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• विनामूल्य वििरणासाठी उपलब्ध .
• आपले िाचून झाल्यािर आपण हे फ़ॉरिडक करू शकिा .
• हे

ई

पुस्िक

िेबसाईटिर

ठे िण्यापुिी

ककिा

िाचनाव्यविररक्त कोणिाही िापर करण्यापुिी ई सावहत्य प्रविष्ठानची परिानगी घेणे आिश्यकआहे .

प्रस्िािना :

काही माणसं वह ददसायला साधी असिाि . पण त्यांचे अंगभूि कलागुण, सामावजक
िेत्रािील कायक , त्याबद्दल असलेली त्यांची ओढ, िळमळ आवण वचकाटी पवहली ना दक ,
आपल्यालाच कसं चुकल्यासारखं होिं. वह माणसं ददसिाि िशी नसिाि मुळी, वह सिि
नजरे ि स्िप्नं घेऊन दफरि असिाि. आवण त्या स्िप्नासाठीच जगि असिाि. लढा देऊन, संघषक
करून .....िे स्िप्नं साकारण्यासाठी ..वसद्धीस नेण्यासाठी .
हा अिवलया देखील असाच.
नािािच 'चंदन' आवण 'चंदनाप्रमाणेच' त्याचे कलागुण वह...
भटकण्याची आिड, त्यामुळे पाऊलं त्याची, सिि इथून विथे, कु ठे ना कु ठे ,
कु ठल्याश्या गोष्टीचा मागोिा घेि राहिाि. िे वह अगदी डोळसपणे आवण संिेदनशील अश्या
सदहृदयी मनाने..

म्हणूनच त्याच्या वलखाणािही िशी विविधिा ददसून येिे. . दादरच्या नारळी
बागेि , विथे वनिांि एकांिाि गढू न, स्ििःशी 'संिाद' साधि , हृदयाशी अलगद झुलणाऱ्या
आवण मनाला हळु िार स्पशकणाऱ्या कथा त्याने इथेच वलवहल्याि.
त्यािली 'नारळी बाग' म्हणजे िुमचा आमचा सगळयांचाच असा वजव्हाळयाचा
'विषय'. हो ना ?
अथाकि असणारच..

कधीिरी सहज म्हणून मारलेला िो फे रफटका असेल, वमत्र मैत्रणीसोबि मारलेल्या
वनिांि गप्पा, प्रेयसीसोबि पावहलेली वचक्कार स्िप्नं ककव्हा सामावजक बांवधलकी म्हणून
आखलेल्या त्या घडामोडी असिील. पािसाळी गाणी असिील. काव्यात्मक सुगम संगीि असेल.
वह नारळी बाग म्हणजे िुमच्या आमच्या 'आठिणींचा हहदोळाच ' , ह्याचं यथाथक
असं वचत्रण त्याने उभं के लंय . िे सगळं िाचिांना आपण त्या िणाशी एकरूप होऊन जािो.
वमसळू न जािो.

त्याच्या 'मैत्री' ह्या कथेिन
ू ..वह त्याने समाजािील ,समाजाला आिेप असणाऱ्या
गोष्टीिंर आपला रोख धरलाय. दोघांचीही म्हणजे त्याची आवण विची घवनष्ट अशी 'मैत्री'
असल्यािर, त्याच विच्या घरी ककव्हा विचं त्याच्या घरी ..'' येण,ं एकवत्रि राहणं आवण आपल्या
मैत्रीला अनमोल आठिांची जोड देणं '' हे आजही आपल्या समाजाला न पटणारं आहे . न
मानिणारं आहे आवण िे सहजा मान्य होणारं वह नाही. लोकं िेगळया नजरे ने आवण
विचारधारे ने त्या गोष्टीकडे पाहिाि. िोलिाि .
िरुण मुलगा मुलगी एकवत्रि येण,ं राहणं. म्हणजे िसलं िगैरे काही ..हे असे प्रश्न
उपवस्थि होिाि.
िे खरं आहे.
पण वजथे 'मैत्रीची' विश्वनीय घडी आहे. 'मैत्री' दृढ आहे . नात्यािल्या 'जावणिांची'
एकमेकांना समज आहे. विथे अश्या एकवत्रि राहण्याला काही हरकि नसािी. आपल्या
कु टुंबीयांना आवण समाजाला सुद्धा....
अथाकि त्यासाठी त्यांचा , म्हणजेच ह्या समाजाचा आवण कु टुंबीयांचा 'विश्वास'
राखणं आवण िो हजकणं महत्िाचं ठरे ल.

'मैत्री' वह कथा िाचिाना ....हे सगळं आपण अनुभििो. त्या दुवनयेि विसािलो
जािो.

ह्याच समाजाि....
आजच्या ह्या काळानुसार , स्ििःि... बदल घडिि जाणारी वह िरुण वपढी , त्यांचं
कररअर , मोकळे पणाची (दिडम ) त्यांची ठरलेली व्याख्या , लग्नाबाबिचे आचार विचार , ह्या
गोष्टीिर भाष्य करणारं 'कााँट्रेक्ट मॅरेज' सारखा हा विषय देखील वििकाच मनाशी उमटला
जािो.
राहुल अन वनशा हे जरी काल्पवनक पात्र घेिलं असलं िरी , आपल्या समाजािील
सध्या वस्थिीच िे प्रविवनवधत्ि करिाि.
दोघेही वभन्न स्िभािाचे ,वभन्न विचारांचे , दोघांचाही लग्नाला विरोध , असं
असिाना देखील घरच्यांच्या ईच्छेखािर 'लग्न' करण्याचा वनणकय घेणं ,त्यासाठी िषकभराचा
करार करणं आवण सरिेशेिटी, के लेला करार घटका मोजि असिाना, सहिासािून मुरलेल्या
अन निं वनर्ममलेल्या प्रेमाची जाणीि होणं ..... ह्याचं सुंदर िणकनं त्यानं के लं आहे . िे िाचनीय
आहे.

थोडी प्यारिाली थोडी चाळिाली -लव्ह स्टोरीिूनही त्याने अशीच िेगळी कथा
मांडलेय.
प्रेमा विषयक असलेला समाजमनाचा खोटा मुखिटा काढू न , प्रेम म्हणजे नक्की काय
? ह्याच सुंदर 'उदाहरण' त्याने आपल्या ह्या कथेिून आपल्यापुढे मांडलं आहे.

'जािी 'सारखा , आजही समाजमनाला वचटकू न असलेला 'विषय' त्याने चांगला
हािाळला आहे. .
इिर लेख वह िुम्हाला नक्कीच आिडिील. ह्याि दुमि नाही .
कारण विषय 'िो िी आवण पाऊस' आहे. वलहल्या गेलल्े या अनाहूि 'पत्राचा' आहे .
श्वासािून उसिलेल्या त्या घट्ट 'वमठी'िला आहे .
िुम्हाला िुमच्या त्या आठिणीची जाण करून रोमांच फु लिून देणारी अशी वह
लेखमाला आहे.
िुम्हाला िी नक्कीच आिडेल. मनाशी रुजेल.

वमत्रा मला प्रस्िािनेसाठी वलहिं के ल्याबद्दल धन्यिाद ..!

पुढील लेखनासाठी भरभरून अश्या शुभच्े छा !
- संकेि पाटेकर .

प्रस्िािना :

"माझ्यासाठी थांबलीस
अन मीही थांबलो िाट पहाि
िु िरी काय करणार..?
पािसाि वभजायला िु आिुर
अन मी आधीच वभजलेला
िु िरी काय करणार..?"
शाळे च्या गेटपासुन पडलेला हा प्रश्न अगदद महाविघालय असो ककिा ऑदफस िे घर
.प्रेमाची सुरूिाि हल्ली ईथुनच होिे.
म्हणूनच *प्रेम म्हणजे प्रेम असिे िुमचे आमचे सेम असिे* हे शब्द चटकन ओठांिर
कधीही येिाि..मग िी दादरची *नारळीबाग*असो..एखादी टुमदार *चाळ*असो.प्रेम व्यक्त
करायला जागेची अडचण नसली िरी...समाजािील *जाि* कधी *मानसन्मान* कधी
*प्रविष्ठा*िर अगदीच *धमक*असे अडथळे समोर असिाि.हे सिक वललया पार करण्याची एक
जबाबदारी घेिलेल्या एका भटक्या अिवलयाचा हेिु हा वनरागस प्रेमाला योग्य ररिीने मांडुन
त्याचा आनंद कसा घेिा येईल हे सांगायचं आहे.
अिवलया *चंदन विचारे * नािािुनच *चंदनासारखा वझजणारा* *विचारपुिकक
मांडणारा* असा एक. भािनेची मांडणीच मुळी इिकी सहज सुंदर आहे की *सहज सुचलेल* ह्या
त्याच्या िाक्याि सहजिा वह िास्िविक प्रसंग डोळयासमोर उभा करण्याि िो यशस्िी झालाय.
िो-िी आवण समाज हे गवणि सोडविण्यासाठी स्ञीहलग-पुहल्लग हे फक्त व्याकरणा
पुरिच मयाकददि असािे नावह िर याच भेदभािाि जगण्यासाठी कााँन्ट्रक्ट मॅरेज एखाद्या कोरीि
लेण्यासारख कोरले जािेच..त्याने या विषयािर सहजच वलहिांना वभन्नहलगी स्िभािाच्या
घालमेलीची अचुकिा रटपलेली आहेच.

