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मी या कहाणीमध्ये केदारला व्हहलन करू शकते का? नक्कीच. त्यानं माझ्यावर पे्रम असल्याचं 
सागंितलं. लग्नाची आगमषं दाखवली. माझा उपभोि घेतला. नंतर वळे आल्यावर मला सोडून 
घरचयाचंया पसंतीनं लग्न केलं. विैरे विैरे! केदार गिगपकल व्हहलन कधीही होऊ शकतो. पण मी 
करणार नाही. कारण, मला त्याची बाजू मागहत आहे. हे लग्न त्यानं मनागवरूद्ध केलं होतं. हे सवव घडलं 
तेहहा तो काही फार मोठा नहहता. अवघा बावीशीचा तर होता. तसं अरेंज मॅरेजवाल्याचंया दृष्टीने 
लग्नासाठी “जरा लवकरच”. त्यानं काय करण ंअपेगित होतं? माझ्यासोबत पळून जाण.ं घरचयासंोबत 
भाडंण,ं घरचयाशंी संबंध तोडण.ं... यापैकी काहीही केलं असतं तरीही आमचं लग्न झालंच असतं का? 
तो मला चल पळून जाऊ असं तीन चारदा म्हणाला. मीच नको म्हिलं. आईनं पळून जाऊन लग्न केलं 
होतं आगण वीस वषानंतरही गतला यावरून िोमणे ऐकाव ेलाित होते.  

केदार स्वत:हून म्हणाला की त्याचयामध्ये हहमत नाही. पण गहमतीचा प्रश्न का येतो? त्यानं माझ्यावर 
पे्रम केलं.. मी त्याचयावर पे्रम केलं. हसपल. त्यासाठी आम्हाला इतकी यातायात का करावी लािली? 
आमचं लग्न होऊच नये म्णनू इतका आिागपिा का केला? आज गकत्येक वषांनी मी जेहहा कधी या 
संपूणव प्रकरणाचा गवचार करते तेहहा मला एकच कारण जाणवतं. इिो. केदारचया घरामधल्या 
लोकाचंा इिो दुखावला िेला होता. कारण त्यानं स्वत:हून लाईफ पािवनर गनवडली. ही त्याची सवात 
मोठी चूक. त्यानं मीच काय माझ्याऐवजी दुसरी कुठलीही सदु्गणी सुशील पोरिी आणली असती तरी 
गतला हेच ऐकाव ंलािलं असतं.. आमचया लोकाचंा ना एक प्रॉबे्लम असतो. आम्हाला आमचया पोराचंया 
आयुष्याचा प्रत्येक कोपरा हवा असतो. त्यापैकी लग्न हा तर सवात मोठा कोपरा. मुलाने स्वत:हून 
मुलिी गनवडली की ती “वाईट्ट” असणार हे आम्ही आपलं आपण ठरवनू मोकळे होतो. वयाचया 
अडगनड्या कोपर् यावर त्याला कुणीतरी “आवडतं” तो धीर करून गतचयाशी बोलतो. ती त्याला 
प्रगतसाद देते, दोघं एकमेकानंा आवडतात. जाणून घेतात. शरीराचया, मनाचया, भावनेचया प्रत्येक 
पायरीवर एकमेकाचंया जवळ येतात. हळूहळू एकमेकामंध्ये िुंततात. भगवष्याची स्वप्न ंपाहू लाितात. 
एकमेकाचंया हयक्तीमत्त्वामधले दोषसुद्धा त्यानंा जाणवतात, पण ते दोष व्स्वकारण्याची मानगसकता 
त्याचंी तयार होते. या सवव गियाप्रगियाशंी या लोकानंा काही देणघेंण ंनस्तं. त्यांचया मते, तरूण पोरं 
पे्रमं करतात ते केवळ सेक्ससाठीच. सेक्स त्या वयात फार महत्त्वाचा असतो. नाही कोण म्हणतंय? 
पण अशावळेी ती मुलिी मात्र लिेच बदफैली होते. मुलिा “नादाला” लाितो. अरेंज मॅरेजमध्ये कस ं
सवव काही सुरळीत समाजमान्य पद्धतीने. लग्नाचया माडंवात एकमेकानंा पागहलेले नवरा बायको अजून 



 

 

काही तासाभरातच एकमेकाचंया अंथरूणात असतात. आता त्या मुलीचया िळ्यात मंिळसूत्र असतं 
त्यामुळे गतचयासोबत त्याच मुलानं काहीही केलं तरी ते चाल ूशकतं. हकबहुना “काहीही” कराव ंहीच 
अपेिा असते. मि ते नवरा बायको स्वत: गकतीका ऑकवडव असेनात का. सेक्सची गिया तीच, पण 
आता ती लफडेबाज नसते. “पगवत्र” असते. दागंभकपणाच कळस असतो हे सवव काही. हरतागलकेचया 
नावानं उपास करायचा चािंला नवरा गमळावा म्हणून. पण त्या पाववतीनं नवरा आपल्या मनानं गनवडला 
होता याकडे मात्र सोयीस्कर डोळेझाक करायची.  

केदारचया बाबतीत हेच तर घडलं. त्यानं मुलिी गनवडली हा राि सवात मूळचा. इतर सवव त्यावर 
नुसती पुिं चढवलेली. अथात हे मला तेहहा सुचलेलं शहाणपण नाही. आज गकत्येे्क वषांनी गवचार 
करताना जाणवतं. आता जाणवनू तरी काय उपयोि आहे. तीर कमानसे गनकल चुका. तसा मी 
फारसा केदारचा गवचार करतच नाही. केला तरी त्या सवव आठवणींचा पूर येतो.  

अगरफने मृत्यशूी माझा पगरचय करून गदला होता. केदारमुळे मृत्यशूी मैत्री झाली. मृत्य ूकाय असतो? 
शेविचा श्वास घेण?ं शरीराचं कुजण?ं पे्रताची आि होण?ं नाही, मृत्यु केवळ इतकाच नसतो. मृत्य ू
असतो आपल्याच मनामध्ये आपण मारून िाकलेलं कुणीतरी. मी मनातल्या मनात केदारला 
गकतीतरीवळेा मारलं. प्रयत्न केला. गकतीतरी गदवस मी स्वत:ची समजूत घातली की केदार मेला. 
त्यानं मला धोका गदला नाही. मृत्यु त्याला ओढून घेऊन िेला. तो घरामध्ये असाच िप्पा मारत होता. 
अचानक चक्कर येऊन पडला आगण तो िेला. अिदीच अचानक. मी त्याचया पे्रताला िेले होते. त्याची 
आईबाबा काकी काका सवव खूप रडत होते. केदार गतरडीवर झोपला होता. मी त्याला बघून खूप 
रडले. आई मला साभंाळत होती तरी मी धाय मोकलनू रडत होते. इतकी रडले की अखेर डोळ्यातूंन 
वाहण्यासाठी अंिात पाणीच गशल्लक रागहलं नाही.   

मि नंतर मला त्याचा कंिाळा आला. मि मी मनातल्या मनात दोन तीनदा त्याचा खून केला. मि तेही 
बोरींि झालं. मि मी सरळ केदारला परदेशातं पाठवलं. मि मी केदार आगण गनधीचं अफेअर आहे असं 
मला समजलं म्हणून मी त्याला सोडलं असंही करून पागहलं. मनाचे गकतीही खेळ केले तरी सत्य 
पगरव्स्थती काही बदलत नहहती.  

केदारने केवळ मला सोडून गदलं नाही, तर त्यानं लग्नदेखील केलं. खरंतर त्याला जबरदस्तीनं कराव ं
लािल.ं वैद्यकशास्त्र सािंतं की तुम्ही शरीराचया वदेना थोड्या गदवसानंी गवसरून जाता. ती वदेनाचंी 
तीव्रता नंतर आठवत नाही. पण मानगसक वदेना मात्र कधीच तश्या नसतात. गकतीही गदवसानंी, 
गकतीही वषांनी जरी त्या आठवल्या तरी त्या गततक्याच तीव्र असतात. तसंच या केदारचया आठवणींचं 
आहे.  



 

 

केदारचया लग्नाचं समजल्यापासून बाबा केवळ धुमसत होता. काहीही करून त्यानं हे लग्न मोडलं 
असतं. लग्न नाहीतर केदारचे हातपाय नक्कीच. मीच सागंितलं नको म्हणून. काय उपयोि होता? ज्या 
रात्री केदारने मला फोन केला तेहहा तो कारवारकडचया कुठल्यातरी मूळिावी होता. ही लग्नाची 
भानिड त्यानंी गतथंच गनस्तरली. लग्न लावनू जवळ्जवळ चार गदवसानंी ते सवव जण िावात परत 
आले. हे सिळे गदवस मी घरामध्ये बसून काढले.  अजून काय करणार होते? रोज जादू भेिायला 
यायचा. असंच काहीतरी िाणी अथवा गपक्चरची डीहहीडी द्यायला. आला की तासभर िप्पा मारायचा. 
माझ ंमन हलकं करण्यासाठी तो येतोय हे मला समजत होतं. पण दोन तीनदा त्यावरून त्याचं आगण 
नूरीचं भाडंण झालं. नूरी त्याचयाशी भाडंताना मुद्दाम गकचनचया कट्टट्टय़ाजवळ उभ ंरहून ओरडायची. 
म्हणजे तो आवाज माझ्याही खोलीपयंत पोचायचा. मीच मि जादू आला की “मला बाहेर जायचंय” 
अस ंसािंून कार घेऊन जायला लािले.  

कॉलेजचया फस्िव इयरला असल्यापासून मी वजन कमी करायचया मािे लािले होते. तशी 
लहानपणापासून िुबिुबीत होतेच, पण एफवायपयंत पारच जाड झाले होते. गजम आगण एक्सरसाईझ 
चाल ूकेला होता, डायेहििचे असफल प्रयत्नही चाल ूहोते. पण या मगहन्याभरात मी कसलाही हयायाम 
न करता दहा गकलो वजन कमी केलं. डोक्यावरचे केस पातळ झाले. सहज केसातूंन हात गफरवला 
तरी िुंताचया िुंता हातात यायचा. आई बाबाला माझी फार हचता होती. बाबा तर म्हणायला लािला 
चल, कुठंतारी गफरून येऊ. गहमालय नाहीतर दुबई हसिापोर असं कुठंतरी लाबं, मला कुठंही जायचं 
नहहतंच.  

