
 

 

 

 

 



 

 

रहे ना रहे हम- भाग ११-१५ 

 

दहावीचं वर्ष चालू झालं आणि आफताब जिू बोलायचचं णवसरला. सकाळी सहा ते नऊ कोचचग क्लास. 

मग साडसेहा ते पाच शाळा. संध्याकाळी सहा त ेनऊ क्लास आणि मग घरी येऊन होमवकष . त्याखेरीज दसुरं 

आयुष्य नाहीच. मला आई पि असंच दोन कोचचग क्लासला जा म्हित होती, मी मात्र माझी तब्बेत ठिक 

नस्ते, मला झेपिार नाही वगैरे सांगून सरळ नकार ददला. सकाळी पाच वगैरे वाजता उिायला उत्साह 

णबल्कुल नव्हता. तसहंी इतकं धावाधाव करून कुिाला बोडाषत यायचं होतं. पोटापाण्यापुरते माक्सष णमळाल े

तरी बास म्हिायची वेळ होती.  

आफताब बोडाषत येिार ह ेजवळजवळ नक्कीच झालं होतं- शाळेमध्ये तर या हुशार मुलांचा स्पेशल वगषच 

केला होता. हा त्यांच्यापुढं एक पाऊल. शाळावाल्यांनी पोशषन संपवायच्या आधीच त्यानं मागच्या वर्ाांच े

के्वश्चन पेपसष सोडवायला घतेले होते. आमच्या बॅचच्या थोड ंआधी णसलॅबसमध्य ेबदल झाले होते. मॅथ्समध्य े

ए बी सी डी असे चार गू्रप असायचे. ए आणि बी एकदम सोपे. सी थोडा किीि आणि  डी फारच कठिि. 

आफताब काकडी कोचवल्यासारखा सटासट डी गू्रपमधली गणितं सोडवायचा. दकत्यकेदा तर तोंडीच!  माझ ं

आणि गणिताचं फारच वाकड ंहोतं. त्यापेक्षा भार्ा, सोशल सायन्स आणि ड्रॉइंग आवडीचे णवर्य. नाही!! 

ड्रॉइंग दहावीच्या णवर्यांमध्ये नव्हता. असाच माझा छंद होता. मी कधीमधी स्केचसे करत बसलेली असल े

की आफताब मला “वेळ वाया कशाला घालवतेस? त्यापेक्षा सायन्सच्या आकृत्या तरी काढ!” असा सल्ला 

द्यायचा. नानाची टांग!  

दहावीला मी काहीही झाल ं तरी पास होइन याची खात्री होती. त्यामुळे ददवसातला थोडावेळ अभ्यास 

करत माझं णनवांत चालल ंहोतं. अठरफभाईचा णडप्लोमा पि नीट चाल ूअसावा. हल्ली भेटायचाच नाही, 

तो आधीसारखा बागेत बसनू गप्पा वगैरे मारायचा नाही. घरातही क्वणचत ददसायचा. मात्र कॉलेजला 

णनयणमत जायचा. मागच्या वर्ीच्या बारावीच्या अनुभवावरून चाची स्वत:च मणहन्यातून एकदा 

कॉलेजमध्ये जाऊन चौकशी करून यायच्या. अठरफभाईचा अभ्यास आफताबसारखा सलग नसायचा. 

मनाला येईल तवे्हा रात्रभर जागून अभ्यास करायचा. कंटाळा आला की पुस्तकंवह्या उचलून चक्क 

गािोड्ांत बांधून माळ्यावर िेवून द्यायचा.  

अझरभाई चॅटवर अधून मधून भेटायचा. त्याच्याही कामाचं शेडु्ल फार णवणचत्र झालं होतं. कुिल्याशा 

रेसीडने्शील टॉवरसािी तो इलेक्रीकल सुपरवायझर म्हिून काम करायचा. प्रचंड मेहनतीचं काम. णशवाय 

रात्रंददवस कामं चालूच. सुट्ट्यापि फारश्या नाहीत. आिवड्ातून एक सुट्टी णमळाली की कपड ेधुिे आणि 

झोपा काढिे यांतच जािार. गावाची आिवि पि यायची. खायचे प्यायचे तर प्रचंड हाल. त्यातून 

अझरभाई इतका वैतागला की शेवटी त्यानं स्वत:चं घतेलेला शाकाहारीपिा सोडला. त्यानं ज्या ददवशी 

चॅटवर मला सांणगतलं त्या ददवशी मलाच कसंतरी वाटल.ं  

“रोज रोज तेच खावं लागतंय. सेम भाजी, सेम चव. सेम सेम. गेले दोन तीन ददवस अन्नाचा नॉणशया बसला 

होता, म्हिून आज थोड ंमटि खाल्लं.” स्रीनवर ते वाचनू मला शेकडो मैल दरू असलेल्या जादचूी अवस्था 

काय झाली होती त्याचा अंदाज येत होता, त्याच्या मनाला एखादी गोष्ट पटकन खुपायची.  

“इट्ट्स ओके. सवाषयवल हचे फार महत्त्वाचं!”  

“सुरूवात णतथूनच होते ना. माझं सवाषयवल. माझ्या कुटंुबाचं सवाषयवल. माझ्या जातीचं सवाषयवल. मग 

याच सवाषयव्हल ऑफ द दफटेस्ट मधून संघर्ष चाल ूहोतो. मला जगायलाच हवं. मग माझ्या जगण्यासािी मी 

दसुर् या कुिालातरी मारायलाच हवं. आज एक प्रािी मारला, उद्या कदाणचत अजनू एखादा प्रािी. मािूस 

नावाचा.” जाद ू पणलकडून भराभर टाईप करत होता. त्याला नक्की काय म्हिायच ंआह े ते मला समजत 

नव्हत.ं... थोडफंार लक्षात येत होतं. जािवत होतं. “मी शाकाहारी झालो कारि मला दसुर् या कुिाला 

मारायचं नव्हतं. दसुर् या एखाद्याचा जीव घेिं ह ेमला फार रौयष वाटायचं. पि आज मी मांस खाल्लं कारि 



 

 

मला जगायचं होतं. त्या प्राण्याचा जीव मी घेतला नाही. ती चहमत माझ्यात नाहीच. पि कुिीतरी केलेल्या 

रौयाषमध्ये मी माझी भूक भागवली. मला समाधान णमळालं... मग मी पि णततकाच रूर आह ेकी नाही?”  

“माणहत नाही. पि मांस खािं म्हिजे रूरता  नव्ह ेजाद!ू”  

“मग तुझी रूरतेची व्याख्या काय?” 

“व्याख्या?” 

 

“ओह! द इंणललश मीडीयम. तू आणि आफताब! डदेिनेशन!!” स्रीनवरच्या त्या उमटिार् या काळ्या 

अक्षारांमधून पणलकड े जादचूा मूड थोडा लाईट झालेला मला इथे समजला. अठरफ आणि अझर मरािी 

मीडीयममध्ये णशकलेले. आफताब मात्र इंणललश मीडीयमचा.. चाची म्हिाल्या की आफताबला शाळेत 

घालताना अझरने हट्टानं इंणललश मीडीयमला घालायला लावलं होतं. पि वेळ आली की भाऊ एकमेकांची 

त्यावरून चेष्टा करायचे.  

“मला माणहत नाही. पि जेव्हा जािूनबुजून आपि दसुर् याला दखुवतो... म्हिजे केवळ दफणजकलीच नाही 

तर मेण्टलीसुद्धा... ईव्हन इमोशनलीसुद्धा! त्याला रूरपिा म्हितात. ऍम आय राईट?” 

“वाचत जा गं. त ू छान णलणहशील. आफताब नुसती पुस्तकं खातो. त्यातल ं त्याच्या डोक्यांत दकती जात ं

माणहत नाही. तुला मात्र ती दिे आह.े णजतकं वाचशील णततका जास्त णवचार करशील” त्यानं चचेला पूिष 

टॅंजंट मारला (जमलं!! गणितामधली एकतरी उपमा मला द्यायला जमलं!  तरी अजून टॅंजंटचा चाप्टर मला 

करायचाय!)  

मग मी नुसती स्मायली टाईप करून पािवली—तेव्हा आजच्यासारखे शेकडो इमोजी नव्हतचे.. जादनूं मला 

परत “कीप रीडींग” असा मेसेज पािवला. इथं अभ्यासाची पुस्तकं वाचताना कंटाळा येतो, णतथं इतर काय 

पुस्तकं वाचिार!  