मुंबापुरीची जडणघडण चाळीिुनच सरकिेय अजुनही..थोडी प्यारिाली ..थोडी
चाळिाली लव्हस्टोरी..चाळीिले प्रेम आवण उभे राहणारे आयुष्य हे आिाच्या शेकडो मजली
टॉिर सारखे अपेिा भरुन अिकाशाला टेकलेले असिे..आयुष्यािील एक यशस्िी वशखर असिे
जर पाया मजबुि असेल िरच ..अन्यथा सध्या अनेक चाळी व्हेवन्टलेटर आहेिच..िशी पायाच
नसलेली लव्हस्टोरी घटस्फोटा च्या पायऱ्या चढलेली ऐकीिाि येिाच.
वलवहलेल्या एकएक शब्दसंकल्पना हा िुम्हाला प्रेम करायला हक्काने सांगणारा
नक्कीच आहे..हे लेखन िुमची-आपली-माझी हक्काची जागा समजिो..प्रेम नक्कीच शोधिो..!
*llमयाकदन
े विराजिेll*
एक सहजच वलहलेली प्रस्िािना - *मािंड राजन माजलेकर*

माझे मनोगि :
नमस्कार मंडळी !
मी चंदन सुभाष विचारे . राहणारा
सायन कोळीिाडा येथील. माझं मूळ गाि गुहागर
वनसगकरम्य िालुक्यािील काळसूर कौंढर. माझं
वशिण टी.िाय. बीकॉम पयंि. पोटापाण्यासाठी मी
फोटकला एका लॉवजवस्टक कं पनीि कस्टमर सर्मव्हस
एवक्सक्युटीव्ह म्हणून काम करिो खरा पण मन
मात्र सदैि इविहासाि गुंिलेले असिे. हो कारण
इविहास , गड -दकल्ले हे माझे आिडिे विषय.
खरं िर मी एक जावििंि भटका
सह्याद्रीि भटकणारा.कवििा , चारोळया हे सुरु
होिच आधीपासून , हे सारं सुरु

असिानाच

कोण्या एके ददिशी सह्याद्रीची साद ऐकू आली
आवण मग पाठीला सॅक अडकिून मी आवण आमचे
बंधुराज दोघांनीही सह्याद्रीच्या गड -दकल्ल्यांची भटकं िी सुरु के ली. हो पण नुसिीच भटकं िी
काय कामाची ? या भटकं िीला जोड असािी वलखाणाची असे मनाि आले म्हणून मी आम्ही
के लेल्या भटकं िीचा इवििृत्ांि सुचेल त्या शब्दांि मांडायला सुरुिाि के ली. हळू हळू माझी
प्रिास िणकने िाचकांच्या पसंिीस उिरू लागली. यािूनच िाचनाचा छंद जडला. मग काय
विचारिा ! श्री. ि. पु. काळे , श्री. ना. सं. इनामदार , श्री. गो.नी. दांडक
े र , श्री. बाबासाहेब
पुरंदरे , श्री. आप्पा परब , श्री. रणवजि देसाई ,श्री. विश्वास पाटील , या आवण अशा अनेक
प्रविभािंिांची पुस्िके िाचि सुटलो. त्यािल्या त्याि श्री. ि पु. काळे आवण श्री.गो. नी.
दांच्या भाषाशैलीने िर अिरशः झपाटू न सोडलं. मनाि कु ठे िरी िाटू लागलं , आपल्याला हे
असं वलहायला यायला हिं. माझ्या प्रिासिणकनांनी िर काहींच्या डोळयांसमोर िो प्रसंग
जसाच्या िसा उभा रावहला. अथाकि हे िाचकांनीच वलहून कळिलं. माझं वलखाण िाचकांच्या
पसंिीस उिरू लागलं. सियच लागली म्हणा ना. मग मेसेंजरिर , व्हाट्सअाँपिर ककिा प्रत्यि

भेटल्यािर िाचकांकडू न विचारणा होऊ लागली " बरे च ददिस िुझ काही निीन िाचायला
वमळालं नाही " , " निीन काही सुचल दक नाही " िाचकांच्या या प्रविदक्रयाच माझ्या लेखणीला
बळ देि गेल्या आवण मी वलवहिा झालो. असो पुढे मागे या प्रिास िणकनांिर सुद्धा एखादे
पुस्िक वलहेन अशी स्ििःशीच अपेिा बाळगिो.
कवििा , चारोळया, प्रिास िणकने हे सारं कमी दक काय ! म््णून मी पुढे जाऊन प्रेम
या माझ्या आिडत्या आवण हक्काच्या विषयािर लघु मुक्तछंद संिाद कथा वलहायला सुरुिाि
के ली. एक एक करिा या कथा सहज सुचि गेल्या आवण मी वलहीि गेलो , या वह कथा
िाचकांच्या पसंिीस उिरल्या. त्यांना आपल्याशा िाटू लागल्या. िाचिा िाचिा वह कथा
त्यांच्याच आयुष्यािील एखाद्या प्रसंगािर िर नाही ना असे िाटू लागले त्यांना , कथेिील या
पात्रांि िे स्ििःला पाहू लागले. बघिा बघिा या कथांचा एक संचच ियार झाला आवण मग
िो िुम्हा िाचकांच्यासमोर पुस्िकरूपाने आणािासा िाटला. म्हणून मी के लेला हा छोटासा
प्रयत्न. या कामाि ई सावहत्य प्रविष्ठानच्या श्री. सुनील सामंि यांची मोलाची साथ , मदि
आवण मागकदशकन लाभले. आभार मानून त्यांना परकं करणार नाही. मी ई सावहत्यची बरीचशी
पुस्िकं िेळ वमळे ल िेव्हा िाचि असिो. छान िाटिं.
शेिटी एिढच सांगेन दक, िुम्ही हे पुस्िक आपला अमूल्य िेळ काढू न नक्की िाचा.
आवण हो आपल्या मौल्यिान प्रविदक्रया द्यायला मात्र अवजबाि विसरू नका. माझा ईमेल
आयडी िर ददलेला आहे , संपकक क्र. वह आहेच. फे सबुक , व्हाट्सअाँप ककिा मग प्रत्यि भेटून
आपल्याला हे पुस्िक कसं िाटलं हे मला ि ई सावहत्य प्रविष्ठानला जरूर कळिा. िुमच्या
प्रविदक्रया मला पुढील वलखाणासाठी मागकदशकक ठरणार आहेि.

आपला नम्र
चंदन सुभाष विचारे .

अपकण पवत्रका :

प्रेम हा िुमच्या आमच्या सिांच्याच आिडीचा विषय.प्रेम या
विषयािर

कवििा

,चारोळया

वलवहि

असिाना

या

प्रेमकथांकडे कधी िळलो माझं मलाच कळलं नाही.वजिक्या
सहज सुचल्या वििक्याच सहज सोप्या शब्दांि त्या वलहून
काढल्या.एक िर पहाटे ४.३० िाजिा सुचली िर काही माझ्या
आिडत्या नारळी बागेि बसल्या बसल्या.म्हणूनच माझं हे
पवहलं पुस्िक वजथे या कथा सुचल्या त्या माझ्या आिडत्या
"नारळी बागेला" आवण वजच्यािरून सुचल्या त्या माझ्या
कल्पनेिल्या" काव्या "ला अपकण करिाना मला अविशय आनंद
होि आहे..

- चंदन विचारे .

सहाण

1} पत्र वलवहण्यास कारण दक :
वप्रय काव्या,
पत्र वलवहण्यास कारण दक,
हल्ली आपल्याि सुप्रभाि, जेिलीस का? आवण शुभरात्र, यापलीकडे काही बोलणंच
होि नाही. िक्रार नाही करिये, ना-ही िुला दोष देि आहे. समजू शकिो मी, प्रत्येकाला
आपआपलं िैयवक्तक आयुष्य असिं िसं िे िुलाही आहेच. िुझं ऑदफस, िुझं कामं त्याचा
व्याप, िुझी वमत्रमंडळी िुझं घर हे सारं सांभाळि असिाना िुझीही िारांबळ उडि असेल. पण
िरीही िाटिं आपल्या जिळच्या माणसांशी बोलण्यासाठी थोडा िेळ काढाि गं, िेिढच बरं
िाटिं आवण मनमोकळं झाल्याचा फीलही येिो. अधून मधून बोलायला हिं, भरपूर गप्पा
मारायच्या अगदी रात्र सरे पयंि, िेळेचं कु ठलही भान न ठे ििा अगदी आपण पूिी मारायचो ना
िश्या. यािून काय साध्य होईल िे मावहि नाही मला; पण ह्या अश्या संिादािून माणसाचे
स्िभािरं ग काळाि जािाि, माणसं ओळखणं सोपं होऊन जािं मग. ह्या सोशल मीवडयामुळे
आपण कधी नव्हे िे खूप जिळ आलो नाही? आभारच मानायला हिे खरे िर. नाही िर िू एका
टोकाला आवण मी एका टोकाला. पृथ्िी गोल आहे हे समीकरण पटायला लागलय मला
त्यामुळेच. आपल्यािल नािं िसं मैत्रीचं पण वमत्र म्हणून िरी आपण असे दकिीसे ओळखिो
एकमेकांना?

पटिंय ना िुला? माणसांनी ना व्यक्त व्हायला वशकलं पावहजे. नाहीिर विचारांचं
शेिाळं साचून राहिं मनाच्या डबक्यािर. मनाचं डबकं होिा कामा नये. अन त्यािर शेिाळी
साचि कामा नये. विचार, मिं मनािून, ओठािून, शब्दािून खळखळाट िाहणाऱ्या झऱ्याच्या
पाण्यासारखे िाहिि रावहले पावहजेि. िुला मी मागे म्हटलं होिा ना दक, मला जेव्हा एकटा
िाटिं ना िेव्हा मी समुद्र दकनारी जािो आवण त्याच्यापाशी वनमाकल्य िाहिाि ना िसे िाईट

विचार िाहून टाकिो अन पुन्हा नव्या विचारांचे शंख, हशपले, मोिी घेऊन येिो सोबि.
हळू हळू का होईना पण माझे विचार लोकांना आिडू लागलेि. माझं वलखाण त्यांना आिडू
लागलय. हे असं निीन निीन काहीिरी सुचायला हिं ना. पण त्यासाठी आपल्याि संिाद िर
घडायला हिा. आिा यािर िू म्हणशील दक माझा आवण िुझ्या वलखाणाचा काय संबंध? िुला
ठाऊक ये ना िू माझी प्रेरणा आहेस. म्हणूनच िुला सांगि असिो काहीिरी का होईना पण
बोलि रहा. आपल्या संिादाच्या माध्यमािून का होईना पण लोकांना निी काहीिरी िाचायला
वमळाल्याचं समाधान िर लाभेल. असो िुला िुझी कामं असिील िी लिकर आटप मग बोलू
आपण वनिांि..
__________________________________________

