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’ पर्सनल-र् ेर्वाल ' च्या तनतमत्तान े 

 

आत्ताची तपढी मराठी कथा कादबंऱ्या वाचण्यापेिा इंग्रिी कादबंऱ्या वाचण्यावर 

िास्िी भर दिेे. लहानपणापार्ून इंग्रिी माध्यमाि तशकल्यामुळे त्यांना मराठी वाचण्याि 

अनेक अडचणी येिाि. त्यामुळे िर आपण आपल्या डोयायार्मोर घडणाऱ्या, आपण 

अनुभवलले्या अशा गोष्टी, ज्या माझ्या वयाच्या इिर मलुामुलींनी अनुभवलेल्या अर्िील, त्या 

गोष्टी, एखाद्या आर्टटकल च्या रुपाि ककवा एखाद्या कतविेच्या रुपाि िर र्वाांर्मोर मांडल्या 

िर त्या वाचण्यार्ाठी आिाची तपढी नक्कीच इंटरेस्ट घेईल हा तवचार करून मी लखेनार् प्रारंभ 

केला. माझे लेखन वाचल्यावर काही िणांनी मला माझा ब्लॉग चाल ू करण्यार्ाठी र्ुचवले. 

माझा ब्लॉग र्ुरू करण्याआधी माझा तमत्र प्रो. प्रथमेश चुरी याने मला त्याच्या ब्लॉग वर माझी 

कतविा प्रतर्द्ध करण्याची र्ंधी फदली आतण बऱ्याच िणांनी र्पोटस केल्यानंिर wordpress वर 

मी माझा स्विःचा ब्लॉग र्ुरू केला. ब्लॉगमुळे माझे लेखन अनेक िणांपयांि पोहोचले आतण 

त्यांच्याकडून येणाऱ्या प्रतिर्ादाचा, र्ल्ल्याचा मला नेहमीच उपयोग झाला. पुण्याच्या 

कलापनी र्ंस्थचे्या डॉ. अनंि परांिपे यांनी मला वेळोवेळी मागसदशसन केले. आतण त्यांच्या 

मागसदशसनामुळेच पुण्याच्या कवी र्ंमलेनामध्य ेकतविा र्ादर करण्याची र्ंधी मला तमळाली.  

 यातशवाय माझे तवद्यालंकार कॉलेि मधील माझे तमत्रमैतत्रणी आतण माझ े इिर 

तमत्रमैतत्रणी यांनी मला नेहमीच र्पोटस केला आह.े तििकी नावे घेईन तििकी थोडीच आहिे. 

त्या र्वाांचे मनापार्ून धन्यवाद.  

यातशवाय अिून एक नाव मी आविूसन घेईन िे म्हणिे र्ाधना कस्पटे. माझ्या प्रत्येक 

आर्टटकल मध्य ेिी मला नेहमीच मागसदशसन करि अर्िे.  

 िुम्हां र्गयाया वाचकांचे र्ुद्धा मनापार्ून आभार. मी माझ्या र्वस कतविांचे आतण 

लेखांचे एक पुस्िक बनवावे अर् े मला अनेक िणांनी र्ुचवल े होिे. आतण आि ई र्ातहत्य 

प्रतिष्ठानच्या मदिीने ह ेपुस्िक िुम्हाला भेट म्हणून दिेाना मला खूप आनंद होि आहे. आपण 

त्याचा स्वीकार करावा ही नम्र तवनंिी.  
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अपसणपतत्रका 

 

ज्यांनी मला माझे तवचार शब्दांि मांडण्यार्ाठी , 

मला व्यक्त होण्यार्ाठी प्रवृत्त केले 

त्या माझ्या तहिचचिकांना अपसण..  

 

--प्रतिक 

 

  



शाळेि गलेेल्या प्रत्यकेार्ाठी 

 

शाळा र्ंपल्यावरचं कळिे 

खरी गंमि काय अर्िे 

पतहल्या आतण शेवटच्या फदवशीच्या रडण्याि 

आपले िगलेले िीवन अर्िे 

अनोळखी चेहरे नंिर तिव्हायायाचे होिाि 

काही नािी आयुष्यभरार्ाठी तमळून िािाि 

खेळण्यांर्ाठी होणाऱ्या भांडणािूनच 

मैत्रीचे र्ंबंध वाढि िािाि 

र्ुट्टट्यांची आम्ही अगदी आिुरिेने वाट पाहि अर्िो 

मतहनाअखेर, श्रावणी र्ोमवार का अर्ेना…  

Half day मध्ये र्ुद्धा आम्ही र्माधानी अर्िो 

कॉलेिला ररकामे अर्णारे first bench 

शाळेि मात्र नेहमी भरलेले अर्िाि 

पतहल्या bench वर कोण बर्णार 

यार्ाठी र्ुद्धा स्पधास लागिाि 

तमत्रांचा डबा चोरून खाण्यािच िर खरी गंमि अर्िे 

मधल्या र्ुट्टीि डबा खाण्यापेिा 

आपल्याला ग्राउंड वर िाण्याचीच 

िास्ि घाई अर्िे 



र्ंध्याकाळी फक्रकेट खेळल्यानंिर 

अभ्यार् करायचा मूड कुठे अर्िो 

नेहमीच्या अपूणस गृहापाठमुळे 

हािावर छडीचा वळ अर्िो 

मुलामुलींच्या िोड्या लावणं 

ह ेआमचं खूप आवडीचं काम अर्िं 

पण आपल्याला िर कोणी तचडवलं 

िर मात्र आम्हाला कधीच ऐकून घ्यायचं नर्िं 

प्रत्येक off period ला आमचा 

PT र्ाठी आरडाओरडा अर्िो 

बाहरे पाऊर् पडि अर्ेल 

िर वगासि बेंचवर पेन िाईट खेळण्यािर्ुद्धा 

आम्ही र्माधानी अर्िो 

एरवी दगंा करणारे आम्ही 

ररझल्टच्या फदवशी मात्र एकदम शांि अर्िो 

कधी दवेळाि न िाणारे आम्ही 

त्या फदवशी मात्र 

दवेा ! िस्टस क्लार् तमळू द ेरे 

एवढंच तवनवि अर्िो 

आिा मात्र गेल ेिे फदवर्, उरल्या त्या िक्त आठवणी 

अर् म्हणण्या तशवाय दरु्रं काही उरलं नाही 

आिा आपलं िे School Life र्ंपलं, 

िक्त आठवणीि रमण्यातशवाय पयासय नाही 



Four years of Engineering life  

 

 
 

“Hello… . ” 

“Hi… ” 

“What’s your name ?” 

“र्ारंग.. ” 

“मी आकाश… कोणत्या ब्रँच ला आहरे् ??” 

“EXTC…  िू ?” 

“मी पण… OHU आहरे्?” 

https://pratikpravinmhatre.wordpress.com/2017/04/22/four-years-of-engineering-life-%e2%9d%a4/


“नाही.. मी मुंबई मध्येच राहिो.. िू OHU आहरे् का ??” 

“हो.. मी नातशकचा.. दादर ला हॉस्टेल वर राहिो… ” 

ह ेर्ंभाषण बऱ्याच िणांच्या पररचयाचं अर्ेल.. आपल्या इंतिनीररगच्या पतहल्या 

फदवर्ाची र्ुरुवाि तह काहीशी अशीच होिे. आधीच एवढ्या मोठ्या कॉलेि मध्ये 

एकटे आल्यामुळे आपण थोडेर्े घाबरलेले अर्िो आतण त्याि िर िुम्ही िुमचं घर 

र्ोडून तशिणार्ाठी लांब आला अर्ाल मग िर काही तवचारायलाच नको.. अशा 

वेळी आपली निर नकळिपणे आपल्या र्ारख्याच कोणाला िरी शोधि अर्िे.. 

आतण िर िर्ं कोणी भेटलं िर मग मनावरचं बरंचर्ं ओझं कमी होऊन िािं.  

थोडे फदवर् गेले की मग हळू हळू आपण र्मोरच्याला र्मिायला लागिो.. आवडी 

तनवडी िुळल्या फक मग आपोआप आपला एक ग्रुप बनिो.. आतण एकदा का ग्रुप 

बनला फक मग काय… फदवर् कर्े भुरसकन तनघून िािाि आपल्याला कळि र्ुद्धा 

नाही.. लेक्चर बंक करून फक्रकेट खेळणं, फिरायला िाणं, तपक्चरला बघणं.. अर् ं

र्गळं र्ुरु होिं.. मग त्या ग्रुप मध्ये कोणिरी लैला/मिनु ियार होिो. त्याची र्ेरटग 

लावण्यार्ाठी अख्खा ग्रुप मेहनेि घेिो.. कधी िरी यश पदरी पडिं… नाही िर मग 

िक्त friendship वरचं र्माधान मानाव लागिं.  

ग्रुप स्टडी च्या नावाखाली नाईट मारल्या िािाि.. ग्रुप मधला कोणी िर एकटाच 

रूम वर राहि अर्ेल िर नाईट मारायला िे एक हक्काचं रठकाणचं अर्िं.  

िेस्ट चे िे िीन चार फदवर् िर एकदम धमाल अर्िे. DJ नाईट ला िर आपण 

वेड्यार्ारखे नाचिो. अगदीच िर नाचिा येि नर्ेल िर गणपिी डान्र् अर्िोच…  

 



 

Viva ला िर आपला अपमान हा ठरलेलाच अर्िो. फकिीही अभ्यार् करून गेल ं

िरी external िे प्रश्न तवचारेल त्याची उत्तर आपल्याला कधीच दिेा येि नाही. 

Semester exam र्ाठी फकिीही फदवर् र्ुट्टी अर्ली िरीर्ुद्धा अभ्यार् मात्र 

शेवटच्या रात्रीच होिो.. (काही अपवाद वगळिा). शेवटचा पेपर र्ंपायच्या आधी 



आपले vacation चे प्लॅन्र् रेडी अर्िाि.  

Last year ला र्वासि िास्िी बंक होिाि िी प्रोिेक्ट्टर् च्या नावावर.. र्ंपूणस एक 

वषस वेळ फदलेला अर्िो प्रोिेक्ट पूणस करण्यार्ाठी.. पण डेडलाईन कधीच न 

पाळणारे आपण िो शेवटच्या काही मतहन्यािच र्ुरु करिो.  

