
 

 

 

  

 

 

 

 

  



जमलं तर! 
हे पुस्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 
हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना मेल करून हे पुस्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे प्रकाशन कसे िाटले ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पुस्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  

  

असे न केल्यास यापुढे आपल्याला पुस्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  
 

 
दाद म्हणजे सु्ततीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्वागत आहे.  प्रामावणक 

मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार 

लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबुद्ध 

उांचीिर जात रहािा.   
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सचिन अरुण चिजुटकर 
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या कथे र्धील सर्व पात्रे घटना काल्पहनक आििे जर चुकून 

याचा कुठे सिंबिंध आलाच िर िो  हनव्र्ळ योगायोग सर्जार्ा. 

याि कुणाच्या भार्ना दखुार्ण्याचा कोणिािी उदे्दश नािीच.   

 

 

 

 

 

 

  



 

 

जर्लिं िर! 

एका लग्नापूर्ीची गोष्ट 

 

हर्त्रानो, िी एक काल्पहनक कथा आिे, िेव्िा खुप िसा आहण र्जा करा 

आहण र्ाझ्या सर्व र् ितर्-दीघव चुकािंना िर्ा करा. आर्डलिं िर चारचौघािंना सािंगा. 

नािी आर्डलिं िर – असिं िोणारच नािी.  

 

िी एक चसच्युएशन आि.े एक लग्नाळू र्ुलगा र्ुलगी बघायला जािो. दर 

र्ेळेप्रर्ाणे कािंद ेपोि ेददले जािाि. सगळे जण पोि ेखािाि. इकडच्या हिकडच्या गोष्टी 

िोिाि.  

र्ग र्ुला-र्ुलीला एकािंिाि बसर्ले जािे.  

अर्धयाव िासाि दोघेिी बािरे येिाि. दोघेिी निंिर कळर्िो म्िणून सािंगिाि 

आहण रु्लाकडची र्िंडळी जािाि.  

 

 

  



िे गेल्यार्र र्ुलीकडच्या र्िंडळींर्धील िा सिंर्ाद.  

 

 

आई - काय ग चचिंगे, कसा र्ाटला र्ुलगा?  

चचिंगी - अग त्याला पोह्याबरोबर चलिंबू हपळायला ददला िोिा ना, िो हपळल्यार्र 

त्याने बोटिं चाटली. र्ग पोि ेखाल्ले.  

आत्या - (डोळे हर्चक्या र्ारीि) अग, आिंबटशौकीन असेल.  

(िशा) 

चचिंगी - र्ला नको असा रु्लगा.  

आई - अग अशी दकिी र्ुले नाकारणार आिसे िू?  

आत्या - अग आिाशी िर िाफ सेंच्युरी झाली आिे, अजून िर सेंच्युरी व्िायची 

बाकी आि.े (िशा) 

आई - िुम्िी थािंबा िो र्न्सिं, आिा या र्ुलाि कािी र्ाईट आि ेचचिंगे? एर्ढा र्ोठ्या 

पदार्र आि.े उिंची सुद्धा सिा फुटी आिे. घराणिं सुद्धा छान आि.े सासू सासरे िर 

नािीच आि.े र्ुलाची बिीण पण र्ीस र्र्षे र्ोठी आिे. कधी पण खपेल. र्ोठिं  घर 

आि.े आहण काय सुख पाहिजे िुला?  

चचिंगी - िसिं नािी ग आई, उसर्े र्ो बाि निीं ि.े  

आत्या - आिा हिला कसला ऊस पाहिजे, कोणास ठाऊक?  

चचिंगी - िसिं नािी आत्या, त्याच्यार्र्धये कािीिरी तपाकव  पाहिजे. िो र्ला ददसि 

नािी.  

आई - अग लग्नानिंिर ददसेल की िो तपाकव .  



चचिंगी - आहण नािी ददसला र्ग काय त्याला सोडून दसुरिं लग्न करु?  

आई - अग असे दकिी ददर्स िू तपाकव  शोधि बसणार आिे?  

आत्या - हिला ना िू एखादा इलेक्ट्रीचशअन शोधून द ेबाई. त्याच्याकडे भरपूर तपाकव  

असिाि. हिला पण िो एक दोन शॉक लार्ून तपाकव  दईेल. म्िणजे हिला कळेल.  

(िशा) 

िशी पण िू खुप जड झाली आिसे.  

चचिंगी - र्ी िुम्िाला जड झाली आि ेका?  

आत्या - आम्िाला नािी गिं. िुझिं र्जन र्ाढलिं आि ेना. त्याने एक दोन तपाकव  

ददल्याने कर्ी िोईल कदाहचि. म्िणून म्िटलिं  

चचिंगी - एर्ढिं कुठे िो र्ाझिं र्जन झालिं आिें, आई बघ ना.  

आई - जाऊ द्या िो र्न्स.  

आत्या - र्ी जाऊ दिेे. आिाच िू सत्तरीला पोिचली आिसे.  

चचिंगी - सत्तरीला?  

आत्या - म्िणजे िुझिं र्जन सत्तर आि ेना. िे कािी िुला कर्ी करिा येि नािी अजून. 

म्िणून सािंगिे, लर्कर लग्न कर. अश्या छोट्या छोट्या कारणाने र्ुलिं नाकारायला 

लागलीस की र्ग र्ुलिंच िुला नाकारायला लागिील.  

चचिंगी - ि ेकाय छोटिं कारण आि?े र्ाझ्या आयुष्याचा प्रश्न आिे.  

आई - र्ग अधाव िास आिर्र्धये बसून काय बोलि िोिीस?  

चचिंगी - कािी नािी. इकडच्या हिकडच्या गप्पा.  

आत्या - तपाकव  शोधि बसली असेल.  

आई - खरिं कारण सािंग चचिंगे. िुझिं कािी बािरे असेल िर सािंगून टाक. म्िणजे आम्िी 

पण र्ोकळे आहण िू पण.  



चचिंगी - िसिं कािी नािी आि.े  

आई - र्ग िुला लग्नच करायचेय नािी का?  

चचिंगी - र्ला करायचिं आि.े  

आई - र्ग अशी र्ुलिं का नाकारिेस? परर्ाचा िो र्ुलगा. चप्पल घालून आला, 

म्िणून िू नाकारलास. र्ागच्या आठर्ड्याि आलेला र्ुलगा,  दकिी सुिंदर िोिा िो. 

त्याने फक्त एकच प्रश्न हर्चारला.  

िुझे कािी जुने अफेअर र्ैगेरे िोिे का.  

या एका प्रश्नार्रून िू त्याला नाकारलास.  

नक्की िुला र्ुलगा कसा पाहिजे?  

आत्या - आिा एक राजकुर्ार घोड्यार्रून येईल आहण र्ला घेऊन जाईल, असिं 

र्ैगेरे कािी सािंगू नकोस ििं. आजकाल घोडे खूप र्िाग झाले आिेि आहण त्या 

राजकुर्ाराला िो बोटिं चाटिो म्िणून िू नािी सािंहगिलिंस िर र्ग िो घोडयाचिं 

भाडिं आपल्याकडून घेईल. आधीच र्हिन्याला साि आठ दकलो पोि ेलागिाि 

आपल्याला. त्यार्र नर्ीन खचव नको.  

चचिंगी गप्प 

आई - काय झालिं चचिंगे, गप्प गप्प का, सािंग ना कसा र्ुलगा पाहिजे िुला?  

चचिंगी - र्ला नािी र्ािीि.  म्िणजे ना त्याला बघिाच, पहिल्या िणािच िो 

आर्डला पाहिजे. असा रु्लगा पाहिजे.  

आत्या - अग ि ेकािी कॉलेज नव्िे, love at first sight करायला. इथे आपण फक्त 

र्ुलगा पारखून घ्यायचा असिो आहण बाकी सगळे दरे्ार्र सोडायचे असिे आहण 

लग्नानिंिर प्रेर् करायचे असिे.  

चचिंगी - आपण एर्ढी ररतक कशी घेणार. आहण काय हबनसलिं म्िणजे?  



आत्या - याच्यार्र कािी उपाय नािी. आपल्याला ररतक घ्यार्ीच लागले. आम्िी 

नािी घेिली ररतक? आहण आर्चिं काय हबनसलिं?  

चचिंगी - िुर्चा काळ र्ेगळा िोिा. आर्चा काळ र्ेगळा आि.े  

आत्या - काळ कुणाचािी असो. लग्न म्िटल्यार्र ररतक िी असिेच. आहण िी 

घ्यार्ीच लागिे. परर्ा िे हनळे काका. आपले र्र्धयतिी काय म्िणाले िुझ्या पप्पाला 

र्ािीि आि?े  

चचिंगी - काय  

आत्या - िे म्िणाले, िुर्च्या र्ुलीला र्ाणसाशीच लग्न करायचे आि ेना? नािीिर 

पुढच्या र्ेळेस एखादिं र्ाकड घेऊन येिो.  