2} मैत्री:
आज ऑदफसमधनं वनघिानाच अचानक विचा फोन आला.
िी : "हॅलो ऐक ना, काय करिोयस?
मी : " काही नाही का गं?. पीसी जस्ट शट डाऊन के लाय. घरी वनघायची ियारी. "
िी- बरं ऐक ना माझे आई बाबा आज रात्री काही कामावनवमत् गािी जािायि. मी
घरी एकरटच असेन. िाईला बोलिायला काही हरकि नाही. पण नको, मी िुझ्या घरी आले िर
चालेल का दोन ददिस रहायला? ".
िशी एकमेकांच्या घरी जाण्या-रहाण्याइिपि आम्हा दोघांची मैत्री घट्ट आवण जुनी
होिी. नुसिी मैत्री बरं का, त्यापलीकडे काही नाही. नाही िर िुम्ही उगाच नको िी स्िप्न
रं गिाल. मी वह लगेच हो म्हटलं,
िी : " मी घरी जाऊन कपडे िगैरे पॅककग करिे आवण जेिून वनघिे लगेच
आईबाबांसोबिच बाहेर. िु स्टेशनला येशील ना घ्यायला? ट्रेनमधे बसली दक फोन करिे िुला,
मग िु ये मला घ्यायला. "
मी: "हो चालेल, मी िाट पावहन िुझ्या फोनची".
विने ऑलरे डी ऑदफसला दोन ददिसाची रजा टाकली होिी. मी वह िसंच के लं. अथाकि
आपल्या आिडत्या वमत्र मैवत्रणींसोबि हिा िेिढा िेळ व्यिीि करायला कु णाला नाही
आिडि? िी येणार म्हणून माझंही मन आिून "डांहसग डांहसग " करि होिं. मी घरी विच्या
येण्याविषयी कळिलं होिं. घरच्यांची िशी काहीच हरकि नव्हिी.
रात्री ९. १५ च्या सुमारास विचा फोन आला.
िी : "मी ट्रेनमधे बसलीये िु स्टेशनला येऊन थांब".
मी लगोलग वनघालो. स्टेशनहून विला वपक अप के लं आवण मग टॅक्सीने थेट घरी.
घरीपण विचं यथायोग्य स्िागि झालं. जेिणं आटोपली होिी. आज गॅलरीिच बसून थोड्या

गप्पा मारल्या. िी ही थकली असणार. ऑदफसचं काम, विथून घरी मग विच्या घरून पुन्हा
माझ्या घरी.
मी : "थकली असशील आज लिकर झोप.
उद्या बोलू वनिांि. दुसयाक ददिशी पहाटेच मॉर्ननग िॉकला गेलो. विथेच विचारलं,
मी : "आजचा ददनक्रम कसा काय आखायचा?
िी : " काही नाही मी आलीये ना. आज िुझ्या आईला स्ियंपाकघरािून आराम. "
ठरल्याप्रमाणे सकाळचा चहा- नाष्टा आवण दुपारचं जेिण विच्याच हस्िे. जेिून थोडा
आराम के ला आवण मग संध्याकाळी माझ्या बवहणीच्या घरी. विला िसं आधीच कळिलं होिं.
"म्हटलं आपल्या नेहमीच्या ठरलेल्या हॉटेलाि जाऊ जेिायला. िी म्हणाली, " नको" मी ह्यांना
येिाना वचकन घेऊन यायला सांगिे. आज घरीच जेिू एकत्र ". जेिण होईपयंि छोट्या
भाच्यासोबि खेळलो दोघेही आवण मग रात्रीचं जेिण आटोपून पुन्हा घरी. बवहणीच्या आवण
माझ्या घराचं िसं चालि अंिर अधाक िासाचं. विला म्हटलं चालिच जाऊ, वििकाच
एकमेकांसोबि जास्ि िेळ घालििा येईल. " हो चालेल दक"- िी म्हणाली. अशाच इकडच्या
विकडच्या गप्पा, मारि कधी घराजिळ येऊन पोहोचलो कळलच नाही. पोटभर जेिण आवण
चालण्याचा व्यायाम झाल्याने आजही लिकरच झोपलो. मग पुन्हा दुसयाक ददिशी पहाटे
नेहमीप्रमाणे मॉर्ननग िॉक आवण मग चहा नाष्टा आटोपून. लिकरच दादरला गेलो
शॉहपगसाठी. िसं विला दादर अवजबाि आिडि नाही. बराच गजबजाट आवण गदी असल्याने.
िरीही माझ्यासोबि आज िी आली. उन्हं डोक्यािर चढायच्या आिच शॉहपग आटोपून.
जिळच्याच श्री. वशिाजी मंददराि दुपारचं नाटक पावहलं. दुपारचं जेिण बाहेरच. नाटक
संपल्यािर माझ्या आिडत्या बागेि गेलो समुद्र दकनायाकलगि. विथे बराचसा िेळ सोबि
घालिल्यािर मािळत्या सूयकनारायणाचं दशकन घेऊन आस्िादच्या वमसळीिर िाि मारला.
आवण पुन्हा रात्री जेिायला घरी.

िी आल्यापासून घरी रोज जेिणाि विच्याच आिावडचा बेि. आज भरपूर हुंदडलो
होिो. िरीही रात्रीचं जेिण आटोपून विला आिडिं म्हणून गच्चीिर शिपािली करायला गेलो.
आकाशाि मस्ि चांदणं पडलं होिं. गप्पा सुरु होत्याच नेहमीप्रमाणे. वििक्याि विचा फोन
खणखणला.
आई :"आम्ही उद्या पहाटेसच वनघिोय गािाहून, दुपारपयंि पोहचू घरी. िु घरी ये
लिकर आवण सिक आटपून ठे ि ".
विने फोन ठे िला आवण माझ्याकडे वखन्न नजरे ने पहाि म्हणाली.
िी : "आईबाबा येिायि. वनघािं लागेल उद्या पहाटे लिकर. "
विच्या िोंडू न हे ऐकिाच दोन ददिस सोबि घालिलेल्या िणांचा फ्लॅशबॅक चटकन
डोळयासमोरून सरकला. कधी नव्हे िो आसिांनी डोळयांच्या दकनायाकिर गदी के ली. मावहि
नाही का पण हे िण सरुच नये असं आज िाटि होिं. गप्पांच्या ओघाि मनाने फार जिळ आलो
होिो. हो पण मैत्रीच्या सीमा राखूनच. विच्यासाठीही िे िण सुखद होिे. पण नाईलाज होिा.
जािं िर लागणार. आभाळािल्या चंद्राकडे पहाि मनोमनच त्याला विनिलं.
मी : "बाबा रे आजची रात्र मािळिीला थोडा उशीर के लास िर नाही का रे चालणार?
हिे िर आजच्या रात्रीचा ओिरटाईम घे माझ्याकडनं हिा िेिढा. पण आजची रात्र थोडा
उशीराच मािळ. विच्यासोबि अजून थोडे िण जगायचेि मला". -©चंदन विचारे (सहज
सुचलेलं)
______________________________

3} िो िी आवण चांदण रात्र :
“ िुला आठििे िी रात्र? अगं असं काय करिेस.. आपण गािी गेलो होिो. िु आवण मी
अंगणाि गप्पा मारि बसलो होिो आवण मी अचानक... हा हा िीच िी रात्र. नुकिीच जेिणं
आटोपली होिी. भांडीकुं डी आिरुन िू अंगणाि आलीस. मला म्हणालीस "चल ना थोडी
शिपािली करुया". मी म्हणालो "नको, त्यापेिा ईथेच बस माझ्या शेजारी. मस्िपैकी गप्पा
मारुया. " िु म्हणालीस "िा आज मुड छान ददसिोय स्िारींचा". ठीक आहे, मी मारे न गप्पा
पण एक अट आहे माझी. आज आपण दोघांनीही झोपायचं नाही. भरपुर गप्पा मारायच्या
जोिर हा चंद्र मािळि नाही िोिर. चालेल? " मी म्हटलं " हो कबूल. " घरासमोर छान शेणानं
सारिलेलं अंगण. अंगणािलं िुळशी िृंदािन, आभाळि पडलेलं रटप्पूर चांदणं, चंद्राची िी
लोभसिाणी कोर, समोर कुं पणापलीकडे करिंदाच्या जाळीि चमकणारे काजिे अन आजूबाजूचं
शांि भारुन टाकणारं िािािरण. सारं च कसं छान िाटि होिं. माझा हाि िुझ्या हािाि होिा.
माझ्याऐिजी आज िूच बोलि होिीस अन मी मंत्रमुग्ध होऊन एकटक िुझ्याकडे पहाि होिो. िु
काय बोलिेस याकडे लि नव्हिच माझं मुळी. िुझं रुप न्याहाळण्यािच दंग झालो होिो मी.
थोडा िेळ झाला दक, िु मधेच मला विचारायचीस "काय रे , ऐकिोयस ना िू मी काय
म्हणिेय िे? ". मी गालािल्या गालाि हसि हलके च मानेने होकार द्यायचो. मग िु पुन्हा सुरु
व्हायचीस. असेच काही िास गेले असिील. अन मग मी अलगद िुझ्या कु शीि येऊन विसािलो.
िुलाही िे आिडलं होिं. िू एकटक चंद्राकडे पहाि मला इकडच्या विकडच्या गोष्टी सांगि
होिीस. िुझी मऊ मुलायम बोटं हलके च माझ्या के सांिून दफरि होिी. अन िुझ्या के सांिून
दफरणायाक हळू िार बोटांनी अशी काही जादू के ली दक माझं मलाच कळलं नाही दक मी के व्हा
झोपी गेलो िे. मी झोपी गेलोय हे कळल्यािर िू वचडली असशील माझ्यािर. बोलली असशील,
" हे रे काय, अजून बरीच रात्र सरायची बादक आहे. िो बघ िो चंद्रही मािळला नाही अजून.
"पण खरं सांगू चंद्र के व्हाच मािळला होिा आभाळाि. नव्हे िो िुझ्या कु शीि येऊन
वनजला होिा.. ©चंदन विचारे . (सहज सुचलेलं)
______________________

