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ग ुंतता हृदय ह!े!  
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लेखिका : प्रीती सार्ुंत-दळर्ी 



ग ुंतता हृदय हे!! 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लवेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटल ेते कळिा.  

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

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळण ेबांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत.  मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची.  हिा प्रवतसाद.  

 

 

 

 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही.  प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.   प्रामावणक मत 

असाि.े  ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते.  मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे 

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.   



ग ुंतता हृदय ह!े! 

लेहिका :    प्रीती सार्ुंत-दळर्ी 

पत्ता : बी/२०५, ध री क्लाखसक, खर्द्यामुंददर मागव, अुंबाडी रोड, र्सई (w) - ४०१२०२  

Email id :- pspitu2@gmail.com 

Link of My FB official page for read more stories written by me : 

https://m.facebook.com/preetisawantdalvi/ 
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• हर्नारू्ल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.   

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ि ेफ़ॉरर्डव करू शकिा.     

• ि ेई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर 

करण्यापुर्ी ई -साहित्य प्रहिष्ठानची लेिी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आि.े     
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मनोगत:- 

मला र्ाचनाची िूपच आर्ड म्हणजे अगदी लहानपणापासूनच.  

अर्ावत तो र्ारसा मला माझ्या आईकडून आखण आजीकडून खमळाला.  त्या 

दोघींनाही र्ाचनाची िूप आर्ड.  माझ ेमराठी इतके चाुंगल ेअसल्याचे 

सगळे शे्रय मी माझ्या आजीला देते.  खतच्याम ळेच माझ ेउच्चार आखण लिेन 

इतके चाुंगले आह.े   

मी मराठी माध्यमातून खिकल्याम ळे मराठी खर्षय हा नेहमीच जर्ळचा.  मला गद्य भाग 

जास्त आर्डायचा.  कोणताही धडा र्ाचताना त्याआधी तो धडा ज्या प स्तकातून घेतला आह ेत्या 

प स्तकाचे नार् आखण लिेकाचे नार् ह ेदोन्ही ददले जायचे.  िपू र्ाटायचे प ढ ेकाय असले, ह्या 

कर्ेच्या.  

असो, यानुंतर जेव्हा मी महाखर्द्यालयात गेल्यार्र र्ाचनालयात माझ ेनार् नोंदर्ले.  

त्यानुंतर िऱ्या अर्ावने माझी नर्नर्ीन प स्तके आखण नर्नर्ीन लिेकाुंिी ओळि झाली.   

त्यामध्य ेलेिक नारायण धारप ह ेनार् िूपच महत्र्ाचे आह.े  त्याुंच्या कर्ा, कादुंबऱ्या गूढ, रहस्य, 

र्ैज्ञाखनक खर्षयाुंर्र असतात.  त्याुंचे एक प स्तक, नुंतर द सरे अस ेकरता करता मी त्याुंची भरपूर 

प स्तके र्ाचली.   

त्याम ळेच कदाखचत मला ही गूढ आखण रहस्यमय कर्ा खलखहण्याची प्रेरणा खमळाली आखण 

मी "सैतानी पेटी" ह ेमाझ ेपखहल ेप स्तक खलहू िकल.े  तसेच मी ईसखहत्य टीमचे ही िूप िूप 

आभार मानते.. कारण त्याुंनी माझ ेपखहल ेप स्तक प्रकाखित करायला मला मदत केली..  



तसेच माझ ेआई-र्डील, सासू-सासरे, माझा नर्रा, माझी भार्ुंड,े माझी नणुंद या सर्ाांचे 

स द्धा मी आभार मानीन कारण, त्याुंनी मला कर्ा खलखहण्यास प्रोत्साखहत केले आखण त्याचबरोबर 

र्ेळोरे्ळी योग्य ते मागवदिवन ही केल.े  म्हणून कदाखचत मी ह्या कर्ा खलहू िकली.  

मी सर्व र्ाचकाुंची स द्धा आभारी आह ेकी, त्याुंनी माझ्या पखहल्या "सतैानी पेटी" या 

प स्तकाला भरभरून प्रखतसाद ददला आखण मला अजून कर्ा खलखहण्यास प्रोत्साखहत केल े

माझ्या द सरे प स्तक ह ेएक प्रेम कर्ेर्र आधाररत आह.े  ह्या प स्तकाचे नार् आह.े. "ग ुंतता 

हृदय ह े( पर्व १)" 

प्रेम ह ेप्रत्येकाला कधीनाकधी होतुंच.. असा कोणी व्यक्ती नसले ज्याला कधी कोणार्र प्रेम 

झालुं नसले.. ही कर्ा आयाव,समीर, अखनि आखण एक सरप्राईज व्यक्तीरेिा RJ अमेय याुंच्यार्र 

आधाररत आह.े.  

कर्ा र्ाचता र्ाचता कधी त म्ही ह्या कर्ेत ग ुंतत जाल.. त म्हालाच नाही कळणार..  

मी खलखहललेी ही कर्ा त म्हा र्ाचकाुंना किी र्ाटली.. ह े मला जरूर कळर्ा..  

तसेच मी खलखहलेल्या इतर कर्ा र्ाचण्यासाठी मी माझ्या official FB page ची ललुंक स द्धा 

जोडत आह.े.  

 

धन्यर्ाद  

प्रीती सार्ुंत-दळर्ी 

  



 

 

 

 

 

 

ग ुंतता हृदय ह!े! पर्व १  

ही कादुंबरी काल्पखनक असून यातील व्यक्ती र्ा 

स्र्ळाुंचे साम्य इतर क णािी आढळून आल्यास तो 

योगायोग समजार्ा 

  



 

(भाग १) 

 

ग ड मॉर्नांग!! म ुंबई!!  

मी आह ेत मचा सर्ाांचा लाडका RJ अमेय..  

सो, चला आजच्या ददर्साची स रुर्ात करूया ह्या स ुंदर अश्या गाण्याने..  

"पाखहल ेन मी त ला तू मला न पाखहल े

ना कळे कधी क ठे मन र्डे ेग ुंतल े

पाखहले न मी त ला                     " 

म बुंईमधली सात मजली इमारत.. आखण खतर्े सहाव्या मजल्यार्र राहणारे जोिी क टूुंब... 

घरात माणस े४.. स भाष जोिी, त्याुंची पत्नी स कन्या जोिी, म लगा ऋग्रे्द जोिी आखण म लगी 

आयाव जोिी..  

स भाष काका बँकेत मॅनेजर आखण स कन्या काकू..  त्या गृखहणी आहते, तसेच ऋग्रे्द 

११र्ीत कॉलेजमध्य े खिकत आह ेआखण आयाव एका कॉपोरेट ऑदिसमध्य ेकामाला आह.े. दोन 

स्र्तुंत्र िोल्या, खललर्ुंगरूम आखण दकचन असलेल ेप्रिस्त घर..  

सध्या सकाळ झाली आह.े काका आखण ऋग्रे्द आपापल्या कामाला खनघून गेले आहते 

आखण रेखडओ र्र RJ अमेयचा "ग ुंतता हृदय ह"े हा कायवक्रम स रू आह.े. काकूुं चा अगदी आर्डता 

कायवक्रम... आखण अमेय चा आर्ाज स द्धा बरुं का.. तो ऐकल्याखिर्ाय ह्या घरची सकाळ होतच 

नाही..  



पण हो, तो ऐकायला िक्त काकू आखण आयावचुं हजर असतात.. म्हणजे काय आह ेना!! 

आमच्या आयावचे ऑदिस सकाळी १० र्ाजताचुं.  आखण हा कायवक्रम सकाळी ८ र्ाजता लागतो.. 

तोपयांत काका आखण ऋग्र्ेद घरातून खनघाललेे असतात..  

असो, आयाव झोपली आह ेआखण झोपेतच सध्या रेखडओ र्र स रू असलले गाणे ऐकत आह.े. 

जणूकाही खतला स्र्प्नच पडलुं आह.े. अमेयच       

गाणे कोणते??अहो तेच हो ते.. मगािी चालू होते ते..  

"पाखहल ेन मी त ला तू मला न पाखहल े

ना कळे कधी क ठे मन र्डे ेग ुंतल े

पाखहले न मी त ला                     " 

 

"र्ाह! दकती रोमॅंरटक गाण ेआह ेआखण त्याचबरोबरचा अमेय चा हृदय खचरणारा आर्ाज! 

हा कसा असेल ना ददसायला      .. काि तो माझ्यासमोर येईल आखण...             " आयाव स्र्प्नचुं 

बघत असत ेकी, अचानक...  

"आयाव.. अग ये आयाव!!! उठ लर्कर बाळ, उखिर होईल नाहीतर ऑदिसला जायला.. " 

काकूुं नी आर्ाज ददला..  

"अमेय.... ????? आई ग..          ..  .... हो ग आई, उठतेय.. ही आई पण ना, मला स्र्प्न 

ही बघ ू देत नाही.. जाऊदेत आता उठायलाच हर्.े. नाहीतर late माकव  लागायचा, आखण तो 

बॉस.. तो तर िाऊनच टाकेल मला.. " आयाव स्र्तःिीच प टप टली.  

काही र्ेळानुंतर.....  



"अग नाश्ता तर कर नीट, काय ह ेनेहमीचुंच त झुं आयाव.  घाईघाईत नीट नाश्ता पण नाही 

करायचा.. अग क ठे जातेयस.. सुंपर् आधी ते सगळे.. आयाव.. " काकू म्हणाल्या..  

"आई pls मला िूप उिीर झालाय.. माझी टे्रन खमस होईल.. चल बाय.. ह ेapple घेऊन 

जाते.. बाय.. लव्ह य  आई" आयाव म्हणाली..  

काही र्ेळानुंतर..  

"ररक्षा...... " ररक्षात बसल्यार्र,  "ह ेइअरिोन क ठे गेले.. हा खमळाल.े. " आयाव प टप टली..  

"दकतीदा नव्याने त ला आठर्ार्े 

डोळ्यातले पाणी नव्याने र्ाहारे्..            

दकतीदा झ रार् ेत झ्याचसाठी, 

दकतीदा म्हणार् ेत झ ेगीत ओठी,       

दकतीदा झ रार् ेत झ्याचसाठी, 

दकतीदा म्हणार् ेत झ ेगीत ओठी,       

दकतीदा स कून प न्हा ि लारे्...  

दकतीदा नव्याने त ला आठर्ार्े 

डोळ्यातले पाणी नव्याने र्ाहारे्...                           

"र्ाह!!दकती मस्त गाणुं.. " आयाव मनातच म्हणाली..  

तेर्ढ्यात स्टेिन आले..  इतक्यात अचानक, 

 



"हलॅो फ्रें ड्स, तर कसा र्ाटला त म्हाला आजचा एखपसोड.. मला नक्की कळर्ा.. आखण अजून 

एक.. मी त म्हाला प्रॉखमस केलेलुं त्याप्रमाण ेत मच्यासाठी मला भेटायची एक सुंधी मी त म्हाला 

देत आह.े. हा पण.. त्यासाठी त म्हाला मला एक रोमॅंरटक अिी स्टोरी ई-मले द्वारे खलहून 

पाठर्ायची आह.े. ज्याची स्टोरी मला सगळ्यात जास्त आर्डेल.. त्यालाच मला भटेायची सुंधी 

खमळेल..  सो bye.. take care.. उद्या नक्की भेटू.. " 

अमेय म्हणाला.  

"ओ मॅडम, पैसे तर द्या.. मग ऐका की, गाणी.. ओ मॅडम.. क ठून क ठून भेटतात सकाळी" 

ररक्षार्ाला म्हणाला.  

आयाव भानार्र येत.. " अरे हो, सॉरी दादा.. ह ेघ्या त मचे पैस"े. खतने पटकन जीभ बाहरे 

काढली..  

खिग्धा!!!!!खिग्धा!!!!! 

खिग्धा ही आयावची ऑदिस friend.. रोज आयाव आखण ती एकत्रच ऑदिस ला जातात..  

"आग ये बये, दकती तो उिीर, आजपण लटेमाकव  लागणार र्ाटत.े. तू पण ना, आजपण तो 

अमेयच असले ना उखिरा येण्याच कारण, ि कणीच्याला एकदा िर्डाच देणार आह ेमी" खिग्धा 

म्हणाली.  

"अग हो, हो, दकती रागर्िील.. चल खनघ.ू. बाकीचा राग टे्रन मध्ये काढ.. " आयाव 

म्हणाली..  

दोघी ऑदिसला पोहचतात..  

"Hi गल्सव, आजपण उिीर, एक काम करा, उद्यापासून येऊच नका, म्हणजे इर्र्र येण्याचा 

त्रास र्ाचेल.. नो excuses pls" बॉस म्हणाल.े  



ह ेआहते अखस्मता pvt ltd चे सर्ेसर्ाव ििेर प्रधान.. ते दकतीही ह्या दोघींना बोलले.. तरी 

त्याुंना ह ेपण माहीत आह ेकी, ह्या दोघी टॉप ranker employees आहते कुं पनीच्या.. तसेच 

त्या दोघींना ही ह्याची कल्पना आह.े. की, िेर्टी त्याुंचीच मदत लागते सराुंना..       

