अशीही एक लव्हस्टोरी
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना मेल करून हे पस्ु तक 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 पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.
असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती
करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपणू च समाज
एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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मनोगत
लहानपणापासून वाचनाची फार आवि होती, आभण भह आवि विलांकिू नच
वारसा हक्काने भमळाली असं म्हणता येईल. साधारण आठवी मधे असताना
आयष्यातील पभहली कभवता भलभहली होती. त्यानंतर दोन वर्े कभवता भलहीणं हा
जणू छंदच बनला. पण त्यानंतर मात्र 12वी असल्यामळे मग यामध्ये एक दीि
वर्ाांचा खंि पिला होता.
बारावी झाल्यानंतर मेभिकल कॉलेजला ऍिभमशन घेतलं. इथं आल्यावर वाटलं होतं
की छंद जोपासता येईल, परं त इथं पूणषच उलट होतं. त्यामळे पन्हा भलखाण सरु
करायला पण एक वर्ष उलटलं.
दसऱ्या वर्ी मग विषप्रेस वर abhiabhikhayalayahai.wordpress.com नावाने स्वतःचा
ब्लॉग उघिला, त्यानंतर प्रभतभलपीवर सद्धा ब्लॉग सरु के ला. प्रभतलीपी वर
टाकलेली 'खरं प्रेम' भह कथा प्रभसद्ध झाल्याने मग इतर कथा भलभहण्याला पण प्रेरणा
भमळाली.
माझ्या भलखाणाबद्दल सांगायचं झालं तर खूप साधारण लेखक आहे, प्रभतलीप वर
काही कथा भलभहल्या आहेत, एक दोन वेळेस कॉलेजच्या नाटकाची भस्िप्ट पण
भलभहलीये. आता इ-साहीत्य ने सद्धा संधी कदली आहे त्याबद्दल त्यांचे पण आिार.
अभिजीत पैठणपगारे

प्रस्तावना' अशीही एक लव्हस्टोरी', भह कथा आहे भविा या पात्राबद्दल. एक मॉिनष मलगी,
पेशाने िॉक्टर. तशीही भविा आजकालच्या कोणत्याही मलीपेक्षा वेगळी नाही. लग्न
होऊन काहीच कदवस झाले आहेत आभण अनेक मलींप्रमाणे भतला पण पिलेला एक
मोठा प्रश्न, 'मी योग्य व्यक्ती बरोबरच लग्न के लंय ना? '
मग अशातच भवरं गळा म्हणून मररन्सला तीच कफरायला जाण, भतचा योग म्हणून
भतला भतथे 'त्याची' िेट होणं, आभण िेटल्यानंतर त्याने भतच्या अनेक शंकांचं के लेलं
भनरसन, प्रेम म्हणजे नेमकं काय? याचा त्याने के लेला नेमका संभधभवग्रह, आभण
सगळ्यात शेवटी असणारा सस्पेन्स, हे सगळं वाचताना तम्हाला नक्की मजा येईल.
कदाभचत तम्हाला पिलेल्या अनेक शंकांचं भनरसन सद्धा होईल, आभण हो अभिप्राय
नक्की कळवा।।

अशीही एक लव्हस्टोरी

दपारचा 12 वाजलेले, तरीही नायर हॉभस्पटलची मेभिभसन ओभपिी पेशन्ट
मळे खचाखच िरलेली होती. पेशन््सना बसण्यासाठी खच्याष असूनसद्धा नंबर
लागावा म्हणून त्यांची भनरथषक चालणारी धिपि, आभण त्यात त्यांना भशस्तीत
बसवण्यासाठी कं पाउं िरचं ओरिणं यामळे हॉभस्पटलला जणू मच्छी माके टचं रूप
आलं होतं. आतमधे 3-4 रे भसिेंट िॉक्टर पेशन्ट चेक करत होते, आभण अथाषतच या
गोंगाटामळे त्यांचंही टेम्पर वाढणं म्हणजे स्वािाभवकच. पण या सगळ्याची सवय
असल्याने लक्ष िटकावं म्हणून नेहमीप्रमाणे त्यांची आपापसात हंसी-मजाक चालू
होती. मधेच स्टिं्सना भशकवणंही सरु होतं. पण या सगळ्यांमध्ये आज िॉ. भविा
फारच शांत वाटत होती, िोळ्यावरच्या रे खीव िवयांवर बोट ठे वून आभण िोळे बंद
करून कसला भवचार करत होती माभहत नाही!!

आभण तेव्हढ्यात एक आवाज भतच्या कानावर आला,
“अगं ए, 'भविा', बराच वेळ झालाय, अजूनसद्धा ओपीिीच्या बाहेर
पेशन््सची लांब लांब रांग आहे, लवकर आवर गं, नाहीतर मॅम येऊन तला आभण
आम्हा भतघांनाही एकदाच झापतील”. भतच्याच एका कलीग म्हणजे िॉ. शभ्राचा

आवाज होता तो. ते ऐकू न भविा थोिी गोंधळू नच गेली. भतने भतच्या मनगटावर
असलेल्या घड्याळाकिे पाभहलं. दपारचा एक वाजला होता. अथाषत खरोखरचं खूप
वेळ झाला होता. भतने सकाळपासून पेशन््स सद्धा फार कमी पभहले होते. ती
तेव्हढ्यातच उठली. बेभसन जवळ जाऊन चेहऱ्यावर थोिं पाणी मारलं. समोर
आरश्यात बघून स्वतःशीच बोलली,
“भविा सोि तो भवचार आता. जे झालंय त्याला कोणी बदलू शकत नाही.
आपल्याला स्वतःहूनच हा सो कॉल्ि संसार सांिाळू न घ्यावं लागणार आहे. आभण हो
आता सध्यातरी कामावर लक्ष दयायलाच हवं. नाहीतर चांगले बोलणे पितील
आपल्याला”

त्यानंतर परत येऊन ती जागेवर बसली. येताना पण तीच स्वतःशी पटपटन
सरूच होतं.

“भविा बरी आहेस ना? आज सकाळ पासून वेगळीच वागतेय”, िॉ. शभ्रा
ने प्रश्न के ला.

“शभ्रा अगं आत्ताच तर हभनमून वरून आलीये आपली भविा. त्याच्याच
आठवणीत असणार ती. तझं लग्न झालं ना तर तलाही कळे ल”

हे ऐकू न भतथे अचानक हशा भपकला. भविा ने पण थोिं हसण्याचं नाटक
के लं आभण परत आपल्या कामात गंतून गेली. पण िोक्यात एकच भवचार होता.
आपला त्याच्यासोबत लग्न करण्याचा भनणषय योग्य तर होता ना?

'भविा', मंबईच्या एका नामांककत मेभिकल कॉलेज मधून MBBS,
मब
ं ईच्या दसऱ्या एका नामांककत संस्थेतून MD, कदसायला नक्षत्रासारखी असं म्हंटलं
तर मळीच अभतशयोक्ती ठरणार नाही. भतचे ते लांबसिक के स, एखाद्याचा तळहात
सद्धा नसेल एव्हढा गोरा वणष, गालावर पिणारी एक गोि खळी, स्माईल तर अशी
ना कक बघणारा सगळे दःखच भवसरून जाईल. त्यात भतचा तो गोि आवाज.
ऐकल्यानंतर कानात मध ओतावं एव्हढा मधर. जवळ जवळ म्हणाल ना तर प्रत्येक
मलाची एक काल्पभनक प्रेयसी असते ना तशीच भह भविा।।

सहा मभहन्यांपूवी भविाचं पोस्ट ग्रॅज्यएशन पूणष झालं होतं. आभण
आपल्याला तर माभहतीच आहे एकदा का मलीचं भशक्षण पूणष झालं का लगेच घरचे
लोक भतच्या लग्नाचे आराखिे बांधायला लागतात. भविाच्या बाबतीत पण हेच झालं.
तसे भविा चे आई बाबा हे परोगामी भवचारांचे होते. लव्ह मॅरेजला त्यांची ना नव्हती.
त्या बाबतीत त्यांनी भविाकिे तशी भवचारणा सद्धा के ली. पण खरं तर िूतकाळातील

काही अनिवावरून भतचा लव्ह या शब्दवरूनच भवश्वास उिला होता. म्हणून भतने
त्याबद्दल जास्त काही खलासा न करता आई बाबांना मलगा बघण्यासाठी परवानगी
देऊन टाकली.

झालं तर मग. बाबांनी भवचारपूस करून, ओळख काढू न, जातीतलाच,
भविासाठी योग्य राहील असा पेशाने िॉक्टर असलेला मलगा बभघतला.

झालं तर मग. काही कदवसांनी तो मलगा भविाला बघायला आला. रं गाला
थोिा गव्हाळ, उं ची बऱ्यापैकी चांगली, भविाप्रमाणेच िॉक्टर, घरची पररभस्थती खूप
श्रीमंत तर नाही पण तशी चांगलीच. बोलण्यावरून तसा जरा जास्तच शांत वाटला.
पण तरीपण जेव्हढं बोलला त्या बोलण्यातून 'तहजीब' झळकत होती. खरं तर त्याला
नकार द्यावा अशी काहीच कमी नव्हती त्याच्यात. तो मलगा पण मंबईच्या जसलोक
हॉभस्पटल मध्ये सजषन होता. मग काय पसंती झाली. आभण ४-५ मभहन्या नंतरची
लग्नाची तारीख भनघाली. एकदम रटपीकल अरें ज मॅरेज जळलं होतं ते. दोघांनीही जण
स्वतःच्या िभवष्याचा भवचार करून लग्नाचा भनणषय घेतला हे स्पष्ट कदसत होतं.

भविाच्या बाबांनी मद्दाम लग्नाची तारीख जरा उभशरा काढली होती.
त्यांच्या मते हा काळ खूप महत्त्वाचा असतो. याच काळात एकमेकांचा स्विाव,

आविी भनविी, आभण मख्य म्हणजे एकमेकांशी वेव्हलेंग्थ जळवून घेता येते. भविा ने
त्यांच्या या भनणषयात पण होला हो के लं.

'पण खरं च 6 मभहने परे असतात एका व्यक्तीला जाणून घेण्यात? ' भविाला
पिलेला हा मोठा प्रश्न. कारण 'सौरि'ला जाणून घेण्यात भतला अगदी पूणष तारुण्य
सद्धा कमी पिलं होतं. 'सौरि' म्हणजे भविाचा एक्स बॉयफ्रेंि... ज्याच्यासोबत भतने
पूणष आयष्य व्यतीत करण्याचे स्वप्न बभघतले होते. पण त्यांच्या नात्याचा शेवट सद्धा
कोणत्याही रटपीकल कपल सारखाच झाला होता.

असो. इकिे त्या 6 मभहन्यात भविा आभण भतच्या ठरलेल्या नवऱ्याचं
बऱ्याचदा बोलणं व्हायचं. कधी मोबाईल वर तर कधी एखाद्या हॉटेल मधे. बरं चसं
फॉमषल बोलणं व्हायचं. एकमेकांच्या आविी भवचारल्या जायच्या. पण का कणास
ठाऊक त्या दोघांमधे जवळीक नसायचीच. जण ऑकफस मधले दोन लोक मीटटंग
करतायेत असा फील यायचा. कदाभचत भतच्या होणाऱ्या नवऱ्याचा अबोल स्विाव
याला कारणीिूत असेल ककं वा भविा स्वतःच नकळत भतच्या िूतकाळातल्या
अनिवांमळे इतरांसोबत जवळीक भनमाषण करूच शकत नव्हती. तसा भविाचा
स्विावच असा होता ना कक काही झालं तरी ती स्वतःला उदास होऊ नाही द्यायची.
हसी मजाक करून वातावरण हलकं करण्याचा भतचा प्रयत्न असायचा. पण या
मीटटंग्स मध्ये भतला ते पण शक्य नाही व्हायचं. आपण या नात्यात रटकू ना? असा

प्रश्न भतला बऱ्याचदा पिायचा. पण लग्न झाल्यावर सवष काही सरळीत अशीच आशा
भतला होती. ... असेच 6 मभहने संपले... आभण अखेर दोघांचंही लग्न अगदी
थाटामाटात पार पिलं.

भविाला वाटलं होतं की लग्न झाल्यानंतर तरी सवषकाही सरळीत होईल.
पण त्या दोघांमधे तसा बॉन्ि जळतच नव्हता. तो स्विावाने शांत होता त्यामळे हीला
बऱ्याचदा स्वतःहूनच त्याच्यासोबत संवाद सरु करावा लागे आभण तो पण जेमतेम
उत्तर देऊन मोकळा होऊन जात असे. ना कसल्या प्रकारची के मीस्री, ना दोघांची
वेवलेंग्थ जळत होती. कठे बाहेर कफरायला गेलं तरीसद्धा बोलण्यापेक्षा इतर व्यक्तींचं
भनरीक्षण करण्यातच दोघांचाही वेळ जाई.

असं म्हणतात की नवरा बायको च नातं िांिणं झाल्यावर अजून घट्ट होतं.
म्हणून एकदा तर भहने भवनाकारण िांिण पण सरु करून बभघतलं. िांिणासाठी
कारण पण फारच क्षल्लक होतं. त्याच कारणाने का होईना नवरा बायको असल्याची
कफलींग्स तर येईल हा त्या मागचा हेतू होता. पण त्याने सरळ तीन वेळा सॉरी म्हणून
भतच्या या प्लॅन वर सहज पाणी ओतलं होतं. भतला ियंकर राग यायचा त्याच्या या
सरळ वागण्याचा. ती नेहमीच भतच्या नवऱ्याची 'सौरि' सोबत तलना
करायची(बायकांची नेहमीची सवय)

अशातच भतला भतने भतच्या बॉयफ्रेंि सोबत के लेली मजा आठवायची. त्या
दोघांच भमळू न त्याच्या बाईकवर बाहेर जाणं. रात्रिर व्हा्सअप वर के लेली चॅटटंग.
वाढकदवस असताना त्याने भतला कदलेले भगफ्ट्स. छोट्या छोट्या कारणावरून झालेले
त्यांचे िांिणं. मग नंतर आलेला रुसवा. तो रुसवा कमी करण्यासाठी मग के लेल्या
भवनवण्या, वगैरे वगैरे सगळं च. पण भतच्या या लग्नाच्या नात्यात तसं काहीच नव्हतं.
कठे तरी फे ल झाल्यासारखं वाटत होतं.

तशी भविा भह एक स्रॉंग मलगी होती. मेभिकल कॉलेज मधे पण भिप्रेशन
यावं असे अनेक क्षण भतच्या आयष्यात आले होते. आभण यातून बाहेर भनघण्यासाठी
ती नेहमी पयाषय शोधायचीच. भविाचं एक ठरलेलं असायचं. आयष्यात कधीही जर
का भनराशा आली. कधी खप आनंदाचे क्षण आले तर ती का कणास ठाऊक पण सरळ
मरीन ड्राइव्ह वर जाऊन बसत असे. आजूबाजूला ककतीही गदी असली ना तरी त्या
रठकाणी ती आभण समोर अथांग पसरलेला सागर या दोनच गोष्टी कदसायच्या भतला.
स्वतःशी गप्पा मारत बसायची ती.

तसं मलाही वाटतं कक प्रत्येकाने स्वतःसाठी थोिा तरी वेळ काढलाच
पाभहजेल. स्वतःशी िांिलही पाभहजेल. काय ना दसऱ्यांचे मन जपता जपता,
दसरयांना ओळखून घेता घेता स्वतःलाच भवसरून जातो!

असो आजही भविा भतथेच अली होती आभण नेहमी प्रमाणे स्वतःशी गप्पाही
मारत होती.

“आपण सौरि(भतचा जना बॉयफ्रेंि)ला सोिू न कदाभचत चकलो तर नाही
ना. पण सौरिच तर होता जो ऐनवेळी लग्नाला नाही म्हंटला……त्याला कदाभचत
आपल्यातला इं टरे स्ट गेला असणार…. तसंही मला नाही वाटत त्याचं माझ्यावर खरं
प्रेम होतं ते…पण आता काय, आपल्या नवरयापेक्षा सौरि खपच परविला असता…
…ककमान कणा रोबोट सोबत राहतोय अशी किल्लींग्स तरी नसती आली. पण आता
काय करणार? यातून काहीतरी मागष काढलाच पाभहजेल”

आभण पन्हा भवचारात गढू न गेली.

