
 



 

रहे ना रहे हम भाग ४१-६५ 

एमएसस्सीच्या सेकंड इयरची सुरूवात बरीच शातंपणे झाली. लततकाच्या घरून ततला बरीच 
स्रीक्ट वॉतनिंग तमळाली होती, त्यामुळे ती यावर्षी बराच सीरीयस मूड ठेवनू अभ्यास करणार होती 
म्हणे, मॉडेललगवर अतिबात लक्ष देणार नव्हती पण िर.. िर चागंली तिल्म अथवा सीरीयल 
तमळाली तर त्याचा तवचार करणार होती. मला खरं सागंायचं तर यामध्ये आता काहीच इंटरेस्ट 
रातहला नव्हता. पण तरीही ती िे म्हणेल ते मी रोि ऐकून घेत होते. सेकंड इयर िारच घोळदार 
असल्याने माझा बराचसा वळे लॅबमध्ये नाहीतर लायब्ररीमध्ये िायचा. रोिचा आईचा िोन 
सोडल्यास इतर कुणाशीही िारसं बोलण ंव्हायचं नाही. एम एससी करायला घराबाहेर येण,ं गाव 
सोडून मंुबईला येण ंहे माझ्या आयुष्यामधल्या बेस्ट तनणणय झाला होता. (म्हणिे मला तोपयिंत तसं 
वाटत होतं.) 

त्याचवर्षी बारावी झालेल्या माझ्या चुलतभावाचा सातहलचा नंबर मेडीकलला लागला. त्यातदवशी 
काकाच्या घरी िमून आम्ही सवांनी मस्त सेलीबे्रट केलं. तेव्हा काकू म्हणाली, “बरं झालं, आता 
आमच्यानंतर पण या घराण्यात एक का होइना डॉक्टर होइल” सागरदादा सुट्टीसाठी आला होता, 
तो लगेच म्हणाला. “अस ंकाही नाही, स्वतिल पण डॉक्टर होणारे” यडाय का!! असं मला एक 
क्षणभर वाटलं. पण तोच पुढं म्हणाला. “सातहल तर मेडीकल डॉक्टर होणार. पण स्वतिल पीएचडी 
करणार”  

“तुला कुणी सातंगतलं?” मी त्याला तवचारलं.  

“सागंायला कशाला हवयं? एमएससीनंतर घरी थोडीच बसशील! यानंतर नोकरी तर काय 
तमळाणारे! पीएचडी केली तर अथण आहे.” त्याचं हे वाक्य मला िार मनापासून लागलं पण उगाच 
रंगाचा तवचका व्हायला नको म्हणून मी गप्प बसले. पण त्या तदवशी हॉस्टेलवर आल्यानंतर 
डोक्यात पुन्हा नेहमीचंच चक्र तिरायला लागलं. माझ्या युतनव्हर्ससटीमध्ये पीएचडीच्या संधी होत्या. 
मला करता आलं असतं, आईबाबा तर आनंदानं तयार झाले असतेच. पण नेमकं कशासाठी?  
केवळ तशकायचंय म्हणून मी एमएस्सी केलं नाही, मला या तवर्षयाची आवड होती म्हणून मी इथं 
आले, पण आता केवळ “आवड” या गोष्टीला महत्त्व देऊन चालणारं नव्हतं. सागरचं म्हणण ंिारसं 
चूक नव्हतं. एमएस्सीला तसा स्कोप कमीच होता. तरीही मला आता वर्षणभरानंतर नोकरी करायची 
की पीएचडी करायची हा तनणणय घ्यावा लागला होता. त्यानुसार तयारी करण ंगरिेचं होतं. नोकरी 
केली तरी मला पैशासंाठी करायची नव्हती. घरचं तचक्कार होतं. लकबहुना मी गावी परत िाऊन 
दुकानं साभंाळते म्हटलं असतं तरी प्रॉबे्लम नव्हता. पण मला गावी परत िायचं नव्हतं, एकतर 
दुकानामंध्ये मला काडीचाही इंटरेस्ट नव्हता आतण दुसरं म्हणिे, माझ ंस्वातंत्र्य मला गमवायचं 
नव्हतं.  

आता कदातचत तुम्ही मला स्वाथी म्हणाला, इतके लाड करणारे आईवडील असताना मला त्याचंा 
असा काय िाच होणार होता हेही तवचाराल. मला आईबाबाचा िाच कधीच िाणवला नाही, 



आिवर नाही. पण गावातल्याचंं वचावचा बोलणार् या  तोंडाचंं काय. इथं मंुबईमध्ये मला कुणीही 
ओळखत नव्हतं. मी रात्री तीन वािता टॅक्सीमधून भटकले तरी कुणी मला तवचारणार नव्हतं.  

अथात, मला केवळ हे असं अमयाद स्वातंत्र्यच हवं होतं असं नाही. मला काय लततकासारखे 
तिल्मी पार्ट्यांत तिरायचं नव्हतं की आमच्या वगामधल्या आरोहीसारखं भर कॉलेिामध्ये तपऊन 
तमाशा करायचा नव्हता. मला माझ ंस्वातंत्र्य माझ्यासाठी हव ंहोतं. त्याहूनही िास्त, या 
स्वातंत्र्यासोबत िबाबदारीची धारदार िाणीव होत राहते, मला ती िाणीव कायम हवी होती. 
रात्री तीन वािता भटकताना आपली सुरतक्षतता ही आपली प्राधान्यता आहे हे तेव्हाच समितं 
िेव्हा तुम्ही एकटे बाहेर असता. हे एकटेपण तुम्हाला िार स्रॉंग बनवत. अन्यथा, आमच्या 
गल्लीमधल्या कुलकण्यांच्या सुनेसारखं. ततला एकटीला झोपायला तभती वाटायची. कुलकण्यांचा 
तवक्रम सतत तिरतीच्या नोकरीवर. मग काय सूनबाईचंी पथारी काकाकाकंूच्या बेडरूममध्ये 
काकंूसोबत. आतण काका हॉलमध्ये. काकाकाकंूना कुठंही तिरायला िाता येत नाही,  िायचं 
झालं तर तवक्रमदादा तिरतीवर िाऊ शकत नाही. वाटताना ही गोष्ट िार क्षुल्लक वाटते. पण याच 
गोष्टींवरून त्याचं्या घरात गेली चार मतहने भाडंण ंचाल ूआहेत. एकर्ट्यानं राहताच न येण,ं सतत 
कुणाचाना कुणाचा तरी आधार घेऊन िगण ंहे तकती पथेटीक आहे! कुलकण्यांची सून बािारात 
िाऊन भािीपण आणत नाही, म्हणिे ततला आणताच येत नाही. आणली तर तकडकीमाडकी 
भािी आणते. िगण्यासाठी आपलं आपल्याला स्वतंत्रपणे काहीतरी करता आलं पातहिे की नाही. 
अशावळेी मला माझ्या बापाचं कौतुक वाटतंय, केदारसोबत लग्न करताना त्यानं “तडग्री पूणण 
करायचीच” असा िो हट्ट धरला होता, तो आता मलासुद्धा पटायला लागलाय. वास्ततवक तेव्हा 
बाबाचा राग यायचा, पण आता वाटतंय केवळ नावापुढे बीएसस्सी इतकी तीन अक्षरं लावण ं
इतकंच त्याला अतभपे्रत नव्हतं! लकबहुना, लग्नाच्या आधी प्रत्येक मुलीला आतण मुलालासुद्धा हे असं 
शहराबाहेर कुठंतरी एकटं रहाण ंकंपल्सरी केलं पातहिे. संसार तनभवायच्या आधी आपलं आयुष्य 
तनस्तरता आलं पातहिे. प्रत्येकालाच.  

एमएस्सीचं सेकंड इयर सुदैवानं तनवातंपणे पार पडलं. लततका घरच्या रट्ट्र्ट्यामुळे का होइना 
माझ्यासोबत अभ्यास करत होती. मला अभ्यासाव्यततरीक्त िारसं काम नव्हतं. नाही म्हणायला 
गूपमधल्या एक दोन पोराबंरोबर मूव्हीडेट लकवा तडनरडेटला गेले होते, पण बात कुछ िमी नही. 
एक तर मला आता पुरूर्षांमध्ये मला नक्की काय हवंय ते मातहत  झालं होतं. तडनरडेटला िाऊन 
तकलसगची संधी शोधणारे लकवा मूव्हीडेटला तपक्चर बघायचं सोडून इकडेततकडे हात घालायला 
बघणारे बावळट पोरं मला खरंच तकळसवाणी वाटायची. केदार बाकी काहीही असला तरी चीप 
कधीच वागला नाही. तशवाय, त्याच्यामाझ्यामध्ये एक ठरातवक नातं होतं, भतवष्य होतं- िरीनंतर ते 
पूणण झालं नाहीतरीही – तसं काहीही नसताना केवळ शरीराचे चोचले म्हणून मला हे असलं काही 
करायचं नव्हतं. हा झाला एक मुद्दा, दुसरा त्याहून महत्त्वाचा मुद्दा होता की, मला या असल्या 
मुलासंोबत इमोशनली कनेक्ट होताच यायचं नाही, बरेचसे तवर्षय बोलताना त्यानंा काही मातहतच 
नसायचं लकवा इंटरेस्ट नसायचा.  

 एम कॉम करत अस्लेल्या तवशेर्षसोबत (हे त्याचं नाव होतं!!! गुज्ज ूलोकं काय पण नाव ंठेवतात) 
गोबे्लट ऑि िायर बघायला गेले होते. एक तर हॅरी पॉटर सीरीि माझी आवडती. त्यात नवीन 



आलेला तपक्चर. िस्टण डे िस्टण शो बघायला गेले होते. तपक्चर संपल्यावर तवशेर्ष म्हणाला तडनरला 
िाऊया. मी तपक्चरबद्दल भरपूर बोलत होते. लवकीचं कॅरेक्टरच दाखवलेलं नाही, रीटा स्कीटर 
ऍनीमॅगी असते ते दाखवलं नाही वगैरे वगैरे.  

“एक तमन, तू ये सब कहांसे बोल रही है? पहले तीन तपक्चसणमेंभी नही था” 

“अरे, बूक में तो था!” मी वैतागून म्हटलं. “हॅव्हण्ट यु रेड?” 

“क्या तुमभी! बूक्स कौन पढता है! मै तो कभीभी तिल्म देखना पे्रिर करता हू. हिार पेिेस की 
बूक पढनेसे दो घंटेकी तिल्म देखो तो भी कंप्लीट स्टोरी समझ आती है. बूक्स पढना मतलब टाईम 
वसे्ट”  

या वाक्यानंतर त्या तवशेर्ष नामक प्राण्याबद्दल मला काही प्रणयतवर्षयक भावना राहू देत, काही 
मानवतवर्षयक भावना तरी वाटू शकतील का? अख्खं तडनरभर आतण नंतर हॉस्टेलला येईपयिंत 
छताला लटकलेल्या पालीकडे आपण ज्या निरेनं पाहू त्याच निरेनं मी तवशेर्षकडे पाहत होते. 
पालीला झाडूने मारता येत नाही म्हणून आपण तिवतं सोडतो तसंच खून करणं हा गुन्हा आहे 
म्हणून मी तवशेर्षला सोडून तदलं. नेक्स्ट डेटका तो सवाल ही नही उठता बॉस.  

तवशेर्षचा हा तकस्सा केवळ उदाहरण म्हणून. हेच एरवी इतरत्र पण घडत होतं. टीनेिर वयामध्ये 
असताना मी िादूला िॅण्टसाईझ करत होते. आता मात्र आिताबला. हे माझचं मला िेव्हा 
िाणवलं तेव्हा एकदम अमेलझग िीललग आलं.  

आिताब अगदी माझ्या स्विातंल्या आदशण पुरूर्षासारखा होता (लकवा मग मी माझ्या स्विातंला 
पुरूर्ष आफ़ताबसारखाच रेखाटला होता की काय मातहत नाही) पण एक मात्र खरं होतं. आय वॉि 
िॉललग इन लव्ह तवथ तहम!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



खरंतर पे्रमात पडण ंही िीलींग काय संुदर असते. त्याहून िास्त संुदर असतं िेव्हा तुम्ही ही 
िीलींग प्रत्यक्षात मुळापासून अनुभवता. माझ्या आयुष्यामधले तकत्येक तनणणय मी नकळत घेतलेत, 
काही तनणणय नाइलािाने घ्याव ेलागले. पण आिताबच्या पे्रमात पडायचा तनणणय मात्र माझा 
स्वत:चा होता. लव्ह इि ब्लाईंड असं म्हणतात, पण मी नीट डोळे उघडे ठेवनू हा तनणणय घेतला, 
माझ्या आयुष्यामधलं सचं्च पे्रम हे आिताब आहे. त्यानंतर हा तनणणय मला कधी डीफ़ें ड करावासा 
वाटला नाही. लाईिमधली प्रत्येक गोष्ट बदलत गेली, पण ही भावना कधीच बदलली नाही. रात्री 
दोन वािता आिताब माझ्याशी भाडंून आम्ही माडंलेला संसार मोडून िात असतानाही मी 
आिताबवर पे्रम करतच होते. पण तरी मी त्याला थाबंवलं नाही. केदारच्या पे्रमाला लग्नाचा 
ऑप्शन होता, आिताबबद्दल कधी तसं वाटलंच नाही. बायॉलॉतिकली स्पीकींग, आपण पे्रमात 
पडतो, त्याचं मुख्य कारण रीप्रॉडक्शन असतं. आिताबबद्दल तततका तवचार मी कधीच केला 
नाही. लग्न, मुलं, घरदार असल्या गोष्टींसाठी मी आिताबवर मी अक्धी पे्रम केलंच नाही. अस्ते 
तर, मी िाऊन त्याला माझ्या भावना स्पष्टपणे सातंगतल्या नसता का? यादरम्यान, तो माझ्या 
हॉस्टेलच्या अगदी िवळ राहत होता. कधीही त्याला भेटून मला माझ्या िीलींग्ि सागंता आल्या 
असत्या. पण मी सातंगतल्या नाहीत. अगदी स्पष्ट सागंायचं तर मला गरि वाटली नाही. मला 
मातहत होतं की माझ ंत्याच्यावर पे्रम आहे, पण मला त्या पे्रमासाठी आिताबकडून काहीही नको 
हव ंहोतं. मी लसगल म्हणूनच खुश होते त्याचवळेी मनामध्ये कुठंतरी आिताबवर पे्रम करत होते. 
त्या पे्रमाला तेव्हाही कधी भतवष्य नव्हतं. नंतर आिताब आतण मी सगळ्याच बाबतीत िवळ 
आल्यावरही नव्हतं. आय गेस, हे अस्लं पे्रम िोवर एकतिी असतं तोवरच मज्जा.  

आिताब तनधीसोबत खुश होता. तकतीही बे्रकप आतण भाडंणतंंडण ंझाली तरी दोघं कायमच परत 
एकत्र येत होते. अशावळेी मलाकाय वाटतंय ते आिताबला िाऊन सागंण ंम्हणिे तटतपकल 
बॉलीवडू लव्ह रॅगलचा झोल!!. तशवाय अिून एक मोठ्ठा झमेला होता. 

आपल्याकडे समािामध्ये काही िूटपट्ट्र्ट्या कायमच लावलेल्या असतात. त्यामध्ये तुम्ही कधी 
खाली उतरता तर कधी वर िाता. आिताबचे कष्ट म्हणा, नशीब म्हणा लकवा हुशारी म्हणा पण तो 
यापैकी एका फ़ूटपट्टीवर वेगानं वर चढत होता. मी अिून तशकत होते आतण आिताब प्रचंड खोरे 
लावनू पैसा कमावत होता. त्याच्या आतण माझ्यामधली आर्सथक दरी आम्हा दोघांनाही याहीआधी 
तकत्येकदा िाणवली होती. पण आता या क्षणाला त्या दरीच्या टोकावरून आमची अदलाबदली 
सुरू होती. काही झालं तरी माझ्याकडे बापाचा पैसा िास्त होता, पण तरीही आिताब िास्त 
कमावत होता. अशावळेी मी त्याला मी तुझ्यावर पे्रम करते हे सागंण ंम्हणिे मी त्याच्या पैशाला 
भलुनू असं म्हणतेय असं कुणालाही वाटलं असतं! तनधीच्या मनामध्ये तर हा तवचार नक्कीच आला 
असता.  

धमाचा प्रश्न खरंतर मनात यायला हवा, पण कधीच आला नाही. एक तर मी आतण आिताब 
एकमेकानंा इतक्या लहान्पणापासून ओळखत होतो की, त्याचा आतण माझा धमण मला असा वगेळा 
कधी वाटलाच नाही. लहान असताना तुम्ही या गोष्टींचा इतका तवचारही कधी करत नाही, आतण 
मोठं झाल्यावर तवचार करून हाती काही लागत नाही.  

 



मला अधेमध्ये आिताब कधीतरी वीकें डला भेटायचा. िास्तकरून पुस्तक खरेदी, एखादा मस्त 
तपक्चर लकवा शो बघायला असाच. सोबत त्याच्या ऑतिसमधले कुणीतरी असायचंच. एकदोनदा 
क्वतचत तनधीपण आली होती. तनधीचं पण आता सेकंड इयर चाल ूहोतं. तीपण कॉलेिला सुट्टी 
असली तर वगैरे यायची.  

घरी सागंताना मी स्वतिलच्या हॉस्टेलवर राहणार हे सागंायची आतण प्रत्यक्षात मला यातलं काहीच 
मातहत नसताना ती तबनधास्त आिताबच्या फॅ्लटवर रहायची. एकदा मी गावाला गेले होते, आतण 
तनधीची आई मला बािारात भेटली. “ती या रतववारी तुझ्याकडे आली होती नं? मग तू इकडं 
कशी?” 

माझी तपतपत्ततप!! मग लगेच सावरलं, तनधी आलीये, पण सातझयाकडे राहतेय. मला अचानक 
गावाला याव ंलागलं म्हणून तर मग लगेच “सातझया कोण?” 

मग वगामध्येच काय, एकूणातच िगामध्ये मला सातझया नावाची एक मैत्रीण क्रीएट करावी 
लागली. ती माझ्याच हॉस्टेलवर रहायची, माझ्याच कॉलेिमध्ये तशकते,. आपल्याच गावाची आहे, 
त्या खाडीच्या पुलामागे वस्ती आहे ततथं ततचं घर आहे, आतण ती माझी आतण तनधीची चागंली 
मैत्रीण आहे. काय नी काय!!! लहान्पणी खोटं बोलल ंकी आई म्हणायची की रात्री झोपेत देवबाप्पा 
कान कापतो. इतकं खोटं ऐकून देवब्बाप्पा क्यंुकी सासं भी कभी बहू थी मधल्या तमतहरसारखा 
माझा पार चेहराच बदलनू देणार. पण काय करणार. मैत्रीसाठी खोटं बोलाव ंलागतं!! आतण 
आमच्या अकला कायम शेण खायला गेलेल्या. केदारच्या काकूला माझे अकरावीमधले उद्योग 
िाऊन मुद्दाम सागंणार् या बाईला मी ततच्या पोरीचे उद्योग सागंायची चागंली आयती संधी असून 
सातंगतले नाहीत.  

हो! केदारच्या काकूला मी तकती नालायक आहे हे सवण तनधीच्या आईने (आतण ततला तनधीने 
अथात) सांतगतलं होतं. म्हणून तर तनधीकडे केदारची लग्नपतत्रका पण आली होती. हे मला सवण 
नंतर समिलं होतं. त्यावरून आिताबला िोनवरून तडतडतडतड ऐकवली पण होती, तो म्हणे, 
हे मला समिलं तेव्हा मी तनधीसोबत भाडंलो आतण बे्रकप केला होता. आिताब आतण तनधीचा 
बे्रकप म्हणिे तनव्वळ िोकच.  

असो. तर अशी ही भानगड झाली होती. हे सवण तनस्तरल्याचं मी तनधीला िोनवरून सातंगतलं तर 
ती माझ्यावरच भडकली. म्हणे, आईला भेटलीसच का? बािारात ती तदसली की तू पळून 
िायचंस. आता तहची आई मला तदसल्यावर मी माझ्याच दुकानामंधून नक्की कूठं पळून िायचं!!  

अशावळेी मला आिताबची केवळ अतीव दया येते. का म्हणून हा मुलगा या मुलीच्या इतक्या 
पे्रमातं पडलाय. इतक्या हुशार मुलाला ही अशी मॅतनप्युलेटीव्ह आतण सेल्ल्िश मुलगी तदसत नसेल 
का? पे्रम आंधळं असतं म्हणतात ते खरं असाव!ं इतक्या होपलेस रोमॅंतटक माणसाबरोबर 
माझ्यासारख्या दगडीधोंड्या काळिाच्या मुलीची िोडी िमावी तरी कशी?  

हे झालं पे्रमाचं तत्त्वज्ञान, पण आयुष्यात तेच एकमेव काम नस्तं ना!!!  



एम एस्सीचं सेकंड इयर म्हणिे खर् या अथाने राईड टू हेल. रोि लेक्चसणचा तपट्ट्ट्ट्य़ा, 
प्रॅक्टीकल्सचा गोंधळ. तशवाय मध्येच पे्रझेंटेशन आतण अस्लंच कायबाय. मला सब्िेक्ट्ट्स आवडत 
होते, अभ्यास मनासारखा होत होता, पण आता कंटाळा आला होता. गेली तकत्येक वर्षिं आपण 
तशकतोच आहोत असं वाटायला लागलं होतं.  

मी सुब्रमण्यम सरानंा काही एम एस्सीनंतर पीएचडी व्यतीरीक्त अिून काही चांगले ऑप्शन आहेत 
का ते तवचारलं होतं. त्यानंी माझा रेझुमे वगैरे तयार करून तदला. कुठे रीसचण अतसस्टंट वगैरे िॉब 
तमळेल म्हणून. पण आता त्यावर िास्त लक्ष देऊ नको, कारण एक्झाम्सवर िास्त िोकस ठेव असं 
पण तेच म्हणाले.  

मी तर बाबाला सागंूनही टाकलं. एम एस्सी झाल्यावर मी काय पीएचडीला वगैरे िाणार नाही. नेट 
सेटच्या परीक्षा देईन. गावातच लेक्चररतशप तमळाली तर ठीक नाहीतर सरळ दुकानं साभंाळेन. 
पण आता हॉस्टेलमध्ये एकटीनं रहायची हौस तिटली होती. घरी परतावसंं वाटत होतं. बाबानं 
घराला लायलटग लावनू डीिे आणायचाच तशल्लक ठेवला!  

इकडे मी अभ्यासाच्या आतण एकंदरीत करीअरच्या या इतक्या गतेमध्ये अडकलेली असताना 
लततका मात्र बेिाम झाली होती. गेल्या वर्षा-दीडवर्षामधल्या घडामोडी आतण ततचा स्रगल पाहता 
ततला िारशी कुठे संधी तमळेल असं वाटत नव्हतं. मी अधून मधून स्मोक करत होते पण लततका 
अलमोस्ट चेन स्मोकर झाली होती. कसल्याशा पाटीमध्ये िाऊन दारू तपण ंतर तनत्याचंच झालं 
होतं. अिून एक अततशय वगेळा िरक लततकामध्ये तदसत होता, ती खूप चीप वाटायला लागली 
होती. तदल्लीवरून आलेली लततका एकदम क्लासी होती, ततचं वागण ंबोलण ंततच्या खानदानाला 
शोभेल असं होतं, कपडे तकतीही रीव्हीललग घातले तरीही त्याच्यात ती चीप वाटायची नाही. पण 
हल्ली तसं नव्हतं. कपडेच काय ततचं बोलणहंी िार तवतचत्र झालं होतं. ततच्याच काय माझ्याही 
तोंडात िची बाराखडी बसलेलीच होती, पण लततका लव्करच बंबैय्या स्लॅंग तशकली, एम्सी 
बीसीसारख्या तशव्या िाऊच देत, अिूनही काही भयंकर बोलायची. ततच्या काही तशव्याचंं 
रान्स्लेशन मी आिताबकडून करवनू घेतलं. त्याला असल्या तशव्या कशा मातहत ते तवचारायचं 
नाही, त्याला मातहत नसलेली अशी िगात कुठली गोष्ट नसतेच.  

“तदस इि टेरीबल यार” मी हॉस्टेलच्या बेडवर लोळत पडले होते. पोटात िाम दुखत होतं, 
पतहलाच तदवस. गेल्या तकत्येक वर्षांमध्ये हा त्रास िरा कुठे कमी झाला होता, पण गेल्या दोन चार 
मतहन्यामंध्ये परत पीरीयड पेन्स चाल ूझाले होते. “भगवानने लेडीि को ये बात बहुत गंदी बनाई 
है” 

लततका मोबाईलमध्ये डोकं खुपसून गेम खेळत होती. “कुछ नतह यार. पेन तकलर ले” ततनं मला 
सुनावलं.  

“पेनतकलर घेऊनच अधातास झाला. झराझर ब्लीडींग हो गया तो इतना प्रॉबे्लम नही, नॅपतकन्स चेंि 
करो. बाकी टेन्शन नही. स्टमक पेन इन वसण”  



 “सुट्टा मारले. तठक लगेगा” मी नको म्हणून मान हलवली. त्याच्यानंही बरं वाटलं नसतं याची 
खात्री होती.  

लततकाने मान वर करून माझ्याकडे पातहलं. “चॉकलेट खा ले” ती परत म्हणाली.  

“यक्क”  

“क्या याक्क? टेस्टसाठी सागंत नाही. चॉकलेट इि वडंरफ़ुल मेडीसीन. स्पेशली फ़ॉर दीि पेन्स. 
एक तुकडा खा, बरं वाटेल. माझी गॅरंटी.” ततनं समोर धरलेल्या कॅडबरीमधला एक तुकडा मी 
घेतला. बरं वाटलं तर तठक, नाहीतर तकमान उलर्ट्या होतील आतण बरं वाटेल.  

मी एरवी चॉकलेटच काय पण त्या फे्लवरचं काहीच खाऊ शकत नाही. पण त्या तदवशी पतहल्यादंा 
तो कॅडबरीचा तुकडा कसाबसा खाल्ला. लततकाच्या गॅरंटीप्रमाणे मला िार काही बरं वाटलं नाही, 
पण दुखण ंथोडं कमी आलं. कडूिार और्षध घेतात तशी मी पीरीयड्सच्या दरम्यानं पोटात 
दुखायला लागलं की चॉकलेटचा तुकडा चघळायचे. पुढे आम्ही एकत्र असताना आिताबने शोध 
(गूगल, वबे एम्डी आणी इतर साईट्ट्सवरून) लावला की, चॉकलेटपेक्षा आईस्क्रीम खाऊन मला 
िास्त बरं वाटेल. ही वॉि राईट (“मी कधी चुकीचं काही सागंूतरी शकेन का?”) व्हॅतनला 
आईस्क्रीम माझ्यासाठी ते “वडंरफ़ुल मेडीसीन” होतं. 

एक दोनदा आईसमोर मी अशीच पीरीयडबद्दल तक्रार केली, तेव्हा आई मला म्हणाली की, ही गोष्ट 
आहे म्हणून बाईचं बाईपण असतं. म्हटलं, तुझे पीरीयड्स िाऊन तकती वर्षिं झाली, तुझ ंबाईपण 
काय कमी झालंय गं! 

“ते तुला कसं कळेल” आईनं तवर्षय तमटवला. आईला काय म्हणायचं होतं ते मला समित होतं. 
आता इतकी पण लहान रातहले नव्हते. तसं बघायला गेले तर माझ्या या वयाला आईला मी झाले 
होते. मी तिथ ंअिून घरामध्ये “लहान आहे अिून” चा तशक्का तमरवत होते, त्या वयाला आई मला 
साभंाळत होती, बाबाच्या तबझनेसमध्ये मदत करत होती. मला कुणी माझ्या आईला होममेकर अशा 
गोग्गोड नावानं ओळखलं की मला राग येतो. आई िास्त करून घरीच असलीतरी बाबाच्या 
धंद्यामधल्या प्रत्येक स्र‘एटतिक तनणणयमध्ये आई सातमल असायची.  

आईच्या पसणनातलटीमधले असले तहडन िेम्स मला अधून्मधून कधीतरी तदसायचे. एकदा सुट्टीला 
मी गावी गेले होते. पूवीकडे सहि भेटायला गेले होते, तेव्हा परत येत असताना वाटेत  अमृता 
तदसली, ती बीकॉमची स्टडंुट, पण कॉलेिमध्ये आम्ही एकमेकानंा चागंल्या ओळखत होतो.  

“इतक्या उन्हातून कुठं तनघालीस?” मी स्कूटी थाबंवत तवचारलं.  

“थोडं काम होतं गं. तू कधी आलीस?” 

“दोन तदवस झाले. संध्याकाळी तनघेन. तुला कुठं सोडू का?” ती क्षणभर थाबंली. बोल ूतक नको 
असा तवचार केल्यासारखी. अखेर म्हणाली. “स्विील, तुझ्या वडलाकंडे माझ ंएक काम होतं. 



म्हणिे मी गेले काही तदवस नोकरी शोधतेय. आिच्या पेपरला तुमच्या दुकानामध्ये तहशोबासाठी 
हवयं अशी ऍड आहे. मी उद्या तशी दुकानात िाणार आहे, पण िर तू आिच..” 

“इतकंच ना, मग घरी चलकी.. आि रतववार म्हणिे बाबा घरीच असतो. येतेस का?”  

मी आतण अमृता घरी आलो तेव्हा बाबा नेमका बाहेर गेला होता. आईनं ततला पाणी वगैरे तदलं, 
अमृतानं रीतसर आईलाच बायोडेटा वगैरे तलतहलेला कागद तदला. ततनं आपलं वाचायचं म्हणून ते 
वाचलं.  

“हे सवण तठक आहे मुली.” आई अगदी लातडक आवािात म्हणाली. हा आवाि आला की समिायचं 
आपल्याला कटवलं िाणार आहे. “पण आम्ही दुकानातं मुली ठेवत नाही”  

“िातहरातीत तसं काही...” 

“िातहरातीत तलतहलं नाहीये, पण आम्ही नाही ठेवत.” खरंतर अमृताला नोकरीची गरि असणार 
हे मलाही मातहत होतं. ततनं पण तेच सवण काही सातंगतलं. वडील नाहीत. आई स्वयंपाकाची कामं 
करते, दोन बतहणी आहेत वगैरे.  

“तुला गरि आहे हे मलाही मान्य आहे पण दुकानामध्ये शक्य नाही. तुला अगदी काम हवचं असेल 
तर तततक्याच पगारामध्ये आमच्या घरी काम करण ंिमेल का?” आईनं अचानक तवचारलं. अमृता 
काय मी पण गडबडलेच. हे काय बोलण!ं  

“काकी, अहो मी बीकॉम झालेय. मला धुणीभाडंी कशी?” 

“त्यासाठी दुसरी बाई आहे. तुला िक्त सकाळी येऊन घर आवरायचं, स्वयंपाक करायचा, 
थोडािार बािार करायचा, सागंतील तेव्हा चहा करायचा, इतकीच कामं.” 

“गॅ्रज्युएट झाल्यावर असली कामं. लोक हासतील मला” 

“तुझ्या आईनं पोळ्या करूनच तुझ ंतशक्षण केलं ना, मग त्यात लाि कसली वाटते? दुकानात 
सकाळपासून संध्याकाळपयिंत मान मोडेपयिंत तगर् हाईकानंा कपडे दाखवलं तर चालेल, काही 
तगर् हाईकं अपमान करत्तात तोही सहन करा. पण त्याच वळेेत इथं घरकाम केलं तर चालणार 
नाही? याचं्याकडे बराच तरकमावळे तमळेल त्यात मी एखादा कोसण करेन पुढे तशकेन वगैरे डोक्यात 
येत नाही, येतं काय तर लोकं हसतील! ह्या हसणार् या लोकाचंा इतका तवचार तुझी आई करत 
रातहली अस्ती तर तू कशी तशकली असतीस” आई तडातडा बोलत होती. अमृता काही न बोलता 
उठून तनघून गेली.  

“आई, ती इतक्या दुपारी आली आतण तू तरी काय बोलतेस?” 

“चुकीचं बोलले का? घरकाम केलं तर लाि वाटते म्हणे. मला घरकामाला तसंही कुणी नकोच 
आहे, तरी म्हटलं तवचारून पहाव.ं कुणाचीतरी मदत केल्यासारखं पण होइल. पण आिकालचे 
तुमचे तोरेच भारी. बीकॉम झालेय म्हणे. त्या आिताबकडे बघा, पोरगा इतका तशकालाय पण 



घरातली सगळी कामं करतो. इथं गावाला आला की अझरच्यानं होत नाही म्हणून अख्खा 
बंगल्याची िरशी पुसतो. त्याला कशी लाि वाटत नाही. बरं आठवलं, तो बायोडेटाचा कागद 
नंतर अझरला दे, त्याच्या ओळखीमधेय कुठंतरी असेलच. तो पण तुझ्या बाबासारखा िगल्न्मत्रच. 
हिार लोकं ओळखतात.” 

“आई, हे आपण दुकानात मुली ठेवत नाहीत हा तनयम मी पतहल्यादंाच ऐकते हा”ं  

“का? तकत्येक वर्षांपूवी एक कामगार कायम खाडे करायचा, म्हणून त्याच्याऐविी त्याची बायको  
कामावर यायला लागली. आपण अिून इतक्या वर्षांनीही ती “ठेवलीच आहे की, ते पुरेसं नाही?” 
आई उठत म्हणाली. पतहल्यादंा ततनं त्या काळ्या बाईचा उल्लेख माझ्यासमोर इतक्या स्पष्टपणे 
केला होता.  

“आई, बाबाचा राग नाही आला? तुला समिलं तेव्हा?” 

“समिायचं काय त्यात? त्याचे रंग गावभर उधळत होते, मीच म्हटलं कुणीतरी एकच शोध आतण 
ततच्याशीच काय ते रासलीला कर. सगळीकडे तमाशे नकोत. त्यानंतर दुकानात बायका कामावर 
नकोत हेपण मीच सातंगतलं.”  

“बाबानं ऐकलं?”  

“ऐकलं म्हणिे काय? तू तुझ्या आईला काय लेचीपेची समितेस का? मी इतकी पण कमकुवत 
नाही. आधी खूप भाडंले, तचडले, कशाला या माणसाबरोबर आले अस ंवाटलं, पण नंतर एक गोष्ट 
समिली, िर मी याला सोडून गेले तर माझ ंआतण माझ्या लेकीच्या आयुष्याचं काही भलं होणार 
नाही. आपल्या दोघींचं िाऊ देत, हा तुझा बाबा चुन्नीलालसारखा कुठंतरी बाईबाटलीवर पैसे 
उधळत बरबाद झाला असता. आपल्या ततघाचं्या आयुष्याचा तवचार करून मी हा तनणणय घेतला. 
त्यानं ततला ठेवून घेतली, असं लोक म्हणतात. ती म्हणते की त्यानं ततच्याशी लग्न केलंय. ततला 
काय म्हणायचं ते म्हणून देत, पण मी यततनला काही अटी घातल्या. त्या बाईला मूल होता कामा 
नये. स्वतिलच्या एका पैवरही हक्क सागंायला कुणी असता कामा नये. त्याला बाई दुसरी तमळाली, 
माझा हक्क तवभागला, पण “बाप” तो केवळ तुझाच रातहला. बाकीची नाती तरपे्लस करता येतात गं, 
रक्ताची कधीच नाही. तसंच झालं की, सुरूवातीला काही वर्षिं त्यानं संसार माडंला, रोि ततथंच 
रहायचा, पण हळूहळू तू मोठी झालीस. वयात आलीस, तसं आपलं वागण ंचुकतंय हे त्याच्याच 
लक्षात आलं. मग घरी रहायला लागला, आता तू इथे नसतेस तरीसुध्दा ततकडे िात नाही. चुकला 
िकीर मशीदीत, तसा चुकला नवरा बायकोकडेच येणार”  

“पण तरी आई, तेव्हा तुला थोडातरी त्रास झाला असेल ना?” 

“थोडा? खूप झाला, मग िारसं काही वाटेना झालं. एकदा का माणूस आपलाच आहे याची खात्री 
पटली की मग त्रास होत नाही” 

“म्हणिे?”  



“म्हणिे, हा माणूस तकती गाव भटकून आला तरी येणार घरीच. त्याचा स्वभाव तोच आहे. चल, 
त्याला यायला उशीर होइल. तुला िेवायला वाढते.” 

अमृताचा बायोडेटा मी संध्याकाळी अझरकडे तदला तर त्याने दोन तदवसांत ततच्यासाठी कुठल्याशा 
ऑटो वकण शॉपमध्ये अकाऊंटंट्ट्ची नोकरी लावनू तदली. पगार िारच कमी होता, पण वर्षणभराने 
वाढव ूअसं सांतगतलं होतं. अमृताने अझरला शंभरदा धन्यवाद तदले, पण गावामध्ये सवांना माझी 
आई तकती खडूस आतण िुन्या तवचाराचंी आहे हे मात्र ती अिूनही इतक्या वर्षांनी सागंत असते.  

  



एम एस्सीचं सेकंड इयर संपतानाच एके तदवशी मला सुब्रमण्यम सरानंी त्याचं्या केतबनमध्ये 
बोलावलं. नेहमीसारखं प्रॅल्क्टकल लकवा िनणल संदभामध्ये असेल असं मला वाटलं. पण तसं काही 
नव्हतं, सर म्हणाले की संध्याकाळी चारवािता कॉलेिसमोरच्या सीसीडीमध्ये येऊन भेट. काही 
काम आहे आतण कुणाला याबद्दल काही बोल ूनकोस. हे एक चमत्कातरकच होतं. पण मी याबद्दल 
आमच्या स्टडी गूपमध्येपण कुणाला काही बोलले नाही.  

सीसीडीमध्ये गेले तेव्हा सर माझीच वाट पहात होते. कॉिीचं भलंमोठ्ण टंपाळं घेऊन बसल्यावर 
मला इथं कशाला बोलावलं ते त्यानंी सातंगतलं. सरानंी लेक्चररतशपचा रातिनामा तदला होता. नवी 
मंुबईिवळच्या एका िामा कंपनीमध्ये त्यानंा चागंला िॉब तमळाला होता. रीसचण टीम हेड म्हणून. 
त्याखेरीि त्याच कंपनीमध्ये त्यानंा रीसचण अतसस्टंटची एक नवीन टीम तयार करायची होती.  

“वडू यु लाईक टू िॉइन?” त्यानंी मला तवचारलं.  

“आय डोंट नो. मी अिून नोकरीचा तवचार केला नाही. आय मीन...” 

“इव्हन आय लडडंट लथक अबाऊट ईट. बट इट्ट्स अ व्हेरी गूड चान्स. िामामध्ये पगार चागंला 
आहे. तशवाय पक्सण बेनेतफ़ट्ट्स आहेत. मागे तूच म्हणाली होतीस की, तुला नंतर डॉक्टरेटमध्ये 
इंटरेस्ट नाही. ही टीम मला बनवायची आहे, म्हणिे नंतरही तू माझ्याच सोबत काम करशील. 
तुझ्या क्लासमध्ये मला तू आतण रॉय सोडल्यास कुणी योग्य तदसत नाही पण रॉय बाहेरच्या 
युतनव्हर्ससटीमध्ये राय करतोय. ते झालं तर ठीक नाहीतर तो िॉइन व्हायला तयार आहे. मी तुझा 
रेझुमे ऑलरेडी एच आरकडे िॉरवडण केलाय. पोस्ट गॅ्रडला िस्टण क्लास हवा अशी त्याचंी अट आहे. 
तो तुला तमळणारच. त्याव्यततरीक्त हा खूप मस्त चान्स आहे.” सुब्रमण्य़म सर त्याचं्या ततमळ 
इंतिशमध्ये मला बराच वळे समिावत होते. “तशवाय, याचाच िायदा तुला उद्या पीएचडीसाठी पण 
होईल. याचाही तवचार कर. घरून तुला सपोटण असेल का?”  

“साधारण पगार तकती असेल?”  

सीसीडीच्या बाहेर आल्याआल्या मी पतहला िोन आिताबला लावला.  

“पटकन बोल. मीटींगमध्ये आहे.” मी पटकन त्याला िक्त इतक्या पगाराची नोकरीची ऑिर आहे 
इतकंच सातंगतलं.  

“कुठाय?”  

“नवीमंुबई” 

“अल्लाकसम, तवचार काय करतेस? तशवाय ऑतिस नवी मंुबईमध्ये. पनवलेला तुझा स्वत:चा फॅ्लट 
आहे. ततथे राहशील की आरामात” मीटींगमध्ये तबझी असूनही आिताब मला माझ्याच घराबद्दल 
सागंत होता. इतक्या वळेामध्ये हा पॉइंट माझ्या लक्षातच आला नव्हता. च्यायला, मला 
हॉस्टेलमध्ये रहायचा वैताग आला होता. पण पनवले्मध्ये आमचा िो फॅ्लट आहे ततथे रहायचे 
म्हणिे....  



एक्झाम्स दोन मतहन्यावंर आल्या होत्या. त्यामुळे मी यावर िारसा तवचार करायचा नाही असं 
ठरवलं तसंही सुब्रमण्यम सर मला म्हणाले होते की, एक्झाम्स झाल्यावरच कंपनीमध्ये इंटरव्यु 
होतील. इंटरव्यु म्हणिे केवळ िॉमणतलटी. सराचं्या शब्दावर मला एच आरने अल्मोस्ट तसलेक्ट 
केलं होतंच. मला िक्त एच आरमध्ये एक राऊंड आतण मेडीकल तिटनेस वगैरे पूणण करायचं होतं.  

तर एम एससीची परीक्षा संपल्यानंतर बरोबर दोन तदवसानंी मी नवीन नोकरीमध्ये िॉइन झाले. 
इतके तदवस तवद्याथी असलेली मी अचानक रीसर्च अससस्टंट टीममध्ये गेले. िारच एक्सायलटग 
होतं. माझ्या अपेके्षमध्ये आईबाबा नको म्हणतील वगैरे होतं. पण झालं उलटंच. आई तर खुशच 
झाली, आतण बाबापण. पनवलेच्या त्या फॅ्लटमध्ये एक भाडेकरू िॅतमली होती, त्यानंा काढून बाबानं 
फॅ्लट रंगवला. आई तर माझ्यासोबत पंधरा तदवस रहायला होती. मी िेवणासाठी खानावळीचा डबा 
लावायच्या तवचारात होते. आईनं तो बेत हाणून पाडला, बािारातून छोटा फ्रीि, तमक्सर, आतण 
मायक्रोववे घरी आले. तशवाय आईनं गावामधून भाडंी, गॅसची शेगडी आणी इतर बर् याच वस्तू 
आणल्या होत्या. तकराणातर आमच्याच दुकानातूंन आला होता. आईनं माझा स्वयंपाकात कॅ्रश 
कोसण घेतला. तखचडी, चहा, मॅगी, िुलके, तपठलं आतण पे्रशर कूक केलेल्या भाज्या इतपत िमू 
लागल.ं  

नोकरीचे पतहले चार पाच तदवस िर तनवांत गेले. सुरूवातीला दोन तदवस ओरीएंटेशन, मग 
सवांची ओळखपाळख अशा भानगडीत गेले. खरोखर कामाला सुरूवात झाली तेव्हा आई बाबा 
गावाला परत गेले होते. रोि सकाळी उठून पनवले स्टेशनला िायचं, ततथून लोकल पकडून 
वाशीला उतरायचं आतण मग कंपनीची बस! बे्रकिास्ट स्टेशनवर व्हायचा, दुपारचं िेवण 
कंपनीच्या कॅं टीनमध्ये, संध्याकाळी परत स्टेशनवर खादंती. आतण मग घरी येऊन तखचडीभात 
नाहीतर िार कंटाळा आला असेल तर, िवळच्या साऊथ इंतडयन हॉटेलमधून काहीतरी ऑडणर. 
आई मला म्हणाली, की कंपनीमध्ये कुणी मुलगी सोबत रहायला तयार असेल तर रूममेट म्हणून 
ठेव. तसा वनबीएचकेचा फॅ्लट होता, पण  दोघींना तनवातं राहता आलं असतं.  

पण मला आता परत लततकाटाईप झमेला नको हवा होता. लततकाने िायनलची एकझाम तदलीच 
नाही. मी एके तदवशी कॉलेिवरून हॉस्टेलमध्ये आले तर ततचं सामान गायब होतं. वॉडणन म्हनाली 
की ततचे पॅरेंट्ट्स येऊन ततला सोबत घेऊन गेले. आता परत इकडे आणणार नाहीत. ततचे सवण 
कारनामे त्याचं्यापयिंत पोचले होते. लततका ड्रग्ि घेत होती आतण काम तमळाव ंम्हणून शी वॉि 
स्लीपींग अराऊंड वगैरे वगैरे. मला या गोष्टी आधीच मातहत होत्या, पण मी काय वॉडणनला सांतगतलं 
नाही. लकबहुना, माझ्यासमोर हॉस्टेलमध्येच तर लततका वीड ओढायची, मला पण ऑिर केलं 
होतं पण मी आपलं अिून कॅिीन आतण तनकोटीन सुटत नाही, ते अिून एक व्यसन कुठे ओढवनू 
घ्या, म्हणून नको म्हटलं. तर ते एक असो!!! अशारीतीने लततका परीक्षेच्या आधी मतहनाभर घरी 
गेली. पेपर द्यायला सुद्धा आली नाही.  

साराशं काय तर मला आता काही कुणी रूममेट नको हवी होती. एकटीच मस्त राहत होते. बाबानं 
मला टीव्ही आतण केबल कनेक्शन तदलं होतं. आधीच्या भाडेकरंूनी बेड आतण कपाट मागे सोडलं 
होतं. ते तिथे रहयला गेले ततथं िागा नव्हती म्हणून इथंच ठेवलं होतं. एकूणात आईच्या भारे्षत 
सागंायचं झालं तर माझा संसार सगळा सिला होता.  



“कंपनीत  कुणी चागंला मुलगा असेल तर बघून टाक. म्हणाव,ं घर आहे, सगळं सामान आहे. लग्न 
करायचं आतण माझ्या घरीच रहायला यायचं.” बाबानं मला तवनाकारण तचडवलं.  

“का? घरिावई आणायचाय?” आईनं परत त्याला टोमणा मारला.  

“घरिावई कशाला? हे सगळं याचं्या हाती सोपवनू तू आतण मी सरळ वृद्धाश्रमाचा रस्ता धरायचा” 

“चल, तू झाला असशील म्हातारा. माझ ंइतकं काही वय झालेलं नाही. लेकीसोबत अिून बरीच 
वर्ष ेराहीन. काय गं? चालेल ना तुला आतण तुझ्या नवर् याला?” आईनं माझ्याकडे रोख वळवला.  

“यानंा तवचारून काय ते सागंते” मी पण उगाच ड्रॅमेतटक होत म्हटलं. आईबाबा िोरात हसायलाच 
लागले, मी पण.  

चेष्टागमतीचा तवर्षय सोडला तरी मला हे घर खरंच खूप आवडलं. तखडकीमधून बाहेर पातहलं की 
डोंगर तदसायचा, नुज्कताच पावसाळा सुरू झाला होता, तहरव्या रंगाचा तो डोंगर आतण त्यावरून 
वाहत येणारे छोटे छोटे धबधबे इतके सुरेख तदसायचे, तकत्येकदा मी पहाटेच उठून कॉिीचा कप 
घेऊन या तखडकीमध्ये येऊन बसायचे. सगळीकडे संपूणण शातंता, आतण हळूहळू सूयण उगवत आला 
की येणार् या प्रकाशासोबत उिळणारा तो डोंगर. पावसाचं तखडकीमधून उडणारं पाणी, आतण ती 
पहाट अख्खी अनुभवत बसलेली मी. आिही मला “तनवातं” हा शब्द ल्व्हज्युअलाईि करायचा 
झाला तर मी स्वत:ला याच तखडकीमध्ये बसलेली पाहते. खर् या अथानं माझ्या आयुष्यामधला हा 
सवात तनवातं काळ. मला कधी टाईम टनणर तमळाले तर मी याच काळात परत िाईन. माझ्या 
एकटीच्या घरामध्ये.  

 टीम नवीन होती, त्यामुळे काम थोडं होतं. ऑतिसमध्ये बसून इतर काही न करता आल्याने वाचन 
भरपूर व्हायचं, कामासंदभातही आतण अवातंरही. कॉलेिमधला आमचा गूप तसा अिूनही 
टचमध्ये होता. गावामधले सगळे तमत्रमैत्रीणी पण आता मोबाईल लकवा ऑकूण टमुळे टचमध्ये होते. 
ऑकुण टवर तर काहीही नमुने तदसायचे. माझ्या शाळेमध्ये माझ्यापेक्षा दोन वर्षिं सीनीअर असलेली 
सातरका आता नेदरलॅंड्सला होती. ततचा नवरा ततथं काम करत होता, ततथं तो आयटीमध्ये होता 
याव्यततरीक्त इतर काहीही मला समिलं नाही पण सातरका मात्र ऑनलाईन चॅट करताना एकदम 
खुश होती. “मस्त वाटतं, िुन्यामैत्रीणी भेटल्याकी” ती दोन तीनदा टाईप करून म्हणाली.  

िुन्या मैत्रीणी? मला सातरका आपल्या शाळेत होती याहून अतधक काही आठवत नव्हतं आतण 
शाळेमध्ये तर मी ततच्याशी एकही वाक्य बोलले नव्हते हे नक्की. पण तरी आम्ही ऑकूण टवर फ्रें ड्स.  

मैत्रीचीच काय सगळ्याचं नात्याचंी व्याख्या बदलण्याचा हा काळ होता. माझ ंआतण आिताबचं 
नातं बदललं तेपण याच काळामध्ये! 

  



तनधीसोबत आिताब सध्या िारच स्टेडी तरलेशनतशपमध्ये होता. गंमत म्हणिे, माझ्यासोबत तनधी 
िारशी बोलायची नाही. इन िॅक्ट, िर मी मंुबईत कुणाला तनधी आतण मी एकाच वगात होतो, 
आतण आिताब वगेळ्या वगात होता हे सांतगतलं तर खरंसुद्धा वाटलं नसतं. मला गावामध्ये खबर 
तमळाली होती की, तनधीच्या घरचे ततच्यासाठी स्थळ शोधत आहेत तेपण एकदम िुल िोसणमध्ये. 
ततचंही मास्टसण संपलं होतं. ततला पुण्यातच िॉब लागला होता, पण ती दर शतन रतव हल्ली 
आिताबच्याच घरी होती. आिताब आधी दोन तीन रूममेट्ट्ससोबत रहायचा, पण त्याचं्यासोबत 
त्याचं िार काही पटलं नाही आतण आता तो एकटाच राहत होता. वीकें डला तनधी येतच होती. 
एकंदरीत मला तरी त्या दोघाचं्या वागण्य़ाबोलण्यावरून ते लग्नाचादेखील तवचार करत होते असं 
वाटत होतं. आय वॉि हॅपी िॉर बोथ ऑि देम. माझ्या मनात अिूनही आिताबबद्दल िीलींग्स 
होत्या, पण त्या अशा होत्या की आहेत तर खर् या पण असून नसल्यासारख्या! मला त्याचंं हल्ली 
काही वाटतच नव्हतं. चुकूनमाकून माझ्या मनात कधी यावर वादंग मािलाच तर मी स्वत:लाच 
“यु लव्ह आिताब. सो व्हॉट! ही डझण्ट लव्ह यु” हे ऐकवनू गप्प बसवायचे. आिही तेच करायचा 
आटोकाट प्रयत्न करते. स्वत:ला िसवण्याचा अिून एक प्रयत्न.  

माझी आई माझ्यासाठी स्थळं शोधायच्या तवचारात होती, मला म्हणाली तुझ्या काही अटी आहेत 
का? अटी घालनू काय डोंबल लग्न करणार? चागंलासा आतण छानसा नवरा हवा होता. 
समिूतदार आतण कमवायची अक्कल असलेला हवा. तदसायला हॅंडसम हवाच. इतकंच काय ते.  

मी पनवलेला तशफ्ट होऊन िवळिवळ सहा मतहने झाले होते. मध्येच सुट्टी असली की गावी 
िायचे, लकवा कधीमध्यी आईबाबा येऊन रहायचे. बाबानं हा फॅ्लट खूप आधी एकदम स्वस्तात 
घेतला होता. तेव्हा पनवले म्हणिे कंप्लीट मंुबईच्या बाहेर होतं, आता नवी मंुबई असलं 
िािर्ट्यासारखं वाढलं होतं की पनवलेच काय, थोड्या तदवसानंी पेण पण लोकानंी मंुबईतच धरलं 
असतं असं बाबा गमतीनं म्हणायचा. पेणमध्ये आमची थोडी िमीन होती म्हणे!! म्हणिे काकानं 
घेतली होती.काकूचं गाव असल्यानं ततथं हॉल्स्पटल काढायचा प्लान होता. पण ते काही झालं नाही. 
पण िमीन पडून होती.  

एके तदवशी शुक्रवारी ऑतिस संपवनू घरी यायला तनघाले होते, तेव्हा आिताबचा िोन आला. 
लोकलमध्ये असल्यानं नीट ऐकू आलं नाही. घरी आल्यावर त्याला लगेच िोन केला.  
“स्विील, उद्या काय करतेस?” 

“काही खास नाही, सलमानचा तपक्चर रीलीि होतोय. ततकीटं तमळाली तर बघेन. का रे?” 

“ओह! तुझा पक्का प्लान ठरलाय का?” 

 

“नाही. ततकीटं तमळाली तर ना. पण का तवचारतो आहेस?” 

“उद्या िरा  माझ्याबरोबर येशील?” 

“कुठे?” 



“िमेल का ते सागं आधी. माझ्यासाठी तुझे काही मेिर प्लान्स चेंि व्हायला नको” 

“आता िटके खाशील. बोल कुठे िायचंय?”  

“उद्या सकाळी चार वािेपयिंत बादं्रा स्टेशनला पोहोच. मी येईन ततथं. मगच सागेंन.” 

त्यानं िोन कटसुद्धा केला. आिताब इतक्या घुमवनू तिरून काय तवचारत होता, कुणास ठाऊक! 
एरवी मी िार तवचार केला नसता, पण आि एकंदरीत त्याच्या बोलण्याचा टोन थोडा उदास 
वाटला.  

दुसर् या तदवशी त्यानं सातंगतल्यासारखं मी बादं्रा स्टेशनवर पोचले. सकाळपासून त्याचे नुसते 
मेसेिेस चाल ूहोते. “तुझा तो लाल रंगाचा सलवार सूट घालनू ये” म्हटलं कशाला? एक तर मला 
तो लाल ड्रेस अतिबात आवडत नाही. खरंतर तो ड्रेस आमच्याकडे कामाला येणार् या कतवताने 
ततच्या लेकीच्या लग्नातं मला तदला होता. मला अतिबात आवडला नाही, पण आई म्हणे कसाही 
असला तरी ततनं मायेनं तदलाय. घालायचाच.. मंुबईच्या गमीमध्ये इतका अंगभर कपडे घालनू 
तिरणे म्हणिे मुल्ककल. तरी म्हटलं िवळ ठेवनू घेऊ. लालभडक रंगाचा ड्रेस. मुल्ककल तदनो में 
काम आता हय. पण आिताबनं अगदी हाच्च डे्रस घालनू ये म्हणून सागंण ंम्हणिे काय तर प्रचंड 
भानगड असणार! 

तसंही शतनवारी दुपारच्या वळेेला लोकलमध्ये इतकी गदी नव्हती. मी लेडीिच्या िस्टण डब्यात 
असल्यानं आिताब समोरच उभा होता. “काय रे?कशासाठी बोलावलंस?” मी लगेच तवचारलं.  

“तूपण तवसरलीस ना? आिची तारीख?” मला तारीख लक्षात होती, पण आिच्या तारखेचा 
तसतग्नतिकन्स लक्षात येईना. माझा वाढतदवस नक्कीच नाही. आिताबचाही नाही. तनधीचा असेल, 
तर मला कशाला बोलावल?ं 

“स्वतिल, आि अतरिचा बथणडे. मला वाटलं तुझ्या लक्षात असेल!”  

खरंच, कशी काय तवसरले मी? अतरिला िाऊनच इतकी वर्षिं झाली. कमवायला लागल्यापासून 
आिताब अतरिच्या आतण अम्मींच्या वाढतदवसाला कुठल्याशा अनाथाश्रमामध्ये देणगी द्यायचा. 
अझरभाईंना ते िारसं आवडायचं नाही, म्हणायचा की आपल्याला िेव्हा पैसे द्यावसेे वाटतात तेव्हा 
द्याव.े ऑकेिनची वाट कशाला बघायची. पण आिताब म्हणायचा की  तकमान त्या तनतमत्ताने 
आपल्याला आठवण राहते. तसं बघायला गेलं तर अतरिला तसं आम्ही कुणीच तवसरलो नव्हतो. 
ऑतिसमध्ये कंप्युटरवर पे्रझेंटेशन बनवताना तवनॅम्पमध्ये हळू आवािात रिीची गाणी चाल ू
रहावीत तसा अतरि मनाच्या कोपर् यामध्ये कुठंतरी कायम होताच.  

स्टेशनबाहेरच्या मॅक्डोनाल्डमध्ये बगणर खाताना आिताबनं मला सवण सतवस्तर सातंगतलं. त्यानं 
कुठल्याशा आश्रमामध्ये देणगी म्हणून काही कपडे आतण वस्तू तदल्या होत्या. आपण उचलनू पैसे 
तदले की, त्याचं पुढे काय होतं ते समित नाही मागच्या एक दोन वर्षांच्या अनुभवानंतर म्हणून 
यावर्षी त्यानं स्वत:च डे्रस मटेरीअल फ्रॉक आतण शाळेसाठी स्टेशनरी आणल्या होत्या.  



“मग माझी काय गरि?” 

“िक्त मुलींसाठी िो सेक्शन आहे ततथं  िेंट्ट्स लोकांना आतमध्ये एंरी नाही. त्यामुळे तुला आत 
िाऊन प्रत्येक मुलीला ततच्या मापानुसार फ्रॉक अथवा मटेरीअल द्याव ंलागेल. तशवाय इतर 
सामानपण. प्रत्येकीच्या हातात सामान तदलं तरच ते त्याचं्यापयिंत पोचेल असं मलातरी वाटतंय.” 

“ओह, म्हणून मला हा िुल ड्रेस घालायचा हुकूम झाला का?” 

“ताई, ड्रेस िुल लकवा हािचा प्रश्न नाही. तुम्ही ब्रॅंडेड कपडे वापरणार. अनाथ गरीब लोकासंमोर 
आपण महागडे कपडे घालनू तिरण ंतठक वाटलं असतं का?” आता माझ्या लक्षात आलं, खुद्द 
आिताबनंसुद्धा कॉटनचा शटण आतण साधी िीन्स घातली होती. तशवाय हातामध्ये कायम अस्तं ते 
िंकी घड्याळ आतण गळ्यामधली सोन्याची चेन सुद्धा नव्हती.. कस ंयाला इतक्या बारीकसारीक 
गोष्टींचा तवचार करायला कायम िमतं?  

“मी येणार हे ततथं आधीच कळवलंय. त्यामुळे ते वाट बघत असतील. थोडेिार स्नॅक्स वगैरे 
असतील पण िार गे्रट नसेल. कदातचत तुला आवडणार नाही, म्हणून इथंच पोटभर खाऊन घे. 
संध्याकाळ तर होईल सवण कायणक्रम आटपेपयिंत. खूप उशीर झाला तर मी कारने सोडीन” 

“काही गरि नाही. मी लोकलने िाईन. तशवाय शतनवार संध्याकाळी पनवले हायववेर भयंकर 
रातिक असतं. पण मला एक सागं. वीकें ड असून तनधी आली नाही? मला बोलावलंस ते.” तो दोन 
सेकंद काहीच बोलला नाही. मला वाटलं परत बे्रकप झाला की काय!  

“मीच सातंगतलं ततला येऊ नकोस म्हणून!” शेवटी तो म्हणाला. “इन िॅक्ट, आधी ठरलं होतं की 
आम्ही दोघंपण िाऊ. पण नंतर माझ्या लक्षात आलं की, ती माझ्यासोबत िक्त मिा म्हणून येतेय. 
अतरि कोण आतण काय होता हे ततला मातहतच नाही. मी तकतीहीवळेा सांतगतलं तरी ततच्या दृष्टीने 
अतरि कधीच तितािागता माणूस असणार नाही. ततच्यासाठीच काय, माझ्या आिूबािूला सध्या 
िे कोण आहेत त्या सवांसाठी अतरि म्हणिे केवळ पास्ट आहे. भतूकाळ िो कधीकाळी घडून 
गेलाय. िक्त तू आतण मी, स्वतिल! आपण दोघंच असे आहोत ज्याचं्यासाठी अतरि एखाद्या 
ऍबस्रॅक्ट कल्पनेपेक्षा लकवा एखाद्या िोटोमधल्या तथिलेल्या स्माईलपेक्षा िास्त आहे. तो 
माझ्यासाठी भाऊ होता, तुझ्यासाठी फ्रें ड! त्याला ओळखणारं या िगात आता आपल्या 
दोघातंशवाय कुणीही नाही..” 

“अझरभाई आहे ना...” 

“अझर!! तो ऋर्षीमुनी व्हायच्या कॅटेगरीमधला माणूस आहे हे तुला मातहत आहे ना. त्याला काही 
िरक पडतो का? मी त्याला मतहनाभर आधी सातंगतलं होतं! तू ये म्हणून रोि िोन केला, पण तो 
आला नाही. त्याच्यादृष्टीनं तवर्षय संपतात गं. अब्बा, अतरि, अम्मी. एकदा मूठमाती तदली की 
तवर्षय संपला. नंतर तो आठवणही काढत नाही, रडतही नाही आतण त्याचं्यातवर्षयी बोलतही नाही. 
सुखानं हसत नाही आतण दु:खानं रडत नाही. तन:संग म्हणतात बघ. तसा आहे. आतण आय ऍम 
शुअर, आि अतरि असता ना, तर त्याचा हा बथणडे आपणच ततघानंी सेलीबे्रट केला असता. 



आठवतं! अम्मीच्या बथणडेला आपण केक बनवला होता... आतण त्यानं तबयाणी. तकती धमाल केली 
होती.” 

ऍक्चुअली मला खरंच असं वाटलं नाही, पण त्याचं बोलण ंऐकताना डोळे लकतचत ओले झाले. 
एरवी मी तशी कधीच रडत नाही पण त्या क्षणी मात्र रडू आलं. अतरिचं िाण ंपुन्हा एकदा मनाच्या 
तळापयिंत िाऊन सगळ्या आठवणी ढवळून आलं.  

“स्वतिल, तू माझी फ्रें ड आहेस ना?” म्हणणारा माझा तमत्र. मृत्य ूकसला कूर डाव टाकतो. आम्ही 
तेव्हा आठवी नववीत होतो. आता मोठे झालो, नोकरी करून स्वत: एकटे रहायला लागलो. आतण 
अतरि, तो मात्र तेवढाच रातहला. त्याच्या आयुष्यामध्ये पुढे काहीच घडलं नाही, ना बरं ना वाईट. 
आयुष्यच संपलं! ततथल्या ततथंच साचून रातहल्यासारखं 

“हे!!रड ूनकोस प्लीि. तू रडलेली, तेही माझ्यासमोर. तो मला म्हणेल की मीच तुला रडवतोय. 
कायम मला म्हणायचा, तकती तुडतुड भाडंतोस ततच्यासोबत. तुझी होणारी भाभी आहे, िरा 
तरस्पेक्टने बात कर”  

“काय?” डोळे पुसत असताना मला एकदम ठसका आला. “काय?” 

“अरे, हा आमच्या दोघाचंाच िंडा होता. तुला नक्की कुणी पटवायची यावर आम्ही तचक्कार वाद 
घातलेत. मी म्हणायचो की तुला प्रािक्ता आहे ना. तुझा टाका सेट झालाय, आता स्वतिल माझी.” 
मला खरंच एकदम हसू आलं. इतकावळे गंभीर असलेला तवर्षय त्यानं तशतािीनं बदलला होता.  

“तू खरंच अस ंम्हणालास? तनलणज्जा!!” 

“लहान होतो यार. स्कूलमध्ये. तेव्हा अशी तकतीशी अक्कल असणार. तर अतरिभाई म्हणायचे की 
असं नाही. मीच स्वतिलला पटवणार..मग मी वाद घालायचो. मग मी प्रािक्ताचा मुद्दा काढला की 
तो म्हणायचा काय िरक पडतो.. आपल्यात तकयापण चार अलाऊड आहेत! तू दुसरीकडे 
कुठेतरी शोधाशोध कर. पण स्वतिल माझीच होणार” 

मी त्याला एक िटका मारला. “लाि वाटते का रे? एखादं खेळण ंअसल्यासारखं तुझ ंमाझ ं
करायला!”  

