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हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले 

ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक 

कसे िाटले ते कळिा. 

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी 

लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा. 

 

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद 

होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  
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या पुस्तकातील लेखनाचे सवक िक्क ले   कड े सुरहित असनू 

पुस्तकाचे ककवा त्यातील अांशाचे पुनमुकद्रण वा नाट्य, हचत्रपट ककवा 

इतर रुपाांतर करण्यासाठी ले   ची परवानगी घेणे आवश्यक 

आि.े तसे न केल्यास कायदशेीर कारवाई िोऊ शकते.   
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• हवनामूल्य हवतरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचून झाल्यावर आपण ि ेफ़ॉरवडक करू शकता.  

• ि े ई पुस्तक वेिसाईटवर ठेवण्यापुवी ककवा 

वाचनाव्यहतररक्त कोणतािी वापर करण्यापुवी ई -साहित्य 

प्रहतष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आि.े  
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अपकणपहत्रका 

सवाांत हप्रय असे माझे आई-वडील,  

माझ्या िहिणी  

आहण माझे सवक प्रेमळ नातेवाईक  

याांना ि ेपुस्तक अपकण ! 

-ओंकार झाांजे 
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मनोगत 

 

सवक वाचकाांना माझा सप्रेम नमस्कार! 

माझां पहिलां पुस्तक 'ओंली 1050' ला 

खूप चाांगला प्रहतसाद हमळत आि.े त्यािद्दल 

सवाांचे आभार!! 

आज 'प्रेम' या हवषयावरची हि कथा 

तुमच्यासाठी..  

या कथेचे नायक नाहयका आिेत 

हपयुष आहण हप्रया ! एक सुप्रहसद्ध कॉलेज.. 

त्यातील गमतीजमती.. ददल दोस्ती 

दहुनयादारी.. कॉलेजमधला एक मोठा इव्िेंट आहण त्यातले अफलातून दकस्से.. 

हपयुष आहण हप्रया याांची एक अिोल प्रेम कथा.. सोित मालवणी आगरी भाषेचा 

फ्लेवर.. आहण िरांच कािी..  

तुम्िाला िी कथा नक्कीच आवडेल अशी मला खात्री आिे. फक्त प्रहतदिया 

कळवायला हवसरू नका!! 

धन्यवाद.  

- ओंकार झाांजे  

सांपकक  7770099295 

ईमेल omkar.zanje1@gmail.com 
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या कथतेील सवक पात्रे व घटना पणूकपण े

काल्पहनक असनू त्याांचा वास्तवाशी 

कािीिी सांिांध नािी. सांिांध आढळल्यास 

तो हनव्वळ योगायोग समजावा.  

या कथते तीन कथा आिते. त्या जरी 

वगेवगेळ्या असल्या तरी एकमकेाांत 

गुांफ़लले्या आिते.  
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१ नवे सेहमस्टर 

 

 

"िदलून गेलांया सारां...  

हपरतीचां सुटलांया वारां...  

आल्लड भाांिावलांया हिल्लोरी पाखरु न्यारां...  

आलां मनातलां या वटामांदी... " 

श्या..  

फालतू गाणां 

हपयुष ने पटकन गाण िदललां.  

िम्म...  

आत्ता कसां 

 

 

"सो िेिी पुल मी क्लोज़र,  

इन दी िैक सीट ऑफ़ योर रोवर" 

काय िी इांहललश गाणी,  
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हप्रया मनातल्या मनात पुटपुटत िोती.  

असां म्िणत हतने गाणां िांद केलां.  

"चला माणगाव उतरणारे", कां डक्टरची िाक आली.  

गाडी 25 हमहनटे नाष्टयाला थाांिली. हप्रया गाडीतून उतरली. 

वातावरणात थोडी थांडी िोती. झाडाांना नुकतीच पालवी फुटलेली. वसांत ऋतू 

नुकताच ििरलेला.  

हपयुष खेडेकर हचपळुणचा रािणारा.  

कॉलेजहनहमत्त तो मिाडला आत्याकडे राित िोता.  

एक सेहमस्टर सांपल्याने तो सुट्टी सांपून पुन्िा कॉलेजला चालला िोता.  

अखेर त्याच डेहस्टनेशन आलां - "मिाड".  

 

 

हप्रया नाष्टा करून पुन्िा गाडीत िसली.  

अहलिागची हप्रया जाधव मिाडला इांस्ुमेंटेशन मध्ये हडप्लोमा करत 

िोती.  

अखेर हतची एस. टी. मिाड ला पोिोचली.  

आहण ती हतच्या आजीच्या घरी पोिोचली.  

मिाड मधील 'नेने हवद्यालय' ि ेरायगड मधील प्रहसध्द हडप्लोमा कॉलेज 

िोते. त्याची कीती सवकदरू पसरलेली. म्िणूनच सवकजण हतथे हशकायला येत.  
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हपयुष त्यापैकीच एक. एक हुशार हवद्याथी म्िणुन आल्याआल्या फस्टक 

सेहमस्टरलाच त्याची इलेहक्ट्रकल च्या कट्टयात चचाक िोती. ददसायला सावळा, 

सडपातळ, िसरा चेिरा. हपयुषची स्टॅ्रटेजी ससपल िोती. आपण भले आहण आपले 

काम भल.े  

त्यामुळे तो अयायासावरच आपले लि फोकस करत असे. अखेर कॉलेज 

सूरु झालां. फस्टक सेहमस्टर सांपल्याने एव्िाना हमत्रमैहत्रणींचें चाांगले ग्रुप पडलेले.  

 

 

"िाय हप्रया", अनु.  

अनु िी हप्रयाची िी एफ एफ.  

ती इथली लोकलाइट िोती. मिाड जवळच्याच हिरवाडी गावात अनु 

पवार रािायची.  
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"िाय अनु, िोल कशी आिसे ? " हप्रया 

"मी एकदम मजेत, तू ?" 

"मी िी... ".  

िरां मी तुला इहन्वटेशन द्यायला आलेय, आमच्या घरी सत्यनारायणाची 

पूजा आि ेत्यासाठी.  

 िरां! मी येइन नक्की. चल आता लेक्चरला जाऊया.  

 

"काय आल्या आल्या लेक्चर नुसतां ?" तू पण ना हपयुष.  

अरे साहिल... चल!  

हपयुषचा िी एफ एफ साहिल. दोघाांच्या आवडीहनवडी एकच िोत्या. पण 

स्वभाव जरा हभन्न.  

"िरां िािा, लेक्चर वेड्या, चल लेक्चरला".  

 

आज पहिलाच ददवस असल्याने िाडकली तीनच लेक्चर झाले.  

"चल मी चाललो " अनु हप्रयाला म्िणाली 

"अगां चाललो काय चाललो, मी चालले म्िण तू काय पोरगा आिसे "हप्रया 

"ए िया गप आमच्याकडां असांच िोलतात, चल मी जातो आता घरी िाय' 

अनु 
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" िरां िाय" 

 

 हपयुष देखील परतला.  

"कसा गेला आजचा ददवस दादा?" 

िा पप्पू, आत्याचा मुलगा. सिावीला िोता.  

"मस्त िोता िघ. .. " 

"आत्या कुठे गेली रे ?" 

ती ब्राह्मण सभा िॉलला गेलीये. कसलातरी सेल आि.े हतकडेच गेलीये.  

िम्म...  

"मी आलो फे्रश िोऊन", हपयुष.  

पप्पू ने टीव्िी ऑन केला आहण गाणी सुरु केली 

"जि से तेरे नैना मेरे नैनो से लागे रे " 

तोच िाथरूम मधून आवाज आला  

"पप्पू िी भांगार गाणी िदल आधी" हपयुष  

"मी नािी जा" पप्पू ककचाळला  
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1 किड्डी 

  

 

इकडे कॉलेज सांपल्याने अनु एसटी स्टॅन्डवर येऊन िसची वाट िघत 

िसली. आज िस स्टॉप ररकामा ररकामा िोता. हतला समोर एक मुलगा ददसला 

चेिरा ओळखीचा वाटला. िो तो अिय िोता.  

अिय मूळचा कोल्िापूरचा. त्याला EnTC ला ऍडहमशन हमळालेलां. तो 

पट्टीचा किड्डी प्लेयर िोता. कोल्िापूरचा असल्याने राांगडा गडी िोता. त्याने गेल्या 

सेमच्या स्पधाक गाजहवल्या िोत्या. अनु सुद्धा खोखो खेळाडू िोती. हतच्यामुळे च 

इांस्ुमेन्टेशन (यापुढे Instru) ला स्पोर्टसकमध्ये चॅहम्पयनहशप हमळालेली.  

दरवेळी इलेहक्ट्रकल, Instru आहण EnTC याांच्यातच टफ फाईट असे. 

EnTCची चॅहम्पयनहशप अियच्या एका पॉइांटने हुकली. स्पोर्टसक प्लेयर असल्याने 

अियचे हमत्र त्याला अनुच्या नावाने हचडवायचे. एव्िाना अख्खा EnTC चा वगक 

अियला अनुच्या नावाने ओळखत िोता.  

 शेवटच्या मॅचला अियची रेड िोती. Instruच्या वगाकत कािी जणाांना 

कुणकुण िोती अियला हचडवतात त्याची. Instru वसेस EnTC मॅच िोती. 

शेवटच्या रेडला Instru च्या कािी मुलाांनी ओरड केला..  

 "अनु आली अनु आली.. " 



             पाहिले न मी तुला

  www.esahity.com  ई साहित्य प्रहतष्ठान

 

 किड्डी खेळताना आजूिाजूच्या लोकाांमुळे आधीच भारावलेलां वातावरण 

असतां.  

गेलां गेलां गेलां.. सांपलां सगळां..  

अियची टीम िरली.  

