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िे पस्ु िक हिनामूल्य आिे
पण फ़ुकट नािी
या मागे अनेकांचे कष्ट ि पैसे आिेि .

म्िणून िे िाचल्यािर िचच करा ३ हमहनट
१ हमहनट : िेिकांना फ़ोन करून िे पस्ु िक कसे िाटिे िे कळिा
१ हमहनट : ई साहित्य प्रहिष्ठानिा मेि करून िे पस्ु िक कसे िाटिे िे कळिा.

१ हमहनट : आपिे हमत्र ि ओळिीच्या सिच मराठी िोकांना या पस्ु िकाबद्दि
अहण ई साहित्यबद्दि सांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्यािा
पस्ु िके हमळणे बंद िोऊ शकिे.
दाम नािी मागि. मागि आिे दाद.
साद आिे आमची. ििा प्रहिसाद.
दाद म्िणजे स्ििु ीच असािी असे नािी. प्रांजळ मि, सूचना, टीका, हिरोधी मि यांचे स्िागि आिे. प्रामाहणक मि
असािे. ज्यामळ
ु े िेिकािा प्रगिी करण्यासाठी हदशा ठरिण्याि मदि िोिे. मराठीि अहधक कसदार िेिन व्िािे आहण
त्यािून िाचक अहधकाहधक प्रगल्भ व्िािा, आहण संपूणच समाज सिि एका नव्या प्रबुद्ध उंचीिर जाि रिािा.

एक ती
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या पुस्तिके िील लेखनाचे सर्व हक्क लेखकाकडे सुरस्िि असून
पुतिकाचे ककिं र्ा त्यािील अिंशाचे पुनर्ुवद्रण र् नाट्य, स्चत्रपट
ककिं र्ा इिर रुपािंिर करण्यासाठी लेखकाची लेखी परर्ानगी
घेणे आर्श्यक आहे. िसे न के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई होऊ
शकिे.

This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India
is available for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work.
The Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although an
author’s copyright in a work is recognised even without registration.
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages
and accounts.
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• स्र्नार्ूल्य स्र्िरणासाठी उपलब्ध
• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण फॉरर्डव करू शकिा
• हे पुतिक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापूर्ी ककिं र्ा र्ाचना व्यास्िररक्त कोणिाही र्ापर
करण्यापूर्ी ई सास्हत्य प्रस्िष्ठानची लेखी परर्ानगी आर्श्यक आहे .

प्रितम उत्तम साळुं खे
मी औषधप्रिमाा ण शास्त्रातील एक पदवीधर
आप्रण एका औषधप्रिप्रमाती कुंपिी मध्ये उत्पादि
अप्रधकारी म्हणूि कार्ारत.
वाचिाची िचुंड आवड लहािपणापासूिच
होती, ऐप्रतहाप्रसक,वैचाररक वाचि करतािाच हळू
हळू कप्रवता लेखिाची आवड प्रिमाा ण झाली. तसे
एक लेखक म्हणूि हे पप्रहलुंच पस्तक. र्ेत्या
काळात ई- साप्रहत्याच्या माध्यमातूि शब्द गुंफण हा एक कप्रवता सुंग्रह िकाप्रशत करण्याचा
मािस आहे .
प्रितम उत्तम साळुं खे
पत्ता - म आुं बेघर तफा कडाळ
ता- जावळी प्रजल्हा - सातारा
मोबा- 7219798808
ई मेल- salunkhepritam1997@gmail. com
Blog- https://salunkhepritam1997. blogspot. com

माझे हे पस्तक आई वडील आप्रण
ज्या मैप्रिणीमळे हे पस्तक प्रलहू शकलो
अश्या आमच्या प्रिखळ मैिी परी
अपाण.
…………………………………………………..

िेम आप्रण मैिी तसुं बप्रघतलुं तर ित्येकच माणसाच्या जीविाचा अप्रवभाज्य भाग. काही
लोक असतात ज्याुं िा िे म प्रमळतुं पण काही लोक असेही असतात की िेम ज्याुं च्यावरती करावुं
अशी माणसे भेटूि पण त्याुं िा िेम भेटत िाही. मग अश्या वेळी त्याुं िा सावरते ती एक गोड
मैिीण.
कथेचा िार्क प्रपर्ूष तसा साधा आप्रण सरळ मलगा. अगदीच प्रमतभाषी एक मोठा
अप्रधकारी होण्याचुं स्वप्न बाळगणारा पण िेमासाठी तेवढाच हळवा. कथेची िाप्रर्का राधा ती
पण अशीच प्रमतभाषी साधी आप्रण सोज्वळ मलगी.
एका अपघातािेच दोघुं जवळ र्ेतात आप्रण राधा प्रपर्ूषचुं जगणुंच बिूि जाते . दोघाुं च्या
िात्याुं च्या वेलीवर मैिीच्या कळीच िेमाच्या फलात रूपाुं तर होण्याआधीच दोघेही दरावतात.
प्रपर्ूष त्याचुं जगणुंच हरवूि बसतो पण त्या वेळी त्याला सावरते ती त्याची मैिीण आप्रदती. तीच
प्रशकवते त्याला पन्हा िव्यािे जगार्ला. तर अशी ही कथा आहे एका मैप्रिणीची.

एक ती कधी असते ती एक अबोल िेम
तर कधी ती असते एक प्रिखळ मैिी
कधी ती असते एक अल्लड अवखळ प्रवश्वासाचुं िातुं
तर ही गोष्ट अशीच आहे एका अबोल िेमाची
आप्रण एका प्रिखळ मैिीची

एक ती

उन्हाळ्याचे प्रदवस होते. त्या प्रदवशी प्रपर्ूष एकटाच घरी होता. भर उन्हाळ्यात आभाळात
काळे ढग दाटू ि आले होते आप्रण बघता बघता पाऊस पडू लागला
वळीवच तो. स्वच्छुं दी मिमराद बरसणारा. खूप प्रदवसाच्या प्रवरहािे तापलेल्या मातीला
भेटण्याची ओढ असते र्ा पावसात. तापलेल्या मातीचा वास त्या हलक्याच सरीुंिी वाऱ्र्ासोबत
उधळला तसुं प्रपर्ूषचुं मि प्रतच्या आठवणीत वेडावले त्यािे एक कप्रवता पोस्ट केली.
आभाळी िभ दाटू ि आले
मि वेडे बावरले का
हलकेच पावलाुं िी
अल्लड सरी परी
तू र्ेिा िा पन्हा पन्हा
आज पन्हा उिाड वारा
साुं गतो तझीच आठवण
वेडवणारा मृदगुंध
करतो तझ्या आठवणीची िर्िी साठवण
प्रचुंब ओली अल्लड सर ती
भासते तज परी
र्ेिा पन्ह पन्ह तू त्याच अल्लड सरी परी"

ती पोस्ट पाहूि आप्रदती िे मेसेज केला...

“प्रपर्ूष अरे दोि वषे होऊि गेली तू अजूि र्ा सगळ्यातूि बाहे र पडला िाहीस. आता
तरी बाहे र पड प्रवसरूि जा राधा ला" आप्रदती
“िाही आदू राधा सोबत िसली म्हणूि कार् झालुं प्रतच्या आठवणी तर सोबतीला आहे त
िा?”
“ओर् दे वदास प्रतच्या आठवणीतूि कधी बाहे र पडणार आहे स? सगळ कररअर खराब
करूि घेतलुंर् तू प्रतच्यासाठी”आप्रदती
प्रतच्या मेसेजला उत्तर दे तािा त्यािे काहीश्या प्रमश्किल पणे मेसेज केला
“इस कुंबक्त र्ाुं दो को आप क्या जािोगे ?
र्े चीज ही ऐसी िा खद प्रमटती हैं ि खद को मीटािे दे ती हैं !”
अरे बापरे आता शार्री पण चालू केलीस प्रतच्यासाठी”आप्रदती
कार् करणार वेड िेम िा सगळ काही करावुं लागतुं “प्रपर्ूष
िेम करावुं अगदी वेड्यासारखुं करावुं, जगाचुं आप्रण जगण्याचुं भाि हरपूि पण प्रजच्यावर
िेम करतोर्स प्रतला त्याची जाणीव असू दे ?”आप्रदती
अग र्डू प्रतला माप्रहत आहे म्हणूिच तर ती बोलत िाही िा!
धन्य आहे बाबा तझी प्रतला िास होईल म्हणूि प्रतच्याशी बोलत िाहीर्ेस तू पण जरा
स्वतःचा प्रवचार कर की प्रतच्या अबोलपणामळुं तला प्रकती िास होतोर् ते. असुं प्रकती प्रदवस
प्रतच्या आठवणीत जगणार आहे स तू?आप्रदती
जगणुं?अग र्डू मी तर कधीच मेलोर् आता मागे उरलेर् ते एक प्रतच्या आठवणीच्या
श्वासावर जगणारे एक प्रजवुंत चालते बोलते िेत. ”प्रपर्ूष
प्रपर्ूष प्रतिे कॉल िाही केला म्हणूि कार् झालुं? तू एकदा स्वतः कॉल कर”आप्रदती

िाही आदू ती िाही बोलणार माझ्याशी"प्रपर्ूष
अरे प्रतिुं एकदा बोलावुं एवढ्याच एका हट्टापार्ी अजूि प्रतच्या आठवणीत अडकूि
पडलार्स तू”आप्रदती
हे बघ आदू ती माझ्या आर्ष्यात पन्हा र्ेईल ही अपेक्षा तर मी कधीच सोडूि प्रदलीर्
पण प्रजच्यावर एवढुं िेम केले प्रतिुं एकदा बोलावुं प्रह अपेक्षा पण करू िर्े का मी? प्रपर्ूष
मग अजूि का िास करूि घेतोर् प्रतच्यासाठी. ?आप्रदती
अरे पण आता र्ातूि बाहे र पड जवळ जवळ दोि वषे झाली आहे त प्रतच्या एका कॉल
ची वाट बघतोर् त” आप्रदती
मग कार् करू प्रजच्यावर िेम केलुं प्रतला प्रवसरूि जाऊ का?प्रपर्ूष
िाही रे प्रपर्ूष पण र्ातूि सावर तू स्वतःला माझुं मि मला साुं गतार् ती एक प्रदवस िक्की
कॉल करे ल बघ.
प्रपर्ूष माझ्या डोक्यात एक भन्नाट आर्प्रडर्ा आली बघ”आप्रदती
कार् सचलुं आता र्ा सपीक डोक्याला?. ”प्रपर्ू ष
मि हे बावरे “आठवलुं का काही?”आप्रदती
कार् झालुं होत?प्रपर्ूष
अरे बाबा इन्स्टा, आप्रण फेसबक, एवढुं च कार् तर तझ्या मेल वर प्रकती तरी डूपप्रलकेट
राधा वेड्या झाल्या होत्या तझ्या कप्रवताुं साठी!आप्रदती
बरुं मग आता त्याचुं कार्?प्रपर्ूष

ऐक मग एक काम कर जसुं प्रतच्यासाठी कप्रवता प्रलहल्यास तशी एक स्टोरी प्रलही तझी
आप्रण प्रतची कदाप्रचत ही स्टोरी वाचूि ती िक्की कॉल करे ल बघ”आप्रदती
िाही ग आदू मळात त्या कप्रवता िाहीतच प्रतच्याबद्दल ज्या काही अबोल भाविा होत्या
त्या प्रम कागदावर उतरवूि त्याला शब्द प्रदले बस एवढे च आप्रण मी आता त्या कप्रवता वैगेरे
सोडूि प्रदलुंर् सगळ "प्रपर्ूष काहीसा क्षीण आवाजात बोलत होता.
तला कश्या प्रमळाल्या त्या कप्रवता?”प्रपर्ूष
ओ कवी महाशर् जरा तमचा आठवणीचा खजािा सापडतो का ते बघा”आप्रदती
म्हणजे मी िाही समजलो “प्रपर्ूष
प्रपर्ूष जरा तझी डार्री बघ रे सापडते का ती?”आप्रदती
प्रपर्ूष आता त्याची डार्री शोधू लागला.. त्याची तीच ही डार्री त्याच्या भूतकाळातील
आठवणीचा ठे वा होता…
आप्रदती माझी डार्री तझ्याकडे आहे का?प्रपर्ूष
हवुं तर समज तसे तू?आप्रदती
आदू तला माप्रहत आहे िा तला मला दसऱ्र्ा कोणी हात लावलेला िाही आवडत त्या
डार्री ला! प्रपर्ूष
मी कोण पण आहे होर्?जरा रागािेच आप्रदती िे प्रवचारल
अग र्डू तसे िाही पण असुं वेड्या मलीसारखुं िको करू तू ती डार्री परत दे मला.
”प्रपर्ूष
प्रपर्ूष तला डार्री पाप्रहजे िा मग शहाण्या मलासारखी तझी आप्रण तझ्या त्या राधा ची
स्टोरी प्रलही आप्रण मला दे मी कार् करार्चुं ते करते . ”आप्रदती

अग आप्रदती मला िाही पन्हा त्या भूतकाळात जार्चुं…कसा तरी मी प्रतला प्रवसरार्चुं
िर्त्न करतोर् पण तू आहे स की मला पन्हा त्या सगळ्याुं ची आठवण करूि दे ण्यासाठी िर्त्न
करतेर्स “प्रपर्ूष
इतिा तो हक हैं मेरा तझी एकलती एक मैिीण जी आहे आप्रण ऐक डार्री पाप्रहजे तर
आधी स्टोरी प्रलही मगच डार्री प्रमळे ल”आप्रदती
ओके बाबा पण डार्री मला दे ”प्रपर्ूष
एरवी दसऱ्र्ा कोणी जर त्या डार्रीला हात लावलेला त्याला आवडल िसत पण ती डार्री
आप्रदती कडे होती म्हणूि प्रपर्ूष शाुं त होता.
कारण आप्रदती होतीच त्याची लहािपणापासूिची मैिीण.. अगदी बेस्ट फ्रेंड प्रतच्याशीच
तो सगळ काही शेअर करार्चा.
एक प्रदघा श्वास घेऊि प्रपर्ूष िे कपाटातूि राधाची एक फ्रेम काढली.. आप्रण डोळ्यात
िकळत आलेले पाणी पसूि स्टोरी प्रलहार्ला सरुवात केली. ”एक ती”त्याच मि भूतकाळात
गेलुं . बोलतात िा मिाच्या वेगा पढुं सगळे च वेग कमी होतात त्याचा ित्यक्ष अिभव प्रपर्ूष घेत
होता. आता फक्त त्याच्या प्रवचारात एकच होती ती त्याची राधा..
एक तहािलेला माणूस ज्या िमाणे पाण्याचा शोध घेतो, तेव्हा त्याची जी अवस्था
होते
तीच अवस्था प्रपर्ूष ची राधाला आठवतािा होत होती. प्रपर्ूष िे प्रतथूि प्रलहार्ला सरुवात
केली प्रजथि राधा खऱ्र्ा अथाा िे त्याच्या आर्ष्यात आली होती.

...............................................

त्या प्रदवशी िेहमीसारखाच कॉमि ऑफ घेऊि सगळी क्लास मधली मले मली घरीच
थाुं बली होती. पण र्ाला अपवाद माि पाच जण होते. प्रपर्ूष त्याच्या स्वभावािमाणेच
िेहमीसारखाच कॉलेजला आला होता. त्याच्या सोबतीला िकतच एडप्रमशि घेऊि आलेला
ज्ञािेश होता. तसुं मळात प्रपर्ूष एकदम प्रसश्किर्र मलगा होता. अबोल, प्रमतभाषी, आप्रण
प्रसश्किर्र, इतर मलाुं सारखे लेक्चर िॅश्किकल बुंक करणे त्याला आवडार्चे िाही. त्यामळे त्या
प्रदवशी दे खील तो कॉलेजला आला होता.
त्यात बी फामासीचे त्याचे शेवटचे वषा आप्रण त्याची स्पधाा परीक्षेची तर्ारी त्यामळे हे
महाशर् एक प्रदवस दे खील कॉलेज बडवत न्हवते. मोठ्या दादा सारखुं त्याला पण एक चाुं गला
अप्रधकारी बिार्चुं होत.
बराच वेळ वाट बघूि पण लेक्चरला इतर कोणही आल न्हवतुं. म्हणूि मग सी . आर.
असल्यामळे . मग प्रपर्ूष िेच अटे डि घेतला आप्रण पाटील सर जे की त्याचे क्लास टीचर होते
त्याुं िा प्रदला.
आप्रण पाटील सर त्यालाच प्रवचारू लागले बाकी मले कठे आहे त म्हणूि! पण त्यािे काही
माहीत िाही एवढे च उत्तर प्रदले आप्रण हसत हसत बाहे र आला.
जरा वेळािे पाटील सर पन्हा प्रपर्ूषला बोलावूि लार्ब्ररी मध्ये बसार्ला साुं प्रगतले .
बस आता प्रपर्ूषच्या पोटात गोळा आला.
कारण आता त्याला त्या प्रतघी सोबत बोलावुं लागणार होत. स्नेहा, िीती,आप्रण राधा.
कारण त्या प्रदवशी र्ा प्रतघीच कॉलेजला आलेल्या होत्या . र्ा प्रतघी म्हणजे एकदम
वेगळ्या मली.
क्लास मधील इतर मलीपेक्षा वेगळ्या हुशार,आप्रण साध्या, सरळ.