  



 

इकडे र्ूलाकडची र्िंडळी तर्िःच्या घरी येिाि. र्िंडळी म्िणजे र्ुलगा आहण त्याचे 

काका. 

 

 

काका - काय रे चपिंट्या, कशी र्ाटली पोरगी.  

चपिंट्या - छान आि.े हिचे केस पण खूप छान आिे.  

काका - पोरींचे केस दकिीिी छान असले िरी जर िे िाटाि आले की ढुिंगणखाली 

दाबून जेर्ार्े लागिे.  

त्यार्ुळे हिच्या केसािंची सुिंदरिा र्ला नको सािंगु.  

(िशा) 

चपिंट्या - काय िो काका! 

काका - म्िणजे िुला पोरगी पसिंि आि?े  

चपिंट्या - िे नािी र्ािीि. पण र्ला िी आर्डली.  

काका - म्िणज,े र्ला कळेल असे कािीिरी बोल.  

चपिंट्या - र्ुलगी र्ला आर्डली. पण हिच्याबरोबर लग्न करायचे की नािी, िा प्रश्न 

र्ला पडला आि.े  

काका - िुर्च्या हपढीचिं िेच र्ला कळि नािी. प्रत्येक सोप्या गोष्टीला िुम्िी अर्घड 

करून ठेर्िा आहण र्ग हिधा र्नतिीिी िोिे. आहण धड पुढेिी जाि नािी आहण धड 

र्ागेिी येि नािी. नेिर्ी िुम्िी लोक िळ्याि र्ळ्याि, िळ्याि र्ळ्याि असिाि 

आहण तर्िःच तर्िःच्या र्ागावि येिाि. सरळ सािंग, िो की नािी.  



चपिंट्या - र्ला थोडा र्ेळ लागेल.  

काका - दकिी 

चपिंट्या - आठ ददर्स.  

काका - ठीक आि.े आिा र्ी हनघिो. र्ला फोन करून कळर् िुझा हनणवय. म्िणजे 

र्ी हनळे भाऊिं ना कळर्िो.  

चपिंट्या - एर्ढ्या लर्कर जािा काका. एक ददर्स िरी थािंबा.  

काका - नकोरे बाबा. घरी खूप कार् आििे. आहण िुझी काकी बोंबा र्ारेल िे 

र्ेगळिं. िुझिं लग्न एकदा ठरलिं ना की र्ी एक र्हिना येऊन रािणार आि ेबघ. म्िणजे 

लग्नािंनिंिर नािी, आधी. र्ग िुलाच र्ाझा किं टाळा येईल. आहण म्िणशील, काका, 

येिा का आिा  

चपिंट्या - र्ुळीच नािी. िुम्िी दकिीपण ददर्स र्ाझ्याकडे राहू शकिा. 

काका - फक्त लग्न िोईपयंि. काय! 

चपिंट्या - लग्नानिंिर सुद्धा, िुम्िीच र्ला लिानपणापासून सिंभाळलिंय ना.  

काका - बस, आिा पुन्िा सुरु नको िोऊस.  

चपिंट्या - ठीक आि.े र्ग थािंबिाय ना आज. नािीिर र्ी परि सुरु िोइन.  

काका - िू कािी र्ला, िुझ्या काकीच्या हशव्या खाल्ल्याहशर्ाय सोडणार ददसि 

नािी र्ाटि.  

चपिंट्या - र्ी बोलु का काकींशी?  

काका - िी िुला सािंगेन, एक काय चार ददर्स राहूद ेत्याना. पण निंिर र्ी घरी 

गेल्यार्र........ र्ािीि आि ेना िुला.  

चपिंट्या - थािंबा. र्ी बोलिो.  



चपिंट्या फोन लार्िो आहण एक ददर्साची परर्ानगी घेिो.  

चपिंट्या - झालिं, िुम्िी आिा परर्ा जा. काकी खुप चािंगल्या आििे. िुम्िी उगाच 

र्ला त्यािंच्याबद्दल कािीपण सािंगिा.  

काका - म्िणून सािंगिो. लर्कर लग्न कर. म्िणजे िुला बायकािंचे पैत्रे कळिील.  

चपिंट्या - िो. पण नीट र्ुलगी िर हर्ळायला पाहिजे ना.  

काका - नीट र्ुलगी म्िणजे नक्की कशी र्ुलगी िर्ी आि ेिुला?  

चपिंट्या - िी र्नाने चािंगली पाहिजे. र्ला सर्जून घेणारी. एक िर िसिं बघायला 

गेलिं िर र्ी एकटाच आि.े िुम्िी र्र्षाविुन िीन चार र्ेळा येिा आहण िाई पण िीन 

चार र्ेळा. पुणव र्र्षव र्ी एकटाच असिो.  

काका - ि ेबाकी खरिं ििं. पण अशी पोरगी हर्ळणार कुठे? आपण प्रयत्न भरपुर करिो 

आिोि. िश्या सर्वच पोरी चािंगल्या असिाि, पोरीची बाई झाल्यार्र खरा रिंग 

कळिो. पण आजची पोरगी र्ला पण आर्डली. िू पटकन हनणवय घ्यार्ा असिं र्ला 

र्ाटि. या बाबिीि जाति हर्चार करुन कािी फायदा िोि नािी. फक्त र्ेळ र्ाया 

जािो.  

चपिंट्या - रठक आि.े आम्िाला परि भेटिा येईल का?  

काका - अरे र्ेळ ददला िोिा की. िुम्िी दोघिं अधाव िास बोलि िोिाि की.  

चपिंट्या - र्ला अजून र्ेळ पाहिजे.  

काका - िुला जे हर्चारायचे िे अर्धयाव िासाि नािी हर्चारले का?  

चपिंट्या - र्ला काय हर्चारायचे िोिे िे र्ी ठरर्लेच नव्िििं.  

काका - र्ग िेव्िा काय पोहलरटक्स आहण दिकेट बद्धल बोलि िोिाि, की िर्ार्ान 

खात्याचा अिंदाज घेि िोिाि?  



चपिंट्या - र्ला हिला कािी खास हर्चारायचेच न्िर्िे. म्िणून आम्िी फक्त गप्पा 

र्ारि िोिो.  

काका - अरे गप्पा र्ारायला िे काय कॉलेजचे कॅन्टीन िोिे का लेका. आहण आिा 

काय खास हर्चारणार आिसे?  

चपिंट्या - आिा र्ला हर्चारायचिं आिे, की हिला अपेहिि नर्ऱ्याकडून काय अपेिा 

आि?े  

काका - आिा परि भेटायला बोलार्लिं िर त्यािंना र्ाटेल िुला र्ुलगी पसिंि आिे. 

म्िणून परि बोलार्िो आिसे. लिानपणापासून िू असाच र्ेंधळा आिसे. र्ेळ 

हनघून गेल्यार्र बोलिोस.  

चपिंट्या - र्ला निंिर सुचििं त्याला र्ी िरी काय करु.  

काका - आिा िू कािीिी करु नकोस. र्ी बोलिो हनळे भाऊिं शी.  

चपिंट्या - आिा नका फोन लाऊ. दोन ददर्सािंनी लार्ा.  

काका - का?  

चपिंट्या - त्यािंना र्ाटेल आपल्याला घाई आिे. म्िणून.  

काका - अरे, आपल्याला घाई आिेच.  

चपिंट्या - िो, पण िे त्याना कळायला नको ना.  

काका - का, कळलिं िर काय िोईल?  

चपिंट्या - िसिं नािी. आपण त्यािंच्या फोनची र्ाट बघु दोन ददर्स. त्यािंचा फोन नािी 

आला िर र्ग आपण फोन लाऊ.  

काका - त्याने काय िोईल?  

चपिंट्या - म्िणजे आपल्याला कळेल की त्याना पण गरज आि ेिे.  



काका - अरे, गरज दोन्िी बाजूने असिे. आपण आपली गरज दशवर्याची. त्याना 

गरज असेल िर िे पोरीला परि भेटायला पाठर्िील. गरज नसेल िर नािी म्िणून 

सािंगिील. इिका सोपिं गहणि आि.े उगाच यािंच्यार्र्धये complications नको आण.ु  

 

चपिंट्या थोडा हर्चार करून िोकार दिेो. हनळे भाऊिं ना फोन लार्ला जािो आहण िे 

सािंगिाि की र्ी र्ुलीकडच्या र्िंडळींना हर्चारून सािंगिो.  

  



 

 

इकडे चचिंगीच्या घरी फोन येिो.  

 

 

आई - अग चचिंगे, कळलिं का िुला, र्ुलाला परि भेटायचिं म्िणे.  

