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पे्रमवेडा 

  



प्रमेवेडा 

िे पसु्िक हिनामूल्य आिे 

पण फ़ुकट नािी 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आिेि . 

म्िणून िे िाचल्यािर िचच करा ३ हमहनट 

१ हमहनट : िेिकाांना फ़ोन करून िे पसु्िक कसे िाटिे िे कळिा 

१ हमहनट : ई साहित्य प्रहिष्ठानिा मेि करून िे पसु्िक कसे िाटिे िे कळिा.  

१ हमहनट : आपिे हमत्र ि ओळिीच्या सिच मराठी िोकाांना या पसु्िकाबद्दि 

अहण ई साहित्यबद्दि साांगा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्यािा पसु्िके हमळणे बांद िोऊ शकिे.  

दाम नािी मागि. मागि आिे दाद.  

साद आिे आमची. ििा प्रहिसाद.  

 

 

दाद म्िणजे स्िुिीच असािी असे नािी. प्राांजळ मि, सूचना, टीका, हिरोधी मि याांचे स्िागि आिे.  प्रामाहणक मि 

असािे. ज्यामळेु िेिकािा प्रगिी करण्यासाठी हदशा ठरिण्याि मदि िोिे. मराठीि अहधक कसदार िेिन व्िािे आहण 

त्यािून िाचक अहधकाहधक प्रगल्भ व्िािा, आहण सांपूणच समाज सिि एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जाि रिािा.  

  



प्रेमवेडा (लललतलेख) 

लितीि राठोड 

 पत्ता-  हरंगुळ खुर्द ता. लि. लातूर.  

 भ्रमणध्विी -९८३४३३१९२२/९९७०२८५७०१ 

ई-मेल - nitinsrathod7@gmail. com 

nitin rathod <nitin6556@gmail.com> 

 

या पुस्तिकेिील लखेनाचे सर्व हक्क लेखकाकडे सुरस्िि असून 

पुतिकाचे ककिं र्ा  त्यािील अिंशाचे पुनर्ुवद्रण र् नाट्य, स्चत्रपट 

ककिं र्ा इिर रुपािंिर करण्यासाठी लेखकाची लेखी परर्ानगी 

घेणे आर्श्यक आह े. िसे न केल्यास कायदशेीर कारर्ाई होऊ 

शकिे. 

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection 

in India is available for any literary, dramatic, musical, sound recording 

and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such 

works. Although an author’s copyright in a work is recognised even 

without registration. Infringement of copyright entitles the owner to 

remedies of injunction, damages and accounts. 
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• स्र्नार्ूल्य स्र्िरणासाठी उपलब्ध  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण फॉरर्डव करू शकिा  

• ह ेपुतिक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापूर्ी ककिं र्ा र्ाचना व्यास्िररक्त कोणिाही र्ापर 

करण्यापूर्ी ई सास्हत्य प्रस्िष्ठानची लेखी परर्ानगी आर्श्यक आहे. 

  



मिोगत 

 

आमच्या कुटंुबात कोणी सालहलययक िाही वा तसे वातावरणही िाही. 

मध्यमवगीय आमचे कुटंुब. आई-वलडलांची अपेक्षा मुलािं लिक्षण घेवूि मोठी िोकरी 

करावी. मी र्खेील ययासाठी प्रयत्न केला िव्ह ेकरत आह.े िगण्याचा, लिकण्याचा 

संघर्द अिूिही सुरुच आह.े  

सध्याचा काळ सवाांिाच अस्वस्थ करणारा असला तरी वाळवंटातील 

ऑअ ॅलसस सारख ं ‘प्रेम’ ही अडीच अक्षरं आहते. मला र्ेखील ह ेप्रेम वगैरे सवद काही 

खोटं वाटायचं... प्रेम म्हणिे फक्त टाइमपास असतो असंच वाटत होतं. आलण मला 

प्रेममय अस ंकाही लललहण्याचा छंर् र्खेील िव्हता. मात्र, म्हणतात िा प्रेम केल्यािं 

होत िाही, तर ते आपोआप होत असतं.... तसंच काहीसं माझ्याबाबतीतही घडलं.  

आलण प्रेम या अडीच अक्षरी िब्र्ाची ककमया कळली. िे प्रययक्षात माझ्या आयुष्यात 

घडत गेल ेययाच्यािी िोड र्ते कल्पिेच ेइमले रचूि लललहत गेलो. प्रेमामुळं ललहायला 

लागलो. ययाआधी केवळ टेबल पत्रकाररता करतािा बातम्या लललहत असायचो.  

२१ एलप्रल २०१६ हा कर्वस मला कधीच लवसरता येणार िाही... कारण 

या कर्वसापासूि तर माझा आलण लतचा प्रेमप्रवास सुरु झाला होता. या  प्रेमातूिच 

िब्र्ांिा धुमारे फुटत गेल.े र्लैिक एकमत आलण र्लैिक युवा छत्रपतीमुळे ‘प्रेम’ या 

लवर्यावर लललहतािा, प्रेमाच्या लवलवधांगी बािू समिल्या.  

या ललखाणामुळे अिेक लमत्र-मैलत्रणी िोडता आल्या. अिेकांच्या फोिवरूि 

प्रलतकिया आल्या. काही सकारायमक तर काही िकारायमकही होयया. या 



प्रलतसार्ामुळे लललहण्यासाठी हुरुप येत गेला लतचा माझ्या सोबत कधी अबोला, कधी 

लाडी गोडी, कधी लतचा लवरह यालाच अिुसरूि सगळे लललत लेख स्फुरत गेले. आलण 

ह ेलललहण्यासाठी मला उदु्यक्त केले ते माझी सखी  आलण लिखळ, सुस्वभावी मैत्रीण 

र्ीलपका, आलण पुण्यातील मैत्रीण ऋतूिा तसेच माझे गुरु लिवािी कांबळे आलण 

माझा कर्लर्ार र्ोस्त िुमाि लमयााँ या सवाांच्या सहकायादतूिच आि 

प्रेमवेडा  लललत  संग्रह लललहण्याचे काम सफल झालेय.  

माझे ह ेपलहले-वालहले पुस्तक तरूणाईला अपदण करतािा अययािंर् होत 

आह.े या पुस्तकात काही चुकूि माकूि राहुि गेलं असंल... काही सुचवावं अस ंवाटत 

असंल... तर आपल्या सूचिांचे स्वागत आहे... 

धन्यवार्...! 

 

आपला   

-लितीि राठोड 

 

  



  

 

 

  

 

ऋणलिर्िे 

 

िुमाि लमयााँ, प्रा. अलिल चवळे,  

िालहर्ा पठाण(लेलखका),  

र्वेेंद्र लिरूरकर(पत्रकार, लेखक),  

गणपती र्ार्ा राठोड, श्रीकांत कोटलवार, 

अलविाि चापकािडे, 

लविय भगत, मल्लशे्वर कोटंबे,  

गुंडप्पा गायकवाड, ज्ञािेश्वर तेलंगे, 

अलहल्या कस्पटे, र्ीलपका, अलिकेत 

कुलकणी, उमिे र्िेमुख, िागेि गुरम े

 

  



प्रस्ताविा 

 

लितीि राठोड यांचा ‘प्रेमवेडा’ हा पलहलाच लललतसंग्रह ई-सालहयय 

प्रलतष्ठािच्यावतीिे प्रकालित होत आह.े र्ाखल होत आह.े लितीि राठोड ह ेमागील 

काही वर्ाांपासूि पत्रकाररता, ई-सुलवधा कें द्र अिा माध्यमातूि कायदरत आहते. 

लवलवध लियतकाललक व वृत्तपत्रातूि ते अलवरतपणे ते लललत लेखि करीत असतात. 

‘प्रेमवेडा’ हा ययांचा प्रेम या लवर्यावरील लललतसंग्रह आह.े या पुस्तकातील सवद 

लललत ययांिी आपल्या खास िैलीत लललहले आहते. या लललतांिा ययांिी वास्तवतेची 

िोड कर्लेली आह.े अययंत ओघवयया, सोप्या भार्ेत ययांिी आपल्या लेखणीतूि 

प्रेमाच्या लवलवध छटा रेखाटल्या आहते. तरुणाईच्या प्रेमभाविा यामध्ये रटपल्या 

आहते. तरुणाईत प्रेमवेडे सगळेच असतात, पण ययातही काहींच्या प्रेमाचे हहरं्ोळे 

अिोखेच असतात. युवावस्थेतील लप्रयकर-प्रेयसीचा प्रेमप्रवास, लवलवध मयुरपंखी 

आठवणी, स्वािुभव, खर् या प्रेमाची महती असं बरंच काही या लललतसंग्रहात आह.े 

कोणीतरी म्हटले आहचे की, क्षण एक पुरे खर् या प्रेमाचा.... या खर् या गणल्या 

िाणार् या प्रेमप्रवासातूि अिेकांिा िगण्याची कर्िा लमळते तर अिेकिण उद्धवस्त 

होऊि िातात.  