Here is come, the dashing, handsome आखण िेिरचा िास employee समीर 

पटर्धवन.. सगळ्या ऑदिस मधल्या म ली समीर र्र मरतात.. अगदी खिग्धा स द्धा.. पण आपली 

आयाव त्याच्याकड ेढ ुंकूनही बघत नाही..  

खबलक ल नाही.. त म्ही जे समजताय तस ेकाही होणार नाहीय.े. म्हणजे आयाव आखण समीर 

ची लव्ह स्टोरी.. र्गैरे र्गैरे.. pls. तसुं कसुं होईल           

त म्ही एक खर्सारताय.. आपला RJ अमेय..        

आता तर क ठे स रुर्ात आह.े.  

  



ग ुंतता हृदय ह!े! (भाग २) 

 

"Woww दकती handsome आह ेग हा!!, त्याची बॉडी बघ ना.. हाये.....             " 

खिग्धा म्हणाली.  

"चूप ग तू.. इतका पण काही िास नाहीय ेतो ददसायला... काय त म्ही सगळ्या म ली मरता 

त्याच्यार्र मला कळतच नाही" आयाव म्हणाली..  

"अस देत, अटखलस्ट मी ह्याला बघ ूिकते.. हार् ही लारू् िकते.. त झ्या त्या अमेय सारिुं 

नाही .. बघारे् तेव्हा रेकत असतो रेडीओ र्र" खिग्धा म्हणाली.  

"ए आता बस हा, अमेय क ठे मधून आला आखण रेकतो काय ग     दकती गोड आर्ाज आह े

त्याचा            " आयाव उत्तरली..  

"चल आता काम करूयात नाहीतर येईल आपला बॉस कान िायला" आयाव म्हणते आखण 

मग दोघीही िळिळून हसतात.  

रात्री झोपताना आयाव मनातल्या मनात बोलत असते आखण काहीतरी खलहीत असत े.  

"किी बरुं स रुर्ात करू, रोमँरटक स्टोरी खलहायला      

एक म लगा आखण म लगी.. नको नको िूपच रटखपकल र्ाटतुंय.. मग, हा..... एक 

राजक मारी... ईई.. काहीतरीच र्ाटतुंय.. " आखण बघता बघता सगळ्या रूमभर कागद पडलले े

असतात.. गोळा करून िेकलले.े.  

तेर्ढ्यात आई रूममध्य ेयेते आखण ओरडते,"आयाव काय ही िोलीची अर्स्र्ा.. झोपायचे 

सोडून कचरा कसला करतेयस.. ऐकतेयस का माझुं, आयाव" 



आयाव दचकल ेआखण म्हणते, "बापरे, सॉरी आई, मी उचलते सगळे कागद, अग ऑदिसच े

काम करत होती.. रोमँरटक... "  मधेच अडिळत म्हणते, "म्हणजे माझ्या ऑदिस प्रोजेक्ट साठी 

tagline िोधत होती, सो भानच नाही राखहले"  

"ठीक आह,े ते कागद उचलून र्ेळेर्र झोप.  ग ड नाईट" असे बोलून आई खनघून जाते 

झोपायला.  

"हुश्ि.. बापरे निीब आईने काही र्ाचले नाही.. " झोपते आता.  

द सऱ्या ददर्िी,  

"ग डमॉर्नांग म ुंबई!! 

||गणपती बाप्पा मोरया|| 

मी त मचा सर्ाांचा लाडका RJ अमेय.. त मचे सर्ाांचे स्र्ागत आह े"ग ुंतता हृदय ह"े च्या 

नर्ीन एखपसोड मध्ये..  

आपल्या लाडक्या गणपती बाप्पाुंचे आगमन झालुंय.. सगळीकड ेकसुं प्रसन्न र्ातार्रण 

आह.े. क ठे धूप, अगरबत्ती चा स र्ास पसरलाय तर क ठे टाळ, घुंटीचा नाद घ मतोय.. आखण 

त्यामध्य ेहा बरसणारा पाऊस..  

मन कसुं आठर्णींमध्य ेहरर्ून जाते.. आखण मग बोलू लागते, 

ददस चार झाले मन, पािरू होऊन 

पानपान आतव आखण झाड बार्रून|| 

साुंजर्ेळी जेव्हा येई आठर् आठर् 

दरू क ठे मुंददरात होई घुंटारर् 



उभा अुंगार्र राही काटा सरसरून|| 

नकळत आठर्णी जसे खर्सरल े

र्ाटेर्र इर् ेतस ेठस ेउमटल े

दरू र्ेडेखपस ेसरू सनईभरून|| 

झाला जरी खिडकार्ा ध ुंद पार्साचा 

आता जरी आला इर्े ऋत  र्सुंताचा|| 

सो guys कसे र्ाटल ेगाणुं?? 

आता आपल्या contest बद्दल र्ोडुंस.  

कसे चाललय खलिाण, मला भेटायचे आह ेकी नाही??  

सो उचला पेन आखण खलहा रोमॅंरटक स्टोरी.. आखण खमळर्ा चान्स मला म्हणजे त मच्या 

सर्ाांच्या आर्डत्या RJ अमेय ला भटेण्याचा!! परर्ा िेर्टची तारीि आह े त मच्या स्टोरी 

submission ची.  

सो भेटूया उद्याच्या एखपसोड मध्य.े.  

Siya, बाय आखण yessssss 

||गणपती बाप्पा मोरया|| 

"Wooww सो रोमॅंरटक, माझी सकाळ त झ्यापासूनच होते आखण रात्र त झ्या आठर्णींमध्ये 

जाते, र्ाह!दकती छान बोलतो हा" आयाव प टप टत.े  

"आयाव उठ बघ.ू  आज पखहला ददर्स गणपतीचा.. आपल्याला दादाुंकड ेजायचुंय.. त झ े

बाबा आखण ऋग्रे्द कधीच तयार झालेत.. तू पटकन तयार हो.. मग खनघ ूआपण. " आई म्हणाली.  



 

"हो ग आई, उठतेय मी" आळस देत आयाव उठली.  

सगळे जण स यि जोिी (उिव  दादा) ह्याच्या घरी म्हणजे आयावच्या मोठ्या काकाुंच्या घरी 

पोहचले.. दरर्षी जोिींचा गणपती दीड ददर्साुंसाठी दादाुंच्याच घरी यतेो.. सगळे जोिी क टूुंब 

दीड ददर्स इर्ेच असत.े. गणपती बाप्पाची सरे्ा करायला.. आखण गणपती बाप्पाला खनरोप 

देऊन सगळे आपापल्या घरी परतात.  

"कसा ददर्स गेला कळलुंही नाही.. आज गणपती बाप्पाुंचे खर्सजवनही झाल.े. अगदी भरून 

आलेलुं हो खनरोप देताना" काकू काकाुंना म्हणाल्या..  

"हो ग, ददर्स कसे जातात समजतच नाही" काका उत्तरल.े  

"आयाव, अग ए आयाव, र्ोड्यार्ेळाने आपल्याला साठेकाकूुं बरोबर आमच्या पाककलचे्या 

क्लासच्या गोडबोले काकूुं कडे जायचुंय गणपती दिवनाला.  त्याुंचा गणपती ५ ददर्साुंचा असतो.."  

काकू म्हणाल्या.  

"काय ग आई, आताच तर आलो खर्सजवन करून.. र्ाुंब ना र्ोडारे्ळ.. नाहीतर तूच जा 

ना.  साुंगा ना हो बाबा खहला" आयाव म्हणाली.  

"र्कली असले ग ती, राहुदेत खतला घरात, तूच जाऊन ये स कू." काका म्हणाले.  

"अहो, असे काय करताय, आयाव चल तयार हो, लगेच येऊ आपण" काकू म्हणाल्या.  

काही र्ेळानुंतर, आयाव, काकू आखण साठे काकू गोडबोले काकूुं च्या घरी पोहचल्या.  

आयाव तर त्याुंचे घर पाहून भारार्ून गेली.  गणपतीची आरास िूपच स ुंदर केललेी होती.. 

सगळीकड ेिूप प्रसन्न र्ातार्रण होते..  



काकूुं नी आयावची ओळि करून ददली.. आयावने दिकट ग लाबी रुंगाचा ड्रसे घातला होता, 

त्यार्र झ मके आखण कपाळार्र diamand ची लबुंदी, तसेच केस एक खक्लप लारू्न मोकळे सोडल े

होते, ओठाुंर्र हलकी ग लाबी खलपखस्टक लार्ली होती.  आयाव आज िूपच उठून ददसत होती..  

इतक्यात खतर्े अखनि ची एन्ट्री झाली.  अखनि गोडबोले काकूुं चा एक लता एक म लगा.  

त्याने आकािी रुंगाचा सदरा घातला होता.. ददसायला देिणा, रुबाबदार.. आयाव त्याला बघतच 

राखहली.. त्याची नजर ही आयाव र्र खिळून होती.. तो खतच्या सोज्र्ळ रूपार्र पाहताच क्षणी 

दिदा झाला होता.  

इतक्यात गोडबोले काकू म्हणाल्या, "हा माझा म लगा अखनि.  रेखडओर्र कामाला असतो" 

रेखडओ????????? 

  



ग ुंतता हृदय ह!े! (भाग ३) 

 

 

"अखनि ह्या साठे काकू आखण या जोिी काकू र् ही त्याुंची म लगी आयाव', गोडबोले काकू 

म्हणाल्या.  

अखनि ने दोन्ही काकूुं ना नमस्कार केला आखण आयावला hi म्हटले.  

आयाव ची नजर अखनि र्रून हटतच नव्हती..  

इतक्यात जोिी काकू म्हणाल्या, "अरे, रेखडओर्र म्हणजे तू RJ अमये ला ओळित 

असिील ना? " 

"मी न च कता त्याचा प्रोग्राम ऐकते.. कोणता ग तो आयाव? हा "ग ुंतता हृदय ह"े, दकती 

स ुंदर असतो प्रोगॅ्रम!! त्यातली मराठी गाणी तर िपूच स ुंदर आखण त्याचा आर्ाज तर!!"  

काकूुं ना मध्येच र्ाुंबर्त आयाव म्हणाली, " आई!! प रे झाल ेत्या अमेय च कौत क".  

इतक्यात साठे काकू म्हणाल्या," मी पण ऐकते तो प्रोग्राम.. िारच छान आर्ाज आह ेहो 

अमेयचा.  अखनि त  ओळितोस का रे त्याला?" 

अखनि मुंद हसला आखण म्हणाला, "नाही, मी पण त्याचा आर्ाजच ऐकलाय.  त्याला कधी 

पाखहल ेनाही.. कारण मी हल्लीच रेखडओ र्र कामाला लागलोय.. आखण माझी ऑदिस ची र्ेळ 

उखिराची असल्याम ळे.. त्याला भेटण्याचा योग अजून तरी आला नाही.  हा पण जेव्हा पण मी 

त्याला भेटेन, त मचा मसेजे नक्की देईन" 



आयाव ला िारच बोर झाले होते.. ती हा खर्षय सुंपर्ण्यासाठी अचानक म्हणाली, "र्ाह!! 

काकू त मचे घर ि पच छान आह,े मी बघ ूिकते का?" 

"नक्कीच, त्यात काय खर्चारायचुं एर्ढे.  अखनि जा रे आयावला आपल ेघर दािर्.. " 

अखनि आयावला घेऊन घर दािर्ायला घेऊन गेला र् म्हणाला," तू खललर्ुंग रूम तर 

बखघतलास..  आता हा उजर्ीकड ेदकचन आखण हो ही डार्ी कडची माझी रूम आखण हा समोरचा 

मास्टर बेडरूम हा आई बाबाुंचा आह.े " 

"र्ाह!!िूपच मस्त आह ेत झुं घर i mean त मचुं घर!!" मधेच तोडत अखनि म्हणाला की, 

"its ok.  तू बोललुंस तरी चालेल मला".  

"त झुं घर िूप छान आह.े. woww तू paintings पण काढतोस?" आयाव म्हणाली.  

"ते आपल ेअसचुं र्ेळ जात नसेल तेव्हा काहीतरी रेिाटतो.   मी काही प्रोिेिनल पेंटर 

नाही. " अखनि म्हणाला.  

"तरी िारच छान आहते paintings.. एिाद्या ददर्िी र्ेळ काढून नक्की बघायला येईन.." 

आयाव म्हणाली.  

त्यार्र अखनि काही बोलणारच होता, तेर्ढ्यात जोिी काकूुं नी आयावला हाक मारली.  

त्याम ळे त्या दोघाुंचुं बोलणे अधवर्टच राखहले.. गोडबोले काकू आखण अखनि चा खनरोप 

घेऊन जोिी काकू, आयाव आखण साठे काकू घरी जायला खनघाल्या..  

