
 

रह ेना रह ेहम-6-10 

 

 

सकाळी (रवििार असणार, मी इतक्या उशीरा उठले होते म्हणजे नक्कीच) मी मागच्या अंगणात चहा वित बसल े

होत.े वशमगा जिळ आला होता. हळूहळू उकडायला सुरूिात झाली होती. आमच्या शाळेनं नििीच्या फायनल 

एक्झामचं शेडु्यल दिल ंहोतं. माचचमध्येच नििी संििायची आवण एविलिासून िहािी व्हकेेशन बॅच चाल.ू 

आफताबचं अभ्यासिेड बघनू आईनं मलािण दििाळीनंतर त्याच्याच ट्युशनमध्ये घातलं होत.ं एकच होमिकच  

िोन िेगिेगळ्या िह्ांमध्ये उतरिणे याखेरीज त्यातून काही वमळत नव्हत,ं िण आईला कोण सांगणार? आता 

मी रवििारी टीव्हीिर काय बघायचं आवण ररकाम्या िेळेत दकतित अभ्यास करायचा याचा विचार करत होत.े  

बाबा घरात आईला मित म्हणून माळ्यािरची झाडिूस करत होता. ह ेबाबाचं आिडतं काम.  मवहन्यातून एके 

रवििारी तो अख्ख ंघर स्िच्छ करणार. आईला अवजबात असली काम ंकरू द्यायचा नाही. आज नाश्तत्याला 

त्याच्या आवण माझ्या आिडीची तांिळाची विरडी बनत होती. वततक्यात गडग्यािरून कुणीतरी उडी मारलेली 

दिसली. आफताब ककिा अररफ नव्हता. कुणी िसुराच माणूस होता. इतक्या िटकन टुण्णकन उडी मारून 

आमच्या कंिाऊंडमध्ये आला.  

“ओ! कोण हिंय?” मी ओरडलेच. इतक्या िेळा चाचींकड ेजाऊन-येऊन त्यांचे इतर बरेचसे नातेिाईक 

ओळखीचे झाल ेहोत.े हा त्यािैकी कुणी नव्हता. त्यानं माझ्याकड ंिावहलं. “तू स्िप्ना ना?”  

मला माझ्या नािाची असली मोडतोड अवजबात सहन होत नाही. “मी कुणीही असेन, तुम्ही माझ्या 

कंिाऊंडमध्ये का येताय?” मी ओरडून विचारल.ं माझ्या ओरडण्यामुळे आई बाहरे आली. “काय गं?” 

“हलॅो, काकी.” या आगंतुकानं माझ्याकड ंिूणचिणे िलुचक्ष करत आिला मोचाच िळिला. “आईनं तुमच्याकड े

विरजण आह ेका ते विचारायला िाठिलंय”  

“आह ेकी, घरात य.े” आईनं त्याला बोलािल.ं एखाद्या लहान मुलाकड ंलाडानं बघनू हसाि ंतसं त्यानं 

माझ्याकड ेिावहलं. आईनं दिजमिल ंिाटीभर िही काढून त्याच्या हातात दिल.ं “आई, त्यानं विरजण 

मावगतलंय, तू िही दिलंस” मी म्हटल.ं  



 

यािुढे ज ेकाही झाल ंत ेअसं आह ेकी आजही मला गप्ि बसिण्यासाठी िािरण्यात येणारा हा फंडा. “तुला काय 

समजत?ं िही आवण विरजण म्हणजे काय त ेअजून तुला मावहत नाही”  ह ेइतक्या िर्ाांनंतरसुद्धा. तेव्हा तर 

आई दकतीतरी िेळ हसलीच होती, वशिाय बाबासुद्धा. जािसूाठी तर ह ेआयत ंकोलीतच आह.े  

“किी आलास आवण किीियांत आहसे?” आईनं त्याला विचारल.ं  

“काल रात्री! मवहनाभर आह.े” मग माझ्या डोक्यांत िकाश िडला हा अररफ-आफताबचा मोठा भाऊ, अझर. हा 

येणार आह ेत ेमला मावहत होत.ं आफताब आवण अररफचं कुठल्या एका बाबतीत िटत असेल तर ते अझर. 

अझरची चेष्टामस्करी करणे हा िोघांचा आिडता उद्योग. त्यांचं बोलणं ऐकून मला हा अझर फार बािळट िगैरे 

िाटला होता, ित्यक्षात तीनही भािांमध्य ेअझर दिसायला स्माटच आवण हॅंडसम! (मला खूि नंतर समजलं की तो 

सेम त्याच्या आईसारखा दिसतो).   

 

तेिढ्यात बाबा दकचनमध्य ेआला. मग “मी कोण तमु्ही कोण काय करतोस किीियांत आहसे जॉब करतो 

मवहनाभर आह ेगाि छान आह ेये किीतरी वनिांत गप्िा मारायला” िगैरे असा एक लांबलचक संिाि घडला. 

तो गेल्यािर आईबाबांमध्ये “चांगला शेजार आह ेमुलं चागंली आहते िडलांच्या आजारिणािायी वशक्षण अिचिट 

सोडल ंचाचींचा फार लाडका आह ेमुलांची िळणं चांगली आहते” असा अजून एक लांबलचक संिाि घडला.  

थोड्यािेळानं तो िरत आला. यािेळी चाचींनी त्यांच्याकड ेबनिलेली कटलेट्स िाठिली होती. “िमला नाहीस 

का? इतक्या ििासातून आलास...” आईनं विचारल.ं  

“छे. काल रात्री आल्यानंतर मस्त झोि झाली.  आता एकिम िेश िाटतंय. आईनं ह ेघर िण मस्त घेतलंय. मला 

आिडल.ं िुण्यािेक्षा इथ ंचांगलं िाटतंय”—असं म्हणणारा मी आजिर िावहलेला एकमिे िुणॆरी माणूस आह.े 

वनयमाला अििाि असतात ते अस.े  

मग माझ्याकड ेिळून “तू आफताबच्याच िगाचत आहसे ना?” मी नुसती मान डोलािली. टीव्हीिर चंद्रकांता 

लागल ंहोत.ं ह ेबघताना मला कुणाशीही बोलायला िेळ नसतो.  

“तुझी स्कूटी आह ेना? मला नंतर जरा िशेील?” त्यानं िुढं विचारल.ं माझ्याऐिजी आईच किी हिी तेव्हा 

घेऊन जा म्हणाली. अझर आला आवण चाचींचं घर बिलनूच गेल.ं घरामध्य ेसतत गाणी चालू. काहीतरी 



 

खायला स्िेशल कायम. वशिाय दििसभर त्याला भेटायला येणारे नातेिाईक िगैरे. कायम गडबड गोंिळ. 