“मला मारशील, पण िायदा काय. ज्याच्यासोबत हे भाडंण होतं तो तर सोडूनच गेला. आतण 
बीलीव्ह मी िार काही सीरीयस प्रकरण तसंही नव्हतं. माझ ंपण आतण अतरिचं पण. तू तेव्हा काय 
िाडू आतण खडूस होतीस. आठवतं का? “बोनणतवर्ट्या च्यालेल?” करून मला टोमणे मारायचीस. 
अशीच गंमत चालायची गं! चल, ते लोकं आपली वाट बघत आहेत. लेट होईल”  

आिताबची कार अख्ख्या सामानानं भरली होती. त्यानं हा कायणक्रम अचानक ठरवलेला नव्हता, 
तशी कुठलीच गोष्ट तो कधीच इंपल्सने करत नसणार. बादं्याच्या कुठल्यातरी चाळीचाळीच्या 
भागामध्ये हा अनाथश्रम होता. मुख्यत्व ेमुल्स्लम लोकानंी चालवलेला हा आश्रम िार मोठा नव्हता. 
तरीही, छोर्ट्याकया िागेमध्ये तकमान पंचवीस तीस मुली राहत होत्या. आम्ही मुलीसाठी कपडे 



आतण खाऊ घेतला होता. तशवाय काही पुस्तकं वह्या आतण इतर सामान. मी आयुष्यामध्ये पातहलेलं 
हे पतहलंच अनाथाश्रम. तपक्चरटीव्हीमध्ये पातहलेली अनाथाश्रम बर् याचदा एकदम हॅपी हॅपी पे्लस 
तरी होते, लकवा प्रचंड छळवणूक करणारे तरी. समोरच्या या खोलीमध्ये वाढलेली ही खुरटी मुलं 
पाहताना तसं काहीच वाटत नव्हतं. मुलं इथं तशी नीट होती. करता येतील तततक्या सोयी केल्या 
िात होत्या खाण्यातपण्यामध्ये आबाळ नव्हती, पण तरी या सवण वास्तूला एक भावनाशून्य, कोरडा 
रखरखीत भाव होता. आश्रमाच्या व्यवस्थापकानंी आम्हाला सगळीकडे तिरून दाखवलं. मुलींच्या 
खोल्यामंध्ये आिताबला प्रवशे नव्हता. ततथं एकटीनं तिरताना माझ्या घकयात काहीतरी 
अडकल्यासारखं झालं. तेरा वर्षांच्या मुलीपासून ते सहा मतहन्याच्या बाळापयिंत सवांचं हे घर. 
आईवडील नसलेल्या या मुली. कुणाला नको झाल्या म्हणून सोडल्या, कुणाला पोसायची ताकद 
नव्हती म्हणून सोडल्या. आपल्याला ज्यानं शरीर तदलंय, ज्याच्या मुळे अल्स्तत्व झालंय, त्यालाच 
आपण नको हवे आहोत ही भावना तकती कोलमडवणारी असेल! मी माझ्या बापावर राग ठेवनू आहे 
कारण त्यानं बाहेर कुठंतरी लिडं केलंय. पण या मुलींना बापाचा तकती राग येत असेल. आईचा 
तकती राग येत असेल. आई आतण बाप याचंा दे्वर्ष करण्यासाठीसुद्धा त्यानंा आईबाप मातहत नाहीत.  

 

आिताबनं तदलेल्या सूचनापं्रमाणे मी प्रत्येक मुलीला ततच्या मापानुसार कपडे तदले. त्याचं्या 
वयानुसार पुस्तकं आतण स्टेशनरी तदली. एका चार वर्षाच्या बाळाला के्रयॉन्स तदल्यावर िो काही 
आनंद झाला की ते नाचायलाच लागल.ं इतर प्रत्येक मुलीच्या चेहर् यावरचा आनंद तदसतच होता, 
पण मला तो आनंद िार बघवनेा. “कुणीतरी” आपल्याला काहीतरी तदलंय याबद्दल लाचारी अथवा 
वाईट वाटण्यापेक्षा त्यानंा आनंद वाटत होता. या मुलींना संभाळणारी पन्नाशीची एक बाई होती. ती 
म्हणे, “नया कपडा कब्बीच तमलता है. नही तो सब आके पुराना कपडा देके िाते. सेकंडहॅंड 
सामानमे तो हमारा काम चलता है”  

“आपलं” स्वत:चं हक्काचं असं काहीच नाही. िे काही आहे, ते दुसर् यानं तदलेलं...  

मला या खोलीमध्ये अचानक घुसमटायला लागलं. मी बाहेर आले, ऑतिसमध्ये आिताब 
मॅनेिरला काही सागंत होता. “काय झालं?” मी बाहेर आलेली पाहून त्यानं तवचारलं.  

“कसंतरी होतंय!”  

“इथे थोडावळे बस. मी इथं पतहल्यादंा आलो तेव्हापण मला असंच वाटलं होतं. आपल्याला 
कल्पनाच नसते ना, आपल्या तवश्वाखेरीि अिून तकती तवशं्व आहेत या िगामध्ये.” मला खुचीमध्ये 
बसवनू हातात पाण्याचा िास देत म्हणाला. “म्हणूनच मी इथं वरचेवर येतो. आपला पैसा तकती 
क्षलु्लक आहे, आतण आपलं िगणचं तकती कवडीमोल आहे ते मला इथं येऊन िाणवतं. अल्लाची 
मिी म्हणून मी आईबाप भाऊ घर या सवांसोबत वाढलो. नाहीतर काय मातहत! असल्याच एखाद्या 
आश्रमामध्ये वाढलो असतो” त्याक्षणी मला त्याचं पूणण बोलण ंसमिलंच नाही. मीच त्या 
मन:ल्स्थतीमध्ये नव्हते. नंतर खूप तदवसानंी हा प्रसंग आठवला तेव्हा िाणवलं कदातचत त्याला 
खरं काय ते मातहत असावं. पण मी त्याला तवचारलं नाही. तवचारावसंंही वाटलं नाही. आि इतक्या 
वर्षानंतरही मी याबद्दल त्याच्याशी काहीच बोललेली नाही.  



थोडावळे त्याच्याशी बोलनू कपभर गोडंतमटं्ट चहा तपऊन मी परत कामाला गेले. सवण मुलींची नाव ं
तवचारून घेतली, काहींसोबत िोटो काढले. रात्रीचं िेवण आम्ही त्या मुलींसोबतच केलं. 
आिताबनं तमठाई मागवली होती. मुलींनी आवडीनं गोडाधोडाचं खाल्लं. मी एरवी दुध्याची भािी 
कधीच खात नाही त्यातदवशी गुपचुप खाल्ली.  

 

सगळा कायणक्रम संपेस्तोवर िवळिवळ साडेआठ वािले. स्टेशनवर आलो ते ही ऽऽऽ गदी 
उसळलेली. हाबणर लाईन बंद होती. सायनला कुठेतरी ओव्हर हेड वायर तुटली होती. अिून दोन 
तास लोकल सुरू व्हायचे काही चान्स नव्हते.  

“चला, कारने सोड”ू  

“रातिक असेल वडे्यासारखं त्यापेक्षा दादरला सोड, ततथून एस्टीची बस पकडून िाते”  

“एकटीच?” 

“नाही! डीिे मागव, नाचत वरात घेऊन िाईन. काय एकटी एकटी लावलंयस? मी काय तिरत 
नाही का?? चागंली सवय आहे मला. डोंट वरी”  

“नऊ वाित आलेत. तशीपण दमली आहेस. उद्या संडे आहे. बेस्ट व,े माझ्या फॅ्लटवर चल. 
सकाळी उठून िा. लोकलने गेलीस तर प्रॉबे्लम नव्हता, पण बसने वगैरे एकटी िाऊ नकोस.” 

“वडेा आहेस का? तुझ्या फॅ्लटवर आतण मी?” 

“का? मी काय रात्रीचा ड्रॅक्युला होत नाही. चल लवकर. स्टेशनवर गदीत बसण्यापेक्षा घरी िाऊ”  

मी याआधी एक दोनदा त्याच्या खोलीवर आले होते. छोटासा वन बीएचके फॅ्लट. तटतपकल बॅचलर 
लोकं राहतात तसलाच. पण आिताब टचने. इथेही पुस्तकाचें गटे्ठ होते. तशवाय लॅपटॉप, टीव्ही 
आतण असलंच इतर सामान. तकचनमध्ये चहा कॉिी करता येईल इतपतच तकराणा. बाकी सवण 
मामला तवकतच्या खाऊचा. तशवाय कॅतबनेटमध्ये असलेल्या दारूच्या बाटल्या. आिताब तपतो हे 
मातहत होतं पण इतकं कलेक्शन असेल असं वाटलं नव्हतं.  

“मी अशी आले, तर तुला तबल्डींगमध्ये कुणी काही बोलणार नाही”  

“बोलतील ना. सगळे तवचारतील. का हो, तुमच्याकडे येणारी मुलगी आि बदलली की काय!! तू 
पण ना स्वतिल, इथं कुणाला मातहत आहे! तनधी नेहमी येतेच की. कुणी काही बोलत नाही. तू 
कॉिी घेणारेस की लड्रक्स?”  

ओह, मी तनधीबद्दल इतकावळे खरंच तवसरले होते. इतकावळे मी ज्याला आिताबचं घर समित 
होते ते खरंतर आिताब-तनधीचं घर होतं. आि ना उद्या ततचं झालं असतं. “आपलं” स्वत:चं 
हक्काचं अस ंनाहीच. िे आहे ते दुसर् याचं!!! “ऑिकोसण लड्रक्स”  



“फे्रश होऊन घे. कपाटामध्ये तनधीचे ड्रेस असतील त्यातला एखादा घाल. भकू लागली असेल तर 
बाहेरून मागवयूा” तो नेहमीसारखाच बोलत होता.  

“मला भकू् नाहीये, तनधीचे ड्रेस मला बसतील का? त्यापेक्षा हाच राहू देत.” तनधी माझ्यापेक्षा 
बुटकी आतण िाड. म्हणिे आधी मी िाड होते, पण आता गेल्या काही वर्षांमध्ये तनधी माझ्या 
िवळािवळ दुप्पट झाली होती, आतण मी “हेल्दी” म्हणता येईल अशी.  

“माझा टीशटण घालशील का?” मी नाही म्हणायचा प्रश्नच नव्हता. त्याची कुठलीही वस्तू मला हवी 
होत्ती. लकबहुना तोच तर मला हवा होता. इतके तदवस मला त्याच्याबद्दल ज्या काही भावना वाटत 
होत्या, त्या अगदीच सटल होत्या. आि मात्र त्या भावना इतक्याही सच्च्या रातहल्या नाहीत. मला 
तो हवा होता, आतण नक्की कशापद्धतीने हवा होता हे मातहत होतं.  

“स्वतिल, काय झालं? एकदम गप्प गप्प झालीस!”  

“काही नाही, दमले पण खूप आतण या अशा गोष्टी मला खूप ओवरव्हेल्ल्मग होतात. सवय नाही ना! 
तशवाय नाही म्हटलं तरी आि आतरिची, चाचींची आठवण येतेय, अतरि असता तर...”  

“असायला हवा होता, मी सीए झालेलं बघायला, अझरभाईचा तबझनेस इतका मोठा झालेला. तू 
अशी नोकरी वगैरे करत असलेली बघायला. आय ऍम शुअर, तो कायम माझ्या आिूबािूला 
असतो, माझा एंिल असल्यासारखा. तुला गंमत सागंू, मला आिवर कधीही खूप उदास वाटलं 
की हमखास अतरिचा आवाि ऐकू येतो. तो गेल्यानंतर मी िो एकटा पडलो ते तसाच आहे. 
तनधीला ही गोष्ट कधीच समित नाही. ततला वाटतं की मी खूप् माणूसघाणा आहे, पण मी तसा 
नाहीये, अतरिसोबत मी तितक्या मोकळेपणानं वागूबोल ूशकतो तसा इतर कुणाहीसोबत नाही. 
अपवाद िक्त तू!” 

“माझ्याशी कधी मोकळेपणानं बोललास? मतहनोनमतहने िोन सुद्धा करत नाहीस!” 

“पण ज्यावळेी मला खरंच कुणासोबततरी बोलायचं असतं तेव्हा तुझ्याचकडे येतो ना! आि तुलाच 
िोन केला ना. माझ्यासाठी हे तकती महत्त्वाचं आहे, लकवा काय आहे ते तूच समिून घेशील याची 
खात्री होती.” 

 

 

 

 

 

 



“तुला ना हल्ली काही कामंच करायला नको हवी अस्तात,” आई मला बडबडत होती, एक तर 
ऑतिसमध्ये तीन तदवस सुट्टी होती म्हणून मी घरी आले होते. त्यात परत सकाळीच टीव्हीवर मस्त 
गाणी लावनू बसलेली असताना आईचं एकच एक पालुपद केव्हाचं चाल ूहोतं. “िाशील ना? 
नाहीतर मीच िाते सरळ” आई आता ओरडलीच.  

“आई, अगं दहानंतर िाऊ ना. आताशी साडेनऊ वािलेत” 

“महामाये, मग उठ, देह धू, कपडे बदल आतण बाहेर पड तोपयिंत दहा वाितीलच ना” आई आता 
करवादली. “नऊशे रूपयाचंी पसण आहे म्हणून िीव थोडाथोडा होतोय. िाशील ना राणी?” कया! 
ओरडणारी, करवादणारी आई परवडली पण ही अशी िवळ येऊन केसातूंन हातबीत तिरवनू 
लाडानं बोलणारी आई म्हणिे आपण शरणागतीच पत्करणे तहतकर.  

गावामध्ये कसलंतरी हॅंडलमूचं प्रदशणन लागलं होतं. दोन तदवसापूंवी आईनं ततथून कसलीतरी 
पैठणीची पसण आणली होती. पसण मस्तच होती, आईकडून ढापणे यात शहाणपणा होता. पण नीट 
बघताना लक्षात आलं की त्याचा पट्टा थोडा उसवलाय. आता ही पसण बदलनू आणायची तर आिच 
िाव ंलागणार होतं कारण प्रदशणन संपणार होतं. पसण मलाच हवी असल्यानं मलाच बदलनू 
आणावी लागणार.  तेही संध्याकाळची गदी व्हायच्या आत पण दुपारचं ऊन चढायच्या आत. असा 
माझा तहरण्यकतशपु झाला होता. लवकर आवरलं पातहिे.  

 बाबा स्कूटी घेऊन दुकानावर गेला होता, त्यामुळे मला कार घेऊन िाव ंलागलं. प्रदशणनामध्ये 
सकाळी दहा वािता पण बर् यापैकी गदी होती. आईनं सातंगतलेल्या सूचनापं्रमाणे त्या पैठणी 
वस्तंूच्या स्टॉलवर िाऊन त्यानंा ही पसण बदलनू द्या, अहो मीच तुमच्याकडून घेतली आहे, काल 
आठशेमध्येच तदली होती की, आि नऊशे काय म्हणताय, साडे आठशेमध्ये आम्हाला नको का 
परवडायला, मला हा रंग नकोय, पट्टापण उसवलाय काल गदीत नीट पातहलं नाही आता बदलनू 
द्या सेम रंगाची नकोय िरा हटके रंग दाखवा वगैरे मंत्रोच्चार करून वगेळी पसण घेतली, तशवाय 
आवडला म्हणून एक पैठणी स्टाईलचा स्टोलपण घेतला. िॉमणलस वर असे एथतनक स्टोल्स मस्त 
तदसतात.  

त्यानंतर घरीच िायचं असं काही नव्हतं, म्हणून थोडावळे प्रदशणनामध्ये इकडे ततकडे तिरले. दोन 
चार कुती, कानातले, बे्रसलेट वगैरे काहीबाही खरेदी केली. प्रदशणनाच्या शेवटी खाऊतपऊचे 
स्टॉल्स होते. सध्या अतिबात गदी नसल्याने हे सवण लोक अगदी तनवातं बसले होते. मी 
पाणीपुरीवाल्याला एक पे्लटची ऑडणर तदली. पनवलेला गेल्यापासून रोिच्या रोि पाणी पुरी खाण ं
व्हायचंच नाही. हॉस्टेलवर असताना लततकाचे डायेट सूचना कंप्लीट तझडकारून मी एकदातरी 
पाणीपुरी खायचेच. पण नोकरी सुरू झाल्यावर मातण रोि िमायचं नाही.  

आता पाणीपुरीचा स्टॉल तदसल्यावर राहवलं नाहीच. मस्त चव होती, कधी नव्हंते पाणीपुरीचं पाणी 
केवळ ततखट झणझणीत नाहीतर आंबट-ततखट-गोड असं परिेक्टली बॅलन्स केलं होतं. पण पैसे 
देताना उगाच घेतली पाणीपुरी म्हणायची वळे आली.  



“तेरा रूपये असा कधी रेट असतो का? सरळ दहा-पंधरा असा रेट का ठेवत नाही? आतण ठेवला 
तर सुटे्ट पैसे ठेवा ना” मी त्या स्टॉलवाल्यावर खेकसलेच. नेमकी माझ्याकडची तचल्लर संपली होती, 
दहा रूपयाच्या दोन नोटा होत्या तर हा बाब्या म्हणे, सुटे्ट नाहीयेत. मी पसणमध्ये इकडेततकडे 
शोधाशोध करून एक-एक रूपयाची दोन नाणी काढली. तर तो म्हणे, अिून एक रूपया द्या.  

“अरे नाहीये. दहाची नोट आहे तर उरलेले पैसे परत दे, नाहीतर हे बारारूपये ठेवनू घे. नाहीतर 
मला अिून सात रूपयाची पाणी पुरी दे. तवर्षय खतम.” त्या मठ्ठाडाच्या डोक्यात गतणत तशरतच 
नव्हतं. एका रूपयाने असा काय िरक पडला असता? बरं, तठक तो रूपया मी द्यायला हवा, पण 
आता सुटे्ट नाहीत तर काहीतरी कर ना. बरं मी िाऊन आणते म्हटलं तर तेही नको. “मग तुम्हाला 
आम्ही कसे शोधणार?” िणू याचा एक रूपया घेऊन मी पळून िाणारे.  

“ताई, पैसे द्या हो” तो ओरडला.  

“अरे पण नाहीयेत ना. कुठून आणू?” मी पण आवाि चढवला. चढलेला आवाि ऐकून आिूबािूचे 
आमच्याकडे वळून बघायला लागले.  

“पैसे नाहीत तर खाता कशाला?” त्याच्या बािूचा एक माणूस काहीही मातहत नसताना मध्ये पडत 
म्हणाला.  

“पैसे आहेत, पण त्याच्यािवळ सुटे्ट नाहीत.” मी हातामधले बारा रूपये त्याच्या काऊंटरवर ठेवले. 
“अिून एक रूपया हवा असेल, तर मला तचल्लर परत दे. तुझ्याशी इथं वाद घालत बसायला मला 
वळे नाहीये. सुटे्ट पैसे नसतील तर दुकानं उघडता कशाला? आतण एका एका रूपयासाठी इतका 
वाद घालताय! मूखण!” 

तततक्यात माझ्या बािूला आलेल्या कुणीतरी त्या पाणीपुरीवाल्याच्या हातात एक रूपया ठेवला. “हे 
घे, झाले ना? तहशोब पूणण? आता आवाि बंद!” मी वळून त्या माणसाकडे पातहलं. खरंतर एका 
क्षणासाठी तवश्वासच बसला नाही. केदार! केदार उभा होता. “सॉरी! हा स्टॉलवाला खरंच मूखण 
आहे, संध्याकाळी याचा मालक आला की त्याला सागंतोच. वागायची पण अक्कल नाही या 
पोराकंडे”  

“इट्ट्स ओके. पण थॅंक्स आतण तू इथे कसा काय? खरेदीला?” मी बडबडत सुटले. खूप नव्हणस 
झालं की मला असंच होतं. त्याच्या हातामध्ये दोन अडीच वर्षाचं बाळ होतं. काहीतरी तहशोब 
चुकलाय माझा लकवा ते बाळ लहान असाव.ं मला अशी बाळाचंी नक्की वयं ओळखता येत नाहीत.  

“नाही गं! मी ऍक्चुअली आयोिकामंध्ये आहे. म्हणून तर सकाळपासून आहे. तू इथं कशी? ते ही 
इतक्या सकाळी?” 

मी गेल्या तकत्येक वर्षामध्ये केदारला भेटले नव््ते, एक दोनदा गावात आल्यावर त्याला पातहलं 
होतं, तेही दुरून. आि मात्र अगदी अनपेतक्षतरीत्या तो माझ्यासमोर उभा होता. अगदी िवळच.  

“एक पसण बदलनू घ्यायची होती, मग नंतर गदी होते म्हणून आताच आले.” 



“पसण बदलण्याव्यततरीक्तही इतर बरीच खरेदी झालेली तदसतेय!” तो माझ्या हातामधल्या बॅगच्या 
तढगार् याकडे बघत म्हणाला. “स्कूटीवरून इतकं नेणार आहेस की... तरक्षा करून देऊ?” 

“नको, कार आणलीये.” त्याच्या कडेवरचा बाळ काहीतरी हात पुढे करून सागंत होता. “तुझा?” 

“नाही गं, ताईचा. आयुर्ष नाव आहे. तुझ ंकाय चाल ूआहे?” केदारचं नक्की काय चाल ूआहे हे िस ं
मला मातहत होतं तसंच, माझ ंकाय चाल ूआहे ते त्याला मातहत असेलच ना पण तरी तवचारायची 
पद्धत असते. हा!ं आठवलं या कडेवरच्या बाळाच्या डीलीव्हरीसाठी केदारची आई तेव्हा कॅनडाला 
िाणार होती. मेंदूच्या कप्प्यामंध्ये आपण तकती क्षलु्लक मातहती गोळा करून ठेवलेली असते.  

“मंुबईला आहे, िॉब करतेय. तुझा तबझनेस कसा चाल ूआहे?” 

“तो िर धड चाल ूअसता, तर अशी प्रदशणनं वगैरे केली असती का?” तो लकतचत हसत म्हणाला. 
केदार खूप बदलला होता. अवघ्या तीन वर्षापूवीचा केदार आतण हा समोर उभा असलेला केदार 
यामध्ये बराच िरक होता. आधीसारखा उत्साही नव्हता तर िबाबदारीच्या अतण एकंदरीत 
पतरल्स्थतीमुळे दबला गेला होता. लकवा कदातचत मला तसं वाटत असेल. दृष्टीकोनाचा िरक.  “मी 
येऊ का तुझ्यासोबत? कारपयिंत? एवढं सामान घेऊन िाशील ना?”  

“नो, थॅंक्स. मी िाईन.” 

तततक्यात त्याला कुणीतरी आवाि तदला, प्रदशणनाच्या दुसर् या बािूकडून ती आली. मला ततचं नाव 
मातहत नव्हतं, पण ही केदारची बायको इतकं नक्कीच समिलं. ती आमच्या अगदी समोर आली. 
खरंतर ती येण्याआधी मी ततथून िायला हवं होतं. पण आता ततच्यासमोरून लगेच तनघून गेले 
असते तर ते अगदीच वाईट तदसलं असतं.  

“सौम्या, ही स्विील! स्विील, ही सौम्या.” केदारने ओळख करून देण्याचा क्षीण प्रयत्न केला. 
खरंतर ती काय आतण मी काय एकमेकींना मातहत होतोच. चेहर् यानं आि ओळख झाली असेल, 
पण याआधी ती आल्यामुळे माझ ंआयुष्य तकती उद्धध्वस्त झालं म्हणून ततला तशव्या घातल्या, आतण 
ततच्या नवर् याच्या आयुष्यात ततच्याआधी मी आलेली असल्यामुळे ततनं मला तकती तशव्या घातल्या 
असतील...  

मात्र एक गंमत झाली हा.ं मी कोण आहे हे समिल्याबरोबर ती एकदम नवर् याच्या बािूला 
सरकली आतण अल्मोस्ट ततनं केदारचा दंडच पकडला. िणू काही ही माझी प्रायव्हेट प्रॉपटी आहे 
असं मला सातंगतल्यासारखं. मला हे बघून खरंच हसू आलं. अरे, ही काय मला नवराचोर समिते 
की काय. िणू तहचा नवरा मी पळवनू नेणार आहे. आतण पळवनू करणार काये? मी याआधी 
केदारचा मनसोक्त उपभोग घेतला होत्ता. आता तीन वर्षानंतर मी परत त्याला घेऊन काय करणार 
होते? त्याचे आतण माझे रस्ते वगेळे झाले होते. हे त्याला मातहत होतं. मला मातहत होतं.  
एकमेकासंमोर येऊन तकतीहीवळेा भेटलो, तरीही आता आम्ही अनोळखी म्हणूनच िगणार  होतो. 
काही नाती तुटली की मरतात. त्यानंतर त्याचं िक्त श्राद्ध घालता येतं. बाकी काही नाही.  



पण ततच्या या पझेतसवपणावर हसणारी मी कोण? ततच्याकडे तर सबळ कारण होतं. मनातवरूद्ध 
लग्न झाल्यामुळे ततचा नवरा तकत्येक तदवस ततच्याशी बोलत नव्हता, नुकतीच कुठेतरी त्याचं्यामध्ये 
तदलिमाई झाली होती, आता कुठे ततला बायकोपणाचं सुख तमळत होतं. अशावळेी मी म्हणिे 
नवर् याची एक्सफ़लणफ्रें ड भेटली म्हणून ततला थे्रटलनग वाटण ंसहि आहे. मला तनधीमुळे तकती 
इन्सीक्युअर वाटलं होतं, माझ्याबाबतीत तर आिताब ततला स्वत:हून सोडून माझ्याकडे आला 
होता, तरीही तनधीचा संशय माझ्या मनामध्ये कायम रातहलाच. अगदी माझ ंआतण आिताब 
दोघाचंंही आयुष्य पाचोळ्यासारखा उडवनू गेला तो संशय!  

 

मी काय अथवा सौम्या काय... आमचं वागण ंकाही िार वगेळं नव्हतं. अगदी तटतपकल म्हणावं 
असंच आम्ही वागलोय. पण अशावळेी शाहीन मला हमखास आठवते. ती खरंच अततशय प्रगल्भ 
तवचाराचंी. माझ ंआतण आिताबचं नातं ततला मातहत असूनही ती तकती समिूतदारपणे सवण तनभाव ू
शकली. “मी त्याच्या आयुष्यामंधून तुम्हाला विा करू शकत नाही, हे मला मातहत आहे, म्हणून मी 
तसा प्रयत्नही करणार नाही. पण यापुढे भतवष्यामध्ये केवळ मीच असेन यासाठी प्रयत्न करू शकते, 
हो ना?” साधंसोपं सरळ सुटसुटीत आयुष्य! शाहीनला ते अगदी प्रािंळपणे िमलं! मला कधीच 
नाही.  

त्यातदवशी केदारला भेटल्यानंतर नक्की काय वाटलं ते सागंण ंअशक्य आहे. त्याचा राग आला, तो 
बाय डीिॉल्ट येणारच होता. वाईटही वाटलं, त्याचवळेी बरंदेखील वाटलं. त्याचा संसार 
व्यवल्स्थत चाल ूहोता. कदातचत अिून वर्षणभरात मुलं होतील (आपल्याकडे नै.... संसार 
व्यवल्स्थत म्हणिे मुलं असा तनयमच आहे. नवरा बायको एकत्र नादंत नसतील, तर एखादं मूल 
होऊ द्यासवण नीट होईल असा आचरट सल्ला आपल्याचकडे तमळू शकतो.) पण आि बघताना तरी 
दोघं एकमेकाशंी व्यवल्स्थत बोलताना तदसत होते. मी त्याला बाय म्हणून पुढे तनघाले. त्यानं 
हातातलं बाळ ततच्याकडे तदलं आतण माझ्या हातातली तपशवी घेतली. “मी येतो कारपयिंत. इतकं 
ओझ ंघेऊन एकटीच कशाला चालतेस?” 
तमस्टर केदार, केवळ दोन कुती आतण असल्या सटरिटर सामानाच्या विनाला तुम्ही “इतकं 
ओझ”ं म्हणताय, मग मनामध्ये िो इमोशनल बॅगेि तुम्ही तदला आहे त्याचं काय? अथात हे मी 
त्याला काही म्हटलं नाही. दोन िुने पे्रमी खूप वर्षांनी भेटल्यानंतर लंबेलंबे तिलॉसॉतिकल 
डायलॉग मारतात हे गुलझारच्या तपक्चरामंध्येच होतं. प्रत्यक्षामध्ये आपण बोलत राहतो. 
एकमेकाचंी चौकशी करतो वगैरे. पण संवाद काही साधला िात नही. तो दुवा तनखळतोच.  

कारमध्ये बॅग ठेवताना तो सहि म्हणाला. “कधीतरी घरी ये. आहेस ना दोन चार तदवस?” 

“नाही.  परवा तनघेन. िास्त सुट्टी नाहीये.” 

“िॉब कसा चाल ूआहे?” 

“एकदम इंटरेल्स्टग.” 



त्याला यानंतर पुढे काहीतरी बोलायचं होतं, पण त्याआधीच मी कार स्टाटण केली. मला काहीच 
बोलायचं नव्हतं, काहीच सागंायचं नव्हतं. िे घडलं तो सवण भतूकाळ. आता मला ते गढे मुदे 
खणायचे नव्हते. केदार या व्यक्तीखेरीि माझ्या आयुष्यामध्ये बरंच काही होतं. तो एक रूपया 
त्याच्यावर उधार रातहलाच, पण त्यानं केलेल्या इतक्या सार् या गुन्ह्याचंं काय?  

संध्याकाळी नेहमीप्रमाणे अझर घरी आला. हल्ली तो संध्याकाळीपण रोि बाबासंोबतच िेवायचा. 
बाबानंा डॊक्टरानंी साडआठपयंत िेवायला सातंगतलं होतं. अझर आतण त्याच्या “कायणक्रमावर बंदी 
आणून” आईनं हा टाईम कंपलसरी तडनरसाठी केला होता. एकटंच कुठं िेवायचा म्हणून 
अझरभाईपण आमच्याकडे यायचा. येताना काहीतरी भािी नाहीतर चटणी वगैरे बनवनू 
आणायचा. मी त्याला घडलेला सगळा प्रसंग सातंगतला. माझ ंना हेच असतं, मला कुणालातरी 
सातंगतल्यातशवाय चैन पडत नाही. तनधी ततचं आतण आिताबचं अिेअर आहे हे वर्षानुवर्ष ेकसं 
काय लपवनू ठेवू शकते कुणास ठाऊक. त्यारात्री मी त्याच्या समोर माझ्या भावना लपव ूशक 
नाही... केदारला मी आिताबबद्दल सागंायला हव ंहोतं का? त्यानं काय िरक पडला असता 
म्हणे... तर ते एक असोच. “मग? कधी िातेस त्याच्या घरी?” माझ ंभडाभडा बोलनू झाल्यावर 
अझरभाई मला तचडवत म्हणाला. िेवण ंझाल्यावर आम्ही घरासमोरच्या बागेमध्ये गप्पा मारत 
बसलो होतो. या बागेला सोसायटीनं नुकतंच नाव तदलं होतं. अतरि गाडणन!!  

“िादू! चेष्टा करू नकोस. मी इतक्या सीरीयसली सागंतेय..”“मग मी पण सीरीयसलीच 
तवचारतोय. म्हणाला ना, कधीतरी घरी ये. आपण िायचं तबनधास्त. त्याच्या घरचे काय 
एक्स्पे्रशन्स देतील?”  
“मला त्याच्या घरी िाण्यात काही इंटरेस्ट नाही. तसंही तो आता िॉइंट िॅतमलीमध्ये राहत नाही. 
वगेळं घर भाड्यानं घेतलंय” हे वाक्य बोलताना तकती नाही म्हटलं तरी निरेसमोर तो केदारच्या 
तमत्राचा फॅ्लट “तुझमंाझ”ं घर तरळून गेलंच. क्षणभरासाठी का होईना पण तरीही.  

“बरीच मातहती आहे की. एकीकडे म्हणायचं आता माझा काही संबंध नाही आतण तरी इतकी 
मातहती!”  

“िादू, तू मला काय क्रॉस् एक्झातमन करतोो्यस? मी त्याच्याबद्दल कुणाला तवचारत नाही. लोकं 
सागंतात, मी ऐकते. मनामधून मी तकतीहीवळेा त्याला काढून टाकलं तरी आठवणी नावाची चीि 
असते. ती तुम्ही डीलीट करू शकत नाही. तकतीही प्रयत्न केला तरी. मी मागेही तुला सातंगतलं 
होतं.”  

“तेव्हाही मी हेच सातंगतलं होतं आठवणी डीलीट करायच्या नाहीत. पण आपल्यापासून दूर नेऊन 
ठेवायच्या. अशा तठकाणी तिथं काही घडलं तरी आपल्यावर पतरणाम होणार नाही.” 

“माझ्यावर काही पतरणाम झालाय का? मी िक्त तुला काय घडलं ते सागंतेय. आतण मला एक 
सागं! तू नूरीला असा तवसरलास? सोपं असतं का? सागं ना?” 

“मी नूरीला तवसरणार नाही. माझ ंततच्यावर पे्रम वगैरे काही नव््तं. पत्नीचा दिा होता आतण मी 
त्यासाठी कधीही ततचा अपमान केला नाही. पण ततनं मला कधीही समिून घेतलं नाही हे खरंय. 



नको असलेलं नातं केवळ पुढं रेटायचं म्हणून रेटत होतो. एनीविे, आता मी एकटाच आहे आतण 
खरो्ंच ही िेि खूप एंिॉय करतोय.” 

“आय नो! मी पण ही िेि खूप एंिॉय केली होती.” पे्रमभगं झाल्यानंत्र तो एकटेपणा येतो त्याला 
लोकं उगाच दु:खाची वगैरे तकनार देतात, दु:ख असतंच पण त्याहून अतधक स्वातंत्र्याची एक 
वगेळीच िाणीव पण अस्ते. हे अस्लं एकटेपणा तुम्हाला िार स्रॉंग बनवतं. तुमच्या आयुष्याला 
एक वगेळीच तदशा देतं.  

“केली होती? म्हणिे आता अिून एका हीरोची एंरी झालीये का?”  

“ते मी तुला का सागंू?” 

“मग कुणाला सागंणार?” 

“हीरोच सागेंल की तुला!”  

“वाट बघतो”  

“वाटच बघ तू”  

 

नोकरीमधलं पतहलंच परिॉमणन्स अपे्रझल काही खास गेलं नाही, मला सुब्रमण्यम सरानंी याची 
वॉतनिंग तदलीच होती. माझा परिॉमणन्स (एच आरच्या दृष्टीनं) िार खास नव्हता. मला त्यामध्ये 
खरंच काही प्रॉबे्लम नव्हता, िार काय पगारवाढ िास्त होणार नाही, की िरक पेंदा है! मी वळेेत 
ऑतिसला िात होते आतण तदलेली सवण कामं करत होते हेच माझ्या दॄष्टीनं भारी होतं. आमच्या 
घराण्यामध्ये “नोकरी” करणारं कुणी नव्हतंच. आिोबाचंा आंब्याचं्या कलमाचंा धंदा, बाबाचे तर 
अनेकोनेक वगेवगेळे धंदे, काकाकाकंूचा दवाखाना म्हणिे स्वतंत्र तबझनेसच. नोकरी करणारी मी 
पतहलीच. त्यामुळे हे सवण तसं नवीनच. माझे तरपोट्ट्सण वळेेवर िायचे, लॅंग्विे कमाडं चागंली होती, 
त्यामुळे चुका िारकया असायच्या नाहीत. परिॉमणन्स अपे्रझल म्हणिे काय आतण त्याचा एकंदरीत 
करीअरवर तकतपत पतरणाम होतो वगैरे गोष्टी समिल्याच नव्हत्या. त्यात मी कॉलेिामधून 
डायरेक्ट आले ती नोकरीमध्ये. माझ्यासाठी हे कॉलेिचंच एक्स्टेन्शन असल्यासारखं. रॉय आतण 
मी तर एकाच वगात होतो. पण इतरही बरेच िण, माझ्यासारखे कॉलेिामधून आलेले होते. 
आमचा एक भलामोठ्ठा गूप तयार झाल्यासारखंच होतं. बहुतेकिण लसगलच होतो, त्यामुळे 
ऑतिस म्हणिे कॉलेिच्या कॅं टीनसारखं कायमच हॅपलनग होतं. कॉलेिच्या रंगीबेरंगी 
कपड्यामंधून एकदम टकाटक िॉमणल्समध्ये आलो इतकाच काय तो िरक.  

पण ऑतिसमध्ये तकतीही मज्जा येत असली तरी मला काहीतरी खुपत होतं, हे मला करायचं नव्हतं, 
असं सतत वाटायचं. मला प्युअर रीसचण मध्ये रस होता, आता िरी मी रीसचण अतसस्टंट असले तरी 
माझ ंमुख्य काम माझ्या तिल्डमधल्या सायंतटतिक रीसचणचा डेटा कोलेट करून त्याची समरी 
आतण तरपोटण बनवणे इतकंच होतं. हे इतकं पण काही इंटरेल्स्टग वाटत नव्हतं, थोड्या तदवसानंी 



तर मोनोटोनस वाटायला लागल.ं पण आता िॉब प्रोिाईल बदलनू तमळाला नसता, त्यामुळे आहे 
तेच काम ओढत रातहले. रॉय अिूनही युएसमध्ये पीएचडी साठी राय करत होता. त्याच्या नेट 
सचणमध्ये मी थोडीिार मदत करत होते. ततकडच्या युतनव्हर्ससटीचे डीटेल्स आतण रीसचणसाठी 
तमळत असलेले सब्िेक्ट्ट्स बघून एकदम भारी वाटायला लागलं होतं. हळूहळू रॉयसोबत मीही 
डीसीिन घतला. आपण अप्लाय करायचं, तसलेक्ट झाल्यावर आईबाबा “नाही” म्हणणार नाहीत. 
आधीच सातंगतलं तर कदातचत ते नको म्णतील. पण ऍडतमशन हातात असेल तर मला सपोटण 
करतील. अगदी लहान असताना तुम्हाला काय हवंय ते आईबापाला लगेच समितं, टीनेिमध्ये 
तुम्हाला काय हवयं ते त्यांना समिू शकतच नाही असं तुम्हाला वाटत असतं, मग त्यामधून केवळ 
भाडंणचं होत राहतात. त्याहून थोडं मोठं झालं की आपल्याला िे हवयं ते आईबापाला नक्की कसं 
गळी उतरवता येईल याचा बरोब्बर अंदाि आलेला असतो. त्याहून पुढची काही स्टेि असली तर 
मला मातहत नाही, मी अिून ततथं पोचलेले नाहीये.  

एकूणात मला नोकरीमध्ये मतहन्याच्या अठ्ठावीस  तारखेला बॅंकेत िमा होणार् या पॉकेटमनीइतकाच 
मला रस होता. आिताबसारखं िार करीअर ओतरएंटेड वगैरे वागण ंिमलंच नस्तं.  

त्या रात्रीनंतर मी आिताबला स्वत:हून कधीही िोन केला नाही, त्यानंही मला कॉल केला नाही. 
आधी पण आम्ही काय दररोि िोन करत होतो अशातला भाग नाही, पण आता तर पूणणच संवाद 
बंद होता. मी तनधीलाही िोन केला नाही, मला अिूनच कॉल्म्प्लकेशन्स नको हवी होत्ती. आय 
लव््ड आिताब. आय स्लेप्ट तवथ तहम. मला तो कधीतरी एका क्षणापुरता का होइना “माझा” 
म्हणनू हवा होता, तसा तमळाला. याहून िास्त अपेक्षा कधीच नव्हती. कदातचत अपेक्षा केलीच 
नाही म्हणून मला माझ ंपे्रम असं इतकं भरभरून तमळालं असणार.  

त्या रात्री टीव्हीवर क्यंुतक सासंभी कभी बहु थी बघत हॉलमध्येच अस्ताव्यस्त पडले होते. खरंतर 
मला आता या सीरीयलमध्ये कोण कुणाचं काय लागतं ते काही केल्या कळायला मागण नव्हता, 
मुळात तुलसीचा नवराच इतक्यादंा बदलला होता की मला ततचं कन्फ्युिन कसं होत नाही याचंच 
आश्चयण वाटत होतं.  

लततकानं एकदा भन्नाट तकस्सा सातंगतला, ती एका तमत्राबरोबर अतलबागला गेली, ततथं अततशय 
चुकीच्या क्षणी, ततनं या तमत्राऐविी  ततच्या काल्स्टग एिंटचं नाव घेतलं होतं. तो तमत्र पण असला 
की, त्यानं चाल ूतक्रया ताबडतोब थाबंवनू ततच्याशी कडाकडा भाडंायला सुरूवात केली. आय मीन, 
आधी काम पूणण कराव ंमग ते काय भाडंत बसावं! लततका म्हणे, “म ैतो कन््युि हो िाती हू! 
सामने कौन है वो हरबार याद रखना पडता है. अच्छा है के हम  गॉड गॉड कहते रहे. भगवान 
तकसी काम तो आये” लततका इतकी अचाट होती.  

हा तकस्सा आठवनू आता मी घरत एकटीच हसत होते. इतक्यात िोन वािला. पतलकडे आिताब 
होता. आमच्या त्या रात्रीनंतर िवळिवळ वर्षणभरानंतर आलेला हा त्याचा पतहला कॉल.  

“काय वैताग आहे” हॅलो वगैरे काही म्हणायच्या भानगडीत न पडता त्यानं सरळ मुद्दा माडंला.  

“कुणाचा?”  



“रातिकचा. पुण्यामधून केव्हाचा तनघालोय. अिून पनवलेमध्येच आहे”  

“हे सागंायला िोन केलास”  

“केव्हाचा या रस्त्यावर अडकून पडलोय. सहि आठवलं तू इथंच राहतेस म्हणून तुला कॉल केला. 
आय होप मी तुला तडस्टबण करत नाहीय. तबझी आहेस का?.” 

“मी क्यंुकी बघतेय” 

“ओह, इतक्या महत्त्वाच्या कामामध्ये मी तुला त्रास देतोय का? मला िक्त िरा चागंल्या 
हॉटेल्सची नाव ंसागं. इथंच कुठंतरी तडनर करेन. असल्या रातिकमध्ये घरी पोचायला दीड दोन 
वाितील”  

“हॉटेलची नाव ंआतण नंबर मेसेि करते. पण िर इतका उशीर झाला असेल, आतण अंधेरीमध्ये 
तुझी कुणी बेइंततहा इंतिार करत नसेल, तर तू माझ्याकडे येऊ शकतोस.” 

“तुझ्याकडे! स्विील, कदातचत माझी तनयत ठीक नसेल” तो हसत म्हणाला.  

“कदातचत म्हणूनच मीही तुला बोलवत असेन” मी पण हसतच उत्तर तदलं.  

खरंच अध्या तासानंी आिताब माझ्या घरी आला. तबल्ल्डगच्या सेक्युरीटीला इतक्या रात्री 
माझ्याकडे कुणीतरी आल्याचं बघून िारच आश्चयण वाटलेलं. त्यानं लगेच इंटरकॉमवर िोन केला.  

“पता है भयै्या, वो मेरा ब्रदर लगता है. अंदर भेि दो और कार पातकिं गमे आज् रातके तलये िगह 
देदो” मी त्याला सातंगतलं. त्या रात्रीनंतर आम्ही परत पतहल्यादंाच भेटत होतो. मला वाटलं की 
िारच ऑकवडणनेस असेल, पण त्याच्या वागण्यामध्ये तसं काहीच वाटलं नाही. नेहमीच्या 
सवयीप्रमाणे तो बोलत होता. येतानाच त्यानं चायनीझ फ्राईड राईस आतण आईस्क्रीम पासणल 
आणलं होतं. मी राईस मायक्रोववे्हमध्ये गरम करून तदला, तसं माझ ंिेवण आधीच झालं होतं, पण 
आईस्क्रीमला सवण गुन्हे माि असतात.  

“तुझे पता है, आईस्क्रीम दूधसे बनती है” माझ्या बािूला बसत तो म्हणाला.  

“थॅंक्स िॉर द िनरल नॉलेि अपडेट” मी टीव्हीचं चॅनल बदलत म्हटलं. सेट मॅक्सवर सूयणवशंम 
लागला होता. म्हणिे िगामध्ये सवण काही नॉमणल चाल ूअसाव.ं  

“तू दूध तपत नाहीस, मग आईस्क्रीम चालतं?”  

“आईस्क्रीम चालत नाही आिताब! ते तवरघळतं. तसंपण मी आईस्क्रीम खाते कारण मला ते 
आवडतं. दूध तपत नाही कारण ते मला आवडत नाही. िरी दुधापासून आईस्क्रीम बनवत असले 
तरीही दोन्ही गोष्टी तभन्न आहेत. तििीकल प्रॉपटीि वगळ्या आहेत, केतमकल प्रॉपटीि वगेळ्या, 
त्यामुळे यु कान्ट कंपेअर” 

“मी कंपेअर करतच नाहीय िक्त मला कधीकधी तुझी मिा वाटते.” 



“मला मातहताय, मीच एकंदरीत तुझ्यासाठी मिेचा मामला आहे. हो ना?”  

“स्वतिल, व्हॉट आर यु सेइंग? वाईट टोमणा मारतेस!” तो अचानक सावरून म्हणाला.  

इतका वळे दाबून धरलेला माझा धीरपण आता बाहेर पडला. “टोमणा नाही, सत्य तेच सागंतेय. 
त्या रात्रीपासून मला कॉल केला नाहीस. आतण आि अचानक मी तुला घरी बोलवनेच अशी 
काहीतरी कहाणी रचून मला सातंगतलीस. आिताब, मी मूखण नाहीये. हे नातं तुझ्यासाठी केवळ 
तििीकल तरलेशनतशपवर आहे हे मला मातहत आहे.” 

मी बोलत असतानाच त्यानं माझ्या ओठावंर त्याचा हात ठेवला. “काहीही बोल ूनकोस. त्या 
रात्रीनंतर मी तुला काय िोन करणार होतो? वी गॉट ड्रंक, वी स्लेप्ट टूगेदर. सकाळी िेव्हा िाग 
आली तेव्हा तू तनघून गेली होतीस. मोबाईलवर तुझा “मी पनवलेला िातेय” इतकाच मेसेि. इतकं 
सारं घडल्यावर िोन करायची माझी लहमत नव्हती. तू िोन करशील म्हणून खूप तदवस वाट 
पातहली. अगदी अझरभाईला पण आडून आडून तवचारलं. त्यालापण काही मातहत नाही. आि 
तदवसभर िक्त तुझाच तवचार करतोय. तुला िोन करू का की नको. स्वतिल, तुझ्या मनामध्ये 
अिून दुसरंच कुणीतरी आहे असं अझरभाई म्हणाला. त्यानंतर...” 

“तू यामध्ये माझी ढाल का वापरतोस? मला िोन करण्यासाठी तुला इतका तवचार करावा 
लागतो? मी त्यातदवशी तनघून गेले, कारण िाग आल्यानंतर तुझ्या मोबाईलमध्ये मला तनधीचा 
मेसेि तदसला. त्याक्षणी मला िाणवलं की मी तकती मोठी चूक केली, तनधीतशवाय तू िगू शकत 
नाहीस हे सागंून माझे कान तकटवले आहेस. मग त्यानंतर सवणच इतकं कॉल्म्प्लकेटेड झालं की मी 
तुझ्यासून दूरच रहायचं ठरवलंय. आिही तू िोन केलास मी तुला घरी ये म्हटलं. मी स्वत:ला पूणण 
ओळखून आहे, त्यामुळे कदातचत आिची रात्रही आपण एकाच चादरीत घालव.ू...बट दॅट डझ 
नॉट मीन दॅट...” 

“नाही, स्वतिल. मी इथं केवळ सेक्ससाठी लकवा... मिा मारण्यासाठी आलो नाहीय. मी.... मला 
सागंायचंय की, त्या रात्रीनंतर.... मला.... स्वतिल.. हे िार कन््युलझग आहे. आय डोंट नो...”  

“इतक्या वर्षांमध्ये पतहल्यांदा तुला अस ंअडखळताना बघतेय.”  

तो क्षणभर माझ्याकडे रोखून बघत रातहला. “स्वतिल, तनधी चॅप्टर इि ओव्हर फ़ॉर मी. िॉरेव्हर”  

“त्यात काय मोठी न्युि आहे. तुमचा बे्रकप हिारदा होतो, हिार प्लस एक वळेेला पॅचप होतो”  

आतण मग अचानक इतका वळे आिताबनं घेतलेला “नॉमणलपणाचा” मुखवटा धाडकन गळून 
पडला. त्याचा िोन आल्यापासूनच काहीतरी गडबड असल्याच िाणवत होतं. त्याचं एकंदरीत 
वागण ंउसनं अवसान आणल्यासारखं होतं. खाली मान घालनू त्यानं एक एक शब्द उच्चारला. 
“तनधीचं लग्न झालं. आि. दुपारी. साडेतीनवािता”  



ही बातमी खरंच िार शॉलकग होती. तनधीचं लग्न ठरलेलं मला कसं मातहत नाही? मला आईपण 
याबाबतीत काही बोलली नव्हती. गावामध्ये अकया बातम्या आईला खरंतर आधीपासून मातहत 
होतात.  

“काय सागंतोस? पुण्यामध्ये? तू ततच्या लग्नाला गेला होतास?” इतक्या सीरीयस क्षणी बावळट 
प्रश्न तवचारायचे अनेक िायदे असतात. समोरचा स्वत:चं दु:ख तवसरून लगेच आपली अक्कल 
काढायला धावतो. आताही तसंच झालं! 

“वडेी आहेस का स्वतिल? ततच्या लग्नाला मी िाणारे का? इथं मंुबईत झालं. मंुबईचाच मुलगा आहे 
पण िॉबसाठी युएसला असतो. तटतपकल आयटी वाला. पंधरा तदवसापूंवी लग्न ठरलं. लगोलग 
झालं. तनधीनं ततच्या घरी म्हणिे होणार् या नवर् याला सातंगतलं की ततला एक मुसलमानाचा मुलगा 
िार त्रास देतो पार कॉलेिपासून, तो गावी हे लग्न सुखासुखी होऊ देणार नाही म्हणून लग्न 
मंुबईलाच करू या. त्या मुसलमानाच्या गुंडमवाली मुलाला कळू नये म्हणून गावी कुणाला खबर 
लागू तदली नाही. लकी गलण!” पण हे बोलताना आिताबचे डोळे भरून आले होते.  

“मला हे आधी का नाही सातंगतलंस?” 

“मग मी इथं का आलोय? स्वतिल, तुझ्याखेरीि कुणाला हे सागंू? मलाच आि सकाळी समिलं. 
काय कराव ंसुचेना, घरामध्ये स्वत:ला संपवायचे तवचार यायला लागले. अझरभाईला िोन केला 
तर तो म्हणाला की कामासाठी गोव्याला गेलाय. आपण उद्या बोल.ू मग मी काय करणार! सगळं 
िग हरल्यासारखं वाटतंय. तनधी मला सोडून गेली याचं काही नाही. ते आिनाउद्धद्या होणार 
होतं. मला पकं्कच मातहत होतं. पण तरीही अखेर ततनं माझी लकमत गुंड पोरगा इतकीच केली. काय 
त्रास देणार होतो मी ततला? तोंडावर येऊन सागंायचं होतं ना, की ब्वा आिताब! माझ्यामध्ये 
वगेळ्या धमातल्या मुलाशी लग्न करण्याची लहमत नाही. माझ्या आईवडलाचंी िगामध्ये िी काय 
नाचक्की होइल त्याची मला िास्त पवा आहे. तर आपलं िे काय नातं होतं ते तठक, पण मी 
दुसर् याशी लग्न करतेय. इतकं कबूल िरी केलं असतं ना तरी मी मानलं असतं. खैर! िे घडलंय ते 
ऑलरेडी घडून गेलंय. माझ्याकडे आता मन मोकळं करायला कुणीही नाही. फ्रें ड्स नाहीतच. तूच 
एक होतीस. तुझ्याहीसोबत त्या रात्रीनंतर नात्यामध्ये तवनाकारण कॉम्म्प्लीकेशन्स आलेत. आय नो, 
मी तेव्हा चुकलो.” 

“आपण दोघंही चुकलो” 

“तसं म्हण. पण सत्य हेच की, मी माझ्या आयुष्यामध्ये असलेली एकमेव मैत्रीण तेव्हा गमावली. 
मला तुला गमवायचं नाहीये, फ़रगेट तितिकल तरलेशनतशप ऍंड ऑल दॅट. मला माझी बेस्ट फ्रें ड 
परत हवीये. मी इथं सेक्स मिा मारायला आलो नाहीय स्वतिल. माझ्या पे्रमभगंाच्या दु:खावर 
रडण्यासाठीही आलो नातहये. मला िक्त एक आधार हवाय. स्वतिल, शक्य झालं तर ती रात्र 
आपल्या आयुष्यामध्ये आलीच नाही असं समि लकवा त्या रात्री मी तुझ्या गैरिायदा घेतला असं 
समि. पण आि मी इथं आलोय ते केवळ एक तमत्र म्हणून!”   

 



तनधीच्या लग्नाची तारीख मला पक्कीच मातहत आहे. एकवळे ती लकवा ततचा नवरा तवसरेल पण मी 
तवसरणार नाही.. कारण त्या रात्री आिताब पतहल्यांदा माझ्या फॅ्लटवर आला. अथात त्या रात्री 
आमच्यामध्ये काहीच तितिकल घडलं नाही. त्याला मैत्रीच्या आधाराची गरि होती, माझ्यासाठी 
माझ्या पे्रमापेक्षाही मैत्रीचं नातं िास्त महत्त्वाचं होतं. पण तरी त्यानंतर तो सतत येतच रातहला. 
कधी वीकें डला तर कधी सुट्टी आहे म्हणून सहि. मग कधीतरी माझी आठवण आली म्हणून. 
हक्कानं तो येत रातहला आतण आमचं नातं तसंच वाढत गेलं.  

नातं म्हणायला गेलं तर िार मोठी कन्सेप्ट होईल. मी आतण आिताब एकमेकानंा ओळखतच 
होतो, अतरिच्या बथणडेतदवशी एकमेकानंा शरीरानंदेखील व्यवल्स्थत ओळखू लागलो आतण मग 
हळूहळू हीपण ओळख अतधकातधक दृढ गेली. मला कधीतरी हे खरंच वाटायचं नाही की इतक्या 
वर्षांनी आिताबच्या ओठांवर तनधीचं नाही तर माझ ंनाव होतं. माझी तनधीसोबत काही इर्षा 
नव्हती. म्हणिे तकमान सुरूवातीला तरी, नंतर िेव्हा माझ्या लक्षात आलं की मीच आिताबच्या 
पे्रमात पडले आहे, ते्तव्हा कळत नकळत का होईना तनधीचा िाम राग यायचा. ते साहतिकही होतं. 
तनधीनं त्याच्याशी लग्न न करायला धमण हे एकमेव कारण होतं (म्हणे!). गेली सात वर्षिं 
त्याच्यासोबत तिरताना, झोपताना ततला या गोष्टीची कधीच िाणीव झाली नाही का? मला ती 
लग्नानंतर एकदा िक्त भेटली. गावी आली होती तेव्हा आमच्या दुकानामध्ये येऊन गेली.. त्यावळेी 
ततच्यासोबत ततचा नवरा होता, त्यामुळे मला आिताबबद्दल काही बोलण ंशक्य झालं नाही. तरीही 
“कशी आहेस? लग्नाचं काय ठरलं?” या ततच्या खवचट प्रश्नाचं उत्तर देताना मी पण तततक्याच 
खवटपणे सातंगतलं “लवकरच ठरतंय, आमचे नेबर आहेत सुवे. त्याचं्याच धाकर्ट्या मुलासोबत. तू 
पातहलंयस ना त्याला? सीए झालाय तो?” मी बोलत असताना तनधीचा चेहरा काय रंगला होता हे 
इथं तलहून मिा येणार नाही. त्यातदवशी हे उत्तर देऊन मी माझ्यापरीनं सूडाला पूणणत्त्वाकडे नेलं 
होतं. पण तरी अखेर तनधीचीच सरशी झाली!!! मला आतण आिताबला ततनं वेगळं केलंच.  

पण ते िार नंतर! महत्त्वाचं काय तर अखेर, आिताब अंधेरीच्या फॅ्लटमधलं त्याचं सवण सामान 
घेऊन माझ्या फॅ्लटवर रहायला आला. सामान म्हणायला होतं काय, ढीगभर पुस्तकं आतण दोन 
कपड्याचं्या बॅगा. हे पुरूर्षाचंं एक बरं असतंय, आमचं झालं तर कपड्याचं्याच दहाबारा बॅगा 
भरतील. त्याला आता पुढची सीएिएची परीक्षा द्यायची होती. त्यासाठी तचक्कार अभ्यास करायचा 
होता आतण म्हणून त्यानं नोकरीमधून वर्षणभर बे्रक घेतला होता. परीके्षतशवाय मुख्य कारण म्हणिे, 
तनधी प्रकरणामधून आलेलं तडपे्रशन होतं. हे त्याला स्वत:लाही नीट मातहती होतं. त्याला पैशाचा 
तसा काही प्रश्न नव्हता. सीए म्हणून काही छोटीमोठी रीटन्सण भरायची वगैरे कामं करून चाललं 
असतं. आता अभ्यास करण्यासाठी माझा फॅ्लट अततशय तनवातं म्हणून तो इकडे रहायला आला. 
म्हणिे,  खरंतर मीच त्याला तसं सुचवलं. आमच्या तबल्ल्डगिवळ असलेल्या एका अततशय 
महागड्या क्लासमध्ये सीए इंटरच्या मुलानंा तशकवण्यासाठी त्याला िॉब आला. एखाद्याला 
“तशकवणे” याची त्याला इतकी आवड होती की, त्यानं पगार वगैरे कसलाही तवचार न करता 
डायरेक्ट हो म्हणून सातंगतलं. अथात पगार िबरदस्तच होता.  

तो माझ्या घरी रहायला येईपयिंत आईबाबाला यातलं काहीच मातहत नव्हतं म्हणिे अधूनमधून येतो 
तेसुद्धा मातहत नव्हतं. त्यामुळे आमचं काही तितिकल आहे हे समिायचा प्रश्नच नव्हता. केदारच्या 



वळेेला आईला सवण समिल्यावर ततनं माझी बरीच खरडपट्टी काढली होती. त्यात नेहमीचे “स्त्रीची 
अबू काचेचं भाडंं” वगैरे तिल्मे डायलॉग तर होतेच. त्यामुळे मी हा मामला ततच्यापासून िरा लाबंच 
ठेवला. तसे हल्ली आईबाबा इकडं िास्त यायचे नाहीत. बाबा स्थातनक रािकारणामध्ये बरा रमला 
होता, तदवसामध्ये दोन चार दुकानामंध्ये महागडा माल तवकून झाल्यावर उरलेला वळे तो पक्षाच्या 
कामामध्ये गुंतला होता. कॉलेिच्या गुंडागदीनंतर रािकारणामध्ये िायला बाबाला तसा उशीरच 
झाला म्हणायचा. आईनं वेळ िायला म्हणून अनेक उपद्धव्याप लावनू घेतले होते. कुठे बालसाक्षर 
वगण, कुठे मतहला बचतगटानंा मागणदशणन, तर कुठे काय कसलं! हे उद्योग वळे खायला उठू नये 
म्हणून केले पण आता मलाच खायलासुद्धा वळे नाही असं ततनं मला ऐकवलं होतं. शाल्ब्दक कोर्ट्या 
म्हणून तठकच आहे तरीही हे खरं की माझे आईबाबा आता अततशय तबझी झाले होते. खरंतर मी 
आईला लकवा बाबाला आिताबबद्दल सागंायला हरकत नव्हती. पण मी सातंगतलं नाही. काय 
सागंणार? या नात्याला काहीही भतवष्य नव्हतं. मुळात त्याचं माझ्यावर पे्रम नव्हतं!  

ही गोष्ट तकतीही कडू वाटली, अतप्रय वाटली तरीही खरी होती. तो माझ्यासोबत होता. तितिकली 
वी वरे गे्रट! इमोशनलीही आम्ही एकमेकाचंा आधार होतोच पण तरीही मी आिताबचं “पे्रम” 
नव्हते. हे त्यानंच मला सातंगतलं होतं. तनधीच्या लग्नातदवशी िेव्हा तो माझ्याकडे आला त्याच्या 
दुसर् या तदवशी.  

“स्वतिल, मला अिून कॉल्म्प्लकेशन्स नकोयत. मी तनधीला अिून तवसरलो नाही. तवसरेन असंही 
वाटत नाही. मला तू आवडतेस, तू माझी बेस्ट फ्रें ड आहेस, पण याहून अतधक दुसरं नाव मी या 
नात्याला याक्षणी देऊ शकत नाही. िर हे तुला मान्य नसेल तर मी तनघून िाईन. पण मी तुला 
कसलीही कतमटमेंट देऊ शकत नाही.” 

मला नात्याला नाव, कतमटमेंट वगैरे गोष्टी हव्याच कुठे होत्या? मला केवळ तो हवा होता. तनधीला 
अिून तवसरू न शकलेला तरीही माझ्यासोबत राहणारा असा हा बॉयफ्रें ड मीच ल्स्वकारला होता. 
त्यामुळे त्याबद्दल नो रीगे्रट्ट्स! ही गोष्ट आईबाबाला अतिबात न सागंता तनभावणं हे अततशय तरस्की 
होतं. िर चुकून त्यानंा बाहेरून कूठंतरी समिलं तर आिवर त्यानंी माझ्यावर ठेवलेल्या 
तवश्वासाच्या लचध्या उडाल्यासारखं झालं अस्तं. हे नातं अततशय क्षणभगुंर होतं याची मला कायमच 
िाणीव होती आतण म्हणूनही असेल पण हे नातं तितके तदवस तटकतंय तततके तदवस का होईना 
मला आसुसल्यासारखं िपायचं होतं. त्याच्याकडून मला याहून दुसरी काहीही अपेक्षा तेव्हा 
नव्हती. 

पण, आशा अपेक्षा आतण नाती अशी कायमच एकसारखी राहत नाहीत. पेरीतडशमध्ये ठेवलेल्या 
िंगससारखी ती सतत बदलत राहतात. पण ते पुढे. सध्यातरी माझा बॉयफ्रें ड माझ्या घरी मूव्ह 
झालाय. आम्ही म्हणिे अगदी न्युएि तलव्ह इन कपल आहोत असं माझ्या गूपमधल्या प्रत्येक 
फ्रें डचं मत पडलंय. काहीतरी भयंकर परंपरा वगैरे मोडल्याचा िील तेव्हा तनतमर्षभर का होईना पण 
येऊन गेला होता.  

आम्ही दोघं एकत्र रहायला लागल्याचा साईड इिेक्ट म्हणिे, माझा ऑतिसमधला परिॉमणन्स 
एकदम सुधारला. आता हे काय कॉि आतण इिेक्ट इतकंसाधं सोपं नाहीये. मी रोि ऑतिसमधून 



आल्यानंतर सवण घडामोडी सतवस्तरपणे त्याला सागंायचे, दोघामंध्ये बोलायला रोि काहीतरी 
तवर्षय नको! त्यानंतर मग एक्स्पटण कमेंट चाल ूव्हायच्या, “तू त्याला मेल करायचं ना. आतण 
िोनवर हे टॉतपक कधी तडस्कस करायचे नाहीत. तमनट्ट्समध्ये हा पॉइंट मेन्शन का केला नाहीस, 
सरानंा सागं, हे माझ्या कामात बसत नाही तरीही मी केलंय. आतण अगदी बेस्ट वनेे केलंय” वगैरे 
वगैरे. कॉलेिं संपली तरी आमच्या घरात लेक्चसण चालचू रातहली पण हळूहळू ऑतिसच्या कामाला 
तशस्त आली, प्रोिेशनल अप्रोच बदल ूलागला.  

घरातही बरेच बदल झाले. पतहली गोष्ट म्हणिे, माझ ंऊठसूट हॉटेलमध्ये ऑडणर करण ंबंद झालं. 
घरामध्ये ओट्ट्स कॉनणफे्लक्स, मुसली वगैरे हेल्दी (आतण भयंकर बेचव तगळतगळीत) वस्तू आल्या. 
आपल्या रोिच्या आहाराचे तीन भाग असतात. बे्रकिास्ट, लंच आतण तडनर हे लहानपणी पतहली 
दुसरीमध्ये ईव्हीएसमध्ये तशकवलं होतं. आता इतक्या वर्षांनी त्याचा पुढचा धडा तशकले, 
बे्रकिास्टला केलेले पोहे दुपारी दोन वािता गरम करून खाणे म्हणिे लंच नव्हे आतण तेच पोहे 
रात्री परत (वर शेवकादंा घालनू) खाणे म्हणिे तडनर नव्हे. मुळात पोहे एकदा खाण्यापुरतेच 
बनवावते. अधा तकलो पोहे हे मतहन्यातून तीन चार वेळेला बनवता येतात एक्दाच सवण करायची 
गरि नसते. तशवाय एकावळेेचे पोहे करून झाल्यावर नीट डब्यात भरून ठेवावते. तपशवीला 
स्टेपलरच्या तपना मारून सापडेल त्या डब्यात टाकू नये. वगैरेवगैरे. चाचींनी ततन्ही मुलानंा सगळा 
स्वयंपाक तशकवला होता. त्यात इतकी वर्षे तो एकटा राहत असल्यानं सवण करायची सवय लागली 
होती. त्यामुळे सकाळी मी ऑतिसला िाण्याआधी बे्रकिास्ट. दुपारी स्वत:पुरतं लंच, आतण रात्री 
दोघासंाठी तािं गरमागरम तडनर इतकं तोच करत होता. पुढं नंतर अभ्यास वाढल्यानंतर 
मतहन्याभरानं त्यानंच सोसायटीमध्ये शोधाशोध करून पोळ्यानंा बाई लावली. त्यात मला काय 
प्रॉबे्लम असणारे! रोि सकाळी त्याच्यासोबत बे्रकिास्ट करून मी ऑतिसला बाहेर पडायचे. रात्री 
गरमगरम् भािी वरण आतण पोळ्या आयत्या तमळायच्या, म्हणिे मी काहीच करत नव्हते अशातला 
भाग नाही, पण माझ्यापेक्षा त्याला कूलकगमध्ये िास्त इंटरेस्ट होता. अभ्यासामधून बे्रक म्हणून 
कूलकग करायचा म्हणे!!  नाहीतर आम्ही... अभ्यासामधून बे्रक म्हणून ऑकुट नाहीतर नवीनच 
आलेल्या िेसबूकावर बागडायचं!  