 हतथून अख्खां कॉलेज आता अनु आहण अियला एका वेगळ्याच कारणाने 

ओळखू लागलां. अियच्या मनात आत्तापयांत कािीच नव्िते. पण त्या मोमेंटला 

त्याचां लक्ष्य असां कसां िटलां त्याचां त्यालाच मािीत नव्ितां...  

िो तोच अिय आज इतक्या महिन्याांनी िस स्टॉपवर ददसला. त्याने 

अनुला स्माईल ददली अनूला काय ररअॅक्शन द्यावी ि े कळत नव्िते. हतने 

जिरदस्तीने दतेात तशीच स्माईल ददली. इतक्यात हतची एसटी आली. कािी 

कळायच्या आतच ती गदीत नािीशी झाली. गदीतून िळूच हतने हखडकीच्या 

कोपऱ्यातून िािरे पाहिले. तो अजून हतथेच िोता आज त्याच्या चेिऱ्यावर वेगळेच 

भाव िोते.  
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३ त्याची कहवता 

 

 

 

'कुणीतरी असावी सगळ्याांपेिा खास  

हजच्या नावाने आपल्याला हचडवले जावे  

हतच्या आठवणीने चेिऱ्यावर िलकीशी स्माईल यावी  

नसताना ती आसपास हवचाराांचे काहूर उठावे' 

नाकावरचा चष्मा वर करत कहवता फळ्यावरची कहवता वाचत िोती. 

हिची ओळख करून द्यायची गरज नािी. िोईल ती आपोआप! 

"दकती भारी कहवता करता ह्यो पोरगो" कहवता म्िटली 

"कहवता दकत्या वाचत िसलस पॉवर हसस्टीमचा लेक्चर असा चल " 

हपयुषने हतच्या डोक्यात टपली मारली  

"तुझ्या मालवणात अशा नसतात काय कहवता, येवढी इम्प्रेस झालीस ते " 

हपयुष  

"मग ह्यो कवी खयचो असा " कहवता  

"पुण्याचा असा. किीर तेचा नाव, कॉम्प्युटरमध्ये हशकत असा" हपयुष  

“चल आता लेक्चराक.” 
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दोघेिी वगाकत केले. घरून मोठी सुट्टी खाऊन आल्याने आता कॉलेज 

िोररग वाटू लागले िोते.  

सगळे घरी आले.  

 

 

'कुणीतरी येतली हजचा नाव घेऊन तुका हचडवतले 

कुणीतरी अशी येतली हजका आठवून चेिऱ्यावर िसू येतला' 

 आज िऱ्याच ददवसाांनी कहवताने आपल्या डायरीत मालवणी कहवता 

हलहिली.  
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4 नेने करांडक 

 

 

 

आज नेने कॉलेजला एक मित्त्वाचा ददवस िोता. दरवषीप्रमाणे सामाहजक 

उपिम रािवण्याचा मोठा कायकिम असायचा- नेने करांडक! यासाठी कॉलेजमधले 

वेगवेगळ्या हडपाटकमेंटचे ठरहवक ग्रुप केले जात. नेनेच्या वेगवेगळ्या वगाकतल्या 

टॅलेंटेड मुलाांनी नाव दऊेन टाकली. आज यादी जािीर िोणार िोती. हप्रया आहण 

अनु अगदी नऊच्या काट्यावर कॉलेजच्या LCD च्या इथे येऊन पोिोचले. त्याच्या 

आधीच सवक जण येऊन पोिोचले िोते. सगळे LCD कडे डोळे लावून िसले काऊां ट 

डाऊन झाला 

 3.. 1.. 2..  

ओि नो..  

ग्रुपची नावां िघून सवक चदकत झाले. यावेळी हनयम िदलला िोता. सगळे 

हडपाटकमेंट हमक्स केले िोते आहण सवक गुण लिात घेऊन ग्रुप पाडले िोते. चार 

जणाांचे दोन गट पडले िोते. कहवतासुद्धा िताश िोती. पुढे नावे झळकली िोती..  
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टीम रायगड- 

हप्रया Instrumentation रायगड 

अिय EnTC कोल्िापूर 

कहवता इलेहक्ट्रकल ससधुदगुक 

साहिल इलेहक्ट्रकल रायगड 

 

 

टीम राजगड- 

अनु Instrumentation रायगड 

हपयुष इलेहक्ट्रकल रत्नाहगरी 

किीर कॉम्प्युटर पुणे 

अांकीता EnTC सातारा 

 

 

 सगळेच िादरून गेले. पण आता काय जे आि ेते एक्सेप्ट करण्याहशवाय 

पयाकय नव्िता. सगळेजण माना खाली घालून परतले. हसलेक्ट न झालेले प्राचायाांना 

हशव्या घालत िोते. कॉलेजच्या कँटीन पेिा िािरेचा नाना नानी कट्टा जाम फेमस 

िोता. या िॉटेल चे मालक आगरी िोते. आज मात्र कट्टा उदास वाटत िोता.  
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नाना- आज पोरा येकदम गप गप िसलीन.  

नानी- िां. . क झालां क मायती.  

नाना- त्याांचे मुलां आपला कट्टा जाम गप गप वाटतांय.  

नेिमीप्रमाणे सवकजण आपापल्या हमत्राांसोित वेगवेगळे िसले िोते. पण 

ह्यावेळी त्याांचा एकमेकाांकडे िघण्याचा दहृष्टकोन िदलला िोता. तसे हवहवध िेत्रात 

झळकलेल्या सवाांचे नाव नोटीस िोडक वर येत असल्याने सगळे नावाने एकमेकाांना 

वरच्यावर ओळखायचे. पण आता िी ओळख आणखी घट्ट झाली तीिी या अशा 

धक्क्याच्या स्वरूपात! ददुवे म्िणजे जवळचे हमत्र हवरुद्ध गटात िोते. हप्रया-अनु, 

साहिल-हपयुष, कहवताला ज्याच्या कहवता आवडायच्या तो किीर, अियला 

ज्याच्या नावाने हचडवायचे ती अनु..  

एक नवीन मेंिर यात आला. सातारची पोलीसाची पोरगी अांदकता जी 

अियच्या वगाकतच िोती. प्रत्येक इव्िेंटसाठी जसे आपण व्िॉर्टसप्प ग्रुप तयार करतो 

तसेच आज दोन ग्रुप तयार झाले. टीम रायगड आहण टीम राजगड.. पुढच्या नोटीस 

एलसीडीवर झळकणार िोत्या. टीमच्या मेंिरची एकमेकाांशी ओळख व्िावी यासाठी 

मध्ये खूप वेळ ददला िोता. त्यानांतर कामे जािीर िोणार िोती.  
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5 ईटी आहण एल आय सी 

 

 

"कोणतां लेक्चर आि ेिरां.. "timetable वरून िोट दफरवत हप्रया शोधत 

िोती.  

'LIC- हलनीयर इांरटग्रेटेड सर्ककट' 

अनु- अगां आज सराांनी LIC चां पुस्तक आणायला साांहगतलेलां 

हप्रया- िो यार शीट चल फास्ट 

 

"हपयुष, इकडे आि ेमी" साहिलने िाक मारली  

"इथे काय करतोयस" हपयुष 

 "ददसत नाय काय पेपर वाचतोय"  

"िरां मी आलोच मला एक पुस्तक शोधायचांय" 

 "कुठलां ?" 

"महशन्ससाठी रे "हपयुष म्िणाला 

हपयुष इलेहक्ट्रकच्या खणामध्ये पुस्तक शोधू लागला. िराच वेळ 

शोधल्यावर त्याच्या चेिऱ्यावर स्माईल आली.  
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 'इलेहक्ट्रकल टेक्नॉलॉजी िी एल थरेजा व्िॉल्युम 1' (ईटी) िचे साांहगतलां 

िोतां सराांनी मशीन्स वन हवषयासाठी. असां वाटतय एकच कॉपी आिे. िट यार.. 

आता ि े दसुरीकडे ठेवावां लागणार. जर एखाद्या हवषयाची पुस्तके एकदम कमी 

असतील तर ती पुस्तके दसुऱ्याच हडपाटकमेंटच्या रॅक मध्ये ठेवायचे. कारण हतकडे 

कुणी शोधत नािी मग आपल्यालाच पुस्तक हमळतां. िी आयहडया कािी मुलाांना 

मािीत िोती. हपयुष त्यापैकीच एक! 

हपयुषने गुपचूप पुस्तक दसुऱ्या ब्राांच च्या रॅकमध्ये नाव ददसणार नािी 

असे उलटे ठेवले आहण तो हनघाला.  

"मी आले पुस्तक घेऊन तू थाांि इथेच" हप्रया अनुला म्िणाली 

" िरां " अनु  

 हप्रया LIC चां पुस्तक शोधू लागली.  

याच्यामारी टोपी भेटत का नािी यार ि ेपुस्तक..  

इतक्यात हतची नजर त्या उलट्या ठेवलेल्या पुस्तकावर गेली. हतने ते 

िािरे काढले.  
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इलेहक्ट्रकल टेक्नॉलॉजी (ईटी) ि े पुस्तक तर आम्िी गेल्या सेमला 

वापरलेल. इथां कुणी ठेवलां असेल ? पुस्तक लपवायची आयहडया हप्रयालािी मािीत 

िोती. हतने एक विीचा कागद फाडून त्यात हलिीले..  

 "िाळा तुझी जागा इथे नािी. आपल्या जागी परत जा. तुझां इथां काय 

काम !" 

आहण िी हचठ्ठी त्या पुस्तकात ठेवली. पुस्तक पहिल्यासारखा ठेवलां.  

कोण तो शिाणा असेल त्याला टोला मारण्यासाठी हतने ि ेकेलां.  

अथक प्रयत्नानांतरिी हतला LIC ( Linear Integrated Circuit) पुस्तक 

नािी भेटलां. तेव्िा हतच्या डोक्याची टु्यि पेटली. ती पटकन दसुऱ्या ब्राांचच्या 

कपाटाकडे गेली. पहिल्याांदा हजथे कोणी जायचे चान्सेस कमी हतकडे गेली 

पॉलीमरचा रॅक. खालच्या कप्प्यात हतला LIC चां िुक हमळालां. आपल्याच 

वगाकतल्या कुणीतरी शिाण्याांनी ि ेलपवले हतला माहित िोतां.  

