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ई सानित्य प्रनतष्ठाि

प्रीतीची 'प्रेम'कथा
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत

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 स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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पुिमुवद्रण र्ा िाट्य, नचत्रपट ककिं र्ा इतर रुपािंतर करण्यासाठी लेखकाची लेखी परर्ािगी घेणे
आर्श्यक आिे. तसे ि के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई िोऊ शकते.
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िवप्रेप्रमकांस
येत्या प्रेमददिाप्रिप्रमत्त

डॉ. नितीि मोरे

डॉ. नितीि मोरे िे व्यर्सायािे डॉक्टर असूि र्सई, मुिंबई येथे
श्वसिरोग तज्ञ म्िणूि सुप्रनसद्ध आिेत.
त्यािंिा मराठी र् इतर भार्ा नर्र्यािंची आर्ड असल्यािे
त्यातूिच नलखाणाची आर्ड निमावण झाली.
सामान्यत: आजूबाजूच्या दैंििंददि घटिािंतील नर्सिंगती र्
त्यातूि निमावण िोणारा नर्िोद िा त्यािंचा आर्डता नर्र्य
आनण त्यातूि उपरोधात्मक नलखाण आनण ममवभेदी रटप्पणी
करण्यात ते मािीर आिेत.
िेिमी ददर्ाळी अिंकातूि डॉक्टरािंच्या नर्िोदी कथा प्रकानशत
िोत असतात. ई सानित्यर्र त्यािंचे िे एकोनणसार्े पुस्तक प्रकानशत िोत आिे. त्यािंचा स्र्तःचा
असा एक र्ाचकर्गव आता निमावण झाला असूि तो त्तयािंच्या पुस्तकािंची र्ाट पिात असतो.
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प्रवसाव्या पुस्तकाच्या प्रिप्रमत्तािे ..

अमृताते पैजा लजंकिारी आपली माय मराठी.. प्रतची सरकार दरबारी उपेक्षा ही आता
िवीि बाब राप्रहली िाही. पि भाषा जगते प्रि तगते ती सवपसामानयांच्या वापरामुळे. ई साप्रहत्य
हे काम 'िेटा'िे करत आहे आप्रि ही भाषेच्या प्रवकासाच्या दृष्टीिे महत्वाची बाब आहे.

एकू िच पुस्तक व्यवहार हा िव्या लेखकाच्या दृष्टीिे एक कठीि भाग असतो. प्रलप्रहिे
कदाप्रचत सोपे पि ते प्रप्रसद्ध करूि वाचकाच्या हाती ते पोहोचविे कठीि असा अिुभव
सगळ्याच होतकरूंिा आलेला असिार. हे एखाद्या िोकरी शोधिाऱ्या तरूिासारखे आहे..
अिुभव िाही म्हिूि िोकरी िाही प्रि ती िाही म्हिूि अिुभव िाही! प्रप्रथतयश प्रकाशि संस्था
िवीि पुस्तकांकडे कु ठल्याही कारिािे का होईिा कािाडोळा करत असतािा अशा लेखकांिी
आपले प्रलखाि कसे प्रप्रसद्ध करावे? ई साप्रहत्यिे हा प्रश्न सोडवला आहे.
पुस्तक प्रकाशि हा महागडा उद्योग आहे. त्यात परत प्रकाशकांचा अपारदशपक व्यवहार
(अथापतच काही सनमाििीय अपवाद ) .. कागद, छपाई, प्रवतरि, प्रवक्री आप्रि त्या सगळ्यांचे
प्रहशेब या सगळ्यांिा फाटा देत िवीि तंत्रज्ञािाचा वापर करत ई पुस्तके प्रकाप्रशत करिे ही भाषा
व्यवहाराच्या दृष्टीिे एक महत्त्वाची बाब आहे. आप्रि त्याबद्दल ई साप्रहत्य टीमचे अप्रभिंदि
करायलाच हवे. त्यामुळे दकत्येक िव्या लेखकांिा वाचकांसमोर येण्यास मदत झाली आहे.

माझी शाळा म्हिजे गोरे गावची अ.प्रभ.गोरे गावकर इं प्रग्लश स्कू ल. शाळे िे आम्हाला
घडवले हे खरे. दामोदर सामंत सर आम्हांला मराठी प्रशकवत. त्यांच्या मराठीच्या वगापमुळेच
भाषेचे सौंदयप समजत गेले. भाषा महत्त्वाची खरीच. प्रतच्यामुळेच संवाद साधला जातो प्रि
प्रतच्यामुळेच प्रवसंवाद ही होऊ शकतो. दैिंददि जीविातही भाषा सवप काही व्यापूि असते. तीच

भाषा जेव्हा प्रलखािात वापरली जाते तेव्हा प्रतच्या सौंदयापची भुरळ साप्रहत्य वाचिात पडत
राहतेच. मेप्रडकलच्या पुढील प्रशक्षिात भाषा एक प्रवषय म्हिूि मागे पडला. शास्त्रीय प्रशक्षिात
भाषेचे काम प्रवशेष िसले तरी भाषेचा उपयोग होतोच सगळीकडे. अगदी पेशंट्सच्या प्रहस्टरी
टेककं गसाठीही. भाषा वेगवेगळ्या पद्धतीिे बोलत पेशंट्सकडू ि माप्रहती काढिे हे कठीि काम.
खरे तर सवापत कठीि मेप्रडकल प्रशक्षिात काही असेल तर हे प्रहस्टरी टेककं ग. प्रवप्रवध शैक्षप्रिक
पातळीवरील रूग्ि, त्यांची बोलण्याची प्रि आपले प्रसम्पट्म्स सांगण्याची पद्धत वेगळी. त्यातूि
हवी ती माप्रहती काढू ि घेिे हे खरे कौशल्याचे काम. येथे भाषेचे बारकावे उपयोगी पडतात.
अथापत साप्रहप्रत्यक भाषेची गरज िसते त्यासाठी पि संवाद साधला जािे महत्त्वाचे.
प्रलखािाची आवड मला अगदी लहािपिापासूिची. शाळे त प्रभत्तीपत्रके असायची त्यात
काही िा काही प्रलप्रहलेले आठवते अजूिही. कॉलेजात मराठी वाङमय मंडळाच्या बोडापवरही मध्ये
मध्ये प्रलखाि चाले. खरेतर वाचिाची प्रचंड हौस होती शाळे त असतािा. मे मप्रहनयाच्या सुट्टीत
दर ददवशी एक या प्रमािे पुस्तके वाचल्याची आठवतात मला. मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयात
तशी हजारो पुस्तके असल्यािे ती उपलब्धही व्हायची सहज. त्या वाचिात कादंबऱ्या, कथा,
चररत्रे, आत्मचररत्रे, ऐप्रतहाप्रसक पुस्तके असे सारे काही असायचे. वाचूि तसे काहीतरी प्रलहायचा
प्रयत्न व्हायचा. आप्रि त्या शाळकरी वयात काहीतरी मोठे पिाचा आव आित गंभीर काही
प्रलहायचा प्रयत्न व्हायचा. मला वाटते िववीत असतािा असेल.. गददमा गेले प्रि शाळे त
त्यांच्यावर प्रिबंध प्रलहायला सांप्रगतलेला बाईंिी. तो एके कािे वाचायचा सगळ्यांसमोर. मला
आठवतेय, भारी भारी प्रि कठीि शब्द प्रिवडू ि प्रलप्रहलेला तो प्रिबंध मी. अजूि आठवते मला, तो
वाचला मी आप्रि शेवटी माझ्याच लक्षात आले, भाषेचे सौंदयप प्रतच्यातल्या कठीि शब्दांत प्रि
वाक्यांत िाही, प्रक्लष्टपिात तर िाहीच िाही, तर साध्या, सोप्या आप्रि त्या त्या रठकािी बसू
शकिाऱ्या चपखल शब्दांत आहे. पुढेही काहीही प्रलप्रहत असे मी. एका कु ठल्याशा क्षिी वीस तीस
कप्रवतांचा संग्रह प्रलहूि काढलेला ही आठवतोय. 'मृत्युंजय' वाचल्यावर त्या धतीवर चक्क कादंबरी

प्रलहायला घेतलेली त्या वयात! दोि तीि पािािंतर तो उत्साह मावळला हे खरे .. हे सारे प्रलखाि
पुढे रद्दीत जायचे तसे गेलेच. पि प्रलप्रहण्याची 'ऊमी' रटकू ि राप्रहली .. ऊमी म्हटले की कसे भारी
वाटते म्हिूि तो शब्द, िाहीतर खरे तर प्रलप्रहण्याची हौसच म्हिायला हवे!
आधी आधी प्रलहायचो त्याचे प्रवषय िक्की आठवत िाहीत, पि ते िक्कीच काहीतरी गंभीर
भाषेत असायचे. पुढे डॉक्टरकीच्या प्रॅप्रक्टसमध्ये पंधरा एक वषे प्रलप्रहिे वगैरे बंदच होते.
मेप्रडकलच्या चरकात प्रपळू ि घेतािा असे काही सुचिे अशक्यच हे ज्यािे असे प्रशक्षि घेतले त्यास
िक्कीच पटावे. पि प्रलप्रहण्याची सुप्त इच्छा कदाप्रचत मिात प्रिदद्रस्त असावी. साधारि आठे क वषे
झाली असतील वसईतल्या प्रॅप्रक्टसला आप्रि त्या इच्छेला जाग आली अचािक.. एके ददवशी
अचािक सकाळी एक कथा सुचली. रात्री बसूि ती प्रलहूि काढली. आप्रि कौतुकािे स्वतःच वाचूि
काढली. कालपयंत जगात िसलेली पात्रे प्रिमापि के ल्याचा आिंद होता म्हिा ककं वा स्वकौतुक
वाटत होते म्हिा. आजही ती कथा माझ्याकडे तशीच आहे पडू ि. आता वाचतािा ती अधपकच्ची
असल्याचे जािवते .. जुनया साडीचा ड्रेस प्रशवावा तसे या गोष्टीला िुकतेच एकांदकके चे स्वरूप
ददले आहे मी! ही गोष्ट प्रविोदी होती. आप्रि यापुढे प्रविोदीच प्रलहावे.. गंभीर प्रलहावे तर तेही
प्रविोदाच्याच प्रकारात अशा पद्धतीिे प्रलखाि सुरू झाले. ते २००५ चे वषप होते. हळू हळू
प्रलप्रहलेले गोळा होत गेले. 'वाचकाच्या शोधात एक लेखक' या उपर प्रगती िव्हतीच. प्रलप्रहलेले
पेपर सांभाळिे एक मोठे काम होऊि बसले. पुढे लॅपटॉपवर प्रलप्रहिे सुरू झाल्यािे ते एक काम
सोपे झाले. पि साचिाऱ्या लेखांचे करायचे तरी काय? काही गोष्टी प्रलप्रहल्या. ददवाळी अंकांिा
पाठवल्या. बहुतेकांिी त्या छापल्या िाहीतच. कु िी छापल्या त्यांिी तो अंक देखील कधी पाठवला
िाही. त्यामुळे प्रबि माप्रहतीतल्या अंकांिा गोष्ट पाठविेच बंद के ले मी. झाले इतके च की
प्रकाशिाच्या प्रप्रतक्षेची रांग वाढत चालली. त्यातल्या त्यात लॅपटॉपमुळे कागदाची रद्दी जमत
िव्हती इतके च समाधाि! पुढे वसईच्याच दोि ददवाळी अंकांत कथा येऊ लागल्या. आप्रि एके
ददवशी ई साप्रहत्यचा शोध लागला.

प्रलखाि हा एक माझ्यासाठी प्रवरं गुळा आहे, छंद आहे. एखादी गोष्ट प्रलहूि हातावेगळी
झाली की पुढे काही ददवस हुरहुर लागूि राहते. िवीि काही सुचले तर ठीक िाहीतर उदासीिता
यायला लागते. लक्षिे ही ठीक िाहीत हे खरे, पि गेल्या काही वषापत तरी ि सुचल्याचे ददवस
आले िाहीत. आशा आहे, पुढेही ि येवोत. प्रलप्रहण्याचा हा स्वांत सुखाय उपक्रम म्हिा की उपद्व्याप
म्हिा ई साप्रहत्य कृ पेिे सवांपयंत पोहोचतोय प्रि कु िी वाचक प्रमळे ल का वाचक अशी याचिा
करत दफरावे लागत िाही यातच आिंद आहे!
आधीचेच प्रलप्रहलेले माझ्याकडे खूप काही होते. पप्रहले पुस्तक चक्रमाददत्याचा दरबार
प्रप्रसद्ध झाले. पाठोपाठ अजूिही पुस्तके आली. प्रप्रसद्ध होताहेत म्हटल्यावर प्रलप्रहण्याचा उत्साह
अजूि वाढला. त्यातूि एकांदकका प्रि िाटके प्रलहूि झाली. आजवर ि हाताळलेला प्रकार म्हिजे
कादंबरी. आता ही पप्रहलीच कादंबरी प्रप्रसद्ध होत आहे.
ई साप्रहत्य असे प्रलखाि प्रप्रसद्ध करतेय, तेही सुंदर रीतीिे आप्रि कलात्मक मुखपृष्ठासप्रहत.
आप्रि ते पुस्तक जगभरात कु ठे ही पोहोचते क्षिाधापत. यापेक्षा प्रलप्रहिाऱ्याला काय हवे असिार?
ई साप्रहत्यिे मराठी भाषेचा झेंडा साता समुद्रापार रोवलेला आहेच. तो झेंडा आप्रि
त्याहूिही महत्त्वाचा मायमराठी भाषेचा झेंडा असाच डौलािे फडकत राहो हीच इच्छा.
डॉ. प्रितीि मोरे

प्रीतीची 'प्रेम'कथा

१

सांगते ऐका!
अथापत
मी : एक तपप्रस्विी!

'गुड मॉर्िंग!
स्वप्ने पहायला प्रशका. स्वप्नांसाठी झोप आवश्यक.. तेव्हा परत झोपी जा.. िवीि स्वप्ने
पहा.. सुप्रभात!'

या मोबायल्याची कमाल पहा. त्यािे जगच िाही तर ददवसाचे प्रहरदेखील आिलेत जवळ.
सकाळसकाळी मी उठली..
रीतसर आळस झटकू ि. आळोखेप्रपळोखे ददली मी. समोरच्या मोबाईलात टुिss आवाज
आला. हा माझा खास अलामप म्हिावा.. त्यात आलेला तो गुड मॉर्िंगवाला मेसज! िुसता गुड
मॉर्िंग िाही तर ज्ञाि वाटप ही त्यात.
परत झोपी जा म्हिे! मला काय, मी झोपते! झटकलेला आळस मी परत गोळा के ला.
गेलेली झोप परत डोळ्यांत जमा के ली. पापण्या घट्ट प्रमटूि ती परत उडू ि जाऊ िये म्हिूि पडू ि
राप्रहली.. स्वप्ने पहायची आता माझ्यावर जबाबदारी होती. त्यासाठी झोपिे जरूरी होते.

शुभ प्रभातीचा तो संदेश.. संदेश िव्हे तर आदेश होता. प्रेमआदेश! त्या संदेशािे तर
रात्रीच्या प्रहरास सकाळी ढकललेल.े माझा प्रेम आहेच तसा प्रविोदी! सुप्रभाती प्रिद्राधीि
होण्याचा संदेश! आप्रि तो मी टाळिार तरी कशी? झोपली झाले. स्वप्न पाहायची तर झोपायला
तर हवे.

मीच िाही.. या प्रीतीचे प्रेम.. आप्रि या प्रीतीचा प्रेम देखील .. हेच तर सांगतोय! म्हिजे
मी त्याच्याच बद्दल सांगतेय हे. सांगू म्हटले की काय काय सांगू कळत िाही. प्रीतीचा प्रेम! दकती
छाि वाटते ऐकायला! प्रीतीचे प्रेम आप्रि प्रीतीचे प्रेम.. दोघेही एकच!

झोपली मी.
स्वप्न पडते कसले? तर तेच! प्रेम आप्रि प्रीती. स्वप्नात खुद्द प्रबप्रस्मल्लाखाि सिई वादि
करताहेत प्रि मी सलज्ज का काय म्हितात त्या वदिािे माळ घालतेय. मध्ये आंतरपाट तसाच!
आप्रि माझ्या प्रेमचा चेहरा पि ददसला िाही िीट. स्वप्नाची फ्रेम प्रबघडली वाटते. तरी पडले स्वप्न
ते चांगलेच झाले. स्वप्नात तर प्रीती प्रेमची झाली. उगाच शंका काढू िका. िीट िाही ददसला
चेहरा म्हिूि काय झाले.. आतंरपाट तसाच होता.. म्हिूि काय झाले.. तो प्रेमच होता. दुसरा
कु िी कसा असेल? इतक्या तपस्येिंतर? आप्रि मी बरी प्रेमला असेच सोडू ि देईि?

तपस्या म्हटली िा मी तर कु िी तपप्रस्विी िाहीतर योप्रगिी झाली असे वाटले मला. तप
आप्रि तपस्या! काय काय िाही के ली मी त्या प्रेमसाठी. पावपतीिे म्हिे शंकराला प्रसन्न के ले तप
करूि. मी पि के ले तेच. म्हिजे मी पावपती? म्हिजे प्रेम? भोळा शंकर? भोळा? त्याला मी हल्ली
हे बोलली तर म्हिाला, "तू िा, पावपती.. तुला मी लंकेची पावपती बिवेि!"

मी आधी तर खूश झाली पि त्या लंकेच्या पावपतीचा अथप कळला.. अशी रागावली िा त्या
भोळ्या सांबावर. पि त्याला प्रमळवण्यासाठी मी काय काय िाही के ली. आधी रागावली िसती
मी. पि आता काय तो माझा झाला म्हिूि रागावली. त्याला मी पि मग बोळा शंकर बोलली.
मी पावपती प्रि तू बोळा शंकर बोलली. अजूि असे प्रचडवले िा तर पुढच्या वेळी बुळा शंकर म्हिेि
त्याला. सोडते का मी? मी पि बसली रूसूि. आप्रि रागावली मी की त्याला आईस्क्रीम द्यावेच
लागते मला. त्याप्रशवाय काय थंड होत िाही मी. मला प्रचडवतो म्हटले की त्याच्या प्रखशाला
प्रततकी तर चाट बसायलाच हवी की िाही? तरी पि यावेळी मी दोि आईस्क्रीम प्रशवाय सोडली
िाही त्याला. चांगलाच महागात पडला पाप्रहजे त्याला हा मला प्रचडवायचा धंदा. स्रॉबेरी
आईस्क्रीम! आजवरच्या गोष्टीत ही स्रॉबेरी प्रि हे स्रॉबेरी आईस्क्रीम िसते तर?

तर गोष्ट ही त्याचीच. म्हिजे प्रेमची िव्हे. तर त्याला मी कशी शोधूि काढली त्याची.
त्याला मी भेटली आयती. िशीबवाि आहे तो. पि त्यासाठी त्याचे िशीब इतके बलवत्तर असावे
की मी जंग जंग पछाडू ि त्याच्या पयंत पोहोचावे.. म्हिजे अगदी मी प्रिगुतीिे स्वयंपाक करावा
प्रि ह्यािे डायरे क्ट येऊि पाटावर प्रगळायला बसावे? आप्रि मी त्याला प्रमळावी? प्रबिा मेहितीिे?
पि माझा प्रेम आहेच तसा! तप करूि प्रमळवण्यासारखा!
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सुरूवातीची सुरूवात!
अथापत
प्रथम तुज पाहता

अिंतराव घोरपडे म्हिजे तात्या.. म्हिजे वडील माझे. अिंतराव घोरपडे. रं गढंग
प्रकाशिात तात्या सीप्रियर मॅिेजर आहेत. तात्यांचा मिुष्य संग्रह दांडगा. मिुष्य संग्रह हा शब्द
तात्यांचाच! मला गंमत वाटते त्या शब्दाची. प्रािी संग्रहासारखा मिुष्य संग्रह! म्हिजे तात्या
ऑदफसात ि जाता कु ठल्यातरी अशा जागेत जातात प्रजथे लपंजरे च लपंजरे आहेत.. प्रि एके कात
एके क मिुष्यास ठे वण्यात आले आहे.. दोरीस बांधूि! आई माझी घर चालवते. तात्यांचा संबंध
पुस्तकांशी आहे तसा प्रतचा िाही. रोजचा पेपर एवढेच प्रतचे वाचि. आप्रि मी! पुस्तकांच्या
पसाऱ्यात राहूिही प्रचखलातल्या कमळासारखी अप्रलप्त मी! अगदी बीए झाली मी पि वाचिाची
काही आवड िाही मला. आमचे स्वामी .. म्हिजे अरप्रपतािंद स्वामी म्हितात, आपल्या अंगाला
काही लावूि घेऊ िका! संसार असार आहे. त्यात सगळीकडे कदपम पसरला आहे. तेव्हा कदपमात
रुतूि राहू िका. आता सगळीकडे पसरला ही असेल हा कदपम! कदपम म्हिजे प्रचखल हे मला खूप
उशीरा कळले. तोवर सगळीकडे काय पसरले प्रि कशात रुतायचे िाही हेच मला कळले िव्हते!
तर मुद्दा प्रचखलाचा िाही प्रि त्यात रूतण्याचा िाही! तर कसे दैव, िशीब आप्रि प्राक्ति आपली
गंमत करत असतात तो आहे. हे प्रतनही शब्द स्वामींचे! तर तात्या पुस्तकांचा पसारा घेऊि घरी
येत असतात प्रि मी त्यापासूि अप्रलप्त, कमलदलापरी! आप्रि एके ददवशी त्याच पुस्तकांच्या
कमलदलांत भुंग्यासारखी मी अडके ि असे कधी मला वाटले असेल? पि झाले ते असे झाले!

तात्यांची सवय आहे िेहमीची. येतािा कोिालाही घेऊि येतात घरी. थेट जेवायला.
आईला कधी आधी फोि करतात.. कधी िाही. आई माझी अन्नपूिाप. ती सवांिा पोटभर जेवू
घालतेच. त्याददवशी तसेच झाले. तसेच म्हिजे तात्या कु िाला घरी घेऊि आले. पि तसेच िाही
झाले.. म्हिजे यावेळी िेहमीप्रमािे िाही झाले.. कारि त्यांच्याबरोबर आलेला तो तरूि!

कढईतली गरमागरम पुरी.. तट्ट फु गलेली. प्रतच्यात बोटािे भोक पाडू ि हवा बाहेर येत.े .
हवा म्हिजे वाफ. तोंडाची वाफ दवडण्यापेक्षा ही दवडलेली बरी! आप्रि िाहीतर भाजायची
जीभ. म्हिजे झाले काय.. त्याददवशी 'तो' म्हिजे प्रेम आलेला घरी. जेवायला. मी उगाच
त्याच्याकडे पाहात बसलेली. प्रथम त्यास पाहता.. आई गरम पुऱ्या कढईतूि डायरे क्ट वाढतेय.
तो आप्रि तात्या जेवताहेत. प्रेम त्या पुरीत बोटािे छेद करतोय.. त्यातूि वाफ बाहेर येतेय. माझे
लक्ष अथापतच प्रेमकडे. इकडे आई ओरडतेय.. "वाढ गं पुरी मिे.." मी तोंड उघडू ि बावळटासारखी
त्याच्याकडे पाहतेय. पप्रहल्यांदाच आलेला घरी तो. तात्या घेऊि आलेले तेव्हा त्यांिा िसेल ठाऊक
आपल्या जावयाला आिलेय घरी! आप्रि त्या प्रेमला तरी काय ठाऊक आपले सासर आहे हे! हे
सारे पप्रहल्यांदा हे कळलं कोिाला असेल तर ती म्हिजे मी!

काहीतरी म्हितात िा, पाहताच ती रम्य बाला कप्रलजा खलास झाला.. तसा 'पाहताच
त्या रम्य ब्वा ला.. हाटापट्याक आला!' तो मला. हाटापट्याक म्हिजे िेहमीच्या अथापिे िाही. म्हिजे
हाटप तर तसेच धडधड धडकत होते. थांबले िाही तर धावायला लागले. काहीतरी प्रसग्नल गेले
इकडू ि प्रतकडू ि.. कप्रलजा खलास फक्त मुलांचाच होतो की काय? माझा पि झाला. लव्ह ॲट
फस्टप साईट प्रसिेमात दाखवतात तसे झाले मला. मी त्याच्या पुढे जाऊि उभी राप्रहली काय..
त्याला श्रीखंडाचा आग्रह के ला काय.. पि त्याचे लक्ष असेल तर शपथ. त्यात चुकूि मी त्याला
दह्यात साखरे ऐवजी दोि चमचे मीठ वाढले. तो बघत राप्रहला पि बोलला िाही काही. आईच्या

लक्षात आले, तशी ती त्याच्यासमोर म्हिूि हळू च ओरडली प्रि मी प्रिमूटपिे दुसरी वाटी घेतली
दह्यासाठी. तो आला प्रि त्यािे पाप्रहले.. प्रि तो लजंकला! बस! झाले ते इतके च. त्याला पाहात
बसली मी खरी पि त्या धुंदीत तात्या आप्रि त्याच्या बोलण्याकडे लक्षच राप्रहले िाही. त्याचे िाव
काय आहे हे ही ऐकले िाही मी.. तो गेल्यावर जाग आल्यासारखे झाले प्रि तोवर गाडी स्टेशि
सोडू ि गेलीही होती. तो कोि, कु ठला प्रि करतो काय.. कसलाच आगापीछा िाही. मुद्दाम प्रवषय
काढू म्हटले तर आई उगाच शंभर शंका काढिार.. मी का एवढे प्रवचारते म्हिूि. मी आपली गप्प
बसली. कधी ि कधी माप्रहती होईलच.

तो गेला. म्हिजे तात्या त्याच्याबरोबरच गेले त्याला सोडायला. आई कामात मग्न. मी
'स्वप्नात रं गले मी' अशा कु ठल्या प्रसिेमाच्या िाप्रयके ची पोझ घेऊि बसली. स्वप्ने पाहायची सवय
पप्रहल्यापासूिचीच माझी. तशी बसली. झोपली िाही.. िुसतेच डोळे बंद करूि पडू ि राप्रहली.
स्वप्न पडायला झोपावेच लागते काय? मुळीच िाही. मला तर उघड्या डोळ्यािी पि पाहता
येतात स्वप्नं. माझ्या प्रेमिे आता मोठ्या प्रेमािे पाठवला असेल तो संदेश पि त्याला यातले काय
कळते? स्वप्न पहायला झोप म्हिे! मी झोपली आज पि ते त्याचा आदेश समजूि! पि मला अशीच
बसल्या बसल्या पडतात स्वप्ने! हे त्याला मी अजूि सांप्रगतले िाहीए. तसे खूप काही प्रशकायचे
बाकी आहे प्रबचाऱ्याला. तरी बरे तसा तो माझ्याहूि जास्त प्रशकलेला आहे. तरी पुस्तकी प्रशक्षि
पि काय खरे प्रशक्षि आहे?

३

पुढे काय?
अथापत
वो कौि है?

प्रेम म्हितो प्रशक्षि आपल्याकडे जीविाप्रभमुख िाही. जीविाप्रभमुख म्हिे! म्हिजे काय
कोिास ठाऊक. त्याला प्रवचारले तर वगप घेतल्यासारखा लेक्चर देईल. त्यापेक्षा जाऊ देत. िसेल
जीविाप्रभमुख तर त्याला मी तरी काय करिार? पि एक आहे, तसे म्हित ही त्यािे घेतलेच िा
ते प्रशक्षि तसे जीविाप्रभमुख िसूिही. मग कशाला उगाच बडबडतो कोिाला ठाऊक. मी मात्र ते
तसे िाही हे आधीच समजूि उमजूि जास्त प्रशक्षिाच्या वाटेलाच गेली िाही. उगाच
जीविाप्रभमुख की काय िसलेले प्रशक्षि कशाला? त्यापेक्षा मला व्यवहारी ज्ञाि जास्त आहे.
जगाच्या पाठीवर कु ठे ही ते उपयोगी पडेल.. हो की िाही? तर प्रेमला अशा खूप गोष्टी प्रशकायच्या
बाकी आहेत. उगाच उच्चप्रशप्रक्षत असल्याच्या गमजा मारतो! पि हे सारे िंतरचे. म्हिजे आधी
त्याददवशी त्याला पाप्रहले आप्रि आता त्याची प्रि माझी जोडी.. छे.. लाज वाटते मला.. पि
मधल्या काळात दकतीतरी काहीतरी घडले.
.. घडले म्हिू की घडवले म्हिू?

त्याददवशी तो आप्रि तात्या गेले. कसला आगा ि पीछा ठाऊक मला. सुतावरूि स्वगप
गाठायला ते सूत तर हवेच.. आप्रि त्याच्याशी सूत जुळायला हा कोि प्रि कोिाचा सुत हे तरी
ठाऊक हवे िाही का? पि सगळीच बोंब इथे. तात्या त्याददवशी उप्रशरा आले. मी डोळे फाडफाडू ि

जागी होती काही माप्रहती प्रमळे ल म्हिूि. पि तोवर आईच झोपूि गेलेली. तात्या आले प्रि
म्हिाले, "झोप लवकर आता." चोराच्या मिात चांदिे म्हितात ते मला तेव्हा जािवलेच. एरव्ही
दुसऱ्या कु ण्या पाव्हण्याबद्दल काही ि काही गप्पा झाल्याच असत्या. पि इकडे 'हम आज कहीं
ददल खो बैठे' होऊि बसलेल.े त्यात मी मुद्दाम प्रवषय कसा काढिार होते? उगाच संशय. ती रात्र
तशीच गेली. उगाच लहंदी प्रसिेमातली प्रवरहगीते मिात म्हित पडू ि राप्रहली मी.. आजा रे अब
मेरा ददल पुकारा.. पासूि सुरूवात के ली.. अके ले हैं चले आओ.. तुझ प्रबि प्रजयरा उदास रे.. अशी
प्रवरहाग्नीतली की काय म्हितात िा ती गािी बोलली मी.. काही वेळात पुढचे गािे सुचेिा.. मग
म्हिाली मी..बेददी बालमा तुझको मेरा मि याद करता है.. बालमा? कसला बलम प्रि बालमा..
प्रििावी अि् अिोळखी! प्रसिेमात बरे असते, त्यांिा हवी तशी हवी तेव्हा गािी सुचत राहतात.
पाठू ि म्युप्रझकसकट! आप्रि पुढे काहीिा काही व्हायची सोय असतेच स्टोरीत. त्यामुळे प्रहरॉइि
टेनशिमध्ये असली तरी प्रि प्रवरहगीत गात असली तरी बहुतेक वेळी सुखांत होिार हे ठाऊकच
असते. पि आयुष्य म्हिजे प्रसिेमा िाही! अय्या! आई मला हेच सांगत असते िेहमी. म्हिजे
प्रसिेमाचे वेड आहे मला. मी त्यातली गािी गुिगुित असते.. ओ मेरे राजकु मार.. तेरे प्रबि रहा
ि जाय वगैरे!
मग आई म्हिते, "अगं आयुष्य म्हिजे प्रसिेमा िाही.. राजकु मार काय प्रि राजकनया काय..
प्रि त्यांच्या गोष्टी काय.. प्रसिेमात ठीक. िाहीतर तेच खरे समजूि चालशील."
आई म्हिते ते खरे य. पि अधेच. म्हिजे बाकी ठीक की प्रसिेमासारखे सगळे होत िाही,
पि राजकु मार? तो तर आलाच िा! अगदी पररकथेतला म्हिावा असा. घोड्यावर िसेल आला
पि आज घोडे आहेतच कु ठे ? अबलख वारू िसतील पि अबलख ररक्शेत बसूि आला माझा
राजकु मार! आप्रि स्वप्नात िाही, तर थेट सत्यात! इथे माझ्यासमोर बसूि गेला आप्रि मी वाढलेल्या
पुऱ्याही खाऊि गेला! थोडक्यात 'काल रात्री स्वप्नामधे एक राजा आला पुऱ्या खाऊि गेला!'
प्रसिेमात सगळे च काही मिचे दाखवतात असे िाही .. म्हिजे? बाकी त्याची माझी भेट होिारच?

िप्रशबात तोच असेल तर दुप्रियाकी कोई ताकद कशी रोक सके गी? असे म्हितातच ते
प्रसिेमावाले. खोटे कसे असेल ते?

माझ्या मिाला इतके सांत्वि पुरेसे होते तेव्हा! पहाटे डोळा लागला माझा. स्वप्न पडले.
तो आप्रि मी. धुवांधार पाऊस. एका छत्रीत गािे म्हित चाललोय आम्ही. 'एक छतरी और हम
दोिों.. दफर क्या हो..' मग छत्रीच उडू ि गेली. मी प्रभजत होती. आप्रि त्या स्वप्नातही लशंकत
होती. लहािपिापासूि मी तशी िाजूकच. इतक्यात आई आली, ओरडत.. "मिे, पावसात िको
प्रभजूस.. सदी होईल!"
आई असलीच आहे. िको तेव्हा स्वप्नात पि येते प्रि असले अरप्रसक सल्ले देते. या मिीला
स्वतःच्या मिचे काही करताच येिार िाही का? आप्रि प्रसिेमातल्या आया हल्ली बऱ्या वागतात
मुलींशी. मैप्रत्रिीसारख्या. आईला दाखवायला हवेत ते. िाहीतर माझी आई. सदी म्हिे! स्वप्न
मोडायला ते पुरेसे होते. अधपवट जागी झाले तर आई आप्रि तात्या काहीतरी बोलत होते. स्वगप
गाठायला काही सूत प्रमळतेय का वाटूि मी टक्क जागी झाली.. आप्रि कु िाला मी जागीच आहे हे
कळू िये म्हिूि डोळे गच्च प्रमटूि डोक्यावर पांघरूि घेऊि गाढ झोपण्याचे िाटक करत पडू ि
राप्रहली. प्रेम म्हटले की चोरटेपिा आपोआप असा येत असेल अशी कल्पिा िव्हती मला. पि
चोरटेपिा चोरपावलांिी आलाच! आप्रि चोरटेपिा आला म्हिजे .. 'हे प्रेम िव्हे तर काय आहे
मेरे मि!' कु ठल्याशा प्रसिेमातल्या या डायलाॅॅगिी मी स्वतःवरच खुश झाली आप्रि काि
टवकारूि ऐकायला लागली..

आईला फाफटपसारा लावायची भलतीच सवय आहे. मूळ मुद्द्द्यास थेट येईल तर ती आई
कसली! गवई लोक असे हळू हळू समेवर येतात म्हिे! तशी आई तात्यांशी भांडतािा तर असा

धोबीपछाड घालते! दकतीतरी वेळ तर भांडण्याच्या मूळ मुद्द्द्याला हातच घालत िाही! पि आज
भांडिलबंडि काही िव्हते. पि आई इकडप्रतकडच्या गप्पा मारत बसलेली! अगदी तांदळ
ू कु ठल्या
दुकािातला चांगला ते सोनयाचे भाव कडाडताहेत पयपत! त्यातल्यात्यात एकदा म्हिाली ती,
"मिीच्या लग्नासाठी साठवायला हवे सोिे.."
पि तात्या म्हिाले, "लहाि आहे अजूि!"
आता पुढे त्या अजिबी इनसाि बरोबर जुळेल तेव्हा मला लहाि ि समजले म्हिजे झाले!
काही करूि त्या कालच्या राजकु माराबद्दल काहीच बोलत िाहीत म्हिजे काय? असा राजलबंडा
जावई शोधूिही सापडिार िाही आप्रि उगाच आटे दाल का भाव बघत बसलेत! दकती वेळ गेला
कु िास ठाऊक पि आवाज बंद झाला यायचा प्रि मी डोक्यावरूि पांघरूि हटवूि उठू ि बसली.
वो कौि था? अजूिही सस्पेनस कायम त्या प्रसिेमातल्या सारखा! काल त्याच्याकडे पाहतािा सारे
काि, िाक, डोळे .. िाही डोळे सोडू ि सारे.. बंद के लेली मी. त्यामुळे त्यातूि काही माप्रहती
प्रमळाली असती.. दकमाि िावप्रबव तरी. मिातल्या मिात मी स्वतःवर प्रचडली. पुढच्या वेळेस
सावध रहायला हवे म्हिूि मिाशी पक्की खूिगाठ मारूि बसली मी. फक्त ती वेळ कधी येईल ..
की येिारच िाही कु िास ठाऊक!

इथे मला ते पू.स्वामी अरप्रपतािंद आठवले. ते म्हितात, 'सकारात्मक प्रवचारांचा प्रभाव
मोठा बरे ! शोधल्यास भगवाि पि प्रमळतात .. सकारात्मक शोध घ्या. ह्या जगात िामुमदकि
काही िाही वत्स!'
अरप्रपतािंद स्वामी म्हिजे डायरे क्ट देवाशी हॉटलाईि असिारे ! िाही, तुम्हाला वाटेल
मी त्यांचाकडे गेली. ते तसे काही िाही काही. मी फक्त ते प्रवचार मंथि करत बसली. दकती ग्रेट
वाटले सांग.ू मंथि वगैरे म्हटले की काहीतरी मोठे के ल्यासारखे वाटते की िाही? तो शब्द

स्वामींचाच! मी आता सकारात्मक प्रवचार करिार .. सकारात्मकच प्रवचार करिार .. सकारात्मक
प्रवचारच करिार.. िाही, सकारात्मक प्रवचार करिारच! म्हिजे काय करावे? स्वप्नातले एक
छतरीवाले गािे म्हिजे सकारात्मक प्रवचारांचा परमोच्च लबंदू िव्हे का? पि तो पुरेसा िसावा.
अजूि प्रवचार करायला हवा!

