
  

 



ती आणि मी 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे प्रकाशन 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.  

 

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

करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज 

एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.   



ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 
 

सादर करीि आि े
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(लघुकादबंरी) 

 

लेखक : 

सुणित सुर्यकांत मुंड े  



लेखकाची ओळख- 

नमस्कार. मी सुणित सुर्यकांत मुंडे. 

डाबी ह े बीड णिल्ह्यातील, परळी वैिनाथ 

तालुक्र्ातील, माझं छोटंसं गाव. कोकिातील 

आर्ओपीई, बाटू, लोिेरे, रार्गड मधून णवदु्यत 

अणिर्ांणिकी मधे णडप्लोमा पूिय केला. आता 

एमआईटी, औरंगाबाद इथे तृतीर् वर्य णवदु्यत 

अणिर्ांणिकी मध्र्े णिकत आह.े  सोबति 

कॉलेिच्र्ा कल्ह्िरल सेके्रटरी र्ा पदावर 

कार्यरत आह.े  

  बालपि छोट्याश्र्ा गावात गेले. 

लहानपिापासून सांस्कृणतक कार्यक्रम आणि 

सांप्रदाणर्क कुटंुबािा वारसा असल्ह्र्ाने ग्रंथांिा 

सहवास लािला.  

कणवता णलहार्िी आवड आह.े प्रेमकवी अिी मूळ ओळख आह.े सोबति 

सामाणिक णवर्र्ांवर लेख वगैरे णलणहतो. लेखक म्हिून र्ा कादबंरीतून पदापयि करत 

आह.े  

वािन आणि णलखािािा छंद आह.े णिवार् सामाणिक आणि रािकीर् 

क्षेिात काम करार्ला आवडतं.  

 

 



 

या पुहतिकेिील लेखनाचे सर्व िक्क लेखकाकडे सुरहिि असून पुतिकाचे 

ककिं र्ा  त्यािील अिंशाचे पुनर्ुवद्रण र् नाट्य, हचत्रपट ककिं र्ा इिर रुपािंिर 

करण्यासाठी लेखकाची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आि.े िसे न 

केल्यास कायदशेीर कारर्ाई िोऊ 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.  

 

सुचित सुर्यक ांत मुांडे 

9673621212 

suchitmunde@gmail. com 
https://m. youtube. com/channel/UCV36uMwyb5yZEClteeoeQNg  

mailto:suchitmunde@gmail.com
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• हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ि ेफ़ॉरर्डव करू शकिा.  

• ि े ई पुतिक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककिं र्ा 

र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर करण्यापुर्ी ई -साहित्य 

प्रहिष्ठानची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आि.े  

  



मनोगत  

 आर्ुष्र्ात एकदातरी कोिावर प्रेम होत असतं. एखादा िेहरा 

आवडार्ला लागतो आणि मग तोि िेहरा आपलं सवयकाही होऊन िातो. प्रत्र्ेक प्रेम 

प्रकरिािी स्टोरी वेगळी असते, पि िावना सारख्र्ाि.  

कॉलेिमधे खुप प्रेमप्रकरिं असतात, एकतर्फ़ीसुद्धा. कधी बोलार्ला उिीर होतो 

तर कधी समिार्ला. काही आठविींनी रंगलेले तर काही तिेि कोरे.  

 प्रत्र्ेक प्रेमाला र्ि णमळतंि असं नाही, काही अपूिय असतात आणि 

राहतातही तश्र्ाि. खुप काही नवीन णमळतं, खुप काही गमवावं पि लागतं. िेवटी 

काही राहो न राहो आठविी माि राहतात.  

ही लवस्टोरी तिीि काहीिी आह.े णिवा, कािल आणि अणस्मताच्र्ा 

प्रेमािी. माझी ही पणहली कादबंरी “ती आणि मी” अश्र्ाि कॉलेि मधील िीवनािा 

प्रवास.  

आपि त्र्ा गोष्टी छानपिे मांडू िकतो ज्र्ा नेहमी पाहतो, अनुिवतो 

आणि िगतो. हा पणहला प्रर्त्न आह.े तुम्हाला ही कादबंरी नक्की आवडेल, फक्त तुमच्र्ा 

प्रणतक्रक्रर्ा द्यार्ला णवसरु नका.  

सुणित मुंडे 

9673621212  

suchitmunde@gmail.com 

  

mailto:suchitmunde@gmail.com


 

 

 अपयिपणिका 

 

       प्रेमावर णवश्वास असिाऱ्र्ा प्रत्र्केास....  

  



 

 

कल्ह्पना वास्तवावर आधाररत असत.े र्ा कथिे ेकदाणित 

वास्तणवक व्यक्ती, स्थळ, नाव, घटना र्ाचं्र्ािी साम्र् 

अस ूिकत.े पि ही कथा केवळ माझी कल्ह्पनाि असनू 

तस ंकाही वास्तवात असले तर णनव्वळ र्ोगार्ोगि....  

  



ती  

आणि 

मी 
A Dreams trek 

  



प्रकरि एक: ती 

 

 “अगर क्रकसी िीज़ को क्रदल स ेिाहो तो पूरी कार्नात उसे तुमसे णमलाने 

में लग िाती ह”ै क्रफल्ह्मी स्वरात णनणखल बोलला.  

णिवा वेड्यासारखा हसत होता.  

वाढक्रदवसाच्र्ा पाटीमधील ह े णिि पाहून बाकीिे सवय णिवाकडे पाहत 

होते.  

खरं प्रेम... इतकं सोपं नसते रे ते फक्त ऐकार्ला बरं वाटतं, णििपटात 

दाखवतात तसं खऱ्र्ा आर्ुष्र्ात नसत. प्रत्र्ेकाला वाटतं आपल्ह्र्ा आर्ुष्र्ात एक 'ती' 

असावी, आपली काळिी करिारी, सतत आपल्ह्र्ाणवर्र्ी णविार करिारी, 

आर्ुष्र्ाच्र्ा णििात रंग णतने िरावे, णतच्र्ा प्रेमाच्र्ा छार्ेत आर्ुष्र् िावे, प्रत्र्ेक 

आनंदात नाव णति ेणलहावे. हो न? ती म्हिि ेएक अिी धुन िी आर्ुष्र्िर आठवावी, 

अिी सुंदर मूती िी आर्ुष्र्िर पहावी. णतच्र्ा िेहऱ्र्ावरील हास्र्ाकररता सगळं 

आर्ुष्र् वेिावं आणि णतच्र्ा डोळर्ांत पाणहल्ह्र्ावर आपलं िग क्रदसावं अिी ती..  

'झाला आमिा वेडा कवी सुरु' र्ोगेिने टोमना मारला.  

 

“अरे णिवा तू एवढा छान आहसे. क्रदसार्ला हीरो, खुप हुिारही आहसे 

आणि िावी इंिीणनर्र तू, तुला िाव न देिारी मुलगी वेडीि असेल बघ” क्रदलासा 

दते णप्रर्ंका बोलली.  



सगळर्ांच्र्ा निरा आता णिवाकडे क्रफरल्ह्र्ा होत्र्ा. इतक्र्ात णविाल 

णिवाला बोलला.  

णिवा, आम्हाला माणहत आह ेकी तू कोिावर तरी खुप प्रेम करतोस. तू 

आम्हाला कधी णतच्र्ाबद्दल सांगत नाहीस. मग आम्हाला कळेल तरी कसं? आणि हो 

आि खुप वेळ आह ेआणि सगळेिि खुप उत्सुक आहते तुझी स्टोरी ऐकार्ला. आि 

टाक बोलून.  

सगळेिि णिवाला णवनवत होते.  

ठीक आह.े मी सांगेन पि फक्त एका अटीवर.  

 “अट मान्र् आह”े सगळेिि क्षििरात णिवाने अट सांगार्च्र्ा आधी 

बोलल.े  

“तुम्हाला सागंून मन मोकळे होईल. फक्त अट अिी आह ेकी, तुम्ही कधी 

णतच्र्ा नावाने णिडवार्ि ंनाही आणि कधीि णतच्र्ाबद्दल वाईट बोलार्ि ंनाही. “ 

सगळेिि तर्ार झाले आणि णिवा सुरु झाला.  

 

 

 

णति नाव कािल..  



नावही कसं अगदी अणिनेिी सारख.ं तसंि णति सौंदर्यही. क्रदसार्ला गोरी, 

थोडी उंि, थोडे मोठे डोळे, रेिमी केस, प्रवाहातील संथ पाण्र्ाप्रमािे संथ िाल, संथ 

िालीवर लर्ीत छुिछछुि वाििारे पैििं, मनाला वेडं करून सोडिारे 

िेहऱ्र्ावरील िाव, लािाळु स्विाव, खवळलेला समुद्रही णतिं हसिं पाहून िांत 

होईल इतकं गोड हसिं. नेहमी हसता असिारा तो िेहरा, णहरव्या पानावर दवबबंद ु

साठून कोवळर्ा क्रकरिांनी िसा िमकतो तसे िमकते डोळे आणि परीलाही लािवेल 

अिी सुंदरता. गुलाबी पंिाबी ड्रेस मधील णतिा बसंपल लुक तर िीवघेिाि. णतला 

पाहून िगातील सवायत सुंदर िेहरा पाहतोर् असा िास व्हार्िा. खरं म्हिि ेसुंदर 

र्ा िब्दािा अथयि णतला पाहून समिार्िा. असं वाटार्िं णतला पाहण्र्ाति पूिय 

आर्ुष्र् घालवावं.  

 

“णप्रर्ंका घे िरा आदिय आमच्र्ा कािल अग्रवाल वाणहनीिा. बसंपल राहत 

िा, बसंपल मुली आवडतात मुलांना” र्ोगेिने टोमिा मारला.  