 

साधारण पाचवीला असताना आईनं ठरवलं की मी यापुढे ततच्या बेडरूममध्ये झोपायचं नाही. बाबा 
तर तेव्हा रात्रीचा कधी नसायचाच त्यामुळे मला आठवतं तसं आई आतण मी एकाच बेडवर 
झोपायचो. मग पाचवीनंतर आई म्हणाली की तू आिपासून तुझ्या खोलीमध्ये झोपायचं, तोपयिंत 
माझी खोली ही केवळ मला पसारा करायला, खेळायला वगैरे कामासंाठी आहे  असा माझा समि 
होता. इतकं आठवतंय की त्याआधी आईबाबाचं भाडंण झालं होतं. आता ते भांडण कशामुळे झालं 
ते लक्षात आलंय. आईनं हा हुकूम काढलं तेव्हा मला काय इतकं वाटलं नाही कारण, मला झोप 
लागेपयिंत आई माझ्याच खोलीमध्ये मला झोपवायची, काहीतरी गोष्टीतबष्टी सागंत. रात्री मला 
कधीतरी िाग आली की मी सरळ बेडवरून खाली उतरून आईच्या खोलीमध्ये िाऊन झोपायचे. 
बाबा बहुतेकदा नसायचाच. अिून कधीतरी मला रात्रीअपरात्री स्विातं असं वाटतं की मी माझा तो 
तमकी आतण तमनीमाऊसचा पाढंरा नाईट पायिमा घालनू माझ्या बेडवरून खाली अंधारातच उडी 



मारतेय आतण तशीच दुडूदुडू धावत िाऊन आईच्या बेडवर  चढतेय. झोपेतच आई मला िवळ 
घेतेय, माझ्या केसामंधून हात तिरवनू मला कुशीत घेऊन थोपटतेय.    

पुढे िसिशी अक्कल आतण शहाणपण वाढत गेलं तसं “माझी खोली” या गोष्टीला माझ्या 
आयुष्यामध्ये प्रचंड अल्स्तत्व तमळालं. कंप्युटर आल्यापासून तर अततच. मग मी आईच्या खोलीत 
िाऊन झोपण ंबंद केलं, नंतर तर मला माझ्या खोलीमध्ये कुणी आलेलं पण आवडायचं नाही. 
कतवता येऊन रोि घर झाडून-पुसून िायची, अकरावी-बारावीला असताना तर मी घरात नसेल 
तर ततलाच काय आईलापण माझ्या खोलीत िायला बंदी केली होती. तेव्हापासून मी कायमच 
घराबाहेर पडताना माझ्या खोलीला कुलपू लावनू बाहेर पडायचे. आता मंुबईला हॉस्टेलला 
आल्यापासून ती सवय कमी झाली. तसं माझ्या खोलीमध्ये लपवण्यासारखं काय िार मोठं तसके्रट 
नसायचं पण तेव्हा प्रायव्हसी िपणे हा िार मोठा तवर्षय होता.  

आिताब माझ्यासोबत रहायला आल्यानं पतहल्यादंा सुरंूग लागला तो या गोष्टीला. माझ्या 
खोलीमध्ये, बेडवर, कपाटामध्ये, बाथरूममध्ये एकूणच आयुष्यामध्ये चोवीस तास इतर कुणीतरी 
सतत आहे, तितिकली नसेल तरी त्याच्या वस्तंूमुळे ही गोष्ट मला िार ओव्हरव्हेल्ल्मग वाटत होती. 
लततकासोबत हॉस्टेलमध्ये राहताना याची थोडािार सवय झाली होती. तरीही खोलीचा ततचा भाग 
स्वतंत्र, माझा स्वतंत्र. रात्रभर आपल्या बेडवर दुसरं कुणीतरी झोपलंय हे िारच वैतागवाण ं
िीललग असतं. हेकाय मी त्याला बोलनू दाखवलं नाही,पण तरी त्याला लक्षात आलं असाव,ं तो 
बहुतेकदा काहीतरी वाचत लकवा लॅपटॉपवर काम करत हॉलमध्येच झोपायचा.   

त्यानं आयुष्याची पतहली बरीच वर्षिं भावाचं्या रूममध्ये एकत्र काढली होती. नंतर आमच्या बािूला 
रहायला आल्यानंतर िरी घर भलंमोठं असलं तरी कायम येणारेिाणारे लोक, नातेवाईक यामुळे 
तो एकटा असा िारसा रातहलाच नाही. आतण रातहला तरी सग्ळं स्वत:चं स्वत: करता येण्यासारखं 
असल्यामुळे त्याला याचा िारसा त्रास होत नसावा. कदातचत झालाही असेल, पण मी तवचारलं 
नाही. मी त्याला िेव्हा पतहल्यादंा भेटले तेव्हा वाटलं की आम्ही तकत्त्त्ती वगेळे आहोत. आमचं 
काहीही िमण्याची शक्यता नाहीच, पण आि इतक्या वर्षांनी त्याचा सततचा सहवास म्हणा लकवा 
दोघाचंी वाढलेली मॅच्युरीटी लेव्हल म्हणा आमचे छोर्ट्यामोठ्या गोष्टींवर खटके िार कमी 
उडायला लागले. एखादा पुरूर्ष िेव्हा चोवीस तास तुमच्यासोबत रहायला लागतो तेव्हा काय 
मेिर झोल होतात. मला अद्याप लग्नाचा अनुभव नाही, पण सगळं बाडतबइस्तारा नेऊन दुसर् याच्या 
घरात िाऊन रहायचं, आतण ततथंच ऎडिस्ट करायचं ही कसली भयंकर पद्धत आहे. नवीन 
पाटणनर, नवीन घर, नवीनच “अहो” आईबाबा आतण एकूणातच सगळंच काही नवीन नवीन. या 
घरामधले लोकं ब्वा आपल्या घरी ही नवीन मुलगी आली आहे, आपण िरा ऍडज्स्ट करू वगैरे 
कशाचा तवचार करत नाहीत. पण त्या मुलीनं मात्र या कंप्लीट नवीन तठकणी िमवनू घ्यायचं, वळे 
पडेल तसं स्वत:च्या बेतसक सवयींनादेखील मुरड घालायची आतण ऍडिस्ट व्हायचं! या लग्न 
नावाच्या गोष्टीचं पोरींना इतकं भयंकर आकर्षणण कशापायी असतं हो? म्हणिे एकेकाळी मलाही 
होतंच, पण आता अनुभवांती हे शहाणपण आलंय की “लग्न” या घटनेमध्ये काहीही िॅमरस नाही!  

 



त्याकाळामध्ये मी आतण तो माझ्या ऑतिस लकवा असंच सटरिटर यातशवाय िास्त कधी बोललोच 
नाही. बोलण्याव्यततरीक्त ओठानंा इतरही बरीच कामं होती हे गंमत म्हणून म्हणता येईल. पण 
प्रत्यक्षात तो अिूनही तनधीमधून सावरला नव्हता. बोलताना कुठूनही तवर्षय सुरू झाला तरी कसंही 
कुठूनही पोचून ततच्यापयिंत येऊन थाबंायचा.  तसं झालं की त्याची निर एकदम िार कडवट 
व्हायची, बोलण ंतर अल्मोस्ट थाबंायचंच, मग लॅपटॉपमध्ये मेल्स चेक करण ंलकवा लॅपटॉपवर 
िाऊन काहीतरी वाचत  बसण.ं घरामध्ये एक भीर्षण शातंता.  

प्रॉबे्लम हा होता की माझ ंत्याच्यावर इतकं पे्रम असतानाही मला त्याची ही अवस्था पुरेपूर पटत 
होती. केदार प्रकरणाच्या वळेी माझी हीच अवस्था झाली होती. त्यावळेी केदारच्या कानाखाली 
मारताना आिताबला नक्की काय वाटलं असेल ते मला आि िाणवत होतं. अथात आमच्या 
दोघाचं्या पे्रमभगंामध्ये एक भलामोठ्ठा िरक मात्र होता.  

 केदारचं लग्न झाल्याबद्दल ज्याक्षणी मला समिलं त्याक्षणी मी आमच्या नात्याचं श्राद्ध उरकून 
मोकळी झाले. एका तनतमर्षाधात मी आतण केदार आता या िन्मात एकत्र येऊ शकणार नाही हे 
मला कळून चुकलं पण आिताब मात्र, अिून तनधीला तवसरला नव्हता. मनाच्या एका कोपर् यामध्ये 
अिूनही कुठेतरी ती परत येईल याची त्याला प्रचंड आशा होती. तदवसाच्या कुठल्याही वळेेला 
वािलेला मोबाईल, मेसेिचा टोन, असो नवीन इमेलचं नोतटतिकेशन “कदातचत तनधी असेल” हा 
तवचार त्याच्या मनामध्ये चमकून िायचा, हे त्यानं मला कधी सातंगतलं नाही, पण मी आतण तो 
एकमेकानंा इतके ओळखून होतो की मला ते आपसूकच समिलं होतं. तनधी खरंतर युएसला गेली 
होती, िाताना ततनं कुणालाही ततचा पत्ता, मोबाईल नंबर इतकंच काय पण ईमेल आयडीपण तदला 
नव्हता. ततच्या कॉलेि फ्रें ड्सपैकी अगदी चारदोन िणाशंीच ततच संपकण  होता आतण त्याचं्यापैकी 
कुणीही या “गावगुंड मवाली” पोराला ततचे कॉं टॅक्ट डीटेल्स तदले नसते.  

मला ना तनधीचं याबाबतीत िाम कौतुक वाटतं. कसं व्यवल्स्थत प्लालनग केलं या पोरीनं. आधी 
आिताबला िाळ्यात अडकवला, मग सहासात वर्षिं त्याच्यासोबत राहून स्वत:च्या सवण शातररीक, 
मानतसक आतण भावतनक गरिा भागवल्या. (थोड्यािार आर्सथकसुद्धा.). मात्र हे करताना 
स्वत:च्या सामातिक इज्जतीला ततनं िरासुद्धा धक्का लागू तदला नाही. आयमीन, मी वसीमसोबत 
केवळ फ्रें ड म्हणून असताना सुद्धा गावभरात माझा लौतकक मुसलमानाच्या सोबत तिरणारी असा 
झाला आतण तहनं मुसलमानाचा बॉयफ्रें ड इतकी वर्षिं ठेवनूसुद्धा ही मात्र “चागंल्या कॅरेक्टरची”. 
तशवाय ऍतडशनल बोनस म्हणून ततच्या घरदारच्या लोकासंाठी आिताबसारखा तशकलासवरलेला 
मुलगासुद्धा गुंड म्हणून कल्न्व्हन्स करण्यात ती कामयाब झाली. हे अस ंएका क्षणात नातं तोडणं 
िमतं कसं या लोकानंा?  

त्याकाळी मी आतण आिताब िार िवळ आलो, पण तरीही कुठेतरी एकमेकापंासून दूरच रातहलो. 
या नात्याचं भतवष्य काय, नावपण आम्हाला मातहत नव्हतं. त्याच्या मनामध्ये या नात्याला काय 
स्थान आहे ते मला व्यवल्स्थत मातहती होतं, याहीआधी तनधीचा आतण त्याचा बे्रकप िेव्हा कधी 
झालाय, त्यानं लगेच असं दुसरं एखादं नातं िोडलंय, पण तनधी परत आली की तो कायम 
ततच्याचकडे गेलाय. पूवी मला मातहत नसलेल्या अशा कुणीतरी होत्या, आता मी होते. यानं काय 
िरक पडला असता! मी मात्र या औटघटकेच्या संसारामध्ये समाधान मानत होते.  



तोही हळूहळू सावरत होता, मुद्दाम त्याला थोडं अिून रीलॅक्स वाटाव ंम्हणून मी माझ्या गूपमध्ये 
त्याला घेऊन िात होते. माझ्या अख्ख्या फ्रें डसकण लमध्ये मी त्याची ओळख करून तदली. 
आमच्यासोबत वीकें डला मूव्हीि तडनर लकवा इतर आऊलटगमध्ये तो पण सातमल झाला. त्याचे वाद 
झाले ते िक्त आतशर्षसोबत.  

आतशर्ष अततशय दुतखयारी आत्मा होता. त्याचा काय प्रॉबे्लम होता मातहत नाही, पण तो कायम दोन 
तवतभन्न िगात असल्यासारखा वावरायचा. म्हणिे, आमच्यासोबत तिरायला, तपक्चर बघायला 
त्याला काही प्रॉबे्लम नव्हता. त्यातही कधी चान्स तमळालाच तर इकडेततकडे हात लावनू घेणे, नको 
ततथं टक लावनू बघणं वगैरे चीप उद्योगपण करायचा. मी एकटी राहत असताना तर त्यानं मला 
काय टोमणे मारले होते आतण वरकरणी गोड बोलत काय घाण कमेंट्ट्स पास केल्या होत्या. आता 
मी आिताबसोबत असल्यावर तर चेकाळल्यासारखा काहीही बोलायचा. आम्ही बरेचदा 
त्याच्याकडे दुलणक्ष करायचो. एकाच ऑतिसमध्ये असल्यानं त्याला तसंही टाळता यायचं नाही. 
आतशर्ष स्वत: एकदम कमणठ घरामधला होता. त्याच्या बतहणींनी इतर िॅशनचे कपडे राहू देत, 
तबनाओढणीचा सलवार सूट घातलेलं पण चालायचं नाही. बाय द व,े त्याला चार मोठ्या बतहणी 
आतण नंतर झालेला हा पाचवा वशंाचा तदवटा. आताच्या या िगामध्ये पण असले िॅतमलीि आहेत 
हे एक आश्चयणच म्हणायचं.  

तर आम्ही बाहेर गेलेले असताना हे आिताब व्हसेस आतशर्ष कायमच घडायचं. आतशर्ष सतत 
त्याच्याशी लहदीत बोलायचा. गूपमध्ये तसे नॉनमराठी लोक बरेच होते, पण आतशर्ष मुद्दाम 
आिताबसोबतच लहदी बोलायचा. तेपण “तुमको ये तपक्चर नाही देखने का तो हम काय करे?” 
टाईप लहदीचा मुडदा पाडत!  

एकदा आम्ही सवणिण वीकें डला लंचसाठी वाशीला भेटलो होत. सवणिण म्हणिे ऑतिसचे 
सवणिण. तशवाय मी आिताबलाही सोबत घेतलं होतं. लंचनंतर आम्हा दोघांचा प्लान िब वी मेट 
परत बघण्याचा होता. कधीनव्हेते, मला आतण त्याला दोघानंाही एकच तपक्चर बेहद आवडला 
होता. आथात, त्याला िबवी मेट आवडण्याची कारण ंवगेळी होती, माझी कारण ंवगेळी. त्याला 
खासकरून करीना कपूर िार म्हणिे िार आवडली होती. पतहल्यादंा तपक्चर पातहला तेव्हा तो 
मला म्हणाला, “ही एकदम तनधीसारखंच कॅरेक्टर घेतलंय”  

आसपास लभत नव्हती म्हणून अन्यथा मी दाणदाण डोकं आपटलं असतंच. तनधीनं तुला सोडून 
दुसर् या कुणाशीतरी संसार माडंलाय हे या शहाण्याला कधी कळणार. अथात, मला अख्खा तपक्चर 
आवडला तो शातहदच्या एका डायलॉगसाठी. ते नाही का, रेनमध्ये ती तवचारते “तुम मुझे पसंद 
करते हो ना?”  

त्यावर तो इतकं मस्त समिूतदार उत्तर देतो. “हा! पर तुम्हे टेन्शन लेने की िरूरत नही है. वो 
मेरा प्रॉबे्लम है” इतके डझनावारी लहदी आतण इंतिश रोमॅंतटक तपक्चर पातहलेत, पण िार कमी वळेा 
ऑन स्क्रीन इतका समिूतदारपणा बघायला तमळालाय.  



लंचदरम्यान ऍडतमनची हतरनी ततचा काहीतरी स्केरी एक्स्पीरीयन्स सागंत होती. “मी अशी 
रोडवरून िात होते. तर माझ्यामागे एक व्यक्ती. मला तो कोण ते मातहतच नाही. तो व्यक्ती 
माझ्यामागून येत होता” 

आम्हे सगळे टोटल गुंगून हे ऐकत असताना आिताब मध्येच म्हणाला. “ती व्यक्ती” 

हतरनी या मध्येच बोलण्यानं टोटल गोंधळली. “नाय रे. माणूसच होता. अंधार असला तरी तेवढा 
समितंच ना” 

“माणूस.. आय मीन, पुरूर्ष असेल. पण व्यक्ती हा शब्द स्त्रीललगी आहे. त्यामुळे तो व्यक्ती चूक” 
आिताब ठामपणे म्हणाला.  

वास्ततवक यावर हतरनी ने “ओके” म्हणून ततची गोष्ट पुढे सागंायला सुरूवात केली. पण आतशर्ष 
तडमडला.  

“पण िर तो पुरूर्ष असेल तर तो व्यक्ती म्हणणं बरोबर आहे”  

“नाही. तो पुरुर्ष, ती स्त्री, तो माणूस, ते बाईमाणूस आतण ती व्यक्ती, व्याकरणाचं कुठलंही पुस्तक 
उघडून बघ. हेच तदसेल.”   

“ओह. मराठी व्याकरण ऍंड ऑल दॅट हा? मला वाटलं तुझी मातृभार्षा उदूण असेल”  

“मी काय युपी लखनौचा आहे का? पुण्यात अधिं आयुष्य गेलंय. माझी मातृभार्षा मराठीच”  

 “पण मदरकयामध्ये अरेतबकच तशकवतात ना?” 

“हो तशकवतात, पण मी मुळात मदरकयामध्ये तशकलो नाहीये. मला अरेतबकमध्ये प्राथणना करता 
येते. पण त्याचा अथण असा नाही की, ती माझी बोलीभार्षा आहे. लहानपणापासून िी भार्षा माझ्या 
कानावंर पडली, मी ज्या भारे्षत पतहले शब्द उच्चारले, ज्या भारे्षची बडबडगीतं माझ्या आईनं मला 
तशकवली ती माझी भार्षा” अशातरतीनं अततशय शातं शब्दामंध्ये आिताबनं आतशर्षचा खातमा 
केला. त्याला काय बोलाव ंतेच सुचत नव्हतं. इतक्या शाल्ब्दक मारानंतर आतशर्ष अथातच गप्प 
बसणार् यामंधला नव्हता पण सुदैवानं गूपमधल्या देबिानीनं इथून पुढं तवर्षय बंगाली आतण 
ततमळवर नेला. ततचा बॉयफ्रें ड ततमळ होता, त्याचं्याकडे तर हा भातर्षक अल्स्मतेचा प्रश्न चागंलाच 
धगधगता होता.  त्या तदवशी गूपमध्ये अख्खी संध्याकाळ आम्ही भार्षा या तवर्षयावर चचा करण्यात 
घालवली.  

मात्र, या प्रसंगानंंतर आतशर्ष दरवळेी मला ऑतिसमध्येही काहीबाही ऐकवू लागला होता. माझ्या 
अपरोक्ष तर तो माझा उल्लेख घाणेरड्या तशव्यानंीच करायचा ही गोष्टसुद्धा माझ्या कानावर आली.  

अथात त्यानं मला िारसा काही िरक पडत नव्हता! काही झालं तरी मी आता आिताबतशवाय 
िगण ंया कल्पनेचा तवचारदेखील करू शकले नसते. पण अखेर काही झालं तरी मामला 
एकतिीच होता. “वो मेरा प्रॉबे्लम है, तकसी और को टेन्शन लेनेकी िरूरत नही है!”  



 

ऑतिसच्या ऍडतमनकडून मेल आली होती की यंदा ऑतिस डे सेलीबे्रशनसाठी सवांनी रॅतडशनल 
डे्रस घालनू यायचं. आमच्याकडे ततमळ, बंगाली, तेलुगु, मराठी, गुज्ज,ू पंिाबी (गूडनाईटच्या 
कागदावर तितक्या भार्षा तलतहलेल्या असतात ते सवण) लोकं असल्याने साहतिकच या रॅतडशनल 
डेचं िारच कौतुक सुरू झालं. कोण काय घालणार? कुणाची िोडी कुणासोबत. शॉलपगला कुठे 
िायचं. एक्सेसरीि काय घ्यायच्या. असं बरंच काहीबाही. ऑतिसमधले तदवसच्या तदवस या 
चचेमध्ये िात होते. मी िोधा अकबर लकू करायचं ठरवलं.. तपक्चर नुकताच पातहला होता. मस्त 
लव्हस्टोरी होती, ऐततहातसक वगैरे गोष्टींशी त्याचा िारसा संबंध नसेल, (म्हणिे नव्हताच 
त्यावरून आिताबशी तचक्कार वादावादीपण झाली होती.) पण मला तपक्चर आवडला. तिक्शन 
म्हणून बघायचं तर एका रािकन्येच्या मनातवरूद्ध झालेल्या तववाह, आतण ज्या संस्कृतीशी ततचा 
अतिबात संबंध नाही, ततथे ततने ऎडिस्ट करण्याचा प्रयत्न, सोबत अधेमध्ये नवर् याने तदलेली साथ 
लकवा कधीतरी रागामध्ये सोडलेली साथ. तटतपकल मेल इगो मध्येच उिाळून येणारा. तशवाय 
दोन्ही पे्रतमकामंध्ये ल्व्हलनतगरी करणारे बाहेरचे कुणी नव्हे, तर घरातलेच घरिोड्ये. एखादी 
आदशण पे्रमकहाणी असावी अशी ही गोष्ट. पण सवांत मॊठा प्लस पॉइंट म्हणिे, उघड्या अंगानं 
तलवारबािी करणारा तिततक!!  

तवर्षय भरकटला... पण आता मुद्दा होता, िोधाच्या लकूचा.  

एकतर मला तो कंुदनचा भलामोठा सेट िार आवडला होता, तशवाय माझ्याकडे सागरदादाच्या 
लग्नासाठी तशवलेला रेड घागरा पण होता. परिेक्ट लकू झाला असता. मी अंधेरीला एका 
दुकानातं तो कंुदनचा सेट बतघतला तर िारच महाग होता, पण मला देबिानीने सातंगतलं की 
क्रॉिडण माकेट लकवा भलेुश्वरला एकदम स्वस्त तमळेल. पण मी त्या भागात कधीच तिरले नव्हते. 
देबिानीला माझ्यासोबत ये म्हटलं तर म्हणाली, “आिताब को लेके िाव. वो सब उन लोगोंका 
एतरया है” मी लगेच तुणतुण ंआिताबसमोर वािवलं.  

“अतिबात नाही” लॅपटॉपवर काहीबाही खडबडवत  निर स्क्रीनसमोरून न ढळवता इतकंच उत्तर 
आलं.  

“पण का?” परत कीबोडणची लटपटकटपट! मी तोच प्रश्न दोन तीनदा तवचारला.  

अखेर मेलच्या सेंडवर तक्लक झालं आतण निर उठून माझ्यावर ल्स्थरावली. डाव्या हाताने चष्मा 
सावरला, आतण मग तनवांत उत्तर आलं.  

“मला त्या गदीत तिरायला आवडत नाही. चीप वस्तू तमळतात म्हणून मी तीन तास त्या गदीत 
घामेित भटकणार नाही” या व्यक्तीला शॉलपगचा अथणच कळत नाही खरंतर. पण मी काही 
बोलायच्या आत, “दुसरं म्हणिे तो बटबटीत सेट तुला अतिबात चागंला तदसणार नाही” निर 
परत लॅपटॉपकडे आतण तकबोडणची लटपटलटपट चाल.ू  

“मग मी काय घाल?ू माझ्याकडे रॅतडशनल डेमध्ये घालण्यासारखा तोच एक ड्रेस आहे. बाकी सवण 
िॉमणल” 



“नऊवारी नेस ना”  

“काय? वडे लागलंय का? ऑतिसला िायचंय, मला साभंाळता येत नाही. एकदाच कॉलेिच्या 
िंक्शनला नेसले होते. हालत खराब झाली होती. आठवतंय?”   

पण आता काही उत्तर येणं शक्य नव्हतं कारण, आिताबमहाराि परत स्वत:च्या एक्सेलशीट 
गुहेमध्ये तपस्येला बसले होते. एकवळे मेनका येऊन नाचली म्हणून अख्खी तबल्ल्डग िागी होईल, 
पण िोवर समोरची एक्सेलशीट तनस्तरत नाही तोवर त्याची निर हालणार नाही. त्याच्या 
लॅपटॉपसमोरच मी माझ ंपुस्तक वाचत बेडवर लोळत पडले. थोड्यावळेानं अचानक गुणगुणण्याचा 
आवाि आला, मला वाटलं यानंच मीडीयापे्लयरवर गाण ंलावलं असणार, पण तो लॅपटॉपसमोरून 
उठला होता आतण माझ्या बािूला बसला होता. हातातलं पुस्तक मीटून मी त्याच्याकडे पातहलं 
तेव्हा तोच गुणगुणत होता. “तू िो हसती है, तो तबिली सी चमक िाती है” 

“हे काय?”  

“तवसरलीस? मै भला होश मे कैसे रहू”  

“ओह! लक्षात आहे की. तदवसभर मला तचडवत होतास.” 

“तदवसभर तुलाच बघत होतो. स्वतिल, काय कातील तदसत होतीस”  

“शटाप! काकूबाई तदसते म्हणून तूच म्हणत होतास” 

“मग काय तुला केदारसमोर आतण तनधीसमोर काय सेक्सी तदसतेस! आता याक्षणी तुला उचलनू 
आपल्यासोबत कुठंतरी दूर घेऊन िाव ंआतण तुझ्यासोबत बेदरकार शंगार उधळावा अस ंवाटतंय 
हे म्हणणार होतो का?”  

“अस ंम्हणणार होतास का?” 

“अल्लाकसम! एक्झाक्टली हीच भावना होती. त्यातदवशी पतहल्यादंा तू मला आवडलीस. म्हणिे 
मैत्रीण म्हणून नव्हे, एक मादी म्हणून. याआधी कस ंकुणाबद्दलही वाटलं नव्हतं. टीनेिरमधले क्रश 
असो, वा गलणफ्रें ड्स या सवांबद्दल असलेल्या आकर्षणणापेक्षाही त्यातदवशी, त्याक्षणी तुझ्याबद्दल 
वाटलेलं ते आकर्षणण आतदम होतं, रानटी होतं पण सच्चं होतं.”  

त्याला माझ्याबद्दल असं कधी वाटलं असेल असं मला चुकूनही वाटलं नव्हतं. पण  तूतास हे वाटण 
घाटण िरा बािूला ठेव.ू “मी अख्खा तदवस तुझ्यासोबत होते, पण तुझ्या वागण्यातं िे िाणवलं 
नाही” 

“देन आय ऍम अ गूड ऍक्टर. असंपण.. ही भावना चोवीस तास तुमच्या मनातं नसते. काही 
क्षणापुंरतंच वाटणारं अस्तं. िबरदस्त ओढ म्हण, वासना म्हण लकवा अिून काहीही िोरीयस नाव 
दे. स्वतिल, तुला खूप वळेेला पातहलंय, पण त्या नऊवारी साडीमध्ये तू िे काही तदसलीस.” त्यानं 
माझ्या ओठावंर ओठ टेकवले.  



दुसर् या तदवशी, मी देबिानीला हे सवण सातंगतलं, म्हणिे याच शब्दातं नव्हे पण साधारण. देबिानी 
आतण मी बर् याचदा असल्या बकवास गप्पा मारत बसायचो. ततचा बॉयफ्रें ड सध्या युकेला गेला 
होता. त्यानंा लग्न करायचं होतं, पण स्वत:चा फॅ्लट झाल्यातशवाय करता आलं नसतं. म्हणूनच 
दोघंही पैसे साठवनू साठवून ठेवत होते.  

“पागल है क्या? तू तो तिर वो मराठी स्टाईल साडी पहन” 

“मुझे नही आती” 

“क्यु? वसे्टनण स्टाएल तो अच्छी पहनती है” देबिानीच्याभारे्षत आपण पाचवारी साडी गुंडाळतो ती 
वसे्टनण स्टाईलची साडी. आता तशी मला नेसता येते. लततकाने तशकवली होती. आईच्या भारे्षत 
झाकायच ंते सगळं उघडं टाकून नेसायची ती साडी. लारा दत्ता कींवा तप्रयाकंा चोप्रा िार मस्त 
कॅरी करतात अशा डीझायनर साड्या.  

“मराठी स्टाईल अलग रहता है. धोती के िैसे पहनना पडता है. तिरसे संभलनेमे बहुत प्रॉबे्लम. वो 
चाची ४२० मे कमल हासन देख कैसे पहनता है...”  

बराच वळे तडस्कशनावर तडस्कशन झाल्यानंतर अखेर रतसकाने (ती मध्येच आम्हाला िॉइन 
झाली) मागण सुचवला. ततची आईच्या मावशीच्या नणदेंची सून नऊवारी तशवून देते म्हणे. आपण 
िक्त पॅंटसारखी घालायची आतण पदर तपनप करायचा. हे िारच भारी आतण लसपल काम झालं. 
लगेच रतसकाने त्या आ. मा. न. सूनेला िोन लावला आतण माझी मापं वगैर एसवण काही देऊन 
(त्यासाठी आम्ही दोघी वॉशरूमात मेिलरग टेप घेऊन!!!) साडी िायनल केली.  

अथात, मी ती साडी कम पॅंट ऑतिसच्या रॅतडशनल डेला घातलीच नाही. मला हवा होता तसा 
िोधा लकूच केला होता. ती नऊवारी िक्त आतण िक्त आिताबसाठी... तो ज्या तदवशी म्हणेल 
त्या तदवशी सॉरी रात्री!! अतत तडटेल्स द्यायची काही गरि नाही!!  

 

                                  तो आतण मी एकत्र रातहला लागलोय हे तबल्ल्डगमध्ये काही िणानंा 
समिलं. काही िणानंी आडून तर काही िणानंी थेट तवचारलं, मी बहुतेक िणानंा  “नुकतंच लग्न 
झालंय, तो  तशपवर असतो, अिून थोड्या तदवसानंी परत िाईल” वगैरे थातुरमातुर उत्तर तदलं.क 
तर फॅ्लट माझ्या बापाचा होता, त्याला कुणीतरी काहीतरी िोन करून कळवलं असतं तर वगेळेच 
वादें. त्यापेक्षा हे कारण सुटसुटीत झालं. आमच्यासमोरचा फॅ्लट कुण्या कुलकणींचा होता. तो 
त्यानंी अिून कुणालातरी भाड्याने तदला होता पण दरवाज्यावर नेमपे्लट कुलकणींची असल्याने 
आम्ही कुलकण्यांचा फॅ्लट असंच म्हणायचो. क्वतचत घरात नसताना काही कुरीअर, सोसायटीचं 
लेटर वगैरे त्याचं्याकडे आलेलं असलं की तेवढ्यापुरतं बोलण ंव्हायचं. नवरा बायको आतण दोन 
मुलं असा छोटासा संसार होता. शातं लोकं होती आतण मुख्य म्हणिे चौककया िार करायचे 
नाहीत. आिताबबद्दल पण त्यानंी िास्त काही तवचारलं नाही मीच एकदा ओळख करून तदली. 
तबल्ल्डगमध्ये नाव सागंण्यापुरतं मी त्याचं नाव “अिय” केलं होतं. हे त्याला आवडायचं नाही, पण 



लोकानंी िास्त प्रश्न तवचारले तर आमच्याकडे त्याचं उत्तर नव्हतं- खासकरून माझ्याकडे! खोटं 
बोलण ंहे खरं बोलनू भानगडी वाढवण्यापेक्षा िास्त परवडण्यासारखं होतं.  

 

 या शेिार् यानंी डोंबीवलीला स्वत:चा फॅ्लट घेतला आतण ते िूनच्या दरम्यान शाळेची ऍडतमशन 
ततकडे घेऊन घर सोडून गेले. मतहनाभर िेमतेम घर तरकामं रातहलं आतण लगेच नवीन भाडेकरू 
आले. नवरा बायको आतण कॉलेिमध्ये िाणार् या मोठ्या दोन मुली. वन बीएचकेच्या त्या 
छोर्ट्याकया फॅ्लटमध्ये हे पाचिण राहणार कसे याची मलाच लचता. नवरा कंपनीत कामाला होता 
आतण बायको गारमेंट िॅक्टरीमध्ये टेललरग काम करत होती म्हणे. हे लोक आल्यापासून 
आमच्यासोबत एकही वाक्य बोलले नाहीत. मीच ओळख करून घेण्यासाठी काही तवचारलं तर त्या 
काकी धाडकन दरवािा बंद करून आत गेल्या. त्या बोलत नाहीत तर तू कशाला आगाऊपणा 
करतेस असा आहेर मला आमच्याच फॅ्लटमधून तात्काळ तमळाला.   

हे लोक (मला खरंच त्याचं ंनाव मातहत नाही!) रहायला आल्यानंतर दोनेक आठवडे सुरळीत गेले. 
मी आतण आिताब एके रात्री झलक तदखला िा बघत तडनर करत होतो तेव्हा अचानक त्याचं्या 
फॅ्लटमधून िोरात ओरडल्याचे आवाि आले. नवर् याने बहुतेक दारू प्यायली असावी. अततशय 
घाणेरड्या आवािात तो बायकोला तशव्या देत होता. थोडावळे घाणेरड्या तशव्या, बायकोवर संशय 
घेणारं वगैरे सवण काही झाल्यावर मात्र चक्क मारल्याचे आवाि येऊ लागले. ती बाई तवव्हळायला 
लागली. पोरी कदातचत घरी नसाव्यात, असल्या तरी काही बोलत नसाव्यात. टीव्हीवरच्या 
कायणक्रमाकडे माझे लक्ष लागेना, हातातला घास तसाच तिरत रातहला. आिताब शातंपणे िेवत 
होता. दोघानंाही तो मारल्याचा आवाि अस्वस्थ करत होता.  

मला दारू तपणारे लोक नवीन नाहीत. बाबा अधूनमधून तपतो, अझर रोिच तपतो, आिताब क्वतचत, 
मी स्वत: क्वतचत. मला तशव्या देणारे लोकही नवीन नाहीत. आज्जी माझ्या बाबाला गटार 
िुटल्यासारखे बोलतो, म्हणून तकतींदा ओरडायची. अथात बाबाची ही भ आतण झ ची बाराखडी 
घराबाहेर. घरात नाही. माझ्यासमोर तर तबल्कुल नाही. मी िर अधेमध्ये च्यायला वगैरे काही 
बोलले तरी बाबा डोळे वटारून बघायचा.  

पण मला अतिबात मातहत नसलेली गोष्ट म्हणिे बायकोला मारणारी लोकं. माझा बाबा लाख  
भानगडबाि असेल, पण इतक्या वर्षांत त्यानं कधी आईवर आवाि चढवलेला मी ऐकला नव्हता, 
मारण ंतर िार दूरच. एखाद्या लहान मुलीला िपाव ंतसं आईला िपायचा. माळ्यावरून िड 
सामान तो स्वत: काढायचा, आई भािी आणायला गेली तर हा तपशव्या उचलायला म्हणून सोबत 
िायचा, असा माझा बाबा आईवर हात काय उचलेल! माझ्या लहानपणापासून ते आिवर मला ना 
कधी बाबाने मारलं ना आईने. िार हट्ट केला की आई एखादा िटका द्यायची. कोपर् यात उभ ं
करून ठेवायची. पण बाबा चुकूनही नाही. बाबा अलहसावादी वगैरे अतिबात नव्हता. बाहेर 
असताना तचकार मारामारी करायचा, पण घरामध्ये नाही. आईसोबत बोलतानापण तो कधी “तुला 
काय कळतंय? बायकाचंी ही कामे नव्हीत” वगैरे बोलायचा नाही, अस ंकुणी स्वत:च्या बायकोला 
म्हटलं तरी ते त्याला खटकतं. अझर आतण नूरीच्या नात्यामध्ये इतके तकचकट प्रॉबे्लम्स होते. पण 



अझरने ततच्यावर कधी हात उगारला नाही. त्यातदवशी अगदी सहनशक्तीचा कडेलोट होऊन पण 
त्यानं ततच्यावर हात उगारला नव्हता.  

 

इतके तदवस मी अशी नवरा बायकोला मारतो आतण ती रडते वगैरे तपक्चर सीरीयलमध्ये पातहलेलं. 
पण आता घडत असलेला प्रसंग अवघ्या काही िुटावंर होता. समोरच्या फॅ्लटमधून मारल्याचे आतण 
तोंडात बोळा कोंबून कण्हल्याचे आवाि येतच रातहले. ते आवाि येऊ नयेत म्हणून आिताबने  
टीव्हीचा व्हॉल्युम मोठा केला, अध्या तासाने आवाि यायचे थाबंले.  

पण त्यावर मी आतण आिताब काही बोललो नाही.  

मग हे रोिचंच चाल ूझाल.ं तो माणूस दारू प्यायचा याबद्दल माझ ंकाही म्हणणं नाही. आपल्या 
घराच्या चौकटीमध्ये काय वाटे्टल ते करायचा अतधकार प्रत्येकाला आहे, पण दारू तपऊन असा 
दंगा करण!ं एकदा तर रात्री दोन वािता ओरडायचे आवाि ऐकू आले. मला आधी वाटलं की 
स्विातंच ऐकू येतंय, पण चागंली िाग आल्यावरही आवाि येतच रातहला. बाहेर पाऊस िोरात 
पडत होता, तरी ओरडल्याचे आवाि येतच होते. लाईट लावनू दाराच्या िटीतून पातहले तर एका 
मुलीला तो बाप मारत होता, तेपण दार उघडून तिन्यामध्ये! मी आिताबला उठवलं पण तो म्हणे, 
“आपण काय करू शकतो?” आतण लगेच मुसक घेऊन तो झोपला.  

मी दाराआडून ती मारामारी तकतीतरी वळे पाहत रातहले. मुलगी कॉलेिच्या िंक्शनला गेली होती. 
ततकडून ततला यायला उशीर झाला होता, म्हणून बाप मारत होता. आधी बराच वळे घरामध्ये 
तमाशा झाला असावा, पण मग ती मुलगी “मी आता घर सोडून िाते आतण िीव देते” म्हणत बाहेर 
तनघाली आतण तिन्यामध्ये हे प्रकरण चाल ूझालं.  

मी माझ्या मोबाईलवरून शंभर नंबर डायल केला. पोतलस येतील आतण काय ती कारवाई करतील, 
पण माझा िोन ज्याने कुणी घेतला त्याची एकंदर अवस्था समोरच्या मारकुर्ट्या बेवड्याइतकीच 
होती. त्याला मी काय बोलतेय ते समिून घ्यायचं नव्हतंच, वर इतक्या रात्री कुणी मुलीनं िोन 
केलाय हे पाहून अतधकच चेव चढल्यासारखा, “मग आता घरात एकटी आहेस का? पत्ता सागं 
िरा” अस ंबरळू लागला. िोन बंद केला, आतण बेडरूममध्ये येऊन दार लावनू झोपले. झोप कधी 
लागली मातहत नाही पण सकाळी िाग येईपयिंत तेव्हा रात्रीचाच प्रकार डोक्यात तभरतभरत होता. 
सकाळी नेहमीप्रमाणे आईचा िोन आला, “गूड मॉतनिंग”  

नेहमीसारखं काय चालयेू, कसं चालयेू वगैरे थॊडंिार बोलण ंझालं. आई मला रोि न चुकता िोन 
करायची, ततला अिून मी आतण आिताब एकत्र राहत असलेलं मातहत नव्हतं. त्यामुले ततला 
वाटायचं की मी एकटीच आहे, आतण म्हणून ततला माझी काळिी वाटायची. मी बोलता बोलता 
ततला रात्रीचा प्रसंग सातंगतला.  

“बाबाला तवचार, त्या कुलकणींचा काही कॉं टॅक्ट नंबर आहे का?”  



“तवचारते. त्यानंी पण यततनसारखाच इन्व्हेस्टमेंट म्हणून घेतलाय. दुबईला का कुठेतरी असतात. 
ततकडेच सेटल झालेत. त्याचं्या एिंटचा नंबर असला तर देते.” मग इकडचं ततकडचं बोलनू िोन 
ठेवला.  

माझ्या हातात चहाचा कप देत आिताबनं तवचारलं “कुलकणींचा नंबर कशाला हवा?”  

“त्यानंा सागंूयाकी. तुला काल रात्री िराही िाग आली नाही. तासभर तमाशा चाल ूहोता. त्या 
माणसानं मुलीचं डोकं तिन्यावर आपटलं. मी पोतलसानंा तेव्हा िोन केला..” 

“वडेी आहेस का तू? पोतलसानंा कशाला?”  

“अरे मग, तकती मारामारी चाल ूहोती...” 

“त्यात आपला काय संबंध आहे. स्वतिल? पुन्हा असला आगाऊपणा करू नकोस. आतण 
कुलकणींना लकवा त्याचं्या एिंटला काही सागंायची गरि नाही!”  

“आर यु के्रझी? तो माणूस गेले मतहनाभर रोि त्याच्या बायकोला आतण मुलींना मारतोय. मी त्यात 
काय आगाऊपणा करतेय? मी परवा तुला म्हटलं की, िक्त दार उघड आतण....” 

“आतण काय करू? त्याच्या दोन कानाखाली मारू? बेवड्यासोबत हाणामारी हेच करू का? गुंडा 
आहे का मी?”  

“तू तवर्षय भलत्याच रॅकवर नेतोस. आवाि चढवनू तवचारलं असतं तरी चाललं अस्तं ना. बाबा 
म्हणतो की, आपल्या बायकावंर हात उगारून मदानगी तसद्ध करणारी माणसं प्रत्यक्षात भाडखाऊ 
असतात.” 

“सीरीयसली, इि यु डॊन्ट नो द तमलनग, डोन्ट युि द वडण!! सेकंड लथग, मी अस्लं काहीही 
करणार नाही. तूपण कुणालाही िोन करून काही बोल ूनकोस. आपला यात काहीही संबंध नाही” 

“आिताब...” 

“स्वतिल, पूणण ऐकून घे. कुलकणी का िे कोण आहेत त्यानंा िोन करून काय सागंशील? 
समोरचा माणूस दारू तपऊन दंगा घालतो. ते िर तवचारायला इकडे आले तर तो काय म्हणेल.. मी 
माझ्या घरात काय वाटे्टल ते करेन. ही पोरगी कोण मला बोलणारी? तवर्षय वाढलाच तर हेदेखील 
बाहेर येईल की, तू इथे तबनालग्नाची एका मुलासोबत राहतेस. तेपण माझ्यासोबत. तुला या सवांचे 
पतरणाम मातहत नाही का?” 

“सेम लॉतिक अप्लाईि, मी माझ्या घरात काय वाटे्टल ते करेन. दोन प्रौढ व्यक्ती आहोत आतण 
आपल्याला कुणाहीसोबत एकत्र रहायचा हक्क आहे. मी काय लकवा तू काय.. आपण कुणाला मारत 
नाही. तितिकली हटण करत नाही. रात्रीअपरात्री घाणेरड्या तशव्या देऊन तबल्ल्डग िागवत नाही. ” 



“कुणी िागत नाही. काल तुझ्यातशवाय अख्ख्या तबल्ल्डगमध्ये कुणीही उठलं नव्हतं. िरी आपण 
एकमेकानंा मारत नसलो तरीही स्वतिल, एखाद्या मुलीनं असं तबनालग्नाचं राहण ंहे समािात मान्य 
होणारी गोष्ट नाही हे तुला चागंलंच मातहत आहे.” 

“गे्रट!! नवर् याने बायकोला धडाधडा मारलं तरी चालतं. ततच्या आतण स्वत:च्या मुलीच्या प्रायव्हेट 
पाट्ट्सणचा वाटे्टल तसा घाणेरडा उल्लेख चारचौघातं करायचा ते या समािामध्ये चालतं कारण त्याचंं 
लग्न झालेलं आहे. माझ्याइतक्या वयाच्या मुली असलेला बाप आपल्या लग्नाच्या बायकोवर भलते 
संशय घेऊ शकतो. पण मी!! तबनालग्नाची तुझ्यासोबत राहू शकत नाही तेच नेमकं समािाला 
खटकतं. ” 

“रॉं ग. तू आतण मी तर लग्न करूनही या समािामध्ये सुखाने ताठ मानेने राहू शकत नाही. 
समािाला खटकण्यासाठी आपल्या नात्यामध्ये अनेक गोष्टी आहेत. तुझी आतण माझी केस िार 
कॉम्पे्लक्स आहे. आपली आर्सथक ल्स्थती वगेळी, धमण वगेळे. माझ्यासाठी काहीच प्रॉबे्लम नाही. पण 
तुझ्यासाठी तचक्कार आहेत..... तेव्हा माझ ंऐक. िास्त डोकं घाल ूनकोस. तो माणूस िे वागतो ते 
चुकीचं आहे हे मलाही मातहत आहे. पण आपण यामध्ये काही करू शकत नाही. चहा गार झाला. 
संपव. ऑतिसला िायचं नाही का?” तो उठत म्हणाला.  

“ती बाई अशा नवर् यासोबत का राहत असेल? ती स्वत: कमावती आहे. का सोडून देत नाही?”  

“तो चचेचा वगेळाच तवर्षय आहे. नवरा सोडून आलेल्या बाईला समािात काही लकमत नाही हे 
तुला मातहत असेल. चल, आटप. डोक्याला िास्त ताण घेऊ नकोस. ” मी मात्र माझ्याच 
तवचारामंध्ये गढले होते.  

 
“आिताब, मला हे सवण घरी सागंायचंय” मी अखेर म्हटलं. खूप तदवसापंासून असं वाटत होतं.. 
तकमान आईला तरी सागंाव.ं आईला िर तवर्षय समिला असता तर...” 

“हे म्हणिे? आताच तर तासभर ऐकवलंस ना कालचं प्रकरण?” 

“तुझ्यामाझ्याबद्दल! सातंगतलं तर वाईट काय होणार नाही ना...”  

“पुढे मागे काहीही न बघता आपलं लग्न लावनू देतील. मला आता या स्टेिला ते खरंच नकोय.” तो 
ताडकन म्हणाला.  

“लग्नासाठी म्हणत नाहीये, पण एकंदरीतच...” 

“हे बघ, मी तुला खॊटं बोल अस ंकधीच सागंणार नाही... पण प्लीि तू पतरल्स्थती समिून घे. 
यततनकाकानंी िर लग्नाचा तवर्षय काढला तर मला नाही म्हणता येणार नाही... काकाचें आमच्या 
घरावर तततके उपकार आहेत. त्याचं्यामुळे अझरभाई स्वत:च्या पायावर उभा रातहला आहे. पण तो 
सध्या एकटा आहे. त्याच्याआधी मी लग्न करण ंमला स्वत:ला चूक वाटतं. मी लहान भाऊ आहे.  



म्हणून प्लीि.. अिून थोडे तदवस िाऊ देत. तू आतण मी दोघं तमळून सागंू. या तरलेशनतशपला 
सध्या तरी याच स्टेिवर थाबंू देत”  

“याला रीलेशनतशप अस ंतरी का म्हणाव?ं” खूप तदवसापंासून मनामध्ये असलेला प्रश्न अखेर मी 
तवचारला.  

“आपण अनोळखी आहोत का? आपल्या दोघामंध्ये नातं आहे. आतण हे नातं काल लकवा आि सुरू 
नाही झालंय. हे तुलाही मातहत आहे आतण मलाही. कुठल्यातरी मूखण तनणणयामुळे मला 
आपल्यामधली ही फ्रें डतशप हरवायची नाही.” मला हे नातं फ्रें डतशपच्या पुढे न्यायचं होतं, पण 
त्याला मैत्री महत्वाची वाटत होती.  

 

 

तो अख्खा तदवस ऑतिसमध्ये तवचार करण्यातंच गेला. सध्या माझ्याकडे िारसे तरपोटण नव्हते. 
काम िास्त नसलं की मन भरकटत राहतं.  समोरच्या फॅ्लटमध्ये चौकटीमध्ये आखलेला संसार 
िखडत ओढत का होईना रेटून नेणारी ती बाई आतण मी चौकटी मॊडल्याच्या अतवभाव आणत 
प्रत्यक्षात ततच्यासारखीच अडकलेली मी. ती लग्नाचा नवरा आहे म्हणून सोडू शकत नाही, मी माझ ं
खूप पे्रम आहे म्हणून सोडू शकत नाही. ततच्या पायातंली बेडी तदसते, िाणवते. माझी बेडी तर 
तलम नािुक, तदसतही नाही. िाणवत तर त्याहून नाही. पण तरीही बेडी आहे. एकाचतठकाणी 
बाधूंन ठेवणारी, ततथल्याततथेच मला अडकवनू ठेवणारी ही बेडी आहे.  

 

अथात तदवसभर तवचार िक्त मीच केला असावा असं नाही कारण, संध्याकाळी घरी आल्यावर 
आिताबने मला दोन गूड न्युि तदल्या. एक माझ ंगावी िायचं ततकीट बूक झालं होतं आतण दुसरं 
म्हणिे मी आईला हे सगळं काही िोनवर सागंण्याऐविी प्रत्यक्ष गावी गेल्यावरच सागंाव.ं 
सागंताना एकत्र रहातोय वगैरे न सागंता, “आम्ही कतमटेड तरलेशनतशपमध्ये आहोत पण लग्नाचा 
तवचार नाही” हे सागंायलाच हव ंअस ंत्याचं म्हणण.ं मी सकाळी इतकी बकबक केली खरी, पण 
आईला हे सवण सागंायचं म्हणिे पोटात कावळे नाचल्यासारखे व्हायला लागलं. ते भकू लागल्यावर 
कावळे ओरडतात, पण आईची िाम तभती वाटली की कावळे नाचतात!!!  

 

आठवड्याभरानं गणपती येणार होते. मी ऑलरेडी ऑतिसमध्ये पाच तदवसाचंी सुट्टी खेरीि शतन-
रतव िोडून आठवड्याभराचा प्लान केला होता. पण ततकीट वटेींग तलस्टवर होतं, ते आि कन्िमण 
झालं. मंुबईपासून इतक्या िवळ असूनही मी अलमोस्ट सात की आठ मतहन्यानंी घरी तनघाले होते.  



आिताबला सुट्टी नव्हती, त्यामुळे तो एकटाच राहणार होता. तनघताना त्यानं माझ ंसामान अगदी 
व्यवल्स्थत पॅक करून तदलं. तशवाय, आईसाठी साडी वगैरे शॉलपग करायला पण तो गपगुमान 
आला.  

रात्रभर प्रवास करून घरी गेल्यागेल्या आईनं “इतक्या तदवसानंी आल्याबद्दल” स्वागत केले. 
आईच्या स्वागताची पद्धत म्हणिे, “मी यततनला सांतगत्लं, गाडी घेऊन स्टेशनात िा. पोरीला 
घरचा पत्ता सापडला नाही तर लचता. इतक्या तदवसांनी येतेय, कुठे हरवली तबअरवली तर काय 
घ्या. मंुबईमदे्य एकटी राहते पण आमचं गाव अडनीड. हरवायचे चान्सेस पण िास्त” अशी टकळी 
सुरू झाली की आपण मान खाली ठेवनू बसायचं. चुकूनही उलटं उत्तर द्यायचं नाही आतण कतवताने 
खवलेल्या खोबर् याच्या ताटाकडे तर अतिबात पहायचं नाही. 

बाबा सकाळीच दुकानामध्ये गेला होता. गणपतीच्या तदवशी काहीबाही लोकं सामान घ्यायचं 
तवसरतात, मग आयत्यावेळी यततनभाऊंचं दुकान उघडं तदसलं की आपोआप ततकडे िातात. एका 
सामानासोबत अिून चारपाच गोष्टी नेतात. त्यामुळे यततनभाऊ कुठल्याही सणाला दुकान उघडं 
ठेवतात. तसंपण आमच्याकडे गणपती बसवायला भटिी येतो, पूिेचे सवण सातहत्य आतण नैवदे्याची 
तयारी आई करते. बाबा घरी आला की आरती करायची असा तनयम.  

आईची बडबड होइस्तोवर मी नाकता केला. पहाटेपासून पाऊस चागंलाच पडत होता. तसा 
भाद्रपद आला तरी याअवर्षी पावसाने चागंलाच हात तदला होता. आतापण तखडकीमधून पडणारा 
पाऊस बघत मी िेसबूकवर स्क्रोललग करत बसले होते. आईला आता नाही तर उद्या सवण 
सागंायचं असं मी ठरव्लं होतं. सणासुदीच्या तदवशी उगाच वादतववाद नकोत. आईबाबाची रीऍक्शन 
नक्की काय असेल ते मला अिून समित नव्हतं. तवचारावंरून तवचार नुसते पॉपकॉनणसारखे तडतड 
उडत होते. “िुले आणली नाहीत” आईनं मध्येच पुकारा केला.  

“गाडीची चावी दे, मी घेऊन येते”  

“आता चागंली तमळणार नाहीत. अझरपण घरात नाही. त्याच्या बागेत िास्वदंीची िुले आहेत. तो 
आला की हाक मारून मागवते”  

“मी िाऊन आणते की. दोन तमतनटाचंं तर काम आहे” मी लॅप्टॉप शटडाऊन करत म्हटलं.  

“खरं की काय, चक्क आमच्या लाडक्या रािकुमारी घरामध्ये काहीतरी काम करणार!” 

“माते, मला सवण घरकाम येतं. समिलं ना. सतत टोमणे मारू नकोस.” मी पाठच्या दरवाज्याने 
बाहेर पडले. पावसानं सगळा तचखल झाला होता. भाडंी घासायच्या भागामध्ये तर शेवाळ साठलं 
होतं.  

“ताई, िपून िा” कतवताने मला सल्ला तदला. “छत्री नेताय?” 

“कशाला? चार िुले तर तोडून आणायची”  



कतवतासोबत हल्ली ततची सून कामाला यायची. दोघी तमळून कामं करायच्या. कतवता आमच्याकडे 
काम करत असताना ततची सून अझरभाईंकडे कामाला गेली होती. मी गडग्यावरून उडी 
मारायच्या बेतात असताना ती एकदम समोरून आली.  

“घरात कुणी नाये” मी अतलकडच्या गडग्यावर आतण ती पतलकडच्या असा संवाद चाल ूझाला.  

“मातहताय. मी त्याचं्या बागेमधून िक्त िुले आणतेय” 

“ततकडे सगळा तचखल आहे.” 

“असू देत ना” 

“ततकडे एकटीने िाऊ नका. िनावरं वगैरे येतात” मला तहचा रागच आला. लहानपणापासून मी 
या घरात तिरतेय आतण ही कोण मला सागंणारी? एकंदरीत ततचा सूर मला “तू ततकदे िाऊ 
नकोस” असाच होता. एकतर िारशी ओळख पाळख नाही तरी मला “िाऊ नका” सागंणारी ही 
कोण? 

“वाट सोड, उशीर होतोय” मी अखेर म्हटलं.  

“सागंते तेवढं ऐका, िाऊ नका.  त्यानंीच सातंगतलंय, येऊ नका म्हणून” 

“आता तर म्हणालीस की अझर घरात नाही. आता म्हणे, येऊ नका. हा काय मूखणपणा आहे?” मी 
सरळ गडग्यावर चढून पतलकडे उडी मारली. कतवताला मी लहानपणापासून ओळखते. ततनं 
असला आगाऊपणा कधी केला नसता, पण ही सून काल आली आतण मला शहाणपणा तशकवते. 
तडातडा अझरच्या बागेकडे तनघाले खरी.. (ही बाग अझरची नक्की कधीपासून झाली. मला 
आठवतंय तसं या बागेची खरी मशागत केली आिताबने. असो) पण अचानक िाणवलं की घराचा 
मागचा दरवािा उघडा आहे. तखडक्या उघड्या आहेत. म्हणिे, अझर घरातच आहे!! कतवताची 
सून नुकतीच त्याच्या घरामधून बाहेर आली होती...  मी ततकडे येत आहे ते बघून.. नक्की काय ते 
समिेना. पावसाने बाग सगळी पाणीपाणी झाली होती. िास्वदंीच्या झाडािवळ नुसती िादं्याचंी 
झुप्पातझप्पी झाली होती. लालचुटूक िास्वदंीची कैक िुलं िुलली होती. हाताच्या िवळ येतील 
तततकी मी काढून घेत होते. तशवाय थोडी तगरीची, मोगर् याची अशी िुलं वचेली. अिून थोडं पुढे 
गेल्यावर चाफ्याचं एक उंच झाड होतं. त्यावर िुलंच िुलं आली होती. दोन चार उड्या मारून 
िुलं काढली पण आली नाहीत.  

अझरचं या िुलबागेकडे अतिबात लक्ष नसावं इतक्या वडे्यावाकड्या िादं्या वाढल्या होत्या, 
वलेींच्या माडंवाखालनू िाव ंतसा अंधारभरलं वातावरण होतं. एक तर पावसाळी तदवस. कंुद हवा. 
त्यात पाण्यानं तनथळणारी झाडं. त्यातं मी एकटीच. म्हणिे मी स्वत:लाच तसं सातंगतलं. कारण, 
मघापासून मला दोनतीनदा िाणवलं की मी आता एकटी नाहीये. कुणीतरी आहे. मी इकडेततकडे 
वळून पातहलं पण होतं. घरा्च्या पुढच्या बािूला अझरची बाईक आतण कार दोन्ही तदसत नव्हते. 
घराचं दार तर उघडं होतं, मग घरात होतं कोण?  



आयुष्यात कधी वाटली नाही तततकी तभती मला आता याक्षणाला वाटली. माझी तभती खोटी नव्हती 
हे पण मला लगेच समिल ंकारण, अचानक कुणीतरी झाडीमधून पुढे आलं, माझे केस धरून 
खस्स्कन त्याच्या अंगािवळ ओढलं आतण एकदम अचानक तकस घेतला.  

 

“काय करतोयस?” आश्चयाचा पतहला धक्का ओसरल्यावर मी कसंबसं तवचारलं. झाडामंध्ये सगळं 
गचपणी झालेलं. त्यात रात्रभर पाऊस पडलेला. दोघाचं्या या झटापटीमध्ये िादं्याचं्या पानापानावंर 
असलेलं पाणी सगळं खाली टपाटपा साडंलेलं. तेच पाणी माझ्य अंगाखादं्यावर.  

त्यानं उत्तर तदलं नाही, परत मला तततक्याच िोरात िवळ खेचलं. इतके तदवस मी 
आिताबसोबत रातहले होते. इतक्यादंा सेक्स केला होता, पण त्या प्रत्येक वळेी त्याचा अलवारपणे 
उलगडत िाणारा प्रणय आवडायचा. हा मात्र एकदम रानटी दाडंगट. त्याचे दोन्ही हात माझ्या 
मानेवर होते, ओठ माझ्या ओठावंर. इतकं घट्ट पकडलं होतं की..  

अखेर सवण शक्ती पणाला लावनू मी त्याला दूर केलं.  

“मॅड झालायंस का?” 

“घरात चल ना” तो परत माझा हात धरत म्हणाला. रात्रभराच्या िागरणानं तारवटलेले डोळे, 
तवस्कटलेले केस.  

“अतिबात नाही. आई वाट बघतेय. आतण हे काय चालवलं आहेस? गल्लीत कुणी पातहलं म्हणिे..” 

“बघ ूदेत ना, एकतर मी कतवताकडून तनरोप पाठवला, इकडे येऊ नकोस तरी आलीस मग..आता 
पतनशमेंट” 

“कुणाला समिलं तर.” 

“तोच तर तुझा प्लान आहे ना? आय मीन, मंुबईत तर मला म्हणालीस की, आईला मी सवण सागंणार 
आहे.. म्हणून तर मी रातोरात आलो” 

“म्हणिे? मी आईला सागंणार आहे, प्रात्यतक्षक नाही करून दाखवायचंय!! ”  

“इतडयट. समिा, तू घरी सातंगतलं आतण यततनकाकाने एकदम अमतरश पुरी मोड ऑन केला 
आतण तुला मंुबईला परत पाठवलंच नाही तर.. म्हणून मी आलोय, दोघं तमळून काय ते सागंू” 

“माझा बाबा अस ंकाही करेल अस ंमला वाटत नाही. पण िर चुकूनमाकून आईनं तुला आतण मला 
असं पातहलं अस्तं तर काही खरं नाही. मेलोच समि!”  

“अस ंम्हणिे कस?ं” तो परत मला िवळ ओढत म्हणाला. “तू काल घरातून बाहेर पडलीस आतण 
एकदम एकटा झालो. गेल्या तकत्येक मतहन्यातं असा एकटा कधी रातहलोच नव्हतो. 
तुझ्यातशवाय...” 



“रोि आपण ऑतिसला िातो तेव्हा वगेवगेळे असतोच की” 

माझ्या डोळ्यातं थेट बघत तो म्हणाला, “बट तदस इि तडफ़रंट. काल अगदीच राहवलं नाही, 
म्हणून तुझ्या मागोमाग कार घेऊन तनघालो” 

“कुठे पाकण  केलीस? मला कशी तदसली नाही.” 

“च्यायला तुला त्या कारचीच काळिी भारी. तुलाच तदसू नये म्हणून साठ्येअंकलच्या बंगल्यामागे 
नेऊन लावली. खरंतर तुला घरी येऊन सरप्राईझ देणार होतो. पण तुलाच िार घाई. सरळ इकडे 
आलीस.” 

“इथ ंतुझ्याशी गप्पा मारत बसले तर आईच शोधत येईल. अझरभाई नातहये का?” 

“त्यानं अध्या गावाच्या माडंवाचं्या इलेल्क्रकचं काम घेतलंय, आि तदवसभर तो काय येत नाही, 
म्हणनूच सागंतोय. घरात चल.. उरलेलं काम ततकडं पूणण करू” 

मी त्याचा हात सोडला. “िटके देईन. हा काय तुझा उतावळेपणा. नवीन आहोत का आपण 
एकमेकानंा? काल रात्री तर केलंय की” 

“काय?” 

“काय?” 

“काय केलंय.. सागं ना. डीटेलमध्ये” 

“मी आता तनघतेय. कवीताला पाठवनू देते. ती िुलं घेऊन येईल. तुझा हा वडेेपणा बास. मी घरी 
आईला आि काही बोलणार नाही. कारण तदवसभर पाहुणे येत असतील. पण उद्या सकाळी मी 
सागंणार आहे. तेव्हा तू ये. आईला िे काय डीटेलमध्ये सागंायचंय ते सागंायला.” 

“मग ताई, माझी एक रीके्वस्ट ऐकाल का? तुमच्या आईबाबानंा सागंण्याआधी प्लीि आधी आपण 
िरा अझरभाईला बोलयूा का?” 

“तू सागं ना, मी माझ्या घरी सागेंन. तू तुझ्या घरी सागं” 

“ऍि इफ़, अझर तुझा काहीच लागत नाहीस. तासन्तास त्याच्यासोबत िीटॉकवर गप्पा 
मारतेस... माझ्याघरी आतण तुझ्याघरी म्हणे. अतिबात नाही. उद्या सकाळी अझरभाईला सागं.ू. 
मग ततघं तमळून यततनकाकानंा. उसके बाद िो होगा सो देखा िायेगा” 

“आय डोण्ट बीलीव्ह तदस, माझ्या घरी सागंण्यासाठी इतका उत्सुक कसा काय झालायस? इतके 
तदवस तर या तरलेशनतशपला तुला नावही द्यायचं नव्हतं... मग आता अचानक असं काय झालं 
की... तू नक्की आिताब आहेस का? की काल मी इकडे आल्यावर मंुबईवर एतलयन्सनी हल्ला केला 
आतण तुझ ंरूप घेतलं.” 

“अमेतरकन सीरीयल बघून ना तुझा तदमाग खराब झायलाय” 



“तुझी भार्षाही बदलली. काय झालंय काय? लेट मी वॉनण यु, तुला माझा बाबा मातहत आहे ना? 
त्याला िर हे समिलं तर गोष्ट अधेमध्ये थाबंणार नाही. लग्नापयिंत िाईल. तुझी तयारी आहे ना?” 

“इतकी सीरीयस का होतेस?” 

“कारण, तुझ्या आणी माझ्या तरलेशनतशपमधले आधीच झोल” 

“त्याबद्दल आता बोलनू उपयोग नाही. तो भतूकाळ आहे. तवसरायलाच हवा. तू आतण मी दोघानंीही 
िक्त आपल्या आिकडे लक्ष द्यायला हवयं. तुझा आतण माझा एकत्र असलेला आि. उद्या काय 
होईल याची लचता न करता आतण काल काय झालं याची पवा न करता!”  

“मी िरा टीव्हीवर न्युि बघून येऊ का? खरंच एतलयन्सनी हल्ला केलेला आहे. तकती चेंि 
झालायस”  

“चल ना, घरात! दाखवतो तोच आिताब आहे की नाही. सगळीकडून चेक करून घे.” 

“चाल ूझाला का परत चावटपणा. मी आता खरंच तनघते” इतकावळे तनघते तनघते म्हणूनही मी 
ततथंच थाबंले होते. आता मात्र खरंच वळाले. “दुपारी घरी येशीलच!” 

“उद्या सागंाणार आहेस ना?” तो एकदम गडबडून म्हणाला. “की आि दुपारी?”  

“िेवायला ये. आि कतवता उकडीचे मोदक करतेय. तू आलेला समिलं की आई बोलवलेच. 
म्हणून आधीच सागंून ठेवतेय” 

मी झाडाची िादंी वर उचलनू बाहेर पडले तेव्हा त्याने परत माझ्या मानेवर त्याचे ओठ ठेवले. 
“आय लव्ह यु!” इतक्या तदवसातं त्यानं पतहल्यादंा उच्चारलेलं हे वाक्य!  

याहून िास्त रोमॅंतटक काय असू शकतं का? असतं याहूनही रोमॅंतटक काहीतरी या िगामध्ये 
असतं... 

मी तनघाल्यावर त्याने हसत गुणगुणत म्हटलेलं... “आसान है िाना महतफ़ल से.. हो कैसे िाओगे 
तनकल कर तदल से...ओ तदलबर तदल तो कहे तेरी राहो को रोक ल ूमै.. 
आई तबरहा की रात अब बतलादे क्या करू मै..” 

