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माझ्या लव्हमॅरज
े ची स्टोरी
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पुस्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.
आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनांद वाढतो.
मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्यावां?
तुम्हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हालाही आनांद वमळेल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तुम्ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वचां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना हे पस्ु तक िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तुिच्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसामित्य टीिला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपणू ण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.
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•
आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू िकतव.
•
हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपर्ु ी शकांर्व र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर
करण्यवपुर्ी ई सवशहत्य प्रशतष्ठवनची-लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे.

डॉ. नितीि मोरे

डॉ. शनतीन िोरे हे व्यर्सवयवने डॉक्टर
असनू र्सई, िबांु ई येथे श्वसनरोग तज्ञ म्हिनू
सप्रु शसद्ध आहेत. त्यवनां व िरवठी र् इतर भवषव
शर्षयवचां ी आर्ड असल्यवने त्यवतनू च
शलखविवची आर्ड शनिवाि झवली. सविवन्सयत:
आजबू वजच्ू यव दैंनशां दन घटनवतां ील शर्सगां ती र्
त्यवतनू शनिवाि होिवरव शर्नोद हव त्यवचां व आर्डतव शर्षय आशि त्यवतनू
उपरोधवत्िक शलखवि आशि ििाभेदी शटप्पिी करण्यवत ते िवहीर
आहेत. त्यवचबरोबर आजबू वजच्ू यव व्यक्तीिधले नेिके पि हेरून
त्यवर्रही ते हीतवत. त्यवांच्यव लेखनवचव कॅ नव्हवस नर्नर्ीन प्रयोगवतां नू
कवयि शर््तवरत असतो. त्यवत पत्लेखन, शर्ज्ञवनकथव, कहवण्यव,
नवटके , एकवशां ककव, नवट्यछटव, प्रेिकथव हे सर्ा असते.
नेहिी शदर्वळी अक
ां वतनू डॉक्टरवच्ां यव शर्नोदी कथव प्रकवशित होत
असतवत. ई सवशहत्यर्र त्यवांचे हे अठ्ठाववसवर्े प्ु तक प्रकवशित होत
आहे. त्यवचां व ्र्तःचव असव एक र्वचकर्गा आतव शनिवाि झवलव असनू
तो त्यवांच्यव प्ु तकवांची र्वट पहवत असतो.
Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.
Email - drnmore@yahoo. com
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सुरुवात!
कुठल्यवतरी शहदां ी शसनेिवत एकदव पवशहले, म्हिजे ऐकले होते..
दसु ऱ्यव कुिवच्यव लग्नवत अजनू कुिवची लग्नां जित असतवत म्हिे!
.. म्हिजे शतकडे बोहल्यवर्र पद्धतिीर लग्न सरू
ु असते..
नर्रवनर्री बोहोल्यवर्र हवती िवळव घेऊन सलज्ज र्गैरे उभे
असतवत. भटजीबर्ु व पढु च्यव आयष्ु यवतील तवरवांबळ कळवर्ी
म्हिनू चद्रां बलां आशि तवरवबलां र्गैरे घसव फोडून गवत असतवत.. शन
इकडे कुिी होतकरू आयष्ु यवतले ते एकिेर् ध्येय असल्यवसवरखव
आपली लवइन जिर्ण्यवच्यव िवगे लवगलेलव असतो. त्यवत शकती
चक
ू की शकती बरोबर हे नवही करवयचे, पि एक आपले जनरल
ऑब्झर्ेिन िवझे. अजनू एक शनरीिि आहे िवझे.. म्हिजे बघव
हवां.. आपल्यवकडच्यव लग्नवचां ी ही एक गांित असते. आपि िवरे
लगीनघवई र्गैरे म्हित असतो.. पल
ु नां ी नवरवयिवलव उभे के ले त्यव
सिवरांभवत. शतथे पवयवलव शभगां री लवर्नू सवरे पळव पळव कोि पढु े
पळे तो सरू
ु असते. शर्िेषत: र्धक
ू डील सवरे , िवरे अगदी
धवर्पळीत असतवत. धवर्पळ म्हिजे कवय कवय.. अगदी हॉल,

त्यवतली टेबलां शन खच्ु यवा, ्टेज शन डेकोरे िन असल्यव
शनजीर्वपां वसनू भटजी शन र्वजत्ां ीर्वले, फुलर्वले शन जेर्िर्वले
असल्यव सजीर्वांपयंत.. एक शजर्ांतपिव असतो लग्न्थळी. त्यवत
िग पवहुण्यवांचे िवनपवन शकांर्व खरे तर िवनवपिवन.. हव तर अगदी
खरवखरु व जीर् जवई तोर्र शजर्ांत िविलव. लग्न्थळी सवरे प्रर्वसी
असतील घडीचे पि स्त्यवतल्यव सवडीर्र बोळर्ि करतव कवय
म्हित शर्शहिबवई सवडीची घडी नवही िोडत. िहु तू वाची र्ेळ टळली
तरी बेहत्तर, पि र्ेळ सवधनू टोििेटवििे िवरिे चक
ु त नवहीत
कुिवचे. म्हिजे लगीनघवई शकतीही असो, र्ेळ नवही शन घवई आहे
म्हिनू कोिी अडून बसत र्ेळ सवधिे सोडत नवही. र्ेळवत र्ेळ
कवढून हे शर्षय शन त्यवतनू येिवरे उपशर्षय शन त्यवलव लवगनू येिवरे
उपदव्् यवपवांचे उपक्रि पढु े येत असतवत. थोडक्यवत सवरे कसे
'र्ेळच्यव र्ेळी' व्हवर्े म्हिनू धडपड सवरी! आशि त्यवतच आपल्यव
आयष्ु यवत तेच सवरे र्ेळच्यव र्ेळी व्हवर्े म्हिनू इकडे कुिव
तरूिवचे प्लॅशनांग सरू
ु असते.. अथवात तरूिींचे पि असवर्े.. कवरि
यवबवबतीत टवळी एकव हवतवने थोडीच र्वजते?
िवझे असेच झवले..

म्हिजे आतव सवगां तो.. कवरि सवरे होऊन अगदी यथवसवांग पवर
पडले. यथवसवगां च म्हिवर्े.. कवरि लग्न म्हिव की पजू व..
आपल्यवकडे यथवसवगां च होत असतवत.. त्यवशिर्वय अजनू
कुठल्यव पध्दतीने त्यव झवल्यवचे ऐकलेय कव कुिी? तर सगळ्यव
प्रेिकथव ह्यव अिव सरू
ु होऊन त्यवांच्यव लॉशजकल म्हिजे तवशका क
िेर्टवलवच पोहोचवयच्यव! म्हिजे आपले अबलख र्वरू गांगेत
यथवसवगां अघां ोळ करते झवले की द एडां ! शकांर्व खरे तर द न्सयू
शबशगशनांग!
तर सवांगवयची गोष्ट आहे ती कवही र्षवंपर्ू ीची. िवझीच.
िवझ्यवच प्रेिकहविीची ्टोरी आहे ही. आशि िलव ठवऊक आहे,
तम्ु हव सगळ्यवांनव ह्यव कुिवकुिवच्यव लव्ह्टोऱ्यव ऐकण्यवत फवरच
इटां रे ्ट असतो. िवझां तसां जनरल ऑब्झर्ेिन हे ही आहे.. प्रेिकथव
किी घडते? एखवद्यवची लव्ह्टोरी सरू
ु होतवनव लफडां म्हिनू सरू
ु
होते.. िग त्यवचे प्रकरि बनते.. िग त्यव प्रेिीजीर्वांस प्रिोिन शिळून
ते बी. एफ. शन जी. एफ. िधनू शप्रयकर शन प्रेयसी बनतवत.
शसनेिवतले असले तर 'दो शज्ि िगर एक जवन हैं हि' असले
िरीरिवस्त्रवस अिवन्सय होईल अिव कशर्कल्पनवांचे गविे गवतवत..
भवर्ी आयष्ु यवची ्र्प्ने पवहवत पवहवत 'दो पांछी दो शतनके लेके चले

हैं कहव'ां पयंत पोहोचतवत. कहविी पढु े सरकली की त्यवत िग अटळ
असे ट्शर््टस आशि टनास .. म्हिजे र्ळिे आशि आडर्ळिे.. ती
हर्ीतच. िग त्यवतनू तवर्नू सल
ु वखनू म्हिजे 'दशु नयवकी कोई भी
तवकत हिें रोक नहीं िकती' (हव िरवठी उच्चवर खवस) र्गैरे होते.
शन प्रेिी यगु ल
ु वची प्रेिकथव पढु े इचां इचां भर सरकते.. सरकत सरकत
शकांर्व खरे तर प्रेिवच्यव लवटवांर्र तरांगत तरांगत प्रेिकथेची नय्यव
हळूहळू शकनवऱ्यवलव येऊन लवगते. पढु े एकदव शकांर्व एकदवचे घोडे
गांगेत नवहवते. घोडे करे लही ती अघां ोळ पि तोर्र इकडे शहरोलव
घवि फुटलेलव असतो! आधी शतच्यव शदलिें उतरवयचे, त्यवत जवगव
बनर्वयची.. िग 'शतने लवजनू हो म्हटले' की पढु े इतर दशु नयवदवरी
झेलवयची! एकट्यव िजननू े लैलेसवठी कवय कवय करवर्े? हीर रवांझव
शन सोहनी िशहर्वलवच्यव गोष्टी झवल्यव.. लैलव िजनच्ू यव झवल्यव
ऐकून.. कोिी कोिी कवय कवय के ले प्रेिवसवठी हे सवरे िवशहती
आहे, पि िजनांचू ी हौस कवही शफटत नवही शन प्रेिकथव घडवयच्यव
कवही टळत नवहीत.
अिीच िवझ्यव ही प्रेिकहविीची कहविी ही. कुिी म्हिेल ती
सवांगवर्ीच कव? तर सवांगवयलव हर्ीच .. तेर्ढेच होतकरूांनव म्हिजे
भवर्ी शपढ्यवांनव िवगादिान! आशि खरे सवांगू तर यव 'िेत्वत' तसे

ऑथेंशटक म्हिवर्े असे िवगादिान शिळते कुठे ? आज अशभिवनवने
सवगां तो िी, आिच्यव शपढीने ्र्बळवर्र घडर्नू आिल्यव
आपवपल्यव प्रेिकहवण्यव.. आम्हवलव गवईड करवयलव कुिी नव्हते.
खरे तर िी असे म्हिू नये.. पि तसेच कवही होतेच नव तेव्हव.
अडखळत अडखळत प्रेिवची पवऊले टवकली िी त्यवची ही ्टोरी.
आतव ती इतरवांनी एखवद्यव पोथीचे श्रर्ि करवर्े तिी ऐकवर्ी कव?
अथवातच. कवरि आपल्यव शिििपद्धतीत हे असले
'जीर्नवर्श्यक' शर्षय कुिी शिकर्तच नवहीत. तेव्हव
िवझ्यवसवरख्यव ्र्िेहनतीर्र पढु े आलेल्यवने इतरवांनव पढु े जवण्यवस
असे शदिवदिान के लेच तर पवशहजे की नवही? म्हिजे पथदिान
म्हिव.. िवगादिान म्हिव शकांर्व कवही म्हिव!
थोडक्यवत हे िी सवशां गतलेच पवशहजे. त्यवलव िग तम्ु ही गोष्ट
म्हिव की हकीकत..!
पि हे असे झवले हे खरे !
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योगायोगाची सुरुवात योगायोगाने!
देर् आपल्यवलव नवतेर्वईक कव देतो? कुिी कवहीबवही उत्तरे
देईल यवची. पि िवझे उत्तर िवत् ठरले आहे. त्यव लग्नगवठी
शर्धवत्यवने ठरर्ल्यवप्रिविे बवांधल्यव जवयलव हव्यव असतील तर
अिव नवतेर्वईकवनां व पयवाय नसवर्व! अथवात हे िवझे फक्त
्र्वनभु र्वतनू आलेले बोल आहेत. नवतेर्वईक, िग त्यवांची िल
ु ां,
तिु चे भवऊ शन बशहि, त्यवांची लग्नां, शन त्यवतनू शनिवाि होिवऱ्यव
सधां ी .. म्हिजे िवझ्यव बवबतीत तरी झवले ते असे झवले. नवहीतर िी
एकुलतव. नव सख्खव भवऊ नव बहीि िलव. पि चल
ु त शन िविे दोन्सही
प्रकवरच्यव बशहिी िवत् आहेत िलव. आशि िवझ्यवच यव ्टोरीसवठी
त्यवचां ी योजनव आहे की कवय असव सि
ां य तम्ु हवलव ही येईल िवझी
गोष्ट ऐकल्यवर्र.
तर िवझ्यव चल
ु त बशहिीची .. म्हिजे रवशगिीची लग्नघशटकव
जर्ळ येत चवलली तिी आिच्यव घरी पि गडबड उडवली. िलव
तर लग्न घशटकव जर्ळ येतेय यवच्यव ऐर्जी घशटकव भरत आली

असेच म्हिवर्े र्वटते.. म्हिजे अगदी 'घशटकव गेली, पळे गेली..
रवि कव रे म्हिव नव!' पि ती हल्लीची गोष्ट. तेव्हवची नवही. तेव्हव
िवदी कव बांदु ीचव लड्डू खवयचव बवकी होतव आशि तो शकती गोड
असवर्व यवची ्र्प्ने पहवयचे शदर्स होते ते. आशि यवबवबतीत
कुिी पढु च्यवस ठे च लवगली म्हिनू िहविव व्हवयचव प्रयत्नही करीत
नवही. सगळ्यवांनवच आपवपली ठे च खवयची हौस..
तर तेव्हव िी नक
ु तवच कॉलेजवतनू बवहेर पडलेलव एक होनहवर
तरूि होतो. होनहवर.. आशि होतकरू हे असे िब्द आहेत नव की
त्यवतनू इतके आशि इतके च कळते.. की हव बेटव हल्लीच परीिव
पवस झवलवय.. ज्यव कवही बऱ्यवर्वईट िवकवंनी असेल.. आशि
आतव नोकरीच्यव िोधवत आहे! म्हिजे थोडक्यवत सशु िशित बेकवर
म्हिव! पि कसवही खवत असलव तरी र्वघवलवही र्वघोबव म्हििवरे
आम्ही लोक.. बेकवर तरूिवनां व बेकवर म्हित नवही आम्ही शन
त्यवच्ां यव नवजक
ू िनवस ठे च पोहोचर्त नवही. तोंडभरून होतकरू
म्हिनू कौतक
ु करतो त्यवांचे. तसे त्यवांनव नोकरी शिळवर्ी
यवच्यवबद्दल आम्ही कवही करू न करू पि त्यवचां े िन दख
ु वर्ले
जवऊ नये म्हिनू आम्ही त्यवनां व अत्यतां होनहवरपिे होनहवर नवहीतर
होतकरू म्हि.ू तर िी तसव होतकरू होतो. िवझी चल
ु त बहीि,

रवशगिी, तिी शतिीत आलेली. म्हिजे एकवएकी नवही तिी..
चवगां ली जन्सिवनतां र तीस र्षवंनतां र तिी झवलेली. र्वक्य कवहीतरी
शर्शचत् र्वटतेय नव? पि त्यवत खरे तर खोटे कवहीच नवही! फक्त
थोडेसे शर्शचत् शलशहले की र्वचिवरे पन्सु हव र्वचतवत .. कवय आहे
बर्ु व यव र्वक्यवचव अथा! हे म्हिजे िवझे एक जनरल ऑब्झव्हेिन
नेहिी प्रिविे. तर शतचे लग्न जिर्तव जिर्तव एर्ढी र्षे उलटून
शतिीत आलेली रवशगिी. आतव शतसवचव भोज्यव गवठिवर होती ती.
शतचे लग्न ठरले आशि त्यवच्ां यव घरी आनांदीआनांद झवलव. शतचे लग्न
ठरले म्हिजे नक्की कवय कवय झवले शन ठरत नव्हते तेव्हव ते कव
ठरत नव्हते यवची िलव कल्पनव नव्हती. पि तसे होत होते हे खरे .
नवहीतर ती अिी शतिीत किी पोहोचली असती? शर्िेषत: िवझ्यव
कवकव कवकांू ची करडी नजर असतवनव? तर ते एक रवहू देत .. म्हिजे
िी कवकव कवकू बद्दल सवगां वयलव कवक
ां ू करतोय कवरि िवझे कवकव
शन कवकू म्हिजे एक ्र्तांत् शर्षय आहेत!
आिचे एक फॅ शिली ज्योशतषी आहेत.. लोकवचां े कसे फॅ शिली
डॉक्टर असतवत तसे.. ते म्हितवत.. 'कुठल्यवही गोष्टीचव योग यवर्व
लवगतो. आशि त्यव जगशन्सनयत्ां यवच्यव इच्छे र्वचनू .. इव्हन अ लीफ
डझ नॉट िव्ू ह!' िेर्टचव इग्रां जी भवग आिच्यव ज्योशतषवच्ां यवच
तोंडचव. त्यवांनव तिी सर्य आहे. िध्येच िरवठी इटां ू इग्रां जी करवयची.
म्हिजे बोलतव बोलतव म्हिवयचे, 'व्हॉट हॅपन्सस टुिॉरो.. नो र्न

नोज.. बट आय टेल्य.ू .' र्गैरे. तर सवांगवयचे इतके च की तसव योग
येत नसवर्व आजर्र आशि आतव आलव असवर्व जळ
ु ून आशि
कवय! शन चढल्यव रवशगिीबवई बोहल्यवर्र!
पि गिां त पहव.. शतच्यव लग्नवत िवझव योग जळ
ु ून यवर्व..
म्हिजे अगदी लग्नशबग्न नवही पि त्यवशदिेने पशहली शचििी
पवऊले पडवर्ीत.. हव पि योगवयोग? आतव शचििी र्गैरे पवऊले
यव तवरूण्यसल
ु भ शर्षयवत खरे तर बसत नवहीत.. पि शलशहतवनव
छवन र्वटते नव म्हिनू शलशहलेय इतके च! नवहीतर कवय
कवर्ळ्यवसवरखी पवर्ले शलशहिवर िी? तर ज्योशतषी आिचे खरे च
सवांगत असवर्ेत! योग आशि योगवयोग यवांचे योगदवन िवनर्ी
जीर्नवत योग्य प्रिविवत सिजनू घ्यवयलव हर्े हेच योग्य आशि
कवय.. आपल्यवलव योगवयोगवने चल
ु त बहीि शिळवर्ी, शतचव लग्न
सोहळव असवर्व.. आशि त्यवत योगवयोगवने सवरे घडून यवर्े..
योगवयोगच सवरव.. पि हे सिजनू घेण्यवचव योग कांु डलीत हर्व
इतके च!

३

परिचयाचा इट्रं ो
एके कवच्यव कवय सर्यी असतवत नवही? आपल्यव सर्यी ही
नांतर सर्यीने सर्यीच्यव होऊन जवतवत! हे िवझे एक जनरल
ऑब्झव्हेिन.. आशि कवही नवही!
तर िवझी ही सर्यच आहे.. िवझ्यव सर्यीचव पररचय करून
द्यवयलवच हर्व.. तर हीच ती सर्य.. पररचय अथवात इट्रां ोडक्िन.
म्हिजे लहवनपिी शनबधां शलशहतवनव िवझी इट्रां ोच िळ
ू िदु द्य् वहून
िोठी असवयची. इट्रां ो म्हिजे पररचय! िळ
ू शर्षयवस येण्यवआधी
निनवस घडवभर तेल. पविोशलन नवही अगदी ऑशलव्ह ऑईल..
बोलवच्यवच तेलवत किवलव हर्ी कांजसू ी.. घवलव अगदी िहवगडे
िेरभर ऑशलव्ह ऑईल आशि कवय! पि ही लवांबलचक इट्रां ोची
सर्य इतकी िहवग पडेलसे र्वटले नव्हते. म्हिजे झवले असे
होते की शनबांधवत िवझी पररचयवत्िक िवशहतीच एर्ढी असवयची
की एकदव आिच्यव िरवठीच्यव बर्े बवईनीां िलव खवस ओरडव शदलव
होतव. म्हिवल्यव, अरे एर्ढव शलशहतोस पि जरव शर्षयवस धरून
शलही.. थोडक्यवत शर्षय रवशहलव बवजल
ू व.. त्यवपयात

पोहोचण्यवआधीच िेर सव्र्विेर तेल टवकले जवयचे िवझ्यव कडून.
तर हव नसु तवच इट्रां ो द्यवयची सर्य र्ैदहे ीबरोबर बोलतवनव ही कवयि
रवशहली.. िळ
ू िदु द्य् वस हवत घवलिे नवही शन िग त्यविळ
ु े बस शिस
होतेय की कवय यवचव धोकव शनिवाि झवलव.. पि ती गोष्ट नांतरची.
र्ैदहे ी कोि आशि ती गोष्ट कवय.. आतवच नवही सवांगत.. पढु े
येईलच ती गोष्ट. ततू वास सीररयलर्वले कसे उद्यवच्यव शन परर्वच्यव
भवगवत कवय आहे ते दवखर्तवत तेर्ढीच ही झलक! आशि फक्त
आजच्यव होतकरूांनी ध्यवनवत घ्यवर्े ते इतके च.. लहवनपिीच योग्य
सर्यी लवर्ल्यव की पढु े उपयोगी पडतवत.. िी कवही तसव पोक्त
नवही.. पि हव पोक्तपिवचव सल्लव आशि कवय! तर यव इट्रां ोचीही
पि लवांबलचक इट्रां ो न होर्ो!
झवले कवय नव की.. लग्न म्हटले की लग्नघर आले. नशिबवने
ते दरू होते! आतव नशिबवने असे म्हितोय िी. पि खरे तर आई
म्हिवलेली, 'आतव आपल्यवलव चवरे क शदर्स आधी आशि चवरे क
शदर्स नांतर रवहवर्ेच लवगेल शतथे..'
तेव्हव पशहलव शनषेधवचव झेंडव िी दवखर्लव होतव! 'इतके
शदर्स? कवय करिवर? िी नांतर येईन..' असव!

"िविसू घविेपि सोड आतव. लग्न म्हटले की चवर िविसां
येिवर, लग्नघरवत सतरविे सवठ व्यर्धवनां असतवत. िदत लवगते.
तेव्हव शतथे न थवांबतव पळून येिवर? सगळेच गिु बवपवचे नको
घ्यवयलव."
आईची ही एक सर्यच आहे. िलव ओरडतेच ती पि कवही
सांबांध असो नसो, बवबवांनव टोििव िवरून घेते त्यवतच ती. कदवशचत
एकव ओरड्यवर्र एक ओरडव फ्री अिी कवही ्कीि असवर्ी शतची.
ओरडवयचेच तर बवबवांनव त्यवत ओढवयलवच हर्े.. तर आईने
खरडपट्टी कवढल्यवर्र िलव तयवर व्हवर्ेच लवगले.
तर दैर्गती अगवध आहे.. होनी को कौन टवल सकतव है.. और
जो टवल सकते हैं उसे होनी कै से कह सकते हैं? थोडक्यवत िी
जवयलव शन शतथे आठर्डवभर रहवयलव तयवर झवलो! ते लग्नघर दरू
नसते तर कसलव िी आठर्डवभर रवशहलव असतो शन कसली भेटली
असती ती? तर योगवयोग म्हितवत तो हव शन असवच असवर्व..
आशि घडिवऱ्यव गोष्टी न टळण्यवस कवरिीभतू असलेच योगवयोग
असवर्ेत.
कवकवचे घर िोठे . र्र गच्ची.. पढु े झोपवळव. िोठी बवग.
घरवतल्यव घरवत र्र चढवयलव शसनेिवत असतो तसव शजनव. हे सगळे

िी कव सवांगतोय? कवरि िवझ्यव ्टोरीत.. म्हिजे लव्ह्टोरीत हे
सगळेच िहत्त्र्वचे होते. म्हिजे कवकव जर्ळ रवहते.. त्यवचां े घर
लहवन असते.. अगदी त्यवांच्यव घरवत झोपवळव नसतव तरी िवझ्यव यव
सीररयल िधले कवही एशपसोड गळले असते. थोडक्यवत एर्ढेच..
आिची र्रवत शनघवली आशि लग्नघरी येऊन पोहोचली!
िलव र्वटते इतपत इट्रां ो परु े . िी इतक्यवत थवांबलो इट्रां ो िध्ये हे
पवहून बर्ेबवईनवां भरून आले असते! गेल्यव कधीच देर्वघरी
शबचवऱ्यव पि अिव आठर्ि रुपी उरल्यव आहेत. आशि अजनू
एक.. िवझी िख्ु य गोष्ट इट्रां ोपेिव िोठीच असिवर आहे! बर्े बवईनवां
तर हे ऐकून गशहर्रच आलव असतव. बवईची
ां आज खपू कवढून
झवली आठर्ि.. त्यव शतथे लवगत असेल कव उचकी? कोिवस
ठवऊक!
तर आम्ही पोहोचलो कवकवकडे.. िक्ु कवि पो्ट कवकवस
हवऊस! म्हिजे ग्रवऊांड झीरो!
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नक्षत्राचे दर्शन
तर ि.ु पो.कवकवचे घर!
हव कवकव म्हिजे शदन्सयव कवकव. िवझ्यव बवबवांहून लहवन. आम्ही
त्यवलव एके रीतच हवक िवरवयचो. शदन्सयव कवकव तसव लहवन भवऊ
असलव तरी शि्तीचव कडक. कवकू म्हिजे रिवकवकू त्यवच्यवच
सवरखी. कडकलक्ष्िी! अथवात दोघे तसे प्रेिळ होते. पि किाठ होते.
आिच्यव घरी बवबव असे नव्हते. देर्धिा र्गैरे जेर्ढ्यवस तेर्ढे. आई
पि तिी धवशिाक नव्हती. पि कवकव िवत् अत्यतां कवटेकोरपिे सवरे
देर्धिा पवळे आशि त्यवतली चक
ू त्यवलव खपत नसे. त्यविळ
ु े
त्यवच्यव घरी िलव त्यवच्यव शि्तीचे टेन्सिन असे. त्यव शि्तीच्यव
शचखलवत िवझ्यव प्रेिकहविीचे किळ त्यविळ
ु े अगदी उठून शदसते
िलव तरी आज िवगे र्ळून पवहतवनव. कवकवचे घर िोठे असले तरी
कवकवने लग्नवसवठी बवजच्ू यव एकव घरवत तवत्परु ती सोय ही
के लेली पवहुण्यवांची. तेथे िग लोक येऊन बसवयलव लवगले, गप्पवांचव
फड जिर्वयलव लवगले, दपु वरी डोळे शिटून पडवयलव लवगले. दोन्सही
घरे तिी िोठी, सर्वंनव परु े िी पडतील अिी, तरीही लग्नघरवचव

गोंगवट कवही चक
ु वयचव नवही. त्यविळ
ु े िवांतपिे िनन शचतां नवसवठी
हे बवजचू े घर बे्टच होते. िलव पि ते आर्डले पशहल्यवदां व.. पि
ती गोष्ट र्ैदहे ीच्यव आगिनवच्यव आधीची.
पशहलव शदर्स कवकवच्यव घरी तसव बोअर होतव. शदर्स
म्हिवर्व तर खरे तर सांध्यवकवळपयंत . म्हिजे कवकव कवकू भेटले.
रवशगिी भेटली. शतची चेष्टवि्करी के ली. शतच्यव सवसरवर्रून शन
होिवऱ्यव नर्ऱ्यवर्रून शचडर्वयलव नवही म्हटले तरी गांित आली.
पि सवरे कसे कवकवच्यव करड्यव शि्तीत बसर्नू . कवकव बहुधव
शदर्सवत शकती हसवर्े यवचव पि कोटव सकवळी ठरर्नू देत असवर्व.
म्हिजे 'आजचा हास्य कोटा वाटप : रोज सकाळी सात वाजता..'
अिी कवही नोशटस नव्हती त्यवच्यव घरी, पि िोजनू िवपनू हसतवनव
हे असे असिवरच नवही असे नवही असे र्वटले िलव. आम्ही गेलो
त्यवशदर्िी अजनू कोिी पोहोचले नव्हते. पि नवही किवलव म्हि.ू .
रवशगिीच्यव कोि कोि िैशत्िी येतील आशि त्यव किव असतील
यवची उत्सक
ु तव होतीच. आडून आडून िी शतलव शर्चवरले ही.. िवझे
प्रश्न र्वढत गेले.. पि ते फवरसे आडून नसिवर कदवशचत. कवरि
िवझ्यव कवही प्रश्नवनांतर रवशगिी म्हिवली, “तू िवझ्यव लग्नवलवच
आलवयस नव.. की िवझ्यव िैशत्िींची िैत्ीपिू ा चौकिी करवयलव?”

िी कवनवलव खडव लवर्लव. उगवच उघड गैरसिज नको
कुिवचव. अथवात गैरसिज किवलव म्हिव? तसव िी अगदीच
तवकवलव गेलो नव्हतो असे नवही पि तरीही आतव भवांडे लपर्िे
गरजेचे! आधी शतच्यव येतील त्यव िैतरिी पवहू िग ठरर्.ू . तवक
र्गैरे हर्ांय की नवही! भवांड्यवचां े कवय.. शदसलव एखवदव सांदु र निनु व
तर तर भवांडांही कवढू बवहेर आशि कवय! अथवात हे सवरे आई र्गैरे
सिोर नसतवनव. आशि िवझी त्यवत चक
ू कवय होती? िवझ्यव त्यव
र्यवत िी दसु रे कवय करवयलव हर्े होते? तरी बरे कवकवांचे श्री
जगद्गरू
ु जगदवनांद जगदवळे ्र्विी म्हितवत, 'सवरे कसे र्ेळच्यव
र्ेळी होऊन जवऊ द्यव नवहीतर नतां र प्तवर्वल!' हे ्र्विी प्रकरि
िलव िवशहती नव्हते. पि आल्यव आल्यव.. म्हिजे आम्ही
कवकवच्यव घरी आल्यव आल्यव कवकवच बवबवांनव म्हिवलेलव तसे..
'जगदवनदां वचां ी कृ पव दवदव.. ्र्विी म्हितवत तसे सवरे र्ेळच्यव र्ेळी
झवले.' पढु ची तीन शिशनटे कवकवने त्यव जगद्गरू
ु बद्दल कवही र्वक्ये
बोलली.. त्यवतले ते िी र्र उद्धतृ के ले ते! ( र्रील र्वक्यवत र्वक्ये
बोलली ही चक
ु ीची भवषव बोलली गेली असेल पि उद्धतृ सवरखव
अर्घड िब्द उद्धतृ करून त्यवचे कॉम्पनसेिन के ले की नवही?
िेर्टी िरवठीची कवळजी आपिच नको घ्यवयलव? न र्वपरवने उद्धतृ
सवरखव एखवदव िब्द गडु ु प नको व्हवयलव!)