सगळेिि रागात त्र्ाच्र्ाकडे पाहत होते.  

“गप्प रे तू, णिवा तू बोल” णप्रर्ंकाने उत्तर क्रदल.े  

आम्ही सोबत कॉलेिला बीडला होतो, ती िहरात राहार्िी आणि मी बीड 

पासून िवळ असलेल्ह्र्ा छोट्याश्र्ा गावात. नंतर आमिी कॉलेिमध्र्े मैिी झाली 

आणि प्रेम, तेही एकतर्फ़ीि ह.ं.  



प्रकरि दोन: पणहली िेट 

 

त्र्ा रािी एक स्वप्न पाहीलं होतं....  

 

 पाण्र्ात पार् सोडून बसलेली एक मुलगी, णिच्र्ा केसांमध्र्े वारा 

वेडर्ासारखा झोके घेत होता, णतच्र्ा केसांतील गिऱ्र्ात िांदण्र्ा गुंफल्ह्र्ात असा 

िास होत होता,  णतच्र्ा पार्ाच्र्ा स्पिायने पाण्र्ालाही मखमली रंग आलेला, 

हवेलाही पणहल्ह्र्ा पावसानंतर पसरिारा गंध पसरलेला आणि आणि मनाला 

झोंबिारा वारा माझ्र्ा िोवताली वाहत होता. णतिा िेहरा क्रदसत नव्हता पि 

णतच्र्ा रूपावरुन णतच्र्ा िेहऱ्र्ािी कल्ह्पना मी करत होतो, इतक्र्ात िाग आली 

आणि नाराि होऊन ते स्वप्न पूिय करण्र्ािा प्रर्त्न करत मी तर्ार झालो.  

    

आि कॉलेििा पणहला क्रदवस... िाळेतील तास बदलून लेक्िर होिार, 

खुप णिवलग बालपिीिे णमि नसिार, गावातल्ह्र्ा िाळेच्र्ा खोल्ह्र्ा बदलून 

कॉलेििी इमारत असिार. गावातल्ह्र्ा त्र्ा िाळेिी आठवि र्ेऊन सारे क्षि आठवत 

होते. कॉलेि िीवनािी सुरुवात होिार म्हिून मनात उत्सुकताही होती. नवीन 

णमिमैणििी, िहरातील वातावरि, मी फारि उतावीळ होतो आणि म्हिूनि 

वेळेआधीि वगायत र्ेऊन बसलो होतो. मग सुरि सोबत ओळख झाली. आमिी छान 



मैिी झाली. तो बीड िहरात रहार्िा. आम्ही असंि गप्पा मारत बसलो. मग लेक्िर 

सुरु झालं.  

 ते अपूिय स्वप्न मनात रंगवत बसलो. लेक्िरमधे मन लागत नव्हतं. 

इतक्र्ात एक खुप गोड आवाि कानावर आला.  

“मे आर् कम इन सर? “  

आवाि ऐकताि मी णतच्र्ाकडे पाणहलं, एकाक्षिी तर तो स्वप्नातील िेहरा 

असल्ह्र्ािा िास झाला. णतच्र्ा िेहऱ्र्ावरील तेि आणि िाव पाहून स्वप्नपरी 

क्रदसल्ह्र्ािा िास झाला. मी णतला पाहतोर् ह ेसुरिला समिलं.  

“णतिं नाव कािल, आमच्र्ा िाळेिी टॉपर, आम्ही एकाि िाळेत होतो. 

खुप छान मुलगी आह ेआणि स्विावही खुप छान आह े णतिा. “ माझा णमि सुरि 

णतच्र्ाकडे इिारा करत बोलला.  

आर्ुष्र्ात कधीि न अनुिवलेलं आि अनुिवत होतो. अस ंवाटतं होतं. खुप 

वर्ायपासून कािलिी वाट पाहत होतो. मग क्रदवसेंक्रदवस णतला पाहिं सुरुि होतं. 

कधी निराही णमळार्च्र्ा, णतच्र्ाकडे पाहार्िी िसं काही सवर्ि झाली होती.  

एकदा इंणललिच्र्ा लेक्िरला वगायत असंि ग्रुप णडस्किन सुरु होतं आणि 

कािल माझ्र्ा समोर बसली होती.  

समोर बसूनही ती डोळर्ात पाहार्ला तर्ार नव्हती. मी माझं मत मांडलं 

आणि कािलने माझ्र्ाकडे पाहून एक स्माईल क्रदली.  



पणहल्ह्र्ांदाि मला हुिार असल्ह्र्ािा आणि इंग्रिी र्ेत असल्ह्र्ािा अणिमान 

वाटला.  

त्र्ा रािी ती स्माईल झोप र्ेऊ दते नव्हती आणि मग ठरवलं णतच्र्ािी 

उद्या िेटून मैिी करार्िी.  

मी सुरिला सोबत घेतल ं आणि कॉलेिमध्र्े लवकर गेलो. र्ोिनेनुसार 

लेक्िरच्र्ा आधी लेडीि पार्किं ग मध्र् े णतला िेटार्िं ठरवल.ं सुरिला ती आधीि 

ओळखार्िी त्र्ामुळे िास्त िीती वाटत नव्हती. लेडीि पार्किं ग समोरील कट्टर्ावर 

बसून कािलिी वाट पाहत होतो.  

इंट्री गेटकडे टक लाऊन पाहत होतो. अगदी सेकंदही मोिेल इतक्र्ा वेळेस 

मी घडी पाहत होतो. खुप वाट पाणहल्ह्र्ानंतर कािल णतच्र्ा मैणििी सोबत र्ेताना 

क्रदसली. नेहमीसारखीि हसत आणि हळुवार िालत आली. िसििी ती िवळ र्ेत 

होती हृदर्ािे ठोके वाढत होते. सुरि कािलच्र्ा मैणििीिी बोलार्ला लागला आणि 

कािल माझ्र्ासमोर उिी होती. आि णतला मैिीसाठी णविारिारि ह ेठरवून बोलू 

लागलो. मनात थोडी िीती होतीि पि कािलच्र्ा स्माईलने माझा णवश्वास 

वाढवला.  

 “हार्, माझं नाव णिवा आह ेआणि आपि क्लासमेट आहोत.”  

“हार्, हा ओळखते रे मी तुला. काल खुप छान बोललास. इंणललि खुप छान 

आह ेह ंतुझी.”  

“खरंि? थैंक र्ु कािल. मला तुझ्र्ािी मैिी करार्िी आहे” िीव एकवटून 

म्हटल.ं  



“अस ंबोलून कुठ मैिी होते का रे? “ 

“नाही. तसं नाही. पि सुरुवात तर होते ना.”  

“हो का? बरं. मग आपि आता फ्रें ड्स ना? “ णतने हसत णविारलं.  

“हो आणि तेही बेस्ट ह.ं मीही णतला प्रणतसाद दते बोललो.”  

“हा. िल आता लेक्िरला लेट नको व्हार्ला.”  

मग आम्ही क्लासरूमकडे िालत होतो. सुरि माझ्र्ाकडे पाहून णतच्र्ाकडे 

इिारा करत णिडवत होता. मी माि कािलच्र्ा णविारात हरवलो होतो. तो क्रदवस 

माझ्र्ा आर्ुष्र्ातील सोनेरी क्रदवसांपैकी एक होता.  



प्रकरि तीन: फ्रें ड ररके्वस्ट 

 

आमिं असंि नेहमी बोलिं व्हार्िं पि कॉलेि मधील वातावरि िास्त 

फ्रैं क नसल्ह्र्ाने आमि एकमेकांिी िेटिं क्वणिति व्हार्िं. फक्त हार् हलॅो एवढंि 

बोलिं व्हार्ि.ं  

      अकरावी नंतर थोड्या सुट्टर्ा होत्र्ा आणि त्र्ानंतर बारावीिे क्लासेस 

सुरु होिार होते. त्र्ाआधी णतला एकदा िटेाव ंअस ंवाटल.ं णतला रोि पाहार्िी 

झालेली सवर् आणि हळूहळू वाढत िाललेलं प्रेम र्ापुढे णतला न पाहण्र्ािी कल्ह्पना 

माझ्र्ाकडून होत नव्हती. मग पेपर संपल्ह्र्ावर क्लासरूम बाहरे आमिी िेट झाली.  

कािल: अरे णिवा, पेपर कसा होता?  

मी: छान होता. तुला तर खुप मस्त गेला असेल र्ात िंका नाही.  

कािल: हो. तसा सोप्पा होता.  

मी: कािल, तुझ्र्ाकडे मोबाइल तर नाहीर्े मग सुट्टीत आपला संपकय  कसा 

होईल?  

कािल: आपि फेसबुक वर बोलुर्ात ना.  

मला माणहत होतं ती फेसबुक वर नाहीर्े, मी खुप वेळा णतिं नाव िोधलं 

होतं.  

मी: तू आहसे फेसबुक वर?  



कािल: हो. पि हल्ह्ली मी वापरत नाही. णडएणक्टवेट आह.े मी तुला ररके्वस्ट 

पाठवते.  

मी: ठीक आह.े मी वाट पाहतोर् ह.ं  

 

घरी कोिाच्र्ातरी फोनवर वापरत असेल कदाणित. पि मला एवढर्ा 

क्रदलेल्ह्र्ा प्रणतसादावरुन णतच्र्ा मनात काहीतरी आह ेअस ंवाटत होतं.  

 

नेहमीि णतच्र्ािी क्रकतीही वेळ बोलत बसावं वाटत अस.े पि वेळेने कधीि 

तेवढी वेळ मला क्रदली नव्हती.  