चचिंगी - िो कळलिं.  

आई - र्ग आिा काय िुझिं र्ि आि.े  

चचिंगी - कािी कळि नािी. जाऊ की नको जाऊ.  

आत्या - अग जा. बघ िर काय म्िणिो आिे. कदाहचि िू त्याला आर्डली असशील. 

म्िणून परि बोलार्णिं आलिं असेल.  

चचिंगी - अगिं, पण र्ाझिं र्ि?  

आत्या - कदाहचि िुला पण िो आर्डायला लागेल. आहण िरी पण िुला नािी 

आर्डला. िर आम्िी काय िुझ्या र्िाबािरे आिोि का? िसिं हनळे काका दसुरी 

तथळ शोधि आििेच. र्ाकडिं का िोईना.  

चचिंगी - आत्या?  

आत्या - सॉरी. सॉरी  

चचिंगी - पण भेटायचिं कुठे ि ेसािंहगिलेच नािी.  

आत्या - िू फक्त िो म्िण. बाकी सगळे िो ठरर्ेल आहण सािंगेल.  

चचिंगी - चालेल. र्ी ियार आि.े  



आत्या - अरे र्ा. या र्ेळेस पटकन ियार झालीस. चािंगली गोष्ट आि.े र्ी पटकन 

हनळे काकािंना फोन लार्ायला सािंगिे िुझ्या पप्पाला.  

 

चचिंगी हिथुन हनघून गेल्यार्र 

 

 

आई - बरिं झालिं बाई. चचिंगी िो िरी म्िणाली.  

आत्या - िो ना. त्या िॉटेल र्र्धये त्या र्ुलाने पोि ेर्ागर्ले नािी म्िणजे हर्ळर्लिं.  

आई - सिसा कोणी पोि ेर्ैगेरे र्ागर्ि नािी िॉटेल र्र्धये.  

आत्या - बरिं. आपल्या चचिंगीला पण सािंग. काय बोलायचिं, काय नािी िे. उगाच र्ेळ 

र्ाया न घालर्िा र्ुद्यािंचे बोलायला सािंग. िशी िी हुशार आि.े पण कधी कधी ि 

र्रून िाकभाि ओळखायचा सोडून ि र्रून िपेलिं ओळखिे.  

(िशा) 

आई - या र्ेळेस हिचिं जर्ु द ेदरे्ा. र्ी जेजुरीला चालि येईन नर्तकाराला.  

आत्या - र्ा, काय नर्स बोलली आिसे राधे. आपल्या घरापासून जेजुरी दोन 

दकलोर्ीटर पण नािी आिे. म्िणे चालि येईन.  

आई - म्िणून िर म्िटलिं.  

आत्या - िो का, जसं काय त्या खिंडोबाला र्ािीिच नािीय आहण िू गेल्यार्र त्याला 

र्ाटेल खूप लािंबून आली आि ेिी बाई. िसिं िुझ्यासाठी दोन दकलोर्ीटर म्िणजे 

नर्सच आि ेम्िणा. साधिं भाजी घ्यायला, नाक्यार्र जायला िुला scooty लागिे.  



आई - िे राहुद्या. यािंना फोन करा पटकन.  

आत्या - अग िो. करिे.  

 

र्ग आत्या चचिंगीच्या पप्पाला फोन करिे. आहण र्ग हनळे काकािंना कळर्ले जािे. 

आहण पुन्िा भेटण्याची र्ेळ आहण िॉटेल नक्की िोिे.  

 

  



 

 

काका - अरे र्ा. उद्याच पुन्िा भेटायचिं ठरलिं िर. बरिं झालिं र्ी थािंबलो िे.  

चपिंट्या - िो उद्या रहर्र्ार पण आि.े नािीिर पुढच्या सुट्टीपयंि थािंबार्िं लागलिं 

असििं.  

काका - र्ी पण येईन िा िुझ्याबरोबर.  

चपिंटया - िुम्िी पण?  

काका - म्िणजे अगदी िुर्च्या बरोबर नािी बसणार. थोडा लािंब बसेन. चालेल का 

िुला.  

चपिंट्या - र्ला चालेल. र्युरीला चालेल की नािी, र्ािीि नािी.  

काका - अरे र्ा. नार् पण पाठ झालिं िुझिं. चािंगलीच प्रगहि आि.े  

चपिंट्या - (िसि) , त्याि काय एर्ढिं 

काका - िुला चालेल ना र्ग त्या पोरीला म्िणजे र्युरीला पण चालेल.  

चपिंट्या - ठीक आि.े  

काका - र्ला उद्या र्ोठी पाटी हर्ळणार िुर्चिं ठरल्यार्र.  

चपिंट्या - आधी ठरु िर द्या.  

काका - िुझ्या बाजुने ि ेतथळ पक्क आिे. फक्त पोरीने िो म्िटलिं पाहिजे.  

चपिंट्या - हिचिं नार् र्ािीि आिनेा. र्ग पोरगी, पोरगी काय करिा. आहण र्ाझ्या 

बाजुने तथळ पक्क कुठे झालिं अजून.  

काका - (जोराि िसून), अशीच िुझी दफरकी घेिली. आहण ि ेिू बोललास त्यार्रून 

सर्जििं की िुला िी पसिंि आि.े र्ा रे लेका. अजून लग्न ठरलिं पण नािी आहण 

आत्तापासूनच िू हिची बाजु घ्यायला लागला की.  



चपिंट्या - आिो र्ी हिची बाजु कुठे घेिोय. फक्त िुम्िी पोरगी म्िणालाि ना, म्िणून 

बोललो.  

काका - ठीक आि.े र्ी शुद्ध र्राठीि बोलि जाईन. लग्नानिंिर िुझिं काय िोणार दरे् 

जाणे.  

चपिंट्या - काय िोणार?  

काका - िुझिं कािी नािी रे. आम्िाला शुद्ध र्राठी बोलायचा क्लास करून यार्िं 

लागेल. आम्िी काय गार्ाकडची र्ाणसिं. आर्चिं र्ागणिं नर्ीन सूनबाईला आर्डि 

की नािी ि ेबघायला नको?  

चपिंट्या - िसिं कािी नािी आि.े हिला आर्डेल सगळिं.  

काका - असिं. बराच confidence आि ेिुला र्ुलीबद्दल. सॉरी, र्युरी बद्दद्दल. 

अर्धयाव िासाि बरिंच ओळखलिं ददसििंय.  

चपिंट्या - काका. आिा िुम्िी र्ाझी खेचिाय.  

काका - बरिं बरिं रािीलिं. आिा नािी कािी बोलि. पण र्ला एक सािंग, राहिलिं, शुद्ध 

र्राठीि बोललिं िर चालििं का रे ☺ ☺ 

चपिंट्या - काका.  

काका - अरे खेचि नािी. असिंच कुिुिल म्िणून हर्चाराल.  

चपिंट्या - िो, चालििं.  

काका - र्ला उद्याची खुप उत्सुकिा लागली आि.े  

चपिंट्या - िुम्िी िर लािंब बसणार, िुम्िाला कसली उत्सुकिा?  

काका - त्याबद्दल नािी रे. उद्या कुठच्या हडशेस र्ागर्ायच्या त्याबद्दल.  

चपिंट्या - काका, त्याि काय. जे पाहिजे िे र्ागर्ायचिं.  



काका - एर्ढया र्ोठ्या िॉटेल र्र्धये जायची र्ला सर्य नािी. हिथे कस र्ागायचिं. 

काय र्ागर्ायच, र्ागर्लेलिं कसिं खायचिं. हिकडची हशति कशी आिे. ि ेसगळिं 

र्ािीि नव्िििं का? आहण सगळे जण म्िणिाि र्ाझा आर्ाज खुप र्ोठा आि ेआहण 

र्ी िसिो पण जोरजोराि. आिा िळू कसिं बोलायचिं, ि ेसर्जि नािी बघ.  

चपिंट्या - र्ी सगळिं हशकर्ेल िुम्िाला.  

काका - आहण र्ाझिं र्ागणिं र्युरीला खटकलिं म्िणजे? नको नको. त्यापेिा िू 

एकटाच जा. र्ी घरी थािंबिो.  

चपिंट्या - एक कार् करू. आज रात्री आपण हिथेच जाऊ जेर्ायला. हिथे र्ी िुम्िाला 

सगळिं हशकर्िो. र्ग िर झालिं?  

काका - नकोरे, एर्ढ्या र्िागािल्या िॉटेल र्र्धये दोनदा दोनदा !! िुझी काकी र्ाझिं 

खोबरे करेल, हिला िर र्ी र्र्षांनुर्र्षे कुठल्यािी िॉटेलर्र्धये घेऊन जाि नािी. फक्त 

िुझ्याकडे येिो िेव्िाच आम्िी िॉटेलचिं िोंड बघिो.  