 पुस्तक घेऊन हप्रया िािरे आली.  

"काय गां दकती वेळ" अनु हचडलेली  

"तुला साांगते चल"  

"राहु द ेतुझां तुझ्याकडेच" अनु 

चला कॉलेज झालां एकदाचां! अनु हप्रया गेटपाशी आल्या. अनु गेटकडे 

वळणार इतक्यात कुणाचा तरी जोरदार धक्का तीला लागला.  
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"ए यडपट ददसत नाय काय तुला िावळट साला" 

 अनुने रागाने पाठी वळून पाहिले. एक सुांदर मुलगा समोर िोता. थोडा 

धष्टपुष्ट, कानात िाळी, गोरापान, डोळ्यावर गॉगल, ब्लॅक टी शटक आहण कागो पँट. 

सॉरी सॉरी सॉरी तो खूप वेळा सॉरी म्िणत िोता. पण त्याच्या िोलण्याकडे हतचां 

लि नव्ितां. ती त्याच्याकडे एकटक िघतच िोती..  

हतकडून हपयुष आहण कहवता गप्पा मारत येत िोते. त्याांनी ि ेपाहिले.  

 हपयुष मस्करीत म्िणाला 

 "िघ तुझो तो किीर त्यान काय नवीन आयटम काढलीन असा वाटता" 

"र मेल्या तू गप्प रव रे" कहवता लाजत म्िणाली  

हपयुष जोर-जोरात िसू लागला  

हप्रयाने एक जोरात टपली मारली अनुच्या डोक्यात. "आई ग " ती 

हवव्िळली.  

"अगां गेला तो कधीच' हप्रया म्िणाली 

" िरां ते सोड तू येतेस ना आज पूजा आि ेआमच्याकड" 

"िो आि ेमाझ्या लिात पण मला चेंज करून यावे लागेल " 

"मग तू माझ्यासोित चल आजीच्या घरी  

मग हनघू आपण " 

" अगां मग माझी एसटी चुकेल" 

" त्यानांतर नािी का मग?" 
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 "आि ेपण साडेसिाला डायरेक्ट रामदास पठार " 

"मग हतच्या ने जाऊ की" 

"ओके" खाांद ेउडवत अनु म्िणाली 

केशरी सदरा, पाांढरा लेिांगा आहण केसाची लाांि वेणी घालून हप्रया 

सोज्वळपणे तयार िोऊन आली. त्या दोघी मिाड एसटी स्टँड वर आल्या. थोडा 

काळोख पडला िोता. अखेर त्याांची िस लागली. अनुने हप्रयाला पुढेच िसायला 

साांहगतले. कॉलेजची मुलां थाांिली िोती. त्याांची खूप गदी िोती.  

 

 

एसटी सुरू िोऊन दिा हमहनटे झाली िोती. हप्रयाचा रुमाल िातातून 

हनसटला. ती रुमाल उचलायला पहिल्या सीटवरून खाली वाकली. हतचे लि 

अनावधानाने शेवटच्या सीटवर केले. हतच्या भुवया उांचावल्या. मागच्या सीटवर 

कािी प्रेमी जोडप्याांची कारस्थाने चालू िोती. ती कॉलेजमधलीच मुलां मुली िोती. 

हतला एकदम कसेतरी वाटले. आहण रुमाल पटकन उचलून ती सीटवर िसली. 

हतच्या चेिऱ्यावरून अनुला सवक कळले. पण ती रोज प्रवास करत असल्यामुळे या 

सगळ्याची हतला सवय झाली िोती. अखेर अनुचां घर आलां. कां डक्टरने िेल ददली. 

दोघी उतरल्या. दरवाजा धाडकन आदळला.. हप्रया थोड्या वेळासाठी स्तब्ध 

झाली.. सत्यनारायणाची पूजा व्यवस्थीत पार पडली. त्यानांतर अनुच्या पप्पाांनी 

हप्रयाला घरपोच केले.  

 हप्रया आजचा ददवस कधीच हवसरणार नव्िती. हतने नाईट लॅम्प िांद 

केला आहण LIC च पुस्तक िांद करून डोळे हमटले..  
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6 नवी मैत्रीण 

 

 

EnTC हडपाटकमेंटची आज पालक सभा िोती. सगळे जण वगाकत गोळा 

झाले. अांदकता एकटीच िसली िोती. कारण हतचे पोलीस वडील ती लिान 

असतानाच वारले िोते. हतच्या आईला शेतीची कामां सोडून पाटण वरून एवढ्या 

लाांि येणां शक्य नव्ितां. हतला िालपणीच्या आठवणी डोळ्यासमोर ददसू लागल्या.  

"अांकीता साळुांखे तुम्िी िािरे जाऊ शकता" सराांनी हतला िािेर काढलां. 

अियलासुद्धा िािरे काढलां.  

"िाय अिय" 

"िाय काय ग तु हितां कशी काय तुझां पप्पा न्िाई आलां का" अियने 

हवचारलां  

"अर माझां िािा या जगात न्िाईत" अांदकता नाराज झाली 

"सॉरी" अिय 

"असू द ेपर येक साांग तू हिकडां काय करतुईस " 

"त्याच काय िाय की माझे वडील पोलीस िोते आहण मी लिान 

असतानाच ते वारले " 

दोघाांनािी एकमेकाांच्या भावना कळत िोत्या. दोघाांनी आपला मोचाक 

नाना नानी कर्टट्याकडे वळवला. कॉलेजच्या कॅन्टीन पेिा या कर्टट्यावरच मुलां 

जास्त असत. कारण या िॉटेलचे मालक नाना नानी िोलायला एकदम वांगाळ असले 
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तरी आतून मात्र एकदम चाांगले िोते. आगरी िोते ना म्िणूनच.. अिय आहण 

अांदकताने चिा मागवला.  

"िालू जा त्या घाटी पोराना च्या दऊेन य" 

घाटी शब्द ऐकल्यावर अांदकताच्या डोक्यात हझणहझण्या आल्या.  

"हितली लोकां  आपल्याला घाटी म्िणत्यात मला लय राग येतो िघ 

"अांदकता हचडून म्िणाली  

अिय- तर काय अन म्िणत्यात कोकणी लोक साधी भोळी  

अांदकता - असां कोण िोललांय  

अिय- अगां आपल्याला कहवता नाय का िोती. . एका कवीने भारताचां 

वणकन केलांय त्यात हलहिलांय दक कोकणी माणसां फणसासारखी अस्त्यात.  

िािरेून काटेरी आनी आतून गोड.  

अांदकता- म्िांजी तुला िी तसां वाटतय व्िय? 

िोलता िोलता हतच्या िातातून चिाचा कप हनसटला आहण तो फुटून 

काचा हवखुरल्या. . नेमका हतचा पाय त्यावर पडला आहण ती जोरात ककचाळली..  

तोच नानी धावत आल्या.  

"काय ग पोरी जरा िलू पी च्या, कप फोरलास तो फोरलास पुन तुला 

लागला कती, रगत यतय, िघू" 

असां म्िणत त्याांनी पटकन हतला मलमपट्टी केली.  

ती नानींकडे िघतच िसली.  
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 थोड्या वेळाने अांदकता नॉमकल झाली. इतक्यात हतकडून तो िडँसम 

मुलगा आला कहवता करणारा. कॉम्प्युटरचा िो तोच पुण्यातला किीर.  

"काकू उपीट आि ेका" पुणेरी शैलीत त्यानां हवचारलां  

 "नाय िा, इकर उपमा न पव नाय भेटत, ते फक्त तुमचे पुण्यानूच 

भेटतान, वरापाव िाय" 

पुण्यातल्या या उपीट च्या जोकवर कर्टट्यावर िशा हपकला.  

"एक वडापावच द्या मग काय करणार " कानात पुन्िा इयरफोन टाकून 

किीर टेिलकडे गेला. पालकसभा सांपली आहण कॉलेजिी सुटले. अिय आहण 

अांदकताने एकमेकाांना िाय केले आहण ते आपापल्या वाटेला हनघून गेले.  

Whatsapp group सुरुवातीला शाांत िोते. मग Gm Gn ला सुरुवात 

झाली. त्यानांतर िाय िलॅो. एकमेकाांचां नाव-गाव इांट्रोडक्शन वगैरे वगैरे.. टीम 

मधल्या लोकाांची वरचेवर तर तोंड ओळख झाली पण सोित काम करताना त्याांचे 

पटणार का यावर शांका िोतीच. ग्रुप वर मेसेज आला एक फेब्रुवारीला पहिला टास्क 

जािीर िोणार आि.े िी ॲहक्टहव्िटी दरवेळेस प्रमाण े एका महिन्याची न ठेवता 

वाढवून तीन महिन्याांची केली आि.े दोन हनळ्या रटक आल्या म्िणज े सवाांनी 

message वाचल.े खरां तर कािी जण व्िार्टसअप वर नव्िते.  
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7 रायगड प्रदहिणा 

 

 

2 फेब्रुवारी चा ददवस उजाडला. आज पहिलां काम जािीर िोणार िोतां. 

सगळे गट वेळेवर एलसीडी च्या समोर िजर झाले. ररगटोन वाजली आहण समोर 

मेसेज आला..  

 पहिले टास्क 'रायगड प्रदहिणा' ददनाांक 29 फेब्रुवारी. सगळ्याांनी 

एकमेकाांकडे भुवया वर करून िहघतलां. कारण दर वषी एखाद्या जवळपासच्या 

गावात स्वच्छता अहभयान, वृि लागवड असे सोपे उपिम असायचे. पण या वेळेस 

जरा वेगळांच िोतां. मुलाांची परीिा जवळ आल्याने मध्ये कािी ददवसाांचा गॅप ठेवला 

िोता. जो गट प्रदहिणा सवाकत आधी पूणक करेल तो गट पहिल्या फेरीचा हवजेता 

िोणार िोता.  