र्ा प्रतघीुंची मैिी तशी ज्यप्रिर्र कॉलेज पासूिच होती बारावी झाल्यािुंतर पढे कॉलेजला
दे खील एकि आलेल्या. आप्रण गुंमत अशी की िॅश्किकल ची बॅच दे खील एकच.
र्ा प्रतघीुंप्रच मैिी म्हणजे अगदी अमर अकबर अँथिी टाईप होती.
"राधा आपल्याला लार्ब्ररी मध्ये बसार्ला साुं प्रगतले आहे " असुं काहीस घाबरत घाबरत
च प्रपर्ूष बोलला.
कारण ही तसुंच होत कारण कधीच मलीुंशी ि बोलणारा प्रपर्ूष आज त्या प्रतघीुंसोबत
बोलत होता.
काहीस िाराजीिेच त्या प्रतघी एकि बोलल्या "खरच का?
हो म्हणजे हवुं तर आपण एकि जाऊि सट्टी मागर्ा"प्रपर्ूष
"चला मग आपण जाऊर्ा बघू सट्टी प्रमळते का ते?
जाऊर्ा र्ा िा राधा" िीती
हा जाऊर्ा की" राधा
पण सट्टी कोण मागणार? स्नेहा
कोण म्हणजे तम्हीच मागा िा?प्रपर्ूष
म्हणजे तू िाही मागणार का?िीती
तसुं िाही पण मी लार्ब्ररीत बसणार आहे
तम्हाला घरी जार्चुं आहे िा? प्रपर्ूष
आम्हाला म्हणजे राधाला घरी जार्चुं होत. "िीती
पण मग मागा िा तम्ही सट्टी!प्रपर्ूष

बरुं राधा मागेल"स्नेहा
आता ते सगळे लार्ब्ररी मध्ये जार्ला प्रिघाले
लार्ब्ररी जवळ गेल्या िुंतर माि पढे कोणच जाईिा
एका बाजूला ज्ञािेश त्याच्या बाजला स्नेहा,िीती,राधा आप्रण प्रपर्ूष असे थाुं बले होते.
सगळे जण एकमेकाुं िा खणावत होते पण पढे कोणच जात न्हवते.
राधा िे आधी स्नेहा, आप्रण िीतीला सट्टी मागार्ला साुं प्रगतले पण त्या दोघी तूच माग असुं
म्हणाल्या.
तेव्हा आता राधाचुं आता प्रिघाली होती. पण काही केल्या ती काही आत जात न्हवती. ती
घाबरत घाबरत आत जाणार तेवढ्यात
राधा थाुं ब मी प्रवचारतो"प्रपर्ूष
असे बोलूि प्रपर्ूष आत गेला राधा िे बोलले " थ्ाुं क्यू प्रपर्ूष "चे शब्द ऐकूि काहीसा
हसतच प्रपर्ूष आत गेला
मे आर् कम इि सर?" प्रपर्ूष
हा र्े र्े प्रपर्ूष ! बाकी कोण िाही आले का"?पाटील सर
िाही सर म्हणजे आज कोण िाही र्ेणार !
म्हणजे कॉमि ऑफ ! अरे फार्िल इर्रला झालर् कार् सगळे कॉमि ऑफ
घेत्यात"प्रडफॉल्टर ची प्रलस्ट प्रिघेल मग समजेल त्याुं िा " पाटील सर
"प्रपर्ूष तम्ही प्रकती जण आलुंर्!?"पाटील सर
सर आम्ही पाच जण आहे !"प्रपर्ूष

पाच च होर्! बरुं असू दे असू दे तम्ही अभ्यास करत बसा!पाटील सर बोलले
पण सर जरा राधाला घरी जार्चे होते "प्रपर्ूष
होर् का ? बरुं असू दे असदे त्याुं िा लुंच ब्रेक िुंतर घरी जार्ला साुं ग" पाटील सर
ओके सर " प्रपर्ूष
इकडे बाकी चार जण आता प्रपर्ूष कार् साुं गतोर् र्ाची वाट बघत होते.
"सराुं िी अभ्यास करत बसार्ला साुं प्रगतलुं आहे "प्रपर्ूष
म्हणजे सट्टी िाही होर्?"िीती
िाही म्हणजे राधाला लुंच ब्रेक िुंतर जार्ला साुं प्रगतलुंर्. " प्रपर्ूष
आप्रण आम्ही?" स्नेहा
तम्ही बसा आज इथेच लॅब मध्ये!"प्रपर्ूष
सगळ्याुं चे चेहरे पडले होते.
चला आत जाऊ असे बोलूि प्रपर्ूष लlर्ब्ररी मधे गेला
िाईलाजािे आता त्या प्रतघी पण आल्या
िेहमी िमाणे प्रपर्ूष त्याच्या ठरलेल्या टे बल वर बसला. त्याुं चा टे बल म्हणजे एसआरपी
ग्रप चा टे बल.
सहसा त्या टे बल वर कोण बसत िसे.
आप्रण कोण बसलाच तर शोएब आप्रण रोहि त्याला बसू दे त िसत .

आता हे दोघे म्हणजे प्रपर्ूषचे एकदम खास दोस्त अगदी प्रदलुं चाहता है . मधल्या प्रतघा
सारखे
त्या प्रतघाुं च्या िाववरूि ग्रप च िाव पडलुं होत . SRP
ज्ञािेशला काही तरी काम होते म्हणूि तो ऑप्रफस मध्ये गेला.
आता हा प्रपर्ूष एकटाच बसला होता.
अगदी समोरच्याच टे बल वर त्या प्रतघी बसल्या होत्या.
िीती आप्रण स्नेहा चा चेहरा राधा कडे होता पण
राधा चा चेहरा माि प्रपर्ूषला प्रदसत होता.
िेहमिमाणेच प्रपर्ूष िे त्याच आवडत केप्रमस्टर ी च पस्तक घेऊि वाचार्ला सरुवात केली.
"प्रपर्ूष र्ा िोट् स प्रलहूि बाकी मलाुं िा पण द्या" पाटील सर बोलले.
प्रपर्ूष मग त्या िोट् स घेऊि त्या प्रतघी बसलेल्या टे बल कडे गेला.
िीती तम्ही र्ा िोट् स प्रलहूि घ्या आप्रण मला पण िुंतर त्या िोट् स द्या ऐवढे बोलूि तो
त्याच्या टे बल कडे गेला.
स्नेहा त्याला पण बोलव िा! म्हणजे त्याच्या पण िोट् स प्रलहूि होतील. "राधा
प्रपर्ूष तू पण प्रलही िा िोट् स म्हणजे तझ्या पण प्रलहूि होतील!स्नेहा.
बरुं थाबा मी आलो असे बोलूि तो त्याच्या टे बल वरूि उटू ि प्रिघाला आप्रण त्या प्रतघी
बसलेल्या टे बलच्याच शेजारी बसला.

अरे प्रपर्ूष असा लाुं ब का बसलार् इथे आहे की जागा इथे बस" त्याला असुं दसऱ्र्ा टे बल
वर बसलेले बघूि स्नेहा बोलली.
िाही ठीक आहे मी" प्रपर्ूष
अरे बस की इथ " िीती
बरुं ठीक आहे असुं म्हणत प्रपर्ूष उठला आप्रण िीती आप्रण स्नेहाच्या शेजारी जाऊि
बसला.
त्याला प्रतथुं बसलेले पाहूि राधा च हसू लागली
मला घाबरतोस का प्रपर्ूष ?"राधा
िाही तसुं काही िाही " प्रपर्ूष
अरे मग इथ आहे की जागा शेजारच्या खचीवर हाथ ठे वूि राधा बोलली.
हसत हसत प्रपर्ूष पण प्रतथूि उठला आप्रण राधाच्या शेजारी जाऊि बसला.
सरवातीला िोट् स प्रलहता लीहता र्ाुं च्या गप्पा कधी सरू झाल्या त्या त्याुं िाच समजले
िाही.
मग तम्ही जॉब करणार की पोस्ट ग्रॅज्यएशि?प्रपर्ूष
िाही अजूि िक्की िाही ठरलेलुं"राधा हसत हसत बोलली.
आता पर्ंत बराच वेळ प्रिघूि गेला होता.
लुंच ब्रेक कधी झाला ते प्रतघाुं िा पण समजले िाही.
पाटील सर च र्ेऊि म्हणाले " तम्ही घरी गेला तरी चालेल". तेव्हा त्या प्रतघी प्रिघाल्या.
जातािा राधा प्रपर्ूषला बोलली तू िाही का जाणार

िाही मी इथच थाुं बणार आहे " प्रपर्ूष
त्या प्रिघूि गेल्या िुंतर माि प्रपर्ूष च कशातच लक्ष लागत िव्हत
राहूि राहूि राधा च त्याला आठवत होती .
तीच लाघवी हास्य, चमकदार डोळे ,काहीशी बावरी िजर.
आज एवढ्या प्रदवसात कठल्या तरी मलीशी मि मोकळे पणे बोलला होता तो.
काहीसा गालातल्या गालात हसतच प्रपर्ूष त्या प्रतथे प्रवसरलेल्या पेि कडे बघत होता.
राधा गडबडीत प्रतचे पेि प्रवसरूि गेली होती.
त्या प्रदवशी प्रपर्ूष घरी आला. पण त्याच लक्ष कशातच लागत िव्हतुं राहूि राहूि त्याला
फक्त राधाचुं आठवत होती. कशातच लक्ष लागत िव्हतुं कधी एकदा उद्या कॉलेजला जातो
आप्रण राधा प्रदसतेर् असुं त्याला झाल होत. रािी जेवण केल्या िुंतर पण लवकर झोपला िाही.
फक्त त्याला राधाचुं आठवत होती. प्रतचा हसरा चेहरा,साधी सरळ वेणी आप्रण आप्रण िावाला
साजेस लाघवी हास्य. राधा. खरच र्ा िावातच मोप्रहिी होती.
आज बऱ्र्ाच प्रदवसाुं िी प्रपर्ूष िे त्याची डार्री प्रलहार्ला घेतली.
“आज चा प्रदवस खरच माझ्या आर्ष्यात महत्वाचा प्रदवस आहे .. शेवटी मला ती भेटलीच
प्रजला मी शोधत होतो.. ज्या िमाणे तापलेली जमीि तापूि झाल्यािुंतर, पावसाची वाट पाहते,
चातक पक्षी ज्या िमाणे पाण्याची वाट बघतो त्याच िमाणे मी प्रतची वाट बप्रघतली…राधा खरच
िावा सारखीच आहे ती. पण ही राधा माझुं स्वप्न होती कदाप्रचत हे स्वप्न,स्वप्न तर िाही िा
राहणार.
दसऱ्र्ाप्रदवशी प्रपर्ूष िेहमी िमाणे कॉलेजला गेला . आज सगळजि कॉलेज का आले
होते.

रोहि आप्रण शोएब पण आज आले होते .
आज िेहमी िमाणे जेव्हा प्रपर्ूष पेपर वाचार्ला प्रिघाला होता. तेव्हा त्याला राधा प्रदसली.
आज स्वतःहूि तो राधाला गड मॉप्रिंग बोलला. प्रत दे खील हसत हसत त्याला गड मॉप्रिंग
बोलली.
हे बघूि माि रोहि आप्रण शोएबला माि प्रपर्ू षच्या चेहऱ्र्ावर उमटलेले हास्य बघूि
हसार्ला र्ेत होते.
त्याची चोरी पकडली होती.
शोएब आप्रण रोहि त्याला राधाबद्दल प्रवचारत होते.
पण प्रपर्ूष िे तसे काही िाही एवढुं च बोलला.
गप रे तला मी ओळखत िाही का?शोएब
का कार् झालुं?प्रपर्ूष
अरे आपली प्रडग्री सुंपत आली फक्त दोि मप्रहिे उरलेत एवढ्या प्रदवसात कठल्या
मलीशी बोलला होतास का?रोहि
िाही मग त्याचा राधाशी कार् सुंबुंध?प्रपर्ूष
अरे बाबा राधाला लाईक करतो का तू?रोहि
तसे काही िाही ती फक्त एक चाुं गली मलगी आहे बस ऐवढच!"प्रपर्ूष बोलला
बरुं असदे असदे !शोएब
आप्रण दोघे पण हसार्ला लागले.

लेक्चर सरू झाली होती पण प्रपर्ूष च माि लक्ष लागतच न्हवत . सतत त्याची िजर फक्त
राधा लाच शोधत होती.
लेक्चर सुंपल्यािुंतर पाणी प्यार्ला जेव्हा प्रपर्ूष बाहे र गेला तेव्हा त्याला कॉररडॉर मधे
राधा प्रदसली. तेव्हा िकळत पणे दोघाुं च्या ही चेहऱ्र्ावर एक श्कित हास्य उमटले. बस एवढुं च
रोहि िे िोटीस केलुं.
आप्रण शोएबला खूिवल. आप्रण दोघे पण हसू लागले.
तोपर्ंत इकडे दसरे लेक्चर चालू झाले होते.
घाई गडबडीत ते प्रतघे पण लेक्चरला आले.
लुंच ब्रेक िुंतर सगळे जेवत होते. पण प्रपर्ूष ची िजर माि राधाला शोधत होती. कठे
राधा प्रदसतेर् का बघत होती ही त्याची तडफड बघूि माि आता दोघे पण हसत होते तेवढ्यात
शोएब िे "दो प्रदल प्रमल रहे हैं मगर चपके चूपके "हे गाणुं म्हणार्ला सरुवात केली.
अरे बाबा असुं काही िाहीर्े ती फक्त एक चाुं गली मलगी आहे म्हणूि मी प्रतच्याशी
बोलतो. "प्रपर्ूष
मग मी कठ म्हणतोर् बोलू िको" रोहि
मग प्रविाकारण कशाला गोुंधळ करतार्!प्रपर्ूष
आता त्या राधासाठी आमच्या सोबत बोलणार िाहीस का?रोहि
अरे तसे काही िाही पण उगाच तम्ही िाही ते कशाला बोलता?प्रपर्ूष
अरे बाबा िाही काही आम्ही बोलत. "शोएब
बरुं जाऊ दे तला ऑफ आहे आज आम्हाला जाऊ दे

बरुं घरी जातािा सोबत जाऊर्ा . एवढुं बोलूि रोहि गेला.
बरुं चल आता जाऊर्ा आपण" प्रपर्ूष
िाही तू जा िॅश्किकलला मी िाही र्ेणार"शोएब
अरे चल की " प्रपर्ूष बोलला
अरे जा तू मला घरी जार्चुंर्!!शोएब बोलला
बरुं मी जातो म्हणूि प्रपर्ूष िॅश्किकलला गेला.
आज सध्दा िॅश्किकल जास्त कोणी न्हवते
िेहमीची ग्रप मेंबर िसल्यािे आज प्रपर्ूषला दसऱ्र्ा ग्रप सोबत िॅश्किकल करावे लागत
होत.
सराुं िी दोघा दोघाुं च्या ग्रप मध्ये िॅश्किकल करार्ला साुं प्रगतलुं होत. आप्रण िप्रशबािे प्रपर्ूष
सोबत राधाचुं िॅश्किकल करणार होती.
िेहमीच अवघडल्या सारखे बोलणारे आज मिमोकळे पणे एकमेकाुंशी बोलत होते.
ही गोष्ट आता पर्ंत अिघाच्या लक्षात आली होती. प्रपर्ूष ची खरी गुंमत तर आता र्ेत
होती कारण त्या िॅश्किकलला अॅप्रसड वापरार्चे होते. पण काही केल्या प्रपर्ूष राधाला अॅप्रसड
हँ डेल करू दे त न्हवता. िॅश्किकल झाल्या िुंतर मोकल्यावेळेत बोलत होते. पण तरी पण ते
पेि माि काही प्रपर्ूष िे राधाला प्रदले िाही.
अिघा आता मद्दाम त्या दोघाुं शी बोलत होती पण आपल्या व्यप्रतररक्त अिघा दे खील इथे
आहे हे प्रपर्ूष प्रवसरूि गेला होता.

असेच प्रदवसाुं मागूि प्रदवस जात होते . आता प्रपर्ूषला जणू काही राधा ची सवर् च
होऊि गेली होती. ती क्लास मध्ये प्रदसली िाही तरी प्रपर्ूष वेडा प्रपसा होत होता. प्रपर्ूष
कदप्रचत राधाला लाईक करतोर् हे आता पर्ंत त्याुं च्या ग्रपच्या लक्षात आले होते.
शेवटी ि राहवूि अिघा िेच त्याला प्रवचारले प्रपउश मला जरा बोलार्चर् तझ्याशी
हा बोल िा! मला बहीण पण बोलतोस आप्रण मैिीण पण बरोबर िा?
हो ! म्हणजे तला कार् शुंका आहे का?प्रपर्ूष
अरे तसे िाही मग मी प्रवचारते त्या िश्नाचुं उत्तर खर खर दे शील का? अिघा
हो? प्रवचार की"प्रपऊष
तू कोणला लाईक करतोर्स का?
िाही. का रे कार् झालुं?" प्रपऊश
काही िाही तझ टागेट लक्षात आहे िा तझ्या?"अिघा
हो र अिघा दीदी"प्रपर्ूष हसार्ला लागला.
तसुं बघतील तर अिघा,िेरणा,आप्रण प्रमरा र्ा प्रतघी पण प्रपर्ूषच्याच छाि मैिीण होत्या
पण प्रपर्ूष पण त्याची बप्रहणी सारखी च काळजी घ्यार्चा.
छाि चोकोणी ग्रप होता त्याुं चा
हल्ली प्रपर्ूष राधाशी रोज बोलण्याचा िर्त्न करत होता. कधी िोट् स,कधी जिाल्स,तर
कधी िॅश्किकल असुं काही िा काही कारण काढू ि िेहमीच तो प्रतच्याशी बोलार्चा.
आप्रण कदप्रचत हे राधाला आप्रण प्रतच्या मैिीण असलेल्या िीती आप्रण स्नेहाच्या लक्षात
आले होते.

कारण प्रपर्ूष राधाशी बोलार्ला लागला की र्ा दोघी हसत होत्या.
असेच प्रदवस जात होते.
एक प्रदवस प्रपर्ूष िे आप्रदतीला मेसेज केला . आप्रदती त्याची लहाि पािापासूि ची बेस्ट
फ्रेंड होती.

