या मित्ाांनो! घेऊन जा! लटु ा! लटु ा! लटु ू न न्या!

खरं प्रेम
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.

आमचं काहीच कमी होत नाही.
उलट आनांद वाढतो.
मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फुकट का घ्यावां?
तुम्हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हाला आनांद वमळेल
आवण तम
ु चं काहीच कमी होणार नाही.

तुम्ही तमु चे आशिर्वाद आशि िभु च्े छव द्यव
लेखकवनां व फोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वचां े िेल पत्ते ईसावहत्यला द्या
वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तुिच्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्याने
लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व
त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपणू ण समाज एका नव्या प्बुद्ध उांचीवर जात रहावा.
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शर्नविूल्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.

•

आपले र्वचून झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू शकता.

• हे ई पु्तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपुर्ी शकांर्व र्वचनवव्यशतररक्त
कोितवही र्वपर करण्यवपुर्ी ई सावहत्य प्रवतष्ठानची लेखी परवानगी
घेणे आवश्यक आहे

िी अशर्नवि अिोक जविदवर.
तिु च्यवसवरखवच सविवन्सय िविसू .
अस सवांगण्यवसवरखे आयष्ु यवत कवहीच
िोठे झवले नवही; कदवशचत हे पस्ु तक ही
त्यवची पशहली पवयरी असेल,.
‘खरां प्रेि’ च्यव शनशित्तवने…
तिी र्वचनवची आर्ड लहवनपिवपवसनू म्हिजे िवळे च्यव
शदर्सवपवसनू होती. खपू सवरी प्ु तके र्वचली. त्यवतील कवहींची नवर्े
घेऊ इशच्छतो. 5 point someone, श्यविची आई, 3 Mistakes of
my life आशि सर्वात आर्डते प्ु तक म्हिजे श्रीिदभगर्तगीतव
ज्यविध्ये श्रीकृ ष्िवने भरपरू ज्ञवन र् सफल होण्यवचे िवगा सवशां गतले
आहेत.
प्ु तकवच्यव बवबतीत कवही…
आज-कवल प्रेि म्हिजे खेळ झवलवय. कोि खर आशि िनवपवसनू
करे नव झवलय, सर्ाजि टवईि पवस म्हिनू करतवत. िग ती िल
ु गी असो
र्व िल
ु गव. ह्यव प्ु तकवत तम्ु ही खरे प्रेि कसे असते हे पवहवल शकांर्व
अनभु र्वल आशि एक र्ेळ अिी येईल की तम्ु हवलव ही रडू फुटेल, हे
िवझे पशहले प्ु तक असल्यविुळे कवही चक
ू झवल्यवस सिजून घ्यव.
‘खरां प्रेि' चे कव्हर पेज िवझ्यव िोठ्यव बशहिीने म्हिजेच पवयल
थोरवत तवईने बनर्ले, त्यवबद्दल शतचे िनवपवसनू आभवर. िलव अगदी

लहवनपिवपवसनू च प्ु तक शलहवयचे होते, पि परु े िी िवशहती नव्हती;
जेव्हव कळले की, ई- सवशहत्य प्रशतष्ठवन हे नर्ख्यव लेखकवांनव त्यवांचे
शर्चवर िवांडण्यवची सांधी देते. त्यवांनी िलवही िवझे शर्चवर िवांडण्यवची
सधां ी शदली त्यवबद्दल त्यवांचे िनवपवसनू आभवर आशि पर्ू वा रवऊत
तवईनेही खपू िदत के ली त्यवबद्दल शतचेही आभवर. हे प्ु तक शलशहतवनव
िलव िदत के लेल्यव सर्ा शित्वांचे िनवपवसनू आभवर. त्यवतील एकव
शित्वने िवझव आत्िशर्श्ववस र्वढर्लव आशि िलव हे प्ु तक शलशहतवनव
खपू िदत के ली, त्यवबद्दल त्यवचेही िी आभवर िवनतो. शर्िेष बवब
म्हिजे यव कथेच्यव नवयकवचे नवर्ही त्यवच्यव नवर्वर्रून घेतले आहे.
-अशर्नवि अिोक जविदवर

‘खरं प्रेम’ ही कथा काल्पननक आहे.
त्यातील व्यक्ती, स्थळ, प्रसगं हे सर्व
काल्पननक असून र्ास्तनर्क कोणत्या
व्यक्तीशी नकंर्ा स्थळाशी त्याचे साम्य
आढळून आल्यास तो ननर्ळ योगायोग
समजार्ा.

अपघात
तिी ती िॉडनाच… पि घरच्यवांपढु े एकदि सवधी, अगदी
शभजलेल्यव िवांजरवसवरखी! शदसवयलव खपू च सांदु र, कवळ्यवभोर दवट
के सवच
ां ी, कोिवलवही भरु ळ पडेल अिी होती ती. नवर् शतचे शदिव.
आईबवबवांची एकुलती एक लेक होती ती, तसे आईबवबव शतलव
्र्तःच्यव शजर्वपेक्षव जव्त जपवयचे... अगदी तळ हवतवच्यव
फोडवप्रिविे! शतलव खपू शिकर्वर्े आशि आपल्यव पवयवर्ां र उभे करवर्े,
अिी बवबवांची खपू इच्छव; पि शदिवलव शहडां ण्यवचव खूपच नवद.
आपलेही पांख असवर्ेत, आपिही हर्ेत तरांगवर्े, जगवचव कोनव शन
कोनव बघवर्व, असे शदिवलव र्वटे. र्ल्डा ट्रॅव्हलर व्हवयचे ्र्प्न होते
शतचे; पि घरच्यव गरीबीिळ
ु े ते ्र्प्नच रवशहले.
आई शकचन-कट्टयवर्र भवांडी घवसतव घवसतव शदिवलव म्हिवली.
“ए शदिु आज करिवर आहेस नव ऍडशििन”. आई लवडवने शदिवलव
शदिु म्हिवयची
“हो, पि िवझी िळ
ु ीच इच्छव नवही पढु े शिकण्यवची. ”शदिव
म्हिवली
“अग पि बवबव म्हिवले नव कर ऍडशििन त्यव Fsc
लव”शतच्यवकडे बघत आई म्हिवली.
“आई ते MSc असत, FSc नव्हे. ” शदिव हसत म्हिवली.

“ठे र्व नवर् िलव, तझु ी आई जव्त शिकली नवही पि दशु नयवदवरीचे
खपू धडे घेतलेत शतने हे शर्सरू नकोस” आईने शदिवलव चवांगलेच
खडसवर्ले.
“हो आई िलव िवशहत आहे”हे बोलनू शदिवने आईलव शिठी
िवरली.
तेर्ढ्यवत शदिवचे बवबव म्हिजे िनोहर िवने शतथे आले आशि
म्हिवले, “ओ होि शिशन्टर, झवलव कव नवही अजनू िवझव डबव. िलव
उिीर होतोय कविवलव जवयलव. ”
“हो झवलव नव…आज तुिच्यव आर्डीची टोिॅटोची भवजी के लीय
आशि एक सवांगतेय कवलच्यवगत जर डबव िवगे आिलव तर िवझ्यविी
गवठ आहे” आईने बवबवनां व शदिवसिोर तवकीद शदली.
“नवही ग आित बवई, भर लर्कर”बवबव आपले आर्रत म्हिवले.
“शदिव तू आज ऍडशििन करवयलव जविवर आहेस नव”बवबव
शदिवकडे बघत म्हिवले.
“हो बवबव जविवर आहे”शदिव घवबरत म्हिवली कवरि ती शतच्यव
बवबवांनव खपू घवबरवयची पि त्यवपेक्षवही जव्त प्रेि करवयची.
“िी पैसे देईन पि अभ्यवस करवयचव; नवहीतर तझु ां लग्न लवर्नू
देईन”बवबव शदिवची चेष्टव करत म्हिवले

“बवबव तम्ु हवलव पशहले आशि िेर्टचे सवगां तेय, िी तम्ु हवलव सोडून
कोठे ही जविवर नवही”. शदिव बवबवांनव धिकी देत म्हिवली आशि
सगळेजि हसवयलव लवगले.
बवबव आईकडे बघत म्हिवले, “बवयको िवगच्यव आठर्ड्यवत
तल
ु व िी िवझव पगवर शदलेलव आठर्तोय कव! ”
“हो ते िी कसे शर्सरीन” आईने आपली बवजू सवर्रून घेतली.
त्यवतील शदिल
ू व हर्े तेर्ढे पैसे दे, िी जवतो कविवलव. "
“देते, तम्ु ही नीट जव. ”
पैसे िोजत आई शदिवलव म्हिवली, “हे धर बवळ पैसे, ऍडशििन
झवल्यवर्र कॉल कर आशि जरव अभ्यवसवर्र लक्ष दे. आम्हवलव
तझ्ु यवकडून खपू अपेक्षव आहेत. ”
“हो आई िलव िवशहत आहे तु आशि बवबवांनी िवझ्यवसवठी खपू
के लांय ते, िी तिु च्यव अपेक्षव कधीही भांग होऊ देिवर नवही” शदिवने
आईलव सिजतु ीच्यव ्र्रवत सवशां गतले.
शदिव कॉलेजच्यव गेटपयंत पोहोचली पि शतच्यव िनवत अजनू
आईचवच शर्चवर चवलू होतव. आपली गरीब पररश्थती, बवबवांचे ्र्प्न,
आपली ्र्प्ने ह्यवच शर्चवरवत ती इकडे-शतकडे न बघतव र्तव क्रॉस
करवयलव गेली. सिोरून एक गवडी हॉना िवरत आली; पि शदिवलव त्यव
हॉनाचव आर्वज कवय ऐकू आलव नवही…दचु वकी चवलर्िवऱ्यवने
प्रसांगवर्धवन म्हिनू करकचनू ब्रेक दवबलव तरीही गवडी शदिवलव येऊन

धडकली आशि शदिव खवली र्त्यवर्र पडली, बघतव-बघतव शतथे गदी
झवली. गदीतील िांडळी त्यव िुलवलव शिव्यव देऊ लवगले; पि कोिीही
उठण्यवसवठी शदिवलव िदत के ली नवही. िेर्टी दचु वकी्र्वरवनेच
शदिवलव उठर्ले…
“सॉरी, तम्ु हवलव लवगले तर नवही नव.. ”, तो दचु वकी्र्वर घवबरत
शदिवलव म्हिवलव.
“नवही लवगलां एर्ढ,ां नसु तां खरचटलय गढु घ्यवलव. ”गढु घ्यवलव
हवत लवर्त शदिव म्हिवली.
बघतव बघतव शतथली गदी किी झवली र् शदिवही शतथनू शनघनू
गेली.
शदिवचव ऍडशििनच्यव िल
ु ींच्यव रवगां ेत पवचर्व नबां र होतव आशि
िल
ु वांच्यव बवजल
ू व कोिीच नव्हते.
10 शिशनटवांनी शदिवचव नांबर आलव, शतने आपले कवगदपत् र् फीज
बॅगेिधनू कवढले र् कवउांटरपविी शदले. नकळत शदिवची नजर िल
ु वच्ां यव
रवांगेकडे गेली तर शतथे शतलव दोन िल
ु े शदसले, त्यवतील दसु रव िल
ु गव
सकवळी झवलेल्यव अपघवतवतील दचु वकी चवलर्िवरव होतव, त्यवलव
बघनू शदिवने लगेचच आपली नजर दसु रीकडे शफरर्ली
शदिव ऍडशििन झवल्यवर्र बवहेर गेली; तेर्ढ्यवत शतलव िवगनू
हवक ऐकू आली, “ओ लेडी…”तो िल
ु गव शदिवकडे येत म्हिवलव.
“कवय आहे??” शदिव घवबरट आर्वजवत म्हिवली

“सॉरी, तम्ु हवलव लवगले नवही नव सकवळी, ”तो शदिवकडे बघत
म्हिवलव
“नवही लवगले; पि िवझीच चक
ू होती, िी र्तव क्रॉस करतवनव
पवशहले नवही इकडे-शतकडे. आय अँि सॉरी”
“िी तम्ु हवलव तू म्हिले तर चवलेल नव…आशि तम्ु ही पि िलव तू
म्हित जव”
“हो चवलेल, बर जवउ कव िी आतव”, शदिव खवली िवन घवलत
म्हिवली
“Ok, तु आतव ऍडशििन घेतलांस नव, किवलव घेतलांस??”
“हो, MSc in chem िध्ये”शदिव किी आर्वजवत म्हिवली
“खरच FY लव”
“हो, तू कव असव शर्चवरत आहेस??”शदिव अजनू खवलीच िवन
घवलनू बोलत होती
“िीपि M. Sc. in chem लवच आहे; पि सेकांड इयरलव, तल
ु व
कवय अडचि आली तर सवांग िलव, आशि िहत्र्वचे म्हिजे; इथे कडक
सेक्यरु ीटी असल्यविुळे रॅ शगांग र्गैरे कवही होत नवही, त्यविळ
ु े ररलॅक्स
रहव. ”
“हो, सवांगते अडचि आल्यवर्र, बर िी जवते”
शदिव शतथनू शनघनू गेली…शदिव गेल्यवर्र तो िनवत म्हिवलव,
कवय सांदु र आहे रे ही िल
ु गी आपल्यवलव खपू आर्डली.

