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मी, आफताब, केदार आणि णिधी एकदमच केदारच्या कारमधूि कॉलेजकडे यायला णिघालो.  

“याला परवािगी णमळेल कशी? हा कॉलेजचा स्टुडंट िाही” मी णिधीला णवचारलं. णिधी 
ऑगगिायझिंग कमीटीमध्ये होती. “एखादा वेंडर्ग पार् बिविू देऊ की” णिधी लगेच म्हिाली.  

“फ़ूड कमीटीचे एक्स्टस्रा पारे्र् आहेत. मी देईि.” केदार म्हिाला. आमचं हे बोलि ंचाल ूअर्तािा 
आफताब मात्र डोळयावंर गॉगल चढविू कर्लंतरी गाि ंगुिगुित णखडकीबाहेर बघत णिवातं 
बर्ला होता. (आपरे् भी खुबरू्रत आपके अंदाज है. िंतर त्यािंच मला र्ाणंगतलं.) “तरं्ही कुिी 
णवचारिार िाही. कॉलेजमधला स्टुडंट वाटतोच की”  

“आवाज छाि आहे हा ंतुमचा” केदार त्याला म्हिाला. “उद्याच्या प्रोग्राममध्ये एखादं गाि ंम्हिा 
की”  

“तू म्हटलंत तरी चालेल. र्ध्या िोकरी करत अर्लो तरी पि” आफताब म्हिाला. “मी इथं र्वात 
लहाि आहे..”  

“काहीही!” णिधी अचािक उद्गारली.  

“ऑफ कोर्ग. केदार तर एक वरं्ष र्ीिीअर आहे. तू फेब, स्वप्नील जुलैमधली आणि मी 
ऑक्स्टटोबरमधला. म्हिजे मी र्वात लहाि िाही?”  

केदार हर्ला. “बरोबर आहे. ते काय तू एकदम जॉब वगैरे करतोर् िा..त्यामुळे थोडं” 

“इंटिगणशप आहे रे. र्ाडेतीि वर्षांची. िंतर परत एक्स्टिंाम. मग ती पार् िंाल्यावर खरा जॉब चाल.ू” 

“काही का अरे्िा. वी आर रीअली प्राऊड ऑफ यु. णिधी कायम तुझ्याबद्दल र्ागंते. तुिं ं
डेडीकेशि, तुिंा स्टडी आणि अर्ंच.. ते राहू देत. उद्या गाि ंम्हिशील िा?” केदारिं तोच मुद्दा 
पकडूि ठेवला. त्याचं बरोबर होतं. उद्याच्या गाण्याच्या प्रोग्रामला चोवीर् मुली म्हििार होत्या 
मुलगे फक्त तीि. त्यातले दोि शास्त्रीय र्ंगीतवाले. हलकीफुलकं काहीच म्हििार िाहीत. बॉय्ज 
झर्गर अजूि एखाद दोि वाढले अर्ते तर जरा बरं पडलं अर्तं. पोरी फार णपळवटूि वगैरे 
गातात. पोराचंी गािी जरा जास्त रोमॅंणटक.  

“र्ॉरी,  उद्या लेट ईव्हझिगला प्रोग्राम आहे िा? मी बाहेर जािार आहे. भाभीला आिायचंय”  



 

 

“तू उद्या प्रोग्रामला येिार िाहीर्?” णिधीिं णवचारलं. मी णवचारलं िाही, रादर, मी जास्त काहीच 
बोलले िाही कारि ती शेंबडार्ारखी िथ खाली यायची णभती वाटत होती. पदराला णपिप केला 
तर्ा या िथीला पि एक णपि मारायला हवा होता. (केवळ एका णदवर्ार्ाठी िाक टोचूि घेि ंहे 
परवडलं िर्तं)  

“येईि. पि लवकर जाईि. भाभीला माहेरावरूि आिायचंय. परवा भाई येईल....त्याच्याआधीच 
णतला घेऊि!” 

“क्काय्य? जादू येतोय?” मी ि राहविू बोललेच. आफताबिे हे चालवलंय काय. मला काही म्हिजे 
काही धड र्ागंत िाहीये. जादूचा पि येिार अर्ल्याचा काहीच इमेल आला िाही.  

“येस्स्र् मॅडम. तुमचा जादू येतोय” 

“हे जादू काय आहे?” केदारिे णवचारलं.  

“मािंा मोठा भाऊ. त्याला ही महामाया जादू म्हिते. का ते णवचारायचं िाही. दोघं रे्म टाईपचे 
िमुिे आहेत.” आम्ही बोलत अर्तािाच कॉलेजजवळ पोचलो. “काऊ, मी कार पाकग  करूि येतो. 
तू कॅं टीिजवळ थाबं. मी णतथंच येतो” केदार मला र्हज म्हिाला.  

आम्ही कारमधूि बाहेर पडल्या पडल्या अपेणित प्रश्न आला. “काऊ?? र्ीरीयर्ली, व्हॉट्र् दॅट?”  

णिधी ताबडतोब काहीतरी अजंट काम आहे म्हिूि णतच्या रणजस्रेशि डेस्ककडे गेली होती. 
त्यामुळे आता मी आणि आफताब कॅं टीिच्या णदशेिे चाल ूलागलो. म्हिजे आफताब चालायला 
लागला. मी तो अख्खा िव्वारीचा बोंगा र्ाभंाळत र्रपटत चालल्यार्ारखी.  

काऊ हे केदारिे मला णदलेलं लाडाचं िाव. अर्ंच कधीतरी त्यािं िावाचंं एक पुस्तक आिलं होतं. 
बर्मध्ये कुिीतरी रे्ल्र्मि णवकत होता म्हिे. म्हटलं एवढ्या लवकर बाळाचंी िाव ंठरवायची तर 
म्हिाला. वडेीच आहेर्. तुिं ंिाव! 

मािं ंिाव? अरे हा!ं! लग्नािंतर मुलीचं िाव बदलायची पद्धत आहे िा. पि मला ही पद्धत णबल्कुल 
आवडत िाही. मी त्याला स्पष्ट र्ाणंगतलं की मी मािं ंिाव बदलिार िाही. एक तर इतकं युणिक 
िाव तेही आईिं इतक्स्टया लाडािं णदलेलं. मी मािं ंिाव अणजबात बदलिार िाही.  

“अगं, पद्धत म्हिूि बदलायचं. आई तुला स्वणप्नलच म्हिेि. मी पि... लग्नािंतर णवधीमध्ये िाव 
बदलतात. आयत्यावळेी काहीतरी िाव रु्चवतील आणि मग ते आपल्या दोघािंाही आवडिार 
िाही. म्हिूि आधीच तुझ्या पर्ंतीिं िाव शोधूि ठेव.ू काव्या करं् आहे?” 



 

 

मी आणि काव्या ? का वाया घालवताय मला? मला एकही कणवता येत िाही उलट लोकं कणवता 
म्हिायला लागले की मला िंोप येते.  

“णकमया कर् ंआहे?” त्यािं पुढे णवचारलं. याबया, ही कर्ली णकमया?  

“कौमुदी?” ते लहाि बाळाच्या कािात मुदी घालतात तर्लं काहीतरी वाटतंय.  

“णिया?” तो पुस्तकामधली िाव ंवाचत होता. णिया  आणि कृती ही काय मुलींची िाव ंआहेत का? 
उद्या मुलाचं िाव अिुमाि ठेवाल. िातवडंाचं णिरीिि.  

“काऊ?” हे िाव अर्तं तरी का? मी णवचारलं.  

पुस्तकामध्ये छापलं होतं. आईच्याि!! काऊबाई. अर्ं िाव. मुलीचं. मी ते वाचूि खूप वळे हर्त 
बर्ले. केदार गमतीत म्हिाला. “ठरलं तर मग! तुिं ंिाव आपि काऊच ठेवू” 

तेव्हापारू्ि तो क्वणचत कधीतरी मला काऊ म्हिायचा. अर्ा चारचौघातं कधीच िाही, पि दोघंच 
अर्तािा तर िक्कीच. आता हे र्वग आफताबला र्ागंायचं म्हिजे वगेळीच आफत!!! “स्वप्नील इतर 
कुठल्याही िावात मी तुला इमॅणजि पि करू शकत िाही” तो म्हिाला.  

“जादू येिार अर्ल्याचं र्ाणंगतलं िाहीर्” मी णवर्षय बदलत म्हटलं. अख्खं कॉलेज रंगीबेरंगी िटूि 
आलं होतं. कॅं टीिच्या कोपर् यात कुिीतरी टेबल टाकूि फुलं णवकत होतं. शंभर रूपयावरचा बूके 
घेतला तर तेच िेऊि त्या ठराणवक व्यक्तीला देिार अशी ऑफर. आफताबिं त्या मुलाकडूि 
भलामोठा बूके घेतला. त्यावर स्टाईलमध्ये णिधीचं िाव णलहूि णदलं.  

“मज्जा आहे णिधीची” मी टोमिा मारला. खरंतर णदवर्ाभरात मला अर्ला एखादा बूके 
केदारकडूि िक्की णमळाला अस्ताच. तरी आफताबला णचडवायची र्ंधी का र्ोडा? त्यािं 
णखशामधूि एक प्लास्स्टकची णपशवी काढली. “हा तुझ्यार्ाठी”  

“काय आहे?” मी णपशवी उघडूि पाणहलं. आतमध्ये टप्पोर् या मोगर् याचा छाि गजरा. हा रू्यग आज 
िक्की पाताळातूिच वर उगवला अर्िार.  “आपल्या  िंाडावर खूप फुलं आली होती. पहाटे आलो 
तेव्हा र्गळीच काढली. तुझ्या या हेअरस्टाईलवर छाि णदरे्ल म्हिूि मघाशी णिधी तयार 
होइपयंत काकींकडूि गजरा करूि घेतला. इतके णदवर् घर बंद आहे तर मला वाटलं की र्गळी 
िंाडं रु्कली अर्तील.” 

“कशी रु्कतील? आई दर दोि णदवर्ािंी कणवताला पािी घालायला र्ागंते िा.” हे मोगर् याचं 
िंाड चाचींिी आिलं होतं. याचा वार् इतका भारी होता! हे िंाड होतं आमच्या शेजार् याचं्या 



 

 

अंगिात पि त्याचा वार् मात्र आमच्या घरभर दरवळायचा. “थॅंक्स्टर्. हे खरंच मस्त र्रप्राईिं आहे. 
उद्या जादूपि येईल. िूरीभाभी पि येतेय िा? णकती णदवर् राहिार आहेर्?”  

“मी दोि चार णदवर् आहे. भाई आता कायमचा येतोय” 

“तू काय मला र्रप्राईिंवर र्रप्राईिं देिार आहेर् का?” त्यािे तो गजरा माझ्या हेअर स्टाईलवर 
(खरंतर तो अंबाडाच होता पि गौतमीच्या मैत्रीिीिे एकदम स्टायणलश घातला होता) लाविू 
णदला.  

“बास्र्. आज इतकीच र्रप्राइिेंर्. च्यायला, हे गजरा लावतािा कर्ं अगदी णफफ्टीजमधल्या 
कादंबरीर्ारखं वाटतंय. चलो. तुला काही मदत हवी आहे का? मी आता णदवर्भर फ्रीच आहे” तो 
म्हिाला.  

