
 

 

 



 

 

रह ेना रह ेहम-1-5 

 

मला स्वतःबद्दल बोलायला फारसं आवडत नाही, काय सांगणार? माझं नाव आणण माझं णिक्षण सोडल्यास. 

आता वयाची णतिी गेली तरी सांगण्यालायक इतकंच णिल्लक आह.े अजनू णिकतचे आह.े नोकरी नाही. लग्न 

केलेले नाही. एकटीच राहते. छंद वगैरे अस ेकाही खास नाहीत. आता म्हणायचं म्हणून गाणी ऐकायला आवडत ं

आणण वाचनाची आवड आह ेअसं म्हणायचं. 

आई. पणिकेसाठी कुठे कुठे माणहती पाठवत असत े तेव्हा असंच णलणहते. त्यात कंुडलीसोबत असल ं सटरफटर 

बरंच काही असतं. पण मुलगी (म्हणजे मी!!)  अजून दोन तीन वर्ाांनी कदाणचत भारतात परत येईल ककवा 

इथेच पोस्ट डॉक करेन ह ेऐकलं की कोण होकार दतेच नाही. 

 

मग आई वैतागते. मला लग्नाखेरीज इतरही महत्त्वाची कामं आहते असं णतला म्हटलं की रागवते. पण मला 

खरंच छंद काहीच नाहीत. जुनी गाणी कायमच ऐकत असते. आवडतात म्हणून असं नाही, तर सवय म्हणून. 

णलणहताना, काम करतानासदु्धा गाणी चालूच असतात. आता ह ेणलणहताना पीसीवर मै णपया तेरी तू मने या ना 

माने वाजतंच आह.े मला अिी गाणी आवडतात. जुनी गाणी म्हणजे अगदीच ब्लॅक अॅण्ड व्हाईट काळामधली.  

वाचन म्हणजे माझ्या फफल्डमधलं बरंच काही वाचते. अवांतर वाचन म्हणजे वपु ककवा पुल टाईप. इंणललिमध्ये 

हरॅी पॉटर लॉर्डसस ऑफ द ररलस वगैरे.  तर माझ्याबद्दल सागंण्यासारखं इतकंच.  

- 

तरी मी माझ्याबद्दल का सांगतेय? तर असंच सहज सांगावंसं वाटतंय म्हणून. माझ्याचबद्दल नाही, तर जाद,ू 

आफताब, आई, केदार, माटीन, णनधी... सगळ्ांबद्दलच.  

 

मला जुन्या गाण्यांची आवड लावली जादनू.े जादकूड ेजनु्या गाण्यांचा अक्षरिः खणजना आह.े तरीही अजूनही 

कुठून कुठून गाणी िोधत असतो. युट्युबवर काय काय व्हीडीओ त्यानेच टाकले आहते.. तो नुसती गाणी ऐकत 

नाही. सगळी णहस्रीणबस्री पाठ. चालीपेक्षा त्याला िब्दांचं वेड जास्त. फकत्येक गाणी कणवता म्हटल्यासारखा 

तो मला ऐकवतो. त्याच्यामळेु मला उदूसची थोडीफार अक्कल आली. गाणी ऐकायची आवड जादनूं फदली तिी 

वाचनाची आवड आफताबमुळे . मला एकेकाळी पुस्तकांचा जाम कंटाळा यायचा, वाचणं म्हणजे णिक्षा 

वाटायची. तेव्हा आफताब फदवसाला एक पुस्तक वाचायचा. फडिाच पाडायचा.  मग कधीतरी  असंच सहज 

तो वाचत असलेल्या पुस्तकामधली रोज दोन पान ंमला वाचून ऐकवायला लागला, मग हळूहळू मी कधीतरी 

वाचायला लागले. आता तर काय माझ्यासोबत फदवसभर पुस्तकंच पुस्तकं.  

--- 

माझं नाव स्वणिल गौरी यतीन. पैकी यतीन माझ्या बापाचं नाव. गौरी आईचं. नाव स्विील का याच ंकारण 

फार साधं आह.े माझ्यावेळी आईला मुलगाच हवा होता. पण मी झाले. मग हौस म्हणून माझं नाव स्विील. 

तसंही या गरोदरपणाच्यावेळीच डॉक्टरांनी णतला यापुढे काही होणार नाही असं सांणगतलं होतं. आईची मी 

जीव की प्राण. आजही आह.े इतक्या लांब असूनसुद्धा माझ्यािी रोज पाच णमणनटं का होइना बोलल्याणिवाय 

णतला चनै पडत नाही. माझ्याणिवाय णतच्यािी गप्पा मारायला दसुरं कुणी णतथ ंनाही हहेी णततकंच खरं. तसा 

जाद ूअधूनमधून येतो, पण हल्ली तोही जरा णबझीच असतो.  

 

 



 

 

मी लहानपणी फार अिक्त होते. सारखी आजारी पडायचे. एकदोनदा तर इतकी आजारी पडले की रामनाम 

सत्य पयांत जायची वेळ आली होती म्हणे. ताप डोक्यात वगैरे चढला होता. तेव्हा ते डॉक्टर आईला म्हणाले की 

असा ताप डोक्यात चढला की कधीकधी मेंदवूर पररणाम होतो. झालं. आईनं तेवढंच लक्षात ठेवलं. पररणामी 

मला िाळेत असताना एकदाही होमवकस  करावा लागला नाही की माकस  जास्त पडावे म्हणून णिकवणी लावली 

नाही. आईनं िाळेत येऊन णिक्षकांना मी डोक्यानं जरा अधू असल्याचं सांणगतल ंहोतं. “णतला झेपेल एवढंच 

णिकवा” असंपण सांणगतलं. मग काय! जमतंय णततकाच अभ्यास करा. पोटापाण्यापुरते माक्सस णमळवायच े

इतकंच धोरण होतं. तेवढे मला कसेही णमळतच होते. अभ्यास न करतासुद्धा!  

मी डोक्यानं अधू नाही तर चांगली हुिार आह ेह ेमाझ्या आईला बारावीनंतर उमगलं. बारावीच ेखणखणीत 

माकस  बणितल्यावर.. मला तर आधीच माणहत होतं पण किाला पणहल्या दसुर् या नंबरसाठी 

पाचवीसहावीपासूनच ऊर फ़ोडून धावायला लागा. (याचा दषु्पर्ररणाम म्हणजे माझ्ये बहुतेक क्लासमेट 

करीअरमध्ये वगैरे ऑलरेडी सेटल झालते आणण आम्ही अजून ऊर फोडून धावतोय. कार्ममक णसद्धातं वगैरे 

म्हणतात तसलं) आईन ंइतर मुलींसारखं मला कधीच कामं वगैरे णिकवली नाहीत. अगदी मंुबईला जाईपयांत 

मला गॅस पण ऑन करता यते नव्हता.  

एकूणात काय तर आईन ंमाझं बालपण फार सुखात आणण ऐर्ोआरामात िालवलं.  