 लितीि यांिी ययांच्या प्रेमवेडा या लललतसंग्रहात ‘लतच्या भेटीची आस’ या 

लललतामध्ये आपल्या आवडयया प्रेयसीला भेटण्याची आतुरता अगर्ी सुरं्रपणे मांडली 

आह.े या आतुरतेमधील आिंर्ही आगळाच असतो, ह ेसांलगतलेय. ‘काय हा माझा 

गुन्हा’ यात प्रेयसी अचािकपणे ययाला सोडूि िाते, कसलाही लिरोप िाही की संर्ेि 



िाही. ययािंतर आलेला लवरह आलण या लवरहातूि लतच्यावर खरं प्रेम केले, हाच काय 

माझा गुन्हा, असा सवाल यातील लप्रयकर स्वगत म्हणतो. तर ‘तुझीच सवय’, ‘अि् 

लतच ेमि माझे झाले’, ‘तेरा साथ ह ैतो... ’ या लललत लेखांतूि लतच्या आलण ययाच्या 

भावंबंधाचे पर्र उलगडत िातात. ह ेलेख वाचतािा प्रययेला आपल्या खर् या प्रेमाची 

आठवण आल्यालिवाय राहत िाही. या लिवाय ‘ आय प्रॉलमस यू’, ‘तू हो म्हणेपयांतचा 

प्रवास’, ‘तुझ्या प्रेमात मी... ’, ‘माझे काय चुकले’, ‘क्षण एक पुरे प्रेमाचा’ आलण ‘आलण 

का र्रू केलंस मला’ अिा या सगळ्या लललत लेखातूि प्रेमाच्या उयकट भाव-भाविा 

लितीि यांिी आपल्या काळिातूि मांडल्या आहते.  प्रेमवेडपणा हाअगर्ी सोप्या 

भार्ेत आलण अययंत प्रभावीपणे मांडला आह.े  

कररअर घडवण्याच्या तरूणाईच्या वयात खरे प्रेम ह ेअिेकांिा ऑलससिि 

ठरते, तर काहींिा मात्र लिरािाच्या गतेत ढकलते. िीविाची आलण िगण्याची कर्िा 

अिेकांची बर्लूि िाते. काहीिरी असले तरी लितीि राठोड यांचे ह ेपुस्तक सवाांिा 

वाचावे वाटेल, असेच आह.े या पुस्तकातील प्रेममय स्पर्िंे प्रेमवेड्याला सािेिीच 

आहते. सगळ्यांिा हा लललतसंग्रह िक्की आवडेल, यात मुळीच िंका िाही. लितीिच्या 

सालहयय लेखिाला हार्र्दक िुभेच्छा! 

- लिवािी कांबळे 

   पत्रकार, लातूर 

 

 

  



िभुेच्छा! 

 

लप्रय, लितीि 

 

तुझं पुस्तक प्रकालित होतंय ह े ऐकुिच 

मला अलतिय आिंर् होतोय.  

आिकाल ‘प्रेम’ ही एक फॅ िि झालीय. 

परंतु तुझ्या पुस्तकातील हृर्यस्पिी लललत लेख 

वाचूि अस ंवाटलं की खरं प्रेम आिही लिल्लक आह.े 

एखाद्या लचत्रपटाच्या कथेलाही लािवेल असे तुझे 

सवद  लललत लेख आहेत. हा लललतसंग्रह वास्तवतेचा 

स्पिद असलेला आह.े ते वाचत असतािा हुबेहूब लचत्र 

माझ्या डोळ्यासमोर उभं राहत होतं. आलण या 

स्वप्ांच्या चंर्रेी र्लुियेत मी रंगूि गेले होते.  

       तुझ्या या पुस्तकातील लललत लेखांचे िीर्दक, िब्र्रचिा, 

वासयरचिा अलतिय सुंर्र पद्धतीिे मांडण्यात आल्या आहते. ते वाचतािा मला 

मिस्वी आिंर् होतोय. खरंतर तुझ्या या पुस्तकामध्ये उल्लेख करण्याइतकी ककंवा 

ययावर भाष्य करण्याइतकी मी मोठी िाहीयं.  मला िसं िमेल तसं र्ोि िब्र् मी 



लललहण्याचा प्रयत्न केलाय. लितीिला, ई- सालहयय प्रलतष्ठािला व लविेर् म्हणि ेह े

पुस्तक वाचणार् या सवद वाचकांिा मि:पूवदक िुभेच्छा! 

लितीिचे हा लेखसंग्रहाचे पुस्तक सवाांिाच आवडेल, यात िंका िाही.  तुझे 

सगळेच लललत लेख सवाांिाच भावतील, असा लवश्वास मला आह.े या माझ्या 

लवश्वासाबरोबरच मी माझ्या या िुभेच्छापर  मिोगताला पूणदलवराम र्तेे.  

भव्य कर्व्य स्वप्े बघ... ती पूणद करण्यासाठी अथक पररश्रम घे... प्रामालणक 

व कतदव्यर्क्ष बि.... तुला उर्डं यि लमळो, यासाठी आलण तुझ्या पुढच्या 

वाटचालीसाठी मि:पूवदक सकर्च्छा !......  

 

                                                     तुझीच मैत्रीण 

                                                      कर्पीका 

  



 लितीि लिवािी राठोड 

 

 लितीि लिवािी राठोड ह े संवेर्ििील युवा 

िवलेखक, पत्रकार, असूि सालहयय, सामालिक, लिक्षण 

अिा लवलवध लवर्यावर ययांिी लवपूल लेखि केलेले आह.े 

ययांिी वृत्तपत्रलवद्या ही पर्वी तसेच 

बीसीएसपयांतचे लिक्षण पूणद केलेले आह.े 

अिेक वर्ाांपासूि ते पत्रकाररता, सामालिक 

आलण सांस्कृलतक क्षेत्रात सकिय आहेत. 

प्रामुख्यािे लातूर येथील र्ैलिक एकमतच्या 

युवा स्पर्िं पुरवणीत ययांिी सातययािे लेखि केले आह.े लिवाय युवा छत्रपती या 

वृत्तपत्रातही लललत लेखि केलेले आह.े हरंगुळ ता. लातूर सारख्या ग्रामीण भागातूि 

येवूि ययांिी आपले वेगळे आलस्तयव लिमादण केलेले आह.े  

लितीि राठोड यांचा चांगला ििसंपकद  असूि ययांिा वाचि आलण सालहयय 

लेखिाची मोठी आवड आह.े वृत्तपत्रांच्या लवलवध सालहयय पुरवण्यात ते सातययािे 

लललहत असतात. पत्रकाररतेबरोबरच ते ई-सुलवधा कें द्राच्या माध्यमातूि लोकांिा 

लवलवध सेवा पुरवतात. संत सेवालाल महारािांवर प्रबोधिायमक ग्रंथ लललहण्याचा 

ययांचा मािस आह.े  

संपकद  - हरंगुळ खुर्द ता. लि. लातूर.  
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ई-मेल - nitinsrathod7@gmail. com 

nitin rathod <nitin6556@gmail.com> 
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सहकायव  

र्ला र्ाझ ेस्र्चार शब्दािंि र्ािंडण्यासाठी,  

र्ला व्यक्त होण्यासाठी प्रर्तृ्त केल,े  

र्ळेोर्ळेी प्रस्िक्रिया दऊेन र्ाझ्या लेखनाला हुरुप र्ाढर्ला िी म्हणजे 

र्ाझी स्प्रयसी (योयो) आस्ण र्ाझी अगदी स्जर्लग र्तै्रीण नटेीझन्सची ससिंघर् म्हणनू 

ओळख असलेली क्रदपीका त्यािंच्या सहकायावर्ुळेच र्ाझ ेह ेतर्प्न पणुव होि आह.े  

  



 

 

  



प्ररे्ाच ेगोड स्र्ष 

 

 

रोजच्या प्रर्ाणे क्रदर्स जगि होिो. िेच कॉलेज, िेच कार् र् रोजची पण 

िीच िी दनैिंक्रदन क्रिया चालू होिी. साधारणि: जून र्स्हन्याि बारार्ीचा स्नकाल 

लागलेला होिा. लमत्रांचे र् पाहुण्यािंचे फोन येि होिे. याचा स्नकाल बघा.. त्याचा 

बघा. ठरल्याप्रर्ाणे चालू असल्यार्ुळे र्ी र्ाझ्याच गुिंगीि होिो.  

अशाि आर्च्या घरी एक पुण्याहून पाहुणी आली.  स्िचाही  बारार्ीचा 

स्नकाल असल्यार्ुळे िी र्ाझ्याकडे आली र् र्ला स्नकाल पाहण्यास सािंस्गिले. ही 

आर्ची पस्हलीच भेट होिी. िी परीिेि पास झाल्यार्ुळे आनिंदी होिीच म्हणून आम्ही 

सहजच गप्पा र्ारि असिाना ओळखी र्ाढल्या. त्यानिंिर रोज आर्चे भेटणे, 

शैिस्णक िसेच सार्ास्जक स्र्षयार्र चचाव होऊ लागल्या र् त्यार्ुळे आर्ची चािंगली 

र्ैत्रीही जुळली. स्िचिं िे अस्िशय सुिंदर, स्नरागस आस्ण र्नर्ोकळेपणाने हसणिं, स्िचिं 

र्ाझ्याशी बोलणिं र्लाही खूपच आर्डू लागलिं. अन् अशािच िी परि त्याच्या गार्ी 

जाण्यास स्नघाली. या र्ेळी र्ाझ्या र्नाि िर असे र्ाटू लागले की हा सहर्ास कायर् 

र्ाझ्यासोबि राहार्ा. परिंिु र्ाझ्या र्नाि असिाना दखेील स्िला र्ी बोलू शकि 

नव्हिो कारण  र्ला भीिी र्ाटायची की िी काय म्हणेल. या भीिीपोटी र्ी काहीच 

बोललो नाही.  

िी स्िची बॅग पॅक करून लतच्या दाजीसोबि स्नघाली. जाि असिाना र्ला 

जर्ळ येऊन नेहर्ीसारखिं हसि म्हणाली, र्ी जाऊ का? चल येिे र्ी र्ाझ्या र्नाि 

िर खूप येि होिे की स्िला सर्व काही सािंगून टाकार्े परिंिु भीिी होिी की स्िला काय 



र्ाटेल? म्हणून सर्व काही र्नाि ठेर्ून स्िला  पाणार्लेल्या डोळयािंनी हो म्हणालो. 

स्िला पण िे क्रदसल ेअसिे परिंिु रात्र असल्यार्ुळे स्िने लि केले नाही.  

र्ी जड आर्ाजाि म्हटले, “आिा कधी येणार?”  