यावर्ी रमझान ईद आणि ददवाळी लागोपाि आले होते. रमझानचा पूिष मणहना चाची आणि अठरफन े

उपवास केले. संध्याकाळी इफ़्तारीला चाची माझ्यासािी रोज गरमगरम खाऊ  पािवायच्या. आफताबन ं

अधलेमधले एक दोन करत उपवास केले. ददवसभर लक्ष अभ्यासातच.. या ईदीला अझरभाईला सुट्टी 

णमळाली नव्हती त्यामुळे अठरफ थोडासा खट्ट्टूच होता. चाचींनी दोन्ही मुलांसािी कपड े टेलरकड ेणशवले. 

माझ्यासािी मात्र त्यांनी एक छान बेबी चपक कलरचा फ्रॉक स्वत: णशवला होता. णशवाय त्याला मॅचचग 

हअेर णक्लप्स वगैरे. फ्रॉक तसा थोड्ा जुन्याच फॅशनचा होता.  

तो फ्रॉक पाहून मी आईला म्हटलं, “मी काय लहान आह ेका गं? असा फ्रॉक घातलेला पाणहला तर वगाषत 

मुली हसतील” 

“कुिी हसत नाही. हसल्या त्यांचे दात ददसतील. त्यांची आवड म्हिून त्यांनी णशवला, छानच ददसतोय. 

दसुर् याचं मन राखिं जास्त महत्त्वाचं असत ंना?” तरीपि मला परत एकदोनदा कुरकुरताना बघनू एकदा 

बाबा म्हिाला. “नील्या, असला फ्रॉक खरंतर आम्ही कॉलजेध्ये असताना फॅशनमध्ये होता. गौरी घालायची 

तेव्हा काय आयटम ददसायची.” आई एकेकाळी फ्रॉक वगैरे घालत असेल अस ंमला कधी वाटलंच नव्हत.ं 

साडीखेरीज मी णतला कधी पाणहलंच नव्हतं.  आई आणि बाबा दोघं एकाच कॉलेजमध्ये होत.े आई 

कॉमसषला, बाबा आट्ट्सषला. बाबा णतला दोन वर्ां सीनीअर. आईनं णडग्री पूिष होण्याआधीच त्याच्याशी लग्न 

केलं. लव्ह मॅरेजच. घरून बराच णवरोध वगैरे होता. त्यानंतर पाच वर्ाांनी माझा जन्म. लहानपिापासूनच 

मला आई आणि बाबा घरात एकमेकांशी फारसे कधीच बोलताना ददसायचे नाहीत. आता मात्र बाबानं 

आईला आयटम (तेही माझ्यासमोर) म्हटल्यानं आई णचडली आणि णतनं बाबाला चक्क एक धपाटा घातला. 

“काय जरा मुलीसमोर तरी बोलायची अक्कल आह ेकी नाही! मोिी झालीये ती!”  



 

 

माझ्या अंदाजानुसार त्या फ्रॉकवरून वगाषत कुिीच हसलं नाही. कारि मी तो शाळेत घालून गेलेच नाही. 

ईदीच्या ददवशी मात्र मला बघून आफताब खूप हसला होता. मी म्हिे, मैदा भरलेल्या गुलाबी पोत्यासारखी 

ददसत होते. सारखा मला म्हिायचा, तुलाच उपवास करायची गरज आह,े ते  पि चांगले वर्षभर. इतकी 

पि मी काही जाड नव्हते, तरी दोन तीनदा त्यानं तसं णचडवल्यावर मला रागच आला, तेव्हा अठरफभाई 

म्हिाला, “तो इणडयट आह!े कशाला ऐकतेस त्याचंि. तू या ड्रसेवर केस मोकळे सोडलेस ना तर एकदम 

बाबी डॉल ददसशील. चप्पू केस बांधात जाऊ नकोस. आणि  तू लेन्ससे घाल ना!” झालं, आफतबला 

णचडवायला अजूनच णनणमत्त णमळालं. तेव्हा त ेएक बाबी डॉलचं कसलतंरी एक इंणललश गािं फार फेमस 

झालं होतं. यतेाजाता त ेगािं ऐकवून मला णचडवायचा.  

त्यातही सुख इतकंच की चाचींनी सारखा मला णचडवतो म्हिून त्यालाच दोन चार धपाटे हािले.  

ईदच्या ददवशी अझरभाईंचा फोन आला होता, पि चाचींच्या घरात इतकी गडबड होती की मला फोनवर 

् त्याच्याशी बोलताच आलं नाही. राहूनच गेलं. मी चॅटवर इन मुबारकचा मेसेज दोन तीनदा टाकला तरी 

त्याला रीप्लाय आला नाही.  

ईद होऊन बरोबर पंधरा ददवस झाले होते. मी सगळा होमवकष  संपवून टीव्ही बघत जेवत होत.े बाबाच ं

नुकतं जेवि झालं होतं आणि तो कपड ेबदलून बाहरे जायच्या तयारीमध्ये होता. आई दकचनमध्ये आवरत 

होती. अचानक पणलकडून आफताबची जोरात हाक आली. “गौरीकाकी, यणतनकाका, लवकर या” दोन 

तीनदा तशी हाक ऐकून आईनं मागचा दरवाजा उघडला. बाबाला वाटलं साप आलाय, म्हिून त्यानं हातात 

कािी घेतली. मग मी मागे थोडीच राहिार!   

पि घरात चाची जमीनीवर बसल्या होत्या. अठरफ बाजूलाच पडला होता. चाचींनी त्याचं डोकं हलकेच 

धरलं होतं. “आता इथं बोलत बसला होता! अचानक खाली पडला. डोळेच उघडत नाहीये” आफताब 

म्हिाला. चाचींच्या तोंडून शब्द फुटत नव्हता. आई लगेच अठरफच्या बाजूला बसली. तो बहुतेक बेशुद्ध 

झाला होता. डोळे एकदम पांढरे झाले होते. बाबा म्हिाला, मी लगेच कार काढतो आणि हॉणस्पटलमध्येच 

नेऊया.  

आई, बाबा आणि चाची णतघं त्याला घेऊन हॉणस्पट्ट्लध्ये गेले.  मी आणि आफताब घरीच टीव्ही बघत 

थांबलो. आई म्हिाली होती, की ती हॉणस्पटलमधून फोन करेल. पि दोनेक तासांनी रात्री अकरा वाजता 

आफताबच्या दोन मामी घरी आल्या. पुढची तयारी करायला.  

अठरफ कायमचा णनघून गेला होता!   

रात्री नऊ वाजता हॉणस्पटलमध्ये गेलेला अठरफभाई परत आिला तो कपड्ांत गंूडाळूनच. संध्याकाळी 

साडसेहा वाजता तर मला कॉलेजवरून येताना ददसला होता. त्यानं मला हात दाखवला आणि “काय? 

अभ्यास नाही का?” असं उगाचच णवचारल ंहोतं. आणि मग असा का णनघनू गेला? अचानकच!  

अझर गल्फला जायला णनघाला की अठरफ सारखा येऊन येऊन त्याच्या गळ्यांत पडायचा, मी तुला नंतर 

बाय करायला णवसरलो म्हिजे असं म्हिायचा. आणि तोच अठरफ आता णनघून गेला. कुिाचाही णनरोप न 

घेता.  

आफताबचं डोकं बधीर झाल ंहोतं. दकतीतरी वेळ तो मामींना “दफर से बोलो! काय झालंय़ अठरफला? कुिं 

आह े तो?” हाच प्रश्न णवचारत होता. त्याच्या मोठ्या मामींनी त्याला खुचीवर बसवलं आणि शांतपिे 

सांणगतलं. “हॉणस्पटलला जाईपयांतच तो गेला होता. इतकंच डॉक्टरांनी सांणगतलंय. पि आता सरकारी 

हॉणस्पटलात नेलंय. पुढचं सवष...”  

पोस्ट माटेम. इतका हट्टाकट्टा मुलगा असा अचानक गेल्यावर...  तो णलहत असलेलं वकष बूक अजून टेबलवर 

तसंच उघड ं पडलेलं होतं. बशीमध्ये चाचींनी त्याच्या आवडीचा लाडू काढून िेवला होता, अठरफला 



 

 

जेविानंतर काहीतरी गोड लागतं. रोजच. त्याच ं जेवललें ताट अजून चसकमध्ये तसंच होतं. इतकावेळ 

अवतीभवती असलेला अठरफ गेला? कुिं गेला? का?  

