लॉक डाऊन लक अप
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना 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 यापुढे आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.
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चंदन सुभाष विचारे

ई सावित्य प्रविष्ठान

लॉक डाऊन लक अप (मुक्तछंद लघुकथा):
चंदन सुभाष विचारे
संपकक : ९६६४५०८६२६.
वनिास स्थान : बी . एम . सी . इमारि क्र . सी /४, खोली क्र .
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सरदार नगर -४, रािळी कॅ म्प फायर विगेड जिळ,
सायन - कोळीिाडा, मुंबई -४०००३७.
ईमेल : chandanmanse@gmail.com.

या पुस्िकािील लेखनाचे सिक िक्क
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विनामूल्य वििरणासाठी उपलब्ध .

•

आपले िाचून झाल्यािर आपण िे फ़ॉरिडक

करू शकिा .
•

िे ई पुस्िक िेबसाईटिर ठे िण्यापुिी ककं िा

िाचनाव्यविररक्त कोणिािी िापर करण्यापुिी
ई-सावित्य प्रविष्ठानची परिानगी घेणे
आिश्यक आिे.

चंदन सुभाष विचारे .

चंदन

विचारे

हे

ई

सावहत्य पररिारातले लेखक.
ते

मुंबईमध्ये

कोळीिाडा
'गेटिे

सायन-

येथे

राहतात.

मेरीटाईम

प्रायव्हेट

वलवमटेड' कं पनीत कस्टमर्
सर्वव्हिस एवझिझयुरटव्ह या
पदािर कायिरत आहेत. परंतू मनाने मात्र ते महाराष्ट्राच्या
दर्याखोर्यांतून आवि दुगाांतून भटकत असतात. आवि त्यािर
वलहीतही असतात.
प्रिासिििनपर लेख, प्रेम कथा, ऐवतहावसक विषयांिर लेख
वलवहतात, कविता ि चारोळी करतात. ऐवतहावसक मावहती
संकलनाची आिड आहे. त्यांचे लेख 'महाराष्ट्र टाइम्स' ि 'सकाळ' या
ितिमानपत्रांत प्रवसद्ध होत असतात. 'सहाि' नािाचा कथासंग्रह 'ई
सावहत्य प्रवतष्ठान'कडू न प्रकावित िाला आहे.

थथंक महाराष्ट्र या िेब पोटिलिर कल्यािचा वभडे िाडा आवि
विल्पकार श्री. भाऊ साठे यांचे डोंवबिलीतील विल्पालय या
विषयािर लेख प्रवसद्ध िाले आहेत. प्रवतवलपी, मराठीसृष्टी या िेब
पोटिलिरही त्यांच्या कथा ि लेख प्रवसद्ध आहेत.
के िळ वलहीण्यािर ते थांबत नाहीत. ते अनेक मागाांनी
सामाविक कायि करत आहेत. ऐवतहावसक िास्तू ि िस्तू संिर्िन
यांसारख्या उपक्रमांमध्ये सहभागी होतात. ठािे आवि वचपळू ि
येथील तोफ संिर्िन मोवहमेत सहभाग, मुंबईतल्या विटीिकालीन
मैलाच्या दगडांचा इवतहास उिेडात आिल्याबद्दद्दल ककल्ले िसई
मोवहम पररिार तफे सन्मान पत्र देऊन सन्मावनत, तसेच बृहन्मुंबई
महानगरपावलके कडू न सदर दगडांच्या संिर्िनासाठी हेररटेि
कवमटी स्थापनेत त्यांचा मोठा िाटा आहे.

श्री चंदन विचारे यांची ई सावित्यिर उपलब्ध पुस्तके.
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/m
ayurshikha_chandan_vichare.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sa
haan_chandan_vichare.pdf

मनोगत

नमस्कार मंडळी मी चंदन
सुभाष विचारे .

ई सावित्य प्रवतष्ठानच्या
माध्यमातून आपण मला
आता चांगलेच ओळखत
असाल.

या आधी ई सावित्य प्रवतष्ठानतर्फे माझी दोन ई पुस्तके
'सिाण' ि 'मयूरविखा' प्रकावित झाली आिेत. ती आपण
िाचली असतीलच अिी आिा करतो.

सध्या आपला दे ि कोरोना नामक व्हायरसिी लढतो आिे ,
त्याचा अवधक प्रसार िोऊ नये म्हणून बऱ्याच राज्यात
लॉकडाऊन जािीर केले आिे. अिािेळी घरी बसून काय
करायचे िा प्रश्न सगळ्ांनाच भेडसाितो आिे अगदी मलािी
आवण म्हणूनच या लॉकडाऊनमध्ये घरबसल्या तुमचा कािी
िेळ सुखाचा अन् आनंदाचा जािा या उद्दे िाने कािी लघुकथा मी
तुमच्यासाठी पुन्हा एकदा घेऊन आलो आिे.

लेखक या नात्याने माझे िे वतसरे ई पुस्तक तुम्हा िाचकां च्या
िाती दे त असताना मला अवतिय आनंद िोत आिे. या आधी
प्रकावित झालेल्या दोन पुस्तकांइतकाच उदं ड प्रवतसाद तुम्ही
यावि पुस्तकास द्याल अिी मी आिा बाळगतो .

आपला अवभप्राय माझ्यासाठी खूप मित्वाचा आिे.
पुस्तकाच्या सुरुिातीसच मी माझा भ्रमणध्वनी क्रमां क, ई मेल
आयडी वदलेला आिे. त्यािर वकंिा सोिल मीवडयाच्या
माध्यमातून िा जेव्हा केव्हा आपली प्रत्यक्ष भेट िोईल तेव्हा
आपला अमुल्य अवभप्राय मला आवण ई सावित्य प्रवतष्ठानला
जरूर कळिा.

पुन्हा एकदा ई सावित्य प्रवतष्ठानचे मनः पूिवक आभार .

चंदन सुभाष विचारे

अपपणपविका
अपवण पविका

नमस्कार िाचकिो..

वदनांक - ०७.०७.२०१७ रोजी ई सावित्य प्रवतष्ठानतर्फे माझे
पविले िविले पुस्तक सिाण प्रकावित केलं िोते.
वदनांक - ०७.०७.२०१९ रोजी ई सावित्य प्रवतष्ठानतर्फे माझे दु सरे
पुस्तक मयूरविखा प्रकावित केले .

पुन्हा एकदा आपणांस कळविण्यास अत्यानंद िोत आिे वक माझे
वतसरे पुस्तक लॉक डाऊन लक अप िे प्रकावित िोत आिे .

तुम्हा िाचकांच्या उदं ड प्रवतसादामुळे आवण प्रेमामुळेच माझ्या
लेखणीला बळ प्राप्त झाले आिे आवण म्हणूनच माझे वतसरे
पुस्तक मी माझ्या तमाम िाचक िगावस अपवण करीत आिे

चंदन सुभाष विचारे

अनुक्रम
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लॉकडाऊनिाली लि स्टोरी.

2.

िरिलेलं नातं

3. परतर्फेड.
4. राखणदार.
5. बाळ -बाळं तीण (भयकथा)
6. एका लग्नाची गोष्ट - भाग १
6 एका लग्नाची गोष्ट भाग २.
6. एका लग्नाची गोष्ट - भाग ३.
7. श्वास िा तुझा.
8. बाबा.
9. लागीर.
10. क्षण आठिांच्या कुपीतले.

1.

लॉकडाऊनवाली लव स्टोरी.

लॉकडाऊन सुरु झालं तसं घरी बसून करायचं काय असा
प्रश्न बऱ्याच जणांना पडला. कािींकडे िकप फ्रॉम िोमचा पयापय
िोता तर कािींकडे िेगिेगळ्या घरगुती एक्टिक्टिटीजमध्ये
स्वतःला गुंतिून घ्यायचा, कािींनी कधी निे ते स्वयंपाकघरात
स्वतःला आजमािून घरच्ां च्ा थेट पोटातून मनात उतरण्याचा
प्रयत्न करायचं ठरिलं. कािींनी िकपआऊटला सुरुिात केली,
कािी जणांनी रामायण, मिाभारत बघत जुन्या आठिणीत
रमायचंठरिलं, कािींनी मोबाईलिरच्ा गेम्समधे, िेब वसरीज
पिाण्यामध्ये स्वतःला गुंतिून घेतलं, कािींनी िारली पेंटींग, पॉट
वडजाईवनंग, वचिकला, िस्तकला, मोडी वलपी आॕ नलाईन
विकायचं ठरिलं तर कािी जणांनी नुसतेच लोळु न वदिस
काढायचे ठरिले. ज्याची त्याची आपआपली तऱ्िा सुरुिोती.

संकेतकडे माि बरे च पयापय िोते स्वतःला गुंतिून
ठे िण्यासाठी. संकेत कॉमसप ग्रॕज्युएट िोता त्यात त्याने
डर ाफ्ट् समनचा कोसप केलेला. एका नामांवकतकंपनीत संकेत

कामाला िोता. सुरुिाती सुरुिातीला एवप्रलच्ा पविल्या
आठिड्यापयंत संकेतचं िकप फ्रॉम िोम लॕपटॉपच्ा माध्यमातून
बऱ्यापैकीसुरु िोतं. मग माि कामाचा ताण थोडा कमी झाला.
आता माि संकेतकडे त्याच्ा इतर कलागुणांना िाि दे ण्यासाठी
बराच िेळ उपलब्ध िोता. संकेत वदसण्याच्ा बाबतीत कुठलीिी
मुलगी पविल्याच नजरे त प्रेमात पडे ल असा अवजबात निता.
वदसायला बऱ्यापैकी, मनाने अगदी वनतळ, वनमपळ, गोवजरा.
त्याच्ा याच वनतळ वनमपळ मनाला, साध्या सरळ स्वभािाला
अनुसरुन त्याचं वलखाण िोतं. अवतिय सुंदर विचार त्याच्ा
लेखणीच्ा माध्यमातून पाझरत असत. पोळ्यातल्या मधािाणी
मधाळ. त्याने आता वलखाण आवण िाचनाकडे आपलं लक्ष केंवित
केलं िोतं. त्याच्ा घरच्ांचं लक्ष माि त्याच्ा लग्नाकडे लागून
राविलेलं. संकेतची ियाची बत्तीिी उलटली िोती. योग्य ियात
लग्न िायला ििं म्हणून घरच्ांनी सगळ्या नातेिाईकांकडे
संकेतच्ा जन्मपविकेच्ा झेरॉक्स कॉप्या अन् फोटो पाठिलेले,
मुंबई, ठाणे पररसरातील अनेक वििाि मंडळात नाि नोंदविलेले.
संकेतच्ा डोक्यात माि सध्या बािेरचं खाऊन खाऊन िाढलेली
ढे री कमी किी करता येईल याचा विचार.

एके वदििी संकेतने मनािी पक्का विचार केला अन् त्या
विचाराला मूतप स्वरुप दे ण्यासाठी पिाटे सिा िाजताच तो उठून
थेट त्याच्ा इमारतीच्ा गच्चीिर जाऊन पोिोचला. जोर बैठका,
सूयपनमस्कार आवण इतर जमतील तिा साध्या सोप्या तुरळक
प्रकाराने त्याने व्यायामाचा श्रीगणेिा केला. आता रोज सकाळ
संध्याकाळ तो गच्चीिर व्यायामासाठी जात असे. उरलेल्या
िेळात िाचन, वलखाण आवण इतर घरची कामे आवण आराम.

वदिस भरभर सरत िोते. नेिमीप्रमाणे आजिी संकेत पिाटे
सिा िाजता उठून गच्चीिर िजर. नेिमीचा व्यायाम सुरु िोताच.
इतक्यात त्याची नजर समोरच्ा इमारतीतील गच्चीिर गेली.
समोरच्ा टे रेस फ्लॕटमध्ये मविन्याभरापूिीच एक सुंदर मुलगी
रिायला

आल्याचं

संकेतनी

कॉलनीतल्या

मुलांकडून

Whatsapp िर ऐकलं िोतं. आज माि वतच्ािी त्याची वतची
प्रत्यक्ष नजरभेट झाली.

विंदी वचिपटात दाखितात तिीच प्रेमाची घंटी संकेतच्ािी
हृदयात वतला

पिाताच

िाजू

लागली.

डोक्यात सागर

वचिपटातील ला रा ला रा लालािाली इं स्ट्रुमेंट सुरु झाली.
वभजलेल्या केसांना टॉिेलने पुसत कोिळं ऊन खायला ती
घराबािेर आलेली. वतला पिाताक्षणीच संकेतला " सागर
जैसीआँ खोिाली ये तो बता तेरा नाम िै क्या " िा गाणंरुपी प्रश्न
पडलेला. वतने संकेतला पाविलं, सुरुिातीला थोडं स दु लपक्ष करीत
वतने त्याच्ाकडे कानाडोळा केला. पण का कुणास ठाऊक
त्याची ती एकटक वतला न्यािाळणारी नजर वतलादे खील कुठे तरी
सुखािून गेली िोती. स्वतःिीच िसत तीआल्यापािली घरात
विरली.

तिी वतच्ािर वफक्टडंग लािून बसलेल्यांची संख्या
कॉलनीत कािी कमी निती. िेजारच्ा वकरणकडून संकेतने
वतची माविती काढली.
वतचं नाि िोतं ररद्धी. बीएड झाली िोती. अंधेरीच्ा एका
िाळे त विवक्षका म्हणून नुकतीच रुजू झालेली. आईिडीलांची
एकुलती एक. िडील एका कोआॕ परे टीि बँकेत अकाऊंटं ट
आवण आई मिानगरपावलकेच्ा िाळे त विवक्षका. आईच्ाच
पािलांिर पाऊल ठे ित ररद्धीनेवि विक्षकी पेिा स्वीकारलेला
िोता. वकरणने भराभर सगळी माविती सांवगतली.

आता माि संकेतच्ा गच्चीिरच्ा फेऱ्या िाढल्या. वतची
त्याची नजरभेट आता िरचेिर िोऊ लागली िोती. त्यात ती एके
वदििी कधी निे ते संकेतकडे पिात िलवकिी िसली. मग
काय विचारता संकेतला आतल्या आत गुदगुल्या झाल्या.
संकेतनेिी वतच्ा िलक्यािा िासण्याला खुल्या िसूचा परतािा
वदला.
संकेतने गच्चीिरनंच वकरणला फोन लािला. प्रेम प्रकरणात
वकरणने पीएचडी केलेली. त्यामुळे त्याचा सल्ला संकेतसाठी
लाखमोलाचा. संकेतने वकरणला फोन करुन गच्चीिर घडलेली
सुखद घटना सांवगतली. वमिांच्ा सेिेसी तत्पर असणाऱ्या
वकरणनेिी त्याला दोनचार फुकटचे सल्ले वदले आवण पुढच्ा
िाटचालीसाठी िुभेच्छा वदल्या.

कधी निे ती संकेतची गाडी रुळािर यायला सुरुिात झाली
िोती. या गच्चीिरुन त्या गच्चीिर इिारतीच्ा तोफा आता
झडायला सुरुिात झाली िोती. येनकेन बिाण्याने तीिी गच्चीत
येऊ लागली िोती. िसण्या लाजण्याचे खेळ आता रोजचेच झाले
िोते. इिाऱ्या इिाऱ्यातूनच एकमेकांच्ा मोबाईलनंबरची
दे िाणघेिाण झाली. संध्याकाळी ठरलेल्या िेळी संकेत गच्चीिर

आला. क्टखिातला मोबाईल काढत संकेतने वतचा नंबर डायल
केला. वतने फोनउचलला नी संकेतच्ा कानािर वतचा मधूर
आिाज अलगद येऊन विसािला.

ररद्धी - "िॕलो कोण?

संकेत - " मी संकेत समोरच्ा गच्चीतून. बािेर ये ना ! "

वतने िॉलचा पडदा बाजूला सारत नजरे चा कटाक्ष िर
टाकला. संकेत समोरच उभा िोता. त्याला थांबण्याचा इिारा
करत ती बािेर गच्चीत आली.

पांढरा िुभ्र डर े स घातला िोता वतने. वतला पिाताच संकेतला
चांदनीमधली श्रीदे िी आठिली. मोकळे सोडलेले केस, गोरापान
दे ि त्या पांढऱ्या डर े समधेअवधकच उजळलेला वदसत िोता.
संकेतला ती स्वगीची अप्सराच िाटू लागली िोती आता ती.

ररद्धी - " बोल ना काय करतोयस?

संकेत - " तुला पिातोय. खूप गोड वदसतेयस. अगदी नजर
िटिूच नये असं िाटतंय. "

ररद्धी - " खरं च एिढी सुंदर वदसते मी?

संकेत - " नुसती सुंदर नािी सावजरी गोवजरी िाटतेयस तू
आवण त्यात िा पांढरा डर े स तर फारच खुलून वदसतोय तुझ्यािर.
"

ररद्धी - " पुरे कौतुक. इतकी आिडते मी तुला?

संकेत - " नुसती आिडत नािीस तर पार याड लािलंय
तुझ्या या गोऱ्या रुपानं मला. इतकं वक आता तु जळी स्थळी
वदसायला लागली आिेस. डोळे वमटताक्षणीच स्वप्नात येतेस.