िी म्हणाली, “काही सािंग ूशकि नाही, असेच जर्ले िर कधीिरी नक्की 

येईन. ओके बाय र्ी जािे उशीर होि आह.े” असे म्हणि िसेच िी स्नघून गेली.  

परिंिु र्ला िर रात्रभर झोप येि नव्हिी सारखा स्िचाच स्र्चार र्नाि येि 

होिा.  

साधारणि: 5 िे 6 क्रदर्सािंनिंिर र्ी र्ाझ्या दनैिंक्रदन कार्ाि असिाना िी 

र्ला परि क्रदसली. र्ला र्ाटल ेकी हा एक भास आह.े म्हणून र्ी दलुवि केले.  

र्ग िी र्ाझ्या जर्ळ आली र् म्हणाली, “अरे स्निीन, र्ी िुला क्रकिी 

ओरडि आह.े पण िू आहसे की, र्ाझ्याकडे पाहािदेखील नाहीस.” र्ला िर लवश्वासच 

बसि नव्हिा िी परि आली आह ेम्हणून. पण र्ी जेव्हा भानार्र आलो िेव्हा र्ी 

र्ाझ्या र्नाला म्हणालो, गॉड इज ग्रेट यार कारण की दरे्ानेच चर्त्कार केला र् 

स्हला पुन्हा पाठस्र्ले.  

र्ी जोरजोराि हसि म्हणालो, अरे योयो िू कशी काय आलीस? िेव्हा स्िने  

सािंस्गिले,  र्ला आिा र्ाझे लिक्षण िाईच्या घरी राहून पूणव करायचे असून 

त्यासाठीच र्ी येथे आली आह.े ह े ऐकून र्ला िर खूपच आनिंद झाला. आम्ही 

शहरािील एका र्हार्स्यालयाि प्रर्ेश घेण्यासाठी गेलो पण काही फायदा  झाला 

नाही म्हणून परि घरी आलो.  



आिा र्ी पक्का स्र्चार केला होिा की र्ाझ्या र्नािील स्िला सािंगूनच 

टाकार् ेपरिंिु हस्म्र्ि होि नव्हिी म्हणून र्ला र्ाझ्या लाडक्या लहान बस्हणीचा 

आधार घ्यार्ा लागला.  यार्ध्ये 50 टके्क रतिा  साफ झालेला होिा र् आिा आर्चा 

सहर्ास पूर्ीपेिाही जाति होऊ लागला.  आर्च्यार्धील नाििं ह ेर्ैत्रीपुरििं उरलेलिं 

नाही याची दोघािंनाही जाणीर् झाली होिी. र्ी म्हणालो “योयो र्ला काहीिरी 

बोलायचिं होििं िुझ्याशी “’  र्ी लतच्याशी धाडस करून बोललो. र्ला िू खूप 

आर्डिेस. आय लव्ह यू  “’  

परिंिु काही शािंििेनिंिर  उठून जाि असिाना स्िने र्ाझा हाि पकडला. 

र्ला र्ाटले ही आिा भािंडणार, रडणार, काही िरी सॉलीड बोलणार. परिंिु िी नजरेि 

नजर घालून म्हणाली, िुही  र्ला खूप आर्डिोस.  

अस ेम्हणि िी लािंब जाऊन र्ाझ्या बस्हणीकडे जाऊन बसली. र्ला िर 

खूप आनिंद झाला होिा र्ग त्यासोबिच गप्पा, फोन एसएर्एस सुरू झाले र् 

क्रदर्सार्ागे क्रदर्स, र्स्हने जाि रास्हले  र् र्ी लतच्यासोबिची भस्र्ष्याची तर्प्ने 

रिंगर्ि गेलो.   

एके क्रदर्शी िी र्ला जर्ळ येऊन म्हणाली, आिा कॉलेजचे र्षव सिंपि आले 

आह.े परीिा सिंपल्यानिंिर र्ी परि पुण्याला जाणार आह.े असे िी र्ला सािंगून 

नेहर्ीच सिार्ि  राहिे. आिा िूच सािंग स्प्रये, र्ला ह े प्रेर्ाचे गोड स्र्ष पाजून 

र्रण्यासाठी एकट्यालाच सोडून का जाि आहसे?   

  



स्िच्या भटेीची आस 

 

कॉलेजचे र्ाझे पस्हलेच र्षव कॉलेज सुरू होऊन 2 र्स्हने झाले होिे. र्गावि 

सर्वच र्ुले-र्ुली गप्पा र्ारायचे; पण आर्च्या र्गावि एक र्ुलगी होिीी़. िी िशी 

तर्भार्ाने फार चिंचल िर होिीच पण र्ागण्याि पण खूपच स्बनधाति होिीी़. त्यार्ुळे 

िी र्ला खूपच आर्डायचीी़. कॉलेजर्ध्ये पस्हल्यािंदाच स्िला पास्हलिं होििं.... आस्ण 

पाहिा िणी र्ी स्िच्या प्रेर्ाि पडलोी़.  

त्या क्रदर्शी ब्ल्यू कलरच्या ड्रेसर्ध्ये िर िी खरिंच खूप छान क्रदसि होिी 

िी.... कानाि र्ोठे ररिंग... कपाळार्र चिंद्रकोर.... डोळयार्र येणारी स्िची बट... 

स्िची हअेर तटाईल खरिंच र्ला खूपच आर्डि होिीी़ स्िची आस्ण र्ाझी कधी अशी 

भेट घडेल असिं र्ला कधीच र्ाटलिं नव्हििं.... कारण त्या क्रदर्शी स्िला क्लासर्ध्ये 

येण्यास उशीर झाला म्हणून सरािंनी स्िला र्गावबाहरे काढलेी़. िी एकटीच बाहरे 

बसली होिीी़. त्यार्ुळे र्ी स्िच्याकडे पाहून सहज हसलो र् त्यािच आर्ची 

नजरानजर झालीी़. स्िला त्यार्ेळी एकटीला र्गावबाहरे सरािंनी काढल्यारु्ळे खुप र्ेगळे 

र्ाटि होिेी़ आस्ण त्यािच र्ी त्याकडे पाहून हसल्यारु्ळे स्िचा चेहरा उिरला होिाी़. 

त्यार्ुळे र्ी स्िला सॉरी बोलायचिं ठरस्र्लिं.   

पण स्िला बोलण्याची स्हम्र्ि होि नसल्यारु्ळे स्िच्या र्ैस्त्रणीला र्ी 

बोललो खरिंच स्िला सॉरी सािंग... र्ला खरिंच र्ास्हिी नव्हििं स्िला राग येईल 

म्हणून.... निंिर स्िनेच येऊन एक स्तर्ि हातय दिे इट्स ओके म्हणाली आस्ण र्ाझिं 

नार् स्र्चारलिं. र्ी र्ाझे नार् सािंस्गिल्यानिंिर स्िनेही स्िचे नार् सािंस्गिलेी़ खरिंच िी 

स्जिकी सुिंदर क्रदसि होिीी़ स्ििकेच स्िचे नार्पण सुिंदर होिे (र्युरी).  

दसुर् या क्रदर्शी आम्ही दोघेही कॉलेजर्ध्ये जाण्यासाठी फार उत्साही होिो 

कारण आज पुन्हा त्यािंची भेट होणार होिी. असेच कॉलेचच्या बाहरे गाणे गुणगुणि 



असिाना स्िची र् र्ाझी भेट झाली. स्िनेच र्ला पायर् यािंर्र गाठून प्रॅस्क्टकल आणलेस 

का?  अस ेस्र्चारले. र्ात्र स्िने बोलिा िणीच र्ी प्रॅस्क्टकलची फाईल स्िच्या हािाि 

ठेर्ली आस्ण आर्च्या गप्पािंना सुरुर्ाि केलीी़. आम्ही दोघे स्र्ळून क्लासर्ध्ये गेलोी़. 

असेच क्रदर्सािंर्ागून क्रदर्स जाि होिेी़ र्लाच नाही िर स्िला पण र्ी 

आर्डि असल्याचे र्ला कळाले होिेी़. त्यार्ुळे र्ाझ्या र्नािील गुस्पि सािंगून 

टाकायचे ठरर्लेी़. पण कॉलजचे पेपर सिंपल्यारु्ळे िी गार्ाकडे स्नघाली, र्ला स्िला 

सािंगायचे होिे पण िसेच राहून गेले, निंिर स्िचा कोणिाही सिंपकव  झाला नाहीी़. आजही 

र्ी एकािंिाि स्िचीच आठर्ण काढि बसिो  र् िी परि र्ाझ्या आयुष्याि येईल याच 

आशेर्र आहेी़  

 

  



िरेा साथ ह ैिो.... 

 

िझु्या डोळयाि पास्हल्यार्र काहीच सुचि नाही र्ला... ि ूजर्ळ असिाना 

सारखा आनिंद होिो र्ला... ि ूदरू असनूही र्ला िुझ्याजर्ळ राहायच ेआह.े.. खरिंच 

िझु्या हृदयाि आपल ेएक घर बनर्ायच ेआह.े.. िूच र्ाझ्या जीर्नाची सुरुर्ाि आस्ण 

िूच शरे्ट आहसे...  

स्प्रय (योयो)  बघ ना आज आपल्या प्रेर्ाला बघिा बघिा चार र्षे पूणव 

झालीत़. कॉलेजचे िे क्रदर्स र्ला आजही आठर्िाि. िुझी िी स्भरस्भरिी नजर, 

इकडे-स्िकडे बघण्याचा िुझा खोटा प्रयत्न आस्ण हळूच चोरट्या नजरेने िुझे र्ाझ्याकडे 

पाहणे. ह ेसर्व बघून गालािल्या गालाि िुझ हसणिं. िुझ्या या अशा करण्याचिं र्ला  

सारखिं कुिुहल र्ाटायचिं. िुझा िो शािंि चेहरा सिि र्ला शोधायचा. 

