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ती 
           

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत . 

म्हणून ह ेिाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून ह ेपसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 

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 सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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या पुहस्तकेतील लेखनाचे सवव िक्क लेखकाकडे सुरहित असून 

पुस्तकाचे ककवा  त्यातील अंिाचे पुनमुवद्रण व नाट्य, हचत्रपट ककवा 

इतर रुपांतर करण्यासाठी लेखकाची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक 

आि.े तसे न केल्यास कायदिेीर कारवाई िोऊ िकते. 

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. 

प्रकािक--- ई साहित्य प्रहतष्ठान 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

प्रकािन : २५ एहप्रल २०१८  

 हवनामूल्य हवतरणासाठी उपलब्ध  

 आपले वाचून झाल्यावर आपण फॉरवडव करू िकता  

 ि ेपुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापूवी ककवा वाचना व्याहतररक्त कोणतािी वापर 

करण्यापूवी ई साहित्य प्रहतष्ठानची लेखी परवानगी आवश्यक आिे. 

  



लेखकाचे मनोगत 

 

 

 

सवव प्रथम सदा सववकाळ 

सवाांना मनापासून िुभेच्छा,  सवव 

वाचक, लेखक आहण टीम सवाांना.. 

आरोग्य, वैभव आहण नाते संबंधात 

वृद्धी व्िावी िीच प्रामाहणक इच्छा. 

आपल्या ई साहित्य प्रहतष्ठान टीमचे 

मनापासून आभार व्यक्त करतो. आपल्या मराठी भाषेची व्याप्ती वाढावी यासाठी,  

नवीन लेखकांना हलहिण्यास प्रोत्सािन आहण वाचकांना नवीन हवषय तथा हवचार 

वाचण्यासाठी उपलब्ध करण्याच्या या यिस्वी उपक्मा बद्दल मनापासून आभार.  

मला लिान पणापासून वाचनाची आवड आिचे, आहण हलिायला 

आवडतंच. पुस्तक वाचन करणे आहण त्यासोबत माणसांना वाचणे ि े मला 

मनापासून आवडतं. हजतकं पुस्तकं वाचून मनुष्य हिकतो हततकच ककबहुना त्या 

पेिा जास्त लोकांकडून हिकायला हमळतं,  असं मला व्यहक्तगत वाटतं कदाहचत ते 

चुकीचं हि राहू िकतं पण माझ्या बाबतीत ते खरं आिे.  

मी सध्या पुणे येथे एका सामाहजक संस्थे मध्ये  counselor म्िणून  कायवरत 

आि.े आहण त्यामुळे देिातल्या हवहवध जागा लोकं आहण रठकाणी भेट दतेा येतं. मग 



ते हवद्याथी,  पालक,  ग्रामीण भागातले, ििरी भागातले,  अहधकारी,  साधारण 

लोकं आहण असे सवाांना भेटता येतं. आहण खूप कािी हिकता सुद्धा येतं. कारण ते 

भेटणं अगदी मनापासून असतं. मानवी स्वभावातले सववच गुण,  हवचार यांचा खूप 

जवळून संबंध येतो. आहण त्यामुळे ते हलखाणातून बािरे येतं.  

िेवटी कल्पनांना मयावदा असतातच पण, “जेव्िा कल्पनांना सत्य अनुभवाची 

जोड हमळते तेव्िा मग खूप कािी चांगलं बािरे येतं.” िेवटी पुस्तकापेिा माणसंच 

जास्त हिकवतात,  नािी का ?  

हि माझी दसुरी कादंबरी आि े मात्र, प्रकाहित पहिले िोत आिे.  

ज्यात प्रेम..  जे हमळवण्यात नािीच,  अंतकरणात प्रेम घेऊन पुढचा प्रवास 

करता येतो  जो “साहत्वक” आनंद दतेो,  प्रेमात जबरद्सस्ती नसतेच आहण नसावीच. 

अपेिा,  अपेिाभंग,  िोकार आहण नकार याच्या पलीकडे प्रेम असतं. याचीच हि 

कथा.  

आहण पहिली कादबंरी हि मानवी स्वभावाच्या,  स्वप्नांचे आहण हनसगावचे 

संकेत त्यातून स्वप्नपूती. आहण एखाद्याने पहवत्र मनापासून दसुऱ्यासाठी,  

दसुऱ्याच्या दखुासाठी मनापासून माहगतलेली प्राथवना हजचा स्वीकार िोतो. अिा 

खूप साऱ्या गोष्टींनी सज्जीत आि ेआहण िो प्रेम जे मानवाच्या प्राथहमक गरजांपैकी 

एक आि ेअसं मानसिास्त्र  सांगतं,  ते सुद्धा त्यात येतंच. पुढे “आत्मित्या” दवेाच्या 

सुंदर आहण अनमोल जीवनाचा त्याग तरी कसा करता येऊ िकतो ?? यावर  

मानसिास्त्रीय पद्धतीने हववेचन, आहण  “patriotism” अजून बरेचिा अिा कल्पना 

आिते आहण त्या लवकरच पूणव  िोतील.  



या पुस्तकाच्या मदतीने खूप साऱ्या वाचकािी बोलायला हमळेल. वाचक,  

जेष्ठ लेखक यांनी मला या पुस्तका बद्दल त्याचं मत कळवावं. अगदी टीकािी चालेल 

कारण त्यातून कािीतरी हिकायला हमळेल आहण त्याचा उपयोग पुढच्या पुस्तकात 

करता येईल.  

साहत्वक प्रेमाची कथा प्रामहणकपणे मांडण्याचा प्रयन क केला आिे तो तकतपत 

यिस्वी झाला ि ेमला आता सांगणे िक्य नािी.  

 

 

धन्यवाद 

िुभेच्छा 

Be happy 
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या कथे मधील सवव पात्रे घटना काल्पहनक आिते जर चुकून याचा कुठे संबंध 

आलाच तर तो  हनव्वळ योगायोग समजावा. यात कुणाच्या भावना दखुावण्याचा 

कोणतािी उदे्दि नािीच .   

 

 

  



`                                      भाग १  

ती..... स्वप्नरुपी सत्य 

                     

अंधार...  सववत्र अंधार...  त्या अंधाराच्या  जोडीला नीरव िांतता,  मात्र 

त्या दोघांच्या िांततेच्या हनयमांना न जुमानता,  बाजूला असलेल्या समुद्रातून  

िळुवार  मात्र वातावरणाला िोभेल असा पाण्याचा आवाज...  आहण त्यातच,  त्या 

अंधाराला थोडासा चकमा दते,  ढगांच्या मधून...  अधून मधून येणारा चंद्राचा 

प्रकाि,  त्या अंधाराला िवा असणारा साथ दते िोता.  

माझे िात आधीच हतच्या िातात िोते,  त्या सवव िांततेत हतथे जरी िांतता 

असली  तरी हतच्या श्वासोछ्वासाचा आवाज  मात्र येत िोता. अगदी स्पष्ट आहण 

त्याच्या जोडीला हृदयाचे वाढलेल्या ठोक्यांचा आवाजसुद्धा अगदी स्पष्ट ऐकु येत 

िोता. बाजूला असलेल्या स्कुटीला  ती अलगत  टेकून उभी िोती,  मी हि अगदी 

हतच्या जवळ  उभा िोतो. त्या थंडीच्या वातावरणात आमच्या एकमेकांच्या 

श्वासाच्या  सिारयामुळे,   त्या कडाकाच्या थंडीचा आमच्यावर कािीएक पररणाम  

िोत नव्िता.  

तकती वेळेपासून दोघांच्या तोंडून एकिी िब्द हनघाला नव्िता. फक्त अधून-

मधून त्या आभाळाच्या मधून येणाऱ्या चंद्राच्या प्रकािामुळे आमचं एकमेकांच्या 

चेिऱ्याकडे लि जात िोते.  

 मी घाबरलो िोतो आहण ती हि.  



ि ेघाबरणं त्या अंधाराला नव्ितंच ककवा त्या  अफाट िांततेलासुद्धा नव्ितं. 

अथावत तो अंधार आहण ती िांतता आम्िाला आवडतच िोती..  

मात्र,  कुणास ठाउक माझी अस्वस्थता  वाढत िोती आहण त्याचा पररणाम 

म्िणून माझ्या श्वसनाचा वेग देखील वाढत िोता...  ि ेमी तकतीिी  नाकारण्याचा 

प्रयन क केला तरी ते सत्य िोतं.  आहण ि े  सत्य मी हतच्यातसुद्धा पाहू िकत िोतो,  

मात्र दोन्िी स्तब्ध िोतो.  

जगातील कोणतीच गोष्ट आपोआप िोत नािी. पुढाकार िा कुणा एकाला 

घ्यावाच लागतो. ि े मला कळत असलं तरी...   “घेतलेल्या हनणवयाचा /कृतीचा 

पररणाम  काय असू िकतो”  याच्या चचतेत मी िोतो.  

अथावत “कृती ककवा हनणवय कोणताच चकुीचा नसतो,  त े ठरत ं

त्याच्या पररणामावरून” 

“पररणाम योग्य तर हनणवय योग्य आहण पररणाम चकुला तर  

हनणवय दखेील चकुीचा. ” 

 म्िणून मी घेणार असलेला  हनणवय योग्य ककवा अयोग्य  यातच मी 

गुरफटलो िोतो.  

मात्र सवव असलं तरी पुढाकार घेणं गरजेच िोतं. “बऱ्याचदा कािी गोष्टी 

दोघानंा िव्यािा वाटतात...  पण  मात्र त्या गोष्टी ची सरुुवात कुणी करावी,  

बोलाव ंकुणी यातच बऱ्याचदा त्या अपणूव राितात. ” 



म्िणून मीच पुढाकार घेण्याचा हनणवय घेतला. मी िळूच,  माझ्या िरीराची 

िालचाल केली,  इतका वेळ िांत आहण स्तब्ध िरीर मी अचानक िालचाल केल्याने 

ती हबथरली असणार आहण त्यामुळे हतची हि िालचाल सुरु झाली िोती.  

मी हतच्या िातातला िात सोडला आहण अगदी िणातच तो पुन्िा हतचा 

सोडलेला िात घट्ट पकडला,  जणू ती खूप लांब जात िोती माझ्यापासून.. मनाला 

भीती िोती हतच्या जाण्याची.  

ऐरवी माझे हृदयाचे स्पंदन वाढलेले िोते. ते कमी करण्यासाठी,  मी 

मोठमोठ्याने श्वास घेत िोतो. मोठ्याने श्वास घेतला तक थोडा तणाव कमी िोतो 

असं सांगतात,  पण त्याच्या कािीएक फायदा िोत नव्िता.  

 मी हतच्या जवळ जात िोतो........ मी हतला कािी तरी सांगणार िोतो,  

मनातलं बोलणार िोतो.... मनात साठलेल्या ,  दाटलेल्या  सवव भावनांना वाट 

मोकळी करून दणेार िोतो.  

Wake up.......  

Wake up.....  

 It’s a new day...  

 मोबाईल चा अलामव वाजला आहण मी झोपेतून जागा झालो..  

पुन्िा स्वप्न...  मागच्या महिन्यातलं ि ेहतसयाांदा आलेलं सारखं स्वप्न.  

पण अगदी िेवटच्या िणी कोणत्या न कोणत्या कारणांमुळे अपूणव राहिलेलं. 

कधी कोणतं कारण तर कधी काय आहण आज िा  मोबाईल.  



“wake up .... wake up .. “म्िणे  

जेव्िा उठवायचं असतं तेव्िा  तो डब्बा वाजतच नािी. आहण  जेव्िा असं 

कािी मित्वाचं असतं तेव्िा आधीच ओरडतो.  

परवाच  इतकं मित्वाचं काम िोतं आहण तेव्िा wake up.... wake up ... 

तर काय साध ट्रिंग ट्रिंग पण नािी..  

इतका संताप येतो ना त्या मोबाईल वर...  पण असू द.े...  

तो तरी काय करेल.. त्याला कुठे कािी  कळतं...  आपण सांहगतलेलं तो 

ऐकतो,  स्वतःचं  वाढीव कािी नािी..  

“ वाढीव काम फक्त माणसच करतात,  यंत्र नािी !!!!!” 

मी उठलो,   तेच तेच स्वप्न आहण ते हि अपूणव ...  कािी िणाचा हवलंब...  

आहण ते  स्वप्न पूणव झालं असतं... मात्र तो  पूणवत्वाचा िणच येत नािी कधी.  

मी सवव प्रात:हवधी  आटोपून  तयार झालो. आज माझा interview  िोता. 

मी interview  ची सवव तयारी केली िोती. या आधी मी दोन interview तदले 

िोते. मात्र अजून जॉब हमळाला नव्िता.  

“आजकाल हििण घेणं इतकं अवघड नािी हजतकं जॉब हमळणं अवघड 

झालय”..   आहण हमळालाच जॉब तर तो रटकवणं त्याहून अवघड....  िचे सत्य.  

पण एक गोष्ट मात्र नक्की “हििण आहण जॉब” ि ेदोन्िी करतांना त्यात आवड 

असणं अत्यंत गरजेचं असतं,   नािीतर िोतं काय? ?? ,   

आपण ‘ हिकतो ’ भलतंच आहण ‘ काम ’ करतो भलतंच.  