मी केदारसाठी  रडत विैरे होते का? तर नाही. मला एक िोष्ट समजली होती की आता केदार माझा 
रागहला नाही. केवळ लग्नामुळे आमचं नातं बदलत होतं का? माझ्या मनामध्ये एक प्रसंि मी कायम 
रंिवायचे. केदार परत आलाय. त्याचं लग्न ंझालंय तरी तो परत आलाय. त्याचं अजून माझ्यावर गकती 
पे्रम आहे तो सािंतोय. मीही त्याला तेच सािंतेय. “खड्ड्ड्यात िेलं तुझ ंते लग्न. आय डोंि केअर. तू 
अजूनही माझाच आहेस. माझाच राहशील. मी अशीच लग्नागशवाय तुझ्यासोबत रहायला तयार आहे” 
पण मि गततक्यात केदारची बायको गतथं येते. मी गतला कधी पागहलं नाही पण गतचा चेहरा सेम माझ्या 
आईसारखा. आगण आरश्यामधलं माझ ंप्रगतहबब् थेि त्या काळ्यासावळ्या संध्यासारखं. मी गचडून तो 
आरसाच फोडून िाकते.  

मी आयुष्यात कधीही “दुसरी बाई” बनू शकले नसते. दुसर् याची कुठलीही वस्तू मला नको हवी होती. 
केदार चाप्टर मी माझ्यापुरता तरी संपवनू िाकला. आईबाबाला माझी तडफड गदसत होती, समजतही 



 

 

होती. पण त्यानंा हे समजत नहहतं की मी आता केदारसाठी झुरत नाहीये. इट्टस ओहहर. संपलंय ते 
सवव काही.  

गडग्रीचं फायनल आता पूणव करायचंच होतं. त्यानंतर काय...  

रात्र रात्र झोप लाित नहहती ती या गवचारानेच. या गदवसामंध्ये मी स्वत:ला खूप म्हणजे खूप प्रश्न 
गवचारले. आपल्याला केवळ कुणाची तरी गमसेस इतकीच ओळख हवी आहे का? आपण काहीतरी 
केलंच पागहजे. माझ्यासमोर भलीमोठी पोकळी होती, गनवात होता. त्या पोकळीमध्ये मला माझ ंआयुष्य 
बसवायचं होतं. असंतसं अस्ताहयस्त नाहीतर नीिपणे सुबक माडंून. केदारचया लग्नाची तारीख 
उलिून चारपाच गदवस झाले असावते. एके रात्री अकरा वाजता कुणीतरी माझ्या खोलीचं दार 
वाजवलं. मी कंप्युिरवर िेम खेळत बसले होते. समोर आफताब उभा होता.  

“कशी आहेस?” त्यानं गवचारलं. माझा एकंदरीत अवतार बघून तो बराच दचकलेला गदसत होता.  

“गठक, तू कसा काय आलास?”  

“एक फोन सुद्धा केला नाहीस ना?” त्यानं दोन्ही हात पसरून माझ्या खादं्यावरून वढेून मला जवळ 
घेतलं. आमचया इतक्या वषांचया मैत्रीमध्ये पगहल्यादंाच आम्ही इतक्या जवळून एकमेकानंा स्पशव केला 
असेल. पण हा स्पशव समजूतदारपणाचा होता. आश्वासकतेचा होता “आय कॅन अंडरस्िॅंड युअर पेन” 
हे सािंणारा हा स्पशव होता. इतक्या घट्टपणे. पुढे आयुष्यामध्ये मी गकतीतरी वेळा आफताबचया गमठीत 
गशरले. पण यािणी त्याचया स्पशात गदलासा आगण अनुभतूी होती. त्यानं मला काही संिायची िरजच 
नहहती. तो मला तसाच धरून गकतीतरीवळे उभा होता. माझ्या केसामंधून हलकेच हात गफरवत तो 
म्हणाला. “त्याचयाकडून सीरीयसली ही अपेिा नहहती” मि तो म्हणाला.  

“जे झालंय ते ऑलरेडी होऊन िेलंय. प्लीज. त्यावर आपण नको बोलयूा.” मी त्याचयापासून दूर होत 
म्हिलं. “अचानक कसा आलास?”   

“सहज दोन गदवस सुट्टी गमळाली म्हणून आलो. थोडं इकडं भाईचं काम पण होतं.” 

“ओके.” पुढं काय बोलाव ंते त्याला सुचत नहहतं. एरवी आफताब कधीही आला तरी गपिगपि 
बोलायचा, मला गचडवायचा, चेष्टा करायचा. आज मात्र तो शातंपणे केवळ माझ्याकडे बघत उभा 
होता.   



 

 

दोन गदवसानंी आफताब परत िेला, जाताना केवळ मला एकदा हाक मारली. बाकी पूणववळे तो 
घराबाहेरच होता. माझ्याशी फारसा बोललापण नाही. मगहन्याभरानंतर कधीतरी तो माझ ंकॉलेज सुरू 
झाल्यावर एकाच गदवसासाठी आला.  

केदार आठ गदवसानंी दुकानात रोज यायला लािला. बाबा दुकानातं असला की तो समोर 
यायचादेखील नाही. घाबरत होता हकवा कदागचत स्वत:चीच लाजदेखील वाित असेल. पण शेविी 
चुकून गकती चुकवणार. अखेर स्वत:च एकदा बाबासमोर आला आगण “चुकलं. माफ करा” विैरे 
काहीतरी बोलनू िेला. “पुन्हा चुकूनही स्वप्नीलचं नाव घेऊ नकोस” असा दम बाबानं भरला. मी 
आधीच गवनंती केली होती म्हणून त्यानं केदारवर हात उचलला नाही इतकंच. 

पण हीच गवनंती मी आफताबला केली नहहती. िावी आला होता तेहहा म्हणे, तो एकदा केदारचया 
दुकानात िेला. आधी दोन शब्द हसून “कसा आहेस?” विैरे काहीतरी बोलला आगण नंतर 
दुकानाबाहेर पडण्याआधी एकच खचकचून त्याचया कानाखाली मारली.  

केदारचा िाल सुजला पण तरी त्यानं मान वर करून परत आफताबकडे पागहलं नाही अथवा स्वत: 
हात उचलला नाही.  

-------- 

बाबानं मला एकदोनदा आडून गवचारलं की मी कॉलेजसाठी मंुबईला िेलं तर मला आवडेल का? 
मंुबईला माझा काका होता. गशवाय बाबानं याच वषी पनवलेला एक नवीन फॅ्लि घेतला होता. आईनं 
गततक्याच स्पष्टपणे मला सागंितलं की मी दूर िेले तर गतला करमणार नाही. मला तरी 
आईबाबागशवाय कुठं करमलं असतं.  

कॉलेज चाल ूझालं म्हणण्यापेिा माझ्या मरणयातना पुन्हा एकदा चाल ूझाल्या. िेल्या दोन वषामध्ये मी 
आगण केदारनं आमचं नातं कधी लपवलं नहहतं. आम्ही काय प्रोफेसराचंया समोरून िळ्यात िळे 
घालनू गफरलो नहहतो. सेक्स विैरे िोष्टी आम्ही आमचयापुरत्याच ठेवल्या होत्या. तरीही लोकानंा याचंं 
लफडं आहे हे समजलं की पुढची िगणतं आपोआप जुळवता येतात. आम्ही या सवांमध्ये अभ्यासाकडे 
दुलवि केलंय अशातलाही भाि नहहता. केदारला फायनलला फस्िव क्लास होता. मी तरी एस वायला 
चक्क गडस्िींक्शन गमळवलं होतं. तरीही गनभीडपणे माझं नातं समोर ठेवण्याचे इतके िंभीर पगरणाम 
होतील असं मला वािलं नहहतं. कॉलेजमध्ये अिदी अकरावीची िुल्ली पोरं पण मला बघून घाणेरड्या 
कमेंट्टस मारायला लािली. जणू काही ही पोरिी अहहलेबलच आहे असं प्रत्येक मुलाला वाित होतं.  



 

 

 

आमचया विात जाह्नवी म्हणून एक मुलिी होती. बारावीनंतर गतचं लग्न झालं पण मगहन्याभरातच नवरा 
वारला. सासरची माणसं चािंली होती. त्यानंी जाह्नवीला पुढे गशकायला परवानिी गदली. या 
जाह्नवीची काळजी अख्खं कॉलेज घ्यायचं. अिदी गतनं असाईनमेंि केली नाही तरी गतला कुठलाही 
प्रोफेसर काही म्हणायचा नाही. कारण ती गबच्चारी होती. माझ्याच विात राधा होती. तीपण लग्नानंतर 
गशिण पूणव करत होती. गतला सवव मैत्रीणी फार मान द्यायचया. “घरचं सवव हयवव्स्थत करून मि ती 
कॉलेजला येते.” चुिपुि सणासंाठी ती रजा रागहली तरी गतचं प्रॅव्क्िकल दुसर् या बॅचसोबत नंतर 
करवनू घेतलं जायचं. जाह्नवी, राधा आगण मी. काय फरक होता. जाह्नवीचं लग्न केवळ नावापुरतं झालं 
होतं. मगहन्याभरात गतला असा गकतीसा नवरा कळणार होता. राधा सासुरवाशीण होती, तरी गशकत 
होती. पण गतचं प्राधान्य केवळ घराला आगण नवर् याला आधी होतं. मी? माझ ंकेदारवर पे्रम होतं. 
आम्ही अजून लग्न केलं नहहतं, तरी एकत्र होतो. या गतघींमध्ये मीच वाईि होते. फरक होता तो 
िळ्यामधल्या मंिळसूत्राचा आगण कपाळावरचया कंुकवाचा. आय हॅड अन अफेअर आगण ते प्रिरण 
यशस्वी ठरलं नहहतं.  