कॉलेजच्या दसुर् या र्जल्यार्रून हळूच खाली र्ाकून िुझे र्ाझ्याकडे बघणे आस्ण र्ी 

पास्हल्यार्र लगेच र्ागे होऊन दसुरीकडे बघण्याचिं िू नाटक करणे. या सर्ाांची 

आपल्या दोघािंनापण नकळिपणे सर्यच झाली होिीी़ आठर्ििं िुला? र्ाझीपण नजर 

िुला पाहण्यासाठी सारखी स्भरस्भरायचीी़ एकदा िुझ्या र्ैस्त्रणींसोबि िू गप्पा र्ारि 

थािंबली होिी र् त्याच र्ेळी आपली भेट झालीी़ िेव्हापासून र्ीदखेील  नकळि िुझ्या 

प्रेर्ाि पडलोी़ ि ूआहेस म्हणून र्ी आहेी़  

िुझ्यास्शर्ाय जीर्न अपूणव आहेी़ खरिंच सािंगिो (योयो ) र्ाझिं सारिं स्र्श् र् 

िुझ्यार्ुळे  बदललिं. आपलिं ह े अबोल प्रेर् असेच चालि रास्हलेी़ असेच आपल्या 

दोघािंच्या कॉलेजचे शेर्टचे र्षव उजाडले.  आपल्या प्रेर्ािला असा एकही टप्पा नाही 

स्जथे आपण  प्रेर् व्यक्त केले नाहीी़.  



बघ ना आज आपल्या प्रेर्ाला चार र्षां झाली. या चार र्षाांि आपण अनेक 

सिंकटािंना िोंड क्रदलिं. िू र्ाझी सोबि कधीच सोडली नाहीस. त्यारु्ळेच िुझ्या प्रेर्ाने 

र्ला जगण्याची एक नर्ी क्रदशा स्र्ळाली. जयािंनी कोणी सािंस्गिले आह े िे खरिंच 

सािंस्गिलिं आह े की, प्रेर् कधी सुखासुखी स्र्ळि नाही. कारण  अपेिेप्रर्ाणे 

सर्ाजाकडून आपल्या प्रेर्ाला स्र्रोच होिाी़ ह ेर्ला र्ाहीि होििं. पण प्रेर् ठरर्ून िर 

होि नाही ना! र्ी िुझ्यार्र आजपयांि स्न:तर्ाथवपणे प्रेर् केलिं. खरिंच र्ाझिं आयुष्य 

िुझ्यापासून सुरू होििं आस्ण िुझ्याि सिंपििं. र्ाझा त्या दरे्ार्र र्  र्ाझ्या प्रेर्ार्र 

स्र्श् र्ास आहेी़ कारण दरे् आपल्याशी कधीच धोका नाही करणार. कारण आपल्या या 

प्रेर्ाचा धागा त्यानेच िर बािंधलेला आहेी़  

  



ि ेहळर् ेिण... 

 

र्ला आजही िो क्रदर्स आठर्िो िू जेव्हा लािूरर्ध्ये आलीस र् येथेच 

रास्हलीस.  र्ला िर असे र्ाटले की, िू काय र्ाझ्या जीर्नािील धागा होिे का नाही 

िे. परिंिु बघ ना आज आपल्या प्रेर्ाच्या नात्याला बघिा बघिा 6 र्स्हने पूणव झाले 

आहिे परिंिु र्ला िर असे र्ाटिे की, आपण क्रकिी िरी जन्र्ािंपासून एकत्र आहोि र् 

ह ेआपले पर्स्त्र नािे कधीही न सिंपणारे आह.े  

र्ी आपल्या लाडक्या बस्हणीचे खूप खूप आभार र्ानिो. कारण की, 

आपल्या दोघािंच्या प्रेर्ाचा धागा स्र्णण्यार्ध्ये स्िचा खूप र्ोलाचा र्ाटा होिा. जर 

िी नसिी िर आपल्या र्नािील भार्ना व्यक्त झाल्याच नसत्या. आपली आधी र्ैत्री, 

निंिर एसएर्एस, कॉल र् निंिर प्रेर् क्रकिी प्रर्ास केला ना  हृदयाने. कसे आपले प्रेर् 

टप्प्याटप्प्याने फुलि  गेल ेआस्ण र्ी िुझ्याि गुिंिि गेलो.  

खरिंच र्ला िर र्ाझ्यार्र स्र्श्वासच बसि नाही. हेच िे डोळे आहिे का? 

जे र्ला नेहर्ीच टाळायचे. िेच डोळे आज र्ाझ्या प्रेर्ाने भरून आले आहिे. हा भास 

िर नाही ना.. पण र्ला िे जाणर्ि आह.े.. जेव्हा िू र्ला फोन ठेर्िाना तर्ीट ड्रीर् 

म्हणिाना हळूच म्हणाली, र्ीस यू. िेव्हाच  र्ला कळाले होिे की, र्ी एकटाच नाही 

िर िूही र्ाझ्या प्रेर्ाि पडली आहसे.  

     िुझ्यासोबि चालिाना र्ी नेहर्ीच गप्प राहायचो, आठर्िे का िुला 

र्ी, एकटक िुझ्याचकडे पाहायचो.. िू म्हणायची काय पाहिोय? िेव्हा र्ात्र र्ी उत्तर 

क्रदलिं नव्हििं पण आज दिेो. एकटक पाहून र्नाि िुला साठर्ि राहायचो. िू जर्ळ 



नसलीस की चेहरा िुझा आठर्ि राहायचो. खरच र्ला अजूनही स्र्श्वास नाही बसि.. 

िू हल्ली क्रकिी गोड हसिेस... कधी कधी र्ध्यरात्री िुझे एसएर्एस र्ाचिाना र्ाझिं 

र्न क्रकिी आनिंदी होि असििं.  

र्ी िुझ्या प्रेर्ाि र्ेडा िर नाही ना होि.  का िू र्ाझ्या प्रेर्ाला नाही नाही 

म्हणून त्रास क्रदलास पण िो त्रासही क्रकिी र्ति होिा ना. “योयो’ की स्जिके िू नाही 

नाही म्हणि हळूच र्ाझ्या स्र्ठीि सार्ार्ून जाणिं... खरिंच र्ला  

आजही स्र्श्वास नाही बसि. कारण क्रकिी जपिेस र्ला. त्यार्ुुुळेच की 

काय िुझी आठर्ण आली की र्ी गुदर्रून जािो... कारण िू कुठेच नसिेस िरीही 

फार जर्ळ असिेस. अगदी जर्ळ काय र्ति प्रर्ास होिा. पण स्ििकाच 

जीर्घेणादेखील होिा. िुला र्ी काही िरी स्र्चारण्यापासून िे िू हो म्हणेपयांिचा. 

अगदी अर्स्तर्रणीय असा प्रर्ास... कधीही न स्र्सरू शकणारा.   

  



स्िच्या भटेीची आस... 

 

स्िनिं सर्व काही र्ाग सारून सरळ आपल्या गार्ी परि स्नघून जाि होिी, 

पण जािाना िी यार्ेळी र्ला भेटार्यास आली होिी... िीचे नेहर्ीसारखिं हसणिं, 

बोलणिं, असिं काहीही नव्हििं.  नजरा नजर स्र्ळस्र्ण्याची दोघािंनाही स्हम्र्ि होि 

नव्हिी. का कोण जाणे, पण र्नाला असिं र्ाटि होििं की, काहीिरी व्हार्िं र् इथेच 

रहार्िं, पण काय करणार ! ह ेिर होणारच होििं. जािाना िी र्ला बारीक आर्ाजाि 

म्हणाली... र्ी जाऊ का ?,  असिं बोलिाना स्िच्या चेहर् याकडिं पास्हलिं असिा आम्हा 

दोघािंनाही  अश्रू अनार्र झाले होिे. दोघे पण एकर्ेकािंना  असलिंगन दऊेन  हर्सून 

रडि असिाना आम्हास अस ेर्ाटू लागले की, जणू काय  इथिं आसर्ािंचा पूरच र्ाहाि 

आह.े  

र्ीच स्िला सर्जास्र्ण्याचा प्रयत्न केला र् म्हटलिं  ये सखी, सािंभाळून जा 

र् र्ी चेहरा र्ळर्ीला कारण स्िचिं िे रडणिं पाहून र्लाच र्नाला खूप असह्य र्ेदना 

होि होत्या र्  स्िचा चेहरा पाहण्याइिपि र्ाझ्याि स्हम्र्ि नव्हिी. अशािच िी 

जाण्यासाठी  सरसार्ली.. कारण स्िच्या  गाडीची र्ेळ झाली होिी... दसुर् या क्रदर्शी 

स्िचा फोन आला  स्िनिं सािंस्गिलिं की र्ी घरी पोहोचलेय... स्िचे फोनर्रील िे शब्द 

ऐकून खूप आनिंद झाला स्न हरखूनही गेलो होिो. स्िचा स्र्रह असह्य होिा... स्िच्या 

भेटीची आस लागली होिी...  

र्ग काही क्रदर्सािंनिंिर र्ाझ्यासाठी र्ोठा योग आला. िी जया पुणे शहराि 

राहिे, त्याच शहराि र्ाझ्या स्र्त्राचिं लग्न सोहळा होिा.  त्यासाठी र्ी  र्ोठ्या 



आिुरिेने स्नघालो... आिा र्ाझ्या सखीची भेट या शहराि होईल... म्हणून र्नतर्ी 

आनिंदी झालो होिो.  पुण्याि पोहोचलो... स्िला काचरिच फोन केला...  

बोलल्याप्रर्ाणे िी र्ला भेटण्यासाठी पुण्यािील रेल्र्े तटेशनला आली... 