15निर्सानंतर..
“आई आज िवझ्यव कॉलेजचव पशहलव शदर्स आहे तर, लर्कर
डबव कर, िी बवबवांबरोबर जविवर आहे.” शदिव आपले आर्रत
म्हिवली
“हो झवलांय जेर्ि, भरते आतव डबव, तू पशहल्यवांदव देर्वच्यव पवयव
पड. ”आई डबव भरतव भरतव म्हिवली.
तेर्ढ्यवत बवबव शतथे आले आशि म्हिवले..
“िभु सकवळ”, आज कॉलजचव पशहलव शदर्स आहे नव
शदिव…िग झवली की नवही तयवरी!
“हो झवली बवबव, जवऊयव नव आपि सोबत”
“हो जवऊयव, होि शिशन्टर झवलव कव डबव??”
आई हॉलिध्ये आली आशि म्हिवली…
“हव धरव तिु चव डबव आशि हव धर ग शदिव तझु व डबव”
दोघेही नवष्टव करून घरवबवहेर पडले.
शदिवच्यव ओळखीचे त्यव कॉलेजिध्ये कोिीच नव्हते??, तेर्ढव
तो अँशक्सडेंटर्वलव िल
ु गव सोडलव तर.

अजनू फ्टा लेक्चरलव एक तवस बवकी होतव म्हिनू शदिव लवयब्ररी
िध्ये अभ्यवस करवयलव गेली, तर शतथे शतलव भली िोठीिी लवईन
शदसली.
“किवसवठी लवगले ग ही लवईन??”शदिवने तेथील िेर्टच्यव
िल
ु ीलव शर्चवरले
“ओळखपत् घेण्यवसवठी लवगले रवांग”ती िल
ु गी म्हिवली
"थँक्य"ू बोलनू शदिवही लवइनिध्ये उभी रवशहली
“ओळखपत् घेतल्यवर्र ऑशफसिध्ये जवऊन उपप्रवचवया यवांची
सही त्यवर्र घ्यवयची”, शदिवच्यव पढु ची िल
ु गी शदिवलव म्हिवली
शदिव ऑशफसिध्ये सही करवयलव गेली; तेव्हव नकळत शतचे ध्यवन
कॅ शिअरपविी गेले. शतथे एक र्ृद्ध थकलेलव िविसू आशि त्यवबरोबर
एक िल
ु गव िोठयवने कवहीतरी त्यव कॅ शिअरलव सवांगत होते
तेर्ढ्यवत तेथील र्ृद्ध िविसवचव रडलेलव आर्वज शदिवच्यव
कवनवर्र पडलव, आशि तो र्ृद्ध िविसू म्हिवलव…
“सवहेब करव नव िवझ्यव िुलवचे ऍडशििन, आम्ही खपू गरीब
आहोत”, र्ृद्ध िविसवने आपले डोळे पसु ले
“ओ कवकव आज कॉलेजचव पशहलव शदर्स आहे तम्ु ही आज
आलव आहवत, ऍडशििनची िेर्टची शदर्स सांपनू 15 शदर्स झवले, िी
आतव नवही करू िकत ऍडशििन”

तेर्ढ्यवत शतथे कॉलेजचे प्रवचवया आले
“एर्ढव कव दगां व करतवय??”, प्रवचवया कॅ िरकडे बघत म्हिवले
“अहो सर हे कवकव आज आलेत ऍडशििन करवयलव”, कॅ शिअर
नम्रतेने म्हिवलव
“सर आिची पररश्थती खपू गरीब आहे, कृ पव करून िवझ्यव
िल
ु वचे ऍडशििन करव”, ते र्ृद्ध कवकव रडव्यव सरु वत बोलले
“अहो बवबव नकव रडु तम्ु ही, रवहूदे ऍडशििन करवयच!ां ”शतथे
असिवरव िुलगव आपल्यव बवबवांचे डोळे पसु त म्हिवलव
प्रवचवया कॅ िरलव म्हिवले, “तेर्ढे करव ह्यवांच्यव िल
ु वचे ऍडशििन”
कॅ शिअर म्हिवलव“, हो सर करतो, कवकव द्यवइकडे कवगदपत्
आशि फीज”
र्ृद्ध कवकवांनी बॅगेतील पैसे कवढले र् कॅ शिअरलव शदले.
“धन्सयर्वद सर, तिु चे आभवर कसे िवनू कळे नव झवलांय”, र्ृद्ध
कवकवनां ी हवत जोडले
“असदु ”े , हे म्हिनू प्रवचवया शतथनू शनघनू गेले.
इकडे शदिवचव नांबर आलव, शतने सही घेतली र् ऑशफसच्यव बवहेर
गेली.
िल
ु गव आशि त्यवचे र्डील ऍडशििन करून ऑशफसच्यव बवहेर
पडले

“रवहुल तझु व क्लवस आहे नव 11 र्वजतव”.
“हो बवबव, तम्ु ही पि जव आतव घरी आशि आईलव सवांगव की
ऍडशििन झवले म्हिनू . ”
रवहुलचे बवबव शतथनू शनघनू गेले
शदिवच्यव िनवत शर्चवर येतो की आपि त्यव िुलवबर बोलूयव कव!
शदिव रवहुलपविी गेली आशि त्यवलव म्हिवली, “ते िगविी तझु े बवबव
रडत कव होते??, िलव नीट ऐकू आल नवही; पि र्वईट र्वटले त्यवनां व
रडतवनव बघनू , म्हिनू तुलव शर्चवरवयलव आलेय. ”
“आिची पररश्थती खपु र्वईट आहे, बवबवांनी िवझे ऍडशििन
कवरवयलव त्यवांची सोन्सयवची चैन गहवि ठे र्लीय, िलव खपू शिकवयचांय
आशि खपू िोठां व्हवयचय; आशि तल
ु व एक सवगां ू कव.. ?”
“हो सवांग नव.. ”
“िवझ्यवबर तझ्ु यव अगोदर कोितीच िुलगी बोलली नवही, िी
गरीब असल्यविळ
ु े”
“त्यवत गररबीचव सांबांध कवय??”
“कवरि िी चवांगली कपडे घवलू िकत नवही, चवांगली hair style
करू िकत नवही आशि िवझव चेहरव पि इतकव चवगां लव नवही की कोिी
िवझ्यवर्र इप्रां ेस होऊ िके ल”.
“तझु े नवर् कवय आहे??”

“रवहुल जवधर्, तझु े??”
“िवझे शदिव िवने, बर िी जवते िलव उिीर होतोय लेक्टरलव
जवयलव”
“पि तू किवलव आहेस??”रवहुल म्हिवलव
“िी MSc in chem लव, अन त?ू ?”
“हो कव िीपि MSc in chem लवच आहे”
“चल आपि जवऊयव सोबत लेक्चरलव”,
ते शतथनू जविवर तेर्ढ्यवत शतथे त्यवशदर्िी अकॅ शसडेंट र्वलव
िल
ु गव आलव आशि म्हिवलव“हवय लेडी”
“तू िलव असां लेडी म्हित जवऊ नको, खपू च शर्शचत् र्वटत”
“िग तझु ां नवर् कवय आहे??”
“शदिव िी जवतो, तू ये िवगनू ”, रवहुल म्हिवलव आशि लेक्चरलव
गेलव.
“शदिव, हव कोि ग शभकवरी??”तो िल
ु गव रवहुल गेल्यवनांतर
शदिवलव म्हिवलव
“िवईडां युअर लँग्र्ेज, नीट बोल िवझव शित् आहे तो”, शदिव रवगवत
म्हिवली
“सॉरी, असलव गरीब शित् आशि तझु व! ”

“नसू िकतो कव??”
“हो असू िकतो. जवऊ दे, िी ओिकवर”
“िवझे नवर् तल
ु व कळलेच असेल”
“शदिव बरोबर”
“चल िी जवते िवझे लेक्चर आहे, उिीरच झवलव िलव”
“हो जव पि कवही अडचि आल्यवस िलव कॉल कर, हव धर िवझव
नबां र 91######75”
“बर िी जवते. ”
रवत्ी जेर्तवनव शतलव सवरखव तो कॉलेज िध्ये घडलेलव शक्सव
आठर्वयचव, रवहुलचे बवबव रडलेले आशि तो ओिकवर रवहुललव
शभकवरी म्हिलेलव, शतचे जेर्िवर्र कवहीच लक्ष्य नव्हते.
िग बवबवच म्हिवले, “शदिु कसव गेलव कॉलेजचव पशहलव
शदर्स??”
“हो बवबव चवगां लव गेलव”
“ओळख के लीस की नवही कोिवबर??”
“हो बवबव एक िैत्ीि झवली रुपवली नवर्वची. ”
ती िद्दु विच रवहुल आशि ओिकवरची नवर्े सवगां त नवही

जेर्ि झवल्यवनांतर ती झोपवयलव शतच्यव रूि िध्ये गेली पि शतलव
कवय झोप लवगली नवही. कवही र्ेळवने ती झोपी गेली
दसु ऱ्यवशदर्िी सकवळी शदिव म्हिवली, ”आई बवबव जवते िी
कॉलेजलव”
“अग डबव तरी घेऊन जव”, आई आपले कवि आर्रत शदिवलव
म्हिवली
“नको िी खवईन कॉलेजच्यव कॅ न्सटीन िध्ये”, बर बवय
“हो चवलेल, नीट जव ग बवळव”बवबव म्हिवले
शदिव कॉलेजलव गेली.
Analytic chemistry चे पशहले लेक्टर होते, िॅडि आत आल्यव
आशि फळ्यवर्र तवरीख आशि शर्षयवचां नवर् शलशहलां, तेर्ढ्यवत शदिव
आली आशि म्हिवली, “May I coming mam”
“Yes, coming इतकव लेट कसव झवलव! , लेक्टर चवलू होऊन
10 शिशनटे झवलेत, पन्सु हव जर लेट झवलव तर नतां र घेिवर नवही िी िवझ्यव
लेक्टरलव”
“िॅि सॉरी ", शदिव घवबरत म्हिवली
“बर तल
ु व एक प्रश्न शर्चवरते बेसीकचव, What is Analytic
chemistry?”
शदिवलव कवय सचु ल नवही! ती खवली िवन घवलनु उभी रवशहली

िॅडि रवगवत म्हिवल्यव, “तल
ु व एर्ढव सोपव प्रश्न येत नवही! ”
िॅडिने शदिवचे ओळखपत् बशघतले र् त्यवर्रील नवर् जोरवने
घेतले, “शदिव िनोहर िवने, कवय सांदु र नवर् आहे िॅडिच! नवऊ गेट
आऊट”, िॅडि रवगवत म्हिवल्यव
“िॅि सॉरी, िी परत नवही उिीर करत”, शदिव रडलेल्यव आर्वजवत
बोलली
“गेट आऊट, एकदव बोललेलां ऐकू येत नवही कव! बवहेर चल
र्गवाच्यव”
शदिव खवली िवन घवलनू क्लवसच्यव बवहेर गेली.
“कोिवलव येतांय कव क्लवस िध्ये उत्तर, what is analytic
chemistry??, ” िॅडि पिू ा र्गवात नजर शफरर्नू बोलल्यव
त्यवतील पशहल्यव बेंचर्र बसलेलव शसद्धवथा म्हिवलव, “िॅडि िलव
येतांय, िी सवांगू कव??”
“हो सवगां , ”
“Analytic chemistry is…”, शसद्धवथा हळू आर्वजवत
म्हिवलव
“सकवळी कवय नवष्टव करून आलव नवहीस होय, जरव जोरवत बोल
की पिू ा क्लवस लव ऐकू जवईल असे”
र्गवातील सर्ाजि हसवयलव लवगले.