मधे काही ददवस असेच गेले.
प्रवचार आप्रि प्रवचार!
मी अधूिमधूि अशी प्रवचारांत गुंग ददसू लागली की आई प्रवचारायची "कसला गं प्रवचार
करतेयस मिे?"
मी काय ताकास तूर लागू देतेय?
मी कसला प्रवचार करत होती मला माप्रहतीय..
काय ते.. ते काय म्हितात िा.. जळी, स्थळी, काष्ठी, पाषािी.. बस तू ही तू! सकारात्मक
अगदी!
जय स्वामी अरप्रपतािंदजीकी! जय हो!

४

तो सापडला?
अथापत
तुंबाऱ्याची गोष्ट!

सकारात्मक प्रवचारांचा सकारात्मक फायदा लवकरच ददसला मला. म्हिजे त्या अजिबी
राजकु माराचे दशपि वगैरे िाही, पि घरातच काही लहंट प्रमळाली मला. म्हिजे झाले असे की
इतक्या ददवसात मला समोर असूि ददसले कसे िाही कु िास ठाऊक! ककं वा स्वामीजी म्हितात
तशी वेळ यावी लागते एखाद्या गोष्टीची! त्या ददवशी संध्याकाळी बसले होते बाहेरील
झोपाळ्यावर झोके घेत. हवा सुटलेली जोराची. मिातही अथापतच, तेच प्रवचारांचे झोके ! तात्या
बाहेरूि आले तेच घाईघाईत. घरात प्रशरले.. समोरच्या कपाटातूि त्यांिी एक पुस्तक काढू ि
बाहेर ठे वले आप्रि आईला म्हिाले, "अगं जातो मी लगेच. ते पुस्तक राहूि गेलेय त्याददवशी. ते
देऊि येतो."

माझ्या डोक्यात लख्खि् प्रकाश पडला. तो.. म्हिजे राजकु मार.. आला तेव्हा त्यािेच
आिलेले पुस्तक ते. तात्या म्हिालेले त्याला, "देतो लवकरच."
म्हिजे त्या पुस्तकास त्याचा हात लागलाच असला पाप्रहजे. काय असेल त्या पुस्तकात?
कदाप्रचत त्याचे िाव.. ककं वा फोटो? तात्या आत गेले तशी मी त्या पुस्तकावर झडप घातली.
आप्रि इतके ददवस मला कसे काय आठवले िाही याची खंत करत बसले. तात्या आले बाहेर..
म्हिाले, "दे देऊि येतो ते पुस्तक."

मी अगदी माझ्या अप्रभियक्षमतेची पराकाष्ठा करीत म्हिाली, "कोिाचे हो तात्या पुस्तक?
अगदी घाईत आलात प्रि द्यायला चाललात?"
माझ्या बोलण्यात िक्कीच प्रिरागसपिा असिार. तात्या क्षिभर थांबले प्रि म्हिाले,
"वाचायचेय तुला? मग उद्या िेतो. मला वाटले वेळ आहेतर काम संपवूि टाकतो!"
मला जिू पुस्तके वाचण्याचा छंद असावा अशा थाटात म्हिाली मी, "होय तात्या उद्या
देते सकाळी. पि कसलेय ते पुस्तक? कोिी प्रलप्रहलेय? आप्रि कु िाला द्यायचे ते परत?"
"वाच की.. कळे लच! आप्रि मी देतो उद्या ज्याचे आहे त्यास.."
"म्हिजे?"
राजकु माराला? शेवटचा शब्द अगदी ओठावर आलेला पि त्याला मुप्रश्कलीिे आत
ढकलला मी.
"तुला कशास उचापती िसत्या .. उद्या मात्र सकाळी पुस्तक दे .."
तात्यांिी प्रवषय असा संपवूि टाकला. मी मात्र माझा शोध थोडीच संपविार होती? हे
पुस्तक तर हाती आलेय पि त्याचा राजकु माराचा शोध घेण्यात उपयोग दकती? कोि जािे. हां..
त्याचे िाव माप्रहती होईतो त्याला मी राजकु मार म्हितेय.. तेव्हा अगली सूचिा प्रमलिे तक..
राजकु मार म्हिजे, तोच!

पुस्तक घेऊि मी आत गेली.
जिू प्रेमपत्रच असावे असे वाचायला! माझी पुस्तकांशी अशी दोस्ती असती तर बीएला
क्लास िसता प्रमळाला? िसो. कु ठले पुस्तक आहे ते, यावर ते अवलंबूि.. िाही का? पप्रहल्याच
पािावर दोि िावे होती.. एक लेखकाचे िाव.. 'प्रेमािंद जगदाळे ' आप्रि वर त्याच्या मालकाचे

िाव.. तेही 'प्रेम'! िुसतेच प्रेम. आडिाव वगैरे िाही. त्याखाली तारीख. दोनही व्यक्ती एकच
असाव्यात की वेगवेगळ्या? शक्यता मात्र दोघांपक
ै ी एक त्या राजकु माराचे िाव असायची. आत
पत्ता होता तो प्रकाशकाचा. लेखकाची ओळख होती, पि फोटो टाकण्याइतपत आपले मराठी
प्रकाशक प्रगत झाले िाहीत अजूि. पि त्यामुळे माझ्यासारख्यांची दकती अडचि होते याचा
त्यांिा काहीच अंदाज िसावा! पि सकारात्मक प्रवचारांची सकारात्मक आठवि झाली मला.
त्यामुळे पुढे प्रेमािंद म्हिजे प्रेम म्हिजेच माझा राजकु मार.. हे असेच असिार ठरवूि मी
वाचायला बसली. आप्रि हे असेच असले तर कमीत कमी हे पुस्तक वाचलेले असायला हवे!
'प्रेमािंद जगदाळे .. एक प्रप्रथतयश प्रवद्रोही लेखक' अशी ओळख होती. उपरोध आप्रि उपहासपूिप
शैली आप्रि सामाप्रजक प्रवषयांवर घिाघात ही त्यांची व्यवच्छेदक लक्षिे असेही म्हटलेले!
व्यवच्छेदक! म्हिजे काय? असेल काहीतरी! पि एकू ि लक्षि चांगले ददसत होते. मी प्रीती आप्रि
तो प्रेम! वा! काय जोडी बिेल िाही? रब िे बिा दी जोडी आप्रि काय! बिा दी म्हिजे बिवेल!
प्रीती प्रेम जगदाळे ! वा!

हां.. तुम्ही म्हिाल, मी प्रीती कशी? आई तर मिी म्हिते मला. त्याचे कारि एकच, मी
मांजरीसारखी साय खायची लहाि असतािा, तेही चोरूि. तेव्हा मिी िाव पडले. ते दुधाच्या
भांड्याला साय प्रचकटावी तसे प्रचकटलेच मला. पि माझे िाव.. प्रीती! आप्रि तो.. प्रेम! पि हा
प्रेम चोप्रासारखा तर िाही िा प्रिघिार? िाही.. माझ्या मिा हो सकारात्मक! प्रीती आप्रि प्रेम..
स्वप्ने पाहात मी बसली प्रि पुस्तक वाचायचेच प्रवसरली. रात्री जाग आली तर आई जेवायला
उठवत होती. काय स्वप्ने पडली आठवत िाही पि माझे हे असेच. पुस्तक आले डोळ्यापुढे की झोप
आवरत िाही मला. िाहीतर बीएला क्लास चुकला असता का अवघ्या बारा टक्क्यांिी? रात्री
मांडी घालूि पुस्तक उघडू ि बसलीच. एक प्रेमकथा होती ती. सामाप्रजक काही पार्श्पभूमी. मुलगा
दप्रलत आप्रि अिाथ. मुलगी चांगल्या खात्याप्रपत्या घरची. त्यात मुलगी कमी प्रशप्रक्षत. मुलगा

मात्र उच्च प्रशप्रक्षत. िाव होते पुस्तकाचे, 'तुंबाऱ्याची कथा'! प्रेमकथाच ती. त्यात हा मुलगा
प्रविोदी. कथा गंभीर पि हा प्रबिधास्त मारत सुटलाय प्रविोद! हाच प्रेमािंदाचा प्रवद्रोह की काय?
जहाल शब्द प्रविोदामागे लपवूि आिलेले ते मात्र छाि. तरीही व्हायचे तेच झाले. झोप आली
आप्रि झोपी गेलल
े ी जागी झाली तेव्हा पुस्तक घेऊि बाबा प्रिघूि गेले होते.

राजकु मार, ककं वा कदाप्रचत प्रेमािंद, ककं वा िुसताच प्रेम येऊि गेल्याला आता चांगले दोि
आठवडे होऊि गेलेत. सकारात्मक प्रवचार म्हटले तरी दकती करिार? काहीतरी करायला
पाप्रहजेच. पि करिार तरी काय? प्रसिेमात कशा अशा वेळी िाप्रयके च्या मैप्रत्रिी मदतीला येतात.
काही िाहीतर प्रतला प्रचडवतात तरी आप्रि ती लाजूि चूर प्रबर होते. मला मदत करायला कोि
येिार होते आता? तरीही चोरूि लपूि मी आरशासमोर लाजूि चूर होतच होती! का कु िी यावे
याबद्दल ही करू प्रवचार .. सकारात्मक अगदी? पंधरावीस ददवसांत ते पुस्तक सोडू ि काहीच
हाती िाही लागले .. पि स्वामी म्हितात, सबुरी! ती ठे वलीच पाप्रहजे. िाहीतरी दुसरे
करण्यासारखे काय होते माझ्याकडे? पि काहीतरी हातपाय हलवायला हवेत..
हलवीिही. पि कु ठल्या ददशेिे?
उगाच ददशा चुकली तर आग सोमेर्श्री प्रि बंब रामेर्श्री पोहोचायचा!

५

सकारात्मक!
अथापत
प्रेमाकडे पप्रहले पाऊल!

प्रवचार के ला तर वाटते आतापयंत झालेच काय माझ्या गोष्टीत? एकदा मी तो जो कु िी
होता त्याला पाप्रहले आप्रि आवडला मला तो. तो कोि कु ठला.. कशाचा पत्ता िाही! यापेक्षा
जास्त काहीच घडले िाही. पुढे तरी काही व्हावे की िाही? अथापतच. काय आहे आपल्याकडे कधी
आपि अशा अधपवट गोष्टी सांगतो का? म्हिजे ज्यात काहीच घडले िाही अशा? अशा गोष्टी
घडतातच, पि कु िी सांगत बसत िाही त्या. एखादी शोकांप्रतका असतेही पि प्रतच्यातही दु:खद
का होईिा, अंत असतोच. त्यामुळे मी सांगतेय ही गोष्ट म्हिजे प्रतला काही ि काही शेवट
असायचाच! 'दे प्रलव्हड हॅप्रपली एव्हर आफ्टर.' हा शेवट! त्याच्या मध्येमध्ये काय काय घडले हे
मात्र सांप्रगतलेच पाप्रहजे. तेच िाही सांप्रगतले तर प्रिम्म्याहूि अप्रधक प्रसिेमे बिलेच िसते! त्यामुळे
शेवट माप्रहती असला तरी गोष्ट सांगायलाच हवी. फक्त एक आहे.. हा असला शेवट हे मला कु ठे
आधी माप्रहती होते? माझीतर सुरूवातच 'वो कौि था' पासूि झालेली. एक आता मला लक्षात
आले त्यािंतर .. कु छ तो करिा पडेगा. त्या पुस्तकातूि लहंट प्रमळाली असती का? कु िास ठाऊक!

पि माझ्या स्वामींच्या मप्रहम्याची प्रचीती लवकरच आली मला! होय अशा गोष्टींिा
अिुभव िाही तर 'प्रचीती' म्हितात! अशा म्हिजे साधुपुरूषांकडू ि येिाऱ्या! तर माझ्या या
शोधात अचािक एक क्ल्यू प्रमळाला. तात्या रात्री बोलत बसलेले आईशी. अचािक प्रेमािंद

जगदाळे चा उल्लेख आला. िेहमीप्रमािे आधी लक्ष िव्हते माझे. त्यामुळे कु ठू ि ते संभाषि सुरू
झाले कळले िाही.
"बराय मुलगा!" आई म्हिाली आप्रि मी काि टवकारलेच!
"अगं िोकरीत असले लोक रटकत िाहीत. त्यामुळे थोडे सांभाळू ि घ्यायला लागते. पि
जगदाळे थोडा गरम डोक्याचा आहे."
"प्रेमािंद? ददसतो शांत अगदी."
"मला प्रवचार. त्याला पुस्तक ददले परत. वाचले की िाही प्रवचारत होता. अगं प्रलप्रहतो
चांगला पि थोडासा एक टोकावर जाऊि प्रलप्रहतो."
या क्षिी ते पुस्तक पूिप ि वाचल्याचा पश्चात्ताप झाला मला. तरीपि आता पुढे यातूिच
काही माप्रहती प्रमळे ल इतके जािवूि मी बोललीच,
"त्या पुस्तकाबद्दल बोलताय? तुम्ही ओळखता त्याला? म्हिजे तोच लेखक आहे?"
"अगं त्याददवशी िाही का आलेला तो?"
"श्रीखंडपुरी खाऊि गेला तो?"
"हं.. मिे तोच. अगं प्रलप्रहतो तो. त्याचे पप्रहलेच पुस्तक. मला म्हिाला वाचूि सांगा..
आमच्या ऑदफसात येत जात असतो कधीकधी. तुला आवडले का ते?"
आता खरे सांगावे तर पंचाईत. िाही वाचले म्हिावे आप्रि कधी तात्यांिा तो भेटला तर..
बोलता बोलता तात्या सांगतील.. 'काय तुमचे पुस्तक.. आमची मिी झोपूि गेली वाचता वाचता!'
मी म्हटले प्यार दीवािा होता है तसाच चोरटा पि होता है. आप्रि खोटा पि बोलता है
जरूर पडल्यास! त्यामुळे मी खोटे बोलिे पत्करले. आप्रि ददमागकी बत्ती जल गयी! म्हटले,

"तात्या.. मला तर आवडले पुस्तक .. हाती घेतले ते वाचल्यावाचूि सोडवेिा. रात्रभर जागूि
वाचले मी! तुम्ही सांगा हां त्यांिा िक्की मला आवडल्याचे!"
मुद्दाम आदराथीवचि वापरत बोलली मी. आप्रि मी मोठा प्रि:र्श्ास टाकला. प्रेमकी ओर
बढिेवाले मेरे प्रेमके पप्रहले प्रचमुकले कदम!
माझा प्रवर्श्ास बसेिा. इतक्या चुटकीसरशी त्याचा ठावरठकािा कळावा! मी ठरवले..
लोहा गरम है तब तक ठोको उसको.. मंगता है इतका!
मी इतक्या झरकि सारे ठरवू शकते हे मला कधीच पटले िसते एरवी. पि मी इमजपनसी
प्रििपय घेतले. पुस्तक वाचल्याचे एक खोटे.. मग त्यापुढे अजूि खोटे का बोलू िये? 'एक खूि को
भी फांसी और दो को भी फांसीहीच!' आठवला तो फे मस डायलाॅॅग मला. एका खोट्याचे ते पाप
प्रि दुसऱ्याचे पि.. पापच! मग का िाही दामटावे घोडे पुढ?
े
म्हिूि मी पुढे बोलली, "वाटत िाही पप्रहलेच पुस्तक असेलसे. सराईत लेखक असावा असे
वाटते! आप्रि मी तर त्या पुस्तकातली काही वाक्ये पि प्रलहूि काढलीत! छाि आहेत."
एवढी मेहित के ली असती तर.. परत तेच.. बीएला क्लास िसता प्रमळाला? मी हळू च
आई आप्रि तात्यांच्या तोंडाकडे पाहूि घेतले. बहुधा तात्या त्या पुस्तकाच्याच प्रवचारात असावेत.
आप्रि आईचे लक्ष िसावे. िाही तर मी सांगते त्यावर प्रवर्श्ास िसता बसला त्यांचा. आपल्या बीए
झालेल्या मुलीस आवडले म्हिजे पुस्तक चांगले असावे इतपत मला वाटते त्यांिा समजले असावे.
कारि त्यांचा चेहऱ्यावरचे भाव बदलले.
"असं म्हितेस? मग मी सांगतो आमच्या साहेबाला.. दुसरी एप्रडशि आपि काढू ! िाहीतर
िवीिच काढू त्याचे पुस्तक."
तात्या 'रं गढंग प्रकाशिा'त आप्रि त्यांचे काम हेच.. होतकरू लेखक शोधिे! त्यामुळेच
त्यांिी प्रेमला बोलावले असिार घरी! ही संगती मला इतक्या उशीरा लागावी? याआधी ही एक

दोिदा कु िाला आिलेले घरी. इतक्यात प्रवसरले मी? हा सारा प्रेमाच्या प्रेमाचा प्रताप .. आप्रि
काय! पि आता या िव्या पुस्तक प्रकाशिात मला आशेचा दकरि ददसला. काहीतरी होईल आता.
कु ठे ि कु ठे काहीतरी चक्रे दफरवीिच मी! फक्त हलवूि खुटं ा बळकट करावा तसे म्हिाली मी,
"होय तात्या, एकदम बेस्ट सेलर! काय भाषा.. आप्रि प्रवचार आप्रि प्रविोद!" एवढे बोलूि थांबली
िाही मी.. उचललीच होती जीभ तर टाळू ला लावूि बोलली, "तात्या एकदा भेटायला हवे या
लेखकाला!"
माझ्या या साहसाचे मलाच कौतुक वाटले. बहुधा कोि तो खुदा, प्यार देता है तो आयप्रडया
पि अपिेआप आ ही जाती हैं. एकतर मी पुस्तकाची तारीफ के ली, त्यावर िोट्स काढल्याचे
सांप्रगतले .. आप्रि आता वर 'लेखक तुमच्या भेटी'ला याची पि सोय करूि घेतली! इतक्या
ददवसांतल्या सकारात्मक प्रवचारांचा सकारात्मक पररिाम असावा! असावा कसला, असावाच!
स्वामीजी म्हितात ते खोटे कसे असेल?
जय स्वामी अरप्रपतािंदजी की!
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अथापत
प्रेम की ओर?

प्रवचार के ला मी तर वाटले प्रीतीच्या प्रेमकथेतला हा सगळ्यात मोठा टर्िंग पॉइं ट
म्हिावा! खरे तर इतके ददवस मी असेच घालवले. आता पुढे काहीतरी व्हायलाच हवे! तात्या
त्याला भेटतील.. माझ्या मुलीला तुमचे पुस्तक इतके आवडले म्हिूि सांगतील .. तो आपल्या या
कदाप्रचत एकु लत्या एक फॅ िी ला भेटायची इच्छा व्यक्त करेल.. मी त्याला मग भेटेि.. इथवर तरी
गोष्ट पुढे सरकायला हरकत िाही.. असा प्रवचार करत मी 'प्रीती जगदाळे ' अशी सही कशी
करायची त्याची प्रॅप्रक्टस करायला लागले. ते कु ठले गािे आहे िा ते आठवत.. 'समझो हो ही गया!'
आता तात्या काय खबर आितात ते पाहू!

पि हाय! पुढच्या आठवड्याभरात तात्या काहीच बोलले िाहीत. त्यांिी बोलावे असे काही
िव्हते खरे. पि मला वाटले तसे त्यांिी मला येऊि सांगायला तरी हवे होते की िाही? त्यांच्या
ऑदफसच्या कामात मी इतकी मदत के ली तर? पि ते काहीच बोलले िाहीत आप्रि परत एकदा
प्रवषय कसा काढावा ते कळले िाही मला. पि शेवटी एकदा म्हटलेच मी त्यांिा, "तात्या त्या
लेखकांिा सांप्रगतलेत का मला पुस्तक आवडल्याचे?"
मुद्दाम मी िाव घेतले िाही त्याचे. परत बहुवचिी उल्लेख! आपल्याकडे िवऱ्याचे िाव
घ्यायची पद्धत िाही म्हिे! तो िवरा िसला झाला अजूि तरी काय झाले! संस्कार म्हिूि काही
असतात िा.. ते असे ददसत असतात!

तर तात्या म्हिाले, "सांप्रगतले असते त्याला, पि प्रवद्रोही िा तो. म्हिाला, पुस्तकामुळे
कु िाच्या प्रवचारात बदल होईल तर ते खरे. मग मीही पुढे म्हिालो, पुढचे पुस्तक घेतो आम्ही.
त्यावर काही बोलला िाही तो. बघू म्हिे. अगं असा प्रकाशक स्वतःहूि कु िाचे पुस्तक
प्रकाप्रशत करतो का? ते आमचे एक मालक आहेत.. तरूि होतकरूंिा मदत करिारे म्हिूि आप्रि
हा बघू म्हितो!"
"म्हिजे? म्हिजे काय?"
"म्हिजे एवढेच .. थोडा भाव खातोय ददसतोय.."
"पि त्यांिा भेटूि पुस्तकावर चचाप करायची म्हिावे मला.. भेटू शकते का मी? त्यात
तुमच्याकडे दुसरे पुस्तक द्यायला पि सांगेिच मी.."
प्रत्यक्ष स्वतःच्या वडलांिा असे मधाचे बोट लावावे मी! हे प्रेम.. आप्रि हा प्रेमसुद्धा.. काय
काय करायला लावेल कु िास ठाऊक! पि युद्धात प्रि प्रेमात सारे क्षम्य असते म्हिे. आप्रि तसेही
माझे प्रयत्न त्यांिा जावई प्रमळवूि द्यावा म्हिूिच तर होते. त्यामुळे मोठया मिािे मी स्वतःलाच
माफ करूि टाकली.
"तू म्हितेस ते ठीक आहे मिे. काही लेखक उगाच भाव खातात. तू बोललीस तर मािेलही
तो. मी बघतो.."

तात्या इतक्या सहजपिे माितील अशी अपेक्षा िव्हती माझी. पि त्यांिी मािले आप्रि
एकाच वेळी मी खूशही झाली प्रि लचंप्रतत ही! त्यािे पुस्तकाबद्दल काही प्रवचारले तर मी काय
बोलिार होती? आप्रि त्यात मलातरी कु ठे इं टरे स्ट होता? पि िावापुरते तरी बोलावे लागिार
होतेच. त्याहूिही मोठे टेनशि होते ते तात्यांच.े त्यांच्यासमोर झाली भेट तर सगळे च मुसळ के रात.

एकवेळ त्या प्रेमला मी माझ्या प्रेमािे करीिही गारद, पि प्रत्यक्ष तात्यांसमोर? माझी झोप
उडाली असे िाही म्हििार मी. कारि सकारात्मक प्रवचार! स्वामी म्हितात तसे! उगाच
इकडप्रतकडचा प्रवचार कशाला? त्यापेक्षा मस्त झोपावे.. स्वप्न पहावे आप्रि जे होईल ते ते ही
पहावे. आजवरच्या सब्रची फळे तरी गोडच ददसताहेत! सारी कृ पा स्वामींचीच!

दोिच ददवसांत तात्यांिी त्यांच्या ऑदफसात प्रेमला बोलाविे धाडले. म्हिजे मला तसे
आगाऊ सांप्रगतले, "ये जरा त्याला भेटायला. बघ लेखकराव कसा माितो की िाही!"
म्हटले तर ही संधी होती, म्हटले तर संकट! संकटात संधी शोधिारे च इप्रतहास घडवतात
म्हिे! पि संकट की संधी.. काही असो, त्यास तोंड देण्याप्रशवाय दुसरा उपायदेखील िव्हता. दोि
ददवस हाताशी होते. काहीतरी उपाय करावा लागेलच. पि तो काय प्रि कसा? आजवर साऱ्या
संकटांत रस्ता मी शोधला होता. खरे तर ह्या सगळ्यांिा संकट म्हििे हेच चुकीचे. पि कोिी
मदतीस िसतािा प्रिव्वळ िप्रशबाच्या साथीिे आजवर ही मजल मारलेली मी. अजूि ददल्ली दूर
आहे पि त्याददशेिे थोडीफार मजल तर मारावीच लागिार आहे मला.
आता मी काय करिार?
एकतर त्याला भेटिेच टाळिे. पि याचसाठी के ला होता अट्टाहास! िाहीतर भेटण्याची
जागा बदलिे .. जेथे तात्या िसतील! हे कसे व्हावे?

कॉलेजात जाण्याचे फायदे काही असतील इतर पि मुख्य म्हिजे आपल्याला हवे ते प्रमत्र
मैत्रीिी भेटतात. त्यांच्याशी आपल्याला हवे ते बोलता येते. आता मला माझ्या मैप्रत्रिीची आठवि
आली. प्रतच्या लग्नासाठी आम्ही सगळ्यांिी फार मेहित घेतलेली एका वषापपूवी. आता परतफे ड

करण्याची वेळ आली समजा! प्रतच्याशी बोलले काय.. पुढे झाले काय.. आप्रि काय काय.. सारे च
तसे गंमतीदार. म्हिजे आता तसे वाटते. प्रत्यक्ष तसे घडतािा ठाऊक िाही कसे वाटायचे ते!
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प्रथम भेट!

दोि ददवस गेले. भेटण्याची हुरहुर एकीकडे आप्रि काय होिार त्याचे टेनशि दुसरीकडे.
काय होिार पेक्षा सारे िीट होिार की िाही याचे टेनशि! प्रेमिे पुस्तकाबद्दल प्रवचारले तर? मी
त्याची फक्त प्रस्ताविा वाचलेली प्रतच्या जोरावर काय काय बोलिार? अगदी पररसंवादात
प्रवचारल्यासारखे प्रश्न प्रवचारले त्यािे तर पुढे काय बोलिार मी? काय करावे प्रि कसे करावे?

सकाळी स्वामीजींचे िाव घेतले प्रि म्हटले, आता होऊि जाऊ देत. ऑदफसात पोहोचली
तर प्रतथे तात्या वाटच पाहात होते. मोठे टेबल. समोर दोि खुच्याप. बाजूला फोि त्यांच्या.
त्याच्याकडे पाहात बोलली मी, "तात्या, ते आलेत का?"
अजूि त्याला यायला एक तास होता अवकाश. मीच लवकर येऊि बसलेली. तात्यांच्या
ऑदफसात त्यांची स्वतःची के प्रबि. त्यात तात्या बसलेल.े समोर मी. प्रेम येण्याची वाट पाहात.
तात्या म्हिाले, "तू त्या िोट्स काढलेल्या म्हिालीस त्या आिल्यास िा?"
"िोटा?"
मी ते तेव्हा सांप्रगतलेले खोटे इतक्या लवकर प्रवसरली की काय? स्वामी म्हितात ते खरे,
सत्य बोलिे सवापत सोपे. पि सोप्या गोष्टी कोिीही करेल.. हो की िाही? पि मी दचकू ि जागी

झाली. आधी सांप्रगतलेल्या गोष्टी इतक्यात प्रवसरूि कसे चालेल. थोडे जास्तच जागरूक राहायला
हवे. सावरूि म्हिाली मी, "िोट्स िा? त्यांची काय गरज. सारे काही डोक्यात आहे माझ्या!"
हे खोटे िव्हते खरे तर! सारे डोक्यात होते. फक्त त्यातले प्रडटेल्स वेगळे होते! त्यांचा त्या
पुस्तकाशी काहीच संबंध िव्हता एवढेच!

इतक्यात प्रेम आत प्रशरला के प्रबिमध्ये.
तसाच होता तो. मी डोळे फाडू ि एकटक पाहात राप्रहली त्याच्याकडे. हाच तो क्षि.. हाच
ज्याची वाट पाप्रहली मी! आता पुढचा एखादा तास प्रेम आप्रि मी! बस, तो फोि वाजला की
तात्यांिा जावेच लागेल. मग मी हवे ते बोलायला मोकळी!
"या! या! प्रेमािंद. लवकर पोहोचलात?"
"िमस्कार. हो जरा लवकर जायचे एकीकडे म्हिूि. तुम्हाला चालेल िा?"
"हो.. हो. ही माझी कनया. प्रीती.. आप्रि प्रीती.. हे प्रेमािंद!"
मी बावचळू ि उभी राप्रहली. प्रेम इतक्यात म्हिाला, "खरे तर येिार िव्हतो.. फोि करूि
सांगू म्हटले तर.."
"अहो, फोि डेड आहे! दोि ददवस झाले!"
फोि डेड! माझी आता डेड होण्याची पाळी होती! माझी ती मैत्रीि आप्रि प्रतचा िवरा,
काललंदी आप्रि प्रमललंदा.. दोघांिी प्लॅि बिवलेला. ठीक बारा वाजता फोि. तात्यांिा. माझे काका
राहतात प्रतकडे डोंप्रबवलीत त्यांच्याकडू ि फोि. तब्येत बरी िसल्याचा. तात्या थांबतात कसले.
तडक प्रिघतील धडक डोंप्रबवलीला जायला. आप्रि इथे मी आप्रि प्रेम .. प्रेमाच्या मारू गप्पा!
म्हिजे मी तसा करीि प्रयत्न. पि फोि गप्प म्हिजे मीही गप्प होिार आता! तात्या समोर

असतािा पुस्तकाप्रशवाय दुसरे काय बोलिार प्रबचारी मी? तरी मिातल्या मिात मी स्वामींचे
िाव घेतले. मिाशी म्हिाली, आज िाही तर कधीच िाही. आता पुढे काहीतरी चांगलेच व्हायला
पाप्रहजे. बी पॉप्रझटीव्ह!

तात्यांिी सुरूवात के ली, "तर प्रेमािंद, तुमचे पुस्तक प्रहला आवडले खूप. ही सांगल
े च. बोल
गं."
मी काय बोलिार? एकाएकी मी ठरवले, त्या पुस्तकाबद्दल बोलायचेच िाही त्या! दुसऱ्या
पुस्तकाबद्दलच बोलायचे! ते प्रलहूि झाले असो की िसो, मी वाचण्याचा तर प्रश्न िाही! पि प्रेमिेच
सुरूवात के ली,
"तुम्हाला काय आवडले त्या पुस्तकात?"
हाच तो क्षि! या इथे चुकूि चालायचे िाही. त्या पुस्तकात अडकायचे िाही!
मी एकाएकी माझ्या वाचि आप्रि आकलिशक्तीची परीक्षा आहे समजूि बोलली, "आवडले
ते सारे च.. पि मुख्य म्हिजे तुमचे पुढचे पुस्तक वाचायला आवडेल मला!"
"िाही, पि त्या शरिकु मार आप्रि शारदा साठे यांचे .."
कु ठे तरी समीक्षेत वाचलेली भाषा आठवली, प्रि मी म्हिाली,
"ते ठीक आहे.." मी वाक्य तोडत बोलली. "दोघांबद्दल आपि जास्त खोलात आता िको
बोलायला.." ह्या दोि पात्रांची िावे वाचलेलीही मला काही आठवेिात.. म्हिूि पुढे ती टाळत
म्हिाली, "पि तुमच्या भाषेत प्रि प्रलखािात साप्रहप्रत्यक आप्रि असाप्रहप्रत्यक कोंडी फोडण्याची
एक ताकद आप्रि क्षमता आहे. तुमची लेखिी कु िाच्या आवडीप्रिवडीची मोहताज िाही! लमंधेपिा
प्रतला मंजूर िाही! प्रतला इतरही आयाम आहेत.. प्रतच्यात साप्रहत्य प्रिर्मपतीची जी ऊमी ददसते

ती आजकालच्या युवा आप्रि िवीितम लेखकांत क्वप्रचतच आढळू ि येत.े . तुमच्या प्रलखािातूि
कु िी स्फू ती घेतली असेल तर ती मी!"
पुढे काय स्फू ती घेतली प्रवचारले तर? पि मी प्रबिधास्त होती. इथवर मी दकतीतरी
काहीतरी समीक्षेच्या भाषेत बोलूि टाकलेली! एकू ि माझ्या भाषेिे प्रेम गार पडलेला ददसत होता!
कारि त्याच्या चेहऱ्यावर एक समाधािाची भाविा होती. कदाप्रचत अशी कोंडीलबंडी फोडण्याचा
प्रवचारही िसावा आला मिात त्याच्या. माझ्या बोलण्यािे तात्यापि इं प्रेस झाले असावेत. मूळ
प्रवषयाबद्दल काही माप्रहती िसतािा प्रडलस्टंक्शि प्रमळवल्यासारखे वाटले मला. अथापत अजूि
धोका टळला िव्हताच.
"तुम्ही म्हिता ते खरे आहे. म्हिजे शरिकु मारच्या आई प्रि मामाच्या भूप्रमके बद्दल काय
वाटते तुम्हाला?"
आली पंचाईत! मुदलात शरिकु मारच माप्रहत िसतािा त्याचे मातुल घरािे कु ठू ि माप्रहती
असावे मला? माझ्या समीक्षक भाषेतल्या शब्दांची अस्त्रे संपत आलेली. कोंडी फोडू ि झाली
एकदा.. आता काय फोडू .. एकाएकी आठवले, वाचा! मिातल्या मिात मी युरेक्का ओरडली आप्रि
म्हिाली, "काय आहे प्रवद्रोही लेखकाच्या शब्दाशब्दातूि प्रवद्रोह डोकावत असतो. तुम्ही प्रवद्रोहास
वाचा फोडण्याचे काम के लेय यातूि. पुढच्या पुस्तकात यापुढे काय याची उत्सुकता चाळवण्याचे
काम के लेय ह्या पुस्तकािे. तुमच्या पुढच्या पुस्तकाबद्दल सांगा िा.."
मी परत सुटके चा प्रिर्श्ास टाकत प्रवषय दुसऱ्या पुस्तकाकडे वळवण्याचा प्रयत्न के ला.
तात्या माझ्या बोलण्यािे खूश ददसत होते. एकाएकी उठले प्रि म्हिाले, "मी येतोच.. तुम्ही बसा
बोलत!"
मी मिातल्या मिात खूश झाले! आता काही कायपभाग साधिे शक्य आहे..

"दुसरी माझी कथा आहे िा त्यातही शरिकु मारच असेल. एखाद्या मािसपुत्रासारखे ते
पात्र घडवण्याचा प्रवचार आहे माझा. ही कथा शहरी भागात घडेल प्रि त्याच िायक प्रि
िाप्रयके च्या मागापत काटे असतील ते शहरी दुबपलांच्या समस्यांच!े "
"दुबपलता शहरी भागात अप्रधक तीव्रतेिे जािवू शकते! त्यात शहरी भागातील मला काय
त्याचे या अप्रलप्ततेिे िवीि कं गोरे फु टू शकतात!"
माझ्या या बोलण्याचे मला चांगलेच िवल वाटले. असे शब्द मला येत असतील हे मलाच
ठाऊक िव्हते!
"तुमचे म्हििे खरे च आहे! मला वाटते माझ्या पुस्तकाचा एके क भाग प्रलहूि झाला की मी
तो तुम्हाला देत जाईि.. तुमच्या वडलांबरोबर पाठवत जाईि. तुमचे मत जािूि घेतल्यावरच.."
"तात्यांबरोबर..? िको िको.. "
मी जवळजवळ ओरडलीच! त्याच्या त्या सूचिेत पुढे भेटी घडण्याची शक्यता होती. पि
त्यात तात्या कशाला? ते शेवटी अक्षता टाकायला आले तरी चालेल!
"का हो? म्हिजे तुमच्या कामात अडचि होत असेल तर राप्रहले.. पि आजकाल असे
प्रवचक्षि वाचक प्रमळतात कु ठे ?"
प्रवचक्षि! म्हिजे काय असेल. तसा शब्द प्रवलक्षि आहे! पि ही संधी सोडू ि चालायचे
िाही!
"कामात अडचि िाही हो. पि प्रत्यक्ष भेटण्यात लेखकाच्या मिातल्या भाविा जािूि
घेता येतात. आप्रि आपि तोंडी बोलतो ते प्रलप्रहतािा काही प्रिसटूि जाते िा प्रचमटीतल्या
वाळू सारखे!"
"असे म्हिता? ठीक आपि इथेच भेटू िंतर .."

"इथे?" मी माझा ओरडण्याचा टोि मुप्रश्कलीिे बदलूि म्हिाली, "िाही म्हिजे तात्यांच्या
ऑदफसच्या कामात आपला खाजगी व्यत्यय कशाला?"
यातला 'खाजगी' शब्द मी प्रवचार करूि पेरला होता!
"मला वाटते मला एक मप्रहिा तरी लागेल पप्रहल्या प्रकरिाला! मग ठरवू कु ठे भेटायचे ते!"
प्रकरि! हा शब्द अगदी योग्य होताच! माझेही पप्रहलेच प्रकरि हे! प्रेमला माझा मोबाईल
िंबर देण्याची हीच ती वेळ. तात्या परत येण्याच्या आत हे प्रकरि संपवायला हवे! झटकि मी
बोलली, "मला माझ्या या िंबरवर फोि करा! िाहीतर मीच करते. आप्रि अख्खे प्रकरि प्रलहूि
होईतोवर कशास थांबायचे? प्रकरि त्याआधीही घडवता येईल .."
"काय? द्या िंबर तुमचा! िाही म्हिजे प्रलप्रहण्याच्या आधीच्या स्टेजमध्ये चचाप करूि
प्रलप्रहले म्हिजे.."
"खरं य तुमचे.."
प्रेमच्या चेहऱ्यावर प्रिरागस भाव होते. खूप वेळािे आठवले मला, हाच तो चेहरा ज्यािे
उडवली झोप माझी. आज मोठा दकल्ला लढवला मी. लजंकेि ही लढाई.. इतक्यात तात्या आत
प्रशरले, म्हिाले, "काय.. प्रेमािंद जगदाळे , आता काय म्हििे आहे तुमचे?"
"म्हििे काय.. घरचेच समीक्षक असतािा काय!"
घरचेच! प्रेमच्या बोलण्याचा अथप तसा िसिार .. खरे तर िसिारच! पि तरीही हवा तो
अथप काढायला काय हरकत आहे?
"दुसरे पुस्तक देतो तुम्हाला! प्रलहायला घेतलेय. फक्त तुमच्या प्रीतीची मदत लागेल
जरा.."
प्रीती!

प्रेमच्या तोंडू ि हे शब्द ऐकायला दकती छाि वाटले! फक्त 'तुमच्या' प्रीतीचे 'माझी' प्रीती
झाली की झाले.. परत तेच वाटले, 'समझो हो ही गया!'

