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 “लतिका हॉस्टेलमध्ये नाहीये” मी वॉर्डनला जाऊन साांतगिलां. रात्रीचे अकरा वाजि आले होिे. 
लतिका आज सकाळीच बाहेर पर्ली होिी. कॉलेजला सुद्धा माझ्यासोबि आली नव्हिी. नांिर 
तिवसभर तिचा मोबाईल स्स्वच्र् ऑफ येि होिा. आिा जर मी वॉर्डनला साांतगिलां नसिां िर 
पांचाईि माझ्यावर आली असिी. लतिकाने लेटनाईट परतमशनसुद्धा घेिली नव्हिी.  
वॉर्डनने तिच्या नोटबूकमध्ये लतिकाचां नाव तलहून घेिलां. नांिर िी जाणे आतण लतिका. रूममध्ये 
येऊन मी पुस्िक वाचि बसले होिे. रात्री सारे्बारानांिर लतिका आली. आली िी एकिम 
घुश्शािच.  
“मॅर्मकरे् कां प्लींट कशाला केलीस?” 
“कां प्लेंट केली नाही. िू रूममध्ये नाहीस हेच साांतगिलांय. कुठे होिीस?”  
“िे मी िुला कशाला साांगू?” तिनां लाईट बांि केला आतण बेर्वर जाऊन झोपली. वॉर्डनने तिला 
बरांच सुनावलां असणार. मी अांधारािच माझां पुस्िक टेबलावर ठेवलां आतण र्ोळ्यावरचा चष्मा 
काढून मी पण झोपले. लतिकाचां वागणां हल्ली अतजबाि भरवश्याचां रातहलां नव्हिां. रोज लेक्चसड 
चुकवायची. प्रॅक्टीकलला जेमिेम असायची. मागे तमळालेल्या त्या एका जातहरािीनां तिला कामिर 
काय फार तमळालां नव्हिां. पण िरीही लतिका अजूनही मॉरे्ललग एजन्सीजचे िरवाजे ठोठावणां 
काही बांि करि नव्हिी.  
मला तिच्या या ग्लॅमरमागे लागण्याचां ऑब्सेशनच समजि नव्हिां. लतिका हुशार होिी. तिसायला 
सुांिर होिी. घरून बरीच चाांगल्या पतरस्स्ििीमध्ये होिी. मग आिा इिका आटातपटा करायची 
गरजच काय? तिचां र्ायेटींगचां फॅर् तिवसेंतिवस वाढि चाललां होिां. नेटवर कुठून काहीिरी 
मातहिी गोळा करून काय काय प्रकार करायची. मध्यांिरी सलग पांधरा तिवस िी फक्त कललगर्ां 
आतण ललबूरस तपऊन रातहली होिी. सलोनमध्ये जाऊन कसल्यािरी स्स्कन ट्रीटमेंट करून घेणे हे 
नेहमीचेच. “िुझ्यासरखी नॅचरल गोरी स्स्कन नाहीये” म्हणि वर मलाच टॉां ट मारायची. खरांिर 
लतिकाचा स्स्कन टोन सुरेख होिा. माझ्या चेहर् यावर बरेच खडे्डधब्बे होिे, तिचा चेहरा मात्र एकिम 
तनिळ होिा. हल्ली तिचे आतण माझे असेच कशावरून िरी मेजर खटके उर्ाल्यावर मी तिच्याशी 
बोलणां कमीच केलां. आिा मला मुांबईि बर् यापैकी एकटीनां तफरिा येि होिां. सुएरूवािीला आम्ही 
िोघी रीक्षा करून कॉलेजला जायचो. पण लतिकाचे लेक्चर चुकवणां अति वाढलां, मग मी 
एकटीनांच जायला लागले. रीक्षाच काय गिीचा टाईम नसेल िर मला लोकमध्ये चढिा यायला 
लागलां.  
लतिकाने वॉर्डनकरे् िोनिीनिा माझी िक्रार केली होिी. माझां नाव आधीच “तचर्कातबब्बा” 
असल्याने वॉर्ड्ड मला बरांच ओरर्ली पण होिी. आधी मला खूप राग आला, ही कोण वॉर्डन बाई 
ओरर्णारी? मी वॉर्डनशी पण खूप भाांर्ले.  मगीकिा  मोठाच रार्ा झाला, िेव्हा लतिकाच येऊन 
मला वॉर्डनच्या रूममधून बाहेर घेऊन आली. “कां प्ल्ल्लीट मॅि आहेस. वॉर्डन ओररे्ल िेव्हा ऐकून 
घ्यायचां. आपण वर्षाचे एकिम पैसे भरलेि त्यामुले अगिीच काही प्रचांर् मोठा रार्ा केला नसेल 
िर आपल्याला काय हॉस्टेलवर काढून टाकि नाहीि. पण इिका आरर्ाओरर्ा केला िर काढून 
टाकिील”  



 

 

िेव्हापासून मी वॉर्डनने बोलावलां की कानाि एफ एम् रेर्ीओचे हेड्फोन खुपसून जायचे. वॉर्डनचां 
िोंर् हलायचां बांि झालां की “शॉरी, तिस तवल नॉट हॅपन अगेन” म्हणायचां आतण बाहेर यायचां.  
एरवी गायब असणारी लतिका आज नेमकी रतववारी रूमवर होिी, आतण आफिाबचा फोन आला.  
 “िुझा तमत्र? िू िर म्हणालीस की िुला कुणी तमत्र नाहीि?” उलट चौकशी केल्यासारखी मला 
तवचारि असली िरीही तिला प्रचांर् उत्सुकिा लागली होिी.  
“लतिका, नेबर आहे. इकर्ां मुांबईि काही कामासाठी आलाय िर आईनां त्याच्यासोबि खाऊ 
पाठवलाय. त्यावरून तकिी प्रश्न तवचारशील?” मी शक्य तििक्या वैिागून म्हटलां. ख्रांिर आफिाब 
पुण्यावरून येि होिा. मी एरवी लतिकासमोर आफिाबशी फोनवर कधीच बोलायचे नाही. आमचां 
बरांचसां बोलणां एसेमेस वरच व्हायचां िो  त्याच्या फायनल परीके्षसाठी बराच स्ब्बझी होिा. 
तिवसाम्िून अठरा िास वगैरे अभ्यास करायचा. मागे कधीिरी तनधीला फोन केला िर िी म्हणाली 
की त्याने परीक्षा सांपेपयंि तिला फोन करू नको असां सास्म्गिलांय. एसेमेस आतण चॅटींगवर पण 
नाही.  पण िो तिवसािून िोन िीन मेसेज िरी मला पाठवायचा. क्वतचि एखािा फोनसुद्धा 
करायचा. जास्ि नाही अगिी िोन िीन तमतनटां बोलायचा, हे मी तनधीला साांतगिलां नाही. नाहीिर 
उगाच परि या िोघाम्ची भाांर्णां व्हायची आतण खापर माझ्यावर फुटायचां.  
आज मात्र सकाळीच त्यानां फोन केला होिा. काही कामासाठी मुांबईला आलोय, िुला भेटायला 
हॉस्टेलवर येऊ का? म्हट्लां ये की. फोनवर बोलनू झाल्यावर त्याचा मेसेज आला, मी िुझ्यासाठी 
स्वीट्स घेऊन येईन. िे आईने तिलेि म्हणून सवांना साांग. असाच भेटयाला आलो िर िुला कुणी 
काही म्हणेल. िो मेसेज बघून मला हसूच आलां. हॉस्टेलमध्ये सरसकट बॉयफ्रें र् भेटायला यायचे.  
अिाि वॉर्डनला साांग्िाना मात्र िे “कतझन्स” असायचे, आफिाब तमत्र म्हणून भेटला िरी मला 
काही प्रॉबे्लम नव्हिा पण त्यातनतमत्ताने त्यानां काही गोर् खाऊ आणला िर नको कशाला म्हणा!!  
पण आिा लतिका ज्या पद्धिीनां मला ईांटेरोगेट करि होिी िे फारच इरीटेटींग होिां. स्वि:चा 
बीएफ़ असिाना केवळ माझा तमत्र भेटायला आला म्हणून इिकां  नाक खुपसून तवचारि होिी की 
जणू काही मी आफिाबबरोबर पळूनच जािेय. “आफिाब म्हणजे मुस्स्लम् का? आय लाईक 
मुस्स्लम गाय्ज. िे आर सो क्युट” िोनिीनिा िे म्हणाली. मी आफिाबला क्युट म्हणण्याअधी 
सलमान खानचां लग्न होऊन त्याला पोरांबाळां  झाली असिील.  
 
 वॉर्डनने स्व्हजीटर आलेि म्हणून तनरोप पाठवल्यावर माझ्यासोबि िीपण बाहेर आली. आिा इिे 
खरांिर मला र्ोळ्याांसमोर तनधी प्रकरणाचां रीपीट घरे्ल की काय याची तभिी होिी. एक िर 
आफिाबचा काही भरोसा नाही, लतिकाचा त्याहून जास्ि भरोसा नाही.   
सुिैवाने, लतिकाने आफिाबला पातहलां आतण लगोलग िी मागे वळाली. मी आफिाबला पातहलां 
आतण माझाच माझ्या र्ोळ्याांवर तवश्वास बसेना. केस तवतचत्र वाढलेले, िाढी वाढलेली, तकिी 
तिवसाांपूवी अांघोळ केली होिी कोण जाणे. अांगािला टीशटड जुना आतण ढगळ. त्या टीशट्ला न 
शोभेल अशी जीन्स. र्ोळ्याांवर चष्मा होिाच, एरवी तिसणारा नीटनेटका आफिाब आज अगिी 
गबाळेपणची कमाल तिसि होिा. पण या सवड गबाळेपणाहीपेक्षा आफिाब कसािरी तिसि होिा. 
काही नाहीिरी तकमान िहा तकलो वजन कमी झालां असेल. र्ोळे खोल गेलेले, चेहर् यावरचा रांग 
उर्ालेला.  
“काय झालां?” त्याला बघिाच मी पतहला प्रश्न तवचारला. हािािली तपशवी त्यानां माझ्याक्रे् तिली.  