तर, िी शतथे तसव बोअर झवलो होतो. नवही म्हिवयलव
कवकवची बवईक घेऊन िी थोडव फे रफटकव िवरून आजबू वजच्ू यव
सौंदया्थळवांचव अांदवज घेतलेलव. तेर्ढेच िनोरांजन. शर्िेष हवती
कवही लवगले नवही. आशि दपु वरी उन्सह चढल्यवर्र घरी परतवर्ेच
लवगले. आशि हे जे ्थळ शनरीिि आहे ते बवईक र्रून नीट
बवरकवईने होत नवही.. तेथे चवलिेच गरजेचे. हे एक आजच्यव
होतकरूांनी ध्यवनवत घ्यवर्े.
दपु वर तिी लोळून कवढली िी. कांटवळव येिवर होतवच.
बवजच्ू यव घरवत कॉटर्र छवन तविनू शदली. इकडे कवकवच्यव घरवत
कोिी न कोिी येत होते. धवर्पळ सरू
ु असवर्ी. िध्येच कवही
िांजळ
ू आर्वज ऐकून िी उठून पवहवत होतो पि एकूि टेहळिीसवठी
हे घर योग्य नव्हतेच.. फक्त यव घरवतल्यव िवगच्यव व्हरवडां ् यवतनू
कवही आर्वजवांचव ्पष्ट अदां वज येई तो भवग र्गळतव. िवझ्यव
कहविीत हव व्हरवांडव पि िहत्र्वचव होतव.. पि ती पढु ची गोष्ट.
सांध्यवकवळी िवझ्यव कांटवळ्यवचव कडेलोट झवलव. आईचे
ऐकून उगवच इकडे आलो असे र्वटवयलव लवगले. कांटवळून तसवच
झोपेतनू उठून िी कवकवच्यव घरवत शिरलो.
बवहेर कवही चपलव पडलेल्यव. त्यवत कवही नवजक
ू लेशडज
सॅडल्सही
होत्यव. म्हटले कवही नर्ीन चेहरे शदसतील अिी िक्यतव
ां

आहे. शितवर्रून भवतवची घेतवत तिी चपलवांर्रून आतील
उपश्थत कन्सयवर्गवाची परीिव करीत िी दरर्वज्यवत पवऊल
टवकले. सिोरच्यव शजन्सयवर्रच आई कुिविी बोलत होती. त्यव
बवहेरील सांदु र चपलवांपैकी एकीची ती सांदु र तरूि िवलकीि होती.
ती कोि होती.. तेव्हव िलव ठवऊक नव्हतेच. पि िवझ्यव अजवगळ
आशि गबवळ्यव रवहण्यवबद्दल िलव तेव्हव प्रकषवाने जविीर् झवली.
ती सक
ु वतां चद्रां वननव कोि असवर्ी? एकव नजरे त िलव ती आर्डून
गेली. पि िी शतच्यव सिोर आतव जवऊही िकत नव्हतो. अिव
गबवळग्रांथी अर्तवरवचे िलव िनवपवसनू र्वईट र्वटले. ती कोि आहे
यवपवसनू सरू
ु र्वत.. िी दरर्वज्यवच्यव पवठी हळूच लपनू अदां वज घेऊ
लवगलो. आई पवठिोरी होती आशि ती सबु क ठें गिी आईिी ि्त
गप्पव िवरत होती. हसत होती. छवनच होती. खरे तर ती ठें गिी
नव्हतीच पि उगवच बोलवयची एक पद्धत. शतलव पवशहले शन िवझव
कांटवळव ििवधवात दरू झवलव. आतव िवझ्यव लग्नघरवत असण्यवलव
प्रयोजन शिळवले होते. िलव उगवच पेपरवत र्वचलेलव ह. भ. प.
बवळकृ ष्िबर्ु व पवांगवरकरवांचव उपदेि आठर्लव.. बर्ु व म्हिवले होते,
'िनजु व, जीर्नवचे प्रयोजन कवय.. ते प्रथि िोध. शनरूद्देि भटकू
नकोस कवरि तसे भटकतवनव तल
ु व आयष्ु य नीरस आशि
कांटवळर्विे र्वटू लवगेल. पि जीर्नवचे उशद्दष्ट ठरर्ले की िग हेच
आयष्ु य िांजळ
ु गवण्यवसवरखे सिु धरु भवसू लवगते. िनजु व, आयष्ु यवत

उशद्दष्ट ठरर् आशि िगच तझु ी प्रगतीपथवर्र र्वटचवल होईल!'
आजर्र िी हे हसण्यवर्वरी नेलेले पि इग्रां जीत िोिेंट ऑफ ट्रूथ
म्हितवत ते यवबद्दलच असवर्े. आतव िलव जीर्नवचव उद्देि
सवपडलव.. ती शदसली.. ती कोि आहे यवपवसनू सरू
ु र्वत खरी पि
ती यव लग्नघरवतीलच असिवर.. त्यविळ
ु े सवपडेलच. आतव िवझ्यव
इथे असण्यवसही अथा आलव. पि फ्टा इप्रां ेिन इज लव्ट इप्रां ेिन
म्हितवत.. ते तसे खरे च ठरू नये म्हिनू प्रथि आपलव अर्तवर
सधु वरलव पवशहजे. निीब िी नको नको म्हित असतवनव आईने िवझे
कवही चवांगले टी िटा टवकले होते सविवनवत. कुिवच्यव ध्यवनवत येऊ
नये अिव बेतवने िी दरर्वजविवगे उभव होतो. ती बोलत होती..
बोलतव बोलतव हसत होती.. आशि िध्येच आपल्यव ओढिीिी
खेळत होती. इकडे िी र्ेडवशपसव उभव होतो. आतव तयवर होऊन
यवर्े आशि ही शनघनू गेली तर? आशि शहलव िोधू तर कुठल्यव
नवर्े? िी िनवतल्यव िनवत शतचे नवर् कवय असवर्े यवची कल्पनव
करू लवगलो.. शतचे एकच नवर् सचु ले िलव.. नित्व! आतव
शतच्यविी ओळख होईपयंत हेच नवर् र्वपरे न िी! नित्व! र्व! छवन
आहे नवर्. इकडे आई बहुधव जवण्यवच्यव बेतवत असवर्ी. नित्व
शतलव हसनू कवही बोलली. र्व!
पढु े िवत् िवझ्यव पवठीत धपवटव पडलव. तो हवत शदन्सयवकवकवचव
होतव! "कवय रे .. इथे कवय करतोयस?"

इथे िलव एक तवशत्र्क आशि सवशत्र्क प्रश्न पडलवय तो
शर्चवरून टवकतो. म्हिजे बघव िोठिोठे िहवत्िे होऊन गेले.. सत्य
हेच सर्वात श्रेष्ठ असे कवहीबवही सत्य सवांगिवरे . सत्यिेर् जयते पि
म्हिनू गेले. तर आतव यव इथे िी ते सत्यवचे प्रयोग करवर्ेत कव?
म्हिजे कवकवलव सरळ सवांगनू टवकवर्े.. 'ती जी सक
ु वतां सहु व्य
र्दनव अनवशिकव आहे.. पहवतवच ती रम्य बवलव.. कशलजव खलवस
झवलव.. शतलव पवहतोय.. आशि िनवत िवडां े खवतोय..' असलव
रोखठोक कवरभवर िी करवर्व की नवही सत्यवस ्िरून? पि िवझे
िन तसे हुिवरीने र्वगले.. अिव प्रेिवत चोरटेपिव आपसक
ू येतोच
म्हिे. म्हिजे सत्यवचव बट्यवबोळ! असू देत. यद्ध
ु वत आशि प्रेिवत
सवरे च िम्य.. तर हे असत्यकथन त्यवतच िोडले पवशहजे. िी िवझ्यव
िनवचेच ऐकले आशि म्हिवलो, “कवही नवही कवकव चवललो होतो
बवहेर, पवय िोकळे करवयलव?”
“हव असव?”
िवझ्यव अर्तवरवकडे पवहवत तो म्हिवलव. म्हिजे िवझे
िवझ्यवच कपड्यवांबद्दलचे ्र्यां िल्ू यिवपन बरोबर होते. कवकविी
बोलण्यवत र्ेळ दर्डिे आतव योग्य ही नव्हते शन धोक्यवचेही होते.
नित्व कुठल्यवही ििी बवहेर आली तर कवकव िवझी डवयरे क्ट
ओळखशबळख करून द्यवयचव..

िी बवहेरच्यव चपलवांतील तरूिींच्यव अिवव्यवत अिवचां ी नोंद
िनवत के ली. कवकवलव 'अरे शतकडे कवहीतरी शर्सरलो' म्हिनू
िवगच्यव बवजसू सटकलो.. पवठच्यव दरर्वजवतनू आत शिरतवनव ती
नित्व पढु े येऊन ठवके ल यवची कवय कल्पनव? िी त्यव चेक्स च्यव
लांगु ीबद्दल त्यव ििी तडकवफडकी शनिाय घेऊन टवकलव.. 'यव नांतर
चेक्सच्यव लांग्ु यव बवद.. नवही.. लांग्ु यवच बवद.. िनवतल्यव िनवत िी
िपथ घेतली, यवपढु े ्िवटा रवशहन आशि ्िवटा शदसेन.. अगदी
झोपतवनवही, म्हिजे झोपेतनू उठतवनव ती सिोर आली तर.. सो, नो
िोअर लांगु ीस ..'
आशि शतच्यवकडे पवहून न पवहतव सटकलो.
िल
ु ी शकती हुिवर असतवत पहव.. पढु ची गोष्ट ही.. पि एकदव
शतने िवझ्यवसवठी िद्दु वि चेक्सची लांगु ी आिली.. खवस भेट म्हिनू ..
देतवनव म्हिवली.. 'लवजू नकोस.. घवल.. यवतच तर तल
ु व िी
पशहल्यवांदव पवशहलेले..' तर ही अिी लबवड हे िलव खपू नांतर
कळवले.. खरे सवगां ू तर िी ्र्तःलव बवर्ळट ्िवटा सिजत होतो..
आशि ही तर अती हुिवर लबवड होती!

५

धागे आणि दोिे
लगांु ीत िी लांगु वसांगु व र्वटलो असेन कव शतलव? असेल.. जे
व्हवयचे ते होऊन गेलेले. त्यवत करण्यवसवरखे आतव कवही नव्हते.
आतव फक्त ्िवटा होिे आर्श्यक. िी पटकन र्र जवऊन कपडे
बदलले. होतव होईल तो ्िवटा झवलो शन बवहेर आलो. पि िी बवहेर
येईतोर्र नित्व शनघनू गेलल
े ी. म्हिजे दरर्वजव बवहेरच्यव चपलव
नवहीिव झवलेल्यव. परत त्यव येतील की नवही कुिवस ठवऊक. आतव
करवर्े तर कवय करवर्े?
िी र्वचलेली सवरी शडटेशक्टव्ह प्ु तके िनवत जवगी झवली.
िवशहती कवढण्यवच्यव पद्धती असतवत. िवशहती देिवऱ्यवस आपि
िवशहती देत आहोत हेच िवशहती नसवर्े अिव कवही! एखवदव
शडटेशक्टव्ह धनांजय जिू सांचवरलव िवझ्यवत. आतव आईकडूनच
शिळतील शडटेल्स. िी कविवलव लवगलो.
सिोर आई होतीच, शतलव सवळसदू पिे शर्चवरले,“आई गां,
कोि कोि आले गां दपु वरी? शकती तो आर्वज?”

िवझ्यव िख्ु य प्रश्नवस बगल देत ती म्हिवली, “लग्नघरी धवदां ल
असवयचीच. इतकवही िविसू घविेपिव बरव नव्हे बरां!”
िवझे हे असेच. आर्वजवबद्दलचव दसु रव प्रश्न नसतव शर्चवरलव
तर कदवशचत पशहल्यवचे उत्तर शिळवले असते की नवही? पि नवही..
उगवच कवहीतरी लवांबि लवर्वयची सर्य आहे िलव. पि आतव यव
पढु े अगदी टू द पॉईट..
ां िी शनिाय घेऊन टवकलव. िवझे शनिाय असेच
तडकवफडकी होतवत!
“नवही पि कोि कोि आले गां..” िी दसु रव खडव टवकलव.
“अरे येिवर.. सगळीकडून येतवत लोक. त्यवत हे
शदन्सयवकवकवच्यव घरी पशहलेच लग्न.”
गांित म्हिजे आई पि शदन्सयवलव कवकवच म्हिते! हव खडवपि
र्वयवच जवयचव.
"नवही पि िवझ्यव ओळखीचे कुिी आले कव?" शतसरव खडव
िवझव. त्यवने िवत् थोडवफवर शनिविव सवधलव िी. कवरि आई
म्हिवली,“अरे शतकडून अिेररके तनू आलेत कवही..”
“कोि गां..?”
“तल
ु व कवय.. आहेत रिवकवकूच्यव िवहेरच्यव. शतकडे
अिेररके त असतवत. िवझ्यव िांगू िविवची ओळख शनघवली!”

जग शकती छोटे आहे नवही? म्हिजे आई त्यव नित्विी बोलत
होती ते कवही यवबद्दल असवर्े तर! आईच्यव िवहेरची ओळख
म्हिजे इतक्यव गप्पव तर हव्यवतच! िलव धवगव व्यर्श्थत
सवपडलव. आतव कल्पनवशर््तवर करवर्व म्हिनू िी कवही म्हििवर
तोच आई म्हिवली.. “तू बस शटर्ल्यवबवर्ल्यव करत.. िी जवते
कवकूलव िदत करवयलव.”
असे म्हिनू आई शनघनू गेली.
कवही असो.. हे सगळे लोक रहविवर.. अिेररके तनू जवऊन
येऊन तर नवही अटेंड करिवर लग्न.. एर्ढी कन्सफिा िवशहती
शिळवली िलव. त्यवतल्यवत्यवत तेर्ढवच शदलवसव. तेव्हव आतव
त्यवांची र्वट पवहविे आले. पि िलव कविवचव पळ
ु कव आलव शन
आई पवठोपवठ िीही शनघवलो..
“कवही कवि असेल तर सवांग.. बसल्यवबसल्यव कांटवळलो..”
यव िवझ्यव प्र्तवर्वत थोडव धोकव होतव. पि धोकव
पत्करल्यवर्वचनू थोडीच होतवत िोठी कविे? आईने दळि र्गैरे
आिवयलव पवठर्ले तर.. कल्पनव करव.. िी चक्कीत उभव.. के स
पवांढरे झवलेत शपठवने. िग त्यव शपिव्यव उचलनू िी येतोय.. िवझी
नर्ी जीन्सस.. शतलवही पीठ लवगलेय शन शतकडून नित्व येतेय..

आधी ती लांगु ी आशि आतव हे असे.. बवप रे ! असे कवही होऊ नये
म्हिनू म्हिवलो, “कवकू सवधेच असेल असे कवही कवि द्यव..”
“र्व! ्र्यांपवकखोलीत आलीय ्र्वरी.. चवांगलेय.. पि िवझव
अनभु र् सवगां ते तल
ु व प्रशिलव.. असे होते नव तर सिजवर्े जरूर
कवहीतरी भवनगड आहे!”
प्रशिलव म्हिजे िवझी आई.. आशि रिवकवकू तर चवगां लीच
्िवटा शनघवली!
“जव नव.. िदत करवयलव आलो तर..”
िी िवनभवर्ीपिे म्हिवलो खरव पि िवझ्यव अिव कविवची
हौस आईलव चवगां लीच ठवऊक होती! तरी ती गप्प रवशहली.
कदवशचत बेनीफीट ऑफ डवऊट देत असवर्ी! िग िी टेबलविी
बसनू त्यवांच्यव गप्पवांतनू कवही क्लु शिळण्यवची र्वट पवहवत रवशहलो.
आईने सवरे शर्षय कवढले पि त्यव अिेररकन टुरर्टवबां द्दल कवहीच
नवही. पि रिवकवकूच म्हिवली, “बरां कवय रे िोदकव..”
िोदक हे िवझे टोपिनवर्! िवझे खरे नवर् आिोद.. “अरे ते
अिेररकन पवहुिे आलेत नव.. त्यवांनव एकदव घेऊन जव बवहेर
शफरवयलव..”
िवझ्यव िनवत लवडू फुटवयचे बवकी होते. कवकवच्यव गवडीत
बसर्नू सर्वंनव िी िहर दिान घडर्तोय.. नित्व िवझ्यव बवजल
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बसलीय.. र्व! इथे िी िवगतोय एक डोळव.. खरे तर िी कवहीच
िवगत नव्हतो अजनू .. आशि डवयरे क्ट दोन डोळे तेही अगदी रे बॅन
गॉगल सकट शिळतवयत िलव. हव िि िलव सोडवयचव नव्हतव. िी
तो धवगव पकडून म्हिवलो, “कोि कोि आहेत गां कवकू?”
“कोि कोि कवय.. चौघे आहेत.. त्यवतले शि्टर बरु कुले
कसले येतवहेत.. रवशहल्यव शिसेस बरु कुले.. र्ैदहे ी आशि कृ शत्तकव.
शिसेस बरु कुले आल्यव तर ठीक, नवहीतर दोघींनव जव घेऊन”
र्व! कवय कवि आहे! आशि दोघी म्हिजे कृ शत्तकव आशि
र्ैदहे ी.. म्हिजे दोघींपैकी एक नित्व! िवझी! िवझी? किवलव
किवचव नवही पत्तव आशि लवगले गडु घ्यवस बवशिांग बवांधवयलव.
असो.. प्रगती चवांगली आहे. आशि उद्यव खरे च गेलो आम्ही तर
कवय..?आईिी बोलत होती ती कोि.. हव प्रश्न अगदी जीभेच्यव
टोकवर्र आलेलव.. पि तो िी कष्टवने आत ढकललव. म्हिजे
शगळून टवकलव. ती नित्व म्हिजे र्ैदहे ी शकांर्व कृ शत्तकव असवर्ी..
इतपत िवशहती शिळवली. िवझ्यवतल्यव शडटेशक्टव्हने इथर्र हुिवरीने
कवढली िवशहती. पि त्यवर्र सिवधवन न होतव िी म्हिवलो,
“म्हिजे कवकू, बरु कुलेंनव दोन िल
ु ी? िवळेत जवतवत कव?”
हव िेर्टचव िवझव खवस गगु ली! म्हिजे दोघवचां ी र्ये शन
िवशहती कवढण्यवसवठी. िवझ्यव यव प्रश्नवर्र िी खि
ू झवलो. पि

शततक्यवत कवकव आलव आशि सांभवषिवच्यव गवडीने रूळ बदलले.
कवकव पढु े जे कवही म्हिवलव त्यवतनू एर्ढेच झवले की दसु ऱ्यव
शदर्िी गवडीतनू िहर दिानवचव बेत रद्द करवर्व लवगलव. तरीही िी
िनवत म्हिवलो, हे ही नसे थोडके . गवडी परत त्यव बरु कुले कन्सयवांच्यव
शर्षयवर्र आििे आतव कठीि होते. िी अथवात शर्सरलो नव्हतो
पि िद्दु वि शर्षय कवढिवर कसव? पि चवर एक तवसवांत िी
बऱ्यवपैकी िवशहती कवढली होती. र्ै शकांर्व कृ .. िवझे भशर्ष्य.
चवांगलेय!
रवत् झवली तरी ते बरु कुले कुटुांबीय परत आले नव्हते. त्यवांची
चौकिी करिवर किी?
रिवकवकू एकटीच आहे हे पवहून िी शतलव म्हटले, “कवकू
अजनू कोि कोि येिवर आहेत गां..” रिवकवकूने यवदी
र्वचल्यवसवरखी नवर्े सवांशगतली. िोठव इटां रे ्ट असल्यवसवरखे िी ते
ऐकून घेतले.. आशि पढु चव प्रश्न टवकलव, “कवकू ते बरु कुले आलेले
शदसत नवहीत अजनू ?”
“अरे येतील. कवय आहे गेलेत एकव नवतेर्वईकवक
ां डे. ते कवय
जेर्ल्यवशिर्वय सोडतवत?”
“त्यवच्ां यव िल
ु ी शतथल्यवच िवळेत असतील नव?”

िवझव हव यव ओव्हरिधलव गगु ली. रिवकवकू यवर्र हसू
लवगली. म्हिवली, “िवळेत..? िोठी आहे र्ैदहे ी.. कॉलेज पि पिू ा
झवलेय.. चवांगली डॉक्टर आहे तझ्ु यवसवरखीच. आशि दसु री शतची
िैत्ीि कृ शत्तकव.. दोघी फव्ट फ्रेंड्स..”
आतव आली पांचवईत! दोघींपैकी एकच बरु कुले.. दसु री नॉन
बरु कुले.. पि िी पवशहलेली कोि? कोि जविे. ते िोधनू कवढवयलव
कवय प्रश्न शर्चवरवर्व न कळून िी गप्प रवशहलो. बघ.ू अजनू
लवगतीलच हवती धवगे शन दोरे ! 'पोशलसतपवस सरू
ु आहे' एर्ढे
बवतिीच्यव िेर्टी र्वक्य घवलनू िी गच्चीर्रच्यव झोपवळ्यवत
जवऊन बसलो. एकटवच. आई आशि कवकू कवहीतरी करत
बसलेल्यव. बवबव शन कवकव लग्नवच्यव पढु च्यव प्लॅशनगां बद्दल बोलत
बसलेले. बरु कुल्यवच
ां व पत्तव नवही अजनू . िी झोपवळ्यवर्र जवऊन
आकविवतले तवरे िोजत शदर्सवचव शहिेब लवर्त पहुडलो. शकती
र्ेळ गेलव पत्तव नवही. डोळव लवगलव असवर्व िवझव.
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'ती'चे मिाथी!
रवत्ी खपू शर्चवर करतव करतव डोळव लवगलव असिवर िवझव.
कवलचव पशहलवच शदर्स इकडचव. तसव तो सांशिश्र गेलव. खरे तर
सांध्यवकवळपयंत र्वयवच गेलल
े व तो. सांध्यवकवळ नांतर िवत् अचवनक
जीर् आलव जिू त्यवत.. 'र्ो कौन थी?' चव शर्चवर करत डोळव
लवगलेलव िवझव. आशि सकवळी उठलो तर िवझ्यव अांगवर्र कुिी
िवल पवांघरून टवकलेली.
िी िवल बवजल
ू व सवरली.. शन िवझव िवझ्यव डोळ्यवांर्र शर्श्ववस
बसेनव. चक्क एक िल
ु गी िवझ्यव सिोर बसली होती. िवझ्यव
आजबू वजल
ू व अजनू कुिी नव्हते. िवझ्यव छवतीत धडधडू लवगले..
ही कोि? ही ती नित्व नव्हती. िग ही कोि असेल? र्ैदहे ी की
कृ शत्तकव? त्यवपैकीच असिवर कुिी. कवरि अजनू कुिी पवहुिे
पोहोचले तर नव्हते. कुिीही असो, शहलव त्यव दसु रीबद्दल शर्चवरले
तर चवलेल? िी गोंधळून गेलो. बवर्चळिे यवलवच म्हित
असवर्ेत.

“कवय िग.. झोप? अगदी छवन? थेट नीले नीले अांबर के
नीचे..”
“हो नव.. तम्ु ही?”
“तम्ु ही कवय.. तू म्हि.. िी कृ शत्तकव.. र्ैदहे ीची सख्खी
िैत्ीि!”
“र्व!” जिू र्ैदहे ी कोि हे िलव िवशहतीच होते! यव 'र्व' लव
कवही अथा नव्हतव, पि िी अजनू कवय बोलिवर होतो?
“कवल आम्हवलव यवयलव र्ेळ लवगलव. तू ढवरवढूर झोपनू
गेलेलवस.. र्ैदहे ी आलेली र्र बघवयलव.”
िवझ्यव छवतीत धडधडू लवगले. हृदयवचे ठोके र्वढण्यवची
अनेक कवरिे र्वचलेली आिच्यव डेशव्हडसनच्यव िेशडसीनच्यव
टेक््टबक
ु वत पि त्यवत शथक
ां ींग ऑफ अ गला शकांर्व गलाफ्रेंड हे
कुठे च नव्हते! एर्ीतेर्ी प्ु तकीच ज्ञवन ते. म्हिजे कवल िी झोपलो
तेव्हव ती ्र्प्नसांदु री िवझ्यवजर्ळ प्रत्यिवत येऊन गेली? यवशच देही
बदां डोळव िलव नवही शदसली ती? यव झोपेबद्दल िलव अत्यतां र्वईट
र्वटले. ही शनद्रव अिीच. आशि ही िवल.. डोन्सट टेल िी.. र्ैदहे ीने
आिनू .. िवझव खयवली पतगां उांच उडू लवगलव. कृ शत्तकव कवही
बोलत होती त्यवकडे िवझे लि नव्हते. िलव खरे तर शर्चवरवयचे
होते.. र्ैदहे ी कुठे य.. पि म्हिवलो, "र्ैदहे ी म्हिजे?"

"र्ैदहे ी म्हिजे? कोि ती हे शर्चवरतोस की िब्दवथा?"
ही कृ शत्तकव जरव जव्तच ्िवटा शदसतेय..
"सवगां ेन िग.. लर्कर ये खवली." म्हित कृ शत्तकव शनघनू गेली.
िी थोडवर्ेळ तसवच बसनू रवशहलो. रवत्ी कवही घडले ते
पचर्त बसलो. िी झोपलेलो इथे आशि र्ैदहे ी जर्ळ बसलेली..
कवय ती झोप.. यवपढु े कधी झोपवयचेच नवही.. िी तडकवफडकी
शनिाय घेऊन टवकलव!
खवली आलो. आज सांध्यवकवळी गवर्चे कुिी पवहुिे यवयचे
होते. रवत्ी अजनू कुिी. घर भरून जविवर होते. भरलेले घर बरे की
ररकविे? म्हिजे र्ैदहे ी भरल्यव घरवत भेटली तर कुिवच्यव ध्यवनवत
येिवर नवही.. पि ररकवम्यव घरवत ती भेटण्यवच्यव सधां ी र्वढतील..
अिव शर्चवरवत असतवनव सिोर कृ शत्तकव आशि बरु कुले बवई
बसलेल्यव शदसल्यव. शिसेस बरु कुले म्हिजे र्ैदहे ीची आई म्हिनू
सवगां ण्यवची गरज पडू नये अिव. गोऱ्यवपवन आशि सदांु र. म्हटले
उगवच नवही र्ैदहे ी अिी! अथवात सांदु र असण्यवसवठी गोरे पिव हर्व
हे िलव तेव्हवही नव्हते र्वटत शन पटत शन आतव ही. पि त्यव दोघी
तिव होत्यव हे िवत् खरे .

िी झटपट तयवर होऊन यवर्े म्हिनू शनघवलो.. तो नवईट
ड्रेसिध्ये.. घवईघवईत जवतवनव सिोर ती! म्हिजे र्ैदहे ी! फ्टा कवय,
सेकांड इप्रां ेिन पि असे! िवझ्यव छवतीत धडधडू लवगले परत. पि
तरीही िी लि नसल्यवचे दवखर्त झटक्यवत पढु े गेलो.. म्हटले
तयवर होऊनच येऊ. पोटवत बवकबक
ु होत होती. इकडे िी तयवर
होत होतो आशि सगळे ध्यवन खवली कवय चवलू असेल यवकडे होते.
तयवर होऊन आलो तर र्ैदहे ी सिोरच बसलेली. बवजल
ू व
शतची आई. कृ शत्तकव नव्हती. रिवकवकू िवझ्यव आईने बनर्लेले पोहे
र्वढत होती. आई पोहे ि्त बनर्ते.
“अरे हव आलव बघ िोदक.. येरे..”
कवकू बोलली. िी पढु े आलो. अगदी र्ैदहे ीसिोर. कवकूने
शतच्यव सिोर तरी िलव िोदक म्हटले नसते तर चवलले असते.
“अरे तझु ी ओळख करून द्यवयची रवशहली.”
त्यव बरु कुले कुटुांबवतल्यव बवकी सद्यवबां द्दल कवकू कवय
बोलली कुिवस ठवऊक.. अजानु वलव पक्ष्यवचव डोळव शदसवर्व तसे
िवझे लक्ष्य एकच होते.. ती म्हिजे र्ैदहे ी! र्ैदहे ीची ओळख करून
देतवनव कवकू बोलत होती. िवझ्यव कवनवत शिरिवरे िब्द िेंदतू िवत्
शिरत नव्हते..

िवझी ओळख करून देतवनव कवकू म्हिवली, “हव डॉक्टर
िोदक.. म्हिजे आिोद. लवडवने िोदक म्हितो आम्ही..”
यवर्र ती खदु ख
ु दु ू हसली. कव कोि जविे शतलव ते िवशहती
असवर्े असे र्वटले िलव.
“हवय.. सॉ यू य्टरडे..” ती म्हिवली.
म्हिजे कवल लगांु ीतल्यव अर्तवरवबद्दल म्हितेय ही की रवत्ी
िवल पवांघरवयलव आली त्यवबद्दल?
रिवकवकू म्हिवली, “अरे शहलव िरवठी थोडेफवरच येते..”
“बॉना ॲडां ब्रॉट अप देअर.. बट आय लवईक िरवथी.. इन
फॅ क्ट आय र्ॉन्सनव लना िरवथी..”
िरवठीतल्यव ठी चव थी के लव शहने. पि ते बोलतवनव पि शतची
िोहक िद्रु व िी बघत होतो. कवल आईिी इशां ग्लििध्ये कवय
बोलली असेल ही?
“आय अांडर्टॅडां फुल्ली.. पन बोल्तव नवही येते..”
ती तोडक्यविोडक्यव भवषेत बोल्ली! ते िब्दही कवनवलव गोड
र्वटले. र्व! शकती गल
ु वबजवि सवरखे पवकवत घोळलेले िब्द..
गोडर्व िब्दविब्दवत भरून उरलेलव. पवकच म्हिवयचव तर तिी
शजलबीची पि उपिव देतव आली असती. पि आधीच गल
ु वबजवि
म्हटल्यवने नवईलवज आहे. तर िी त्यव गोड िब्दवांिळ
ु े सांिोशहत

झवलो हे खरे . पढु े कवय कवय झवले.. गॉड नोज! आम्ही बरवच र्ेळ
शतथे बसनू होतो. र्ैदहे ीपि आपल्यव तोडक्यव िोडक्यव िरवठीत
बोलत होती. आशि गांित म्हिजे अिेररकव ररटन्सडा असल्यवने
असवर्े पि शतच्यव त्यव िरवथीचे सवऱ्यवांनवच कौतक
ु र्वटत होते. िी
तर शतलव िरवठी शिकर्नू शतच्यव िरवथीपिवतनू बवहेर कवढवयलव
एकव पवयवर्र तयवर होतो. अगदी रीतसर िरवठीचे क्लवसेस घेईन
हर्ेतर!
िी लवईक्स िरवथी.. अँड आय लवईक हर! शिकर्नू टवके न
की! आहे कवय शन नवही कवय! नवहीतरी लवभले आम्हवस भवग्य
बोलतो िरवठी .. नवही कव?
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रूम फॉि द इणं ियन ग्रूम!
शदर्सवची सरू
ु र्वत तर छवनच झवली. चक्क शतच्यवसिोर बसनू
आशि कवही बोलिेही झवलेले. अथवात िवझव र्ेंधळेपिव कवही किी
झवलव नव्हतव.. पोहे खवतवनव िी ते थोडेफवर सवांडलेच. पि
नेहिीच्यव र्ेंधळे पिवपेिव हव र्ेंधळेपिव र्ेगळव होतव! एरव्ही
र्ेंधळेपिव करत असे िी पि त्यवलव अांगभतू र्ेंधळेपिवच
कवरिीभतू होतव. पि आतवच्यव यव र्ेंधळेपिवलव कवही कवरि
होते.. खरे तर कवयाकवरि भवर् होतव! कवरि प्रत्यि ती सिोर बसनू
पवहवत होती िवझ्यवकडे! पोहे सवांडले खरे पि फक्त ते सवांडतवनव
र्ैदहे ीचे लि नसवर्े यवचेच सिवधवन तेव्हव र्वटले. तेव्हव म्हटले िी
कवरि पढु े शतने यव पोहे सवडां ण्यवचवही उल्लेख के व्हवतरी के लवच.
शतचे असे लि होते बवरकवईने िवझ्यवकडे तर!
गप्पव झवल्यव आिच्यव. खविे झवले. िी आधीच तयवर होऊन
आलेलव होतो. कवकूलव म्हिवलो, “कुठे जवयचे असेल तर िी
िोकळवच आहे!”

यव अिेररकी पवहुण्यवांनव शफरवयलव घेऊन जवण्यवबद्दल िी
शर्चवरत होतो पि कवकूने धोबीपछवड घवतलव.. म्हिवली, “अहो..
यवलव घेऊन जव. के ळीची पवनां शन शर्ड्यवर्ी पवनां आिवयलव.
पत्वर्ळ्यव शन द्रोि पि आिव.. नीट बघनू .”
आतव आली पांचवईत. कुठे ही सहु व्यर्दनव सक
ु वांत चांद्रवननव
आशि कुठे त्यव सक्ु यव पत्वर्ळ्यव. कुठून िी िवझ्यव पवयवर्र धोंडव
टवकलव असे र्वटले. पि कवकवच म्हिवलव, “त्यवसवठी त्यवचे कवय
कवि. िी जवतव जवतव िठवत जवतो. िग आितो.. ्र्विींच्यव
पवयवर्र पशत्कव र्वहवयची बवकी आहे. यवलव दिान घ्यवयचे असेल
त्यव ्र्विींचे तर येऊ देत..”
िी िवन हलर्नू लगेच 'नको नको' म्हिवलो.. िग हवत हलर्नू
'नवही' म्हिवलो.. त्यवनांतर तोंडवने 'च्यक' आर्वज करतव करतवनवच
र्ैदहे ी म्हिवली, “क्यवनवय किलॉांग अांकल?”
िी प्तवर्लो. ्र्वभवशर्कच होते ते. एकव सेकांदवत िवझ्यव
तीन तीन नकवरघांटव होकवरवत किव बदलिवर होतो िी? कवकवचे
कवि शि्तीचे. दहवच्यव ठोक्यवलव शनघिवर तो. फक्त दोन शिशनटे
बवकी होती.. म्हिवलव, “ऑफकोसा.. िअ
ु र.. चल बरोबर..”