 

मी फेसबुकवर कािलच्र्ा ररके्वस्टिी वाट पाहत बसलो होतो. एक फ्रें न्ड 

ररके्वस्ट आली आणि एका सेकंदाच्र्ा आत अक्सेप्ट.  

मग आमिं फेसबुक वर बोलि ं सुरु झालं. एकमेकांच्र्ा आवडी-णनवडी, 

आठविी इत्र्ादी िेर्र होत होत्र्ा. मेसेि वािताना ती डोळर्ासमोर उिी राहार्िी 

आणि मला साक्षात बोलतेर् असा िास व्हार्िा.  

    



  गावातील दवेाच्र्ा मंक्रदरातील िकरा वाढार्ला लागल्ह्र्ा आणि पुन्हा 

पुन्हा मी कािलला दवेाकडे मागत होतो. आता फक्त मोबाईलि नाही तर माझ्र्ा 

सगळर्ा आर्ुष्र्ािा पासवडय ती होती.  

 

 



प्रकरि िार: स्वप्न. 

 

       डोळे उघडून पाहतात आणि डोळे झाकल्ह्र्ानंतरही, आपल्ह्र्ा इच्छेनें 

पाहतात आणि आपोआपही पडतात. डोळे णिि णनमायि करतात आणि मन 

वेड्यासारखं हरवून िात त्र्ात.  

 

सवय काही हरवून बसलेल्ह्र्ा हृदर्ाच्र्ा कोपऱ्र्ात अपूिय राणहलेली एक 

इच्छा असते, मग रंगवतात डोळे णिि, हरवतं मन आणि र्ेतात परत हरवलेल्ह्र्ा त्र्ा 

सगळर्ा गोष्टी. अणस्तवात र्ािं मोल नसेल पि कल्ह्पनेच्र्ा िगात तरी हरवलेल्ह्र्ा 

गोष्टी णमळाल्ह्र्ािं समाधान णमळतं. र्ाति आनंद सगळा. माझ्र्ा प्रेमकथेत खूप 

महत्वािं स्थान आह ेअश्र्ाि स्वप्नांिं.  

 

खरंि मला वाटतं स्वप्न म्हिि ेदसुरं िीवनि. आिन्म त्र्ा िेहऱ्र्ािी वाट 

पाहिाऱ्र्ा दोन डोळर्ांना एवढं सामर्थर्य णमळतं ते र्ा स्वप्नांपासूनि. कधीतरी र्ेईल 

परतून वाटेवर र्ा आिेत बसलेली मनं स्वप्न पाहत णिवंत असतात.  

  

तसंि काहीतरी होतं माझ्र्ा िीवनात. कािलला आठवून स्वप्न पूिय 

व्हार्िे, स्वप्न गोड असार्िे िरी अणस्तत्व िून्र् असले तरीही. मी वास्तवात िरी 

णतच्र्ािी िेटलो नसेल तरी आमिी रोि िेट व्हार्िी त्र्ा स्वप्नांत. कधी णतच्र्ासोबत 



समुद्रक्रकनारी क्रफरार्िं, तर कधी फुलांच्र्ा बागांमध्र्े, कधी प्रेमरंगात रंगार्िं तर 

कधी मनसोक्त पावसात णििार्िं, कधी हातात माझ्र्ा हात णतिा असार्िा तर 

कधी िीव माझा आठवत णतला एकटंि बसार्िा.  

 

एकदा तर मला एक स्वप्न पडल ंहोतं. त्र्ा स्वप्नात मी एक स्वप्न पाहत होतो 

आणि त्र्ात कािल होती. माझ्र्ा मनात िावना तश्र्ाि णतच्र्ाही. मला ििी ती 

आवडार्िी तसाि णतला मी. एके क्रदविी णतने णतच्र्ा मनातील इच्छा माझ्र्ासमोर 

िाहीर केली आणि आमिं प्रेम बहरत गेल.ं आमच्र्ा णववाह सोहळर्ािे णिि स्वप्नात 

उिे, ह े इथपर्िंति थांबलं नाही तर अगदी मुलाबाळांपर्िंत.... िेवटी स्वप्नि ते 

अणस्तत्वात माि काहीि नाही.  

 

मी स्वप्न पाहत गेलो आणि प्रेमाच्र्ा िाळर्ात गुंतत गेलो.  



प्रकरि पाि: पणहली कणवता 

 

माझ्र्ा प्रेमाबद्दल खूप कमी लोकांना माणहत होतं आणि मला कोिाला 

सांगार्िं पि नव्हतं. मग मनातील िावना कागदावर उतरार्ला सुरुवात केली. 

काहीतरी णलहीत असे. पि णविेर् असं काही आतापर्िंत नव्हतं. पि एका क्रदविी 

कािलला डोळर्ासमोर आठवून ओळी णलहार्ला सुरुवात केली. आणि पणहली 

कणवता तर्ार झाली.  

 

हसिं तुझं क्रकती ग गोड,  

िेव्हा खळखळून हसतेस तू,  

हसताना पाहून अस ंवाटतं,  

परीहून सुंदर क्रदसतेस तू...  

 

ते िेहऱ्र्ावरील िाव तुझ्र्ा,  

पाकळीहून कोमल क्रदसतेस तू,  

तु सहि हसून िातेस माि,  

फुलांना लािवत असतेस तू...  

 

 

वेिीतल्ह्र्ा फुलांनाही तुझा सुगंध,  



इतक्र्ा सुगंधात असतेस तू,  

सुकतात ती फुले माि,  

रोि फुलत असतेस तू...  

 

श्ृंगार, दागीने तुझे गुलाम,  

राज्र् त्र्ांच्र्ावर करतेस तू,  

नसतात आकर्यक बंद पेटीत,  

आकर्यक त्र्ांना करतेस तू...  

 

वारा झोके घेतो त्र्ात,  

ते केस सावरत असतेस तू,  

सोडतेस तू केस मोकळे,  

अन वारा वेडा करतेस तू....  

 

डोळर्ातही क्रकती आश्चर्य तुझ्र्ा,  

डोळर्ांनीि बोलत असतेस तू,  

पाहत बसतो मी डोळर्ांना,  

प्रेम समिावत असतेस तू....  

 

सतत डोक्र्ात णविार तुझा,  

बावरं मनाला करतेस तू,  



नाव ओठी र्ेता प्रेमाि,  

डोळर्ासमोर असतेस तू...  

 

मी ही कणवता णमिांना दाखवली. त्र्ांना खूप आवडली. पि णिच्र्ासाठी 

णलणहलं णतला पाठवावी म्हिून फेसबुक उघडलं. पाहतो तर कािलि अकाउंट बंद 

झालेलं. काहीतरी दसुरं कारि असेल असं समिून, आता कॉलेि सुरु होईल तेव्हा 

दईेल अस ंठरवलं.  

सुट्टीनंतर कॉलेि सुरु झालं. बारावीिं वर्य असल्ह्र्ाने सगळे णसरीर्स झाले. 

खूप ऐकलं होतं प्रेमात कररर्र खराब होतं पि माझं निीब माझ्र्ाबाबतीत अस ंकाही 

आतापर्िंत तर झालं नव्हतं.  

     सवय ठीक िालू होतं. रोि कािलला पाहार्िं, णतला आठवून रोि 

काहीतरी णलहार्िं. कधीकधी वाटार्ि ंसगळं सांगून टाकावं णतला पि णतिं मन 

णविणलत नको व्हार्ला आणि तर िास नको म्हिून मी कधीि कािलिी र्ाबद्दल 

बोललो नाही. णति ंलक्ष अभ्र्ासात असावं हीि माझी इच्छा आणि म्हिूनि ती 

माझ्र्ापासून ह्रदर्ाच्र्ा िवळ असूनही दरू होती.  

    ते वर्य कधी संपत आलं काही कळलंि नाही. णनरोप समारंि असताना 

सुरिने कािलला सवय सांगण्र्ािा सल्ह्ला क्रदला पि मी ठरवल,ं परीक्षा होईपर्िंत मी 

णतच्र्ािी र्ाबद्दल काहीि बोलिार नाही. णनरोप समारंिात मी एक कणवता सादर 

केली, ती सवािंना खुप आवडली.  

कािल माझ्र्ाकडे आली आणि स्वतःहून बोलू लागली.  



कािल: णिवा मला माणहत नव्हतं तू कणवता णलणहतोस आणि कणवता खरंि 

खूप छान होती.  

मी: म्हििे आधी नव्हतो णलहीत पि आिकाल णलहीत आह.े  

कािल: खुप छान. तुझ्र्ा आिखी कणवता असतील तर नक्की वािार्ला द े

कधीतरी अस ंबोलून गेली.  

 

खरंि ना, मी णलहू िकलो कािलमुळे, मी णलणहलं णतच्र्ासाठी पि मी 

सांग ुिकत नव्हतो.  



प्रकरि सहा : प्रोपोस 

 

आता पाटीिं स्वरूप सगळं बदलून गेल.ं सवयिि गंिीर होऊन णिवािी 

स्टोरी अनुिवत होते. तेवढ्यात णिव थांबला आणि खूप िांततेिं वातावरि णनमायि 

झालं.  

इतक्र्ात दबक्र्ा आवािात दीक्षा बोलली. णिव मी खूप मुलं पाणहलेत 

प्रेमात अपर्िी होऊन िलतेि व्यसन करतात. तू तर तसं काही नाही न केलास?  

 

“आिही णतच्र्ा डोळर्ापेक्षा िास्त निा कोित्र्ाि व्यसनात नाहीर्े” 

णिवान ेहसत उत्तर क्रदलं.  