रात्रभर मी आणि आफताब जागेच होतो. कुिीकुिी नातवेाईक येत होते. सवाांसािी खरंच खूप धक्कादायक 

होतं. नातेवाईक म्हिज ेसवष चाचीच्या माहरेकडचे. पुण्याला अठरफच्या काकांना कुिीतरी फोन केला. मग 

अजून कुिाचा फोन आला. गल्लीमधले पि लोक यायला लागले. मध्येच कुिीतरी बाई मला येऊन 

म्णाल्या, “बेटी, घरला जाऊन जरा नीज. इथं थांबून काय..” मी आफताबकड े पाणहलं. तो मान खाली 

घालून मुकाट बसला होता. मी वळून त्या काकींना सांणगतलं “थोड्य़ा वेळानं जाईन...” आणि उिून 

आफताबकड ेगेले. “अझरभाईला....” 

“कुिीतरी फोन केलाच असले.. येऊ तर शकिार नाही. सगळं मलाच करावं लागले.” एक एक शब्द तो 

थंडपिे म्हिाला. येिा र् या प्रत्येक मािसाच्या डोळ्यातं पािी होतंच. अगदी चाचींचे म्हातारे काका आल े

तेसुद्धा रडत. याच काकांनी अठरफनं बारावीची परीक्षा ददली नव्हती त्यादरम्यान चाचींना बरंच काही 

ऐकवलं होतं. त्याचं्या ओरडण्याचा आवाज पार आमच्या घरापयांत आला होता. “त्याला पुण्याला परत 

पािवून दसे, इथं राणहला तर आफताबला णबघडवेल.” ते सारखे म्हित होते.  

पहाटे कधीतरी आई आली, आणि मला घरी घेऊन गेली. बाबा हॉणस्पटलमध्येच होता. अठरफच्या मेंदमूध्य े

कसलीतरी गाि होती, ती अचानक फुटली म्हिून तो गेला. आईन ं मला समजेल अश्या भार्ेमध्य े

समजवायचा प्रयत्न केला. पि मला काहीच समजत नव्हतं. समजूनच घ्यायचं नव्हतं. अठरफचा खूप म्हनज े

खूप राग आला होता. असा कसा काय वागतो? बारावीला नापास झाला, मग पुढच्या वर्ी परीक्षाच ददली 

नाही, आणि आता णडप्लोमाची परीक्षा जवळ आली तर याचं ह ेअस्लं वागिं. आफताब म्हिायच्या, की 

त्यच्या मनात परीक्षेची णभती आह.े.. पि णभती आह ेम्हिून असं णनघनू जायच?ं काही न सांगताच.  

चाचींच्या आणि आमच्या घरासमोर ही गदी जमली होती. गाड्ा भरभरून लोक येत होते. मला खाली 

जािं शक्यच नव््त.ं  

अठरफला सकाळी ऍंब्युलन्समधून घेऊन आले तेव्हा मी आमच्याच घराच्या गच्चीवर उभी होते. अठरफला 

णतथं खाली गेटजवळ िेवलं आणि णतथंच हा मला पणहल्यांदा भेटला होता. प्लेटभर पोह े

कावळ्याणचमण्यांना काढून िेवलेत म्हटलेला अठरफ. आपि खाली िेवतो णतथ ेजमीनच असते ना, काही 

णबघडत नाही म्हििारा अठरफ. त्या दपुारी फक्त एकटा होता. आता त्याच्याभोवती सवाांचाच गराडा 

होता. आफताब  त्या गदीमध्ये होता, केवळ कुिीतरी सांगतंय म्हिून उभा असल्यासारखा. 

ऎंब्युलन्सपािोपाि चाची कारमधून आल्या, त्यांनी आफताबला बघून हबंरडा फोडला. त्यांच्या त्या 

आवाजानं प्रत्येकाच्या डोळ्यांत पािी आलं. माझ्यासुद्धा. रडला नाही तो फक्त आफताब. आईला घट्ट धरून 

थोपटत राणहला, पि तोंडानं काहीच बोलला नाही. पुढं मग अठरफला उचलून आत नेलं... आई म्हिाली 

आता अंघोळ घालतील आणि मग जनाजा उचलतील...  

चाची रोज अठरफला ओरडायच्या, कधी वेळेत अंघोळ करायचा नाही. कॉलेजला जायची वेळ झाली की 

मग उडतउडत दोन णमणनटांची अंघोळ उरकायची. “मेल्या, अरे जरा लवकर उित जा. नीट वेळेवर आवरत 

जा. दाढी कर. कसा गंुडासारखा ददसतोय” चाची ओरडायच्या. अठरफ ऐकून न ऐकल्यासारखा करायचा... 

आतापि त्यानं तसंच केल ंअसेल का? पि नाही, एरवी तो चाचींना कधीही दखुवायचा नाही, सावत्रपिाचं 

नातं अवघड होतंच पि तरी तो चाचींना असं रडविार नाही. शक्यच नाही.  

आईनं घरामध्ये इतर सवाांसािी चहा केला. णबचारे लोक रात्रीपासून आले होते. थोड्ा वेळानं पुण्यावरून 

अठरफचे काका आणि अजून कोि नातेवाईक आले. त्यानंी चाचींना कधीच धड वागवलं नव््तं, त्यामुळे 

अठरफ-आफताबला ह े लोकं अणजबात आवडायचे नाहीत. त्यांनी आपापसांतच कुिाला ड्रगॅन, कुिाला 

सामरीतर कुिाला ठरछा अशी नावं िरवून टाकली होती. अठरफ म्हिाला, “कधीनाकधी ही लोकं इकड े

येतील तेव्हा तुला ओळख करून दईेन, मग सांग आम्ही कधी शोधून शोधून नावं िेवली आहते. परफेक्ट!!” 



 

 

आज ते सवष इकड े आले, पि परफेक्ट नावं सांगिारा अठरफ नव्हता. ज्या लोकानंी अफताबचे वडील 

वारल्यावर मणहन्याभरात अक्षरश: घराबाहरे काढलं होतं ते लोक मात्र या क्षिाला फार महत्त्वाचे झाले 

होते. आणि मी मात्र माझ्याच णमत्राला परकी झाले होते.  

वेळीअवेळी ज्याच्यासोबत दफरत होते, गप्पा मारत होते, कधीही त्याच्या खोलीमध्ये जात होत,े तो आज 

माझा णमत्र मलाच दरूचा झाला होता. पे्रत झाला होता. आता मी णतथ ंजाऊन त्याला भेटू शकत नव््त.े 

एरव्हीसारख्या गप्पा मारू शकत नव्हते. त्याच्यासोबत आफताबला कशावरून पि णचडवू शकत नव्हत.े 

हसू शकत नव्हते, खेळू शकत नव्हते. अठरफ गेला. कायमचा. अवघ्या काही फुटावर असलेला माझा णमत्र 

आता कुिाचाच काहीच लागत नव्हता. मृत्यू एका सकंेदात सगळी नाती अशी तोडून टाकतो ना... 

डोक्याला रूमाल बांधलेला, अठरफच्या पे्रताला उजवीक्डून उचलिारा आफताब अजनूही बधीरच होता.... 

पि त्याच्याकडहेी बघायला कुिाला वेळ नव्हता, त्याच्या द:ुखापेक्षा आता अठरफचा मान मोिा होता.  

आफताब अभ्यासाला बसला की त्याला सारखं कॉफी लागायची. चाची वैतागायच्या, एकदाच थमाषसमध्य े

करून िेवते तर ते आफताबला चालायचं नाही. मग अठरफ उिून कॉफी करायचा. “इतका वेळ वाचताना 

तुला त्रास होत नाही? मला तर पाचेक णमणनटांनी सगळी अक्षरं एकसारखीच ददसायला लागतात” गरम 

कॉफीचा कप आफताबच्या टेबलावर िेवताना णवचारायचा.... कालच संध्याकाळी त्यानं असं णवचारल ं

होतं... पि तो आता भतूकाळ झाला. आता अठरफ कधीच कॉफी करिार नाही, की आफताबला णचडविार 

नाही... बाबा म्हिाला की, आता त्याला मणशदीत नतेील. णतथं परत एक नमाझ होइल आणि मग पुढं.. 

बाबा एव्हाना घरी आला, आईनं त्याला अंघोळीसािी पािी वगैरे ददलं.. बाबा गच्चीवर येऊन मला म्हिाला 

“नील्या, झोप थोडावेळ. रात्रभर जागाच आहसे ना? ऊन पि फार वाढलंय” मी नुस्ती मान हलवली. 

अठरफ जाताना मला ददसत होता. आता यापुढे तो परत कधीही ददसिार नाही....  