------------------ 

घरी आले तेव्हा भटिी आलेले होते. माझी अंघोळ अिून झालेली नसल्याने मी ताबडतोब माझ्या 
बाथरूममध्ये गेले. आईला मी िुलं आणली की नाहीत याचा पत्ताच नव्हता. आईला तसा बराच 
गोष्टींचा पत्ता नव्हता- ते एक बरंच झालं म्हणा. मघाशी इतक्या दाडंगाईनं त्याने त्याचे ओठ लावले 
होते की मानेवर व्रण उठला होता. तरी बरं, न्हायले म्हणून केस मोकळे सोडले होते. आईला तो 
तदसल्याबरोबर (तदसणार कसा नाही. बागेमध्येच केव्हाचा कोयती घेऊन कापाकापी करत होता) 
त्याला िेवायला बोलावल.ं अझरभाईला पण ततनंच िोन केला.  



पूिा, आरती वगैरे सवण होऊन  िेवायला तसा उशीरच झाला. बाबा आतण अझर अगदी िेवायच्या 
वळेेला आले. गणपतीला नैवदे्याला म्हणून उकडीचे मोदक केलेले. एरवी घरात कुणीच िारसं 
आवडीनं मोदक खात नाही, अपवाद िक्त अझरचा. त्याला आवडतात म्हणून असं नाही पण वगेन 
झाल्यापासून िार कमी गोडाचे ओर्सिनल पदाथण खाता यायचे. बाकी, नाहीतर दुधाऐविी कणीक 
वगैरे उपद्धव्याप करा. त्यात उकडीचे मोदक िार आधीपासून आवडीचे. आईला ते मोदक नीट 
वळता येत नाहीत. त्यामुळे आमच्याकडे कतवताच ते काम करते. मला गोडाचं िारसं काही 
आवडत नाही, त्यामुळे नैवदे्यापुरता ताटात एक घेतला तरी बास. लहानपणी आई म्हणायची की 
मोदक खाल्ले की बुद्धी वाढते. सध्या बुद्धी  इतकी वाढली की मोदक खाल्ल्यावर नक्की विन 
वाढणार हे समिलं होतं. माझी विनवाढ हा गेल्या दोन वर्षांतला िरा महत्त्वाचा मुद्दा बनला 
होता. बीएससीनंतर माझ ंविन िरा आटोक्यात आलं होतं. एमएससीला तर मी एकदम ल्स्लम 
रीम वगैरे झाले होते पण नोकरीला लागल्यापासून परत ग्राम ग्राम वाढत  चालले होते. (यावर 
आिताबचा पीिे अशीच वाढलीस तर ग्रामपंचायतीची नगर पतरर्षद होशील हा!ं)  

िेवताना आम्ही दोघे तसे शातं होतो.  “ऑतिसला एकच तदवस सुट्टी होती. खूप तदवसातं गावी 
आलो नव्हतो म्हणून दोन तदवस सुट्टी काढली” अस ंआिताबनं सातंगतलं. त्यावर आईनं मला “बघ 
तो सुट्टी काढून का होईना पण घरी येतो. नाहीतर तू महाराणी. अतिब्बात घरी यायला नको. काय 
असतं गं मंुबईत एवढं?” असा टोमणा मारला.  

“ततकडे असेल कुणी त्याचें पे्रमळ वगैरे” बाबा कशाला गप बसेल.  आल्यापासून तवनाकारण मला 
तचडवत होता.  

“उगाच काही बाबा. ऑतिसातं काम असतं. नवीन नोकरी आहे. वाटेल तकया सुर्ट्या घेता येत 
नाहीत. या आिताबचं काय... एक नोकरी गेली तर दुसर् या हिार तमळतील. आमच्यासारखा 
सामान्य एमएससी थोडीच आहे. चाटणडण अकाऊंटंट आहे” िुन्या काळी िेवल्यानंतर  पानाचंं तबक 
तिरवायचे तसे आम्ही टोमण्याचंं तबक तिरवत होतो.  

“नवीन नोकरी असली तरी तुला शतनवार रतववार सुट्टी आहे की.  माझ्यासारखं ऑतिसातलं 
उरलेलं काम घरी आणून तनस्तरत बसाव ंलागत नाही.” 

“मातहताय तकती काम करतोस! अधावळे तर िेसबूकावर असतोस”  

“मी िेसबूकावर तकतीवळे आहे हे तुला समित म्हणिे तू तकतीवळे असतेस ग ंऑनलाईन” आता 
टोमण्याचंं टेबल टेतनस चाल ूझालं.  

“मी ऑनलाईन कशाला असायला पातहिे... मला काय...” आिताबनं एक भवुई उचलनू 
माझ्याकडे पातहलं. सुदैवानं मी आतण तो बडबडायला लागल्यावर आईबाबाचं लक्ष नव्हतं. 
“तदवसातूंन सतत तदसतोस ऑनलाईन म्हणून म्हटलं” मी बािू सावरून घेतली. तो गालात 
हसला. मीपण.  

“काकी, मला परत िायचयं. दोन तीन तठकाणी साईटवर चक्कर टाकून येतो. आिताब, तू येणार 
आहेस का?” िेवण झाल्यावर अझरभाईनं तवचारलं.  



“नाही, मी घरी िाऊन झोपेन. रात्रभर ड्राईव्ह करत आलोय”  

अझर आतण आिताब घरी गेल्यावर मी आतण आई गप्पा मारत बसलो. म्हणिे, मी सोफ्यावर 
लोळत होते आतण आई घरामध्ये काहीबाही आवरत होती. सोबतीला नातेवाईकामंध्ये कुणाचं काय 
झालं. सागरदादाच्या बायकोचे काही तकस्से, माझ्या मामानं नवीन घर बाधंलं पण वास्तुशातंीला 
आईला बोलावलं नाही असे कायबाय तकस्से चाल ूहोते. मी ऐकून घ्यायचं काम करत होते, खूप 
तदवसानंी आई बोलतेय हेच मला भारी वाटत होतं. बाबा परत बाहेर गेला होता. सावणितनक 
गणपतींचं काहीतरी काम बघायला.  

दुपारी चारनंतर गणपती बघायला कोण कोण येणार म्हणून आईनं मला हल्याहल्या करत उठवलं. 
मीच चहा केलेला बघून आईला खूप आश्चयण वाटलं. “काये ना, आठवतं का? बारावीच्या 
अभ्यासाला मला पहाटे उठवनू चहा करायला लावायचीस. तुझा तू करून घे म्हटलं की राग 
यायचा, आता एकदम बदललीस हो” 

बारावी ते आि! खरंच मी तकती बदलले माझ ंमलाच कळेना. अचानक मोबाईलवर मेसेि आला. 
आधीवाटलं आपल्याच हीरोचा असणार, पण प्रत्यक्षात हीरोच्या दादाचा होता. “दोन तमतनटं घरी 
येतेस?” म्हणिे बहुतेक हीरो दादाचा िोन घेऊन मेसेिामेसेिी करत असणार. मी काहीच उत्तर 
तदलं नाही. थोड्यावळेानं आमच्या घराचं गेट वािल.ं कोण आलं म्हणून बघायला बाहेर गेले तर 
अझरभाई उभा.  

“मेसेि पातहला नाहीस का?” 

“तूच केला होतास का? मला वाटलं की..” 

“ते बादशहा चारपाच मोदक खाऊन साखरेच्या कोमामध्ये पोचलेत. संध्याकाळपयिंत डोळे 
उघडणार नाहीत.. एनीवेि, तुला मेसेि केला होता कारण तुझ्याशी थोडं बोलायचं होतं” 

“बोल ना. घरात तरी ये” 

“घरात नको. तूच बाहेर ये” गेटमधून मी बाहेर गेले. एकंदरीत अझरभाई बराचसा गंभीर तदसत 
होता. कधी नव्हे ते त्याचं अस ंलकतचत रागवल्यासारखं बोलण ंऐकून मला िरा तभतीच वाटली 
होती.  

“काय झालं?” 

“कधीपासून चाल ूआहे?” 

“काय?” 

“मी काय तवचारतोय ते तुला नीट मातहतीये, तेव्हा सरळपणे उत्तर दे. हे सारं कधीपासून चाल ू
आहे?” 

“गे्रट. आिताबनं तुला सातंगतलं!” 



 
“तो मला काहीही बोलला नाहीये, पण िर तुम्ही दोघं समोर असताना.. एकमेकाकंडे बघत 
असताना िर मला इतकी लसपल गोष्ट समिली नाही तर लानत है मुझपे” एकदम अझरभाई 
हसला. त्याच्या इतर कुठल्याही वागण्यासारखं त्याचं हसूही तततकंच मृदू, संयत. पण हसताना 
त्याचे डोळे मात्र तवलक्षण चमकायचे.  

“आिताब तुला सवण सागंणार आहे, त्याच्याआधी मी सातंगतलं तर तो उगाच तचडेल. पण गेल्या 
सहा मतहन्यापंासून आम्ही एकत्र आहोत. तुझ्यापासून लकवा माझ्या घरच्यापंासून लपवनू ठेवायचं 
नव्हतं, पण खरं सागंायची लहमत नव्हती” 

“आिताब मला घाबरतो हे एकवळे मान्य करेन. पण तू आतण मी रोि इतक्या गप्पा मारत अस्ताना 
एकदाही बोलली नाहीस! यु शूड बी अ सीके्रट कीपर” 

“तुला मान्य आहे ना?” 

“काय? तुमचं तरलेशनतशप! मला मान्य असल्यानसल्याने काय िरक पडतो? हा,ं मी खुश आहे, 
कारण आिताबला तुझ्यासारखी मुलगी तमळतेय. त्याच्या काही गलणफ्रें ड्स  बघताना मलाच त्याची 
काळिी वाटली होती, पण तू, त्याच्यासाठी परिेक्ट आहेस. दोघं अगदी सेम आहात” 

“िादू, हे कायपण. मी आतण आिताब. िगाच्या दोन टोकावंर आहोत. िरा तरी सेम आहोत 
का? तो एकदम पढाकू, स्कॉलर आतण मी ही अशी. िारसा अभ्यास न करणारी. तो सीरीअस. मी 
एकदम...” 

“खुशतमिाि. पण हे सवण खूप वरवरचं आहे. आतमध्ये, तिथे आपला आत्मा असतो ततथे तुम्ही 
दोघं सेम आहात. तुझ्यात आतण त्याच्यात काहीच िरक नाही. स्वभाव वगेळे असतील, पण तुम्ही 
आतमधून अगदी एकसारखे आहात. हीच गोष्ट मला िार खटकतेय स्वतिल” 

“खटकतेय? आता तर तू म्हणालास की या तरलेशनतशप्मध्ये” 

“मला प्रॉबे्लम नाहीये. आय ऍम हॅपी फ़ॉर बोथ ऑि यु, पण त्याचवळेी, स्वतिल. बी केअरफ़ुल. 
वाटतं तततकं सोपं नाहीये. कुठलंच नातं सोपं नसतं, पण तू आतण आिताब, दोघंही एकाच संुभाचे 
पीळ आहात. त्याला नाती खूप सहि साधी वाटतात, त्यामधले कॉम्पे्लल्क्सटी त्याला नको हवी 
असते. ज्यावळेी गोष्ट त्याच्या मनासारखी चाल ूअसते तोपयिंत त्याला काहीच वाटत नाही. 
मनातवरूद्ध काही घडलं की, तो समिून घेणे, समोरच्याचंमत तवचारात घेणे वतगअरे करण्यापेक्षा 
सरळ नातं तोडतो. इतके तदवस त्यानं एका नात्याला अक्षरश: िूटबॉलसारखं खेळताना आपण 
पातहलंय.” 

“तो त्याचा भतूकाळ झाला”  

“पण माणूस तोच आहे ना? स्वतिल, मी तुला घाबरवत नाहीये, िक्त धोक्याची सूचना देतोय. 
दोघानंाही इतकं चागंलं ओळखतो. आतण हे सवण त्याला सातंगतलं तर तो ऐकून घेणार नाही, पण तू 



ऐकशील, समिून घेशील. तततका समिूतदारपणा तुझ्याकडे आहे! हाच समिूतदारपणा कायम 
ठेव. हे नातंिर तुला सक्सेसिुल करायचं असेल तर दरवळेी तडिोड तुलाच करावी लागेल. तू 
आडमुठेपणा दाखवलास तर त्याच्याकडून तडिोड होणार नाही” 

माझ्या आतण आिताबच्या नात्याचं इतकं लख्ख प्रततलबब दाखवण ंिादूला कसं िमलं मातहत 
नाही. पण त्यातदवधी दुपारी माझ्या घरासमोर उभ ंराहून त्यानं मला माझ ंभतवष्य दाखवलं. दुदैव 
इतकंच की त्याचा हा सल्ला त्या रात्री मात्र माझ्या स्मरणातं तबल्कुल आला नाही. िर आला 
असता, तर आि मी आतण आिताब एकत्र असतो का? हू नोि!  

----------------------  

 

दुसर् या तदवशी दुपारी गणपती तवसिणन झाल्यावर आिताब मंुबईला तनघणार होता, मी रात्रीच्या 
रेनने. तर त्यानं तनघायच्या आधी आईबाबाला भेटायला यायचं आतण मग आम्ही आमच्या बाबतीत 
सागंायचं असं ठरलं होतं. पण नशीबाचे िासे परत एकदा िेकले गेले आतण पहाटे पाच वािता 
आमच्या घरचा िोन वािला.  

अध्यातासापूवी आिी गेली होती. रात्री ततच्या बेडरूममधून अवाि आला म्हणून काकू उठून गेली, 
पण ऍंब्युलन्स वगैरे बोलवपेयिंत ती गेली होती. मॅतसव्ह  हाटण ऍटॅक. काका आतण काकी स्वत: 
डॉक्टर असूनही काही करू शकले नाहीत. सगळीच समीकरण ंधडाधडा बदलली. बाबानं त्याच्या 
दुकानामधल्या दोन कामगारानंा घरी बोलावलं. लगोलग गणपती तवसिणनाला नेला. आईनं बॅगा 
भरल्या आतण आम्ही तासाभरामध्ये तर मंुबईकडे तनघालो. काका म्हणाला होता, होईल तततक्या 
लवकर या. िास्त वळे ठेवता येणार नाहीये. मला तर काहीच सुचत नव्हतं. बाबानं अझरला िोन 
करून आम्ही तनघत असल्याचं कळवलं होतं. मी आिताबला मेसेि टाकला.  

आमची गाडी हायववेरून तीस तकमी पुढे गेल्यावर त्याचं उत्तर आलं. मग बराच वळे मेसेिवर 
बोलत रातहलो. आता आमचं सागंण ंवतगअरे बाबी िार क्षलु्लक होत्या. आई तर िोन आल्यापासून 
रडत होती. बाबा रडत नसला तरी शॉकमध्ये हमखास होता.  

आिीचं वय तसं िार नव्हतं, तशवाय ततला तसा काही िारसा आिारही नव्हता. मला आठवतं 
तशी माझी आिी िार टाकटूकीनं रहायची. स्वत:ची, स्वत:च्या आरोग्याची ततनं कायम काळिी 
घेतली. आईचं आतण ततचं िारसं पटायचं नाही, म्हणून ती काकूकडे राहायची. काकूचं आतण 
ततचंही तसं िारसं पटायचं नाही, पण काकू तदवसभर घराबाहेर असल्यानं वादावादीला टाईम 
िरा कमी तमळायचा, हाच एक िायदा. तशवाय सागर सातहल शाळेतून आल्यवर त्यानंा आिी 
साभंाळायची. आमच्याकडे काय, आई कायमच घरी! माझ ंआतण आिीचं तसं िारसं सख्य 
नह्वतंच. एक तर मी मुलगी. ती पण अशी अशक्त आतण सारखी आिारी पडणारी. आईबाबानं 
िारच लाडावनू ठेवलेली. आली की, मला काहीनाकाही तरी टोचून बोलायची, मला गाडी घेऊन 
तदली, कंप्युटर घेऊन तदला तरी  ततला आवडायचं  नाही. मुलीच्य अिातीला कशाला हवते असले 



नखरे असं सरळ म्हणून दाखवायची. त्यावर आई म्हणायची, तुम्हाला मुलगी नाही ना, मग तुम्हाल 
अकसं कळणार?  

पण आिी गेल्याचं दु:ख मला झालंच. माझे आिोबा बाबा लहान असतानाच गेले. आज्जीनेच दोघा 
मुलानंा एकहाती वाढवलं. काका तर मंुबईमध्ये िाऊन डॉक्टर झाला. बाबा िास्त तशकला नाही 
पण तकमान पैसा कमावता झाला. आज्जीने कुठल्याही नातेवाईकाचंी मदत न घेता हे सगळं केलं 
होतं. त्याकाळामध्ये एकर्ट्या बाईनं आमच्या छोर्ट्याशा गावामध्ये इतकं सारं करून दाखवणे सोपं 
खतचतच नव्हतं. मला या बाबतीत आिीचा िार अतभमान वाटतो.  

आम्ही काकाकडे िाईस्तोवत सवण तयारी झाली होती. बाबा मोठा, म्हणून त्याच्यासाठी सगळे 
थाबंले होते. घरी पोचल्या पोचल्या रडण्याचा एक एतपसोड झाला, मला रडू आलं नाही तरीही 
वाईट वाटलंच. सातहलदादा सागरदादापैकी कुणीही येण्यासारखं नव्हतं, त्यामुळे नातवडं अशी 
मीच एकटी. आम्ही पोचल्यावर लगेच हसण बाहेर पडली, आतण स्मशानातं गेली. त्यांना कदातचत 
दुपारच्या गणपती तवसिणनाचं रातिक लागलं अस्तं म्हणून त्यानंी िरा घाई केली. मी पातहलेला हा 
दुसरा मृत्य.ू अतरिभाईलातर मी गेल्यागेल्या पातहलं होतं. झोपी गेल्यासारखाच तो तदसत होता. 
नंतर हॉल्स्पटलमधून घरी आणला तेव्हा त्याचा चेहरा पाहण्याची लहमत नव्हती.  

 आज्जीला मात्र मी नीट पातहलंच नाही, इतकी सवांची घाई चाल ूहोती. ततचा म्हातारा सुरकुतलेला 
चेहरा ओघळला होता. डोळे बंद होते, तिभेवर तुळशीचं पान ठेवलं होतं, ओठाचें कोन एरवी सतत 
मुडपलेले असायचे, आि ते तनसटले होते. ततला आम्ही येण्याआधीच अंघोळ घालनू बाधंलं होतं. 
आपल्यासमोर िे काही आहे, ते सवण काही म्हणिे आज्जी नव्हे, हे अगदी मनोमन पटत होतं. आज्जी 
गेली आतण उरलंय ते िक्त ततचं पार्सथव. सकाळी घरामध्ये एका पार्सथव मूतीच्या छातीला हात 
लावनू “प्राणप्रततष्ठापना” केली होती. पण अस ंखरंच शक्य असतं का? अस्तं तर माणसं 
आपल्यापासून दुरावलीच का असती ना? आज्जी गेली हेच एक सत्य, बाकी सवण आपल्याच शब्दंचे 
बुडबुडे.  

आज्जीचं सवण आटोपून दोन तदवसानंी आईबाबा गावी परत गेले. परत िाताना पनवलेच्या फॅ्लटवर 
थोडावळे थाबंले. तेव्हा आिताब ऑतिसमध्ये होता. आम्ही येणार माल््हत असल्याने त्यानं त्याचं 
सामान काढून ठेवलं होतं. गेले दोन तीन तदवस आमचं बोल्ण ंकेवळ मेसेिावंर चालत होतं.  

 

आईबाबाला आमच्याबद्दल सागंायचं मात्र राहूनच गेल.ं खरंतर सागंायला हव ंहोतं, पण बाबा 
मन:ल्स्थतीमध्ये नव्हता, अिून मतहन्यादोन मतहन्यानंी सागंू असं मीच आिताबला सुचवलं. एक 
मात्र होतं की, आम्ही त्यानंा केवळ “आम्ही एकत्र राहतोय” हे सागंणार होतो. लग्नातबग्नाचा तवचार 
अिूनही केला नव्हता. म्हणिे... आिताबला करायचा नव्हता.  

 

 



आमचं नातं एका अततशय संुदर पाऊलवाटेवर येऊन थाबंल्यासारखं होतं. त्याला मी हवी होते, 
मला तो हवा होता. िगामधली कुठलीही गोष्ट मी त्याच्यासोबत शेअर करू शकत होते. एरवी 
त्यानं इतर कुणालाही सागंण्याची सुतराम शक्यता नसलेल्या गोष्टी तो मला सागंत होता. इतके 
तदवस मला वाटायचं की पे्रमात पडण ंम्हणिे केवळ एखादी व्यक्ती आवडण,ं ती हवीहवीशी वाटण.ं 
पण आिताब माझ्या घरी आल्यापासून वाटायला लागलं की पे्रमात पडण ंही काय एकाच वळेी 
घडणारी लीनीअर प्रोसेस नाही. तुम्ही त्याच व्यक्तीच्या पे्रमात वारंवार पडू शकता. मी तर रोि 
एकदा नव्यानं आिताबच्या पे्रमात पडत होते. गेल्या सात वर्षांच्या मैत्रीमधला आिताब आतण 
आता माझ्या समोर असलेला आिताब हे दोघंिणू तभन्नच होते. माझा तमत्र असलेला आिताब 
अततशय शातं, गंभीर, पुस्तकी आतण खडूस होता, पण आता िाणवलं की तो तकती मस्तीखोर, 
मिेदार आतण अधीर आहे. त्याच्या वागण्याची ही रासवट बािू मला पतहल्यादंाच समिली होती. 
तरीही क्षणोक्षणी िाणवायचं की त्याला माझी तकती काळिी आहे.. त्यानं मला माझीसुद्धा परत 
एकदा नव्यानं ओळख करून तदली. केदारनंतर मला वाटलं नव्हतं की मी परत कुणाहीवर इतकं 
िीव ओतून पे्रम करू शकेन. आिताबवर मी केवळ िीव ओतून पे्रम केलं नाही तर सगळं आयुष्य 
पणाला लावता येईल इतका िुगार खेळले.  

यामध्ये त्याचं काय मत होतं? हे मी त्याला कधीच तवचारलं नाही. आमच्यामध्ये िे काही चाल ूआहे 
ते केवळ शातररीक लेव्हलवरती आहे की, इमोशनली पण तो माझ्यामध्ये गुंतलाय हे मला मातहत 
नव्हतं. नकाराच्या शक्यतेपेक्षाही िर त्यानं नकार तदलाच तर माझ्या उद्धवस्ततेचं काय... हा 
तवचार अतधक भेडसावत होता. पतरणामी आहे हेच चाल ूद्याव!ं तो माझ्यासोबत, माझ्या कुशीत आहे 
याहून अतधक काही अपेक्षा नव्हतीच.  

गेले दोन चार तदवस चुकल्याचुकल्यासारखं वाटत होतं. एरवी अगदी वळेेवर येणारे माझे 
पीरीयड्स दोन तीन तदवस झाले तरी आले नव्हते. वारंवार मागच्या मतहन्याच ंकॅलेंडर पेि उघडून 
मी नक्की तीच तारीख होती का ते चेक करत होते. िरी प्रोटेक्टेड सेक्स असला तरी त्याहीमध्ये 
तरस्क असू शकते की. पण तसं काही घडेल असं कधी वाटलं मात्र नव्हतं. ऑतिसमध्ये कामात 
लक्ष लागत नव्हतं, दर अध्यातासानं वाटायच, काहीतरी ओलं लागतंय! पण बाथरूममध्ये िाऊन 
चेक केलं की मामला क्लीअर असायचा. माझ्या बािूला बसलेल्या देबिानीनं तवचारलंसुद्धा “पेट 
खराब है क्या? तकतनी बार ल ूिा रही है!” काय कराव ंते सुचत नव्हतं. आिताब कामातनतमत्त 
तदल्लीला गेला होता. अिून दोन तदवसानंी परत आला असता, तोपयिंत मी काय कराव!ं इतके 
तदवस एकत्र राहण,ं सेक्स, मज्जा इतकंच वाटत होतं. या कॉम्प्लीकेशनची कधी कल्पनाच केली 
नाही.  

नेटवर गूगलमध्ये काहीबाही मातहती वाचत रातहले, पीरीयड्स लवकर यावते म्हणून तदलेले काही 
अघोरी उपाय वाचले. पीरीयड्स उशीरा येण्याची पे्रग्नन्सी व्यततरीक्त काही कारण ंअसतात तीपण 
वाचली पण मनाचं समाधान काही होईना, आिचा एक तदवस वाट बघायची, आतण उद्या 
डॉक्टरकडे िायचं. त्याआधी होम पे्रग्नन्सी टेस्ट करून बघायचं असं मनाशी ठरवलं. माझ्या 
घराच्या आिूबािूला  कुणी गायनॅक नव्हत्या, आिूबािूच्या दोन मेडीकलमध्ये तवचारलं तर 
त्याचं्याकडे पे्रग्नन्सीतकट नव्हते.  



उद्या गावामधल्या मोठ्या मेडीकलमध्ये िाऊन आणाव ेलागणार. च्यायला, हा एक वैतागच. रात्री 
नेहमीप्रमाणेच आिताबचा िोन आला, ही त्याची रोिची सवय. कामासाठी गावाबाहेर गेला की, 
तडनरला गेलं की मला कॉल लावणार. मग रात्री त्याचे लकवा माझे डोळे गपापा होईपयिंत गप्पा 
मारणार. हा माणूस तासंतास माझ्याशी गप्पा मारू शकतो यावर माझा तकत्येकदा तवश्वास बसायचा 
नाही. इकडततकडच्या तचक्कार गप्पा मारल्या. पण त्याला या प्रॉबे्लमबद्दल कसं सागंाव ंते कळेना. 
समोर असला असता तर पटकन सागंता आलं अस्तं.  

“काय झालं? िास्त बोलत नाहीस? टीव्हीवर सलमानखानचा तपक्चर लागलाय का?”  

“नाही रे, तू सागंतोयस तेच ऐकतेय. परत कधी येणारेस?” 

“उद्या संध्याकाळची फ्लाईट आहे, पण घरी पोचेपयिंत रात्रच होईल. एअरपोटणपासून पनवले म्हणिे 
अल्मोस्ट तीन तिल्हे ओलांडून यायचंय मला”  

“लवकर ये, आय तमस यु” 

“ओहो. क्या बात है. आि एकदम तमलसग वगैरे! इतना सेंटी तो मैने तुम्हे कभी नही देखा” तो 
तचडवत म्हणाला. एरवी मी त्याला उलटं काहीतरी तचडवलं अस्तं, पण आि मूड नव्हता. 
काहीतरी अशाच गप्पा मारून िोन ठेवनू तदला.  

दुसर् या तदवशी सकाळपयिंत पीरीयड्स येतील असं वाटत होतं. लकतचत पोटात दुखत पण होतं. 
मला नक्की कशाचं टेन्शन आलं होतं तेच समित नव्हतं. िर मी गेली सहा मतहने एका 
माणसाबरोबर रेग्युलर सेक्स करतेय, तर ही घटना घडू शकेल असं मला आधीच का वाटलं नाही. 
प्रोटेक्शनची िबाबदारी त्याच्यावर सोपवण्याऐविी मी तपल्स का सुरू केल्या नाहीत. त्याच्या 
अधीरतेमुळे काही धसमुसळेपणा घडला असेल आतण िर पे्रग्नन्सी असेल तर...  

इतकावळे केवळ पीरीयड्स आले नाहीत याचंच टेन्शन इतकं होतं की मी या तर मग... चा तवचार 
केलाच नव्हता.  केदारसोबत माझ ंलग्न मोडायला (च्यायला, लग्न कसलं! अिेअर मोडायला! 
तनधी करते ते लग्न आतण आपण करतो ते लिडं!!) मेिर कारण म्हणिे माझी रीप्रॉडल्क्टव्ह 
हेल्थमध्ये लोचा असण्याची शक्यता हेच होतं. इतर मुलींपेक्षा उशीरा आलेले पीरीयड्स, 
त्याच्यासोबत सेक्स करूनसुद्धा काही न होण ंआतण भरीसभर म्हणून माझ्या आईची हेल्थ 
कॉल्म्प्लकेशन्स. त्यावळेेला मला िे काही ऐकायला लागलं त्यावरून मी स्वत:लाच “मा ंबनना” 
वगैरे गोष्टींपासून स्वत:ला तोडलं होतं. मी आतण केदारने स्विरंिन करताना आपल्या मुलाचंी नाव ं
काय ठेवायची इथपासून ते कुठल्या शाळेत घालायचं हे सवण ठरवलं होतं पण नंतर मीच एकटीनं 
ठरवल ंकी आपण काय त्या तसल्या वाटेला िायचंच नाही.. गेल्या चार पाच वर्षांत माझे 
पीरीयड्स एकदम रेग्युलर झाले होते. २८ ची सायकल एका तदवसासाठीही मोडली नव्हती. पण 
नेमकं याच मतहन्यातं इतका उशीर!! सुन बैरी बलम सच बोल रे इब्ब क्या होगा!!   

 



इन िॅक्ट हे नातं दोघाचंं नव्हतं, माझ ंएकटीचंच तर होतं.. मग आता काय? प्रयत्न करूनही मला 
या प्रश्नाचं उत्तर तमळत नव्हतं. उत्तर मातहत नव्हतं असं नाही. ऍबॉशणन, लकवा त्याच्यासोबत लग्न 
करण ंलकवा एकटीनं कुमारी माता म्हणून िगण.ं पयाय समोर तदसत होते, पण तनवडता मात्र येत 
नव्हते.  

ऑतिसमधला दुसरा तदवसही असाच टेन्शनमध्ये गेला. ते होम पे्रग्नन्सी तकट तमळाले नाहीतच. 
एकूणच टेन्शन म्हणा लकवा सायकोलॉतिकल इिेक्ट म्हणा लकवा अिून काही पण संध्याकाळी 
माझे पाय एकदम दुखायला लागले. गेल्या अनेक वर्षांत असे दुखले नव्हते. मळमळायला पण 
लागल.ं घरी आले, थोडंसं सरबत घेऊन पडून रातहले. अध्या तासात भाडभाड उलटी झाली. डोकं 
िाम धरलेलं. आता सगळी लक्षण ंबरोबर िमून आली. सगळं अंग कचाकचा ओरडत होतं, तरीही 
पीसीवर धूम अगेनचं गाण ंलावलं. तासभर दणादणा नाचून झाल्यावर परत एकदा उलटी झाली. 
तोपयिंत पोळीवाल्या काकू आल्या होत्या. त्यानंा आिताबपुरत्या पोळ्या लाटायला सागंून, 
माझ्यासाठी तखचडी करवून घेतली. रात्री साडेआठवािता एकदाचा लेटमाकण  म्हणून का होईना 
पण रेड माकण  आला. पे्रग्नन्सी वगैरे तवचारानंी माझ ंडोकं इतकं आऊट झालं होतं की मला 
िबरदस्त ऍसीडीटी झाली आहे हेच मला लक्षात आलं नव्हतं. आतण मग टेन्शनला टेन्शन वाढत 
िाऊन सगळाच घोळ झाला  होता.  

 

रात्री आिताब आला तेव्हा मी पीसीवर तपक्चर बघत िागत बसले होते. त्याला यातलं काहीही 
सागंाय्चं नाही हे मी स्वत:शीच ठरवलं होतं. काय खुळाबाई होते. पार ऍबॉशणन आतण लग्नापयिंत 
सवण तवचार करून आले होते. सगळाच चखणमूपणाचा दरबार.  

 

तरीही तो समोर आल्यावर त्यातदवशी मला रडू आलं. अगदी न ठरवता रडू आलं. त्यानं कारण 
तवचारल्यावर सगळंसगळं सातंगतलं. गेल्या दोन तदवसाचंी तगमग, टेन्शन, माझ्या तवचाराचंी 
गाडी. सगळंसगळं.  

अखेर तो म्हणाला, “स्वतिल, मला एक िोन करता आला नाही का?” 

“तू ततथं तदल्लीमध्ये काय करणार होतास?” 

“लगेच तनघून आलो असतो. आय नो व्हॉट यु हॅव गॉन थू! इट्ट्स नॉट इझी. यापुढे असं काहीही 
असेल तर प्लीि माझ्यासोबत लगेच शेअर कर. काही झालं तरी आपण तनस्तरून घेऊ” 

मी त्याच्या खादं्यावर डोकं ठेवनू रडत रातहले. पण दोन गोष्टी क्लीअर झाल्या. यापुढेही हे नातं 
असंच तबनानावाचं आतण तबनाफ्युचरचं चाल ूराहील. आतण काहीही झालं तरी आपण तनस्तरून 
घेऊ. तनस्तरून. सो नेक्स्ट टाईम िर खरोखर माझे पीरीयड्स पे्रग्नन्सीमुळे लेट झाले तर आपण 
तनस्तरून घेऊ. लग्न करणं वगैरे काही नाही. आपण तनस्तरून घेऊ.  



अखेर हे नातं केवळ तनस्तरायच्याच लायकीचं आहे!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अथात हे इतकं आतण असा कडवटपणा कायमच होता अशातला भाग नाही.  आिताब 
माझ्यासोबत िवळिवळ दीड वर्षिं रातहला. त्याच्या तनधीव्यततरीक्त असलेल्या अिेअसणमधली ही 
सवात िास्त दीघणकालीन भानगड. सोबत रातहलेल्यानंतर नातं तकतीही तितिकल लेव्हलपुरतंच 
मयातदत असलं तरी काहीतरी इमोशनल लोचा होणार. त्यात मी आतण आिताब लव्हसण 
होण्याआधी पासून तमत्र होतो. तसंपण िर ही केवळ माझी आतण आिताबच्या लव््स्टोरीची गाथा 
असती तर मी प्रत्येक तकस्सानतकस्सा तलहत बसले असते. पण अनफ़ॉच्युणनेटली ही केवळ 
लव्हस्टोरी नाहीये. आयुष्य नावाची भानगड कधीच केवळ आतण केवळ लव्हस्टोरी नसते. सो 
लेट्ट्स गेट बॅक टू माय स्टोरी.  

ऑतिसमध्ये एका तरपोटणसाठी मला बराच ओरडा बसला होता. खरंतर मी माझ्या बािूनं तरपोटण 
अगदी क्लीअर तलतहला होता, पण माझ्या सीनीअरने त्याच चेंिेस केले आतण तसाच तरपोटण पुढे 
पाठवला. चेंिेस म्हणिे बाबाने ग्रामरसुद्धा चेक केल ंनव्हतं. सवात िास्त राग आला की, चुका 
याच्या आतण ओरडा बस्ला मला!  

ऑतिसमधून बाहेर पडताना नेहमीसारखा आईला िोन केला. तर ततनं उचलला नाही. घरच्या 
लॅम्डलाईनवर िोन केला तर नाहीच, मग दुकानामध्ये असेल म्हणून ततथे िोन केला तर ततथे आई 
बाबा दोघंही नव्हते. बाबाचं्या मोबाईलवर िोन केला.  

िोनवर कुण्या अनोळखी बाईचा आवाि होता. “कोण हवयं?” 

“मी स्वतिल बोलतेय” िोनवरून त्या बाईने “तुमच्यासाठी िोन आहे” अशी हाक मारली. 
पतलकडून “कुणाचा आहे गं संध्या?” अस ंमला स्पष्ट ऐकू आलं, म्हणिे ही िोनवर बोलणारी बाई 
म्हणिे... माझ्या बाबाची रखैल. आधीच झालेल्या तचडतचडीमध्ये अिूनच तचडतचड, मी िोन बंद 
करणार होते तेवढ्यात िोनवर बाबाचा आवाि आला.  

“काय रे तपल्या?” 

“आई कुठाय?” डोळ्यातं येणारं पाणी कसंबस ंअडवत मी तवचारलं.  

“गावामध्ये ते काय नवीन क्लब चाल ूझालाय ना ततथे गेली असेल. मोबाईलवर िोन करना” 

मी िोन कट केला. मला पुढे बोलायचंच नव्हतं. आई घरात नव्हती, दुकानातही नव्हती. आतण 
बाबा त्या बाईकडे गेलेला होता. घड्याळानं साडेपाचचा काटा गाठायची वाट बघत होते, पण 
तततका वळे काढवनेा. सरळ बॉसला काहीतरी इमिणन्सी आल्याचं सातंगतलं आतण घरी तनघाले.  

पण वाईट घटना कधीच सुर्ट्यासुर्ट्या घडत नाहीत. एकसलग घडतात.  

स्टेशनवरून तरक्षा करून घरी आले. रेनमधूनच आिताबला दोन तीनदा िोन लावला. त्यानं 
उचलला नाही. तो आि घरीच होता. दोन तदवसापूंवी धावत रेन पकडायला िाताना त्याचा घोटा 
मुरगळला होता. कालपयिंत तर चागंला सुिला होता म्हणून घरीच होता. आि सकाळी कार 



घेऊन ऑतिसला िायचा त्याचा तवचार होता, तो मीच हाणून पाडला. “वकण  िॉम होम कर 
नाहीतर तनवातं झोप” अशी सक्त वॉतनिंग देऊन.  

तबल्डींगच्या गेटमध्ये आले तर वॉचमनने मला हाक मारली. “मॅडम, तुमचं कूरीअर आलंय” 

“माझ?ं काय कूरीअर?” 

“साहेबाचं्या नावाने आहे, पण मघाशी कूरीअरवाला आला तेव्हा साहेब म्हणाले की मलाखाली 
उतरता येणार नाही, म्हणून तो इथेच पॅकेि ठेवनू गेलाय” म्हणिे एक तर याची पुस्तकं असणार 
लकवा ऑतिसची काही कागदपतं्र.  

“साहेबाचंा पाय दुखतोय, म्हणून ते खाली आले नसतील. कूरीअरवाल्याला तीन तिने चढायला 
काय धाड भरली होती?” 

“ते आता आपण कसं बोल्णार? साहेब म्हणाले की मॅडम वर येताना आणतील. देऊ का?” 

वॉचमन ते कूरीअर आणायला लगेच गेला, बहुतेक इथं वॉचमन केतबनमध्ये ठेवण्याऐविी त्यानं 
स्वत:च्या खोलीमध्ये सुरतक्षत ठेवलं असाव.ं तो येईपयिंत मी उगा इकडेततकडे बघत बसले. समोर 
व्हीिीटसण वही पडली होती. सहि त्यावरून निर तिरवली तर माझ्या फॅ्लट नंबरसमोर एक एंरी 
तदसली. दुपारी साडेबारा. एल्क्झट साडेचार. नाव होतं. सायली तुर्षार.  

तनधीच्या नवर् याचं नाव तुर्षार होतं, आतण त्यानं लग्नानंतर ततचं नाव बदलनू सायली ठेवलं होतं.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



तिने चढत असताना डोक्यामध्ये साधासरळ तवचार आला. ही त्याची नवीन कुणीतरी गलणफ्रें ड 
असणार. त्यानंच ततला हे नाव वापरायचा सल्ला तदलेला असणार, कारण ंदोन, म्हणिे मला 
कदातचत समिणार नाही तसक्युरीटी गेटवर मी ते नाव वाचेन असं दोघापैंकी कुणालाही वाटलं 
नसेल. अिूनही तो तनधीबद्दल तकती ऑब्सेस्ड होता हे मला मातहत होतं- त्यामुळे ततला खोट नाव 
घ्यायला त्यानंच सुचवलं असेल. ततचं हे बदललेलं नाव आतण िेसबूक प्रोिाईल त्याच्याच 
लॅपटॉपवर मी पातहलं होतं. त्यानं “तू ततला रीके्वस्ट पाठव बघ ूएक्सेप्ट करते का” अस ंमला 
सातंगतल ंहोतं. मी काही पाठवली नाही. भाड मे गयी!! दोन तीन तदवसापूंवी गावी मला भेटली 
होती तेव्हा मी ततला माझ्या आतण आिताबबद्दल सातंगतलं होतं. तेव्हाच ततचा चेहरा पडला होता. 
मला खरंतर ततच्याशी काही देणघेंण ंनव्हतं, पण  आि तेच नाव घेऊन एखादी मुलगी त्याला 
भेटायला आली होती. तिन्याची एकेक पायरी चढत असताना माझ्या डोक्यामध्ये नुसते फॅ्लशेस 
पडत होते. बाबा त्या बाईकडे गेला होता. आईला आता माझी गरिच काय आठवणसुद्धा उरली 
नव्हती. इतके तदवस तुझ्यातशवाय माझ ंआहे कोण म्हणणारी आई आि खुशाल माझा िोन न घेता 
तिरत होती. बाबाचं हे लिडं अिून चालचू होतं. तो आईला िसवत होता. आई मला िसवत 
होती. आिताब मला िसवत होता. माझ्या... माझ्या घरामध्ये त्याला भेटायला दुसरी एखादी 
मुलगी तबनतदक्कत येते. काय करत होते मी? त्याच्या पे्रमामध्ये पडून इतका मॊठा मूखणपणा का 
करत होते.  

दरवाज्यावरची बेल यातंत्रकपणे वािवली.  

“स्वतिल, इि दॅट यु? तेरे चाबीसे दरवािा खोलो यार, उठा नही िा रहा” आतून तचरपतरतचत 
आवाि आला. बराबर है, अभी तो उठेगाही नही, दुपारभर रंगरतलया ज्या मनवल्यात. पायातल्या 
चपला तभरकावल्या आतण दार उघडलं. तो हॉलमध्येच, लॅपटॉपवर बसला होता. दुखरा पाय त्यानं 
उचलनू समोर अिून एका खुचीवर ठेवला होता. माझ्याही नकळत मी लगेच पुढे िाऊन त्याचा 
पाय बतघतला.  

“सूि आहे, डॉक्टरकडे िाऊ या?” मी तवचारलं.  

“उद्या सकाळी दहा वािताची अपॉइण्टमेंट आहे. कूरीअर आलंय का?” माझ्या हातामधल्या 
पातकटाकडे बघत तो म्हणाला. “दुपारीच मी सातंगतलं, खालीच ठेव. एवढे तिने उतरणार कोण? 
आतण महान कूरीअरवाला म्हणे, तो वर फॅ्लटपयिंत येत नाही. तलफ्ट नसेल तर...” तो बोलत 
रातहला. मी हातामधलं पातकट त्याच्यासमोर धरलं. “खास काही नाही, चेकबूक आलंय. तू चहा 
घेतेस का? मी मघाशी करून ठेवलाय. थमासमध्ये असेल पण गार झाला असेल. चारच्या 
सुमाराला केलाय”  

 म्हणिे त्या सायली तुर्षार िाण्याआधी. एकदम अचानक िोरात रडू यायला लागल.ं 
बाथरूममध्ये गेले ते मनसोक्त रडण्यासाठीच. माझ्या डॊळ्यासंमोर हा माणूस इतक्या सहिासहिी 
मला धोका कसा काय देऊ शकतो? मी इतकी बावळट आहे की, मी त्याला याचा िाब कसा 
तवचारू शकत नाही... इतका दुबळेपणा माझ्यामध्ये आला कुठून.  



तोंड धुवनू बाहेर आल्यावर मी तसगरेट पेटवली. डोक्यामधल्या तवचाराचं्या काहूराला थोडंतरी 
शातं करायचा प्रयत्न! “क्या हुआ? बॉसके साथ तिर कोई पंगा?” त्यानं तवचारलं.  

मी केवळ नाही म्हणून मान डोलावली. माझ ंएक खुळं मन मला अिून सागंत होतं की काहीतरी 
होईल आतण तो स्वत:हून तुला याबद्दल सागेंल. पण तो इतका नॉमणल वागत होता की, मला त्या 
नॉमणलपणचाच अतधक राग आला. आल्यापासून माझ्याकडे त्यानं एकदोनदा पातहलं असेल, अख्खं 
लक्ष लॅपटॉपमध्येच. त्याहून िास्त राग आला की त्याला माझ ंतबनसलंय ते समिूनही त्याला काही 
िरक पडत नव्हता. माझा मोबाईल वािला. आईचा िोन होता, मी कट केला. 

“कुणाचा कॉल?” त्यानं लॅपटॉपवरची निर न हटवता तवचारलं.  

“कंपनीचा असेल, तवनाकारण तपडत बसतात... “ मी बोलायचं म्हणून बोलले. तकचनमधल्या 
ओर्ट्यावर थमास भरून ठेवला होता. तो थमास मी नुसता हातानंी उचलला नाही. ओटा पुसायच्या 
िडक्याने उचलनू आतला चहा लसकमध्ये ओतला. िणू मला त्या थमासवर इतर कुणाचे लिगर 
लप्रट्ट्स असतील तर त्या प्रीझवण करायच्या होत्या. तकचनमध्ये िातािाता एक निर बेडरूममध्येही 
टाकली होती. बेड अगदी स्वच्छ आतण टापटीप होता. कुणीतरी नुकतंच चुरगळलेलं बेडशीट 
व्यवल्स्थत झटकून घातल्यासारखा. मस्तकामधली एक शीर थाडथाड उडत होती. हातपाय गार 
पडल्यासारखे होत चालले होते. छातीमधली धडधड मलाच ऐकू येत होती. काय झालं? मी 
घाबरले होते? तचडले होते? हतबल झाले होते? हरले होते? िसवणुकीमुळे दु:खी झाले होते.  िे 
काय होतं ते मला मातहत नाही. पण एक मात्र खरं की मी या सवांमध्ये िार एकटी होते. ज्या 
एकाच्या तवश्वासावर बळावर आतण पे्रमावर मी आिवर तटकले होते, त्यानंच आि हा वार केला 
होता. राि कपूर रािेंद्रकुमार आतण वैियंतीमाला दोघानंा उदे्दशून म्हणतो, दोस्त दोस्त ना रहा, 
प्यार प्यार ना रहा... पण माझ्या बाबतीत दोस्तही तोच आतण प्यारही तोच...  

चहाचं पातेलं गॅसवर चढवून मी िादूला कॉल केला. केवळ तोच एकटा आहे,ज्याला मी हे सवण 
सागंू शकते. मागे गणपतीमध्ये भेटलो तेव्हा तो म्हणाला की तडिोड कायम तुलाच करायला 
लागेल. तडिोडीचा प्रश्न नाहीये रे, पण दरवळेी मला ही मानहातन पण सहन करावी लागेल का? 
त्याचं काय... 

“अरे, स्वतिल. ऐक ना मी बाहेर  आलोय गं. तुला नंतर कॉल करेन. चालेल?” इतकंच बोलनू मी 
हो नाही म्हणायची वाटही न बघता त्यानं िोन ठेवलाही. िाडकन कुणीतरी मुस्काटात 
मारल्यासारखं झालं...  

 

 माझ्या आईच्या आयुष्यामध्ये कायम “दुसरी बाई” रातहलीच. आमची एक िनरेशन पुढे असल्याने 
माझ्या नशीबामध्ये “दुसर् या अनेक बायका” असतील का? त्याला तर ऑतिशीअली परतमशन पण 
असेल. चार लग्नाचंी. कपामध्ये चहा गाळता गाळता एकदम हंुदकाच आला. गरम चहा थोडासा 
साडंला, थोडा बोटावंर उडाला, पण दुखलं मात्र अतिबात नाही. कदातचत मेंदंूची आता वदेना 
समिून घेण्याची कॅपेतसटी संपली असावी. काय मूखण पोरगी आहेस स्वतिल. त्याच्यासाठी तुझ ं



आतण त्याचं नातं हे केवळ “तनस्तरून घ्यायच्या लायकीचं आहे” हे तवसरलीस. यु आर नलथग. 
त्याच्यादृष्टीने तू केवळ त्याचा एकाकीपणा घालवायचं साधन आहेस. यु आर िस्ट अ सेक्स टॉय 
फ़ॉर तहम....  

हातामधला चहाचा कप बाहेर नेऊन त्याच्यासमोर ठेवला. “दुपारचं काही िारस ंतशल्लक नाहीये, 
बाहेरून मागवतेस का? दोन तीन पोळ्या असतील.”  

“नको. तखचडी करते. आधीच पायासाठी पेन तकलर घेतोस, मसालेदार खाऊन तपत्त वाढेल” 
इतकं होऊनही मी याचीच लचता का करतेय... मलाच समिेना.  

“आिताब, थोडावळे काम बंद करशील का? मला तुझ्याशी बोलायचंय” मी अखेर तवर्षय काढला.  

“स्वीटहाटण, तगव्ह मी टेन तमतनट्ट्स, हा तरपोटण कंप्लीट मेल करतो म्हणिे माझ ंआिचं काम संपेल, 
साडेसहा होत आलेत. मगरीबची नमाझ पढतो, मग तचक्कार वळे बोलयूा. चालेल?”  

तुझ ंकाम, तुझी नमाझ, तुझ ंदुखण,ं ते िास्त महत्त्वाचं. मी नाहीच. मी माझा लॅप्टॉप उघडला. 
गेम खेळताना मन लागेना. सारख्या चुका व्हायला लागल्या (खरंतर मला आता याक्षणी तलतहताना 
मी कूठला गेम खेळत होते तेही आठवनेा. सारखी लेव्हल िेल म्हणिे िामणतवल नसाव.ं टेरीस 
लकवा तबज्वेल्ड असाव.ं असो.) तेही बंद केलं. आिताब उठून नमाझ पढायला बेडरूममध्ये गेला 
होता, मी एरवी त्याची नमाझ बघायचे, मला तो शातंपणे प्राथणना करताना बघायला िार 
आवडायचं. पण आि मात्र तो गेल्यावर मी त्याचा लॅपटॉप उघडला. सकाळपासून त्यानं तीन 
ईमेल केले होते. िेसबूकवर बराच वळे बसला असणार, वरच्या नोतटतिकेशनमध्ये “सायली तुर्षार 
हॅि लाईक्ड युअर िोटो” अस ंनोतटतिकेशन तदसलं. प्रोिाईलवर तक्लक केलं तर तनधीचा मतरन 
ड्राईव वरचा िोटो. स्क्रोल करत खाली गेले तर बर् याच भानगडी समिल्या. पुढच्या 
आठवड्यामंध्ये येणार् या पतहल्या तदवाळसणाला नवरा बायको भारतात आले होते. तशवाय लगेचच 
नणदेंचं लग्नही होतं (खरेदीच्या िॊटोंवरून समिलं). आतण मग परत एकदा आठवलं. मूखण!! 
तीन तदवसापूंवी गावामध्ये ती तुला भेटली होती की. नवर् याबरोबर दुकानातं आली होती. आज्जीच्या 
प्रॉपटीच्या कामासाठी तू एकच तदवस गावी गेली होतीस तेव्हा!!!  

परत  एकदा मस्तकवरची शीर ताडताड उडायला लागली. इतका वळे मी केवळ दुसरी कुणी 
मुलगी असेल अशा सोतयस्कर गैरसमिात होते. पण इतकं सारं वाचून तनधीच इथे आली होती हे 
पटायला लागल.ं  हा मुलगा ततला माझ्या घरी कसं काय बोलाव ूशकतो? आतण ती राडं तरी 
लग्नानंतर आपल्या आधीच्या बॉयफ्रें डला भेटायला कशी काय येऊ शकते... तेही मैत्रीणीच्या घरी. 
आि पतहल्यादंाच आली असेल का? याआधी नक्की तकती वळे अहे भेटलेत? प्रत्यक्ष नसलं तरीही 
ऑनलाईन? मागे कधीतरी आिताबनं त्याच्या आतण तनधीच्या सेक्स चॅटचे रेकॉड्सण दाखवले होते. 
लग्नाआधीचे. प्रत्यक्षामध्ये तर करतच होते, पण कधीतरी गंमत म्हणून ऑनलाईन सेक्सपण 
करायचे (फ्रॅं कली स्पीलकग, त्यात “करण्यासारखं” काय आहे ते मला कधी समिलंच नाही. तो 
वगेळाच मुद्दा!) तसंच काहीतरी आताही चाल ूअसेल का? इतक्या तदवसातं मी त्याचा लॅपटॉप 
कधी तपासलाच नाही. गरिच भासली नाही. बािूलाच त्याचा मोबाईल होता. तो उचलनू मी 
मेसेिेस पातहले. एक नंबर सेव्ह केलेला नव्हता, भारतामधलाच होता, पण नुस्ता नंबर होता. 



त्यानंबरवरून सकाळपासून चारपाचदा कॉल आले होते. त्याने देखील दोन कॉल केले होते. 
अखेरचा कॉल पाच वािता केला होता. मेसेिेस सुद्धा केले असणार. पण सध्या ते डीलीट केलेले 
होते. स्क्रोल करताना खाली एक युएसचा नंबर तदसला, या नंबरवर एकदाही कॉल केला नव्हता, 
पण मेसेिेस तचकार होते. बहुतेक मेसेिेस िॉरवडेड िोक्स वगैरे होते. पसणनल िार थोडे. पण िे 
होते ते... “तमस यु”, “व्हेन यु तवल बी कलमग टू इंतडया?” “आय ऎम नॉट ओके”, “तदस टाईम आय 
तवल नॉट स्कू तदस तरलेशनतशप”, “यु हॅव अब्सोल्युटली नो आयडीया, हाऊ डि इट िील टू बी 
इन लव्ह”, “कान्ट बीलीव्ह समबडी कॅन बी बोलरग दॅन मी”...  

 

हिारो तकलोचे दोन ठोकळे आपल्या डाव्या उिव्या बािूने एकाच स्पीडने येत रहावते आतण 
आपण िराही न हलता त्या ठोकळ्यामंध्ये तमलीमीटर बाय तमलीमीटरने चेचत िाव,ं पण चेचताना 
रक्ताचा एक थेंबही उडू नये आतण वदेनेचा एक कणही िाणव ूनये, िक्त आपण तमटत िाव,ं असं 
काहीबाही वाटू लागलं. मी त्याचा िोन परत खाली ठेवनू तदला.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

हे आिच घडलेलं नाही, हे गेले अनेक तदवस घडतंय. आतण मला मातहत नाही. एकीकडे मला 
तमठीत घेताना तो अिूनही ततचाच तवचार करतोय. ततनं त्याच्या आयुष्यात परत याव ंम्हणून 
तवनवतोय.. मी तो िोन परत उचलला आतण भारतातल्या अनसेव््ड नंबरवर डायल केला. 
दुसर् याच लरगला िोन उचलला गेला. “िॅतमली के साथ हू. तवल कॉल यु टूमॉरो!” आवाि 
एकशेएक टके्क तनधीचाच होता.  

बेडरूममधून त्याच्या आवाि आला, “स्वतिल, मदद कर दो यार” मी त्याला हात  देऊन उठवलं. 
उठवल्याक्षणी त्याने मला परत त्याच्यािवळ ओढलं, माझ्या गालावर त्याचे ओठ तभडले आतण 
कानातं हलकेच कुिबुित तो म्हणाला. “आि घरी आल्यापासून एकदाही िवळ आली नाहीस. 
ऑतिसमध्ये काही तबनसलंय का? अपसेट लग रही हो”  

मी स्वत:ला दोन्ही हातानंी त्याच्यापासून दूर केलं. “आता. याक्षणी, आिताब. या माझ्या घरामध्ये 
तुझ ंिे काही सामान आहे ते उचलायचं आतण चाल ूपडायचं. परत कधीही मला तुझ ंतोंड 
दाखवायचं नाही”  

“काय झालं?” त्याच्या कपाळावर केवळ एक सूक्ष्म आठी उठली. “घरी कुणी काही बोललं का? मी 
अझरभाईला सगळं सातंगतलंय... तुझ्या घरी पण सागंूच. इन िॅक्ट मी तर म्हणतोय की....” 

“काही म्हणू नकोस. आि मी ऑतिसमध्ये असताना तनधी इथे आली होती. हे खरं आहे की खोटं 
या प्रश्नाचं उत्तर दे.” माझ्या या वाक्यावर मात्र तो एकदम चमकला.  

“तुला कुणी सातंगतलं?”  

“खरं की खोटं?” 

“कुणी सातंगतलं” 

“खरं की खोटं”  

“हो. ती आि आली होती. ततला भेटायचं होतं. माझ्याकडे ततची काही पतं्र होती. िोटो होते. ते 
ततला परत हवे होते. मी कधीतरी ततला ब्लकॅमेल करेन असं वाटलं. मी पतं्र िाळली पण ततचे िोटो 
आि परत तदले” 

“तुला ते िोटो ईमेल करता आले असते ना?”  

“स्वतिल, त्यासाठी ते स्कॅन कराव ेलागले असते. एकेकाळी तडतिटल कॅमेरा नव्हते. तनगेटीव्हवर 
डेव्हलपर केलेले िुने िोटो आठवतात?  ततला तनगेटीव्हसकट तदलेत. पतं्र पण ततनं 
अकरावीबारावीत असताना तलतहलेली होती. ईमेल्स इझीली िॅतब्रकेटेड आहत असं सागंता येतं. 
पण हॅंड तरटन लेटसण आर व्हेरी स्रॉंग एल्व्हडन्स, म्हणून ततनं परत मातगतली.”  

“तू इतके तदवस ती पतं्र िपून का ठेवलीस?”  



“इतडयट, आता तर सातंगतलं ना िाळली म्हणून. ठेवनू काय त्याचंं लोणचं घालणार होतो का? 
तुझ्या घरी सामान तशफ्ट करण्याआधी मी स्वत: िाळली. ततलाही तेच सातंगतलं. तकतीतरी वळे 
ततचा तवश्वास नव्हता, तुझी शपथ घेतली तरी नाही”  

“ती तकती वािता आली आतण तकती वािता गेली? पतं्रिोटो देणघेंण ंयासाठी एखादतास पुरेसा 
असावा. खाली सीक्युरीटी लॉगमध्ये ततनं तलतहलंय की ती साडेअकरा वािता आली आतण 
चारवािता परत गेली. पाच तास... दोन तपक्चर पातहलेत का तुम्ही? केलंत काय?”  

“स्वतिल, तुला म्हणायचंय काय? अरे, बोलत बसलो होतो.  तनधी इथे आली होती हे मी तुला 
सागंणारच होतो. आल्यापासून तू अपसेट तदसलीस म्हणून तवर्षय काढला नाही. तनधीनं मला 
स्वत:हून कॉल केला की मला भेटायचंय. आम्ही खरंतर माझ्या ऑतिसिवळ लंचसाठी भेटणार 
होतो. पण माझा पाय अशक्य दुखत होता. तिना उतरण ंपॉतसबल नव्हतं, म्हणून मीच ततला 
सातंगतलं की इथं ये. िे काय असेल ते आपण इथं बोल.ू आय वॉि होलपग...” 

“व्हॉट, व्हॉट यु वेअर होलपग? ती परत तुझ्यासोबत येईल? नवर् याला सोडून? गेली अनेक वर्षिं तू 
िो काही हा खेळ चालवला आहेस तो ततच्या लग्नानंतरही परत चाल ूराहील? तनधी तुला परत 
तमळेल. सागं ना. व्हॉट यु वअेर होलपग? तनधी तनधी आतण तनधी. त्याखेरीि काहीच नाही ना.... 
एकदा तरी माझा तवचार केलास?” 

“आवाि चढव ूनकोस! शांतपणे मी काय सागंतोय ते ऐकून घे. मी ततला िोन केला नाही. मी ततला 
भेटायला बोलावलं नाही. मी ततला मेसेि केला नाही. माझ्याकडे तर ततचा युएसचा नंबर सुद्धा 
नव्हता.” 

“मग ततनं तुला कसा िोन केला? ततच्याकडे तुझा नंबर कसा काय होता?” 

“या अल्ला, बचाओ मुझे इस पागलसे. माझा गेली पाच वर्षिं झाली हाच तर नंबर आहे. तुझ्यासारखा 
दर दोन मतहन्यानंी याचा प्लान चागंला म्हणून तो नंबर आतण मग तबल िास्त आलं की अिून 
ततसराच नंबर असं मी आिवर कधी केलंय का? ततनं दोन तीन मतहन्यापूंवी मला मेसेि केला... 
कसा आहेस? मी उत्तर तदलं तठक आहे. थोडंिार कधीतरी िीटॉकवर चॅट केलं. दॅट्ट्स इट.  
त्यानंतर ततनं काल स्वत:हून सातंगतलं की ततला भेटायचंय, कशासाठी ते सांगेना. िस्ट इट्ट्स 
व्हेरी इम्पोटिंट इतकंच म्हणाली. मी बाहेर भेटलो असतो, पण माझा पाय तुझ्यासमोर आहे. ती 
परवा परत युएसला िाईल, म्हणून म्हटलं. घरी ये.” 

“माझ्या घरी?” 

“तुझ्या घरी... सीरीयसली, गेली सहा मतहने आपण एकत्र आहोत तेव्हा कधीही तू हे शब्द वापरले 
नाहीस, बर् याचदा आपलं घर. हेच तर म्हणत होतीस ना?”  

माझा मोबाईल वाित होता. “कुणाचा कॉल आहे बघ.” 

“आईचा असेल, मी नंतर करेन” 



“तदवाना हुआ बादल. ही लरगटोन अझरभाईची आहे... त्याच्याशी बोल. आपण नंतर हे तडस्कशन 
करूया”  

“यात तडस्कशन करण्यासारखं काहीच नाहीये. आिताब तू मला मूखण समितोयस का? हे बघ, 
मी ही अपेक्षा कधीच केली नाही की तू तनधीवर ज्या असोशीनं पे्रम केलंस त्याच पद्धतीने माझ्यावर 
करावसं. तनधी तुझं पतहलं पे्रम होतं, पण िेव्हा तू माझ्यासोबत आहेस.. मी असंही म्हणत नाही 
की, माझ्यावर पे्रम करताना, पण तू माझ्यासोबत असताना ततला भेटण ंमला का खटकणार नाही? 
तुझ ंमाझ्यावर पे्रम नाही हे मला मातहत आहे..” 

“एक तमतनट, स्वतिल! काय बहकल्यासारखं बोलतेस? मी तनधीला भेटलो हे चुकलंच. ती ज्या 
क्षणी या घराच्या दारातून बाहेर पडली त्याक्षणी िाणवलं की मी काय चूक केली. ती इथे येणार हे 
मी तुला तकमान िोनवर सागंायला हव ंहोतं. मी तुला िोन केलासुद्धा. पण तू उचलला नाहीस. 
आल्यापासून सातंगतलं नाही, माझ्यात लहमत नव्हती. तुला िर हे असं बाहेरून कूठून समिलं 
नसतं तरी मी आि ना उद्या तुला स्वत:हून सातंगतलं असतं. माझ्या लाईिमधली अशी कुठलीही 
गोष्ट नाही िी मी तुझ्यापासून लपवनू ठेवली असेन...” 

“रीअली? गेले दोन आठवडे तू कांतदवलीमध्ये िातोस. ततथल्या तबल्डरकडून तुला मेल येतायत. 
तू ततथे फॅ्लट तवकत घेणारेस... हे तू सातंगतलंस मला? आं?? गेले मतहनाभर तुझ्या वबे तहस्रीमध्ये 
मला मॅरीमोतनअल साईट तदसतायत. तू मुल्स्लम मॅरीमोतनअलवर रतिस्टर केलंस हे सांतगतलंस तू 
मला?? त्यापैकी दोन मुलींचे तुला िोनही आले होते ना... अशी कुठलीही गोष्ट नाही िी मी 
तुझ्यापासून लपवली असेल.... हे तू सगळं मला सातंगतलंस?” 

“स्वतिल, आता तू तहस्टेरीक होतेस. शातं बस. दोन तमतनटं, रडण ंथाबंव मी काय सागंतो ते ऐकून 
घे!” 

“मला नाही ऐकायचं आिताब. ज्यावळेी मी पे्रग्नन्सीच्या तभतीने अधणमेली झाले होते तेव्हा तू काय 
म्हणालास, आपण तनस्तरून घेऊ, एकदाही तुला वाटलं नाही की असं म्हणावं मी तुझ्यासोबत 
आहे. आपण...” 

“आपण लग्न करू! एकत्र राहू, अख्खं आयुष्य. हेच म्हणायला हव ंहोतं ना? या शब्दातं म्हटलं 
नाही पण िे म्हटलं त्याचा अथण तू सोयीस्कर रीत्या काढतेस. आपण. एकत्र. हे दोन शब्द तुला 
त्या वाक्यात महत्त्वाचे नाहीत? स्वतिल, झक मारो आपलं तरलेशनतशप, झक मारो तनधी. पण िर 
तू... तू माझी बेस्ट फ्रें ड.. िर अशा कुठल्याही बाबतीत अडकली असशील, तर िरी ते बेबी माझं 
नसतं, तरीही मी तुझ्याशी लग्न केलं असतं! तवचारलंही नसतं, की कुणाचं आहे. िक्त 
तुझ्यासाठी... यु नो, माझा धमण मला ऍबॉशणनची परवानगी देत नाही. धमामधल्या प्रत्येक गोष्टी मी 
पाळत नसेन, पण ज्या पाळतो त्या कट्टरपणेच पाळतो. अशावळेी, िर माझ्यामुळे तू गरोदर 
रातहलीस तर मी िबाबदारी झटकेन असं तुला का वाटतंय? स्वतिल, मी अख्खं आयुष्य 
तुझ्यासोबत घालवायला तयार आहे...” 



“तू खोटं बोलतोयस. केवळ आि हे प्रकरण तुझ्यवर शेकलंय म्हणून. अन्यथा, इतक्या तदवसामंध्ये 
एकदाही तू मला लग्नासाठी तवचारलं नाहीस. लकबहुना, मी घरी आपल्या नात्याबद्दल सागंणार 
म्हटल्यानंतर तू रातोरात माझ्यामागे आलास आतण मला सागंू तदलं नाहीस. गोडगोड बोलनू तू 
मला गप्प बसवत रातहलास. तुला मातहत आहे की, िर माझ्या घरी आतण अझरभाईला समिलं तर 
तुला माझ्याशी लग्न करावंच लागेल. माझा बाप तुला धरून माडंवात आणेल याची तुला तभती होती 
आतण आहे. तुला माझ्यासोबत गमिा मारायच्या आहेत, पण लग्न करायचं नाही. बरोबर ना?” 