जीवि गाणे तझे आिुंदाच्या सराुं िी गावे
आर्ष्याच्या वेलीवर फक्त सुंदर फलािीच फलावे
प्रिरभ्र चाुं दण्यापरी
आर्ष्य तझे आिुंदािे उजळावे.
राधेच्cर्ा सोि पावलाुं िी
हलकेच स्वप्नाुं िी तझ्या उमलूि
जीविाच्या वाटे वर तला पावलोपावली आिुंद प्रमळावा
आर्ष्याचा समद्र तझा सोिेरी लाटाुं िी
भरावा
पावलोपावली तला सखाची प्रमळावी
दःखाची चाहूलही तला कधी ि प्रमळावी

जीवि तझे सखाच्या सप्तरुं गात रुं गूि जावे
असे हे सोिेरी प्रदवस जात
प्रफरुिी पन्हा र्ावे...
आप्रदती ही कप्रवता कशी आहे ते साुं ग"
अरे छाि आहे
मी प्रलप्रहलर्" प्रपर्ूष
माझ्यासाठी होर्. "आप्रदती
िाही ग र्डू आहे कोणी तरी प्रतच्यासाठी प्रलप्रहलर्
एक स्याड वला ईमोजी आप्रदती िे पाठवला
अरे र्ाडू माझ्यासाठी त िेहमीच स्पेशल होतीस आप्रण असणार आहे स. "प्रपर्ूष
अरे हो रे बाबा पण प्रजच्यासाठी प्रलप्रहलर् ती समजूि घेईल िा?",आप्रदती
अरे हो िा र्डू तीच तर मला भीती वाटतेर् . "
अरे पण तीच िाव तरी साुं ग"आप्रदती
ह्या कप्रवतेत आहे िीट वाच"प्रपर्ूष
राधा?बरोबर िा?
हो!राधा!
प्रकती छाि िाव आहे तीच"आप्रदती
अरे िाव कार् राधाचुं आहे तशी

प्रजला मी शोधत होतो अगदी तशीच
साधी सरळ आप्रण सोज्वळ
प्रतच्या साधेपणा तच तीच स द
ुं र्ा आहे "
ओ कवी महशार् तमच्या राधेला कप्रवता ऐकावा!
बरुं बाबा!
अरे प्रपर्ूष पण खरच गोड असले ती राधा तू ऐवढे साुं गतोर् म्हटल्यावर आप्रण लकी आहे
बघ ती
प्रतच्यासाठी एवढी छाि कप्रवता प्रलप्रहली आहे स तू. "आप्रदती
िाही आप्रदती,लकी ती िाही लकी मी आहे
कारण प्रजला मी शोधत होतो ती एकदाची भेटली मला
पण माप्रहत िाही िशीबा मध्ये आहे का िाही ते?प्रपर्ूष
ओर् पागल असुं का बोलतोर्स?"
अरे बघ की एका क्लासमध्ये असूि मी प्रतच्याशी बोललो न्हवतो आप्रण कॉलेज सुंपार्ला
फक्त दोि मप्रहिे राप्रहलेत !"प्रपर्ूष
अरे बस एवढे च िा मग तझ्या मिात कार् आहे ते साुं ग तीला?"आप्रदती
तसुं िाही आद पण मला भीती वाटतेर् मी प्रतला गमावूि बसेल र्ाची!प्रपर्ूष
वेडा कठला जर एवढुं च वाटतर्ुं तर जरा वेळ घे आप्रण मग साुं ग प्रतला पण तला एक
साुं गू का जसुं िेमात पडार्ला एक क्षण परे सा असतो तसेच समोरच्याच असणारे िेम
समजार्ला दे खील एक क्षण परे सा असतो. "आप्रदती

बरुं आता झोप आप्रण प्रवश कर प्रतला उद्या"आप्रदती
उद्या राधाला वाढप्रदवसाच्या शभेच्छा द्यार्च्या र्ा कल्पिेिे च प्रपर्ूषला झोप र्ेत िव्हती.
शेवटी कधी त्याला झोप लागली तेच त्याला समजली िाही. त्यािे लीहलेली एक कप्रवता
आप्रण लार्ब्ररी मधे प्रवसरलेले राधाचुं पेि तसुंच त्याच्या जवळ होता.
सकाळी पीर्ूष लवकरच कॉलेजला गेला होता.
कॉलेजला गेल्या पासूि प्रपर्ूष ची िजर फकत आप्रण फकत राधाला च शोधत होती.
एकदाची राधा त्याला प्रदसली.
आता फकत प्रपर्ूष लेक्चर सुंपण्याची वाट बघत होता. शेवटी लेक्चर सुंपले तेव्हा प्रपर्ूष
िे जाऊि राधाला प्रवश केले. हसत हसत राधा िे पण thanks बोलली.
त्या प्रदवशी प्रपर्ूष िे प्लॅि केल्या िमाणे राधा चाुं वाढप्रदवस सेप्रलब्रेट करता िाही र्ेणार
म्हणूि प्रपर्ूष जरा िाराज होता. कारण दसऱ्र्ाच प्रदवशी एिएसएस चा कॅम्प सरू होणार
होता. त्यामळे त्याच्या तर्ारी कररता लवकर सट्टी होणार होती.
घरी आल्यावर पण प्रपर्ूषच्याच डोक्यात तीच कप्रवता होती जी की खूप िर्त्न करूि
दे खील प्रतला साुं गू,शकला िाही.
कॅम्पचे प्रदवस माि अत्युंत अप्रविरणीर् अशेच गेले होते.
जेवतािा प्रपर्ूष काळजीिे राधाला काही हवे की िको ते प्रवचारत होता. तेव्हा माि
अिघाला हसू र्ेत होते.
आता शेवटच्या प्रदवशी गाण्याच्या भेंड्या खेळत होते त्या प्रदवशी प्रपर्ूषिे मद्दाम हूि
दरदे प्रदलुं दरदे प्रजगर प्रदलुं मे जगार्ा आपणे

पहले तो मैं शार्र ि था शार्र बिार्ा अपणे
हे गाणुं म्हणत होता.
तेव्हा शोएब आप्रण रोहि शार्र शार्र म्हणूि त्याला प्रचडवू लागले.
प्रपर्ूष अश्याच कॅम्पच्या गोड आठवणी मिात साठवत होता.
कॅम्प वरूि घरी आल्या िुंतर माि प्रपर्ूषला उदास वाटत होत. परवा पासूि त्याुं ची
सेशिल एक्झाम चालू होणार होती आप्रण त्या िुंतर सबप्रमशि चालू होणार होते. सबमीशि
म्हणजे त्याुं च्या कॉलेज लाईफ चा शेवट कारण त्यािुंतर डार्रे ि सगळे जण भेटणार ते
िॅश्किकल एक्साम ला.
राि भर प्रपउष फकत राधाचाच प्रवचार करत होता. मिातूि खूप प्रभला होता की राधा
एक स्वप्न होत. आप्रण ते स्वप्न तर िाही िा राहणार.
त्यािे त्याच्या बॅगेतूि राधा च पेि,प्रतची एक पट्टी जी की त्यािे िॅश्किकल लॅब मधूि मोठ्या
प्रशताफीिे प्रमळवली होती ती काढू ि बसला होता.

फोिच्या गॅलरी मधे तो राधाचा आप्रण त्याचा फोटो बघत होता. ग्यादररुं गच्या प्रदवशी त्यािे
स्वतःहूि फोटो काढला होता राधा सोबत. आप्रण अती उत्साही पणात राधाला कार् मी माझ्या
बेस्ट फ्रेंड सोबत फोटो काढू शकतो का?असे प्रवचारल होत. तो क्षण प्रपर्ूष िे खोल ह्रदर्ात
साठवूि ठे वला होता. त्या क्षणी राधाचुं हसि त्याला आठवत होत. त्या क्षणाला कदप्रचत राधा
पण थोडी दचकलीच होती. कदाप्रचत राधासाठी प्रपर्ूषचे सेल्फी प्रवचारणे जेवढे अिपेप्रक्षत होते
कदाप्रचत प्रकतीतरी पटीिे अपेप्रक्षत होते.

राधाचुं त्याच्याशी पाप्रहलुं बोलणुं,प्रतला कॉररडॉर मधे वमेि डे प्रदवशी केलेले
प्रवश,प्रतच्यासाठी बिवलेली कप्रवता,प्रतचा पेि,प्रतची पट्टी असुं सगळ काही त्याला आठवत होत.
परवा पासूि त्याुं ची एक्साम् सरू होणार होती म्हणूि त्यािे आता अभ्यासावर लक्ष केंप्रद्रत
केले होते.
एक्सामुंच्या प्रदवशी पण राधाला बेस्ट लक प्रदल्याप्रशवार् प्रपर्ूष आत मध्ये जात न्हवता.
पेपर सुंपल्याितर प्रपर्ूष िे राधाला पेपर कसा गेला प्रवचारल
छाि होता”राधा
ऐक िा मला जरा तझ्याशी बोलार्चर् ”प्रपर्ूष
हा बोलणा”राधा
ऐक तझ्यासोबत फोटो काढला र्ाचा तला राग आला िाही िा?”प्रपर्ूष िे काहीस
घाबरतच प्रवचारल.
िाही रे ”राधा िे हसत हसत उत्तर प्रदले.
र्ा उत्तरािे माि प्रपर्ूषला अगदी आभाळ ठें गणुं झालुं
बघता बघता सेशिल एक्झामुं पण सुंपली.
िोजेि सबप्रमशि चालू होते राधा आप्रण प्रपर्ूष दोघे पण एकाच ग्रप मधे होते. त्या प्रदवशी
अिघा आप्रण प्रपर्ूष दोघे िोजेिसाठी कॅफेत गेले. पण राधा ची िोजेि ची काहीच तर्ारी
न्हवाती.
म्हणूि मग अिघाला प्रपर्ूष िे साुं प्रगतलुं की राधाला िोजेिसाठी बोलावुं. राधा पण
प्रिघाली होती.
कार् झालुं अिघा ? राधा र्ेतेर् िा?"प्रपर्ूष

हो र बाबा र्ेतेर् ती!
शेवटी एकदाची राधा आली.
प्रपर्ूष प्रतचीच वाट बघत होता.
तसुं पण अिघा चाा िोजेि बिवूि झाला होता.
मग प्रपर्ूषला िार्व्हसी भेटवी म्हणूि मग अिघा तेथूि गेली..
कॅफे त माि आता प्रपर्ूष मिमोकळे पणे प्रतच्याशी बोलत होता. सोबतीला िीती आहे हे
पण प्रपर्ूष प्रवसरूि गेला होता. शेवटी झाला एकदा त्याुं चा िोजेि. पण बराच उशीर झाला
होता.
कसे तरी ते बस स्टँ डला गेले.
राधा मी बस ची च कशी करूि र्ेतो. तम्ही थाुं बा इथेच "प्रपर्ूष
थाुं ब िा आम्ही पण र्ेतो. "राधा
िको िको तूच जा"िीती हसत हसत बोलली. हे माि प्रपर्ूष िे हे रले होते.
राधा सध्दा हसत हसत त्याच्या सोबत गेली.
तो क्षण खरच प्रपर्ूषसाठी अप्रविरणीर् होता.
तेवढ्यात त्याुं ची बस आली.
राधा,िीती बस मध्ये बसल्या. तेव्हा श्कखडकीतूि च प्रपर्ूष राधा सोबत बोलत होता
घरी पोहचलीस की फोि कर!
राधा िे सध्दा मािेिे हो बोलत होती.

त्या रािी घरी पोहचल्या िुंतर राधा िे आठवणीिे फोि केला होता. अजूि पण प्रपर्ूष घरी
पोहचला न्हवता.
प्रतचा पप्रहला फोि कॉल त्यािे प्रतची आठवण म्हणूि तो कॉल रे कॉडा केला .
असेच सबप्रमशि पण झाले. आत्ता माि प्रपर्ूष ची अस्वस्थता वाढत होती. कारण आत्ता
त्याला राधा भेटणार िहवती .
असेच प्रदवस जात होते. िॅश्किकल एक्झाुं म सरू झालेल्या होत्या . प्रपर्ूष आप्रण राधा
दोघाुं चे पण एकच बॅच होती.
शेवटच्या िॅश्किकल प्रदवशी प्रपर्ूष िे अिघाला सगळुं काही साुं गार्चुं ठरवलुं.
अिघा जराुं मला बोलार्चुं होत.
हा बोल की!"प्रपर्ूष

एक मलगी आहे मला प्रतची सारखी काळजी वाटते,सारखुं प्रतच्याशी बोलावुं वाटत, ती
प्रदसली िाही तर मि कसुं घाबरूि जात.

ही आमची मैिी आहे की आणखी काही मला खरचुं मप्रहत िाही. पण मला प्रतला
गमवर्च िाहीर्े,एक मैिीण मला वाट दाुं खवणारी वाटाड्या,आप्रण एक तत्वज्ञ म्हणूि मला ती
माझ्या आर्ष्यात पाप्रहजे.
साुं ग िा मी कार् करू ? मला जे काही वाटत ते तीलाुं साुं गू का? पण प्रतला कार्मची
गमावूि बसेि र्ाची भीती वाटे त र्. "प्रपर्ूष
ती मलगी राधा िा?अिघा

हो पण तला कसुं समजल?प्रपर्ूष
चेहऱ्र्ावरूि समजतुं सगळुं "अिघा
ऐक िा कार् करू साुं गू का प्रतला ?प्रपर्ूष
हे बघ मी तला उघच खोट्या भ्रमात िाहीर्े ठे वत पण राधा हे िेम वैगेरे र्ा पासूि खरच
लाुं ब आहे . सो जे काही करशील ते प्रवचारपूवाक कर. कारण भप्रवष्याचा िश्न असणार आहे .
सो बी केअरफल"अिघा
हे ऐकि माि प्रपर्ूष हसू लागला.
"अिघा ती मला भेटली र्ातच सगळ काही आहे .
आप्रण तसुं पण मी प्रतला िपोज करणार िाही. कारण एक मैिीण म्हणूि जरी प्रत माझ्या
आर्ष्यात राप्रहली िा तरी माझ्यासाठी खूप आहे . मला माप्रहत िाही प्रतच्याशी माझुं िक्की
कोणते िात असेल पण एक िक्की आहे की काही तरी िात माि असेल. एवढुं बोलूि प्रपर्ूष
िे डोळ्यातील अश्रूला वाट करूि प्रदली.
कार् रे हे तू रडतोर्?"अिघा
त्याला गप्प बसलेला बघूि अिघा हसू लागली
प्रपर्ूष ती खरच लकी प्रतची काळजी करार्ला तू आहे स. इतकी काळजी आप्रण असुं
डे प्रडकेशि र्ा वर्ात िाही रे कोण दाखवत . कदाप्रचत काही मलुं फकत र्ा वर्ात फक्त एक
टाइमपास म्हणूि र्ा सगळर्ा गोष्टी करतात. पण मला माप्रहत आहे तझ प्रकती िेम आहे राधा
वरती,प्रतची प्रकती काळजी घेतोर् ते अरे माप्रहत आहे . ती िक्की भेटेल तला.
कॅम्पस इुं टरव्ह्र्ूला पण फकट तू प्रतच्यासाठीच आला होतास िा?अरे हे सगळ्याुं िा
माहीत आहे .

................................
. शेवटच्या प्रदवशी धरणावर पाटी करार्ची असुं सगळ्याुं िी ठरवलुं. सरुवातीला प्रपर्ूष
जाणार िहवता पण राधा र्ेणार आहे हे समजल्यावर माि प्रपर्ूष पण जार्ला तर्ार झाला.
तो प्रदवस पण प्रपर्ूष िे खोल ह्रदर्ात साठवूि ठे वला.
जेवतािा पण राधा आप्रण प्रपर्ूष शेजारी शेजारी जेवार्ला बसले होते.
असेच प्रदवस जात होते प्रपर्ूष िेहमी ि चकवत राधा पण ररप्लार् द्यार्ची.
प्रतचा ररप्लार् बघूि तेवढीच त्याच्या मिाची घालमेल कमी होत होती.
असेच प्रदवस गेले
आप्रण त्याुं ची फार्िल एक्झाुं म सरू झाली होती.
आता फकत काही प्रदवस च राधाला भेटतात र्ेणार म्हणूि प्रपर्ूष सतत बैचेि होत होता.
र्ा पण प्रदवसात प्रपर्ूष राधा सोबत घालवलेल्या एका एका क्षणाला मिात साठवूि ठे वत होता.
असेच पेपर सुंपले.
शेवटच्या प्रदवशी ित्येक जि आपापल्या परीिे हा प्रदवस अप्रविरणीर् बिवत होता.
िकळत पणे प्रपर्ूष मिातल्या मिात रडत होता.
त्याची अवस्था फक्त अिघा समजूि घेत होती
प्रपर्ूष आज बोल प्रतच्याशी .
िको अिघा कदप्रचत मी प्रतला कार्मच हरवूि बसेल . अरे मग असा प्रकती प्रदवस
घसमट करूि घेणार?
कदाप्रचत आर्ष्यभर!

शेवटी सगळ्याुं िा भेटल्या िुंतर प्रपर्ूष राधाला भेटला.
राधा मला प्रवसरणार िाहीस िा?प्रपर्ूष
िाही रे तला कसुं प्रवसरीि मी!राधा
एवढुं बोलूि राधा जाऊ लागली.
राधा मला एक िॉप्रमस कर "प्रपर्ूष
कसल िॉप्रमस प्रपर्ूश हेच की तू कधी प्रवसरणार िाहीस?िाही िा प्रवसरणार"
िाही प्रवसरणार!"राधा
ऐक िा जर मोबाईल िुंबर चेंज केलास तर मग साुं ग मला"हो िक्की साुं गेि
तू पण साुं ग"राधा.
राधा प्रिघूि गेली तरी अजूिही प्रपर्ूष प्रतच्या पाठमोऱ्र्ा आकृतीकडे बघत होता.
प्रपर्ूष कार् झालुं?तू रडतोर् का?"अिघा
काही िाही कठ कार्!प्रपर्ूष
अरे बाळा अजूि लहाि आहे स तू !डोळे बघ की"अिघा
अग काही िाही जरा डोळ्यात धूळ गेलीर्"प्रपर्ूष
हो का!बर राधाला मिातलुं सगळ काही साुं प्रगतलुं का!
िाही बोललो !प्रपर्ूष
अरे वेडा कठला का िाही बोलला तू?"अिघा

अग राधा सगळर्ा मलीुंपेक्षा वेगळी आहे . जर प्रतला हे आवडल िाही तर प्रतला कार्मचा
गमवूि बसेि. "प्रपर्ूष
ऐक प्रपर्ूष कॉलेज सुंपलर् आता,वेळी च र्ातूि बाहे र पड. तझ्या पढुं तझ कररअर आहे
त्याचा प्रवचार कर. "अिघा
कसुं प्रवसरू प्रतला फक्त तीि मप्रहन्याुं त प्रतची इतकी सवर् झाली की प्रतच्या प्रशवार्
जगि मी इमॅप्रजि करूच शकत िाही. आप्रण तसुं पण ते चॅप्रटुंग खर िेम िसत. आप्रण
आमच्यात कार् िात आहे ,र्ापेक्षा काही तरी िात आहे र्ात मी समाधािी आहे . एक मैिीण
म्हणूि जरी माझ्या आर्ष्यात राप्रहली तरी मी समाधािी आहे . फक्त प्रतिुं समजूि घेतले
पाप्रहजे... "प्रपर्ूष
...................................

त्या रािी घरी आल्यािुं तर प्रपर्ूष िे एक कप्रवता लीहली होती ती त्यािे व्हॉट् स अप
स्टे टस्ला पोस्ट केली.
जीविाच्या वाटे वर काही
अिोळखी माणसे भेटतात
माप्रहत िाही ती आपली
सवर् कधी बिूि जातात
वाऱ्र्चे झळकी िमाणे र्ेतात

पण जन्मभरासाठी माि
आठवणी मागे ठे वूि जातात
तशी ती आपली कधीच िसतात
तरी पण ती आपल्याला आठवतात
कारण त्याुं च्या आठवणीच्या पाऊलखणा
मिात खोलवर उमटलेल्या असतात.
राधा िे त्याच स्टे टस् पाप्रहलुं आप्रण,

ररप्लार् प्रदला.