4} वनिांि :
समोर अथांग पसरलेला सागर. बंगलोच्या लौनमधुन स्पष्ट ददसिोय. मला स्पष्ट ऐकु
येिेय त्याच्या लाटांची गाज. पलीकडे डोंगराआडू न सूयकदि
े डोकािुन पहािोय. जागा होिोय
िोही हळू हळू , पांढऱ्याशुभ्र ढगांची चादर बाजूला सारून. त्याच्या येण्याने आभाळाला मस्ि
नाररगी रं गाची दकनार लाभलीये. एका बाजूला डोंगराआडू न उगिणारा सूयकनारायण, समोर
नाररगी रं गाचं आभाळ, त्याखाली विसािलेला अथांग समुद्र आवण दुसकच्या बाजूला सागराकडे
आपली पाठ िळिून बसलेला कोलकईचा दकल्ला. सुयाकची कोिळी दकरणं न्हाऊ घालिायि
अिघ्या वनसगाकला. हळु च कु ठु नशी पाखरांची दकलवबल ऐकु येिेय.
अशािच वहरिळीिर बसलेली िु अन िुझ्या कु शीि वनजलेला मी. डोळे अजूनही
पेंगिायि. आळोखेवपळोखे देि मीही जागा होऊ पाहिोय. पण िुझ्या कु शीिून बाहेर यािंसच
िाटि नाही. िुझी नाजूक बोटं हलके च माझ्या के सांिुन दफरिायि. अन मी वह हळु हळु त्या
अथांग पसरलेल्या सागरासम शांि शांि होिोय.. माझीही अिस्था अगदी या समोरच्या
समुद्रासारखी झालीये. िरिर शांि भासिोय खरा. पण आि खोल (मनाच्या) िळाशी बरीच
उलथापालथ सुरु ये विचारांची. विला शांि करण्यासाठीच आज िुझ्या कु शीि येऊन वनजलोय.
नाहीिरी एरिी हा वनिांिपणा माझ्या िाट्याला येिोच कु ठे . सदानकदा भटकं िीिर असणारा
मी आज िुझ्या कु शीि येऊन वनजलोय म्हणुन िु वह खुशीि असशीच. हो ना? नाहीिरर मी ही
िुझ्या िाट्याला फारसा येि नाहीच. म्हणुनच सांगिो आजचा हा िण अगदी भरभरुन जगुन घे
-©चंदन विचारे . (सहज सुचलेलं)
__________________________

5} पवहल्या पािसाची हचब ओली आठिण :
मे मवहन्याची अखेर. दोघेही ऑदफसमधून सुट्ट्या घेऊन आपआपल्या गािी उन्हाळी
सुटी एंजॉय करायला गेलेल.े गािी आपआपल्या भािंडांसोबि, वमत्रमंडळींसोबि रानाि
हुंदडणे, नदीिर पोहणे, गप्पा, आवण खायला आंबे, काजू, फणस, करिंद अशा रानमेव्यांची
मेजिानी असा ठरलेला ददनक्रम. िसं नाही म्हणायला दोघेही इथे रुळल्यासारखे भासिि
होिेसगळयांना पण मनािनं दोघांनाही एकमेकांची ओढ. के लेंडरिर रोज ददिस मोजण्याि जाि
होिे. कधी एकदाची सुटी संपिेय असं झालेलं. चेहयाकिर फक्त िे ददसू देि नव्हिे. कारण उगा
नािेिाईकांना चचेचा विषय नको. प्रेम निखं असलं दक एकमेकांविषयीची अनावमक ओढ,
भेटीची हूरहूर हे आलंच. झालं एकदाचं मनासारखं. सुट्या संपिून दोघेही मुंबईला परिले.
आिा मात्र दोघांच्याही चेहयाकिर आनंद होिा. कधी एकदा एकमेकांना भेटून गािच्या
गमिीजमिी सांगिोय असं झालेल.ं िसं व्हॉटसअपिर, फे सबुकिरनं रोज सेवल्फ अन फोटोज
पोस्ट करणं सुरु होिच. फोनिर जास्ि बोलिा येि नव्हिं इिकच. हा म्हणजे बोलायचं झालंच
िर लपूनछपून.
सोमिारचा ददिस उजाडला. दोघेही आपआपल्या कामािर रुजू. मेलबॉक्स नुसिा
गदागद भरलेला. पवहला ददिस मेल्स चेक आवण ररिटक करण्याि गेला. रात्री व्हॉटसअपिर बेि
ठरला. उद्या काही करुन भेटायचच. दुसयाक ददिशीची संध्याकाळ. "हॅलो ऐक ना वनघालीस का?
िी- हो रे बाबा वनघालीये. कु ठे भेटायचं िेिढं सांग".
िो - "कु ठे म्हणजे आपल्या नेहमीच्या रठकाणी. दादरला सुविधाजिळ भेट. "
िी- "अच्छा मी पोचिे थोड्या िेळाि िु ये लिकर". नेहमीप्रमाणे िो िेळेआधी आवण
सियीप्रमाणे िी जरा उशीराच पोचली. ह्याची इथे जाम वचडवचड सुरु झालेली. "येऊ दे
दाखििोच ईंगा, वहचं नेहमीचंच झालय. िेळेिर यायचं ठाऊकच नाही. ईिक्याि मॅडमची एंरट्र
झाली.
िो- "या आज दकिी वमनीटं उशीर के लाि यायला"?.

िी- :अरे सॉरी रे . आज नेमका कधी नव्हे िो वनलूने शॉहपगचा बेि आखला. कसंबसं
चकिि आलेय".
िो- “बरं बरं , चल लिकर बागेि. पािणेसाि झालेि िासभर िरी बसू आवण मग
वनघू".
गप्पा टप्पा मारि दोघे बागेजिळ पोचले. विथे येिाच त्याने बेि बदलला.
िो- " ऐकना, मला ना आज िाळू ि बसािसं िाटिय, गाज ऐकायची समुद्राच्या
लाटांची जिळू न. आपण पलीकडे जाऊया न".
िी- "हे काय आज अचानक? , बरं चल. दकिी चालििोस िू... पोचलो ना चल आिा
बसूया एकदाचं ".
िो - "दोन वम. अशीच उभी रहा ना".
िी- आिा वह काय नविन टू म? ".
िो- "िू रहा ना अशीच सांगिो. "असं म्हणि त्याने िीला चटददशी आपल्या वमठीि
ओढलं. सूयक मािळला होिा. चंद्र हळू हळू ढगाआडू न बाहेर येि होिा. चांदण्यांनीसुद्धा
आभाळाि रटमरटमायला सुरुिाि के ली होिी. मस्ि गार िारा सुटला होिा. लाटांचा संथ गाज
ऐकू येि होिी. अंधार बयाकपैदक पडल्याने त्या दोघांना आिा कु णालाच सहज ओळखिा येणार
नव्हिं. बयाकच ददिसांचा विरह या वमठीि वनिळला होिा. िीही हलके च साखरे सारखी
विरघळली त्याच्या वमठीि. स्िगक काय म्हणिाि. िो विला त्याच्या वमरठिच गिसला होिा
आज.
िी- "चल पुरे आिा सोड ना. मला बोलायचय िुझ्याशी थोडं ".
िो-"थांब ना ".
िी – “मला बोलायचय न पण".
िो - "बोला काय बोलायचय िे. काय काय मजा के ली गािी? मजा कसली िुझ्याविना
करमिच नव्हिं. कधी एकदा िुला भेटिेय असं झालेल"ं .

िो- “माझीही अिस्था िुझ्यापेिा िेगळी नव्हिी".
िी- “ऐक ना, बाबांनी गािी माझ्यासाठी स्थळं बघायला सुरुिाि के लीये. मी नविनच
काम आहे. आधी परमनंट िर होऊ द्या. असं म्हणून आजचं उद्यािर ढकलून आलेय. पण फार
नाही टाळिा येणार मला. िु काही िरी कर न. बाबांशी येऊन बोल ना".
िो – “रठक, बोलिो. आधी इं दक्रमेंटचं काय िे होऊ दे".
िी – “बघ काय िे लिकर. गािाकडच्या गप्पा आवण भविष्याची स्िप्नं रं गििा रं गििा
एक िास लोटल्याचं कळलंच नाही दोघांना.
िी- "बापरे ! सव्िाआठ िाजले. आज पुन्हा उशीर होणार घरी जायला. पुन्हा नविन
बहाणा करािा लागणार काहीिरी. शी बाबा".
िो - "ओह शीट ".
िी-" काय झालं". िॉि, ढग भरुन आलेि, मस्ि पाऊस पडणार आिा, चल न वभजुया
आज पािसाि. पवहला पाऊस आहे".
िो- "नाही नको, माझ्या बॅगेि डॉक्युमेंट आहेि अॉॉदफसचे आवण मोबाईल, पसक,
चाजकर िगैरे वभजेल ".
िी-" काही वभजि िगैरे नाही. माझ्याकडे वपशिी आहे. त्याि नीट पॅक कर सगळं "
. हे सगळं बोलि असिानाच पािसाने बरसायला सुरिाि के ली. मस्ि पडला.
दोघांनाही अगदी हचब वभजिून गेला. अशािेळी विच्या वभजलेल्या ओठांच्या गुलाबी
पाकळयांनी त्याला खुणािलं नसिं िरच निल. िी ही त्याला आज नकार द्यायच्या मुडमधे
नव्हिी. दोघांनीही वभजलेल्या ओठांनी ओठांची िृषा भागिली. अन वनघाले दोघेही हचब
ओल्या कपड्यांनी. पवहल्या पािसाची हचब ओली आठिण घेऊन-©चंदन विचारे . (सहज
सुचलेलं)
_____________________________