“स्वतिल, यततनकाकाचे माझ्या घरावर इतके उपकार आहेत की त्यानं सातंगतलं तर डोळे तमटून 
कड्यावरून खाली उडी मारेन. आठवतंय ना? अतरिची बॉडी ताब्यात घेण्यासाठी पैसे नव्हते. 
यततनकाकाने रात्री अडीच वािता अम्मीकडे पन्नास हिार.. त्याकाळी.. आणून तदले. अतरिची 
मय्यत त्याचं्या पैकयाने झाली. नंतर तकतीहीवळेा ते पैसे परत केले तर त्यानंी घेतले नाहीत. 
अझरभाईला गावामध्ये त्यानंी उभा केलाय. त्याचं्या एका शब्दावंर लोकानंी भाईकडे कामे तदली. 
तुम तो िाने देओ, यततन काकानंी त्याचंी लुळीपागंळी मुलगी िरी तदली असती ना तरी लग्न केलं 
अस्तं.” तो लकतचत हसला. “इतक्या मॊठ्या मालदार असामीच्या मुलीबरोबर तर नक्कीच.” तो दोन 
पावलं पुढे आला. चे्र् यावर दुखर् या पायाची वदेना कसमसत उठली. “िस्ट तकडींग. पण असा 
वडे्यासारखा तवचार करू नकोस. तनधी प्रकरण माझ्यासाठी संपलंय. आता केवळ तू आहेस. आतण 
तूच राहशील. मला कायम वाटायचं, की माझ ंतनधीवर खूप पे्रम आहे, पण तुझ्यासोबत रातहल्यावर 
िाणवतंय की खरं पे्रम काय असतं. ऐक, आता मी काय सागंतो. तनधीला ततनं काय चूक केली ते 
समिलंय. िातीमधला, ओळखीतला अरेंि मॅरेि करूनही ती सुखी नाही. हॅपी नाही. दोन तास 
इथं मला ती हेच सवण सागंत होती. युएसमधला एकटेपणा, बाहेर िायची सोय नाही, एक्स्रीम 
वदेर कंडीशन्स, सोशलायलझगच्या नावापुरतंच मयातदत फ्रें ड सकण ल वगैरे वगैरे. प्लस नवर् याचा 
िॉब खूप तडमालंडग. ल्व्हिामुळे तहला काम करता येत नाही..नवर् याबरोबर िार पटत नाही 
म्हणाली” 

“आिताब, आय रीअली डोंट केअर अबाऊट हर. दोन तदवसापूंवी मला गावात िेव्हा भेटली तेव्हा 
तर नवर् याबरोबर िाम खुश होती.  पण ततच्या मॅरीड लाईिशी मला देणघेंण ंनाही. मला 
ततच्याबद्दल बोलायचंसुद्धा नाहीये. तू... मला िक्त तुझ्याकडून उत्तरं हवीत. एकीकडे म्हणतोस 
की, मी लग्न करेन. कधी हा प्रश्न मी तवचारू का?” 

“सध्या नाही, इतकंच उत्तर देईन.” तो अचानक तुटकपणे म्हणाला.  

“धन्यवाद. मी तुझ्याशीच लग्न करेन, म्हणत एकदा धोका सहन केलाय परत तेच नकोय. तू इथून 
िा.” 

“स्वतिल, चल. िेवलीस की तुला बरं वाटेल. ऑतिसमधून आल्यापासून काही खाल्लं नाहीस. 
तखचडी लाव ूकी हॉटेलमधून ऑडणर करू?” 

“मला भकू नाही.” 



“भकू नसली तरी िेवण ंकंपल्सरी आहे. मला नंतर पेन तकलसण तगळायच्यात, तेव्हा िेवनू घे. मी 
कूकर लावतो” 

“नको, तू बस, मी लावते.”  

तकचनमध्ये गेले तरी डोकं भणभणतच होतं. मघाशी अझरभाईचा िोन आला तेव्हा तचडून मी िोन 
सायलेंटवर टाकला होता. आता पातहलं तर सात तमसकॉल्स होते. िादूचे दोन, आईचे तीन आतण 
चक्क आतशर्षचे चार. आता या दुतखयारी आत्म्याला िोन करायला काय झालं म्हणून मी लगोलग 
त्याला िोन लावला.  

“स्वतिल, कधीचा िोन करतोय. आहेस कुठे?” 

“घरीच आहे पण िरा तबझी होते. काय झालं?” 

“आवाि का असा येतोय? काही प्रॉबे्लम आहे का?” 

“काही नाही, िरा सदी आतण असंच. बोल ना” 

मी िोनवर बोलत असताना आिताब तकचनच्या दारापाशी येऊन उभा असल्याचं मला िाणवलं. 
आमच्या ऑतिसमध्ये यंदा तदवाळीला परत रॅतडशनल डे्रस करायचे होते. पण यंदा एकेकर्ट्याने न 
करता िोडीनं करायचं ठरवलं होतं. तर आतशर्षला माझ्यासोबत पेअलरग करायचं होतं. मी हो 
म्हणून सांतगतलं. आपण मद्रासी लकवा ककमीरी कपल करू असं तो म्हणाला. आतशर्षचा करपट 
रंग आतण माझ ंसिरचंदासारखं गोलमटोल शरीर पाहता, ककमीरी कपल म्हणून गेलो तर ते लोक 
आमच्यावर अबू नुकसानीचा दावातबवा ठोकायचे, त्यामुळे आपण मद्रासी कपल केलेलं बेस्ट. 
एकतर ततकडच्या तहरॉईन्स पण अशाच िाडया आतण आतशर्षचा रंग त्याचं्यामध्ये अगदी परिेक्ट. 
आईकडे काकूने आणलेली एक कािंीवरम होती, म्हणिे तोही प्रश्न नव्हता. पण खरंतर आतशर्षला 
केवळ त्यासाठीच बोलायचं नव्हतं, त्यानं आि बॉस मला कसा तवनाकारण ओरडला आतण हा 
बंगाली परमाथणक तकती घाण पॉतलटेक्स खेळतो हे त्याला सागंायचं होतं.  

मी हे सवण त्याच्याशी बोलत असताना आिताब माझ्या बािूला येऊन उभा रातहला. त्यानंच तादूंळ 
धुतले, कादें तचरले.  मी तरीही िोनवर बोलत रातहले. मग तो बाहेर गेला. िवळिवळ दहा 
तमतनटानंी मी िोन बंद केला तेव्हा कूकरची एक तशट्टी झाली होती. गॅस हळू करून मी बेडरूममध्ये 
येऊन बसले. तो मोबाईलवर काहीतरी टाईप करत होता.  

मी आलेली बघताच त्यानं मोबाईलचा स्क्रीन लॉक केला. “आतशर्षचा िोन? काय म्हणत होता?” 

“ते मी तुला का सागंू? काय संबंध?” 

“बरं नको सागंूस. ऐक ना, भाईचा मेसेि होता. तू िरा प्लीि त्याला कॉल करशील. त्याला 
महत्त्वाचं काही बोलायचयं” 

“मी त्याला मघाशी कॉल केलाय. त्याला बोलायला वळे नव्हता, आता माझ्याकडे वळे नाही.” 



“अिून मूड खराब आहे का? स्वतिल, छोड ना यार. तुझ्या गळ्याची शपथ, परत कधीही तनधीला 
भेटणार नाही” 

“मेसेिेस कर, िेसबूकवर  एकमेकाचं्या िोटोला लाईक करा, पोक करा, गप्पा मारा. िक्त ती 
इथ ंआसपास नाही आतण म्हणून तुला िेव्हा कधी एखादीचं शरीर हव ंहोईल तेव्हा माझ्यािवळ ये. 
कारण, मी इथं िुकटात अव्हेलेबल आहे. मी मूखण तर आहेच, तुला तमठीत घ्यायला, तुझ्या प्रत्येक 
स्पशावर उसासायला तयार.” 

“अततशय चीप लेव्हलवर बोलतेस, हे तरी तुला समितंय का? तनधी इि ओवर िॉरो् मी” 

“ततच्या लग्नाच्यावळेी तू हेच म्हणाला होतास. पण मग कसा कुणास ठाऊक तुमचा कॉं टॅक्ट झाला 
आतण...” 

“कसा कॉम्टॅक्ट होणार नाही? आपण साठच्या दशकातं नाही. तदस इि द एि ऑि सोशल 
मीडीया. आपण एखाद्या व्यक्तीपासून तकतीही  दूर पळालो तरीही ती व्यक्ती आपल्या आिूबािूलाच 
असते. मी ततला िेसबूकवर शोधलं नाही... कॉमन फ्रें ड्समधे तदसत रातहली. कधीतरी अचानक 
फ्रें ड रीके्वस्ट पाठवली. ततनं लगेच ऍक्सेप्ट केली. मग साधारण चॅलटग केलं.. पण माझ्यावर तवश्वास 
ठेव..  तदस इि ओव्हर.” 

“माझा आता कशाहीवर तवश्वास नाही..” 

“तठक आहे, नको ठेवसू. पण आता शातं झोप. उद्या सकाळी उठून चचा करूया. वाटलं तर खूप 
भाडंूसुद्धा. माझ ंचुकलं असं तुला वाटत असेल तर मला तू म्हणशील ती तशक्षा मान्य आहे. िक्त 
एक सोडून. तू आतण मी वेगळं व्हायचं नाहीये..” 

 “एकत्र राहून धोका तदलेला मला सहन होणार नाही. आिताब...” 

“मी यतीन नाही. मी तकतीही फ्लटण आहे अस ंतुला वाटत असलं तरी मी प्रत्यक्षामध्ये माझ्या प्रत्येक 
नात्याबद्दल इतकाच सीरीयस आहे. तुझ्याबाबतीत तर िास्तच. नशीबाने दर वळेी माझे िासे 
उलटे िेकलेत. यावळेी हे िासे मला हव ेतसेच पडायला हवते. यु आर पे्रशस. मी तुला गमवणार 
नाही. आय तवल नॉट स्कू तदस तरलेशनतशप...” हे वाक्य तो आधी कुणाला म्हणाला? कुणाबद्दल 
म्हणाला? मी तवचारलं नाही. केवळ मान खाली घालनू हंुदके देत रातहले. “चल,  िेव आतण झोप” 

मी डोळे पुसत कसेबसे चार घास खाल्ले. त्यानेच भरवले खरंतर. मला सध्या काहीही सुचत नव्हतं. 
तो मला काहीतरी समिावत होता, पण संध्याकाळपासून रडून डोकं दुखायला लागलं होतं. 
तवतचत्ररीत्या तभरतभरल्यासारखं िीललग येत रातहलं. “आय नीड अ ड्रींक” मी त्याला सातंगतलं.  

“अतिबात नाही. भाडंलो म्हणून प्यायची सवय लावू नकोस. आयुष्यभर सोबत राहणार, 
आयुष्यभर भाडंणार तेव्हा प्रत्येक वळेी...” 

“आयुष्यभर मी तुला माझ्या निरेसमोर दुसर् या बाईबरोबर नाही बघू शकणार”  



“भाडंायला तेच एक कारण असतं का? आतण, नाही मी तुला सोडून कुठे िात... तकतीवळेा सागंू? 
ते मघाशी बडबडलीस, कातंदवली साईडला फॅ्लट घेतोय ते आपल्यासाठीच. अख्खं लाईि आपण 
वन बीएचकेमध्ये काढू शकत नाही. मोठा फॅ्लट हवा, तुला आधी सातंगतलं नाही, कारण माझचं 
अिून ठरत नाहीय. सेंरल लाईन तुलामला दोघानंाही नको, हाबणर लाईन तुला बेस्ट, मला वसे्टनण 
लाईन पण शाळा वगैरे सोयी वसे्टनणला चागंल्या आहेत...असं अिून िक्त तवचार करतोय. आता 
बूक केला तर पझेशन येईपयिंत दोन तीन वर्षिं िातील. तोपयिंत आप्ण अिून सेट होऊ. तुला नंतर 
सागंणारच होतो.” 

त्याहीक्षणी मला आिताबच्या गालावर िाऊन ओठ ठेवावसेे वाटले तर त्यात चूक काय... शाळा 
वगैरे सोयींचा तवचार!!!   

“आतण ते मॅरीमोतनयलवर रतिस्रेशन?” 

“ताई, अझरभाईंसाठी केलंय. ते स्वत: तर मुलगी बघत नाहीत तर तकमान मला बघू देत. त्याच्या 
लाईिचं गाडं सेट झाल्याखरीि मी माझा तवचार नाही करू शकत. म्हणून तर इतके तदवस तुला 
तवचारायचं थाबंलोय. त्याला मी सागंूही शकत नाही...तुझ्यामाझ्याबद्दल. स्विील, त्या रात्री 
माझ्यामुळे त्याचं लग्न मोडलंय... मी ते सुधारल्याखेरीि माझा संसार माडंू शकत नाही.. पण 
असो. आता झोप. रात्र खूप झालीये. उद्या बोलू”  

त्या रात्री िर आिताबनं सवात मॊठी चूक काही केली असेल तर ती म्हणिे, मला तकमान एक 
पेगदेखील घेऊ तदला नाही. मी तकमान गाढ झोपले असते... रात्रीचे दोन अडीच वािले असावते, 
मला िाग आली.  तशी मला रोि रात्रीच येते, बाथरूमला िाऊन येऊन पाणी तपणे आतण मग 
परत येऊन झोपणे इतकाच कायणक्रम. मला माझ्या या घराची इतकी सवय झाली होती की, लाईट 
लावायची देखील आवकयकता नसायची. अंधारातून मी या घराचा कोपरानकोपरा तिरू शकत 
होते. आि िाग आली, तेव्हा बािूला आिताब नव्हता. इतक्या रात्रीचा तोही बाथरूमला गेला 
असेल असं वाटलं पण कुठलाच लाईट चाल ूनव्हता...  

मी अंधारातच उठून हॉलमध्ये आले. तो समोरच्या खुचीवर अंधारात बसला होता. कानाला 
मोबाईल. अततशय हळू आवािात तो बोलत होता. “प्लीि ऐकून घे... हो मान्य आहे, पण यापुढे या 
नंबरवर कॉल करू नकोस. स्विीलला समितं.. ती िोन चेक करते.... पासवडण वगैरेची गरि 
नाही.. पण आता...”  

संध्याकाळी रतिस्टरवर पातहलेलं नाव. मी िोन नंबर डायल केल्यानंतर आलेला ततचा आवाि. 
त्याने स्वत:हून कबूल करण ंकी तीच इथं आली होती. या सवांपेक्षा आता मला आलेला संताप िार 
िार वगेळा होता. एका तनतमर्षाधात माझा पुतळा झाला. मी कोण आहे, काय करतेय, याचं 
काहीही भान उरलं नाही. खरंतर त्याला हाक मारायची होती, त्याला तवचारायचं होतं की इतका 
वळे माझ्यासोबत आयुष्यभराच्या कतमटमेंटचे इतके गोडव ेगाणारा कोण आतण आत्ता माझ्या 
नकळत िोनवर ततच्याशी बोलणारा कोण.... 



कदातचत मी आल्याची चाहूल त्याला लागली असावी. त्यानं मागे वळून पातहलं आतण िोन बंद 
केला.  

“स्विील! तू? आय मीन... सॉरी. तनधीचा कॉल होता म्हणून मी घेतला. इतक्या रात्री... अििंट 
बोलायचंय असा ततचाच मेसेि होता...” 

“मी गेली अख्खी संध्याकाळ तुझ ंबोलण ंऐकतेय, आतण िसतेय. आता नाही. आिताब, खरंच 
िा. प्लीि िा, माझ्यावर उपकार म्हणून िा. माझ्यावर पे्रम असलं तर िा. मी हे नाही सहन करू 
शकत... मी कदातचत तनधी नसेन, पण मी तनधीची रीपे्लसमेंट नाही... मी सेकंड हॅंड माल नाही... 
प्लीि... हात िोडते... पण आता हे खेळ पुरे कर... तू ततच्यातशवाय इतर कुणाहीसोबत कधीच 
राहणार नाहीस... तो तुझा वीकनेस आहे पण तुझ्या या वीकनेसपायी... मी माझ्या आयुष्यामध्ये 
इतका प्रचंड मोठा पराभव सहि ल्स्वकारू शकत नाही..” मी रडत भेकत कशीतरी  बोलले 
असणार.  

“स्वतिल, ततनं मला कॉल केलाय. मला म्हणाली आठ वािता का िोन केला होतास.. म्हटलं मी 
केलाच नाहीये... त्यावरून इतका वळे बोलत होतो. तू घरी आल्यापासून मी ततला कॉल केलाय 
का? इन फ़ॅक्ट ततला आता िोनवर हेच सागंत होतो की यापुढे िोन करू नकोस.” 

“या नंबरवर िोन करू नकोस... ऐकलंय मी ते... म्हणिे, दुसर् या नंबरवर िोन कर.. असंच ना? 
हे माझ्यासाठी असह्य आहे” 

“सॉरी, खरंच स्वतिल, मनापासून सॉरी..” 

“तुझे सॉरी नेऊन घाल ततकडे खड्ड्यात. आय डोंट केअर. तुला एकदा सांतगतलेलं समिलं नाही 
का? चालता हो. हरामखोर!!! माझ्या घरात राहून. माझ्यावर पे्रमाची नाटकं करून दुसर् या 
पोरीबरोबर िोनवर गमज्या मारतोस.... तुला लाि कशी वाटत नाही रे हरामी” 

“स्वतिल, आवाि कमी आतण तशव्या नकोय” 

“का? तशव्या का नको? तू माझ्या डोळ्यादेंखत  मला िसवतोस. वर ही अपेक्षा की मी त्याला 
िसवणूक म्हणूसुद्धा नये. आि ज्यावळेी मी कन्रंट केलं तेव्हा लग्नाचे गोड गोड स्विं दाखवतोस. 
इतके तदवस िे कधी बोलला नाहीस. तुझ ंतनधीवर पे्रम होतं, आहे आतण राहील. मला त्याच्याशी 
देणघेंण ंनाही. पण माझ्यावर पे्रम करत असताना िक्त माझ्यावर.... मी कुणाहीसोबत शेअर 
करणार नाही... तकमान माझा पुरूर्ष तरी.. नेमकं तेच तुझ्याकडून िमणार नाही.... म्हणून तू 
तनघून िा.. मला तुझ ंतोंड बघायचं नाहीये. हरामी साला...” 

“ओके, िाईन. पण यापुढे एक शब्द बोलायचा नाहीस. आव्वाि बंद. मला तशव्या नकोत. हरामी 
नाहीये. बापाचं नाव आहे माझ्याकडे. तुझ्या बापाइतका श्रीमंत नसेल तो, पण तकमान रंडीबाि 
नव्हता. कळलं... आता बोलायचं नाही. िातो.” त्यानंतर पाचव्या तमनीटाला आिताब माझ्या 
घराबाहेर पडला. सोबत केवळ त्याचा मोबाईल, चािणर, वॉलेट आतण लॅपटॉपची बॅग. तिन्यावरून 
उतरताना त्याला पाय उचलवत नव्हता तरी तो बाहेर पडला. मी त्याला थाबंवलं नाही. तो कपडे 



बदलत असताना थाबंवलं नाही. चािणर काढून घेत असताना थाबंवलं नाही. दार उघडून तो बाहेर 
पडला तेव्हा थाबंवलं नाही. इतक्या रात्री तो कूठे आतण कसा िाईल याचा तवचार करूनही मी 
त्याला थाबंवलं नाही.  

त्यावळेी घड्याळामध्ये रात्रीचे पावणेतीन वािले होते. 

 

----- 

दुपारचे पावणेतीन वािले होते. माझा िरा कुठे डोळा लागला होता. दारावरची बेल टणाटणा 
वािल्याने िाग आली.  

रात्री तो बाहेर पडल्यावर झोपलेच नाही. थोडावळे टीव्ही पातहला, मग िेसबकूवर टाईमपास 
केला. सातहलदादा ऑनलाईन होता, त्याच्याशी चॅटवर उगाच कायबाय गप्पा मारल्या. पहाटे 
सातवािता नेहमीसारखा आईचा िोन आला. काल संध्याकाळी िोनवर का बोलली नाहीस कूठे 
होतीस वगैरे. बाबानं मध्येच िोन घेतला, “तनल्या, काल रात्री स्विातं तदसलास रे. सारखा हाका 
मारत होतास. तब्बेत तठक आहे ना तुझी?” मी िक्त हो म्हटलं. रात्रभर झोपलेच नाही तर बाबाच्या 
स्विातं कशी काय गेले असेन...  

त्या तदवशी बॉसला आि ऑतिसला येत नाही म्हणून मेसेि केला. खरंतर ऑतिस चुकवायचं तसं 
काही कारण नव्हतं, पण  वाटलं, चुकूनमाकून तो परत आला तर... घराची चावी त्याने नेली 
नव्हती. मी त्याला पतहला िोन केला तेव्हा सकाळचे नऊ वािले होते. त्यानं उचलला नाही. मी 
मेसेि केला. “whr r u?” त्यावरही उत्तर आलं नाही. दहा वािता त्याचं िेसबूक स्टेटस अपडेट 
आलं. “Listening to sad songs. No idea why!”  मी त्याचं स्टेटस लाईक केलं. थोड्यावळेाने 
पेि रीरेश केलं तेव्हा त्याचं स्टेटस मला तदसत नव्हतं, एक तर पोस्ट डीलीट केली असावी, 
लकवा मला न तदसेल अशी सेटींग. पण तकमान अिून फ्रें डतलस्टमध्ये होते. मी उगाचच सलमान 
खानचं “क्या हुआ तुझे” गाण्याची ललक स्टेटस म्हणून टाकली. तपक्चरचं नाव तुमको भलुा न 
पायेंगे. परत त्याला िोन केला. यावळेी लरग कट झाली.  

सकाळपासून िक्त एक चहा घेतला होता. दहा वािता कामवाली बाई आली. घर साि करून 
गेली, तेव्हाच िोनवरून नाकता मागवला. इडली अततशय आंबट्ट होती आतण चटणी खराब 
झालेली होती. िेकून तदली. पोळ्यावाल्या मावशींनी तकती पोळ्या तवचारल्यावर नेहमीच्या 
तहशोबाने दहा सांतगतल्या. कदातचत लंचच्या वळेेपयिंत तो परत येईलही. भािीमध्ये फ्रीझमध्ये 
काय होतं तेही मला मातहत नव्हतं. मावशींनीच शोधाशोध करून कोबी काढला. कोबीची भािी हा 
अततशय दुदैवी प्रकार आहे यावर माझ ंआतण त्याचं एकमत होतं. तरी मावशींनी कोबीची भािी 
केली. तो आलाच तर अंडी तळून घेईल... मी अंडी खातच नाही त्यामुळे मला काही झालं तरी 
कोबीची भािी खावीच लागेल.  

अकरा पंचवीसला त्याचा मेसेि आला “r u in ofc?” मी नाही म्हणून लगेच उत्तर पाठवलं. “K! b 
at home by 3pm” त्याचा मेसेि आला. म्हणिे काय? तीनपयिंत कदातचत परत येणार असेल. 



तेवढ्यात अझरभाईचा िोन आला. “सॉरी, तू काल िोन केलास आतण तेव्हा भलत्याच भानगडीत 
होतो. बोलताच आलं नाही. काही अििंट मॅटर होता का?” 

मी नाही म्हणून सांतगतलं. पण तरीही त्याला माझ्या आवािावरून समिलं असाव,ं कारण त्यानं 
लगेच “आिताबला िोन दे” अस ंसातंगतलं “तो घरी आहे, मी ऑतिसमध्ये.”  

“तठक आहे, हा कॉल कट कर आतण ऑतिसच्या लॅंडलाईनवरून मला कॉल कर”  

“अरे कशाला? बोल ना. मला अनतलतमटेड प्लान आहे...” 

“प्रश्न तुझ्या मोबाईलच्या तबलाचा नाही. खरं सागं” 

“तू त्याच्याशी आि बोललास का?”  

“हो. पहाटेच मला कॉल केला होता.... काय झालंय?” 

“ही इि चीलटग ऑन मी...” काल संध्याकाळपासून घडलेला सवण प्रसंग मी त्याला सातंगतला. 
त्यानं काही न बोलता ऐकून घेतलं. अखेर मात्र, ज्या वाक्यावरून आिताब घर सोडून गेला, ते मी 
त्याला सागंू शकले नाही. अथात ते त्याला समिलेलं असणारच.  

“हे बघ, मी आता दोघाचंंही ऐकून घेतलेलं आहे. तेही शातंपणे. मला पोस्टमन व्हायची अतिबात 
इच्छा नाही. तरीही त्याला िे सातंगतलं तेच तुला सागेंन. शातं रहा. एकत्र भेटा आतण बोला. पूढे 
िे व्हायचं आहे ते होईल पण सध्या या घडीला िास्त तवचार करू नका. तुझा तापटपणा त्याला 
सहन करावा लागेल आतण त्याचा हा असला चंचल मूखणपणा...” 

“तदस इि डेतफ़नेटली नॉट मूखणप...” 

“स्विील, ही इि नॉट चीलटग ऑन यु... हे मी तुला सागंतोय म्हणून तरी तवश्वास ठेव. तनधीसोबत 
तो तकती सीरीयस होता ते मला मातहत आहे आतण सध्या त्याचं काय चाल ूआहे तेही मला मातहत 
आहे. ततला केवळ तखिवतोय. तुझ्यावाचून माझ ंकाही अडलं नाही हे दाखवायचा प्रयत्न आहे. 
आय नो, हास्यास्पद आहे, चाइल्ल्डश आहे. पण आहे...प्रत्येकाचा स्वभाव असतो. सध्या शांत 
रहा. मी त्याला लगेच कॉल करतोय. त्याने िोन केला तर िक्त ऐकून घे. बोल ूनकोस”  

त्यानंतर कुणाचाही िोन आला नाही. िेवनू मी थोडावळे टीव्ही पातहला. िेसबूकवर चक्कर मारली 
तेव्हा, तनधी (म्हणिे सायली तुर्षारने) रात्री तीन वािता (म्हणिे आमची भाडंण ंचाल ूअसताना) 
“आि तिर तुमपे प्यार आया है, बेहद और बेतहसाब आया है” असा स्टेटस म्हणून टाकली होती. 
खाली तिततक रोशनचा िोटो. ततचा आवडता हीरो. मी स्टेटस लाईक केलेली नाव ंपातहली त्यात 
आिताबचं नाव नव्हतं.  

झोपले तेव्हा दीड वािला असावा. िाग आली ती बेल वािण्यानंच. तोच असेल याची इतकी 
खात्री होती कीहोलमधून पातहलंसुद्धा नाही. समोर कुणी भलताच माणूस उभा होता.  



“सलाम आलेकूम. भाईसाबने भेिा है. पैचाना क्या?” तो हसत म्हणाला. मला हा माणूस 
पातहल्यासारखा वाटला तरी ओळख आठवनेा. “मै सलामत. वो अझरभाईके साईटपे काम करता 
था. आप तबी कॉलेिमी थे ना. अभी मै इधर बंबई आ गया. इधरहेच काम करता है. वो 
आिताबभाईने सुबह िोन तकये था. मेरा छॊटा हत्ती है ना. कुछ सामान लाने का बोले. तशल्टग 
कररे क्या?” तो धडाधड बोलत सुटला... मला अचानक आठवलं, अझरभाईच्या हाताखाली काम 
करणारा कामगार. पातहलयं खरं. पण याला का पाठवलाय? 

त्यानं स्वत:चा मोबाईल काढून नंबर तिरवला. कॉल कनेक्ट करून झाल्यावर खादं्यािवळ 
मोबाईल उगाच घासला आतण माझ्याकडे तदला. “बात तकतिये” 

“हॅलो.” 

“सलामत आलाय. माझ ंसामान घेईन. त्याच्याकडे तलस्ट तदली आहे. त्याला िे तमळणार नाही ते 
िेकून दे..” 

“आपण िरा दोन तमतनटं बोल ूया का? इतक्या घाईने....” िोन कट झाला होता. सलामतच्या 
तखकयामधून आिताबच्या हॅंडरायलटगमधला कागदाचा कपटा आला होता. “ये सब सामान बोले 
थे... आप बस तदखाओ, मेरा तो काम ही अभी पॅलकग मूव्हींग का है. तठक से लेके िायेगा... कोई 
टेन्शन नही” त्याने सोबत आणलेला काडणबोडणचा गठ्ठा उघडून बॉक्सेस बनवायला सुरूवात केली.  

मी कपाटामधून त्याचे कपडे काढून तदले. त्याची पुस्तकं, सीडी, गेम्स, तिमचं सामान, अलामण 
क्लॉक, बाथरूममध्ये ठेवलेलं शेव्हींग तकट, त्याचा शाम्पू, त्यानं आणलेली इस्त्री, थमास, त्याचे 
पेन, िुना कॅल्क्युलेटर, सगळं कसं व्यवल्स्थत तलस्टमध्ये तलतहलं होतं. त्याने तकचन नाईव््ि 
घेतले होते, ते पण तलस्टमध्ये होते.... त्यानं आणलेले बोन चायनाचे बोल्स, पे्लट्ट्स, सगळं काही. 
सलामत तासाभरामध्ये चार खोक्यामंध्ये सगळं सामान भरून तनघाला पण... त्याचे धुवायला 
वॉलशगमतशनमध्ये पडलेले काही कपडे आतण त्याचा एक पेन ड्राईव सोडल्यास. पेन ड्राईव्ह मध्ये 
माझे िोटो होते. ते डीलीट करून िॉमणट कर आतण मग िेकून दे असा तनरोप होता.  

इतकावळे मी घरात एकटीच होते. काल  रात्रीपासून.. पण आता तो एकटेपणा अक्राळतवक्राळ हसू 
लागला.  एकच क्षण का होईना, पण मी घाबरले. तो माझ्या आयुष्यामधून कायमचा दूर िाईल या 
कल्पनेने मी घाबरले. मी त्याला परत िोन केला. प्लीि... दोन तमतनटे बोल माझ्याशी. त्यानं लरग 
कट केली. हातातला िोन सर्कण न िेकून तदला. (नोतकयाचा असल्याने तो तटकून रातहला. 
आताच्यासारखा मायक्रोमकॅ्स, लावाम समॅसंग असता तर मला इतर कामधाम सोडून आधी नवीन 
मोबाईल घ्यावा लागला असता!)  

 

मी परत मेसेि केला. त्यावर काही उत्तर आलं नाही. परत कॉल केला. तो कट झाला. समितो 
कोण हा स्वत:ला? स्वत: आधी नाही ते धंदे केले आतण आता मला ऍटीर्ट्युड दाखवतोय. साला! 
हरामी! एकदा नाही शंभरदा म्हणेन. माझ्या घरामध्ये राहून माझ्या पाठीमागे दुसर् या मुलीला 
भेटतो आतण वर म्हणतो मी समिून घेऊ. याचा भाऊही तसलाच. मलाच शातं रहायला 



सागंतोय... गेले खड्ड्यात. दोघंही. मला गरि नाही. तकतीही पे्रम अस्लं तरीही मी माझा सेल्ि 
रीस्पेक्ट गमावनू तुझ्यासोबत रोमान्स करू शकत नाही. मी गौरी नाही... मला तू गृतहत धरू 
शकत नाहीस.  

अध्या तासानंी परत िोन वािला, अझरभाईंचा. मी तोही कॉल रीिेक्ट केला. मला आता 
कुणाकडून शहाणपणाचे बोल नको हव ेहोते. शातं रहा, बी काम! चा उपदेश नको हवा होता. मी 
मोबाईल ल्स्वच ऑि केला आतण भलामोठ्ठा मग भर कॉिी घेऊन शातं बसून रातहले. रात्रीचं 
िागरण, कालचा आरडाओरडा आतण भाडंण ंयामुळे प्रचंड तपत्त उिाळून आलं. कॉिी सगळी 
उलटून पडली. तरीही डोकं भणभणतच रातहलं. ठणकतच रातहलं. ततन्हीसांि होऊन गेली, तरी 
मला भान नव्हतं. अंधारात तशीच बसून रातहले. रात्र झाल्याचं समिलं ते समोरच्या घरामधल्या 
माणसाचे दारू तपऊन आरडाओरडा चाल ूझाल्यावर. मग लाईट लावले. भकू लागली होती म्हणून 
दुपारचीच एक पोळी िॅम लावनू खाल्ली. त्याला घर सोडून अख्खा तदवस लोटला होता, तरी मला 
अिून रडू आलं नव्हतं. मला इतक्या सहिासहिी रडू येत नाही, आतण एकदा आलं की थाबंत 
नाही...  

टीव्ही बघत थोडावळे बसले , अचानक आठवलं की दुपारी तचडून मी मोबाईल ल्स्वच ऑि केला 
होता. तो चाल ूकेला. मेसेिेसच मेसेिेस. एकापाठोपाठ धडाधडा येऊन आदळणारे मेसेिेस. 
बरेचसे िॉरवडेड िोक्स. काही मातहतीपर. एक अझरभाईचा आतण एक आिताबचा. अझरभाईचा 
िक्त “कॉल मी” इतकाच. आिताबचा “डोंट कॉल मी अगेन. इट्ट्स ओव्हर”  

बस्स. सो इट वॉि ओव्हर. त्याच्याकडून. काल रात्री हे तरलेशनतशप त्याला का तोडायचं नाही, 
िासे त्याच्याच बािूने पडावते वगैरे सवण काहीही असूनही इट वॉि ओव्हर. अगदी आतमधून 
आपण कचकड्याच्या बाहुलीसारखं चेपत गेल्यासारखं वाटायला लागलं. एक एक श्वास 
िाणवायला लागला, हातपाय आपोआप थरथरू लागले. काल यावळेेला तो तनधीसोबत होता. 
आि माझ्यासोबत नाही. त्यानं मला िसवलं का.... याचं उत्तर त्यानं तकतीहीवेळा तदलं नाही 
म्हणून तरीही मी ओरडून ओरडून िक्त होच म्हणेन. िसवणूक िक्त शातररीक असते का? व्हॉट 
अबाऊट युअर सोल? तम. आिताब. माझ्यासोबत असतानाही िर तुम्ही ततचा तवचार करत 
असाल तर ती प्रतारणा होत नाही का? 

मी त्याला परत कॉल केला नाही. मी अझरभाईलाही कॉल केला नाही िेसबूकवर आिताबचं 
नवीन स्टेटस होतं. “ The heart was made to be broken” – Oscar Wilde.  खाली सत्तावीस 
कमेंट्ट्स होत्या, बहुतेक त्याच्या ऑतिसमधल्या कुणाच्यातरी. त्यात एकाने “तेरा पैर टूटा के 
तदल?” अशी कमेंट टाकली होती. मी त्याला लाईक केलं. स्मायली टाकली. लगोलग मीही गूगल 
उघडलं.  िेमस कोट्ट्स िॉर मूल्व्हग ऑन अस ंसचण केलं. शंभरेक कोट्ट्स स्क्रीनवर झळकले. 
त्यातले बहुतेक अगदीच बेकार होते, पण एक कोट खरंच खूप मला आवडला, माझ्या 
तसच्युएशनला तर परिेक्ट होता. “Never allow someone to be your priority while allowing 
yourself to be their option.”- Mark Twain. माझ ंइंग्रिी वाचन तसं िेमतेम असल्याने मला 
माकण  टे्वन हा मोठा लेखक असल्याखेरीि इतर काहीही मातहत नव्हतं, हे वाक्य नक्की कुठल्या 
पुस्तकामधलं आहे तेही मातहत नव्हतं. पुस्तकात आहे की तपक्चरमधल्या कुठल्या सीनमध्ये आहे 



तेही मातहत नव्हतं तरीही मला ते आवडलं. हेच तर मी करत होते ना? त्याच्यासाठी मी केवळ एक 
ऑप्शन होते. प्रायोरीटी कधीच नव्हते. तनधी आतण मी दोघामंध्ये िर त्याला तनवड करता आली 
असती तर त्यानं कधीही तनधीचीच तनवड केली असती. मी मूखण. ज्याप्रमाणे केदारचं लग्न 
झाल्यानंतर मी त्याचा तवचार सोडून तदला तसंच माझ्या मूखण तवचार होता की, तो तनधीला तवसरेल. 
नात्याचं्या या गुंतागुंतीचा मी तवचार केलाच नाही. तनधी गेल्यावर तो माझ्यािवळ आला. 
माझ्यासोबत आला, पण तरीही तनधी त्याच्या मनातून कधी गेलीच नाही. कालची पे्रमाची, लग्नाची 
बोलणी सच्ची होती, हेही मला मातहत आहे पण मला त्याचवळेी हेही समिलं की त्याच्या मनामध्ये 
तनधी कायम राहणारच आहे... मी असो वा नसो.  

रात्री तकतीवािता झोपले ते आठवत नाही पण िाग आली तेव्हा उठवत नव्हतं, अंगभर दुखण ं
भरून रातहलं होतं. रात्री िेवले नव्हतेच. सकाळी उठून बाथरूमपयिंत गेले, आतण दुतनयाच 
हलायला लागली. लभत्तीचा आधार घेत परत बेडवर येऊन बसले. िासभर पाणी प्यायले आतण 
परत थोडावळे झोपले. पाचच तमनीटानंी धावत बाथरूमपयिंत गेले. भडभडून उलटी झाली. 
हाटणबे्रकपेक्षाही ऍतसडीटी िास्त सतावते. फ्रीझमधलं गार दूध थोडं प्यायले. िरा बरं वाटलं. अंग 
तापानं िणिणलं होतं. झोपेतच होते मी.  

नेहमीसारखाच आईचा िोन आला. हॅलोतबलो म्हणायच्या भानगडीत न पडता मी इतकंच म्हटलं, 
“आई गं, मला घेऊन िा. मला नाही रहायचं इकडे”  

मी खरंतर िोन कट केला, पण पाच तमनीटानंीच बाबानं िोन केला. “मी कार घेऊनच तनघतोय, 
तनल्या. गौरीपण येतेय.. डॉक्टरकडे िाऊन ये. काहीतरी खा.” 

“तुम्ही यायची तशी काही गरि नाहीये बाबा. मला बरं आहे, थोडं ताप आतण आता ऑक्टोबर 
हीट. सीझन चेंि”  

“तनल्या, तुझा आवाि बघ. मी येईन म्हटलंय ना. रोि मला स्विातं तदसतोस... आि तर ताप 
आलाय म्हणतोस... दुखण ंअंगावर काढशील वगैरे. संध्याकाळपयिंत पोचेन तोपयिंत नीट रहा.” 
आईचा पाठीमागून आवाि आला. “एक तमन इकडे दे, मला बोल ूदे”  

“स्वतिल, हे बघ. मी आफ्ताबला िोन करू का? तुझ्या घरी यायला िमेल का म्हणून... एकटीच 
आहेस राणी. सोबत येऊ देत का?” 

“आई प्लीि नको. तू ये. लगेच ये” बाबाला यायची काही गरि नाही अस ंम्हटलं खरं, पण आईचा 
आवाि ऐकताच ती हवी झाली. आता याक्षणी. तनधी,अझर, आिताब, बाबा कुणाहीपेक्षा आई 
हवी. केवळ तीच आहे िी मला धीर देऊ शकेल...  

पोळ्यावाल्या मावशींना मऊ तखचडीभात करायला सातंगतला. कालच्या तशल्लक पोळ्या घरी 
न्यायला सातंगतल्या. “साब नही है क्या? टूअर पे गये है?” ततनं तवचारलं. मी मान डोलावली. 
“आपको इस हालत मे छोडके गये. ये मदण ना, कामके आगे तबवी तदखतीच नै” ततनं आपली टकळी 
चाल ूकेली. मी आिही तसकलीव्ह टाकली.  



ततन्हीसािेंवळेी आई आली. मी त्यावळेेला उठून िेमतेम दरवािा उघडू शकले. उलटसुलट 
िागरण,ं रडण,ं टेन्शन, खाण्यातपण्याचे हाल, मी एकदम टोटल अवतात तदसत असणार. पण 
मला खरंच त्याचं काहीच भान नव्हतं. आई घरात आल्यावर मी ततच्या गळ्यांत पडून तकतीतरीवळे 
नुसती बसून रातहले. आई घरून येताना माझ्यासाठी कोथींबीर वड्या घेऊन आली होती. बाबानंच 
त्या तळल्या. मऊ वरणभात केला आतण आईनं मला भरवला. खूप वर्षांनी एकदम लहान 
झाल्यासारखं वाटलं. इतके तदवस वाटायचं, की मी मोठी झाले, स्वत:चे तनणणय स्वत: घेण्याचं बळ 
आलं. पण त्या तनणणयाचंं ओझ ंपेलण्याचं बळ मात्र नव्हतं. हालत इतकी बेकार होती की बाबानं 
कुणालातरी काहीबाही िोन करून एका डॉक्टरलाच घरी बोलावलं. त्यानं उगाच बीपी कमी, तपत्त 
िास्त करून दोन चार गोळ्या तलहून तदल्या. तदवसभरच्या प्रवासाने आईबाबा लगेच झोपले. मी 
आईच्या कुशीमध्ये स्वत:ला गुरिटून कधी झोपले तेच मातहत नाही.  

सकाळी उठले तेव्हा बरंच बरं वाटत होतं. आईनं उठून पोहे केले. “तकचन छान म ंटेन ठेवलंयस गं. 
सगळं िागच्या िागी सापडतंय... घरही बरंच साि आहे” 

“कामाला बाई आहे, स्वयंपाकाला बाई आहे...” 

बाबाचा असा समि झाला होता की ऑतिस पॉतलतटक्समुळे माझी अशी हालत झाली आहे. 
ऍक्च्युअली आईसोबत गप्पा मारताना मी बर् याचदा िक्त ऑतिसच्या भानगडी सागंायचे. घरचं 
काही सागंण्यासारखं असेल तेच. घरामध्ये आिताबचं आता काहीही सामान नव्हतं, त्याचा पे्रझेन्स 
सागंणारी एकही खूण नव्हती, त्यामुळे आईबाबाला तसा संशय काही आला नाही. एकदाच िक्त 
आई म्हणाली, “आिताब काय मंुबईबाहेर आहे का? कालही िोन केला तेव्हा उचलला नाही.” मी 
मातहत नाही अस ंम्हणून मोकळी झाले. तर बाबाचा समि.... तो म्हणे, सोड नोकरी आतण चल 
गावी.  

“तनल्या, काही गरि नाहीये. आपलं चागंलं चाल ूआहे. एवढी दुकानं आहेत. हॉटेल काढतोय. 
तशवाय तुला काही हवा असेल तर तबझनेस काढून देईन. तेही नको असेल तर घरात तनवांत रहा. 
तू कमवायचे तकती आतण त्यात टेन्शन तकती... लोकाचं कशाला ऐकून घ्यायचं. तुझा तो काय 
बॉस आहे, चुका काढतोस म्हणून गौरीला सागंत होतीस ना... त्याला तोंडावर सागंून ये. तुझा 
मतहन्याचा पगार आहे ना, तततक्याची उलाढाल माझा बाप एक तदवसात करतो. चल, घरी!” 

“बाबा, तब्बेत खराब आहे.. िास्त काही नाही. हल्लीच्या काळामध्ये नोकर् या तमळण ंइतकं स्वस्त 
झालंय का? तसंही मी थोडा वगेळा तवचार करतेय. मला पुढे तशकायचंय.” 

“एम एस्सीनंतर काय तशकतात?” बाबानं खरंतर  खूप साधा प्रश्न तवचारला, पण इतक्या 
तनरागसपणे. मला आतण आईला तर िामच हसू आलं. आतण आम्ही का हसतोय ते त्याला समिेना 
म्हणून तो वैतागला. उगाचच. “बाबा, नंतर सागेंन. पण आता नोकरी सोडणार नाही.” 

“पण थोडे तदवस सुट्टी घे आतण घरी चल. आराम कर. गणपतीला आलीस तेव्हाही तवनाकारण 
धावपळ झाली. िरा तवश्रातंी घे.” एरवीमी आईचं अतिबात ऐकलं नस्तं, वाद घातले असते. पण 



आि इच्छाच नव्हती. ऑतिसला िोन करून चार तदवसाचंी सुट्टी टाकली. आई म्हणाली आता 
दुपारून तनघण्यापेक्षा उद्या पहाटे तनघू.  

त्यारात्री िेवण ंकरून झोपायची तयारी चाल ूहोती. मी आतण आई माझ्या बेडवर. बाबा 
सतरंिीवर. मी उशीवर डोकं ठेवनू झोपले होते. लकतचत झोप लागतच होती. आई मला थोपटत 
माझ्या बािूलाच बसली होती.  

“एकदम सुकून गेलीये. ततला इकडं एकटीनं राहणं झेपत नाही.” बाबा सागंत होता.  

“चार वर्षिं झाली घराबाहेर. आधी त्या हॉस्टेलमध्ये आतण आता इथे. तशवाय या कापोरेटमध्ये िार 
शयणत असते म्हणे... यततन, ततच्या लग्नाचं िरा सीरीयसली मनावर घे ना. मी इकडे ततकडे 
चौककयाकरते, पण िर तू शोधलंस तर लवकर होईल” 

“मी काय अल्लतद्दनचा तचराग आहे का? िटािट सगळं काम संपवायला? हवा तसा पोरगा 
तमळायला नको. आतण लग्नाचं काय! आि ना उद्या होईल. पण तब्बेतीची अशी अवस्था नको. मी 
परवापासून सागंतोय, नोकरी सोडून दे. घरी चल, तर ऐकत नाही. तुझ्यासारखीच हट्टी आहे..” 

“यततन, तुला चागंलंच मातहतीये ती इतकी अपसेट का आहे. त्या तदवशी िोनवर... ततने मोबाईल 
उचलला होता हे तूच सांतगतलंस ना? तुला मातहत आहे की ततला हे पटत नाही. शाळेत असताना 
तकती तवतचत्र प्रकार झालेत ते आठवत नाही का? ततच्या मनावर पतरणाम होतो. अिून इतकी मोठी 
झाली तरी ती अशा गोष्टी ऍक्सेप्ट नाही करू शकत?”  

“मी काय मुद्दाम केलं का? हज्जारदा सातंगतलंय माझा िोन उचलत िाऊ नकोस. तरी आगाऊपणा 
करते. काही गरि नव्हती त्या तदवशी तहचा िोन घ्यायची. नाव तदसत होतं तरी घेतला. आता 
तनस्तरायला मला लागतंय ना... हौस नाहीये मला पण ततच्याकडे िायची. घर खाली करून देत 
म्हणून गेलो होतो. शब्द तदला होता त्याप्रमाणे ततच्यासाठी गावात फॅ्लट बघून तदलाय. पण आता 
त्या वस्तीमधून हायव ेिातोय. तर मला म्हणे, अिून पैसे द्या नाहीतर खोली तरकामी करत 
नाही...” 

“सौदेबािीच्या व्यवहारामध्ये अिून काय होणार?” 

“तू आता मला टोमणे मारू नकोस. चुकलं हे कबूल केलंय. चूक तनस्तरण्यासाठी ततला पैसे तदलेत. 
परत ततच्या अंगाला हात लावला नाही. तुझ्याकडे मािी मातगतली. ततच्यामुळे तनल्याचा परत काही 
प्रॉबे्लम झाला तर आईच्यान गावभर वरात काढून तमरतवन... समिते काय!” 

आईबाबाला वाटलं होतं की मी झोपलेय पण मी िागीच होते. आईच्या भारे्षत टळ्ळंिागी. नंतरही 
खूप वळे झोप आली नाही. कोण बरोबर कोण चूक तेच मला ठरवता येईना.  बाबा ततच्याकड गेला 
होता, पण मला वाटत होतं तसं नव्हतं. आिताब तनधीला भेटला होता, पण तेव्हाही मला वाटलं 
होतं तसं नव्हतं. मला नक्की काय वाटलं होतं. प्रतारणा, िसवणूक, तवश्वासघात की अिून काही.. 
आतण गेला तरी तो त्याचा प्रश्न आहे ना? मी आतण आिताब एकत्र  होतो हा िसा आमच्या दोघाचंा 
प्रश्न होता.. पण मग आईचं काय... ततचं स्थान काय.. आिताब तनधी आतण मी. यततन गौरी आतण 



संध्या. तीन तत्रकोणाचंी प्रमेयं. सुटता सुटत नाहीत. आतण िमता िमत नाहीत... या सवांमध्ये 
शरीराची गणीतं तकती महत्त्वाची आतण मनाची तकती!  

दुसर् या तदवशी मी आईबाबासोबत घरी आले. आमची कार पाकण  करत असताना मला तदसलेली, 
समिलेली आतण िाणवलेली एकच गोष्ट. आिताबची कार त्याच्या घराबाहेर उभी होती.  

 

   मी सध्या याबद्दल आईला (आतण मुख्य म्हणिे बाबाला) काहीच सागंायचं नाही असं ठरवलं 
होतं. दोन गोष्टी, एक तर त्या दोघानंा असं वाटत होतं की माझ्या या आिाराचं कारण बाबाचं 
चुकीचं वागण ंअसाव,ं मला तो गैरसमि दूर करायचा नव्हता. घरापासून इतके वर्षण दूर 
रातहल्यावर, हॉस्टेलमध्ये लिड्याचें नानातवध प्रकार पातहल्यावर (माझ्या हॉस्टेलमधल्या एका 
मुलीची आई दोन दोन पुरूर्षासंोबत रहायची. त्याचं्यात  काहीतरी अंडरस्टॅंलडग होतं म्हणे. हेही 
एक गिबच, अ सो!) मला माझ्या बापानं दुसरं कुठेतरी बाई ठेवली हे “तततकं” खटकत नव्हतं, 
प्लीि नोट! अतिबात खटकत नव्हतं असं नाही तर ि ऽऽरा प्रमाण कमी झालं होतं इतकंच. 
कदातचत माझ्या प्रकरणामध्ये त्यानं बोल ूनये असं मला वाटत होतं, तसंच त्याच्याही प्रकरणामध्ये 
मला बोलायचा अतधकार नव्हता असं मला हल्ली वाटत होतं. दुसरं महत्त्वाचं म्हणिे, मी 
आिताबसोबत या संदभात काहीही बोलण्याआधी बाबाशी बोलले असते तर आता माझी रूम ते 
आिताबची रूम यामध्ये माडंव पडला असता आतण आम्ही दोघंही काहीही बोल ूतवचार करू 
शकण्याआत नवरा बायको झालो असतो. मला ते नको झालं होतं. मी आितबची गलणफ्रें ड 
असताना त्याची बदिैली सहन करू शकले असते, पण नात्यावर एकदा का लग्नाची मोहोर उठली 
आतण त्यानंतर िर तो चुकीचं वागला तर मी त्याला माि केलं असतं का? मातहत नाही. आतण 
सध्या या क्षणाला मातहत नाही अशा कुठल्याही प्रश्नाशी लढा देण्याची माझी लहमत नव्हती. इच्छा 
नव्हती.  

 

घरी आल्यावर आईनं ताबडतोब डॉक्टरानंा िोन केला. तशरस्त्याप्रमाणे ते अध्या तासातं घरी 
आले. वीकनेस, स्रेस, कसलंतरी इन्िेक्शन, पोल्युशन, खाण्यात गडबड, अततव्यायाम, अतत 
काम, चष्म्याचा नंबर बदलला असेल  अशा वाटे्टल ते कारणासंकट त्यानंी खंडीभर और्षधं तलहून 
तदली. त्यातली तनम्मी तर मल्ल्टल्व्हटॅतमन्स होती. आईची बोलणी खाण्यापेक्षा गोळ्या तगळलेल्या 
परवडल्या.  

 

तीन तदवसापूंवी माझ ंघर सोडून गेलेला माणूस माझापासून अवघ्या काही िुटावंर होता. 
कॉलेिमध्ये त्यानं सातंगतलेला प्रसंग आठवला, त्याच्या खोलीमधून माझी बेडरूम सहि तदसते. 
मला तो तदसला नाही तरी...सकाळपासून मी आलेली आहे हे त्याला मातहत असणार, तो आलाय 
हेही मला मातहत आहे. आई तर अंगणातच म्हणाली, “तरीच िोन लागत नव्हता, हा पण इकडे 
गावीच आलाय.” आईनं त्याला मघाशी हाकही मारली होती, तेव्हा “बािारातं िाऊन येतो, मग 



घरी येईन” अस ंसागंून गेटासमोरून गेला होता. त्याला माझ्याशी बोलायचं नव्हतं, हे मला मान्य 
आहे. मलाही खरंतर मनापासून सागंायचं तर त्याच्याशी बोलायचं नव्हतं पण बोलण ंगरिेचं होतं. 
तकमान माझ्यासाठी क्लोिर म्हणून तरी.  

आईनं खास माझ्या आवडीचं थालीपीठ लावलं, बाबाला बािारातून नुस्त्या दुधाचे पेढे आणायला 
पाठवले माझे िेवरेट म्हणून... बाबा बाहेर गेल्यावर आई माझ्या खोलीत आली.  

“बाळा, काय झालंय ते मला तरी सागंशील?” माझ्या डोक्यावर हात तिरवत ततनं तवचारलं. 
खरंतर मला मुसमुसून रडू आलं पण मी आवरलं.  

“काही नाही गं, डॉक्टर म्हणाले तसं, कामाचा स्रेस आतण वळेीअवळेी खाणंतपण”ं  

“यततन म्हणतोय नोकरीच सोड. बरोबर आहे ना! इतकी दगदग आतण त्रास करून त्याचा िायदा 
काय... तुझी तब्बेत महत्त्वाची. लहानपणापासून तुला इतकं िपलंय ते काय असे हाल करून 
घ्यायला.. िमत नसेल तर सोडून दे.” 

“आतण काय करू? घरी बसून राहू...तरकामटेकडी?” 

“तरकामटेकडी कशाला? इतकं सारं आहे ते साभंाळ. एक तवचारू का?” 

“काय?” 

“तुझ्यासाठी एक स्थळ आलंय, तुझ्या काकीच्या चुलत भावाचा मुलगा आहे. त्यानं तुला सातहलच्या 
लग्नातं पातहलंय. स्वत:हून तवचारलंय. तुला आि उद्या या संदभामध्ये िोन करणारच होते, िोटो 
वगैरे बघ, काय ते ऑनलाईन गप्पा पण मारा. पसंत असलं तर तो इंतडयामध्ये येईल. तुझी आज्जी 
याच वर्षी गेली त्यामुळे लगेच िार थाटामाटात लग्न होणार नाही, पण तरी तुझी इच्छा असेल 
तर...” 

“आई, प्लीि आता हा तवर्षय नको... थोड्या तदवसानंी बोल.ू..” हा काकीच्या चुलत भावाचा मुलगा 
तशवम ऑलरेडी माझ्या फ्रें डतलस्टमध्ये होता आतण तवनाकारण सकाळ संध्याकाळ गूड मॉतनिंगचे 
मेसेिेस टाकून मला तपडायचा, ते यासाठी वाटतं!!  

 

दुपारी िेवनू मी परत झोपले. तकती तदवसाचंी झोप उरली आहे असं वाटत होतं... खरंतर पे्रमभगं 
अथवा भाडंण ंवादावादी गेल्यावर लोकाचं्या रात्रीची झोप उडते, माझ ंउलटंच. रात्री तर झोपलेच, 
दुपारीपण प्रचंड झोपले. नंतर झोप उडावी म्हणून अखेर पीसीवर गोलवदा धमाल डान्स गाणी 
लावनू बघत बसले.  

संध्याकाळी आईबाबा आईच्या एका मैत्रीणीच्या नातवाच्या पतहल्या वाढतदवसाला गेले, मला येतेस 
का तवचारलं, नाही म्हणून सातंगतलं. ओळख ना पाळख, ततथे बसून मी उगाच बोर होणार! आईला 
मैत्रीण आहे, ततला नातवंडं पण झालेली आहेत हे लक्षात येऊन मलाच िरा हसू आलं. माझ ंवय 



वर्षिं पंचवीस. केदारसोबत लग्न झालं असतं तर एव्हाना मलाही मुलं झालीच असती की! केदार 
सोडून इतर कुणाहीबरोबर झालं असतं तरीही... मग आई पण आज्जी झालेली असती.. आईला 
आज्जीच्या रोलमध्ये मी कधीही इमॅतिन करू शकले नसते. माझ्या आज्जीइतक्या खडूस आज्जीच्या 
रोलमध्ये तर कदातपही नाही.  

घरामध्ये एकटीच असताना सहि म्हणून परत एकदा आिताबचा नंबर डायल केला. दुसर् याच 
लरगला त्यानं चक्क िोन उचलला.  

“बोल” 

“घरी आहेस?”  

“हं” 

“बोल ूया का?” 

“बोल म्हटलं ना” 

“घरी येतोस?”  

“नको. िोनवर बोल” 

“आईबाबा नाहीयेत” 

“िोनवर बोल”  

“मला िोनवर बोलायचं नाहीये. प्रत्यक्ष भेट ूया. पाच तमतनटासंाठी ये” 

“येणार नाही.”  

“मग मी येऊ?” 

“हं” िोन कट. म्हणिे नक्की समिायचं काय? ये तक नको? मी माझ्या मनानंच अथण काढला. परत 
िोन करून वस्कून कोण घेईल? पाचच तमतनटातं मी आवरून त्याच्या घरी गेले. आवरायचं काय, 
चेहरा धुतला, घरात आईचा ढगळा गाऊन घातला होता, तो बदलनू साधा कॉटनचा सलवार सूट 
घातला. केस उगाच िरासे लवचरले, आतण माझ्या घराला कुलपू लावनू त्याच्या दाराची बेल 
वािवली. दारामध्ये अझरची बाईक नव्हती. म्हणिे, घरात आिताब एकटाच असणार. 
िवळिवळ दोन तमतनटानंी त्यानं दार उघडलं.  

“तकचनमधून आली नाहीस?” पतहलाच प्रश्न वसकल्यासारखा. “गेटनं येताना कुणी पातहलं असतं 
तर” 

“तुझ्या घरी पतहल्यादंा येत नाहीये..” 

“मातहत आहे. पटकन आत चल.”  



इतक्या तदवसानंतरही, खरंतर इतक्या वर्षानंतरही घरावर चाचींची छाप अिूनही होती. अझर 
एकटाच राहत असला तरी घर कायम नीटनेटकं आवरलेलं. तिथली वस्तू ततथल्या ततथे ठेवायची, 
याचं्या घरात सवांनाच सवय. लकबहुना, माझ ंआतण त्याचं यावरून तकत्येकदा भाडंण होणार. 
तकत्येक वर्षांत घर बदललंच नव्हतं. िुना खोक्याचा टीव्ही िाऊन फॅ्लट स्क्रीन आला, भलीमोठी 
होम थीएटरची तसस्टीम आली, एसी लावला तरी घराचं रूपडं मात्र िैसे थे! आता मात्र मला एक 
छोटासा बदल तदसला, सोफ्याच्या बािूला एक भलामोठा खोका ठेवला होता आतण त्याच्या 
बािूला साड्याचंा एक ढीग. मी येण्याआधी आिताब बहुतेक साड्या घडी करत बसलेला 
असणार. ढीगासमोर लॅपटॉप चाल ूठेवलेला होता. त्यावरचा तपक्चर पॉझ केलेला होता. बहुतेक 
िोधा अकबर असणार. (तासाभरापूवी आफ्ताबची “वॉलचग िोधा अकबर अगेन! व्हॉट ऍन एतपक 
लव्हस्टोरी” अस ंएिबी स्टेटस मी वाचलं होतं) टीव्हीवर कुठलीशी तक्रकेट मॅच चाल ूहोती. 
अझरच्या म्युतझक तसस्टमवर कसलंस ंइंतिश ढाणढाण गाण ंवाित होतं, माझ ंआतण या तिरंगी 
गाण्याचंं एरवीही कधी िमलं नाही त्यामुळे ते काही ओळखू आलं नाही. या इतक्या गदारोळात हा 
प्राणी माझ्याकडे मात्र लशगं  रोखलेल्या गेंड्यासारखा बघत होता. गेंड्याला लशगं असतात की 
नाही ते मला मातहत नाही, त्यामुळे संदभण तपासून घ्यायला हवा. असो.  

“हे काय?” मी साड्याकंडे बघत तवचारलं.  

“काही नाही. लवकर बोल” त्यानं हातातल्या तरमोटने म्युतझम तसस्टीम बंद केली.  

“का? कुठे िायचंय तुला?”  

“चहा घेणारेस?”  

“नको. कॉिी करशील?” 

“दूध नाहीये” 

“मग चहामध्ये काय तिनाईल घालणार होतास?” त्याच्या या तुटक अनोळखी वागणुकीचा तर 
राग यायला लागला होता. “ 

नीट बोल!” तो परत वसकला, “चहाइतकंच दूध आहे म्हणून चहा तवचारला हे तुला समित नाही 
का? आम्ही रोि तलटरभर दुध घेत नाही हेही तुला मातहत नसेलच. िगामध्ये दुसर् या कुणाचा 
तवचारच कधी करत नाही ना?” 

“मुळात तुला हे कळायला हव ंकी मी इथे चहा लकवा कॉिी प्यायला आले नाही. तुम्ही रोि 
तलटरभर दूध घेत नसलात तरी तकमान िगामध्ये दुसर् याचा तवचार करणार् या माणसा, तुला हे 
समित नाही की, नक्की काय घडतंय? त्यातदवशी भाडंून बाहेर पडलास, नंतर तुला समोरासमोर 
भेटून बोलता आलं नाही. तकत्ती वळेा आईनं ततला कॉल केला. तापानं िणिणनू आिारी आहे 
म्हणून मेसेि केला. तू भेटलास मला? कॉल केलास? तवचारलंस, की ब्वा स्वतिल.. का?” 

“मी का तवचारू? तू मला वाटे्टल तसं बोललीस...आठव..” 



“तू आठव... माझ्याआधी तू आठव. तू काय वागलास? आय तवल नॉट से की मी िे बोलले ते योग्य 
होतं. दोि वरे हार्षण वड्सण. शूड हॅव्ह नेव्हर युज्ड देम. बट व्हॉट अबाऊट यु? आिताब. तू रात्री 
अडीच वािता तुझ्या एक्ससोबत बोलत होतास. ती माझ्या घरात येऊन..” 

“ओह, तुझं घर नाही का?” 

“हो, माझचं घर. आिताब त्या फॅ्लटची कागदोपत्री मालकी माझ्या बापाकडे आहे म्हणून ते घर 
माझ ंनाही. त्या घराभोवती, त्या तीन खोल्यामंध्ये माझा िीव गुंतला म्हणून ते घर माझ.ं त्या 
घराच्या प्रत्येक लभतीवर माझ्या संसाराची, स्विाचंी तचतं्र आहेत म्हणून ते घर माझ.ं तू माझ्यासोबत 
ततथं होतास म्हणून ते घर माझ.ं.. आतण त्या माझ्या घरामध्ये... तू मला धोका तदलास,” 

“आय ऍम टेललग यु तदस अगेन ऍंड अगेन... मी तुला धोका तदला नाही. पण िर तुझ ंहेच मत 
असेल तर व्हेरी गूड. मी यानंतर कधीही माझ्या वागण्याचं कसलंही िल्स्टिीकेशन तुला देणार 
नाही..” 

“मागणारही नाही. तूच मेसेि केलास ना, इट्ट्स ओव्हर म्हणून..” 

“आय वॉि ड्रंक. बट ल्स्टल...” 

“दॅट्ट्स नॉट एन एक्स्युि. आतण िर खरंच तसं होतं, तर उतरल्यावर मला कॉल करायचा 
होतास... वी वडू हॅव तडस्कस्ड इट लाईक ग्रोनप्स.” 

“रातहलं... आय वॉि तबझी समव्हेर एल्स” 

“ओह, तुझ्यामाझ्यापेक्षा या अशा कुठल्या कामामध्ये तबझी होतास? राईट!!! तनधीच्या घरचं लग्न 
होतं ना, ततकडे गेला होतास? या सवण साड्या... लग्नासाठी द्यायच्या घ्यायच्या आहेत!!! म्हणून तू 
घड्या घालत बसलास.” 

“स्वतिल, बरळू नकोस” 

“मी बरळतेय? तू दारू तपऊन मला बे्रकपचा मेसेि टाकतोस. कावडण, िोन केला तर िोन घेत 
नाहीस? टूच्च्या गडीमाणसू पाठवनू सामान मागवतोस? तोही गावातला. गावभर माझी बदनामी 
करायची आयती संधी का सोडशील? ही पोरगी माझ्यासोबत तबनालग्नाची राहत होती आतण माझ ं
मन भरल्यावर मी सोडून तदली अशी दवडंी तपटायची होती? समोरासमोर बोलायची लहमत नाही.. 
आतण मला बरळू नको म्हणून सागंतोस. आय वॉि हटण. तू मला सोडून गेलास. धोसरा काढला 
तुझ्या नावाचा, पण तुला एक वळे माझ्याकडे वळून पाहता आलं नाही.” 

“तू तरी मला कॉल केलास? मी कुठे आहे ते तुला मातहत होतं. मला येऊन भेटलीस? सॉरी 
म्हणालीस? तुला मातहत होतं की माझा पाय दुखतोय. वारंवार अंधेरी पनवले तिरू शकत नाही, 
सामान घ्यायला मी आलो नाही बीकॉि ब्लडी हेल, तुझ्या घराच्या त्या पायर् या मला चढता आल्या 
नसत्या. यु नो व्हॉट.. अिूनही गेले चार तदवस दुखतोच आहे.. आल्यापासून एकदातरी 
तवचारलंस त्याबद्दल? ही तुझी काळिी!”  



“रात्री घर सोडून तू गेलास. मला सोडून!! तुला तकती काळिी आहे? पे्रयसी म्हणून नाही पण 
तकमान माणूस म्हणून तरी दया दाखवायची होतीस... गेल्या तकत्येक वर्षांत पडले नाही तततकी 
आिारी चोवीस तासातं पडले. रातोरात माझा बाप घरी घेऊन आला आतण तरीही तुला पवा 
कशाची तर मी तुला सॉरी का बोलले नाही... तुझ्या पायाची चौकशी केली नाही. िोन दे मला.” 

“मध्येच काय?” 

“तुझा िोन दे... मला मेसेिेस बघायचे आहेत” 

“स्वतिल, हे अतत होतंय” 

“होऊ देत. एकदाचं काय ते अतत होऊनच िाऊ देत. माझ्या नकळत तू िर ततला मेसेिेस करत 
असशील तर...” 