 

 

“कशाचां?” लाांब वाढलेल्या नखाांनी गालवरची िाढी खाजवि िो म्हणाला.  
“आफिाब, सीरीयसली. कसा तिसिोय्स?”  
“िुला बाहेर जायला अलाऊर् आहे? कॉफी घेऊया?” िो मोबाईलमधला मेसेज वाचि म्हणाला. 
मेसेज आल्याचा टोन काही वाजलेला नव्हिा. होस्टेलच्या खालीच एक छोटांसां हॉटेल होिां. 
आफिाबनांच इर्लीवर्ा मागवला. मी फक्त कॉफी. मघापासून िो बराच शाांि तिसि होिा.  
“कॉलेज कसां  चाल ूआहे?” अखेर त्यानां तवचारलां.  
“तठक! िुझी एक्झाम झाली ना?” 
“हो. नेक्स्ट मांिमध्ये रीझल्ट आहे.” 
“इिका खराब कशाने झालास?”   
“एक पेपर जाम टफ गेलाय. मी उर्णार आहे त्याि” 
“रीझल्ट लागेपयंि टेन्शन घेऊन उपयोग आहे का? रीझल्ट लागल्यावर मग परि अभ्यास 
करिा..” 
“छे! वरे् लागलांय का? आिा मस्ि अभ्यासाचां रूटीन चाल ूआहे. मी िेच चाल ूठेवलांय. नापास 
होणार हे मातहि आहे. मग रीझल्ट लागेपयंि िोन मतहने उगाच मस्िी करून तिवस वाया का 
घालवा?”  
“चरणस्पशड करू का िुझे? अरे परीके्षसाठी इिका अभ्यास केलास, आिा िोरे् तिवस िरी तवश्ाांिी 
घे. आरश्याि चेहरा बघ. तकिी खराब झालाा्यस? आतण हे काय, कपरे्, िाढी वगैरे? हॉरीबल 
तिसिोयस”  
“असू िेना, आपल्याला कुठे िोबार् चमकवायचां आहे. िसांपण मी मन्नि मातगिली आहे. जोवर 
रीझल्ट होि नाही िोपयंि िाढी करणार नाही. नवीन कपरे् घालणार नाही, आतण आवर्ीचां काही 
खाणार नाही”  
“सीरीयसली, आतण यामुळे िू पास होशील? नवस मागून?” 
“च्कक! नवसामुळे मला कायम आठवण राहिे की मला अभ्यास करायचाय. आय हॅव्ह टू स्टर्ी. 
िुझा चेहरा साांगिोय.. की िुझा यावर तवश्वास नाही, पण माझा आहे. मी नुसिे नवस मागून बसलो 
असिो आतण अभ्यास केला नसिा िर िू ही रीएक्शन िेणां योग्य ठरलां अस्िां. बट आय ऍम वतकंग 
हार्ड. सो र्ोण्ट जज मी” 
“जज करि नाहीये. माझा यावर तवश्वास आहे की िू सगळे तवर्षय सोर्वशील” 
“नाही... त्याबाबिीि मात्र मी इिका पॉतझटीव्ह नाही. एक पेपर टफ गेलाय बरां िे असू िे..... 
स्वतिल, मी आज पहाटे झोपेिून उठलो... आतण िुला फोन केला. मी भेटायला येिोय म्हणून. 
कारण मातहिाय?”  
“िुझां मुांबईि काहीिरी काम होिां म्हणालास ना?” 
“नाही. मी फक्त िुला भेटायला आलोय. िुझ्याखेरीज ही गोष्ट अजून कुणाला साांगूही शकणार 
नाही. स्वतिल, गेले काही तिवस अतरफ येिोय” बोलिाना त्याचा आवाज हळू झाला.  
“म्हणजे?” 
“अल्मोस्ट रोज माझ्या स्विाांि येिोय. बोलि काहीच नाही, पण सारखा मला हािाने माझ्यासोबि 
ये म्हणून इशारा करिो. आधी वाटलां की अभ्यासाचां इिकां  टेन्शन आहे. आठविां, अतरफ परीक्षा 
जवळ आली की तकिी घाबरायचा. बोलनू कधीच िाखवायचा नाही, पण मनामधून िो खूप 



 

 

तबचकलेला असायचा... म्हणून किातचि मलाही िसांच वाटि असेल पण काल रात्री... स्वतिल, 
काल रात्री िो चक आपल्या खोलीि आला होिा. आठविां, माझ्या घरामध्ये आपण त्याच्याच 
खोलीमध्ये व्हीर्ीओ गेम्स खेळायचो. िसा िो आला, माझ्या बाजूला बसला आतण म्हणाला 
आफिाब, असां करू नकोस. सगळी वाट लागेल. त्याक्षणीच मला जाग आली. आय र्ोंट नो. मला 
काहीच कळि नाहीये” 
“किातचि, परीके्षच्या टेन्शनमुळे असेल. अतरफ तकिीही िूर गेला िरी िुझ्याभोविी त्याचा जीव 
घुटमळणार आहे. िुमच्या लोकाांमध्ये िुम्ही काय मानिा मातहि नाही, पण आमच्याि आई म्हणिे 
की माणसाचा ज्याच्यावर जीव असिो त्याच्यासाठी िो  परि येिच राहिो. गेले  वर्षडभर या 
परीके्षसाठी िू काय काय केलांस... स्वि:ला तकिी त्रास तिला आहेस. अतरफ तजिां कुठां असेल तििां 
हे सगळां बघून त्याला वाईट वाटि नसेल का?”  
“मातहि नाही स्वतिल. आमच्यामध्ये याचे काय अिड तनघिाि िे  मौलवींना तवचारावां लागेल. 
कुणाला तवचारणार? भाईला िर मी काही बोलणार नाही. यु नो, त्याचे स्वि:चेच तकिी वाांिे चाल ू
आहेि. पण काहीिरी भयांकर घर्णार हे नकी. अतरफ जायच्या आधी मला सारखां स्वि पर्ायचां 
की आम्ही िोघां गिीमध्ये हरवलोय. त्याला साांतगिलेलां िर म्हणाला की तपक्चर अझरभाई बघिो 
अतण िुझ्या र्ोक्यावर पतरणाम झालाय. अम्मी जायच्या तिवशी िर मला आमच्या पुण्यािल्या 
घरामध्ये अम्मी अतरफला भरवि बसलेली तिसली होिी. िेव्हा या गोष्टींचा कधी इिका तवचार केला 
नाही.. पण हे स्वि... तधस वॉज नॉट अ ड्रीम. बाजूला बसलेला अतरफ, त्यानां खाांद्यावर ठेवलेला 
हाि हे सगळां काही मला जाणविांय.” 
“आफिाब, इकरे् माझ्याकरे् बघ. स्वि असेल लकवा नसेल. पण यासाठी प्लीज िू इिकां  टेन्शन 
घेऊ नकोस. रीझल्ट लागेपयंि जरा अभ्यासामधून बे्रक घे.. जमलांिर गावी जाऊन राहा” 
“ओह नो. िो तवचारपण करणार नाही. तििे िी चुरै्ल टपलेलीच आहे. गेलांकी भाांड्िे. अल्लाकसम, 
स्वतिल! आमच्या घरामध्ये ही बाई फूट पार्ूनच राहणार. मी गेल्या तकत्येक मतहन्याि घरी गेलो 
नाहीये हे भाईला पण जाणविांय. िो मला फोन करिो ये म्हणून. िोंर्िेखलांच. मनापासून कधीही 
बोलवि नाही. त्यालाही तहचे सगळे धांिे मातहि आहेि. काय करिे!!! तहच्यासाठी ना सीरीयसली 
अतरफ हवा होिा. त्यानां बरोबर वठणीवर आणलां अस्िां. स्वतिल, र्ू यु लिक अतरफला काही त्रास 
होि असेल का? िुला याबद्दल..” 
“मला खरांच मातहि नाही. पण एक गोष्ट नकी, अतरफ िुला काही िरी साांगिोय. आपल्या िे लक्षाि 
येि नाहीये. िू नापास वगैरे झालास िरी अतजबाि खचू नकोस. नेक्स्ट अटेम्ट क्लीअर कर. मनाि 
भलिांसलिां काही आणू नकोस.” आम्ही बोलि असिाना वटेर तबलासाठी िोन िीनिा येऊन गेला, 
पण मला अजून िोर्ां बोलायचां होिां म्हनून मी िोन कप कॉफी साांतगिली.  
“एकच कप. मी कॉफी सोर्लीये” 
“कधीपासून?” 
“झांपू, मघाशी म्हणालो नाही का. फेवरेट सवड काही सोर्लांय” 
“तनधीसुद्धा?” मी तचर्वलां.  
“तनधीने मला सोर्लांय. आय गेस, अतरफ मला बहुिेक तिच्याबद्दल वॉनड करि असणार. म्हणजे िर 
वळेेला आमचा बे्रकप होिो, मी भाांर्िो, िी भाांर्िे, मग प्रत्येकवळेी तिला भेटून, सॉरी म्हणून मी 
तिची समजूि काढिो. माझांच चुकलां हे कबूल करिो. आतण आमचा पॅचप होिो. याही वळेी आमचां 



 

 

खूप मोठां भाांर्ण झालां. िी पुण्याला माझ्या खोलीवर आली होिी आतण िेव्हा... मी एकटा नव्हिो. 
आय मीन, म्हणजे फार काही..” 
“समजलां! आफिाब, लाज वाटि नाही कारे? एक गलडफ्रें र् असिाना िुसरीबरोबर...” 
“ओह िाई!! काय वाटे्टल िे बोल ूनका. िुसरी आली होिी पण िी अभ्यासासाठी आली होिी.. 
जेव्हा तनधी आली िेव्हा आम्ही सुस्स्ििीमध्ये..” 
“समजलां. पुढे?” 
“काय नाही, भाांर्णां झाली, िी परि गेली. आिा मी एक्झाम झाल्यावर मी तवचार करि होिो की, 
तिला जाऊन परि भेटावां.” 
“िुझा प्रॉबे्लम काय आहे आफिाब? तनधीतशवाय करमि नाही का? आतण इिकां च असेल िर मग 
तिच्याखेरीज इिर कुणासोबि लफर्ी करिोस कशाला?” 
“तिच्यासोबि असिाना मी लफर्ी करि नाही. प्रॉपर बे्रकप झाला की मगच िुसर् या कुणाचा 
चान्स. प्रॉबे्लम हा झालाय की आमचे बे्रकपच सारखे होि राहिाि. बट आय लव्ह हर. तिच्यातशवाय 
मी फार तिवस राहू शकि नाही.” 
“लकी आहे िी. इिकां  वेड्यासारखां पे्रम करिोस पण तिला किर नाही” बोलिाना आफिाबचा मूर् 
बराच हलका झाला होिा. आल्या आल्या पातहलां िेव्हा र्ोक्यावर मणामणाचां ओझां असल्यासारखा 
तिसि होिा, आिा मनापासून मोकळेपणानां हसि होिा.  
“अतरफभाई म्हणूनच सावधानतगरीची सूचना िेि आहेि. असां वागू नकोस, सगळी वाट लागेल. 
तनधीला सोर्ून िे वगैरे!!! िुला काय वाटिां?”  
“पण हे तटतपकल अतरफसारखांच आहे हाां! आय मीन, साांगायचांच आहे. साांगण्यासाठी इिक्या 
लाांबून वगैरे येिोस िर स्पष्टपणे साांग की, आफिाब, तनधीसोबि पॅचप करू नकोस. लकवा 
आफिाब अजून अभ्यास करू नकोस. लकवा आफिाब इिका घाणेरर्ा राहू नकोस. सगळी वाट 
लागेल”  
िो जोराि हसला. “खरांय स्वतिल, असलां काहीिरी अतरफ बोलला असिा िर मी नकी तवश्वास 
ठेवला असिा. आफिाब, सांरे्च्या तिवशी स्वतिलच्या हॉस्टेलवर जाऊ नकोस. सगळी वाट 
लागेल”  
मग आम्ही िोघांही खूप हसलो. त्याचा अख्खा तिवस फ्री होिा, अख्खी मुांबई तफरलो. िोर्ीफार 
शॉलपग केली. तपक्चर पातहला. तपक्चरमधली हीरॉइन नाईटक्लबमध्ये गेल्यावर चष्मा काढिे आतण 
एकिम “सेक्सी आयटम” होिे त्यावर मी बराच वळे तचर्तचर् केल्यावर त्यानां साांतगिलां. 
“चष्म्यासोबि िी अांगािला शटड पण काढिे. मग िर कुणीपण सेक्सी तिसेलच”  
“कैपण असिां िुझां. हाच नाही, तकिीपण तपक्चर बघ. चष्मा लावलेली मुलगी म्हणजे एकिम 
बावळट, घरेल ूबहेनजी टाईप! का? चष्मेवाल्या मुली चाल,ू घोटाळेबाज आतण सेक्सी नस्िाि 
का?” 
“असिाि ना! िू आहेसच की” 
“िू मला सेक्सी म्हणिोयस? लाज वाटिे?” 
“अरे प्रॉबे्लम काय आहे िुझा? सेक्सी म्हटलां िरी तचर्िे आतण नाही म्हटलांिरी तचर्िे.” 