त्यावेळी भतथे बऱ्यापैकी गदी जमलेली होती. प्रत्येक प्रकारचे लोक भतथे
होते. त्या गदीतही भतला जाणवलं की कोणीतरी भतच्याचकिे टक लावून बघतंय
(म्हणतात ना मलींना या बाबतीत भसक्स्थ सेन्स असतो ते), ती संदर असल्याने भतला
असले बरे च अनिव अंगवळणी पिले होते. म्हणून भतने दलषभक्षत के लं. बराच वेळ
झाला तरीपण ती व्यक्ती फारच टक लावून भतच्याकिे बघत होती. भतने िोळ्याच्या
एका कोपऱ्यातून नेमकं कोण आहे याचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न के ला. यावेळी तो
चेहरा ओळखीचा वाटत होता. पण उगाच जाऊन त्याच्याशी बोलण्यात भतला रस
नव्हता. अधाष तास झाला होता दोघेही जागचे हलले नव्हते आभण तेव्हढ्यात 'तो'च
भतच्याजवळ येऊन बसला. खरं तर हे जरा अनपेभक्षतच होतं. ती जरा अस्वस्थ झाली
भविा ने त्याच्याकिे एक कटाक्ष टाकला. त्याची अन भतची धीरगंिीर नजर
जळली आभण तो म्हणाला
“हाय, मी आकाश तझा क्लासमेट होतो, ओळखलं ना मला? “
भविा जरा वेळ अचंभबत होती.
“ओळखलं म्हणजे काय? तला कस भवसरणार? फक्त तेव्हापेक्षा जरा वेगळा
कदसायला लागला आहेस तू”
“तू इथे मला एव्हढयात बऱ्याचदा कदसते. तीन कदवस झालेत. तला इथे
बघतो आहे. तझ्याशी येऊन आधीच बोलावं असं वाटत होतं. पण मनात भवचार

यायचा कक कदाभचत तू मला भवसरलीस तर नाही ना? पण आज राहवलं नाही. म्हंटलं
तझ्याशी बोलाव थोिंफार”
“काहीही काय!क्लासमे्सला कस भवसरणार!!आभण एक भमभनटं. मला
बऱ्याचदा बभघतलं आहेस म्हणजे तू पण नेहमी इथे येतोस का?
“हो, नेहमीच येतो. भनराश झाल्यावर!! काय ना इथं आल्यावर मला
स्वतःशी खूप वेळ बोलता येत. मी माझ्यातल्या खऱ्या माणसाला इथेच जाणून घेतो.
बरं माझं सोि तझं सांग, फार बदलली आहेस. आता काय चालूये? “
“काही नाही रे . तेच प्रत्येका सारखंच. 2 मभहन्यांपूवी लग्न झालंय आभण
आता संसाराचा रहाटगािगा ओढणं चालूये. बाकी काही नाही”
“रहाटगािगा काय!!(आभण जोरजोरात हसायला लागतो), म्हणजे कठे ही
गेलं तरी पळसाला पाने तीनच. असंच म्हणावं लागेल. हो ना? “
“हो तसही म्हणू शकतोस तू।”
“भविा, तला एक सांगू का? भचिणार तर नाहीस ना? “
“सांग ना, नाही भचिणार मी”
“तला कदाभचत माभहत नसेल पण कॉलेजला असताना माझं तझ्यावर खूप
मोठं िश होतं. माभहत नाही का!! पण खूप आविायची तू मला!”

ते ऐकू न भविा अचानक शांत झाली. दोघांमधे 2 भमभनटांसाठी जीवघेणी
शांतता पसरली होती.

“सॉरी, मी तला कदाभचत हे सांगायला नको होतं”

तेव्हढ्यात ती मोठ्याने हसायला लागली.
“तू अजून पण तसाच वाटतोस रे . तेव्हापण कधी कणाशी स्वतःहून जास्त
बोलायचा नाहीस. तझे ते एक्सप्रेशन्स सेम तसेच. आभण हो ते िश बद्दलच मला
थोिंफार माभहत होतं ही. पण तू माझ्यावर लाईन मारतोय असं कधी वाटलंच नाही
म्हणून मला ते खोटं वाटायचं. “
“बरं झालं हसलीस. नाहीतर तझी ती आधीची शांतता बघून वाटलं मारतेच
काय आता तू!!”
“ते सोि पण हे मला तू आता का सांगतोय? “
“अगं गैरसमज नको करून घेऊस. माझं सद्धा लग्न झालंय. पण असते ना
मनात एक खन्त कक कॉलेजच्या त्या रं गीत कदवसांमध्ये चकू न एक मलगी आविायची
आभण भतला मी हे कधीच सांगू नाही शकलो ते”
“पण तला माभहती होतं ना कक मला एक बॉयफ्रेंि होता? “

“म्हणजे काय!! माभहतीच असणार ना. तला कदाभचत माभहत नसेल पण
संदर मलीं पेक्षा संदर मलींचे असणारे घोचू बॉयफ्रेंि जास्त फे मस होतात.”
“एक भमभनट, व्हॉट िू य मीन? तला सौरि घोचू वाटायचा? “
“नाही ग फक्त गम्मत के ली तझी. काय असत माभहतीये का!! 'ज्या कणाला
कोलीत िेटत ना त्याला माकि बोलण्याची प्रथा आहे आपल्या समाजात'. म्हणून
आपलं पािलं होतं त्याच नाव. राग नाही ना आला? “
“नाही रे आभण तसाही तो माझ्या आयष्यात नाहीये आता. अरे आकाश
आता संध्याकाळचे 8. 30 झाले आहेत मला जायला हवं. “
“इतक्यात? मला वाटलं एवढ्या कदवसांनंतर आपण िेटलो तर मस्त बोलत
बसलो असतो”
“अरे सॉरी. तशी माझी पण इच्छा आहे पण काय करणार ना आता माझं
लग्न झालंय. एवढ्या वेळ नाही बसू शकत मी “
“अरे बापरे !!नवरोबा चांगलेच किक कदसतायेत. “
“मळीच नाही. खरं तर जरा जास्तच शांत आभण समजतदार आहे तो “
“अच्छा, म्हणजे दोघांच सरळीत चालू आहे तर. पण मॅिम तमचे िोळे खोटे
नाही बोलत हो”
“तला बरं माभहती माझ्या िोळ्यांबद्दल”

“माभहती!!!! अगं तला म्हंटलो ना एकतफाष भप्रयकर होतो मी. िोळे आभण
चेहरा बघून तझा पणष कदवस कसा गेला याचा अंदाज लावायचो मी”
“हे जरा अती होतंय. हा राय कदाभचत कॉलेजच्या कदवसांमध्ये चालला
असता. पण आता कसाच नाही!!ओके बाय”
“उद्या येशील ना? पन्हा गप्पा ऐकायला? तसही तझ्याशी बरं च काही
बोलायचं आहे.“
“उद्या? शक्य नाहीये”
“मी वाट बघेन”
“ई्स यअर चॉईस”

फक्त 15 भमभनटे चाललेला तो संवाद होता. पण घरी जाईपयांत भविाच्या
मनात तेच चालू होतं. गालावर खूप कदवसांनी हसू आलं होतं. भतची ती मनाला िरळ
घालणारी खळी आज पन्हा कदसत होती. खरं च त्या एका व्यक्तीने एव्हढा प्रिाव
टाकला होता का? हो पण तो प्रिाव चांगला का वाईट हे जाणण्या इतपत ती हुशार
नक्कीच होती.

खरं तर तसं आकाश सोबत तीचा आधी एव्हढा संबंध नाही यायचा. म्हणून
त्याच्यासोबतच्या िेटीने भतला एव्हढा फरक पिायला नव्हता पाभहजेल. पण खूप
कदवसांनी कणासोबत तरी ती मोकळ्या मनाने बोलली होती।।त्याचा प्रिाव तर
भतच्यावर पिणारच ना..

दसरा कदवस उजािला होता. आज भविाच रुग्णांशी बोलणं. त्यांचा
उपचार करणं यात खूपच पॉभसटीव्ह फरक पिला होता. जेवण करताना तर
आकाशचा तो चेहराच समोर येत होता।। ती स्वतःला प्रश्नही भवचारत होती की खरं च
आज पन्हा जावं का मरीन ड्राइव्ह ला?

कदाभचत या गोष्टीचा वेगळाच फरक तर नाही ना पिणार?

पण भतला त्याच्याशी बोलून बरं वाटलं होतं. आभण परत त्याचं भतच्यावर
असणार िश वगैरेमळे भतला मजा पण येत होती. पण भतला वाटलं नको जायला
आज. उगाचच या गोष्टींचे वेगळे अथष भनघतील. भतने उवषररत काम पटापट आवरून
घेतलं आभण सरळ घरी गेली. घरी गेल्यावर भतने बराच वेळ वाट बभघतली पण आज
भतचा नवरा घरी काही लवकर आलाच नाही. तसं दोघांमधे उभशरा येणं ककं वा

यासारख्या इतर गोष्टींवरून कधी िांिण नव्हतं झालं. आज पण तेच दोघेही वाद न
घालता चपचाप झोपी गेल.े

आज त्या मरीन ड्राईव्ह वरच्या घटनेला 3 कदवस झाले होते. ती त्याच
गोष्टीचा भवचार करतच होती तेव्हढ्यात फोन खणखणला. नवऱ्याचा कॉल होता तो
“हॅलो भविा. आज पण कालप्रमाणे घरी यायला मला उशीरच होईल. आभण
हो मी बाहेरूनच जेवण करून येईल. तू काळजी करू नकोस”
भतने होकार देऊन फोन कट के ला. आता तर घरी जाऊन पण पन्हा एकटंच
बसणं होतं म्हणून आज भतला पन्हा मररन्सला जावं वाटल.

भतला मनोमन वाटत होतं की आज पण आकाश असावा भतथे. पण आपण
3 कदवस गेलो नाहीये. तो थोिी ना येईल आता. पण जाऊ दे. जाऊन ते बघू. असला
तर गप्पा मारता येईल. आभण नसलाच तर आहेच आपला सूयाषस्त.

मग काय उरलेलं काम लवकरात लवकर आटपून ती थेट गेली ते मरीन
ड्राइव्ह ला. आभण आजही आकाश आधीच भतथे बसलेला होता. भतला आनंद तर फार

झाला होता. पण तसं काही चेहऱ्यावर येऊ न देता ती सरळ त्याच्या बाजला जाऊन
बसली.
त्याने भतच्याकिे एक कटाक्ष टाकला आभण समोर पसरलेल्या अथांग
समद्राकिे बघत बसला.
बराच वेळ दोघांमधे शांततेच साम्राज्य होतं. हळू हळू सूयष पाण्याआि लप्त
होत होता. आजूबाजूला थोिीफार गदी पण होती. एका रठकाणी भमत्रमैभत्रणींचा ग्रप
वाढकदवस साजरा करत होते. काही पयषटक फोटो काढण्यात गंग होते. तेव्हा भतथे
जवळच एक प्रेमयगल बसलेलं होतं. ते बघून अचानक भविा आकाशला बोलली.

“मी आभण सौरि इथे बऱ्याचदा यायचो. हातात हात पकिू न हा सूयाषस्त
बघत बसायचो. तसं त्याला या रठकाणी नेहमी यायला आविायचं नाही. गदी असते
ना. पण मला समद्र फार आवितो. म्हणून माझा नेहमी इथे येण्याचा हट्ट असायचा”

“मंबईत समद्र असलेले बरीच रठकाणं आहेत. तरीसद्धा इथेच? “

“अरे खरं तर मला माणसं जाणून घ्यायला पण खूप आवितं रे . इथे बघ ना
ककती नाना प्रकारचे लोक आहेत. कणी टेन्शन कमी करायला आलंय तर कोणी

सेभलब्रेशन करायला. कणी प्रेमप्रकरण सरु करायला आलय तर कणी ब्रेक अप करून
आकं ठ दःखात बिायला आलंय. कणी सध्या आयष्यातले गोि क्षण अनिवतंय तर
कणी त्याच िूतकाळातील क्षणांना आठवून आसवं गाळतय. आजूबाजूला बघ ना इथे
श्रीमंत पण आहे आभण गरीब पण आहेत. कणाला जर का कादंबरी भलहायची ना
त्याने इथे येऊन बसावं म्हणजे झालं.. …

“व्वा!!खरं च एव्हढा गूढ भवचार करतेस तू? तझी भह बाजू मला कधीच
माभहत नव्हती”
“माभहत नव्हती? म्हणजे त पण सौरि प्रमाणे माझं रूप बघूनच मला पसंत
कारायचास तर? “
“तसं काही माभहत नाहीये गं की तू मला का आविायचीस ते? आभण तसंही
एखादी व्यक्ती आविायला कारण लागत नाही? फक्त ती कफ्रक्वेन्सी जळली पाभहजे”
“आभण तझी कफ्रक्वेन्सी माझ्यासोबत जळत होती? “
“मला नाही वाटत. अगं सांगायचं झालं ना तर लहानपणापासून मी
साभहत्याचा फॅ न होतो. एकप्रकारे स्वयंघोभर्त लेखकच. प्रत्येकाप्रमाणे माझ्या मनात
पण आपली प्रेयसी कशी असावी याची प्रभतमा होती. आभण भवशेर् म्हणजे त्यात
संदरतेला एव्हढा काही थारापण नव्हता. चांगला स्विाव. साभहत्याची आवि.
समजतदार. असे अभस्तत्वात नसलेले गण त्या प्रभतमेत मी ठासून िरलेले होते. पण

आपलं मन ना जगातली सवोच्च अशी अनाकलनीय गोष्ट आहे. मन दसऱ्याला आभण
स्वतःला कधी धोका देईल ना ते सांगताच नाही येत. आभण तेच झालं त्या प्रभतमेला.
ज्याला मी माझा अहंकारच समजत होतो तो तू तझ्या या संदर चेहरा आभण गोि
गळ्यानेच तोिलास”
“म्हणजे तला म्हणायचं काय? माझा स्विाव? “
“अगं गैरसमज नको करू. माझं म्हणणं आहे की तू जेव्हा मला आविलीस
तेव्हा मला तझ्यातले हे गण कळावे एव्हढा मी तला ओळखत पण नव्हतो”
“अच्छा, असंय का? , अरे पण मीच का आविले? माझ्यापेक्षा पण संदर
मली आपल्या क्लास मधे होत्याच की”
“आता बवा मला त्याच स्पष्टीकरण देणं खरं च अवघि आहे.
“”
“एव्हढं सोपं असतं प्रेमात पिणं? “
“अवघिही नसतं. आभण हे मला भवचारण्यापेक्षा तू स्वतःला भवचार ना.
तब्बल दोन वेळा प्रेमात पिलीस. एकदा सौरि आभण आता तझा नवरा”

ते ऐकू न भविाच्या चेहऱ्यावरचे िावच बदलले.