स्िला पाहिािणी र्ला खुप आनिंद झाला... िीही प्रफुल्लीि झाली होिी. दोघािंनाही 

भेटी आस होिी. कारण िब्बल दोन र्स्हन्यािंनिंिर आम्ही भेटि होिो. आम्ही दोघेही 

एकर्ेकािंना पाहून साधारणि: 10 स्र्स्नटे  डोळयािंि डोळे घालून पाहािच रास्हलो... 

की, काय बोलार्िं कसिं बोलार्िं र् कोठून सुरुर्ाि करार्ी हचे आम्हा दोघािंना सूचि 

नव्हििं. थोडा र्ेळ बसून गप्पा र्ारल्या. यार्ेळी र्ला िर असिं र्ाटि होििं की, हा 

आर्च्या भेटीचा काळ  काळीजकुपीि जपून ठेर्ार्ा... कैद करून टाकार्ा... र्नसोक्त 

गप्पा र्ारल्यानिंिर आम्ही दोघेही िेथून र्ाझ्या  स्र्त्राच्या लग्नासाठी स्नघालो... स्िथे 

पोहोचल्यानिंिर आम्ही आर्च्या स्र्त्रर्िंडळीि र्श्गूल झालो.  

लग्न सोहळा अत्यिंि आनिंददायी र्ािार्रणाि पार पडला... र्ी िर खूप 

आनिंदी  होिो, कारण आज स्िची भेट झाली होिी.  र्ी स्नघण्याच्या ियारीि होिो... 

स्िला सोडून घराकडे परिार्िं असिं र्ाटिच नव्हििं... पण जार्िं िर लागणारच होििं. 

स्र्त्रािंनी परि येण्याचा आग्रह केला. र्ी स्िच्या चेहर् याकडिं र्ळून पास्हलिं. र्ी जाणार 

म्हणून िी आपली उदासी लपर्ू शकि नव्हिी. लािूरला येण्याबद्दल िी म्हणाली, र्ी 

र्ाझ्या घरच्याशी बोलून पाहिे. र्लाही िुझ्या शहराि यार्िं र्ाटििं...  

र्ी जड पार्लािंनी स्िचा स्नरोप घिेला अन ् लािरूकडे जाण्यासाठी 

तटेशनकडे स्नघालो... स्िच्या दसुर् या  भटेीची आस र्नाि घऊेन.....  

      



िझुीच सर्य 

 

िू र्ाझ्या आयुष्याि आलीस, िेव्हापासून र्ाझ्या जीर्नाला एक र्ेगळिं 

र्ळण लागलिं होििं.  कळलिंच नाही, की र्ी केव्हा प्रेर्ाि पडलो. र्ी प्रथर् िुला होकार 

क्रदला, िेव्हाही र्ला र्ाटि नव्हििं, की र्ी प्रेर्ाि पडलो आह.े  

आज आपल्या प्रेर्ाला िीन र्षां पूणव झाली. या िीन र्षाांि आपन अनेक 

सिंकटािंचा सार्ना केलाी़ या िीन र्षाांि बरिंच काही घडून गेलिं. थोडिं रुसणिं , थोडिंसिं 

हसणिं... िरी आपल्यािील नार्ीन्य काही कर्ी झालिं नाही. आपण एकर्ेकािंर्ध्ये एर्ढिं 

सार्ार्ून घेिलिं आह,े की फक्त चेहर् याचा  हालचालीर्रून आपल्याला काय बोलायचिं 

आह,े िे आपल्या दोघािंना ह ेकळि होिेी़ िू र्ाझ्यासाठी काहीच केलिं नाहीस, असिं िुला 

का र्ाटििं ? िू र्ाझ्यासाठी भरपूर काही केलिं आहसे. आज र्ी जे काही आह,े त्याचिं 

पूणव श्रेय िुलाच आह.े आज आपण अशा र्ळणार्र उभे आहोि, की पुढे काय होईल, 

याची कल्पना नाही.  

र्ात्र, बघ ना आज िू र्ाझ्या जर्ळ नसिानाही र्ी रोजच दरे्ाकडे 

िूझ्यासाठी काहीिरी र्ागि राहिोी़ कारण नेहर्ीच र्ला र्ाझ्या डोळयािंना िुला 

आनिंदी पाहार्सिं र्ाटिेी़. खरच सर्य झाली आहे आिा िू येणार नाहीस ह ेर्ास्हि 

असिानाही िूझी र्ाट पाहण्याचीी़... सर्य झाली आह ेआिा िूझ्या एसएर्एस ची 

िासनिास र्ाट पाहण्याचीी़... सर्य झाली आह.े आिा िूझ्या फोन ची क्रदर्सभर र्ाट 

पाहण्याचीी़... सर्य झाली आह ेआिा 24 िास िूझ्यासाठी फेसबुकर्रिी ऑनलाइन 

राहण्याचीी़... सर्य झाली आह.े आिा ि ूक्रकिीपण दखुार्लिं िरी सगळ र्नाि ठेर्नू 

िझू्यासर्ोर हसण्याचीी़... सर्य झाली आह.े आिा र्ाझिं र्न र्ारून िझुिं र्न 



जपण्याचीी़... सर्य झाली आह.े आिाी़ ि ूबोलली नाहीस िर होण्यार् या त्रासाचीी़... 

सर्य झाली आह.े आिा िू क्रकिीपण र्ला दुुःख क्रदले िरी रडिाना डोळयािनू पाणी 

लपर्ण्याचीी़.... िलूा र्नर्िाना र्ाझी काहीही चकु नसिाना उगाच िूला सॉरी 

बोलण्याचीी़... सर्य झाली आह.े आिा न सटुनारी कोडी एकट्यानेच सोडर्ण्याचीी़.... 

सर्य झाली आह.े आिा फक्त आणी फक्त िझू्याशीर्ाय एकट्यान ेजगण्याचीी़. सर्य 

झाली आह.े आिा िझू्या आठर्णी सोबि क्रदर्स आस्ण रात्र जागून काढण्याचीी़.... 

सर्य झाली आह.े आिा िझू्यार्र र्डे्या सारखिं प्ररे् करण्याचीी़...  

पण बघ आजही िू र्ला बोलि नाहीस़. खुप त्रास होिो रे र्ला या गोष्टीचाी़ 

दरुार्ा आह.े. हा पण र्न िर आपले एकच आह.े नाी़ खरचिं सािंगिो प्रणाली िू सोबि 

नाहीस प्रत्यिाि; परिंिू या र्ाझ्या हृदयाि िर िूच आहसे नाी़. अस ेकाय झाले क्रक 

आपल्या प्रेर्ाि इिके र्ोठे र्ादळ स्नर्ावण झाले र् होिे की नव्हिे झालेी़. अरे िुझ्यार्र 

प्रेर् करणिं जर ही र्ाझी चुक असेल िर िी चुक र्ी केली आहेी़. र्ात्र िी चुक िुला कधी 

कळालीच नाहीी़...  

  



िझुा अबोला 

 

स्प्रये, बघ ना आज (योयो) आपल्या र्ैत्रीला पाहिा पाहिा चार र्षे पूणव 

झाली आहिे. या चार र्षाांि आपण एकर्ेकािंना क्रकिी सािंभाळून घेिलिं. कधी िू 

र्ाझ्यार्र रुसायचीस िर कधी र्ी िुझ्यार्र रुसायचो; पण िे फक्त काही 

र्ेळासाठीच... निंिर िूच र्ला बोलायचीस र् आपण दोघिंपण सर्व स्र्सरून राहायचो   

(योयो).  

र्ागील चार र्षाांपासून आपण एकर्ेकािंना ओळखिो. आपल्याि चािंगली 

र्ैत्री आह.े नकळि दररोज एकर्ेकािंना आपण भेटिो आस्ण एसएर्एस र् चॅरटिंग 

दखेील करिोी़. बघ ना कधी तर्ि:लाच स्र्चारून जोपयांि आपण एकत्र असिो िोपयांि 

एक र्ेगळाच आनिंद आपल्या दोघािंच्याही  र्नाला तपशव करि असिो. र्ात्र या पत्राद्वरे 

िे र्ी सािंगू शकि नाही, हहेी स्ििकेच खरे आह.े र्ी यापूर्ी अस ेपत्र स्लस्हलेले नाही 

आस्ण यानिंिरदखेील स्लहीणार नाही. याचे कारण सािंगायचे झाले िर र्ला आजपयांि 

कोणार्र प्रेर् झाले नसेल ककिं र्ा िुला आिा पत्र पाठर्ण्याची हीच योग्य र्ेळ असेल 

म्हणून. म्हणूनच र्ी िुला ह ेपत्र स्लस्हिोय.  

आज अचानक पार्साने र्ला िुझी आठर्ण करून क्रदली. र्ी स्खडकीबाहरे 

पाहाि उभा होिो. िेव्हा र्ला एक जोडपिं जािाना क्रदसलिं आस्ण र्ला असा भास 

झाला, की, िे दोघे आपणच आहोि. आपलिंच प्रेर् या पार्साच्या टपोर् या थेंबािंर्ध्ये 

एकर्ेकाि गुिंिि आह,े एकर्ेकािंना आधार देि आह.े आस्ण एकर्ेकािंच्या भार्नािंर्ध्ये 

सचिंब स्भजि आहेी़. र्ला िुझी इिकी आठर्ण आली की चक्क, िे पार्साचे थेंब र्ाझ्या 

पापण्यािंना ओलार्ून गेल.े र्न जड झालिं आस्ण एक स्र्स्चत्र अतर्तथिा र्ला जाणर्ू 



लागली, र्ाटलिं, आिा सर्व बिंधने  िोडार्ीि र् चटकन फोन उचलून  र्ाझ्या  र्नािील 

सर्व भार्ना िुझ्यासर्ोर व्यक्त कराव्याि आस्ण सािंगून टाकार्िं......   