 

-- 

मी फक्त आईबद्दलच फार बोलतेय का? साहणजक आह.े बापासोबत माझं कधी जास्त पटलंच नाही. त्याची 

गावामध्ये दोन तीन दकुानं होती- म्हणजे अजूनही आहते. णिवाय आता एक हॉटेलपण टाकलंय. त्यामुळे पैिाने 

आम्ही कायम सधन. पण बाप कायम िराबाहरे. का आणण कुठे ते नंतर सांगेन. सध्या त्याचा जास्त णवर्य नको. 

त्याच्याबद्दल बोलायला लागलं की मला णवनाकारण सतंाप यायला लागतो. सगळयांचाच. बापाचा. आईचा. 

माझा. आफताबचा. नरूीभाभीचा. जादचूा. फरीदाचा. णमनूचा. णनधीचा. केदारचा. सगळयांचाच सतंाप. 

म्हणून मी बापाबद्दल जास्त बोलत नाही... त्याचा णवचारही जास्त करत नाही.  

 

जाद ूमला कायम म्हणतो की कुणाचाही इतका द्वरे् करणं चांगलं नाही. मला सल्ले द्यायला त्याच ंकाय जातंय. 

त्याला जमू िकतं.... कुणाचाही द्वरे् न करता जगणं. त्यानं नरूीभाभीला माफ केलं. केदारलाही केलं. त्याच्या 

मनामध्ये कुणाहीबद्दल राग नाही. ह ेअसं मला कधीच जमणं िक्य नाही. थोड ेफदवस प्रयत्न केला. पण नाही 

जमत. आपण इतके सतं पदाला पोचणार् यापैकी नाही. मी आयुष्यामध्ये फक्त आफताबला माफ केलंय. तेही 

माझ्या नकळत.  

-- 

पण तसं बिायला गेलं तर मी आफताबचा द्वरे् करण्यासारखा तो काय वागला होता? पे्रमात पडला होता. 

लग्नाला तयार होता. माझं पीएचडी होइपयांत थांबायला तयार होता (ककवा लग्न करून माझ्यासोबत इथ े

युएसला यायला तयार होता)... त्यान ंकाहीच चुकीचं केलं नव्हतं. त्याला नकार मी फदला. त्याचं आयुष्य मी 

उद्धध्वस्त केलं. प्रश्न केवळ आमच्या करीअरचा नव्हता, धमाांचा नव्हता. िरच्या णवरोधाचा नव्हता. पण तरी मी 

नकार फदला. गेली दहाएक वर्ासहून जास्त त्याच्यावर पे्रम करूनही.   

तसाच नकार मी केदारलासदु्धा फदला. कारणं काही असू दते, कणमटमेंटसाठी मी िाबरते हचे एक सत्य आह.े  

-- 

आमच्या आजूबाजूला असललेे िेजारी सगळेच चांगले होते. आईला सवाांची चांगली सोबत व्हायची. आमच्या 

समोरचा प्लॉट ररकामा होता. णतथं अजनू कूणीच िर बाधंलेलं नाही. नगरपाणलकेन ेत्याच्या बाजचू्या प्लॉटवर 



 

 

बाग बांधली होती. णतथं आम्ही कॉलनीतल ेसगळेणमळून लपाछपी वगैरे खेळायचो. मला या मुलांअध्य ेफारस ं

खेळायला आवडायचं नाही. एक तर मी या सवस गू्रपमध्ये लहान होते. म्हणून मी एकटीच िरी खेळायच.े  

मग मी आठवीत होते तेव्हा  बाजचू्या बंगल्यामधल्या िास्त्रींनी त्यांचा बंगला मंुबईमधल्या कुण्या एजंटाला 

णवकला. िास्त्री काकू वारल्यानंतर त्याचं्या दोन्ही मुलांनी त्यांना परदिेीच िेऊन जायचं ठरवलं होतं त्यामुळे 

हा व्यवहार िाईिाईमध्येच झाला होता. मंुबईमधला कोण तो एजंट आम्ही पाणहलासुद्धा नव्हता. सहाएक 

मणहने बंगला बंदच होता. मग एके फदविी पेंटींग, छोट्यामोट्या दरुूस्ती वगैरे काम झालं. आई मला एकदा 

बोलता बोलता म्हणाली की, कुण्या सुवे नावाच्या फॅणमलीनं बंगला िेतलाय. पुण्याची लोकं आहते.  

मला या असल्या गॉणसपमध्ये काडीचाही इंटरेस्ट नव्हता. पण िाा्ळेतून आल ं की आई दईेल तो खाऊ िेऊन 

टीव्हीसमोर बसायचं आणण कायबाय बित आईच्या गप्पा ऐकायच्या. फदवसभर णतच्यािी बोलायला कोणच 

नसायचं. मी संध्याकाळी आले की तेवढी णतची टकळी चालू..  

“मला जरातरी सोबत होइल नै. ही पाठीमागची णचरमुले अगदीच तोडून बोलतात. गरज असेल हाक मारतील. 

गोडगोड बोलतील. एरव्ही ओळखही दाखवत नाहीत. पणलकडची काझी.. णतला तर कधीच वेळ नसतो. बॅंकेत 

नोकरी करत ेम्हणा. यतेाजाता आपली हात हलवून बाय करते. िास्त्रीकाकू होत्या तेव्हा मला जरा बरं होत.ं..” 

वगैरे वगैरे आईचं बोलणं चालूच राणहल.ं मी ऐकून न ऐकल्यासारखं करत णपक्चर बित बसले.  

दोन-तीन फदवसानंी आईनं मला नवीन बातमी ऐकवली. “अगं, ते िेजारे आले आहते ते मुणस्लम आहते”  

“मग काय झालं?” मी टीव्हीवरून नजर न हटवता तसचं णवचारलं.  

“झालं काही नाही. पण आडनावावरून मला वाटलेलं की.... जाऊदते. आपल्याला काय. सोबत झाल्यािी 

कारण. तेपण जरा िेजारी म्हणून. तसंही कुठं उठून रोज ते आपल्या िरात जेवायला यायचेत”  

पुढं फकत्येक वर्ाांनी मी आईचं ह े वाक्य जादलूा ऐकवलं. तो खूप हसला. अगदी काहीच गरज नव्हती इतकं 

हसण्याची तरीपण. तेव्हा वाटलं उगाच सांणगतलं याला. आईचं वाक्य इतक्या तंतोतंत खरं होइल असं णतलापण 

कधीच वाटलं नसेल. पण एकंदरीत बाजूच्या बंगल्यामधली लगबग आणण गदी बिता रहाण्यासाठी एखाद ंकुटंुब 

कमी, आणण लग्नाचं वर् हाड जास्त आल्यासारखं वाटत होतं.  

. आई दपुारी ररकाम्यावेळेत त्यांच्या िरी जाऊन आली होती. “स्विील, त्यांचं िर अजून नीट लावून झालेलं 

नाही. दपुारी कुणी नातेवाईकांनी डबा पाठवला होता. पण आता संध्याकाळी काही नाश्ता नको का? थोड े

जास्त पोह े केलते त ेनेऊन दिेील?”  मला खरंतर कंटाळा आला होता. णिवाय टीव्हीवर काटूसन पण चांगलं 

चालू होत.ं पण आईची दर दोन णमणनटांनी भुणभुण चालू झाली.  