चपिंट्या - र्ग आिा पण चला ना.  

 

 

काका नको नको सािंगून सुद्धा चपिंट्या त्यािंना त्या िॉटले र्र्धये घेऊन जािो आहण 

सगळ्या िॉटेलच्या गोष्टी हशकर्िो आहण जेर्ण करुन दोघे जण घरी येिाि.  

 

 



चपिंट्या - कसिं र्ाटलिं जेर्ण?  

काका - िे काय जेर्ण िोििं. सगळिं हर्ळहर्ळीि. जरासुद्धा हिखट न्िर्ििं. भाि 

त्यािल्यात्याि बरा िोिा.  

चपिंट्या - िो पुलार् िोिा. आहण िॉटेल र्र्धये असिंच हर्ळििं.  

काका - र्ग त्यािंनी पैसे पण कर्ी लार्ायचे ना. सगळा खचव काय फक्त A/C , टेबलिं 

आहण टाय लार्ण्याऱ्या र्ेटरर्र केला आि ेका?  

चपिंट्या - जाऊद्या ओ काका.  

काका - उद्या त्या र्युरीला असिं िॉटेल आर्डेल का?  

चपिंट्या - िो र्ग. आहण उद्या कािी िेथे जेर्ायचिं नािी आिे. सिंर्धयाकाळी बोलार्लिं 

आि.े  

काका - बरिं िुझी उद्याची ियारी झाली का?  

चपिंट्या - कसली ियारी?  

काका - अरे िुला काय काय प्रश्न हर्चारायचे आििे हिला. त्याची ियारी.  

चपिंट्या - चार- एक प्रश्न र्नाि आि ेर्ाझ्या. बाकीचिं हिकडे गेल्यार्र बघु.  

काका - बघु काय बघु. हिला बहघिल्यार्र सगळिं हर्सरून जाशील.  

चपिंट्या - कािीपण िा काका.  

काका - िी शेर्टची सिंधी आि.े सगळिं हर्चारून टाक. निंिर म्िणू नको. ि ेराहिलिं. िे 

राहिलिं. जर्ल्यास सगळे प्रश्न िािार्र हलहुन ठेर्.  

चपिंट्या - िी काय शाळेिली पररिा आि?े  

काका - िो िर. शाळेि िािार्र उत्तरिं हलहुन ठेर्ायचा. आि प्रश्न हलहून ठेर्. िेव्िा 

पण िू उत्तर िर हलिायचा. पण परीिेला िे कुठच्या प्रश्नाचिं उत्तर आिे, िचे िुला 

कळायचे नािी. ( िा िा िा असे म्िणून जोराि िसिाि) आिा िशी गफलि करू 

नकोस.  



चपिंट्या - आिा नािी िोणार िसिं. र्ी सगळिं व्यर्हतथि हर्चारेन. आहण िुम्िी 

िळूिळू िसा. एर्ढया जोराि िसलाि िर िी पळून जाईल.  

काका - िळू कसिं िसिाि र्ला दाखर् बघु?  

चपिंट्या - र्ला नािी दाखर्िा येि.  

काका - र्ग, म्िणून र्ी उद्या येणारच नाहिये. िसिं पण र्ी र्ेगळ्या टेबलार्र बसून 

एकटा काय करणार.  

चपिंट्या - नको नको. िुम्िी या. र्ाझा कॉहन्फडन्स र्ाढेल.  

काका - अरे आिापासून हभिोस की काय िोणाऱ्या बायकोला?  

चपिंट्या - काका......  

काका - बरिं, बरिं. र्ी येिो. आपल्याला काय. कोचल्रिंकर्र्धये नळकािंड टाकुन गुडगुड 

आर्ाजच िर करायचा आि.े  

चपिंट्या - नको, नको. िसला आर्ाज करण्यापेिा िुम्िी ice-cream र्ागर्ा.  

काका - अरे ice-cream र्ागर्लिं िर िे पटकन खार्िं लागििं नािीिर िे हर्रघळून 

जाईल ना. आहण timepass कसा िोईल.  

चपिंट्या - एक सिंपलिं की दसुरिं र्ागर्ा. जो पयंि आम्िी बसलेलिं आिोि िो पयंि 

र्ागर्िच रिा. पण िो गुडगुड आर्ाज नको.  

काका - चालेल. जशी िुझी इच्छा.  

  



 

दसुऱ्या ददर्शी चचिंगीच्या घरी.  

 

आई - चल चचिंगी ियारी कर. िुला जायचिंय ना?  

चचिंगी - कुठे?  

आई - त्या कालच्या र्ुलाला भेटायला.  

चचिंगी - िे िर सिंर्धयाकाळी. आिा पासून काय ियारी करायची?  

आई - िसिं नािी. काय काय हर्चारणार आिसे त्याला. िे ठरर्लिंस का?  

चचिंगी - त्याने पुन्िा बोलार्ले आिे. िो हर्चारेल ना. र्ी काय हर्चारू?  

आई - िुझ्यापण र्नाि काय असेल िे हर्चारून घे.  

चचिंगी - र्ला कािी नािी हर्चारायचिं.  

 

िेर्ढ्याि आत्या येिे.  

 

आत्या - काय नािी हर्चारायचिं?  

चचिंगी - र्ला कािीच नािी हर्चारायचिं.  

आत्या - अग पण कोणाला?  

चचिंगी - त्या कालच्या र्ुलाला.  

आत्या - ठीक आि.े र्ग निंिर खुच्पट काढु नकोस.  

चचिंगी - म्िणजे?  

आत्या - त्याला नाकारण्याची कारणे आम्िाला दऊे नकोस.  



चचिंगी - र्ला िो पसिंि आि ेकी नािी िे अजून र्ी ठरर्लेलिं नािी. र्ला तथळ पसिंि 

आि ेअसे सर्जून चालू नका.  

आत्या - नािी चालणार िो. राधे. या र्ेळी पण िी कािीिरी गडबड करणार र्ाटि. 

हिच्याबरोबर कोणालािरी पाठर्ार्े लागेल.  

चचिंगी - त्याची कािीिी गरज नािी. र्ी तर्िःला सािंभाळायला सर्थव आिे.  

आत्या - िुझ्यासाठी नािी ग. त्या र्ुलासाठी.  

चचिंगी - का. र्ी काय त्याला खािे की काय? र्ी एकटीच जाणार.  

आत्या - चालेल. िू कोणाचिं ऐकलिं आिसे आिापयंि.  

आई - बरिं. कपडे काय घालणार आिसे?  

आत्या - जीन्स आहण टी शटव. दसुरिं काय.  

चचिंगी - िे काय र्ी ठरर्लेलिं नािी. पण आत्याचा चॉइस चािंगला आिे.  

आत्या - अग बाई. जरा हिला बघ राधे. र्ी जािे पुजा करायला.  

आई - ठीक आि.े  

 

र्ग आई चचिंगीला ियार करिे आहण सिंर्धयाकाळी िे दोघे िोटलेर्र्धये भेटिाि. रात्री 

आठ र्ाजिा चचिंगी घरी येिे.  

 

आई - (उत्सुकिेने) काय झालिं चचिंगे. आहण एर्ढा उशीर का झाला?  

चचिंगी - कुठे काय. उशीर ना. आम्िी बोलि बसलो िोिो. त्यार्ुळे र्ेळ कसा गेला 

कळलिंच नािी.  

आई - र्ग काय बोलला र्ुलगा?  



चचिंगी - आर्चिं बऱ्याच हर्र्षयािंर्र बोलणिं झालिं आहण आम्िी ठरर्लिंय. (िेर्ढ्याि 

हिथे आत्या येिे ).  

आत्या - अरे र्ा. ठरलिंय. राध,े दरे्ापुढे साखर ठेर् आहण आिा पुढची बोलणी 

करायला सुरुर्ाि करायला िर्ी. त्याना लग्न कुठे करून िर्िंय. र्गैेरे, र्ैगेरे.  

चचिंगी - िो िो. अग थािंब आत्या.  

आत्या - आिा थािंबण्याि र्ेळ र्ाया घालर्ून चालणार नािी. आधी र्ुहूिव शोधार्ा 

लागेल.  

चचिंगी - आधी र्ाझिं ऐकून िर घे.  

आत्या - िा बोल. िुला काय पाहिजे र्ाझ्यकडुन. िार की बािंगड्या?  

चचिंगी - िे निंिर. आम्िी असिं ठरर्लिंय की पुन्िा कुठे आहण दकिी र्ाजिा भेटायचिं िे.  

आई - आिा पुन्िा कशाला भेटायचिं आिे?  

आत्या - अग हिला भेटायचिं िर भेटुदे.  

आई - िुम्िी थािंबा िो र्न्स. चचिंगे, आिा िू लग्न ठरल्यार्रच भेट.  

