऑदफसमधून खनघणे ही मखककल होते..म्हणून
त्याुंनी समीरला गौरीला एअरपोटव र्रून घरी घेऊन यायची खर्नुंती करायाला फोन के ला होता..
समीरला ही कोणत्याही प्रकारे का होईना पण िास्त्री कटूुंबाला मदत करायला खमळतेय
याचे समाधान र्ाटले..
त्याप्रमाणे तो र्ेळेच्या आधीच गौरीची आणायला एअरपोटवर्र पोहोचला..

गौरीला खतचे बाबा खतला एअरपोटवर्र न्यायला येतील असे अपेखित होते..पण इर्े तर
कोणीच ददसत नव्हते..खतने िास्त्रींना फोन लार्ायचा प्रयत्न के ला..पण तो लागत नव्हता..मग
खतने समती काकूुं ना फोन लार्ला..तर तो व्यस्त येत होता.."ही आई कोणािी बोलतेय? ही पण
ना" गौरी स्र्तुःिीच पटपटली..
इतक्यात एक तरुण, हूँडसम, डॅलिुंग, गोरागोमटा मलगा खतच्या समोर आला आखण
म्हणाला,"तम्ही गौरी िास्त्री का?"
गौरी त्याला बघतच राखहली..त्याच्या चेहऱ्यार्रून खतची नजरच हटत नव्हती..यात ती
उत्तर द्यायचुं ही खर्सरून गेली..
इतक्यात खतला भानार्र आणत त्याने खतला पन्हा तेच खर्चारले..तसे खतने हो असे उत्तर
ददले..
मग त्याने स्र्तुःची ओळि गौरीला करून देत तो म्हणाला, "हाय, मी समीर पटर्धवन.
मला तमच्या बाबाुंनीच तम्हाला घरी न्यायला पाठर्लुंय.."
तेर्ढ्यात समती काकूुं चा समीरला फोन आला..तसे समीरने गौरीिी भेट झाल्याचे काकूुं ना
साुंखगतले र् गौरीला बोलायला ही ददले..
गौरी गाडीत बसली..अधाव र्ेळ तर ती समीरलाच न्याहाळत होती..समीर िाुंतपणे गाडी
चालर्त होता..काहीतरी बोलार्ुं म्हणून गौरीने सुंभाषण सरू के ले र् ती म्हणाली, "तम्ही
बाबाुंच्या ऑदफसमध्ये नर्ीनच कामाला लागलात का? कारण मी तम्हाला याआधी कधी बखघतलुं
नव्हतुं..आखण बाबा का नाही आले? "
यार्र समीरने तो इर्े आल्यापासून ते िास्त्री कटूुंबािी झालेली ओळि आखण आज िास्त्री
काकाुंना अचानक आलेले महत्र्ाचुं काम..इर्पयांत सर्व काही साुंखगतलुं..

बोलता बोलता कधी घर आलुं कळलुंच नाही..
समीरने गाडीतून गौरीचुं सामान उतरर्लुं र् गौरी आखण तो िास्त्रींच्या घरी गेल.े .समती
काकू गौरीची फारच आतरतेने र्ाट पाहत होत्या..त्याुंनी गौरीला आत घ्यायच्या आधी खतच्या
र्रून भाकर तकडा ओर्ळला आखण खतच्या पायार्र पाणी टाकले र् खतच्या डोळ्याुंना पाणी
लार्ून खतला त्याुंनी घरात घेतलुं..समीरने गौरीचुं सामान घरात ठे र्लुं आखण समती काकू आखण
गौरीचा खनरोप घेऊन तो ऑदफसला खनघून गेला..
समती काकूुं ची तर नसती बडबड चालू होती..पण गौरीचुं ह्या सगळ्याकडे लि कठे
होतुं..ती तर समीरचा खर्चार करत गालातल्या गालात हसत होती..जणू हे सगळुं एक स्र्प्नच
असेल!! ती मनातल्या मनात गणगणत होती,
कै सी हलचल है
हर पल क्यूुं चुंचल है।।
ये दकसने जादू दकया
क्यूुं मेरा झूमे खजया।।
क्या मेरा ददल िो गया।।
ये मझको क्या हो गया।।
"गौरी तझुं लि कठुं य, मी आपली उगाचच एकटी बडबडतेय..माझ्या लिातच नाही आलुं
की, त प्रर्ासाने दमली असिील..पखहलुं हे िाऊन घे आखण तू आराम कर..मग आपण खनर्ाुंत
बोलू", समती काकू म्हणाल्या.
समीरबद्दल सगळुं कळू नही मद्दाम गौरीने त्याचा खर्षय काढत ती काकूुं ना म्हणाली, "आई
तो मला एअरपोटवर्र न्यायला आलेला मलगा..." असुं बोलत ती मधेच र्ाुंबली. तेव्हा समती

काकू म्हणाल्या, "अगुं, तो समीर, आपल्या िेजारीच राहतो. तझ्या बाबाुंच्याच कुं पनीमध्ये
कामाला आहे..िूप गणी मलगा आहे हो!! कालच तझे बाबा साुंगत होते, फार कमी र्ेळात त्याने
ऑदफसमध्ये सर्ाांची मने लजुंकली म्हणून!! त्याचे आई-र्डील मबुंईमध्ये असतात..तो एक र्ेळेला
आपल्याकडेच जेर्तो..तसे तर पखहलुं पखहलुं मी त्याला जेर्णाचा डबा पाठर्ायची..मग हेच
म्हणाले, समीरला घरीच बोलर्त जा जेर्ायला..एक र्ेळचुं जेर्ण तरी व्यर्खस्र्त जेर्ेल..मग
काय रोज रात्री तो इर्ेच जेर्ायला लागला..माझ्यासाठी जसा र्ेदाुंत तसा तो.."
असुं बोलून समती काकू त्याुंच्या कामात गुंतल्या आखण गौरी बेडरूममध्ये झोपायला
गेली..प्रर्ासाने ती इतकी दमली होती की, पडल्या पडल्या खतला झोप लागली..
जेव्हा समती काकूुं नी खतला चहासाठी उठर्लुं तेव्हा खतला जाग आली..चहापाणी
झाल्यार्र गौरीने खतची बॅग िाली करायला घेतली..सगळी आर्राआर्र करता करता जेर्णाची
सद्धा र्ेळ झाली..समती काकूुं नी सगळ्याुंना जेर्ायला बोलखर्ले..पण समीरला अचानक काही
काम आल्यामळे त्याला तातडीने ददल्लीला जार्ुं लागलुं..त्यामळे २ ददर्स तरी समीरचुं येणुं काही
िक्य नव्हतुं..त्याने फोन करून सुंध्याकाळीच काकूुं ना ह्याची सूचना ददली होती..
सगळे जेर्ायला बसले..पण समीर अजून आला नव्हता..गौरी त्याचीच र्ाट बघत होती
म्हणून भूक लागूनही जेर्ायला टुंगळमुंगळ करत होती..खतला कठे माहीत होतुं की, समीर २
ददर्साुंसाठी ददल्लीला गेलाय म्हणून..न राहर्ून मग खतने समीरचा खर्षय काढलाच..
"तो समीर नाही आला जेर्ायला", गौरी म्हणाली.
तेर्ढ्यात खतचे बाबा म्हणाले, "अगुं, तो कसा येईल आज जेर्ायला, तो तर ऑदफसच्या
कामासाठी ददल्लीला गेलाय..२ ददर्साुंनी परतेल." हे ऐकू न गौरी र्ोडी उदास झाली..
समीरला बघतािणी ती त्याच्या प्रेमात पडली होती आखण समीर होता पण तसा की,
कोणीही त्याच्या प्रेमात पडेल..

बघता बघता २ ददर्स खनघून गेले..गौरीने एका IT कुं पनीत जॉबसाठी खर्चारणा के ली
होती..त्यासुंबुंधी खतची आज मलाित होती. सकाळपासून खतची नसती लगबग चालली होती..ती
मलाितीसाठी पूर्व तयारी करत असताना अचानक समीर घरी आला..त्याला पाहून गौरीला कोण
आनुंद झाला, खर्चारूच नका..
समती काकुं कडू न त्याला कळलुं की, गौरीची आज एका IT कुं पनीत मलाित आहे..तेव्हा
गौरीने समीरला त्याची पूर्वतयारी करून घेण्यास मदत माखगतली..मग काय समीरनेच खतची
पूर्वतयारी करून घेतली..िरुं म्हणजे गौरी मलाितीला एकदम तयार होती. खतला िरुं तर
समीरच्या मदतीची काहीच गरज नव्हती पण तो तर समीरिी बोलण्याचा एक बहाणा होता..
बोलता
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मनर्ले..समीरचे ऑदफस पण बाजूच्या खबलल्डुंगमध्ये असल्यामळे तो सद्धा खतला त्या रठकाणी
सोडायला तयार झाला..काही र्ेळातच समती काकूुं चा खनरोप घेऊन दोघेही खनघाले..
गौरीला गाण्याुंची फार हौस होती..खतला लहुंदी-मराठी गाणी जास्त आर्डत..ती २ र्षव
परदेिात राहूनही खतचा भारतीय सुंगीताबद्दलचा आदर यलत्कुं खचतही कमी झाला नव्हता..खतला
एकाुंतात रोमॅंरटक गाणी ऐकायला फार आर्डत असे..आखण आता तर ती गाणी ऐकायला समीर
नार्ाचुं कारणही खमळालुं होतुं..
दोघेही गाडीत बसले..समीरिी आता काय बोलार्ुं हे गौरीला सचत नव्हतुं आखण समीरला
ही..म्हणून समीरने गाडीतला म्यखजक ्लेअर चालू के ला..आखण एक रूँ डम गाणुं लार्लुं..
कहते हैं ख़ुदा ने इस जहाूँ में
सभी के खलए दकसी ना दकसी को है बनाया
हर दकसी के खलए

तेरा खमलना है उस रब का इिारा
मानो मझको बनाया तेरे जैसे ही दकसी के खलए
कछ तो है तझ से राबता
असुं र्ाटत होतुं की, जणू गौरी खतच्या मनातील भार्ना समीरला साुंगत होती...पण समीर
पन्हा आयावच्या आठर्णींमध्ये हरर्ून गेला..
समीरने गौरीला खतच्या मलाितीच्या रठकाणी सोडले आखण तो त्याच्या ऑदफसला खनघून
गेला..
एकुं दरीत गौरीची मलाित छान झाली. खतला काही र्ेळ बाहेर बसण्यास साुंखगतले गेल.े .
र्ोड्या र्ेळाने गौरीला पन्हा के खबनमध्ये बोलार्ले गेले र् सरळ खतच्या हातात खतच्या
खनयक्तीचे पत्र ददले गेले..
गौरीला िूप आनुंद झाला आखण होणारच ना..खतला कोणाच्याही खिफारिी खबना जी
नोकरी खमळत होती..
खतला ही बातमी कधी एकदा घरी साुंगतेय असुं झालुं होतुं..
ऑदफसच्या काही फॉमवखलटी पूणव करून ती तडक घरी खनघाली..खतला उद्या पासूनच
ऑदफसमध्ये रुजू व्हायला साुंखगतले गेले होते..
असो, ती घरी खमठाई घेऊन आली आखण खतने समती काकूुं ना आनुंदाची बातमी
ददली..काकूुं नी देर्ाजर्ळ खमठाई ठे र्ून नमस्कार के ला..मग गौरीने खतच्या बाबाुंना फोन करून
ही बातमी कळर्ली..आज सगळुं िास्त्री कटूुंब अगदी आनुंदात होतुं..समती काकूुं नी रात्री
गोडाधोडाचा पण बेत ठरखर्ला..