र्ुरुवािीला र्गळे िण ‘कशी र्ंपणार तह चार वषे… ’ अर्ाच तवचार करि होिे 

पण आिा िेव्हा र्ंपायला आली िेव्हा वाटिंय फक तह चार वषे एवढ्या लवकर 

नव्हिी र्ंपायला पातहिे… कॉलेि र्ंपलं.. र्गयायांना पुन्हा रोिच्या र्ारखं भेटिा 

येणार नाही.. ज्या आठवणी आहिे त्या आठवणी र्ोबि घेऊन पुढे िायचंय..  

आिा कोण आमचा पाय खेचणार, कोण आम्हाला िालिूचे र्ल्ले दणेार…  कोण 

नेहमी आमच्या बािूने उभे राहणार… कोण आिा आम्हाला नवीन नवीन नावे 

पाडणार… आिा कोण आमच्याशी कारण नर्िाना भांडणार…  कोणाशी आम्ही 

वायिळ चचास करणार…  

कोण आम्हाला अपयश आल्यावर फदलार्ा दणेार… चुकून िास्ि माक्र्स 

तमळल्यावर कोण तशव्या घालणार… कोण आिा आमचा रटफिन र्ंपवणार…  

अर्े तमत्र पुन्हा कुठे भेटणार िे नेहमी आपलीच खेचायचे पण िर दरु्रा कोणी 

आपल्याला काही बोलला िर लगेच आपल्या बािूने उभे राहायचे… कोण आिा 

आम्ही कोणत्या मुलीशी ककवा मुलाशी बोललो िर आम्हाला तचडवून तचडवून त्रार् 

दणेार.. कोण आिा आम्हाला मागून हाक मारून र्मोर बघ रे.. अर्ं र्ांगणार… 

…  

कोण आिा फिरायला िाण्यार्ाठी एका पायावर ियार होणार…  

लोकांच्या दषृ्टीने आमचे कॉलेि चे फदवर् र्ंपले िरी अर्ले… िरी या कॉलेि शी 

आतण कॉलेिच्या friends शी आमची नाळ िुळलेली आह…े आतण िी िशीच 

कायम राहील.. आमच्यािलं कोणी परदशेी िाईल, काही िणांची लवकर लग्न र्ुद्धा 



होिील.. पण इिक्या वषासच्या ज्या आठवणी आहिे त्या कधीच पुर्िा येणार 

नाहीि… .  

  



िी र्ध्या काय करि…े  

 

पतहली भेट झाली िी दरु्रीच्या वगासमध्ये 

वाढि गेली मैत्री डबे, पुस्िकं शेअर करण्यामध्ये 

आिा उत्र्ुकिा मात्र एकचं अर्िे 

िी र्ध्या काय करिे… ..  

एकमेकांकडे चोरून बघण्याि 

मैत्रीची (फक प्रेमाची) एक भावना अर्ायची 

खेळिाना कुठे धडपडलो 

िर पतहली काळिी तिला अर्ायची 

आिा उत्र्ुकिा मात्र… … .  

शाळेच्या फदवर्ाि प्रेम म्हणिे काय 

हचे माहीि नव्हिे 

िेव्हा मातहि झाले िेव्हा 

आमच्यािले र्ंबंध एवढे चांगले नव्हिे 

आिा उत्र्ुकिा मात्र… …  

या धावपळीच्या िीवनाि 

रस्त्याि कधी िरी भेटावं तिने 

नेहमीची rachel mcadams र्ारखी स्माईल दऊेन 

ओळखलं का मला? तवचारावं तिने 

आिा उत्र्ुकिा मात्र एकचं अर्िे 

िी र्ध्या काय करिे… ..  



  



गलॅरीिला पाऊर्…  

 

िर्ा पावर्ाि 

घराबाहरे 

पडायचा मला 

कंटाळाच.. 

अगदीच काही 

महत्वाचं काम 

अर्ेल िरच काय 

िे बाहरे 

तनघायचं. कारण फकिीही मोठी छत्री, रेनकोट घालून गेल ंिरी शेवटी तभिायचं िे 

तभििोच आपण. छत्री घेऊन गेल ंम्हणि ेनुर्िी आपल्या मनाची र्मिूि.. िेव्हा 

पतहला पाऊर् 

येिो िेव्हा 

मात्र त्या 

पावर्ाि 

तभिण्याि 

खूप गंमि 

अर्िे.. वषासचे 

आठ नऊ 

मतहने 

उन्हाच्या झळा र्ोर्ल्यावर आलेल्या पतहल्या पावर्ाि चचब तभिण्याची मिाच 

काही वेगळी अर्िे. पण िर्ा पावर्ाचा िोर वाढि िािो िर्ा िो आपल्यार्ाठी 

फकिी महत्वाचा आह,े आपल्याला िो फकिी आवडिो अशा बािा मारणारे र्ुद्धा 

त्याला नंिर नावंचं ठेविाि.  



आिा हचे बघा ना… अगदी िून मतहन्याच्या र्ुरुवािीला पावर्ाच्या प्रवार्ाची 

तबिंबािमी दणेारे, पाऊर् 

आल्यावर वािावरणाि 

झालेला बदल अगदी 

रंगवून र्ांगणारे मीतडया 

वाले र्ुद्द्द्धा गेले दोन 

फदवर्ांपार्ून र्ुरू 

अर्लेल्या पावर्ामुळे 

होणारी वाहिूककोंडी, रद्द 

झालेल्या लोकल टे्रन्र्, आतण ठप्प झालेले व्यवहार… याच बािम्या दाखवि आहिे.  

 

म्हणूनच पावर्ाची मिा अनुभवण्यार्ाठी बाहरे पडण्यापेिा घरािच तखडकीि 

ककवा गॅलरीि बर्ून बाहरे धोधो कोर्ळणारा पाऊर् बघणं मी नेहमीच पर्ंि 

करिो. पडत्या पावर्ाि गरमागरम कॉिी तपण्याचा आनंद िो काय वणासवा…  

 

पावर्ाची अनेक रूप े

बर्ल्या िागी 

आपल्याला 

अनुभवायला तमळिाि. 

कधी िक्त हलकेच 

बारीक भुरभुरणारा, कधी र्रळ उभा पडणाऱ्या पांढराशुभ्र िाडर्र थेंबाचा, कधी 



आडवा तिडवा धो धो कोर्ळणारा, िर कधी र्रकि पुढे पुढे िाणाऱ्या तिरक्या 

धारांचा पाऊर्.  

 

पडत्या पावर्ािर्ुद्धा उंच झाडावर तचडीचूप बर्ून राहीलेले बगळे, मध्येच 

पंखांवरचा पाणी झटकून तपर्े िुलवून घरट्याि दडून बर्णाऱ्या तचमण्या, 

बुलबुल… एखाद्या प्रामातणक पहारेकऱ्याप्रमाणे झाडाच्या िांदीवर बर्ून टेहळणी 

करणारा खंड्या (kingfisher)… आडोर्ा पकडून अंग िुलवून झोपी गेलेली मनी.. 

आतण पावर्ापार्ून बचाव करण्यार्ाठी कोणाच्या िरी टेरेर् चा आर्रा घेणारे 

कावळे… र्वसच िण आपापल्या परीने पाऊर् एन्िॉय करि अर्िाि.  

लहान अर्िाना िेव्हा तखडकीि बर्ायचो िेव्हा बाहरे कोर्ळणाऱ्या पावर्ाने 

तखडकीच्या काचा आिल्या बािूने बाष्पामुळे धुरकट होि. त्याच्यावर बोटांनी 

रेघोट्या ओढायला िार मिा येई. त्या काचेवर आनंदी, दःुखी अर्े चेहरे काढायला 

नाहीिर आपली नाव तलहायला खूप भारी वाटायचं.. पावर्ाची िोराची झड 

तखडकीच्या आि आल्यावर उडणारे थंडगार िुषार मी दोन्ही हाि पर्रून 



चेहऱ्यावर घेई. तखडकीर्मोर एखादी तिरकी िाणारी वायर लटकलेली अर्.े 

त्यावरून ह ेपावर्ाचे थेंब एकमेकांशी स्पधास करीि धावि िाि.  

 

कधी कधी घराबाहरे न पडिा घरािच बर्ून बाहरे बरर्णाऱ्या त्या पावर्ाकडे 

पातहलं िरी आपल्याला एक अवणसनीय र्ुख अनुभवायला तमळिं.. या लेखाच्या 

तनतमत्ताने र्भोविाली अनुभवायला तमळालेल्या र्वस गोष्टी शब्दांि मांडण्याचा 

प्रयत्न केला आह.े  

  



 

 

  



पतहला पाऊर् 
काल पतहला पाऊर् आला 

आतण िणाि लहानपणीच्या 

र्गयाया आठवणी र्मोर आल्या 

िेव्हा केलेली मिा 

आि पुन्हा एकदा करातवशी वाटली 

िे पावर्ाि फिरण 

िोराि र्ायकल चालवण 

तमत्रांच्या अंगावर पाणी उडवण 

र्ाचलेल्या पाण्याि होड्या र्ोडण 

िुटबॉल खेळण 

पुन्हा एकदा करावर् वाटल 

िोराि पाऊर् आला की 

शाळेला दांडी मारायच 

एक हक्काच कारण अर्ायच 

र्दी खोकल्याची पवास न करिा 

पावर्ाि तभिायच 

याच आम्हाला भारी अपू्रप वाटायच 

र्गळीकडे पर्रलेला मािीचा र्ुगंध 

पावर्ाि तभिलेल्या पिांची कीलतबल 

आतण छत्री घेऊन फिरणारी लहान मुले 

िणू पावर्ाची स्वागिच करि अर्ायची 

हाच पाऊर् मात्र कधी अवेळी आला 

की मात्र खुप राग यायचा 

नुस्िा तचखल करुन िायचा 

पावर्ाचा हा एक त्रार् र्ोडला 

िर मात्र हा नेहमी हवाहवार्ा वाटायचा 



अगदीच पावर्ाि नाही िािा आल 

िरी र्ुद्धा घराि बर्ून 

बाहरेचा पाऊर् बघण्यािर्ुद्धा 

िार गंमि वाटायची 

लहानपणी केलेली मिा 

आि पुन्हा एकदा करातवशी वाटली 

  



Don’t mix personal and professional life 

 

 
 

आलोक.. र्ॉफ्टवेअर डेव्हलपर.. म्हणि े फदवर्ािले फकमान १२-१४ िार् काम 

करण ंआलंच.. आलोक आतण मृण्मयी कॉलेिपार्ूनचे तमत्र.. अगदी िवळचे.. best 

friends च म्हणूया ना.. पण तडग्री झाल्यावर मृण्मयीने MBA च्या ियारीर्ाठी 

गॅप घेिला आतण आलोक काही कारणास्िव एका नामवंि र्ॉफ्टवेअर कंपनी मध्ये 

नोकरीला लागला.. र्ुरुवािीचे काही फदवर् िास्िी काही कामाचा भार नव्हिा.. 