वकरणने संकेतला मधल्या कािी वदिसांत फुल्ल टर े न केलं
िोतं. तिी वतनेिी वतच्ा एका मैिीणीकडनं संकेतची सगळी
माविती

काढली

िोती.

वतच्ाकडनंच

वतला

संकेतच्ा

वलखाणाबद्दलिी कळलं िोतं. संकेतचे कािी लेख वतने वतला

आधीच व्हॉट् सअपिर पाठिले िोते. ते िाचल्यानंतरतर वतला
वनतळ, वनमपळ मनाचा संकेत आता अवधकच आिडू लागला
िोता.

ररद्धी - " बोल ना, थांबलास का?

संकेत - " काय बोलू कािी सुचतच नािीय. िब्द ओठांच्ा
उं बऱ्यािी येऊन घुटमळू लागलेत. विचारु वक नको असं
मनातल्या मनात द्वं द्व सुरु झालंयपण धीर करुन विचारतोच. खरं
सांगिील?

ररद्धी - " विचार ना त्यात काय एिढं . जे मनात असेल ते
सरळ बोलून मोकळं िािं माणसानं. "

संकेत - " मी पण तुला आिडतो का?

ररद्धीने थोडं सं लाजत ओठांचे मोिोळ न खोलताच नजरे नेच
िोकार कळिून टाकला.

आता तर संकेत पार िेडावपसा िोऊन नाचायचाच बाकी
िोता. इतक्या िषांंंची त्याची तपस्या फळाला आली िोती.
सावजऱ्या गोवजऱ्या चेिऱ्याची एकगोड परी संकेतच्ा प्रेमात
पडली िोती. लॉकडाऊनमुळे बािेर पडणं िक्य नसलं तरी
फोनिरुन आवण गच्चीिरुन संकेतची आवण ररद्धीची भेट
आतािारं िार घडत िोती. व्हॉट् सअपिर वदिसराि चॕटला
सुरुिात झाली. फेसबूकिरनं फ्रेंड ररक्वेस्ट्र सेंट आवण एक्सेप्ट
झाली िोती. लाईक्स, कमेंट्सचापाऊस आता रोज बरसू लागला
िोता. दोघेिी आता मनापासून िाट पिात िोते ते लॉकडाऊन
उघडण्याची.

मंडळी तुम्ही म्हणालं एिढी फास्ट्र लि स्ट्रोरी ! िो का नािी?
नजरे चा एक कटाक्ष पुरेसा असतो माणूस ओळखायला अन्
प्रेमात पडायला.
______________________

2.

हरवलेलं नातं.

आज दु पारपासनंच पािसाने ररपररप विडकायला जी
सुरुिात केली त्याचं पयापिसन संध्याकाळपािेतो पार मुसळधार
पािसात झालं. मध्येच ढगांचा कडकडाट अन् विजांचा
लखलखाट करत िीज आवण ढग दोघे वमळू न या मुसळधार
पािसाला आपला िातभार लािीत िोते. आॕ वफसहून घराकडे
लिकर परतण्यासाठी चाकरमन्यांची पळापळ सुरु िोती. कुणी
रे ल्वे स्ट्रे िनच्ा वदिेने धाित िोता, कुणी बस पकडायला, कुणी
िात दाखिून टॕ क्सी थांबित िोता तर कुणी एका िातात छिी
सािरत आवण दु सऱ्या िाती बॕग धरत -कसरत करत लगबागीने
पािलं टाकत घराकडे परतत िोता. प्रत्येकाला आता घरी
परतण्याची घाई लागली िोती. पािसाने सारी िाितूक सेिा बंद
करण्याआधी ज्याला त्याला आपलं घर गाठायचं िोतं. रस्त्यािर
झालेल्या टर ावफकमुळे िॉनपचा गोंगाट सुरु झाला.

रस्तापलीकडील टॉिरमध्ये पंधराव्या माळ्यािर रिाणारा
रोिन िे सारं आपल्या बेडरुमच्ा बाल्कनीत उभं राहून
गरमागरम कॉफी वपत पिात िोता. इतक्यात रोिनला कसलीिी

आठिण झाली म्हणून तो परत आत गेला, डर ॉिर उघडून आत
डोकािून पाविलं तर वसगारे टचं पावकट खाली.
रोिनला वसगारे टची तलफ आलेली. त्याने परत बाल्कनीत
येत खाली िाकून पाविले. पानाची टपरी उघडी िोती. छिी घेऊन
रोिन तडक खाली गेला, टपरीिाल्याकडून वसगारे टचं पावकट
घेतलं अन् तो रस्ता क्रॉस करणार इतक्यात त्याला कािीतरी
आठिलं तसं त्याने मान मागे िळिून पाविलं. पानटपरीिेजारच्ा
मेडीकल दु कानाच्ा आडोिाला एक सुंदर स्त्री खांद्याला बॕग
लािलेली अन् दु सऱ्या िाती भाजीने भरलेली वपििी घेऊन ती
उभी िोती. िातात छिी िोती पण िेड्यावपिागत िारा येईल त्या
वदिेने कोसळणाऱ्या पािसाच्ा सरींनी वतला पुरतं न्हाऊ घातलं
िोतं. वि भाग्यश्री. रोिनने ओळखलं.

रोिन - " भाग्यश्री अगं तु काय करतेस इथे?

भाग्यश्री- "रोिन तू? तु इथे काय करतोयस? मी आॕ वफसमधून घरी जायला वनघाले िोते पण या पािसाने बघ ना िाट
लािली सगळी. "

रोिन - " तु एक काम का नािी करत? समोरच्ाच
टॉिरमध्ये मी रिातो. माझ्या घरी चल. चेंज कर आवण पाऊस
कमी झाला वक वनघ तू. "

ररया - " नािी नको अरे मी थांबते इथेच, पाऊस िोईल कमी
इतक्यात. "

रोिन - " डोन्ट िरी भाग्यश्री अगं माझ्या घरी माझी बायको
मुलगी दोघी आिेत. डोन्ट वफल आॕ क्वडप . "

कािीसा विचार करत भाग्यश्री रोिनला िो म्हणाली आवण
मग दोघेिी रोिानच्ा घराच्ा वदिेने रिाना झाले. रोिनने
दारािरची बेल दाबली. रोिनच्ा बायकोने दरिाजा उघडला.
आपल्या निऱ्यासोबत अिा वचंब अिस्थेत आलेल्या परक्या
स्त्रीला बघून रोिनची बायको श्रेया जरा चपापलीच पण वतने ते
तसं चेिऱ्यािर जाणिू वदलं नािी. रोिनने श्रेयाला भानािर आणत
म्हटलं " अगं घरात घेिील वक बािेरच ताटकळत उभी ठे ििील.
"

श्रेया - " ओि आय एम सो सॉरी या ना आत. "

भाग्यश्री घरात येताच रोिनने वतला िॉलमध्येच थांबायला
सांगून तो बायकोमागे बेडरुममध्ये गेला. त्याने भाग्यश्रीबद्दल
श्रेयाला सगळं सांवगतलं आवण श्रेयाला कपाटातनं एखादी साडी
काढू न भाग्यश्रीला द्यायला सांवगतली.
श्रेयानेिी मग भाग्यश्रीला आत बेडरुममध्ये बोलािून चेंज
करायला सांवगतलं.
भाग्यश्री चेंज करे पयंत श्रेयाने आत वकचनमध्ये जाऊन
गरमागरम चिा बनिला आवण िॉलमध्ये चिा वबस्कीटं घेऊन ती
येऊन बसली. भाग्यश्री बािेर येताच श्रेयाने वतला सोफ्यािर
बसण्याचा इिारा केला. भाग्यश्री थोडीिी ररलॕक्स िोत सोफ्यािर
येऊन बसली. रोिनिी वतथेच बसला िोता त्याच्ा बारक्या दोन
िषापच्ा सावनकाला खेळित. श्रेयाने भाग्यश्रीला चिा घ्यायला
सांवगतलं आवण मग सुरु झाल्या वतघांच्ा गप्पा.

रोिनने कुठूनतरी बोलायला सुरुिात करायची म्हणून
भाग्यश्रीला श्रेयाची ओळख करुन वदली.

रोिन - " भाग्यश्री वि श्रेया माझी बायको आवण वि आमची
छोटी सावनका आवण श्रेया वि भाग्यश्री माझी िाळे तली
बालमैिीण कम बविण.
श्रेया - " िे नविन काय?
रोिन - "अगं म्हणजे िाळे त आम्ही प्राथवमक ते माध्यवमक
एकाच िगापत. आवण त्यात वि माझी एकदम क्लोज. वििाय
िाळे त दरिषी रक्षाबंधनलामला िगापत पविली राखी विच
बांधायची. वकंबहुना वतचा तो िट्टच असायचा वक तुझ्या िातािर
कुणी पविली राखी बां धेल तर ती मीच. "
श्रेया - " ओि ग्रेट. मग पुढे?
रोिन - " पुढे काय वकत्येक िषप वि रीत अिीच सुरु िोती
त्यात अवजबात खंड पडत निता. पण एके वदििी वि अचानक
रडत रडत माझ्याकडे आली. आम्ही सातिीत िोतो तेिा.
भाग्यश्रीच्ा बाबांची बदलापूरला टर ांस्फर झाली िोती. भाग्यश्रीला
बाबांबरोबर बदलापूरला जायला लागणार िोतं. आपल्या या
िालेय वमिमैिीणींना वकंबहुना मला सोडून वतला दू रिर जायला

लागणार िोतं म्हणून ती खूप दु ःखी झाली िोती. मी कसंबंसं
समजािलं वतला. "
भाग्यश्री - " पुढचं मी सांगते. बाबांची टर ांस्फर झाली आवण
आम्ही बदलापूरला आलो. तेिा िे आतासारखे मोबाईल िगैरे
निते. फोनिी सगळ्यांच्ाघरी निते तेिा. मी रक्षाबंधन
येण्याआधी पंधरा एक वदिस अगोदरच पोस्ट्राने रोिनला राखी
पाठित असे. िे असं सगळं सुरुिातीला कािी िषप चाललं िोतं.
रोिनिी पिाचे उत्तर पि वमळाल्यानंतर सिडीने पाठित असे
पण मग अचानक रोिनच्ा पिाचं उत्तर येणं बंद झालं. मला
कािी कळायला मागपच निता. रोिनिी कदावचत तेिा दिािी
पासआऊट िोऊन गेला िोता. िाळे तल्या कुणाचाच कािी
संपकप नािी. मला कळे चना काय झालंय ते. मग मी िी पिं
पाठिणं बंद केलं. बरीच िषप लोटली, माझंिी मग कालांतराने लग्न
झालं, मी माझ्या संसारात रममाण झाले आवण मग आज
अचानक वि अिी पािसाळी भेट. "
श्रेया - " ओि. पण तुला खरं सांगू िा रोिन ना जात्याच
आळिी. त्याने तुला संपकप करायला ििा िोता. पण यानेच
आळस केला असणार. मला खािीआिे . "

सगळे िसले आवण मग रोिननेिी कबूल केलं..

रोिन - " खरं च याबद्दल सॉरी भाग्यश्री. त्याचं झालं असंकी
कािी िषापनंतर आम्ही दे खील आमचं चावळतलं घर विकून
िेजारच्ाच विभागात एका इमारतीत रुम विकत घेतला आवण
त्यािेळी सामानाच्ा िलिािलिीत तुझी पि कुठे गिाळ झाली
कळलंच नािी. मी मधल्या काळात िाळे तल्याआपल्या
िगापतल्या बऱ्याच जणांना विचारुन पाविलंिी तुझ्याबद्दल पण
कुणाकडे च तुझा पत्ता िा घरचा फोन नंबर निता. मधल्या
काळात मी फेसबूकिरिी िोधून पाविलं तुला पण तु वतथेिी
नितीस. मग अचानक एके वदििी एका कोळी मिोत्सिाला मी
गेलेलो असताना तुझ्या िेजारी रिाणारी माधुरी नािाची मैिीण
मला वतथे भेटली. वतला विचारल्यािर वतने तुझा फोटो मला
दाखिला आवण तु परत मुंबईत विफ्ट झाल्याचं मलासांवगतलं.
मी तुझा नंबर वतच्ाकडून घेणार तोच वतथे अचानक कुणीतरी
मोठ्या राजकीय व्यक्टिमत्वाचं आगमन झालं आवण तु त्यात
वबझी झालीसआवण मग तुझा नंबर वतच्ाकडून घेणं राहूनच गेलं.

पण वि अिी मनापासनं जोडली गेलेली िषापनुिषांची नाती अिी
अचानक तुटत नसतात. िेिटीआज तुझी माझी भेट झालीच ना!"

भाग्यश्री - " मी तर तुझ्या भेटीची आस सोडूनच वदली िोती.
िाटलंच नितं तु पुन्हा भेटिील म्हणून. निीब तु ओळखलंस
मला. खरं तर आपण यापािसाचे आभार मानले पाविजे ज्याने
आपली वि अिी ग्रेट भेट घडिून आणली. "

श्रेया - " ताई आताच नंबर घेऊन ठे िा एकमेकांचे आवण
पत्तेिी. म्हणजे काय येत्या रक्षाबंधनला तुम्हाला तुमच्ा या
भािाला पुन्हा पविली राखीबांधता येईल.

वतघांचािी आनंद आता गगनात माित निता. रोिनला
कैक िषापनंतर त्याची िरिलेली बविण सापडली िोती, श्रेयाला
नणंद आवण छोट्या सावनकालाआत्या.
______________________

3. परतफेड.
एका आडगािात घडलेली वि कथा..

अलुतेदार - बलुतेदारांनी भरलेलं एक गाि. गाि तसं थोडं
आडिाटे ला पण गािात िेतीिाडी, गायीम्हिी, जवमनजुमला
भरपूर. गािातली लोकंिीसधन. आपआपल्या घरी खाऊनवपऊन
सुखी. कुणीबी कुणाच्ा उगी धुगीत नािी िा माि एकमेकांच्ा
सुखदु खाःत धािून जाणारी. एकमेकांसउपयोगी पडणारी. गािात
सारं कािी सुरळीत चाललेलं असतं. नुकताच ग्रामदे ितेचा उत्सि
आनंदात, खेळीमेळीच्ा िातािरणात पार पडलेलाअसतो.
उत्सिाच्ा धामधुमीतनं बािेर येऊन गािातले गािकरी आता
िेतीच्ा कामाला लागलेले असतात. ईरल्या, टोपरी, विळे ,
कोयते, खतं, नां गर,बी-वबयाणं साऱ्याची जमिाजमि सुरु
झालेली. पाऊस येण्याआधी लोकांनी खोप्यात लाकूडफाटा
साठिायला सुरूिात केलेली असते. सारे जण आतुर िोऊन
पािसाच्ा येण्याची िाट बघत असतात.

जून मविना येतो. आकािात ढगाळ िातािरण िोतं, पण ढग
बरसतच नािी. पाऊस आज येईल, उद्या येईल, म्हणता म्हणता
जून मविना उलटू न दु सरा मविना उजाडतो तरी विच गत.
लोकांचे डोळे आभाळाकडे लागलेले, चातकाइतकेच लोकिी
आतुर पाऊसपाण्यासाठी. पण पािसाची सुखािणारी सर
येईचना. िर कोरडं आभाळ आवण खाली भेगाळलेली जवमन.
िळू िळू िेत जवमनीला भेगा पडू लागतात, वििीरी, नद्या
कोरड्या

पडू

लागतात,

झाडांची

पानझड

सुरु

िोते.

सुखासमाधानाने नांदणाऱ्या गािािर दु ष्काळाचं सािट कोसळतं.

गोठ्यात दािणीला बां धलेल्या गुराढोरांचीिी आबाळ.
अपुऱ्या चाऱ्याअभािी त्यांचीिी उपासमार सुरु झाली. गािकरी
तरी

काय

करणार?

आधीच

दु ष्काळामुळे

स्वतःच्ा

खाण्यावपण्याचे िांदे झालेले, त्यात गुरांची उपासमार म्हणून मग
दे िाच्ा भरििािर त्यांना वदलं सोडून उघड्या आभाळाखाली.
सरकारच्ा वमळणाऱ्या तुटपुंज्या मदतीिर किीबिी लोकांची
गुजराण सुरु िोती. धनदांडग्यांची त्यातल्या त्यात आधीच
बऱ्यापैकी पैिाची, बाजारातून आणलेल्या धनधान्याची आगाऊ
साठिण करुन ठे िल्यामुळं थोडीफार चंगळ, पर गरीबाचं िाल

कुतराबी खात निता. घर वफरल्यािर घराचे िासेिी वफरतात
असं म्हणतात तीच गत गािातल्या माणसांची- त्यांची बुद्धी भ्रष्ट
झाली. जो तो आपल्यापुरता विचार करु लागला. िेजारच्ा घरात
काय िाय न्हाई याचं कुणालाबी कािी पडलं नितं. सरकारी
मदत यायची पर ती बी तुटपुंजी. पायलीभर मदत आवण मणभर
फोटो काढू न जायचे सायब लोक. अिाच गरीबीचं अन्
दु ष्काळाचं चटकं सोसणाऱ्या एका घराची वि कथा..