“मी ततला मेसेि केलेला नाहीये..” त्याचा आवाि चढला.  

“मग िोन पाहू देत ना..” माझा आवाि त्याहून दुप्पट चढला. “इतका िर सच्चा प्रामातणक आहेस 
तर बघ ूदेत ना.” 

“तदस इि टू मच! स्वतिल, पुन्हा एकदा सागंतोय, झालं गेलं तवसरून िर पुढे िायचं असेल 
तरच..” 

“नाही, झालं गेलं काहीही मला तवसरायचं नाहीये. कधीच.” 

“तठक आहे, ऍि यु तवश. यापुढे मला आपल्यामध्ये काहीही संबंध् ठेवायचे नाहीत. िगण्यासाठी 
तुला तुझे मागण मोकळे आहेत आतण मला माझे.” 

“ते तर आधीपासूनच होते तमस्टर आिताब. गुंतलेली तर मी होते ना, तू कधी गुंतलाच नाहीस 
माझ्यामध्ये..” 

“हव ंतर तसं समि. आतण मला कुणाचीही उधारी नकोय. एक तमतनट” त्याने सोफ्याच्या समोर 
ठेवलेल्या टीपॉयवरची एक िाईल उचलली. साधी प्लाल्स्टकची िाईल आतण आतमध्ये तीन चार 
लप्रट आऊट्ट्स होत्या. “हे घे.” 

“काय आहे?” 

“शाळा तशकलीस ना? वाचून बघ” म्हणत तो आत वळाला. तिन्यावरून धडाधड चढत त्याच्या 
खोलीत गेला. पाय दुखत असताना हे कसब त्याला कसं काय िमलं हे एक आश्चयणच. अथात 
त्याहून पुढचं आश्चयण माझ्या हातातं होतं. हे सवण तहशोबाचे कागद होते. माझ्या फॅ्लटचं तनम्मं भाडं, 
तकराण्याचा त्यानं केलेला खचण, इतर सवण सटरिटर काहीबाही खर्चण व्यवल्स्थत एक्सेल शीटमध्ये 
तलतहलेले होते. काही पावत्याचें स्कॅन्ड िोटो पण होते. त्यामध्ये त्यानं केलेला सवण खचण आतण मी 
केलेला खचण असे कॉलम्स होते. मला इतकी आकडेबािी कळत असती तर मीपण सीए नसते का 
झाले. केवळ वरवर निर तिरवत गेले. त्या आकड्यापेंक्षाही मला त्यामागचा कोरडेपणा िास्त 



िाणवत गेला. तकती अतलप्तपणे त्यानं हे सवण तलतहलं होतं. मी गेले तीन चार तदवस पूढे काय 
होणार, कदातचत भाडंण तमटेल, मे बी वी तवल गेट मॅरीड, हे सवण तनवळेल वगैरे काहीबाही तवचार 
मनात आणत होते. पण चुकूनही... चुकूनही मनात हा तवचार आला नाही की, आिताबने सवण 
आधीच तोडून मोडून टाकलंय. तो चक्क वगेळा झालाय माझ्यापासून. अगदी अलगदपणे त्याला हे 
िमलंसुद्धा. पायातंला काटा ज्या नािुकपणे काढतात तसं त्यानं मला त्याच्या आयुष्यामधून बाहेर 
काढलंय. स्वत:ला िराही न दुखवता.  

“हे घे.” त्याच्या हातात खाकी पाकीट होतं. “तहशोबानुसारच आहेत” 

“हा तुझ्यामाझ्या एकत्र राहण्याचा तहशोब?” 

“तुला काहीही करून ऍडिस्ट करायचं नाहीये..वगेळं व्हायचंय...” 

“स्लो कॅ्लप्स आिताब. मी काय करणार हे तुला आधीच मातहत होतं. इतका अंतबाहय ओळखतोस 
तू मला... की आधीच, मी इथं येण्याअधीच तू तहशोब करून ठेवलास!! वले डन. सी ए म्हणून खूप 
पुढे िाशील”  

“स्वतिल, मला तुझे टोमणे नकोयत. प्लीि, आता गेलीस तरी चालेल.” 

“अशी कशी िाऊ? तहशोब पूणण करायला हवा ना... आतण या तुमच्या तहशोबामध्ये एक मेिर खचण 
तुम्ही धरलेलाच नाहीये” 

“तग्ट्ट्स? ऑर रेस्टॉरंटमध्ये खचण झालेला पैसा. सी द लास्ट कॉलम, तमसलेतनयस मध्ये आहेत 
सवण... प्रत्येक रूपयाचा खचण नसेल...” 

“तमस्टर आिताब, गेली वर्षणभर तुम्ही माझ्या चादरीत झोपताय. त्याचा तहशोब केलात? तदवसा 
रात्री, पहाटे, संध्याकाळी, वीकडे वीकें ड कुठल्याही तदवशी, तुम्ही म्हणाल त्या पद्धतीने, तुमच्या 
इच्छेनुसार, माझ्याही इच्छेनुसार, मी म्हणेल तेव्हा... त्या सवाचा तहशोब कुठाय?” 

“स्वतिल, तदस इि चीप” 

“हे असले पे्रमाचे तहशोब माडंण ंचीप नाही? मग िगामधला सगळ्यातं िुना व्यवहार म्हणून ज्या 
ऍक्टीव्हीटीला ओळखतात, त्याचे पैसे मी मातगतले तर चीप?”  

“स्वतिल, माझ्या पेशन्सचा अंत बघू नकोस. गो!” 

“तू माझ्या पेशन्सचा अंत ऑलरेडी पातहलास, बास्टडण! दॅट्ट्स व्हॉट यु आर! अ चीप बास्टडण. यो नो 
व्हॉट, यु तडइज्र्व तदस. तनधी तुझ्याबरोबर ि वागली ते अततशय योग्य होतं, तुला तसंच रीट 
करायला हव,ं कचर् यासारखं! ” हातातली िाईल मी त्याच्याच तोंडावर िेकायचा प्रयत्न केला, 
अंतराचा अंदाि िरा चुकला आतण ती समोरच टीपॉयवर िाऊन पडली. त्याच्या हातातलं पातकट 
मीच खसकावनू घेतलं आतण तेही तसंच िोरात िेकून तदलं. उगाचच टीपॉयला लाथेने मारलं. तो 
दणकट सागवानी टीपॉय इंचभरही हालला नाही, पण माझा पाय नंतर तीन चार तासानंी चागंलाच 



ठणकला. तशीच चालत दाराकडे आले, आधी सवयीने हॉलमधून तकचनकडे िाणार होते, पण 
आल्या आल्या केलेलं “लोकानंी बतघतलं म्हणिे?” हे स्वागत आठवलं आतण मागे तिरले. वाटेत 
डाव्या हाताला अझरची म्युतझक तसस्टीम होती. त्यावर िाऊन गाण ंलावलं. म्युतझक तसस्टमचा 
आवाि िोरात फ़ुल्ल व्हॉल्युम केला, िवळच ठेवलेला तरमोट धाडकन उचलनू तखडकीबाहेर 
िेकला आतण मी हॉलमधून पुढच्या दाराने बाहेर पडले. हे तलहायला लकवा वाचायला िेवढा वळे 
लागतो त्याहून तनम्म्यावळेात हे सारं घडलं होतं.  

मी ज्याक्षणी आिताबच्या दाराबाहेर पडले तेव्हा त्याच्या घरामध्ये अलमोस्ट लकचाळल्यासारखी 
आशा गात होती, “मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पडा है”  

खरंतर मला गुलझार आतण त्याचे तसनेमा अतिबात आवडत नाहीत. प्रीटेल्न्शयस वाटतात, त्याच्या 
कथा मात्र संुदर असतात पण तलरीक्स एकदम हटके करण्याच्या नादातं काहीतरी िागंडगुत्ता! हे 
गाण ंपण त्यातलंच. धड काहीच नाही, तरीही आता तेच गाण ंलावलं कारण “वही कहानी की मागं 
थी” 

 

रात्री आई बाबा आले तेव्हा नऊ वािून गेले होते. मी माझ्याच मनाने तपठलं आतण भात केला होता. 
आईला त्याचं िाम कौतुक वाटलं, मनात आलं, मंुबईत तर मी रोिच माझ्या हातचं राधूंन खात 
होते. रात्री साडेनऊला आम्ही िेवायची पानं घेतच होतो तेव्हा वदेा आली. 

वदेाचं लग्न तडग्रीनंतर लगेचच झालं. गावामधलाच चागंला डॉक्टर नवरा तमळाला होता, त्या 
वाढतदवसाच्या इथे आईनं मी घरी असल्याचं सांतगतलं म्हणून मुद्दाम मला भेटायला इतक्या रात्री 
का होईना ती आली.  

“अगं, उद्यापरवा, परत गेलीस तर.. म्हणून लगेच आले. बोल, काय म्हणतेस?”  

मी हातात धरलेल्या ताटामधलं गरम गरम तपठलं गार होण्याची वाट बघताना तितपत बोलण ं
शक्य होतं तततकं बोलले. वदेाला मात्र भरभरून बोलायचं होतं. तशी ततनं बोलायला माझी काही 
हरकत नव्हती, पण प्रॉबे्लम हा होता की ततला ततच्याबद्दल कमी आणी ततच्या नवर् याबद्धल िास्त 
बोलायचं होतं. मला त्यात काही रस नव्हता. तीन चार वर्षांनी भेटलेली मैत्रीणीकडे स्वत:तवर्षयी 
बोलायला काहीच तवर्षय असू नये!! म्हटलं िेव आता इथंच तर नको “ते” वाट बघतील. मी िक्त 
तुला पाचेक तमतनटं भेटायला म्हणून आले असं म्हणत चक्क तासभर बसली. िेवली नाहीच, पण 
आईनं ततच्यासाठी डब्यात तपठलं घालनू तदलं. मी केलंय हे समिल्यावर ततला मज्जाच वाटली.  

ती इतक्या अपूपाने मला भेटायला आली याचंच मला िार ओझ ंझालं. मी एरवी ततला कधी िोन 
मेसेि पण करत नव्हते. पण आता नक्की केलं की सवण मैत्रीणींना आठवड्यातूंन एकदा तरी कॉल 
करायचा, भले त्याचं्याकडे नवर् याबद्दलच बोलण्यासारखं असेल तरी तकमान ऐकायचं... कारण, 
िर आि वदेा आली नसती तर मी नक्की तकती एकटी पडले आहे हेच मला समिलं नसतं!! 
त्याच्याशी बोलल्यानंतर कंप्लीट सैरभरै झाले होते, पण ती आल्यामुळे िरा परत माणसातं आले.  



तनघताना मी वदेाला घट्ट तमठी मारली. “आय तमस अवर गूप!” मी ततला सांतगतलं तेव्हा माझ्या 
डोळ्यातं पाणी आलं होतं. तशी मी िार रडत नाही, पण वदेानं मात्र हे अचानक येऊन मला 
रडवलंच.  

िेवण झाल्यावर मी िरा गच्चीवर िेरी मारते असं आईला सातंगतलं, आतण गच्चीत आल्यावर दार 
व्यवल्स्थत कडी लावनू घेतली. मला तसगरेट ओढायची होती. मी काय पक्की स्मोकर नाही, पण 
ज्याज्यावळेी माझ्यासमोर अकया तद्वधा पतरल्स्थतीच्या घटना घडतात तेव्हा तनकोटीन काम्स मी! 
पूणण अंधारात एकटीच तकतीतरी वळे उभी होते. गच्चीमधला लाईट लावलाही नाही.  

बॅंडेि काढताना तकती दुखतंय मातहत आहे? पण काढून झाल्यावर काय! काहीच नाही. 
एक्झाक्टली तेच माझ्या या तरलेशनतशपचं झालं होतं. तोडताना त्याला नक्की काय वाटलं मातहत 
नाही, पण मला एकच क्षण... तनव्वळ एकच क्षण वदेनेची ती तीव्र धार िाणवली. त्यानंतर नाही. 
मी त्याच्या उंबरठ्यामधून बाहेर पडून माझ्या घरी पोचले तेव्हा, माझचं मला समिलं होतं. तपक्चर 
खतम हो गयी! आता के्रडीट्ट्स रोल करायला हरकत नाही.  

वाईट वाटलं, तेवढ्यापुरतंच. डू आय ल्स्टल लव्ह तहम? ऑिकोसण आय डू! आयुष्याच्या शेवटच्या 
क्षणापयिंत आिताब माझ्यासाठी स्पेशल राहील. तो माझा बॉयफ्रें ड होता म्हणून नव्हे, माझा तमत्र 
होता म्हणून.  

माझ ंत्याच्यावर खूप पे्रम आहे. हे भान्गडीवालं तिल्मी पे्रम बसण्याहीआधीपासून तो कायमच माझा 
बेस्ट फ्रें ड रातहलाय..  पण त्याच्यासोबत मी आयुष्य काढू शकणार नाही. आई िशी बाबाच्या चुका 
समित असूनही त्याच्यासोबत रातहली तसं मी नाही करू शकत. प्रश्न असा आहे की, िर 
आम्हाला एकत्र रहायचं असेल तर त्त्यानं चूक करताच कामा नये. पण ते त्याला शक्य नाही... 
तकतीही त्यानं आटातपटा केला तरीही तो ततला तवसरू शकणार नाही. मी ज्याप्रमाणे केदार चाप्टर 
कंप्लीटली क्लोि केला, त्याप्रमाणे तो ततचा चाप्टर कधीही क्लोि करणार नाही. एक वळे तितिकल 
लेव्हलवर ते िमेलही. पण मनाचं काय... ती मनात कायम राहणार. ही गोष्ट मला मातहत असूनही 
मी ऎक्सेप्ट करावी अशी त्याची कदातचत अपेक्षा आहे. आय डोन्ट नो, त्याला काय वाटतं ते मातहत 
नाही... पण मी अशी मनानं अधीमुधी कुणाचीच होऊ शकत नाही. मला व्हायचंच नाहीये. लग्न, 
संसार, मुलं बाळं, करीअर पैसा या सवांहून िास्त मला मानतसक रीतीने सुद्धा केलेली िसवणूक 
चालणार नाहीये.   सो आय ऍम नॉट रेडी िॉर इट! मला सगळं काही स्वत:साठी हव ंअसतं, मी 
कधीच काहीच कुणाहीसोबत शेअर करून िगू शकत नाही.  

मी लसगल चाईल्ड. लहानपणापासून मी “एकटीच” आहे हे माझ्या आईवडलानंा मातहत होतं. 
एकर्ट्या मुलाचं्या भावतनक आतण  सामातिक गरिा इतर मुलापं्रमाणे डेव्हलप होत नाहीत अस ं
आईनं कुठंतरी वाचलं होतं. तसं माझ्याबाबतीत होऊ नये म्हणून ती मला सातहल सागर वगैरेंकडे 
सुट्टीला पाठवायची, पण एक तर ते वयानं मोठे होते आतण वर्षणभर काहीच संपकण  साधत नसल्याने 
मतहनाभर काय डोंबल खेळणार? मी लगेच भोकाडं पसरून पसरून गावी परत यायचे. आईपासून 
दूर अतिबात िायचे नाही. आईच माझी सखीसोबती मैत्रीण सवण काही. घरी असताना माझ्या 
एकटेपणावर टीव्ही हाच परिेक्ट उपाय होता. मी तदवसभर टीव्ही बघायचे, अगदी काटूणन्स, 



तपक्चर, सीरीयल िे काय लागेल ते... शाळेतून आलं की टीव्ही, शाळेची वळे होईपयिंत टीव्ही. 
माझा हा एकटेपणा खर् या अथाने गेला तो शेिारी रहायला आल्यावर. सवात आधी अतरि, मग 
आिताब आतण मग अझरशी झालेल्या ओळखी. त्याचं्यासोबत िरा खेळायला- इतराचं्यात 
वावरायला तशकले. अतरि आि असता तर.... मी पैिेवर सागंते, मी आतण अतरि कधीच कपल 
झालो असतो. सुखी रातहलो असतो. दोघंही एकाकी होतोच, पण दोघानंाही त्या एकाकीपणाची 
तमिास होती. आिताबसारखं त्या एकाकीपणावर कसलाही मुलामा देऊन िगण ंपसंद पडलंच 
नसतं. तोही एकटाच होता, एका अततशय वगेळ्या अथाने. पण हा एकटेपणा त्याला अपमानास्पद 
वाटायचा, त्याचा नकळत केलेला उल्लेखसुद्धा त्याला खटकायचा. दोन माणसानंी एकत्र 
िगण्यासाठी इतकी दोन टोकं असून चालत नाही... मीपण एकटीच होते, पण मला माझ्या 
एकटेपणाबद्दल कधी दया लकवा कणव वाटली नाही.  आय वॉि व्हेरी कंटेंट अबाऊट इट.  

यापुढे हाच एकाकीपणा मला तमरवत िगायचं होतं. इतरासंाठी नाही तर, स्वत:साठी.  

तसगरेट संपली तेव्हा हातातल्या मोबाईलचं स्क्रीन अनलॉक करून पतहला िोन मी रॉयला लावला. 
िवळिवळ दोनेक तास  आम्ही बोलत रातहलो.  

हा तनणणय खरंतर सुप्तावस्थेमध्ये कधीच झाला होता, आता केवळ अंमलबिावणी करायची होती. 
िणू काही, हाच तनणणय भतवष्यातं घ्यावा लागेल याची माझी मलाच खात्री होती.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



रात्री साडेअकरा वािता िोन वािला. टीव्हीवर तबग बॉस बघत बसले होते. बे्रक चाल ूहोता, 
म्हणून उचलला, अन्यथा अननोन नंबरचे िोन मी उचलत नाही. सलमान खान टीव्हीवर असेल 
तर ओळखीचे नंबरही उचलत नाही म्हणा! “क्यंुबे कहा ंमर गयी?” पतलकडून आवाि आला.  

“बोल हरामिादी, बहोत तदन बाद याद आयी”  

“है तकधर?” 

“घरपे!” 

“तकसके?” 

“मेरे बाप के”  

“हाय रे तेरी तकस्मत. ये तदन थोडेना बाप के घर रहने के है. पडोसी के घर पे िा. यार तमलेगा, 
रात तो कटही िायेगी उसके तबस्तरमे” लततका ऑलरेडी दोन पेग डाऊन असणार. आवािावरून 
वाटतच होतं. मी हॉलमधून उठून माझ्या बेडरूममध्ये आले. बेडरूमचा लाईट लावताक्षणी बािूच्या 
घरामधल्या वरच्या मिल्यावरच्या तखडकीमध्ये पडदा खस्सकन ओढला गेला, हे त्याहीक्षणी 
िाणवलं.  लततकाला हा सगळा इततहास मातहत नसणार, मी सातंगतलेलाच नाही. मी आतण तो 
एकत्र राहतोय हे मात्र ततला मागे कधीतरी बोलले होते.  

“तू बोल, इतने लेट नाईट क्यु िोन तकया?” 

“क्यु? तबझी थी क्या, तडस्टबण तो नही तकया ना!” 

“नही रे. तू तकधर तबझी है? कोइ तिल्म तवल्म कर रही है क्या?” 

“अरे, छोड आये हम वो गतलया! सुन, शादी कर रही हू! ऍंड यु हॅव्ह टू हॅव्ह टू हव्ह टू कम फ़ॉर द 
वलेडग. नेक्स्ट वीक” 

“व्होह!! तदस इि टू मच! थोडा डीटेल मे बताना” 

“डीटेल मे बताने लायक कुछ नही. हमारी कास्ट का लडका है. बॉनण ऍंड ब्रॉटप इन युके, सो उसे 
लहदी नही आती, वो बॉलीवडू के तपक्चर नही देखता, क्या पकाऊतगरी है यार... आतमर खान को 
सलमान खान बोलता है, अक्षय कुमार को अिय देवगन. बट ही इि व्हेरी व्हेरी व्हेरी गूड ललूकग. 
एकदम शातहद कपूर िैसा” 

“सो तेरा नमस्ते लंडन हो गया” 

“हो िायेगा, मैने अभी देखा तकधर बंदेको? सुन तू शादीके तलये आयेगी ना? मै और तकसी फ्रें ड को 
इन्व्हाईट नही करनेवाली. तसिण  तुझे!”  

नंतर तासभर ती ततच्या लग्नाबद्दल सागंत रातहली. हॉस्टेलमध्ये बरेच तदव ेलावनू झाल्यावर 
आईवडील ततला तदल्लीला घेऊन गेले होते. ततथे ततनं परत मास्टसणला ऍडतमशन घेतली. ते पूणण 



झाल्यावर इंटेरीअर डीझाईनचा कोसण केला. (कशाचा कशाशी संबंध नाही हे मलाही मातहत आहे! 
पण लततकाचं ड्रॉइंग बरं होतं!) मग दोन वर्षिं एका िमणमध्ये काम करत होती. आतण हे स्थळ आलं, 
तटतपकल अरेंि मॅरेि. त्यानं केवळ ततचे िोटो पातहलेले. ततनं त्याचे िॊटो िेसबूकावर पातहले.. 
त्याचे आईवडील ततला बघायला आले होते. त्यानंा भारतीयच बहू हवी, सुसंस्कारी वगैरे. लततकाने 
पडद्यावर अतभनय केला नाहीतरी प्रत्यक्ष िीवनामध्ये मात्र ऑस्कर तवलनग परिॉमणन्स तदला. 
त्याच्या आईवडलासंमोर ततने िार गहकृत्यदक्ष असल्याची ऍल्क्टग केली, आतण ती त्यांना चक्क 
आवडली.  

“बेटा, नॉनव्हेि वगैरे तो नही खाते हो ना?” या होणार् या सासूच्या प्रश्नाला ततनं मान हलवनू “मुझे 
वो स्मेल भी अच्छी नही लगती, हॉस्टेल मे िब कोई खाता था तभी भी मुझे उल्टी सी आती थी” 
अस ंउत्तर तदलं. त्यावर तोच धागा पकडून लततकाच्या आईने मंुबईच्या दोन वर्षांत लततकाच्या 
तब्बेतीचे कसे हाल झाले, ततला कस ंततकडचं वातावरण झेपलं नाही. इतर मुली िॅशन करत 
नैनमटक्का करत असताना ती तबच्चारी तकती अभ्यास करायची, पण पोल्युशनमुळे इतकी आिारी 
पडली की परत तदल्लीला आली वगैरे सातंगतलं. हे सवण ऐकताना माझ्या निरेसमोर गांिा 
ओढणारी, तचकन के साथ बीअर हवीच म्हणणारी आतण कामासाठी कुणाहीसोबत झोपणारी 
लततका आली. पण ती लततका आता अल्स्तत्त्वात नव्हतीच.  

“अरे, क्या बोल ूयार. मैने तो सिणरी भी कराली, गेस व्हॉट!! आय ऍम व्हर्सिन नाऊ! िस्टण नाईट 
का भी टेन्शन नही” हे ऐकून मी केवळ हसू शकले. अिून काय करणार. “तो मेरी आझादी के 
बहोत कम तदन बचे है. इसकेबाद एकदम बडिात्याके घर मे एंरी! लंडन मे रहू या और मासणपे सर 
से घूंघट तो नही उतरना चातहये, ” ती म्हणाली. यावळेी मात्र हसली नाही, ततचा आवाि भरून 
आलेला. “कमीनेने धोका तदया. तेरेको उसके बारे मे कभी बताया नही, पर बॉम्बे मे एक था, 
तिससे इकक लगाया था. सीरीयसवाला इकक. साला खुदको प्रोड्युसर बोलता है, और पैसे के 
तलये मुझे रेंट पे दे रहा था, यु नो व्हॉट, ही वॉि युलझग मी लाईक अ करन्सी, कंप्लीट राडं बना 
तदया था. मेरे माबंाप मेरेको अगर घर नही लेके आते,  तो कामाठीपुरामे तबक गयी होती अब तक”  

“पास्ट इि पास्ट.” मला लततका कुणाबद्दल बोलत होती ते मातहत होतं, हॉस्टेलच्या आसपास त्या 
मवालीटाईप माणसाला मी पातहलं होतं, पण मला हे सवण मातहत आहे हे लततकाला मातहत नव्हतं, 
म्हणून मी काही बोलले नाही. “माबंाप कभी अपने बारेमे बुरा नही सोचते रे!”  

“येहीच तो खुदको बता रही हू, पर एक बात बता, साला लाईि मे इतने झोल होते क्यु है. तिसको 
िो चातहये वो तमलता क्यु नही... मेरेको तहरॉइन बनना था, मेरेसे खद्दड लडतकया टॉप पे पहुन्ची, 
और मेरेको तसिण  िालतू ऍड तमले.. गलती क्या थी मेरी? सपना देखना, वो सपना पूरा करने के 
तलये स्रगल करना. िो चातहये था वो नही तमला, वापस आ गयी. सपना तो अधुरा रह गया, मेरा 
क्या? मेरे लाईि के वो दो साल कंप्लीटली इरेि हो गयी. उसके बारे मे अब तकसीको बता नही 
सकती. साला दो साल मेरी लाईि से ऍम्प्युट करके आगे की लाईि िीना पडेगा. तिरसे साला 
बोल नही सकंूगी. फ्रें ड को िोन करके हरामझादी नही बोलनेका! वाट लग गयी नही बोलने का, 
दुगणती हो गयी है बोलने का” ततचा रडका मूड  



परत गायब झाला.  

“वो भी एकदम तवनम्र के साथ” 

“अब ये साला तवनम्र कौन है. मेरे हज्बंड का नाम तो सज्जन है” 

“और तू सज्जन की सिनी” दोघीही मनमुराद हसलो. लततका कुठंतरी दूर िाणार याहीपेक्षा परत 
कधी भेटणार नाही हे दोघींना उमगलं होतं. माणसाची, लकवा खरंतर स्त्री िातीच्या माणसाचंी 
एक गंमत असते, तुम्हाला डोळे दोनच असतात, ते ही केवळ समोरचे पाहू शकणारे, पण निरेच्या 
संवदेना मात्र शरीरभर असतात. बसमध्ये, रेनमध्ये, वगात, ऑतिसच्या मीलटगमध्ये, समोरच्या 
घराच्या तखडकीमधून पडद्याआडून कुणीतरी सतत तुमच्याकडे एकटक बघत असलं आतण िरी 
पडदा ओढून घेतलेला असला तरी आतण तुमचं लक्ष ततकडे नसलं तरी मेंदूपयिंत ती निर बरोब्बर 
पोचते. लततकासोबत हसून बोलत असताना मी उठून माझ्या खोलीचा लाईट बंद केला, तखडकी 
लावनू घेतली.  

आम्ही िवळ िवळ पहाटे तीनपयिंत िोनवर बोललो, पण मी ततला आिताबबद्दल िार काही 
बोलले नाही. एकतर ततच्याकडे सागंण्यासारखं बरंच काही होतं, माझ्याकडे िारसं नाही.  

लततकाचं लग्न लगेचच पुढच्या आठवड्यातं होतं. माझ्या तब्ब्येतीचे आतण एकूणच इतके इमोशनल 
सकण स गेम्स चाल ूअसताना इतक्या शॉटण नोतटसवर मला िाण ंशक्य झालंच नसतं. तरीही 
लग्नाच्या तदवशी ऑनलाईन ऑडणर करून एक बूके आतण नॅचरल्सचे तग्ट व्हाऊचर पाठवलं. नंतर 
ती भेटल्यावर प्रॉपर तग्ट देईन असं ठरवलं होतं.. नंतर दोन तीन तदवसानंी िेसबूकवर लग्नाचे 
िोटो पातहले, एकदम शाही स्टाईल लग्न झालं. लततका खूप गोड तदसत होती. ऑरेंि कलरचा 
घागरा आतण लपक चोली मस्त वाटत होती, ततचा नवरा पण खरंच छान हॅंडसम होता. शातहद 
कपूर नाही पण अिुणन रामपाल अतधक! आईच्या भारे्षत म्हणायचं तर पोरगी सुस्थळी पडली.  

लततकाने आपला सवण भतूकाळ त्याच्यापासून लपवनू ठेवला हे चागंलं की वाईट या भानगडीत 
मला पडायचं नाहीये, ततचं आयुष्य, ततचा तनणणय, ततचा प्रश्न! माझ्या बाबतीत बोलायचं झालं तर मी 
इतकं खोटं बोलनू लपव ूशकणार नाही हे माझ ंमला मातहत आहे. लततकाने परिेक्ट शब्द 
वापरला. ऍम्प्युटेशन. आपल्या आयुष्यामधील पे्रम प्रकरणाचंं हे असं ऍम्प्युटेशन करणे मला 
िमणार नाही. केदार असो, वा आिताब. हे दोघं तर “सीरीयस” वाले, पण अगदी तवशेर्षसारखा 
(आठवला का? हॅरी पॉटरवाली डेट) मुलगा माझ्या आयुष्यात होता, हे लपवण्यात काय 
शहाणपणा आहे?आतण समिलं तर काय दुतनया टूट पडते?  ज्याच्यासाठी दुतनया टूट पडत 
असेल, उसकी गतलयो मे रखेंगे ना कदम!  

आईने सातंगतलेल्या त्या स्थळाचा मला दोन तीन तदवसानंी िोन आला. खरंतर मी “उद्या मंुबईला 
िाते” म्हणून बाबाकडे भुणभणु करत होते. पण बाबा म्हणे, अिून आठ तदवस थाबं. त्या मुलाशी- 
त्याचं नाव “अचणन”!!! काय तर नावं असतात. मला ते तकतीतरी वळे “अडचण” असं वाटल्याने 
िोनवर बोलतानाही िार हसू येत होतं. नवर् यासाठी परिेक्ट नाव आहे खरंतर. असून अचणन, 



नसून खोळंबा! असो, मी िास्त बोलले नाही. पण सध्या लगेच लग्नाचा तवचार नाही कारण पुढे 
तशकायचं आहे असं सातंगतलं. “पीएचडी झाल्यानंतर वाटल्यास परत बोल”ू 

“पीएचडी झाल्यावर? त्यापेक्षा मी आताच संन्यास घेऊन तहमालयात िातो, म्हणिे तकमान तप 
तरी पूणण होईल” गे्रट सेन्स ऑि हु्यमर. मी अचणनसोबत लग्न केलं नाही, पण तो आतण मी अिूनही 
िेसबूक फ्रें ड आहोत. मी नाही म्हटल्यावर सहाच मतहन्यानंी त्याचं लग्न ठरलं. ऑप्शन्स 
आधीपासून पाहून ठेवले असणार. ही नाही म्हणाली, ततला तवचारायचं, ती हो म्हणाली, पुढचे 
प्लान. नकाराचे दु:ख नाही, होकाराचा केवळ आनंद. सवण कसं एकदम अल्गोतरदमच्या तरदममध्ये 
आयुष्य बसवायचं. गूड फ़ॉर तहम.  

 

मी नोकरी सोडायचं ठरवलंच होतं. प्रश्न केवळ इतकाच होता की कधी! बाबाला मी दोन तदवसानंी 
मंुबईला िाणार आतण मगच नोकरी सोडणार हे स्पष्ट सातंगतलं. तो म्हणत होता की रातिनामा 
इथूनच ईमेल कर. तसं करून चालत नाही असं उगाच सातंगतलं. हॅंड ओव्हर, इल्क्झट इंटरव्यु 
वगैरे मोठे शब्द वापरून मी िरा त्याला गंडवला. त्यानं कधीच ऑतिसात काम न केल्याने त्याला 
गुंडाळण ंतसं िरा सोपंय. मी आतण आई तर तसाही तकत्येकदा त्याला एकटा पाडून गुंडाळतोच. 
घरात आमची लेडीि बायाचंी मेिॉरीटी आहे ना.  

 घरी आठेक तदवस िरा आराम केला. आमचे शेिारी हल्ली दर आठवड्याला घरी येत होते. 
अझरभाई एरवी एकटा असला तर बंगल्याच्या सवण तखडक्या उघडून रहायचा, आमचा हीरो आला 
की सवात पतहल्या आमच्या साईडकडच्या सवण तखडक्या बंद व्हायच्या (म्हणून तर आलाय हे मला 
कळायचं ना! नाहीतर मी काय वॉच ठेवनू थोडीच बसेन) तो नसताना अझरभाईशी माझ ंएकदा 
बोलण ंझालं. त्याचं म्हणण ंहोतं की मी सॉरी म्हणाव ंआतण भाडंण संपवाव.ं  

“शक्य नाही” एवढंच उत्तर देऊन मी तवर्षय संपवला. सॉरी म्हणण्यामध्ये िार काही कमीपणा 
होता अशातला भाग नाही, पण आयुष्य रेनसारखं अस्तं. एखादं स्टेशन सॊडलं की परत मागे 
िाता येत नाही, परत ते स्टेशन येतं ते परतीच्या प्रवासामध्ये उलर्ट्याच बािूने. त्याच बािूने परत 
कधीच नाही, आयुष्यातही तेच घडतं (आईनं लायब्ररीमधून आणलेली ही वपु वगैरे पुस्तकं वाचण ं
बंद करायला पायज्ये!! ताबडतोब)  

 

रॉयसोबत मी पीचडीसाठी ऍतप्लकेशन्स मेल करत होते. िीआरई आतण टोिेलच्या परीक्षांची तयारी 
चाल ूहोतीच. सवण काही सुरळीत गेलं तर मतहन्यादोन मतहन्यामंध्ये अमेतरकेला िायचं की नाही हे 
क्लीअर झालं असतं,  अथात ते तततकं सोपं नव्हतं. रॉयसारख्या अततशय हुशार मुलाची ऍतप्लकेशन्स 
दोन वळेा रीिेक्ट झालेली होती. मी तर पतहल्यादंा ऍतप्लकेशन करत होते. एक तर तवर्षय बराच 
तकचकट तनवडला होता, तशवाय त्यात हवा तो गाईड तमळायहीही थोडी मारामार होती. तरीही 
मला एरवी असतात तकया हाय होप्स इथेही होत्या.  

 



त्या रतववारी आिताब घरी आला होता, हे मला मातहत होतं. अझरचा मेसेि आला की िरा घरी 
येशील का? मी उलटा मेसेि केला, “तो घरी आहे?” त्याने “नाही, तो बाहेर आहे” असा तनरोप 
पाठवला. “काय काम आहे?” “एक डॉक्युमेंट चेक करायचंय, पुढच्या दारानं ये, मागच्या अंगणात 
काम चाल ूआहे.” 

मी पाचेक तमतनटानंी त्याच्या घरी गेले. अझरभाईंसमोर िमीर बसला होता, हा माझ्या बाबाचं्या 
ओळखीचा. अधेमध्ये घरी येत असे, वयानं माझ्यापेक्षा िार मोठा नसेल तरीही मी त्याला अंकलच 
म्हणायचे. हाय हॅलो झाल्यावर तो लगेच उठला. “इमानदारीत वाचून बघ, काय वाटलं तर लगेच 
सागं. खुदा हातिझ” असं म्हणून तो बाहेर गेला.  

“काय?” मी अझरला तवचारलं. त्यानं एक िाडिूड कॉण्राक्टची कागदपतं्र माझ्याकडे तदली. 
“बराच मोठा प्रोिेक्ट आहे. काम िास्त आहे, सो त्यानंा कॉन्राक्ट साईन करून हवयं. मला 
यातलं िार काही समित नाही. एक तर इंतिश. तशवाय लीगल भार्षा, िरा वाचून बघ प्लीि” 

“त्याला सागं ना. माझ्यापेक्षा त्याला हे असलं िास्त िमतं” बोलता बोलता मी हातातला पतहलाच 
कागद वाचायला घेतला. नाव बघून चमकलेच. “िादू, तू या बाईसोबत काम करणार आहेस?”  

“काय झालं?”  

“तुला मातहत आहे ना. खतरा बाई आहे. मागच्याच मतहन्यातं कुणालातरी कोयत्याने मारून हाि 
मडणर केला होता.” 

अझर हसला, “मातहत नसायला काय! अख्ख्या गावातं बातमी झाली होती. पण मी गेली दोन तीन 
वर्ष ेत्याचंी अनेक कामं केलीत. ततच ंलग्न होण्याआधीपासून. आता ती मोठी िॅक्टरी टाकतेय. 
त्याचं इलेक्रीकल इन्स्टॉलेशन आतण मेण्टेनन्ससाठी ही कॉन्राक्ट आहे”  

“तुझा ततच्यावर तवश्वास आहे?” 

“ततच्या नवर् यावर िास्त तवश्वास आहे. ही इि अ गूड पसणन”  

“पण तो तर कामाचं काहीच बघत नाही म्हणे”  

“चहा घेतेस?” िादू उठून तकचनकडे तनघाला. “बाकी, गाव सोडून तीन चार वर्षिं झाली तरी 
गावाची तुला अतधकच मातहती तदसतेय.” 

“काय करणार? माझ्यापेक्षा त्याला गाव भानगडींमध्ये िास्त इंटरेस्ट. तोच काहीबाही सागंायचा, 
मी आपली ऐकायचे” िादूनं चहाचं आधण ठेवलं. “त्यानंच सातंगतलं... बेकार माणूस आहे, टोटल 
गॉन केस. दारूडा वगैरे. आतण तहनं पैशासाठी त्याच्याशी लग्न केलं”  

“मी ततला आधीपासून ओळखतोय, ततनं त्याच्याशी पैशासाठी लग्न केलं नाही हे मला चागंलंच 
मातहताय” िादूनं तकचनचा पाठीमागचा दरवािा उघडला. “चाय लेगा क्या?”  



“आधा कप” पाठून आवाि आला. म्हणिे मागच्या अंगणात हाच काम करत असणार. मी 
कपाळावर हातच मारून घेतला, तबन्धास्त इतकावळे त्याच्याबद्दल बोलत होते.  

“खोटं बोललास?” मी खुसिुस करत िादूला तवचारलं.  

“कधीच नाही. मोबाईलमध्ये मेसेि नीट बघ”  

बरोबर, िादू खोटं बोलताईच नही. त्याचा केवळ “बाहेर आहे” इतकाच मेसेि. आता ते बाहेर 
म्हणिे घरच्या अंगणार असावा असा अथण मी घेऊ शकले नाही हा मझ्या अल्पमतीचा दोर्ष. िादूनं 
तोवर अडीच कप चहा गाळला होता. माझा आतण आिताबचा दूध वाला. त्याचा तबनादुधाचा. 
व्हेगन झाल्यापासून तो काळाच चहा घ्यायचा. अधाकप उचलनू तोच बाहेर देऊन आला.  

“मी तनघ ूका? उगाच राडे नकोत.”  

“का? मी बोलावलंय तुला!! अधा तहस्सा या घरात माझा आहे. तसाही तो अिून तासभर बागेत 
काम करेल. तो काय घरात येणार नाही”  

“तरी मी आलेलं त्याला आवडणार नाही... पण खरं सागंू, तू नको प्रयत्न करूस.  िे व्हायचं ते 
झालंय. हेच होणार याचा तवश्वास तुलाही होताच ना. सो लेट इट बी” 

“मी काही प्रयत्न करत नाही, मला त्या डॉक्युमेंटसाठी मदत कर. उद्याला साईन करून द्यायचंय” 

“त्याबाबतीतही माझा सल्ला सेम आहे, ततच्या नादी लागू नकोस” 

“स्वतिल, तू िक्त ऐकीव मातहतीवर बोलतेस, मी प्रत्यक्ष भेटलोय. कामासाठी िार चोख आहे. 
कुठल्याही व्हेंडरचे पैसे कधीच अडवत नाही.” 

“आय डॊंट नो. ततच्या लग्नापासून मी इतकं उलटसुलट ऐकलंय की...”  

“लोक तर बोलणारच ना.. चैन थोडीच पडते. अख्ख्या िमातीचा तवरोध असताना तटच्चनू ततनं 
रतिस्टर मॅरेि केलंय. ते पण मुसलमानासोबत. पैशासाठी असो वा पे्रमासाठी. करून दाखवायची 
लहमत तर केली.” तासाभरानंतर घरात येणारा आिताब आताच आला होता.  

“तचखलाचे पाय साि कर, मग आत ये” िादू वैतागून ओरडला. मी काहीच बोलले नाही. एक तर 
मला त्याचा कडवटपणा मातहत होता. त्याचा रोख नक्की कुठे आहे तेही समित होतं. अझर मला 
मागेच म्हणाला होता, की आिताबचा असा समि झालाय की आमच्या धमामुळे मी पॅचप करत 
नाहीय. मूखाला इतकी अक्कल असायला हवी होती की त्याचा धमण मला आधीपासून मातहत 
असतानाही त्याच्यासोबत राहत होते. मग पॅचप करताना तोच धमण कसा काय आड येईल. लेम 
एक्सुिेस. दुसरं काही नाही.  

हातातला चहाचा कप तसाच ठेवनू मी तकचनमधल्या दारानेच बाहेर पडले. अंगणभर तचखल 
करून ठेवला होता, माझे स्लीपर पुढच्या दारात रातहले होते. तरीही त्याच तचखलातून तरातरा 
चालत मी घरी तनघून आले. नशीब इतकंच की घसरून पडले नाही.  



 

मंुबईला परत आल्यानंतर घर एकदम खायला उठेल वगैरे मला वाटलं नव्हतं. पण मनाची तयारी 
इतकी झाली होती की, तदवसभर त्याची आठवणदेखील यायची नाही. ऑतिसमध्ये मेतडकल 
सर्सटतिकेट सबतमट केल्याने माझ्या रिेचा काही प्रश्न नव्हता. नेहमीच्या कामामध्ये मी परत बुडून 
गेले. हे काम मला आवडत नसलं तरीही आता त्यामुळे थोडािार का होईना मला तवरंगुळा तमळत 
होता. माझा बे्रकप झाल्याचं मी िक्त देबिानीला सातंगतलं होतं. ऑतिसच्या मूव्ही आऊलटगला 
वगैरे आिताब येणार नव्हता कारण तो दोन तीन मतहन्याकंतरता दुबईला गेला होता. कदातचत 
थोड्या तदवसानंी कायमचा दुबई रतहवासी पण केलं असतं.  

 

अथात याचा एक तोटा मात्र झाला. तवनाकारण आतशर्ष मला रात्री कॉल करायचा. बोलायचा दोन 
तीन तमतनटंच, पण तरी रोि रात्री न चुकता “िेवलीस का?” असा कॉल लकवा मेसेि यायचा. 
नंतर िेसबूकवर बोकाळलेल्या “िे1 झालं का?” या कम्युतनटीचा हा आद्य पाईक!!  

आतशर्ष माझ्यावर लाईन मारतोय हे समिायला मला ज्योततर्षाची गरि नव्हती, तरीही संध्याकाळी 
त्याचा कॉल आला की मी घ्यायचे. ऑतिसमधून आल्यावर कपभर चहा, आईला िोन, मग 
थोडावळे अभ्यास आतण नंतर टीव्हीवर साराभाई बघत तडनर. आतण मग तपक्चर बघत बघत लकवा 
वाचत झोपी िाणे असं एक आळसावलेलं पण सोतयस्कर रूतटन माझ ंबसलं.  

मी त्यातदवशी आिताबला थाडथाड िे बोलले ते तकती सत्य होतं. हे माझ ंघर होतं. खर् या अथानं 
माझ.ं माझ्या एकटीचं. यामध्ये आिताब केवळ “सोबत” होता, त्याची साथ कधीच नव्हती. 
एकटेपणाचा वैताग मला कधीच आला नाही, ना कधी आिताबच्या इंटीमसीची आठवण झाली. 
तितिकली मला त्याची गरि एरवीही िार भासली नाही, एकत्र होतो म्हणून झोपत होतो, अन्यथा 
िार आसुसलेपण माझ्यामध्ये एरवीही कधी नव्हतं.  

 

माझे िीआरई स्कोअसण तठकठाक होते. टोिलचा स्कोअर अपेके्षहून थोडाकमी होता, पण तरीही 
तठकच. . सध्या ऎतप्लकेशनसाठी राल्न्स्क्रप्शनचे काम चाल ूहोतं. कॉलेज्मध्ये िाऊन रेकंमेडेशनची 
लेटसण आणण,ं त्यानंा व्यवल्स्थत फ़ॉमॅणटमध्ये बसवनू एका िोल्डरमध्ये सेव्ह करण,ं तसवाय एस्सेची 
तयारी करण ंअशी अनेक झडेंझोल मागे लागले होते. अगदी स्पष्ट सागंायचं तर भलत्या इमोशनल 
झोलसाठी माझ्याकडे वळे नव्हता.  

“तदस इि माय लास्ट इयर. इस साल नही तमला तो ये हाथ से गया” रॉय मला एकदा म्हणाला.  

“डोण्ट वरी, इस साल मेरे साथ काम कर रहा है. तेरा काम भी हो िायेगा” मी त्याला समिवलं. 
त्याला िायनानतशअली पण प्रॉबे्लम होता, िर तसलेक्ट झाला तर त्याला एिुकेशन लोन काढावं 
लाि ंअसतं, मला बापाच्या कृपेनं पैकयाचंा काही त्रास नव्हता.  



 

मुळात प्रश्न हा येतो की मी पीएचडीसाठी अमेतरकाच का तनवडलं. भारतात हवी तशी संधी नव्हती 
हे एक कारण. इथे स्पधा तगडी होती आतण त्या स्पधेतच मी घुसमटले असते. दुसरं माझ्या 
तवर्षयाशी संबंतधत अततशय चागंलं काम अमेतरकन युतनव्हर्ससटीिमध्ये चाल ूहोतं. ततसरं, मला 
स्वत:ला हा अनुभव घ्यायचा होता. बापाकडे पैसा होता आतण तो पैसा लेकीच्या तशक्षणावर खचण 
करायची त्याची तयारी होती. लहानपणापासून मी माझ्या आिूबािूला अशा अनेक मुली पातहल्या. 
माझ्या वगात साधना नावाची एक मारवाडी मुलगी होती. आम्ही सातवीत असताना ततच्या बापाने 
ततला इंतिश मीडीयममधून काढून मराठी मीडीयममध्ये घातलं. प्रश्न पैशाचा नव्हता, पण ततच्या 
बापाला वाटलं की इंतिश मीडीयममध्ये तशकून मुलगी अतत आगाऊ होईल. मराठी मीडीयममध्येही 
अतत आगाऊ होण्यासाठी ततला अतिबात चान्स न देता दहावीनंतर ततचं लग्न लावनू तदलं. 
गौतमीची कहाणी याहून वेगळी नव्हती. तशकण्यासाठी (तेही साधं बीएससी) ततला तकती संघर्षण 
करावा लागला तो मी पातहला होता. त्यामानानं मला िारसा त्रास िाणवला नाही. मी नोकरी 
सोडून पुढे तशकणार हे सातंगतल्यावर बाबानं एकमेव प्रश्न तवचारला. “एम एससीनंतर काय 
तशकायचं तशल्लक आहे?”  

युएसमध्ये पीएचडी म्हटल्यावर खुशच झाला. सातहलदादा सागरदादा युएसलाच सेटल झाले 
होते. काका काकू दोन तीन वर्षांत इथला दवाखाना बंद वगैरे करून त्याचं्याकडे िायच्या 
तवचारातं होते. मीपण तशकायला ततकडेच िाणार म्हटल्यावर बाबाची कॉलर टाईट. आईलाच 
थोडीिार लचता लागली होती. पण मी पीएचडीनंतर लग्नच करेन, तेपण ततच्या पसंतीच्याच 
स्थळाशी असं वचन तदलं. वचन देऊन ते पाळलं नाही तर प्राण िायला आपलं आडनाव काय 
रघुकुल नाही. तसंही, मला आता लग्नाचा तवचार करावासाच वाटत नव्हता. लुटुपुटीचा का 
होईना, संसार माडंून झाला होता. हौस तिटली होती.  

खरंतर आई मनापासून खुश होती, मी इतकं तशकेन असं ततला कधीही वाटलं नव्हतं. 
तशकण्यासाठी इतकं लाबं िाईन असंही वाटलं नव्हतं. माझ्या भतवष्याची ततनं पातहलेली स्वि ंिार 
साधीसोपी होती. कसंबसं गॅ्रज्युएशन, गावातलंच एखादं स्थळ बघून थाटामाटातं लग्न आतण 
माझ्या आसपास रातहलेलं माहेर आतण सासर. इतकंच ततचं माझ्याबाबतीतलं स्वि. केदार मुळे मी 
त्या स्विाला सत्यात उतरवण्यासाठी केवळ एकच पाऊल रातहले होते. पण िासे मनासारखे पडले 
नाहीत. ते मनासारखे पडले नाहीत म्हणून मला आता अतज्जबात वाईट वगैरे वाटत नाही. िे होतं ते 
चागंल्यासाठीच यावर माझा पूणण तवश्वास आहे.  

यावर्षीची ३१ तडसेंबरची पाटी आम्ही ऑतिसमध्ये एकदम िोशात केली. रॉय आतण मी दोघानंीही 
ही इंतडयामधली यावर्षीची आपली अखेरची पाटी आहे असं ठरवनू टाकलं होतं. तसं ऑतिसमध्ये 
इतर कुणालाही मातहत नव्हतं, तरीही देबिानीनं मला पाटीच्या तदवशी एक संुदरसं पेन तग्ट 
तदलं.  

“तू तो अभी िायेगी! मैने कल रातको सपना देखी.” देबिानीची भार्षा हा स्वतंत्र लेखाचा तवर्षय 
आहे. “तू हेतलकॉप्टरमे बैठके युएस गयी. तू और रॉय” 



“हेतलकॉप्टर मे?” 

“अरे, सपना थी तो ओके है ना. पॉइण्ट ये है तू तो िायेगी. आय ऍम व्हेरी शुअर, मेरी सपना कभी 
झठू नही होती. बचपनसे रेकॉडण है”  

अथात, स्विामंध्ये येऊन भतवष्याबद्दल सागंणारी देबिानी एकटीच नव्हती. हीरोने मला 
िेसबूकवर ब्लॉक केलं होतं. माझा नंबरही बहुतेक ब्लॉक केला होता. मी त्याला कधीच कॉल केला 
नाही, अथवा मेसेि टाकला नाही. पण तरी मला अंदाि होताच. गमंत म्हणिे तनधीने मला 
िेसबूकवर ब्लॉक केलं. ये तोहिा कायको? मालमू नही.  

मंुबईला आल्यावर मी माझा तनणणय परत बदलला, खरंतर मी आता नोकरी सोडून परत गावी 
िाऊन राहणार होते. पण इथं आल्यावर वाटलं, कशाला! मी रातिनामा तदला नाही. नोकरी 
कंटीन्यु ठेवली. एक तर िानेवारीपासून माझ्या कामाचं स्वरूप थोडं बदललं. इतके तदवस मी 
के्लतरकल कामामध्ये पार अडकले होते, आता मला थोड्यािार रीसचण लॅबच्या कामामध्ये सातमल 
केलं िाऊ शकत होते. आ्टर ऑल, तदस इि व्हॉट आय वॉंटेड! 

मी नोकरी सोडणार नाही, हे ऐकल्यावर बाबा िरा तचडला. “तुझ ंअसंच अस्तं” म्हणून िोनवरून 
ओरडला.  

“मला पुढच्या मतहन्यातं प्रमोशन तमळेल, म्हणून थाबंलेय” मी त्याला सातंगतलं. आतशर्षसोबत मैत्री 
का तोडली नाही, त्याचा आचरटपणा का सहन केला, तर तो एच आरमध्ये होता. त्यानंच मला ही 
न्युि सातंगतली होती. यावर्षीच्या अपे्रझलमध्ये  मला प्रमोशन आहे हे त्यानंच मला सातंगतलं होतं. 
आमच्या हीरोने कापोरेट पॉतलतटक्समध्ये मला चागंलंच तनष्णात केलं होतं.  

िेबूवारीचा पतहला आठवडा आला की, ऑतिसमध्ये व्हॅलेंटाईन्स डेचे वारे वाहू लागले. 
मागच्यावर्षीप्रमाणे “तेरा क्या प्लान?” वगैरे प्रश्न सुरू झाले. माझा बॉयफ्रें ड “दुबईला” असल्यामुळे 
माझा व्हॅलेंटाईन लसगल म्हणून सािरा होईल याबद्दल माझ्यापेक्षा िास्त वाईट इतरानंाच वाईट 
वाटत होतं. त्यात परत यंदाचा व्हॅलेंटाईन्स शतनवारी रतववारी आलेला. मी तर आधीच ठरवलेलं. 
दुपारी तीन ते सहा माय नेम इि खान आतण त्यानंतर संध्याकाळी पसी िॅक्सन. आधी बॉलीवडू 
मग हॉलीवडू. अडव्हान्स बूलकग पण करून ठेवलेलं. एकटीनंच कुठंतरी मस्त लंच. मग शॉलपग 
आतण मग तिल्म्स. तडनरचा प्लान काहीही ठरवलेला नव्हता.  

अथात आपण ठरवतोय तकया गोष्टी घडत नसतातच ना?  

१४ िेबूवारीला मी अिून अंथरूणात लोळत पडून हंगर गेम्सचं पुस्तक वाचत होते की, तेवढ्यात 
दारावरची बेल वािली. मोबाईलमध्ये अिून साडेआठ पण वािले नव्हते. एवढ्या पहाटे कोण 
आलं असेल म्हणून दार उघडलं तर हातामध्ये दोन तीन डझन गुलाबाचंा बूके घेऊन..  

आिताब!  

“हॅलो” माझ्यापेक्षा तोच िास्त अवघडलेला असणार.  



“हॅलो!” मी कसंबस ंउत्तर तदलं. अिून उठनू माझ ंकाहीसुद्धद्धा आवरलं नव्हतं. हा कसा काय 
आला याहीपेक्षा मी घरच्या कपड्यामंध्ये असताना हा का आला याप्रश्नाने मला िास्त सतावलं. 
समोरासमोर काही फ़ुटावंर असलेल्या माणसाचं्या नात्यामध्ये तकत्येक मैलाचंं अंतर कसं पडलं 
असतं त्याचं हे उत्तम उदाहरण. अचानक, अझरच्या घरी त्याच्यासमोर चेहरा लपवनू वागणारी 
नूरी इल्लॉतिकल वाटली नाही. मला चेहरा लपवनू काही िायदा नव्हता. बरंच काही लपवाव ं
लागलं असतं, मी शॉट्ट्सण आतण गंिी अशा िागततक वरे्षामध्ये होते.  

“आत येऊ?” त्यानंच तवचारलं. मनातंले तवचार तुिान स्पीडने चाल ूअसले तरी तोंडाने “येना” 
अस ंम्हणून वळे मारून नेली. तो आत आला, त्यानं निर इकडेततकडे तिरवली. घरभर पसारा. प 
सा रा! हॉलमधल्या खुचीवर िेकलेला टॉवले. पीसीच्या टेबलावर ठेवलेला तचवड्याचा डबा. 
(आईने दोन तकलो तचवडा घालनू तदलेला!) त्याच्याच बािूला पडलेलं सुनीताबाईंचं “आहे मनोहर 
ततर” त्याच्यावर ठेवलेलं तसडनी शेल्डनच ंब्लड्लाईन (काय तरी चॉइस!) त्याच्या बािूला पाण्याची 
अधणवट बाटली. पीसीवर चाल ूअसलेलं “ऊंची है तबल्ल्डग” (सलमान खान पे्लतलस्ट!!) त्याची 
निर खोलीभर तिरून परत माझ्यावर आली. हातामधली िुलं त्यानं माझ्यासमोर धरली. “कुठे 
ठेव?ू”  

आता मी काय लहदी तपक्चरची तहरॉइन आहे का? माझ्या घरामध्ये इतकी िुलं ठेवायला व्हास 
(गमला म्हणा आतण स्वत:ला कािोल समिा!) असणार आहे का? नाहीये हे त्यालाही मातहत 
होतंच ना? तरी तकचनमधून एक मोठा िास अणून मी समोर धरला.  

लपगट डोळे सरळ माझ्यावर रोखत म्हणाला. “तो येलो िग घेऊन ये”  

हा!ं आता आठवलं. तकचनमध्ये एक प्लाल्स्टकचा िग होता त्यात िुलं रातहली असती. मी 
तकचनमध्ये िाऊन िग शोधला, त्या भानगडीत िास्त काही नाही. चारपाच भाडंी पडली हातातून 
वगैरे. तेवढ्यातं पीसीवरचं ते ककण कश गाण ंसंपून दुसरं लागलं “रात का नशा अभी आंख से गया 
नही” (ओह, ही अनु मतलक पे्लतलस्ट चाल ूहोती होय!)  सीन काय, गाण ंकाय!!  

मी तो िग बाहेर आणून देईपयिंत हा आत येऊन दारातंच थाबंला होता. िक्त दार बंद केलं होतं. 
माझ्या हातातून िग तहसकावनू घेतल्यासारखाच त्यानं घेतला. त्यात िुलं नीट ठेवली, मग 
पीसीच्या टेबलावरची पुस्तकं उचलनू खुचीवर ठेवली (त्याआधी टॉवले काढला!) तचवड्याचा डबा 
पुस्तकावंर ठेवला आतण तो िुलाचंा बूके ततथे ठेवला. पीसीवरचं गाण ंबंद केलं. बाटलीतलं पाणी 
िगमध्ये ओतलं आतण मला म्हणाला “ऍल्स्पतरन आहे?” 

“आं?” इतका वळे त्याच्याकडे टक लावनू बघत असल्यामुळे तो काय म्हणाला ते मला क्षणभर 
कळलंच नाही.  

“ऍल्स्पतरन?” 

“नाही, पण टायगर बाम आहे. देऊ?”  



काहीतरी म्हणायला त्यानं सुरूवात केली, पण मग कपाळावर हात मारल्यासारखा केसातूंन हात 
तिरवत गप्प बसला. कदातचत,  त्याची डोकेदुखी कमी झाली असावी. िार कशाला तवचारा?  

“येण्यापूवी तुला िोन करत होतो. ल्स्वच ऑि लागत होता”  

रात्री िोनची बॅटरी वीस टके्क होती, सकाळी उठल्यावर चातििंगला लावने म्हटलं होतं. तवसरले, 
ल्स्वच ऑि झाला असेल.  

“चातििंगला लावते” मी बेडरूममध्ये येऊन िोन हॉलमध्ये आणला. माझा चािणर ततथे होता. चातििंग 
सुरू झाल्यावर िोन ल्स्वच ऑन केला. मी मेसेिेस वाचत बसले.  

“तकती वािता बाहेर पडणार आहेस?” त्यानं बेडरूमच्या दारात उभ ंराहून तवचारलं.  

“तनवातं अकरानंतर. शॉलपगला तर िायचंय...” मी रात्रभरात आलेले मेसेिेस बघत होते, 
नकळतपणे बोलनू गेले. बोलनू झाल्यावर समिलं माझा आिचा प्लान काय आहे ते समिून 
घेण्यासाठी त्यानं हा प्रश्न तवचारला असणार. ही रीक यापूवीही त्यानं माझ्यावर वापरली होती. 
तरी मला अक्कल आलेली नाहीच.  

“बे्रकफ़ास्ट?”  

“बाहेरून ऑडणर करणार आहे. तुझ्यासाठी?”  

“चालेल.”  

“घरातून तकती वािता बाहेर तनघालास?”  

“सात वािता. रातिक िास्त नव्हतं म्हणून लवकर पोचलो, इतक्या लवकर येईन असं वाटलं 
नव्हतं. तू शॉलपगला एकटीच िाणार आहेस की कुणी सोबत येणार आहे?” 

“कुणी कशाला, मीच एकटी िाईन. तुझा प्लान काय आहे?” 

कशासाठी आलास, हा प्रश्न ओठापंयिंत येऊनही मी तवचारला नाही. त्याला माझ ंहे घर सोडून 
अल्मोस्ट सहा मतहने झाले होते. सहा मतहन्यातं एक िोन नाही, मेसेि नाही, समोरासमोर भेटण ं
दूर. गावी आला तरी लाबंच रातहला, आतण आि न सागंता-सवरता असा अचानक आलाय.  

“माझा काय प्लान असेल? तुला भेटायला म्हणून आलोय. तुला वळे नसेल तर परत िाईन. वळे 
असेल तर एकत्र तिरू, शॉलपग, लंच, मूव्ही, व्हॉटेव्हर यु से.” 

“मी मूव्हीची ततकीट काढलीत. पण एकच.” 

“यु नो व्हेरी वले, मला मूव्ही वगैरेपेक्षाही तुझ्याशी बोलायचंय म्हणून मी आलोय. शक्य असेल 
तर... प्लीि, बोलयूा का?” 

“तू बे्रकिास्टची ऑडणर दे, मी आवरून येते. बाहेरच िाऊ” तवर्षय परत एकदा टोलवला.  



मी बेडरूममध्ये येऊन चक्क दार लावनू घेतलं. एरवी मी असं कधीच केलं नसतं, आिताब इतका 
परका होता का? ज्याला आपल्या शरीराच्या कणाकणाची ओळख आहे, त्याच्यापासून नक्की 
कशासाठी? लाि वगैरेंपेक्षाही परकेपणा अतत दुदैवी. त्याच्या आतण माझ्यामध्ये आता ती 
परकेपणाची लभत उभी होती. एकवळे द गे्रट वॉल ऑि चायना कोसळेल, पण अशा अतवश्वासाच्या 
लभती कधीच ढासळत नाहीत. बाथरूममध्ये शॉवर वगैरे घेऊन आल्यानंतर परत एक पेच उभा 
ठाकला. मी एकटीनेच बाहेर िायचं म्हणून कंिटेबल ब्ल ूिीन्स आतण व्हाईट शटण काढून ठेवला 
होता. बाहेर आमचे आलेले हीरो पण ब्ल ूिीन्स आतण व्हाईट शटणमध्ये. अगदीच बॅंडवाले वाटलो 
नसतो तरी मुद्दाम इतकं सेम्सेम नको वाटलं, कपाटभर खरंतर कपडे होते, पण एकही मनास 
येईना. हा लपक नको (व्हॅलेंटाईन्स डे!!), हा ब्लकॅ नको (एकदम ्युनरलला तनघाल्याचं तिलींग 
येईल), हा कॉिी कलर तर तबल्कुल नको (त्यानंच तग्ट केलंय), हा स्काय ब्ल ूनको, त्याला 
अतिबात आवडत नाही.... कपाटामधून कपड्याचंा ढीग उपसला. एकही मनास पसंद पडेना. 
त्यानं माझ्या दारावर येऊन टकटक केली. “बे्रकिास्ट आलाय . आवरलं?” 

“यप्प. दोन तमतनटं” डोळे बंद केले आतण हाताला येईल तो टॉप उचलला. तहरव्या कलरचा 
आईच्या मैत्रीणीने तग्ट तदलेला एकदम साडीतबडी मटेरीअलचा तशवलेला भयाण टॉप होता. 
तिलटगला लिू, तशवाय रंग बेक्कार. परत डोळे बंद केले, यावळेी हाताला गे्र कलरचा टॉप आला. 
मस्तच होता, पण.... मला िार आवडत नाही. पण असो!  

तोच घातला. केस लवचरताना माझचं मला हसू आलं. अख्ख्या आयुष्याच्या प्रश्न असलेली व्यक्ती 
दाराच्या पतलकडे उभी आहे आतण मी त्याचा तवचार करण्याऐविी काय कपडे घाल ूयावर इतका 
तवचार करतेय! आयुष्यात आपल्या प्रायोरीटी चेंि झाल्यात हे नक्की.  

बाहेर आले तेव्हा इडली, डोसा आतण चटणी साबंार वगैरे सवण पे्लट वार्ट्यामंध्ये घेतलं होतं.  त्यानं 
माझ्याकडे रोखून पातहलं.  

“रडत होतीस की काय?”  

“रडायला काय धाड भरली? लेन्स घालताना िरा धक्का लागला!”  

“ओके, लेन्स िुन्या झाल्यात, बदलनू घे. मी कॉिी बनवलीये. आय होप यु डोंट माईंड”  

“ओके, बाकी कामाचं कसं चाल ूआहे?” 

“तठक, तुझ?ं कधी तनघणार आहेस? रीझाईन केलंस?” 

“आं?” हातातली इडली डायरेक्ट कॉिीमध्ये बुडता बुडता वाचली. मी िाणार आहे हे याला 
मातहत आहे? अथात सागंणार कोण? अझरच!! 

“दचकायला काय झालं? अख्ख्या गल्लीला मातहत आहे! गौरीकाकीनं मला स्वत:हून सातंगतलं. 
तुला कॊन्ग्र ट्ट्स म्हणून िोन करणार होतो पण तुझा िोन यायची वाट बघत होतो, वाटलं होतं, 
तकमान गूड न्युि कळवण्यासाठी तरी िोन करशील” 



“बाबाच्या दुकानासमोर ठेवलेला कॉइन बॉक्सवाला िोन काढून टाकला, नाहीतर त्या नंबरवरून 
कॉल तदला असता. कारण तू माझा मोबाईल नंबर तर ब्लॉक केलास ना.”  

त्यानं उत्तर तदलं नाही. मीही तवर्षय पुढे वाढवला नाही.  

“बाहेर िाण ंगरिेचं आहे का? थोडावळे इथंच बोल,ू वाटल्यास लंचसाठी...” तो थोड्यावळेानं 
म्हणाला.  

“नाही, आिताब! बोलण्यासारखं काहीही नाही, हे तुलाही मातहत आतण मलाही. परत परत त्याच 
तवर्षयावर गोल तिरत बसण्यातं काही शहाणपणा नाही. बाहेरच िाऊ. तकमान चार लोकातं 
असलो तर भाडंणार तरी नाही. इथं उगाच शब्दाला शब्द वाढत बसेल आतण सवणच अनपे्लझटं 
होईल”  

शॉलपग मॉल नुकताच उघडलेला असल्याने िारशी गदी नव्हती. तरीही, मी उगाचच तिरत 
रातहले. तो माझ्या बािूलाच होता, पण आविूणन त्याच्याशी काही बोलाव ंअसं वाटेना. 
लाईिस्टाईलमधून दोन फ़ॉमणल शट्ट्सण घेतली. त्यानं स्वत:साठी एक वॉलेट घेतलं. अशीच 
िुटकळ खरेदी करत तिरत रातहलो. पाय दुखले तेव्हा िूड मॉलमध्ये िाऊन कॉिी घेतली.  