पिाटे चार वाजता रायगड प्रदहिणेला सुरुवात िोणार िोती. हशवाय 29 

फेब्रुवारी म्िणजे हशवजयांती दकल्ले रायगडावर मोठा जल्लोष असणार िोता. नेने 

करांडकाचे यावषीचे िदललेले हनयम पाहून सवाांना आधीपासूनच आश्चयाकचे धके्क 

िसत िोते. त्यात आता िा आणखी एक. त्यामुळे आता जे आि ेते आि ेअसां म्िणत 

सगळे हनघाले आहण अयायासात मग्न झाले. शेवटी परीिा िी हततकीच मित्त्वाची 

िोती  

परीिेचे ददवस हनघून गेले. 29 फेब्रुवारी तारीख आली. दोन्िी टीमा 

सांपूणक तयारीहनशी रायगडाच्या पायथ्याशी पिाटे चारच्या आधीच पोिोचल्या. 

त्याांचां पररिण करायला एक हशिकाांची टीम िोती. चार वाजता हशटी वाजली 

आहण दोन्िी टीमचा प्रवास सुरू झाला.. रक्त गोठवणारी थांडी पडली िोती. हशवाय 
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भयानक काळोख िोता. सगळे एका राांगेत एकमेकाांच्या जवळ जवळ राहून चालत 

िोते. रायगडाच्या पायथ्यापासून चारिी िाजूांनी गोल प्रदहिणा घालायची िोती. 

दोन्िी गट थाांित-थाांित दरमजल करत एकामागोमाग चालत िोते. अधून-मधून 

हचत्रहवहचत्र प्राण्याांचे आवाज येत िोते तेव्िा सगळ्याांना घािरायला िोत िोतां. 1 

तास उलटून गेले. सूयाकची दकरणे ददसू लागली 

 पाखराांची दकलहिल सुरू झाली. हततक्यात कुणीतरी िोललां.. "ए. . तो 

िघा राजगड दकल्ला " अांधुक प्रकाशात दरूवर छोटेसे डोंगराचे टोक ददसत िोते. तो 

राजगड दकल्ला िोता. सगळ्याांनी तो पाहिला. लगेच टीम राजगड ओरडू लागली.. 

टीम राजगड सजदािाद..  

 ि ेऐकून टीम रायगड पण कशी मागे रािील. तेिी घोषणा देऊ लागले. 

हशवजयांतीहनहमत्त रायगडावर कायकिमाला सुरुवात झाली. सवाांनी माना वर करून 

रायगडाकडे पाहिले. लक्ष्य मशालीने त्याचे कडे उजळून हनघाले िोते  

 

आहण दरूवर िािरे हनघालेले भयावि टकमक टोक ददसत िोते. िळूिळू 

अांधार नािीसा झाला. गडावरच्या ढोल ताशाांचा आवाज खाली स्पष्ट ऐकू येत िोते.  

 एकेकाचा स्टॅहमना कमी िोत चालला िोता. कारण सलग एवढे तास 

चालायची सवय कुणालाच नव्िती. त्यात अिय आहण अनु खेळाडू असल्याने थोडे 
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दफट िोते. अजून कािी तास चालत गेल्यानांतर अखेर ती वेळ आलीच. सवाांनी सरळ 

वर पाहिले. आकाशाच्या मध्यभागी टकमक टोक अगदी मध्यभागी ददसत िोता. 

िवेतील गारवा अजून कमी झाला नव्िता. पानाांवर दवसिद ूजमा झाले िोते. टीम 

राजगड थाांिली. तर दसुरी टीम पुढे हनघून गेली चार-पाच तास उलटून गेले.  

"िास झाला िाय आता माका काय चालवत नाय" असां म्िणत कहवता 

खाली िसली.  

 सगळ्याांनी डोक्याला िात लावला. हतला सरित दणे्यात आला. सवाांनी 

हतला खूप समजावलां आहण धीर ददला. एवढ्यात खूप मागे असलेला हपयुष चा गट 

राजगड पुढे हनघून गेला. वाटेत करवांदाांची तसेच फणसाची खूप झाडां िोती. सवाांनी 

चहवष्ठ फळाांचा आस्वाद घेत रमत गमत प्रवास केला.  

गट रायगडचे एकेक मेंिर कमजोर पडू लागले. साहिलचे पण पाय दखुू 

लागले. एकटा अियच पुढे चालत िोता आहण थोड्या अांतरावर हप्रया िोती. दसुरी 

टीम खूपच पुढे हनघून गेली. त्याांनी वाघोली सखड ओलाांडली. अजून पुढे गेल्यानांतर 

त्याांना रोपवेने हलफ्ट वर जाताना ददसली. जवळजवळ 75% प्रदहिणा पूणक 

झालेली. त्याांच्या चेिऱ्यावर समाधान झळकले. तोच अांदकता चक्कर येऊन पडली. 

हिला काय झालां आता.. सगळे हनराश झाले. हतला शुद्ध येई पयांत आहण हवश्ाांती 

घेईपयांत अधाक तास हनघून गेला. आहण दसुऱ्या टीमचा घोषणाांचा आवाज दरुुन येत 

िोता. सवाांनी त्याकडे दलुकि केले.  

चालत-चालत अखेर पुन्िा ते पहिल्या पॉइांटला आले. समोर िघतात तर 

काय टीम रायगड त्याच्या समोर!! त्याांची प्रदहिणा आधीच झालेली !! पण ि ेकसां 

शक्य आि े? नांतर कळलां की कािीच छोटे रस्ते फक्त साहिललाच मािीत िोते आहण 

त्यामुळेच ते आधी पोिोचले.  
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अशाप्रकारे पहिले टास्क सांपले. हप्रया, अिय, कहवता, साहिल जल्लोष 

करू लागल.े सगळे खूप आनांदी झाले. राजगड टीम जरा अपसेट झाली पण ग्रुप वर 

सगळ्याांनी हडसाईड केलां की आता कािी झालां तरी आपणच पुढची फेरी 

सजकायची.  

 कॉलेजच्या फलकावर रायगड 2 राजगड 0 असे नमूद करण्यात आले.  

पुढची नोटीस आली की पुढचां काम 2 माचकला दणे्यात येईल. एव्िाना 

कॉलेजची गॅदररग सुरू झाली. दरम्यान सलगच्या सुर्टट्या असल्याने सगळे िोस्टेलर 

गावाला जाऊन आले. अगदी अिय, किीर आहण अांदकता सुद्धा घरी गेले.  

िऱ्याच ददवसाांनी घरी गेल्याने िा महिनािी कसा सांपला कळलेच नािी.  
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8 हचठ्ठी 

 

हपयुष लायब्ररीत जाऊन पुन्िा ईटीचां पुस्तक शोधू लागला. त्याला ईटीचां 

पुस्तक ठेवलेल्या जागी हमळालां. त्यातला मेसेज त्यानां वाचला. तोच जो हप्रयाने 

हलिलेला. त्याने त्याच्या खाली पुन्िा हलहिलां. .  

"माझां काम तुझ्याशी नािी तू तुझां काम कर"  

आहण अयायास झाल्यावर त्याने पुन्िा पुस्तक रॅकमध्ये ठेवलां. हप्रया 

लायब्ररीत एलआयसीचां पुस्तक परत करायला आली. सिज गांमत म्िणून हतने 

आपण हलहिलेली हचठ्ठी पािायला गेली. आहण हतला तो मेसेज ददसला. हतने 

वाचला. ओव्िरस्माटक िा ह्याला िघतेच आता म्िणत हतने खाली पुन्िा कािी वाक्य 

हलहिली..  

 "ओय हमस्टर अखडू जास्त भाव खाऊ नको नािीतर पाठहवन ढगात" 

 पुस्तक लपवणारा कोणतरी अखडू मुलगाच असेल म्िणून हतने िवेत तीर 

मारला आहण तो िरोिर हपयुषला लागला. कोणीतरी नाटकी मुलगी ददसते. हिची 

हजरवतो िघ आता कशी.. िहुतेक सुांदर मुली नखरे करणाऱ्या असतात (सवकच 

नािी) असा त्याचा समज.. त्यामुळे त्यानेिी िवेत तीर मारला..  

 "असशील ददसायला खूप सुांदर म्िणून तोरा हमरवु नको 

 तुला काय वाटलां तु एकटीच स्माटक आिते " 

याला कसां कळलां आपण ददसायला सुांदर आिोत हप्रया गोंधळली. 

हपयुषचा िाणिी िरोिर लागला. िा मला ओळखतो की काय हतने पुन्िा हलहिलां..  

 "आय डोंट नो यू साांग आता कोण आिसे तू " 
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हपयुषचा पुन्िा ररप्लाय..  

"लागली का तुला घाई एवढी  

प्रेमात पडली की काय वेडी" 

टाईमपास म्िणून त्याने ददलां ढकलून. सुरुवातीला दोघाांनािी या हचठ्ठीत 

कािीच इांटरेस्ट नव्िता. म्िणून जस्ट गांमत म्िणून एक दोन आठवड्याांतून जसा वेळ 

हमळेल तसा एकमेकाांना ते मेसेज पुस्तकातून करत. त्याच ईटी च्या पुस्तकातून. असे 

िरेच आठवडे उलटुन गेले. दोघाांनािी आपण दकती हुशार आिोत ते कळालां. शेवटी 

त्याांनी एकमेकाांना भेटायचां ठरवलां. नक्की इतका रोमॅंरटक, इतकी सुांदर, इतका मस्त 

हलहिणारा, इतकी भारी अिर असणारी आि ेतरी कोण याची उत्सुकता दोघाांनािी 

लागली िोती. दोघाांनीिी स्थळ आहण वेळ ठरवलां आहण पुस्तक ठेवलां पुन्िा एकदा 

त्या कोपर् यात ! 