त्या मुळे र्गळं काही पतहल्यार्ारखं र्ुरळीि चालू होिं. पण काही काळ गेल्यावर 

आलोकला कंपनीच्या कामार्ाठी परगावी िावं लागलं. आधीच नवीन िागा आतण 

त्याि कामाचं वाढिं प्रेशर यामुळे आलोकला नोकरी आतण स्विः व्यतिररक्त इिर 



कोणत्या गोष्टींना िारर्ा वेळ दिेा येि नव्हिा.. रात्री थकून घरी आल्यावर त्याला 

मोबाईल चेक करायला र्ुद्धा उर्ंि नव्हिी.. कधी कधी िो िर्ाच उपाशीपोटी 

झोपून र्काळी नुर्िा कंपनीच्या बाहरे अर्लेल्या टपरीवरचा चहा तपऊन िॉबवर 

join व्हायचा.. या दरम्यान त्याचं आतण मृण्मयीचं contact कमी झालं.. िी रोि 

मेर्ेि करायची आतण हा दोन िीन फदवर्ांनी त्या मेर्ेिला ररप्लाय द्यायचा.. 

अथासि त्याच्या अशा वागण्याने तिला राग येणं र्ाहतिकच आह े म्हणा.. पण या 

कारणामुळे दोघांमध्ये अर्लेलं ररलेशन तबघडलं.. िो परि येई पयसि त्या 

दोघांमधली मैत्री िवळपार् र्ंपलीच होिी.. मृण्मयी तनघून गेली पण िी का गेली 

हा प्रश्न मात्र आलोकर्ाठी अनुत्तरीिचं रातहला…  

आपलं आयुष्य म्हणिे अगदी टे्रन र्ारखं झालं आह.े. कधी शिाब्दीर्ारखं एकदम 

र्ुर्ाट.. म्हणि े चांगल्या ककवा वाईट गोष्टी इिक्या पटकन घडिाि की त्या 

गोष्टींचा तवचार करायला र्ुद्धा आपल्याला वेळ तमळि नाही.. िर कधी टॅ्रक 

िुटल्यामुळे बराच वेळ एकाच िागी थांबून रातहलेल्या लोकलर्ारखं… आपण त्या 

गोष्टीचा तवचार न करण्याचा फकिीही प्रयत्न केला िरी आपलं आयुष्य त्या एकाच 

िणावर थांबून राहिं.. आपण फकिीही प्रयत्न केला िरी िेच िेच तवचार आपल्याला 

मनाि येि राहिाि.  

काही फदवर् आधी एक तवनोद आला होिा.. की दहावी पयांि अभ्यार् करा.. मग 

लाईि एकदम मस्ि आह.े. कॉलेि पूणस करा मग लाईि एकदम मस्ि आह…े पण 

खरं स्ट्रगल िर कॉलेि र्ंपल्यावरचं र्ुरू होिं. आतण त्यािचं आपलं आयुष्य 

आपल्याला मागी लावायचं अर्िं. कॉलेिमध्ये अर्िाना आपण तवचार करि 

अर्लेलं आयुष्य आतण कॉलेि र्ंपल्यावर आपल्या र्मोर उभं ठाकलेलं आयुष्य याि 

खूप अंिर आह.े  



र्ांगायचा मुद्दा अर्ा की आयुष्याच्या ज्या वळणावर आपल्याला कोणाच्या िरी 

र्पोटसची, कोणाच्या िरी आधाराची गरि अर्िे त्याच वेळी अगदी लहानर्हान 

कारणास्िव िर आपल्या िवळची व्यक्ती आपल्यापार्ून दरू गेली िर र्ंपूणस 

गतणिंच बदलून िािं. म्हणून कोणिाही गैरर्मि न करून घेिा र्मोरच्याला 

र्मिून घेिलं िर दोघांचंही आयुष्य अगदी व्यवतस्थि मागी लागू शकिं आतण 

मैत्रीही रटकून राहू शकिे..  

  



आयुष्य अर्ंच िगायच ंअर्ि ं

 

आयुष्य अर्ंच िगायचं अर्िं 

आकाशाि झेपावूनही ितमनीला तवर्रायचं नर्िं, 

र्ंकटांना हर्ि हर्ि र्ामोरं िायचं अर्िं 

आयुष्य अर्ंच िगायचं अर्िं 

दःुखाि कधी रडि बर्ायचं नर्िं 

मलाच का तनवडलं म्हणून नतशबाला दोष द्यायचा नर्िो 

आयुष्य अर्ंच िगायचं अर्िं 

र्वस गोष्टींमध्ये स्विःला तर्द्ध करायचं अर्िं 

मागस नर्ेल िर आपण स्विः बनवायचा अर्िो 

आयुष्य अर्ंच िगायचं अर्िं 

िो पयांि स्वप्नपूिी होि नाही ,प्रयत्न र्ोडायचा नर्िो 

लोकांचा तवचार न करिा 

आपल्या मनाला िे योग्य वाटेल िेच करायचं अर्िं 

आयुष्य अर्ंच िगायचं अर्िं 

आयुष्याि फकिीही कठीण प्रर्ंग आले 

िरी त्यािून र्ावरून तिद्दीने पुन्हा उभं राहायच अर्िं 

आयुष्य अर्ंच िगायचं अर्िं 

  



“No reply… means ?? “ 

 

 

‘अरे यार… फकिी लेट ररप्लाय 

करिोय हा मुलगा… . अध्यास 

िार्ापार्ून ऑनलाइन आहे 

िरी र्ुद्धा माझा मेर्ेि फदर्ि 

नाही का याला??? की पाहून 

न पातहल्या र्ारखं करि 

अर्ेल… मेर्ेिला blue ticks 

पण येि नाहीयेि.. इिका 

कोणा बरोबर बोलि अर्ले?? 

की आिा माझी िागा दरु्ऱ्या 

कोणीिरी घेिलीये.. त्या 

व्यक्तीला िाटकळि न ठेविा 

पटकन ररप्लाय करिा यावा 

म्हणून हा माझे मेर्ेि बघि 

नर्ेल का?? पण इथे माझा 

र्ंिाप होिो त्याच काय??? 

त्याचं याला काही पडलेलं 

नाहीये…  एक िर हा स्विःहून कधी िास्िी मेर्ेि करि नाही आतण मी आधीच 

र्गळं तवर्रून मेर्ेि केला िर याचे लेट ररप्लाय… वैिाग आलाय मला आिा… 

िाऊ द…े मी आिा परि मेर्ेि करणारच नाही… . ’ 



आपल्यापैकी प्रत्येकाने ही तिधा मनतस्थिी नक्कीच अनुभवली अर्णार. आपण 

एखाद्या व्यक्तीला खूप importance दिेो िेवढाच त्या व्यक्तीने र्ुद्धा आपल्याला 

द्यावा अशी आपली एक मािक अपेिा अर्िे. आतण िर िर्ं झालं नाही की मग 

आपला मनस्िाप होिो… आिा calling पेिा chattingच िास्ि प्रमाणाि होिं. 

कॉल वर बोलिाना कधी अशी वेळ येि नाही कारण दोघेही िक्त परस्परांशीच 

बोलि अर्िाि. पण िेव्हा आपण chatting करिो िेव्हा आपण आपली बाकीची 

र्ुद्धा कामं करि अर्िो..  

हल्ली िर meetings र्ुद्धा व्हटॅ्टर् अँप चा ग्रुप बनवून त्यावर होिाि. आिा ग्रुप 

म्हटला की वीर् िीर् मेंबर्स िरी अर्णार त्याि. आतण र्गळे िण एकाच वेळी 

बोलि अर्िील िर मेर्ेि ची ही भली मोठी line लागिे.. आतण त्याि िर का 

आपण दरु्री chat window उघडली िर त्या व्यक्तीला ररप्लाय करून पुन्हा िे ग्रुप 

chat उघडे पयांि त्या ग्रुप मध्ये फकमान वीर् िीर् िरी मेर्ेि आलेले अर्िाि. 

आतण मग परि िे एवढे मेर्ेि वाचेपयांि अिून मेर्ेि येिाि..  

आपण िेव्हा ड्राइचवग करि अर्िो िेव्हा आपण िक्त आलेले मेर्ेि चेक करिो. 

िेव्हा ररप्लाय करण ंआपण शक्यिो टाळिो.. कारण एकदा ररप्लाय केला आतण मग 

नंिर मेर्ेि बघूनर्ुद्धा ररप्लाय नाही केला को र्मोरच्याला वाटि हा आपल्याला 

ignore करिोय.  

बऱ्याचदा अर्ं होिं की आपण अभ्यार् करि अर्िो आतण आपल्या एखाद्या 

तमत्राला कोणिं िरी उत्तर हवं अर्िं.. आिा िोटो send करायला िर ऑनलाइन 

यावच लागणार ना.. िेव्हा र्ुद्धा ऑनलाइन येऊन मेर्ेि बतघिला नाही म्हणून मग 

पुन्हा तचडतचड..  



कधी कधी इंटरनेट र्ुद्धा आपले रंग दाखविं. र्मोरच्याचे मेर्ेि आपल्याला येिाि 

पण आपले मेर्ेि काही send होि नाही.. मग पुन्हा ऑनलाइन राहून ररप्लाय न 

केल्याचा ठपका..  

काही िण र्ारखे र्ारखे ‘हा मेर्ेि दहा िणांना िॉरवडस करा मग ह ेहोईल… ’ 

अर्ेच मेर्ेि पाठवि अर्िाि. आतण मग अशा माणर्ाने कधी कामाचा मेर्ेि केला 

की मग आपण िर्लंच काही िरी र्ेंड केलं अर्ेल अर् ं र्मिून ignore करून 

टाकिो.  