मािंा िाव्वारी वावराचा तो अख्खा णदवर् रु्र्ह्य करण्याचं श्रेय आफताबला जातं. मला िेमूि 
णदलेली बहुतेक कामं त्यािंच केली. णदवर्भर आम्ही कॉलेजमध्ये मस्ती करत होतो. कधीकधी 
आज णवचार करतािा वाटतं, बारावीिंतर आफताब कॉलेजला  गेलाच िाही. र्रळ इंटिगणशपच्या 
िावाखाली िोकरीला लागला. कॉलेजची ही दोि वरं्ष माझ्यार्ाठी णिवातं होती. त्याचं तरं् कधी 
िंालंच िाही. काहीही ि करण्याचा आळर्पिा आणि णिवांतपिा त्याला परवडलाच िर्ता. पि ते 
गॅदझरगचे णदवर् मात्र त्यािं माझ्याबरोबर खूप एंजॉय केले. त्या रं्ध्याकाळी कायगिम र्ंपल्यावर 
आम्ही णडिरला चौघंजि हॉटेलमध्ये गेलो. णतथं णिधीिे त्याला अंतािरीर्ाठी कू्लज शोधूि द्यायला 
र्ाणंगतलं होतं. “स्वणप्नलकडे जाऊि शोधेि. णतच्या पीर्ीमध्ये बरीच गािी आहेत.” तो र्हजपिे 
म्हिाला.  

“म्हिजे तू स्वणप्नलच्या घरी रात्री जािार आहेर् का?” णिधी त्याला म्हिाली.  

“मािं ंआणि णतचं घर यात अर् ंणकतीरं् अंतर आहे?” त्यािं णवचारलं. यावर णिधी खूप चरफडली हे 
माझ्याही लिात आलं. एक्स्टस्रा गोष्ट इथं र्ागंायला हवी. मी आणि केदार िंालंच तर अजूि कुिी 
ए्कदोि जोडपी र्ोडल्यार् इतर कुिाचीही “लफडी” र्ावगजणिकरीत्या र्वांिा माणहत िव्हती. 
णिधी तर चुकूिही आफताबचा उल्लेख करायची िाही. आज गॅदझरगला आला तरी तो मािंा णमत्र 
म्हिूि आला होता. णतचा बॉयफ्रें ड म्हिूि िाही.. णिधी कॉलेजमध्ये अर्तािा त्याच्याशी बोलि ं
दूरच पि ओळख दाखवत िव्हती. णतच्या मते, जर इतरािंा खार् करूि कॉलेज प्रोफेर्र्गिा 
याबद्दल र्मजलं तर णतच्याणवर्षयी त्याचंं मत खराब होइल. मला हे णततकंर्ं काही पटत िव्हतं. 
तरी आफताब ज्युणिअर कॉलेजचा जुिा स्टुडंट आणि तोदेखील अणतशय हुशार वगैरे अर्ल्यािे 
प्रोफेर्राचंा आधीपारू्ि लाडका होता. मािंा णमत्र म्हिूि त्याची ओळख करूि णदल्यामुळे मला 
काहीच फरक पडत िव्हता. केदारला मी काही बाबतीत णकत्ती वाटे्टल त्या णशव्या घालेि, पि 



 

 

याबाबतीत कधीच िाही. त्याला मािंी आणि आफताबची मैत्री माणहत होती. आम्ही दोघं एकत्र 
अभ्यार् करत होतो, एकत्र बाजारात जात होतो हे त्याला माणहती होतं. मला कधी कंटाळा आला 
तर मी तार्भररु्द्धा आफताबबरोबर फोिवर बोलायचे पि केदारिं त्यावर कधी र्ंशय घेतला 
िाही अथवा मला काही म्हटलं िाही. आफताब णिधी अफेअर तर त्याला माणहत होतंच णशवाय मी 
अर्लं वागिार िाही याची त्याला पूिग खात्री होती.  

त्या णदवशी अंतािरीर्ाठी आम्ही णकतीतरी गािी शोधली. जुन्या गाण्याचंी त्याला इतकीच माणहती 
आहे हे बघूि मला गंमत वाटली. प्रत्येक राऊंडर्ाठी बारा कू्लज हव ेहोते आम्ही रे्फर र्ाईड 
म्हिूि पंधरा शोधूि ठेवले. आफताबिं त्याच्या मोठ्या अिरामध्ये र्वग कू्लज णलहूि काढले. हे 
करतािा तो िेहमीर्ारखा शातं िव्हता, र्तत काहीतरी बोलत होता, हर्त होता.  

“आफताब. खूप बदललार्.” मी शेवटी त्याला म्हटलंच.  

“बदल कर्ाय? चागंलं की वाईट?” 

“माणहत िाही. आधीर्ारखा अणजबात राणहला िाहीर्. आधी कर्ा एकदम शातं होतार्. आता...” 

“यु िो व्हॉट. मी आधीपि शातं िव्हतोच. पि पणरस्स्थती उधळयाची िव्हती. आताही िाही. पि 
णकमाि आता दर मणहन्याच्या पाच तारखेपयंत अिंरभाईंचे पैरे् आलेत का याचंी झचता करावी 
लागत िाही, स्वत:पुरता का होइिा कमावतो.. आता झचता िाही गं”  

“आज खरंच चाची अर्ायला हव्या होत्या...” 

“अम्मी हवी होती. अणरफ हवा होता! अिंरभाई आमच्यार्ाठी अिरश: राबलाय. आता मी 
कमवतोय पि ते केवळ स्वत:इतकंच. अल्लाकडे कधी दुआ माणगतली तर मी एकच मागतो. इतका 
पैर्ा दे की, मी अिंरला र्ागेंि. आता कष्ट करू िकोर्. खूप राबलार्. णिवातंपिे घरी बर् आणि 
काय हव ंते कर. तो लाईफमधल्या प्रत्येक गोष्टीचा त्याग करत गेला. स्वत:ची स्वप्न,ं ऍंणबशन्र् 
र्गळं बाजूला ठेवलं... घर चालवायचं म्हिूि. हे लग्न करायचं त्याच्या मिात िव्हतं. त्याला 
णदर्ायला र्ाधी पि णशकलेली बायको हवी होती. पि मामुिीिे ही शादी ठरवली. त्याला िाही 
बोलता आलं िाही...” 

“छाि आहे की िूरी...” 

“छाि आहे. पि र्ंर्ार करायला िुर्तं छाि अरू्ि चालत िाही. काहीतरी किेक्स्टशि अर्ाव ं
लागतंच”  

“तुझ्या आणि णिधीमध्ये आहे तरं् किेक्स्टशि?”  



 

 

“मी णिधीबरोबर र्ंर्ार करेि याची मला काही खात्री वाटत िाही” कू्लर्ाठी फाडलेले णचटोरी 
अगदी िीट फोल्ड करूि एन्व्हलपमध्ये ठेवत तो म्हिाला.  

“अर् ंका? तुमचं तर गेली णकत्येक वरं्ष..” 

“र्ो व्हॉट! आज णतला माझ्यार्ोबत अफेअर आहे हे र्ागंायाची लाज वाटते. टीचरर्मोर 
माझ्याणवर्षयी मत खराब होइल... का!! तर मी मुर्लमाि आहे. आणि एका मुस्स्लम पोराबरोबर..” 
ही गोष्ट त्याला र्काळपारू्ि खटकत अर्िार हे माझ्या आत्ता लिात आलं.  

“कमॉि, याचा काही र्ंबंध आहे का? तुला णतचा स्वभाव माणहती आहे. णतिं मला णकत्येक मणहिे 
र्ाणंगतलं िव्हतं. मग इतर कुिाला...” 

“अर्ो! आता त्यावर चचा िको. जे काही पुढे होइल ते होइलच. र्बकुछ आणखर उर्की मजी पे 
डीपेंड!” 

“रात्र खूप िंाली. तू आज जेवायला आमच्याचकडे थाबं आणि उद्या बे्रकफास्टला पि. िूरीभाभी 
येईपयंत..”  

“हो, आता भाई कायमचा येिार म्हटल्यावर ती इथंच राहील... घर परत आधीर्ारखं होईल िा?”  

पि ते घर आधीर्ारखं कधी िंालंच िाही.  

दुर्र् या णदवशी आफताब गावाला जाऊि िूरीभाभीला घेऊि आला.. णतर्र् या णदवशी र्काळी 
त्याचं्या घरामधूि आफताब आणि िूरीचे जोरजोरात भाडंल्याचे आवाज यायला लागले. मी िूरीचा 
तर आवाज कधी ऐकलाच िव्हता पि आफताबचा इतक्स्टया जोरात चढलेला आवाज की गेल्या पाच 
र्हा वर्षांत पणहल्यादंा ऐकला.  

------- 

अखेर रे्कंड इयर पार पडलं. मला फारश्या अपेिा िव्हत्याच पि तरी पेपर बर् यापैकी चागंले गेले 
होते. केदारची युणिव्हर्सर्टी एक्स्टिंाम अर्ल्यािे त्यािं पि बराच अभ्यार् केला होता. क्वणचत 
कधीतरी फोि करायचा अथवा मला भेटायला बोलवायचा. पि त्याच्या परीिेच्या काळात आम्ही 
फाररे् भेटलो बोललोच िाही.  

अिंरभाई गल्फमधूि परत आला होता. त्याचं कॉं राक्स्टट रं्पलं  होतं आणि परत रीन्यु करण्याऐवजी 
तो र्रळ भारतात परत आला होता. इथेच एखादी र्ाधी िोकरी करायची त्याची इच्छा होती. तो 
आल्यामुळे िूरीभाभीला माहेरामधूि या घरात यावं लागलं होतं. आफताब परत पुण्य़ाला गेला. 
त्याचं आणि िूरीचं भाडंि ंिक्की कशामुळे िंालं हे मला माणहत िव्हतं. त्यािं र्ाणंगतलं िाही. मी 



 

 

णवचारलं िाही. अिंरभाई माझ्याशी जेवढ्यार् तेवढंच बोलायचा. िूरीभाभी आधीर्ारखीच 
आमच्यापारू्ि लाबं अर्ायची.  

केदारचं थडग इयर र्ंपल्यािे तो आता पूिग वळे णरकामाच होता. पुढं णशकायचं िाही हे िक्की होतं. 
त्याच्या बाबाच्या र्ागंण्यावरूि तो र्ंध्याकाळी पूिग वळे दुकािातच अर्ायचा. र्काळी अगदीच 
वळे जाण्यार्ाठी म्हिूि कर्लातरी हाडगवअेरचा कोर्ग करत होता. आधी तोच कॉलेजात अर्ायचा 
तेव्हा आम्ही णदवर्ाभरात कधीही एकमेकािंा भेटू शकत होतो. आता मात्र अगदी अपॉइंटमेंट वगैरे 
ठरवावी लागायची. अगदी बर् याचदा तो कॉलेज रु्रू होण्याआधीच मला येऊि भेटायचा. “काऊ, 
तुला र्काळीच भेटलं की णदवर् फार मजेत जातो” या मखलाशीर्कट.  

मला इथे जर णलहायचंच िंालं तर मी केदारला णकती वाटेल णततकी दूर्षिं देऊ शकते. पि देिार 
िाही. आयुष्यात आलेली प्रत्येक व्यक्ती तुम्हाला काही िा काहीतरी णशकवते. मग केदार तर तीि 
वरं्ष माझ्या आयुष्याचा अणवभाज्य णहस्र्ा होता. 

मघाशी मी म््टलं की आमच्या पे्रमकथेची ही दोि-तीि वरं्ष माझ्या मेंदूमध्ये तीि चार रे्कंदात 
िंरगकि जातात. जात िाहीत खरंतर मी घालवते. कारि णजथे णजथे त्याच्या आठविी येतात णतथे 
णतथे मी पॉिंचं बटि दाबल्यार्ारखी अडकूि राहते...  