अरे हो!! गौरीने समीरला ही आनुंदाची बातमी कठे ददलीये..हेच खर्चारायचुं होतुं ना
तम्हाला..पण ती देणार तरी किी!! त्याचा नुंबर कठे होता खतच्याकडे..
कळलुं तम्ही काय खर्चार करताय ते..
अहो, पण तम्हीच खर्चार करा..ती काकुं कडे किी काय मागेल समीरचा नुंबर..!!
मग काय समीरची र्ाट बघण्यािेरीज गौरीकडे काहीच पयावय उरला नव्हता..समीर
नेहमीप्रमाणे रात्री जेर्ायला हजर झाला..तो आल्याआल्या काकाुंनी त्याला आनुंदाची बातमी
ददली..त्यामळे गौरीचा चेहरा जरा खहरमसला..कारण खतला ही बातमी स्र्तुः समीरला साुंगायची
होती..जेर्णुं आटोपलुं..तसुं समीर काकाुंिी र्ोडुं बोलून सगळ्याुंना िभ रात्री बोलून झोपायला
गेला..
दसऱ्या ददर्िी गौरी लर्कर उठली..आज खतच्या ऑदफसचा पखहला ददर्स जो
होता..गौरीची तयारी झाली आखण खतने देर्ाला र् खतच्या आई-बाबाुंना नमस्कार के ला आखण ती
खनघणार इतक्यात समीर दरर्ाजात उभा..खतला कोण आनुंद झाला..समीरने खतच्यासाठी
फलाुंचा बके आणला होता..तो त्याने खतच्या हातात ठे र्ला आखण त्याने गौरीचे अखभनुंदन के ले र्
तो ऑदफसला जायला खनघाला..तेर्ढयात त्याच्या लिात आले की, गौरीचुं ऑदफस तर त्याच्या
ऑदफसच्या जर्ळच आहे..पण तो गौरीला हे कसुं खर्चारणार..पण काय माहीत कसुं..िास्त्री
काकाुंनी स्र्तुः गौरीला आज समीर बरोबर जायला साुंखगतले..गौरीला िूप िूप आनुंद झाला..
गौरी समीरच्या गाडीत बसली..आज खतने काल सारिचुं समीरला गाणुं लार्ायला
साुंखगतलुं..त्याने कालसारिचुं एक रूँ डम गाणुं लार्लुं..
दकतने ही दूर दूर हों उन दोनों के रास्ते
खमल जाते हैं जो बने एक दूजे के र्ास्ते;एक दूजे के र्ास्ते ||

जैसे ददल है धड़कन है एक दूजे के र्ास्ते
जैसे आूँि है दपवण है एक दूजे के र्ास्ते
जैसे बरिा सार्न है एक दूजे के र्ास्ते
एक सजनी एक साजन है एक दूजे के र्ास्ते
गौरी पूणवपणे त्या गाण्यात हरर्ून गेली होती..ऑदफस कधी आलुं खतला कळलुं सद्धा
नाही..समीरने गौरीला हाक मारताच ती भानार्र आली आखण खतच्या लिात आले की, ऑदफस
तर आलुं पण.. गौरीने समीरला खनरोप ददला..आखण ती ऑदफसमध्ये खनघून गेली..
काही ददर्स असेच गेले..गौरी आता पूणवपणे खतच्या कामात रुळली होती..समीर तर खतला
रोज रात्री घरी भेटायचाच पण त्याच्यािी काही जास्त बोलणुं व्हायचुं नाही..
एक ददर्स अचानक सुंध्याकाळी िूप पाऊस सरू झाला..इतका की काही समजायच्या
आधीच सगळीकडे पाणीचुं पाणी झाले..
जर्ळ जर्ळ सनामीचुं ती..
त्याददर्िी गौरी सोडू न सदैर्ाने सगळे च घरी र्ेळेर्र आले होते..अगदी समीर सद्धा..
पण त्याददर्िी गौरीला एक महत्र्ाचा प्रोजेक्ट ददला गेला होता..त्यामळे खतने आधीच
घरी खतला यायला र्ोडा उिीर होईल असे कळर्ले होते..तेव्हा तर र्ाटलुं पण नव्हतुं की, इतका
पाऊस पडेल म्हणून काकूुं नी ही गौरीला परर्ानगी ददली होती..
आता मात्र कहर झाला, पाऊस र्ाुंबायचुं नार् ही घेईना..त्यात गौरीचा फोन पण लागत
नव्हता..समती काकू फारच लचुंतीत झाल्या..काकाुंना ही काय करार्ुं हे कळतुं नव्हतुं..र्ेदाुंतला
एकट्याला ही ते इतक्या पार्सात पाठर्ू िकत नव्हते..तेर्ढ्यात समीर खतर्े आला..

काकाुंनी सगळी हकीकत समीरला साुंखगतली..समीरने गौरी कदाखचत ऑदफसमध्येच
असेल असे साुंगून काका काकूुं ना ददलासा ददला..आखण काही र्ेळातच मी येतो असे साुंगून तो
खनघून गेला..
इर्े पार्साचा कहर र्ाढतच चालला होता..गौरी खहम्मत करून पण ऑदफसमधून खनघू
िकत नव्हती..कारण पाणीच इतकुं भरलेल.ुं .त्यात ती आज सकाळी घाईघाईत फोन चाजव
करायचा खर्सरली होती म्हणून खतचा फोन बुंद झाला होता..लाईट गेल्यामळे आता ती तो चाजव
ही करू िकत नव्हती..ऑदफसमध्ये काही खनर्डक सहकारीच र्ाुंबले होते..बाकी सगळे घरी
खनघून गेले होते..गौरी िूपच टेन्िन मध्ये आली होती..खतने एका सहकाऱ्याकडे फोन माखगतला
आखण ती घरचा फोन लार्ू लागली..पण तो काही लागत नव्हता..खतला काय करार्े काहीच कळत
नव्हते..
खतला ऑदफसमध्ये रात्र काढणे कठीण जात होते..घरची, आई-बाबाुंची खतला िूपच
आठर्ण येत होती..
खतला अगदी रडू कोसळले..इतक्यात खतच्या हातात कोणी तरी रुमाल ददला..खतने र्र
पाखहले तर तो समीर होता..समीरला पाहताच ती इतकी िि झाली की, खतने त्याला घट्ट खमठी
मारली आखण ती रडू लागली..समीरने खतला ददलासा ददला..आखण म्हणाला, "रडू नकोस गौरी,
मी आलोय ना..पाऊस र्ाुंबला की, आपण खनघू..तू काही िाल्लस का?" यार्र गौरीने नाही असे
उत्तर ददले..मग समीरने त्या ऑदफसच्या कॅ न्टीनमधून जे खमळे ल ते आणले आखण गौरीला ददले..
गौरी समीरकडे बघत होती..खतला खर्श्वासच होत नव्हता की, समीर खतच्यासाठी इर्े
आला होता..
खतने समीरचा हार् घट्ट पकडू न ठे र्ला होता..त्याला पाहता पाहता ती स्र्तुःच्या खर्श्वात
हरर्ून गेली..ती सारिी हेच मनोमनी बोलत होती..

र्ोड़ा सा ्यार हुआ है र्ोड़ा है बाकी
हम तो ददल दे ही चके
बस तेरी हाूँ है बादक
र्ोड़ा सा ्यार हुआ है र्ोड़ा है बाकी
सदैर्ाने रात्री पार्साचा जोर ओसरला आखण हळू हळू पाऊस पडायचा ही र्ाुंबला..पण
सगळीकडे कमरे इतके तरी पाणी साचले होते..त्यामळे सकाळ खिर्ाय खनघणे ही कठीण
होते..ऑदफस मधले सहकारी पेपर र्गैरे पसरून त्यार्र झोपी गेल.े .
गौरीने खतच्याजर्ळ असलेला स्काफव िाली अुंर्रला आखण समीरला झोपायला
साुंखगतले..पण समीर गौरीला म्हणाला, "तू झोप, मी इर्ेच बसतो"
मग गौरी कसली झोपतेय, ती पण त्याच्या बाजूला बसून राखहली..कधी मध्ये त्या दोघाुंचा
डोळा लागलाच तर कधी समीरचुं डोकुं गौरीच्या िाुंद्यार्र जाई..तर कधी गौरीचुं समीरच्या..
गौरीला तर हे सगळुं स्र्प्न र्ाटत होतुं..िणभर तर ती इतकी स्र्ार्ी झाली की, खतला हा
पाऊस र्ाुंबू नये असचुं र्ाटत होतुं..हा हा म्हणता रात्र खनघून पण गेली..
सकाळी आर्ाजाच्या गलबल्याने समीरला जाग आली..पाहतो तर गौरी त्याला अगदी
पकडू न झोपली होती..त्याने गौरीला उठर्लुं..तिी गौरी समीरला अजून खबलगली..समीरला
खतच्या अकया र्ागण्याचुं फार हसू आलुं..समीर प्रर्मच खतच्याकडे इतकुं खनरिून पाहत
होता..खतचा चेहरा िूपच खनरागस र्ाटत होता..पण खतच्या के साुंची बट खतला त्रास करत
होती..म्हणून तो ती बाजूला करणार..इतक्यात गौरीने डोळे उघडले..तसे समीरने लगेच
दसरीकडे बखघतले..

