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रहे ना रहे हम-भाग-२१-२५ 

 

जॉयसने बारावीच्या वर्षासाठी टाईमटेबल आखलं होतं, पण ततच्या घरामध्ये ततला अभ्यासाला 
जास्त वळे तमळायचा नाही. ततची आई कुठल्याशा हॉस्स्पटलमध्ये नसस होती. ततची तशफ़्ट ड्युटी 
असायची, जॉयस सवात मोठी. त्यानंतरची कॅरोल आतण मग मायकल. तशवाय त्यांचं एकत्र कुटुंब, 
काकाकाकी, त्याचंी मुलं आतण अजून बरंच कोण कोण. इन तमन चार खोल्याचं्या घरामध्ये एवढी 
सवस माणसं. त्यामुळे ती अभ्यासाला माझ्याचकडे येऊ लागली. ती आतण आफताब या दोन पुस्तकी 
तकड्यामंध्ये माझा अभ्यास झाला नसता तर तो वल्डस रेकॉडस झाला असता.  

जादू आल्यापासून परत घरामध्ये येणारे जाणारे लोक वाढले होते, म्हणजे आफताबची तचडतचडपण. 
तरी रोज संध्याकाळी तीन ते चार तास अभ्यासाला माझ्याचकडे येऊ लागला. सोबत जॉयसपण.  

आईसोबत बोलायला मला खरंतर आधी फार आवडायचं. रोज शाळेत काय काय घडलंय त्याबद्दल 
मी सतवस्तर सागंायचेच, पण आता आईला काही सातंगतलं की ती भलतेच उपदेश करायची. 
वसीमबद्दल ततनं मला एकदोनदा चौकशी केल्यासारखं तवचारलं... फार खोलात जाऊन नाही 
सहजच तवचारल्यासारखं, पण टोकेरी प्रश्न बरोबर समजतातच की. मी तसंच काहीतरी उडवनू 
लावलं.  

आफताब बोडस एक्झामसोबतच सीएच्या परीके्षसाठी तयारी करत होता. आम्हाला नुकतीच 
मेडीकलसाठी एंट्रन्स एक्झाम सुरू झाली होती. जॉयस त्याची तयारी करत होती.  

“तू पण एक्झाम देना” आफताब मला दोन तीनदा म्हणाला.  

“पण मला डॉक्टर व्हायचंच नाही.”  

“का? तुझे काका आतण काकी मंुबईला डॉक्टर आहेत ना, मग तुलाही त्यांच्यासोबत काम करता 
येईल” आफताब आजचा तवचार करतच नाही, पुढच्या पाच दहा वर्षांचा तवचार करून मगच बोलतो, 
तरीही नशीबाचे फासे कायम तवतचत्र पडतच राहतात. ठरवल्यासारखी एकही गोष्ट घडत नाहीच. 
शाहीनशी लग्न करताना पुढं असं काही घडेल हे त्याला चुकून तरी वाटलं असेल का?   

“मला इतका अभ्यास झेपणार नाही. तशवाय मला ते इंजेक्शनं सलायनी वगैरे अतजबात आवडत 
नाहीत.” मी त्याला उडवून लावलं.  

“डॉक्टर व्हायचं नाही तर इंजीनीअर हो” जॉयस आमच्यामध्ये पडली.  

“तबल्कुल नाही. मला गतणतं आवडत नाही. तशवाय...” 
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“सॉफ्टवअेर इंजीनीअर हो, ते बेस्ट आहे. तो शाळेजवळच्या गल्लीमधला प्रवीण मातहताय? तो 
मेकॅतनकल इंजीनीअर झाला. आतण कॅं पस इंटरव्युमध्ये सीलेक्ट झाला. डायरेक्ट अमेतरका. 
करोडोंमध्ये कमावले. त्याच्याकडे तर घरी कंप्युटर पण नव्हता तरी तो सॉफ्टवअेर इंजीनीअर 
झालाय. तुज्याकडे मस्त पीसी आहे.” जॉयसला काय सागंाव?ं घरात पीसी आहे म्हणून मी प्रोग्रामर 
व्हायचं का? अजून काय करीअर चॉइसेस नाहीतच.  

“नॉट इंटरेस्टेड”  

“कशामध्ये? इंजीनीअर होण्यामध्ये की, अमेतरकेला जाण्यासाठी?” आफताबनं अततशय 
सीरीयसली तवचारलं.  

“म्हणजे?” 

“इंजीनीअर व्हायचं नसेल तर ओके, तसाही अभ्यास खूप असतो. पण तुला अमेतरकेला तसंही जाता 
येइल. आमच्या घरात नवीन ट्रेंड चाल ू झालाय. पोरं अमेतरकेत जातायत. सॉफ्टवअेरमध्ये पैसे 
कमवायला आतण पोरी त्याचं्याबरोबर लग्न करून जातायत. जास्त तशकलेल्या नसाल तरी चालेल, 
फक्त “अमेतरकेतील जीवनमानाशी जुळवनू घेण्याची तयारी हवी” जातहरातीत असंच तलतहतात. 
तसराजभाई तर पंधरा तदवसाचं्या सूट्टीवर आला आतण तनकाह लावनू बायको नेली. गल्फ़मध्ये असता 
तर बायको इथंच सोडून गेला अस्ता, आमच्याकडे हल्ली बघताना असे अमेतरकन पोरंच डीमाडंमध्ये 
आहेत. बायकोला नेतात म्हणून” 

एकूणात आमच्याकडे सध्या सॉफ्टवअेर इंजीनीअररग आतण त्यामागोमाग अमेतरकेला जाण ंहे फारच 
रूळत चाललं होतं. मागे मंुबईला गेले होते तेव्हा काकीची आई आली होती. त्यापण नुकत्याच 
त्याचं्या सुनेच्या बाळंतपणासाठी त्या बोस्टनला जाऊन आल्या होत्या. ततकडच्या थंडीच्या, भरपूर 
सामानाच्या आतण सगळं काम स्वत:चं स्वत:च कराव ंलागत असल्याच्या कायकाय गप्पा सागंत 
होत्या. आमच्या गावात परदेशी जाण ंम्हणजे मुस्स्लम लोकासंाठी गल्फ नेहमीचंच होतं. त्यातही 
गल्फचा पैसा म्हणजे प्रचंड! अझरभाईसारखे लोकं ततथं राबायचे ते केवळ पैशासाठीच. करीअर 
म्हणून नव्हे. पण अमेतरकेत जाण ंम्हणजे करीअरची तदशा सेट करण.ं आयुष्यात काहीतरी महत्त्वाचं 
अतचव्ह करण ंवगैरे. इतके तदवस पुण्या-मंुबईमध्ये नोकरी तमळण ंहे फार भारी काम मानलं जायचं, 
इंग्लडंमध्ये वगैरे जाणारे लोक फारच हुशार पैसेवाले आतण भलतेच तचकाटीवाले. पण आता हळूहळू 
गेल्या दहा वर्षामध्ये अमेतरकेला जाऊन नोकरी करण ंखूपच कॉमन झालं होतं.  
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मला डॉक्टर व्हायचं नव्हतं की अमेतरकेला जायचं नव्हतं. खरंतर मला काय करायचं आहे तेच 
क्लीअर नव्हतं. पुढच्या तशक्षणासाठी आईवडलानंी मला गावाबाहेर ठेवलं नसतं. मी हॉस्टेलमध्ये वगैरे 
राहतेय ही कल्पनाच आईला असह्य झाली असती. बाबानं काय केलं असतं मातहत नाही.  

त्यामुळे मी बारावी झाल्यावर बी एससी असा सुटसुटीत पयाय डोळयासंमोर ठेवला होता.  

“टीव्ही लगाव” आम्ही बोलत असतानाच जादूचा जोरात आवाज आला. त्याचंं केबल कनेक्शन 
आफताबनं गरज नाही म्हणून काढून टाकलं होतं. “जल्दी न्युज चॅनल्स लगाव” तो गडग्यावरून 
उडी मारत आला.  

आम्ही लगेच एनडीटीव्ही लावलं. अमेतरकेमध्ये कसल्यातरी तवमानाचंा अपघात झाला होता. दोन्ही 
तवमानं भल्यामोठ्या शेकडो मजल्यावरच्या इमारतींवर जाऊन धडकली होती. टीव्ही बघताना 
केवळ ती तवमानं धडकत असल्याचं दृश्य वारंवार तदसत होतं. बाकी टीव्हीवाल्यांचं नेहमीची फालतू 
बकबक चाल ूहोती, काय झालं कळायला मागस नव्हता. आम्हाला फक्त तो हॉलीवडूच्या तपक्चरमध्ये 
शोभेल असा तवमानाचंा स्टंट बघून मज्जा वाटली, आतण तकती लोकं मेली असतील याबद्दल 
काळजीसुद्धा. जादू तकतीतरी वळे चॅनल्स बघत रातहला, हे सगळं घडून चार-पाच तास उलटून गेले 
होते. आम्हाला आत्ता पत्ता लागला होता, पण त्यात तवशेर्ष लक्ष घालण्यासारखं काही वाटलं नाही. 
आम्ही परत अभ्यासाकडे वळालो.  