 

 

“मला असल्या स्टीरीओटाईप्ल्सचा वैिाग येिो. आय मीन, गाांव की मुलगी म्हणजे तिला जगाबद्दल 
काहीही मातहि नसणारच. अभ्यासू मुलगा म्हणजे िो फारच सज्जन असणार वगैरे वगैरे. रीअल 
लाईफ़मध्ये असां नसिां.” 
“रीअल लाईफवर तपक्चर बनवले िर बघणार कोणे? म्हणून िर स्टीरीओटाईप्ल्स चालिाि” 
यावर आम्ही तचकार वळे वािावािी केली. अखेर आफिाबने मला तगफ़्ट म्हणून िीन चार तकलो 
पुस्िकां  घेऊन तिली. िोघाांनी मतरन ड्राईव्हवर सनसेट पातहला. सांध्याकाळच्या गार्ीने िो पुण्याला 
परि गेला.  
हॉस्टेलवर परि आले िर लतिकाने लगेच तवचारलां. “िोनोंही घूमने गये िे ना? नेबर के साि फ़ुल 
तिन?? ये चल्िा है क्या?”  
“हम िीनों गये िे. मै आफिाब और... अतरफ”  
तिवसाभराच्या मस्िीमध्ये अतरफ आमच्यासोबि होिाच. असणारच, त्याचा जीवच होिा 
आफिाबवर. म्हणून िर आिाच नाही िर नांिरही तकत्येकिा िो आफिाबसाठी येि रातहला.  
आतण या अतरफला िरी स्पष्ट साांगायला काय होिां... आफिाबच्या सीएच्या रीझल्टच्या तिवशी हे 
काांर् घरे्ल म्हणून....   
 
 
 “आतण गाढवासारखां खाली मान घालनू मोबाईलचे मेसेजेस वाचि बसू नकोस. इकरे् तिकरे् 
बघि रहा” बाबानां मला परि सूचना केली. “पैसे नीट मोज” 
माझ्या कॉलेजला आठेक तिवसाांची सुट्टी होिी. घरी आले िर बाबानां नवीन टुमणां काढलां होिां. मी 
िुकान साांभाळायला तशकायचां म्हणून. आमची िीन िुकानां. त्यापैकी िोन िुसर् याांना चालवायला 
तिली होिी. त्यािलां तकराणामालाचां िुकान आिा बाबानां परि घेिलां होिां. नेहमीचां जुनां िुकान 
काढून तििे बाबाला आिा सुपरमाकेट घालायचां होिां. त्याचां रीनोव्हेशनचां काम चाल ूहोिां. बाबा 
तिवसेंतिवस तििांच असायचा. त्याला एकिम मुांबईसारखां चकाचक सुपरमाकेट माांर्ायचां होिां. 
बाहेरूनच िोन िीन इांटीरीअर आतण आर्ककटेक्ट आणले होिे. मग आई कपड्याच्या िुकानामध्ये 
असायची. “नाहीिरी घरी बसून काय अांर्ी उबवायचीि”  
आिा आठ तिवस सुट्टीवर आल्यावर मात्र बाबानां माझ्यासाठी हुकूम काढला. “िू रोज िुकानावर 
बसायचां” क्खरांिर शाळेमध्ये असल्यापासून मी अधेमध्ये कधीिरी िुकानावर जाि होिे. पण आिा 
सलग बसायचां िे पण िुकान साांभाळि म्हणजे वैिाग. पण बाबासमोर हल्ली काही बोलणां र्ेंजर 
होिां. एकिर िो सुरूवाि करायचा, “िुला मी आजवर काही म्हटलांय का?” शेवटी पोचेपयंि माझे 
झालेले लार्, केलेलां कौिुक, पुरवलेले हट्ट इिकां  सगळां झालां की आई अखेर “िुलाच बघायचां 
आहे सवड. त्याला आिा झेपि नाही गां” अशी उत्तरपूजा बाांधायची. बाबा शक्य होइल तििक्या 
हिाशपणे माझ्याकरे् बघायचा. या नाटकीपणाचां खरांिर मला हसू यायचां. बाबाला बीपीचा त्रास 
होिा, असां र्ॉक्टर म्हणे. म्हणजे नकी काय होिांय असां मी िीनिा तवचारूनही काही उत्तर आलां 
नव्हिां.  
तिकरे् अझरभाईचां काम अगिी जोशाि चाल ूहोिां. गावामध्ये तबल्ल्र्गची कामां सवडत्र चाल ूहोिी. 
आमच्याकरे् पूवी फ़्लॅटमध्ये राहणारे म्हणजे “कमी िजाचे” आतण स्वि: िोन खोल्या का होइना 
स्विांत्र बाांधून राहणारे “जास्ि” अशी वगडवारी होिी. िी आिा पूणडपणे उलटी झाली होिी. आमच्या 



 

 

कॉलनीमधल्या भोसल्याांनी शाळा लाांब पर्िे म्हणून इिला बांगला तवकला आतण शाळेजवळ फॅ्लट 
घेिला. “सवड सोयी आहेि हो. पाण्याचा त्रास नाही. तशवाय आपलां आपण रहायला बरां, 
इकर्च्याांसारखे नाक खुपसणारे कोणी नाही” भोसलेकाकू आईला साांगि होत्या. मुळाि आमच्या 
भागाि पाण्याचा काही त्रासच नव्हिा. प्रत्येकाच्या घरामधेय सवड सोयी होत्याच. तशवाय तजिक्या 
पैशामध्ये फॅ्लट आला तििक्या पैशाांि घर रीनोव्हेट झालां असिां. भोसलेकाकू स्वि:च सवांच्या 
भानगर्ीि नाक खुपसि असल्याने त्याांना या गोष्टीचा श्ीगणेशा त्याांच्या तबल्र्ींगमध्ये लवकरच 
करायचा असणार.  
पण एकां िरीि या तबल्ल्र्ग बूमचा अझरभाईला फायिा होि होिा. आम्हाला काय लोकां  तजिकी 
वाढिील तििकी िुकानां चालणार आहेिच की. बाबाचां धांद्यािलां र्ोकां  िुफान चालायचां. मी लहान 
असिाना भारिाि कोकपेप्ल्सी आल्यावर बाबानां सवाि आधी त्याची एजन्सी घेिली. तकराण्याचां 
िुकान भाड्यानां तिलां. तजल्हास्िरावर एजन्सी चालवणारा िेव्हा बाबा एकटाच होिा. मग हळूहळू 
कां पीटीशन वाढि गेली, िसां त्यानां िे काम सोर्ून तिलां. मग बाबानां कपड्याचां िुकान टाकलां. 
आिा हे र्ीपाटडमेंट स्टोरचां त्याच्या र्ोक्याि घुसलां होिां. गावामध्ये िश्या तकत्येक वस्िू तमळायच्या 
नाहीि. बाबानां िेच नेमकां  हेरलां होिां. “यापुढे गावामधून कुणीही पुण्यामुांबईला जािाना अमकां  
घेऊन ये असां म्हणिा कामा नये. ड्रीमनीलमध्ये सवड सामान तमळालां पातहजे” बाबा मला साांगि 
होिा. ड्रीमतनल हे नाव त्याला आफिाबने सुचवलां म्हणे. िो आधी स्वतिल स्टोअसड असे नाव 
ठेवनार होिा. पण आफिाब म्हणाला होिा. “ड्रीमतनल जास्ि कॅची वाटिांय” कॅचीच्या आयचा घो. 
नशीब ब्लडू्रीम्स असां नाव सुचवलां नाही. माझ्या नावाचा पार बट्याबोळच.  
िर बॅक् टू आपला आजचा प्रॉबे्लम. सुट्टीचे िोन तिवस लोळून झाल्यावर एक तिवस सवड मैत्रीणींना 
भेटून झाल्यावर बाबानां आजपासून सांध्याकाळी िुकानाि बसायचां असा हुकूम काढला.  
तकिीही वैिाग आला िरी आिा नकार िेण्याि अिड नव्हिा. आमच्या िुकानामध्ये काम करणारे 
लशिेकाका आतण इिर लोकां  सवड काही साांभाळि होिे. मला फक्त तबलां छापून त्यानुसार पैसे 
घ्यायचे होिे. पण माझा प्रॉबे्लम भलिाच होिा. आमच्या िुकानासमोरच केिार स्वीट माटड नावाचां 
एक िुकान होिां. त्या िुकानाच्या मालकाचां िोंर्ही बघण्याची  माझी इच्छा नव्हिी. खरांिर 
जवळजवळ िोन वरं्ष होऊन गेली होिी. मला वाट्लां होिां की जखमा भरलेल्या असिील. पण 
िुकानासमोर स्कूटी लाविाना सहज त्या िुकानाकरे् लक्ष गेलां आतण परि एकिा सांिाप सांिाप 
झाला. राग केिारचा आला नाही, असा कुणाचाच स्पेतसतफक आला नाही. पण राग आला हे खरां. 
िुकानाि गेले िर लशिेकाका समोर बसले होिे.  
“िो आिा या िुकानाि नसिो” माझा चेहरा वाचि असल्यासारखे िे म्हणाले. “सवे भावाांच्या 
वाटन्या झाल्या. त्यानां िुकानामिून फक्त पैसे घेिले. िुकानाचा वाटा नको म्हनाला. तिकरे् 
शतनपाराजवळ नवीन िुकान टाकलय. काय िे िुमचे कां पूटसड आतन मोबाईल्चां”  
मी त्यावर काहीही बोलले नाही. एकीकरे् बरां वाटि होिां, तकमान िो समोर तिसणार नाही. पण 
िरी आलेला सांिाप काही कमी होि नव्हिा. अशी माझी तवनाकारण तचर्तचर् झाली की मला 
तसगरेट हवी असिे. पण आपल्याच िुकानाि बसून ओढणां बरां तिसलां नसिां. आिाच आल्याआल्या 
िुकानाबाहेर पर्णांही जमलां नसिां.  