चचिंगी - त्यासाठीच िर पुन्िा भेटायचिं आि ेना.  

आई - म्िणजे?  

चचिंगी - आम्िी अजून ठरर्लेलिं नािी की लग्न करायचे की नािी. त्यासाठी पुन्िा 

भेटायचिं ठरर्लेलिं आि.े  

आई - र्ग आज काय बोललाि?  

आत्या - परि केव्िा भेटायचिं िे. िुम्िी असेच भेटि रिा. लग्न र्ात्र कािी करु नका.  

चचिंगी - िसिं नािी आत्या. आम्िाला एकर्ेकािंना सर्जून घ्यायला र्ेळ िर द्या.  

आत्या - अजून दकिी र्ेळ पाहिजे िुम्िाला? र्ा रे यिंग जनरेशन. आम्िाला तपेस 

पाहिजे म्िणे तपेस. अजून दकिी तपेस दणेार याना. िुला तपेस देऊन दऊेन फुगि 



चालली आिसे. आिा आर्ची तपेसर्र्धये जायची र्ेळ आली िरी सुद्धा यािंची तपेस 

कािी सिंपि नािी.  

चचिंगी - आई......  

आई - बरोबर आि ेत्यािंचिं. आहण अजून एकदा भेटून एकर्ेकािंना कसे सर्जून घेणार 

आिाि?  

चचिंगी - िे र्ािीि नािी.  

आई - ि ेअसिं चालणार नािी िा चचिंगी. कािीिरी हनणवय घ्यार्ाच लागेल आहण जर 

लग्न करायचे असेल िरच पुन्िा भेटायचिं. नािीिर कािीिी भेटायची गरज नािी.  

चचिंगी - अग पण.  

आई - िसे र्ी हनळे काकािंना पण सािंगिे.  

चचिंगी - नको, नको. त्याना नको कािी सािंगु इिक्याि.  

आई - का. काय झालिं?  

चचिंगी - हनळे काकािंकडून त्यािंना हनरोप नको जायला. त्यापेिा र्ीच काय िे सािंगिे 

प्रफुलला. फोन करून.  

आई - त्याआधी िू आम्िाला सािंग. िुझ्या र्नाि काय आि ेिे.  

चचिंगी - िसा िो चािंगला आि.े पण त्याच्याशी लग्न करायचे की नािी, या हनणवयार्र 

र्ी अजून पोिचली नािी.  

आत्या - र्ग कधी पोिचणार?  

चचिंगी - र्ी सािंगेन िुम्िाला. र्ाझ्या असे र्ागे लागु नका. हप्लज.  

 

असे म्िणून चचिंगी हिथून हनघून जािे.  

 



आत्या - द ेटाळी राधे. असिं र्ाटििंय... हिर हनशानेपे लगा िें ।  

 

राधा आत्याला टाळी दिेे.  

 

आई - कदाहचि िी उद्यापयंि पोिचेल हिच्या हनणवयार्र.  

आत्या - पोिचेल िर जाईल कुठे. नािी पोिचली िर आपण हनळे काकािंची धर्की 

दऊे. र्ग धार्ि पळि पोिचेल.  

 

असे म्िणून दोघी खुप िसिाि आहण एकर्ेकािंना टाळ्या दिेाि.  

  



 

 

इकडे चपिंट्या आहण काका घरी येिाि.  

काका - (िसि िसि) काय बोलली सूनबाई?  

चपिंट्या - अजून िी सूनबाई झालेली नािी. आहण िुम्िी हिथे िोिाि ना. र्ग?  

काका - अरे र्ी िोिो चार टेबलिं लािंब. र्ला काय ऐकु येििंय िुम्िी काय गुलु गुलु 

बोलिाि िे. ☺ ☺ 

चपिंट्या - आम्िी कािी गुलु गुलु बोलि न्िर्िो.  

काका - अरेच्चा. र्ग र्ला कसे ऐकायला आलिं नािी.  

चपिंट्या - िुम्िी लािंब बसला िोिाि ना.  

काका - िेच िर र्ी सािंगिोय.  

चपिंट्या - िुर्च्याशी चजिंकणिं अशक्य आिे.  

काका - याचिं श्रेय िुझ्या काकीला जाििं. बरिं का.  

चपिंट्या - िे कसिं?  

काका - िे जाऊद.े आर्च्या िोणाऱ्या सूनबाईचिं आहण िुझिं काय काय बोलणिं झालिं 

िे सािंग.  

चपिंट्या - िो िो सािंगिो. एर्ढी घाई काय करिाय.  

काका - अगदी सुरुर्ािीपासून सािंग.  

चपिंट्या - दर र्ेळेप्रर्ाणें र्ी कॉफी र्ाहगिली. आहण 

काका - दर र्ेळेप्रर्ाणें? म्िणजे दकिी र्ुलींना बोलार्लिं आिसे िॉटेलर्र्धये 

आिापयंि?  

चपिंट्या - िसिं नािी िो काका. र्ी नेिर्ी कॉफी र्ागर्िो ना िॉटेलर्र्धये. िसे या 



र्ेळेस पण र्ी कॉफी र्ागर्ली आहण हिने ऑरेंज ज्युस.  

काका - आपल्या घरी बी आि ेना सिंत्र्याचिं झाड. लग्न झाल्यार्र पाहिजे िेर्ढी सिंत्री 

खाऊ घालु सूनबाईला. िुझी काकी सिंत्र्याची र्डी काय झाक बनर्िे र्ाहििेय. िी 

बी हिला खाऊ घालु.  

चपिंट्या - र्ी कािी बोलु?  

काका - अरे िो. िुझिं राहिलिंच की. गप्प का. बोल ना पटापटा.  

चपिंट्या - िुम्िी र्ला बोलु द्याल िर ना.  

काका - आिा र्ी गप्प बसिो. िुच बोल.  

चपिंट्या - ऑडवर ददल्यार्र बराच र्ेळ आम्िी दोघेिी गप्प बसलो िोिो. म्िणजे 

साधारण पाच हर्हनटिं. आहण िो. एक सािंगायच राहिलिं. िॉटेलर्र्धये आल्या आल्या 

हिने िुम्िाला बहघिलिं आहण र्ग र्ला बहघिलिं आहण र्ाझ्या टेबलाजर्ळ आली 

आहण सर्ोर बसली र् म्िणाली. चािंगलीच दफचल्डिंग लार्लेली ददसिे आिे.  

काका - पोरगी हबनधाति आि.े बरिं पुढे?  

चपिंट्या - र्ी म्िटलिं, त्यािंना घरी एकटिं कुठे ठेर्णार. म्िणून घेऊन आलो.  

काका - िरी र्ी सािंगि िोिो, र्ी नािी येि. आिा हिला काय र्ाटले असेल. या 

म्िािार् याला घरी एकटिं पण राििा येि नािी. आला कबाब र्र्धये िड्डी.  

चपिंट्या - िसिं कािी नािी िो काका. हिला कािीिी र्ाटलिं नािी. िुम्िी नका हर्चार 

करु एर्ढा.  

काका - बरिं र्ग पुढे?  

चपिंट्या - पुढे काय?  

काका - अरे बाबा. पुढे काय झालिं?  

चपिंट्या - अच्छा पुढे. र्ग हिनेच सुरुर्ाि केली.  



 

 

 

चचिंगी - काय हर्चारायचे आि ेिुला.  

चपिंट्या - िुम्िाला कश्या टाईपचा र्ुलगा िर्ा आि ेलग्न करायला.  

चचिंगी - ( आधी जोराि िसिे). जसिं र्ी िुला अरे िुरे करिे. िसच िू र्ला अरे िुरे 

केलिं िरी चालेल. आहण र्ला टाईप र्ैगेरे कािी र्ािीि नािी. पण लग्नानिंिर आर्चिं 

जुळलिं पाहिजे. र्ििं र्ेगळी असली िरी एकर्ेकािंना सर्जून घ्यायला पाहिजे. 

त्यासाठी िडजोडीची ियारी पाहिजे. एर्ढिंच.  

 

 

र्र्धयेच काका बोलिाि 

काका - िी आर्चिं म्िणाली. आपलिं नािी. का रे?  

चपिंट्या - र्ाझिं पुणव ऐकुन िर घ्या.  

काका - सॉरी. पुन्िा नािी र्धे र्धे बोलणार.  

 

 

चपिंट्या - िर र्ग िुम्िाला र्ाटििं का. सॉरी, िुला र्ाटििं का की आपलिं लग्नानिंिर 

जुळेल. जर आपलिं लग्न झालिं िर.  

चचिंगी - र्ािीि नािी.  



चपिंट्या - आहण िे लग्न झाल्याहशर्ाय कळणार पण नािी.  

चचिंगी - पण लग्न झाल्यार्र नािी जर्लिं िर?  