केदारिं मला पे्रम करायला णशकवलं. पे्रमामध्ये बेभाि व्हायला णशकवलं. त्याचबरोबर माझ्या 
स्वत:च्या व्यक्तीमत्त्वाची जािीव त्यािं मला करूि णदली. तो भेटण्याआधी मी चारचौघी टीिेजर 
अर्तात तर्ली होती. माझ्या व्यक्तीमत्त्वाला काही वगेळेच कंगोरे िव्हतेच म्हटलं तरी चालेल. 
मला कर्लीच ठाम मतं िव्हती. केदारिं मला केवळ हे कंगोरे णदले िाहीत तर स्वत:च मत 
बिवायला णशकवलं.  

पे्रम म्हिजे केवळ लफडं िाही, रे्क्स्टर् िाही तर त्याहीपणलकडे जाऊि कर्लातरी गूढ पि 
गुंतागुंतीच्या धागयाचंा होिारा मोहक घोळ आहे हे त्याच्यामुळे मला जािवलं. णकतीतरी बाबतीत 
केदार “णटस्प्पकल” होता. त्याची मतं पारंपाणरक होती. पि वळे आल्यार् ती पारंपाणरक मतं 
बाजूला ठेवण्याचीदेखील त्याची तयारी होती. काही गोष्टींमध्ये त्याचं आणि मािं ंणबल्कुल पटायचं 
िाही. मी खरंच खूप हट्टी होते, आजही आहे, पि वेळ आली तर तो माघार घ्यायचा. आमच्या 
लग्नािंतर त्याला घरात खूप प्रॉबे्लम िंाले अर्ते हे र्ांगायला कुण्या भणवष्याची गरज िव्हती. 
रोजच्या बोलण्यातूिही ते आम्ही दोघािंा जािवायचं. पि हे प्रॉबे्लम आपि णिस्तरूि घेऊ अर्ा 
त्याला प्रचंड णवश्वार् होता.  

मी एकुलती एक. आईच्या पदराखाली अगदीच लाडाकोडातं वाढलेली. त्याउलट तो वीर् 
पंचवीर्जिाचं्या कुटुंबात वाढलेला. र्वांत मोठा िातू म्हिूि आज्जीआजोबाचंा लाडका. गंमत 



 

 

म्हिजे केदारची पिजी अजूि होती. वयाची िव्वदी आली तरी त्या अणतशय तरतरीत होत्या. 
त्याचं्या घरामध्ये र्वग णििगय त्याचं्याच कलािुर्ार व्हायचे. माझ्या घरात बाबा मी आणि आई अरे् 
णतघेच. घरामध्ये भाजी कुठली करायची इथपारू्ि णदवाळीला दुकािाला रंग कुठले द्यायचे इथवर 
र्वग णििगय माझ्या मतािुर्ार. मिाणवरूद्ध वागि ंम्हिजे काय ते मला माणहतच िाही.  

आज आठवलं तरी गंमत वाटते. पि केदारला भेटेपयंत मी एकदाही कधी रस्त्यावर पािीपुरी 
खाल्ली िव्हती. त्याच्या दुकािामध्ये पािीपुरी र्ंध्याकाळी णमळायची. पि णतथं खाि ंशक्स्टय िव्हतं. 
केदारला अख्ख्या गावात कुठे पािीपुरी णमळते आणि कशी णमळते याचे र्वग डीटेल्र् माणहत होते., 
आम्ही एकदा अर्ंच र्हज हायववेर एका छोट्याशा पािीपुरीवाल्याकडे पािीपुरी खाल्ली. आजारी 
पडेि म्हिूि आई मला कधी बाहेर खाऊ द्यायचीच िाही. हवी अरे्ल तेव्हा घरी बिवायची. शाळेत 
अर्तािा बाहेर वडापाव वगैरे खात होते. पि पािीपुरी म्हिजे णबग िो िो. केदारमुळे मी पािीपुरी 
खायला णशकले.  

वर्ीम प्रभातच्या गूपमुळे मी खरंच णकती णबघडले होते ते मला आज जािवत होते. केदारला अथगत 
हे र्वग मी कधीच र्ाणंगतलं होतं. अर्ं वागू िये म्हिूि केदारिं मला लेक्स्टचरपि णदलं होतं. मी 
णर्गरेट ओढते हेही त्याला र्ाणंगतलं. त्यािं मला त्याची शपथ घातली. हे शपथ घालि ंप्रकरि 
मला आजवर र्मजलेलं िाही. केवळ एखाद्यी व्यक्ती अमुक वागली तर मी मरेि. म्हिूि तू अर्ं 
वागू िकोर्. या अटीला काही अथग तरी आहे का? पि मी त्याची शपथ घेतली. िंतर त्यािं 
घेतलेल्या र्गळयाच शपथा मोडल्या तरी मी मािंी शपथ मोडली िाही.  

आजही मी माझ्या आजूबाजूला जेव्हा खुज्या मेंदूचे अिेक िवरे बघते तेव्हा मला केदार णकती 
प्रगल्भ होता हे र्तत आठवत राहतं.  एकदा मी अर्ंच णचडूि त्याला बाबाणवर्षयी काहीतरी र्ागंत 
होते. बाबािं बाई ठेवली आहे वगैरे मी त्याला र्ाणंगतलं होतंच.  

“माझ्या आईिं िा अर्ल्या िवर् याला र्ोडूि द्यायला हव ंहोतं” मी णचडूि म्हटलं.  

“हे बघ, काही िंालं तरी तो त्याचंा र्ंर्ार आहे. िवरा-बायकोच्या िात्यामध्ये णतर्र् या व्यक्तीिे 
कधीच बोल ूिये. अगदी मुलािंीपि िाही” इतकंच बोलिू त्यािं णवर्षय र्ंपवला. हाच णियम 
र्गळीकडे लागू पडला तर या र्माजार्मोरचे णकती प्रॉबे्लम कमी होतील. िवरा बायकोच कशाला, 
दोि व्यक्ती ज्या एकमेकाचं्या पे्रमामध्ये आहेत त्याचं्या िात्यामध्ये इतर कुिी पडूच ियेत... त्याचं्या 
िात्याचंी झचता त्याचंी त्यािंी वहावी. ज्याची लफडी त्यािेच णिस्तरावीत.  

केदारमुळे मला भटकायची आवड लागली. तो दर वीकें डला कुठेतरी रेकला जायचा. त्याचंा 
रेकवाल्याचंा वगेळाच गूप  होता. दोि-तीिदा मी त्याचं्यार्ोबत गेले पि तो गूप मला फारर्ा 
काही कंफटेबल वाटेिा. मी आणि केदार एकमेकाशंी बोललोच काय अगदी बणघतलं तरी ते 



 

 

चारपाच जि ंअगदी णफल्मी स्टाईलिे “काय चाल्लंय? बघतावं हा” वगैरे णचडवायचे. वैताग 
यायचा. आम्ही दोघं कपल आहोत म्हिजे काय णदवर्ाचे चौवीर् तार् रोम्यांणटक चान्र् मारायच्या 
मूडमध्ये अर्तो की काय...  

मला हे आवडत िाहीये हे केदारला मी स्पष्ट र्ाणंगतलं. मग िंतर आम्ही दोघंच कुठं णफरायला गेलो 
तरच... त्या गपूर्ोबत कधीच िाही. पि तरी केदारिे माझ्यार्ारख्या घरकोंबड्याला घराबाहेर 
काढलं. रणववारचा णदवर् हा णवधात्यािं आपल्याला र्काळपारू्ि अखंड टीव्ही पाह्यला णदलाय 
अशी मािंी प्रामाणिक र्मजूत होती. त्यात बारावीिंतर घरात केबल आल्यािे ठराणवकच प्रोग्राम 
पहायचे अशी काही अटपि िव्हती. त्यात जुिे णपक्स्टचर पि मस्त लागायचे. तरी केदारमुळे मी 
अख्खा रणववार कुठल्या तरी गडाच्या पायथ्यावरूि कड्याकडे चालत घालवलेत. आमच्या 
दोघाचं्याही र्कॅ तोच घ्यायचा, मी मस्त णफरायचे.  

रु्रूवातीला रे्क्स्टर् खूप हवाहवार्ा वाटायचा, त्यावेळी अल्मोस्ट रोजच आम्ही दोघं कारमधूि लॉं ग 
ड्राइव्हला जात होतो. रे्क्स्टर्चं िावीन्य होतं, एक्स्टर्ाईटमेंट होती. पि हळूहळू ती कमी िंाली. 
म्हिजे अर्ं अगदी ठरविू िाही... पि कमी िंालीच. केदार अगदी रु्रूवातीला मला खूप 
झलगणपर्ाट वगैरे वाटला होता. र्लग दोि चार वळेेला करूया म्हिायचा. पि मग त्यालाही ते 
फारर्ं काही वाटेिार्ं िंालं. मला वाटतं कुठल्याही कणमटेड णरलेशिमधली ही स्टेज फार मस्त 
आणि भन्नाट अर्ते. तुम्ही एकमेकािंा शाणररीकरीत्या जािता, भावणिकरीत्या एकमेकावंर 
अवलंबूि आहात आणि भणवष्यामध्ये तुम्हाला एकत्र रहायचं आहे. खळाळता ओढा जर्ा येऊि 
िदीमध्ये शातं होतं. तरं् काहीर्ं या स्टेजला होतं. अगदी रु्रूवातीला केदारिं माझ्या बॊटामधली 
अंगठी िीट करण्यार्ाठी जरी हात धरला तरी अंगामध्ये काहीतरी र्ळर्ळायचं, पि आता ते 
स्पशाचं िावीन्य राणहलं िाही. पहाटेच्यावळेी णिवातंपिे डोळे उघडावते आणि आपल्या अंगाभोवती 
त्याचा हात वढेलेला अर्ावा, याचंही िंतर अपूप वाटेिार्ं होतं. पि तरीही िातं णशळं बित िाही. 
ते वाहत रा्तं. िविवीि वळि ंघेत राहतं.  

मला आयुष्यात मोठेभाऊ बणहि कोिच िाही. दोन्ही चुलत भाऊ र्ाधारि माझ्या वयाचे. 
आतेभाऊ तर खूपच लहाि. केदार मात्र मला मोठ्या भावार्ारखा होता. हे वाक्स्टय णकतीही णिस्टेड 
वाटलं तरी तरं्च होतं. म्हिजे तो मला आवडत होता. रे्क्स्टशुअल णरलेशिणशप होतंच. लाईफ 
पाटगिर म्हिूि तर तोच हवा होता. पि तरीही तो मला दादार्ारखा वाटायचा. अर्ं िक्की का ते 
मला र्ागंता येिार िाही. मोठा भाऊ कधी अस्स्तत्त्वात िर्ल्यािे माझ्या मिामध्ये त्याची अशी 
इमेज का िंाली माणहत िाही. तरं् तो मािंी फार काळजी घ्यायचा वगैरे अशातंला भाग िाही. 
उलट मी जास्तीत जास्त स्वावलंबी िंालं पाणहजे अर्ं त्याचं म्हिि.ं “अगं, माझ्या घरात 
स्वयंपाकाला बाई आहे. मीही बिविे. पि तुिंं तुला काहीतरी करता यायला िको का? 
हलवायाच्या बायकोला अगदीच अडािी राहूि कर् ंचालेल?” तो मला णचडवायचा.  त्याची 



 

 

कटकट ऐकूि मी आईकडूि चहा, मॅगी आणि णखचडी या राष्रीय णडशेर् णशकूि घेतल्या. त्याच्या 
घरामध्ये मािंा णवर्षय वारंवार येत होता त्यावरूि तरी मी घरात र्वांिा पर्ंत होते अर्ं त्याच्या 
बोलण्यावरूि मला वाटलं होतं. माझ्या वाढणदवर्ाला तर त्याच्या आईिं मला चक्क फोि करूि 
हॅपी बथगडे पि म्हटलं होतं.  