या असल्या गोष्टींचे भतवष्यावर काय पतरणाम होतील याचा तवचार करायची आमची अक्कल नव्हती 
आतण तशी आवश्यकतादेखील वाटली नाही. आतण तसंही असल्या गोष्टींचे पतरणाम एका तदवसात 
थोडीच तदसून येतात.  

एके तदवशी आई बाहेर गेली होती, तेव्हा पोस्टमन आला. पतं्र काही खास नव्हतीच. आता कोण पतं्र 
तलतहतंय. एक दोन एल आय सीचे रीमाईंडसस, बाबाचं्या दुकानामधल्या मालाचे काही बोशसस आतण 
आईसाठी एक तलफाफा होता. मागच्या मतहन्यातं आईला अशाच तलफाफ्यामधून टप्पारवअेरचं 
ब्रोशर आलं होतं,. मला वाटलं तेच असेल, असल्या ब्रोशरमधली तचतं्र पहायला मला फार आवडाय्चं. 
(आताही आवडतंच, सगळे हसतात पण मी सवस मेलसस फ्लायसस, ब्रोशसस इतकेच काय टेक अवचेे 
मेनूसुद्धा अखंड वाा्चून काढते)  

 पण या मधलं ब्रोशर वगेळंच होतं. मंुबईमधल्या कुठल्यातरी हॉस्स्पटलमध्ये कस्लंतरी फंक्शन होतं 
त्यासाठी आईला आमंत्रण होतं. कॅन्सर सवायवर म्हणून! आई घरी आल्यावर मी आईला ते ब्रोशर 
लगेच दाखवलं. ते बघून मला धक्का बसला.  

“आई! तुला कॅन्सर कधी झाला होता?” हे खरंच मला मातहत नव्हतं म्हणजे एक तर मी खूप लहान 
असताना रकवा माझ्या जन्माच्याही आधी.  
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“खूप वरं्ष झाली” ते ब्रोशर आईनं कचर् याच्या पेटीत फेकून तदलं. 

“मग तू मला सातंगतलं का नाहीस?”  

“त्यात तुला सागंण्यासाा्रखं काय आहे? अजून लहान आहेस” 

“इतकी पण लहान नाही. हे बघ, आम्हाला बायोमध्ये कसले सब्जेक््स आहेत. सागं की, काय झाल ं
होतं?” 

आई माझ्या बोलण्याकडे लक्ष न देता तकचनमध्ये चहा करत होती “सागं ना गं, आई” मी माझी 
तकरतकर प्रत चालचू ठेवली. शेवटी आईनं चहाचा कप माझ्यासमोर आदळला. “लग्नानंतर मला 
कॅन्सर झाला. गभाशयाचा. केवळ तू व्हावीस म्हणून मी ट्री्मेंट घेत रातहले. तू जन्मल्यावर मात्र 
लगेच तहस्टरेक्टोमी झाली. त्यानंतर मी ठणठणीत आहे. अजून काय सागंू?” आई माझ्यावर 
ओरडलीच.  

मी काही न बोलता चहाचा कप उचलला. माझ्या आईला कॅन्सर झाला होता, मी व्हायच्या 
आधीपासून. मी झाले मग ततनं ऑपरेश्न केलं. आतण आईला एवढं सवस काही त्रास होत असूनसुद्धा 
बाबानं बाहेर लफडं केलं होतं. बाई ठेवली होती.  

आईनं चहा आज इतका पाचंट आतण बेक्कार केला होता की.... असला चहा तपताना मला रडूच 
यायला लागलं.  

------- 

बारावीचं वर्षस एकदाचं संपलं. काही खास नव्हतंच. क्लास, ट्युशन्स, अभ्यास इतकंच आतण एवढंच. 
आईच्या आजाराबद्दल समजलं होतं. नंतर बोलताना आईनं अजून काय काय सातंगतलं. बाबानं 
आईची तकती काळजी घेतली, ततला तकती सपोटस केला वगैरे वगैरे आईनं ऐकवलं. पण त्या संध्या 
नावाच्या काळया बाईबद्दल ती काही बोलली नाही.  

पण मला आता तततकं गतणत येत होतं. आईचा आजार चाल ूझाला, माझा जन्म झाला, आईची 
तहस्टेरेक्टोमी झाली आतण त्यानंतर बाबानं बाई ठेवली. ऑस्ब्व्हयसली, सेक्ससाठी. कुणी तनव्वळ 
गप्पा मारण्यासाठी तर बाई ठेवत नाही.. पण का? आई बाबाचं काही भाडंण नव्हतं. दोघाचं्या 
नात्यात कसला कडवटपणा मला आजवर तदसला नव्हता. उलट माझ्या सवस मैत्रीणींचे आईवडील 
कायम अवघडलेल्या नात्यात असायचे. प्रत्यक्षात एकत्र तर झोपायचं आहे, पण चारचौघातं मात्र 
आपण एकमेकानंा ओळखत नसल्याचा आव आणायचा आतण हे केव्हा तर मुलं दहा बारा वरं्ष 
झाल्यानंतरदेखील. मग एरवी इतका दातंभकपणा कशाला? नवरा बायकोच्या नात्यामधली ही 
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गुंतवळ मला कधीच समजली नाही. माझ्या आईबाबाचं लव्ह मॅरेज होतं. तरी बाबानं केवळ 
झोपण्य़ासाठी वगेळया बाईची सोय केली होती. गतणत येत तर होतं पण अजून समजत नव्हतं.  

बारावीनंतर जॉयस इंजीनीअररगला गेली. ततला चागंली गव्हनसमेंटची सीट तमळाली. यशस्वी पुढच्या 
तशक्षणाला पुण्याला गेली. गेली बीएससी करायलाच पण तरी एकूण अतवभाव फारीनात चालल्याचा  
होता. ते काय फार खोटं पण नव्हतं. नात्यामधल्याच एका मुलाबरोबर आईवडलानंी लग्न ठरवलं 
होतं. मुलगा युएसला होता. अजून दोन वर्षांनी लग्न आतण तोपयंत जमेल तततकं तशकत रहायचं. 
तनधी आतण रतझयानं आमच्याच गावातल्या कंप्युटर सायन्सला ऍडतमशन घेतली. त्याचंं कॉलेज 
माझ्या कॉलेजपासून पाच तमतनटाच्या अंतरावर. मी आतण पूवी बीएससीला गेलो. पूवीला माकस  जास्त 
नव्हते आतण मला सत्तर टके्क माकस  असूनही कुठेही जायचं नव्हतं.  

आफताब सीएच्या परीक्षांची तयारी करत होता. बारावीला त्यालाही चागंले पंचाएंशी टके्क माकस  
तमळाले. त्यानं पुण्याला बीकॉमसाठी ऍडतमशन घेतली. ततकडे सीए साठी क्लासेस चागंले आहेत 
म्हणाला. परीके्षमध्ये पास झाला की लगेच त्याला इटंनसतशप करावी लागणार होती.  

“सो, आता पुढच्यावळेी सुट्टीत आलो की भेट”ू डोळयावंरचा चष्मा सारखा करत तो मला म्हणाला. 
त्याच्या दोन तीन बॅगा आमच्या कारमध्ये ठेवल्या होत्या. बाबा पुण्याला काहीतरी कामासाठी तनघाला 
होता. त्याच्याचसोबत आफताब जाणार होता.. माझ्या खोलीमध्ये मला बाय करायला आला होता.  

“ईमेल्स करत रहा. चॅटवर भेटूच की” मी म्हटलं.  

“सायाबर कॅफेमध्ये जायला तरी वळे तमळेल का?”  

“मग फोन कर” बाबानं कार गेटच्या बाहेर काढली होती. “अथात, तनधीला फोन करण्यापासून वळे 
तमळाला तर...” मी तेवढ्यात त्याला तचडवनू घेतलं. बाहेरून आईचा आवाज आला. “अझरभाई 
दोन-तीन मतहन्यातं परत येतील. तेव्हा मी इकडे चक्कर मारेनच. अभ्यास कर. काळजी घे. स्वत:ची 
आतण काकीची पण” तो म्हणाला. “सारखी तुडतुडत राहू नकोस. कॉलेज लाईफ एंजॉय कर.” 
माझ्यापेक्षा तीन मतहन्यानंी लहान असलेल्या आजोबानंी मला सल्ला तदला.  

“तू पण अभ्यास कर.” आफताबसाठी अत्यंत अनावश्यक असलेला सल्ला मीपण तदला.  

तो नुसता हसला. “फोन करेन. अम्मीची काळजी घे.” 

“आय तवल तमस यु” तो दाराजवळ गेल्यानंतर मी अचानकच म्हटलं.  

“आय तवल तमस यु, टेक केअर” तो क्षणभर मागे वळून म्हणाला. पुढं त्याला काहीतरी सागंायचं 
असणार पण तेवढ्यात बाबानं कारचा हॉनस जोरात मारला आतण आफताब तडक रूमबाहेर पडला.  
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माझे आतण आफताबचे रस्ते वगेवगेळे झाले.  