केदारने मला “युज” करून मि सोडलं असंही काही लोकं म्हणाली. मी अथात त्याचयाशी कधीच 
सहमत नहहते. जेहहा सेक्समध्ये आम्ही दोघंही पुरेपूर एकत्र आनंद घेत होतो, तेहहा तोच एकिा काही 
मला “युज” करत नहहता, मि आता त्याला दोष का द्यायचा? काही लोकं असंही म्हणाले की, मी 
लग्नाआधीच सेक्स केल्याने केदारनं मला सोडलं. हेही काही खरं नाहीच. केदारने हे लग्न अगतशय 
मनागवरूद्ध केलं होतं हे मला चािंलंच मागहत होतं. त्याचया लग्नानंतर आईचया एका मैत्रीणीने आम्हाला 
सवव काही घडलेला गकस्सा सागंितला. अिरश: केदारनं त्या मुलीचया िळ्यातं मंिळसूत्र बाधेंपयंत 
त्याचे घरवाले त्याचया आजूबाजूला बॉडीिाडवसारखे उभे होते. लग्न लावल्यानंतर त्याचया आईनं 
पाण्याचा पगहला घोि घेतला. केदारसाठी ही सवव जबरदस्ती होती. आपल्या घरचे इमोशनल 
ब्लकॅमेहलि करत आहेत हे त्याला चािंलचं मागहत होतं. लग्नानंतरही त्यानं त्या मुलीसोबत कसलेही 
संबंध जाऊदेत अिदी बोलायलाही नकार गदला होता. एकाच घरामध्ये असूनही केदार गतचयापासून 
दूर रहायचा. आईला वडलानंा, काकाकाकीला वाटे्टल ते बोलनू दाखवायचा. वषवभरात घिस्फ़ोि 
देईन असंही म्हणायचा विैरे. आई कायम शेजार् यांगवषयी अथवा आमचया काही नातेवाईकागंवषयी 
असले काही गकस्से सािंताना  गजतक्या गनर्ववकारपणे मी ऐकायचे गततक्याच गनर्ववकारपणे मी हा 
गकस्सा ऐकला. घिस्फोि काही झालाच नाही. पुढे काही वषांनी केदारला त्याच पत्नीकडून मुलिा 
झाल्याचंही समजलं तेही गततक्याच गनर्ववकारपणे मी ऐकलं. एका िणासाठीही मला तेहहा वाईि 
वािलं नाही. इष्या वािली नाही. जे झालं ते झालं. खूप वषांनी ते फेसबूकवर िेम अस्तात ना तशाच 



 

 

एका “हहॉि इज सुपरपॉवर” वाल्या िेमवर तो बावा मला म्हणे “युयर सुपरपॉवर इज गवस्डम” म्हिलं 
पूणवपणे िंडलास. माझी सुपरपॉवर असलीच तर ती गवसरण्याची आहे. मी काही िोष्टी साफ गवसरते. 
याही प्रकरणामध्ये मी महत्त्वाचा व्हहलन कोण आहे ते पूणवपणे गवसरून िेले होते.  

असंच एकदा वैतािले होते तेहहा जादू मला सहज म्हणाला. “वळेेचा प्रश्न असतो ि.ं जसा काळ जातो 
तसं सवव काही धूसर होतं. आठवणीसुद्धा.” 

“तू अगश्वनीला असाच गवसरलास?” 

“क्कोण? ओह. अगश्वनी.” तो जरा हसला. “असाच गवसरलो. गकती वषं झाली कुणास ठाऊक. त्या 
गदवशी जेहहा समजलं तेहहा तुझी आता जी हालत आहे तीच माझी झाली होती पण आता गतचा 
चेहराही नीि आठवत नाही...” 

“खोिं बोलतोयस. अशा आठवणी डीलीि करता आल्या अस्त्या तर बरं झालं अस्तं ना?” 

“पण मि जिायची मजाच कसली? आठवणी तर आपल्याला गजवतं ठेवतात. खरं सािंू? आठवणी 
डीलीि करायचयाच नाहीत. त्या एकतर कंट्रोल डीलीि करायचया शक्य असेल तर नाहीतर सरळ 
गहडन फोल्डरमध्ये नेऊन ठेवायचया. असा गहडन फोल्डर जो आपल्यालाही कधी सापडणार नाही.” 

“मला आयुष्यात कधीही शक्य होणार नाही.” 

“अजून पाच वषांनी मी हाच प्रश्न तुला गवचारेन. तेहहा उत्तर दे. पण आता माझ ंसवात महत्त्वाचं काम 
कर.” त्यानं गखशामधून एक व्हहगजिींि काडव काढून माझ्या हातात गदलं. “कसं आहे डीझाईन?” 

“हे काये? उदूवत गलगहलंय”  

“पलिून बघ”  

पलिलं तर त्यावर “अगरफ इलेक्ट्रीकल्स” अस ंमराठी आगण इंगिशमध्ये गलगहलं होतं. खाली जादूचा 
नंबर पत्ता विैरे.  

“नवीन गबझनेस चाल ूकरतोय. इलेक्ट्रीकल गफिींिचा. त्याचीच सवव धावपळ िेली मगहनाभर चाल ू
होती. आफताबने रगजस्ट्रेशन विैरेसाठी खूप मदत केली.. आगण हे काडव अजून फायनल केलं नाही. 
तुझा जरा डीझाईनचा सेन्स चािंला आहे म्हणून तुला गवचारतोय. काही चेंजेस हवते का?” 

“काडव छानच आहे, पण उदूवमध्ये कशाला?” 



 

 

“असंच. मला छान वाितं गशवाय या िावात तसा मी नवीनच आहे, अम्मीचया नातेवाईकापैंकी 
थोडेफार लोकं ओळखतात आणी नूरीचे माहेरवाले. त्यामुळे कसं जरा गबरादरीमध्ये अपनापन येईल 
ना? म्हणून.” माझ्या चेहर् यावरचे भाव बघून तोही एकदम बावरला. “माझी नाहीय...ही आफताबची 
आयडीया आहे. त्यानंच सागंितलं. उदूव, देवनािरी आगण रोमन अशा तीन स्िीप्टमध्ये नाव गलहायचं” 
ते ऐकून मला फार हसू आलं. हे असे इतके मायन्युि डीिेल आफताबच सािंू शकतो. आमचयासारखे 
सामान्य लोकं मराठी इंगिश उदूव म्हणून मोकळे झाले अस्ते.  

“आपल्याच घरामध्ये एक खोली ऑगफस म्हणून चाल ूकरतोय. बाकी बराच वळे साईिवर जाईल. 
ओपहनि फार आधी करणार होतो. पण तुझे हे सवव प्रॉबे्लम्स चाल ूहोते.. म्हणून म्हिलं गनवांतच करू 
या. जून फस्िव वीकमध्ये करूया?”  

“माझ्या प्रॉबे्लममुळे तू का थाबंलास. आफ्िर ऑल तुझा गबझनेस आहे....” जादू काही न बोलता हसत 
उठला. त्यानं मला सागंितलं नसलं तरी थोड्या गदवसानंी आफताबने सागंितलं. जादूला नवीन 
गबझनेससाठी बाबानं पैसे गदले होते. जास्त नाही, गजतके कमी पडत होते गततकेच. पण नंतर जादूनं 
कधीही ते पैसे परत करायचा प्रयत्न केला तेहहा बाबानं ते घेतले नाहीत. “कधी मला िरज लािली तर 
तुझ्याकडून हक्कानं घेईन” असं त्याला म्हणायचा. बाबाचा एरवी मला फार राि येतो. पण त्याचयाबद्दल 
अस ंकाही आठवलं ना की फार अगभमानही वाितो.  

थडव इयर म्हणजे स्पेशलायझेशनचं वषव. माझ्यासमोर झलूॉजी गकम्वा बॉिनी असे दोन पयाय होते. मी 
बॉिनी गनवडला. कारण केदारचं झलूॉजी होतं म्हणून मी आधी तेच करणार होते. पण आता 
पगरव्स्थती बदलली होती, सववच ऑप्शनचा सुरूवातीपासून गवचार करण ंिरजेचं होतं.  

मला तसंही बॉिनी आवडायचं. गफगजक्स केगमस्ट्री बरोबर माझी यारीदोस्ती कधी झालीच नाही. 
बॉिनीमधली झाडंपानंफळंफुलं आवडायची. पण त्याहून आवडायची ती सेल बायोलॉजी. शरीराचं 
काय झाडाचंं काय प्रत्येक अवयव, प्रत्येक भाि डोळ्यानंा जसा आगण गजतका गदसतो तो बाजूला 
करायचा. आपली दृष्टी अगधकागधक सूक्ष्म करत जायचं आगण पोचायचं एकेका पेशींपयंत. जीवनाचा 
असलेला सवात बेगसक सोसव. त्याही सोसवमध्ये असलेले भाि न्याहाळायचे. पेशींना दु:खं होतात का? 
पेशींना आनंद जाणवतो का? आपण सवव बनलोय या पेशींपासून. मि एकेका सूट्या सुट्या पेशींना 
नक्की काय अव्स्तत्व असतं. या बेगसक युगनि ऑफ लाईफ पासून आपण तयार होतो. मि आपण नक्की 
कोण आहोत? अथात हे प्रश्न काही अभ्यासिमामधले नहहेत. असंच मला गरकामं बसलं की पडणारे 
प्रश्न. त्यानंा फारस काही अथव नाही.  



 

 

सेल् बायोलॉजीचं प्रॅक्िीकल माझ्या कायम आवडीचं. बाकीचया मुली कुरकुरायचया, त्या 
मायिोस्कोपमध्ये डोळे घालनू डोकं दुखतं, कंबर अवघडते. मला तसं कधी वािायचं नाही. उलि 
गकतीही वळे मी त्या मायिोस्कोपखाली गदसणार् या पेशींना मी पाहत बसले असते. गदस इज 
वडंरफुल. माझ्या शरीरामध्येही अशाच पेशी आहेत. लाखो करोडो, मोजताही येणार नाहीत इतक्या. 
या सवव पेशी “स्वतंत्र” आहेत. त्यानंा त्याचंं जीवनमान आहे, आयुष्य आहे, जन्म आहे मृत्य ूआहे. या 
सवव पेशींचा समुच्चय म्हणजे मी. मि स्वतंत्र कोण? मी की पेशी? 