आम्ही णतघं दहावीची परीक्षा झाल्यवर पुण्याला जािार होतो. असंच दफरायला. आम्ही णतघं पुढच्या 

मणहन्यांत परदसे बघायला जािार होतो. आधी एकदा केबलवर बणघतला होता, पि थेटरमधेय आल्यावर 

आम्ही परत बघिार होतो. अठरफला ती हीरॉइन फार आवडली होती, आफताबनं णतचं नामकरि स्रीची 

केलं होतं. मला शाहरूख तसाही आवडत नाही... पि तरीही अठरफसािी आम्ही तो णपक्चर परत बघिार 

होतो. अगदी नक्की हा!! आयत्यावेळी जमिार नाही म्हटलंस तर फटके दईेन. अठरफ म्हिाला होता. मग 

आता फटके कोि दईेल?  

मृत्यू या गोष्टीशी माझा काहीच पठरचय नव्हता. अठरफमळेु ही ओळख झाली...  

--  

ददवस जात गेले तसं अठरफ गेलाय यावरचा णवश्वास उडत चालला. हो! पणहल े थोड े ददवस कुिीना 

कुिीतरी भेटायला येत होत.ं.. सतत गदी असायची. चाचींच्या डोळ्यांतल ं पािी थांबलं नव्हतं. तेव्हा 

अठरफचा मृत्यू फार खरा वाटायचा. मग हळूहळू भेटायला येिारे लोक कमी झाले. पुण्यामुंबईवरून आलेल े

सगळे नातेवाईक परत गेले. त्या भल्या मोठ्या घरात चाची आणि आफताब दोघचं राणहल.े मग वाटलं 

अठरफ येईलच की परत. कुिं जाईल?  

 

अझरभाईला फोनवरून सवष सांणगतलं होतं, पि त्याला यायला जमलंच नाही. येऊन तरी काय उपयोग?  

नंतर कधीतरी पंधरा ददवसानंी मला जाद ूऑनलाईन भेटला. थोडावेळ इकडणतकडच्या गप्पा मारल्या, 

मला डायरेक्टली बोलायचे काही सचुेना, त्यालाही हाच प्रश्न पडला असावा. शेवटी त्यानं माझ्या 

अभ्यासाचं णवचारताना णवचारलं. “आफताब कसा आह?े”  

“ठिक आह!े” मी द्यायच ंम्हिून उत्तर ददलं. पि मला नक्की माणहत होतं, आफताब ठिक नाही. अठरफ 

गेल्याची बातमी आली तेव्हा तो मामींवर काय जोरात ओरडला असेल तेवढंच. त्यानंतर त्याचं बोलिंच 



 

 

कमी झालं. म्हिजे आधी तो बडबड्ा नव्हताच, पि आता अगदी कामापुरतंदखेील बोलायचा नाही. कुिी 

भेटायला आलं की सलाम करायचा, दोन सेकंद बसल्यासारखा करायचा आणि खोलीत णनघून जायचा. 

चाची मला एकदा बोलावून म्हिाल्या की अभ्यासाला तझु्याकड ेयेऊ दते. घरात त्याचं लक्ष लागिार नाही. 

तर ते ऐकल्यावर खोलीच्या दाराशी आला आणि म्हिाला, “माझ्या अभ्यासाची चचता करू नकोस. मी नीट 

पेपर दईेन” एकच वाक्य पि बफाषत बुडवल्यासारख्या थडं आवाजात.  

मग मीच माझ्या पद्धतीनं एक आयडीया लढवली. मला काय काय अडलंय, त ेसमजावून सांग असं करून 

त्याला बोलवायचे ककवा मग त्याच्या घरी जायचे. आफताब एखाद्या टीचरपेक्षाही छान समजावनू 

सांगायचा. त्याणनणमत्तानं भरपूर बोलायचा. माझ्या नारळासारख्या डोक्यात काही घुसलंच नाही तर 

नेटवरून माणहती शोधून वाचायला द्यायचा. पि आम्ही अभ्यासाव्यणतरीक्त कुिल्याही गोष्टीबद्दल मात्र 

कधीच बोलायचो नाही. कारि कुिला णवर्य अठरफपयांत जाऊन पोचायचा याला काही नेम नसायचा. 

एकदा आफताब मला मरािीच्या धड्ामधलं काहीतरी समजावत होता. बोलताना अचानक म्हिून गेला, 

“स्वणिल, ह े माझ्यापेक्षा अठरफला णवचार. तोच चांगलं णशकवेल” भार्ा हा अठरफचा एठरया होता, 

मरािीमध्ये त्यान ंबोडाषत पि चांगले माकष  घेतल ेहोते. तरी दोनेक सेकंद मी गप्पच झाले. त्याच्याही लक्षात 

आलं, “अझरभाईला णवचार. ऑनलाईन का होइना, तो भेटेल” तो पुढं म्हिाला पि मला एकदम रडूच 

यायला लागलं, पि आफताबनं हातातली वही बॅगमध्ये िेवली आणि म्हिाला, “लॅंलवेजचे सब्जेक्ट राहू दते, 

मॅथ्स वर लक्ष द,े ते इम्पोटांट आहे” मी तसेच डोळे पुसले आणि बॅगमधून मॅथ्सचं पुस्तक काढलं.  

प्रत्येक वेळेला त्याचा णवर्य यायचाच. दकती अव्हॉइड करिार? अठरफ गेलाच अचानक होता, जसा 

“वीकें डला पुण्याला जाऊन येतो” म््टल्यासारखा. गेला, पि आता येिार नव्हता. सगळ्यांत कठिि गोष्ट 

तीच. वाटायचं चार पाच ददवसांत अठरफ येईल. इथंच कुिंतरी गेला असेल. घरामध्ये तर प्रत्येक गोष्टीत 

त्याचं अणस्तत्व होतंच. त्याची खोली, त्याचा कंप्युटर, त्याची पुस्तकं, त्याची जनषल्स, त्याची ताट वाटी. 

चाची आिवतील तशा वस्तू काढायच्या, आणि कुिाला तरी दऊेन टाकायच्या. “त्याला काय तोंड दाखवू? 

याच्या अब्बांना सांणगतलं होतं—णतन्ही पोरं पोटच्या पोराच्या मायेनचं वाढवेन. कशात कमी पडू दिेर 

नाही? मोिा णशकायचं सोडून नोकरीला गेला, तर त्याला सांणगतलं, अठरफची दफकीर करू नकोस. आता 

त्याला काय सांगू? त्याचा भाऊ कसा हरवला ह ेसांगू. कसं सांगू... माझ्याच हातून घडली ही चूक.” चाची 

एके ददवशी आईला सांगत होत्या. “सारख ं म्हित होता, डोकं दखुतंय. खूप डोकं दखुतंय, म्हटल ं

आफताबसारख्या ढापण्या लागल्या असतील. डोळ्याचं्या डॉक्टरकड ेजा. तर गेला नाही. ददवसभर घरात 

होता, काही सुचत नाही म्हिाला. कधी नव्हते ते डोळ्यांत पािी आलं, इतकं डोकं दखुत होतं. मी 

डॉक्टरचा दसुर् या ददवशीचा नंबर काढला. सकाळी स्वत: घेऊन जािारच होते” त्यांचं बोलिं ऐकताना आई 

पि रडत होतीच. काहीबाही धीराचे शब्द सांगत होती. पि नुसत्या शब्दांनी मािसं परत यते नसतात.  

“तू लवकर यनेा प्लीज” मी जादलूा मेसेज केला.  

“णजतक्या लवकर होइल णततक्या लवकर नक्की येईन, पि आफताबची काळजी घ्या! त्याला संभाळ!” तो 

रोजच हचे सांगायचा, पि त्याची काळजी घ्यायची म्हिजे काय? त्यान ंआिवडाभरात शाळेला जायला 

सुरूवात केली, स्वत:च्या अभ्यासाचं शेडु्ल हव ंतस ंबदलून घतेलं. शाळावाले णसलबॅस संपवत होत ेतेव्हा 

आफताबनं के्वश्चन पेपर सोडवायला सुरूवात केली होती. रोज एक पेपर सलग तीन तास बसून णलहायचा. 