थॅन्क्स राधा. "प्रपर्ूष
गड िाईट प्रपर्ूष"राधा
त्या रािी प्रपर्ूषला झोप च र्ेत न्हवती
त्याला कॉलेजचे प्रदवस आठवत होते. आप्रण त्यािे ज्या काही आठवणी मिात साठवल्या
होत्या. त्या तो आठवत होता. तीच िॅश्किकल लॅब मध्ये भेटणे.,प्रतच्याशी बोलतािा होणारा
गोुंधळ, बऱ्र्ाच द लेक्चर मधे िजर चोरूि बघतािा त्याची प्रतिुं पकडलेली चोरी हे सगळ
काही आठवत होता. मग त्यािे त्याची डार्री काडली त्यात त्यािे एक कप्रवता प्रलहली आप्रण
तीच कप्रवता त्यािे राधा ल सेंड केली

एक मैिीण असावी
आपल्या एकटे पणात साथ दे णारी
वाऱ्र्ची झळू क बिूि र्ेणारी

रणरणत्या उन्हात अल्लड पणे मिाला गारवा
दे ऊि जाणारी
एक मैिीण असावी
कधी चक लो तर चक दाखवणारी
पण चक दरुस्त करणारी
एक मैिीण असावी
मला जगण्याची िवी उमेद दे णारी
माझा जगण्याचा श्वास बिूि जाणारी
शेवटी एक मैिीण असावी
अुंधाऱ्र्ा वाटे तूि प्रदव्या िमणे उजेड दाखवणारी
एक मैिीण असावी..
दसऱ्र्ा प्रदवशी राधाला प्रपर्ूष िे गड मॉप्रिंग म्हणूि मेसेज केला .
गड मॉप्रिंग "राधा
कप्रवता आवडली का?प्रपर्ूष
हो छाि आहे " राधा
एका प्रमिािे एका मैप्रिणीसाठी प्रलप्रहलुं आहे . "प्रपर्ूष
हो का! प्रलप्रहले असेल कोणी तरी"राधा
राधा मी प्रलप्रहलीर् कप्रवता !प्रपर्ूष

छाि आहे की!राधा
खरच की असच!प्रपर्ूष
अरे खरच कीप्रपर्ूष तला एवढुं कसुं छाि कप्रवता प्रलहार्ला जमतात. "
अरे सोप असत एखाद्याबद्दल मिात ज्या भाविा असतात त्याुं िा फक्त शब्दाुं चा आधार
द्यार्चा मग बिते कप्रवता"प्रपर्ूष
तला राग र्ेणार िसेल तर एक प्रवचारू का?राधा
हा बोल की" प्रपर्ूष
प्रपर्ूष मी फक्त एक चाुंगला प्रमि म्हणूि तझ्याशी बोलते,प्लीज काही गैरसमज करूि
घेऊ िको" राधा
िाही ग राधा मी पण एक चाुं गली मैिीण म्हणूिच तझ्याशी बोलतो. बाकी काही िाही!
कार् झालुं राधा ?आज अचािक असे का प्रवचारल तू?"प्रपर्ूष
अरे काही िाही तझी कप्रवता दादा िे सकाळी वाचली
आप्रण मग तझ्याबद्दल प्रवचारत होता. "राधा
मग कार् दादा ओरडला होर्? राधा आर्ा एम सॉरी . "प्रपर्ूष
िाही रे फक्त प्रवचारत होता की कोण आहे मलगा म्हणूि?"राधा
मग कार् साुं प्रगतलुं " प्रपर्ूष
साुं प्रगतलुं माझा एक चाुंगला प्रमि आहे बोलले"राधा
अरे फोि लॉक िसतो का तझा?"प्रपर्ूष

अरे िाही मला िाही लागत गरज त्याची"राधा
बरुं दादाला सॉरी साुं ग"प्रपर्ूष
ओके बार्! राधा
बार् राधा टे क केअर!"प्रपर्ूष
...................................
असेच प्रदवसामागूि प्रदवस जात होते प्रपर्ूष ि चकता राधाला मेसेज करत होता.
असेच काही प्रदवस झाले आप्रण त्याुं चा प्रिकाल लागला.
आता जॉबसाठी सगळे च जि टर ार् करत होते.
प्रपर्ूष सध्दा गोव्याला गेला. प्रतथे जॉबसाठी बरीच टर ार् करत होता. पण हवा तसा जॉब
भेटत न्हवाता.
गोव्यात असतािा पण प्रपर्ूष ि चकता राधाला मेसेज करार्चा.
हार् राधा कशी आहे स? जॉब भेटला का?प्रपर्ूष
िाही! तू कसा आहे स आप्रण कठे आहे स?राधा
अग मी गोव्यात आहे मला िोडक्शिला जॉब हवुंर् पण अजूि पाहजे तसा जॉब भेटला
िाही. "प्रपर्ूष
डोन्ट वरी प्रपर्ूष भेटेल चाुं गला जॉब!
बार्". राधा
बार् राधा टे क केअर"प्रपर्ूष

जलै मप्रहिा होता त्यामळे बाहे र खूप पाऊस पडत होता.
काल राधासाठी एक घेतलेली अुंगठी पाहत पाहत प्रपर्ूष बसला होता. बाहे र पाऊस
पडत होता. आप्रण आत प्रपर्ूष प्रभजत होता. प्रभजत होता तो फकत राधाच्या आठवणीत...
राधा ची खूप आठवण र्ेत होती त्याला.
ती अुंगठी त्यािे राधासाठी घेतली होती पण खरच त्याला माहीत िहवत प्रक राधा त्याला
भेटेल की िाही ते..
आज एकटाच होता तो घरी ...
मग त्यािे िेहमी सारखी डार्री काढली आप्रण
राधासाठी कप्रवता प्रलहू लागला.
कसुं साुं गू मी तला
तू माझ्यासाठी कोण आहे स
माझुं हसणुं तू
माझुं जगणुं तू
माझा ध्यास तू
माझा श्वास तू
कसुं साुं गू मी तला
तू माझ्यासाठी कोण आहे स
मला साखर झोपेत पडलेले

एक गोड स्वप्न तू
पहाटे ची अल्लड झळू क
तूमाझ्या चुंद्र तू
माझ्या सफेद आर्ष्यात
रुं ग भरणार तू इुं द्रधिष्य आहे स..

कसुं साुं गू मी तला
तू माझ्यासाठी कोण आहे स..
कोणाची तरी काळजी करार्ला
प्रशकवणाऱ्र्ा काळजीच कारण तू
माझ्या पप्रहल्या कप्रवतेची पप्रहली ओळ तू
माझ्या जगण्याचा श्वास...
आप्रण जगतािा लागलेला ध्यास आहे स...

कसुं साुं गू मी तला
तू माझ्यासाठी कोण आहे स...
कधी ि पूणा होणार स्वप्न आहे स की
कोणत्या िावाची गरज िसलेलुं िात आहे स

. पण ही कप्रवता प्रपर्ूष िे प्रतला साुं प्रगतली िाही..
...................................
एके प्रदवशी टीसीएस सारख्या मोठ्या कुंपिीची जाप्रहरात िप्रसद्ध झाली होती . वॉक इि
इुं टरव्ह्र्ू होणार होते..
आप्रण तसुं पण राधाला सध्दा आर्टी मधेच जॉब करार्चा आहे हे प्रपर्ूषला माप्रहत होत.
त्याच प्रदवशी सुंध्याकाळी त्यािे राधाला मेसेज केला..
हार् राधा!कशी आहे स ? आप्रण जॉब ?"प्रपर्ूष
मी ठीक आहे ?तू?"राधा
मी पण मस्त !ऐक की टीसीए ससाठी तरी टर ार् करणार का िाही!?"प्रपर्ूष
हा करणार आहे की !राधा
वॉक इि आहे 11 तारखेला"तू र्ेणार आहे स का?प्रपर्ूष
हो पण अजूि मी Registration केलेले िाही. "राधा
ऐक िा मग मी करतो मला तझा इमेल आर्डी दे "प्रपर्ूष
िको दादा करणार आहे "राधा
ओके बार् अँड टे क केअर राधा!प्रपर्ूष
टे क केअर प्रपर्ूष!
प्रपर्ूष िे घरात साुं प्रगतलुं मी मुंबईला जातोर् इुं टरव्ह्र्ूसाठी.
मळात प्रपर्ूष फक्त राधाला भेटता र्ावे म्हणूिच जात होता.

फकत राधाला भेटता र्ावुं म्हणूि...
इुं टरव्ह्र्ूच्या प्रदवशी सकाळपासूि सुंध्याकाळपर्ंत प्रपर्ूष िे राधाची वाट बप्रघतली पण
राधा आलीच िाही. क्लास मधील दसऱ्र्ा मली भेटल्या की वेड्यासारखुं प्रपर्ूष प्रवचारत होता.
राधा आलीर् का ती

सुंध्याकाळी प्रपर्ूष िे मेसेज केला.
हार् राधा! हाऊ आर र्ू!प्रपर्ूष
मी मस्त आप्रण तू!राधा
मस्त ऐक की इुं टरव्ह्र्ूला का आली िाहीस!प्रपर्ूष
अरे मी राहते प्रतथूि खूप लाुं ब आहे ते जॉब लोकेशि.
म्हणूि मग िाही आले. " राधा..
बरुं जाऊ दे मग दसरी कडे कठे टर ार् करणार की िाही?प्रपर्ूष
हो करणार की!राधा
ऐक की राधा माझुं ऐकशील तरआर्टी सोडूि दसर काही तरी टर ार् कर.. !प्रपर्ूष
का रे का कार् झालुं?राधा
काही िाही. !
असच काळजी वाटते म्हणूि म्हणलो. " प्रपर्ूष
ओके"राधा

बार् राधा अँड टे क केअर...
... असेच प्रदवस जात होते शेवटी प्रपर्ूषला जॉब भेटला त्याला हवा तसा...
हॅ लो राधा मला जॉब भेटला!प्रपर्ूष
Congrtulation प्रपर्ष ! राधा
राधा तझ कार् झालुं तला भेटला का जॉब?प्रपर्ूष
िाही रे अजूि एका प्रठकाणी गेले होते इुं टरव्ह्र्ूला पण अजूि वेटीुंग वर आहे !राधा
डोन्ट वरी राधा भेटेल तला पण जॉब!प्रपर्ूष
दोि प्रदवसाुं िी प्रपर्ूष िे राधाला कॉल केला
हॅ लो राधा ! कशी आहे स
मी मस्त आहे तू कसा आहे स!? " राधा
मी पण मस्त! ऐक िा qc / QA ला. जॉब करशील का?प्रपर्ूष
हो असेल तर करीि!राधा
ऐक िा राधा तझा resume मला पाठव मी बघतो इथ. "प्रपर्ूष
ओके मी पाठवते"राधा
ओके बार् राधा अँड टे क केअर"प्रपर्ूष
दोि प्रदवसाुं िी राधाचुं इुं टरव्ह्र्ू होता .
राधा इुं टरव्ह्र्ूला गेली होती पण प्रपर्ूषला प्रतला भेटता आलेच िाही!
सुंध्याकाळी सटी झाल्याबरोबर प्रपर्ूष िे राधाला कॉल केला ..

हॅ लो राधा!प्रपर्ूष
हॅ लो प्रपर्ूष अरे मी आज आले होते इुं टरव्ह्र्ूसाठी पण तझा फोि लागत िव्हता. " राधा
सॉरी राधा अग मला फोि वापरता र्ेत िाही!प्रपर्ूष
इट् स ओके! प्रपर्ूष उद्या मी गावाला परत जाणार आहे !राधा
हे ऐकि प्रपर्ूष गप्प च उभा राप्रहला. कारण एकि जॉब करता र्ेईल हे स्वप्न होत त्याच.
"राधा
कार् झालुं राधा इुं टरव्ह्र्ू झाला िा!?प्रपर्ूष
हो झाला की पण िुंतर कळवतो असे साुं प्रगतलुंर् तला काही साुं प्रगतलुं तर मला
कळव!राधा
हो राधा! बार् अँड टे क केअर! प्रपर्ूष
टे क केअर प्रपर्ूष!राधा
असेच प्रदवस जात होते
हल्ली प्रपर्ूषला कामातूि राधाला मेसेज करार्ला वेळ भेटत िहवात. तास तर राधाला
रािी. प्रकवा पहाटे मेसेज करूि प्रडस्टबा करणे प्रपर्ूषला आवडत न्हवते.
प्रतची आठवण आली की फकत प्रतचा पेि आप्रण प्रतच्या सोबत असलेला फोटो बघूि
प्रपर्ूष मिाची समज काढत होता
एके प्रदवशी प्रपर्ूष िे राधाला मेसेज केला.
हार् कशी आहे स राधा?जॉब च कार् झाल?"प्रपर्ूष
मी मस्त आहे आप्रण मी 1 सप्टें. बरला जॉईि झालेर्

हॉश्कस्पटल फामासी करतेर्. "राधा
राधा एट प्रलस्ट मला साुं गार्चुं तरी होतेस तला पप्रहल्या प्रदवशी बेस्ट लक करार्चुं
होत!प्रपर्ूष
प्रलव्ह इट प्रपर्ूष !राधा
ओके राधा टे क केअर. "प्रपर्ूष
असेच प्रदवस जात होते
तो ऑगस्ट चा पप्रहला रप्रववार होता.
फ्रेंडप्रशप डे ... त्याप्रदवशी सट्टी िहवाती म्हणूि प्रपर्ूषला राधाला प्रवश करता िाही आले.
सुंध्या काळी प्रपर्ूष िे उप्रशरा राधाला मेसेज केला.
हॅ प्पी फ्रेंडप्रशप डे राधा.. "प्रपर्ूष
पण राधा िे ररप्लार् प्रदलाच िाही
कदाप्रचत एवढ्या उप्रशरा राधा जागी िसेल म्हणूि त्यािे मग आणखी एक मेसेज केला.
गड िाईट अँड टे क केअर राधा"
दसऱ्र्ा प्रदवशी सुंध्याकाळी पर्ंत प्रपर्ूष िे वाट बप्रघतली पण राधाचुं ररप्लार् न्हवता..
म्हणूि मग प्रपर्ूष काळजी करू लागला..
त्या सुंध्याकाळी राधा चा ररप्लार् आला.
गड िाईट"

राधा एक फॉप्रमाल्टी म्हणूि तरी ररप्लार् करार्चा होतास िा .. मला तझी काळजी वाटते
म्हणूि मी तला मेसेज करतो,तझ्याशी बोलतो पण जर तला खरच माझ्याशी िसेल बोलार्चुं
तर मी िाही बोलणार फकत काळजी घेत जा"प्रपर्ूष
अरे तसे काही िाही पण मला माझी अशी काळजी केलेली िाही आवडत कोणी!
आप्रण जर तलाच बोलार्चुं िाहीर्े तर मग मी पण... !राधा
ऐक राधा सॉरी मी िाही तझी काळजी करणार पण म्हणूि मग तू प्रवसरूि िाही िा
जाणार?प्रपर्ूष
िाही रे आपल्या क्लासमेट्स िा कोण प्रवसरता का?राधा
राधा क्लासमेट्स की फ्रेंड् स?प्रपर्ूष
राधा तू हवा तेवढा वेळ घे पण र्ा िश्नाचुं उत्तर दे !
क्लासमेट्स! राधा
ओके thanks वेप्रळच माझा गैरसमज दू र केलास..
चला कदाप्रचत मला दसरी फ्रेंड बघावी लागेल.. "प्रपर्ूष
मे बी"राधा
ओ मॅडम फ्रेंडप्रशप म्हणजे कार् बाजारातली भाजी आहे का एक आवडली िाही म्हणूि
दसरी बघार्ला.
माझ्यासाठी तूच स्पेशल होतीस आप्रण इथूि पढे पण तूच असशील"प्रपर्ूष
अरे माझ्यापेक्षा चाुं गली मैिीण भेटेल तला"राधा

हो िक्की भेटेल पण ती राधा िसेल िा?राधा मी तझी काळजी करतो हाच तझा िॉब्लेम
आहे िा मग िाही करणार तझी काळजी .. पण मग तझ्याशी बोलू शकतो िा?प्रपर्ूष
हा आता तला च जर बोलार्चे िाही तर मी कार् करू!राधा
ओके बर जाता जाता एक बोलू का?प्रपर्ूष
हा बोल की!राधा
!
!"
!
!टे क केअर राधा,

"प्रपर्ूष"

गड िाईट "राधा
असेच प्रदवस जात होते.. राधाला हळू हळू प्रवसरार्चुं िर्त्न करत होता. पण खर िेम
होत िा म्हणूि मग क्षणा क्षणाला प्रतची आठवण प्रपर्ूषला सतावत होती.
असेच प्रदवस जात होते.. हळू हळू प्रपर्ूष िे राधाला मेसेज करणे बुंद केले पण त्या
प्रदवशी सुंध्याकाळी बरोबर रािी बारा वाजता मेसेज केला.

"जीवि गाणे तझे आिुंदाच्या सराुं िी गावे
आर्ष्याच्या वेलीवर फक्त सुंदर फलािीच फलावे
प्रिरभ्र चाुं दण्यापरी
आर्ष्य तझे आिुंदािे उजळावे.

राधेच्यासोि पावलाुं िी
हलकेच स्वप्नाुं िी तझ्या उमलूि
जीविाच्या वाटे वर तला पावलोपावली आिुंद प्रमळावा
आर्ष्याचा समद्र तझा सोिेरी लाटाुं िी
भरावा
पावलोपावली तला सखाची प्रमळावी
दःखाची चाहूलही तला कधी ि प्रमळावी
जीवि तझे सखाच्या सप्तरुं गात रुं गूि जावे
असे हे सोिेरी प्रदवस जात
प्रफरुिी पन्हा र्ावे... "
Wish you happy birthday राधा
ही तीच कप्रवता होती जी प्रपर्ूष िे कॉलेज मधे प्रलहली होती.
मज्जा माझा खर birthday िाहीर्े आज. "राधा
बरुं बाबा पण कप्रवता कशी आहे साुं ग की!"प्रपर्ूष
मस्त आहे "राधा
हळू हळू प्रपर्ूष िे पन्हा राधा सोबत बोलणे सरू केलुं.. पण आता फारच कमी वेळा
राधा त्याला ररप्लार् दे त होती...
इकडे प्रपर्ूष माि प्रतच्या आठवणीत आप्रण काळजीत तीळ तीळ मरत होता.

एके प्रदवशी सुंध्याकाळी प्रपर्ूष िे एक कप्रवता पोस्ट केली..

"हरवली आहे स तू कठे तरी
उगाचच मला असे वाटते
माप्रहत िाही का तझीच
आठवण मिी दाटते.
जरी आहे स दू र तरी ही
तझीच आठवण का असते?
माप्रहत िाही मला
तू हरवली स कठे असे का वाटते?
बोलतािा तझ्याशी पूवी सारखे
आपले पण वाटत िाही
कधी तरी र्ेणारा तझा ररप्लार्
आता तो सध्दा र्ेत िाही.
माप्रहत िाही मला
तझी सतत काळजी का करतो?
भेटशील जशी पूवी होतीस तशीच
आता तेवढ्याच आशेवर जगतो..

माप्रहत िाही पन्हा कधी भेटशील का?
भेटलीस तर माि पन्हा तीच ओळख दाखवशील का?
तझा ित्येक ररप्लार् फक्त फॉमाप्रलटी वाटतो...
िकळत का होईिा कधी कधी गळा दाटतो.
असुं असूिही तझ्याशी
गोड मैिीचुं स्वप्न आजही बघतोर्.
शेवटी समजेल तला माझी मैिी
आता तेवढ्याच आशेवर जगतो र्"
राधा िे ती कप्रवता पाहूि प्रपर्ूषला मेसेज केला!
माझ्यासाठी स्टे टस् ठे वलुं आहे का?"र
प्रपर्ूष आपल िात आपल्या प्रठकाणी र्ोग्य आहे आपण र्ोग्य वेळी थाुं बर्ा,र्ातूि फकत
दोघाुं िाही िास च होईल!"राधा
पण प्रपर्ूष िे काही वाच्ण्ण्याआधी मेसेज ड्डीलीत केला.
त्या रािी प्रपर्ूष खूप रडला..
तो आता राधाला प्रवसरार्चुं िर्त्न करत होता. पण जेवढा िर्त्न करत होता तेवढाच तो
िास करूि घेत होता.. फक्त प्रतच्यासाठी कप्रवता पोस्ट करत होता . एकाध्या प्रजवुंत िेता
िमाणे त्यािे त्याची अवस्था करूि घेतली होती...
...................................