 

घरी आल्यार्र पण आयाव च्या मनातून अखनि ची छबी जातच नव्हती.. आखण इर् ेही 

असाच काहीतरी अखनि च झाल होतुं..  

कहते ह ैना, एक नजर ही काम कर गयी।।       



चला, द सऱ्या ददर्िी सगळे आपापल्या कामाला लागले.. सकाळीच जोिी काकाुंनी 

काकूुं ना आपण सुंध्याकाळी एररया मधला सार्वजखनक गणपती बघायला जाऊ अस ेसाुंखगतले.. 

आखण आयाव ला ही बरोबर नेऊ म्हणून खतला तयारीत राहायला साुंग असा मेसेज ही ददला.  

ऋग्रे्द तर खमत्राुंच्या घरचे गणेि उस्तर् करण्यात व्यस्त होता.. काकाुंना माहीत होते की, 

हा ११ ददर्स काही सापडायचा नाही.  म्हणून त्याुंनी आयावलाच मेसेज ददला..  

सुंध्याकाळी सर्व जोिी क टूुंब जर्ळच्या गणपती मुंडळात गेल.े. पाया पडून खनघणार 

इतक्यात गोडबोले क टूुंब ही खतर्े आले होते.. आयावची नजर अखनि ला िोधत होती.. आखण ह े

गोडबोले काकूुं नी हरेले.. त्याुंना आयाव बघताक्षणी आर्डली होती.. त्याुंना आयावसारिीच बायको 

हर्ी होती अखनिसाठी.  

इतक्यात, जोिी काकू म्हणाल्या, "अखनि क ठेय? तो नाही आला?" 

"त्याच्या खमत्राच्या घरी गेलाय तो गणपतीसाठी.. इर् ेआज सत्यनारायणाची पूजा म्हणून 

मी म्हटले, पटकन पाया पडून येते.. घरी माझी जाऊ आह.े  म्हणून जमलुं.  नाहीतर घरात गणपती 

असताना क ठेच जायची सर्ड खमळत नाही. " गोडबोले काकू म्हणाल्या.  

"हो ना.  ते तर आहचे.  चला आम्ही खनघतो" जोिी काकू उत्तरल्या.  

इतक्यात अखनि खतर्े आला.   

"आई, अग तू इर् ेआहसे.  चल ना लर्कर घरी माझ ेसगळे कामार्रचे सहकारी आल े

आहते घरी.. त्याुंचा अचानक िोन आला.  काकू बोलली तू इर्े ली आहसे, म्हणून त ला 

बोलर्ायला आलो. " 

बोलता बोलता त्याची नजर जोिी क टूुंबाकडे गेली.  आयाव ला बघताच तो बघतच 

राखहला..  



आयावने मेहेंदी कलरचा क ताव घातला होता, त्यार्र मॅलचुंग झ मके, bangals.. आखण खक्लप 

लारू्न सोडलेल ेमोकळे केस.. कपाळार्र diamond रटकली.. ती िूपच स ुंदर ददसत होती..  

आयाव ची कळी ही अखनि ला बघताच लगेच ि लली..  

ये तो होना ही र्ा।।       

इतक्यात जोिी काकू पटकन म्हणाल्या," अखनि RJ अमेय पण आला आह ेका? असले 

तर घेऊन ये की, त्याला इर्े.. आम्ही सर्व भटूे" 

 

अखनि मुंद हसला.   

"काकू तो आज नाही येऊ िकला..  त्याच्या घरी पण गणपती असतो, जर तो आला तर 

मी नक्कीच कळर्ेन".  

आयावकड ेबघत बघत तो काकूुं ना म्हणाला," काकू त मचा नुंबर खमळाला असता तर बरुं 

झालुं असतुं कळर्ायला?" 

"हो ना नक्की.  तू आयाव चा नुंबर घेऊन ठेर् आखण खतलाच मेसेज कर, ते व्हाट्सएप का काय 

त्यार्र" जोिी काकू उत्तरल्या.  

आयाव आखण अखनिने आपापले नुंबर exchange केल.े  

इतक्यात गोडबोले काकूुं नी गणपती जर्ळ मनातल्या मनात आयावच माझ्या घरची सून 

होऊ देत अस ेसाकड ेघातले..  

र् सगळे आपआपल्या घरी खनघून गेल.े.  



घरी आल्यार्रही आयावने पटापट स्र्तःचे चाुंगले िोटो व्हाट्सएपच्या स्टेटस ्र्र ठेर्ल.े.  

जेणेकरुन अखनि ते िोटो बघले र् त्यार्र काही तरी कुंमेंट करेल आखण त्या दोघाुंचे बोलण ेस रू 

होईल..  

त्याददर्िी अखनिचे सहकारी उखिरा गेले र् द सऱ्या ददर्िी खर्सजवन असल्याम ळे अखनि 

ही लर्कर झोपी गेला..  

द सऱ्या ददर्िी सकाळी.. जोिींच्या घरी...  

||ग ड मॉर्नांग, म बुंई|| 

मी आह ेत मचा सर्ाांचा आर्डता RJ अमेय.  

सो, फ्रें ड्स आज स्टोरी सबखमिन ची िेर्टची तारीि आह.े  

ज्याुंनी अजूनही ही स्टोरी पाठर्ली नसले त्याुंनी सुंध्याकाळी ५ र्ाजायच्या आधी स्टोरी 

सबखमट करार्ी..  

जेणेकरून भाग्यर्ान खर्जेत्याुंना मला भेटायची सुंधी खमळेल..  

अमेय चा आर्ाज ऐकताच आयाव िाडकन जागी झाली आखण मनातच प टप टली, "लास्ट 

date.. पण मी तर स्टोरी खलखहलीच नाही.. म्हणजे मी अमेय ला कधीच नाही भटूे िकणार???" 

इतक्यात खतच्या मेसेज ची बीप र्ाजली आखण तो मेसेज होता अखनि चा..  

  



ग ुंतता हदय ह!े! (भाग ४) 

 

आयावने िोन मधला मसेजे बखघतला त्यात खलखहले होते, 

"ग ड मॉर्नांग!!" 

ती स्र्तःिीच प टप टली, "िक्त ग ड मॉर्नांग!!" 

मग खतने पण ररटनव ग ड मॉर्नांग मेसेज सेंड केला..  

तर समोरून अखनिने िक्त एक स्माईली सेंड केला..  

"बस इतकुंच" आयाव र्ोडीिी खहरम सली..  

इतक्यात खतचुं लक्ष घड्याळाकड ेगेले.. ती पटकन आर्रून ऑदिसला पळाली.  

खिग्धाला बरुं नसल्याम ळे ती आज ऑदिसला येऊ िकणार नव्हती.. मग काय आयाव 

एकटीच ऑदिसला खनघाली..  

आज रोजच्यापेक्षा र्ोडी लर्करच आयाव ऑदिसला पोहचली.. सगळे सहकारी आपापल्या 

र्ेळेन सार ऑदिसमध्य ेयते होते.. आयाव कॉिी घेण्यासाठी खतच्या ऑिीसच्या कँटीनमध्य ेगेली..  

तर खतर्े समीर एकटाच कॉिी पीत बसललेा होता.  त्याच्या लपॅटॉप र्र काहीतरी काम करत..  

तसे तर आयावचुं समीरिी जास्त जमायचुं नाही.. जमणार पण कसुं, समीर बघारे् तेव्हा 

ऑदिसमधल्या म लींच्या घोळक्यात!! 

त्यात खिग्धा पण त्याच्यार्र दिदा.. म्हणून का कोणास ठाऊक आयावला तो अखजबात 

आर्डत नसे..  



पण आज त्याला एकटे बघून असले की काय माहीत, पण आयावला त्याच्यािी बोलार्सुं 

र्ाटत होतुं..  

पण नुंतर खतने खर्चार केला, "नको बाबा, मी स्र्तः हाक मारली तर उगाच चण्याच्या 

झाडार्र चढेल.  जाऊ देत"आखण ती द सऱ्या एका टेबलर्र बसून मोबाइल चाळत कॉिी पीत 

बसली..  

इतक्यात, समीरच लक्ष खतच्याकडे गेलुं आखण लागलीच त्याने आयावला हाक मारली र् 

चेष्टनेे म्हणाला, "अरे आज तू एकटीच, त म्ही GF क ठेय? I mean खिग्धा? सदानकदा त झ्या 

अर्तीभर्तीच असत.े  म्हणून खर्चारलुं" 

आयावने रागात त्याच्याकड ेबखघतल.े. पण त्याच्यािी नजरानजर होताच खतचा राग का 

कोण जाणे एकदम खनर्ळला.  

ती म्हणाली, "खिग्धा ला बरुं नाही आह,े म्हणून ती नाही आली.  पण आज तू इतक्या 

लर्कर?" 

चक्क आयाव आपल्यािी बोलत आह ेयाचा आधी समीर ला खर्श्वासच बसत नव्हता.. पण 

त्याने स्र्तःला सार्रलुं..  

आखण म्हणाला, "अगुं, आज एका क्लायुंट बरोबर मीटटुंग आह.े. म्हणून र्ोडे preparation 

साठी लर्कर आलो.. जाईन आता ५-१० खमखनटात. " 

तो प ढ ेम्हणाला,"आज कधी नर् ेते, तू पण तर लर्कर आलीयेस.  काही िास कारण? 

त झी पण मीटटुंग र्गैरे??" 

"तसे काही नाही.  Anywy you carry on.  मी खनघत.े. मला भरपूर काम आह.े. प न्हा 

बोलू bye" असे बोलून आयाव कँटीन मधून खनघून गेली..  



आजचा ददर्स रोजच्यापके्षा िपूच बोर होता खिग्धा नव्हती ना!!  

ती असली की, नेहमी ऑदिसमध्य ेआर्ाज,गोंधळ असायचाच..  

तोपयांत द पार ही झाली.. खतला लुंच एकट्याने करायलाही बोरुं झालुं होतुं.  पण भूक पण 

लागली होती म्हणून ती लुंच साठी कँटीन मध्ये खनघाली......  

इतक्यात खतला िेिर म्हणजेच खतच्या बॉसचा िोन आला आखण त्याने खतला कॅखबन मध्य े

तातडीने बोलर्ले.  

आयावने लुंचबॉक्स प न्हा आत ठेर्ला आखण ती ििेरच्या कॅखबनमध्ये गेली.  

िेिरने आयावच्या हातात एका नर्ीन प्रोजेक्ट ची िाईल ददली आखण ह्या प्रोजेक्टचा इुंचाजव 

खतला बनखर्ले पण खतला ह्या प्रोजेक्ट मध्य ेसमीर मदत करेल.. ह ेही साुंखगतले.  

आयावला िूपच आनुंद झाला.. कारण हा खतचा पखहला असा प्रोजेक्ट होता खजर्े ती इुंचाजव 

होती.. म्हणजे ह्या प्रोजेक्टसुंबुंधीचे सगळे खनणवय ती घेणार होती..  

पण ह्या आनुंदार्र काही सेकुं दातच खर्रजन पडले, जेव्हा खतला कळल ेकी हा प्रोजेक्ट 

खतला समीर बरोबर करायचा आह.े   

"झाल ेम्हणजे प न्हा सगळुं के्रखडट हाच घेऊन जाणार", आयाव मनात प टप टली.  

तेर्ढ्यात समीर पण खतर्े आला र् त्याने ििेर आखण आयावला आजच्या मीटटुंगचे 

प्रोजेक्टबद्दलचे खडटेल्स ददले.. आखण लुंच नुंतर त्यार्र खडस्किन करू अस ेसाुंखगतले.  समीर आखण 

आयाव दोघेही आपापल्या डेस्ककड ेखनघाल.े.  

हो, त म्ही एकदम बरोबर खर्चार केलात!! 

ती आजची सकाळची मीटटुंग त्याच प्रोजेक्ट सुंबुंधात होती.. खजर् ेसमीर गेला होता.  



आयाव स्र्तःच्या डेस्कजर्ळ आली, इतक्यात खतचे लक्ष समीरकड े गेले.. तो ही खतलाच 

बघत होता.. त्याने खतला छानिी स्माईल ददली..  

आयावला काहीच कळत नव्हते की, नक्की काय चालयल!! 

ती बॉटलमधल ेपाणी घटाघटा प्यायली आखण खर्चार करत मनातच म्हणाली, "आज 

खिग्धा काय नाही आली तर कायकाय घडले ऑदिसमध्ये आखण तो प्रोजेक्ट?? त्याबद्दल सगळुं 

जर समीरला माहीत आह ेतर मग मी त्या प्रोजेक्टची इुंचाजव किी? बापरे, डोक्याचा भ गा होईल 

आता.  जाऊ देत.. आधी लुंच करू मग बघ.ू " 

 

असे बोलून ती कँटीन मध्य ेलुंच साठी गेली..  

