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हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल
अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

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

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण
त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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या पुस्िकािील लेखनाचे सिक िक्क लेखकाकडे सुरशिि असून
पुस्िकाचे ककं िा त्यािील अंिाचे पुनमुकद्रण िा नाट्य, शचत्रपट ककं िा
इिर रुपांिर करण्यासाठी लेखकाची परिानगी घेणे आिश्यक आिे
िसे न के ल्यास कायदेिीर कारिाई िोऊ िकिे .
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is available for any
literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for
registration of such works. Although an author’s copyright in a work is recognised even without
registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages and
accounts.
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• शिनामूल्य शििरणासाठी उपलब्ध .
• आपले िाचून झाल्यािर आपण िे फ़ॉरिडक करू िकिा .
• िे ई पुस्िक िेबसाईटिर ठे िण्यापुिी ककं िा िाचनाव्यशिररक्त कोणिािी
िापर करण्यापुिी ई साशित्य प्रशिष्ठानची परिानगी घेणे आिश्यक -आिे .
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चंदन सुभाष शिचारे .

चंदन शिचारे हे ई साशहत्य पररिारातले लेखक. ते
मुंबईमध्ये सायन-कोळीिाडा येथे राहतात. 'गेटिे मेरीटाईम
प्रायव्हेट शलशमटेड' कं पनीत कस्टमर् सर्वव्हिस एशझिझयुरटव्ह या
पदािर कायिरत आहेत. परं तू मनाने मात्र ते महाराष्ट्राच्या
दर्याखोर्यांतून आशि दुगाांतून भटकत असतात. आशि त्यािर
शलहीतही असतात.
प्रिासिििनपर लेख, प्रेम कथा, ऐशतहाशसक शिषयांिर लेख शलशहतात, कशिता ि
चारोळी करतात. ऐशतहाशसक माशहती संकलनाची आिड आहे. त्यांचे लेख 'महाराष्ट्र टाइम्स' ि
'सकाळ' या ितिमानपत्रांत प्रशसद्ध होत असतात. 'सहाि' नािाचा कथासंग्रह 'ई साशहत्य
प्रशतष्ठान'कडू न प्रकाशित िाला आहे.
थथंक महाराष्ट्र या िेब पोटिलिर कल्यािचा शभडे िाडा आशि शिल्पकार श्री. भाऊ
साठे यांचे डोंशबिलीतील शिल्पालय या शिषयािर लेख प्रशसद्ध िाले आहेत. प्रशतशलपी,
मराठीसृष्टी या िेब पोटिलिरही त्यांच्या कथा ि लेख प्रशसद्ध आहेत.
के िळ शलहीण्यािर ते थांबत नाहीत. ते अनेक मागाांनी सामाशिक कायि करत आहेत.
ऐशतहाशसक िास्तू ि िस्तू संिर्िन यांसारख्या उपक्रमांमध्ये सहभागी होतात. ठािे आशि शचपळू ि
येथील तोफ संिर्िन मोशहमेत सहभाग, मुंबईतल्या शिटीिकालीन मैलाच्या दगडांचा इशतहास
उिेडात आिल्याबद्दद्दल ककल्ले िसई मोशहम पररिार तफे सन्मान पत्र देऊन सन्माशनत, तसेच
बृहन्मुंबई महानगरपाशलके कडू न सदर दगडांच्या संिर्िनासाठी हेररटेि कशमटी स्थापनेत त्यांचा
मोठा िाटा आहे.
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भािनांचं असीम अिकाि
खरं तर एखाद्या पुस्तकासाठी प्रस्तािना शलशहण्याची ही मािी पशहलीच िेळ. अथाित
तिी ती शलशहण्यास मी पात्र आहे का याबद्दलही मला िंका आहे. कारि लेखन, संपादन आशि
अनुिाद या क्षेत्रात अिून फक्त मािी सुरुिात िाली आहे. मला अिून खूप मोठा पल्ला गाठायचाय
याचीही मला पूिि िािीि आहे. पि तरीही मी ही प्रस्तािना शलहीत आहे याचं कारि म्हििे
सातत्यानं उत्तम शलखािासाठी र्डपडिारा मािा शमत्र चंदन शिचारे . चंदनचं शलखाि मी बऱ्याच
मशहन्यांपासून िाचत आलोय. माझ्या स्ितःच्या शलखािाचा शिषय िसा बहुतांि िेळा प्रेम आशि
नातेसंबंर् या मुद्दद्यांना स्पिि करतो तसंच चंदनच्या लेखिीचीही याच शिषयांिी शििेष ििळीक
आहे. तसं पाहायला गेलं तर हे शिषय एकाच िेळी िैशिक आशि प्रचंड िैयशक्तकही. िैशिक या
अथािनं की िगाच्या पाठीिरील बहुतांि व्यक्तींमध्ये प्रेम ही भािना शततकीच तरल आशि
हिीहिीिी असते आशि िैयशक्तक या अथािनं की ही भािना समोरच्या व्यक्तीसमोर मांडण्याची,
उलगडण्याची पद्धत अशतिय अनोखी आशि िगािेगळी असते. साहशिकच अिा संिेदनिील
आशि िाचकांना हव्याहव्यािा िाटिाऱ्या शिषयािर शलशहताना लेखकाला अक्षरिः तारे िरची
कसरत करािी लागते असं म्हटलं तर अशतियोक्ती ठरू नये. ककं बहुना हा आिय असिाऱ्या
कथांची, कशितांची िा चंदननं िो प्रकार या पुस्तकातून हाताळला आहे त्या लघुकथांची मागिीच
तिी असते. यामागचं मुख्य कारि म्हििे प्रेम ही अिी गोष्ट आहे िी आपल्यापैकी प्रत्येकानंच
कर्ी ना कर्ी अनुभिलेली असते. साहशिकच कथा िाचताना त्याच्या शिशिष्ट अपेक्षा असतात.
त्या अपेक्षांचा शिचार करत लेखकाला आपल्या मनातलं िादळ कागदािर अलगद उतरिायचं
असतं. अथाित चंदननं या पुस्तकात ज्या कथा शलशहल्या आहेत त्या माझ्या मते रूढाथािनं आपि
म्हितो त्या लघुकथांपक्ष
े ाही काहीिा लहान आहेत. पि म्हिूनच इथे शलखािाची ही कसरत
अिूनच कठीि बनते. त्यात चंदन बऱ्यापैकी यिस्िी िालाय असं म्हिायला हरकत नाही.
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लव्ह, ररलेिनशिप अँड ऑल हा तरुिाईला आपलासा िाटिारा शिषय हाताळताना
घ्यािी लागिारी अिून एक महत्िाची काळिी म्हििे रोमॅंरटशसिम कागदािर रे खाटताना तो
कु ठे ही व्हलगॅररटीकडे िुकू नये. कारि या कथा बहुतेकदा या सीमारे षेिरच घुटमळत असतात.
अिा िेळी फार शिचारपूििक िब्दशनिड करािी लागते. व्होकॅ बलरीचा कस लागतो. या कसोटीिर
चंदनच्या कथा हे व्यिर्ान बाळगूनच शलशहलेल्या कथा आहेत हे िाचल्यािर सहि िािितं. मी
स्ितः शलशहताना या गोष्टीकडे फार बारकाईनं लक्ष देतो. त्यामुळे चंदनच्या शलखािात ही बाब
मला प्रकषािनं कदसून आली, िे अथाितच कौतुकास्पद आहे.

मला चंदनच्या कथा आिडल्या कारि त्यात असलेली पात्रं मला सच्ची िाटली. त्यांनी
घेतलेला स्टॅन्ड त्यांच्या शसच्युएिननुसार कदाशचत पटण्यासारखाही िाटू िकतो. पि त्याहीपेक्षा
त्यात मला शििेष िाििलेली गोष्ट म्हििे 'शबटिीन दी लाईन्स' ओघळिारे अव्यक्त अथि. ते
अथाितच उघडपिे मांडलेले नाहीत. ते िाचकांना समिून घ्यािे लागतात. तीच या कथांमर्ली
खरी गंमत आहे आशि या कथांचं िेगळे पिही.म्हिूनच या कथा िाचक मनापासून एन्िॉय
करतील असं मला िाटतं.
लेखकाला सांगण्यासारखी एकच गोष्ट म्हििे या कथांपैकी काही कथांमध्ये अिून
मोठं बीि दडलेलं आहे. त्याचा सुयोग्य उपयोग करून घेत प्रदीघि आशि भक्कम बैठकीत लेखकानं
ते कथाबीि रुििािं आशि फु लिािं, िेिेकरून त्यात त्याला अिून काहीतरी गिसेल आशि
िाचकांसमोर निीनच कथािय येऊ िके ल. त्यादृष्टीनं या ई बुकसाठी चंदनचं मनःपूििक अशभनंदन
आशि एकू िच शलखािाच्या पुढील िाटचालीसाठी भरभरून िुभच्े छा!

प्रिि कु लकिी
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मनोगत

नमस्कार मंडळी मी चंदन सुभाष शिचारे .

तुम्ही मला आता बर्यापैकी ओळखत
असालच. म्हिूनच मागील पुस्तकातील मनोगतात
कदलेला िैयशक्तक माशहतीचा ककत्ता मी आता येथे पुन्हा
शगरित नाही.
लेखक म्हिून व्यक्त होत असताना आशि
तुम्हा िाचकांच्या हाती मािे दुसरे पुस्तक देत असताना
मला अशतिय आनंद होत आहे.
खरं तर आभार ई साशहत्य प्रशतष्ठानचे कारि त्यांनी माझ्यािर, माझ्या िब्दांिर,
माझ्या लेखिीिर शििास दाखित मला पुन्हा शलशहण्यास प्रिृत्त के ले.
कशिता, चारोळ्या, प्रिासिििन,े प्रेम कथा हे सारं शलशहत असतानाच माझ्याही
नकळत मािं शलखाि कर्ी अशर्काशर्क पररपक्व होत गेलं अन् तुम्हा िाचकांच्या पसंतीस उतरलं
हे मािं मलाही कळलं नाही.

"सहाि" शलशहल्यानंतर बर्याच िाचक शमत्रमैशत्रिींचा एक सिाल गेले िषिभर
सतािीत होता." दुसरं पुस्तक कर्ी करतोयस ?
अखेर तुमची शह प्रशतक्षा पूिि िाली .
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माझ्या पशहल्या सहाि या पुस्तकािर शितकं भरभरुन प्रेम के लत अगदी तसंच प्रेम
शततकाच प्रशतसाद तुम्ही माझ्या या दुसऱ्या पुस्तकालाही द्याल अिी आिा बाळगतो.
आपला अशभप्राय माझ्यासाठी खूप महत्िाचा आहे. पुस्तकाच्या सुरुिातीसच मािा
भ्रमिध्िनी क्रमांक, मािा ई मेल आयडी कदलेला आहे. त्यािर िा सोिल शमडीयाच्या माध्यमातून
ककं िा प्रत्यक्ष आपली भेट होईल तेव्हा न चुकता आपला अशभप्राय मला अन् ई साशहत्य
प्रशतष्ठानलाही कळिा.
कारि तुमचे हेच अशभप्राय मला अशर्काशर्क तुमच्या पसंतीचे शलखाि करण्यास
प्रिृत्त करतात.

र्न्यिाद .

आपला
चंदन शिचारे .
------------------------------------------------------------------

मयूरशिखा

चंदन शिचारे

अपििपशत्रका

नमस्कार िाचकहो.
कदनांक- ०७.०७.२०१७ रोिी ई साशहत्य प्रशतष्ठानने
मािे पशहले पुस्तक "सहाि" प्रकाशित के ले होते.
आपिांस कळशिण्यास आनंद होतो आहे कक मािे दुसरे पुस्तकदेखील पुन्हा एकदा
त्याच तारखेला ई साशहत्यतफे प्रकाशित होत आहे.
मागीलप्रमािे मािे हेही पुस्तक मी मािी आिडती िागा नारळीबाग आशि माझ्या
कल्पनेतल्या काव्याला अपिि करीत आहे..
©चंदन शिचारे .
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अनुक्रम
१. है तुिे भी इिाित कर ले तू भी महोब्बत –
२. फ्रेंड ररक्वेस्ट३. पाकाितल्या गप्पा भाग १
४. पाकाितल्या गप्पा भाग - २.
५. नाईट िॉक ६. निरभेट ७ मैत्री ८. व्यक्त ९. न िाने मेरे कदल को झया हो गया..
१०. शमठी
११. पाऊस आशि ती –
१२. पािसाळी ककस्से १३. ककस्से प्रेमाचे १४. लग्न म्हििे भाग १ १५. लग्न म्हििे भाग २ १६. लग्न म्हििे भाग ३१७. डेट भाग ११८. डेट भाग २१९. डेट भाग ३ -
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ज्याप्रमािे सौंदयािने सुिोशभत मोराच्या मस्तकातून
सुंदर तुरा (मयूरशिखा) उगितो.
त्याचप्रमािे सज्जनांच्या मस्तकातून
नेहमी सद्द-शिचारच प्रकट होत असतात.

-एक संस्कृ त सुभाशषत
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१. है तुिे भी इिाित कर ले तू भी महोब्बत -

मंगळसूत्राइतकं च निर्याचं कतृित्ि चारचौघात शमरिायला शियांना फार आिडतं.
पुरािकाळापासून िीला िशक्तस्िरुप मानलं गेलंय. काहीिि गमतीने शतला निर्याला
शिकििारी त्याचे कान भरिारी म्हिून निर्याची आद्यगुरु िगैरे संबोर्तात पि ती शिकिि,
कानभरिी चांगल्या गोष्टींसाठी असेल तर त्यात गैर ते काय?
असं म्हटलं िातं कक शतने ठरिलं तर ती रािाचा रं क अन् रं काचा राि सुद्धा करु िकते.
हो कारि शतच्यात ती क्षमता आहे.
शतला िशक्त मानलं िातं कारि घरात कठीि प्रसंगी, शनिियप्रसंगी ती घरातल्या कत्याि
पुरुषामागे, मंडळींमागे ठामपिे उभी रहाते. त्यांना िमेल तिी शतच्यापररने मदत करते.
संसाराचा गाडा हाकते. म्हिूनच तर िी आशि पुरुषाला संसाररुपी गाड्याची दोन चाकं म्हटलं
िातं.

शह काल्पशनक कथा अिाच तीन पात्रांची आहे.

ती घरात एकु लती एक आई िडीलांची लाडकी. घरची पररशस्थती बेताची पि
अिातही चांगलं शिक्षि घेऊन ती एका मोठ्या कं पनीत चांगल्या हुद्दद्यािर कामाला लागली.
िडील आता ररटायडि िालेल.े आई घरीच. पोर लगीन ियात आल्याने घरच्यांना शतच्या लग्नाची
काळिी लागलेली. तिी त्याने नातेिाईकांना, िेिार्या पािार्यांना शतच्यासाठी चांगले स्थळ
सुचशिण्याशिषयी सांगून ठे िलेल.े
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अिातच एके कदििी शतला लग्नासाठी स्थळ आले. मुलगा कदसायला देखिा, चांगला
कॅ रम चँशपयन. कामालाही बर्यापैकी. शनव्यिसनी*. सगळं कसं अगदी व्यिशस्थत. नाि ठे िायला
कु ठे च िागा नाही. मुलीकडच्यांनी फारिी चौकिी न करता लगेच होकार कळिून टाकला.

ठरल्याप्रमािे ठरल्याकदििी लग्न िाले. लग्नानंतरचे सुरुिातीचे काही कदिस चांगले
गेले. पि काही कदिसांतच शतच्या लक्षात आलं कक घरच्यांनी शनव्यिसनी म्हिून दाखिलेला
निरोबा कट्टर शपिारा आहे म्हिून. घरच्यांना उगा त्रास नको म्हिून शतने घरच्यांपासून ते दडिून
ठे िलं पि खोटं फार कदिस थोडी ना लपून रहातं. त्याची दारु सोडशिण्यासाठी शतने बरे च उपाय
करुन पाशहले पि गडी सुर्रायचं नािच घेईना. यातच दारुच्या नादापायी याने हातची चांगली
नोकरी पि घालिली. त्याला सुर्ारण्याच्या प्रयत्नात काही िषि शनघून गेली. या दरम्यान
निरोबाने कामात नाही पि रात्री अंथरुिात बराच पुरुषाथि गािित शतच्या पदरात दोन पोरी
टाकल्या.