इतकी लोकं यायचे की आफताब अभ्यासाला माझ्या घरी यायचा. मला काय... त्याचा आयता होमिकच  मी 

कॉिी करून घ्यायच.े  

अझरभाई आल्याचा एक फायिा झाला होता, चाची रोज काहीनाकाही तरी बनिायच्याच, तेिण सािंसुिं 

नाही. एकिम शाही िगैरे. चाची एरिी नॉनव्हजे बनिलं की आमच्याकड ेद्यायच्या नाहीत. तसा बाबा 

अिूनमिून अंडी तळायचा. िण आईला बाकीचं काही चालत नसायच.ं अंडी केलेली भांडी िण ती िेगळी ठेिून 

द्यायची. िण अझर शुद्ध शाकाहारी होता. अररफनं मला सांवगतल्यािर दकतीतरी िेळ माझाच विश्वस बसनेा. 

अररफ आवण आफताब एक नबंरचे मासेखाऊ. अझर आल्यामुळे यांचे िण दििसच्या दििस शाकाहारी जायला 

लागल.े मलाह ेऐकून फार मज्जा िाटलेली. “िण हा शाकाहारी कशामुळे?” मी अररफलाच विचारल.ं 

“अरे, शाळेत असल्यािासूनच. ऍक्च्युअली, तो िावणवमत्र संघटनेमध्ये िगैरे होता.” म्हणजे काय ते मला 

मावहतच नव्हत.ं िुण्यामध्ये असताना त्यानं िोन कुत्री, चार मांजरी, खारी, कासि,ं िोिट, सरडा िगैरे बरंच 

काही िाळलं होत.ं िुढं तो गल्फमध्य ेनोकरीला गेल्यािर चाचींनी सांभाळणं होत नाही म्हणून इथ ंयेण्याआिी 

कुणाकुणाला िऊेन टाकले होते.. इथ ंआल्या दििसािासून दकमान एक कुत्रा आणूया म्हणत होता. िण चाचींनी 

“त ूमवहन्याभरानंतर गेल्यािर कोण बघणार? काही नको” असं एकिाचं सांगनू टाकल.ं नंतर चारिाच िर्ाांनी 

अझर िूणच व्हगेन झाला. त्यािरून मी आवण आफताब त्याला फार वचडिायचो. त्याच्या व्हगेन होण्यानं 

नूरीभाभीचा तर केिळ संताि झाला होता.  

अझर आल्यािर आठेक दििसांनी दिसलाच नाही. चाची म्हणाल्या की िुण्याला गेलाय. आिीच्या सिच वमत्रांना 

िगैरे भेटायला. अररफ िण त्याच्यासोबतच गेला होता. अझरचा स्िभाि खूि शांत. अररफसारखा अस्िस्थ 

ककिा आफताबसारखा तडतड्या नव्हता. माझ ंत्याच्याशी काही बोलण्याचा जास्त संबिं आलाच नाही. तो 

त्याच्या व्यािात मग्न. मी माझ्या अभ्यासात.  

एका संध्याकाळी आई आवण चाची बाजारात गेल्या होत्या. अचानक अझर माझ्या घरी आला.  

“स्िवप्नल,” एखाि ंमोठं रहस्य सांगाि ंतसं तो मला म्हणाला. “अम्मीनं आवण अररफनं फोनिर बोलताना जेव्हा 

किी तुझ्याबद्दल सांवगतलं तवे्हा मला िाटलं की तू मुलगा आहसे”  

“मग?”  



 

“िण त ूतर मुलगी आहसे. आवण मला सध्या एका मुलीची अत्यंत गरज आह.े...”  

 

“ह ेबघ, कुणी विचारलंच तर तुझं नाि स्िप्ना सांग. प्लीज. ती फोनिर येईियांत कुणीही काही बोलत रावहलं 

तर जास्त बोल ूनकोस” अझरच्या सचूना चालूच रावहल्या.  

“आईला समजलंतर..” मी शंका विचारली.  

“मी काकीला ऑलरेडी माझ्या एका मैत्रीणीला तुमच्या लणॅ्डलाईनिरून फोन करू का? इतकं विचारलंय. 

त्यामुळे ती काही बोलणार नाही... प्लीज. माझ्यासाठी...”  

“ओके!” मी रीसीव्हर उचलला. “िण आईला समजलं तर तुझी जबाबिारी. माझ्यािर काही  ढकलायचं नाही” 

“बच्च.ू गलचिेन्ड माझी आह.े मग जबाबिारीिण माझीच. तू फक्त “हलॅो, मी अवश्वनीची मैत्रीण स्िप्ना बोलतेय, 

वतला जरा फोन द्याल का?” इतकं एकच िाक्य बोल. ती फोनिर आल्यानंतर माझ्या हातात रीसीव्हर ि.े 

तुम्हारा काम हो गया”  

त्यानं सांवगतल्याबरहुकूम मी केल.ं िवलकडचा फोन कुण्या िुरूर्ानं घतेला होता. “कोण स्िप्ना?” असं िरडािून 

मलाच विचारल.ं “वतची मैत्रीण” मी कसंबसं उत्तर दिल.ं मग िोनेक वमवनटांनी फोनिर कुण्या मुलीचा आिाज 

आला. “हलॅो. कोण बोलतंय?” मी तडक रीसीव्हर अझरच्या हातात दिला.  

आजिर असं खोटं किीच बोलल ेनव्हत.े  जोरजोरात िडिडत होत.ं अझर फोनिर काय बोलत होता त े

ऐकलंसुद्धा नाही, आवण मी माझ्या खोलीमध्ये आल.े िुढ्यात वहस्रीचं िकचशीट घेऊन बसले होते िण काही 

वलवहता यते नव्हत ंइतकी घाबरले होत.े खरंतर िहा वमवनटांनी िण मला त्यािेळी िाटलं की जिळजिळ 

तासाभरानं अझरनं फोन बंि केला. ह ेमी सांगतेय तेव्हा गल्लोगल्ली मोबाईल बोकाळलेले नव्हत.े एखाद्याशी 

बोलायचं तर घरचा लॅन्डलाईन स्िस्त ियाचय होता, िण त्यासाठी असल्या बर् याच यकु्ती कराव्या लागायच्या.  

“थॅंक्स” अझर माझ्यासमोर बसत म्हणाला. “अक्षर छान आह”े माझ्या िकचशीटकड ंबघत तो म्हणाला. “उद्या 

िरत याच िेळी फोन करेन असं मी सांवगतलंय. प्लीज. उद्यािण मित करशील?”  



 

“आई घरी असेल तर मला ओरडले. असलं काही केलेलं वतला आिडणार नाही...त्यािेक्षा तूच का बोलत 

नाहीस... वमत्र म्हणून फोन करता येईल की. अभ्यासाचं विचारायचं असेल तर आफताब त्याच्या मैत्रीणींना 

फोन नाही का करत?”  

तो हसला. “आफताब बर् याच मैत्रीणींना फोन करतो. िण ते केिळ अभ्यासासाठी नाही... एनीिेज, माझा 

िॉब्लेम थोडा िेगळा आह.े ती नुसती मैत्रीण नावहये ना! वतच्या घरी समजलं तर अजून िाट लागेल.”  