शसद्धवथा चवचपडत म्हिवलव, “Analytic chemistry is
studies and uses instruments and methods use to
separate”
“Very good बस खवली", िॅडि िवबसकीच्यव सरु वत म्हिवल्यव
शदिव आपली खवली शर्चवर करत बसलेली होती, नकळत शतचे
घड्यवळवकडे लक्ष्य गेले तर घड्यवळवत 2 र्वजलेले होते आशि सयू ाही
पशििेकडे गेलेलव होतव.
ती दचकन उठली र् ्र्तःलवच म्हिवली, “अयव 2 र्वजले, कसव
र्ेळ गेलव कळलेच नवही, भक
ू पि लवगली आहे खपू ; जवऊयव
कॅ न्सटीनिध्ये कवहीतरी खवऊयव, आशि जवऊयव घरी, रवहूदे आज
रवशहलेली लेक्टर करवयची आशि हो त्यव खडूस िॅडिच लेक्टर नवही
करवयचां उद्यवपवसनू ; िग नवपवस झवले तरी चवलेल शतच्यव शर्षयवत”
कॅ न्सटीनिध्ये गेल्यवर्र शतलव कोिवचीतरी हवक ऐकू आली.
“हवय शदिव”
शदिवने इकडे-शतकडे बशघतले तर शतलव एकव खचु ीर्र ओिकवर
बसलेलव शदसलव. ती त्यवच्यवजर्ळ गेली आशि म्हिवली “Hi,
लेक्टरलव गेलव नवही तम्ु ही”
“आम्ही लेक्टर अटेंड नवही करत, लेक्टरलव फक्त 10 जि
असतवत ती पि न्सयटू नची िल
ु े”, ओिकवर हसत हसत म्हिवलव

त्यवचे शित् पि त्यवच्यव यव फवलतू जोकर्र हसले.
“शदिव हे बघ िवझे शित्, तझु ी ओळख करून देतो, हव अशर्नवि,
हव आशनके त, अशनके तलव सर्ाजि िोठ्यव नवर्वने हवक िवरतवत, ह्यवचे
र्य िोठे आहे म्हिनू नवहीतर ह्यवची सवईझ िोठी आहे म्हिनू ”
परत तेथील सर्ाजि हसवयलव लवगले.
“आशि ही िवझी GF अशनतव”
“ऐ ओिकवर नीट बोल, िी तझु ी नसु ती फ्रेंड आहे GF नवही, परत
जर असे बोललवस तर तल
ु व दवखर्तेच”, अशनतव हसत म्हिवली
अशनतव सोडून ओिकवरलव कोिीच उलटे बोलत नव्हते; कवरि
ओिकवरच ह्यवांचव सर्ा खचा बघत होतव, ओिकवरच्यव घरची पररश्थती
चवगां ली होती.
“Hi अशर्नवि, Hi अशनके त, Hi अशनतव”, शदिव हवत पढु े करत
बोलली
“ही त्यवशदर्िीची आहे नव ओिकवर”, अशर्नविने उत्सक
ु तेने
शर्चवरले
“कोित्यव रे ??”, अशर्नवि बोललेलां ओिकवरलव कवही कळले
नवही म्हिनू तो म्हिवलव
“अरे तीच नव अकॅ शसडेंट र्वली”
“हो तीच आहे ही शदिव”

“शदिव ए नव आिच्यव गॅगां िध्ये िवशिल हो”अशर्नवि शदिवकडे
बघत म्हिवलव
शदिव त्यवांच्यवत येऊन बसली.
लगेच ओिकवरने प्रत्येकवलव पवशहजे ती ऑडार के ले र् खवऊन
झवल्यवनांतर शबल ही त्यवनेच शदले.
िेर्टी शदिव बोलली, ”बर बवय फ्रेंड्स िी जवते”
“बस नव अजनू थोडव र्ेळ, इतकी कवय गडबड आ??हे”ओिकवर
म्हिवलव
“नवही नको जवते, भेटू उद्यव”
“हो जव पि िवझव नांबर आहे नव तझ्ु यवकडे”ओिकवर म्हिवलव
“आहे के लव की कवल सेर्”
“तझु व नांबर दे नव! ”ओिकवर म्हिवलव
“तल
ु व करे न िी घरी गेल्यवनांतर कॉल”
“आतव कर नव! ”
“नको आतव”
“कव?”ओिकवर जरव आर्वज चढर्नू च बोललव
“बर ठीक आहे बवबव, हव बघ के लव कॉल”
“सेर् करतो तझु व नांबर, guys तम्ु हवलव पवशहजे कव नांबर! ”

सर्वंनी सांिती दिार्ली.
“िी तम्ु हवलव पवठर्तो व्हवट्स अँपलव”ओिकवर अशर्नविच्यव
खवांद्यवर्र हवत ठे र्नू म्हिवलव
“बवय”हे बोलनू शदिव शतथनू शनघनू गेली
“बवय, ए उद्यव कॉलेजर्र”ओिकवर शदिव कॅ न्सटीनबवहेर गेली तरी
शतच्यवकडेच बघत रवशहलव
“ही तल
ु व आर्डवयलव लवगली की कवय??”, अशर्नवि शदिव
गेल्यवनांतर हळूच ओिकवरलव म्हिवलव
“आर्डली तर नवही पि खपू सांदु र आहे, िज्जव लेिे कव भवई
ज्यशु नअर के सवथ”, ओिकवर हसत म्हिवलव.
“अरे िग तू शतलव जवनव घरी सोडवयलव”, अशर्नवि चहवचव घोट
घेत म्हिवलव
“हे तर िवझ्यव डोक्यवतच नवही आले, guys िी जवतो”
जवतवनव ओिकवर जोरवत म्हिवलव ‘Mission शदिवलव पटर्िे’
“शदिव थवांब, चल िी तल
ु व घरी सोडतो ”ओिकवर रुिवलवने घवि
पसु त म्हिवलव
“नको रे जवते िवझी िी, तल
ु व किवलव िवझ्यविळ
ु े त्वस”
“त्यवत त्वस कसलव, चल िी तल
ु व सोडतो; पि तझू े घर कोठे
आहे??”

“लवबां नवही, इथेच आहे, पि नको जवईन िवझी िी”
“येतेय कव तल
ु व उचलनू गवडीर्र बसर्,ू ”ओिकवर आपलव चेष्टते
म्हिवलव
“बर ठीक आहे येते िी तझ्ु यवबर”
शदिव गवडीर्र बसली पि ती इतकी कम्फटेबल न्सहर्ती.
“चल िी तल
ु व सवांगते कोठे जवयचे ते??”
शदिव रवत्ी ओिकवरचवच शर्चवर करत बसलेली होती, शतच्यव
िनवत आतव ओिकवरबद्दल कवहीतरी र्वटत होते; पि हे शतचे शतलव
िवहीत न्सहर्ते की हे प्रेि आहे की आकषाि…
तेर्ढ्यवत ओिकवर चव व्हवट्स अँपलव िेसेज आलव, ”जेर्लव कव
MS. World”
शदिवने टवईप के ले, ”िी कोिी MS. World नवहीये! ”
“हो चक
ु ले िवझे, तम्ु ही तर MS. Universe आहवत”
“ओकां वर बस झवली चेष्टव, िवझे झवले जेर्ि, तझु े झवले कव??”
“नवही रवत्ी 12 लव करिवर आहे”ओिकवरने ह्यवबरोबर हसण्यवची
इिोजी पवठर्ली
“तल
ु व िेर्टचां सवगां तेय; आतव जर चेष्टव के ली तर तल
ु व डवयरे क्ट
ब्लॉक करीन सिजलां”शदिवने ह्यवबरोबर रवगवची इिोजी पवठर्ली
“बर सॉरी, कसव गेलव तझु व कॉलेजचव दसु रव शदर्स??”

“Boring, त्यव Analytic chemistry च्यव िॅि शकती खडूस
आहेत रे 3 idiots िधल्यव र्वयरससवरख्यव”
“अग आम्ही पि त्यव गवयकर्वड िॅडिलव र्वयरसच
म्हितो”ओिकवरलव िवहीत होते की हे खरे नवही पि तो असच
शदिवलव इम्प्रेस करवयलव म्हिवलव
“हो कव! िी आतव कधीच नवही करिवर त्यव र्वयरसच लेक्टर”
“नको करू पि शकतर्े असते िॅडिचे लेक्टर??”
“अरे पशहलांच, त्यवांचे सहवच्यव सहव शदर्स पशहलेच lecture
असते”
“बर िग ये उद्यव कॉलेजर्र आपि कुठे तरी जवऊ जर्ळच
शफरवयलव??”
“अरे पि िी गरीब आहे. असां दररोज शफरिां, खविां िलव नवही
परर्डिवर”
“तेरव ऐ दो्त हे तो शफकर शकसकी करनेकी”ओकां वरने ह्यवबर शकांग
ची इिोजी पवठर्ली
“बर बवय गडु night, झोपते आतव”
“Ok By gn”
कॉलेजर्र सकवळी सगळे पोहोचलेले; तेर्ढी शदिव अजनू
आलेली नव्हती

“कॉल कर की शदिवलव, कुठे आहे बघ??”अशनके त ओिकवरलव
म्हिवलव
“तल
ू व कव हर्ी आहे शदिव आशि शदिवकडे जव्त बघवयचे नवही
ती िवझी GF आहे”ओिकवर जरव लवजतच म्हिवलव
“हॅलो शदिव, कुठे आहे आम्ही तझु ी र्वट बघतोय य लर्कर??”
पढु ून आर्वज आलव, ”अरे आलेय जर्ळच थवांब 10 शिशनटे, िी
येत.े ”
“बर य”ओिकवरने फोन ठे र्लव
शदिवनेही फोन ठे र्लव; तेर्ढ्यवत शतलव रवहुल शदसलव र् ती
ररक्षवचवलकवलव म्हिवली, ”कवकव थवांबव इथेच”
“अग पि अजनू कॉलेज आले नवही! ”ररक्षवचवलक आरिवतनू
शदिवकडे बघत म्हिवलव
“हो िलव िवशहत आहे; पि िी जवते इथनू चवलत”
“हे धरव तिु चे पैसे”
“रवहुल”शदिवने जोरवत हवक िवरली
“बोल नव शदिव”रवहुल िवगे बघत शदिवलव म्हिवलव
रवहुलचव चेहरव घविवने ओलव झवलेलव होतव, त्यवचव तो जनु व िटा,
त्यव िटवाचव तर पिु ा कलरच गेलेलव होतव.

शतच्यव िनवत शर्चवर आलव की; आपि PG लव आहोत, सर्ा िल
ु े
शकती style िवरतवत आशि हव असव कसव…
“तू चवलत कव येत होतवस, िी तल
ु व पवशहले ररक्षविधनू ”
“अग, िी दररोज चवलतच येतो, इथे जर्ळच आिचे घर आहे
आशि ररक्षवने यवलव िवझ्यवकडे पैसे नसतवत एर्ढे”
शदिवच्यव िनवत शर्चवर आलव की, त्यवशदर्िी तर हव म्हित होतव
की; बवबवनां ी चैन गहवि ठे ऊन ऍडशििन के लय आशि ह्यवच्ां यवकडे
ररक्षवने यवलव पैसे नवहीत आशि चैन घ्यवयलव कुठून आले पैसे??
“रवहुल तल
ु व एक शर्चवरू कव??”
“हो, शर्चवर नव”रवहुलने शखश्यवतील रुिवल कवढलव आशि घवि
पसु त म्हिवलव
“रवग िवननू घेऊ नकोस”
“अग िलव रवग नवही येत, कवलच तझु े अन त्यव िल
ु वचे सांभवषि
िी ऐकलेल,ां तो म्हिवलव नव; हव कसलव तझु व शभकवरी शित्, पि तू
म्हिलेले िलव भवरी र्वटले”रवहुल हसत म्हिवलव. “हो शर्चवर नव तल
ु व
कवय शर्चवरवयचां ते”
“तम्ु ही एर्ढे गरीब आहवत तर तिु च्यवकडे पैसे कुठून आले चैन
घ्यवयचे??”