“स्वतिल, तुझ ंिायचं अलमोस्ट िायनल झालंय ना?” त्यानं कपात साखर ढवळत तवचारलं.  

“अथात! खूप तवचार करून हा तनणणय घेतलाय आतण त्यासाठी कष्ट तर त्याहून सॉतलड केलेत. 
कुणाहीसाठी... अगदी कुणाहीसाठी मी तनणणय बदलणार नाहीये” मेसेि सेण्ट. लाऊड ऍंड 
क्लीअर.  

“मी इतका स्वाथी नाहीये, तुझ्याकडून इतकी चागंली संधी नाकारण्याची अपेक्षा ठेवने. आय ऍम 
प्राऊड ऑि यु.” या वाक्यावर मी िक्त हसले. “हसू नकोस. स्वतिल, तुला पतहल्यादंा पातहलं 
होतं, तेव्हापासून आिपयिंत.... काय िबरदस्त चेंि झालीस.” 

“म्हातारा अंकल स्टाईलने बोल ूनकोस. माझ्यापेक्षा लहान आहेस हे लक्षात ठेव”  

“तीन मतहन्यानंी. पण मूळ मुद्दा इतकाच की, तू तुझ ंलाईि काय मस्त घडवतेस. चुकूनही कधी 
वाटलं नव्हतं की...” 

“आिताब, मी घडवत नाहीये. हे सारं आपोआप घडतंय. इतर कुणाला नाही तकमान तुला तरी हे 
मातहत असायला हव.ं” 

“यु मीन टू से, आपल्या या भाडंणामुळं तू यु एसला िायचा डीसीिन घेतलास? माझ्या 
मातहतीप्रमाणे हे तुझ्या डोक्यातं आधीपासून होतंच”  

“होतं, पण केवळ एक ऑप्शन म्हणून. त्या ऑप्शनलाच परमनंट सोल्युशन बनवलं.” 

“भाडंलो नसतो तर िायचा प्लान केला नसतास?” 



“ततला माझ्या घरी बोलावलं नसतंस तर भाडंलोही नसतो!” 

“तवर्षय परत...”  

“तवर्षय परत येऊन िाऊन ततथंच येणार आहे.” 

“मला तवर्षय परत ततथ ंआणायचा नसेल तर... स्वतिल, या स्टेिला येऊन मी तुला िाऊ नको 
म्हणणार नाही. ही संधी परत येत नाही हे मातहताय. पण िाण्यापूवी तगव्ह मी अ चान्स. इतकंच मी 
मागतोय.” 

“सोपं नाहीये. आिताब, आय रीअली लव्ह यु.. कदातचत आयुष्याच्या अंतापयिंत माझ्या आयुष्यात 
केवळ तूच असशील. पण म्हणून मी इथंच अडकून नाही ना राहू शकत?” 

“तुला अडकायला कोण सागंतंय. प्लीि गो. तीन चार पाच तकती वर्षिं लागतील, आय डोण्ट केअर. 
मी थाबंायला तयार आहे. पण िाण्यापूवी या तरलेशनतशपला काहीतरी डेतफ़नेट नाव देऊ या.” 

“म्हणिे नक्की काय करू या?” 

“लग्न! तसम्पल. मॅरी मी, स्वतिल.” 

“गेले सहा मतहने मी तडिडत असताना माझा अंत पाहत होतास, त्यावळेी िे तुला सुचलं नाही ते 
आता तवचारतोयस?” 

“कदातचत तू िायला तनघाल्यावर मला िाणीव झालीये की, हे नक्की माझ्यासाठी काय आहे. आय 
अल्विे थॉट की, तनधी माझ ंसचं्च पे्रम आहे. तू केवळ टाईमपास कम बेस्ट फ्रें ड कम रूम पाटणनर. 
बट आय वॉि रॉं ग. तनधी माझ ंऑब्सेशन आहे. तू मात्र माझ्यासाठी त्याहून खूप वगेळं काही 
आहेस. गेले खूप तदवस मी िक्त तवचार करतोय.” 

“इतके तदवस तवचार करण्यातं घालवलेस ना? त्यात खूप उशीर झालाय. मी दोन मतहन्यातं 
तनघेन. त्याआधी लग्न केलं तर तू इकडे. तुझ्या गुलिामतगरीवर रोकटोक कुणाचीच नाही. मी ततथं 
कायम या संशयामध्ये की तू मला सोडून इतर कुणाहीकडे..... हे मला परवडण्यासारखं नाही.”  

“िर मी तुला वचन तदलं की, तुझ्याखेरीि मी...” 

“हे वचन तुला कधीच पाळता येणार नाही... आफ़ताब, मला माझ्या नवर् याकडून हा धोका नकोय. 
यावरूनच आपं्ल भाडंण झालं होतं, यावरूनच वगेळे झालो होतो. िे झालंय ते चागंल्यासाठीच. 
व्हाय यु शूड चेंि युअर लाईफ़स्टाईल फ़ॉर मी? माझ्या हट्टासाठी तू बदल ूनकोस, आतण मी तुझ ं
वागण ंसहन करायलाही नको. कदातचत तू आतण मी इतक्या दूरवरच्या टोकावंर आहोत की, 
आपण कायम एकत्र नाही राहू शकत” 

“राय तर करू... तगव्ह मी अ चान्स. स्वतिल, यापुढे अशी चूक होणार नाही. आताही िे घडलं ते 
तसं बघता काही चूक नव्हतंच ना! मी तनधीला िक्त भेटलो होतो, पण तेही तुला आवडलं नाही...” 
मी बोलण्यासाठी तोंड उघडण्याआधी तो म्हणाला.  



“तठक आहे, मान्य करतो. चूक झाली.    तुझा हट्ट पटतोय. त्याची कारण ंमातहत आहेत. यापुढे 
अशी काहीही चूक न होण्याचं वचनही देतो. आता लगेच उत्तर देऊ नकोस. तवचार कर, ठरव 
आतण मग परत बोल.ू तुला िायच्या आधी लग्न करायचं असेल तरी माझी तयारी आहे. केवळ 
एंगेिमेंट करूया म्हटलं तरी चालेल. तेही न करता िक्त हे नातं चाल ूठेवयूा इतकं तरी मला 
तकमान सागं. तू हवीयेस, स्वतिल. माझ्या आयुष्यामध्ये, मला तू हवीयेस. तुझ्या दृष्टीने 
गुल्िामतगरी असेल पण तितक्या असोशीनं तुझ्यावर पे्रम केलंय तततकं इतर कुणाहीवरही नाही. तू 
केवळ माझी पाटणनर नाहीयेस. तू माझी बेस्ट फ्रें ड आहेस. तुझ्याखेरीि इतर कुणाहीसमोर मी... 
मी सच्चा नसतो. तुझ्यािवळ असताना मला कसल्याही मुखवर्ट्याची, नावाची, अतभधानाचंी गरि 
भासत नाही. आय िील कंप्लीट तवथ यु. स्वतिल, तदस इस नॉट अबाऊट लव्ह. हे त्याहून िास्त 
आहे, हे तुला तरी समितंय ना? माझ्या संपूणण आयुष्यामध्ये मी कायम कसल्या तरी वादळामध्ये 
अडकलोय. स्वत:वर, स्वत:च्या अल्स्तत्त्वावर, अगदी नावापासून ते धमापयिंत, प्रत्येक गोष्टीने 
मला छळलंय. उधारीचं आयुष्य िगलोय आिवर. पण केवळ तुझ्याबरोबर असताना   मला माझ ं
आयुष्य “माझं” वाटतं. संपूणण वाटतं, काहीतरी अथण असेल असं वाटतं. यु मेक मी िील कंप्लीट. ही 
िी शातंी आहे, ती िक्त आतण िक्त तू देऊ शकतेस. म्हणून मला तू हवीयेस.” तो बोलत रातहला, 
मी ऐकत रातहले. त्याच्या डोळ्यामंध्ये आलेल्या पाण्यानं त्याच्या शब्दाचंी सारी सच्चाई सातंगतली. 
मी रेमधला कॉिीसोबत आलेला तटकयुपेपर त्याच्या हातात तदला.  

चष्मा काढून त्यानं डोळे पुसले. दोन क्षण दोघंही काही न बोलता इकडे ततकडे बघत बसलो. 
मॉलमध्ये प्रचंड गदी वाढली होती. अल्मोस्ट लंच टाईम होत आल्याने िूड कोटणही भरत चाललं 
होतं. मी मोबाईल चेक केला. कुणाचाही मेसेि नव्हता. तरी परत एकदा चेक केला. तो अततशय 
शातंपणे बसून होता. गार झालेली कॉिी तपण्यासाठी त्यानं ओठािंवळ नेली पण परत खाली 
ठेवली.  

“तनघू या?” तोच म्हणाला.  

“थाबं, काहीतरी खाऊन घेऊ. घरी काहीच बनवलं नाही.” 

“मी गेल्यापासून अशीच राहतेस? फॅ्लट तर िंकयाडण झालाय.” त्याच्या या टोमण्यावर मी काहीतरी 
उत्तर देणार तेवढ्यातं ओळखीचा चेहरा तर तदसला पण नाव आठवनेा.  

“ती गौतमी आहे का?” मी तवचारलं.  

आिताबनं वळून पातहलं आतण म्हणाला. “प्लीि, इग्नोअर कर” पण त्याचं वाक्य येण्या आधीच मी 
हाक मारली.  

“गौतमी... ओळखलंस?” ततच्या चेहर् यावर आश्चयण नव्हतं, उलट गोरीमोरी झाल्यासारखी वाटली.  

 “तू स्विील ना? अगं, तकत्ती तदवसानंी तदसतेस.” 

 
“ तू इकडे कशी काय... गावाला होतीस ना?” 



“अगं नाही, चार पाच वर्षिं झाली इकडेच आहोत.” बािूला उभ्या असलेल्या माणसाशी ततनं ओळख 
करून तदली. “हे माझे तमस्टर. इंिीनीअर आहेत, इथेच वाशीमध्ये िॉब करतात. आम्ही इकडंच 
फॅ्लट बूक केलाय. तुझ ंकाय चालयेू?” 

“मीपण पनवलेला िॉब करतेय. याला ओळखलंस ना? आिताब” 

गौतमीच्या चेहर् यावर अचानक आनंदीआनंदच झाला. “आिताब म्हणिे तुझा नेबर ना?” ततनं 
माझ्या कानात खुसपुसत तवचारलं. “तुम्ही मॅरीड आहात का??” 

 “नाही ग,ं फे्रण्ड्स आहोत. संडेला भेटतो अधून मधून.” कधी एकता कपूरच्या तटतपकल सीरीयल्स 
बघता का? त्यामध्ये एक खडूस भाभी असतेच, तहरॉइनची िराशी चूक िरी झाली तरी ही भाभी 
चेहर् यावर अपरंपार आनंद घेऊन थुई थुई चेहर् याने कॅमेर् याकडे बघत असते. अगदी सेम तकयाच 
चेहर् याने गौतमी माझ्या आतण आिताबकडे बघत होती.  

“खरंच की आपलं असंच? मला वाटलं आि व्हॅलेन्टाईन्स डे म्हणून की काय!” 

 अगदी खरं सागंायचं तर गौतमीकडून या अकया टोमण्याची अपेक्षा नव्हतीच. कॉलेिमधली 
गौतमी आतण आताची गौतमी यात तचक्कार िरक होता. केस कापलेली, अंगात टीशटण आतण िीन्स 
घातलेली (पण गळ्यातं भलंमोठं तटतपकल मंगळसूत्र) आतण हातात भलामोठा मोबाईल िोन या 
वरे्षातली गौतमी मी ओळखली नाही, यातं माझी काय चूक!!  

“हाय गौतमी” आिताब उठून म्हणाला. “नाईस टू सी यु! तुम्ही दोघं काय लंच डेटवर? 
व्हॅलेंटाईन्स डे म्हणून?” आिताबच्या बोलण्याचा काटकोन तत्रकोणाच्या कणाइतका 
ततरकसपणा.  

“नाही, असंच शॉलपग वगैरे. आठवड्यातूंन एक वळे तमळतो गं, तकराणा भरायचा आतण अशीच 
कामं. म्हणून बाहेर पडायचं. हेच म्हणाले की िातोच आहोत तर तपक्चर पण बघ ूआतण बाहेरच 
लंचही करू”  

“ओह येस, शाहरूख खानचा तपक्चर तू बरा चुकवशील?” कॉलेिमध्ये असताना माझ ंआतण 
गौतमीचं यावरून बरंच वािायचं. मी सलमान खान िॅन आतण ती एस आरके. (तनधी 
आतमरखानवाली. ततच ंसगळंच असलं दातंभक!) “तुझा नंबर तरी दे”  

“िेसबूकवर आहेस का? काय नावाने आहेस? मी ऍड करते” गौतमीचा नवरा मात्र एकूण या 
गप्पानंा कंटाळला होता. ते पाहून ततनंही लगेच काढता पाय घेतला.  

“आहे ना, िेसबूक वर. माझ्याच नावाने. मी रीके्वस्ट पाठवते 

“चलो आिताब. बाय.”  

दोघं तनघून गेल्यावर मात्र, कधी नव्हे ते आिताब म्हणाला. “सुपर डुपर तबच”  

“काय?”  



“नालायक पोरगी आहे. मी ततला मघाशीच पातहलं होतं, अधा तास झाला त्या ततकडच्या टेबलवर 
बसून तुला आतण मला बघतेय. स्कूपच तमळालाय ना ततला. कधी एकदा घरी िाते आतण कीबोडण 
बडवते असं झालं असेल” 

“तू काय बडबडतो आहेस मला काहीही समित नाहीये. आई तर मला म्हणाली होती की तहच ंलग्न 
खेडेगावात कुण्या तशक्षकासोबत झालंय, मंुबईत आलेली मातहतच नाही. पण एकदम चेंि झालीये 
ना? छान तदसते”  
 

“स्वतिल, तू खरंच इतकी मूखण आतण बावळट आहेस का? मी तुला गौतमीचा ब्लॉग पाठवला होता. 
वाचलास का?” 

“कदातचत वाचला असेन, कदातचत नाही. आठवत नाही का?” 

“नक्कीच वाचला नाहीस. नंतर ललक मेल करेन. तनवांत वाच. आतण ऐक, ततला रीके्वस्ट वगैरे पाठव ू
नकोस. ती ऍड करणार नाही. मला तर ब्लॉक केलंय. तनधीनं पतब्लकली ततला थोबडवलं होतं, 
त्यामुळे ततलाही ब्लॉक केलंय” 

“काय बडबडतोस!!! गौतमीनं तुला ब्लॉक करायचा प्रश्न येतोच कुठं. डोन्ट टेल मी, तू ततलाही फ्रें ड 
रीके्वस्ट पाठवली होतीस.. तुझ्या तलस्टमध्ये नक्की तकती पोरी आहेत?” 

“स्वतिल,” माझ्या डोळ्यांसमोर तटचकी वािवत तो म्हणाला. “िागी हो. एवढं सगळं रामायण 
घडलेलं तुला मातहतच नाहीये, गौतमीचा ब्लॉग, त्यावरून तनधीने ततला तशव्या घातलेल्या, मी 
तनधीला तडिें ड केलं म्हणून मला बसलेल्या तशव्या हे तुला मातहतच नाही.” 

“मी तुम्हा दोघानंाही ब्लॉक केलंय. आतण गौतमीनं काय तलतहलं माझ्याबद्दल?”  

“घरी िाऊन वाच. चला, तनघ ूया ना?”  

काय गंमत असते, दहा तमतनटापूंवी हा माणूस डोळ्यांत पाणीतबणी आणून मला पाठ केलेलं भार्षण 
थडाथडा म्हणून दाखवत होता. (आिताब सारख्या पढाकू पोराकडून दुसर् या अपेक्षा तशाही 
नाहीत. भावना सच्च्या असतील. पण आयत्यावळेी बोलताना एखादा मुद्दा राह्यला नको म्हणून 
रात्रभर त्यानं प्रॅक्टीस केली असणार. मला पक्की गॅरंटी) आतण आता त्या गौतमीमुळे मला चक्क 
टोमणे मारतोय.  

अखेर आम्ही िूड मॉलमध्येच हक्का नूडल्स आतण आईस्क्रीम खाल्लं. नंतर पन्टालनू्समध्ये सेल 
लागला होता म्हणून ततथे थोडी खरेदी केली. घरी यायला तनघालो तेव्हा अलमोस्ट चार वािले 
होते, आतण परत भकूही लागली होती म्हणून परत एक कॉिी घेतली. आता मॉलमध्ये चागंलीच 
गदी वाढली होती. मॉलच्या ग्राऊंड ्लोअरला काहीतरी व्हॅलेंटाईन्स डेचं सेलीबे्रशन चाल ूहोतं. 
कॉलेिमध्ये वगैरे असताना व्हॅलेंटाईन्स डे वगैरे एकदम क्युट वाटायचे, आता नुसता भपंकपणा 
वाटायला लागले.  



इतक्या गदीमध्ये तनवातं बोलायचं राहू देत, एकमेकाचंा हात धरून चालणहंी मुल्ककल झालं, 
म्हणून मॉलमधून बाहेर पडून पाम बीच रोडने घरी आलो. आिताब तसा एरव्हीही गप्पगप्पच 
असतो, आताही होता. मध्येच त्याला एक दोन िोन आले. एक िोन हमखास अझरभाईचा होता, 
हे मला समिलं. दुसरा कुणाचा होता मातहत नाही त्यानं “थोड्यावळेानं िोन केला तर चालेल 
का? ड्राईव करतोय” म्हटलं िोन कट केला. कार साईडला थाबंवली, आतण कॉल लॉगमधून तो 
नंबर डीलीट केला आतण मगच िोन परत डॅशबोडणवर ठेवला. आतण याच्या वचनावर मी तवश्वास 
ठेवावा अशी याची इच्छा.  

घरी पोचेपयिंत सात वािले होते. रात्रीसाठी िारशी भकू नव्हतीच, तरीही मी टोस्ट सॅंडतवच 
पासणल करून घेतले. त्यानं मला “तुला घरी सोडून मी लगेच तनघेन” असं सातंगतलं होतं. पण 
तबल्ल्डगच्या दारापाशीच उतरून त्याला बाय करण ंिमेना, म्हणून म्हटलं, वर ये. थाबं थोडा वळे 
आतण मग िा.  

“तुझी तयारी झाली? पॅलकग वगैरे?” मी कुलपू काढत असताना त्यानं तवचारलं.  

“आता कुठे? अिून शॉलपग चाल ूआहे. तशी िारशी लचता नाही. सातहलदादा िवळच राहतो. तो 
म्हणाला की, सगळी मदत करेल, तशीपण ततथ ंइल्ण्डयन कम्युतनटी तचक्कार आहे, स्टुडंट्ट्स आहेत 
मोस्टली. त्यामुळे िार त्रास होणार नाही” 

“इतक्या लाबं िाशील असं कधी वाटलंही नव्हतं. कायमच समित आलो की, स्वतिल म्हणिे 
काय, आपल्या पतलकडच्या घरात तर राहते. इथंच तुझ्या आसपास रहायची इतक्या वर्षांची 
सवय... िार तमस करेन तुला.” 

“मीपण!”  

“चलो, तकमान इतकं तरी म्हणालीस. मी तनघतो. तुझा नकार सेलीबे्रट करत िरा टल्ली तरी होता 
येईल. अथात उद्या ऑतिस आहे म्हणा, तरी तकमान दो पेग तो बनता है” 

“नकार? मी तुझ्या प्रपोझलला काहीच उत्तर तदलं नाहीये” 

“ज्याक्षणी तुझ्याबद्दल बोलत असताना माझ्या डोळ्य़ांत पाणी आलं आतण त्यावेळी इतर काहीही न 
बोलता तू िक्त तो िालतू तटकयु पेपर माझ्यासमोर धरलास, तेव्हाच मला उत्तर तमळालं होतं. तुला 
अिून दुतवधेमध्ये टाकणार नाही, आय तवल गो.” 

“व्हेरी गूड! तकत्ती ओळखून आहेस मला? िक्त एक सागं, कारमध्ये कुणाचा कॉल आला?” 

“तू अिूनही माझ्यावर संशय घेतेस?” 

“संशय घेण्यासारखं वागतोयस ना? खरं काय ते सांग, आिताब” 

“तुझ्या आईचा कॉल होता. मी इथं येणार हे गौरीकाकीला मातहत होतं. मी तुला लग्नासाठी 
तवचारणार हेही मातहत होतं, तुझ ंउत्तर काय आहे हे तवचारायला िोन केला होता. िार आस 



लावनू बसले होते, तुझे वडील, आई, अझर. ही लव्हस्टोरी गोडगोड होऊन संपणार याचा तवश्वास 
त्यानंाच होता.” 

“हे सवण त्याचं्यापयिंत कसं पोचलं? अझरनं सातंगतलं?” 

“स्वतिल, कुणी सागंायला कशाला हव?ं तुझा बाप अख्ख्या गावावर हुकुमत गािवतो तो अशीच? 
यततन काकानंा गणपतीच्या तदवशीच समिलं होतं... कुणीही न सागंता, त्यानंी तेव्हाच मला 
तवचारलंही होतं, मी अशीच उडवाउडवीची उत्तरं तदली पण त्याचंा तवश्वास बसला नाही. तुझ्या 
दादीची डेथ झाली, म्हणून तो तवर्षय तेव्हा मागे रातहला. आपलं भाडंण झालं तेव्हाही त्यानंी मला 
तवचारलंच. पे्रमानं वगैरे अतिबात नाही, यु डॊन्ट नो व्हॉट युअर िादर इि केपेबल ऑि. मलातर 
हातपाय मोडायची िुल्ल गॅरंटी होती. पण मी सातंगतलं की आम्ही सीरीयस आहोत आतण आि ना 
उद्या लग्न करणार, तेव्हा कुठे िीव वाचलाय. त्यानंतर अथात तुमचा यु एस चा प्लान पक्का झाला 
तेव्हा परत माझीच गचाडंी पकडली. कारण तुला तर ते काहीच बोलत नाहीत. मग मीच त्यानंा 
सातंगतलं की, आम्ही अिून एकत्र आहोत आतण ततनं यु एसला िाव ंअशी माझी पण इच्छा आहे. 
इन फ़ॅक्ट मी पण ततकडेच िॉब राय करतोय, रेसेशनमुळे पटकन तमळणार नाही, पण ऍट लीस्ट 
स्वतिल ला तरी िाऊ देत.. अन्यथा, त्यानंी तुला परतमशन तदली नसती आतण सगळंच त्रागंडं 
झालं असतं.” 

“गे्रट! म्हणिे तू माझ्यासाठी खोटं बोललास, तकती महान आहेस तू. तुझ ंहे खोटंपण 
तनभावण्यासाठी मला तुझ्याशी लग्न कराव ंलागेल असं म्हणतोयस का?”   

“महान आहे की नाही तो तवर्षय सोडून देऊ. स्वतिल, तुझ ंमाझ ंलग्न आतण नातं हा तवर्षय सेपरेट. 
तुझ ंतशक्षण आतण करीअर हा तवर्षय सेपरेट. तुला तकमान ही गुंतागुंत तरी लक्षात येतेय का? मला 
तुझ्याशी लग्न करायचं आहे, कारण मला आयुष्य तुझ्यासोबत घालवायचं आहे. तुझ्या 
आईवडलानंा असं वाटतं की माझ्यासारखा िावई त्यानंा तमळणार नाही. धमाचा इतका मोठा 
अडसर असतानाही त्यानंा असं वाटतं की...” 

“आिताब, खोटेपणाचा मला इतका राग असतानाही तू परत खोटंच बोललास ना? का अस ं
वागतोस?” 

“मी काय करायला हव ंहोतं? आमचा बे्रकप झालाय म्हणून रागावनू ती तनघाली असं सागंू? ज्या 
माण्साने माझ्या भावाला इतका सक्सेसिुल बनवला त्याच्याच मुलीसोबत मी धोकाधडी केली अस ं
सागंू? प्रश्न माझा एकर्ट्याचा नाहेये, अझरचा पण आहे. तुझाही आहे. मी सत्य काय ते सागंून 
मोकळा होईन, तुझ्या िाण्यावर त्याचा पतरणाम होईल. याचं काय. तुझा प्रचंड राग आला होता 
त्या रागाच्या भरात तुला सोडून गेलो, पण हे सवण तुझ्या आईवडलानंा सागंून तुझ्या करीअरमध्ये 
काटे पसरले असते का? स्वतिल, राय टू अंडरस्टॅंड तदस, तू मला तितका ल्व्हलन समितेस 
तततका वाईट मी नातहये. आय नो, मी याआधी अिेअसण केलीयेत.  पण िेव्हापासून तुझ्यासोबत 
आहे तेव्हापासून तुझ्यातशवाय इतर कुणाचाही तवचार केलेला नाही. हेच सत्य आहे. दॅट वॉि माय 
पास्ट. एक िेि असते, आतण माझी ती िेि गेली आहे. आता मला सेटल व्हायचंय. तुझ्यासोबत. 



म्हणूनच तुला दुपारीच तवचारलेला प्रश्न परत तवचारतोय... मला आता लगेच लग्न नाही केलं तरी 
चालेल. िक्त तू हो म्हण.” 

“तुला माझा तनणणय आधीच मातहत आहे.” 

“मग तो तनणणय बदल. प्लीि. स्वतिल, माझ्यावर एकदा, िक्त एकदा तवश्वास ठेव. मी िर चुकलो 
तर तू देशील ती सिा मान्य असेल पण प्लीि... एकदा या नात्याला नवीन चान्स दे”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



दोन तदवस नुसतं तभरतभरल्यासारखं होत होतं. अख्खं शरीर नुसतं आंबल्यासारखं झालं होतं. 
तदवसभर झोप यायची आतण रात्री डोळे टक्क िागे. मला एअरपोटणवर न्यायला सातहलदादा आला 
होता, त्याच्या घरी चार तदवस राहून मग मला युतनव्हर्ससटीमध्ये िायचं होतं. माझी डॉमणमध्ये सोय 
झाली होती. आठवड्याभरामध्ये सेमीस्टर चाल ूहोणार होतं आतण माझ ंरीसचण वकण  पण. 
सातहलदादाच्या बायकोला आरूर्षीला मी लग्नांत भेटले होते त्यानंतर डायरेक्ट आताच. खरंतर 
वास्ततवक मला असं कुणाच्या घरी वगैरे रहायला आवडत नाही. अनोळखी नातेवाईकाकंडे तर 
तबल्कुल नाही. सातहलदादा तदवसभर तबझी असायचा, आरूर्षीचं पण ऑतिस टायलमग होतं. पण 
ती  खूपच गोड होती. मला ततनं अतिबात ऑकवडण वाटू तदलं नाही. तीपण इंतिनीअलरगनंतर 
युएसला एम एस करायला आलेली, स्टुडंट लाईिची ततला पूणण कल्पना होती. त्यामुळे ततने मला 
येण्याआधीही बर् याच तटप्स तदल्या होत्या. बेबी कूकर नक्की घेऊन ये, या सूचनेने आम्हाला बरंच 
बुचकळ्यातं टाकलेलं. एवढ्या मोठ्या अमेतरकेत बेबी कूकर तमळत नाहीत का या आईच्या प्रश्नाला 
सातहलदादाकडे  पण उत्तर नव्हतं. असो.  

माझ ंसामान डॉमणमध्ये नेण्यासाठी वीकें डला सातहलदादा स्वत: येणार होता. त्याला 
हॉल्स्पटलमधून खरंतर सुट्टी तमळत नव्हती, तर आरूर्षी म्हणाली की मीच सोडेन. कशाला एवढी 
लचता! नवीन िोन कनेक्शन, इतर लागणारं िुिबी सामान वगैरे घेण्यासाठी ततनंच मदत केली. 
डॉमणमध्ये कूलकगची सोय होती, पण एकंदरीत त्यावर माझा िारसा उत्साह नव्हता, ततनं मला 
सोप्प्या अमेतरकन तडनरची र्ट्युशन तदली. कमीतकमी तिन्नसामंध्ये एकच पण पोटभरीचा पदाथण 
कसा करावा, हे ततनंच तशकवलं. तसंपण तखचडी आतण वरणभात असल्यावर मला इतर काही 
लागत नाही. स्वत: बनवनू खायचं असेल तर तबल्कुलच नाही.  

सातहलदादाकडे पोचल्यावर आईला िोन करून नीट आल्याचं कळवलं. बाबा तेव्हा घरी नव्हता, 
असला तरी मी बोलले नसते. इकडे येण्यापूवी िे घडू नये तेच घडलं होतं. माझ ंआतण बाबाचं 
कडाक्याचं भाडंण! आईबाबाला वाटत होतं की मी रीझाईन देऊन घरी येऊन रहाव,ं पण मला तेच 
करायचं नव्हतं.  मी माझी सवण शॉलपग पनवलेच्या फॅ्लटमध्येच आणून ठेवली. बॅगही ततथंच पॅक 
केली आतण ततथूनच एअरपोटणला आले. माझ्या आईबाबाला माझा हा हट्ट समित नव्हता, बाबा 
मला एके तदवशी िोनवरून ओरडला. मग मी पण उलट उत्तर तदलं. शब्दाला शब्द वाढत गेला 
आतण मग भाडंण झालं. मी तनघायच्या आधी दोन तदवस आईबाबाच पनवलेला आले. आल्यानंतर 
बाबा िरा गप्प गप्प होता, आई मात्र मनमोकळेपणानं बोलत होती. बाबा बाहेर गेला होता तेव्हा मी 
आईिवळ आिताबचा तवर्षय काढला. सगळं सगळं सातंगतलं. काही न लपवता, तेवढं सवण 
ऐकूनही आई मला म्हणे, “पण पोरगा सोन्यासारखाय. तुझी िार काळिी घेईल म्हणून आम्हा 
दोघानंाही वाटतं की तुम्ही लग्न कराव.ं काही चुकीचं आहे क त्यात? आतण भाडं”  

तनघण्याआधी एक् तदवस अझरचा िोन आला. हॅपी िनी वगैरे. िुिबीच बोलण ंझालं. िास्त 
बोलले नाही.  

मी तनघेपयिंत आिताबचा िोन आला नाही, फ्लाईटच्या िस्ट आधी तासभर िक्त मेसेि आला. 
“तवल तमस यु”  



मी रीप्लाय केला नाही.  

 

युएसमध्ये सेटल होण्याचा अनुभव िारच मिेदार होता. पतहली गोष्ट म्हणिे, इतके तदवस इंतिश 
मीडीयममध्ये तशकल्याचा तोरा एकदम धुळीला तमळाला. कोण काय बोलतंय तेच समिायचं नाही. 
लक्षपूवणक ऐकून ऐकून (आतण अमेतरकन सीरीयल्सच्या कृपेने) थोडािार उच्चार समिू लागले पण 
बोलायचं काय! मी काय बोलते ते कुणाला समिेल तर शप्पथ. त्यात चागंली गोष्ट एकच होती की 
माझा रूममेट नावानं मार्सटन असला तरी प्रत्यक्षात ततमळ होता. त्याचे ततमळ उच्चार समिावनू 
घेण ंहा दुसराच मोठा प्रॉबे्लम होता. तकतीतरी तदवस मी त्याचं नाव मारूतीच समित होते. तो 
सागंताना तसंच सागंतोय असं वाटायचं!!  

मार्सटन मॅथ्स डीपाटणमेंटचा होता. सातहलदादाच्या तमत्राचा हा भाऊ. असं एकदम अनोळखी 
माणसासोबत सातहलदादाने मला राहू तदलं नसतं, पण मार्सटन त्याच्या चागंल्या ओळखीचा होता. 
वयानं माझ्यापेक्षा एक दोन वर्षिं लहान असेल पण इथे येऊन त्याला तीन वर्ष ेझाली होती. त्याला 
एक क्लास सवय होती, अभ्यासाला बसला की तशट्टीवर गाणी वािवायचा. आवािही छान होता, 
पण तशट्टी मात्र एकदम िमास. एकदा मी काहीतरी वाचताना मोबाईलवर “ठंडी हवाये लहराके 
आये” लावलं होतं. ते गाणं त्यानं परत लावायला सातंगतलं आतण नंतर तशट्टीवर वािवलं. 
सकाळच्या कोवळ्या उन्हामध्ये बसून आवडीचं गाण ंअसं लाईव्ह मिेदार पद्धतीनं ऐकताना िाम 
मज्जा वाटली.  

त्याच्यासोबत रूम शेअर करायचं नाही म्हटलं तरी थोडं टेन्शन आलं होतं, पण माटीन एकदम 
कूल होता. आपण भलं आतण आपला लॅप्टॉप भला! क्वतचत कधीतरी गप्पा वगैरे मारायचा. त्याचा 
तवर्षय मला अगम्य असला तरी तो बोलताना ऐकायला खूप मिा वाटायची. ततमळ लोकाचंं एक बरं 
असतं, िगाच्या पाठीवर कुठंही िाऊ देत, त्यानंा साबंारसादम आतण कडणराईसखेरीि चैन पडत 
नाही. पतरणामी, त्यानं रोि स्वयंपाकाचं मनावर घेतलं होतं. मला आयतं तमळालेलं काहीही चालत 
असल्याने आंबट्ट साबंार (मंुबईतली साबंार गळू घालनू बाटलेली आहेत!) आतण भात मला 
चालायचा. एके तदवशी स्काईपवर त्यानं मला त्याच्या िॅतमलीशी ओळख करून तदली. एकाच 
घरामध्ये वीस तीस माणसं रहात असावीत असा मला दाट संशय आला. इतकी मोठी िॅतमली मी 
बडिात्याच्या तपक्चरसमध्येच पातहलेली. पण नंतर तो म्हणाला की खास त्याच्याशी बोलायला 
म्हणून गावामधले इतके लोक येतात. त्याच्या गावामधून इतका तशकून युएसमध्ये आलेला तो 
पतहलाच.  

मी आईशी अधूनमधून बोलत होते, पण बाबाशी नाही. त्यानंही मला कधी िोन केला नाही. 
आमच्या भाडंणाचा तवर्षय अथात या स्टोरीचा हीरो. बाबानं माझ्या अपरोक्ष आिताबसोबत ही सारी 
बोलणी करावीत हे मला पटलेलं नव्हतं. बाबाचा स्टॅंड होता की, माझा बाप म्हणून त्याचा हक्क 
होता की त्यानं आिताबचे इंटेन्शन्स काय आहेत ते तपासून बघाव.ं प्रॉबे्लम हा झाला की, 
इण्टेन्शन्स तपासतानाच बाबाने आिताबला अलमोस्ट हुकूमच सोडला. अझरमुळे आधीच 



आिताब बाबाच्या दबावामध्ये होता. त्याचं लग्नाचं प्रपोझल हे मनापासून होतं हे मला मातहत 
आहे... तरीही बाबानं िे केलं ते चूकच होतं.  

माझे लेक्चसण आतण लॅब रोटेशन चाल ूझाले, आतण इतक्या तदवसाचंी खरंतर वर्षांची मरगळ 
एकदम नाहीशी झाली. एकदम टीवायला अभ्यासाचा िो मूड आला होता तो परत आला. 
लायब्ररीमध्ये वळे कसा िायचा कळायचंच नाही. िॉब करत असताना आपल्याला नेमका काय 
क्म्टाळा यायचा ते आता कुठे िाणव ूलागलं. सातहलदादाकडे एका वीकें डला गेले होते, तेव्हा तो 
म्हणाला पण, “स्वतिल, तुझा तपण्डच ऍकेडेतमक आहे. इतर कुठे तुझा िीव लागण ंमुल्ककल आहे. 
यततन काकाकडे बघता हे िरा आश्चयणच खरंतर. आरूर्षी म्हणाली, यात सरप्रायलझग काय? तू 
आतण सागर दोघेही तसेच आहात.  

आरूर्षी आमच्या बाबाला आिवर भेटलेली नाही. काकूकाकानंी सातहल-सागरवर 
लहानपणापासून मेहनत घेतली. अभ्यासासाठी कसले कसले क्लास लावले. बे्रन डेव्हलपमेंटच्या 
सेतमनासणना घेऊन गेले. माझ्यासाठी तशी मेहनत आईने घेतलीच नाही, तरीही मी इथे आले, याचं 
सातहलदादाला िाम कौतुक होतं. बाबाबद्दल काय बोलायचंच नाही, तो शाळा-कॉलेिला िात 
होता तेच आधी उपकार केल्यासारखं.. त्याचं मन चार लभतींच्या वगात कधी रमलंच नाही. 
आयुष्यात यशस्वी झाला तो त्याच्या धडाडीवर. पण मी बाबावर गेले नाही, झोकून द्यायची 
बेतफ़तकर वृत्ती, चलो िो होगा देखा िायेगा म्हणत तरस्क घ्यायची वृत्ती माझ्यात नाही. मी आईवर 
गेलेली.  

मध्ये एका लेक्चरसाठी काही िुन्या वैज्ञातनकाचंी तलस्ट बघत होते, सवणच नावं पुरूर्षाचंी. बाईचं 
नाव एखाददुसरं. बायका हुशार नसतात का? असतात की. पण त्याचंी हुशारी कोमेिून िाते, 
त्याला कधी वाव तमळतच नाही. आईन्स्टाईनपेक्षा िास्त आय क्यु असलेल्या तकत्येकिणी 
चुलींमधले तनखारे िुलवत आतण पाळण्याला झोके देत खपल्या याची गणती कुणाकडे आहे. आई 
हुशार नव्हती का? होती. पण समाि, संस्कृती, परंपरा या िोखडामध्ये कुठेतरी हरवनूच गेली. 
ज्या वयात ततनं पे्रम केलं, त्या वयात ते योग्यच होतं, पण पे्रम आतण लग्न या दोन्ही गोष्टी लागोपाठ 
व्हायलाच हव्यात हा तनयम मला कायम िाचक वाट्ट्तो. पे्रम आहे तर आहे. त्याचा तशक्षण-
करीअरशी काय संबंध? आईची  हुशारी अशीच माझ्या संगोपनामध्ये संपून गेली. सातहलदादाला 
ततचं काय कौतुक नसणार. त्याला कौतुक त्याच्या काकाचंच. “यततनकाका ना कधीकधी तब्रतलयंट 
तवचार करतो. त्यानं सॉफ्ट लड्रकची एिन्सी घेतली तेव्हा गावात सवण नको म्हणत होते, पण त्यानं 
तहमतीनं त्याच एिन्सीमधून लाखो करोडो रूपये कमावले. पप्पा कायम म्हणतात, की यततन खूप 
इंटेलीिंट आहे, पण तो बुद्धी योग्य तठकाणी वापरत नाही”  

बाबानं आयुष्यात तचक्कार पैसा कमावला, बुद्धी योग्य तठकाणी वापरली असती तर याहून दुसरं 
काय तमळालं असतं. सातहलदादानं असं कौतुक केलं की मला िरा कानकोंडं व्हायचं, पण मग मी 
लगेच त्यावर उतारा म्हणून गौतमीचा ब्लॉग वाचायला घ्यायचे.  



या ब्लॉगसाठी तनधी आतण आिताब ततच्यासोबत भाडंले होते म्हणे. गौतमीचा ब्लॉग म्हणिे 
खोटेपणाची हद्द होता. ततच्या शालेय आतण गावामधल्य आठवणींतवर्षयी मला काही मातहत नाही, 
पण कॉलेिच्या आठवणींचा भाग म्हणिे तकळसवाणा प्रकार होता.  

ततनं माझ्यातवर्षयी तलतहलं म्हणून मी त्याला तकळसवाण ंम्हणत नाही. खोटं असलं, तिक्शन असलं 
तरी ते समिून घेता येऊ शकतो. पण ब्लॉगच्या सुरूवातीलाच ततनं ही सत्यकथा आहे असा 
तडस्के्लमर टाकला होता. आतण नंतर आपल्या मनाचं घुसडलं होतं. पोरीनं उगाच सायन्स घेतलं, 
आट्ट्सण घेऊन तहस्रीत गॅ्रज्युएशन केलं असतं तर इततहासकार म्हणून तमरवली असती.  

नुकत्याच आलेल्या ब्लॉगचं टायटल होतं, “व्हॅलेण्टाईन्स डे!” रीपे्लस वाशी तवथ अंधेरी, तकरण तवथ 
स्वतिल, आिताब तवथ तबलाल.  

 

“यु वोण्ट बीलीव्ह गाय्ज्ज, या व्हॅलेण्टाईन्सडेला माझ्याबाबतीत काय अिब घडलं. मागे मी तुम्हाला 
माझ्या 

“यु वोण्ट बीलीव्ह गाय्ज्ज, या व्हॅलेण्टाईन्सडेला माझ्याबाबतीत काय अिब घडलं. मागे मी तुम्हाला 
माझ्या कॉलेिफ्रें ड तकरणबद्दल बोलले होते ना? तीच ती, िाडी श्रीमंत पोरगी. ती मला आि 
अंधेरीच्या मॉलमध्ये भेटली. मी आधी लक्ष तदलंच नाही. तिनं कॉलेिची तीन वर्षिं मला चहा तपते 
म्हणून तहणवलं आतण स्वत: कॉिी तपते म्हणून मोठेपणा मारला, माझ्याकडे कल्चरल डेच्या तदवशी 
ड्रेस नाहीम्हणून मला तचडवतचडव तचडवलं. (इथे दोन ललक होत्या, त्या या दोन्ही गोष्टींच्या 
एतपसोडकडे घेऊन िात होत्या), ती तकरण ततच्या िुन्या आतशकबरोबर मॉलमध्ये बसली होती. 
मला बघताच हातामधली तसगरेट तवझवत (पतब्लक पे्लसमध्ये अलाऊड तरी आहे का बायो?) ततनं 
मला हाक मारली. मी आधी ओळख दाखवणार नव्हते, माझा स्वभाव तर माझ्या वाचकानंा मातहत 
आहेच की. पण ततनं हाक मारल्यावर तशष्टाचार म्हणून मी थाबंले. हातामधली कसल्या कसल्या 
ब्रॅंडच्या तपशव्या माझ्या डोळ्यासंमोर दाखवत ती म्हणाली. “शॉलपगला आले”. (मॉलमध्ये लोक इतर 
काही कामाला येतात का? माझ्या आठवणीनुसार मी तपशव्या चेअरवर ठेवलेल्या होत्या.) मला 
म्हणाली, “तू इथे कशी काय?” 

माझ्या डोळ्यातं खरंतर टच्कन पाणी आलं. ततचा एकंदर अतवभाव होता िणू,  तू या चकाचक 
मॉलमध्ये कशी? मला सागंावसंं वाटलं, पतरल्स्थती तशीच राहत नाही. मला दैवकृपेने चागंली 
नोकरी आहे. नवरा उत्तम कमावता आहे. देवासारखे सासूसासरे आहेत. मतहन्याच्या एखाद तदवशी 
बाहेर िाऊन िेवण्याइतके पैसे आम्हीही कमावतो हो. पण मी यातलं काहीच बोल ूशकले नाही. 
माझ्या नवर् याने येऊन माझ्या पाठीवर हात ठेवनू मला सपोटण केलं, त्याला माझी मन:ल्स्थती 
व्यवल्स्थत समिली असणार. (नवरा तहच्यापासून िूटभर उभा होता) 

 

इतक्यात तबलाल माझ्याशी बोलायला लागला. हा मुलगा मला कधीच आवडला नाही. (गौतमी आतण 
तबलाल... आपल.ं.. आफ्ताब भेटले कधी होते!!!) एक नंबरचा गुंड आतण मवाली. त्याच्या 



गुंडपणामुळे मला िेसबूकवर मागे झालेला मनस्ताप तुम्हाला आठवत असेल (अिून एक ललक!) 
तो आता तोंडातला गुटखा चघळत (आिताब आतण गुटखा!! पतहल्यादंा हे वाचलं तेव्हा संतापानं 
धुमसले होते. सीए तशकलेला, कापोरेटमध्ये उच्च पदावर असणारा आतण अततशय वले्ड्रेस्ड मुलाबद्दल 
हे असले उद्गार) त्यानं मला ओळख दाखवली. तवचारलं, “काय व्हॅलेंटाईन्स डे का?” 

मला ततथल्या ततथे लकचाळून त्याला सागंावसंं वाटलं, “होय रे लाडं्या, व्हॅलेंटाईन्स डे म्हणून!! 
लग्नाच्या नवर् यासोबत रािरोस हातात हात घालनू तिरतोय. तुमच्यासारखं उठसूट कुणाहीसोबत 
झोपत नाही” 

तकरणचं कॉलेिमध्ये असतानाही याच मुलासोबत अिेअर होतं, पण ते कुणाला समिू नये म्हणून 
त्यानंी उगाच माझ ं नाव बदनाम केलं (आं!!!) नंतर ततनं अततशय हुशारीनं एका लहदू मुलाला 
िाळ्यातं ओढलं,. त्याच्या आयुष्याची पार दैना झाली. अखेर, त्यानं आईवडलानंी ठरवनू तदलेल्या 
मुलीशी लग्न करून संसार सुखानं केला. (मी केदारला िाळ्यातं ओढलं? काय मल्च्छमार वाटले 
का?) बापाच्या गुंडाईमुळे अख्खा गाव त्रस्त होताच, लेकीनं त्याच्याहीपुढे िाऊन तदव ेलावले. 
कधीकधी वाटतं, एखाद्याबद्दल इतकं वाईट बोल ूनये, पण तिनं मला स्वत:ची िाटकी बॅग “तू वापर” 
म्हणून खुकशाल तदली, कारण माझ्याकडे पैसे नव्हते तर मी ततच्याबद्दल चागंलं का बोलाव.ं हल्ली 
गावी गेल्यानंतर ततच्यातवर्षयी काहीबाही ऐकू येतं, ती वाईट मागाला लागली आहे, व्यसनी झाली 
आहे, हे तर एक तदवस् खरंतर होणारच होतं. संस्कार नसले की काय होतं. मी गरीब घरात िन्मले, 
िार ओढाताणींत तदवस काढले, हॉस्टेलमध्ये आईवडलापंासून दूर तशकले, सुट्टीत घरी गेल्यावर 
आईसोबत शेतात कामं केली. पण तशक्षण हे ध्येय कायम ठेवलं, आि मला लेतखका म्हणून, िे काही 
लोक ओळखतत ते याच िोरावर..” 

इथून पुढचं तलतहण्यातं पॉइंट नाही. मततताथण माझ्या लक्षात आला. मी या स्टोरीमध्ये ल्व्हलन होते. 
बॅड गलण होते. हरकत नाही. माय लाईि माय रूल्स. माय ब्लॉग, माय स्टोरी.  

मी कधी गौतमीला तहणवलं नाही, िाणूनबुिून तर कधीच नाही. ततच्या लाईिस्टाईलची मला 
ओळखच नव्हती, तर मी ततला काय तचडवणार? उलट, माझ्या नोट्ट्स कायम ततला तदल्या. ततचा 
अभ्यास म्हणिे केवळ पाठातंर होतं, मी ततला पुस्तकं वाचून नोट्ट्स काढायला तशकवलं, 
तकत्येकदा मराठी मीडीयमची असल्यामुळे ततला कन्सेप्ट्ट्स क्लीअर व्हायला वेळ लागत होता. 
त्यावळेी ततला समिावलं.  

ततनं हा ब्लॉग दोन तीन वर्षांपूवी चाल ूकेला. तनधी आफ्ताब एकत्र असताना. सुरूवातीचे काही भाग 
त्यानंी अथात वाचले असतील लकवा नसतील. पण तिथपासून माझे उल्लेख चाल ूझाले, ततथे त्यानंी 
कमेंट्ट्स टाकल्या. त्या लगोलग डीलीट झाल्या. तनधीने िेसबूकवर ललक देऊन हे चुकीचं आहे 
वगैरे भलंमोठं तलतहलं. (त्या भागामध्ये तनधीला – ततचं नाव आनंदी केलं होतं आतण तबलालच्या 
भावाच्या गलणफ्रें डचा रोल तदला होता. भडकेल नाय तर काय!!!) त्यावर आिताबनेही तचक्कार 
तलतहलं. (तबलाल दहावी नापास होता, त्याच्या भावाचा फ़ूट स्टॉल होता हेही एकवळे तठक. पण 
त्याला एकंदर चार अिून भाऊ होते. सत्याचा तवपयास करणे म्हणिे काय हे गौतमीकडून 
तशकाव,ं अतरिबद्दल खरंतर ततला काहीही मातहत नव्हतं, अिाणतेपणानं का होईना ततनं 



आिताबची दुखरी नस दाबली होती) दोघानंाही ब्लॉक केलं आतण गौतमी आपल्याच बबलमध्ये 
परत सुखी होऊन तलहू लागली. ल्व्हल्क्टमायझेशनचं काडण खेळत असताना ततनं माझ्यातवर्षयी 
काहीही तलतहलं होतं. मी वाईट्ट मुलगी होते. तसगरेट ओढायचे, दारू प्यायचे, मुलासंोबत फ्री होते 
वगैरे वगैरे.  

सत्याला अनेक बािू असतात, त्यापैकी कुठली बािू तुम्ही सत्य मानता यावर सत्य आतण 
असत्याची बािू ठरते. गौतमीने स्वत:पुरतं सत्य तनवडलं होतं. मुळात, हे सवण सगळंच खॊटं आहे 
असं मी म्हणू शकत नाही. मी तसगरेट ओढत होते, आय वॉि सेक्शुअली ऍक्टीव्ह इन माय कॉलेि 
डेि. पण म्हणून मी कधी ततला तहणवलं नाही की कमीपणा दाखवला नाही. ती ततच्या िागी, मी 
माझ्या िागी. प्रत्येकाची स्वतंत्र िीवनशैली असते, ती त्या त्या व्यक्तीपुरतीच वकण  करते, 
इतरासंाठी नाही.  

.. आतण माझ्या आिवरच्या िीवनशैलीवर मी खुश आहे. माझ्या प्रत्येक तनणणयावर मी म्हणूनच 
ठाम रातहले असेन. व्हॅलेंटाईनच्या तदवशी माझ्या रूमबाहेर पडताना आिताब रडला, अगदी 
हमसून हमसून. माझ्याही डोळ्यातं पाणी आणलं, पण ते अगदी इतकुसंच. त्याच्यासमोरच काय 
पण इतर कुणाहीसमोर मी अशी रडू शकले नसते. माझे अशू माझ्यासाठी. म्हणून मला तो “दगडी 
काळिाची” म्हणतो. मान्य आहे.  

असेनही मी दगडी काळिाची. पण दगडाला वदेना होत नाहीत, असं थोडीच आहे. मला 
गौतमीचा हल्ली राग येत नाही, उलट िेव्हा कधी खूप एकटं वाटतं, असहाय्य वाटतं तेव्हा मी ततचा 
ब्लॉग वाचते. त्या ब्लॉगमधली वन डायमेन्शनल तकरण मीच आहे म्हटलं की मला िरा बरं वाटतं. 
माझ्या आिूबािूला घडत असलेल्या इमोशनल ड्रामा अल्स्तत्त्वातच नाहीत आतण मी वाईट मुलगी 
आहे, असं मानलं की काम झालं.  

अपेक्षाभगंाचं दु:ख नाही. एकाकीपणाची भावना नाही, दुबळेपणाची िाणीव नाही. केवळ ओठातं 
तसगरेट धरून तसक्स्टीिमधल्या व्हॅम्पसारखं गोल्डन आयशॅडो लावनू सेक्सा कटाक्ष टाकत 
िगायचं. िगण्याची तीच आतण तेवढीच चौकट. काश, मी पण तकरणसारखीच असते!!!  

 

 

 

 

 

 

 



रात्रीचे अडीच वािून गेले होते. मी टक्क िागी. मार्सटन त्याच्या खोलीमध्ये. लॅपटॉपवर िेसबूक 
ऑन केलं. अझर ऑनलाईन होता. त्याच्याकडे तदवस चाल ूअसणार.  

“झोप िा, मी नंतर कॉल करेन. सतवस्तर बोल.ू” त्यानं मेसेि टाकला.  

मी काहीही उत्तर तदलं नाही. स्क्रीनकडे नुसती बघत बसले. दोन चार तमतनटांनी परत त्याचा 
मेसेि आला. “स्वतिल, तलसन टू मी. झोप, आम्ही आहोत ना सवण इथे!” 

झोप येण ंशक्यच नव्हतं, तरी लॅपटॉप बंद केला. तकचनमध्ये िाऊन कॉिी बनवली. माटीनच्या 
रूममधला तदवा चाल ूहोता. तसाही तो तकत्येकदा रात्रभर िागा असायचा.  त्याच्या दारावर 
टकटक केली.  
“व्हॉट हॅपन्ड?” तो झोपेतून नुकताच िागा झाला असावा.  

“सॉरी आय थॉट यु वरे अवके. लाईट चाल ूतदसला म्हणून. सॉरी.” 

“ओह, मी वाचताना झोपलो. लाईट बंद करायला तवसरलो. तू कशी काय िागी?” त्यानं डोळे 
चोळत तवचारलं.  

“काही नाही अशीच. कॉिी बनवत होते, म्हटलं तू िागा असलास तर तुलाही तवचारेन. पण 
तवनाकारण झोप तडस्टबण केली. सॉरी” 

“चार पाच वळेा सॉरी म्हणून तडस्टबण झालेली झोप परत येणार नाही. मला ही वाईट सवय आहे, 
एकदा िाग आली की परत झोप येत नाही. एक कप कॉिी मलाही. एकदम स्रॉंग”  

“सॉरी, माटीन” आतण एकदम मला रडू आलं, अचानक. न ठरवता. न सागंता न सवरता.  

“हे!! काय झालंय नक्की? एव्हरीलथग ऑलराईट?” त्यानं मला बािूच्या खुचीवर बसवलं. पाण्याचा 
िास माझ्या हातात तदला.  

“बाबाला हाटण ऍटॅक आलाय. ऍडतमट केलंय. मघाशी िोन आला.”  

“ओह, तुला इंतडयात िायचंय का? म्हणिे, तततकं सीरीयस??”  

“मातहत नाही. उद्या लकवा परवा एंतिओग्रािी करतील. ही इि ऑलराईट पण.... मी इकडे 
येताना त्याच्याशी खूप भाडंले होते... अलमोस्ट बोलतच नव्हते. काल संध्याकाळी पण त्यानं कॉल 
केला, पण मी घेतला नाही. आता एकदम तगल्टी वाटतंय”  

“सवण तठक होईल. आय तवल पे्र टू द गॉड. ही तवल बी ओके. थोडावळे िाऊन झोप. अगदीच झोप 
आली नसेल तर युर्ट्युबवर तिल्म्स बघ. पण लचता करू नकोस.” तो बोलत असतानाच माझा िोन 
वािला. आईचा नंबर. अधीरपणे आधी िोन घेतला.  

“हॅलो, मी बोलतोय” पतलकडे आिताबचा आवाि. “आता आयसीयुमध्ये तश्ट केलंय. डॉक्टर 
म्हणतात की सवण तठक आहे. उद्या सिणरी करतील. स्टेण्ट वगैरे बसवावा लागेल, पण डोण्ट वरी.”  



“ओके!”  

“रड ूनकोस, स्विील. मी आहे ना इथे.” 

“तू कधी आलास?”  

“पहाटे अझरभाईचा िोन आला, की काकाचं्या छातीत दुखतंय म्हणून रात्री ऍडतमट केलंय. 
तसाही रतववार होता, तर मला सुट्टी आहे. मी आतण शाहीन लगेच तनघालो पण गडबडीत माझा 
मोबाईल गाडीमध्येच रातहलाय, म्हणून काकींच्या नंबरवरून कॉल केलाय. सवण तठक आहे हे 
सागंायला.” शाहीन, आिताबची बायको! दोन मतहन्यापूंवी त्याचंं लग्न झालंय.  

“बाबाशी बोलायचंय”  

“आता लगेच अलाऊड करणार नाहीत. मी थोड्यावळेानं कॉल करेन तेव्हा बोल. तुझ्या इथे तकती 
वािलेत? रात्रभर िागीच आहेस का?”  

“आई कुठाय?”  

“इथंच आहे. शाहीन ततच्यासोबत बसलीये. आता िस्ट ततला थोडं ज्युस वगैरे तदला. िाम 
टेन्शनमध्ये आहे. बाकी काही नाही. स्विील, आम्ही आहोत सवणिण. आतण खरं सागंू का? िार 
सीरीयस नाहीये. माईल्ड अटॅक आहे. बरे होतील काका. तठक आहे! ठेव ूिोन?” 

“आईला िोन करायला सागं”  

“नक्की सागंतो. तू अशी रडत वगैरे बोल ूनकोस, ती अिून घाबरेल. काय? काळिी घे. चल बाय”  

मार्सटननं कॉिीचा कप माझ्यासमोर ठेवला. ते तास दोन तास त्यानं आतण मी असेच बसून 
घालवले. काहीबाही बोलत. त्याला झोप येत नव्हती, माझ्या झोपेचा प्रश्नच नव्हता. इथं येऊन 
अवघं वर्षण झालं होतं, परत िायला लगेच तमळालं नस्तं, तशवाय अभ्यासाचा लोड होताच. तरी 
अनेकदा वाटलं की सातहलदादाला िोन करून सागंाव ंकाहीही कर, माझ ंततकीट बूक कर आतण 
मला िाऊ देत. बाबाशी मी आयुष्यभर भाडंत रातहले, पण तरीही त्याला एवढुसं िरी काही झालं 
तरी मला सहन झालं नस्तं. मी तनघताना बाबाशी तोंडभरून बोलले नाही की हसले नाही. अगदी 
एअरपोटणवरही त्यानं मला िवळ घेतलं तेव्हा मी तोंड तिरवलं.  

कशाचं भाडंण? त्यानं आईला धोका तदला म्हणून? आिताबच्या आतण माझ्या नात्यामध्ये 
ढवळाढवळ केली म्हणून... अशाक्षणी, या सवण बाबी तकती क्षलु्लक वाटत राहतात ना!  

बाबा सुखरूप रहावा, म्हणून मी त्या तदवशी पतहल्यादंा देवाची प्राथणना केली.  

 

“थॅंक्स, यार. तू नसतीस तर..” 

“बस्स काय? आता पैसेही पाठवणार आहेस का?” 



“तसं नाही गं... पण... बाबासंाठी..” 

“स्वतिल, माझे सासरे मतहन्यातून दोनदा तरी हॉल्स्पटल गाठतात, त्याचं्यासाठी डबा करतेच ना. 
एरवहेी त्याचंं डायेट फ़ूडच बनवते गं. मग त्यातच थोडंसं तुझ्या बाबानंा तदलं तर लगेच थॅंक्स... 
िाम अमेतरकन झालीस हा!ं” वदेा माझ्यासोबत व्हीडीओ चॅटवर म्हणाली.  

गेले आठ तदवस बाबा हॉल्स्पटलमध्ये होता, आतण त्याला वदेा रोि डबा नेऊन देत होती. लाबं असलं 
की अशा गोष्टींचं खरंच िाम वाईट वाटतं, म्हणिे मी काय डबा वगैरे बनवला असता असं नाही... 
तरीही!  

“तरीही तुला थोडासा का होईना त्रास..” 

“काही त्रास होत नाही बायो. रोि दहा वािता तुमचा ड्रायव्हर येऊन डबा नेतो. चार वािता छान 
घासून पुसून आणून देतो. तसंही हाटण पेशंटला काय... कमी तेलाची भािी, वरण आतण भात. मी 
तर काकंूसाठी पण डबा देत होते. पण त्याच नको म्हणाल्या. तुझा शेिारी आहे ना, तो त्याचं्यासाठी 
काहीतरी आणतो.” 

“अझरभाईला आईसाठी डबा बनवता येतो, आतण बाबासाठी नाही? तसाही तो कायम काहीतरी 
हेल्दी खात असतो.” 

“येड!ू त्याला वळे कुठाय! चार चार कन्स्रक्शन साईटवर इकडून ततकडे उड्या मारत असतो 
तशवाय नगरसेवक. रोि पेपरातं िोटो असतोच. िाम तबझी माणूस झालाय. त्याची बायकोपण 
नेमकी रेलनगला गेलीये.” वदेा िरा आवाि तवनाकारण कमी करत म्हणाली. “तनधीचा बॉयफ्रें ड गं, 
आिताब. त्याची बायको. ती काकंूना डबा बनवनू देते”  

वदेाला अधलेमधले काय तकस्से मातहत नाहीत, त्यामुळे ततला या सवांमागची इमोशनल तहस्री 
मातहतच नाही. त्यामुळे मला एखादं गॉतसप सागंत असल्यासारखं ती म्हणाली, “काय नमुना आहे, 
म्हणिे, तशी वागाबोलायला बरीये, पण िरा एक आटा कमीच आहे. अगं, पतहल्या तदवशी डबा 
तदला तर त्यात अंड्याची भिुी. तीपण हे तेल घातलेली. म्हणून काकू म्हणाल्या, की मी सरळ 
हॉल्स्पटलमधलचं िेवण घेत िाईन. ततला डबा देऊ नको असं तरी कसं म्हणणार ना? तशी एकदम 
लसपल आहे गं. त्या टोणग्या आिताबला असलीच गरीब गाय बरोबर शोभते. मग मीच काकंूना 
म्हटलं कशाला? मी काकापुंरता पाठवते. त्याचा मला काही त्रास नाही.” 

“म्हणूनच म्हटलं ना...” 

“ए परत आता थॅंक्सचा िप करू नकोस हा!ं अतत होइल” 

“मी आता ततथं असायला हव ंहोतं ना. पण येऊही शकत नाही ग.ं. परीक्षा, असाईनमेंट्ट्स, आतण.. 
एकुलती एक मुलगी आहे मी. बाबाला तकती वाईट वाटत असेल.” 

“खरं सागंू? त्यानंा तुझा िाम अतभमान आहे गं. हॉल्स्पटलमध्ये कोण ना कॊण भेटायला आलं की 
सागंतात, माझा लेक दूर गेलाय पण सायन्समध्ये पीएचडी करतोय. खूप हुशार आहे... काय मस्त 



वाट्ट्तं ऐकायलाही, आपल्या अख्ख्या गूपमध्ये तूच एकटी अशी वगेळी तनघालीस. शाळेत असताना 
कधीच वाटलं नव्हतं की तू इतकी पुढे िाशील. आम्ही तर अड्कलो गं, घर नोकरी मुलं प्रमोशन 
अशा चक्करमध्ये. तू मात्र सुम्मडीत झपकन पुढे गेलीस. काका मला परवा म्हणाले की, एकच मुलगी 
आहे पण काय खणखणीत नाण ंआहे.”  

चकम्याचा नंबर बहुतेक वाढला असावा, खूप वळे लॅपटॉपकडे पातहलं की डोळ्यातूंन असं अचानक 
पाणी येतंय हल्ली... “वदेा, ऐक ना. मी नंतर कॉल करते. मीनव्हाईल प्लीि टेक केअर. काही लागल ं
तर सागं”  

“कशाला काळिी करतेस? तुझ्या बाबानंी खूप माणसं िोडलीय. सतत कुणीनाकुणी अस्तंच... 
चल, नंतर बोल ूया. तुला वळे असेल तेव्हा कॉल कर”  

मी कॉल कट केला, तेव्हा आमच्याकडे नुकतं उिाडत होतं. अमेतरकेत उिाडणारी सकाळ यावर 
दहाबारा ओळींचं काहीतरी खरडलं आतण िेसबूकवर टाकलं. हे एक नवीनच. हल्ली िरा तलहायचा 
छंद लागला होता. गौतमीचं ब्लॉग वगैरे वाचल्यापासून आपणही तलहायला सुरूवात करावी असं िार 
वाटत होतं. वळेही तमळायचा, म्हणून अधूनमधून काहीतरी तलहायचं. लोकं पण लाईक वगैरे 
करतात.  

माझ्या प्रत्येक पोस्टला शाहीनचा लाईक असणारच. अधूनमधून कधीतरी मेसेिपण. कमेंट मात्र 
कधीच नाही. आिताब आतण शाहीनच्या लग्नाचा अिलातून तकस्सा अिून आठवला की मला आधी 
हसू येतं आतण मग ततच्यासाठी वाईट वाटतं. तबचारी शाहीन.  

मला इकडे येऊन िेमतेम वर्षण झालं होतं. बर् य़ापैकी रूळले होते. मी लबॅमधून बाहेर येत होते तेव्हा 
मला अझरभाईचा िोन आला. खरंतर मी िोन घेतलाच नसता पण इंतडयामध्ये तेव्हा रात्रीचे 
साडेअकरा वािलेले असतील... इतक्या उशीरा का िोन म्हणून की कॉल घेतला. तर पतलकडे 
आिताब.  

“हॅलो” मी युएसला आल्यापासून आलेला हा पतहला िोन. “बोलायला वळे आहे का?” 

“बोला!” दोन गोष्टी क्लीअर होत्या, त्यानं मुद्दाम अझरच्या िोनवरून िोन केला होता, म्हणिे मी 
कॉल घेणार आतण दुसरं म्हणिे प्रचंड प्यायलेला होता. आिताब दारू तपऊन बरळत नाही. उलट 
स्पष्ट आतण एक एक शब्द व्यवल्स्थत उच्चारत बोलतो. त्याला ओळखत नसणार् या माणसाला 
समिणारही नाही, की हा माणूस तपऊन बोलतोय. पण अथात मी त्याला व्यवल्स्थत ओळखते आतण 
मला त्याचा हा आवाि चागंलाच तचरपतरतचत आहे. “वळे आहे. इतक्या रात्री कॉल केलास?” 

“परत कधी येशील?”  

“मला इथ ंयेऊन अवघं वर्षण झालंय. अिून माझ ंरीसचण चाल ूआहे... आतण...” 

“परत. कधी. येशील?”  

“आिताब, रीअली, मी आता काहीच सागंू शकत नाही...”  



“सागं ना. परत येणारच नाहीस ना? ततकडेच राहयाचं ठरवलंयस. हो ना?” 