माझ्यामुळे केदारच्या आयुष्यावर इतकाच प्रचंड फरक पडला अरे्ल का? माणहत िाही. मी त्याला 
कधी णवचारलंच िाही. पि त्याच्या डोळयामंध्ये माझ्याणवर्षयी काळजी र्तत णदर्ायची. म्हिजे 
“आजारी पडलेल्याची काळजी” झकवा “वाया गेलेल्या मुलाची काळजी” अशी िाही. तर “कर् ं
होिार आहे या पोरीचं” छाप काळजी. अगदी पणहल्या णदवर्ापारू्ि र्ायीर्ारखी ही काळजी 
त्याच्या डोळयामंध्ये तरळतािा मी पाणहली आहे. पुढे णकत्येक वर्षांिी त्या फिफेअरमध्ये त्यािं मला 
पाणहलं तेव्हाही हीच काळजी त्याच्या डोळयामंध्ये लगेच अवतरली. पुढच्याच णमणिटाला ती हळूहळू 
णिवळलीदेखील, कदाणचत आता मािंी काळजी करायचं काहीच कारि उरलं िरे्ल. तो एक 
रूपया माझ्यावर कधीचा उधार राणहलाय!!!  

मी फारर्ं केदारबद्दल कधीच बोलत िाही. णजतकं मी अणरफबद्दल बोलेि, णिधीबद्दल बोलेि, 
अिंरबद्दल बोलेि. आफताबचं िाव तर र्तत ओठांवर अर्तंच... पि केदारचं क्वणचत. 
भळभळिारी जखम आहे ती. कधीही उघडली तरी तेवढ्याच आणि णततक्स्टयाच वदेिा होतात. 
अश्या जखमा कधीच भरत िाहीत. भराव्यात अशी अपेिादेखील िर्ते.  

केदारिे मला या जखमा णदल्या. आयुष्यभराची रं्णचत म्हिूि. केदार मािं ंपणहलं पे्रम होता. त्याला 
णवर्रि ंआयुष्यातूि घालविू देि ंकधीही मला जमलं िाही. आजही णरकाम्या वळेेमध्ये मी कधीतरी 
णवचार करते. काळाचं चि मागं णफरवाव.ं त्या रात्री. दीड वाजता मला फोि करिारा केदार. 
त्याचा रडका आवाज ऐकूि गडबडलेली मी.  

“एकच वर्ष काय... स्वप्नील.. अख्खं आयुष्य घेऊन टाक. पण सोडव मला या द्विधेमधून ... तूच 
सागं मी काय करू?”  

आद्वण मी त्याला सागंतेय.. “आपण लग्न करू केदार. तुझे घरचे लोक म्हणतात तसंच करू” मग 
तो हसतो. मी पि हर्ते. आम्ही दोघंही हर्तो. तो फोि ठेवतो. दुर्र् या णदवशी आमच्या लग्नाचे 
बेत ठरतात.  

पि अर्ं घडि ंशक्स्टय  िाही. कारि अर्ं घडलंच िाही.  

त्या रात्री मी फोिवर त्याला येऊ िकोर् अर्ं र्ाणंगतलं. मग तो आलाच िाही. त्यारात्रीपि. 
दुर्र् या णदवशीपि. णतर्र् या णदवशीदेखील. चौथ्या णदवशी मला त्याच्या लग्नाची आमंत्रिपणत्रका 
णिधीिे आिूि दाखवली.  



 

 

माझ्या आणि केदारच्या पे्रमकहािीचा हा अंत. छोटीशी पे्रमकहािी. पि त्याचा अंत मात्र आतपयंत 
जाऊि णचरफाळिारा.  

-----  

 

मािं ंथडग इयर खरंतर अजूि चाल ूव्हायचं होतं. एणप्रलचा मणहिा चाल ूहोता. एके णदवशी आईिं 
मला टीव्ही बघत अर्तािा पाठीत धपाटा घातला.  

“का ग!ं त्रार् देतेर्” मी पाठ चोळत म्हटलं.  

“आळशाराम, उठ. र्काळी उठल्यापारू्ि णतथंच बरू्ि आहेर्. घर आवरायला मला मदत कर. 
बाबाला मी फोि केलाय तो दुपारी घरी येतोच आहे” 

“कशाला?” 

“क शा ला? लाज तरी वाटते का गं?” आई अशी भडकली की णतला भडकवायला मला अजूि 
मजा येते. “मीिावणहिींचा फोि आला होता. उद्या र्काळी घरी येतायत. तुला बघायला”  

माझ्या हातातला णरमोट खाली पडता पडता राणहला. मला बघायला? आईला केदार प्रकरि 
माणहत होतंच तरीही ही काय भािगड होती.. मािंा चेहरा बघूि आई चक्क हर्ली. “केदारची आई. 
कळळं? त्याचंा फोि आला होता. उद्या ते र्वगजि येतायत. बोलिी ठरवायला.”  

चागंला एच बी ओ वर अलाद्वदन लागला होता ते बंद करूि मला आईर्ोबत घर आवरिे या 
कायगिमात र्हभागी व्हायला लागलं याबद्दल िाही म्हटलं तरी मला थोडं हरू् आलंच की.  

“हर्तेर् काय? उद्या छाि र्ाडी िेर्. ब्लाऊज ठीक आहेत िा ते बघ. इस्त्री करूि घे. जमत 
िरे्ल तर बाबाला र्ागं.” आमचा बाबा कपड्याला इस्त्री करिार म्हिजे काय णवचारायचंच िाही. 
धोबीघाटवाल्यािंा पछाड मारेल. आईच्या एकामागोमाग रू्चिा चाल ूिंाल्या. खरतर याबद्दल 
केदार मला काहीच बोलला िव्हता. र्ंध्याकाळी आमच्या घरात पुरेर्ा हलकल्लोळ उडालेला बघूि 
अिंरभाई डोकाविू गेला. तेव्हा बाबा कोणळष्टकं काढायला स्टुलावर उभा होता. आई चायिाची 
िोकरी धुवत होती आणि मी टीव्हीवर प्यार णकया तो डरिा क्स्टया बघत होते. र्लमािचा णपक्स्टचर मी 
चुकविे तरी का!  

“उद्या र्काळी दहा वाजता येतात. तेव्हा तूही ये. िूरीला पि घेऊि ये.” आईिं त्याला र्ाणंगतलं.  

“आम्ही कशाला?”  



 

 

“अरे, ते णकमाि दहाजि ंयेतील अर्ा अंदाज आहे. आमच्याकडे णतघंच ते बरं णदर्त िाही. 
मुलीकडचे थॊडेतरी पाहुिे िकोत का?” आई बहुतेक उद्या बोलिी िंाल्यािंाल्या लगेच लग्न 
करायचंय अशा तयारीमध्ये होती. मघाशी णतिं कपाटामधली चादंीची ताटवाटी आणि कंुकवाचे 
करंडे काढूि ठेवलेले पाणहले.  

पि तरं् काही िंालं िाही. र्काळी आम्ही अगदी रु्र्ज्ज होऊि केदार आणि फॅणमलीची वाट पाहत 
होतो. मी आईची एक मोरपंखी र्ाडी िेर्ले होते. अिंरभाईिे र्काळी मोगर् याची भरपूर फुलं 
आिली होती. आईिे त्याचा गजरा पि घातला होता. एकदम तणमळ हीरॉइि िंाल्यार्ारखं वाटावं 
म्हिूि आईिं र्ापडतील णततके दाणगिे मला घातले होते. र्ाणंगतल्यार्ारखा अिंरभाई आला. 
िूरी काही आली िाही.  

आईचा दहाजिाचंा अंदाज र्ाफ खोटा ठरला. मोजूि चार जि ंआले होते. केदार. केदारची 
आई. केदारचे बाबा. केदारची धाकटी काकी. या काकीला काही मूलबाळ िव्हतं म्हिूि णतिं 
केदारला अथवा केदारच्या मुलाला दत्तक घ्यायचं ठरवलं होतं म्हिे!  

आल्याआल्या या बर्ा. वगैरे गप्पा िंाल्या. हळूहळू बाबा आणि केदारचे बाबा बाजारपेठ या त्याचं्या 
आवडत्या णवर्षयावर बोलायला लागले. अिंरभाई आणि केदार काहीबाही बोलत बर्ले. आईिं 
चहा पोहे वगैरे काय काय आिूि णदलं. केदारची आई माझ्याशी थोडंफार बोलत होती. एकंदरीत 
बाकीचं र्वग बोलतोय, पि “आपल्या पोराचंं लफडं आहे म्हिूि त्याचंं लग्न लावयूा” हा णवर्षय कर्ा 
काढावा हे कुिालाच र्मजत िव्हतं. केदारची काकी मात्र जरा फुरंगटूि बर्ली होती. का ते 
मलाही माणहत िव्हतं.  

अखेर, केदारच्या आईिेच णवर्षय काढला. “केदारिं र्ाणंगतलेल्या जन्मतारखेवरूि आणि 
वळेेवरूि णहची पि पणत्रका काढूि घेतली. आमचे गुरूजी म्हिाले की र्त्तावीर् गुि जमतायत. 
तर काही हरकत िाही”  

“बरं केलंत. मी णतची पणत्रकाच बिवली िाहीये. लहािपिी आजारी म्हिूि र्ारू्बाई म्हिाल्या की 
पाहूच िकोर्. तेव्हा राहूि गेलंच” इथूि पुढे र्वांिा व्यवस्स्थत रॅक णमळाला.  

“अम्हाला काय? हा एकुलता एक. चुलत्यातं पि र्वात मोठा हाच. मोठी बणहि आहे त्याला, पि 
णतच ंतीि वर्षांपूवी लग्न िंालं. कॅिडाला अर्ते.” 

“अच्छा. स्वणप्नलला इतक्स्टया लाबं कुठे द्यायची म्हटलं की मािंा जीव कार्ावीर् होतो. इथं गावातच 
राणहली तर बरी”  



 

 

“हो. मुली फार लाबं गेल्या की र्ारखं जाियेंि ंपि होत िाही. र्िवार िाही की णदवाळर्ि 
िाही. आता कावरेीचं बाळंतपि आहे. तर मलाच णतकडे जायला लागिार बघा! कालच फोि 
आला होता. ती णडर्ेंबरमध्ये ड्यु आहे” 

“अगं बाई! थंडी मरिाची म्हिे णतकडे”  

“काय करिार. म्हिूि म्हटलं तुम्हाला भेटाव ंआणि ही बोलिी तरी ठरविू घ्यावीत. म्हिजे इकडे 
र्वग णिस्तरूि मी णतकडे जायला मोकळी. जूिमध्ये मुहूतग आहेत चागंले. एखादा ठरव ूया का?” 