“आम्ही पशहल्यवपवसनू गरीब नव्हतो ग, िवझे आजोबव
िध्यिर्गीय होते, पि त्यवांच्यव िृत्यनू ांतर िवझे बवबव आशि कवकवांिध्ये
सवरखी भवांडिे व्हवयची आशि िवझव कवकव गांडु आहे, तो दररोज दवरू
शपऊन घरी यवयचव आशि कवकीलव िवरवयचव. एकदव तर त्यवने बवबवच
ां ी
जबरद्तीने प्रॉपटीच्यव कवगदवर्र सही घेतली र् आम्हवलव घरवतनू
बवहेर कवढले. िवझे बवबव खपू भोळे आहेत; म्हिनू लोक त्यवांचव फवयदव
घेतवत. आतव आईबवबवच्ां यव फक्त िवझ्यवकडून अपेक्षव आहेत त्यविळ
ु े
िी खपू शिकिवर आशि ती चैन िवझ्यव आजोबवांनी बवबवांनव शदलेली”,
रवहुलच्यव डोळयवांत अश्रु आले
शदिवलवही र्वईट र्वटले, इतक्यवत कॉलेज आले
रवहुल म्हिवलव, ”िी जवतो एकटव, तू जव एकटी”
“कव??”, शदिव म्हिवली
“तझु व कवलचव शित् परत म्हिेल शभकवऱ्यवबर आलीस”, रवहुल
हसत म्हिवलव
“नवहीरे तस कवही नवही, ओिकवर चवांगलव िल
ु गव आहे”
तेर्ढ्यवत शतलव ओिकवरचव कॉल आलव, “शदिव अग ये नव
पटकन, शकती र्ेळ झवलव??”
“हो आले कॉलेजच्यव गेटपविीच आहे”
“बर जवते िी रवहुल भेटू पन्सु हव”, शदिव फोन ठे र्त म्हिवली

“Hi सदांु री”, ओकां वर हसतच म्हिवलव
“ऐ गप हां कवहीपि नको बोल”ू , शदिव जरव रवगवतच बोलली
“बर सॉरी, कुठे जवऊयव शफरवयलव??”
अशनके त म्हिवलव, “इथे जर्ळच एक रे ्टॉरांट आहे शतथे जवऊयव
आपि”
“नको नको आपि ice-cream पवलार िध्ये जवऊयव”, ओिकवर
अशनके तच्यव डोक्यवत टपली िवरत म्हिवलव
सगळ्यवांनी होकवर शदलव; कवरि शबल तर ओिकवरच भरिवर होतव
नव!
“हे घ्यव सगळयवांनी ऑडार के लेले ice-cream”, ओिकवर
शदिवपविी येऊन म्हिवलव
सर्वंचे खवऊन झवल्यवर्र ओिकवर शदिवलव म्हिवलव, ”शदिव
आर्डले कव तुलव ice-cream??”
“हो खपू ि्त आहे, िलव खपू च आर्डले
अशर्नवि ओठवर्रील ice-cream पसु त म्हिवलव, “आम्ही पि
आहोत इथे, कव फक्त शदिवच आहे! आम्ही जवऊकव बवहेर, तम्ु ही बसव
गप्पव िवरत. ”

“नवही रे तम्ु ही तर शजगरी यवर आहवत, तम्ु हवलव कसे र्वटले icecream??, शदिव आपल्यव गॅगची
ां नर्ीन िेम्बर आहे; म्हिनू शतलव
शर्चवरले बवकी कवही नवही”
“ओके guys िी जवते second lecture अटेंड करते”
“लेक्टर करून कोिवचे भले झवलांय आशि जे लेक्टरलव बसतवत
तेच फे ल होतवत, एर्ढां टेन्सिन नको घेऊ, िी आहे नव…तल
ु व टेन्सिन
घ्यवयची कवही गरज नवही”
शदिवलवही ते पटले, ते इकडे-शतकडे शफरले, आजपि
ओिकवरनेच शदिवलव घरी सोडले.

3 मनहन्यानंतर….
“ओिकवर, अरे चल अभ्यवसवलव जवऊयव लवयब्ररीिध्ये, फ्टा
सेिलव फक्त 2 आठर्डेच बवकी आहेत”शदिव र्डवपवर्चव घवस घेत
म्हिवली
“अजनू 2 आठर्डे म्हिजे 14 शदर्स आहेत शचल यवर, इतनव
टेन्सिन ित ले”
“पि अरे िवझव कवहीच अभ्यवस झवलव नवही आशि िी एक
लेक्टरपि पिू ा के लां नवही”, शदिव जरव शचांतेच्यव भवर्वत म्हिवली
“हे घे ice-cream आशि थांड रहव”.
आतव ओिकवर आशि शदिवच्यव िैत्ीचे प्रेिवत रूपवांतर झवलेले
होते, शदिव त्यवच्यवर्र िनवपवसनू प्रेि करवयची; पि ओकां वर शतच्यवकडे
फक्त time pass म्हिनू च बघवयचव, त्यवच्यव िनवत प्रेि असे कवहीच
नव्हते.
“शदिव आर्र लर्कर आज पशहलव पेपर आहे”, आई शदिवच्यव
रूििध्ये येत म्हिवली
शदिव अजनू ही झोपलेलीच होती
“ऐ शदिु उठ नव”आई शदिवच्यव अगां वर्रील अथां रून कवढून
म्हिवली

“उठते आई, शकती र्वजलेत??”
“9 र्वजले 11 लव पेपर आहे नव! ”आई शदिव उठवर्ी म्हिनू खोट
बोलली
“कवय 9 र्वजले! िलव उठलां पवशहजे”, शदिव उठली आशि
लगेचच बवथरूि िध्ये गेली.
“अग आई झवलव कव नवष्टव िलव जवऊदे उिीर होतोय”
शदिवची नजर नकळत घड्यवळवकडे गेली तर घड्यवळवत 9
र्वजलेले होते. शतने आपले डोळे चोळले आशि परत बघते तरीही
घड्यवळवत 9च र्वजलेल.े
“आई आतविी 9 र्वजले, तू िलव खोटे कव बोललीस??”
“पशहलव पेपर आहे नव आज, तू लर्कर जवयलव पवशहजेस म्हिनू
खोट बोलली, बर ते जवऊदे हव कर नवष्टव आशि अभ्यवस झवलव तझु व!
”
“अग नवही आई कवहीच झवलव नवही, ओिकवर िलव म्हिवलवय
तल
ु व important नोट्स देतो”
आईने शदिवलव शर्चवरले, “हव ओिकवर कोि ग??”
“नवही आई तल
ु व जसे र्वटतयां तस कवही नवही, ओिकवर िवझव
शित् आहे फक्त शित्”शदिव आईिी खोट बोलली.

तेर्ढ्यवत बवबव आले आशि शदिवलव म्हिवले, ”शदिु झवलव कव
अभ्यवस??, आज पशहलव पेपर आहे नव! ”
“हो बवबव झवलवय अभ्यवस, आतव शनघवलेच बघव कॉलेजलव”
“जव आशि नीट पेपर शलह”,
“बवबव िलव आिीर्वाद द्यव”, शदिव बवबवांच्यव पवयव पडत म्हिवली
“िवझव आिीर्वाद तुझ्यव सदैर् पवठीिी आहे”, बवबव शतच्यव
डोक्यवर्र हवत शफरर्नू म्हिवले.
आई म्हिवली, “िवझ्यव पवयव नवही पडिवर शदि”ु
“आई िलव आिीर्वाद दे की आजचव पेपर चवांगलव जवऊदेत”.
“हो बवळव िन लवर्नू शलह”, आई शदिवच्यव कपवळवर्रून हवत
शफरर्त म्हिवली
शदिव कॉलेजलव गेली.
“Hi शदिव ऑल द बे्ट”, ओिकवर हवत पढु े करत म्हिवलव
“थँक्स, पि जरव िलव टेन्सिनच आलयां ”
“अग टेन्सिन नको घेऊ यवर, आपि आपले पेपर झवले नव की िग
पवटी करूयव”
“हो नक्की करु”, शदिव घवबरट आर्वजवत म्हिवली

शदिवचे सर्ा पेपर सपां ले, त्यवतील शदिवलव कवही पेपर सोपे गेले
तर कवही पेपर खपू च अर्घड गेले.
सवांशगतल्यवप्रिविे ओिकवरची उद्यव पवटी होती
“हॅलो शदिव, कवय करतेस??”
“कवही नवही बघ आतव शनकवल आहे आठर्ड्यवत, त्यवचीच र्वट
बघतेय, आज खपू शदर्सवतनू कॉल के लवस”
“िी तल
ु व म्हिवले होतो नव पेपरच्यवर्ेळी की आपि पेपर
झवल्यवर्र पवटी करूयव! ”
“हो आठर्ले”, शदिव आठर्त म्हिवली
“िग त्यव पवटीची िॉशपांग करवयलव जवऊयव कव आज??,
त्यवसवठीच िी तल
ु व फोन के लवय”
“कधी करिवर आहेस पवटीचे शनयोजन??”
“उद्यव”
“बर चवलेल, शकती र्वजतव जवऊयव िॉशपगां लव??”, शदिव
म्हिवली
“आर्र त,ु एकव तवसवत आपि जवऊ, िी तल
ु व pickup करतो”
“बर चवलेल”
एकव तवसवांनांतर ओिकवर शदिवच्यव घरी गेलव शदिवलव pickup
करवयलव.

“चल बस गवडीर्र जवऊयव आपि”ओिकवर शदिवलव म्हिवलव
शदिवलव आतव ओिकवरची सर्य झवलेली होती, शतने
ओिकवरच्यव खवांद्यवर्र हवत टवकलव र् हसली
ओिकवरही गवडीच्यव आरिवत शदिवलव बघनू हसलव
ते दोघेजि िॉशपांग करवयलव िॉलिध्ये गेलेले होते.
त्यवांची िॉशपांग पिू ा झवल्यवर्र ते एकव चवांगल्यव रे ्टॉरांटिध्ये
खवयलव गेलेले.
“किी चवललीय तयवरी उद्यवच्यव पवटीची?”, शदिवने सहजच
शर्चवरले
“हो झवली नव, आशि तल
ु व िी एक surprise देिवर आहे”
“कवय देिवर आहेस surprise?? ”, शदिवने उत्सक
ु तेने शर्चवरले
“अग surprise आहे, उद्यव कळे ल तुलव”
“िी खपू excited आहे तझ्ु यव surprise सवठी”
“कवय िवगर्ू यव खवयलव??”, ओिकवर र्ेटरलव बोलर्त
म्हिवलव
“िवगर् कवही ही”
शदिव दसु ऱ्यव शदर्िी उठली, शतच्यव डोक्यवत एकच शर्चवर चवलू
होतव; की ओकां वर िलव आज कवय surprise देिवर??

शतने अशनतवलव कॉल के लव
“कवय चवललांय??”, शदिव म्हिवली
“कवही नवही खपू शदर्सवतून कॉल के लवस”सिोरून आर्वज
आलव
“तू पि करत जव नव कॉल कधीतरी, कव िीच दरर्ेळी करू कॉल!
, बर ते जवऊदे पवटीलव येिवर आहेस नव आज! ”
“कोिती पवटी??”, अशनतव म्हिवली
“अग ओिकवरची पवटी आहे नव आज, तल
ु व िवहीत नवही होय”
“िी नवही बोलत ओिकवरबर, I hate ओिकवर”
“कवग कवय झवले तिु च्यव दोघवत??”, शदिवने शर्चवरले
“तल
ु व सवगां ू कव! ”
“हो सवांग नव! ”शदिव डोळे शफरर्त म्हिवली
“ओिकवर खपू ितलबी िविसू आहे, पशहलव िवझ्यवबर
शदर्सवतनू 2 तवस तरी फोनर्र बोलवयचव, पि आजकवल फोनच करत
नवही आशि तू त्यवच्यव आयष्ु यवत आल्यवपवसनू िवझ्यवबर धड बोलतही
नवही, िग िी पि त्यवच्यवबर बोलत नवही”
“अग तो busy असेल म्हिनू बोलत नसेल, तू येिव आजच्यव
पवटीलव! ”

“नवही नवय येिवर आशि त्यवने िलव invitation पि शदले नवही,
तम्ु ही करव एन्सजॉय”, अशनतवने हे बोलनू फोन ठे र्लव
शदिव सकवळपवसनू च खपू खि
ु होती; कवरि शतलव ओढ लवगली
होती ओिकवरच्यव surpriseची
दपु वरी ओिकवरचव कॉल आलव,
“Hi शदिव, िी तल
ु व आज pickup करवयलव येतो आपि
सोबतच जवऊयव पवटीलव”
“नको, िी जवईन िवझी िी, िलव तेर्ढव पत्तव सेंड कर”
“िवझ्यवबर कव नवही येत त?ू ?”
“अरे , िलवपि तल
ु व surprise द्यवयचे आहे! ”
“हो कव, करतो सेंड पत्तव, बवय”
“बवय”शदिवने कॉल ठे र्लव
सध्ां यवकवळी ओिकवर लर्करच पवटीच्यव शठकविी पोहोचलेलव,
तो सगळी तयवरी नीट झवलेय कव ते बघत होतव.
तेर्ढ्यवत शदिव आशि शतची रुपवली नवर्वची िैत्ीि शतथे आली,
शदिवने गडद शनळ्यव रांगवचव गवऊन घवतलेलव होतव. ती इतकी सांदु र
शदसत होती की त्यवचे र्िान ही करतव येिवर नवही. ओिकवर शतच्यवकडे
बघतच रवशहलव.
“ओिकवर किी शदसतेय िी??”, शदिवने सहजच शर्चवरले