6} चाळिाली लव्ह स्टोरी :
नुकिेच गणपिी बाप्पा येऊन गेले होिे. त्यामुळे आिा सवचनला आराम होिा.
श्रमपररहार म्हणून दोन ददिस ठाण्याला मािशीकडे राहून आला होिा. सवचन म्हणजे
चाळीिला िरुण िडफदार कायककिाक. चाळीिला कु ठलाही उत्सि असो, सण समारं भ असो
ककिा एखादा दुःखद प्रसंग. सवचन सगळीकडे सेिस
े ाठी ित्पर. त्यामुळे सवचन चाळीिल्या
सगळयांचाच लाडका. पठ्ठ्या भारीच हुशार. गणेशोत्सिावनवमत् चाळीि आयोवजि के लेले
नाटक असो, समुह नृत्य असो. सगळयाि ह्याचा सदक्रय सहभाग. सवचनच्या घरी आई बाबा
आवण सवचन हे विघेच. मोठी बहीण लग्न करुन सासरी सुखाि नांदि होिी. बाबा हप्ररटग
प्रेसमधे कामाला. आई गृवहणीच. सवचन पहाटे पेपरची लाईन टाकायचा. जिळच्याच एका
प्रायव्हेट वल. कं पनीि िडीलांनी िवशल्यािर क्लाकक च्या पोस्टिर वचटकिलं होिं.
नेहमीप्रमाणे आजही सवचन पहाटे लिकर उठू न प्रािःविधी उरकण्यासाठी म्हणून
वनघाला. िर गंजी आवण खाली बरमुडा. नुकिाच झोपेिून उठल्याने के स विस्कटलेले. हािाि
हचपाट घेऊन स्िारी दार उघडू न घराबाहेर पडिे िोच समोरच्या गॅलरीि एक ऐन विशीिली
सुंदर नार फु लाफु लांची वडझाईन असलेली मॅवक्स घालून दाि घासि उभी. ह्याला या अशा
अिस्थेि एकदम समोर पाहून िीही जरा बािचळीच. सवचनला विने ह्या अिस्थेि पावहल्यामुळे
याची अिस्था िर मेल्याहून मेल्यासारखी. पार िोंड उिरलं होिं राि. मागे दफरुन अथक नव्हिा
अन पुढे जाण्यावशिाय दुसरा पयाकय. पठ्ठ्या नजर चुकिीि एकदाचा चाळीिल्या सािकजवनक
शौचालयाि गेला. आि गेल्यािर डोक्याि विचारचक्र दौडू लागली. आयला वह म्हणायची िरी
कोण? कधी आली? कु णाकडे आली? कु णीका असेना पण ददसायला जाम भारी राि.
पाहिािणीच सुंदरा मनामध्ये भरली. विलाही सवचनला अशा अिस्थेि पाहून हसु आलं खरं
पण आधी विने आिरलं स्ििःला. साहेब घरी येिाच आईिर प्रश्नांचा भडीमार सुरु. "आई
समोरच्या खोलीि कोण आलंय गं? " आई- "का रे ? हो म्हणजे कालच एक नविन वबहाकड
आलय रहायला समोरच्या खोलीि ". सवचन - नाही असंच आपलं. चाळीि काय काय घडिं
याची मवहिी असायला हिी ना म्हणून विचारलं.
चाळीि निीन पाखरू आल्याची बािमी एव्हाना िणव्यासारखी पसरली होिी. आिा
चाळीिल्या बहुिांश िरुण पोरांनी आपआपल्या परीने मोचेबांधणी करायला सुरुिाि के ली

होिी. याि आघाडीिर आपले सवचनरािच. प्रश्नच नाही म्हणा. काय आहे आपल्या या लव्ह
स्टोरीचा वहरो आहे ना िो. सवचनने आपलं हेरखािं कामाला लािून विच्याविषयीची सगळी
मावहिी गोळा के ली. जन्मस्थळ, जन्मिेळ िे अगदी कु ठल्या कॉलेजाि? कु ठल्या िषाकला?
कु ठल्या शाखेि वशकिे इथपयंि. आिा विच्यामागोमाग िेळ वमळे ल िश्या याच्याही कॉलेजच्या
फे याक िाढायला लागल्या. विच्याही िे लिाि आलं होिं पण विने िसं काही दाखिलं नाही. गेले
दीड - दोन मवहने विच्या नजरे ला नजर वभडिणं, विला हलके च स्माईल देणं, विच्याशी
बोलण्याची फु लटू ट्राय हे सगळं सुरु होिं. " साला खूप झालं आज काही करुन वभडायचच
म्हणून मनाची पुणक ियारी करुन छानपैदक रट शटक -जीन्स, डोळयािर डु प्लीके ट रे बनचा गॉगल
लािून, सायकलिर बसून कॉलेजच्या गेटबाहेर विच्या येण्याची िाट पहाि सवचनराि सज्ज.
लेक्चर संपिून िी मैत्रीणींसोबि बाहेर आली. याने नाक्यािरच्या हारिालीकडनं लालेलाल
िाजा टिटिीि गुलाब आणला होिा. िी गेटमधून बाहेर वनघाल्यापासून िे विच्या सोबिच्या
सिक मैत्रीणी कटेपयंि ह्याचा पाठलाग सुरुच. आिा िी एकरटच होिी हे पाहून पठ्ठ्या जराही
िेळ न दिडिा डायरे क्ट वभडलाच.
"अंजू आय लि यू". माझं खुप प्रेम आहे िुझ्यािर”. िगैरे डायलॉग बाजी झाली. िसाही
चाळीिल्या नाटकाि भाग घेि असल्यामुळे पठ्ठा डायलॉगबाजीि िरबेज. विला हे सारं इिक्या
लिकर घडेल याची जराही कल्पना नव्हिी. त्यामुळे िी वह जराशी बािरुनच गेली. विनेही मग
त्याला एक डायलॉग वचटकिलाच, " मला विचार करायला थोडा िेळ हिाय". "चालिय दक,
िुला हिे िेिढा िेळ घे. "असं म्हणून खुशीिच सवचन घरी आला. अंजलीनेही फािल्या िेळाि
ह्याची सगळी मावहिी काढू न घेिली. मग हळू हळू एकमेकांच्या घरी काहीना काही वनवमत्
करि फे याक सुरु झाल्या. अंजूनेपण सवचनच्या आईिर फु ल टू इं प्रेशन मारायला सुरुिाि के ली
होिी. सवचनला िसं नकार देण्यासारखं काहीच कारण नव्हिं. आिा रोज ठरलेल्या िेळी दोघे
गॅलरीि येि. एकमेकांना नजरे ने इशारे करणं. चाळीिल्या कु णालाही कळू न देिा एकामागे एक
अशा थोड्याफार फरकाने बाहेर भेटू लागले. कधी बागेि िर कधी चौपाटीिर. ददिासामागून
ददिस जाि होिे. प्रेमाला चांगलाच रं ग चढू लागला होिा. एव्हाना यांच्या प्रेमप्रकरणाची
कु णकु ण चाळीिल्यांना लागली होिी. िशी िी अंजलीच्या घरच्यांनाही लागली. मग काय
दफल्मीस्टाईलने आधी घरच्यांनी विरोध के ला खरा. कॉलेजला जाणं बंद, घराबाहेर पडण्यािर
बंदी िगैरे. मग चाळीिल्याच एका ियोिृद्ध काका काकूं नी मध्यस्थी करुन विच्या घरच्यांची

समजूि काढली. मग ठरलं एकदाचं. अंजलीचं वशिण पुणक होिाच. दोघांचं लग्न उरकायचं. रट.
िाय ची पररिा संपायचीच बादक होिी. मग काय घरच्यांनी परिानगी ददली म्हटल्यािर
आिा मात्र चाळीिले हे लपिछपि भेटणारे लिबडक एकमेकांना उघडउघड भेट लागले.
भविष्यािल्या सोनेरी संसाराची स्िप्नं सजिू लागले.
सारं काही व्यिवस्थि सुरु होिं. आवण एक ददिस पहाटे सवचन नेहमीप्रमाणे पेपर
टाकायला गेला िो नेहमीच्या िेळेि परिला नाही. आज एिाढा उशीर का म्हणून सवचनची
आईही काळजीि होिी. बाबांची प्रेसमधे जायची गडबड सुरु होिी. ईिक्याि पेपरिाल्याने
सवचनच्या घरी गोट्याकडू न वनरोप पाठिला. सवचनला गाडीने धडक ददली. नवशब बलित्र
म्हणून थोडक्याि बचािला. पायाला गंभीर दुखापि झाली होिी. ररकिरीसाठी बराच िेळ
लागणार होिा. सवचन हॉवस्पटलमधून घरी आला खरा पण हािाि कु बड्या घेऊन. चाळीिल्या
सगळयांनीच दोन्ही घरांना या काळाि बरच सािरलं. अंजलीही सवचनच्या पाठीमागे ठामपणे
उभी रावहली. सवचनचा गमािलेला आत्मविश्वास विने हरिहैने परि वमळिून द्यायचा चंगच
बांधला होिा. धडपड्या सवचनला हे असे अनाहूिपणे आलेले अपंगत्ि सहन होि नव्हिे.
त्याचीही वचडवचड व्हायची. मधल्या काळाि अंजलीच्या नािेिाईकांनी विला नी विच्या
घरच्यांना दुसरीकडे स्थळं पहाण्याविषयी सुचिले पण अंजली काही के ल्या ियार नव्हिी.
पररिा संपल्या होत्या. अंजलीकडे आिा िेळच िेळ होिा. जास्िीि जास्ि िेळ आिा िी
सवचनसोबि घालिि होिी. सवचननेही नैराश्याच्या भराि विला घरच्यांच्या मजीने दुसरीकडे
लग्न करण्याविषयी सुचिून पावहले. पण अंजली विच्या वनणकयािर ठाम होिी. डॉक्टरांनी
सांवगिलेले व्यायाम िी सवचनकडनं करुन घेि होिी. औषधोपचार सुरु होिेच. त्याचा
गमािलेला आत्मविश्वास विने त्याला परि वमळिून ददला. िषकभराच्या वनयवमि उपचारांनंिर
आिा सवचनची पाऊलं कु बड्यांवशिाय पडू लागली. कालांिराने अंजलीने सवचनच्या
घरच्यांच्या मदिीने त्याला यािून पुन्हा स्ििःच्या पायािर विनाआधार उभं के लंच. मग काय
सवचन आिा कु बड्यांवशिाय उभा रावहला होिा िोही लग्नाच्या मंडपाि. अंजलीचा आवण
सवचनचा देिािाम्हणांच्या आवण चाळकयांच्या सािीने शुभवििाह सोहळा पार पडला. दोघेही
आिा सुखाने नांदू लागले होिे. मंडळी संकटं कु णािर येि नाही. पण अशा या संकटसमयीच
प्रेमाचा खरा कस लागिो. या सगळयािर माि करि यािून िळपून लख्ख चकाकि बाहेर
वनघिं िेच खरं प्रेम. अगदी बािनकशी सोन्यासारखं. ©चंदन विचारे .
___________________________