गाड्ामागोमग नळ्याची यात्रा म्हिून त्याच्याबरोबर मीपि पेपर सोडवायला बसायचे. अभ्यास काही 

झालाच नव्हता. पि ह े केवळ पॅ्रणक्टस पेपर असल्यान ं सुदवैान ं पुस्तकांमधून उत्तरे बघून णलणहली तरी 

चालत होत.ं णलहून णलहून माझे हात दखुून यायचे. आफताबचे पि! आम्ही अभ्यासाला बसलेलो असलो की 

चाची णतथंच कुराि वाचत बसायच्या. त्यांचं ते संथ एकलयीतलं वाचन मला अजनू आिवतं. मधेच मी 

कधीतरी एकदा मला अरेणबक णलहायला णशकव असं सांणगतलं. “पेपर सोडव. दहावीची परीक्षा संपल्यावर 

वेळच वेळ असेल” त्यानंतर दकत्येकदा वेळ असूनही त्यानं मला णशकवल ं नाहीच. जादनूं मात्र मध्यंतरी 

माझी उदूषची णशकविी घ्यायला वायफळ प्रयत्न केला.   



 

 

इतके ददवस आफताब “अभ्यास करायचा” असतो म्हिून अभ्यास करायचा. आता तसं नव्हतं. अख्ख्या 

घरामध्ये अठरफच्या आिविी होत्या. त्या आिविींपासून कुिंतरी दरू जायला म्हिून आफताब पुस्तकातं 

डोकं खुपसून बसायचा. चाचींनी थोड े ददवस त्याला हवं असेल मामाच्या घरी रहायला जा म्हिून 

सांणगतलं, त्यानं िाम नकार ददला. त्याला इथंच रहायचं होतं.  

घरी आई बाबा हल्ली माझं जरा जास्तच कौतुक करायचे, म्हिजे आई आधी करायचीच, पि बाबाचं 

माझ्याकड ेजास्त लक्ष असल्यासारखं. आधीसारखा संध्याकाळी दकुानांवरून परत आला की रात्री कुिे तो 

जायचा नाही. घरीच थांबायचा. माझा अभ्यास कसा चाललाय णवचारायचा. मला युशनपयांत सोडायला 

यायचा. आईसुद्धा बाबाशी जरा जास्त बोलताना ददसायची. याआधी आई आणि बाबा फक्त गरज असेल 

तर बोलायचे. आता मात्र आई त्याला प्रत्येक छोटीमोिी गोष्ट “आज स्वणिलनं दधू प्यायलं नाही” वगैरेसुद्धा 

बाबाला सांगायची. “णनल्या, कशाला आईला त्रास दतेोस?” बाबा उगाच मला ओरडल्यासारखा म्हिायचा. 

मी लक्ष द्यायच ेनाहीच.  

एके ददवशी शाळा संपवून आम्ही सवष मुली युशनला णनघालो होतो, आईनं मला दसुरा डबा भरून ददला 

होता, पि असले डबे खाण्यापेक्षा आम्ही सदानंदाच्या टपरीवर वडापाव खािं पे्रफर करायचो. असाच 

वडापाव हातात घेऊन रस्त्यानं आम्ही तीन चार जिी चालत (अठरफच्या भार्ते णमलीटरी माचष करत... 

आलीच शेवटी त्याची आिवि! ती अधूनमधनू येत राहिारच) युशनला जायचो. असंच मी, पूवी, वेदा 

आणि जॉयस चालत जात होतो. चालताना अचानक वेदा ओरडली, “ती बघा स्विीलची आई” मी ती 

ओरडली त्या ददशेनं पाणहल.ं आई कुिंच ददसली नाही. पणलकड ेकोितरी एक बाई चालली होती. मला 

णतचं तोंडसुद्धा ददसलं नाही पि ती आई नक्कीच नव्हती.  

“काहीतरीच. तुझी आई नव्ह.े” पूवी मला म्हिाली “वेदा, तुझं इंणललश स्पेचलगनुसारच नाव हवंय. वेडा!” 

 

“का? काय झालं? मला माझ्या आईनंच सांणगतलंय म्हिजे आई कुिालातरी सांगताना मी ऐकलंय. ती बाई 

स्वणिलची आईच आह”े  

“इथं स्वणिल उभी आह ेना, मग मी सांगते, माझी आई नाणहये” मी उत्तर ददलं.  

“आता तुला वेडा म्हिायला हव,ं तुझी आई म्हिजे सख्खी आई नव्ह,े सावत्र!”  वदेानं आपला मुद्दा पुढं 

दामटवला. कधीकधी काही गोष्टी आपल्याला माणहत असतात, पि त्यांचं नक्की स्वरूप माणहत नसतं. ही 

त्यातलीच एक गोष्ट.  

“श्श!” पूवी परत ओरडली. “आता बास. सावत्र आई वगैरे काही नाणहये. काकानंी काही णतच्याशी लग्न 

केलेलं नाहीये. िेवलेली बाई म्हितात त्यांना” तेवढ्यात पािीमागून एक सुमोवाला आला, आणि इतका 

मोिा रस्ता ठरकामा ददसत असूनही आमच्या नावान ं ििािा हॉनष मारायला सुरूवात केली. शेवटी त्या 

सुमोवाल्याला रस्ता दणे्याच्या णमर्ानं आमचं बोलिं थांबलंच. 

 संध्याकाळभर युशनमध्ये लक्ष लागत राणहलं नाही. बाबा रोज कुिं जातो ह ेलहानपिी कधी 

कळायचं नाही. तेव्हा वाटायचं, दकुानावर कामासािी जात असेल. पि हळूहळू अक्कल आली, आपला बाबा 

बाहरे कुिाकड ेतरी जातो ते समजलं. आज कुिाकड ेजातो तेही ददसलं.  

घरी आल ेतेव्हा आई माझ्यासािी डोसे करत होती. बाबा नुकताच घरी आला होता. “काय णनल्या कसा 

गेला ददवस?” त्यानं णवचारलं. मी हातातलं दप्तर त्याच्या अंगावर फेकून ददलं आणि येऊन माझ्या खोलीत 

रडत बसले.  

आई बाबा चाची आफताब अझर कुिाशीच कुिाशीच मला बोलायचं नव्हतं, ज्याच्याशी बोलायचं होतं, तो 

फार फार दरू णनघनू गेला होता.  



 

 

“मी काय सांगतेय ते जरा ऐकशील?” आई मला म्हिाली. “आपल्या वडलांशी बोलायची ही पद्धत आह े

का?” आईचा आवाज जरबेचा होता.  

“मग का मला सारखा णवचारतो... अभ्यास केला का? एकदा सांणगतलं ना, केलाय. सगळा अभ्यास केलाय! 

दहावीला नापास होिार नाणहये. अजून करतचे आह”े मीपि णततक्याच जोरात ओरडून उत्तर ददलं. खरंतर 

मला माझ्याच खोलीमध्ये जाऊन दार बंद करून बसायच ंहोतं. पि प्रचंड संताप आला होता. काही म्हिज े

काही सुचत नव्हतं. चकूुन तरातरा हॉलमधून बाहरे आले आणि गेटमधून समोरच्या बागेकड ेचालायला 

लागले. रोजचं झाल ंहोतं ह.े मला बाबाशी अणजबात बोलायचं नसत ंह ेत्याला एव्हाना समजल ंनव्हत ंका? 

मग तरी कशाला सारखा मला प्रश्न णवचारायचा.  

मी वेदाला मुद्दाम लंचब्रेकमध्ये वेगळी नेऊन णवचारलं. णतला जेवढं माणहत होतं तेवढं णतनं सांणगतलं. णतच ं

नाव संध्या. णतचा नवरा बाबाच्या दकुानातंच हले्पर म्हिून होता. आता तो कुिं आह ेते माणहत नाही, पि 

त्यानं बायकोला सोडलं होत.ं मग बाबानं णतला आधार ददला. गावाच्या दसुर् या टोकाला मणच्छमार वस्ती 

सुरू होते, णतथं त्यानं णतला घर बांधून ददलं होतं. या अफेअरला दकमान दहाबारा वर्ां झाली होती म्हिे. 

म्हिजे मी लहान असल्यापासूनच. मी इतकी बावळट की मला आजवर कधी समजलचं नाही.  

तेव्हापासून मला खूप राग यायला लागला. बाबाच तर आलाच, पि त्याहून जास्त आईचा आला. आईला ह े

सवष माणहत नव््त ंका? मग तरीही ती बाबासोबत का रहात होती? आईबाबाच ंलव्ह मॅरेज. पे्रमात पडल े

म्हिून घरून णवरोध असताना पि बाबानं आईशीच लग्न केलं होतं. मग लग्नानतंर पाच-सहा वर्ाांतच 

बाबानं अशी बाहरे बाई िेवावी... आई साधीभोळी आह ेवगैरे ठिक आह,े पि इतकी बावळट पि आहे का?  