 

 

िुकानामधल्या एका पोराला पाठवनू मी बबलगम मागवलां आतण चघळि बसले. सहज लतिकाला 
फोन केला. िी आठही तिवस हॉस्टेलवर राहणार होिी. तिला एक िोन र्ीझायनरकर्ून काही 
मॉरे्ललगचां काम तमळालां होिां.  
“कैसी है रे?”  
“तबनधास्ि! िु बोल” 
“यार िेरा व्हेकेशन एकिम सही चल रहा है. इट्स फ़ोर पीएम. ऍांर् यु आर ड्रांक!”  
“नही रे. इधर कुछ लोगो से तमलने आयी िी. िू बोल. िेरा स्व्हलेजमे कैसे टाईमपास होिा है रे” मी 
हसले. लतिकाला आमचां गाव म्हणजे तपक्चरमध्ये िाखविाि िसलां खेर्ां वाटायचां, माझ्याकरे् 
गेली साि वरं्ष इांटरनेट आहे यावर तिचा तवश्वास नव्हिाच. इिकां च काय माझ्याकरे् साि वर्ष ेपीसी 
आहे यावर तिचा तवश्वास नव्हिा. मुांबईतिल्लीवाले आम्हाला अगिीच “खेर्ूि समजिाि”  
“अच्छा टाईमपास होिा है. और बिा!”  
“कुछ नही. काम का िोर्ा टेन्शन है. बाकी सब तठक” िुकानामध्ये कुणी िोन मुली डे्रस बघायला 
आल्या म्हणून मी फोन बांि केला. िोन्ही पोरींनी िासभर कपरे् उचकउचक उचकले आतण काही 
न घेिा बाहेर पर्ल्या. त्या िोघी बाहेर पर्ल्यावर लशिेकाका सगळे ड्रेस मटेरीअल आवरून ठेवि 
होिे.  
“बायको कशी आहे?” मी सहज तवचारल्यासारखा अगिी जेनेरीक प्रश्न तवचारला. िुमची बायको 
कशी आहे?मागच्या वर्षी िुमच्या मुलाचां लग्न झालां त्याची बायको कशी आहे? पुढच्य आठवड्याि 
एका कामगाराचां लग्न आहे त्याची  बायको कशी आहे? लकवा मग.... 
“बरी आहे. िोच नीट वागि नाही म्हणे. घटस्फोटाची धमकी िेि असिो” लशिेकाकाांना प्रश्न 
बरोबर समजला होिा.  
“फक्त धमकी! प्रत्यक्षाि स्वि:हून काही करायची लहमि नाही काका”  
“काय मातहि! आमाला आपले तहकरू्स्न्िकर्ून समजिा. लग्नानांिर तकिीिरी तिवस रािी घरला 
यायचा नाही. िारूपन तचकार प्ल्यायचा. शेवटी त्याच्या आज्यानां वाटन्या केल्या. िुकानाि लक्षच 
नाही मनून पैसे तिले” 
“नवीन िुकान टाकलांय म्हणालाि ना”  
“होय. पन िे काय हे. िुझे बाबा कसले मातहि आहेि ना. गावकीमध्ये सवांना िम भरलाय. कुनी 
जाि नाही त्यच्या िुकानाि. मतहन्यािून एकािा िे कां पूटर तवकिोय. त्याचां लवक्रच तिवाळां  
तनगनार.”  
हे ऐकून मनापासून खूप आनांि झाला. एखाद्याचां वाईट झालां िर असां हसू नये, पण त्यानां 
आपल्याच आयुष्याचे इिके झोल केले असिील िर... िर का आनांि मानू नये. आज जर त्यानां 
माझयशी लग्न केलां अस्िां िर या िोन्ही िुकानाांचा िो मालक असिा.  
आतण मी.... मी किातचि त्याच्या घरामध्ये आिा चहाचां पािेलां गॅसवर चढवि असिे. किातचि 
एव्हाना मी पे्रग्नांट झाले अस्िे. नाही, िोन  वर्षामध्ये किातचि र्ीलीव्हरी पण झाली असिी. मी 
“आई” झाले असिे. घरि लहान बाळ आहे म्हनून तिवसभर घरािच रातहले असिे. बीएससीची 
तर्ग्री कशीबशी घेऊन तरकामटेकरे् उद्योग करि बसले असिे. नेटवरून रेतसप्ल्या वाचूवाचून घराि 
प्रयोग केले असिे. किातचि... पण काही झालां िरी मी आज तजिकी खुश आहे तििकी अस्िे का? 
मी तिवसभर कुणाचाही कसलाही तवचार न करिा माझ्या तमत्रासोबि मुांबईभर भटकू शकले असिे 



 

 

का. गेल्या िोन वर्षामध्ये मी जे काय तशकले िे नकीच तशकले नसिे. मुांबईच्या हॉस्टेल्मध्ये रात्री 
िह अकरापयंि लतिकासोबि गप्ल्पा ठोकल्या नसत्या. लतिका, अतखल, तब्रजेश सवांबरोबर 
पबमध्ये गोंधळ घािला नस्िा. माझ्याच चुका माझ्या मीच तनस्िरल्या असत्या का?  
ओठाांवरचां हसू केव्हाच मावळलां होिां. नकी काय कमावलां आणी गमावलां याचा तहशोब मनािल्या 
मनाांि चाल ूझाला असावा. (िुकानाच्या गल्ल्यावर बसल्याचा पतरणाम असावा) पण तहशोब 
तकिीहीवळेा केला िरी गमवल्यापेक्षा कमावल्याचां पारर्ां जरा जास्िच जर् झालां होिां.  
त्या रात्री बाबाचां जेवण झाल्यावर त्याला म्हट्लां गच्चीवर फेर् या मारूया. आई तिची कसली साांसबहू 
सीरीयल बघि बसली होिी. “बाबा, िुला एक रीके्वस्ट करायची आहे.”   
“बोल ना तनल्या. काय हवांय?” 
“काही नकोय. लशिेकाकाांनी आज मला केिारच्या नवीन िुकानाबद्दल साांतगिलां” बाबा एकिम 
चमकला. “बाबा, जे व्हायचां िे होऊन गेलांय. केिार चाांगला मुलगा आहे. माझ्याबाबिीि िो जे 
काही वागलाय त्यावरून िुला लकवा मला राग येणां स्वाभातवक आहे. पण मला वाटिां झालां िेवढां 
पुरे आहे. त्याचां िुकान चाल ूिेि” 
“तनल्या िुकान चालवणां म्हणजे काय भेळ करायचां आहे का...” 
“मला काय म्हणायचांय िे िुला चाांगलांच मातहि आहे. माणूस जेव्हा सगळीकर्नू मार खािो िेव्हा 
िो कोलमर्िो. केिारने पे्रमाि मार खाल्लाय. धांद्याि पण मार खाल्ला, िर परि कधी उठणार नाही. 
त्याला जगू िेि.” 
“त्याला मी काय करू..” 
“मी िुला काय करायला साांगिेय िे िुला मातहि आहे. प्लीज, माझी रीके्वस्ट म्हणून”  
बाबा चालिा चालिा िाांबला. “मी त्याला माफ करणार नाही.” 
“करूही नकोस. मी िरी कुठे केलांय. पण मी त्याला आयुष्यािून पूणडपणे वजा केलांय. िूही िसांच 
कर. त्याचे आतण आपले रस्िे कधी क्रॉस झालेच नाहीि असां समज. मी त्याला ओळखिच नाही 
असां समज.”  
“असां समजून जाणां इिकां  सोपां असिां?” 
“माझ्यासाठी िरी आहे. नसलेल्या गोष्टीसाठी कुढि रर्ि बसण्यापेक्षा िी गोष्ट नाहीच अशी 
समजूि घालणां फार सोपां आहे”  
“िेट  गौरीसारखीच बोलिेस. खूप तिवस मला वाटायचां की िू माझ्यावर गेलीस. माझ्यासारखीच 
तचर्की, िुर्िुर्ी. पण अशी पातहलीस की वाटिां, माझ्यापेक्षा जास्ि गौरीची आहेस. तिचा 
समजूििारपणा फार आलाय िुझ्यामध्ये”  
“मग माझी रीके्वस्ट ऍक्सेटेर् समजू?”  
“पाहू! काय होइल िे होइल”  
बाबाशी गच्चीवर बोलि असिाना कुणीिरी माझ्या िोंर्ावर बॅटरीचा झोि मारला. पतलकर्ल्या 
गच्चीवरून.  
“कोणाय?” मी वैिागून तवचारलां. “जािू?” 
“जािू की चमची, मी आलोय” आफिाबचा आवाज आला. “उद्या रीझल्ट आहे. तवसरलीस?”  
 