पढु च्यव दोन शिशनटवतां दोघे शि्तीत शनघनू गेले. हवत
चोळण्यवव्यशतररक्त िवझ्यव हवती आतव कवय होते? कवकव आतव
तवसव दोन तवसवशिर्वय येत नवही.
र्ैतवगनू िी बवगेतील झोपवळ्यवर्र जवऊन बसलो.
िवझे आडवखे असे चक
ु त होते. तरी बरे आज दसु रवच शदर्स.
अजनू चवर पवच शदर्स बवकी होते.. कांटवळून िी िक्ु कवि दसु ऱ्यव
घरवतल्यव व्हरवडां ् यवत हलर्लव. िलव अध्यवत्िवची थोडी जरी गोडी
असती तर आज अख्खे दोन तवस शतच्यवबरोबर कवढतव आले
असते. पि आतव र्ेळ शनघून गेलेली. ्र्विी म्हितवत ते सत्य..
उगवच गेलेल्यव र्ेळवबद्दल पश्चवत्तवप करण्यवत कवय हिील? हे
्र्विी कोि? कोि जविे. पि कुठल्यविव ्र्विींनी म्हटलेच
असिवर हे. तेर्ढ्यवत कृ शत्तकव र्र आली. म्हिवली, “इथे कवय
करतोयस?”
उगवच इप्रां ेिन पडवर्े म्हिनू म्हिवलो, “शर्चवर, िनन आशि
शचांतन..”
िी कसले.. खरे तर कोिवचे.. िनन शन शचांतन करत होतो हे
िलवच ठवऊक होते.
“र्व! भवरीच तत्र्शचतां क आहेस.. तू नवही गेलवस र्ैदबू रोबर?”

िवझ्यव जखिेर्र िीठ चोळत ती म्हिवली.
“नवही.. ्र्विी लोकवांचे िलव र्वर्डे आहे..”
“िलव देखील.. पि र्ैदू आहे नव शतलव इकडचे भवरी
आकषाि! म्हिते इशां डयव इज इशां डयव.. जिले तर शतलव परत यवयचेय
इथे.”
“हु.ां .”
िवझ्यव एकव 'हु'ां िध्ये िवझव आनदां व्यक्त होत होतव.. िलव
अिेररके चे आकषाि कधी नव्हतेच.. र्ै बरोबर िलव ही जवर्े लवगले
असते की नवही? हवच शर्चवर ही कृ शत्तकव येण्यवआधी िवझ्यव िनवत
होतव. किवचव किवलव पत्तव नवही पि हव शर्चवर िवत् होतव िनवत
आशि त्यवचे अगदी रे डीिेड उत्तर शिळवले िलव.. त्यव ्र्विींच्यव
कृ पेनेच असेल.. बवय द र्े.. चवांगल्यव डॉक्टर झवलेल्यव र्ैदहे ीलव ही
कृ शत्तकव 'र्ैद'ू कवय म्हितेय? िी शतलव र्ै हे एके री एकविरी सबां ोधन
ठरर्नू टवकले.
"आशि शतलव इशां डयनच 'ग्रिू ' हर्व आहे.." कृ शत्तकव म्हिवली..
िलव परत ्र्विींच्यव कृ पेचव भवस झवलव.
"ओह! छवन!"
िवझ्यव िनवतल्यव फुटिवऱ्यव लवडर्वांचव आर्वज बवहेर
कृ शत्तकवलव ऐकू येऊ नये यवची कवळजी घेत िी म्हिवलो. पढु े शतलव

कसव िल
ु गव हर्व आहे र्गैरे िवशहती कवढिे यव ्टेजलव जरव कठीि
होते. कदवशचत िी शतलव ते शर्चवरलेही असते पि खवलनू र्ै च्यव
आईचे बोलवर्िे आले आशि कृ शत्तकव शनघनू गेली..
िी परत बसनू रवशहलो शर्चवर करत शन कशर्तवचां े िब्द
जळ
ु र्त..
शझप झॅप झिू
शझप झॅप झिू
र्ॉर्.. सि इशां डयन ग्रिू !
शधस गला जस र्ॉांट्स इशां डयन ग्रिू ..
र्ॉर् र्ॉर्! आय कॅ न सी द रूि..
शझप झॅप झिू
शझप झॅप झिू ..
िsू s
शझप झॅप झिू
ओ फूल, डोन्सट टॉक लवऊडली..
पवठीर्र पडेल बरु कुल्यवांचव ब्रिू ..

िग ठोकवर्ी लवगेल
धिू धिू धिू !
असल्यव कवहीतरी ओळी जळ
ु र्ीत बसलो.. िनविीच! िवझी
पशहलीच कशर्तव म्हिवर्ी ही! प्रेि िविसवलव कर्ी बनर्ते म्हिे.
पि कशर्तेत असले ब्रिू शन झवडू अलवऊड असतवत? असतील
शकांर्व नसतील .. पि उत््फूता आतनू येते तीच कशर्तव म्हिे. िग
त्यवतले िब्द कसेही असोत. सच्चे िब्दच ते. िग िवझ्यव आतनू
हे असले झवडू र्गैरे यवर्ेत? नवही, कवहीतरी नवजक
ू शन हळर्े िब्द
हर्ेत.. येिवर कुठून? तरीही जिेल शततकव िब्दजळ
ु वर करवयलवच
हर्व.. के लव िी.. िवशब्दक हवतोडीने िब्दवस िब्द जोडले िी!
तवक धिू धिू
तवक धिू धिू
िी शर्ल बी िवईन
लेट िी नॉट ॲझिु
हर्व इशां डयन शतलव

तर शदसेन िी
न करतवच झिू
र्ॉर् सि इशां डयन ग्रिू !
गोड शकती ती
जिू श्रीखडां शजलबी
गल
ु वब जविनु
प्यवर है शफरभी
गोड गोडवतही िजलव
आर्डते ििरूि
र्ॉर् सि इशां डयन ग्रिू !
िो्ट एशलशजबल
िीच तर बॅचलर
प्रेि यशु नव्हशसाटीचव
िी व्हवइस चॅन्ससलर
िी नसेन तर कोि असेल?

होईल सगळीकडे सविसिू
र्ॉर् सि इशां डयन ग्रिू !
तवक धिू धिू
तवक धिू धिू
र्व! कवय आिवर्वदी प्रेिकशर्तव शलशहली िी! िीच िवझ्यवर्र
खषू झवलो. आशि िी इशां डयन, ्र्प्नवत रांगलो इशां डयन ग्रिू च्यव!
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देवाची कििी आणि बागेत पािी
कशर्तव करिे सांपर्नू िी उठलो शन कवहीतरी करवर्े म्हिनू
शफरू लवगलो इकडे शतकडे. पि आज शकांर्व आजर्र जे झवलयां
त्यवचव शर्चवर कवही िनवतनू जवईनव. एक दोन शदर्सवत एर्ढव बदल
होऊ िकतो? दशु नयव बदल गई र्गैरे गविे गवतवत नव, त्यवचव
अनभु र् घेत होतो. पि एकूि िवझव शर्श्ववस बसिवर नवही असेच
घडत होते आतवपयंत. त्यवत
लग्नघरवत लवडर्वचां ी कितरतव नसते. हर्े शततके खव बदांु ीचे
लवडू. आजर्र जे झवले त्यविळ
ु े िवझ्यव िनवतही असेच खपू सवरे
लवडू फुटत होते. सवरे सक
ु ू ल शदसत होते. िेर्टी कवय
ां े त इथे अनक
योग म्हिवर्व! िी इथे येतो कवय आशि ही र्ै भेटते कवय. आशि
शतलव इथेच भवरतवत अिेररकव सोडून यवयचे आहे कवय! आशि र्र
शतलव अगदी भवरतीय र्र हर्व आहे कवय! योगवयोग पि असे
योगवयोगवनेच घडतवत! म्हिजे एकूि हे जिवयलव हर्े!

आशि सगळ्यवत िोठी गोष्ट म्हिजे त्यवशदर्िी बवगेत
सध्ां यवकवळी र्ै भेटली िलव!
म्हिजे सांध्यवकवळपयंत अजनू पवहुिे येऊन पोहोचले. त्यवांची
गडबड होती. इकडशतकडच्यव गप्पव िवरत होते सवरे . आतव घर
भरलेले होते. पि िवझे लि लवगेल तर नव? िनवत र्ै चे शर्चवर.
उगवच कुिविी बोलण्यवचव कांटवळव आलव िलव. त्यवत सकवळच्यव
हुकलेल्यव सांधीबद्दल अजनू िी चक
ु चक
ु त होतो. थोडव
बोलण्यवतलव िब्द क्रि बदललव असतव तर शदर्सवचे शचत् बदलले
असते. अथवात त्यव इशां डयन ग्रिू बद्दलची अनिोल िवशहती यव
र्ेळवत िलव शिळवली हव एक फवयदव! सकवळी गेलल
े व कवकव
दपु वरी के व्हव तरी आलेलव परत. र्ै आली, पि र्र शतच्यव खोलीत
शनघनू गेली. शतलव पवशहले िी, पि बोलिे कवहीच झवले नवही िवझे.
त्यवची हुरहूर आिखी ॲड झवली. तेव्हव यव सर्वंर्र उतवरव म्हिनू
िी बवगेत शनघनू आलो. तेही िवगच्यव बवजसू .. शजथे र्दाळ नसेल..
एकट्यवनेच शर्चवर करण्यवसवठी. पि त्यव बवजल
ू वच र्ै च्यव
खोलीची शखडकी असेल असव िवत् अदां वज नव्हतव िलव..
िी झवडवच्यव पवनवांकडे पवहवत होतो. फुलवांकडे पवहतव पवहतव
उगवच बवगेतल्यव फुलवर्ां रची शहदां ी शसनेिवतली प्रेिगविी आठर्त

होतो. फूल आशि फुलपवखरू जन्सु यव शसनेिवर्वल्यवचां े लवडके . ते
एक एक आठर्त, बवगेतली झवडे पवहत शफरतव शफरतव िलव
आयशडयव सचु ली. जर्ळच नळी होती. बवगेतील नळवलव ती
लवर्नू िी झवडवांनव पविी घवलू लवगलो. आिच्यव घरी असली बवग
नवही शन असे पविी घवलिेही नवही. नळीने बवगेतील झवडवनां व पविी
घवलतव घवलतव ती झवडे एकदि तवजीतर्वनी झवल्यवसवरखी शदसत
होती. नळीने पवण्यवचे फर्वरे उडर्त होतो शन थोड्यवच र्ेळवत र्रून
आर्वज आलव.. शतचव.. होय र्ै चवच!
“िोडक, यू देअर? आयॅि कशिांग..”
शतच्यव तोंडी िी िोदकवचव िोडक झवलो! िवझ्यव छवतीची
धडधड र्वढली. शतच्यविी कवय बोलवर्े यवचव शर्चवर करे पयात ती
पवठच्यव शजन्सयवने धवर्त पोहोचली देखील. पि ती पोहोचेपयंत
तेर्ढ्यवतल्यव तेर्ढ्यवत िवझ्यव िनवत शर्चवर आलव.. शसनेिव
असतव तर हव.. िग ही यव पवण्यवत शभजली असती शचबां .. िग
एखवदे गविे.. िग.. जवऊ देत.. असले ्र्प्नरांजन त्यव शसनेिवर्वल्यवांनवच परर्डते. तोर्र ती पोहोचलीच. कवही असो, पि ती
्र्तःहून आली हे ही कवही ्र्प्नवहून र्ेगळे नव्हते.
येतव येतव म्हिवली, “र्ॉर्.. आय लवइक र्ॉटररांग द प्लवटां ्स..”
िवझ्यव हवतनू नळी घेत ती पविी घवलू लवगली..

िी कवही न सचु नू उभव होतो. बोलण्यवसवरखे खपू होते पि
तोंडून िब्द फुटेल तर.. िी शतच्यवकडे पवहवत होतो शन ती लहवन
िल
ु ीसवरख्यव उत्सवहवने झवडवांनव पविी घवलत होती. ती शहरर्ीगवर
पवने अजनू शहरर्ी शन तवजी शदसत होती. पविी घवलतव घवलतव
अचवनक ती म्हिवली..
“िोडक टेल िी र्न शथांग, व्हवय शडड यू अव्हॉइड िी?”
शतच्यव यव प्रश्नवची अपेिव नव्हती िलव. िी िवरे ्र्तःलव
गगु ली टवकिवरव सिजत होतो.. शहने पशहल्यवच र्वक्यवत बवऊन्ससर
टवकलव..
“िी?”
कवय गांित आहे नव? हव िी िरवठी आशि इग्रां जी दोन्सही भवषेत
एकवच अथवाने येतो!
“य्स.. यू रॅ न अर्े इन द इशव्हशनांग य्टरडे.. ॲडां टुडे
िॉशनंग..”
“नो .. नो..”
िलव इशां ग्लि येत नवही असे नवही पि आतव बोलवयलव िवझी
जीभ अडखळत होती. कवहीतरी बोलवर्े म्हिनू िी म्हिवलो..
“कवही नवही गां.. जरव गबवळग्रांथी कवरभवर सधु वरवयलव गेलो
घवईघवईत.”

शतलव एर्ढे िरवठी पचिवर नवही िवशहती असल्यवने िी
शबनधव्त बोलनू गेलो.. िग भवषवतां र के ल्यवसवरखे म्हिवलो.. “यू
नो आय र्ॉज इन अ हरी.. इफ आय डोण्ट िेक इट इन टवइि यू
पीपल शर्ल शफशनि द होल ब्रेकफव्ट अँड आय शर्ल हॅर् टू
फव्ट.. सो हॅड टू कि फव्ट!”
िवझ्यव उत्तरवर्र िीच खषू झवलो. म्हिजे िलव हे लगेच सुचले
म्हिनू . त्यवत िळ
ू प्रश्नवलव बगल शिळत होती शन थोडेफवर
शर्नोदीही होते ते उत्तर. म्हिनू िी हसत हसत बोललो तिी ती पि
हसू लवगली. शतचे हसिे, दवत खरे तर सगळेच फवर सांदु र होते..
खरे तर ती इतकी छवन शदसत होती नव की शतलव िवझीच नजर
लवगण्यवची भीती र्वटत होती िलवच.
ते कवही िि िांतरलेले असल्यवसवरखे र्वटत होते िलव. िी
भवरवर्नू गप्प होतो. खरे तर देर्वने छप्पर फवडके सांधी शदलेली. तोंडी
पररिेस तोंड देिे िलव नेहिीच अर्घड जवई.. तेव्हव हे िवझ्यवसवठी
अनपेशित नव्हते. फक्त िलव भीती होती.. ‘व्हवय ॲि आय
अव्हॉयशडांग’ सवरखे िी न बोलल्यवने शतचे गैरसिज तर नवही
होिवर..

एकवएकी कवही सचु नू िी म्हिवलो, “सो हवऊ डू यू फवइण्ड
इशां डयव..”
“नवईस.. यू नो आय लवईक इट शहअर.. देअर इज ररयल
लवईफ आऊट शहअर.. पीपल आर सो कॉशडायल ॲडां नो फॉिाल
ररलेिन्सस.. सो गडु ..”
“यव.. आय नो.. इव्हन आय ॲि फॉांड ऑफ शधस..”
अजनू असेच कवहीबवही बोलत रवशहलो आम्ही. ती खरे च
हुिवर होती आशि बोलण्यवत चतरु . पि िी श्रोतव म्हिनू तसव
हुिवरच होतो!

९

सुंदि फुलार्ी गप्पा
तो अधवा तवस ्र्प्नवत रांगल्यवसवरखव होतव.
झवडवांनव पविी घवलतव घवलतव गप्पव.. र्ै आशि िी. आिच्यव
गप्पव किवबद्दल व्हवव्यवत? आम्ही कवहीबवही बोलत होतो.. पि
त्यवत शतलव िवझव र्ेंधळेपिवच जव्त शदसवर्व असे िवझे बोलिे
असवर्े असे िवझे िलवच र्वटत होते. पि िन ही िन िें लड्डू
फुटण्यवचव आर्वज येत असतवनव िी अजनू करिवर तरी कवय
होतो?
उगवच शर्षय कवढवयचव म्हिनू म्हिवलो िी, "कवय म्हिवले
कवल ्र्विी?"
"ओह! ्र्विी! ही लक्ु ड लवईक अ शडव्हवईन सोल. म्हजां े
िवलव आर्डलव ्र्विी अँड आश्रि. तिी िवझव फे थ नवही ्र्विी
आशि बवबवजीर्र. बट इट र्ॉज नवईस टू बी शर्थ शदनकर."
ही यएु स िधली पद्धत. शकतीही िोठव असलव तरी िविसवलव
नवर्वने डवयरे क्ट हवक िवरतवत हे लोक.

"यू नो ही टोल्ड िी सो िेनी ्टोरीज .. बवबवजीस ्टोरीज.
त्यवचां व अन्सभर् कसव होतव शसन्सस सो िेनी इयसा. िी आइकली
सगळां. िलव सगळां नवही ॲग्री. बट इट्स ओके ."
आिच्यव गप्पव यव शर्रक्त आध्यवशत्िक ्र्विीबद्दल होिवर की
कवय? शप्रशचांग्स अँड शटशचांग्स ऑफ द ग्रेट जगद्गरू
ु जगदवळे? कवही
असो, ती बोलत होती आशि सांभवषिवलव दसु रे र्ळि द्यवर्े
यवसवठी िलव कवहीच सचु त नव्हते. िी श्रोत्यवचे कवि करण्यवचे
ठरर्ले. खरे तर हे ही शकती आशि कसे धोकवदवयक होते हे िलव
नांतर सिजले. पि सिोर ्र्प्नर्त सवरे सरू
ु असतवनव िलव
बोलवयलव सचु वर्े हे कठीिच नव्हते कव?
"तू कवय नवही आलव कवल. इट र्डु हॅर् बीन नवइस."
ती बोलली हे आशि िवझ्यव छवतीतली धडधड शतलव ऐकू जवते
की कवय असे र्वटवयलव लवगले िलव.
"तसां नवही गां. बट आय डोण्ट शबशलव्ह इन ऑल शधस.." िी
उगवच बचवर् के लव. खरी गोष्ट िलवच ठवऊक होती. कवलचे ते
लगेच िब्द िवगे घेतव आले असते तेव्हव तर िी शतच्यवबरोबर त्यव
्र्विींच्यव आश्रिवत दोन तवस कवय दोन शदर्स ही जवयलव तयवर
होतो.

"िोडक, आय लवइक इट शहयर. िवलव इक्डे खपू खपू
आर्ड्ते. इक्डे म्हजां े इडां ् यवत. तल
ु व?"
यवर्र िी कवय बोलिवर? िलव ती शजथे शतथे आर्डेल..
अगदी आशफ्रके तल्यव नवशिशबयवत की चवड नविक देिवत कव
असेनव! पि हे कवही िी बोललो नवही. म्हिवलो, "ऑफकोसा.
आय लवईक इट शहयर."
"पन तू िवलव कवल अव्हॉइड करून कव पळवलव ते नवही
सवांगलां िवलव."
"िी? व्हेन?"
"व्हेन? इशव्हशनगां .."
"ते..? ओह! म्हिजे दॅट र्ॉज इन व्हेन..!"
िनवतल्यव िनवत िेर्टचव भवग म्हटलव िी.. म्हिजे शतने त्यव
लांगु ीत म्हिजे पवशहलेच िलव. आतव िीच शतलव पवशहले नवही
सवगां वर्े कव? शतच्यवसवरख्यव सदांु रीस न पवहतव िी शनघनू
जवण्यवइतकव अरशसक तर नवही र्वटिवर शतलव? शकांर्व खरे सवांगनू
टवकू? खरे हेच की ती िलव आर्डली, अगदी ॲट फ्टा सवईट.
शतलव िी त्यव अर्तवरवत शन चौकडीच्यव लगांु ीत कसव आर्डिवर
होतो? हे शतलव सवांगवर्े तर कसे?

"नशथगां र्ैदहे ी. अगां िी ज्ट झोपेतनू उठून आलेलो. सो जरव
झोपेत होतो नव.."
िी सांपिू ा सत्यही नवही शन असत्यही असे कवही नरो र्व
कांु जरोर्व पद्धतीने सवशां गतले शतलव. त्यवर्र ती पढु े कवहीच न बोलतव
म्हिवली,
"सो, व्हॉट्स फॉर पी.जी?"
हे सोपे होते. िेशडकल शन कॉलेजच्यव गप्पव तिव सोप्यव
िवरवयलव!
"ओह! आय लवइक नॉन शक्लशनकल ब्रवांचेस. पॅथॉलॉजी. त?ू "
"आय डीड रे शडओलॉजी. ज्ट ओव्हर. िवलव पि
शक्लशनकल ब्रवांच नवय आर्डत."
"पि यू नो शर्थ सो िच इटां रव्हेंन्सिन्सस, रे शडओलॉजी नवऊ इज
लवइक अ शक्लशनकल ब्रवांच!" िी िध्येच इटां रव्हेन्सिन करत
म्हिवलो.
"ट्रू. बट आय लवइक इट.."
"छवन. िग पढु े कवय प्लॅन्सस?"
"पढु ?े फ्यचु र? हू नोज!" ती नोज म्हिजे नवक उडर्त
म्हिवली.

शतलव इशां डयन ग्रिू बद्दल शर्चवरवयची खरेतर योग्य र्ेळ होती
ही.. िनवतल्यव िनवत शतलव िी शर्चवरले ही, तझु ी िैत्ीि सवगां त
होती तल
ु व इशां डयन नर्रव हर्व आहे म्हिनू .. आशि तेही इथे
रवहिवरव. एकदव िलव ही चवन्सस देऊन बघ की! िेर्टचव भवग
िनवतल्यव िनवत बोलिेही अजवगळपिवचे होते हे खरे . पि त्यवलव
कवय इलवज होतव?
शततक्यवत तीच म्हिवली,
"इट्स सो नवइस शहअर. सगळां िोक्ळां िोक्ळां. सो िेनी पीपल
अरवउांड. िवलव हे आर्डेल.."
"सो.. र्ेलकि.. टू इशां डयव! अँड र्ईु इशां डयन्सस र्डु बी हॅपी टू
हॅर् इट शहअर..!"
र्वक्यवत 'र्ईु इशां डयन' च्यव ऐर्जी 'आय र्डु बी हॅपी' म्हटले
तर कवय शबघडिवर होते? आशि 'शहअर' च्यव ऐर्जी 'िवय हवऊस'?
पि नको तेव्हव िवझी जीभ अडखळते. शचकटून बसवर्ी तिी हलत
नवही अशजबवत, बोलवयचे रवहून जवते. एकव ्पेशसशफक शर्धवनवलव
असे जनरल शर्धवन बनर्त सांधी र्वयव घवलर्िे कुिी िवझ्यवकडून
शिकवर्े.

हे सवरे होत असतवनव िी बवगेतल्यव फुलवक
ां डे पवहवत होतो.
सिोर फुललेलव गल
ु वबवच
ू व पवढां रव िभ्रु िोगरव शन
ां व तवटर्व, बवजल
सोनटक्कव.. यव सगळ्यवांत जव्त सांदु र कोि? फुलां की र्ै? िी
ठरर्त होतो बघत बघत. आशि खरे फूल कुठले? ती की बवगेतली
फुले? हे िी शतलव सवांगू िकलो असतो कव? खरे तर कधी सवगां ू
िके न? शकतीतरी र्ेळ असव गेलव.. पि कवही ििच गेल्यवसवरखे
र्वटत होते. हे असेच सरू
ु रहवर्े असे र्वटत होते.. त्यवत र्ै
म्हिवली,
"ओह! शर्ल हॅर् टू गो शडयर.. आई र्वट बगते .. शर्ल सी यू
अगेन. म्हजां े पनु व भेटू. बवय" बवय म्हिनू ती शनघनू गेली.
सध्ां यवकवळी आम्ही असे बवगेत शफरत होतो आशि आई र्रून
शखडकीतनू पवहवत होती.. यवचव िलव पत्तव देखील नव्हतव..
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माझी होर्ील का?
र्ै शनघनू गेली शन िी तसवच बसनू रवशहलो.. फुलवांकडे पवहवत.
जर्ळ कुिी असते तर शचिटव कवढून कन्सफिा के ले असते.. हे सत्य
आहे की भवस.. आभवस, िवझ्यव फुकवच्यव र्ल्गनव की िनीच्यव
कल्पनव! कल्पनव र्रून आठर्ले.. कॉलेजवत िवझव शित् होतव
दोडक्यव.. म्हिजे शदनेि दोडके .. त्यवलव दोडक्यव म्हित असू
आम्ही सवरे . त्यवची लवईन होती एक कल्पनव नवर्वची. एकदव
असवच सध्ां यवकवळी कट्ट्यवर्र बसलेलव कॉलेजच्यव. शतकडून
कल्पनव आली. यवच्यविी बोलली कवहीतरी. दोडक्यव आपलव आ
र्वसनू बसलवय ती शनघनू गेल्यवर्र. थोड्यवर्ेळवने आम्ही
पोहोचलो. दोडक्यव म्हितोय, अरे कुिी शचिटव कवढव, हे ्र्प्न
आहे की सत्य! अथवात ही शचिटे कवढण्यवची सांधी आम्ही र्वयव
नवही घवलर्ली. पि आज त्यव कल्पनवची शन त्यव शचिट्यवची
आठर्ि आली. िवझीही गत तिीच झवलेली आज.
पि गेल्यव दीड शदर्सवचव आढवर्व घेतलव तर िवझ्यव एकूि
र्ेगवच्यव िवनवने िवझ्यव प्रेिकहविीची गवडी जरव जव्तच जलद

चवलली होती. नसु ती भेट नवही, तर ओळख शन बवतचीत .. सवरे
कवही जलदगती.. एक्सप्रेस! अथवात हे सवरे अिेररकन एक्सप्रेसर्वले
लर्करच परत जवयचेत, तर हव र्ेग पि तसव िगांु ीचवच म्हिवयलव
हर्व. पि थोडक्यवत सिवधवन िवनवर्े हव कुठल्यविव ्र्विींचव
उपदेि आठर्नू शचत्ती सिवधवन ठे र्त ठे शर्ले अनांते तैसेच रवहण्यवचे
ठरर्ले िी. गांित म्हिजे शि. बरु कुल्यवांचे नवर् अनतां होते! आशि
पढु े यवच अनतां बरु कुल्यवनां ी िलव जवर्ई
म्हिनू ठे शर्ले!
.. तर आजर्रची प्रगती पवहतव हे ही नसे थोडके म्हिनू िी
शर्चवर करवयलव लवगलो!
त्यव ितां रलेल्यव अध्यवा तवसवत खरे तर िवझी तांतरली होती.
िनी र्सिवरी ्र्प्न सदांु री सिोर उभी. ती िनिोकळी बोलवयलव
तयवर आहे शन िी िब्द िब्द जपनू कसले, लपर्नू ठे र्ल्यवसवरखव
ते िोधत बसलोय.. शकती छवन सांधी होती इप्रां ेिन पवडवयची. पि
कसले कवय शन कसले कवय. िवझ्यव िनवत आलेली र्वक्ये िनवतनू
शजभेर्र यवयलवच तयवर नसतील तर कवय करिवर? पि कवही असो
र्ै ्र्तःहून आली हे ही नसे थोडके .

आशि िवझ्यवसवरख्यवलव हेच अल्पसांतष्टु तवर्वदी धोरि
परर्डते. परर्डते म्हिण्यवपेिव तेच एक धोरि जिते.. त्यवलव कवय
करिवर? म्हिजे कॉलेजिध्येही िवझ्यव िैशत्िी होत्यव, नव्हत्यव
असे नवही. पि कधी कुठल्यव गांभीर शर्षयवर्र गांभीर चचवा िी
के लीच नवही. उगवच गितीदवर बोलिवरव एक शर्दषू क म्हिनू िवझी
प्रशसद्धी होती. शर्दषू कवच्यव टोपीखवलचव गांभीर िेंदू कुिी पवशहलव
नसेल! कोिी म्हिेल शर्दषू क र्गैरे म्हििे कवही कौतक
ु वने असेल,
पि तसे नवही. कॉलेजच्यव सवऱ्यव कन्सयकव एक एक करून बक
ु
झवल्यव.. सांपल्यव.. पि िवझ्यव र्वटेस कौतक
ु करिवरी कुिी
कौतक
ु सदांु री कन्सयकव आली नवही कॉलेज सटु ेपयंत. शर्दषू क रडतो
तरीही लोक हसतवत म्हिे! अथवात िी कवही रडत शबडत नव्हतो शन
नवही ही. आशि जे झवले ते बरे च झवले, नवहीतर ही र्ै.. शतचे कवय?
अथवात अजनू ती िवझी झवली नवहीए .. फक्त एक लेटर ऑफ इटां ेंट
टवइप करवयलव घेतले होते.. एिओयू म्हिजे िेिोरांडि ऑफ
अांडर्टॅशडां ांग बवकी होतव.. पढु े डील र्गैरे तर पढु ची बवत! िवझ्यव
यव शबशझनेस भवषेबद्दल आश्चया र्वटेल तम्ु हवलव. पि िवझे हे असेच
होते.. नको तेव्हव नको ती भवषव र्वपरली जवते शन..

सध्ां यवकवळ अिी छवन गेली. एक पवऊल पढु े पडले. सफलतव
की ओर एक कदि! िवझ्यव अल्पसतां ष्टु तेसवठी आज इतके परु े .. र्ै
लव शतच्यव आईने बोलवर्ले तिी ती 'गॉट्टू गो.. कशिांग.. आली
आली ग' म्हिनू धवर्त गेली शनघनू . िी उगवच पवठिोऱ्यव
शतच्यवकडे पवहवत रवशहलो शन नांतर उगवचच बवगेत भटकत रवशहलो.
आज इतके .. उद्यव कवय.. सांध्यवकवळची कवतर र्ेळ.. र्ै तू िवझी
होिील कव? होिील कव? आजही एक कशर्तव होऊन जवऊ देत..
िनवत िब्द जळ
ु र्त बसलो. कशर्तव आशि प्रेिवचे असे नवते असते
कव? किीही असो आजर्र कधीच सचु ली नवही िलव कशर्तव.
आशि आतव दोन शदर्सवतां कशर्तवच
ां े िब्द आपोआप िनवत
यवयलव लवगवर्ेत? र्त्यवर्र भवांडि होत असतवनव बघ्यवांची गदी
जिवर्ी शकांर्व िांबु ईच्यव लोकलिध्ये गदी जिवर्ी तसे? ह्यव उपिव
चक
ु ल्यव असतीलही, पि िलव सचु ल्यव त्यव ह्यवच! िब्दच नव्हे
तर उपिवही अिव चक
ु ीच्यव सचु वव्यवत िलव! तर आकविवत कवळे
सवर्ळे िेघ दवटून यवर्ेत तसे िब्द दवटून आले.. आशि दवटीर्वटीने
बवहेर पडले.. थोडक्यवत िी िनवत जळ
ु र्लेल्यव कशर्तेचे िब्द
बवहेर पडू लवगले ..
तू ्र्प्न आहेस की सत्य

िी शचिटव कवढून पवशहले
कवढलव जोरवत इतकव
की भवन नवही रवशहले
शचिट्यवच्यव शचिटीत अडकून
झवलो रक्तबांबवळ जसव
शिरर्ीत शफरे न जखिव यव
िरू र्ीर िी आहे कसव
होिील कव िवझी तू
एकच प्रश्न असतो िनी
कोि न शदसेल तजु शर्न
तचू एक ती िन्सिनी
कशर्तव म्हटले की नवजक
ू सवजक
ू च िब्द किवलव? िी चवांगले
शचिटव शन रक्तबांबवळ सवरखे र्वपरून घेतले िब्द.. आशि अथवात
िन्सिनी सवरखव िल
ु वयि िब्दही र्वपरलव िी!

तर हे सवरे रवहू दे .. शलहवयलव आतव खपू शलशहतव येईल पि
ते त्यवर्ेळचे शर्चवर नसतील. कवरि िी पिू ा ब्लॅकां झवलेलो.
त्यविळ
ु े आतव त्यव शर्चवरवचां े प्रत्यवरोपि किवलव करव!