असेच प्रदवस जात होते प्रपर्ूष िा राधाला प्रवसरला होता.. िा त्यािे दसऱ्र्ा कशात
स्वतःला गुंतवूि घेतले होते..
एक प्रदवस राधाला प्रपर्ूष िे कॉल केला आप्रण Ab+ त्या ग्रपचे ब्लड भेटेल का प्रवचारले..
सरुवातीला राधा घाबरली प्रतिे लगेच फोि करूि प्रपर्ूषला कार् झालुंर् प्रवचारले?
अग काही िाही माझ्या ताईची सजारी आहे त्यासाठी लागणार आहे ..
हो मी बघेि पण आणखी काही लागलुं तर साुंग ऐवढे च बोलली ती
...................................
जवळ जवळ पाच ते सहा मप्रहिे झाले होते राधा िी प्रपर्ूष दोघे पण एकमेकाुं शी बोलले
न्हवाते. पण इकडे प्रपर्ूष माि िेहमी प्रतचाच प्रवचार करत होता. कधी अिघा तर कधी िेरणा
कधी प्रमरा कोणाला िा कोणाला तरी ती कशी आहे एढच प्रवचारार्चा..
त्या प्रदवशी त्यािे त्या कप्रवतेचा स्क्रीि शॉट काढू ि स्टे टस्ला ठे वला...
तीच कप्रवता जी की त्यािे प्रतच्या वाढप्रदवसा प्रदवशी ल्हीहली होती..
आप्रण ओल्ड मेमरी असे कॅप्शि प्रदले...
स्टे टस् बघूि अप्रदतीिे त्याला राधाबद्दल प्रवचारले
प्रपर्ूष िे प्रतला सगळ काही साुं प्रगतलुं
साुं गतािा प्रपर्ूष फोि वर रडत होता..
" पीर्ूष शाुंत हो .. कधी कधी िेमेक आपल्याला जे हवे ते. भेटत िाही म्हणूि असुं जगणुं
थाुं बवार्चुं िसत.
पीर्ूष शाुं त हो,प्रपर्ूष ऐकतोर् िा?"आप्रदती

आज प्रतला प्रवश करू का ?प्रपर्ूष
अरे कर की ती चाुं गली मलगी आहे घेईल समजूि .. "आप्रदती
शेवटी प्रपर्ूष िे राधाला मेसेज केला.
राधा िे पण त्याला ररप्लार् प्रदला...
...................................
काही प्रदवस असेच गेले प्रपर्ूष िे स्वतःच जगणुं हरवूि बसला होता..
प्रतच्यासाठी प्रलहलेल्या कप्रवता पोस्ट करत करत प्रपर्ूष स्वतचुं स्वतःची समजूत काढत
होता. की एक प्रदवस िक्की प्रतला िेम समजेल..
एके प्रदवशी राधा िे त्याला फोि केला
पीर्ूष िे सरवातीला फोि ररप्रसव्ह केला िाही
पण मग राधा िे पन्हा पन्हा कॉल केले.
"माझी कार् चकी झालीर् मला र्ाचा खूप िास होतोर् राधा"प्रपर्ूष
प्रपर्ूष तझ्या समोर तझ कररअर आहे िाही त्या गोष्टीत कशाला अडकूि पडतोर्..
समजतुं िा मी कार् बोलतेर् माझुं ऐक माझा प्रवचार करणुं सोड! प्रपर्ूष ऐकतोर् स िा?
प्रपर्ूष रडत रडतच बोलत होता
राधा मला िास होतोर् र्ा सगळ्याचा"प्रपर्ूष
प्रपर्ूष मला समजतुंर् र्ा सगळ्याचा तला िास होतोर् .,पण ?"राधा
पण कार् राधा"?प्रपर्ूष

राधा िे कॉल कट केला...
दसऱ्र्ा प्रदवशी सुंध्याकाळी प्रपर्ूष िे प्रतला मेसेज केला
" राधा मी मेसेज करतोर् त्याबद्दल सॉरी आपल बोलण अधावट राहील म्हणूि हा मेसेज
करतोर्
राधा माझ्याशी बोलार्चुं न्हवत तर मला साुं गार्चुं तू
मी ऐकलुं असत तझ.. पण तू असुं सगळुं बोलण थाुं बवलुं म्हणूि मग मी असा िास
करूि घेतला...
मला माप्रहत िाही मी तझी काळजी करार्चो कधी थाुं बेल!
पण माझ्यासाठी तू िेहमीच स्पेशल होतीस आप्रण स्पेशल राहशील...
ऐक िा मला तू ब्लॉक कर िाही तर मी वेड्या सारखी काळजी करत बसेि"मिावर
दगड ठे वूि प्रपर्ूष िे राधाला ब्लॉक करार्ला साुं प्रगतले...
राधा िे पण त्याला ब्लॉक केले...
.............................,...... असेच प्रदवस जात. होते पण प्रपर्ूष काहीुं केल्या राधाला प्रवसरला
िाही..
कारण दोघेपण एकाच शहरात होते.. शेवटी प्रपर्ूष िे एक प्रदवस राधाला मेसेज केला..
राधा मी सगळ काही प्रवसरूि गेलोर् ...
पूवी सारखे एक चाुं गले फ्रेंड् स बिूि राहू र्ा...
पण राधा िे पन्हा ररप्लार् दे णुं टाळले...
पन्हा काही प्रदवस गेल्या िुंतर प्रपर्ूष िे पन्हा मेसेज केला

" राधा मी सगळ प्रवसरूि गेलोर् आपण बो ल र्ा का?
शेवटी राधा िे ररप्लार् प्रदला..
" मला िाहीर्े तझ्याशी बोलार्चुं"
राधा एकदा बोलूर्ा फकत एकदा" प्रपर्ूष
मला िाहीर्े बोलार्चुं"
ओके राधा तला िाहीर्े िा बोलार्चुं तू िको बोलू
पण माझ्या एका िश्नाचुं उत्तर दे
त्या िुंतर तला परत माझ्या कडूि कसलाच िास होणार िाही
त्या िुंतर तझे रस्ता वेगळा आप्रण माझा रस्ता वेगळा..
त्या िुंतर मी प्रवसरूि जाईल की कधी तरी कोणती तरी राधा माझ्या आर्ष्यात
आली,आप्रण कधी तरी मी प्रतला भेटलो. फक्त त्या एका िश्नाचुं उत्तर दे
राधा तला माझ्याशी का बोलार्चुं िाही?
हे बघ प्रपर्ूष मी जो काही प्रिणार् घेतला त्यात च आपल भल आहे .. काही गोष्टी आहे त
अशा आपण वेळीच िाही थाुं बलो तर त्यातूि फक्त दोघाुं िा िासच होईल. ”राधा
ओके राधा thanks माझ्याशी बोललीस त्यासाठी आज पासूि तझा रस्ता वेगळा आप्रण
माझा रस्ता वेगळा. ” प्रपर्ूष
हा मेसेज टाईप करतािा प्रपर्ूष चाअक्षरशः रडूि चेहरा ओला प्रचुंब झाला होता
त्याला तीच आठवत होती…तीच बोलण,तीच हसणुं,त्याच्याशी बोलतािा होणारी प्रतची ती
बावरी िजर…

असेच प्रदवसामागूि प्रदवस जात होते…एका प्रदवशी प्रपर्ूष िे एक कप्रवता पोस्ट केली
त सोबत िसतािा

त सोबत िसतािा
सोबतीला तझी आठवण असते.
मि प्रचुंब करणाऱ्र्ा
तझ्या आठवणीची
आता माि डोळ्यात साठवि असते...

त सोबत िसतािा
माझा श्वास तझा भास
माझा एकच ध्यास तझी
लागलेली आस

त सोबत िसतािा
तझ्याशी बोलतािा राप्रहलेल्यालल
शब्दाुं चा अथा आता शोधत असतो.
ि सटलेल्या िश्नाुं िा

आता उत्तर शोधत असतो...

त सोबत िसतािा
त्याच वाटे वर चालताुं िा आता
पाऊले पण अडखळतात
आता सोबतीला कोणी िाही
र्ाची जाणीव करूि दे तात...

त सोबत िसतािा
आता जगण्याचा अथा शोधतोर्
जन्मभरासाठी स्वप्न पाप्रहलेल्या िात्याला
आता प्रवसरार्चुं िर्त्न करतोर्...

त सोबत िसतािा
चालताुं िा ित्येक पावलाला
आता तझीच आठवण असते
एकटे पणात आलेली तझी आठवण
मला त्याच वाटे वर बोलवत असते...

ती पोस्ट पाहूि आप्रदती िे मेसेज केला.
“हार् प्रपर्ूष कसा आहे स!”आप्रदती
“मी ठीक आहे . आप्रण तू?”प्रपर्ूष
मस्त. राधा कशी आहे ?” आप्रदती
असेल ती ठीक” प्रपर्ूष
प्रपर्ूष सगळ ठीक आहे िा राधाशी बोलतोस िा?”आप्रदती
िाही. म्हणजे मीच प्रतच्या पासूि लाुं ब गेलोर्. ”प्रपर्ूष
कार् झालुं?”आप्रदती
अरे असुं िात कार् कामाचा जे की प्रतला िको असलेले ओझ वाटतर्ुं. म्हणूि मग मीच
प्रतच्या पासूि लाुं ब गेलो कार्मचा.. ”प्रपर्ूष
प्रपर्ूष तू चकतोर् स असुं कोणाला च कोणतुंच िात ओझ िसत..
ती काही बोलली का?म्हणजे तस्स प्रतिे स्पष्ट पणे साुं प्रगतलुं का?”आप्रदती
िाही ग आप्रदती प्रतिुं काहीच साुं प्रगतले िाही ती बोलत िाहीर्े र्ाचाच तर िॉब्लेम
आहे ”प्रपर्ूष
मग बघ तूच जरा प्रवचार कर प्रतचा काही तरी असेल िा िॉब्लेम?”आप्रदती
अग आप्रदती मला र्ाचीच तर भीती वाटते िा की ती कठल्या िॉब्लेम मध्ये िसावी म्हणूि
च तर मी प्रतझी काळजी करत बसतो.. ” प्रपर्ूष
वेडा कठला आधी सॉरी बोलुं तीला.. ”आप्रदती

Thanks आदू मळात तू मला चकीचुं कधीुं वागू दे त िाहीस”प्रपर्ूष
बरुं बरुं जाऊ दे ते आधी आप्रण तझ्या राधाला कॉल कर बघ ती ररप्रसव्ह करे ल”आप्रदती
त्याच रािी प्रपर्ूष राधाला कॉल करतो पण राधा कॉल ररप्रसव्ह करत िाही.
अद राधा कॉल घेत िाहीर्े. ”प्रपर्ूष
अरे प्रपर्ूष रािीचे अकरा वाजलेत आता. जरा प्रतचा पण प्रवचार कर एवढ्या रािी ती
कसा कॉल रीप्रसव करे ल,उद्या टर ार् कर बघ िक्की ररप्रसव्ह करे ल ती. ”आप्रदती
गड िाईट आदी टे क केअर”प्रपर्ूष
गड िाईट प्रपर्ूष आप्रण आता उगाच त्या गलाम अलीच्या गझल ऐकत बसू िकोस टे क
केअर प्रपर्ूष”आप्रदती
उद्या कॉल केला तर राधा ररप्रसव्ह करे ल का?आप्रण केला तर प्रतच्याशी कार् बोलार्चुं
र्ाचा प्रवचार करत करत प्रपर्ूषला झोप कधी लागली ते समजल िाही. ”
सकाळी सकाळी प्रपर्ूष िे राधाला मेसेज केला.
गड मोप्रिंग राधा हार् कशी आहे स तू,ऐक िा जे काही झालुंर् ते प्रवसरूि जा पन्हा
एकदा आपण पप्रहल्यासारखुं बोलू शकतो िा,ऐक िा राधा तला माप्रहत आहे की माझ्या
आर्ष्यात तू प्रकती महत्वाची आहे स ते.. प्लीज एकदा बोल मी तझ्या उत्तराची वाट
बघतोर्…”प्रपर्ूष
त्या प्रदवशी प्रदवस भर प्रपर्ूष च लक्ष कशात च न्हवत . वेळ प्रमळे ल तसे तो इिबॉक्स
बघत होता. राधा चा ररप्लार् आलुंर् का ते बघत होता. पण राधा िे िाही ररप्लार् प्रदला.
पीर्ूष िे पन्हा एकदा मेसेज केला…

“राधा माझ्यामळे तझी लाईफ प्रडस्टबा होतेर् ते समजतुंर् मला.. पण एकदा बोल िा
प्लीज. प्लीज एकदा बोल.. राधा प्लीज…”प्रपर्ूष
मला िाहीर्े तझ्याशी बोलार्चुं”राधा
ओह thanks ररप्लार् प्रदला त्याबद्दल. तझी लाईफ तझ्या समोर आहे .. आप्रण माझी
माझ्या समोर.. ”प्रपर्ूष
ती तर सगळ्या समोर असते”
प्रवश र्ू हॅ पी लाईफ जिी राधा…टे क केअर”प्रपर्ूष मेसेज टाईप करतािा डोळ्यातील
पाणी िकळत कधी ओघळाले प्रपर्ूषला समजल िाही. तसेच डोळे पसूि प्रपर्ूष राधा चा मेसेज
वाचत होता.
प्रवश र्ू हॅ पी लाईफ जिी टे क केअर”राधा
“जाता जाता एक एक बोलू का?”प्रपर्ूष
हा बोल!”राधा

टे क केअर राधा. ऐक िा तसुं पण आता आपले रस्ते वेगळे आहे त. एक गोड आठवण
म्हणूि मला तझ्याशी बोलार्चुं आहे . एकदा बोलू र्ा का?प्लीज,उरलेले आर्ष्य मला तझ्याशी
ि बोलता रहार्चर् प्लीज एकदा बोल. राधा मी तझ्या कॉल ची वाट बघतोर्”प्रपर्ूष
“मी िाहीर्े बोलणार तू दरवेळेस अश्या टोकाच्या गोष्टी करतोस. प्रपर्ूष तला भ्रमात
ठे वार्चुं िाहीर्े मला म्हणूि तर मी तझ्या पासूि लाुं ब गेले.. त एक चाुं गला मलगा आहे स
माझ्या हीपेक्षा चाुं गली मलगी र्ेईल तझ्या आर्ष्यात.. ”राधा
हो र्ेईल िा पण ती र्ेणारी मलगी,राधा तर िसेल िा?”प्रपर्ूष

राधा एकदा बोल िा प्लीज एकदा बोल मी तझी वाट बघतोर्..
त्या प्रदवशी राधा िे कॉल केलाच िाही मग शेवटी प्रपर्ूष िेच प्रतला एक मेसेज केला

………………………………………………………………………………….
" राधा मला असुं अस सारख सारख तझ्याशी बोलण िाही आवडत पण दर वेळेस
आपलुं बोलण अधावट राप्रहले म्हणूि आज तझ्याशी बोलतोर् कदप्रचत हे आपल शेवटचुं बोलण
असेल
का र् बोलू मी... बघ िा ... बोलार्चुं. पण आहे आप्रण कार् बोलू. ते पण समजेिा... ऐक
िा मला माफ कर... माझ्याशी.. िाहीर्े. िा बोलार्चुं... मग िको.. बोलू... खरच. िको. बोलू..
पण मला माि बोलू दे ... एकदा मला ऐकूि तर घे... प्लीज...
माझ्यासाठी तू खरच स्पेशल होतीस.. मी कधीच एक टाइम पास म्हणूि. कधी र्ा
सगळ्या गोष्टीुंकडे बप्रघतलुं न्हवत... पण.. कधी. तला.. समजलच. िाही.. तला आठवत िसेल..
पण आजच्या. च प्रदवशी.. ते biopharmचे िॅश्किकल. केलुं. होत.. आपण.. आप्रण. मला वाटल.
की प्रजला. मी शोधत. होतो. ती कदाप्रचत. भेटली. मला. िात्याला. कार् िाव. असावुं. र्ापेक्षा.
एक. िात असावुं. र्ाचाच. मी प्रवचार करत आलो.. िेहमी मला ऐवढच वाटार्चुं की कॉलेज
सुंपलुं तरी.. एक रीलेशि प्रटकाव.. मिमोकळे पणे. तझ्याशी बोलावुं. सगळ शेअर करावुं..
म्हणूि तर माझ्या ताईच्या ऑपरे शि वेळी. खूप प्रडिेशि मध्ये असतािा.. तूझ्याशी शेर्र
करार्चो.. पण गुंमत अशी की. माज मलाच समजत न्हवत की. एक सोबतीला िवासी भेटला.
म्हणूि त्याच्या सोबतीची. आर्षभरासाठी अपेक्षा ठे वार्ची िसते,!बरोबर िा?
पण काही सोबतीचे िवासी असतातच असे.. अलगद एक वेगळुं च िात. तर्ार करूि
जातात.. अगदी तसुंच काहीस झालुं... हो झाली माझी चकी.. पण कठ तरी तू मला माझी चकी