“चाचींना समजलं तर...” या ियाियांत िोचले तोियांत माझा िक्का समज होता की, अशी िेमिकरणं िगैरे 

चांगल्या मुलामुलींची कामं नव्हते, आमच्या गल्सच स्कूलमध्ये काही मुलींची कोएडमिल्या मुलांबरोबर अफेअसच 

होती. िण त्या मुलींबद्दल फारसं कुणी चांगल ंबोलायचं नाही. आमच्या िगाचतल्या जाह्निीचं तर एका 

ररक्षेिाल्याबरोबर अफेअर होत.ं वतच्या घरी समजल्यािर आईनं चांगलं झोडिलं होत.ं  

अझर मला चांगला मुलगा िाटला होता, िण तोही असं भानगडी करत असेल त ेबघनू कसतंरी झाल.ं नंतर खूि 

दििसांनी “िेम करणं” आवण चांगलं असाण ंया िोन वभन्न गोष्टी आहते ह ेसमजल.ं तोियांत मी केिारच्या िेमात 

िडले होते. िण या डीिाटचमेंटमध्ये खरा महाचालू आफताब. अझरचं ककिा माझं जे काय होतं ते एकाचसोबत. 

आफताब म्हणजे दिलफें क होता. कॉलेज सिंायच्या आिी त्याची िहाबारा अफेअर तरी झाली होती. तेही 

एकाच िेळी अनेकासंोबत. मी गािात कुणाला असं म्हटल ंकी मुली मलाच येड्यात काढायच्या. िरकरणी 

अवतशय अभ्यासू दिसणारा हा िोरगा दकती खालमंुड्या होता ह ेमला चांगलंच मावहत होत.ं दिसतं तसं नसतं 

हचे खरं! िुढं मंुबईला गेल्यािर अशाच एका िेमिकरणामुळे माझ ंआवण आफताबचं आयुष्य उद्धध्िस्त झाल.ं... 

िण त ेखूि नंतर!  

“आईला काही बोल ूनकोस. वतला मी अजून सांवगतलं नाहीये” अझर मला विनित म्हणाला. मला क्षणभर 

िेगळीच गंम्मत िाटली. चाचींना अझर आई म्हणायचा, अररफ अम्मी, आवण आफताब एरिी अम्मी, िण फार 

लाडात आला की मा!ं! “ऍक्च्युली, ती माझ्या कॉलेजमध्ये होती. तेव्हा.. आमची ओळख झाली. िण मी तीन 

िर्ाचिूिी कॉलेज सोडल.ं जॉबसाठी... आता मी ररयािमिून वतला रोज फोन करू शकत नाही. वतच्या घरी 

समजलं तर कॉलेज बंि करतील..”  

“त ेरठक आह.े िण चाचींना...” 

“वतचं कॉलेज संिून वतला नोकरी लाग ूिते. तेव्हा आईला सगळं सांगेन. तोियांत मात्र प्लीज ह ेतुझ ंआवण 

माझंच वसके्रट!” अररफ बागेत बसून वसगे्रटी ओढतो ह ेमाझंच वसके्रट, आफताबनं एका युवनट टेस्टला अभ्यास 



 

केला नाही म्हणून कॉिी केली हहेी माझंच सीके्रट (हुशार मुलं कॉिी करत नाही ही वनव्िळ अंिश्रद्धा आह)े 

आता अझरचं लफड ंम्हणजे िण माझ ंवसक्रीट.  

 “आवण अजून एक रीके्वस्ट. याबाद्दल अररफ ककिा आफताबला काही बोल ूनकोस. मी िुण्यात होतो तेव्हा 

अवश्वनी एकिोनिा घरी आली होती तेव्हािासनू त्यानंा सशंय आह.े िण अजून मी सांवगतलं नाही. त्यांना 

समजलं तर माझा जीि हरैाण करतील”  

िास्तविक अझर मोठा, आवण ह ेिोघ ंलहान. िण िोन्ही लहान भाऊ वमळून सतत याची टांग खेचायचे. अररफ 

तर किीच अझर म्हणायचा नाही, कायम लॉरेन्स ऑफ अरेवबया. अररफला जर ह ेसमजलंच तर अझरला 

जातायेता यािरून ऐकाि ं लागल ंअसत.ं िेट! एक वमवनट. अररफला याबद्दल नक्की मावहती होती. ते मराठी 

गाण ंआह ेना “अवश्वनी यनेा” ते सारखं जोरजोरात ओरडून मुद्दामच म्हणायचा!!! “ओके! िॉवमस” मी हसू 

लिित म्हटल.ं 

मग  ह ेरोजचचं होऊन बसल.ं आई बाहरे गेली की अझर घरी यायचा. मी अवश्वनीला फोन लािून द्यायच,े 

आवण मग हा फोनिर बोलायचा. िरम्यान, मी वनिांत टीव्ही बघत बसलेले असायच.े  

असंच एके दििशी मी टीव्हीिर चॅनल  टाकटूक बिलत होत.े मध्येच त्यानं मला हाक मारली. “स्िवप्नल, आिीचं 

चॅनल लाि”  

मी चॅनल बिलल.ं कुठलंतरी ब्लॅक ऍण्ड व्हाईट गाण ंलागल ंहोत.ं “अवश्वनी, मी तुला िाच वमवनटांत फोन 

करतो” म्हणून त्यान ंफोन बिं केला. मी टीव्ही म्युटिर ठेिला होता, आिाज िाढिला. अगिी भक्तीभािानं 

त्यानं त ेगाण ंबवघतल.ं 

“तुला जनुी गाणी आिडतात?”  

“िचंड, त्यात ह ेगाण ंतर माझ ंअवतशय आिडतं. दकती दििसांनी टीव्हीिर िावहल.ं आता दििसभर डोक्यात 

गुणगूणत राहील.” 

मी ह ेआयुष्यात िवहल्यांिाच िावहलं होत ंतरी मला गाण ंआिडल ंहोत.ं.. “मला िरत ऐकायचंय.”  

“अरे दफकर नॉट. माझ्याकड ेकॅसेट आह.े तू म्हणशील तेव्हा ऐकिेन.”  



 

आफताबच्या खोली बाजचूी लहान खोली अझरची. आफताबच्या खोलीत िुस्तकांचा ढीग. याच्या खोलीत 

कॅसेटींचा. त्यानं दढगार् यामिली एक कॅसेट शोिून प्लेअरमध्ये लािली.  

“या सिच कॅसेट्स तू घतेल्यास?”  

“बाबांच्या आहते. मी बहुतेक कॅसेट वडवजटलमध्ये कन्व्हटच करतोय..” 