दारू शपऊन रात्री अपरात्री उिीरा घरी येि.े बायकोच्या चाररत्र्यािर संिय घेऊन
शतला मारहाि करिे, भांडि, शििीगाळ हे आता शनत्याचेच िाले. गोष्ट आता दोन्ही घरच्यांच्या
हाताबाहेर गेली होती. बैठकी, समिूत, professional counselling सारे प्रकार करून िाले.
पि पालथ्या घड्यािर पािी. मध्यस्थांच्या बोलण्याला अन् मुलाकडच्याच्या कदखाव्याला मुलगी
आशि मुलाकडची मंडळी फसली होती. घरची सगळी िबाबदारी, खचि सगळं तीच समथिपिे
आपल्या खांद्यािर पेलत होती.
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लग्न करुन कु ठल्याकु ठे आलो आपि असं शतला िाटत होतं. हसरी खेळती पोर आता
िबाबदारीखाली पुरती िुकली होती. पोटच्या पोरी आता बालिाडीत टाकण्यालायक होऊ
घातलेल्या. त्यांच्या िाळे च्या खचािची थचंता आता शतच्यापुढे उभी ठाकली होती. घरच्या गोष्टींचे
पररिाम आता ऑकफसच्या कामािर उमटायला लागले होते. शतचं आता किातच लक्ष लागत
नव्हतं. पोर मोठी हुिार अिातही स्ितःला सािरुन सारं काही रे रटत पुढे िात होती.

एके कदििी ऑकफसला िात असताना िाटेत कॉलेिमर्ल्या एका िुन्या शमत्रािी
शतची गाठ पडली. तो शतच्या माहेरच्या घरािेिारील चाळीत रहायचा त्यामुळे बर्यापैकी
ओळख होतीच. बरे च कदिसांनी भेट िाली म्हटल्यािर त्याने शतला चहासाठी शिचारले. तो शह
बर्याच कदिसांनी भेटला म्हटल्यािर शतने हो म्हटले. चहा शपता शपता दोघांच्या थोड्या गप्पा
िाल्या. कॉलेिचे िुने कदिस त्या आठििी िगैरे.

त्याने नुकतीच स्ितःची एक प्रायव्हेट कं पनी सुरु के ली होती. बोलण्याच्या ओघात
शतच्या लक्षात आलं कक, शतला ऑकफसला िायला उिीर िाला होता, ती आता त्याची रिा घेऊन
ऑकफसला िायला शनघाली. दोघांनी एकमेकांचे नंबर एझस्चेंि के ले. िुनी ओळख पुन्हा नव्याने
िाल्यािर आता ती ऑकफसात असताना िरचेिर फोनिर बोलिं होऊ लागलं. बोलण्याच्या
ओघात शतने त्याला शतच्या घरची पररशस्थती सांशगतली.

घरच्या गोष्टी शतच्या ऑकफसपयांत पोहोचल्याने शतथेही गॉशसथपंग सुरु असायचं त्यात
शतच्या निरोबाने पैिासाठी एकदा थेट शतच्या ऑकफसातच येऊन तमािा घातलेला. त्यामुळे हे
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असे प्रकार पुन्हा घडता कामा नये अिी तंबीच शतच्या बॉसने शतला कदलेली. शतलाही आता इथनं
िेक हिा होता. शतने शतच्या त्या कॉलेिातल्या शमत्राला तसं सांगून पाशहलं.
त्याच्याही कामाचा पसारा आता कदिसेंकदिस िाढत होता त्यामुळे तो शह एका
अशसस्टंटच्या िोर्ात होताच. अिातच शतचं िॉबसाठी शिचारिं त्याच्यासाठी चांगलंच
फायद्याचं होतं. त्याने शतला तिी िॉब ऑफर कदली. नशिन कं पनी म्हटल्यािर तिी ररस्कपि
होती अन् चांगलाच स्कोपही होता. शतलाही आता पंख पसरायचे होते. शतने लागलीच होकार
कळिला. ठरल्यानुसार िुन्या ऑकफसला राम राम ठोकू न ती नव्या ऑकफसात रुिू िाली. पि या
नव्या िॉबशिषयी शतने शतच्या निर्याला अनशभज्ञच ठे िलं. किाला ना उगा ररस्क.

नव्या रठकािी सारं काही आता सुरळीत सुरु होतं. त्याची हुिारी अन् शतची
कल्पनािशक्त याच्या िोरािर त्यांच्या कं पनीला आता निे प्रोिेझ्स नव्या ऑडिसि शमळू लागल्या
होत्या. या सगळ्यामुळे तो शतच्यािर भलताच खूि होता. ऑकफसात, बाहेर पाटीसोबत
शमटींगच्या शनशमत्ताने दोघांचं एकत्र येिंिािं होत होतं. कर्ी नव्हे ते दोघांच्याही मनात
एकमेकांशिषयी एक सॉफ्ट कॉनिर शनमािि िाला होता. एकमेकांची मतं, शिचार िुळू लागले होते.
त्याला शतच्या घरची पररशस्थती ठाऊक होती. आपि करतोय तो शिचार चुककचा आहे हे शह
दोघांना मनातनं ठाऊक होतं. पि तरीही एके कदििी शतचा चांगला मूड पाहून त्याने शतला
त्याच्या मनात िागलेल्या शतच्या प्रेमाशिषयी सांशगतलंच.

तसा त्याला नकार देण्याचं कारिच नव्हतं पि तरीही उद्या समाि काय म्हिेल,
नातेिाईक काय म्हितील, घरचे काय म्हितील या शिचारांचं काहूर शतच्या मनात मािलेल.ं
लोकांच्या मते हा व्यशभचारच. पि या अिा शबनकामाच्या, दारुड्या, िंकेखोर, अंथरुिात
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पराक्रम गािििार्या निर्यासोबत इतकी िषि राहून तरी शतच्या िाट्याचं सुख शतला कु ठे लाभलं
होतं. उलट निर्यािी घटस्फोट घेऊन शमत्रासोबत पुन्हा नव्याने संसार थाटण्यात शतचाच फायदा
होता.
असंही त्याने त्याचं प्रेम कबूल करताना शतला शतच्या दोन्ही मुलींसकट स्िीकारण्याची
तयारी दाखिलेली. लोकांचं काय त्यांना असेही चघळायला रोि निे शिष हिेच असतात. निा
शिषय शमळाला कक िुनं च्युईंगम थुकून निं चघळायला घ्यायचं. शििाय दोन मुलींचा अख्खा
भशिष्यकाळ सरायचा बाकी होता. शतने ठरिलं आशि त्याला आपला होकार कळिला.
शबनकामाच्या त्या निर्याला घटस्फोट देत दोन्ही मुलींची कस्टडी स्ितःकडे ठे ित शतने शतच्या या
शमत्रासोबत नव्याने संसार थाटला.

आता शतला सुरुिातीला म्हटल्याप्रमािे गळ्यातलं मंगळसूत्र अन् निर्याचा
कतिबगारपिा अशभमानाने चारचौघात शमरिता येत होता. त्याची िक्ती बनून त्याच्या कामात
मदत करत शतने त्याला अन् त्याच्या कं पनीला आता एका िेगळ्याच उं चीिर नेऊन ठे िलं होतं...
कथेचा िेिट गोड तर सगळं च गोड चला तर मग कथेचा िेिट लाईफ इन अ मेट्रो शचत्रपटाच्या
एका गाण्याने करुया.

इन कदनों कदल मेरा,
तुिसे है कह रहा..
तु िी ले िरा,
है तुिे भी इिाित कर ले तू भी महोब्बत..
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२. फ्रेंड ररक्वेस्ट-

फे सबुकिरचे
नोरटकफके िन्स चेक करता करता
माझ्या एका फे सबुक फ्रेंडने िेअर
के लेली तुिी पोस्ट निरे समोर
आली, िरा मोठीच होती. आर्ीच
मला िाचायचा कं टाळा त्यात
तुिी शह पोस्ट. म्हटलं नुसतं लाईक
करुन सोडू न द्यािं. त्याने िेअर
के लीये

म्हटल्यािर

नकक्कच

काहीतरी

चांगलं

शलशहलेलं

असिार.

िरिरच्या

दोनचार

ओळी िाचल्या अन छान िाटलं.
म्हिून संपूिि पोस्टच िाचून
काढली.

तुिं शलखाि भािलं मनाला. उत्सुकता िाढली. म्हटलं तू अिून काय काय शलशहलयस
ते पहािं. चटकन तुझ्या नािािर शझलक के लं. तुझ्या िॉलिर घुसखोरी करत तुिं िाचता येईल
शततकं शलखाि अर्ािासारखे िाचत सुटले. आई दोनदा बेडरुममर्े मी िोपलीये का नाही याची
खात्री करण्यासाठी डोकािून गेली. मी मात्र चादरीआड तुला िाचण्यात दंग िालेल.े तुझ्या
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माझ्यात आता शतचं सारखं डोकाििं नको म्हिून उठले अन सरळ बेडरुमच्या दरिािाला आतून
कडी घातली. आता चादरीचीही गरि नव्हती. तुला मोबाईलच्या छोट्या स्क्रीनिर पहाि, िाचिं
मनाला पटत नव्हतं. मग लॅपटाप ऑन के ला. तुिे फोटोि, तुझ्या पोस्ट, तुिे ब्लाग्स िमेल तेिढं
निरे खालून घालत होते.

रात्रीचे साडेतीन िािले होते. सकाळी उठू न ऑकफस. मनात तुिे शिचार. तू
शलशहलेल्या गोष्टी माझ्या मनातसुद्धा अगदी सहितेने घर करुन गेल्या. आता मात्र मनाला आिर
घालिं कठीि िालं होतं. तुझ्याबाबतीत बरच काही िािून घ्यायचं होतं.पि कसं? त्यासाठी
तुझ्यािी आर्ी मैत्री तर व्हायला हिी. मनात शिचारांच द्वंद मािलं होतं, तुला फ्रेंड ररक्वेस्ट पाठिू
कक नको? तुिी मािी ओळख नाही. तू माझ्याबद्दल काय शिचार करिील? मािी फ्रेंड ररक्वेस्ट
एझसेप्ट करिील कक नाही? एक ना अनेक शिचार मनात दाटू न आले. काय करािं खरच सुचत
नव्हतं.

मग ठरिलं. दोन शमशनटांसाठी डोळे बंद के ले आशि उघडल्याबरोबर एका
शझलकसरिी तुला फ्रेंड ररक्वेस्ट पाठिून मोकळी िाले. "ऐक ना, मला मैत्री करायाचीये तुझ्यािी
अगदी घट्ट मैत्री. खूप खूप बोलायचय तुझ्यािी. मनात कोंडलेलं सगळं िेअर करायचय
तुझ्यासोबत. मािी फ्रेंड ररक्वेस्ट एझसेप्ट करिील ना रे "..
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३. पाकाितल्या गप्पा भाग १ -

संकू आशि रोहनला यायला बराच अिर्ी होता. तोिर काय करायचं या शिचारात
मी होतो. इथे सुशिर्ाििळ तासभर िाट पहात ताटकळत उभं रहाण्यापेक्षा पाकाित िाऊन
बसायचं असं मी ठरिलं. माझ्या नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमािे मी नारळी बागेत िाऊन बसिं
तुम्हाला अपेशक्षत असेल पि मी काल ते उगाचच ते टाळलं. मनािी ठरिल्याप्रमािे मी पाकाित
िाऊन बसलो.
िेळ िािा म्हिून व्हॉ्सअप अन् फे सबुकिरच्या चॅटटंग मर्े मन रमित बसलो.
त्याचाही कं टाळा आल्यािर मग अितीभितीची मािसं न्याहाळत बसलो. समोरच्या बाकािर
बसलेलं एक िोडपं तािातािाने एकमेकांिी भांडत होतं. त्यांच्या आशि माझ्यामर्े बरं च अंतर
असल्याने त्यांच्यात नेमकं किािरून भांडि चाललय हे काही कळत नव्हतं. शतच्या डोळ्यातून
िहािारे पािी, चेहऱ्यािरचे हािभाि, हातिारे यािरुन दोघांमर्े काहीतरी सॉशल्लड गोची
िाली होती एिढं मात्र खरं .
साला यांच्यामर्े नेमकं काय घडतय िोर्ून काढायला हिं. माझ्या आतला िग्गा
िासूस आता िागा िाला होता. त्यांच्यातल्या भांडिाचे पडसाद अितीभिती उमटतायत हे
शतथून चालिाऱ्या, बसलेल्या लोकांच्या चेहऱ्यािरचे भाि पहातात्या दोघांच्याही लक्षात आलं
होतं. तसं त्यांनी शतथून शनघायचं ठरिलं. ठरिल्याप्रमािे दोघेही उठले अन् चालू लागले. मी शह
ठरिलं यांचा माग काढायचा अन् यांच्यातल्या भांडिाचं मूळ िोर्ून काढायचं.
आता तुम्ही म्हिाल " तुला काही कामर्ंदे नाही का रे ? का उगा इतरांच्या िैयशक्तक
आयुष्यात लुडबूड करतोस िगैरे.. पि तुम्हाला मािी सल नाही कळायची. ककत्येक कदिसांनी
मला एक गोष्ट सापडली होती ती शह पात्रांसशहत. का उगा सोडा ना !
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तर ते शनघाले थेट माझ्या आिाडत्या बागेच्या कदिेने. आकािाचा शनरोप घेण्याची
सूयािची िेळ ििळ येऊन ठे पली होती. आकािात छान नाटरं गी रं गाची छटा पसरली होती.
कु ठल्याही प्रेमी िीिाला िा शनसगािची आिड असिाऱ्या व्यक्तीला आिडािे असेच िातािरि.
समोर लाटांची गाि. मर्ेच सळसळिार्या नारळीच्या िािळ्यांचा आिाि.
बागेतल्या क्ट्यािर समुद्राच्या कदिेने दोघेही तोंड करुन बसले होते. शतच्या
डोळ्यात दाटलेला अश्रुच
ं ा महापूर अिूनतरी ओसरला नव्हता. मी त्यांच्या गप्पा अगदी सहि
ऐकू येतील इतकं अंतर राखून बसलो होतो.
माझ्या कथेतल्या पात्रांिी मािी पुरती तोंडओळख िाली होती. त्याचं नाि िौनक
आशि शतचं नाि िांभिी.
त्यांच्यातल्या भांडिाचं मूळ कारि सुमारे अर्ाितास त्यांच्या िेिारी बसल्यानंतर
मला कळालं. कथेत थोडे संिाद टाकतो म्हििे कसं ररअशलस्टीक िाटेल. आय मीन िास्तििादी.
िांभिी - " मला नाही माहीत कसं कळलं घरच्यांना पि कळलं त्याला आता मी तरी
काय करु? आपलं प्रेमप्रकरि आईने बाबांच्या कानािर घातल्यानंतर त्यांचा अितार तू बघायला
शतथे हिा होतास. मी िास्त काही बोलले असते ना तर कानफाटािलच असतं त्यांनी मला. मािं
निीब चांगलं कक त्यांनी माझ्यािर हात नाही उगारला. पि िाम तापलेत दोघंही.
आि मािा िेिटचा कदिस आहे ऑकफसचा. मी ररिाईन के लय. बाबांनी
सांशगतल्याप्रमािे. िोना मला िॉबचं एिढं काही नाही रे पि तुला यापुढे भेटता येिार नाही.
आशि मला ते नकोय. तू काहीही कर पि मला आि आता इथनं थेट तुझ्या घरी घेऊन चल."
िौनक - "िांभिी, तुला हे सगळं इतकं सोपं िाटतं का गं ! मला थोड िेळ दे. मी घरी
येऊन बोलतो तुझ्या घरच्यांिी."
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िांभिी - "त्याचा काही एक उपयोग होिार नाही. माझ्या घरच्यांना तू िास्त
ओळखतोस कक मी? ते तुिाही अपमान करतील. प्लीि ऐक मािं आपि पळू न िाऊन लग्न
करुया."
िौनक - "अगं िेडे थांब िरा. तुला काय शपझचरची स्टोरी िाटते का गं? पळू न गेलं
म्हििे िालं सगळं सॉल्ि. हे ररअल लाईफ आहे इथलं िग िेगळं इथलं िास्ति िेगळं . Let me
handle this matter. माझ्यािर शििास ठे ि मी समिािेन तुझ्या घरच्यांना आशि आपल्या
लग्नासाठी होकार शमळिेन. तू नको काळिी करुस."
िांभिी -" पक्का? आशि िर ते तरीही ऐकले नाहीतर?
िौनक - " तू का इतका शनगेरटव्ह शिचार करतेस. नाहीच ऐकले तर मग बघू काय
करायच ते. तो पुढचा प्रश्न आहे. आर्ी मला आपल्या प्रेमाची बािू त्यांच्यासमोर मांडू तर दे.
िांभिी त्याच्या डोळ्यात आिेने पहात होती. आपलं प्रेम घरच्यांच्या शिरोर्ापुढे
थिंकिार असा शििास शतला आता िौनकने शमळिून कदला होता. शतने आनंदाने त्याला शमठीच
मारली. शतच्या डोळ्यांतून दुथडी भरुन िहािारा अश्रुंचा महापूर आता त्याच्या शमठीत येऊन
हलके हलके ओसरत होता..©चंदन शिचारे . (सहि_सुचलेलं)

*रटप - ककतीही खरी भासली तरी िरील कथा काल्पशनकच आहे.