“ओह भवई िवरो िझु े, पृथ्र्ी पे चवदां उतर आयव! ”
“इतकी पि भवरी नवही िी”शदिव ओिकवरलव टफली िवरत
म्हिवली
“अग तू जर beauty competition िध्ये भवग घेतलवस तर
पशहली तचू येिील, खरच तू खपू सांदु र शदसतेस”
“बर ते जवऊदे, पवटीचे decoration भवरी के लयां स! ”
“ओह, थँक्स”
“आशि तल
ु व एक सवांगवयचांय तझु व शित् आहे नव तो गरीब रवहुल,
तो इथे र्ेटर बननू आलवय”
“हो कव! ”शदिव शचांतेच्यव ्र्रवत बोलली
“बर तू िलव कवल बोललेलवस, की तल
ु व उद्यव surprise देिवर,
कवय आहे surprise??”
“हो सवांगतो, जरव सबर कर, सबर कव फल शिठव होतव हे! ”
पवटीलव सर्ाप्रथि सगळ्यवांनी डवांस के लव. शतथे bear ची पि सोय
होती.
“शदिव इकडे ये नव! ”
“कव रे ”शदिव ओिकवर जर्ळ येत म्हिवली
“ही घे bear पी”
“नवही नको, िी नवही कधी शपली”

“अग पी खपू भवरी असते. ”
शदिव एकच घोट घेते
“ि…शकती खरवब लवगतेय, तम्ु हवलव किी आर्डते ही! ”शदिव
उलटी करत बोलली
“थवांब तझ्ु यवसवठी cold drinks िवगर्तो, र्ेटर इकडे ए cold
drinks दे”
शदिवने पवशहले तर तो र्ेटर दसु रव कोिी नसनू रवहुलच होतव
र्ेटरने म्हिजे रवहुलने शदिवकडे पवशहले त्यवतच त्यवचव धक्कव
लवगलव र् त्यव trey िधील cold drinks शदिवच्यव गवऊन र्र सवांडले.
“Are you mad, तल
ु व कळत कव तू कवय के लयस ते??”,
ओिकवर रवगवत रवहुललव म्हिवलव
“जवऊदे ओिकवर िी पसु ते डवग”
“पि ह्यवची लवयकी आहे कव तझ्ु यव अांगवर्र cold rings
सवडां ण्यवची”
“Sorry शदिव”, रवहुल खवली िवन घवलनू बोललव
“कोि शदिव िॅडि म्हि, तू इथे नोकर आहेस आशि
नोकरवसवरखवच रहव”, ओिकवर परत आर्वज चढर्नु बोललव
ओिकवर रवहुललव कवनफटवत देिवर तेर्ढ्यवत शदिवने त्यवलव
खेचले र् ती ओकां वरलव शतथनु घेऊन गेली.

“शदिव तू िलव खेचलेस कव! ”, रवहुल अजनू ही रवगवतच होतव
“असदु े रे , िी जवते र्ॉिरूिलव तू थवांब येथे”
शदिव र्ॉिरूििध्ये गेली आशि ओिकवर शतची र्वट बघत
रुिच्यव बवहेरच थवबां लव.
तेर्ढ्यवत ओिकवरचव सरु े ि नवर्वचव शित् तेथे आलव आशि
म्हिवलव
“ओिकवर तल
ु व एक शर्चवरू कव! ??”
“हो शर्चवर नव”
“तझु ी पशहली िैत्ीि अशनतवच कवय झवले??, तू शतच्यवर्र प्रेि
करत होतवस नव! ”
“प्रेि आशि िी, िी फक्त ्र्तःर्र प्रेि करतो बवकी कोिवर्र करत
नवही
“शदिवर्र पि नवही! ”
“नो, पशहलव अशनतवचव र्वपर के लव आशि आतव शदिवचव, एकदव
कव आपले कवि झवले की िग नांबर शडशलट करवयचव आशि शतलव
आयष्ु यवतनू ब्लॉक करवयचां आशि नर्ीन िोधवयची”ओिकवर इकडेशतकडे बघत म्हिवलव
तेर्ढ्यवत शतथे शदिव आली. शदिवने सगळे ऐकलेले होते, शतच्यव
डोळयवतनू टपकन पविी आले

“ओिकवर म्हिवलव, शदिव तू ऐकलस सगळे”
“तू िवझ्यवबर बोलचू नकोस, तू िवझव फक्त use करत होतवस
आशि इथे िी तझ्ु यवर्र जीर्वपवड प्रेि करत होते”
“नवही तसे कवही नवही िीपि तझ्ु यवर्र प्रेि करतो, ”, ओिकवर
डोक्यवर्रून हवत शफरर्नू बोललव
“सगळे खोटे, तम्ु ही सगळी िल
ु े अिीच असतवत, नुसतां
आिच्यवर्र खोटे प्रेि करतव, आिचव use करतव आशि नांतर सोडून
देतव, तम्ु हवलव िल
ु ी म्हिजे कवय र््तू र्वटते होय, use and throw”,
शदिव रवगवतच म्हिवली पि शतच्यव डोळयवतनू अश्रचू े पवट र्वहत होते
“अग सगळी िविसे बघतवयत तू िवझी इज्जत कवढतेस! ”
“म्हिजे तल
ु व िविसवांची शफकर, िवझी कवहीच शफकर नवही, हो
आशि िी कोिवकडून शफकरची अपेक्षव करते जो ्र्तः सोडून
कोिवर्रच प्रेि करत नवही”
“ए बवस झवलां जव! िगवचपवसनू ऐकून घेतोय, तू कवय ्र्तःलव
खपू ्िवटा सिजतेस??”
“नवही िी नवही, तू ्र्तःलव ्िवटा सिजतोयस”
“ऐ बवस झवलां, तझु ी लवयकी आहे कव िवझ्यव पवटीत येऊन िवझी
बदनविी करवयची”

शदिवने सनकन ओिकवरच्यव कवनफवटवत िवरली आशि डोळे
पसु त शतथनू बवहेर गेली.
शदिव पवटीच्यव बवहेर असलेल्यव र्त्यवच्यव कडेलव रडत बसलेली
होती, शततक्यवत शतथे रवहुल आलव.
“शदिव कोित्यव शर्चवरवत गांगु लेस??”
“रवहुल िलव एकटे सोड, जव तू आपले तझु े कवि कर”, शदिवने
रवहुललव बवजल
ू व ढकलले
“असल्यव कठीि पररश्थतीत जर्ळ नसेल तर तो शित् कसलव!”
“रवहुल जव खरच जव त,ू िलव एकटे रवहुदते आशि तू पि त्यव
ओिकवरसवरखवच नसु ते पशहल्यवांदव गोड गोड बोलवयचे आशि कवि
झवल्यवर्र सोडून द्यवयचे, तम्ु हवलव िी कवय त्यवतली िल
ु गी र्वटते होय,
जव त!ू ”
“बर िी जवतो, तू तझु ी कवळजी घे. ”
शदिव खपू नवरवज होती, शतलव एकवर्ेळी र्वटले की सपां र्वर्े सगळे
पि शतलव शतच्यवपढु े आईबवबवांचव फोटो शदसलव र् शतने ्र्तःलव
सवर्रले.

ननकालाचा निर्स
आज पशहल्यव सेशि्टरचव शनकवल होतव. शदिव अजनू ही त्यव
घटनेतनू बवहेर पडलेली नव्हती; पि शतने ह्यवबवबत घरवत कवहीही
सवशां गतलेले नव्हते.
शदिव उठली र् कॉलेजलव गेली. शनकवल घ्यवयलव खपू च गदी
होती, ती शनकवल बघते तर शतचे दोन शर्षय गेलेले, त्यवतील एक शर्षय
म्हिजे Analytic chemistry
शदिवलव कसेतरीच र्वटले पि शतच्यव चक
ु ीिळ
ु े च शतचे दोन शर्षय
गेलेल.े शतच्यव िनवत शर्चवर आलव की; ओिकवर आपल्यव आयष्ु यवत
आलवच नसतव तर आपि पि लेक्टर बडु र्ली नसती, आपलेही सगळे
शर्षय आले असते; पि तो आयष्ु यवत आल्यविळ
ु े कोिवर्रच शर्श्ववस
ठे र्वयचव नवही हे तरी कळले!
तेर्ढ्यवत शतथे रवहुल आलव, तो खपू आनांदवत होतव
“Hi शदिव, शकती िवक्सा पडले??”, त्यवने खि
ु ीने शर्चवरले
“िवझे दोन शर्षय रवशहले, तझु े”??, शदिव नवरवज होऊन बोलली
“िी पवस झवलो शर्थ फ्टा क्लवस”
“अशभनदां न आशि सॉरी”
“सॉरी कव! ”

“अरे त्यवशदर्िी िी तल
ु व खपू च र्वईट बोलले त्यवसवठी सॉरी, िी
ओिकारचव सगळव रवग तुझ्यवर्र कवढलव”
“तझु े पि खरे होते, आतवची िल
ु े time pass म्हिनू च प्रेि
करतवत, पि सगळीच िुले तिी नसतवत”
“हो, िलव तू त्यवतलव र्वटत नवहीस”
“िी नवहीच त्यवतलव; पि असे कोिवर्र लर्कर शर्श्ववस ठे र्ू
नकोस, हे कशलयगु आहे, इथे कोि धोकव देईल सवांगतव येत नवही. ”
“िी आतव आई बवबव सोडून कोिवर्रच शर्श्ववस ठे र्त नवही, हो
पि त्यवशदर्िी तू र्ेटर कव होतवस त्यव पवटीत??”
“अग आपल्यवलव सुट्टी होती नव म्हिनू िी घरवत िदत म्हिनू
कविवलव गेलेलो हॉटेल िध्ये आशि त्यव ओिकवरने सर्ा शनयोजन
आिच्यव हॉटेल िध्येच के लेले. ”
“पि तल
ु व लवज नवही र्वटली, सगळे आपल्यव age ची िल
ु े
एन्सजॉय करतवत आशि तू शतथे र्ेटर”
“त्यवत लवज कसली??, ते म्हितवत नव गररबीलव लवजू नये आशि
श्रीिांत झवल्यवर्र िवजू नये”
“हे िवत् खरे आहे”
“ते जवऊदे, तू आतव िन लवर्ून अभ्यवस कर आशि पढु च्यवर्ेळी
पवस हो; कवरि आपले फ्टा इयरचे सर्ा शर्षय शक्लअर
असल्यवशिर्वय आपल्यवलव सेकांड इयरिध्ये ऍडशििन नवही घेतव येत”

“हो खरच, िलव खपू टेन्सिन आलयां , िी हे घरी नवही सवगां िवर की;
िवझे दोन शर्षय गेलेत ते. ”
“टेन्सिन नको घेऊ, िी के लेत लेक्चर, िी तल
ु व नोट्स देईन फ्टा
सेिच्यव”
“हो थेंक्स, तझ्ु यवकडे िोबवईल आहे कव! ”शदिव म्हिवली
“हो आहे नव पि सवधव नोशकयवचव”रवहुल हसतच म्हिवलव
“िलव तझु व नबां र शिळे ल कव! ”
“हो शिळेल नव, हव घे िवझव नांबर 92######99, पि िवझ्यवत
व्हवट्स अँप र्गैरे कवही नवही”
“हो रे , िी तल
ु व कॉल करत जवईन र्ेळ भेटेल तेव्हव”
“बर िी जवतो, तू अभ्यवसवर्र फोकस कर”रवहुल म्हिवलव
“चवलेल, परत एकदव अशभनांदन”
“िलव आई-बवबवांनव ही न्सयजु द्यवयची आहे, ते खपू खि
ु होतील,
िलव िवझ्यव आईबवबवनां व खपू खि
ु ठे र्वयचयां ”
शदिव घरी गेली, शतलव खपू र्वईट र्वटले र् आतव शतने ठरर्ले की;
आपि सेकांड सेििध्ये एकपि लेक्टर शिस नवही करवयचां आशि
िनलवर्नू अभ्यवस करवयचव.
शदिव न जेर्तवच आपल्यव रूििध्ये गेली, शतच्यविवगनू लगेच
शतचे बवबवही रूििध्ये आले