तर खतर्े समीर पण खतला जॉईन झाला लुंच साठी..  

खतला समीरिी काय बोलारे् ह ेस चत नव्हते..  

समीरला ही ह ेकळल.े.  

मग काय त्यानेच बोलण ेस रू केल ेआखण आयावला comfortable केले..  

कधी नव्ह ेते आज दोघेही एकत्र लुंच करत िूप बोलल.े.  

आयावचे समीरबद्दल िूप सारे गैरसमज झाललेे ते सगळे हळूहळू खक्लअर होत होते..  

त्याुंनतर त्याुंची प्रोजेक्ट सुंबुंधात ििेर बरोबर स द्धा मीटटुंग झाली आखण िूप साऱ्या 

महत्र्ाच्या माखहतीर्र ही चचाव झाली..  



आज आयावला द पारनुंतर िोन बघायची पण ि रसत नव्हती.. ती घरी स द्धा उखिरा आली.. 

आखण अजून काही ददर्स खतला असाच उिीर होईल असहेी खतने घरी साुंखगतले.. आखण सरळ 

झोपी गेली..  

द सऱ्या ददर्िी खतने सकाळीच खिग्धाला िोन केला.. तर खतच्या आईने मसेेज ददला की, 

खिग्धा अजून तरी ३-४ ददर्स ऑदिसला येऊ िकणार नाही.  

मग काय आजपण आयाव एकटीच ऑदिसमध्य े खनघाली.. आज खतला ऑदिसमध्य ेबोर 

होण्याचुं कारणच नव्हत, ते कारण म्हणजे खतचा प्रोजेक्ट पाटवनर, समीर पटर्धवन.. नार् जस े

डॅलिुंग, तसाच तो स द्धा... कोणीही म लगी बघताक्षणीच प्रेमात पडले असा..  

आयाव समीरबरोबरच काम िूपच एन्जॉय करत होती.. तो िूपच हुिार होता.. म्हणूनच 

तर तो अखस्मता pvt ltd चा टॉप एम्प्लॉयी होता.. प्रोजेक्टच काम अजून तरी २-३ ददर्स 

चालणार होते.. ििेरन ेत्याच्यासाठी एक र्ेगळी कॅखबन ही त्या दोघाुंना ददली होती.. त्याम ळे 

दोघाुंच्या कॉिी पासून ते जेर्णापयांतचा सगळा र्ळे खतर्ेच जात होता..  

पण याम ळे ऑदिसमध्य ेत्याुंची चचाव िूपच गरम होती.. ऑिीसमधल्या म ली तर आयावर्र 

ि पच जळिळत होत्या.. आयावला ही ह ेकळत होते.. पण आयावला त्याची काहीच दिकर नव्हती.. 

खतला िक्त खतच काम परिेक्ट व्हार् ेअसे र्ाटत होते.  

पण ही झाली आयावची बाजू पण आपल्या समीरच काय?? ते तरी खर्चार करा..  

समीर तर आयावर्र खतला पाखहलले्या पखहल्या ददर्सापासून दिदा होता.. पण आयाविी 

कधी मोकळेपणाने बोलायची सुंधी त्याला खमळालीच नव्हती..  

 



नेहमी ती खिग्धा अगदी ग्ल ूसारिी खचकटून बसललेी अस ेआयाविी.. मग बोलणार पण 

कधी.. म्हणून त्याने िेिरला राजी करून आयावला ह्या प्रोजेक्टचुं इुंचाजव बनर्ायला साुंखगतल े

होते..  

सगळे काही त्याच्या प्लनॅन सारच स रू होते.. आखण सोने पे स हागा म्हणजे खिग्धा आजारी 

पडली त्याम ळे त्याला या ३-४ ददर्सात आयावच्या अजून जर्ळ जायला खमळाले होते.  

तसेच, तो प्रोजेक्ट पूणव झाल्यार्र आयावला मागणी ही घालणार होता.. मग आयावच उत्तर 

काहीही असो.. त्याला त्याची दिकर नव्हती.. पण तो अजून ह ेप्रेम मनात लपरू्न ठेर् ूिकत 

नव्हता..  

इर्े अखनिला समजत नव्हते की, आयावला काय झालाय? 

कारण न च कता तो रोज आयावला 'ग ड मॉर्नांग' हा मेसेज सेंड करत होता.. पखहला ददर्स 

सोडला तर खतने नुंतर त्याच्या मेसेजला ररप्लाय ही केला नव्हता.. म्हणून त्याने आज खतला िोन 

करायचुं ठरर्ल.े.  

पण िोन करून बोलणार तरी काय? 

त्याच्याकड ेठोस असे कारण ही नव्हते.. तो खर्चार करू लागला..  

समीर आखण आयाव िूपच आनुंददत होते.. आज त्याुंनी घेतलेल्या महेनतीचुं चीज होणार 

होते.. ठरल्याप्रमाण ेपे्रझने्टेिन िूपच छान पार पडले.. क्लायुंटला ही ह ेकाम िूपच आर्डलुं.. 

त्याम ळे िेिर स द्धा ह्या दोघाुंर्र िूपच ि ि होता.  तसेच सगळ्या स्टािन ेही दोघाुंचे िारच 

कौत क केल.े  

आयावला िूपच भरून आले.  कारण ह ेखतचे स्र्तःच असुं पाखहलुं प्रोजेक्ट होतुं.. समीर जरी 

मदतीला असला तरी सगळ्यात जास्त मेहनत ही आयावची होती..  



इतक्यात िेिरने समीरला इिारा केला आखण समीरन े ही तो ओळिला.. तो आता 

आयावला काही बोलणारच होता की.........  

अचानक आयावचा िोन र्ाजला.  

आयावने िोनच्या स्क्रीनर्र बखघतल ेतर तो िोन अखनिचा होता...  

  



ग ुंतता हृदय ह!े! (भाग ५) 

 

 

आयाव मनातच म्हणाली, "अखनिचा िोन??" 

क्षणभरासाठी खतने समीरच्या बोलण्याकड े द लवक्ष केले आखण समीरला म्हणाली, "मी 

आलेच २ खमखनटात" 

र् खतने अखनिचा कॉल ररखसव्ह केला..  

खतने िोन उचलताच अखनिने आयावर्र न सता प्रश्ाुंचा भखडमार स रू केला.  

तो म्हणाला,"आयाव तू ठीक तर आहसे ना? की, त ला माझा कोणत्या गोष्टीबद्दल राग आला 

आह?े तू िक्त पखहल्या ददर्िीच मेसेजचा ररप्लाय ददलास, बाकी ददर्िी तू माझा मेसेज ओपन 

करूनही नाही बखघतलास.. काय झालाय त ला? तू अिी का र्ागते आहसे माझ्यािी??" 

बापरे, आयावच्या लक्षात ही आल ेनव्हते की, खतच्या मेसेज न करण्याम ळे अस ेकाही तरी 

होईल.. पण खतला ह ेही जाणून घ्यायचे होते की, अखनिची ही िक्त काळजी आह ेकी, त्याच्या 

मनात द सरुंच काहीतरी चाललय.. अस ेअसुंख्य खर्चार खतच्या मनात चालूच होते.  

तेर्ढ्यात अखनि समोरून म्हणाला,"आयाव are you there???" 

आयाव पटकन भानार्र आली आखण म्हणाली, "हो, अरे, दकती काळजी करिील.  मी 

एकदम ठणठणीत आह.े  इतके ददर्स मी ऑदिसच्या कामात िूपच व्यस्त होते.  म्हणून िूप 

ददर्स व्हाट्सएप ओपन करून नाही पाखहले आखण मी त झ्यार्र का रागखर्न.  त झुं आपलुं 

काहीतरीच असतुं. " 



खतचे बोलणुं मधेच तोडत पटकन अखनि म्हणाला,"माझ्याबरोबर आज कॉिी प्यायला 

येिील? प्लीज" 

आयावला काय बोलारे् ह ेस चतच नव्हते..  

चक्क अखनि खतला भेटायला बोलर्त होता..  

ती मुंद हसली आखण म्हणाली, "हो नक्कीच.. का नाही" 

अखनि ह ेऐकून िूपच ि ि झाला.. तो म्हणाला, "मस्त.. मी त ला जागा आखण र्ेळ मसेेज 

करतो.. मग आपण भटूे.. अरे हो, अजून एक.. कृपा करून आज तरी खनदान माझा मेसेज र्ेळेर्र 

र्ाच म्हणजे झालुं" 

दोघेही हसल.े. आखण मग दोघाुंनीही िोन ठेऊन ददला..  

आयाव हसत हसतच समीर जर्ळ आली..  

इतक्यात खतला आठर्ले की, समीरला खतला काहीतरी साुंगायचे होते..  

ती लगेच म्हणाली, "अरे समीर तू काहीतरी साुंगणार होतास.  बोल काय बोलायचुंय. " 

 

तो बोलणारच होता की, आयावच्या िोनची मेसेज टोन र्ाजली.. खतने पाखहले तर अखनिचा 

मेसेज होता.  त्याने खतला भेटायची र्ेळ आखण रठकाणाचे नार् मेसेज केल ेहोते..  

त्याने भेटायची र्ेळ ५ र्ाजताची ददली होती.  

आयावने घड्याळाकडे बखघतल ेतर ३ र्ाजत होते.. म्हणजे आयावकड ेिक्त २ तासच होते.. 

तयार व्हायला.. ती लगेच िेिरजर्ळ गेली र् खतने िेिरला request केली की, खतला एका 



महत्र्ाच्या कामाम ळे आताच घरी जारे् लागणार म्हणून.. ििेरन ेएकर्ार समीरकड ेपाखहले.. 

तर समीरन े’हाुं’ असा इिारा केला.. मग काय, िेिरने आयावला हो म्हुंटले.  

मग आयावने पसव उचलली आखण ती घरी जायला खनघणार.. इतक्यात खतला काहीतरी 

आठर्ले म्हणून ती परत आली आखण समीरच्या समोर उभी राखहली र् म्हणाली, "सो, सॉरी यार, 

आपण उद्या बोललुं तर चालेल त ला, प्लीज, मला िूप अजेन्ट काम आह.े  उद्या नक्की बोल.ू.  

बाय!!" 

समीरन ेआयावकड ेबघून खस्मत हास्य केल ेआखण मानेने हो म्हटले..  

आयाव र्ोड्याच र्ेळात घरी पोहोचली.. आयावला लर्कर घरी आलेलुं पाहून खतची आई 

स द्धा र्ोडी आश्चयवचदकत झाली.. कारण महत्र्ाचुं कारण असल्याखिर्ाय आयाव कधीच लर्कर 

घरी येत नसे आखण स ट्टी ही घेत नसे.. ती खतचे काम चोि करत असे.. नेहमीच!! 

जोिी काकू म्हणजेच आयावची आई आयावला म्हणाल्या, "अग आयाव, आज लर्कर किी 

आलीस? क ठे बाहरे जायचुंय काय?" 

आयाव उत्तरली,"हो आई.  मला र्ोडुं ऑदिसच्या कामासाठी बाहरे जायचुंय.. मी येईन 

तासाभरात परत.. " 

 

(र्ोड्यार्ेळानुंतर.. ) 

"अगुं अगुं, काय हर्य त ला मला साुंग.  मी देते काढून.  ही म लगी ना.. सगळ्या कपड्याुंच्या 

घड्या खर्स्कटून टाकल्या.  आयाव ह ेसगळे कोण उचलणार.. दकती तो पसारा केलायेस.. " काकू 

म्हणाल्या.  



"आई बस ना आता, खनदान आज तरी नको ना.. मी आर्रेन आल्यार्र रूम.. आता प्लीज 

तू िाुंत राहा.. कटकट नको करुस" आयाव म्हणाली आखण घरातून लर्कर सटकली..  

जोिी काकूुं ची बडबड स रूच होती..  

जिा सगळ्याुंच्याच आई करतात      

असो, आयाव ५ खमनीट आधीच कॉिी िॉपमध्ये पोहोचली..  पण पाहत ेतर काय??? 

अखनि आधीच खतर्े बसलेला खतला ददसला..  

अखनिने ही आयावला पाखहले आखण बघतच राखहला..  आयावच्या बाबतीतही तसचुं 

काहीतरी झालुं..  

अखनिने ब्लॅक टी-िटव आखण ब्लू जीन्स घातली होती र् डोळ्याुंर्र ग्लेअर लार्ला होता.. 

आखण आयावने लपुंकीि कलरचा च डीदार, एका हातात बुंगल्स आखण द सऱ्या हातात घड्याळ घातले 

होते.. केस मोकळे सोडले होते आखण कानात झ मके आखण कपाळार्र डायमुंड रटकली लार्ली 

होती र् ओठाुंर्र मॅलचुंग खलपखस्टक..  

र्ाह!! ती इतकी स ुंदर ददसत होती की, बघणारे बघतच राहतील.. मग अखनिच काय 

झालुं असेल.. त म्ही खर्चारच करा..  