मयूरशिखा

चंदन शिचारे

४. पाकाितल्या गप्पा भाग - २.

ती - " थांबलास का? गा ना ! "
तो - " अच्छा म्हििे तू ऐकत होतीस तर.
ती - " what do you mean ऐकत होतीस तर? तुला काय िाटलं मी तुझ्या
खांद्यािर डोकं ठे ऊन िोपले?
तो - " हो. तू काहीच बोलत नाहीयेस म्हटल्यािर काय करािं म्हिून मी आपलं
गुिगुित बसलो असा.
ती - " खरं च खूप छान िाटतं, अितीभितीचं कसलंच भान रहात नाही बघ. असं
िाटतं तासन् तास असंच तुझ्या खांद्यािर डोकं ठे ऊन, तल्लीन होऊन तुिं गािं ऐकत बसािं."
तो - " अच्छा असं आहे तर."
ती - " हो असंच आहे. बरं ऐक ना ! मािं एक काम करिील? तो िो रपारप पािलं
टाककत समोर मािळतीला चाललाय ना त्याला म्हिािं आि िरा सािकािीनं, रें गाळत, र्ीमी
पािलं टाककत घरी िा. तुला घरी िायला उिीर िाला म्हिून काय कु िी रागे भरायचं नाही ! "
तो - " बरं , तू म्हितेस तर सांगतो पि त्याचं काय िो मागच्या रांगेत मािा नंबर
कर्ी येिार अिा प्रश्नाथिक निरे ने त्याच्या िाण्याची िाट पहात ताटकळत उभा आहे."
ती - " कोि?
तो - " अगं िरा मान मागे िळिून पहा तो चंद्र के व्हाचा येऊन बसलाय."
ती - " अच्छा तो होय, त्याला राहू दे असाच शतष्ठत उभा. त्याला कु िी आमंत्रि नव्हतं
कदलं लिकर यायचं. आता आलाच आहेस लिकर तर रहा उभा िाट पहात म्हिािं. आशि असंही
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त्याची करमिूक करण्यासाठी, त्याची काळिी घेण्यासाठी त्याच्या सोबत त्याच्या चांदण्या
आहेतच कक. तुला का त्याची इतकी काळिी. त्याची काळिी िहाण्यापेक्षा तू तुझ्या कु िीत
शिसािू पहािार्या चांदिीची काळिी कर ना."
तो - " अरे िा ! मॕडम आि भलत्याच रोमेंरटक मूडमध्ये कदसतायत. आि घरी
िाण्याची घाई नाही िाटतं." नाहीतर एरव्ही मॕडमचं लक्ष माझ्या बोलण्याकडे कमी आशि
घड्याळ्याच्या काट्याकडे िास्त असतं. घरचे कु ठे बाहेर गेलेत िाटतं?
ती - " हं. आई बाबा गािी गेलेत. काहीतरी महत्िाच्या कामासाठी."
तो - " अच्छा, तरीच म्हटलं मॕडम आि इतझया शनिांत किा काय?
ती - " तुम्हा मुलांना बोलायला सोपं िाटतं रे . मलाही िाटतं तुझ्यासोबत िास्तीत
िास्त िेळ घालिािा म्हिून पि घरी िाऊन आईला मदत करायची असते. कदिसभराचा पसारा
आिरायचा असतो, स्ियंपाकात शतला मदत करायची असते. भांडी घासायची असतात. तुमचं
आपलं बरं य कामािरुन आलं कक थेट ताटािर बसायचं, िेिून िालं कक लगेच अंथरुिाकडे पाठ
करुन िोपी िायचं."
तो - " हो हो, एिढं काही ऐकिायची गरि नव्हती. मी फक्त आि शनिांत आहेस असं
शिचारलं, असो. "
ती - " बरं ते िाऊ दे, मला भुक लागलीय चल खाली िाऊन मस्तपैकी पािीपुरी
खाऊया. मी पािीपुरी खाते तू िेिपुरी खा मग त्यािर थोडंसं आईसक्रीम खाऊन िाऊ दोघं
आपआपल्या िाटेने आपआपल्या घरी." चालेल ना !
तो - "हो. चला शनघूया..©चंदन शिचारे .(सहि सुचलेलं)
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५. नाईट िॉक -

तो- ' हॅलो....हा बोल आता. फोन करत होतीस?

ती - ' हो अरे के व्हाचा फोन ट्राय करतेय तुला, होतास कु ठे तू इतका िेळ? आशि
फोन का उचलत नव्हतास मािा? घरी सगळं ठीक आहे ना?

तो - ' हो हो सगळं ठीक आहे. काळिी करायचं काही एक कारि नाही. अगं हल्ली
िेिल्यानंतर खाली बागेत थोडी ितपािली करायला िातो मी आशि महत्िाचं म्हििे मोबाईल
घरीच ठे ऊन िातो.

ती - आता हे काय नशिन! नाही म्हििे तू िॉकला िगैरे िातोस इथपयांत ठीक
आहे.तिी गरि आहेच तुला िॉकला िायची. कारि तुझ्या फोटोत हल्ली तुझ्यापेक्षा तुिा
पोटोबाच िास्त पुढे येतोय म्हिून करत िा तू िॉक पि हे मोबाईल घरी ठे ऊन िाण्यामागचं
कारि काय?

तो - 'अगं हे बघ सकाळी िेव्हा मी ऑकफसला िातो तेव्हाचे ते आठ साडेआठ तास
मी माझ्या बॉसचा असतो. शतथून सुटल्यािर मी तुिी भेट घ्यायला तुझ्यापािी येतो तेव्हा तास
दोन तास मी फक्त तुिाच असतो. तू सोबत नसतेस तेव्हा क्ट्यािर तासनतास मी असतो माझ्या
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शमत्रांचा अन् शतथून घरी गेल्यािर माझ्या घरच्यांचा. तसा मी बरे चदा माझ्या नातेिाईकांचा
असतो.

माझ्या समािबांर्िांचा असतो तर कर्ी कर्ी भटकताना नव्याने ओळख होऊ
घातलेल्या एखाद्या अनोळखी व्यक्तीचाही असतो. म्हििे काय तर मी मािा कर्ीच नसतो. '

ती - ' हं...तुझ्या बोलण्यात point आहे. बोल बोल तू बोल थबंर्ास्त मी ऐकतेय.'
तो - 'ओय तू मािी खेचत तर नाहीयेस ना?
ती - ' नाही रे बाबा, तू बोलत रहा कानाला ऐकायला छान िाटतंय. Something
different.
तो - ' तर कु ठे होतो आपि? तू अिी मर्ेच बोलत नको िाऊस link तुटते मािी.
हा तर ऐक. खरं सांगायचं तर या संपूिि कदिसभरात मी मािा कर्ीच नसतो असतो
तर फक्त इतरांचा. मग अिा एखाद्या शनिांतिेळी मी थोडािेळ स्ितःिीच बोलण्यात, स्ितःलाच
िािून घेण्यात व्यतीत के ला तर त्यात problem काय आहे.
म्हििे बघ ना, कदिसभरात घडू न गेलल्े या चांगल्या िाईट गोष्टींबद्दल मलाही करायचं
असतं थचंतन, मलाही मारायच्या असतात गप्पा माझ्या माझ्यािीच, मलाही शिचारायचे असतात
प्रश्न मािे मलाच पडलेले अन् िोर्ायची असतात त्यांची उत्तरं माझ्या परीने, सांगायच्या असतात
मला सलिार्या गोष्टी, मािी दुःखं, share करायचे असतात काही ककस्से मािेच माझ्यासोबत,
डांबून ठे िायची असतात काही रहस्यं हृदयाच्या काळकोठडीत साखळदंडांना बांर्ून,
कदिसाभरात घडू न गेलेल्या घटनांच्या बाबतीतली मािी मतं मलाच िािून घ्यायची असतात,
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थोडं सािरायचं असतं थोडं आिरायचंही असतं आशि म्हिूनच मािा माझ्यािी संिाद होिं
गरिेचं आहे. त्यातूनच तर घडत िातो मी.'

ती - ' हं...अगदी बरोबर आहे तुिं म्हििं.म्हििे असा कदिसातून एकदा रोि आपला
आपिच स्ितःिी संिाद सार्ला न कक कळतं आपल्याला आपि कु ठे बरोबर होतो कु ठे चुककचे
होते ते कु ठल्या प्रसंगी आपि कसं react व्हायला हिं होतं ते, कठीि कठीि िाटिारे बरे च
अिघड प्रश्न अगदी चुटकीसरिी सुटतात आशि मग लक्षात येतं कक, अरे अमुक रठकािी आपि
थोडा संयम बाळगायला हिा होता, अमुक रठकािी समोरच्यािर आपि रागििंच उशचत होतं
कक नव्हतं ते आशि असं बरं च काही सापडतं आपल्याला. खरं तर नव्याने गिसतो आपले आपिच
आपल्याला.
कसलं भारी आहे रे हे !. तू बघच आता रोि रात्री िेिल्यानंतर मी पि walk ला
िािार. मोबाईल घरी ठे ऊन. आमच्या टेरेसिर. आमच्या इथे ििळ तुमच्यासारखी बाग
नाहीयेना म्हिून. बघू काय फरक पडतो का माझ्यात ते. असाही तू नेहमी टोमिे मारत असतोसच
मला "अिी नको िागूस तिी नको िागूस " म्हिून.
तो - बरं आता घड्याळात बशघतलेस का १२.०० िािून गेलेत. सकाळी लिकर
ऑकफसला िायचंय. िोपूया आता चल िुभरात्र.
ती - good night. swt drm. Tc ☺ - ©चंदन शिचारे (संिाद सहि सुचलेला)
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६. निरभेट -

तो- ' हॅलो, तू शनघालीस का ऑकफसमर्ून?
ती - ' हो आता नुकतीच. तू कु ठे स?
तो - ' मी आपल्या नेहमीच्या िळिािर.'
ती - 'अरे पि मला ना आि थांबता येिार नाही. घरी काम आहे थोडं. कदिाळी आली
ना सो फराळाची तयारी िगैरे. आईने बिािलय लिकर घरी ये म्हिून, रोिच्यासारखा उिीर
नको. '
तो - ' मी िाट पहातोय. ये तू लिकर.'
ती - ' अरे नको, तू िा घरी उगाच नको थांबस
ू . असंही त्या िळिापासून स्टेिनपयांतचं
अंतर फारफार तर ७-८ शमनटांचं. तेिढीच काय ती सोबत. हिं तर उद्या भेटू.'
तो - ' तुझ्यासाठी असेल ती ७-८ शमनटांची सोबत पि माझ्यासाठी तो ठे िा आहे
गुलाबी क्षिांचा, आठिांच्या शतिोरीत िपून ठे िण्यािोगा.'© चंदन शिचारे (सहि सुचलेलं)
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७ मैत्री -

त्याच्याबद्दल बरे चदा शतने घरच्यांकडनं ऐकलं होतं त्यामुळे त्याच्याशिषयी शतला
आर्ीपासनंच आकषिि होतं. तो अर्ेमर्े त्यांच्या घरी येतिात असे. कदसायला तसा बर्यापैकक
होता. स्िभािानेही चांगला.त्यात तो कशिता करतो, सोिल िकि करतो हे सगळं शतला
त्याच्याशिषयी ऐकू न माशहती होतं पि त्याच्यािी तसा प्रत्यक्ष बोलण्याचा कर्ी प्रसंग आला
नव्हता.
शतने नुकतंच सोिल शमडीयाच्या दुशनयेत पदापिि के लं होतं. एके कदििी शतने त्याच्या
फे सबुक िॉलिर रपेट मारली अन त्याच्याशिषयी िमेल तेिढी माशहती गोळा करायला शतने
सुरुिात के ली. फे सबुक िॉलिरच्या या रपेटीनंतर शतला आता तो आशर्कच आिडायला लागला
होता. पि काही के ल्या भेरटचा, प्रत्यक्ष बोलण्याचा योग येत नव्हता. म्हितात ना, "ककसी चीि
को अगर पुरे कदल से चाहो तो पुरी कायनात तुम्हे उसे शमलाने मे िुड िाती है". असच काहीसं
यांच्या बाबतीत िालं. एक छोटासा क्राॕस मेसेि आशि दोघांच्या प्रत्यक्ष बोलण्याची
सुरुिात.बर्यापैकक ओळख िाली. म्हििे याआर्ी तिी तोंडओळख होती आता ती बर्यापैकी
िुळून आली होती. ठरलं एक कदििी दोघांनीही भेटायचं म्हिून.
ठरलेल्या िागी ठरलेल्या िेळी दोघेही भेटले. त्याला िाचनाची आिड आहे म्हिून
खास शनिडू न शतने त्याच्यासाठी पशहल्या भेरटची आठिि म्हिून दोन पुस्तके आिली. दोघेही
भेटले.शिचारांची देिािघेिाि िाली. आशि मग शतनेच शिषय काढू न आपल्या मनातल्या गोष्टीला
िाट मोकळी करुन कदली. शतने त्याच्याप्रशत असलेल्या आपल्या प्रेमाची थेट कबुली कदली. अथाित
त्याने होकार द्यायलाच हिा अिी काही शतची अट नव्हती. शतला फक्त शतच्या मनात
त्याच्याशिषयी िाटिार्या भािनांची त्याच्याििळ कबुली द्यायची होती इतकं च. िी शतने कदली
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होती. आता त्याची पाळी होती. खरं तर शतला नकार देण्यासारखं असं ठोस कारि काहीच नव्हतं
त्याच्याकडे. ती सुशिशक्षत होती. कदसायलाही छान होती. दोघांचे शिचार िुळत होते तरीही.
तरीही त्याने शतला नकार कदला.
अथाित यामागे त्याची अिी स्ितःची काही कारिं होती. िी शतला त्याने सांशगतली.
शतनेही ती स्िीकारली. आता पुढे काय. प्रेम नाही तर नाही शनदान मैत्री तरी ! तो हो म्हिाला.
मैत्री ठे िायला मािी काहीच हरकत नाही. पुढे मग दोघेही िरचेिर भेटू लागले, तासनतास गप्पा
मारत बसायचे. तो बोलायचा आशि ती ऐकत बसायची. अथाित शतला त्याचं बोलिं खूप
आिडायचं. त्यांची मैत्री आता बर्यापैकी बहरली होती. सारं काही व्यिशस्थत सुरु होतं. मर्ल्या
काळात तो त्याच्या शलखािात गढू न गेला त्यामुळे त्यांच्या भेटीगाठीत अन गप्पांत तात्पुरता खंड
पडला. शलखािातून मोकळा िेळ शमळताच त्याने शतला पुन्हा संपकि के ला. त्याकदििी शतने त्याला
एक बातमी ऐकिली. या मर्ल्या काळात बरच काही घडू न गेलं होतं. शतचं लग्न ठरलं होतं. अथाित
एक ना एक कदिस शह बातमी कानािर पडिार याची त्यालाशह कल्पना होती पि ती इतझया
लिकर ऐकू येईल याची कल्पना नव्हती. आपल्या हातून काहीतरी शनसटल्याची भािना त्याच्या
मनाला चाटू न गेली. पि त्याने सुरुिातीलाच या सगळ्यात पडायचं नाही असं ठरिलं होतं
त्यामुळेच कक काय त्याने हे सत्यही अगदी सहि स्िीकारलं. दोन कदिसांपूिी शतने त्याला
भेटण्याशिषयी सुचिलं.अथाित त्यालाही शतला भेटायचं होतच. पि नाही िमलं. कदाशचत
शनयतीला ते मंिूर नसािं. दोन कदिसांिर शतचं लग्न येऊन ठे पलं होतं. त्याआर्ी दोघांच्याही
दृष्टीने शह भेट महत्त्िाची होती. इच्छा असूनही िी नाही घेता आली. मनात साठलेल्या बर्याचिा
गोष्टींचा कबुलीिबाब दोघांनाही एकमेकांििळ द्यायचा होता. शतने शतच्या होिार्या निर्याला
शतच्या अन त्याच्या मैत्रीच्या या नात्याशिषयी आर्ीच सगळं काही सांगून टाकलं होतं त्यामुळे
या दोघांच्या मैत्रीला त्याची काहीच हरकत नव्हती.
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दोन कदिसांनी शतचं लग्न होईल. शमत्रत्िाच्या नात्याने तो शतच्या लग्नाला िाईलही.
पि पुढे लग्नानंतर शतला त्याला शततझयाच मोकळे पिाने भेटता येईल? एकत्र एकमेकांिी
तासनतास गप्पा मारता येतील? शतच्या निर्याचा नसेल आक्षेप या दोघांच्या मैत्रीला. पि
आपल्याकडे समािाची मानशसकता लग्नानंतरची मैत्री पचिण्याइतपत अिून शततककिी व्यापक
िालीये का? हे आशि असे बरे च प्रश्न त्याच्या आशि शतच्या मनात रें गाळतायत. येिार्या काळात
ते दोघेशह आपआपल्या पररने या प्रश्नांची उकल करण्याचा प्रयत्न करतील. ते पुन्हा भेटतील ककं िा
भेटिार नाहीत माशहत नाही.
पि या गोष्टीला अनुसरुन श्री. चंद्रिेखर गोखलेंची एक छानिी चारोळी आठिली.
" काही नाती तुटत नाहीत,
ती आपल्या नकळत शमटून िातात.
ििी बोटांिर रं ग ठे ऊन,
फु लपाखरं हातून शनसटू न िातात.."-©चंदन शिचारे (सहि सुचलेल)ं
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८. व्यक्त सख्या अरे बोल ना ! तू बोलल्याशििाय कसं कळे ल मला कक तुझ्या मनात काय सुरु
आहे ते? गेले ककत्येक कदिस तुिं हे असच सुरु आहे. कु िािी बोलत नाहीस, आर्ी कसं रात्रभर
एकमेकांिी चॕट करत बसायचो आपि. आता मात्र लगेच िेिून िोपी िातोस तू. तुझ्या
चेहर्यािरचं हसूपि कु ठल्या कु ठे शिरलय, शलखाि बंद के लयस, बॕगेत नेहमी पुस्तकं घेऊन
कफरिारा आशि गाडीत िेळ शमळताच िाचत बसिारा तू, हल्ली िाचेनासा शह िालायस.भटकं ती
थांबिलीस.एरव्ही िशनिार रशििार ककं िा मग सुट्टी पडली कक तुिे पाय घरात थरायचे नाहीत.
खांद्याला बॕग लािून चालू पडायचास हुंदडायला शनसगािच्या साशनध्यात.आता मात्र सुरट्टच्या
कदििी घरात ठाि मांडून बसतोस.
तेव्हा मी बोलायचे तुला "अरे ककती भटकतोस िरा आराम कर" आशि तू म्हिायचास
"आराम हराम आहे माझ्यासाठी ". तासनतास गप्पा मारत बसायचो आपि बागेत. तू बोलत
रहािस आशि मी नुसतं ऐकत रहािं असच िाटायचं.
तू बोलायचास, "नेहमी नेहमी मीच ककती बोलायचं तू शह काहीतरी बोल कक".
मी म्हिायचे "नाही तूच बोल मी ऐकते".
तू म्हिायचास "असं कसं तू व्यक्त व्हायला कर्ी शिकिारे स ! मािसं व्यक्त होऊ
लागली कक ती आशि त्यांचे स्िभाि उलगडू लागतात".
आता नेमकं तुला हिं तसं घडतंय तर तू अबोला र्रलायस. तुझ्या म्हिण्याप्रमािे
मी शिकलेय व्यक्त व्हायला, तर तू हा असा ठोंब्यासारखा तोंडात पानाचा शिडा कोंबल्यासारखा
हुप्प िालायस. तुला परत पूिीसारखच शलशहतं, िाचतं हसरं आशि भटकं िालेलं पहायचय मला..
तेव्हा तू म्हिायचास आता मी म्हितेय "सख्या प्लीि व्यक्त हो ना रे "...©चंदन
शिचारे (सहि सुचलेलं)