त्याच्या हातातलं कॅसेटचं कव्हर मी घतेलं “रफी का जाि”ू प्लेअरमध्ये गाण ंिाजायला लागल.ं “अभी न जाओ 

छोडकर दिल अभी भरा नही”  

“खरंच जाि ूआह ेरे” मी त्याला म्हटल.ं  

“मी आज रात्री तुला याच्या गाण्यांची एमिीथ्री सीडी बनिून ितेो. यु विल लाईक इट. रफीचा आिाज या 

जगातली सिाचत बेस्ट गोष्ट आह.े मला जर कुणी विचारलं ना की ििे आह ेयाला िुरािा काय? तर मी म्हणेन हा 

आिाज. हा आिाज किीकाळी या जगात अवस्तत्त्िात होता, हाच एक चमत्कार आह.े रफी गाण ंम्हणत नाही, 

तो आिल्याला ते गाण ंजगायला लाितो. अत्यंत अरवसक माणसालासुद्धा हा आिाज िेमात िडायला भरी 

िाडले.” 

त्या दििसांिासून अझर माझा वमत्र रावहलाच नाही. आमचं एक भलतचं दकचकट नात ंतयार होत गेल.ं 

दकतीही िणचन केलं तरी रफीचा आिाज शब्िांत िकडता येणार नाही, तसं दकतीही सावंगतलं तरी माझ ंआवण 

जािचूं ह ेनातं समजािता यणेार नाही. मी अझरचं नािच जाि ूकरून टाकल.ं मला संगीताच्या या नािमयी 

जािचू्या िवुनयेची ओळख करून दिली म्हणून.  

अजून एक गोष्ट लक्षात आली का? अवश्वनीला त्यानं िाच वमनीटांत फोन करतो म्हणून फोन कट केला होता. 

त्या गोष्टीला िोन तास उलटून गेले तरी आम्ही िोघ ंजािचू्या खोलीमध्ये गाणी ऐकत त्यािर बोलत रावहलो. 

िसुर् या दििशी नेहमीच्या िेळी  जािनूं वतला फोन केल्यािर ज्या काय खास वशव्या िडल्या होत्या!!!  

 

अझरची मवहन्याभराची सुट्टी अगिी लिकरच संिली. तो आला तेव्हा त्यांचं घर दकती खुश होतं, हळूहळू त्याचं 

सामान िॅक व्हायला सुरूिात झाली तसे चाचींचे डोळे िाणािलेले दिसायला लागले. गेली तीन िर्ां तो 

िशेाबाहरे होता. िैसा भरिूर िण कामसुद्धा भरिूर.  अझरनं िहािीनंतर इंजीनीअररगचा वडप्लोमा केला होता, 



 

मग वडग्रीला ऍडवमशन घेतली होती. िण त्याचे िडील आजारी िडले. कॅन्सरचा िचंड खचच होता. त्यानं 

वडग्रीची हौस सोडून ही गल्फमिली नोकरी ित्करली. चाची त्याला एकिोनिा म्हणाल्या की, आता जास्त 

आर्थथक चणचण नाही, तर इथंच रहा.. िण आफताबनं मला सांवगतलं की, आजारिणाच्या खचाचिायी थोडफंार 

कजच झालंच होत,ं वशिाय अब्बा गेल्यािर त्याच्या काकांनी िुण्यातल्या घरािर लगेच हक्क सांगून यांना 

घराबाहरे काढल ंहोत.ं अब्बांचे िीएफ़चे आवण लाईफ िॉवलसीचे िैसे घालनू ह ेघर घतेलं होत.ं अजून थोडी िर्ां 

तरी अझरला नोकरी करािीच लागली असती. वशक्षण संिल्यात जमा होत.ं  

अझर आला होता, तेव्हा अररफ एकिम खुलला होता. बर् याचिा हसत बोलत असायचा. त्याची बारािीची बोडच 

एक्झाम जिळ आली होती. अभ्यास िगैरे िण वनयवमत चालू होता. अझर गेला तसा अररफ िण एकिम 

गप्िगप्ि झाला. दििसभर खोलीतच असायचा. िरीक्षा जिळ आली म्हनून चाची िण काही बोलायच्या 

नाहीत.  

माझी आवण आफताबची नििीची िरीक्षा संिली होती. व्हकेेशन बॅच चालू झाल्या होत्या.  

िण एक मध्येच िॉब्लेम झाला.  

माझ्या िगाचमिल्या बहुतेक मुलींचे िीरीयड्स केव्हाच आल ेहोत.े त्यांच्या गप्िा ऐकता ऐकता मला थोडफंार 

मावहत झाल ंहोत.ं आईनं मला थोडीफार मावहती दिली होती. शाळेत यािर लेक्चसच झाली होती. िण नििी 

संिली तरी माझ ेिीरीयड्स काही आले नव्हत.े एके दििशी रात्री टीव्ही बघताना अचानक काहीतरी गडबड 

िाटली, उठून बाथरूममध्ये जाऊन िावहलं तर ड्रसे खराब झाला होता. बाबा तेव्हा घरातच होता. आईनं 

त्याला िण सांवगतल.ं सुििैानं मला िॅड कसा घतेात िगैरे ते मावहत होत.ं आईला काही वशकिािं लागल ंनाही.  

“नील्या, काही त्रास िाटला तर सांग हा”ं बाबा मला म्हणाला. आईनं ही गोष्ट बाबाला सांवगतली त्याचा मला 

राग आला होता. बाबा रोज रात्री जेिणं झाली की कुठंतरी जायचा, कुठं ते मला तेव्हा मावहत नव्हत.ं 

दकत्येकिा जेिायला िण नसायचाच. आज रात्री मात्र तो घरीच थांबला. मला झोि लागेियांत आई आवण बाबा 

मला सारख ेकाही त्रास होत नाही ना त ेबघत होत.े मला त्रास काहीच नव्हता, ते एक सॅनीटरी िॅडचं विवचत्र 

िांडोळं ओझ ंसोडल्यास. अवजबात कंफटेबल िाटत नव्ह्तं, नीट झोिताच येत नव्हत.ं खूि िेळानं कशीबशी 

झोि लागली.  



 

सकाळी नहेमीसारखी जाग आली तोियांत सगळीच रंगिंचमी झालेली होती. आई म्हणाली, “होत ंअस.ं जास्त 

टेन्शन घेऊ नकोस. बाथरूममध्ये जाऊन शॉिर घ.े शाळेला नाही गेलीस तरी चालेल”  

शाळेला सुट्टी म्हटल्यािर एरव्ही आनंिान ंउड्या मारल्या असत्या, िण आता वततकं त्राण नसल्यासारखं िाटलं 

िचंड िमल्यासारख ंिाटत होत.ं दििस सगळा झोिून टीिी बघण्यात घालिला. बाबा तासाभरात घरी िरत 

आला. ििुारनंतर मला थोड ंबरं िाटत होतं तरी बाबा म्हणत होता की डॉक्टरकड ेजायचं.   

ह ेसगळं भलत्याच डॉक्टरला िाखिायचं! अयाईगं, कल्िनेनं सुद्धा कसंतरी झाल.ं िसुर् या दििशी मीच आईला 

म्हटल,ं शाळेत जात.े काल रात्रीिासून ब्लीडींग फारसं नव्हत.ं तरी बाबा म्हणाला की स्कूटी नेऊ नकोस, मी 

सोडतो. संध्याकाळी न्यायला िण येतो म्हणत होता, म्हट्लं नको मी ररक्षा करून येत.े ट्युशनला अजून एक 

दििस िांडी मारेन.  