आज सकाळपासनंच रखमा गािच्ा फाट्यािर येऊन
बसली िती. वि रखमा खालच्ा िाडीतली. वदसायला
सािळसुंदर पर दाररद्र्ांनं ग्रासलेली. रखमाच्ा घरी वतचा निरा,
दोन पोरं आवन सासरा पर त्यो बी जाग्यािर पडलेला. त्येचा जीि
कदी जाईल त्ये सां गता यायाचं न्हाई.

गािातल्या प्राथवमक िाळे त विकिणारे रविंि मास्तर
त्यांच्ा बाईकिरनं कुठं तरी वनघालं ितं. ते रखमानं पाविलं तिी
ती िात दाखित गाडीम्होरं आली. वतनं ओळखलान िे मास्तर.
ती अिी अचानक गाडीसमोर येताच मास्तरांनी गाडी थांबिली.

मास्तर - " काय गं तु गण्याची आई ना? "

रखमा - " िय मास्तर म्याच. "

मास्तर - " काय काम काढलंस नी िे असं गाडीसमोर यायचं
कारण?

रखमा - " यक काम ितं मास्तर, िाईच पैकं ििं िोतं. घरात
खायाला काय सुदीक न्हाय. विख घ्यायला सुवदक पैका न्हाई. "

मास्तर - " पैिे दे ण्यापेक्षा मी तुझ्या घरात मविनाभराचं
रे िन भरुन वदलं तर चालेल? "

रखमा - " लई उपकार ितील मास्तर लई उपकार
ितील."

मास्तर वनघून गेलं पर रखमा मास्तरांची िाट बघत तथं
फाट्यािरच बसून ऱ्िायली. दोन अडीच तासानं मास्तरां ची स्वारी
आली. रखमाला वतथं बसलेलं पाहून मास्तर आश्चयपचवकत झालं.

मास्तर - " अगं तु अजून इथंच? मी आणून वदलं असतं वक
घरी? "

रखमा - " न्हाई जी तुमास्नी किापायी तरास. लई मेिेरबानी
झाली मास्तर.

मास्तर - " चल बस बाईकिर घरी सोडतो तुला. सामानपण
भरपूर आिे . चल बस लिकर. "

रखमा - " नगं नगं त्यापरीस तुमी िा म्होरं म्या येतु मागनं."

मास्तर बाईकनं रखमाच्ा घराम्होरं येऊन पोिोचलं अन्
मागनं रखमा आली वबगी वबगी.

रखमा - "मास्तर िाईच या वक गरीबाच्ा झोपडीत. घ्िाटभर
कोरी चाय घ्या.

रखमानं मास्तरांच्ा िातातलं सामान घरात घेतलं. निऱ्याला
मास्तरला बसायला दे ण्यासाठी इिारा केला. तसं रखमाच्ा
निऱ्यांनं गोणपाट पुढं करत मास्तरला बसायाला वदलं. रखमानं
चुलीत लाकडं सारीत कोरी चाय केली. अन् मास्तरपुढं केली.
चाय वपऊन झाल्याबरुबर मास्तर जायाला वनंगालं तसं रखमानं
त्यांना िाईच थांबायला सांवगतलं. निऱ्याला डोळ्यानं इश्शारा
केला तसं त्यानं पोरांना घराबाह्यर नेलं अन् दरिाजा आडकुसा
केला. मास्तरला कायबी कळना काय चाललय ते. मास्तर कािी
बोलायच्ा आतच रखमानं खांद्यािरचा पदर खाली टाकला नी
अंगािरली चोळीची हुकं एकएक करत खोलू लागली.
मास्तर - " ओ रखमाबाई िे काय करताय? अिो िोभतं का
तुम्हाला िे?
रखमा - " मास्तर अिं तुमी केलेल्या उपकाराची परतफेड
करतीया. "
मास्तर - " परतफेड आवण वि अिी? अिो पण मी कुठे
म्हटलं वक मी केलेल्या उपकाराची मला परतफेड मला ििी
म्हणून. मी जे कािी केलं ते माणुसकीच्ा नात्याने. "

रखमा - " मास्तर तुमचं बरोबर िायसा पर म्या तरी काय
करनार? सियच झाली िायसा मला याची. मांगच्ा मविन्यात
अिीच िरल्या िाडीत मदत मागायाला गेली हुती. कुनीबी मदत
केली न्हाई. कुनी िाटाकलं तर कुनी अंगािी झोंबाझोंबी केली.
बराबर िाय त्यांचं बी म्हना. ितं स्वाथप असल्यापरीस कोन कुनाला
चाय बी पाजत नाय तथं पैसं तर लई मोठी चीज. सुरिातीला म्या
ईरोध केला पर मंग ठरिलं इतके वदस जीिापाड जपलेली वि
जिानीची दौलत दु सऱ्याच्ा सिाधीन करन्यापरीस उपाि न्हाई.
मागच्ाच मविन्यात दोन तरणी पोरं आलती बाईकिरनं बसून,
त्यांनी वदलं पैकं. िंभराच्ा चारनोटा िोत्या पर नोटा मां ज्या िाती
दे न्याआधी माज्याकडचं ितं नितं ते सारं लुटलं. तिापासनं
म्याच ठररिलं या पोरास्नी, निऱ्याला, सासऱ्याला पोसायचं तर वि
लाखमोलाची दिलत उधळािीच लागनार.
माजा निरा ह्यो असा मुडदाड, व्यसनी, दु सऱ्याच्ा िेतािर
राबनारा. राबल्यािर जो काय पैकाअडका वमलायचा त्यो दारुच्ा
गुत्त्यािर उडिायचादारुमागं. म्हनून मग म्या लोकां च्ा घरात
धुनीभांडी कराया लागली. पर तथं बी लोकांच्ा िंगाळ नजरा
छळायच्ा मला. मंग म्या तरी काय करनार. दु ष्काल
पडल्यापासनं काम बंद पडलं िेतािरचं अन् िे घरकाम बी.

तिापासनं वि उपासमारी सुरु झाली. वदसामागनं वदस उलटू न
चाललं ितं. मह्यनं उलाटलं. पोरं भुक भुक करत िती. म्या तरी
काय करायला ििं िोतं मास्तर तुमीच सांगा. "

मास्तर - " सारं सारं मान्य आिे मला पण िा कािी एकमेि
पयापय नािी. तुला नोकरीच ििी ना तर मी दे तो. तुझ्या निऱ्याची
दारु सोडिायला प्रयत्निी मीच करे न आवण तुझ्या पोरांचा
िाळे चा खचपिी मीच करे न. पण िे असं िंगाळ काम तु करायचं
नािीस. सगळीच माणसं िाईट नसतात रखमा.

रखमा- "िय मास्तर लई उपकार झालं बघा तुमचं. मला
माफी करा मास्तर म्या पुन्यांदा असं िंगाळ न्हाई करायची बघा.
तुमच्ा या उपकाराची म्यापरतफेड करनार मास्तर पर ती तुमी
सांवगतलेल्या मागापनच.

4. राखणदार.

िंकऱ्या पडिीत कसलासा इच्चार विचार करीत बसला
िोता. त्याच्ा पुढ्यात त्याच्ा बारक्या पोरगा अन् पोरीनं
भातुकलीचा खेळ मांडला िोता. िंकऱ्याची बायको गौरा आत
चुलीजिळ बसून भाकऱ्या बनवित िोती न्यािारीसाठी. न्यािारी
तयार झाल्याबरुबर गौरानं धन्याला आिाज वदला,

" धनी अिं धनी, या आत िाईच भाकरतुकडा खाऊन घ्या
अन् मंग जािा कुठं जायचं वतकडं . " गौरानं दोनदा आिाज दे ऊन
दे खील बािेर िंकऱ्याचं हुं वक चुं नािी. काय झालं बघायलागौरा
िातातलं काम सोडून पदराला िात पुिीत घराम्होरल्या पडिीत
आली. बघती तर िंकऱ्या िा असा गालािर िात धरून
कुठल्यािा ईच्चारात गढलेला. वतला काय सुदीक कळं ना
म्हणूनिान वतनं खांद्याला िात लाित िंकऱ्याला भानािर
आणला. तसा िंकऱ्या भीतभीतच भानािर आला.

गौरा - " अिं असं काय करुन ऱ्िायलासा? काय हुतय िाईच
सांगाल का? म्या कंधीपासनं आिाज दे ऊन ऱ्िायली तुमास्नी.
ध्यान तरी कुठं िाय म्हनािं "

िंकऱ्या - " न्हाई काय न्हाई. तु काय म्हनत हुतीस. "

गौरा- " अिं भाकर झालीया ती खाऊन घ्या गरम गरम. "

िंकऱ्या - "बरं बरं , तु िाढायला घे म्या आलो. "

िंकऱ्या उठला तिी पोरं
सयंपाकघरात

बी त्याच्ा मागं मागं

गेली. भाकरतुकडा खाऊन झाल्याबरुबर

िंकऱ्यानं गौराला कां दा, वमरवचचा ठे चा अन् भाकर गुंडाळू न
द्यायला सांवगतली. नेिमीपरमानं िंकऱ्या रातच्ाला िेतातल्या
घरािर राखणीसाठी जाणार िता.

वदस मािळतीला आला तसा िंकऱ्यानं दे िघरात दे िाम्होरं
वदिाबत्ती केली.

दे िाम्होरं िात जोडून तोंडातल्या तोंडात कािीसं पुटपुटला
अन् अडगळीच्ा खोलीत गेला. वतथनं वचमणी घेतलान, कमरे ला
कोयती खोचलान, क्टखिात विजेरी टाकलान, रातीसाठीगौरानं
वदलेलं जेिण कापडात गुंडाळू न घेतलं नी घराबाह्यर पडला तिी
पोरं पायािी घुटमळू लागली. बाबा आमास्नी पर िेतात न्या
म्हनून. गौरानं डोळे िटारीत त्यांना मागं ओढलं. उं बऱ्याआडनंच
डोईिर पदर घेत िंकऱ्याला वतनं वनरोप वदला.

वचमणीच्ा उजेडात रानातनं िाट काढीत िंकऱ्या चालला
िोता. मधीच एखादं पाखरु आिाज दे ई, मधीच पायाखालच्ा
पाचोळ्यातनं सळसळण्याचा आिाज येई. सािध िोऊनिंकऱ्या
तोंडानं सुंई सुंई करी, काठी आपटी अन् पुढं चालू लागे.
िंकऱ्याचं िेत गािातल्या घरापासनं पाऊणतासभर लांब.
िातातल्या काठीला कापडात गुंडाळलेलं जेिण बां धलं िोतं. नी
एका िातात वचमणी धरुन िंकऱ्या एकदाचा िेतघरात पोिोचला.
वचमणी अंगणातल्या आकड्यािर टांगली. केरसुणीच्ा झाडूने

अंगण झाडून घेतलं. झािळीपासनं बनिलेल्याझाडूने घर झाडलं.
खांद्यािरची घोंगडी बािेर अंगणातच पसरुन िंकऱ्या त्यािर
बसला, कसलाचा ईच्चार करत. बाजूच्ा आं ब्याच्ा झाडािर
खारकुंडीनं आिाज केलान तसा भानािरयेत िातातल्या
घड्याळात बवघतलान. घड्याळात साडे आठ िाजले तसा घरात
जाऊन त्याने कपड्यात गुंडाळलेलं जेिण सोडत जेिण
उरकलान.

बािेर अंगणात येऊन िात धुिीत चूळ भरलान. भिताली
बऱ्यापैकी अंधार झाला िोता.

िंकऱ्यानं घराचं दार लािलान, घोंगडी खांद्यािर घेतली,
क्टखिातली विजेरी चपापली, कमरे ला कोयती खोचली, गडूमधी
पाणी घेतलं अन् िेतातल्या मचाणीिर जाऊन बसला. िेळभरभर
सरत िोती तिी िंकऱ्याची नजर िातातल्या घड्याळाकडे जाई.
िेताच्ा राखणीसाठी रोज रातीला िंकऱ्या िेतातल्या मचाणीिर
येऊन बसत असे. रानडु क्कर, ससे, भेकरं रातच्ाला िेतात

यायची. त्यांना वपटाळायला िंकऱ्याने िेतात बुजगािणं उभारलं
िोतं. तसा त्याचा िेतािरला गडी असायचा राखणीला पर दोन
वदसापूिीच तो तालुक्याच्ा गािी गेलािोता त्याच्ा आज्याच्ा
मैताला.

त्यामुळे आता गौरा अन् िंकऱ्या दोघं वमळू न आळीपाळीनं
िेतािर राखण करीत िोते.

रातचे साडे बारा िाजले तसा िंकऱ्या आता सािध िोऊन
बसला. मचाणीिर अंगाभोिती घोंगडं गुंडाळू न तो गपगुमान
कुणाच्ातरी

येण्याची

िाट

बवघत

बसला

िोता.

आजूबाजूलाकुनीकुनीसुवदक न्हायी. िंकऱ्याचं िेत गािाबािेर
एका बाजूला रानाला लागून िोतं. काळाकुट्ट अंधार मधीच सुं सुं
करीत िाऱ्याचा झोत यायचा नी वपकं िलिायचा. नारळीच्ा
झािळ्याएकमेवकंिर आपटायच्ा, िेतात मधीच कसलीिी
सळसळ िायची तसा िंकऱ्याचा कुिा कान टिकारीत भुंकत
सुटायचा त्या वदिेनं. रातवकड्याची वकरवकर सुरु िोतीच

इतक्यातनेिमीचा

आिाज

िंकऱ्याच्ा

कानािर

पडला.

घुंगरकाठी ठोकीत कुणीतरी िंकऱ्याच्ा िेतातल्या घराभिती
फेऱ्या मारत िोतं. आिाज तर यायचा पर कुनीसुदीक वदसायचा
न्हाई. िंकऱ्या िातातली विजेरी आिाजाच्ा वदिेनं मारुन
बघायचा पर कुनीसुवदक दृष्टीस पडायचं न्हाई. पिाटे कोंबडा
आरिला वक तो आिाज बंद िोई. पिाट िोईस्तोिर िे असंच
चालायचं. घुंगरकाठीचा आिाज रातभर िंकऱ्याच्ा कानात
घुमत असे. कुतरं बी त्याला कािी झोपून दे ईना. भुंकून भुंकून
त्यानंपण िैदोस मांडलेला. दोन वदस झाले तीन वदस झाले.
रोजरातच्ाला िे असंच चालू िोतं. िंकऱ्याचे डोळे लालभडक
झाले िोते. दोन तीस वदस तासाभराचीपण झोप न्हाई. िंकऱ्या
पार िैतागला िोता. घरात सांगून सोय निती. गौरालासांवगतलं
तर ती पुन्हा घाबरायची. िंकऱ्या िेतािरनं येई. रोजचे विधी पार
पाडे पर फारसा कुनािी बोलायचा न्हाई. त्याचं िे असं इपरीत
िागणं गौराच्ा ध्यानी आलं ितं. वतनं इच्चारलंपर िंकऱ्या वतला
कसलीच भनक लागून दे त निता.

चौथा वदस उजाडला तसा चाय वपऊन िंकऱ्या तडक
घरातनं वनघाला. गािाबािेरच्ा टे पाडािरल्या भगताकडं . भुऱ्या
भगत िेंदूर फासलेल्या दगडांसमोर धुनी पेटिून अंगाला
राखफासून कसलासा मंतर पुटपुटीत बसला िोता. धुनीजिळ
मानिी किटी अन् एका बाजूस मोराच्ा वपसाचा झाडू पडला
िोता. " काय रं िंकऱ्या आज िाट किी काय चुकलास?
घरलासमदं बेस िाय न्हिं? भुऱ्या भगतानं इचारलान.

िंकऱ्या -" घरला समदं बेस िाय पर योक दु खनं िाय.
िेतािरल्या घरापािी. "

भुऱ्या भगत - " ते आनी काय? िाईच उलगडून सांवगतलस
तर कळल. "

िंकऱ्या - " आरं भगता रोज रातच्ाला िेतािरल्या
घराम्होरं कुनीतरी घुंगुरकाठी िाजवित फेऱ्या मारतं. आिाज
करीत न्हाय तोंडानं, वदसत बी न्हाय, फकस्त घुंगुरकाठीचा
आिाजतेिढा येतो. "

भुऱ्या भगत काय समजायचं ते समजून गेला. त्याने
िंकऱ्याला ईचारलं. " आरं येड्या जागेिाला राखणदार िाय त्यो.
तुज्या

िाडिडलापासनं

येत

असणार

त्यो.