7} नारळी बाग :
सीएसटीहून सव्िा पाच ची ठाणे स्लो लोकल पकडू न त्याने दादर गाठलं. स्टेशनिर
उिरिाच गदीिून िाट काढि िो चालला होिा. घाई होिी िी सूयाकस्िाआधी आपल्या
आिडत्या रठकाणी पोहोचायची. िो विथे िरचेिर येि असिो एकटाच. त्याला काही निीन
वलहायचं असलं दक. आजही िो आला अन मोक्याची जागा पकडू न बसला. बॅगेिून डायरी
काढली आवण विविजाकडे डोळे लािून काहीिरी आठिायचा प्रयत्नाि. सियीप्रमाणे नखे
कु िकडणं सुरु होिंच. काही सुचि नसलं दक हा त्याचा आिडिा उद्योग. बऱ्याच जणांनी सांगून
पवहलं दक अरे सोड वह सिय. काय िे बरं ददसिं का?. पण पया ऐके ल िर शपथ.
समोर अथांग पसरलेला सागर. दकनायाकशी पाठवशिणीचा खेळ खेळणाऱ्या लाटा,
थव्याने आपापल्या घरट्यांकडे परिणारी पाखरं , त्या लाटांची िी ऐकिच राहािं अशी
िाटणारी गाज, सागराच्या मधून िाट काढि िांद्रे -िरळीला जोडणारा सागरी सेि.ू त्यािरून
सुसाट िेगाने धािणाऱ्या गाड्या. लांबून पाहिाना अगदी खेळण्यािल्याच आहेि असा भास
व्हािा. वििीजाच्या ददशेने िाटचाल करणारा िो वपिळा धम्मक सूयकगोल. िो जसजसा खाली
खाली उिरि जािो िसिश्या आभाळाि वपिळसर सोनेरी रं गाच्या छटा पसरिाना ददसिाि.
फार मनमॊहक िाटिं िे दृष्य. िो सोनेरी रं ग पसरलेला पहायला खूप छान िाटिं. गार िारा
सुटलेला असिो. त्याच्या झोिाने नारळीच्या झािळया सळसळि असिानाचा आिाजवह लि
िेधून घेिो. मंत्रमुग्ध होऊन जािं असं अििीभििीचं िािािरण. अगदी शांि समाधी लागािी
असंच.
बागेच्या मध्यभागी एक घुमटाकार छत्री आहे. विच्याच छत्रछायेखाली येऊन काही
हिशी निशी कलाकार मंडळी आपली कला सादर करि असिाि. कु णी आपले नृत्याविष्कार
सादर करि असिं िर कु णी हािी वगटार घेऊन गाणी गुणगुणि असिं. आजही एक िाद्यिृंद
विथे आपली कला सादर करण्यासाठी दाखल झाला होिा. िे मराठी, हहदी गाणी सादर करि
होिे. बागेि बसलेले प्रेिकही त्यांना भरभरून दाद देि होिे. प्रेिक म्हणजे, कु णी आपल्या
बॉयिें डसोबि आलं होिं, कु णी आपल्या गलकिेंडसोबि, कु णी वमत्रमंडळींसमिेि िर कु णी
आपल्या बायकोसोबि आवण कु णी आपल्या लहानग्या बच्चेकंपनीला घेऊन आलेले असे िे प्रेिक.

आमंवत्रि असं कु णीच नाही. िो वह त्यांच्यापैकीच एक. बागेि बसलेली बहुिांश मंडळी गाणी
ऐकण्याि गुंग िर या पयाची नजर मात्र आभाळाकडे सूयाकस्िाची िाट पाहण्याि दंग.
इथे येणाऱ्या प्रत्येकाची इथे येण्यामागची कारणं िेगिेगळी असिाि. कु णी भविष्याची
सोनेरी स्िप्ने रं गिायला येिं, कु णी प्रेमाच्या गुजगोष्टी करायला, कु णी आपल्या लहानग्यांना
झुल्यािर झुलिायला, कु णी आपल्या दुःखाला िाट मोकळी करून द्यायला िर कु णी घरी
प्रायव्हसी वमळि नाही म्हणून ज्या गोष्टी घरी बोलिा येि नाही त्यांिर चचाक करायला, आवण
त्याच्या सारखा िेडा काही सुचािं म्हणून आवण नाहीच काही सुचलं िरी इथला दकनाऱ्यािरचा
सूयाकस्ि पाहून समाधान मानायला. कु णासाठी वह जागा म्हणजे नुसिच विरं गुळयाचं रठकाण,
कु णासाठी हक्काच्या वमत्रमंडळींना भेटण्यासाटीचा कट्टा िर कु णासाठी आठिणींचा हहदोळा.
आजही िो आला होिा काही निं सुचिंय का िे पाहायला पण काही सुचलंच नाही म्हणून
िसाच मािळणाऱ्या सूयन
क ारायणाला दंडिि घालून वनघाला. हो कारण िो मािळणारा सूयक
जािा जािा त्याला काहीिरी नक्कीच देऊन जािो. - © चंदन विचारे . (सहज सुचलेलं)

8} कााँट्रेक्ट मॅरेज - करार प्रेमाचा :
वनशा- "िा दकिी छान िाटिे ना वह मुंबई रात्रीच्या िेळेस. स्ट्रीट लाईट्सच्या उजेडाि
वहचं हे रुप दकिी सुंदर िाटिं. िारासुद्धा दकिी गार सुटलाय, लाटांचा पण दकिी मस्ि आिाज
येिोय. नुसिं ऐकि रहािसं िाटिं. १२. ३० िाजून गेलेि रात्रीचे. सगळे झोपायच्या ियारीि
असिाना आपण दोघे िेड्यासारखे चौपारटिर बसून हे असं आईसदक्रम खािोय. सो वसली ना?
राहूल- "हो. "
वनशा - "िू का आज असा शांि शांि, बोल ना काहीिरी ".
राहूल- "नाही नको, आज िुच बोल मी नुसिं ऐकिो".
वनशा- " एक विचारु? "
राहूल - "विचार ना ".
वनशा- "आज काही खास आहे का? नाही म्हणजे िू आज मला संध्याकाळी
ऑदफसमधून सुटिाच शॉहपगला घेऊन गेलास विथून आपण काँ डल लाईट वडनर
आवण आिा ईथे चौपारटिर वह आईसक्रीम ट्रीट, िुझं प्रमोशन िगैरे झालंय का?
राहूल- "नाही".
वनशा- "मग हे सारं आज अचानक असं का, कशासाठी? आज िू एकामागोमाग एक
सरप्राईज देिोयस मला म्हणून विचारलं".
वनशा प्रश्नाथकक नजरे ने राहूलकडे पहाि होिी. राहूलला आिा काय बोलािं काही
सुचेचना. विच्या या प्रश्नाने राहूलच्या डोळयांच्या काठािर अचानक पाणी िरळू लागलं.

वनशा- "हे काय िुझ्या डोळयाि पाणी? काय झालय राहूल काही सांगशील का. नाही
म्हणजे संध्याकाळपासून िु मस्ि रोमेंरटक मुडमधे होिास अन आिा हे असं
इमोशनल? बोल ना काहीिरी प्लीज".
राहूल- "सकाळी ऑदफसला पोहोचलो अन वििक्याि जोशी िदकलांचा फोन आला ".
वनशा- "बरं मग? "
राहूल- "वनशा आजची रात्र वह आपल्या दोघांच्या एकत्र आयुष्यािील शेिटची रात्र".
वनशा- "मला कळे ल अशा भाषेि सांगशील. सारं अगदी खरं आवण स्पष्ट शब्दांि".
राहूल- "वनशा आपल्या कााँट्रेक्ट मॅरेजला उद्या एक िषक पूणक होिय".
वनशा- "व्हॉट? मला कळलंही नाही. आय मीन काळ इिका जलद गिीने सरला दक...
यु मीन टू से उद्यापासनं आपण दोघंही आपआपल्या घरी? आवण घरी काय सांगायचं? हे सगळं
इिक्या लिकर होईल असं िाटलं नव्हिं मला. मला िर काहीच सुचिच नाहीये राहूल.
घरच्यांॉंना काय सांगणार आहोि आपण? हे सगळं ऐकू न िे काय विचार करिील
आपल्याबद्दल? नाही म्हणजे मला ठाऊक आहे आपल्या दोघांचही आधीच सगळं ठरलं होिं पण
आिा... ? "
राहूल - "जे होईल िे भोगायची मी ियारी के लीय मनाने. िुझ्या नी माझ्या घरचे
माझ्याबद्दल काय विचार करिील मला ठाऊक नाही पण जे कावह होईल त्याला एकवत्रिपणे
सामोरं जायची ियारी आिा आपण करायलाच हिी".
वनशा- "अच्छा म्हणजे संध्याकाळपासून आिापयंि िू जे काही के लस मी त्याला िुझं
माझ्यािरचं प्रेम समजि होिे. मला िाटि होिं दक िुला मी आिडायला लागलीये, िू ही गुंिि
चाललायस माझ्याि. पण हे सगळं ... हे सगळं काय होिं राहूल?

राहूल- "िू याला काही म्हण मी मात्र या िणांना अवधक संस्मरणीय कसं करिा येईल
याचा विचार करि होिो". खरं िर हे कााँट्रेक्ट मॅरेज करण्याआधी मला हे लग्न िगैरे मुखकपणा
िाटायचा. नको होिं मला हे सारं . िो संसार, त्या जबाबदाऱ्या, मोकळं एकटं रहायची सिय
झाली होिी. कु णाचंही बंधन नाही, कसली अडिणूक नाही. मनाला येईल िसं िागायचं,
भटकायचं, खायचं प्यायचं नुसिी मज्जानी लाईफ. घरच्यांची ईच्छा मोडिि नव्हिी त्याि आई
ईरे ला पेटलेली म्हणून या भानगवडि पडलो खरा. पण आिाशा वह भानगड हिीहिीशी िाटू
लागली होिी. िुझं माझ्यासोबि असणं, िुझं हसणं, िुझं रडणं, रुसणं आिा कु ठे आिडू लागलं
होिं. सिय झाली होिी िुझी आवण त्याि आज अचानक िदकलांचा फोन... सारं च
थांबल्यासारखं िाटू लागलं होिं. आपल्या हािून काहीिरी वनसटिय दक काय असं िाटायला
लागलं. मग ठरिलं आजचा अधाक ददिस िुझ्यासोबि घालिायचा. खरं िर पूणकच पण काही
क्लाईंट वमटींग्स होत्या त्या पोस्टपोन करण शक्य नव्हिं म्हणून नाईलाजानेच कसाबसा अधाक
ददिस भरला".
वनशा- " राहूल माझी ही अिस्था िुझ्यापेिा िेगळी नाही ये रे . खूप प्रॅवक्टकल समजि
होिी मी स्ििःला पण िुझ्या गोड स्िभािािर कधी भाळले माझं मलाच कळलं नाही. िुझ्या
घरच्यांनीही खूप जीि लािला माझ्यािर. बाबांचाह हट्ट होिा म्हणून, विचार एकच होिे
म्हणून मी वह या कााँट्रेक्ट मॅरेजसाठी ियार झाले होिे पण.. मलावह आिा हे सगळं हिय राहूल.
प्लीझ माझं हे सुख माझ्यापासून नको न वहरािून घेऊस. िू िू ना एक काम कर आिाच्या आिा
िदकलांना फोन करून सांग दक आपण.. आपण आिा के िळ िषकभरासाठी नाही िर
आयुष्यभरासाठी एकत्र रहाणार आहोि म्हणून. िू फाडू न टाक िे कााँट्रेक्ट. नाही िर मीच
फाडिे. कशाला न उगाच आईबाबांना त्रास. त्यांची काय चूक आहे याि? राहूल आपण
आयुष्यभरासाठी एकत्र येऊया न प्लीझ ".
राहूल- " हे िू बोलिेयस वनशा. नाही म्हणजे िू आधी आपण एक िषाकनंिर िेगळं
व्हायचं या मिािर ठाम होिीस". आपलं आधीच ठरलं होिं दक लग्नाला काही मवहने झाले दक
घरच्यांसमोर आपलं पटि नाही असं घरच्यांना भासिायचं आवण मग िषकभराच्या आिाच
घटस्फोट ". पण ठरल्यानुसार आपल्याि िसं काही घडलंच नाही. कु ठलाही िाद नाही, हा
मिभेद बऱ्याचदा झाले पण िे िेिढ्यापुरिे. कदावचि आपल्याि िेिढं अंडरस्टाँहडग असािं. मी