इतकावळे बाबा हे बोलि ंकेवळ ऐकत होता. पि आता मात्र तो बोलला. “अहो, णतच ंएक वर्षग 
आहे”  

“अरू् देत की” केदारचे बाबा म्हिाले. “लग्नािंतर करेल. आम्हाला काहीच प्रॉबे्लम िाही”  

“हे फारच लवकर होतंय हो” आई पि म्हिाली. खरंतर आमचा अंदाज होता की मािं ंफायिल 
इयर िंाल्यािंतर लग्नाचा णवर्षय रु्रू होइल. केदार पि तरं्च म्हिाला होता.  

“हे बघा, आमच्या काहीच अपेिा िाहीत. देिघेंिं र्वग तुमच्या मजीवर. काहीच णदलं िाहीत तरी 
चालेल. घरादाराबद्दल आमचा काही प्रश्न िाही. मुलं एकमेकािंा पर्ंद करतायत. आपि काय 
केवळ अिता टाकायच्या आहेत. अहो, र्ाध्यातलं र्ाधं लग्न लाविू द्या. आमचं काही म्हििं 
िाही.” केदारचे बाबा म्हिाले. “मस्त हॉल बूक करू आणि र्वग ऑडगर देऊि टाकू. आमचा पराजंपे 
बेस्ट मािूर् आहे याबाबतीत. आठ णदवर्ातं लग्न लाविू देतोय. आपल्याकडे अजूि दोि मणहिे 
हातात आहेत”  

आई बाबा एकदम गप्पच िंाले. इतक्स्टया लवकर लग्न!  

“हे बघा, खोटं र्ागंत िाही. आमच्या आजेर्ारू्बाई आजूि आहेत. पि फार थकल्यात. पितवाचं 
लग्न बघण्याचं पुण्य़ णमळेल. त्याचंी णततकीच हौर्. णशवाय लग्न िंालं म्हिूि काही कॉलेज बंद 
करिार िाही. णडग्री होऊ देत. िंतरही णशकायचं तर णशकूदेत. छोटार्ा णबिंिेर् वगैरे करायचा 
अर्ला तरी आम्हाला चालेल. आमच्या घरात तुमच्या लेकीला काही कमी पडू देिार िाही याची 
खात्री बाळगा.” 

“ महत्त्वाचं म्हिजे णतर्रं लवकर येऊ द्या, तेवढंच आमच्या बाई खापरपितू बघतील” केदारच्या 
काकी म्हिाल्या. र्गळेजि हर्ले.  



 

 

“आम्हाला थोडा वळे द्या. मी माझ्या मोठ्या भावाशी आणि आईशी बोलतो. त्यािंा वाटलं तर एकदा 
बोलाविू घेतो. इतक्स्टया घाईगडबडीमध्ये ठरवयूा िको. णतच ंणशििाचं एकच वर्षग णशल्लक आहे. ते 
पूिग होऊ दे.” 

“िको.” परत केदारच्याच काकीिे ठामपिे र्ाणंगतलं “णजतक्स्टया लवकर होतंय णततक्स्टया  लवकर 
होऊ देत. तरिीताठी पोर आहे. तुम्हाला जराही काळजी वाटत िाही का? उद्या काय म्हिता 
काय होऊि बर्लं तर कोि णिस्तरिार? आमचा एक पोरगा र्ंस्कारी आहे म्हिूि इतक्स्टया 
व्यवस्स्थतपिे घरी र्वांिा त्यािं र्ाणंगतलंि. पि णवस्तवाची परीिा कोि घेिार? ते काही िाही. 
उगाच फट म्हिता काही िंालं म्हिजे गावात माि खाली जायची. आमचं जाऊ द्या हो. तुमची तर 
मुलगी आहे.” त्याचं्या या थाडथाड बोलण्यावर आईबाबाच काय पि केदारचे आईबाबा पि चणकत 
िंाले.  

“वणहिी, अहो अर् ंकाय. मुलं गुिी आहेत” केदारचे बाबा म्हिाले. गुिीतर आहेतच णशवाय या 
जगात कंडोमर्ारख्या वस्तू आहेत हे त्यािंा माणहत आहे. म्हिूि तर गेल्या दीड वर्षांत फट काय 
र्ट म्हिता काही िंालं िाही! मी केदारकडे पाणहलं तर त्यािं गालातच हरू्ि मला “शातं रहा” 
अर् ंडोळयािंीच र्ाणंगतलं.  

पि रु्रूवातीचा गप्पाचंा मूड आता पूिग णबघडला होता. केदारच्या काकीचं म्हिि ंलवकरात 
लवकर लग्न करूि द्या. चारपाच वळेा तेच तेच बोलि ंिंाल्यावर शेवटी त्या केदारच्या आईला 
एकदम उर्ळूि म्हिाल्या. “जाऊबाई, पाणहलंत. ही याचंी पद्धत. मुलीचं लग्न करायला िको. 
मुलगी गाव बोंबलत णफरते ते चालतं. शेवटी खाि तशी माती. बापच अर्ला”  

मािंा बाबा काही म्हिायच्या आधी आई म्हिाली. “आम्ही लग्नाला िाही म्हटलेलं िाही. केदार 
आम्हालाही पर्ंद आहे. आमच्या मुलीमध्ये तर खोट काढण्यार्ारखं काही िाही. णफरतेय ती 
तुमच्याच मुलार्ोबत.”  

“हो क्का? त्याच्याआधी उधळलेले गुि णवर्रलात की काय!” आता केदारच्या या काकींिी एकदम 
िळावरच्या भाडंिाचाच आवशे घेतला. “त्या मुर्लमाि पोरार्ोबत....”  

“कोिार्ोबत?” अिंरभाई इतक्स्टया वळेात पणहल्यादंा बोलला. “काही वाटे्टल ते आरोप लाव ूिका” 

“हे बघा, तुम्ही या देशात िर्ता त्यामुळे तुम्हाला माणहत िरे्ल. पि मी या मुलीची चौकशी केली 
तेव्हा मला र्वग खरं र्मजलंय. कोि तो हेकिा वर्ीम की काय....” ओह!! ती फालतू गोष्ट 
इथपयंत पोचली. मी अकरावीिंतर त्या वर्ीमला भेटलेरु्द्धा िव्हते. रस्त्यात दोितीिदा पाणहलं 
होतं.  



 

 

“ते काही खरं िाहीय” मी बोलायचा प्रयत्न केला. पि मािं ंबोलि ंयायच्याआधीच बाबा उठला पि 
त्यालाही बोल ूि देण्याची र्ंधी ि देता काकीच पुढे म्हिाल्या. “ते र्वग प्रकरि आम्हाला माणहत 
आहे. तरी केवळ केदारच्या हट्टार्ाठी आम्ही या लग्नाला तयार िंालो तर तुम्ही चक्क िाहीच 
म्हिताय.” काकीबाई र्तत “तुम्ही लग्नाला िाही म्हिताय” हेच एक वाक्स्टय तीि तीिदा म्हित 
होत्या. “एवडी घोडी मुलगी िंाली तरी... अहो, गाव उंडारतेय. कुिाहीर्ोबत णफरतेय”  

“मीरावहीिी, आता पुरे!” अखेर केदारचे बाबा म्हिाले. “मािंा केदारवर णवश्वार् आहे. त्याची 
पर्ंद उत्त्तमच आहे. अम्हाला तुमची मुलगी पर्ंद आहे. यणति, लग्न लव्कर करूया, जुलैमध्ये 
चातुमार् चाल ूहोइल आणि तो र्ंपायच्या आधीच केदारची आई कॅिडाला जाईल. ती परत 
येईपयंत म्हिाजे पुढचा माचग उजाडेल.” 

“अहो, मग आता ठरविू ठेव ूआणि पुढच्या वर्षी करू. आम्हालाही ते र्वग र्ोयीस्कर पडेल. 
र्ाखरपुडा करूि ठेव.ू” बाबा म्हिाला. शेवटी अजूि थोडावळे चचा करूि “पुढच्या आठवड्यातं 
परत भेटूया. तोपयंत तुम्ही तुमच्या घरात मोठ्याशंी काय ते बोलिू ठेवा” अर्ा मागग णिघाला. 
एकंदरीत रु्खारु्खी काहीच चाल ूिव्हतं हे र्ाफ णदर्त होतं. केदारच्या आईबाबाचंा प्रश्न िव्हता. 
पि काकीबाई र्ॉणलड वट दाखवत होत्या.  

र्ंध्याकाळी मला केदारचा भेटायला ये म्हिूि फोि आला. मी मिापारू्ि णचडले होते. गेल्या गेल्या 
लगेच त्याला णवचारलं. “ती काकी मला काय वाटे्टल ते बोलत अर्तािा तू काय गप्प बर्लार्. यु 
िो वरेी वले की मी फस्टग टाईम तुझ्यार्ोबत केलंय..मग तरी?”  

“शातं काऊ शातं. काकी घोळ घालिार आहे याचा अंदाज मला आधीपारू्ि होताच. मी णतथे जर 
हे र्ाणंगतलं अर्तं की आपि ऑलरेडी रु्हागरात र्ाजरी केली आहे, तर त्याचा अथग पुन्हा एकदा 
तू वाईट आहे अर्ाच िंाला अर्ता. र्मजतंय का तुला? म्हिूि मी गप्प राणहलो. काकीला तर 
हातात कारि णदलं अर्तं की ही मुलगी कशी उठवळ आहे वगैरे बोलायला” 

“उठवळ म्हिजे?”  

“मला िाही माणहत. पि घरात हंगामा चाल ूआहे. काकीिे तुझ्याबद्दल िक्की कुठूि माणहती काढली 
माणहत िाही, णकती खरी ते माणहत िाही. पि गेल्यावर्षीच्या गॅदझरगला अख्खं कॉलेजभर तू कुण्या 
मुलार्ोबत हातात हात घेऊि णफरत होतीर् इथपारू्ि हा कोि वर्ीम आहे णतथवर इणतहार् 
खिलाय... आजोबािंा तर ती काहीही र्ागंूि बहकवतेय”  

“पि का?” 



 

 

“आमच्या इस्टेटीच्या वाटण्या होतायत. माझ्या बाबािंा मी आिी ताई. दोि िंबरच्या काकािंा 
दोन्ही मुली. महेशकाकाला तर काही िंालंच िाही. मग आजोबािंी ठरवलंय की आता वाटण्या 
करूि णतन्ही मुलािंा णहस्रे् द्यायचे. घराचे णहस्रे् आधीच िंालेत. दुकाि माझ्याकडे येतंय. पि त्या 
बदल्यात बाबा दोन्ही काकािंा काही पैरे् देतील. काकीची मोठ्या भावाची मुलगी माझ्याबरोबरीची 
आहे. णतच्या मिात आमचं लग्न लाविू द्यायचं आहे. आताच िाही, फार आधीपारू्ि. म्हिजे 
आमच्या इस्टेटीमध्ये णतच्या माहेरकडच्यािंा वाटा णमळेल. मला दत्तक घेिार, म्हिजे 
महेशकाकाचा वाटापि मलाच णमळेल – म्हिूि त्या पैशार्ाठी आईबाबा हे लग्न लाविू देतील अर्ा 
णतचा अंदाज. पि मी आईला तुझ्याबद्दल खूप आधी र्ाणंगतलं होतं. प्लीज. लग्नाला लवकर हो म्हि. 
एकदा लग्न िंालं की मी वेगळंच घर घेिार आहे. पि आता तू णविाकारि उशीर केलार् तर घरात 
प्रॉबे्लम होइल. आजोबाचं्या णििगयावर र्वग अवलंबूि आहे. त्यािंी िाही म्हटलं तर..” 

“तू मला र्ोडूि देशील...”  