दोघाुंनीही एकमेकाुंना ग्रीट केले आखण दोघ ेबसल.े.. दोघहेी एकमेकाुंकडे नजर चोरून 

बघत होते.. बोलायला किी आखण काय स रुर्ात करार्ी असे दोघाुंच्याही मनाला र्ाटत असार्.े  

मग काय अखनिनेच प ढाकार घेतला आखण २ कॉिी ऑडवर केल्या..  

आज त्याची नजर आयावर्रून हटतच नव्हती..  

त्याला असुं र्ाटतुं होते, आज र्ेळ इर्ेच र्ाुंबार्ी आखण त्याने आयावला असच बघत राहार्.े  



इतक्यात आयाव बोलली, "अखनि त ला काही बोलायचे होते का?" 

"अ.. म्.. हो.. म्हणजे तू ठीक आहसे की नाही ह.े. म्हणजे नाही.. " अखनि बोलता बोलता 

र्ाुंबला..  

त्याने एक दीघव श्वास घेतला आखण बोलणार तर र्ेटर कॉिी घेऊन आला..  

आयाव अखनि काय बोलतोय याची र्ाट पाहत होती..  

र्ेटर खनघून गेल्यार्र अखनि उठून आयाव जर्ळ आला आखण खतच्या समोर ग डघ्याुंर्र बसून 

त्याने चक्क खतला लग्नाची मागणी घातली..  

आयावला ह ेसगळुं स्र्प्नचुं र्ाटत होतुं.. खतला काय बोलार्ुं ह ेस चत नव्हतुं.. अखनिला ही 

आयावच्या मनाची अर्स्र्ा समजत होती.  कारण त्याला ही र्ाटल ेनव्हते की, तो आज आयावला 

मागणी घालेल ती पण लग्नाची.. तो उठला त्याने ि ची सरकर्ली आखण आयावचा हात हातात 

घेतला..  

आयाव काही बोलणारच होती.  पण त्याआधी अखनि म्हणाला, "आयाव ह्या माझ्या 

मनातल्या भार्ना आहते.. त झा जो काही खनणवय असेल मला तो मान्य असले.. मला नाही माहीत 

ह ेकसे झाले पण झाल.े. त ला माझा राग आला असेल तर मला माि कर पण... " 

आयावने अखनिच्या तोंडार्र हार् ठेर्ला आखण म्हणाली, "बस, आता काही नको बोलसू.. 

मला स द्धा हचे ऐकायचे होते.. मला ही तू िूप आर्डतोस अखनि.. अगदी पखहल्या ददर्सापासून.. 

जेव्हा मी त ला पखहल्याुंदा पाखहले होते.. I love you अखनि" 

बाहरे िपू पाऊस पडत होता आखण कॉिी िॉप मध्ये गाणुं स रू होतुं..  

          मी त ला तू मला ग णग ण ूलागलो, पाुंघरू लागलो सार्रू लागलो                

नाही कळले कधी, जीर् र्ेडार्ला           



ओळिू लागलो तू मला मी त ला 

नाही कळले कधी,  ध ुंद हूरहुर ही श्वास गुंधार्ला           

ओळिू लागलो तू मला मी त ला 

नाही कळले कधी…..                 

मी त ला तू मला ग णग णू लागलो, पाुंघरू लागलो सार्रू लागलो                          

नाही कळले कधी, नाही कळले कधी                

  



ग ुंतता हृदय ह े!! (भाग ६) 

 

 

आज आयाव ग णग णतच घरी आली....  

ती िूपच ि ि होती..  

खतच्या चेहऱ्यार्र र्ेगळीच चमक आली होती..  

आज रात्री जेर्ताना ही आयावच लक्ष क ठेतरी द सरीकडेच होतुं..  

खतने भराभर जेर्ण आटपलुं आखण खतच्या िोलीत झोपायला गेली..  

खतने लागलीच िोन चेक केला तर अखनिचा मेसजे होता..  "जेर्लीस का?" 

आयावने स द्धा ररप्लाय ददला आखण मग रात्रभर दोघेही मसेेजने बोलत होते..  

अखनिने िोन ही केला होता पण आयावला सध्या तरी घरी कळू द्यायचे नव्हते.  म्हणून 

खतने घरी नीट साुंगेपयांत रात्री िक्त मेसेजने बोलायचे अस ेठरखर्ल.े  अखनिने ही आयावला समजून 

घेतले..  

 

 

(द सऱ्या ददर्िी सकाळी) 

"ग ड मॉर्नांग म ुंबई!!" 

मी आह ेत मचा सर्ाांचा आर्डता RJ अमेय.  



त मच्या सर्ाांचे स्र्ागत आह े"ग ुंतता हृदय ह!े!" च्या आजच्या ब्रँड न्यू एखपसोड मध्य.े  

हुश्ि!! त मचुं दकती प्रेम आह े हो माझ्यार्र.. मला भटेण्यासाठी त म्ही इतक्या कर्ा 

पाठर्ल्यात..  

Woww.. amazing!! मी िूप िूप आभारी आह ेत मचा..  

असो, ह्या प्रखतयोगीतेचे खर्जेते कोण आहते.. ह ेमी तूम्हाला लर्करच साुंगेन.. आखण त्या 

भाग्यर्ान खर्जेत्याुंना खमळणार आह ेमला भटेण्याची सुंधी..  

(टाळ्याुंच्या कडकडाटाचा आर्ाज येतो) 

सो guys, प्रेम ह ेसगळेच करतात, पण जे अन भर्तात त्याुंची बातच और आह.े. तो स्पिव, 

तो सहर्ास आपल्याला हर्ाहर्ासा र्ाटतो.. प्रत्येक लहानसहान गोष्टींर्रून त्याची/खतची आठर्ण 

होते आखण नकळत ओठाुंर्र ह ेिब्द येतात..  

          जीर् दुंगला, ग ुंगला, रुंगला असा,  

खपरमाची आस तू          जीर् लागला,  

लाभला ध्यास ह्यो त झा, गखहर्रला श्वास तू           

पैलतीरा नेिील, सार् मला देिील,  

काळीज माझुं तू          स ि भरतीला आलुं, नभुं धरतीला आलुं, प नर्ुंचा चाुंद तू           

जीर् दुंगला, ग ुंगला, रुंगला असा, खपरमाची आस तू 

जीर् लागला, लाभला ध्यास ह्यो त झा, गखहर्रला श्वास तू 

          चाुंद स गुंधा येईल, रात उसासा देईल 

सारी धरती त झी, रुजव्याची माती तू 



ि ळुं आभाळ ढगाळ, त्याला रुढींचा इटाळ 

माझ्या लाि सजणा ही काुंकणाची तोड माळ तू 

ि ळुं काळीज ह ेमाझुं त ला ददलुं मी आुंदण 

त झ्या पायार्र मािेल माझ्या जन्माचुं गोंदण           

जीर् दुंगला, ग ुंगला, रुंगला असा, खपरमाची आस तू 

जीर् लागला, लाभला ध्यास ह्यो त झा, गखहर्रला श्वास तू           

आयाव बेडर्र लोळतच रेखडओ ऐकत असत.े.  

"दकती छान गाणुं होतुं.. खमस य  अखनि    " आयाव म्हणते.  

इतक्यात मेसेजची बीप र्ाजते..  

"ग ड मॉर्नांग my love" 

आयावची सगळ्यात रोमँरटक सकाळ होती ही..  

खतने ही ररप्लाय केला र् काही र्ेळ अखनिसोबत chat केला.  

इतके रोमँरटक गाणुं ऐकल्यार्र त म्हीच खर्चार करा ना काय चाट केला असेल तो      

इतक्यात खतचुं घड्याळाकड ेलक्ष गेले मग खतने िेर्टचा मेसेज सेंड केला की, ऑदिसला 

खनघाल्यार्र त ला कॉल करत ेम्हणून आखण ती ऑदिसला जायच्या तयारीला लागली..  

खिग्धाचा आजही काहीच पत्ता नव्हता.. ती िोन स द्धा उचलत नव्हती.. म्हणजे आजपण 

ऑदिसला येण्याचे चान्ससे कमीच होते..  



आयावने अखनिला िोन केला आखण बोलतबोलत ती कधी ऑदिसला पोहोचली खतला खतचे 

कळलेच नाही..  

ती खतच्या डेस्कजर्ळ गेली आखण खतने खतर् ेपसव ठेर्ली.  तेर्ढ्यात खतचुं लक्ष समीरच्या 

डेस्क कड ेगेलुं.. पण खतर्े क णीच नव्हतुं.. म्हणजे समीर अजून ऑदिसला आला नव्हता.. कॉिी 

खपण्यासाठी आयाव कॅन्टीनमध्ये जाणार इतक्यात समीर आला..  

अचानक आलेल्या पार्साच्या सरीम ळे त्याचे केस र्ोडेिार खभजले होते.. तो आज 

रोजच्यापेक्षा िूपच handsome ददसत होता.. आयाव ही एक क्षण त्याच्याकड ेबघतच राखहली..  

अचानक समीरन े"ग ड मॉर्नांग आयाव" अिी हाक मारल्यार्र ती भानार्र आली..  

खतला काय बोलारे् हचे स चत नव्हते..  

खतने िक्त हाताने कॅन्टीनकडे िूण केली..  

समीर पण त्याची बॅग ठेर्ून कॅन्टीनमध्ये आला..  

दोघाुंनीही कॉिी घेतली.  

तेर्ढ्यात आयाव पटकन म्हणाली, "समीर, त ला काल मला काहीतरी साुंगायचुं होतुं ना?, 

सॉरी मी इतकी घाईत होते की, anyway आता बोल ना काय साुंगायचे होते ते".  

त्यार्र समीर म्हणाला, "काही िास नाही गुं.  पण र्ेळ आल्यार्र त ला नक्की साुंगेन" 

दोघाुंनी आपापली कॉिी सुंपर्ली आखण आपापल्या कामाला लागल.े.  

आज काम भरपूर असल्याम ळे लुंचला ही ि रसत नव्हती..  

त्याम ळे दोघाुंचा लुंच ही त्याुंच्या सोयीन सार कामातून र्ेळ खमळेल तसा झाला..  

कामाच्या व्यापात ऑदिस स टायची र्ेळ कधी झाली ह ेही दोघाुंना कळल ेनाही..  



आज बाहरे भरपूरच पाऊस पडत होता..  

त्याम ळे आयावला स्टेिनपयांत जायला ऑटोररक्षाही खमळत नव्हती.  

खतने १-२ ररक्षा र्ाुंबर्ण्याचा प्रयत्न केला, पण कोणीच र्ाुंबायला तयार नव्हते..  

समीर लाुंबूनच आयावची धडपड बघत होता.  न राहर्ून मग त्याने सरळ त्याची बाईक 

आयावच्या समोर उभी केली आखण अगदी हक्काने बोलतात तसा बोलला, "बस बाईकर्र.  मी 

सोडतो त ला स्टेिनपयांत. " 

आयाव ही कोणतेही आढेरे्ढ ेन घेता त्याच्या बाईकर्र बसली.  समीरन ेआयावला स्र्तःचे 

जॅकेट ही घालायला ददल.े  

"Be comfortable.  मी साुंभाळून नेईन त ला", समीर म्हणाला आखण बाईक चालू केली.  

समीर आज िूपच ि ि होता कारणही तसचुं होतुं ना!! अहो, आयाव जी बसली होती 

बाईकर्र!!       

त्याला मनात अस ेर्ाटत होतुं की, हा रस्ता कधीच सुंप ूनय.े.   

तो मनातल्या मनात गाणुं ग णग णत होता...  

          गारर्ा 

          गारर्ा 

र्ाऱ्यार्र खभर-खभर-खभर पारर्ा, नर्ा नर्ा 

खप्रय,े नभात ही 

चाुंदर्ा नर्ा नर्ा 

गारर्ा           



 

          गर्तात गाणे झ लत ेकधीचे 

गर्तात गाणे झ लत ेकधीचे 

खहरर् ेदकनारे खहरव्या नदीचे 

खहरर् ेदकनारे खहरव्या नदीचे           

          पाण्यार्र सर-सर-सर काजर्ा, नर्ा नर्ा 

खप्रय,े मनात ही ताजर्ा नर्ा नर्ा 

गारर्ा           

          आकाि सारे माळून तारे 

आता रुपेरी झालेत र्ारे 

आकाि सारे माळून तारे 

आता रुपेरी झालेत र्ारे           

अुंगभर र्र-र्र-र्र नाचर्ा, नर्ा नर्ा 

खप्रय,े त झा जसा गोडर्ा नर्ा नर्ा 

गारर्ा           

मधेमध ेआरिातून आयावला चोरून बघत होता..  

आयावला समीरला पकडून बसायला र्ोडुं uncomfort र्ाटत होतुं..  



पण रस्त्यात इतके िड्ड े होते की, समीरला धरून बसण्याखिर्ाय आयावकड े पयावयच 

नव्हता..  