११
र्ै चे गडु नवइट!
िी घरवत परत आलो.. सांध्यवकवळ सगळी बवगेत फुलवांिध्ये
गेलेली. िेर्टी सगळे शर्चवर सांपर्नू शन ती कशर्तव करून घरवत
शिरलो तर रवत् झवलेली. घर भरलेले. सवरी जेर्वयलव बसली
िांडळी. उद्यवचव एक शदर्स. िग हळदीचव सिवरांभ.. िग लग्न
सोहळव.. हे अिेररकन टूरर्ट कधी जविवर परत ठवऊक नवही पि
त्यवच्यव आत कवही तरी के ले पवशहजे.. पि करवर्े तर कवय करवर्े?
िलव आिच्यव लव्ट इयरच्यव पररिेसवरखे टेन्सिन आले
एकवएकी. दोन चवर शदर्सवत एर्ढव सवरव पोिान पिू ा करवयचव?
तिव परीिव शदल्यवत खपू . अभ्यवस करूनही शन शकत्येकदव अभ्यवस
न करतव ही. िेशडकलचव अभ्यवस म्हिजे हनिु वनवचे िेपटू . सांपतव
सांपतोय थोडीच तो. 'तरीही जगवयचां कुिी थवांबतां कव?' च्यव
चवलीर्र परीिव द्यवयचे कधी कुिी थवबां तां कव? तिव िी ही शदल्यव.
पि त्यव सवऱ्यव परीिवांनव एक ठरर्लेलव अभ्यवसक्रि होतव.
कवहीतरी िवगादिान होते. पि ही नर्ीन परीिव .. नव शतचव

अभ्यवसक्रि नव कवही िवशहती. सवरे आपिच बनर्वर्े शन आपिच
पेपर कवढवर्व .. त्यवत उत्तीिा होिवर की अनत्तु ीिा? यवर्र पढु चे
आयष्ु य अर्लांबनू असवर्े? बवकी परीिेत पन्सु हव बसतव येते. पन्सनवस
टक्के पवशसांग असते.. इथे िवत् तसे नवही कवही. पन्सु हव प्रयत्न नवही
शन िांभर टक्क्यवांहून किी िवक्सा चवलवयचे नवहीत. र्ेळ थोडव.. सोंगे
फवर.. कवय करवर्े की पढु े सरके ल गवडी?
आजचव शदर्स तर सांपलव. रवत्ी बसलो परत गच्चीर्र जवऊन.
कदवशचत आज येईल परत ती गच्चीर्र म्हित. िग अगां वर्र िवल
टवके ल ती. दो घडी र्ो जो पवस आ बैठे.. इफ ओन्सली! म्हिजे िग
पढु े थोडे घोडे दविटतव येईल. बवत बढवने के शलए बवत िुरू तो हो..
कवलचेच ते तवरे पवहवत बसलो. कव? तर ती यवर्ी म्हिून .. पि
नवही! िवझ्यव िवगोिवग कुिी यवर्े? ती तर नवहीच, तर िविव शन
कवकवच्यव ओळखीचे दोन चवर जि आले गच्चीर्र. िी डॉक्टर
आहे म्हटल्यवर्र प्रत्येकवने आपवपली तक्रवर सरू
ु के ली. कुिवलव
बीपी तर कुिवलव डवयशबटीस.. कुिवलव कवही. िवझ्यव िनवत शतचव
शर्चवर आशि बोलतोय िी ते यव सगळ्यवच्ां यव प्रकृ तीबद्दल. जिेल
तसे िोफत ित र्वटप करत बसलो. असले सल्ले हे घेण्यवसवठी
असतवतच असे नवही. ते असतवत आपवपल्यव डॉक्टरनी

सवांशगतलेले शकती योग्य र्व अयोग्य ते तपवसनू बघवर्े यवसवठी शकांर्व
बघयू व यव नर्ीन डॉक्टरलव कवही येते की नवही हे पहवयलव.. तर हे
चक
ु लेय थोडीच नर्शिक्यव डॉक्टरलव? िी एक डोळव शजन्सयवकडे
लवर्नू ती येतेय कव बघत होतो. शन दसु ऱ्यवने इतरवांकडे पवहवत
सल्लव र्वटप करत बसलो होतो. चकण्यव डोळ्यवने कव होईनव
तेर्ढेच पण्ु यकिा! िवगे कुिी बवबव की ्र्विी सवांगनू गेलेत नव ..
पण्ु यकव फल िीठव होतव है. िलव र्वटते सब्र कव फल गोड म्हिवले
ते ्र्विी .. पि सब्र कवय की पण्ु य कवय सब कव फल पि िीठवच
असिवर, नवही कव? तर म्हटले यवपैकी कुिवचव तरी िभु वशिर्वाद
शिळवर्व शन गवडी सरकवर्ी पढु े. पि र्ै चे यवयचे लिि कवही
शदसेनव. सल्लव सत् सरू
ु च होते. कदवशचत पण्ु यकिवात यव
सगळ्यवची नोंद करतही असेल शचत्गप्तु गप्तु पिे. पि तरीही
एकवििी सयां ि सपां लव िवझव. िेर्टी िी खोट्यव जवभां यव द्यवयलव
लवगलो शन झोप येते खपू म्हिनू खवली शनघनू आलो.
रवत् बरीच झवली होती. िांडळी आपवपल्यव शठकविी
शर्सवर्ली असवर्ीत. शकांर्व कुठे तरी बसनू गप्पव िवरत असवर्ीत.
त्यविळ
ु े सगळीकडे सविसिू होती. र्ै कुठे असेल? शतलव भेटून
कवहीच तवस झवले होते, पि खपू र्ेळ झवल्यवसवरखे र्वटत होते.

कुठे तरी र्वचलेली 'एक अनवशिक हुरहूर' तिी ती हुरहूर र्वटत
होती. तवसनतवस बोलत बसवर्े .. शतने, शन िी बघत बसवर्े.. शतलव..
तवसनतवस.. रवत् झवली तरी ती झोपण्यवआधी शकिवन एकदव तरी
शदसवर्ी.. शदसली तर बघनू हसवर्ी.. गडु नवईट तरी म्हिवर्े .. खरे तर
दोन िब्द तरी बोलवर्े िवझ्यविी.. असले ये शदल िवगां े िोअर
एर्ढेच शर्चवर होते िनी. पि हे होिवर तरी कसे?
शतच्यव रूिकडे नजर टवकली िी. दरर्वजव बांद होतव.
आर्वजही नवही कवहीच. त्यव बदां दरर्वज्यवकडे पवहवत िवन र्ळर्नू
शजन्सयवर्रून उतरतवनव पवठून आर्वज आलव, “िोडक..”
िवझ्यव हृदयवचे ठोके चक
ु ले.. र्ै होती..
“गोईगां टू ्लीप.. गडु नवईट..”
"आली नवहीस आज गच्चीर्र?"
"नो.. टवयडा यवर. थोड्यव गप्पव िवरली सगल्यवबरोबर. आतवच
गेले सगळे ज्होपवयलव. तू कुटे होतव?"
"इथेच. गच्चीर्र. आय र्ॉज डुईगां िेशडकल कन्ससलटेिन यू
सी!"
"ओह! आय नो. डॉक्टर लवइक यू इज ऑलर्ेज िो्ट र्वँटेड
देन!"

िी शतलव 'बवय हूि?' शर्चवरिवर होतो .. पि नवही शर्चवरले.
"चल िी झोपटे.. तल
ु व कवय बोलवयचव होतां?"
"अगां नवही. असच
ां .. तू झोप. दिली असिील."
"ओके . तू म्हितो तर जवते.."
िी भवांबवर्लो.. ही बोलत बसेल तर िी रवत्भर जवगवयलव
तयवर होतो. आशि र्ै िलव डवयरे क्ट गडु नवईट करतेय? िीच िग
सभां वषिवची गवडी पढु े ढकलवर्ी म्हिनू म्हटले, “गॉट ओव्हर शर्थ
हॅगां ओव्हर?”
िलव हे असले िब्दजळ
ु र्िीचे तांत् चटकन जिते. ती
सांध्यवकवळी भेटली तेव्हव शर्चवरवयचे िलव आतव झोपवयच्यव र्ेळी
सचु ले! पि असे कवही जिले म्हिनू िी ्र्तःचीच पवठ थोपटून
घेतली ..
“कवइडां ॉफ.. बट फीशलांग अ बीट ्लीपी. झोफ.. नवई झोप
येटे..”
“ओह! ्लीप देन.. ्र्ीट ड्रीम्स.. गडु नवईट..”
्र्ीट ड्रीम्स! शतच्यव ्र्प्नवत िी येईन कव? खरे तर जवईन कव?
शकांर्व ती येऊ देईल कव?
“उद्यव बेटू.. गडु नवईट..”

ती म्हिवली आशि आपल्यव खोलीत शनघनू गेली. िी
पवठिोऱ्यव शतच्यवकडे पवहवत रवशहलो ती रूििध्ये शदसेनविी
होईपयंत. नांतर िग िलव शतकडून परत शफरण्यवशिर्वय दसु रव कुठलव
पयवाय होतव? िी िवझ्यव खोलीकडे शनघवलो.
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स्वप्न सुंदिी!
ती गेली शन िी पि िवझ्यव खोलीत आलो. र्ै म्हिवली, िी
म्हितोय म्हिनू जवते.. असे कव म्हिवली ती? म्हिजे कवय? आधी
तीच खपू झोप येते म्हिवलेली.. िी शतलव आग्रहवने 'झोपतेस
कसली? जवगी रहव शन गप्पव िवर' म्हिवयलव हर्े होते? की अजनू
कवही? आधीच िवझी बोलण्यवची गडबड, त्यवत हव अजनू
गोंधळवत गोंधळ! म्हिजे कन्सफ्यजू न ही कन्सफ्यजू न आशि कवय!
यवत िवझी चक
ू होती.. बोलण्यवत की सिजण्यवत? उद्यव परत ही
म्हिेल कव.. व्हवय र्ेअर यू अव्हॉयशडांग िी? कवही असो. झोप तर
िलवही येत होतीच. आशि आज कवही ती आतव येिवर नवही तेव्हव
झोपवयलव हरकत नवही. कवलचव िवझवच पन्सु हव कधीच न
झोपण्यवचव पि िोडत िी झोपवयलव आलो.
खोलीत आलो तर आई िवझी जिू र्वट पवहवतच
बसल्यवसवरखी बसलेली. िलव पवहतवच म्हिवली,
“आलवस.. कवय म्हित होती ती?”

“कोि ग?ां ”
आर्वजवत जिेल शततकव सवळसदू पिव आित िी म्हिवलो.
तसव िी बरव ॲक्टर असिवर म्हिजे. आतव येतवनवच र्वटलेले
िलव.. फॉरे नची ही पवटलीि आई ्र्ीकवरे ल कव.. कदवशचत शतच्यव
िविवकडून कनेक्िन आहे म्हटल्यवर्र ्र्ीकवरे ल ही.. की िेर्टी
सांघषा हिवरव नवरव है?
“तीच..”
“कोि?”
“ती बवगेत.. सांध्यवकवळी.. र्ैदहे ी..”
“हवां.. ती होय.. कवही नवही.. असेच इकड शतकडचे.."
"म्हिजे?"
"कॉलेजच्यव गप्पव. रे शडओलॉजीर्वली आहे ती."
"हु.ां आशि कवही?"
"आशि कवय?"
"कसांय शतकडे अिेररके त?"
"िलव कवय ठवऊक? अगां, शतचे इशां ग्लि कळतवनवच शकती
र्ेळ जवतो..”

हे िेर्टचे र्वक्य िवझी शजत्यवची खोड न गेल्यवचव परु वर्व
म्हिनू म्हटल्यवसवरखे िी म्हिवलो. त्यवत आईच्यव िवहेरची शलक
ां
असल्यवचे शर्सरलो िी.. आशि आई शतची बवजू घेत म्हिवली,
“अरे ते इतकी र्षे शतकडे रवहून.. तरी ती िरवठी शिकवयचव प्रयत्न
करतेय..”
हे िवझ्यव फवयद्यवचे होते. आईच्यव िनवतलव हव सॉफ्ट कॉनार
ती जगवतील कुठल्यवही कॉनारवतनू असली तरी पढु च्यव दृष्टीने
फवयद्यवचवच होतव! तरीही िी म्हिवलो,
“हो नव.. िरवथी!”
िी म्हिवलो कवय.. खरे तर पचकलो. िवझे िलवच कवय झवले
ते कळेनव. इकडे शतची ्र्प्ने पवहतोय आशि आई सिोर उगवच
कवहीबवही बोलतोय.
"तसां नवही रे , शतकडे नेहिी जी भवषव बोलत असतील तर
भवषेलव तो टोन येतो. पि शतची बोलवयची इच्छव आहे नव? ती
जव्त िहत्त्र्वची. हो की नवही िोदकव?"
"हु.ां असेलही." बोलण्यवत बेपर्वाई र्वटवर्ी असव बोललो िी.
म्हटले नव िी तसव बरव ॲक्टर आहे ते!

"िोदकव, बवग िवत् छवन आहे हवां कवकवची. पविी घवलवयलव
िजव आली असेल. आपल्यव िहरवत अिी बवग कुठली शिळवयलव
.. हो की नवही?"
"हो नव.."
"बरां झवलां आलवस नवही इकडे? म्हिजे आपल्यवकडे असली
फुलझवडां नवहीत. छवन आहे नव?"
"हो नव."
"आर्डली तल
ु व?"
"किवबद्दल बोलतेस गां?"
"बवग रे .. तल
ु व कवय र्वटलां?"
“कवही नवही ग.ां . झोप आलीय चवगां लीच..”
शर्षय र्वढू नये म्हिनू िी म्हिवलो.
आई िवझ्यवकडे पवहवत होती.. आशि िी झटकन डोळे शिटून
घेतले.
्र्प्नसदांु रीची ्र्प्ने पहवयची तर ्र्प्न पडवयलव हर्े आशि
्र्प्नवसवठी झोपवयलवही हर्ेच! िी डोळे शिटून पडून रवशहलो. आई
बवजल
ू वच होती. िी शकलशकल्यव डोळ्यवांनी पवहवत होतो. ती उगवच

गवलवतल्यव गवलवत हसल्यवचव भवस झवलव िलव. र्ै च्यव शर्चवरवत
िी परत रांगनू गेलो. सध्ां यवकवळी आिचे झवलेले सभां वषि .. कवनवत
जिू रे कॉडा झवले असवर्े शन परत ररर्वईडां करवर्े तसे आठर्त होतो.
िध्येच कदवशचत िी हसलो असेन. कदवशचत खदु कन ही. कवरि
आई म्हिवली, "कवय झवले रे , ्र्प्न पडले की कवय..? हसतोयस
तो झोपेत?"
िी हळूच डोळे उघडून पवशहले शन गवढ झोपेचे बेअररांग घेत
परत शिटून घेतले ते. सांभवषिवची ररर्वयां डेड रे कॉडा सांपली असवर्ी
नांतर. कवरि िलव खरोखरीच झोप लवगली.
िविसू कव झोपतो? आिच्यव िेशडकलच्यव अभ्यवसवत
झोपेचीही शचरफवड होती. झोपेच्यव र्ेगर्ेगळ्यव ्टेजेस शन त्यवत
घडिवऱ्यव घडविोडी.. झोपेतल्यव िेंदच्ू यव र्ेगर्ेगळ्यव लहरी
असतवत. त्यवत िग कधी ्र्प्ने पडतवत. ्र्प्न पडल्यवपडल्यव
कवही सेकांदवतां डोळे उघडले तर ती लिवत रवहतवत म्हिे. िनी र्से
तेच ्र्प्नी शदसते.. िग िलव ्र्प्नवत ध्यवनीिनी र्सिवरी र्ै
शदसली नसती तरच नर्ल.
तर कधीतरी झोप लवगली. ्र्प्न ही पडले..

त्यवत र्ैदहे ीही सदेह आली.. िवझ्यव िवगे धवर्त धवर्त. ती
बोलत होती. खपू कवही. इकडशतकडचां नवही. कवहीतरी िहत्र्वचे.
िी िवन हलर्तोय..शतच्यव बोलण्यवकडे िवझे लि आहे.. िी
शतच्यवकडे पवहवतोय.. पवहवतच रवहतोय .. एकवएकी ती म्हिते, तू
कवहीच बोलत नवहीस तो? िग िी बोलवयलव सरू
ु र्वत करिवर तर
जीभ उचललीच जवत नवही .. िोठयव कष्टवने ती उचलली जवते..
एखवदे शिर्धनष्ु य उचलल्यवसवरखी.. िग आर्वज फुटतो िवझव..
शन िी एकवएकी बोलू लवगतो.. कवहीतरी. आशि िवझे ते बवर्चळत
बोलिे ऐकून ती हसत सटु ते.. हसतवनव ती छवनच शदसते पि म्हिनू
शतने िवझ्यवर्रच हसवर्े?
्र्प्नवतनू घवि फुटून िी जवगव झवलो.. पहवट झवली नव्हती
अजनू .. म्हिजे हे कवही ्र्प्न खरे होत नवही! िी शन:श्ववस टवकलव
शन परत झोपी गेलो!
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णतचे वि संर्ोधन?
कवलच्यव शदर्सवने िवझ्यव अपेिव र्वढर्ल्यव होत्यव. कवही
नवही तर 'िोडक िोडक' म्हित ती येईल.. िग गप्पव िवरीत बस.ू
उगवच घवई नको म्हिनू लर्कर उठून तयवर होऊन बसलेलो.
सकवळी उठून िी गप्पवसां वठी शर्षयही शनर्डून ठे र्लेले! आयत्यव
र्ेळी कवही सचु ण्यव न सचु ण्यवची शचांतव नको. नको तेव्हव तोंडी
परीिेत ब्लँक व्हवयची सर्य िवझी िोडवयलवच हर्ी. पि तोपयंत
परीिेत कॉपी करवर्ी तसे रे शडिेड गप्पवच
ां े शर्षय िोधनू ठे र्वर्ेत.
आशि िग जिेल तसे बोलत सटु वर्े. म्हिजे उगवच ती नको
म्हिवयलव, व्हवय आर यू अव्हॉयशडांग र्गैरे.
तयवर होऊन िी खवली आलो. आतव िी कवत टवकून अगदी
टीपटॉप झवलेलो. लांगु ीशबांगी कवयिची बवद. ्िवटा टी िटा शन
जीन्सस.. िवझ्यव िते िी ही त्यवत ्िवटा शदसत असवर्व. र्ेळ किी
सवगां नू येत नवही, तिी ती ही कवय कधीही भेटू िकते. रविदवस
्र्विी सवांगनू गेलेत तसे सदव सवर्धवन रवहिे गरजेचे!

थोड्यव र्ेळवत कवकू आली. आईदेखील उठलेली. बरीच
िांडळी बवजच्ू यव घरवत झोपली होती. आठ र्वजेतोर्र उठली
नव्हती. येतव येतव बरु कुल्यवच्ां यव खोलीर्र नजर टवकलेली िी.
शतकडे सविसिू होती. अगदीच कवही आर्वज नवही. आई आशि
रिवकवकू आजच्यव जेर्िवच्यव बेतवबद्दल बोलत होत्यव. त्यवच्ां यव
गप्पवतां कळले.. सकवळीच ही बरु कुले फॅ शिली कुठे तरी शनघनू गेली.
कुठे गेली असवर्ी? िी न शर्चवरतव गप्प रवशहलो आशि कुठे गेली
यवपेिव परत कधी येतील यवतच िलव जव्त इटां रे ्ट होतव. तरीपि
आपसक
ू कवही िवशहतीचे तक
ु डे.. (म्हिजे पीसेस ऑफ इन्सफिेिन..
आतव र्ै िी बोलवयचे तर अिव भवषवतां रवची सर्य हर्ी!) कवनी
पडतवत कव यवची र्वट पवहवत बसलो. इतक्यवत रिवकवकू म्हिवली,
“कवय िोदकव.. लर्कर उठलवस?"
"अग,ां झोप झवली असेल त्यवची. कवल रवत्ी लगेच झोपनू
गेलव तो."
"आशि असव तयवर होऊन कुठे शनघवलवस सकवळ
सकवळीस?"
"िी? कुठे नवही."

"िग असव झकपक.. ्िवटा शदसतोयस हवां आजकवल..
कुिवलव भेटवयलव जवयचयां ?"
"कवय तरीच कवकू. इकडे कोि असिवर िवझ्यव ओळखीचे."
"ते ही खरे च. पि ओळखी कवय के ल्यव की होतवत. हो की
नवही? आशि लग्नघर म्हिजे लोक भेटतवतच, दरू दरू चे."
कवकू नक्कीच िवझी चेष्टव करतेय.. शतलव शकांर्व आईलव
िवझ्यव र्ै बद्दलच्यव भवर्नव कळल्यव की कवय? की िवझी
देहबोलीच कवही बदललीय?
"िोदकव, तल
ु व बोअर तर नवही नव होत इकडे?”
“अगां तो कसलव बोअर होतोय.. ि्त बवग आहे. पविी
घवलवयलव हो की नवही?”
अिव र्ेळी शनशर्ाकवर चेहरव कसव ठे र्वर्व? तरी जिेल शततके
िी दल
ु ाि के ले. पि कवकू िद्दु व सोडवयलव तयवर नव्हती.
"हो नव. िी तर म्हिते हव िोदक आहे तोर्र िवळ्यवलव सट्टु ीच
देऊन टवकते.. कवय िोदक? "चवलेल, घवलेल नव हव रोज पविी
झवडवनां व!"
दोघवांनी िलव असे अडचिीत आिवयचे ठरर्नू च टवकलेय की
कवय? नशिबवने कवकू ्र्तःच ट्रॅक बदलत म्हिवली,

“कवय िोदकव.. किी आहे कृ शत्तकव?”
हव शहचव गगु ली की कवय?
िी गडबडत म्हटले, “िलव कवय िवशहत.. आज सकवळपवसनू
कोिी नवही आहेत ते म्हिवलीस नव त.ू .”
“ओ हो! म्हिजे लि सगळे आपल्यव बोलण्यवकडे होते
प्रशिलव..”
“तू कवही लि देऊ नकोस रिे.. न बोलनू िहविव. र्डलवच्ां यव
र्ळिवर्र गेलवय.”
कवरि नसतवनव आईने येथे बवबवांचव उद्धवर के लव.
िी इग्रां जीत ्ट्रेट फे स म्हितवत तसव बसवयचव आटोकवट
प्रयत्न करत बसलो.
इथनू जवर्े कव.. नवहीतर ही रिवकवकू र्शकली बवण्यवने
नविोहरि करवयची.. पि अजनू र्ै परत कधी यवयची यवची िवशहती
शिळवयची बवकी होती.
"हवां. गेलेत बवहेर सगळे खरे . इतक्यव लवांबनू आलेत, इकडची
कविे करून टवकतील. नांतर र्ेळ शिळवयचव नवही नव. तरी िी
म्हिवले शिसेस बरु कुल्यवांनव, लर्कर शनघव म्हिजे सगळे सांपर्नू
येतव येईल. हो की नवही रिे?"

"हो नव. गेलेत सकवळी, थोडव उिीर झवलव. आतव तयवरी
म्हटले की थोडव उिीर तर होिवरच की नवही. त्यवत र्ैदहे ीची
तयवरी. थोडव र्ेळ लवगिवरच.."
िी कवन टर्कवरून ऐकू लवगलो. रिवकवकूने धवगव सोडलव
नवही.. पढु े म्हिवली, “कवही नवही रे आलेच आहेत तर एक दोन
िल
ु गे बघनू घ्यवर्ेत र्ैदहे ीसवठी म्हिनू गेलेत.. परत परत कसे
येतील? त्यवनां व इकडचेच ्थळ हर्ेय. प्रशिले, र्ैदहे ी तिी चवगां ली
िल
ु गी आहे नवही? कुिीही हसत हसत पसांत करे ल.”
"रिे, िी तर म्हिवले त्यवनां व, आलवच आहवत तर नक्की
करूनच जव. खरां की नवही िोदक?"
यवर्र िी कवय म्हिवर्े अिी अपेिव असवर्ी त्यवचां ी? बोलतव
बोलतव कवकू आशि आई िवझ्यव चेहऱ्यवर्रच्यव उडिवऱ्यव रांगवकडे
पवहवत होते.. की तो िवझव शनव्र्ळ भवस होतव?
एकवएकी िवझ्यव हवतवपवयवतले त्वि गेल्यवसवरखे झवले.
बरु कुले िांडळी खरे च र्र सांिोधनवस लवगलीत की कवय?
कवलपयंत फक्त चवर शदर्सवत खपू सवरव पोिान परु व करवयचे टेन्सिन..
ते नसु ते पवशसगां िवकवंचे होते, आज.. आतव अभ्यवस असव करव की
नांबरही पशहलवच आलव पवशहजे! इथेही कवँशपशटिन?

रवत्ीचे ते ्र्प्न आठर्नू िी परत अजनू कवळजीत पडलो.
पहवटेचे नसेल ही ते ्र्प्न पि र्ै कवय शर्चवर करत असेल
िवझ्यवबद्दल? ती िलव खरांच हसत असेल की कवय? आतव कवय
करवर्े? आज दोन िल
ु े पवहिवर आहे ती. शतलव कवय कोिीही
करे ल पसांत. पि शतलव िी पसांत पडेन नव? कठीि आहे. र्ै बद्दलचे
हे िवझे एकतफी खयवली पल
ु वर्वचे घविे घवलिे बांद करू की अजनू
अथक प्रयत्न करू? आशि अजनू प्रयत्न म्हिजे िी कवय करिवर
होतो? आज सांध्यवकवळपयंत आर्डलव असेल र्ै.. नवही, र्ैदहे ीलव
कोिी तर? पत्तव डवयरे क्ट कट िवझव? द एांड ऑफ द िॉटे्ट लव्ह
्टोरी?
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मेंदीच्या पानावि!
एकूिच शचत् जन्सु यव जिवन्सयवतल्यव कुठल्यविव कृ ष्िधर्ल
शसनेिवसवरखे धसू र होते. िी उदवस झवलो. आशि कांटवळून
िेजवरच्यव घरवत येऊन बसलो. तरी लग्नघरवत कुिी सवधे उदवस
पि बसू देत नवहीत.. डॉक्टरलव तर नवहीच नवही.
िवझ्यव िवगोिवग कवलचे ते हवय शन लो बीपी आशि
्पवशां डलवयटीस शन डवयशबटीस र्वले र्रती आले.
कवलचे अधार्ट रवशहलेले सभां वषि ते पढु े चवलर्ू इच्छुक होते.
आशि आतव यव सकवळच्यव र्ेळी झोपेची सबब सवगां िे पि िक्य
नव्हते. आतव आज िोबवईलच्यव यगु वत हे शकती सोपे झवलेय..
र्त्यवत कुिी येतवनव शदसतोय.. लवर्व िोबवईल आपल्यव कवनवस
आशि टवळव त्यवलव पद्धतिीर. ते तेव्हव िवत् िक्य नव्हते. िग
नवईलवजवने िलव बसवर्ेच लवगले कन्ससशल्टांग करत! िनवत शर्चवर
र्ैदहे ीचे आशि चवलू आहे पद्धतिीर सल्लवसत्. सकवळ अिीच
गेली. सगळ्यवच
ां े प्रश्न सपां ले असवर्ेत शकांर्व कदवशचत शर्चवरून

थकले असवर्ेत. एक एक करून सवरे शनघनू गेले. शन िी एकटवच
उरलो शतथे.
िी पि र्ैतवगनू सिोरील घरवच्यव व्हरवांड्यवत पवय पसरून
बसलो. पढु े कवय घडिवर? खरे तर र्ै.. नवही र्ैदहे ी.. जोर्र ती िवझी
नवही होत तोर्र र्ैदहे ीच.. भेटून परु ते अठ्ठे चवळीस तवस नवही
उलटले. शतच्यविी बोललो असेन ते फक्त अधवा एक तवस पि ती
अिी हुरहूर लवर्ू िकते? शसनेिव असतव तर डवयलॉग िवरतव आलव
असतव.. ये प्यवर नहीं तो और क्यव है िेरे दो्त.. पि इथे िक
ां व
होतीच कुिवलव. फक्त हे र्ैदहे ीपयंत पोहोचर्वयचे कसे इतकवच प्रश्न
होतव. आशि शतलव ते िवन्सय होईल कव हव त्यवहून गहन प्रश्न.
आजर्र न पडलेलव प्रश्न िलव पडलव.. जगभर इतक्यव जोड्यव
जळ
ु तवत.. म्हिजे कोि न कोि कुिवलव न कुिवलव यव जगवत
कुठल्यवही ििी कोठे न कोठे प्रपोज करतच असिवर.. 'िी फक्त
शर्चवरले शतने लवजनू हो म्हटले' र्गैरे कशर्तेतच नवही प्रत्यिवत येत
असिवरच. िग यव गोष्टीबद्दल कुठे ऑशफशियल िवगादिान नको?
सगळे कवही प्ु तकी ज्ञवन..

शतथल्यव आरविखचु ीत बसनू पवय लवांब करत जग शनरखनू
पवहण्यवशिर्वय आतव िलव कवही कवि नव्हते आशि दसु रे कवही
जिले पि नसते. म्हिनू िी तेच करत बसलो. नशिबवने ती
नवतेर्वईक गॅगां िवझव पवठलवग करीत आली नवही.. कदवशचत गरज
सरली म्हिनू यव र्ैद्यवस सोडून शदले असवर्े. शकती र्ेळ गेलव
कुिवस ठवऊक. ररकवम्यव डोक्यवने बसलेलो िी. िलव अिी
अधेिधे झोपवयची सर्य नवही, नवहीतर चवगां ली तविनू शदली
असती.
कवही र्ेळवने खवलनू आर्वज आलव.. “िोदकव.. तू इथे
आहेस?”
हव आर्वज कृ शत्तकवचव.
“अगां र्र ये.. कवलपवसनू शदसली नवहीस ती..?”
“येते..”
र्र आल्यव आल्यव शतने िवझी तविवयलव सरू
ु र्वत के ली.
“िी इथेच आहे रे पि तल
ु व शदसत नसेन तर.. तल
ु व शदसते
ती..”
“तू शदसत नवहीस? म्हिजे.. तू भतू शबत आहेस की कवय? पवहू
तझु े पवय? उलटे.. नवहीत.. आशि ती पहव तझु ी सवर्ली.. भतु वस

सवर्ली नसते.. ॲज लवँग ॲज िवय नॉलेज गोज, द भत्ू स डोण्ट
कव्ट अ िॅडो..”
िडू नसतवनव पि िी, पोरी ज्यवलव फनी म्हितवत तसे शकतीही
बोलू िकतो.. िग नेिके र्ै.. नवही र्ैदहे ीसिोर कव फवफलतो िी?
िवझ्यव बोलण्यवर्र कृ शत्तकव हसली. ििभर शर्चवर आलव..
अरे ही पि चवगां ली आहे.. र्ैदहे ी नसेल तर. आशि दसु ऱ्यव ििी
िवझी िलवच लवज र्वटली. असे उठसठू पि बदलवयलव िी कवही
रवजकीय नेतव थोडीच होतो..
“िलव कळतां बरां िरवठी.. नवही तझु व गैरसिज होत असेल तर..
ती िी नव्हेच..”
शर्षय बदलत िी शर्चवरले,
“आशि कवय कधी आलीस?”
“िी? कुठून?”
“बवहेर गेलेत नव बरु कुले िांडळी? तू पि..”
“छे रे .. ते शतकडे त्यवांच्यव एकव दरू च्यव नवतेर्वईकवांनव
भेटवर्यवस गेले आहेत. र्ैदू नवही नवही म्हित होती पि िीच
शपटवळले शतलव. एर्ढ्यव लवांब आली आहे तर.. शतचे इथे नवहीतरी
कवय कवि?”

म्हिजे आजच्यव सकवळची खलनवशयकव ही कृ शत्तकव आहे..
दोन प्रेिी शजर्वच
ां ी तवटवतटू घडर्िवरी.. प्रेिी जीर्! छे ! हे अगदीच
नवटकी आहे..
“म्हिजे? नसु तेच गेलेत ते बवहेर?”
“ऑफकोसा.. आशि नसु तेच म्हिजे कवय?"
"नक
ु तेच म्हिवलो िी.." िी बचवर्वत्िक पशर्त्व घेत म्हिवलो.
पि कृ शत्तकवने डवर् सवधलवच.. हळूच म्हिवली,
"तल
ु व कवय र्वटले? कुिी ्थळ र्गैरे..”
ती िेर्टचे र्वक्य तोंडवतल्यव तोंडवत बोलली पि िलव ते ऐकू
आले. म्हिजे ते िल
ु गे बघिे र्गैरे झटू ? आई आशि कवकू िवझी
शर्के ट घेऊ पवहवत होत्यव की कवय? िवझी बॉडी लॅग्र्ां ेज इतकी तर
नवही नव बदलली? ही कृ शत्तकव पि िवझ्यविी असे बोलतेय..
“तर, आज कवय उपवस की कवय? तीन र्वजलेत.. आई
म्हिवली बोलवर्नू आि जेर्वयलव म्हिनू आले..”
“िलव इच्छव नवही गां जेर्वयची..”
“कवां.. कुिवची र्वट शबट बघतोयस.. नवही आई बोलवर्ते
म्हिनू ..”
“आई अिीच आहे ग.ां . उगवच िवगे लवगते..”