आजची लढाई तर लजंकली मी. तात्यांच्याच ऑदफसात बसूि त्यांच्या िकळत! त्यांचा
जावई समोर बसलाय प्रि त्यांिा पत्ता देखील िाही! आप्रि प्रेमला तरी कु ठे कशाचा पत्ता? तो
आपला आपल्याच प्रवद्रोहात दंग झालेला ददसतोय!

८

काकु ची मशाल
अथापत
वनही तो चेतलाप्रच!

हे सगळे झाले म्हिजे पुढे सारे पटपट घडले असे वाटत असेल तर तसे िाही ते. तसा मला
त्याददवशी प्रेमचा िंबर, म्हिजे फोि िंबर प्रमळाला. माझा िंबर मी त्याला ददला. आमचे भेटूि
त्याच्या पुस्तकातील प्रकरिाबद्दल चचाप करण्याचे ठरले. तात्यांच्या ऑदफसातूि प्रिघाले मी..
मला जिू गगिच ठें गिे झाले. आता फक्त तीि चारदा भेटलो की काम तमाम!
घरी आली मी ती तरं गतच. हवेतच उडत आली मी जिू.. आज मैं उपर .. आसमां िीचे
गात! तात्या पि माझ्यावर खूश होते.
.. पि आम्हा दोघांच्या खूश होण्याची कारिे मात्र वेगळी होती..

दोिचार ददवस गेले. मी त्याच्या फोिची वाट पाहायला लागली. हाती फोि घेऊिच
बसायची मी. आता येईल तेव्हा येईल फोि.. पि छे! फोिचा पत्ता िाही! मी कं टाळली. अजूि
दोि तीि ददवसांत मात्र माझा संयम संपला. मी त्याला फोि लावलाच! त्याच्या फोिची ररं ग
वाज वाज वाजली प्रि वाजतच राप्रहली. दकतीही वेळा फोि के ला तरीही. आता पुढे काय? काय
करिार मी? आजवर मागप प्रिघाला तसा आताही प्रिघेल! खरे तर तो एका मप्रहनयािी पप्रहले
प्रकरि प्रलहूि फोि करे ि म्हिालेला. त्यािंतर झालेत फक्त चार ददवस. पि िंतर ही फोि के लाच
िाही त्यािे तर?

स्वामीजींची आठवि काढत बसली मी. आजवर इथपयंत पोचली आता पुढह
े ी दाखवा
मागप म्हिूि! त्याचा फक्त िंबर घेतलेला मी. पत्ता िाही. त्याच्यापयंत पोहोचायचा आता कु ठला
शोधू मागप? उदास प्रि प्रिराश व्हायला हे कारि पुरेसे होते. पि मला ती प्रशकवि आठवली.. जो
चोच देतो तोच चाराही देईल! तर ज्यािे त्याला भेटवले.. तोच पुढचाही मागप दाखवेल. प्रियतीचा
संकेत हाच असावा की िाही? त्यािुसारच सारे होते तसे हे देखील होईलच.

दकतीही मिाची समजूत घातली िा तरीही हे असेच होईल याची खात्री िसते ते
होईस्तोवर. आता आठवूि गंमत वाटत असेल भलेही पि प्रत्यक्षात एके क क्षि जीवघेिा..
तात्यांिा प्रवचारायचे ठरवले मी. पि तात्या काय म्हििार..? आधीच तात्यांिा तो जास्तच
भावखाऊ वाटत होता. त्यावर आता हे कळले तर? त्यांचे इं प्रेशि खराब झाले तर पुढे मागे ते
िाही म्हिायचे. त्यापेक्षा त्यांिा सध्या ि प्रवचारिेच योग्य. झाकली मूठ सव्वा लाखाची राप्रहल.
अगदीच जर िाही जमले काही तर इमजपनसी प्लॅि म्हिूि ररझव्हप ठे वू त्यांिा आप्रि काय!

काय ददवस होते सांगू. हुरहुर मिात. भेटण्याची ओढ दुसरीकडे. परत परत डोळ्यासमोर
त्याददवशी समोर बसलेला प्रेम. आप्रि अप्रिमीष का काय म्हितात मराठी गोष्टींत तशा िजरे िे
पाहात बसलेली मी! आप्रि त्यािंतर? पुढे कशाचा कशाला पत्ता िाही! कसे पोहोचावे
त्याच्यापयंत? असे दकती ददवस गेले सांगू? कं टाळली मी. कं टाळली म्हिण्यापेक्षा अधांतरी
भप्रवष्यािे लचंतीत झाली. स्वामीजी झाले तरी प्रत्येक प्रसच्युएशिसाठी कु ठू ि आििार िविवीि
उपदेश? शेवटी तूच आहेस तुझ्या लचंतेला जबाबदार हे समजूि मी स्वामींवर भार टाकिे सोडू ि
ददले. आप्रि जे जे होईल ते ते पहावेच्या तयारीला लागली.

एवढी मािप्रसक तयारी मात्र एकाच ददवसात वाया गेली. माझी ती मैत्रीि .. तीच
तात्यांिा फोि करिार होती ती.. काकु .. आता काफा! काललंदी कु रतडकर! लग्नािंतर काललंदी
फातफे कर! प्रतला अजूिही आम्ही काकु च म्हितो.. तर ही काकु माझ्यासमोर येऊि उभी ठाकली!

काकु माझ्यासमोर उभी ठाकली तेव्हा मी डोक्यावर हात लावूि बसलेली. काकु चा फोि
तात्यांिा लागला िाही त्याददवशी हे खरे , पि त्यातूि मी सहीसलामत प्रिभावूि गेलल
े ी. काकु
त्यािंतर शंभरदा फोिवर 'सॉरी' बोललेली. तेव्हा फोि बंद असण्यात काकु चा दोष तो काय? पि
तरीही प्रतला वाईट वाटायचे ते
वाटलेच. अथापत प्रतच्या आयुष्यातला 'योग्य जोड्या जुळवा' हा प्रश्न ज्या प्रशताफीिे प्रि
चातुयापिे सोडवलेला मी, ते पाहूि प्रतला खात्री होती, यातूि पि मी काहीतरी आयप्रडया
काढेिच!
काकु आली आप्रि पप्रहल्यांदा प्रतिे माझा डोक्यावरचा हात हटवला. प्रि गदागदा हलवत
म्हिाली,
"प्री, तू ही अशी? इश्किे प्रिकम्मा दकया.. पर हाय गाप्रलब.. िहीं तो तुमभी थी कु छ काम
की!"
काकु असलीच बोलते भाषा. तरी बरे असली भाषा असूिही ती आप्रि प्रमललंदा, म्हिजे
आता प्रतचा िवरा, दोघांची जोडी जमवायला मी आप्रि अजूि एक दोघी 'अकाव्य' जिीच मदतीस
धावूि आलेलो. अकाव्य म्हिजे असली काव्यमय भाषा ि बोलिाऱ्या! िाहीतर काही खरे िव्हते
प्रतचे! ती कथा सांगत िाही आता िाहीतर मूळ माझी गोष्ट मागे पडायची!

"अगं, आपले ते इं ग्रजीचे भारटया सर म्हिायचे ते आठवते.. देअर इज िो लाइट ॲट द दंड
ऑफ द टिेल! अंध:कारमय जीवि माझे! माझ्या जीविाच्या सुरिळीच्या टोकाला अंधारच
अंधार!"
मी टिेलचे सुरिळी म्हिूि भाषांतर के लेले पाहूि एरव्ही काकु खो खो हसली असती. पि
प्रसंगाचे गांभीयप पाहूि ती गप्प राप्रहली असावी.
"अगं, लहंमत प्रजसिे हारी समझो वो खत्म हुवा .. कोिी म्हटलेय ते.. माप्रहती िाही बुवा!
असे गाळशील हातपाय तर हाती तुझ्या लागेल काय? तेव्हा झाडू ि टाक तो प्रिरूत्साह! आप्रि
लाग कामाला. आठव ते ददवस जेव्हा तू ि मी प्रमळू िी बिवलेल्या योजिा कॉलेजच्या कट्टयावर
बसूि. तू अि तुझा गप्रिमी कावा.. पकडले प्रमललंदा तेव्हा वाजवीत होता पावा. प्रीतीरािीचे काय
ते योजिा बिविे, प्रीतीरािीचा आठवावा प्रताप.. आठवावे रूप! कै से ते धाररष्ट प्रीतीचे असे!
आप्रि असली ती प्रीती उभी गाळू ि हात ि पाय! अरे हे चाललेय काय?"
"काकु .. तुला ठाऊक िसेल माझ्या मिची व्यथा अि वेदिा.. जी मजला सहि होईिा. अगं
आठवडा उलटूि गेला गं. तो भेटला.. आता फोिही उचलत िाही तो माझा. कसे होईल गं. मला
त काहीच सुचत िाही."
"सुचत िाही? तुझ्या सुपीक डोक्यातल्या सवप कल्पिा वाळू ि का गेल्यात गं? की उडू ि
गेल्या कापरासारख्या? अशा आपत्तीप्रसंगी उपयोगी ि येई ते शहािपि काय बरे कामाचे? अशी
बसू िकोस उदास अि् प्रिराश.. लेंगे हम तुम्हारे प्रेम को तलाश!
आता जरा हंस दे तू.. लब्ज खुशी के बोल दे तू.."
"हसली असती गं.. एक त्याचा पत्ता प्रमळाला तर पुढे काहीही करता येईल! मग मी हसेि..
तू म्हिशील ते करे ि! त्याचे िाव शोधण्यापासूि सुरूवात झालीय.. आता ते माप्रहतीय तर गाव
शोधावे लागेल त्याचे! गाव शोधल्यावर अजूि काय शोधावे लागेल कु िास ठाऊक!"

"कु ळ! कु ळ शोध त्याचे! तो काय ऋषी िाही, कु ळ शोधू शकतो आपि! पि मी काय म्हिते,
बघ हां पटतंय तर.. एवढी शोधाशोध करण्यापेक्षा.. म्हिजे तसा चांगलाच असिार तो. पि आता
िाही समजत कोि कु ठला तो दादू तर चल आता दुसरा कु िी शोधू.."
"वा गं! प्रवसरलीस वाटते स्वतःचे ते ददवस? प्रमललंदाऐवजी चालला असता गोलवंदा..
िगास िग? हा िसेल तर ररप्लेसमेंट? कसे बोलवते तुला हे?"
"अगं गंमत.. मला माप्रहतीय एक बार दी गई वस्तू दकसीभी हालत में परत िहीं घेते तुम
लोग.. तर ददलकी बात तर काय! काहीतरी मागप काढू आपि. फक्त त्याचा हवाय पत्ता! ॲड्रेस!
शोधूि आिू घालूि कु ठलाही ड्रेस! दफक्र िाॅॅट.. म्हिजे वरी िाॅॅट!"

काकु च्या असल्या बोलण्यािे तो प्रेमाग्नी परत ि चेतता तर िवल! मोठ्या कष्टािे मी त्या
प्रिखाऱ्यांिा राखेिे झाकू ि टाकलेले आप्रि ही फुं कर मारूि तो वनही तो चेतवावा करतेय? काकु
िे आपल्या मशालीिे परत ददलमें आग लगाई आप्रि त्या खाईत लोटली गेली मी पुनहा! कु िी
म्हटले िा म्हिे.. ये इश्क िहीं आसाि.. इतिा तो समझ लीजे.. एक आग का दररया है.. और डू बते
जािा है.. समजलीच मी आता!

माझा तसा गोरा प्रि काळा अशा रं गांवर प्रवर्श्ास िाही. गोरे पि यावे म्हिूि काही
चोपडावे असले काही पटत िाही मला. तर मी तशी गोऱ्या जिींत मोडली जाते. तरीही स्वतःला
बोलली मी, 'अब तेरा क्या होगा काप्रलये?' आप्रि ही गोरी काप्रलया अंगअंग शहारली. पुनहा
पेटलेला तो प्रेमाग्नी अि् त्या प्रेमात प्रेमचा अभाव.. त्यामुळे माझ्या चेहऱ्यावर उमटलेले भाव.
तात्या म्हिाले ही एकदा, "मिे, लक्ष िाही ददसत तुझे कु ठे आजकाल?" अि् आई त्यांची री ओढत
म्हिाली, "लक्ष िाही .. लक्षि ठीक िाही प्रहचे!"

मला वाटले कु ठे यांिा सगळे कळले की काय? प्रेम आप्रि चोरटेपिा एकाच िाण्याच्या
दोि बाजू असाव्यात. कल्पिा करा हां.. सारे काही उघड बोलण्याची व्यवस्था आहे.. तो..
त्याददवशी आलाय घरी. मला तो आवडला! मी पुरी वाढता वाढता
त्याला म्हितेय.. "अय्या! ऐका िा गडे.. माझे तुझ्यावर प्रथम दशपिीच बसले प्रेम! तुझे
कळे ल का िाव माझ्या प्रेमा? अगदी ह्या श्रीखंडासारखा आहेस तू. तुझे िाव सांप्रगतलंस तर बरे
होईल िाहीतर मी फु गेि या पुरीसारखी."
आई प्रि तात्या समोर आहेत.. माझ्या स्पष्टवक्ते पिावर खूश आहेत!
आई म्हिते, "आमची मिी अशीच आहे.. मिात काही ठे वत िाही. आवडला तुला हा िा?
घेऊि टाक!"
मग प्रेम म्हिाला असता, "वा! आवडली मला ही ह्या कोलशंबीरीसारखी! आम्ही लग्न करू.
आम्हाला आशीवापद द्या!"
मग तसाच उठे ल तो. खरकट्या हातािी.. मी देखील एका हातात पुरीचे ताट घेऊि.. दोघे
वाकू ि िमस्कार करू! दकती सोपे सारे. उगाच चोरटेपिामुळे दकती मुप्रश्कल करूि ठे वलेय हे काम
आपिच आपल्यासाठी! पि िाही. जालीम दुप्रियेची हीच रीत. 'जालीम' शब्द माझा िाही ..
काकु चा! कु ठल्या तरी काव्यमय बोलण्यात आलेला. थोडक्यात काय तर असे काही होिे िाही
अि् प्रवरहाग्नीत जळिे टळिे िाही!

९

प्रेमाचा शोध
अथापत
प्रेप्रीप्रीबंस!

आता पुढे काय करायचे यासाठी आमची 'प्रेमप्रीती प्रीप्रतबंध सप्रमती' स्थापि झाली! ही
मूळ कल्पिा माझीच. मागे काकु च्या वेळेस 'कांॅंकुजोजुस' म्हिजे 'काललंदीकुं द जोडी जुळिी
सप्रमती' स्थापि के लेली मी. त्याची अध्यक्षा मीच होते! रीतसर बैठका घेऊि सारे घडवूि आिलेले
आम्ही. सप्रमती तर स्थापि झाली परत. बातम्यांच्या भाषेत गठि झाली! बातम्यांची भाषा..
कारि मुकुंदा! तो'ज्वालाग्राही सवपदा' चॅिेलमध्ये बातमीदार आहे. तर अशी बातम्यांची भाषा
बोलतो तो. तो सप्रमतीचा अध्यक्ष आप्रि काकु कायपवाह! ही सप्रमती ही बाकी सप्रमत्यांसारखी!
बैठका घेते प्रि प्रििपय घेते..
मुकुंदािे सुरूवात के ली, "आपल्या या 'प्रेप्रीप्रीबंस'च्या पप्रहल्या बैठकीत आपले स्वागत
आहे. आज आपल्याकडे प्रीतीरं गाचा गहि प्रश्न उपप्रस्थत झालेला आहे. प्रेम आप्रि प्रीती जुळिी
करण्यास काय काय करावे याची उजळिी करण्यास आपि येथे जमलो आहोत. आपल्या सोबत
आहेत कायपवाह काललंदी आप्रि प्रत्यक्ष प्रीती. तर काललंदीताई.."
"क्काय? ताई तुझी मी?"
"ि.. िाही .. काललंदीबाई.. तुमचे काय मत आहे?"

"माझे मत स्पष्ट आहे.. प्रमयाबीबी राजी तो क्या करे गा काजी? पि त्यात जर फक्त बीबी
राजी तर काय करे ल आजी? एखाद्यास प्रमया कसे बिवावे याचा आपल्यास अिुभव आहे. तेव्हा
तो वापरूि पुढे जावे!"
"याचा अथप काकु , या प्रमललंदास आपली प्रसक्रेट्स सांगावी लागतील?"
"काय हरकत आहे? आता?"
"काललंदीबाई, आपल्याला यापुढे पाहिे आहे. यािंतर काय.. जे झाले ते होऊि गेले.
प्रवसरूि जावे.. आप्रि एक.."
"काय?"
"एखादा भूतकाळात गाढव प्रिघाला प्रि फसला म्हिजे पुढचा फसेलच असे िाही!"
"काय म्हिालास?"
"अगं काही िाही.. आमच्या चि
ॅ ेल वर जाप्रहरात येते िा.. म्युच्युअल फं डातील past
performance is not a guarantee in present .. तोच प्रियम बरे!"
"हुं.. घरी ये बघते! गदपभ!"
"तर तो संदभप िंतर बघू. आजचा आपला प्रवषय आहे.. प्रेम का बंधि. थोडक्यात त्या प्रेम
िामक इसमास कसे बंधिात अडकवावे.."
"इसम? प्रमललंदा.. तुला कु ठल्या इसमाच्या मागे ही .. ही प्रीती पडेल असे वाटते?"
"आमच्या बातमीत असतात असेच शब्द! तर प्रेम िामक व्यक्तीस.. कसे बंधिात
अडकवावे.. याच्या बद्दल प्रवचार करण्याचा प्रवचार आपल्या मिात आला त्याबद्दल प्रवचार
करण्यास आपि जमलो आहोत. तर प्रीती ताई, तुला ताई म्हिू शकतो.. तर तुझा हा प्रेम करतो
काय? काय आहे योजिा आखतािा सारे ठाऊक असल्यास उत्तम!"

"प्रेम.. प्रेमािंद जगदाळे त्याचे िाव. आप्रि त्यािे एक पुस्तक प्रलप्रहले आहे.. दुसरे
प्रलप्रहण्याचे प्राॅॅप्रमस ददले आहे! त्याच्या संपादिात मी त्यास मदत करिार असे ठरले आहे!"
"मग घोडे अडले ते कु ठे ?"
"अडले? मुदलात घोडे कु ठे तेच ठाऊक िाही प्रहला!" काकु म्हिाली प्रि मी रूमालािे डोळे
पुसले. चॅिेलच्या चचेत अशािे चांगला टीआरपी प्रमळतो म्हिे! क्षिभर ही खरी चचाप िाही हे
प्रमललंद प्रवसरला असावा कारि मी डोळे पुसल्याचे पाहूि त्याच्या चेहऱ्यावर अतीव समाधाि
ददसू लागले! लगेच सावरत म्हिाला, "याचा अथप तो लेखक आहे.."
"होय. प्रविोदी प्रवद्रोही!"
"हा कु ठला िवीि जाॅॅिर? ते असो. तर त्याचा पत्ता लागत िाही. गुगलवर सापडावा
इतका तो फे मस िाही. बरे फे सबुक अकाउं ट त्याचा?"
"माप्रहती िाही!"
"एवढी तरी प्राथप्रमक माप्रहती हवीच. काललंदी लवकर सचप मार.."
काललंदी प्रतच्या फे सबुकात फे स घालूि बसली. प्रि मी माझ्या तोंडाला फे स आििाऱ्या
प्रेमबद्दल प्रवचार करत बसली. म्हटले हा प्रवद्रोही.. हा असल्या भािगडीत कसला पडतोय! आप्रि
ते खरे च होते. मागे वाचलेला शब्द आठवला, त्याला हे सारे बूझ्वाप वाटत असिार! प्रवद्रोहीच तो!
प्रमललंदाची ट्यूब पेटल्यासारखा तो एकाएकी ओरडला, "सापडला!"
"माझा प्रेम?"
मी ज्या सुरात प्रवचारले ते ऐकू ि प्रमललंदाला हसू आलेले त्यािे कष्टािे दाबूि धरलेले मला
स्पष्ट ददसले. प्रेप्रमकांवर ही दुप्रिया अशीच हसते.. उगाच िाही प्रसिेमात प्रतला बेरहम दुप्रिया
म्हित!

"अगं त्याला शोधण्याचा मागप सापडला! ऐक काललंदी तू देखील .."
"बोल."
"तू आप्रि ही प्रीती दोघे माझ्या ज्वालाग्राही चॅिेलचे जिपप्रलस्ट."
"आम्ही?"
"यस्स! मी तुम्हाला खोटे आयडी देतो. तुम्ही जाऊि त्या पुस्तकवाल्याला भेटा!"
"कोि? प्रेम? तो कु ठे य माप्रहती असते तर..?"
"इतके मलाही ठाऊक आहे. त्या प्रकाशकाला भेटा!"
"आप्रि?"
"िीट ऐका. तुम्ही टीव्ही पत्रकार म्हटले की तुमचा भाव आपोआप वधारे ल.."
"ॲहा रे ! जसा काही तुझा वाढतो भाव.."
काललंदीला गप्प बसवले िसावे! पि सराईतपिे दुलपक्ष करीत प्रमललंद बोलत राप्रहला ..
"प्रकाशकाला सांगा, त्या पुस्तकाबद्दल चचाप करायची आहे.."
"मग?"
"त्याला लेखकाशी बोलायचे म्हिूि सांगा!"
"मग?"
"मग काय? त्याला लेखकाला बोलवावेच लागेल .. तो स्वतःहूि बोलावूि घेईल.."
"मग?"
"दकती वेळा मग? आता मूग प्रगळा.. लेखक महाशय आले की पुढे काय करायचे ते.."

"अरे पि तो प्रहला भेटलाय.. त्याला ठाऊकै ही पत्रकार िाही ते.."
"िाहीतर आम्ही त्याचा पत्ता घेतो.. आप्रि जातो.."
"तुम्हाला तो देईल असे वाटते? टीव्हीवर यायला लोक काय काय िाही करत? एकवेळ
त्या प्रेमला िाही बोलविार तो पि फक्त त्याला टीव्हीवर येऊ द्यायला तो मदत करेल?
इं पॉप्रसबल! मला प्रवचार!"
"ओके . म्हिजे त्या प्रकाशकाचा पत्ता प्रमळवावा लागेल .."
"हं.. त्यात काय! जस्ट गुगल इट! आप्रि जा त्याच्याकडे."
"ह्या प्रीतीचे काय?"
"ती तर मुख्य आहे की िाही.. एक प्रमप्रिट .. प्रीती कॅ मेरा मि.. सॉरी कॅ मेरावुमि.. ती
दफल्म बिवेल.."
"मी िाही.. मी बोलिार .. त्याच्याशी!"
"तू उतावळी िवरी बिूि बालशंग बांधू िकोस डायरे क्ट डोक्याला उगाच. एकदा सावज
टप्प्यात आले की प्रशकारी तूच! आप्रि तुझे िाव या ऑपरे शि प्रेम मध्ये असेल सुलतािा! बुरखा
घालूि जाशील तू!"
"मी?"
"िाही गं.. मी!"
"तू त्याची खरी दफल्म बिवलीस की दकती उपयोगी पडेल बघ. प्रवरहगीत गातािा हाती
तसबीर असली की त्यात ददप भरतो!"

दफल्म! ही गोष्ट उपयोगी खरीच! आप्रि एकदा तो भेटला की पुढे काय करायचे ते पाहता
येईल. घोड्यावर बसायला मुदलात तो घोडा हवा िा समोर!
मी म्हिाली, "कधी जायचेय?"
"लगेच .. तू बुरखा आिलास की लगेच!"
"शुभ कायप में देर दकसप्रलए! वो कहते है बेकरार है ददल.. हम कहते थे कौि भरे गा प्रबल!"
"काललंदी.. काय पि तुझ.े तुझे काव्य ऐकू ि प्रबलातूि.. आय मीि प्रबळातूि उं दीर येईल
बाहेर!"

१०

लभंगारददवे!
अथापत
प्रेमािंदाचा अधाप शोध!

प्रकाशक लभंगारददवे. साप्रहत्य ददवे प्रकाशि! यांिी कसले लावलेले ददसतात ददवे? आम्ही
त्या अंधाऱ्या ऑदफसात पोहोचलो तेव्हा लभंगारददवे प्रबझी होते म्हिे. म्हिजे बाहेर फक्त
सांप्रगतले आम्ही, "लभंगारददवे साहेबांिा भेटायचेय!"
त्यावर उत्तर, "साहेब प्रबझी आहेत प्रमटींगीत. थांबावे लागेल."
"आम्ही ज्वालाग्राही सवपदाच्या ररपोटपर.. मी प्रमस काललंदी कु रतडकर आप्रि ही
कॅ मेरावुमि सुलतािा पठाि. साइझवरूि वाटत िसेल पठाि पि लग्नािंतर िाव बदलते
त्यांच्यात पि.. होय की िाही गं."
"सच कहा आपिे मोहतरमा. पर लगता िहीं हमारा िसीब अच्छा है.. लगता िहीं साब
हमें इं टरव््यू देंग.े "
टीव्ही चॅिेल आप्रि इं टरव््यू म्हटल्यावर तो बाहेरचा तीि ताड उडाला. मी कॅ मेरावरूि
हात दफरवला तसा टुिकि् आत गेला आप्रि बाहेर आला तो बत्तीशी दाखवतच! म्हिाला, "साहेब
बोलावताहेत!"
प्रमललंदाचे प्रिरीक्षि खरे च होते. टीव्हीचे कॅ मेरावाले आले म्हटले की वजि पडतेच!
दकतीही प्रत्यक्षात आपि लाईटवेट असलो तरी.

आत लभंगारददवे बसलेले. खुचीत गच्च भरूि राप्रहल असा देह. तेवढेच भव्य टक्कलही. काकु
पुढे होत म्हिाली, "िमस्कार सर. आम्ही ज्वालाग्राही सवपदा चॅिेलच्या प्रव्हडीओ जिापप्रलस्टस.
मी काललंदी कु रतडतकर आप्रि ही कॅ मेरावुमि सुलतािा पठाि. आम्ही तुमची एका
पुस्तकासंबंधात मुलाखत घेण्यासाठी आलोय."
मुलाखत, ती ही टीव्हीवरची. हे ऐकू ि कु ठले पुस्तक वगैरे ि प्रवचारता लभंगारददवा उठला.
शटपप्रबट सरळ के ला. डोक्यावर होते तेवढे के स सरळ के ल हातािे. माझ्या कॅ मेरात त्याचे टक्कल
िक्कीच चमकले असते! तो परत येऊि बसला. म्हिाला, "करा सुरू!"
काकु म्हिाली, "तुमचे ते िवे पुस्तक प्रवद्रोही लेखक प्रेमािंद जगदाळे यांचे आहे िा ते..
त्याबद्दल."
"हो! हो! फार उत्तम! जगदाळे उत्तम प्रलप्रहतो."
"सर, तुमच्या बरोबर लेखकाची पि मुलाखत झाली असती तर.."
"हां.. एक लेखककी अपिी ओळखच क्या है? उसका प्रलखा प्रकाशमें लाता कौि है? वो
प्रकाशकच की िै? म्हिूिच उस्को प्रकाशक म्हिते हैं! ये रे कॉडप मत करिा हा. पि काय है प्रकाशक
कोही हीरे की ओळख होती है."
एकाएकी लभंगारददवा आपल्या ददव्य लहंदीचे ददवे का लावायला लागला कु िास ठाऊक!
िाही.. माझ्या म्हिजे सुलतािाच्या हातातल्या कॅ मेरामुळे असिार. सुलतािाला मराठी कळते
कु ठे ! आप्रि कॅ मेरा सगळ्यात महत्त्वाचा!
"तर बोलवू शकाल तुम्ही त्यांिा?"
"िाही.. कसे बोलाविार?"
"कसे म्हिजे?"

"कसे बोलविार?"
"कसे काय? फोि करा त्यांिा! बोलावूि घ्या. आम्ही थांबतो तोवर. हो की िाही प्री..
सुलतािा?"
"प्रप्र. सुलतािा म्हिजे?"
"अहो, आम्ही प्रतला प्रप्रनसेस सुलतािा म्हितो. राजकनयेसारखी सुंदर आहेिा म्हिूि..
बुरख्यात अंदाज िाही येिार कु िाला.. "
"कु छभी हां.. काललंदी. हमें बहुत लाज वाट.. आती है. उतिा लेखक भी आ जाते तो जरा
इं टरव््यू पुरा हो जाता.."
"अरे.. मै समजता हूं.. पि आए हो तर मेरा भाग तो रे कॉडप कर लो.."
"पर जगदाळे जी.."
"अरे वो कै सा आएगा? वो ठै रा बाहेरगावका आदमी. कधी इधर कधी उधर. उसका क्या
एक रठकािा है क्या. जळगाव गया है वो."
माझा धीर सुटत चालला. हातापायांिा घाम सुटला माझ्या. कॅ मेरा हातातूि सुटतो की
काय असे झालेले. काकु म्हिाली प्रततक्यात, "चालेल सर.. तुम्ही तुमचा इं टरव््यू द्या. फक्त त्या
जगदाळें चा पत्ता द्या. इकडचा प्रि प्रतकडचाही. आम्ही प्रतकडे जाऊि करू रेकॉडप! हो की िाही
प्री.. सुलतािा? जळगाव काय दूर थोडीच आहे?"
"हुं. करें गे हम. बस पता प्रमल जाय!"

मग काय! इं टरव््यू झाला. लभंगारददवा खूश झाला. प्रेमािंद जगदाळे या उदयोनमुख
लेखकाबद्दल चार बरे शब्द बोलतािा लभंगारददव्याचे डोळे चमकले. बरा ददसतोय ॲक्टर.

इं टरव््यू दाखवू तेव्हा िक्की कळवतो असले आर्श्ासि देऊि आम्ही प्रिघालो. लभंगारददव्याकडू ि
प्रेमचा िंबर प्रि दोि पत्ते प्रमळाले. माझ्याकडचा िंबर पाप्रहला मी पडताळू ि तर तो दुसराच
कु ठलातरी होता! त्यािे जािूिबुजूि ददला की काय चुकीचा िंबर? बघूि घेईि मी ही. िावाची
प्रीती आहे म्हटले बच्चमजी.
काही असो.. प्रेमके प्रेमकी ओर पुढचे प्रचमुकले कदम आप्रि काय!

प्रतकडू ि प्रिघालो आप्रि घरी आलो काललंदीच्या. प्रमललंदा वाटच पाहात होता. सगळी
कहािी ऐकू ि म्हिाला, "म्हिजे अधाप प्रेमािंद सापडला. आिंद आहे! आता ही पाप्रहल सारे !"
"अरे.. िाही. त्यािे मला ददलेला िंबर चुकीचा होता. मुद्दाम ददला असिार तो. पि तो
एक असेल तर मी शंभर आहे. सोडते का अशी!"
"म्हिजे आता प्रमशि प्रेमािंद जगदाळे ? ॲट जळगाव?"
"आधी फोि कर िव्या िंबरावर.."
"मी?"
"मग काय मी?"
"िको. तूच आधी बोल. बघ उचलतोय का फोि."
प्रमललंदािे लावला फोि. पि तो उचलेल तर शपथ! म्हिजे आता डायरेक्ट अटॅक करिे
आले. इकडचा पत्ता कु ठे तरी डोंगरीतला. तो प्रवभाग जरा कठीि म्हिूि प्रमललंद स्वतः येिार..
उद्या! आज का िाही? मी अधीर होते पि असे गुडघ्याला बांधलेले बालशंग पाहूि परत थट्टा के ली
असती त्यािे. आता वाट पाहािे आलेच.

घरी आले तर टेबलावर 'ते' पुस्तक समोर पडलेल!े तात्या बसलेल.े त्या पुस्तकाकडे पाहूि
ि पाप्रहल्यासारखे के ले प्रथम. मग म्हिाली मी, "तात्या हे पुस्तक?"
"हो. जगदाळे आला होता आज."
"आज? जळगावला गेला होता िा?" शेवटचे मी अजािता बोलूि गेली.
"तुला गं काय खबर?"
"मला? मला कसे माप्रहती असिार? जळगावला तो मिीषाचा िवरा गेला होता.."
"पि तू म्हिाली जगदाळे बद्दल.."
"िाही मी गोंधळली थोडीशी. दुसऱ्या पुस्तकाबद्दल तात्या?"
"छे गं. असंच आलेला. म्हिजे पुस्तकासाठीच असेल."
माझ्याबद्दल प्रवचारत होता का प्रवचारावेसे वाटले मला. पि कसे प्रवचारिार? म्हिूि
गप्प बसली.
"तो प्रलहूि देिार होता त्याबद्दल काय झाले तात्या?"
प्रवषय प्रिघालेला तो हातचा सोडू िये म्हिूि मी म्हिाली.
"ते िाही माप्रहत पि अगं तुला गंमत माप्रहतीय? कु ठल्या तरी टीव्ही चॅिेलचे लोक आलेले
त्याच्या प्रकाशकाकडे. जगदाळे च्या पुस्तकाबद्दल इं टरव््यू घ्यायला."
"खरं च? मग त्याचा पि घेतला असेल िा?"
"छे गं. त्याला काय ठाऊकच िाही त्याबद्दल. मला त्या प्रकाशकािे सांप्रगतले. म्हिाला
जगदाळे चा िंबर ददलाय त्यािे पि हा बेटा कु िाला दाद देिाऱ्यातला िाही! म्हिूि तो

जळगावला गेल्याची थाप मारली.. म्हिूि मी प्रवचारले तुला.. तो जळगावला गेल्याची काय
बातमीप्रबतमी छापूि आली की काय?"
"िाही हो. जळगावला तो मंगलाचा िवरा गेला..
मंगला.. हो.. आम्ही प्रतला मिीषाच म्हितो. मंगला दकती आऊटडेटेड वाटते िा? प्रतचाच
िवरा.. तुम्ही िाही ओळखत त्याला. मग पुढे त्या पुस्तकाबद्दल काही बोलिे झाले?"
"िाही गं. तो ही एक कॉपी देऊि गेला. माझ्यासाठी. म्हिाला दुसऱ्या पुस्तकाबद्दल मात्र
काही िाही."
मला संशय आला. हा ही माझ्यासारखाच तर िाही? मी त्याला शोधतेय प्रि तो मला?
पि शक्य िाही ते. िाहीतर स्वतःहूि फोि के ला असता. आप्रि त्यािे ददलेला िंबर पि चुकीचा!
या प्रेमचे कोडे काही सुटेिासे ददसत होते. पि हा तात्यांकडे का आला परत? आला तर दुसऱ्या
पुस्तकाबद्दल आळीप्रमळी गुपप्रचळी? परत हा इंटरव््यूपासूि दूर पळे ल म्हितात! मग टीव्ही
चॅिेलवाले बिूि जावे की ि जावे?

परत एकदा प्रेमप्रीती प्रेमबंध सप्रमतीची प्रमरटंग भरली. मी सगळ्यांिा हे लेटेस्ट अपडेट्स
ददले. आमच्या सप्रमतीिे काढलेले प्रिष्कषप असे:
१. प्रेमािंद थोडा चक्रम असला पाप्रहजे. या प्रिष्कषापवर मी प्रवरोधी मत िोंदवले. प्रबचाऱ्या
प्रेमला त्याची बाजू ि मांडताच चक्रम का ठरवावे?
२. तो सध्या प्रि िेहमीसाठीही इथेच असतो. जळगाव वगैरे सारे झूठ आहे
३. त्याला प्रत्यक्ष त्या प्रतथे पाप्रहल्याप्रशवाय त्याचा पत्ता खरा आहे हे मािू िये.
४. त्याच्या फोिचे गूढ त्याला भेटूिच सोडवावे लागेल

५. टीव्ही चॅिेलवाले बिूि जाण्याचा फायदा असा की त्यािे मुलाखत ददली तर त्याची
अप्रधक माप्रहती काढता येईल. इथे काकु िे त्याच्या बायकोबद्दल म्हिजे आधीच लग्न झाले आहे का
याबद्दल माप्रहती काढता येईल हा फायदा सांप्रगतला! दुष्ट आहे ती. मी प्रवरोधी मत िोंदवले.
६. टीव्हीसाठी अरें जमेंट मागच्या वेळेसारखीच राप्रहल. म्हिजे माझा बुरखा परत
वापरावा लागेल मला. काकु येण्यास कांकू करीत होती. प्रतचे मत असे की पुढे प्रेमला ती िकली
पत्रकार असल्याचे कळे ल तेव्हा मुप्रश्कल होईल. मी प्रतला प्रतच्या वेळी मी काय काय के ले .. हे
प्रमललंदाला माप्रहती असूिही फरक ि पडल्याचे सांप्रगतले आप्रि वर 'हो की िाही प्रमललंदा' अशी
साक्ष ही काढली त्याची!
७. आता यावेळी तरी त्याचा परफे क्ट छडा लाविे. तो कु ठे राहतो पासूि सगळी कुं डली
मांडिे.

अशा साऱ्या प्रििपयािंतर आम्ही त्या डोंगरीच्या डोंगरावर प्रगयापरोहि करायला प्रिघालो.
फरक इतकाच की प्रमललंदा पि होता आमच्याबरोबर. तेही एक कामावर सुट्टी टाकू ि. 'दास डोंगरी
राहतो' म्हित मीही बुरख्यात प्रिघाली. मागच्या वेळेमुळे बुरख्याची सवय झालेली मला.
हातातल्या कॅ मेराच्या धुडाची पि आप्रि मुख्य म्हिजे लहंदीची सुद्धा! त्याच्याशी काय बोलावे
याचे आडाखे बांधत चाललेली मी. आजूबाजूस माझे ध्याि िव्हते. आता एकच लक्ष्य.. प्रेमािंद!