णतन्हीसांज होऊन गेली होती. काळोख बर् यापैकी पडला होता.. मी माझ्याच धुंदीत चालत असल्यान ंकुिी 

मला ददसलंच नाही. माझ्या आणि अठरफच्या आवडत्या जागेवर जाऊन बसले. तेव्हा जािवलं, आपि इथं 

एकटेच नाही आहोत. बाजूला पाणहलं माझ्याच अगदी बाजूला हातात डोकं खुपसून 

बसलेला.....“अठरफभाई” मी अणवश्वासानं पुटपुटले. त्यानं मान वर करून पाणहलं. समोर चपगट केसांचा 

आणि हसर् या चेहर् याचा अठरफ नव्हता, काळ्या केसाचंा आणि थकल्या डोळ्यांचा आफताब होता. 

“काही म्हिालीस?” त्यानं णवचारलं.  

“काही नाही... तू इथं अंधारात काय करतोस?” नशीब... मी हाक मारलेली त्यानं ऐकली नव्हती.  

“असंच आता युशनवरून आलो. जरा कंटाळा आला.” तो उित म्हिाला. “तुझं काय?” 

“मलापि कंटाळा आला. आता अभ्यास पूिष करायचाय.” आफताबसोबत बोलतच रहायचं असेल तर तो 

णवर्य अभ्यासाशी संबंणधत असायला हवा, ह ेकायम लक्षात िेवायचं. “आपि आज जरा इकॉनॉणमक्स करू 

या, पंचवीस माकाांचा पेपर आह,े आधी त्याचा णसलॅबस पूिष करू. मग नंतर थोडावेळ इंणललश” 

“चालेल, मी येऊ तुझ्याकड?े” 

“नको!” घरात आईबाबा दोघांचंही तोंड बघायचं नव्हतं. णजतका उशीर होइल णततका अभ्यासात घालवून 

घरी येऊन गुपचुप झोपायचं होतं. “मीच णतकड ेयेते. चाचींना सांग, णडनर पि तुमच्याकडचे करेन. तेवढ्या 

अध्याष तासात आपि लेटर रायटटग णडस्कस करू”  

“ओके!” त्यानं हात पुढे केला, त्याचा हात धरून मी उिले. “बूक्स घेऊन ये.. आणि घरात ओरडताना आवाज 

जरा कमी िेव. अख्ख्या गल्लीला ऐकू जातंय”  तो शांतपिे म्हिाला. मला हा णवर्य त्याच्यासोबत णबल्कुल 

बोलायचा नव्हता.  “तुला माणहत नाही....” मी काहीतरी बोलून णवर्य बदलायचा प्रयत्न केला.  

“मलाच काय अख्ख्या गल्लीला माणहत आह.े एनीवेज, लेट्ट्स नॉट णडस्कस अबाऊट इट!” तो मागे वळून 

घराकड े णनघालासुद्धा. आफताबला नक्की काय माणहत होतं त ेमला आता ऐकायच ंनव्हत.ं मी मागोमाग 

घरी येऊन दप्तर उचललं. बाबा बेडरूममध्ये होता, मी त्याच्याकड ं लक्ष ददलं नाही. सुदवैाने त्यानंपि 



 

 

माझ्याकड ंलक्ष ददलं नाही. आई दकचनमध्ये काम करत होती. या आईला अजून काही लाईफ नाहीच आह े

का? बघावं तेव्हा दकचनमध्ये नाहीतर बागेमध्ये काम करत असते... परत एक संताप संताप होऊन गेला.  

“मी जेवायला नाहीये” मी पािच्या दारानं बाहरे पडता पडता सांणगतलं. “तुझ्यासािी वांलयांचं भरीत केलंय” 

आई म्हिाली.  

तुझ्या बाहरेख्याली नवर् याला खाऊ घाल, त्यालाच फार आवडतं, मी तोंडातच पुटपुटले.  

उडी मारून गडगा ओलांडताना जािवलं, एक णचरा डुगडुगतोय. ह ेणचरे लावायचं काम अठरफचं. आता हा 

डुगडुगिारा णचरा मात्र आम्हालाच नीट करायला लागेल. सगळीच कामं कशी अधषवट टाकून गेला.  

आफताब संध्याकाळची नमाझ पढत होता. अठरफ गेल्यावर आफताबमध्ये झालेला हा एकमेव बदल. आधी 

सटीसमाशी नमाझ पढायचा, आता मात्र रोज न चुकता सकाळी- संध्याकाळी नमाझ पढायचा. शांत बसून 

अरबी भार्ेमधली कुरािामधली आयत पुटपुटत बसलेला आफताब बघायला मला तवे्हाही खूप आवडायचं, 

नंतर मी आणि आफताब एकत्र रहायला सरुूवात केल्यावरही ् त्याला नमाझ पढताना बघिं फार 

आवडायचं. तेव्हा माझा दवेावर फारसा णवश्वास नव्हताच, आज तर णबलकुल नाही.  पि आफताब नमाझ 

पढताना दकती शांतपिे दवेाशी संवाद साधताहते असं वाटायचं—प्राथषना करायची म्हिून केली तर त े

नुसतं कमषकांड होतं, पि असं मनापासून भळभळिार् या वेदनेला शांत करण्यासािी जेव्हा दवेाकड ेआळविी 

केली जाते, तवे्हा दवे अणस्तत्त्वात आह ेकी नाही हा प्रश्नच उरत नाही. त्या प्राथषनेमधून वेदनेचं हळूहळू नष्ट 

होिारं अणस्तत्व हाच त्या दवेाच्या अणस्तत्वाचा पुरावा. हा संवाद णजतका त्या दवेासोबत त्याहून जास्त 

त्या वेदनेशी. माझ्यासारख्या करंयानंा असल्या  वेदनाच माणहत नाही... मग हा संवाद घडिार कसा? मग 

दसुर् याच्या धमषभोळेपिाची चेष्टा मस्करी करिं एवढंच आमच्या हाती. नमाझ पढताना आफताब णजतका 

शांत वाटायचा, णततकीच शांत आई रोज तुळशीपुढे ददवा लावून स्तोत्रे म्हिताना ददसायची. आजवर ती 

नक्की काय स्तोत्रं म्हिते ते मला माणहत नाही, पि आजही तुळस ददसली की मला णतचा शांत तेजाळ चेहरा 

आपोआप नजरेसमोर यतेो.   

“स्टाटष करे?” मी णवचारात गढलेली असताना आफताबनं मला हलवून णवचारलं. नतंर दीडके तास मी त्या 

इकॉनॉणमक्स नावाच्या घािरेड्ा णवर्याला समजनू घेण्यात घालवली. आता तर काय णसलॅबस होता तेही 

आिवत नाही. मला तेव्हाही कशाचा कशाला पत्ता लागत नव्हता, पि आफताब बहुतेक पंचवीसपैकी 

पन्नास माकष  घेिार याची मला तेव्हाच खात्री पटली. त्याला माझ्यासारखी उत्तरे पाि नव्हती, तर त्याला 

उत्तरे माणहत होती. मुळात प्रश्न समजले होत.े माझा मेंद ूअजून अंधारगृहातच चाचपडत होता.   

“मैद्याच्या पोत्यामध्ये थोडीतरी अक्कल असायला जागा आह े का?” शेवटी तो वैतागून म्हिाला. “इतकी 

कशी तू बावळट आहसे. इथे पाचसग पुरते माक्सष णमळवून उपयोग नाहीये, ह े सगळे स्कोटरग सब्जेक्ट्ट्स 

आहते. टोटल परसेंट वाढतील.”  

मी मान डोलावली. आपल्याला साि टके्क णमळाले तरी सायन्सच णमळिार आअणि नव्वद टके्क णमळाले तरी 

सायन्सच ह े जवे्हापासून लक्षात आलं तेव्हापासनू सािच णमळविे ह े माझे लक्ष्य. वरचे तीस टके्क नतंर 

बारावीला वगैरे णमळवू. पि ह ेआफताबला सांगून उपयोग नाही.  

चाचींनी खास आमच्यासािी मुगाची णखचडी केली होती. रात्रीचा आहार हलका असावा असं आफताब 

सांगायचा, म्हिून. नतंर रात्रभर थमाषसभर कॉफी आणि चॉकलेटं णगळायचा तेव्हा हलका आहार 

टाईमप्लीजवर गेलेला असायचा. आम्ही अभ्यास करत असताना आई मध्येच कधीतरी येऊन चाचींकड े

भरीत दऊेन गेली होती. मला आवडतं म्हिून!  