दाखवार्ला. हवी होतीस.. ऐक ल असत मी तझ.. पण तू अचािक सगळाच कॉन्टॅ ि
तोडलास.. तला आठवतुंर् का आपल्या कॉलेज्च्च्या
लास्ट डे ला मी एक िॉप्रमस माप्रगतलुं. होत.. की कधी प्रवसरणार िाहीस िा? पण तेव्हा
पण तला समजल िाही होर्... खरच. तू माझ्यासाठी खूप महत्वाची होतीस.. becouse you
change my life by giving me some new hopes.. तला हे सगळे . प्रफल्मी वाटत असेल
िा पण िाही खरच तू माझी लाईफ chsng केली होतीस.. जस्ट फकत एकदा मला
समजवार्चा होतेस.. माझ्या लाईफ मधला.. सगळ्यात आिुंदाचा.. आप्रण कधी प्रवसरू
शकणार िाही असा प्रदवस होता तो.. िोजेि चा...
शेवटी. िेम वैगेरे कार् असते... अथा िाही समजूि घेतला तर फक त एक जोड शब्द
आप्रण असुं पण िेम, िात म्हणजे तरी कार् एकमेकाच्या. भाविाुं चा आदर. म्हणजे च तर खर
िात... तला हे च पाप्रहजे िा की मी तझ्या लाईफ मधे प्रडस्टबा करू िर्े. माझे िॉप्रमस आहे िाही
करणार तला प्रडस्टबा.. पण फक्त.. जे काही गैरसमज झालेत ते दू र कर..
तला माझ्याशी बोल असुं मी फोसा कधीच िाही करणार.. िाही.. कारण तला प्रशुंक जरी
लागली तरी काळजी करणार मी तला एखद्या गोष्टीचा िास कसा होऊ दे ईि आप्रण ते पण
माझ्यामळे ... ऐक की झालुं गेलुं सगळ प्रवसरूि जा.. आप्रण हो. मी तझ्याशी ि बोलण्या ि हॅ पी
राहणार असशील. िा तर मी आिुंदाुं ि तझ्या लाईफ मधूि प्रिघूि जाईि.. कार्मचा.. फक्त.
मिात. कासला राग, प्रतरस्कार. ठे वू िको.. अाााे मॅडम तम्हाला िास दे ऊि मी हॅ पी राहीि
का? सो आता माझा रस्ता खरच वेगळा असेल.. आप्रण तझी परवािगी असले तर फकत तझ्या
वाढप्रदवसासाठी फक्त वषाा तूि एकदा तझ्याशी बोलेल.. काळजी घे.. काळजी. घे असुं
म्हणलेले तला आवडत िाही िा .. डोन्ट वरी. पन्हा.. हे शब्द िाहीत तला िास दे णार... आप्रण
अशीच आर्ष्यभर आिुंदी रहा.. आप्रण ती चे हऱ्र्ावर असणारी िाई ल कधी हरवूि दे वू

िको... आप्रण मला माफ कर.. कळत िळतपणे काही चका झाल्या त्या माफ कर.. आप्रण हो..
हॅ पी रहा...
I hope .... खूप काही बोलार्च होत. पण आता थाुं बतो becouse I am crying yar..
inside the hert... पि मला माफ करा मला तला िास न्हवता द्यार्चा... take care..... आप्रण
एक गाणेmail करतोर् प्लीज ते ऐक.. प्लीज.. आप्रण wish you happy life journy...
ऐक की राधा आपण पप्रहल्यासारखुं कधीच बोलू िाही शकत का?
जाऊ दे तला जर माझ्याशी बोलार्चुं िसेल तर िको बोलू.. पण राधा मला खरच माफ
कर..
कदाप्रचत मीच चकलो मीच तझा प्रवश्वास गमावूि बसलो.. जरी आपण बोलणार िसलो
तरी आठवणीत राधा तूच कार्म असशील?
तला िाही िा बोललेले आवडत मग िाही बोलणार तझ्याशी !
फकत कार्म हॅ पी रहा आप्रण काळजी घे...
आप्रण हो तझ्या चेहऱ्र्ावर उमटलेले हास्य कधी हरवू दे ऊ िको.. टे क केअर....
जर तला आवडणार असेल तर फकत एकदा तझ्याशी बोलेि तझ्या वाढप्रदवसा प्रदवशी...
ऐक िा राधा जवळ जवळ दोि वषा झाली आपण बोललो िाही मला फकत एकदा
तझ्याशी बोलार्चर् फकत एकदा... आता उरलेले आर्ष्य तझ्या आठवणीत जगार्चर् एकदा
बोल िा राधा माझ्याशी.....
हा मेसेज केल्या िुंतर प्रपर्ूष िे आप्रदतीला कॉल केला….
“हॅ लो अदू शेवटी हॅ पी एिडीग झाला बघ “प्रपर्ूष
हॅ लो प्रपर्ूष ऐकतोर् स िा आधी शाुं त हो, आधी मला साुं ग कार् झालार्,

राधाशी बोललास का? कार् म्हणाली ती!”प्रपर्ूष अरे बोल िा काही तरी”आप्रदती..
आ द माझी राधा माझुं एक सप्न होत आप्रण कदप्रचत स्वप्न च राहील…
मला िव्यािे जगार्ला प्रशकवलुं होत.. माझी लाईफ चेंज केली होती तीि..
पण आता कदप्रचत राधा िाही र्ेणार माझ्या आर्ष्यात पन्हा कधी…..
कदप्रचत मी प्रतझ्या आर्ष्यात िकोर् प्रतला…माझ्यामळे ती प्रडस्टबा होतेर्..
मग ते मला कसुं आवडे ल…म्हणूि मग मी स्वतःच लाुं ब जातोर् प्रतच्या पासूि….. ”प्रपर्ूष
अरे वेड्या तू प्रतला िपोज केलास का!?”आप्रदती
िाही आदी मी िपोज िाही केला…पण मी लाईक करतो हे प्रतला माहीत आहे ….
आप्रण माझा मला उत्तर भेतलुंर्,.. बघ िा मी साुं गार्चुं आधीच मी प्रतला लाईक करतो हे
समजले,…… कदाप्रचत हाच असेल माझ्या लव्ह स्टोरी चा हॅ पी एुं ड”प्रपर्ूष
वेडा कठला असुं िाराज िाही व्हार्चुं खर िेम केलर् िा तू मग असुं िाराज िाही व्हार्चुं
अरे उलट जे प्रतला हवुंर् ते तू दे तोर् प्रतला….. प्रपर्ूष काहीुं माणसे खरच असतात अशी त्याुं िा
आपण कार् गमावले आहे खरच समजतुं िाही. ”आप्रदती
आदू thanks मला माझ्या आर्ष्यात एका छाि वाटाड्या सारखी िेहमी वाट दाखवली
…राधा मला भेटली िाही र्ाचुं खरच दखः िाहीर्े…पण लास्ट मोमेंटला मला प्रतच्याशी बोलार्चे
होत…प्रतचा आवाज एकदा ऐकार्चा होता…पण िाही बोलू शकलो……. ”प्रपर्ूष
प्रपर्ूष जर तझ िेम खर होत िा ती िक्की एक प्रदवस कॉल करे ल बघ.. ”आप्रदती
त्या सुंध्याकाळी प्रपर्ूष िे एक शेवटची कप्रवता लीहली आप्रण पोस्ट केली

, िात िसल म्हणूि कार् झालुं
कधी तरी बोलत जा,
िसतात तझ्याशी गप्पा मारार्च्या
फक्त तू कशी आहे स एवढुं च साुं गत जा
िात िसल म्हणूि कार् झालुं
कधी तरी बोलत जा!

कदाप्रचत आठवत िसेल तला
तझ िॉप्रमस तेव्हा बोलली होतीस तू
प्रवसरणार िाही कधी
त्या िॉप्रमससाठी तरी बोलत जा
िात िसल म्हणूि कार् झालुं
कधी तरी बोलत जा!

कधी कधी मिाला उगाच वाटत
बदलिाऱ्र्ा वेळे सोबत

बदलूिही गेली असशील तू
पण, म्हणूि कार् झालुं
कधी तरी बोलत जा
फक्त कशी आहे स एवढुं तरी साुं गत जा
िात िसल म्हणूि कार् झालुं
कधी तरी बोलत जा!
माझुं वेढच मि ते
उगाच तझी काळजी करत बसत
कशी असशील तू र्ाच प्रवचारत झरत बसत
कधी तरी माझी काळजी समजूि घेत जा
िात िसल म्हणूि कार् झालुं
कधी तरी बोलत जा?
तला माप्रहत आहे का पूवीच्या
चॅटचे स्क्रीिशॉट अजूि जपूि ठे वलेत मी
माझ्या एकटे पणातले सोबती माझे
ते बघतािा कधी कधी रडाव वाटत
म्हणूि कधी तरी माझ्याशी बोलत जा
फक्त कशी आहे स एवढुं तरी साुं गत जा

िात िसल म्हणूि कार् झालुं
कधी तरी बोलत जा!

तझ्या र्ेण्याच्या वाटे कडे बघूि
आता डोळे पण क्षीण झालेत
माप्रहत आहे तू पन्हा र्ेणार िाहीस
पण काि माि तझ्या
एका call ची वाट बघतार्त
प्लीज एकदा बोलूि बघ
आता एवढुं च साुं गार्चुंर् तला
फक्त कशी आहे स एवढुं तरी साुं गत जा
िात िसल म्हणूि कार् झालुं
कधी तरी बोलत जा!

आप्रदती िे ती कप्रवता पाहूि मेसेज केला
प्रपर्ूष बदलार्च ठरवलर् िा तू…. िको अडकूि राहू…”आप्रदती
हो र बाबा पण वाटली एक शेवटची कप्रवता प्रलहावी म्हणूि प्रलप्रहलुं…..

माझी शेवटची कप्रवता……त्या कप्रवताुं ची सोबत असते मला माझ्या एकटे पणात …
ओ र् पागल तू एकटा िाहीस मी आहे की हक्कची मैिीण…”आप्रदती
हो र बाबा तू आहे स की…….. प्रपर्ूष
.................................................
दसऱ्र्ा प्रदवशी सकाळी प्रपर्ूष िे आप्रदतीला कॉल केला.
हॅ लो आद मी स्टोरी प्रलहूि तला मेल केलीर् बघ”प्रपर्ूष
कार् ?स्टोरी प्रलहूि पण झाली!”काहीशी आश्चर्ाा िे च अप्रदतीिे प्रवचारल
हो झाली पण आता ती डार्री घेऊि र्े”प्रपर्ूष
म्हणजे तू राि भर झोपला िाहीस फकत्त स्टोरी प्रलहीत बसलास अरे प्रपर्ूष आता तरी
असा वेडेपणा सोडूि दे . आता तरी स्वतःसाठी जगार्ला प्रशक. ”आप्रदती
हो ग आप्रदती “प्रपर्ूष
बरुं मी सुंध्याकाळी भेटते तला. ”आप्रदती
आता प्रपर्ूष आप्रदती ची वाट बघत होता.. पूणा प्रदवस प्रतचीच वाट बघत होता..
शेवटी एकदाचे सहा वाजले आप्रण थोड्याच वेळात आप्रदती िे कॉल केला
हॅ लो प्रपर्ूष मला कठे भेटशील ?आप्रदती
अरे कठे म्हणजे तू घरी र्ेतेस िा?प्रपर्ूष
अरे घरीच र्ेणार होते पण मला थोड बाहे र जावुं लागणार आहे .. ”आप्रदती
ओके मग तला सोर्ीस्कर ठरे ल अश्या प्रठकाणी भेटूर्ा. ”प्रपर्ूष

ओके मग सुंध्याकाळी मला फ्रेंड् स कट्टा मध्ये भेट.. ”आप्रदती
ओके बार्”
सुंध्याकाळी प्रपर्ूष ठरल्या िमाणे प्रतथे गेला…
अजि पण आप्रदती आली िाही हे बघूि प्रपर्ूष िे प्रतला कॉल केला
हॅ लो आप्रदती कठे आहे स तू”प्रपर्ूष
अरे सॉरी प्रपर्ूष मी तला साुं गार्चुं प्रवसरले…. माझुं कॉलेज सरू होतेर् उद्या पासूि आप्रण
उद्याच िोजेि च िेझेंटेशि आहे आप्रण एक्साुं म पण सरू होतेर् लगेच सो आता प्रकमाि
मप्रहिा भर तरी मी घरी र्ेणारा िाहीर्े”आप्रदती
बरुं मग डार्री कधी दे शील !?प्रपर्ूष
अरे बाबा मी घरी र्ेईल तेव्हाच तर तला तझी डार्री प्रमळे ल…”आप्रदती
बरुं ते जाऊ दे ती स्टोरी घेऊि तू िक्की कार् करणार आहे स?प्रपर्ूष
अरे हो तला स्टोरीबद्दल साुं गार्चुं प्रवसरले अरे प्रपर्ूष मी त्या स्टोरी च बक बिवतेर् एका
पश्कब्लकेशि हाऊसला मी स्टोरी पण पाठवली आहे .. छाि प्रलप्रहलर् तू अगदी हटा टचीुंग
प्रलहली आहे स…. पण ररर्ल लाईफसारखुं एुं ड माि अधावट ठे वलार्”?प्रपर्ूष बरोबर
िा?आप्रदती
हो ग आदू शेवट अधावट राप्रहलार् त्याचा…पण मळात मी जे काही घडलुं तेच
प्रलहलर्”पण तू हे पस्तक वैगेरे कार् चालवले आहे ?प्रपर्ूष
वेडा कठला अरे हे सगळ मी त्या आकडू राधासाठी करतेर्…कारण पस्तक वाचूि ती
िक्की कॉल करे ल बघ तला…”आप्रदती
कार् ग आदू असुं अकडू िको म्हणू प्रतला”प्रपर्ूष

अय्यो राग आला होर्…”आप्रदती
िाही ग पण तू लवकर र्े मी वाट बघतोर् तझी”प्रपर्ूष
अरे प्रपर्ूष ऐक की त्या आकड राधासाठी काही तरी मेसेज प्रलही की पस्तकाचे शेवटी
ते वाचूि बघ ती िक्की कॉल करे ल.. ”
ओके मी लास्ट मेसेज पाठवतो तला.. ”प्रपर्ूष

दोि शब्द राधासाठी
...................................
राधा तू प्रजथे कठे असशील प्रतथुं हॅ पी रहा आप्रण काळजी घे... तझ माझ्या आर्ष्यात र्ेणुं
जरी एका गोड स्वप्नासारखुं होत…पण तझ िसि प्रततकुंच जळजळीत वास्तव…
िेमात प्रजुंकण कीव हरण असुं काही िसत…मी प्रजला शोधत होतो टी मला भेटली र्ातच
मी प्रजुंकलो……तूच एक वाऱ्र्ाची झळू क होतीस…. वाऱ्र्ाची झळू क जीचा सहवास एका
क्षणाचा असतो…. पण मिातील आठवणीच दरवळ जन्मोजन्मी असतो. तशीच तझी ित्येक
आठवण माझ्या सोबत असेल…माझ्या सावली सारखी
राधा मी आपली गोष्ट प्रलप्रहली आहे खरी पण कार्मच ती अपूणा राहील र्ा गोष्टीचा
शेवट तला प्रलहार्चुं आहे .. जरी मी सरुवात केली असली तरी शेवट माि तू प्रलही... मी
तझी वाट बघतोर्.....
........................ प्रपर्ूष”
दसऱ्र्ा प्रदवशी आप्रदती िे कॉल केला

हे लो प्रपर्ष कार् मस्त प्रलप्रहलर् रे तू हा लास्ट मसेज वाचूि ती आकडू राधा कॉल करे ल
बघ िक्की करे ल…”आप्रदती
अरे आदी प्रतला िको असुं बोलत जाऊ आकडू वैगेरे.. ”प्रपर्ूष
सॉरी बाबा मी प्रवसरले इथ दे वदास टाईप माणसे प्रतची काळजी करतात आप्रण त्याुं िा
राग पण र्ेतो.. ”आप्रदती
सॉरी बाबा पण तू लवकर र्े…
हो रे प्रपर्ूष “
असेच प्रदवस जात होते प्रदवसा मागूि प्रदवस जात होते . आता प्रपर्ूषचे पस्तक पण
िकाप्रशत झाले होते.. प्रपर्ूष फक्त आता फोि ची वाट बघत होता.. तसे त्याला आधी पण बरे च
कॉल आले होते राधा म्हणूि पण सगळे फेक कॉल होते…
त्या प्रदवशी पण असच फोि वाजत होता.. एवढ्या रािी कोण कॉल करे ल र्ाचा तो प्रवचार
करत होता कदाप्रचत राधा असेल पण अशीच कोणी तरी बिावट राधा असे समजूि प्रपर्ूष िे
कॉल उचलला ….
हॅ लो हॅ लो…समोरूि काहीच आवाज र्ेत िव्हता…
प्रपर्ूष कार् समजार्चे ते समजूि गेला..
हॅ लो राधा . हॅ लो राधा मला माप्रहत आहे तूच आहे स!तूच िा!हॅ लो माझ्याशी एकदा बोल
प्लीज एकदा बोल…. ”प्रपर्ूष
पण काही समजार्च्या आतच राधा िे कॉल ठे वला..
प्रपर्ूष िे तसुंच आप्रदतीला कॉल केला.
हॅ लो आदी आज राधाचुं कॉल आला होता.. ”प्रपर्ूष

अरे मग छाि की मग कार् बोलली ती ?आप्रदती
काही िाही प्रतिुं काही बोलार्च्या आतच कॉल कट केला.. ”प्रपर्ूष
अरे मग ती दसरी कोणी तरी असेल उगाच तझी गुंमत करार्ची म्हणूि कॉल केला
असेल”आप्रदती
िाही आदी ती राधाचुं होती..,”प्रपर्ूष
बरुं तू शाुं त हो. आधी”आप्रदती
आदू तू कधी र्ेणार आहे स परत.. ”प्रपर्ूष
अरे मी र्ेतेर् लवकरच”आप्रदती
काही प्रदवसाुं पूवी खरुं तर आप्रदती कॉलेजला वैगेरे गेली च न्हवती..
प्रतच्या कडे प्रपर्ूष ची डार्री होती. त्या डार्रीच्या आधारे आप्रदती िे राधाशी contact
करार्चा िर्त्न केला.. पण कठे च प्रतला काही सापडत न्हवत..
शेवटी प्रतला आठवलुं की राधा कोणत्या तरी मेप्रडकल कोप्रडुंगच्या कुंपिीत काम करते.
आप्रण आप्रदतीला दीप्ती चीआठवण झाली.
दीप्ती अप्रदतीची बारावीतील क्लासमेट होती पढे दीप्ती िे फामासीला एडप्रमशि घेतले
ते पण प्रपर्ूषच्याच कॉलेज ला
शेवटी आप्रदती िे दीप्तीला कॉलुं केला.
हार् दीप्ती कशी आहे स तू?आप्रदती
मस्त आहे मी आप्रण तू ?मी पण मस्त!
बाकी जॉब वैगेरे ?दीप्ती “

िाही ग माझुं मास्टसा चालू आहे लास्ट इर्र.. ”!बाकी तझा जॉब वैगेरे ?
“आप्रदती
हा माझा जॉब सरू आहे एका मेप्रडकल कोप्रडुंग कुंपिीत आहे मी. असोप्रसएट म्हणूि.
मेप्रडकल कोप्रडुंग म्हणताच आप्रदतीला आठवलुं की प्रपर्ूष िे प्रतला साुं प्रगतलुं होत की
राधा सधा मेप्रडकल कोप्रडुंग चाच जॉब करते.
ऐक की मला जरा तझी मदत हवी आहे करशील का. ”आप्रदती
हो िक्की म्हणजे कार् िॉब्लेम झालुंर् का ग”दीप्ती
तसुं िॉब्लेम वैगेरे िाही. कार् तूला सट्टी कधी असते. ”आप्रदती
सट्टी तर आजच आहे मला. ”दीप्ती
ओके तर मग मला कठे भेटशील मी तला भेटूि च सप्रवस्तर साुं गेि.. ”आप्रदती
ओके मी तला माझा पत्ता पाठवते प्रतथच भेट. ”दीप्ती
दीप्ती िे प्रतला प्रतच्या फ्लॅटचा पत्ता पाठवलुं”
अग दीप्ती जरा तझ्याशी महत्त्वाचुं बोलार्चुं होत म्हणूि मग तला म्हणल बाहे र भेटू कठे
तरी”आप्रदती
अग मी एकटीच असते “दीप्ती
एकटीच असतेस तू”आप्रदती
एकटी म्हणजे तश्या आम्ही दोघी राहतो पण आमचा फ्लॅट 2BHk आहे .
माझी एक क्लासमेट आहे ती आप्रण मी राहते.