“ओहो... मग प्रोपोि वैगेरे केलं क्रक नाही आमच्र्ा णहरोने कािल ला?“ 

णिकूने परत णिवाला त्र्ाच्र्ा कहािीकडे वळवले.  

“हो पि तो खूप हास्र्ास्पद होता. आिही मला हसू र्ेतं त्र्ािं. खरं म्हििे 

अगदी वेडेपिाि होता तो पि त्र्ा रठकािी र्ापेक्षा दसुरा उपार् नव्हताि.”  

“सांग तो पराक्रम र्ांनाही” णहनवत णविाल बोलला.  

 



“म्हिि े कसं मोठ्या िहरात होतं तसं, कुठेतरी णविेर् रठकािी िेटून 

काहीतरी णगफ्ट दऊेन असा प्रकार झाला नव्हता. पि माझ्र्ा िावना मला णतला 

सांगार्च्र्ा होत्र्ा त्र्ा माि पोहिल्ह्र्ा.  

तेव्हा बारावीिा णनकाल लागला आणि अपेक्षेप्रमािे णतने प्रथम क्रमांक 

णमळवला. मीही टॉपसय मध्र् ेहोतो पि माझ्र्ापेक्षा िास्त मला कािलच्र्ा र्िािा 

िास्त आनंद वाटत होता. सत्कार समारंिात िेटार्िं आणि सगळं कािलला 

सांगार्िं मी ठरवलं. त्र्ा क्रदवसािी मी खूप आतुरतेनं वाट पाहत बसलो होतो. णतला 

खूप क्रदवसानंतर िेटिार होतो. णतच्र्ासाठी णलणहलेलं एक प्रेमपि आणि कणवता 

सोबत घेऊन मी तर्ार होऊन कॉलेिकडे णनघालो.  

कॉलेि गेटवर सुरि सोबत थांबलो होतो इतक्र्ात कािल आली. लाल 

पंिाबी ड्रेस, केसांिी नवीन हअेर स्टाईल, िेहऱ्र्ावरील तेि िीवघेिे िाव, 

गुलाबाच्र्ा पाकळर्ासारखे णतिे ओठ, आणि डोळर्ांनी बोलिारे ते काळे डोळे.  

िाताना माझ्र्ाकडे पाहून णतने एक क्र्ुट स्माईल क्रदली. मग णतच्र्ा 

पाठीमागेि आम्ही सिागृहात गेलो. मी सारखा णतच्र्ाकडेि पाहत होतो आणि ते 

णतलाही समिलं होतं आणि तीही माझ्र्ाकडे पाहून हसत होती.  

कार्यक्रम सुरु झाला आणि तो क्षि आला.  

“र्ावर्ी ९२. २२ टके्क गुि णमळवून कािल सवयप्रथम आली आह”े सरांनी 

घोर्िा केली.  

सवय िि उिे राहून कािलि अणिनंदन करत होते आणि मी सवायत िास्त 

खुि होतो.  



एकमेकांिी बोलत आम्ही सवय वगयणमि िमलो, ती थोडी थांबली होती 

सोबत णतिी मैिीि पि होती.  

“तू आि पक्का मरिार” अस ंबोलून सुरि मला णतच्र्ाकडे ढकलत होता.  

“अरे णिवा कसा आहेस? आणि अणिनंदन हा तुझं खूप छान माक्सय आहते 

तुला.”  

“थँक र्.ू आणि आमच्र्ा कॉलेि टॉपरिही अणिनंदन.” माझा आनंद 

िेहऱ्र्ावरून झळकत होता.  

“थँक्स ह ंणिव. िेवटी बेस्ट फे्रन्ड कोिािीर् मग?”  

“माझी... मग आता आपि एकमेकांपासून दरू िािार पुन्हा कधी िेटिार 

कोिास ठाऊक? तू मला णवसरिार तर नाहीस न?”  

“अस ंकोि बेस्ट फे्रन्ड ला णवसरतं का? तुि नको णवसरु म्हििे झालं.” 

“मी तुला णवसरु िकत नाही.”  

 “सॉरी. पि कािल तुला काहीतरी खूप महत्वािं सांगार्िं आह,े मला 

माणहत नाही र्ा रठकािी सांगि ंबरोबर आह ेक्रक नाही पि आि मी काहीि लपवू 

िकत नाही.  तुला राग तर नाही न र्ेिार?”  िीतिीत मी णतला णविारलं.  

“नाही र्ेिार. तू बोल”  



णतच्र्ा िेहऱ्र्ावरील िाव दियवत होते मी कार् बोलिार ह ेणतला आधीि 

माणहत होते. पि आमच्र्ाकडे पाहिाऱ्र्ा णमिमैणििी मला अस्वस्थ करत होत्र्ा 

आणि मी आधीि मोबाइल मध्र् ेटाइप केलेला मेसेि णतला वािार्ला क्रदला.  

 

 

Kajal, I'm going to disclose something that I have been 

concealing since long. I'm in love with you Kajal. I love you from 

bottom of my heart and you are EVERYTHING for me. I can't 

explain my life without you. Love you very much dear Kajal.  

 

ती वाित होती आणि मी णतच्र्ा िेहऱ्र्ाकडे पाहत होतो.  

 

कािलने वािून झाल्ह्र्ावर माझ्र्ाकडे पाहून खूप गोड स्माईल क्रदली.  

नेहमी णतच्र्ा िेहऱ्र्ावरील िाव वाििारा मी माि आता मला काहीि 

समित नव्हतं. णति ेबोलिारे डोळेही अबोल िासत होते. मी फक्त ती कार् बोलते 

र्ािी वाट पाहत होतो.  

“तुला मी का आवडते?”  

 



िगामध्र्े िेहरे इतके, पि प्रेम तुझ्र्ावर होिं,  

िगत तुला िागत राि, पहाट उिडून र्ेिं,  

माझं सारं आर्ुष्र् आता, तुझंि होऊन गेलंर्,  

आवडतं मला आठवून तुला, स्वतःला णवसरून िािं....  

 

नदी सागरास णमळून एकरूप होते तसं एकरूप व्हावं वाटतं तुझ्र्ािी. 

बरसिाऱ्र्ा सरी णिवार् कसलं िीवन िातकाला? तसंि काहीस अणस्तत्व आहे 

माझ्र्ा िीवनािं, माझ्र्ा स्वप्नांिं आणि माझ्र्ा आठविींिं तुझ्र्ाणिवार्.. म्हिून 

मला तू आवडतेस. कदाणित कवी म्हिून अस ंबोलार्ला हवं होतं. पि कािल समोर 

काही सुिलंि नाही.  

“मला न तुझा स्विाव खूप आवडतो, खूप लािाळू आहसे तू, सवािंना समिून 

घेतेस, सगळर्ांिी छान वागतेस, खूप प्रामाणिक आहसे, मला तुझ्र्ा िेहऱ्र्ावरील 

िाव खूप आवडतात, आणि सगळर्ात िास्त म्हििे तू खूप बसंपल आहसे. अगदी 

माझ्र्ा स्वप्नपरीसारखी.”  

“थँक र् ुसो मि णिव !, खरं म्हिि ेमलाही तू खूप आवडतोस, खूप छानही 

आहसे, आणि मला माणहत आह ेतू माझ्र्ावर खूप प्रेम दखेील करतोस. मला माफ कर 

पि णप्लि मला थोडा वेळ हवा आह.े”  

मी एवढं ऐकूनि खुप खुि होतो, काही वेळ तर समितंि नव्हतं कार् 

बोलावं. ह ेनक्कीि माझ्र्ा अपेक्षेपेक्षा िास्त होतं.  



“खरंि मला वाटलंि होतं क्रक तू मला समिून घेिील आणि हो तुला हवा 

तेवढा वेळ घे मी आर्ुष्र्िर तुझी वाट पाहार्ला तर्ार आह.े”  

“खूप छान वाटलं तुझ्र्ािी बोलून णिव. पि आता घरी िावं लागेलं मैणििी 

वाट पाहत आहते आणि खूप उिीर पि होत आह.े बार् णिवा...”  

“बार् कािल. सी र्ु सून.”  

 

ती माझ्र्ासमोरून िात होती पि काहीि वाटत नव्हतं कारि ती आि 

हृदर्ाच्र्ा खूप िवळ आली होती.  

मी पटकन सुरिला िेटून सवयकाही सांणगतल,ं तोही खूप खूि होता  

माझ्र्ासाठी. मी तर िान हरवून बसलो होतो.  सारखे  णतिेि िब्द आठवत होते. 

त्र्ा रािी िांदण्र्ाकडे पाहत णतला आठवत होतो.. कधी झोप लागली समिलंि 

नाही.  

पि स्वप्नातही वाटलं नव्हतं क्रक ती आमिी िेवटिी िेट असेल.  



प्रकरि सात : इंणिनीरींग 

 

त्र्ानंतर एकदाही णतच्र्ािी संपकय  झाला नाही आणि मी आिखी 

प्रणतक्षेति होतो.  

मग कररर्र हा णवर्र् समोर आला आणि इंणिनीररंग क्षेिाबाबत णविेर् 

आवड असल्ह्र्ाने इलेणक्ट्रकल इंणिनीररंगला औरंगाबाद इथे प्रवेि घेतला. नवीन 

कॉलेि, नवीन िहर, नवीन णमिमैणििी. सुरुवातीला सगळं एकदम नवीनि.  

  होस्टेलवरील िीवन तर एकदम िारीि. णमि म्हििेि सवय काही, रािी 

उिीरपर्यत रंगिाऱ्र्ा गप्पा, णमिांिी प्रेम प्रकरिं, प्रेम प्रदियन करून णलणहलेले 

बिंतीवरील नावं आणि सगळर्ा प्रकारिे नमूने णमि. िीवनाला नवीन क्रदिा 

णमळालेली.  