गौरी गालातल्या गालात हसली..समीरने खतला खतचा हात दािर्ला..खतने तो पटकन
समीरच्या गळ्याभोर्ताहून बाजूला के ला..नुंतर काही घडलुंच नाही असुं दािर्त दोघेही उठले..
दोघाुंनी उठू न बखघतलुं तर पाणी ओसारले होते..रात्रभर ऑदफस मध्ये राखहलेले लोक ही
घरी चालले होते..हे दोघेही उठले..एव्हाना लाईट्स पण आल्या होत्या..समीरने घरी फोन करून
काकाुंना मी गौरीला घेऊन येतोय असे साुंखगतले..त्याने काल रात्री काकाुंना गौरी ऑदफसमध्ये
असल्याचे आधीच साुंखगतले होते र् पाणी ओसरल्यार्र मी खतला सिरूप घरी आणेन असुं
आश्वासन ही ददलुं होतुं..त्यामळे काका खनखश्चन्त होते आखण त्याबद्दल त्याुंनी समती काकूुं लाही
साुंखगतले...हे ऐकू न समती काकूुं ची लचुंता खमटली जरी असली तरी ते दोघे सिरूप घरी यार्ेत
म्हणून त्या मनोमनी देर्ाजर्ळ प्रार्वना करीत होत्या..
समीरच्या गाडीची पार्साच्या पाण्यामळे परती र्ाट लागली होती..त्यामळे खतचे चालणे
िूप मखककल होते..कालच्या अचानक च्या पार्सामळे टॅक्सी खमळणे ही कठीण ददसत होते..
मग दोघाुंनी चालत जायचुं ठरर्लुं..गौरीला तर िूपच मस्त र्ाटत होतुं..कारण ती
समीरच्या िूप जर्ळ होती..आखण का कोण जाणे खतला हा रस्ता सुंपू नये असच र्ाटत होतुं..ती
सारिी मधेच समीरकडे बघत मनात गणगणत होती..
जादू है तेरा ही जादू
जो मेरे ददल पे छाने लगा
दीर्ाने मेरे ये तो बता क्या दकया तूने
मीठा सा ददव होने लगा

काही र्ेळात दोघेही सिरूप घरी पोहोचले..िास्त्री कटूुंबाने समीरचे िूप िूप आभार
मानले..गौरीने ही काकूुं ना घट्ट खमठी मारली आखण काल घडलेला प्रसुंग साुंखगतला..आखण समीर
आल्यामळे खतला िूप धीर आला हे ही खतने साुंखगतले..
त्यानुंतर गौरी आखण समीर दोघेही फ्रेि झाले आखण काकूुं नी दोघाुंना जेर्ायला
र्ाढले..समीर जेर्ून त्याच्या घरी खनघून गेला..गौरी पण आराम करायला खतच्या िोलीत
आली..पण खतला झोप कठे लागत होती..सारिा कालचा आखण आजचा ददर्स खतच्या
डोळ्यासमोर येत होता..
इर्े समीरची हालत काही र्ेगळी नव्हती..कालच्या प्रसुंगामळे त्याला इतकुं तर नक्की
कळलुं होतुं की, गौरीला त्याच्याबद्दल आकषवण झालयुं म्हणून.. पण याआधी ही िूप मलींना
समीरबद्दल अिी भार्ना र्ाटली होती..पण का कोणास ठाऊक त्याला गौरी या सगळ्याुंपेिा
र्ेगळी र्ाटत होती..अर्ावत, त्याचुं प्रेम फक्त आयावर्र होतुं..पण आयाव तर अखनिर्र प्रेम करत
होती..एव्हाना त्याुंचे लग्न ही झालुं असेल, असा खर्चार अचानक समीरच्या मनात आला..आखण
त्याला िूप रडू आले..त्याने दकतीही खर्चार के ला तरी आयावला खर्सरणे त्याला या जन्मी िक्य
नव्हते..म्हणून तर तो खतच्यापासून इतक्या लाुंब ह्या नर्ीन िहरात आला होता..त्याला काहीर्ेळ
गौरीचा खर्सर पडला आखण तो आयावच्या आठर्णींमध्ये हरर्ून गेला..त्यामध्ये त्याला कधी झोप
लागली हे त्याचे त्यालाच कळले नाही..
रात्री अचानक त्याचा फोन र्ाजल्यामळे त्याला जाग आली..तो फोन र्ेदाुंतचा
होता..समीरला जेर्ायला बोलार्ण्यासाठी के लेला..समीरने उठू न प्रर्म लाइट्स लार्ल्या आखण
त्याने घड्याळाकडे बखघतले तर रात्रीचे ९ र्ाजले होते..तो पटकन फ्रेि झाला आखण र्ोड्या
र्ेळातच िास्त्रींच्या घरी पोहोचला..जेर्ण उरकल्यार्र तो परत त्याच्या घरी जाणार.. तेर्ढ्यात
गौरीने त्याला र्ाुंबर्ले आखण त्याला खतच्या नर्ीन प्रोजेक्टमधल्या काही अडचणी सोडर्ून
देण्याची खर्नुंती के ली..

िरुं तर समीरने मनातल्या मनात गौरीपासून र्ोडुं लाुंब राहण्याचा खर्चार के ला
होता..पण का कोण जाणे..खतला नाही म्हणायचुं सोडू न..तो चक्क खतला मदत करायला तयार
झाला..त्याचुं त्यालाच आश्चयव र्ाटलुं..
समीरबरोबर अजून काही र्ेळ घालर्ायला खमळे ल ह्या खर्चारानेच गौरी िूप आनुंदी
झाली..त्याचबरोबर सुंधी खमळताच खतने समीरला खतच्या मनातल्या भार्ना व्यक्त करायच्या
असेही ठरखर्ले..
ठरल्याप्रमाणे रोज खतच्या प्रोजेक्टचा जो काही ररपोटव असेल तो समीरला साुंगून मग
त्यामध्ये काही अडचणी आल्या तर त्या सखमतीकडू न सोडर्ून घ्यायच्या खतने ठरखर्ले..त्यामळे
खतला समीरची िूप मदत होणार होती..
प्रोजेक्टचुं काम सरळीत चाललुं होतुं..प्रोजेक्टमळे रोज समीरचुं आखण गौरीचुं प्रत्यिात
भेटणुं होत होतुं..समीर फक्त कामाच्याच गोष्टी गौरीिी करत असे..पण गौरी योग्य सुंधीची र्ाट
बघत होती..
म्हणतात ना, " अगर दकसी चीज को खिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात भी उसे तमसे
खमलाने की कोखिि मे लाग जाती है।।" गौरीला ती योग्य सुंधी खमळाली..
काका,काकू आखण र्ेदाुंत ३-४ ददर्साुंसाठी मबुंईला त्याुंच्या एका नातेर्ाईकाच्या लग्नाला
जाणार होते..गौरीला सट्टी खमळणे कठीण होते म्हणून खतने घरी राहणे पसुंद के ले..काकूुं नी खतला
साुंभाळू न राहा आखण रोज फोन कर अकया सूचना ददल्या आखण त्याुंनी समीरला ही गौरीकडे लि
द्यायला साुंखगतले..तसेच स्र्तुःची काळजी घे..हे समीरला साुंगायला सद्धा त्या खर्सरल्या
नाहीत..

गौरी आज लर्कर ऑदफसमधून घरी आली आखण खतने स्र्तुः जेर्ण बनर्लुं..ते पण
समीरच्या आर्डीचुं..खतला इतक्या ददर्सात खतच्या आईकडू न समीरच्या काही आर्डीखनर्डी
कळल्या होत्या..खतने छान टेबल सजखर्ले आखण ती समीरच्या येण्याची र्ाट बघू लागली..
समती काकूुं नी समीरला गौरीचा फोन नुंबर देऊन ठे र्ला होता..कारण त्याुंना माहीत होते
की, त्याच्या अनपखस्र्तीत समीर त्याुंच्या घरी जाणे टाळे ल म्हणून..समीरला त्याची आठर्ण
झाली आखण त्याने गौरीला फोन के ला..
गौरीने फोन उचलला..समीरचा आर्ाज ऐकताच ती िूपच िि झाली आखण समीरला
म्हणाली, "कठे आहेस तू? कधीपासून तझी र्ाट बघतेय मी जेर्ायला..तू आधी घरी ये बघू..मग
काय ते बोल" असे म्हणून खतने फोन ठे र्ून पण ददला..मग काय समीरला घरी जाण्याखिर्ाय
नाईलाज होता..त्याने िास्त्रींच्या घराची बेल र्ाजखर्ली..गौरीने दरर्ाजा उघडला..
आज गौरी िूपच छान ददसत होती..खतने साधासा लाईट गलाबी रुं गाचा कताव घातला
होता..चॅन के स मोकळे सोडले होते..आखण त्यार्र हलकासा मेकअप करून डायमुंडची रटकली
लार्ली होती आखण त्या पेहरार्ला साजेसे कानात झमके घातले होते..समीरला अचानक आयावची
आठर्ण झाली..त्याला जणू िणभर आयावच समोर असल्याचा भास झाला..गौरीने त्याचा हात
पकडू न त्याला आत नेल.े .खतने िोलीभर मुंद प्रकाि ठे र्ला होता र् टेबलार्र सगळीकडे मेणबत्या
लार्ल्या होत्या..सगळुं र्ातार्रण िूपच रोमूँरटक ददसत होतुं..
गौरीने समीरचा हात पकडू न त्याला घरात आणले..खतने िोलीभर मुंद प्रकाि ठे र्ला होता
र् टेबलार्र सगळीकडे मेणबत्या लार्ल्या होत्या..सगळुं र्ातार्रण िूपच रोमूँरटक ददसत होतुं..
समीर काही बोलणार..इतक्यात गौरीने त्याच्या तोंडार्र बोट ठे र्लुं आखण अगदी
दफल्मीस्टाइल समीरला प्रपोज के लुं..

ती म्हणाली, "समीर तला पखहल्याुंदा पाहतािणीच मी तझ्यार्र आकर्षवत झाले होते
आखण हळू हळू कधी तझ्या प्रेमात पडले हे कळलुं देिील नाही..त्याददर्िी तूला ऑदफसमध्ये बघून
मी इतकी िि झाले की, तला साुंगू िकत नाही..मी िूप िूप प्रेम करते तझ्यार्र समीर..एक
ददर्सासाठी नाही, एक िणासाठी नाही तर आयष्यभरासाठी मला तझी सार् हर्ी
आहे..माझ्यािी लग्न करिील??"
समीर खतच्याकडे पाहून मुंद हसला आखण म्हणाला,"गौरी तू िूप चाुंगली मलगी आहेस
आखण मला ही तू िूप आर्डतेस..का कोण जाणे तझा सहर्ास मला हर्ाहर्ासा र्ाटतो..तला
काही होणे... मी सहनच करू िकत नाही..म्हणून त्याददर्िी तू सुंकटात असताना मी कसल्याही
पररणामाुंचा खर्चार न करता तझ्यापयांत पोहोचलो..तला सिरूप बघून माझ्या खजर्ात जीर्
आला होता..मी खजतका तझ्यापासून लाुंब जायला बघतो खततका मी तझ्या जर्ळ येतो..पण
तरीही मी तझा स्र्ीकार नाही करू िकत कारण माझा भूतकाळ.."
असे म्हणून समीर मधेच र्ाुंबला..गौरी सगळुं लि देऊन ऐकत होती..समीर र्ाुंबताच ती
लगेच म्हणाली,"मला तो जाणून घेण्याची ही इच्छा नाही..पण मला तझा र्तवमान आखण भखर्ष्य
व्हायचुंय.."
तरीही समीरने गौरीला त्याच्या पूर्वआयष्याखर्षयी सर्व काही साुंगून टाकलुं..त्याचे
मबुंईहुन बेंगलोरला सेटल होण्याचुं हेच तर कारण होत..गौरी हे सगळुं ऐकू न स्तब्ध झाली..
खतला हे ऐकू न िूप र्ाईट र्ाटलुं की, आजपयांत जो समीर फक्त खतचा आहे असे खतला र्ाटत
होते..तो दसऱ्याच मलीर्र प्रेम करतो..पण खतला हे ही कळू न चकले की, समीरचे प्रेम हे एकतफी
होते..पण खतने समीरला ते जाणर्ू ददले नाही..