दििसभर शाळेत बेचैन बेचैन होत रावहल.ं ित्येक लेक्चर संिलं की िॉशरूमकड ेजात होत.े डाग िडायची वभती 

होती.. कोण गाढिं स्कूल युवनफॉमच ठरितात? िूणच व्हाईट स्कटच आवण व्हाईट शटच. तरी एक बरं होतं की आमची 

शाळा फक्त मुलींची होती. िवलकडच्या कोएडमिल्या मुलींची हालत दकती बेक्कार! िगाचमध्य ेबहुतेक मुलींचे 

िीरीयड्स येऊन दकत्येक िर्ां झाल ेहोत.े मीच सिाचत लास्ट! माझ्या बाजूला बसणार् या नावहिाचे िीरीयड्स तर 

िाचिीत असतानाच आले होते. मी वतला सांवगतल्यािर वतनं िगाचमध्ये सिाांना सांगून टाकलं. अनाऊन्सच केलं 

म्हणा! 

“सीरीयसली स्िप्नील. आम्हाला िाटायला लागल ंहोतं की तू डमेॅज्ड माल आहसे की काय.” 

“हो ना, नाि मुलाचं, लक्षणं िण बॉयजचीच आहते की काय..” 

“तुला भारी मावहतीये बॉयजच्या लक्षणांबद्दल!!”  

मग बराच िेळ लंच ब्रेकमध्य ेयािरून जोक्स होत रावहल.े मी िण यात सामील होतेच. एकमेकांना वचडित 

वचडित गमती करत रावहलो. एक झाल,ं की त्यामुळे माझ ंलक्ष थोडािेळ का होइना, या एकंिरीत 

िीरीयड्सिरून उडाल.ं संध्याकाळी शाळा सुट्ल्यािर गिीमध्य ेररक्षा वमळेना, म्हणून मी चालत थोडी िुढे 

आल.े िाठीमागून आफताबचा आिाज आला. “चालत जातेस?” 

 



 

“हो. आज स्कूटीला थोडा िॉब्लेम होता” याला िसुरं काय कारण िणेार? “ररक्षा करेन. तुला आज ट्युशन 

नाही?”  

“आज सुट्टी दिलीय.े उद्या वनिडणुका आहते. अरे हा,ं त्या वनिडणुकांची आता सभा िगैरे आह,े ररक्षा वमळणं 

कठीण!”  

“अरे बािे!!!” मी िसकल.े  

“अरे बािरे काय...  चालत जाऊ या.. रोजचा रस्ता आह.े.” 

“नको, मी इथल्या एस्टीडीमिून बाबाला िकुानािर फोन करत.े तो येऊन विकि करेल” मला इतकं अंतर 

एरिीच चालिल ंनसत.ं आज तर काय, आनंिच! बाबाला फोन केला तर लग्गेच येतो म्हणाला. 

“त ूरोज जरातरी चालत जा. ऑलरेडी टम्मािुरी झालीयसे!” आफताबनं मला वचडिलं. माझ्या िजनािरून 

वचडिायची ही काही िवहलीच िेळ नव्हती िण त्याला उलटं वचडिण्याइतकं मला सिुरत नव्हत.ं अचानक खूि 

जोरात ब्लीडींग होत असल्यासारखं िाटायला लागल.ं उभं राहता येईना, जिळिास कुठं बसता येईना आवण 

बसलं तर ड्रसे खराब व्हायची वभती. आफताब िुढं काही बोलत होता. माझ ंलक्षच नव्हत.ं “स्िप्नील, हरिलीस 

का? मी घरी जाऊ ना, तू काका येईियांत थांबशील?” माझ्या कानात येऊन तो ओरडला.  

“आफताब, मला बरं िाटत नावहय.े ककवचत चक्कर यतेीय”े मी िरत खोटंच सांवगतल.ं “बाबा येइस्तोिर थांब, 

मग कारमिून आिण िोघंही जाऊ..” मी कसंबसं म्हटलं.  

“ओके! स्कूलबॅग माझ्याकड ि ेआवण वतथं बस”  

“नको, रठक आह”े माझी बॅग त्याचा हातात िते मी म्हटलं. त्यानं त्याच्या बॅगमिली िाण्याची बाटली आवण 

सुकामेिा काढून दिला. चाची रोज शाळेत जाताना त्याला द्यायच्या. त्यांचं बघून आईनं मला िण असाच 

सुकामेिा द्यायला सुरूिात केली होती. मी तो न खाता तसाच िरत आणायच.े शाळा सुटली की ट्युशनच्या 

आिी आम्ही चार िाच मैत्रीणी वमळून बाहरेच काही खायचो.ते कोरड ंकाजूबिाममनकेु रोज कोण खाईल? 

“काल रात्री अझरभाईचा फोन आला होता, तुला विचारलंय” आफताब म्हणाला. मी नुसती मान डोलािली.  

“काय होतंय स्िप्नील? तू थोडािेळ इथ ंबस ना. खूि चक्कर येतेय का?” त्यानं माझा चहेरा बघून काळजीनं 

विचारल.ं खूि िर्ाांनी मी आफताबला येताना सनॅीटरी िॅड्स आणायला सांवगतल.े तेव्हा हा दकस्सा मला 



 

आठिला. “मग तेव्हाच का नाही सांवगतलसं? तेव्हा मी दकती घाबरलो होतो. तुला असं आजारी िगैरे किीच 

िावहलं नव्हत.ं” 

तेव्हा का नाही सांवगतल?ं काय मावहत. लाज िाटत होती म्हणण्यािेक्षा “कसंतरी” िाटलं असतं. आवण सांगून 

तरी काय फायिा होता. हा काय करणार होता? आता इंटरनेटिर सराचस िीरीयडमिले टॅब ूिगैरे विर्यांिर 

िाचायला वमळत.ं असलं काही मलाच मवहत नव्हतं तर घरात केिळ िोन मोठे भाऊ असलेल्या या िोराला 

तेव्हा काय मावहत असणार? आता इतक्या सहजिणे लॅबमध्ये काम करताना कुठंही दफरताना वमत्राला 

कलीगला, सीनीअरला “आज सेकंड ड ेआह,े त्रास होतोय.” ह ेआरामात सांवगतलं जात,ं तेव्हा ही अशी 

साहवजकता एकूणातच नव्हती. त्या दििशी मी आफताबला यातलं काहीच सांवगतलं नाही.  

 

याचिरम्यान अररफन ंचाचींना भलतीच डोकेिखुी िऊेन ठेिली. िर्चभर त्यान ंबारािीची लेक्चसच अटेंड केली. 

व्यिवस्थत अभ्यास केला. िण िोन िेिसच गेल्यािर चाचींना समजलं की त्यान ंिेिर दिलेच नाहीत. घरून 

िरीक्षेला वनघायचा, िण िाटेत कुठं जायचा मावहत नाही. चाची कॉलेजमध्ये जाऊन आल्यािर समजलं की 

लेक्चसच िण यथातथाच अटेंड केली होती.  