डोंगरीतल्या घरी पोहोचलो ददलेल्या पत्त्यावर प्रवचारत प्रवचारत. लोक म्हिाले, "िाम
िहीं मालूम पर वो रूम उधर है.." तसे आम्ही गेलो उधर! तर भले मोठे टाळे . आजूबाजूला चौकशी
के ली तर गेल्या आठवड्यापासूि घर बंदच होते ते! आप्रि प्रतथे आधी कु िी िवरा बायको राहात
होते! माझी अवस्था अगदीच के प्रवलवािी झाली. पत्ता बरोबर असेल तर पंचाईत.. तर तो

चुकीचाच असायला हवा! िवरा बायको म्हिे! छे! अशक्य! आप्रि कालच तो भेटलाय तात्यांिा.
म्हिजे जळगाव प्रमािे हाही पत्ता चुकीचाच. आप्रि कोि जािे.. फोि िंबरही चुकीचाच असिार!
थोडक्यात पत्ता चुकीचा असल्याचा मला तरी आिंदच झाला!

आम्ही परत आलो. आता पुढे काय? स्वामी म्हितात तसे.. सकारात्मक प्रवचार! मी बसूि
तेच करायला लागली. आजवरच्या सकारात्मक गोष्टी प्रलहूि काढल्या.. मग िकारात्मकचा प्रहशेब
मांडला. होऊि जाऊ दे जमाखचप आप्रि काय!

सकारात्मक
१. इतक्या वषांिी लव्ह ॲट फस्टप साईट व्हावे असा कु िी ददसला. िाहीतर कॉलेजची
इतकी वषे गेली.. भाकड!
२. तो आला.. त्यािे पाप्रहले .. आप्रि लजंकले!
३. काहीच ठाऊक िसतािा त्याचे िाव तरी शोधूि काढले मी.
४. एकदा भेट झाली प्रत्यक्ष! िैि लडे ि लडे.. म्हिजे लडे िैि पि एकतफी..
५. काहीच ठाऊक िसतािा मी त्याच्या पुस्तकावर के ली चचाप
६. काही िाहीतर तात्यांकडू िच काढताच येईल माग त्याचा. माग? तो प्रशकारी काढतो
िा म्हिे.. सावजाचा?
७. आप्रि माझा माझ्या स्वतःवर आहे प्रवर्श्ास. फक्त येऊ तर दे समोर. जरा सामिे तो
आओ छप्रलए.. छप्रलए म्हिजे जो छळतो तो का?

िकारात्मक
१. त्यािे ददलेला िंबर चुकीचा.
२. त्याचे प्रमळालेले पत्ते चुकीचे.
३. त्यािे के ला िाही फोि.
४. पुस्तकाच्या दुसऱ्या भागाचा िाही पत्ता.
५. तो आला.. त्यािे लजंकले पि पाप्रहले मात्र िाही मला.

जमा ७ प्रि खचप ५! हा प्रहशेब जमा खात्यातलाच. त्यात आजवर िफा झालाय. मी प्रवचार
करत बसली. डोके खाजवत म्हटले असते पि िा माझ्या डोक्यात उवा आहेत िा कोंडा. मग
कशाला खाजवावे डोके ? पुढे कायतरी व्हायला पाप्रहजे .. पि ते काय?

रात्री प्रमललंदाचा फोि आला. म्हिाला, उद्या तो लभंगारददवेला करेल फोि आप्रि प्रवचारे ल
परत िंबर. िाहीतरी त्याची मुलाखत अडकलेलीच राप्रहल.. ककं वा थेट त्याला प्रेमला प्रतकडेच
बोलावूि घ्यायला सांगतो!

मला आता जीविाच्या सुरिळीच्या टोकाला थोडासा म्हिजे अंधुक प्रकाश ददसला!

११

परत लभंगारददवे!
अथापत
ऑपरे शि प्रेम!

सकाळी प्रमललंदा, काकु प्रि बुरख्यातली मी प्रतघेही गेलो, त्या साप्रहत्य ददवे प्रकाशिातल्या
लभंगारददव्याला भेटायला. आज लभंगारददवेचा उशीरा येण्याचा बेत होता. बाहेरचा तो मािूस
म्हिाला तसा प्रि माझ्याकडे पाहूि म्हिाला, "बोलवूि घेऊ िा त्यांिा. सांगतो चॅिेलचे लोक
आलेत."
प्रमललंदा म्हिाला, "ठीक. आम्ही थांबतो थोडा वेळ."
तो फोि करायला आत गेला. काललंदी म्हिाली, "हमे है बेसब्रीसे इं तजार की आएंगो वो..
पि इधर भटके उधर भटके .. वो देते हैं खो!"
"आता खो खो हसते मी.."
"सुलतािा.. तमीजसे बात करो! पठािसाप्रहबा!"
मी चपापूि गप्प झाली. ि जािो लभंगारददवा उगवला अचािक तर.
तो आतला मािूस येतािा ददसताच काललंदी सूर बदलत बोलली, "सर सांगत हे होते मी,
बरं का आपल्या चॅिेलवर उद्याच्या स्लाॅॅट मध्ये हा इं टरव््यू टाकायचाच सर."
"हो पि प्रमस काललंदी, आय वोंट ॲक्सेप्ट इिकम्पलीट वि. अधपवट काम करूि आले
तुम्ही..

काय साहेब येताहेत िा?"
"होय साहेब. येताहेत. थोडे थांबा म्हिाले सर."
"ओके .."
आम्ही बसूि वाट पाहायला लागलो. तो मािूस समोर बसल्यािे आमची बोलती बंद
करूि!

लभंगारददवे आलाच आपकी तुंददलतिू सावरत. करं जीत ठासूि सारि भरल्यासारखा
खुचीभर बसला. येतािाच तयारीत आलेला ददसत होता. होते िव्हते ते के स चापूिचोपूि बसवूि
आलेला.

तो आत बसताच आम्ही प्रशरलोच आत.
"यस कम इि.. वाॅॅनट मोअर बाईट्स?"
प्रतकडे दुलपक्ष करत काललंदी प्रमललंदाकडे पाहात म्हिाली,
"सर, ही गेव्ह अस द इंटरव््यू .. बट ऑल रॉंग ॲड्रेसेस सर. आप्रि िंबर सुद्धा चुकीचे."
"प्रम. लभंगारददवे, तुम्ही चुकीचे िंबर प्रि पत्ते ददल्यािे
ते रे कॉर्डंग अधपवट राप्रहले आहे. आय ॲम आनसरे बल टू सीप्रियसप. तुम्ही त्या लेखकाला
इथे बोलवा.. िाहीतर तो इं टरव््यू आम्हाला कॅ नसल करावा लागेल."

"अहो, तुम्हाला मी चुकीचे ददले पत्ते आप्रि िंबर .. पि खरे ददले असते तरी हेच झाले
असते. जगदाळे मािूस चांगला आहे पि त्याला कु िी बोलवू शकत िाही.. आप्रि बोलायला ही
लावू शकत िाही. तर त्याचा इं टरव््यू ही दूरची बात."
"म्हिजे?"
"त्याच्या मागे लागलात तर तुम्ही माझाही इं टरव््यू दाखविार िाहीत.. आप्रि तो खरे च
भेटला तर तुम्ही आहे तोही कट करूि टाकाल. प्रवद्रोही मटेररयल आहे जगदाळे . कु िाशी बोलेल?
त्याला मिात येईल तरच तो येईल! िाहीतर िाही. याबाबत मी मदत करावी असे काही िाही."
"पि साहेब तुम्ही पत्ता तर द्या खरा. आम्ही करतो प्रयत्न. मला खात्री आहे या सलमाला
तो िाही िाही म्हििार.."
मी हळू च प्रमललंदाला प्रचमटा काढला. तो सुलतािाला सलमा बिवूि बसला! पि
लभंगारददवा स्वतःतच मग्न होता.. त्याला सलमा प्रि सुलतािातला फरक कळला िाहीच!
"साहेब, एक काम करू, तुम्ही त्याचा पत्ता द्या. बाकी आम्ही पाहतो. आप्रि उद्या दुपारी
पहायला प्रवसरू िका.. ज्वालाग्राही सवपदा.. तीि वाजूि तीि प्रमप्रिटांिी .." आप्रि त्यािंतर त्यािे
तोंडािे त्या प्रोग्राम आधीचे म्युप्रझक ही म्हटले!
लभंगारददव्याला जास्त ऑप्शि ि देता प्रमललंदा बोलला आप्रि टीव्ही स्टार लभंगारददवे
संमोप्रहत झाल्यासारखा पत्ता प्रि िंबर देऊि बसला. म्हिाला, "त्याला कळू देऊ िका.. मी ददलाय
िंबर.
िाही हो! तुम्हाला कशाला मध्ये घालू आम्ही?"
मी चुकूि मराठीत बोलूि गेले. पि बुरख्याआडू ि बोलल्यािे मी बोलल्याचे लक्षात आले
िसावे. काललंदीिे हळू च पाठीमागूि टोचले मला प्रि माझ्यातली सुलतािा जागी झाली..

"बहुत शुदक्रया, आपकी बडी मेहरबािी सर."

आमचे एक काम झाले होते! थोडक्यात प्रेम प्रकरि जरा प्रवप्रक्षप्त असिार की सिकी? पि
मी भाळलेले त्याच्यावर. आता माघार घेिे िाही. आता प्रमशि जगदाळे ! हा पत्ता खरा असावा..
फोि तो उचलण्याची शक्यता िाहीच.. तरी दफरवला. अपेक्षेप्रमािे त्यािे उचलला िाहीच.

पुढे जाण्याआधी मी आमच्या प्रेप्रीप्रेबस
ं ची इमजपनसी मीरटंग बोलावली. जे ऐकले त्यातूि
ही टीव्हीची आयप्रडया काढू ि टाकावीसे वाटले मला त्यासाठी. हा प्रेमाचा दकल्ला मलाच
लढवावा लागिार होता असे ददसत होते.
आम्ही रस्त्यातल्याच एक हॉटेलात बसलो. इमजपनसी मीरटंग िा!
"घेिार?"
प्रमललंदा काललंदीला प्रवचारतोय प्रि ती काळवेळ प्रवसरूि लाजतेय! लग्नाला एकच वषप
झालेय. पि एक वषप तरी झालेय िा? अजूि लाजतेय ती!
"चहा की कॉफी प्रवचारतोय तो.."
मी बुरखा काढत धमांतर करत म्हिाली, "तुला काय वाटले?"
प्रमललंदािे मीरटंगची सूत्रे हाती घेतली.. म्हिाला, "वेटर, तीि मसाला डोसा.. कडक
भाजिा जरा! मग आमच्याकडे वळत म्हिाला, अगं डोशाला वेळ लागतो यायला. आपल्याला
मीरटंग संपवायची तर थोडा वेळखाऊ पदाथपच हवा!"
"म्हिूि तुम्ही त्या उडप्याकडे डोसे खायचात? मी पाप्रहलेय.."

"हुं.. लवकरच तू ही खाशील.. डोसे मोहब्बतके ! त्यात मसाला प्यार का! आप्रि
प्रीतीसांबार!"
"आप्रि चटिी प्रेम की! बाकी होवो ि होवो हे शेवटचे ररॲप्रलप्रस्टक एकदम! अिुभवाचे
बोल!"
काललंदीिे लटक्या रागात त्याच्याकडे पाप्रहले. मी होते म्हिूि िाहीतर अजूिही काही
के ले असते प्रतिे.
डोसा येईतोवर प्रमललंदािे मीरटंग सुरू के लीही.
"तर आता पुढे काय?"
"पुढे हेच. सुलतािा बेगम कॅ मेरा घेऊि.. इं टरव््यू प्रवथ जगदाळे ! होप त्याच्या घरास िाही
टाळे !"
"कहिे को तो ढू ंढते हैं हम उिको तिहाईमें.. िहीं प्रमले लेदकि वो अबतक .. हम भी है
घाईमें!"
"अग तसे िाही काही. लभंदद काय म्हिाला?"
"लबंदी? कोि?"
"प्रब िव्हे.. प्रभ.. लभंदद बोले तो लभंगारददवे! तर लभंदी म्हिाला, प्रेम इंटरव््यू देिार िाही
बहुधा." "आपल्याला तो िकोच आहे.."
"कोि? प्रेम?" काकु !
मी रागािे प्रतच्याकडे पाहात जोरात म्हिाली, "इं टरव््यू. कदाप्रचत टीव्हीवाले आलेत
पाहूि आपल्याला तो हाकलूि देईल. त्याऎवजी मीच जाऊि पाहते त्या पत्त्यावर. पुढे काय
करायचे ते प्रतथे काय होते यावर अवलंबूि."

"म्हिजे.. वुई आर बोनस इि कबाब?" प्रमललंदा म्हिाला.
"आम्ही िको आता.. कामापुरती मामी?" काललंदी!
"िाही, पि ती म्हिते ते ठीकच आहे. ददव्य ददवे म्हितो तसा असेल जगदाळे तर.."
"आपल्या प्लॅिला लागेल टाळे ! प्री.. तू जा.. तूच जा!"
"ककं वा तू जाच!"
"तर डोसा येण्याच्या आत मीरटंग संपली देखील. तू जा. बाकी प्रडटेल्स एप्रडट के ले तरी
चालतील पि तुझ्या भेटीचा वृत्तांत पाठव आम्हाला."
वेटरिी आिलेल्या तीि डोशांकडे पाहात तो म्हिाला.. आम्ही डोसे खातािा फक्त त्या
चमच्यांचा प्रि तोंडाचा आवाज येत राप्रहला. डोसे संपवूि प्रबल घेऊि वेटर आला आप्रि प्रततक्यात
त्याच हॉटेलात तात्या आप्रि लभंगारददवे प्रवेशले! मी हळू च काललंदीला इशारा के ला. तात्यांिा
ती ओळखतेच. एकाएकी आमचा आवाज बंद झाला.

दोघे बसले एका रठकािी. आमच्यापासूि लांब होते. आम्हाला ददसत होते, पि त्यांिी
मुद्दाम पाप्रहले िाही तर ददसलो िसतो आम्ही. आता डोसा िाही समोर. प्रबल हातात आलेले.
कामाप्रशवाय उडप्या बसू देईल? बाहेर पडिार कसे? माझा बुरखा काढलेला मी. पि गळ्यात
आयकाडप लटकत होते. ते काढू ि पसपमध्ये टाकले. कॅ मेरा प्रमललंदाकडे ददला.
"स्पेअर बुरखे आहेत का तुझ्याकडे?" काकु म्हिाली.
"बुरखा आप्रि स्पेअर?" मी.
इतक्यात प्रमललंदाच्या डोक्यात झटकि प्रवचार आला असावा.. म्हिाला,

"थांबा. अजूि एके क डोसा खाऊ.. ते जाईपयंत बाहेर जािे धोक्याचे आहे."
"मी? मला अजूि एक डोसा िाही जािार.."
"मला पि!" काललंदी म्हिाली.
"ठीक. एक डोसा.. तुम्ही हळू हळू चहा प्या!"
"पि मी चहा िाही पीत.. आप्रि कॉफीपि!"
"तुला प्रेम हवा िा?" लहाि मुलीला प्रवचारावे तशी काकु म्हिाली. मीही लहाि
मुलीसारखी माि हलवली.
"मग चहा प्यावाच लागेल.. वेळ घालवायला." काकु म्हिाली.
वेटरला प्रबल परत देत प्रमललंद म्हिाला, "हमिे हमारे पेटमें वापस चेक दकया. अजूि भूक
बाकी है. एक डोसा और लाव. वैसा ही कडक भाजके !"
वेटर प्रिघूि गेला.
"अरे आमचा चहा? उशीर होईल िंतर.."
"आपल्याला तोच करायचाय.. बसा."

वेटर डोसा आिेपयंत आम्ही खाली मुंडी घालूि बसलो. तात्या प्रि लभंदद दूरवर होते
त्यामुळे काय बोलतात ते कळत िव्हते. पि त्याचा फायदा इतकाच की आमचा आवाजही जात
िव्हता त्यांच्या पयंत. तरीही ते प्रेमबद्दल काही बोलत असतील तर? पि त्यांच्या जवळ
जाण्याची ररस्क घेिेच ररस्की होते! आमचे भांडे फु टले तर? तात्या काललंदीला ओळखतात ..
प्रमललंदाला ही. दोघांिा वेटरिे पटापट ऑडपर द्यावी आप्रि आम्हाला हळू हळू अशी प्राथपिा
करण्याहूि वेगळे मी काय करिार होती? पि िेमके उलट झाले. त्यांचे टेबल ररकामे प्रि आमच्या

टेबलावर मसाला डोसा येऊि बसला लगेच! हळू हळू खाण्याप्रशवाय पयापय िव्हताच प्रमललंदाला.
'आॅॅपरे शि प्रेम' ऐवजी आमचा ॲजेंडा आता 'ऑपरे शि हॉटेलातूि सुटका' झाला होता! आम्ही
जिू त्या उडप्याकडे स्थािबद्ध झालेलो. थोड्यावेळात 'त्या' टेबलावरची ऑडपर आली. प्रमललंदाचा
डोसा संपवूि आम्ही चहा मागवला. माझ्या आयुष्यातला पप्रहला चहाचा घोट या उडप्याच्या
हॉटेलात प्रलप्रहला असावा! चहा तसा बरा आहे. पि तात्या प्रि लभंदद उठले िाहीत तर कदाप्रचत
कॉफीपि प्यावी लागेल! एकदाचे तात्या प्रि लभंदद उठले. ते प्रिघेतोवर काललंदीला दोि कप चहा
प्यावा लागला! प्रेम मािसाला काय काय करायला लावते िाही! हे खरे तर काललंदीला लागू
िाही होत आता, पि हे सारे माझ्या प्रेमखातर!

तात्या गेले प्रिघूि प्रि आम्ही प्रिघालो. मी घरी जाऊि दुपारी प्रिघेि.. ऑपरे शि प्रेमवर.
काललंदी प्रि मुकुंदा दोघे प्रिघूि गेले. काही अंतरावर आले तर पाठू ि तात्यांची हाक! िशीब कॅ मेरा
िव्हता हाती! इथूि आमचे कॉलेज जवळच आहे. ती थाप पचूि जाईल! मी क्षिाधापत प्रवचार
के ला!
"काय गं मिी.. इथे कशी? कॉलेजात का?"
"अं.. हो. जरा रेफरनस पाप्रहजे होता!"
रे फरनस! हे काही खोटे िव्हतेच! फक्त रे फरनस प्रेम प्रि प्रेमाचा होता एवढेच!
तेवढयात तात्या म्हिाले, "सकाळी लवकर प्रिघालीस.. ि खाता. भूक लागली असेल. चल
डोसा खातेस?"
मला भरल्यापोटी परत डोसा खाण्याची कल्पिाच करवेिा. घाईघाईत म्हिाली, "िाही.
घरी जाऊि जेवते. उगाच बाहेर कशाला खायचे. आप्रि तुम्ही इथे?"
"अगं ते प्रकाशक आहेत िा लभंगारददवे त्यांिा भेटायला आलेलो."

"लभंगारददवे म्हिजे .. ते पुस्तक आपल्याकडे आहे त्याचे प्रकाशक िा?"
"हो. चल प्रिघतो. तू घरी जा. लगेच जा. मी येतोच चार वाजेपयंत."
"लवकर तात्या?"
"हो. कु िी येिार आहेत. तू थांब हा घरी."
"मी? मला जायचेय बाहेर."
"हे काय.. हे बाहेरच तर आहे. अजूि दकती जाशील बाहेर. जा."
"पि माझे काम?"
"अगं त्याहूि महत्त्वाचे काम आहे.. तू जा मी आलोच.."
"पि ते लभंगारददवे.. काय म्हिाले?"
"काय िाही.. मी प्रिघतो. लवकर येतो. तू तयार रहा."
लभंगारददव्याच्या प्रिप्रमत्तािे काही माप्रहती प्रमळते का पहायचा माझा प्लॅि फोल ठरवत
तात्या प्रिघूि गेले. आप्रि मी घराकडे प्रिघावेच लागले. जाता जाता वाटले, इथूिच सरळ त्या
पत्त्यावर जावे. घरूि परत प्रिघता येईल की िाही कु िास ठाऊक. पि िेमका बुरख्याच्या आतला
ड्रेस माझ्या लकी रं गाचा िव्हता! पाप्रहलंत एवढा फरक पडतो लकी रं ग िसल्यािे. तो असता तर
हा सारा गोंधळ झालाच िसता. काही होवो.. तो लकी ड्रेस घालूिच जािार मी. स्वामींिी स्पष्ट
सांप्रगतलेय.. कु ठल्याही महत्त्वाच्या कामासाठी मरूि रं गाचाच ड्रेस घाल मुली. आप्रि ही मुलगी
िेमकी आज ते प्रवसरली. होिार िाही तर काय हा असला गोंधळ?

१२

जगदाळे ..
अथापत
कांदप
े ोहे!

घरी आली तर आई वाटच बप्रघतल्यासारखी उभी होती. म्हिाली, "बरं झाले बाई तू
आलीस. तुझीच वाट पाहात होते."
"जेवायला?"
"िाही. तुझ्या तात्यांचा फोि होता. कु िीतरी येिार आहेत पाहुिे."
"हुं.. परत कु िी लेखक असेल. खाईल श्रीखंड पुरी आप्रि होईल बेपत्ता!"
मी प्रेमवरचा राग असा काढेि असे मलाही वाटले िव्हते! पि तो आपोआप प्रिघाला!
"पि आई येिार आहे कोि?"
"अगं कु िी आहेत पाव्हिे. तुला बघायला येिार आहेत."
"मला? आप्रि बघायला? मी काय शोके समधली बाहुली आहे?"
"अगं, तुझ्या वयातल्या पोरी लग्न होऊि सासरी गेल्या आप्रि तुझा कशाचाच पत्ता िाही!"
आहे! पत्ता आहे! आप्रि माझ्याजवळ त्याचा पत्ताही आहे! हे सारे मिातल्या मिातच. मी
बाहेर पडायची संधी शोधत होती आप्रि आईची बडबड सुरूच होती!
"तुझ्या वयातल्या पोरींिा दोि दोि पोरं झाली आप्रि तू अजूि मागेच!"

हे खरे य.. मी आहेच मागे.. माझ्या प्रेमच्या! माझा प्रेम? अजूि कशाचा पत्ता िाही. िसो!
पि सकारात्मक प्रवचार! माझा आप्रि माझाच तो! अथापतच मिातल्या मिाचे म्हिजे अंतमपिातले
प्रवचार! आता बाहेर पडते. ते गािेय िा.. आपके पहलू में आके रो ददए! पहलू म्हिजे काय?
कोिास ठाऊक. पि प्रतकडे जाऊि रो ददए! िाही. मी िाही रडिार! आप्रि मला आता मरूि ड्रेस
घालायला हवा! मी आत जािार तर आई म्हिाली, "साडीच िेस मिे. पोहे प्रभजवूि ठे व िंतर.
कांदे प्रचरूि ठे वू िाहीतर ऐिवेळी डोळ्यांत पािी येईल."
"मी िाही कु िाला बघिार प्रि दाखवूि घेिार!"
हे मी प्रकट म्हिायला प्रि आई पुढचे वाक्य बोलायला एकच गाठ पडली!..
"अगं जळगावहूि यायचेत पाहुिे. मोठा मुलगा त्यांचा. कु िी जगदाळे आहेत!"
जगदाळे ! मी रिांगिात सारी शस्त्रे खाली टाकू ि अजुपिािे उभे रहावे तशी उभी राप्रहली.
जळगाव.. जगदाळे .. लभंगारददवे.. आप्रि आज त्यांच्याबरोबर तात्या! काही साखळी जरूर
जोडली जात होती. म्हिजे हा जगदाळे तो जगदाळे तर िव्हे? िाहीतर एकाएकी त्या
लभंगारददव्यास जळगाव कु ठू ि सुचले असते? असिार. असेल माझा हरी.. तर देईल खाटल्यावरी!
अगदी होम प्रडप्रलव्हरीिे येिार माझा प्रेम! असले योगायोग तर लहंदी प्रसिेमात पि िाही होत!
मरूि ड्रेसचे िुसते िाव काढताच िशीब फळले की काय माझे? असिार. स्वामींची कृ पा आप्रि
काय!

आता मी बाहेर जायचे प्रवसरूि मिापासूि तयारीला लागली. कांदेपोहे बिवायचा
पप्रहलाच प्रसंग हा! म्हिजे अशा कामासाठी. आधी कांदे प्रचरूि ठे व.ू आई म्हिते ते खोटे िाही
काही. कां शेवटच्या क्षिी डोळ्यांत दाटूि यावे पािी? वा! अशा ओळी सुचतात.. कप्रवता
सुचायला लागलीय.. म्हिजे काही संकेत चांगलाच ददसतोय. मिही मि में लड्डू फु टे म्हिजे

काय ते मला आता समजत होते. पि जुनया पुस्तकात असते तसे माझे दुसरे मि एकाएकी समोर
येऊि म्हिायला लागले, 'प्रीती, थांब. एकतर हा तोच आहे हे तुला ठाऊक िाही. एकाच िावाचे
दोि काय शंभर प्रिघू शकतात! आप्रि तो आला की त्यािे पसंत करावे असा प्रियम िाही. आप्रि
अशा ठरवूि लग्नात आपल्याला स्कोप कमीच. त्यािे िाहीच म्हटले तर? पुढचा मागपच बंद!' पि
पप्रहले मि लगेच म्हिाले, 'पि अशा पररप्रस्थतीत दुसरा रस्ता तरी आहे का तुला? त्यापेक्षा आहे
त्याचा फायदा घे. कु िी सांगावे.. हा तोच असेल. दैवी संकेत वेगळे असतात प्रि तुझ्या सकारात्मक
प्रवचारांचे फळ प्रमळिारच एक ददवस तुला!'
अशा दोि मिांच्या द्वंद्वात अडकली मी. आप्रि समोर िुसता कांदा घेऊि बसली. आई
ओरडली, लक्ष कु ठे य तुझ,े तेव्हा एकाएकी जागी झाली. दोनही मिांिा त्यांच्या जागी परत पाठवूि
कामाला लागली. मि लावूि प्रचरले कांदे अगदी जिू मोजूि.. एक सेंटीमीटर बाय एक सेंटीमीटर
प्रि मग गेली मी साडी िेसायला.. मरूि रं गाची! जे जे होईल ते ते पहावे आप्रि काय! सकारात्मक
स्वामी देतीलही फळ!

तात्या आले दुपारी आप्रि त्यांच्या बरोबर कोि यावे? तर लभंगारददवे! बोलता बोलता
कळले ते इतके की जगदाळे आजच्या ददवस आहेत इकडे. संध्याकाळी जाण्याआधी िजरे खालूि
घालावी मुलगी म्हिूि येिारे त. सारे घडवूि आिलेय ते लभंगारददव्यांिी! म्हिूि आज येिार
िव्हते की उशीरा येिार होते की काय लभंदद ऑदफसात? जगदाळे येण्याची वाट पाहत बसले
दोघे. बोलण्यात कु ठे प्रेमचा प्रवषय प्रिघतो का.. असा प्रवचार करे पयंतच लभंददिी उद्याच्या
टीव्हीवरच्या कायपक्रमाचा प्रवषय काढला आप्रि मी काि टवकारले! अप्रधक काही माप्रहती प्रमळते
का ते ऐकायला! पि स्वत:बद्दल झाले तेवढेच सांगत होता लभंदद! त्यात प्रेमच्या मुलाखतीचा
उल्लेखही िाही! फक्त त्या तुंबाऱ्याची गोष्ट बद्दल दोि शब्द! तात्याही म्हिाले, आमच्या प्रीतीिे
वाचलेय ते पुस्तक. आवडले प्रतला. पुढे काही बोलिार ते तोच जगदाळे आत प्रशरले!

जगदाळे बसले. आता साठीतला कोिी आप्रि ऐि तारूण्यातला कोिी सख्खा मुलगा..
दकतपत साम्य त्यांच्यातले ध्यािी येिार? त्यामुळे माझ्या आठविीतला काही आठवड्यांपूवी
पाप्रहलेला प्रेम आप्रि हे जगदाळे यांच्यात कु ठल्या कोिातूि साम्य आहे का हे पाहण्याचा माझा
प्रयत्न फसला. प्रतघांच्या गप्पा सुरू झाल्या. माझे िसलेले गुि विपि करूि झाले.. तात्या म्हिाले,
"ही प्रीती आमची. एकु लती एक. स्वयंपाकात िंबर वि. बीएला क्लास थोडक्यात चुकला. प्रशवि
रटपिात तरबेज.. आप्रि गाते सुद्धा छाि!"
आजवर बाथरूम सोडू ि कु ठे च गायलेली िाही मी. आप्रि प्रशवि म्हिजे दोिचार टाके
घालिे! आजचे पोहे पि के लेले आईिेच .. म्हिजे माझ्या सुगरिपिाचा अंदाज यावा! तरी हे
असे सांगावे लागतेच! जगदाळें चा मुलगा मुंबईत असतो. आता त्यांिा एकू ि मुले दकती आप्रि हा
मुंबईतला लेखक प्रेम तो तोच की िाही .. याबाबतीत काहीच माप्रहती प्रमळायला तयार िाही!
आप्रि जगदाळे म्हिे असेच आलेले.. म्हिजे तयारीिे िाहीत.. त्यामुळे मुलाचा िा फोटो िा
गुिविपि! फोटो ठीक, िसेल त्यांच्याकडे. पि मुलाचे सत्य प्रि काल्पप्रिक गुिही िसावेत ठाऊक?
की मुलाचे मुलगा असिेच पुरेसे? तात्यांिी कसा इतक्या शाॅॅटप िोरटसवर माझा बायोडेटा
बिवला! बिवाबिवीसाठी बिावट बायोडेटाच बिवावा! िाहीतर सवपगुिसंपन्न, गुिांची पुतळी
िसेल तर कु ठू ि खपिार मुली लग्नाच्या बाजारात?

सगळे बसलेले हातात पोह्यांच्या प्लेटी घेऊि आप्रि प्रततक्यात दरवाजावरची घंटी
वाजली. तात्या झटकि् उठले दरवाजा उघडायला तर समोर उभी काललंदी!
"प्रीती आहे का? माझी एक गोष्ट राप्रहलीय प्रतच्याकडे!"

प्रतचा आवाज ऐकू ि माझे काळजाचे ठोके चुकले. पटकि मी पुढे आली. दरवाजाबाहेर जात
प्रतला हळू च म्हिाली, "तुला यायला हीच वेळ प्रमळाली की काय? पटकि जा.. मग फोि कर!"
ती आ वासूि बघेतोवर मी आत येऊि दरवाजा बंद के ला. अशा वेळी तोंडावर
साळसूदपिाचे भाव आिायला बऱ्यापैकी ॲलक्टंग येत असायला हवी. पि त्या लभंददिे त्याच
आपले तोंड उघडलेच!
"ती मुलगी? बरं का घोरपडे.. तीच आली होती आज रे कॉर्डंगला. मला आवाज पक्का
ओळखू येतो!"
"आमच्या मिीची मैत्रीि हो. कॉलेजची. का गं कशाला आली होती?"
"काही िाही उद्या प्रतला काहीतरी हवे ते सांगायला! िंतर बोलते मी!"

पोहे खाऊि जगदाळे गेले. प्रि लभंदद त्यांिा सोडायला. तसे िाही म्हिायला लभंददशी माझे
थोडेसे झाले बोलिे. फक्त एकदाच लभंदद म्हिाला, "घोरपडे, तुमच्या मुलीचा आवाज कु ठे तरी
ऐकल्यासारखा वाटतो!"
मला वाटले तात्या म्हितील, 'हो िा, रे प्रडओवर एकदा झाला होता गाण्याचा कायपक्रम
प्रतचा!' िशीब इतके ही कल्पिाशक्तीस िाही तािले त्यांिी! पि प्रबि बुरख्यातल्या माझे
बुरख्यातल्या माझ्याशी साम्य त्याला कसे लक्षात येिार होते?

थोडक्यात काय, मुलगी बघण्याचा पप्रहलावप्रहला कायपक्रम पार पडला. सगळे प्रिघूि गेले
तोवर संध्याकाळ झालेली. आता त्या प्रेमच्या मागावर आता जाण्यात अथप िव्हता. त्यापेक्षा जे
झाले त्याच्यावर िीट प्रवचार करावा! ककं वा िुसतेच पडू ि राहावे! पि आई तसे करू देईल तर

िा. थोड्याच वेळात ती ओरडलीच, "मिे, स्वयंपाकखोली आवरूि घे. उद्या लग्न होऊि गेलीस
तर सासू म्हिेल, माहेरी आईिे काहीच प्रशकवले िाही की काय? उगाच माझा उद्धार!"
सासू! ही या लग्नाच्या पॅकेज डील मध्ये प्रमळतेच वाटते! मी लगोलग लागली कामाला.
तसा प्रवचार तर काम करतािाही करता येतोच हो की िाही? तर एकीकडे हात चालवत होती
तर दुसरीकडे डोके .

आज काय घडले त्याचा प्रहशेब मांडायला हवा. झाले ते काय? सकाळी प्रेमचा पत्ता
लागला. प्रि दुपारी कदाप्रचत त्याच्या घरच्यांचा! इतक्यात परत ते दुसरे मि बाहेर येऊि उभे
राप्रहले! 'प्रीती, चुकतेस तू. एखाद्या बापाचा पोरगा लेखक असेल तर तो ते प्रमरविारच की लपवूि
ठे विार? त्या जगदाळे च्या बोलण्यात त्याचा उल्लेख ही िाही! हा जगदाळे तो जगदाळे िाहीच.
उगाच िसती आशा ठे वू िकोस' प्रीती! पप्रहले मि मात्र उसळू ि म्हिाले, 'िाही. स्वामी म्हितात,
फक्त सकारात्मक प्रवचार! तर फक्त सकारात्मकच प्रवचार!'
डोक्यािे प्रवचार करता करता मी काय करत होते हातािे.. माझेच मला कळत िव्हते. त्या
पोह्यांच्या प्लेटी मी बाथरूममध्ये िेऊि ठे वल्या तर कांद्याची साले भांडी घासण्याच्या लसंकात.
आई ओरडली, लक्ष कु ठे य तुझे गं मिी? मिीच्या मिी काय सुरू होते ते मिी काय सांगिार होती
आईला?

रात्री मी थकू ि पडली अंथरूिात. म्हटले आज फक्त प्रेमगािीच आठवत पडते. प्रेम आप्रि
गािे! उद्या सकाळी ऑपरे शि प्रेमचा प्रद्वतीय अध्याय! ददवसा भेटेल तो की गेला असेल कु ठे ?
सकारात्मक .. अथापतच असेल! मग मी गाईि गािे.. मैं तेरी तू मेरा.. दुप्रियासे क्या डरिा! ककं वा
मग तो म्हिेल, तुम आ गए हो.. तो िूर आ गया है! मी लाजूि तोंड झाकू ि घेतले तर तो म्हिेल,

घे झाकू ि मुख ते चंद्रमुखी! मी म्हिेि त्याला, उडे जब जब जुल्फे तेरी.. अय्या! दकती खरे य हे
गािे! प्रेम आप्रि त्याची उडिारी जुल्फे ! अशी दकतीतरी गािी मिात आठवत पडली.. मग
डोळ्यात झोप दाटूि आली तर म्हिाली त्याला, एक बात कहो गर मािो तुम.. सपिों मे ि आिा
जािो तुम.. मग माझा डोळा कसा लागला तेच कळले िाही!
आप्रि खरे सांग,ू त्या बदमाष प्रेमिे माझे ऐकलेच िाही.. आप्रि आलाच स्वप्नात!

१३

शोधू कु ठे तुला?
अथापत
पुिश्च शोध!

पहाटे पहाटे मला जाग आली.. तुझी रे शमाची प्रमठी सैल झाली.. मला जाग आली तेव्हा
स्वप्नात हे गािे सुरू होते! मी उठली तीच लाजत. आज आता लवकरच प्रिघावयास हवे. प्रेमच्या
शोधात आप्रि प्रेमाच्याही शोधात! लवकर घराबाहेर पडिे गरजेच,े िाहीतर िवीि काही काम
काढले आईिे तर अडकू ि पडेि मी. मी तयारीला लागली. पत्ता थोडा दूरचा होता. पि प्रेमासाठी
कु िी सात समुद्रापार पि जाऊ शकतात तर हे अंतर तर काहीच िाही! परत आल्यावर म्हिण्याचे
गािे पि प्रिवडू ि ठे वले मी.. 'इतिा तो याद है मुझे की उिसे मुलाकात हुई..'

'सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई..' गात मी प्रिघाली. अथापतच मरूि ड्रेस घालूि!
लकी साडी कालची. आजचा लकी ड्रेस. आप्रि मरूि पसप, मरूि सॅंडल्स! कु ठला भाग लकी प्रिघेल
कु िास ठाऊक, म्हिूि सारे काही मरूि! घरातूि प्रिघाली मी. रस्त्यात काललंदीला भेटायला गेली.
काल काहीतरी काम असिार प्रतचे. आप्रि प्रतच्या तोंडावर दरवाजा लावला मी. रागावली असेल
तर प्रतचा राग घालवायला हवा. मी प्रतच्या घरी पोचली तर प्रमललंदा प्रिघूि गेलल
े ा. काकु होती.
मी पप्रहले 'सॉरी' बोलली प्रतला प्रि म्हिाली, "काल घरी कोि होते माप्रहतीय? लभंदद!"
"क्काय?"