तुज्या

िाडिडलांनीसांवगतलं न्हाई काय तुला? आिसे ला राखण
द्यायला? "

िंकऱ्या - कािीसं आठिीत िंकऱ्या बोलला, " िय रं
भगता. म्या पापी, चांडाळ इसरलो बघ. िाडिडलापासनं चालत
आलेली रीत म्या मोडली. आता काय तरी उपाि सांग. "

भुऱ्या भगत - " फार काय करायला लागत न्हाय बघ. यक
चांगलं कोंबडं तयार ठे ि. अगरबत्ती, पानाचा ईडा, नारळ, सुपारी,
िलद, कुकु िे समदं

तयार ठे ि. मी येतो अिसेच्ा

रातीघराजिळ. "

िंकऱ्या - " तु सांगविला तसं करतो बघ. पर तु रातच्ाला
घरला नगं येऊस. मला थेट िेतािरल्या घराजिळ भेट. "

भुऱ्या भगत - " बरं आता जा मांज्या साधनेचा िगत झाला
िाय. अिसेच्ा राती भेटू. "

भुऱ्या भगतानं सांवगतल्यापरमानं िंकऱ्यानं त्यावदििी
सगळी तयारी केलान. गौराकडनं जेिण बांधून घेतलान नी
नेिमीपरमानं वनघाला िेतािर. िातातलं सामान नी कोंबडं
बघूनगौरानं ट्वाक काढलान. " िे िो काय आवक्रत काढलसा?
तुमी भगतवगरी चालू केलीि वक काय? यक नाय दिा प्रश्नं इचारुन
भांडािून

सोडलान

वतनं

िंकऱ्याला.

आता

वतच्ापासनंकायसुदीक लपिण्यात अथप निता. िंकऱ्यानं वतला
झाला परकार सांवगतला. तिी ती िांत झाली. " तरीच तुमी इतके
वदस गप गप िायसा, अिं मी कोन नाय का तुमची? िे
डोरलंगळ्यात किापायी बांधलसा?" असं म्हणत वतनं तोंडाचा
पट्टा पुन्यांदा चालू केला.

िंकऱ्या गपगुमान घरातनं वनघाला नी िेतािर जाऊन
पोिोचला. नेिमीपरमानं त्याने घराची, अंगणाची साफसफाई
केलान, जेिणाचा िगुत झाल्याबरुबर जेिून घेतलान नी
भगताचीिाट बवघत मचाणािर जाऊन बसला. घड्याळात
अकराचा ठोका झाला तसा पाऊलिाटे िरनं पालापाचोळ्यातनं

झपझप पािलांचा आिाज िंकऱ्याच्ा कानािर पडला. तसा
िंकऱ्यासािध झाला. विजेरीचा झोत त्याने त्या पाऊलिाटे िर
मारलान तसा भगत नंजरे स पडला. िंकऱ्याचा जीि त्याला
पिाताच सुखािला. िंकऱ्या आता मचाणािरनं खाली उतरला.
भगतापािी जाऊन उभा ऱ्िायला. भगतानं सगळं सामान
िंकऱ्याला वपििीतनं बाह्यर काढायला सांवगतलं. िंकऱ्या यक
यक करीत सामान बाह्यर काढीत िता. भुऱ्या भगतानं
सारं सामान येिक्टस्थत घराच्ा म्होरं दारासमोर मां डलं नी
राखणदाराला आिताण धाडलं.

आिसेची रात िोती. भिताली वमट्ट काळोख, सुं सुं करत
िारा िािात िोता. िाऱ्याच्ा झोतानं वपकांची अन झाडांची
सळसळ

सुरु

िोती.

नारवळच्ा

झािळ्या

एकमेवकंिी

झोंबाझोंबीकरीत ित्या. मधीच कुत्र्यानं रडून बाजार मांडलान.
िंकऱ्यानं एक काठी िानली त्याच्ा पेकाटत. तसं ते कुई कुई
कण्ित िांत बाजूस जाऊन बसलं. भुऱ्या भगतानं दोन्ही िात
जोडूनिंकऱ्याला एक्याजागी उभं ऱ्िायला सांवगतलं. भुऱ्या

भगतानं सिताभिती अन् िंकऱ्या भिती यक ररं गण िढलं
िातातल्या राखेनं.

चारीवदिांना ती राख फुवकत कसलासा मंतर पुटपुटीत
िता त्यो.

भुऱ्या भगत- " िंकऱ्या कायसुदीक घाबरायचं कारण न्हई
बघ. या ररं गणाबाह्यर अजाबात पडायाच न्हई. म्या सांगन तेिढं च
करायाचं. "

िंकऱ्यानं मान डोलिली अन् भुऱ्या भगत राखणदाराला
बोलािू लागला.

अध्याप पाऊण तासानं पुन्यां दा तोच घुंगुरकाठीचा आिाज
िंकऱ्याच्ा कानी पडला. तसं कुतरं बी सािध झालं. िंकऱ्यानं

कुतऱ्याला काठीनंच खुणािलं तसं त्ये बसल्या जागी गपगुमान.
मािळतीच्ा वदिेनं रानातनं झपझप पािलं टाकीत एक पांढरी
फट्टक आकरुती घराच्ा वदिेनं येताना िंकऱ्याच्ा नंजरे स
पडली.

भुऱ्या

भगतानं

िंकऱ्याला

सांगून

ठे िलं

ितं

मीसांवगतल्याबगर यक अकिरसुदीक तोंडातनं काढायाचा न्हई.
आकरुती िळू िळू जिळ येऊ लागली अन् िंकऱ्याच्ा दारात
येऊन ऱ्िायली.

डोईिर गोल तांबड्या रं गाचा मुंडासा गुंडाळलेला, अंगात
पांढरािुभ्र अंगरखा कमरे पतुर घातलेला. कमरे खाली पांढरं
धोतर. पायात चांदीचा गलेगठ्ठ िळा. िातात पण चांदीचा
िळिलेलाकडा. खांद्यािर जाड घोंगडी, पायात करकर आिाज
करणाऱ्या ििाणा, िातात जाड घुंगुरकाठी, डोळे िे असे
बटाट्यासारखे बाह्यर आलेले. पिाताच समोरचा पानी पानी
िािा असे. डोळ्यांिर जाड पांढऱ्या भुिया, टोकदार नाक,
मोठाले टोचलेले कान, वपळदार जाड्या पांढऱ्या वमश्या अन्

त्याआड दडलेले पान खाऊन लाल झाल्यागत ओठ, कानािरनं
केस उतरुनदाढीला येऊन वभडलेले. असा समदा िेि.

भुऱ्या भगतानं त्याला पिाताक्षणीच आजपि मांडलं, " रं
मांज्या दे िा राखणदारा ह्यो तुजा मान तुला आज आमी िथं दे ता
िाि तो मान्य करुन घे. लेकराकडनं काय चुकला माकलाअसलं
तर मोठ्या मनानं माफी कर. लेकरु अजाणतं िाय त्येचाकडनं
चुक घडली िाय त्याबद्दल म्या तुजी माफी मांगतो. यक डाि माफ
कर. त्येच्ा घरदारािर, िेतािर, वपकदाण्यािर, पोराटोरांिर,
घरधनीणीिर तुजी वकरपादृष्टी अिीच बरकरार ठ्येि. ह्यो तुजा
मान मी तुज्याम्होरं ठे िला िाय तो ग्वाड मानून घ्ये अन् लेकराला
अजाबात तरास नको िोऊन दे ऊस. "

येिढं बोलून भुऱ्या भगतानं कोंबडं पुढं केलान नी त्येला पानी
पाजून कोयता त्येच्ा मानेिर वफरिलान. फडफडत कोंबडं लांब

जाऊन वनपवचत िोऊन पडलं. भुऱ्यानं तिर नारळ फोडूनपाच
तुकडं करुन विड्यािर मांडून ठे िले. राखणदारानं त्याचा मान
िसत स्वीकारला. िात िर करुन िंकऱ्याला आिीिापद वदला अन्
आल्यापािली त्याची राखण घेऊन माघारी िळला.

िंकऱ्या आता वनधापस्त झाला िता. भुत्या भगतानं त्याला
आता सगळं नीट समजािून सांवगतलं. या म्होरं आता अिसेला
नुसत्या नारळाची राखण वदलीस तरी चालल पर ती
द्यायलाचुकूमाकू नगंस. कंदीतरी चार- पाच मविन्यातनं तुला
िाटलंच तर येखादा कोंबडा दे राजीखुिीनं. भरुन पािल त्यो.
वकरपादृवष्ट बरकरार राविल त्याची तुज्या घरादारािर. एिढं
बोलूनभुऱ्या भगत त्याची वबदागी घेऊन वनगून गेला. अन् िंकऱ्या
पिाट िताच आपल्या घरी परतला. रातीचा झाला परकार त्यानं
गौराला

सांवगतला.

गौरा

पर

आता

खुि

िती.

धन्याच्ाडोक्यािरलं संकाट टळलं ितं. िेतात चांगलं वपक
आलं हुतं ते ईकून तालुक्याच्ा बाजारात जाऊन िंकऱ्यानं
पोराटोरांनां नविन कापडं खेळणी आणली. गौराला निी

साडीचोळीआणली. िंकऱ्या पोराटोरांना खेळवित बसला िोता
पुढल्या अंगण्यात. इतक्यात पुन्यांदा त्योच घुंगुरकाठीचा आिाज.
िंकऱ्यासमोर राखणदार उभा िता. िंकऱ्याकडं बघून
िसलाअन् आल्या िात िर करुन आिीिापद दे त वनघून गेला..
©चंदन विचारे .

______________________

5. बाळ -बाळं तीण (भयकथा)

घड्याळात संध्याकाळचे सात िाजले िोते.

रॉकी बेडरुमच्ा क्टखडवकतून दर पाच- दिा वमनटांनी
खाली िाकून पिात िोता. मध्येच मोबाईलमधून कुणालातरी
फोन टर ाय करत िोता. फोनची ररं ग सतत िाजत िोती पण
समोरुनकुणी कॉल ररवसि करत नितं. घड्याळाचे काटे
जसजसे पुढे सरकत िोते तसतिी रांॕ कीची चुळबुळ िाढत
िोती.

रॉकीने घड्याळात पाविले पािणे आठ िाजले िोते.
तोंडातल्या तोंडात रॉकी कुणाच्ातरी नािाने विव्या िासडत
िोता. इतक्यात वबक्टडंगखाली गाडीच्ा िॉनपचा आिाज आला.
रॉकी धाितच क्टखडवकजिळ गेला. गाडी ओळखीची िोती.

रॉकीने पटकन िॉलमध्ये जाऊन फ्लॕटचा दरिाजा उघडला. एक
एक करत रॉकीचे चार वमि पटकन आत घरात विरले.

रॉकी - " वकती िेळ लािता यार तुम्ही लोक. एिढा टाईम
लागतो काय दारु आणायला?

वकरण (रॉकीचा वमि)- अरे यार या विवनतच्ा पायी सगळा
लोचा झाला यार. त्याचा बाप भेटला ना मधेच. तो पण नेमका
िाईन िॉपसमोरच कुणािीतरी बोलत उभा िोता. त्यात
तोआम्हाला ओळखतो ना म्हणून मग तो वतथून वनघेपयंत थांबािं
लागलं यार. बरं सॉरी चल पटापट सुरु करु. "

रॉकीच्ा वमिांनी वपिव्यातनं आणलेला क्टिक्टस्कचा खंबा,
रम, चकण्याची पावकटं , 'वसगरे टचं पावकट सगळं पटापट बािेर
काढलं. रॉकीने वकचनमधून काचेचे ग्लास धुऊन आणले.
पाटीचा मािौल आता मस्तपैकी बनला िोता.

विवनत (रॉकीचा वमि ) - "अरे रॉकी िविनी अचानक येणार
नाय ना. नायतर अचानक धाड पडायची आवण आपली पंचाईत
िायची. "

रॉकी - " अरे वफकर नॉट. ती काय आता चार- पाच वदिस
तरी येत नािी बघ. पोरीला िाळे ला विसमसची सुट्टी पडली आिे
दिा वदिस. त्यामुळे आता इथे आपलंच राज चारपाच वदिसतरी.
तु माझा पेग बनि चल पटपट आवण या बंटीला काय खायला
आणलं वक नािी. नायतर तो वबच्चारा आपल्या तोंडाकडे बघतच

बसायचा. पीत नािी तर नािी वनदान चकणा तरीखायला दे
त्याला मजबूत. "

वििाळ्याचे वदिस असल्याने अंधार लिकरच पडत असे.
थंडीसुद्धा कडाक्याची. आज वि सगळी वमिांची भुतािळ
रॉकीच्ाच घरी नाईट मारणार िोती. दारुचे पेग ररचिता
ररचितासगळ्यांच्ा गप्पा, एकमेकांची खेचाखेची सुरु िोती.

वकरण - " अरे विवनत तु त्यावदििी बड्डे पाटीला िॉटे लमध्ये
सोबत घेऊन आलेला वतच्ासोबत काय सीन सुरु आिे सध्या.
नाय म्हणजे लग्न वबग्न करणार आिेस वक खाली वटपी. "

विवनत - " कुछ भी मत बोल यार आपण वसरीयस आिे
एकदम. पुढच्ा मविन्यात वतच्ा घरी बाँ ब टाकणार आिे
लग्नाचा. बघू काय िोतं ते. "

रॉकी - " आयला िा तर खूप फास्ट्र वनघाला यार. "

बंटी- " िा ना, वतच्ामारी. िाटलं नितं िा इतका वसरीयस
िगैरे िोईल म्हणून. "

कािीिेळानं रॉकीच्ा लक्षात आलं वक, खंबा संपायला
आलाय.

रॉकी - " अरे यार खंबा खाली िोत आला. तुझी रम संपली
वक आिे बाकी िीवनत?

विवनत - " अरे आिे अजून थोडी. मला फुरसतमध्ये मरायची
सिय आिे. "

रॉकी -" िाफ क्वाटप र मागिायची का?

वकरण - " िा मागि ना भाई. ये बंटी माझी बाईक घेऊन
जा आवण एक िाफ क्वाटप र घेऊन ये लिकर. वनघ लिकर
नायतर बंद िोईल आवण येताना वसगरे टचं पावकट पण घेऊन ये.
"

बंटी - " एिढ्या रािी मी एकटा नाय जाणार विवनतला बोल
सोबत चलायला. "

रॉकी - " अरे भो***च्ा फाटली का? मांजरपाट साला.
म्हणून बोलतो आमच्ासोबत रिात जा, थोडी वपत जा मग वभती
वनघून जाईल. ये जा रे विवनत याच्ासोबत लिकर. "

घड्याळात रािीचे पािणे अकरा िाजले िोते. विवनत आवण
बंटी बाईकिरुन भरभर वनघाले. नाक्यािरचं िाईन िॉप बंद
झालं िोतं म्हणून मग दोघे थोडं पुढे िायिेला आले आवणवतथल्या
एका िाईन िॉपमधून दोघां नी िाफ क्वाटप र घेतली आवण वनघाले.
िाटे त वकरणच्ा गलपफ्रेंडचा फोन आला आवण मग वकरण

रस्त्याच्ा एका टोकाला बाईक लाितगलपफ्रेंडसोबत फोनिर
सुरु झाला. बंटी सारखा त्याला मधेमधे टोकत िोता. त्यात वकरण
बािेर वमिांसोबत वडर ं क करायला बसला िे कळल्यािर वतने
भांडणच उकरुन काढलं. वतलासमजिता समजिता वकरणची
पार चढलेली उतरायला लागली िोती.

बंटी - " भाई बारा िाजायला आले. रॉकी सारखा फोन
करतोय चल ना जाऊ लिकर. एक तास िायला आला
आपल्याला इकडे येऊन. ते दोघं विव्या घालतायत. "

फोन कट करुन वकरणने बाईकला वकक मारली आवण दोघे
वनघाले. रस्त्यािर अवजबात िदप ळ निती. वनमपनुष्य रस्ता आवण
िे दोघे त्या वनमपनुष्य रस्त्यािरून बाईकिरुन सुसाट सुटलेिोते.

गाडी रॉकीच्ा वबडींगपासून दिा बारा वमनटािर येऊन
धक्के दे त दे त अचानक थां बली.

बंटी - " काय रे बाईक काय झालं विला? "

वकरण - " बघतो थांब. टाकी तर फुल आिे . अचानक काय
झालं विला. "

तु एक काम कर मोबाईलचा टॉचप चालू कर मी बघतो काय
वमस्ट्रे क आिे ते. "

पाच-दिा वमनटं प्रयत्न करुन झाल्यािर वकरण बंटीला
बोलला, "धक्का मारत न्यािी लागेल, सकाळी बघू गॕरेजमध्ये
नेऊन दाखिािी लागेल बहुतेक. " बंटीने मान डोलिली आवण
धक्कामारत मारत ते दोघे

रॉकीच्ा वबक्टडंगच्ा गल्लीत

पोिोचले. रॉकीचं घर आता गल्लीच्ा टोकािरुन जिळच िोतं.
बंटीने रांॕ वकचा सतत येणारा फोन उचलून त्याला बाईक बंद
पडल्याचं सांवगतलं. गल्लीजिळ आिोत येतो लगेच असं म्हणत
बंटीने फोन ठे िला.

रस्त्याच्ा डाव्या बाजूस गच्च झाडी िोती. आवण रस्त्याच्ा
उजव्या बाजूस एका मांविकाचं घर. तो बारका टप्पा पार केला
वक पलीकडे

रॉकीची वबक्टडंग. बंटीने त्या मांविकाबद्दल

बरं चकािी ऐकलेलं असल्याने त्याची आता चांगलीच िाचा बसली
िोती. वभवतने थरथरत तो बाईक पटापट ढकलत पुढे नेत िोता.
त्याला आता कधी एकदा घरी पोिोचतोय असं झालेलं.