घरी आल्यािर त्यानंी अररफला याबद्दल विचारल.ं मी आवण आफताब त्याच्या खोलीमध्ये अभ्यास करत बसलो 

होतो. त्यांनी िोन तीनिा विचारलं तरी अररफनं काहीच उत्तर दिल ंनाही. केिळ “माझ ंडोकं िखुतंय” म्हणाला 

आवण घराबाहरे वनघनू गेला. चाची हताश होऊन बसल्या.  

अररफनं िुढचे िेिर दिलेच नाहीत. म्हणाला, “मी िुढच्यािर्ी अझरभाईसारखा वडप्लोमा करेन. मला बारािी 

करायची नाही”  

आफताब malaaम्हणाला की तो िरीक्षा द्यायला घाबरतोय. अझरभाईनं फोनिर बरंच काही समजािल.ं िण 

त्यानं ऐकलं नाहीच. िेिर वशल्लक असतानाच तो िुण्याला वनघून गेला. चाचींना नक्की काय करािं त ेसुचत 

नव्हत.ं त्यांचे सिच भाऊबवहणी- ज्यांची मित होइल म्हणून त्यांनी या गािात घर घतेलं होत-ं त्यांनी काहीच 

मित केली नाही. अररफ त्याचंा अिना थोडीच होता!! अररफच्या चुलत्यांनी तर आिीच हात काढून घतेला 

होता. चाचींना आिार असा कुणाचाच रावहला नव्हता. येऊनजाऊन मन मोकळं करणार तरी कुणासमोर तर 

माझ्या आईसमोर. आई तरी काय करू शकणार? अररफच्या वशक्षणाची िोन िर्ां िाया गेली होती. तो िाईट 



 

िागत नव्हता, संगत िाईट नव्हती. अभ्यासामध्ये खूि सीन्सीअर होता, अगिी िीलीमलासुद्धा चांगले माकच  

िडले होते. तरी असा का िागत होता मावहत नाही...    

बागेमध्ये चोरून वसगरेट ओढायचं आता त्यानं बंि केलं होत.ं घरीच वबनदिक्कत ओढायचा. चाचींनी एकिोनिा 

त्यािरून त्याला चांगलंच सनुािलं िण होत.ं इतके दििस “अम्मी मला काहीच बोलत नाही” म्हणणारा आररफ 

तेव्हा मात्र वनगरगट्टासारखा बाल्कनीमध्ये बसायचा. मीिण हल्ली त्याच्याशी फारसं बोलत नव्हत.े एक तर 

दििसभर शाळा आवण ट्युशन यातनू िेळ वमळायचाच नाही, वमळाला तरी माझंच मला वनस्तरता यते नव्हत.ं  

िवहले िीरीयड्स इतक्या उशीरानं आल,े िण सुखासुखी नाहीच. मला बहुतेकांनी सांवगतलं होत ंकी िीरीयड्स 

मवहन्याभरानं येतात. माझ्याबाबतीत िर िहा दििसांनी, िर आठ दििसांनी ककिा मवहनाभर सलग ब्लीडींग 

असलं काही विवचत्र चालू झाल.ं ह ेअसं होइल असं कोण म्हणालं नव्हत.ं िगाचत इतका त्रास झालेल ंकुणीच 

नव्ह्त.ं तीन मवहन्यांत माझी हालत खराब. िीरीयड यायच्या आिी िोटात िखुायच.ं. आल्यािर िखुायचं. नंतर 

िण िखुायचं. भरीसभर िचडं ब्लीडींग. िोन मवहन्यानं ब्लड टेस्ट केली तर वहमोग्लोवबन लो झालेल.ं  

शेिटी बाबाच मला डॉक्टरकड ंघेऊन गेला. “सगळं नॉमचल आह ेम्हणताय, मग असं का होतेय?” त्यानं 

िरडािलंच. डॉक्टरनं हामोनल चेंजेस िगैरे काहीतरी सांवगतलं.  “िण.. हा हरेीडटेरी त्रास नाही ना? तुम्ही 

एकिा सोनोग्राफी िगैरे करून का बघत नाही” िगैरे म्हणाला. आई त्याला नजरेनं झाित होती ते मलािण 

समजलं. शेिटी डॉक्टरनं मला बाहरे जाऊन बसायला सांवगतलं आवण िोघांना काय ते समजािल.ं  

मी घरी आल्यािर आईला बाबा इतका का टेन्शन घेतोय? असं विचारल.ं तर आई म्हणाली “त्याचं डोकं 

दफरलंय. त्याला िाटतं, माझ्यासारखंच तुलािण त्रास होइल.” 

“म्हणज?े”  

“नंतर सविस्तर सांगेन.. आता होमिकच  िूणच कर. ट्युशनला जायचं नाही का?” आईनं विर्य बिलला. िण 

आईनं बिलला म्हणून विर्य संिला नाही.  

एक तर िहािीचं िर्च. रोजरोज शाळा ट्युशन बुडिून चाललं नसत.ं स्कूटी घेऊन जाणं शक्य  नव्हत.ं बाबा रोज 

कारनं सोडायला-न्यायला यायचा. आई चाचीला म्हणाली, आफताबला िण सोबत येऊ िते, कशाला 

चालिायचं?  तोियांत चाचींना माझा नक्की काय िॉब्लेम आह ेते मावहत झाल ंहोत.ं चाचींनाच काय अख्ख्या 

गल्लीला आवण शाळेला समजलं होत.ं नसचरीच्या िोरांसारखं एक्स्रा ड्रसे आवण िाचसहा सॅवनटरी िॅड्स घेऊन 



 

शाळेत जायच.े बाबानं मला  गल्सच सेक्शनला घातल्याबद्दल एरिी राग यायचा, िण या िरम्यान िाटलं बरं 

आह,े कोएडला अस्ते तर!!!!     

आफताब िहािीचा अभ्यास टाईमटेबल आखून करत होता, मला वततकं शक्यच नव्हत.ं आफताबचा मागच सेट 

होता. त्याला अकरािीला कॉमसचला ऍडवमशन घ्यायची होती. सी ए ककिा सी एस व्हायचं त्यानं ठरिल ंहोत.ं 

आफताबचं ह ेएक कायम भारी िकरण. िुढं काय करायच ंते आतािासनू ठरिून ठेिायचं. आमच्यासारखं 

इकडवेतकड ेवभरवभरून मग त्यानं करीअर िाथ आखला नाही. मी तर काहीच ठरिल ंनव्हत.ं िहािी झाल्यािर 

बारािी. बारािी झाल्यािर गॅ्रज्युएशन असाच आवण इतकाच माझा करीअर प्लान होता. वशक्षण-लग्न 

िगैरेसाठी आईबाबाचं काही म्हणणं नव्हत.ं वशक्षणासाठी आर्थथक अडचण काहीच नव्हती. माझंच मला अजून 

काही मावहत नव्हत.ं तेव्हा िीएचडी िगैरे करेन कुणी म्हटलं अस्तं तर िेड्यातच काढल ंअसत.ं तसं बघायला 

गेलं तर मिेच केिार िकरण उद्भिल ंनसतं तर एव्हाना मी लग्नवबग्न करून िोन िोरांची आई बनले असत.े ते 

एक असो. केिारबद्दल वजतकं कमी बोल ूवततकं बरं.  