मोकळर्ा वेळात कणवता, िार्री आणि णलखाि क्षेिातील आवड वाढत 

गेली. नवीन पुस्तकं वािार्ला आवडार्िी. णलखािािी आणि वािनािी सवर्िं 

लागली. णलहार्ला तर कोिालाही र्ेतं पि िावना तेव्हाि िांगल्ह्र्ा प्रकारे मांडता 

र्ेतात िेव्हा आपि एखादी गोष्ट िगतो आणि अनुिवतो.  

गावाकडे असताना िांदिे पाहत झोप लागार्िी. इथे तसं काही नव्हतं. 

पि पापण्र्ावरील “ती” िांदिी माि अिूनही तेवढीि िमकत होती.  



वाटत तर असं होतं मी िीवन कमी आणि कािललाि िगत होतो. 

क्रदवसामागून क्रदवस सरत होते. अिूनही णतच्र्ािी संपकय  झालाि नव्हता. पि 

मनाला समिावत मी णतच्र्ा आठविींवरि प्रेम करत होतो.  

     इंणिनीररंग लाइफ एकदम छान िात होती. पुस्तकासोबत िीवन 

णिकार्िं असेल तर इंणिनीररंगला प्रवेि घ्र्ावा. क्कॉलेिमधील णवणवध कार्यक्रमांत 

सहिाग घ्र्ार्िो, खुप नवीन णिकार्ला णमळार्िं. कॉलेि िीवनािं स्वप्न छानपिे 

रंगत होते, खूप सुंदर मुली होत्र्ा माि माझ्र्ासाठी कािल पेक्षा सुंदर कोिीि नव्हतं.  

आमिं बोलिं होऊन वर्य उलटून गेलं. नंतर णमिांकडून समिलं कािल 

पुण्र्ात राहते णतच्र्ा नातेवाईकांकडे आणि णतथे वैद्यकीर् महाणवद्यालर्ात MBBS 

करते. फक्त एवढंि वाटार्िं क्रक एखाद्या क्रदविी अनोळखी नंबर वरून फोन र्ेईल 

आणि णतच्र्ा आवािात हलॅो णिव हा आवाि र्ेईल. स्वतःपेक्षा िास्त णतच्र्ावर 

णवश्वास असल्ह्र्ाने मी दसुऱ्र्ा मुलींबद्दल णविारही करत नसार्िो.  

 

 

“मला खूप वेळा वाटार्िं क्रक तू कोिावर तरी णसरीर्स आहसे आणि 

म्हिूनि तू अिून बसंगल आहसे” मला थांबवत दीक्षा बोलली.  

 



“तुझ्र्ासारख्र्ा मुलाने बसंगल राहीलं तर आमच्र्ासारख्र्ाि कसं होईल? 

आणि तू बसंगल ह ेथोडं वेगळं वाटतंर् रे. म्हििे एखादी वणहनी ककंवा खूप िवळिी 

असेल न कोिीतरी सांग खरं.. कळू द ेसगळर्ांना” र्ोगेि परत सुरु झाला.  

सवयिि हसत होते.  

“ आता दसुरं प्रेम करार्िी बहमंत नाही रे आणि खरं प्रेम तर िुकूनही नाही 

“ णिवानेही हसत त्र्ाला प्रत्र्ुत्तर क्रदल.ं  

“अरे णिवा, म्हििे तुझ्र्ा आर्ुष्र्ात नसेल दसुरी कोिी पि तू कोिाच्र्ा 

आर्ुष्र्ात गेलास का? म्हिि ेआमच्र्ा णहरोवर प्रेम करिारी कोिीतरी णहरोईन 

असेलि हो ना? “णिकूने आि माझी सगळी स्टोरी ओपन करार्िी ठरवलंि होतं 

वाटतं.  

हा माझी एक खूप छान मैिीि आह.े णतला मी खूप आवडार्िो पि सवयि 

प्रेमांना र्ि णमळत नाही आणि कदाणित णतिहंी त्र्ातील एक असावं.....  



प्रकरि आठ : अणस्मता 

 

सगळेिि तर्ार झाले आणि णिवा पुन्हा सुरु झाला.  

 

कॉलेि मध्र्े स्नेहसंमेलनािी तर्ारी सुरु होती, मी सहिाग घेतला होता.  

णतकडे गीतांिा सराव सुरु होता. माझ्र्ा आवडत्र्ा गीतांपैकी एका गीतािे 

बोल ऐकार्ला र्ेतं होते.  

 

मेरे क्रदल मे िगह खुदा की खाली थी 

दखेा वहां पे आि तेरा िेहरा हैं 

मैं िटकता हुआ सा एक बादल हू ं

िो तेरे आसमान पे आके ठहरा ह.ै  

 

अिानक कोिीतरी आवाि क्रदला, मागे वळून पाणहलं तर...  

हलॅो णिवा, मी अणस्मता, सेकंड इर्र, CSE.  

 

खूप क्रदवसानंतर एवढा प्रेमळ आवाि ऐकला होता, क्र्ुट िेहरा, काळा 

िष्मा, छोटेिे डोळे, हसताना गालावर पडिारी खळी, माझ्र्ापेक्षा थोडी कमी उंिी, 



अणतिर् गोरी, हळुवार होिारी पापण्र्ांिी उघडझाप, सगळी केस एका कडेला 

टाकलेली, एका हातानं िेहऱ्र्ावरील केस सावरिं, मॉडनय लुक आणि तो फॅन्सी ड्रेस, 

णति ंअप्रणतम रूप मनमोहक होतं.  

ओर्र्र् हलॅो, तू णिवाि ना?  

एकततर णति ंघार्ाळ करिार सौंदर्य आणि वरून ती मला ओळखते ह े

पाहून मी तर आश्चर्यिक्रकति होतो.  

“हा मीि णिवा.” मी िािपडत बोललो.  

“अरे तुझी क्लासमेट माझी मैिीि आह,े मला स्नेहसंम्मेलनात एक कणवता 

बोलार्िी आह ेत्र्ासाठी णतने तुला िेटार्ला सांणगतलं होतं सो.”  

“ठीक आह.े मी पि कणवता सादर करिार आणि काळिी करू नको तुला 

नक्की संधी णमळेल.”  

“थँक्स णिवा. बार्दवे, मला तुझा मोबाइल नंबर द.े”  

अणस्मताकडे पाहून समित काही नव्हतं पि नक्की काहीतरी वेगळं घडतंर् 

अस ंवाटत होतं.  

“हा घे ९६७........”  

“कूल, मी करते रािी व्हाट्सअप तुला.”  

 



क्रदवसिर मनात अणस्मतािाि णविार िालू होता,  व्हाट्सअप उघडून मी 

णतच्र्ा मेसेििी वाट पाहत बसलो होतो. णतने आमच्र्ा कॉमन फ्रें न्डि नावही नव्हतं 

सांणगतलं.  

ती खूप िास्ति वाट पाहार्ला लावत होती. साडेबारा वािता एका 

अनोळखी नंबर वरून एक मेसेि आला.  

 

Hi Shiva, Extremely Sorry, I was little bit busy Yar.  

अणस्मतािा मेसेि होता.  

 

मी:अरे ठीक आह.े त्र्ािं काही नाही.  

अणस्मता: झोप तर नाही ना आली? म्हििे मी णडस्टबय तर नाहीर् े ना 

करत?  

मी: नाही तू बोल. मला उणिरा झोपार्िी सवर् आह.े  

अणस्मता: अच्छा गलयफे्रन्ड ऑनलाईन असेल ना सो.. हो की नाही?  

मी: अग मी बसंगल आह.े  

अणस्मता: गप्प आता ह,ं खोट नकोस बोलू. माझ्र्ा मैणििीने सांणगतलंर् 

तुझ्र्ाबाबद्दल. मला वेड्यात नको काढू.  

मी: आता कसं सांगू तुला?  



अणस्मता: काही सांगार्िी गरि नाही. आणि हो मी तुझ्र्ा कणवता 

वािल्ह्र्ा. कार् णलणहतोस र्ार तू.  फॅन झालीर्े मी तुझी.  

मी: थँक र्ु व्हरेी मि ! पि तू वािल्ह्र्ास कुठे?  

अणस्मता: तुझ्र्ा फ्रें न्डने पाठवल्ह्र्ा होत्र्ा आणि तुला कोिती कणवता 

आवडते? मला पाठव बरं.  

मी:  

कोई दीवाना कहता ह,ै कोई पागल समझता ह,ै  

मगर धरती की बैिेनी, बस बादल समझता ह,ै  

मैं तुझसे दरू कैसा हु, तू मुझसे दरू कैसी ह,ै  

र् ेतेरा क्रदल समझता ह,ै र्ा मेरा क्रदल समझता ह.ै  

 

अणस्मता : ग्रेट ! मला पि आवडते. सेम िॉइस.  

 

खुप िुनी मैिीि असल्ह्र्ासारख ंअणस्मता माझ्र्ािी बोलत होती. णतिा 

स्विाव खुप मनमोकळा आणि छान होता. अणस्मतािी बोलताना कधी तीन वािले 

समिलंि नाही.  

 



 अणस्मता: तू तर झोपिारि नाहीस वाटतं आि. तुझ्र्ािी खूप बोलार्िंर्, 

दपुारी १ वािता, कॉलेि कॅन्टीन ओके ना? तसंही तुला मी कॉल करेनि. सॉरी र्ार 

पि खुप झोप र्ेतेर्.  

 

 मी: ठीक आह ेबार्. आपि िेटू लवकरि.  