इतक्यात रस्त्याच्ा डाव्या झाडीतनं कसलासा आिाज
झाला तसे दोघेिी दचकून थांबले. त्या झाडीत एक जुनाट पडका
िाडा अन् त्यासमोर एक पडकी वििीर असल्याचं वदिसा बंटीने
पाविलं िोतं आवण त्या समोरच्ा मांविकाकडे येणाऱ्या
झपाटलेल्या बायाबाप्यांबद्दलिी काविबािी ऐकलं िोतं . बंटीला
दरदरुन घाम फुटला िोता आवण तो वकरणला पटपट पुढे
पायटाकायला सांगत िोता. वकरण त्याला न घाबरण्याबद्दल
सांगत िोता. "भुतंवबतं काय नसतात. " वकरण बंटीला सांगत
िोता. वकरण माि थरथरत्या अंगाने भितालची चाहूल घेत
बाईकला धक्का दे त परत झपझप पािले टाकीत चालला िोता.
वकरणने मोबाईलचा टॉचप आॕ न केला िोता.

पुन्हा पलीकडल्या झाडीतून कुणाच्ातरी पैंजणांचा अन्
बाळाच्ा रडण्याचा आिाज. रस्त्याच्ा डाव्या अंगाला बरं च रान
माजलं िोतं. आिाज वतथनंच येत िोता. आता माि वकरणिीपुरता
घाबरला िोता. िा असा वनमपनुष्य रस्ता, काळोखी राि,

घड्याळात रािीचे बारा िाजून गेलेले, बंटीने सांवगतलेली गोष्ट अन्
तो पैंजणांचा-बाळाच्ा रडण्याचा आिाज.

वकरण आता पाऊल पुढे टाकणार तोच डाव्या िाताच्ा
झाडीतनं समोरुन एक जुनाट मळकं पातळ नेसली बाई आली.
केस मागे मोकळे

सोडलेले, िातात विरव्या बांगड्या,

पायातपैंजण, चेिरा माि स्पष्ट वदसत निता डोईिरनं पदर
घेतल्याने. वतच्ा िातात कािीतरी गुंडाळलेलं िोतं. समोर येताच
वतने

िातािरला

गुंडाळलेला

पदर

बाजूस

केला,

रडण्यावतचाआिाज वतथूनच येत िोता. वतच्ा िातात कोिळं पोर
िोतं. नुकतंच जन्माला आलेलं. मविनाभरिी झालेला नसािा.
वतला पिाताच बंटीनं तोंड झाकून घेतलं नी तो कािीसा मागे
झाला. वकरण माि पुढे िोऊन थोडं धीटाईने वतला बोलला, "कोण
तुम्ही? एिढ्या भयाण रािी इथं काय करताय आवण तेिी या
लिानग्या बाळाला घेऊन. "

ती बोलू लागली - "माझ्या बाळाला भूक लागली िाय जी.
रडून रडून वनसता घर डोक्यािर घेतला यानं. अंगािर दू ध न्हाई.
िाईच दू ध वमळतंय का पिायला आली िोती. तुमी यालाबघता
का जरा मी तिर दू ध बघते याच्ासाठी. "

वकरण बोलला, " एिढ्या रािी कुठे वमळणार दू ध? दु कानं
तर केिाचीच बंद झाली.

माझा वमि येथे जिळच रिातो

त्याच्ाकडे बघतो असेल तर घेऊन येतो. "

पण वतने याला नकार वदला, " नगं मला ठािं िाय या
ििाला कुणीकडं दू ध वमळे ल ते. तुम्ही िाईच याला बघा तिर.
"

वकरणने मागे िळू न बंटीकडे पाविले. बंटीने भीतभीतच

नकाराथीमान डोलिली. पण वकरणला कुठून दु बुपद्धी सुचली
कोण जाणे. वकरणने वतच्ा ओटीतलं मूल आपल्या िाती घेतलं

तिी ती बाई माघारी िळू न पुन्हा त्याच झाडीत विरली. आता
मािवकरण कािीसा बािचळला. त्याला कािी कळे चना. जर
विला आल्या िाटे नं मागेच पुन्हा जायचं िोतं तर वि येथे बािेर
आली किाला. डोक्यात विचारांचा काहूर माजलेला असतानाच.
डाव्या झाडीतनं धपकन् पाण्यात कािीतरी पडल्याचा आिाज
झाला. वकरणला कािी कळे चना काय चाललय ते, आिाज
कसला िे पिाण्यासाठी त्याने ते िातातलं मूल बंटीकडे
सोपिूजाताच बंटी वकंचाळला अन् बेिुद्ध पडला.

वकरणने पुन्हा िातािर नजर टाकली तो िातात केिळ
बाळाचा सापळा. इतका िेळ धीटाईने िागणाऱ्या वकरणचीिी
आता पुरती

दातक्टखळ बसली िोती. बंटीच्ा ओरडण्याचा

आिाजऐकून रॉकी आवण विवनत खाली धाित आले िोते. बंटी
आवण वकरणला धीर दे त त्यांनी कसाबसा घरी आणला नी
दोघांच्ा तोंडािर पाणी मारत दोघांनािी िुद्धीिर आणले.

िुद्धीिर येताच बंटीने त्या दोघांना घडला प्रकार सांवगतला.
रॉकीने दोघांनािी नीट समजािून बेडरुममध्ये झोपिले . दु सऱ्या
वदििी पिाट िोताच आं घोळ्या आटपून त्यांनी त्यामांविकाचे घर
गाठले. घडला प्रकार मांविकाला सांवगतला. मांविकाने मागच्ाच
अमािस्येला एका नुकत्याच बाळं तीण झालेल्या पण बाळं तीण
झाल्यानंतर अिघ्या दिा वदिसातचअििपणामुळे बाळ
गमािालेल्या अन् त्या बाळामागे िाय खाऊन मेलेल्या बाईची
िवकगत सांवगतली. वतचा दादला येऊन वतला बां धण्याविषयी
सांगून गेला िोता. मांविकाने त्याचवििीरीत त्या दोघांची भूतं
मंिाने बां धून सोडून वदली िोती. ती अिी आमािस्या - पौवणपमेला
बािेर पडत. काल रािी तुम्ही पाविलेली विच ती बाई असं
मांविकाने सांवगतलं अन् त्यािरकायमस्वरुपी उपाय करण्याचे
कबूल केले. "कािीतरी राहून गेलं असािं बहुतेक मांविक
पुटपुटला. मी करतो बंदोबस्त पुन्हा असं िायचं नािी". तेिा
कुठं वि पोरं माघारी आपआपल्याघरांकडे िळली रािीचा तो
भयानक थरार अनुभि सोबत घेऊन.. ©चंदन विचारे .
______________________
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१ जुलै २०१९ ची संध्याकाळ.

त्या वदििी भरपूर पाऊस िोता.

वतने आॕ वफसातून वनघाल्यािर टर े नमध्ये असतानाच त्याला
फोन केला.

ती - " िॕ लौ, मी काव्या बोलतेय. आज दादरला भेटायचं का
आपण? मला माविती आिे पाऊस खूप आिे पण तरीिी. खरं तर
मला आज मला पािसात वभजािसं िाटतंय.

तो एिाना त्याच्ा घराजिळच्ा रे ल्वे स्थानकात येऊन
पोिोचला िोता. पण वतचा फोन येताच अन् वतने भेटीची इच्छा
व्यि करताच तो मागेवफरला. नेमका आज भरपूर पाऊस

असूनिी लोकल िेळेिर िोत्या. थोड्याच अिधीत तो दादर
स्थानकाबािेर पोिोचला.

त्याला काव्याचं स्थळ एका ओळखीच्ा मध्यस्थामाफपत
आलेलं. पविका जुळतील न जुळतील पण मनं, मतं, स्वभाि
जुळणे मित्त्वाचे असे त्याचेठाम मत आवण म्हणूनच तो वतला
भेटीसाठी आळित िोता. तीचं म्हणणं अगदी याऊलट. जोिर
घरच्ांसमोर आपली पसंती िोत नािी तोिर भेटायचंनािी. पण
आज का कुणास ठाऊक वतला त्याच्ा भेटीची ओढ लागली
िोती. सोबतीला वतच्ा आिडीचा पाऊसिी िोता.

ती वदसायला अगदी साधी, सरळ, सालस. तो माि
दु वनयादारीची पुरती जाण असलेला. नक्षि मांॕ लजिळ छिीत
उभी ती त्याची िाट पिात िोती. त्यानेिी वतला फारिी िाट
पिायला लािली नािी. समोरासमोर येताच दोघांची नजरभेट
झाली. चेिऱ्यािर िलकेच क्टित उमटलं दोघांच्ािी.

तो - " फार िेळ िाट पिािी लागली नािी ना?

ती - " नािी मी दिा वमनटां पूिीच पोिोचले इथे. "

तो - " बरं मग वनघायचं?

ती - " कुठे जायचं?

तो - " माझ्या मावितीतलं एक छानसं मराठमोळं उपिारगृि
आिे इथे जिळच. थोडं सं चालािं लागेल चालेल ना?

ती - " िो कािी िरकत नािी. "

उपिारगृिाजिळ पोिोचताक्षणीच त्याच्ा लक्षात आलं.
आज सोमिार. उपिारगृि बंद असतं. वतला भेटण्याच्ा
उत्सुकतेत तो ते विसरुनच गेलािोता.

तो - " अरे यार, साा़ंॕरी माझ्या लक्षातच आलं नािी आज
सोमिार ते. सोड आपण दु सरीकडे जाऊ. "

ती -" िं चालेल. "

नक्षि मांॕ ल ते वजप्सी उपिारगृि तो भराभर चालत िोता.
ती माि वतच्ा चालीने. त्याला ते जाणिलं तसा त्यानेिी त्याच्ा
नेिमीच्ा चालीत बदल केलाअन् वतच्ा सोबतीने चालू लागला.
मधेमधे थोड्याफार गप्पा सुरुच िोत्या. अखेर दोघंिी वजप्सीमध्ये
विसािले.

वतने सँडविचची आॕ डपर वदली. सोबत त्याच्ासाठी आणलेली
भेटसुद्धा वदली. तो माि वतला भेटण्याच्ा नादात वतच्ासाठी
कािीतरी भेट घेण्यासविसरलाच. टे बलािर बसल्या बसल्या
सँडविच खात खाता

दोघांमधे बऱ्याचिा गप्पा झाल्या.

एकमेकांना जाणून घेण्याचा प्रयत्न झाला.

त्या गप्पा कमी वक काय म्हणून वतथनं वबल दे ऊन दोघेिी
त्याच्ा आिडत्या वठकाणी नारळी बागेत गेले. पािसाची
ररमवझम सुरुच िोती. पुन्हा वतथेबसून गप्पा टप्पा.

ती - " अिो ऐका ना, आजच्ा आपल्या या भेटीविषयी
आपल्या घरच्ांना प्लीज कािी कळू दे ऊ नका नािीतर आपण
त्यांना विचारात न घेता भेटलोअसा समज करुन घेतील ते अन्
रागे भरतील ते. "

तो " don't worry. िे बघ या भेटीमागचा आपला िेतू
अगदी िुद्ध आवण प्रामावणक िोता. एकमेकांना जाणून घेणं िाच.
तो साध्य झाला आवणतसं कािी झालंच तर मी बोलेन तुझ्या
घरच्ांिी. समजािून सांगेन त्यांना. तू अगदी वनधाप स्त रिा. "

ती - "बरं . "

बागेतनं वनघताना पविल्या भेटीची आठिण म्हणून
दोघांनीिी छिीत ( एका निे , आपआपल्या) छानसा सेक्टि
काढला.

मनं, मतं, स्वभाि आता जुळू लागले िोते.

अजून बरं च कािी जाणून घेणं बाकी िोतं आवण त्यासाठी
अजून बऱ्याचिा फोनिरच्ा गप्पा आवण भेटीगाठी बाकी िोत्या.

तिा त्या िोणारच िोत्या. पण पविली भेट माि छान झाली.
त्याच्ा आिडत्या वठकाणी. वतच्ा आिडीच्ा पािसात. त्याला
भेटण्याची, त्याला जाणूनघेण्याची ओढ, हूरहूर, पािसात
वभजण्याची िौस सारं सारं भागलं िोतं. वतच्ासारखीच त्याचीिी.

मग जिळच्ाच एका छोट्यािा िॉटे लात गरमागरम चिा
घेऊन, एकमेकांचा वनरोप घेऊन, पविल्या भेटीची आठिण

मनात

साठिून,

उमललेली

हृदयाच्ाकुठल्यािा

प्रेमाची कळी

फांवदिर

नुकतीच

अलिारपणे जपत दोघेिी आता

आपआपल्या घराकडे रिाना झाले.

आता पुढे काय िोणार याची ओढ तुम्हाला लागली आिे ना
!

मलािी लागली आिे.. ©चंदन विचारे .

क्रमिः
______________________

6 एका लग्नाची गोष्ट भाग २.

दोन्हीकडच्ा

मंडळींनी

ठरविल्याप्रमाणे

मुलीच्ा

घराजिळच्ा एका उपिारगृिात दोन्हीकडचे मध्यस्थ आवण
मुलामुलीसवित घरची मंडळी आली िोती.

चिा वपता वपता औपचाररक बोलणी झाली.

मुलामुलीची आवण घरच्ांची पसंती झाली.

मुलाकडच्ा मंडळींनी मुलीकडच्ा मंडळींना लागलीच
िोकार कळिला िोता पण तरीिी विचार करण्यासाठी दोन
वदिसांचा अवधक िेळ वदला.

या दोन वदिसात त्या दोन जीिांची जाम घालमेल सुरु िोती.
तसे ते िरचेिर भेटत आवण फोनिर बोलत िोते.

पुढे काय िोणार कसं िोणार याची काळजी दोघां नािी
लागली िोती. माि या दरम्यान मुलगा मुलगी दोघंिी नकळतपणे
अरें ज मॕरेज दरम्यानची मजा अनुभित िोते.

दोन वदिसांनी मध्यस्थामाफपत मुलीकडच्ांचा आॕ वफविअल
िोकार आला. मुलाचा तसा पविका - कुंडली यािर विश्वास
निता पण घरच्ांच्ा मजीचा मान ठे िणं भाग िोते. मुलाचे
िडीलज्योवतषाकडे पविका घेऊन पिायला गेले. ज्या वदििी ते
पविका घेऊन गेले त्यावदििी दोघिी जाम टें िनमध्ये.
आॕ वफसातनं वनघताना मुलाने िडीलांना फोन केला. मुलाच्ा
िडीलांनी स्वभािाप्रमाणेउडिाउडिीची उत्तरे वदली.

" तु आधी घरी ये मग बोलू" िे ऐकून तर मुलाची पार
बोबडीच िळली. आता अजून पुढे काय िाढू न ठे िलय याचा
विचार करत तो घरच्ा वदिेने एक एक पाऊल टाकत िोता.
त्याच्ाप्रमाणेच कायिोतय याची काळजी वतलािी लागून
राविलेली. त्या विचारात त्यावदििी ती तिी जेिलीच नािी आवण

तोिी. अथापत प्रश्न दोघां च्ािी भविष्याचा िोता. घरच्ांच्ा
मानाचा, मजीचा िोता. पण काव्याने अन्त्याने ठरविले िोते
पोवझवटि विचार करायचा म्हणजे वनगेवटि विचारांचा विरकािच
िोत नािी मनात.

नािी नािी म्हणताना गोष्टीत इथे वट्वस्ट्र येऊ पिात िोता.

पण मुलगा आपल्या वनणपयािर ठाम िोता. खरं तर अिािेळी
मुलामुलीचं आपल्या घेतलेल्या वनणपयािर ठाम रिाणं मित्त्वाचं.
मी याआधी म्हणालो िोतो त्याप्रमाणे वजथे मनं मतं स्वभाि
जुळलेलेअसतात वतथे या इतर गोष्टी फारिा प्रभािी ठरत नािीत.

घरी पोिोचताच जेिणं आटोपल्यािर िवडलांनी मुलाला
ज्योवतषाने सुचविलेले विधी कराियास सांवगतले. मुलाने
िडीलांकडून पविका घेत दु सऱ्या वदििी पुन्हा त्याच ज्योवतषास

गाठले. पविका अगदीउत्तम जुळत िोती. मुलामुलीसाठी
सुचविलेले विधी दोघांनीिी याआधीच पार पाडले िोते.
मनासोबतच आता पविकादे खील जुळली िोती. मुलाने काव्याला
आवण दोन्हीकडच्ा घरी लगोलग वि गोडबातमी कळिली.
नातेिाईकांना वनरोप पोचते िोऊ लागले.

खरं तर लग्न िे दोन जीिांचं वमलन दोन कुटुं बांचं वमलन असं
आपण नेिमीच म्हणत असतो पण ते ठरित असताना आपण
त्या दोघांच्ा मतांना फारसं विचारात घेतच नािी. आपलीच मतं
आपल्याचररती परं परा त्यां च्ािर लादत असतो. अथापत त्या
चांगल्या असतील तर त्यांची जपणूक करण्यास कािीच िरकत
नािी. मतं मांडायला जरुर ििीत पण ती लादू नये. म्हणजे पूिी
तसं िायचं पण आताकाळ बदललाय.

काळानुसार आपण अंगािरची कापडं बदलली मग
विचारसरणी तीच जुनी का?