त्या गदवशी ओगनयन रूि गिपचं प्रॅक्िीकल होतं. फस्िव इयरपासूनच माझ्या स्लाईड्ड्स कायम चािंल्या 
बनायचया. पण त्याबद्दल माझ ंकधी प्रोफेसर लोकानंी फारसं कौतुक केलं नाही. मी विामधल्या सवात 
हुशार मुलींचया िूपमधली नहहते ना. खरंतर मी सध्या कुठल्याच िूपमध्ये नहहते. हुशार नाही. मठ्ठ 
नाही. मी सववसाधारण होते. माझ्याकडून माझ्या गशिकानंा तशाही फार काही अपेिा नहहत्या.  त्या 
गदवशी मायिोगससची प्रगिया अभ्यासायची होती. मायिोगसस या ना त्या रुपातं अकरावीपासून कुठेना 
कुठे भेित आलेलाच होता.  

पेशींचया कें द्रामधला िोमोझोमचं रूपातंर दोन स्वतंत्र एकसारख्या िोमोझोममध्ये होतं आगन त्यानंा 
स्वत:चं स्वतंत्र कें द्रक गमळतं. पण अकरावीला गशकलेला हा इतकुलासा मायिोगसस थडव इयरला 
फारच डीिेलमध्ये स्िडी करायचा होता. प्रोफेसर बाईंनी सागंितल्याबरहुकूम मी कादं्याचया मुळाचा 
एक सेंमीचा तुकडा काढला. तो हयवव्स्थत धुवनू घेतला. त्यावर हायड्रोक्लोगरक ऍगसड घालनू त्याला 
बारा गमगनिं वॉिर बाथमध्ये ठेवला. परत पाण्याने सवव ऍगसड धुवनू त्यावर फेलुजेन स्िेन घातला. 
यामुळे पेशींचया डीएनएला कलर येतो. नंतर परत ते रूि धुवनू त्याला मायिोस्कोप स्लाईडवर 
ठेवला. नंतर कहहर गिप ठेवनू हकगचत ठेधून त्या मुळाचा पापुद्रा बनवला. मायिोस्कोप ऍडजस्ि 
करून पागहलं तर माझी स्लाईड हयवव्स्थत गदसत होती. मॅडम लॅबमध्ये इकडे गतकडे गफरत सवांचया 
स्लाईड्ड्स बघत होत्या. माझी स्लाईड बघून त्या म्हणाल्या. “हहेरी िूड! गलसन क्लास! स्वगप्नलची 
स्लाईड येऊन बघा. इथं सेलचया सववच स्िेजेस अिदी क्लीअर गदसत आहेत” प्रॅक्िीकलचया बॅचमधला 
प्रत्येकजण येऊन माझी स्लाईड बघून िेले. “स्लाईड कशी बनवायची ते स्वगप्नलकडून गशकून घ्या. 
गकती नीि नाजुकपणे गतनं हे काम केलंय बघा.” मॅडम सवांना म्हणाल्या.  

मॅडमनी सागंितल्याप्रमाणे मी स्केचेस रेडी करून घेतली. आजचा गदवस खरंच खूप मस्त होता. 
जुलैचा रात्रभर पाऊस पडनू िेलेला गदवस कसा प्रसन्न असतो. आमचया गतसर् या मजल्यावरचया 
बायोचया लॅबमधून दूरवर असलेला समुद्र गदसायचा. करड्या रंिाचा समुद्र त्यावर करडं आकाश. 
मध्ये पसरलेलं गहरविंच्च माळरान. थोड्या गदवसानंी श्रावण आला की त्या माळरानावर रंिीबेरंिी 



 

 

फुलंच फुलं यायची. मॅडम विामध्ये काहीबाही सािंत होत्या. कुणी गलहून घेत होतं. माझ ंमात्र गतकडे 
लिच नहहतं. मी नजर परत मायिोस्कोपकडे वळवली. इवलाल्या त्या गचमुकल्या पेशी. याचंा आकार 
गकती तर ०.७५ गममी.  एका गममीनेही कमी असणाया या पेशी बघण्यासाठी माझ्या नजरेपेिा 
हजारपिीने सूक्ष्म पाहू शकणारा मायिोस्कोप हवाच.  

 मी मायिोस्कोप ऍडजस्ि केला. डोळ्यानंाही न गदसणार् या अशा पेशींमधले िोमोझोम्स. िुणसूतं्र. 
कुठल्याही गजवतं िोष्टीची सुरूवात गजथून होते ते हे िोमोझोम्स. आय वॉज वॉहचि लाईफ. सजीवाला 
गनजीव आगण गनजीवाला सजीव बनवतात ती ही िुणसूतं्र. आगण माझ्या डोळ्यासंमोर या इवलाल्या 
अध्या सेंमीचया पापुद्र्यामधली िोमोझोम्स चक्क एकाचे दोन बनत होते. लाईफ मूह्ज ऑन. जरी 
त्याला भगवष्य नसलं तरीही... जीवन पुढे जात राहतं. हकबहुना भगवष्याची पवा न करता ते पुढे जात 
राहतं. त्याचया विेाप्रमाणे. त्याचया ितीने, त्याचया कुवतीने. म्हणून तर सजीव जितो. “जिण”ं 
म्हणजे केवळ जिणचं असतं का? मी आयुष्याची वीस वष ेजिली आहे. पण इतकी वषं जिताना अशा 
गकत्येक अब्जो खरबो पेशी मेल्यात. यापुढेही मी जिेन ते या पेशींचया जन्मानं पेशींचया मृत्यनंू. अख्खं 
प्रॅक्िीकल संपेपयंत मी माझ्य स्लाईडमधले ते िोमोझोम्स बघत होते. एक गवगिप्त आगण शातं वलय 
मनामध्ये तयार होत होतं.  

जुलै मगहन्याचया त्या दुपारी लॅबमधून बाहेर पाहत असताना हलकेच पावसाला सुरूवात झाली तेहहा 
मला जाणवलं—आपल्याला काय करायचंय.  

मला जिायचंय ते मी स्वतंत्र अव्स्तत्व म्हणून. पण माझ ंआधीचं अव्स्तत्व पुसून न िाकता. एका 
पेशीचया दोन पेशी होण्यासाठी आधीची पेशी मारावी लाित नाही. नवीन स्वगप्नल तर जन्मली पागहजे, 
पण जुनी स्वगप्नल मरता कामा नये. 

एमएससीला जायचा गनणवय असो हकवा चािंली नोकरी सोडून पीएचडी करायचा गनणवय असो, या 
सवांमािे जुलै मगहन्यामधली ही दुपार आहे. त्या दृश्यानं मला माझ ंअव्स्तत्व शोधून गदलंय.  

-------- 

 

 “बहोत घुमाया आपने हमे! चले, आज हम आपको घुमाये” आफताब उिाचच अदबीनं झुकून मला 
म्हणाला. त्यानं नवीन कार घेतली होती. पैनपै वाचवनू केलेली ही आयुष्यामधली सवात मोठी खरेदी. 
खरंतर अझरभाईचा गबझनेस अजून इतका पण नीि बसला नहहता पण कायम बाईकवरून गफरायचा 



 

 

म्हणून आफताबनं ही कार घेतली. घेताना “मला कार घ्यायचीच” असा हट्ट केला आगण घरी 
आणल्यावर मात्र, पुण्य़ाचया ट्रागफकमध्ये काय नीि चालवणार? त्यापेिा इथं िावातच राहू देत असा 
लकडा लावला. म्हणजे घेतली ती मुळातच अझरभाईसाठी...  

पण स्वत:ची कार हे त्याचं खूप आधीपासूनच स्वप्न होतं. मी सातवीत असताना आम्ही मारूती घेतली 
होती. तो आगण मी बारावीनंतर एकत्र त्याच कारवर ड्रायव्हहि गशकलो. ती कार तर त्याचया हातात 
एकदम रूळली होती. बाबापेिा जास्त त्यानं चालवली असेल. मी अजूनही गबचकत चालवायचे, पण 
आफताब एकदम प्रो होता.  

चार गदवसाचंया सुट्टीला आलेला आफताब आज परत गनघाला होता. आईनं केलेलं भाज्याचंं लोणचं 
त्याला देण्यासाठी मी िडग्यावरून उडी मारून आले होते. अझरभाई घरात नहहता. नूरीभाभी  
गकचनमध्ये काहीतरी करत होती. गतला इथं येऊन इतके गदवस झाले तरी ती माझ्याशी जास्त 
बोलायची नाही. मी तरी कशाला मुद्दाम बोलायला जाऊ! आफताबचया इंिनवगशपचे थोडेच गदवस 
गशल्लक रागहले होते. फायनलचया परीिेआधी तो परत एकदा पुण ंसोडून िावी अभ्यासाला येणार 
होता.  

“चल, रहने दे. मला नवीन कारमधून अझरभाई गफरवले” मीपण त्याला गचडवलं. नूरीभाभीचया हातून 
गकचनमध्ये ताि पडलं. 

“भाभी, कुछ हेल्प चागहये क्या?” आफताबनं बसल्या जािी ओरडून गवचारलं. आतून काहीच आवाज 
आला नाही.  

“मुद्दाम करतेय” माझ्याकडे वळून तो कुजबुजत्या आवाजातं म्हणाला. “कार घेतली ना, ते आवडलं 
नाही” 

“त्यात न आवडण्यासारखं काय आहे? अझरभाईला गफरायला बरी पडेल.” मी पण आवाज कमी 
ठेवला.  