“हे बघ, मी नाही सागंू शकत. मी तततका तवचारही केला नाहीय आतण आता असं अचानक कस ं
सागंू?” अचानक पतलकडून अझरचा आवाि आला. त्यानं बहुतेक आिताबच्या हातामधला 
मोबाईल घेतला. अगदी अस्पष्ट तरीही व्यवल्स्थत मला इकडे ऐकू आलं. “इतडयट! तकया उतना 
काडं कम नही था क्या? बोला ना उसको िोन मत लगाव, इतसतलये तेरा मोबाईल ले तलया तो मेरे 
िोन से....” दोनेक क्षण शातंता आतण मग अझरचा आवाि आला. “हॅलो स्वतिल, मी तुला नंतर 
कॉल करू का? िरा इकडे थोडा प्रॉबे्लम झालाय”  
“नंतर नाही, आताच सागं. काय झालंय? तकती प्यायलाय... काय केलंय त्यानं?” 

“लड्रक्स िास्त नाही पण रेग्युलरच. आतण... स्वतिल, उद्या त्याचं लग्न आहे.” 

“काय?” मी एकता कपूरची तहरॉइन आहे अस ंसमिा आतण हे “काय” वगेवेगळ्या रंगामध्ये आतण 
ढनाणर्ट्याण म्युतझकमध्ये इमॅतिन करा. सीरीयसली मेंदूमध्ये तठकर् या उडाल्या होत्या. “हे कधी 
ठरलं?”  

“आि दुपारी.. उद्या तनकाह” 

“त्याला अतभनंदन सागं.”  

“स्वतिल, प्लीि राय टू अंडरस्टॅंड. मलाही अपेक्षा नव्हती की अस् ंकाही घडेल.. तशट यार. तदस इि 
अ कंप्लीट मेस..” 

“आता िरा इतकं सागंतोच आहेस तर िरा सतवस्तर मला समिेल अस ंसागं”  

परत पतलकडे क्षणभर शातंता. आतण मग आिताबचा आवाि.  

“स्वतिल, सॉरीपण... मी आयुष्यभर तुझी वाट नाही बघ ूशकत. खूप प्रयत्न केला मी. स्वत:ला हे 
सागंण्याचा... की यु लव्ह हर. यु लव्ह स्वतिल. आिताब लव््ि स्वतिल. हे खरंच आहे. आय लव्ह 
यु. पण माझ ंतुझ्यावर पे्रम आहे म्हणून मी एकटा नाही ना िगू शकत. आय नीड समबडी. आय नीड 
अ फ्रें ड, अ कंपेतनयन..... एकटं राहण्यापेक्षा...म्हणून मी आि हा डीसीिन घेतलाय..” 

“आि?” 

“ऑि कोसण. गावामधली मुलगी आहे. दूरच्या सही पण तरकत्यातली आहे. मला तठक वाटली. उद्या 
तनकाह”  

“अतभनंदन”  

“साला, काय पोरगी आहेस. सीने में तदल है भी या नही... एकक्षण वाटलं होतं तू म्हणशील असं 
करू नकोस”  

“मी सातंगतलं तर तू तनणणय बदलणार आहेस का?” 



“सागंून तर बघ..” 

“आतण त्या मुलीचं काय? िी तुला आि तठक वाटली, ततच ंकाय... तू उद्याच्या लग्नाचं प्रॉतमस केलंस 
ना? मग ते मोडशील? पुढं काय... मी अिून दोन चार वर्षिं तर येणार नाही... तू इकडे येशील? 
नंतर काय... आपलं नातं संपलंय हे तुला अिून समित नाहीये का? आिताब, आयुष्यात तुला 
सोडल्याचा पश्चाताप करत शंभर नरकात िळेन, पण एखाद्या मुलीचं लग्न मोडणार नाही... गॉट 
इट! कमीने मेरेको पूछ्ता है सीने मे तदल है या नही... सीने मे तदल नही होता तो भी तकसीका सपना 
नही उिाडती.. िोन ठेव आतण झोप. तकमान तनकाहसाठी मशीदीत िाशील तेव्हा तरी शुद्धीत 
आलेला असशील..” त्यानं िोन कट करण्याऐविी मीच कट केला.  

रूमवर येऊन िरीदा खानुमचं आि िाने की तिद ना करो ऐकत बसले. बाईचंा आवाि आहे की 
सरळ सुरी! तचरत तचरत आतपयिंत िाणारा आवाि... तासाभराने पण अझरचाच िोन. “तडस्टबण 
करतोय का?” अझरचा आवाि.  

“ऑलरेडी प्रचंड तडस्टब्डण आहे, तरी बोल ना”  

“बोलायचं काय... मला काहीच सुचत नाहीये. एक तर इतक्या तडकािडकी डीसीिन घेतला, 
मला न सागंता आतण आता लगेच उद्या लग्नपण...” 

“मग माझ्याशी का बोलत बसलायस. लग्नाची तयारी कर िा...” 

“काय तयारी? नवीन कपडे पण  आता संध्याकाळी आणलेत. नवरीला साडी घेतली तर ब्लाऊस 
वगैरे भानगडी करायला वळे नाही म्हणून रेडीमेड घागरा घेतला.” 

“तुमच्यातं तेच घालतात ना?” 

“आमच्यात? छान! परके झालो का आम्ही? एतनविे, ये तो होना ही था! अम्मीचे दातगने लॉकरमधून 
आणलेत. त्यावरच वळे तनभव.ू. नंतर काय िमेल तसं. छोटेतमयाकंडे काय पैशाला कमी नाही. 
करतील बायकोची हौस.” 

“तू इतका सॅड का?”  

“कमॉन!! आनंदानं नाचू का? आिताबच्या लग्नाची तचकार स्वि ं पातहली होती. त्या प्रत्येक 
स्विामंध्ये िक्त एक गोष्ट कॉमन होती. माझ्या घराच्या गेटपासून ते शेिारच्या घराच्या गेटपयिंत 
घातलेला माडंव. त्याचं आयुष्य त्याचा तनणणय हे मान्य आहे. पण हे िाम खटकतंय. स्वतिल, ती 
मुलगी खूप गरीब आहे. कमी तशकलेली आहे. तदसायला खास नाही पण तठकठाक”  

“ओके” 

“ओके काय! कान्ट यु सी समलथग?  शाहीन वाईट नाहीय, पण बारावी नापास! एकदा नाही दोनदा. 
अभ्यासातं कमी म्हणून घरचे लग्न लावनू देत होते. बरेच तदवस कुणीही पसंद केलं नाही. न िाणो 
कस ंकाय आमच्याकडे तरकत्यासाठी बात आली. खरंतर िाणारच नव्हतो पण हा एवीतेवी गावी 



आला होता म्हटलं घरात दारू तपत बसेल त्यापेक्षा ततकडे तर िाऊ. आयते पोहे आतण तमठाई खाऊ. 
गेल्यानंतर पाचच तमतनटंत यानं मुलगी पसंद आहे सातंगतलं. वर म्हणाला, उद्याच्या उद्या तनकाह 
करत असाल तरच मी तयार आहे. काहीतरी कामाचा कॉल आला म्हणून मी नेमका बाहेर अंगनात 
गेलेलो. तोपयिंत छोटेतमया सवण ठरवनू मोकळे झाले....”  

“एकदम तिल्मी स्टोरी आहे...”  
“अरे, नुसती पसंद आहे म्हट्ट्लं तर बात अलग. हा सरळ मामुिान, कल का तदन अच्छा है. तनकाह 
कर लेते है म्हणून मोकळा! अल्लाकसम, स्वतिल, मी िागच्या िागी गरगरलो. काय बोलाव ंसुचेना. 
अिताब कुठल्याही गोष्टीचा असा आततायी तनणणय घेत नाही.” 

“अस ंतुला वाट्ट्तं. मी ज्या आिताबला ओळखते त्यानं सवणच तनणणय असेच घेतलेत. रात्री माझ्या 
घरून तनघून िाण,ं लकवा एखाद्या रात्री माझ्या फॅ्लटवर येण.ं.. तो इमोशनली खूप अन्स्टेबल आहे. 
खूप सारे इशूि आहेत... काहीही असो. त्याचा डीसीिन झालाय. त्याला तनभवावा लागेल. तू का 
टेन्शन घेतोस?”  

“स्वतिल, दोघामंध्ये काहीही कॉमन नाहीये, आतण अशा लग्नाचंा अंिाम काय होतो ते मातहत आहे 
ना?”  

“िे तुझ्या बाबतीत घडलं ते िारच वाईट होतं, लेट्ट्स होप ही शाहीन काहीतरी वगेळी असेल.” 

“आमेन.” 

“स्पीकींग अबाऊट वलेडग्ि, राही कशी आहे? तीपण येईल ना उद्या?”  

“ओह! मी मेलो! ठार मेलो” मला एकदम हसू आलं. आिताबचं लग्न हा प्रश्न िणू मी आतण अझर 
दोघानंीही क्षलु्लक करून टाकला. अिून दुसरं काय करणार?  

“तू ततला अिून सांतगतलंच नाहीस?”  

“कंप्लीट तवसरलो. तदवसभर इतका तिरलोय.. ततला मेसेि करेन म्हटलं आतण रातहलं. आता रात्रीचे 
बारा वािलेत. झोपली असेल. पण मेसेि करून ठेवतो... उद्या मी मार खाणार.” 

“भोग आपल्या भावाच्या कमाची िळं.” 

“नाहीतर काय... मी ततला सातंगतलं की आपण दोन तीन मतहन्यातं लग्न करू. िरा थोडं सेटल होऊ 
देत. हा एक देवदास संभाळायचा होता.... पण आता छोटेतमया ंस्वत: सेहरा बाधंतायत आतण आम्ही 
मागेच!!”  

रातहला शेखला मी लहान पणापासून ओळखते. माझ्याच शाळेत होतीपण मला खूप सीनीअर. 
बाबाचं्या दुकानािवळच ततच्या वडलाचंं दुकान होतं. अततशय हुशार आतण शांत मुलगी. ती आट्ट्सण 
कॉलेिमध्ये अतसस्टंट प्रोिेसर होती. चार-पाच वर्षांपूवी ततचं लग्न झालं होतं. मतहन्याभरातच ततचा 
नवरा बाईकच्या ऍल्क्सडंटमध्ये गेला. लग्नानंतर कधी सासरी रातहलीच नाही, माहेरी परत आली. 



दुसरं लग्न करायला ततची स्वत:चीच तयारी नव्हती.  हे ततचं लव्ह मॅरेि होतं. पण कुणीतरी योग्य 
िोडी िमतेय हे बघून अझरची आतण ततची ओळख करून तदली. सुदैवानं दोघं एकमेकानंा आवडले. 
थोडे तदवस भेटून स्वभावचा अंदाि घेऊन त्यानंी नुकताच लग्नाचा डीसीिन वगैरे घेतला होता. िार 
भपकेबाि लग्न करायची इच्छा दोघाचंीही नव्हती तरी काल ठरवलं आतण आि लग्न केलं असं कोण 
करतंय का? एक आपले सन्माननीय हीरो सोडल्यास!!! 

खरंतर मला वाटलं होतं की त्याचं लग्न झाल्यावर मला िार वाईट वगैरे वाटेल. अगदी खरं सागंू. 
तसं काही वाटलं्च नाही. मनानं कुठंतरी मी त्याच्यापासून तवभक्त झाले होते. आता केवळ त्या 
तवभक्तपणाला सबळ कारण तमळालं. नवरा म्हणून आिताब वाईट कधीच वागला नसता. 
केदारसारखं वर्षणभर बायकोला दुसर् या खोलीत झोपायला लावनू नंतर दोनेक वर्षांनी “नातवडं 
हवचं” या आचरट सल्ल्यामुळे (लकवा तितिकल नीड्सही असतील. त्याला िाऊन कुणी 
तवचारलंय!!) मुलगा िन्माला घालणे वगरे प्रकार त्यानं केले नसते. (केदारच्या पसणनल लाईिचे 
भलतेसलते डीटेल्स मला तमळतच होते!!आपल्या समािाचा हा एक िार प्लस पॉइंट असतो. 
गॉतसलपगला लोकं एव्हररेडी असतात. असो. ) आिताबला शाहीन आवडली होती की नाही मातहत 
नाही. पण एका गोष्टीची खात्री होती, एकवळे त्यानं ततच्यावर पे्रम केलं नस्तं पण त्यानं ततला कधीच 
वाईट वागवलं नसतं.  

अझरभाई एका अथानं म्हणत होते ते बरोबर होतं, तरी मला हल्ली हे पटत नाही. दोन व्यक्तींनी एकत्र 
िगायला त्याचं्यात काहीतरी कॉमन असायलाच हव ंका? मी आतण मार्सटन एकत्र राहतोय. एका 
धमाचे काय एका भारे्षचे पण नाही. तरी दोघं एका घरात राहतो. वळे पडेल तसं साभंाळून घेतो. 
त्याच्या घरून िोन आला तर मी दोनेक तमतनटं बोलते. एकत्र िेवतो. म्हणायला आम्ही एका घरात 
राहतो, पण तरीही स्वतं्तत्र िगतो कारण आमच्यात कसलंही सेक्शुअल बॉं लडग नाही. आमच्या या 
घराच्या पतलकडे मार्सटन काय करतो याचं मला देणघेंण ं नाही. सेम तेच त्याच्याहीबाबतीत. 
आमच्यामध्ये कसलंही तरलेशनतशप नाही तरीही वळे पडलीच तर आम्ही एकमेकाचें आधार बनतोय.  

मग तरलेशनतशप्स का इतकी कॉम्प्लीकेटेड असतात. त्यामध्येच ऑनेस्टी, लॉयल्री, बीरेयल अशा 
संकल्पना का असतात... दोन वगेवगेळ्या व्यक्ती ठरातवक काळापुरत्या एकत्र असतात, त्यावळेी 
दोघामंध्ये काहीही इमोशनल, मेण्ट्ट्ल लकवा तितिकल इंटरऍक्शन असेल... पण एकदा का त्या 
दोन व्यक्ती एकमेकापंासून वगेळ्या झाल्या की स्वतंत्र िगू शकत नाहीत का? लकवा त्यामध्ये एखादी 
व्यक्ती चुकूनमाकून धोका देत असेल तर समोरची व्यक्ती त्याची चूक माि करू शकत नाही का? 
अगदी सत्य सागंायचं तर हे प्रश्न आता पडून काही उपयोग नाही. आतण त्याचंी उत्तरं तमळवनूही 
काही उपयोग नाही.  

आिताबच्या लग्नाचे िोटो मी िेसबूकवर पातहले. एकदम छोटासा घरगुती समारंभ होता. त्यानं 
व्हाईट शेरवानी घातली होती. शाहीनचा िोटो मात्र त्यात नव्हता. नंतर दोन चार तदवसानंी मंुबई 
की पुण्यामधल्या कुठल्याशा (काय िरक पडतो? सगळे मॉल एकसारखे तर तदसतात) मॉलमध्ये 
दोघाचंा सेल्िी पातहला. नवरी अशी वाटलीच नाही. अझरभाई म्हणाला तशी त्याला अतिबात न 
शोभणारी होती. गबाळी अिागळ नव्हती, पण लकतचत बावळट होती. खरं सागंायचं तर, 



आिताबच्या बािूला कुठलीही मुलगी बावळटच तदसते. याचं्या देखण्या चेहर् यावर बुद्धीमते्तचं तेि 
वगैरे.  

 

मला आफ़ताबनं मी युएसला गेल्यावर (त्याच्या लग्नाच्याही खूप आधी) कधीतरी फ्रें ड रीके्वस्ट 
पाठवली होती. मी ती ऍक्सेप्ट केली. पण त्याच्या वॉलवर शक्यतो कधीच काही तलतहलं नाही. 
बाबाचं्या आिारपणामध्येच आम्ही एकमेकाशंी परत बोलायला लागलो. सुरूवातीला एकदम 
िॉमणल. नंतर हळूहळू काहीतरी चेष्टामस्करी.  

बाबाला आता बरं वाटत होतं, घरी आला होता. आठवड्यामधून एकदा तरी माझ्याशी बोलायचा. 
मीपण हल्ली त्याच्याशी बरंच काहीबाही बोलत होते. आईसोबत रोिचा एक िोन कॉल चालचू होता. 
आईबाबा दोघानंाही माझी काळिी होतीच, पण त्याहून िास्त अतभमान होता असं वदेा म्हणाली ते 
खरंच होतं. बाबानं एके तदवशी मला िेसबूकवर फ्रें ड रीके्वस्ट पाठवली (आतण वर िोन करून 
सातंगतलं!). “तनल्या, अतधकृतरीत्या आपण आता फ्रें ड्स झालो हा”ं तो मला िोनवर म्हणाला. मी 
रीके्वस्ट ऍक्सेप्ट केल्यावर लगेचच.  

पण नुसता फ्रें ड रातहला तर मला काहीच हरकत नव्हती, बाबाच्या अचाटपणाला सीमाच नाही. माझी 
प्रत्येक पोस्ट शेअर करायचा, वर त्यात मलाच टॅग करायचा. सोबत अिून कोणकोण गावामधले. 
बरं, या टॅग करण्यामध्ये काय लॉतिक असेल तर तेही नाही. मी सहि एकदा कुठल्यातरी 
पेिवरच्या ज्वलेरीची िातहरात आवडली म्हणून मी शेअर केली. बाबानं ती िातहरात शेअर केली ते 
केलीच वर त्यात केदारला टॅग केलं. हसाव ंकी रडाव?ं? आधी मुळात केदार बाबाच्या फ्रें डतलस्टीत 
कसा काय िाऊन बसला हा मला पडलेला ब्लॉकबस्टर प्रश्न. त्याचं उत्तर अद्याप तमळालेलं नाही.  

एकूणात इकडे गावाकडे सवण मज्जा चालू होती. आतण या सवण घडामोडी मला ततकडे दूर युएसमध्ये 
बसूनही आरामात समित होत्या-आईमािण त!. बाबा नगरसेवक म्हणून इलेक्शनला उभा राहणार 
होता.  त्याच्या पाटीकडून त्याला ततकीट तमळालं होतं म्हणून तवरूद्ध पाटीनं अझरभाईला ततकीट 
द्यायचं ठरवलं. तेव्हा अझरभाईनं नको म्हणून सांतगतलं. मग बाबानं अझरभाईला घरी बोलावनू 
“खुळा आहेस का?” असं तवचारलं. तो म्हणाला. “मी तुमच्यातवरूद्ध कसा लढणार?” तर बाबा 
म्हणाला, “अरे शाण्या, मी लिकलो तरी वॉडण आपल्या हातात आतण तू लिकलास तरी वॉडण आपल्याच 
हातात. काही झालं तरी िायदा आपलाच ना!” अस ंसातंगतलं. “तरूण तडफ़दार नेतृत्व म्हणून तुझे 
लिकायचे चान्स िास्त आहेत, तबनधास्त उभा रहा, काय प्रचाराला पैसा तबसा कमी पड ू देऊ 
नकोस!”  

अझरभाई लिकला आतण बाबा हरला. तरी बाबाचं िार काय नुकसान झालं नाही. त्याला हवी ती 
कामं अझरभाईनं करून तदलीच. आईनं हा तकस्सा मला अगदी रंगवनू सातंगतला. एकूणात भारतीय 
लोकशाही नक्की कशी चालते याचं थोडंिार प्रात्यतक्षक बघायला तमळालं असं पण आई म्हणाली. 
आमच्या आईला टोमणेबहाद्दर तकताब आज्जीनं िार आधीच का तदला होता ते आता पटलं.  



आफ़ताबच्या लग्नानंतर तीन मतहन्यानंी अझर राहीचं पण लग्न झालं. एकदोनदा राहीसोबत मी 
व्हीडीओ चॅटही केलं. आईनं मला सातंगतलं की खूप चागंली आहे, शातं आतण समिूतदार आहे. 
आिताबच्या बायकोशी पण नीट वागते. ततला साभंाळून घेते. आईलाही आता ही सोबत चागंली 
झाली होती.  

आिताबच्या लग्नातंर दोन तीन मतहन्यानंी मला िेसबूकवर मेसेि आला. शाहीनचा, “तुमचा 
व्हॉट्ट्सएप नंबर द्याल का?” मला प्रायव्हसीचं इतकं काही अडलेलं नाही. तसंही आिताबकडे माझा 
नंबर होताच, तरी ततनं मातगतला म्हणून मी तदला. दोन चार तदवसानंी ततचा मेसेि आला. “हॅलो” 
इतकाच. मी पण तेवढाच रीप्लाय केला. मग परत आठेक तदवसानंी ततचा मेसेि आला. “मी तुम्हाला 
मेसेि केला म्हणून राग नाही ना आला?”  

“नाही, त्यात राग येण्यासारखं काय आहे? आतण मला सरळ स्वतिल म्हण, अहोिाहो नको”  

त्यावर ततनं केवळ एक स्मायली पाठवली. मग परत चार तदवसानंी मेसेि. “मी तुम्हाला फ्रें ड रीके्वस्ट 
पाठवली नाही, कारण म्युचुअल फ्रें ड्समध्ये आिताबना तुम्ही तदसाल. प्लीि रागाव ूनका” आता यात 
रागावण्यासारखं काय आहे ते मला समिलचं नाही त्यामुळे मी ही थंब्िअप आतण स्मायली पाठवली. 
नंतर हळूहळू ततचे मेसेिेस येत रातहले. अथात आिताबच्या नकळत. मग एके तदवशी मी ततला 
मेसेि करून मग कॉल केला.  

“मला  लग्नाच्या तदवशी आिताबनी तुमच्यातवर्षयी सवण सातंगतलंय. म्हणाले की, तुम्हाला कधी 
तवसरणार नाहीत...” 

“शाहीन, िे घडलंय ते होऊन गेलंय. हे बघ, माझ्याकडून मी तुला पूणण खात्री देते की मी कुठलाही 
संबंध त्यच्याशी ठेवणार नाही. तुला िर तसं काही वाटत असेल तर मी त्याला ब्लॉक करेन आतण 
िोन नंबर डीलीट करेन”  

“तसं काही नाही! त्यानंी आतण तुम्ही काय कराव ंहा तुमचा प्रश्न आहे. मी त्यात पडणार नाही, माझा 
काय संबंध?” 

आईशप्पथ! हातातनं मोबाईल खाली पडता पडता रातहला. कुठल्या िगामधली ही मुलगी आहे? 
वयानं माझ्यापेक्षा कमी. तशक्षणानं कमी. एकूण िगरहाटीलाही कमी पण काय खणखणीत बोलते.  

“असं काहीही नातहये. इन फ़ॅक्ट, त्यानं तुला नक्की काय सातंगतलं ते मला मातहत नाही पण सध्या 
गेली दोनेक वर्षिं तरी तो आतण मी सेपरेट आहोत” 

“सेपरटे असण ंवगेळं आतण सेपरेट होण ंवगेळं. सच्ची बात हीच की ते तुम्हाला तवसरलेले नाहीत. 
कधी तवसरतील अस ंवाटतही नाही.” 

“शाहीन, आिताबच्या लाईिमधली मी एकमेव गलणफ्रें ड नाही हे तुला मातहत असेलच! सातंगतलंय 
ना त्यानं? भलीमोठी तलस्ट आहे, काही नावं तर त्याला आठवतही नसतील.” 



“हो, पण इतर कुणाहीपेक्षा तुमच्यातवर्षयी अतधक बोलतात. कायम सागंतात की स्वतिल माझी 
एकमेव बेस्ट फ्रें ड होती. बे्रकपचं दु:ख कसंही कमी होतं, पण इतका तिवलग फ्रें ड गमावल्याचं दु:ख 
मात्र कधीच कमी होणार नाही.” 

“गे्रट! म्हणिे हे बघ, तो आता मला फ्रें डसुद्धा मानत नाही. याऊप्पर तुला काय हवंय?” 

“काहीच नकोय. खरंतर मी तुम्हाला िोन का करावा हेही मला मातहत नाही. पण सतत वाटत राहतं 
की मी या सवांमध्ये अगदी चुकीच्या तठकाणी आलेय. इथं मी असण ंहेच गलत. पण या सगळ्यामधून 
स्वत:ला बाहेर कसं काढायचं हेही मला कळत नाही. इतका हुशार पैसेवाला संुदर नवरा तमळाला 
म्हणून सगळे माझ्या तकस्मतची वाहवा करतात. हे स्वत: तकत्येकदा म्हणतात की हे सगळं इतकं 
आता िक्त तुझ ंआहे.  पण मला वाटत राहतं की या सवांवर माझा अतधकार नाही. कुण्या दुसर् याचं 
काहीतरी बळकावल्यासारखं वाट्ट्तं. मी तुमच्याइतकी लकवा याचं्याइतकी तशकलेली नाही. मला तर 
तो िूड प्रोसेसर का काय ते वापरायचा कसा तेही मातहत नव्हतं. राहीभाभी मला सारखं काही 
तशकवत असतात. त्यातं चूक नाही, पण मग मला काहीच येत नाही, हे सारखं िाणवतं. मी तर 
यानंा म्हट्ट्लंपण मला गावाकडेच राहू द्या, मंुबईमध्ये मला कंटाळा येतो.” 

“मग?” 

“तचड्ले. म्हणाले, मला कंटाळा येतो म्हणून तर मी लग्न केलं... तुला गावाकडे ठेवायची तर मी 
लग्नच कशाला केलं असतं?”  

मला काय बोलाव ं सुचेना. क्षण असाच शातंतेमध्ये गेला. “सॉरी, मी तुम्हाला िोन करून हे सवण 
सागंण ंम्हणिे.... पण अिून कुणाकडे बोल ूते कळत नाही.” 

“डोन्ट वरी, मला नक्की काय बोलायचं ते सुचत नाहीय. अक्च्युअली, इतकं कॉम्प्लीकेटेड खरंच 
नाहीये. तुला वाटलं तर तू मला मेसेि कर, कॉल कर. पण त्याच्यापासून लपवनू करू नकोस. त्यानं 
उगाच घोळ िास्त होतील. थोडा वळे दे,स्वत:लाही आतण त्यालाही. स्वत:ला इतकं कमी लेखण ं
बंद कर. त्यातून हाती काहीच लागणार नाही. मी मंुबईला आले तेव्हा माझीही हीच हालत झाली. 
लहानपणापासून गावातच राह्यलेय. एकदम इतक्या मोठ्या शहरामध्ये खूप गोंधळायला होतं, मी 
पण गेलेय यामधून” 

याला खरंतर आग रामेश्वरी आतण बंब सोमेश्वरी म्हणतात. शाहीनला नक्की काय म्हणायचंय ते मला 
मातहत होतं. मंुबईमध्ये कंटाळा येतो लकवा गोंधळल्यासारखं होतं वगैरे गोष्टी उगाच सागंण्यासाठी. 
ती मला िोनवर सुरूवातीला म्हणाली तेच एक खरं. आपण दुसर् याच्या अतधकारावर अतधक्रमण 
करतोय, असं िर ततला वाटत असेल तर त्यात ततचं काहीच चुकीचं नाही. हा तवश्वास ततला 
आिताबनं द्यायला हवा, त्यानं केवळ माझ ंआधी एका मुलीवर पे्रम आहे हे सत्य सागंून काहीच 
उपयोग नाही. यापुढे मी काय वागेन याचा तवश्वास त्यानं द्यायला हवा. पण तवश्वास आतण आिताब 
म्हणिे.. सलमान आतण शटण. एक असला तर दुसरा असेलच याची खात्री नाही...  

शाहीनच्या या प्रश्नावर मी इकडे हिारो मैल लाबं राहून काय करणार होते? एकवळे मी केवळ त्याची 
मैत्रीण असते तर शाहीनला काहीतरी मदत करू शकले असते... लकवा केवळ आिताबची एक्स 



गलणफ्रें ड असते तर सवण संबंध तोडून सुखानं िगले असते, िसं केदारसोबत केलं होतं. पण इतकं 
सोपं नव्हतंच ना.  

एके तदवशी, आिताबचा मेसेि आला. “टीव्हीवर खुशी लागलाय, बघणार का? की ब्लकॅने ततकीटं 
काढ ूपरत?” नुसता मेसेि वाचला तरी तासभर हसत बसले. त्यानं आतण मी ब्लकॅने ततकीटं काढून 
पातहलेला तपक्चर. आता सागंायलाही लाि वाटते पण त्याकाळी मला िरदीन खान आवडायचा. 
त्याचा नवीन तपक्चर म्हणून अगदी कौतुकानं गेलो होतो. तपक्चर वाईट नव्हता, पण करीनाची 
ओव्हरॅल्क्टग बघून डोकं दुखलं. आिताब नंतर तकतीतरी तदवस ततला करीना कमर म्हणत होता. 
आठवणींचे हे असले गुंते मनातून काढता येत नाहीत, कुणी तकती प्रयत्न केला तरीही. अशावळेी त्या 
आठवणींसोबत िगण्यातच शहाणपणा असतो. मी इतकी का हसतेय हे मार्सटनला कळेना, शेवटी 
या तपक्चरचा रेफ़रन्स तदल्यावर तो पण तचक्कार हसला. त्यानं ततमळ खुशी पातहला होता, दोन्ही 
तपक्चरमध्ये आचरटपणा सेम लेव्हलला होता!  

मार्सटन आतण मी काय कमी लग्नत्रस्त नव्हतो.  मार्सटनच्या  घरून रोि िोन यायचे. त्याच्या घरच्यानंी 
मुलगी पसंद केली होती. याला केवळ िाऊन लग्न करायचं होतं. त्याच्याकडचे हंुड्याचे (म्हणिे 
“तग्ट्ट्स”चे) आकडे ऐकले तरी मला भोवळ येत होती. एकदा आईला िोनवर बोलता बोलता 
सातंगतलं की, मार्सटनला लग्नातं मुलीकडचे ऐंशी तोळं सोनं घालणार आहेत, म्हणिे तकती गं? तर 
आई म्हणाली. आठशे ग्राम. बापरे!!! सरळ तललावच का करत नाहीत हे लोकं लग्नाऐविी? 

मार्सटन मात्र िाम वैतागलेला होता, एक तर त्याचा तथसीस तवनाकारण अडकला होता. तशवाय, 
घरून रोि एक दडपण. आि काय आिी िेवली नाही. उद्या आिोबा घर सोडून िातो म्हणाले. 
रोि प्रचंड वैतागलेला असायचा.  

“घरून कॉल आला की वाटतं, िोन घेऊयाच नको. रोि तेच तेच टेन्शन. ततमळ तिल्म्स बघून यानंा 
वाटतं की आम्ही इकडे अमेतरकेत मिा मारतोय. पैसे कमावतो पण वाचवनू खचण करतो ते त्यानंा 
समितच नाही.” एरवी कधीही न तचडणारा मार्सटन त्यातदवशी मात्र प्रचंड भडकला होता. “मी 
माझ्या मेन्टॊरसोबत बोलत होतो. माझा प्रॉबे्लम झालाय, तथसीसचा. ते सवण सुटायला अिून चार दोन 
मतहने िातील. हे मी बोलत असताना अम्माने मला पंचवीस तमसकॉल तदलेत. वर म्हणे, संध्याकाळी 
आठ वािता तू कुठे होतास? घरी का आला नाहीस! म्हणून तुझं लग्न लावनू द्यायला हवयं. िरातरी 
लॉतिक लावनू बोला. मला लग्नच करायचं नाही इतकीशी गोष्ट त्यानंा का कळत नाही?” मी 
हातातली तसगरेट त्याच्या पुढ्यातं धरली. त्यानं ती घेतली, “स्वतिल, आय ऍम नॉट गोइंग बॅक. दॅट 
इि फ़ॉर शुअर” युएसमध्ये आल्यानंतर प्रत्येकाच्या मनामध्ये हा तवचार एकदाना एकदा तर येतोच, 
तकत्येकाचं्या मनात कायमचाच.  

“इतकं सोपं नाहीये, आपण आपल्या घरच्यापंासून दूर राहू शकत नाही” 

“तू नाही राहू शकणार. मी राहू शकेन. इन फ़ॅक्ट मी इकडे यायचं कारणही हेच आहे, मला 
घरापासून दूर  िायचंय. माझा दम घुसमटतो. तकतीहीवळेा एकच गोष्ट त्यानंा सातंगतली तरी ती 
पटत नाही, समित नाही. मला सायकॉलॉतिस्टकडे िायचा सल्ला देतात, आय मीन, ब्लडीहेल, 
आय ऍम वन ऑि द बेस्ट स्टुडन्ट्ट्स ऑि इंतडया. पण माझ्या िॅतमलीला ती गोष्ट अतभमानाची वाटत 



नाही. दे आर अशेम्ड ऑि मी. ऑि हू आय ऍम. वाटल्यास काहीही रीटमेंट घे, पण एकदाचं लग्न 
कर आतण सवण काही नीट होईल, हीच एक कॅसेट लावनू ठेवलीये”  

 
“ऍक्च्युअली, आपल्याकडे ही कन्सेप्ट िार भारीये, लग्न झालं की सवण नीट होईल. आतण दुदैवानं 
माझ्या दोन्ही सीरीयस एक्सच्या बाबतीत ते खरंय. केदार इि हॅपी, आिताब तो अल्विे हॅपी.” 

“ऍंड यु?” 

“आय डोंट मेिर माय हॅपीनेस इन अ मॅरेि. आय ऍम हॅपी. माझ्या आयुष्याचं सुख लकवा दु:ख मी 
लग्नाच्या पतरमाणातं मोित नाहीये. एकेकाळी मी भरभरून पे्रम केलंय. आता कुणाचीही गरि 
नकोशी वाटते. नंतर कधी थोड्या वर्षांनी तशी गरि भासलीच तर... पुढ्चं पुढे. पण म्हातारपणी 
कुणाची तरी सोबत हवी म्हणून आतापासून गळ्यातं धोंडे बाधूंन घेणार नाही पण माझ्याही घरचे सेम 
तवर्षय लावनू आहेत, मुलं बघ. आवडला तर लग्न कर. नाहीतर मग बघू!! माझी ना एक फ्रें ड बॉलीवडू 
स्रगलर होती,  ती तिल्म्सच्या ऑतडशनचं सागंायची, आत गेलं की ततथं बसलेली एक बाई अथवा 
बाबा याचं्याकडे आपादमस्तक तनहाळून बघायला आतण लगेच म्हणायचा “नेक्स्ट” थोडक्यात तुम्ही 
रीिेक्टेड. हे अरेंि मॅरेिकरता मुलं बघताना मी स्वत:ला त्या बाईच्या खुचीत इमॅतिन करते. 
तासाभरात भेटून हा माणसू आयुष्यभर आपल्यासोबत राहू शकेल का? आपली मुलं साभंाळू शकेल 
का? िेनेतटकली हा आपल्यासाठी योग्य िोडीदार आहे का? इमोशनली सपोटण देईल का? 
तितिकली खुश ठेवील का? या सवण प्रश्नाचंी उत्तरं तमळवायची. कुएल प्रॅक्टीस!!”  

“लकी फ़ॉर यु,  तकमान तुला हे सगळं समिून घेणारे पॅरेण्ट्ट्स आहेत. आमच्याकडे मी िर परत 
गेलो तर मद्रास एअरपोटणवरच ब्राईडला आणून उभं करतील. इतकी तयारी करून ठेवलीये पण 
मला नाही ना करायचंय. ऍट लीस्ट आस्क मी, मला कुणासोबत आयुष्य काढायला आवडेल?” 

“कुणासोबत?” मी दुसरी तसगरेट पेटवत तवचारलं.  

“तुझ्यासोबत! इथं आमच्या अख्ख्या लाईिची सडॅ स्टोरी ऐकवायची आतण तुम्ही वाईट पीिे 
मारायचे. चलो, इट्ट्स लेट. उद्या पतहलं लेक्चर आहे. गूड नाईट”  

“गूड नाईट आतण लवकर झोप. उगाच अभ्यास करतो म्हणत तसगरेटी िंुकू नकोस.” 

“सेि द तचमनी” मार्सटन आपल्या बेडरूममध्ये तनघून गेला. गेल्या दोन तीन मतहन्यामंध्ये आम्ही िरा 
तरी तनवातंपणे बोलायला लागलो होतो. त्याच्या कामाचा लोड प्रचंड वाढला होता, पण मुळातच 
थोडा घुमडतोंड्या असल्याने िार कुणाशी बोलायचा नाही. सुरूवातीला तर अगदी केवळ 
िॉमॅणतलटीपयिंतच. खरंतर तो माझ्याशी िास्त बोलत नव्हता तेव्हाच नॉमणल वाटायचा, आताचा 
त्याच्या बोलण्यामध्ये तकतीही मोकळेपणा आला असला तरी मला तो मोकळेपणा नाटकी वाटायचा. 
मार्सटन वाईट नव्हता, पण या अकया अत्यंत स्रेसफ़ुल वातावरणामध्ये तो तग धरून राहू शकला 
नसता. त्याला िबरदस्त इमोशनल सपोटणची गरि होती... हे मला तदसत होतं, पण काही करता 
येत नव्हतं. मार्सटनच्या रूममधून थोड्याच वळेातं सीडीवर कूठलंतरी अगम्य ततमळ गाण ंऐकू यायला 
लागल.ं मी आईने इतका वळे व्हॉट्ट्सऍप वर पाठवलेले मेसेिेस डाऊनलोड करायला घेतले. हा 



आमचा या आठवड्याचा होमवकण . यामधल्या मुलाचें िॊटो बघा, मातहती वाचा आतण त्यावर मत 
प्रदशणन करा!  

 

 

 

 

खरंतर तकतीही वर्षांनी घरी परत आलं की घर हे घरासारखंच वाटायला हव,ं पण आि तसं वाटत 
नव्हतं.  
 

बाबा आता बर् यापैकी थकलेला तदसत होता. आई मात्र अिून आहे तशीच होती.  दोन वर्षांनी परत 
आले होते, पण सगळंच बदलल्यासारखं वाटत होतं. आमच्या घरासमोरचा तरकामा प्लॉट तवकला 
होता आतण ततथे तीन मिली तबल्ल्डग उभी रातहली होती, त्यामुळे आमचा हॉल आतण आईबाबाचं्या 
रूममध्ये काळोख भासत होता. त्यामानानं माझी खोली बरीच उिेडाची रातहली होती, म्हणून 
आईबाबानंी त्याचंी खोली माझ्या खोलीत तश्ट केली होती, हे मला मातहत होतं तरी तचडतचड 
झालीच.  

मंुबई एअरपोटणला आईबाबा मला न्यायला आले होते. ततथून काकाकडे गेलो, एक तदवस ततथेच 
थाबंलो आतण दुसर् या तदवशी कारने घरी आलो. आल्यान्ंतर दोन तदवस मी एकच काम केलं- झोपणे.  

आई तर ओरडली. “तकती वर्षांच्या झोपेचा कोटा पूणण करायचाय?” मी दोन थालीपीठं आतण 
लोण्याचा गोळा मटकावल्यानंतर अशा प्रश्नानंा माझ्या कानापंयिंत येऊच देत नाही.  

 

 “उठ! बािारात िा. नवीन ड्रेस घेऊन ये! तदवाळी िवळ आलीये, िटाके आण. मी िराळ यंदा 
करणार नाहीये. रानड्याचं्या दुकानातं ऑडणर तदलीये, ती घेऊन ये. ऐकलंस का?” लेक येऊन दोन 
तदवस  लाडतबड झाल्यावर आईबाई एकदम नॉमणल मोडात आल्या होत्या. “आता उठतेस का की 
िटका देऊ?” अशी परवानगी वगैरे तवचारायचं नाटक करून नंतर िटका तिथं द्यायचा ततथं देत 
आई ओरडली. “ताबडतोब”  

“झोपू दे ना गं” मी पाघंरूण तोंडावर घ्यायचा प्रयत्न केला. आईनं एखाद्या माशणल आट्ट्सणवाल्या 
माणसाला लाि वाटावी अशा चपळाईनं ते पाघंरूण माझ्या हातातनं खस्स्कन ओढून घेतलं. आता 
नाईलािच झाला.  

“बाबा कुठाय?” 

“दुकानातं गेलाय. दुपारी िेवायला येईल. उठ, पाच तमतनटातं शॉवर घेऊन ये. चागंले कपडे घाल” 



“का? कुणी मला बघायला येणार आहे?”  

“येतील ना! लवकरच तुला बघायला लोक येतील. हा कोण नमुना आलाय याचं्या घरी म्हणून, आतण 
काय ग!ं ए टवळे!” आता आईचा टोन बदलला होता, काहीतरी घणाघाती तवर्षयाचंी सुरूवात होती, 
आधीच उठून बाथरूममध्ये घुसणं शहाणपणाचं. पण बॅट्ट्समन की िोरदार कोशीश पर नाकामयाब 
“बस इथ,ं तुला काय अक्कल तबक्कल आहे की नाही? आं!! ते लग्नासाठी स्थळं पाठवते त्या प्रत्येकाला 
काय स्टोरी ऐकवतेस? तुझ ंएक लग्न मोडलंय आतण दुसरं होता होता मोडलं! तुझ्या िीभेला काही 
हाड!” 

“मग? खॊटं बोलनू लग्न करू? हे आहे ते सत्यच सागंते ना?” 

“सत्य सागंायलाही वळे्काळ  नको? आधी मुलगा बघ, भेट, काय ते तुमचं स्काईप का काय ते करा, 
आतण मग नंतर सवण योग्य वाटलं तर सागं! पतत्रका िमते म्हणून मेसेि आला की तुला लगेच 
आत्मचतरत्र सागंायची गरि नाही. तो भास्कर मुलगा काय चागंलाय. त्याची आई आतण मी एकाच 
वगात होतो. आईसारखाच तदसतो सेम. तशवाय अततशय शातं आतण चागंला वागणारा मुलगा. त्याला 
तकमान भेटायला तरी हव ंहोतंस, तुझ्यासारखाच हुशार आहे. लंडनला असतो”  

“आई, आता मला प्लीि ही ऍतडशनल मातहती देऊ नकोस. तवर्षय तमटलाय.” 

“हो, आता इतकं मोठं रामायण ऐकवल्यावर अिून काय होईल? पण याद राख! परत असला 
आगावपाणा करू नकोस. चल, आवरून घे”  

चागंल्या झोपेचं खोबरं केलं असलं तरीही त्या तदवशी आईनं रगडा पॅटीस करायचं ठरवलं होतं 
म्हणून मी तनमूट आवरून बे्रकिास्टला तकचनमध्ये आले. समोर ताटलीत कादेंपोहे.  

“का ग ंआई? असा अन्याय का करतेस?”  

“आव्वाि बंद. गरमगरम पोहे केलेत ते खा. थोड्यावळेात रगडापॅटीस करेन. आतण हा,ं एक काम 
कर. रातहलाकडे िा. ततनं काल बोलावलं होतं तर तू हातभट्टीची झोकल्यासारखी बेशुद्ध.” ताटलीत 
पोहे पण आईच्या भारे्षत काय खत्तरनाक उपमा!  

पण कादेंपोहे हा पदाथण िगामध्ये बॅन करायला हवाय. एक तर काय चव नाही, तशवाय तवनाकारण 
त्याला आलेलं िॅमर. आयुष्य म्हणिे चुलीवरचे पोहे म्हणे. तुमची आयुष्यं असतील अशी िुळकट 
बेचव. आमचं आयुष्य म्हणिे झणझणीत कट मारलेलं तमसळपाव.  

मी अझरभाईंच्या घराकडे िायला तनघाले तर आई परत ओरडलीच. “गडगा ओलाडंून काय 
िातेस? नीट गेटकडून िा. पतहल्यादंाच भेट्ट्तेस ना ततला?”  

“काहीही! राहीभाभीसोबत रोि गप्पा मारते. आतण अझरभाईला भेटायला काय िॉमणऍतलटी.” मी 
हट्टानं गडगा ओलाडंूनच गेले. तकचनचा दरवािा पुढे ढकललेला होता.  

“भाभी?” मी दार ढकलत तवचारलं.  



“कौन?” आतून आवाि आला.. िोटोमध्ये तकत्येकदा पातहलं असलं तरी समोर उभ्या असलेल्या 
शाहीनला मी पटकन ओळखलंच नाही.  

“या! आत या” माझ ंयेण ंततच्यासाठीही तततकंच अनपेतक्षत होतं. तीही गडबडली.  

“राहीभाभीला भेटायला आले होते...” 

“त्या कॉलेिला गेल्यात. घंर्ट्याभरात येतील.” 

“तठक आहे, मी नंतर येईन”  

“आत तरी या. चाय ठेवलीच आहे”  

“चहा नको, आता िस्ट बे्रकिास्ट झालाय” मी डायलनग टेबलची खुची ओढून बसले. आता परत 
िाण ंवाईट तदसलं असतं. ही होती म्हणिे हीरो असतीलच घरात. “कधी आलात?” 

“काल रात्री! तुम्ही आि मंुबईला परत िाणार होतात ना?” 

“हो, प्रोग्राम तसाच होता. पण कॅन्सल झाला” खरंतर आम्हाला मंुबईला तोच भास्कर मुलगा 
बघायला िायचं होतं. मी सुट्टीसाठी पंधरा तदवस आले तरी आईनं भरगच्च प्रोग्राम ठेवला होता. पण 
मी परस्पर मुलानंा मेसेि करून आईच्या भारे्षत “आत्मचतरत्र” कळवलं होतं त्यामुळे हे सारे प्रोग्राम 
आपसूक कॅन्सल झाले होते. ही आयडीया खरंतर मार्सटनची. त्यानं घरच्यानंा कंटाळून िोन करून 
त्यानंी ठरवलेल्या मुलीला िोन करून सातंगतलं होतं, ते ऐकून अथात लग्नाला नकार आलाच. 
“दुतनया ना सच्चई से बओत डरती हय” मार्सटन त्याच्या तटतपकल ततमळ उच्चारामंध्ये मला सागंत 
होता. “सत्य सांतगतलं नाही तर उलट िास्त प्रॉबे्लम येतात, खरं काय ते सातंगतलं की प्रॉबे्लम उलट 
लव्कर सॉल्व्ह होतात.” मीही मार्सटनचा तकत्ता तगरवला होता. त्यावरून आताच आईकडून तचकार 
बोलणीपण खाल्ली होती.  

“पण बरं झालं ना. मंुबईत काय आपण भेटलो नसतो, इथे आलात म्हणून भेटले तरी. सुट्टी कशी 
चाल ूआहे?” 

“आईची बोलणी खात आतण बाबाकडून ज्ञान ऐकत... अशीच सुट्टी संपणार”  

“तुमच ंततकडचं काम झालं?”  

“अिून नाही. दोन वर्षिं तशल्लक आहेत...” 

“खूप अभ्यास करावा लागत असेल ना. मला अभ्यास करायचा िार कंटाळा. हे म्हणतात घरात 
इतकी पुस्तकं आहेत तर वाचना... पण मला माही आवडत. मग वैतागतात. चायमध्ये शुगर तकती?”  

“एक चमचा” शाहीनला खरंतर पतहल्यादंा भेटतेय असं वाटलंच नव्हतं, याआधी िोनवर बोलले 
होतेच. मुळात ततचा स्वभाव िार एकमागी होता. या मुलीला कुणीही दोन चार गोड शब्द बोलनू 



फ़सवलं असतं, इतकी साध्यासरळ स्वभावची होती. आिताबसारख्या मुलाला अशीच बायको 
आवडावी यात नवल ते काय...  

“अझरभाई कुठं गेलेत?” 

“मटण माकेटला. हे दोघंही ततकडेच गेलेत. खरेदी आटोपून येतीलच. आि आमच्याकडे तबयाणी 
बनवायचीय.”  

 
“कमॉन शाहीन, आिताब मटण माकेटला गेला असेल, अझरभाई चुकून ततकडे तिरकत नाही” 
यावर ती हसली. “तुम्ही इकडून गेल्यापासून बरंच बदललंय. अझरभाई हल्ली रोि मटण माकेट 
नाहीतर मच्छी माकेटला िातात.”  

“इतका बदललाय? लहानपणापासून बघतेय तो व्हेि आहे, मध्यंतरी तो व्हेगन झाला होता.” 

“आतापण व्हेगनच आहे. मटण मासे मात्र रोि आणतो. कशासाठी बघायचंय? या इकडे”  

ततनं तकचनचा दरवािा उघडला, या घराच्या पतलकडच्या भागामध्ये आधी नुसती झाडं आतण बाग 
होती. बहुतेक झाडं आिताबनं लावलेली. आता त्यामधली तनम्मी झाडं गायब होती आतण नारळाच्या 
झावळ्यापंासून बनवलेली झापाचंी झोपडीसारखं काहीतरी बाधंलं होतं. “हे टेम्पररी आहे हा.ं 
लवकरच इकडे खोली काढणार आहोत” ततनं त्या झोपडीचं दार उघडलं. अझरभाईनं इथं तलटरली 
कोंडवाडा उघडला होता.  

“रस्त्यावर लोकं कुत्र्यामंािंरानंा सोडून िातात, कुणी गायीबैल सोडून िातात. मुक्या प्राण्यानंा 
कोण बघणार? हे वर्षणभरापासून चाल ूकेलंय. आिारी कुते्र मािंरी, अिून काहीही प्राणी आम्ही 
इकडे घेऊन येतो. अझरभाईंचंच काम! आता तर लोक स्वत: घेऊन येतात. सध्या पाच तशकारी 
कुते्र आहेत, त्याचं्यासाठी मटण वगैरे आणतात. अझरभाई नगरसेवक म्हणून झाल्यापासून याच 
कामातं िार तबझी असतात. लोक तर तचडवतात पण तुम्ही आमचे कमी आतण प्राण्याचें िास्त लाड 
करता”  

“अझरभाई शुअरली तसं करू शकतो.”  

“आमच्याकडे गावात मोप गुरंढोरं आतण पक्षी, त्यामुळे इकडे साभंाळायला मीच मदत करते. 
आठवड्यातून एकदा तरी येतेच. िीव खरंतर िास्त इकडंच अडकलाय”  

“पण आिताबची झाडं कापली म्हणून तचडला असेल ना?”  

त्यावर ती काही बोलली नाही, मीपण बोलले नाही. दोघी परत येऊन तकचनमध्ये बसलो. “चाय 
सोबत काही देऊ? आि बे्रकिास्टला चॉकलेट पॅनकेक बनवलेत. राहीभाभींची रेसोपी” 

“अतज्जब्बात नको. माझ ंआतण चॉकलेटचं वाकडं आहे”  

“मग काय देऊ?”  



“नुसता चहा चालेल. तू पण बैस. केव्हाची उभी राहून काम चाल ूआहे, पाय दुखत वगैरे नाहीत 
का?” ती हसली. आईला तवचारलं तर आईनं बरोबर सातंगतलं असतं, पण मला या प्रकाराच्या 
अंदािाचंी िार सवय नाही पण पाचवा लकवा सहावा मतहना नक्कीच चाल ूअसावा. वले डन आिताब!  

“मला उलट कामाची सवय आहे, नुसतं घरात बसून रातहलं की कंटाला येतो. त्यापेक्षा इकडे चार 
कामं िास्त केली तर परवडतं.” 

“बाळंतपण कुठे?”  

“इकडेच. माहेरी कोण करणार?” 

“म्हणिे?” 

“आई लहानपणीच गेली. बाबानंी दुसरं लग्न केलं पण ती बाई “आई” कधीच नसते. मग काय.... 
आता तर मी माहेरी गेले की मला तचडवतात... काय िादू केली आतण असला नवरा तमळाला... मी 
कधीच मातगतला नव्हता, पैसेवाला, तशकलेला वगैरे असल्या काही मागण्याच नव्हत्या. तरी 
तमळाला. पण त्यावरूनही टोमणे. त्यापेक्षा मी ततकडे िातच नाही. इथे राहीभाभी म्हणाल्या की मी 
सवण करेन. तशवाय मदतीला गौरीकाकी आहेतच.”  

“गूड” काहीतरी बोलाव ंम्हणून मी बोलले. गौरीकाकींचा एकंदरीत बाळंतपणाचा अनुभव चहा तपत 
बसलाय इथ ंसमोरच. “चहा ऑस्सम केलायस.” 

“तुम्ही दुपारी िेवायला पण या ना.” 

“तबयाणी तू करणार आहेस की आिताब?” 

“त्यानंा थॊडीच बनवता येते?” एका क्षणामध्ये त्याच तठकाणी बसून मी अलमोस्ट पंधरा वर्षिं मागे 
गेले. इथंच मी अतरि आतण आिताब चाचींसाठी सरप्राईझ बथणडे मेनू बनवत होतो. अचानक, 
केकची तरबन कल्न्सस्टन्सी म्हणिे टेबलावर पीठ पसरून तरबन तयार होते का असं तवचारणारा 
आिताब डोळ्यासंमोर आला आतण तिस्स्कन हसू आलं.  

“काय झालं?” शाहीननं तवचारलं.  

“काहीतरी आठवलं. आम्ही एकदा इथे चाचींसाठी बथणडे सेलीबे्रट केला होता. त्यातदवशी तबयाणी 
बनवली होती.” 

“यानंी?” 

“नाही, अतरिने. तुम्हाला कदातचत मातहत असेल..”  

“बोलतात तकत्येकदा. त्याचं्या डेथमुळे खूप तडपे्रस झाले होते ना?”  

“हं!” खरंतर तडपे्रस हा शब्द िार चुकीचा, अतरिच्या िाण्यानं आिताबला संपूणण बदलल,ं कमी 
वयातं आलेली िबाबदारी, एकटेपणा, घरामध्ये कायम स्वत:ला परकं मानायची वृत्ती, लवकरात 



लवकर पैसे कमावणे इतकंच साध्य ठेवनू केलेले िीवापाड कष्ट. अतरि गेला नसता, तर कदातचत 
आिताब वगेळाच झाला असता, सतत सहार् यासाठी या खादं्याकडून त्या खादं्याकडे िात रातहला 
नसता.  

“अरे, तहरॉइन इकडे आली?” दारातून आवाि आला. मान वळवनू बघायचीही गरि नाही.  

“तुला भेटायला म्हणूनच आले तर तू गायब!” मी टोमणा रीटनण केला, आतण उभ ंराहून मागे पातहलं. 
अगदी तनतमर्षभराचाच तवश्राम, त्यानं आतण मी एकमेकानंा पातहलं, मग तो हसला, कुिकट लकवा 
छद्मी नाही तर अगदी मनमोकळेपणानं, मीही हसले. एकमेकानंा प्रत्यक्ष भेटताना कधीकाळचे पे्रमी 
म्हणून भेटायचं की लहानपणचे तमत्र म्हणून हा प्रश्न दोघानंाही एकाच क्षणी पडला, आतण त्याचक्षणी 
उत्तरही देऊन गेला. आम्ही एकमेकाचें तमत्र आधी, मग बाकीचे काय इमोशनल झोल असतील ते.  

“शाहीनची ओळख झाली?” त्यानं तवचारलं.  

“हो, चहाच घेतोय” 

“अझरभाई तकधर?” शाहीननं तवचारलं. त्यानं हातातली तपशवी ततच्या हातात तदली. “क्या 
पागलपंती मालमू नै. उसको तकसीका िोन आया, तकधरतोभी पानी नही आया करके लोग गाली दे 
रहे थे. वो मािरा देखनेको गया. घंटेभर मे वापस आया बोला है. चाय बनाया?” म्हणत त्यानं 
शाहीनचा ततथं ठेवलेला कप उचलला आतण तोंडाला लावला.  

 

मघाशी म्हटलं तसं मला शाहीन आतण आिताबबद्दल कधीच िेलसी वाटली नाही, पण त्याक्षणी 
मात्र वाटली. त्यानं ततचा कप उचलनू सहि चहाचा घोट घ्यावा, यात इतकं वाटण्यासारखं काय 
आहे ते मला मातहत नाही, पण मला वाईट वाटलं हे नक्की.. ऍक्चुअली वाईट पण नाही वाटलं, 
काहीतरी एकदम खळबळिनक वाटलं, तेवढंच, तेवढ्यापुरतंच. पण काहीतरी मनामध्ये हडबडून 
गेलं हे मात्र नक्की.  

“ठंडी हो गयी तो तिर बनाऊ?” ततनं त्याला तवचारलं.  

“नही, रहने दो! चाय बनाया के मस्करी. तकतनी शक्कर डालते!” त्यानं उत्तर तदलं. नंतर मोचा 
माझ्याकडे वळवला. “कधी आलीस?” 

“दोन तदवस झाले.” 

“अझरभाई म्हणालेला. बाकी युएस काय म्हणतंय?” 

“ते ओबामाला तवचार. मला काय माहीत?”  

“खडूसपणा गेला नाहीच ना तुझा?” 

“तुझ्याचकडून तशकलेय. सहिासहिी थोडीच तवसरेन”  



“मी इतका खडूस अतिबात् नाही. का गं शाहीन?” 

“तू ततची साक्ष घेऊ नकोस. ती तितके मतहने तुला ओळखते ना, तततकी वर्षिं मी तुला ओळखते” 

“तुमच्या दोघाचंी भाडंण ंचाल ूद्या, मला मोप कामं आहेत, मी आलेच पाच तमतनटातं.” शाहीन ती 
मटणाची काळी तपशवी घेऊन तकचनमधून बाहेर गेली. मी आतण आिताब दोघंच रातहलो. माझ्या 
समोरची खुची ओढून तो बसला.  

“िाड झालीस!”  

“बायको चागंली आहे तुझी. नीट वाग ततच्यासोबत” 

“मी नीट वागणार नाही असं तुला वाटलं कसं काय? आय हॅव अल्विे बीन अ गूड बॉय” 

“अस ंतुला वाटतं!” 

“शाहीनला पण असंच वाटतं... तवचार वाटल्यास” 

“मी कशाला तवचारू? क्लीअरली तुझ्यापेक्षा िास्त अक्कल ततच्याकडे आहे, आपल्या दोघानंा 
बोलायला तमळाव ंम्हणून ती बाहेर गेली.” 

“हाच सीन तीन वर्षांपूवी घडला होता, स्विील. पण त्यावळेी तुझ्या मनातं िो संशय आला तो 
शाहीनच्या मनात शंभर वर्षांत येणार नाही.” 

“मी खोटं बोलनू आली नाही, आतण येणारही नाही. गरीब गाय आहे ती, तुझ्यासारख्या कसायाच्या 
हाती सापडलीय” 

“असेलही, पण या कसायाला ततनं कायमचं बाधूंन ठेवलंय हेच एकमेव सत्य..” 

“िे कदातचत मला िमलं नाही” 

“िमलं असतं पण तुझा तवश्वास नव्हता, माझ्यावरही आतण स्वत:वरही” 

“आता यावर चचा करून उपयोग काय आहे?” 

“तेव्हा तरी चचा करून काय उपयोग होता?” त्याचा मोबाईल वािला. तो मेसेि वाचत असतानाच 
मी उठले.   

“चलो, मी तनघते. आई वाट पहात असेल.”  

“हं!” त्यानं मान वर न करता म्हटलं. “शाहीनला बाय सागं. नंतर तनवातं येईन”  

त्याचं लक्ष नव्हतं.  

मी बाहेर पडताना तकचनमधून बाहेर न पडता पुढच्या दरवाज्यानं बाहेर आले. खरंतर मला त्या 
गेटमध्ये दोन क्षण थाबंावंसं वाटलं, अतरिसाठी. तो पतहल्यादंा इथंच भेटला. त्याही तदवशी आईनं 



कादेंपोहेच केले होते आतण पातेलंभर पोहे घेऊन मी इथंच तर उभी होते. अतरिची आठवण एरवी 
कधीच येत नाही. पण िेव्हा कधी येते तेव्हा या माणसानं आपल्या आयुष्यात काय भलीमोठी पोकळी 
सोडली आहे याची िाणीव होते.. आिताबला खरं कधीतरी तवचारायला हव,ं अिूनही तो स्विांत 
येतो का म्हणून...  

तवचार करत मी गेटबाहेर आले. इथून मोिून पंचवीस तीस पावलावंर माझ ंघर. हे घर नक्की कुणाचं? 
इथे कधीकाळी शास्त्रीकाकू रहायच्या, मग हे चाचींचं घर झालं, थोडे तदवस अतरिचं होतं, मग 
कधीतरी ते आिताबचं झालं, मग नंतर ते अझरभाईचं झालं. आता मात्र हे घर राहीचं आतण 
शाहीनचं. चाचींना आई कधीतरी तचडवायची, तीन तीन सुना आल्या की तुमची सद्दी संपलीच. तीन 
नाही तर दोन सुना या घरात आल्याच. आपापल्या परीनं घराला सावरणार् या. राही आतण अझरचा 
प्रश्नच नव्हता, पतरल्स्थतीनं होरपळलेले दोघंहीिण, एकमेकानंा सावरून घेत होते. शाहीन आतण 
आिताब दोघं दोन धुवावरचे प्राणी. लग्नाच्या गाठी म्हणे, स्वगात बाधंतात. याचंी गाठ बाधंताना 
देवािीमहाराि नक्की तारक मेहता का उल्टा चष्मा बघत बसले असणार. तरीही, दोघं सुखी होते.  

आयुष्याकडून अिून दुसर् या अपेक्षा तरी काय असतात....  

मी घराकडे चालत असतानाच पाठीमागून आिताबचा आवाि आला.  

“स्वतिल!” मी मागे वळून पातहलं. “मोबाईल तवसरलीस”  

“थॅंक्स” शाहीनशी बोलता बोलता टेबलावर ठेवला होता तो ततथंच तवसरले.  

“कुणाचा तरी कॉल आला, म्हणून मला समिलं की तुझा मोबाईल रातहलाय. कमॉन, आता तरी ही 
लरगटोन चेंि कर”  

“गेल्या बारा वर्षांत केली नाही. यापुढेही कधी करणार नाही..” 

“अशीच हट्टी रहा कायम! मी मघाशी िास्त बोललो नाही म्हणून प्लीि रागाव ू नकोस. खरंतर 
समोरासमोर बसून बोलण्यासारखं काही रातहलं्च नाहीये.”  

“आय नो, तरीही, मेसेंिरवर बोलचू”  

“आय रीअली पे्रिर दॅट. संवादही राहतो, आतण तडस्टन्सही.”  

“संवाद बंद होणारच नाही ना?” 

“का? का बंद करायचाय? स्विील, यु आर माय ओन्ली फ्रें ड. िेसबूकच्या तलस्टमध्ये हिारो लोक 
आहेत, पण तू माझा एकमेव तमत्र आहेस. ही वेवलेंग्थ इतर कुणाशीही िुळली नाही, यापुढे िुळणार 
नाही. माझ्यासाठी तू एक ओऍतसस आहेस. तमळणार तर कधीच नाही... पण तकमान समोर आहे 
म्हणून चालत तरी राहीन” 

मी काही बोलायच्या आत माझा मोबाईल परत वािला, अननोन नंबर! मी कॉल कट केला.  



“मी घरी सोड ूका तुला?” 

“आता असं अंतर तकती रातहलंय? तनम्मं अंतर एकटीनंच पार केलं” मी िायला तनघाले. परत 
मघासच्याच नंबरवरून कॉल आला. रहे ना रहे हमची लरग टोन परत वािायला लागली. समोर उभा 
असलेला आिताब गुणगुणत रातहला. “महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बाग ए- विामे...”  

मी कॉल ऍक्सेप्ट केला, आतण मागे वळून त्याला बाय केलं. त्यानं उगाचच िरा झुकून वगैरे मला 
आदाब केला आतण तो मागे तिरला.  

पतलकडे एकदम सेक्सी कुणीतरी बोलत होतं. “आय तवश टू स्पीक तवथ स्वतिल!” काय आवाि 
आहे. बेनेतडक्ट कंबरबॅच एकदम शुद्ध पुणेरी उच्चारातं बोलला तर कसं वाटेल. सेम तेच िीललग. 
“मला िरा स्वतिलसोबत बोलायचं होतं”  

“बोलतेय” 

“बोलायला िरा वळे आहे का?”  

“नक्की कशासंदभात?” 

“मी भास्कर. माझ्या आईनं तुमचा िोटो आतण इतर मातहती पाठवली होती, तुमचे एक दोन मेसेि 
पण आलेत” मी चालत चालत घराच्या गेटपयिंत पोचले होते. आईच्या िगप्रतसद्ध रगडा पॅटीसचा 
वास अंगणभर येत होता. खरंतर आता या इसमाला अतिबात वळे नाही अिून अध्या तासाने िोन 
कर अस ंसागंाव ंवाटलं. पण त्याचा तो आवाि!!! मी गेटपासून परत मागे तिरले आतण रस्त्यावरून 
चालत रातहले. आईसमोर याच्याशी बोलायचं वगैरे म्हणिे ती शकुनाच्या करंज्याच करायला 
घेईल!!  

“बोला ना, सुट्टीवरच आलेय त्यामुळे तचक्कार वळे आहे.”  

“तसं िार महत्त्वाचं काही नाही. पण तुमचे मेसेिेस वाचले पण त्याचा कंटेक्स्ट मला समिला 
नाही. िर आपण आता अरेंि मॅरेि या कन्सेप्टला शरण िाऊन एकमेकानंा िाणून घेणार असू तर 
आय तवल बी मोअर इंटरेस्टेड इन यु. तुमच्या लाईिमध्ये आधी काय घडलं याची चचा करून काय 
उपयोग? तुम्हाला अतधक िाणून घ्यावसंं वाटेल.... तुमची काही हरकत नसेल तरच हा.ं...”  

“माझी कशाला काय हरकत.. पण बेतसकली, मला काही लपवनू ठेवायला आवडत नाही. आतण 
असाच प्रामातणकपणा मलाही अपेतक्षत आहे...” 

तो हसला, “माझ्याकडे सांगण्यासारखं काहीही नाही... तरी तुम्हाला तवचारा काय हव ंते..”  

मी त्याच्याशी बोलत रातहले... मनाच्या कूठल्यातरी एका कोपर् यात गाण ंवाितच रातहलं.  

खोये हम ऐसे, क्या है तमलना क्या तबछडना नही याद हमको,  

कंूचे मे तदल के िबसे आये तसिण  तदल की िमीं है याद हमको  



इसी सरिमीं पे हम तो रहेंगे, बनके कली....  

रहे ना रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा....  

 

-नंतदनी देसाई 
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