"अगं त्यािे ऐकला तुझा आवाज! ओळखला पि. जंगली प्राण्यांिा आवाजाची समज जास्त
असते म्हितात! इमॅप्रजि तू आली असतीस आत तर?"
"अगं पि व्हाॅॅट वाॅॅज लभंदद डु ईंग देअर?"
"काय सांगू तुला रामकहािी?"
"रामकहािी सोड.. प्रेमकहािी ऐकव!"
"तीच तर स्टोरी आहे. कदाप्रचत काल आलेले जगदाळे .. आप्रि त्यांचा मुलगा.. तोच असू
शके ल! म्हिूि मी मि लावूि खायला ददले कांदेपोहे!"
"हुं. आप्रि मि लावूि हाकलवलेस मला."
"मग काय लभंददसमोर बसवूि पोहे खाऊ घालिार होती तुला? प्रवचार कर.. तू घरात
आलीस.. लभंदद समोर.. तुला प्रश्न प्रवचारिार.. कसा काय झालाय इं टरव््यू.."
"अगं, ते जाऊ देत. आज लभंदद तीि वाजता वैतागिार.. त्याचा इं टरव््यू टीव्हीवर
येण्याची स्वप्ने पाहात असिार.. प्रबचारा!"
"हुं. पि या गडबडीत मी आता चाललीय प्रेमला शोधायला. भेटला पाप्रहजे .."
"भेटेल. मग गा गािे, ददसला गं बाई ददसला मला बघूि गालात हसला!"
"तुझ्या तोंडात तूपसाखर.. श्रीखंडपुरी.. प्रजलबी मालपुआ.. िाहीतर आमरसपुरी पडो.
िाहीतर अप्रमताभ म्हितो तसे कॅ डबरी चॉकलेट पडो.."
"अय्या.. दकती गोड..!"
"कोि? अप्रमताभ?"
"होच.. तोही आप्रि ते ही!"

"ते कोि?"
"अगं चॉकलेट!"

तो ददसेल िा.. ददसला तर हसेल िा? या प्रवचारात प्रिघाली मी. मिात स्वामींचे
सकारात्मक स्मरि करत. स्वामी अरप्रपतािंदांिा भक्ती अपपि के ली की फळ प्रमळाल्यावाचूि
राहात िाही म्हितात. ते फळ आता प्रमळे लच. स्वामींची लीला अगाध आहे! त्यामुळे महाराष्ट्र
राज्य लाॅॅटरीसारखे ते फळ आज िाहीतर उद्या प्रमळे लच! रस्त्यािे चाललेली मी. 'पाऊले चालती
प्रेमाचीच वाट' म्हित!

अधाप रस्ता आली असेि मी प्रि समोर आला तो लभंदद! कु ठू िही पाठ सोडत िाही हा! मी
खाली माि घालूि प्रिघिार तर त्यािेच मारली हाक, "शुक शुक.. अहो प्रमस घोरपडे.."
माझा दुलपक्ष करण्याचा प्रयत्न फसेल की काय? फसलाच तो. लभंददकडे पाहात मी बोलली,
"काका, तुम्ही इकडे?"
"मी जवळच राहतो इकडे. तुम्ही इकडे?"
"हो.. मैप्रत्रिीकडे आलेली."
"हां.. काल ती आलेली तुमची मैत्रीि .. ती काललंदी .. टीव्हीत असते?"
"कोि काललंदी?"
"अहो काल आलेली घरी ती? ती मंदादकिी .. काललंदीची जुळी बहीि .. तुम्हाला पि
तीच वाटली िा? काललंदीला िाही ओळखत मी. पि का?"

"िाही, माझा इंटरव््यू घ्यायला आलेली ती. प्रतचा िंबर असेल तर हवा होता हो."
"िाही काका, ती काललंदी िाही. माप्रलिी .."
"माप्रलिी? तुम्ही आताच मंदादकिी म्हिालात
हां.. ते आम्ही ठे वलेय.. ती स्वतःला हेमामाप्रलिी समजते िा.. म्हिूि आम्ही प्रतला
माप्रलिी म्हितो .. आप्रि गंमत म्हिजे प्रतचे लग्न ठरलेय त्या मुलाचे िाव आहे धमेंद्र!"
"असेल. प्रतला प्रवचारा िा काललंदीचा िंबर .."
"माप्रलिीला? अहो दोघी एकमेकांचे तोंड पि िाही पाहात. जुळ्या आहेत पि भांडतात
खूप. एक िंबर भांडकु दळ! काय आहे िा तो धमेंद्र आवडायचा काललंदीला. पि त्याला कळलेच
िाही दोहोंपैकी माप्रलिी कोि प्रि काललंदी कोि. त्यािे एकीला प्रिवडले ती प्रिघाली माप्रलिी!
काललंदीिे बोलिेच टाकले त्यािंतर प्रतच्याशी! आता प्रतला काललंदीचा िंबर प्रवचारला तर ती
भडके ल."
"असे का? पि त्या काललंदीचा िंबर खरे च िाही तुमच्याकडे?"
"िाही हो काका. ती िकचढी.. टीव्हीवर काय कामाला लागली, स्वतः ला ग्रेट समजते!"
"हो िा. मला पि वाटली ती प्रशष्ट. आप्रि प्रतची ती मुसलमाि सहकारी.. तुम्ही ओळखत
असाल?"
"मी? काललंदीलाच िाही ओळखत तर.."
"ते ही खरं च. का कोि जािे.. प्रतचा प्रि तुमचा आवाज एकसारखा वाटतो!"
"काय आहे काका, एकासारख्या एक ददसिाऱ्या दोि जिी असू शकतात.. आवाजाचे
काय?"

"हं.. हे ही खरे च!"
"मी प्रिघू काका.. घाईत आहे."
"ठीक. कालचे ते जगदाळे आले होते िा त्यांच्याबद्दल.. जाऊ देत तुम्ही घाईत आहात. मी
बोलतो घोरपड्यांशी!"
इतके सारे ऐकू ि घेतले त्या लभंददचे.. आप्रि जे ऐकायचे ते ि ऐकताच प्रिघावे लागले मला.
घाईत होती िा मी! िको तेव्हा ते मी घाईत आहे वाले वाक्य बोलली मी.

मी प्रिघाली पुढ.े प्रेम मािसाला असला खोटेपिा करायला लावते? चोरटेपिा ठीक. आता
खोटेपिादेखील? तरी बरे प्रेमचा अजूि पत्ता िाही!
पुढे काय काय होईल? काललंदी म्हिते तसे, आगे आगे देप्रखए होता है क्या! बस स्टाॅॅपवर
बसची वाट पाहात उभी होती मी. उशीर झालेला बऱ्यापैकी. सगळे त्या लभंददमुळे! बस आली.
इं ग्रजीत िाॅॅट टू प्रमस द बस असे काहीतरी म्हितात िा तशी बस िाही झाली प्रमस माझी!

त्या प्रेमच्या पत्त्यावर पोचले. माझ्या छातीत खरे सांगते, धडधडत होते. मी काय बोलिार
प्रि मी आली ती कशासाठी .. काही ठरवूि आली िव्हती मी. काय होईल ते होईल. तशी मी
याबाबतीत स्माटप आहे. वेळ सावरूि घेिे जमते मला चांगले. प्रतसऱ्या मजल्यावर.. 'त्या प्रतथे
पप्रलकडे प्रतकडे माप्रझया प्रप्रयेचे झोपडे..' म्हित चढली मी! आप्रि मला ददसले ते त्या झोपड्याला
लटकलेले मोठे टाळे ! माझा अपेक्षाभंग झाला म्हििार िाही मी कारि प्रवशेष अपेक्षा िव्हतीच
माझी. फक्त एक झाले, तो पत्ता त्याचाच एवढे तरी िक्की झाले शेजाऱ्या पाजाऱ्यां कडू ि! तो कधी
भेटेल वगैरे कु िालाच पत्ता िव्हता प्रतथे.

परत माझी वरात परत प्रिघाली. पुढचा ॲक्शि प्लॅि ठरवायला हवा! काकु ला फोि के ला
तर म्हिाली, "ये घरी. प्रवचार करूयात!"
प्रवचार करायला माझी कधीच िा िसते! सगळ्यात सोपे ते प्रवचार करिे! हो की िाही?

आज मीरटंग झाली परत प्रेप्रीप्रेबंस ची! प्रमललंदा िसल्यािे काकु िेच सुरूवात के ली. मी
प्रतला आजवरची कथा थोडक्यात सांप्रगतली परत. एखाद्या प्रडटेक्टीवप्रमािे प्रतिे ती ऐकली.
त्यातले काही प्रडटेल्स प्रतला ठाऊक िव्हते तर काही होते. माझी गोष्ट अधपवट झाली असतािाच
ती म्हिाली, "सापडला!"
"कोि?"
"कोि िाही .. काय प्रवचार!"
"प्रवचारते.. काय?"
"उपाय!"
"कशावर?"
"कशावर काय? उपाय असतो तो समस्येवर. क्या है इम समस्या का हल .. भेजा चलाओ
तो समजेल आज िहीं तो कल!"
"सांग!"
"ऐक. आताच ऐकले मी. तुझ्या बाबांिा मुलाखतीबद्दल ठाऊक आहे.."
"आहे.."

"ते लभंददला ओळखतात?"
"चांगलेच!"
"त्यांिा त्या पुस्तकाबद्दल हे आहे ते ठाऊक आहे?"
"आहे."
"ते तुझ्या प्रेमला ओळखतात?"
"ओळखतात."
"तर मुली, हे बघ.. त्यासाठी आपल्याला तुझ्या बाबांिा सांगावे लागेल.. त्याला बोलावूि
घ्या. आपि जाऊ प्रतकडे कॅ मेरा घेऊि!"
"पि मी बुरखा घालूि येऊ?"
"िाही. प्रमललंदा येईल. तू तशीच ये. स्वतःच्या बाबांकडे यायला काय प्राॅॅब्लेम?"
"काहीच िाही!"
"पि बाबांिी लभंददला सांप्रगतले तर?"
"हे खरे य. पि तू इकडे बुरखा घालूि आलीस तर प्रेमशी प्रेमािे कोि बोलिार?"
"हे ही खरे च. एक चानस तर घ्यायलाच हवा!"
"िाही गं.. प्रमललंदाला मी सांप्रगतलेय इतक्यात िको.. एकच तर वषप झालेय.."
"काकु .. मी कशाबद्दल बोलतेय .. तू कसला प्रवचार करतेयस?"
काकु लाजली.. गोरीमोरी होऊि गप्प झाली आप्रि काहीच ि झाल्यासारखे प्रवषय बदलत
म्हिाली,

"ठरले तर.. तू फक्त टाईम कळव. आम्ही येतोच. बघू पुढचे पुढ.े आगे आगे देप्रखए होता है
क्या!"

आता त्यासाठी तात्यांच्या ऑदफसात जािे आले. शुभस्य शीघ्रम म्हित मी प्रिघाली. परत
लभंदद ि ददसो म्हिजे झाले! हे इं टरव््यूच्या प्रिप्रमत्तािे त्याला बोलवायचे आधी सुचायला हवे
होते. पि स्वामी म्हितात ते खरे , 'प्रत्येक गोष्टीची वेळ यावी लागते!' समय से पहले कु छ िहीं
होता. आप्रि 'जब होता है वोही समय होता है..' हे शेवटचे वाक्य .. माझ्या पदरचे.. िाही .. साडी
िाही िेसली मी.. तर माझ्या ओढिीचे!

१४
सापडला एकदाचा
अथापत
ददवस मुलाखतीचा!
मी प्रिघाली. तोच काकु ची मागूि हाक आली.
"प्री थांब!"
मी थबकली तशी म्हिाली, "मी पि येतेय काकांकडे. तू त्यांिा काय सांगशील? मीच
बोलते."
"ठीक. पि लभंदद आला तर प्रतकडे?"
"तो काय संताजी धिाजी आहे इप्रतहासातला की तो राक्षस आहे खायला? मी बोलते
काकांशी. बघू मग. आप्रि काय तो लभंदद सवप संचारी ईर्श्र आहे की काय?"
"बरे चल."
"आलेच. तयार होऊि."

तात्यांच्या ऑदफसात आलो तर तात्या चदकत झाले. त्यात काललंदीला पाहूि तर अजूिच!
"काय इकडे कु ठे स्वारी?"
"स्वारी िाही, सॉरी तात्या.. प्रहचे काही काम होते. काल आलेली िा.. प्रतला म्हटले मी..
ऑदफसचे काम ऑदफसात. हो की िाही हो तात्या?"
त्यांचीच साक्ष काढत बोलली मी.

काकु िे सुरू के ले, "आमच्या चॅिेलला एका लेखकाची मुलाखत घ्यायचीय. त्याच्या
पुस्तकासंदभापत. त्यासाठी मदत हवीय.."
"बोल बेटा.. काय मदत हवीय?"
"ते तुंबाऱ्याची गोष्ट पुस्तकाचे लेखक .."
"प्रेमािंद जगदाळे . त्यांची मुलाखत हवीय."
"पि ते तर साप्रहत्य ददवे प्रकाशिाचे पुस्तक .."
"हो िा काका. प्रतकडचे लभंगारददवेसाहेब म्हितात.."
"ते जाऊ देत. तर तुला त्या लेखकाची मुलाखत हवीय.. लभंगारददवे म्हिाले मला, त्यांची
मुलाखत घेतलीय कु िीतरी .."
"काका, चॅिेलवाल्यांिी सांप्रगतलेय, लेखकाची मुलाखत तर हवीच. आप्रि हा लेखक
सापडत िाहीये .. माझ्या िोकरीचा प्रश्न आहे.."
काकु काकु ळतीला येत डोळ्यात ि आलेले पािी पुसत म्हिाली..
.. आप्रि तात्यांिी प्रेमािंद जगदाळे ला डायरे क्ट फोि लावला ..
"तो उचलत िाहीये .." बेसावधपिे म्हिाली मी पि तात्यांच्या एका फोि कॉल मध्ये
उचलला फोि त्यािे आप्रि तात्यांच्या लक्षात आलेच िाही मी बोलली ते म्हिूि बरे.
तात्या बोलत होते. प्रतकडू ि प्रेम काय बोलत होता याचा अंदाज येत होता .. आप्रि लभंददिे
ददलेल्या अंदाजासारखाच होता तो..
"िमस्कार .. गाजतेय तुमची तुंबाऱ्याची गोष्ट .. िवीि लेखकाची .. चांगलीच असिार..
प्रमोशि पाप्रहजे.. टीव्हीवाले मुलाखत घेऊ इप्रच्छतात.. अहो पि.. तुमचे ठीक आहे.. तरी पि..
लोकांिा माप्रहत झाले तर.. िाही मला काय वाटतेय.."

प्रेमचे आढेवेढे लक्षात येत होते फोिवर. म्हटले येथे काम माझेच. माझ्या बोलण्यावर िाही
म्हिूच शकिार िाही तो..
तात्यांिा खूि के ली मी.. मी बोलते म्हिूि आप्रि
"ही प्रीती बोलतेय तुमच्याशी" म्हिूि तात्यांिी फोि माझ्या हाती ददला.
एक क्षि माझ्या काळजात धडधड झाली पि आता बावचळू ि कसे चालेल? आप्रि वर
मला माझ्याच अशा प्रसंगात अगदी प्रबिधास्त बोलण्याचा अप्रभमाि! तो व्यथप ठरवूि कसा
चालेल? क्षिात सावरली मी आप्रि म्हिाली, "हॅलो, प्रीती बोलतेय!" माझ्या मंजूळ आवाजातच
तो प्रिम्मा गारद व्हायला पाप्रहजे!
पि पप्रलकडे तो त्याच आवाजात बोलतोय .. माझे प्रमशि एकच.. त्याला वेगळ्या पद्धतीिे
बोलावयास भाग पाडिे..
"अप्रभिंदि .. गाजतेय तुमचे पुस्तक!"
"त्यािे काय होतेय हो? त्यातला आशय महत्त्वाचा!"
"अगदी बरोबर. म्हिूिच हे टीव्हीवाले.."
"तेवढे सोडू ि बोला! माझा या माध्यमांवर िाही प्रवर्श्ास!"
"हे एक खरे य तुमचे. प्रवर्श्ास टाकावा असे लोक फार दुर्मपळ झालेत िाही आजकाल? पि
ते इं टरव््यूचे एक राहू देत.. मी मिापासूि सांगते, अशा पुस्तकाच्या लेखकाशी मी बोलली.. मला
अप्रभमाि वाटतो त्याबद्दल! का िाही वाटिार? जगाच्या प्रवपररत प्रि प्रवाहाप्रवरूद्ध पोहिारे तसे
संख्येिे कमीच असतात. बाकी सारे महाजिो येि गत: स पंथ: असे काय म्हितात त्यातले. सॉरी
हां.. प्रवद्रोही लेखकास अशी गुळमुळीत गोग्गोड भाषा सोसायची िाही. पि आशय लक्षात घ्या
हां. उद्या तुमच्या लेखिीच्या एके क फटकाऱ्यातूि उगवेल संघषापच्या तरवारीचे पाते. आप्रि

बदलेल ही प्रिदपयी दुप्रिया. फुं कू ि टाका तुम्ही असे लाखो हजारो टीव्हीचे उदकरडे. प्रस्थाप्रपत
जगाला मारा लाथ आप्रि पुढे व्हा.." इथे मी 'तुम्ही िाथ' म्हिूि यमक जुळविार होते! समोर
काकु प्रि तात्या आ वासूि माझे बोलिे ऐकत होते!
माझ्या बोलण्यािे पैलतीरावरचा प्रेम चेकाळला. प्रवद्रोही प्रिखाऱ्यावर फुं कर मारूि
त्याची ज्वाला भडकवलेली मी!
"खरे य तुम्ही म्हिता ते. मला समजूि घेिाऱ्या फक्त तुम्हीच आहात हो. िाहीतर सारे
म्हितात, हा प्रेम म्हिजे खोपडी सटकलीय याची. खरे य. अरे या दुप्रियेतल्या अनयायािे खोपडी
सटके ल िाहीतर काय? पि मी म्हितो बोलिाऱ्याची उपडी खोपडी आप्रि काय?"
मला ही संधी चांगली वाटली. तशी मी काही अप्रभिय वगैरे िाही करत पि इथे मी हसत
सुटली. इतकी की पप्रलकडू ि प्रेम गोंधळला! मग हसतच मी म्हिाली, "तुम्हाला प्रविोदी प्रवद्रोही
म्हितात िा ते खरे च आहे. दकत्ती दकत्ती प्रविोदी बोलता तुम्ही! माझ्या तर हसूि हसूि डोळ्यांत
पािी आले!"
खरे तर खोपडी प्रि उपडीत हसण्यासारखे काय होते? पि हसली मी.
प्रेम त्यामुळे अजूि चेकाळला, "त्याचे काय आहे िा, माझी दफलाॅॅसॉफी आहे.. अस्वलाला
गुदगुल्या करूिच मारावे!"
"म्हिजे? मी अस्वल?"
"िाही हो.. तुम्हाला िाही अस्वल म्हित मी.. ही जिरीत आहे िा.. ओबडधोबड ती!"
"अय्या! मला बघा हां एक कल्पिा सुचलीय.. मला सांगा प्रवद्रोह म्हिजे काय?"
"काय?"
"तुम्हीच सांगा.. प्रत्यक्ष प्रवद्रोही लेखकाकडू ि ऐकिे म्हिजे कृ ष्िाच्या तोंडू ि गीता ऐकिे!"

"हुं.. तुम्ही बोलण्यात हार जािाऱ्या िाहीत हां.. प्रवद्रोह म्हिजे एल्गार.. प्रवद्रोह म्हिजे
लढाई, प्रवद्रोह म्हिजे यःकप्रश्चत दुप्रियेच्या छाताडावर पाय ठे ऊि उभे राहिे.. प्रवद्रोह म्हिजे
लाथ मारूि पािी काढिे.. प्रवद्रोह म्हिजे आपल्याला जे पटते त्याच्याही प्रवरूद्ध उभे राहिे..
म्हिजे सवोच्च प्रवद्रोह!"
"तुम्ही म्हिता ते पटतय मला! पि एकच सांगू.. तुम्ही जे शेवटचे सांप्रगतलेत िा.. जे पटते
मला. मला काय वाटते सांगू.. तुम्हाला टीव्ही वगैरे प्रमथ्या वाटतात िा.."
"अथापतच.."
"तर त्याप्रवरूद्ध प्रवद्रोह कराच तुम्ही आप्रि याच टीव्हीवर. सवोच्च प्रवद्रोह होईल तो!"
"असे म्हिता?"
"खरे च!"
"तुम्ही म्हिता तर प्रवचार करायला हरकत िाही. समािधमी कु िी भेटले िा की बरे
वाटते."
"वाटते िा? मग या की! िुसतेच फोिवर कशाला .. प्रत्यक्ष या. इथे आपि भेटूदख
े ील प्रि
तुमची मुलाखतही होऊि जाईल.. कामात काम.. काय? कधी येताय?"
"येतोच लगेच" म्हित त्यािे फोि ठे वला.
काललंदीिे तात्यांच्या िकळत डोळा मारला मला. तात्यांिी चक्क टाळी ददली मला! एक
गड तर सर झाला. आता पुढे बघू. मी म्हिाली िा, एकदा तो भेटलािा की पुढे मी सारे बघूि
घेईि!
प्रेम थोड्याच वेळात पोहोचला. दकती ददवसांिी पाहात होती त्याला मी. माझ्या
काळजाचा ठोका चुकल्यावाचूि राप्रहला िाही. त्या ठोक्याला जागच्या जागी बसवत मी
म्हिाली,

'ही काललंदी! काललंदी कु रतडकर. मी प्रहला काकु म्हिते. ही त्या टीव्ही चॅिेलवर असते.
प्रहला घ्यायचाय तुमचा मुलाखत .. िाही तुमची इं टरव््यू .. िाही तुमची मुलाखत!"
"िमस्ते. मी काललंदी. सदासवपदा चॅिेलवर आपले स्वागत आहे."
काललंदी चक्क चॅिेलचे िाव चुकली! पि प्रवद्रोहात मग्न प्रेमला कु ठल्याच चॅिेल्सची िावे
ठाऊक िसल्यािे काहीच प्रबघडले िाही. इतक्यात तात्या म्हिाले, "तुम्ही संपवा तुमचे काम.
झाले की बोलवा!"
वा! तात्या तर काहीच ि करता गेल.े काललंदी आहे .. मी आहे आप्रि तो! कॅ मेरा? तो
आिायला आम्ही प्रवसरलोच! प्रमललंदा िसल्यािे ही गडबड झालीय! तात्पुरता मोबाईलमध्ये
रे कॉडप करता येईल .. मी इमजपनसी प्लॅि बिवला मिातल्या मिात. काललंदीला बाहेर बोलावले..
म्हटले, "कॅ मेरा कु ठे ? आपि मोबाईलमध्ये करू रेकॉडप. िावापुरता तरी करायलाच लागेल!"
हे बोलत असतािाच प्रेम उठू ि आमच्या मागे येऊि उभा राप्रहला, म्हिाला, "काय
िावापुरता करताय?"
"काही िाही. चला इं टरव््यू घेऊ!"
"िावापुरता?" तो हसत म्हिाला .. प्रविोदी प्रवद्रोही िा तो!
काललंदी बसली. मी मोबाईलचा कॅ मेरा ऑि करूि बसली. काललंदीिे सराईतपिे प्रश्न सुरू
के ले.. बाकीचे सांगत िाही पि महत्त्वाचे सांगते ..
काललंदी : तुमची भूप्रमका िेहमीच आक्रमक राप्रहली आहे. तर तुमच्या घरी.. तुमच्या
पत्नीस ही भूप्रमका पटते का?
मी टवकारले काि.

एक क्षि प्रवचार करत प्रेम म्हिाला, "प्रवद्रोही लेखकास असले काही पटत िाही प्रि
परवडतही िाही .."
"म्हिजे?"
"समाजसंस्थेचे बेगडी प्रियम उधळू ि लावतो आम्ही. आमच्या प्रत्येक र्श्ासात असतो तो
द्रोह.. आम्ही क्षिोक्षिी जगतो तो प्रवद्रोह!"
"पि तुमच्या पत्नीला पटते ते सारे ?"
"पत्नी? लग्नसंस्थेतील प्रियमांत मी स्वत:ला कु ठे च बसवू शकत िाही. त्यामुळे ि रहेगी
पत्नी ि बजेगी उसकी बीि!"
बापरे ! इतके च िाही, तर अजूि काही काही प्रवचारले प्रतिे, पि ते पुस्तकाबद्दल.माझे लक्ष
उडाले! एक चांगली गोष्ट म्हिजे याचे लग्न झालेले िाही .. आप्रि वाईट गोष्ट .. हा म्हितो याचा
लग्नसंस्थेवर प्रवर्श्ास िाही! ज्या गोष्टीवर प्रवर्श्ास िाही तीच करूि पाहण्याचा प्रवद्रोह करण्यास
याला भाग पाडिे हे टीव्हीवरच्या मुलाखतीवर बोलावण्याइतके सोपे िाही! पि ते प्रसिेमात
काहीतरी म्हितात तसे, हमिे भी कच्ची गोप्रलयां िहीं खाई की खेली है! मी म्हटले, अब आएगा
मजा. प्रजतके कठीि काम प्रततके मोठे आव्हाि.. आप्रि हा चॅलेंज मला!

मुलाखत संपली. काललंदी म्हिाली, "मी जरा फोि करूि सांगते चॅिेलवाल्यांिा".. म्हिूि
समंजसपिे बाहेर गेली. मी आप्रि प्रेम उरलो के प्रबिमध्ये. मी पुढची स्रॅटेजी ठरवण्याआधी
महत्त्वाचे हेच की प्रेमशी भेट होत राहिे. त्याप्रशवाय त्याच्या वाकड्या शेपटास सरळ करिे शक्य
िाही! तेव्हा आता फक्त पुढच्या भेटीची तजवीज करिे!
"तुमचा फोि िाही आला. ते दुसरे पुस्तक.. पप्रहले प्रकरि?"
"हो िा! राप्रहले."

"आप्रि मी फोि के लेला .."
"ओह.. माझा िंबर बदलला. काय आहे जग बदलण्याची गोष्ट करिाऱ्यािे कमीतकमी फोि
िंबर तरी बदलत राहायला हवा की िाही? आप्रि जळगावहूि माझे आबा म्हिजे वडील आलेल.े
कालच गावी गेल.े थोडा प्रबझी होतो मी!"
"पि तात्यांचा फोि तुम्ही झटक्यात उचललात?"
मी त्याच्या शेपटावर पाय देते की काय असे वाटूि मी सावरूि घेत बोलली, "त्यामुळे बरे
झाले. आजची मुलाखत झाली!"
मी लहंदीतला मुलाकात शब्द वापरायला हवा होता पि मुलाखतच बोलली.
"हो. त्यांचा फोि ि उचलूि कसे चालेल. माझे पुढचे प्रकाशक आहेत ते!"
चला. याबाबतीत तरी प्रवद्रोह िाही म्हिूि प्रि:र्श्ास टाकत बोलली मी, "तात्या त्यांच्या
ऑदफसची कामे सांगतात मला. त्यांचे फोि मी करते िा.. दकतीतरी. एकटे तात्या प्रबचारे दकती
काम करिार? तुमचा तो िंबर द्या िा.. जो तुम्ही उचलता.. आप्रि माझा िंबर सेव्ह करा.. के अर
ऑफ रं गढंग प्रकाशि.. " आप्रि एकाएकी सूर बदलत म्हिाली मी, "कराल िा प्लीज?"
एखादा तरूि दकतीही प्रवद्रोही म्हित असला स्वतःला तरी त्याच्यासमोरच्या तरूि
मुलीच्या अशा आजपवी बोलण्याला टाळू शके ल? अथापतच िाही! त्यािे आपला तो खास िंबर
ददला. माझा िंबर पि िीट सेव्ह करूि घेतला. एक मोठे काम झाले म्हित मी खुश झाली.
तात्यांिा भेटूि प्रेम प्रिघूि गेला.

आप्रि हळू च डोकावत काललंदी आत आली.. आप्रि पाठोपाठ .. तात्या.. आप्रि लभंदद!
काललंदीच्या त्या माप्रलिी अवताराबद्दल सांगायचं मी प्रवसरलीच होती प्रतला. आप्रि आता समोर
काललंदी आहे! आप्रि लभंददसुद्धा! काय होिार आता? माझ्या छातीचे ठोके जोरात पडायला

लागले! तात्या समोर बसलेल.े काललंदी आपली बॅग उचलत म्हिाली, "मला प्रिघायला हवे प्रीती.
कामे खूप आहेत."
"ठीक माप्रलिी. प्रिघ तू." मी म्हिाली.
काललंदी इकडे प्रतकडे माप्रलिी कोि म्हिूि बघायला लागली.
"प्रीती, अगं ती काललंदी .." तात्या म्हिाले.
"बऱ्या भेटलात तुम्ही.. तुमचाच िंबर मागत होतो तर या म्हितात त्या ओळखत िाही
तुम्हाला .."
"अहो ओळखत िाही कसली. घरी आली."
"तात्या ती माप्रलिी.. प्रहची जुळी बहीि!"
"जुळी? कधी झाली?"
"काय तात्या .. जुळी प्रहच्या बरोबरच िाही का जनमिार? ही माप्रलिी. काललंदीऐवजी
हीच आली."
"का हो.. तुम्ही तर म्हिाल्यात त्या एकमेकींचे तोंडही पाहात िाहीत."
काललंदी तशी हुशार आहे. 'त' वरूि ताकभात कळे ल अशी. ही माझीच काही प्रतकडमबाजी
हे प्रतला लगेच कळले. सावरूि म्हिाली,
"काय आहे काका, काललंदी प्रि मी म्हिजे तुझं माझं जमेिा प्रि तुझ्यावाचूि करमेिा.. पि
प्रबचारी तापािे फिफिलीय. सख्खी बहीि माझी, भांडली तरी रक्त एकच िा? मी म्हिाले,
मीच जाते तुझ्या ऐवजी, कु िाला कळिारही िाही!"
"पि धमेंद्रला तर कळत असेलच िा?"

"हेमा.. माप्रलिी आप्रि धमेंद्र! काका तुम्हाला बरे माप्रहती प्रहच्या होिाऱ्या िवऱ्याचे
िाव?" काकु ला लहंट प्रमळावी अशा बेतािे बोलली मी.
"अहो, मला कसे माप्रहती असिार? तुम्हीच सांप्रगतले िा सकाळी?"
लभंदद बोलूि गेला प्रि काकु ला आपोआप उलगडा झाला..
"काय आहे साहेब, काललंदीला सारे लगेच पोचवायचे आहे.. मी प्रिघते. आप्रि आज धमूप
पि येिार आहे घरी.."
"अहो पि माझा इंटरव््यू ..?"
लभंदद बोलेतोवर ती प्रिघालीच.. मी म्हटले, "िीट जपूि जा. काललंदीची काळजी घे.
तापात आहे प्रबचारी."
काकु प्रिघूि गेली. लभंदद डोके खाजवीत बसला. तात्यांिा त्याला जगदाळे नयूज द्यायची
असावी, कारि तात्याच म्हिाले, "मिे, तूही प्रिघ आता."
पडत्या फळाची आज्ञा घेऊि मी बाहेर पडली. जगदाळें च्या बातमीपेक्षा लभंददपासूि
वाचिे सध्या गरजेचे होते. लभंददचा एक दकल्ला आज दुसऱ्यांदा लढवलेला मी. लभंदद जास्त
स्माटप असता तर प्रतथेच पकडले असते मला. त्या धमेंद्राच्या गडबडीत तो काकु चा िंबर घ्यायला
ही प्रवसरला. आता लभंददला टाळिे हेच एक पथ्य!

हळू हळू चालता चालता माझ्या डोक्याची चक्रे जलद चालायला लागली. थोडा गोंधळ
झाला खरा पि ददवसाचा प्रहशेब मांडायचा तर..
जमा..
१ ते १०. प्रेमची भेट.

११. जगदाळे म्हिजे प्रेमचेच वडील असण्याची शक्यता वाढली. जळगाव .. वडील..
कालच गेले परत.. इथवर धागा जुळतोय!
१२. माझ्याकडे प्रेमचा िंबर आहे आता. डायरे क्ट उचलेलच तो.
िकारात्मक..
१. लभंदद.. छे त्याचे कशाला िकटे िाक खुपसवावे इथे. लभंदद कटाप! असे पि मी लभंददला
का घाबरतेय? त्याला मीच सुलतािा हे ठाऊक िाहीए. काललंदी प्रि प्रतचा तो इं टरव््यू .. प्रमललंदा
मॅिेज करेलच. म्हिजे लभंददला घाबरायचे कारि िाही. यापुढे काकु काय त्याच्या संपकापत येत
िाही!

म्हिजे आजचा ददवस िफ्याचा! पुढचा प्लॅि बिवायला लागेल! रात्री प्रवचार करे ि.
सकारात्मक अगदी. स्वामीजींची कृ पा!

१५

मीठू मीठू
अथापत
पप्रहला प्रेम संवाद

घरी आले तोवर मिातले प्रहशेब करूि झालेले होते. सारे काही सकारात्मक. स्वामींच्या
म्हिण्याप्रमािे. या प्रवद्रोहीचा कशात प्रवर्श्ास िाही म्हिे. आप्रि ते सीप्रियर जगदाळे .. बहुधा
त्याच्यासाठीच शोधत बसलेत मुलगी! हे असेच असावे. बापाला आपल्या मुलाची ज्वालाग्राही
मते ठाऊक असिार. म्हिूिच त्यांिी त्याददवशी मुलाबद्दल काहीच सांप्रगतले िसिार! ककं वा
लभंदद आप्रि तात्यांिा ठाऊक असेल का? कोिास ठाऊक! आई म्हिाली,
"तात्या भेटले? "
"हुं"
"काय म्हिाले?"
"तात्या? कशाबद्दल?"
"जगदाळें बद्दल. ते स्थळ आलेले त्याबद्दल?"
"मला? मला काहीच िाही बोलले."

इतक्यात तात्याच आले घरी. उत्साहात होते. म्हटले काय झाले असावे? लभंदद.. जगदाळे
.. चांगला मूड.. म्हिजे काही गुड नयूज.. गुड खरेच गुड असेल िा?

म्हिजे हे जगदाळे तो जगदाळे च असेल िा? तात्या आले पि बोलले काही िाहीत. एकतर
काललंदीच्या जुळ्या बप्रहिीचा धक्का असावा.. काललंदी माझी बालमैत्रीि. प्रतची जुळी बहीि
एकाएकी अवतरावी प्रि प्रतचा धमेंद्र िावाचा िवराही प्रिघावा.. हे सारे प्रकरि काही प्रमप्रिटांत
संपवूि काललंदी गेली असली तरी तात्या त्यािे बुचकळ्यात पडले असिारच. त्याबद्दल त्यांिा
काय सांगावे? की ते प्रवसरूि जातील सारे ? कु िास ठाऊक. तात्या िा लभंददबद्दल बोलले काही
िा आजच्या सगळ्या प्रकाराबद्दल. त्यांची हीच पद्धत आहे. सारे काही शेवटच्या क्षिी सांगतात
ते. त्याददवशी जगदाळे आले ते.. ते ही अगदी काही तास आधी सांप्रगतलेले. रात्रीचे जेवि झाले.
तात्या आईशी बोलत बसलेल.े मी प्रेमशी झालेल्या बोलण्याची उजळिी करत पडलेली. त्यांच्या
बोलण्यात काही महत्त्वाचे ऐकू येते का याकडे एक काि ठे वूि. काहीच सुगावा लागू िये असे
बोलिे त्यांच.े ककं वा िसेलही काही झालेल.े

झोप लागली मला. स्वप्न पाहिे माझा जनमप्रसद्ध अप्रधकार आहे. एरव्ही मी अशी स्वप्ने
पहायची.. त्यातल्या राजकु माराला चेहराच िसायचा. आता त्याजागी प्रेम यायला लागला.
अबलख वारू सोडू ि तो हल्ली हातगाडीवर ककं वा बैलगाडीत यायला लागला. प्रवद्रोही तो!
घोड्यावर कसला येतोय? स्वप्नात रं गले मी त्या प्रिद्रेत. सकाळी जाग आली तेव्हा तात्या आईला
सांगत होते.. "उद्या संध्याकाळी जगदाळे आप्रि त्यांचा मुलगा येताहेत. त्यांिा पसंत आहे मुलगी."
"तुमचे आपले काहीतरीच. मुलािी िाही पाप्रहली मुलगी प्रि मिीिे िाही पाप्रहला मुलगा..
पसंती बापाची घेऊि काय करायचेय?"
"तसं िाही ग. पि एक स्टेप तर प्रक्लयर झाली. पुढचे पुढ.े पि हे जमले तर छाि. पुढच्या
मप्रहनयात बार उडवूि टाकू !"

"वा! अशी ि बघता कु िाच्या गळ्यात बांधायला जड िाही झाली मुलगी मला. करतो
तरी काय मुलगा ते कळू देत.."
"चांगली िोकरी आहे, प्रशवाय तू.."
आता हा प्रेम की आप्रि कु िी हे कळण्याचा क्षि आलाय.. प्रेम पि काहीतरी िोकरी करतो
म्हिे.. तात्याच बोललेले आधी. प्रततक्यात तात्यांचा फोि वाजला.. परत एकदा सस्पेनस! तात्या
प्रि आईचे बोलिे राप्रहलेच मग बाजूला प्रि तात्याही प्रिघूि गेले बाहेर. राहू देत. घोडामैदाि
जवळच आहे!

मी प्रवचार के ला.. प्रेमच्या मिात प्रशरायचेय तर ते प्रलप्रहण्यातूिच. काहीतरी जुगाड
जमवायला पाप्रहजे. काहीतरी म्हिजे काय? काहीच प्रवचार ि करता मी प्रेमचा िंबर दफरवला.
काय प्रि कसे बोलावे.. शेवटच्या क्षिी ठरवेि. फोि वाजतोय कसला.. दोिदा ऐकू आले, 'इस
रूटकी सभी लाईिे व्यस्त हैं.. कृ पया थोडी देर बाद डायल करें !'
आप्रि मग प्रेमिी चक्क तो फोि उचलला देखील! तेव्हा ठाऊक िव्हते पि ही त्याच्या
मोबाईलची कॉलर ट्यूि होती! हे माप्रहत झाले मला तोवर प्रेम प्रि मी दकतीतरी पुढे प्रिघूि आलो
होतो.. आप्रि ही असली कॉलर ट्यूि हे ऐकू ि मी इतकी हसली की पोट दुखायला लागले माझे!
तर प्रेमिे फोि उचलला प्रि म्हिाला, "आज सकाळसकाळी आठवि काढलीत?"
आता त्याला काय सांगू की चोवीस तास मी त्याचीच आठवि काढत असते.. पि ते ि
बोलता मी तात्यांच्या िावािे बोलिे सुरू के ले..
"िमस्कार!"