बऱ्याचदा ठरिलं दक मुद्दामहून काहीिरी िाद उकरून काढािा पण कु णास ठाऊक का जमलंच
नाही.
वनशा- " हो मी मान्य करिे दक माझा याला सुरिािीला पारठबा होिा. खूप विचार
करून, प्रॅवक्टकली िु आवण मी दोघांनी वमळू न हा वनणकय घेिला होिा. पण आिा नाही. मला
नकोय िो करार िगैरे. मला िुझी सोबि हिीये बस्स ".
खरं िर राहूल आवण वनशा या दोघांचेही स्िभाि एकदम वभन्न टोकाचे, राहूल
मनमौजी पण हळिा आवण वनशा हबधास्ि, रोखठोक, आपल्या मिािर ठाम, प्रॅवक्टकल. लग्न या
गोष्टीला दोघांचाही ठाम विरोध. आयुष्य आपल्याला हिे िसं आपल्या मजीने जगायचं या एका
गोष्टीिर मात्र दोघांचही एकमि. पण िरीही घरच्यांच्या ईच्छेखािर ककिा त्यांच्या इमोशनल
अत्याचाराला बळी पडू न म्हणा दोघेही लग्न करण्याचा वनणकय घेिाि. त्याचाच एक भाग
म्हणून एकमेकांना भेटिाि. लग्नाला नकार द्यािा असं काहीच ठोस असं कारण न भेटल्यामुळे
दोघंही एका िषाकच्या करारािर एकत्र येण्याचा अथाकि हा कााँट्रेक्ट मॅरेजचा पयाकय वनिडिाि.
पण आिा िषकभराच्या सहिासानंिर दोघांनाही एकमेकांची पुरिी सिय झालेली असिे.
एकमेकांच्या संमिीने के लेला हा १ िषाकचा करार आिा दोघांनाही नकोसा झाला होिा.
कागदािरचा करार के िळ कागदापुरिाच उरलेला असिो. कारण आिा मनाशी मनाचा
प्रेमकरार झालेला असिो. िषकभरापुरिा नाही िर आयुष्यभरासाठी. प्रेम हे असंच असिं. कधी
के व्हा कसं होईल नाही सांगिा येि. बस होऊन जािं. जसं राहूल आवण वनशाला झालं िसं.
©चंदन विचारे . (सहज सुचलेलं)
----------------------------------------------

9}बागेिल्या गप्पा :

िी िुला नीट बोलिाच येि नाही का रे " :? "
िो काय झालं " :? "
िी म्हणजे हे असं िुसड्यासारखं बोलण्याची देणगी िुला िारसाहक्काने लाभलीये दक नाही" :
ह्या घराण्याि िूच असा िेगळा जन्माला आलास ? "
िो " .बास हा हे जरा अवि होिंय " :
िी स्ििःला बोलल्यािर कसं झोंबिं " :. मी मघापासून एिढं प्रेमाने बोलिेय िुझ्याशी िर िुझं
आपलं िुसड्यासारखं बोलणं सुरूच आहे. "
िो सॉरी" :, मी जरा िेगळया विचाराि होिो. "
िी काय झालं " :, एनीहथग वसरीयस? "
िो नाही काही नाही " :, सोड. "
िी िुझ्यासाठी एक आनंदाची बािमी आहे बरं " :? "
िो " .म्हणजे िुझ्या खडू स बापाने आपल्या लग्नाला परिानगी ददली िर " :
िी .हा ! माझ्या बाबांबद्दल मी काहीही िेडि
ं ाकडं ऐकू न घेणार नाही पुन्हा सुरु होिोयस िू" :
" .पवहलेच सांगून ठे ििे
िो चूक झाली" :, माफी असािी राणी सरकार, यापुढे असा नाही होणार. प्रॉवमस.
अरे बापरे नाकाच्या शेंड्यािर दकिी राग जमा झालाय. िुझं स्ट्राबेरी सारखं लाल झालय नाक,
बघू जरा. "
िी " .राहू दे काही नको " :
िो " .बोलशील आिा .सॉरी म्हटलं ना सोनू " :
िी " .मी परिा िाईकडे गेली होिी िेव्हा विला सांवगिलं आपल्याबद्दल" :
िो बरं मग " :, काय म्हणाली िी? "
िी " .विने भेटायला बोलािलंय िुला " :
िो कधी " :? "

िी िी िशीही घरीच असिे .असेल िेव्हा िुला िेळ " :, विचं बाळ लहान आहे ना. "
िो " .ठीक म्हणजे आिा िुझ्या िाईिर इम्प्रेशन झाडािं लागणार िर " :
िी एक विचारू .िे िुझं िू बघ काय िे " :? म्हणजे मी आईशी बोलले, िाईशी बोलले, िू िुझ्या
घरच्यांशी कधी बोलणारे स? "
िो झालं बोलून " :, एकदा नव्हे दहादा. आईची काही हरकि नाही पण बाबांचं जरा अिघडच
" .आहे
िी अच्छा " :, म्हणजे िू उगाच माझ्या बाबांच्या नािाने बोंब मारि होिास. िुझ्या घरी पण
िीच पररवस्थिी आहेिर. "
िो विषय पिाक त्यांचा मूड जरा चांगला िाटला म्हणून .िे जरा जुन्या विचारांचे आहेि गं " :
काढला िर म्हणाले, विला या घराि सून करून आणलस िर विच्यासकट िुला बोजा वबस्िरा
देऊन घराबाहेर काढेन. "
िी बापरे मग आिा " :? कसं करायचं? "
िो िू नको टेन्शन घे " :ऊस मी करे न मॅनेज सगळं . एकदा फायनल विचारायचं घरी, नाही
म्हणाले िर सरळ कोटक मॅरेज. "
िी आवण राहायचं कु ठे " :? "
िो माझ्या एका वमत्राचा फ्लॅट आहे सानपाड्याला " :, िो काही इिक्याि विथे राहायला
जाणार नाही. आवण .इन्व्हेस्टमेन्ट म्हणून त्याने घेऊन ठे िलायिषकभराि सगळं होिं ग नीट. "
िी िर मग िरीही नाहीच म्हणाले .आपण कवन्व्हन्स करू घरच्यांना .अवजबाि नाही " :
आपण कोटक मॅरेज करणार म्हटल्यािर आवण िसंही .शेिटचा पयाकय म्हणून कोटक मॅरेज
आपण एक काम करू िुझ्या वमत्र .आपल्याला फार काही खचक येणार नाहीच म्हणाॉाला विचार
एखादा फ्लॅट कु णी ररसेल करि असेल िर. ,
आपल्या दोघांच्याही ससेहिग्स, एफडीज आहेिच. .उरलेल्या पैशाचं लोन करू .त्या काढू
" .सुरुिािीला थोडा त्रास होईल पण करू मॅनेज
िो " .िुला िाटिंय वििका सोपं नाहीये हे " :
िी " .नाहीये कठीण पण " :
िो स्िपस् " :न आपण पाहायची मग त्यांना पूणक करायची जबाबदारी आपलीच आहे ना, िी पूणक

करण्यासाठी प्रयत्न आपणच करायला हिेि. "
िो " .बघू कसं काय होिं िे .ठीक " :
िी " हम्म " :
िो िाजले दकिी " :?
िी "१५ .८ " :
िो " .चल वनघुया " :
िी लिकर आज " :? "
िो हो भूक लागलीये " :जाम. आपण मॅक डी मध्ये बसिो ना विथे समोरच निीन चायनीज
" .विथे जाऊन बसू .रे स्टॉरं ट उघडलंय
िी " .घेईन मी फक्त सुपच " :
िो चालेल " :, चल लग्नाचं िर ठरलं आिा हवनमूनचं प्लॅहनग विथे खािा खािा करू. "
िी आलास पुन्हा त्या विषयािर ! िुला त्याच्यावशिाय काही " :सुचिच नाही का रे ? "
िो बरं सोड" :, चाल वनघू. "

बागेि एखाद्या झाडाखाली कट्ट्यािर -, चौपाटीिर िाळू ि बसून ककिा एखाद्या रे स्टॉरं ट मध्ये
अशी बरीच स्िप्न वह प्रेमी युगुलं पाहि असिाि, रं गिि असिाि, त्यांना पूणक करण्यासाठी
प्रयत्नही करिाि. काही पूणक होिाि िर काही अध्याकिरच मोडिाि. पण म्हणून कु णी स्िप्नं
प्रयत्नही स्िपनं पाहायलाच हिीि आवण त्यांच्या पूिकिेसाठी .पाहणं सोडि नाही
( सहज सुचलेलं ) .चंदन विचारे .हिेि करायलाच

10} वमठी :
नेहमीप्रमाणे आजही िो विची िाट बघि बागेि बसलेला असिो. मस्िपैकी गार िारा सुटलाय,
आकाश पांढरं आहे अजूनही, सूयाकस्िाला थोडा अिकाश आहे. .लाटांची छानशी गाज ऐकू येिेय
विचारांचं काहूर माजलेलं असिं याच्या मनाि मात्र.
वह अजून कशी आली नाही? वहला यायला एिढा उशीर का? सूयाकस्ि होण्याआधी येईल ना
वह? काय बरं झालं असेल? त्याची नजर कधी घड्याळाकडे िर कधी आकाशाकडे.
अशािच अलगद चोरपािलांनी िी मागनं येऊन त्याचे डोळे आपल्या नाजूक हािांनी वमटिे.
दोघांनाही एकमेकांचे स्पशक एव्हाना, अंगाचा सुिास ओळखीचा झालेला असिो.