पण समीरला ही हे माहीत होते की, आयाव फक्त अखनिर्र प्रेम करत होती..आयावचुं िरुं
प्रेम तर RJ अमेयच्या आर्ाजार्र होते..पण जेव्हा खतला कळले की, समीर हाच RJ अमेय
आहे..तेव्हा ती दुःिी झाली..पण खतने हे स्र्ीकार के लुं की, खतचुं िरुं प्रेम हे अखनिर्रच आहे..
समीर मनात खर्चार करत होता की, आतापयांत तर आयाव आखण अखनिचे लग्न ही झाले
असेल..पण तरीही आयावला खर्सरणुं या जन्मी तरी त्याला िक्य नव्हतुं..आखण आता
गौरी...???? असा खर्चार करता करता तो गौरीकडे पाहू लागला..
गौरी त्याच्याकडेच बघत उभी होती..खतला समीरकडू न उत्तर हर्ुं होतुं..ती त्याचीच र्ाट
पाहत होती..पण खतला जबरदस्तीने हे प्रेम लजुंकायचुं नव्हतुं..कारण मग त्या प्रेमाला काहीच अर्व
राखहला नसता..
ती समीरजर्ळ गेली आखण खतने समीरचा हात खतच्या हातात घेतला आखण ती
म्हणाली,"समीर मला माहीत आहे..पखहलुं प्रेम प्रत्येकाच्या जीर्नात महत्र्ाचुं असतुं..आपण
त्यासाठी आपलुं सर्वस्र् र्ाहून टाकतो..कसल्याही पररणामाुंचा खर्चार न करता आखण एक ददर्स
जेव्हा आपल्याला कळतुं की, ज्याच्यासाठी आपण हे सगळुं करतोय त्याचुं प्रेम दसऱ्याच कोणा
व्यक्तीर्र आहे..तेव्हा ज्या र्ेदना होतात त्या िब्दाुंत नाही माुंडता येत..कधीकाळी तू खजर्े उभा
होतास..खतर्ेच मी आज उभी आहे..मला जे र्ाटतुंय..ज्या र्ेदना होताएत त्या फक्त तू आखण तूच
समजू िकतोस..पण तरीही मी तला जबरदस्ती करणार नाही..पण हा माझा खर्श्वास आहे की,
एक ना एक ददर्स तू माझ्या प्रेमाला नक्की समजिील..आखण मी त्या ददर्साची र्ाट पाहीन" असुं
बोलून गौरी खतच्या िोलीत खनघून गेली..
मग तो ही त्याच्या घरी खनघून गेला..रात्रभर त्याच्या मनात गौरीचे खर्चार येत होते..आज
पखहल्याुंदा त्याला आयावची अखजबात आठर्ण आली नाही..त्याला गौरीिी झालेली त्याची पखहली
भेट आखण त्यानुंतर खतच्याबरोबर घालर्लेला प्रत्येक िण आठर्ू लागला..त्याला मनात िूप छान
र्ाटत होते की, कोणतरी आहे जे त्याच्यार्र त्याच्यापेिा ही जास्त प्रेम करते..पण आज त्याने

गौरीचुं मन दिर्लुं होतुं..याचुं त्याला िूप र्ाईट र्ाटलुं..आखण त्याने मनािी खनश्चय के ला की,
उद्याच तो गौरीला खतच्याबद्दलच्या त्याच्या मनातील भार्ना साुंगेल र् तो सकाळ होण्याची र्ाट
पाहू लागला..
सकाळी लर्कर उठू न त्याने िास्त्रींच्या घराची बेल र्ाजर्ली..पण २-३ र्ेला र्ाजर्ून ही
गौरीने दरर्ाजा उघडला नाही..मग त्याने खतला फोन करायचे ठरखर्ले..तर खतचा फोन बुंद
होता..समीर िूप काळजीत पडला..त्याच्या मनात नको नको ते सुंिय यायला लागले..म्हणून
त्याने पन्हा एकदा दारार्रची बेल र्ाजर्ली आखण गौरीला फोन सद्धा के ला..पण पन्हा तेच
झालुं..आता मात्र त्याला िात्री झाली की, गौरीने स्र्तुःच्या जीर्ाचुं बरुं र्ाईट तर के लुं
नसेल..म्हणून त्याने दरर्ाजाला खहसका ददला..पण ते उघडणुं त्याला िक्य होईना..मग त्याने
चार्ीर्ाल्याला बोलर्ायचुं ठरखर्ले..पण जर र्ॉचमनला साुंखगतलुं तर तो उगीच खबलल्डुंगमध्ये
हाहाकार करेल..म्हणून तो स्र्तुःच िाली गेला आखण चार्ीर्ाल्याला घेऊन आला..तो दरर्ाजा
उघडेपयांत समीर गौरीला फोन लार्त होता..पण समोरून अजूनही फोन बुंद होता..
काही र्ेळानुंतर िास्त्रींच्या घरचा दरर्ाजा उघडला..तसुं समीर घाईघाईत आत गेला
आखण सगळीकडे गौरीला िोधू लागला..पण आश्चयव!!
घरात कणीच नव्हते..गौरीचा फोन डायनींग टेबलर्र होता आखण तो िरच बुंद
होता..समीर खर्चारात पडला की, गौरी कठे आहे? इतक्यात चार्ीर्ाल्याचा आर्ाज आला..त्या
आर्ाजाने समीर भानार्र आला त्याने त्याचे पैसे ददले आखण तो चार्ीर्ाला खनघून गेला..समीर
परत सर्व घरात गौरीला िोधू लागला..इतक्यात गौरी घरी आली आखण खतने खलफ्टकडे
चार्ीर्ाल्याला पाखहले होते..हा कोण माणूस हा ती खर्चार करतच होती, इतक्यात खतला खतच्या
घराचा दरर्ाजा सताड उघडा ददसला..गौरी घाबरली आखण खतने खतच्या हातातलुं सामान
दरर्ाज्यातच टाकलुं र् ती धार्तच घरात गेली..तर आत समीर होता..समीरचे ही लि गौरीकडे
गेले..

गौरीला पाहताच तो िूप िि झाला..त्याने लगेच खतला घट्ट खमठी मारली..गौरीला
काहीच कळतुं नव्हते की, काय चालययुं ते..ती िाुंत उभी होती..
समीर बोलू लागला, "कठे गेली होतीस? मी दकती टेन्िन मध्ये आलेलो माहीत आहे
तला..फोन का बुंद ठे र्ला आहेस? िूप र्ेळ बेल र्ाजर्ून पण जेव्हा तू दरर्ाजा उघडला नाहीस,
तेव्हा मनात नको नको ते खर्चार आले..तला काही झालुं असतुं तर मी काय करणार होतो..मी
नाही राहू िकत तझ्याखिर्ाय गौरी..मी रात्रभर िूप खर्चार के ला आखण आज सकाळी तला हो
बोलायचुं असुं ठरखर्लुं..पण जेव्हा तू दरर्ाजा नाही उघडलास आखण तझा फोन ही बुंद आला
तेव्हा.." असे म्हणून तो िणभर र्ाुंबला आखण तो त्याच्या गढघ्याुंर्र बसला र् त्याने गौरीचा
हात हातात घेतला आखण तो म्हणाला, "मी माझे पाखहले प्रेम कधीच नाही खर्सरू िकत..पण मी
तला हरर्ून ही नाही जगू िकत..मी तझ्यार्र िूप िूप प्रेम करे न आखण तला िूप िि
ठे र्ीन..माझ्यािी लग्न करिील??"
गौरी हे ऐकू न िूप आनुंदी झाली खतने िाली बसून समीरला घट्ट खमठी मारली आखण
त्याच्या प्रश्नाला होकार दिवर्ला..
आखण कठू नतरी हे गाणुं ऐकू येत होतुं..
तेरे खलए जानम तेरे खलए
ये मेरी साूँस,ें ये मेरा जीर्न
खबन तेरे जीना भी क्या
तेरे खलए जानम तेरे खलए।।
होगी कोई ना ऐसी दीर्ानी
तझसे जूड़ी है मेरी कहानी

होगी कोई ना ऐसी दीर्ानी
तझसे जूड़ी है मेरी कहानी
तेरी र्फ़ा के आगे में हारा
आूँिों में तेरा चेहरा उतारा
सार् जीना है, तेरे सार् मरना है
हर घडी सनम बस ्यार करना है
मैं तो दीर्ाना हुआ
तेरे खलए जानम तेरे खलए
गौरी आज िूप िि होती..खतच्या प्रेमाचा समीरने स्र्ीकार जो के ला होता..तरीही खतला
मनात कठे तरी र्ाटतुं होतुं की, समीरचे िरे प्रेम आयावर्रच आहे..जरी ते एकतफी असले तरी..
पण खतला हे ही माहीत होतुं की, समीर आता आयष्यात पढे खनघून गेलाय आखण आता तो
फक्त खतचा आहे..फक्त खतचा..असा खर्चार करून गौरी खतच्या सिी भखर्ष्याची स्र्प्ने बघू
लागली..आखण बघता बघता ती कधी झोपली खतला कळलेच नाही..
इर्े समीर गौरीचाच खर्चार करत होता..त्याला माहीत होतुं की, आयावची र्ाट बघणुं
आता व्यर्व आहे..कारण म्हणतात ना, "आपण ज्याच्यार्र प्रेम करतो त्याच्या आनुंदातच आपला
आनुंद असला पाखहजे".
समीर अगदी ह्याच खर्चाराुंचा होता म्हणून तर तो आयावच्या आयष्यातून इतका लाुंब
खनघून आला होता..