बर मग भेटूर्ा सुंध्यकाळी”आप्रदती
आप्रदती ठरल्यािमाणे दीप्तीला भेटार्ला गेली.
अप्रदतीिे दोि वेळा बेल ररुं ग केली.. थोड्या वेळािे दरवाजा उघडला गेला.
पण दरवाज्यात दसरीच कोणी तरी मलगी पाहूि आप्रदती थोडीशी गोुंधळू ि गेली
दीप्ती आहे का?”आप्रदती
हो आहे िा तम्ही बसा आत मध्ये ती र्ेईल च एवढ्यात..
“चहा की कॉफी?” िो thanks खरे च िको काही. ”आप्रदती
पण प्रदप्तीुं कठे आहे ?आप्रदती
दीप्ती होर् र्ेईल एवढ्यात बार् द वें मी स्पृहा”त्या मलीचे बोलण ऐकि आप्रदती थोडी
दचकली
स्पृहा!दीप्ती ची क्लासमेट का ?
हो पण तला कसुं माप्रहत?स्पृहा
पण त्या िश्नाचुं उत्तर दे ण्याचुं भाि आप्रदतीला न्हवत
ती फकत स्पृहाकडे च पाहत होती
स्पृहा अगदी तशीच होती,साधी सरळ आप्रण सोज्वळ स द
ुं र्ा..
अगदी तशीच होती ती प्रकुंबहुिा त्याहीपेक्षा सुंदर होती.. जशी की प्रपर्ूष िे राधाचे वणाि
केलुं होत. अगदी तशीच होती ती.. काहीशी बावरी िजर,बोलके डोळे ,आप्रण चेहऱ्र्ावरचे तेच
लाघवी हास्य.. का ते माहीत िाही पण स्पृहाला पाहूि आप्रदतीला राधाचुं आठवत होती…..
अग दीप्ती बोलली होती की एका क्लासमेट सोबत राहते म्हणूि मी अुंदाज बाुं धला.

मी आप्रदती दीप्ती ची क्लासमेट ज्यप्रिअर कॉलेज ची”आप्रदती बोलली.
तेवढर्ात दीप्ती आली
हार् आदी कशी आहे स”र्ा आवाजािे आप्रदती भािावर आली.
स्पृहा ही आप्रदती आप्रण आप्रदती ही स्पृहा
हो ओळखतो आम्ही िाही म्हणजे आताच ओळख झाली.. ”स्पृहा
बरुं बसा तम्ही मला जरा लार्ब्ररीत जार्चुंर् मी प्रिघते.. असे बोलूि स्पृहा प्रिघूि गेली.
जरी स्पृहा गेलीुं होती तरी माि आप्रदती च लक्ष माि अपृहाकडे च पाहत होती.
िकळत प्रतला प्रपर्ूष आठवला.. प्रकती लकी आहे हा प्रपर्ूष ही राधा त्याच्या आर्ष्यात
आली…
जरा वेळ इकडच्या प्रतकडच्या गप्पा मारल्या. िुंत र दीप्ती िे प्रवचारल
अप्रदती काही िोब्लेम वैगेरे आहे का?दीप्ती
िाही ग त स काही िाही “आप्रदती
मग अचािक हे मदत वैगेरे”दीप्ती
हो साुं गते पण ऐक की मी तला साुं गतेर् ते दसऱ्र्ा कोणाला ही साुं गू िकोस अगदी
राधाला सद्धा. ”आप्रदती
एवढुं कार् प्रसक्रे ट आहे पण बाबा िाही साुं गत कोणाला”दीप्ती
दीप्ती प्रपर्ूषला ओळखते िा तू ? प्रतच्या फोि मधला फोटोुं दाखवूि आप्रदती िे प्रवचारल.
पीर्ूष होर्. !अग प्रपर्ूष आप्रण मी क्लासमेट आहोत. ”दीप्ती

पण तू कशी ओळखते र्ा प्रपर्ूष ला.. ”दीप्ती िे अप्रदतीच्या िश्नाचे उत्तर दे तािाच िती
िश्न केला.
अग मी आप्रण प्रपर्ूष अगदी बालपिीचे प्रमि आहोत.. एकदम बेस्ट फ्रेंड त्याच्या सुंबधीत
तला काही साुं गार्चुं होत..
का ग कार् झालुं प्रपर्ूष तर ठीक आहे िा!
अग ठीक आहे पण अगदी दे वदास झालुंर् एका मलीसाठी .. ”आप्रदती
म्हणजे?”दीप्ती
आप्रदती िे दीप्तीला सगळ काही साुं प्रगतलुं..
ओह तर मामला असा आहे तर.. पण मग मी कार् मदत करू शकते र्ात तमची. ”दीप्ती
दीप्ती हे पस्तक वाच तला समजूि जाईल सगळ काही…”एवढुं बोलूि आप्रदती िे प्रतला
ते पस्तक प्रदले…
एक ती.. छाि प्रदसतर् पस्तक पण र्ाचा प्रपर्ूषशी कार् सुंबुंध”दीप्ती
अग दीप्ती ते पस्तक वाच तरी खर म्हणजे समजूि जाशील तू.. ”आप्रदती
पण अग आप्रदती र्ा पस्तकाच्या लेखकाुं चुं िाव कसुं िाही र्ा पस्तकात.. ”दीप्ती
तीच तर खरी गुंमत आहे वाच तू हळू हळ र्ेईल तझ्या लक्षात.. ”आप्रदती
असुं असेल तर मग िक्कीच वाचलुं पाप्रहजे.. ”दीप्ती
बरुं मग चल मी र्ेते “आप्रदती
अग जाशील की आता कठे आलीसआप्रण लगेच जातेस होर्.. ”दीप्ती
हो ग हॉस्टे ल लाईफ म्हटलुं की असेच असते. सातच्या आत घरात”आप्रदती

आप्रण दोघीही हसू लागल्या..
चल बार् र्ेते मी पण ते पस्तक आठवणीिे वाच…”
हो ग आप्रदती वाचते मी ते पस्तक”
दोि प्रदवस असेच गेले एके प्रदवशी दीप्ती िे आप्रदतीला कॉल केला..
हॅ लो आप्रदती मी वाचलुं ते पस्तक “दीप्ती
आप्रदती प्रपर्ूष िे प्रलहलर् का ते ?“दीप्ती
त्याची च आहे िा ही स्टोरी.. ” पण मग ही राधा कोण?”
म्हणजे ?आप्रदती िे जरा आश्चर्ाा िे प्रवचारले
अग ज्या िमाणे प्रपर्ूष िे स्टोरी प्रलप्रहली तशी राधा िावाची कोणतीच मलगी िाहीर्े
आमच्या क्लासमध्ये!”दीप्ती
कार्?अप्रदतीिे थोड गोुंधळू ि प्रवचारले !
अग कसुं शक्य आहे अगदी दे वदास झालुंर् तो प्रतच्यासाठी.. ”आप्रदती

पण अग खरच राधा िावाची कोणच मलगी िाहीर्े आमच्या क्लासमध्ये एवढे च कार् तर
आमच्या बॅच मध्ये पण िाहीर्े कोण !प्रपर्ूष आप्रण मी एकाच बॅच मध्ये होतो. ”दीप्ती
अग असुं पण असेल िा प्रपर्ूष िे मद्दाम िाव बदलूि प्रलहल असेल.. ”आप्रदती
कदाप्रचत…. पण आता त्या पस्तकाचा कार् सुंबुंध आहे .. ”दीप्ती
तू शेवटचा मेसेज वाचलास िा?अजि पण प्रपर्ूष वाट बघतोर् प्रतची”.. आप्रदती

अरे पण हे पस्तक प्रलहूि कार् फार्दा.. ते पस्तक त्या राधा िे वाचलुं पाप्रहजे िा!दीप्ती
हो िा!आप्रदती
दीप्ती मला वाटल की मी तला हे पस्तक प्रदलुं तर तू ते पस्तक कसुं ही त्या राधा पर्ंत
पोहचवप्रशल पण आता तर ही राधा कोण ते दे खील माप्रहत िाहीर्े…प्रपर्ूष ची अवस्था बघवत
िाहीर्े ग आता. तो वेडा फक्त एका आशेवर जगतोर् की ती राधा एकदा कॉल करे ल म्हणूि..
”आप्रदती
आप्रदती त्याच जर एवढुं च िेम असेल िा प्रतच्यावर तर बघ एक प्रदवस िक्की भेटेल ती
राधा..
“बरुं चल आता मी आजच गावाला जातेर्”आदीती
इकडे प्रदवस असेच जात होते प्रपर्ूष फकत फोि ची वाट बघत होता..
एक प्रदवस असेच सट्टीच्या प्रदवशी दीप्ती आप्रण स्पृहा दोघी पण घरी होत्या..
दीप्ती तेच पस्तक वाचत होती…
सहज बोलता बोलता स्पृहा िे.. प्रतला त्या पस्तकाबद्दल प्रवचारले”
“दीप्ती कोणते पस्तक आहे ,खूप इुं टरे श्कस्टुंग आहे का?िाही म्हणल तू गेली तीि चार
प्रदवस तेच पस्तक वाचतेर् स.. ”स्पृहा
अग आहे च इुं टरे श्कस्टुंग इतके ते”दीप्ती
हो का मग मला पण वाचलेच पाप्रहजे”स्पृहा,.
हो वाच की”आप्रण ते पस्तक दीप्ती ि स्पृहाला प्रदलुं..
“एक ती”…. छाि िाव आहे पण कोणी तरी प्रबचारा िेमात हरला असणार..

ते पस्तक घेऊि स्पृहा म्हणाली …चल मी ते सुंध्याकाळी वाचते
रािी जेवण झाल्यावर स्पृहा िे पस्तक वाचार्ला घेतले..
ती लेखकाचे िाव शोधू लागली पण लेखकाचे िाव कठे च न्हवते..
त्यामळे स्पृहा च इुं टरे स्ट वाढत गेला….
स्पृहा िे पस्तक वाचार्ला सरुवात केली..
पस्तक वाचत असतािा िकळत पणे ती प्रवचार करत होती…की प्रपर्ूष आप्रण राधा
दोघाुं च्या जीविाच्या आपल्याशी प्रकती सुंबुंध आहे …कारण त्या पस्तकातील ित्येक घटिा
स्पृहा आप्रण प्रपर्ूष जगले होते…ती वाढप्रदवसाची कप्रवता पाहूि आता तर स्पृहाला खािीच
पटली की तो प्रििावी लेखक प्रपर्ूष च आहे ..
पस्तक वाचत असतािा त्या पस्तकातील एक एक बारीक बारीक घटिा ती जगत होती..
प्रपर्ूषला कार् िास झाला असेल र्ाचा प्रवचार ती करत होती.. िकळतपणे प्रतच्या डोळ्यातूि
अश्र वाहत होते.,. तेवढ्यात प्रतथे दीप्ती आली.
“स्पृहा कार् झाल अजि झोपली िाहीस होर्.. आप्रण हे कार् रडतेस का तू?”दीप्ती
स्पृहा िे त्या पस्तकाकडे बोट दाखवले..
“अग वेडा बाई एवढी इुं टरे श्कस्टुंग स्टोरी आहे ती खरच मला पण सरवातीला त्या
लेखाबद्दल जरा वाईट वाटल.. पण म्हणूि कार् असुं रडार्चुं होर्.. ”दीप्ती
स्पृहा िे प्रतला फोि मधील एक फोटो दाखवला प्रपर्ूष िे प्रतला पाठवलेली कप्रवता होती
ती…
दीप्ती कार् समजार्चुं ती समजूि गेली...
अग पण स्पृहा ही राधा कोण?आप्रण प्रतचा तूच्याशी कार् सुंबुंध..

दीप्ती माझुंच प्रिक िेम राधा आहे हे फकत प्रपर्ूषला माप्रहत होत.
स्पृहा तला माप्रहत आहे िा प्रपर्ूष प्रकती वेडा झालार् तझ्यासाठी
हो ग दीप्ती मला हे च तर िको होत िा…आम्ही िाही कधी एकि र्ेऊ शकत आप्रण
र्ातूि त्यालाच िास होईल,हे मला माहीत होते.. त्या वेड्यािे मला त्याची सवर् बिवूि घेतलुं..
फक्त माझ्या प्रशवार् त्यािुं जगार्ला प्रशकवुं म्हणूि मी त्याच्या पासूि लाुं ब
आले…मिाच्याप्रवरुद्ध”हे सगळे बोलतािा. माि स्पृहाचे डोळे पाणावले होते ..
प्रतला राहूि राहूि प्रपर्ूष आठवत होता…एक एक क्षण ती आठवत होती.. प्रपर्ूष च
बोलण,त्याचुं प्रतच्यासाठी असणारे िेम समजूि घेत होती ती
स्पृहा,स्पृहा शाुं त हो आधी तू…”दीप्ती
स्पृहा कदाचीत िेम हे असेच असत…काही वेळेला िेमके आपल्याला हवुं तेच प्रमळत
िसत..
स्पृहा लकी आहे स तू एवढा िेम करणारा आप्रण तझी काळजी घेणारा मलगा तझ्या
आर्ष्यात आला..
“दीप्ती कदाप्रचत राधा हे िावाचुं शाप्रपत आहे…आप्रण र्ा िा वा बरोबरच त्याग माझ्या
िप्रशबात प्रलहलेला असेल”स्पृहा..
ए वेढा बाई एवढुं च आहे तर एकदा बोल मग प्रपर्ूष सोबत.. दोि वषे झालीत तरी पण
अजूि तो तझीच वाट बघतोर्…एकदा बोल त्याच्याशी….. बोलशील िा?”दीप्ती
स्पृहा िे मािेिेच हो साुं गीतलुं…
बरुं आता डोळे पस आप्रण उद्या कॉल कर त्याला…िाही तझ्या एका कॉल ची वाट
बघतोर्… आप्रण झोप आता ..

दसऱ्र्ाच प्रदवशी आप्रदती पण प्रपर्ूषला भेटार्ला गेली..
प्रपर्ूष अरे कार् ही अवस्था करूि घेतलीर् तू…आप्रण ही राधा.. कोण ?
प्रपर्ूष समोर बघताच प्रतिे िश्नाुं ची सरबत्ती सरू केली..
राधा कोण म्हणजे?प्रपर्ूष
अशी कोणतीच राधा तझ्या क्लास मध्ये न्हवती!बरोबर िा!
हे ऐकि माि प्रपर्ूष हसू लागला.. हसता हसताच िकळत डोळ्याुं त पाणी आले त्याच्या..
आप्रद माझी राधा कोिलाच समजली िाही कधी िा ती कधी समजेल..
तेवढ्यात प्रपर्ूषला कोणाचा तरी कॉल आला..
एक अिोळखी िुंबर होता..
हॅ लो हॅ लो कोण बोलतेर्…पण समोरूि आवाज आलाच िाही.. आवाज र्ेत होता तो
फकत आस्पश्ट हुुं दक्याुं चा…
असेच दोि तीि सेकुंद गेली असतील पण तीच दोि तीि सेकुंद प्रपर्ूषला फार मोठी
वाटत होती…
हॅ लो राधा,राधा माझ्याशी बोलिा प्लीज एकदा बोल ..
जी अवस्था स्पृहा ची होती तीच प्रपर्ूष ची पि
बोलार्चुं तर खूप होत पण त्याुं चा आवजच फटत िव्हता..
प्रपर्ूष अरे शाुं त हो आधी आप्रण प्रतच्याशी बोलणार आहे स का असेच रडत बसणार
आहे स तू”आप्रदती
तेवढ्यात समोरूि आवाज आला

“कसा आहे स तू?काहीसा आवाजात क्षीण पिा होता..
प्रपर्ूष िे उत्तर प्रदले”तू कशी आहे स”
मी ठीक आहे .. पण तू असा वेड्या सारख का वागतोर् ?का िास करूि घेतोर् स्वतःला
?िको रे माझी एवढी काळजी करू!जरा स्वतःसाठी पण जगार्ला प्रशक…”स्पृहा…
“राधा मला माप्रहत िाही का ते पण सतत तझी काळजी वाटते.. सतत तझीच आठवण
असते.. मला माप्रहत आहे आपण कधीच एकि िाही र्ेऊ शकत…. तू मला फसवप्रशल पण
तझ्या मिाच कार्…जी ओढ माझ्या मिात होती तीच ओढ तझ्या पण डोळ्यात मला प्रदसली
होती…मग तू मि मारूि का जगतेर्स…….. ?”प्रपर्ूष
प्रपर्ूष काही िश्नाुं िा खरच उत्तर िसतात.. आप्रण ती आपण ि शोधलेली बरी…मी जरी
तझा भूतकाळ असले. तरी त भप्रवष्य काळा कडे बघ…प्रवसरूि जा कोणी तरी राधा भेटली
होती तला ते…. माझ्या वर िेम केलस िा मग हवी तर माझी एक इच्छा समज आप्रण मला
प्रवसरूि जा…. आप्रण स्वतःला िास करूि िको घेऊ…”स्पृहा……
ओके राधा मी ऐप्रकि तझ.. जर तझी हीच इच्छा असेल तर मी कार्मचा प्रिघूि जाईल
तझ्या आर्ष्यातूि कार्मचा.. पण म्हणूि असुं समजू िको की मी तला प्रवसरूि जाईल..
आपली सावली का कोण सोडूि दे त?.. ”प्रपर्ूष
प्रपर्ूष अरे िेम सोडूि सध्दा आर्ष्य असत.. त्याचा प्रवचार कर जरा तू”स्पृहा
“राधा मला जाता जाता एक बोलार्चर्.. ”प्रपर्ूष
बोल”स्पृहा…
आप्रदती माि स्तब्ध होती. आता प्रपर्ूष कार् बोलतोर् त्या कडे तीच लक्ष होत.. हळू च
आप्रदती बोलत होती…