हपयुष आांघोळ करून िािरे आला. कुणीतरी tv चालूच ठेवला िोता आहण 

ते पण मोठ्या आवाजात गाणी लावून..  

 "तिसे ददवाना हुआ 

 सिसे िेगाना हुआ 

 रि भी ददवाना लागे रे" 

 गाण्याच्या या ओळींवर हपयुषने ठेका धरला. याआधी हपयुषला हि 

रोमँरटक गाणी अहजिात आवडत नव्िती पण त्या गाण्यावर तो वेड्यासारखा डान्स 

करत िोता 

' जिसे तेरे नयना ' 

इतक्यात त्याचा टॉवेल सुटला पण नशीि घरात कुणीच नव्ितां हुश्श...   
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9 टे्रजर िांट 

 

 

महिन्याचा पहिला ददवस आहण पुन्िा दोन्िी टीमा ऑहडटोररयममध्ये 

जमा झाल्या. प्रत्येक गोष्ट धक्कादायकच िोणार आि ेअसा समज प्रत्येकानेच आता 

करून घेतला. त्यामुळे पुढे कािीिी झालां तरी आता पवाक नव्िती. अखेर ररगटोन 

वाजली. किीरने गॉगल काढला आहण वाचू लागला पुढचा उपिम..  

' टे्रजर िांट' िोय टे्रजर िांट.. मिाड तालुक्यातील कािी रठकाणाांशी 

सांिांहधत कोडी िोती. ती सोडवून शेवटच्या हचठ्ठीपयांत पोचायचे िोते आहण 

शेवटच्या क्लू पयांत जो आधी जाईल तो गट हवनर िोणार िोता.  

गहणतात M2 200 पैकी 200 गुण हमळवलेली अांदकता टीम मध्ये 

असल्याने हि फेरी आपणच सजकणार याची टीम राजगडला खात्री िोती. दिा 

ददवसाांनी पहिलां कोडां प्रदर्शशत करण्यात आलां. .  

"एक हवशाल तलाव त्याच्या तळाशी चौदा हवहिरी गोल गोल 

स्पशक करा प्रत्यकेान ेपाणी माझ ेगोड गोड " 
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ि े कोडां ददसताच आठिी जणाांनी पाऊल उचललां आहण पटकन धावत 

सुटल.े  

"गाडी काढ पटकन" हपयुष साहिलला म्िणाला  

"सॉरी यु आर नॉट इन माय टीम" साहिल 

"तुझ्या *** **" हपयुषच्या तोंडातुन हशवी िािरे पडली 

 "हपयुष कम हिअर" किीरची िुलेट तयार िोती.  

 इतर सगळे िी वाऱ्याच्या वेगात पळाले. सगळ्याांनी त्या रठकाणी धाव 

घेतली..  

 चवदार तळे. . डॉक्टर िािासाििे आांिेडकर याांच्या पाण्याच्या 

सत्याग्रिामुळे प्रहसद्ध झालेले चवदार तळे..  

 सगळे शोधाशोध करू लागले. तळ्याच्या मधोमध असणाऱ्या 

पुतळ्याखाली दोन हचठ्ठ्ठ्या िोत्या. दोन्िी टीमला त्या सोितच हमळाल्या आहण 

त्यासोित पुढचा क्लू हमळाला. .  

"सयूाकस्ताच्या वळेी उजळून हनघतो मी एरवी असतो नुसता अांधार  

साांगतो मी परुाणकथा नाव माझ े' _ _ र' " 

कवी असलेला किीर यमक जुळवू लागला... अांधार कां धार मांदार केदार 

गद्दार गाांधार.. ि ेऐकताच अनु जोरात ओरडली.. गाांधार- 'गाांधार पाले'  

"अग ओरडलीस कशाला त्याांनापण क्लू कळला ना" हपयुष हतच्या 

अांगावर खेकसला. उांच डोंगरावर असलेल्या आहण हवहवध पुराणकथा कोरलेल्या 
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िौद्धकालीन लेण्या म्िणजेच 'गाांधार पाले' अांदकताच्या डोक्यात उहशराने टू्यि 

पेटली.  

एव्िाना दसुरी टीम म्िणजेच रायगड कधीच हनघून गेली.  

 

"ओय कसला हवचार करतेस चल पटकन" किीर अांदकता वर ओरडला. 

चौघेिी िाईकवर स्वार झाले. खूप कष्टाने सवकजण डोंगर चढले.  

मोिाईलच्या टॉचकने आत काळोखात हचठ्ठी शोधू लागले. िाराव्या 

लेणीच्या हशल्पामागे हचठ्ठी भेटली. टीम रायगड चटकन ती घेऊन पळाली. अिय 

गाडीवर िसणार तोच त्याच्या लिात आलां की गाडी पांक्चर झाली ती आपोआप 

झाली की कुणी पांचर केली या हवचाराने अिय सांतापला आहण त्याने दसुऱ्या 

टीमचा मुलाांच्या गाड्यापण पांचर केल्या. ददवस मावळला. आता उद्या हशवाय 

पयाकय नव्िता.. टीम राजगड सुद्धा हचठ्ठी घेऊन आली. खाली खूप मोठा राडा 

झाला.. आतापयांतचे BFF एकमेकाांच्या हवरुद्ध टीममध्ये असल्याने आता भाांडू 

लागले िोते.  

कॉहम्परटशन आता तगडी झाली िोती. सवकजण उद्याची वाट िघत िोते. 

एक वाईट घटना म्िणजे ज्या हमत्राांनी िाईक ददल्या िोत्या त्याांनी पुन्िा िाईक 

द्यायला नकार ददला आहण गेम अजूनच दकचकट झाला.  
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 आपला चष्मा वर कहवता पुढची हचट वाचत िोती..  

" खुलता कळी खलुेना  

झुलता पूल झलुेना " 

 झुलता पूल. . आता झुलता पूल कुठे आि ेरायगडात?? 

" काय ि ेसाहिल तुच साांग आता "हप्रया म्िणाली  

"एक हमहनट मला माहितीये कुठे आि ेतो. पण प्रॉब्लेम असा आि ेकी हतथे 

कसे जातात मला माहित नािी. कुणाला तरी हवचारावां लागेल" साहिल 

हवरुद्ध टीमनेिी कां िर कसली त्याांना स्वतःला हसद्ध करायचां िोतां  

अनुने उत्तर साांहगतलां "मला माहिती आि ेि ेआमच्या इथून जवळ आिे. 

वाळण कोंडी खूप खोल घळी आि े पाण्याची हतथे. त्यावरून पूल िाांधता नािी 

आला म्िणून लोखांडाचा झुलता पूल िाांधला आिे. तोच झुलता पूल आि.े. "  

 

"मी लिान असताांना हतथे गेलेलो. चला माझ्या घरी मी हवचारतो" अनु 

 हतसरा कोडां सुटलां. सगळेजण त्या पुलावर िजर झाले.. वाळण या 

गावी.. हतथल्या पडक्या मांददरात त्याांना पुढची हचठ्ठी भेटली..  
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"ऐन थांडीतिी मी दतेो ऊि 

 शोधताना मला कष्ट घ्याव ेलागतील खपू" 

 "आता ि ेकाय अजून" साहिलने डोक्याला िात लावला.  

"तू नीट हवचार कर काय असेल िी गोष्ट" अांदकता हवचारू हवचार करू 

लागली.  

 "वॉटर हिटर, स्वेटर.. " कहवता िोलली.  

 तसा टीममध्ये िशा हपकला.  

"तसां नािी गां कािी नैसर्शगक आि ेका जवळपास जे वषकभर गरम असतां 

असां" अिय थोड्या वेळानां िोलला.  

" ि आि ेएक" हप्रया मध्येच म्िणाली  

"कोणता" साहिल कां टाळून म्िणाला  

"सव.. हतथे गरम पाण्याचे झरे आिते" हप्रया 

" कािीिी काय.. मी इतक्या वषक इथां राितोय. मला माहित नािी अजून " 

साहिल 

" खर आि.े. मी एकदा पेपरमध्ये वाचले आि"े हप्रया 

 "असा असांल तर मग शोधुक व्िया " कहवता  

टीम राजगड पण गिन हवचार करत िोती. कारण हतथल्या 

जवळपासच्या लोकाांनािी ते फारसां मािीत नव्ितां. त्या ददवशी अचानक पाऊस 

पडल्याने सवक नेटवकक  जाम झाले. आहण नेटचा ऑप्शनिी िांद झाला. म्िणजे तो 

ददवसिी गेलाच म्िणायचा. हतसरा ददवसपण असाच गेला.  
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 चौथ्या ददवशी सवाांनी Google िािाांना हवचारलां. .  

 

'Directions To Sav - Hot Water Spring' . .  

रटग वाजले आहण पुन्िा झाला प्रवास सुरु. यावेळी मात्र खूप अडथळे 

आले. कारण जायला नीट सुहवधा नव्िती. ददवस मावळतीला आला. त्याांना नेक्स्ट 

क्लू हमळाला. हपयुषने तो वाचून दाखवला. .  

"एका िाजूला आध्याहत्मक शाांतता  

दसुऱ्या िाजलूा कणकककक श आवाज 

 एका िाजलूा भक्तीचा सवुास  

आहण दसुरीकडे सिस्त्र प्राण्याांचा वावर 

 हवचार कराल मनान े 

तर िोईल याचा िोध" 

 खूप हवचार केल्यानांतर त्याांना उत्तर हमळाले. िैठकीला जात असल्याने 

अनुच्या डोक्यात टू्यि पेटली.  
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 'हशवथरघळ' - समथक रामदास स्वामी याांचां हतथां आठ वषे वास्तव्य िोतां. 

हतथेच त्याांनी पहवत्र दासिोध ग्रांथ हलहिला.  