(योयो) र्ला िू खूप आर्डिेस.... आय लव्ह यू. र्ात्र, बघ ना इिक्याि 

र्ीज कडाडली आस्ण र्ी शुध्दीर्र आलो. िेव्हा र्ला र्ाटले की, र्ी िुला ह ेसर्व काही 

सािंस्गिल्यानिंिर िू नाही म्हणाली िर र्ाझे काय होईल?  र्ाझ्याबद्दल काय र्ाटेल? 

िू म्हणशील यासाठी िू र्ाझ्याशी र्ैत्री केलीस? यासाठी िू र्ाझी इिकी काळजी 

घ्यायचास? या सर्व प्रश् नािंि र्ी दोन क्रदर्सािंपासून रेंगाळि आह.े  

पण आिा नाही. कारण आिा र्ी ठरर्ले आह.े काही झालिं िरी िुला जे खरिं 

आह,े िे सर्वकाही सािंगून टाकायचे. म्हणून त्यासाठीच िुला ह ेपत्र स्लस्हण्याचे र्ी 

धाडस करि आह ेर् आज र्ी िुला या पत्रािून स्र्चारिो आह,े र्ाझ्याशी लग्न करशील 

का? िुला ह ेसारे र्ाचून जरा स्र्स्चत्र र्ाटेल; परिंिु प्लीज र्ला सर्जून घ.े  

ह ेपत्र र्ाचल्यानिंिर िुला जर राग आला िर प्लीज.. प्लीज र्ला िू सािंग. 

हर्िं िर र्ाझ्यार्र रागर्, पण अबोला धरू नकोस.. कारण एक र्ेळ िुझा नकार र्ी 

र्ोठ्या स्हर्िीने पचर्ू शकिो र्ात्र िुझा अबोला र्ला नाही पचर्िा येणार 

िुझाच, स्निीन  

  



र्ाझ ेकाय चकुल?े 

 

िू र्ाझ्या आयुष्याि आलीस अन् या र्ेड्याला जगण्याची एक नर्ीन क्रदशा 

क्रदलीी़. पण असे काय झाले की त्या क्रदर्शी िू र्ाझ्यार्र रुसलीस. आज शेर्टी िुझाच 

चेहरा पाहून, िू पुन्हा बोलशील याच आशेर्र ह ेस्लस्हण्याचे धाडस करि आहेी़.  

चािंगले असेल की नाही र्ाहीि नाही, पण दोन शब्द पुन्हा िुझ्यासाठीच 

स्लस्हि आहेी़. र्ेळ कसा लर्कर  स्नघून जािो ना? िू आस्ण िुझे सिंर्ाद हरर्ून क्रकिी 

िण झालेी़. रोजच िुझा चेहरा आठर्िो र्ी अन् िू र्ाझ्यार्र  का रुसली, म्हणून 

तर्ि:र्र रागार्ि राहिो.  

खरिंच (योयो)  िुझे असणे काय असिे िे र्ला िुझ्या जाण्याने कळले आहेी़.  

िुझी ककिं र्ि नेहर्ीच िू नसल्यार्र र्ला जाणर्ि राहिेी़. क्रकिी नाजूक होिे ना िे 

िण, जे जपि आलो आह ेर्ी. र्ाझिं िझु्यार्र प्ररे् आह ेआस्ण जी व्यक्ती र्ला या जगाि 

सर्ाांि जाति आर्डि े त्याची िर र्ी काळजी करणारच नाी़... क्रदर्साची सरुुर्ाि 

करण्यापरू्ी र्ला सर्ाांि जाति आर्डणार् याचा  म्हणज े िझुाच आर्ाज ऐकून 

क्रदर्साची सुरुर्ाि करार्ी अस ेर्ाटि असले िर याि र्ाझ ेकाय चकुल.े...  

(योयो) जर र्ी चुकलो िर बरोबर करायला िुझी साथ हर्ी आहे, जर र्ी 

हरलो िर र्ला प्रेरणा यायलादखेील िुझी साथ हर्ी आह.े कसिं सािंगू िुला जर र्ी 

र्ेलो िरीसुद्धा र्ाझे डोळे बिंद करायला र्ला िुझा हाि हर्ा आहेी़... असे नेहर्ी िूच 

र्ला सािंगायचीस नाी़.... र्ग काय झालेी़. आज अशी अचानकपणे िू र्ाझ्यार्र रुसली 

आहसे़.  



काल िुझ्यासोबि बोलिा बोलिा सहजच र्ी िुला म्हणालो, स्र्सरेन िुला; 

पण खरिंच इिके, सोप ेनाही िुला स्र्सरणेी़.... स्जिका र्ी िुला स्र्सरण्याचा प्रयत्न 

करिो, स्ििकीच िुझी आठर्ण येि राहिेी़.... डोळे झाकिो स्नराशेने अन् िुझाच चेहरा 

सर्ोर क्रदसिोी़,  चारचौघाि असलो िरी त्यािंना स्र्सरून, फक्त  िुझ्याच आठर्णीि 

रर्िो.... खूप द:ुख आह ेहृदयाि या, िुला सािंगू की नको. िुला सािंस्गिल्यार्र िुलाही 

द:ुख होईल की काय म्हणून र्ी तर्ि:च एकटा अश्रूबरोबर आजकाल खेळि राहिोी़....  

असाच अचानक कधीिरी खूपच उदास झालो िर िुझ्या त्या काही आठर्णींना 

उजाळा दिे राहिोी़. िू जर्ळ नाही म्हणून तर्ि:र्रच राग व्यक्त करि राहिोी़.... िू 

परि र्ाझ्या आयुष्याि येशील याच आशेर्र र्ी जगि राहिोी़....  

  



का दरू केलिंस र्ला ? 

 

िूच सािंस्गिले होिेस  ना, की जेव्हा आपण कोणार्र िरी जीर् लार्िो 

िेव्हा िी व्यक्ती कोणासाठी तपेशल असो र्ा नसो पण आपल्यासाठी िी आपल्या 

स्जर्ापेिाही स्प्रय असिे. र्ग  अस ेकाय झाले की आज आपल्या नात्यार्ध्ये इिका 

दरुार्ा स्नर्ावण झालाय? नजरेपासून दरू र्ात्र र्ाझ्या अिंि:करणापासून जर्ळ 

असलेल्या स्प्रये... जीर्नार्ध्ये िर प्रत्येकाचीच भािंडण ेहोि असिाि. पण असे काय 

झाले की कालच्या एका र्ादळाने आपल्या पस्र्त्र प्रेर्ालाच र्ाहून नेले... आठर् िे 

क्रदर्स जेव्हा आपण एकर्ेकास्शर्ाय जगू शकि नाही, अस ेम्हणायचो आस्ण सिि 

बारीकसारीक गोष्टींर्ध्ये आपण नेहर्ी एकर्ेकािंचा स्र्चार करायचो. सारखी िू र्ला 

सािंगायचीस की, 

िझू्यासाठीच जगायच ेआह ेर्ला, 

िझु्या हृदयािच राहायचिंय र्ला, 

िझु्या सखुाि जोडीदार र् 

िझु्या द:ुखार्ध्य ेभागीदार 

व्हायचये र्ला.  

पण असे काय झाले की िू िे सर्व काही स्र्सरून इिकी दरू गेलीस की  एका 

र्ादळाप्रर्ाणे आपल्या आयुष्याचे  होत्याचे नव्हिे झाले? िुला र्ाटि असेल की आपण 

अस े दरुार्ल्यार्ुळे खुश आहोि; पण र्ला नक्कीच र्ाहीि आहे आपण एकर्ेकािंना 

सोडून जगू शकि नाही. प्रेर्ार्ध्य े भािंडणे िर होिच राहिाि. जया प्रेर्ार्ध्ये भािंडण 



नाही, अशार्ध्ये र्जा िरी काय? पण सािंग ना इिके र्नार्र घेण्यासारखे काय होिे 

की चक्क िू र्ाझा चेहरादखेील पाहायला ियार नाहीस. िुला िू केलेली चूक र्ाटि 

नाही का? का िुला फक्त र्ी केलेलेच चूक आह ेअसे र्ाटिे. जर का िुला िसे र्ाटि 

असेल िर त्याि र्ाझा नाइलाज आह.े  

र्ला आजही आठर्िो िो क्रदर्स... र्ी सहज िुला बोलण्यासाठी आलो र्ात्र 

िू चक्क यापुढे र्ी िुला कधीच बोलणार नाही असे म्हणालीस. पण आजपयांि आपण 

जे काही केले िे काही चुकीचे होिे का? अरे सोन्या, आपले प्रेर् ह ेदधुासारखे पस्र्त्र 

होिे; पण काय र्ाहीि काय झाले. िुला काय र्ाटिे की आपल्या प्रेर्ाच्या स्र्रहार्ध्ये 

काय िू फक्त एकटीच रडली आहसे का?  अरे क्रदर्स आस्ण रात्र र्ी फक्त आस्ण फक्त 

त्याच गोष्टीचा स्र्चार करिो की, का िो काळा क्रदर्स उजाडला र् आपल्या 

नात्यार्ध्ये इिका दरुार्ा स्नर्ावण झाला?  

पण (योया) र्ला नक्कीच स्र्श् र्ास आह,े िू एक ना एक क्रदर्स नक्कीच परि 

र्ाझी होशील. पण िुला र्ाझी चूक नसल्याची जाणीर् होईपयवि िूला खूप उशीर 

होईल. पण बघ त्या क्रदर्शी का असेना िुला र्ात्र र्ाझीच आठर्ण येईल. एक सािंगिो 

(योया)  जे प्रेर् आधी िुझ्यार्र होिे िे पुढेही असेलच. िुझ्यापासूनच सुरुर्ाि झाली 

होिी आस्ण शेर्टदखेील र्ला िुझ्याचसोबि व्हार्ा असे र्ाटिे. अगिं िू िर नेहर्ीच 

र्ाझ्या हृदयाि होिीस. िूच आहसे र् कायर् िूच राहशील. पण र्ला र्ाझ्या एका 

प्रश् नाचे उत्तर दशेील ना...  