मयूरशिखा

चंदन शिचारे

९. न िाने मेरे कदल को झया हो गया..
अभी तो यही था अभी खो गया -

पािसाळा सुरु होण्यापूिी शनसगि शिशिर् संकेत देत असतो आपल्याला त्याच्या
येण्याचे. शनसगािने कदलेले हे संकेत, िातािरिात घडिारे बदल यामुळे पािसाच्या येण्याची
चाहूल लागत असते. आशि मग शिगेला गेलल
े ी उत्सुकता, आपल्याला लागलेली ओढ तो त्याच्या
आगमनाने िमितो. त्याच्या येण्याने सारे च सुखाितात. प्रािी, पक्षी, पानं-फु लं, मािसं अिघा
शनसगिच त्याच्या िलर्ारांच्या िषाििात थचंब न्हाऊन शनघालेला असतो. अगदी तिीच काहीिी
गोष्ट असते प्रेमाची.

पािसाप्रमािेच प्रेमही आपल्या आयुष्यात येण्याचे संकेत आपल्याला देत असतं.
हलके च अलगद पािलांनी प्रेम आपल्या येण्याची चाहूल देऊन िातं.
ते संकेत एकदा का आपल्याला कळाले, ती चाहूल एकदा का िाििली कक मग सुरु
होतो आपला प्रिास पुन्हा नव्याने प्रेमाच्या कदिेने. आशि एकदा का ते प्रेम आपल्या आयुष्यात
आलं कक, मग आपि आपले रहातच नाही. िरीर आपलं आपल्यापािीच असतं पि मन नाही. ते
आपि आर्ीच त्याच्या /शतच्या हाती सुपुदि करुन मोकळे िालेले असतो. मग आपि स्ितःच
स्ितःला प्रश्न शिचारु लागतो कक, खरच मला हे काय िालंय? माझ्या मनाची शह अिस्था का?
गेले ककत्येक कदिस मािं मन मािं माझ्यापािीच होतं. असं नेमकं काय घडलं कक ते आता मािंच
उरलं नाही.
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मग सुरु होतं मनाचं मनािीच द्वंद. एक मन सांगत असतं हे प्रेमच आहे आशि दुसरं
त्याच्या अगदी शिरुद्ध भुशमका मांडत असतं.ते सांगत असतं हे प्रेम नाही हा भास आहे, तुझ्या
मनाचा खेळ आहे. दुसऱ्या मनाने ककतीशह समिािू पाशहलं तरी पशहलं मन आपल्या मतािर
ठामच असतं. ते सांगत असतं कक, तू ककतीही नाही म्हि, तू याला भास म्हि ककं िा खेळ म्हि
पि माझ्यासाठी हे प्रेमच आहे.

प्रेमाच्या याच अिस्थेत मग िरीर मनाला लागलेले प्रेमाचे डोहाळे पुरिू लागतं.
त्याला डोहाळे लागतात शतच्या/ त्याच्या भेरटचे, शतला/त्याला एकिार डोळे भरुन पहाण्याचे.
मनात बरच काही साठलेलं बोलायचे. भेटीआर्ी ठरिल्याप्रमािे बरच काही ठरिलेलं असतं
मनािीच शतच्यािी/त्याच्यािी नेमकं काय बोलायचय ते पि िेव्हा ती समोर येते नेमके तेव्हाच
हे िब्द ओठांिरुन माघारी कफरतात. सुचतच नाही िे आर्ी ठरिलेलं असतं बोलायचं. िेळेची
सबब सांगत मग ती / तो शनघून िातात. आशि काही िेळापूिी आपल्यािीच कफतुरी के लेले
आपलेच िब्द पुन्हा ओठांिर परत येतात.तोिर ती/ तो बरे च पुढे शनघून गेलेले
असतात.निरे समोर असते ती पाठमोरी आकृ ती.मग अिािेळी िाटतं िेळेला अन् शतला/त्याला
थांबिािसं, पुन्हा मागे कफरिािसं घड्याळ्याच्या काट्यांसारखं. िाटतं शतने/ त्याने एकिार मागे
िळू न पहािं आशि मग आपिही निरे नेच सांगािं िे मनी दाटलं होतं, िे ओठांिर आलं होतं, िे
सांगायचं राहून गेलं होतं. िेळ शनघून गेलल
े ी असते पि आपि मात्र शतथेच चरफडत उभे असतो
मनाला दोष देत, ओठांिी अडखळलेल्या िब्दांना दोष देत. मनाप्रमािेच िरीर भानािर येतं
आशि मग आपि आपली नेहमीची ठरलेली िाट चालू लागतो.

िरीर चालत असतं पि मन ! मन शतथेच त्या प्रेमाच्या िळिािर शतच्या परत
येण्याची शतची एक िलक पहाण्याची िाट पहात खोळं बलेलं असतं.प्रेमाची शह िादू अिीच असते.
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आपल्याच नकळत आपल्याला हरिून टाकते. ती एकदा आपल्यािर चालायला लागली कक मग
संमोशहत िाल्यप्रमािे आपि त्याच्या /शतच्या हाती आपलं सारं सििस्ि सोपिून मोकळे होतो.
आशि मग भानािर आल्यािर पुन्हा या खालील गाण्याच्या ओळी गुिगुित रहातो. ठाऊक असतं
आपल्यालाही कक, आपि प्रेमात आहोत पि तरीही िंभरदा मनाला प्रश्न शिचारत बसतो एक
गोड खात्री करुन घेण्यासाठी....कक खरं च तुला प्रेम िालंय? आशि मग मनही ओरडू न ओरडू न
सांगतं कक,

हो गया है तुिको तो प्यार सिना
लाख कर ले तू इनकार सिना
कदलदार सिना, है ये प्यार सिना

देखा न तूने, मुड़के भी पीछे
कु छ देर तो मैं रुका था
िब कदलने तुिको रोकना चाहा
दूर तू िा चुका था
हुआ झया न िाना, ये कदल झयों दीिाना
हो गया है तुिको तो प्यार ...

अए िक़्त रुक िा, थम िा, ठहर िा
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िापस ज़रा दौड़ पीछे
मैं छोड़ आयी, खुद को िहाँ पे
िो रह गया मोड़ पीछे
कहाँ मैं, कहाँ तू
ये कै सा है िादू
हो गया है तुिको तो प्यार ... खरच आनंद बक्षींनी ककती छान शलहून ठे िलय आशि
शततकाच सुंदर आिाि लताताईंचा आशि उकदतनारायिांचा.ककतीदा ऐकलं तरी पुन्हा पुन्हा
प्रेमात पडािंसं िाटतं.
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१०. शमठी -

संध्याकाळची िेळ. ती आशि तो दोघे मरीन ड्राईव्हच्या समुद्रककनाऱ्यािर बसलेले
असतात. पािसाळ्याचे कदिस, सोसाट्याचा िारा आशि समोर खिळलेला समुद्र. एव्हाना
एकमेकांमर्े थोडं अंतर राखून बसलेली ती हळू च त्याच्या ििळ सरकते.
ती - " ऐक ना, मला किेत घे ना तुझ्या. "
तो - " आता हे काय नशिन खूळ ? "
ती - " आर्ी घे ना मग सांगते."
तो शतला घेतो हलके च शमठीत.
तो - " िालं समार्ान ! बोल आता. "
ती - " काय बोलू? काहीच सुचत नाही तुझ्या शमठीत आलं कक. तुझ्या हृदयाचे ठोके
ऐकता ऐकता हरिून िाते मी एका िेगळ्याच िगात. शिथे तुझ्या माझ्याशििाय शतसरं कु िीच
नसतं. शिसरुन िायला होतं भितालचं सारं काही तुझ्या शमठीत आलं कक. खरं सांगायचं तर तुझ्या
शमठीइतकी सुरशक्षत िागा दुसरी कु ठलीच नाही असं िाटतं मला.

स्िगिसुख म्हििे काय हे तुझ्या शमठीत शिरल्यािर कळतं. तुझ्या या माझ्याभोिती
आिळलेल्या बाहुपािातून बाहेर पडू च नये असं िाटतं. मनातलं सारं काही ररतं करािसं िाटतं
तुझ्या शमठीत मागे काहीही न ठे िता.

मी आनंदात असो िा दुखाःत तुझ्या शमठीत आले कक

सुखाितेच. अिी कोिती िादू आहे या शमठीत सांग ना मला? "
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तो - " हं िादू तर आहेच. प्रेमाची िादू िी तुला माझ्या शमठीत शिरताच स्ितःला
शिसरायला भाग पाडते.
िी तुला या र्ाित्या िगातून प्रेमाच्या रं गीबेरंगी दुशनयेत घेऊन िाते, िी तुला मन
मोकळं करायला भाग पाडते, िी तुला प्रेमाच्या सरींनी ओलीथचंब करते, तुझ्या व्यथा -दुःख
सार्याची भूल पाडते अिी िादू.. कळलं आता ! "
ती - " हो कळलं मग आता अिून एक काम कर. िादूगारासारखा एखादा प्रेमाचा मंत्र
पुटपुटून मला कै द करुन ठे ि तुझ्या शमठीत..©चंदन शिचारे ...(सहि सुचलेलं)
________________________________________
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११. पाऊस आशि ती –

त्याच्या येण्याची िाट पहात ठरलेल्या िेळी, ठरलेल्या रठकािी ती उभी होती
आडोिाला. पािसाच्या हलझया सरी बरसत होत्या. ती आडोिाला असली तरी त्या सरींचा
हलकासा िषािि शतच्यािरही अर्ून मर्ून होत होता. सरींच्या त्या अलिार स्पिािने ती शह
सुखाित होती. हसत होती हळू च गालातल्या गालात. सरींच्या त्या प्रत्येक स्पिािने ती हरिून
िात होती त्याच्या आठििीत. एव्हाना ती पुरती शिरली होती त्याच्या आठििींच्या गािात अन्
इतझयात तो आला. त्याने िागं के लं शतला, बाहेर आिलं शतला त्या आठिांच्या गािातून.
म्हिाला,

"कु ठे हरिलीस? चल शनघायचं ना ! " तिी ती िागी िाली म्हिाली, " हो शनघूया
पि आपल्या दोघांत शह छत्री नको. "
तो म्हिाला अगं असू दे कक पाऊस आहे, शभििील तू."
त्यािर ती म्हिाली,
" तू येण्याआर्ी त्याने मला पुरतं शभििलंय तुझ्या आठिांच्या सरींनी.
आता तुझ्यासोबत प्रत्यक्ष पािसात शभिण्याचे सोपस्कार तेिढे बाकी आहेत. चल,
ते शह पुरे करु..
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१२. पािसाळी ककस्से -

ती - " हॅलो, कु ठे स तू? "
तो - "ऑकफसमर्े."
ती - "ऐक ना, आम्हाला लिकर सोडतायत आि. अरे आि पाऊस खूप आहे ना म्हिून.
शनघेन आता मी. तू काय करतोयस? नाही म्हििे शनघ लिकर तू पि. बाहेर पाऊस बघ ककती
कोसळतोय."
तो- "हो आम्हालाही सोडतायत.शनघेन पाच- दहा शमनटात मी पि. अगं पि ऐक ना,
तू आि घरी नको ना िाऊस."
ती - "तू िेडा शबडा िालायस का? What do u mean घरी नको िाऊस ! मग कु ठे
िाऊ? "
तो - "अगं तसं नाही म्हििे थोडं उिीरा गेलं तर नाही का चालिार? "
ती - " तू काय बोलतोयस तुिं तुला तरी कळतय का? एकतर इथे िोराचा पाऊस
आशि त्यात ट्रेन बंद िाल्या तर काय करु मी?
तो - " लगेच काही बंद थबंद पडत नाहीत गाड्या. आशि तसेही तुिे कोिी तरी
नातेिाईक असतीलच ना मुंबईत माििी, आत्या, काका िगैरे. एक कदिस त्यांच्याकडे रहा. "
ती - " अरे पि तुझ्या डोझयात काय चाललय ना मला खरच काही कळत नाही. बरं
थांब मी घरी फोन करुन सांगते आईला. प्रभादेिीला माििी रहाते मािी शतच्याकडे िाईन मी
रहायला. But at least तुिा प्लान काय आहे ते तरी सांगिील ! "
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तो - "सांगतो तू आर्ी दादरला भेट मग सांगतो. "
ती - "बरं , येते मी."
ठरल्याप्रमािे दोघंही दादरला भेटतात आशि मग शतथून टॕझसीने िरळी सी फे स.
ती - " कसला नाटकी आहे रे हा बघ ना, ऑकफसमर्ून शनघताना िाटलं होतं कक आता
हा ट्रेन्स बंद पाडतोय कक काय.आशि आता तर ह्याने complete look च चेंि के लाय. एिढ्या
हौसेनं आपि इथे आलो तर ह्याने लगेच आपला गािा गुंडाळायला घेतला. बरं ऐक आपि किीस
खाऊया भािलेलं मिा येईल. "
तो - " हो हो खाऊया पि आता नाही नंतर आशि अगं बरं च आहे कक, िोर ओसरलाय
त्याचा पि बरसिं त्याने थांबिलं नाही अिून. ररमशिम बरसतो आहेच कक तो. "
ती - " कसलं भारी िाटतं ना इथे आल्यािर.मस्त िारा सुटलाय. लाटा आदळतायत
र्डार्ड ककनाऱ्यािर. आि कक नाही मनसोक्त शभिूया आपि."
तो - " आपि नाही फक्त तू शभििारे स. मी आता हा िीनिीटर घालून तुला इथूनच
शभिताना पहािार आहे."
ती - ए hello this is not fair ok. "
तो - " ते फे अर अनफे अरचं काय ते तू मला ठरिू दे.