अशा या छोट्या छोट्या गोष्टींमुळे अनेकदा दोघांमधले र्ंबंध िाणले िािाि.. मग 

िी मैत्री अर्ो वा प्रेम.. गैरर्मि होिोच होिो.. या गैरर्मिािून काही िरी 

टोकाचा तवचार कारण्यापेिा र्मोरच्याला िर थोडा वेळ फदला िर कर्लाही 

भडका उडणार नाही.. आिा िुम्ही र्मोरच्यावर रागावणार आतण मग िुम्ही 

त्याची बािू र्मिून घेि नाही म्हणून र्मोरचा िुमच्यावर रागावणार ह ेअर्ं फकिी 

फदवर् चालणार ना… . मग कधी िरी त्या गोष्टीला पूणसतवराम तमळिोच.. िक्त 

ररप्लाय लेट येिोय म्हणून त्या व्यक्तीच्या िीवनािलं आपलं महत्व कमी झालं अर्ं 

वाटून घेण्याि काय अथस आहे..  

  



Social Networking 

 

ऑकुस ट चा िमाना गेला तमत्रा 

आह ेआिा व्हाट्टर्अप िेर्बुक 

कॉम्पुटर वरचं बर्ियं पोरगं 

र्ोडून पॉकेमोन, िंगल बुक 

कोणीिरी गेल्याची बािमी 

व्हाट्टर्अप र्वाांना र्ांगिंय 

घरी मुलगी आली की मुलगा 

िेर्बुकवरनं शेअर होिंय 

लहान मुलं तवचारियं 

काय काका िुम्ही व्हाट्टर्अप वर नाही 

वयस्कर माणर्ं म्हणिायेि 

आिा मोबाईल तशकण्यातशवाय पयासय नाही 

यांना कोणीिरी काहीिरी िॉरवडस करिंय 

मेर्ेि शेअररग चा यांना म्हणे टॉक टाइम तमळिोय 

दहा लोकांना मेर्ेि पाठवून यांना दवे प्रर्न्न होिोय 

िे मंफदराि िािाि त्यांची मात्र अिून परीिाच बघिोय 

र्ोशल नेटवर्ककग च्या तनतमत्ताने का होईना 

आम्ही कनेक्टेड िरी राहिोय 

डेटा पॅक परवडि नाही आिा 

म्हणून फ्री वायिाय शोधि फिरिोय 

परदशेाि अर्लेला मुलगा 

मुलीचे िोटो स्क्रीनवर पाहिोय 



Online कांदपेोहे कायसक्रम उरकून 

Amazon वर लग्नाची शॉचपग करिोय 

आिा व्हाट्टर्अप वर पण videocall आलाय 

र्वस पुरुष टेन्शन मध्ये अर्िील 

बायकोचा िोन घेण्यापूवी 

ऑफिर् बॅकग्राऊंड शोधिील 

र्ोशल होिोय आम्ही 

पण फकिी याचं भान ठेवायला हवं 

फकमान वषासिून एकदा िरी 

आपल्या माणर्ांशी भेटून बोलायला हवं 

  



मानतर्किा 

 

“अरे कल्पेश.. लग्न ठरलं आतण र्ांतगिलं र्ुद्धा नाहीर्. आम्ही पाटी मागू म्हणून 

घाबरलार् फक काय ???” 

“नाही रे, िर्ं काही नाही.. ” 

“मग? काय झालंय? आतण िुझा चेहरा का अर्ा पडलेला?” 

प्रशांिच्या या प्रश्नाने कल्पेश तवचाराि हरवून गेला.  

एक मतहण्यापूवी कल्पेश आतण स्पृहाचं लग्न ठरलं होिं. खरं िर िे कल्पेशच्या 

घरच्यांनीच ठरवलं होिं. स्पृहा कल्पेश च्या आईच्या मैतत्रणीची मुलगी. दोघेही 

एकमेकांना लहानपणापार्ून ओळखि होिे. त्यामुळे दोघांनाही लग्नाला लगेच 

होकार फदला. याच आनंदाि त्यांच्या घरच्यांनी त्यांचा र्ाखरपुडा उरकून घेिला. 

थोडे फदवर् र्ुरळीि गेले आतण आतण मग त्या दोघांच्या आयुष्याला िणू ग्रहणचं 

लागलं.  

कल्पेश आतण स्पृहा तर्नेमा बघायला गेले होिे. कल्पेशला र्ुट्टी तमळि नव्हिी 

म्हणून त्याने रात्री उतशराच्या शो ची तिकीट काढली. आतण रात्री घरी येि 

अर्िाना अचानक त्याची बाईक पंक्चर झाली. एवढ्या रात्री ररिा तमळणंही 

कठीण होिं. मग त्या दोघांनी चालिच घरी िायचं ठरवल.ं िवळपार् अधास िार् 

चालले अर्िील आतण िे शहराच्या बाहरे पोचले. पुढचा गावपयांिचा रस्िा हा 

तनिसनचं होिा. कोणी राहि नर्ल्याने त्या रस्त्यावर दारूडे,िुगारी यांचं राज्य 

अर्ायचं. दोघेही चालि अर्िाना स्पृहाला काही लोकं दारू तपिाना आतण िुगार 

खेळिाना फदर्ले. त्यािल्या एकाची आतण स्पृहाच्या एक िण निरानिर झाली. 

स्पृहाने चटकन आपली निर दरु्रीकडे फिरवली आतण घाबरून तिने कल्पेशचा 

हाि अिून घट्ट पकडला. कल्पेशने तिला धीर फदला. कल्पेशच्या त्या बोलण्याने 



तिला िरा हायर्ं वाटलं. तिथून थोडे पुढे गेले अर्िील िोच त्यांना त्यांच्या मागून 

पावलांचा आवाि ऐकू आला. कोण आह ेिे बघण्यार्ाठी कल्पेश वळणार 

एवढ्यािच त्याच्या डोक्याि कर्लािरी िबरदस्ि आघाि झाला आतण िो खाली 

कोर्ळला. स्पृहाच्या िोंडून एक आिस कककाळी बाहरे पडली. एक मन तिला र्ांगि 

होिं फक पळून िा पण दरु्रं मन कल्पेशला त्या अवस्थेि र्ोडून िायला ियार 

नव्हिं. आिूबािूला अर्लेल्या माणर्ांच्या िोंडून मद्याचा उग्र दपस येि होिा. आिा 

काय होणार ह ेलिाि येऊन तिने गयावया करायला र्ुरवाि केली. पण वार्नेच्या 

भावनेने आंधयाया झालेल्या त्या नराधमांना तिच्या त्या करुण तवनवणीचं काहीच 

वाटि नव्हिं. तिच्या त्या आिस कककायाया त्याच्या कानांना अतिबाि तभडि 

नव्हत्या. एखाद्या िखमी हरणावर िरर्ांचा कळप िुटून पडावा िर्े िे त्या 

तनरागर् मुलीवर िुटून पडले.  

तिच्या त्या तवनवण्या,कककायाया,स्विःला वाचवण्यार्ाठीची तिची चाललेली 

केतवलवाणी धडपड याने त्या रािर्ांना काहीच िरक पडि नव्हिा. कल्पेश अधसवट 

शुद्धीि काय चाललंय िे िक्त बघि होिा पण त्याच्या अंगाि बोलण्याचे ककवा 

उठण्याचेही त्राण तशल्लक नव्हिे. आपल्या होणाऱ्या बायकोचे चाललेले हाल िो 

िक्त लाचार होऊन बघि होिा.  

प्रशांिच्या बोलण्याने िो पुन्हा भानावर आला आतण निर लपवून म्हणाला ” 

आमचं लग्न मोडलं. ” 

“काय!!!!”प्रशांिला िणू धक्काच बर्ला.  

“हो… ” 

“का? काय झाल?” 

कल्पेशने घडला प्रकार त्याला र्ांतगिला आतण प्रशांिच्या च्या आियासचा िणू 

पारावरच उरला नाही.  

“लग्न कोणी मोडलं? िू फक स्पृहाने? 



“माझ्या घरच्यांनी” 

“आतण िू त्यांना िर्ं करू फदलंर्? िे काही झालं त्याि स्पृहाची काय चूक होिी?” 

“ह ेमलाही मातहि आह ेरे फक तिची काही चूक नव्हिी. पण घरचे म्हणिाि फक 

अशी मुलगी र्ून म्हणून कशी आणणार घरी.. लोक काय म्हणिील!!!” 

“लोकांच िाऊ द ेरे.. लोक काय दहा िोंडांनी बोलणार. पण िू एक तवचार कर फक 

िे काही झालं त्याि िुझी अर्मथसिा नाही आह ेका? िू िर िुझ्या होणाऱ्या 

बायकोच रिण नाही करू शकि िर िुला लग्न करण्याचा काहीही अतधकार नाही 

आह.े र्मि िर लग्नानंिर तिच्यावर अशी वेळ आली अर्िी िर िू तिला अर्ंच 

र्ोडून फदलं अर्िार्?? िू तिथे अर्ूनर्ुध्दा त्यांच्या िावडीिून तिला वाचवू शकला 

नाहीर् आतण मग घरच्यांच ऐकून िू लग्न मोडून मोकळा झालार्… हा िुझा तनणसय 

नाही िर िू शोधलेली तह पळवाट आह.े. र्गळा दोष तिच्या नतशबाला दऊेन िू 

मोकळा झालार्. या बद्दल पतहले तवचार कर आतण मगच परि लग्न करण्याचा 

तवचार कर. ” 

कल्पेशच्या मनाि तवचारांच वादळ उठवून प्रशांि तिथून तनघून गेला. त्याला 

त्याच्या तनणसयावर पुनर्ववचार करावा अर्ं वाटू लागल. प्रशांिच्या बोलण्यामुळे 

आपण करि अर्लेल्या चुकीची त्याला िाणीव झाली.  

कल्पेश िो तनणसय घेईल िो घेईल.  

पण आि खरच आपल्याला प्रशांिर्ारखा तवचार करण्याची गरि आह.े आपला 

र्माि अिूनही प्रतिगामी तवचारांमध्ये अडकला आह ेत्याला बाहरे काढण्याची 

गरि आह ेआतण त्या र्ाठी आपल्यालाच प्रयत्न करण ंगरिेचं आह.े  

(वरील कथा पूणसपणे काल्पतनक अर्ून त्याचा वास्िवाशी काही र्ंबंध नाही आतण 

िर आढळल्यार् िो तनव्वळ योगायोग र्मिावा. ) 



स्त्री आहरे् ि…ू  
 

 

स्त्री आहरे् िू 

म्हणून स्विःला कमी र्मिू नकोर्… .  