 

 

टीम राजगडचां उद्या सकाळी जायचां िे दफक्स झालां. कुठून तरी माहिती 

लीक झाली आहण हवरुद्ध पाटीला कळाली आहण तेिी तयार झाले. भल्या पिाटे 

एसटी पकडून सवकजण हशवथरघळीकडे हनघाले. त्या कोड्यात साांहगतल्याप्रमाणेच 

अहतशय शाांत वातावरण िोते. एका िाजूला आत गुिते नीरव शाांतता आहण िािरे 

हवशाल धिधब्याचा प्रचांड आवाज..  

व्िॉर्टसअप वर मेसेज आला.. उद्या इलेहक्ट्रकलची पॅरेंट मीरटग आि ेआहण 

परवा मित्वाचे लेक्चर ठेवले आि ेत्यामुळे पुढचे दोन ददवस व्यस्त िोते.  

 त्याांना एक हचठ्ठी हमळाली आहण आणखी एक पझल. अिय वाचू लागला 

आहण मटकन खाली िसला ते िघून सगळ्याांनाच टेंशन आले. त्याच्या िातातून 

हप्रयाने ती घेतली आहण कपाळाला आठ्या आणल्या. सारे मुसळ केरात इकडे... 

अनुिी नाराज झाली. त्याांचे सारे प्रयत्न वाया गेले िोते. तसां त्या हचठ्ठीतच 

हलहिलेलां.  

"घालवल ेतमु्िी इतके ददवस व्यथक  

कळेल का कधी तमु्िाला याचा अथक 

 कारण एकाच रठकाणी िोत ेि ेसवक  

म्िणतात ना काखते कळसा 

 आहण गावाला वळसा " 
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सगळेजण उदास मग काय शेवटची एसटी पकडली. सवाांनी कानात 

आपापले इअरफोन टाकले आहण सवक गाणी ऐकत िसले. पुढचे दोन ददवस कॉलेज 

सुरू िोते. दरम्यान हवशेष परीिक हशिक टीमचां त्याच्यावर िारीक लि िोतां. 

सगळे नाराज िोते. ददवस िोररग वाटू लागले. क्लू भेटला नव्िता. त्याचा दःुख 

िोतांच. पण त्यापेिा जास्त सगळी धावपळ केली अगदी फुकट गेली िोती. त्याचां 

वाईट वाटत िोतां.  
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20 चोरी चोरी चुपके चुपके 

 

 

िरेच ददवसानांतर आज सगळ्याांना मोकळा वेळ हमळाला.  

"चल यार हपयुष लय िोर झालांय" साहिल म्िणाला 

 "िो रे हपयुष स्पधेच्या नादातून दकतीतरी ददवसातना आज मोकळा वेळ 

हमळालाय" 

 "कुठे यायचां िोल" 

"कॅफेत जाऊ ररप अन् डीप"  

"ओके चल मग" 

दोघेिी चालत चालत ररप अन् डीप कॅफेच्या ददशेने हनघाले. .  

दोघे आत गेले.  

आहण समोर िघतात तर काय.. समोरचे दशृ्य थक्क करणारे िोते.  

त्याांच्यासमोर कहवता आहण किीर दोघेजण कॉफी पीत िसले िोते. 

हपयुष आहण साहिलला िघताच त्याांचा थरकाप उडाला आहण दोघेिी उभे राहिले. 

कहवताांच्या चेिऱ्यावरची ररअॅक्शन तर पािण्यासारखी िोती.  

आपल्या िॉयफ्रें डसोित कुणी हमत्राांनी पकडल्यावर काय ररअक्शन असते 

ि ेज्याांना अनुभव आिे त्याांनाच माहिती..  
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त्यात मित्त्वाचां म्िणजे कॅफेत लागणाऱ्या गाण्याांमध्ये नेमकां  ि े गाणां 

लागल ते हपयुष आहण साहिल च्या एांट्रीलाच.  

"तनु ेमारी एांट्री ददलमें िजी घांटी यार 

टन टन टन टन.. " 

इकडे टन टन आहण कहवताच्या हृदयात धड धड धड.. !! 

आहण जेमतेम दोन तीन हमहनटात सवकजण एकमेकाांकडे िघत उभे िोते.  

अशाप्रकारे कहवताचे भाांडे आपल्या हमत्राांसमोर फुटले  
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कहवताने घरी आल्यानांतर मोिाईलचा मेसेज िॉक्स उघडला.  

"आज त्या हपयुषनी आनी साहिल्यानां आपणाक पकडल्यान. उद्यापासून 

दसुरीकडां भेटूक व्िया. " कहवता 

" उद्या कुठे भेटायचे मग" किीर 

" करमरकर हमसळ " 

"का िरां " 

"अरे तुमच्या पुण्यात जशी पुणेरी हमसळ फेमस आि ेना तशी मिाडात 

करमरकराांची हमसळ खूप फेमस आि ेतुफान गदी असते हतथे आपण हतकडे भेटायचां 

का" 

" ए मांद उलट फेमस रठकाण म्िटल्यावर हतथे सगळ्याांची ये-जा असणार 

हतथां तर आपण पहिले पकडले जाऊ" 

 

 

"िरां मग दसुरीकडे खय तरी भेटू' 

"उद्या दादली पुलावर भेटू" 

"डन" 

"Bye Gn' 
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22 पहिली भेट 

 

 

सगळां ठरलां.. 'अमर पेये' मध्ये भेटायचां असां दोघाांनीिी ईटीच्या 

पुस्तकातून ठरवलां. िी त्याांची पहिली भेट असणार िोती. हपयुष आहण हप्रया 

दोघाांनी एकमेकाांचे चेिरे पाहिले नव्िते. आज ते कळणार िोते. हपयुष आज खास 

तयार िोऊन आला िोता. हनळे चेक्सचे शटक आहण जीन्स आहण िॉडी स्प्रे मारून 

हपयुष तयार िोता.  

"साहिल घरी जाताना मला हशवाजी चौकात सोड"  

"का रे कािी काम" 

" िो अरे एक काम आि े" 

"चल मी पण येतो " 

"अरे जाईन मी" हपयुष अडखळत  

"िस काय एवढीच दोस्ती" 

 "ओके मग चल" हपयुष म्िणाला 

 दोघेिी रवाना झाले. दोघाांनी एन्ट्री केली तोच त्याांना कहवता समोर 

ददसली. ती मैहत्रणीसोित लस्सी पीत िोती. हतने िात केला. या इकडे या 

सगळ्याांना िघून हपयुष आणखी उदास झाला. सगळ् पाण्यात गेलां त्याची नजर 

आजूिाजूला त्या मुलीला शोधत िोती.  
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मी एक हमहनटात आलो. हपयुष िाजूला आला आहण हतला शोधू लागला. 

दरूवर एका कोपऱ्यात त्याला एक तरुणी पाठमोरी ददसली. ती एकटीच िसली 

िोती. हपयुष सगळ्याांची नजर चुकवून हतकडे जाऊ लागला.  

हप्रया.. कुणीतरी जोरात िाक मारली. त्या तरूणीने शेवटी मागे वळून 

पाहिले. हतचा गहूवणक, गालावरची खळी, मोकळे सोडलेले केस, चेिऱ्यावर 

अहजिातच नसलेला मेकप, तरीिी खुलून ददसणारा चेिरा, जाांभळ्या कलरचा लाांि 

कुताक आहण वाईट कॉहम्िनेशन सलवार आहण ते छोटेसे डोळे आहण हप्रया नाव 

ऐकताच िणाधाकत हतचा चेिरा िदलला.  

"ओि गॉड अनु इथां कशी काय आली " जीभ िािरे काढत हप्रया मनातल्या 

मनात म्िणाली.  

 मागून अनु आली तसा हपयुष मागे दफरला.  

 हि ती नािी वाटतां िी मुलगी हतच्या अनुसोित आली वाटतां.  

 हपयुष पुन्िा आपल्या ग्रुपमध्ये आला. पण तो हवचाराांत िरवलेला अजून 

सुद्धा त्याची नजर िािरेच हतला शोधत िोती.  

इकडे अनु आहण हप्रयाचां खूप मोठा 

सांभाषण झालां. शेवटी हप्रयान कसलां तरी हतला 

कां हवन्स केलां आहण हतचा डाऊट दरू केला. 

दोघींनीिी आवडती मँगो मस्तानी ऑडकर केली. 

वरची चेरी खात-खात हप्रया हवचारात मग्न झाली 

तो आला की नािी..  
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अशा प्रकारे पहिल्या भेटीचा सपशेल दफस्कटला. कारण दोघाांनािी िे 

सगळां नवीन िोतां. त्यामुळे एकमेकाांना पािण्याचा िा चान्स गेला.  

 

 

हप्रया कॉलेजवरून घरी आली.  

"कसा गेला आजचा ददवस" आजीने हवचारले 

" मस्त गेला "हप्रया म्िणाली " खूप दमले आजी कॉफी िनवून आण ग 

आपल्यासाठी"  

"िो आता िनवते थोड्याच वेळात " 

आजीने 1 कॉफीचे मग आणले. आहण दोन्िी कॉफी प्यायला िसल्या. 

तेव्िा आजीने नेिमीप्रमाणे रेहडओ सुरू केला. सांध्याकाळी आपकी फमाकईश नावाचा 

कायकिम लागला िोता. नेिमीप्रमाणेच सुपरहिट मराठी गाणी त्यावर लागायची.  

हप्रया म्िणाली "काय िी जुनी गाणी आजी तुला आवडतात ग" 

" हप्रया जुन्या गाण्याांना दकती अथक िोता माहिते का आता िेच गाणे िघ 

ना " 

रेहडओवर पहिलांच हिट गाणां लागलां.  

पाहिले न मी तुला, तू मला न पाहिले 
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ना कळे कधी कुठे, मन वेडे गुांतले ।। 

हप्रया ते गाणां ऐकत िोती. हतच्या चेिऱ्यावर हस्मतिास्य पसरले. जणू ते 

गाणां हतच्यासाठीच वाजवले िोते.  