“त्याची बहुतेक कामं खेड्यातूंन आहेत. बाईकवर उन्हापावसातूंन गकती गफरणार? तर म्हणे उिाच 
खचव केला. त्यापेिा तेवढेच पैसे घालनू बाजारपेठेंत फ़्लॅि घेऊ”  

“गतकडे कशाला?”  

“इकडे सवव हहदू आहेत. आपल्यातलं कोणच नाही. गतला एकदम एकिं पडल्यासारखं होतं. गभती 
वािते म्हणे.”  



 

 

“उिाचच. काझी फॅगमली गकती वषं राहतेय की”  

मी शाळेत असताना कुठंतरी मगशद पाडली म्हणून आमचया िावातं दंिे झाले होते तेहहादेखील बाबा 
आगण शास्त्री आजोबानंी आमचया पगरसरामधल्या सवांचया घरी जाऊन शातं रहायला सागंितलं होतं. 
काझी अंकल इथे नहहते काझीआंिी आगण त्याचंी तीन मुलं होती तरी त्यानंा कसलाही त्रास झाला 
नाही. दोन वषांपूवी िुजरातमध्ये दंिे झाले तेहहाही िावामध्ये कसलेही दंिे होऊ न देता सवव काही 
सुरळीतपणे चाल ूहोतं.असल्या गठकाणी या नूरीला कसली गभती वाितेय?  

आम्ही पुढे काही बोलायचया आधीच गकचनमधून खाण्णकन काच फुिल्याचा जोरात आवाज आला. 
दोघंही धावतच गकचनमध्ये िेलो तर मी आताच आणलेली लोणचयाची बािली खाली पडून फुिली 
होती. ती बािली मघाशी मी डायहनि िेबलावर हयवव्स्थत सरकवनू ठेवली होती. “कैसे एकदम 
कोपरेपे रख्खे. मै जरा िलतीसे हाथ लिाया तो गिर ियी” ती आमचयवरच वसकत म्हणाली.  

आईनं सकाळीच बाबाला आठवडा बाजारात गपिाळून गकतीतरी भाज्या मािवल्या होत्या. त्या धुवनू 
गचरून त्याचं लोणचं मुद्दाम घातलं होतं. आमचयासाठी अिदी वािीभरच बाजूला ठेवलं आगण उरलेलं 
सिळं गतनं आफताबसाठी गदलं होतं. पुण्यात तो आगण तीन  गमत्र गमळून भाड्यानं राहत होते. 
जेवणासाठी त्यानं मेसचा डबा लावला होता, त्यामधली भाजी काहीवळेा खराब हहायची म्हणून 
चवीसाठी आईनं केलेलं सिळं लोणचं आता फरशीवर पडून खराब झालं होतं. भरीसभर बािली 
फुिल्याने त्यात काचा गमसळल्या होत्या.  

“साफ तो करना होिा” नूरीभाभी वैतािून म्हणेपयंत आफताबनं हातात खरािा घेतला होता. “रहने दो 
भाभी, मै कर दू.” म्हणत त्यानं झाडायला सुरूवात पण केली. मला खरंतर इतकं वाईि वािलं होतं. 
पण नूरीभाभीला गवशेष काही वािलं नहहतं. आफताबनं सिळ्या काचा काढून फरशी साबणानं पुसून 
घेईपयंत ती हॉलमध्ये बसून सीरीयल बघत होती.  

“आईला सािंते घरामध्ये आहे गततकं...” 

“अगजबात नाही” आफताब माझ्यावर डोळे विारून म्हणाला. “काकींनी इतक्या कौतुकानं केलं होतं ते 
अस ंवाया िेलं म्हणून सागंितलं तर त्यानंा गकती वाईि वािेल. काहीच बोल ूनकोस. असं समज की 
बरणी घेऊन मी पुण्याला िेलो. कुणालाही काही बोल ूनकोस. गतला असा दुसर् याचा गहरमोड करायला 
फार आवडतं” मी एक िण आफताबकडे बघतच रागहले. इतका बदलला हा? दुसर् याचा इतका गवचार 
त्याला करता येतोय?  



 

 

“चुकून पडली असेल”  

“स्वगप्नल, िेबलावरची बरणी चुकून जमीनीवर पडेल? हात लािला तर जािचया जािी कलंडेल. 
डायरेक्ि फरशीवर येऊन कशी फुिेल? कोपर् यावर ठेवली नहहती हे मलाही मागहत आहे. गतनं मुद्दाम 
केलंय. गतचा माझ्यावर फार राि आहे.” 

“पण का? तू तर इथं नसतोस”  

बोलत असताना आफताबनं कचरा गपशवीत भरून फेकला (िमंत म्हणजे पाचच गमगनिापूंवी जी वस्तू 
खायची होती ती लिेच आता कचरा बनली. अशावळेी मला अगरफची आठवण येतेच!)  

“मी इथ ंअसलो नसलो तरीही... स्वप्नील,” त्यानं मला अंिणातच थाबंवलं, “ही बाई वडेी आहे. कंप्लीि 
सायको” 

“काहीही” 

“आजवर कुणालाच बोललो नाही. पण भाई आगण गहचयामध्ये सवव काही आलबेल नाहीय. रोज दोघाचंी 
भाडंण ंहोतात. भाडंण ंम्हणजे.. ही बोलत असते आगण भाई ऐकतो. चुकूनमाकून त्यानं काही उत्तर 
गदलंच तर ही अजूनच आरडाओरडा करते” 

“आमचयाही घरी कधी ऐकू येतो. पण त्यात..” 

“हे बघ,” त्यानं पाठी अंिणात वाळत घातलेले कपडे दाखवले. “माझ्या शॉट्टसव. इथं आलो की कायम 
अशा कापलेल्या असतात. तीच कापते. गतला मी थ्रीफ़ोथव घातलेल्या आवडत नाहीत. धमाचया गवरूद्ध 
आहे म्हणते” 

“क्काय्य? आफताब, तू काहीही बोलतोयस आता”  

“मी खॊिं सािंतोय का? सीरीयसली, ती घरात सायकोसारखी वािते. आता तुझ्यासमोर लोणचयाची 
बरणी फोडली. हे माझे कपडे कापलेले गदसत नाहीत का? भाई हहेज खातो म्हणून गकत्येकदा त्याचया 
भाजीत गचकनचे तुकडे िाकते. मी पागहलंय. गवचारलं की म्हणते िलतीसे गिर िया. भाई रोज नमाझ 
पढत नाही त्यावरून तर इतकी गकिगकि करते. भाईला म्हणते हे घर गवकून आपल्या एगरयामध्ये 
जाऊन रहायचं. इथं रागहलं तर आपली मुलं पण तुमचयासरखीच कागफर होतील” 

“म्हणजे?”  



 

 

“आम्ही फार रीलीजीयस नाहीये. नूरी एकदम कमवठ आहे. घरामध्ये बर् याच िोष्टी गतला आवडत 
नाहीत. भाई तर तुला मागहताय, सिळ्यावरून ओवाळून िाकलेला आहे. फ्रायडेची नमाझ मुव्श्कलीने 
पढतो. गतला लवकर बाळ हवयं. लग्नाला दोन वषं झाली पण भाई म्हणतो की जोपयंत सवव काही गठक 
होत नाही तोपयंत नको. मि परत दोघातं वादावादी. आय िेस, भाईला हे लिात आलंय. गतचं वािणं, 
गतला मेंिली प्रॉबे्लम आहे ते, म्हणूनच तो बेबीसाठी...” आम्ही बोलत असतानाच काहीतरी कामाचं 
गनगमत्त काढून नूरी मािे अंिणात आली. ती अलेली बघून आफताब एकदम िप्प झाला. मी पण काहीच 
बोलले नाही. तरी गतला एकंदरीत गतचयावरूनच गवषय चाल ूअसेल हे समजलं होतं. ती परत आत 
िेल्यावर मी म्हिलं. “शॉट्टसव घाल ूनको! धमागवरूद्ध आहे” 

“डोण्ि आस्क, गतचया मते, माझ ंसी ए गशकणं पण धमागवरूद्ध आहे. गतचया सांिण्यानुसार आम्ही 
वािलो ना तर कंप्लीि वडेे होऊ. भाईची तर हालत खराब करून ठेवली आहे. तुला मागहत नाही. तो 
हल्ली रोज गपतो.” 

“तो उिाच सािंतोस. बाबासोबत मगहन्यातून कधीतरी.” 

“स्वीिहािव, माझ्या खोलीत त्यानं बािल्या लपवल्यात. यतीनकाकासोबत प्यायला बसतात ते 
विेळंच. हे घरात विेळंच. त्यावरूनसुद्धा नूरी भडकते. प्यायलेला असेल तर त्याला बेडरूमममध्ये 
येऊन देत नाही. म्हणून तो रोज गपतो. कळ्ळं? गलसन, गतची चचा पुरे. संध्याकाळी रेडी रहा. आपण 
नवीन कार घेऊन गफरायला जाऊ”  

“गनधीपण येणारे?” 

“गनधी चारचौघातं माझ्यासोबत कुठे येते का? आज तर गबलकुल येणार नाही. गतची कायतरी एक्झाम 
आहे. त्यामुळे आज तू आगण मी. तू म्हणशील गतथं जाऊ. चालेल?” 

“तुला रात्री परत पुण्याला जायचंय तेवढं लिात ठेव. खूप दूरवर नेऊ नकोस” त्या संध्याकाळी आम्ही 
िावाचया जवळच गफरायला िेलो.  

“तुला ड्राईव करायचंय?” परत येताना आफताबनं गवचारलं.  

“नको. तू मस्त चालवतोयस. नवीन कार असूनपण”  

“गकत्ती आळशी आहेस िं तू” त्यानं मला गचडवलं. “मला ना लहानपणापासून ड्रायवर हहयचं होतं. 
िाड्या ंतेहहापासून आवडायचया. आता फायनल झाली ना की मी हेवी हहेइकलचं लायसन्स काढणार 
आहे”  



 

 

“आफताब – द ट्रक ड्रायहहर!”  

“इन्शा अल्लाह, तेही करून बघू.”  