ठरिल्याप्रमािे मी आि फक्त तुला न्याहाळिार आहे. पहायचंय मलाही आि हा
पाऊस तुला ककती अन् कसा न्हाऊ माखू घालतो ते. पहािार आहे पािसाच्या या ररमशिम
बरसिार्या र्ारा तुझ्यािर बरसताना अन् तू त्या तुझ्या अंंंगांगािर िेलताना.
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मी फक्त रटपिार आहे तुला आशि तुझ्या िुभ्र तनुिरनं ओघळिार्या त्या हरएक
टपोर्या थेंबांना. कै द करायचं ठरिलयं मी आि त्या सार्या ओल्या थचंब क्षिांना या कॅ मेर्यात.
साठिून ठे ििार आहे मी तुला निरे तही, हृदयातही अन् या कॅ मेर्यातही पुढच्या अनंत
काळासाठी."
ती - " wow, कसला भारी आहेस तू. म्हिूनच मला खूप खूप खूप आिडतोस. I love
you so so soooo much."
तो - " अगं हो हो ककती िोराने ओरडतेस, सगळे बघतायत आपल्याकडे." ती - "
त्यात काय बघतायत तर बघू दे, िळत असतील तर िळू देत. I don't care. मला नाही तमा
या िगाची. माझ्यासाठी मािं िग फक्त तू आहेस, फक्त तू...© चंदन शिचारे (सहि सुचलेलं)
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१३. ककस्से प्रेमाचे -

ती - "हॅलो, रात्री ऑनलाईन का नव्हतास तू? मला बोलायचं होतं तुझ्यािी."
तो- " अगं मग फोन करायचास ना. मी िोपलो काल लिकर. कं टाळा आला होता."
ती - " फोनच करत होती चेक कर आर्ी."
तो -" ओह िीट I am sorry. मी नाही पाशहलं. काय िालं बोल."
ती - " तू आि लिकर सुटिील ना ऑकफसमर्ून? भेटू आशि मग बोलू. लिकर ये मी
िाट पहीन."
तो - " हं चालेल. काही शसरीयस आहे का? "
ती - " तू आर्ी भेट तर मग बोलू."
तो - "रठक आहे येतो मी. " फोनिर ठरल्याप्रमािे नेहमीच्या रठकािी दोघेही भेटतात.
आता पुढ.े ..
तो - "बोल आता काय िालं? "
ती - " ऐक ना, मािी ती परळची आत्या आहे ना, शतने माझ्यासाठी एक स्थळ
आिलय. मुलगा कदसायला बरा आहे, इं शिनीअर आहे, घरी पि सिि चांगलं आहे त्याच्या. म्हििे
फायनाशन्िअली िगैरे." तो - मग आता? "
ती - " आता काय? घरचे पाठी लागलेत. आि िािार आहेत मम्मी पप्पा पशत्रका
िुळतेय का ते पहायला भटाकडे. तू काहीतरी कर ना लिकर प्लीि. " तो - " मी काय करु? आि
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ना उद्या हे होिार हे मला ठाऊक होतं म्हिूनच तुला सांगत होतो कक, आपल्या ररलेिनशिपबद्दल
घरी आर्ीच सांग म्हिून.आता िाली ना तुिीच पंचाईत."
ती - " हा तू बोलला होतास पि मािा र्ीर होत नव्हता तेव्हा. शभती िाटत होती."
तो - " शभती कसली त्यात अगं ओरडले असते, शचडले असते तुझ्यािर ते फार फार
तर हात उगारला असता तुझ्यािर."
ती- " ऐ तू मला सांगतोयस कक घाबरितोयस?. नीट सांग ना काय करु ते. िाम
टेंिन आलय मला. तू कर काहीतरी मला माशहत नाही. नाहीतर घर सोडू न पळू न येईन मी तुझ्या."
तो - " शह िी शहम्मत आहे न तीच घरी दाखि. पळू न िायची पाळीच येिार नाही.नीट
शििासात घेऊन समिािून सांग दोघांनाही आपल्याबद्दल. हे बघ प्रत्येक आईिडीलांची एकच
प्रामाशिक इच्छा असते कक, आपली मुलगी शिथे कु ठे राशहल शतथे ती सुखी रहािी. आशि तुला
फक्त त्यांना एिढच समििून सांगायचंय कक तुिं सुख हे आपल्या लग्नात आहे म्हिून."
ती - " तुला काय िाटतं? ऐकतील ते मािं ? "
तो- " तू मनापासून समिािून सांशगतलं तर नक्की ऐकतील.मला खात्री आहे. तू एक
काम कर आत्ताच बाबांना फोन करुन सांग कक, मला तुमच्यािी बोलायचंय. घरी लिकर या
म्हिून. तू िांतपिे सारं काही सांग त्यांना आपल्याबद्दल. मगािी म्हटल्याप्रमािे ते रागाितील शचडतील थोडे पि तू मात्र िांत रहा.
काहीही िालं तरी तू तुिा संयम सोडायचा नाही. आशि िर नाहीच ऐकले तुझ्याने
तर मग मला सांग मी येईन घरी. मी पटिून देईन त्यांना कक, त्यांच्या मुलीचं सुख किात आहे ते.
पि पशहला प्रयत्न हा तुलाच करायला हिा.
" अशिबात टेंिन घेऊ नकोस. मी आहे तुझ्यासोबत काहीही िालं तरी."
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ती - " हं ठीक आहे. बोलेन मी घरच्यांिी. ऐक ना, काहीतरी खाऊया चल ना मला
िाम भुक लागली आहे. "
तो - " तू पि ना िेडू आहेस िेडू.. हा असा अिखळ िेडप
े िा करतेस न म्हिूनच िास्त
आिडतेस मला..
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१४. लग्न म्हििे भाग १ -

तर मंडळी शह कथा आहे रुशत्िक आशि रुशचराची.
हा आहे आपल्या कथेचा नायक - 'रुशत्िक भोसले'
िय िषे २७. चांगला उं चपुरा, शपळदार िरीरयष्टीचा, कदसायला देखिा.
मुंबईतल्याच एका प्रायव्हेट शल. कं पनीत माके टटंग मॕनेिर. िरळीत स्ितःचा िन बीएचके चा
फ्लॕट.स्ितःची फोर शव्हलर.घरी आई िडील, बशहिीचं नुकतच लग्न िालेलं. बाबा बँकेत कॅ शियर
आशि आई गृशहिी. चांगलं सुशिशक्षत घरािं.
आता िळू या कथेच्या नाशयके कडे शह आहे - 'रुशचरा घाग' िय िषे २५. रहायला
डोंबीिलीत. कामाला लोअर परळला एका कॉपोरे ट हब मध्ये एच आर पदािर. दोघेही चांगले
उच्चशिशक्षत. दोघांच्याही घरच्यांना त्यांच्या लग्नाची काळिी असल्याने त्यांनी िेगिेगळ्या लग्न
िुळििार्या संस्थात त्यांची नािे नोंदिलेली. सध्याचा िमाना इं टरनेटचा असल्याने दोघांनीही
एका इं टरनेट िेब साईटिरसुद्धा आपआपली नाि नोंदिी के लेली असते.

अिातच एके कदििी रुशत्िकच्या व्हॉ्सअपिर त्याच्या

बशहिीचा मेसेि येतो

अंिलीचा अन् मॕसेि पाठिून िाल्यािर काही िेळातच शतचा फोन. अंिली-" हॅलो दादा अरे
ऐक ना, मी एका मुलीचा फोटो आशि शडटेल्स पाठिलेत तुला व्हॉ्सअपिर. पाशहलेस का? "
रुशत्िक- " हो, तेच चेक करत होतो. चांगली आहे कदसायला आशि शतचं प्रोफाईल पि
छान आहे." अंिली - "म्हििे आिडली ना तुला? अरे आमच्या िेिारच्या िोिी काकू रहातात
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ना त्यांनी सुचिलय स्थळ. बाबांना सांगून पशत्रका दाखिून घे ज्योशतषाकडे. िुळत असेल तर मग
पुढची बोलिी करायला."
रुशत्िक- " अगं नाही म्हििे मुलगी छानच आहे. मला आिडलीय.पि मी काय म्हितो
हे पशत्रका िगैरे पहािं मला तरी फारसं पटत नाही. अगं िग कु ठल्या कु ठे पोहोचलय आशि आपि
अिुनही त्या पशत्रकांमर्ले गुि िुळित बसलोय."
अंिली - " हे बघ रुशत्िक मला काय म्हिायचय तुिी मतं पटतायत मला पि
पूिीपासनं हे असच चालत आलय.हे बघ तू आई बाबा शतघं शमळू न ठरिा नी मला कळिा काय
ते लिकर. मी पि शतला तुिी माशहती पाठिलीय बघू काय उत्तर येतं ते समोरुन. चल मला कामं
पडलीयेत बरीच. मी नंतर करते फोन तुला."
एव्हाना इथे रुशचराच्या िशहनीच्या मोबाईलमर्ेही रुशत्िकची माशहती पोहोचलेली
असते.
िशहनी- " अहो ऐकलंत का? तुमच्या लाडझया बशहिीसाठी एक छानसं स्थळ
आलय.बघताय का? रुशचराचा दादा - " थांब चष्मा लािू दे. हं दाखि पाहू. हं बरा आहे मुलगा.
रुशचराला आशि आई बाबांना पि दाखि. शतला आिडला कक मगच पशत्रका पाहून ठरिू पुढचं
काय ते."

निर्याने सांशगतल्याप्रमािे रुशचराची िशहनी रुशचरा आशि आई बाबांना फोटो

माशहतीसशहत दाखिते.
िशहनी- "काय गं आिडला का मुलगा? "
रुशचरा - " हो म्हििे कदसायला छान आहे आशि प्रोफाईल पि मला सुटेबल आहे."
िशहनी -"बरं मग उद्याच श्रीकृ ष्ि मंकदरात ते ज्योशतषी बसतात ना त्यांना दाखिून
पाहू पशत्रका िुळतेय का ते."
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दोघांनीही फोटो अन् प्रोफाईल पाहून एकमेकांना पसंत तर के लेलं असतंच पि आता
सारं काही पशत्रका िुळण्यािर अिलंबून असतं. दुसर्याच कदििी दोघांचेही घरचे आपआपल्या
ज्योशतषाकडे पशत्रका घेऊन. दोघांच्याही पशत्रका पाहून िाल्यािर दोशन्हकडचे ज्योशतषी - "अं हं
कठीि आहे, अिघे १३च गुि िुळतायत."

पशत्रका िुळत नसली तरी

रुशचराचा फोटो

पाशहल्यापासून इथे रुशत्िकला काही चैन पडत नसते. त्याच्या डोझयात शिचारचक्र कफरु लागली
असतात. ताईकडनं शतचा नंबर मागायचा तरी कसा आशि ती देईल लगेच हे किािरुन.म्हिून
मग दुसर्याच कदििी रुशत्िक फे सबुकिर शतचं प्रोफाईल सापडतय का ते पहात असतो.तेिकढच
शतच्याशिषयी थोडीफार माशहती शमळालीच तर बरं म्हिून. थोडं सर्फां ग के ल्यािर रुशचराचं
प्रोफाईल सापडतं.

क्षिाचाही शिलंब न लािता रुशत्िक शतला मेसेंिरिर मेसेि पाठिून मोकळा
होतो.पशत्रका िुळो न िुळो पि आता लग्न करायचं तर ह्याच मुलीिी असं रुशत्िकने मनोमन
ठरिलेलं असतं...
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१५. लग्न म्हििे भाग २ -

रुशचराच्या घरच्यांनी पशत्रकाच िुळत नाही आहे म्हटल्यािर रुशत्िकच्या
बशहिीमाफि त नकार कळिायचं ठरिलं. तसं ठरिलं िरी असलं तरी यािरुन रुशचराच्या घरातच
आता दोन गट पडले होते. एक रुशचराचे आई बाबा आशि दुसरे म्हििे रुशचराचे दादा िशहनी.
आई िडील थोडे र्ार्वमिक प्रिृत्तीचे असल्याने त्यांचा पशत्रके िर आशि ज्योशतषाच्या म्हिण्यािर
ठाम शििास. रुशचराचे दादा िशहनी मात्र रुशचरा कु ठल्या बािूने कौल देते यािर शिसंबून होते.
रुशचराच्या मनाशिरुद्ध काही करायचं नाही हे त्यांचं मत. शििाय त्यांच्या मते हे स्थळ उत्तम
असल्याने पशत्रका बािूला ठे िून रुशचरा आशि रुशत्िकने एकमेकांना प्रत्यक्ष भेटल्यानंतरच काय तो
शनििय घ्यािा असं त्या दोघांच मत पडलं. या दोन गटांत रुशचराची चांगलीच पंचाईत िाली
होती. नेमका कल कोिाच्या बािूने द्यािा? िेिटी प्रश्न आयुष्याचा होता. घाईघाईत शनििय घेऊन
चालिारं नव्हतं. काय करािं या शििंचनेत असतानाच शतचं लक्ष मोबाईलकडे गेल.ं शतने पटकन
नेट ऑन के लं. पि या दोन कदिसाच्या गडबडीत काल रात्रीच शतचा नेट पॅक संपल्याचं शतच्या
आता कु ठे लक्षात आलं.
रुशचरा- "िीट यार याला पि आताच संपायचं होतं. आई मी िरा बाहेर िाऊन येते.
मािा नेट पॅक संपलाय तो ररचािि करुन येते."
रुशचराची आई- "हो िा पि लिकर ये. कु ठे मैत्रीिीकडे िात बसू नकोस."
रुशचरा - " हो गं."
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रुशचरालाही आता िरा शिचार करण्यासाठी िेळ आशि एकांत हिा होता. शतने
दुकानात िाऊन नेट पॅक पुन्हा ररचािि करुन घेतला. नेट ऑन करताच भराभर मेसेिेस येऊ
लागले. त्यातच फे सबुक मेसेंिरिर एक मेसेि आला होता. कु िाचा आहे हे ओपन करुन पाशहलं
तेव्हा ध्यानात आलं कक रुशत्िकचा मेसेि आहे म्हिून. ती मेसेि िाचू लागली.

" हेलौ मी रुशत्िक भोसले, तुमची पशत्रका, फोटो आशि प्रोफाईल पाशहला. छान आहे.
मला आिडला. आईबाबा ज्योशतषाकडे पशत्रका पाहून आले. अपेशक्षत असे गुि िुळत नाहीयेत.
तुम्ही पशत्रका दाखिलीत का तुमच्या ज्योशतषाकडे? खरं सांगायचं तर मािा या पशत्रके तील गुि
िुळण्यािर अशिबात शििास नाही. पशत्रके तील गुि िुळण्यापेक्षा मनाचं िुळिं अशर्क महत्िाचं
या मताचा मी आहे. पशत्रका िुळत नाही म्हिून काय िालं मनं िुळतायत का ते पाहू. तुमच्या
बािूने पशत्रका िुळो अथिा न िुळो.
थेट नकार देण्याअगोदर शनदान एकदा तरी आपि एकमेकांना भेटायला हिं असं मला
तरी िाटतं. तुमच्या उत्तराची िाट पहातोय."