िोये ..आलीस"-, आज उशीरा येण्याचा कोणिा बहाणा सांगणारे स?
िीनेमकं वनघायच्या िेळेसच .िुला ठाऊक आहे ना आमची दफल्ड कशी आहे िी .हे रे काय" म्हणून त्याच ददिशी मी माझी नको असिाना काम येिं आवण मग दुसयाक ददिशी िकक लोड नको
घरच्यायांशी खोटं बोलून सायांच्या नजरा चुकिि लपि छपि .कामं आटपून येिि
े ुला
भेटायला येिे याचं िुला साधं कौिुकपण नाही".
िो"सॉरी" -.
िीिेिढं बाकी बोललं दक झाली ना सुटका" -?.
बोलिा बोलिा िी मागनं पुढे त्याच्या शेजारी येऊन बसिे. दोघंही एकमेकांच्या डोळयांि पहाि
असिाि.
िीऑदफसमधे /घरी कु णाशी काही वबनसलय का िुझं" -?
िो" .नाही िर" िीमग आज माझं हसरं वपल्लू असं उदास का ददसिय" -?
िो"काही नाही गं सहज"-.
िी नक्की " -? का मला सांगायचं नाही म्हणून बोलिोयस असं?
िोछे गं" -, िुला नाही सांगणार िर कु णाला सांगणार मी".

िीमग असा गप्प का" -? बोल दक नेहमीसारखा".
िोसोनू िु मला सोडू न िर नाही जाणार" - ना कु ठे ?
िी"मी सोडू न गेली िर िू बरा जीिंि रहाशील .हे काय आिा निं खूळ " -.
िोम्हणजे" -?
िीअरे िुच म्हणिोस ना दक" -, मी िुझा श्वास आहे म्हणून".
िो"हं" -.
िीबयाकच इच्छा पुणक करुन .अजून बरच छळायचय िुला .मी बरी सोडेन िुला एकटं" " घ्यायच्याि िुझ्याकडनं.
िोहो का" -?
िी "बरं ऐक आपण एक छोरटशी गंमि करु" ."होच मुळी " -.
िो"आिा हे काय नविन" -.
िी"िू फक्त मी सांगिे िेिढं कर" -.
िो"सरकार जशी आपली आशा" -.
िी"आिा उभा रहा सरळ डोळे वमटू न आवण हाि लांब करुन" -.
िोहे असं" -?
िीिुझं माझ्यािर दकिी प्रेम .असं नाही रे " - आहे?
िो"एिढं" -.
िी .डोळे मी सांवगिल्यावशिाय अवजबाि उघडायचे नाहीि .हा बास बास असाच उभा रहा " "घट्ट वमटू न ठे िायचे.
िो "बरं " -.
त्याने बाहू पसरििाच िी हलके च त्याच्या वमठीि वशरिे. िो गोंधळिो, थोडासा कािराबािरा
होिो.
िो िू िेडी आहेस का "-? लोकं बघिील ना".

िी"िू नाही मारायचास .हा माझा डायलॉग आहे " -.
िो"बरं "-.
िी कसं िाटिय मी िुझ्या वमठीि आल्यािर " -?
िोशांि .ल्यािर जसं िाटि असेल ना िसचचंद्राला चांदणी वमठीि आ" -, खूप छान िाटिय
आवण िुला?
िीनजर .आिा असच मला िुझ्या वमठीि साठिून ठे ि .िुझ्या वमठीिच रहािसं िाटिय" -ॉेि
माझं रुप साठिून ठे िलयस ना िसं. एखाद्या छानश्या कु पीि सुगध
ं ी अत्र साठिून ठे ििाि ना
िसं अगदी, ठे िशील ना?
िो" हो मग काय" -.
िीझालं िर मग "-, मी अशीच रावहन िुझ्यापाशी िुझीच बनून िुझ्या हृदयाि, िुझ्या वमठीि.
"सोड आिा मला.
िो"का रहा ना आशीच अजून थोडा िेळ "-.
िी"लोकं बघिायि आपल्याकडे .सोड ना " -.
िोहो का" -, मगाशी मीसुद्धा हेच बोलि होिो".
िी हो मग मी म्हणाली ना दक "-, हा माझा डायलॉग आहे िू नाही मारायचास".
दोघंही एकमेकांकडे पाहून खदखदून हसिाि आवण पुन्हा विरून जािाि एकमेकांच्या वमठीि.
---------------------------------------------------------------

11} जाि :

िो आवण त्याचे बाबा या दोघांमधला हा संिाद..
िो-" बाबा आम्ही दोघांनी लग्न करण्याचा वनणकय घेिलाय".
बाबा- "मला न विचारिा?
िो - "िेच िर सांगायला आलोय. याआधीही मी िुम्हाला आमच्या प्रेमाविषयी कल्पना ददली
होिी".
बाबा-" हो पण मी िेव्हाही िुला नकारच ददला होिा. िरीही ! अच्छा म्हणजे सांगायला
आलायस िर, मला िाटलं परिानगी िगैरै मागायला आलायस दक काय. मी याआधीच माझा
वनणकय िुला सांवगिलाय. हे प्रेम, लग्न मला मान्य नाही. िी आपल्या जािीिली नाही ".
िो - "बाबा अहो जग कु ठे गेलय आवण िुम्ही अजूनही या जािीपािीच्या जुन्या बुरसट विचाराि
अडकू न पडलाय?
बाबा- "हो, िुझ्या दृष्टीने हे विचार जुने बुरसट, कालबाह्य असिील पण मी मानिो अजूनही".
िो- "अशक्य आहे िुमचं बाबा, अहो या वनसगाकने कधी कु णाला भरभरुन देिाना घेणायाकची
जाि विचारल्याचं कधीिरी ऐकलय का? सांगा ना. गािािनं खळखळि िाहणायाक नदीने कधी
विचारलीये विच्या काठािर येऊन ओंजळीिून पाणी वपणायाकची ककिा विच्या पात्रािून कळशी
नी हंडे भरुन पाणी नेणायाकची जाि? पहाटे गिािािून डोकािणायाक सूयक दकरणांनी विचारलीये
का त्या घरािल्यांची जाि? एखाद्या फळाफु लांनी बहरलेल्या विशाल िृिाने विचारलीये का हो
त्याच्या पायाशी फळे -फु ले िेचणायाक ककिा त्याच्या सािलीला आलेल्या एखाद्या पाथंस्थाची
जाि? रात्रीच्या वमट्ट काळोखािही शीिल प्रकाश देणायाक नभीच्या चंद्राने विचारलीये का हो
कधी कु णाला त्याची जाि? अंगणाि येऊन दाणे रटपणारे पिी कधी विचारिाि का हो दाणे
िेचण्याआधी आपली जाि? पािसाने ओले हचब करिाना कधी विचारलीये कु णाची जाि?
सांगा ना बाबा, िुम्ही स्ििःला या वनसगाकपेिाही श्रेष्ठ मानिा?
बाबा-"िुझं हे पुस्िकी ित्िशान मला नको वशकिूस. िे िुझं िुझ्यापाशीच ठे ि. िुझ्या या अशा
बोलण्याने मी माझा वनणकय अवजबाि बदलणार नाही".

िो- "ठीक आहे िुम्ही िुमचा वनणकय बदलणार नसाल िर मग रावहलच, येिो मी. "
बाबा-"कु ठे चाललायस?
िो- "वनसगाकच्या सािीने माझा संसार मांडायला. "
बाबा- "जा खुशाल जा, मी िुला अडिणार नाही पण एक लिाि ठे ि हा वनसगक नसेल विचारि
िुला िुझी जाि. पण जगाच्या पाठीिर वजथे कु ठे जाशील विथे विथे िुला अन वहला भेटणारी
माणसं िुम्हाला िुमची जाि विचारल्यावशिाय रहाणार नाहीि.
त्यांना नसेल काहीच घेणद
ं ण
े ं िुमच्याशी पण िरीही िे विचारिील िुला िुझी जाि.
शेिटी कु णीिरी म्हटलच ये जी जाि नाही िी जाि.
-----------------------------------------------------

ई सावहत्य प्रविष्ठान
मराठी भाषा आिा झेप घेण्याच्या मूड मध्ये आहे. रडणारयांकडे लि
नका देऊ. मराठीि कधीच नव्हिे इिके िाचक आहेि आिा. पुिी पुस्िकाच्या एका
आिृत्ीच्या हजार दोनहजार प्रिी छापल्या जाि. पाच हजार म्हणजे डोक्यािरून
पाणी.
आिा ई पुस्िकांच्या जमान्याि एक एक पुस्िक पाच दहा लाख
िाचकांपयंि जािं. िषाकला चाळीसेक लाख डाऊनलोड होिाि. िाचक एकमेकांना
परस्पर फ़ॉरिडक करिाि. व्हट्स अप, ई मेल, ऍप्प, ब्ल्यु टु थ, िेबसाईट, पेन्राईव्ह,
वसडी अशा असंख्य मागांनी पुस्िकं व्हायरल व्हायलीि. सुसाट सुटवलि.
खेड्यापाड्यांच्या गल्लीबोळांपासून िे जगाच्या पारठिरच्या प्रत्येक देशाि.
रॉके टच्या िेगाने सुसाट सुटलेल्या मराठीच्या िेगाला आिा कोणी थांबिू शकि
नाही.
या धूमधडक क्रांिीि सावमल व्हा. आपल्या ओळखीच्या मराठी
सािरांना याि ओढा. त्यांचे ई मेल पत्े, व्हाट्सप नंबर आम्हाला पाठिा. िुम्ही
फ़क्त दहा िाचक आणा. िे शंभर आणिील. आवण िे दहाहजार. िुमच्या व्हाट्सप
ग्रुपमधून

याची

जावहराि

करा.

आपल्याला

फ़ु कट

पुस्िकं

िाचकांपयंि

पोहोचिायची आहेि. आपल्याला रटव्ही पेपर ची जावहराि परिडि नाही. आमचे
िाचक हेच आमचे जावहराि एजंट. िेच आमची िाकद. मराठी भाषेची िाकद
जगाला दाखिू.

“Language is the blood of the soul into which
thoughts run and out of which they grow.”
– Oliver Wendell Holmes
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