रीझल्ट झाल्यानंतर बीएससीचं कॉलेज लगेच चाल ूझालं. पतहले काही तदवस कॉलेज म्हणजे बोररग 
होतं. बोरींग हा शब्द एक्सायरटग वाटावा इतकं बोरींग. सब्जेक््स इंटरेस्स्टग होते पण आमच्या 
नशीबानं प्रोफेसर एकदम फालतू. कसले कसले भयाण आवाजात टेप लावल्यासारखे बडबडायचे. 
माझ्यासारख्या इंतग्लश मीडीयमच्या मुलीला त्याचें उच्चार समजायचे नाहीत तर मराठी मीडीयम 
आतण खेड्य़ापाड्यातूंन आलेल्या तवद्यार्थ्यांची काय कथा? पण एक बरं होतं. प्रत्येक लेक्चर अटेंड 
करायलाच हवी अशी काही अट नव्हती. आमच्या कॉलेजपासून तनधीचं कंप्युटर कॉलेज जवळच 
होतं. आमचा गूप आधीसारखाच अजूनही भेटत होता. अगदी रोजच्या रोज नाहीतरी तकमान 
आठवड्यातूंन एकदा तरी. मी बारावीच्या सुट्टीत कार चालवायला तशकले होते. त्यामुळे आता 
आम्हाला गावामध्ये अगदी रात्री उशीरापयंत भटकता येत होतं. आईला रात्री मी बाहेर गेलेल ं
आवडायचं नाही. एकदोनदा ततनं मला यावरून बोलनू दाखवल्यानंतर मी स्पष्टपणे मी अठरा वर्षांची 
झालीये, मला सज्ञान असल्यामुळे कसंही वागायचा हक्क आहे हे सातंगतलं. त्यानंतर आईनं माझ्याशी 
जास्त बोलणचं सोडलं. बाबाशी तर मी तकत्येक वर्षांपासून धड बोलत नव्हते.  

यावर्षी माझी मैत्री गौतमीबरोबर झाली. ही आमच्या कॉलेजच्या हॉस्टेलमध्ये रहायची. बारावीला 
माकस  चागंले होते पण ते माकस  सगळे पाठातंराचे. कसलीच कन्सेप्ट क्लीअर नव्हती. तशी ती हुशार 
होती. वगात माझ्या जवळपास बसायची, म्हणून मी ततला नो्स वगैरे द्यायचे. एकदा कशासाठी 
तरी मी ततला माझ्या घरी घेऊन आले होते. माझ ंघर बघताच ती म्हणाली. “काय छान बंगला आहे 
गं!” 

डोंबल. आमचं घर पंधरा वर्षांपूवीचं जुनं होतं. आई गेल्या तकत्येक मतहन्यापंासून बाबाला रीनोव्हेशन 
करूया म्हणून मागे लागली होती. यावर्षी करू त्यावर्षी करू करत बाबा मागेपुढे करत होता.  

आतण हे असलं घर तहला संुदर वाटतंय. घरची पतरस्स्थती खास नव्हती. जॉयसपेक्षाही वाईट. 
गौतमीचे बाबा कुठल्यातरी आमराईमध्ये गडी म्हनून काम करायचे. आई घरातच तशवणकाम. 
पाठीमागे अजून दोन भावडंं. ततला बीएससी करून मग बीएड करायचं होतं म्हणजे तशतक्षकेची 
चागंली नोकरी तमळाली असती. मला ततच्याशी बोलायला आवडायचं, पण ती लेक्चसस सोडून एरवी 
कुठेही यायची नाही. अगदी चल कॅं टीनमध्ये कॉफी तपऊ म्हटलं तरी “नक्को” म्हणायची. पतरस्स्थती 
नव्हती हे मान्य आहे पण पाच पाच रूपयाचं्या कॉफीकरता इतका तवचार कशाला करायचा? आता 
मी काय फार करोडपतीची मुलगी नाही. पण तरी घरात पैशाचंा काहीच त्रास नाही. मला रोजच्या 
रोज आई खचाला पैसे द्यायचीच. मग दोन कप कॉफीचे पैसे मी तदले तर काय प्रॉबे्लम, तर तेही तहला 
पटायचं नाही. “नक्कोच”  
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मी वैतागायचे तरी ततच्याशी बोलायचे. माझ्यापेक्षा ती खूप वगेळया लाईफस्टाईलमधली मुलगी 
होती. आईवडलानंा लाबं सोडून हॉस्टेलवर राहणारी ती एकटी मुलगी तेव्हा मला तबच्चारी वाटायची.  
ततला स्वत:ला तसं कधी वाटायचं नाही. आपण आठवड्यातूंन तीनदा एकच पंजाबी ड्रेस कॉलेजला 
घालतो, आपण रोज एकच चप्पल वापरतो, बॅगचा बंद तुटला तर तो चाभंाराकडून तशवनू तसाच 
वापरतोय यामध्ये ततला कधीही कमीपणा वाटायचा नाही. माझी एक बॅग रंग उडाल्यासारखी झाली 
म्हणून मी फेकेन म्हणाले तर लगेच “फेकू नकोस. इतकी फाटली नाही. मी वापरेन” असं स्वत:हून 
म्हणाली. त्या तदवशी मला गौतमीचं खरंच खूप आश्चयस वाटलं. दुसर् याची वस्तू वापरण ंमला कधीच 
सहन झालं नसतं, पण ततच्यासाठी “जर आपले पैसे वाचत असतील तर दोन तीन मतहने वापरलेली 
वस्तू वापरण्यात काहीच हरकत नव्हती”. फालतूच्या इगोपेक्षा ततला प्रॅस्क्टकल तवचार करता येत 
होता. आयुष्यात एकदातरी आफताब आतण गौतमी भेटायला हव ेहोते. दोघंही काहीकाही बाबतीत 
तकत्ती सारखेच होते.  

 

कॉलेजचे पतहले सहा मतहने इतके बोररग गेले पण नंतर गॅदररग आतण डेज चाल ूझाले. आता कॉलेज 
एकदम एक्सायरटग झालं. मतहनाभर सगळीकडे नुसते उत्साहाचे वारे का काय म्हणतात तेच. 
कॉलेजच्या सतमत्या बनल्या त्यामध्ये मी कशातही भाग घेतला नाही. जळळं, मला काहीच येत 
नव्हतं. तनधी ऑगसनायरझग कमीटीमध्ये होती. तदवाळीच्या सुट्टीत ती पुण्याला चार-पाच तदवस गेली 
होती. “आमचे एक पतरतचत आहेत, त्यानंी मला ही साडी तदली” परत आल्यावर तनधीनं आम्हाला 
एक सोनेरी रंगाची तझरतझरीत साडी दाखवली. ही साडीडेला नेसणार होती. अथात हे पतरतचत 
म्हणजे आमच्याच बाजूला राहणारे चष्मीस सदृ्गहस्थ हे एव्हाना तुमच्या लक्षात आलं असेल.. पण 
मलाच खूप उशीरानं समजलं. त्याचंा सीएचा रीझल्ट लागला होता. काहीतरी पतहली परीक्षा पास 
करून सध्यी कुठल्यातरी मोठ्या कापोरेटमधेय इटंनसतशप चाल ू झाली होती. आफताब महाशय 
“कमावते” झाले होते... तरीच डीझायनर साडी वगैरे!!!  

कॉलेज डेजचा पतहला तदवस ब्लकॅ ऍंड व्हाईट डे होता. मी आधीच बाबाला सागंून एक पाढंराशुभ्र 
ड्रेस मागवला होता. तदल तो पागल है मध्ये माधुरीचे नेटेड ड्रेस होते ना, त्या टाईपमध्ये. ब्लकॅ पल्ससचा 
सेट आतण हातात ब्लकॅ क्लच. केस मुद्दाम मोकळेच ठेवले होते.  

त्यातदवशी चाची पण म्हणाल्या, “गौरी, लेकीची नजर उतरव ग.ं सुभानअल्ला, आज परी तदसतेय”  

कॉलेजमध्ये गेले तेव्हा अख्खं कॉलेज काय माझ्याकडे बघत रातहलं वगैरे काही झालं नाही. ते फक्त 
तफल्म तहरॉइन्ससोबत होतं. आज सगळयाच जणी छान तदसत होत्या. काळी पॅंट आतण पाढंरा शटस 
हा पोरासंाठी काय फारसा वगेळा ड्रेस नसल्याने ते सवस नेहमीसारखेच तदसत होते. तशी आज 
लेक्चसस फारशी नव्हतीच. इकडेततकडे नुसते भटकत होतो. तनधी कतमटीमध्ये असल्यानं ती तबल्ला 
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लावनू उगाच तमरवत होती. गौतमीनं साधाच ड्रेस घातला होता आतण त्यावर शोभत नसतनाही 
काळी ओढणी घेतली होती. डेजसाठी नवीन ड्रेस वगैरे घेणं ततच्या स्वप्ातंही आलं नसतं. ट्रॅतडशनल 
वगैरे साठी तर ती काही स्पेशल करणार नव्हती म्हणाली. माझ्या ड्रेसेस मधल ंकाही घालशील का 
तर नक्को!  

बोररग असलं तरी ते लेक्चर एकदाचं संपलं.  

“एक्स्युज मी,” मी वगामधून बाहेर पडताना दारात उभ्या असलेल्या एका मुलानं मला हाक मारली. 
“तुझ ंनाव स्वप्ील, राईट?”  

मी मान डोलावली. हा मुलगा बहुतेक एस वायचा असावा.. वगामधली सगळी मुलं तनघून जाताना 
त्यानं मला हातानं केवळ थाबं असा इशारा केला. मी जरी थाबंले तरी आता मला वगात यावरून 
तचडवलं गेलं असतं हे नक्की. वगस तरकामा झाल्यावर तो जरा दोन पावलं पुढे आला. “हाय,” तो जरा 
तबचकतच म्हणाला. “सॉरी, आपली आधीची ओळख नाही. पण झालंय असं की...”  