“तल
ु व कवय ठवऊक?”
“म्हिजे? आई िवझी.. िलव नसिवर ठवऊक?”
“तझु ी? तझु व कवय सबां धां .. र्ैदहे ीची आई बोलवशर्त होती.
एकत् जेर्ू म्हिे.. जवऊ देत.. िी सवांगते तल
ु व इच्छव नवही..”
कृ शत्तकव अिी बदिवि असेल असे र्वटले नव्हते. आतव िी
पशर्त्व बदलनू म्हिवलो.. “चल. उगवच िवझ्यविळ
ु े नको कुिवस
तवटवर्र तवटकळत ठे र्वयलव.. कधी आलेत गां?”
“तू चल.. िी सवांगते..”
खवली आलो तिी ती परत म्हिवली, “आली नवही कवही..
िी फक्त गांित के ली.”
यव कृ शत्तकवलव शिव्यव घवलवव्यवसे र्वटले िलव. पि एकतर
शतलव िी इतके ओळखतही नव्हतो आशि िवझी शिर्ीसांपदव
अगदीच ियवाशदत. र्र र्ैदहे ीची जर्ळची िैत्ीि. उगवच असले
नसले इप्रां ेिन खरवब व्हवयचे. आतव शनघवलोच म्हिनू आलो घरी
तर सिोर र्ैदहे ी. शनळ्यव गदा ड्रेस िध्ये. ि्तच.
सकवळपवसनू चव सवरव रवग ििवत नवहीसव झवलव. नक्कीच ही
कवही िल
ु गव शबलगव बघवयलव गेली नसिवर. त्यवसवठी शकिवन
सवडी तरी नेसनू गेली असती.

“िोडक.. हवय.. व्हेअरवयाु शसन्सस िॉशनंग?”
“िी? आयॅि शहअर ओन्सली.. तम्ु ही लोकच नव्हतवत इथे."
"ओह! गॉन आऊट सिव्हेअर. पन आतव आलो नव परत? तू
जेर्लव अजनू नवही?"
"नवही. चलव जेर्यू व.. भक
ू लवगली..”
िेर्टचे िब्द बोलतव बोलतव िी कृ शत्तकवकडे पवहून जीभ
चवर्ली. कृ शत्तकवपि डवशां बसपिे हसली.
िग आम्ही घरी आलो जेर्वयलव. र्ै शकती चवखत िवखत
जेर्ते ते पवहवत होतो. रिवकवकू िलव आग्रह करून र्वढत होती.
आशि दरर्ेळी त्यव र्ैदहे ीलव ही शर्चवर सवांगत होती. त्यवर्र ती
शतची लवांबसडक बोटे आडर्ी करत 'नवही' म्हित होती.
जेर्िवपेिव िवझे शतच्यवकडेच जव्त लि होते..
जेर्तव जेर्तव गप्पव झवल्यव, पि दोघवांनीच गप्पव िवरण्यवची
िजव नव्हती त्यवत. तरीही नवही पेिव चवगां लेच. आतव सांध्यवकवळी
कवही नव कवही भेटिे बोलिे तरी होईलच. िी जेर्तव जेर्तवच
सांध्यवकवळची र्वट पवहू लवगलो. जेर्ि उरकून उठलो .. र्ैदहे ी
शतच्यव खोलीकडे शनघवली.. कृ शत्तकव ही शतच्यव पवठोपवठ.. जवतव
जवतव म्हिवली.. “आतव शर्श्रवांती घे.. आम्ही शबझी आहोत.. िेंदी
लवर्ण्यवत.. इझांटीट शडअर र्ैद.ू ”

"यव.. ॲि सो एक्सवयटेड.. बवय िोडक..”
“िोडक..” कृ शत्तकव हसत सटु ली.. “ड नवही द..”
असू देत.. िोडक.. शकती गोड र्वटते शहच्यव तोंडी.. िी
िनवतल्यव िनवत म्हिनू पढु े शनघवलो. आतव सविशू हक िेंदी म्हिजे
आतव यवपढु े आजतरी देर्ीदिान नवही.. तरीही शतच्यव हवतवांर्र
रांगलेल्यव िेंदीच्यव पवनवर्र आतव िवझे िन झल
ु िवर होते.
कवही असो. बरु कुले िांडळी कवही '्थळ' दिानवलव नवही
गेलेली.. म्हिजे '्टोरी िें जवन अभी बवकी है दो्त' एर्ढव शनष्कषा
कवढून िी खोलीर्र आलो.. आजच्यव शदर्सवत एर्ढेच नशिबवत
आशि कवय! म्हटले आतव तविनू द्यवर्ी. बवकी पढु चे पढु े!
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हाऊ टू स्पीक!
सवरे कवही अकशल्पत घडले.
िी येऊन बसलो आपल्यव खोलीत. कसलव तरी शर्चवर करत
बसलेलो. तर हळूच र्ैदहे ी आत आली. िवझ्यवपढु े हवत दोन्सही
पसरून म्हिवली, "िोडक, बघ नव, आय हॅर् कि.."
िी पवशहले तर शतच्यव दोन्सही हवतवांर्र िेंदी रांगलेली ि्त.
"छवन आहे हवां. ि्तच!"
"अजनू कवही?"
"कवही नवही. बवकीच्यव सर्वंची झवली?"
"हु.ां ." ती फिकवऱ्यवत म्हिवली शन गप्प झवली एकवएकी. ती
जवयलव शनघिवर इतक्यवत कृ शत्तकव आली पवठोपवठ.
"िोदकव.. तल
ु व इतके ही नवही कळत? नीट बघ ती िेंदी.."
कृ शत्तकवने र्ैदहे ीचे हवत सिोर िवझ्यव सिोर धरले. िी शनरखनू
पवशहली िेंदी तर त्यवत िवझे नवर् शलशहलेले. त्यवनतां र जे झवले.. िी
लवजलो चक्क. पवठोपवठ र्ै ही.

नतां र आिची सगळ्यवांची बैठक झवली. सगळे बसलेले सिोर.
र्ै चे आई बवबव, िवझे आई बवबव शन कवकव कवकू देखील.
बोलिी सरू
ु होती. र्ै खवली िवन घवलनू बसलेली. िध्येच
हळूच िवझ्यवकडे कटवि टवकत होती. त्यव बैठकीतल्यव सगळ्यव
बोलण्यवकडे िवझे लि नव्हते. शतच्यव चोरट्यव कटविवांकडे िी
पवहवत होतो. िलव आिच्यव पशहल्यव र्षवात शिकलेली ॲनवटॉिी
आठर्ली. डोळ्यवच्ां यव ्नवयनांू व एकदि बवजल
ू व बघवयलव िदत
करिवरे ्नवयू असतवत, त्यवनां व लव्हसा िसल्स म्हितवत! बवकी
ॲनवटॉिी शर्सरलो पि इतकी गोष्ट िवत् अजनू लिवत िवझ्यव. तर
त्यव लव्हसा िसल्सनव कविवलव लवर्त बसलेलो. सगळे
लग्नवच्यवबद्दल बोलत बसलेत..
लग्न शतथे अिेररके त होिवर कव? की इकडेच?
"आिच्यव र्ैदल
ु े
ू व आपली भवरतीय पद्धतच आर्डते. त्यविळ
इथेच करू सवरव सिवरांभ." र्ै ची आई.. म्हिजे शिसेस बरु कुले
अथवात सवसबू वई िवझ्यव.
"छवनच!" आई.
"अहो, आपि ते इथेच करूयवत. यवच घरी." रिवकवकू.

"पि दवदव तल
ु व चवलेल नव? म्हिजे िवझे कसे सवरे सवग्रांसगीत.
देर्वशदकवनां व सवि ठे ऊन. उगवच इकडशतकडचे हॉल किवलव.
आशि ्र्विींचव पि आिीर्वाद शिळेल."
"त्यवनां व कवय शर्चवरवयचेय.. िी सवगां ते नव. इथेच करूयवत
सवरे ." अथवातच आई.
"ठीक आहे, ही म्हिेल तसे. ही म्हिेल तसे ही सख
ु ी ससां वरवची
गरू
ु शकल्ली आहे. आजर्र ही गवइडलवईन पवळल्यवनेच तर सख
ु ी
झवलोय.."
"कवहीतरीच तिु चे. जिू कोिी शर्श्ववसच ठे र्ेल यवर्र."
"कव? िी सख
ु ी नवही?"
"ते नवही, िवझे ऐकून सगळे करतव यवर्र."
हे सवरे होतवनव शि. आशि शिसेस बरु कुले हसत होते
गवलवतल्यव गवलवत. जिू कवही घरोघरी िवतीच्यवच चल
ु ी
असवव्यवत. र्ै अिी बसलेली की िलव िद्दु वि पहवयलव लवगत होते
शतच्यवकडे. पि सवसबू वई सिोरच होत्यव आशि त्यवांचवत शन र्ै च्यव
हसण्यवत खपू च सवम्य होते.. म्हिनू त्यवांच्यवकडे पवहून दधु वची
तहवन तवकवर्र भवगर्त होतो. बोलिी सरू
ु च होती. िी आपल्यव
भवग्यवचव हेर्व करत बसलो होतो. कवय घडले ठवऊक नवही,
एकवएकी र्ै उठली, शन आम्हव सगळ्यवांच्यव हवतवत कवांदपे ोह्यवांच्यव

बिव देऊ लवगली. सगळे त्यव पोह्यवांर्र शलांबू शपळत होते. शतच्यव
हवतचे ते ्र्वशदष्ट पोहे खवत गप्पव सरू
ु होत्यव शन िी िवत् गप्पच
होतो! इतक्यवत कवहीतरी घडले. म्हिजे र्ै परत उठून उभी रवशहली.
आशि धवर्त धवर्त बवहेर पडली. पवठोपवठ शि. आशि शिसेस
बरु कुले पि बवहेर पडले. त्यवांच्यव िवगे िी.
र्ैदहे ी शतच्यव आईबवबवांसोबत धवर्त शनघवली. सिोर एक
हॉल होतव. अगदी सनई र्वदन सरू
ु होते. आत धवर्त गेली ती. शतथे
आांतरपवट घेऊन भटजी, त्यविवगे एक िल
ु गव हवर घेऊन उभव होतव.
र्ैदहे ीने धवर्त उडी िवरत त्यवच्यव गळ्यवत हवर घवतलव. शि. आशि
शिसेस बरु कुले टवळ्यव र्वजर्त उभे बवजल
ू व. ते किी की कवय
म्हिनू िवझे आई शन बवबव त्यव दोघवांच्यव डोक्यवर्र अितव
टवकतवहेत.. कृ शत्तकव िवझ्यव पवठीर्र हवत शफरर्त सवत्ां र्न करतेय.
आशि िी? प्ु तक घेऊन बसलोय, हवऊ टू ्पीक अँड इन्सफ्ल्ययू न्सस
पीपल..
िी जवगव झवलो अचवनक. आई बवजल
ू वच होती. शतलव
म्हिवलो, "ते िवझे प्ु तक कुठे गेले गां िी र्वचत होतो ते?"
"कुठले ते प्ु तक? ्र्प्नवत पवहतो आहेस?"

िी गडबडून जवगव झवलो. निीब कवहीतरी दसु रे बोललो
नव्हतो िोठ्यवने ्र्प्नवत! सध्ां यवकवळचे ्र्प्न ते! अधे खरे
व्हवयलव हर्े! म्हिजे पशहले अधे! कवही असो ते प्ु तक
शिळर्वयलव हर्े! हे िहत्त्र्वचे.. हवऊ टू ्पीक! पि हे ही िी
कोिवलव आशि कसव सवांगिवर होतो?
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णिणलव्हिी बॉय!
नतां र िलव झोप लवगली असवर्ी.
्र्प्न पडलेले ते शर्सरून िी िनसोक्त झोपनू उठलो. अांधवर
झवलेलव. पवहुिे अजनू कवही पोहोचले असवर्ेत. आर्वज येत होतव
खवलनू . िी आळस शदलव. शकती र्वजलेत त्यवचव अांदवज घेतलव.
बहुधव रवत् झवली असवर्ी.
आई खोलीत आली शन म्हिवली,"आज बवगेत नवही गेलवस..
पविी टवकवयलव?”
“अगां झोप लवगली..”
“हु.ां . परत ्र्प्न शबप्न कवही..?”
िी उगवच शतच्यव ट्रॅपिध्ये अडकू नये म्हिनू शर्चवरले..
“र्वजले शकती?”
“तेच.. तल
ु व उठर्वयलव पवठर्लेय. उठ. कवकू बोलवर्तेय..”
“िलव? किवलव?”
“िदतीसवठी. आशि कवय.”

“आलो. िी? आशि कसली िदत करिवर?"
"तचू बघ जवऊन."
िी उठून शकचन िध्ये गेलो तर कवकू तवटां तयवर करत होती.
म्हिवली, “आलवस.. छवन. एक कवि कर. तेर्ढी ही तवटां नेऊन
दे..”
“कोिवलव?”
“अरे शतकडे िेंदी लवर्तवयत त्यवच्ां यव खोलीत..”
िवझ्यव चेहऱ्यवर्र अचवनक लॉटरी लवगल्यवर्र फुटवर्े तसे हसू
फुटण्यवच्यव बेतवत होते. ते आर्रून उगवच बेशफशकरी दवखर्त
म्हिवलो.. “िी?”
“बरां रवशहले.. िीच जवते..”
“नको नको.. जवतो िी.”
घवईघवईत िी म्हिवलो. हे म्हिजे चोरवलव खशजनव उघडून
देण्यवसवरखे होते. असली आयती सधां ी िी कसली सोडिवर होतो?
कवकू त्यवत अजनू कवही बदल करण्यवच्यव आत िी तवटां उचलली
आशि शनघवलो. बरु कुल्यवच्ां यव खोलीचव दरर्वजव बांद होतव. आतनू
पोरींचव कलकलवट ऐकू येत होतव. िी दवर ठोठवर्ले..

"शडनर रे डी.. िे आय कि इन फॉर शडशलव्हरी..?"
"ओह! शडशलव्हरी बॉय इज शहअर..?" कोिीतरी शखदळत
म्हटलेले िलव ऐकू आलेच.
“यस, कशिन..”
हव र्ै चवच आर्वज. िी तृप्त कवनवने दवर उघडले. हे र्वक्य चक
ू
असेलही व्यवकरि दृष्टीने शकांर्व अन्सय कुठल्यवही दृष्टीने चक
ू असेल
पि तम्ु हवलव सवगां तो प्यवर व्यवकरिशबकरि नहीं जवनतव. अधीरतेने
िी दवर उघडून आत गेलो.
आत चवर पवच िल
ु ी बसलेल्यव कृ शत्तकव आशि र्ै सोडून.
बवजल
ू व र्ै दोन्सही हवतवपवयवर्ां र िेंदी लवर्नू बसलेली. बवकी कवही
रवशगिीच्यव िैशत्िी आलेल्यव. खोटे नवही सवांगिवर.. िी सवऱ्यवांकडे
एकदव पवहून घेतले. होत्यव चवांगल्यव पि एकीलव र्ै ची सर नव्हती.
र्ै दोन्सही हवत पकडून बसलेली. ही खविवर किी? िलव
पडलेलव प्रश्न िवगे सवरत म्हिवलो,
“सो.. अांडर हवऊस अरे ्ट.. कवन्सट िव्ू ह?”
िी िलव सचु लेलव डवयलॉग बोलनू ्र्तःर्रच खि
ू झवलो.
तेर्ढ्यवत रवशगिीची िैत्ीि म्हिवली, “हो नव जेलर सवहेब..”
“कै द िें है बल
ु बल
ु ..” कुिी दसु री म्हिवली.

सगळ्यव हसू लवगल्यव. िलव उगवच िवझी बल
ु बल
ु म्हिजे र्ै
लवजल्यवसवरखी र्वटू लवगली. खरे च लवजली कव ती? की िलव
झवलेलव भवस नसु तव?
“अजनू तवटां आितो..”
िी सटकलो. िी पि लवजल्यवसवरखव शदसलो असेन कव?
असेल की नसेल.. कोिवलव शर्चवरिवर होतो िी. आतव यव
सगळ्यव त्यवांच्यव रूििध्ये अडकून पडल्यवत. िलव कवय कवि
नांतर.. तवटवांची शडशलव्हरी िद्दु वि टप्प्यवटप्प्यवत देत िी र्ै लव तीन
चवरदव पवहून घेतले. त्यव सगळ्यव हवत र्र पकडून किव जेर्ल्यव
असतील कुिवस ठवऊक.
हवतवपवयवर्र िेंदी लवर्नू बसलेल्यव र्ै ची रूपे डोळ्यवतां
सवठर्त बवहेर आलो. कवकू आशि आई टपनू बसल्यवसवरख्यव िवगे
आल्यव.
"अरे , तू पि जेऊन घे.."
"अग,ां त्यवचां पोट भरलां असेल आपोआप.."
"म्हिजे गां? सांध्यवकवळी तर कवही खवल्लां नवही त्यवने."
"तेच ग.ां आज नसु तव झोपनू होतव. भक
ू कसली लवगतेय. पि
एक आहे, घरी कविवलव हवत लवर्त नवही.."

"तझु ां कवहीतरीच प्रशिलव, िी बोलवर्ले तवटां द्यवयलव आलव
की लगेच. उगवच नवर् ठे र्तेयस.."
"तसां नवही. हर्ां ते कवि करेल तो. नको ते सवांगनू बघ, म्हिजे
कळेल."
िी शनिटू पिे ऐकून घेत होतो. दोघीही शचडर्त होत्यव आडून
आडून. िी िक्य शततकव चेहरव सरळ ठे र्नू ऐकत होतो. र्ै बद्दल
कवहीतरी अजनू बोलतील तर ते ऐकवयलव शिळवर्े म्हिनू .
"छवन रांगेल िेंदी बरां. रवशगिी खि
ू शदसते."
"शतच्यव िैशत्िी आल्यव म्हिनू . आशि यव कृ शत्तकव शन र्ैदहे ी
दोघींचे चवगां लेच जिलयां त्यवच्ां यविी."
"अग,ां र्ैदहे ी आहेच तिी. शतचे कोिविीही सहज जिेल.. हो
की नवही िोदक?"
आतव िी यवर्र कवय बोलवर्े अिी अपेिव होती त्यवांची? हो
म्हिवर्े तर तू शतलव इतकव कसव ओळखतोस शर्चवरतील.. नवही
म्हिवर्े तर कवां म्हिनू शर्चवरतील! उगीच नवही प्रत्यि धिारवजवने
नरो र्व कांु जरोर्व अिी उत्तर देण्यवची पद्धत डेव्हलप के ली. तरी
िलव तसे कवही उत्तर सचु ले नवही आशि नसु तवच "हु"ां म्हिनू गप्प
झवलो.

अजनू इथे बसिे धोक्यवचेच. दोघीही किी शर्के ट कवढतील
सवांगतव येत नव्हते. अिव यव शर्के टर्र यवच्ां यव बवउशन्ससगां
शडशलव्हरीज र्र यव शडशलव्हरी बॉयलव तग धरिे कठीि. तेव्हव सवरे
तसेच सोडून उठलो शन गच्चीर्र शनघनू आलो.
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मौनं सवाशथश?
दोघवचां व ससेशिरव टळवर्व म्हिनू िग गपु चपु िग गच्चीर्रच्यव
झोपवळ्यवर्र जवऊन बसलो. आकविवत पौशिािेचव चांद्र होतव. शटपरू
चवांदिे पडलेले. दपु वरच्यव झोपेनांतर आतव कसली झोप येतेय.
शदर्सभरवत आज हवडाली कवही र्ेळ भेटली र्ै. सगळ्यव शदर्सवचव
शहिेब.. त्यवपेिव गेल्यव दोन शदर्सवांचव शहिेब लवर्त लोळून
रवशहलो. नशिब कोिी नर्ीन पवहुिे िांडळीपैकी र्ैद्यकीय
सल्ल्यवसवठी पवठोपवठ आली नवहीत. बहुधव उद्यव शर्चवरतील..
आज ही कवही ओळी सचु ल्यव. िेंदीर्रून..
हवतवर्र तझ्ु यव निी गां िेंदीची
तू सखी िवझ्यव खवस गां प्रीतीची..
िवझ्यव िनीची प्रीत तू गां लवजरी
िवझ्यवच िनी तू शदसिील गां सवजरी..
र्वटते अथाहीन आशिक गां उदवस

तजु शर्ि सखये सवरे गां जग नव्हे आभवस..
शर्चवरवत तझ्ु यव िी असलव गां गांगु लो
कांु तलवत तशु झयव असलव गां गतांु लो..
येिील तू झडकरी पवि सवरे गां सोडूनी
िेंदीची िपथ तल
ु व हृदय शदले िी गां तोडूनी..फ
िेर्टच्यव ओळीर्र िवझे िलवच हसू फुटले. आधीच्यव कवही
कशर्तवांपि
े व ही बरी होती, िब्द पि तसे नवजक
ू होते. कशर्तेत
िोभण्यवसवरखे. पि ह्रदय म्हिजे कवय झवडवर्रचव आबां व आहे
तोडून द्यवयलव? तरीही िलव आर्डली िवझीच कशर्तव. छवन..
िनवत म्हिेतोर्र शजन्सयवर्रून पवर्लवांचव आर्वज यवयलव लवगलव.
कुिीतरी येतेय.. कुिी कवकव र्व िविव असतील तर? परत ते
कन्ससल्टेिन? नकोच.
िी लगेच डोळे शिटून घेतले. कुिी नको असलेले असले तर
झोपलोय म्हिनू सिजनू परत जवईल..
“झोपलवय र्वटते..”
“हवऊ िच डझ ही ्लीप..”

बवप रे ! ही तर कृ शत्तकव आशि र्ै ची जोडी. िी डोळे सतवड
उघडून उठून बसलो..
“झोपलो नवही कवही.. ज्ट लशु कांग ॲट ्टवसा..”
पढु े म्हििवर होतो.. नवऊ द्यवट यू हॅर् कि.. िलव चांद्रवकडे
बघण्यवची कवय गरज.. पि कृ शत्तकव शतथे होती.. आशि नसती तरी
िी तसे बोलण्यवची िक्यतव नव्हतीच.
“ओ हो! तर डॉक्टर इथे ्र्तःच्यवच छवतीचे ठोके िोजत
बसलेत..”
कृ शत्तकव म्हिवली.. शतलव खवत्ी असवर्ी.. दोन गोष्टींची.. एक
िलव र्ैदू आर्डलीय आशि र्ैदल
ू व िरवठी शर्िेष कळत नवही
यवची.
कृ शत्तकव शन र्ै हवत शन पवयवर्रील िेंदी सवभां वळत बसल्यव.
कृ शत्तकव अजनू फॉिवात येत म्हिवली, “तर िेहदां ी रांग लवयेगी
नव?”
“व्हॉड्डुयू से? िेहदां ी..”
“र्ैद.ू . इट इज सेड द्यवट यर्ु र िेहदां ी शर्ल बीकि डवका र इफ
यर्ु र हजबांड लव्हस यू अ लॉट..”
“ओह.. िवय.. बट व्हॉट अबवउट िी देन.. िवजे कवय?"

“डोन्सट र्री.. इफ इट गेट्स डवका र.. िीन्सस यर्ु र फ्यचु र हजबांड
इज शथशां कांग अबवऊट य.ू .”
कृ शत्तकव शबनधव्त िवझ्यवकडे पवहवत बोलत होती. िी र्ै कडे
पवहवत होतो. चद्रां वच्यव प्रकविवत ती अजनू सदांु र शदसत होती.
आिचे सांभवषि थोड्यव नवजक
ू र्ळिवर्र येतये असे र्वटत होते
िलव. म्हिजे त्यवतनू र्ै लव कवही सचू नव शिळवली तर चवांगलेच होते
पि शतचव कवही गैरसिज झवलव तर?
कृ शत्तकव िग इकड शतकडचे बोलत बसली. र्ै पि त्यवत भर
घवलत होती. िवझे कवय? िी बोलत होतोही आशि नव्हतो ही.
म्हिजे िलव सचु वयचे छवन पि बोलतवनव िब्द हर्े तसे बवहेर
येतील तर नव. थोड्यव र्ेळवने कवही आठर्ल्यवसवरखे करीत
कृ शत्तकव गेली. िी आशि र्ै दोघेच उरलो. िवझ्यव हृदयवची धडधड
तर शतलव ऐकवयलव जविवर नवही नव.. िलव भीती र्वटली..
"सो लवइशकांग शधस.. िेहदां ी अँड ऑल?"
"ऑफकोसा. इट्स सो कलरफुल शहयर इन इशां डयव."
"हु.ां ."
"यू नो आज खपू िजव आली. नवइस फन.. शर्थ फ्रेंडस.
रवशगिीच्यव िैत्ीिी.. आशि कृ शत्तकव. र्ईु लवफ्ड सो िच.."
"हु.ां ."

“कृ त्ती सेड यू आर सो टॉके शटव्ह.. बट आय हवडाली शहअर यू
टॉक..”
“हु.ां . नशथांग लवइक दॅट.”
“यू नो आय ॲि सो एक्सवयटेड शर्थ शधस िॅरेज.. इशां डयव इज
टू गडु .. बोअडा ऑफ अिेररकन लवइफ..”
“आय नो.. कृ शत्तकव र्ॉज टेशलांग िी..”
ही शतची शहटां सिजवर्ी कव? आशि ते सिजनू िी पढु े कवही
बोलवर्े कव? आशि शतलव नवही पटले शन रवगवर्ली तर? िी 'िौनां
सर्वाथा सवधनां' असे कवही गीर्वाि भवषेत र्वचले होते. सां्कृ तवत
सभु वशषतवचां व खच पडलव असतो म्हिे त्यवतील हे एक. आशि िलव
हेच येत असवर्े? पढु े हे अशत धोकवदवयक आहे हे िलव कळले..
म्हिजे नांतर .. पढु च्यव भवगवत कळेलच ते तम्ु हवलव.. कृ शत्तकवनेच
सवशां गतले िलव की िी न बोलण्यवचव र्ै ने कवढलेलव अथा िलव
इटां रे ्ट नसल्यवचव होतव म्हिे! निीब िलव जव्त कवही सभु वशषते
येत नवहीत. अथवात ही पढु ची गोष्ट. आतव िवझ्यवसिोर ्र्प्नसांदु री
बसलीय. आजबू वजल
ू व कोिी नवही.. शटपरू चवांदिे पडलेय.
आकविवत एक आशि िवझ्यवबवजल
ू व एक असे दोन चांद्र आहेत
बरोबर.. यवहून रोिॅशटक
ां सेशटांग कवय शिळिवर होते? बवकी कवही

नवही तर शकिवन कवही इटां रे श्टांग तर बोलवर्े.. पि िवझी जीभ रे टेनव
पढु े.
र्ै कवहीबवही बोलत होती आशि िी यव प्रसांगवलव िवझ्यव
िनवत सवठर्नू शन गोठर्नू ठे र्ण्यवच्यव भवनगडीत हु.ां . हव.ां . शिर्वय
कवहीच बोलत नव्हतो.
िेर्टी ती र्ैतवगली की कवय कुिवस ठवऊक.. म्हिवली, “से
सिशथांग.. आय र्ॉांन्सनव शहयर यू टॉशकांग..”
शतचव हव शनर्वािीचव इिवरव असवर्व.
िी सकवळी शतच्यविी बोलण्यवसवठी िोधनू कवढलेले शर्षय
आठर्ले.. शकतीतरी होते. पि त्यवतलव एकच आठर्लव िलव..
रे शडऑलॉजी! शतचवच शर्षय! आशि ती त्यवतली टॉपर होती म्हिे..
म्हिनू िी तोच शर्षय शनर्डलव..
“आय र्ॉांटेड टू आ्क यू सिशथांग..”
“यव.. गो अहेड..”
‘यू नो र्ईु यझु बकी शफल्िस.. इज देअर शडफरन्सस इन
रे शडयेिन एक्सपोझर शबटर्ीन नॉिाल ॲडां शधस शफल्िस? यू नो र्ॉट
आय िीन?”
िवझ्यव प्रश्नवने शतलव कवय र्वटले कुिवस ठवऊक..

“आय शर्ल टेल यू सिटवइम्स..”
म्हित ती उठली आशि तरवतरव शनघनू गेली. िी गोंधळलो. ती
बोलत होती तेव्हव िी गप्प होतो. शतच्यव आग्रहवखवतर बोललो तर
ही शनघनू जवर्ी? ती रवगवर्नू गेली असव िलव सि
ां य आलवच होतव.
पढु े िलव ती रवगवर्नू च शनघनू गेलेली ते शतनेच सवशां गतले. म्हिजे
िवझ्यव आयष्ु यवतलव शतचव हव पशहलव फिकवरव! िी पि कवय ग्रेट
होतो.. चवदां नी रवत है.. तू िेरे सवथ है.. आशि सवथिें रे शडऑलॉजी
की बवत है? रवगवर्िवर नवही तर कवय ती?
शदर्स असव सांपलव. िवझ्यव िवशब्दक करांटेपिवचव करांट िलव
असव बसत होतव.. आतव यवतनू िवगा कवय? कदवशचत शतलव िी
आर्डत असवर्व अिी िक
ां वही िलव येत होती.. घवलर्लेल्यव सधां ी
येतील कव परत?
- स्ां कृ तवतील सभु वशषतवनां ी घवतलव गोंधळ आशि कवय..
िवनर्ी िन कसे असते नवही.. ्र्तः सोडून दसु ऱ्यव कुिवलवही दोष
द्यवयलव सदैर् तयवर..
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हळदीचव शदर्स..
दसु रव शदर्स उगर्लव तोच िळ
ु ी उत्सवहवत. म्हिजे िी ठरर्नू
टवकले. आतव कवत टवकवयलवच हर्ी. कवहीतरी छवन बोलवयलवच
हर्े. र्ै लव कवल रवत्ी आलव तसव रवग जन्सिभरवत कधी म्हिनू येऊ
द्यवयचव नवही.. िी तडकवफडकी शनिाय घेऊन टवकलव. म्हटले
शदर्सवची सरुु र्वतच अिी करवर्ी नव त्यवने पढु चव िडू च बदलनू
जवर्व. आज सध्ां यवकवळी हळद. तर सकवळी सगळे तसे िोकळे
असिवर. त्यवत कवही सांधी शिळते कव ते पवशहले पवशहजे. जिले तर
कवलची चक
ू सधु वरली पवशहजे. बोलण्यवत तसव िी हुिवर. आई तर
म्हिते, नसु तव बोलण्यवतच हुिवर .. अथवात यवबरोबर ती 'अगदी
बवपवसवरखव' हे म्हिनू आपले कताव्य पवर पवडते.. तर ही र्ै सिोर
आली की कवय बोलवर्े हेच उिगत नवही. एकतर िी शतचे बोलिे
ऐकत बसतो, नवहीतर शतच्यवकडे पवहवत बसतो.. आशि डे ड्रीशिगां
करत बसतो. त्यव भवनगडीत बोलवयचे कवय ते सचु त नवही. र्र
शतचव गैरसिज.. शतलव र्वटते िीच बोलिे टवळतोय शतच्यविी. पि
आतव हे असे नवही चवलिवर. कवहीतरी करवयलवच हर्े. खरे तर

नसु ते िवझ्यवसवठी नॉिाल म्हिवर्े असे कवहीही बोललो तरी शनम्िव
कवयाभवग सवधलव जवईल. एकव दृढ शनधवारवने उठलो िी आज. 'होंगे
कवियवब' हीच आजची थीि आशि तेच आजचे उशद्दष्ट.
त्यवचव एक भवग म्हिनू सकवळसकवळी उठून बवगेत गेलो.
त्यवच शठकविी म्हिजे र्ै च्यव शखडकी खवली. आशि व्यवयवि सरू
ु
के लव. िद्दु वि छवनसव टी िटा आशि िॉटास. ्पोट्ास िजू आिले
होते यवचव िलव आनदां झवलव. 'िेरी जवन िेरी जवन आनव शर्डां ो िें'
म्हित पोहोचलो खवली.. आशि र्ै चक
ु ू न तरी शखडकीत यवर्ी
एर्ढी एकच इच्छव िनी धरून व्यवयविवचव घवट घवतलव. िधनू िधनू
व्यवयविवच्यव प्रकवरवत शतच्यव शखडकीकडे नजर टवकिे ही सरू
ु
ठे र्ले. िलव तिी व्यवयविवची आर्ड होती असे नवही.. त्यविळ
ु े
त्यवत कष्ट पडले .. ते ठीक.. पि र्ै ची र्वट पवहवण्यवचे कष्ट िवत्
जरव जव्तच जविर्त होते.
.. आशि चित्कवर व्हवर्व तिी ती शखडकीत आली. नक
ु तीच
उठली असवर्ी. पि गोड शदसत होती. शतनेच हवक िवरली .. “हवय
िोदक.."
आशि शखडकीतनू शतने हवतही के लव..
िेंदी ि्त रांगलेली िलव खवलनू ही शदसत होती. आशि ड चव
द झवलेलव एकव रवत्ीत.. म्हिजे िी 'िोडकव'चव 'िोदक'ही ही झवलो

होतो. म्हिजे कष्टवने ही रवत्भर िवझ्यव नवर्वचव सरवर् करत होती
की कवय? नसेल.. नवहीतर उचक्यव नसत्यव लवगल्यव िलव? नवहीतर
कृ शत्तकवने प्रत्यि कृ ती करत शिकर्ले असवर्े शतलव. म्हिजे िवझ्यव
िवगे ही ती िवझव शर्चवर करत असिवर?
“हवय.. र्ै.. देही.. ये नव खवली..”
िी शतलव बोलवर्ले.. आशि चक्क शतलव ते कळले देखील..
“यव.. येटे.. कशिांग.. इन फवइव्ह शिशनट्स.. ज्ट र्ेट..”
आतव शहच्यवसवठी पवच शिशनट कवय िी जन्सिभरही थवांबवयलव
तयवर होतो हे िी शतलव कधी सवांगू िकिवर होतो?
पवचेक शिशनटवत ती आलीच. टी िटा आशि जीन्सस िध्येही ती
छवनच शदसत होती. िलव ते सभु वशषत आठर्ले.. 'जवतीच्यव सांदु रवस
कवहीही सदांु रच शदसते'.. शततक्यवत कवलचव तो सभु वशषत शफयव्को
आठर्लव आशि िी तडकवफडकी शनिाय घेऊन टवकलव.. नो िोअर
शबशलशव्हगां सभु वशषत्स.. कवहीही होर्ो.. सभु वशषते आऊट!
“पवहू िेंदी .. र्ॉर्!”
िी शतच्यव हवतवक
ां डे पवहवत उत््फूतापिे म्हटल्यवसवरखव
म्हिवलो. म्हिजे हे म्हिवयचे िी कवल रवत्ीच ठरर्ले होते.
िवझ्यव बोलण्यवने शतची कळी खल
ु ली.