असो,  असा हवचार मनात कायम  असतोच .  

रोज सकाळी आई ची िाक  असायची,   

“श्याम,  सकाळ झाली बाळा उठ..  तुझ्या college ची वेळ झाली. ” 

आहण मग श्याम म्िणजे मी आरामात उठायचो,  अंथरुणावर  बसून,  सवव 

जगाचं tension बाजूला ठेवून आपला आरामात हनवांत उठायचो आहण उहिराने  

सवव गोष्टी करायचो. मग ते college असो वा इतर कोणत्यािी.  

पण आज तसं नव्ितं ....  आज उठवायला,  “ श्याम उठ “ अिी आईची िाक 

नव्िती.  

आहण उहिर झाला म्िणून कािी फरक पडत नािी,  असा हवचार करण्याचं 

धैयवसुद्धा नव्ितं.    

इतका बदल कसा िोतो??   नािी कळत !! 

 

 

पण बदल मित्वाचाच असतो.  

college ला असताना वेळ,  हिस्त यांचा दरू दरूपयांत कािी एक संबध 

नव्िताच. वेळेवर lecture ला जाणे िा तर मोठा गुन्िाच ...  

मात्र,  अगदी lecture सुरु झालं आहण  



“ may I come in sir”???   

असं नम्रपणे चेिऱ्यावर  हस्मत िास्य  करुन हवचारणं,  आहण त्यावर 

प्राध्यापकाची प्रहततक्या,   

                      ”या” !!!!!!!!!!@@@@@ 

“ आता एखाद्याला इतक्या नम्रपणे आहण कमरेतून वाकून हवचारलं आहण 

समोरच्याने नािी म्िणावं. ” 

िक्य आि ेका ते? ?? ...  

मात्र,  ि ेसवव  मी जाणून करायचो,  क्लास ला मुद्दाम उहिरा जाण्याची एक 

वेगळीच मजा असते.  

सवव सुरळीत सुरु असतं,  सवव हवद्याथी क्लास मध्ये  बसले असतात आहण 

आपण मध्येच जायचं,   सवाांचं लि आपल्याकडे गेलं नािी,  तरच नवल...  

असले काम मात्र college  संपल्यावर चालत नािीत,  अहजबात नािी. 

interview ला वेळेच्या अगोदर जाणे गरजेचे असतं,  त्याहून जॉब हमळालाच तर,   

कामाला वेळेवर जाणे बंधनकारकच.  

असे गंभीर हवचार माझ्या मनात येतात,  ि ेआता कुणाला सांहगतलं तर..  

ऐकणाऱ्याला त्यावर हवश्वास बसणारच नािी.   

” गंभीर आहण श्याम “  

परस्पर हवरोधी गोष्टी ....  



आहण त्यातल्या त्यात ‘”मुली >> प्रेम”  िा तर अवघडच हवषय ..  म्िणजे 

माझ्यासाठी तरी तो अवघडच िोता.  

इतर गोष्टीत सववत्र पुढे,  अगदी भांडणापयांत,  मात्र मुलीचा हवषय आला 

तक,  गाडीचा ररवसव गेअर टाकून  गाडी मागे.  

का,  कुणास ठाऊक ...  मुलीं समोर मी घाबरतो,  असं बोललं तर त्यात 

कािीच संकोच मला वाटणार नािी. कारण ते सत्य  िोतं.  

प्रेमाचा एकिी अनुभव नसलेला मी,  पण मात्र ि े स्वप्न ...  जे बऱ्याचदा 

येतंय.  अगदी हवरोधी वाटत िोतं. वाटत िोतं म्िणण्यापेिा,  हवरोधीच िोतं ते.  

मुलीसोबत क्वहचत बोलणारा मी,  स्वप्नात  एका मुलीसोबत रात्रीला,  

outing,  night walk,  एका समुद्र काठी... !!!!...  ि ेमाझ्याने िक्य नव्ितंच.  

पण स्वप्न ,   म्िणज?े ?? ...  

मनातल्या सुप्त भावनांच ंप्रतीचबब  अस ंमानसिास्त्र  सागंतं.  ..  

मनातल्या अपूणव भावना या स्वप्नाद्वारे  बािेर यतेात असिंी 

मानसिास्त्र  सागंत.ं  

असं जर असेल तर मग माझ्या मनातल्या भावना थोड्या वेगळ्याच िोत्या.  

“एक स्वप्न मी उरािी बाळगलेलं िोतं. ते स्वप्न,  ती कल्पना या आधीच्या 

स्वप्नापासून वेगळी  िोती,  अगदी वेगळी..  



तसा प्रेमाचा,  मुलींचा आहण एखाद्या मुलीबद्दल आकषवणाचा आजपयांत 

संबध,   माझ्यािी आला नव्िता. पण प्रेम....  

प्रेम असावं,  हवद्यार्थयावच्या जीवनात तर ते रोजच िोत असतं आहण रोज 

जातंसुद्धा. आता रोज िोणाऱ्या प्रमेाला काय नाव द्यावं.. मला नािी सागंता 

येणार..  पण तरी प्रेम ‘अप्रहतम’ अनुभव असला पाहिजे.  

मी अजूनपयांत तरी त्या भानगडीत नव्ितोच  पडलो,  मात्र एक कल्पना 

माझ्या मनात कायम येत िोती ..  ती का येत िोती मला सांगता येणं िक्य नािी . 

कारण तसा प्रेमाचा आहण माझा अजूनपयांत कािीएक संबंध  नव्िताच. ” 

पण मला एक बाब नेिमी वाटायची.  

“ असं घडावं कधीतरी” @!#!.  

“ ती समोरून यावी  आहण हतला पािताच िणी मी स्वतःला हवसरून जावं. 

हतच्या सौंदयावच,ं  हतच ं यणे ं माझ्या सकट सववत्र आजबुाजचू्या पररहस्थती वर 

पररणाम कारक असावं. ”  हतच ं येण,ं  हतच ं िसण,ं  हतच ं बोलणं  सववच अगदी 

मनाला स्पिव करणारं.  

तिानलले्याला पाणी हमळाल्यानतंर तिान पतूीचा जसा अनभुव यतेो. 

अगदी तसा ककबहुना त्यापिेा जास्त समाधानाचा अनभुव हतच्यामुळे यावा मात्र,  

यात कुठेच वासनेचा अथवा भोगाचा मनाला स्पिव नसावा.  

कारण “खरा  आनंद हमळवण्याच ंसाधन मला माहित िोतं. ” 

पाहवत्र्याच ंरूप मला माहित िोतं....  



हतच ंयणें इतकं पररणाम कारक असावं....... तक एखाद्या मकु्या माणसाला,  

ज्यान ेआजपयांत एकिी िब्द उच्चारलेला नािी अिा माणसाला आवाज हमळावा,  

आहण फक्त इथचे न सपंता आयषु्यभर त्या आवाजाची त्याला आठवण असावी..  

“अपूणवत्वाला  पणूवत्वाची जोड ... ” 

प्रत्यके अपूणव गोष्टीला योग्य ती जोड दऊेन पूणव केल ंजातं. तिीच “ती” मला 

पूणव करणारी असावी आहण “मी” हतला.  

“दवेाची सवावत छान रचना िा नवा तदवस फक्त आहण फक्त हतच्यान ेसुरु 

व्िावा. ” 

हवज्ञानाचा एक हनयम मी वाचला िोता ,  “एखाद्याने एखाद्याला कािी न 

सांगता. त्यांच्यात संभाषण िोतं,  िोऊ िकतं”..  त्यासाठी त्यांची तरंग लिरी 

एकमेकांिी जुडाव्या लागतात,  असं मी वाचलं िोतं आता त्यात  खरं तकती ते  

माहित  नािी  मला.  

पण असेल खरं !!!  तर घडावं असं !!!....  

आहण दोघांच्या बोलण्यात ‘वेळ’ कसा जावा ि ेसमजूच नये.....  

  “ वळे ”....  

अरेच्या ,  अचानक माझं लि समोरच्या चभतीवर असलेल्या घड्याळावर 

गेलं,   जी हतचं काम अगदी प्रामाहणक पणे करत िोती. अगदी,  वेळ न वाया 

घालवता .. आज माझा interview िोता आहण वेळ या प्रेमाच्या गोष्टीचा हवचार 

करून जात िोता. मला माहित िोतं,  interview  ला याबद्दल कािीच नािी 

हवचारणार  आिते.  



मी तयार झालो,  माझ्या हमत्राने मला interview साठी कािी रटप्स तदल्या 

त्या ऐकून  मी हनघालो. हनघण्या अगोदर न चुकता सवयी प्रमाणे दवेाचे दिवन 

घेऊन  दवेासमोर  नतमस्तक िोऊन मी हनघालो.  

पण िात जोडून दिवन घेतांना दवेाकडून कािी न मागणं िा भाव  माझा 

आधीपासूनच आि.े  

दवेाकडून कािी मागाव ंयावर माझा हवश्वास नािी.  िा,   मात्र माहगतलचं 

...  तर त े दसुऱ्यासाठी असावं ..  यावर मी हवश्वास ठेवतो .  

कारण सरळ आिे,   मला जे िवंय ते दवेाला माहित असणारच ..   

मग ज्याला,  ’ आपल्याला काय िवंय ि ेमाहित असेल,  त्याला ते सांगणं 

तकती योग्य असणार “.  

आहण आणखी एक,  “माहगतलच  तर ते  दसुऱ्यासाठी”,   

ि ेया साठीच कारण,  “त्यामुळे हनस्वाथव बुद्धीत वाढ िोते. ” 

तसंच मी कािी न मागताच रूम मधून हनघालो.  

मी ठाणे या ििरात राित िोतो,  आहण interview  िा CST म्िणजेच 

छत्रपती हिवाजी मिाराज टर्ममनल या रठकाणी िोता. ि े दोन्िी रठकाण 

भारतातल्या  सवावत समृद्ध .. अथावत सवाांगाने  समृद्ध ििर... ‘ मुंबईत ’ िोते.  

लिानपणा पासूनंच आकषवण असलेलं ििर म्िणजे मुंबई िचे िोतं.  आहण 

हतची ती धावपळ,  हतचं सौंदयव ,  तो समुद्र तकनारा हतथं रोज िोणारा सूयावस्त  

प्रमुख आकषवण “ गेट वे इंहडया “  आहण अजून खूप कािी.  



ि ेसवव मी ऐकून िोतो,  आहण पािीलच तर कुठे तरी movie मध्ये पाहिलं 

िोतं.  

मला अजून थोडेच तदवस झाले िोते मुंबईत येऊन,  म्िणून जास्त कािी 

माहित नव्ितं.  

हमत्राला सवव व्यवहस्थत हवचारून मी इच्छुक रठकाणी पोिचलो िोतो.  

interview  च्या जागी म्िणजे एक भव्य तदव्य इमारती मध्ये असलेल्या 

ऑतफस च्या समोर मी पोिचलो,   गावाकडून येणाऱ्या प्रत्येकाला ती इमारत पाहून 

चक्कर  आलेच पाहिजे,  इतकी  ती भव्य िोती. ऐरवी असे इमारत पािण्याची सवय 

डोळ्यांना नसल्यामुळे  ते त्या ऑतफसकडे पाितच िोते. पण इमारत मोठी,  ििर 

मोठं,  लोकं मोठी,  या गोष्टी मला त्रास देऊ िकणाऱ्या नव्ित्याच.  

कारण  मला माझ्या आजोबांचं  एक वाक्य आठवत  िोतं. नाना सांगायचे,  

नाना म्िणजे माझे आजोबा. मेिनत,  कठोर पररश्रम,  वयाच्या िेवटपयांत काम,  

दोनदा पायांचा accident िोऊनसुद्धा दररोज २ km च्या ४ फेऱ्या सिज करायचे 

..  जर मला आता कुणी सांहगतलं तर माझ्यानेसुद्धा सिजा सिज ते अंतर रोज पार 

िोईल यात िंका आिे.  पण ते रोज करायचे... अगदी कंटाळा न करता.  

कुटंुबासाठी  कुटंुबाच्या सवव गरजा अगदी हनट आहण प्रामाहणक पणे काम 

करून   त्यांनी पूणव  केल्यात.   

खूप छान वाटत ं जेव्िा कुणी सपंूणव जीवन प्रामाहणक पणे काम करून 

घालवत,ं  “नािीतर  लबाड काम करून जीवन जगणारे िरामखोरांची कमतरता 

नािीच या जगात “..  



पण नाना..  प्रामाहणक ...  

ते सांगत मला,  “जे काम करायच ंआि ेत ेजर आपल्याला उत्तम येत असेल 

तर...  जागा,  ििर,  लोकं यांची भीती माणसाला असचु िकत नािी ”.  

म्िणून जे काम करायचं त्यावर लि दे,  “ कुठे करणार,  कुणासोबत,  

कुणासमोर करणार या िुल्लक गोष्टी. ” 

म्िणून मला चचता नव्ितीच,  त्या इतक्या मोठ्या ऑतफस ची अथवा 

इमारतीची.  

मी अगदी वेळेतच पोिचलो िोतो ऑतफस च्या reception ला मी माझा 

resume तदला. आहण interview साठी आलो असल्याची माहिती तदली.  

interview ची सुरुवात झाली,  माझा  नंबर बहुतेक उहिराच िोता.  