मला तनधीसोबत ततच्या डान्सची प्रॅक्टीस बघायला जायचं होतं. “लवकर बोला”  

“माझी वगातल्या मुलाबंरोबर पैज लागली आहे. तुला चॉकलेट द्यायची आतण... आतण... एनीवजे, 
मी केदार. बाजारपेठेमध्ये तुझ्या वडलाचं्या दुकानाजवळचं आमचं स्वीट माटस आहे” 

ओह, केदार तमठाईवाल्याचंा मुलगा. “मग?”  

“प्लीज, हे चॉकलेट घेशील?” त्यानं हातामध्ये एक डेअरी तमल्क धरलं होतं. मी ते चॉकलेट घेतलं. 
तसंही मला कुठं खायचं होतं. “थॅंक्स. आज तू छान तदसतेस.” 

“थॅंक्स. पण तुमची पैज नक्की माझ्यावरून का लागली? आय मीन, स्पेशल काय आहे?” 

“स्पेशल काही नाही” तो एकदम गागंरला. “त्याचं काये की, आपली दुकानं जवळ असल्यानं 
वगातली मुलं मला तचडवतात. दॅ्स इट”  

गोष्ट दॅ्स इट असण्याइतकीच नव्हती हे तर साफ होतं. कारण जर पैज लावलेली असती तर हा 
चॉकलेट देतो की मी त्याच्या कानाखाली मारते ते बघायला त्याचे तमत्र आजूबाजूलाच घोटाळत 
रातहले असते.. तसं कुणीही तदसत नव्हतं. समोरचा मुलगा मी आधी एकदोनदा कधीतरी पातहला 
होता. छान गोरासा, तटतपकल रपगट केस आतण घार् या डोळयाचंा. काळा शटस आतण ऑफव्हाईट 
कलरची डेतनम. उलटंच कॉं तबनेशन, पण त्याला एकदम काततल तदसत होतं.  

“ओके” तो हसून म्हणाला. “बाय” 
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मी पण बाय म्हटलं. तो तनघाला, आतण तनघतानाच हलकेच मला ऐकू येईल अशा आवाजात 
कुजबुजला. “उद्यापण मी अशीच पैज लावली तर चालेल ना?” 

------ 

 

आपल्या आयुष्याचे अनेक भाग असतात, पण सगळेच भाग एकसारख्या लाबंीचे नसतात. 
वगेवगेळया आकाराचे, लाबंीचे, रंूदीचे आतण आठवणींचे हे गुंते असतात. एक धागा या आयुष्यात 
कधी सरळ नसतो. ज्या रात्री आफताब माझ्या फ़्लॅटबाहेर पडला. त्यानंतर दुसर् या तदवसापयंत 
घालवलेल्या प्रत्येक तमतनटाचं, सेकंदाचं वणसन मी करू शकते. तो अख्खा चौदा तासाचा काळ मी 
माझ्याच मनामध्ये तकत्येक वळेा जगली आहे.. ही तर नुकतीच घडलेली घटना. पण केदारबरोबर 
माझ ंलफडं... अफेअर, पे्रमप्रकरण, तरलेशनतशप, भानगड.. जी काय तुमची सासं्कृततक व्याख्या 
आहे त्यानुसार नाव द्या... तब्बल दोन वरं्ष चाललेली ही गोष्ट. ही दोन वरं्ष मात्र माझ्या मेंदूमध्ये अगदी 
तीन चार सेकंदामध्ये झरझर तनघून जातात. पण मन घुटमळतं ते आफताबसोबत काढलेल्या प्रत्येक 
क्षणाभोवती.  

 

कॉलेज डेजच्या पतहल्या तदवशी आमची ओळख झाली. दुसर् या तदवशीच्या तमसमॅच डेला त्यानं मला 
एक भलंमोठं झेंडूचं फूल तदलं. “आजच्या तदवसाला झेंडूच शोभेल.”  

त्यानंतर मी त्याच्या गूपला भेटले. तो माझ्या मैत्रीणींना. ट्रॅतडशनल डेला मी काकीने मद्रासवरून 
आणलेली हाफ साडी नेसले होते. खरंतर त्याचं आतण माझ ंयावर काही बोलण ंझालंच नव्हतं पण 
त्त्यातदवशी तो नेमका मद्रासी लुंगी नेसून आला होता. पूवीनं मला यावरून तचडवनू तचडवनू हैराण 
केलं. तनधीनं बॉं म्बेमधला कहनाही क्या मधला सोनेरी ड्रेस घातला होता. हा माझाच ड्रेस.. ततच ं
माझ्याकडे लक्षच नव्हतं ते एका अथानं बरं आहे. केदारनं त्या तदवशी सगळया गूपनं लंचला जायचा 
प्लान केला. अथात त्याचा गूप आतण आमचा गूप. गौतमी त्या तदवशी साधीशीच साडी नेसली होती. 
ततला म्हटलं चल आमच्यासोबत. ती तयार नव्हती तरी ततला जवळजवळ ओढून कारमध्ये घेतलं. 
पूवी (डीडीएल्जेमधला काजोलचा तो तहरवा लुंगीसारखा डे्रस. ओल्ड फ़ॅशन्ड पण छान), मी, तनधी, 
रतझया (ही नऊवारी साडीमध्ये असली गोड तदसत होती.) केदारच्या गूपमध्ये चारपाच जण होते. 
मला आता त्या सवांची नाव ेआठवत नाहीत.  

दुसर् या तदवशी चॉकलेट डे आतण रेड कलर डे एकाच तदवशी होता. चॉकलेट डेचा मला काहीच 
उपयोग नव्हता, कारण, मी चॉकलेट खातच नाही. त्या तदवशी मी लाल रंगाचा वन पीस घातला 
होता.  मी कॉलेजमध्ये आले तेव्हा केदार नव्हता, वगात लेक्चरला गेले तर माझ्या बेंचवर एक लाल 
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गुलाबाचंा बूके ठेवला होता. नाव पत्ता काहीच तलतहलेलं नव्हतं, पण कुणी ठेवलाय हे मलाच काय 
पण अख्ख्या वगाला समजलं असणार.  

अखेर, केदारने मला साडी डे च्या तदवशी तवचारलं. त्यातदवशी दोन वर्षांपूवी आज्जीने तदलेली पैठणी 
नेसले होते (तीच पीरीयड्सच्या साडीचोळी फंक्शनची) आज्जीनेच तगफ़्ट तदलेला नेकलेस आतण 
आईचे इतर दातगने. छान तर तदसत असणारच. अगदी बाबा पण म्हणाला, “तनल्या, जास्त भटकू 
नकोस रे. घरी लवकर ये. दृष्ट लागेल तुला”  

पण त्या तदवशी मी कॉलेजला गेलेच नाही. कॉलेजच्या आधीच वळणावर केदार माझी वाट पहात 
होता.  

त्यातदवशी आम्ही पतहल्यांदा दोघंच तफरायला समुद्रावर गेलो. सकाळी दहाचं कॉलेज. त्यावळेेला 
बीचवर कुणी असेल असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर...  

कॉलेजमधले बहुतेक पे्रमी कपल्स आज समुद्रावर आले होते. त्यात आम्ही दोघंही. केदार तेव्हा मला 
“जबरदस्त, भन्नाट” वगैरे वाटायचा. त्याच्या प्रत्येक वाक्यावर मला हसू यायचं. त्याचे वार् यावर 
उडणारे तसल्की केस पहातच बसावसेे वाटायचे. आज इतक्या वर्षांनी वाटतं, जे काही होतं ते केवळ 
आकर्षसण तर होतं. त्या वयामध्ये असं आकर्षसण वाटणं काही फार गहजब वाटण्यासारखं नसतं. पण 
आपल्या आजूबाजूला ना समाज नावाचा एक स्व्हलन कायम असतो. या समाजाला नक्की काय हवं 
अस्तं मातहत नाही, पण दुसर् यांच्या भानगडीमध्ये नाक खुपसायचं असतं. दुसर् यांना टोमणे मारायचे 
असतात आतण असलंच बरंच काही. त्यातून एखादा मुलगा आतण मुलगी एकमेकानंा आवडतात 
म्हटलं की हा समाज त्या दोघानंा नेऊन डायरेक्ट बोहल्यावर उभ ंकरतो.  आकर्षसण वाटण,ं पे्रम 
असण ंआणी एखाद्यासोबत आयुश्य काढणं या तीन तभन्न गोष्टी आहेत हे या लोकानंा अजून समजून 
घेताच येत नाही.  