 

 

 “काल सांध्याकाळी पुण्याला जाऊन घेऊन आलो” अझरभाई आम्हाला साांगि होिा. “उद्या रीझल्ट 
आहे. काही करून बसला म्हणजे. आधीच र्ोक्याि बसलांय की फेल होइल म्हणून” अझरच्या 
शब्िाांमधून त्याची काळजी जाणवि होिी. रात्रीचे बारा वाजि आले होिे. अझर सकाळीच कार 
घेऊन पुण्याला गेला आतण आफिाबला घेऊन आला.  
उद्या सकाळी अकराच्या सुमाराला ऑनलाईन रीझल्ट येणार होिा. आफिाब अल्मोस्ट रात्रभर 
झोपलाच नव्हिा. प्रचांर् िणावाखाली असला की आफिाब व्हीर्ीओ गेम्स खेळायचा. मी त्याला 
सोबि म्हणून रात्री िीर् वाजेपयंि त्याच्या खोलीमध्ये गेम्स खेळले. वळेेचा खरांिर अांिाजच 
नव्हिा, अखेर, र्ोळे पारच गपापा व्हायला लागल्यावर घरी तनघाले. “इिांच झोप की.”  मी 
तनघाल्यावर िो म्हणाला.  
“वरे्ा आहेस का? िुझ्या बेर्रूममध्ये झोपायला!”  
“त्याि काय तबघर्िां?”  
“िुझ्या भाभीला समजलां ना िर िाांर्व करेल!”  
“हाां. बरोबर! म्हणजे भाभी नसिी िर िू इिे झोपली असिीस ना?”  
“फालिू तवनोि नको. चल बाय गूर्नाईट. आतण िूपण झोप आिा!” 
“झोपच येि नाहीये.” 
“िुला जर मातहि आहे की पेपर टफ गेलाय, नापास होणारेस िर टेन्शन कशाला घेिोस?”  
“जा िाई जा. घरी जाऊन नीज. मला अजून घाबरव ूनकोस.” 
खरांिर त्यालाच काय मलाही झोप येि नह्विी. सीएची परीक्षा फार टफ असिे (म्हणे) पतहल्याच 
अटेम्टला क्लीअर करणारे फार िोरे् असिाि. तकत्येकजण िर फस्टड अटेम्ट केवळ सराव म्हणूनही 
िेिाि. पण आफिाबनां मात्र उगाचच इिकां  टेन्शन घेिलां होिां. अझरचां एका अिानां बरोबर होिां. 
रीझल्टच्या तिवशी आफिाब पुण्याि एकटा रातहला असिा िर काय केलां असिां कुणास ठाऊक, 
माझ्यासारखा आला तिवस साजरा करायचा त्याचा स्वभाव नव्हिाच. एखािी गोष्ट इिकी मन 
लावनू करायचा आतण िी मनासारखी घर्ली नाही की पुरिा सैरभरै व्हायचा.  
मी त्याच्या खोलीि रातहलेलां नूरीला आवर्लां नव्हिां. मुळाि आफिाब आलेला पण तिला आवर्लां 
नव्हिां.  “इिना क्या रीझल्ट का, सब काम छोर्के गये भाईकेपास” तिनां िोनिीनिा बोलनू 
िाखवलां.  आज सांध्याकाळपासूनच िी फार शाांि होिी. अझरशीसुद्धा फार बोलि नव्हिी. बाबा 
आतण अझर बहुिेकिा रात्री गच्चीमध्ये प्ल्यायला बसायचे.. आज आफिाब आल्याने िो कायडक्रम 
झाला नव्हिा, अझर तिवसभर ड्राईव्ह करून आल्याने िकला होिा, िो कधीच झोपला.  
सकाळी मला जाग आली िेव्हा नऊ वाजले होिे. “उठा. लोकाांच्या घरामधली माणसां कामावर 
गेली. आमच्या घरािले अजून लोळिायि” आईनां उठल्या उठल्या उद्धार केला. तकचनमधून 
खमांग िालीपीठाांचा वास येि असल्याने मी त्या उद्धाराकरे् पूणड िुलडक्ष केलां. आई म्हणाली की नूरी 
सकाळीच माहेरी गेली. तिला म्हणे बरां वाटि नव्हिां. िे जरा बरांच झालां.  
अकरा वाजेपयंिचा वळे आम्ही कसाबसा काढला. आफिाब कधीचा उठला होिा, पण चहा 
घेण्याइिपि पण ठीक नव्हिा. आम्ही नाश्िा वगैरे करून िीव्हीवर फ्रें ड्सचे काहीबाही एतपसोर् 
पाहि बसलो. आफिाब माझ्या लॅपटॉपवर िर िहा तमतनटाांनी साईट रीफे्रश करून बघि होिा. 
अजून रीझल्ट अपलोर् झाला नव्हिा. अझरभाई आज सगळीच कामां कॅन्सल करून त्याच्यासोबि 
िाांबला होिा.  



 

 

अखेर जोईने नेहमीसरखाच काहीिरी तबन्र्ोक जोक केला आतण त्यावर चॅंर्लर त्याला काही 
तचर्वि होिा िेव्हा अचानक आफिाब ओरर्ला. “रीझल्ट”  
मी आतण अझर िोघांही टीवी कर्चां मुांर्कां  त्याच्याकरे् वळवनू बघायला लागलो. इिकां  टेन्शन िर 
माझय तर्ग्रीच्या फायनलच्या रीझल्टलापण नव्हिां.  
“पास. पास. पास. पास. इिका कमी स्कोअर, पण पास. ओके, पास” आफिाब वाचि होिा. 
अजून कुठे फेल म्हणि नाही हे नशीब. अखेर िो म्हणाला. “येस्स, सगळे सब्जेक्ट्स क्लीअर. आय 
ऍन अ चाटडर्ड अकाऊां टांट! येस्स” त्याबरोबर आमच्या घराि नुसिा गोंधळ उर्ाला. अझरने िर 
आफिाबला उचलनू घ्यायचांच तशल्लक ठेवलां.  
आईनां लगेच गोर्ासाठी  शेवयाची खीर केली. बाबा ऑलरेर्ी िुकानाांि गेला होिा त्याला फोन 
करून तनरोप तिला. िो म्हणाला, लगेच घरी येिो. बाबा येिाना चार तकलो पेढे घेऊनच आला. 
कुणी पातहलां असिां िर त्याला वाटलां असिां की आम्च्याच घराि कुणी इिकी मोठी परीक्षा पास 
झालांय. आईनां लगेच जेवणाचा मेनू ठरवायला घेिला.  
“एक तमनीट काकी, अतजबाि काही करू नका मी बाहेरून ऑर्डर करेन. पण त्या आधी आफिाब, 
उठ आतन चालिा हो. सगळ्याम्ि आधी िाढी केस करून ये. रीझल्ट लागेपयंिच मन्नि होिी ना? 
आिा चल” अझरभाईने त्याला जवळजवळ ढोसून घराबाहेर काढलां. “एक्स्ट्रा पैसे घेऊन जा. िुझां 
जांगल उर्वपेयंि त्या हजामाचा वस्िरा मोर्णार आहे” अझरनां त्याला तचर्वलां.  
हल्ली िेशामध्ये कायम इन्टॉलरन्स हा शब्ि ऐकू येिो. असतहष्णुिा. लहिूची मुसलमानाांबद्दल तकम्वा 
मुसलमानाांची लहिूबद्दल. हे लोक म्हणे वगेळ्या धमाच्या लोकाांना सहन करि नाहीि. नकी कूठे 
अस्िाि हे लोक. मला खरांच एकिा बघायचां आहे. त्या तिवशी आमच्च्या कॉलनीमध्ये जो अखांर् 
कौिुक वर्षाव चाल ू होिा, िो ना लहिू होिा ना मुसलमान. एका आईवर्ील नसलेल्या मुलानां 
एकयानां इिकी मोठी परीक्षा पतहल्या फटक्याि पास केल्याबद्दल वाटणारां कौिुक हे धमाच्या 
िराजूि िोलिाच कसां येईल. माझां तकवा आईबाबाचां राहू िेि, आम्ही आधीपासूनच 
आफिाबसोबि जवळचे होिो, पण कॉलनीमधल्या सग्ळ्या बांगल्यामधला एक व्यक्ती अशी नव््िी 
की ज्यने मनापासून आफिाबचां  कौिुक केलां नसेल. अझरच्या पायाला िर लभगरी लागली होिी. 
सगळीकरे् पेढे वाटि नुसिा तफरि होिा. आईनां गोर्ाधोर्ासाठी शेवयाची खीर केली होिी, 
आफिाबचा फोन तिवसभर अखांर् वाजि होिा. यािले तकिी फोन त्याच्या “गलडफ्रें ड्सचा” 
असाविे याचा अांिाज घेण्यासाठी मी आतण अझरने प्रयत्न केला, पण लवकरच िो नाि सोर्ून 
तिला. “इिक्या हळू आतण इिक्या पे्रमाने “शुतक्रया” म्हणिोय. नकी मुलीचा फोन असणार. त्याची 
अजून एक गलडफ्रें र्. काऊां ट वाढव.” असां अझरभाई ठामपणे मला साांगि असिानाच आफिाबने 
त्याच्या हािाि फोन आणून तिला. पतलकरे् नूरी होिी. मी एकटीच हसून हसून वरे्ी.  
अख्खा तिवस इिका मस्ि एांजॉय केला होिा. आफिाबच्या ज्युतनअर कॉलेजच्या मुलाांनी रात्री 
पाटी अरेंज केली होिी.  
“िूपण चल” केस कापून आतण िाढीतमश्या सफाचाट करून  एकिम मकरांि िेशपाांरे्वरून सैफ 
अतल खान बनलेला हीरो मला आज्ञा करिा झाला.  
“मी कशाला? सगळे बॉय्ज आहेि ना”  
“नाही. काही गल्सड पण आहेि. पण मी त्यासाठी िुला नेि नाहीय. कमॉन. पाटी आहे ऍांर् आय ऍम 
गोइांग टू गेट ड्रांक. मला परि आणण्याची तजम्मेिारी िुझी”  



 

 

“ही काय जबरिस्िी आहे. अझरभाईला साांग”  
“िाई, मी इिकाही मोठा झालो नाही, की भाई समोर असिाना िारू घेईन. तशवाय माझ्या 
फ्रें ड्समध्ये िो अनकां फटेबल होइल. िू तकमान सवांना ओळखिेस. कमॉन... प्लीज.”  एरवी 
िुसरे्तगरीची कमाल करणार् या आफिाबकर्ून प्लीज वगैरे ऐकणां म्हणजे मज्जाच.  
आईला तवचारलां िर िी म्हणाली, “जा, पण कार घेऊन जा. रात्री उशीरा स्कूटीवरून येऊ 
नकोस. आगिीच तभिी वाटली िर बाबाला फोन कर. िो येईल” मी मान र्ोलावली. रात्री 
“तपण्याचा” उिात्त कायडकरम ठरवलेल्या आफिाबला मी स्कूटीवरून आणायचा तवचार केलाही 
नसिा, आतण बाबाला फोन करण्याइिकी तभिी िर मला कशाचीच वाटि नव्हिी. “चला, हे पण 
पोरगां हािावगेळां  झालां” आई मला मध्येच म्हणाली. “तकिी लवकर मोठे होिा िुम्ही. 
कालपरवापयंि एकमेकाांसोबि िर्ािर्ा भाांर्ि होिा. शाळेि एकत्रच जायचाि. तिवस फार 
लवकर जािाि बघ, त्यानां िर गाव आधीच सोर्लां होिां. िूही सोर्लांस म्हणा. पण िू काय एम 
एस्सी झाल्यावर परि येशील. हो ना?”   
“आई, कुणी पातहलांय? चाांगला जॉब तमळाला िर कोण परि येईल” मी सहजपणे म्हणाले पण 
आईचा चेहरा एकिम पर्ला. “नाहीच तमळाला िर परि यायचां. नेट सेट िेऊन इिे गावाि 
लेक्चररचा जॉब तमळेलच. िोही नाही िर र्ीएर् करेन.” आईला बरां वाटावां म्हणून मी बोलले 
खरी, पण मी परि गावी येणार नाही हे तिलाही मातहि होिां.  
“िू आतण शाळेची मास्िरीण! पोरां शाळेिून पळून जािील.” मी हसले.  
 