कथेतल्या नायकाने त्याची मतं काव्याला अन् वतच्ा त्याच्ा घरच्ांना पटिून वदली िोती.

आता िेळ िोती पुढची बोलणी आवण कांदापोह्याच्ा
औपचाररक कायपक्रमाची.. ©चंदन विचारे .

______________________

6. एका लग्नाची गोष्ट - भाग ३.

पविका जुळल्याने दोन्हीकडची मंडळी आता अगदी खुिीत
िोती. गोष्टीत मधेच एक वट्वस्ट्र आल्याने आता दोिीबाजुंना अजून
पुढे कािी िािगंघडायला नको िोतं. दोन्ही कुटुं बातल्या ज्येष्ठ
मंडळींची फोनिर बोलणी झाली आवण मग एके वदििी मुलाच्ा
घरी बसून साखरपुडा आवण लग्नाचीबोलणी, दे िाणघेिाण
यासांबंधी बोलायचे ठरले.

ठरल्यावदििी ठरल्यािेळी मुलीकडची मंडळी मुलाच्ा
घरी आली. त्यांच्ा स्वागताची यथायोग्य तयारी मुलाकडच्ांनीिी
केली िोती.
मुलीकडच्ा मंडळींनी मुलाचे घर नीट पाहून घेतले.
चिापाणी झाले आवण दे ण्याघेण्यासंबंधीची बोलणीिी. अगदी
खेळीमेळीत सगळं पार पडलं.
साखरपुड्याची आवण लग्नाची तारीख बसल्या जागी
दोन्हीकडच्ा मंडळींनी ठरिून टाकली.

सारं कसं मनाजोगतं घडत िोतं. ऑगस्ट्र मविन्याच्ा २५
तारखेला दोन्ही कुटुं वबयां च्ा, नातलगांच्ा, वमिमंडळींच्ा
साक्षीने काव्या आवण चंदनचासाखरपुडा पार पडला. आवण
वडसेंबरमध्ये लग्निी. दोघां च्ािी घरच्ांना आता कुठे या
सगळ्यातून सुटल्यासारखं झालं. गेली वकत्येक िषे दोन्हीबाजूंच्ा
ज्येष्ठ मंडळींची आपापल्या मुलामुलींची लग्न जुळिण्यासाठीची
धडपड आता थांबली िोती. विविध वििाि संस्थांकडे घातलेल्या
खेपा, िेगिेगळ्या नातेिाईकांकडे लग्न जुळविण्यासाठी िषापनुिषे
केलेली आजपिं, आवण मुलां चं िाढत चाललेलं िय िे टें िन, सारं
सारं थांबलं िोतं.

चंदन आवण काव्या िे निवििावित जोडपं आता अगदी
खुिीत िोतं. लग्न झाल्यानंतर दे िदिपन, सत्यनारायणाची पूजा,
िळद उतरणी, पाचपरतािन िे वि सोपस्कार पार पडले. वदिस
पटपट सरत िोते. एके वदििी मोबाईलमध्ये फेसबुकिर चंदनला
एक नोवटवफकेिन आलं. काव्या आवणचंदनच्ा फेसबुकिरील
मैिीला एक िषप पूणप झाले िोते.

चंदनच्ा डोळ्यासमोर पुन्हा सगळा फ्लॅिबॅक तरळू
लागला. िषपभरापूिी याच वडसेंबर मविन्यात आजच्ाच वदििी
चंदनला काव्याची फेसबुकिरफ्रेंड ररक्वेस्ट्र आली िोती. चंदनने
ती स्वीकारण्याआधी काव्याला ररक्वेस्ट्र पाठ् िण्यामागचं कारण
विचारलं. वतने लागलीच तुमचे स्थळ एकामध्यस्थामाफपत
आल्याचे सांवगतले. वतलािी त्याला जाणून घ्यायचं िोतं म्हणून
वतने िा पयाप य स्वीकारला.

त्यानंतर व्हॉट् सअपिर पविका वमळाल्याचा मेसेज. दोघांचे
िरचेिर एकमेकांिी िाटसऍपिर बोलणे िोऊ लागले. चंदनने
वतला प्रत्यक्ष भेटण्याविषयीसुचिले पण तीने माि याला ठाम
नकार वदला. जोिर पविका जुळत नािी आवण घरच्ांसमोर
आपली समोरासमोर भेट वकंिा बघण्याचा कायपक्रम िोतनािी
तोिर भेटायचं नािीच. ती वतच्ा जागी बरोबर िोती पण चंदनला
माि वतला भेटून जाणून घ्यायचे िोते.

एके वदििी व्हॉट् सअपिर वतचा पविका जुळत नसल्याचा
मेसेज आला. चंदन तसा पविका िगैरे यािर फारसा विश्वास न
ठे िणारा, दै िापेक्षा कमांलामित्त्व दे णारा. वतच्ा नकाराच्ा

मेसेजला त्याने िोकाराचा ररप्लाय वदला. तो म्हणाला पविका
जुळत नसेलिी पण एकदा प्रत्यक्ष भेटून मनं जुळतायतका ते
पाहू. पण ती माि वतच्ा घरच्ांच्ा वनणपयािर ठाम. पविका
जुळत नािी म्हटल्यािर भेटीचा प्रश्नच येत नािी अन् मला माझ्या
घरच्ांच्ामजीच्ा/वनणपयाच्ा विरोधात जायचं नािी असा वतचा
िेका. तसं वतचं म्हणणंिी एका अथापने बरोबर िोतं.

नकार

वमळाला

पण

आम्ही

दोघांनी

व्हॉट् सअप-

फेसबूकिरची मैिी अिीच जपायचं असं ठरिलं. प्रत्यक्ष भेट
नािीच पण अधेमधे व्हॉट् सअपिर बोलणंिायचं. त्यात ती
फेसबूकिर असल्याने चंदनच्ा चालत असलेल्या सोिल
एक्टिक्टिवटज आवण वलखाणािरुन वतलािी त्याच्ा स्वभािाचा
बऱ्यापैकीअं दाज येत िोता. त्याच्ा सोिल एक्टिक्टिवटज, त्याचं
वलखाण िळू िळू वतच्ा पसंतीस उतरत िोतं. मधल्या काळात
त्याने बरे चदा वतला भेटीसाठीकन्व्िेन्स करण्याचा प्रयत्न केला पण
तो वतने फोल ठरिला.

कािी मविन्यानंतर एका कायपक्रमादरम्यान त्या मध्यस्थां ची
पुन्हा चंदनच्ा घरच्ांिी भेट झाली. चंदनच्ा िडीलांनी त्यांना

त्याचे लग्नजुळविण्याविषयी सुचिलं. घरी गेल्यानंतर त्यांनी पुन्हा
एकदा

त्या

मुलीच्ा

घरच्ांना

चंदनविषयी

सुचिलं.

मुलीकडच्ांनी पुन्हा दु सऱ्या ज्योवतषाकडे पविका पिायचं
ठरिलं आवण अखेर तो गोड मेसेज व्हॉट् सअपिर आलाच.
पविका चांगल्या गुणांनी जुळतेय. पुढे जायला िरकत नािी.
आम्हीसुद्धादोन ज्योवतषांना दाखिून खािी करुन घेतली आिे .

योगायोगच म्हणायला ििा खरं तर. वडसेंबर २०१८ साली
पविका जुळत नसल्याने मोडलेलं काव्या आवण चंदनचं लग्न त्याच
वडसेंबर मविन्यात २०१९साली पार पडलं..

खरं च म्हणतात वक लग्नाच्ा गाठी या तो, जो िर आकािात
बसलेला असतो ना तो ठरितो. जोिर त्याचा ग्रीन वसग्नल भेटत
नािी तोिर काविच घडतनािी. योग यािा लागतो. ©चंदन
विचारे .

______________________

7. श्वास हा तुझा.

संध्याकाळचे सात िाजले िोते. बािेर पािसाने वमट्ट अंधार
केला िोता. अधनंमधनं िीजांचा कडकडाट.

सोसाट्याचा िारा वदमतीला घेऊन तो आला.

मास्तरांनी द्वाड खट्याळ मुलांना िेताची छडी िाती घेऊन
झोडपािं तिीच त्याने आल्या आल्या सायांचीच झोडपणी सुरु
केली.

श्रीरं ग िे सारं बाल्कनीतनं पिात िोता. पाऊस ऐन रं गात
आलेला पाहून त्यानेिी त्यात भर घालायचं ठरिलं.

बेडरुममधल्या झुंबरचे लाईट् स डीम केले. िोम वथएटरिर
आिा भोसले आवण अदनान सामीचं "वभगी वभगी रातों में"
लािलं. वकचनमध्ये गॕसिर कॉफी बनिायला ठे िली.

मग

गरमागरम कडककॉवफचा मग िाती घेऊन तो परत बेडरुमच्ा

बाल्कनीत आला आवण पािसासवित गाण्याची मजा लुटत
बसला. आत आवण बािेर दोन्हीकडे मस्त मािौल बनला िोता.
अिािेळी वतची आठिण येणंसिावजकच. श्रीरं गचं लक्ष
घड्याळाकडे गेलं. घड्याळात साडे सात िाजून गेले िोते. श्रीने
सईला फोन लािला पण सईचा फोन सतत नांॕ ट ररचेबल. दिा
बारा िेळा प्रयत्न करुन झाले. कुठे अडकली तरनसेल ना
पािसात सई?

श्रीला आता सईची काळजी िाटू लागली िोती.

इतक्यात समोरनं एका अनोळखी क्रमांकािरुन श्रीच्ा
मोबाईलिर फोन आला. त्याने तो लागलीच उचलला.

सई- ' िॕलो श्री, मी सई बोलतेय.

श्री - ' अगं तु आिेस कुठे ? आवण तुझा फोन सारखा नांॕ ट
ररचेबल येतोय. मी टर ाय करत िोतो सतत. '

सई- ' िो अरे रें जच दाखित नािी आिे . मला िाटलंच तु
फोन करत असिील म्हणून मग िांभिीच्ा मोबाईलिरनं म्हटलं
तुला फोन करुया. बरं मी वनघतेय आता आॕ वफसमधून. '

श्री - ' स्ट्रे िनजिळ आलीस वक कळि मी गाडी घेऊन येतो
तुला वपक अप करायला. '

सई - ' बरं . '

सई श्रीची सिचाररणी. दोघांचं नुकतंच लग्न झालं िोतं. सिा
मविने झाले असतील.

सईने घाटकोपर स्ट्रे िनिरनं लोकल सुटल्यािर श्रीला फोन
केला तसा श्री घरातून वनघाला. सई स्ट्रे िनबािेर छिीत श्रीची िाट
पिात उभी िोती. टर ॕ वफक असल्याने श्रीला जरासा उिीर झाला.
श्रीनेगाडीचा िॉनप वदला तिी सई धाित पळत येऊन गाडीत
विरली. छिी बंद करुन गाडीत विरे पयंतच्ा थोडक्याच क्षणांत
पािसाने वतला वभजिण्याची थोडी थोडकी संधी कािी सोडली
नािी.

सईच्ा काळ्याभोर केसातनं पािसाच्ा पाण्याचे थेंब
कपाळािरुन, बटे िरुन गालांिर, ओठांिर ओघळत िोते.

श्री थेंबांचं ओघळणं एकटक पिात िोता. मागनं गाड्यांची
िॉनप बोंबाबोंब सुरु िोती. सईने चेिऱ्यािरचे थेंब साडीच्ा पदराने
पुसत श्रीला भानािर आणलं .

सई - ' श्री ! अरे असा काय बघतोयस? गाडी सुरु कर ना.
लोकं िॉनप मारतायत. '

श्रीने भानािर येत गाडी सुरु केली. गाडीत पुन्हा पािसाची
गाणी. बािेर पाऊस सुरुच िोता. मधेच कािीतरी आठिताच श्रीने
गाडी रस्त्याच्ा कडे ला लािली. एका कोपऱ्यात पत्र्याच्ा
िेडखाली एककोिळी पोर वतच्ाआईसमिेत गजरे विणत
बसली िोती. श्री ने वतच्ाकडून मोगऱ्याचा गजरा घेतला अन् तो
वनघाला.

सई - ' काय रे कुठे गेला िोतास आवण गाडी का अिी मधेच
थांबिलीस. '

श्री - ' कािी नािी एक िस्तू घ्यायची राविली िोती. ती घेतली.
'
सई - 'बरं मग आता वनघायचं?

रािीचे

नऊ िाजले

िोते. श्रीने

ओळखीच्ा एका

उपिारगृिाजिळ गाडी थांबिली.

श्री - ' सई चल उतर पटकन, आज इथेच जेऊ मस्त
गरमागरम.

सई - ' अरे िा आज स्वारी भलतीच खुि वदसतेय. ' पाऊस
आवण तू भलताच रं गात आलायस. दोघांनीिी वचंब वभजिायचं
ठरिलय का मला आज?

श्री - ' ते सगळं जेिताना बोलू तु उतर आधी. '

श्रीने सईच्ा आिडीची डीि आॕ डपर केली. जेिता जेिता
छानपैकी गप्पािी झाल्या. वबल चुकतं करुन दोघेिी आता घरच्ा
िाटे ने वनघाले.

घरात विरताच सई बाथरुममधे चेंज करायला गेली तसं श्रीने
क्टखिातला गजरा काढू न बेडरुममधे उिाखाली नेऊन ठे िला.
बेडरुममधे एअर फ्रेिनर मारला.

बेडच्ा मखमली चादरीिर मोगऱ्याची सुटी फुलं पसरिली.
पुन्हा बेडरुममधल्या झुंबरचा उजेड मंद केला. एसी आॕ न करुन
पुन्हा िोम वथएटरिर ' श्वास िा तुझा आिे ओठी आज ह्या' गाणं
लािलं अन्सईची िाट पिात बसला.

गुलाबी रं गाची नाईटी घालून, वभजलेल्या केसांनी सई
बेडरुममधे आली. श्रीची नजर आता माि कािी केल्या
वतच्ािरनं िटायला तयार निती. तीला बेडिर बसायचा इिारा
करुन श्रीने उिाखालीदडिलेला मोगऱ्याचा गजरा िलकेच
वतच्ा केसांत माळला. फ्रेिनर आवण मोगऱ्याचा दरिळ आता

बेडरुमभर दरिळत िोता. झुंबराच्ा मंद उजेडाखाली सईचा
गोरा दे ि अजून उजळू न वदसत िोता.

बािेर मुसळधार कोसळणारा पाऊस, बेडरूममधला
एसीचा गारिा, मोगऱ्याचा दरिळ, श्रीने िोम वथएटरिर लािलेलं
रोमेंवटक गाणं, सईचा मादक दे ि सारं सारं सुखािणारं , बेधुंद
प्रणयाला आमंिणदे णारं ..

दोघांच्ािी दे िाखाली मोगऱ्याच्ा कळ्या आता चुरगळू
लागल्या िोत्या..

बेडिरच्ा चादररला िलके िलके सुरकुत्या पडू लागल्या
िोत्या..

िोम वथएटरिरचे रोमेंटीक गाणे
ओतत िोते.. ©चंदन विचारे .
______________________

प्रणयात अजूनच रं ग

8. बाबा.

" बाबा मी येते " असं सां गून स्नेिा खांद्याला बॕग लािून
आॕ वफसला जायला वनघाली. ती थोडी पुढे गेली असेल तोच कािी
तरी विसरल्याची जाणीि वतला झाली अन् ती पुन्हा मागे वफरली.

स्नेिा - " बाबा मी संध्याकाळी आॕ वफसमधून वनघाली वक
तुम्हाला फोन करे न. आपण आज बािेरच जाऊ जेिायला. माझ्या
आॕ वफसजिळ एक छानसं चायनीज रे स्ट्रांॕ रं ट आिे आपण वतथे
जाऊजेिायला. आवण िो घाई करु नका सांभाळू न सािकािीनं
या. "

बाबा - " बरं वठक आिे . तू वनघण्याआधी कळि म्हणजे मी
इथलं आिरुन वनघेन. "

घड्याळात संध्याकाळचे साडे सिा िाजले िोते. स्नेिाने
लागलीच बाबांना फोन करुन वनघायला सांवगतलं.

साधारण सातच्ा सुमारास स्नेिा आॕ वफसमधून वनघाली.
स्ट्रे िनजिळच्ा बाजारातून वतने दु सऱ्या वदिसासाठी भाजी िगैरे
खरे दी केली आवण ठरलेल्या रे स्ट्रांॕ रं टजिळ जाऊन बाबांच्ा
येण्याची िाटपिात उभी राविली.

थोड्याच िेळात एक ररक्षा रे स्ट्रांॕ रं टसमोर येऊन थांबली.
बाबा ररक्षातून उतरताच पुढे िोत स्नेिाने ररक्षािाल्याला भाडं
दे ऊन मोकळं केलं.

बाबा - " अगं काय गरज िोती माझ्याकडे आिेत पैसे. मी
वदले असते वक. "

स्नेिा - " राहू दे . तुम्ही चला आत. "

दोघेिी कोपऱ्यातल्या एका टे बलािर जाऊन बसले. स्नेिाने
स्ट्राटप रमधे नेिमीचं मनचाऊ सूप आॕ डपर केलं. मेन कोसपला उिीर
नको म्हणून त्याचीिी आॕ डपर लागलीच वदली. कािी वमनटांतच
िेटरने सूपदोघांसमोर आणून ठे िलं.