अरे रडू िकोस बाबा बोलूि टाक आत्ता िाही तर परत कधी िाही…
एवढ्यात एक दीघा श्वास घेऊि प्रपर्ूष बोलला
“आर् लव्ह र्ू राधा. ”
हे ऐकि राधा शाुं तच होती..
काही वेळािे “आर् लव्ह र्ू टू “स्पृहा
प्रपर्ूष चा फोि स्पीकर मोड वर होता..
हे ऐकि अप्रदतीिे च त्याला आिुंदािे प्रमठी मारली..
स्पृहाच्या त्या उत्तराचा सगळ्यात जास्त आिुंद आप्रदतीला झाला होता..
इकडे दोघाुं च्याही डोळ्यातूि अश्रू ओघळले
प्रपर्ूष पण स्तब्ध होता.. समोरूि फक्त एक दीघा श्वास ऐकार्ला र्ेत होता.. आप्रण सोबत
होता तो काहीसा क्षीण हूुं दक्याुं चा आवाज र्ेत होता….
“प्रपर्ूष माझुं दे खील तझ्यावर िेम आहे हे जरी खर असल तरी आपले रस्ते वेगळे
असतील…. मला प्रवसरूि जा. ”स्पृहा
“राधा प्रजथुं तला माझुं िेम समजल प्रतथच सगळ काही आल…िेम केलुं म्हणजे एकि
र्ावाच असुं काही िाही…प्रजथुं तला जाणीव झाली इथच माझुं िेम प्रजुंकल.. िाही मी र्ेणार
तझ्या आर्ष्यात पन्हा कधी…प्रजला मी शोधत होतो ती मला भेटली…काही गोष्टी असतातच
अश्या. ज्या आवडल्या म्हणूि आपल्या तर िाही िा होऊ शकत…खरे च आज पासूि आपले
रस्ते वेगळे असतील…. टे क केअर राधा…एका गोड स्वप्ना सारखी तू होतीस…पण जी सत्यात
र्ेत िाहीत तीच तर स्वप्ने असतात िा! फकत जर जीविाच्या र्ाच वाटे वर एखाद्या वळणावर
भेटलोच तर माि ओळख तरी दाखव... ”प्रपर्ूष

एवढे बोलूि प्रपर्ूष िे त्याच्या मिातील भाविा िा वाट मोकळी करूि प्रदली…..
आता पर्ंत मिात साठवूि ठे वलेल्या भाविा स्पृहाच्या दे खील डोळ्यातूि ओघळत
होत्या…..
प्रपर्ूष चा फोि तसाच स्पीकर मोड वर होता. स्पृहा चा दे खील मिसूि रडण्याचा
आवाज र्ेत होता…
शेवटी आप्रदती िेच फोि बुंद केला…
“प्रपर्ूष अरे प्रपर्ूष बोलली िा तझी राधा…ती भेटली म्हणूि कार् झालुं.. अरे हे िेम असेच
असत.. प्रिस्वाथा पणे आपण फकत दे त राहार्चुं…”आप्रदती
िाही ग आदू खूप एकटुं एकटुं वाटतुं र् जरी दोि वषे आम्ही बोललो िाही तरी सोबतीला
एक वेडी आशा होती.. ती आज िाही तर उद्या िक्की र्ेईल आर्ष्यात…आता ती उरली सरली
अशा दे खील सुंपलीर्…खूप एकटा पडलोर् ग
“वेडा कठला.. अरे उलट तू त्या राधाला जे हवर् ते प्रदलुंस.. चलुं आता डोळे पस बघू
आप्रण असुं लहाि बाळासारखुं रडार्चुं िाही.. ”आप्रदती
थॅन्क्स आदू तझ्या सारखी मैिीण भेटार्ला िशीब लागत आप्रण मी िशीबवाि आहे ..
बरुं चल बार् आता र्ेते मी….
अरे प्रपर्ूष सगळ खर पण मला तझ्या राधाला बघार्चुं आहे िक्की ती आहे कशी ती….
थाुं ब जरा म्हणत प्रपर्ूष िे प्रतला.. तीच फोटो फ्रेम दाखवली…तीच फोटो फ्रेम जी की
राधाच्या वाढप्रदवसा प्रदवशी तीला तो दे ऊ शकला िाही….
आप्रदती एकवेळ त्या फोटो कडे पाहतच होती…ही तीच मलगी होती जी दीप्ती सोबत
प्रतला भेटली होती..

अरे ही तर स्पृहा िा !”आप्रदती
हो स्पृहा पण माझ्यासाठी माझी राधा….. अरे पण तू प्रहला कशी ओळखतेस ….
ते बाकी सोड …तला प्रहला भेटार्चुं आहे का?
हो ग आदू पण कठे आहे ती “ प्रपर्ूष
ते सोड सगळ मला एक साुं ग तम्ही दोघुं एकमेकाुं िा कठे भेटला होता.. म्हणजे असुं
काही एखाद प्रठकाण प्रजथुं तमच्या सगळ्यात जास्त आठवणी आहे त. ”
िाही असुं िाही कोणत प्रठकाण!”प्रपर्ूष
अरे वेडा कठला! असुं एखाद तरी प्रठकाण असेल.. ”आप्रदती
हा एक प्रठकाण आहे प्रजथुं आम्ही बराच वेळ घालवला. होता ते पण दोघाुं िीच”प्रपर्ूष
कोणत प्रठकाण प्रपर्ूष”आप्रदती
फ्रेंड कट्टा”
आप्रण तारीख प्रकुंवा वेळ.. ?
थाुं ब मला तारीख आठवत िाहीर्े पण वेळ माि सुंध्याकाळची होती आप्रण त्या वेळी
केफत आम्ही दोघेच होतो…
आठवली चार एप्रिल….
अरे चार एप्रिल तर उद्याच…. ”प्रपर्ूष
अरे डोन्ट वरी मी आहे िा!आप्रदती
प्रतिे पीर्ूष समोरच दीप्तीला फोि केला

“हॅ लो दीप्ती एक सॉप्रलड न्यूज आहे !”आप्रदती
कार् झालुं आप्रदती ! तला माप्रहत आहे प्रपर्ूष ची राधा कोण आहे ती.. ?”आप्रदती
कोण आहे ती?”दीप्ती
अग ती दसरी कोण िाही स्पृहा च आहे …”
अग खर च होर्.. ऐकुंिा तू काहीपण कर पण प्रतला उद्या घेऊि फ्रेंडस कट्टा मध्ये र्े
तश्या पण तम्ही गावाला आलुंर् िा?आप्रदती
हो ग आम्ही गावाला च आलोर् पण अचािक हे कार् िवीि?दीप्ती..
मी साुं गेि तला प्रिवाुं त पणे पण उद्या स्पृहाला घेऊि र्े..
तसे पाप्रहले तर फ्रेंडस कट्टा सहा वाजे पर्ंत च चालू असतो पण त्या कॅफे वाल्याला
आप्रदती िे सगळी स्टोरी साुं प्रगतली…….
प्लीज आमची मदत करा िा काका?आप्रदती त्या कॅफे मालकाला साुं गत होती
बरुं बरुं कार् करू मी..
जास्त काही िाही फकत आज कॅफे थोडा जास्त वेळ चालू ठे वाल का?
हो िक्की..
आप्रदती िे सुंध्याकाळी प्रपर्ूषला कॉल केला..
प्रपर्ूष फ्रेंडस कट्टा मध्ये र्े
लगेच प्रतिुं दसरा फोि प्रदप्तीला केला..
हॅ लो दीप्ती स्पृहाला फ्रेंडस कट्टा मध्ये भेटार्ला साुं ग.

दीप्ती िे पण स्पृहाला फोि केला..
अग स्पृहा फ्रेंडस कट्टा मध्ये र्ेतेस का?दीप्ती
आत्ता?स्पृहा
हो ग म्हणजे आप्रदती भेटली आहे ती म्हणली तला भेटार्चुं म्हणूि !जमेल िा तला!”दीप्ती
बरुं ठीक आहे मी भेटते तम्हाला.. ”अस बोलूि स्पृहा िे फोि ठे वला… भर उिहाळ्यातही
त्या प्रदवशी आभाळात ढग दाटू ि आले होते.. िकतीच वळीव पावसाला सरुवात झाली होती..
आता पर्ंत प्रपर्ूष फ्रेंडस कट्टा मधे पोहचला होता.. पण कॅफे त कोणीच िव्हतुं फकत
तो कॅफे चा मालक होता…. त्यातच लाईट सध्दा गेली होती.. फकत एक दोि कँडे ल चालू
होत्या
प्रपर्ूष पणा पणे प्रभजला होता…पावसािे आप्रण राधाच्य आठवणीिे …तीच तारीख आप्रण
तोच वेळ,तोच कॅफे सगळ काही त्याला आठवत होत.. दोि वषां च्या आधी इथेच राधा आप्रण
तो भेटले होते िोजेि वकासाठी…
राधाच्या आठवणीिे प्रपर्ूष अगदी वेडावला..
तो तसुंच त्याच टे बल वर बसला प्रजथुं ते दोघे बसले होते..
बराच वेळ झाला होता. पण अजूि आप्रदती आली िाही हे बघूि प्रपर्ूष िे प्रतला कॉल
केला पण प्रतचा फोि श्कस्वच ऑफ होता..
खर तर दीप्ती आप्रण आप्रदती पूवीपासूिच त्या कॅफे मध्ये आल्या होत्या पण त्या एका
बाजूला अुंधारात लपल्या होत्या कोणाला प्रदसणार िाहीत अश्या.. आप्रण दोघीुंिीही फोि श्कस्वच
ऑफ ठे वले होते

काही कामासाठी तरी कॅफे मालक प्रकचि मध्ये गेला होता.. तेवढर्ात स्पृहा प्रतथे आली..
कॅफेत् तर अुंधार होता कोणीच न्हवत…. प्रतिे दीप्तीला फोि केला पण प्रतचा फोि दे खील
श्कस्वच ऑफ होता.
थोडा वेळ वाट बघूि स्पृहा आत मधे आली. कॅफे मध्ये एकटा प्रपर्ूष च होता.. त्याचा
चेहरा प्रभुंतीकडे होता आप्रण पाठ दरवाजाकडे …..
वेळ घालवण्यासाठी तो हे ड फोि लावूि गाणी ऐकत बसला होता..
आधी स्पृहा िे हॅ लो म्हणूि हाक मारली पण प्रपर्ूष िे घातलेल्या हे ड फोिमळे त्याला
काही ऐकूच आलुं िाही.. पावसाचा जोर वाढतच होता.. तेवढर्ात एक वीज चमकली आप्रण
स्पृहा घाबरूि आत मधे गेली तीच लक्ष प्रपर्ूष िे घातलेल्या हे ड फोि कडे गेलुं म्हणूि मग
प्रतिे त्याच्या पाठीला हात लावूि धक्का दीला…
म्हणूि मग प्रपर्ूष िे पाठीमागे वळू ि पाप्रहलुं …..
आप्रण िकळत दोघाुं च्याही तोुंडूि दोघाुं ची िावे घेतली गेली..
दो घे ही स्तब्ध उभे होते..
तेवढ्यात गेलेली लाईट आली..
दोघेही तसेच उभे होते.. िकळत पणे दोघाुं च्या पण डोळ्यातूि अश्र र्ेत होते.. पण हे
अश्रू होते आिुंदाचे..
आज जवळ जवळ दोि वषां िी ते एकमेकाुं िा भेटले होते..
राधा कशी आहे स!प्रपर्ूष
मी मस्त आप्रण तू?राधा
तूच बघ कसा आहे ते म्हणत ते दोघे पण हसू लागले….

बघ आपण एकमेकापासूि लाुं ब जात होतो.. पण िप्रशबािे माि पन्हा एकि आलो म्हणूि
स्पृहा हसू लागली..
प्रपर्ूष बघ काही आठवत र् का?”स्पृहा
एवढे म्हणूि स्पृहा हसू लागली..
प्रपर्ूष आठवू लागला…. असा सेम िसुंग कठे तरी घडलार् हे त्याला आठवत होत पण
कठे ते माि आठवत िव्हते.
आता माि तो िसुंग आठवूि त्याला हसू आले..
म्हणजे ते पस्तक तू पण वाचलुं तर?प्रपर्ूष
अरे वाचले म्हणजे माझ्यासाठीच तर प्रलप्रहल होते िा तू आप्रण तझ्या त्या आप्रदती िे हे
सगळ घडवूि आणलुं..
तो िसुंग प्रपर्ूष िेच मद्दाम हूि त्याच्या पस्तकात प्रलहला होता. त्याच्या आप्रण राधाच्या
भेटीचा पण र्ोगा र्ोग असा की त्या प्रदवशी सगळ काही तसुंच घडूि आले….
दोघे पण गप्पा मारत बसले तेवढर्ात प्रपर्ूषला एक मेसेज आला..
“अरे वेड्या मी एवढुं प्लॅप्रिुंग तम्हाला एकि आणार्ला केलर् तील िपोज कर”आप्रदती
चा मेसेज होता तो..
म्हणजे आप्रदती प्रहत च कठे तरी आहे ..
बोलता बोलता प्रपर्ूष गुंभीर झाला..
राधा मला तला काही तरी साुं गार्चे आहे ..
हो साुं ग िा?स्पृहा

आर् लव्ह र्ू राधा .. माझ्या आर्ष्यात मला वाट दाखवणारी वाटाड्या होशील.. माझी
प्रमतवा म्हणूि माझ्या सोबत राहशील!” प्रपर्ूष
प्रपर्ूष माझुं पण तझ्या वर िेम आहे रे पण कदप्रचत आपण िाही एकि र्ेणार…आपण
प्रवसरूि जाऊर्ा एकमेकाुं िा….
एवढुं बोलूि स्पृहा प्रिघूि गेली…
राधा राधा थाुं ब िा एकदा थाुं ब
प्रपर्ूष प्रतला थाुं बवत होता.. पण स्पृहा थाुं बलीच िाही.. ती गेली……प्रपर्ूष प्रतच्याच
पाठमोऱ्र्ा आकृतीकडे बघत होता…आप्रण तला आठवले ते प्रतचे शब्द कदप्रचत राधा हे िावच
शाप्रपत आहे त्याला शाप आहे तो म्हणजे िेमाच्या त्यागाचा……
त्यािे तसुंच रडत रडत आप्रदतीला कॉल केला पण प्रतचा फोि श्कस्वच ऑफ होता…
घरी आल्यावर त्यािे स्टे टस्ला प्रफप्रलुंग अलोि असे पोस्ट केले….
आप्रदती िे स्टे टस् पाप्रहले…आप्रण ररप्लार् प्रदला..
अरे र्डोबा एकटा िाहीर्े तू मी आहे की तझी प्रमतवा..
िेम िसल म्हणूि कार् झालुं मैिी तर आहे िा?”
हो ग आदू “प्रपर्ूष
अरे मग आता र्ा सगळ्यातूि बाहे र पड आप्रण िव्यािे आर्ष्य जग”आप्रदती
चल बार् गड िाईट”आप्रदती
गड िाईट आप्रदती”प्रपर्ूष
त्याच रािी प्रपर्ूष िे एक छाि कप्रवता प्रलहली आप्रण.. आप्रदतीला पाठवली…

“एक मैिीण हवी
मला समजूि घेणारी
माझ्या भाविा समजूि घ्यार्ला
शब्दाुं ची गरज िसणारी
तीच सख सगळ्याुंशी वाटणारी
पण दःख माि हक्किे माझ्याशी च वाटू ि घेणारी
कधी चकलो च तर माझ्या वर रागावणारी
अि् अबोला धरणारी
पण सगळे होऊि ही स्वतः हुि बोलणारी
दोघाुं च्या मैिीत प्रवश्वास रुजवणारी
मैिी शब्दाचा अथा प्रतच्या
आर्ष्यात असण्यािे समजवणारी
जरी मी प्रतला प्रवसरलो तरी मला आठवणीत ठे वणारी
जन्मभर मला सावली सारखी सोबत दे णारी
शेवटी मैिी म्हणजे कार् तर?
जगातील सुंदर िाते अगदी
िेमापेक्षाही सुंदर असेच मला साुं गणारी
एक मैिीण हवी…. ”
ती कप्रवता वाचूि आप्रदती िे ररप्लार् केला..
अरे वेडा कठला र्ा कप्रवतेची गरज कार् आहे ?मला जरी राधा िाही होता आलुं तरी
तझी प्रमतवा बिेि की हक्काची तझी मैिीण…”आप्रदती

Thanks आद…. ”प्रपर्ूष
िकळत का होईिा प्रपर्ूषच्या डोळ्यात अश्र जमा झाले होते. त्या प्रदवशी त्यािे आप्रदतीला
मेसेज केला.
"एक ती .. माझी स्टोरी आज खऱ्र्ा अथाा िे पणा झाली. मला वाटलुं िव्हतुं त्या स्टोरी चा
असा शेवट असा होईल
मी जीला शोधत होतो ती शेवटी भेटलीच मला. एक ती माझी प्रमतवा... आप्रण असुं पण
कठे असत. की फकत िेमच असावुं. तझ्या सारखी मैिीण असेल तर खरच. र्ा असल्या
एकटे पणाचा पण िास होणार िाही कधीच. फक्त आर्ष्यभर अशीच सोबत रहा एक मैिीण
म्हणूि..
राहशील िा?"प्रपर्ूष
अरे बाबा मी कठे जातेर्…
आप्रण गेलेच तरी तझ्या सारखा प्रमि भेटणार आहे का ज्याची अजि पण लहाि मला
सारखा रडतो.. प्रपर्ूष िाही रे मी कठ जात अगदी लाईफ टाईम तझ्यासोबत राहीि तझी
मैिीण बिूि. "

---समाप्त---

पस्तक म्हणजे असतुं तरी काय? वाचन का करावे?
तम्ही एकदा असा प्रवचार करून बघा. आपल्या आजबाजूला अुंगमेहनतीची, त्रासाची,
कधी कधी ककळस येईल अशी तर कधी धोक्याची कामुं करणारी माणसुं आपण पहातो. तयाुंना ती
कामुं का करावी लागतात? तयाुंना वाटत नाही का की AC मध्ये बसून मस्त आराम करावा? पण
प्रशक्षणाच्या अभावी तयाुंना ती करावी लागतात. आप्रण प्रशक्षण म्हणजे काय? एक तर पस्तकुं
वाचणुं ककुं वा जयाुंनी पस्तकुं वाचली अशाुंकडू न ऐकणुं, पहाणुं. आपल्यात आप्रण वर उल्लेख
के लेल्या लोकाुंत फ़रक काय असेल तर पस्तकाुंचा. आप्रण म्हणून म्हणतात की पस्तकुं हे गरू, प्रमत्र
आप्रण मागफदशफक असतात. पस्तकाुंवर िेम करा. वाचा. आतमसात करा. तमची जगाकडे
पहाण्याची नजर बदलेल. आप्रण जगाची तमच्याकडे पहाण्याची नजर बदलेल.
चला तर प्रमत्राुंनो, एक भव्य चळवळ उभारुया. आपल्या आजूबाजूला वाचक तयार
करूया. यात ितयेकाने आपला सहभाग घेतला तर हा बाराकोटींचा महाराष्ट्र जगातला सवोतकृ ष्ट
अप्रभरुचीपूणफ वाचकाुंचा िदेश बनायला वेळ लागणार नाही.
आम्ही स्ब घडलो
िुम्ही स्ब घडाना
वाचनाने माणूस सवाफर्ाफने श्रीमुंत होतो.
म्हणून वाचा. वाचत रहा. इतराुंना वाचायचा आग्रह करा. वाचाल तर वाचाल हे
शुंभर टक्के सतय आहे.