 
आफिाबच्या तमत्राांनी पाटी म्हणजे काय अफलािून बांिोबस्ि केला होिा. त्याच्या एका तमत्राच्याच 
घरी सवड जमलो होिो. मी बहुिेकाांना नावानां ओळखि होिे, काहीजण शाळेमधले होिे काही आिा 
गॅ्रज्युएशनला माझ्यासोबि होिे. जेवण बाहेरूनच मागवलेलां होिां. इिर सवड “व्यवस्िा” बेस्ट 
होिी. मला कार घेऊन परि जायचां असल्याने मी एकच बीअर घेिली. ख्रांिर आज मला काही 
घ्याय्चीच गरज नव्हिी, इिकी मी खुश होिे. आफिाबचा रीझल्ट लागला म्हनून नाही. िो पास 
होनार याची मला खात्री होिीच. खुश होिे कारण, आिा आफिाब स्विांत्र झाला. “पैसे नाहीि” 
म्हणून मेर्ीकल इांजीनीअलरगसारख्या खर्कचक तशक्षणाचा तवचारिेखील न करनारा आफिाब 
वयाच्या बावीसाव्या वर्षी सीए झाला. अतरफ असिा िर आज नाचलाच असिा. आफिाबला 
नववीच्या वार्कर्षक परीके्षि पतहला नांबर आला िर अतरफच सवाि खुश होिा. पण आिा आतरफ 
सोबि नव्हिा. िरीही िो तजिां कुठां होिा तििां िो नकीच आनांिाि असणार.  
आिल्या रात्री रीझल्टचां टेन्शन म्हनून आमचां जागरण झालां होिां. अकरा वाजले िसां मी 
आफिाबला तनघूया म्हनून साांतगिलां. िो ऑलरेर्ी चार पेग र्ाऊन होिा. “पाचच तमतनटां” 
त्याच्याऐवजी कुण्या तमत्रानां उत्तर तिलां. तििक्याि कोणीिरी भ्लामोठा केक घेऊन आलां. मग िो 
केक कापण्याचा एकमेकाांच्या िोंर्ाला फासायचा खेळ झाला. खरांिर मला िे तबल्कुल आवर्ि 
नाही, पण इिक्या सवांच्या मध्ये आपल्या आवर्ीतनवर्ी कशाला साांगायच्या? केक कापिाना मी 
कॅमेरा घेऊन फोटॊ काढायला गेले म्हणजे तकमान मला कुणीिरी िेलकट र्ालड्याचां क्रीम 
फासणार नाही.  



 

 

“स्विील,” सगळे परि आपापल्या जागी गेल्यावर आफिाबने मला हाक मारली. “मला घरी 
सोर्शील ना? मी सॉलीर् प्ल्यायलोय” 
“तलक्वीर्च तपिो आहेस / माझां लक्ष आहे. मी घरी सोरे्न. त्यासाठीच िर...” मी त्याला साांगि 
असिाना मध्येच माझां वाक्य कापि िो म्हणाला. “तनधीचा कॉल होिा. पुण्याला आलास की भेटू. 
कॅन यु बीलीव्ह? जेव्हा मला तिची गरज होिी िेव्हा तिला नखरे सुचि होिे. मला तर्स्टबड करू 
नकोस म्हणून साांतगिलां की लगेच ऑकुड टवर तमत्राांसोबि फोटो टाकि होिी. मी बे्रकप केल्यावर... 
आणी आिा शी वॉां ट्स टू मीट मी... कॅन यु बीलीव्ह तिस?”   
“आय लिक, आपण आिा तनघू या. खूप उशीर झालाय. अझरभाई वाट बघि असिील” 
“नूरी आली ना सांध्याकाळी. िी एक िुतखयारी आत्मा है. यार उसको बोलो, मेरेको वो घरमे कुच 
नही चातहये. बेचना है घर िो बेच िे. तकधर बोलेंगे उधर मे साईन कर िू” आफिाब कां प्लीट 
कामािून गेला होिा. त्याच्याच िोन िीन तमत्राांच्या मििीने कारमध्ये बसवला.  
“नीट जाशील ना? मी सोर्ायला येऊ?” त्याांनी तवचारलां. 
“नको. घरी पोचले की त्याच्या भावाला बोलवीन”  
“पोचलीस की फोन कर”  
रात्री सारे्बारा वाजिा गावामधल्या शाांि रस्त्याांवरून गार्ी चालविाना इिकां  मस्ि वाट्ि होिां. 
आफिाब र्ोळे तमटून काहीिरी गुणगुणि होिा. रस्त्यावरच्या तिव्याांमुळे रस्त्याांवर प्रकाशाची 
राांगोळी काढल्यासारखां झालां होिां. पौर्कणमा आसपास होिी, कारण पूणड चांद्र कारच्या काचेमधून 
चमकि होिा. कारचा स्पीर् मुद्दामच कमी ठेवला होिा. मी इिक्या रात्री याआधी कधी ड्राईव्ह 
केल्याचां मला आठवि नव्हिां.   काल रात्री पन झोपायला उशीर झालाच होिा. िरी आज 
मरगळल्यासारखां वाटि नव्हिां.  
घरी आल्यावर मी आई बाबाला उठवण्याआधीच आफिाबच्या घराचां िार वाजवलां. नूरीनां िार 
उघर्लां. आफिाब कारमधून उिरून स्वि:च अर्खलि का होइना पण िरापासी उभा होिा.  
“सॉरी िोर्ा उशीर झालाच. पण.. अझरभाई कुठाय?” 
“क्यु? अब वो क्यु चाहीये? इस यार के साि तिल भरा नही” इिक्या वस्रर्षाांमध्ये नूरीभाभीसोबि 
पत्यक्ष फार िोर्ांच बोललेहोिे. आफिाब तजिकां  साांगायचा त्यावरून आसले सांशय तिच्या मनाि 
कायमच असायचे. 
“राि बहोि हो गयी है. इसे अांिर लेके जाओ” मी माझा राग कां ट्र्िोल करि म्हनाले. आफिाब्चां 
आमच्य अबोलण्याकरे् लख्र्षच नव्हिां. िो माझ्या मागून िाराजवळच्या पर्वीमद्धध्ये आला.तििे 
एक खुची ठेवली होिी त्यावर बसून िो पायािले शूज काढि होिा. िोंर्ामध्ये मघाशी गुणगुणि 
असलेलां गानां अजून होिांच.  
“बाय!” मी म्हटलां िरी त्याचां लक्ष नव््िां.  
“माांबाप ध्यान नही िेिे कया? इिनी बर्ी हो गयी हौ. रािको घूमिी है. कुछ बोलिे नही?” नूरी 
अप्रि मला म्हणाले. मी िुलडक्ष केलां. िारामधून मागे वळाले. “लोग सही बोलिे है. लर्कीकी शािी 
सही उमर मे ना करािो िो ऐसे तछनाल बनही जािी है” या तशवीनांिर मी प[हक्त मी 
माझ्यामनातवरूओध्ह का होइना मागे वळोन पातहलां. नूरी िारािच िाि तवचकून माझ्याकरे् रागानां 
पाहि होिी. तहचां मी काय तबघर्वलां होिां िेव जाणे.  
िरीही काही न बोलिा मी माझ्या घराकरे् तनघाले.  



 

 

घरी गेल्यावर आईनां िार उघर्लां. “तकिी गां उशीर? जेवणार आहेस का? िुझ्यासाठी बटयाची 
भाजी आतण खीर ठेवली आहे. गरम करून िेऊ?” आईचां नेहमीचां पुराण चाल ूझालां.  
“आई, अतजबाि भकू नाही. िाराि स्कूटी नाहीये. का” मी र्ोळ्याांिल्या लेन्स काढि तवचालं.  
“बाबा घेऊन गेलाय” मी कॉलेजाि गेल्यापासूनच बाबाचां रात्रीचां बाहेर जाणां पूणड िाांबलां होिां. मी 
मुांबईवरून गावी आले िर िो अतजबािच जायचा नाही.. मग आजच कसा काय गेला? मी आईला 
पुढे काही बोलणार त्याआधीच बाजूच्या बांगल्यामधून जोरजोराि ओरर्ल्याचे आवाज ऐकू आले.  
खरांिर आि कॉलनीमध्ये सवांना याची सवय झालीच होिी. नूरी रात्रीअपरात्री 
ओरर्ायची.तकम्चाळायची. अझरला वाटेल िश्या तशव्या घालायची. आमच्या सारख्या शेजार् याांचा 
द्धारही अधूनमधून व्हायचाच. स्गळेच तिच्या ओरर्ण्याकरे् िुलडक्ष करायचे.  
पण आज मात्र आवाज ऐकू आल्याबरोबर मी आतण आई एकिम चमकलो. आिा बाजूच्या 
बांगल्यामधून नूरीच्या नव्हे िर अझरच्या ओरर्ण्याचा आवाज पतहल्याांिाच येि होिा.  
“रात्रीचे सारे्बारा वाजलेि. िसांपण हे हल्ली नेहमीचां आहे. अधाएक िास बर्बरे्ल आतण मग शाांि 
बसेल.” 
“हो, पण अझरभाईचा आवाज येिोय. िो का इिका ओरर्िोय?” माझ्याच्याने राहवनेा. “मी 
जाऊन बघिे” 
“नको गां, उगाच तिला िमाशा करायला तनतमत्त तमळेल. यतिन एकिा असाच गेला िर त्यालाच 
नाहीनाहीिे बोलायला लागली. अझरला िे फार अपमानकारक झालां होिां. उगाच िू जाऊन काही 
होइल. िोघांच आहेि” 
“िोघां कुठे? आफिाब आहे ना, मी पटकन पाच तमनीटाांि जाऊन येिे” मी बोलि असिानाच 
नूरीचा जोराि लकचाळायचा आवाज आला. िे ऐकून मी लगेच घराबाहेर आले. अझरच्या घराचा 
मेन िरवाजा उघर्ाच होिा. हॉलमध्ये नूरी आतण अझर उभे होिे, आफिाब मघाशी खुचीि बसला 
होिा िसाच अजून होिा. जे काही चाललांय िे एकिर त्याला कळि नसावां लकवा त्याला झोप 
लागली असावी. मी िोनिीनिा आवाज तिला पण त्याने र्ोळेसुद्धा उघर्ले नाहीि. मी आलेलां 
बहुिेक नूरी आतन अझर िोघाांनाही समजलां नसावां. मला इिका अांिाज आला की नूरीने 
आफिाबला घराि घेण्याऐवजी  बाहेर पर्वीिच ठेवलां आहे आतण त्याच वळेी अझरला जाग 
आल्यानां ही वािावािी चाल ूझाली होिी. काही अस्लां िरी मी आजवर अझरला इिक्या सांिापलेलां 
कधीच पातहलां नव्हिां.  
“िुने मुझे क्यु नही जगाया? िुमको उसको घरमे नही लेना िा...” 
“क्यु?” नूरी जोराि तचरकली. “िू िारू तपके आिा है. म ैकुछ नही बोलिी. बीवी होने का फजड 
अिा करही िेिी हू. पर उसको मै क्यु घरमे ल?ू तगरिा है िो तगरने िे गटरमे. मेरे घरमे मुझे ये सब 
कुछ नही चलेगा. तकिनी बार बोला है मैने” 
“ये घर तसफड  िेरा नही. उसका भी है” 
“गलि. ये घर तसफ़ड  उसका है. मेरा िो ये घर कभी िा ही नही. मुझे िो अम्मीअब्बाने सोचके इस 
गांिी नालीमे र्ाल तिया. घरबार मे इमान िो कुछ रखा ही नही. काफीर की िरह रहिा है. िुझे 
इत्तीसी भी शरम नही आिी, वो शराब तपके आये और मै उसकी खािीरिारी करू... क्युांकी िू 
उसके घर मे रहिा है. उसकी अम्मी ने खरीिा ये घर. खुि की लहमिसे एक चम्मच भी िो खरीि 
नही सकिा.” 