बाबा - " बरं आतातरी सां गिील का िे असं आज बािेर
जेिण्याचा बेत ठरविण्यामागचा उद्दे ि काय ते?

स्नेिा - " िो िो सांगते, आधी सूप तर प्या. ते वपता वपता
बोलू. "
बाबा - " बरं वपतो, तू सांग काय सांगायचय ते. "

स्नेिा - " बाबा माझ्या आॕ वफसमधे एक मुलगा आिे . त्याचं
माझ्यािर खूप प्रेम आिे. त्याने मला नुकतंच कािी वदिसांपूिी
प्रपोज केलं िोतं पण मी त्याला लागलीच माझा िोकार नािी
कळिला. तिीमी त्याला िषपभरापासून ओळखते. तो आमच्ाच
आॕ वफसमधे काम करतो. मॕनेजर आिे. सुरुिातीला आमच्ात
फि जुजबी ओळख िोती मग त्या ओळखीचं रुपांतर मैिीत
आवण आता प्रेमातझालंय.

गेले दोन तीन वदिस मी याच विचारात िोते वक तुम्हाला कसं
सांगािं पण आज ठरिलंच तुम्हांला सांगायचंच म्हणून. आवण ते
तसं नसतं केलं तर माझंच मन मला खात राविलं असतं. खरं तर
बाबाआपल्या दोघांतलं नातं िे बाप लेवकचं नािी तर वमित्वाचं
आिे. मला त्या नात्याचा अपमान करायचा निता आवण म्हणूनच
मी ठरिलं वक तुम्हाला आधी सांगायचं. बाबा मला कळत नािीयं
मी कायकरािं ते. आता या क्षणाला मी अिा अिस्थेत येऊन
पोिोचली आिे वक माझ्या मनात त्याच्ाविषयी प्रेमिी आिे अन्
मला तुम्हा दोघांनािी दु खिायचं नािी आिे. त्याचसाठी मी ठरिलं
वक सिापत आधीतुम्हाला सांगायचं आवण तुमचा वनणपय
झाल्यानंतरच त्याला काय ते त्याला कळिायचं. मी माझा िोकार
वकंिा नकार अजून त्याला कळिलेला नािी. फि एिढं च सांगेन
वक गेल्या कािी मविन्यांत मीत्याला नीट पारखलंय. त्याच्ाविषयी
त्याच्ा घरच्ांविषयी जमेल तेिढी मावित करुन घेतलं आवण
मगच... "

बाबा - "नाि काय मुलाचं, कुठे रिातो, घरी कोण कोण
असतं त्याच्ा?

स्नेिा - " बाबा त्याचं नाि सागर विश्वासराि. रिायला
परळला आिे . घरी आईिडील असतात. एक बविण आिे आवण
वतचं लग्न झालंय. त्याचा स्वतःचा फ्लॕट आिे परळला. गािीिी घर
िगैरे आिे. "

बाबा - " बरं ... मग कधी भेटितेस त्याला?

स्नेिा - " बाबा म्हणजे तुमचा िोकार आिे ? बाबा मला खािी
िोती वक तुम्ही नािी म्हणणार नािी

बाबा - " िो िो पण िे बघ पोरी मी उगाच विरोधाला विरोध
करणाऱ्यांपैकी नािी आिे िे तुलािी चांगलंच ठाऊक आिे . आवण
तसािी मला तुझ्या वनिडीिर, वनणपयािर पुणप विश्वास आिे . मला
खािीआिे तुझी वनिड वि योग्यच असेल. तुझा स्वभाि मला पुरता
ठाऊक आिे . घाईगडबडीत वनणपय घेऊन मोकळं िोणाऱ्यांपैकी
तु नािीस. अगं बाजारात साधी भाजी घेताना तू ती नीट वनिडून,
पारखूनघेतेस तर मग आयुष्यातील िा मित्त्वाचा वनणपयसुद्धा तू

नीट विचार करुनच घेतला असिील याविषयी तीळमाििी िंका
नािी.

पोरी खरं तर तु मला वि गोष्ट विश्वासात घेऊन सांवगतलीस
याचा मला या क्षणाला जास्त अवभमान िाटतोय. तू प्रेमात
पडल्यानंतर िा आकंठ बुडाल्यानंतरवि वि गोष्ट मला सांगू
िकली असतीस पण तूतसं केलं नािीस. मैिीच्ा नात्यातून
प्रेमाच्ा नात्यात पाऊल टाकण्यापूिी तुला मला िे सां गािंसं
िाटणं यातच सारं कािी आलं.

पोरी तू आता लग्नाच्ा ियात आली आिेस तेिा जरा जपून.
आमच्ा विश्वासाला, आमच्ा संस्काराला तडा जाईल असं तू
आजिर िागली नािीस. पण तरीिी बाप म्हणून माझं एक सांगणं
आिे, एक बाप म्हणून मला वकंिा तुझ्या आईला, आम्हा दोघांना
तुझी काळजी िाटणं सिावजक आिे. खरं तर ियात आलेली पोर
म्हणजे आईबापाच्ा जीिाला घोर असं म्हणतात.

कािीअंिी ते खरं िी आिे पण पोरी मी बऱ्याच वठकाणी
बऱ्याच घटनांमधे असं पाविलंय वक या अिा नाजूक नात्यात

पडल्यानंतर आईिडीलांना कळविण्याची कुठलीच तसदी न घेता
सरळ पळू न जाऊनलग्न करुन मुलंमुली मोकळी िोतात. घरचं
िातािरण मोकळं असेल तर ठीक नािीतर त्यांच्ाकडे िी तोच
पयापय विल्लक असतो. अथापत मोकळीक म्हणजे स्वैराचार निे
िे वि ध्यानी असू द्यािं. खरं तर तसा दोष आईिडीलांनािी दे ता
यायचा नािी कारण योग्य िेळी मुलांनीच आईिडीलांना
विश्वासात घेऊन सगळं सांवगतलं, पटिून वदलं तर मग नकाराचा
प्रश्नच येत नािी अथापत त्यासाठी दोघांचीिी वनिड वततवकच योग्य
असायला ििी. जेणेकरुन गोष्टी पटिून दे ताना आईिडीलांच्ा
मनात वकंतूपरं तू येणार िा रिाणार नािी. बाकी सगळा कमापचा
नी नविबाचा भाग.

कािी प्रसंगी आईिडील टोकाची भुवमका घेतात यामागेिी
कािीअंिी मुलंच जास्त जबाबदार असतात. गोष्टी बािेरुन
कळण्यापेक्षा

जर त्या आपल्या मुलांकडूनच कळाल्या तर

पुढेमागे नातेिाईक, समाज, िेजारीपाजारी यांना तोंड िा उत्तर
दे ताना आईिडीलांच्ा तोंडाला फेस यायचा नािी वकंबहुना
आपल्या मुलांनी गोष्टी बािे रुन कळण्याआधी / कुणी क्टखजिून
सांगण्याआधीच आपल्या कानािरघातल्या याचाच मग जास्त

अवभमान िाटतो त्यांना अन् मग ते अिाप्रसंगी मुलांच्ा पाठीिी
उभे राहून त्यांची बाजू ठामपणे मांडू िकतात. याचा विचार
मुलांनीपण करायला ििा. आम्हा पालकांचंम्हणिील तर तुम्हा
मुलांची वनिड योग्य असेल याची चाचपणी करुन त्यांना सपोटप
करायला ििा. उगाच विरोधाला विरोध नसािा. घरात
धाकदपटिािीने िागण्यापरीस जर प्रेमाने, विश्वासाने सारं
साध्यिोत असेल तर असे प्रसंग उद्भिणारच नािीत.

ियात आलेल्या मुलां िी पालक म्हणून निे त्यांच्ा जिळचे,
िक्काचे वमि म्हणून िागायला ििं अथापत यात दोिोंना कािी
वनबंध िे पाळायलाच ििेत. मयापदेचं उल्लंघन नसािं. पूिीचा
जमाना गेला. काळानुसार आता मोठ्यांचे विचार आवण विचार
करण्याची पद्धत दोिोंत बदल झालाय.

पोरी आईबापांचा पोरांिर धाक िा असायलाच ििा पण तो
चांगल्या गोष्टींसाठी. अथापत प्रत्येक आईिवडल आपल्या
मुलीसाठी स्थळ वनिडताना िाच विचार करतात वक आपल्या
लाडात, संस्कारातिाढलेल्या मुलीला वतच्ा सासरचं घराणं
चांगलंच वमळायला ििं. वतचा िोणारा निरा िा वतची काळजी

घेणारा, वतच्ा सुखासाठी धडपडणारा, वतच्ा मनीचं गूज जाणून
घेणारा, वतच्ा चांगल्यागोष्टींत वतला प्रोत्सािन दे णारा, िेळप्रसंगी
वतला धीर दे णारा वतच्ामागे खंबीरपणे उभा रिाणारा असािा.
मािेरच्ांकडनं लाभलेली मायेची ऊब तो प्रेमाचा ओलािा ते सुख
वतला सासरकडच्ांकडूनदे खीला वमळो विच अपेक्षा असते
त्यांची. थोडक्यात काय तर वदल्या घरी आपली लेक सुखासुखी
नांदो विच काय ती अपेक्षा. बाकी जात, गरीब श्रीमंत िे असले
भेद आम्ही पाळत नािी िे तुलािीठाऊक आिेच. तुझा िोणारा
निरा जर खरं च सगळ्यांत बसणारा असेल तर मग आमच्ा
नकाराचा प्रश्न येतोच कुठे ? अथापत या सगळ्याची चाचपणी तू
केली असिीलच. "

स्नेिा - " बाबा तुम्ही खरं च खूप ग्रेट आिात. म्हणूनच मला
तुम्ही नुसते बाबा म्हणून नािी तर एक जिळचे िक्काचे वमििी
म्हणुनिी आिडता. आईचं काय वतला कसं समजिायचं?

बाबा - " जसं मला सांवगतलंस तसंच वतलािी विश्वासात
घेऊन सगळं सांग. बाकी वतला काय अन् कसं समजिायचं ते
माझ्याकडे राविलं. ती गािाहून परत आली वक बोलू आपण
वतच्ािी. वठक आिे? चल बराच िेळ झाला आता वनघू. तुलािी
उद्या आॕ वफस आिे आवण मलािी बरीच कामं. मी आिे तुझ्या
पाठीिी. Go ahead..

स्नेिा - Thank you so much बाबा.. ©चंदन विचारे .

______________________

9. लागीर.
९० वदचा काळ. एका गािातली कातरिेळ िोती ती..

राऊळाच्ा सभागृिात गािभर हुंडारुन आलेला नंदी पाय
दु मडून, तोंडातल्या तोंडात कािीतरी रिंथ करीत वनिांत बसला
िोता.
आत गभपगृिातला िंभूमिादे ि भटजीबुिांकडनं साग्रसंगीत
सेिा पुरिून घेत िोता. त्याच्ा डोईिर ताम्रकलिातनं
जलावभषेक वनरं तर सुरु िोता. भटजीबुिांनी मिादे िाच्ा अंगाला
यथेच्छ भि फासलं, भाळी चंदनाने विपुंड रे खाटलं नी त्यािर
मधोमध बेलाचं पान लािलं. डोईिर गोंड्याचं फुल. गळ्यातला
नागोबा मधनंच डु लक्या काढत िोता. जणू त्यालािी झोप आली
असािी.

कपूपरगौरं करुणाितारं म्हणत भटजीबुिांनी पूजेला सुरुिात
केली. अगरबत्ती अन् धूप कापराच्ा धुरानं मिादे िाचा गाभारा
जणू धुक्यात न्हात िोता. त्या धुक्यात वनरांजनातला वपिळसर
वदिा नीमिादे िाचं वनळकंठ रुप अगदी खुलून वदसत िोता.

मिादे िाच्ा राऊळातलं िातािरण कसं अगदी मन प्रसन्न
अन् मंिमुग्ध करणारं . कुणाचीिी समाधी सिज लागािी इतकं
िांत. मधनंच एखाद दु सरा घंटेचा टणत्कार त्या िांत
िातािरणात राऊळात सुरुअसलेल्या भाविकांचा फेयां ची जाणीि
करुन दे त िोता.

जिळच्ा

वपंपळाच्ा

पाराखाली

दोनचार

म्हातारी

लेवकसुनांच्ा, घरातल्या गप्पागोष्टीत रं गली िोती.

भटजीबुिांच्ा राऊळािेजारील खोपटीतनं

धुर येताना

वदसत िोता सोबत चुलीिरल्या स्वयंपाकाचा घमघमाट..

िाऱ्याची गार

झुळूक अधनंमधनं आपल्या अक्टस्तत्वाची

जाणीि करुन दे त िोती. वतच्ा येण्याने नारळीपोफळीच्ा
झािळ्या एकमेकांिी झोंबाझोंबी करीत िोत्या. त्यांची सळसळ
अन् राऊळामागनंििाणाऱ्या नदीतल्या पाण्याचा खळखळाट
त्या िांत - प्रसन्न िातािरणािर सोनेरी साज चढवित िोता जणू.

इतक्यात कुठूनिी पैंजणांची छु मछु म ऐकू आली.

गोऱ्या पान दे िाची, भाळी चंिकोर लािलेली, मध्यम
बांध्याची ती.. गुलाबी साडी नेसून, लां बसडक केसांचा अंबाडा
बांधून अन् त्या अंबाड्याची िोभा िाढिणारा मोगऱ्याचा गजरा
त्यात माळू नमिादे िाच्ा दिपनाला आली. वतचा एरिी तेजाने
उजळलेला चेिरा आज कािीसा धीरगंभीर िाटत िोता. आल्या
आल्या वतनेिी घंटानाद करत गाभाऱ्यातल्या मिादे िाची
लागलेली तंिी वकंवचतिी भंगकेली. डोळे वमटत ओठातल्या
ओठात कािीतरी पुटपुटत दोन वमनटं ती वतथेच िात जोडून
उभी.

अन् मग ओंजळीतली फुलं भटजीबुिांच्ा िाती सुपूदप करुन
ती पाययांिर जाऊन बसली. पारािरली म्हातारी एकमेकांचा
वनरोप घेऊन जेिायला आपआपल्या घराकडं वनघाली िोती.
भटजीबुिांनीिीमिादे िाला वनजण्यासाठी िेज अंथरली अन्
राऊळाचं दार वमटू न ते िी घराकडे वनघाले.

मीरे ला पायरीिर बसलेली पाहून ते क्षणभर तेथेच थांबले. '
पोरी बराच उिीर झाला तू अजून येथेच बैसली आिेस. या िेळी
िे असं बरं नािी वदसत. जा पाहू घराकडे लिकर. घरचे काळजी
करतअसतील. '

' िो वनघतेच थोड्या िेळात ' असं म्हणून वतने भटजीबुिांना
घराकडे परतिलं अन् पुन्हा एका िाटे िर डोळे लािून बसली.
इतक्यात नंदेि आला. अंगािर पांढरािुभ्र सुती कुताप , खाली
पांढराच लेंगा, डोळ्यांिर चष्मा. त्याला आलेलं पाहून वतच्ा
गोऱ्या गालािरची कळी िलकेच खुलली. एकमेकां कडे पिात
दोघांनीिी नजरभेट घेतली नी तो पायताणं झटवदिी बाजूला
सारुन राऊळात गेला. बंद दारा आडल्या मिादे िाला न
जागिताच त्याने नमस्कार केला. ' चल लिकर वनघायला ििं
कुणी येण्याआधी ' असं म्हणत तो अन् ती पायऱ्या उतरुन
रािळामागच्ा िाटे नं चालू लागले. नंदेिला मधेच थांबिून मीरे नं
विचारलं, ' तुझा वनणपय पक्का आिे ना?

नंदेि वतच्ा डोळ्यात डोळे घालून वतचा िात घट्ट धरुन
नजरे नेच िो म्हणाला.

नंदेि गािातल्या प्राथवमक वजल्हा पररषदे च्ा िाळे त दोन
िषापपूिीच विक्षक म्हणून रुजू झालेला. घरचे घाटािरच रिायला
अन् िा इथे नोकरीसाठी कोकणात. िय सत्तावििीच्ा
आसपासचं. मीरा पंचवििीतली लािण्यिती तरुणी. िडील
िेतकरी आवण आई गृविणी. मीरे िी त्याची एकदा याच
मिादे िाच्ा दे िळात गाठ पडली. बेलाफुलाची पडािी तिीच.
पिाताक्षणी तो मीरे च्ा प्रेमात पडला. थोड्याच वदिसांत जुजबी
ओळख अन् मग ओळखीचं रुपांतर प्रेमात. सुरुिातीचे कािी
वदिस चांगले गेले अन् मग एके वदििी गािात बोंब उठलीच
दोघांच्ा प्रेमाची. गािच ते. बातमी रानातल्यािणव्यासारखी
गािभर पसरली. मग काय तोच विंवद वचिपटातल्यासारखा
विरोध वतच्ा त्याच्ा घरच्ांकडनं. जात नािी म्हणतात ती जात
आडिी

आली.

आकंठबुडालेले.