थोड े जास्त पोह े म्हणजे अंडरस्टेटमेंट. आईनं पातेलंभर पोह े केले होते. “फ़ॅणमली मोठी आह.े प्लेटभर तरी 

प्रत्येकाला यायला नकोत?” माझ्या चेहर् यावरच े भाव बिून ती म्हणाली. त े पातलें दोन्ही हातात धरून मी 

त्यांच्या गेटपयांत गेले. मी दोनतीनदा आवाज फदला. मीच गेट उिडायच ंतर पातेल ंखाली जमीनीवर ठेवावं 

लागलं असतं. आई म्हणाली होती की मोठं कुटंुब आह ेपण िर माि िांत िांत होतं.  

मी परत आवाज फदला. यावेळी िराचा पुढचा दरवाजा ककणचत उिडला आणण आतून आवाज आला. “कोण 

आह?े” 

“मी स्विील. िेजारच्या बंगल्यामध्ये राहत.े आईन ंपाठवलंय” दरवाजा पूणसपणे उिडला आणण आतमधून अठरा 

वर्ासचा एक मुलगा बाहरे आला. “ह ेकाय आह?े”  

“आईनं पोह ेफदलेत” समोरचा मुलगा आश्चयासनं पातेल्याकड ेबित होता. “एवढे?” त्यानं णवचारल.ं  

 “हो, जरा गेट उिडाल का?” बाबा, प्रश्नोत्तरे कायसक्रम नतंर करू. आधी गेट उिड. हात दखुायलाय.  

त्यानं गेट उिडलं. मी पातेल ंत्याच्या हातात दणे्यासाठी पुढे केलं. “आत ये” म्हणत तो मागे वळाला आणण त्यान ं

पातेलं धरण्याआधीच मी सोडून फदलं. थाड्ड!! पातेलं जणमनीवर. ह ेसगळं िडल ंसेकंदभरात. आता मला काय 

माणहती िरात बोलावेल. गेटमध्ये पातेलं दऊेन परत यायचं इतकंच माझ्या डोक्यात.  

“अररफ!” आतून एका बाईंचा आवाज आला. “काय झालं रे?”  



 

 

“काही नाही. कांदपेोह ेसांडलेत” तो सहजपणे म्हणाला. सुदवैानं पातेल ंसरळच खाली पडल्यानं थोडसे े पोह े

हहदकळून बाहरे पडले होत.े बाकीचे पातेल्यातच होते. त्यानं पातेलं उचलनू िेतल.ं  

“फेकून द्यावे लागणार. मी िरात अजनू असतील तर िेऊन येते”  

“किाला? फेकायचे किाला?” त्यानं रोखठोक णवचारलं. “जमीनीवर सांडलेत त े कावळेणचमण्या खातील. 

पातेल्यात आह ेते आपण खाऊ िकतो”  

“पण पातेलं जणमनीवर पडलं ना”  

“िरात नेऊन ठेवलं तर ती पण जमीनच असत ेना. ते चालतंच की, काही णबिडत नाही. अन्न नासवायच ं

किाला? आत य.े अम्मी हाक मारतेय.” मी त्याच्यामागोमाग िरात आले. माझ्या डोक्यामध्ये या िराची 

िास्त्रीकाकू असतानाची इमेज फीट्ट बसली होती. कायमच स्वच्छ आणण नीटनेटकं िर. आता णजथे आले आह ेत े

िरच आह ेयावर माझा णवश्वास बसलाच नसता. रेल्वचेी वेटींगरूम एसटीचा फलाट परवडला. णजकड ेबिावं 

णतकड ेखोकी आणण गाठोडी. याच गाठोड्यामध्ये एक आईच्याच वयाची बाई फदसली. “कोण गं? गौरीची मुलगी 

ना?” त्यांनी मला णवचारल.ं मी मान डोलावली. अररफन ंपोह्याचं पातेलं नेऊन टेबलावर ठेवलं. त्यानं पातेलं 

ठेवल्यावर मला समजलं की ते टेबल आह,े इतकावेळ मला ते पण भलंमोठं खोकं वाटलं होतं. “अगं, इतके पोह े

काय करायचेत?” त्या चाचींनी पतेल्याकड ेबित मला णवचारलं.  

 

“माणहत नाही. आईनं फदलेत”  

“हाय अल्ला!” चाचींनी कपाळाला हात लावला. “दपुारी ती आली होती, तेव्हा िरभर नातेवाईक आले होत,े 

सवाांची ओळख करून फदली तर णतला काय वाटलं सगळेच इथे राहणारे आहते की काय! ते सामान उतरवायला 

वगैरे आले होत.े आता सगळे परत गेले. फकलोभर पोह ेआता आम्ही णतिांना काय करायचेत?” 

 “तरी आम्ही प्लेटभर पोह ेकावळयांना काढून बाजूला ठेवलेत” अररफ अगदी गंभीरपणे म्हणाला आणण मला 

फफस्सकन हसू आलं.  

ही अररफची वाईट सवय. अगदी काहीही पांचट जोक करतानासुद्धा याचा चहेरा इतका गंभीर. समोरचा 

(जास्त करून मीच) हसून हसून वेडा झाला तरी याचा चहेरा कडक इस्त्री मारल्यासारखा.  

“नाव काय गं तुझं? फकतवीला आहसे?” 

“स्विील! आठवीला”  

“अरे वा, छान नाव आह.े हा माझा मधला मुलगा अररफ. बारावीची परीक्षा फदली. धाकटा आफताब. तोपण 

आठवीलाच. मोठा नोकरीसाठी बाहरे असतो.” चाचींनी लगेचच माणहती पुरवली. अररफने फकचनमधनू येताना 

माझ्या हातात चार-पाच चॉकलेटं आणून फदली.  

“तू सेंट जोसेफलाच आहसे ना?” चाचींनी णवचारलं. “आफताबची ऍडणमिनपण णतथंच केली आहे”  

“हो, मी गल्सस सेक्िनला आह.े तो कोएडला असणार”  

“िाळा जवळच आहते ना, एकि जायला-यायला सोबत होइल. आफताब आता मामाकंड े गेलाय.”  

मी मान डोलावली आणण णनिण्यासाठी उठले. “येत रहा गं अधूनमधून.” चाची सहजपणे म्हणाल्या. मी जास्त 

प्रश्न णवचारले नाहीत. एक तर मला तिी सवय नव्हती आणण मी काय णवचारणार... तुमचा नवरा कुठाय? पुणं 

सोडून इकड े किाला आलात? तमु्हाला तीनही मुलगेच का आहते? तुमच्या िरात इतकं सामान का आह?े 

तुमचा मुलगा माझ्याचसोबत किाला िाळेत येईल? त्याला काय त्याचे णमि नाहीत का वगैरे वगैरे.  