 

 

“नूरी. आवाज कम! आज मैने बहोि सुन तलया. आफिाब बहोि बर्ी एक्झाम पास होके आया है. 
िुम उसकी िारीफ नही कर सकिी िो कमसेकम इस िरह से उसे घरसे बाहर बांि िो ना करो. 
मेरा भाई है... समझी...मेरा भाई और कोई मेरे भाई  को कुछ बोले...” मी इिकां  ऐकून तनघणारच 
होिे पण माझ्या समोर असलेला आफिाब खुचीवरून पर्ि होिा, म्हणून मी त्याला सावरून 
धरलां.  
“पिा है” नूरीचा आवाज आिा अल्मोस्ट घोगरा झाला होिा. “कैसा भाई है ना मै सब जानिी हू. 
िुम्हारी वो अम्मी िी ना, मेरे तरश्िेिारी मे िी. सब धांिे मालमू है” 
“नूरी, बस्स! अब एक लफ़्ज मूांह से तनकला ना... िो...” अझरभाई नोरीच्या अांगावर धावनू आला. 
त्यानां हाि उचलला पण मारलां नाही. इकरे् आफिाबने मला इिक्या घट्ट धरलां होिां की मला परि 
जािही येईना. या िोघाांच्या भाांर्णामध्ये मी तििां आहे हे साांगणार िरी कसां!  
“क्या करेगा िू? करभी क्या सकिा है. सच बोलिी हू िो मेरा मूह बांि करेगा. बोलो ना... हाां!!! 
भाई है वो िेरा!! िेरी सौिेली अम्मी िीन मतहने पेटसे िी जब उसका तनकाह िो बच्चोंके बापसे 
जलिी मे करवाया! सगा सौिेला भी क्या िो िुम िोनोंका खून का तरश्िा िक नही”  
“नूरी” इिका वळे अझर सांिापलेला होिा, पण आिा मात्र त्याच्या नजरेमध्ये आग पेटली होिी. 
“बहोि हो गया. अल्ला कसम बहोि हो गया. खूप ऐकून घेिलां. माझ्याबद्दल काय वाटे्टल िे बोल. 
आफिाबबद्दल मी िुला एक शब्ि बोल ूिेणार नाही. त्याचां आतण माझां नािां रक्ताचां नसेल पण मायेचां 
आहे. िो माझा भाई आहे आतण राहील. इिके तिवस मी िुझे सवड नखरे सहन केलेि. मला 
नाहीनाही िे बोलिेस. गावभर मला नामिड म्हणून तहणविेस. रोज ऐकून घेिोय.  आज ना उद्या 
सुधारशील या आशेवर रातहलोय... पण आिा शक्य नाही. नूरी.. अल्लािालाला को हाजीर रखकर 
मी िुला िलाक िेिोय. आिा या क्षणी माझ्या घरािून. माझ्या नजरेसमोरून. माझ्या आयुष्यािून 
कायमची चालिी हो. िलाक. िलाक”  
 
 
मी फोनवर काय बोलिेय याकरे् लतिकाचां खूपच लक्ष होिां. खरांिर तिला माझी इिकी काळजी 
करायची गरज नव्हिी. पण तिला माझा तमत्र हा तवर्षय गॉतसलपगसाठी फार मजेिार वाटला होिा.  
आफिाबचा फोन मी िरवळेेला कट करू शकि नव्हिे.  
“आज पण भाई गेला होिा” िो पतलकर्ून मला साांग्ि होिा. “माफी मागून झाली. मौलवी िर 
म्हणाले की रागाच्या भराि तिलेला िलाक कधी्च मान्य होि नाही. पण िी आतण तिच्या घरचे 
ऐकि नाहीि” मला हॉस्टेलवर येऊन पांधरा तिवस झाले होिे. त्या रात्रीनांिर िोन िीन तिवसाांिच 
मी इकरे् आले. आफिाब लगेच तनघणार होिा, पण मीच त्याला जाऊ नको म्हटलां. अझरला 
आिा कुणाच्यािरी आधाराची गरज होिी. अझरने परि एकिा नूरीशी बोलण्याचा खूप प्रयत्न केला 
अण िी ठाम होिी. तिच्यामिे, एकिा िलाक िेऊन झाला की तरश्िा खिम. अझरने माफी मागून 
लकवा अजून काहीही करून नािां परि जोर्िा येणार नाही. “परवा घरी येऊन तिचां सगळां सामान 
घेऊन गेली. मी त्र खोलीबाहेर आलोच नाही. यु वोंट बीलीव्ह, स्वतिल, िी घराि चक बुखा घालनू 
तफरि होिी. आय मीन चेहरा झाकून का िर अझर आिा तिच्यासाठी परका पुरूर्ष झाला.”  



 

 

नूरी आतण अझरच्या भाांर्णाम्ध्ये बुरख्याचा तवर्षय कायम असायचा, त्याला आवर्ायचां नाही आतण 
तिला बुरखा घालणां म्हणजेच धमडपालन वाटायचां. “माझ्यासोबि येिाना बुरखा घाल ूनकोस” असां 
त्यानां म्हणायचा अवकाश की तहचां लकचाळणां चाल.ू  
“िीन मतहने आिा हे िलाकचां काम चालेल. िर मतहन्याला तिच्या घरी जाऊन अझर िलाक 
िेईल. साक्षीिार असिील आतण अजून काहीबाही. मी त्याला याबद्दल फारसां तवचारि नाही. 
त्यालाही खूप मनस्िाप झालाय, तशवय काही झालां िरी या सांपूणड भानगर्ीमध्ये माझीच चूक होिी. 
मीच... माझ्यामुळे झालां हे सवड.  
“कमॉन, हे आज ना उद्या होणारच होिां. तिचां वागणां िुला मातहि आहे” 
“हो, पण भाईला असां वाटि नाही ना. तिला िोर् अमानतसक प्रॊबे्लम आहे िी तहस्टेरीक होिे हे 
आपण समजून घ्यायचां असां आमचे समजूििार भाईसाहेब म्हणिाि. च्यायला, मी रीझल्टसाठी 
गावाला आलोच नसिो िर हे काहीही घर्ल नसिां.” 
“आत्याबाईला तमश्या असत्या िर तिला काका म्हटलां असिां.”  
िो हसला. “पण आमच्या आत्याबाईला तमश्या आहेिच. िू पातहलांस का तिला? चालायला लागली 
की घर हािरिां” त्यानां तवर्षय िोर्ासा बिलला. मग पाचेक तमतनटां आम्ही आमच्या नािेवाईकाांची 
यिेच्छ लटगल केली. अपवाि फक्त माझ्या काकूचा. आफिाबला माझी काकू फार आवर्ायची, 
मला पण तिच्याबद्दल आिर होिाच. पण काकू आफिाबचा क्रश होिी  
आम्ही बोलि अस्िानाच पाठीमागून फार ओळखीचा आवाज आला. त्यानां फोन होल्र्वर टाकला. 
त्या आवाजासोबि त्याचां काहीबाही बोलणां चाल ूअसणार. त्यानां लगेच अनहोल्र् केला. 
“आफिाब, िू कुठां आहेस?” मी त्याला तवचारलां.  
“काल पुण्य़ाला आलोय. भाई म्हणाला तकिी तिवस इिे राहशील? नोकरी शोधायला नको? 
म्हणून...” 
“तनधी?” पतलकर्ून एकिम शाांििा पसरली. “आफिाब! तनधी... परि?” 
“काय करू? मीच तिला फोन केला. खूप एकटां एकटां वाटायला लागलां. अझरभाईचां हे सवड 
झाल्यावर...” 
“आय र्ोंट बीलीव्ह तिस.. िू मागे म्हणाला होिास की,..” 
“येस्स, मी बरांच काही बोललो होिो. पण सत्य पतरस्स्ििी हीच आहे की, मी तिच्यातशवाय जगू 
शकि नाही. नाही राहवि गां. कधीकधी स्वि:चीच लाज वाटिे. िरवळेेला जाऊन सॉरी 
म्हणायला..” 
“कमॉन, िुला तिचा स्वभाव मातहि आहे. तिला िुझी काहीही गरज नाही हेही िुला मातहि आहे. 
िुलाच काय गरज आहे िे मला समजि नाही. आय ऍम सॉरी, मी किातचि जास्ि बोलि 
असेन...” 
“नाही, स्वतिल. िू म्हणिेस िे मलाही पटिां पण मी तिच्यातशवाय राहू शकि नाही. माझी कमजोरी 
समज लकवा अजून काही. पण जमि नाही” आफिाबचा मला याबद्दल कायम आिर वाटलाय, 
त्याला त्याच्या स्ट्रॉांग पॉइांट्सची तजिकी मातहिे एहोिी, तित्कीच वीकनेसचीही होिी. खरां 
साम्गायचां िर मला त्याचां हे सारखां तनधीकरे् जाणां कधीच पटलां नाही. मनामधून एखाद्याला िोरू्न 
टाकल्यावर मला त्या व्यक्तीबद्दल अगिी िटस्िपणे तवचार करणां शक्य होिां. केिारच्या बाबिीि 



 

 