माझं नाव आलं 

“ Mr. श्याम “ 

मी आत गेलो..  

may i come in sir,   

हतथे बसलेल्या सािबेा ने िोकार तदला,  मी आता गेलो.  

समोर पाच वयस्क मंडळी बसली िोती  

त्यांनी मला बसण्याची सूचना केली.  

so,  Mr. श्याम..  



 त्यांनी माझा resumeकडे हनरखून पाहून,  हवचारल.ं  

Interviewer  : Mr. श्याम  

“  you  have done science as well as  arts. ” 

What  should  we  think  about  your  fluctuated  education 

path? ??  

मी : Sir,    its not like that,   

Can I speak openly?  

Interviewer : Yes sure,  u can !!.  

मी : Actually,  I could have hidden my other degree which I 

have taken from arts  side. But I didn’t do this because I know,  

this organization  needs employee,  those will work for making 

really change in society ,  isn’t it?  

Interviewer:   But  why   you  need to do both degree? I 

didn’t get what is the  exact reason .  

मी :   yes sir,   actually I have done my graduation  from 

science,  but I want to work for people,  and  I thought,  I can do 



my work well,  if I studied about   people and  there  problem. so I 

did education from arts.  

Because of that,   I can do my job more than good and 

effective.  

And I will really try to use this skill,  ( both science and arts) 

to make  great change in society.  which is dream of that 

organization and mine too 

Interviewer : Ok,   thank you   Mr shyam.  

 You may go now,  we will inform you 

 thank you  

मी  : Thank you sir,   

 great meeting to you all.  

and I would really like to work with this organization.  

मी बािरे आलो  आहण समोर असलेल्या खुची वर बसलो. Interview 

संपला. मला वाटतं इथे आलेल्या सवावत माझाच Interview इतका कमी वेळ झाला 

असावा.  

आता याचा अथव काय असावा मला नव्िता कळत.  



मी माझ्या एका ओळखीच्या  परंतु यात समजत असलेल्या हमत्राला फोन 

केला.  

तो म्िणाला .  याचे दोनच अथव  असू िकतात ,  एक तर त्यांना जे िवयं त े

तवेढ्या वळेेत त्यानंा  हमळाल ंअसले,  ककवा जे नको  तेसुद्धा हमळाल ंअसले. !!!!!!!  

मग  मला वाटलंच त्यांना जे नको आि ेतेच हमळालं असेल.  

गेला िा पण job. !!??  

मी हवचार करत बसलो िोतो,  मी थोडा नाराज,  थोडा अस्वस्थ,  हनराि 

.....  

असा हवचार करत असताना माझी नजर  अचानक समोर गेली. समोरून 

एक मुलगी आली,  सुंदर अप्रहतम सुंदर  !!!! िणाचा हि हवलंब न करता माझ्या 

मनातून िब्द बािरे आलेत.  

ती घाईत येऊन समोर बसली,  थोडी दमलेली,  घाबरलेली ..  िोटांवर 

कािी तरी पुटपुटत  िोती ..  

दोन्िी िातातले  बोट एकमेकांवर ठेवत कािीतरी हवचार करत िोती.  

( िाताचे बोट म्िणजे अंगठ्या  जवळील पहिला बोट मधल्या बोटांवर ठेवत 

ती कािी तरी स्वतािीच पुटपुटत िोती ) 

ती घाबरलले्या अवस्थते  अगदी सुदंर तदसत िोती  कारण  “त्या वळेेत ज े

िोत ंत ेहतच ंखरं रूप िोतं,  त्यात बनावट कािीच नव्ितं.  कदाहचत हतला माहित 

नसाव,ं  हतच्या चिेऱ्यावर यणेाऱ्या केसामंुळे (लटा)  तीच ंसौंदयव अजनू वाढत  िोतं 

(खुलून तदसत िोतं),  पण त ेहतला कळतच नव्ितं. ” 



आहण त े हतला माहित नव्ित ंिचे चागंलं िोतं,  कारण जर हतला माहित 

झाल ंअसत,ं  तर त्या सौंदयावचा हतला कदाहचत गवव झाला असता आहण “सौंदयावत 

ककवा  बुद्धीत गवव हमसळला तर ... ते भसेळ तयार िोते. आहण भसेळ तकती चागंल ं

आरोग्यासाठी आहण  नात्यासाठी  ि े आपल्याला चागंलंच माहित आिे”. म्िणनू 

हतला त ेमाहित नव्ित ंिेच योग्य िोतं.  

हतने त्या लॉबी मध्ये प्रवेि केला तोपयांत मी हनराि,  िताि,  चचतेत बसलो 

िोतो. परंतु ती आल्यानंतर वातावरण अगदी बदलंच. मी आता प्रसन्न अनुभव करत 

िोतो.  

हतथे असलेल्या  आधीच्या एक सुंगधीत  सुगंधाचा  अनुभव ,  ती येईपयांत 

मला जाणवत नव्िता. मात्र  आता तो  सुंगध,  वातावरण सुगंहधत करत िोता.  

हतचं  नाव Interview साठी पुकारण्यात आलं,  ती गेली. मात्र वातावरण 

आहण मला प्रसन्न करून गेली.  पहिल्यादंा मी एखाद्या मुलीकडे  इतका वळे आहण  

आजबूाजूची  सवव पररहस्थती  हवसरून बघत िोतो . मी सवव भान हवसरलो िोतो.  

ती एक हस्थती जी “ कािी िव ंआहण कािीच नको” यांच्यातली  असते. तिा 

हस्थतीचा मी अनुभव घेत िोतो. मी इतका गुंतलो िोतो तक  हतचं नाव घेतलं गेलं 

तेव्िा,  ते िब्द माझ्या कानावर आले असले  तरी,  त्यांचा अथव मी समजू िकलो 

नव्ितो. ती गेली िोती मात्र एक नवचैतन्य  हनमावण करून .  

आता मी ऑतफसपासून जवळच असलेल्या मुंबईतल्या  एक प्रहसद्ध रठकाण  

“गेट वे ऑफ इंहडया” पािण्यासाठी हनघालो,  मी त्या रठकाणी पोिचलो.  ती  

िानदार  जुनी इमारत त्या समुद्राच्या लाटा आहण ती हनरव िांतता...  



त्या समुद्राच्या कडेला  असलेल्या कठड्यावर मी बसून िोतो अगदी िांत,  

हनवांत आहण  आनंदी.  

ती तरुणी खूप सुंदर िोती,  असं नव्ितं तक,  मी या आधी इतकी सुंदर 

मुलगी पाहिली नव्िती,  ती सुदंर िोती,  अप्रहतम सुदंर.  

मला हतच्यािी मतै्री करायची िोती,  मला हतच्यािी बोलायचं िोतं,  

बोलतच रािायच ंिोत,ं   

“क्वहचतदा मनात एखाद्या हवषयी अिी भावना यतेे” ..  िा,  एक गोष्ट मात्र 

नक्की िोती .  

“ या सवव प्रकारात नते्रसुखाचा अहजबात सबंंध नव्िता ..  

हतला बघतच रािण्यात नते्रसुखाचा अहजबात सबंधं नव्िता ..  

हतच्यािी बोलत रािण्यात कुठलािी स्वाथव नव्िता. या सवावत,  कुठेच 

वासनेचा माझ्या हृदयाला स्पिव हि नव्िता.  

िो मात्र हतच्यािी जवळीक करावी ि ेमला हृदयाच्या खोल भागातनू वाटत 

िोत.ं. त े हि हतच्या सिमतीने,  जबरदस्ती,  दखेावा अथवा इतर कािी अहजबात 

नको िोत.ं हतच्यािी जवळीक... ती हि दोघाचं्या मनातनू.  

आयुष्यात एखादा व्यक्ती जोडावा ज्याच्यावर आपण आपल्यापिेा जास्त  

हवश्वास ठेवावा..  

एखादी व्यक्ती असावी,  हजच्यासाठी सदवै प्राथवना हनघावी .. हतच्या 

आनंदा साठी ... भल्यासाठी....   



हजची काळजी करतच रिावी असच वाटावं.  

ि ेसवव मला हतच्याबद्दल वाटत िोत.ं अगदी हनस्वाथवपणे.  

 

असा हवचार करत मी त्या तकनारी बसलो िोतो .  

मी िांत िोतो,  पण  आनंदी.  

मी बसलो िोतो .. मात्र एक गोष्टीची कमी िोती.  

“िातात चिाचा कप िोता .  “एक” ..  

असाच आणखी एक िात िवा िोता,  चिाचा कप पकडलेला.  

मात्र सध्या चिा पकडलेला  एकच  िात िोता आहण चिाचा कप हि  एक  

...   मी चिाचा आणखी एक कप घेऊन बसलो िोतो .. दसुऱ्या िाताची वाट 

पिात...  

जर हतला मी कािी सांगायचं ठरवलं,   तर त े याच रठकाणी सांगेल 

!!!!!!!!!!.  

आज तदवस भर मी हतच्याच  हवचारात िोतो,  अगदी या िणीसुद्धा.  

मी समोर एकसारखं बघत िोतो  आहण त्या िांत संध्याकाळी ..  थोडा 

अंधार थोडा उजेड  अिा वातावरणात मी समोरून हतला येताना पिात िोतो. ती 

माझ्या मनात इतक्या खोलपयांत पोिोचली िोती तक आता  या िणी ती समोर 

नसताना दखेील,  मी हतला समोर पाहू िकत िोतो,  अगदी स्पष्ट पणे....  

हतची नजर माझ्या नजरेला हभडली..  



आहण गालात िल्कसं  मात्र  हृदयाला भेदनू टाकेल असं हस्मतिास्य  करत 

ती  माझ्याकडे येत िोती.  

मी झोपलो नव्ितो मात्र तरी असं स्वप्न  तेिी अगदी स्पष्ट .  

ती िळू िळू माझ्याकडे येत िोती .  मी फक्त हतच्याकडे पिात िोतो. कारण 

ते सत्य नव्ितं,  कल्पना िोती,  म्िणून माझ्या कडून कािीच प्रहततक्या अपेहित 

नव्िती.  

मात्र ती कल्पना जरी असली तरी सत्यापेिा कमी नव्िती.  

अगदी,  थोड्याच वेळेत ती माझ्यापयांत पोिोचली आहण समोर असलेला 

चिाचा कप घेत बोलू लागली.  

मी आपला फक्त बघतच िोतो ..   

hey hello,  ...  

कसा झाला interview?  ??  

चांगलाच झाला असणार !!!!!!! नािी का??   ती म्िणाली.  

कािी िण मी थबकलोच,  हि कािी कल्पना नव्ितीच,  स्वप्न नव्ितं . ती 

माझ्या समोर िोती,  “वाट पािणाऱ्या चिाचा कप िातात घऊेन” @@@@@ 

मी वाट पिात असलले्या चिासाठीचा  दसुरा िात. @@@@@ 

 

hey hello,   ती पुन्िा उच्चारली  ....  



 कदाहचत हतने मला हतथे ऑतफसला पाहिलं असणार.  

oh hi...  मी बऱ्याच वेळेनंतर उत्तरलो.  

छान..  छान ...  छान  झाला interview.  

हतला समोर बघून पुढे काय बोलावं िचे मला कळत नव्ितं.  

आताच कािी िणा पूवी मी मनात हतच्याबद्दल तकती,  तकती हवचार करत 

िोतो,   मात्र  ती समोर आली आहण मी सववच हवसरलो....  

ती बोलत िोती ..  मी फक्त ऐकत िोतो,   

फक्त हतच्या बोलण्याला िोकार आहण नकाराच्या प्रहततक्या दते.....  

बोलण्यात वेळ कुठे गेला ते समजलंच नािी.  

मी हतला पाहिल्यािणी  माझ्या मनाने  हतच्याबद्दल  इतकं का अतुर व्िावं?  

का माझं मन हतच्याकडे इतकं आकर्मषत व्िावं?   

ि ेआता हतच्यािी बोलल्या नंतर कळत िोतं.  

बराच वेळ झाल्यानंतर  ती गेली,  मात्र ती असेपयांत वातावरण अगदी 

सुखद आहण आनंदी करून ती गेली िोती.  

म्िणून मगािी मी व्यक्त केलेली इच्छा चुकीची नव्ितीच ...  

जर हतच्या सोबत असलेले िण मी  प्रसन्न असेल .....  

जर हतच्या सोबत घालवलेला कािी िण,  ते हि सवव आनंदात ....  

मग जर ...  



ती  कायम सोबत  असेल तर  ... तर ....  

मी हतच्या प्रेमात पडलो िोतो ि े आता नवीन कािी सांगण्याची गरज 

नव्िती .  

पण...पण.. या  प्रेमाची व्याख्या थोडी वेगळी िोती .  

प्रेम  एकमेकांसोबत असण्यातच नािी,  तर एकमेकांच्या मनात असण्यात 

असणार.  

प्रेम  म्िणजे फक्त हमळवणेच  नािी ...    

असो,   या जगात प्रेमाची व्याख्या मग ते कोणतंिी प्रेम असो ते अवलंबून 

असतं कािीतरी हमळण्यावर,  अपिेवेर,  गरजवेर  मग त ेकािीिी असो ... पण  

ते असल ंपाहिजे,  तमु्िी कस ेआिात यावर. तमुच्या कडून काय हमळणार 

यावर नािी.  “मात्र सववच नात े अपेिवेर आधारललेी नसतात,  ” ि े देखील 

मित्वाच,ं   

“अपेि ेरहित प्रमे करता यतेंच पण त ेकरण ंइतकं सोप ंनािीच”.....  