माझ ं फायनलचं वषव रडतखडतच सुरू झालं पण पगहलं सेमीस्िर संपायचया आधीच मी माझ्या नवीन 
आयुष्यात कंफिेबल झाले होते. इतके गदवस कॉलेज इज इक्वल िू केदार असं समीकरण होतं ते 
बदलनू कॉलेज इज इक्वल िू स्िडींि असं नवीन समीकरण रूजवनू घेतलं. िौतमीचया नोट्टस झेरॉक्स 
करून घेणे आगण त्या वाचणे म्हणजे माझा अभ्यास असायचा. पण िेले मगहनाभर मी िौतमीसोबत 
बसून नोट्टस काढत होते. त्यासाठी चारपाच पुस्तकं लायब्ररीमध्ये बसून वाचायची, समजून घ्यायची 
विैरे करताना मला आवडत होतं. आफताबला इतके गदवस बूकवमव म्हणून गचडवायचे, पण आता 
जाणवलं की पुस्तकं खरंच तुम्हाला गकती कंफिव देऊ शकतात. गरकामं बसलं की डोक्यामध्ये 
विेविेळ्या गवचाराचंी िदी हहायची, पुस्तकं वाचताना मात्र (भले ती अभ्यासाची असोत वा नसोत) ते 
सिळे गवचार बाजूला काढून िाकल्यासारखे हहायचं. आफताबनं मला एका कधी न ऐकलेल्या 
लेखकाचंं पुस्तक वाचायला गदलं होतं. “वनवास” नावावरून मला हे फारच बोअर गकम्वा रडकू 
पुस्तक असेल अस ंवािलं होतं. पण काय पुस्तक होतं ते!! सहज काय आहे म्हणून बघयाला पगहलं 
पान उघडलं ते डायरेक्ि सिळं पुस्तक संपवनू मिच उठले. दुपारी कधीतरी वाचायला लािले होते. 
गतन्हीसाजं झाली तरी मी वाचतच होते. आयुष्यात मी पगहल्यादंाच एखादं पुस्तक असं सलि वाचलं 
होतं.  

साधं सरळ आगण तरीही एकदम िुंिवनू ठेवणारं गलखाण. केदारप्रकरण झाल्यानंतर मी इररासंमोर 
खोिं खोिं गकत्येकदा हसली असेन, पण माझ्या खोलीत बेडावर पालथं पडून उशीवर हात ठेवनू ते 
पुस्तक वाचताना मी एकिीच अिदी खरंखुरं मनापासून हसले होते. नंतर झपािल्यासारखी मी प्रकाश 
संताचंी उरलेली तीन पुस्तकं मािवली आगण अशीच सलि वाचली. एका नवीनच गनरािस पण खूप 
ओळखीचया गवश्वाची नहयानं ओळख झाल्यासारखं वािायला लािल.ं  

इतके गदवस कॉलेजमधल्या प्रोफेसरासंाठी मी “जस्ि अनदर िलव” होते. माझ्याकडून त्यानंा तशाही 
काही अपेिा नहहत्या, पण िेले काही गदवस मात्र माझ ंएकंदर प्रॅक्िीकलमधलं व्स्कल बघून मला “तू 
नंतर एमएस्सी का करत नाहीस?” असा सल्ला मला गदला होता. वले, पुढे गशकायचंय हे मी गकत्येक 
गदवस आधीच ठरवलं होतं. एम बी ए, मास कॉम, एम सी ए विैरे अनेक मास्िसव कोसव करता 
येण्यासारखे होते. माझ्या आवडीचं म्हिलं तर फॅशन डीझायहनि, ऍडहहिायहझि विैरे कोसेसची 
मागहतीपण मी काढायला सुरूवात केली होती. यापैकी कुठलाही कोसव आमचया िावात नहहताच. 
म्हणजे पुढं गशकायचं झालं तर िावातच एम एस्सी करायची हकवा िाव सोडून पुण्यामंुबईला जायचं.  



 

 

केदार प्रकरण झाल्यामुळे आईबाबा मला िावाबाहेर पाठवतील का याची मला खात्री नहहती िावातच 
एम एस्सी करायचं म्हणजे “लग्न जमेपयंत गशकत राहणे” याचं एक  िोंडस नाव झालं असतं आगण तेच 
मला करायचं नहहतं.  

अखेर काहीतरी गनणवय घ्यावा लािणारच होता.  

------- 

“साला, ये रूम तो शुरू होनेसे पहलेही खतम हो िया” माझ्या बाजूला उभ्या असलेल्या लगतकाने ही 
सर्वकिस्िाईल कमेंि असली भन्नाि केली की सवांना हसू आलंच.  

“मेरेगलये ये रूम गठक रहेिा” मी हसू ओसरल्यावर म्हिलं.  

“पािल है क्या? गकतना छोिा है. और एक बेड लिेिा तो लोकल के गडब्बे जैसी हालत होिी” 
कुणीतरी सीनीअर म्हणाली.  

“पर यहापे तो एकही बेड है” 

“जैसे ऍडगमशन बढेंिे. बेडभी बढेंिे” हे माझ्या लिातच आलं नहहतं. हॉस्िेल या िोष्टीशी माझा 
आयुष्यात पगहल्यादंाच पगरचय होत होता. आईला तर मी िाव सोडून जाऊच नये असं वाित होतं. 
बाबा मात्र खुश होता. आधी म्हणाला की पनवलेचा फॅ्लि भाड्यानं गदलाय, तो गरकामा करून घेऊन 
गतथं रहा. मि मात्र आईनं गतचा स्िॅंड बदलला, एकिी राहणार असेल तर सरळ हॉस्िेलला राहू देत 
म्हणून. एंट्रन्समध्ये चािंले माकव  असल्यानं मला कॉलेज एकदम गठक गमळालं. पण हॉस्िेलला सीि 
मात्र जास्त नहहत्या, त्यामुळे गतथं नंबर लािला नाही. शेविी सागहलने माझ्या चुलतभावानंच हे 
हॉस्िेल सुचवलं त्याची कुणी विवमैत्रीण इथेच राहत होती म्हणे. खरंतर हे वगकंि वमून्स हॉस्िेल होतं. 
पण पोस्िगॅ्रज्युएि मुलींना ऍडगमशन गमळायची. शेविी अख्खं हॉस्िेल गफरून झाल्यावर मला हवी 
तशी हसिल अकोमोडेशनची रूम हयवव्स्थत गमळणार नाही हे लिात आल्यावर मी गिन शेअहरिची 
रूम घेतली. माझ्याच विात गशकणारी लगतका माझी रूममेि झाली. आमचया दोघींची लेक्चरस 
प्रॅव्क्िकल सेम असल्याने एकत्र रागहलं की आम्हाला बरं पडलं असतं.  

कॉलेज सुरू हहायचया आधी घर सोडून येताना मला कसंतरी झालं. मी आजवर याच िावात लहानाची 
मोठी झाले. बाकीची मुलं अिदी सुिीसाठी आजोळी जायचे, तसंही माझ ंकधी नहहतं. मंुबईला 
काकाकाकूकडे आलं तरी जास्तीत जास्त चार गदवस राहण ंहहायचं. िाव सोडल्यास मला इतर 



 

 

गठकाण ंकेवळ िूरीस्ि डेव्स्िनेशन म्हणूनच मागहत. आता मात्र पगहल्यादंा मी मंुबईमध्ये एकिी राहणार 
होते.  

नातेवाईकानंी, पगरगचतानंी तथाकगथत गहतहचतकानंी मी पुढे गशकू नये यासाठी गचक्कार प्रयत्न केले. 
आईला काहीबाही सािंून हकवा खोिीनािी गभती घालनू झाली. पण मला माझ्या आईचं एकाबाबतीत 
फार कौतुक वािलं, मी घर सोडून जाऊ नये असं गतला वाित होतं, तरीही मी गनणवय घेतल्यानंतर 
मात्र गतनं मला खूप सपोिव केला. काकू मेगडकलचं सिळं गशिण हॉस्िेलमध्ये राहूनच गशकली होती, 
त्यामुळे हॉस्िेल या गवषयावर गतची ऑथोरीिी आईनं मान्य केली. एरवी दोघीजणी मगहन्यातूंन एकदा 
फोनवर बोलतील. मी गनघायचया आधी पंधरा गदवस मात्र सकाळ संध्याकाळ फोनवर काहीबाही 
गवचारण-ंसुचवणं चाल ूहोतं. सागहल मािचयाच वषी आय आयिी खडिपूरला िेला होता. बाबानं 
त्यालाही फोन करून हॉस्िेल बद्दल मगहती गवचारून घेतली.  

बाबा काय खुश होता! मी बीएससीनंतर पुढे गशकणार या एका िोष्टीनेच त्याला खूप आनंद झाला. 
काहीही गशकले तरी चाललं असतं त्याला. हॉस्िेलवर जाण्याआधी मला नवीन मोबाईल गिफ़्ि 
गमळाला. तेहहाचा साधाच नोगकयाचा पीस होता, पण तरी तेहहा मोबाईलचं काय अपूप होतं. 
गॅ्रज्युएशननंतर पूवीने एम बी ए साठी पुण्याला ऍडगमशन घेतली. गनधीने पण एमसीएम करण्यासाठी 
पुण्यालाच ऍडगमशन घेतली. खरंतर गतला मंुबईमध्ये सहज ऍडगमशन गमळत होती, युगनहहर्वसिीही 
बदलली नसती पण पुण्यामध्ये गतचे ते “पगरगचत” होते ना!!  