दःुखािही िू एकटे र्ोडि नाहीर् 

पररणामांचा तवचार केल्यातशवाय िुझे पाऊल कधी उचलि नाहीर् 

आशावादी र्ुद्धा िूच बनविेर् 

िगण्याची फदशा तह िूच दाखविेर् 

िू पंिप्रधान होऊ शकिेर् 

आतण अंिराळवीरही 

िू घरही र्ांभाळू शकिेर् 

आतण दशेही 

स्त्री आहरे् िू 

म्हणून अत्याचार र्हन करू नकोर् 

कोणी िर त्रार् फदला 

िर त्याच्या कानाखाली आवाि काढायलार्ुद्धा 

मागे पुढे बघू नकोर् 

र्ंर्ार हा िुझ्यातवना नेहमीच कोलमडून पडिो 

िू नर्शील िर आयुष्याला अथस नर्िो 

घराला घरपण अर्ण्याचं कारणतह िूच आहरे् 

प्रत्येक पुरुषाची खरी िाकदही िूच आहरे् 

िुझ्यामुळेच िर घडले फकिी िरी युगपुरुष 

पाठीशी होिीर् म्हणून िर झाले ह ेस्वराज्याचे स्वप्नं र्ाकार 



िुझेच िर आह ेया िगाि अनन्यर्ाधारण महत्व 

कारण िूच िर घडविेर् दऊेन या िीवनाला आकार 

िगण्याची उमेदही िूच आहरे् 

स्िूिी तह िूच 

या िगािल्या चांगुलपणाचं 

एक कारण तह िूच 

िू भावनांनी भरलेलं भांडार आहरे् 

स्विःर्ाठी नाही पण दरु्ऱ्यांर्ाठी र्ंर्ार आहरे् 

िुझ्याकडून तमळणारा िीवनाचा आधार आह े

िुझ्यातवना या िीवनाि िक्त अंधार आहे 

स्त्री आहरे् िू 

म्हणून स्विः ला कमी र्मिू नकोर् 

नारीशक्ती तह पुरुषाच्या यशाचं कारण आह े

ह ेकधीही तवर्रू नकोर् 

  



लोक काय म्हणिील ???? 

 

 
 

एखादी मुलगी ककवा मुलगा , एवढ्या रात्री, म्हणिे बारा वािल्यानंिरर्ुद्धा िी 

ककवा िो online का आह े ? मोठ्ठा प्रश्न… तिचं कोणाबरोबर अिेअर चालू आहे 

का? िी कोणाशी बोलिेय एवढं… … . अर् े अनेक प्रश्न..  

एखादी मुलगी वेस्टनस style चे कपडे घालून बाहरे पडली… . िर… तहच्या 

घरच्यांचा तहला काही धाक नाही का?? बाहरे वावरिाना कर्े कपडे घालावे इिकं 

र्ाधं कळि नाही तिला… एवढंच नाही.. मी िर अर् ंएका वृद्ध िोडप्याकडून अर् ं



तह ऐकलं होिं की मुली इिके छोटे कपडे घालिील िर बलात्कार होणारचं… 

कपड्यांचा आतण बलात्काराचा काय र्ंबंध… र्ाडी ककवा ड्रेर् घािलेल्या मुलींवर 

र्ुद्धा बलात्कार होिािच ना… हा दोष िर्ा मुलींचा नाही िर्ाच मुलांचा र्ुद्धा 

नाहीये… मागेच एकदा माझ्या वाचनाि अर्ं आलं होिं की बलात्काराच्या 

आरोपाि दोषी आढळलेल्या एका अल्पवयीन मुलाला एका पत्रकाराने तवचारलं 

अर्िा त्याने िे उत्तर फदलं िे अगदीच धक्कादायक होिं.. “मी काय चुकीचं केलं हचे 

मला मातहि नाही… मी िे बतघिलं िे मला करून बघायचं होिं… . त्याची मला 

एवढी मोठी तशिा तमळेल ह े मला माहीिच नव्हिं”.. थोडक्याि काय िर काही 

िरी चुकीच बघून, वाचून भलिच काहीिरी घडण्यापेिा त्यांच्या पालकांनी त्यांना 

योग्य वयाि र्वस गोष्टींची िाणीव करून फदली िर त्याचं्या कडून अशा चुका होणार 

नाहीि…  

िर एखाद्या मुलाने मुलीर्ोबि ककवा मुलीने मुलार्ोबि िोटो टाकला िर त्या 

वरून फकिी issues… .. लोक काय म्हणिील ?? िुमचं लग्न ठरायला प्रॉब्लेम 

होईल… पण आिाचा काळचं िर्ा आह े की िर एखादी मुलगी िुमची friend 

अर्ेल िर िर्ंच एखादा मुलगा िुमचा friend अर्ू शकि नाही का?? मुलाबरोबर 

िक्त नवरा ककवा boyfriend एवढंच नाि ंअर्िं का ?? ग्रुप म्हटला फक त्याि मुलं 

मुली ह्या आल्याचं ना… आतण िुम्ही ह ेतवर्रिा फक िेव्हा िुमच्या मुलांना त्यांच्या 

अभ्यार्ाि काही अडचणी येिाि ककवा कोणिी assignment पुणस करायची अर्ले 

िेव्हा या मुलीच त्यांना मदि करिाि.. काळानुर्ार आपण आपले तवचार र्ुद्धा 



बदलायला हवेि.. िर िुन्या काळाप्रमाणे चालायचं ठरवलं िर मग बालतववाहाची 

प्रथा र्ुद्धा र्ुरु करावी लागेल…  

तमत्रांर्ोबि बाहरे फिरायला चालला आहरे् ?? काय घेऊ वगैरे नको… कोल्ड चड्रक 

मध्ये काहीिरी तमक्र् करून दिेील.. तमत्र चांगले नर्िाि… वाईट र्वयी 

लाविाि.. bla… bla.. bla.. आपला मुलगा तबघडला फक घरचे र्रळ तमत्रांच्या 

नावाने तबल िाडून मोकळे होिाि… पण त्यांना ह ेमातहि नर्िे… फक गंगाधरच 

शक्तीमान आह…े मुळाि कोणिेही आई वडील त्यांच्या मुलावर ककवा मुलीवर कधी 

वाईट र्ंस्कार करि नाही.. िक्त अवास्िव काळिीमुळे आपल्याला मुलाला ककवा 

मुलीला िास्िी बंधनाि ठेवण्याि र्ुद्धा काही अथस नाहीये…  

काळानुर्ार बदल हा हवाच… िुम्ही िुमच्या शाळा कॉलेि च्या फदवर्ाि त्या 

गोष्टी करि नव्हिाि म्हणून िुमच्या मुलामुलींनीही त्या करू नये अर्ा अट्टाहार् का 

?? िेव्हाचा काळ वगेळा होिा, लोकांची मानतर्किा वेगळी होिी … आिा िी 

बदलि आहिे िर आपण र्ुद्धा त्या बदलाचा एक भाग व्हायला हवं…  

  



र्गळं िर्ंच आह ेअिनू 

 

र्गळे म्हणिाि 

मोठे झालाि िुम्ही 

पण िक्त गोष्टी बदलल्या आहिे 

बाकी काही नाही 

अिूनही मािीिच खेळिो आम्ही 

िक्त खेळ बदलले,िागा नाही 

आधी लंगड़ी, बॅटबॉल 

आिा बास्केट बॉल,िुटबॉल 

शाळेची िागा कॉलेि न ेघेिली 

यूतनफ़ॉमस च्या िागी t-shirt िीन्र् आली 

कंपार्पेटीची िागा एका पेनाने घेिली 

रटफफ़न ची िागा कॅन्टीन ने 

तमत्र बदलले,priorities बदलल्या 

भावना अिूनही त्याच आहिे 

पूवी शाळेि व्यायाम करायला कंटाळा करायचो 

आिा तिम मध्य ेिाण आम्हाला भारी वाटि 

आई,बाबांच्या िागी mom dad आले 

पण माणर्ं अिूनही िीच आहिे 

काळिी ही त्यांना पतहल्या इिकीच् आह े

िक्त त्यांनी िी दाखवणं कमी केलय 



वय वीर् वषस झाल 

िरी अिुन र्वयी मात्र त्याच आहिे 

कोण म्हणिं मोठे झालो 

लहानच आहोि आम्ही अिुन 

पण िक्त गोष्टी बदलल्या आहिे 

बाकी काही नाही  

  



Friendship vs Relationship  

 

 

 

”अमोल… .. ” 

” ह…ं . बोल ना… . ” 

“िुला काही िरी र्ांगायचंय… . ” 

“बोला मॅडम… . परवानगी कधी पार्ून घ्यायला लागलाि… ” 

” I am not single anymore… ” 

” अरे वाह… . finally कोणी िरी आवडलं िुला.. Congratulations.. happy 

for u ” 

https://pratikpravinmhatre.wordpress.com/2017/04/01/friendship%f0%9f%91%a5-vs-relationship%f0%9f%92%91/


“Thank you so much… . ” 

“Bdw… . कोण आह ेिो lucky champ… ” 

” धवल… माझ्याच स्कूल मध्य ेहोिा… िेव्हा मला आवडायचा िो… पण चहमि 

नाही झाली माझी कधी.. गेल्याच मतहन्याि त्याचा मेर्ेि आला होिा… आतण 

काल त्याने तवचारलं… ” 

“अच्छा… मस्ि आह…े मला पण भेटवं कधी िरी.. बघूया िरी कोण आह…े . ” 

“हो नक्की भेटवीन.. िर्ही आपण एकत्रच िर अर्िो.. ” 

नंिर नंिर दोघांचं contact कमी झालं. िी तिच्या life मध्ये busy आतण तिला 

disturb होईल या तवचाराने िोही कधी स्विःहून बोलायला गेला नाही. कधी िरी 

दोघे मेर्ेि वर बोलायचे.. पण िे िेवढ्यापुरिचं.. पतहल्या र्ारखं त्यांच्याि काही 

उरलं नव्हिं.. एके कालचे best friends.. पण आिा िक्त िॉमसतलटी म्हणून बोलणं 

व्हायचं.. िो र्गळं नीट आह ेअर् ंभार्वायचा आतण तिला काय तबघडलय िे कळि 

नव्हिं.  

िर्ं बघायला गेलं िर दोघेही त्यांच्या िागेवर बरोबर होिे. Relationship मध्य े

आल्यावर priorities बदलिािच. िक्त आपण relationship आतण friendship 

दोन्ही कर्ं र्ांभाळिो यावर र्गळं अवलंबून अर्िं.  