अररफनं जनूमध्ये खरंच वडप्लोमाला ऍडवमशन घेतली. त्याला हिी तशी कंप्युटसचलाच ऍडवमशन वमळाली. 

बारािीच्या िरीक्षचे्या िेळी जे काय झाल ंते झाल ंिण आता तरी नीट वशक म्हणत चाचींनी त्याला समजािल.ं 

िण अजून काहीतरी नक्कीच वबनसलेलं होत.ं चाचींनी त्याच्या सिच वमत्रांची खबरबात ठेिली. अररफ कुठंही 

िािगं िागत नव्हता. वसगरेट आवण वमत्रांबरोबर अिूनमिून चालणार् या िाटी (त्यातही अररफ क्ववचत प्यायचा 

असं सिच वमत्रांनी छातीठोकिणे सांवगतल)ं सोडल्यास अररफ व्यिवस्थतच होता. िण काहीतरी गडबड होतीच..  

अझरचा अिूनमिून मलासदु्धा फोन यायचा. तो आवण मी ईमेल आवण चॅटींगिर बर् याच गप्िा मारायचो. मी 

बाबाकडून मुद्दाम नेट कनेक्शन घ्यायाला लािल ंत्यासाठी. आमच्यात जुनी गाणी आवण वसनेमा हा कॉमन ििुा 

होताच. अझरबरोबर बोलताना मला िवहल्यांिा शमशाि बेगम, के एल सैगल, राम गांगुली, रोशन, लता, िगैरे 

नािं आवण त्यांची गाणी समजली.. मी िीसीिर गाणी लािली की बाबािण गुणगुणायचा.  त्याला इतकी जनुी 

गानी आिडतात ह ेमलाच िवहल्यांिा कळाल.ं  

आफताब मला या गाण्यांिरून कायम वचडिायचा “अझरभाई एक जुन्या जमान्याचा आह,े तू िण त्याच्याच 

जोडीला?” त्याची आिड इंवग्लश गाण्यांची. अभ्यास करताना मी जुनी गाणी लािायच ेतर हा हट्टानं काहीतरी 

अगम्य गाणी लािायचा. आज इतक्या िर्ाांनीसुद्धा माझी नाळ त्या इंवग्लश गाण्यांशी जोडली नाही. त्यामानानं 

िेस्टनच इन्स्ुमेंटल मात्र हल्ली बरंच ऐकल.ं अथाचत ती माटीनची आिड.  



 

अिूनमिून मी चॅटिर किीतरी अझरभाईला अवश्वनीबद्दल विचारायच.े ते तेिढ्यािुरतंच. नंतर वतच ंआवण 

माझ ंबोलणं किी झालंच नाही.  

 

रवििारी ििुारी आईनं केलेली उंवियोची भाजी (हा िकार मला वबल्कुल आिडला नव्हता. नंतर दकतीहीिेळा 

खाल्ला तरीही) घेऊन चाचींकड ेगेल ेतर अररफ आवण आफताब िोघ ंकशािरून तरी वखिळत होत.े फार कमी 

िेळा हल्ली ह ेिोघ ंभाऊ एकत्र दिसायचे, इतकं हसणं तर नाहीच. मी “काय झालं” म्हणून विचारलं तर अजनू 

हसायला लागल.े  

“काय मावहत नाही. गेले िोन-तीन तास असचं चालू आह.े मलािण सांगत नाहीत” चाची म्हणाल्या.  

“स्िवप्नल, कंप्युटरकड ेये. तुला िम्माल िाखितो.” आफताब म्हणाला.  

“त ेईमेलिर आलेल ेकाही फालतू जोक्स असतील आय ऍम नॉट इंटरेस्टेड”  

“बघ तर!!” कुणाच्यातरी लग्नाचे स्कॅन केलेले िोन तीन फोटो होत.े “ही कोण?” 

“श्तश!! हळू बोल” अररफ कुजबुजत म्हणाला. “अम्मीला समजलं तर उगाच ओरडा बसले. इतक्यांिा फोनिर 

बोललीस तरी ओळखल ंनाहीस? ही तुझी मैत्रीण अवश्वनी” आफताब हसतच होता.  

“क्काय्य? वतचं लग्न झाल?ं अझरभाई... त्यांना मावहत आह?े” 

“त ेआम्हाला कसं मावहत असणार? त्यांनी आम्हाला लफड ंथोडीच सांवगतल.ं अररफच्या वमत्राला मावहत होतं 

त्यानं ह ेफोटो िाठिलेत. आता अझरभाईला ह ेफोटो तू फॉरिडच करणार आहसे.”  

“मी कशाला? आवण त्याला दकती िाईट िाटेल... आय मीन... वतचं अस ंजबरिस्तीनं लग्न लािून दिलेल ं

बघून...” मला खरंच अझरभाईची काळजी लागली होती. “िण वतनं असं लग्न केलंच कसं?” 

“िेडाबाई, जरा विमान खाली उतरिा” अररफ मला समजाित म्हणाला. “जबरिस्तीनं िगैरे काही नाही. 

चांगलं ठरिून बघून लग्न झालंय. निरा मुलगा िोन िर्ां युएसला असतो. िवत्रका िगैरे जमल्या, मग िोघ ं

चॅटींगिर बोलल ेआवण लग्न ठरिलंय...” 

“ती तर अझरबरोबर...” 



 

“लग्नाला किीच तयार झाली नस्ती” आफताब मध्येच म्हणाला. “आम्हाला आिीिासनू मावहत होत.ं बहुतेक 

अझरभाईलासुद्धा! कमॉन, इतकी िण शॉक होऊ नकोस. एक तर िमाचचा िॉब्लेम. घरचे किीच तयार होणार 

नाहीत िर वडप्लोमा आवण सािी नोकरी. ती कंप्युटर इंजीनीअर... ह ेआलेल ंस्थळ युएसचं. सॉफ्टिेअरमध्ये 

काम करतो. इतका गोल्डन चान्स सोडून ती इथ ंगािात येणार होती का?”  

“िण मला िाटल ंहोतं की... ते िोघ ंरोज फोनिर बोलायचे... िगैरे.. इतका व्यािहाररक विचार करायचा तर 

मग बोलायचंच कशाला? अझरभाईला समजल्यािर त्याला दकती िाईट िाटेल!”  