नवीन कॉलेजला येण्याआधी मला खूप गभती वाित होती. आईबाबाला सोडून रागहले नहहतेच. त्यात 
परत एम एससीचा अभ्यास झेपेल की नाही याचीपण साशंकता होती. कॉलेज सुरू झाल्यावर लिात 
आलं की इतकंही घाबरायची िरज नाही. माझे बेगसक्स पके्क होते. आफताबमुळे अभ्यासाची एक गशस्त 
केहहाच लािली होती, इतकं काही मला काम कठीण िेलं नसेल. तसे कॉलेजचा पगहला मगहना तर 
मस्तीमध्येच िेला. फे्रशसव पािी नी काय! एकूणातच िावामधल्या कॉलेजात होतं तसं इथं फार अभ्यासू 
वातावरण नहहतं, म्हणजे लेक्चसव प्रॅव्क्िकल विैरे हहायची, पण त्याला िाभंीयव जास्त नहहतं. सवात 
मस्त िोष्ट म्हणजे एक अख्खा मजला भरून लायब्ररी होती, गशवाय भलंमोठं कॅं िीन. माझ्या 
बे्रकफास्िची आगण रात्रीचया जेवणाची सोय हॉस्िेलमध्ये होती, पण दुपारचं जेवण कॅं िीनमध्येच करावं 
लािणार होतं. इथं चािंले पंजाबी, चायनीझ विैरे हहरायिीज उपलब्ध होत्या. एकंदरीत माझी चंिळ 
झालीच असती, पण झाली नाही कारण माझी रूममेि लगतका होती.  

लगतकाचे वडील सेंट्रल िहहनवमेंिमध्ये होते. त्यामुळे गतचे दहावीपयंतच गशिण विेविेळ्या राज्यांत 
प्रातंात झालं. गॅ्रज्युएशनसाठी ती गदल्लीला होती, पण पोस्ि गॅ्रज्युएशनसाठी मुद्दाम मंुबईला आली. 



 

 

खरंतर गतचा उदे्दश मॊडेहलिमध्ये करीअर करण्याचा होता, पण घरी आईवडलांना सािंायची सोय 
नहहती. म्हणून पुढे गशकणे असं कारण देऊन ती मंुबईला आली होती. वास्तगवक गतला शेअहरिमध्ये 
फ़्लॅिवर रहायचं होतं, पण आईवडलानंा गतचयाबद्दल थोडीफार कल्पना असल्याने त्यानंी मुद्दाम 
हॉस्िेलला ठेवलं होतं. हॉस्िेलचे गनयम तसे फार कडक होते. संध्याकाळी सातनंतर इन्फ़ॉमव न करता 
बाहेर रागहलं की सरळ पालकानंा फोन जायचा. त्यातही लगतका चाप्टरगिरी करायचीच. काही  
मॉडेहलि एजन्सीमध्ये गतने फोिो पोिवफ़ोगलओ विैरे गदले होते. असा करीअर ऑप्शन असल्याने 
लगतका प्रचंड हेल्थ कॉन्शस होती हे सािंायला नकोच. इथेही िाड्याबरोबर नळ्याची यात्रा या 
गनयमानं मलाही जबरदस्तीनं हेल्थ कॉन्शस बनावं लािलं. साहगजकच आहे, हातामध्ये मस्त 
िरमिरम वडापाव असावा आगण आपण पगहला घास घेण्याआधीच लगतकाने वड्याला तेलामध्ये गकती 
ट्रान्सफॅट्टस असतात आगण त्याने व्स्कन कशी खराब होते त्यावर लेक्चर चाल ूकराव.ं क्या खाक मजा 
आयेिा उस वडापावका!!  

लगतका रोज सकाळी साडेपाचला वॉकसाठी जायची. बरं जाताना िुपचपु आपली आपण जाईल तर 
नाही, मलाही उठवनू चल म्हणायची. मला खरंतर डोळ्यावंर प्रचंड झोप असायची, तरीही पेंित पेंित 
मी गतचयासोबत जायचे. तासभर चालनू झालं की ती रीफे्रशमेंि म्हणून कसलातरी आवळ्याकारल्याचा 
ज्युस प्यायची. मी तसलं काही गपण्याऐअवजी हॉस्िेलचया मेसमध्ये नाश्ता कराय्चे.  

“इतकं चालनू आलीस त्या सवव कॅलरीज वाया िेल्या. इतका तुपकि उपमा खाऊन” मी पगहला घास 
घेण्याआधी लगतका सुरू होणारच. आता मला गतचा इतका त्रास वाित असतानाही मी एमएससीची 
दोन वषं गतचयाच सोबत का काढली असा प्रश्न तुम्हाला पडला तर आश्चयव नाही. असल्या अनॉहयि 
मैत्रीणी ठेवायची मला हौसच आहे. आधी ती गनधी नंतर िौतमी मि लगतका, आम्ही खूप भाडंलो पण 
मी कधीही रूम चेंज करवनू घेतली नाही. लगतकाचा गकत्येकदा राि यायचा, खाण्यागपण्यावरून ती 
िोमणे मारायची तेहहा जरा जास्तच. पण लगतका केवळ तेवढीच नहहती. फ्रें ड या शब्दाला साजेशी 
होती. कॉलेजचया पगहल्या दोन तीन मगहन्यातं मला खूपवळेा होमगसक वािलं. गकत्येकदा आईची 
खूपच आठवण यायची. रडावसंं वािायचं पण रडू यायचं नाही. अशावळेी माझी फक्त गचडगचड होत 
रहायची. हॉस्िेलमध्ये आजही गवचारलं तर वॉडवन मॅडम सािंतील की मॅव्क्झमम भाडंणाचंा रेकॉडव 
स्वगप्नलचा आहे. मी प्रचंड हट्टी होते, माझ ंतेच खरं करायची मला सवय होती. त्यामुळे माझ ंकुणाशीच 
पिायचं नाही. अख्ख्या हॉस्िेलमध्ये मी तेहहा प्रत्येकाशी भाडंले होते. चूक माझीच असलीतरी लगतका 
माझीच बाजू घेऊन भाडंायला उतरायची. पण नंतर रूममध्ये आल्यावर माझ्यावर बरसायची.  



 

 

 
“गकती गचडतेस? गतनं हात धुतले तर तुला काही प्रोबे्लम आहे का??” 

“पण मी ब्रश करत होते ना? मि त्याच बेगसनमध्ये....” 

“शेअर करायला गशक स्वगप्नल. बेगसन तुझ ंएकिीचं नाहीये. तुझ ंब्रश करून होइपयंत ती तशीच 
थाबंली तर गतला ऑगफसला उशीर होणार नाही का? प्रत्येकाला घाई आहे. प्रत्येकाला बाहेर 
जायचंय” लगतका मला पे्रमानं समजवायची. गकत्येकदा पिायचं, तर गकत्येकदा नाही.  

पण सवात जास्त मजा यायची ती माझ ंआगण लगतकाचं भाडंण झालं की. आम्ही दोघी गदवसातूंन 
चारदा तरी भाडंायचोच. आमचया वादावादीला कसलंही गनगमत्त पुरायचं. पण सवात जास्त भडका 
उडायचा तो कॉलेजला गनघायचया आधी! 

िावामध्ये असताना आमचा िूप सवात जास्त स्िायगलश मुलींचा होता. केदार तर कायम म्हणायचा, 
तुमचं अधं गडस्कशन “काय घाल”ू यावरच कें गद्रत असतं. बाबा मी म्हणेन तो ड्रेस मािवनू द्यायचा. 
अख्ख्या िावात कुणाकडे नसतील अशा फॅे्शनचे कपडे माझ्याकडे होते. पण मंुबईला आल्यावर 
लगतकाने हा फुिा फोडला, चािंली िोकदार िाचणी लावनूच.  

“क्या गफल्मी फॅशन फॉलो करती है?” माझे बरेच डे्रस बघून ती म्हणायची. “हे रंि तुला सूि होत 
नाहीत. ही स्िाईल तुला छान गदसत नाही. ही ऍक्सेसरी यावर अगजबात जात नाही. ही बॅि त्या 
ड्रेसवर गकती रॉं ि गदसतेय” अशा लगतकाचया कमेंट्टस चाल ूअसायचया. हॉस्िेलवर येऊन दोन मगहने 
झाल्यानंतर मी गतचयासोबतच शॉहपि करायला लािले. गतनं माझा स्िाईल सेन्सच बदलला.  

आता खरंतर कुणालाही असं वािेल की मी िावामध्ये फार साधी वािणी विैरे होते आगण मंुबईला 
येऊन एकदम गडवामिेरीअल झाले. बदल असे घडत नसतात.. घडले तर केवळ गपक्चरमध्ये. कपडे 
बदलले, हेअर कि बदलला, चष्मा जाऊन लेन्सेस घालायला सुरूवात केली फ़्लॅि हील्स जाऊन हाय 
हील्स आल्या म्हणून मी बदलले का? यापैकी गकत्येक बदल िावामध्ये रागहले असते तरी घडलेच 
असते. घडतही होते. केदारसोबत मोडल्यानंतर थडव इयरला आल्यावर मी कॉलेजला जाताना मुद्दाम 
स्लीवलेस घालायचे. शाळा संपल्यानंतर स्किव कधी वापरले नहहते पण तेहहा मुद्दाम स्कट्टसव घालायला 
लािले. िुडघ्याइतके स्कट्टसव बघून आईपण वैतािायची, पण मी कुणाचं काही ऐकायचया मूडमध्ये 
नहहते. ही माझी स्वत:सोबतच केलेली बंडखोरी होती. पण मि मंुबईला आल्यावर नक्की काय 
बदलल?ं एक तर गनणवय घ्यायचं स्वातंत्र्य मला गमळालं. आगण दुसरं त्याहून महत्त्वाचं घेतलेल्या 



 

 

गनणवयाचंी जबाबदारी घेण्याची अक्कल आली. हे बदल तसे गदसून येत नाहीत पण फार खोलवर 
रूजलेले असतात.  