जेविानंतर म्हटलं, “थोडावळे गेम खेळूया, जेवल्यावर लगेच अभ्यास केला तर मला झोप येईल”  

“मोजून पंधरा णमनीटं! त्याहून जास्त नाही” मागे एकदा असंच थॊडावेळ टीव्ही बघत बसलो त े

केबलवाल्यानं जुडवा लावलेला. सलमान खान म्हिजे काय बोलायचं कामच नाही. माझा आवडता हीरो. 



 

 

आफताबला णबल्कुल आवडत नाही तरीपि अजून एक सीन, ह ेएक गािं करत संपूिष णपक्चर बघून मगच 

उिलो. मग आि ददवस आफताबनं त्या ददवशी सगळा अभ्यासाचं शेडु्ल चुकल ंम्हिून डोकं उिवलं.  

पीसी अठरफच्या खोलीमध्य े होता, आता णतथ ं बरंचसं सामान काढून िेवलं होतं, पि पीसीचा कोपरा 

णतथंच होता. “तू पीसी ऑन कर. मी चाचींना थोडी  मदत करते” मी त्याला म्हटलं. चाची दकचनमध्ये 

आवरत होत्या. “कशाला गं? मी करते. तमु्ही अभ्यास करा जा” तरीपि मी इकड ेणतकड ेत्यांना थोडी मदत 

केली..  

मी अठरफच्या रूममध्ये आल ेतेव्हा आफताब एकटक स्रीनकड ेबघत उभा होता. कॉण्राचा गेम चाल ूकरून 

नेहमीच्या सवयीनं त्यानं दोन प्लेअरचा ऑप्शन सीलेक्ट केला होता. अठरफ आणि आफताबचा गेम. कायम 

दोघं खेळत असायचे.  मी क्वणचत कधीतरी अठरफबरोबर खेळले असेन. आता मी त्याच्या मागे गप्प उभी 

राणहले. गेम चालू झाला होता, समोर स्रीनवर आठरफ आफताब अशी नावं ददसत होती. आफताब णतथ ं

उभा होता पि त्याच्या बाजलूा कायम असलेला अठरफ आता नव्हता. त्यानं गेम बंद केला.  

अठरफ गेल्यानंतर जवळजवळ मणहन्याभरानं पणहल्यांदा आफताबचे डोळे भरून वाहत होते.   

या सवष गडबडीमध्ये माझ्या हले्थचे तीन तेरा चालचू होते. मणहन्यातून दोन तीन वेळा ब्लीडींग व्हायचंच. 

बाबा परत एकदोनदा डॉक्टरकड ेजाऊया म्हित होता, पि मला बाबाशी बोलायचचं नव्हत.ं तो घरात 

असला की मी खोलीच्या बाहरेच पडायचे नाही. आईनं मला इतकी का सारखी त्याच्यावर णचडतेस अस ं

णवचारलं. मी उत्तर ददल ंनाही. काय सांगिार?  

 

दहावीची प्रीणलम तोंडावर आली होती तेव्हा आमच्या आज्जीनं नवीनच खेळ सुरू केला. आज्जी म्हिज े

बाबाची आई. णहला एरवी आमच्या घरी यायला आवडत नाही. आईसोबत एक णमणनट णतचं पटत नाही. 

ती काकाकाकूसोबत मंुबईलाच राहते. आमच्याकड ेगेली चार पाच वर्ां आलेली पि नाही. पि आता मात्र 

दर दोन ददवसांआड फोन करत होती. का तर माझे पणहले पीरीयड्स आल्यावर फंक्शन करायचंय म्हिून. 

आधी मला वाटलं की घरगुती काहीतरी असेल. पि एकदा फोनवर तासभर बोलून झाल्यावर आई बाबाला 

सांगत होती त ेमी ऐकलं. आई म्हिे, “काकूला पि बोलवावं लागेल. णशवाय केटरर बकू करावा लागेल. मग 

मांडववाल्याचं बघून घे”  

मी उडालेच. हायला काय लग्नाचं िरवताय की काय?  

आईला णवचारल ंतर म्हिाली, हो. अशी पद्धत आपल्यात असते. पि इकड ं कुिी करत नाही म्हिून मी 

करिार नव्हत.े पि आज्जी म्हितेय तर करावंच लागेल. म्हटलं, पि इतकं मोिं कशाला? 

“कारि, गावातली इकडची णतकडची नातेवाईक म्हिजे शंभर लोकं होिार. णततक्यांचा स्वयंपाक मला 

जमिार नाही, इतकी लोकं जेवायला कुिे वाढिार?”  

“पि इतक्यांना बोलावतेस का?” 

“तुझ्या आज्जीची आज्ञा झाली आह.े एकुलतीच नात आहसे.” माझ्या काकाला दोन्ही मुलगेच. आत्याला पि 

एक मुलगा. मुलगी तशी मी एकटीच.  

“पि कशाला?” माझा वैताग मीटर क्षिाक्षिाला वाढतच होता.  

“मी तरी काय करू? मला पि काही हौस नाही. तसहंी या अख्ख्या कायषरमात मला आतच थांबावं लागेल.” 

“ते का?”  

“परत, तुझ्या आज्जीची आज्ञा” सगळाच वैताग. एरवी मी बाबाकड ेमोचाष वळवून मला हवं तस ंकरवनू 

घेतलं असतं पि आता मला बाबाशी बोलायचं नव्हत.ं  



 

 

एक गंमत मात्र वाटली, पीरीयड्स आलेत याबद्दल कुिाकड ेकाही बोलायचं नाही, दवेाकड ेजायचं नाही, 

इतर कुिाच्या घरी जायचं नाही. पि हचे पीरीयड यायला लागले म्हिून शंभर लोकांना बोलवायचं.. मग 

ते आपली ओटी भरिार- ते मात्र जगजाहीरपिे सवाांना बोंबलून सांगायचं.  

वगाषमधल्या काही मैत्रीिींच्या माता माझ्या मातेच्या मैत्रीिी होत्या. त्यांना पि आई बोलाविार... मग 

नववीमध्ये ती अचूष आह े ती तर माझी दरूची नातेवाईक लागते, णतच्या आईला पि बोलाविार आणि 

कोएडमध्ये दहावीलाच तो अणभर्ेक आह े तो तर माझा मावस-चुलत भाऊ. म्हिजे राधाकाकूला आई 

बोलाविार... म्हिजे माझा हा जो काही प्रोग्राम आह े तो शाळाभर सगळ्यांना कळिार. इतर मुलींचे 

असले फंक्शन फार आधी आटोपलेले, तेव्हा त्यानंा काय इतकी लाज वाटलेली नसिार. आता माझे 

पीरीयड्सच लेट आले. आिी ती आता अशी सवाांसमोर बोलायची गोष्ट.. त्यात परत आईबाबा घरासमोर 

मांडव वगैरे घालायच्या वाताष करतायत... म्हिजे अख्ख्या गल्लीला समजिारच! शेजारीच इतकं मॊिं 

फंक्शन आह,े लोकाचंी कलकल होतेय, म्हिून आफताब वतैागिार!  

णशवाय माझं कसलं काय फंक्शन आह ेतसेुद्धा त्याला समजिार. दवेा! त्या सीतामाईन ंनक्की कुिल्या जपाचा 

वापर करून धरिीमातचे्या पोटात गुडूप व्हायचे स्पेशल रीक केले होत.े.. तसंच काहीतरी करायला हव ं

होतं.  

मला आता प्रीलीमचं काही टेन्शन आलं नव्हतं. मी पास होईनच याची खात्री झाली होती. आफताबन ं

माझ्याकडून अभ्यासच तसा करवून घेतला होता. रोजचे क्लासेस युशन शाळा वगैरेंचा वेळ वगलता सलग 

तीन तास बसनू आम्ही हल्ली पेपर सोडवत होतो. त्याच्याबरोबर णलहून माझे दकत्यके णवर्य खरंच सोपे 

झाले होते.  

पि आमचं बोलिं क्वणचत अभ्यासाव्यणतरीक्त इतर काहीतरी.  