Just imagine करा काय क्षण असेल तो!! 

एव्हाना पार्साचा जोरही र्ोडािार कमी झाला होता.. आखण स्टेिनही आलुं..  

समीरन ेनाइलाजाने बाईक र्ाुंबर्ली.. त्याचुं मन करत होतुं की, ददर्सभर आयाव सोबत 

राहार्.. पण त्याने मनाला आर्रलुं..  

आयाव िाली उतरली आखण समीरला म्हणाली, "Thank you so much समीर, चल 

बाय, उद्या भेटू"  

ती प ढ ेखनघालीच होती की, खतच्या लक्षात आल.े   

समीरचुं जॅकेट खतच्याकडेच होतुं..   

म्हणून ते परत द्यायला ती र्ळली..  

तर समीर खतर्ेच उभा होता..   

खतने जॅकेट काढून समीरला ददल ेआखण खनघणार  

तेर्ढ्यात..  

समीरन ेआयावला हाक मारली आखण खतला बोलू लागला, "आयाव मला त ला काहीतरी 

साुंगायचुं आह"े 

 ती र्ाुंबली आखण म्हणाली "हा बोल ना काय बोलायचुंय. " 

समीर म्हणाला, "actually आयाव, मी कसुं साुंगू हचे कळत नाहीय.े. hope तू मला समजून 

घेिील.. आयाव प्लीज तू माझ्यार्र रागर् ूनकोस?" 



"दकती कोड्यात बोलतोयस.. आता जर तू नाही बोललास तर मात्र मी नक्की रागखर्न.. 

बोल पटकन.. " आयाव म्हणाली.  

समीरन ेआयावचा हात हातात घेतला आखण तो म्हणाला, "आयाव I love you.. माझुं 

त झ्यार्र िूप िूप प्रेम आह.े. अगदी पखहल्या ददर्सापासून.. जेव्हा मी त ला पाखहल्याुंदा 

ऑदिसमध्य ेबखघतलुं होतुं.. त झुं माझ्याबरोबर नेहमी भाुंडणुं आखण माझा राग राग करणुं.. 

सगळ्या ऑदिसच्या म ली माझ्या पाठी असताना स द्धा त ला माझ्यात इुंटेरेस्टच नसण.े. आखण 

मग प्रोजेक्टच्या खनखमत्ताने आपण एकत्र घालर्ललेा र्ेळ.. काय आखण दकती साुंगू.. " 

आयाव त्याच्याकड ेबघतच राखहली..  

खतला स्र्प्नातस द्धा र्ाटलुं नव्हतुं की, समीर कधी खतच्यार्र प्रेम करेल.. कारण नेहमी 

त्याच्या आजूबाजूला म लींचा घोळका अस.े. त्याम ळे त्याच्यािी कधीच कामाव्यखतररक्त 

बोलण्याचा प्रश्च नव्हता..  

प्रोजेक्ट पासूनच तो आयावबरोबर ऑिीसमध्य ेजास्त र्ेळ घालर् ूलागला होता.. तेव्हाच 

या दोघाुंची घट्ट मतै्री झाली होती आखण त्या मैखत्रम ळेच आज आयाव खनःसुंकोचपणे त्याच्या 

बाईकर्र बसली होती..  

पण तो असा काहीतरी खर्चार करेल ह ेखतला िरचुं र्ाटलुं नव्हतुं...  

ती मनात म्हणाली की, "समीरला अखनि बद्दल सगळे साुंगायला हर्.े. नाहीतर तो जास्तच 

खसरीयस होईल"..  

आयावने पखहला स्र्तःचा हात त्याच्या हातापासून लाुंब केला र् ती बोल ूलागली, "समीर 

प्लीज मला च कीचुं समजू नकोस.. तू िरचुं िूप चाुंगला म लगा आहसे.. प्रत्येक म लीला 

त झ्यासारख्याच लाइिपाटवनरची अपेक्षा असले.. पण माझुं द सऱ्याचुं व्यक्तीर्र प्रेम आह ेआखण 



त्याचुं ही माझ्यार्र.. मी त झ्या भार्ना समजू िकते पण स्र्ीकारू िकत नाही.. प्लीज मला माि 

कर समीर.. पण आपली मैत्री आह ेतिीच राहील नेहमी.. प्लीज मला समजून घे" 

असे बोलून ती खनघून गेली..  

आयावच्या लाइिमध्ये द सरे कोणीतरी आह ेह ेसमीर सहनच करू िकत नव्हता पण त्याला 

ह ेही माहीत होतुं की, प्रमेात नेहमी ददलुं जातुं.. प्रेम कधीच जबरदस्तीने नाही केलुं जात..  

तो आयाव नजरेआड होईपयांत खतला बघत होता..  

पाऊसाचा जोर प न्हा र्ाढला होता..  

समीर त्याच जागेर्र उभा होता.  

त्याचे डोळ्यातल पाणी... पार्साच्या पाण्यात कधी खमसळल ह ेत्याच त्यालाच कळल 

नाही..  

त्याने इतके प्रेम कधीच क णार्र केले नव्हते..   

खजतके आयावर्र केल ेहोते..  

आज आभाळही िाटलुं होतुं..  

सरीर्र सरी बरसत होत्या आखण त्या त्याच्या डोळ्यातील अश्रूुंना स्र्तःमध्ये सामारू्न 

घेत होत्या..  

आखण अचानक क ठेतरी ह ेिब्द ऐकू येत होते..  

           पटेलुं आभाळ सार पेटला हा प्राण रे 

उठला हा जाळ आतून करपल रान रे 

उजळ्ताुंना जळून गेलो राहील ना भान 



डोळ्यातल्या पाण्याने खह खभजेना तहान.  तहान...            

          दरू दरू चालली आज माझी सार्ली 

दरू दरू चालली आज माझी सार्ली 

किी साुंज खह उरी गोठली 

उरलो हरलो द िः झाल ेसोबती 

उरलो हरलो द िः झाल ेसोबती           

  



ग ुंतता हृदय ह!े! (भाग ७) 

 

आयावला समीरसाठी िपूच र्ाईट र्ाटत होते.. पण ती काहीही करु िकत नव्हती..  

इतक्यात खतचा िोन र्ाजला..  

पण पसव मधून बाहरे काढेपयांत तो कट झाला..  

खतने िोनच्या स्क्रीनर्र चेक केल ेतर अखनि चे ८ खमस ्कॉल्स होते..  

खतने लगेच अखनिला िोन केला..  

अखनि ने िोन उचलला आखण तो ती काही बोलायच्या आत खतला म्हणाला, "आयाव अग 

क ठे आहसे तू? तू ठीक आहसे ना? मी दकती कॉल केल ेत ला? एकतर पाऊस पण भरपरू आह.े. 

त्यामध्य ेतू िोन पण उचलत नव्हतीस..  Thank God तू िोन उचललास.. बरुं ते सर्व जाऊ देत, 

तू सरळ घरी जा आता.. आपण उद्या भेटू.. " 

आयाव त्याचे बोलणे मधचे तोडत म्हणाली, "अरे हो.. हो..  श्वास तरी घ ेबोलताना.. मी 

एकदम ठीक आह.े. माझ्या ऑदिसमधल्या एका फ्रें डने मला स्टेिनला ड्रॉप केल.े. मी पोहोचेनच 

घरी.. तू क ठे आहसे?" 

"मी घरीच आह,े माझ े टेन्िन सोड.. तू पखहले घरी पोहचल्यार्र मला िोन कर ओके.. 

चल बाय.. लव्ह य " समीर म्हणाला..  

"लव्ह य  टू" आयाव उत्तरली..  

काही र्ेळातच आयाव घरी पोहोचली..  



नेहमीप्रमाण े खतने घराची डोअरबेल र्ाजर्ली.. आखण खतला आश्चयावचा धक्काच बसला 

कारण दरर्ाजा चक्क अखनिने उघडला होता..  

त्याला पाहून ती िपूच ि ि झाली..  

आत जाऊन बघते तर अखनिचे आई बाबा स द्धा आले होते र् ते आयावच्या आई बाबाुंबरोबर 

गप्पा मारत चहा खपत होते.. आयावच्या आईने भजी पण केली होती.. त्याचाही सगळे आस्र्ाद 

घेत होते..  

आयावला काहीच कळत नव्हते.. नक्की काय चाललुंय ते..  

 आयावने ि णेने अखनिला खर्चारल ेपण तो काहीच बोलला नाही.. तेर्ढयात सगळ्याुंची 

नजर आयावर्र गेली..  

आयाव बऱ्यापैकी खभजली होती..  

ती सगळ्याुंना बघून म्हणाली, "मी पटकन फे्रि होऊन येते" 

र्ोड्याचर्ेळात आयाव फे्रि होऊन आली.  

तेव्हा अखनिच्या आईने म्हणजेच गोडबोल े काकूुं नी खतला जर्ळ बोलाखर्ले.. आखण 

म्हणाल्या, "आयाव, बेटा मला पखहल्याुंदा जेव्हा तू आमच्या घरी आललेीस ना तेव्हाच आर्डलेलीस 

माझ्या अखनिसाठी.. पण मी ह ेकोणालाच साुंखगतले नव्हते.. त म्ही आजकालची म लुं आपापल्या 

पसुंतीने लग्न करणारी.. मला उगाच माझी आर्ड अखनिर्र लादायची नव्हती.. पण देर्ाने माझुं 

ऐकल ेआखण आजच अखनिने त मच्या दोघाुंबद्दल मला साुंखगतलुं.. मला माि कर बेटा, मला अखनि 

बोलललेा तू अजून घरी काहीच साुंखगतले नाही पण मला बाई राहार्ेच ना.. म्हणून आजच आली 

त ला माझ्या अखनिसाठी मागणी घालायला.. " 



तेर्ढ्यात आयावची आई पटकन म्हणाली, "आम्हाला पण त मचे अचानक येण े र्ोड 

चमत्काररकच र्ाटलुं.. पण कारण ऐकल्यार्र आनुंदच झाला.. आम्हाला िोधूनही अखनिसारिा 

म लगा आमच्या आयावसाठी सापडला नसता. " 

आयावने एकर्ार अखनिकड ेबखघतल ेआखण मुंद हसली..  

तेर्ढ्यात अखनिची आई म्हणाली, "अखनिच्या बाबाुंनी आखण मी असे ठरर्ले आह ेकी, 

लर्करात लर्कर आपण या दोघाुंचा सािरप डा उरकून घेऊयात.. मला तर र्ाटतुं प ढच्या 

आठर्ड्यातच करूयात.. त मचे काय म्हणणुं आह ेयाबद्दल आयावचे आई-बाबा" 

आयावच्या आई-बाबाुंना सािरप डा िूपच लर्कर र्ाटत होता, कारण एका आठर्ड्यात 

हॉल बघणे, आमुंत्रणे पाठर्ण ेकठीणच र्ाटत होतुं..  

पण आयाव आखण अखनिने या सगळ्याची जर्ाबदारी स्र्तःर्र घेतली आखण अखनिच्या 

ओळिीने सर्व व्यर्स्र्ा र्ेळेर्र होईल असे अखनि म्हणाला.  पण आयाव आखण अखनिची एकच 

अट होती की, लग्न त्याुंना इतक्या लर्कर करायचे नव्हते.. अटखलस्ट त्याुंना ६ मखहन्याचा अर्धी 

हर्ा होता..  

यासाठी आयाव आखण अखनि या दोघाुंनाच्याही घरच्याुंनी त्याुंना सुंमती ददली..  

मग काय घरातल ेर्ातार्रण एकदम आनुंदी झाल.े.  

आयाव तर मनातल्या मनात अखनिकड ेबघून ह ेिब्द ग णग णत होती..  

          ब्याुंड बाजा, र्रात घोडा 

घेउखन या नर्रोजी 

लगीन घरटका समीप आली 

करा हो लगीन घाई           



समीर िपू उखिराने घरी पोहोचला आखण काही न िाता त्याच्या िोलीत झोपी गेला.. 

झोपला कसला जागाच होता पण आपले घरच्याुंना दािर्ण्यासाठी झोपण्याचुं नाटक केलुं होतुं..  

रात्रभर तो आयावच्या आठर्णीत रडत होता..  

त्याला माहीत होतुं की, ह्यात त्याची काहीच चूक नाही..  

कारण जर आयाव त्याच्यार्र प्रेमच करत नसेल तर तो तरी काय करेल..  

त्याने मनािीच खर्चार केला,"आता आयावच्या समोर जाण्यात काहीच अर्व नाही.. मी 

खजतका खतच्यापासून लाुंब राहीन खततकच ि ि राहीन".   

म्हणून त्याने ही नोकरी सोडण्याचा खनणवय घेतला आखण Resignation लेटर टाईप करुन 

त्याची printout काढली आखण ती envelope मध्ये भरून ठेर्ली र् तो सकाळ होण्याची र्ाट 

पाहू लागला..  