कु िी आपल्या प्रप्रयकराशी िमस्कार म्हिूि बोलण्याचा प्रेमी प्रजवांच्या इप्रतहासात
पप्रहलाच प्रसंग असावा हा! प्रेमी जीव! एकतफी का असेिा. छाि वाटते बोलायला.
"मी रं गढंग प्रकाशिातूि प्रीती घोरपडे बोलतेय. प्रेमािंद िा?"
"बोला. काय काम काढलेत?"
त्याच्या त्या कोरड्या शब्दांिी माझा धीर सुटला असता. पि ही फक्त सुरूवात आहे.
प्रेमाची ददल्ली अजूि दूर आहे!
"काय आहे की तुमच्यासारख्या लेखकाचे दुसरे पुस्तक आंबेडकर जयंतीस यावे असे वाटते
आम्हाला. म्हिजे काय की एक औप्रचत्य म्हिूि. बघा पटते का?"
माझ्या बोलण्यािे तो थोडा गप्प झाला. प्रवचारात पडला असावा. एकाएकी म्हिाला,
"खरे य तुमचे.."
"प्लीज ऐका िा.."
मी रं गढंग प्रकाशिाचे ढंग सोडू ि आपल्याच रं गात बोलली, "प्लीज ऐकािा.. तुम्ही ते
शरिकु मारला मािसपुत्र बिविार िा ही कल्पिा अगदीच िामी आहे." इथे मी ब्रॅंड शरिकु मार
म्हििार होती पि प्रवद्रोहकु मारास हे दकती पटेल कु िास ठाऊक! त्यापेक्षा तो शब्द टाकिेच बरे!
"तुम्हाला ही वाटते िा तसेच?"
"हो िा. अथापतच. तुमच्या कल्पिेचे कौतुक करावे प्रततके थोडेच. कु ठवर आलेय प्रलखाि?"
"िाही हो. वेळच िाही. बाबा आलेले जळगावहूि. त्यांच्याकडे लक्ष देता देता प्रलखाि मागे
पडले. पि लवकरच करतो सुरू. आप्रि तुम्हाला कळवतो."
"िक्की िा?"

"म्हिजे काय.. असला आग्रह के ला तर एक काय दहा प्रलहीि पुस्तके .."
हे बोलूि त्यािे जीभ चावली असावी, कारि थोडा वेळ शांतता पसरली. मग म्हिाला
तो, "आजच करतो सुरू. झाले की करतो फोि!"
"ठीक आहे.. बदलाची ज्योत पेटवायची असेल तर रात्रीच्या वेळी आपले ददवे जाळावे
लागतात!"
"वा! तुम्ही वाचलंत वाटतं.."
"अथापत. मी तुमच्याशी प्रडटेल चचाप के ली िव्हती का?"
"हो.. िा."

हे त्याच्या प्रस्ताविेतले पप्रहलेच वाक्य .. जे वाचूि झोप लागलेली मला! तेवढेच तर
लक्षात होते माझ्या.
मी करतो फोि तुम्हाला.. म्हिूि त्यािे फोि ठे ऊि ददला. ददवसाची सुरूवात तर छािच
झाली. काही म्हिा, मुलगा चांगला आहे. आप्रि मला वाटते मेरा जादू चल रहा है! माझा आग्रह..
आप्रि त्या खातर हा प्रलप्रहिार दहा पुस्तके ! वा! प्रगती पथावर प्रीती! बढे चलो! पि तो खरे च
करे ल फोि? िाहीतर मीच करे ि आठवि त्याला. काही असो त्याच्याशी संपकप तर होतोय. आप्रि
मला आत्मप्रवर्श्ास आहे.. फक्त तो उद्याचा जगदाळे कोि आहे माप्रहत झाले तर! म्हिजे हाच
असेल तर बघायलाच िको. आप्रि िसेल तर?
हा प्रवचार आताच करूि ठे वायला हवा! तात्या तर पुढच्या मप्रहनयात बार उडवायला
प्रिघालेत. एकतर हा प्रेमच असू देत िाहीतर इतका खराब असू देत की कु िी त्याचा प्रवचारच

करायला िको! तरीही त्यातल्यात्यात चांगला असेल तर? माझा प्रश्न िाही. मी पावपतीसारखे
मिोमि वरलेय प्रेमला. आता इकडेप्रतकडे पाहिे िाही.

मला स्वामींची आठवि आली. म्हिजे हा येिारा मुलगा प्रेम िसेल तर चांगला िसू देत..
हा िकारात्मक प्रवचार माझ्यासाठी सकारात्मक आहे! काय गंमत आहे िाही? िकारात्मक म्हिजे
सकारात्मक! तात्यांिा िक्कीच माप्रहती असिार. त्यांचे प्रेमशी बोलिे असे की वाटत िाही तोच
असेल हा जगदाळे मुलगा. पि त्याला एवढा आग्रह करूि तात्यांिी घरी का जेवू घातले?

आजचा ददवस असाच गेला. कालपयंत कामे होती. प्रेमला शोधण्याची मोहीम होती
डोक्यावर. त्यासाठी प्लॅि बिविे होते. आज उद्या संध्याकाळची फक्त वाट पाहिे आले! ते पुस्तक
तात्यांच्या कपाटात सापडले .. म्हिजे तेच तुंबाऱ्याची गोष्ट. घेऊि वाचत बसेि म्हटले. घेतलेही
हातात .. ज्या प्रेमच्या लेखिीतूि झरलेले हे शब्द त्यांच्यावर हात दफरवला प्रि स्वप्नात रं गूि
गेली.. आप्रि पुस्तक वाचिे राप्रहले बाजूला मागच्या वेळेप्रमािे. डोळे उघडे ठे वूि झोपली मी..
स्वप्न पाहात. माझा प्रवद्रोही वीर बैलगाडी चालवत येतोय.. हातात त्याच्या एक पेि आहे.. इतके
मोठे की आभाळात पोहोचलेय ते. खाली तो प्रलप्रहतोय.. प्रलप्रहता प्रलप्रहताच येतोय.. बैलगाडीतूि
उतरतो प्रि प्रसिेमातल्यासारखा माझ्याकडे धावत येतोय!.. हातात त्याच्या पुस्तके पि आहेत ..
आप्रि मी तर तयारच आहे.. पाठू ि गािे ऐकू येतय
े .. 'मैं तेरा तू मेरी.. दुप्रिया जले तो जले!' तो
माझ्या के सांत गजऱ्याऐवजी पुस्तक बांधतोय.. मी दचकू ि जागी झाली तर आई जेवायला
बोलवत होती. दकती वेळ अशी झोपली मी कु िास ठाऊक. मी झटकि उठली. ते पुस्तक ठे वले
गुपचूप प्रि गेली जेवायला.

तात्या आलेले. म्हिाले, "दमली असिार प्रबचारी. काल खूपच मेहित के लीय प्रतिे."
तात्या हे खरे च म्हिताहेत की उपरोधािे कु िास ठाऊक. मी अधपवट झोपेत असल्याचे
दाखवत काही बोलली िाही. आई प्रि तात्या बोलत होते पि त्यात तो जगदाळे चा प्रवषय
िव्हताच. मी प्रिमूटपिे जेवूि उठली. उगाच आईची बोलिी िकोत ऐकायला म्हिूि ओटा वगैरे
साफ के ला प्रि सरळ झोपायला प्रिघूि गेली. मगाचचे स्वप्न अधपवट राप्रहले .. त्याचा पाटप टू पाहीि
म्हटले. पि झाले भलतेच. म्हिजे झोपच अशी लागली की स्वप्न पि िाही पडले. उठली तेव्हा
डायरे क्ट सकाळ झालेली.

१६

प्रेम प्रव. पूिाप
अथापत
उज्ज्वल परवासाठी!

आजचा ददवस महत्त्वाचा! संध्याकाळी कळे ल, तो तोच आहे की तो तो िव्हेच ते! असेल ते
असो.. सकारात्मक की िकारात्मक प्रवचार करण्याची प्रदक्रया सध्या बंद के लेली बरी! जे जे होईल
ते ते पहावे आप्रि काय!

पि सकाळी काकु चा फोि आला. म्हिाली, "कु ठू ि तरी लभंददला िंबर प्रमळाला माझा.."
"मग?"
"मग काय.. बोलली मी त्या चॅिेलला ददलेय रे कॉर्डंग.."
"संपला प्रवषय मग!"
"िाही. प्रवषय संपतोय कु ठे इथे.. इथेच तर सुरू होतोय.."
"म्हिजे?"
"तो प्रवचारत होता.. जुळ्या बप्रहिीचे खरे िाव काय?"
"मग तू काय सांप्रगतलेस?"

"काहीच िाही.. तू माप्रलिी ठे वलेलेस.. खोट्या बप्रहिीचे.. ते खोटे की खरे .. की अजूि
काही खरे िाव त्या खोट्या बप्रहिीचे?"
"खोट्या बप्रहिीचे खरे िाव मंदादकिी! लक्षात ठे व खरे िाव मंदादकिी .. प्रि खोटे िाव
माप्रलिी प्रि प्रतचा िवरा.. धमेंद्र! आप्रि तू आप्रि ती यांचा आहे छत्तीसचा आकडा!"
"आता सांगूि काय उपयोग? पि ऐक.. अगं लभंदद त्या चॅिेलच्या बाॅॅसस
े िा ओळखतो..
आता त्यािे प्रतकडे जाऊि गोंधळ घातला तर? प्रमललंदा उगाच गोत्यात ि येवो.."
"काही िाही .. तू बोललीस प्रमललंदाला?"
"िाही अजूि. आताच तर लभंददचा फोि आला.."
"मला पि वाईट वाटतेय.. उगाच ह्या प्रकरिाचा प्रमललंदाला त्रास िको व्हायला .."
"तू लचंता िको करूस.. मी बोलते प्रमललंदाशी. अजूि पुढे प्रगती काय?"
"काय प्रगती? मी संध्याकाळी कदाप्रचत प्रेमला बघेि.. प्रि तो मला बघेल.."
"म्हिजे? बघूि घ्याल एकमेकांिा?"
"तसं िाही गं.. "
मग मी प्रतला ते सारे प्रकरि उलगडू ि सांप्रगतले.
'ऑल द बेस्ट' म्हित प्रतिे फोि ठे वला.
आता पुढे या लभंदीचे काय होिार?

अस्वस्थ होऊि मी प्रमललंदाला फोि लावला. तो प्रबझी होता. थोडक्यात त्याला सांप्रगतले
तर तो म्हिाला, "डोनट वरी. माझ्यावर सोडू ि दे!"

उगाच डोक्यात दकडा सोडू ि ददलाय लभंददिी. कु ठल्याही गोष्टीत असा खलिायक
असायलाच हवा का? पि पुढची गोष्ट आताच सांगते.. दोि तीि ददवसांिी प्रमललंदािी फोि के ला
मला. म्हिाला, "ते लभंगारददवे प्रकरि प्रमटले.."
"म्हिजे?"
"म्हिजे दोि गोष्टी.. एक तर ती मुलाखत आम्ही खरं च दाखवतो आहोत.. तुझा प्रेम आता
टीव्हीवर येईल. तुमचे ते मोबाईल रेकॉर्डंग चांगले झालेय.. मि लावूि के लस वाटते प्रेमचे होते
म्हिूि!"
इथे मी आपोआप लाजली..
"आप्रि दुसरे, आमचा बाॅॅस मोठा ददलदार आहे. पारशी बावा. दफरोज मंचरजी. तो
ओळखतो लभंगारददवेला. त्याला खरी गोष्ट सांप्रगतली.."
"खरी म्हिजे ..?"
"म्हिजे हेच.. तू आप्रि प्रेम.. दोघांचे प्रेम.. आप्रि प्रेमासाठी वाट्टेल ते! त्यावर बावा खूश
झाला. चोक्कस प्रडक्रा म्हिूि हसला. एका अटीवर सगळे माफ करीि म्हिाला.."
"अट?"
"हुं.. अगं बावाला ते पारसी डेरीचे पेढे आवडतात.. म्हिाला एकदा सारे ठीक झाले की
एक दकलो त्याला द्यायचे.. बावा पावला त्याला िैवेद्य म्हिूि!"
"एवढेच?"
"मी म्हिालेलो तुला, डोनट वरी.. मला माप्रहतीय माझा बाॅॅस!"
"हुं.. तुझ्या प्रि काललंदीच्या वेळचा अिुभव ददसतोय!"

"खरं य.. तुझी कृ पा आप्रि काय.."
थोडक्यात हे लभंदद प्रकरि खरे च संपले इथे आप्रि माझा प्रेम एकदा टीव्हीवरही आला!
स्वतःच्याच पुस्तकावर बोलत होता. फक्त त्याचे ते लग्नाबद्दलचे ज्वालाग्राही प्रवचार ज्वालाग्राही
चॅिेलिे कापूि टाकलेल!े िशीब माझे! हे सारे िंतर झाले. आई तात्यांिी ते ऐकले असते तर?
ही सारी पुढची गोष्ट! खरी गोष्ट आज व्हायची ती होिार. आर या पार..

संध्याकाळी तो क्षि आला. मागच्या वेळेच्या अिुभवातूि सारे काही आधीच सज्ज करूि
ठे वलेल.े अगदी पोह्यांवर प्रपळायला पातळ सालांचे ललंबूही शोधूि आिलेले आईिे. थोडक्यात,
तयारी जय्यत होती! आप्रि मी मरूि साडीच िेसली होती परत!
थोड्याच वेळात लभंदद आला. त्याला आमच्या घरचे पोहे फारच आवडतात की काय? मग
जगदाळे आले. पाठोपाठ मुलगा. तात्यांिी तोंड भरूि स्वागत के ले. दोघे आत आले! हे सारे मी
आतल्या प्रखडकीतूि पाहात होती. मुलगा मला िीट ददसत िव्हता पि अंगकाठी प्रि उं ची
प्रेमइतकीच. तो काही बोलला.. त्याचा आवाजही प्रेमसारखाच. उत्सुकतेिे माझ्या छातीत धडधडू
लागले. कहीं ये वोच तो िहीं? बाहेर बोलिे चालू होते. माझी ती स्वतःत हरवूि जायची सवय
महागात पडिार मला. दकतीतरी प्रडटेल्स सुटत होते. कळले ते एकच.. त्या मुलाला एक जुळा
भाऊ आहे! बाकी त्याचे िावही मी ऐकू िये?

पोहे घेऊि मी बाहेर आली, तर समोर प्रेम! त्याला पाहूि तीि ताड उडायची बाकी होती.
फक्त के सप्रबस कापूि आलेला तो. मुलगी बघायला येिार तर अस्ताव्यस्त के स कसे चालतील? तो
माझ्याकडे पाहूि मंद हसला. कालच तर त्याच्याशी बोललेली मी. इतक्यात जगदाळे म्हिाले,

"बरे का पूिापिंदा, ह्या घोरपडेसाहेबांिा मदत करतात त्यांच्या प्रकाशिात. आपल्या प्रेमािंदाचे
दुसरे पुस्तक छापिार आहेत हे!"
माझा चेहरा काळवंडला असावा. लभंदद म्हिाला, "मुली बरं िाही वाटत का तुला? त्या
ददवशी जुळ्या बप्रहिी पाप्रहल्यास .. आज खरेखुरे जुळे भाऊ बघ!"
म्हिजे.. हा तो िव्हेच! वर माझा प्रेम याचाच जुळा भाऊ प्रिघावा? आप्रि यािे पसंत के ले
तर.. याच्याप्रवरूद्धच लढाई ती ही याचीच वप्रहिी बिूि! काय आहे स्वामींच्या मिात कु िास
ठाऊक. आता एकच के ले पाप्रहजे .. ध्याि देऊि काय काय बोलिे सुरू आहे हे ऐकायला हवे.
पुढचा रस्ता यातच ददसेल मला. लक्ष देऊि मी ऐकू लागले प्रि काही मुद्दयांची िोंद के ली :
१. पूिापिंद आप्रि प्रेमािंद दोघे जुळे भाऊ आहेत. पि दोघांच्या स्वभावात जमीि
अस्मािाचा फरक आहे. दोघांच्या के सासारखा असावा! स्वभावातला फरक हा माझा प्रिष्कषप!
२. पूिापिंद जळगावातल्या अॅग्रो फमपमध्ये िोकरीला आहे. प्रेमािंद मुंबईतच आहे िोकरीस
पि एका रठकािी रटकण्याची गॅरंटी िाही त्याची.
३. प्रेमािंदास लग्नच करायचे िाही. इतक्यात असे िाही .. तर कधीच िाही. हे मी देखील
ऐकले होते आधी. त्याच्याच तोंडू ि.
४. पूिापिंद आप्रि प्रेम स्वभावािे वेगळे असले तरी एकमेकांचे लाडके आहेत. प्रेमच्या
स्वभावात हे बसत िसले तरी!
अजूिही काही धागेदोरे हाती आले! असे म्हटले की काहीतरी पेपरातली बातमी
वाचल्यासारखे वाटते. पि धागेदोरे च म्हिावेत! सगळ्यात महत्वाचे म्हिजे प्रेमला कु ठल्याही
गोष्टीस तयार करिे.. मुप्रश्कलही िहीं.. िामुमदकि! म्हिजे माझे काम दकती कठीि याचा अंदाज
आला मला!

थोड्याच वेळात पोहे खाऊि प्रि चहा प्रपऊि प्रिघूि गेले सारे . आठवड्यात कळवतो म्हिूि!
दोि ददवस लभंददकडे राहतील म्हिे प्रि मग परत जळगावी! लहंदीत 'ददमाग का दही की छास'
होिे म्हितात तसे झाले माझे. काय करिार आहे मी आता? याला िाही म्हिू तर कसे प्रि प्रेमला
पटवू तर तेही कसे?

रात्री अगदी इमजपनसी म्हिूि मी काकु कडे गेली. प्रमललंदा तेव्हाच आलेला. सगळी गोष्ट
ऐकू ि काकु म्हिाली, "करावे तसे पुढच्या जनमी भरावे म्हितात.. पि तुला याच जनमी.. अगदी
दोिचार ददवसात भरावे लागलेले ददसतेय.. मला आितेय जुळी बहीि! घे एक खराखुरा जुळा!"
मी रडवेली झालेली पाहूि प्रमललंदा म्हिाला, "काही मागप काढू आपि. थोडा प्रवचार करू
देत."
"आप्रि जमल्यास तूही कर!" काकु म्हिाली.
हे चांगलेय.. प्रहच्या लग्नातले सारे डावपेच माझेच होते. आता बोलतेय कशी? पि माझे
ग्रहमाि खराब ददसतेय. म्हिूि गप्प बसली.

रात्री परत मग प्रेप्रीप्रीबंस ची बैठक झाली. प्रमललंदा होताच अध्यक्षस्थािी. त्यािे सुरूवात
के ली, "असा पेचप्रसंग कधी ि आला, ि येईल आप्रि तो सोडवण्यातच आपले कौशल्य आहे. आप्रि
हे आव्हाि आपल्याला पेललेच पाप्रहजे. कसे त्याचा प्रवचार करण्यास ही मीरटंग बोलवण्यात आली
आहे. आपल्या सवांिा ग्राऊंड ररयाप्रलटी ठाऊक आहे. त्यामुळे त्याची पुिरूक्ती ि करता पुढे जाऊ..
काललंदीताई.. िाही बाई.. तुमचे काय मत आहे?"

"माझे मत असे आहे की कठीि काम आहे हे.. काही सुचत िाही."
"सुचत िाही तेव्हा सप्रमती काय करते?"
"आपल्या ररवाजािुसार कडक कॉफी प्रपते! आप्रि ती कॉफी प्रजच्यासाठी मीरटंग बोलावली
प्रतिे बिवायची असते!"
"हुं.. तुझ्या वेळी दकती कॉफी बिवलीस काकु ? तुला सांगू प्रमललंदा.."
"चूप.. बोलू िकोस. सीक्रेट आहे सारे आप्रि चुपचाप काँफी बिव! िाहीतर आता तात्यांिा
करते फोि.."

कॉफीत काहीतरी जादू असावी. एक कप कॉफी आप्रि आयप्रडया ढेर साऱ्या!
प्रमललंदा म्हिाला, "आता आपल्याला दोि गोष्टी हव्यात .. एक म्हिजे तो पूिापिंद पूिपपिे
िकार देईल आप्रि दुसरा .. प्रेमला लायिीत आिावे कसे?"
"परफे क्ट!" काकु म्हिाली.
"आता पप्रहला भाग. पूिापिंद.. त्यािे िकार ददला तर एक मोठा प्रश्न सुटेल."
"पि त्यािे तसे िाही के ले तर?"
"तो चॉईस त्याला .. एक प्रमप्रिट .. तुला तो कसा वाटला प्रीती?"
"कसा म्हिजे .. मी िाही प्रेमला सोडायची .."
"हो ग बाळ.. उगी उगी.. तुला प्रमळे ल हो तुझा प्रेम. पि सांग स्वभावािे कसा आहे तो?"
"चांगला वाटतो. मिप्रमळावू वगैरे प्रवशेषिे वापरता यावीत .."

"आप्रि तो आता जळगावात आहे.. राईट?"
"आता.. िाही. दोि ददवस तो इथेच आहे!"
"इथे म्हिजे?"
"लभंददच्या घरी!"
"लभंदद! बापरे !"
"काकु .. घाबरू िकोस .. मी तुझ्या पुढेच आहे!
पि तुला काय म्हिायचेय प्रमललंदा?"
"हेच.. डायरे क्ट ॲप्रोच! टू पूिाप! त्याला वस्तुप्रस्थती सांगूि टाकायची.."
"म्हिजे? या प्रीतीचे बाहेर लफडे आहे म्हिूि?"
"काकु .. काहीतरी बोलू िकोस.. लफडे काय? ददव्य प्रेम आहे ते!"
"ठीक.. काहीतरी भािगड िाहीतर प्रकरि आहे असे सांगू!"
"िाही! पूिापला सांगू की ही जी आहे ती तुझ्या भावावर मरतेय! तू प्रतला िकार दे. पुढचे
पुढ.े अधाप प्राॅॅब्लेम तर सुटेल."
"गुड आयप्रडया. आप्रि कदाप्रचत पूिाप आपल्याला त्या प्रेमबद्दल माप्रहती देऊि मदतही
करे ल!"
"वाॅॅव!"
"पि एक छोटासा पॉईंट..लभंदद िामक वाघाच्या गुहत
े त्या पूिापला एकट्यािे गाठायचे
कसे?"

"हा प्रश्न जरटल खरा. पि काहीतरी करू. आता झोप येतेय."
"मला देखील .." जांभई आवरत काकु .
"मी हा प्रश्न झोपेत सोडवेि!"
"म्हिजे?"
"अगं हा झोपतािा प्रश्न घेऊि झोपतो. सकाळी उत्तर सुचते त्याला .. म्हिे!"
"सुचते म्हिजे सुचतेच!"

रात्री घरी आली. एक ठरलेल.े . पूिापिंदाची मदत घेऊि कमीतकमी एक प्रश्न तर सोडवावा.
दुसरा कठीि प्रश्न िंतर. शाळे त बाई सांगायच्या िा, पेपरातले जे प्रश्न िीट सुटतात ते आधी
सोडवा. बाकीचे शेवटी! शाळे त प्रशकवके ले असे उपयोगी पडेल असे वाटले िव्हते! िशीब आई प्रि
तात्यांिी काहीच प्रवचारले िाही. आता उद्या महत्त्वाचा .. उज्जवल परवासाठी!

झोपली मी. स्वप्नात प्रेम.. आरशासमोर. समोर आरशात पूिाप. दोघे तलवार घेऊि लढाई
करताहेत. मी बाजूला उभी. हातात वरमाला घेऊि. पूिापिंद ताकदवाि ददसतोय .. लढाई प्रेम
हरतािा ददसायला लागला.. पाठू ि प्रमललंदा आला.. आरशातल्या पूिापला गुदगुल्या करूि
हसवायला लागला .. प्रेमिे मोका शोधूि हल्ला चढवला.. आप्रि मी उठू ि बसली.. तेव्हा पहाटेचे
पाच वाजलेल!े म्हिजे खरे होिार तर स्वप्न!
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पूिापिंदाशी भेट
अथापत
एकच लक्ष्य: प्रेमचे प्रेम!

उगवत्या ददवसाचा उगवता सूयप कसल्या आयप्रडया घेऊि येईल? मी रात्रभर प्रवचार
करायचा प्रयत्न के लेला. पूिापिंदास कसे गाठावे? लभंददच्या िकळत? प्रि कदाप्रचत त्या जगदाळे
काकांच्याही िकळत. माझे डोके चालेिा. पि प्रमललंदािे काही तरी डोके लढवले असेल रात्रीतूि
तर.. असेल िाही .. असायलाच हवे.

सकाळी काकु ला फोि लावला. ती म्हिाली, "प्रभऊ िकोस मुली मी तुझ्या पाठीशी आहे."
म्हटले, "िुसती पाठीशी राहूि काय फायदा.. प्रमललंदाला काही तरकीब सुचली की िाही?"
"अथापतच .. तो माझा प्रमललंदा आहे! तू ये. सांगते. हम करें गे तुम्हारे आिेका इं तजार.. करो
बहि हमपर तुम ऐतबार.. ये लवकर."
मी म्हटले, चला याच्या डोक्यात काही शक्कल प्रिघाली म्हिजे काहीतरी होईलच चांगले.
काकु कडे पोचली तर प्रमललंदा म्हिाला, "लवकरच मला त्या पूिापिद
ं ाचा पूिप िंबर
प्रमळे ल.. त्याला बोलावूि घेऊ.. पूिप प्रवर्श्ासात घेऊ.. पूिप काम होईल तुझ!े "
"पि िंबर?"

"हुं.. पत्रकारास अशक्य ते काय. रात्रीत चार लोकांिा लावले जळगावात कामाला. सगळे
जगदाळे शोधले.. मग त्यात तू म्हिालीस तसा अॅग्रो मधे कामाला असिारा जगदाळे शोधला.
जैि आप्रि जैि अॅग्रोत आहे हा पूिापिंद. प्रतकडे ऑदफसात कु िी आले की त्याचा िंबर हातात!
अध्याप तासात समज!"
हे असे इतके सरळ होईलसे मला स्वप्नातही वाटले िव्हते.

थोड्याच वेळात पूिापिंदाला फोि गेला. प्रमललंदाच बोलला त्याच्याशी, "हॅलो, मी
ज्वालाग्राही सवपदा चॅिल
े मधूि बोलतोय .. तुमच्या भावाच्या पुस्तकाबद्दल तुमचे चावे म्हिजे
बाईट्स घ्यायचे होते.. हो.. तुम्ही लवकर येऊ शकाल तर बरे.. अहो चॅिेलची मािसे आम्ही,
सगळीकडे लक्ष ठे ऊि दक्ष असतो आम्ही.. येताय िा.. आल्यावर बोलू सप्रवस्तर .. पाठवतो माझा
पत्ता .. भेटू.."

प्रमललंदािे त्याला मुलाखतीच्या प्रिप्रमत्तािे त्याच्या ऑदफसात बोलावूि घेतले. प्रमललंदा
हुशार आहे. पि काललंदीिे त्याला पटवण्यासाठी के लेल्या युक्त्या त्याला कळल्या िव्हत्या तेव्हा!
की कळू ि सवरूि .. म्हिजे प्रेमला पि माझी ही सारी धडपड कळत असेल.. कदाप्रचत .. कोि
जािे. असेल तर छािच!

आता थोड्याच वेळात एक प्राॅॅब्लेम सुटिार अशा आिंदात प्रमललंदा प्रि मी त्याच्या
ऑदफसात पोहोचलो .. पि माझे काम असे सहज झाले तर मला तपप्रस्वप्रिचा दजाप कसा प्रमळाला
असता! पावपतीला तप करायलाच हवे! आम्ही पोहोचलो आप्रि पाठोपाठ पूिापिंद येतािा ददसला..

एकटा िाही, तर बरोबर त्याच्या होता तोच.. कुं डलीतला शप्रि.. लभंदद! प्रमललंदा त्याला एकटाच
ये असे तरी कसे सांगिार होता?

आता काय? मी हळू च आतल्या खोलीत सटकली आप्रि दकलदकल्या दरवाजातूि बाहेर
काय होते पाहू लागली.
"कॅ मेरामि येईतोवर थांब.ू ."
"कॅ मेरामि की वुमि?"
"मि.. वुमििी जाॅॅब सोडला! त्यांच्यात घरचे कामावर जाऊ देत िाहीत िा.. तुम्ही
थांबा.. मी आलोच!"
प्रमललंदा आत आला. तो ही गोंधळलेला. लभंददला कटवावा कसा?
"मी फोि करू लभंददला? तात्यांिी बोलावले म्हिूि सांगते!"
"िको.. आधीच त्याच्याशी खोटे बोलूि झालेय बऱ्यापैकी. अजूि िको."
"िाहीतर साप्रहत्य ददवे प्रकाशिातूिच फोि करू..?"
"तुझा आवाज ओळखेल तो.."
"मग?"
"आयप्रडया! मंचरजी!"
एवढे बोलूि तो तडक बाहेर गेला. थोड्या वेळात परत आला तर त्याच्या बरोबर एक
पारशी गृहस्थ. तोच बाॅॅस असावा त्याचा. दफरोज मंचरजी. बाहेर येता येता त्यािे
लभंगारददव्याला हाक मारली, "अरे लभंगार्दपवा.. तू इकडे कसा साला?"

लभंगारददवे उठू ि उभा राप्रहला.
"अरे चाल िी अंदर. साला के टला साल पछी मारा जािी दोस्त.. चाल चाय प्रपऊ.. गप्पा
मारू."
लभंदद जायला प्रिघाला तसा पूिापपि प्रिघाला. चहा प्यायला की काय? तसा मंचरजी
म्हिाला,
"अरे यंग मॅि, तू बस िी अप्रहयां. ए लोग तुझा इं टरव््यू घेते तोपयपत, तुजा चाय इथेच
पाटवते!"

इं टरव््यू!
लभंदद जाताच प्रमललंदा मागे दफरला. पूिापिंदाला आत बोलावूि घेतले त्यािे. पूिाप आत
आला.. मला पाहताच म्हिाला, "तुम्ही?"
प्रमललंदा त्याच्या कामासाठी प्रिघूि गेला. प्रि
मी त्याला सारे खरे खरे सांप्रगतले. अगदी लभंददला कसे फसवले प्रेमला भेटण्यासाठी हे
सुद्धा आप्रि आता लभंददला कटवण्यासाठीच पाठवूि ददले हे ही! म्हिजे त्याला माझ्या प्रेमवरील
प्रेमाचा अंदाज यावा. त्यावर तो आधी काहीच िाही बोलला. माझे सांगि
ू झाल्यावर म्हिाला,
"आता माझे ऐकू ि घ्या!"
त्यािे सांप्रगतलेले ऐकू ि मी अजूिच उडाले!
काही ददवसांपूवी त्याचे ते सीप्रियर जगदाळे आलेल,े ते प्रेमसाठीच! त्यािंतर प्रेम बधत
िाही पाहूि पूिापिंदाचा िंबर लावला त्यांिी.

"काही करा. प्रेमला समजाविे कठीि. लग्न म्हटले की तो दूर पळतो. आप्रि तुम्ही ते करू
शकलात तर.. एकतर ते आश्चयप असेल आप्रि दुसरे घरी सारे अगदी खुश होतील. तरीही घरी मी
तुमच्या या प्रयत्नांबद्दल िाही काही सांगत. आप्रि मी िकार द्यायला शोधूि काढेि काहीतरी
कारि! ऑल द बेस्ट! काही मदत लागली तर सांगा. तसा अिुभव िाही मला काही पि तरीही.
प्रेम चांगला आहे मिाचा पि प्रजद्दी आहे. कु िाचेच कधीही ऐकत िाही तो. तो फोि िंबर बदलतो,
रहायच्या जागा बदलतो, िोकऱ्या बदलतो.. त्याला जगच बदलायचे म्हिूि. त्याला आम्ही
आलोत हेही ठाऊक िाहीए. म्हिूि तर लभंगारददवेंकडे राप्रहलो आहोत. परत एकदा बेस्ट ऑफ
लक. त्याची खूप गरज आहे तुम्हाला. अजूि एक.. बाकी काही असले तरी त्याला आवडते ती
स्रॉबेरी. महत्त्वाच्या वेळी ती वापरा! प्रतसऱ्यांदा ऑल द बेस्ट!"
तीितीिदा हा बेस्ट लक म्हितोय. आजवर एवढे टेनशि िव्हते. एक प्रश्न सुटला तरी
उत्तीिप व्हायला दुसरा सुटायलाच हवा. आजवरचा माझा आत्मप्रवर्श्ास थोडा डळमळीत व्हायला
लागला. तरीही मी उसनया अवसािात म्हिाली, "तुम्ही म्हिालात ते ठे वते ध्यािात. बघते कसे
जमते ते!"

पूिापिंद प्रिघूि गेला. त्याच्याकडू ि प्रमळाले ते काय.. फक्त एक स्रॉबेरीची लहंट! बाकी सब
अब रामभरोसे! अब तेरा क्या होगा प्रीती?

प्रमललंदा परत आला. म्हिाला, "माय बाॅॅस इज ग्रेट. त्याला पूिापिंदाची पूिप स्टोरी
सांप्रगतली तर काम सोडू ि आिंदािे बाहेर आला."
मग मंचरजीला भेटली मी पि! ददलदार आहे मािूस. "शेवटला ते पेढे खाऊ घाल पोरी..
बायडी बोलते पेढे खाऊि डायप्रबटीस होतो. मी म्हिते साला माज्याकडे डायाप्रबटीस कशाला

बघते वळू ि.. लवकर गुड नयूज दे.. साला ते प्रेम पागल असते काय.. इक्ती चांगली पोगी पाठी
पडते प्रि.. एकदा घ्यूि ये.. साला ब्रेि वाॅॅशच करते तेचा! गधेडा साला!"

एक मात्र झाले. सारे अप्रिप्रश्चततेचे ढग प्रिघूि गेले आता. आता फक्त एकच अप्रिप्रश्चतता
आप्रि एकच लक्ष्य.. प्रेम आप्रि प्रेमचे प्रेम! आता काय प्रि कसे करायचे ते मलाच बघायला हवे.
इथे ती 'प्रेप्रीप्रीबंस' िाही येिार कामी. प्रीतीबाई, कं बर कसूि लागा कामाला!
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समोवार
अथापत
भेट तुझी माझी!

आता कामाला लागावे म्हिजे काय करावे? साधा उपाय आहे.. प्रेमला फोि करिे.
बोलण्यात गुंगविे आप्रि त्याच्याशी भेट पदरात पाडू ि घेि.े त्याचे ते दुसरे पुस्तक हाच माझा
पासपोटप! तो वापरूि पुढच्या हालचाली करायला हव्यात.

सकाळी फोि लावला त्याला. घेतला ही त्यािे. रं गढंग प्रकाशिाचे रं ग डायरे क्ट पुसत
म्हिाली, "प्रीती बोलतेय. खूप ददवसात बोलिे िाही झाले."
"ओह.. मला वाटते आपि दोि तीि ददवसांआधीच बोललोय.."
अरप्रसक! इथे मी क्षि ि क्षि मोजते प्रि हा दोि तीि ददवस असे म्हितो जिू दोि तीि
प्रमप्रिटच असावेत. प्रिदपयी ददसतोय.
"हो िा. कु ठवर आले प्रलखाि? तुम्हा लेखकांचे एक बरे असते, हवे ते घडवा.. िाहीतर
प्रबघडवा! म्हिजे त्या िायक िाप्रयके स भेटण्याची घरटका कधी भरवताय तुम्ही?"
हा आपला माझा अंदाज होता. आप्रि खरे तर माझा स्वतःबद्दलचाच प्रश्न होता! पि त्यािे
प्रेम खूश झाला.
"तुमचा प्रश्न अचूक आहे हो.."

"एक प्रमप्रिट हां.. काय आहे तुम्ही मला तुम्ही वगैरे िका म्हिू.. प्रशक्षिािे प्रि पात्रतेिे मी
दकती लहाि आहे तुमच्याहूि.."
"अहो पि, ओळख देख िसतािा .."
"अहो.. देख तर आहे.. ओळखपि बऱ्यापैकी झालीय.. मला तूच म्हिािा.. िुसते प्रीती
म्हिालात तरी चालेल .. म्हिाल िा.. प्लीज?"
त्या प्लीजिे त्याचे हृदय थोडे प्रवतळले असावे. म्हिाला, "तुम्ही म्हिता तर.. तू म्हितो..
तुला प्रीती! एक आहे तुम्हाला .. तुला.. िाव शोभते हां.. तुझ्या वागण्यात प्रि बोलण्यात ही प्रीती
जािवते.."
माझा माझ्या कािांवर प्रवर्श्ास बसेिा. प्रेम असे काही डायरे क्ट बोलेल? की मी आपल्याच
मिचे काही ..
पि प्रत्यक्षात त्याकडे दुलक्ष
प करत म्हिाली मी, "शरिकु मार प्रि साठे ! शहरी प्रश्न! पुढे काय
करायचे ठरवलेय तुम्ही?"
"हे बघ, हा प्रश्न तसा सोपा िाही प्रीती. मी पप्रहली दोि पािे प्रलप्रहलीत. तुला वाचूि
दाखवू?"
"फोिवर?"
"हां, तेही खरं च! कु ठे तरी भेटायला हवे! आप्रि सॉरी, ते प्रीती िावाबद्दल बोललो ते
रागावली िाहीस िा तू?"
याच्यावर प्रि रागाविार मी?
"िाही हो.. तुम्ही दकती छाि बोलता प्रेमािंद! प्रजतके प्रलप्रहता सुंदर प्रततके च बोलिेही!
मला तर बाई हेवा वाटतो?"