“वडेी आहेर् का? अर्ा कर्ा र्ोडूि देईि. पळूि जाऊ. रणजस्टर लग्न करू. काहीही करू. पि 
गोष्टी णततक्स्टया णचघळवायच्याच कशाला? तू हो म्हि. मणहन्याभरात लग्न करू. घरी तुझ्या 
आईवडलािंा ही पणरस्स्थती र्ागं. काकी मािं ंलग्न मोडायला बर्ली आहे. णतच्या बोलण्याकडे पूिग 
दुलगि करा.” 

 

पि काकीच्या बोलण्याकडे आम्हाला दुलगि करावं लागलंच िाही. त्या काकीिे हे लग्न मोडूिच मग 
दम घेतला.  

 

---------- 

केदारिे मला णकतीही र्मजावलं तरी मिामध्ये भुगंा लागूि राणहलाच. त्याच्या घरात तर रोज एक 
एणपर्ोड चाल ूहोता. काकीिे आजोबािंा कुठूिही णमळवलेली माणहती र्ागंायला रु्रूवात केली 
होती. त्यामध्ये मािें णमत्र, मािं ंणशिि, मािें कपडे, मािं ंवाह्यात वागि ंहे र्वग र्ाणमल होतंच. 
णशवाय काकीला णमळालेला र्वात मोठा जाळ म्हिजे माझ्या बाबाचं बाहेर अर्लेलं लफडं. माझ्या 
आईबाबािे कॉलेजात अर्तािा पळूि जाऊि लग्न केलं होतं. त्याही िंतर माझ्या जन्मािंतर बाबािं 
बाई ठेवली होती.  

आता या गोष्टी काय केदारच्या घरात कुिाला माणहत िव्हत्या अशातला भाग िव्हता. र्मोरर्मोर 
तर गेली पंचवीर् वरं्ष त्यांची दुकािं होती. त्या बाईबद्दल केदारच्या वडलािंा इत्यंभतू माणहती 



 

 

होती. पि काकीला हा णवर्षय र्मजल्यापारू्ि णतिं घरात तोच धोर्षा लावला होता. बाप अर्ला तर  
लेक तर्लीच अर्ा णतचा मुद्दा होता. हो िाही करत करत णतिं केदारच्या आजोबािंा माझ्या णवरूद्ध 
केलंच. केदार घरात िर्ला की या गप्पा व्हायच्या. तरी त्यािं णकतीतरी वळेा घरात माझ्याबद्दल 
र्ाणंगतलं. त्यावर “तुला काय र्मजतंय? तुम्ही लफडी करा आम्ही णिस्तरतो” अर्ा आहेर 
णमळाला म्हिे. एकंदरीत काकीबाईंचा डाव क्लीअर होता. केदारचं भलं कशात आहे ते र्ागंत 
स्वत:च्या माहेराचं भलं करायचं. आता तुम्ही म्हिाल की हे केदारच्या घरामध्ये इतराचं्या लिात 
कर्ं आलं िाही. तर मग तुम्हाला णकचि पॉणलणटक्स्टर् िावाच्या गोष्टीचा तुम्हाला काही अिुभव 
िाही. अगदी पोटणतडीकीिे बोलत बोलत णतिं घरामध्ये र्वांच्या घशाखाली स्वणप्नल वाईट आहे हे 
उतरवलं. केदारची दोि िंबरची काकी देखील हळूहळू या णवरोधाला र्ाणमल िंाली. णतचा 
युक्तीवाद बेफाम होता. उद्या मी रू्ि म्हिूि आले तर केदारच्या आईचं पारडं जड होिार. आफ्टर 
ऑल मी एकुलती एक होते आणि भल्यामोठ्या इस्टेटीची मालणकि होते. आज िा उद्या बाबाचं र्वग 
काही मलाच णमळिार होतं की.  

यादरम्याि मी आणि केदार जवळजवळ रोज भेटत होतो. घरात काय घडतंय ते मला तपशीलवार 
र्ागंायचा, माझ्याइतकाच तोही भजंाळला होता.  इतका प्रखर णवरोध होइल अर्ं आम्हाला कधी 
वाटलंच िव्हतं. त्याच्या आईबाबापेंिा इतर चुलत्यािंीच अणधक णवरोध चाल ूकेला होता. केदार 
आणि मी जेव्हा एकमेकाचं्या पे्रमात पडलो तेव्हा चुकूिही हे इतकं णवणचत्र होइल अर्ं आम्हा 
दोघािंाही वाटलं िव्हतं.  

आमच्या घरात केवळ एकच मोठा प्रश्न होता. इतक्स्टया लवकर लग्न करायचं का? आई तयार िंाली, 
पि बाबा अणजबात तयार िव्हता.  

“णडग्री िंाल्याणशवाय मी लग्न करिार िाही” हे त्याचं घोर्षवाक्स्टय बिलं होतं.  

“हे पंचवीर् वर्षापूवी मला बोलायचं होतंर्. तेव्हा बरा लग्नाला तयार िंालार्. आणि आता तुला हे 
िखरे रु्चतायत. चागंलं स्थळ आहे. णतला मुलगा पर्ंद आहे. णडग्री लग्नािंतर करेल की”  

“गौरी, मुलगा चागंला आहे म्हिूि मी लगेच लग्न करूि देऊ का? पर्ंद आहेत िा, मग थाबंू देत 
की अजूि एक वर्षग. परीिा होऊ देत, त्याच्या दुर्र् या णदवशी लग्न लाविू देतो.” हे आणि अरे्च 
र्ंवाद अदलिू बदलिू आमच्या घरात ऐकू येत होते. एकदा तर बाबा आईला णचडूि म्हिाला. 
“णतच ंलग्न करूि णदल्यावर आपि काय करायचं? एकच मुलगी आहे णतलापि इतक्स्टया लवकर 
पाठव ूका?” 

अिंरभाई मला एकदा म्हिाला. “र्ालं आमचं अरेंज मॅरेज अरू्ि दोि तार्ात र्वग फायिल िंालं 
होतं. तुमचं लव्ह मॅरेज अरू्ि इतके घोळ चाल ूआहेत.” अथात त्या लग्नामध्ये अिंरभाईला काही 



 

 

म्हिायचा हक्क िव्हताच. मला मात्र, बाबािं दोितीिदा णवचारलं. र्ध्या काहीच रु्चत िव्हतं. 
एकीकडे णशिि फारर्ं महत्त्वाचं वाटत िव्हतं. तर दुर्रीकडे इतक्स्टया लवकर लग्न करायचंरु्द्धा 
िव्हतं. मला केदारमध्ये काहीच प्रॉबे्लम िव्हता. लग्नाचाही प्रॉबे्लम िव्हता... पि एकंदरीत 
केदारच्या घरामधलं वातावरि फारर्ं आशादायक िव्हतं.  

केदार आधीर्ारखा मला रोज रोज भेटत िव्हता. फोि केला तरी दुकािामधूि झकवा बाहेरूि 
कुठूितरी. मलापि “अणजबात थोडे णदवर् घरी फोि करू  िकोर्” हे र्ांणगतलं होतं. तो पि 
णबचारा अडकल्यार्ारखा िंाला होता.  

एके णदवशी रं्ध्याकाळी गच्चीवर णिवातं बरू्ि होते. िुकताच रू्यग मावळला होता. हलका अंधार 
पर्रला होता. आई कुिाच्यातरी लग्नाला गेली होती. बाबा घरातच होता. िेमके लाईट गेले होते. 
घरात मरिाचं उकडत होतं. गच्चीवर णकमाि वारा तरी मस्त येत होता. घरार्मोरच्या बागेमध्ये 
बरीच मुलं खेळत होती. मी शाळेत अर्तािा आमच्या कॉलिीमध्ये इतकी मुलं िव्हती पि आता 
पणलकडच्या रस्त्यावर दोि तीि अपाटगमेंट बाधंल्या होत्या, णतथे बरीच कुटुंबं आली होती.  

“णिल्या, खाली येतोर् का? चहा केलाय” त्यािं हाक मारली.  

“थोड्यावळेािं येते” इतक्स्टया गमीमधूि चहा िकोच िंाला होता खरंतर. बाबािं अजूि दोिदा हाक 
मारली. तरी मी खाली येत िाही ते बघूि तोच वर आला. “थंड चहा चागंला लागत िाही रे”  

“गरम होतंय म्हिूि इथं बर्लेय. लाईट कधी येिारेत?” 

“येतील तार्ाभरात. आपि िा इन्व्हटगर बर्विू घेऊ. हल्ली इकडे लोड शेडींगचं प्रमाि वाढलंय” 
बाबा माझ्याच बाजूला बर्त म्हिाला. “आज कुठे बाहेर िाही का जायचं? जावईबापूंिा 
भेटायला?”  

“जावईबापू? र्ीरीयर्ली बाबा! णकती घोळ चाल ूआहे ते णदर्तायत िा!” 

“घाबरू िकोर् गं. पुढच्या वर्षी आपि लग्न लाव.ू मस्त एकदम. अख्खं गाव काय णजल्हा बघत 
राहील इतक्स्टया थाटात लग्न करेि”  

“पि णडग्री िंाल्याखेरीज िाही. तुिंा काय हट्ट आहे तेच मला कळत िाही” 

“तुला काय कळायचं त्यात. णशिि पूिग केल्याखेरीज मी लेकीचं लग्न लाविार िाही. तुला तुझ्या 
मजीिं लग्न करायचं स्वातंत्र्य आहेच.  फक्त त्यात मी िरे्ि. माझ्या लग्नातं तरी मािंा र्ार्रा कुठे 
होता. लग्नाच्या णतर्र् या णदवशी त्याच्या घरी गेलो तर आम्हाला घराबाहेरच काढलं. िंालं ते िंालं. 
पि मािंी मुलगी व्यवस्स्थत णशकलेली, आर्सथक आणि प्रत्येकच बाबतीमध्ये स्वावलंबी हवी. 



 

 

कुिावरही कशावरही ती अवलंबूि िको”  
“अरे पि, केदार आहे. तू आहेर्. आणि...” 

“मी आणि गौरी काय आयुष्यभर पुरिार आहोत का? आज आहे तर उद्या िाही. आमच्या पश्चात 
तुला कोि बघिार आहे? काका आणि त्याची पोरं काय बघिार? एकटीच राणहलीर् तर कशी 
राहशील? िवरा आयुष्यभर पुरतोच अर्ं िाही. र्ार्रचं णकतीही इस्टेट अरू् दे, रु्िेला त्यात 
काडीही णमळत िाही. त्यार्ाठी मला तुिं ंणशिि पूिग  हवंय. काही िाही तर णकमाि णडग्री तरी... 
तुझ्या आईिं आणि मी हाच गाढवपिा केलाय. मािं ंजाऊ देत, मी अभ्यार्ात कधीच हुशार 
िव्हतो. धंद्यात मात्र मी र्गळी अक्कल वापरली. पि गौरीचं काय... दहावीला तुझ्यापेिा जास्त 
टके्क होते. काय फायदा िंाला? पे्रमात पडली लग्न केलं आणि घरी बर्ली.” 

“पि णतला प्रॉबे्लम काही िंाला का? णशिि अणजबात िको..” 