“इव्हन आय लव्हड इट..”
शहच्यव इशां ग्लििध्ये 'इट' च्यव ऐर्जी 'य'ू असव बदल के लव तर..
एकव सर्ानविव ऐर्जी दसु रे ! पि जे झवले तेही नसे थोडके !
ती बवजल
ू वच बसली. आतव िी व्यवयवि सरू
ु ठे र्िे बरोबर की
शहच्यविी गप्पव िवरिे बरोबर? िलव कळेनव. अिव ररयल लवइफ
सि्यवबां द्दल कुठे च कुिी कव शिकर्त नवही? िी व्यवयवि थवबां र्नू
शतच्यविी बोलण्यवचव शनिाय घेतलव आशि शतच्यव बवजल
ू व जवऊन
बसलो. ती हसली. म्हिजे िवझव अांदवज बरोबर होतव. आजचव
शदर्स िवझव! खि
ू होत िी सभां वषि ्र्तःच सरू
ु के ले..
“यू नो हळदी टुडे..”
“यव हडा अबवऊट द्यवट.. एनी आयशडयव व्हॉटस दॅट?”
“यव ऑफकोसा.. शधस इज अ पवटा ऑफ िॅरेज.. टिेररक
सेरेिनी..”
“टिेररक सेरेिनी? व्हॉट्स दॅट?”
“सी.. यू नो.. लग्नवआधी आपल्यव इथे ही पद्धत आहे..
नर्र्धल
ू व..”
“हू इज दॅट र्डू?”
“र्डू नवही.. अगां र्ध.ू . नर्री. नर्र्धू म्हिजे नर्ीन नर्री..”

“म्हिजे.. आय शर्ल गेस.. ब्रवईड..”
“ब्रवईड .. व्हेरी.. ब्रवईट.. तर ती जी नर्र्धू असते नव शतलव
अांगवलव हळद लवर्तवत..”
“हडळ?”
“बवप रे ! िीशनगां चव अनशिनींग.. आय िीन अथवाचव अनथा..
ह.. ळ.. द.. दॅट इज टिेररक..”
“ओह.. यू िीन ऑल ्पवयसेस म्हजां े िसवल्यवचे पदवता
लवर्तवत.. शतखट.. शिरची.. गरि िसवलव.. ओ गॉड..”
“गॉड किवलव पवशहजे इथे?”
“सो.. िसवलव झोंबिवर नवही?”
“अगां तो थोडीच लवर्वयचव.. ओन्सली टिेररक.. द्यवट डझन्सट
झोंब.. तर तू सांध्यवकवळी पवहिील.. सेरेिनी.. टिाररक.. हळदीचव
सिवरांभ..”
“र्ॉर्.. दॅटस कुल..”
“हो नव.. हळद लवर्नू कुल र्वटते नर्रीलव..”
“हवऊ डू यू नो? तू कधी नर्री होतव?”
“दॅट्स गडु र्न.. अगां हळद लवर्ली की नर्रीच्यव अांगवर्र तेज
येते..”

“्टेज? ऑर सिशथांग लवइक दॅट..”
“तेज.. म्हिजे ग्लो..”
“म्हिजे नर्री ग्लोज लवइक अ लवइट?”
“अगां नवही..”
“ओके .. आय अांडर्टूड.. नव्री चिकते.. रवईट?”
“ॲब्सोल्यटू ली.. यू आर सो क्लेव्हर..”
“आय नो.. इशां डयन ब्रेन अब्रॉड..”
"यव.. अँड अ ब्रवईट र्न दॅट टू.."
"ररयली.. खरे च?" ती हसत म्हिवली.
"ऑफकोसा यवर. यू आर टू ब्रेनी.."
"यू टू.. शडअर पॅथॉलॉशज्ट.."
खरे सवांगतो, डॉक्टरच्यव डोक्यवतनू त्यवची शकांर्व शतची
डॉक्टरकी कधीच जवत नवही. अगदी झोपेतनू उठर्ल्यवर्रही.
त्यविळ
ु े र्ै लव िवझे पॅथवलॉशज्ट असिे यवही र्ेळी आठर्ले तर
नर्ल नव्हते.

१९
सिरभिू ीकडे कूच!
कवही असो, कवलच्यव पवतकवचे प्रवयशश्चत्त झवले म्हिनू िी
शनश्ववस सोडलव. खरे सवांगू तर र्वयफळ आशि शनरथाक बोलण्यवत
िवझ्यविी ्पधवा करिवरे कोिी नसेल पि इथे आल्यवर्र शहलव
बघनू िी आतवपयंत ब्लॅकच
ां होत आलो होतो. बहुधव ते आतव
सांपले. िग िी िवझ्यव भवग्यवचव हेर्व करत बसलो. कवय सांदु र
शदर्सवची सदांु र सरू
ु र्वत अिव सदांु र सवथीने.. हे िि असेच फ्रीझ
करून ठे र्वर्ेत.. लेखक र्गैरे असतो तर िनवच्यव कुपीत बांशद्त
करून ठे र्वर्ेत असे म्हटले असते.. असव शर्चवर करत बसलो
आशि शतथेच परत फसलो. कवरि पढु े कवय बोलवर्े सचु ने व िलव.
िी शतच्यव हवतवर्रल्यव िेंदीकडे पवहवत बसलो.. कवही र्ेळ गेलव
असवर्व. िग एकवएकी म्हिवलो, “हॅड यू अप्लवइड िेहदां ी एनी
टवइि अलीयर..”
“नो.. फ्टा टवइि.. व्हेरी फ्टा टवइि.. इट्स सो ब्यशु टफुल
नो..”
“यव..”

पढु े तझ्ु यवहून नवही म्हिवयचे होते िलव पि नवही म्हिवलो.
असे कवही बवही सचु ते पि जीभेर्र कव येत नसेल ते? यवबवबतीत
कवही कुठे सभु वशषत.. िलव थोड्यवच र्ेळवपर्ू ीचव िवझव शनश्चय
आठर्लव.. म्हटले िवरो गोली टू सभु वशषत्स..
तरीही पढु े म्हिवलो.. “सो? हॅप्पी शहअर इन इशां डयव?”
“यव.. यू नो बट आय कुड हॅर् बीन हॅपीयर..”
म्हिजे? शहलव शर्चवरू? ही शहटां तर नवही.. आशि नसेल शहटां
तर.. शकती गैरसिज? िी चपू रवहण्यवचव शनिाय परत घेतलव. एकदव
ठे च लवगनू िहविव न झवल्यवची शििव होईल कव िलव? शर्चवर करे
पयंत झवलीच.. कवरि एकवएकी र्ै उठली..
“आय शर्ल शलव्ह.. गॉट्टु गेट रे डी..” म्हित ती गेली शनघनू .
िी पवहवत रवशहलो.. परत िवझे कवही चक
ु ले की कवय? आशि ही
रवगवर्ली की कवय?
असे ररयल लवईफ प्रॉब्लेम्स कुिीच कुठे च कव शिकर्त
नवहीत?
सकवळ अिी सरू
ु झवली. बरीचिी गोड. थोडीिी आांबट. र्र
आलो तर आई हसत होती िवझ्यवकडे पवहून. कवरि सरळ होते..
आज शकती र्षवंनी िी व्यवयवि करीत होतो, ते ही ्र्तःहून.

“कवय िग.. कवय शर्चवर?”
“कवही नवही गां, खपू शदर्सवत अांग जरव जड झवले..”
“हो कव? िग कवय म्हिवली र्ैदहे ी?”
“ती.. ती किवलव कवही म्हिेल.. आशि म्हिवली तरी शतची
भवषव कळतेय थोडीच!”
हव िवझव उगवच िेंड्यव लवर्वयचव उद्योग होतव. कवय आहे की
अिेररकन लोक तोंडवतल्यव तोंडवत बोलतवत खरे पि यवबवबतीत
र्ै लव नवर् ठे र्वयलव जवगव नव्हती हे खरे . तरी िी असव कव बोलत
होतो.. िळ
ू ्र्भवर्.. कुठे ही पचकवयचव..
“पि चवांगली आहे ती िल
ु गी..”
“असेल.. अगां चवांगले शन र्वईट आपि सिजण्यवर्र असते!”
बवप रे ! िवझी ही शफलॉसॉफीकल बवजू िलव देखील आजर्र
ठवऊक नसवर्ी?
आईने िवझव नवद सोडलव. म्हिवली, “लर्कर तयवर हो..
खवऊन घे कवहीतरी.”
हे िवझ्यव लिवत आलेच नव्हते. ब्रेकफव्टलव र्ै येईलच. िी
झपवटल्यवसवरखव तयवरीस लवगलो. पटवपट आटोपनू आलो खवली

तेव्हव कृ शत्तकव, र्ै आशि रवशगिीच्यव िैशत्िी ब्रेकफव्ट सांपर्नू परत
आपल्यव खोलीत चवलल्यव होत्यव शखदळत. िलव पवहून त्यवतील
एकीने हवय म्हटले.. िी हवत हलशर्लव आशि झटक्यवत शनघवलो.
िी थवांबवयलव हरकत नव्हती. पि नवही थवांबलो. पोरी कुठे चवलल्यव
असवव्यवत? कुिवस ठवऊक. हळदी सिवरांभ सांध्यवकवळी होतव
आशि रवत्ी आिचे िॅरेज हॉलर्र कूच! तसव हॉल जर्ळ होतव पि
कवकवच्यव शि्तबद्ध तयवरीसवठी जविे भवग होते. लवबां चेहऱ्यवने
खवयलव बसलो ब्रेकफव्ट. व्यवयविवनांतर भक
ू लवगतेच. खपू
शदर्सवांनी तो के लव तर भक
ू ही खपू च लवगते!
आतव र्ै नवही आहे घरवत एर्ढे नक्की तर करवयचे कवय?
िेजवरील घरवतील व्हरवांडव िवझ्यव खवस आर्डीचव. ि्त पवय
पसरून बसवर्े, जविवरे येिवरे न्सयवहवळत बसवर्े. र्ै भेटण्यवआधी िी
कवकवच्यव घरवच्यव अर्तीभोर्ती सर्ेिि के ले होते. पि त्यवच
सांध्यवकवळी र्ै लव पवशहले शन पढु च्यव सव्हेची गरज उरली नवही.
तरीही व्हरवांडयवत बसलो िी. र्ै आशि इतर कधी परत येतवत हे
बघवयलव. व्हरवडां यवतनू कवकवचे घरही नीट शदसते त्यवचव हव
फवयदव! दपु वरी कवकूने जेर्वयलव बोलवर्ले. कवकूच्यव तवर्डीत
सवपडिे तसे धोकवदवयक, पि र्ै बद्दल िवशहती न िवगतव

शिळण्यवचे आिची अन्सय कुठे ही िवखव नवही म्हििवरी ती एकिेर्
जवगव होती. त्यविळ
ु े थोडव धोकव पत्करूनही कवकूच्यव पढु े जविां
गरजेचेच होते.
"कांटवळलेलव शदसतोस .. घरी कुिी नवही म्हिनू ?"
"नवही, आहेत नव सगळे .. कांटवळून कसे चवलेल?"
िलव र्वटले िी चवांगलवच धोबीपछवड घवतलव कवकूलव! पि
ती सर्वई, म्हिवली, "खरांय तझु ां रे . पि कवही जिां नसली तर करित
नवही नव?"
"कोिवबद्दल बोलतेस त?ू "
"अरे , ती बरु कुले िांडळी. तुलव कवय र्वटते?"
आतव कवकूलव िी कवय उत्तर देिवर? िी कवय बोलवयलव हर्े?
खरे उत्तर तर नवही देिवर िी.. िग नेहिीचे उत्तर देऊन िोकळव
झवलो..
"हु.ां ." आशि शर्षय बदलण्यवसवठी म्हिवलो, "कवकू आई
कुठे य?"
इतक्यवत आईच सिोर उभी. आतव एकव ऐर्जी दोन जिी
तवििवर िवझी..
"ही बघ. अगां हव आतरु तेने र्वट पवहवत होतव.."

"कुिवची?"
"अजनू कोि? तझु ीच असिवर. आली बघ रे आई तझु ी."
कवकू र्वढत होती शन र्वढतव र्वढतव असले कवही बोलत
होती. िी घवईघवईत खविां आटोपनू परत िेजवरच्यव घरी येऊन
बसलो.
दपु वर अिीच गेली. चवर एक र्वजले असवर्ेत. सगळ्यव जिी
परत येतवनव शदसले िलव. पटकन् िी खवली यवयलव शनघवलो. आतव
तरी ही भेटेल.. बोलेल. खवली घवईघवईत शनघवलो, िद्दु वि शनघवलो
असे र्वटू नये अिव चवलीत. पोरी घरवत शिरतच होत्यव. िी आत
शिरिवर तोच कवकवची हवक आली,
म्हिवलव, “िोदकव, बरव भेटलवस. तल
ु वच िोधत होतो. आतव
तझु े कवि सरू
ु . तल
ु व शदलेली कविे सिजवर्नू सवांगतो. आतव तझु ी
खरी गरज आहे रवजव.”
थोडक्यवत कवय शििन रवशगिी लग्नवच्यव सिरभिू ीर्र म्हिजे
लग्नवच्यव हॉलर्र कूच करण्यवचव हुकूि आलव कवकवकडून.. आतव
पढु े कवय?
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णविहाग्नी!
कवकवने िलव सगळ्यव कविवलव लवर्नू िवझव िविव के लव.
कविवचे कवही नवही पि आधीच ियवाशदत र्ेळवत र्ै िी बोलू कधी
आशि पढु े करवर्े तरी कवय? रवत् थोडी सोंगे फवर म्हितवत तसव
आधीच र्ेळ थोडव आशि त्यवत आतव ती भेटिवरही नवही शर्िेष.
लग्न लवगले की झटकन् उडून जवईल अिेररके त. शन िग शतचव
कॉन्सटॅक्टही नवही. आशि िी ्र्त:लव ओळखनू तर आहेच. िी
कवही जव्त हवतपवय हलर्िवर नवही. िग पढु चे कवय?
शतच्यविी बोलवयलव हर्े. त्यवसवठी ती भेटवयलव हर्ी.
त्यवकरतव र्ेळ हर्व. र्ेळ शिळवलव तरी अथवात पढु च्यव दोन
शदर्सवांत होिवरे कवि नवहीच ते. पि शकिवन एक आयशडयव .. जो
शजांदगी बदल दे.. शतच्यव पयंत पोहोचर्वर्ी.. शकांर्व तसव शकिवन
प्रयत्न तरी करवर्व िी. पि कवकवच्यव त्यव ऑडारने सवरे कठीि
करून टवकले. कवकव िोठयव शिशलटरी शि्तीचव. त्यवने
िवझ्यवकडच्यव कविवची एक टवइप्ड शल्टच िवझ्यव हवती शदली.
त्यवत आज सांध्यवकवळ पवसनू लग्नवनांतर रवत्ीपयंत सवरे कवही

र्ेळेर्वर शन क्रिवक्रिवने शलशहलेले. त्यवत िवझ्यव र्वटच्यव कविवांनव
हवयलवईट करून ती शल्ट िलव शदलेली. त्यवसवठी आजच िलव
हॉलर्र कूच करवर्े लवगेल.. शतकडे गवद्यवांची सोय.. पविी भरून
ठे र्िे.. उद्यवसवठी जे लवगिवरे सविवन त्यवांच्यव दक
ु वनवत जवऊन
त्यवांनव आठर्ि करून देिे इत्यवशद कविे आजसवठी. सगळी आज
सांध्यवकवळीच करण्यवची कविे. म्हिजे हळदी सिवरांभवतनू िवझव
पत्तव कट. ती कविे सपां र्नू िग िोकळव होऊन गच्चीर्र र्ै लव
भेटवर्े म्हटले तर सरते िेर्टी .. रवत्ी हॉलर्रच झोपिे हे ही कवि
िवझेच. म्हिजे सांध्यवकवळपवसनू ते आतव लग्न लवगेतोर्र िी
शबझीच रवहिवर. र्ै.. शतचे कवय? िनवतनू िी रडर्ेलव झवलो पि
सवांगतो कुिवलव. त्यवतल्यवत्यवत आज सकवळी बऱ्यवपैकी बोलिे
झवलेले यवचवच आनांद. नवहीतरी तसव िी अल्पसांतष्टु आहेच!
हळदीच्यव सिवरांभवच्यव र्ेळी िी घरवत नव्हतोच. हॉलर्रच्यव
कविवांनव शनपटर्िे हेच िख्ु य कवि. पि त्यवत िलव र्ै ची आठर्ि
आल्यवर्वचनू किी रवशहल? कवही शनशित्त कवढून दोन तीनदव िी
घरी शफरकलो. एकदव ती शदसली. शपर्ळ्यव रांगवच्यव कपड्यवतां .
ि्त. शतलव पवहून घेतले शन परत शफरलो. शतनेही पवशहले िलव. ती
तसेच सांदु र हसली. िी ही न बोलतव शनघवलो. घवई होतीच..

लगीनघवई आशि कवय. त्यविळ
ु े बोलवयलव र्ेळ नवही शिळवलव.
आतव शतलव िी टवळतोय असे न र्वटो म्हिजे झवले.
िग रवत्ी जेर्िवच्यव र्ेळी घरी परत फे री झवली. िोठयव
अपेिेने. पि परत कवकवच्यव तवर्डीत सवपडलो. म्हिजे कवकवने
आग्रह करून आधीच जेर्वयलव र्वढवयलव लवर्ले. बरु कुले िडां ळी
आपल्यव खोलीत असवर्ीत. िी र्ै लव िोधतोय शन शदन्सयवकवकव
जेर्नू लर्कर जव म्हिनू सवांगतोय!
"िोदकव, तू थकलव असिील. पटकन् जेऊन घे.
सगळ्यवांसवठी थवांबिील तर उिीर होईल तल
ु व. आशि गवद्यव िोजनू
घेतल्यवस नव? बेडिीट्स ्र्च्छ आहेत नव ते पवहून घे. नळवलव
पविी सकवळी येईल ते लर्कर उठून चेक कर. नवहीतर त्यव
हॉलर्वल्यवच्यव ऑशफसवतनू फोन कर.." कवकवचे बोलिे सांपत
नव्हते शन िी जेर्तव जेर्तव "िेरी नजर ढुांढे तझु े" म्हित एक एक
घवस शगळत होतो. जेर्ि होईतोर्र तरी ती आली नवही सिोर शन
कवकवच्यव शि्तीपढु े िी पि जव्त र्ेळ थवबां ू नवही िकलो.
परत आलो हॉलर्र. आतव शतथे हॉलर्रच रवहिवरव एक
कवळव कुत्व शन िी दोघेच उरलेलो. अजनू रवत् झवली तसव िवझव

धीर खचलव जि.ू सगळी कविे सांपल्यवर्र हॉलर्र किवलव
झोपवयलव पवशहजे? पि कवकवलव प्रश्न नवही शर्चवरतव येत. त्यविळ
ु े
त्यवची ऑडार पवळवयलवच हर्ी. िी िेर्टी शतथल्यवच एकव गवदीर्र
अांग टवकले. शर्चवर करवयलव लवगलो.. आज ही गच्चीर्र ती येईल
कव िोधत िलव? खरे तर सवरे िवझ्यव िनवचे खेळ आहेत की ती
िलव खरे च शिस करे ल.. गॉड नोज.. तरीही अकरव र्वजतव िी
बवईकर्र टवगां िवरून घरी आलोच. बवय चवन्सस ती आली असेल
तर.. गच्चीर्र आलो.. सवरी सविसिू . बरु कुल्यवच्यव खोलीत ही
सविसिू . खवली येतव येतव हवक िवगनू आली.. िोदक!
शतचवच आर्वज! िी र्ळून िवगे पवशहले.. कुिीच नव्हते. भवस
नसु तव. होिवर नवही तर कवय. सदव शतचवच शर्चवर के लव तर शतचव
भवस होिवरच नव.
कवकवच्यव हुकुिवनसु वर हॉलर्र परत आलोच झोपवयलव.
नवईलवजवनेच. शतची आठर्ि कवढत. शर्रहवग्नीत प्रेिी जीर्
जळतवत म्हिे. म्हिजे तसे ऐकून होतो. चवर शदर्सवपर्ू ी आलो इथे
तेव्हव सवधव एकटव जीर् होतो. त्यवचव एकदि प्रेिी जीर् झवलो िी
इतक्यवत. कुठे तरी र्वचलेले आठर्ले.. ये प्यवर भी शकतनी प्यवरी
चीज है! असिवरच. तीनचवर शदर्सवांत जगच बदलनू गेले. आशि
तेही र्ै अजनू िवझी आहे की नवही ते गल
ु द्त्यवतच असतवनव. ती

हो म्हिवली की कवय होईल? िवझ्यवकडे िी लव्हस िी.. लव्हस
िी नॉट बघण्यवसवठी पवकळ्यव उखडून टवकवयलव गल
ु वबवचे फूल
नव्हते. आतव यव शर्चवरवत रवत्भर तळिळिे आले. आज झोप
येईल कव? नींद क्यांू आती नहीं रवतभर.. िलव एक ऐकलेलव िेर
आठर्लव. आशि एकवएकी िी िनविी म्हिवलो, जन्सु यव जिवन्सयवत
ते तळिळिे र्गैरे होत असेल.. शकांर्व ते तळिळून घेत असतील
आपलव जीर्-शबर् पि हे बदलनू टवकू.. तळिळ किवलव..
त्यवपेिव आठर्ि कवढीत बसतो.. म्हिजे झोपतो! पि आठर्िींनी
झोप आली नवही तर.. तेही तळिळिेच.. च्यवयलव.. कुठूनही ते
तळिळिे आलेच.. त्यवपेिव ि्त गविी म्हित झोप.ू कशर्तेचव शन
िवझव सांबांध दरू
ु नही नव्हतव आजर्र. इथे आल्यवर्र के ल्यव त्यव
पशहल्यव र्शहल्यव दोन कशर्तव.
आज ही येतील िब्द ओठवांर्र तर जळ
ु र्नू पवहीन कवही
िब्द.. आतनू आले तर जळ
ु तील सहज..
नजरे ने पवशहले िी तरी
ही तर अ्िवनीची परी..
भेटली ती िज सदांु री
सक
ु वांत चांद्रवनन सोनसरी

अप्सरव सांदु रव ही जरी
र्रिवलव घेऊन उभी करी..
म्हिजे लवगली नय्यव पवर
िोदकव ज्ट डोन्सट र्री..
र्व! जळ
ु ल्यव ओळी.. अजनू जळ
ु तील.. पि त्यवसवठी..
खरे खरु े कवव्य जन्सिण्यवसवठी हर्ी ती प्रशतभव नवहीच िवझ्यवकडे हे
िवन्सय करवयलव कवय हरकत आहे.. त्यवपेिव गविी आठर्त म्हिनू
बघतो.. म्हितव म्हितव पशहलेच गविे आले ओठवर्र ते..
सोचव थव प्यवर हि नव करें गे..
सरू त पे यवर हि नव िरें गे..
शफर भी शकसी पे शदल आ गयव..
शकती खरे य हे.. म्हिजे गवण्यवत कवही ओढूनतविनू बसर्त
नवहीत भवर्नव! भवर् आशि भवर्नव! कवलचव शतचव तो रवग
आठर्लव..
नवकवच्यव िेंड्यवर्र

तझ्ु यव रवगवचे गां घर ..
शर्सर शर्सर सवरे रविी..
आतव तू िलव र्र!
हे छवन आहे! पि र्ै लव िरवठी येत नवही.. आशि इग्रां जीत
कशर्तव जन्सिवलव घवलू इतके इग्रां जी िलव येत नवही.. रवगवर्ण्यवसवठी
तरी ती शदसेल कव.. ती रवगवर्लीय..
तिु रूठी रहो.. िैं िनवतव रहूां
इन अदवओ ां पे और क्यव आतव है..
शर्चवर करतव करतव शकती र्ेळ गेलव कळले नवही.. उद्यव कवि
भरपरू आहे.. र्ेळ किी.. रवत् थोडी सोंगे फवर.. र्ै शतकडे झोपली
असेल की जवगीच असेल.. आठर्त कुठल्यव इशां ग्लि कशर्तव? िी
घड्यवळवत पवशहले.. अडीच र्वजनू गेलेत.. लर्कर उठिे आहे
उद्यव.. पि उठिवर तेव्हवच जर झोपलो तर.. आशि आलीच नवही
झोप तर..
इब्तदवयी इश्क िें हि सवरी रवत जवगे..

अल्लव जवने क्यव होगव आगे..
िग शर्चवर आलव.. हव शहदां ी शसनेिव असतव तर? आतव िी
डोळे शिटले असते. िी झोपलोय..्र्प्नवत ती धवर्त धवर्त येतेय..
जिवने के बांधन तोडकर. िग एखवदे गविां.. 'न जव छोडकर तिु िझु े
तझु से नहीं रह सकती जदु व .. छोड आई पीछे जिवनव अब जिवने
को शर्दव.. ' आम्ही हवथोंिें हवथ लेकर बसलोय.. शकांर्व िग िीच
शनघवलोय इथनू . बवईक धिू सोडलीय िी. घरी येतो िी. अांधवरवत
िी बवगेतल्यव झवडवर्रून र्ै च्यव खोलीच्यव शखडकीतनू आत
शिरतो. ती जवगी होतेय.. त.ू . आतव.. ? इथे कसव? िी म्हितोय,
'बेकरवर शजयव िझु े खींच यहवपां र लवयव .. कौन है जो करे गव हिें जदु व
.. सनि बेिक आए भी गर खदु व.'
्र्प्नवतले ्र्प्न पवहवत ्र्प्नवतच कधीतरी झोप लवगली
िलव.
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वाजवा िे वाजवा!
के व्हवतरी लवगली असवर्ी झोप.. सकवळी जवग आली
किीतरी. आज लग्न. उिीरव उठून चवलवयचे नवही. कवकवच्यव
शि्तीत सवरे कवही त्यवच्यव ऑडारप्रिविेच व्हवयलव हर्े. सवरी
जबवबदवरी िवझ्यवर्र. कवकवचे कवि ही कसे.. फुलर्वल्यवकडून
सकवळी सवडेसवतवस फुले घेऊन येिे.. गल
ु वबवची फुले िभां र िोजनू
घेिे.. निीब प्रत्येक फुलवच्यव पवकळ्यव िोजनू घेिे नवही शलशहले!
र्वजत्ां ीर्वल्यवनां व आठ र्वजनू र्ीस शिशनटवनी फोन करून आठर्ि
करून देिे .. सनई र्वदकवांस कोिकोिते रवग र्वजर्िे यवची यवदी
देिे.. भटजीबर्ु वांनव सकवळी नऊ र्वजनू आठ शिशनटवांनी फोन करून
आठर्ि करून देिे.. आशि नऊ पच
ां वर्न्सनलव घेऊन येिे..
भटजीबर्ु व िांत् शर्सरले नवहीत यवची खवत्ी शनघण्यवपर्ू ी करून
िगच त्यवांनव घेऊन येिे.. आचवरी म्हिजे जेर्िवच्यव के टरसानव फोन
करून आठर्ि करून देिे.. त्यवांनव सगळ्यव पवककृ ती नीट येतवत
यवबद्दल त्यवचां ी आधी तोंडी परीिव घेिे.. त्यवांच्यवकडील भवज्यव
शन बवकी सविवनवची सपां िू ा तपवसिी करिे.. फुलर्वल्यवसां फुलवचां ी

आरवस करण्यवसवठी र्ेळेर्र येण्यवची आठर्ि करून देिे..
त्यवसवठी घड्यवळवत अलविा लवर्नू ठे र्िे.. त्यवचबरोबर फुले तवजी
असण्यवबद्दल फुलर्वल्यवस सज्जड दि भरिे.. असली कविवची
यवदी. त्यवतल्यव कवही अथवातच िवझ्यव ॲशडिन्सस! त्यवत चक
ु वांनव
र्वर् नवही. त्यवच्यव शि्तीस त्यवच्यवहून र्यवने िोठे असलेले िवझे
बवबव पि घवबरून असतवत. त्यविळ
ु े कविवत टांगळिांगळ नवही.
आशि तसव अभ्यवस शन कुठल्यवही कविवच्यव बवबतीत िी ही
शसशन्ससयर िध्येच गिलव जविवरव. म्हिनू च तर कवकवने ही
जबवबदवरी िवझ्यवर्र टवकलेली. पि इश्कने शनकम्िव शकयव र्रनव
हि भी हैं कुछ कवि के ! ही र्ै नसती तर इतकव कवही शर्चवर नसतव
के लव िी. पि गेल्यव चवर एक शदर्सवांत दशु नयव बदल गई हे खरे !
सकवळी सकवळी तयवर व्हवयलव घरी आलो. नर्रीचव भवऊ,
तो ही एकुलतव एक म्हिनू िवझी शडिवडां असिवर आज. नर्ऱ्यवचव
कवन शपळवयचे कवि असिवर िलव. हे एक ि्त आहे.. जोर्र िी
शपळिवर दसु ऱ्यवचे कवन तोर्र. पि िलव धोकव नवही कवरि र्ै लव
भवऊ नवहीच कोिी, िवझव कवन शपळवयलव. शकती पढु चव शर्चवर
िवझ्यव डोक्यवत यवर्व? अजनू किवचव नवही पत्तव आशि िी शर्चवर
करतोय िवझ्यवच लग्न सोहळ्यवचव. पि उम्िीद पर ही जीती है

दशु नयव! आिव इज होप! अिव शर्चवरवत चवललो असतवनव कवकवने
पकडले शन सगळ्यव कविवचव शहिेब घेतलव िवझ्यवकडून. कवकव
बोलतोय िवझ्यविी शन शतकडूि र्ै घवईत चवललेली. िलव हवत
के लव शतने शन नांतर जर्ळ येत म्हिवली, “हवय! ऑलर्ेज इन अ
हरी िोदक?”
िी कसनसु व हसलो. कवकव कवही सोडत नव्हतव िलव.
"यव, टू िच टू डू.. टू शलट्ल टवईि .." िवझ्यव बोलण्यवलव
दोन्सही अथा होते एकवच र्ेळी. म्हटले नव, बोलण्यवत िी हवर नवही
जवत कुिवलव, फक्त ही र्ै सिोर आली की जीभ एकव जवगी घट्ट
शचकटून रवहते!
"ओ. के . सी यू ॲट द व्हेन्सय.ू " म्हित ती शनघनू गेली.
यव कवकवलव िलव खलनवयक ही म्हितव येईनव .. त्यवच्यवच
घरी तर िलव ही भेटली. आशि आतव त्यवच्यवच िळ
ु े िलव
शतच्यविी बोलतव येत नवहीये.
"लर्कर तयवर होऊन जव. आम्ही आलोच. यू आर डुईगां गडु
र्का . दवदव म्हिवलेलव िलव, तझ्ु यवर्र जबवबदवरी टवकली की परत
बघवयलव लवगत नवही."