बवबव म्हिवले, ”कवय झवले बेटव??”
“कवही नवही बवबव, जरवस डोक दख
ु तांय”
“खरे सवांग, कवही टेन्सिन नवही नव…”
“नवही बवबव, तम्ु ही जव, शर्श्रवतां ी घेतल्यवर्र र्वटेल बरे ”
बवबव बवहेर आले आशि आईलव म्हिवले, “अग बवयको शदिवचव
र्वढशदर्स जर्ळ आलवय, िी पैसेही जिव के लेत आपि शतच्यवसवठी
scooty घेऊयव”
“हो खपू चवांगली आयशडयव आहे, शदिवही खपू खि
ु होईल. ”
“आतव िी तझ्ु यवसवठी पि सोन्सयवचव दवशगनव करिवर, जेिेकरून
तू शदिवच्यव लग्नवत दवशगनव घवलनू शिरर्िील”
“त्यवची कवही गरज नवही, अजनू आपल्यवलव शदिवच्यव
लग्नवसवठी पैसे जिव करवयचे आहेत, आशि िलव जव्त आर्डही नवही
सोन्सयवचव दवशगनव घवलण्यवची”, शदिवची आई म्हिवली.
“करू ग, शदिवचे डोके दख
ु तयां , तू सपू करून दे शतलव, िी जवतो
झोपवयलव. ”

निशाचा बथवडे..
आज शदिव 22 र्षवाची झवली. ती सकवळी लर्कर उठली र्
अांघोळ र्गैरे करून प्रथि देर्वच्यव पवयव पडली आशि नांतर आईबवबवच्ां यवही पवयव पडली.
“सख
ु ी रहव बेटव”, आई बवबव दोघेही सोबत म्हिवले
“आशि हो तल
ु व आज आम्ही surprise देिवर आहोत
सध्ां यवकवळी”
शदिवलव surprise म्हिले की; तो ओिकवरचव इनशसडेंट
आठर्लव र् ती परत नवरवज झवली.
“कवय झवले बेटव, तू खि
ु नवहीस”बवबव म्हिवले
“हो बवबव आहे नव खि
ु ”
“शदिु तू आयष्ु यवत खपू पढु े जवर्ेस असे आम्हवलव र्वटते! ”
“हो बवबव िी खपू िोठी होिवर आशि तिु चे नवर् िोठे करिवर”
शदिव आपले आर्रून कॉलेजलव गेली.
शदिव कॉलेजिध्ये रे ड ड्रेस घवलनू गेलेली, त्यवत ती खपू च सांदु र
शदसत होती.
“शदिव आज कवय special आहे कव??”, रवहुलने शर्चवरले

“अरे आज िवझव बडे आहे”
“Oh, wish you Many Happy returns of the day”,
रवहुल बोललव
“Happy Birthday disha”, रुपवलीनेही शर्ष के ले
“थँक्स रवहुल आशि रुपवली”
ते सर्ाजि शतथे बसलेले होते लेक्टरची र्वट बघत, तेर्ढ्यवत
शदिवने िोबवइल उघडलव र् बशघतले की कोिी कोिी शर्ष के लय ते
शतलव प्रथिच unknown नबां र ने Happy Birthday शर्ष
के लेलां शदसले
शतने Type के ले, “कोि तम्ु ही??”
“िी ओिकवर”, सिोरून ररप्लवय आलव
“तल
ु व सवांशगतलांय नव की िवझ्यव सांपकवात रवहू नकोस, िी तुलव तू
करतोस तस आयष्ु यवतनू ब्लॉक के लांय”
“सॉरी, िलव िवफ कर, िलव िवझी चक
ू कळलेय! ”
“ते कधीच होऊ िकत नवही”शतने ओिकवरचव नांबर ब्लॉक के लव
आशि ते सर्ा चॅटस delete के ले, तेर्ढ्यवत शतलव अशनतवचव कॉल
आलव
“Hi शदिव”
“Hi बोल नव”

“Wish You many happy returns of the day”
“Thank you”
“कवय िग बडे special??”
“कवही नवही लेक्टरसवठी थवांबलेय, आशि तू येत कव नवहीस
कॉलेजलव??”
“नवही अग िवझ्यव पप्पवचां ी बदली झवलेय िांबु ईलव, त्यविळ
ु े आतव
इथेच आलोय आम्ही सगळे”
“आशि कॉलेज??”
“सोडले कॉलेज, आतव इथेच कोसा करतेय नेटर्शकं गचव, बर ते
जवऊदे िलव त्यवशदर्िीचव शर्षय कळलव तझु व आशि ओिकवरचव
“तो खपू र्वईट िविसू आहे”शदिव म्हिवली
“हो नव, तल
ु व एक सवांगू कव??”अशनतवने शर्चवरले
“हो सवांग नव”
“कोिवलव सवगां ू नकोस! ”
“नवही सवांगत”
“ओकां वरने िलवही फसर्ले, िवझव ही use करून घेतलव आशि
नतां र िलवही सोडुन शदले”, अशनतव रडव्यव ्र्रवत बोलली

“ओह, त्यवशदर्िी िलव कळले, शकती शनलाज्य िनष्ु य आहे
ओिकवर, आतव त्यवने िलव बडे शर्षकरवयलव िेसेज के लेलव”
“िग तू कवय के लांस??”
“िी त्यवचव नबां र delete के लव आशि त्यवलव ब्लॉक ही के ले”
“चवांगल के लेस, बर बवय, परत करे न कधीतरी र्ेळ भेटलव
की”अशनतव बोलली
“Ok बवय िवझे पि लेक्टर आहे”
शदिवचे कॉलेज सटु ल्यवर्र ती आशि रवहुल एकत्च होते, “बर
बवय रवहुल िी जवते ररक्षवने”शदिव िोबवईल पसािध्ये ठे र्त बोलली
“नको थवांब, आज आपि चवलत जवऊयव तल
ु व एक surprise
द्यवयचां आहे”
शदिव रवगवत म्हिवली, ”surprise म्हिले की डोके शफरते िवझे”
“तझु व िवझ्यवर्र शर्श्ववस असेल तरच चल; नवहीतर जव तझु ी तू
ररक्षवने”
“शर्श्ववस आहे रे चल जवऊयव पि लर्कर, िलव बवबवपि
कवहीतरी surprise देिवर आहेत”
“ते पशहल्यवदां व बेकरीिध्ये गेले, शतथे रवहुलने के क आशि
chocolates घेतले”
शदिव म्हिवली, ”अरे chocolates किवसवठी??”

“चल तल
ु व सिजेल”
“अरे पि इतके पैसे आले कुठून??”
“हो तझ्ु यव सर्ा प्रश्नवांची देतो उत्तर, चल तू आधी चल”
ते दोघे अनवथवश्रिवत गेले. आत गेल्यवर्र शतथे खेळत असिवरी
अनवथ िल
ु े रवहुल दवदव करत रवहुलपविी आली.
त्यवतील एक म्हिवलव, ”रवहुल दवदव आज कवय आिलांय
खवयलव??”
दसु रव बोललव, “आशि ह्यव कोि आहेत??”
रवहुल एकवच्यव डोक्यवर्रून हवत शफरर्त बोललव, “ही तुिची
िोठी तवई आशि आज शहचव जन्सिशदर्स आहे, म्हिनू आम्ही इथे
आलो आहोत”
सर्ाजि एकसोबत म्हिवले, “र्वढशदर्सवच्यव हवशदाक िभु ेच्छव
तवई”
शदिव अजनू ही शर्चवरवतच होती
रवहुल म्हिवलव, ”कवय झवले शदिव कोित्यव शर्चवरवत आहेस??”
“नवही नवही ह्यव िुलवांनव बघून खपू भवरी र्वटले”शदिव हसत
म्हिवली
“बर चल आपि के क कवपयु व”,

सगळी िल
ु े ओरडवयलव लवगली, हे पवहून शदिवलव खपू भवरी
र्वटले, शतने असव र्वढशदर्स कधीच सवजरव के लेलव नव्हतव
“Happy birthday शदिव”, रवहुल के कर्रचे कव्हर उघडत
म्हिवलव
शदिवने के क कवपलव, शतथली सगळी िुले ओरडत होती,
”happy Birthday Tai”
शदिवने सर्ा िल
ु वनां व के क भरर्लव र् िेर्टी रवहुलवही के क
भरर्लव, शदिवलव आतव रवहुलबद्दल िनवत कवहीतरी र्वटत होते.
रवहुल आपलव िुलवांबर खेळत होतव, शदिव ते दरू
ु न पवहत होती,
शततक्यवत तेथे त्यव अनवथवश्रि िधल्यव बवई आल्यव आशि शदिवलव
म्हिवल्यव
“तू रवहुलची कोि ग??”
“िी रवहुलची िैत्ीि, तम्ु ही इथल्यव बवई आहवत कव! ”
“हो, रवहुल खपू चवगां लव व्यक्ती आहे, तो दर िशहन्सयवत एकदव तर
इथे भेट देतो र् यव अनवथ िुलवांनव सहवरव देतो. रवहुल आल्यवनांतर खपू
खि
ु होतवत सगळी िल
ु े”
शदिवच्यव िनवत शर्चवर आलव की; रवहुल इतकव गरीब असनू , तो
चवलत कॉलेजलव यवयचव आशि तो दर िशहन्सयवलव इथे यवयचव, शतने

रवहुलकडे बशघतले तो त्यव िल
ु वबां र खेळत होतव, शदिवलव एकदिच हसू
फुटले.
शतथनू गेल्यवनांतर शदिवने रवहुललव शर्चवरले, ”रवहुल तल
ु व एक
शर्चवरू कव??”
“िलव िवशहत आहे तू कवय शर्चवरिवर आहेस ते, िवझ्यवकडे एर्ढे
पैसे कुठून आले??, अग िलव बवबव दररोज ररक्षवचे पैसे द्यवयचे, िी ते
पैसे जपनू ठे र्वयचो आशि ह्यव िल
ु वनां व प्रत्येक िशहन्सयवतल्यव एकव
शदर्िी येऊन शगफ्ट द्यवयचो आशि ओिकवरच्यव पवटीत र्ेटर झवलेलो
ते पि ह्यवच कवरिवसवठी”
शदिव घरी पोहोचल्यवर्र शतलव रवहुलबद्दल खपू आपुलकी
र्वटली, शतलव ते आश्रिवतील क्षि आठर्ले, आजचव शदर्स शतच्यव
आयष्ु यवतील सर्वात चवांगलव शदर्स होतव. शतलव आतव रवहुलबद्दल
िनवत प्रेिही र्वटत होते पि ओिकवरच्यव घटनेिळ
ु े शतने तो शर्चवर
िनवतनू कवढलव.
तेर्ढयवत बवबवांनी बवहेरून हवक िवरली, “ऐ शदिु बवहेर ए, हे बघ
िी तझ्ु यवसवठी कवय आिलांय??”
शदिव उत्सक
ु तेने बवहेर गेली तर शतलव बवहेर नर्ीन scooty
शदसली, ती खपू च खि
ु झवली, कवरि शतलव खपू शदर्सवांपवसनू scooty
हर्ी होती.