चपिंट्या - पुढे काय िोणार िे र्ला सुद्धा र्ािीि नािी. पण पुढे कािीिरी र्ाईटच 

िोईल असिं गृिीि धरून चाललिं िर आपल्याला पुढे जािाच येणार नािी. त्यापेिा 

पुढे कािीिरी चािंगलिं िोईल असिं गृिीि धरून पुढे पुढे चालि रािायचिं. या र्िाचा 

र्ी आि.े  

चचिंगी - िू खुप आशार्ादी आिसे.  

चपिंट्या - िो.  

िेर्ढ्याि ऑडवर येिे. र्ेटर ice-cream पण घेऊन येिो.  

 

 

चपिंट्या - काका. िुम्िी पण कधी कधी र्ेड्यासारखे र्ागिा.  

काका - का. काय झालिं?  

चपिंट्या - िुम्िी र्ेटरला चार ice-cream आणायला सािंहगिलेि?  

काका - िो. िुच म्िणाला िोिास ना ice-cream र्ागर्ा?  

चपिंट्या - िो पण. एक सिंपल्यार्र दसुरिं र्ागर्ा. ि ेपण म्िणालो िोिो. एकाच 

र्ेळेला चार र्ागर्ले िर बाकीचे हर्रघळून जािील.  

काका - र्ाझ्या पण िे लिाि आले. चौथ ice-cream खािाना.  

चपिंट्या - िरी र्युरी म्िणाली र्ेटरला. एक त्याना द्या आहण बाकीचे घेऊन जा.  

काका - बघ पोरीला र्ाझी केर्ढी काळजी.  

चपिंट्या - आहण िुम्िी त्याला बोललाि की. चारो र्ेिी खानेर्ाला हु. िुर्को कुच 



प्रॉब्लेर् ि ेक्या?  

काका - ि ेिुम्िाला पण ऐकू गेलिं?  

चपिंट्या - नािी र्. र्युरी दकिी िसि िोिी र्ाहििेय.  

काका - अरे िो र्ला एकच दऊेन बाकीचे घेऊन जाि िोिा. म्िणून र्ी त्याच्यार्र 

थोडासा ओरडलो. र्ला काय र्ािीि त्याला िुम्िी लोकािंनी िसिं सािंहगिलिंय.  

चपिंट्या - थोडासा? आहण िे पण चििंदीर्र्धये?  

काका - र्ाझा आर्ाजच िसा आि.े र्ाझ्यार्ुळे िुझी लाज गेली कारे?  

चपिंट्या - िसिं कािी नािी. र्युरी सर्जूिदार आि.े सगळे लोकिं  िुर्च्याकडे बघि 

िोिे. एर्ढिंच.  

काका - बघुद.े र्ाझिं जाऊद.े िुझिं पुढे काय झालिं?  

चपिंट्या - पुढे आम्िी आपाआपल चरिंक घेिलिं आहण परि बोलायला लागलो.  

 

 

चपिंट्या - िुला र्ी पसिंि आि ेना?  

चचिंगी - िो. आहण िुला?  

चपिंट्या - र्ला पण िू पसिंि आिसे. र्ग आपण करायचिं लग्न?  

चचिंगी - अजून थोडा यार्र हर्चार करायचा का. की िुझिं ठरलिंय?  

चपिंट्या - िसिं ठरलेलिं नािी. म्िणून िुला हर्चारिोय?  

चचिंगी - र्ग आपण थोडा र्ेळ थािंबु.  

चपिंट्या - चालेल.  

 



र्र्धयेच काका हर्चारिाि.  

काका - चालेल काय चालेल. आहण िुझिं ठरलेलिं नािी असिं का म्िणालास?  

चपिंट्या - असिंच. हिला अजून थोडा र्ेळ पाहिजे असिं र्ाटििंय.  

काका - हिला घेऊद ेर्ेळ. िुझ्या बाजूने दफक्स आि.े असिं सािंगायचिं ना.  

चपिंट्या - र्ला हिच्यार्र प्रेशर टाकायचिं न्िर्ििं आहण हिला पाहिजे िेर्ढा र्ेळ 

घेऊद.े  

काका - ठीक आि.े र्ग पुढे?  

चपिंट्या - पुढे काय?  

काका - अरे र्ग पुढे काय बोलणिं झालिं िुर्च्याि.  

चपिंट्या - अच्छा िे. सािंगिो ना.  

 

 

चपिंट्या - लग्नानिंिरचे काय प्लॅन आििे.  

चचिंगी - र्ी एकटी असल्यारु्ळे र्ला र्ाझ्या पप्पािंचा हबझनेस सािंभाळायचा आि े

आहण िो खुप पुढे घेऊन जायचा आि.े आहण हर्शेर्ष कािी नािी.  

चपिंट्या - चािंगली गोष्ट आि.े  

चचिंगी - िुला चालेल ना. अथावि जर आपलिं ठरलिं िर.  

चपिंट्या - िो. र्ला उलट खुप आर्डेल.  

चचिंगी - िुझे कािी प्लॅन्स आििे का? अरे िो र्ाझिं हर्चारायचिं राहिलिंच. (िसून) 

िुला कश्या टाईपची र्ुलगी पाहिजे आहण त्या टाईपर्र्धये र्ी बसिे का?  

चपिंट्या - र्ला कररअर ओररएिंटेड र्ुली आर्डिाि आहण (िसून) त्या टाईपर्र्धये िू 

बसिेस.  



(चचिंगी लाजिे ). र्ाझेपण लग्नानिंिर कािी खास प्लॅन नािी. र्ाझिं घर एकदा बघून 

घे. िाईला एकदा भेटून घे. काकािंना िू भेटलीच आििे. काकींना पण भेट. खुप 

चािंगले आििे सगळे.  

चचिंगी - ठीक आि.े  

 

 

काका परि र्र्धयेच बोलिाि.  

काका - िू असिं हिला सािंगिो आिसे की र्ाणुस शेर्टच्या िणाला सािंगिो िसिं. र्ी 

आिा चाललो. तू सिंगळ्यािंचा सािंभाळ कर. ☺ ☺ 

चपिंट्या - काका. र्ाझी चलिंक िुटली ना की र्ी हर्सरून जािो काय सािंगायचे आि ेिे.  

काका - ठीक आि.े पुढे काय झालिं 

चपिंट्या - थािंबा. आिा र्ला आठर्ु द्या. िर र्ग र्ी हिला हर्चारलिं.  

 

 

चपिंट्या - िुझे काय छिंद आििे आहण िुझा ददनिर् कसा असिो.  

चचिंगी - र्ला दफरायला खुप आर्डििं. र्ी दर र्ीकें डला कुठेिरी दफरायला जािे 

आहण कार्ाच्या सिंदभावि दफरणिं िोििंच. र्ला तर्यिंपाक र्ैगेरे कािी येि नािी.  

पोतट ग्रॅज्युअशन झाल्यापासून र्ी पप्पािंबरोबर सकाळी ऑदफसला जािे िी 

त्यािंच्याबरोबर सिंर्धयाकाळीच घरी येिे आहण शहनर्ार रहर्र्ार र्ति भटकिं िी चालु 

असिे र्ाझी. िुझा ददनिर् कसा असिो.  

चपिंट्या - र्ाझिं पण पाच ददर्स जॉब. र्ीकें डला आरार्. ककिं र्ा हर्त्रािंबरोबर कुठेिरी 



पाटी नािीिर कुठेिरी दफरायला जािो. पाच ददर्स र्ार्शींच्या िािचिं जेर्िो 

आहण दोन ददर्स िॉटेल र्धलिं. कारण र्ला पण खास जेर्ण बनर्िा येि नािी. 

र्ला गाणी ऐकायला खुप आर्डिाि. र्ी थोडीफार बासरी पण र्ाजर्िो.  

चचिंगी - अरे र्ा. खुप छान.  

चपिंट्या - र्ग आपण पुन्िा कधी भेटायचिं.  

चचिंगी - या शहनर्ारी भेटूया. िो पयंि आपण हनणवयािंर्र पोिोचु असिं र्ाटििंय.  

चपिंट्या - चालेल. याच िॉटेलर्र्धये सिंर्धयाकाळी सिा र्ाजिा?  

चचिंगी - ठीक आि.े  

 

 

चपिंट्या काकािंना सािंगिो..  

चपिंट्या - बस. र्ला एर्ढिंच आठर्ििंय.  

काका - अच्छा. म्िणजे अजून लग्न करायचिं आि ेकी नािी. इथपासून ियारी आि े

िर. आजची र्ीटटिंग फुकट गेली म्िणायची.  

चपिंट्या - असिं नािी. आजच्या भेटींनिं थोडी िरी गाडी पुढे सरकली.  