त्याला आयावच्या आठर्णींमध्येच उरलेलुं आयष्य काढायचुं होतुं..पण देर् नेहमी चाुंगल्या
लोकाुंबरोबर चाुंगलुंच र्ागतो, म्हणून देर्ाने समीरच्या आयष्यात गौरीला आणलुं होतुं..त्याच्या
हृदयातील जिमाुंना भरून त्याला एक सिद आयष्य देऊ के लुं होतुं..फरक इतकाच होता की,
खजर्े समीर कधीकाळी उभा होता..आज खतर्े गौरी होती..जसे समीरला आयावर्र प्रेम झालुं
होतुं..अगदी तसच र्ा त्याहूनही जास्त गौरीचुं प्रेम समीरर्र होतुं..आखण आता समीरने गौरीला
होकार देऊन गौरीला खतचुं प्रेम देऊ के ल होतुं..आता त्याच्या जगण्याचुं एकच कारण होतुं, ते
म्हणजे गौरी...
(काही मखहन्याुंपूर्ी मबुंई मधली सकाळ!!)
"आयाव, अगुं उठ बाळा आता..ऑदफसला नाही जायचुंय का? साडे आठ र्ाजत आले..जळलुं
मेलुं ते लिण..नजरच लागली अमेयला..त्याचा प्रोग्रॅमच बुंद पडला..काय आर्ाज होता
त्याचा..आता जमतुंय का कोणाला त्याच्यासारिुं लाघर्ी बोलायला." सकन्या काकू असुं बोलत
बोलत स्र्युंपाक िोलीत गेल्या..
आयाव उठली आखण तयारी करून नेहमीप्रमाणे ऑदफसला खनघाली..आज प्रर्मच खतची
सकाळ अमेयच्या आर्ाजाने झाली नव्हती..ती अमेयला म्हणजेच समीरला िूप खमस करत
होती..ती स्र्तुःिीच पटपटली, "खमस य अमेय"..
आज खिग्धा ऑदफसला येणार नव्हती..सो आयावला एकटच ऑदफसला जायचुं होतुं..खतने
दकती ददर्स रे खडओ सद्धा लार्ला नव्हता..ती फटाफट तयार होऊन ऑदफसला खनघून गेली..
खतला आज ऑदफसला जायची इच्छा होत नव्हती..खतने अखनिला फोन करून िोटुं
साुंखगतलुं की, ती एक महत्र्ाच्या मीटटुंगमध्ये आहे आखण ती सुंध्याकाळी फ्री होईल. मगच ती
त्याला फोन करे ल आखण खतने खतचा फोन सायलेंट के ला आखण ती र्ेट चौपाटीर्र गेली आखण त्या

फे सळणायाव समद्राकडे एकटक पाहत राखहली..आज खतला स्र्तुःसाठी र्ेळ हर्ा होता..एकाुंत हर्ा
होता..
ती समीरचा खर्चार करत होती..त्याच्याबरोबर घालर्लेला प्रत्येक िण खतला आठर्त
होता..ते िण आठर्ता, ती मुंद हसली..खतने कधीच खर्चार के ला नव्हता की, समीर हाच अमेय
होता..अमेयला भेटण्यासाठी खतने काय नाही के लुं आखण तो तर नेहमी खतच्याबरोबरच
होता..तेव्हा खतला खतच्या सािरपड्यातला ददर्स आठर्ला आखण खतचे डोळे पाणार्ले..
त्याददर्िी ती इतक्या िॉक मध्ये होती की, काय करार्ुं हे खतला कळत नव्हतुं..समीर जाताना
त्याला र्ाुंबर्ार्ुं असुं खतला फार र्ाटतुं होतुं..पण खतचुं प्रेम तर अखनिर्र होतुं ना!!
ती मनात खर्चार करत होती, "कठे असेल समीर? कसा असेल? त्याने एकदाही मला
भेटायचा प्रयत्न का नाही के ला?" ती इतकी कन्फ्यज होती की, खतला हेच समजत नव्हते की,
अखनि खतच्याबरोबर असताना ती समीरला इतकी का खमस करतेय..खतला खिग्धाची िूप आठर्ण
येत होती कारण या द्वुंद्वातून तीच आयावला बाहेर काढू िकत होती..
आयावने खिग्धाला फोन करण्यासाठी खतचा फोन हातात घेतला तर त्यामध्ये अखनिचे १२
खमस् कॉल होते.. खतने लगेच अखनिला फोन के ला..आयावचा आर्ाज ऐकताच अखनि रडायला
लागला..त्याला धड बोलताही येत नव्हते..इतक्यात कोणीतरी त्याच्या हातातून फोन
घेतला..तेव्हा कळले की, अखनिच्या आईला हाटव अटॅक आला आहे आखण खतला अखतदि खर्भागात
ठे र्ण्यात आले आहे..आयाव काहीर्ेळातच हॉखस्पटलमध्ये पोहोचली..सगळे ररपोटव येईपयांत
सुंध्याकाळ झाली.
डॉक्टराुंनी अखनिला कॅ खबनमध्ये बोलखर्ले आखण ते म्हणाले,"तझी आई ह्या प्रसुंगातून
र्ोडक्यात र्ाचली आहे..आता खतची तम्हाला जास्त काळजी घ्यार्ी लागेल..खतला कसलाही स्ट्रेस
देता कामा नये..खतला िूप जपार्ुं लागेल..सध्यातरी खतला दगदग करून चालणार नाही.."

अखनिने डॉक्टराुंचे नीट ऐकू न घेतले..तो ह्याच र्ाक्याने िि झाला की, त्याची आई आता
ठीक आहे..डॉक्टराुंनी खतला मखहनाभर तरी खर्श्राुंती घ्यायचा सल्ला ददला..आयाव आखण अखनि
दोघेही गोडबोले काकूुं ना म्हणजेच अखनिच्या आईला बघायला खतच्या रूममध्ये गेले..काकूुं ना
अजून २ ददर्स तरी अखतदि खर्भागातच ठे र्ण्यात येणार होते..आयाव आखण अखनिला पाहून
काकू िूप िि झाल्या..आता लर्करात लर्कर त्याुंना आयावला त्याुंच्या घरी कायमचे आणायचे
होते..काकूुं नी तिी इच्छा दोघाुंना बोलून ही दािर्ली..दोघाुंनाही काकू बऱ्या होऊन घरी
आल्याखिर्ाय लग्नाचा खर्षय नको होता..तरीही काकूुं साठी त्या दोघाुंनी होकार ददला..
काकू घरी येईपयांत आयावने काकूुं ची िूप काळजी घेतली..स्र्तुःच्या आईप्रमाणे त्याुंचुं सर्व
काही के लुं..काकू घरी आल्यार्रही आयाव घरातले सर्व काही बघत होती..अखनि तर हे सर्व पाहून
भारार्ून गेला..आयाव आता इतकी व्यस्त झाली होती की, खतचा स्र्तुःसाठी खर्चार करायला
र्ेळच नव्हता..खतने ऑदफसमध्ये १५ ददर्साुंची सट्टी साुंखगतली होती..ती फक्त झोपण्यासाठी
खतच्या घरी जात असे..बाकी पूणव ददर्स ती गोडबोले काकूुं ची काळजी घेण्यात घालर्त
असे..अखनि घरी आला की, मग ती जेर्ून, सर्व आर्रून खतर्ून खनघत असे..
काकू आता हळू हळू बऱ्या होत होत्या..आयाव ही आता ऑदफसात पन्हा रुजू झाली..अखनिने
त्याच्या आईची समजूत काढू न २-३ मखहन्यासाठी लग्नाचा खर्चार पढे ढकलला..कारण
डॉक्टराुंच्या सल्ल्यानसार काही ददर्स तरी गोडबोले काकूुं ना दगदग करता नये होती..
असेच काही मखहने खनघून गेल.े .आता गोडबोले काकू पूणवपणे बऱ्या होत्या..त्याुंचे
पथ्यपाणी व्यर्खस्र्त चालले होते..आज जोिी कटूुंबाला मद्दामूनच त्याुंनी रात्रीच्या जेर्णाला
बोलखर्ले होते..कारण त्याुंना आता आयाव आखण अखनिच्या लग्नाचा खर्षय काढायचा होता..पण
त्याआधी त्याुंनी सर्वप्रर्म ह्या खर्षयार्र अखनि आखण त्याच्या बाबाुंिी चचाव के ली..यार्र
अखनिने सुंमती दिवखर्ली..फक्त त्याची एक अट होती..लग्न अगदी साधेपणाने व्हार्े..मोजक्याच
जर्ळच्या लोकाुंना बोलर्ून..

काकूुं ना प्रर्म हे अमान्य होतुं पण त्या आताच बऱ्या झाल्या आहेत र् अजून त्याुंना दगदग
नको..असे जेव्हा अखनिने त्याुंना पटर्ून साुंखगतले..तेव्हा त्या ह्या गोष्टीला तयार झाल्या..पण
आयाविी आखण खतच्या घरच्याुंिी बोलल्याखिर्ाय त्याुंना कोणताही खनणवय घायचा नव्हता..
आयाव आखण खतच्या कटूुंबाचे अखनिने आखण त्याच्या आईर्खडलाुंनी स्र्ागत के ले..काही
औपचाररक गोष्टी झाल्यानुंतर गोडबोले काकूुं नी सरळ खर्षयाला हात घातला आखण त्याुंनी आयाव
र् खतच्या आई-बाबाुंना पढच्या काही मखहन्यातले काही महूतव दािखर्ले..आयावचे आई बाबा तर
िूपच िि झाले..पण गोडबोले काकूुं ना आयावची सुंमती हर्ी होती..खतने अखनिकडे बखघतले आखण
तम्ही जे म्हणाल ते..असे ती म्हणाली..
मग काय २ मखहन्याुंनी जो पखहला महूतव होता तो ठरला..अखनि आखण आयावच्या
म्हणण्यानसार लग्न अगदी साधेपणाने करायचे ठरले..अगदी मोजकीच घरातील मुंडळी आखण
खमत्र-पररर्ार..
अखनि तर इतका िि होता की, बोलायला िब्द अपरे पडतील..आयाव ही िूप िि
होती..अखनि तर अगदी मनातल्या मनात हेच म्हणत होता..
खहररये सेहरा बाुंधके मे तो आया रे।।
डोली बारात भी सार् मे, मे तो लाया रे ।।
अब तो ना होता है एक रोज इुं तेजार सोनी।।
आज नही तो कल है तझको तो बस मेरी होनी रे ।।
तेनू लेके मे जार्ाुंगा, ददल देके मे जार्ाुंगा
आयाव आखण अखनिचे लग्न २ मखहन्याुंनी ठरलुं..दोघाुंच्याही घरातले िूप िि होते..जोिी
काकू आखण गोडबोले काकू दोघीही तयारीला लागल्या..