मी आतण केदार “कपल” आहोत आतण बरेच सीरीयस आहोत ही गोष्ट अख्ख्या कॉलेजभर व्हायला 
जराही वळे लागला नाही. तनधीसारखं मला माझ ंलफडं लपवनू ठेवाव ंअसंदेखील कधी वाटलं नाही. 
आय ऍम शुअर, घरीपण कुा्णीतरी आई अथवा बाबाला यातलं काहीतरी सातंगतलं असेल. पण 
आईबाबा मला एका शब्दानं काही बोलले नाहीत. कसल्यातरी नो्स द्यायला, एकदा कंप्युटरचा 
माऊस बदलायला केदार माझ्या घरीपण येऊन गेला. आई काही बोलली नाही. एक तर केदारची 
आतण माझी जात सेम होती. तशवाय तो चागंल्या घरामधला मुलगा होता. पैसेवाला होता. सेम गोष्ट 
माझीपण. त्यामुळे त्याच्या रकवा माझ्या घरात कुणालाही तवरोध करायला काहीच कारण नव्हतं. हा 
मुद्दा सध्या तकतीही फेवरमध्ये वाटत असला तरी याच मुद्द्द्याने नंतर माझ्या गळयाला फास लावला. 
कसं ते सागेंनच, पण त्या आधी दोन अपडे्स.  
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माझ ंकॉलेजचं पतहलं वरं्ष संपलं आतण चाची गेल्या. कायमच्याच. त्या खूप आजारी होत्या. वय झालं 
होतंच. ऍंतजओप्लास्टी आतण बायपास होऊनही तब्बेत कधी नीट झालीच नाही. पुण्यामधल्याच 
हॉस्स्पटलमध्ये त्या गेल्या. आम्हाला बातमी समजली तेव्हा त्याचंं सवस काही होऊन गेलं होतं. 
आफताब फक्त एका तदवसासाठी गावी आला होता. त्याच्याशी बोलण ंझालं तेही जुजबीच. अझरभाई 
दोन मतहन्यानंी आला. तोही फारसा बोलला नाही. मी पण माझ्याच तवश्ातं मग्न होते. आई मला 
सागंत होती की, आफताबच्या काकाचंं म्हणण ंहोतं की अझरभाईनं हे घर आता तवकून टाकाव.ं पण 
आफताबचे मामा म्हणत होते की घर तवकू नका, भाड्यानं द्या.  

अझरभाईला काय कराव ंतेच सुचत नव्हतं. बाबाचंा पण त्यानं सल्ला घेतला. या गावाशी वास्ततवक 
पाहता त्याचा काही संबंध नाही, हे चाचींचं माहेर. चाची त्याची सावत्र आई. सावत्रपणाची नाती 
तटकणार कशावर, आता चाचीच नाहीत. घराचं काय करायचं तेच अजून ठरत नसताना एके तदवशी 
आफताबनं मला फोन केला.  

“काल अझरभाईंची सगाई झाली.” “अरे वा, कधी?” गेले आठ तदवस अझरभाई गावातच होता. 
घरात क्वतचत असायचा, पण लग्न ठरल्याचं वगैरे काहीच बोलला नव्हता.  

“कालच. आपल्याच गावातली मुलगी आहे. तरश्त्यामधलीच. माझ्या एका दूरच्या मामाचंी मुलगी” 
आफताब पेपरमधली बातमी वाचून सागंावी इतक्या रूक्षपणे सागंत होता. मी पण इकडून केवळ ह्मम्म 
म्हटलं. “पुढच्या मतहन्यातं शादी. गावाकडेच असेल. तेव्हा मी येईन” इतकंच बोलनू त्यानं फोन बंद 
केला.  

त्यातदवशी संध्याकाळी केदारला भेटायला गेले तेव्हा ही बातमी सातंगतली.  

“ते तुमच्या बाजूला राहतात ते मुस्स्लम फॅतमली? ते जर घर तवकणार असतील तर मी घेईन”  

“आता कशाला घर तवकतील? अझरभाई राहील. त्याचं लग्न झालं की. तशवाय तुझ ंघर आहे की 
इतकं मोठं! मग हा बंगला कशाला घेशील?”  

“असंच. आपल्यासाठी” तो हसत म्हणाला.  

अझरभाईंचं लग्नाला आई आतण मी गेलो होतो. त्या लग्नाबद्दल तजतकं कमी बोलाव ंतततकं चागंलं. 
कुठलंतरी कोपर् यातल्या खेड्यातली मुलगी होती. घरातच तनकाह केला पण जागा पुरेशी नव्हती. 
गदी, उकाडा, आतण एकूणातच अव्यवस्था. लग्न केवळ तनभवायचं म्हणून केलं होतं. त्यात कुठेही 
पे्रमळपणा नव्हता. आपुलकी नव्हती. एखाद्या अनाथ मुलाचं लग्न लावनू द्यावं तसंच हे सवस चाल ूहोतं. 
मुलीकडचेदेखील फार उत्साही तदसत नव्हते. मी आयुष्यातलं पतहलंच मुस्स्लम लग्न पाहत असल्यानं 
काहीकाही गोष्टींची जाम मज्जा वाटली.  
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इतक्या गदीत आफताब मला एकदोनदा तदसला. “तनधी नाही आली?” एकदा मी हळूच तचडवलं.  

त्यानं माझ्याकडे एकटक रोखून क्षणभर पातहलं. “आमचा बे्रक अप झाला” चुकीच्याच वळेी बोलले 
अस ं क्षणभर वाटलं. पण मी आफताबला पूणस ओळखून होते. यानं परत कुठेतरी भानगड केली 
असणारच याची मला खात्री होती.  

सेहरा बाधंलेला जादू खरंच देखणा तदसत होता. त्याची बायको नूरी पण तदसायला खूप संुदर होती. 
नाजुक आतण अगदी त्याला शोभेल अशी. या दोघाचंा संसार अगदी सुखाचा आतण आनंदाच होइल 
अशीपण मला खात्री होती.  

माझीच मला वाटणारी ही खात्री तकती पोकळ होती हे माझ ंमलाच थोड्य़ा तदवसानंी समजलं.  

केदार म्हणतो तेच खरं, मला माणसं वाचताच येत नाहीत.  

 

अझरभाईंचं लग्न झालं आतण आमचं शेजारचं घर आठवड्याभरासाठी का होइना पण परत एकदा 
गजबजून गेलं. लग्नासाठी आलेली पाहुणे, भेटायला येणारे कोण कोण असं अख्खा शेजार नादंता 
रातहला. आफताबपण थोडे तदवस होता.  

“अभ्यास कसा चाल ूआहे?” माझ्या खोलीत आल्यावर त्यानं पतहलाच प्रश्न तवचारला.  

“तठक, तलसन, मी तनधीशी हल्ली रोज बोलत नाही, त्यामुळे ती काहीच बोलली नाही” मी लग्नाच्या 
माडंवामध्ये झालेला प्रकार सावरून घेण्यासाठी म्हटलं.  

“ते तठक आहे, वी आर बॅक टूगेदर”  

“काय?” हे म्हणजे हॉलीवूड स्टार कपल्सच्या वरताण झालं.  

“फोनवरून तचक्कार भाडंलो होतो तेव्हा तुटलं होतं पण आता गावी आल्यावर भेटल्यावर परत 
तदलजमाई झाली. सो नो टेन्शन” तनधी आफताब लव्हस्टोरीचा ग्राफ काढला तर तो नक्की इंटरेस्स्टग 
येणार. एक तर अततशय वरचं टोक नाहीतर एकदम खालचा बार. अधलीमधली काय स्टेज नाहीच.  

“ऐकून बरं वाटलं.” 

“मलाही बरंच वाटलं. केदारबद्दल ऐकून” 

ही गोष्ट आफताबपयंत पोचणारच नाही वगैरे माझे भ्रम कधीच नव्हते. इनफॅक्ट त्याला आधी कळलेलं 
असतानाही त्यानं मला तचडवलं कसं नाही हाच प्रश्न पडला होता. मी काहीच बोलत नाही हे बघून 
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तोच पुढे म्हणाला. “आता अझरभाईनंतर तुमचाच नंबर लागणारे” 
“चल. मूखसपणा करू नकोस”  

“लाजायची ऍक्टींग करू नकोस. तुला जमत नाही. बट एनीवजे कॉं गॅ्र्स, केदार चागंला मुलगा 
आहे”  

“तुला काय मातहत?” 

“हा! हा! हा!” तो तवनाकारण तफल्मी हसत म्हणाला. “जानी, हम सब जानते है. इतकंच काय पण 
मागच्या मतहन्यात मैत्रीणीच्या गावाला म्हणून...” मी उगाच डोळे मोठे केले. त्यानं आवाज कमी 
केला. “गोव्याला गेला होतात ना? तीन चार तदवस. समुद्र, बीच, बीअर आतण....”  

“शटाप” मी आफताबला फटका मारला.  

ही गोष्ट त्याला कशी कळली याचं मात्र मला अतोनात आश्चयस वाटलं. कारण मी तनधीलादेखील हे 
सातंगतलं नव्हतं. ततच्याशी असंच जनरल बोलले होते. मुळात ही आयडीया केदारचीच होती. आमच ं
अफेअर सुरू होऊन वर्षस झालं होतं. तरी आमची मजल काही तकरसगच्या पुढे गेली नव्हती. जाणार 
कशी? उघड्यावर काही करायला माझा ठाम नकार होता. कुठं हॉटेल लॉजवर जायचं तर अख्ख्या 
गावामध्ये कोणतरी मला अथवा केदारला ओळखणार. त्याच्या अथवा माझ्या घरी जायचं तरी 
वादेंच. शेवटी तीन चार तदवस गोव्याला जायचं ठरवलं. तफरण,ं भटकंती, एंजॉय वगैरे सवस काही 
अपेतक्षत होतंच. पण मुख्य उदे्दश मात्र सेक्स होता.  