“बवबव थँक्स, शकती ि्त आहे ही scooty”हे बोलनू शदिव
बवबवांनव भेटली
“आर्डली तुलव बेटव”, बवबवांनी खि
ु होऊन शर्चवरले
“हो बवबव, खरच खपू ि्त आहे, िी रवऊांड िवरून येऊ कव
एक??”
“हो जवनव तझु ीच आहे ती, त्यवत शर्चवरवयचे कवय??, पि
पवशहल्यवदां व देर्ळवत जव”
“हो बवबव, िी पशहल्यवांदव देर्ळवत जवते”शदिव बवबवांकडून scooty
ची चवर्ी घेत म्हिवली
“होि शिशन्टर आज गोडधोडवच करव”बवबव आईची थट्टव करत
म्हिवले
“हो कळले, पि आपि बवहेर आहोत, नीट बोलवनव िविसे
ऐकतवयेत”
“एकुदे की िग, िी कोिवलव घवबरतो होय”
शदिवच्यव फवयनल पेपरलव आतव फक्त एक आठर्डवच शिल्लक
रवशहलेलव होतव, शतची आशि रवहुलची आतव घट्ट िैत्ी झवलेली होती.
शदिवने ह्यवर्ेळी एक लेक्टरपि शिस के ले नवही. ती प्रत्येक लेक्टरलव
जवऊन बसवयची आशि रवहुलने शतलव िवगच्यव सेिच्यव important

नोट्सही शदलेल्यव होत्यव, शदिव आतव िन लवर्नू अभ्यवस करवयची.
शतने िवगच्यव िशहन्सयवपवसनू च अभ्यवसवलव सरु र्वत के लेली होती.
बघतव बघतव शदिवचे पेपर सांपले, शतलव सर्ा पेपर खपू सोपे गेलेले,
आतव ती फक्त result ची र्वट बघत होती आशि शतलव आतव कळून
चक
ु ले की रवहुलच आपल्यवसवठी परफे क्ट िल
ु गव आहे, रवहुललव पि
पेपर खपू सोपे गेलेले.
शदिवने रवहुललव कॉल के लव, ”Hi रवहुल”
“Hi शदिव, तल
ु व परत कॉल करू कव िी जरव कविवत आहे??”
“एर्ढव कवय busy आहेस, तल
ु व िवझ्यवबर बोलवयलवही र्ेळ
नवही होय”
“िी सट्टु ीत कविवलव जवतो ते तल
ु व िवहीतच आहे, िग त्यवच
कविवलव आलोय, सांध्यवकवळी घरी गेल्यवनांतर फोन करे न”
शदिवच्यव आयष्ु यवतील turning point..
“Hi रवहुल, िलव खपू टेन्सिन आलांय आज शनकवलवचव शदर्स
आहे नव! ”
टेन्सिन नको घेऊस, आपि दोघेही पवस होिवर, िेहनत घेतल्यवर्र
त्यवचे फळ नक्की शिळते”

“हो ते तर आहेच, िी आतव शनघते कॉलेजलव यवयलव, तू पि
शनघ. ”
“हो भेटू कॉलेजर्र”
शदिव आशि रवहुल सोबतच शनकवल घ्यवयलव गेले, त्यवनां व शतथे
Analytic chemistry च्यव गवयकर्वड िॅडि शदसल्यव आशि त्यवच
सर्वंनव शनकवल र्वटत होत्यव.
रवहुल म्हिवलव, ”May I coming madam”
िॅडि म्हिवल्यव, ”yes coming आशि ही पि आली होय
शनकवल घ्यवयलव”
शदिव घवबरतच आत गेली, शतने शनकवल बशघतलव, तर शतचव
analytic chemistry हव शर्षय गेलेलव होतव, शतलव पशहल्यवदां व कवही
सचु लेच नवही, शतलव र्वटले की आपि एर्ढी िेहनत घेतली पि त्यवचे
फळ कवय fail!
िॅडि म्हिवली, “सॉरी शदिव तल
ु व आतव परत फ्टा इयर िध्ये
बसवर्े लवगिवर, पढु च्यवर्ेळी चवांगलव अभ्यवस कर ऑल द र्ेरी बे्ट”
शदिवलव कवही सचु लचां नवही, रवहुलचव क्लवसिध्ये प्रथि क्रिवांक
आलेलव होतव.
“शदिव जवऊदे तू पढु च्यव र्ेळीस चवांगलव अभ्यवस कर”

“अरे रवहुल, पि खपू िनलवर्नू अभ्यवस के लेलव यवर तरी fail,
िलव ह्यव िॅडिनेच fail के लांय िद्दु विूि”शदिव रडव्यव आर्वजवत
म्हिवली
“जवऊदे त्यव म्हिवल्यव नव, पढु च्यव र्ेळी चवगां लव अभ्यवस कर
म्हिनू . ”
“नवही िी नवही घेिवर admission, बवस शिक्षि”
“अस नको करू यवर, शिक्षि खपू िहत्त्र्वचे आहे. ”
“नवही िी नवही शिकिवर आतव बवस graduation पयंत शिक्षि,
ते जवऊदे कॉांग्रेट्स यवर तू क्लवस िध्ये पशहलव आलवस, तू खूप अभ्यवस
कर आशि िोठव िविसू हो”
“थँक्स पि तू जरव ह्यवर्र शर्चवर कर, िी जवतो घरवतल्यवनां व ही
खि
ु खबरी द्यवयची आहे”
शदिव घरी गेली तर बवबव आज लर्करच घरी आलेले, बवबवांनव
पवहून शदिव खपू च घवबरली
“बेटव कवय झवलां शकती पडली िवक्सा??”, बवबव म्हिवले
आई बोलली, ”िलव िवहीत आहे की तू पवस होिवर, म्हिनू िी
तझ्ु यवसवठी खीर के लेली आहे”
शदिव अजनू गप्पच होती

“शदिव तू गप्प कव आहेस, तू नवपवस तर नवही झवलीस नव! ”, बवबव
जरव रवगवतच बोलले
शदिवने खवली बघत िवन हलर्ली
“कवय तू नवपवस झवलीस, कवय ्र्प्न बशघतलेली तल
ु व खपू
शिकर्वयचे??, ्र्तःच्यव पवयवर्र िोठे करवयचे, पि तू त्यव सगळ्यव
अपेक्षव भांग के ल्यवस”
“नवही बवबव िलव नवही शिकवयचे, िलव नवही आर्डत
शिकवयलव”, शदिव रडतच म्हिवली
“आतव तझु े परत admission करवयलव पैसेही नवहीत
आपल्यवकडे, आतव तझु े लग्न, िी बशघतलेत दोन-तीन ्थळे , आतव
कर लग्न”
“नवही बवबव, िलव नवही करवयचे लग्न”शदिव डोळे पसु त बोलली,
शतचे डोळे लवल झवलेले.
“अहो किवलव शतच्यवर्र दबवब टवकतवय??”, आई िधेच
बोलली
“नवही दबवब टवकत नवही पि आतव लग्न”
शदिवने डोळे पसु ले र् आपल्यव रूि िध्ये गेली.

बवबव तीन शदर्सवनतां र शदिवच्यव रूििध्ये येऊन शदिवलव म्हिवले,
“शदिव तल
ु व उद्यव िल
ु गव बघवयलव येिवर आहे, खपू चवांगले ्थळ आहे,
िल
ु गव िांबु ईिध्ये कविवलव आहे 30000 पगवरर्र. ”
“नवही बवबव िलव नवही करवयचां लग्न”शदिवच्यव डोळ्यवत परत
पविी आले
“उद्यव िल
ु गव येतोय तल
ु व बघवयलव आशि तो जर पसांद आलव तर
त्यवच्यवबरच लग्न करवयचे, िी एकदव बोललो की बोललो”
“बवबव िी जीर् देईन, िलव नवही लग्न करवयचां”, शदिवच्यव
डोळ्यवतनू अश्रचू े पवट र्वहत होते
“कवय म्हिवलीस??, तल
ु व ह्यवसवठी आम्ही िोठे के लांय”, बवबव
शदिवलव कवनफटवत देत म्हिवले
“बवबव िी घर सोडून जवईन”, शदिव गवलवर्रून हवत शफरर्त
म्हिवली
“बघयू व किी जवतेस घर सोडून, उद्यव िल
ु गव बघवयलव येिवर
आहे, पसांद पडलव तर त्यवच्यवबर लग्न करवयचां आशि जर घर सोडून
गेलीस तर परत घरी नवही यवयचां”, हे बोलल्यवनांतर बवबवांच्यव
डोळ्यवतही पविी आले
शदिव रवगवतच घरवच्यव बवहेर पडली, शतलव ्र्तःचव खपू च रवग
येत होतव, शतलव र्वटले की जीर्न सांपर्वर्े, पि शतने ्र्तःलव सवर्रले
र् रवहुललव फोन के लव,

”रवहुल कुठे आहेस??”
“कव ग कवय कवि आहे कव??”
“तू िलव आतवच्यव आतव भेट, अन जर नवही भेटलवस तर िी तुलव
परत कधीच भेटिवर नवही”
“पि कुठे भेटवयचां??, तू अजनू त्यव शनकवलवचे टेन्सिन घेतलांयस”
“तल
ु व िी पत्तव सेंड करते शतथे य, िी तल
ु व सर्ा सवांगते. ”
रवहुल शतथे अध्यवा तवसवत पोहोचलव
“कवग कवय झवल??, िलव खूप कवळजी लवगलेय, कवय टेन्सिन
तर नवही नव??! , रवहुल घवि पसु त म्हिवलव
“बस तल
ु व सवांगते सगळे ”
शदिवने रवहुललव सगळे सवशां गतले
रवहुल म्हिवलव, ”खपू र्वईट झवलां यवर, आतव कवय करिवर त?ू ?”
“तल
ु व एक सवांग”ू , शदिव रवहुलच्यव डोळ्यवत डोळे घवलनू
म्हिवली
“हो सवांग नव! ”
“िलव तू खपू आर्डतोस. Will you marry me??”
रवहुललव पशहल्यवदां व आनदां र्वटलव, तो बोललव, “िलव पि तू
आर्डतेस, पि आपि लग्न करू िकत नवही”

“कव??”
“कवरि आतव िवझी तेर्ढी लवयकी नवही की िी एकव िुलीची
जबवबदवरी घेऊ िके ल”
“तू िनवने खपू चवगां लव व्यक्ती आहेस आशि िवझ्यवसवठी पि
परफे क्ट आहेस”
“िनवने चवांगलां असिे म्हिजे झवले होय, जरव emotional शर्चवर
करवयचव सोडुन practical शर्चवर कर, िन चवगां ले असले म्हिनू कवय
आपल्यवलव चवांगले िन खवयलव अन्सन देिवर आहे होय??”
“आपि दोघे किर्ू नव”, शदिव बोलली
“जेव्हव िी चवांगलव सेटल होईल नव तेव्हव आपि नक्की लग्न
करूयव आशि िवझ्यवबर लग्न करून तू कवय भवडां ी घवसिवर आहेस. प्रेि
म्हिजे सर्ा नसते शदिव।ठीक आहे आपि लग्न के ले, कसतरी आपि
सगळे manage ही के ले आशि नांतर श्रीिांत व्हवयची ्र्प्न कवय
आपल्यव िल
ु वक
ां डून बघवयची होय. Life is opportunity to build
your own empire. हे तल
ु व जरव शफल्िी र्वटत असेल पि खर आहे,
आपि ह्यव पृथ्र्ीर्र एकदवच आलोय, त्यवतही आपि सर्ा अपेक्षव
दसु ऱ्यवक
ां डून ठे र्वयच्यव, तू आतव परत MSc लव ऍडशििन घे; नवहीतर
िग Mpsc, Upsc िधील कवहीतरी कर आशि तझु ी र्ेगळी ्र्तःची
ओळख शनिवाि कर. ”

“हे िलव पटतयां रे पि आतव बवबवनां ी िलव बवहेर कवढलयां , िी
कुठे जवऊ??”
“चल िवझ्यवबर आिच्यवघरी तल
ु व कळे ल आिच्यवसवरख्यव
गररबवच
ां ी अर््थव कवय असते??”
“हो पि तझ्ु यव घरचे कवय म्हितील??”
“कवही नवही िी सवांगेन सगळां”
शदिव आशि रवहुल रवहुलच्यव घरी गेले.
रवहुलची आई रवहुलकडे बघत म्हिवली, ”रवहुल कोि आहे रे
ही??”
“ही िवझी िैत्ीि, पि जर िी श्रीिांत झवलो तर तझु ी सनू ”
रवहुलच्यव आईने शदिवच्यव कपवळवर्र हवत शफरर्लव आशि
म्हिवली, ”शकती गोड शदसतेस ग, तल
ु व नजर नको लवगवयलव
कुिवची??”
शदिवचे लक्ष्य िवत् शतथल्यव र््तीर्र होते, ते पवहून शतलव उलटी
आली.
रवहुल म्हिवलव”आई पविी आि”
“शदिव कवय झवले ग??, र््तीतील घवि बघनू उलटी आली की
कवय??”
शदिव पविी पीत म्हिवली, ”हो”

“आशि इथे तू िवझ्यवबर ससां वरवची ्र्प्ने बघत होतीस होय, तू जव
आपली तझ्ु यव घरी, बवबवांची िवफी िवग, ते तल
ु व िवफ करतील”
“नवही रवहुल िी कोिीतरी बनल्यवशिर्वय घरी नवही जविवर”
रवहुल शतच्यवकडे बघनू हसलव.
शदिवची आई शदिवच्यव बवबवांनव म्हिवली, “अहो, एकव नव
शदिवलव जवऊन 5 शदर्स झवलेत, कुठे गेली असेल िवझी लेक??”
“शतलव आपली पर्वा नवहीतर आपि कव शतझी पर्वा करवयची??”,
बवबव रवगवत म्हिवले
“अहो पि ती आपली एकुलती एक लेक आहे, किी िवक्सा पडले
म्हिनू कवय शतलव घरवतनू हवकलनू द्यवयचे??”
“कोिी शतलव हकलले नवही, ती ्र्तःच्यव िजीने गेलीय आशि
जर तल
ु व शतचव पळ
ु कव येत असेल तर तू पि जव घर सोडून”
शदिवची आई रडवयलव लवगली आशि आपल्यव कविवत व्य्त
झवली.
आई गेल्यवनांतर बवबवांच्यवही डोळ्यवत पविी आले, त्यवांनवही
शदिवची आठर्ि यवयची.
4-5 शदर्सवनां तां र रवहुल शदिव शदिव करत घरी आलव, त्यवच्यव
हवतवत र्तािवनपत् होते