रुशत्िकचा फोटो आशि त्याचा िॉब प्रोफाईल शतला अगदी सुटेबल होता.त्यामुळे घरचे
म्हिताय म्हिून, पशत्रके तील गुि िुळत नाहीयेत म्हिून नकार देिे शतच्याही सदसद्
शििेकबुद्धीला पटत नव्हते. काय करािं काहीच कळत नव्हतं. रुशत्िकचं बोलिं शतलाही मनोमन
पटलं होतं. पि काय करािं, कु िाला शिचारािं अिातच शतला शप्रयाची आठिि िाली.' शप्रया
मराठे ' रुशचराची शप्रय सखी. कॉलेिपासूनची. रुशचराने क्षिाचाही शिलंब न लािता शप्रयाला फोन
लािला.
रुशचरा - "हेलौ शप्रया मी रुशच बोलतेय.
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शप्रया - "अगं हो नंबर सेव्ह आहे तुिा, बोल काय िालं."
रुशचरा- " तुला ठाऊक आहे ना माझ्या घरचे माझ्यासाठी मुलगा बघतायत लग्नासाठी.
तर अगं मला ना एक चांगलं स्थळ आलंय."
शप्रया- " िॉि, दॕ्स ग्रेट यार. मग शिचार कसला करतेस. तुला मुलगा आिडलाय
ना! होकार देऊन मोकळी हो."
रुशचरा - "अगं हो पि एक प्रोब्लेम िालाय. आमची पशत्रका िुळत नाहीये."
शप्रया- "अगं ये येडपट कु ठल्या िगात िािरतेयस तु. हो म्हििे मला मान्य आहे कक
पुिीपासून हे सगळं चालत आलय पि मी काय म्हिते िर सगळं काही व्यिशस्थत असेल तर
थोडा िेगळा शिचार करायला काय हरकत आहे. काळानुरुप शिचार बदलायला हिेत रुशचरा हे
काय मी तुला सांगायला हिं."
रुशचरा- "हो मला कळतय गं सगळं पि आईबाबा पशत्रके िरच अडू न बसलेत आशि
त्यात मी आताच मेसेंिरिर चेक के लं. रुशत्िकचा मेसेि आलाय. तो भेटायचं म्हितोय एकदा.
काय करु कळत नाहीये काहीच म्हिून मग तुला फोन के ला."
शप्रया- " मािं ऐकिार असिील तर मी म्हिेन कक त्याला भेटून घे. नंतर पश्चाताप
करुन घेण्यापेक्षा." रुशचरा - "हं चालेल."
शप्रया - " ओय नुसतं चालेल बोलू नकोस, त्याला मेसेि करुन कळि कक तू त्याला
भेटतेस म्हिून. मी रात्री फोन करते तुला, मला सांग काय ठरलं ते आशि हो िाण्याआर्ी दादा
ककं िा िशहनी कु िाला तरी शििासात घेऊन सांग."
रुशचरा - "हो गं आता ठे ि फोन."
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शप्रयाकडनं मनासारखं उत्तर आल्याने रुशचरालाही आता रुशत्िकला भेटािसं िाटत
होतं. घरी िाऊन शतने िशहनीला शििासात घेऊन सगळं सांशगतलं. अथाित िशहनी शतच्या
बािूनेच होती. िशहनीने लगेचच होकार कदला. दादा िशहनींचा पाटठं बा आहे म्हटल्यािर
रुशचराचा र्ीर आता िाढला होता. शतने मेसेंिरिर कदलेल्या फोन नंबरिर फोन के ला.
रुशचरा - "हॅलो मी रुशचरा बोलतेय, रुशत्िकराि बोलताय का? "
रुशत्िक- "हो बोलतोय, तुम्ही बोला ना."
रुशचरा - "तुम्ही बोलत होता ना भेटायचय म्हिून."

रुशत्िक - "हो तुम्ही तयार

असाल तर मग भेटू के व्हाही तुम्ही सांगाल तेव्हा सांगाल त्या रठकािी."
रुशचरा - "संध्याकाळी भेटूया का? पाच ते सहा च्या दरम्यान? दोघांनाही सेंटरला
िमेल अश्या रठकािी." रुशत्िक - "मग दादर ककं िा ठािे? तुम्ही सांगा तुम्हाला कु ठे यायला
आिडेल ते. तुम्ही डोंशबिलीत म्हिालात तरी मािी तयारी आहे."
रुशचरा - "नाही नको, दादरला चालेल मला." रुशत्िक - "रठक आहे मग संध्याकाळी
५ िािता तुम्ही दादर स्टेिनबाहेर सुशिर्ाििळ या. शतथून ििळच #लग्न म्हििे भाग २ रुशचराच्या घरच्यांनी पशत्रकाच िुळत नाही आहे म्हटल्यािर रुशत्िकच्या बशहिीमाफि त नकार
कळिायचं ठरिलं. तसं ठरिलं िरी असलं तरी यािरुन रुशचराच्या घरातच आता दोन गट पडले
होते. एक रुशचराचे आई बाबा आशि दुसरे म्हििे रुशचराचे दादा िशहनी. आई िडील थोडे र्ार्वमिक
प्रिृत्तीचे असल्याने त्यांचा पशत्रके िर आशि ज्योशतषाच्या म्हिण्यािर ठाम शििास.रुशचराचे दादा
िशहनी मात्र रुशचरा कु ठल्या बािूने कौल देते यािर शिसंबून होते. रुशचराच्या मनाशिरुद्ध काही
करायचं नाही हे त्यांचं मत. शििाय त्यांच्या मते हे स्थळ उत्तम असल्याने पशत्रका बािूला ठे िून
रुशचरा आशि रुशत्िकने एकमेकांना प्रत्यक्ष भेटल्यानंतरच काय तो शनििय घ्यािा असं त्या दोघांच
मत पडलं. या दोन गटांत रुशचराची चांगलीच पंचाईत िाली होती. नेमका कल कोिाच्या बािूने
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द्यािा? िेिटी प्रश्न आयुष्याचा होता.घाईघाईत शनििय घेऊन चालिारं नव्हतं. काय करािं या
शििंचनेत असतानाच शतचं लक्ष मोबाईलकडे गेलं. शतने पटकन नेट ऑन के लं. पि या दोन
कदिसाच्या गडबडीत काल रात्रीच शतचा नेट पॅक संपल्याचं शतच्या आता कु ठे लक्षात आलं.
रुशचरा- "िीट यार याला पि आताच संपायचं होतं. आई मी िरा बाहेर िाऊन येते. मािा नेट
पॅक संपलाय तो ररचािि करुन येते." रुशचराची आई- "हो िा पि लिकर ये. कु ठे मैत्रीिीकडे िात
बसू नकोस." रुशचरा - " हो गं." रुशचरालाही आता िरा शिचार करण्यासाठी िेळ आशि एकांत
हिा होता. शतने दुकानात िाऊन नेट पॅक पुन्हा ररचािि करुन घेतला. नेट ऑन करताच भराभर
मेसेिेस येऊ लागले.त्यातच फे सबुक मेसेंिरिर एक मेसेि आला होता. कु िाचा आहे हे ओपन
करुन पाशहलं तेव्हा ध्यानात आलं कक रुशत्िकचा मेसेि आहे म्हिून. ती मेसेि िाचू लागली. "
हेलौ मी रुशत्िक भोसले, तुमची पशत्रका, फोटो आशि प्रोफाईल पाशहला. छान आहे.मला आिडला.
आईबाबा ज्योशतषाकडे पशत्रका पाहून आले. अपेशक्षत असे गुि िुळत नाहीयेत. तुम्ही पशत्रका
दाखिलीत का तुमच्या ज्योशतषाकडे? खरं सांगायचं तर मािा या पशत्रके तील गुि िुळण्यािर
अशिबात शििास नाही. पशत्रके तील गुि िुळण्यापेक्षा मनाचं िुळिं अशर्क महत्िाचं या मताचा
मी आहे. पशत्रका िुळत नाही म्हिून काय िालं मनं िुळतायत का ते पाहू. तुमच्या बािूने पशत्रका
िुळो अथिा न िुळो.थेट नकार देण्याअगोदर शनदान एकदा तरी आपि एकमेकांना भेटायला हिं
असं मला तरी िाटतं. तुमच्या उत्तराची िाट पहातोय." रुशत्िकचा फोटो आशि त्याचा िॉब
प्रोफाईल शतला अगदी सुटेबल होता.त्यामुळे घरचे म्हिताय म्हिून, पशत्रके तील गुि िुळत
नाहीयेत म्हिून नकार देिे शतच्याही सदसद् शििेकबुद्धीला पटत नव्हते.काय करािं काहीच कळत
नव्हतं.रुशत्िकचं बोलिं शतलाही मनोमन पटलं होतं.पि काय करािं, कु िाला शिचारािं अिातच
शतला शप्रयाची आठिि िाली.' शप्रया मराठे ' रुशचराची शप्रय सखी. कॉलेिपासूनची. रुशचराने
क्षिाचाही शिलंब न लािता शप्रयाला फोन लािला. रुशचरा - "हेलौ शप्रया मी रुशच बोलतेय. शप्रया
- "अगं हो नंबर सेव्ह आहे तुिा, बोल काय िालं." रुशचरा- " तुला ठाऊक आहे ना माझ्या घरचे
माझ्यासाठी मुलगा बघतायत लग्नासाठी. तर अगं मला ना एक चांगलं स्थळ आलंय." शप्रया- "
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िाि, दॕ्स ग्रेट यार. मग शिचार कसला करतेस. तुला मुलगा आिडलाय ना! होकार देऊन
मोकळी हो." रुशचरा - "अगं हो पि एक प्रोब्लेम िालाय. आमची पशत्रका िुळत नाहीये." शप्रया"अगं ये येडपट कु ठल्या िगात िािरतेयस तु. हो म्हििे मला मान्य आहे कक पुिीपासून हे सगळं
चालत आलय पि मी काय म्हिते िर सगळं काही व्यिशस्थत असेल तर थोडा िेगळा शिचार
करायला काय हरकत आहे. काळानुरुप शिचार बदलायला हिेत रुशचरा हे काय मी तुला
सांगायला हिं." रुशचरा- "हो मला कळतय गं सगळं पि आईबाबा पशत्रके िरच अडू न बसलेत
आशि त्यात मी आताच मेसेंिरिर चेक के लं. रुशत्िकचा मेसेि आलाय. तो भेटायचं म्हितोय
एकदा. काय करु कळत नाहीये काहीच म्हिून मग तुला फोन के ला." शप्रया- " मािं ऐकिार
असिील तर मी म्हिेन कक त्याला भेटून घे. नंतर पश्चाताप करुन घेण्यापेक्षा." रुशचरा - "हं
चालेल." शप्रया - " ओय नुसतं चालेल बोलू नकोस, त्याला मेसेि करुन कळि कक तू त्याला
भेटतेस म्हिून. मी रात्री फोन करते तुला, मला सांग काय ठरलं ते आशि हो िाण्याआर्ी दादा
ककं िा िशहनी कु िाला तरी शििासात घेऊन सांग." रुशचरा - "हो गं आता ठे ि फोन." शप्रयाकडनं
मनासारखं उत्तर आल्याने रुशचरालाही आता रुशत्िकला भेटािसं िाटत होतं. घरी िाऊन शतने
िशहनीला शििासात घेऊन सगळं सांशगतलं. अथाित िशहनी शतच्या बािूनेच होती. िशहनीने
लगेचच होकार कदला. दादा िशहनींचा पाटठं बा आहे म्हटल्यािर रुशचराचा र्ीर आता िाढला
होता. शतने मेसेंिरिर कदलेल्या फोन नंबरिर फोन के ला.
रुशचरा - "हॅलो मी रुशचरा बोलतेय, रुशत्िकराि बोलताय का? "
रुशत्िक- "हो बोलतोय, तुम्ही बोला ना."
रुशचरा - "तुम्ही बोलत होता ना भेटायचय म्हिून."

रुशत्िक - "हो तुम्ही तयार

असाल तर मग भेटू के व्हाही तुम्ही सांगाल तेव्हा सांगाल त्या रठकािी."
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रुशचरा - "संध्याकाळी भेटूया का? पाच ते सहा च्या दरम्यान? दोघांनाही सेंटरला
िमेल अश्या रठकािी." रुशत्िक - "मग दादर ककं िा ठािे? तुम्ही सांगा तुम्हाला कु ठे यायला
आिडेल ते. तुम्ही डोंशबिलीत म्हिालात तरी मािी तयारी आहे."
रुशचरा - "नाही नको, दादरला चालेल मला.
रुशत्िक - "रठक आहे मग संध्याकाळी ५ िािता तुम्ही दादर स्टेिनबाहेर सुशिर्ाििळ
या. शतथून ििळच कु ठल्यातरी रे स्टॉरं टमर्े बसू आशि बोलू. ओके भेटूच मग आशि हो थँझस."
रुशचरा - "थँझस किासाठी! मी येईन िेळेिर. तसाही आि मािा िीकऑफ आहे.भेटूच
मग, ठे िते फोन." आता फक्त संध्याकाळ कर्ी होतेय याची िाट दोघेही पहात होते. पशहलीच
भेट. दोन्हीकडे सारखीच उत्सुकता.

पुढच्या भागात काय होिार याची आता तुम्हांला लागलीये ना अगदी तिीच..
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१६. लग्न म्हििे भाग ३-

ठरल्याप्रमािे ठरल्यािेळी रुशचरा रुशत्िकची िाट पहात सुशिर्ाििळ उभी होती.
रुशत्िक गाडी पाकि करुन आला.
रुशत्िक- "आय एम सॉरी मला यायला फार उिीर िाला का? "
रुशचरा- " छे, नाही मी नुकतीच येऊन उभी राशहली होते."
रुशत्िक- "बरं मग शनघायचं का? इथे ििळच एक रे स्टाॕरं ट आहे शतथे बसून
बोलू.चालेल ना? ".
रुशचरा- " हो का नाही."
दोघेही ििळच्याच एका रे स्टाॕरं टमर्े िाऊन बसले.रुशत्िकने

दोघांच्याही

आिडीनुसार िेटरला ऑडिर कदली. ती येईपयांत दोघांनी एकमेकांशिषयी शितकं िास्त िािून
घेता येईल शततकं िािून घेतलं. ऑडिर के लेल्या खाद्यपदाथि येताच त्यांचा आस्िाद घेत
असतानाच रुशत्िकने आता थेट मुद्दद्यालाच हात घातला.