मी िरी मुकाट परत आले. काय िडलं ते आईला सांणगतल.ं अररफने फदलेली चॉकलेटं णतला फदली. मी आयुष्यात 

काही गोष्टी कधीच खाऊ िकत नाही. ते आंबा नावाच ंणगळणगळीत फळ आणण दधुापासून बनवलेल ंकाहीही... 

खीर, बासुंदी, श्रीखंड... यक्क!! एकदा आफताबनं खास माझ्यासाठी बनवलेला िीरखुमास चमचाभर खाल्ला 

आणण दोन तास ओकले होत.े सेम णवथ चॉकलेट. त्या फ्लवेरचं काहीही मी खायचं दरू वासपण िेऊ िकत नाही.  

--- 



 

 

आठवीचे असलेच फालत ू ड्रॉइंग वगैरेचे पेपर झाले आणण परीक्षा संपल्या. त्यामुळे अभ्यासाचं काही  टेन्िन 

नव्हत.ं फदवसभर मी टीव्ही, कंप्युटर, गेम्स  नाहीतर गाव भटकणे इतकेच उद्योग. मी आठवीला गेल्यापासून 

स्कूटी चालवायला णिकले होते. त्यामूळे गावभर फफरायला सोयीचं पडायचं.  

नंतर चारपाच फदवस िेजार् यांकड े कुणीच जास्त फदसल ं नाही, एकदोनदा अररफ फक्त बाहरे फदसला आणण 

हायहलॅो वगैरे बोलला.. मी त्याला आपल्याच मनानं अररफभाई अिी आपसूक हाक मारायला सुरूवात केली 

होती. धाकटा आफताब मला काही अद्याप फदसला नव्हता..   

एके फदविी मी टीव्ही बित सोफ्यावर मस्त आडवी पडलेली असताना दरवाज्यात कुणीतरी आलं. एणप्रल 

मणहना चालू झाल्यानं पुढचा दरवाजा उिडाच टाकला होता, नाहीतर िर म्हणजे पे्रिर कूकर व्हायचं. 

अररफभाईचं वय जर तीन-चार वर्ाांनी कमी केल ंआणण त्याचे हपगट केस जर काळयाभोर रंगाने रंगवले तर तो 

कसा फदसला असता तस्सा समे हा मुलगा.  

“हाय, तुझंच नाव स्विील  आह ेका?” तो आत येत म्हणाला. मी उगाच सावरून वगैरे बसले. “तू पण नववीला 

आहसे ना?”  

पाहताक्षणी हा मुलगा मला अणजबात आवडला नाही. फदसायला अररफभाईंसारखा होता पण आवाज वेगळाच. 

णिवाय एकंदरीत बोलणं णिष्टासारखंच. डोळयाला चष्मा. अथासत तो काय माझ्यापण डोळयांवर होताच 

तरीही...  

“मला थोडी हले्प हवी होती” स्वत:ची ओळखदखे नावगाव काही न सांगता महािय उद्गारले. “नववीची जुनी 

पुस्तकं णमळतील का? णिवाय मला क्लासपण लावायचा आह”े 

“जुनी पुस्तकं? िाळेत पुस्तकवह्यांचा सेट णमळेल...” 

“हो. पण ते िाळा चालू झाल्यावर. आता मे मणहन्यांत जनुी णमळाली तर जरा वाचता येतील. क्लासपण लगेच 

चालू केला तर णसलॅबस कव्हर होइल ना!” बाप रे! हा मुलगा काय तुफान अभ्यास ूवगैरे आह.े “आई, याला 

क्लासची माणहती हवी आह”े मी लगेच आईकड ं टोलवलं. माझा क्लास ट्युिन णसलॅबस. असल्या गोष्टींिी 

संबंधच नव्हता. अजनू आठवी पास नापासचा रीझल्ट हाती आला नाही, नववीच्या पसु्तकांची चौकिी चालू?  

 “चहा वगैरे िेिील का रे?” आईनं त्याला णवचारल.ं  

“मी चहा णपत नाही.” त्यान ं णततक्याच णिष्टपणे उत्तर फदलं. मी म्हटलं. “बोनसणव्हटा चालेल?” त्याला टोमणा 

बरोबर समजला असणार.  

“नको. अम्मीने मिािीच फदलाय” त्यानंपण णतरक्याच टोमण्यानं उत्तर फदलं. “काकी, क्लाससाठी पत्ते वगैरे 

आहते का?” 

“आता कुठलेच क्लास चालू नाहीत. सवाांनाच सूट्ट्ट्या आहते.” आई बोलायच्या आधीच मी परत एकदा म्हटल.ं 

“पुस्तकांसाठी मी वाटलं तर णवचारेन कुणाला तरी... आठवड्याभरात सांगेन”  

“अरे! ह े तर फार सॅड आहे” तो डोळयांवरचा चष्मा नीट करत म्हणाला. “हरकत नाही. टाऊन लायब्ररीची 

मेंबरणिप चालू केली आह.े. त्यामुळे थोडफंार रीडींग होत राहील”  

“आफताब, जरा स्विीलसाठी काही पुस्तकं सांग ना.. तुझ्यासारखं णतच ंअवांतर वाचन अणजबात नाही” आईन ं

िोड ंदामटलं. “पुढच्यावेळी लायब्ररीत जािील तेव्हा णहलापण िेऊन जा” 

“नक्कीच” तो म्हणाला, आणण िराबाहरे पडला.  

म्हणजे आफताबची आणण आईची ओळख झाली होती. माझी आणण त्याची फॉमसल ओळख अिी कधी झालीच 

नाही. इतका अभ्यासू मुलगा मला आवडलाच नाही. उगाच णिष्टपणा करून माझ्यािी बोलत होता.  

नंतर काय मला तो लायब्ररीमध्ये वगैरे िेऊन गेला नाही. मलाही फारसा काही उत्साह नव्हता. आठपंधरा 

फदवसांनी आईनं स्वत:च जाऊन माझ्यासाठी दकुानातनूच थोडीफार पुस्तकं आणली. मी ती नमस्कार करून 

टीव्ही ठेवला होता त्याच्या वरच्या कप्प्यात ठेवून फदली.  

--- 



 

 

एकदा आईनं बनवलेला व्हजे पुलाव िेऊन त्यांच्या िरी गेले तेव्हा पुन्हा एकदा आश्चयासचा धक्का बसला. 

िास्त्रीकाकू असताना िर नीटनेटकं स्वच्छ असायचं. चाचींनी िर लावलं ते केवळ नीटनेटकं आणण स्वच्छ नाही 

तर अगदी णचिांत दाखवतात तसं सुबकपणे. इंटेरीअर डीझायनर बोलावून लावल्यासारखं. प्रत्येक वस्त ू

णजथल्या णतथं मांडून ठेवलेली. णिवाय णचिं, फोटो, णिल्पं लावलेली. ही सगळी सजावट चाचींनी केली होती. 