इथवर आमचं खटलं येईपयंत मी केदारशीच लग्न करणार हे मला चागंलंच मातहत होतं. 
केदारसारखा जोडीदार मला हवा होता. तो मनमोकळा होता, प्रचंड बोलायचा, माझी त्याला खूप 
काळजी होती. मी घरामधली एकुलती एक होते. त्याचं अखंड एकत्र कुटुंब होतं. केदारच्या वडलाचें 
तीन भाऊ आतण त्याचंी फॅतमली असे सगळे पंधरासोळाजण तमळून एकाच घरात रहायचे. घर 
कसलं...अपाटसमेंट कॉं पे्लक्स होतं. प्रत्येक मजल्यावर दोन फ़्लॅट असं बाधंल्यासारखं. पण मुख्य 
तकचन एकच. तरी केदार म्हणायचा की मी त्याच्या घरात व्यवस्स्थत ऍडजस्ट होइन, त्यासाठी तो 
हेल्प करेल. घरचे मला साभंाळून घेतील. मुख्य म्हणजे तो माझी साथ कधीच सोडणार नाही.  

गोव्याचा प्लानपण त्यानंच ठरवला. त्याची कार घेऊन आम्ही गेलो होतो. त्यानं घरी काय सातंगतलं 
ते मातहत नाही. माझ्या घरी मी गौतमीच्या गावाला दोन चार तदवस सुट्टीसाठी जातेय असं सांतगतलं. 
गौतमीला कल्पना देऊन ठेवली होती हे एक नशीबच.  

गोव्याला जाताना मी काय केदार काय दोघानंाही फार तिरलग वाटत होतं. आयुष्यातला पतहला 
अनुभव. माझाही आतण त्याचाही. गोव्यामध्ये कार घातल्यापासूनच हवा बदलल्यासारखी वाटायला 
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लागली. गोव्याच्या हवतेच खरंतर नशा आहे. केदारनं समुद्राकाठचं एकदम भारी रीझॉटस बूक केलं 
होतं. रूम छानच होती. सव्हीसपण एकदम नीट. हॉटेलमध्ये जे रेस्टॉरंट होतं ततथलं जेवण अप्रततम 
होतं. एवढं सवस छान छान का सागंतेय मातहत आहे का? कारण, आमचा मेन प्रोग्राम सुरूवातीलाच 
टोटल फेल गेला होता.  

माझ ंज्ञान इतपतच होतं की मला काहीही करायचं नाहीये. जी काय जबाबदारी आहे ती केवळ 
केदारचीच. इकडं येण्याआधी मी तनधीसोबत एकदा बोलले होते. (तनधी-आफताब लव्हस्टोरी या 
स्टेशनवरून केव्हाच आरपार गेली होती) ततनं पण मला तेच सातंगतलं होतं. “नंतर सवय झाली की 
तू इतनशीएटीव्ह घेऊ शकशील” असा महत्त्वाचा सल्ला पण ततनं तदला.  

केदारनं कुणासोबत काय सल्लामसलत केली होती मातहत नाही. पण त्याला काही जमेना. म्हणजे 
इतर सवस जमतच होतं. तकरसग वगैरे आधीपासून आम्ही करत होतो, त्यामुळे एकमेकाचं्या शरीराचा 
अतजबात पतरचय नव्हता असंही नाही. तरीही पतहल्यादंाच एकदम कपड्यातंशवाय पाहताना 
अवघडलोच. त्याच्याहीपेक्षा मी जास्त. तनधीच्याच सल्ल्यानुसार मी शेरवग वगैरे केलं होतं. केदार 
तर खूपच एक्सायटेड होता. पण..  

इतर सवस काही करूनही त्याला आत काही जाता येईना. मला तर खूप दुखत होतं. थोडंफार 
ब्लीडींगही झालं होतं. ते रक्त पाहून माझ्याहीपेक्षा जास्त केदार गडबडला. त्याला हे नवीनच. मला 
काय मतहन्याला इथून धबधबे वहायची सवय. पण रक्ताहीपेक्षा जास्त त्रास दुखण्याचा होत होता. 
केदार प्रयत्न करत होता, पण तरीही जमेचना. शेवटी मी बास म्हनून सातंगतलं.  

“अजून झालंय कुठे?” तो म्हणाला.  

“तजतकं झालंय तततकंच बास. मला सहन होत नाही”  

“असं म्हणून कसं चालेल, एकदा लास्ट ट्राय करतो. प्लीज” तो माझ्या डोळयावंर तकस करत 
म्हणाला.  

पण तरी लास्ट ट्रायला काही जमलचं नाही. शेवटी आम्ही दोघानंीही नाद सोडून तदला. केदारने 
रूम सर्ववस मधेच बीअर आतण काही स्नॅक्स मागवले, मी बाथरूममध्ये जाऊन फे्रश झाले. कपडे 
घातले.  

केदार खूपच नव्हसस होता.  एकूणातच आपण या डीपाटसमेंटमध्ये फेल गेलोय हे त्याला झेपत नव्हतं. 
प्रश्न क्षमतेचा नव्हता, टेतिकचा होता आतण हे मला समजलेलं असून मी त्याला सागंू शकले नसते. 
तदवसभर रूममध्येच होतो, म्हणून संध्याकाळी बीचवर पाण्यात खेळायला गेलो. 
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परत आलो तेव्हा रात्र झालेली होती. बाहेरच हक्का नूडल्स खाल्ले होते म्हणून भकू जास्त नव्हती. 
सकाळपासून ड्रायस्व्हग, दुपारचे श्रम आतण पाण्यात खेळून केदारपण खूप दमला होता. तरी 
म्हणाला. आपण परत एकदा प्रयत्न करू.  

मी नको म्हटलं असतं तर तो खूप दुखावला असता. त्याचा पुरूर्षीपणा तसाही दुखावलेलाच होता. 
खरंतर माझी तबल्कुल इच्छा नव्हतीच. साला, या सेक्सचा नुसता गवगवा करून ठेवतात. प्रत्यक्षात 
ही कृतीच अत्यंत घाणेरडी आतण ओंगळ आहे या मतावर मी हळूहळू ठाम होत होते. पण तरी केवळ 
केदारच्या मनासाठी मी कपडे उतरवले. आता तो दुपारपेक्षा जास्त वळे माझ्याबरोबर खेळला, 
मलाही जरा बरं वाटलं. मी अतधकच झपाट्यानं त्याच्या कुशीत तशरले, त्याचवेळी तोही माझ्यामध्ये 
तशरला.  

मरायला ही हायमेनची कन्सेप्ट कशाला असते बाईच्या शरीरात? उपयोग काय आहे असल्या 
गोष्टींचा? तजथे केदारला अमाप सुख का काय ते तमळत होतं ततथं माझी बोंबलण्यासारखी पतरस्स्थती 
झाली होती. खूप जोरात बाथरूमला आल्यासारखं वाटत होतं. पण जाणार कस?ं अंगावर तर केदार 
त्याच्याच तवश्ात मग्न होता. इतके तदवस हातात धरून खेळायच्या खेळाला हक्काचं घर तमळालं होतं. 
लवकरच केदारचं  सुखही संपून माझ्या ओटीत साडंलं. दमून थकून तो माझ्याच अंगावर कोसळला.  
आपण जगात कायतरी भारी अतचव्ह केलंय आतण आपल्यापेक्षा भारी पुरूर्ष या भतूलावर होणेच नाही, 
अशा अतवभावात त्यानं मला तो भरलेला कंडोम उचलनू दाखवला. यक्क! माझ ंतुझ्यावर तकतीही पे्रम 
असेल तरीही मी असलं काही माझ्या हातात घेणार नाही. माझा भरलेला सतॅनटरी पॅड घेशील का?  

एकूणातच हा सेक्सचा पतहला अनुभव फार काही एनकरेरजग नव्ह्मताच. पण आयुष्य हे केवळ 
सेक्सच्या अनुभवावंर बनत नाही. केदारनं नंतर मला जवळ घेऊन माझे खूप लाड केले. त्रास झाला 
का म्हणून तवचारलं. जनावरासारखा अंगावर चढून झोंबणार् या केदारचा मला राग आला होता, पण 
त्यानंतर मला त्रास होइल म्हणून अततशय काळजी घेणार् या केदारवर तततकंच पे्रमही आलं होतं. 
त्यानं जबरदस्ती केली नाही हाही त्यातल्याच त्यात प्लस पॉइंट! 

ऍंड तनधी वॉज राईट. इट गे्स बेटर ऍंड बेटर. अगदी सुरूवातीला यामधेय मला एंजॉय 
करण्यासारखं असेल असं मला कधी वाटलंच नाही. समाधानासाठी माझ्याकडे माझी हातचलाखीची 
पद्धत होतीच. पण तरीही नंतर तीनचार वळेेनंतर मी आतण केदार एकदमच आलो. माय फस्टस ऑर 
गॅझम थू सेक्स. अमेरझग!    