 

अस ंअिानक अणस्मताि िीवनात र्ेिं कार् होतं मला माणहत नाही पि 

णतच्र्ात मला एक िांगली मैिीि क्रदसत होती. िीवनात णविेर् घडिार असाव ं

र्ािा णविार करत झोपलो.  



प्रकरि नऊ: A फॉर अणस्मता. 

 

आमिी कॅन्टीन मध्र् ेिेट झाली. डार्री समोर ठेवत अणस्मता बोलली.  

 

ती: या सवय माझ्र्ा कणवता आहते आणि तुला माझ्र्ापेक्षा िास्त अनुिव 

आह ेम्हिून तू णनवडिील ती कणवता मी स्नेहसंमेलनात सादर करेन.  

मी :बरं मला सांग र्ातील  तुझी सगळर्ात िास्त आवडती कणवता 

कोिती?  

ती : तश्र्ा सगळर्ाि आवडतात मला, पि खरं तर मला तुझी कणवता खूप 

आवडते. बोल आता.  

मी : अगं माझ्र्ापेक्षा तू छान णलणहतेस. माझ्र्ापेक्षा िास्त तुझ्र्ा कणवता 

आहते.  

ती: गप्प ह ंआता. तू आणि तुझ्र्ा कणवता लोकणप्रर् आहते, क्रकतीतरी मुली 

तुझ्र्ा फॅन्स असतील न? मला कोि ओळखत पि नाही आणि म्हिे की मी तुझ्र्ापेक्षा 

छान णलणहते.  

मी :ओहह असं का? एक काम करू मग आपि दोघे णमळून एक कणवता 

णलहू आणि ती स्नेहसंमेलनात बोलू? ठीक आह ेआता?  



ती : अरे बापरे !.. खरंिं.. मिाक नको करू ह. अय्र्ा तुझ्र्ासोबत कणवता 

आणि तेही स्न्हसेम्मेलनात माझं निीब असेल. मी कधीि णविार नव्हता केला. मी 

तर्ार आह.े पि कणवता किी आणि कधी णलहार्िी.  

मी : वेळ खूप आह.े दररोि थोडी थोडी णलहार्िी.  

 

अणस्मता एकदम खुि आणि उत्सुक होती. आम्ही खूप वेळ बोलत बसलो. 

माझं कॉलेिमधे असून बंक झालेलं ते पणहलं लेक्िर.  

 

नंतर स्नेहसम्मेलनात आमिी “िांदिी की िंद्र? “ ही कणवता सवािंना खुप 

आवडली. अणस्मता खुप खुि होती. आम्ही आता खुप छान णमि झालो होतो.  

 

२० मािय..  

       अणस्मतािा वाढक्रदवस, मी फोन हातात घेऊन, णतिा नंबर डार्ल 

करून बसलेलो कधी एकदािे बारा वाितात आणि पणहला कॉल माझा असेल अस ं

वाटत होतं. कॉल केला आणि लगेि अणस्मताने उिलला, कदाणित णतला माझ्र्ा 

कॉलिी अपेक्षा होती. मी वाढक्रदवसािा िुिेच्छा क्रदल्ह्र्ा आणि दपुारी िेटार्ला 

बोलवलं. वाढक्रदवसाणनणम्मत काहीतरी स्पेिल करार्िं हा माझा प्लॅन होता. एक 

छान णगफ्ट णतच्र्ासाठी आधीि घेऊन ठेवलेलं आणि अणस्मतावर णलणहलेली एक 

कणवता घेऊन मी िेटण्र्ासाठी णनघालो. वेळेच्र्ा आधी िॉप मध्र्े िाऊन मी तर्ारी 



केली होती. अणस्मता आली आणि पाहतो तर कार्? गुलाबी पंिाबी, केस बांधलेली 

आणि एकदम साधा लुक. ती स्पेिल क्रदविी खुप स्पेिल क्रदसत होती.  

  

नंतर वाढक्रदवस सािरा झाला, णतला णगफ्ट खूप आवडलं आणि मी णतला 

डेडीकेट केलेली कणवताही. नंतर णतने णतच्र्ा वाढक्रदवसाच्र्ा केकिे फोटो दाखवले 

त्र्ावर माझं नाव असंि र्ात आश्चर्य काही नव्हतं पि त्र्ा क्रदविी कदाणित मी 

अणस्मताला आवडत असेल अस ंवाटल ंहोतं. अणस्मता पि माझ्र्ासाठी ती एक खूप 

छान मैिीि होती फक्त एवढंि मला माणहत होतं.  

 

अणस्मता एकदम मनमोकळी, सवय सांगार्िी आणि मला खुप समिुन 

घ्र्ार्िी. आमिं िेटि ंदररोििं झालं. लेक्िर बंक करार्ला णतला खुप आवडार्ि,ं 

मलाही णतने सवर् लावली. णतच्र्ासोबत लेक्िर सोडून क्रफरार्ला िािं, कॅन्टीन 

मधील गप्पा, लार्ब्रेरी मधील सोबत अभ्र्ास, रािी उणिरा र्ेिारे कॉल्ह्स सगळं खुप 

िारी...  

नंतर मला णतच्र्ा नावाने आणि णतला माझ्र्ा नावाने णिडवार्ला सुरुवात 

झाली. आमच्र्ा प्रेमप्रकरिाच्र्ा अफवा कॉलेिमधे पसरार्ला सुरुवात झाली.  

 

अणस्मता माझ्र्ात कार् पाहत होती कोिास ठाऊक पि ती माझी 

सगळर्ात िास्त िवळिी मैिीि. वाईट प्रसंगी णतिी मैिी सावली द्यार्िी तर 



आनंदात णतिं हसि ंप्रोत्साहन.  णतच्र्ा मैिीमुळे माझ्र्ा कॉलेि िीवनाच्र्ा ABCD  

मधील म्हििे अणस्मता अणस्मताि..  



प्रकरि दहा : तो रणववार 

 

फोनवरती दोन कॉल्ह्स आले, आठ वािले तरी मी झोपेति होतो इतक्र्ात 

एक अणस्मतािा मेसेि आला. आि दपुारी २ वािता कॉलेि िवळील कॉफी िॉप 

मध्र् ेिेटू.  

मी हा र्ेतो ररप्लार् दऊेन परत झोपलो.  

मला वाटत होते रोि िेटतो तिीि िेट असेल.  

परत ११ वािता अणस्मताने कॉल करून िेट पक्की केली.  

मी अगदी वेळेवर णतथे पोहिलो. कॉनयर िेअर वरती अणस्मता वाट पाहत 

बसली होती मागे वळून णतने एक स्माईल क्रदली. आि ती खूप िास्ति सुंदर क्रदसत 

होती आणि णतच्र्ा िेहऱ्र्ावरून ते साफ झळकत होतं.  

 

मी लेट तर नाही ना झालो?  

अरे नाही बस. मी पि आताि आले.  

ओके मग.  आि काहीतरी स्पेिल आह ेवाटतं.  

हो आि खूपि स्पेिल क्रदवस आह.े णसल्ह्क आणि रेड रोि माझ्र्ा हातात 

दते अणस्मता बोलली.  

 



णिव,  

मला माणहत नाही आपली िेट होण्र्ामागे कारि कार् होतं? पि तुला 

िेटल्ह्र्ापासून िीवन खूप बदललंर्. मी आधीही कणवता णलहार्िे पि तू 

िेटल्ह्र्ापासून मी कणवता िगार्ला लागले. आधी माझं िीवन एवढं स्पेिल नव्हतंि 

िेवढं तू बनवलास. असं वाटतं तुझ्र्ा हसण्र्ामागिं कारि मी असावं, तू उंि िरारी 

घेिारा आकािातील पतंग त्र्ािी दोर मी असावं, तू प्रकािी क्रदवा तर त्र्ातील वात 

मी असावं, तू िंद्र रािीिा तर ती िवळिी िांदिी मी असावं, उगािि रूसावं 

तुझ्र्ावर आणि तू समिूत काढावीस, असं वाटतं तुझ्र्ा कणवतांना ऐकत िन्मिर 

बसावं. खरं तर ना आता हातांना पि वेड लागलर् रे. वाटतं हातिर मेहदंी काढावी 

आणि त्र्ात नाव तुझं णलहावं. मी तुझ्र्ावर खूप खूप प्रेम करते आणि आर्ुष्र्िर 

तुझ्र्ािसोबत राहील.  

 

ह ेसवय ऐकून कार् बोलावं, मला काही सुित नव्हतं. क्रकतीतरी णविारांिी 

वादळे डोक्र्ात एकदाि क्रफरत होती. कािलिा िेहरा डोळर्ासमोर उिा होता 

आणि अणस्मताला होकार दणे्र्ािी माझी बहमंत नव्हतीि आणि णतला स्पष्टपिे नकार 

दणे्र्ािी माझी ईच्छा नव्हती. णतला कसं उत्तर द्यावं मला काही समित नव्हतं.  

  

माझी अवस्था पाहून अणस्मताला सवय समिलंि. तीही अबोल होऊन 

माझ्र्ाकडे पाहत होती.  

 



ह ेबघ अणस्मता, मी तुला कसा नकार देऊ आणि माझ्र्ाकडून एक िूक 

झालीर्े, मी तुला सगळं सांगिारि होतो पि र्ोलर् वेळ कधी िेटलीि नाही.  

 

आतातरी सांगिील क्रक अिून र्ोलर् वेळ िोधत बसला आहसे.  