का गिं दरुार्ा, का गिं अबोला 

अपराध र्ाझा असा काय झाला ?  

  



र्न र्ाझ े

 

आजही आठर्िोय.. र्ला िो क्रदर्स, जया क्रदर्शी आपण दोघिं  पस्हल्यािंदाच 

भेटलो होिो. आपल्या दोघािंची ओळख  देखील नव्हिी, परिंिू चर्त्कारच म्हणार्ा 

लागेल ना? की आपण आज आपण इिक्या जर्ळ आलोि... त्या क्रदर्शी िू 

अचानकपणे काहीही न सािंगिा पुण्याला स्नघून गेलीस,  त्या र्ेळेस िर र्ी खूप स्नराश 

झालो होिो. कारण र्ाझ्या र्नाि सारखा एकच प्रश् न घोळि होिा की, र्ाझ्या 

र्नािलिं सािंगीिलिं असििं िर बरिं झालिं असििं? पण काय करणार स्हम्र्िच होि 

नव्हिी.   

आस्ण िो क्रदर्स आठर्िो, त्या क्रदर्शी िू पूण्याहून येिाना र्ला कॉल केला 

होिास, म्हणालीस, स्निीन र्ी िुझ्या लािूर ला येिेय. क्रकत्येकदा भेटलो िरी भेटीची 

ओढ काही कर्ी होि नाही... िुला भेटल्या स्शर्ाय र्ला िणभरही राहर्ि नाही... 

र्नाि र्ाझ्या आस आह.े.. एका भेटीची.  दरुार्ा सहन होि नाही.. ये ना गिं लर्कर 

सख,े िुझ्यार्ीना र्ला जरा ही करर्ि नाही... असेच काहीसे गुणगुणि र्ी िूला 

भेटण्याच्या आिुरिेने   रात्री झोप आली नव्हिी. कारण  कधी एकदाची िी रात्र सिंपिे 

आस्ण सकाळ होिे आस्ण कधी एकदाचा र्ी िूझा चेहरा पाहिो र्ला असेच झाले 

होिे. कारण िूला भेटण्याचा एक एक िण, जर्ळ जर्ळ येि होिा िस-िसा, र्ाझ्या 

र्नािली भीिी दखेील अधीकच र्ाढि जाि होिी. कारण आज क्रकत्त्येक क्रदर्सािंपासून 

आपण  भेटणार होिो. िसच िू लािूर र्ध्य ेपरि येण्याची र्ी दरे्ापुढे केलीली  प्राथवना 

दखेील आज पुणव होि होिी.   



सकाळ झाली र् ठरल्याप्रर्ाणे िी घरी आली. परिंिू िी येि असिाना र्ाझ्या 

काळजाचा ठोका अधीकच र्ाढि होिा. िी र्ाझ्याजर्ळ येिाच र्ी स्िला हसिच गुड 

र्ााँर्नांग म्हणालो, स्िनिं पण र्ला हसि हसि गुड र्ााँर्नांग केलिं. िेव्हा कुठिंिरी र्ला 

थोडिंस बरिं र्ाटलिं,  र्ाझ्या स्जर्ाि स्जर् आला निंिर काही क्रदर्स असेच गेले. र्ग 

आर्च्या गप्पा र्गैरे सुरू झाल्या. त्या निंिर काही क्रदर्सािंनी र्ी िीला र्ाझ्या 

र्नािील सािंगुन टाकायचिं ठरर्लिं. परिंिू स्र्चार करू लागलो की िी काय म्हणेल?  

शेर्टी भीि भीि स्िला बोललो, योयो’ र्ला िुला काही िरी सािंगायचिं 

आह,े िी लाजि लाजि बोलली,  बोलना र्ी डोळे स्र्टून धीर धरून स्िला म्हिंटले 

आय लर् यु... !  

त्यार्ेळी स्िनिं खाली र्ाकून साँडल पकडणार एर्ढ्यािच र्ी स्िच्यापासून, 

दरू अिंिरार्र जार्ून र्ाझ्या गालार्रिी हाि लार्ून उभा रास्हलो, पण िी साँडलची 

पट्टी लार्ि , र्ला सेर् टु य.ु.. !!! म्हणाली. ह े पाहुन िर र्ी र्ोठ र्ोठ्यानिं हसू 

लागलो.. कारण स्िनिं जो र्ला होकार क्रदला होिा, िो खुपच अनोखा  होिा. काय 

आह ेअसिं खास िुझ्याि, िे शोधिा शोधिा उत्तर सापडलिं र्ला र्ाझ्या या काळजाि. 

जे इिर  र्ुलींर्ध्य ेनाही असिंच काहीिरी आह ेिूझ्याि एक सुिंदरसा गोडर्ा आह.े.. 

िूझ्या या तर्भार्ाि  एक र्ेगळीच दसु्नया क्रदसिे र्ला िुझ्या या डोळयािंि. 

िुझ्यासारखी दसुरी कोणी र्ला भेटणिं शक्य नाही र्ला ह्या जगाि.  

  



िण एक परेु प्ररे्ाचा... 

 

र्ाझिंही िसिंच झालिं, र्ाझ्यासारखिं अनकेािंचिं असिंच होि असेल...  

िे कॉलेजािील तर्प्नाळू क्रदर्स र्ला आजही आठर्िाि, कारण घडलिंच होििं 

असिं काही... की िे हळर्े क्रदर्स आठर्ले की, अिंगार्र रोर्ािंच उभे राहिाि.  

आर्च्या गार्ापासून कॉलेज दरू असल्यार्ुळिं र्ी रोज एसटी बसने प्रर्ास 

करायचो. रोजच्यासारखिंच र्ी कॉलेजला  जाण्यासाठी स्नघालो होिो. िेच स्र्त्र  

आस्ण िीच रोजची बस  आस्ण दनैाही िीच असायची. रोजच बसर्ध्ये बसून र्तिी 

करीि असायचो.   

त्या क्रदर्शी नेहर्ीसारखिं कॉलेजध्ये, र्गावि स्र्त्रािंशी गप्पा र्ारि बसलो 

होिो. िेव्हा आर्च्या र्गावि एक नर्ीन र्ुलगी आल्याचिं सर्जलिं. क्लासर्धील 

सरािंनी स्िचा आम्हा सर्ाांना पररचय करून क्रदला. िी अस्िशय सुिंदर िर होिीच पण 

एकदर् शािंि आस्ण सोजर्ळ तर्भार्ाचीदेखील होिी. अभ्यासाि पण अस्िशय हुशार 

होिी.  

एके क्रदर्शी िी कॉलेजाि उस्शरा आल्यार्ुळे स्िचा रास्हलेला अभ्यासिर् 

पूणव करण्यासाठी र्ाझ्याजर्ळ आली र्  म्हणाली,  र्ला र्ाझा रास्हलेला अभ्यास 

पूणव करार्याचा आहे, त्यार्ुळिं िू िूझी नोटबुक दशेील का? र्ी पण लागलीच हो 

म्हणालो आस्ण स्िला नोटबुक क्रदले.  

र्ग िी दसुर् या क्रदर्शी नोटबुक घेऊन आली. र्ी र्ाझ्या स्र्त्रािंि गप्पा 

र्ारण्याि र्श्गुल असल्यारु्ळे िी थािंबली होिी. परिंिु शेर्टी  किं टाळून स्िला न 



राहर्ल्याने  स्िने “स्निीन... ’ असा आर्ाज क्रदला. स्िनिं आर्ाज दिेाच र्ाझे सर्व स्र्त्र 

अर्ाक् झाले. अगदी स्पनड्रॉप सायलेन्स... र्ी स्िच्याकडून र्ाझी नोटबुक घेिली र् 

स्िला म्हटलिं की, िुला र्ाझिं नार् कसिं र्ाहीि? िेव्हा स्िनिं सािंस्गिलिं की, अरे िुझ्या 

नोटबुकर्ध्ये र्ाचलिं. र्ग आम्हा दोघािंचा पररचय झाला.  िी आर्च्या गार्ाच्या 

शेजारील गार्ची होिी. स्िचिं गार् र्ाझ्या गार्ापासून अर्घ्या पाच क्रक. र्ी. 

अिंिरार्र आह.े  

दसुरी गोष्ट म्हणजे आम्ही दोघेपण एकाच एसटीनिं गार्ाकडिं जाि असिो, 

ह ेर्ला आिा कळालिं होििं. यार्र आम्ही दोघेपण जोरजोराि हसू लागलो... कारण 

की साधारणि: आठ-दहा क्रदर्स झाले असिील आम्ही दोघिंही एकाच बसर्ध्ये प्रर्ास 

करीि होिो, परिंिु ह े आम्हाला र्ाहीि नव्हििं. र्ग काय िसेच गप्पा र्ारि 

बसतटॅण्डर्र कधी पोहोचलो ह े आम्हाला कळालेच नाही. र्ग बसर्ध्ये िी एका 

र्ुलीजर्ळ जाऊन बसली  आस्ण र्ी र्ागे र्ुलािंसोबि बसलो. र्ाझिं गार् आलिं िेव्हा 

र्ी उिरलो. िी र्ला हसिच बाय.. म्हणाली... र्ी पण स्िला प्रत्युत्तरादाखल “बाय.. 

उया भेटू असिं म्हटलिं आस्ण िेथून घराकडिं  चालिा झालो.   