आयावची रात्र िूपच मस्त होती आखण आता तर नातुं स द्धा officially झाल्याम ळे रात्रीचे 

िोन पण स रू झाल ेहोते..  

आयाव आखण अखनिला खर्श्वासच होत नव्हता की, काही ददर्सात त्याुंचा सािरप डा आह े

म्हणून..  

(द सऱ्या ददर्िी सकाळी) 

"ग ड मॉर्नांग, म ुंबई" 

मी त मचा सर्ाांचा आर्डता RJ अमेय.  

त मच्या सर्ाांचे स्र्ागत आह े"ग ुंतता हृदय ह"े च्या ब्रँड न्यू एखपसोड मध्य.े.  

सो फ्रें ड्स, मुंगेि पाडगाुंर्कराुंनी म्हटलेच आह ेकी, 



"प्रेम म्हणजे प्रेम असतुं, 

त मचुं आणी आमचुं अगदी 'सेम' असतुं !" 

खमत्राुंनो ह ेिरच आह,े काहींना ते खमळत तर काहींना नाही खमळत पण तरीही क णी कधी 

प्रेम करन सोडत का? 

पण ह ेपण खततकच िरुं आह ेकी, आपण ज्याच्यार्र मनापासून प्रेम करतो त्या व्यक्तीची 

जर आपल्याला आय ष्यभर सार् खमळाली तर........... (र्ोडारे्ळ र्ाुंबून) 

तर आय ष्य दकती happening होईल.. ि ल्ल ऑन रोमँरटक.. आखण मग ह ेगाणुं नक्कीच 

ग णग णार्सुं र्ाटेल...  

          दषृ्ट लागण्याजोगे सारे, 

 गालबोटही क ठे नस े

जग दोघाुंचे अस ेरचू की  

स्र्गव त्याप ढ ेदिका पड!े      

 

"How romantic!! काय आर्ाज आह े यार ह्या RJ अमेयचा, कसा असले ना तो 

ददसायला? अखनिला माहीत असेल, पण जाऊ देत उगाच त्याला गैरसमज झाला तर मी का 

इतकी चौकिी करतेय अमेयची म्हणून.. नको रे बाबा मला कसली ररस्क नाही घ्यायची", आयाव 

म्हणाली.   

इतक्यात खतचा िोन र्ाजला..  



अर्ावत, तो अखनिचा होता.. आयावने िोन उचला आखण ती अखनि बरोबर बोलू लागली.. 

आयाव अखनिबरोबर बोलत असताना खतला खतच्या िोनर्र द सरा कॉल येत होता.. खतने चेक केल े

तर तो खिग्धाचा होता..  

मग काय, आयावने अखनिला ऑदिसला खनघताना कॉल करत ेम्हणून िोन ठेर्ला आखण 

खिग्धाचा िोन उचलला..  

"अगुं, नालायक, कारटे क ठे होतीस इतके ददर्स? दकती खमस केले मी त ला? आज आठर्ण 

आली त ला माझी? बरुं ते जाऊ देत येतेएस ना आज ऑदिसला?" आयाव म्हणाली.  

"नाही ग.  उद्यापासून जॉईन होईन ऑदिसला.. पण आज येणार आह.े. माझे मेखडकल 

document, HR ला द्यायला.  लुंच टाइमला येईन मग आपल्याला र्ोड्या गप्पा तरी मारता 

येतील" खिग्धा उत्तरली.  

"िाईन.. त ला िूप काही साुंगायचुं आह ेआखण एक surprize स द्धा आह ेत ला", आयाव 

म्हणाली.  

"ए, त्या समीरला कोणी पटर्ल तर नाही ना? मी नव्हती इतके ददर्स म्हणून बोलतेय? 

िोडून काढेन त्या सटर्ीला" 

खिग्धा म्हणाली..  

आयाव र्ोडुं र्ाुंबून मग म्हणाली, "अग बाई तू आधी ये तरी मग साुंगते त ला"  

काहीरे्ळानुंतर आयाव ऑदिसला पोहोचली.. खतचुं लक्ष रोजच्याप्रमाणे समीरच्या डेस्क र्र 

गेलुं.. पण समीर अजून आला नव्हता.. आयावने र्ोडारे्ळ र्ाट पाखहली.. खतला समीर बरोबर 

कॉिी प्यायची सर्य जी लागली होती.. अधाव तास झाला तरी समीरचा पत्ताच नव्हता.. मग 

आयावने कॉिीचा खर्चार सोडूनच ददला.. ती खतच्या कामाला लागली..  



पण राहून राहून सारिुं मनात र्ाटत होतुं की, "समीर ठीक तर असले ना? कालच्या 

प्रसुंगाम ळे कदाखचत त्याला िूप जास्त hurt झालुं असेल.. पण मी काय करणार होती, माझुं प्रेम 

तर अखनिर्र आह.े. hope समीर ह्यातून लर्करात लर्कर बाहरे पडेल.. पण ह्या सगळ्यामध्य े

मी माझा एक चाुंगला खमत्र गमार्ला"  

आयावचे डोळे भरून आल.े.  

िेिरला सकाळीच समीरचा मसेेज आला की, तो ही नोकरी सोडतोय आखण त्याबद्दलचा 

ई-मेल त्याने HR टीम आखण िेिर दोघाुंनाही सेंड केला आह.े. तसेच सुंध्याकाळपयांत त्याचे 

Resignation Letter स द्धा ऑदिसमध्ये क ररअरन ेपोहोचेल..  

िेिरने मसेेज र्ाचताच समीरला कॉल केला पण समीरचा नुंबर खस्र्च ऑि येत होता....  

त्याने ई-मेल चेक केला तर िॉर पसवनल रीजन असे कारण खलखहल ेहोते.. समीर अस काही 

न साुंगता एकाएकी नोकरी सोडेल असुं िेिरला र्ाटल नव्हतुं..  

बरुं हा पठ्या िोन पण बुंद करून बसला होता..  

मग काय, िेिरन े समीरचे resignation, HR टीम ला साुंगून होल्ड र्र ठेर्ायला 

साुंखगतले..  

कदाखचत काही ददर्सात त्याचा खर्चार बदलेल असे ििेरला र्ाटत होते..  

तसेच त्याने HR टीमला ही बातमी कोणाला कळता कामा नय ेही तुंबी ही ददली..  

िेिर खर्चार करू लागला की, समीरन ेइतक्या तडकािडकी नोकरी सोडायचा खनणवय का 

घेतला असार्ा.. काय कारण असेल? आयाव तर नाही ना?????? 

  



ग ुंतता हृदय ह!े! (अुंखतम भाग) 

 

 

िेिरने आयावला त्याच्या केखबनमध्ये बोलखर्ल ेआखण खतला समीरबद्दल खर्चारले.  

पण आयावने खतला ह्याबद्दल काहीच माहीत नाही ह े साुंखगतले.. ििेरला आयावच्या 

एकुं दरीत र्ागण्यार्रून र्ोडा सुंिय आला होता की, नक्कीच या दोघाुंमध्य ेकाहीतरी खबनसलयुं 

म्हणूनचुं समीरन ेनोकरी सोडण्याचा तडकािडकी खनणवय घेतला असले..  

तरी िेिरने आयावला समीरच्या नोकरी सोडण्याबाबत काहीच कळू ददले नाही.. कारण 

इतक्यात त्याला ह ेऑदिसमध्य ेकोणालाही कळू द्यायचे नव्हते..  

आयाव खतच्या डेस्कजर्ळ आली आखण खर्चार करू लागली, "हा समीर नक्की क ठे गेलाय? 

आखण हा ििेर त्याच्याबद्दल मला का खर्चारत होता? समीरन ेििेरला त्याला माझ्याबद्दल 

र्ाटणाऱ्या भार्ना साुंखगतल्या असतील का? िीट यार.  हा समीर पण ना.. देर् करो तो ठीक 

असू देत"  

आयाव ह ेस्र्तःिीच बोलत कामाला लागली.. लुंच टाइम होतच आला होता की, खतर् े

खिग्धा आली..  

आखण म्हणाली, "काय मडॅम,किा आहात?" 

खिग्धाला इतक्या ददर्साुंनी बघून आयावच्या आनुंदाला पारार्रच उरला नाही.. खतने 

खिग्धाला गच्च खमठी मारली..  

मग दोघीही लुंचसाठी कॅन्टीनमध्ये गेल्या..  



"बोल किी आहसे? अरे हो, तू कसले तरी सरप्राईज देणार होतीस.. कसलुं सरप्राईज?? 

मला आताच हर्ुंय.. दे बघू पखहलुं" खिग्धा म्हणाली.  

"अग हो, साुंगते.. सगळुं साुंगते.. तर सरप्राईज ह ेआह ेकी, माझुं लग्न जमलुंय" आयाव 

म्हणाली.  

"काय साुंगतेयेस!!" खिग्धा जोरात ओरडली..  

आयावने खतला हळू बोल असुं साखगतलुं... मग खिग्धा िाुंतपण ेम्हणाली, "काय साुंगतेयेस!! 

कोण हा म लगा? तो रेडीओ र्ाला अमेय तर नाही ना? की, द सरा कोणतरी पटर्लास? बोल ना 

यार? आता सस्पेन्स र्गैरे नको ठेर्.ू. बोल पटकन" 

"त्याचुं नार् अखनि आह ेआखण गम्मत म्हणजे तो रेखडओ चॅनल र्र काम करतो.. " आयाव 

म्हणाली.  

"अग, मग त्याला खर्चारलस का, त्या RJ अमेयबद्दल? त्याला माहीतच असेल ना तो कसा 

ददसतो.. र्गैरे.. " 

खिग्धा म्हणाली.  

"तसा मनात िूप र्ेळा खर्चार तर आलेला.  पण म्हटलुं, अखनिला नाही आर्डले तर.. सो 

सोडून ददला खर्चार" आयाव म्हणाली.  

"बघ बाई, नाहीतर तोच RJ अमेय खनघायचा." अस े म्हणत खिग्धाने आयावला डोळा 

मारला..  

मग दोघीही एकमेकाुंच्या हातार्र टाळी देऊन हसू लागल्या..  

सुंध्याकाळी अखनि आयावबरोबरच घरी आला.. त्याने सािरप ड्याच्या हॉलबद्दलची सगळी 

माखहती आयावच्या बाबाुंना ददली.. त्याच्या आईबाबाुंिी ही त्याने याबद्दल खडसकस केल्याचे त्याने 



आयावच्या आईबाबाुंना साुंखगतले.. सगळी व्यर्स्र्ा आयाव आखण अखनि करणार होते मग काय 

आयावच्या आईबाबाुंनीही मुंज री ददली र् प ढच्या रखर्र्ारची सािरप ड्याची तारीि ठरली.  

(द सऱ्या ददर्िी सकाळी) 

ग ड मॉर्नांग, म ुंबई.  

त मच्या सर्ाांचे स्र्ागत आह ेग ुंतता हृदय ह ेच्या ब्रँड न्यू एखपसोडमध्य.े  

अर्ावत, मी आह ेत मचा लाडका RJ अमेय..  

सो, आज मी त म्हाला कॉन्टेस्टच्या ५ भाग्यर्ान खर्जेत्याुंची नारे् साुंगणार आह ेज्याुंना 

मला भेटायची सुंधी खमळणार आह.े. तसेच ती क ठे आखण दकती र्ाजता र्गैरे र्गैरे खडटेल्स 

त म्हाला मेसेज द्वारे र्ा ई-मेल द्वारे साुंगण्यात येतील.  

 

(मग अमेय त्या ५ खर्जेत्याुंची नारे् साुंगतो आखण मग टाळ्याुंच्या कडकडाटाचा आर्ाज 

येतो.. ) 

अमेय प ढ ेबोल ूलागतो..  

फ्रें ड्स आता नर्रात्री स रू झाल्या आहते.. पण तरीही हा पाऊस जायचुं नार्च घेत 

नाहीय.े. ह्याला नक्की झालाय तरी काय? असाच खर्चार करताय ना सगळे..  

पण त म्ही कधी खर्चार केलाय की, कदाखचत हा पाऊस कोणासाठी तरी यार्षी िूप गोड 

तर कोणासाठी कटू अिा आठर्णी घेऊन आला असेल..  

असो, प्रमेाचुं स द्धा कसुं असतुं ना.. खमळालुं तर र्ेळ पटापट खनघून जाते.. नाहीतर एक 

एक क्षण पण एिादुं र्षव असल्यासारिा भासतो..  असे र्ाटत ेकी....  



लगेच गाणुं स रू होतुं..  

दकतीदा नव्याने त ला आठर्ारे्           

डोळ्यातले पाणी नव्याने र्ाहारे्...  

दकतीदा झ रार् ेत झ्याचसाठी, 

दकतीदा म्हणार् ेत झ ेगीत ओठी,       

दकतीदा स कून प न्हा ि लारे्...  

दकती हाक द्यार्ी त झ्या मनाला,       

दकती र्ाुंबर्ारे् मी माझ्या ददलाला, 

दकतीदा रड नी जीर्ाने हसारे्...            