िरामधल्या खालच्या तीन खोल्यांपैकी एक खोली चाचींची, एक अररफची आणण एक गेस्ट बेडरूम- खरंतर 

अझरची बेडरूम. वरच्या मजल्यावरच्या दोन खोल्यांपैकी मोठी खोली आफताबची. आता त्याला खोली म्हणणं 

अपमान ठरला असता. त्या खोलीमध्ये एक टेबलखुची सोडल्यास फक्त पुस्तकं होती. हा सलग दहाबारा तास 

वाचायचा. कंटाळा आला तर अररफच्या खोलीमधल्या कंप्युटरवर येऊन गेम्स खेळायचा. क्वणचत कधीतरी 

गच्चीवर इकड ेणतकड ेयरेझार् या िालताना फदसायचा. मग परत पुस्तकं वाचन चालू..  

चाची माझ्यािी खूप पे्रमाने बोलायच्या.  त्याचं्या िरी काहीही खाऊ बनवला की मला आठवणीनं द्यायच्या. 

एकदा आमच्या िरी दपुारी आल्या होत्या तेव्हा आईिी बोलताना म्हणाल्या की त्यांना मुलगी हवी होती. 

“लेकीच्या किा हौिी करता येतात. या पोरांची काय हौस? चड्डी आणण िटस याखेरीज काय फॅिन असत ेका? 

िरात पोरगी हवी. त्याणिवाय िर नांदतगाजत नाही”  

“आता सुना येतीलच की! त्याचंे लाड करा.”  

“तीन सनुांनी णमळून माझाच छळ केला नाही म्हणजे णमळवली...तसंपण फकती म्हटलं तरी सुना दसुर् यांच्याच. 

लेक किी लहानपणापासून आपलीच असते.”  

“रक्ताचं नातं िेवटी असतचं ना” आई म्हणाली.  

“काय माणहत? रक्ताची नाती पण धोका दतेाना बणितलीत. माझे णमस्टर गेले तेव्हा णतसर् या फदविी सवस 

भावांनी िरावर हक्क सांगायला सुरूवात केली. म्हणून तर आम्ही इकड ंणनिून आलो. रोज कोण वाद 

लिालणार? रक्ताच्या नात्यापेक्षा आपली मनापासून मानलेली नाती फार महत्त्वाची. सांगत काय होते तर मला 

खरंच फार आधीपासनू मुलगी हवी होती. दकुानातनू फफरताना ते  णप्रन्सेसचे फ्रॉक, छोटेसे डूल, ते क्युटसे हअेर 

बॅण्र्डस बणितले की वाटत ंलके असती तर ितेलं असतं सगळं. आफताबच्या वेळेला तर मी कायम म्णायचे 

मुलगीच होऊ दते. तर हा पोरगाच झाला. दवाखान्यात सगळे म्हणायचे की णतसरा मलुगा झाल्यावर रडणारा 

पेिंट पणहल्यांदा पाणहला.”  

 

आई दोन णमणनटं गप्प बसली मग म्हणाली. “मला आधी वाटायचं की आपल्याला मुलगाच हवा, पण णहन ं

जीवच काढला माझा. नऊ मणहने बेडरेस्ट. मग प्लान करून सीझर. नतंर काही होणार नव्हतं. पण ही 

झाल्यावर हातात िेतल ं आणण मग वाटलं काय मुलगा आणण काय मुलगी. आपल्याच मांसाचा तुकडा पण 

आपल्याहून वेगळा. आता दसुरं काही झालं नाही याचं काही वाटतच नाही. एकाच लेकीनं सगळी हौस पुरवून 

िेतली. आता जे काय करायचं ते णतच्यासाठीच.”  

मी आयुष्यात फार क्वणचत रडलेय. आफताब तर मला दगडी काळजाची म्हणतो. ह ेऐकताना माि डोळयांमध्ये 

तेव्हा पाणी आलं होतं. मला अजून आठवतंय. वालाच्या णबरड्या सोलत गप्पा मारणारी आई आणण णतची 

मैिीण. त्यांच्याकड ेपाठ करून टीव्ही बिणारी मी. आईला न समजेल अश्या बेतानं डोळयांतलं पाणी पुसणारी.  
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मे मणहना चालू झाला होता.. संध्याकाळी मैिीणीकड ेगेले होते. स्कूटी सर्मव्हहसगला फदली होती त्यामुळे चालत 

आले. येताना िरासमोरच्या बागेमध्ये कुणीतरी बसलेल ं फदसलं. बर् यापैकी अंधार झालेला फदसत होता. तरी 

इतक्या काळोखामध्ये कोण आह ेम्हणून पुढं जाऊन बणितलं तर अररफभाई बसला होता.  



 

 

“काय अररफभाई? इथं कुठे?” मी सहज णवचारलं. 

 त्यासरिी त्यानं हातातली णसगरेट णवझवली. “णसगरेटी ओढताय? तुझ्या आईला नाव सांगू?”  

“मला आई नाणहये” अररफ एकदम गंभीरपणे म्हणाला. त्याच्या चेष्टामस्करीची मला सवय झालीच होती.  

“असली चेष्टा कुणी करतं का?”  

“खरंच आह,े ती फक्त आफताबची आई आहे” आज अररफ एरवीसारखा चेष्टा गमतीच्या मूडमध्ये नक्कीच बोलत 

नव्हता.  

“ह ेकाय बोलतोस?” मी त्याच्या बाजूला बसत णवचारलं.  

“माझा खरी आई मी सहा फदवसांचा असताना वारली. अझरभाई पण लहानच. म्हणून अब्बांनी ह ेदसुरं लग्न 

केलं” मला आयुष्यात पणहल्यांदा समजलं की चाची अररफची सावि आई होत्या. “मागच्या वर्ी अब्बा पण गेले. 

आता मला आई नाही आणण बापपण!”  

 

“चाची काही बोलल्या का?” टीव्हीणचिपटांमधून सावि आई म्हणजे दषु्ट वाईट इतकंच माणहती. पण चाची 

खरंच खूप पे्रमळ होत्या. अररफिीच काय कुणािीच त्यांना दषु्टाव्यानं वागता आलंच नसतं.  

“तोच तर प्रॉब्लेम आह.े ती मला काही बोलतच नाही. आत या क्षणी तू जाऊन चहाडी केलीस ना... मी इथं 

बसून णसगरेट ओढत असल्याची. तर ती मला ओरडणार नाही, फक्त अस ंवागू नकोस वगैरे लेक्चर दईेल. 

आफताबनं त्याची खोली आवरली नाही तर त्याला दोन धपाटे फदले. माझ्या खोलीत त्याच्याहून जास्त पसारा 

होता. पण मला धपाटे वगैरे नाही. ओरडापण नाही. स्वत:च येऊन गुपचुप माझी खोली आवरली. पण मला 

काही बोलली नाही.... मी सावि आह ेना म्हणून!”  

 

“चाची तुझ्यावर खरंच पे्रम करतात. गेले काही मणहने बितेय ना...” मी उगाच समजावलं.  