जोंिी काकूुं ना सर्व तयारी आयावच्या पसुंतीनेच करायची होती..िरे दी, दाखगने, भेटर्स्तू,
मानपान!!!..बापरे!! दकती गोष्टींची तयारी करायची होती..त्याुंना लग्नात कसलीच कसर
सोडायची नव्हती..त्याुंच्या लाडक्या आयावचे जे लग्न होते..
गोडबोले काकूुं चे ही तसेच होते..पण त्याुंना दगदग होऊ नये म्हणून अखनि आखण त्याच्या
बाबाुंनी सगळ्या लग्नाच्या तयारीची जर्ाबदारी स्र्तुःर्र घेतली होती..सर्व धार्पळ जरी ते दोघे
करीत असले तरी काकूुं च्या सल्ल्यानसार सगळे चालले होते..काकूुं ना अखनिचे लग्न िूपच
धामधमीत करायचे होते..पण त्याच्या ह्या अचानक च्या आजारामळे अखनिला हे लग्न अगदी
साधेपणाने आटपायचे होते..पण जेव्हा आयावच्या घरच्याुंनी याला दजोरा ददला..तेव्हा काकू ही
यासाठी तयार झाल्या..
आयाव आखण अखनिची सर्व िरे दी ते दोघे खमळू न करतील असे ठरले..सगळे काही
ठरल्याप्रमाणे होत होतुं..अखनिने एका दकानातून घरीच साडी िरे दी करण्याचा प्रोग्रॅम ठे र्ला
होता म्हणून गोडबोले आखण जोिी काकू दोघाुंनाही घरी आरामात बसून त्याुंच्या आर्डीच्या
साड्या िरे दी करता आल्या..दोघींनीही अखनिच्या ह्या कल्पनेची प्रिुंसा के ली..
हॉल, जेर्ण, आमुंत्रणे!!..बघता बघता काही ददर्साुंर्र लग्न येऊन ठे पलुं..परगार्ाहून
येणाऱ्या मोजक्या पाहुण्याुंची सोय ही अखनिने उत्तम ररत्या आधीच करून ठे र्ली
होती..जेणेकरून त्याच्या आईला काहीही दगदग न करता सर्ाांसोबत र्ेळ घालर्ून..लग्न
उत्तमरीत्या एन्जॉय करता येईल..
इर्े, आयावच्या घरीही जर्ळ जर्ळ सगळी तयारी होत आली होती..आयावची आत्या काही
कारणाुंमळे खतच्या सािरपड्याला उपखस्र्त राहू िकली नव्हती..पण लग्नासाठी ती आखण खतचे
यजमान आखण त्याुंचा मलगा चार ददर्स आधीच येणार होते..जोिी काकूुं नी तिी ताकीदच त्याुंना
ददली होती..आखण तसुं पण आपल्या एकलत्या एका भाचीचुं लग्न आत्या किी खमस् करेल..

आयावची आत्या??? अहो!! अजून नाही समजलुं का तम्हाला..आपल्या समती काकू !!
आपल्या गौरीच्या आई!! िास्त्री काकाुंच्या खमसेस..
आश्चयव र्ाटलुं ना!!
म्हणजे समीर दकतीही दूर गेला तरी तो आयावच्या जर्ळच होता..अगदी एका हाके च्या
अुंतरार्र!!
असो, आयावची आत्येबहीण गौरी काही कारणामळे लग्नाला येऊ िकत नव्हती..आयाव
ह्यासाठी गौरीर्र र्ोडी नाराजही झाली पण खतलाही माहीत होतुं की, महत्र्ाचुं काम
असल्याखिर्ाय गौरी असुं करणार नाही..पण गौरीने आयावला लग्नानुंतर अखनिला घेऊन
एकदातरी बेंगलोरला दफरायला यायला आमुंत्रण ददलुं..आयावनेही हो म्हणत सुंमती दिवखर्ली..
हा हा म्हणता, लग्न अगदी ४ ददर्साुंर्र येऊन ठे पलुं..िास्त्री कटूुंब ही मुंबईत दािल
झालुं..ऋग्र्ेद आखण र्ेदाुंतची तर लगेच गट्टी जमली..जोिी काकू आखण काकाुंनी िास्त्री कटूुंबाचुं
स्र्ागत के लुं..िास्त्री काकू आखण जोिी काकू पढच्या समारुं भाच्या कामाला लागल्या..
दोन्ही घरात पाहुण्याुंची रे लचेल र्ाढली..हळदीचा ददर्स ही उजाडला..अखनिला हळद
लार्ून त्याची उष्टी हळद आयावच्या घरी पोहचर्ण्यात आली..दोन्ही घरातल्या मुंडळींनी भरपूर
नाचतगात..आपापल्या घरी म्हणजे अखनिच्या घरी त्याच्या घरातल्यानी आखण आयावच्या घरी
त्याच्या घरातल्यानी भरपूर धमाल के ली..हळदही िेळली गेली..हळदीचा कायवक्रम खनर्र्वघ्नपणे
पार पडला..अखनि आखण आयावची नजरही काढण्यात आली..
हळदीच्या आखण लग्नाच्या मध्ये एक ददर्साचा गॅप मद्दामूनच ठे र्ण्यात आला होता..कारण
हळदीला नाचून आखण हळद िेळून जर्ळ जर्ळ सगळे च दमले होते..तसेच लग्नाचा ददर्स म्हटला
की, एक खमखनट ही कोणाला उसुंत नसते..म्हणून लग्नाची तारीि तिीच ठरखर्ण्यात आली
होती..खिर्ाय गोडबोले काकूुं ना ही जास्त दगदग ठीक नव्हती..

अखनि आखण आयाव दोघेही िूपच िि होते..इतक्या मखहन्यात इतके काही घडू न गेले होते
की, आयाव समीरला हळू हळू खर्सरू लागली होती..खतच्या जीर्नात आता ती.. अखनि आखण
त्याच्या कटूुंबाला प्रर्म प्राधान्य देत होती आखण हेच खतचे कतवव्य होते..कारण ती आता गोडबोले
घराण्याची सून आखण अखनिची अधाांखगनी जी होणार होती..
लग्नाचा

ददर्स

उजाडला..बूँड-बाजासहीत अखनिची

र्रात

लग्नाच्या

हॉलर्र

पोहोचली..अखनि एिाद्या राजकमारसारिा ददसत होता..त्याचे स्र्ागत करण्यासाठी जोिी
कटूुंब आखण िास्त्री कटूुंब तयार होते..
पण नखिबात पढे काय र्ाढू न ठे र्ले आहे हे कोणीच साुंगू िकत नाही..पढच्या िणी काय
होईल ह्याची हमी कोणी देऊ िकत नाही..
अखनि एिाद्या राजकमारासारिा घोड्यार्र बसला होता..गोडबोले कटूुंब र् त्याुंचे सगळे
पाहुणे र्रातीत नाचत होते..सगळे िूपच आनुंददत होते..अखनिच्या खमत्राुंनी फटाक्याुंची
आखतषबाजी करत..पाच हजाराुंची फटाक्याुंची माळ लार्ली..आखण जे घडायचे नव्हते तेच
घडले..एक फटाका चकू न घोड्याच्या पायािाली आला..त्यामळे तो घोडा परता जिमी झाला
आखण हा हा म्हणता तो चाुंगलाच उधळला..त्याने अखनिला पाठीर्रुन िाली फे कले..आखण तो
गदीत खमळे ल त्याला तडर्ू लागला..त्याला गदीतन बाहेर जायला र्ाट न खमळाल्यामळे त्याने
एकाच जागेर्र र्ैमान घालायला सरुर्ात के ली..तो स्र्तुःच्या मालकाला ही आर्रत
नव्हता..सगळे घाबरून गेले..अखनि चाुंगलाच त्याच्या तार्डीत सापडला..सगळे जण स्र्तुःचा
जीर् र्ाचखर्ण्यासाठी सैरभैर पळू लागले..कोणीही पढे जाऊन अखनिला बाजूला करायची
खहम्मत के ली नाही..गोडबोले काकू खजर्ाच्या आकाुंताने ओरडत होत्या पण त्या घोड्याने असा
काही र्ैमान घातला होता की, त्याला काबू करणे िरच अिक्य होते..अखनि भरपूर जिमी झाला
होता..त्याच्या डोक्याला मार लागला होता आखण िूप रक्त सद्धा र्ाखहले होते..

तो घोडा र्ाट खमळताच खतर्ून पळू न गेला र् त्याचा मालक त्याच्या पाठी पळाला..घोडा
खनघून जाताच सगळे अखनिकडे धार्ले..अखनि बेिद्ध झाला होता..अखनि घोड्यार्रून
पडल्यार्र तो उठायच्या आधीच त्या घोड्याने अखनिला त्याच्या पायाने मारायला सरुर्ात के ली
होती आखण त्यामळे अखनिला जागेर्रून हलने ही मखककल झाले होते..त्याच्या सततच्या
मारण्यामळे अखनि रक्तबुंबाळ झाला होता..अखनिला तातडीने गाडीतून रुग्णालयात दािल
करण्यात आले..डॉक्टराुंनी त्याची योग्य तपासणी के ली पण त्या घोड्याची एक लार् अखनिच्या
छातीर्र जोरदार बसल्यामळे अखनिला जबर आतून मार बसल्याची िक्यता होती..अखत
रक्तस्त्रार् झाल्यामळे तातडीने त्याच्यार्र िस्त्रदक्रया करणे जरुरी होते..
इर्े आयाव िूप छान सजली होती..खतने खपर्ळ्या रुं गाची नऊर्ारी साडी घातली
होती..गळ्यात आखण कानात साजेसे दाखगने घातले होते..हातातल्या खहरव्या बाुंगड्या हातार्र
काढलेल्या मेहद
ें ीला िोभून ददसत होत्या..कधी एकदा अखनि येतो असे आयावला झाले
होते..अगदी दृष्ट लागण्यासारिी ददसत होती आज आपली आयाव..
इतक्यात र्रात आली असा खिग्धचा आर्ाज आयावच्या कानार्र पडला..खिग्धा आयावला
खचडर्ायला लागली..आयाव लाजेने अगदी लाल झाली होती..काही र्ेळात जोरात फटाक्याुंचा
आर्ाज झाला आखण नुंतर अचानक कसलीतरी गडबड झाल्याचे आढळू न आले..कसला आर्ाज हे
बघण्यासाठी खिग्धा बाहेर गेली..पहाते तर काय!! घोडा उधळला होता आखण त्याने अखनिला
िाली पाडले होते..ती आयावजर्ळ जाणार इतक्यात आयावचुं बाहेर आली..घोडा इतका सैरभैर
झाला होता की, अखनिला बाजूला काढणे िूपच कठीण होते..आयावने स्र्तुः पढे जाण्याचा प्रयत्न
के ला पण खतला दिापत होऊ नये म्हणून खतला कोणी पढे जाऊ ददले नाही..इतक्यात अखनि
बेिद्ध पडला..आयाव जागच्या जागी कोसळली..घोडा त्या गदीतून खनसटताच सगळ्याुंनी
अखनिकडे धार् घेतली..कोणीतरी अखनिला हॉखस्पटलमध्ये घेऊन जाण्यासाठी गाडी बाहेर