पशहल्यवांदव िलव िवझ्यव जबवबदवर असण्यवचव पश्चवत्तवप
झवलव! पि आतव रूबवबदवर बननू जवयलवच हर्े हॉलर्र. जिेल
तेर्ढे र्ै िी बोलवयलव हर्े शदर्सभरवत.
हॉलर्र आलो शन लवगलो कविवलव. सगळीकडे लि देत
होतो. त्यवत िी म्हटले नव तिी भटजीबर्ु वपां वसनू फुलां शन पवनां शन
जेर्िवर्ळ.. सवरी जबवबदवरी िवझ्यवर्र. र्ै चे कवय होिवर हव
एकच प्रश्न सतवर्ीत असतवनव हव कविवचव डोंगर..खरव तर
सह्यवद्रीतील एखवद्यव शिखरवसवरखव. पि येतव जवतव शतच्यव
शर्चवरविळ
ु े र्वटतोय एव्हरे ्ट सवरखव.
सवडेनऊच्यव सिु वरवस सवरे हॉलर्र आले. त्यवत रवशगिीच्यव
बरोबरीने सवऱ्यव िैशत्िी. त्यवत र्ै पि. लवल सवडीत.. र्ॉर्. सदांु रच
शदसत होती ती.
'यू लक
ु सो ब्यशु टफुल' म्हिनू शतलव सवगां वयलव हरकत नव्हती
पि नेहिीप्रिविे नवही बोललो. नसु तवच 'हवय' म्हिनू पुढे कविवलव
लवगलो. हॉलिध्ये एक झवले.. ती र्वरांर्वर दृष्टीस पडत होती. जवतव
येतव भेटत होती. बोलवयलव र्ेळ नव्हतव तरी कवहीतरी बोलिे होत
होते. त्यवत िलव खरोखरीच घवई होती.. त्यविळ
ु े िवझे आधीच

जजु बी बोलिे अजनू च जजु बी होत होते. लग्न लवगले. यथवसवांग.
डोक्यवर्र अितव पडण्यवची र्ेळ झवली रवशगिीच्यव.
त्यवतल्यवत्यवत सांधी सवधनू िी र्ै लव गवठले..
"रवशगिी इज लशु कांग सो गडु नो?"
"यव.. द ब्लशिांग ब्रवईड.."
"अँड द डॅशिांग ग्रिू !" िी म्हिवलो तर ती हसली.
"तल
ु व सवत फे रे िवशहती आहेत नव?" िी शर्चवरले.
"ऑफकोसा. िी इशां डयन र्ेशडांगची इन्सफो कवढून ठे र्लीय."
"ओह! सो यू आर र्ेल इन्सफवॅॅम्डा हव.ां ."
"कवइडां ऑफ आय गेस.. सी हवऊ रवशगिी इज ब्लशिगां .."
"आय नो. नशथांग िोअर ब्यशु टफूल द्यवन अ ब्लशिांग ब्रवईड..
एक्सेप्ट.." िी बोलतव बोलतव थवांबलो.. एक्सेप्ट यू म्हििवर होतो
िी.
"एक्सेप्ट व्हॉट िोदक?"
“नशथांग.. सी, नवऊ व्हॉट दे शसांग आर कॉल्ड िांगलवष्टकवस.."
"ओह. र्ॉर्.."
"शधस इज शटशपकल र्े दे शसांग देि.."
"ओह! आय सी!"

"ॲडां देन इट शर्ल बी र्वजर्व रे र्वजर्व..”
“िीन्सस?”
“िीन्सस दे शर्ल देन एक्सचेंज गवरलॅडां ् स..”
“आय नो .. सीन शहदां ी िव्ू हीज..”
“ॲडां थ्रो शधस रवईस ऑन हेडस ऑफ ब्रवईड ॲडां ग्रिू !”
"ओके .. र्ॉर्! बट व्हवय?"
"हवऊ डू आय नो.. इट्स ररच्यअ
ु ल.."
“र्ॉर्.. थयवक्ां स .. ररच्यअ
ु ल ऑर ॲक्च्यअ
ु ल.. आय र्डु
ऑल्सो लवइक िॅरेज शधस र्े शडयर..”
िी तवडकन उडवलो. शतच्यव यव इशां ग्लि र्वक्यवचव नक्की अथा
कवय? ऑल्सो? म्हिजे ती ्र्तःबद्दल सवांगतेय? िग िलव कव
सवांगतेय? की आयॅि ओव्हररीशडांग इट? कवही असो पि तो
िेर्टचव शडअर िब्द िलव सख
ु वर्नू गेलव. पि सवहेबी भवषेत यव
शडयर लव तसव अथा नसतो हे िलव िवशहती होतेच. त्यविळ
ु े त्यवतनू
जव्त कवही अथा न कवढिेच श्रेय्कर होते. कवय असेल ते असो.
िी शबझी होतोच. जव्त शर्चवर न करतव कविवलव लवगवर्ेच
लवगले. पि डीड िी एक्सपेक्ट िवय रर्पॉन्सस?

"आय शथांक आय शर्ल हॅर् टू गो. िलव जेर्िवची तयवरी
बघवयलव लवगेल.."
"यस. टू शबझी हवां. बट आय टेल य.ू नव्रव नव्री ची पोशझिन
बे्ट. त्यवनां व कवय बगवयलव नवय लवगत."
"हो नव.."
यवर्र 'शर्ि र्ईु र्ेअर इन देअर प्लेस' असां कवही अजनू कवही
छवन डवयरे क्ट बोलतव आलां असतां पि नेहिीप्रिविे नवही बोललो.
लग्न लवगले. पांगती बसल्यव. सवरे पवहुिे एकव िवगोिवग एक
बसले. आिचे अिेररकन पवहुिे ही बसले पि र्ै चव पत्तव नव्हतव
त्यवत. सगळ्यवनां व आग्रह करून र्वढिे झवले.
नर्रीच्यव घरचे कवही थोडे िवगे रवशहले शन नर्रव नर्री. आम्ही
सवरे िेर्टी पगां तीलव बसलो. रवशगिी शन शतचव नर्ीन नर्रव दोघे
बसले. ििभर रवशगिीच्यव जवगी र्ैदहे ी आशि नर्ऱ्यव िल
ु वच्यव
जवगी िी अिी कल्पनव के ली िी. िवझ्यव बवजल
ू व एक खचु ी ररकविी
होती.. आशि त्यवर्र र्ै येऊन बसली. पांगतीलव आग्रह करून र्वढत
होते कवही. नवर् घेिे झवले.. घवस भरर्िे झवले..
"हे.. व्हॉट इज शधस?"
नवर् घेण्यवलव इशां ग्लििध्ये कवय म्हितवत ते कळेनव.
तरीही घोडे दविटले पढु े ..

"नवर् घेतवत दोघे, उखवण्यवत. यू नो टू ऑर थ्री लवईन्सस इन
पोएट्री फॉिा. अँड ॲड नेि ऑफ यर्ु र हजबडां ऑर र्वईफ इन इट!"
"सो दे हॅर् ररह्डा इट?"
"आय डोन्सट नो. बट इट्स शडशफकल्ट नो?"
"कि ऑन. डोन्सट टेल िी तू तझ्ु यव लग्नवत नवय बोलिवर हे!"
िी कवय बोलिवर होतो यवर्र? नसु तवच हसलो. िनवत म्हटले
शहचे नवर् घवलनू उखविव बनर्नू ठे र्लव पवशहजे आतवच.
"यू लवइक्ड इट?"
"ये्स. लव्ह एव्हरी िोिेंट शहयर.. आय टोल्ड य.ू . आय
लवइक इशां डयव.."
िी शतलव हव इशां डयन आर्डतो की नवही हे शर्चवरतव आले
असते आतव. पि सांधी आलेली हवतवतनू घवलर्त रवशहलो. पांगत
उठली. िी शनघनू गेलो. ती देखील िैशत्िींच्यव घोळक्यवत रिली.
सांध्यवकवळपयंत हे असेच चवलले. म्हिजे कविविळ
ु े िी देखील
हॉल बवहेरच जव्त र्ेळ होतो.
रवशगिीच्यव सवसरी जवण्यवची र्ेळ आली. िलव कवही कवरि
नसतवनवही ह्यव प्रसगां वत रडू आर्रत नवही. एकव शित्वच्यव लग्नवत

तर त्यवची ती बवयको रडत नव्हती पि िवझ्यवच डोळ्यवत पविी
येत होते! त्यविळ
ु े िी िक्यतो िवगे रवहतो अिव प्रसगां ी. आशि शतथे
नेिकी र्ै िवझ्यव बवजल
ू व येऊन उभी रवशहली. शतलव कवही बोलवयचे
असवर्े.. पि शतलव िवझ्यव डोळ्यवतले पविी शदसू नये म्हिनू िी
हळूच सटकलो कवही न बोलतव.
नतां र सवरे शनपटतव शनपटतव कवकव, बवबव शन िी घरी येईपयंत
रवत्ीचे दोन र्वजले. घर सविसिू होती. फक्त रिवकवकू आशि आई
जवग्यव होत्यव. बवबव शन कवकव त्यवच्ां यविी कवही बोलत बसले. िी
हळूच बरु कुल्यवांच्यव खोलीकडे पवशहले. झोपले असिवर गवढ.
हॉलिध्येच एक सोफ्यवर्र िी पडलो.
िलव जवग आली तर आजबू वजल
ू व उजेड पडलेलव. िी उठून
बसलो. दपु वरचे दोन र्वजलेले. म्हिजे िी इतकव र्ेळ झोपनू
कवढलव? कवलचव थकर्व असवर्व. र्ै कुठे असेल? घरवत सविसिू
होती. बहुतेक आलेले पवहुिे परत गेले असवर्ेत. बरु कुल्यवांची
खोली उघडी शदसत होती पि त्यवत हवलचवल जविर्त नव्हती..
िी आळोखे शपळोखे देत उठलो तर सिोर कृ शत्तकव उभी होती..
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वैदेही गमन!
कृ शत्तकव उभी सिोर शन िी जवांभई देत बसलोय.
आजबू वजचू े कवही सिजेनव िलव. र्ैदहे ी कुठे असेल? शनघनू
तर गेली नसेल नव? िी डोळे चोळत कृ शत्तकवकडे पवहवत म्हिवलो,
“बवकी कोिी शदसत नवहीत?”
“बवकी म्हिजे? आहेत नव.. सगळे आहेत.. कवकू आहे..
कवकव.. आई.. बवबव सगळे आहेत..िी आहे, तू ही आहेस.”
कव कोिवस ठवऊक िलव शतचव आर्वज थोडव कडर्ट र्वटलव.
न रवहर्नू िी शर्चवरले .. “आपि सगळे आहोतच पि
बवकीचे गे्ट..?”
अजनू ही िी र्ै बद्दल थेट शर्चवरू धजत नव्हतो..
“आहेत की.. ते िांगू िविव शन तवत्यव आहेत. झवलेच तर
रत्नवशगरीच्यव िवर्िी आहेत. रवजवपरू च्यव आत्यवबवई आहेत.
सगळे आहेत. बवजच्ू यव घरवत. झोपले आहेत.”
“हु.ां . खपू च झोपलो िी.. थकलो होतो.”

“झोपलवस नव.. छवन! आतव िी झवपिवर आहे तल
ु व..”
"अगां पि कृ शत्तकव .."
िवझे न ऐकतवच कृ शत्तकव तरवतरव शनघनू गेली.
एकूि लिवत आले ते हेच.. बरु कुले फॅ शिली म्हिजे र्ै शनघनू
गेली होती.. त्यवांनव जविे भवग होतेच. पि िग आतव पढु े कवय?
शर्चवर करून डोके चवलेनव.
बवगेत एकटवच येऊन बसलो. बवगेत पविी घवलण्यवचव प्रसगां
आठर्लव.. शन व्यवयवि करतवनवच्यव गप्पव ही. जगवत शकत्येक गोष्टी
न बोलल्यवने शबघडतवत नवही? नको ते बोलिे शन हर्े ते न बोलिे
सगळ्यव सि्यवांचे िळ
ू आहे.. कुठल्यविव ्र्विींनी म्हटले
असिवरच हे. असलव शफलॉसॉशफकल शर्चवर करत बसलेलो तर
िवगनू कृ शत्तकव आली..
“कवय िग..?”
“तू िलव झवपिवर कव होतीस..”
“झवपिवर? नसु तव झवपिवर नवही, ठोकिवर िी तल
ु व. यजु लेस.
तू अकलेचव कवांदव.. र्ैदू गेली शनघनू .. तू डवयरे क्ट ते ही िलव
शर्चवरत नवहीस..”

“गेली.. िवशहती आहे.. पि िलव नव्हते ठवऊक.. इतक्यवत
जवईल ते.”
“हो.. आशि ठवऊक असते तर फवर फरक पडलव असतव?”
िी शर्चवरवत पडलो..
"म्हिजे तू होऊन शतच्यविी बोलिवर होतवस?"
"िी कवलच बोललो शतच्यविी..
"छवन! हर्व पवण्यवच्यव गप्पव की तिु च्यव िेशडकलची
शड्किन्सस? र्ैदनू े सवांशगतले िलव."
"अगां पि.. िी अजनू कवय बोलू शतच्यविी?"
“नवही नव कळत? िग कवल ती तल
ु व कवही सवांगू पवहवत होती
शन तू टवळत होतवस शतलव.."
"िी? िी किवलव टवळेन शतलव?"
"ते िवशहती नवही पि ती िलव म्हिवली असे.. आशि आज ती
गेली तेव्हव तू ढवरवढूर.. कवय सिजवर्े शतने?”
“म्हिजे? शतलव .. ती ..”
“तल
ु व अक्कल किी आहे कव? किी आहे कव नवही.. किीच
आहे अक्कल तल
ु व. िद्दड. कसव डॉक्टर झवलवस कुिवस ठवऊक..

कॉपीशबपी करून पवस झवलवस की कवय.. सवधी भवषव कळत नवही.
ती तझ्ु यवपवठी येते शन तू बोलवयचे टवळतोस?”
“िी?”
“नवही.. िी..”
“ऐक नव कृ शत्तकव.. झवले ते झवले.."
"िग गवत बसव गविे .. झवले गेले शर्सरूनी जवर्े.."
"प्लीज.. तल
ु व खरे सवगां तो.. र्ै िलव आर्डली..”
“र्ै?”
“हो.. र्ैदू नवही र्ै च. इतकी की शतलव पवहतवच िी ब्लॅकां
होतो.. िग शतच्यविी बोलू ते कवय शन कसे? त्यवत शतलव िी
आर्डेन की नवही ते िवशहत नवही.. तझ्ु यविी िी बोलतो की नवही
हर्े शततके .. तो िवझव ्र्भवर्, पि ती सिोर आली की.. आशि
गेले दोन शदर्स पवहतेस त.ू . इतके कवि की..”
“छवन..”
“आतव?”
“आतव कवय..खवली डोके र्र पवय.. गेली बस शनघनू आतव
करव ठिविव.. करव भजन.. िलव कव शर्चवरतोस?”
“म्हिजे.. नो ररटना..?”

“तू र्ेडव की खळ
ु व.. इतक्यवत सोडून देतोस.. हलर् की
हवतपवय..”
“हलर्ेन.. पि कुठल्यव शदिेन?े ”
“ते ही िीच सवांग?ू इच्छव शतथे िवगा..”
“सवगां नव.. अगां खरे सवगां तो गेल्यव चवर शदर्सवत एक ही िि
गेलव नवही ज्यवत शतचव शर्चवर आलव नवही.. आतव..”
“आतव कवय? िवरव बवतव..”
“प्लीज.. यू आर द होल ॲडां सोल.. प्लीज हेल्प..”
“ठीक.. ग्रवांटेड ऑन र्न कांशडिन..”
“बोल.. लर्कर बोल..”
“एक.. तू शतलव उद्देिनू पत् शलहवयचे..”
“िी?”
“नवही िी.."
"ठीक करतो कवहीतरी."
"आशि दसु रे .."
“पि.. तू एकच कांशडिन बोललेलीस..”
िवझ्यवकडे दल
ा करत कृ शत्तकव म्हिवली, “दसु रे हे की तू
ु ि
्र्तः ते पत् शतलव द्यवयचे!”

“िी?”
“नवही िी..”
“तसे नवही ग.ां . शर्षयच असव की िी िी म्हििवऱ्यवचां ी र्वट
लवगते.”
“अव्र्ल दजवाच्यव ्टुशपडव.. िीच शर्चवर के लव तझु व म्हिनू
सवांगते.. शतच्यविी डवयरे क्ट बोलिे तेरे बस की बवत नहीं.. म्हिनू
शलही.."
"आशि बवय पो्ट पवठर्नू देऊ.. ती पोहोचेपयंत पत्
अिेररके त. पि कुिव दसु ऱ्यवच्यव हवती पडले तर.. पि हे जिेल..
डन.् ."
"तू िलव परु ते बोलू देत नवहीस.. ते पत् तझ्ु यव शिर्वय दसु रे
कुिीच शतलव ते शदलेले चवलिवर नवही.. शदलेलचे .. हँड
शडशलव्हरी.."
“अगां पि.. ती अिेररके त.. िी कसव जविवर..”
“र्वटलांच तू असे शर्चवरिवर. पि ती गेलेली नवही अजनू .."
"ओह! ती इथेच आहे? म्हिजे िी इज शहअर?"
"्टुशपड. िलव कळते नीट िरवठी. उगवच इग्रां जी नको िवझ्यव
सिोर.."

"ते ठीक गां. पि ती कुठे य? गेली नवही नव अजनू ?"
"यजु लेस, िख
ू वा, आज रवत्भर असेल ती िांबु ईत. आजच गवठ
शतलव.. उद्यव जवतील सगळे अिेररके त. कवल शबचवरी रवत्भर हैरवि
होती. झोपली पि नवही..”
“खरे च?”
“नवही.. खोटे सवांगते तल
ु व.. िी असते नव तर सरळ कवट िवरली
असती तझ्ु यवर्र.. पि यव अिेररकन बवई ठरल्यव सतयगु वतील.. ती
कवय बोलली िवशहतीय..”
“बोल.. र्ै जे कवय बोलली..”
“आतव ऐक.. तझ्ु यवबद्दल शतलव आधीच ठवऊक होते.. म्हिजे
फोटो शबटो पवह्यलव होतव शतने.. आशि तसव तू आहेसच म्हिव
रूबवबदवर .. ॲडां इट्स लव्ह ॲट फ्टा सवईट .. ऑफ फोटोग्रवफ!”
“कवय सवगां तेस.. िवझ्यवबद्दल तू आज पशहल्यवांदव कवही
चवगां ले बोलतेयस..”
“हु.ां . कधी कधी खोटे बोललेले आरोग्यवस शहतवर्ह असते ..
दसु ऱ्यवच्यव. तर ती म्हिवली, िलव आर्डतो हव गवय..”
“गवय? हव गवय .. की ही गवय? सवधे िरवठी व्यवकरि
कृ शत्तकव..”

“चपू .. इशां ग्लि िधलव गवय.. त्यविळ
ु े तल
ु व पटर्ण्यवचव ती
प्रयत्न करत होती..”
“ती?”
“नवही िी.. आशि तू दरू दरू पळतोयस.. िख
ू ा. अक्कल
किविी खवतवत िवशहती नवही.. तरी बरे िी सगळव ट्रॅक ठे र्लवय
शतचव .. आशि आय टेल यू िी इज अ जेि ऑफ अ पसान”
“आय नो ..”
“व्हॉट यू नो? िी शतलव तझ्ु यवहून जव्त ओळखते..”
“हु.ां . कवही र्षे.. िी जन्सिजन्सिवांतरी..”
“र्व! आतव कांठ फुटतोय सवहेबवांनव. हेच आशि असेच
शलही..”
“िरवठीत?”
“हो.. आशि र्त्यवत शर्कत घेऊन एक िरवठी इटां ू इग्रां जी
शडक्िनरी पि दे.. फुकट नवही तू अव्र्ल दजवाचव बवर्ळट म्हिनू
प्रशसद्ध आहेस.. पि तसव चवांगलव आहेस म्हिनू .. आतव हवतपवय
हलर्.. लर्करच शनघ..”
“आशि ती कुठे भेटेल..?”

“ते पि िीच .. हुां .. िीच सवांगवयलव हर्े.. रवत्भर जवगनू प्लॅन
बनर्नू ठे र्लवय आम्ही. र्ैदू म्हिजे तझु ी र्ै म्हिवली, अदां वज घे
आधी.. इफ ओन्सली द्यवट िोदक लवइक्स हर.. कॅ री आऊट पढु चव
प्लॅन ..
िोदक म्हिे.. परु ि नवही बटवटे भरलेत तझ्ु यव डोक्यवत..
िोडक!”
िग िी थोडव शर्चवर के लव..
शलशहण्यवचे आशि िवझे र्वकडेच तसे. कशर्तव कवय शन पत्
कवय.. शलशहिे िलव जिवयचे नवही.. र्ै सिोर बोलती भले बदां होत
असो, पि िलव बोलण्यवची हौस भवरी. तेच शलहवयलव बसलो की
िब्द सचु िे कठीि. तर आतव करू तर कवय.. आशि ही िेर्टची
सधां ी. आतव गप्प रवशहलो तर .. र्ै चव आयष्ु यभर गैरसिज आशि
तो होऊ नवही द्यवयचवय िलव.
िी पटकन ्टेिनरीच्यव दक
ु वबी कवगद
ु वनवत गेलो. दोन गल
घेतले.. त्यवर्र ॲनवटॉिीत शिकर्तवत तसे चवर चेंबसाचे हृदय लवल
रांगवत कवढले.. तिी शचत्कलव चवांगली आहे िवझी. आशि सगळ्यव
भवगवांनव नवर्े शदली रीतसर! इतपत िी िवझ्यवसवरखवच र्वगलो.. पि

नतां र शहिां त के ली.. त्यवच हृदयवत उजव्यव बवजल
ू व एक 'पेसिेकर'
असतो जो त्यव हृदयवस धडधड करवयलव लवर्तो.. तेर्ढ्यव त्यव
भवगवलव िी शतचे नवर् शदले.. 'र्ैदहे ी द पेसिेकर:
टू िवय ्र्ीटहवटा..' असे िीषाक घवलनू तो कवगद शखिवत
घवतलव. कवकवच्यव शिशलटरी शि्तीत कदवशचत कोटािविाल होईल
यवची तिव न बवळगतव त्यवच्यव बवईक र्र टवांग िवरून िांबु ईलव
ससु वट शनघिवर इतक्यवत कृ शत्तकव आली..
"कवय िग? कवय शलशहलेस? पत् की कशर्तव? िवयरी?"
"छे गां! शलशहतोय कसलव. डवयरे क्ट जवऊन िी भेटतो शतलव.."
प्रेिवपवठोपवठ चोरटेपिव एकवर्र एक फ्री शिळतो कव?
िवझ्यवकडे दल
ु ाि करत कृ शत्तकव म्हिवली,
“तू कवय शलशहलेस ते नवही शर्चवरत िी.. पि हे घे..”
“हे कवय?”
“तल
ु व शतथे जवयलव सॉशलड आशि व्हॅलीड कवरि.. यवत र्ै
चव एक सोन्सयवचव हवर आहे.. िद्दु वि शर्सरलीय ती.. तो देिे .. आहे
की नवही अजंट..”
“च्यवयलव.. कृ शत्तकव.. अफलवतनू प्लॅशनांग तझु े..”

“नॉट ओन्सली िवईन.. तझु ी र्ै इज इक्र्ली पवटानर इन क्रवईि..
आतव आम्ही एर्ढी िेहनत घेतलीय तर..”
“िी सद्ध
ु व कवही घोटवळव करू नये इतके च नव.. एक सवांगू कव..
नको तल
ु व नको..”
“सवांग सवांग ..”
“अगां आतव कसले टेन्सिन.. शतच्यवकडून हो आहे नव िग शचांतव
नवही .. आतव बघ िी ..”
“सॉरी.. तल
ु व एक सवांगवयचे रवशहले.. तू गेलवस की तझु ी ती
तोंडी परीिव घेईल िगच ठरर्ेल.. बघ .. नसिील जवत तर..”
िी शनघण्यवआधी कृ शत्तकवने िेर्टची सवधनू घेतली.
िी बवईक ससु वट सोडली. र्ै चव तो हवर नीट जपनू छवतीिी
ठे र्लव. पत् जपनू ठे र्ले त्यवच बॉक्सिध्ये. आतव कवही तवसवांचव
अर्धी आशि र्ै र्डु बी िवइन. कृ शत्तकवच्यव िदतीबद्दल िलव
अत्यतां कृ तज्ञतव दवटून आली.. चवर शदर्सवांच्यव सगळ्यव गोष्टी
्र्प्नर्त.. त्यवतली र्ै तर ्र्प्नसदांु री. बहुधव आिची गवठ त्यव
शतथे र्रून बवांधण्यवचे ठरलेच असवर्े.. नवहीतर इतके योगवयोग?

एकव धांदु ीत िी िांबु ईत पोहोचलो.
िी कृ शत्तकवलव म्हिवलो नव्हतो, पि िलव सवांगवयचे हेच होते
की एकदव र्ै चव होकवर गृशहत असलव की िी िवझव नॉिाल सेल्फ
.. म्हिजे .. कवहीही बोलवयलव िोकळव होतो. ते शदसलेच लर्कर!

२३

णवसिली हाि ती का घिी?
बवईकर्र टवांग िवरून, प्यवर कव सांदसे व घेऊन, एकव ध्येयवने
प्रेररत होऊन, र्ेडवत दौडल्यवसवरखव शनघवलो िी. र्ै चव तो
सोन्सयवचव हवर शन िवझे ते पशहलेर्शहले प्रेिपत् शकांर्व प्रेिशचत्पत्
घेऊन. आज शर्चवर करून र्वटते की तेव्हव आजच्यव सवरखे
िोबवईल असते तर .. सवरे शकती सोपे झवले असते. टवकले दोन
िेसेजेस की झवले कवि! पि तरीही हे असले 'हवटा टू हवटा' सांदि
े
पवठर्िे कठीि कविच नवही कव? तरीही हे होतच आले आहे.
अगदी िोबवईलच कवय .. पत्े टवकिवरे पो्टखवते नव्हते तरीदेखील
ही प्रेिपत्वांची देर्विघेर्वि होतच होती नव! कबतु रे पि यव कविी
जपांु ली जवयची. आशि त्यवही आधी पत्े शलशहत नसतील तरीही ही
ह्रदयवांची देर्विघेर्वि होतच असिवर नव! थोडक्यवत हे सांदि
े वचां े
दळिर्ळि होत आले आहे अनवशद कवलवपवसनू शन पढु ेही होत
रवशहल. तरीही ह्यवसवठी कुिी गवईडलवईन्सस बनर्ू नयेत आजर्र?
म्हटले नव जीर्नोपयोगी असे शििि तसे फवरच किी शदले जवते
आपल्यवलव! िेशडकलच्यव शिििवत हृदयवची रचनव शिकर्तील,

त्यवचे कवया शिकर्तील, पि त्यवचव कवरभवर चवलतो कसव शन
चवलर्वयचव कसव ते कुिीच नवही शिकर्त. थोडक्यवत हे कठीि
कवि करवयलव शनघवलेलो िी.
ह्यव हे ह्रदयीचे ते ह्रदयी घवलण्यवबद्दल िल
ु भतू आशि िौशलक
शचांतन करत.. हे सवरे शचांतन ती बवईक हवकतव हवकतव िी िांबु ईतल्यव
एकव घरवचे दवर ठोठवर्े पयंत सांपर्ले.
एकव श्रीयतु डॉ. श्रीधर श्रीपवद श्रीयवन, एि. ए. एि. कॉि.
शड.शलट. नवर्वच्यव नेिप्लेटी िवगचव दरर्वजव उघडलव.
"कोि तम्ु ही?"
“िी.. िोदक.. नवही आिोद.. बरु कुले आलेत त्यवनां व भेटवयलव
आलोय..”
“अरे यव.. यव.. तम्ु ही लग्नघरवतनू ?”
“हो.. उद्यव जवयचीत नव िांडळी म्हिनू ..”
“पि ते शतकडूनच तर आले..”
“हो.. पि र्ै.. देही शतचव ..”
इतक्यवत र्ै ची आई बवहेर आली..
“ओ हो.. अरे आिोद त.ू . इतक्यव लवबां र्र.. इकडे असव
घवईघवईत कसव?"

आतव र्ै च्यव आईलव कवय म्हिवर्े म्हिजे डवयरे क्ट आई की
कवकू की आटां ी की अजनू कवही.. यव गोंधळवत पडलो िी. म्हटले
नव प्रत्यि आयष्ु यवत उपयोगी पडेल असे शििि कुिी देतच नवही.
“कवही नवही हो .. र्ैदहे ी शतचव हव हवर शतकडे शर्सरून आली..
म्हिजे चक
ु ू न.. शर्सरून आली.. म्हटले उद्यव तम्ु ही जविवर.. िग
परत येिे कधी होईल.. तो द्यवयलव आलो..”
शतच्यव आईच्यव हवतवत ती बॅग देत िी म्हिवलो..
शतने बॅग घेतवच िवझ्यव लिवत आले.. ती गल
ु वबी शचठ्ठी िी
त्यवच बॅगेत ठे र्ली आहे. िवझव जन्सिजवत र्ेंधळेपिव असव यव
र्ेळीही!
“र्ेंधळी आहे हो र्ैदहे ी.. शबचवऱ्यवलव इतकी लवांबची फे री
पडली..”
“त्यवचे कवही नवही हो..”
इथे िी 'इट्स िवय प्लेझर' म्हििवर होतो.. निीब नवही
म्हिवलो.. कुठे कवय बोलवर्े यव इतके च कुठे कवय बोलू नये हे ही
िहत्त्र्वचे..
“पि जरव एक सेकांद ती बॅग देतव कव.. िवझव िहत्र्वचव कवगद
रवशहलवय त्यवत..”

िी बॅगेतनू ते गल
ु वबी पवशकट हळूच कवढून कुिवलव शदसू नये
असे पटकन िवझ्यव शखिवत सरकर्ले. र्ै एक र्ेंधळी असेल तर
िी दहव र्ेंधळव होतो!
िग इकड शतकडच्यव गप्पव झवल्यव. चहवपविी झवले. िी
चळ
ु बळ
ु त बसनू होतो. म्हटले.. नशथांग डुईगां ..
आतव शििन र्ैदहे ी. ती कुठे च शदसेनव. िवझव बवर्ळटवर्तवर
आतव त्यवगण्यवची र्ेळ आली होती. शतचे नवर् घेिे भवग होते
आतव.
“र्ैदहे ी शदसत नवही?”
िी शखिवतल्यव पवशकटवर्र हवत ठे र्त शर्चवरले. आशि ते
र्वक्य सांपतव सांपतव िवझ्यव र्ेंधळे कि शर्सरवळूपिवची आठर्ि
आली. कृ शत्तकव म्हिवलेली, तू जविील तेव्हव र्ैदू खवली बवगेत
बसलेली असेल! िी हे पवर शर्सरून गेलो?
आशि इकडे िवशहती शिळवली की र्ै गेलीय शतच्यव
िैशत्िीकडे! म्हिजे ती खोटे सवगां नू गेलीय बवगेत! म्हटले नव
'सत्यिेर् जयते' र्गैरे शथयरी म्हिनू ठीक आहे.. अजनू कुठे कुठे
ठीक असेलही पि प्रेिी शजर्वांच्यव भवनगडीत चोरटेपिवच
नैसशगाक!

शनरोप घेऊन आतरु तेने िी खवलच्यव बवगेत आलो. अांधवर
झवलेलव. बवग तिी िोठी होती. थोडे िोधले आशि जर्ळच्यव
बवकड्यवर्र र्ै शदसली. िनविी म्हटले.. गरू
ु हो जव िरू
ु ..
बोलबच्चन नसिील तू पि किीत किी आजतरी..
“र्ैदहे ी.. ” िी हवक िवरली.. “शडयरी र्ै..”
र्ै ने चिकून पवशहले. एकतर िी आलेलो.. त्यवत परत ही अिी
हवक..
र्ै च्यव डोळ्यवतनू पविी आले. कवल रवत् शबचवरीने जवगनू
कवढली. कृ शत्तकव आशि ती.. दोघवांचे जवगरि आतव असे फलद्रूप
झवले म्हिवयचे.. िेर्टी कवय असे यद्ध
ु ्तरवर्रील शनिायश्रव अध्यवा
रवत्ीतच घेतले जवतवत म्हिे!
िग िी खपू बोललो.. इतकव की शतच्यव डोळ्यवांतनू हसनू हसनू
पविी आले.
“आय हॅड हडा यू टॉक सो िच.. दॅट र्ॉज..”
“ॲब्सोल्यटू ली रवईट.. ॲडां फ्यू िोअर रवईट शथग्ां ज टू डू..”
“व्हॉट?”