नंतर गावी परत येताना जाणवलं की आता माझ्या आतण केदारच्या नात्याचे डायनॅतमक्स पूणस 
बदललेत. इतके तदवस आम्ही केवळ एकमेकानंा ओळखत होतो. आता हे नातं त्याही पतलकडे गेलेलं 
आहे.  
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कारमध्ये केदार मला काहीतरी स्स्कनबद्दल सागंत होता. त्यामुळेच त्याला पतहल्यादंा त्याला इतका 
त्रास झाला वगैरे काहीतरी. त्याला काय म्हणायचंय ते मला नीटसं समजल ंनव्हतं त्यामुळे मी केवळ 
ऐकल्यासारखं दाखवत होते. मला वाटलं समुद्राच्या पाण्यात खेळून त्यच्या स्स्कनवर  रॅशेस आलेत 
वगैरे सागंत असेल.  

त्याला काय म्हणायचं होतं ते मला खूप नंतर लक्षात आलं. आफताबबरोबर सेक्स केल्यानंतर.  

अझरभाई लग्नानंतर पंधराच तदवसातं परत गेला. बाजूच्या घराला आलेली  जाग परत सुस्तावली. 
नूरीभाभीसोबत तर मी फार बोलले पण नाही. आफताबकडून जेमतेम मातहती समजली ती इतकीच, 
की नूरी फार गरीब घरामधली होती. दहावीपयंत तशकलेली होती. आफताबच्या एका मामानंी 
पुढाकार घेऊन हे लग्न जरी लावलं असलं तरी आफताबला मनातून ते फारसं आवडलं नव्हतं. 
अझरभाईला तर कुणी हो की नाही हे पण तवचारलं नव्हतं, परस्पर तनणसय घेऊन टाकला होता.  

पण अझरभाई तरी खुश होता. तश्या त्याच्या कधीच आयुष्याकडून फारशा अपेक्षा नसतात. आहे 
त्यात समाधान मानणारी लोक असतात, त्यापैकी अझरभाई.  

तो परत गेल्यावर नूरीभाभी पण माहेरीच रहायला गेली. हे घर परत बंदच रातहलं. आफताबची 
इंटनसतशप चाल ूहोती. तो आता पुढच्या  परीके्षच्या तयारीला लागला होता. अझरभाई हे एक कॉं ट्राक्ट 
संपवनू कायमचाच भारतात यायचं म्हणत होता. देश सोडून त्याला पाच वर्षस झाली होती. 

“पाच वर्षात चार वळेा परत आलो दर वळेी मयतीची बातमी घेऊन. अब्बा, अतरफ, अम्मी... आता 
बास झालं. पैसा कमवायचा कुणासाठी... आफताबची रचता नाही. तो आता स्वत:च्या पायावर उभा 
रातहला” यावळेी तनघताना अझरभाई बाबाला सागंत होता. माझ्याशी मात्र तो फारसा बोलला नाही. 
दोन तीन गाण्याचं्या सीडी तेवढ्या तदल्या. नूरीभाभीला एक तदवस आईनं सहज घरी बोलावलं तर 
ततनं “घरमें भौ काम है. कलको आती” असा तनरोप तदला. ती मराठी फारशी बोलायची नाही, उदूस 
मीडीयमची होती ना.  

नंतरही कधी ती आमच्या घरी आली नाही, आईनं एकदोनदा घरात केलेलं काही स्पेशल ततला 
पाठवनू तदलं तेव्हा ततनं “हमकू ऐसा कुच भाता नही” अस ंसागंून आमच्या ताटवाट्या तरकाम्याच 
परत पाठवल्या. ततला फारशी ओळख वाढवायची नसणार. आईनं पण नंतर नाद सोडला. अझर 
आतण आफताब मात्र आमच्या घरी आधीसारखे येतजात होतेच. आफताब क्वतचत इकडे यायचा. 
अधूनमधून फोन करायचा, काही मेल्स असतील तर फॉरवडस करायचा. पण तेवढ्यापुरतं. सेकंड 
इयरला आल्यापासून तनधीसोबतही माझ ंफारसं बोलण ंव्हायचं नाही.  

माझ्या आतण केदारच्या लव्हस्टोरीला वर्षस झालं होतं. कॉलेजमध्ये सवांना समजलंच होतं. त्याची 
मला काहीच तफ़कीर नव्हती.  
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एके तदवशी मी नेहमीसारखे प्रॅस्क्टकल संपवनू त्याला भेटायला गेले तर तो धड बोलेचना. 
ततरसटासारखीच उत्तरं द्यायला लागला. शेवटी “काय झालं ते स्पष्ट सागं”  

“तू काल दुकानातं आली होतीस?” त्यानं तवचारलं. 

“दुकानातं? हो, आमच्या दुकानात आईला सोडायला गेले होते. बाबाला वळे नव्हता म्हणून.. पण 
तुमच्या दुकानात काही..” 

“पण दोन्ही दुकानं जवळजवळ आहेत ते तुला मातहत आहे ना? 

“मग..” 

“मग? स्वप्ील, काल तू तबनाबाहीचा ड्रेस घालनू गेलीस. माझ्या बाबानंी काकानंी सवांनी पातहलं. 
काल घरात हाच तवर्षय चाल ूहोता... आमच्या घरामध्ये मुली...” 

केदार जे काय म्हणतोय ते समजायला मला दोन क्षण लागले. मी याच्याबरोबर गोव्याला तफरायला 
गेले की शॉ्सस घातले तरी त्याला आवडायचे मग आता स्लीवलेस ड्रेसवरून का तडकतोय?  

“मी काल कॉलेजमध्ये पण तोच ड्रेस घातला होता. तेव्हा तू काही बोलला नाहीस..” 

“हे बघ, कॉलेजची गोष्ट वगेळी. पण माझ्या घरातल्यासंमोर..” 

“केदार, मी तुझ्या घरतल्यासंमोर गेले नव्हते. मी माझ्या बापाच्या दुकानात गेले होते. तो ड्रेस तू 
घेऊन तदलेला नाहीस.” 

“स्वप्ील, आता तू लहान रातहली नाहीस. एकटीच आहे, लाडात वाढलीस हे मला कबूल आहे पण 
आता मोठी झालीस. आपलं लग्न झाल्यावर तुला आमच्या घरामध्ये ऍडजस्ट व्हायचं आहे. मी सोबत 
असेनच, पण तुलाही काही जबाबदारी घ्यावी लागेल. हे असं..अजून आपलं लग्न झालेलं नाही.... 
तोपयंत तू काय घालाव ंआतण काय नाही हे काही मी तुला सागंू शकणार नाही..”  

आईच्यान!! या वाक्याची डोक्यात ततडीकच गेली. “व्हॉट डू यु मीन केदार? हं? लग्नानंतर मी काय 
घालाव ंहे तू सागंणार आहेस का? माझा पससनल ड्रेस स्टायतलस्ट आहेस का?”  

“तू भलतीकडे जाऊ नकोस. हे बघ, मी सागंतो ते ऐक. लहान नाहीस. हे अस ंछोटे कपडे घालनू 
भटकण,ं वडलानंा एकेरी हाक मारण,ं बसल्याजागी चहाचा कप घेण,ं त्या मुसलमान पोरासोबत 
हाहाहीही करत बसण ंआता चालणार नाही. मी काय सतराव्या शतकात जन्मलेलो नाहीये. अगदीच 
तुला नव्वारी नेसून कुणी घरात बस म्हणत नाहीये. चोवीस तास स्वयंपाकाला बाई आहे 
आमच्याकडे, तुला तकचनमध्येच काम कर म्हनात नाही. आम्ही पण फॉरवडस लोक आहोत. तुला 
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लग्नानंतर जॉब करायचीही परवानगी असेल.. पण स्वातंत्र्य कधीही अमयातदत नसतं. स्वातंत्र्याला 
जबाबदारीची जाणीव ठेवावी लागते..” 

तो पुढे बोलत रातहला, मला ऐकायचीही जरूर भासली नाही. मी तोंड तफरवून बसले.  

“सॉरी!” त्याच्या लक्षात आल्यावर तो म्हणाला. “जरा प्लीज मलाही समजून घे की, घरामध्ये सगळे 
आपसूक तयार आहेत. लव्ह मॅरेज असूनही... थोडं ऍडजस्ट कर”  

“केदार... मी...”  

“हे बघ, स्वप्ील, मला मातहत आहे. पण आपण ज्या समाजात राहतो त्यानुसार रहायला नको का? 
तू आतण मी दोघंच कुठंही तफरायला जाऊ तेव्हा तू हव ंतसं वाग ना. इव्हन गावातही तू जीन्स घाल, 
स्लीवलेस घाल.... माझी ताई ड्रेस घालतेच की. फक्त जुन्या मताची माणसं आहेत ना! त्याचं्यासमोर 
अगदीच मुद्दाम नको गं. बाकीचं काही मी म्हटलंय का..” मघासचा तडक्टेटर टोन आता गायब झाला 
होता. चक्क माझी तवनवणी करत होता. “आय लव्ह यु, स्वप्ील. प्लीज!” त्यानं मला तमठीत घेत 
म्हटलं. “आपण दोघंच असताना तू हव ेतसे कपडे घाल, मी काही म्हणणार नाही”  

“पण आपण दोघंच असस्ताना मी कपडे घालायची काही गरज आहे का?” मी त्याला तचडवत 
म्हटलं. मला तवर्षय फार वाढवायचा नव्हता. तसंही मी कुठं कायम कमी कपडे घालनू तफरायचे. 
खरंतर स्लीव्हलेस वगैरे घालायचे म्हटलं की थोडं त्रासाचंच.  आधी वसॅ्क्सग करा वगैरे. रोज रोज 
कोण घालणार आहे तसे ड्रेस. पण असो.  