काका - अशीच थोडी थोडी गाडी सरकर्ि गेलास िर लग्न पिंच्याित्तराव्या र्र्षी 

िोईल. आिा काय िू प्रेर्ािच पडला आिसे. िुला सािंगून कािीिी उपयोग नािी.  

हनळे भाऊिं नाच कािीिरी सािंगार्े लागेल.  

चपिंट्या - हनळे भाऊिं ना नको. र्ीच बोलिो र्युरीशी.  

काका - िी शहनर्ारी म्िणाली. र्ला अजून र्ेळ पाहिजे. िर िू काय नािी म्िणणार 

आिसे.  



चपिंट्या गप्प  

काका - म्िणून म्िटलिं. िुला सािंगून आिा कािीिी उपयोग नािी. हनळे भाऊिं शी 

बोलार्िं लागेल.  

चपिंट्या - र्ी आधी र्युरीशी फोनर्र बोलून घेिो एक दोन ददर्साि. र्ग िुम्िी 

बोला हनळे भाऊिं शी. त्याआधी त्याना कािी सािंगू नका.  

काका - रठक आि.े र्युरीच्या घरच्यािंकडून त्याना फोन गेला नािी. म्िणजे 

हर्ळर्लिं.  

चपिंट्या - नािी जाणार.  

काका - र्ग रठक आिे.  

  



 

 

दसुऱ्या ददर्शी र्युरी प्रफुलला फोन लार्िे.  

 

र्युरी - िॅलो प्रफुल 

प्रफुल - िलॅो र्युरी. कशी आिसे.  

र्युरी - र्ी ठीक आिे. र्ाझ्या घरी थोडा प्रॉब्लेर् झाला आिे.  

प्रफुल - काय झालिं.  

र्युरी - आईने सािंहगिलिं आि ेकी िुझ्याशी लग्न करायचे असेल िरच भेटायचिं. नािी 

िर नािी.  

प्रफुल - एर्ढिंच ना. र्ला िू थोड्या र्ेळासाठी टेन्शनर्र्धये आणलेस.  

र्युरी - एर्ढिंच ना कसिं काय. आिा आपल्याला पटकन हनणवय घ्यायला िर्ा आिे. 

नािीिर परि भेटिा कसे येईल.  

प्रफुल - िुझ्याकडून हनणवय पक्का झाला आिे. असिं र्ाटििंय.  

र्युरी - कशार्रून. आहण िुला कसे कळले.  

प्रफुल - असिंच ग. र्ला आपलिं र्ाटििंय.  

र्युरी - िो. ि ेलोकिं  जाति घाई करि आििे. असिं नािी र्ाटि िुला?  

प्रफुल - अग िे करणारच. र्ुलगी आिसे िू त्यािंची.  

र्युरी - काय करू िेच सुचि नािी. िुझ्याशी भेटायचिं पण नािी म्िणजे.......... या 

हर्चारानेच र्ला कसिरी िोििंय.  

प्रफुल - िुझा हनणवय झाला आि.े पण िो िू र्ान्य करि नािी आिसे. थोडा र्ेळ 



शािंि डोळे बिंद करून हर्चार कर. िुला नक्की काय िर्िंय िे. कदाहचि िुला जे िर्िंय 

िे हर्ळाले दखेील असेल. आहण जे िुला हर्ळालिं आि ेत्याि िू खुश आि ेका?  

जर िुला त्याि आनिंद र्ाटि असेल िर पुढे जा. नािीिर सोडून दे. जाति पुढचा 

हर्चार करू नकोस. र्ी आज आनिंदी आहण खुश आि ेना. बस एर्ढाच हर्चार कर.  

र्युरी - िू काय छान बोलिोस रे. ऐकि रािार्िंसिं र्ाटि.  

प्रफुल - थँक्स. आिा र्ी जरा कार्ाि आि.े आपण सिंर्धयाकाळी बोललो िर चालेल 

का?  

र्युरी - चालेल. र्ी सिंर्धयाकाळी साि र्ाजिा िुला फोन करेन.  

प्रफुल - रठक आि.े बाय.  

र्युरी - बाय.  

  



 

 

र्युरी दपुारी िीन र्ाजिाच घरी येिे.  

 

 

आई - काय ग चचिंगे. आज एर्ढ्या लर्कर.  

र्युरी - असिंच आली.  

आई - बरिं. जेर्ण झालिं का?  

र्युरी - िो. र्ला िुझ्याशी आहण आत्याशी कािीिरी बोलायचे आिे.  

आई - आत्या झोपली आि.े चार र्ाजिा त्या उठिील. िेव्िा बोलशील की. उठर्ू 

त्यािंना?  

र्युरी - उठर् हिला.  

आई आत्याला उठर्िे.  

आत्या - काय ग चचिंगे. कशाला उठर्लिंस.  

र्युरी - र्ला बोलायचिं आि.े  

आत्या - िा बोल.  

र्युरी - िुम्िाला पसिंि आि ेिा र्ुलगा?  

आत्या - कुठचा र्ुलगा.  

र्युरी - अग िा परर्ाचा.  

आत्या - िो. पसिंि आि.े पण आम्िाला लग्न नािी करायचे. िुला करायचे आि.े िुला 

पसिंि आि ेका.  

र्युरी - िो.  



आत्या - र्ग लग्न करणार का?  

र्युरी - त्यासाठीच िर िुम्िाला हर्चारायचिं आिे.  

आत्या - काय हर्चारायचिं आि?े  

र्युरी - लग्न करू की नको?  

आत्या - का. िुझिं ठरि नािी आि?े  

र्युरी - नािी ना.  

आत्या - का ठरि नािी आि.े त्याच्यार्र्धये काय चािंगले आि.े जे िुला आर्डलिं आहण 

काय र्ाईट आि ेजे िुला खटकलिं? िे बोटिं चाटण्या व्यहिररक्त कािीिरी बोल ििं.  

र्युरी - िो खुप आशार्ादी आि.े सर्जुिदार आि.े positive आि.े  

आई - अरे र्ा. आहण िुला त्याच्यार्धलिं काय खटकलिं.  

र्युरी - कािीच नािी.  

आत्या - र्ग िुला हनणवय घ्यायला र्ेळ का लागिो आिे.  

र्युरी - र्ग िो सािंगून दउे या का?  

आत्या - िो. िसिंपण िुझ्यासारख्या र्ुलीला सािंभाळायला असाच र्ुलगा पाहिजे.  

र्युरी - र्ी काय लिान बाळ आि ेका. आहण र्ाझ्यासारखी र्ुलगी म्िणजे?  

आत्या - ( आईला डोळा र्ारून) म्िणजे िुझ्यासारखी सुिंदर गिं.  

र्युरी - र्ग रठक आि.े आहण आई िू र्ला नीट जेर्ण कसिं बनर्ायचिं िे हशकर्. 

त्याचा बोलण्यार्रून असिं र्ाटििंय की िो बािरेचिं खाऊन खुप बोअर झाला आि.े  

आई - अरे बापरे. एका र्ीटटिंगर्र्धये बराच फरक पडलेला ददसिोय.  

आत्या - र्ग आम्िी सािंगु हनळे काकािंना की िुच सािंगिे त्या र्ुलाला?  

आई - आपणच सािंगु.  

आत्या - िो ना. त्यािंच्याकडून पण िोकार यायला पाहिजे. एकिर एर्ढ्या र्ुलािंर्र्धये 

हिने िा पहिला र्ुलगा पसिंि केला आिे.  



र्युरी - त्यािंच्याकडून पण िोकारच येईल.  

आत्या - िो का. बरीच ओळख झालेली ददसिेय.  

 

 

र्युरी लाजिे आहण िेथून पळून जािे.  

 

 

आत्या - राधे. एक प्रॉब्लेर् झाला.  

आई - आिा काय झालिं?  

आत्या - आिा िुला दोन दकलोर्ीटर चालि जार्िं लागणार खिंडोबाला.  

आई – जाईन की. िुम्िी असालच र्ाझ्याबरोबर.  

आत्या - र्ी असेनच. र्ी रोज दोन िीन दकलोर्ीटर सिज चालिे. तू पण पॅ्रहक्टस 

करायला घे. र्ाझ्याबरोबर येिे सकाळी चालायला उद्यापासून?  

आई - उद्यापासूनच?  

आत्या - अगिं काय झालिं?  

आई - निंिर बघु.  

आत्या - िुझिं ि ेनिंिर-निंिर सिंपर्. आहण उद्यापासून चलच र्ाझ्याबरोबर. र्ी उठर्िे 

िुला सकाळी पाच र्ाजिा.  

आई - सिा र्ाजिा जाऊया का?  

आत्या - ठीक आि.े सिा िर सिा.  

  



 

इकडे हनळे काकािंचा प्रफुलच्या काकािंना फोन जािो आहण िोकार कळर्ला जािो 

आहण पुढच्या बोलणीसाठी कधी भेटायचिं िे पण हर्चारले जािे आहण काका एक 

िासाि कळर्िो असे सािंगिाि.  