शदिव खवली झोपलेली होती, ती उठली आशि म्हिवली“कवय
झवले रवहुल एर्ढ्यव जोरवत कवय बोलतोयस??”
“अग ही news बघ, MPSC exam ची तवरीख declared
झवली, 6 िशहन्सयवत पर्ू ापरीक्षव आहे”
“िलव कव सवांगतोयस हे सर्ा”
“अग तू भर नव फॉिा, आशि िनलवर्नू अभ्यवस कर”
“िलव जििवर आहे होय MPSC”, शदिव म्हिवली
“तल
ु व कवहीतरी िोठे व्हवयचे आहे नव, िग ही एक सांधी आहे
आशि तू तझ्ु यव घरवतल्यवांनव दवखर्च िोठी होऊन. िी आहे नव आपि
तल
ु व खपू िोठी बनर्यू व आशि तझू graduation पि पिू ा झवलांय, िग
भरिवर नव फॉिा??”
“हो, िी आतव खपू अभ्यवस करिवर आशि िोठी होिवर आशि
आपल्यवलव लग्न पि करवयचां आहे नव! ”
शदिवने फॉिा भ्ररलव र् खपू अभ्यवस के लव.
पर्ू पा रीक्षव आतव एकव हप्त्यवर्र आली, शदिवने खपू तयवरी
के लेली होती. सहव िशहने शतच्यवसवठी खपू च चवांगले गेलेले आशि
शतलव रवहुलने खपू सवथ शदलेली यव कठीि कवळवत. शतलव कधी
बवबवांची आठर्ि आली तर तो शतलव सिजवर्नू सवांगवयचव. शदिवने तर
खपू िेहनत घेतली, आतव र्ेळ होती पररक्षेलव सविोरे जवण्यवची. शतचे

पर्ु ापररक्षेचे पेपर सपां ले, शतलव पेपर खपू सोपे गेल,े आतव ती िख्ु य
परीक्षेच्यव तयवरीलव लवगलेली होती, शतलव शनकवलवबवबत कवहीच
कवळजी र्वटत नसे; कवरि शतलव िवहीत होते की आपि पवस होिवर
पर्ू ापरीक्षेत.
पर्ू ा परीक्षेच्यव शनकवलवचव शदर्स आलव, ती आशि रवहुल नेट
कॅ फे िध्ये गेलेले शनकवल बघवयलव.
रवहुल म्हिवलव, ”शदिव 5 शिशनटे रवशहलेत, तू डोळे िीट िी बघतो
तझु व शनकवल”
शदिवने डोळे शिटले, शनकवलवची र्ेळ आली, रवहुलने शदिवचव
नांबर टवकलव आशि जोरवने ओरडलवच, ”शदिव तू पवस झवलीस,
अशभनदां न”
शदिवने डोळे उघडले, “खर िी पवस झवले, थँक्स रवहुल यवर”
“एर्ढी खि
ु नको होऊस, अजनू िख्ु य परीक्षव व्हवयची आहे
आशि आजपवसनू च लवग तयवरीलव”
शदिव खि
ु होत म्हिवली, ”हो चल ही बवतिी तझ्ु यव आईबवबवांनव
देऊयव”
िख्ु य परीक्षव ही जर्ळ आली. शदिवची तयवरी फुल झवलेली होती,
ती शदर्सवतनू 14-14 तवस अभ्यवस करवयची. शतची िख्ु य परीक्षव पि
सांपली. शनकवल ही लवगलव, त्यवत शदिव पवस झवली पि किी िवक्सा
ने.

आतव शतलव िल
ु वखतीत जव्तीत जव्त िवक्सा हर्े होते. शतलव
जरव कवळजीच र्वटत होती; पि रवहुलने शतलव आधवर शदलव र्
शतच्यवकडून िल
ु वखतीची फुल तयवरी करून घेतली. बघतव बघतव
िल
ु वखतीचव शदर्सही जर्ळ आलव आशि उजडलवच तो शदर्स ज्यवने
शदिवचे भशर्ष्य बदलिवर होते. शदिवने रवहुलच्यव आई बवबवांचे
आिीर्वाद घेतले र् रवहुल बरोबर इटां रव्यु लव गेली.
रवहुल शतची र्वट बघत बवहेर थवबां लव, शदिव आत इटां रव्यल
ु व
गेलेली होती. थोड्यवर्ेळवने शदिव बवहेर आली, शतच्यव चेहऱ्यवर्र शचांतव
शदसत होती.
रवहुलने शर्चवरले, ”कवय ग कवय झवले??, इटां रव्यु खरवब गेलव
कव??”
“गेलवय बरव, बघयू व कवय होतांय ते”शदिव श्ितहव्य करत
रवहुललव म्हिवली
“चल जवऊयव घरी”
MPSC च्यव शनकवलवचव शदर्स उजवडलव, शदिवलव कवल रवत्ी
झोपच लवगलेली नव्हती.
शदिव आज घरीच होती, शनकवल घ्यवयलव रवहुल एकटवच गेलेलव
होतव
रवहुल शनकवल बघनू घरी आलव, तो कोित्यवतरी कवळजीत होतव,
शदिवलव र्वटले की आपि नवपवस झवले र्वटत

ती हळू आर्वजवत म्हिवली, ”नवपवस झवले कव िी! ”
“अग र्ेडे तू पवस झवलीस आशि तझु व नांबर िहवरवष्ट्रवत 9 र्व
आलव आहे”
शदिवलव हे िब्द एकल्यवनां वतर आनां दवश्रू आले. ती म्हिवली,
“रवहुल िलव िवझ्यव बवबवांनव ही खि
ु खबरी द्यवयची आहे”
शदिवच्यव बवबवांनव आज सुट्टी होती, त्यवांनी बवतम्यवांचे चॅनेल
लवर्लेले होते आशि त्यवत एक न्सयजु आली, ती न्सयजु देिवरी बवई
म्हिवली, “आज MPSC चव शनकवल लवगलव आशि त्यवत िहवरवष्ट्रवत
9र्व आशि िल
ु ींिध्ये पशहलव क्रिवांक पटकर्लेल्यव ‛शदिव िनोहर िवने’
यवांचे अशभनांदन आशि पढु ील र्वटचवलीस िभु ेच्छव”. शदिवच्यव बवबवांनव
कवहीच सचु ले नवही तेर्ढ्यवत शतथे शदिव आली.
“बवबव िी तुिचे नवर् िोठां के ले, िी रवज्यवत 9 र्ी आले, तम्ु हवलव
गर्ा र्वटेल असे िी करून दवखर्ले”, शदिव रडतच बोलली
शदिवच्यव बवबवांच्यव डोळ्यवतही पविी आले, “बेटव ऐ इकडे, सॉरी
िी तल
ु व खपू बोललो, तल
ु व घरवतनू हकलनू शदले, िलव िवफ कर, खरच
आज आम्हवलव तझु व खपू च अशभिवन र्वटतो”. शदिव आशि बवबवांनी
शिठी िवरली, हे दृश्य पवहून रवहुललव आशि शदिवच्यव आईलव ही रडू
आले.

2 र्र्ाांनंतर
शदिवचे ट्रेशनांग पिू ा होऊन ती आतव Dy collector झवलेली, शतचे
आशि रवहुलचे लग्न िवगच्यवच िशहन्सयवत झवलेले होते, रवहुलही िोठ्यव
कांपनीत चवगां ल्यव नोकरीर्र होतव, त्यवचां व आतव िोठव बगां लवही होतव
आशि आज शदिवचव इटां रव्यु होतव, MPSC चव नव्हे तर ती Dy
collector झवल्यविळ
ु े शतचव आज इटां रव्यु होतव. ती इटां रव्यु लव तयवर
झवलेली होती, ब्लू सवडीिध्ये ती खपू च सदांु र शदसत होती आशि
रवहुलही कोट िध्ये खुलनू शदसत होतव. ते दोघे कॉलेजचे शित् आतव
एकिेकवांचे सोबती झवलेले, शदिव आशि रवहुल हॉलिध्ये पोहोचले.
प्रथि रवहुलचे भवषि होते, तो ्टेजर्र गेलव र् म्हिवलव, “खर तर िवझी
इथे येऊन भवषि द्यवयची लवयकी नवही पि आज िवझ्यव बवयकोचव
सत्कवर आहे, हे शतचे यि शतच्यव शजद्द, शचकवटी यवांिळ
ु े शतलव भेटले.
िलव जव्त बोलतव येत नवही र् जवतव जवतव एकच सवांगीन I Love
You शदिव”
शदिव ्टेजर्र भवषि करवयलव आली, तेथील सर्ा िांडळीनी शतचे
टवळ्यवांच्यव गजरवत ्र्वगत के ले.
“िी शदिव रवहुल जवधर्, आजचव शदर्स हव फक्त िलव
रवहुलिळ
ु े च बघवयलव भेटलव, तो िवझ्यव आयष्ु यवत देर् बननू आलव,
त्यवने िवझे आयष्ु य पिू ा बदलले, तो जर िवझ्यव आयष्ु यवत आलव नसतव

तर िी आज कवहीही नसते, त्यवने िवझे पिू ा आयष्ु यच बदलनू टवकले.
िवझ्यव आयष्ु यवत दोन िल
ु े आली, त्यवतील एकव िल
ु वने िवझव फक्त
र्वपर के लव आशि दसु ऱ्यवने जगवयलव शिकर्ले. आशि त्यवतील दसु रव
िल
ु गव म्हिजे रवहुल. िी कॉलेजिधील गवयकर्वड िॅडिचे पि आभवर
िवनेन की त्यवांनी िलव नवपवस के ले, जर िी Analytic chemistry
िध्ये फे ल झवले नसते तर िी आतव इथे नसतेच. आशि जवतवनव एकच
सवगां ेन, प्रेि म्हिजे नसु ते लग्न करिे नवही, तर सोबत येऊन कवहीतरी
शिळर्िे, हवशसल करिे आशि रवहुल I love you 2, धन्सयर्वद. तेथील
सर्ा िांडळीनी शदिवचे टवळ्यवांच्यव गजरवत अशभनांदन के ले.
आतव रवहुल आशि शदिव हशनिनू लव गेलेले पॅररसलव. ते दोघेही
तेथील बीचर्र गेले.
रवहुल शदिवच्यव खवांद्यवर्र हवत टवकून शदिवलव म्हिवलव, ”कसे
र्वटले??”
“तल
ु व सवगां ू कव रवहुल, िवझे ्र्प्न होते की िी र्ल्डा ट्रॅव्हलर
व्हवयचे. आज ते पिू ा झवले, thank You so much and Love
You”
सिवप्त….

शित्हो
पस्ु तकां वाचनू कोणी शहाणां होतां का?
हो! आम्ही म्हणतो होत.ां वाचन करणारी माणसां त्याच्ां याबरोबरच्या वाचन न
करणार्या माणसाांहून अविक प्रगल्भ आवण ववचारी असतात.
कोणत्याही प्राण्याला, सजीवाला, अनुभवाने शहाणपण येत.ां इतर प्राण्याांना काही
प्रमाणात त्याचां े जन्मदाते थोिांफ़ार वशक्षण देतात. पण मानव हा असा प्राणी आहे
ज्याला पवु ी जगलेल्या आवण आता वजवतां नसलेल्या माणसाचां े अनभु वही
वशकता येतात. ते पस्ु तकाांद्वारे. माणसाला आपल्या सभोवताली नसलेल्या, दरू
देशातल्या माणसाांचे अनुभव समजनू घेऊन वशकता येतां. तेही पस्ु तकाांद्वारे . प्रत्यक्ष
अनभु वाहां ून चागां ला वशक्षक नाहीच. पण इतरानां ा आलेले अनभु व, त्यानां ी
खाल्लेल्या ठे चा याही माणसाला वशकवतात आवण शहाणे करून सोितात.
म्हणनू वाचा. वाचत रहा. इतराांना वाचायचा आग्रह करा. वाचाल तर वाचाल हे
शभां र टक्के सत्य आहे.

िडां ळी!
र्वचवयलव तर हर्ांच!
पि र्वचनू झवल्यवर्र प्रशतसवदवयलवही हर्ां…
…आवण स्वतःही वलहायला हवां.
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