 

( ि ेअजरामर गीत ऐकण्यासाठी या सलकवर जा HTTPS://YOUTU.BE/0I59VEZXR6 ) 

 

  

https://youtu.be/0I59VEZXR6
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21 टे्रजर िांट - 2 

 

 

स्थळ- नाना नानी कट्टा 

नाना: चला आज पोराना गरमगरम भज्या िनवू.  

नानी: िां.. िरोिर िोलताव.  

 मेकॅहनक्सचा टॉपर असलेला अिय गिन हवचारात िोता. खूप 

हवचारानांतर त्याचा गुांता सुटला. त्याच्या चेिऱ्यावर आनांद पसरला. तो उभा 

राहिला  

"अरे हमळालां" तो मोठ्याने ओरडला त्याने आपल्या टीमला साांहगतलां की 

"मी एकदा हप्रहन्सपलच्या केहिनमध्ये गेलो िोतो तेव्िा त्याांच्या केहिनच्या एका 

िाजूला मोठे दालन आि.े त्यात सवक जवळपासच्या पयकटन स्थळाांचे फोटो आिते" 

सगळ्याांचे डोळे आनांदाने चमकले. िाजूच्या गटातली मुलां तर त्याांच्या िोलण्यावर 

टपूनच िसलेली. शेवटी त्याांनािी सजकायचां िोतां. कािी कळायच्या आत समोर 

दोघेजण सुसाट धावताना ददसले.  

 एक अिय आहण दसुरी अनु..  

िाकीचे सवकिी कॉलेजकडे जीव तोडून पळत सुटले. हप्रहन्सपलची केहिन 

जवळ येऊ लागली. अियने िाजूला पाहिले. अनु एकदमत्याच्या िाजूलाच धावत 

िोती. त्याांच्या डोळ्यासमोर किड्डीची मॅच आली. मागच्या वेळी हिच्यामुळे आपली 

चॅहम्पयनहशप गेली. आज नािी त्याने चटकन आपला पाय आडवा करत हतच्या 
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पायात गुांतवला. हतला पाडण्यासाठी पण अनु िी चतुर िोती. हतने चटकन त्याला 

घट्ट पकडले. यामुळे झालां असां की वेगामुळे ते एकमेकाांवर आदळले..  

 अनु आहण हतच्या अांगावर अिय. दोघाांना एकमेकाांच्या स्वतःच्या 

श्वासाचा आवाज आहण हृदयाची धडधड स्पष्ट ऐकू येत िोती आहण एकमेकाांच्या 

डोळ्यात ते गुांतले. जवळजवळ दोन हमहनट उलटली तरी ि े असेच. त्याांच्या 

पाठोपाठ लगेच हप्रया आहण हपयुष िोते. हपयुषने एक मोठी उडी घेतली आहण तो 

सराांच्या केहिनच्या दारावर धडकला. परहमशन घेऊन तो आत गेला.  

 तो िािरे आला ते नाचत-नाचत.. एव्िाना अिय अनु सावरले िोते. 

सगळे मेंिसक हतथां पोचले. हपयुषने हवनर हचठ्ठी सगळ्याांना दाखवली. यासोित टीम 

राजगडचा मोठा जल्लोष आहण नोटीस िोडकवर गुण रायगड 2 राजगड 2. .  

आता नेने करांडक हवजेता ठरण्यासाठी एकच फेरी हशल्लक िोती. ि ेटास्क 

तब्िल पांधरा ददवसाांनी हडस्प्ले िोणार िोतां. त्यामुळे पुन्िा एकदा कॉलेज सुरू 

झालां. म्िणजे कॉलेज सुरूच िोतां आता या सवाांचे लेक्चरला जाणां सुरू झालां. ..  
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23 एक ईमेल 

 

 

अनुला थाांिवत अिय िोलू लागला.. त्याने आज त्याच्या मनातल्या 

सगळ्या भावना हतला साांगून टाकल्या. अनु कािीिी न म्िणताच हनघून गेली.  

दसुऱ्या ददवशी त्याच्याजवळ येऊन ती म्िणाली 

" तुला सगळे माझ्या नावाने हचडवतात म्िणून तुला असां वाटलां असेल. 

पण तसां कािी नािी आपल्या दोघाांत कािीच ररलेशन नािी. ना तू मला आवडतोस 

आहण मी तुला आवडत नािी असां समज.. "  

एका दमात ती सवक िोलून एका सेकां दात िस स्टॉप वरून नािीसी झाली. 

सगळां सांपून ती आज थोडां िलकां  फील करत िोती. अियने ह्यावर खूप हवचार 

केला. शेवटी आपलीच चूक म्िणून आपल्या सवक भावना दफन केल्या आहण 

मेलिॉक्स उघडला कारण ती व्िार्टसअपवर नव्िती.  

 त्याांनी "I am very very sorry" असा मेल हतला केला. हतचा ररप्लाय 

येणार नव्िता ि ेत्याला मािीत िोतां. तरीिी त्याला जसां वाटलां तसां त्यानां केलां.  

त्याच्या खाांद्यावर कुणीतरी िात ठेवला. अियने मागे वळून पाहिले ती 

अांदकता िोती.  

हतने त्याला एक िलकी स्माईल ददली त्याने सुद्धा हतला तशीच स्माइल 

ददली.  

तो ददवस अियसाठी भकास केला. त्याने रात्री सिज व्िॉर्टसअॅप उघडले 

व्िॉर्टसऍपच्या ग्रुपवर साहिले एक फोटो टाकला िोता..  
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"जेव्िा कुणीतरी तुमच्या आयुष्यात नकळतपणे येतो तेव्िा त्याला जाऊ 

दऊे नका कारण कािीतरी स्पेशल कारणासाठी तो तुमच्या आयुष्यात आला आि"े 

अियने यावर खूप वेळ हवचार केला. त्यानांतर त्याने अांदकताला मेसेज 

केला. थोड्याच वेळात त्याच्या मेसेजच्या ररप्लाय आला. त्याने वार्टसएप उघडले. 

ते उत्तर ऐकून त्याच्या चेियाकवरची कळी खुलली. आता त्या दोघाांमध्ये काय 

सांभाषण झाले ि ेवेगळे साांगायला नको. ग्रुपमधली आणखी एक प्रेमकथा ििरली.  

 

कॉलेजमध्ये एका नामाांदकत प्राध्यापकावर मोठा आरोप करण्यात आला. 

खूप मोठा मॅटर झाला. कॉलेजच्या इहतिासातील हि एक मोठी घटना िोती. त्याचा 

पररणाम असा झाला की नेने करांडक रद्द झाला आहण फायनल फेरी पुढच्या 

सेहमस्टरला म्िणजे जुलै महिन्यात घेण्यात ठरलां.  

एहप्रल महिना आला तसे सवक सिहमशन मध्ये हिझी झाले. रात्र-रात्र 

जागून जनकल्स हलहिणे, व्िायवाची तयारी आहण मग फायनल पेपरची तारीख 

तोंडावर आली. जीवतोड अयायास करून सगळ्याांनी पेपर हलहिले.  

अखेर सुर्टट्या पडल्या आहण सवकजण आपापल्या गावी हनघून गेले. 

प्रत्येकजण गावी परतताना िर् याच आठवणी घेऊन गेला. सवाकनाच पुढच्या 

सेहमस्टरची उत्सुकता िोती. हशवाय हपयुष आहण हप्रयाची पहिली भेटिी दफस्कटली 

िोती. त्यामुळे आता परत कधी भेटणार व त्यासाठी कधी पुस्तकात हलहून ठेवायचां 

याचा हवचार करत िोते.  

उन्िाळी सुट्टी िघता िघता हनघून गेली..  
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24 नेने करांडक हवजेता 

 

 

जुलै महिना उजाडला. अधून-मधून पावसाळा पावसाच्या सरी पडत 

िोत्या. एलसीडीवर प्रत्येक ग्रुपसाठी शेवटचे दोन उपिम जािीर झाले.  

एक गड स्वच्छता मोिीम &  

दोन पाणी आडवा पाणी हजरवा मोिीम.  

टीम रायगडला दणे्यात आला 'सलगाणा गड'. जो रायगड दकल्ल्यापासून 

जवळ आि े आहण टे्रककग साठी खूप कठीण आि े आहण याच गडाच्या जवळच्या 

गावात िांधारा िाांधायचा. टीम राजगडला याच तालुक्यातला दसुरा दकल्ला 

'मांगळगड' उफक  काांगोरी दकल्ला दणे्यात आला आहण त्याच्या जवळ असलेल्या गावी 

िांधारा िाांधून समाजसेवा करायची.  
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ि े दोन्िीिी सामाहजक उपिम िोते आहण आहण यावेळेस पूणक कॉलेज 

कहमटी त्याांच्यासोित िोती. एकदम काटेकोर मार्ककग असणार िोते. मुसळधार 

पावसात सवकजण तयारीला लागले. हि शेवटची फेरी िोती आहण नो डाउट ती 

प्रत्येकाला सजकायची िोती. साफसफाई झाली. दमून भागून आल्यावर सगळ्याांनी 

जेवणावर ताव मारला आहण पुढच्या कामाला लागले. अगदी कधीच केले नव्िते 

एवढे कष्ट सवाांनी घेतले. टास्क सांपले. आता सगळ्याांचे डोळे हनकालाकडे लागले. 

त्यात आणखीन सस्पेन्स कॉलेजने ठेवला आहण दिा ददवसाांनी ििीस स्टेजवर 

जािीर िोणार िोते.  

 

आज ििीस समारांभ िोता. सगळे एकदम कडक ड्रेससग करुन आले िोते. 