“ओ मॅिम, काय झालं? “आकाश ने भवचारलं
“खरं सांग? मला तर वाटतं ना कक मी अजून एकदाही प्रेमात पिलेली
नाहीये. ते दोन्ही प्रसंग मृगजळच वाटतात रे . एकीकिे माझा बॉयफ्रेंि होता जो फक्त
िेटटंग करणं, एकमेकांना भगफ्ट्स देणं यापढे कधी गेलाच नाही. त्याने माझ्यातल्या
खऱ्या मलीला कधी ओळखलेच नाही. नेहमी वाटायचं सगळं सोिू न त्याच्यासोबत
फक्त गप्पा मारत बसावं, माझ्या मनात काय चाललंय हे त्याने माझ्या चेहऱ्यावरून
ओळखावं, त्याच मन माझ्याकिे मोकळं करावं. …जशी घरून हॉस्टेलला येताना
आपल्याला घरची ओढ लागलेली असतेना तशीच ओढ त्याच्यापासून दूर राहताना
लागावी असं वाटायचं... त्याच्यासोबत िांिावं, रुसावं आभण मग काही वेळानं पन्हा
एकत्र यावं……पण आम्ही राभहलो एका रटपीकल कपल्स सारखेच, पूणष जगाला
आमच्यातल्या दृढ नात्याचे परावे देत असताना फक्त 'लॉंग भिस्टन्स ररलेशनभशप' चं
कारण देत वेगळे झालो
आभण दसरीकिे माझा नवरा आहे. आधी वाटायचं की तो मला ओळ्खतच
नाही. आता वाटत कक तो मला माझ्यापेक्षा जास्त ओळखतो. कदाभचत त्याला जाणून
घेण्यात मीच कमी पिले
आकाश तू लेखक आहेस ना रे ! मी असं ऐकलय की बऱ्याचदा सामान्य
माणसं ज्या रठकाणी भवचार करणं थांबवतात. भतथून साभहभत्यक लोकांचे भवचार सरू
होतात. तला एकच भवचारायचं आहे. प्रेम म्हणजे काय रे ? “

“खरं सांगू? मला तर वाटत ना कक हे जे लेखक आभण कवी असतात ना,
कदाभचत माझा सद्धा त्यात समावेश होत असणार. यांनीच नकळत प्रेमाची चकीची
व्याख्या जगासमोर मांिलेली आहे. कभवता असो व दसरं काही. प्रेमीयगलातील प्रेम
हे नेहमीच रं गवून व खोटं करून दाखवलं गेलंय”

“काय बोलतोयस काहीच नाही कळालं मला”

“अगं म्हणजे बघ ना, आतापयांत प्रेमावर जेव्हढे काही पस्तक भलभहले गेले,
कथा भलभहल्या गेल्या, कभवता बनल्या त्यात फक्त असंच दाखवलं गेलं की त्या यवकाने
ककं वा यवतीने एकमेकांचं प्रेम भमळवण्यासाठी ककती धिपि के ली, समाजाचा ककती
भवरोध झेलला, आभण शेवटी ते दोघे एकत्र आलेत. या सगळ्यामळे आपल्या िोळ्यात
एक कल्पना कफट झालीये कक प्रेम होण्यासाठी असते एक संदर मलगी, एक मलगा
ज्याच्याकिे काही सद्गण आहेत. आभण त्याच्या त्या सद्गणांवर, जसे त्याचा
शरीरबांधा, त्याच्यातली िेअटरं ग, त्याची संपत्तीसद्धा, िाळू न ती मलगी त्याला िेटते
आभण प्रेमप्रकरण सफल होतं!!!! बस्स झालं एव्हढंच. पढं काय? काही कदवस, मभहने,
वर्ष ते सद्गण, त्या मलीची संदरता हुशारी खूप गोि असतात पण त्यानंतर तेच
सद्गण दगषण बनतात. ती संदरता मग अहंकार वाटू लागते. आभण मग एकमेकांचे
जीवलगच भतटकारा करू लागतात!”

“मग एकमेकांवर प्रेम होणार कसं? त्यासाठी थोिंफार आकर्षण तर
पाभहजेच ना”
“बरोबर आहे. मी आधीच सांभगतलं ना कक एके काळी मानवी
िाविावनांवर भलभहणारा मी. फक्त संदरता असणं हे नाकारणारा मी तझ्या
संदरतेवर एके काळी िाळलो होतो.
ती न कळणारी कफ्रक्वेन्सी जळली होती.
प्रेम कणावरही होऊ शकतं. प्रेम व्यक्त के लंही पाभहजेल. पण खरा प्रॉब्लम
ते भमळवतानाच होतो. बऱ्याच वेळेस प्रेम भमळवताना 'मालकीहक्क' िोकावतो.
एकमेकांचा एकमेकांवर. आभण मग सरु होता अभतअपेक्षांचा खेळ. मग रुसवा. हट्ट
यातला गोिवा हळू हळू हरवतो आभण त्याची जागा इगो ने घेतली जाते.
बघ ना. अगं एक वेळ तर अशीही येते की आजारी झालेला वृद्ध त्याच्या
आयष्याला, त्याच्या शरीराला, एव्हढंच नाहीतर स्वतःच्या अभस्तत्वाला कं टाळू न
जातो. या तर अशा गोष्टी आहेत की ज्यांना त्याने पूणष आयष्यिर संिाळलेलं असतं.
मग भवचार कर की जेव्हा एकमेकातलं नातंच जर आजारी पित असलं तर त्याचा
कं टाळा येन ककती स्वािाभवक आहे. मग अशावेळी अशी एकच गोष्ट दोघांमधे हवी
असते जी एकमेकांना बांधून ठे वेल ती म्हणजे एकमेकांभवर्यी उत्सकता. नेहमी
एकमेकांना अजून जाणून घेण्याची धिपि. पस्तकाच्या पानाप्रमाणे उलगिणार

समोरच्याच व्यभक्तमत्व. आभण भह गोष्ट मालकीहक्क आल्यावर अभस्तत्वातच राहत
नाही. मला वाटत की ती कदाभचत त्या खऱ्या प्रेमात असणार. मला वाटत जे खरं प्रेम
करतात ना त्यांच्यात ती भवभचत्र गोष्ट असणारच ज्यामळे ती उत्सकता तयार होते
पण ती गोष्ट काय असते हे मी काय प्रेम करणारे पण कदाभचत सांगू नाही शकणार.”
“म्हणजे जर का जळू न आलं. आभण ती एकमेकांना जाणून घेण्याची
उत्सकता जर का राभहलीच तर मी माझ्या नवऱ्याच्या पण? “
“हो, का नाही? “
“अरे पण त्याने तर माझ्याशी अरें ज भववाह के लाय ना मग तर तू म्हणतोस
ती मालकीहक्काची िावना असणारच ना भतथे? “
“त्यापेक्षा पण एक मोठी िावना त्याच्याकिे असू शकते आभण ती म्हणजे
जबाबदारी. आधीच्या काळात बघ ना अरें ज मॅरेजच होत असे. मग याचा अथष त्या
नवरा बायको मधे प्रेम नव्हतंच का? उलट बघ ना जोिीदाराचे अनेक पैलू, अनेक गण
कालानरूप उलगिायचे. तो पती त्याच्या स्त्री साठी प्रथम पढाकार घेणारा ककं वा
अभधकार गाजवणारा पती असायचा. मूल झाल्यावर तोच पती काळजी घेणारा
सहकारी बनायचा आभण या फे ज मधेच बऱ्याचदा ती मालकीहक्काची िावना भनघून
जायची. नंतर काही वर्े बायकोच्या ताटाखालचं मांजर पण बनायचा आभण मख्य
म्हणजे आयष्यतली सगळ्यात अवघि पायरी म्हणजे वृद्धत्व त्यात तो भतचा बेस्ट फ्रेंि
बनायचा. पत्नीचे पण असेच रूप कदसतात.. …कदाभचत हे सद्धा कारण असणार कक
जन्या काळात बहुतांश लग्न रटकायचे. …याला बरे च अपवाद पण आहेत. बरीच लग्न

भह बळजबरीने लावली जायची. हुंिा घेतला जायचा. पण जी उवषररत नाती होती ती
मात्र फार रटकायची. आभण त्यांच्यात ती प्रेमाची िावना रटकायची सद्धा”
“पटतंय रे तझं. पण मला आहेत काही प्रश्न अजून. नेमकं काय असते ती
िावना? काय असत काय खरं प्रेम? शाळे त झालेलं त्या कोवळ्या वयातील आकर्षण,
कक अरें ज मॅरेज झाल्यानंतर हळू हळू पस्तका प्रमाणे उलगिणारी कोिी? कॉलेजात
रूपावर िाळू न तयार झालेली अगभतकता, कक 25 भवशी ओलांिल्यानंतर असणारी
एक मॅच्यररटी? “
“... खरं सांगायचं तर मी पण कधी खरं प्रेम अनिवलं नाहीये. ते
प्रत्येकाच्या बाबतीत वेगळं असणार पण मला वाटत ते कधीही होऊ शकत. त्या
प्रेमाला अथष आभण दीघषता तेव्हाच िेटते जेव्हा ते जळू न येत. ना की जळवून आणलं
जात. ना त्याच्यात कोणत्या प्रकारची बळजबरी असते ना कोणत्या प्रकारची
कन्फ्टयजन... भनखळ असत ते आई आभण लेकराच्या नात्या प्रमाणे. ... कधी कधी ते
जळू न जरी नाही आलं ना तरी असत ते नदीच्या दोन काठांप्रमाणे जरी ते जळू नाही
शकलं तरीपण अभविाज्यच. कधी ते िाता होऊन बाणाला आधार देत. तर कधी मूळ
बनून स्वतःच आधार बनत. “

हा संवाद झाल्यानंतर अचानक दोघांमधे फार मोठी शांतता पसरली होती.
आज प्रथमच भविा समद्र आभण सूयाषस्त न बघता त्या रठकाणी िोळे भमटू न बसून
राभहली होती. भतच्या मनात कदाभचत भवचारांची नसती कालवा कालव झाली होती.

आपलं मन पण ककती भवभचत्र असतंय ना. एकाच वेळी िूत, वतषमान,
िभवष्य या रठकाणी सैरवैर धावत. आभण िावनांची मद्रा ज्यावर उमटते त्या
चेहऱ्याला नेमक्या वेळी इतरांसाठी अनोळखी करून टाकत. असं म्हणतात की
स्वतःची झालेली वाईट अवस्था लपवण्यासाठी मानाने के लेला हा एक के भवलवाणा
प्रयत्न. असो इकिे जवळ जवळ 15 भमभनटे दोघेही शांतच बसलेले होते. आभण यावेळी
शांतता मोिण्याचा भनणषय आकाशला घ्यावा लागला

“भविा, तू जरा जास्तच भवचारात पिलीयेस वाटतं. अगं माझ्यासारख्या
अंतमषख लोकांचं ना असंच असतंय. कधी बोलत नाही आभण बोलले कक थांबत नाही.
खरं सांगायचं झालं ना तर मी एक असा माणूस आहे ज्याने स्वतः एकही
प्रेमप्रकरण के लेलं नाही आभण तरीही भनलषज्जपणे या गोष्टींवर भनव्वळ भनरीक्षण आभण
नको भतथे चालणाऱ्या िोक्याच्या आधारावर मत मांितो.. …पण काय करणार ना
िोक्यात असल्या गोष्टी एव्हढ्या साठतात ना. आभण जेव्हा तझ्यासारखा कणी भवचार
करणारा िेटला ना कक एकदाच ररत्या होतात. हे म्हणजे समोरच्याला पण त्रास आभण
स्वतःलाही त्रास. व. प. काळे म्हणूनच गेलेत ना, 'नो ससंगल कफलॉसॉफर इन द वल्िष
इज हॅपी'“

“आकाश फार शब्दांमध्ये कफरवतोस रे तू समोरच्याला. तझ्या बायकोला
पण असंच काहीही सांगत असतोस का? “
“सांगतो ग. जेव्हा जेव्हा भतच्या नजरे त बघतो ना तेव्हा तेव्हा भतला काही
न काही सांगतच असतो. फार कमी वेळेस शब्दांद्वारे . पण बऱ्याचदा फक्त नजरे तून.
कदाभचत तझाही नवरा तझ्याशी बोलत असणार पण तू समजून घेत नसशील”
आकाश हे वाक्य सांगत असताना ती त्याच्या नजरे तच बघत होती आभण
भतला काय झालं काय माभहत पण ती अचानक उठली.
“अरे आकाश मला एक महत्वाचा काम आठवलंय मी गेलं पाभहजेल. आज
तझ्याशी बोलून फार बरं वाटलं. योग जळला तर आपण पन्हा िेटू इथेच. बाय!!”

आभण ती पन्हा भनघून गेली आभण आकाश भतच्या पाठमोऱ्या आकृ ती किे
बघत होता।।।।

आजचं ते संिार्ण झाल्यावर भविाच्या िोक्यात नसतं भवचारांचं चि
कफरत होतं. मधेच भतला आकाश ने भतच्या नावरयाबद्दल जे सांभगतलं ते आठवत होतं.
कदाभचत त्याच बोलणं भतला पटलं असणार. काय माभहती भतचा नवरा खरं च तोंिाने
न बोलता नजरे ने भतच्याशी संवाद साधत असणार.

“खरं च आपला नवरा आपल्याशी नकळत त्याच्या नजरे तून संवाद साधत
असणार का. छे शक्य नाही. त्याला जर माझ्याशी एव्हढं बोलायचं आहेच तर तो
सरळ का नाही बोलत. लग्नाची बायको आहे मी त्याची. कदाभचत आपण एखादं
पस्तक वाचल्यावर काही वेळासाठी कस अचानक बदलून जातो. त्याचप्रमाणे त्याच
आजच संिार्ण ऐकू न आपल्याला होत असणार”

पण आजकाल भविा खरं च भतच्या पतीच्या हालचाली. त्याची होणारी
नजरा नजर. याकिे नकळत जास्तच लक्ष देत होती. मधेच सौरि आभण त्याच्यातला
फरक शोधून काढत होती. पण भतला ना कधी सौरिच्या िोळ्यात असं कदसलं होतं
ना भतच्या नवऱ्याच्या िोळ्यात... …

असो. पण एक चांगली गोष्ट मात्र झाली होती. भतला मन मोकळं
करण्यासाठी कणीतरी िेटलं होतं. मधे मधे बऱ्याचदा तीच आकाश सोबत मररन्सला
िेटनही व्हायचं. आभण या िेटींमध्ये बोलण्याचे भवर्य पण मस्त रहायचे. मग ते प्रेम
असो वा कफलॉसॉफी. एकदा असंच िेटलं असताना भतने त्याला भवचारलं

“तू म्हंटला होतास कक तझा नवरा कदाभचत तझ्याशी संवाद साधत
असणार. पण मी बरं च भनरीक्षण के लं रे पण मला तसं कधी वाटलंच नाही. तो माझी

काळजी फार घेतो. बऱ्याचदा माझ्याकिू न काही अपेक्षाही नसते त्याची. मला तर
बाबा यातलं काही कळतच नाहीये. तू याला काय म्हणणार? “

“भविा, मला तर वाटत ना की त्याच प्रेम तो तझी काळजी घेण्यातूनच
व्यक्त करत असणार. आभण आताच तू म्हंटलीस कक तझ्याकिू न तो काही अपेक्षाही
ठे वत नाही. कदाभचत तो सद्धा त्याच्या तारुण्यात कणावर एकतफी प्रेम करत
असणार. पूणष प्रेम एकाच बाजूने, म्हणूनच कदाभचत त्याला परतफे िीची सवय
नसणार गं
हे असले लोक नेहमीच चकीचे असतात. माणसाने एकदातरी स्वतःच प्रेम
व्यक्त के लंच पाभहजे. संदरता, ऐश्वयष, याचा त्याग करण्यातच परुर्ाथष ह्या भिकारड्या
वृत्तीला तर आपण नकळत मान्यताच कदली आहे. त्यानेही तारुण्यात असताना के वळ
हाच खोटा परुर्ाथष जपत उगाच स्वतःच्या मनाची तरफि के ली असणार. “

हे बोलत असताना भविाला त्याच्या नजरे त अचानक एक चमक कदसली.
भवशेर्तः जेव्हा तो म्हंटला कक प्रत्येकाने एकदातरी प्रेम व्यक्त के लंच पाभहजेल.

त्याच्या त्या नजरे चा अथष काय होता? त्याला अजून सद्धा भविा
आविायची का? त्याच्या नजरे तली ती चमक. बोलताना नकळत भतच्या नवऱ्याला

त्याने त्याच्या तारुण्यासोबत के लेली तलना. या सगळ्यांचा अथष काय होता? त्याच
ते वेळ काढू न दरवेळी भतला िेटणं. हे सगळं जन्या आठवणींचा सहंदोळ की अजून
सद्धा तू माझ्या सॉफ्टट कॉनषर मध्ये राहते याची ती सूचना होती?
बहुतेक या प्रश्नाचे उत्तर त्या दोघानाही माभहत नसणार

इकिे आकाश आभण भविा च िेटणं खपच वाढलं होतं. अगदी दररोज म्हंटलं
तरी वावगं ठरणार नाही. आकाश ने भविाला भतच्या पतीच्या नजरे त जे सापिायला
लावलं होतं ते भतला आकाशच्या नजरे त सापित होतं……कधी त्याची नजर भतच्या
मनाचा ठाव घेते असं वाटत होतं तर कधी नकळत भतच्या भवचारांवर साम्राज्य
गाजवते असं भतला वाटायचं. आभण या सगळ्यात तर ती सौरिला सपशेल
भवसरलीच होती..