 

 

काका - खुशखबर. खुशखबर. खुशखबर.....  

प्रफुल - काय झालिं काका. आहण असे नाचिाय का?  

काका - अरे र्ाझिं इथे अजून एक ददर्स रािण्याचिं चीझ झालिं. र्ुलींर्ाल्याकडून 

िोकार आला आि.े आिा बोल.  

प्रफुल - िो िर येणारच िोिा.  

काका - म्िणजे िुला र्ािीि िोििं?  

प्रफुल - िो. पण एर्ढ्या लर्कर येईल, असिं न्िर्ििं र्ाटलिं.  

काका - पण िुर्चिं या शहनर्ारी परि भेटायचिं ठरलिं िोििं ना. र्ग ि ेअसिं अचानक 

कसिं घडलिं?  

 

प्रफुल र्ग सकाळच्या फोन बद्दल सािंगिो.  

 

काका - बरिं झालिं हिच्या आईने हनणवय घेिला िो. नािीिर िुम्िी दोघे भेटिच 

राहिला असिा आहण लग्न र्ात्र राहून गेलिं असििं. र्ग आिा पुन्िा केव्िा भेटायचिं.  



प्रफुल - आिा कशाला. आिा लग्न ठरल्यार्रच भेटिा येईल. सािंहगिलिं ना िुम्िाला.  

काका - िू अजून बािेरच पडला नािी र्ाटि. अरे र्ुलीकडाच्याना भेटार्िं लागणार 

ना. पुढच्या बोलणी साठी.  

प्रफुल - असिं िोय. र्ग िाईला हर्चारू. हिला कधी र्ेळ आि ेिे.  

काका - र्ी पण सािंगिो िुझ्या काकीला.  

प्रफुल - त्याना पण घेउन या.  

काका - िो.  

 

र्ग लग्नाचा र्ुहूिव ठरिो. कुठे करायचिं िे ठरििं.  

लग्न ठरल्यार्र दोघािंना भेटायची परर्ानगी हर्ळिे.  

दोघे भेटिाि आहण ठरल्याप्रर्ाणे र्ुहूिावर्र छान लग्न िोिे आहण िे दोघे छान सिंसार 

करायला लागिाि. ठरल्या प्रर्ाणे काका त्याना गार्ी घेऊन जािाि. सिंत्र्यची र्डी 

खाऊ घालिाि आहण खूप चािंगला आदर सत्कार करिाि.  

----------------------------------------------------------------- 

  



 

 

हर्त्रानो. र्ाझी लघुकथा इथेच सिंपिे. िुम्िाला र्ाझी िी पहिलीच छोटीशी गोष्ट 

कशी र्ाटली िे नक्की कळर्ा र्ाझ्या ई-र्ेल र्र. र्ाझा ई-र्ेल आि.े  

Sachin.bijutkar@gmail.com 

9820828606 

 

Thank you very much.  

 

लेखक – सहचन हबजुटकर   

-------------------------------------------------------------------- 

  



ई साहित्य प्रहिष्ठान 

ई साहित्य प्रहिष्ठान दिा र्र्षांपुर्ी सुरू झालिं. जगभराि ई पुतिकािंची 

सिंकल्पना रुजू लागि असिानाच र्राठीििी ई पुतिकिं  सुरू झाली. र्राठीि अर्ॅझॉन 

सारख ेप्रचिंड इन्व्िते्र्ेंट करणारे हखलाडी उिरले. त्यािंच्यासर्ोर ई साहित्य म्िणजे 

अगदीच चलिंबुटटिंबू. पण गेली दिा र्र्षं आहण आजिी गुगलर्र “र्राठी पुतिक”्ककिं र्ा 

“Marathi ebook”्टाकल ेकी ४ कोटी ९३ लाख नािंर्ािंर्र्धये पहिले दसुरे नार् येिे िे 

ई साहित्यचेच. िी करार्ि आि ेआर्च्या लेखकािंची. र्ाचकािंना साित्याने दजेदार 

र्नोरिंजक उच्च प्रिीची पुतिके “हर्नार्ूल्य”्देणारे आर्चे लेखक िचे या तपधेचे हर्जेिे 

आििे.  

र्राठीि “साहित्यरत्नािंच्या खाणी”् हनपजोि या ज्ञानोबािंनी र्ाहगिलेल्या 

पसायदानाला ईश्वराने िेर्ढ्याच उदारिेने खाणींचा र्र्षावर् करून प्रहिसाद ददला. 

र्राठीचे ददुरै् ि ेकी या खाणींिली रत्ने बािरे आणण ेआहण त्यािंचे पैलू पडल्यार्र 

त्यािंना शोकेस करण ेआहण जागहिक र्ाचकािंसर्ोर िे पेश करणे याि आपण कर्ी 

पडलो. इथे उत्तर् साहित्यासाठी भुकेलेले र्ाचक आहण उत्तर् र्ाचकािंच्या प्रहििेिले 

साहिहत्यक यािंच्याि हिज बनणे आर्श्यक आि.े हर्शेर्षिः डॉ. हनिीन र्ोरे यािंसारखे 

साहिहत्यक ज्यािंना हलहिण्याि आनिंद आि ेपण त्यापुढील जटील प्रदियेि पडण्याि 

रस नािी अशािंसाठी. हर्दशेािंि र्ोठे लेखक एजिंट नेर्िाि आहण िे बाकी सर्व व्यर्िार 

पिािाि. र्राठीि िी सोय नािी.  

ई साहित्य प्रहिष्ठान िी कािी अनुभर्ी प्रोफ़ेशनल प्रकाशन सिंतथा नव्ि.े पण 

गेल्या दिा र्र्षांि आर्च्या ि ेलिाि आले की र्राठीि रत्नािंच्या खाणी आििे आहण 

त्यािंि उिरून िाि काळे करून र्ािी गाळ उपसि राहून जर हचर्टपणे कार् करि 

राहिल े िर एकाहून एक भारी रत्ने गर्सणार आििे. एखाद्या र्ोठ्या धहनकाने, 



पिंहडिािंच्या सिाय्याने, दरबारी आश्रयासि जर ि े कार् िािी घेिले िर र्राठी 

भार्षेिल ेसाहित्य जागहिक पटलार्र आपला ठसा नक्की उर्टर्ेल. 

डॉ. हनिीन र्ोरे यािंची अकरा अप्रकाहशि पुतिके प्रकाशाि आणण्याचा र्ान 

ई साहित्यला हर्ळाला. माधुरी नाईक यांिी दिा, शिंभू गणपुले यािंची नऊ, डॉ. र्सिंि 

बागुल यािंची बारा, शुभािंगी पासेबिंद यािंची साि, अहर्नाश नगरकर यािंची पाच, 

रत्नाकर र्िाजन यािंची सिा, शशािंक परुळेकर यािंची चार, अरुण कुळकणी यािंची चार 

अशा अनेकािंच्या पुतिकािंना र्ाचकािंपयंि नेण्याचे भाग्य ई साहित्यला लाभले. असे 

अनेक “तर्ािंिःसुखाय”् हलिीणारे उत्तर्ोत्तर् लेखक कर्ी या र्राठीच्या 

“साहित्यरत्नािंहचया खाणीं”्र्र्धय ेआििे. अशोक कोठारे यािंनी र्िाभारिाच्या र्ूळ 

सिंहििेच ेर्राठी भार्षािंिर सुरू केले आि.े सौरभ र्ागळे, ओंकार झाजे, पिंकज घारे, 

हर्नायक पोिदार, ददप्ती काबाडे, भूपेश कुिं भार, सोनाली सार्िंि, केिकी शिा, सुरज 

गािाडे, हनहर्र्ष सोनार, सहर्िा नाबर, सिंजय बनसोडे, आशा पाटील, नासा 

येर्िीकर, हनरिंजन कुलकणी असे अनेक नर्ीन लेखक साित्यपूणव लेखन करि आििे. 

ई साहित्य कडे िौशी लेखकािंची कर्ी कधीच नव्ििी. पण आिा िौसेच्या र्रच्या 

पायरीर्रचे, लेखनाकडे गिंभीरपणे पिाणारे आहण आपल्या लेखनाि प्रगिी कशी 

िोईल याकडे लि देणारे लेखक येि आििे. त्यािंच्या साहित्याच्या प्रकाशाला उजाळा 

हर्ळो. र्ाचकािंना आनिंद हर्ळो. र्राठीची भरभराट िोर्ो. जगािील सर्ोत्कृष्ट 

साहिहत्यक प्रसर्णारी भार्षा म्िणून र्राठीची ओळख जगाला िोर्ो. 

आर्ेन 

सुनील सार्िंि 

ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 