ऑहडटोररअम अत्तराच्या वासानी भरला िोता आहण हनळ्या लाईर्टस चमचम करत 

िोत्या. समोर दफहजक्सच्या देखण्या मॅडम अँकररग करत िोत्या. सोिळ्याला 

सुरुवात झाली भाषणां पार पडली आहण हप्रहन्सपल सराांनी माईक िाती घेतला. 

सवाांचे कौतुक केले. हवजेत्याांचे नाव जािीर करायला एन्व्िलप उघडला.. कहवता 

डोळे हमटून प्राथकना करू लागली.  

" आहण नेने करांडक हवजेता आिे..  

. गट रायगड.  

. हप्रया साहिल कहवता अिय.. " 

 सोित फटाक्याांचा मोठा ब्लास्ट झाला. इकडे टीम रायगडनां जल्लोष 

सुरू केला आहण स्टेजकडे झेप घेतली.  

 हपयुषची टीम उदास झाली त्याांना रनर अप चे ििीस हमळाले.  
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 एक भली मोठे चषक आहण सोित दिा िजाराचे पाररतोहषक घेण्यासाठी 

अिय वगैरे स्टेजवर गेले. ग्रुप फोटोसाठी सगळ्याांनी मोठी स्माईल ददली आहण 

नांतर एकसाथ ओरडले "जय भवानी जय हशवाजी " 

सवाांनी एकमेकाांचे अहभनांदन केले. चला आता हवसाव्याला पाटी. . 

कायकिम सांपल्यानांतर गाडीला खटकन कीक मारत आठिी पाखरां भुरकन उडाली. ..  
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25 पाहिले न मी तुला 

 

 

ऑगस्ट महिन्याचा पहिला ददवस शिरात पावसाने थैमान घातलां िोतां. 

पावसाने आपला भयानक रूप दाखवले. सारां शिर जलमय झालां. सगळीकडे पाणी 

साचलां. पाहलकेने सवाांना सावधानीचा इशारा ददला. पाऊस येणारे ििात्तर तास 

हवश्ाांती घेणार नािी असां साांहगतलां गेलां.  

पण म्िणतात ना प्रेम आांधळां असतां. आपले िे लव्ििर्डसक कािी ऐकायला 

तयार नव्िते. पहिली भेट तर फ्लॉप झाली िोतीच पण आता दोन ऑगस्टला कािी 

झालां तरी भेटायचां असां दोघाांनीिी ठरवलां िोतां. दोघाांनी एकमेकाांना 

ओळखण्यासाठी घालायचा पोशाख आधीच साांगून ठेवला िोता. हप्रयाने पाांढरा शुभ्र 

सदरा आहण हपयुषने काळा टी शटक असे पुस्तकातल्या पत्रात म्िटले िोते. 

लोकेशनसुद्धा हडसाईड झाली. शिरापासून दरू साहवत्री नदीवरचा जुना पुल िॉस 

करून पलीकडे एक िॉटेल आि ेहतथेच भेटायचां तेिी रात्री आठ वाजता. दोघाांनीिी 

एकदम पक्का केलां. घरी खोटां साांहगतलां आहण वेळ मोकळा केला.  

पण िािरे पाऊस थाांिण्याचे नाव नव्ितां. शिराला चारी िाजूांनी पाण्याने 

वेढलेलां. अशातच हप्रया शेजाऱ्याची स्कूटर घेऊन हनघाली. गाडीच्या वेगात 

पावसाचे तोंडावर पडणारे थेंि दगडासारखे भासत िोते. वेळेच्या अधाक तास 

आधीच ती हनघाली.  

हपयुषने तयार व्िायला खूप वेळ लावला. त्याने हनघताना आरशात 

पाहिले. त्याने एक सेल्फी काढला. तेव्िा त्याला मोिाईलवर वेळ ददसला. खूप वेळ 

झाला आतापयांत हनघायला िवां िोतां. झटकन तो घरािािरे पडला आहण घरातली 

लाईट गेली. िािरे काळाकुट्ट अांधार आहण हवजाांचा कडकडाट अत्यांत भयावि 
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पररहस्थती िोती. पण त्याांचािी हनधाकर ठाम िोता आहण तो शिराच्या िािरे पडू 

लागला. लाईट गेली असल्याने सगळीकडे प्रचांड काळोख िोता.  

त्याने आयुष्यात पहिल्याांदाच इतकी भयानक रात्र आहण पावसाचां हवकृत 

रूप पाहिले िोते. दरूवर ददसणारी साहवत्री नदी कोपली िोती. काठाच्यावर हतचां 

पाणी चढले. आपलां जाणां खूप धोक्याचे आि ेि ेत्याला कळून चुकलेलां. कळत िोतां 

पण वळत नव्ितां. हनरव शाांतता.. तो साहवत्री पुलाजवळ आला. त्याच्या 

पायाखालची जमीन अिरशः कोसळली. डोळे भीतीने हवस्फारले गेले. अांगावर तीव्र 

शिारा आला. साहवत्री नदीवरचा शांभर वषे जुना असणारा हब्ररटशकालीन पूल 

वाहून गेला िोता. तो कधीिी न पाहिलेला नदीचा रािसी प्रवाि त्याच्या 

डोळ्यासमोर िोता. जणू मरणच समोर आमांत्रण दते िोते. त्याचा तोल गेला आहण 

जहमनीवर तो धाडकन कोसळला. त्याला समोर सफेद ड्रेसमधली िाय िाय 

करणारी तरुणी ददसत िोती अांधुकपणे..  

 

दोन आठवडे उलटुन गेले. हपयुषला िॉहस्पटलमधून घरी परत आणले. 

तीव्र तापातून तो कसािसा िरा झाला. पावसाचा जोर ओसरला त्याच्या 

डोळ्यासमोर अजूनसुद्धा ते दशृ्य िोते. डोळे पुसत त्याने फे्रश िोण्यासाठी आपली 

पावले िाथरूमकडे वळवली. तो फे्रश िोऊन िािरे आला. त्याला कॉलेजला जायचे 

िोते. कािी मित्त्वाची कामे राहिली िोती. थोडे कष्ट घेऊन तो कॉलेजला पोिोचला. 

त्याने लायब्ररी गाठली.. त्यात शेवटचां कपाट आहण मग खालचा कोपरा आहण 

ईटीचां पुस्तक. ..  

अरे पण ते हतथे नव्ितांच. . त्याने खूप शोधले पण त्याला पुस्तक पुन्िा 

कधीच भेटलां नािी.. तो िताश िोऊन िािरे आला. त्याच्या डोळ्यासमोर अजुनिी 

ती तरुणी ददसत िोती. सफेद ड्रेस मधली त्याला िाय िाय करत..  
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समाप्त 
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हि कथा तुम्िाला कशी वाटली ते न चुकता कळवा यासाठी फक्त एकच 

हमहनट घालवा..  

Email omkar.zanje2@gmail.com  

ककवा Whatsapp 7770099195  
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हवशेष आभार 

मालवणी सांवाद ~ रोशन मलय,े हववेक गावड े

आगरी सांवाद ~ प्राजक्ता म्िाते्र 

टांकलेखन सािाय्य~ अिय ददवेकर 
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माझ्या पहिल्या पुस्तकाची सलक- 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/2/1/502128/om_li_1050_omkar_zanje.pdf 

 

लवकरच भेटू.. 

  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/om_li_2050_omkar_zanje.pdf
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मराठी भाषा आता झेप घेण्याच्या मूड मध्य ेआि.े रडणार् याांकडे लि नका 

दऊे. मराठीत कधीच नव्िते इतके वाचक आिते आता. पुवी पुस्तकाच्या एका 

आवृत्तीच्या िजार दोनिजार प्रती छापल्या जात. पाच िजार म्िणजे डोक्यावरून 

पाणी.  

आता ई पुस्तकाांच्या जमान्यात एक एक पुस्तक पाच दिा लाख वाचकाांपयांत 

जातां. वषाकला चाळीसेक लाख डाऊनलोड िोतात. वाचक एकमेकाांना परस्पर 

फ़ॉरवडक करतात. व्िर्टस अप, ई मेल, ऍप्प, ब्ल्यु टुथ, वेिसाईट, पेन्ड्राईव्ि, हसडी 

अशा असांख्य मागाांनी पुस्तकां  व्िायरल व्िायलीत. सुसाट सुटहलत. खेड्यापाड्याांच्या 

गल्लीिोळाांपासून ते जगाच्या पारठवरच्या प्रत्येक दशेात. रॉकेटच्या वेगाने सुसाट 

सुटलेल्या मराठीच्या वेगाला आता कोणी थाांिवू शकत नािी.  

या धूमधडक िाांतीत साहमल व्िा. आपल्या ओळखीच्या मराठी सािराांना 

यात ओढा. त्याांचे ई मेल पत्ते, व्िार्टसप नांिर आम्िाला पाठवा. तुम्िी फ़क्त दिा 

वाचक आणा. ते शांभर आणतील. आहण ते दिािजार. तुमच्या व्िार्टसप ग्रुपमधून 

याची जाहिरात करा. आपल्याला फ़ुकट पुस्तकां  वाचकाांपयांत पोिोचवायची आिते. 

आपल्याला रटव्िी पेपर ची जाहिरात परवडत नािी. आमचे वाचक िचे आमचे 



             पाहिले न मी तुला

  www.esahity.com  ई साहित्य प्रहतष्ठान

 

जाहिरात एजांट. तेच आमची ताकद. मराठी भाषेची ताकद जगाला दाखवू.  

 

www. esahity. com वरून डाऊनलोड करा.  

esahity@gmail. com ला कळवून मेलने हमळवा. 

ककवा7720980842िा नांिर सेव्ि करून या नांिरला तुमचे नाांव व 

गाांवWhatsapp करून पुस्तके whatsapp मागे हमळवा.  

ककवा ई साहित्यचे app. https://play. google. 

com/store/apps/details?id=com. esahity. www. esahitybooks या 

सलकवर उपलब्ध आिे. तेdownload करा.  

ि ेसवक मोफ़त आि.े  

 

 

 