फक्त तत्वज्ञान  सांगत बसणं याला हि प्रेम नािी म्िणणार .... 

@@@@@@ 

आता ती गेली आहण मी  बसून िोतो.  

िेवटी “भेटू या “ एवढे  वाक्य बोलत  ती हनघून गेली ,   

मात्र,  “भेटू या “ 

या िब्दात खूप आत्महवश्वास िोता.  



ती गेली हतला जाऊन खूप वेळ झाला िोता,  ती गेल्या नंतर माझ्या लिात 

येत िोतं,  मी हतला तीचं नाव देखील हवचारलं नव्ितं,  हतचा फोन नंबरसुद्धा 

घेतला नव्िता,  हि आमची पहिली भेट िोती आहण  कदाहचत िेवटची ठरणार 

िोती.  

कारण माझी  interview मध्ये हनवड िोण्याची सुत्राम िक्यता नव्िती. 

आहण त्यामुळे आमची पुन्िा भेट किी ...? ?? ?? ??  

मी रूम वर पोिोचलो ... अत्यंत आनंदी आहण मनात खंत घेऊन...  

आनंदाचे कारण तर ती तरुणी िोती आहण खंताचंसुद्धा...  

 

 

           >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

                       

  



भाग २ 

 

सकाळ ..  प्रत्येक नवीन तदवस कािीतरी नवीन करण्यासाठी असतो. अिा 

या नवीन आहण कािीतरी नवीन करण्यासाठी पोषक असणाऱ्या तदवसाची सुरुवात  

झाली. सवव चांगल्या गोष्टींची आठवण करत या तदवसाची सुरुवात झाली िोती. 

आहण या चांगल्या गोष्टीत हतची आठवण न येणं म्िणजेच आश्चयव ...  

हतचं नाव मला माहित नव्ितं,  हतचा कुठल्या हि प्रकारचा contact नंबर 

माझ्याकडे नव्िता पण त्या गोष्टीचा कािीच फरक नसणार िोता. कारण,  ती 

माझ्या मनात िोती,   

अगदी समदु्रात साठलेल ंपाणी असत ंतसं,  कमी िोण्याचा प्रश्नच येत नािी,  

सयूव तकरणामंुळे थोडं पाणी कमी जरी झालं,   तरी  पाऊस,  नद्याचं्या  मागाांनी 

पनु्िा समुद्राला हमळणारच.  

 तिीच ती माझ्या जवळ जरी नसली तरी माझ्यातच िोती. असा समुद्र ... 

जो  िांत तर अहजबात नािीच,  कायम िालचाल करणारा,  तिीच ती माझ्या 

मनात िोती आहण माझ्या मनातल्या समुद्राला कायम ढवडत िोती.  

आज सकाळी मला,  मी तदलेल्या interview बद्दल फोन आला िोता.  

माझी हनवड झाली िोती. आहण दोन तदवसात joining करायचं िोतं. मला  आनंद 

िोत िोताच,  कारण जॉब हमळाला िोता आहण अथावतच आता हतला भेटण्याची 

िक्यता वाढली िोती.  



 मी सवव लागणाऱ्या  गोष्टीची पूतवता करून,  job साठी गेलो . माझं काम ि े

कंपनी च्या CSR( Corporate Social Responsibility) या हवभागात िोतं,  

समाजाचं आपल्याला कािी देणं लागतं त्यासाठी त्यांना योग्य आहण गरजेच्या 

गोष्टींची पूतवता आपल्या परीने िक्य हततक्या प्रामाहणकपणे करण्याचं काम,  

ज्यासाठी समाजाबद्दल जाणीव लागते,  मनात लोकांबद्दल प्रेम असावं लागतं ते हि 

मनापासून,  बनावट अथवा दखेावा नकोच,  आहण तेव्िाच काम आहण लोकांचा 

फायदा िोऊ िकतो. नािी तर करायचं म्िणून करायचं तर मग झालं कल्याण... 

!!!!!!! 

अगदी मजेचं काम िोतं,  काम कोणतं चांगलं असा प्रश्न आलाच तर उत्तर 

काय असलं पाहिजे ..? ??  

“काम करता करता मला तर आनंद हमळेलच मात्र त्या सोबत लोकांना 

दखेील आनंद हमळाला पाहिजे. ” 

“काम तेच ज्यात कािी तरी केल्याचं समाधान मनाला  मनापासून हमळतं,  

आहण मग बाकी गोष्टी ज्या गरजेच्या आिेत त्या आपोआप येतातच तक त्यात. ” 

पण एक गोष्ट नक्की मात्र,  समाज सेवेच्या िेत्रात खऱ्या अथावने काम 

करण्यासाठी त्या व्यक्तीला हनस्वाथी असावंच लागतं.  

माझा पहिला तदवस िोता कामाचा,  ऑतफस ला प्रवेि केल्यािणी सवावत 

आधी माझे  डोळे त्या तरुणीला िोधात िोते,   हतला पािण्यासाठी ते आतुर झाले 

िोते. इतके तदवस त्यांनी हतला पाहिलेले नव्ितं ऐरवी आिाच सोडली िोती. आहण 

आता आिा पूणव िोणार असं वाटल्यावर ते अहधक अधीर झाले िोते. एखादी 

मनापासून आवडणारी व्यक्तीबद्दल असा हवचार करणे यात चुकीचं नव्ितं.  



“या जगात आजबूाजलूा सववत्र स्वाथी प्रवतृ्ती ची वाढ िोत असताना अिा 

एखाद्या मनापासनू हनस्वाथी व्यक्ती न ेसोबत असाव ंअस ंवाटण ंयात कािीच गरै 

मला तरी वाटत नव्ित.ं ”  

आहण तीच अपेिा मी व्यक्त करत िोतो,  मला याची मुळीच पुरे पूर कल्पना 

अजून नव्िती,  तक ती तरुणी अगदी तिीच आिे,  पण पहिल्या भेटीत ती तिी 

जाणवली िोती.  

पण मनाने जेव्िा एखाद्याबद्दल पहिल्यांदा असं वतववावं म्िणून त्यावर 

माझ्या मनाने हवश्वास ठेवला िोता.  

माझ्या तदवसाची सुरुवात झाली िोती. माझ्या डोळ्यानंा अपयि आल ं

िोत,ं  त े हतला िोधण्यात अपयिी ठरल े िोते. मात्र त्या अपयिामुळे त े हनराि 

मुळीच झाल ेनव्िते,  कारण ि ेआता जरी सत्य असल ंतरी त ेअहंतम सत्य नव्ितं.  

सध्या काम मुंबईतच िोतं,  मात्र नंतर ते एखाद्या गरजेच्या रठकाणी 

असणार िोतं. महिना लोटला िोता. काम सुरळीत चाललं िोतं. काम करायचं कसं 

िचे हिकणं सुरु िोतं. मी काम हिकत िोतो आहण त्याला अजून छान कसं करता 

येईल ते मी हिकत िोतो.  

आज रहववार िोता सुट्टीचा तदवस,  मी ऑतफसला आलो िोतो. सुट्टी िोती 

मात्र काम अपूणव असल्यामुळे मी आलो िोतो.  मी माझ्या कॅहबन ला िांत काम 

करत बसलो िोतो. मन थकल्या सारखं वाटत िोतं. हतची आठवण िोतीच. मी खूप 

प्रयन क केला िोता हतचा नंबर िोधण्याचा पण तो हमळाला नव्िता. मात्र आठवण 

येत िोती. असं नव्ितं तक या आधी हतची आठवण येत नव्िती,  आहण तसं आठवण 

न येऊ दणे्याचा प्रयन कसुद्धा मी करत नव्ितो.  कारण ती आठवण दखु:द नसून 

आनंदायीच िोती,  पण आज जरा जास्तच येत िोती. अस्वस्थता वाटत िोती.  



 

मी असाच काम करत बसलेलो असताना,  अचानक वातावरणात बदल 

जाणवू लागला. पहिल्या तदविी येणारा सुगंध पुन्िा सववत्र दरवळू लागला. माझ्या  

मनाला आनंदाचा स्पिव,  प्रसन्नतेची जाणीव िोऊ लागली,  मला ि े समजण्यासाठी 

एक िणसुद्धा लागला नािी,  तक ि े सवव हतच्या येण्यामुळे िोतं. माझे डोळे न 

कळताच हतचा िोध घेऊ लागले,  त्यांना इतक्या तदवसापासून हतला बघण्याची 

इच्छा िोती. आज जर ती भेटली तर मी हतला एक िण वाया न घालवता सवव 

सांगून टाकेन. असच मी मनािी ठरवलं िोतं. ती खूप special िोती माझ्या साठी,  

अगदी सवावथावने. पण कािीिी ठरवणं  आहण ते पूणव िोणं यात फरक असतो .   तो 

फरक  म्िणेज दसुरा कािी नसून ..  फक्त आत्महवश्वास  आहण धाडस दसुरं कािी 

नािी.....  ऐरवी मी कुणाला घाबरण ंि ेिक्य नव्ित ं ,  पण मात्र ती समोर आली 

तक तस ंिोत िोत.ं  

इतक्यात माझ्या कॅबीन च्या काचमधून ती येताना तदसली,  सुंदर ... 

पूवीपेिा..  मात्र आता न घाबरलेली,  आत्महवश्वासाने भरलेली.  

कदाहचत हतचीसुद्धा हनवड झाली िोती,  मी बािरे हनघून हतला भेटावं 

म्िणून  बािरे गेलो,  ती समोर उभी िोती,  मी हतच्याकडे बघत पुढे जाऊ लागलो 

.. मनात आनंद तर िोताच,  हतला आज वेळ वाया न घालवता सवव सांगावं असच 

मनाला वाटत िोतं पण ...  

मी जवळ जात िोतो,  तेवढ्यात हतची नजर माझ्याकडे वळली,  मी अगदी 

नैसर्मगक िास्यात िोतो मात्र,  हतच्या चेिऱ्यावरचे भाव जरा ...  जरा नािी,  तर 



अगदी हभन्न िोते,  ती माझ्याकडे न बघता तिीच पुढे हनघून गेली. अगदी कधी 

पाहिलं नािी असं,  अनोळखी सारखं... कािी तदवसांपूवी आम्िी दोघांनी सोबत 

चिा घेतला िोता. तकती तरी वेळ बोलत बसलो िोतो. मात्र आता,  साधं िास्य हि 

नािी ....  

मनात न राहून हवचार येत िोता  ..  

“लोकं तदसतात खरंच तिी असतात का...?  ??  

तक त्यानंी दाखवलेल ंत्यांच ंतस ंरूप. ”  

“या जगात कोणीच इतक व्यस्त नसतं हजतकं ते सांगतात आहण कुणीच 

इतकं ररकामं पण नसतं हजतकं ते दाखवतात,  इथे प्रश्न येतो तो फक्त प्राधान्या चा 

बस्स” 

(No one is as busy as he says and No one is as free as he 

shows,   it just a matter of priority nothing else)  

इतरांच्या बाबतीत ते असेलहि खरं,  मात्र आयुष्यात पहिल्यांदा एखादी 

व्यक्ती,  मनाला इतका गदव स्पिव करणारी आहण हतच्या बद्दल मनाचं भाकीत खोट 

ठरावं का? 

मन म्िणज ेदवेान ेहनमावण केलले्या  जीवाचा एक पहवत्र कोपरा ज्यात सवव 

पहवत्र गोष्टींचा समाविे िोतो,  त्या साठतात,  फुलतात आहण त्याचंा एक नवीन 

पाहवत्र्यान ेभरललें रूप तयार िोऊन,  पनु्िा त्या हनमावत्याच्या प्रवािात प्रवाहित 

िोतात.  



 त्या भागाने जर एखाद्याबद्दल असं वतववावं आहण तेिी पहिल्यांदाच,  तर 

त्याला कािी तरी अथव असलाच पाहिजे,  पण मात्र तसं नव्ितं,  असो मात्र तरी ती 

हततकीच पहवत्र्याने भरलेली दवेाची सुंदर वस्तू िोती.  

ती गेली,  मात्र माझं मन अजूनसुद्धा ते स्वीकारण्यासाठी तयार नव्ितं,  जे 

मी माझ्या डोळ्यांनी बहघतलं िोतं नुसतं बहघतलंच नािी तर,  अनुभवलं िोतं..  

मात्र,   या जगात प्रत्येक गोष्टीला कारण असतं,  कारण हवरहित या जगात 

कोणतीच गोष्ट िोत नािी. आहण बऱ्याचदा सत्य कािी वेगळं असतं मात्र आपण 

कािी वेगळच पाितो,  आहण त्याचा अथव कािी वेगळाच लावतो.  

 

या तदसण्या - दाखवण्याच्या  खळेान ेसवव गोंधळ करून ठेवला आिे,  आहण 

गंमत अिी आि ेया खेळात प्रेत्यकेाला वाटतं,  “ मी खळेलेला खेळ बरोबर आहण मी 

चजकतिी आि ेपण..  इथ ेचजकत कुणीच नािी,  चजकतो  तो फक्त एकच त ेम्िणज े‘ 

खोटं ’ कारण प्रत्यके जन त्याचाच सिारा घतें. “ नािी का? ??  