काही फदवर्ांनी िाईला र्ुद्धा र्मिलं फक अमोलचं काहीिरी तबनार्लय.. िो काही 

र्ांगि नर्ला िरी त्याच्या मनाि काहीिरी आह.े. मग एक फदवर् तिनेच पुन्हा 

तवषय काढला..  



“अमोल.. काय झालंय िुला ? बरेच फदवर्ांपार्ून मी बघिेय िू नीट बोलि 

नाहीये.. टाळिोयर् मला.. अर्ा नव्हिार् िू… आधी फकिी काही र्ांगायचार् 

मला.. माझं काही चुकलंय का??” 

“नाही गं…  काही पण अर्िं िुझं… मला काय होणार आह.े. मी मस्ि मिेि आह.े. 

” 

“ह ेझालं लोकांना र्ांगायचं उत्तर… आिा मला अगदी खरं र्ांग.. मी 

relationship मध्ये आली म्हणून िुला वाईट वाटलं का ??” 

” ह ेबघ िाई…  ह ेकधी न कधी िरी होणारच होिं. त्या बद्दल माझं काही म्हणणं 

नाहीये.. पण relationship मध्य ेआल्यापार्ून िुझ्या life मधली माझी िागा 

माझी नाही रातहलीय. र्गळं बदललंय िाई.. िक्त या change शी िमवून 

घ्यायला मला िरा िड िािंय.. बाकी काही नाही… िू माझं टेन्शन नको घेऊर्.. 

माझा मी होईन ठीक काही फदवर्ांनी… ” 

“अर्ं नर्िं अमोल.. िू माझ्यार्ाठी आधी तििका महत्वाचा होिार् तििकाच 

आिही आहरे्.. िुझी िागा धवल र्ुद्धा घेऊ शकणार नाही.  

अमोल.. प्रेम ह ेकधी कमी िास्ि नर्िं.. िे र्गयायांना र्ाखरच तमळिं.. even 

आपल्या आई बाबांर्ुद्धा अशी भीिी वाटि अर्िे की मुलीचं लग्न झालं की तिचं 

आपल्यावरचं प्रेम कमी होईल.. पण प्रेम ह ेर्गयायांना पुरून उरिं… ” 

” ह ेर्गळं बोलायला खूप र्ोपं आह ेिाई… पण शेवटी र्ावरायला वेळ हा 

लागिोच ना… मी तह र्ावरेन यािून.. िक्त थोडार्ा वेळ लागिोय इिकंच… या 



गोष्टीचा मी कधी तवचारच नव्हिा केला… ह ेर्गळं इिकं अचानक घडलं फक काय 

करावं िेच मला र्मिि नव्हिं.. पण शेवटी relationship आतण friendship 

यामध्ये एका नात्याला वेळेनुर्ार झुकि ंमाप द्यावं लागिंच… या र्वस गोष्टींमुळे 

आपल्या friendship वर काही पररणाम होणार नाही एवढं िक्त आपल्याला 

बघायचंय.. िेवढं िर आपल्याला िमलं िर दोन्हीही नािी रटकून राहू शकिाि… ” 

  



मैत्री 
 

मैत्री म्हणि ेकाय? 

आपल्या तवचाराि 

र्िि कोणाचं िरी येणं अर्िं 

न र्ांगिा र्मोरच्याला 

आपल्या मनािलं कळणं अर्िं 

कधीही न िुटणारं ह े

दोन िीवांच नाि अर्िं 

र्ंकटाच्या वेळी धावून िाणं 

ह ेयािलं किसव्य अर्िं 

पकडले गेल्यावर 

तमत्रांची नावे न र्ांगणे 

तह आपली िबाबदारी अर्िे 

पकडल्या गेलेल्या तमत्राची र्ाथ 

मात्र कधी र्ोडायची नर्िे 

Gf/bf आल्यावर मैत्री न तवर्रणं 

तह यािली unsigned deal अर्िे 

वतहनी तििू तचडवणं 

यािच िर खरी गंमि अर्िे 

मैत्री तह काही ठरवून करायची गोष्ट नर्िे 

पण एकदा का मैत्री केली 

फक मग मात्र िी आयुष्यभर तनभावायची अर्िे 



मैत्री म्हणि ेिक्त 

Sharing नर्िं 

आपल्या तमत्राच्या भावना 

स्विःच्या र्मिणं अर्िं 

मैत्री म्हणि ेनुस्िं good friend,best friend नर्िं 

आपण त्याच्या फकिी िवळचे आहोि 

ह ेआपणचं र्मिून घ्यायचं अर्िं 

मैत्रीि काही द्यायचं नर्िं 

काही घ्यायचं नर्िं 

िे िक्त एक तवश्वार्च नािं अर्िं 

न र्ांगिा र्मोरच्याला 

भरभरून प्रेम दणें अर्िं 

  



Feeling ________  
 

 

  

आिचा िो तवषय आह े, िो खरं िर र्मािािला काही गहन प्रश्न वगैरे नाही. पण 

र्ोशल नेटवर्ककगचा आपल्यावर इिका िबरदस्ि प्रभाव आहे आतण त्या मुळेच फक 

काय आपण आपल्या चांगल्या वाईट भावना व्यक्त करण्यार्ाठीर्ुद्धा र्ोशल 

नेटवर्ककग चा वापर करि आहोि आतण याबाबि तवचार करणे र्ुद्धा तििकेच 

महत्वाचे आह े

उदाहरण द्यायचं झालंच िर गेल्याच आठवड्याि माझं एका मैतत्रणीबरोबर भांडण 

झालं. आिा मैत्री म्हटली की भांडण तह येिािच. पण राग आलाय ह े

https://pratikpravinmhatre.wordpress.com/2016/12/16/feeling-________%f0%9f%98%a5/
https://pratikpravinmhatre.wordpress.com/2016/12/16/feeling-________%f0%9f%98%a5/


दाखवण्यार्ाठी तिने चक्क तिचा व्हाट्टर् अँप चा DP च काढून टाकला. नंिर 

लोकांना ( अथासिच तिला ह ेमलाच दाखवून द्यायचं होिं) तिची कशी काळिी नाही 

,िी कशी एकटी आह ेआतण तिच्या आयुष्यािून कोणी तमत्र अथवा मैत्रीण तनघून 

गेल्यावर तिला कर्ा िरक पडि नाही वगैरे वगैरे दशसवणारी स्टेटर् आतण िोटो 

तिने ठेवल.े  

तह कुठली राग दशसवण्याची पद्धि . छोटंर्ं भांडण झालं िर DP काढा आतण िर 

मोठं भांडण झालं िर र्रळ block… . अर्े केल्याने यांना नक्की कर्लं उच्च कोटीचं 

र्माधान तमळिं हचे मुळी मला र्मिि नाही.  

कधीकधी या र्गयाया गोष्टींची मला भारी गंमि वाटिे. म्हणिे बघा ना… 

एखादयाबरोबर भांडण झालं की करा लगेच DP काढून टाका. एकदम ददसभरी 

स्टेटर् ठेवा म्हणि े मग लोक िुम्हाला तवचारणार … . नुर्िी र्हानुभूिी 

दाखवणार , िुम्ही कर्े बरोबर आहिे ह ेर्ांगणार (चूक िुमची अर्ेल िरीही)आतण 

मग शेवटी काय िर ज्याच्यामुळे िुम्ही DP काढलाय त्याने त्याची बािू पटवून 

दणे्याआधीच िो दहा बारा िणांच्या मनामध्ये तव्हलन झालेला अर्िो.  

िेर्बुकने िर ह ेकाम अिूनच र्ोपं केलंय. नुर्िं feeling sad… . इिकं टाकलं फक 

र्वस िगाला कळलेलं अर्िं फक िुमचं काहीिरी तबनार्लंय. मग त्यावर likes. 

मुलींना आणखी likes. आतण मग त्यावर तमळणारे िुकटचे र्ल्ले. इिकंच नाही 

नुर्िं feeling… . टाईप केलं की आपला र्ध्याचा मूड कर्ा आह े ह े तर्लेक्ट 

करण्यार्ाठी अनेक ऑपशन्र्ही येिाि.  



िुम्ही रागवा, रुर्ा.. त्या बद्दल माझा मुळीच आिेप नाही. पण आपला राग 

दाखवण्यार्ाठी व्हाट्टर् अँप , िेर्बुकर्ारख्या कुबड्या वापरण्यापेिा र्मोरार्मोर 

बोलून िर आपण आपले प्रॉब्लेम्र् र्ोडवले िर प्रॉब्लेम्र् लवकरही र्ुटिील आतण 

आपण ज्या व्यक्तीवर रागावलो होिो त्याच व्यक्तीने आपला राग घालवला याचा 

आपल्याला आनंदही वाटेल. बघा एकदा प्रयत्न करून… …  

  



 

 

 

  



कोंडी…  

 
“परेश… . ररझल्ट लागला वाटिं… . ” 

” काय… … . ” 

ररझल्ट लागला एवढं नुर्िं ऐकून परेशच्या चेहऱ्यावरचा रंगच उडाला. परेश िर्ा 

लहानपणापार्ूनच अभ्यार्ाि हुशार होिा. नेहमी िस्टस क्लार् तमळवायचा. पण 

गेल्या र्ेतमस्टरपार्ून त्याला काय झालं कोणार् ठाऊक…  िो एकदम गप्प गप्प 

राहायला लागला. एरवी र्गयायांशी तमळून तमर्ळून राहणारा मुलगा आिा एवढा 

गप्प का राहिो याच र्गयायांनाच आियस वाटि होिं.. त्याच्या तमत्रांनी त्याला 

तवचारलं दखेील. पण त्याने कधी कोणार्ोबि शेअर केलं नाही. अगदी त्याचा 



िवळचा तमत्र अिय.. पण त्याला र्ुद्धा त्याने काही र्ांतगिलं नव्हिं आतण हॉस्टेल 

ला राहि अर्ल्यामुळे त्याचे आईवडील र्ुद्धा र्ोबि नव्हिे..  

  

“अिय… माझा पण ररझल्ट िूच बघ ना… ” 

“िुझा ररझल्ट बघायची काय गरि आहे.. नेहमी र्ारखा िस्टस क्लार् अर्णार 

िुला.. आमचेच पार् व्हायचे वांद ेअर्िाि.. ” 

“अरे नाही… िरी िूच बघ… ” 

“बरं… बघिो.. मी येिो कॉलेि ला िाऊन.. ररझल्ट बघून िोन करिो.. पाटी रेडी 

ठेव कळलं ना… . ” 

थोड्याच वेळाि अियचा िोन आला. परेशला िे अपेतिि होिं िेच घडलं होि.. 