“ते काय मला माणहत नाही? तीन मणहन्यांचा असल्यापासून तीच सांभाळतेय. पण तरीही.. हक्क नाही ना 

दाखवत. अझरिी फकमान कधीतरी भांडते-णचडते.  आफताबला ओरडते. मला कधीच नाही. नक्की किाचं वाईट 

वाटतंय तेच कळत नाही... पण णतनं हक्कान ंओरडायला हवं असं वाटतं..”  

 

“आय नो!” अचानक मला जाणवलं. अररफला नक्की काय खुपतंय ते मला चांगलंच जाणवतंय. माझ्या बापानं 

मला आजवर कधीही ओरडलं नव्हतं की मारलं नव्हतं. उलट जे काही हवं आह ेते माणगतल्यावर लगेच फदलं. 

मागायच्याही आधीच. आई तर लाडकीदोडकी होतेच. पण त्यामुळे एक झालं... मला कधी कसलाच हट्ट करावा 

लागला नाही. सगळं आपसूक णमळत गेलंय. अररफच ंपण असंच असेल का? आईणवना पोर म्हणून चाचींनी जरा 

जास्तच जपलं असणार. चुकूनही त्याला दखुावणारं काहीच बोलायचं नाही, कायम त्याचीच बाजू घ्यायची... 

यानं तो दखुावला जात असणार. अिा जपणुकीमध्येच नाती अजून रठसूळ होत जातात.  

“आमची भांडणं झाली ना... तरी अम्मी आफताबलाच गप्प रहायला सांगायची. आता तर आम्ही भांडतच 

नाही. तो त्याच्या व्यापात मग्न. अझर दोन वर्ां झाली बाहरे जाऊन. मीच एकटा!”  

 

खरं होतं ह ेवाक्य. अररफभाई कायम एकटाच असायचा. फारस ेणमि आधीपण नव्हते. त्यात बारावीनंतर इथ ं

आल्यानं सगळंच णवश्व बदललं होतं. आफ़ताब-अररफ चे बाबा पुण्याला िाळेत णिक्षक होते. चांगलं खाऊन 

णपऊन सुखी असलेलं मध्यमवगीय सुणिणक्षत िराणं. तीन वर्ाांपूवी त्यांना कॅन्सर झाला. उपचारांपायी णचक्कार 

पैसा खचस केला. पण तरी ते गेलेच. त्यानंतर िरामध्ये सारखी भांडणं झाली म्हणून चाचींनी िराच्या वाटण्या 

करून णजतके पैसे णमळतील णततके ितेले आणण त्या इकड ेमाहरेी आल्या. त्यांनी इथंच िर िेतलं. पण अररफला 

इथं कधीच करमलं नाही. आल्या फदवसापासून तो नाराज होता.  



 

 

 “तू रीझल्ट लागल्यावर परत पुण्याला जा. पुढच्या णिक्षणासाठी” मी म्हटलं.  

“रीझल्टची वाट बिायची गरज नाही. मी नापास होणार आह.े..” तो िांतपणं म्हणाला.  

“चल, असं काही नसतं. रीझल्ट झाल्यावर बिू”  

“खरं सांगतोय, बोडस एक्झामच्या आधी पंधरा फदवस अब्बा गेले.. आधी त्यांच ंहॉणस्पटलायझेिन वगैरे अभ्यास 

जास्त झालेलाच नव्हता. बहुतेक पेपर कोरेच फदलेत. मी नापास होणार”  

“रठक आह ेना! पुढच्या वर्ी एक्झाम द.े ऑक्टोबरला अटेम्प्ट करता येईल” मी आपल्या परीनं समजावलं. मला 

तरी फारसं कुठे माणहत होत ंबारावीबद्दल?  

“बिू! आता तू िरी जा. तुझी आई वाट बित असेल” 

“तू नाही येणार?”  

“एवढ्यात नाही. थोड्यावेळाने येईन” त्यान ंहातातला णसगरेटचा खोका दाखवला.  

“एवढ्या सवस णसगरेटी ओढणार?”  

“नाही गं. मी नतंर येईन. मला इथं संध्याकाळी एकटं बसायला आवडतं.”  

मी उठून णनिाले.  

पुढे चार पाच पावलं आले होते, णततक्यात अररफने आवाज फदला. “स्विील, तू माझी फे्रण्ड आहसे ना?” 

मिासपयांत अगदी गंभीरपणं बोलणारा अररफ आता गायब झाला होता. त्याऐवजी नहेमी मला हसवणारा 

अररफभाई होता.  

“हो! का रे?”  

“फे्रण्र्डस कधीच चहाड्या करत नाहीत. अम्मीला यातल ंकाही बोलू नकोस. प्लीज”  

“नक्की”  

“प्रॉणमस?”  

“प्रॉणमस!!” मी ही गोष्ट आजवर चाचींनाच काय आफताबला पण सांणगतली नाही. त्या फदवसापासून पुढं 

फकतीतरी वेळा मी आणण अररफभाई या इथं बागेत गप्पा मारत बसायचो. एकदोनदा क्वणचत आफताब आला 

असेल. आमच्या टाईमपास पीजेटाईप गप्पांना तो वैतागायचा. त्याचे हायक्लास पुस्तकी फंड ेआम्हाला 

कंटाळवाणे वाटायचे. पण इथं आल्यापासून अररफ आफताब भाऊ कमी, आणण णमि जास्त बनत चालले होते.  

पुढं मणहन्याभरानं रीझल्ट लागल्यावर समजलं की अररफ खरोखरच नापास झाला होता. ह े असं होणार ह े

जवळ जवळ प्रत्येकालाच माणहत होत ंत्यामुळे कुणी फारसं काही बोललं नाही. आफताब म्हणाला की अररफ 

िाळेमध्ये कायमच हुिार होता. ह े मधलं आजारपण वगैरे नसतं तर त्यानं कसंही करून णडस्टींक्िन नक्की 

णमळवलं असतं. रीझल्टच्या फदविी अररफभाई खोलीमध्येच बसून होता. संध्याकाळी आफताब मुद्दाम त्याला 

िेऊन आला. मग आम्ही बीचवर जाऊन उगाच इकडणंतकड ं फफरत णखदळत  राणहलो. अररफ आमच्यासोबत 

हसत वगैरे होता. पण तरीही खूप हरवल्याहरवल्यासारखा होता.  

िरी येताना मी म्हटलं, “आता ऑक्टोबरला एक्झाम फदलीस तर फस्टस क्लास नक्की णमळेल”  

अररफ एकच वाक्य म्हणाला. “यापुढे आयुष्यात कसलीच एक्झाम द्यायची नाही असं मी ठरवलंय” 

 

आफताबची आणण माझी नववी एकदम चालू झाली. मी रोजच िाळेत जाताना स्कूटी िेऊन जात होत.े एकतर 

आमच्या रस्त्यापासून िाळेपयांत फारसं राफफक नसायचं. वर मला चालत जायचा कंटाळा यायचा.  आफताब 

माि रोज िाळेला चालत जायचा. आई मला एकदोनदा म्हणाली की तू त्याला पण स्कूटीवर िेत जा. आईपण 

गे्रटच आह.े भर िाळेमध्ये माझ्यामागे एखादा मुलगा आला तर वगासतल्या मुलींना  णनणमत्तच णमळेल की 

णचडवायला.  