रुशत्िक- " तुमचं घोडं अिूनही पशत्रके िरच अडलय कक शिचार बदललाय? "
रुशचरा-" इतझया लगेच कसं काय ! नाही म्हििे आता कु ठे आपली थोडीफार ओळख
िालीये म्हटल्यािर शिचार करायला थोडा िेळ लागेलच ना !" रुशत्िक-" कदला, िेळ कदला. पि
िेळ हातातली िेळ शनघून िाण्याइतपत िेळ घेऊ नका म्हििे िालं." रुशचरा- "तेिढं कळतं मला."
रुशचरा िरा लटझयातच बोलली.
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रुशत्िक-"बरं मी तुमच्यासाठी काहीतरी आिलय." असं म्हित रुशत्िकने शपििीतनं
काहीतरी काढू न रुशचराच्या पुढ्यात ठे िलं. रुशचरा- "काय आहे यात? " रुशत्िक- " भेट आहे
छोटीिी, आपल्या पशहल्या भेरटची आठिि म्हिून."
उत्सुकता िास्त न तािता रुशचराने शगफ्टचं रॕपर पटकन उघडलं आशि..
रुशचरा - " wow.. awesome.. खरच छान पि याची काही गरि होती का? "
रुशत्िक- " मला िाटलं घ्यािसं मी घेतलं."
रुशचरा- "हा पि हे असं पशहल्याच भेटीत.. घरचे काय म्हितील."
रुशत्िक- " सांगा मी कदलं म्हिून नाहीतर मग शिकत घेतलं आिडलं म्हिून असं
सांगा."
रुशचरा- " पि तुम्हाला माझ्या या आिडींशिषयी कसं ठाऊक?
रुशचराला आिडलेलं शगफ्ट काय होतं हे िािून घ्यायचं असेल ना तुम्हाला! सांगतो.
रुशत्िक- " तुमच्या फे सबुक अकाउं टिरनं आशि इथून शतथून थोडी रे की करुन माशहती
शमळिली तुमच्या आिशडशनिडींशिषयी. तेव्हा कळलं तुम्हाला लि स्टोरीि आशि अर्विित थसंगची
गािी खूप आिडतात म्हिूनच हे एक खर्याखुर्या प्रेमकथेिरचं पुस्तक आशि शह अर्विित थसंगच्या
गाण्यांची शसडी. आय नो हल्ली एका झलीकिर युट्युबिर हिे ते गािं सचि करुन ऑनलाईन अथिा
डाऊनलोड करुन ऐकता येतं पि तरीही िाटलं आपली एक आठिि रहािी म्हिून घेतलं. तिीही
आता या अिा शगफ्टची सिय करुन घ्या कारि या पुढेही िारं िार या ना त्या कारिाने आपि
भेटिार आहोतच."
रुशचरा- " इतका कॉशन्फडन्स? मुलींना पशहल्या भेटीतच इं प्रस
े करायची शह पद्धत
छान आहे पि तरीही एक प्रश्न आहेच. शिचारु? "
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रुशत्िक- " शिचारा कक अगदी शनसंकोचपिे शिचारा." रुशचरा - "मी इथे येिार याची
इतकी खात्री किी काय, नाही म्हििे मी आयत्यािेळीही नकार कळिू िकले असते इथे यायला."
रुशत्िक - " नुसती खात्री नाही पक्कं ठाऊक होतं, तुमच्यािी चॕटिर आशि फोनिर
बोलत असतानाच काही अंदाि मनािी बांर्ले होते ते शह अगदी सहि." रुशचरा- " ओह, ते कसे
काय? "
रुशत्िक - " सांगतो, पशत्रका िुळत नाहीये असं सांगत तुमच्या घरच्यांनी परिा
आपल्या लग्नाला नकार कदला. मी तुम्हाला शिचारल्यािर तुम्ही तेच कारि देऊन सरळ सरळ
नाही बोलू िकला असता पि तुम्ही तसं काही के लं नाही.तुम्ही मािं म्हििं िांतपिे ऐकू न
घेतलंत, त्यािर िांतपिे शिचार के लात अन् मग आशिबात घाई न करता थोडा िेळ घेऊन तुम्ही
इथे यायचा शनििय घेतलात. याचाच अथि मी तुम्हाला आिडलोय आशि तसं नसतं तर तुम्ही थेट
नाही बोलून मोकळ्या िाला असता आशि तसं िालं असतं तर मी एका सुद
ं र, सुस्िभािी, िांत,
प्रेमळ, संयमी, समिुतदार मुलीला मुकलो असतो".
रुशचरा- "ओ हो आय एम ररअली इं प्रेस्ड.मला भेटण्याआर्ीच माझ्यातल्या गुिांची
पारख नुसती माझ्या बोलण्यािरुन के लीत. आता खरं तर असं िाटतय कक, मी घरच्यांचं ऐकू न
तुम्हाला थेट नकार कळिला असता तर मी शह तुमच्यासारख्या हुिार, हँडसम मुलाला भेटण्याची
चांगली संर्ी गमािली असती पि आता शिचार करायला काहीच हरकत नाही. तुम्ही मेसेिमर्े
म्हटल्याप्रमािे पशत्रका िुळत नसली तरी मतं आशि मनं िुळायला सुरुिात िालीये खरी.नाही
पि तरीही मला थोडा िेळ घ्यायचाय. कारि आयुष्याचे हे असे महत्त्िाचे शनििय एका भेटीत
होत नसतात."
रुशत्िक- " याचा अथि आपि यापुढेही भेटिार आहोत तर !

मयूरशिखा

चंदन शिचारे

रुशचरा- " अ..हो कदाशचत् म्हििे आयुष्यभरासाठी एकत्र यायचं असेल तर
एकमेकांना पुरतं िािून घ्यायला हिंच ना! "
रुशत्िक- "हो का नाही. खरं तर *लग्न म्हििे* नुसत्या पशत्रके तील गुिांचं शमलन नव्हे
तर दोन िीिांचं शमलन, त्यांच्या मतांच,ं त्यांच्या आिडीशनिडींचं, त्यांच्या मनांचं मनोशमलन
आशि ते होण्यासाठी एकमेकांिी पुरती ओळख अन् माशहती असायलाच हिी. तसंही घाईघाईने
शनििय घेण्यापेक्षा थोडा िेळ घेऊन एकमेकांना िािून घेतल्यानंतर मग योग्य तो शनििय घेतलेला
कर्ीही चांगलाच नंतर पश्चाताप करण्यापेक्षा नाही का? "
रुशचरा- "हो खरं आहे तुमचं. माझ्यासाठीही खरं तर *लग्न म्हििे* के िळ देिा
िाम्हिांच्या साक्षीने एकमेकांिर अक्षता िेलत, होमाभोिती मारलेल्या सप्तपदी नव्हेत तर
मंगळसुत्राच्या सहाय्याने दोन िीिांना प्रेमाच्या पशित्र नात्यात बांर्िारी एक निी िबाबदारी,
नुसती िबाबदारी नव्हे तर शतची िािीि, एक निं नातं, नव्या कोर्या आयुष्याची नव्याने
सुरुिात आहे. के िळ घरच्यांच्या इच्छेखातर अथिा त्यांच्या, नातेिाईक, शमत्रमंडळींच्या
दबािाला बळी पडू न समोरच्या व्यशक्तला पशत्रका िुळतेय, िय िाढतेय, निशनर्वमितीचं सुत्र सुरु
रहािं म्हिून, समािाने घालून कदलेली ररत म्हिून ककं िा मग उतार ियात नुसता आर्ार म्हिून
लगेचच होकार कळिून लग्न उरकिे के व्हाही चुकच.
*लग्न म्हििे* भातुकलीचा खेळही नव्हे अन् अध्याििर मोडिारा डािही नव्हे. *लग्न
म्हििे* प्रेम, शििास, अतूट नातं, िबाबदारी अन् बरच काही." पशहल्याच भेटीतल्या
तासाभरांच्या गप्पांनंतर पुन्हा भेटण्याच्या िायद्यािर दोघेही आपआपल्या घरी शनघून
गेले.ठरल्या प्रमािे ठरल्या रठकािी पुन्हा दोघांच्या दोन तीनदा भेटी िाल्या, मतं िुळली, मनं
िुळली, शिचार, आिडीशनिडी िुळल्या अन् मग दोघांच्याही घरच्यांच्या संमतीने पार पडला
रुशत्िक अन् रुशचराचा लग्नसोहळा. !! िुभमंगल सािर्ान !!
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१७. डेट भाग १-

पहाटे

८.३०

ची

िेळ.

श्रीकांत

ऑकफसला

शनघायच्या

तयारीत.आतून

स्ियंपाकघरातनं आईची प्रश्नांची सरबत्ती सुरु होती."डबा घेतलास का?, रुमाल, पाण्याची
बाटली िगैरे िगैरे. नेहमीची गाडी पकडण्यासाठी श्रीकांंंतची सुरु असलेली घाई आशि इतझयात
मोबाईलने कु िाच्या तरी फोनची िदी कदली.एका खांद्याला बॕग आशि कानाला मोबाईल लाित
श्री घरातनं ऑकफसला िायला शनघाला. समोरुन " आळोखे शपळोखे देत एक गोड मर्ाळ आिाि
ती- "गुड माॕर्नांग."
श्री- "सुप्रभात. आि इतझया पहाटे पहाटे आमची आठिि किी काय? "
ती- "का काढू नये?
श्री -"नाही म्हििे तसं काही नाही. पि आि अचानक तुिा मला असा हा गुड
माॕर्नांग म्हििारा फोन याआर्ी कर्ी आला नव्हता म्हिून िरा आश्चयि िाटलं."
ती- "अच्छा तर असं आहे होय ! बरं ते सगळं िाऊ दे. तुिा आिचा संध्याकाळचा
काय प्लान आहे? "
श्री - अिून तरी काही नाही पि बघू, का गं? "
ती- "आपि भेटतोय आि संध्याकाळी."
श्री - हे काय असं अचानक. नाही म्हििे भेटूया आपि, पि तसं काही खास कारि
आहे का? "
ती- "हं. तसच समि हिं तर."
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श्री - "बरं , कु ठे भेटायचं? ".
ती- कु ठे म्हििे काय? आपल्या नेहमीच्या रठकािी कॅ फे मध्ये. संध्याकाळी रठक ७.००
िािता. मी तुिी िाट बघतेय. ऑकफसची सगळी कामं भराभर आिर आशि ये लिकर."
श्री - "ओके मॕडम, ििी आपली आज्ञा. बरं मला एक सांग तू आि ऑकफसला गेली
नाहीस? "
ती- "नाही.आि दांडी मारली, म्हटलं घरीच आराम करु."
श्री - "बरं य तुि.ं " रठक आहे. भेटू मग संध्याकाळी." ती - श्री. ऐक ना !"
श्री - "बोल ना, ऐकतोच आहे मी."
ती- "श्री आय लि यू."
रस्ता ओलांडता ओलांडता श्री हे ऐकू न थबकलाच. शसग्नल लागला होता, गाड्या
थांबल्या होत्या. अितीभितीचे लोक श्री ला र्क्का मारुन पुढे शनघून गेल.े तो मात्र शतथेच. स्तब्र्,
शनिब्द, कु ठे तरी हरिल्यासारखा.
ती-" हॅलो, कु ठे हरिलायस? ऐकतोयस ना!
श्री - स्िप्नातून अचानक िागं िाल्यासारखा.
"हा बोल ना ऐकतोय मी."
ती- " काय हा ! काहीच प्रशतकक्रया नाही तुिी, हो / नाही काहीतरी बोलिील ! आय
एम अिेटटंग फाॕर युिर ररप्लाय."
श्री - " गाडी पकडतोय, ऑकफसला पोहोचल्यािर फोन करु का? " ती -" बरं चालेल
पि करिील ना नक्की कक शिसरुन िािील मला, ऑकफसच्या कामात."
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श्री - " नाही मी करे न आठििीने."
ती- बरं चल बोलू नंतर."
फोन कट करत श्री पुन्हा हरिून गेला शतच्या आठििींत.

शनिा आशि श्रीकांत. दोघांची काम करण्याची रठकािं, ऑकफस िेगिेगळी पि कफल्ड
एकच. एके कदििी ट्रेथनंगच्या शनशमत्ताने दोघांची ओळख िाली. एकमेकांचे नंबर एझसचेंि िाले.
पुढे मग व्हॉटसअप, फे सबुकिर चॕटटंग करता करता दोघांत खूप चांगली मैत्री िुळली आशि
आता या मैत्रीला आिखीन थोडं पुढे घेऊन िाऊन एका प्रेमळ नात्याच्या दोरीने याची हलककच
रे िीमगाठ बांर्ायची असं शनिाने ठरिलं होतं. त्याच दृशष्टकोनातून शतनं आि पशहलं पाऊल
उचललं होतं. श्रीकांत तसा हुिार, कदसायला बर्यापैकी. एका मध्यमिगीय कु टुंबातला. नोकरीत
परमनंट होता. गलेगठ्ठ नाही पि चांगला पगार. घरची पररशस्थतीपि बरी होती. मुंबईत स्ितःचं
घर. शनव्यिसनी. म्हििे सामान्यतः मुलीच्या आशि शतच्या घरच्यांच्या ज्या अपेक्षा असतात त्यात
चपखल बसिारा.

आि पहाटे पहाटे शनिाने शतच्या बेडरुममर्ून सोडलेल्या या बािाने श्री च्या
काळिाचा अचूक िेर् घेतला होता. स्िारी आि भलतीच खूि होती. हो कारि तुम्हाला माशहत
आहेच. त्याच्या डोळ्यांत, चेहर्यािर एक िेगळच तेि आलं होतं. खुलला होता तो अगदी
आनंदाने.

शनिाला नकार देण्याचा

प्रश्नच नव्हता. कदसायला गोड, सुस्िभािी थोडीथी

मस्तीखोर, बडबडी. शििाय दोघेही एकाच कफल्डमर्ले. श्री ने मोबाईलमर्नं एक नंबर डायल
के ला.
श्री -" हॅलो, शनिीकांत, अरे ऐकना एक गुड न्युि आहे."
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शनिीकांत श्री चा खास शिगरी शमत्र.
शनिीकांत- "अरे बोल ना भाई काय बोलतो. लग्न शबग्न ठरलं कक काय तुि?
ं ".
श्री - "तसंच समि हिं तर.
शनिीकांत - "म्हििे? "
श्री - "अरे नुकताच शनिाचा फोन येऊन गेला. शतने मला प्रपोि के लं. संध्याकाळी
भेटायला बोलिलय. काय करु, काय बोलू काही कळत नाहीय. म्हिून तुला फोन के ला."
शनिीकांत - "अरे करायचं आशि बोलायचं काय त्यात. सरळ हो बोलून मोकळा हो.
साल्या निीब काढलस तू यार. समोरुन एखादी मुलगी प्रपोि करते तुला म्हटल्यािर भाग्यिानच
म्हिायला हिं तुला तर. बाकी सगळं सोड, पाटी कर्ी देतोयस ते आर्ी सांग. "
श्री - " ती देईनच रे पि मला काही कळत नाही ये यार. शिके ट पडलीये मािी तर."
शनिीकांत-" अरे टेंिन घ्यायचं नाय द्यायचं समोरच्याला. ऑकफसमर्नं हाफ डे ने
घरी िा, छानपैकी ड्रेथसंग कर, मस्तपैकी गुलाबाचा गुच्छ घेऊन िा िाताना आशि हो नेहमीच्या
रठकािी भेटण्यापेक्षा एखाद्या चांगल्या रे स्टाॕरं ट ककं िा कॅ फे मर्े घेऊन िा शतला. कारि अिा
खास गोष्टींची रठकािं पि खासच असािीत शमत्रा, लक्षात रहाण्यािोगी. बरं चल, मला पि कामं
आहेत. रात्री फोन करुन कळि काय िालं ते. बेस्ट ऑफ लक मेरी िान, गो अहेड."

शनिीकांतने कदलेल्या सल्ल्यामुळे श्री ला आता िरा बर्यापैकी कॉशन्फडन्स आला
होता. त्याने लागलीच शनिाला फोन के ला.
श्री - " हॅलो शनिा, बरं ऐक प्लाथनंग थोडा चेंि आहे. संध्याकाळी आपि भेटतोय पि
िागा मी सांगेन दुपारनंतर फोन करुन. चालेल ना तुला? "
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शनिा - "तु म्हििील शतथे िाऊ.पि लिकर कळि मी िाट पहातेय."
दोघांनाही आता एकमेकांच्या भेटीची ओढ, हूरहूर लागून राशहली होती.हो कारि
आिची भेट नेहमीच्या भेटीपेक्षा िरा िेगळीच होती..क्रमिः -
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१८. डेट भाग २-

शनिाने पहाटे बेडरुममर्ून सोडलेल्या प्रपोिरुपी बािाने श्री ची पुरती शिके ट पडली
होती. पठ्ठ्ठ्या िरीराने ऑकफसात पोहोचला खरा पि मनात मात्र संध्याकाळच्या भेटीची बेत
आखिी सुरु होती. अिािेळी मनाला आिर घालिं िरा अिघडच.तीच गत श्री ची िाली होती
पि त्याने मनाला आिरलं. दुपारनंतर हाफ डे टाकू न पळायचं ठरल्यामुळे ऑकफसात
आल्यापासनच श्री ने कामं पटापट आिरण्याचा सपाटा लािला. बघता बघता लंच िेक िाला.
इच्छा नसतानाही त्याने कसेबसे चारपास घास पोटात ढकलले अन् साहेबांच्या के शबनमर्े शिरला.
अचानक तब्येत शबघडल्याचे कारि देत साहेबांकडनं अध्याि कदिसाची रिा मंिूर करुन घेतली.