काढली..आयावही त्या गाडीत बसली..अखनिची आई आखण आयावची आई दोघीही रडत
होत्या..आयावची आत्या म्हणजेच आपल्या गौरीची आई त्या दोघींना धीर देत होत्या..
(बूँगलोरची सकाळ)
आज गौरीची सकाळ िूपच छान आखण रोमॅंरटक होती..आजचा पूणव ददर्स खतने समीर
बरोबर घालर्ायचा ठरर्ला होता..त्याप्रमाणे खतने सकाळीच उठल्याउठल्या समीरला फोन के ला
होता..त्यानेही खतला चालेल असे म्हटले होते..
आयाव उठू न फ्रेि झाली आखण मग खतने नाकता बनर्ला र् ती समीरची र्ाट पाहू
लागली..त्याआधी समीरला १० फोन करून झाले होते..ती परत फोन करणार इतक्यात खतच्या
बाबाुंचा म्हणजेच िास्त्री काकाुंचा फोन खतच्या मोबाईलर्र आला..खतने फोन उचलला आखण
खतच्या बाबाुंनी जे खतला साुंखगतले ते ऐकू न खतच्या हातातला फोन िाली पडला..समीर
तेर्ढ्यातच घरात आला..त्याने गौरीकडे पाखहले आखण खतच्या हातातून िाली पडलेला खतचा
फोन उचलला तर तो िास्त्री काकाुंचा होता..काकाुंनी समीरला इर्े काय घडले ते सगळे साुंखगतले
आखण तातडीने जी खमळे ल ती फ्लाइट पकडू न मबुंईला यायला साुंखगतले..गौरी अजूनही िॉक
मध्ये होती..समीरने खतला पाणी ददले..गौरी हमसून हमसून रडू लागली..
समीरने तातडीने बूँगलोर - मबुंई ची २ खतदकटे बक के ली आखण काही र्ेळातच ते
एअरपोटवला जायला खनघाले..गौरीला आयावची िूप काळजी र्ाटत होती..ती पूणव प्रर्ासात नसती
रडत होती..खतने एक चकार िब्द ही उच्चारला नाही..मबुंई एअरपोटवर्र त्याुंना नेण्यासाठी गाडी
पाठर्ली गेली होती..ते आधी हॉखस्पटल मध्ये जाणार होते..
समीरला िास्त्री काकाुंकडू न हेच कळले होते की, गौरीच्या मामेबखहणीचा नर्रा
हॉखस्पटलमध्ये खसरीयस आहे..आखण त्यासाठी तातडीने गौरीला मबुंईला घेऊन यायचे आहे..पूणव
प्रर्ासात समीर हाच खर्चार करत होता..

पन्हा मबुंई!!
समीर आखण गौरी मबुंईला पोहोचले..िास्त्री काकाुंनी त्याुंना आणायला आधीच गाडी
पाठखर्ली होती..त्या गाडीचा ड्राइर्र गौरीच्या नार्ाची पाटी घेऊन उभा होता..दोघेही गाडीत
बसले..समीरने मनात खर्चारही के ला नव्हता की, इतक्या लर्कर तो परत मबुंईला येईल..कारण
काहीही असदेत, पण तो पन्हा मबुंईत आला होता..हे मात्र िरे.. खजर्े त्याच्यासाठी सगळीकडे
फक्त आयावच्या आठर्णी भरल्या होत्या..
गौरी अजूनही िाुंतच होती..खतने गाडीमध्ये हलके च स्र्तुःचे डोके समीरच्या िाुंद्यार्र
ठे र्ले..समीरने ही खतला आधार ददला..काही र्ेळातच गाडी हॉखस्पटलसमोर येऊन र्ाुंबली..ते
दोघे गाडीतून िाली उतरले..त्याुंचे सामान गाडीतच होते..ड्रायव्हरला िास्त्री काकाुंनी आधीच
सूचना ददल्याप्रमाणे तो त्या दोघाुंना हॉखस्पटलमध्ये सोडू न त्याुंचे सामान घेऊन आयावच्या घरी ते
सामान ठे र्ायला खनघून गेला..
गौरी आखण समीर हॉखस्पटलमध्ये खिरले..हॉखस्पटलमध्ये आता आयाव एकटीच होती कारण
अखतरक्तस्रार्ामळे अखनिला रक्ताची गरज कधीही भासू िकत होती..म्हणून रक्त कमी पडू नये
याकरता िास्त्री काका आखण जोिी काका रक्ताची सोय करायला ब्लड बूँकमध्ये गेले होते..तसेच
खिग्धा ही नेमकी पाणी आणण्यासाठी िाली गेली होती..गौरी आखण समीर ऑपेिन खर्एटर
असलेल्या मजल्यार्र आले..
इतक्यात गौरीचा फोन कोणाचातरी धक्का लागून िाली पडला म्हणून ती तो फोन
उचलायला िाली र्ाकली..खततक्यात आयावची नजर समीरर्र गेली..गौरी िाली र्ाकल्यामळे
आयावला ती पटकन ददसली नाही..आयाव समीरला बघून इतकी िि झाली की, काय करार्े काय
करू नये असे खतला झाले..

समीर पण आयावला पाहून िॉकच झाला..काही िण जणू त्या दोघाुंसाठी र्ेळ र्ाुंबलाच
होता..दोघाुंच्याही डोळ्यात पाणी तरळले..इतक्या ददर्साुंचुं मनात साठर्ून ठे र्लेले सगळे काही
अश्रूुंच्या रुपात बाहेर पडले..
आयावला स्र्तुःर्र ताबा ठे र्णे जणू मखककल झाले होते..खतने धार्त जाऊन समीरला खमठी
मारली र् ती िूप रडू लागली..समीरने ही खतला जर्ळ घेऊन खतचे साुंत्र्न के ले..
आयावला खर्श्वासच होत नव्हता की, ती समीरच्या खमठीत होती..
इतक्यात, गौरीने आयावला हाक मारली..तिी आयाव भानार्र आली...
अरे च्चा!!! हे तर स्र्प्न होते..
गौरीने आयावला खमठी मारली आखण ती रडू लागली..समीर गौरीच्या मागेच उभा
होता..आयावने समीरकडे पाखहले.. समीरला काय बोलार्े हेच कळत नव्हते..समीरने स्र्तुःच्या
भार्नाुंर्र कसाबसा ताबा ठे र्ला..
इतक्यात खतर्े िास्त्री काका आखण जोिी काका ही आले..
आयावला समीरिी िूप काही बोलायचे होते..पण खतच्या तोंडू न िब्द फटत नव्हते..
इतक्यात खिग्धाही खतर्े आली आखण खतने समीरला पाहताच ती िॉक झाली..
ती म्हणाली, "समीर तू इर्े कसा काय?? कठे गेला होतास यार..दकती खमस् के लुं आम्ही
सगळ्याुंनी तला..तला अखनिबद्दल कोणी साुंखगतलुं??"
असे खर्चारून प्रश्नार्वक नजरे ने ती समीरकडे पाहायला लागली..
समीर काही बोलणार, तेर्ढ्यात गौरी म्हणाली, "समीर माझ्याबरोबर आलाय..अखनि
खजजूुंबद्दल कळल्यार्र मी तातडीने इर्े यायला खनघाली..म्हणून मला सोबत म्हणून तो इर्े
आलाय.."

खिग्धाला काय चाललय हे कळतच नव्हते..ती मनातल्या मनात पटपटली, "आता ही बया
कोण? आखण ती अखनिला जीजू का म्हणतेय? समीर खतच्याबरोबर काय करतोय? बापरे , माझ्या
डोक्याचा आता भगाच होईल..जाऊदेत बाई..बघूया काय होतुंय ते"
इतक्यात डॉक्टर ऑपरेिन खर्एटर मधून बाहेर आले..त्याुंनी आयावकडे बघून हलकीिी
स्माईल के ली..आखण ते बोलू लागले, "घाबरायचे काही कारण नाही..अखनि आता धोक्यातून
बाहेर आहे..तो मक्का मार लागल्यामळे बेिद्ध झाला होता..तसेच त्याचे इुं टनवल रक्तही िूप गेले
त्यामळे त्याच्यार्र दकरकोळ िस्त्रदक्रया करार्ी लागली पण आता तो एकदम ठीक आहे..र्ोडे
हातापायाला बूँडेज आहे आखण त्याला काही ददर्स हॉखस्पटलमध्येच राहार्े लागेल..१५ ददर्सात
तो चालयलाही लागेल..त्याला हॉखस्पटल रूम मध्ये खिफ्ट के ल्यार्र तम्ही त्याला भेटू िकता"
हे सगळुं ऐकल्यार्र आयाव िूप िूप िि झाली..खतने अखनिच्या आई-बाबाुंना फोन करून
आनुंदाची बातमी साुंखगतली..आखण घाई न करता सार्काि हॉखस्पटलमध्ये या असे
साुंखगतले..खतने जोिी काकाुंना ही खमठी मारली..गौरी आखण समीरही िि झाले..
र्ोड्यार्ेळाने आयाव आखण जोिी काका अखनिला भेटायला आत गेल.े .समीर एव्हाना
िद्धीर्र आला होता..त्याने आयावला जर्ळ बोलखर्ले आखण तो मुंद हसला र् म्हणाला, "आयाव मी
ठीक आहे आता..्लीज रडू नकोस"
आयावने हो म्हटले आखण त्याच्या हाताचा हलका दकस घेतला..इतक्यात गौरी आखण समीर
र् िास्त्री काका ही आत आले..अखनिने समीरला पाहताच तो भलताच िि झाला आखण म्हणाला,
"अरे, समीर तू इर्े कसा?" त्याच्याबरोबर गौरीला आलेले पाहून तो र्ोडा चदकत झाला. तो पढे
म्हणाला,"ही गौरी ना!! पण तू समीरबरोबर?"
आयाव बोलू लागली, "मी तझ्या सगळ्या प्रश्नाुंची उत्तरे देईन..पण आधी तू आराम
कर,बाकी गोष्टी आपण नुंतर बोलू"

गौरी आखण समीरने ही अखनिचा खनरोप घेतला आखण ते दोघे िास्त्री काकाुंबरोबर
आयावच्या घरी खनघून गेले..
मग खिग्धा आत आली आखण अखनिला भेटून नुंतर परत येते असे साुंगून ती घरी खनघून
गेली.
अखनिला हॉखस्पटलमध्ये ऍडखमट होऊन २ ददर्स झाले होते..आता त्याच्या प्रकृ तीत
सधारणा होत होती..त्याला पूणव बरे व्हायला अजून १०-१२ ददर्स लागणार होते..
समीर आखण गौरी अखनि ठीक आहे कळल्यार्र दोन ददर्सातच बूँगलोरला
परतली..िास्त्री काका आखण काकू अजून काही ददर्स मबुंईतच राहणार होते..र्ेदाुंत ही
त्याुंच्याबरोबर मबुंईतच र्ाुंबणार होता..
समीरच्या िूप मनात आले की, जायच्या आधी एकदा आयावला भेटार्े..पण आता पन्हा
त्याला ह्या सगळ्यात अडकायचे नव्हते..कारण गौरीच्या रुपात त्याला त्याचे िरे प्रेम खमळाले
होते आखण आता गौरीला तो गमार्ू िकत नव्हता..
बूँगलोरला पोहोचल्यार्र समीरने गौरीला साुंखगतले की, तो आयावच्या कुं पनीत कामाला
होता..म्हणूनच खिग्धाने त्याला ओळिले आखण RJ अमेय म्हणून अखनि काम करत असलेल्या
रे खडओ स्टेिनर्र सद्धा तो पाटव टाईम नोकरी करत होता म्हणून अखनिही त्याला ओळित होता..
पण एकाएकी कोणाला ही न साुंगता त्याने ह्या दोन्ही नोकऱ्या सोडल्या आखण तो बूँगलोरला
खिफ्ट झाला..म्हणून कदाखचत त्याला अचानक पाहून सगळे चदकत झाले होते..असे समीर
गौरीला म्हणाला..पण..............
त्याच्या िूप मनात येऊन देिील त्याने गौरीला आयाव हीच ती मलगी आहे..ज्यामळे तो
मबुंई सोडू न बूँगलोरला आला होता..हे नाही साुंखगतले..करण काहीही झाले तरी आयाव ही गौरीची
मामेबखहण होती..म्हणजे अगदी जर्ळची..म्हणून त्याने ही गोष्ट गौरीपासून लपर्ून ठे र्ली..