  

असाच मी हवचार करत िोतो,   तदवस संपला मात्र हवचार ...   हवचार तर 

कधीच संपत नािीत.  

आजचा तदवस असाच पूणव  झाला अगदी छान ..  िो छानच कारण खूप 

गोष्टी चांगल्या झाल्या िोत्या.  



 उद्या पुन्िा चांगल्या गोष्टी घडणार िोत्या,   कारण प्रत्येक नवा तदवस खूप 

कािी नहवन करण्यासाठी असतो. ि ेमी ऐकून िोतो.  

असं माझं काम सुरु िोतं काम अगदी चांगल्या पद्धतीने चाललं िोतं. तीसुद्धा 

हतथेच िोती. या नंतर दोन तीनदा  मी हतच्यािी बोलण्याचा प्रयन क केला,  मात्र ती 

बोलण्याला प्रहतसाद दते नव्िती,  हतच्यािी बोलावं अस जरी मला मनापासून 

वाटत असलं तरी,  त ेबोलण ंजबरदस्तीचं,  बोलण्याची  इच्छा नसलेल ंअसाव ंत े

मला नको िोत.ं त ेआतनू असाव,ं  अगदी मनाच्या तळापासनू,  अगदी पाक,  ज्यात 

भसेळ नसावीच,  उदे्दि नसावा ...   

त्या बोलण्याला पण कािी अथव असेल का?  ज्यात जबरदस्तीचं बोलणं 

असेल.  

त्या वागण्याला पण कािी अथव असेल का??  ज्यात सवव वागणं देखावा 

असेल.  त्या काळजीला पण कािी मित्व असेल का??  जी बनावट असेल.  

या पैकी एकिी गोष्ट मनापसून नसेल तर,  त्यातल्या एकािी गोष्टीला  

हतळमात्र मित्व नसणार.  

 “जर उदे्दि असला तक,  त ेवागण,ं  बोलण ं बनावट बनतं. त्यात साध्य यते ं 

आहण एकदा  साध्य आल ं तक,  त ेसाध्य करण्यासाठी.. मग राजकारण सरुु िोतं,  

खोटं सुरु िोतं आहण मग पढेु सवव नात ंखोट्याच्या  आधारावर  बनत ंआहण त्याच ं 

पढेु काय  िोणार ि ेकािी वगेळं सागंायची गरज नािी. ” 



म्िणनू मी हतच्यािी  नतंर बोलण्याचा प्रयन क केला नािी,  कारण मला त े

बनावट वागण,ं  दखेावा आहण ते उपकार केल्यासारख ं वागणं,  जबरदस्ती चं 

बोलण ं  जमलिंी नसत ं आहण त े मला नको िोतं,  तस ं करण्याची माझी मुळीच 

इच्छा नव्िती.  

“एखाद्याच्या मनात जागा हमळवायला मला आवडेल पण चिेऱ्यावर नको,   

 “चिेरा लोकं बघनू खोटं बोलतो,  बदलतो .. मन नािी. ” 

“i would like to become a choice not an option” 

असेच तदवस जात िोते,   वेळ जात िोती,  तसं आम्िी जवळ येत िोतो,  

आम्िी बोलत िोतो थोडं कामाहनहमत्त का असेना पण बोलत िोतो आहण थोडं 

एकमेकांबद्दलिी. सवव  अडचणी वर उपाय असतो. कािी वेळेस तो  “वेळे” च्या  

ककमतीत राहू िकतो ककवा दसुरा कोणता उपाय राहू िकतो,  मात्र “वेळ” िा उपाय 

असतोच.  

आम्िी बोलत िोतो मात्र मी अजूनपयांत हतला सांहगतलं नव्ितं 

 How much she is special for me???  

कदाहचत हतला ते सांहगतलं तर,  “एखाद्याला आपण खपू जास्त मित्व तदल ं

तर त्याच्या पढेु आपलं मित्व कमी िोतं. अस ंऐकलं िोतं. ते माझ्या बाबतीत घडाव ं

अिी माझी मुळीच इच्छा नव्िती. ” मात्र ते कािीिी असो िा प्रश्न हतचा असणार  

िोता. हतने काय कराव ंि ेसववस्वी हतच्यावर अवलबंनू असणार िोतं.  



हतने माझ्या सोबत असावं,  माझी काळजी घ्यावी,  असं मला मुळीच वाटत 

नव्ितं. पण द्वषे पण नको िोता,  हतरस्कार पण नको िोता.  

मात्र ती हविेष िोतीच आहण आज अजून जास्त हविेष ती झाली िोती.  

एक घटना ज्यामुळे हतच्याबद्दल मनात अजून आदर वाढला िोता. आहण ती 

घटना बरोबर याची खात्री दते िोती. आम्िी आज कामा हनहमत्त दसुऱ्या गावाला 

गेलो िोतो. यायला उिीर िोत िोता. रात्र झाली िोती. रात्रीचे १२ वाजले िोते. 

प्रवास लांबचा असल्याने गाडी चालकाला झोपेचा त्रास नको म्िणून आम्िी गाडी 

थांबवली. जवळच एक प्रहसद्ध गणपतीचं मंतदर िोतं. रात्र झाली िोती,  मंतदर बंद 

असेल मात्र तरी driver ला थोडा आराम म्िणून आम्िी मंतदरात जाऊन येण्याचं 

ठरवल.ं आम्िी सोबत जास्तच लोकं िोतो पण  तरी माझी नजर हतच्याचकडे िोती. 

गाडी पाकव  करून सवव मंतदराकडे जाऊ लागली. ती हि जात िोती मात्र,  हनराळ्या 

माणसाला त्याचं हनराळंपण लपवता यते नािी,  ते आपोआप बािरे यतें. ती जात 

असतांना एक लिान मुलगा वय जवळ पास १५ वषव असेल,  तो हतथे पाकींगच्या 

रठकाणी काम करत िोता. आधी गेलेल्या सवाांनी त्याला पाहिलं िोतं,  मात्र तो इथे 

का?  इतक्या रात्री.. कुणाला ते हवचारावंसं वाटलं नािी परंतु ती त्या मंतदरात 

दवेाला भेटण्या आधी या दवेाच्या बनवलेल्या हजवंत दवेाच्या प्रहतकृती ला भेटत 

िोती. मी हतच्या मागेच िोतो.  

“ऐ इकडे ये”,  ती बोलली.  

“काय.... बोला”,  तो मुलगा म्िणाला.  

“तुझं नाव काय आिे”,  हतच्या त्या प्रेमळ आवाजात ती त्याला हवचारत 

िोती.  



चपटू ... तो मुलगा म्िणाला.  

“चपटू छान नाव आिे,  िाळेत जातो,  तकतवीत आिसे”.  

मग चपटू अगदी आनंदात उत्तरला १०वी ला,  कारण आजपयांत इथे येणाऱ्या 

कुणीच त्या मुलाला साधं नाव दखेील हवचारलं नव्ितं.  

इथे काय करतोस?  

तो िसत म्िणाला,  “मी इथे काम करतो रात्रीला”.  

“मग िाळा कधी करतो रे”? पुढे हवचारत ती म्िणाली  

तो म्िणाला,  “करतो तक सकाळी”  

हतकडून हनिा हतला आवाज दऊे लागली,   

आराध्या ,  कुठेय,  चल लवकर?  

मग ती िोकार दते म्िणाली ,  येते 

मग परत चपटू ला ती बोलू लागली,   

अभ्यास करतो तक नािी आहण झोपतो कधी रे?  असं िक्काने त्याला ती 

हवचारात िोती.  

यावर चपटू छान उत्तर दते म्िणाला,   

करतो तक आहण झोप पण िोते.  

“अभ्यासाला आहण झोपेला जागा लागत नािी ताई”. त ेकुठेिी करता यतेच.  



येतो मी .. इतकं बोलत तो दसुरीकडे गेला आहण आम्िी मंतदराकडे.  

त्यावर ती िातातले बोटं एकमेकांवर ठेवत मनात कािी तरी पुटपुटत िोती.  

आम्िी मंतदरा जवळ पोिचलो मात्र रात्र असल्यामुळे मंतदर बंद िोतं.  

दवेाला का रात्री बंद करता कुणास ठाऊक.  

सवव थोडे नाराज झाले िोते कारण दवेाचं दिवन झालं नव्ितं.  

मात्र ती आनंदात िोती. त्याचं कारण मला नािी समजलं तर ते आश्चयवच 

राहिलं असतं. ती आनंदी िोती कारण,  ती बािरे एका हजवंत दवेाच्या प्रहतकृती ला 

भेटली  िोती. त्याच्या मनापयांत पोिोचली िोती. ते सवव त्या हनजीव दवेाकडे 

धावत िोते मात्र,  ती त्या वेळेस त्या मुलािी हितगुज करत िोती. यापेिा आनंद 

दणेारं  दसुरं काय असणार िोतं.  

या प्रसंगामुळे ती अजून माझ्यात  खोलवर हिरली िोती. िीच माझ्या 

कल्पनेतली ती िोती जी “आराध्या” बननू समोर उभी िोती. “एखाद्याला प्रमेाच े

दोन िब्द,  त्याच्या त्रासावर,  दखुावर मात करण्याची ताकत त्याला दते असतात. 

लोकाचं्या दखुाची,  त्रासाची जाणीव करण ंप्रत्यकेालाच  जमत नसतं. ”  पण ि ेसवव 

ती अगदी छान करू िकत िोती. अगदी नैसर्मगक ररत्या.  

पण ि ेसवव मी हतला सांगायला घाबरत िोतो.  

“बरयाचदा लोकांना खरं ि ेअहतियोक्ती सारखं वाटतं. कुणास ठाऊक अिा 

वेळेस हवश्वास कुठे जातो. ” 

 मी घाबरत िोतो,  कारण  हतला सांहगतल्या नंतर जर ती दखुी झाली तर.  

यामुळेच मी हतला सांहगतलं नव्ितं. आहण  ि ेअगदी खरं िोतं,  “आपण घाबरतो  



तेव्िाच जेव्िा कािी तरी गमावण्याची िक्यता असत े”. आहण त्याच िक्यतेमुळे मी 

हतला कािीच सांगू िकलो नव्ितो,  अथावत हतला दखुावणे ि े  मला आवडणारं 

नव्ितंच.  

 मात्र मी हतला सांगयला पाहिजे,  असं मला तर वाटतच िोतं मात्र माझ्या 

जवळ ची असणारी माझी एक मैत्रीण हनिा हतला दखेील तसंच वाटत िोतं. अथावत 

ती मला रोज सांगायची.  

“श्याम तू नसेल सांगत तर मी सांगते !!  

काय िोणार आिे??  िो म्िणेल नािी तर नािी. ! !  

या व्यहतररक्त दसुरं कािी असतं का रे. ” 

मी फक्त नको,  नको म्िणत वेळ पुढे नेत िोतो.  

पण ती रोज मला आठवण करून दते िोतीच.  

आहण िो मला हतच्या ‘िो ककवा नािी’ याची भीती नव्ितीच.  

कारण ती ‘िो ककवा नािी’ या चौकटीत बसणारी नव्ितीच,  ती 

माझ्यासाठी त्या पलीकडे िोती,  अगदी सीमा नसलेली,   म्िणून हतच्या ‘िो ककवा 

नािी’ चा हवचार मनात नव्िताच.  

पण हनिा  वारंवार तेच सांगत िोती,   

“मग सांग हतला उिीर नको व्िायला. ” 

िो. बरोबर..  असं म्िणत मी हतला सांगायचं ठरवलं.  



पण तरीसुद्धा माझं मन अजून मला अनुमती दते नव्ितं. पण मी सांगायला 

पाहिजे िे नक्की िोतं,  म्िणून मी आधी हतला याबद्दल काय वाटतं िे जाणून 

घेण्याचा प्रयन क केला.  

एके तदविी आम्िी सिज असेच कािी तरी कामाचं बोलत असताना  मी 

हतला सिजच हवचारलं,   

hey आराध्या,  एक हवचाराचंय तुला,  हवचारू का??    

हतचं नाव ‘आराध्या’ िोतं.  

आराध्या ...  नेतृत्व करणारी ,  सुरुवात आहण मुक्कामापयांत पोिोचवणारी.  

कुठल्याहि  गोष्टीची सुरुवात हजथून िोते,  ती सुरुवात म्िणजे ‘ती’.  

माझ्यासाठीची  सुरुवातहि  ती िोती आहण मुक्कामसुद्धा.  

आराध्या .....  

 “अरे हवचार त्यात काय !!”,  ती मला हवचारातून बािरे काढत म्िणाली.  

माझा एक हमत्र आि.े त्याला माझी मदत िवी िोती,   

आहण म्िणून मला तुझी मदत िवी आिे,  त्याची मदत करण्यासाठी. ,  , ,  ,   

माझी सवव भाषा  गडबडत िोती,  आहण बोलण्यात भीती अगदी स्पष्ट 

जाणवत िोती.  

पण तरी ती भीती  सावरत मी हवषय पुढे करत बोलू लागलो. मला तुझं 

suggetion िवंय.  