अररफ थोड्या फदवसासंाठी पुण्याला परत गेला होता. कॉलेजकडून लीव्हींग सटीफफकेट्ट्स वगैरे आणून परत 

इकडचे ऍडणमिन िेणार होता. बाहरेून परीक्षा वगैरे दणे्यापेक्षा ह ेजास्त बरं. रीझल्टनंटर आररफ खूप बदलला 



 

 

होता. एकदम िुमा झाला होता. माझ्यािीपण फार थोडचं बोलायचा. त्याला हाच रीझल्ट येणार ह ेमाणहत 

होतं, तरी त्यानं इतकं मनाला का लावून ितेलं होतं कुणास ठाऊक! तो म्हणाला तसं, चाची त्याला काहीच 

बोलल्या नाहीत. पण काहीतरी  गडबड होती. अररफ कॉलेज सुरू व्हायच्या आधी एक फदवस आला, ऍडणमिन 

केली आणण परत थोड्या फदवसांसाठी म्हणून पुण्याला गेला. नक्की काय कारण ते कुणालाच माणहत नव्हतं. 

त्याला इथं रहायला आवडायचं नाही म्हणून सारखा तणतणायचा. पण पुण्यामध्ये या णमिाकड े वा त्या 

णमिाकड ेराहणं चाचींना फारसं आवडायच ंनाही. जाऊ नको म्हटल ंतर तो खोलीचं दार बंद करून बसायचा. 

चाची मग काहीच बोलायच्या नाहीत.  

 

िाळा चालू  झाल्यापासून आफताब अभ्यासामध्ये गंुगला होता. आमच्या िाळेमध्ये बोडासत येणारी अिी हुिार 

मुलं बिून त्यांची वेगळी बॅच बनवायचे- गल्सस सेक्िन आणण कोएडची एकिच बॅच. पणहल्या युणनट टेस्टनंतर 

आफताब त्या बचॅमध्ये गेला. त्याला सगळयाच णवर्यात पैकीच्या पैकी माकस  होते. मला नहेमीसारखे फार 

चांगले नाही आणण फार वाईट नसे अस ेमाकस . हुिार मुलांच्या बॅचमध्ये माझ ंकाहीच काम नाही. माझं आणण 

आफताबचं बोलण ंजेवढ्याला तेवढंच होतं. होमवक्सस, असाईनमेंट आणण वगैरेचं असलंच काहीतरी.  

चाची आणण आईची माि चांगली मैिी जुळली होती. दोिी सुगरणी. त ूचांगलं बनवतेस की मी अिी स्पधास 

केल्यासारखी काहीबाही बनवायच्या. आम्हाला त्यात काहीच प्रॉब्लेम नव्हता. कुणीही काहीही बनवलं की 

एकमेकींच्या िरी पोचवलं जायचं. आता तर समोरच्या दारामधून गेट उिडून जायचीपण गरज नव्हती. 

अररफने आमच्या आणण त्यांच्या गडलयाच्या बाजूने चारपाच णचरे लावून पायर् यांसारखं केलं होतं.मागच्या 

दारानं णनिालं की त्याचं्या मागच्या दारात जायचं. अथासत हा पायरीगड चढायचं माि चौिांनाच जमायचं. मी. 

आररफ. आफ़ताब आणण कणवता.  आमच्याकड ेकाम करणारी कणवता त्यांच्याकड ेकामाला लागली होती.  

चाचींना आईसारखीच झाडाचंी आवड. िास्त्रीकाकंूचे गुडिे दखुायला लागल्यावर त्यांना झाडांकड ेबिणं िक्य 

व्हायचं नाही त्यामुळे त्यानंी बरीच झाड ेकाढून टाकली होती. चाचींनी कुणीतरी माळयाला बोलावून ती सवस 

जागा साफ करून ितेली. णतथं कसलीतरी गुलाबांची वगैरे झाड ेलावली होती. आफताब एरवी कधी बाहरे 

फदसायचा नाही, पण चाचींनी झाडांना रोजच्या रोज पाणी िालायचं काम माि त्याला फदलं होतं. तेव्हा एक 

अधासतास फदसायचा.  

 

एके फदविी मी पीसीवर गेम खेळत बसले होते. आईनं साणंगतलंकी अररफनं बोलावलयं. आता सकाळी साडदेहा 

वाजता किाला बोलावलं असेल... मी गडलयावरून उडी मारून त्यांच्या मागच्या दारातून फकचनमध्ये गेले. 

दोन्ही भाऊ जागणतक महायुद्धाची आखणी करत असल्यासारखे किावर तरी गंभीर चचास करत होते. मी 

आलेली बिताच आफताब म्हणाला, “बरं झालं त ूआलीस. थोडावेळ इथं आम्हाला मदत कर”  

मी आणण मदत? तेही फकचनमध्ये? बरे आहते ना दोि?े “तू काही बनवू नकोस. इथं खुचीमध्ये बस आणण मला 

ही यादी वाचून काय काय सामान केव्हा िालायचं ते सांग.” अररफनं सांणगतलं. “आज अम्मीचा बथसड ेआह.े 

सकाळपासून मामांकड ेगेली आह.े णतच्यासाठी सरप्राईझ म्हणून आम्ही जेवण बनवतोय”  

 

आफ़ताबनं माझ्या हातात ती जेवणाची “यादी” फदली. “ह ेएवढं सगळं तुम्ही दोिं बनवणार?” मी खवचटपणं 

णवचारलं. यादीमध्ये णचकन णबयासणी, कोहिबीर आणण केक असे तीन पदाथस होते. तीन!!!  

“टोमणे मारू नकोस. चुपचाप मदत कर” इणत आफताब. परत आज्ञामोडामध्ये.  

“नीट प्लीज बोल. तर मदत करेन” मीपण काही कमी नव्हते.  



 

 

“ओके! आता बास.” अररफ आमच्या दोिांमध्ये उभं राहत म्हणाला. “स्वणिल, मी णबयासणी बनवेन. आणण 

आफताब केक. दोिांनाही त ू इन्स्रक्िन्स वाचून दाखव. जी स्टेप करून होइल त्यावर रटकमाकस  कर. म्हणज े

काहीही णवसरणार नाही. आफताब, भांडणं नकोत. िांतपणे काम कर”  

माझ्या हातात अजनू तीन कागद फदल-े स्टेपवाईज कृतीच.े णचकन णबयासणीच्या साणहत्याच्या णलस्टनुसार 

अररफनं सगळं सामान जोडून िेतलं होत.ं त्यान ंपहाटेच णचकन मॅरीनेिनला टाकल ंहोतं. मग चार कांद ेबारीक 

णचरत होता त्या दरम्यान मी आफताबला केकचं सगळं साणहत्य वाचून दाखवलं. मैदा, बटर, साखर, अंडी आणण 

कोको पावडर “कोको पावडर नको. प्लने व्हणनला केक करूया. चॉकोलट केक तू खाणार नाहीस.” आफताब 

म्हणाला. मी कोको पावडरवर काट मारली.  