“ज्ट टू टेल य.ू . आय र्ॉांटेड टू से ऑल शधस .. यअ
ु र िेहदां ी
र्ॉज ब्यशू टफुल.. बट नॉट ॲज िच ॲज य.ू . इन द िनू लवईट आय
कुड नॉट टेल य.ू . बट यू र्ेअर द र्न अबवऊट हूि आय र्ॉज
शथांकींग.. यू लक्ु ड सो ब्यशु टफुल इन दॅट रे ड सवरी.. व्हेन यू सेड यू
र्डु हॅर् शबन हॅशपयर.. आय थॉट आय गॉट द शहटां .. व्हेन यू सेड यू
ऑल्सो र्ॉांट िॅरेज शधस र्े.. र्ेल ..नवऊ यू शर्ल.. आय र्डु
इशम्प्रझन यू इन द के ज ऑफ िवय हवटा.. इन द लेफ्ट व्हेंशट्रकल..”
िी बेधडक बोलनू गेलो.. िवझ्यव आतनू येत होते तेव्हव शर्चवर
करवयची जव्त गरज पडली नवही िलव.
“ॲडां आय िीन एव्हरी र्डा आय सेड.. ज्ट फील सो ऑन
द टॉप ऑफ द र्ल्डा.. यू नो.. आय र्ॉांट टू टेल यू सिशथांग..”
शतच्यव हवती ते गल
ु वबी पवशकट देत िी म्हिवलो..
“ओह! क्यटू डवशलंग..”
त्यव पेसिेकर र्ै च्यव हृदयवकडे पवहवत ती म्हिवली..
“हू? िी?”
“ओह.. शधस हवटा.. सो क्यटू .. ्टुशपड.. बट आय नो.. र्न
्टुशपड इशडयट हॅज ऑलरे डी सेड इट.. ॲडां डू यू ररयली र्ॉांट टू
शहयर फ्रॉि िी.. व्हॉट्स द एक््पोझर शडफरन्सस शबटर्ीन बकी शफल्ि
ॲडां नॉिाल शफल्ि..?”

िवझ्यव अगां वर्र बक्ु क्यवांनी िवरत ती म्हिवली.. “यझु लेस
नॉनसेन्सस.. यू गेव्ह िी सच टेन्सस िोिेंट्स.. व्हेन आय के ि फ्रॉि
अिेररकव आय हॅड नेव्हर थॉट आय र्डु गेट सच अ डील..”
“डील?”
“यव.. डील ऑफ सच अ ्टुशपड इन एक्सचेंज ऑफ हवट्ास..
बट ॲि सो हॅपी..”
िग आम्ही बवगेतच गप्पव िवरत बसलो.. जर्ळच आई्क्रीि
पवलारिध्ये एक आई्क्रीि र्वटून खवल्ले..
“नवऊ व्हॉट िोदक?”
“नशथांग.. आय डोण्ट र्ॉांट कॉफी ऑन आईसक्रीि र्ै..”
“्टुशपड िांकी.. आय र्ॉज आश्कांग सिशथांग एल्स..”
हवतवत हवत घेऊन शतलव म्हिवलो..
“हेन्सस फोथा दॅट्स िवय जॉब.. आय शर्ल गेट ऑल डन.. आय
शर्ल िॅनेज.. िवय डवशलंग.. यू आर नवऊ िवय हेडेक..”
“व्हॉट..? कि अगेन..”
“आय शर्ल.. शडअर.. आय शर्ल कि अगेन.. इफ इट इज
पॉशसबल.. इव्हन डेली .. टू यर्ु र यएु सए..”

िी िवझ्यव नेहिीच्यव फॉिािध्ये येत .. म्हिजे शतच्यव भवषेत..
कशिगां इन िवय एशलिेंट्स .. म्हिवलो. ती थोडी उदवस होत
म्हिवली,
“ओह.. टुिॉरो र्ईु आर फ्लवईग..”
ां
“नेव्हर िवईडां िवय शडयर ्र्ीटहवटा.. आय कॅ न हॅडल
ां इट..”
“व्हॉट..?”
“फ्लवइट.. शडयर.. आय कॅ न फ्लवय द प्लेन ऑफ िवय
थॉट्स..”
“य?ू कॅ न यू इव्हन ्पीक..”
“ओह.. डोन्सट चॅलेंज.. आय शथांक आय हॅर् प्रव्ू हन हवऊ िच
आय कॅ न ्पीक..”
शतचव िेंदीने रांगलेलव िल
ु वयि हवत हवतवत घेऊन शतलव शतच्यव
त्यव शबशल्डांगपयंत सोडले.. म्हिवलो, "यू नो व्हॉट आय र्ॉज
इिॅशजशनांग य्टरडे?"
"कवय?"
"यू न िी इन प्लेसेस ऑफ रवशगिी..अँड हर ग्रिू ."
"्टुशपड, कवल तू हे कवय नवय बोलतो? आम्ही शकती टेन्सस."
"बेटर लेट दॅन नेव्हर.."

"यू आर सपु र ्टुशपड शडअर.."
"कृ शत्तकव पि हेच म्हिवली."
"हेच म्हजां े?'
"हेच, ्टुशपड.."
"ऑशब्व्हयसली, जो तू आहे ते सगळ्यवलव र्वटिवर की
नवय.."
"असू दे, नवऊ यू हॅर् नो चवॅॅइस डवशलंग .. शधस ्टुशपड इज
शहअर .. फॉर लवईफटवईि.."
"आय नो.. ्टुशपड."
लर्करच भेटू असे र्चन देत घेत शतथनू शनघवलो.
सवरे जगच आतव बदललेले र्वटू लवगले िलव..
रवत्ी उिीरव परतलो. शतचव तो िद्दु वि शर्सरलेलव हवर द्यवयलव
इतक्यव लवबां िी तवतडीने गेलो म्हिनू कवकव त्यवची बवईक त्यवलव
न िी शर्चवरतव घेतली हे शर्सरलव.. र्र परत त्यव िांबु ैकरवांच्यव घरवत
िवझ्यव ह्यव यवतवयवतीचे प्रचांड कौतक
ु झवले.. हे िलव कसे ठवऊक..
अथवातच पढु े भवरत अिेररकव पत्व्यर्हवरवत प्रचडां र्वढ नोंदर्ली
गेली..त्यवतनू हे शनरीिि नोंदर्ण्यवत आले.. हो त्यव कवळी आम्ही

पत्े शलहीत अस.ू . आजच्यव इन्स्टांट िेसेशजांगर्र पोसलेल्यव कुिवस
ठवऊक नसेल म्हिनू सवगां तो.
पि ही सगळी त्यव शर्सरलेल्यव हवरवची शकियव!
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पुन्हा वाजवा िे वाजवा!
िग व्हवयचे ते झवले.
शतच्यव शन िवझ्यव घरी बवतिी फुटली. बरु कुल्यवांची हरकत
फक्त र्ै इतकी र्षे शतथे रवशहल्यवनांतर इकडे किी ॲडज्ट होईल
यवर्रच होती.
म्हिजे पत्वतनू र्ै ने कळर्ले िलव..
'शडअर ्टुशपडे्ट िांकी ऑफ िवईन, डॅड ॲडां िॉि आर
र्रीड.. इट्स सो शडफरन्सट देअर इन इशां डयव.. हवऊ आय शर्ल
ॲडजे्ट.. बट दे आर इम्प्रे्ड बवय यू .. आय डोन्सट नो व्हवय अँड
हवऊ..'
िी कळर्ले शतलव.. 'व्हॉट एव्हर इट इज.. डोन्सट अडां रे श्टिेट
द पवॅॅर्र ऑफ कॉिन ्टुशपड.. अँड एनी र्े आय हॅर् पव्ड द
एक्झवि .. थयवांक्स..'
यवर्र शतचे उत्तर आले.. “नो नो ..डोन्सट फ्लवय हवय .. आय
गॉट यू थ्र.ू . शर्थ ग्रेस िवक्सा..”

ती पि िवझ्यवसवरखीच थोडी र्वत्ट होत चवललेली शदसली
िलव.. िग िी शतलव शलशहले..
'ओह.. बवय िसी ऑफ गॉड.. ॲन्सड यर्ु र ग्रेस! थँक्स अँड बी
रे डी फॉर यर्ु र ओन ्टुशपडीटी ऑफ चशू जांग द ्टुशपड!'
'आय नो. इट हॅपन्सस..'
'ॲज र्ईु से शहअर, होनी को कौन टवल सकतव है!'
थोडक्यवत भवरत आशि अिेररके तल्यव पो्ट खवत्यवची त्यव
कवळवत जी भरभरवट झवली असेल त्यवचे श्रेय आम्हवलव होते!
इकडे बवबवांनव आिच्यव लग्नवबद्दल हरकत नव्हती पि आईच
फॉरे नच्यव पवटलीिीबद्दल सविांक होती. आईने थोडव शर्रोध
दवखर्लव खरव पि िेर्टी म्हिवली, "चवांगली आहे, हुिवर आहे.
पि फक्त यव िोदकवलव सवांभवळून घेण्यवइतकी हुिवर असली म्हिजे
झवले." थोडक्यवत िवझी ख्यवती ही असली होती! कवही असो.
दोन्सही बवजांनू ी होकवर आलवच शन गांगेत घोडे न्सहवयचे ते न्सहवलेच!
कवही िशहन्सयवांनी बरु कुले येऊन गेले. सहकुटुांब. म्हिजे र्ै
सकट. लग्नवबद्दल जजु बी बोलिी झवली. परत जवयची घवई होती
त्यवांनव. र्ै लव शतकडचव सवरव कवरभवर आटोपिे होते. तेव्हव झटपट

सवखरपडु ी उरकून घेतली.. हो सवखरपडु ीच.. कोितवच सिवरांभ
नवही.. नसु तीच अगां ठ्यव एक्सचेंज! त्यविळ
ु े सवखरपडु ीच
म्हिवयची. सगळ्यवांनी पेढ्यवनां ी आपवपली तोंडे गोड के ली.. आशि
िी आशि र्ै नी पि एकवांत िोधनू आपली.
लग्नवच्यव तवरखव र्गैरे शनशश्चत झवल्यव. र्ै आशि िवझी
पत्वपत्ी जोरदवर सरू
ु झवली.
त्यवतनू िी िवझ्यव र्वत्टपिवची झलक दवखर्त होतोच शतलव.
पढु ील आयष्ु यवसवठी तयवरी हर्ीच शतची! शतने शलशहले एकदव..
'आय ॲि र्ेशटांग फॉर दी डे िोदक..'
त्यवर्र िवझे उत्तर होते..
'आय नो, सि पीपल डोन्सट िवईडां टू बी िवशटायसा..!'
'िोदक, सिटवईम्स आय ज्ट र्ांडर, हवऊ आय के ि
ॲक्रवॅॅस य.ू . यू नो आय ज्ट कवन्सट शबशलव्ह..'
'येस. इव्हन िी! बट यू आर लकीयर दॅन िी.. यू गॉट अ बेटर
बेट!'
'ओह! िवय शफि! डोन्सट बी अांडर शिसकन्ससेप्िन.. आय कॉट
यू इन द र्वईड नेट.. ॲि अ ्पवयडर र्िु न!'

'आय ॲग्री.. कॉट इन द नेट.. ज्ट यू र्ेट.. यू बेट.. व्हेन यू
कि शहअर.. िवय शडअर! बट डोन्सट यू शथक
ां यू आर अ सपु र र्िु न?'
िवझ्यव त्यव तीन चवर कशर्तव आधी के लेल्यव त्यवही शतलव
एकदव पवठर्ल्यव िी. त्यवतले कवही िरवठी िब्द कळिे कठीि होते
शतलव. म्हटले आलीस इकडे की घेतो तझु े िरवठीचे क्लवसेस आशि
कवय!
असली आिची पत्वपत्ी सरू
ु होती. कधीिधी फोन करवयचो
पि आयएसडीच्यव शबलवच्यव पळिवऱ्यव आकड्यवांकडेच जव्त
लि जवयचे. त्यवपेिव पत्लेखन बरे .
िग पढु े कवय..
तेच लग्न.. यथवसवगां !
ते ही त्यवच कवकवच्यव त्यवच घरी. चवांगली आठ दहव शदर्स
िक्ु कविवस आली िडां ळी. पवहुिे कुठून कुठून आले. आईचव
िांगिू विवही िल
ु ीलव घेऊन चवांगलव आठर्डवभर रवशहलव.
दरू देिवतनू ही कवही जिे आली. सवरव आनांदी आनांद झवलव.
त्यवच घरवत बसनू िी रवशगिीच्यव लग्नवच्यवर्ेळी घडलेल्यव
सगळ्यव गोष्टी आठर्नू घेतल्यव.. त्यवसद्ध
ु व यवर्ेळी र्ै च्यव सवथीने.

त्यव गोष्टी ऐकून िवझ्यव त्यवर्ेळच्यव बवर्ळटपिवबद्दल दोघेही
िनिरु वद हसलो.
"यू नो.. िी गेली नव तर आय हॅड लॉ्ट ऑल होप्स.."
"बट आय हॉप्ड ऑन फ्टा अपवॅॅरच्यशु नटी नो? िलव फक्त
तझु व होकवर हर्व होतव.."
"िहविवच आहेस.. तू न शर्चवरतवच तल
ु व होकवर?"
"तझु ां िरवठी सधु रतेय हव.ां ."
"दन्सयर्वद!"
"यू नो ही शस्टीिच चक
ु ीची आहे.. इन शधज डेज ऑफ
इक्र्ॅशलटी.. फक्त िल
ु वांनीच कव करवर्े प्रपोज?"
"खरांय.. टू टेल यू द ट्रूथ यू नेव्हर प्रपोज्ड फ्टा. कृ शत्तकव शन िी
कवय के लां न्तां तर.."
"शहअर आय ॲग्री.."
"बेटर.. डू!"
अिी सगळी जन्सु यव कवळवची उजळिी झवली त्यवच बवगेत,
त्यवच झवडवांसिोर बसनू .

लग्नवत र्ै नी कृ शत्तकवलव तोच .. शर्सरलेलव.. हवर ररटना शगफ्ट
म्हिनू शदलव! कृ शत्तकवने ही िवझी िनसोक्त चेष्टव के ली.. कर
म्हटले.. आतव कवय फरक पडिवर होतव?
सवरे कवही यथवसवांग झवले. बरु कुले आई बवबव परतले. र्ै िवझी
होऊन रवशहली. ते जवतवनव र्ै लव रडू कोसळलेले पवहवयलव लवगू
नये म्हिनू िवझे प्रयत्न िवत् फसले. अिव प्रसांगी िलवच रडू
आर्रिे कठीि जवते तसे ते गेलेच.
र्ै रुळली इथे. इकडील सर्वंनव त्यव अिेररकवरूपी
्र्प्नदेिवची ्र्प्ने पडतवत तर शहलव इकडचेच आकषाि फवर.
अगदी लहवनपिवपवसनू म्हिे शतलव भवरतवतच यवयचे होते.
कदवशचत इकडची िळ
ु े घट्ट असवर्ीत आशि कवय! आतव आम्ही
ि्त सेटल झवलोय. र्ै िरवथी तनू िरवठी होतेय.. आशि जवत्यवच
हुिवर ती.. शब्रशलयांट म्हिवर्ी अिी.. झटपट िरवठी शिकत
आलीय. इतकी की आतव आम्ही िद्ध
ु िरवठीतच भवांडतो! ती हुिवर
आहे आशि आपल्यव देिवलव अिी ब्रेन गेन ची सांधी िी शिळर्नू
शदल्यवचव िलव ही अशभिवन आहे! तिी लग्नवस कवही र्षे लोटली
आहेत. बवयकोपिवच्यव सत्तवशसांहवसनवर्र र्ै आरूढ झवलीय.

शतलव गांितीत 'यू आर िवय हेडेक' म्हिवलेलो िी ते िधनू िधनू ती
शसद्ध करतेही.. आपलव जन्सिशसद्ध अशधकवर असल्यवसवरखे!
थोडक्यवत गगां ेत घोडे न्सहवले..
न्सहवले म्हिजे अगदी अभ्यगां ्नवन!
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धक्कवदवयक धक्कव!
लग्नवनांतर एखवदव िशहनव झवलव असेल नसेल.. आम्ही
हशनिनू र्रून परतलेलो.
र्ै आशि िवझी नव्यवची नर्लवई होतीच. िवझे िल
ू भतू शचांतन
िलव आजही सवांगते.. हशनिनू लव फवर दरू शकांर्व िहवगड्यव
शठकविवची नसते गरज.. नव्यव नर्ऱ्यव शन नर्रीच्यव नर्लवईची
निवच परु े िी असतवनव अगदी छोटेिी जवगवही परु े िी असते.. पि
अथवात आम्ही दरू िॉररिसलव जवऊन आल्यवर्र हे िी सवांगतोय!
असो..
तर आम्ही परतलो होतो.. र्ै िरवठी अगदी आर्डीने शिकत
होती. आईच्यव िवहेरविी कनेक्िनिळ
ु े की कोिवस ठवऊक पि
शतच्यव भवषेबद्दल आईने उदवर धोरि ठे र्ले होते. र्ै च्यव िोडक्यव
िरवठीलव आई आपल्यव तोडक्यव इग्रां जीत उत्तर देई. सगळे कसे
िजेिीर होते. रोज र्ै आतव आपल्यवसोबत आहे यवचव शनरवळवच
आनांद होतव. िध्येिध्ये शसनेिवत फ्लॅिबॅक दवखर्तवत तिव

रवशगिीच्यव लग्नवत आम्ही भेटलो तेव्हवपवसनू च्यव गोष्टी डोळ्यवपढु े
तरळून जवत. आशि यव प्रकवरवची अजनू च गिां त र्वटे. कोि म्हितो
योगवयोग होत नवहीत? पि कवही योगवयोग घडर्नू आिले जवतवत
हे िलव योगवयोगवनेच कळले!
त्यवचे झवले असे की त्यविळ
ु े िी तीन तवड उडवलो.. झवले कवय
की..
एके शदर्िी सकवळसकवळी िलव जवग आली. सहव र्वजले
असवर्ेत. रोज िी सवतवच्यव आत उठत नसे. पि आज रशर्र्वर..
त्यविळ
ु े झोपनू रहवर्ेसे र्वटेनव. त्यवत र्ै सकवळी उठून जॉशगगां लव
शनघनू गेलेली. िी ्टडीरूििध्ये आलो तर शतकडचव लवईट चवलू
होतव. टेबलवर्र एक पत् पडलेले. आईच्यव अिरवत. तवरीख
कवलची. रिवकवकूलव आईने शलशहलेले पत् होते ते.. त्यवतलव
िजकूर र्वचलव की कळेल तम्ु हवलव कवय झवले ते.. आई बहुतेक
झोप अनवर्र झवल्यवने ते तसेच सोडून गेली असवर्ी. असे होते ते
पत्..
प्रिय रमास,

आज आता सारे प्रस्िरस्िावर झाल्यावर तल
ु ा हे पत्र प्रलप्रहत
आहे. मी प्रकती आनदं ात आहे म्हणनू सागं .ू आप्रण त्याचे मोठे श्रेय
तल
ु ा आहे.
वैदहे ी अत्यतं चागं ली आप्रण सश
ु ील मल
ु गी आहे. आजच्या
जमान्यात अशा मल
ु ी बनवणे देवाने बंद के ले की काय अशी
पररप्रस्िती आहे. आमोदला अशी मल
ु गी प्रमळेल असे मला
स्वप्नातही वाटले नव्हते. एक तर तो प्रकतीही चागं ला असला तरी
एक नंबरचा बावळट. अिाात तल
ु ा ही ते ठाऊकच आहे. त्यात
त्याला म्हणे अरें ज्ड मॅरेजवर प्रवश्वास नाही.. तोच म्हणाला होता
एकदा. मल
ु ी बघणार नाही म्हणनू . आप्रण लव्ह मॅरेज.. याच्यावर
सोडले तर हा कुण्या मल
ु ीला आपली मन की बात सांगेतोवर प्रतचे
लग्न उरकून प्रतला दोन पोरे ही झालेली असतील.. एखादी मल
ु गी
काय तोंड उघडे ठे वले की जांभळ
ू टपकावे तशी आभाळातनू
पडणार होती याच्या आयष्ु यात? त्यामळ
ु े बरु कुल्यांना प्रन वैदहे ीला
जराही कल्पना न देता लग्नाला बोलवण्याची आपली कल्पना
भन्नाट आप्रण आता यशस्वीही.
लग्न जमवण्याचा हा कदाप्रचत असा पप्रहला ररॲप्रलटी शो
असेल! तल
ु ा सागं ते पण माझी शेवट पयंत मोदकाबद्दल खात्री

नव्हती. तो कधीकधी वैदहे ीबद्दल उगाच असे बोलायचा की मला
वाटायचे सारे मसु ळ के रात. पण शेवटी प्रहमं त करून बेट्याने
जमवलेच. राप्रगणीच्या लग्नाचा हा चांगलाय बाय िॉडक्ट.. हो की
नाही? महत्त्वाचे म्हणजे इतक्या दरू
ु न आल्यावर वैदहे ीस तो पसंत
पडला. तसा आहे तो चांगला पण प्रकंप्रचत वेंधळा प्रन बावळा आहे.
वैदहे ी सांभाळेलच त्याला.
पण हे इिेच नाही संपत.. आता पढु े वाच.. मोदक वैदहे ीच्या
लग्नात माझ्या मगं च्ू या मल
ु ीचे.. म्हणजे अनयु ाचे तझ्ु या लडं नहून
आलेल्या मैप्रत्रणीच्या मल
ु ाशी जळ
ु ते आहे! म्हणजे आपले 'एका
लग्नात दसु रे लग्न जळ
ु वा' मॉडेल यशस्वी होत आहे तर! आनंद
आहे. सध्या त्यांचे ठरल्याची बातमी आहे. अजनू प्रडटेल्स कळले
की कळवीन. बाय.
तू फक्त काकूच नाहीस.. माझी मैत्रीण आहेस याचा प्रकती
आनंद आहे सांग.ू मोदक आप्रण वैदहे ीला आनंदात बघनू आम्ही
दोघेही आनंदात आहोत.
आप्रण हो..

कृ प्रिकाला खास िॅक्स
ं सांग हां. प्रतने प्रकती मदत के ली या
िकरणात. प्रतचा पिा नाही माझ्याकडे. पण प्रतला जरूर कळव.
बाकी भेटू तेव्हा बोलचू .. बाय. झोप येतेय तेव्हा िांबते..
तझु ी
िप्रमला
सवगां व.. तम्ु ही ही उडवलवत नव. म्हिजे हव सगळव घवट आई शन
कवकू यवांनी शिळून घवतलव? एकूि पत्वर्रून र्ैदहे ीस हे सवरे ठवऊक
नसवर्े. पि कृ शत्तकव? म्हिजे ती िद्दु वि िलव र्ैदहे ीबद्दलचे इनपटु ् स
देत होती!
िलव शर्चवर करून हसू आले.
प्रेिवत पवडून अरें ज्ड िॅरेजची ही पशहलीच घटनव असवर्ी
आशि िेर्टची नक्कीच नसवर्ी आशि आई आशि कवकू त्यव
िॉडेलबद्दल बोलतवहेत.. त्यविळ
ु े यवपढु ेही त्यवांचे हे ररयवशलटी िोज
सरू
ु रवहिवर असवर्ेत!
र्ैदहे ी शततक्यवत परत आली. िी ते पत् िी पवशहले नसवर्े असे
आईलव र्वटवर्े आशि त्यवच र्ेळी र्ै लव पि शदसू नये असे ठे र्नू

शदले. सकवळी आई उठली आशि प्रथि त्यव टेबलवजर्ळ गेली..
ड्रॉर्र िधील पत् हवतवत घेऊन आपल्यव खोलीत शनघनू गेली. िी
िवांतपिे आईची धवांदल बघत होतो. उगवच एक कीडव म्हिनू
आईलव म्हिवलो, ”आई कवही िोधतेस कव? नवही कवल रवत्ी
उिीरवपयंत शलशहत बसलेलीस नव म्हिनू शर्चवरतोय..”
*****

उपसंहाि
अथवात
िहविपिवचे दोन िब्द!
िवझ्यव िेशडकलच्यव अभ्यवसवत नोट्स कवढवयची सर्य
लवगली िलव. एखवद्यव गोष्टीतले शडटेल्स टवळून िख्ु य िुद्दे कोिते
ते पहवयचे आशि त्यवची नोंद करून ठे र्वयची. आतव आिच्यव
लग्नवलव झवली सवत र्षे. र्ैदहे ी चवगां लीच रूळलीय आशि
आनांदवतही आहे. म्हिजे कवकू आशि आईने प्लॅन करून
बनर्लेली ही अरें ज्ड लव्हिॅरेजची ्टोरी तिी शहट आहे.
पि सरू
ु र्वतीलव म्हिवलो तसे.. हे सवांगवयचव िख्ु य िद्दु व..
नव्यव शपढीस िवगादिान! तेव्हव यवतनू कवय शकांर्व कवय कवय बोध
घ्यवर्व हे िी सवशां गतलेच पवशहजे नवही कव? तर ते सवगां तोच.. नोट्स
कवढवयची सर्य अिी उपयोगी पडते (हव िद्दु व एक बवय प्रॉडक्ट
म्हिनू !)
१.
आई शकांर्व आिखी कुिी आपल्यवसवठी कवही ्थळे पवहवत
असतील तर त्यवांनव सवफ नकवर द्यव. िल
ु गी बघनू अरें ज्ड िॅरेज ही

आऊटडेटेड कल्पनव आहे. कल्पनव करव र्ैदहे ीआधीच्यव आईने
आिलेल्यव कोिवलव िी पवशहले असते तर?
२.
तिु ची आई तम्ु हवलव कुठल्यव लग्नवत येण्यवचव आग्रह करत
असेल तर आढेर्ेढे घ्यव पि थोडेसेच. नांतर कष्टवने जवण्यवस तयवर
व्हव! आशि तयवर व्हवच!
३.
लग्न सिवरांभ हे आपले लग्न जिर्ण्यवचे शनशित्त ठरू
िकते..यवची जविीर् ठे र्नू फक्त डोळे उघडे ठे र्नू रहवर्े म्हिजे
झवले.. अथवात यवबवबतीत तम्ु ही सज्ञू असवलच!
४.
घरीदवरी शकांर्व ्र्प्नवतही लांगु ी नेसनू बसू नकव. सदव ्िवटा
रहव. र्ेळ जिी सवांगनू येत नसते तिी तिु ची ्र्प्नसांदु रीही सवांगनू
येत नसते..
५.
आरिवपढु े कव होईनव िल
ु ींिी बोलण्यवची प्रॅशक्टस करव.
एरव्ही तम्ु ही तवडतवड चवलवल आशि फवडफवड बोलवल पि ऐन
िोक्यवर्र ही र्वचव तम्ु हवलव दगव देऊ िकते! त्यविळ
ु े बोलवल तर
र्वचवल.. हव िवझव खवस सांदि
े सिजण्यवस हरकत नवही.

६.
आशि सगळ्यवत िहत्त्र्वचे.. आपल्यव आर्डतीच्यव
िैशत्िीिी ही दो्ती करव. आांतररवष्ट्रीय शडप्लोिसीतही सर्ा िवगा
उघडे ठे र्तवत.. तसे सवरे दरर्वजे बदां करून घेऊ नकव.. यवलवच
प्रपोजल शडप्लोिसी म्हिवर्यवस हरकत नवही.. कवरि डवयरे क्ट
प्रपोज करण्यवआधी शतच्यव िनवतील गोष्ट आधी सिजू िकते.
तर अिी ही िवझ्यव अरें ज्ड िॅरेजची लव्ह्टोरी. यवतनू तरूि..
म्हिजे होतकरू तरूि आशि यांदव कताव्य असलेल्यवांनी योग्य तो
बोध घेतलव तर हव प्रपांच यि्र्ी झवलव.. म्हिजे तम्ु ही आपलव
प्रपचां िवडां लव तर तम्ु ही यि्र्ी आशि त्यविळ
ु े हव लेखनप्रपचां ही
यि्र्ी!
िेर्टी कवय.. 'दे शलव्हड हॅपीली एव्हर आफ्टर' असव
आपल्यवही ्टोरीचव पररकथेसवरखव िेर्ट होिे िहत्त्र्वचे आशि
कवय!

िॉ. वनतीन मोरे याांची २७ प्रकावशत पस्ु तके
याच्ां या कव्हरवर वललक करताच (नेट असल्यास) पस्ु तक उघिेल.

ई साहित्य प्रहिष्ठानचे िे िेरावे वर्ष.
डॉ. हनिीन मोरे याांचे िे अठ्ठाहवसावे पस्ु िक.
िॉ. वनतीन मोरे एक यशस्वी श्वसनरोगतज्ञ आहेत आवण एक
उत्साही लेखकही. त्याांच्या लेखनात एक ताजेपण असते. त्याांचा ववनोद
कोणाच्या व्यांगावर आधाररत नसतो, तर समाजातील अवनष्ट
ववसांगतीवर ते आपल्या ववनोदातनू नेमकां बोट ठे वतात. समझदार
वाचकाांना त्याांचा इशारा काफ़ी असतो. त्यामळ
ु े त्याांच्या नमम ववनोदाचा
एक फ़ॅ नवगम वनमामण झाला आहे. ते फ़क्त ववनोदी सावहत्य नव्हे तर
वनरवनराळ्या प्रकारचे लेखन वलहीतात. त्याांनी गेली अनेक वर्षे आपले
लेखन वनरांतर चालू ठे वले आहे. त्यानां ा प्रकाशक वमळायला तोटा नाही.
पण त्यानां ा आपली पस्ु तके जास्तीत जास्त लोकापां यंत नेणारे आवण
प्रकाशनप्रविया सल
ु भ असणारे प्रकाशन हवे होते. त्यानां ी ई सावहत्यची
वनवि के ली.
िॉ. वनतीन मोरे यवच्ां यवसवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली प्ु तके ई
सवशहत्यच्यव िवध्यिवतनू जगभरवतील िरवठी र्वचकवनां व शर्नविल्ू य
देतवत. असे लेखक ज्यवनां व लेखन हीच भक्ती असते. आशि त्यवतनू
कसलीही अशभलवषव नसते. िरवठी भवषेच्यव सदु र्ै वने गेली दोन हजवर
र्षे कर्ीरवज नरें द्र, सतां ज्ञवनेश्वर, सतां तक
ु वरविवपां वसनू ही परांपरव सरू
ु
आहे. अखांड. अजरविर. शदनवनवथ िनोहर(३ प्ु तके ), िभां ू गिपल
ु े (९
प्ु तके ), डॉ. िरु लीधर जवर्डेकर (९ प्ु तके ), डॉ. र्सतां बवगल
ु (१९
प्ु तके ), िभु वगां ी पवसेबदां (९ प्ु तके ), अशर्नवि नगरकर (४ प्ु तके ),

डॉ. श्ितव दविले (८ प्ु तके ), डॉ. शनतीन िोरे (२८ प्ु तके ), अनील
र्वकिकर (९), फ्रवशन्ससस आल्िेडव(२), मधक
ु र सोनावणे(२), अनतां
पवर्सकर(४ ), िधू शिरगवांर्कर (७), अिोक कोठवरे (बवरव हजवर
पवनवच
ां े िहवभवरत), श्री. शर्जय पवढां रे (ज्ञवनेश्वरी भवर्वथा), िोहन िद्वण्िव
(जवगशतक कीतीचे र्ैज्ञवशनक), सगां ीतव जोिी (आद्य गझलकवरव, १६
प्ु तके ), शर्नीतव देिपवडां े (७) उल्हवस हरी जोिी(७), नशां दनी देििख
ु
(५), डॉ. सजु वतव चव्हवि (८), डॉ. र्ृषवली जोिी(१९), डॉ.
शनिालकुिवर फडकुले (१९), CA पनु ि सगां र्ी(६), डॉ. नशां दनी
धवरगळकर (८), अक
ां ु ि शिांगवडे(९), आनदां देिपवडां े(३), नीशलिव
कुलकिी (२), अनवशिकव बोरकर (३), अरुि फडके (३) ्र्वती
पवचपवांडे(२), सवहेबरवर् जर्ांजवळ(भगर्दगीतव),
अरुण वव. देशपाांिे(४)
्
असे अनेक ज्येष्ठ, अनुभर्ी लेखक ई सवशहत्यवच्यव द्ववरे आपली प्ु तके
लवखो लोकवांपयंत पोहोचर्तवत. एकही पैिवची अपेिव न ठे र्तव.
अिव सवशहत्यितू ीच्ां यव त्यवगवतनू च एक शदर्स िरवठीचव
सवशहत्य र्ृि जवगशतक पटलवर्र आपले नवर् नेऊन ठे र्ील यवची
आम्हवलव खवत्ी आहे. यवत ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक
िोठी चळर्ळ आहे. अनेक नर्नर्ीन व्यवसपीठे उभी रहवत आहेत. त्यव
त्यव व्यवसपीठवांतनू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव येत आहेत. आशि यव
सर्वंचव सविशू हक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आहे.

आवण ग्रांथोपजीववये । ववशेर्षीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टादृष्ट ववजयें । होआवे जी ।