 

खरं म्हिि ेअणस्मता मला तू खूप आवडतेस, तुझा स्विावही खूप छान आह े

आणि तू  माझी खुप िवळिी मैिीि आहसे. पि र्ाआधी मी एका मुलीवर प्रेम 

करार्िो आणि अिूनही णतच्र्ा उत्तराच्र्ा प्रतीके्षत आह.े  

कोि ती लकी गलय? स्वतःच्र्ा िावना लपवत मला अणस्मताने णविारलं.  

 

मी कािल बद्दल अणस्मताला सगळं सांणगतल.ं कािलिं माझं आर्ुष्र्ात 

र्ेिं, आमिी मैिी होिं, मला णतच्र्ावर प्रेम होिं, आणि आमिं एकमेकांपासून दरू 

िािं. णतला सवय सांणगतलं.  

अणस्मतांिे डोळे पािावले होतो. णतच्र्ा डोळर्ात अश् ूका होते ते मला 

समिि नाही.  

 

वेडा आहसे रे णिव तू, अस ंवाऱ्र्ाच्र्ा झुळूकेवर कोिी प्रेम करत का? आणि 

तेही एवढं खरं.  



 

मी खरंि वेडा होतो, मला अणस्मताच्र्ा िब्दांिा अथय समित नव्हता आणि 

णतच्र्ा अश्ूंिाही. थोडा वेळ मीही अबोल झालो आणि अणस्मताही.  

 मला माणहत होतं णिव तू नाही बोलिार नाहीस पि मीि सवय समिून 

घेतलरं्. मी समिू िकते तुला आणि तुझ्र्ा प्रेमालाही पि मला आि एक प्रॉणमस कर 

क्रक त ूकािलला णमळवण्र्ािा प्रामाणिक प्रर्त्न करिील.  

हो मी तुला प्रॉणमस करतो. अणस्मता खरंि तू मला खूप काही णिकवलंस. 

मला तू खूप आवडतेसही पि लाईक आणि लव मध्र् ेखूप फरक आह ेआणि तू मला 

नेहमी समिून घेतेस तसं आिही घेिील.  मी तुला प्रॉणमस करतो की, आर्ुष्र्िर मी 

तुझा बेस्ट फ्रें ड म्हिून तुझ्र्ा सोबत असेन.  

हो का बरं बरं थँक र्ु, आणि तुझा आता आिखी एकदा रडवार्िा णविार 

असेल तर आधीि सांग तसं.  

अग ंखरंि बोलतोर् मी.  

मला माणहत आह ेरे आणि मी तुला िाऊही दिेार नाही तुझी इच्छा असली 

तरी. बरं िल आता बाळा मला घरी िावं लागेलं.  

बोलत बोलत पाि कसे वािल ेसमिलंि नाही.  

मी णतला परत सॉरी बोललो.  

अरे हो ना आता बस झालं. िल आपि रािी बोलू. बार् आणि हो सावकाि 

िा बरं का. नाही तर वाऱ्र्ािी झुळूक र्ेईल एखादी.  



ती मस्करी करत होती पि मला णतच्र्ा िावना समित होत्र्ा. पि 

माझ्र्ाकडेही पर्ायर् नव्हताि. वेळ किी कठोर होते र्ािी िािीव मला होत होती.  

 

माझ्र्ा आर्ुष्र्ातील कठीि क्रदवसातील तो एक क्रदवस होता. मी णविार 

करत करत णविर्कडे गेलो त्र्ाला सवय सांणगतलं.  

 

णिव्या तू आि माझ्र्ा णिव्या नक्कीि खािार बघ. ऐकलं होतं लोक प्रेमात 

अंध असतात पि तू तर पूिय अपंग आहसे रे. आधी वाटार्िं पि आि समिलं तू नक्की 

डोक्र्ावर पडला होतास. अरे ती अणस्मता, एकदा नीट पहा. क्रकतीतरी मुलं णतच्र्ा 

पाठीमागे, तरी ती तुझ्र्ावर प्रेम करते. खरंि मुली पि वेड्या आहते आिकाल. कार् 

पाहीलं असेल तुझ्र्ात दवे िािे. अरे वेळ आह ेतुझ्र्ाकडे नवीन सुरुवात कर तू त्र्ा 

मुलीच्र्ा िोधात आहसे णिच्र्ासाठी तू काहीि नाहीस. तुला एक मेसेि करार्ला 

वेळ नाहीर् ेणतच्र्ाकडे आणि एकीकडे अणस्मता िी आर्ुष्र्तुझ्र्ा नावावर करार्ला 

बसणलर्े. कधी कळिार तुला” रागात तो मला समिावत होता.  

णविर् खरं सांगत होता, पि माझा णवश्वास प्रेमावर होता. मलाही 

कधीकधी वाटार्िं सोडून दर्ाव सगळं पि कोितीही गोष्ट सोडून दणे्र्ाआधी आपि 

का धरून बसलो होतो हा णविार केल्ह्र्ावर सोडून खुप िास्त अवघड असतं...  

माझ्र्ाबाबतीत तेि होत होतं.....  

  



प्रकरि अकरा: अणवस्मरिीर् िेट 

 

मी रािी खुप वेळ णविार करत बसलो, सुरििे िब्द आठवत होते. एक क्षि 

वाटलहंी, िाव णवसरून सगळं आणि करावी नवी सुरुवात पि मन माि काहीि 

ऐकार्ला तर्ार नव्हतं. अणस्मता खुप छान मैिीि माझी पि प्रेमािा णविार पटत 

नव्हता.  

    मला अणस्मतािी काळिी वाटत होती आणि झोप र्ेत नव्हती इतक्र्ात 

अणस्मतािा मेसेि आला.  

सॉरी णिवा, मला कािलबद्दल माणहत नव्हतं. तसं तर तुझ्र्ावर प्रेम मी 

खुप क्रदवसांपासून करार्ि े पि तुला आधी बोलून दाखवल ं नाही. तू मला सवय 

सांणगतलस पि कािल णवर्र्ी सांगार्िं णवसरलास. प्लीि काळिी नको करू मी 

एकदम ठीक आह ेआणि मला माफ कर माझ्र्ामुळे तुला परत सगळं आठवावं लागल.  

 

मला उत्तर कार् दर्ाव समित नव्हतं. मी अणस्मताला िेटून बोलाव असं 

ठरवल.ं माझा ररप्लार् फक्त हा होता “ “िेटु सकाळी १० वािता, णिव मंक्रदर”  

 

णनर्णमतपिे मी र्ा मंक्रदरात र्ेत असतो. कधी णनराि तर कधी आनंदात. माझी 

दवेावर खुप श्द्धा आह.े दवेाकडे मी खुप काही मागतो माझे दःुख मी सांगतो. नेहमीि 



मला पररणस्थतीिी लढार्िं सामर्थर्य णमळतं. आि मला सगळर्ात िास्त त्र्ािी गरि 

आह.े  

 मंक्रदराच्र्ा पररसरात अणस्मतािी वाट पाहत बसलो आणि थोड्याि वेळात 

अणस्मता आली आणि आमि संिार्ि सुरु झालं.  

मी: कुठून सुरु करावं काही समित नाहीर्े.  

ती: कर कुठूनतरी. माझे डोळे बोलत नाहीत रे.  

मी: अग, मी एवढा गंिीर आह ेआणि तू टोमि ेमारत आहसे.  

ती: अरे णिल र्ार. ह े बघ मी हटय वगैरे झाणलर्े अस ं समिू नकोस. 

तुझ्र्ाप्रेमबद्दल समिल्ह्र्ावर मी खुप णविार केला. माझं पे्रम तुझ्र्ापे्रमापुढे काहीि 

नाही. तू तुझं प्रेम णमळवार्िा प्रर्त्न सुरु ठेव, आणि हो मी आता एकदम ओके आह.े  

मी: तुझ्र्ा िेहऱ्र्ावरुन क्रदसत आहेि पि मनात काही नको ठेऊ प्लीि.  

ती: नाही रे बाळा.. खरंि तुझं मन एखाद्या लहान बाळासारखं आह.े खुप हट्टी, 

णनष्कपट, साध आणि मोकळ. कोिाला िास दऊे वाटत नाही आणि प्रेम तर एवढं 

करतोस की प्रेम िब्दािा अथय तुझ्र्ाकडे पाहून कळेल. मला खरं सांग. तुला िास होत 

नाही का कधी कािलच्र्ा तुझ्र्ािी वागण्र्ािा?  

मी: कधीकधी वाटार्ि ं कािल मला संपकय  करू िकली असती पि णतच्र्ा 

मनात काही नसेल. कधी वाटार्िं णतला काही मर्ायदा असतील. म्हििे एक प्रश्न 

समोर आला की त्र्ाला दसुऱ्र्ा प्रश्नांनी उत्तर दते मनाला फसवत ठेवार्ि.ं अगदी खरं 

म्हिि े'िास होतो पि माझ्र्ा कािलवरील पे्रमासमोर िास िून्र् आह.े ' 



ती: ग्रेट र्ार. णतला दसूर कोिी आवडत असेल तर मग?  

मी: अगदी तुझ्र्ासारख ंक्रदलदार होईल आणि तू केलस तेि करेंन.  

ती: ओह! लग्न करिार का मग कािलिी?  

मी: हो र्ात िंका नाही.   

ती: कास्ट सारखी आह ेका तुमिी?  

मी: नाही पि प्रेमापुढे कास्ट वैगेरे मला तर काही वाटत नाही. प्रेम हाि 

सवायत मोठा धमय.  

ती: खरंि र्ार णिवा, कािल खुप लकी आह.े णतच्र्ावर एवढं प्रेम करिारं 

कोिीतरी आह.े तेही तुझ्र्ासारखा मुलगा. निीब आह ेर्ार. मला णवश्वास आह ेती 

तुझ्र्ावर खुप प्रेम करते. फक्त णतला काही थोडीिी अडिि असेल. पि तुला नक्की 

णमळेल असं माझं मन बोलत आह.े  

मी:थैंक्स र्ार आणि हो, अणस्मता खरंि सॉरी र्ार मी तुला सगळं 

सांगार्ला हव होतं. पि माझ्र्ाकडून उिीर झाला कािलबद्दल सांगार्ला.  