मी िसांच केलांही होिां. पण आफिाबला िे कधीही शक्य झालां नाही. ना तनधीच्या बाबिीि, ना 
माझ्या बाबिीि.  
माझा एम एस्स्सीच्या सेमीस्टरचा तनकाल मस्िच लागला. तवर्षय सगळेच माझ्य आअवर्ीचे होिे. 
वाचन भरपूर चाल ूहोिां. सवडच प्रोफेसर अगिी मनापासून तशकवायचे. त्यािही मला जेनेतटक्स 
आतण मोलेक्युलर बायोलॉजीमध्ये कॉलेजमध्ये हायेस्ट माक्सड  होिे. मला खास रस जेनेतटक्समध्ये 
होिा. “यु शूर् लिक अबाऊट पीएचर्ी इन िीज सब्जेक्टस”. आमचे सुब्रह्यमणम सर मला 
िोनिीनिा म्हणाले. हे सर िसे नवीनच होिे. कॉलेजमध्ये नुकिेच आले होिे. त्याांच्या साऊि 
इांर्ीयन उच्चाराांमुळे सवड त्याांची चेष्टा करयचे. पण मला त्याांचे उच्चार समजायचे, तशवाय त्याम्चां 
तशकवणां आवर्ायचां. अगिी पे्रमानां आतण िळमळीनां तशकवायचे. शाळेि अस्स्िाना मला एखािी 
कन्सेट समजली नाही की आफिाब कसा अगिी हिाश होऊन बेतसकपासून समजवायला सुरू 
करायचा, िसांच सुब्रह्मण्य़मसर वगामध्ये तशकवायचे. माझे माक्सड बघून त्याांना मनापासून आनांि 
झाला होिा.  
“जब िेखो िब फोन पे रहिी है िो स्टर्ी कब करिीहै?” लतिकाने मला माकड  तलस्ट पाहून 
तचर्वलां, हे वरवर तचर्वण्यासारखां असलां िरी बरांच खोचक होिां. लतिका िोन सबजेक्ट्समध्ये 
कां प्ल्ल्लीट फेल झाली होिी. तशवाय अटेंर्न्स कमी असल्यामुळे तिच्या घरून पालकाांना लेटरसुद्धा 
गेलां होिां. नेक्स्ट सेमीस्टरला बसण्यासाठी तिला परवानगी तमळाली नव्हिी. याचा तिच्यावर फार 
काही पतरणाम झाला नव्हिा. तिला अजून िोन िीन फोटो शूट तमळाले होिे आतण त्यामध्येच िी 
खुश होिी. मला तिच्या तफल्र्बद्दल फार काही मातहि नव्हिां, पण मी तिला एकिोनिा म्हट्लां की 
असे छोटे मोठे प्रोजेक्ट्स करण्यापेक्ष मॊठी सीरीयल लकवा तफल्म्स तमळण्यासाठी प्रयत्न कर, िेव्हा 
िी माझ्यावर तचर्ली. “िुमको क्या मालमू स्ट्रगल क्या होिा है? िुम छोटे गाांव के लोगोंको लगिा 
है सब कुछ रेर्ीमेर् तमलिा है!” म्हणून माझ्यावर र्ाफरली. मरेनाि का. मी तिचा नाि बराच कमी 
केला.  
यावळेी गावी गेले होिे िेव्हा आईनां मला आठवणीनां गौिमीच्या लग्नाची पतत्रका तिली होिी. 
बीएससीनांिर तिनां एक वर्षड र्ीएर् केलां होिां. र्ीएर्ची फायनल व्हायच्या आिच तिचां लग्न ठरलां 
होिां. माा्झ्या घरी येऊन तिनां पतत्रका आतण तिचा मोबाईल नांबर तिला होिा. लग्नाला जाणां काही 
मला जमलां नाही, मी तिच्या नांबरवर फोन केला. पण नांबर सिि नॉट रीचेबल येि रातहला.  
माझां एमएससीचां सेकां र् इयर चाल ूझालां आतण आफिाबला मुांबईमध्ये जॉब लागला. हे म्हणजे 
अगिीच बांपरर्ांपर झालां. कारण. तनधीचां पुण्यामध्ये मास्टसडचां अजून एक वर्षड तशल्लक होिां. त्यामुळे 
त्यानां पुण्यािच जॉब करावा असां तिचां म्हणणां होिां. पण त्याला मुांबईमधलां पॅकेज अगिीच भरभकम 
होिां. काही झालां िरी आफिाबला पैशाांची छनछन कायमच समजली होिी. त्यामुळे त्यानां इिला 
जॉब घेणां साहतजक होिां. पगार पाच आकर्ी म्हणण्यापेक्षा सहा आकर्ीच्या जवळपास जाणारा 
होिा. त्यानां अांधेरीमध्ये वनबीएचके फॅ्लट भाड्यानां घेिला. सोबि ऑतफसमधलेच िोन िीन 
कलीग्ज होिे म्हणे. माझ्या हॉस्टेलपासून त्याचां घर फार लाांब नव्हिां.  
अझरभाईच्या िलाकचां सवड काम पूणड झालां. मध्ये कसल्यािरी सुट्टीला घरी गेले होिे िेव्हा त्यानांच 
मला हाक मारली.  “िुला िुकानामधल्या लशिेकाकाांनी तनरोप तिलाय, काय गांमि केलीस मातहि 
नाही, पण गावामधलां कां प्ल्युटसडचां एक िुकान व्यवस्स्िि चालिांय म्हणे. तिवाळखोरी िर होणार 
नाही”  



 

 

“लशिेकाकाांना धन्यवाि साांग”  
“मी इिकी तनरोपातनरोपी करण्याऐवजी िूच िुकानाि येऊन जा की. तििकां च यिीन काकाांना बरां 
वाटेल. िोनच तिवस आहेस ना?”  
“होय. िू कसा आहेस?”  
“बस्स, जी रहे है” िो नेहमीच्या स्टाईलने हसि म्हणाला.  
“जािू. जे घर्लां त्यासाठी....” 
“त्यासाठी... कुणीही स्वि:वर िोर्ष घ्यायची जरूर नाही. िोर्ष असलाच िर िो केवळ माझा आहे. 
केवळ माझा...” 
“नाही, जािू. िुझ्यासारख्या माणसासोबि असां घर्ायला नको..” 
“काय घर्ायला नको.. मला मातहि होिां की तिला मानतसक प्रॉबे्लम आहे. त्यासाठी और्षधोपचार 
लागिील. पण हे तिला साांगण्याची लहमि नव्हिी. लग्नाला इिकी वरं्ष होऊनही मी मूल होऊ तिलां 
नाही यामागे तिचा मानतसक आजार हे कारण आहे हे मी तिला साांतगिलां नाही. आज नाही उद्या 
साांगू, परवा साांगू. करि तिवस ढकलि रातहलो. आपणच तिला समजून घ्यायला हवां असां स्वि:ला 
बजावि रातहलो. एके तिवशी या सवड समजूििारपणाचा ढोंगीपणा झाला आतण उरलां काय िर 
तिच्याहूनही प्रचांर् सांिापीपणा. िी केवळ तचर्ून ओरर्ायची, लकचाळायची. मी काय केलां िर ज्या 
प्रिेची मला मनस्वी चीर् आहे त्याच प्रिेचा माझ्यासाठी वापर करून घेिला. नािां केवळ शब्िाांनी 
िोर्िा येि नाही हे कायम इिराांना साांगि रातहलो आतण वळे आली िेव्हा त्याच शब्िाांचा आधर 
घेऊन माझां लग्न मात्र मी मोर्ून घेिलां. मग िोर्ष कुणाचा उरिो? नूरीला जेन्युईन प्रॉबे्लम होिा, 
मला नव्हिा. तिच्यापेक्षा माझा गुन्हा मोठा आहे”  
“जािू. िू तिला साांभाळून घेिलांस िरी िी िुझ्यासोबि जी काही वागली...” 
“त्या प्रत्येक वागण्याचां जस्टीतफ़केशन आहे, स्वतिल. तिच्या प्रत्येक वागण्याचां जस्स्टतफकेशन 
आहे. माझ्यासोबि िी जे वागली त्यासाठी. माझ्या वागण्यासाठी काय!!! आफिाब हा माझा हळवा 
कोपरा आहे. िू त्या तिवशी तििेच होिीस. िू जे ऐकलांस..” मला त्या रात्रीचे नूरीचे शब्ि परि 
आठवले. त्या रात्रीनांिर मी त्याचा तवचार कधीच केला नाही, जर नूरी म्हणिे िे खरां असेल िर 
अझर आतण आफिाब सावत्रच काय रक्ताच्या नात्याचे भाऊच नव्हिे.  
“िे खरां आहे,” अझर सावकाश म्हणाला. “माझी अम्मी अतरफ झाल्यानांिर सहाच मतहन्याांि गेली. 
अब्बाांनी आईसोबि लग्न केलां िेव्हा िी ऑलरेर्ी पे्रग्नांट होिी. कुणीिरी फसवलां होिां. िेव्हा त्या 
वयामध्ये मला हे सवड काही मातहि नव्हिां. नांिर मोठां झाल्यावर आईनां स्वि:हून मला सवड काही 
साांतगिलां. अतरफ आतण आफिाबला यािलां काहीच मातहि नाही. अतरफला साांगण्याआधीच िो 
तनघून गेला आतण आफिाबला मी आजना उद्या साांगणार आहे. पण नूरीला हे कुठूनिरी समजलां 
िेव्हापासून तिचा आफिाबवर फार राग होिा. िुला हे सवड नकळि समजलांय िर..” 
“र्ोण्ट वरी. मी आफिाबला काही बोलणार नाही...” 
“िॅंक्स. माझी लहमि झाली की मी स्वि:हून साांगेन. िोपयंि तिसयाच व्यक्तीकर्ून समजलां िर 
किातचि!!! नािी इिकी वाईट गुांिागुांि कशाला करिाि ना! एखाद्याला िुझां माझां रक्ताचां नािां 
आहे हे साांगणां फार सोपां आहे गां, पण आपल्याच भावाला काहीही रक्ताचां नािां नाही हे साांगणां फार 
कठीण आहे”  
“साांगायची खरांच गरज आहे का? सध्या इिकां  काही चाल ूआहे की...” 



 

 

“जे सत्य आहे िे त्याला समजलां िर पातहजेच. िो त्याचा अतधकार आहे. या सत्यामुळे माझ्या 
मनामध्ये असलेल्या भावना कधीही बिलणार नाहीि. आजवर बिलल्या नाहीि. िो माझा भाऊ 
आहे आतण भाऊच राहील. अल्लाकरे् िुआ फक्त इिकीच त्याच्याही मनामध्ये हीच भावना त्याला 
खरां काय िे समजल्यावरही कायम राहूिेि. िेवढां झालां िरी मी भरून पावलो. एनीवजे, आिा 
रहायला िुझ्याजवळच आहे ना. अधेमध्ये आमच्या मजनूवर जरा लक्ष ठेव.” 
मी यावर नुसिीच हसले. आफिाब वर मी काय लक्ष ठेवणार? पक्षी जरा घरयाांिून उर्िो िसा 
झमू्मकन आफिाब उर्ाला होिा. सलॅरी झाल्यावर पतहल्याच मतहन्याांि लॅपटॉप आतण वीस 
हजाराांचा मोबाईल घेिला. इिर बरेचसे महागरे् खचड चाल ूहोिेच. ही एक गांमिच म्हणायची, 
जेव्हा मी खूप ऍकेरे्तमक बनायला तनघाले िेव्हा आफिाब कां प्लीट “पैसेवाला” झाला होिा.  
 
-क्रमश: 
नांतिनी िेसाई 
 

 