नेहमी िस्टस क्लार् तमळवणारा मुलगा चक्क नापार् झाला होिा. अिय त्याला 

र्मिावि होिा पण परेशचं त्याच्या बोलण्याकडे अतिबाि लि नव्हिं. िो 

त्याच्याच तवचाराि गढून गेला होिा.  

परेश रूम वर एकटाच आह ेम्हणून अिय र्ुद्धा कॉलेि मधून लवकरच घरी आला.. 

त्याने दरवािा वािवला.. आिून काही प्रतिर्ाद आला नाही.. त्याने थोडा वेळ 

प्रयत्न केला पण काहीच िायदा झाला नाही.. शेवटी त्याने होस्टेलच्या security 

ला र्ांगून दरवािा िोडायला लावला. आतण आिलं दशृ्य पाहून िो थबकलाच… 

परेश खाली ितमनीवर पडला होिा.. त्याच्या िोंडािुन िेर् येि होिा. त्याने 

आणलेली तवषाची बाटली बािूलाच पडली होिी… तबछान्यावर त्याच्या 

पाफकटािला आई बाबांचा िोटो पडला होिा..  



अियने गडबडीने परेशच्या घरी िोन करून त्याला बरं नर्ल्याचं कळवलं.. र्वाांनी 

तमळून त्याला हॉतस्पटल मध्य ेनेलं.. डॉक्टरांनी परेशला वाचवण्याचे खूप प्रयत्न 

केले .. पण शेवटी काहीच िायदा झाला नाही.. तवष र्ंपूणस शरीराि पर्रल्यामुळे 

परेशची प्राणज्योि तवझली होिी.. ज्या कारणार्ाठी परेशवर ह ेपाऊल 

उचलण्याची पाळी आली होिी िे कारण र्ुद्धा त्याच्यार्ोबिच तनघून गेलं होिं.. 

परेशच्या आई वतडलांर्ाठी िर र्वस िगचं िणू र्ंपलं होिं.. उरला होिा िो िक्त 

आक्रोश… …  

आपल्यावर अर् ेफकिी िरी प्रर्ंग येिाि.. पण अशा अपयशाने खचून न िािा 

आपण पुन्हा तिद्दीने उभं राहायला हव.ं Depression मध्ये येऊन काही वेडंवाकडं 

पाउल उचण्यापेिा कोणाला िरी तवश्वार्ाि घेऊन आपला प्रॉब्लेम र्ांतगिला िर 

त्यावर नक्कीच मागस तनघू शकेल.. एकदा प्रयत्न िर करून बघा…  

  



आयुष्य…  

 
 

लोक म्हणिाि, 

आयुष्य खुप छोटं आह े

पण अर् तबलकुल नर्िं 

आपण िगायलाच उतशरा र्ुरवाि करिो 

र्हि र्ोप्या आयुष्याला आपण 

उगाच complicated करून टाकिो 

िे आपल्याकड़े आह े

िे र्ोडून आपण भलत्याच्याच मागे लागिो 

आपल्याला िे तमळालंय 

त्यावर र्माधान मानेल िो माणूर् कर्ला 

िे पातहिे िे तमळालं की 

त्याला अिून हव ंअर्िं 

आपल्या आयुष्याचा िास्िी वेळ 

आपण आपल्याकडे काय नाही 

िे तमळवण्याि घालविो आतण िे तमयायाल्यावर 

माणूर् र्ुखी होइलच 

याचीही शाश्विी नाही 

आपल आयुष्य कर्ं िगावं 

ह ेआपल्या हािाि अर्िं 

पण आपण उगाच स्विःच्या 



नतशबाला दोष दिे अर्िो 

आतण दरु्ऱ्यांच्या र्ुखी िीवनाचा हवेा करि बर्िो 

आयुष्य खुप र्ुंदर आह े

िक्त िे िगिा आल पातहिे 

िेच लोकांना िमि नाही 

आतण मग 

लोक म्हणिाि, 

आयुष्य खुप छोटं आह े

पण अर् तबलकुल नर्िं 

आपण िगायलाच उतशरा र्ुरवाि करिो 

  



लाभल ेआम्हार् भाग्य बोलिो मराठी…  

 

 

 

एखादा फदवर् र्ािरा करण ं आिकाल फकिी र्ोपं होि चाललं आह!े र्गयायांनी 

एकत्र तमळून थोडािार दगंा केला, मोठ्या आवािाि गाणी लावली फक झालाच िो 

फदवर् र्ािरा.. उद्या २७ िेब्रुवारी… िागतिक मराठी भाषा फदवर्… र्ंपूणस 

िगभरािील मराठी भातषक हा फदवर् मोठ्या उत्र्ाहाने र्ािरा करिाि. पण 

आपण खरोखर आपली मािृभाषा रटकावी म्हणून प्रयत्न करिोय का ? आपल्या 

दनैंफदन िीवनाि मराठीला योग्य दिास आपण दिेोय का ? राज्यभाषा म्हणुन 

मान्यिा प्राप्त झालेल्या आपल्या मराठी भाषेला आपण योग्य िो न्याय दिेोय का ? 

आपली भाषा- आपली मािृभाषा हीर्ुद्धा िागतिक भाषेच्या रेटय़ार्मोर- 

प्रर्ारमाध्यमांच्या प्रभावािारे तिच्या हक्कांपार्ून वंतचि होिे आह.े आपल्याच 

मािृभाषेपार्ून आपण दरुावि आहोि. भाषेच्या शुद्धिेला आपण पारखे होि 

आहोि. एकीकडे इंग्रिीर्ारख्या भाषेचा िषे िर करायचा नाहीच; ककबहुना त्याचे 

ज्ञानही तमळवायचे ह े आव्हान आहचे.. त्याचबरोबरीने आपली भाषा र्मृद्ध 



करायची, तिचा वापर-प्रर्ार करायचा आतण तिचे तचरंिनत्व अबातधि राखायचे 

हरे्ुद्धा मोठे आव्हान आह.े  

मराठी भाषा बोलणाऱ्यांची एकूण लोकर्ंख्या र्ाधारणिः ९,००,००,००० आह.े 

मराठी भाषा ९व्या शिकापार्ून प्रचतलि आह.े मराठी भाषेची तनर्वमिी 

र्ंस्कृिमधून तनमासण झालेल्या महाराष्ट्री प्राकृि व अपभ्रंश या भाषांपार्ून झाली 

आह.े याउलट मराठी आतण काही अन्य भारिीय भाषांच्यावर र्ंस्कार होऊन 

र्ंस्कृि भाषा बनली अर्ेही काही तविान मानिाि. िर इिका प्राचीन वारर्ा 

आपल्या मराठी भाषेला लाभला आह े िर मग िो वारर्ा रटकवण्यार्ाठी 

आपल्यालाच प्रयत्न करायला हव े. िुम्ही कधी दतिणेकडील राज्यांमध्ये गेलाि िर 

िुम्हाला अर्ं फदर्ेल फक त्या राज्यािली लोक ह े त्यांच्याच भाषेि आपल्याशी 

बोलिाि.. मग िी आपल्याला र्मिो वा न र्मिो…  चहदीचा वापर िे अगदीच 

कमी करिाि. आतण आपण काय करिो… र्मोरच्याला आपली मराठी भाषा 

र्मिली नाही.. िर मग लगेच चहदीि बोलायला र्ुरुवाि… अरे कशाला ?? तशकू 

द ेफक त्यांना पण िरा मराठी. हल्ली िर दोन मराठी माणर्ं एकत्र आली िरी चहदी 

ककवा इंग्रिीमध्येच बोलिाि. का?? मराठीि बोलण्याची लाि वाटिे?? िर 

आपणच आपली भाषा बोलणं र्ोडून फदलं िर मग इिर लोकांकडून काय अपेिा 

करणार… ..  

हल्ली अमेररकेि अर्लेले मराठी भातषक र्ुद्धा आपल्या मुलांना मराठी भाषा यावी 

म्हणून त्यांना अमेररकेमध्ये मराठी भाषेच्या तशकवण्या लाविाि.. आतण इकड े

महाराष्ट्रािच आपण मराठीमध्ये बोलायला लाििो. िुम्ही मराठी माध्यमांमधून 

तशिण घ्या ककवा इंग्रिी माध्यमांमधून… आपली मािृभाषा िर िुम्हाला यायला 

हवीच.. इंग्रिी माध्यमािून तशिण घेिलेल्या फकिी िरी िणांना र्ाधं मराठी 

वाचिाही येि नाही ही फकिी लातिरवाणी गोष्ट आह…े  



िेव्हा र्रकारी कायासलयाि आपलं काही काम अर्लं िेव्हा बोलिोच ना आपण 

मराठीि.. का?? कारण मराठी माणर्ाशी मराठीि बोलल्यावर आपलं काम लवकर 

होिं.. मग इिर वेळी आपण मराठीि का बोलू नये… लोकलमध्ये िर कोणार्ोबि 

भांडण झालं िर बोलून बघा एकदा मराठीि… . िर िो परप्रांिीय अर्ेल पण पुन्हा 

त्याच्या बापाची र्ुद्धा तहम्मि होणार नाही िुमच्याशी नडायची.. पण आपली 

र्मस्या अशी आह े की आपण मराठीि बोलायलाच बघि नाही… तिकडे बघावं 

तिकडे नुर्िं चहदी आतण इंग्रिी.. िर आपल्यालाच आपल्या मािृभाषेचा अतभमान 

नाही िर आपल्या पुढच्या तपढीला िरी िो कर्ा अर्णार…  

आिा मराठी भाषेने काि टाकली आह…े फितनक्र् पिाप्रमाणे आकाशाि उंच झेप 

घेिली आह.े आतण या प्रवार्ाि आपण तिला र्ोबि करण ंह ेआपलं आद्य किसव्य 

आह.े. आतण िे आपण र्वाांनी पार पाडायलाच हवं… िुम्ही चहदीि बोला, इंग्रिीि 

बोला… पण िेव्हा शक्य आह ेिेव्हा मराठीिच बोलण्याचा प्रयत्न करा… िेराशे 

वषाांची परंपरा लाभलेल्या, दशेाि चौथ्या आतण िगाि एकोतणर्ाव्या स्थानावर 

अर्लेल्या आपल्या या मराठी भाषेचा अतभमान बाळगा… . छत्रपिी तशवािी 

महारािांच्या पद स्पशासने पावन झालेल्या या महाराष्ट्राचं मराठीपण िपा… .  