आयाव आखण अखनि, तसेच त्याुंच्या घरची मुंडळी सगळी जोरदार सािरप ड्याच्या 

तयारीला लागली..  

छोटे इुंखव्हटेिन काडव अगदी जर्ळच्या नातेर्ाईकाुंसाठी छापल ेगेले.. बाकी सगळ्याुंना 

व्हाट्सएप र् मेसेजच्या माध्यमातून इनव्हाइट करायचे ठरल.े.  

आयावने आखण अखनिने त्याुंच्या त्याुंच्या ऑदिसमध्य े ठराखर्क सहकाऱ्याुंना आमुंत्रण 

द्यायचे ठरखर्ले.  

बाकी सगळी िरेदी ही आयाव आखण अखनि एकमेकाुंच्या पसुंतीने करत होते..  

सािरप ड्याचा ददर्स जर्ळ येत होता.. आयावच्या सािरप ड्याची बातमी ऐकताच िेिर 

जे समजायचुं ते समजून गेला.. त्याने अनेकदा समीरला कॉन्टॅक्ट करण्याचा प्रयत्न केला.. पण 

काहीच िायदा झाला नाही..  



कदाखचत समीरन ेत्याचा नुंबर बदलला होता.. मग ििेरन ेही समीरचा खर्षय तात्प रता 

सोडून ददला..  

इर्े सािरप ड्याचा ददर्स उजाडला..  

आयाव आज िूपच ि ि होती.. खतला खतचुं पखहलुं प्रेम जे खमळत होतुं.. सगळ्याुंना नाही 

खमळत पण खतला ते खमळत होतुं.. अखनि हचे तर खतचुं पखहलुं प्रेम होतुं.. हो ना?? 

ठरल्याप्रमाण ेसगळेजण हळूहळू हॉलर्र येत होते.. आयाव तयार होत होती.. आज ती 

िूपच स ुंदर ददसत होती.. इतकी की, जण ूस्र्गावतली अप्सरा..  

खतने लाइट ग लाबी रुंगाचा लेहेंगा घातला होता त्यार्र त्या पेहनाव्याला िोभेल अिी 

नाजूक आभूषण ेघातली होती.. चेहऱ्यार्र हलकासा लाइट मेकअप केला होता..  

अखनिने सिेद सदरा पायजमा आखण त्यार्र ग लाबी मोदी जॅकेट घातलुं होतुं..  

त्या दोघाुंचा जोडा आज अगदी लक्ष्मीनारायणासारिा ददसत होता.. गोडबोले र् जोिी 

काकू दोघीनी दोघाुंचीही नजर काढली..  

अखनिची नजर आयावच्या चेहऱ्यार्रून हटतच नव्हती..  

आयावची ही पररखस्र्ती काहीिी तिीच होती..  

दोघाुंनीही एकमेकाुंकड ेबघून खस्मत केले.. अखनिने ि णेनेच आयावला छान ददसतेयस अस े

साुंखगतले..  आयाव लाजली.. खतच्या चेहऱ्यार्रचा आनुंद स्पष्ट ददसत होता..  

गोडबोले काकूुं नी अखनिच्या आखण जोिी काकूुं नी आयावच्या हातात अुंगठी ददली.. 

दोघाुंनीही ती एकमेकाुंच्या बोटात घातली.. सगळ्याुंनी टाळ्या र्ाजखर्ल्या..  मग दोघाुंचे 

र्ेगर्ेगळ्या पोज मध्य ेिोटोग्रािरने िोटो खक्लक केल.े. नुंतर घरातल्या मुंडळींबरोबरही िोटो 



खक्लक केले.. मग उपखस्र्त सर्व पाहुणे एक एक करून आयाव आखण अखनिर्र ि भचे्छाुंचा र्षावर् 

करत होते..  

पण का कोणास ठाऊक, सगळुं तर व्यर्खस्र्त चाललुं होतुं.. म्हणजे नक्की चाललुं होतुं ना?? 

आयावने अखनिच्या कानात काहीतरी साुंखगतले आखण मग खतने खिग्धाला रूमकड ेयेण्याची 

ि ण केली..  

"काय झालुं आयाव, मधेच का अिी उतरलीस स्टेजर्रून? टचअप र्गैरे करायचुं आह ेका? 

बोलिील" खिग्धा म्हणाली..  

"ह ेसगळुं नीट होतुंय ना खिग्धा.. का कोणास ठाऊक मी काहीतरी िूप खमस् करतेय.. 

सगळुं तर अगदी माझ्या मनासारिुं होतुंय.. मी ज्याच्यार्र प्रेम करते त्याच्यािीच माझा 

सािरप डा झालाय.. मी िूप िूप ि ि आह ेआज.. मी िूपच निीबर्ान आह ेकी, अखनि मला 

भेटलाय माझा नर्रा म्हणून.. पण तरीही... " 

खिग्धा आयावचुं बोलणुं मध्येच तोडत म्हणाली,"अग ये बये, तू त्या RJ ला खमस ्करत 

नाहीयेस ना.. ह ेबघ आयाव त ला काय र्ाटतुं तू एकटीच म लगी आहसे का.. त्या RJ र्र दिदा 

होणारी.. अिा दकती असतील.. आखण त्या RJ च लग्न पण झालुं असले तर.. तू त्याचा खर्चार 

ि ल डोक्यातून काढून टाक.. मी खर्नुंती करत ेत ला", खिग्धा म्हणाली..  

इतक्यात बाहरे कसला तरी आर्ाज ऐकू येत होता.. दोघी रूममधून बाहरे आल्या आखण 

पाहतात तर स्टेजर्र बायकाुंचा, म लींचा घोळका ददसत होता.. कोणतरी गदीतून म्हणाल, RJ 

अमेय..  

ह े ऐकताच आयाव आखण खिग्धा एकमकेाुंकड े बघत राखहल्या.. आखण दोघीही स्टेजर्र 

गेल्या.. आयाव गदीमध्ये अमेयला बघण्याचा प्रयत्न करत होती.. ह ेबघताच अखनि म्हणाला, "तू 

स द्धा अमेय ची िॅन!!" आखण तो हस ूलागला..  



अखनिने हाक मारली, "अमेय!!" 

अमेय कसाबसा त्या गदीतून अखनिजर्ळ आला..  

अखनि अमेयची ओळि आयाविी करून द्यायला र्ळला तर आयाव प टप टली, "समीर आखण 

RJ अमेय!!"  

~समाप्त~ पाखहल ेपर्व 

  



ई साखहत्य प्रखतष्ठानचुं ह ेबारार्ुं र्षां. प्रीती सार्ुंत -दळर्ी याुंचुं ह ेद सरुं प स्तक. 

प्रीती सार्ुंत दळर्ी गेली अनेक र्षे कर्ा खलहीत आहते. फ़ेसब कर्र 

त्याुंच्या कर्ाुंचुं र्ेगळुं पेजही आह.े खतर् े त्याुंचा िास चाहता र्गव आह.े या 

चाहत्याुंची इच्छा होती की त्याुंचुं स्र्तःचुं एक स्र्तुंत्र प स्तक व्हार्ुं. पण लेिक 

प्रखसद्ध नसल्याम ळे त्याुंची प स्तकुं  खर्कली जात नाहीत. त्याम ळे प्रकािक त्याुंची 

प स्तकुं  छापत नाहीत. कधीकधी तर न र्ाचताच परत करतात. आखण प्रकािन 

झालेच नाही तर ह ेनर्ीन लिेक प्रखसद्ध होणार कसे? या द ष्टचक्रात अनेक प्रखतभा 

गभावतच मारल्या जातात. अगदी “मृत्य ुंजय”कार खिर्ाजी सार्ुंताुंचुं प स्तक तीन 

र्षां कोणी प्रकािक र्ाचूनही पहात नव्हता. अिा  तरूण लेिकाुंना बळ देण्यासाठी 

आपण सर्व र्ाचक आखण ई साखहत्यची सुंपूणव टीम आता कटीबद्ध आह.े असे अनेक 

तरूण लिेक िूप छान खलहीत आहते. मोठ्या लिेकाुंच्या तोडीस तोड आहते. पण 

त्याुंना योग्य असा प्लटॅफ़ॉमव खमळत नाही. त्याुंची प स्तकुं  प्रकाखित करायला 

प्रकािक धजार्त नाहीत. कारण त्याुंचे नार् प्रखसद्ध नसल्याम ळे त्याुंच्या प स्तकाुंची 

खर्क्री होईल की नाही याबद्दल प्रकािक सािुंक असतात. आखण जर या लेिकाुंची 

प स्तके र्ाचकाुंसमोर आलीच नाहीत तर लोकाुंना त्याुंचे नाुंर् कळणार कसे? या 

द ष्टचक्रात सापडून अनेक नर्तरूण लेिकाुंच्या खपढ्या बरबाद झाल्या.  

पण आता असे होणार नाही. इुंटरनेटच्या सहाय्याने नर्लिेकाुंना र्ाचकाुंच्या 

नजरेपयांत पोहोचर्ण्याचे काम आता अनेक सुंस्र्ा करत आहते. ई साखहत्य 

प्रखतष्ठान ही त्यातील एक. स मारे ५ लािाुंहून अखधक र्ाचकाुंपयांत या नर्ीन 

लेिकाुंना नेण्याचे काम ही सुंस्र्ा करत.े पूणव खर्नामूल्य.  

लेिकाुंनाही कोणताही िचव नाही. आखण आज ना उद्या लेिकाुंना भरघोस मानधन 

खमळर्ून देण्यासाठी ई साखहत्य प्रखतष्ठानचे प्रयत्न चालू आहते. नर्ीन लेिक यायला 

हर्ेत. भक्कमपण ेउभे रहायला हर्ेत.  



त्याुंना त्याुंच्या त्याुंच्या दजावन सार मानमरातब खमळार्ा. मानधन खमळारे्. परदेिातील आखण 

दरूच्या िेड्यापाड्याुंर्रील नर्र्ाचकाुंना दजेदार साखहत्य खमळारे्. र्ाचकाुंनी त्याुंना मनात स्र्ान 

द्यारे्. त्याुंच्या सादेला प्रखतसाद द्यार्ी.  

अनेक नर्नर्ीन ताकदर्ान लेिक ई साखहत्याकड े र्ळत आहते. त्याुंना त्याुंच्या कसान सार 

प्रखतसादही खमळतो. क णाला भरघोस तर काहींच्या र्ाट्याला टीकाही येते. या टीकेला 

positively घॆऊन ह ेलिेक आपला कस र्ाढर्त नेतात.  

प्रफ़ ल िेजर्, भाग्यश्री पाटील, कोमल मानकर, स रज गाताडे, अनूप साळगार्कर, बाळासाहबे 

लिुंपी, चुंदन खर्चारे, सौरभ र्ागळे, यिराज पारिी, चुंद्रिॆिर सार्ुंत, सुंयम बागायतकर, ओंकार 

झाुंजे, पुंकज घारे, खर्नायक पोतदार, चुंद्रकाुंत लिुंदे, चारुलता खर्सप ते, कार्तवक हजारे, गणेि 

सानप, मनोज चापके, महिे जाधर्, मनोज खगरसे, मृद ला पाटील, खनलिे देसाई, सनहा पठाण, 

सुंजय बनसोडे, सुंजय यरेणे, िुंतनू पाठक, शे्रखणक सरडे, ि भम रोकडे, स धाकर तळर्डेकर, ददप्ती 

काबाड,े भूपिे क ुंभार, सोनाली सामुंत, केतकी िहा, खर्खनता देिपाुंड,े सौरभ र्ागळे, प्रीती सार्ुंत 

दळर्ी असे अनेक तरूण लिेक सातत्यपूणव लिेन करत आहते. ई साखहत्यकडे हौिी लेिकाुंची 

कमी कधीच नव्हती. आता हौसेच्या र्रच्या पायरीर्रचे, लेिनाकडे गुंभीरपणे पहाणारे आखण 

आपल्या लेिनाला पलै ूपाडण्याकड ेलक्ष देणारे, आत्मखर्श्वासाने भारलेल ेतरूण लिेक येत आहते. 

ही नर्ीन लेिकाुंची फ़ळी मराठी भाषेला नर्ीन प्रकािमान जगात स्र्ान खमळर्ून देतील. त्याुंच्या 

साखहत्याच्या प्रकािाला उजाळा खमळो. र्ाचकाुंना आनुंद खमळो. मराठीची भरभराट होर्ो. 

जगातील सर्ोत्कृष्ट साखहखत्यक प्रसर्णारी भाषा म्हणून मराठीची ओळि जगाला होर्ो.  

या सर्ावत ई साखहत्याचाही िारीचा र्ाटा असले हा आनुंद.  आखण या यिात ई लिेकाुंचा लसुंहाचा 

र्ाटा असले याचा अखभमान.  

बस्स. अजून काय पाखहजे?  