अरे माझा हमत्र आिे,  २  महिन्या पूवी तो एक मुलीला भेटला,  ती सुंदर 

आि ेयात िंका नािीच,  पण त्यात हविेष आि.े ती तरुणी दसुरं कुणी नािीच तर 

त्याच्या स्वप्नातल्या  तरुणी सारखीच िोती. म्िणजे ....   

“ हतला भेटण्या आधी त्याच्या  मनात जी कल्पना िोती,  जी प्रहतमा 

त्याच्या मनात िोती  अगदी तिीच्या तिी ककबहुना त्यापेिा हि जास्त ती मुलगी 

तिीच िोती ”. अगदी हतला  पहिल्या नंतर तो प्रसन्न,  आनंदी  अनुभव करतो जरी 

तो तकतीिी हनराि,  िताि,  नाराज असला तरी.  

‘माझ्यातल्या” अपूणवत्व ला पूणवत्वाचं रूप दणेारी.  

काय... काय म्िणाला ..? ??  माझ्या तोंडून चुकून ‘त्याच्या’ जागेवर 

‘माझ्या’ िब्द हनघाला.   

अरे,  “त्याच्यातलं अपूणवत्व ला पूणवत्वाचं रूप दणेारी” िब्द सावरत मी बोलू 

लागलो.   

 जसं स्वप्नांनी सत्याचं रूप घ्यावं आहण समोर येऊन उभं रािावं...  

असं त्याला वाटतं  

ि े सवव मी हतला सांगत िोतो,  “ि े सवव हतच्याबद्दल िोतं,  आहण माझ्या 

मनातलं िोतं पण मी ते एका हमत्राच्या नावाने सांगत िोतो. ”  

हवषय पुढे नेत मी बोलू लागलो,   

पण तो ि ेसवव हतला सांगायला घाबरत आिे,  हतला राग येईल ककवा हतला 

काय वाटेल.  



so what you think? तुला काय वाटतं त्याने काय केलं पाहिजे,  जे योग्य 

रािील??   

 यावर हतच ंउत्तर खूप मित्वाचं िोतं माझ्यासाठी,  कारण मी हतला सांगावं 

ककवा नािी ि ेहतच्या उत्तरावर अवलंबून िोतं,   

मी अगदी स्तब्ध िोऊन ऐकत िोतो. ती काय सांगेल ते ऐकण्यासाठी आतुर 

िोतो.  

मी श्वास रोखून ते ऐकत िोतो.  

ती बोलू लागली ..  

“जर ि ेखरं असेल तर त्याने हतला सांहगतलं पाहिजे,  आहण त्या मुलीला 

राग येणार नािी,  ती तेवढं समजून घेईल,  आहण िो ते हतला ऐकायला आवडेल  

तक ती किी आिे,  एखाद्या मुलीला ि ेनक्कीच आवडेल तक एखाद्याच्या स्वप्नातल्या  

काल्पनेिी  ती एकरूप आिे. कदाहचत असं नहिबानेच िोत असेल म्िणून हतला ि े

सांगण्यात कािीच चुकीच नसणार आिे. ” 

ती बोलत िोती,  मला समजावून सांगत िोती ..  

 मला  अस वाटत िोतं हतला आत्ताच सांगून टाकावं. काय खरं आि ेते. पण 

नको नंतर कधीतरी .  

 पण एक गोष्ट नक्की आि े..  

“जेव्िा स्वप्न सत्याचा रूप घते ंतेव्िा,  तोच जगातला सवावत  मोठा आहण 

खरा  सकेंत असतो”,  असं मला वाटतं.  



हतच्या त्या उत्तराने मला थोडं धाडस हमळालं िोतं. पण तरी मी घाबरत 

िोतोच.  

पण  आता सत्य हतला सांगणं ि ेनक्की झालं िोतं. फक्त कधी तेच बाकी िोतं.  

हनिा हि तेच सांगत िोती मात्र मी ते ऐकत नव्ितो. पण आता मी हतला 

सांगणार िोतो,  फक्त कधी ते पिायचं िोतं.  

कुठे ते तर पक्क िोतंच. तीच जागा हजथे आम्िी आधी भेटलो िोतो. दोन 

चिा.. एक चिा पकडललेा िात  दसुऱ्या िाताची वाट पिात. त्या जागी मी हतला 

सांगणार िोतो.  

असेच तदवस जात िोते,  मी हतला रोज नवीन पिात िोतो,  ओळखत िोतो. 

हतच्या वागण्याचे  वेगवेगळे पैलु समोर येत िोते जे या आधी माझ्या पररचयाचे 

िोतेच. मी कामा हनहमत्त कािी तदवस बािरे जाणार िोतो आहण आता हतकडून 

परत यायला तकती वेळ िोईल माहित नव्ितं,  म्िणून हतला सांगण्याचं ठरवलं 

िोतं.   

आता मनािी पूणव हनश्चय केला िोता,   ि े ठरवलंच तक हतला काय ते 

सांगायचं. आहण बस्स..  

आहण मी हतला फोन केला,   

hey  आराध्या ,  श्याम बोलतोय  

 I want to meet you,   

and as well speak something ..  



Can you meet me?   

She said,  yes ..  but when? ??  

At 7 PM. is it fine for you??   

(dont worry its after our office time)  

If you will have possible to come.  

we will go for dinner,   

Can you come??   

Yes,  i will,  but where to go? she asked.  

Come first then i will tell you... ok 

ok. bye.  

मी हतला भेटायला बोलावलं िोतं,  आज सवव सांगून टाकायचं िोतं.  

मी हतच्या समोर गेल्यावर ि ेसवव इतक्या सिज बोलू िकणार नािीच िे 

मला माहित िोतंच,  म्िणून जर मी हतला सांगू नािी िकलो,  तर मी दसुरा पयावय 

म्िणून हतला ते हलहून दणे्याचं ठरवलं िोतं. मात्र ते पररहस्थतीवर अवलंबून िोतं,  

पण मी दोन्िी पयावय सोबत ठेवणार िोतो.  

आयुष्यात नािी तेवढा मी आज  उत्साहित ....,  आतुर... ,  अधीर...   

मानवाच्या स्वभावातले जेवढे भाव िोते ते सवव भाव आज माझ्या चेिऱ्या समवेत 

हृदयात आहण पयावयाने वागण्यात तदसत िोते.  



 मी वाट पिात िोतो  संध्याकाळ ची,  ि े सवव पहिल्यांदा घडणार िोतं 

म्िणून उत्सुकता असणं स्वाभाहवकच िोतं.  

 मी हतला सांहगतलेल्या रठकाणी bike घेऊन उभा िोतो. हतची वाट पिात,  

घड्याळाचे काटे आज खूपच िळू तफरत िोते. ‘वेळ’ तो जात नव्िता. आहण माझी 

नजर पुन्िा पुन्िा त्या घड्याळाच्या काट्यांकडे जात िोती. ि ेमला अगदी चांगल्या 

पद्धतीने कळत िोतं. ना वेळ िळू जात िोता ना अजून कािी. फक्त एक गोष्ट िोती 

ती म्िणजे मी खूप जास्त वाट पिात िोतो आहण मी अहधक जास्त उत्साहित िोतो.  

आहण ते असणारच िोतं,  कारण आज मी त्या स्वप्नातल्या मुलीला भेटणार 

िोतो. हतला सवव कािी सांगणार िोतो आहण म्िणून ि ेअसं िोणारच िोतं.  

 माझी नजर ती येणार असणाऱ्या रस्त्याकडे एक सारखं मी रोखून धरली 

िोती. त्यांना हतचीच ओढ लागली िोती,  ती समोरून येताना तदसली,  ती येत 

िोती मी थोडा ििारलो,   थोड्याच वेळात ती अगदी समोर येऊन थांबली,  आता 

मी कािी हवचार करण्याच्या आधीच ती समोर आली िोती,  आता िेच घड्याळाचे 

काटे अगदी वेगात धावू लागले िोते. जे या पूवी अगदी िांत आहण िळू तफरत िोते.  

वळे ...  कसा असतो कधी कसा तफरेल ि ेकुणालाच कळत नािी.  

ती आली! समोर आली,  ती सुंदर िोती ि ेमी पुन्िा पुन्िा सांगण्याची गरज 

नािी. पण ती आज अजून जास्त सुंदर तदसत िोती,  त्या मागचं कारण िोतं,  ती 

अहधक साधी,   साधारण वेिात िोती. “साध्या वेिात व्यक्ती अहधक सुंदर तदसतो”,  

कारण त्या विेात तमुच्या कपड्यांपिेा ..  तमुच्या देखाव्यापिेा... तमु्िीच जास्त 

बोलत असता,  तुमच्या नसैर्मगक असण्याने. आहण िवेटी व्यक्ती िा कृहत्रम देखावा 

तकती वळे ठेव ूिकतो,  फार तर फार तास दोन तास आहण झालचं तर तदवस.   



पण नंतर काय? ?? . ?  .? .?  

हतच्या  ओठांना लाली नव्िती,  झग मग मला बघा सांगणारं तीच 

व्यहक्तमत्व तदसत नव्ितं. ती सुंदर आहण सोज्वळ तदसत िोती,  अगदी छान.  

hey hello,   

कुठे िरवला??  

तुला काय असं िरवायची सवय आि ेका रे?  

त्या तदविी पण त्या समुद्र तकनारी असाच बघत िोता,  काय पाितोस 

कुणास ठाऊक. ती बोलली.  

hmm hmm. english च्या या अथव नसलेल्या िब्दाने आज माझी मदत 

केली या प्रश्नाला टाळण्यासाठी. हतला आता कसं सांगू तक तेव्िा हि तीच समोर 

िोती आहण आतािी.  

असो  कािी गोष्टी न सांगणंच उत्तम.  

चल,  खूप झालं joke.. बसा आता गाडी वर  

अरे िो पण जायचं कुठे?  

अरे चल तक सांगतो रस्त्यात.  

बस आधी तुला कुठे अमेररकेत नािी नेत. बस  गपचूप.  

मस्करी करत मी म्िणालो  

बरं बरं..  



ती गाडीवर बसली,   आहण गाडी सुरु करत मी हनघालो,  अथावत जायचं 

कुठे मला दखेील माहित नव्ितंच.  

मी एका िॉटेलचं नाव हमत्रांकडून माहित केलं िोतं. त्या रठकाणी जायचं 

ठरवल,ं  आहण त्या िॉटेलला जायला  हनघालो.  ती माझ्या मागे बसली िोती,  

आहण बोलत िोती. मीिी मध्ये मध्ये ऐकत आहण बोलत िोतो.  

आमच्या गप्पा सुरु िोत्या. िॉटेल तसं जवळच िोतं. मात्र रस्ता 

भरकटल्यामुळे थोडा उिीर िोत िोता. पण तो उिीर मला उिीर वाटत नव्िताच. 

कारण ती माझ्या मागे बसली िोती म्िणून कसला उिीर आहण कसली घाई.  

थोड्या वेळाने आम्िी पोिचलो.  

िॉटेल बािरेून खूप छान तदसत िोती,  अगदी नावाला िोभेल अिीच,  मी 

गाडी पाकव  करून आम्िी आत गेलो.  

िॉटेल च्या बािरे असणाऱ्या एक माणसाने  

welcome to GREEN FIELD .. sir and madam...  

असं म्िणत आमचं स्वागत केलं.  

आत हिरलो,  हतथून आत जाण्यासाठी एक गुफे सारखं  entrance िोती,  

ते अगदी हिरहवगार तदसत िोती.  

सुंदर डोळ्यांना िवं-िवंसं वाटणारं ते दशृ्य िोतं. आम्िी आत गेलो,  हतच्या 

चेिऱ्यावरचा आनंद मी पाहू िकत िोतो. आत गेल्यावर पुन्िा एक िॉटेल चा 

कमवचारी येऊन म्िणाला,   

“welcome sir,  कुठे बसणार? ”  



मी हतच्याकडे बघत म्िणालो,  कुठे?  

आजूबाजूला दोन जागा िोत्या,  त्यापैकी एक  मेनबत्तीने सौम्य प्रकहित 

िोती (candle light )  आहण एके रठकाणी light परंतु ते हि सुंदर अश्या दोन 

जागा िोत्या. मला मनापासून वाटत िोतं तक हतने मेनबत्तीने सौम्य प्रकािा 

(candle light)कडेच सांगावं. आहण हतने ते सांहगतलंिी. आम्िी त्या सुंदर 

संध्याकाळी आहण रात्री,  वरती छत नसलेल्या मेणबत्ती च्या सौम्य पण डोळ्यांना 

आहण मनाला िव्या असणाऱ्या प्रकािात एका टेबला वर बसलो.  

हतथेच जवळ एक सुगंहधत सुगंध दणेारी धूप लावलेली िोती,  आहण 

आश्चयावची  बाब म्िणजे त्या धूप चा सुगंध िा तोच िोता जो,  ‘ती समोर आल्यावर 

मला जाणवायचा’. आता यात अहतियोक्ती नव्िती,  आहण याचं कारण,  उत्तर जर 

िवं असेल तर ते मानसिास्त्र अगदी योग्य पद्धतीने दऊे िकतं 

मात्र तो सुगंध येत िोता ि ेखरं.  