“काही प्रॉबे्लम िंाला का? णिल्या! आता र्ागंतोच. तुला आठवत िरे्ल पि तू दोि वर्षांची 
अर्तािा मािं ंआणि गौरीचं भाडंि िंालं. खूप मोठं. मी बाहेर कुठंतरी लफडं केलं आणि ते णतला 
र्मजलं होतं. णचक्कार भाडंली. रडली आणि म्हिाली घर र्ोडूि जाते. िुर्ती धमकी णदली िाही 
तर गेलीरु्द्धा. तुला घेऊि माहेरी गेली. मी पि णततकाच णचडलो होतो. जातेय तर जाऊदेत. 
िंतर चारपाच णदवर्ािंी जाऊि आिली अर्ती. पि ती वळे आली िाही. र्ंध्याकाळी.. या अशाच 
णतन्हीर्ाजेंच्यावळेी तुला घेऊि परत आली. दारात चपला काढल्या, तुला माझ्यार्मोर ठेवलं 
आणि णकचिमध्ये कामाला गेली. एकही शब्द ि बोलता. त्याआधी मला गौरीवर णकत्येकदा पे्रम 
आलं होतं, राग आला होता, पि त्याणदवशी पणहल्यांदा णतची दया आली. माहेरामध्ये णतला जागा 
िव्हती. कारि हे लग्न णतचा स्वत:चा णििगय होता. माहेर र्ोडूि दुर्रीकडे कुठं रहायचं तर शक्स्टय 
िव्हतं. दोि वर्षांची मुलगी, अधगवट णशिि आणि एकटी बाई. मुकाट परत आली. ती जर परत 
आली िर्ती िा तर मला इतकं वाईट वाटलं िर्तं णजतकं णतच्या त्या णिमूटपिामुळे वाटलं. 
त्यािंतर मी णतची माफी माणगतली आणि आमचा र्ंर्ार आधीर्ारखाच चाल ूिंाला. पि मी तो 
णदवर् आजही णवर्रलो िाहीये. हेच मला माझ्या मुलीबाबत घडायला िकोय. णतला स्वतंत्र जगता 
आलंच पाणहजे. वळे आली तर ज्या चपला घालिू ती बाहेर पडलीये त्याच दारात णतिं त्या चपला 
काढता कामा िये. अर्ं काही तुझ्याबाबतीत होइल अर्ं िाही पि मािं ंमि र्वग काही आलबेल 
होइल अर्ंही माित िाही. तुिंी णडग्री म्हिजे केवळ णडग्री िाहीय. णशिि पूिग अर्ि ंम्हिजे एका 
अथािं स्वावलंबी अर्ि.ं गौरीच्या वळेी मी पि णततकाच मूखग होतो. मागेपुढे कर्लाही णवचार ि 
करता पे्रमात पडलो म्हिूि लग्न केलं. त्या मािािे तू आणि केदार र्मंजर् आहात. केदार तर 
लाखपटीिं चागंला िवरा आहे. पि णिल्या, मािंी फक्त एकच इच्छा आहे रे. इतक्स्टया लवकर मी 
तुला परक्स्टयाची करिार िाही” 



 

 

“बाबा, तुला अर्ं का वाटतं रे? मी फायिल इयर पूिग करिारच आहे.. तरं्ही केदारशी लग्न केलं 
तरी तुिंी मुलगी म्हिूि अरे्िच िा”  

“होत िाही रे तरं् णिल्या. दुर्र् याकंडे णिघूि गेलीर् की आमची राहिार िाहीर्. आणि खरं र्ागंू 
का? देवािं एकच तर मुलगी णदलीये. णतला हे अर्ं अगदीच  वीर्ाव्या वर्षी दाि णदलं तर...” 
बाबाला पुढे बोलताच आल ंिाही इतका त्याचा गळा भरूि आला होता. “लहाि आहेर् अजूि.. 
अजूि थोडे णदवर् अशीच लहाि रहा गं. इतक्स्टयात िको जाऊर्”  

“बाबा, मी तुला आणि आईला र्ोडूि कशी जाईि? पि मािं ंकेदारवर पे्रम आहे. तो मला रु्खात 
ठेवले. मी जरी लग्न करूि गेले तरी तुला रोज भेटेि. आईणशवाय रहाण्याची तर मीरु्द्धा कल्पिा 
करू शकिार िाही. तुला आणि आईला एकटं करूि.... मी पि िाही राहिार. पि या र्वांमध्ये 
केदारचे फार हाल होतायत. बेक्कार भरडला जातोय. त्या्च्या घरामध्ये खूप णवरोध होण्याआधी 
प्लीज लग्नाला हो म्हि. मी तुझ्या मिाणवरूद्ध पळूि वगैरे जािार िाही. पि तुझ्या परवािगीची वाट 
बघत जर..”  

 
“णठक आहे. मी उद्य बोलेि त्याचं्याबरोबर. पि णडग्री मात्र पूिग करशील अर् ंमला वचि दे....” तो 
बोलत अर्तािाच खाली हॉलमधला फोि वाजायला लागला. बाबा बोलायचा थाबंला. मािें डोळे 
कधीचे वा्त होते तेच मला माणहत िव्हतं. डोळे पुर्त खाली आले आणि फोि घेतला.  

“काय करतेर्?”  

“केदार! आता पाच णमणिटातं तुलाच फोि करिार होते. ऐक िा” 

“बोल ूिकोर्. अणज्जबात एक शब्द बोल ूिकोर्. मी तुझ्या घरी येतोय. गेटमध्ये तयार होऊि रहा. 
कुठ जातोय अर्ं रु्द्धा णवचारू िकोर्. माझ्याकडे एक गूड न्युज आहे. मी पाच णमणिटातं 
पोचतोय” इतकं बोलिू त्यािं फोि ठेवला.  

तो इतक्स्टया भराभरा बोलला की मला काय र्ागंायचंय तेच राणहलं. बाबाला मी बाहेर जातेय रे 
इतकंच र्ाणंगतलं आणि ड्रेर् बदलला. केदारिे र्ाणंगताल्यार्ारखं पाचव्या णमिीटाला तो माझ्या 
घरार्मोर बाईक घेऊि उभा होता.  

“चल” 

“कुठे?”  

“आपल्या घरी”  



 

 

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

 

शहराबाहेर अिेक िवीि णबल्ल्डग बाधंल्या जात होत्या. तशाच एका कॉलिीमधल्या छोट्या पि 
िवीि णबल्ल्डगर्मोर केदारिे गाडी थाबंवली.  

“माझ्या णमत्राचा फॅ्लट आहे.” णतर्र् या मजल्यावरच्या एका दाराचं कुलपू उघडत तो म्हिाला. “तो 
दोि वर्षार्ाठी युएर्ला गेलाय. मला म्हिाला कुिी भाडेकरू णमळाला तर बघ. एकदम िवीि 
आणि फुली फर्सिश्ड फॅ्लट आहे. म्हटलं, मलाच भाड्यािं दे.”  

“म्हिजे?”  

“तुिं ंआणि मािं ंकधीही होऊ देत. मणहन्याभरािे झकवा तुिंी णडग्री िंाल्यावर. आपि इथंच 
रहायचं. जॉइंट फॅणमलीमध्ये तुला टोचूि हैराि करतील. तुझ्याच्यािे ते णिभविार िाही. त्यापेिा 
आपि आधीपारू्ि वगेळं राहूया” केदार उत्र्ाहािं िुर्ता फर्फर्त होता. “तुिंा आणि मािंा 
र्ंर्ार. काऊ, आपला र्रं्ार”  

“आता मी बोल?ू बाबा तयार िंाला. जूिमध्ये लग्नार्ाठी” केदार आधी खुश णदर्त होता, मी हे 
र्ाणंगतल्यावर तो जे काय णदर्ायला लागला त्यार्ाठी जगामध्ये शब्दच िाहीत.  

“खरंच.” त्यािं मला जवळ ओढूि णमठीत घेतलं. वेल, फॅ्लट मस्तपैकी फर्सिश्ड होताच. आम्ही 
रे्लीबे्रशि अगदीच दिक्स्टयात केलं. रात्री जवळजवळ दहा वाजता मी घरी गेले. मी उशीर होइल 
म्हिूि फोि केलाच होता. केदार मला र्ोडायला घरी आला तेव्हा आईिं त्याला आत बोलावलं. 
“जेविूच जा” बाबा म्हिाला.  

उशीर होइल र्ागंण्यार्ाठी त्यािं घरी फोि केला. फोिवरचा णिरोप ऐकताच त्याचा चेहरा एकदम 
बदलला. “मी लगेच णिघतो. घरी प्रॉबे्लम िंालाय.” इतकंच म्हिूि तो णिघाला.  

यािंतर जे काय घडलं ते मला र्रळपिे कधीच र्मजलं िाही. तुकड्यातुकड्यातं थोडं 
याच्याकडूि त्याच्याकडूि. केदारच्या त्या काकींिा हे लग्न मोडण्यार्ाठी अखेर अणतशय परफेक्स्टट 
कारि त्याच णदवशी णमळालं होतं. आधीर्ारखं त्यांिी केवळ केदारच्या आजीआजोबािंा वगैरे ि 
र्ागंता र्रळ घरामध्येच र्वांिा एकत्र बोलावलं. केदार तेव्हा दुकािात अर्िार हे त्यािंा माणहत 
होतं. त्यामुळे त्याला ही र्वग भािगड माणहतच िव्हती. र्वांर्मोर काकीिं अखेर आपलं अमोघास्त्र 
फेकलं. हे लग्न आता मॊडायलाच हव ंहोतं.  



 

 

काकीला कुठूितरी आईच्या कॅन्र्रबद्दल र्मजलं होतं. काकीच्या मते, इतकी म्त्त्वाची गोष्ट 
आम्ही त्याचं्यापारू्ि लपविू ठेवली होती. आईला गभाशयाचा कॅन्र्र िंाला होता. काकीिे 
कुठल्यातरी मॅगणिंिमधलं आटीकल शोधूि हा कॅन्र्र अिुवणंशक अर्तो आणि मला होण्याचे 
णकतीतरी टके्क चान्रे्र् आहेत वगैरे भार्षिबाजी केली. णशवाय र्ोबत कुठंही णलणहलें िर्तािा उद्या 
हा कॅन्र्रर्ारखा आजार केदारला िंाला तर काय अर्ा णबिडोक र्वालही केला. हा कॅन्र्र 
केवळ आणि केवळ “भािगडी” केल्यािे होतो, म्हिजे मािंा बाबा आणि मािंी आई दोघंही वाईट 
चाणरत्र्याचे आहेत हा णिष्कर्षग काढला.  

खरंतर आईला कॅन्र्र िंाला होता ही गोष्ट काही कुिी लपवली िव्हती. माझ्या जन्माच्या आधी जी 
लोकं आईबाबाला ओळखत होती त्यािंा ही गोष्ट माणहत अर्िार. आईचं युटेरर् काढूि टाकलंय 
हे तर बहुतेकािंा माणहत होतं. यािंतर आईला अथात मूल िंालंच िर्तं. मीच एकटी हेही माणहत 
होतं. पि काकीबाईिं र्वग फॅक्स्टट्र् णतच्या मिाला येईल तरे् उलट रु्लट करूि वापरले. णशवाय 
स्वत:ला मूल िंालेलं िर्ल्याचं दु:ख त्यात णमर्ळलं. आणि उद्या केदारच्या बायकोच्या बाबतीत 
अर्ंच िंालं तर घराण्याचं काय? अर्ं णवचारलं. णजतकं मी ऐकलंय त्यावरूि तरी काकीचा हा 
एकपात्री प्रयोग फारच पणरिामकारक िंाला अर्िार. कारि, लगेच केदारच्या आजोबािंी हे लग्न 
कुठल्याही पणरस्स्थतीत होिार िाही हे र्ांणगतलं. त्यावर केदारची आई काही बोलायला गेली तर 
लगेच इतराचें आवाज वाढले. घरामध्ये इतका आरडाओरडा आणि गोंधळ िंाला की केदारच्या 
पिजीचं ब्लड पे्रशर वाढलं म्हिूि त्यािंा ताबडतोब िेऊि आयर्ीयुमध्ये ऍडणमट कराव ंलागलं. 
णतथे िेतािा पिजींिी “मािंी इच्छा आहे की केदारचं लग्न त्या मुलीबरोबर करू िका” अर्ं 
र्ाणंगतलं. इथं केदारच्या आईंिी पि आमच्या िात्याचा हात र्ोडूि णदला. िव्वद वर्षांच्या 
म्हातारीच्या अखेरच्या इच्छेचा माि म्हिूि एका णवशीमधल्या मुलीच्या भणवष्याचा खूि करण्यात 
आला.  