 

ती: इट्स ओके रे णिव. असहंी मी खुप क्रदवसांपासून तुझ्र्ावर प्रेम करते. तू 

कािलबद्दल सांणगतल असतंस तर फक्त मी माझं प्रेम तुला सांणगतलं नसतं. फक्त 

एवढंि.  

मी: प्लीि, मला समिुन घे.  



ती: अरे वेड्या, तुला सांणगतल ना मी ठीक आह.े हो तुझं प्रेम िेटल ंअसतं 

तर...  पि तू आणि कािल एकमेकांसाठी आहात आणि तुझ्र्ाकडून मला खुप काही 

णमळालर्. मी मािस ओळखार्ला नेहमी िुकत अस.े िुकीिे मािस णनवडून कोिावर 

पि णवश्वास करत असे पि काल मला समिलं माझी तुझ्र्ाबाबत णनवड एकदम 

परफेक्ट होती. म्हििे मी मािस ओळखार्ला णिकले. तुझी मैिी माझ्र्ासाठी खुप 

आह.े आता फक्त माझी तुला कािल णमळावी हीि इच्छा आह.े  

 

मी: मी प्रॉणमस केल ना तुला आणि आता कािलवर अवलंबुन आह ेसगळं.  

ती: नक्की णमळेल. कािल णमळाल्ह्र्ावर मला णवसरून िािील ना?  

मी: िक्र्ि नाही. तुि तुझ्र्ा लग्नानंतर मला णवसरिील.  

ती: काहीही हा. गप्प तू. मी तुला णवसरिार नाही आणि तुला णवसरु पि 

दिेार नाही. तू माझा लाइफ टाइम णमि आहसे.  

मी: हा. आपली मैिी अिीि आर्ुष्र्िर बहरत िाईल.  

नंतर आम्ही दियनाला गेलो. दवेालाि माणहती अणस्मता दवेाकडे कार् 

मागत होती. मी माि दवेाकडे अणस्मता आणि णतिी आर्ुष्र्िरासाठी मैिी मागत 

होतो.  

आि आमिी मैिी वेगळर्ाि उंिीवर पोहिली होती. आम्ही खुप वेळा 

िेटलो पि आििी िेट अणवस्मरिीर् होती.  

 



आता वाढक्रदवसाच्र्ा पाटीमधील सगळे णिवािी स्टोरी ऐकून िावुक 

झालेले.  

“णिवा तू खरंि खुप लकी आहसे. तुला एवढं छान क्रि आणि 

अणस्मतासारखी मैिीि आह.े तू सहन पि खुप केलस. तुला तुझं प्रेम नक्की णमळेल. 

आम्ही सवय तुझ्र्ासोबत आहोत. णप्रर्ंका बोलली.  

 

सवयिि स्टोरीिा िेवट ऐकार्ला उतावीळ झाले होते.  

णिवा त्र्ाच्र्ा प्रेमकथेच्र्ा अंताकडे वळला.  



प्रकरि बारा:  स्वल्ह्पणवराम 

 

प्रेम....  

अडीि अक्षरािा िब्द पि िग झुकवण्र्ािी ताकद. प्रेम णमळवण्र्ासाठी 

आर्ुष्र् वेििारेही आहते आणि मृत्र्ुनंतरही अपर्िी असिारेही. प्रत्र्ेक नात प्रेमावर 

टीकून आह.े कधीकधी मग गैरसमि होतात पि गैरसमि दरू करण्र्ाऐविी नात दरू 

करन आणि हृदर्ािवळिी मािसं गमावि ह े क्रकतपत र्ोलर् र्ािी सवय पररणित 

आहोत. अस ंका होतं बरं? कारि अस ंकी आपि आपल्ह्र्ाि बािुिी धरून असतो 

पणलकडील बािू तिीि राहते अनोळखी.  

र्ा िीवनािी वाट िढ-उतारािी, वेड्यावाकडर्ा वळिांिी, उन सावलीिी 

आणि अडथळर्ांिी आणि र्ा अडथळर्ांमुळेि र्िािा आनंद णिगुणित होतो. 

पररणस्थतीसमोर अडथळर्ांिी लढताना गूढघे टेकुन बसिारा मी नाही, कदाणित मी 

िुकीिाही असेल पि णक्षतीि कवेत घेण्र्ािी स्वप्न ठेऊन िगतो मी.  

 खरे पाहता, तुमच्र्ात ककंवा तुमच्र्ा आिूबािूला णिवा, कािल आणि 

अणस्मता असतील. प्रेमातील वादळांिी लढत णवश्वासाच्र्ा मातीत पार् रोवून. मग 

सवािंि प्रेम र्िस्वी होईल असं नाही. ओठांवरती िब्द र्ेऊनही पररणस्थती बोलू देत 

नाही आणि मग काही गोष्टी अपूिय राहतात आणि तश्र्ाि बऱ्र्ा असतात. ज्र्ाला 

आपि सवय काही समितो, तेि उरत नाही पि अश्र्ावेळी व्यसनाच्र्ा आहारी िाि,ं 



ईिा करून घेि,ं िीवन संपविं ह ेर्ोलर् नाहीि. असं करून प्रेम प्रदियन करिं म्हििे 

तर मुखयपिाि! 

 

 

एका क्रदविी णिवािं प्रेम कािलला नक्की समिेल.. तो एक क्रदवस ज्र्ािी 

मी आतुरतेने वाट पाहतोर् नक्की उिडेल कारि माझा प्रेमावर आणि दवेावर णवश्वास 

आह.े आम्ही दरू आहोत र्ाि काही कारि असेल कदाणित णतने मी एकीकडे आणि 

पररवार एकीकडे ठेऊन णविार केला असेल आणि पररवार णनवडला असेल. िर असं 

काही असेल तर माझ्र्ा मनातील णतिी उंिी आिखी वाढली. णतच्र्ा र्ाि 

पररपक्वतेवर प्रेम करतो मी.  

एक प्रश्न समोर र्ेतो, णतला काहीतरी एक का णनवडाव लागेलं? साहणिकि 

र्ाि कारि म्हििे समाि. प्रेमणववाह म्हिि ेगुन्हा ही मानणसकता आह.े मी समिू 

िकतो मािसं ओळखिं सोप्प नसतं. आिकाल ह्रदर्ात डोक घेऊन क्रफरिारे लोकही 

आहते. मग र्ा अलहड़ वर्ात िुकीिी णनवड होऊन पालकांना णनवडीवर िंका र्ेिं 

साहणिकि आह ेआणि तेही त्र्ांच्र्ा प्रेमापोटीि. णिवार् टाइमपास नावािा आिार 

आहिे की प्रेमाला. एकमेकांच्र्ा िावनांिी खेळिं सुरु आह ेआणि त्र्ािे दषु्पररिाम 

ही समोरि आहते.  

माझ्र्ाकडून खुप काही िुकलं असेल. हो, अिुन मी िगार्ला णिकतोर्.  

िवेटी प्रेमात सगळं क्षम्र् असत.ं  



  

 

आता तुम्ही सवय र्ा णिवाच्र्ा प्रेमािी पररणित आहात. इतरांसारखं मीही खुप 

काही गमावलं असेल. पि आि आर्ुष्र्ात मी मागे वळून पाहतो मला खुप रंगीबेरंगी 

आर्ुष्र् क्रदसत. आमच्र्ा गोड आठविी आणि िावना र्ांिी बरोबरी िगातील 

कोितीि संपत्ती करू िकत नाही. मला ती णमळेल की नाही ह ेमाणहत नाही पि मी 

प्रामाणिक प्रर्त्न करिार एवढं माि नक्की. ह ेदोन डोळे स्वप्न पाहतात तेि स्वप्न आमिे 

िार डोळे पाहतील एवढी आिा मी आिावादी असल्ह्र्ाने करतो.  

 

एक सांगार्िं राणहलं,  

फोन वाित होता, एका अनोळखी नंबर वरुन कॉल होता. मी उिलला 

आणि णतकडिं आवाि आला.  

हलॅ्ह्लो णिवा, ओळखलंस ना?  णवसरला तर नाहीस ना?  

हा आवाि खुप ओळखीिा होता. इतक्र्ात उठलो पाहतो तर कार् ते एक 

स्वप्न होतं पहाटे पडलेलं. गावाकडे म्हितात पहाटे पडलेलं स्वप्न खरं होतं. िला, 

आिा ठेवार्ला कार् हरकत?  

  

इथे र्ा प्रेमाच्र्ा आणि स्वप्नांच्र्ा प्रवासाला स्वल्ह्पणवराम दतेोर्, मग हा 

स्वल्ह्पणवराम असेल की पूियणवराम कािलिी अबोल बािू ठरवेल.  



िेवटी मी स्वतःला णसध्द करेन, माझ्र्ा के्षिातील उंिी गाठून काहीतरी 

करून दाखवेल आणि अश्र्ा रठकािी असेल णिथे िात आणि णवर्मता र्ांसारख्र्ा 

अडथळर्ांिी ककंमत िून्र् असेल आणि मग फक्त आम्ही राहु...  

 

ती, मी आणि प्रेम.  

  



 

 

मागयदियन आणि प्रोत्साहन: केदार मुंड,े ओमकार झांिे, 

णनणखल, दीक्षा, रेिुका, ज्ञानेश्वर, णविर् आणि सणिन.  
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