भतने असंच एकदा वाचलं होतं की माणसाने कधीपन अशाच व्यक्तीची साथ
घ्यावी जी व्यक्ती तमच्यावर प्रेम करते. …भतचा पती तसाच होता. आपल्या हातून
चकू न भविाच एकदाही मन दखवू नये याची तो पूणषपणे काळजी घेत होता. मनाने
तर एकदम चांगला.

आभण आता दसरीकिे होता आकाश. जो बोलण्यानेच त्याच्या भवचारानेच
तीच जग काही क्षणासाठी का होईना पण पूणषतः बदलून टाकत होता. भतला जाणवत
होतं की ती नकळत आकाशकिे संमोभहत झालीये. कदाभचत त्याच्या प्रेमात पिलीये.

पण ते योग्य होतं का? भविा तशी समजतदार होती. आपल्यासाठी कोण
योग्य आहे हे भतला कळत होतं. पण मन भह गोष्टच फार भवभचत्र.

भविाच्या मनाचं पण तेच झालं.
आकाश आभण भतचा नवरा म्हणजे जणू नाण्याचे दोन पैलू असं भतला वाटत
होते. पण काटा मात्र आकाश किे झकला होता.

काही कदवस झाले आभण भतला कळू न चकलं कक ती खरं च आकाशच्या प्रेमात
आहे. ककतीही अमान्य के लं तरी ती स्वतःला आता फसवू शकत नव्हती.

“आपण त्याला सांगावं का? आपल्या मनात काय चालू आहे ते!!”

त्यात भतच्या िोक्यात सतत आकाश चे ते शब्द कफरत होते 'कक प्रत्येकाने
त्याच प्रेम एकदा तरी व्यक्त के लंच पाभहजे'.

“पण हे योग्य ठरे ल का? मला नाही वाटत तो होकार देईल……पण एकदा
व्यक्त होण्यात काय चूक आहे? आभण तो तेव्हढा मॅच्यअर वाटतो कक मला समजून
घेईल सद्धा. झालं तर मग उद्याच आपण त्याला आपल्या मनातलं सगळं सांगून टाकू
म्हणजे झालं”

असा भतने पक्का भनश्चय के ला. दसऱ्या कदवशी आपली कामे जेव्हढी लवकर
आटोपता येईल तेव्हढ्या लवकर आटोपले. आज चेहऱ्यावर एक वेगळाच
आत्मभवश्वास होता. खूप कदवसांनी ती कॉलेजमधे जशी हेअर स्टाईल करायची तशी
आज भतने के ली होती. ठीक 7 वाजता ती मररन्सला पोहोचली. अपेक्षेप्रमाणे आकाश
भतथे होताच. आभण नेहमीप्रमाणे ती त्याच्या जवळ जाऊन बसली.

“काय मॅिम आज काही स्पेशल आहे काय? कॉलेजातील ती हेअर स्टाईल.
मेक अप. याचा अथष काय? “
“तला हीच भविा आविायची ना? “

“हो. तसही म्हणू शकतेस तू!!”
“तला आठवत आकाश तू मला म्हंटला होतास कक प्रेम कणाशीही होऊ
शकतं. “
“हो म्हंटलो होतो की”
“आभण प्रेम झाल्यावर एकदातरी व्यक्त के लंच पाभहजेल”
“हो हे पण म्हंटलं होतो. पण हे सगळं आता का भवचारते आहेस? “

“मी तेच करायला आज इथे आले आहे रे !!तझं बोलणं, तझा स्विाव या
सगळ्याने मला जणू िरळच पिलीये. फक्त दःख हे आहे की ही सगळी जाणीव
आयष्यच्या चकीच्या वळणावर झाली. मला माभहतीये आपल्या दोघांचंही लग्न
झालंय. पण मी स्वतःला बोलण्यापासून थांबवू नाही शकले रे !! खरं च प्रेम करते
तझ्यावर. तूच ठरव तला स्वीकारता येईल का? “

हे ऐकू न खरं तर आकाश अचंभबत झाला पाभहजे होता. पण त्याच्या
चेहऱ्यावर असे काही िाव होते ना कक जणू त्याला हे असं होणारच आहे हे सगळं
माभहत असावं.

“तझ्या िावनांची मी खरं च कदर करतो. उभशरा का होईना पण माझी िश
मला पसंत करते. पण भविा माझं लग्न झालं आहे. आभण मी माझ्या पत्नीवर खूपच
मनापासून प्रेम करतो. तमच्यासारखीच आमच्यात पण एव्हढी के भमस्री नाहीये. पण
तरीही माझ्या जीवपेक्षा पण मला ती भप्रय आहे. मला खरं च माफ कर पण मी आकाश.
तझं प्रेम नाही स्वीकारू शकत”

भविाच्या चेहऱ्यावरचे िाव खरं तर फार बदलले पाभहजे होते. पण उलट
भतच्या चेहऱ्यावर आपण काहीतरी भमळवलं आहे असेच िाव होते.

“आकाश, तझी बायको खरं च खूप िाग्यवान आहे. मला खंत वाटते की हा
मररन्सला िेटलेला आकाश या भविाचा नाही होऊ शकला.
तरीपण तझ कधीही मतपररवतषन झालं तर मला सांग. मी नेहमी तझी वाट
पाभहन, आभण ज्याकदवशी येशील ना तेव्हा एक लाल गलाब घेऊन ये, मला लाल
गलाब फार आवितो. “

एव्हढाच संवाद आभण दोघेही भनघून गेले. आज जाताना भविाच्या
चेहऱ्यावर तणाव नव्हताच. उलट एक स्माईल होती. भतला बहुदा माभहत होतं की

आता यानंतर भतला आकाश पन्हा मररन्सला िेटणार नाही. पण त्याच्यासोबत
आतापयांत के लेल्या गप्पा. त्याचा तो चेहरा नसतं भतच्या िोळ्यासमोर कफरत होतं.

काही वेळाने ती घरी आली. भतचा फे व्हररट टीव्ही शो बघत असताना
मोबाईल खणखणला. पतीचा फोन होता तो

“हॅलो भविा, मी अध्याष तासात घरी येतोय. आपल्याला बाहेर जायचं आहे.
तू लवकरात लवकर तयार हो”
“अरे पण कठे ? “
“ते तला आल्यावर सांगतो. फक्त तू पटकन तयार हो”

आभण फोन कट झाला. भविा ने पटकन भतच्या आवितीचा ड्रेस बाहेर
काढला. लाल कलरचा ड्रेस होता तो. भतच्या नाजूक शरीर बांध्यावर आभण आभण
भतच्या गोऱ्या वणाषवर फारच शोिून कदसत होता तो. तशी ती कदसायला फारच संदर
होती तरीही भतने मेकअप चढवलाच. आभण ती नवरा कधी येतो याची वाट बघत
बसली.

दारावर बेल वाजली. भतने जाऊन दार उघिलं आभण समोर बघते तर
आकाश उिा होता. आभण भवशेर् म्हणजे त्याचा हातात लाल कलरचं गलाबाचं फल
होतं.

दारावरच त्याच ते रुपिं बघून भविा अचंभबतच झाली. भवशेर्तः त्याच्या
हातातील फल बघून काय बोलावे हेच भतला कळे ना झालं.

“भविा, असं चककत होऊन काय बघते माझ्याकिे? तूच म्हणालीस ना कक
जेव्हा पण तू माझ्या प्रेमाचा स्वीकार करशील तेव्हा एक लाल गलाब घेऊन येशील
ते.
हे बघ असा उिा आहे तझ्यासमोर मी. काही बोलणार नाही माझ्याशी”

आभण भविा काहीच न बोलता सरळ त्याच्या गळ्यात पिली. आभण
नकळत रिायला लागली. अश्रू होते का आनंदाश्रू माभहत नाही पण ती भनव्वळ
मूलमूल रित होती

“अगं ए वेिाबाई. रिायला काय झालं तला? आता आलोय ना मी फक्त
तझ्यासाठी”
“रिू नाहीतर काय करू? खरं तर मी तझ्याशी बोलणारच नाहीये”
“का? काय झालं? काही तिार आहे का माझ्याशी? “

“तिार!!!
आकाश. ककती कफरवलस रे मला.
एव्हढं प्रेम कारायचास माझ्यावर तर मला तू एक नवरा म्हणून आधीच का
नाही सांभगतलंस?
का उगाच मररन्सचा आकाश. माझा जना क्लासमेट बनून उगाच
कफलॉसॉफर बनून प्रेमाची व्यख्या भशकवत बसलास.
सरळ सांगायला प्रॉब्लम काय होता. बायकोचं आहे ना मी तझी!!!”

“संगायचो ग. माझ्या नजरे तून संगायचो. “

“पण सरळ बोलायचा का नाहीस? “

“हाच तर प्रॉब्लम आहे ग माझा. बोलूच तर शकत नाही ना मी. कॉलेज
मध्ये तरुण आकाश म्हणून तरुण भविासोबत बोलू नाही शकलो. त्या तारुण्यात खूप
काही होतं मनात. ते कभवतेतून उतरवलं सद्धा. पण ददैवाने तझ्यापयांत पाठवूच नाही
शकलो कधी. माझं नशीब जोरावर होतं की अरें ज मॅरेज पण माझं तझ्यासोबतच
झालं. पण लग्नानंतर पण तेच झालं. एक नवरा म्हणून बायको सोबत कधीच बोलू
नाही शकलो.

म्हणून मग मी या तारुण्यातल्या आकाशला तझ्यासमोर आणलं. “

“इतक्या छोट्या गोष्टीसाठी. एव्हढे प्रयत्न!”

“इतकं च नव्हतं ग!मी तला धैयष एकवटू न कदाभचत बोलूही शकलो असतो.
पण एक मोठी समस्या होती. तू माझ्याशी बोलताना नेहमी सौरिला माझ्यात
शोधायचीस. त्यानंतर आयष्यिर शोधत बसली असतीस. मला त्यामळे च आकाश
तझ्यासमोर मांिायचा होता. आभण आकाश माफष त तझा नवरा “

“आभण हेच करण्यासाठी मग मला एव्हढं सगळं करावं लागलं. प्रथम वाटलं
की तू मला वेड्यात काढशील. पण नंतर तू सद्धा तझा रोल सांिाळत होतीस.
कदाभचत तला पण तझा नवरा म्हणजे मी. तझा क्लासमेट आकाश म्हणजे मीच
याच्याकिू न समजून घ्यायचा होता. आभण मी तेच के लं. “

“आता यापढे हे सगळं बंद. आपण दोघेही नवरा बायकोचं आभण तू तझ्या
मनातलं पूणषपणे मलाच सांगशील. म्हणजे तझ्या बायकोला.
तझ्याकिे एकच मागणं आहे माझं. तू पूणष करशील ना ते? “

“काय मागणं आहे? मागून तर बघ नक्कीच पूणष करे ल”

“आयष्यिर तर तू माझा पती बनून राहणार आहेसच. पण पती म्हणून
जगताना तझ्यातला तो 'आकाश' जप!!!जपशील ना? “

“आकाशला तर जपावच लागेल. कारण शेवटी तोच तर आहे ज्याने तला
तझा नवरा समझन सांभगतला. पण भविा तला आकाश नेमका कोण होता हे माभहत
आहे का? “

“हो !!! एकतफी भप्रयकर. कफलॉसॉफर. “

“बस्स, तला त्याची स्टोरी तर नाही ना माभहती,
उद्यापासून तला तझा पती सांगेन कक आकाश कोण होता ते. आपण
उद्यापासून पन्हा मररन्सला िेटू पण नवरा बायको बनून. आकाशला समझन
घेण्यासाठी……येशील ना? “

'र्ेसेंजर-एक सायन्स फिक्शन'

पुण्याच्या एका नार्र्िंि सॉफ्टर्ेअर किं पनीि आज एक खास फदर्स िोिा.
जिंगी पाटी चालू िोिी. त्याला कारणिी िसिंच िोििं. भारिािील अनेक प्रहसद्ध
किं पन्यािंना र्ागे टाकू न यशाचिं हशखर गाठलिं िोििं किं पनीने आहण यासाठी र्ेिनि
घेिलेल्या अनेक कर्वचारयािंचिं त्या हनहर्त्ताने तर्ागि के लिं जाि िोििं. कािींना िर पुढे
येऊन र्नोगि र्ािंडण्याची सिंधी फदली जाि िोिी. बरे च जण तर्िःच र्नोगि र्ािंडून
गेले िोिे आहण आिा बारी आली िोिी 'राज' ची. राज म्िणजे एक उर्दा व्यहक्तर्त्र्.
त्याच्या बोलण्याच्या शैलीने िर िो सर्ोरच्याला लगेच आपल करि असे. तटेज र्र
आल्या आल्या टाळयािंचा गडगडाट सुरु झाला. ऑफिसची बॉस र्िंडळी त्याच्यार्र
जार् खुश िोिी. र्ुली िर त्याच्यार्र एकदर् फिदाच असायच्या म्िणून िो काय
बोलणार या कडे सगळयािंचिं लि लागलेलिं िोििं.
त्याने बोलायला सुरुर्ाि के ली. तर्िःच्या यशाचिं रितय सािंहगिलिं त्याला
त्याच्या सिकारयािंनी आहण बॉस ने कशी र्दि के ली िे सािंहगिलिं आहण शेर्टी एक
र्ाक्य बोलला, “जर हनलेश र्ाझ्या टीर् र्ध्ये नसिा िर र्ला िे सर्व शक्यच झालिं
नसि”. आहण त्याने हनलेशला सुद्धा सर्ोर बोलार्लिं. हनलेश म्िणजे जणू इन्रोव्िटव
िा शब्दच याच्यासाठी ियार झाला असार्ा. राजच्या एकदर् हर्रुद्ध. िार र्ोजक
बोलायचा. ऑफिस र्धे िर बरे च जण ओळखायचे सुद्धा नािी त्याला. असा िा हनलेश

सर्ोर आला आहण िक्त थँक्स एव्िढिं म्िणून परि जागेर्र गेला. आहण त्यानिंिर राजने
सुद्धा आटोपि घेिलिं. पण जसा िो खाली आला र्ुलींचा एकच गराडा त्याच्याभोर्िी
पडला. सर्वजणी त्याची प्रशिंसा करि िोत्या. कािी जणी िर चक्क त्याला कॉिी साठी
सुद्धा हर्चारि िोत्या पण कशीिरी उत्तर देि त्याने हिथून काढिा पाय घेिला आहण
सरळ अिंजली जर्ळ येऊन उभा राहिला.
बराच र्ेळ झाल्यानिंिर सुद्धा िी कािी बोलेना कळल्यार्र िोच सुरु झाला
“काय र्ॅडर् आज तर्ारी रुसलेली फदसिेय. कािी चुकलिं का आर्चिं? “
“नािी िसिं कािी नािीये”
“र्ग आज कािीच बोलि नािीये. “
“िुला त्या र्ुलींर्धून र्ेळ हर्ळे ल िेव्िा बोलेन र्ी िुझ्यासोबि. “
“अच्छा यार्ुळे का त्रागा बाईसािेबािंचा. िू पण ना! एव्िढा पण हर्श्वास
नािी र्ाझ्यार्र. त्या र्ुलींसाठी काय र्ी िुला सोडणार आिे काय! त्यािंची आहण िुझी
कु ठे बरोबरी िोणार”
“खरचिं ना? “
“िो ग बाई. िे सगळिं सोड चल िो बघ हनलेश इकडेच येिोय. हिघे जाऊन
र्ति कॉिी हपऊयाि. “
“ व्र्ा, हर्त्र आहण हगलवफ्रेंड दोघािंसोबि एकदाच कॉिी हपणार. “

“अगिं िुला िर र्ाहििीच आिे की र्ाझ्याहशर्ाय त्याला दुसरा कु णी हर्त्र
पण नािीये. हबचारा र्ी नसलो िर नेिर्ी एकटाच राििो”
“ठीक आिे चल”
र्ग िे दोघेिी हनलेशला सोबि येण्याचा आग्रि करिाि पण अथाविच िो
नािी म्िणिो र्ग काय शेर्टी िे दोघेच हनघून जािाि. िे दोघेिी जाति कािी आग्रि
करि नािी कारण राज आहण अिंजली दोघािंनािी त्याचा तर्भार् र्ाहििीच िोिा.