"कु िाचा?"
"कु िाचा काय.. तुमचाच."
दकती देवदत्त देिगी म्हििार होते. पि कु िास ठाऊक या प्रवद्रोहकु मारास देव आप्रि
देवाच्या िावाचे ही वावडे असले तर?
"का?"
"का काय..? इतक्या हुशारीचे कौतुक वाटिारच िा कु िालाही. कसं काय जमतं हो
तुम्हाला इतके छाि प्रलहायला?"
तो कदाप्रचत प्रतथे लाजला असावा.. इतक्यात मीच म्हिाली, "िकाच सांगू आता. आपि
भेटू िा तेव्हा सांगा! अजूि काय काय प्रवचारे ि मी तुम्हाला. खरे सांगू लेखक म्हिावा िा असा
ओळखीत माझ्या तुमच्याप्रशवाय कोिीच िाही. आप्रि तुम्ही बोलता पि दकती सुरेख! कधी
भेटूयात?"
"ठरवूि सांगतो. तुम्हाला इकडे कु ठे यायला जमेल िा?"
"कोिाला? तुम्हाला .. ? की तुला? प्रीती िाव आहे माझे!"
"ओके . सॉरी! तुला जमेल िा इकडे जवळपास यायला .. प्रीती?"
मिात बोलली, तू बोलावलंस तर आताच येते.. तू म्हिशील प्रतथे!
साळसूदपिे मी म्हिाली, "अथापत. तुझा जास्त वेळ िाही घेऊ. तुम्ही काय साप्रहप्रत्यक!
लेखकाचा क्षि ि क्षि महत्त्वाचा."
"हे तुझे काहीतरीच. पि काय आहे िुकतीच िवीि िोकरी लागलीय.. सुटायला वेळ होतो.
तू इकडे आलीस तर इथेच भेटू!"

"ओके . िक्की .. आज येते. सहा वाजता?"
एवढ्या पटकि त्याला वाटले िसेल मी प्रवचारे ि.
"आज.. पि तयारी करायला लागेल. मी प्रलप्रहलेय.."
"काय आहे आपि जिरल रूपरे षेची चचाप करूयात. बाकी प्रकरि बाय प्रकरि िंतर ..
िाहीतरी हे प्रकरि वाढवायचेच आहे मला!"
शेवटचे वाक्य त्याला ऐकू जािार िाही असे हळू च बोलली मी!
"ठीक. तू म्हितेस तसे. आज ये. इकडे जवळच छाि हॉटेल समोवार आहे. चहा प्रपऊ प्रि
गप्पा मारू."
"पि ते बसू देतात..?"
"अगं.. आमचा लेखकांचा अड्डा आहे तो. प्रतथे आम्हाला दकतीही वेळ बसू देतात. माझे
पप्रहले पुस्तक प्रतथेच आकाराला आले.."
"आप्रि आता दुसरे ही!"

पुस्तक येईल तेव्हा येईल, आमचे प्रकरि मात्र आकाराला यायलाच पाप्रहजे! आगे बढो
प्रीती!
दुसऱ्यांदा फोि के ला. प्रगती चांगली होती माझी. तुम्ही वरूि तू.. आप्रि प्रीतीबद्दल प्रेम..
आप्रि आता भेटण्याची तयारी! प्रगती आहे प्रीती! या वेगात ददल्ली आता दूर िाही! फक्त
िेहमीप्रमािे यात काही गोंधळ ि होवो म्हिजे झाले.

दुपारी फोि आला तो पूिापचा. म्हिाला, "आज रात्री प्रिघतोय. प्रेमला सांभाळू ि घ्या!
मिाचा चांगलाय पि मुद्दाम कधी वाकड्यात प्रशरतो. आप्रि एक.. मी तर िकार देईिच गरज
पडल्यास.. पि त्याआधी घरात तुमचा िकार कळलाच पाप्रहजे!"
त्याचे लाॅॅप्रजक प्रबितोड होते. उद्या त्याच घरात प्रेमािंदशी सोयरीक जोडायला जमले
पाप्रहजे! मला भरूि आले. माझ्या या प्रेमकथेसाठी कोि कोि दकती प्रवचार करतेय! काललंदी प्रि
प्रमललंदा तर आहेतच.. त्याचा बाॅॅस पि.. प्रि आता पूिापिंद देखील! या सवांचे श्रम फळास
येवोत प्रि आईवडलांिा चांगला जावई लाभो! स्वामीजी माझ्यासाठी जास्त मागिे िाही! आप्रि
प्रवचार तर मी सकारात्मकच करतेय िा!

संध्याकाळचे वेध मला दुपारीच लागले. समोवार हाँटेल. प्रतथे सारे लेखक बसूि प्रवचारमिि- लचंति- मंथि करतात म्हिे! डांप्रबस आहे काकु . प्रमललंदाला मी सांप्रगतले माझ्या भेटीबद्दल
तर प्रमललंदािे माप्रहती ददली मला. तर काकु म्हिते, "तुझे ग प्रतथे काय काम?" डांप्रबस! माझ्या
प्रेमची मी स्फू ती देवता बिेि. तो एकाहूि एक पुस्तके प्रलप्रहल तेव्हा बोलती बंद होईल प्रतची!
असा राग आला प्रतचा! पि िंतर वाटले, प्रतची ही सवयच. येता जाता टांग खेचत राहते. आप्रि
प्रतिे काय कमी मेहित घेतलीय माझ्या साठी? दुपार अशी हुरहुर वाटण्यात गेली. पि
संध्याकाळी काय बोलावे याचा मात्र प्रवचार िाही के ला मी. उत्स्फू तपतेत एक मजा असते म्हिे.

समोवारच्या सभोवार दाट झाडी आहे. मोठी टेबलं. बाजूला गरज पडली तर ररफर
करायला पुस्तके . पेि आप्रि पेप्रनसल .. कागद आजूबाजूस पडलेल.े हवे ते घ्या. कु िी कु िाला
उठवत िाही जागेवरूि. मी पोहोचली तर प्रेम आधीच येऊि बसलेला.
"वा! अगदी वेळ पाळतेस तू प्रीती. सहा म्हिजे सहा वाजता आलीस."

"हो. तात्या म्हितात कु िालाही वेळ ददलेली पाळलीच पाप्रहजे!"
या पेक्षा थोडी रोमँरटक सुरूवात झाली असती तर बरे झाले असते. पि येतािा माझ्या
छातीत धडधडत होते. तोंड कोरडे पडलेल.े तशी पप्रहल्यांदाच मी प्रेम बरोबर एकटीिे आप्रि
चोराच्या मिात चांदिे असल्यािे घरी ि सांगता आलेली. त्याच्या पुस्तकाबद्दल बोलायचेय
त्याला. मला तर बोलावेच लागेल. काय बोलिार मी? फोिवर चेहऱ्यावरचे भाव ददसत िाहीत.
"बस िा!"
मी बसली. प्रेम तसाच होता. इतके ददवस झोप उडविारा तो चेहरा मी डोळ्यांत साठवूि
ठे वत म्हिाली, "लवकरसे आलात?"
"हो. ऑदफस लवकर सुटले. परत तुला बोलावलेले इथे. ही जागा इतकी छाि आहे सांगू.."
"खरं य.. बघता बरोबर मी प्रेमात पडलेय.."
"काय म्हिालीस?"
"अहो जागा इतकी सुंदर आहे िा.. प्रतच्या."
"काय घेिार?"
देशील जे हवे ते..? माझ्या मिात प्रश्न!
"तुम्ही म्हिाल ते.."
"चहा छाि प्रमळतो येथे .."
"चालेल."
मी चहाची दीक्षा घेतलेली उडप्याकडे, ती अशी उपयोगी पडली!
"मग, सापडली िा जागा? म्हटले रस्ता चुकतेस की काय?"

"िाही हो.."
"एक सांगू, तुला वाटते प्रततका मोठा िाहीये मी.."
"हा प्रविय.."
"प्रविय िाही प्रीती.. अगं वयािे.. तू मला अहो जाहो िको करूस.. मला वाटते आपली
मैत्री आता झालीय बरीच!"
प्रेमिे धक्का ददला मला.
"िाही हो.. म्हिजे तोंडात येत िाही .."
"म्हि पाहू .. तूची बाराखडी.. तू.. तुला.. तुझ.े . तुझ्याकडे.. तुझ्यासाठी.. "
"बस बस.. म्हिते.. पि तोंडात बसायला वेळ लागेल.. चालेल .. तुला?"
"आता कसं.. आता आपि एका पातळीवरूि चचाप करू शकतो."
"चचाप?"
"पुस्तकावर.."
"हां.. इथे आलं की सारं प्रवसरायला होतं िाही? तुझं पप्रहलं पुस्तक गाजतेय!"
"खरं सांगू.. त्यािे काय होतंय.् . तुला वाटेल मी भाव खातो म्हिूि, पि लोकांचा ॲरटट्यूड
बदलेल तर त्याला काही अथप आहे.."
"तसे िसते रे. तू दकतीही जीव तोडू ि प्रलप्रहलेस.. कु िी वाचले तरच काही बदल होईल की
िाही सांग मला.. जेवढे जास्त वाचतील तेवढा पररिाम वाढेल.."
"कु िास ठाऊक. घे चहा घे.."

"एक प्रवचारू.. इथे आईस्क्रीम प्रमळते?"
"चहाबरोबर? असेल .. का?"
"मला स्रॉबेरी आइस्क्रीम खायची इच्छा झालीय!"
"इथे िा.. फक्त चहा कॉफी आप्रि सँडप्रवच! पि तू म्हिशील तर जातािा खाऊ दुसरीकडे."
पूिापचा बाि पूिपपिे उपयोगी ददसत होता.
"मला काय वाटते बरं का प्रेमािंद, शरिकु मार पररप्रस्थतीस शरि ि जािारा आहे. साठे
समजा.. ककं वा दुसरी जी कु िी िाप्रयका असेल प्रतला .."
"मी एक सांगू .. इतक्या वेळा इथे आलोय मी.. आज काही वेगळे च वाटतेय.. तुझी हरकत
िसेल तर एक सांगू .."
"हुं.."
"आज पुस्तक सोडू ि कशावर तरी बोलले तर चालेल?"
माझ्या मिात फु टिाऱ्या लाडवांचा आवाज बाहेर ऐकू येतो की काय.. भीती वाटली मला.
फक्त हे फु टिारे लाडू बुंदीचे, रव्याचे की आिखी कसले असतात?
"िाही तुला वाटेल की मी बोलावले पुस्तकाबद्दल बोलायला प्रि तेच बोलायचं िसेल तर..
तुला.."
"छे छे. माझी कसली हरकत असिारे? परत भेटूच त्या पुस्तकासाठी.. होय की िाही?"
स्वप्नवत वेळ चालला होता. प्रेमिे कॉलेजच्या आठविी सांप्रगतल्या. जाप्रतभेदािे समाज
कसा पोखरूि काढलाय आप्रि त्याला त्याच्याबद्दलची पोटप्रतप्रडक ही सांप्रगतली. पुस्तकांिी

दुप्रिया बदलेल असल्या भाबड्या प्रवचारांचा िव्हता तो. उलट जाप्रतप्रवरहीत समाज हवा
म्हििारा िायक त्याच्या गोष्टीत ददसतो.. ते त्याचे प्रवशफु ल लथंककं ग होते.
"तुला सांगू.. लोक मला चक्रम म्हितात. मी ते मत बदलण्याच्या फं दात िाही पडत. उलट
स्वतःवरच प्रविोद करतो मी. हा बुरखा उपयोगी पडतो प्रीती.. का कु िास ठाऊक कु िाशी मी
बोलत िाही इतके .. तुझ्याशी बोलावेसे वाटते!"
मी स्वप्नात तर िाही िा? मी स्वतःलाच प्रचमटा काढला.. आप्रि ओरडली, "आई गं!"
"काय झाले गं?"
"काही िाही .. तू म्हितोस त्याचा प्रवचार करतेय .. आप्रि मलाही तुझे बोलिे ऐकत
रहावेसे वाटते. दकती छाि बोलतोस तू! उद्या भेटशील परत?"
"भेटूयात िा.. चल आता आईस्क्रीम खाऊ.."
"िको.. आज माझे पोट असेच भरलेय.. उद्या साठी ठे वू बाकी!"

अधाप रस्ता त्याच्या बाईकवरूि सोडले त्यािे मला. घरी आली आप्रि पाठोपाठ त्याचा
फोि.. िीट पोहोचलीस िा प्रवचारायला! एखादे स्वप्न पहावे अशी ती संध्याकाळ. पप्रहली वप्रहली.
प्रेमबरोबरची. त्याच्या बोलण्याचा प्रवचार करूि मी थक्क होत होती. माझा प्रवर्श्ासच बसत
िव्हता असे काही होईल यावर!
आई म्हिाली, "कु ठे गं गेली होतीस?"
"काललंदीकडे.. िाही.. त्या मुक्ताकडे."
"तेच. काललंदीकडे कशी जाशील.. तीच आलेली इथे!"

"ती? कशाला?"
"अगं ती िसेल.. प्रतची जुळी बहीि असेल.. हो की िाही गं मिे?"
तात्या माझी साक्ष काढत म्हिाले.
मी काही ि बोलता आत प्रिघूि गेली. त्यािंतर का कोि जािे.. दोघे हळू च हसल्याचा
भास झाला मला.

१९

हवेत उडते मी
अथापत
भेटी आप्रि गाठी!

आज दफर प्रमलिे का इरादा है.. आज दफर जीिे की तमन्ना है.. गाफीलपिे मी गुिगुित
असतािाच आई आली मागूि.
"काय गं, आज पि जायचेय.. मुक्ताकडे?"
"हुं.. कदाप्रचत!"
"असेच..?"
"िाही गं. प्रतला कसली मदत हवीय अभ्यासात.."
आई काहीच बोलली िाही. हे संध्याकाळी बाहेर जायचे प्रकरि सोडवायला हवे! हे
म्हिायला प्रि काललंदीचा फोि यायला एकच गाठ पडली. प्रतच्याशी बोलता बोलता एक
आयप्रडया सुचली मला! आप्रि दुपारपयपत मी प्रमललंदाच्या ऑदफसात संध्याकाळी पाच ते िऊ
अशा पाटप टाइम जाॅॅबला लागले! असा कसा हा जाॅॅब? हा प्रश्न आताही पडतो, तेव्हाही इतरांिा
पडला पि प्रेमातुरािां मला िाही पडला! आता मुक्ताकडे ि जाता मी प्रमललंदाच्या ऑदफसला
जायला लागली!

तर त्या ददवशी परत प्रेमला भेटली मी. प्रतथेच. प्रेम आधीच येऊि बसलेला.

"आज आईस्क्रीम िक्की!"
"होिा! िाहीतर उद्यासाठी ठे वूयात?"
मी उद्याच्या भेटीची सोय आताच करीत म्हिाली. तो ही म्हिाला, "चालेल. उद्या मला
ही हाफ डे आहे!"
ही त्याची लहंट समजावी का मी? कोि जािे.
"ही जागा फारच सुंदर आहे."
"हो िा. मी पप्रहले पुस्तक इथेच बसूि प्रलप्रहले .."
"एकट्यािे?"
मी बोलली प्रि दचकू ि त्यािे पाप्रहले.. त्याबद्दल काही ि बोलता म्हिाला, "इथे आलो की
शांत वाटते. िवीि कल्पिा सुचतात.. प्रलहायला बरे वाटते.. आप्रि आता तर इथे यायला अजूि
एक कारि ही प्रमळालेय.."
"कसले?"
"हे दुसरे.. पुस्तक .. प्रलप्रहि मी. मी इथे आलो िा तर तू बोललीस तसा प्रेमात पडलो.. या
जागेच्या. तुला सांगू ही जागा, हे टेबल माझे दफक्स. पुस्तक आले िा तेव्हा हॉटेलवाल्यांिी चहा
पाजला मला!"
का कोि जािे प्रेम बोलतािा अडखळतािा वाटत होता. सांगायचे एक असावे .. तोंडू ि
शब्द दुसरे च येत असावेत. काही असो. बोलत मात्र होता. घरी आला तेव्हा अगदी गप्प गप्प
वाटलेला तो. आता मात्र बोलत होता. कदाप्रचत मला वाटते तेच त्याला वाटते की काय?
"मग आज काय.. टॅक्सीिे आलीस की बस िे?"

"मी? बस. टॅक्सी रोज परवडायला िको?"
"पि हे प्रकाशिाचे काम.. ऑदफसचे.."
"हे?"
"िाही म्हिजे तू तात्यांचे काम करतेस.."
हुं.. बुद्द्धू. तात्यांचे काम? हा कु ठला जावईशोध? िाही पि तसे काम तात्यांचेच..
त्यांचाच जावई शोधायचे! पि मी काय पुस्तकासाठी आलीय असे वाटते प्रि पटते त्याला .. की
वेड घेऊि पेडगावला?
"अरे, िाही रे .. खरे सांग,ू मी तात्यांिा सांप्रगतलेच िाही .."
"का?"
"हं.. असंच.. सरप्राईज!"
"कसले?"
"तुझे पुस्तक!"
"हो का? मग आजतरी चचाप के लीच पाप्रहजे!"
"मी तयार होती काल.. तूच म्हिालास! पि माझी हरकत िाही हां आजही तुझा मूड
िसेल तर. उद्या आहे.. परवा आहे.."
मिात म्हटले, मिात आिलेस तर जनमभर आहे.. करू चचाप हव्या प्रततक्या.
"लेखिाचा कसा मूड आला पाप्रहजे हो की िाही?"
"खरं य तुझ.ं तू समजूि घेतेस िा तेवढे कु िीच समजूि घेत िाही मला!"

"होतं लेखकराव. होतं असं. सगळ्यांच्याच वेवलेनथ जमतात असे िाही .. आप्रि ज्यांच्या
जमतात त्यांिा कधी सोडू िये! माझे िाही हां.. एका पुस्तकातले वाक्य. पि खरे य की िाही?"
लहंमत करूि मी हे बोलली. प्रेमच्या चेहऱ्यावरचे भाव पाहात होती मी. एकाक्षिी वाटले,
त्याला ही हेच म्हिायचे असावे.. पि बोलत मात्र िाही तो.

वेळ कसा भरप कि प्रिघूि गेला. आजचे आइस्क्रीम उद्यावर ढकलूि प्रिघालो आम्ही. एक
चहा, एक कॉफी प्रि भरपूर बोलिे! त्याच्या बाईकवर बसली मागे. आज वाटले कधी त्याच्या
अंगावर हात घट्ट टाकू ि बसेि मी? पि वेळ जवळ येत चाललीय असे मिातूि वाटत होते.

प्रेम आता चांगलाच खुलला होता. जवळजवळ दररोज आमची भेट होत होती. पुस्तकाचे
काम म्हिावे तर त्यात प्रगती िव्हती. रोज गप्पा. प्रवचारांची देवािघेवाि! हा शेवटचा शब्द
त्याचा. मोठा भारदस्त! पि काही असो. प्रेम मला ददवसेंददवस अजूिच आवडायला लागला
होता. घरी कु िी काही प्रवचारत िव्हते कु ठे जातेस म्हिूि. ते का प्रवचारत िाहीत याकडे माझे
लक्ष िव्हते. माझे लक्ष सारे दुसऱ्या ददवशीच्या संध्याकाळवर! प्रेमचे प्रवद्रोहीपि बेगडी िव्हते.
दकत्येक जि प्रप्रसद्धीपुरता वापरतात हा प्रवषय तसे तर िव्हतेच. उलट प्रप्रसद्धीपासूि दूर
पळायचा तो. तो टीव्हीवरच्या मुलाखतीला आला तेही अप्रिच्छेिे प्रि आमच्या कारवायांमुळे.
आधी मी थोड्या चेष्टि
े े प्रि थोड्या कु चेष्टि
े े पहायची त्याचे प्रलखाि. पि मािूस अगदी शंभर टक्के
खरा होता. बाहेर एक आप्रि आत एक असले काही िव्हते त्याच्यात आप्रि त्यामुळे तर तो अप्रधकच
आवडत होता मला. त्याच्या वागण्यात ही बराच बदल ददसायला लागलेला. माझ्या इतकीच
ओढ त्याला ही असावी असे वाटायचे मला. अजूि तो स्रॉबेरी आईस्क्रीमचा मुहूतप आला िव्हता.

दरवेळी उद्यावर ढकलूि दुसऱ्या ददवशीच्या भेटीची सोय करायची मी. आप्रि तो ही हसूि माि
डोलवायचा. अधाप रस्ता बाईकिे सोडू ि तो परत जायचा प्रि त्या धुंदीत मी चालत परत जायची.

अशातच एक ददवस त्याचा तो इं टरव््यू टीव्हीवर आला. काललंदीिे फोि करूि कळवले
खास.
"लेखकाची मुलाखत .. त्यात काय पहायचे?" आई मला प्रडवचण्यासाठी की काय म्हित
टीव्हीसमोर बसली. तात्या पि मुद्दाम घरी थांबलेल.े कु ठे बसावे मला कळे िा. माझ्या प्रेमपासूि
जास्त दूर ही िाही आप्रि कु िाच्या डोळ्यांवर येईल असे चेहऱ्यावर भावही आिायचे िाहीत.
सवांिा अप्रभियाचे प्राथप्रमक प्रशक्षि द्यायला पाप्रहजे शाळे त..
प्रेम बोलला ते जीव तोडू ि. त्याची मुलाखत रे कॉडप के लेली मीच पि त्याच्याकडे पाहता
पाहता ऐकायचे राहूिच गेलेल.े बोलला छाि तो. मुख्य म्हिजे मिापासूि बोलतो तो.
"बरा बोलतो िाही.." आई बोलली.
"हुं.. ज्या कु िी मुलीच्या िप्रशबात असेल प्रतचे कठीि आहे! असली मुले बिविे देवािे बंद
के ले त्यालाही दकत्येक वषे उलटूि गेली!"
मी तंद्रीत त्याला पाहात होते.. आप्रि आईचा प्रश्न आला..
"तुला बरा वाटतो का गं हा.. िाही म्हिजे तू त्याचे पुस्तक वाचलेलेस.."
"हं.. पुस्तक छाि होते.."
"आप्रि हा?"
"काहीही काय प्रवचारतेस कमप्रलिी.." तात्यांिी प्रतला टोचले. कमप्रलिी म्हिजे माझी
आई.

एकू ि कायपक्रम मस्त झाला. लभंददपि त्याच्या टकलासारखा चमकला थोडा वेळ. पि
प्रेमची बात काही औरच! जाता जाता मी काललंदीकडे गेली. आताच महाबळे र्श्रहूि आलेली ती.
प्रतच्याकडू ि ताजी स्रॉबेरी घेतली. आज माझ्या प्रेमचा खास ददवस.
समोवारला पोचली तर प्रेमभोवती मोठा घोळका लोकांचा. आजवर आम्हाला कु िी त्रास
देत िव्हते आता हा स्टार झाला जिू! मी पोचली आप्रि लोक 'मॅडम आई..' 'मॅडमको जािे दो'
म्हिूि बाजूला झाले. मला लाजल्यासारखे झालेच. पि गेला मप्रहिाभर आम्ही इथे येत होतो.
लोकांिा काहीतरी वाटिारच. तरीही समंजसपिे सारे बाजूला गेले आपापल्या जागी. प्रेम थोडा
वैतागलेला ददसला. त्याला असली प्रप्रसद्धी िकोशीच होती. पि आता तो काय करिार होता?
तो काही बोलण्याआधीच मी बोलली,
"प्रथम मी काय बोलते ते ऐक.. मग वैताग!"
"बोल बाई.."
"एक, प्रप्रसद्धी हे अळवावरचे पािी आहे.. तुझेच वाक्य आहे. आज आहे उद्या कु िी पाहिार
िाही. त्यामुळे जे आज आहे त्याकडेही दुलपक्ष कर. दोि, इं टरव््यू मस्त झाला. तू काय बोलतोस
यार. इं प्रेस्ड! तीि, या मुलाखतीिे अजूि काही लोक वाचतील पुस्तक तुझे .. त्यातल्या एका
टक्क्याचे जरी मतपररवतपि झाले तर त्याददवशीची आमची मेहित फळाला आली. आप्रि चार ..
काही ि बोलता या स्रॉबेरी खाऊयात!"
माझ्या बोलण्यािे प्रेम अगदी शांत झाला असावा. त्याला काय वाटते हे त्यािे ि सांगता
मला कळावे, त्याचे आश्चयप वाटले असावे त्याला! पि गेले काही मप्रहिे ज्याचा ददिरात्र प्रवचार
असेल मिात, त्याच्या मिातले कळले मला तर त्यात काय मोठे से?

स्रॉबेरी म्हिताच डोळे चमकले त्याचे..
"काललंदी गेली होती. आजच आली महाबळे र्श्रहूि. मला स्रॉबेरी इतकी आवडते सांगू .."
"मला देखील! आपल्या आवडी जुळतात हां प्रीती!"
हाच तो क्षि.. सांगावे त्याला, मलाही तू आवडतोस.. आप्रि मला वाटते तुलाही मी! पि
िाही बोलले. त्यासाठी एखादा हळु वार क्षिच हवा. आप्रि ते आपोआपच तोंडू ि यावेत शब्द! त्या
क्षिाचे पाप्रवत्र्य आयुष्यभर ध्यािी रहावे!
स्रॉबेरी पोटभर खाल्ली आम्ही. प्रेम जरा गंभीर ददसला आज. दुसऱ्या ददवशी भेटण्याचे
ठरवूि प्रिघालो आम्ही, आजवर स्रॉबेरी आईस्क्रीम उद्यावर ढकलत आलेलो .. बाईकवरूि
प्रिघालो.. तर रस्त्यात दुरूि कोि ददसावेत? लभंदद आप्रि तात्या! िशीब त्यांिी पाप्रहले िाही!
बाईकवरूि उतरतािा प्रेम म्हिाला, "उद्या आईस्क्रीम.. तुला काही सांगायचंय मला.. आईस्क्रीम
खाता खाता!"

मी प्रिघाले प्रवचार करत, खरं च तात्यांिी पाप्रहलं िसेल िा? आप्रि उद्या प्रेम काय सांगिार
आहे?

२०

घडिारे िा टळते
अथापत
प्रेमचा धक्का!

घरी आली मी. तात्या घरी आधीच पोहोचलेल.े काहीच बोलले िाहीत म्हिूि जीव
भांड्यात पडला. आता फक्त उद्याची लचंता! प्रेम काय सांगिार आहे? मुन्नाभाईच्या त्या
प्रसिेमासारखे म्हिाली मी स्वतःलाच, काय सांगिार तू ते ठाऊक आहे मला.. पि कसे सांगिारे स
तेच पहायचेय मला!
आज रात्री झोप िाही यायची मला. रात्रीची झोप उडविाऱ्या माझ्या प्रेमा.. दकती रे
छळशील तू.. प्रजवलगा?
रात्रभर जागीच होती मी. पहाटे डोळा लागला. स्वप्न पहायची खोड माझी .. ते मी
जागेपिीच पाहूि घेतलेले. उठली तोवर उशीर झालेला. घरी शांतता होती. तात्या प्रिघूि गेलेल.े
आई कामात. काललंदीला फोि के ला, कालच्या स्रॉबेरीबद्दल थ्यांक्स बोलायला. आप्रि माझ्या
त्या चॅिेलवरच्या कागदोपत्री जाॅॅब साठी ही! दकती मदत के लेली प्रतिे प्रि प्रमललंदािे. आज हे
सारे सुफल संपूिप होिार. एकदा का प्रेमिे तो प्रसिेमात म्हितात तसा इजहार के ला की पुढे सारे
सोपेय. काल तात्याच म्हिालेत, मुलगा चांगलाच आहे! त्यामुळे सारे काही सोपे प्रि सुरळीत!
इतक्या लवकर हे सारे घडू ि यावे यावर प्रवर्श्ासच बसत िव्हता माझा. आज फक्त मरूि ड्रेस..
मरूि पसप .. मरूि चप्पल!

संध्याकाळी आम्ही भेटलो प्रतथेच. प्रेम िेहमीपेक्षा शांत होता. टेनशि तर असिारच िा!
त्याच्या बाईकवर बसूि प्रिघालो आम्ही. स्नोमॅनस.. आईस्क्रीमचे मोठे दुकाि.. समुद्र दकिारी तेही.
दकती छाि जागा शोधूि काढलीय यािे. मी मिात अजूिही लाजत होते..
"चल. मी इथे आजवर कधीच िाही आलेलो.."
"का?"
"कारि ही जागा मला फार आवडते.. एकट्यािे इथे काय खायचे आईस्क्रीम? आज तू
आहेस म्हिूि .. आधी आईस्क्रीम खाऊ.. डोके थंड करूि मग बोलू!"
त्याच्या त्या डोके थंड करण्याच्या भाषेिे मिात पाल चुकचुकली माझ्या. काय आहे याच्या
मिात? पूिापिंद बोललेला त्याची आठवि झाली. याच्याकडू ि कसली करावी अपेक्षा. थंडगार
आईस्क्रीम खाता खाता म्हटले सकारात्मक प्रवचार करावा! पुढचे पुढ!े
स्रॉबेरी आईस्क्रीम समोर होते दोघांच्या.
"लवकर खा.. थंड होईल!"
मी अगदी जोक मारण्याचा प्रयत्न के ला! प्रेम हळू च हसला!

समुद्रदकिाऱ्यावरच्या वाळू त बसलो आम्ही. प्रेम म्हिाला, "मी सांगतो ते िीट ऐक. आप्रि
शेवटी बोल काय ते."
मी ऐकायला लागली. मिाची तयारी गेल्या पाच दहा प्रमप्रिटात करूि ठे वलेली मी. पूिापिे
इशारा ददलेलाच आहे. त्याहूि जास्त होिार काय?
"प्रीती.. खरे सांगतो. तुझ्या घरी जेवायला आलो िा त्या क्षिी आयुष्य बदलले माझे. लव्ह
ॲट फस्टप साईट फक्त ऐकू ि माप्रहत होते. पि ते प्रत्यक्षात झाले. जेविाकडे कसले, माझे लक्षच

तुझ्याकडे होते. त्यामुळे मी बोललोही िाही प्रवशेष. घरी आलो तर तुझाच प्रवचार. मोठ्या कष्टािे
मी त्यातूि बाहेर पडलो तर तुझ्या तात्यांिी तुझ्याशी गाठ घालूि ददली. तुला िंबरही चुकीचा
ददला मुद्दाम.. टाळत राप्रहलो तुला. वाळू त शहामृगािे तोंड लपवूि ठे वावे तशी वस्तुप्रस्थती
िाकारात राप्रहलो. दूर जायचा प्रयत्न करत राप्रहलो. कठीि होते ते फार. त्यािंतर मुलाखतीच्या
प्रिप्रमत्तािे तूच बोलावूि घेतलेस.. मिािे परत उचल खाल्ली.. मला या गुत्ं यातूि सुटायचे होतेही
आप्रि खरे तर िव्हते ही. ददिरात्र तुझाच प्रवचार. आतातर गेले काही ददवस मी हवेत तरं गतोय
तुझ्यामुळे. आता जप्रमिीवर यावेच लागेल मला. हे असे काही होईल माझे असे मला कधीच िाही
वाटले. पि जे वाटते ते मिापासूि वाटतेय. आता पुढे काय? माझा लग्नसंस्थेवर प्रवर्श्ास िाही.
आप्रि त्याहूि महत्त्वाचे, माझा स्वभाव असा. कु ठे काही चुकीचे ददसले की लागलो भांडायला. मी
िोकरीत रटकत िाही. पुढे तुझे कसे होईल? म्हिूि आज आईस्क्रीम खाऊि घेतले तुझ्याबरोबर.
उद्या पासूि आपले भेटिे बंद करायला हवे. आप्रि तुझे मत मला ठाऊक आहे प्रीती. पूिापचा
कालच फोि आलेला. सारे सांप्रगतले त्यािे मला. उगाच स्वतःला फसवत दकती ददवस तुलाही
फसवत राहू? त्यामुळे.."
हे सारे मला अपेप्रक्षत होतेही आप्रि िव्हतेही.

म्हिजे त्यालाही पप्रहल्या ददवसापासूि मी आवडत होती.. हे त्याच्या आजच्या
सांगण्याहूि जास्त अिपेप्रक्षत होते. त्याची अवस्था माझ्यासारखीच हेही अिपेप्रक्षत होते. आता
त्याची यापुढची तयारी हीच खरी लढाई. तरीही डोळ्यांत पािी आलेच माझ्या.

"प्रीती, मला तू फार आवडतेस, म्हिूिच वाटते, माझ्या सारख्याच्या बरोबर तुझे कसे
होईल? प्लीज समजूि घे. आयुष्यातला हा सवापत सुंदर मप्रहिा मी हृदयाशी जपूि ठे वेि.. तू सदा
सुखी रहावीस.. चल प्रिघू आपि."
तो उभा राप्रहला. मी स्वतःला लगेच सावरले. हे असे घडिार याची कल्पिा होतीच मला.
तर त्यात एवढे वाईट वाटावे असे काय होते? एकच.. त्याला मुळातच मी आवडत िसते तर..

आता पुढे काय? प्रसिेमातली प्रहरॉईि अशा वेळी बेडवर आडवी झोकू ि देऊि रडते. मी
तसे िाही के ले. आजवरचा प्रहशेब मांडला मी. तो कोि कु ठला इथूि सुरूवात करत त्याच्याशी
सूत जमेपयंत मजल मारलीय मी. आता यापुढे काय प्रि कसे करायचे हेच बाकी आहे! घरी ि
जाता काकु च्या घरी पोचली मी. प्रमललंदा घरी आलेला. दोघांिा शक्य प्रततकी माप्रहती ददली
आप्रि प्रमललंदािे प्रेप्रीप्रीबंस ची इमजपनसी मीरटंग बोलावली!

प्रमललंदािे प्रास्तप्रवक के ले, "आपली प्रप्रय प्रीती आप्रि प्रतला प्रप्रय प्रेम यांच्या प्रीतीबंधिात
आजवरचे बंध म्हिजे अडथळे आपि दूर करण्यात यशस्वी झालो आहोत. आता सप्रमतीपुढे पुढचे
प्रि कदाप्रचत शेवटचे आव्हाि आहे. िुकताच आपल्या वैज्ञाप्रिकांिी चंद्रावर याि उतरवण्याचा
प्रयत्न के ला. तशीच ही पररप्रस्थती आहे. चंद्राच्या कक्षेत आपले हे प्रीतीयाि पोहोचले आहे. आता
फक्त यािाचे परफे क्ट लॅंलडंग बाकी आहे. त्याचाच प्रवचार करण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात
आलेली आहे.. काललंदीबाई तुमचे काय म्हििे आहे?"
"कॉफी!"
"म्हिजे?"

"तेच. काही सुचत िाही. प्रीतीताई उठा आप्रि कॉफी बिवायला घ्या कडक."
"मला वाटते या सप्रमतीच्या कु ठल्याही बैठकीआधीच कॉफी बिवली पाप्रहजे. अशी के स
परत ि येवो! प्रमया बीबी राजी.. काजी भी राजी.. तरीपि.. क्या करे गा दजी! कसे प्रशवावे त्यािे
लग्नाचे कपडे?"
कॉफी प्रपऊि बैठक परत बसली. डोके खाजवूिही उत्तर प्रमळे िा. प्रेमा.. कु ठल्या
मटेररयलचा बिलायस रे तू?
प्रमललंदा परत डोके खाजवत बसला, कॉफी तरी दकतीदा प्रपिार? आप्रि एकाएकी
ओरडलाच तो.."सापडला उपाय .. कै लास जीवि"
"म्हिजे?"
"मंचरजी! प्रत्येक दुखण्यावर एकच इलाज. हर ददप की एकही दवा.. मंचरजी! म्हिजे काही
करूि त्या प्रेमिामक ठोकळ्याला मंचरजीसमोर उभा करायला हवा."
"ठोकळा काय रे म्हितोस त्याला.."
"मग काय ढोकळा म्हिू? माझा बाॅॅस त्याला म्हिजे कोित्याही ठोकळ्याला समजावू
शकतो. यस्स.. मंचरजी इज द सोल्यूशि! फक्त त्याला प्रतथवर आिायचा कसा हे पाप्रहले पाप्रहजे!"
"म्हिजे आता त्यासाठी डोके फोड करायची?"
"हुं.. ही अशी के स दुर्मपळ. या के सचा अिुभव आपल्याला पुढे उपयोगी पडेल. तेव्हा चला.
कामाला लागा! म्हिजे मला झोपू द्या. उद्या उठे ि तेव्हा काहीतरी प्रतकडमबाजी सुचेलच. आप्रि
तसे वेळेचे बंधि िाही .. प्रेम आपल्या प्रखशात असेल.. आज िहीं तो कल!"
माझ्या रडवेल्या चेहऱ्याकडे पाहात म्हिाला, "तशी घाईच आहे म्हिा आपल्याला.. झोपेत
सोडवतो हा प्रश्न!"

मागच्या वेळेस पि त्यािे रात्रीतूि उपाय शोधलेला. त्याला आता झोपू देिेच योग्य होते.

घरी आली. आता लढाईतला शेवटचा भाग बाकी. मंचरजी अगदी ददलदार आप्रि उमदा
आहे. भल्याभल्यांिा वठिीवर आितो तो म्हिे आपल्या बोलण्यािे. आता हे ही महत्कायप करे ल
तोच! मि में है प्रवर्श्ास! सकारात्मक अगदी. रात्रभर प्रवचार करत राप्रहली मी. आजवर इथवर
मजल मारलीय ती सकारात्मक प्रवचारांतूिच. आता पुढे ही मारे ि. 'चोच ददली त्यािे तो चारा
ही देईल ..' िाही हे उदाहरि ठीक िाही. दकती कठीि आहे सारे प्रलप्रहिे िाही? माझा प्रेम कसा
झरझर प्रलप्रहतो! आप्रि एकदा प्रेमच्या मिातला अडथळा दूर झाला की पुढे काय? मला काय प्रि
दकती बदलावे लागेल? मी अशी स्वामीभक्त आप्रि हा पूिपपिे िाप्रस्तक! याच्या जाॅॅबचा रठकािा
िाही म्हिे, म्हिजे त्याच्यासाठी मला काहीिा काही हातपाय हलविे आले.. त्याला प्रलहायला
मदत करायला मला वाचावेच लागेल सारा आळस सोडू ि. करे ि मी सारे . पि हे सारे तो तयार
झाला असे समजूि .. म्हिजे समझो हो ही गया! अथापतच हे होिार! बी पॉप्रझटीव्ह प्रीती!
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जय मंचरजी
अथापत
प्रेमला धक्का!