“हायला!” अररफ ओरडला. “स्िवप्नल तू इतका भाबडा असशील असं िाटलं नव्हत.ं िोघांचं अफेअर होतं िण 

इतकंही सीरीयस नव्हत.ं अझरभाईला ह ेनक्की अिेवक्षत असणार.” त्यानंतर िरत िोघांचं वखिळणं चालू झाल.ं 

“मला तर केव्हाचचं मावहत होत.ं.. ह ेकाय फार िुढं जाणार नाही.. वतनं बरोबर गेम केला याचा”  

मला खरंच मनािासून िाईट िाटल ंहोत.ं िण या िोघांना त्याचं काहीच नाही. फालतू जोक्स िरत चाल ूझाल.े 

संध्याकाळी अझरभाईला मेल केल.ं कसा आहसे काय आहसे विचारण्यासाठी. तासाभरात त्याचा रीप्लाय 

आला, चॅटिर असलीस तर य.े बोलूया.  

“मला अररफनं िाठिलेले फोटो वमळाल.े” त्यानं िवहलाच मेसेज टाकला.  

“तुला मावहत नव्हत?ं” 

“मला आठ दििसांिूिीच समजलं होत.ं मी फोन केला तर म्हणाली की घरच ेकिीच तयार होणार नाहीत. 

त्यांनी एिढे िैसे िऊेन मला इंजीनीअर केलंय, आता मी असं काही केलं तर त्यांचा विश्वासघात ठरेल िगैरे 

िगैरे...”  

“मग?”  

“मग काय.. मैं दिल को उस मुकाम िे लाता चला गया.. हर दफक्रको...” 

“तुला िाईट िाटल ंअसेल ना?” मी एकिमच अवतबािळट िश्न विचारला.  

“ऑफकोसच बच्च.ू िाईट तर िाटणारच ना. िण रठके... ित्येकाला स्ित:च्या आयुष्याचा मागच कसा आखािा 

याचं स्िातंत्र्य असायलाच हि ंना...” 



 

“िण मग वतनं आिीच सांगािं ना.. उगाच इतके दििस तझु्याशी इतकं गोड बोलून.. मग आयत्यािेळी...” 

“वनणचय घेण्याची िेळ जोियांत येत नाही ना, तोियांत त्या वस्थतीमध्ये आिण कसं िागू ह ेकुणीच सांग ूशकत 

नाही. किावचत मवहन्याभरािूिी वतच्या डोक्यात असं काही नसलेसुद्धा, मग ह ेस्थळ आल,ं त्याला भेटली आवण 

किावचत वतला िाटल ंकी अझरिेक्षा हा माणूस जोडीिार जास्त चांगल आह.े..” 

“अवजबात नाही!! जाििेूक्षा जास्त चांगलं कुणी असचू शकत नाही.”  

“ह ेिाक्य मी िेम करून ठेिने. उद्या िसुर् या कुणाशी लग्न करशील तेव्हा तुला िाखिेन” 

“??????” 

“मजाक करतोय बच्च!ू तुझ्या लग्नाियांत मी म्हातारा झालो असेन.” 

“इतका िण ियोिृद्ध माणूस नाहीयेस.” 

“िण त ूबच्चू आहसे ना.. तू अवश्वनीसारखं करू नकोस हा.ं आयुष्यभर साथ द्यायची हहमत असेल तरच िेमात 

िड. उगाच टाईमिास म्हणून करू नकोस. एखाद्याचं आयुष्य उद्धध्िस्त होऊ शकत”ं 

“ह्म!!” 

“ह्म काय? उलटं िण लक्षात ठेि. समोरचा तुझ्याच िेमात िडलाय की टाईमिास करतोय ते ओळख. काय 

कटकट आह.े इथ ंिसुर् या हिडोमध्य ेअररफ विडतोय.” 

“काय झाल?ं?” 

“मला ऐकाय्ला गाणी सुचितोय. अरे, ते “िोनो ने दकया प्यार मुझ ेयाि रहा तुम भूल गई” या वसच्युएशनला 

दफट बसत नाहीय.े जरा उठून लगेच जा आवण माझ्यातफे त्याला चार िोन रटे्ट हाण” 

“त्यालाच कशाला? आफताबलािण हाणायला हिेत. िोघ ंतुझी चेष्टा करत होत,े मला इतका राग आला ना. 

िसंग काय आवण यांचं वखिळणं काय!” 

“त ेतर एक्स्िेक्टेडच होतं. िण जर िरत किी असे वचडिायला लागल ेना अररफला विचार िाजक्ता काय 

म्हणत.े.” 



 

“िाजक्ता कोण?” 

“आमच्या वबहल्डगजिळ रहायची. अररफ फुल्ल लाईन मारून होता. ित्यक्ष विचारायची किी हहमत झाली 

नाही. वतचा बाि आयिीएस आह”े मला हसूच आिरेना. आई खोलीच्या िाराियांत आली. “काय गं? एकटीच 

कंप्युटरकड ेबघून काय हसतसे?”  

“काही नाही. जािबूरोबर चटॅींग करतेय. अशीच गंमत” 

“आटि लिकर. अभ्यास करायचाय ना!” आईनं आठिण करून दिली. मग थोडािेळ मी आवण जाि ूअशाच 

इकडच्या वतकडच्या गप्िा मारत रावहलो. जािसूाठी िण अवश्वनीिकरण फारसं सीरीयस नव्हतं ह ेबघून जरा 

बरं िाटल.ं नंतर थोड्या दििसांनी मी िण अररफ आफताबसारखं त्याला या गोष्टीिरून वचडिायला लागल.े 

आजिण वचडिते.  

 

िोन तीन दििसांनी आफताबसोबत मी त्याच्या िीसीिर गेम खेळत होते आवण अररफभाई काहीतरी वलहत 

बसले होत.े मी सहज म्हटल्यासारखं आफताबला म्हणाल,े “माझ्या िगाचत ती िाजक्ता आह ेना, वतचे बाबा 

िोवलसांत आहते” ह ेम्हणताना एक नजर अररफिर होतीच. माझ ंिाक्य ऐकल्याबरोबर वलवहतानाच अररफ 

खुिकन हसला. त्याचं ते हसणं बघून मला फार मजा िाटली. आफताब समोरच्या एवलयनिर गोळ्या 

चालिण्यात मग्न असल्यानं त्याचं लक्ष नव्हतचं. िुढं अशीच मी िोनतीनिा अररफला या िाजक्तािरून असंच 

वचडिल.ं तेव्हाही तो असाच हसला होता. मग किीतरी िाठीमागच्या वचरमुल्यांच्या अंगणातल्या िाजक्ताच्या 

फुलांची िरडी भरून त्याला नेऊन दिली. तो िरत नुसताच हसला.  

आज इतक्या िर्ाचनतंर मला त्याचं ते हसणं आठित.ं स्ित:शीच. एकट्यानंच. याबद्दल मी त्याला इतकं वचडित 

असूनही त्यानं मला वतच्याबद्दल किीच काहीच सावंगतल ंनाही. मला ह ेकसं समजल ंह ेिण विचारलं नाही. 

आम्ही सगळे जण ंसमजत होतो की हा मामला एकतफीच आह.े अगिी आफताबलासुद्धा असंच िाटलं होत.ं 

नक्की काय होतं ते आम्हाला किीच कळलं नाही.  

 

क्रमश: 
नंदिनी िेसाई 



 

 

 