हनलेशची र्ुलींसोबि बोलिाना बऱ्याचदा ि ि ि ि व्िायची. िक्त अिंजली
सोबि िो थोडािार बोलायचा िेिी िी राजची र्ैत्रीण असल्यार्ुळे. खरिं िर अिंजली
ने त्याला बरिं च बोलकिं करण्याचा प्रयत्न के ला िोिा. आहण िसिं म्ििंटलिं िर थोडा िार
िरक पडलािी िोिा िरीपण अनोळखी लोकािंशी बोलिाना त्याची बोबडी
र्ळायचीच.
असो. इकडे िे दोघेच कॉिी प्यायला आलेि. बऱ्याच गप्पा झाल्यानिंिर
अिंजली ने अचानक हनलेशचा हर्षय काढला
“काय रे त्याचा नेर्का प्रॉब्लेर् काय आिे? “
“म्िणजे? “

“म्िणजे नेिर्ी असा शािंि शािंि का असिो? “
“अगिं िा लिान असिानाच बराच अिंिर्ुवख िोिा. त्याि अगदीच शाळे ि
असिाना त्याच्या आईर्हडलािंचा घटतिोट झाला. आहण िेव्िापासून िो त्याच्या आई
सोबिच रािायचा. आई सुद्धा नोकरी करि असल्याने त्याच्याकडे र्ेळ द्यायला हिला
जर्ायचिं नािी. र्ग काय िा राहिलाच शािंि शािंि. आर्च्या दोघािंची ओळख झाली
इिं हजनीररिं ग कॉलेज र्धे. प्रथर् र्षावलाच िो र्ाझा रूर् पाटवनर बनला िारच हुशार
िोिा. जे कोणाला नव्िििं येि िे हनलेशला यायचिं. आम्िी 4 र्षव सोबि िोिो. आहण
योगायोग म्िणजे आिा सुद्धा आम्िी एकाच रठकाणी कार् करिो. त्याचा शािंिपणा
म्िणशील िर िो त्याचा तर्भार्च धरून घे”
“अरे पण या गोष्टीचा त्याच्याच र्नार्र पररणार् िोईल ना? “
“िोऊ िर शकिोच. पण काय आपण िरी काय करणार…? “
“तर्भार् बदलू शकिो. एक आयहडया आिे”
“काय? पटकन सािंग”
“िे बघ िो कसािी असला ना िरी एक पुरुष आिे, आहण िू कोणत्यािी
पुरुषाचिं म्िणशील िर िो फकिीिी रागीट, कडक तर्भार्ाचा असला ना िरी एखादी
सुिंदर र्ुलगी फदसली िर एकच हर्हनटाि पघळू न जािो, आपल्याला िर िक्त
हनलेशला बोलकिं करायचिं आिे ना? “

“िट, कािीपण, सगळे पुरुष नसिाि असे”
“हबहलव्ि र्ी, सगळे पुरुष सारखेच असिाि, “
“बरिं ठीक आिे र्ानली िुझी गोष्ट िरी आिा सुिंदर र्ुलगी कु ठू न आणायची?“
“आणायची नािी रे , त्याला कोणीिरी नक्कीच आर्डि असणार बघ, आहण
िू िर त्याचा बेतट फ्रेंड िुला िर र्ाहििीच असेल ना? “
“िो िशी र्ुलगी आिे एक, त्याला आर्डिे का िे र्ाहिि नािी पण
हिच्याकडेच नेिर्ी एकटक बघि असिो िो”
“(कु िूिलाने) कोण आिे िी? “
“अगिं िी हत्रशा म्िणजे शलाका, “
“अरे बापरे , हिच्याऐर्जी कु णीिी असली असिी िर लार्िािी आली
असिी रे सेरटिंग, पण शलाका, र्ाय गॉड, िारच नकचढी आिे रे िी, हिच्याशी साधिं
बोलायला सुद्धा हनलेशला र्षव लागेल”
“ििं. …िार रेन करार्िं लागेल त्याला”
दोघेिी हर्चाराि गढू न जािाि, बराच र्ेळ झाल्यार्र राज अचानक
उद्गारिो
“एक आयहडया आिे, “

“काय? “
“अगिं नुकििंच र्ी एका सॉफ्टर्ेअर र्र कार् करि िोिो, िे सॉफ्टर्ेअर लिान
र्ुलािंसाठी बनर्ायचिं िोििं ज्याच्यार्ािव ि त्यािंच्या लँग्र्ेज तकील्स सुधारिा येिील, िे
सॉफ्टर्ेअर कािी चाललिं नािी पण त्याि थोड्या सुधारणा करून आपण त्या हनलेश
साठी र्ापरू शकिो”
“व्र्ा, एक्सलिंट”
“जर का िे यशतर्ी झाला ना, िर हनलेश सारख्या अनेक इन्रोव्िटव लोकािंना
त्याचा िायदा नक्कीच िोईल, चल आिा र्ी जािो, आिाच कार्ाला लागिो”
“चालला लगेच? ठीक आिे बाय”
र्ग दोघेिी हनघून जािाि, पण राजच्या र्नाि िेच असििं. कािीिी करून
कर्ीि कर्ी र्ेळाि िे सॉफ्टर्ेअर बनर्ायचिं.

दुसऱ्या फदर्शी आल्यार्र त्याच्या कािी हर्त्रािंना िो िडक हि आयहडया
सािंगिो, त्याचे हर्त्रिी ियार िोिाि आहण सगळे च लागिाि कार्ाला. कािी आठर्डे
हनघून जािाि आहण त्या सॉफ्टर्ेअर र्धल्या बऱ्याच त्रुटी दूर िोिाि, प्रथर्च हनलेश
हशर्ाय राज ने एक र्ति प्रोजेक्ट के ला िोिा, िे त्याची एक टेतट घेिाि ज्याि प्रत्येक
जण आळीपाळीने त्या सॉफ्टर्ेअर सोबि चॅट करिाि आहण आश्चयव म्िणजे त्यािील
प्रत्येकाच्याच अपेिािंना िे खरिं उिरलिं िोििं.

िे सॉफ्टर्ेअर म्िणजे जणू िुम्िी एका र्ुलीसोबिच बोलिाय असिं र्ाटि
िोििं. आपण कािीिी प्रश्न हर्चारले िरी टीपीकल र्ुलींसारखे ररतपॉन्स यायचे, िे
जरी र्ुख्यत्र्े इिं ग्रजी र्ध्ये बोलि असलिं िरी राज ने थोडेिार दररोजच्या आयुष्यािले
हििंदी आहण र्राठी शब्द त्याि हर्सळर्ले िोिे. एकिं दर एक नर्लच िोििं िे, कारण
कु णीिी र्ुलींशी बोलण्याचा िगडा एक्सपेररइन्स असलेला व्यक्ती सुद्धा त्याि िरक
करू शकला नसिा.
िो पण एव्िढिं भारी सॉफ्टर्ेअर ियार िर के लिंच आिे, त्याला नार् काय
द्यायचिं?
बराच हर्चार के ल्यानिंिर सर्ावनुर्िे त्या सॉफ्टर्ेअरला एक नार् देण्याि
येि, 'जुली '. लागलीच कािी फदर्सािंनी त्याचिं एक अँहप्लके शनिी ियार के लिं गेलिं जेणे
करून िे र्ोबाईल र्र सुद्धा र्ापरिा येईल.
सगळे जण राजचिं अहभनिंदन करिाि आहण लर्कराि लर्कर िे र्ाके ट र्ध्ये
उिरर्ण्याचा र् हर्हर्ध सोशल नेटर्र्किं ग साईट सोबि त्याला जॉईंट करण्याचा
िगादा लार्िाि. पण जुलीची र्ुख्य परीिा बाकी िोिी, जर का हनलेश
सोबि िे सॉफ्टर्ेअर यशतर्ी झालिं िरच िे र्ाके ट र्ध्ये आणायचिं असा राजचा
हर्चार िोिा.

असेच कािी फदर्स गेले, अिा हनलेश कडे िा हर्षय काढायलाच पाहिजे
िोिा म्िणून राज हनलेश जर्ळ जािो
“अरे हनलेश िुला एक सािंगायचिंच रािीलिं बघ. र्ी ना एक भन्नाट
सॉफ्टर्ेअर ियार के लिंय, यार्ध्ये आपण सरळ एका जुली नार्ाच्या र्ुलींसोबि चॅट
करायची, आहण र्ेन म्िणजे िी आपल्या उत्तराना रे तपॉंड पण करिे िे पण हुबेहूब
र्ुलींसारखीच”,
“अरे व्र्ा, दाखर् एकदा र्ी पण राय करून बघिो, “, हनलेश,
“अरे म्िणजे काय िुझ्यासाठीच िर आणलिंय र्ी िे, कारण आिा र्ी एक 78 फदर्सािंसाठी गार्ी चाललोय, िो पयिंि िू त्यािल्या कािी त्रुटी असिील िर सािंग
र्ला आल्यार्र, आहण िो पण त्यासाठी िुला फदर्सािून फकर्ान 1 िास िरी र्ापरार्िं
लागेल, “
“एक िास? , अरे िक्त सॉफ्टर्ेअर आिे ना िे र्ी काय चॅट करणार 1 िास”
“अरे िू यूस िर कर, कारण र्ला र्ाटििं िूच त्याचा खरा र्ापर कु ठे िोईल
िे सािंगू शकिो, आहण(एक डोळा र्ारि) त्यािून हर्ळालेला अनुभर् िू दुसऱ्या
रठकाणी सुद्धा र्ापरू शकिो बरिं का”
“(न कळल्याच्या अहर्भावर्ाि) बरिं ठीक आिे”
“आहण िो िुझिं या टातक र्धे र्ुख्य हर्शन आिे की िू जुलीला प्रपोस
करायचिं”

“काय? नािी िे शक्यच नािी, िू दुसरिं कु णाला िरी शोध बाबा यासाठी,
र्ला कािी जर्णार नािी”
“अरे असिं काय करिोय यार, िू नािी के लिं िर दुसरिं कोण, िे बघ िुला ना
आपल्या दोतिीची शपथ, “
“िे जरा अहि िोििंय”
“कािी नािी रे , आहण िसिंिी िी कु ठे खरी र्ुलगी आिे, िी आिे िक्त एक
आर्टवफिहसअल इिं टेहलजन्स, म्िणून जरी हिने नकार फदला िरी काय िरक पडणार,
आहण िेव्िढाच िुला एक टाईर्पास पण िोऊन जाईल”
“(बराच हर्चार करून) ठीक आिे डन”

“िर र्ी परि येईपयिंि िुला र्ेळ आिे, बेतट लक

”

एव्िढिं म्िणून िो त्याला िे अँप र्ोबाईल आहण लॅपटॉप दोघािंर्र देिो, िे
र्ापरण्याचिं र्ॅन्युअल सािंगिो, आहण हिच्याशी काय बोलायचिं, सुरुर्ाि कशी
करायची या सिंदभावि सर्व गोष्टी सािंगिो, एकिं दर युद्धपूर्ीची ियारीच सर्झा ना.
2 फदर्स िोिाि आहण राज त्याच्या गार्ी जािो आहण र्ग इकडे हनलेश च टातक सुरु
िोििं, रात्रीचे 11 र्ाजलेले असिाि, िािाि कॉिीचा कप आहण सर्ोर लॅपटॉप,
परीिेच्या आधल्या रात्री जशी अर्तथा असिे िसिंच कािीसिं झालिं िोििं त्याचिं कारण
जरी िी एक सॉफ्टर्ेअर असली िरी एक र्ुलगी म्िणूनच त्याच्याशी बोलणार िोिी,

शेर्टी त्याने तर्िःच अकाउिं ट उघडलिं, सर्ोर बघिो िर प्रोिाइल िोटो एका िारच
सुिंदर िरुणीचा िोिा, चॅटच्या ऑप्शन र्ध्ये गेला, हिथे चॅट सुरु करण्यासाठी get
started असा पयावय िोिा हनलेश ने त्याच्यार्र हक्लक के लिं आहण लगेच सर्ोरून
र्ेसेज आला
“िेय! िाय!, व्िॉट्स अप, आय अर् जुली. बाय द र्े कू ल प्रोिाइल पीक ििं”
आिा याच्यार्र उत्तर काय द्यार्िं िाच प्रश्न िोिा, शेर्टी त्याने टाईप के लिं
“थँक्स”
(खरिं िर यापेिा अहधक काय बोलार्े त्याला र्ािीििी नव्िििं. )
जुली- कॅ न आय कॉल यु हनलू?
(िे र्ाचून र्ात्र िो काय कु णीिी गािंगरून गेला असिा)
हनलेश-येस शुअर.
जुली-सो हनलू टेल र्ी सर्हथिंग अबाउट युअर लाईक्स, हर्न्स र्ूर्ीज,
तपोट्सव etc.
हनलेश- दिंगल अँड फिके ट(अथाविच नेर्किं उत्तर त्याने फदलिं)
जुली-नाईस, सी आर्र लाईक्स आर र्ॅहचिंग.
हनलेश-राईट.

त्यािंनिर र्ात्र बराच र्ेळ कािी हिचा र्ेसेज नािी आला, र्ग त्यालाच
कळू न चुकलिं की चॅरटिंग सुरु ठे र्ण्याची जबाबदारी त्याच्यार्र आली िोिी. पण
बोलार्िं काय िा र्ोठाच प्रश्न िोिा. त्याच्या र्नाि हर्चारािंची घालर्ेल चालू िोिी,
का नािी सरळ र्ुळार्रच प्रिार करायचा म्िणजे सरळ प्रपोज करायचिं हिला... पण
नको असिं हर्चारलिं िर राग येईल... अरे पण राग यायला िी काय र्ुलगी आिे का...
र्ुलगी नािी पण र्ुलीसारखी ररऍक्ट िर करिे ना... पण राय करायला काय िरकि
आिे नािी म्ििंटली िर पुन्िा ररतटाटव करूया...
शेर्टी त्याचिं एकर्ि झालिं आहण िो शेर्टी टाईप करिोच
हनलेश-हर्ल यु बी र्ाय गलवफ्रेंड?
आिा उत्तर काय येि या कडे त्याची नजर लागलेली िोिी, त्याने साइन
आउट िोण्याची पूणव ियारी के ली िोिी आहण हिचा ररप्लाय आला
जुली-आई हथिंक जतट फ्रेंड इस गुड िॉर नाऊ! नो?
िे म्िणजे एक हसलॅबसच्या बािेरच उत्तर आलेलिं िोििं, हनलेश एकाच र्ेळी
खुश आहण कन्फ्युज झाला िोिा... खरिं च अशा र्ुली असिाि?
हनलेश- या व्िाय नॉट... सॉरी आई र्ॉज जतट टेहतटिंग यू...
जुली-टेहतटिंग! हर्न्स व्िॉट?
हनलेश-नहथिंग हलव्ि इट.