 दसुर् या क्रदर्शी दखेील आर्ची त्याच बसर्ध्ये भेट झाली र् आम्ही 

दोघेजण स्र्ळूनच कॉलेजला गेलो. चालि जाि असिाना स्िला र्ी म्हटलिं, िू िर 

हुशार आहसे र्ग इिक्या क्रदर्स कॉलेजला का आली नव्हिीस? यार्र िी म्हणाली, 

र्ाझे र्डील नोकरीला असल्यारु्ळे त्यािंची सारखीच बदली होि असिे. त्यार्ुळेच 

र्ला कॉलेजला यायला उशीर झाला. आर्च्या अशाच गाठी व्हायच्या. यािूनच  

आर्ची  इिकी चािंगली  र्ैत्री झाली की एक क्रदर्सही िी कॉलेजला आली 

नाही की, चुकल्याचुकल्यासारखिं र्ाटायचिं. र्गावि लि लागि नसायचिं.  



 सुरुर्ािीला र्ी स्िच्या शेजारीही र्ी बसि नव्हिो, कारण र्लाच भीिी 

र्ाटायची. गाडीला गदी होि असल्याने र्ी िाटकळि उभा राहायचो. साधारण 

पिंधरा क्रदर्सािंनिंिर स्िला काय र्ाटलिं कुणास ठाऊक, स्िनिं येिानाच स्िच्या शेजारी 

हािरुर्ाल टाकून जागा धरली; पण र्ी बसलो नाही. स्िनिंच बस ना, म्हटल्यार्र अिंग 

चोरि बसलो... आस्ण त्या क्रदर्सापासून सुरू  झाला आर्चा एक अनोखा आस्ण 

हळर्ा प्रर्ास...  

 एकाच बसर्ध्ये एकाच सीटर्र बसून गप्पागोष्टीचिं रुपािंिर कधी  प्रेर्ाि 

झालिं ह ेकळालिंच नाही. क्रकिीही गदी असली िरी र्ी बेक्रफकीर असायचो, कारण 

र्ाझी जागा राखून ठेर्णारी र्ाझी “िी’ त्या गाडीि असायची. म्हणून  गप्पािंच्या 

ओघाि तटाँड कधी यायचिं कळायचिंच नाही. आर्च्या प्रेर्ाला िी बस, िो र्ाहक, 

चालक, रोज येणारे लवद्याथी ह ेसािीदार होिे. कारण िे र्ाझे पस्हल ेप्रेर् होिे...  

 रस्र्र्ारी िी येि नसल्यानिं र्ाझिं र्न नेहर्ीच बेचैन व्हायचिं, सोर्र्ारी 

स्िला पाहस्ल्यास्शर्ाय करर्ि नसायचिं, गोड हसायची आस्ण गोड बोलायची, सारखी 

र्ला र्गावि पाहण्यासाठी नेहर्ी र्गाविील एक बाजू धरून बसायची र् क्लास 

सुटिािणी पाहून हसि राहायची. असेच आर्च्या दोघािंचे क्रदर्सार्ागून क्रदर्स जाि 

होिे. र्ला िर असिं र्ाटायचिं की हा काळ कधीही सिंप ूनये. त्या क्रदर्शी र्ी स्िला 

म्हटलिं.. ये (योयो) आपण लग्न कधी करायचिं? िी हसि म्हणाली, जेव्हा आपले कॉलेज 

सिंपेल िेव्हा आपण लग्न करूयाि. असिं म्हटल्यानिंिर आम्हा दोघािंच्याही डोळयािंर्ध्ये 

आिा पुढील तर्प्निं क्रदसि होिी. शस्िण सिंपल्यार्र जीर्नसाथी बनण्याच्या 

आणाभाका  घेिल्या  होत्या,  कॉलेज कॅन्टीन, सगळीकडेच आर्च्या प्रेर्ाच्या चचाव 

असायच्या. परीिा जर्ळ आली होिी. आम्ही अभ्यासाला लागलो होिो. एकदाची 



परीिा सिंपली. शेर्टच्या पेपरला आम्ही भेटलो. आिा काही क्रदर्स एकर्ेकािंपासून 

दरू राहार्े लागणार... म्हणून दोघािंच्याही चेहर् यार्र उदासी होिी. त्या क्रदर्शी जड 

पार्लािंनी स्िचा स्नरोप घेिला... पण काही क्रदर्सािंनीच कळालिं की, स्िच्या 

र्स्डलािंची बदली झाली आस्ण िी औरिंगाबादला स्नघून गेली.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ई सास्हत्य प्रस्िष्ठान 

ई सास्हत्य प्रस्िष्ठान दहा र्षाांपुर्ी सुरू झालिं. जगभराि ई पुतिकािंची 

सिंकल्पना रुजू लागि असिानाच र्राठीिही ई पुतिकिं  सुरू झाली. र्राठीि अर्ॅझॉन 

सारख ेप्रचिंड इन्व्हतेट्र्ेंट करणारे स्खलाडी उिरले. त्यािंच्यासर्ोर ई सास्हत्य म्हणजे 

अगदीच सलिंबुरटिंबू. पण गेली दहा र्षां आस्ण आजही गुगलर्र “र्राठी पुतिक” ककिं र्ा 

“Marathi ebook” टाकल ेकी ४ कोटी ९३ लाख नािंर्ािंर्ध्ये पस्हले दसुरे नार् येिे िे 

ई सास्हत्यचेच. ही करार्ि आह ेआर्च्या लेखकािंची. र्ाचकािंना साित्याने दजेदार 

र्नोरिंजक उच्च प्रिीची पुतिके “स्र्नार्ूल्य” देणारे आर्चे लेखक हचे या तपधेचे स्र्जेिे 

आहिे.  

र्राठीि “सास्हत्यरत्नािंच्या खाणी” स्नपजोि या ज्ञानोबािंनी र्ास्गिलेल्या 

पसायदानाला ईश्वराने िेर्ढ्याच उदारिेने खाणींचा र्षावर् करून प्रस्िसाद क्रदला. 

र्राठीचे ददुरै् ह ेकी या खाणींिली रत्ने बाहरे आणण ेआस्ण त्यािंचे पैलू पडल्यार्र 

त्यािंना शोकेस करण ेआस्ण जागस्िक र्ाचकािंसर्ोर िे पेश करणे याि आपण कर्ी 

पडलो. इथे उत्तर् सास्हत्यासाठी भुकेलेले र्ाचक आस्ण उत्तर् र्ाचकािंच्या प्रस्ििेिले 

सास्हस्त्यक यािंच्याि स्िज बनणे आर्श्यक आह.े स्र्शेषिुः डॉ. स्निीन र्ोरे यािंसारखे 

सास्हस्त्यक जयािंना स्लस्हण्याि आनिंद आह ेपण त्यापुढील जटील प्रक्रियेि पडण्याि 

रस नाही अशािंसाठी. स्र्दशेािंि र्ोठे लेखक एजिंट नेर्िाि आस्ण िे बाकी सर्व व्यर्हार 

पहािाि. र्राठीि ही सोय नाही.  

ई सास्हत्य प्रस्िष्ठान ही काही अनुभर्ी प्रोफ़ेशनल प्रकाशन सिंतथा नव्ह.े पण 

गेल्या दहा र्षाांि आर्च्या ह ेलिाि आले की र्राठीि रत्नािंच्या खाणी आहिे आस्ण 

त्यािंि उिरून हाि काळे करून र्ािी गाळ उपसि राहून जर स्चर्टपणे कार् करि 

रास्हल े िर एकाहून एक भारी रत्ने गर्सणार आहिे. एखाया र्ोठ्या धस्नकाने, 



पिंस्डिािंच्या सहाय्याने, दरबारी आश्रयासह जर ह े कार् हािी घेिले िर र्राठी 

भाषेिल ेसास्हत्य जागस्िक पटलार्र आपला ठसा नक्की उर्टर्ेल. 

डॉ. स्निीन र्ोरे यािंची अकरा अप्रकास्शि पुतिके प्रकाशाि आणण्याचा र्ान 

ई सास्हत्यला स्र्ळाला. शिंभू गणपुले यािंची नऊ, डॉ. र्सिंि बागुल यािंची बारा, शुभािंगी 

पासेबिंद यािंची साि, अस्र्नाश नगरकर यािंची पाच, रत्नाकर र्हाजन यािंची सहा अशा 

अनेकािंच्या पुतिकािंना र्ाचकािंपयांि नेण्याचे भाग्य ई सास्हत्यला लाभले. अस ेअनेक 

“तर्ािंिुःसुखाय” स्लहीणारे उत्तर्ोत्तर् लेखक कर्ी या र्राठीच्या “सास्हत्यरत्नािंस्चया 

खाणीं” र्ध्य े आहिे. अशोक कोठारे यािंनी र्हाभारिाच्या र्ूळ सिंस्हिेचे र्राठी 

भाषािंिर सुरू केले आह.े सौरभ र्ागळे, ओंकार झाजे, पिंकज घारे, स्र्नायक पोिदार, 

क्रदप्ती काबाडे, भूपेश कुिं भार, सोनाली सार्िंि, केिकी शहा अस ेअनेक नर्ीन लेखक 

साित्यपूणव लेखन करि आहिे. ई सास्हत्य कडे हौशी लेखकािंची कर्ी कधीच नव्हिी. 

पण आिा हौसेच्या र्रच्या पायरीर्रचे, लेखनाकडे गिंभीरपणे पहाणारे आस्ण 

आपल्या लेखनाि प्रगिी कशी होईल याकडे लि देणारे लेखक येि आहिे. त्यािंच्या 

सास्हत्याच्या प्रकाशाला उजाळा स्र्ळो. र्ाचकािंना आनिंद स्र्ळो. र्राठीची भरभराट 

होर्ो. जगािील सर्ोत्कृष्ट सास्हस्त्यक प्रसर्णारी भाषा म्हणून र्राठीची ओळख 

जगाला होर्ो. 

आर्ेन 

सुनील सार्िंि 

ई सास्हत्य प्रस्िष्ठान 
 

 