आता मात्र स्िारी भलतीच खूि होती. र्ाितपळतच श्री ने रे ल्िे स्थानक गाठले अन्
िलद लोकल पकडू न तो पोहोचला दादरच्या भारतमाता च्या गल्लीत. शतथल्याच एका साडीच्या
दुकानातनं त्याने शनिाच्या आिडत्या रं गाची चांगली साडी आशि त्याला मॕथचंग ब्लाऊिपीस
खरे दी के लं. तसा श्री हुिारच. शनिािी व्हॉ्सअपिर बोलता बोलता त्याने शतच्या आिडीशनिडी
िािून घेतल्या होत्या. घरी येता येता त्याने एका रे स्टाॕरं टमध्ये फोन करुन दोन कॉनिर टेबल
आर्ीच ररििि करुन ठे िले. नाझयािरच्या फु लिाल्याकडे त्याने संध्याकाळसाठी छानपैकी
लालभडक रं गाचा गुलाबगुच्छ तयार करुन ठे िायला सांशगतला.९०% तयारी िाली होती.
इमारतीच्या पायऱ्या चढता चढताच त्याने शनिाला फोन करुन कु ठे भेटायचं ते कळिलं.
श्री - " हॅलो ऐक मी तुला व्हॉ्सअपिर हाॕटेलच लोके िन पाठिलय.िेळेिर ये उिीर
करु नकोस." शनिा- "अरे आपल्या नेहमीच्या कॅ फे मर्े िाऊया ना." श्री - " नाही नको नव्या
नात्याची सुरुिात नव्या िागेत नव्या टेस्टसहीत करु."
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शनिा- " बरं , रठक आहे मी ठे िते आता फोन. संध्याकाळी भेटून बोलू. कामं आिरते
आर्ी."
श्री - "िास्त उिीर करु नकोस, मेकअपमर्े िेळ िाया घालिू नकोस. तू आहेस तिीच
आिडतेस मला. िाट पहातोय लिकर ये."
शनिा- " हो रे बाबा, येते आता फोन ठे ि, नाहीतर कामं रहातील तिीच आशि मग
रात्री घरी आल्यािर आईचा ओरडा खािा लागेल. bye ठे िते फोन."
फोन कट िाला. दोघंही आता उघड्या डोळ्यांनी भल्या दुपारी संध्याकाळच्या
पशहल्या डेटची स्िप्नं पहात होते. श्री ने कपाटातनं

इिी के लेले कपड्यांचे नशिन िोड बाहेर

काढले. संध्याकाळचे पाच िािले होते.आईला चहा करायला सांगून श्री.तयारीला लागला. नाही
नाही म्हिता त्यानेच अर्ाितास घेतला तयार व्हायला. श्री ने िीन्स आशि त्यािर व्हाईट रट िटि
घातलं होतं.कपाटातनं परफ्यूम काढला आशि त्याचा सुगंर् अंगािर, कपड्यांिर रुळे पयांत मारला.
आईने के लेला चहा उभ्या उभ्याच घेतला.
आई- "अरे िरा नीट बसून पी चहा. एिढी कसली घाई. आशि एिढा नटू न थटू न
चाललायस कु ठे ? "
श्री- " अगं शमत्रांसोबत कफरायला चाललोय."
आई- " बरं मग िेिून येिार आहेस बाहेरनं कक िेिि ठे िू काढू न तुझ्यासाठी?
श्री -" नाही नको तुम्ही िेिून घ्या.मी बाहेरनं िेऊनच येिार आहे."

इथे शनिाची पि तिीच तहाि.दहािेळा आरिात मुरडू न िालं होतं.तरी आपलं
आरिात बघिं सुरुच. शनिा - " आई, बरी कदसतेय ना मी? अितार तर िाटत नाहीये ना?
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शनिाची आई - " तू आर्ी एका िागी उभी रहा पाहू शतकडे. दहांदा आरिात बघून
िालं असेल तरी मला शिचारतेय. हं बरी कदसतेस. के स नीट कर िरा आशि काय गं एिढा नट्टा
पट्टा करुन चाललीयेस कु िाला भेटायला? खरं सांग."
शनिा - "अमृतासोबत चाललीये िाॕथपंगला."
शनिाची आई- " िाॕथपंग अमृताची मग तू का एिढी नटलीयेस? तुिी लक्षिं काही
मला रठक कदसत नाहीयेत. तू ये घरी मग बघते तुला.बाबांनाच सांशगतलं पाशहिे तुझ्या लग्नाचं
बघायला आता."
शनिा - " तू गप्प बस हा आई. िाताना उगाच बडबड करु नकोस." येते मी चल, आशि
िेिून येिार आहोत आम्ही, िाट बघू नकोस."
शनिाची आई- " बाबा यायच्या आत घरी ये नाहीतर मी िबाबदार नाही."
शनिा-" हो गं, चल bye."

इथे शनिा घरातनं बाहेर पडली आशि शतथं श्री ने बाईकला ककक मारली आशि तो
शनघाला. िाटेत नाझयािरनं फु लिाल्याकडनं गुलाबगुच्छ घेतला आशि पोहोचला एकदाचा
हाॕटेलमर्े. श्री िात्याच भटझया आशि खिय्या असल्याने त्याने अगदी छानसं आशि आतलं
िातािरि मन प्रसन्न करुन टाकिारं असं हाॕटेल डेट साठी शनिडलं होतं. खिय्यांची शतथे
नेहमीच गदी म्हिून त्याने आर्ीच आगाऊ बुककं ग के ली होती. ७ िािून गेले होते. मािसं येत
िात होती. श्री ची निर दरिाज्याकडे अन् घड्याळाकडे. श्री च्या मनात कालिाकालि सुरु
होती. ' यार िीट अिून ककती िेळ िाट पहायला लाििार आहे शह'. घड्याळात सव्िा सात िािले
होते.इतझयात हाॕटेलचा दरिािा उघडला गेला.एसी फु ल ऑन होता तरीशह एसीच्या त्या
कृ शत्रम हिेला लािििारी िार्याची एक िुळुक हलके च आत आली. लाल ड्रेस घातलेली, कानात
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मोरशपसांचे डु ल, कपाळािर इिलीिी चंद्रकोर लािलेली, गुलाबी गालांची, कमनीय बांध्याची,
गोड गुलाबी ओठांच्या पाकळीला हलके च चाित ती दरिािातनं आत शिरली होती.अस्मानातील
परीच ििू अितरली होती आि इथे श्री समोर. ती आली शतने पाशहलं शतने चुकिला ठोका एका
क्षिात त्याच्या काळिाचा. तो मात्र स्िप्नात असल्याप्रमािेच एकटक पहात बसला होता
शतच्याकडे.. क्रमिाः
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१९. डेट भाग ३ -

शनिा-" तू माझ्याकडे असं नुसतं आ िासून बघत बसिारे स कक काही बोलिार पि
आहेस! हॅलौ, बोल ना काहीतरी, एिढी तुझ्यासाठी नटू न थटू न आली आहे मी. शतला अध्याििरच
तोडत श्री ने त्याचं मौन सोडलं. श्री - " तुि अस्मानातील परी म्हिू कक इं द्रलोककची अप्सरा
म्हिू..
तो पुढे काही बोलण्याआर्ीच रे स्टाॕरं टमर्ल्या लोकांनी िा िा म्हिायला सुरुिात
के ली होती. शनिाची अिस्था आता लािाळू च्या िाडासारखी िाली होती. श्री पुढे काही
बोलिार त्याआर्ीच शतने त्याच्या ओठांिर हात ठे ित त्याला थांबिलं.
शनिा-" पुरे, तुला काही लाि लज्जा आहे कक नाही. एिढ्या मोठ्याने स्तुती करायला
नव्हतं सांशगतलं. काय बोलत असतील लोकं , िी मला ना कसंतरीच िाटतय. तू ना िेडा आहेस.
तुला ना काही सांगायलाच नको."
श्री -"कसंतरीच म्हििे नेमकं कसं? "
शनिा -" मला नाही सांगायचं िा."
श्री - " बरं राहु दे. तू काय खािार स्टाटिरमर्े? " शनिा-" तुला िे आिडेल ते मागि.
असंही आता तुिी आिड ती मािी आिड.माझ्या आिडीशनिडी तुझ्या आिडीशनिडींमर्े
शमसळायचं ठरिलय मी."
श्री - " हो का? "
शनिा-" होच मुळी."
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ऑडिर देण्यासाठी श्री ने िेटरला आिाि देत हलकासा इिारा के ला. इिारत शमळताच
िेटर हातात एक तबक घेऊन आला. त्या तबकािर एक िेलिेटचं मखमली, लाल-गुलाबी रं गाचं
आच्छादन होतं. ते त्याने श्री च्या हाती सुपुदि के लं. िेटरने आिलेलं तबक आपल्या हाती घेत ते
त्याने शनिासमोर ठे िलं.
श्री - " बघ उघडू न."
शनिा-" हे काय आता नशिन? काय आहे यात? " श्री -" ते उघडल्याशििाय कसं
कळे ल? "
शनिा-" बरं ." असं म्हित शनिाने तबकािरचं ते आच्छादन बािूस सारलं.
शनिा- " िा ककती सुंदर."

तबकात गुलाबाच्या पाकळ्या पसरल्या होत्या. त्यािर एक छानिी शपिळ्या िदि
रं गाची साडी शतला मॕथचंग ब्लाऊिपीस आशि त्या िेिारी लाल टिटिीत गुलाबांचा छानसा
गुच्छ. श्री ने शनिाच्या प्रेमाला कदलेला हा असा प्रशतसाद शतला खरच खूप भािला होता.
श्री -"मग, निरािा आिडला का रािीसाहेबांना ? " शनिा -" हो रािे, खरच खूप
छान आहे. तू ना काय बोलू, तू खरच िेडा आहेस ".
श्री - " हं हे तुिच िेड आहे.बरं एक प्रश्न शिचारु? " शनिा - "एक किाला हिे तेिढे
शिचार पि त्याआर्ी काहीतरी खायला मागि, भुक लागलीय खुप."
श्री -" अरे हो"
असं म्हित श्री ने िेटरला ऑडिर कदली. खाता खाता दोघांचा काही क्षिांसाठी
थांबलेला संिाद पुन्हा सुरु िाला.
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शनिा- "छान आहे टेस्ट, क्वांरटरट पि छान आहे. बरं , तू काहीतरी शिचारत होतास
मला."
श्री - काही नाही हेच कक.."
श्री ला मर्ेच थांबित शनिा बोलू लागली.
शनिा-"हेच ना कक मी तुला कसा काय प्रपोि के ला िगैरे."
श्री ने होकाराथी मान डोलिली.
शनिा- "अरे कामाला लागल्यापासून नातेिाईकांनी आईबाबांच्या मागे तगादा
लािलाय नुसता. मुलगी आता शिकली, चांगली कामाला लागली, लग्नाचं बघा आता शतच्या. यार
या लोकांना ना स्ितःपेक्षा इतरांची िाम पडलेली असते."
श्री िोरात हसला.
शनिा - " बघ ना, आमचं आम्ही घेऊ बघून. यांना भारी काळिी. आई बाबा पि
त्यांच्या नाचण्याने नाचतायत मग मीच शिचार के ला कक नातेिाईक दाखििार त्या मुलािी लग्न
करण्यापेक्षा तुझ्यािीच का करु नये. चांगला कमाितोस, तुिे घरचे चांगले आहेत, मुंबईत स्ितःचं
घर आहे, स्ििातीय आहेस, शनव्यिसनी आहेस आशि मािा खुप चांगला ििळचा शमत्रही आहेस.
घरच्यांनी नकार द्यायचा प्रश्नच येत नाही. म्हिून मग ठरिलं तुला शिचारायचच आशि मग के लं
िे मनात आलं ते. तसाही तू मला नेहमी समिून घेतोस, मािी काळिी घेतोस. मी शह तुझ्यािी
बोलताना लगेच मनमोकळी होते. म्हिून मग..." असं म्हित मगािी लोकांसमोर लाििारी
शनिा बोलता बोलता समोरून श्री च्या िेिारी येऊन बसली अगदी त्याला शबलगून. शतला आता
िगाची पिाि नव्हती कारि शतचं िग आता श्री भोिती िसायला लागलं होतं. बोलता बोलता
श्री ने शह शतचा हात हाती घेतला. श्री - "काळिी करु नकोस, मी हात कर्ीच हातचा सुटू देिार
नाही."
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आता दोघांनाही आपि रे स्टाॕरं टमर्े बसलो आहोत याचा पुरता शिसर पडला होता.
हरिून गेलो होते ते दोन िीि एकमेकांच्या डोळ्यात. इतझयात िेटरने िाग आित, "साहब और
कु छ "
श्री - "नाही नको शबल आि." चल, ऊरलेल्या गप्पा सीफे सिर मारु"
असं म्हित श्री आशि शनिा शबल पेड करुन शनघाले. िार्यािी स्पर्ाि करत श्री ची
बाईक सीफे सच्या कदिेने र्ाित होती. कर्ी नव्हे ती शनिा आि त्याच्या मागे त्याला घट्ट शबलगून
बसली होती. बघता बघता दोघेही चौपाटीिर पोहोचले. गार िारा सुटला होता, लाटांची छान
गाि ऐकू येत होती. बाईक पाकि करुन दोघंही कठड्यािर बसले.पुन्हा गप्पा सुरु िाल्या.
शनिा-" ककती छान िाटतय ना इथे. मस्त िारा सुटलाय, लाटांचा आिाि ऐकू
येतोय.भारीच िाटतय. तुला कर्ी िाटलं होतं आपि हे असे इथे येऊन असे..."
श्री - "इथे येऊन रोमांस िगैरे करु असच ना !"
शनिा- "तु ना लगेच, कु ठू न कु ठे पोचतोस, पागल. मला इथे गप्पा मारत बसू असं
बोलायचं होत. बरं ऐक ना, आपलं थोडं बर्यापैकी सुरु िालं ना कक मग घरच्यांना सांगून मोकळं
व्हायचं.आपि हे असे लपतछपत एकमेकांना भेटिार, मग कु िीतरी आपल्याला बघिार, घरी
सांगिार ही शभती.त्यापेक्षा आपिच आपलं सांशगतलेलं बरं नाही का? मी तर सांगिार आहे
माझ्या आईबाबांना आशि तु? "
श्री - " सगळं तुच बोलतेस, तुच ठरितेस. ककती ककती बोलतेस."
शनिा- "मला ना श्री खूप काही बोलायचय तुझ्यािी, खूप काही सांगायचय तुला.
नाही म्हििे शमत्र म्हिून आपि बोलत असतोच पि आता त्याही पलीकडे िाऊन बोलायचय
मला तुझ्यािी.शमत्र म्हिून िगलो असू काही क्षि आपि एकत्र पि आता उरलेले सारे क्षि मला
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तुिी प्रेयसी तुिी पत्नी बनून िगायचेत. तू देिील ना साथ मला? सोडिार तर नाहीस ना
अध्याििर? "
श्री - "ते बघू पुढचं पुढ.े "
हसत श्री म्हिाला. श्री ला शचमटा काढत,
शनिा -"तु सोडू न तर बघ.िीिच घेईन तुिा."
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कसं िाटलं पुस्तक शमत्रांनो?
फ़ु कट असलं तरी दिेदार आहे ना?
काही लोकांचा असा समि आहे की िे फ़ु कट शमळतं ते कमी दिािचं असेल. पि तसं
नसतं. आपल्याला आपले आईिडील शमळतात ना की ते आपि शिकत घेतो? आशि त्यांचे
संस्कार? आशि आपला देि आपलं राष्ट्रीयत्ि? अगदी आपल्या आिूबािूच्या हिेतला
ऑशझसिनही फ़ु कटच शमळतो ना. आशि हा मौल्यिान मनुष्यिन्मही फ़ु कटच शमळाला की
आपल्याला!
तेव्हा शमत्रांनो िे िे फ़ु कट ते ते फ़ालतू असा समि असलेल्या लोकांना एकदा ई
साशहत्यच्या साइटिर आिा. ई साशहत्यची पुस्तकं िाचायला द्या. तुम्ही िे पेराल तेच उगिेल.
िर तुम्ही समािात चांगली मूल्यं पेराल तर तुम्हालाही या समािात चांगली िागिूक शमळे ल.
समाि म्हििे आपिच की. शनदान आपल्या आिूबािूचा समाि तरी मूल्यप्रर्ान करुया.सगळं
काही पैिानंच करायचा अट्टाहास नाही चालिार.
चला तर शमत्रांनो, एक भव्य चळिळ उभारुया. यात प्रत्येकाने आपला सहभाग घेतला
तर हा बाराकोटींचा महाराष्ट्र िगातला सिोत्कृ ष्ट अशभरुचीपूिि िाचकांचा प्रदेि बनायला िेळ
लागिार नाही.
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