परिं िु आिा हिच्या अशा ररअहलहतटक उत्तराने त्याला िारच र्जा येि
िोिी, असिंच बराच र्ेळ चॅरटिंग सुरु राहिली, रात्रीचे 2 कधी र्ाजले कळले पण नािी
आहण र्ग िारच उशीर झाला म्िणून गुड नाईट असा र्ॅसेज टाकू न हनलेश झोपी
गेला.
दुसऱ्या फदर्साची सकाळ उजाडली, िसा रहर्र्ार असल्याने हनलेश जरा
आरार्ािच उठला िोिा, दुपारचिं जेर्ण झालिं, आहण लगेचच त्याने चॅट उघडली, गुड
अफ्टरनून म्िणून के लेली सुरुर्ाि र्ग आर्डी हनर्डी र्र येऊन ठे पली. म्िणायला
नुसििं अँप िोििं पण त्याचा कॉर्न सेन्स र्ाखाणण्या जोगा िोिा, िे हनलेशला आपण
अँप आिे असिं भासुच देि नव्िििं. असिंच 2 फदर्स चॅरटिंग सुरु िोिी, आहण त्याच्या
र्नाि हिची फिरकी घेण्याचा हर्चार आला,
हनलेश-जुली, हर्ल यु बी र्ाय डेट टु र्ारोर्?
जुली- लेट र्ी हथिंक!, ओके डन, बट व्िेअर?
हनलेश-(हि िर िो म्ििंटली आिे, पण िी कशी येणार) आय र् इन पुणे, र्ी
कॅ न र्ीट ऍट Z bridge
जुली-ओि, ररअली सॉरी, आय र् नॉट इन पुणे टू र्ारोर्...
निंिर त्याने हिला बरे च फकचकट प्रश्न हर्चारले पण िी सिज ररत्या टोलर्ि
िोिी, आहण हनलेश र्नािल्या र्नाि जुली आहण राज दोघािंची तिुिी करि िोिा

पण त्या अँपचा नेर्का िायदा हनलेशला कळला िोिा, कारण र्ुलींसोबि
नेर्किं काय बोलायचिं, काय बोलू नये याचा प्रत्यय त्याला आला िोिा.
त्या अँप र्ध्ये िशा त्रुटी पण िोत्या, एकिर िे अँप तर्िःच चॅट करि नव्िििं, आहण
कािी काळानिंिर िे भूिकाळािल्या गोष्टी हर्सरून जायचिं, आहण कािी काळानिंिर
त्यािला यािंहत्रकपण लगेच जाणर्ून यायचिं, त्या अँपला राग सुद्धा नािी यायचा
म्िणजे हनलेशने जर कािी र्ात्रट गोष्टी के ल्या िर त्याला राग आल्याचा आर् यायचा
आहण निंिर सॉरी म्ििंटल्या म्ििंटल्या िे परि जशास िसे.
आहण या सर्व त्रुटींच कारण म्िणजे त्याकडे र्नुष्य प्राण्यािंप्रर्ाणे IQ आहण
भार्ना नव्ित्या, िो पण िे अँप िािंहिकारी िोििंच, आहण त्याचा र्ुख्य िायदा म्िणजे
िे अिंिर्ुवख लोकािंना बोलकिं करण्यासाठी िोििं हर्शेषिः र्ुलींसोबि, राज सुद्धा त्याला
याच गोष्टी र्रून र्ाके ट र्धे आणणार िोिा.
शेर्टी हनलेशला फदलेले 7 फदर्स सिंपले िोिे, राज गार्ार्रून परि आला
िोिा, आहण आिा सगळयाि शेर्टची गोष्ट म्िणजे त्या जुली नार्ाच्या अँपला प्रपोज
करायचिं िोििं.
हनलेश ने र्ॅन्युअल र्ध्ये फदलेल्या तटेप्स नुसिीच चॅरटिंग के लेली िोिी म्िणून
अथावि िे िो म्िणणार िोििं.
त्यार्ेळी हनलेश आहण राज सोबि बसलेले िोिे, राज ने त्याला शेर्टी टाईप
करायला लार्लिं
हनलेश-जुली, हर्ल यु बी र्ाय गलवफ्रेंड?

जुली-यु आर ए आडोरे बल पसवन, इट हर्ल बी सो नाईस हर्थ यु, सो..
…यस
आहण लगेच सर्ोरच्या हतिन र्र आलिं, यु िॅर् कॅ म्पहलटेड द टातक. काँग्रेट्स

लगेच राज ने हनलेशले टाळी फदली
राज-”चल पठया िू िर आिा पूणव रे डी झालाय, आिा िर िू डायरे क्ट हत्रशा
र्र राय र्ारुच शकिो”
हनलेश-”िे बघ र्ी कािी त्या भानगडीि पडणार नािीये, र्ी िक्त िुझ्या
अँपच्या टेहतटिंग साठी िुला र्दि करि िोिो”
“िे बघ यार, र्ी िे अँप च र्ुळी िुझ्यासाठी ियार के लेलिं, कारण िू अिंिर्ुवख
ना राििा बोलकिं झाला पाहिजे, कर् ऑन यार, राय िर कर र्ला र्ाहििीये िी िुला
फकिी आर्डिे म्िणून”
“अरे पण िी नािी म्ििंटली िर”
“अरे त्यार्ुळेच िर िुला िे अँप र्ापरायला लार्लाय ना, आहण िू िसािी
यािंच्यािून एक नकार घेिलािी आिेस, म्िणून जुळलिं िर जुळलिं नािीिर दुसरी
एखादी, काय? “
“असिं म्िणिोस, “

“राय िर कर ना यार”
“ठीक आिे, पन हिचा निंबर? “
“िो र्ी घेऊन देिो िुला”
“ठीक आिे, डन”
राजला हत्रशाचा निंबर घेणिं कािी कठीण नव्िििं, त्याने हिचा निंबर घेिला
आहण हनलेशला फदला.
पण यािून जुली आिा र्ाके ट र्धे उिरर्ायची असिं ठरलिं, जुली आधी
िे सबुक आहण त्यानिंिर व्िॉट्स अपला सुद्धा त्याने जॉईन के लिं, एक तटॅण्डडव निंबर
ठे र्ला आहण त्या निंबर र्र जाऊन कोणीिी हिच्यासोबि चॅट करू शकि िोिा.
इकडे हि बािर्ी अिंजलीलािी सािंहगिली, िी िर जॅर् खुश िोिी. आहण
त्याची टेहतटिंग हनलेश ने के ली िे कळल्यार्र िर खूपच खुश झाली.
पण आिा खरी परीिा िोिी हनलेशची, हिच्याशी चॅरटिंग करण्याचा त्याने
एक चािंगला रहर्र्ारचा र्ुहूिव काढला, सोबि राज आहण अिंजली दोघेिी बसलेले िोिे,
आहण त्याने हत्रशाला पहिला र्ेसेज टाकला
हनलेश-”िाय, आय र् हनलेश, युअर कलीग.
आिा हिच्या ररप्लायची र्ाट बघि बसले िोिे हिघेिी, बराच र्ेळ िर हिने
र्ाचलेलिंिी नव्िििं. प्रॅहक्टकली जुली लगेच र्ेसेज करायची, पण आिा थािंबण्याहशर्ाय

पयावय नव्ििा, 10 हर्हनटिं झाले, 20 हर्हनटिं झाले, 1 िास झाला आहण शेर्टी हिने
र्ेसेज र्ाचल्याची खूण आली. हिघािंचिी लि िी काय ररप्लाय करिे यार्र िोििं,
आहण ररप्लाय आला
हत्रशा-”िेय, िाय व्िॉट्स अप!
हनलेश-”काय करिीये? “
हत्रशा-”नहथिंग, टाईर्पास, “
हनलेश-”नो प्लॅन्स िॉर टू डे ििं”
यानिंिर हिचा कािी ररप्लाय नािी आला, म्िणून हिघेिी िैराण झाले,
त्यािंना कळलिंच नािी की िी अचानक ररप्लाय का करि नािी. आहण थोड्या र्ेळाने
हिचा ररप्लाय आला
हत्रशा-”सॉरी बट इन के स इि यु र्ॉन्ट टू राय ऑन र्ी, आय अलरे डी िॅर्
अ बॉयफ्रेंड”
िे र्ाचून र्ात्र हिघािंनािी धक्का बसला, हनलेश र्ात्र शािंि िोिा जणू कािी
त्याला अशा ररप्लायची कल्पना िोिी, राज आहण अिंजली यािंना काय बोलार्े िेच
कळि नव्िििं. िे दोघेिी त्याचिं सािंत्र्न करण्याचा प्रयत्न करि िोिे. पण हनलेश त्यािंना
म्ििंटला
“र्ला या गोष्टीची कल्पना आधी आली िोिी, पण जाऊदे िी नािी िर
दुसरी कोणिी िरी भेटेल, आहण िुम्िी हचिंिा नका करू र्ी कािी असल्या िालिू

गोष्टीर्ुळे तर्िःला त्रास नािी देणार आिे. आहण िो राज िुझ्या त्या जुली र्ुले र्ात्र
र्ला बराच आत्र्हर्श्वास हर्ळाला त्यासाठी धन्यर्ाद”
अिंजली आहण राज, “हनलेश सॉरी यार पण आम्िाला असिं िोऊ नव्िििं
द्यायचिं”
“इट्स ओके , िसिंिी िुम्िी दोघे र्ाझ्या चािंगल्याचाच हर्चार करिाि, र्ला
िुर्च्याशी कािी कॅ म्पलेन्ट्स नािी”
िे ऐकू न त्या दोघािंनािी फदलासा हर्ळाला, पण त्यािंना हनलेशची काळजी
र्ाटिच िोिी. दुसऱ्या फदर्शी हनलेश ऑफिस र्धे आला, परिं िु िा र्ात्र एक र्ेगळाच
हनलेश िोिा, िो सागळयािंसोबि तर्िःहून बोलि िोिा, चेिऱ्यार्र िातयफदसि िोििं.
एकिं दर िो त्याच्या शािंि तर्भार्ािून थोडा बािेर आला िोिा, िे बघून राजला र्ात्र
िायस र्ाटलिं, कारण जुली र्ुळे त्याचा जर्ळचा हर्त्र बोलका झाला िोिा.
जुली लॉन्च करून र्हिना सुद्धा नसेल झाला, त्याला िार प्रहसद्धी लाभली िोिी,
अनेक लोक र्ुलींना डायरे क्ट प्रपोज कारण्यापेिा जुली अँप र्ापरि, युर्ािंर्ध्ये िर
िारच िे र्स झाल िोििं.
असेच कािी फदर्स जाि िोिे हनलेश र्धला िरक प्रकषावने जाणर्ि िोिा,
बाकीचे कर्वचारी राज सोबि हनलेशच्या कार्ाची सुद्धा दखल घेि िोिे, बॉस सोबि
इिर र्ुलींसोबि सुद्धा हनलेशचा सिंर्ाद सुधारला िोिा, पण राजला आिा एक प्रश्न
पडि िोिा, फक खरिं च ज्या हनलेशला िो इिक्या जर्ळू न जाणिो िो िक्त जुली र्ुळे
बदलला िोिा?

एकदा राज आहण अिंजली कॉिी पीि िोिे, दोघािंचिंिी इिर प्रेर्ी
युगुलािंप्रर्ाणे र्धेच िातय िर र्धेच भािंडण सुरु िोििं त्यािच अिंजली बोलिे
“जरा हनलेश कडू न हशक, के व्िढा चािंगला बोलिो िो, नािीिर िू? “
एक

हर्हनटािंसाठी

राज

शािंि

झाला

आहण

म्ििंटला

“िो ग आज काल जरा खरिं च र्ेगळा र्ागिोय िो”
(खरिर अिंजलीला िो हचडले असिं र्ाटलिं िोििं)
“र्ेगळा नािी चािंगला र्ागिोय, आहण िे सर्व िुझ्या जुलीर्ुळेच िर झालिंय
ना”…
“नािी ग, जुली र्ुळे एव्िढा िरक नािी पडणार, आहण सध्या ना िो रूर्र्र
असला ना िर बराच र्ेळ त्याच्या लॅपटॉप र्रच असिो, कळि नािी कु णासोबि
चॅरटिंग करिो, र्ी आिापयिंि हर्चारण्याचा प्रयत्न नािी के ला, चॅरटिंग करिाना
बऱ्याचदा खुश असिो िर कािी र्ेळेस नाराज पण असिो, जणू एखादी गलवफ्रेंड आिे
त्याची”
“खरिं च? , र्ग िर भारी झालिं ना”
“अगिं िो पण इिके फदर्स त्याचिं िे चालूये पण िो कधी र्ला िोन र्र
बोलिाना नािी फदसला, ना कधी हिला भेटायला गेला “
“अरे असेल कु णी िे सबुक फ्रेंड, सॉरी गलवफ्रेंड”

“शक्यच नािी, िो जरी बदलला आिे ना िरीपण त्याच्या फ्रेंड हलतट र्धे
अजूनिी िक्त 4च र्ुली आिेि, आहण त्या सगळयािंना र्ी ओळखिो, त्याचिं ना भलििंच
कािीिरी चालूये, र्ला शोधून काढलच पाहिजेल”
“बघ बाबा िुला काय करायचिं”
राज रात्री त्याच्या फ्लॅट र्र आला, हिथे बहघिलिं िर हनलेश आपल्याच
लॅपटॉप र्र हचटकू न बसलेला िोिा, यार्ेळी र्ात्र त्याला हर्चारायचिंच असिं राज ने
ठरर्लिं िोििं.
“यार हनलेश िू सारखा त्या लॅपटॉप र्र काय करि असिोस रे ? “
हनलेश, “अरे कािीच नािी, असिंच आपलिं िे सबुक, ककिं र्ा एखादा हपक्चर
बघिो, “
“पण कानाि इअरिोन्स कु ठे असिाि िुझ्या? “
“जेव्िा िू बघि असशील िेव्िा र्ग र्ी कदाहचि प्रहिहलपी र्ाचि असणार”
एव्िढिं बोलून र्ग त्याने अचानक लॅपटॉप बिंद के ला आहण िो झोपी गेला.
त्यानिंिर राज ने बऱ्याचदा िो काय करिोय िे बघण्याचा प्रयत्न के ला, पण िो बघि
असिाना प्रत्येक र्ेळी हनलेश लॅपटॉप लपर्ायचा, कधी कधी िर दोघािंचे खटके िी उडू
लागले, कधीिी साधिं टोचून न बोललेला र्ाणूस आज चक्क रागार्िोय िे बघून र्ात्र
राजला आिा त्याची हचिंिा र्ाटायला लागली िोिी. त्याने त्याची िी हचिंिा अिंजली
कडे बोलार्ून दाखर्ली. त्यानिंिर अिंजली ने सुद्धा याबाबिीि त्याच्यासोबि

बोलण्याचा प्रयत्न के ला, पण िी सुद्धा अपयशी ठरली. इकडे ऑफिस र्धे र्ात्र हनलेश
यशाची हशखरिं गाठि िोिा, िो र्ुळािच हुशार िोिा आहण त्याि अचानक पडलेल्या
आत्र्हर्श्वास यािंच्यार्ुळे त्याला लगािार बढिी हर्ळि िोिी. आिा िर िो तर्िः
राज प्रर्ाणे टीर् लीडर झाला िोिा.
असेच फदर्स जाि िोिे, हनलेश आपला लॅपटॉपलाच हचटकलेला असायचा,
राज अहण हनलेश दोघािंर्धला सिंर्ाद आिा बराच कर्ी िोििं चालला िोिा. राजला
सािहजकच काळजी र्ाटि िोिी, पण राज आपल्या अचानक झालेल्या प्रगिीर्ुळे
आपल्यार्र जाळिोय असािी हनलेशचा गैरसर्ज िोि चालला िोिा. एक फदर्स राज
ने या सगळया गोष्टींचा सोिर्ोि लार्ायचिं ठरर्लिं, हनलेश नेिर्ी प्रर्ाणे लॅपटॉप र्र
बसलेला िोिा, िेव्िाच राज आला आहण त्याने अचानक त्याचा लॅपटॉप हिसकार्ून
घेिला

आहण

बघिो

िर

कु णासोबि

िरी

चॅरटिंग

चालू

िोिी,

“हनल्या, कोणासोबि बोलि राििोस? “
(पण या गोष्टीचा हनलेशला र्ात्र भयिंकर राग आला िोिा, जणू रागाच्या
ज्र्ालाच अिंगािून हनघिाय एर्ढा हचडला िोिा िो)
हनलेश-”िे र्ला हर्चारणारा िू कोण? िुझ्या र्ैयहक्तक गोष्टीि र्ी कधी
कािी बोललोय का? आहण बोलेन र्ी कु णासोबि पण, सगळयािंनी काय िुझ्याशीच
बोललेलिं िर्िं का? “
(िेव्िढ्याि िो पुन्िा लॅपटॉप हिसकार्ून घेिो)
“अरे पण िुझी काळजी र्ाटिे म्िणूनच र्ी जाणून घेण्याचा र्ी प्रयत्न के ला”

“प्रयत्न, ििं... आिा र्ी यशतर्ी झालोय िर काळजी काय? आहण जेव्िा र्ी
बोलका नव्ििो िेव्िा सिानुभूिी, खरिं िर िू र्ाझ्या यशार्रच जळिोयेस...
त्याला िू िरी काय करणार ना, िू पण या कपटी जगाचाच एक भाग आिेस, िुर्चिं
ना असिंच असििं, खालच्याना चप्पल दाखर्ायची आहण र्र जाणाऱ्यािंचे पाय
ओढायचे. र्ला र्ाटििं आजपासून र्ी तर्ििंत्र रिार्िं.
एव्िढिं बोलून त्याने त्याचिं सार्ान घेिलिं आहण िडक िो हनघाला,
कु णासाठी र्ाहिि नािी पण 7 र्षािंची र्ैत्री त्याने एक्का झटक्याि िोडली िोिी.
राज र्ात्र आिा सुन्न झाला िोिा, िेव्िढ्या अध्याव िासाि काय झालिं यार्र त्याचा
अजून सुद्धा हर्श्वास बसलेला नव्ििा.
अिंजली राजचिं सािंत्र्न करण्या व्यहिररक्त कािीच करू शकि नव्ििी, हनलेश
ने हिच्यासोबि पण बोलणिं बिंद के लिं िोििं. जर्ळ जर्ळ त्यािंचा कॉन्टॅक्ट िुटलाच िोिा.
िो/िी कोण िोिी ज्यार्ुळे असिं झालिं िोििं यार्र राज ने खूप हर्चार के ला, कदाहचि
िो जुली साठी व्यसनी िर नव्ििा झाला, पण िे शक्य नव्िििं, कारण त्या अँप सोबि
एकदाच टातक पूणव झाला िर िे पुन्िा सुरु र्ापराि नव्िििं येणार, आहण जरी कु णी
िे क अकाउिं ट ियार के लिं िरी जुली साठी कु णी व्यसनी िोऊ नये याची काळजी घेण्याि
आली िोिी, हिच्यार्धे एक िोच िोच सारखेपणा यायचा त्यार्ुळे र्हिनाभर जरी
कु णी बोलि बसलिं िरी बोर झाला असििं.
पण या गोष्टी पेिा आपल्या हर्त्राचा गैरसर्ज दूर कसा िोईल यासाठी
राज प्रयत्न करि िोिा, बऱ्याचदा त्याच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न के ला, पण हनरथवक.