हतच्या िातात menu card दते मी हतला order द्यायला सांहगतला कारण 

िेवटी ि ेसवव हतच्या साठीच िोतं.  जेवण यायला थोडा उिीर िोता. आता सववत्र 

िांतता िोती. आवाज तो किाचाच येत नव्िता. िांत अगदी  िांत ...  मी अगदी 

uncomfortable िोतो आहण ती हि,  कारण मी असं कािी पहिल्यांदाच करत 

िोतो. आहण येताना तीनेसुद्धा सांहगतलं िोतं तक,   

“ तीसुद्धा पहिल्यांदा बािरे कुणासोबत dinner ला जात िोती.  

म्िणून स्वाभाहवकच  दोघं हि uncomfortable िोतो. पण अस्वस्थेच्या 

पररहस्थहतला बदलंवत,  त्या  िांततेला बाजूला करत आम्िी बोलू लागलो,   



हवषय काय?  ? ,   

कसा?  ?  

का??   

या बांधून ठेवणाऱ्या गोष्टींचा हवचार न करताच,  बोलत आम्िी जेवण पूणव 

केलं.  

आहण नंतर त्या थंडीत,  थंडीचा आणखी मजा यावा यासाठी icecream 

मागवली. तकती उलट नािी का??  पण  उलट गोष्टी पररहस्थती  हनट आहण 

सुरळीत करण्यात मदतगार असतात. कारण सोपं  आि े....  

सरळ पररहस्थतीत आपण सरळच वागण्याचा,  बोलण्याचा प्रयन क करतो.   

मात्र उलट पररहस्थतीत थोडा गोंधळ िोतो आहण कािीतरी नवीन वेगळं 

बािरे येतं. म्िणून तो वेगळेपणा प्रत्येकाचा बािरे  येणं आवश्यक.  

आता आम्िी हनघालो.  

ती बोलत िोती,   

“खूप छान वाटलं,  मी पहिल्यांदा,  असं रात्री आहण एका मुला सोबत बािरे 

तफरत आि.े ि ेमाझ्यासाठी  खूप अवघड आहण भीतीदायक आिे. परंतु  तरी मी 

आले. भीती म्िणजे असं मी कधी नािी केलं म्िणून थोडं ..... ”  

आहण आज आपण सोबत आिोत. आधी मी तुझ्यािी बोलत नव्िती मात्र 

नंतर अचानक बोलायला लागले ि ेसवव कसं? घडलं आहण का?  मला नािी सांगता 

येणार,  पण झालं ते...,  “ती बोलत िोती. ” 



हतला काय बोलायचं आिे मला समजण्यासाठी थोडािी उिीर लागला 

नािी. अथावत िेच नव्ि.े..  

बऱ्याचदा समोरचा काय बोलणार !!,  काय करणार!!,  का करणार !!! 

आहण कस ं!!!  

ि ेमी अगदी योग्य आहण मुदे्दसूद पद्धतीने सांगू,  समजू िकतो. म्िणून मला 

संपूणव गोष्टी समजण्यासाठी वेळ लागला नािी. आहण ती तर माझ्या सवावत 

जवळची िोती म्िणून तीचं बोलणं तर वेळ न घालवता मी समजू िकत िोतो.  

आता आम्िी हनघालो,  बािरे िवेत चांगलीच थंडी िोती,  पण हतने 

खांद्यावर ठेवलेल्या िातामुळे ती थंडी गुदगुल्या करत आि ेअसच वाटत िोतं. आहण 

त्या खांद्यावर ठेवलेल्या िातामुळे थंडीची जाणीवच िोत नव्िती. bike सुरु करून 

हनघालो,  आता मी हतला सांगण्याची वेळ जवळ येत िोती,  उद्या मी जाणार 

िोतो. हतला कदाहचत ते माहित नसणार,  आहण आज हतला सवव सांगून मी जाणार 

िोतो. हतला ि ेसवव सांगण्याचा कािी एक उदे्दि नव्िताच,  ि ेआधीिी सांहगतलं 

िोतंच,  “उदे्दि कािी तरी साध्य करण्यासाठी असतो मात्र इथ े साध्य त े कािी 

करायचंच नव्ित.ं ”  म्िणून ि ेसवव उदे्दि रहित सुरु िोतं.  

आहण न मी कोणत्या पररणामाची वाट पािणार िोतो. िा फक्त आता याचा 

पररणाम काय िचे मित्वाचं िोतं,  घेतलेला हनणवय योग्य तक अयोग्य ि े या 

पररणामा  वरून कळणार िोतं.  कारण हनणवय योग्य तक अयोग्य ि ेअवलंबून असतं 

त्याच्या पररणामा वरून.  

मात्र पररणाम कािीिी असो,   एक गोष्ट िोती ती म्िणजे ... ती...   हतचा 

आनंद,  हतच्या चेह्र्यावरच  ते िास्य,  जे एखाद्या दखुी माणसाला दाखवल ंतर,  



िणात त्याचं दखु दरू व्िावं. इतकं पररणाम कारक हतच ं त े िास्य. हतचं सौंदयव,  

ज्याची हतला जाणीवच नव्िती,  पण तरी ते हतने अगदी पहवत्र पणे  सांभाळून 

ठेवलं िोतं,  रटकवून ठेवलं िोतं.  

ि ेसवव हतचं असच आहण त्यात कणाचा हि िय,  लय न िोता  ते असच 

वाढत जावं. अिीच प्राथवना हतच्यासाठी मनाच्या गाभारयामधून हनघत िोती.  

ती एकदा बोलली िोती,  “दवेा कळून कािी हि न मागणचे योग्य,  सवव 

असताना का मागाव,ं  आहण जरी नसल ंतरी मागावं तरी का”??   

असं ती मला बोलली िोती,  जे मला हि योग्य आहण मी हि तोच हवचार 

करायचो मात्र,   

पण यापुढे जाऊन बोलायचं तर,  ि ेमागणं स्वतःबद्दल नसावं. आहण मी ि े

सवव माझ्यासाठी नािी तर हतच्या साठी मागत िोतो.  

आहण माझी श्रद्धा आि,े   “जर मनाच्या अतंकरणातनू जर एखादी गोष्ट 

माहगतली तर ती पणूव िोत ेमात्र त ेमागण ंि ेदसुऱ्यासाठी असाव ंलागतं” 

स्वत:साठी माहगतलेलं हमळण्यावर माझी श्रद्धा नािीच. आधीिी नव्िती 

आहण आतािी नािीच.  

  

पण जेव्िा स्वप्न सत्य बनून समोर येतं तेव्िा त्या स्वप्न रुपी सत्यासाठी 

मागणं कािी गैर नव्ितंच आहण ते मी  माझ्यासाठी मागत नव्ितोच. ते सवव 

हतच्यासाठी  मागत िोतो.  



असा तकती तरी हवचारांचं काहूर माझ्या मनात,  डोक्यात मेंदतू आहण 

हृदयात एकाच वेळेस खेळ मांडत िोते.  

आम्िी आता गेट वे ऑफ इंहडया ला येऊन पोिोचलो िोतो. मी इथेपयांत 

कसा आलो,  काय बोलत आलो. ि ेमाझं मलाच कळत नव्ितं.  

“रात्र झाली िोती,  उिीर झाला िोता. सववत्र अंधार िोता,  अफाट अंधार,  

मात्र त्या अधांरला गरजेचा उजेड चंद्राचा प्रकािामुळे हमळत िोता. चंद्राचा प्रकाि 

अधून-मधून ढगांच्या मधून त्या काळोखाला प्रकाि पुरवत िोता. त्त्यात मागून 

समुद्राच्या  लाटा संत आवाज करत मात्र,  त्या अंधार,  प्रकाि यांना जुळवून घेत 

वातावरणात नैसर्मगक संगीत तयार करत िोत्या. ” 

अिा त्या वातावरणात मी आहण ती त्या समुद्राच्याकडेला उभे िोतो,  ती 

गाडीला टेकून उभी िोतो,  मी हतला कािी तरी सांगणार िोतो. तकती तरी वेळ 

जात िोता मी काय बोलावं,  कसं बोलावं याच गोंधळात िोतो.   अथावत  गोंधळ 

नव्िता तर फक्त भीती िोती,  कारण िा हनणवय िोता जो अजून योग्य ककवा अयोग्य 

ि ेठरण्याचा बाकी िोतं आहण त्यामुळेच ती भीती िोती. आहण भीती असते केव्िा 

जेव्िा आपण कािी तरी गमावण्याची िक्यता असते. अिी सवव पररहस्थती िोती 

म्िणून मी हवचारात िोतो.  

तेवढ्यात माझ्या लिात येत िोतं ..  इथे आजू बाजूला असलेलं वातावरण िे 

अगदी मला आलेल्या तीन स्वप्नात असणाऱ्या वातावरणा सारखंच िोतं. त्या पुढे 

जाऊन ि ेसमजण्यासाठी मला उिीर लागला  नािी,  तक स्वप्नात मी एका मुली 

सोबत रात्री एका समुद्रातकनारी िोतो ि ेसवव स्वप्न िोतं तक खरं ि ेठरवणंच अवघड 

िोऊन बसलं िोतं.  



ते स्वप्न इतकं खरं वाटत िोतं अगदी सत्या सारखं आहण ि े सत्य 

स्वप्नासारखा वाटत िोतं.  

स्वप्न म्िणजे मनातल्या भावनांचं प्रहतचबब,   

आहण स्वप्न म्िणजे सत्य िोणाऱ्या गोष्टींचा संकेतसुद्धा.  

या सवव गोष्टींना बाजूला करत मी सांगू  लागलो.  

hey i dont know how to speak.   .. but.. but 

बोल काय  ...??  ती प्रतीसात दते हवचारत बोलली  

“अरे मला तुला एक सांगायचं आिे”,  मी पुन्िा घाबरत बोलू लागलो.  

“आता बोलिील का”? हतने पुन्िा हवचारलं.  

मी इतका घाबरलो िोतो की माझ्या तोंडून िब्द हनघत नव्िते.  

कािी तरी बोलायला हि भीती वाटते ि ेमी आज पहिल्यांदा अनुभवत िोतो.  

माझ्या हृदयाचे  धडकण्याचा वेग वाढलेला िोता,  आहण अंगात थोडा 

थरकाप िोताच,  थोडक्यात मी घाबरलो िोतो.   

“िा बोल” ,   मला हवचारातून बािरे  काढत  ती बोलली.   

ती मला बोलण्यासाठी सांगत िोती.  

मी मोठ्याने श्वास घेतला आहण बोलू लागलो,   

तुला मी दोन गोष्टी खोट्या सांहगतल्या आिेत,   



hmmmm बोल ..  

मी तुला एकदा हवचारलं िोतं,  माझा एक हमत्राबद्दल  

तो एका मुलीला भेटला,  जी अगदी त्याच्या कल्पनेतल्या मुली सारखीच 

िोती,  सारखी म्िणण्यापेिा त्यापेिा जास्त.  

िो.... मला आठवतंय......  

तर मी तुला त्यात दोन गोष्टी खोट्या बोललो िोतो,   

एक तर तो मुलगा मी िोतो आहण ..  ती मुलगी .... मुलगी . दसुरी कुणी 

नािी तर तुच आिसे....  

आहण तू मला खूप जास्त आवडते ...... I LOVE YOU 

आहण ि ेबोलून मी िांत झालो,   

ि ेआवडणं फक्त Hi,  Hello,  Morning आहण good night पुरता नािीच,  

ककवा कािी अपेिाने भरलेलं,  स्वाथावने माखलेलं,  कािी हबनसल्या वर द्वषे पात्र 

नािीच ि ेसवव मी हतला सांगणार िोतो पण पण .... असो   

मी हतच्या साठी प्राथवना केली िोती,  हतच्या चेिऱ्यावरच िास्य खंहडत नको 

व्िायला.  

आहण ती िसत िोती,  माझ्या बोलून झालं िोतं या पुढे बोलणं मला कठीण 

िोतं,   



ती खूप special िोती माझ्या साठी  िे मी  हतला सांगण्यात अपयिी 

झालो िोतो. असच मला वाटत िोतं,  मी हतला सपूणव नािी सांगू िकलो िोतो. पण 

हतला सांहगतलं िोतं ि ेखूप मित्वाचं िोतं. आता मी मोकळा झाला िोतो. मनात 

खूप दडपण घेऊन मी वावरत  िोतो. आज ते बािरे आलं िोतं. सवव नािी पण बािरे 

आलं िोतं.  

मी सोबत आणलेलं एक gift हतला सोपवलं आहण आम्िी परत हनघालो,  

हतला मी कािी हवचारलं नव्ितं,  अथावत हतला मी कािी हवचारणार नव्ितोच,  

कारण  इथ े हवचारण ंनािी तर सागंण ंमित्वाच ंिोतं.  आहण मी हतला सांहगतलं 

िोतं.   

आम्िी िांत अगदी िांत येत िोतो. वाटेत  कािीच बोलणं नव्ितं,  पण 

वातावरणातला तणाव मात्र कमी झाला िोता.  

मी हतला एक Gift तदलं िोतं.  Gift द्यायचं काय िा मोठा प्रश्न िोता. 