हे र्वग अर्ं काही घडलंय याची मला कल्पिाच िव्हती. बाबा तयार िंालाय याच आिंदात मी 
होते. िेटवर इमेजेर् र्चग करत होते. शाल ूकर्ला घ्यायचा. घागरा घ्यायचा का? हिीमूिला कुठं 
जायचं? केदारला रू्ट छाि णदरे्ल की शेरवािी. करवली म्हिूि णिधीला र्ागंायचं. णतला मस्त 
डीिंायिर र्ाडी आहेरात द्यायची. माझ्या लग्नात मला बुफेचं जेवि िको. छाि पंगत माडंायची. 
णररे्प्शिला मात्र चाटचे वेगवगेळे स्टॉल्र् हवतेच. तेव्हा णटणपकल जेवि िको. आईचे र्गळे 
दाणगिे जुन्या स्टाईलचे आहेत.. मला िेकलेर् वगेळया स्टाईलचे हवते. कािातले मोराच्या 
डीिंाईिचा एक हवाच. बांगड्यािंा देवदार् स्टाईलचे िुंमके हवते. देवदार्वरूि  आठवलं, मला 
विेीमध्ये घालायला ते हेअर ऍक्स्टरे्र्रीजचे णपरे्र् हवेत.  

दुर्र् या णदवशी बाबा केदारच्या घरी जािार होता. पुढची बैठक कधी करायची म्हिूि णवचारायला. 
पि त्याआधीच  र्काळी दुकािातं गेल्या गेल्या त्याला केदारची पिजी र्ीरीयर् अर्ल्याची खबर 



 

 

णमळाली. आईला त्यािं फोि करूि र्ाणंगतलं म्णिू आई पद्धतीिुर्ार हॉस्स्पटलामध्ये बघायला 
गेली. णतथे काकीबाईंिी आईला हविंको ते र्वग काही आयर्ीयुच्या दारात ऐकवलं. तेव्हा केदारची 
आई णतथं िव्हती.  

आई परत आली तीच डोळे पुर्त. मी केदारला दुकािात फोि लावला, घरी फोि लावला. अगदी 
तो ज्या इस्न्स्टट्युटमध्ये हाडगवरेचा कोर्ग करत होता णतथेही फोि केला. केदार कुठेही िव्हता.  

तीिचार णदवर् याच भािगडीमध्ये गेले. मािंा णिरोप केदारपयंत पोचत िव्हता. बाबा एकदा 
केदारच्या घरी जाऊि आला. णतथे केदार कामाणिणमत्त गोव्याला गेलाय म्हिूि र्ाणंगतलं. लग्न 
मोडलंय हे तर आता स्पष्टपिेच ऐकवलं.  

मला त्या घरातल्या इतर लोकाबंद्दल काहीही देिघेंि ंिव्हतं. मला फक्त केदारचा आवाज 
ऐकायचा होता. त्याला बघायचं होतं. भेटायचं होतं. बाबा म्हिाला “त्या म्हातारीला णडस्चाजग 
देऊि घरी आिलं की मगच जाईि. घरात काय पाताळात कुठे अरे्ल णतथूि शोधूि आिीि. दोि 
तार्ातं िाय रणजस्टर मॅरेज लावलं तर बघ. घाबरू िकोर्”  

मला रात्रभर िंोपच येत िव्हती. एकदा अशीच या कुशीवरूि त्या कुशीवर वळत होते तेव्हा फोि 
वाजला. रात्रीचा दीड वाजला होता. इतक्स्टया रात्री कुिाचा फोि अरे्ल म्हिूि मी दुर्र् याच झरगला 
फोि उचलला.  

“हॅलो. िंोपली होतीर्?” पणलकडूि आवाज आला.  

“केदार! केदार....” माझ्या आवाजावरूि मी िंोपले िव्हतेच हे त्याला र्मजलं अरे्लच.  

“काऊ! आय णमर् यु” त्याचा आवाज खूप खोलवर आणि दमलेला वाटत होता. “आय रीअली णमर् 
यु” तो दारू प्यायला होता का? बहुतेक हो.  

“केदार, कुठे आहेर्? णकती फोि केले. तुझ्या दुकािात पि मी येऊि गेले. आई पि 
हॉस्स्पटलमध्ये..” 

“माणहत आहे गं. र्गळं माणहत आहे. तू इकडे ये. आता. ताबडतोब”  

“रात्रीचा दीड वाजलाय. केदार, तू आहेर् कुठं? मी उद्या र्काळी येते. तुझ्या घरचे िाही 
म्हितात िा लग्नाला. िक्को तर णठक आहे. तू आणि मी लग्न करू. मला तुिं ंघर िकोय. फक्त तू 
हवायर्”  



 

 

“मला फक्त तू हवीर्. काऊ, आज आईला ऍडणमट केलंय.. गेले चार णदवर् ती काही खातणपत 
िाहीय. अडकलोय गं मी. मला म्हिते मी तुिंा िाद र्ोडूि द्यायचा. कर्ं शक्स्टय आहे? मी तुिंा 
िाद र्ोडूि द्यायचा...” िक्कीच केदार प्यायलेला होता.  

“हे काय चालयेू? केदार, तुझ्या घरामध्ये मला आणि माझ्या घरच्यंिा बरंच काही बोललं गेलंय. मी 
ते र्वग इग्नोर करेि. पि तू.. तू मािंा र्ाथ देशील िा? र्ागं िा?” 

“आईचा बीपी खूप कमी िंालाय. र्लाईि लावलं तर तेही णतिं काढूि टाकलंय. कावरेीताईचा 
फोि आला. मलाच ओरडली. आईची झकमत िाही. मी वाईट आहे. मुलीचा िादार्ाठी आईला, 
पिजीला मारायला उठलोय. मी या घराण्याचा एकमेव वारर्. मीच घरातल्यािंा मारतोय.. मी 
काय करू?”  

रात्री दीड वाजत त्या अंधारामध्ये मी कािाला रीरे्व्हर लाविू जागच्याजागी बफग  होत गेले. णदर् 
कान्ट बी हॅपझिग. केदार, मािंा केदार मला र्ोडू शकत िाही. िो. मी आजपयंत आयुष्यात काही 
वाईट काम केलेलं िाही. कुिालाही दुखावलेलं िाही. माझ्याबाबतीत अर्ं घडू शकत िाही. प्लीज. 
देवा. प्लीज. प्लीज.  

“एकच वर्षग काय... स्वप्नील.. अख्खं आयुष्य घेऊि टाक. पि र्ोडव मला या णिधेमधूि ... तूच 
र्ागं मी काय करू?”  

 “केदार, मी आता काय करू?” अखेर मी बोलले.  

“आता इकडे ये. ताबडतोब. मला घेऊि चल. माझ्यात एकट्यािं झहमत िाही. पि तू र्ोबत 
अर्शील तर मी येईि. तू म्हिशील णतथं. ये िा”  

“येते, मी आता लगेच येते. डोन्ट वरी. तुझ्या आईला पि काही होिार िाही..” 

“आईिं माझ्या कािाखाली मारली. मला णवचारलं. तुिें णतच्यार्ोबत काही शारीरीक होतं का? 
म्हटलं हो. तर म्हिाली णकती णदवर्. म्हटलं गेले दोि वरं्ष. मग काकी म्हिाली की पाणहलंत दोि 
वदर्षांत णतला काही िंालं िाही म्हिजेच ती वांिंा आहे. मी म्हटलं तरं् िाही. वी युज प्रोटेक्स्टशि. 
तर आईिं मला थोबाडीत मारली. पुढं बोल ूिको”  

“हे र्गळं आता बोलायची वळे िाही. तू कुठे आहेर्? मी येऊ िा?”  

“मला कोंडूि ठेवलंय, काऊ. मला या खोलीत बंद केलंय. माझ्या काकािंी. मी बाहेर जाऊ िये 
म्हिूि. बणहिीिं फोि आिूि णदला म्हिूि मी फोि केला. तुला. तुिंी खूप आठवि येते. माझ्यात 



 

 

झहमत िाहीये काऊ. तुला आठवतं मी त्या णदवशी तुला म्हिालो णमत्रारं्ोबत पैज लावली. काही 
पैज लावली िव्हती.” 

“माणहताय रे”  

“िाही माणहत तुला. रोज बघायचो. कॉलेजमध्ये. खूप आवडायचीर्. पि बोलायची झहमत िव्हती. 
णिधीकडूि तुिंी माणहती काढली. अखेर एके णदवशी झहमत केली. तू पि बोललीर्. पि तरी 
मी.... घाबरलो होतो. काऊ, माझ्यात झहमत िाहीये” 

“आपल्याला काय लढायला युद्धावर जायचं िाहीये. तुिं ंआणि मािं ंआयुष्य आहे. मी येते. आता 
लगेच तुझ्या घरी. तुझ्या घरातलेच काय स्वगातले देव पि मला अडवू शकिार िाहीत. कळलं?”  

मी बोलत राणहले पि पणलकडूि काही आवाज आला िाही. फोि कट िंाला होता. आमचा कॉलर 
आयडी तेव्हा बंद पडला होता, त्यामुळे फोि कूठूि आलाय ते र्मजेिा. मी त्याच्या घरचा फोि 
णफरवला. झरग वाजत राणहली.  

मािंा फोिवरचा आवाज ऐकूि आई उठूि बाहेर आली होती. काय बोलि ंिंालं ते मी र्वग णतला 
र्ाणंगतलं. बाबा पि उठला. मला म्हिे, चल आता त्याच्या घरी जाऊ. आई त्यालाच ओरडली. 
रात्रीच्या वळेी काय तमाशे करायचेत का? उद्या र्काळी जाऊया.  

र्काळ उजाडली तेव्हा केदारच्या भल्यामोठ्या घरात कुिीही िव्हतं. दुकािही बंद होतं. 
दुकािामध्ये काम करिार् या लोकािंापि काही माणहत िव्हतं. केदार म्हिाला होता की आई 
ऍडणमट आहे म्हिूि बाबािं हॉस्स्पटलमध्ये जाऊि चौकशी केली. पि केदारची आई गावामधल्या 
कुठल्याही हॉस्स्पटलमध्ये ऍडणमट िव्हती.  

चार णदवर्ािंी णिधीिं मला केदारच्या लग्नाची णिमंत्रिपणत्रका आिूि णदली. णतच्याकडे कुिीतरी 
आिूि णदली होती म्हिे. अजूि पंधरा णदवर्ािंी केदारचं लग्न होतं. त्या काकीच्या भावाच्या 
लेकीर्ोबत.  

------ 
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