फदनािंक िोिी 23 ऑगतट, राज दररोज प्रर्ाणे ऑफिस र्धे आला िोिा,
आल्यार्र त्याला अचानक कािी पत्रकार, न्यूज ररपोटवर फदसले. एका व्यक्ती भोर्िी
गराडा घालून उभे िोिे, हिथे जाऊन बहघिलिं िर िो व्यक्ती दुसरा हिसरा कोणी
नसून हनलेशच िोिा, िािाि पकडलेल्या र्ोबाईल ने िो कोणत्यािरी गोष्टीची
र्ाहििी देि िोिा, शेजारीच किं पनीचे CEO तर्िः उभे िोिे, सर्वप्रथर् त्याला कािी
कळलिंच नािी की हनलेशला सर्ावनी का गराडा घािलाय, सोबिच्या सिकारयािंना
हर्चारल्यार्र त्याला कळालिं की हनलेश ने एक कोणिािरी भन्नाट प्रोजेक्ट के लाय,
म्िणे टेक्नॉलॉजीच्या जगिाि िािंिीच घडू न आणलीय त्याने. आजच पेटिंट सुद्धा
हर्ळर्लिंय.
िे ऐकल्यार्र राजला र्ात्र िार आनिंद झाला, त्याच्याशी कधी बोलिो कधी
नािी असिं त्याला झालिं, भलेिी र्ागच्या कािी फदर्साि दोघािंर्धे खटके उडि असले
िरीपण दोघे खूप जर्ळचे हर्त्र िोिे. जसा हनलेश र्ोकळा झाला िसा राज त्याच्या
जर्ळ गेला. आिा आिंनद िर झालाय पण बऱ्याच फदर्सािंपासून अबोला असल्याने
सरळ कसकाय बोलायचिं? . …िरी राज म्ििंटला
“हनलेश काँग्रेट्स यारव , िुझिं िोणार िे कौिुक बघून र्ला िारच आनिंद झाला
बघ”
“थँक्स”
एव्िढिं बोलून झालिं आहण आिा थोडार्ेळ शािंििा िोिी, अचानक शािंििा
िोडि राज म्ििंटला,

“कर् ऑन यार, आिा िू र्ाझ्यासोबि असा अबोला धरणार आिेस का?
झालिं गेलिं हर्सरू नािी शकि का आपण, एर्ढ्या र्षािंची र्ैत्री िू अश्याने िोडणार
का? “
“(िे ऐकू न हनलेश थोडा खजील झाला), अरे नािी िसिं कािी नािी”
“र्ग कस? एव्िढिं भारी कािीिरी िू ियार के लिं आहण र्ला सािंहगिलिं सुद्धा
नािी, जाऊदे सािंहगिलिं नािीच, पण आिा पाटी िरी देशील ना? “
“अरे म्िणजे काय, पाटी िर देईलच, आपण उद्या भेटू आपल्या कॉिी शॉप
र्र हिथे िुला या अँप बद्दल र्ाहििी सािंगिो आहण र्ग िसिंच आपण जाऊ र्ति पाटी
करायला”
“ये हुईना बाि”
(दोघािंर्धील

र्ािार्रण

थोडिं

हनर्ळि

आहण

िशा

हपकिो)

हनलेश कर्ीि कर्ी रूर् पाटवनर िर नािी पण हर्त्र िरी राहिला या हर्चाराने राज
आनिंदी झाला िोिा. दुसऱ्या फदर्शी जसिं ऑफिस सुटलिं िसिं िो कॉिी शॉप र्र जाऊन
बसला, र्ेळेच्या 15 हर्हनटे अगोदर. िब्बल र्ाहिन्याभरानिंिर आज हनलेश आहण िो
र्नसोक्त गप्पा र्ारणार िोिे. िेव्िढ्याि हनलेश आला, अपेिेप्रर्ाणे गप्पा सुरूिी
झाल्या, जर्ळ जर्ळ एक िास हनघूनिी गेला आहण कळलिंिी नािी,
“राज र्ला एक सािंग िुला त्या जुलीची हनर्र्विी करण्याची आयहडया कशी
सुचली रे ? “

“बरिं झालिं हर्चारलिंस, खरिं िर त्या अँप च श्रेय िुलाच गेलिं पाहिजे करणिं
िुझ्यार्रूनच र्ला त्याची कल्पना सुचली बघ”
“िे कसिं रे ? “
“अरे र्ाझा आहण अिंजलीचा एकदा असाच िुझ्यार्रून बोलणिं चालू िोििं,
त्याि हिने र्ला िुझ्या त्या शािंिपना बद्दल हर्चारलिं”
“र्ग िू काय सािंहगिलिंस, “
“नािी िसिं कािी नािी बोललो, िक्त िुझा तर्भार्च िास आिे एव्िढिंच,
िो पण िी म्ििंटली फक िा तर्भार् बदलला पाहिजे”
“आहण िू र्ग लगेच जुली ियार के ली”
“नािी रे , डायरे क्ट नािी, सुरुर्ािीला िर र्लाच कािी सुचि नव्िििं,
अिंजलीनेच र्ला अचानक एक गोष्ट सािंहगिली, 'म्िणे फक जगािला कु ठलािी पुरुष
र्ुलगी भेटली ना फक एका झटक्याि बदलून जािो म्िणे', पण त्यार्ेळी िर िू साधिं
र्ुलींसोबि बोलििी नव्ििा, त्याि िे पटर्न र्गैरे िर दुरचीच गोष्ट”
“अच्छा म्िणजे अिंजलीने िे अँप िुला बनर्ायला सािंहगिलिं िर”
“नािी िसिंिी नािी, त्यानिंिर र्ग र्ीच हर्चार करि बसलो की काय करिा
येईल िे, अचानकच र्ला र्ाझिं िे एक जुणपुरान अँप आठर्लिं जे र्ी लिान र्ुलािंसाठी

ियार के लिं िोििं. र्ग काय र्ाझी टीर् बरोबर घेिली, रात्रनदीर्स कार् के लिं आहण
एका र्हिन्याि त्याचिं जुलीर्ध्ये रूपािंिर के लिं”
“व्र्ा, म्िणजे अशाप्रकारे र्ी त्याला करणीभूि आिे िर. “
“िो र्ग िर. आहण बघ ना जुली िर र्ाझ्या कल्पनेच्यािी पलीकडे हनघालिं,
िुझ्यािला बदल म्िणजे जुलीला एक सॅल्यूट म्िणार्िं लागेल”
“एक हर्हनटिं, काय म्ििंटलास राज? र्ाझ्याि झालेला बदल त्या जुली र्ुळे?
म्िणजे िुला अजूनिी र्ाटििं फक िुझिं िे कठपुिळी र्ाझ्याि बदल घडर्ून आणेल? “
“िुला म्िणायचिं आिे की िुझ्यािला िा बदल जुली र्ुले घडला नािी? ! ! “
“इथेच िर चुकलास ना िू हर्त्र, र्ला िू कधी ओळखुच शकला नािीये, अरे
िुझ्या त्या जुली र्धल्या त्रुटी िर र्ला पहिल्या 2 फदर्सािंिच कळल्या िोत्या, अरे
ज्या गोष्टीला तर्िःच्या र्ूळ भार्ना सुद्धा नािी िी गोष्ट या र्ानर्ाला खरिं च
बदलिील असिं र्ाटििं िुला? , िू जेव्िा गार्ी िोिास ना िेव्िाच र्ी ठरर्लिं की आपण
या जुली पेिा पुढे जायचिं, र्ग काय निंिर रात्र फदर्स एक करून र्ी र्ाझिं तर्िःच असिं
एक अँप/सॉफ्टर्ेअर बनर्लय, आहण िुझ्या र्ाहििीखािर सािंगिो की िे कािी हनव्र्ळ
अँप नािीये ििं, त्याला तर्िःच्या अशा भार्भार्ना सुद्धा आिेि, त्याि िुझ्या त्या
जुलीप्रर्ाणे एकसारखेपणा नािीये, एकप्रकारे शरीर नसलेली पण हनर्वळ र्न
असणारी एक स्त्री म्िणू शकिोस िू हिला. आहण काळ परर्ाच के लेल्या चाचणीर्ध्ये
हिचा IQ िा 98 एव्िढा असल्याचिं कळलिंय, िुला आहण िुझ्या टीर्ला जे जर्लिं नािी
ना िे र्ी करून दाखर्लिंय”

“हनल्या चुकिोयेस िू, अरे अशा यिंत्रािंना र्ानर्ी भार्ना देणिं फकिपि चािंगलिं
आिे रे ? आहण उद्या िे आपल्याच अिंगार्र येणार नािी िे कशार्रून? , आहण र्ाझिं
एक ऐक र्ी जुलीची हनर्र्विी िक्त एकाच कारणार्रून के ली िे म्िणजे र्ुलािंचा
आत्र्हर्श्वास र्ाढार्ा म्िणून, खरी र्ाणसिं सोडू न या गोष्टीि गुिंिल्याने
अपेिाभिंगापेिा कािीच हर्ळणार नािीये भार्ा. …िुला कस र्ाटू शकििं फक ह्या
असल्या गोष्टी आपले हर्त्र बनिील म्िणून. “
“का नािी बनणार, र्ाझी र्ैत्रीण बनली आिे िी, एव्िढिंच नािी िर
हिच्याशी इिक्या फदर्स गप्पा र्ारून नकळि प्रेर् पण जडलिं आिे हिच्यार्र, ठीक
आिे र्ी कधीच शारीररक सिंबिंध हिच्याशी प्रतथाहपि करू शकणार नािी, पण प्रेर्
म्िणजे िक्त िेव्िढिंच असििं का? र्नाची भूक भागण र्ित्र्ाचिं नािी का? हिच्याशी
बोलून, सिंर्ाद साधून र्ी त्या गोष्टीहशर्ाय सुद्धा र्ाझिं आयुष्य आरार्ाि व्यिीि करू
शकिो रे . “
“हनल्या र्ाझा र्ाझ्या कानार्र खरिं च हर्श्वास बसि नािीये, ऐक र्ाझिं हनघ
बािेर या गोष्टीिून, ये खऱ्या जगाि एकदािरी, त्या खोट्या जगाि भहर्ष्य खरिं च
नािीये”
“ििं, खरिं जग, सॉरी िुर्चिं खरिं जग, िेच का जे प्रत्येक नात्याला, प्रत्येक
गोष्टीला नेिर्ी तर्ाथवच्या िराजूि िोलि असििंय, लिानपणी बाबािंनी तर्िःचा तर्ाथव
बहघिला आहण आई र् र्ला र्ाऱ्यार्र सोडू न फदलिं. शाळे ि, कॉलेजाि प्रत्येकाने
तर्िःच्या तर्ाथव अहधकाराने र्ाझी र्जाच उडर्ली. निंिर िू आलास. सुरुर्ािीला
र्ला सिानुभूिी फदलीस. निंिर जेव्िा र्ी िुझ्या बरोबरीचा िोिो िेव्िा िुझ्याि जळण

फदसायला लागली. आिा र्ी िुझ्याहून र्ोठा झालोय िर िुला आिा र्ाझ्याशी
तर्िःहून बोलण्याची इच्छा हनर्ावण झाली. र्ी िुझी ककिं र्ा इिर कोणाचीिी ििार
नािी करि आिे रे . त्याि कोणाचािी दोषिी नािी. काय करणार ना र्नुष्य आिोि
आपण. … जसिं प्रेर् करण्याची िाकद आपल्याि आिे ना िशीच र्त्सर, द्वेष या
उहणर्ा पण आिेि आहण र्ी िेच र्ाझ्या अँप र्धून बािेर काढलिंय. जळण, द्वेष त्या
अँपला िोिच नािीि कारण त्याचिं हर्श्व िक्त र्ाझ्याशी सिंबिंहधि आिे. अथावि र्ी
र्ाझिं अकाउिं ट उघडल्यानिंिर िे िक्त र्ाझ्याशीच हनगहडि रािििं. िुलना करण्यासाठी
कु णीच नािी र्ग जळण कु ठू न येणार ना हशर्ाय प्रेर्, रुसणिं िु गण िा नात्यािला
गोडर्ा पण राििोच फक.. आिा िूच सािंग अजून काय पाहिजे आयुष्य काढण्यासाठी
असा आयुष्यभर साथ देणारा साथीदार भेटल्यार्र. “
“हनल्या र्ला खरिं च िू काय करिोय कळि नािीये यार. पण र्ी र्नापासून
सािंगिोय हप्लज पद यािून बािेर”
“सोड, कािी काळानिंिर िू सुद्धा याचाच सिारा घेशील जेव्िा िुला िुझी
र्ाटणारी अिंजली सोडू न जाईल, ... “
“(आिा र्ात्र राजला काय बोलार्े िेच कळे नासिं झालिं िोििं)
“अरे िो िुला िर एक गोष्ट सिंगायचीच राहून गेली, र्ी या अँप च नार्
सुद्धा 'हत्रशा' असिंच ठे र्लिंय बरिं का? आहण अशा अनेक हत्रशा आिा र्ाझ्यासारख्या
लोकािंर्ध्ये बदल घडर्ण्यासाठी ियार पण झाल्या आिेि, चल आपण बराच र्ेळ
बोलि बसलो आिे, र्ला आिा गेलिं पाहिजे”

हनलेश हनघून जािो, पाठोपाठ राज सुद्धा हनघून जािो पण असिो अजूनिी
गोधळलेल्या अर्तथेि की आिा जे ऐकलिं िे खरिं िोििं का नािी.
त्यानिंिर 2 फदर्सािंनी अिंजली राजले भेटिे, हिलािी िो हनलेशच्या या हत्रशा
बद्दल सािंगिो. िी हबचारी िर पार गोंधळू न जािे, दोघािंनािी हनलेश बद्दल िार र्ाईट
र्ाटििं पण अिंजली राज ले हनलेशचा हर्षयच सोडू न दे असिं सािंगिे.