‘पुस्तक’ द्यावं अस मला जरी वाटत असलं तरी मी पहिल्यांदा मुलीला Gift दते 

िोतो. मग पुस्तक देणं @@@@@,   

 ती हि म्िणेल काय पोरगं आि ेिे,  मुलीला Gift तदलं ते हि पुस्तक. म्िणून 

मी हतला दसुरं कािी तरी द्यायचं ठरवल.ं  

खूप हवचार केल्यानंतर ठरवलं. Gift असं असलं पाहिजे जे हवसरणं अिक्य 

असलं पाहिजे.  

अिीच एक वस्तू मी हतला तदली िोती,  जी हतला स्वताला खूप आवडते. 

आहण ती त्या वस्तूला हवसरणे हनव्वळ अिक्य िोतं. कारण त्या वस्तुत ती स्वताच 

िोती.  



आहण स्वताला कुणी हवसरत नािीच कधी ..  कधीच नािी.  

जर मी बोलू नािी िकलो तर एक पयावय म्िणून मी हलहून हतला द्यायचं 

ठरवलं िोतं. आहण ते मी हतला त्या Gift मध्ये टाकून तदलं िोतं.  

आम्िी जात िोतो. माझ्या मनात आता कािीच नव्ितं. हतला काय 

सांगायचं,  काय बोलायचं .. कािीच नािी..  

अगदी पाण्यान ेपणूव भरलेला पेला ररकामा करावा तसाच मी ररकामा झालो 

िोतो.  मला ते हलहिलेलं आठवत िोतं. जे मी हतला सांगु िकलो नव्ितो. मला एक 

एक िब्द आठवत िोता....  

 

                   

 

                     who are you??   

माझ्या आयुष्यातलं सवावत सुंदर,  सोज्वळ,  प्रेमळ,  कोमळ,  पाहवत्र्याने 

पुरे-पुरे भरलेलं सत्य. जे आधी फक्त कल्पनेत,  स्वप्नात आहण फार तर फार 

विीतल्या पानांवर िोतं. ते कल्पनेतलं,  स्वप्नातलं सत्य म्िणून माझ्या समोर प्रकट 

आिसे तू ...  

तुला तकतीिी िब्दात सांगण्याचा मी प्रयन क केला तरी तो प्रयन क अपूणवच 

असणार  

कारण,  ” तू िब्दात व्यक्त िोणारी नािीसच “ 



जगातली सवाांना जमणारी भाषा,  ज्यात िब्दांचा समावेि  नािी,  

िब्दांचा आधार नसतो. जी भाषा एक मनातून हनघून दसुऱ्या मनाला जाऊन 

पोिचत.े अगदी किाचाच आधार न घेता.  

अिी जगहनमावत्याची भाषा म्िणजे मूक भाषा,  अिा भाषेतच तुला व्यक्त 

करता येईल.  

प्रत्येकदा कािी बोलण्यासाठी िब्दांची,  भाषेची गरज असतेच असं नािी. 

मूक भाषा,  मनाची भाषा ... न बोलताच समोरच्याला कळते.  

 ती तू आिसे .. !!!!!!!!  

माझ्या कल्पनेतलं व्यहक्तमत्व आिसे तु..  

“जीच्या नुसत्या प्राथवनेने  एखाद्याचं दखु: कमी िोतं” 

“हजला पाहिल्याने मनाच्या गाभाऱ्यातून आनंदाचा,  साहत्वक आनदंाचा 

वषावव िोतो”.  

“हजच्या चेिऱ्यावरचं ते िास्य,  जे कृहत्रम नािीच असं ते िास्य पाहून 

चेिऱ्यावर आपोआप आनंद तयार िोतो,  जरी मनात तकतीिी दखु असलं तरी. ” 

“हजच्या तोंडून हनघणारा िब्द,  ज्यात िब्दांचं िास्य हमसळलेलं असतं,  जे 

सिजासिजी जमत नािी प्रत्येकाला.. ”  

ते िास्ययुक्त िब्द ऐकून कानाला आहण त्या सोबत मनालासुद्धा तृप्तीची 

जाणीव िोते.  



तुझ्या त्या कायम दसुऱ्याच्या हवचार करण्याच्या गुणाला,  इतरांच्या 

काळजीने मन कासावीस िोण्याला काय म्िणावं. (त्या काळजीत एक नाव माझं हि 

सामील व्िावं) अिा त्या काळजीला काय म्िणावं.  

आयुष्यात एक व्यक्ती िवा,  ज्या साठी हनस्वाथव भावनने े कािीतरी  

मागावस ं वाटत,ं  हजच्या आनदंात  कधीच कमी नको. दखुाचा स्पिवहि हतला 

नको... गालातल्या हतच्या िास्यला कधीच िवेटचा थाबंा नको अगदी झोपतेसदु्धा. 

हजच्या साध्या स्पिावन ेवदेनानंासुद्धा सखुाची अनभुतूी िोते.  

कुठे तरी ऐकलं िोतं “ मनुष्य एक िणसुद्धा अपेिेहवरहित राहू िकत नािी.  

परंतु ...  

त ुमाझ्यासमोर सोबत,  हवचारात असताना मला कोणत्या अपेिा उरतच 

नािी ..  त्या  अपेिरेहित िणाचा आनंद मी वेळोवेळी अनभुव घते आिचे.  

जेव्िा तुला पहिल्यांदा पाहिलं त्या वेळीसुद्धा आहण आता या िणी तुझ्यािी 

बोलताना सुद्धा त्याचा अनुभव मी िऊे िकत आिे.  

िो,  मात्र एक गोष्ट खरी आिे,   

“तुझ्या सुखाने मी सुखावतो,  तुझ्या दखुा:ने दखुावतो,  तुझ्या आनंदात 

आनंदी िोतो,  तुझ्या हनरािेत हनराि  ... ” 

तुझ्या प्रत्येक गोष्टीचा माझ्यावर फरक पडतो,   

ि ेसत्य मान्य करायला मला संकोच वाटत नािी.  

माझ्या मनातून हनघणारी प्राथवना मग ती कोणतीिी असो ती तुझ्या हिवाय 

पूणव िोत नािी त्या प्रत्येक प्राथवनेत तूच असते.  



कदाहचत तुला वाटेल यात खूप कािी जास्त हलिलंय परंतु ि ेकमीच आिे,  

तुझ्याबद्दल हलिायला,  सांगायला  एक पुस्तक हि कमी िोईल.  

परंतु सध्या इथेच थांबतो  परंतु यात हलिलेला  प्रत्येक िब्द िा खरा आिे.  

तुझे उत्तर कािीहि असो,  तुला मनातलं सांगणं मला मित्वाचं वाटलं.  

ते कािीिी असो तो माझ्या सवोच्य आनंदा पैकी तो एक असेल,   

तू मला आवडणं ि े‘िो ककवा नािी’ याच्या पलीकडे आिे. ‘िो अथवा नािी’ 

याचा माझ्या आवडीवर अहजबात फरक पडणार नािी.  

कारण यापढेु त ूकायम माझ्यातच असणार आिसे,  माझ्या मनात,  माझ्या 

हवचारात,  माझ्या कामात आहण  कतुवत्वातसुद्धा.  

तू माझ्या स्मरणात असणार आिसे,  मी हजथे हजथे जाईल हतथे हतथे तू  

माझ्यात असणार,  मी जे जे करेल त्या प्रत्येक  कामात तू असणार आिे. म्िणून ि े

सवव तुझ्या ‘िो अथवा नािी’ च्या  पलीकडे आि.े  

सवावत िेवटी िचे सांगेन.  

BE HAPPY...  

                  @@@@@@ 

 



ि े पूणव हतला तदलेलं letter आठवत,  मी हतला हतच्या रूमपयांत सोडलं 

िोतं. मी आज अगदी मोकळा िोऊन जात िोतो. माझं सवव दडपण  कमी करून मी 

जात िोतो.  

मी हतला हतचं उत्तर  हवचारलं नव्ितं.  

गाडी पाकव  केली,  आता दोघांना जायचं िोतं. हतला हतच्या रूमला आहण 

मला माझ्या.  

ती हतच्या रस्त्याला जाऊ लागली आहण मी माझ्या. दोघांच्या रूम चे रस्त े

हवरुद्ध तदिेने िोते,  ती जात िोती मी हि जात िोतो...... रस्ते जरी वेगळे असले 

तरी ध्येय एक असायला पाहिजे िोतं,  कदाचीत असेल हि.  

“ती जात आि ेि ेजरी सत्य असल ंतरी त ेअहंतम सत्य नव्ितंच. ”  

कारण,  िा िवेट नव्िताच....  

पण मनात असंख्य हवचार सुरु िोते...  

ि ेसवव सुंदर िोतं आहण िचे सुंदर अनुभव सोबत घेऊन मी जात िोतो.  

हतच्या सोबतचा एक-एक िण िा माझ्या साठीचा “आनंदी आहण 

अहवस्मरणीय” िोता,  आहण तो तसाच कायम रािणार िोता. आता हि आहण या 

पुढेसुद्धा,  अगदी ताजे,  कधी न हवसरणारे,  आहण िो कायम आनंद दणेारे तो हि  

अगदी मनापासून,  हृदयाच्या खोल भागापासून,  हजथून आनंदाची सुरुवात िोते ..  

ि ेसवव आठवत मी जात िोतो आहण हतला मनात घेऊन मी जात िोतो.....  



हतच्या उत्तराची वाट न पािताच,  कारण हतच्या त्या िास्याने मला उत्तर न 

घेताच जाण्यासाठीचा संकेत  तदला िोता. ते िास्य ..   त्या िास्याबद्दल काय 

सांग.ू.. ते िचे िास्य िोतं जे प्रत्येक दखुावर आनंदाचा वषावव करणारं िोतं. त्या 

िणाचा आनंद व्यक्त करण्यासाठी माझ्या जवळचे िब्द सुधा अथवपूणव नव्िते.  

  

“पण मला हतच्या जाण्याच ंदखु नव्ितं,  त ेजाण,ं  जाण ंनव्ितं.  

कारण,  “जसं सयूव संपणूव तदवस प्रकाि दऊेन सवावना जीवन दतेो आहण 

संध्याकाळी अस्ताला जातो ... मात्र त े जाण ं कायमच ं नसतच,  तर त े जाण,ं  

सकाळी पनु्िा यणे्यासाठीच ंअसतं” 

 अगदी तसंच हतच ंजाण ंिोतं...... परत येण्यासाठी ...  

मात्र ती जरी जात असली तरी हतच्यातले सवव गणु मी स्मरणात  घेऊन 

जात िोतो. हतची दवेा वरील श्रद्धा आहण त्या श्रद्धेमळेु तयार झालेल ं हतचं 

व्यहक्तमत्व  आहण  सवावत मित्वाचं म्िणज े ‘हतला ’  मी माझ्यात घऊेन जात िोतो. 

” 

“ माझ्यातल ंअपूणवत्वला पणुवत्वाच ंरूप दते.  

स्वप्नानंा सत्याच ंरूप दते ..... ” 

 

(“कोणत्यािी कामात श्रद्धा असलीच पाहिजे,  ते काम यिस्वी ररत्या पणूव 

िोण्याची िक्यता जास्त असत ेआहण इथ ेश्रद्धा जग हनमावत्यावर,  दवेावर  िोती  

... मग  यि हनहश्चतच  िोतं. ”)  



              (समाप्त  नािी   .....  कारण प्रेमाला अंत नसतो)  

                       BE HAPPY@ 

 

कथेचा पुढील भाग जाणून घेण्यासाठी संपकव  साधा 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

   

    

 



  

ई साहित्य प्रहतष्ठान 

 

मराठी भाषा आता झेप घेण्याच्या मूड मध्ये आि.े रडणार यांकडे लि नका 

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

िजार दोनिजार प्रती छापल्या जात. पाच िजार म्िणजे डोक्यावरून पाणी.  

आता ई पुस्तकांच्या जमान्यात एक एक पुस्तक पाच दिा लाख वाचकांपयांत 

जातं. वषावला चाळीसेक लाख डाऊनलोड िोतात. वाचक एकमेकांना परस्पर फ़ॉरवडव 

करतात. व्िट्स अप, ई मेल, ऍप्प, ब्ल्यु टुथ, वेबसाईट, पेन्राईव्ि, हसडी अिा असंख्य 

मागाांनी पुस्तकं व्िायरल व्िायलीत. सुसाट सुटहलत. खेड्यापाड्यांच्या गल्लीबोळांपासून 

ते जगाच्या पारठवरच्या प्रत्येक दिेात. रॉकेटच्या वेगान े सुसाट सुटलेल्या मराठीच्या 

वेगाला आता कोणी थाबंवू िकत नािी. 

या धूमधडक क्ांतीत साहमल व्िा. आपल्या ओळखीच्या मराठी सािरांना 

यात ओढा. त्यांच ेई मेल पत्ते, व्िाट्सप नंबर आम्िाला पाठवा. तुम्िी फ़क्त दिा वाचक 

आणा. ते िंभर आणतील. आहण ते दिािजार. तुमच्या व्िाट्सप ग्रुपमधून याची जाहिरात 

करा. आपल्याला फ़ुकट पुस्तकं वाचकांपयांत पोिोचवायची आिते. आपल्याला रटव्िी 

पेपर ची जाहिरात परवडत नािी. आमचे वाचक िचे आमचे जाहिरात एजंट. तेच 

आमची ताकद. मराठी भाषेची ताकद जगाला दाखव.ू     