पुढे दोि तीि का दकतीतरी ददवस असेच गेल.े असेच म्हिजे कसे प्रवचारू िका. एके क
ददवस खायला उठायचा. संध्याकाळी उगाच बाहेर पडायलाच हवे. िाहीतर त्या जाॅॅबचे काय
झाले प्रवचारे ल आई. प्रमललंदा मेसेज पाठवायचा, 'समस्या हल करिेकी हमारी हर संभव कोप्रशशें
जारी हैं. कृ पया सहयोग करें .' एकतर त्याचा बाॅॅस बाहेर गेलल
े ा म्हिे. तो येईतोवर काहीच
करिे शक्य िाही. मग काही प्रवरह गीते ऐकत पडू ि राहायची मी. संध्याकाळी काललंदीकडे जाऊि
वेळ घालवायचा. हे दकती ददवस चालिार? ि जािे क्यूं होता है ये लजंदगी के साथ.. अचािक ये
मि.. लेकरके उसकी याद.. छोटी छोटीसी बात.. त्याच्या बरोबरचे ते क्षि आठवत होते.. उगाच
म्हित .. तुझ प्रबि प्रजया उदास रे .. आ जा!

एके ददवशी सकाळी उठली प्रि प्रमललंदाचा फोि आला. आधल्या रात्रीत उत्तर सापडले
असिार त्याला. िक्कीच. म्हिाला, "दहा वाजेपयंत ये. माझ्या ऑदफसात! बाकी आल्यावर बोलू."
बाकी बोलू..? िक्की उत्तर आहे की िुसतेच बोलू? सद्य पररप्रस्थतीत करण्यासारखे अजूि
काय होते?

मी पोहोचली तर प्रमललंदा डायरे क्ट त्याच्या बाॅॅसकडे घेऊि गेला. मंचरजी म्हिाले,
"प्रडक्रा, तू लचंता िको करू. आपिलोक कायतरी करू. चाय पी. मग बोलू आपि."
चहा येईतोवर ते आपले काम करत राप्रहले. प्रमललंदा पि प्रबझी होता. िक्की काय करिार
हे दोघे कु िास ठाऊक. थोडे मोकळे झाले तसे मंचरजी माझ्याकडे वळू ि म्हिाले, "ह्ये बग प्रीती..
तेचं काय हाये.."
हे बोलेतोवर आत त्याचा प्यूि आला. कु िीतरी बाहेर आलेय सांगत..
"सर, मी बाहेर थांबू.. माझ्यामुळे तुमचे काम.."
"अरे, िाय प्रडक्री .. तू एक कर.. आतल्या रूममंदी बस. अि बोलवत िाय तोवर भायेर यू
िको. तुला आत सगलं ददसल बी सी सी टीव्हीत. अि आयकू पि यील. पि भायेर यू िको."
"ओके सर.."
"ध्यािमंदी ठे व. आत बसूि ऱ्हा. डोनट कम आऊट..िायतर ददसला तुजा प्रेम प्रि धावली
भायेर! मी बोलवेल तो परें त आतमंदीच बस"
"यस सर.."

बाहेर कोि आले असावेत? प्रेम तर होताच.. प्रि सोबत.. लभंगारददवे! मला कळे िा काय
होतेय ते. प्रेम ठीक, पि लभंददसुद्धा? प्रमललंदाचा मोठाच प्लॅि ददसतोय काहीतरी.
बाहेरूि आवाज येत होता. "अरे लभंगार्दपवा.. ये. मस्त वाटले साला तुला बघूि"
"काय दफरोज.. तू बोलाविार प्रि मी येिार िाही? आठवतात कॉलेजचे ददवस .."

"साला ते कसे प्रवसरिार.. बरे का यंग मॅि.. व्हाॅॅट्स युवर िेम.. प्रेमािंद .. यस्स.. यू आर
देवािंद्द्स ब्रदर! जस्ट अ जोक हां. साला मी काय म्हिते, लाईफ हैिा तर हसत ऱ्हायला पाह्यजे.
साला डोनट बी सीररयस! सीररयस म्हिजे काय रे लभंगार्दपवा.. "
"गंभीर!"
"हां. अरे कॉलेजला होता तवा बी मदत करायचा हा मराठीसाठी. त्यामुळे थोडा थोडा
यायचा. आि आता बायडी प्रशकवते घरला. यंग मॅि.. व्हाॅॅट प्रवल्यू हॅव.. चाय, कॉफी?"
मंचरजींिी बेल वाजवली. प्यूि आत आला.. तीि कॉफी म्हिूि ऑडपर देत म्हिाले,
"तर सांगत काय होता.. माजी बायडी मराठी आहे. साला या लभंगार्दपव्याला ठाऊक.
कॉलेजक्वीि. प्रतला पटवायला ह्या सगळ्यािी के टली मेहित घेतली. तर तुला गंमत सांगते..
आम्ही साला रोज झगडा करते, पि ते मराठीत!"
इतक्यात लभंदद उठला, "मी येतो दफरोज दहा प्रमप्रिटांत .. तू बोल."
"अरे चाय कॉफी तो पी.. साला तूिे तो पी ही िहीं!"
"िाही, मी येतो जरा, ऑदफसला फोि करूि"
लभंदद बाहेर गेला आप्रि मंचरजी सुरू परत..
"बोल यंग मॅि.. आय वाॅॅज इं प्रेस्ड हां साला. तू वाताप चांगली करते. टॉप. मीच बोलला
लभंगार्दपव्याला, घ्यूि ये त्याला. लाईक टू मीट यंग टॅलंट.. आमच्या टायमाची याद येते. काय
साला ददवस होते.. वंडफूप ल.. वायफ काय करते तुझी? अरे साला, एक बात माज्या ध्यािात आली,
तुम्ही लोक आले ि मीच साला बोलतोय. तुला तर मी बोलू ददलाच िाही .."
"वाईफ िाही सर.. िाॅॅट मॅरीड"

"यट.. िाॅॅट यट बोलिा. कर साला. मॅरीड झाला की साला सगळ्या गोष्टी साठी ब्लेम
करायला वायफला आपि ि आपिला ती प्रमळते. सच्चु. अरे हा चॅिलचा काम मंजी डोक्याला
ताप. घरी गेला िा की शारदा बोलते, दफरोज, रे स्ट घे थोडा. साला प्रतथे आपला थकवा पळू ि
जाते. अरे हां, तुज्या बुकातली प्रहरॉईि बी शारदाच है िा? साला शारदा िावाच्या पोरी प्रहरॉईि
असतात का िाही.. बरे यंग मॅि.. वाईफ िाय पि गलपफ्रेंड कु टाय तुझी.."
"सर.. िाही .."
"िाऊ.. डोनट टेल मी.. तुझ्यासारख्या यंग हॅंडसम डॅलशंग बाॅॅयला गलपफ्रेंड िाय. साला
आजकालच्या पोरींिा काय समजते की िाय काही. इक्ता चांगला पोरगा साला असाच लसंगल .."
"सर काय तुम्ही.."
"एक प्रवचारू काय.. म्हिजे गलपफ्रेंड िाही म्हिूि .. माज्या बायडीच्या ररलेशिमंदी हाय
एक मुलगी.. मराठीच तुज्यासारखी"
"िाही सर.. म्हिजे मला लग्नच िाही करायचेय म्हिूि!"
"ओ हो! साला! हां तो लभंगार्दपवा बोलला मला, तुला सोशल ररफाॅॅमपर बिायचे. बि बि
साला. पि एक सांगते, दकतीबी भांडि झाला िा तर साला वाईफ ती वाईफच असते. दुसरा कोि
तेची जागा िाय घेऊ शकत. अरे आमच्या टायमाला होता एक ब्रह्यचारी. साला चालीस वरीसचा
झाला तवा वाटला त्याला कोि तरी पाटपिर पाह्यजे. तवा वेल प्रिघूि जाते िा. साला िंतर बसला
रडत. ते साला त्याचे िशीब, हा लभंगार्दपवा ि मी, दोघांिी शोदली पोरगी तेच्यासाठी. लगि कर
तू.. काय रे.. तुला प्रवचारतो.. सगल्यात मोठा ररफाॅॅमपर कोि जाला?"
"आंबेडकर, फु ले.."

"त्यांिला तर होत्या िा बायड्या. अँड इफ आय अॅम िाॅॅट राँग, त्या बायड्यापि
त्यांच्यासारख्याच काम करायच्या. मला काय वाटते िा या बायड्या आपली ताकत अि लहंमत..
तुला काय वाटते..?"
"मला? तसे पटते सर.. पि"
"अरे, साला पि प्रबि करू िको.. साला अजूि तुजा उमरच काय? सांगतो तू तर भेटवू
मुलगीला?"
"िाही सर.. म्हिजे तशी एक आहे.. पि मीच म्हटले उगाच .."
"काय.. बोलते तू.."
"तशी गलपफ्रेंड िाही सर.. पि मी असा.. माझी िोकरी रटकत िाही .. पि लग्न म्हिजे
उगाच बंधि.."
"ओ.. देअर यू आर साला. करे क्ट. पि तू साला सुरी वापरते िा.. प्रि मॅच बाॅॅक्स. िीट
िाय वापरली तर डेंजर. तसा हाय लगिाचा. बंधि तर हायिा. तुला बी ि प्रतलाबी. बायडीला
सांभाळले की ती तुला सांभाळे ल. साला लवकर बोलूि टाक प्रतला. काँप्रपरटशि खूप साला. दुसरा
कु िी पळवूि िेईल."
"िाही सर. कु िी िाही. पि तुम्ही म्हिता ते खरे आहे. लग्नािे कामात मदतच होईल .."
"पटलं िा तुला .. तर लवकर बोल प्रतला.. कॉलेजचा एक प्रसली जोक आटवला.. लवकर
म्हिजे लव.. कर! समजला की िाय?"
"काय सर तुम्ही.. "
"अरे बोलला िा मी.. अभी तो मैं जवाि हूं.. साला दुप्रिया बदल पि रडत िाय.. हासत.
आप्रि हासायचा तर बायडी हवीच.. आप्रि रडायचा तर हवीच हवी.. "

"होय सर. खरं य तुमचे.."
"अरे ज्या कामाला बोलावला त्येच्य प्रवसरला साला.."
"कसले काम सर?"
"अरे तुझे ते बुक, पुसतक.. ज्याचा इं टरव््यू जाला, ते वाचायचे हाय.. टीव्हीवर िवा
प्रोग्राम. साला चॅिलवर कसला स्टँडडपचा प्रोग्राम पायजे.. तुझा बुक साला प्रहट! लभंगार्दपवा
बोलला मला. दोगं प्रमळू ि वाचायचा साला. एक तुजा आवाज प्रि दुसरा दफमेल व्हाॅॅईस. िाही
म्हिू िको हां. साला क्वाप्रलटी प्रोग्राम देत िाय म्हिूि लोक बघत िाय.. आि आपि लोगािला
ब्लेम करते, टीआरपी िाय म्हिूि. करशील िा?"
"सर तुम्हाला कसं िाही म्हिू."
"िाय म्हिूच िको िा! तुज्या ओळखीत हाय का कु िी अशी वाचिारी..?"
"िाही सर.. कु ठू ि असिार .."
"साला काय तू.. गलपफ्रेंड िाय.. मुलगी पि ओळखीची िाय.. पि खरं सांग साला, खरं च
कु िी िाय की या ओल्ड मॅिला सांगत िाय तू. तसा अभी तो मैं जवाि हूं समजला िा.. एवढा
हँडसम प्रवदाऊट गलपफ्रेंड.. पटत िाय. आजकाल पोरींिा अक्कल कमी हाय साला. ठीक.. एक
मुलीला बोलावूि ठे वलेय.. दोघे प्रमळू ि थोडी प्रॅप्रक्टस कर. मंग रे कॉडप करू."
"यस सर. तुम्हाला भेटूि खूप बरे वाटले सर. आजकाल मोठी मािसं फक्त उपदेश करतात.
िो वि अंडरस्टँड्स अस."
"अरे साला, तेचा काय हाय, आमच्या वखताला म्हंजी माझ्या वख्ताला माजा डॅडी लवकर
गेला. सांगायला कु िी िाय. पि आमचा एक टीचर होता.. भडकमकर सर.. फाईि सोल. एके का
पोराला घेऊि समजूि सांगायचा. त्याचा सपोटप होता.. आज मी पि तेच करते.. तरूि पोरा

लोक साला थोडे कनफ्यूज असिारच. तेिला समजूि सांगायला पायजे की िाय.. ते जाव दे.. तू
ररहसपलला जा. मी सांगते प्रमललंदाला."
मंचरजींिी प्रमललंदाला आत बोलावूि घेतले, म्हिाले, "ती पोरी आली की िाय?"
"आली सर.."
"काय िाव प्रतचे.."
"प्रीती सर. प्रतला काम हवे होते. बरी वाटतेय. एकदा रायल घेऊि टाकू !"
"ठीक. जा तू. रे कॉर्डंग रूम मध्ये बसव या यंग मॅिला. प्रतला बी बोलव."
मी आतूि प्रेमच्या चेहऱ्यावरचे भाव पाहात होती. मंचरजींची मात्रा लागू पडेलसे ददसत
होते.. प्रेमला घेऊि प्रमललंदा प्रिघूि गेला. मला मचरजींिी बोलावले बाहेर ..
"पोरी, आता पुढे तू बग.. पि धुतलाय त्याचा ब्रेि.. ते ब्रेिला काय बोलते तुज्या मराठीत?"
"मेंदू सर.."
"हां तर मेंदू धुतलाय. आजच काम तमाम कर"
"यस सर"
"िुसता यस सर िाय.. पेंडा पाटव एक दकलो..
"यस सर.."
"पारसी डेरीचा.."
"यस सर."
इतक्यात माझ्या मोबाईलवर प्रेमचा मेसेज आला, 'प्रमलसंग यू.. आपि भेटू शकतो का?'

एकू ि बाि जागी बसलेला ददसतच होता.. फक्त आता हलवूि खुटं ा बळकट करिे बाकी
होते!

बाजूला रे कॉर्डंग स्टुप्रडओ होता. प्रेम येऊि बसलेला. मी त्याला मेसेज पाठवला, जिू मला
माप्रहती िाही तो प्रतथे आहे अशा प्रकारे .. अथापतच. 'प्रबझी आहे सध्या. िंतर फोि करते!'
मी आत गेली. साळसूदपिे समोर बघत पुढे गेली जिू त्याला पाप्रहलेच िसावे. मी पुढे
जाताच त्याची हाक आली, "प्रीती, तू?"
मी वळू ि मागे पाप्रहले .. तोच तो झोप उडविारा चेहरा!
"प्रेम तू? तू पाठवलेलास मेसेज आताच! काय दुप्रिया दकती छोटी आहे िाही?"
"तुला पाहूि दकती बरे वाटतेय सांगू.. "
प्रमललंदा आलाच प्रततक्यात. म्हिाला, "तुम्ही एकमेकांिा ओळखता?"
"हो.. शी इज माय फ्रेंड.. गुड फ्रेंड.. बेस्ट वि.. अँड इि फक्
ॅ ट िाऊ दफयानसी!"
"वाॅॅव! काँग्रॅट्स!"
प्रमललंदािे हळू च डोळा मारला मला.
प्रमललंदाच म्हिाला, "काहीतरी प्रबघडलेय स्टुप्रडओत. बाजूलाच कॅ प्रनटि आहे. प्रतकडे बसा.
बोलावतो िंतर!"

आम्ही बाजूच्याच कॅ टीिमध्ये बसलो जाऊि.
"मी बोलत िाही तुझ्याशी.."

रागावूि मी बोलली. आपल्या मािसावरच रागावता येते िा हक्कािे! हा माझा पप्रहला
राग!
"सॉरी, प्रीती. सॉरी. काि पकडू ि. तुला दोि आईस्क्रीम घे पि राग प्रवरघळू ि जाऊ देत.."
"हं.. पि अशी कशी उपरती झाली साधुमहाराजांिा?"
"काय सांगू .. गेले काही ददवस तुझ्या प्रशवाय कसे काढले मलाच ठाऊक.. आप्रि आता
इकडे ते बाॅॅस आहेत त्यांिी मोठे लेक्चर ददले .. त्यािे मागप सोपा झाला. व्हेरी िाईस अँड काईंड
मॅि. िाहीतर मला वाटते उद्या ककं वा परवा पयंत मी पांढरे प्रिशाि फडकवलेच असते.. आमची
रसद तोडली तर दकती वेळ तग धरिार मी?"
"रसद?"
"प्रािवायू! तू."
"चल. खोटे सांगतोयस.."

मग खूप वेळ आम्ही बोलत बसलेलो. स्टुप्रडओ काही ररपेयर झालाच िाही. तसा होिारच
िव्हता तो. ि प्रबघडलेल्या गोष्टी कु िी कशा करिार ररपेअर, हो की िाही?

मी त्याला त्याच स्नोमॅि मध्ये तेच स्रॉबेरी आईस्क्रीम खाऊ घालण्याची प्रशक्षा के ली! आप्रि
त्याच समुद्रदकिाऱ्यावर बसूि प्रेमाच्या आिाभाका घेतल्या आम्ही!
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असे झालेच कसे?
अथापत
लभंददची करामत!

प्रेमचा प्रिरोप घेत मी प्रिघाली. िवीि पवप सुरू होतेय आता आयुष्यात. त्यावर प्रवर्श्ासच
बसत िव्हता. यावेळी मात्र मी स्वतःला िाही काढला प्रचमटा. दकतीही प्रवचार के ला तरी काय
झाले, कसे झाले ते पचविे कठीि होते! म्हिजे अगदी मिासारखे झाले तरी पि मिात शंका!
स्वामीजी म्हितात ते खरे य, मिाला शांती म्हिूि प्रमळू देत िाही मािूस! आधी हवे ते प्रमळत
िाही म्हिूि आप्रि आता हवे ते प्रमळाले .. ते कसे काय प्रमळाले म्हिूि! आज जे घडले, त्याच
साठी के ला होता अट्टाहास. आता प्रमळाले तर त्याबद्दल शंका! लभंदद आला, प्रेमला घेऊि आप्रि
मध्येच स्वतःच गुल काय झाला.. हे गौडबंगाल काय असावे? लभंदद मंचरजींचा दोस्त असिे हे
खरे , पि प्रेमला त्यािेच आिूि सोडावे? त्याला हे सारे ठाऊक असावे .. म्हिजे ती मुलाखत प्रि
बिावट टीव्ही पत्रकार देखील? प्रेमशी जुळलेल्या धाग्याबद्दल हवेत तरं गत होती मी! माझा
प्रवर्श्ासच िव्हता बसत झाल्या गोष्टीवर. आप्रि माझे मि असले प्रवचार करत होते.. हे झाले खरे..
पि कसे!

जे झाले ते मला स्वस्थ बसू देईिा. प्रमललंदाला प्रवचारावे प्रतथेच तर ते शक्य िव्हते. असते
तरी प्रेमच्या वेळेतला वाटा ह्या गोष्टीत मी घालवलाच िसता! तेव्हा आता ररकाम्या मला हा
चाळा सुचला तर िवल िव्हतेच! त्यामुळे हवेतच उडत प्रिघाली मी. आप्रि तरं गत घरी येण्याआधी

काललंदीकडे गेली मी संध्याकाळी तीही शेवरीच्या बोंडासारखी! तरं गत! प्रमललंदाला थ्यांक्स पि
बोलायचे होते आप्रि काही प्रवचारायचेही होते.
काकु म्हिाली, "अप्रभिंदि. प्रमललंदािे सांप्रगतले सारे ."
"हो िा. तुमची कृ पा. प्रमललंदा कु ठे य?"
"तो इतक्यात कसला येतोय .."
"तुला माप्रहतीय काय काय, कसे कसे आप्रि का झाले ते?"
"मला? िाही गं बाई..म्हिजे काय काय तुमच्यात झाले हे मला कसे असिार ठाऊक..
क्या.. क्यू.. कै से.. गैरोंको मालूम हो ऐसे कै से? आप्रि मी माप्रहती करूि घेिे सभ्यतेला धरूि
होईल का गं.. आप्रि कसे म्हिशील तर.. तू ते कसे कसे के लेस ते ही ठाऊक तुलाच.. आप्रि का
झाले प्रवचारशील तर तुझाच हट्ट!"
"वा! काय उत्तर आहे! उगाच िाही तुला परीक्षेत चांगले माक्सप प्रमळायचे! प्रश्न काय प्रि
उत्तर काय! ऐकिाऱ्याला वाटेल हेच बरे उत्तर! हुशार आहेस पोरी! पि मी तुला अशीच सोडेि
असे वाटतेय का तुला?"
"िाही .. पकडू ि ठे वशील! या प्री च्या मगरप्रमठीतूि कोिी वाचू शकलाय कधी? आता
प्रेमची पाळी आलीय.. प्रबच्चारा.. कसा ते मला प्रवच्चारा!"
"गप गं.. ऐक िा.. अगं प्रतकडे प्रेमला घेऊि कोि आला असेल..? लभंदद!"
"हो का? लभंदद तर कालच येऊि गेला घरी आमच्या!"
"कशाला?"
"कशास काय पुसतेस.. माप्रलिीला भेटायला!"

"काय सांगतेस. मग?"
"मग काय. सत्य सांगावे लागलेच .. िाही!"
"म्हिजे?"
"ज्याला आधीच ठाऊक आहे सारे.. त्यास अजूि काय सत्य सांगावे?"
"म्हिजे?"
हे ऐकू ि माझा 'आ' वासला जािे साहप्रजकच होते. तसा मी तो वासला!
"तो आ वासलेला बंद कर आधी. माशा खूप झाल्यात!एखादी रस्ता चुकूि प्रशरेल आत!"
"प्रमटते .. पि काय झालेय ते सांगतेस का?"
"काय झालेय? अगं त्या लभंददिे सगळा माग काढू ि ठे वला होता आपला."
"काय सांगतेस?"
"अगं ती बुरखेवाली सुलतािा.. तूच होतीस हेही ठाऊक त्याला आप्रि तुझ्या प्रेमसाठी
चालिाऱ्या चकरा ही."
"कु ठू ि आप्रि कसे?"
"ते माप्रहती िाही मला. पि कु ठल्यातरी स्टेजला सारे कळले होते त्याला."
"मग?"
"मग काय.. फक्त प्रेम दकतपत मािेल याचीच शंका होती. म्हिाला, िगास िग म्हिूि
त्याच्या जुळ्या भावासही आिले त्यािे!"
"म्हिजे पूिापिंद!"

"आप्रि एकदा तुम्हाला तुमच्या समोवार मध्ये ही पाप्रहले आप्रि वाटले .. मामला
जमतोयसे ददसतेय!"
"हुं.. आप्रि त्याच्याबरोबर तात्याही होते तेव्हा!"
"त्याबद्दल िाही काही बोलला तो. पि परवा आला तर प्रमललंदाला प्रवचारलेच त्यािे,
म्हिाला, मला सारे ठाऊक आहे.. गेल्या काही ददवसांत भेटले िाहीत दोघे हे ही. फक्त कारि
ठाऊक िाही! ते कारि सांप्रगतले प्रि प्रमललंदा म्हिाला, मंचरजीिा ओळखता तुम्ही .. फक्त प्रेमला
त्यांच्या तोंडी ददले की काम फत्ते! प्रतथल्या प्रतथे त्यािे फोि लावला. मंचरजी म्हिे तुझे काम ते
माझे काम! फार पूवी मंचरजीसाठी पि अशीच दफलल्डंग लावली होती म्हिे लभंददिी! आप्रि
लभंददिे स्वतःहूि प्रेमला आिायची जबाबदारी घेतली!"
"सांगतेस काय? चेहऱ्यावरूि अगदी रूक्ष वाटतो पि आहे मोठा आतल्या गाठीचा!"
"आतली गाठ? पि ती उघडू ि बसला तो समोर! म्हिाला, प्रेम आहे तसा चांगला .. लक्षात
घे.. 'तसा' चांगला!"
"चूप.. उगाच अकलेचे तारे िकोस तोडू .."
"तर हा लभंदद म्हिजे अंतरी िा िा कळा वाटतो.."
"आप्रि वेश असा बावळा! अगदी दफट त्याला."
"तर लभंदद िे मंचरजीच्या वेळी असलेच काही के ले..
वाटत िाही असा असेल तो.."
"हो िा.. ददसते तसे िसते गं.. आप्रि तुझा प्रेमच बघ.. ददसायला असा पि असले काही
करे ल असे वाटते का?"
"असले म्हिजे?"

"म्हिजे तुझ्या िादी लागेल वगैरे वगैरे .."
"काकु .. मी रागावलीय आता.. !"
"ते स्वातंत्र्य आहे तुला बरे ! वो कहते हैं हमारे वो िहीं है ऐसे.."
"चूप .. मी प्रिघाली. पि प्रमललंदाला थ्यांक्स सांग. आप्रि तुला पि.. तुम्ही आहात म्हिूि
माझी प्रेमिय्या पार लागली!"
"छाि! आभारप्रदशपि समारं भ उद्या भरवूया. सादर आमंत्रि. आपल्या 'ह्यां'िा आिायला
प्रवसरू िका बरोबर.."
"अय्या.. लाज वाटते मला.."
"लाज.. करतािा प्रेमवर प्रेम कु ठे गेली होती लाज तुझी घोरपडे सुतीिी?"
"आता काकु तू शोभतेस खरी.. काकू बाई!"

घरी यायला प्रिघाली. आजचा ददवस ग्रेट प्रिघाला. इतक्या ददवसांची तपस्या फळाला
आली. स्वामीजींची कृ पा! सारे सकारात्मक प्रवचारांचे फळ!

२३

सुरूवातीचा शेवट
अथापत
घोड्याची गंगेत अंघोळ!

'गुड मॉर्िंग!
स्वप्ने पहायला प्रशका. स्वप्नांसाठी झोप आवश्यक.. तेव्हा परत झोपी जा.. िवीि स्वप्ने
पहा.. सुप्रभात!'

या मोबायल्याची कमाल पहा. त्यािे जगच िाही तर ददवसाचे प्रहरदेखील आिलेत जवळ.
सकाळसकाळी मी उठली..
रीतसर आळस झटकू ि. आळोखेप्रपळोखे ददली मी. समोरच्या मोबाईलात टुिss आवाज
आला. हा माझा खास अलामप म्हिावा.. त्यात आलेला तो गुड मॉर्िंगवाला मेसज! िुसता गुड
मॉर्िंग िाही तर ज्ञाि वाटप ही त्यात.
परत झोपी जा म्हिे! मला काय, मी झोपते! झटकलेला आळस मी परत गोळा के ला.
गेलेली झोप परत डोळ्यांत जमा के ली. पापण्या घट्ट प्रमटूि ती परत उडू ि जाऊ िये म्हिूि पडू ि
राप्रहली.. स्वप्ने पहायची आता माझ्यावर जबाबदारी होती. त्यासाठी झोपिे जरूरी होते.

शुभ प्रभातीचा तो संदेश.. संदेश िव्हे तर आदेश होता. प्रेमआदेश! त्या संदेशािे तर
रात्रीच्या प्रहरास सकाळी ढकललेल.े माझा प्रेम आहेच तसा प्रविोदी! सुप्रभाती प्रिद्राधीि
होण्याचा संदेश. आप्रि तो मी टाळिार तरी कशी? झोपली झाले. स्वप्न पाहायची तर झोपायला
तर हवे.

मीच िाही.. या प्रीतीचे प्रेम.. आप्रि या प्रीतीचा प्रेम देखील .. हेच तर सांगतोय! म्हिजे
मी त्याच्याच बद्दल सांगतेय हे. सांगू म्हटले की काय काय सांगू कळत िाही. प्रीतीचा प्रेम! दकती
छाि वाटते ऐकायला! प्रीतीचे प्रेम आप्रि प्रीतीचे प्रेम.. दोघेही एकच!

झोपली मी. स्वप्न पडते कसले?
तर तेच! प्रेम आप्रि प्रीती. स्वप्नात खुद्द प्रबप्रस्मल्लाखाि सिई वादि करताहेत प्रि मी सलज्ज
का काय म्हितात त्या वदिािे माळ घालतेय. मध्ये आंतरपाट तसाच! आप्रि माझ्या प्रेमचा चेहरा
पि ददसला िाही िीट. स्वप्नाची फ्रेम प्रबघडली वाटते. तरी पडले स्वप्न ते चांगलेच झाले. स्वप्नात
तरी प्रीती प्रेमची झाली. उगाच शंका काढू िका. िीट िाही ददसला चेहरा म्हिूि काय झाले..
आतंरपाट तसाच होता.. म्हिूि काय झाले.. तो प्रेमच होता. दुसरा कु िी कसा असेल? इतक्या
तपस्येिंतर? आप्रि मी बरी प्रेमला असेच सोडू ि देईि?

हे सगळे आताचे! इतक्या साऱ्या गडबड घोटाळ्यातूि शेवटी घोडे नहाले गंगेत. पि त्या
आधी अजूि धक्का बसायचा बाकीच होता. धक्का म्हिजे तसा लभंददसारखा. लभंददला सगळे ठाऊक
होते म्हिे! तरीही त्यािे कधी दाखवले िाही. आप्रि खलिायक तर तो िव्हताच कधी, उलट मदत
त्यािेच के ली मला! आप्रि प्रेमला ही! खरी गंमत तात्यांची आप्रि आईची. तात्यांिा तो पप्रहल्या

ददवशीच पसंत होता! म्हिजे घरी जेवायला आला तेव्हापासूिच! आईही म्हिालेली, मुलगा
चांगला आहे! फक्त प्रेमची खात्री िव्हती कोिालाच! प्रेम ही तेव्हाच पडलेला प्रेमात, आप्रि मी?
त्यामुळेच तर एवढे रामायि घडले! आप्रि आता लभंददिे तात्यांिा समोवार मध्ये त्याददवशी
आिलेल,े आमची जोडी दाखवायला. माझे सारे जाॅॅब प्रि कसल्या कसल्या थापा.. सारे त्यांिा
ठाऊक होते! म्हिजे गंमत अशी झाली िा, की सगळ्यांिाच सगळे ठाऊक पि एकमेकांिा ते
ठाऊक आहे की िाही हेच िव्हते ठाऊक! ठाऊक िाही मला हे वाक्य व्याकरिदृष्ट्या योग्य आहे
की िाही.. पि माझा प्रेमातला चोरटेपिा मात्र आई तात्या प्रि लभंदद प्रतघांिाही ठाऊक होता!
आप्रि तो बहुधा सवांिीच मानय के ला असावा.. तात्या ि रागावता म्हिाले ही, "मिे, िावाची
मांजरच तू. डोळे प्रमटूि प्रपतेस दूध. तुला वाटिारच कोिी पाहात िाहीए. पि ददसत मात्र होते
सवांिाच. पि सवांिा ददसते हे तुला ददसत असेल तर िा!"

कु ठू ि सुरू झाली माझी कथा प्रि कशी इथवर येऊि पोहोचली! प्रेम प्रि माझ्या जोडीमुळे
सगळे च खुश झाले. त्याच्या घरची एक लचंता प्रमटली. तात्या प्रि आईला तर तो आवडला होताच.
थोडक्यात गंगेत सचैल स्नाि झाले घोड्याचे! आता फक्त लग्नाची तारीख वार ठरायचे बाकी आहे.
या प्रवद्रोहकु माराच्या कलािे होईल सारे. त्यामुळे मुहूतप वगैरेची भािगड िाही. िसता फाफट
पसारा ही िको म्हिाला तो.. िको तर िाहीच! सारे च घाबरतात त्याच्या प्रवप्रक्षप्तपिाला! पि
तो खरे तर प्रवप्रक्षप्त िाहीच. ि पटिाऱ्या गोष्टी िाही करत तो इतके च.. आप्रि करूही देत िाही.
मला पटलेय ते. थोड्याफार प्रवप्रचत्र वागण्याप्रशवाय कु िी लक्ष देत िाहीत आप्रि आपले म्हििे
खरे करता येत िाही. बदल घडवायचा असेल तर वाईटपिा घ्यायलाच हवा. यालाच कु िी आपले
घोडे दामटिे म्हित असेल तर.. पि आता याच घोड्यािे के लेय गंगेत स्नाि!

प्रेम आता दुसरे पुस्तक प्रलहायला घेतोय. म्हिजे आधीचे ते ददवस सरले मागे. पुस्तकाच्या
िावाखाली भेटायचे. आता भेटतो आम्ही. प्रेमाच्या तर मारतोच गप्पा पि पुस्तकाबद्दलही करतो
चचाप. मी पि सुधरलीय. म्हिजे वाचते तो प्रलप्रहतो ते.. ि झोपता. पि त्याचे पप्रहले वप्रहले..
तुंबाऱ्याची गोष्ट वाले पुस्तक आम्ही दोघांिी प्रमळू ि टीव्हीवर वाचि करे पयपत वाचले िव्हते! पि
मी म्हिाली िा.. कमलदलात अडकलेला भुंगा, त्यासारखे झालेय माझे! ज्या पुस्तकांपासूि मी
दूर होती त्यांच्यातच अडकलीय आता मी! आप्रि तेही जािूिबुजूि! आप्रि आिंदािे!

लवकरच आम्ही प्रववाहबंधिात अडकू .. ती प्रेप्रीप्रीबंस कधीच बरखास्त झालीय.
मंचरजींिा आम्ही जोडीिे एक दकलोभर पारसी डेअरीचे पेढे देऊि आलो. पाया पडलो त्यांच्या
तर डोळ्यांत पािी आले त्यांच्याही. आमची जोडी जुळावी म्हिूि दकत्येकांिी काय काय के ले..
सवांचे चीज झाले..

आता पुढे काय? आप्रि ते सुखािे िांदू लागले यावर
ही प्रेमकथा प्रीतीची समाप्त होतेय.. खरे तर िव्यािे सुरू होतेय! ददसते मजला सुखस्वप्न
िवे.. आप्रि काय!

ई साप्रहत्य प्रप्रतष्ठािचे हे १२ वे वषप. डॉ. प्रितीि मोरे यांचे हे प्रवसावे पुस्तक.
डॉ. प्रितीि मोरे हे ज्येष्ठ लेखक, आपली यशस्वी र्श्सिरोगतज्ञ म्हिूि लोकसेवा पार
पाडत असतािाच कथा, िाटके , लघुप्रिबंधही प्रलहीतात. त्यांच्या खुसखुशीत प्रविोदी साप्रहत्याचे
व िाटकांचे चाहते आता जगभर पसरले आहेत. अिेक व्यावसाप्रयक प्रकाशक त्यांिा मािधि देऊि
त्यांची पुस्तके प्रकाप्रशत करायला तयार अहेत. पि डॉ. प्रितीिजी आपली सवप पुस्तके ई
साप्रहत्यच्या माध्यमातूि जगभरातील वाचकांिा प्रविामूल्य देतात. असे लेखक ज्यांिा लेखि हीच
भक्ती असते. आप्रि त्यातूि कसलीही अप्रभलाषा िसते. मराठी भाषेच्या सुदव
ै ािे गेली दोि हजार
वषे कवीराज िरें द्र, संत ज्ञािेर्श्र, संत तुकारामांपासूि ही परं परा सुरू आहे. अखंड. अजरामर.
म्हिूि तर शिंभू गणपुले (िऊ पुस्तके ), डॉ. मुरलीधर जावडेकर (९ पुस्तके ), डॉ. र्सिंत बागुल
(१५ पुस्तके ), शुभािंगी पासेबिंद (सात पुस्तके ), अनर्िाश िगरकर ( चार पुस्तके ), डॉ. नस्मता
दामले (८ पुस्तके ), डॉ. प्रितीि मोरे (२० पुस्तके ), अिील र्ाकणकर (६ पुस्तके ), रत्नाकर मिाजि
(४ पुस्तके ), अििंत पार्सकर(चार पुस्तके ), मधू नशरगािंर्कर (३), अशोक कोठारे (८ िजार
पािािंचे मिाभारत), श्री. प्रवजय पांढरे (ज्ञािेर्श्री भावाथप), मोिि मद्वण्णा (जागनतक कीतीचे
र्ैज्ञानिक), सिंगीता जोशी ( आद्य गझलकारा, १० पुस्तके ), नर्िीता देशपािंडे (५ पुस्तके ), उल्हास
हरी जोशी(६), िंददिी देशमुख (५), सुजाता चव्हाि (७), डॉ. वृषाली जोशी(१०) असे अिेक
ज्येष्ठ, अिुभर्ी लेखक ई सानित्याच्या द्वारे आपली पुस्तके लाखो लोकािंपयंत पोिोचर्तात. एकिी
पैशाची अपेिा ि ठे र्ता.
अशा सानित्यमूतींच्या त्यागातूिच एक ददर्स मराठीचा सानित्य र्ृि जागनतक पटलार्र
आपले िार् िेऊि ठे र्ील याची आम्िाला खात्री आिे. यात ई सानित्य प्रनतष्ठाि एकटे िािी. िी
एक मोठी चळर्ळ आिे. अिेक िर्िर्ीि व्यासपीठे उभी रिात आिेत. त्या त्या व्यासपीठािंतूि
िर्िर्ीि लेखक उदयाला येत आिेत. आनण या सर्ांचा सामूनिक स्र्र गगिाला नभडू ि म्िणतो
आिे.

आप्रि ग्रंथोपजीप्रवये । प्रवशेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टादृष्ट प्रवजयें । होआवे जी ।