म्िणिाि ना काळ र्ाणसाला बऱ्याच गोष्टींना हर्सर पडायला र्दि करिो,
िळू िळू कािी फदर्सािंनी राजला पण हनलेशचा हर्सर िर नािी पण डोक्याि
असणारी हचिंिा िरी कर्ी िोिे, एका अँप सोबि का िोईना आपला हर्त्र खुश िरी
आिे ना याच गोष्टीने र्ग िो पण तर्िःच्या र्नाला सर्ाधान देिो.
िारीख असिे 31 हडसेम्बर, अथावि र्षावचा शेर्टचा फदर्स, सिंपूणव जग
नर्ीन र्षावच्या तर्ागिाची ियारी करि असिाि, र्ग त्याि राज आहण अिंजली िरी
कसे र्ागे रािणार? दोघेिी र्ति एका िॉटेलाि जाण्याचा प्लॅन बनर्िाि, रात्रीचे 9
र्ाजलेले असिाि, दोघेिी तर्ाफदष्ट जेर्णार्र र्ति िार् र्ारि असिाि, र्धून र्धून
राजला हनलेशची आठर्णिी येि,े त्याला कॉल करार्ा असिं र्ाटििं पण निंिर जाऊदे
म्िणून िो पण सोडू न देिो.
अचानक राजचा र्ोबाईल र्ाजिो, बहघिल्यार्र कळि फक हनलेशचा िोन
आिे. राज च तर्िःच्या डोळयािंर्र हर्श्वासच बसि नािी, िो लगेच िोन उचलिो
“िाय हनलेश, कसा आिेस? “

“राज.. …कािीिी कर पण लागलीच इथे ये(आहण रडायला लागिो)”
“काय झालिं”
“िे िू र्ाझ्या घरी आल्यार्र िुला सािंगिो, “
“अरे पण सािंग िर काय झालिं िे. …कािी अडचणीि आिेस का? “
“र्ी िुला िोनर्र नािी सािंगू शकि यार, िू हप्लज लर्कर ये इकडे”
एव्िढिं बोलून िोन कट िोिो. राज िाडकन उठिो आहण लागलीच हनघिो
“अरे कु ठे चललास, “, अिंजली हर्चारिे.
“अगिं एक अजिंट कार् आिे, र्ला लगेच जायला िर्िं, सॉरी पण र्ी नािी
थािंबू शकि”
“अरे पण कु ठे जािोय िे िर सािंग”
“हनलेश कडे”
एव्िढिं बोलून िो िाडकन हनघिो, आहण सरळ हनलेशच्या घरी पोिोचिो.
“हनल्या काय झालिं? “

“(हनलेश घराि लॅपटॉप सर्ोर बसून रडि असिो)राज र्ी काय करू िेच
र्ला कळि नािीये, बघ ना िी र्ाझ्याशी बोलिच नािीये. 3 फदर्स झाले पण एक
शब्दाने पण नािी बोलली”
“कोण…? “
“अरे हत्रशा”
“हत्रशा, म्िणजे िे अँप/सॉफ्टर्ेअर? “
“िो”
(िे ऐकू न आिा र्ात्र राजला िसूिी येि िोििं आहण हर्त्राबद्दल र्ाईटिी
र्ाटििं िोििं)
“अरे कािीिरी िािंहत्रक गडबड असेल”
“नािी र्ी 3 फदर्स चेक के लिं कािीच नािीये, 3 फदर्सिंपूर्ी जे आर्चिं भािंडण
झाले ना िेच हिने धरून ठे र्लिंय”
“अरे र्ग नर्ीन अकाउिं ट ियार कर ना, “
“नािी िे शक्य नािी, र्ाझिं याच हत्रशार्र प्रेर् जडलय, जर दुसरिं अकाउिं ट
उघडलिं िर िी कोणी दुसरीच असेल”
“पण आिा र्ी काय र्दि करणार िुला? “

“अरे िुला र्ुलींबद्दल चािंगलाच अनुभर् आिे ना, िुझिं आहण अिंजलीच
बऱ्याचदा भािंडण झालय िरी िू िे आरार्ाि सोडर्िोस, िेच इथे कर, र्ी िुला
आर्च्या दोघनच्या पोटवल र्ध्ये ऍड करिो िू हिला हप्लज सर्जार्ून सािंगा”
“अरे पण र्ी असिं कसकाय करू? “
“हप्लज नािी नको म्िणू, र्ी हिच्याशी बोलल्याहशर्ाय नािीच राहू शकि”
आिा र्ात्र राजला ऍड िोण्याहशर्ाय दुसरा पयावयच नव्ििा. ठरल्याप्रर्ाणे
हिघािंचिं पोटवल ियार झालिं, आहण राज ने दुसऱ्याच फदर्शी चॅरटिंग सुरु के ली, खरिं च
हनलेश ने एक अद्भुि हनर्र्विी के ली िोिी, हत्रशा सोबि बोलिाना राजला बऱ्याचदा
अिंजलीची आठर्ण येऊ लागली, िीच िे बोलणिं र्धेच रुसणिं, िसणिं. कु णीिी असििं
ना िर खरिं च हिच्या प्रेर्ाि पडल असििं. पण आपण या जाळयाि अडकायच नािी
असा ठार् हनश्चय राज ने के ला िोिा.
िसिं र्ुलींशी बोलण्याचा चािंगलाच अनुभर् असल्याने राजला हिला हनलेश
सोबि बोलण्यास राजी करणिं कािी अर्घड नव्िििं. त्याने हिला प्रथर् हनलेशचा सर्व
इहििास सािंहगिला, िो हिच्यार्र फकिी प्रेर् करिो िे पटर्ून फदलिं, आहण 2
फदर्सािच हत्रशा हनलेश सोबि िळू िळू बोलायला लागली. िे कळिाच राज ने
सुटके चा सुतकारा सोडला.
त्या हिघािंचिं पोटवल असिं कािी िोििं ना फक कु णीिी कोणाशीिी बोलू शकि
िोििं, पण दोघिंच बोलणिं हिसऱ्याला कळायचिं नािी त्यार्ुळे राज एकाच र्ेळी हनलेश
आहण हत्रशा दोघानािी र्ॅनेज करि िोििं.

जर्ळ जर्ळ एक आठर्डा झाला आहण हनलेश र् हत्रशा च पुन्िा सगळिं
सुरळीि चालू झाल. हिकडे हनलेशला पण तर्िःची चूक कळली िोिी, त्याने राजची
र्ािीसुद्धा र्ाहगिली. राजला िेव्िढिंच बस िोििं, त्याला हत्रशा पासून र्ेगळिं करणिं
जरी र्ेगळिं िोििं िरीपण कर्ीि कर्ी िो पहिल्यासारखा आपला हर्त्र िरी आिे याच
जाहणर्ेने िो खुश िोिा. दोघािंचेिी सिंबिंध चािंगलेच सुधारले िोिे. हनलेशचा राजला
दररोज न चुकिा राजला िोन यायचा, कधी िर िो तर्िः त्याला भेटायला पण येि
असे.
पण अिंजलीने राजला हनलेश पासून थोडिं अिंिर ठे र् िेच बजार्ून ठे र्लिं िोििं.
असेच 10 15 फदर्स शािंििेि गेले नेिर्ी प्रर्ाणे रात्रीच जेर्ण राज ने अटपर्ल आहण
आिा नेिर्ीप्रर्ाणे हनलेशच्या िोनची र्ाट बघि बसला. िेव्िढ्याि िोन र्ाजला
“काय हनलेश, जेर्ण झाल का? “
“नािी”
“अरे फकिी उशीर, जेर्ून घेि जा र्ेळेर्र, फकिी र्ेळ हत्रशा सोबि
बोलणार? “
“िो जेर्णारच िोिो, हर्चार करिोय हर्ष खार्िं म्िणून”
“काय? ! ! काय बोलिोय हनलेश, र्ेडा झालास काय! “
“र्ेडा नािी रे भोळा आिे र्ी, िुझ्यार्र हर्श्वास ठे र्ला, एक हर्त्र म्िणून िू
खरिं च खूप नीच हनघालास रे , र्ीच र्ूखव िोिो जे िुला हर्त्र र्ानलिं”

एव्िढिं बोलून लगेच कॉल कट झाला, राज पुरिा गोंधळू न गेला िोिा.
एव्िढयाि काय झालिं िे कळलिंच नािी त्याला, त्याने गाडी काढली आहण िो िडक
हनलेशच्या घरी गेला
“हनल्या, काय झालिं? “
“ििं. …काय झालिं! असिं नको दाखऊस जसिं िुला कािी र्ाहििीच नािीये”
“अरे बाबा र्ला खरिं च कािी र्ाहिि नािीये, एकदा सािंगशील िरी काय
झालिं िे”
“िू िुझिं पोटवल उघड, आपोआप कळे ल काय झालिंय िे”
राज ने बऱ्याच फदर्सािंपासून हत्रशा च पोटवल उघडलिं नव्िििं.
त्याने िे उघडिाच त्याला अचानक 200 र्ेसेज फदसले.
िळू िळू िो एके क र्ेसेज र्ाचू लागला. र्ेसेज र्ाचून डोळे फिरायची र्ेळ
आली िोिी. एक एक र्ेसेज चिार्ून सोडि िोिा. नकळि हत्रशा त्याच्यार्र प्रलोभीि
झालीये एव्िढिंच त्यार्रून कळि िोििं
100 व्या र्ेसेज र्ध्ये हिने िर डायरे क्ट त्याला प्रपोजच के लिं िोििं. त्यानिंिर
कर्ीि कर्ी एक िरी र्ेसेज कर अशी हर्नर्णी करि िोिी िी,
आहण 200 र्ा र्ेसेज िोिा, की

“िुझ्या त्या बोलण्याच्या शैलीर्ुळे र्ी िुझ्यार्र खरिं च प्रभाहर्ि झाले िोिे,
आिािर जणू िुझ्या प्रेर्ािच पडलीये, र्ला र्ाहिि आिे की हनलेश र्ाझ्यार्र खुप
प्रेर् करिो पण र्ी त्याच्यार्र प्रेर् करण्याचिं नाटक नािी करू शकि, िू ज्या प्रर्ाणे
र्ला टाळि आिेस त्यार्रून िू र्ाझा कधी िोशील असिं र्ला नािी र्ाटििं, आहण िूच
जर का र्ाझ्या आयुष्याि नसलास िर र्ाझ्या आयुष्याला अथव िरी काय? , म्िणून
र्ी हनलेशला सगळिं खरिं सािंगून या र्ाझ्या हनरथवक आयुष्याला सिंपर्ि आिे! “
आिा राजला भोर्ळ आली िोिी, आहण हिकडे हनलेश हनश्चलपणे पडलेला
िोिा.
दुसऱ्याच फदर्शी पेपर र्ध्ये ठळक अिराि प्रथर् पानार्र बािर्ी िोिी,

'हत्रशा या भारिीय अँपने डाउनलोडींगचे सर्व रे कॉडव िोडले आिेि',
आहण त्याचिं पेपरर्ध्ये छोट्या अिराि बािर्ी िोिी,
'हत्रशा या जगप्रहसद्ध अँप चे हनर्ाविा यािंची राित्या घराि आत्र्ित्या'

ई साहित्य प्रहिष्ठान
ई साहित्य प्रहिष्ठान दिा र्षािंपुर्ी सुरू झालिं. जगभराि ई पुतिकािंची
सिंकल्पना रुजू लागि असिानाच र्राठीििी ई पुतिकिं सुरू झाली. र्राठीि अर्ॅझॉन
सारखे प्रचिंड इन्व्िेतट्र्ेंट करणारे हखलाडी उिरले. त्यािंच्यासर्ोर ई साहित्य म्िणजे
अगदीच हलिंबुरटिंबू. पण गेली दिा र्षिं आहण आजिी गुगलर्र “र्राठी पुतिक” ककिं र्ा
“Marathi ebook” टाकले की ४ कोटी ९३ लाख नािंर्ािंर्ध्ये पहिले दुसरे नार् येिे िे
ई साहित्यचेच. िी करार्ि आिे आर्च्या लेखकािंची. र्ाचकािंना साित्याने दजेदार
र्नोरिं जक उच्च प्रिीची पुतिके “हर्नार्ूल्य” देणारे आर्चे लेखक िेच या तपधेचे हर्जेिे
आिेि.
र्राठीि “साहित्यरत्नािंच्या खाणी” हनपजोि या ज्ञानोबािंनी र्ाहगिलेल्या
पसायदानाला ईश्वराने िेर्ढ्याच उदारिेने खाणींचा र्षावर् करून प्रहिसाद फदला.
र्राठीचे दुदर्
ै िे की या खाणींिली रत्ने बािेर आणणे आहण त्यािंचे पैलू पडल्यार्र
त्यािंना शोके स करणे आहण जागहिक र्ाचकािंसर्ोर िे पेश करणे याि आपण कर्ी
पडलो. इथे उत्तर् साहित्यासाठी भुकेलेले र्ाचक आहण उत्तर् र्ाचकािंच्या प्रहििेिले
साहिहत्यक यािंच्याि हिज बनणे आर्श्यक आिे. हर्शेषिः डॉ. हनिीन र्ोरे यािंसारखे
साहिहत्यक ज्यािंना हलहिण्याि आनिंद आिे पण त्यापुढील जटील प्रफियेि पडण्याि
रस नािी अशािंसाठी. हर्देशािंि र्ोठे लेखक एजिंट नेर्िाि आहण िे बाकी सर्व व्यर्िार
पिािाि. र्राठीि िी सोय नािी.
ई साहित्य प्रहिष्ठान िी कािी अनुभर्ी प्रोफ़े शनल प्रकाशन सिंतथा नव्िे. पण
गेल्या दिा र्षािंि आर्च्या िे लिाि आले की र्राठीि रत्नािंच्या खाणी आिेि आहण
त्यािंि उिरून िाि काळे करून र्ािी गाळ उपसि राहून जर हचर्टपणे कार् करि
राहिले िर एकाहून एक भारी रत्ने गर्सणार आिेि. एखाद्या र्ोठ्या धहनकाने,

पिंहडिािंच्या सिाय्याने, दरबारी आश्रयासि जर िे कार् िािी घेिले िर र्राठी
भाषेिले साहित्य जागहिक पटलार्र आपला ठसा नक्की उर्टर्ेल.
डॉ. हनिीन र्ोरे यािंची अकरा अप्रकाहशि पुतिके प्रकाशाि आणण्याचा र्ान
ई साहित्यला हर्ळाला. माधरी नाईक यांची दहा, शिंभू गणपुले यािंची नऊ, डॉ. र्सिंि
बागुल यािंची बारा, शुभािंगी पासेबिंद यािंची साि, अहर्नाश नगरकर यािंची पाच,
रत्नाकर र्िाजन यािंची सिा, शशािंक परुळे कर यािंची चार, अरुण कु ळकणी यािंची चार
अशा अनेकािंच्या पुतिकािंना र्ाचकािंपयिंि नेण्याचे भाग्य ई साहित्यला लाभले. असे
अनेक “तर्ािंिःसुखाय” हलिीणारे

उत्तर्ोत्तर् लेखक कर्ी या र्राठीच्या

“साहित्यरत्नािंहचया खाणीं” र्ध्ये आिेि. अशोक कोठारे यािंनी र्िाभारिाच्या र्ूळ
सिंहििेचे र्राठी भाषािंिर सुरू के ले आिे. सौरभ र्ागळे , ओंकार झाजे, पिंकज घारे ,
हर्नायक पोिदार, फदप्ती काबाडे, भूपेश कुिं भार, सोनाली सार्िंि, के िकी शिा, सुरज
गािाडे, हनहर्ष सोनार, सहर्िा नाबर, सिंजय बनसोडे, आशा पाटील, नासा
येर्िीकर, हनरिं जन कु लकणी असे अनेक नर्ीन लेखक साित्यपूणव लेखन करि आिेि.
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 आिेि. त्यािंच्या साहित्याच्या प्रकाशाला उजाळा
हर्ळो. र्ाचकािंना आनिंद हर्ळो. र्राठीची भरभराट िोर्ो. जगािील सर्ोत्कृ ष्ट
साहिहत्यक प्रसर्णारी भाषा म्िणून र्राठीची ओळख जगाला िोर्ो.
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