एिाना

दोघंिी

एकमेकांच्ा

प्रेमात

दोघांनािी वपरतीचं लागीर झालेलं. पण

घरच्ांच्ा विरोधापुढे कुणाचं काविच चालत नितं. मनात
आणलं असतं तर दोघांनािी पळू न जाऊन लग्न लािता आलं
असतं पण त्यानंतर िोणारीघरच्ांची बदनामी दोघांनािी नको
िोती. आवण म्हणूनच मग ते या वनणपयापयंत येऊन पोिोचले िोते.

चालता चालता दोघंिी नदीच्ा काठािर येऊन पोिोचले.
श्रािण मविना सुरु िोता. नदी दु थडी भरून, खळाळू न ििात
िोती. आभाळातल्या चांदण्यांच्ा प्रवतवबंबाने नदीचं पाणी
जास्तच लखाखत िोतं. िारा आता कुठल्यातरी झाडाखाली
विसािला िोता बहुतेक. मघाच्ा प्रसन्न िातािरणाची जागा आता
गंभीरतेने घेतली िोती. नदीच्ा खळखळाटाखेरीज भिताली
नीरि िांतता. रातवकड्यां चीवकरवकर रातीची जाणीि करुन
द्यायला िोतीच. मीरा, नंदेि म्हणत दोघांनीिी एकमेकांकडे
पाविलं. दोघांच्ािी डोळ्यात अश्रू दाटले िोते. त्यां ना िाट
मोकळी करुन दे त दोघेिी एकमेकांना वबलगले. घट्टवमठी अन्
धप्प् करत नदीच्ा पाण्यात एक आिाज..

नुकताच झाडाखाली विसािलेला िारा पुन्हा घोंघाित िाहू
लागला. झाडांची सळसळ पुन्हा सुरु. नदीच्ा त्या खळाळत्या
प्रिािािरनं एकमेकांना वबलगलेले दे ि िाित जाताना वदसत
िोते. वमठी वकंवचत सुटलेली पण िात माि िातचे सुटले निते...
©चंदन विचारे . (सिज सुचलेलं)
______________________

10. क्षण आठवांच्या कुपीतले.
वििाळ्याने आता चांगलाच जोर धरला िोता. आपले गुलाबी
रं ग दाखिायला एिाना त्याने सुरुिात केली िोती.
ििेत छान गारिा िोता. अंगअंग ििारे आणणारा, दे िाला
सुखािणारा.
राहुल

आवण

रावधका

दोघेिी

लग्नानंतर

मधुचंिासाठी(िनीमून) #मिाबळे श्वरला आले िोते. नुकतंच
दोघांचा घरच्ांच्ा मजीने ठरिून वििाि झालािोता. राहुल एका
केवमकल कंपनीत आकाऊंटं ट िोता आवण रावधका एका
प्रायिेट कंपनीत एच. आर.

मिाबळे श्वरमधली आजच्ा पॕकेजमधली प्रेक्षणीय स्थळं
पाहून झाल्यानंतर ते दोघेिी आता सनसेट पॉईंटिर आले िोते
सूयापस्त पिायला. वतथेयेण्यापूिी िेण्णा लेकला दोघांनीिी बोवटं ग
आवण घोडे स्वारी केली िोती. नजरे समोर खाली खोल दरी.
विरव्यागार डोंगररांगा अन् त्या डोंगराआडनंखोल खोल दऱ्यांचा,
खळखळत ििाणाऱ्या नदीचा, विरव्या गार डोंगरांचा, रानातल्या
वकलवबलणाऱ्या पाखरांचा, साऱ्या सजीि सृष्टीचा वनरोप

घेऊनपवश्चमेकडे जाणारा नारं गी-वपिळ्या रं गाचा लोभसिाणा
सूयप. तो वनघाला िोता दु सऱ्या वदििी परत सोनेरी वकरणांची
प्रभािळ घेऊन उगिण्यासाठी. तो जायला वनघाला तिी थव्याने
पाखरं िी वनघाली आपल्या घरट्याकडे घराच्ा ओढीनं, झाडांच्ा
फांद्यांिरल्या

घरट्यात

रािभर

विसािण्यासाठी.

इतरजोडप्यांप्रमाणेच राहुल आवण रावधकानेिी तो क्षण आपल्या
कॕमेऱ्यात कैद केला. मािळत्या सूयापसोबत अँगल बदलत बदलत
बरे च सेिीिी घेतले. तोक्षणच इतका लोभसिाणा, मोिमयी
िोता वक ते क्षण कुणालािी वटपािेसे िाटतील.

रावधका- " अिो ऐका ना, वकती छान िाटतंय ना िे सगळं .
असं िाटतं इथून उठून जाऊच नये, इथेच बसून रिािं. वि
गारे गार ििा, िा सूयापस्त, िावनसगप सगळं साठिून, कैद करुन
ठे िायचंय नजरे त, मनाच्ा कुपीत. तुम्हाला काय िाटतंय या
क्षणाला?

राहुल - " मलािी आता या क्षणी असंच िाटतंय. उद्या
मुंबईला गेल्यािर आपण दोघंिी आपल्या घरच्ा, आॕ वफसच्ा
रुटीनमध्ये व्यस्त िोऊन जाऊ. घड्याळातल्या काट्यासिे धाित

जाऊ नेिमीची ठरलेली लोकल आवण बस पकडण्यासाठी. मग
िा असा वनिांतपणा क्ववचतच वमळे ल वतथे आपल्यादोघांना".

रावधका - " िो ना ! वकती भरभर वनघून गेले तीन वदिस
कािी कळलंच नािी. वकत्ती भटकलो ना आपण? मी इतकं
कधीच भटकली निती. आयमीन आॕ वफविअल वपकवनक,
िाळा कॉलेजातल्या वपकवनकला गेलेली पण एिढी भटकंती नारे
बाबा, कधीच नािी. पण या भटकंतीतली एक खासगोष्ट म्हणजे
तुमची सोबत, तुमची साथ, तुमचा माझ्या िाती असलेला िात,
तुमची सुखािणारी वमठी, आपण एकमेकांसोबत व्यतीत केलेली
िेळ िेगोड गोवजरे क्षण, आपण मारलेल्या भरपूर गप्पा. सारं सारं
सुखािणारं आिे.

राहुल - " तुझ्याइतकेच िे क्षण माझ्यासाठीिी मित्त्वाचे
आिेत रावधका.
गेली वकत्येक िषे याच क्षणांसाठी आसुसलेलो िोतो मी
आवण तु िी कदावचत्. िो ना ! कैक गोष्टी साठिून ठे िलेल्या मी
वि या हृदयात, तुलासांगण्यासाठी. आता असं िाटतय थांबूच नये.

बोलतच रिािं. कािी जुनं कािी निं तुला सां गत रिािं. अथापत तु
बोअर िोणार नसिील तर.

रावधका - " छे िो. मी का बोअर िोईन. खूप छान िाटतंय
उलट तुमच्ा सोबत. असं िाटतं इतकी िषे मी पाविलेली िाट
आज खऱ्या अथापने चालतीबोलती झाली. तुमच्ासारखा
समजूतदार, मनमोकळे पणाने बोलणारा, मला समजून घेणारा,
माझी काळजी घेणारा जोडीदार मला लाभला. खरं च खूपछान
िाटतय ".

राहुल - " मग थांबायचं वक वनघायचं. " नािी म्हणजे
काळोख पडण्याआधी वनघायला ििं. माकेटमध्ये खरे दीपण
करायची आिे . आपल्या दोघांसाठी, घरच्ांसाठी. "

सनसेट पॉईंटिरनं पाविलेला सूयापस्त नजरे त साठिून,
भरल्या मनाने दोघेिी आता टॕ क्सीत बसून िॉटे लकडे वनघाली.
गाडीत बसताक्षणी राहुलनेटॕक्सीचालकाला गाडी माकेटमध्ये
थांबिायला सांवगतली. ििेतला गारिा आता अवधकच िाढला
िोता. राहुलने डोक्यात मंवक कॕप घातली अन् स्वेटरघातला.

रावधकानेिी अंगभर िाल ओढू न घेतली िोती. रावधका अलगदच
येऊन राहुलच्ा वमठीत विसािली. त्याच्ा वमठीतली उब वतला
थंडीपासनंथोडा उसासा दे णारी िोती.

टॕ क्सी माकेटमध्ये येऊन थांबली. दोघेिी टॕ क्सीतून
पायउतार झाले. माकेटमध्ये बरीच गदी िोती.

रावधका - " आपण सकाळी जाताना आपल्या बसच्ा
वपकअप पॉईंटजिळनं स्ट्ररॉबेरी

घेऊ म्हणजे ताजी ताजी

वमळतील. रािी घेऊन ठे िली तर पुन्हानरम पडतील. बाकीच्ा
गोष्टी घेऊ आताच. ते मॕप्रोचं क्रि वसरप घ्यायचं राहून गेलं काल,
मॕप्रो गाडप नमधनं. इथे माकेटमधे त्यांचं आऊटलेट आिेवतथूनच
घेऊ केसर आवण स्ट्ररॉबेरी फ्लेिर".

राहुल - " िो ठीक आिे ". तुलािी कािी ििे असेल तर बघ
आिडीचं घेऊ आपण. इथली आठिण म्हणून".

रावधका - " तुम्हाला घ्या ना कािीतरी छानसं, आिाडीचं".

राहुल - " नािी, नको. इथे तसं पिायला गेलं तर माकेटमधे
माझ्या आिवडचं कािीच नािी. पण मी इथनं आपण तीन वदिस
सोबत व्यतीत केलेल्या, अनुभिलेल्या, जगलेल्या असंख्य
आठिणी घेऊन जाणार आिे . माझ्यासाठी या आठिणींची
विदोरीच पुरेिी आिे". ििे तेिा ती विदोरी उघडून मीया सुखद
आठिणींची चि मनसोि चाखणार आिे".
साठिून ठे िणार आिे या आठिणी हृदयाच्ा कुपीत
अत्तरासारख्या. म्हणजे मग मला ििे तेिा ती कुपी उघडून
त्यातल्या सुगंवधत आठिणींच्ासिाय्याने मन सुगंवधत करता
येईल. अत्तरासम सुगंधी आठिणी.

रावधका - " वकती छान बोलता िो तुम्ही. तुम्ही बोलायला
लागलात वक वकती सुंदर िब्द ओसंडून िाहू लागतात तुमच्ा
तोंडातून. नुसतं ऐकत आवणपिात रिािसं िाटतं एकटक
तुमच्ाकडे , तुमच्ा डोळ्यांत. मी नजर िटिू नये अन् तुम्ही
बोलणं थांबिू नये. िरिून जायला िोतं. भान िरपून जातं.
भितालच्ा जगाचा, गोंधळाचा विसर पडायला लागतो. कसली
जादू आिे ना या िब्दांत ! "

राहुल - " िो खरं च की, बघ ना आपण बोलता बोलता
िॉटे लिर पोिोचलो पण. अंतराचा पत्ताच लागला नािी". तू
लिकर फ्रेि िो म्हणजे मग आपणजेिून लगेच रुमिर परत येऊ.
आज आपली इथली िेिटची राि आिे ती वि जगून घेऊ पुरेपूर".
- ©चंदन विचारे .
______________________

ई साहित्य प्रहिष्ठानचं िे िेरावं वर्षं. चंदन हवचारे यांचं ई साहित्यचं िे हिसरं पुस्िक.

यापर्वु ीची तयाचां ी दोनही पस्ु तके र्वाचकानां ा आर्वडली. चंदनजी एक मक्त
ु
आणि Positive णिचारांचे लेखक. आडनािाप्रमािेच ते णिचारशील णचंतनशील
असे आहेत. ते अगदी सहज हळुिार णलणहतात. कसलेच अिडंबर नाही. त्ाचं ी
शैली नव््ा तरूि मल
ु ांच््ा हृद्ाला स्पशश करिारी आहे. आणि त्ांच््ा
लेखिीत सातत् आहे. असे अनेक तरूण लेखक खपू छान ललहीत आहेत.
मोठ्या लेखकाांच्या तोडीस तोड आहेत. पण तयानां ा योग्य असा प्लॅटफ़ॉमम लमळत
नाही. तयाचां ी पस्ु तकां प्रकालित करायला प्रकािक धजार्वत नाहीत. कारण तयाचां े
नार्व प्रलसद्ध नसल्यामळ
ु े तयाांच्या पस्ु तकाचां ी लर्वक्री होईल की नाही याबद्दल
प्रकािक सािांक असतात. आलण जर या लेखकाचां ी पस्ु तके र्वाचकाांसमोर
आलीच नाहीत तर लोकानां ा तयाचां े नार्वां कळणार कसे? या दष्टु चक्रात सापडून
अनेक तरूण लेखकाांच्या लपढ्या बरबाद झाल्या.
पण आता असे होणार नाही. इटां रनेटच्या सहाय्याने नर्वलेखकाांना र्वाचकाांच्या
नजरे पयंत पोहोचर्वण्याचे काम आता अनेक सस्ां था करत आहेत. ई सालहतय
प्रलतष्ठान ही तयातील एक. समु ारे ५ लाखाांहनू अलधक र्वाचकाांपयंत या नर्वीन
लेखकानां ा नेण्याचे काम ही सांस्था करते. पणू म लर्वनामल्ू य. लेखकाांनाही कोणताही
खचम नाही. आलण आज ना उद्या लेखकाांना भरघोस मानधन लमळर्वनू देण्यासाठी
ई सालहतय प्रलतष्ठानचे प्रयतन चालू आहेत. नर्वीन लेखक यायला हर्वेत. भक्कमपणे
उभे रहायला हर्वेत. तयाांना तयाांच्या तयाांच्या दजामनुसार मानमरातब लमळार्वा.
मानधन लमळार्वे. परदेिातील आलण सिशदरू कानाकोपर््ातल््ा
खेड्यापाड्याांर्वरील नर्वर्वाचकानां ा दजेदार सालहतय लमळार्वे. ्ाच आमच््ा प्रेरिा
आहेत. नर्वनर्वीन ताकदर्वान लेखक ई सालहतयाकडे र्वळत आहेत. तयानां ा तयाच्ां या
कसानुसार प्रलतसादही लमळतो. कुणाला भरघोस तर काहींच्या र्वाट्याला टीकाही
येते. या टीके ला positively घॆऊन हे लेखक आपला कस र्वाढर्वत नेतात.
सरू
ु ची नाईक, प्रफ़ुल िेजर्व, भाग्यश्री पाटील, कोमल मानकर, सरु ज गाताडे,

अनूप साळगार्वकर, बाळासाहेब लिांपी, चदां न लर्वचारे , सौरभ र्वागळे , यिराज
पारखी, चद्रां िॆखर सार्वतां , सयां म बागायतकर, ओकां ार झाजां े, पक
ां ज घारे, लर्वनायक
पोतदार, चांद्रकातां लिदां ,े लनरांजन कुलकणी, चारुलता लर्वसपतु े, कालतमक हजारे ,
गणेि सानप, मनोज चापके , महेि जाधर्व, मनोज लगरसे, मृदल
ु ा पाटील, लनलेि
देसाई, सनहा पठाण, सांजय बनसोडे, सांजय येरणे, ितां नू पाठक, श्रेलणक सरडे,
िभु म रोकडे, सधु ाकर तळर्वडेकर, लदप्ती काबाडे, भपू ेि कांु भार, सोनाली सामांत,
के तकी िहा, लर्वलनता देिपाांड,े सौरभ कोरगाांर्वकर, लमललदां कुलकणी, िभु म
पाटील, आलिष कले, सरु ें द्र पाथरकर, प्रीती सार्वांत दळर्वी, लनलमष सोनार, उमा
कोल्हे, गणेि ढोले, सलचन तोडकर, महेि पाठाडे, अलभजीत पैठणपगारे , कालतमक
हजारे, लकरण दिमख
ु े, जगलदि खादां र्वे ाले, माधरु ी नाईक, लर्विाल दळर्वी, गौरी
कुलकिी, णजतेश उबाळे , णप्रतम साळंुखे असे अनेक तरूण लेखक साततयपणू म
लेखन करत आहेत. इटं रनेटिर हौिी मराठी लेखकाचां ी कमी कधीच नव्हती.
आता हौसेच्या र्वरच्या पायरीर्वरचे, लेखनाकडे गभां ीरपणे पहाणारे आलण
आपल्या लेखनाला पैलू पाडण्याकडे लक्ष देणारे तरूण लेखक येत आहेत. ही
नर्वीन लेखकाचां ी फ़ौज मराठी भाषेला नर्वीन प्रकािमान जगात स्थान लमळर्वनू
देतील. तयाच्ां या सालहतयाच्या प्रकािाला उजाळा लमळो. र्वाचकाांना आनदां लमळो.
मराठीची भरभराट होर्वो. जगातील सर्वोतकृ ष्ट सालहलतयक प्रसर्वणारी भाषा म्हणनू
मराठीची ओळख जगाला होर्वो.
या सर्वामत ई सालहतयाचाही खारीचा र्वाटा असेल हा आनदां .
या यिात ई लेखकाचां ा लसांहाचा र्वाटा असेल याचा अलभमान.

बस्स. अजनू काय पालहजे?
सनु ीळ सामतां
टीम ई सालहतय प्रलतष्ठान