 

“केक अम्मीसाठी बनवायचा आह ेहो!! स्वणिलसाठी नव्ह”े अररफनं उगाच णचडवलं.  

डबाभर मैदा होता पण त्यातून २५० ग्राम मैदा वेगळा कसा काढणार? बरं प्रश्न केकचा होता ; सगळं 

काटेकोरपणे मोजून घ्यायलाच हवं. िेवटी आफताब माझी स्कूटी िेऊन गेला आणण वाण्याकडून मोजनू मैदा 

साखर वगैरे िेऊन आला. तो िरी आला आणण मला आठवलं आईकड ेफकचन स्केल आह.े  

आफताब माझ्या या लेटकरंटणगरीवर प्रचंडच वैतागला. दोिांची णझकणझक चालूच राणहली. अररफचा वेगळाच 

प्रॉब्लेम होता. िरामधले दोन-तीन डबे काढून यापैकी णबयासणीसाठी बासमती तांदळू कुठला असावा असा प्रश्न 

होता.. यावेळी माि अररफच ंअणजबात न ऐकता आफताबनं माझ्या आईला बोलावून  आणलं. णतनं 

तांदळासोबत आमचे बरेच छोटेमोठे प्रश्न सोडवले. उदाहरणाथस- केकच्या बॅटरची ररबन कणन्सस्टन्सी म्हणजे 

काय? आफताब टेबलावर खांडवीसाठी पीठ पसरतात तसं िालून ररबन तयार होत ेका ते बित होता. 

णबयासणीच्या खड्या मसाल्यांमध्ये किाला नक्की काय म्हणतात ते पण माणहत नव्हतं. आई आल्यामुळे ह ेसवस 

काम सुसह्य झालं.  

 

पुढं फकतीतरी वर्ाांनी मी इथल्या रूमवर सगळया णमिमैिीणींसाठी णबयासणी बनवली. एकटीच बनवणार होत े

पण तेव्हा फदमतीला फोनवर जाद,ू युट्युबवर व्हीडीओ आणण णिवाय नेटवरच्या तीन चार रेणसपी इतकं सगळं 

हजर होत.ं णबयासणी दमवर चढवली आणण मसाल्याचा तो खरपूस, गोडसर पण भूक खवळणारा वास 

पसरायला लागला आणण मला अचानक भरून आलं. अररफची आठवण एरवी कधीच येत नाही... मी येऊच दते 

नाही.. पण त्याक्षणाला प्रचडं आठवण आली होती. सगळया णमिमंडळानं णबयासणी अगदी चाटूनपुसून खाल्ली, 

मला माि एक िास हातात िेणंसुद्धा िक्य झालं नाही. डोळयांसमोर फकचनमध्ये िामेजलेला, मी चार चमच े

मसाला म्हटल्यावर नको जरातरी झणझणीत हवं यार म्हणत पाच-सहा चमचे मसाला िालणारा, मध्येच 

आफताबच्या केकवर लक्ष ठेवणारा, माझं आणण आफताबची वादावादी चालू झाली की दोिांना िांत करणारा 

अररफ येत राणहला. माझ्या आयुष्यातला माझा पणहला णमि.  

 

“णबयासणी करायला ना अझरभाई हवा.” अररफ मध्येच म्हणाला. “ईदीची णबयासणी कायम तोच बनवतो.. 

यावेळी सुट्टीला आला की मागच्या अंगणात चूल मांडून णबयासणी बनवूया. चुलीवर टेस्ट एकदम भारी लागते.”   



 

 

केक ओव्हनमध्ये ठेवल्यावर आणण णबयासणी दमसाठी चढवल्यावर आम्ही णतिानंी णमळून फकचन आवरल.ं आईन ं

आमची मेहनत लक्षात िेऊन आम्हाला पराठे आणून फदले. भूक लागलेलीच होती. चाची येईपयांत आम्ही 

पीसीवर गेम खेळत बसलो.  

चाची दपुारी दोननंतर िरी आल्या. आल्याआल्या त्यांना णबयासणीचा वास आला होता. “काय केलंत?” थोडसंं 

दरडावून आणण बरंचसं आश्चयासनं त्यांनी णवचारल.ं आम्ही णतिांनी लगेच हपॅी बथसडचेा  गलका केला. केक आणण 

णबयासणी बिून त्या एकदम खुि झाल्या. इतक्या भानगडींमध्ये आम्ही कोहिबीर करायला णवसरून गेलो होतो. 

णबयासणी खालून थोडीिीच करपली होती, णिवाय मीठ थोड ंकमी झालं होतं. केक डायेटींगला गेल्यासारखा 

कोसळला होता.  

पण तरी चाची खुि होत्या. त्यांनी अररफला जवळ ितेलं, त्याच्या केसांतनू हात फफरवला आणण हलकेच 

स्वत:च्या डोळयातंलं पाणी पुसलं. त्यानंी आफताबला पण जवळ िेतल ं आणण त्याला एक हलकाच फटका 

फदला. 

 “आयिीला डायबेटीस असताना केवळ स्वत:ला आवडतं म्हणून केक बनवलास ना?” त्या हसत म्हणाल्या.  मग 

माझ्याकड ेवळून म्हणाल्या, “त्याणनणमत्तानं तुला फकचन कुठं असतं ततेरी समजलं”  

 

नंतर श्रमपररहार म्हणून आईने आणण चाचींनी आमच्यासाठी बरंच काहीबाही बनवलं. अख्खा फदवस आम्ही 

णतिांनी इतकी धमाल करत िालवला. मी जादलूा एकदा म्हटलं होतं, “मला जर कधी टाईमटनसर णमळाला तर 

मी याच फदवसाकड ेपरत जाईन. फकतीहीवेळा हा फदवस जगले तरी कंटाळणार नाही.”  

खरंतर फदवसामध्ये काहीच अणवस्मरणीय िर्डलं नव््तं.. दोन मुलांनी णमळून आईच्या वाढफदवसाला स्वयंपाक 

केला. िेजारच्या मुलीनं त्यात थोडीफार मदत केली... इतकंच तर होतं. पण नाही.. याहून बरंच काही होतं.  

खूप फदवसांनी अररफ मनापासून हसत होता. खूप फदवसांनी आफताब आणण अररफ एकाच िरात राहून 

परक्यासारखं न वावरता भावांसारखे चालत बोलत होते. खूप फदवसांनी चाचींनी अररफला जवळ िेतलं होत.ं  

आणण मी आणण आफताब एकमेकांिी न भांडता, टोमणे न मारता थोडावेळ का होइना एकि राहू िकतो ह े

आम्हाला पणहल्यांदाच समजलं होतं.  

 

पण काही गोष्टी कायम रटकत नाहीत हचे खरं!  
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