तसे पण कधी कधी काही गोष्टी ह्या गप्त राखहलेल्याच चाुंगल्या असतात..म्हणून कदाखचत
आयावही ग्प होती..खतचे िरे प्रेम तर अखनिर्रच होते ना!!
अमेय हे खतचे फक्त आकषवण होतुं..ते पण जेव्हा खतला कळले की, अमेय हाच समीर आहे..
तेव्हा ती र्ोड्यार्ेळासाठी कन्फ्यज जरूर झाली होती..पण जेव्हा खतला ररअलाइझ झाले की,
समीर तर खतचा फक्त जर्ळचा खमत्र होता..प्रेम नाही..तेव्हा ती पन्हा अखनिमध्ये हरर्ून
गेली..प्रेमाचुं कसे असते ना!! ते एकाला दसऱ्यािी आखण दसऱ्याला खतसऱ्यािी होऊन जातुं..मग
ते इतके गुंतते की "गुंतता हृदय हे!! अिी कर्ा बनते..
(१ मखहन्यानुंतर मबुंईत)
अखनि आता पूणवपणे बरा झाला होता..काही ददर्साुंनी अखनि आखण आयावने अगदी साध्या
र्ैददक पद्धतीने मुंददरात लग्न के ले..अर्ावत, घरातील सर्व मुंडळींच्या उपखस्र्तीत..लग्नाला
मोजकीच लोकुं होती..िास्त्री कटूुंब ही आर्जूवन आलुं होत लग्नाला..समीरला अचानक ददल्लीला
एक कॉन्फरन्स साठी जार्े लागले..म्हणून तो काही उपखस्र्त नव्हता लग्नाला.. पण त्याने आयाव
आखण अखनिसाठी गौरी समर्ेत िभेच्छा नक्कीच पाठखर्ल्या होत्या..एकदाचे लग्न खनर्र्वघ्नपणे पार
पडले..आता आयाव जोिीची ऑदफखिअली आयाव अखनि गोडबोले झाली होती..
~समाप्त~
नमस्कार र्ाचकहो,
"गुंतता हृदय हे!! ही कर्ा मी २०१९ च्या गणपतीच्या ददर्साुंत खलहायला घेतली..िरुं
म्हणजे मी खलखहताना खर्चारही के लाच नव्हता की, ही कर्ा इतकी लोकखप्रय होईल आखण मी
खतचे दोन पर्व खलहू िके न..मी कर्ेचा िेर्ट िरुं तर पखहल्या पर्ावतच के ला होता..पण काही
र्ाचकाुंना तो अधवर्ट र्ाटला..म्हणून मी दसरे पर्व खलहायला घेतले..मला कर्ेचे भाग पोस्ट
करायला ही बराच उिीर झाला..यासाठी मी तमची िमा मागते..मधेच मी िूप ददर्साुंचा मोठा

ब्रेक ही घेतला होता..पण पन्हा खलहायला सरुर्ात के ल्यार्र तम्ही पखहल्यासारिाच ह्या कर्ेच्या
उर्वररत भागाुंना ही प्रखतसाद ददलात..ह्यासाठी तम्हा सर्व र्ाचकाुंचे िूप िूप धन्यर्ाद.
ही सुंपूणव कर्ा तम्हाला किी र्ाटली हे मला नक्की कळर्ा..तमच्या खमत्र-मैखत्रणीबरोबर
नक्की share करा..

~समाप्त~ पर्व

ई साखहत्य प्रखतष्ठानचुं हे बारार्ुं र्षां. प्रीती सार्ुंत -दळर्ी याुंचुं हे खतसरुं पस्तक.
प्रीती सार्ुंत दळर्ी गेली अनेक र्षे कर्ा खलहीत आहेत. फ़े सबकर्र
त्याुंच्या कर्ाुंचुं र्ेगळुं पेजही आहे. खतर्े त्याुंचा िास चाहता र्गव आहे. या
चाहत्याुंची इच्छा होती की त्याुंचुं स्र्तुःचुं एक स्र्तुंत्र पस्तक व्हार्ुं. पण लेिक
प्रखसद्ध नसल्यामळे त्याुंची पस्तकुं खर्कली जात नाहीत. त्यामळे प्रकािक त्याुंची
पस्तकुं छापत नाहीत. कधीकधी तर न र्ाचताच परत करतात. आखण प्रकािन
झालेच नाही तर हे नर्ीन लेिक प्रखसद्ध होणार कसे? या दष्टचक्रात अनेक प्रखतभा
गभावतच मारल्या जातात. अगदी “मृत्युंजय”कार खिर्ाजी सार्ुंताुंचुं पस्तक तीन
र्षां कोणी प्रकािक र्ाचूनही पहात नव्हता. अिा तरूण लेिकाुंना बळ देण्यासाठी
आपण सर्व र्ाचक आखण ई साखहत्यची सुंपूणव टीम आता कटीबद्ध आहोत. असे अनेक
तरूण लेिक िूप छान खलहीत आहेत. मोठ्या लेिकाुंच्या तोडीस तोड आहेत. पण
त्याुंना योग्य असा ्लॅटफ़ॉमव खमळत नाही. त्याुंची पस्तकुं प्रकाखित करायला
प्रकािक धजार्त नाहीत. कारण त्याुंचे नार् प्रखसद्ध नसल्यामळे त्याुंच्या पस्तकाुंची
खर्क्री होईल की नाही याबद्दल प्रकािक सािुंक असतात. आखण जर या लेिकाुंची
पस्तके र्ाचकाुंसमोर आलीच नाहीत तर लोकाुंना त्याुंचे नाुंर् कळणार कसे? या
दष्टचक्रात सापडू न अनेक नर्तरूण लेिकाुंच्या खपढ्या बरबाद झाल्या.
पण आता असे होणार नाही. इुं टरनेटच्या सहाय्याने नर्लेिकाुंना र्ाचकाुंच्या
नजरे पयांत पोहोचर्ण्याचे काम आता अनेक सुंस्र्ा करत आहेत. ई साखहत्य
प्रखतष्ठान ही त्यातील एक. समारे ५ लािाुंहून अखधक र्ाचकाुंपयांत या नर्ीन
लेिकाुंना नेण्याचे काम ही सुंस्र्ा करते. पूणव खर्नामूल्य.
लेिकाुंनाही कोणताही िचव नाही. आखण आज ना उद्या लेिकाुंना भरघोस मानधन
खमळर्ून देण्यासाठी ई साखहत्य प्रखतष्ठानचे प्रयत्न चालू आहेत. नर्ीन लेिक यायला
हर्ेत. भक्कमपणे उभे रहायला हर्ेत.

त्याुंना त्याुंच्या त्याुंच्या दजावनसार मानमरातब खमळार्ा. मानधन खमळार्े. परदेिातील आखण
दूरच्या िेड्यापाड्याुंर्रील नर्र्ाचकाुंना दजेदार साखहत्य खमळार्े. र्ाचकाुंनी त्याुंना मनात स्र्ान
द्यार्े. त्याुंच्या सादेला प्रखतसाद द्यार्ी.
अनेक नर्नर्ीन ताकदर्ान लेिक ई साखहत्याकडे र्ळत आहेत. त्याुंना त्याुंच्या कसानसार
प्रखतसादही खमळतो. कणाला भरघोस तर काहींच्या र्ाट्याला टीकाही येते. या टीके ला
positively घॆऊन हे लेिक आपला कस र्ाढर्त नेतात.
िभम पाटील, प्रफ़ल िेजर्, भाग्यश्री पाटील, कोमल मानकर, सरज गाताडे, अनूप साळगार्कर,
बाळासाहेब लिुंपी, चुंदन खर्चारे , सौरभ र्ागळे , यिराज पारिी, चुंद्रिॆिर सार्ुंत, सुंयम
बागायतकर, ओंकार झाुंजे, पुंकज घारे, खर्नायक पोतदार, चुंद्रकाुंत लिुंदे, चारुलता खर्सपते,
कार्तवक हजारे , गणेि सानप, मनोज चापके , महेि जाधर्, मनोज खगरसे, मृदला पाटील, खनलेि
देसाई, सनहा पठाण, सुंजय बनसोडे, सुंजय येरणे, िुंतनू पाठक, श्रेखणक सरडे, िभम रोकडे,
सधाकर तळर्डेकर, ददप्ती काबाडे, भूपेि कुं भार, सोनाली सामुंत, के तकी िहा, खर्खनता देिपाुंड,े
सौरभ र्ागळे , प्रीती सार्ुंत दळर्ी असे अनेक तरूण लेिक सातत्यपूणव लेिन करत आहेत. ई
साखहत्यकडे हौिी लेिकाुंची कमी कधीच नव्हती. आता हौसेच्या र्रच्या पायरीर्रचे, लेिनाकडे
गुंभीरपणे पहाणारे आखण आपल्या लेिनाला पैलू पाडण्याकडे लि देणारे , आत्मखर्श्वासाने
भारलेले तरूण लेिक येत आहेत. ही नर्ीन लेिकाुंची फ़ळी मराठी भाषेला नर्ीन प्रकािमान
जगात स्र्ान खमळर्ून देतील. त्याुंच्या साखहत्याच्या प्रकािाला उजाळा खमळो. र्ाचकाुंना आनुंद
खमळो. मराठीची भरभराट होर्ो. जगातील सर्ोत्कृ ष्ट साखहखत्यक प्रसर्णारी भाषा म्हणून
मराठीची ओळि जगाला होर्ो.
या सर्ावत ई साखहत्याचाही िारीचा र्ाटा असेल हा आनुंद. आखण या यिात ई लेिकाुंचा लसुंहाचा
र्ाटा असेल याचा अखभमान.

बस्स. अजून काय पाखहजे?