.... लक्ष आह ेकी नाही तुझ?ं” आफताब माझ्यावर ओरडला. मी खाली मान घालून तेच गणित सोडवत 

होते, खरंतर. पि त्याला आज णचडणचड करायची हौसच आली होती. मघापासून माझ्यावर दोन तीनदा 

ओरडला होता. “तचे णलणहतेय ना... तुझ्यासारखी तोंडी गणितं येत नाहीत. कागदावर सोडवतेय. दोन 

णमन्टं धीर धर की” मी पि आता वैतागले. च्यायला, आई बाबा पुण्याला जाऊन साडी आिूया (तेच त े

माझ्या त्याच फंक्शनसािी) वगैरे िरवत होते. मोठ्या णमनतवारीनं आईन ं दहावीची बोडष एक्झाम 

झाल्यावर फंक्शन करू अस ंआज्ज्जीच्या गळी उतरवलं होतं. पि इतर तयारी चालूच होती.  

“सॉरी,” माझ्या ओरडण्यावर तो एकदम वरमून म्हिाला. “खरंतर आज सकाळपासून माझाच मूड ठिक 

नाहीये...” 

“काय झालंय?”  

“अझरभाई येतोय. पुढच्या मणहन्यात.” 

“हायला, मस्तच” मी अभाणवतपिे बोलून गेले. आणि मग लक्षात आलं... जी जखम नुकतीच कुिं भरत 

आली आह,ेपरत त्याच्यावरची खपली णनघिार. अझर आला की घरात परत येिरी जािारे लोक. त्यात 

परत अठरफचा णवर्य.  

“बोडष एक्झाम जवळा आली. मीच त्याला मागे म्हटल ंहोतं... परीक्षचे्या दरम्यान ये, त्यानुसार त्यानं सुट्टी 

अरेंज केली... पि आत्ता”  

तो पुढं बोलला नाही.. पि मला समजल.ं गेल्या दोन तीन मणहन्यांत हळूहळू का होइना पि आम्ही 

अठरफच्या जाण्याला णवसरत चाललो होतो. आिवि यायची, पि तेवढ्यापुरतीच. अझर आल्यावर मात्र 

परत ते सवषच... “तू तुझ्या मामांकड ेका जात नाहीस? थोड ेददवस? म्हिज ेअभ्यासाच्या...” 



 

 

त्यानं णचडून माझ्याकड े पाणहलं. “तमु्हाला सवाांनाच मी इतका कोल्ड हाटेड वाटतो का? इतकं सवष 

झाल्यावर पि मला अभ्यासाचीच चचता असेल?” 

“मी तसं म्हटलंय का? तुला इथं त्रास होइल... आय नो, व्हॉट यु हवॅ गॉन थ्रू” 

“नो.. स्वणिल, य ुडोंट नो. कुिालाच माणहत नाही. लोकासंािी फक्त माझा सावत्र भाऊ गेलाय. माझ्यासािी 

माझा बसे्ट फ्रें ड आणि आयषु्यातली सगळ्यात महत्त्वाची व्यक्ती गमावली आह.े.. आणि ह ेगमाविं दसुर् या 

कुिल्याही गोष्टीनं भरून णनघिारं नाही.... माझं जाऊ दते, पि त्याचं काय?.. मी ककवा अम्मी त्याला काय 

सांगिार आहोत? त्याची सख्खी आई गेली, सख्खे बाबा गेले. सख्खा भाऊ गेला. कुटंुब म्हिून राणहलो कोि 

तर मी आणि अम्मी... त्याचा लॉस फार मोिा आह.े माझ्यामध्ये त्याला फेस करायची चहमत नाही.” 

अशावेळेला नक्की काय बोलनू समोरच्याला कंफटष करायचं असतं याच े कुिं क्लाससे वगैरे असतात का? 

कारि, त्यानं पुढं काही बोलण्याआधी मीच घळाघळा रडायला लागले. आफताबन ं त्याचं शाईचं पेन बंद 

केलं. वही पुस्तकं उचलून बॅगमध्ये िेवली.  

“चल, आज खूप अभ्यास केला. स्कूटीची चावी घेऊन ये. आपि इथंच कुिंतरी दफरून येऊ” 

“तू जा दफरायला. मी नाही येत” मी डोळे पुसत उत्तर ददलं. 

“काय झालं?” तोच मला कंफटष करत म्हिाला. “तू ना हल्ली फार णचडणचड करतसे.”  

एकदा वाटलं त्याला सांगावं बाबाबद्दल जे काय समजलंय ते, मग लक्षात आलं की कदाणचत माझ्याही आधी 

ही गोष्ट त्याला समजलेली असिारच. तो शेवटी आफताब होता. माझ्याइतका बुद्द ूनव्हता. “जास्त टेन्शन 

घेऊ नकोस. माझ्याकड ंबघ. तुझ्याहीपेक्षा माझी पठरणस्थती वाईट आह.े बट आय ऍम कोचपग अप. दटॅ्ट्स 

व्हॉट लाईफ इज, कोचपग अप” माझ्या खांद्यावर हात िेवून तो मला समजावत म्हिाला.  

पुढं आफताब म्हिाला तसा परीक्षेच्या वेळी अझर आला, पि मला भेटलाच नाही. दोन तीन ददवस इथ ं

राहून तो पुण्याला गेला. तो आल्यापासून चाचींच्या डोळ्यांना सुमार नव्हता. सारख्या रडायच्या.  

दहावीचे पेपर सुरू झाले आणि संपले. मला माकष  चागंलेच णमळतील याची खात्री होती. शेवटचा पेपर 

णहस्रीचा होता, घरी आले तर आईनं खास माझ्यासािी कलाकंद बनवला होता. “आफताबकड ेपि दऊेन ये” 

मी खायला घेण्याआधी मला ऑडषर णमळाली.  

आईनं समोर िेवलेली वाटी घेऊन मी गडलयावरून उडी मारून पणलकड े गेले. स्वागतालाच उभे 

असल्यासारखा जाद ूउभा होता.  

“कसे गेले पेपर?” 

“मस्तच गेले”  

“उद्यापासून सुट्टी ना?” 

“हो, आफताब घरी आला नाही?” दोघांनाही अठरफचा णवर्य बोलायचा नव्हता, इकडचे णतकडचेच णवर्य 

बोलिं गरजेचं.  

“अजून नाही. आज काहीतरी णमत्रांसोबत णपक्चर बघायला जाईन म्हिालेला”  

“ओह. मी येऊ? आई वाट बघत असेल!” मी हातातली वाटी त्याच्याकड ेददली. अठरफबद्दल मी त्याच्याशी 

तेव्हाच काय नंतरही कधी बोलू शकले नाही. मी आणि आफताब दकत्यकेदा अठरफच्या आिविींबद्दल 

बोलायचो. दकत्यकेदा तरी त्या आिविी आम्हाला हसवायच्याच. क्वणचत रडू यायच,ं पि तरीही आठरफ 

माझ्या आणि आफताबच्या आयुष्यामधला एक अणलणखत दवुा बनून राणहला. पुढे आम्ही दोघं खूप जवळ 



 

 

आलो त्यामागेही अठरफच्याच आिविी होत्या. आणि दकतीही भांडून एकमेकांपासून लांब गेलो तरी 

दोघांना सांधिार् या अठरफच्याच आिविी होत्या.  

 

जादचूं मात्र तस ंकधीच नाही. त्यानं नंतर आयुष्यात कधीही अठरफच ंनावसुद्धा काढलं नाही...जिू काही 

अशी एखादी व्यक्ती आपल्या आयुष्यात नसावीच असा तो वागत राणहला. पि एखाद्याला असं डीलीट 

करताच कसं येऊ शकतं. जादलूा जमतं ते. अठरफच्या बाबतीत नाही तर प्रत्येक वेळी. नूरीभाभीच्या वेळी. 

शाहीनच्या वेळी. परीच्या वळेी. चाचींच्या वेळी. प्रत्येक  वेळी तो या सवाांना डीलीट करून जगत राणहला. 

डोळ्यांत द:ुखाचे अशू्र आले पि ते तेवढ्यापुरते. मनात कडवटपिा कधीच नाही.  

आमचा रफी साणहरचे शब्द णजवंत करत असताना म्हितो तसंच.  

जो णमलगया उसीको मुकद्दर समझ णलया...  

जो खो गया मै उसको भुलाता चला गया..  

मै चजदगी का साथ णनभाता चला गया..  

चला, दहावीची परीक्षा संपली. आयुष्यातला एक मोिा टप्पा पार पडला, असं घरी आल्यावर दकतीतरी 

वेळ वाटत राणहलं. तेव्हा कुिं माणहत होत,ं आयुष्याच्या लढाईमध्ये दहावीची परीक्षा वगैरे सवष केवळ 

चकमकी असतात, खरी युद्ध ंतर अजून खेळायचीच आहते.  

रमश:.. 

नदंदनी दसेाई 

 

 