हे असे एकदोन भाडंणाचे चुटपुट प्रसंग सोडले तर आमचं खरंच तठकठाक चाललं होतं. केदार 
बीएससी केवळ तडग्रीसाठी करत होता. त्याचंं दुकान तीन तपढ्यापंासून चालत आलेलं. गावामधल ं
सवात मोठं तमठाईचं दुकान. अगदी चुलत भावडंाचं्या वाटण्या जरी झाल्या तरी केदारला बरंच काही 
तमळालं असतं तशवाय मध्ये एकदा बाबा गमतीत म्हणाला तसंच, आमची दोन दुकानं नंतर कुणी 
बतघतली असती...  

परत एकदा कॉलेजमध्ये डेजचे वारे चाल ूझाले होते. यावळेी केदार मुख्य ऑगसनायरझग कमीटीच्या 
फ़ूड भागाचा प्रमुख होता. म्हणजेच, कॉलेजच्या गॅदररगचे सवस स्नॅक्स त्याच्या दुकानामधून येणार 
होते. लाखोंचं तबल एका तदवसात. मी केदारला होइल तततकी मदत करत होते. त्याच्याच भारे्षत 
सागंायचं तर धंदा चालवायला तशकत होते. अथात मला तळलेल्या तेलाच्या धुरानं फार खोकला 
येत असल्यानं मी वडेसमोसे बनवत असताना अतजबात ततकडे तफरकत नव्हते, पण पॅके्स बाधंणे, 
ती ट्रान्स्पोटस करणे, मोजून उतरवणे वगैरे कामे चाल ूहोती. यावर्षी तनधी मार डाला वर डान्स करणार 
होती.. ती लहानपणापासून कत्थक तशकली होती. त्यासाठी ततला माझा ग्रीन ड्रेस हवा होता. 
मागच्या वर्षी आईने ततच्या एका साडीचा ड्रेस माझ्यासाठी तशवनू  घेतला होता. मला अतजबात 
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आवडला नव्हता, आफताब तर त्याला तडस्को लाई्स म्हणायचा,पण तनधीला तो ड्रेस हवा होता.. 
यावळेी तनधी आफताब लव्हस्टोरी नीट ट्रॅकवर होती. आफताब ततचा डान्स बघायला खास 
पुण्यावरून येणार होता म्हणे! गे्रट!!! तकत्ती रोमॅंतटक.  

यावर्षी साडी डेला मी नऊवारी नेसले होते. नऊवारीचा तो बोंगा संभाळताना टूव्हीलर मरोत कार 
चालवता येणार नाही याची मला खात्री होती. त्या झाशीच्या राणी वगैरे बायका नव्वारी नेसून लढाया 
वगैरे कश्या करायच्या ते एका परमेश्रालाच मातहती. ऍक्च्युअली लढाया वगैरे फार दूरची गोष्ट, हे 
सगळं नेसून (अथवा सोडवनू) बाथरूमला कसं जायचं आतण नंतर परत कसं सावरायचं हा प्रश्न 
मला पडला होता. नव्वरी नेसवायला गौतमीच्या हॉस्टेलमधली एक मुलगी घरी आली होती. ती 
कुठल्यातरी ब्युटी पालसरमध्ये काम करायची. वणेी आतण मेकप भान्गड ततनेच केली.  

“बाबाला फोन करून तुला कॉलेजमधून सोडायला सागंू का?” आईनं अखेर माझी वेंधळलेली हालत 
पाहून तवचारलं.  

“नको. माझा एक तमत्र येणार आहे.” मी तरी आदल्याच तदवशी कार घेऊन यायला केदारला सागंून 
ठेवलं होतं. आजच ड्रेसचं तफरटग कस ंआहे ते बघायला तनधी घरी आली होती. ती माझ्या रूममध्ये 
ड्रेस घालनू बघत होती. आई तकचनमध्ये चहा करत होती. केदार यायची वळे झालीच होती. 
हॉलमध्ये गौतमीची मतै्रीण माझा गजरा नीट करत होती. “ताई, नव्वारीला तपनप करू या?” ततनं 
माझा दोनतीनदा पडलेला पदर पाहून तवचारलं. “सुईदोरा घे आतण तशवनू टाक”.  

आत्ताच्या आत्ता सरळ सुटसुटीत एखादा ड्रेस घालावा असं वाटायला लागलं होतं. रोज ही असली 
साडी नेसावं लागणार् य़ा मागच्या शतकामधल्या बायांबद्दल मला दयाच वाटायला लागली. ती मुलगी 
तपना आणायला परत माझ्या खोलीमध्ये गेली. गेट उघडल्याचा आवाज आला, मला वाटलं केदार 
आला.  

“उघड रे,” मी आवाज तदला. नाकामधली नथ तकतीवळेा दाबून बसवली तरी खाली घसरतच होती. 
सदी नसताना शेंबूड आल्यासारखं वाटत होतं.  

“काकी! काकी” मला बघताच आफताब जोरात ओरडला. त्याचा आवाज ऐकून आई आतमधून 
बाहेर अलमोस्ट धावत आली.  

“काकी,तुमच्या घरात ही कोण आज्जीबाई आली आहे?” त्यानं माझ्या चेहर् यावरची नजर जराही न 
हलवत तवचारलं. अरे देवा, नव्वारीचा बोंगा नसता ना, आत्ता या क्षणाला जाऊन त्याला दोन फटके 
हाणले असते. तोपयंत ती नथ परत खाली आली. आई आमच्या नेहमीच्या गप्पा ऐकून हसत सरळ 
आत गेली. “कशाला आलास?” मी नथ घट्ट करेपयंत तो इतडयट स्टुतपड पदर परत खाली.  
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बाजारात नव्वारी इतक्या सुळसुळीतच का तमळतात?  

आफताब आता मस्तपैकी हसत होता. “इतना तफ़ल्मी सीन तो करन जोहर के तपक्चर मे भी नही 
होगा”  

“व्हेरी फनी. आफताब! कशाला आलास?” मी परत तोच प्रश्न तवचारला.  

“तेरा आंचल है ढला! तेरी जुल्फे है खुली... मैं भला होश मे कैसे रहू... तू मेरे सामने है...” आफताब 
चक्क गाण ंम्हणायला लागला. एक तमतनट! कायतरी जबरदस्त गडबड होती. आफताब पुण्यावरून 
कधी आलेला मला मातहत नाही. नेहमीसारखा गडग्यावरून उडी न मारता गेटने घरात आलाय. 
मला बघून चक्क हसतोय आतण... शक्यच नाही... आफताब रफीचं गाण ंगातोय. म्हणत नाही तर 
चक्क गातोय.  

हा आफताबचा डुतप्लकेट असणार. मी परत त्याला दोन चार फटके हाणले. “आय आय! मारू नकोस 
गं! रात्रभर बसमध्ये बसून हालत खराब आहे. जोक्स अपाटस, खरंच मस्त तदसते आहेस. 
केदारभावजींचं आज काही खरं नाही. फुल्ट ूकलेजे का तखमा बन जायेंगा”  

“कशाला आलास?”  

“रेकॉडस अडकली का तुझी? कशाला आलास? कशाला आलास? तुझं गॅदररग बघायला. केदार 
अन तू काहीतरी समोसा डान्स करणार म्हणे.  बाय द व,े माझा आयटम तुझ्या बेडरूममध्ये कपडे 
का बदलतोय? आता माझ्या रूममधून तखडकीमधून पातहलं. आधी वाटलं तूच आहेस. पण तू इतकी 
काळी कशी काय झाली ते समजेना! कन्फ़्युज झालो ना मी”  

“ततकडे तर तनधी आहे..” आतण मग काही तरी अचानक डोक्यात प्रकाश पडला.  

“आफताब, तुझ्या रूममधून माझी खोली तदसते?” आतण कपडे बदलत असताना तदसण्याइतकी!! 
खरंतर चाचींकडे मी इतक्या वळेा जात होते, पण आफताबच्या रूममध्ये फारशी कधी गेले नव्हते. 
गेले तरी त्याच्या रूमच्या तखडकीतून कशाला बघेन... एरवी तर जाडेमोठे पडदे लावले होते त्याच्या 
तखडक्यानंा. आता तो अचानक बोलनू गेला...  

“बाय!! तनधीला सागं मी बाहेर वाट बघतोय ततची” तो गपगुमान सटकायला बघत होता.  

“आफताब, कम बॅक. आय तवल तकल यु” 

“ओह या? आधी ढेंगा तरी टाकता येतायत का ते बघ” तो मला तचडवत दार पुढे करून बाहेर गेला. 
गौतमीची मैत्रीण तपना घेऊन आली होती. “एक तमन थाबं. हा आफताब ना खालमंुड्या आहे. फटके 
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देऊन काम होणार नाही” मी पुढे जाऊन दार उघडताना ओरडले. “आफताब, परत ये. जास्त 
शाणपणा करू नकोस”  

दारात लाल गुलाबाचंा बकेू घेऊन छान सूट घालनू टाय लावलेला केदार उभा होता.  

------ 

क्रमश: -- 

-नंदिनी िेसाई 
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