लाभल ेआम्हार् भाग्य बोलिो मराठी 

िाहलो खरेच धन्य ऐकिो मराठी | 

धमस , पंथ , िाि एक िाणिो मराठी 

एवढ्या िगाि माय मानिो मराठी || 

धन्यवाद !!! 

  



लहानपण दगेा दवेा .. .  

 

दवेा मला पुन्हा एकदा लहान व्हायचयं 

ओल्या मािीि खुप खुप खेळायचयं 

कोणी ओरडल िर मुद्दाम रडायचयं 

टब मध्ये आंघोळीर्ाठी हट्ट करायचय 

दवेा मला पुन्हा एकदा लहान व्हायचयं 

चॉकलेट तमळण्यार्ाठी खोट खोट रडायचय 

िे तमळाल्याच्या आनंदाि हर्ायचय 

पुन्हा एकदा मला शाळेि िायचय 

दवेा मला पुन्हा एकदा लहान व्हायचयं 

शेवटच्या बेंच र्ाठी पुन्हा एकदा भांडायचय 

पुन्हा एकदा मला डब्बा वाटून खायचाय 

लेक्चर्स बंक करुन मला प्रॅक्टीर् र्ाठी पळायचय 

दवेा मला पुन्हा एकदा लहान व्हायचयं 

तमत्राला त्याला आवडणाऱ्या मुलीच्या नावाने तचड़वायच 

मला आवडणाऱ्या मुलीकडे चोरून बघायचय 

पुन्हा मला रोि मधल्या र्ुट्टीची वाट बघायतचये 

दवेा मला पुन्हा एकदा लहान व्हायचयं 

पुन्हा मला टे्रन मधून प्रवार् करायचय 

धावणाऱ्या झाडांकडे मला कुिुहलाने बघायचय 

प्रश्न तवचारुन बाबांना भंडावून र्ोडायचय 

दवेा मला पुन्हा एकदा लहान व्हायचयं 



EGO 

 

 

एक वेळ होिी… िी whats app वर online येण्याची… िो वाट बघायचा.. 

त्याच्याकडे नेटपॅक होिं.. िी वायिाय वर online यायची.. िी परि offline 

िाईल, तिला reply दयायला उशीर होईल म्हणून त्याच नेट र्िि चालू 

अर्ायचं… तिचा मेर्ेि आल्यावर एका तमतनटाच्या आि त्याचा reply 

अर्ायचा… आतण िी म्हणायची… . ”र्ंपूणस फदवर् online अर्िोर्… इिका 

कोणाशी बोलिोर्… ”  

तिने स्विःहून मेर्ेि करायची वाट न बघिा िो नेहमी मेर्ेि करायचा… त्यांचं 

chat त्याच्याच मेर्ेि ने र्ुरु व्हायचं.. अर्े बरेच फदवर् गेले… आतण शेवटी ego 

आड आलाच… नेहमी मीच मेर्ेि करिो…  तिला माझी आठवण येि नाही का 

कधी??? फक मी मेर्ेि करिो म्हणून नाईलािाने बोलिे िी माझ्याशी… मलाच 



गरि आह ेका तिची ??? तिला कधी वाटि नाही का स्विःहून काहीिरी शेअर 

करावं अर्ं… आिा तिनेच मेर्ेि करू द…े मी नाही करणार… झालं… .. एक 

फदवर् गेला… दोन फदवर् गेले… . आठवडा गेला… मतहना र्रि आला… िरी 

तिचा काही मेर्ेि नाही… या मतहन्याभराि त्याची अवस्था र्ुद्धा काही िार 

चांगली नव्हिी.. बऱ्याचदा त्याने मेर्ेि type केला… send दाबायच्या आधीच 

पुन्हा ego आड यायचा आतण िो मेर्ेि delete करायचा…  

 आतण एक फदवर् दोघ ेकॉलेि मध्ये र्मोरार्मोर आले.. नेहमीच्या गळाभेटीची 

िागा एका िबरदस्िीच्या smile ने घेिली होिी… आतण त्या फदवशी शेवटी 

त्यालाच राहवलं नाही.. त्यानेच मेर्ेि केला… .  

” मी मेर्ेि केला नाही िर िू स्विःहून करणारच नाहीर् ना कधी… िुला 

काही म्हणि ेकाहीही वाटि नाही ना माझ्याबद्दल… इिके फदवर् नाईलािास्िव 

बोलि होिीर् का माझ्या बरोबर… एकदा र्ांगून िरी बघायचं होिंर्.. िूझ्या 

आयुष्यािून कायमचा तनघून गेलो अर्िो मी… िुला माझी गरि नव्हिी आतण मी 

उगाच वेड्या र्ारखा िुझी काळिी करि बर्ायचो… ” 

” नाही रे… . उलट या काही फदवर्ाि मला खरंच खूप गरि होिी िुझी… . बाबा 

गेले… आतण त्या आई अिून त्या धक्क्यािून र्ावरली नाहीये… मला खुप आठवण 

येि होिी िुझी… र्ारखं वाटि होिं की िुला भेटावं आतण िुझ्या खांद्यावर डोक 

ठेवून अश्रूंना वाट मोकळी करून द्यावी… पण नेहमी िूच मेर्ेि करायचार् ना 

मला.. मी नाही केला िरी.. आतण िू केलाच नाहीर्… मला वाटलं फक िुला आिा 

माझी आठवण येि नर्ेल… . मला अनेकदा अर् ंवाटलं.. फक िुझ्याशी बोलावं.. पण 

मग मनाि तवचार यायचा फक उगाच का आपण त्याच्या आयुष्याि ढवळाढवळ 

करावी… त्याचं आयुष्य छान चाललंय िर त्याला उगाच आपलं टेन्शन का 



र्ांगावं… .. मला खरंच खूप गरि होिी रे िुझी… . पण िू नव्हिार् माझ्या 

र्ोबि…  ” 

या गोष्टीचा शेवट काय व्हायचा िो होईल… पण खरंच या ego मुळे आपण 

अनेकदा आपली हक्काची माणर्ं गमाविो.. िर िो थोडार्ा बािूला ठेवला िर 

आयुष्य फकिी र्ुंदर होऊ शकिं…  

 

  



 

 

  



प्रतिक प्रवीण म्हात्र,े 

आगाशी, म्हात्रेवाडी, 'र्ाई प्रतिक तनवार्',  
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िन्म १४ िून १९९५ 

बालपण तवरार येथील आगाशी येिे गेले. शालेय तशिण तिथेच पूणस झाले. त्यानंिर श्री भगूबाई 

मििलाल पॉतलटेकतनक तवलेपाल े येथ े इंडतस्ट्रयल इलेक्ट्रॉतनक्र् या तवषयाि तडप्लोमा पूणस 

केला. नुकिीच तवद्यालंकार इतन्स्टट्यूट ऑि टेकनोलॉति मधून इलेक्ट्रॉतनक्र् अँड 

टेतलकॉमुतनकेशन ची तडग्री प्राप्त केली आह.े  

लहानपणापार्ूनच मला वाचनाची आवड आह.े त्यािही ऐतिहातर्क कथा आतण कादबंऱ्या 

मला तवशेष तप्रय आहिे. आिापयसि मी श्रीमान योगी, पावनचखड, स्वामी, ज्ञानेश्वरी,मृत्यूनंिय, 

छावा, रामायण, महाभारि, युगंधर अशी अनेक पुस्िके वाचली आहिे. रणतिि दरे्ाई आतण 

तशवािी र्ावंि ह ेमाझ ेआवडिे लेखक आहिे.  
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ई र्ातहत्य प्रतिष्ठान 

मराठी भाषा आिा झेप घेण्याच्या मूड मध्ये आह.े रडणार यांकडे लि 

नका दऊे. मराठीि कधीच नव्हिे इिके वाचक आहिे आिा. पुवी पुस्िकाच्या एका 

आवृत्तीच्या हिार दोनहिार प्रिी छापल्या िाि. पाच हिार म्हणिे डोक्यावरून 

पाणी.  

आिा ई पुस्िकांच्या िमान्याि एक एक पुस्िक पाच दहा लाख 

वाचकांपयांि िािं. वषासला चाळीर्ेक लाख डाऊनलोड होिाि. वाचक एकमेकांना 

परस्पर फ़ॉरवडस करिाि. व्हट्टर् अप, ई मेल, ऍप्प, ब्ल्यु टुथ, वेबर्ाईट, पेन्ड्राईव्ह, 

तर्डी अशा अर्ंख्य मागाांनी पुस्िकं व्हायरल व्हायलीि. र्ुर्ाट र्ुटतलि. 

खेड्यापाड्यांच्या गल्लीबोळांपार्ून िे िगाच्या पारठवरच्या प्रत्येक दशेाि. 

रॉकेटच्या वेगाने र्ुर्ाट र्ुटलेल्या मराठीच्या वेगाला आिा कोणी थांबवू शकि 

नाही.  

या धूमधडक क्रांिीि र्ातमल व्हा. आपल्या ओळखीच्या मराठी 

र्ािरांना याि ओढा. त्यांचे ई मेल पत्ते, व्हाट्टर्प नंबर आम्हाला पाठवा. िुम्ही 

फ़क्त दहा वाचक आणा. िे शंभर आणिील. आतण िे दहाहिार. िुमच्या व्हाट्टर्प 

ग्रुपमधून याची िातहराि करा. आपल्याला फ़ुकट पुस्िकं वाचकांपयांि 

पोहोचवायची आहिे. आपल्याला रटव्ही पेपर ची िातहराि परवडि नाही. आमचे 

वाचक हचे आमचे िातहराि एिंट. िेच आमची िाकद. मराठी भाषेची िाकद 

िगाला दाखवू.  



 “Language is the blood of the soul into which 

thoughts run and out of which they grow. ”  

– Oliver Wendell Holmes 

 

www. esahity. com वरून डाऊनलोड करा.   

esahity@gmail. com ला कळवून मेलने तमळवा. 

ककवा7720810172हा नंबर र्ेव्ह करून या नंबरला िुमचे 

नांव व गांवWhatsapp करून पुस्िके whatsapp मागे 

तमळवा.  

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

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

esahitybooks या चलकवर उपलब्ध आह.े िेdownload 

करा.  

ह ेर्वस मोफ़ि आहे.  

 