अिदी पगहले सहा मगहने मी बाबाकडे अल्मोस्ि दर आठवड्याला पैसे मािायचे. आई मला फोनवरून 
ओरडलीसुद्धा. पैसा कसा खचव हहायचा तेच समजायचं नाही. बाबाकडे कधीही मागितले की वस्तू 
गमळायचया, खाणगंपण ंसवव काही उपलब्ध असायचं. मी आजवर बाजारात जाऊन एकदाही भाजी 
आणली नह्ती की फळं आणली नहहती. पैसे मोजून खचव करावते असं कधी वािलंच नाही. पण इथं 
आल्यावर लिात आलं की बर् याचदा कॅं िीनचं गबल आपणच देतोय. लगतका क्वगचत देते, वास्तगवक 
गतचा बाबा हा माझ्या बाबापेिा दुप्पि श्रीमंत होता, पण मी मूखव होते त्याचं काय? अखेर कधीतरी 
माझ्या लिात आलं की आपण थाबंवण ंतर िरजेचं आहे, पण लगतकाला दुखवायचं नहहतं. मि 
सरतेशेविी मी पसवमध्ये मोजूनच पैसे ठेवायला लािले. चहवचेाळीस रूपयाचं गबल झालं की “इतनाही 
है मेरेपास” म्हणत मी पसवमधून वीसची नोि काढायचे मि उरलेले पैसे लगतका द्यायची. थोडीफार 
तरी अक्कल आली म्हणायची मला.  

पण लगतका वाईि नहहती, एके गदवशी सहज तासभर गतनं मला गतचया पे्रमकहाण्या ऐकवल्या. 
याबाबतीत ही आफताबची बहीण शोभली असती. आतापयंत गतचे सात की आठ बॉयफ्रें ड झाले होते. 
नववा तर गतनं कॉलेजमध्ये आल्याआल्या पिवला होता.  

“हहॉि अबाऊि यु? तेरा कोइ बॉयफ्रें ड?” गतनं मला गवचारलं.  

“पािल है क्या? छोिेसा िावं है हमारा. उधर ऐसा कुछ नही चलता.  मैने िल्सव स्कूलमे पढाई की. 
आजतक कभी लडकोंसे बात भी नही की” मी सािंून िाकलं. खोिं बोलले अस ंनाही, पण मला माझ ं
पे्रमप्रकरण इथं कुणाला सािंायचं नहहतं, ज्या िोष्टीत आपण हारलोय ती काय इतरानंा गमरवनू 
दाखवायची बाब नहहे. तसंही आधीचया कॉलेजमध्ये काहीही लपवाछपवी न केल्याचे अनेक तोिे सहन 
केलेच होते. गनधी वॉज राईि. या दुिप्पी समाजामध्ये नीि रहायचं असेल तर आपणही असंच दुिप्पी 
रहायला हव.ं  

फक्त हे असं सागंितल्याचा एकमेव तोिा असा झाला की अख्ख्या कॉलेजमध्ये मी फार साधीसरळ 
मुलिी असून अद्याप “काहीही न केल्याची” बातमी आपसूक पसरली. लगतकाचया काही गमत्रानंी म्हणे, 
माझ्या वर्वजनीिी घालवण्यावर पैजा मारल्या होत्या.  

हे सवव मी जेहहा आफताबला फोनवर सागंितलं तेहहा तो नुसता खदाखदा हसत होता.  



 

 

 

-------- 

एमएससीचं पगहलं वषव केहहा संपलं ते कळलंसुद्धा नाही. अिदी सुरूवातीला आईबाबाची फार आठवण 
यायची. मी आईवडेी गकती होते. ते मला घर सोडल्यानंतर जाणवलं. लहान असताना आई मला फार 
बाहेर खेळायला सोडायची नाही. मला झेपत नाही विैरे कारण ंसािंून. तेहहा बाबा दुपारी जेवायला 
घरी यायचा, आला की माझ्यासोबत हहीडीओ िेम्स खेळायचा, पण तो घरी नसला की, आई 
माझ्यासोबत बसून गबझनेस, चेस, ल्युडो असे खेळ खेळायची. शाळेमध्ये मैत्रीणी होत्या, पण मैत्री 
फारशी कुणाहीसोबत नहहती. कॉलेजसाठी घर सोडल्यावर सवात जास्त आईची आठवण यायची 
यात काही नवल नाहीच. मी रगववार एक गदवस सुट्टी असले तरी िावी जायचे. ट्रेनचा प्रवास 
आवडायचा नाही पण घरी आईला भेिायची ओढ होतीच. अधेमध्ये िेले तर काकूकडे जायचे, पण ती 
गतचया कामामध्ये खूप गबझी असायची, गतचया आगण काकाचया ड्युिीवळेा पण विेवगे्ळ्या असायचया. 
त्यापेिा घरी िेलं की आई वाि बघत असायचीच. बाबाच अधूनमधून कधीतरी ओरडायचा, गकती त्रास 
करवनू घेतेस म्हणून. पण मला आईला बगघतलं की प्रवासाचं काही वािायचं नाही. परत गनघताना 
बाबा दरवळेी म्हणायचा, ट्रेनमध्ये बसवनू देतो, बसमधेय बसवतो. पण दरवेळी तो मंुबईपयंत 
सोडायला यायचाच.  

“गनल्या, प्रत्येक वीकें डला असं यायचं नाही हा.ं अभ्यास कर. सुट्टीमध्ये मगहनाभर यायचंच आहे” बाबा 
ओरडल्यासारखं करायचा. “मी तेहहा तुला न्यायला येईन” तरी मी शगनवारी सकाळचं प्रॅक्िीकल 
संपलं की लेक्चसव अिेंड करण्याऐवजी स्िेशनवर येऊन घरची ट्रेन पकडायचे. आमचया िावाला 
जायला ट्रेनची फ्रीके्वन्सी बरीच वाढली आहे हे एक बरं झालंय.  

शगन रगव हॉस्िेलमध्ये फरसं नसलयने लगतका माझ्यावर एकदोनदा वैतािली. “क्या घर भािती रहती 
है. इस वीकें ड तूकही नही जायेिी. हम लोि इधरही रहेंिे. पूरा िूप गमलके पािी करेिा” गतने एकदा 
आदेशच सोडला. तरी शगनवारी मी गनघणार होते तेहहा गतने मला अडवनूच धरलं. मि त्या शगनवारी 
आम्ही सववजण गपक्चर बघायला िेलो. नंतर पबमध्ये थोडावळे मस्ती केली आगण बाहेरच गडनर करून 
हॉस्िेलवर परत आलो. त्यासाठी आम्ही वॉडवनकडून लेि नाईि परगमशन घेतली होती. लगतका गतचया 
आत्याकडे िेली होती आगण मी काकूकडे. म्हणजे परगमशन फॉमववर तसं गलगहलं होतं.  

पण माझ ंिावी जाण ंनंतर हळूहळू कमी होत िेलं. कॉलेजमध्ये लेक्चसव आगण लॅब सेशन्स वाढत िेले. 
असाईनमेंट्टस, पॉवरपॉइंि पे्रझेंिेशन्स यात खूप वळे जायचा. सीनीअसवबरोबर आमचं तसं बरं 



 

 

पिायच,ं अधूनमधून खिके पण उडायचे. सीनीअसवची खरी िरज भासायची ती नोट्टससाठी, पण मी 
या बाबतीत माझाच फंडा चाल ूठेवला होता, आफताब-स्िाईलने आपल्या नॊट्टस आपणच काढायचया. 
कॉलेजमध्ये आल्यावर मी आईला गजतकं गमस केलं गतत्कंच माझ्या कंप्युिरलाही गमस केलं. इंिरनेि 
कॅफेमध्ये तासावर पैसे देऊन कंप्युिर वापरताना मला माझ्या रूममधला पीसी आठवायचा. माझ्या 
पीसीवर बसून मी सलि तीन चार तास िेम्स खेळायचे. क्वगचत कधीतरी आफताब सोबत गपक्चर 
पाहण ंहहायचं. पण घर सोडून आल्यावर मला त्या पीसीचीच सवात जास्त आठवण यायची. 
गदवाळीला मी बाबाकडून लॅपिॉप घेतला.  

आमचया िूपमधला सौरभ माझ्यामािे जरा जास्तच लािला होता. त्याचा सब्जेक्ि गफगजक्स होता, 
त्यामुळे एरवी कॉलेजमध्ये कधी गदसायचा नाही पण लायब्ररीमध्ये हमखास भेिायचा. काही मुलानंा 
आपण फर मोठे सेक्स मॅगे्नि आहे आगण पोरी आपल्यावर बघतािणी गफदा होतात असा एक माज 
असतो. सौरभ त्यातलाच. गदसायला छान होता, स्िायगलशही होता, पण मला फारसा काही भावला 
नाही. सतत त्याचं ते गकलर लकू्स द्यायचे प्रयत्न करण ंफार बोर हहायला लािलं. प्रत्यिात ते मला तरी 
डेस्पो वािायला लािले. त्याला दूर लोिायला मी बराच प्रयत्न केला, पण तरी तो अगधकच गचपकायला 
लािला. मि मी शाणपणा करून अगखलशी मैत्री वाढवली. अगखल सुरूवातीला खूप शातं वािला 
होता. फारसा कुणाशी बोलायचा नाही. त्याला आय आयिीला जायचं होतं म्हणून तो तयारी करत 
होता. दोनतीनदा त्याचयाबरोबर मूहहीला विैरे िेल्यावर स्पष्टपणे म्हणाला, “मला रीलॅक्सेशन हवयं. 
खूप अभ्यास करून  बे्रन थकतो” म्हणून.  

हाड!! तोंडावर उत्तर गदलं त्याचया. चयायला, मी म्हणजे काय सेक्सिॉय वािले का? मीच काय, 
कुठलीही मुलिी त्याला केवळ सेक्सिॉय म्हणून हवी होती. अभ्यासामध्ये लि लािाव ंम्हणून. 
कसलीही कगमिमेंि नको. गरलेशनगशप नको. केवळ गफगजकल संबंध हवते. म्हिलं मला शक्य नाही. 
सेक्सबद्दल मला काहीच प्रॉबे्लम नहहता. सेफ सेक्स असेपयंत मला काही काळजी नहहती. पण केवळ 
मज्जा म्हणून माझ्याचयाने शक्य झालं नस्तं. मला काय कुणासोबत डायरेक्ि लग्न करायचं नह्तं, पण 
गरलेशनगशपचं एक उबदार कुशन असतं त्याखेरीज केलेल्या सेक्सला काहीही अथव नसतो. मी 
केदारसोबत झोपले कारण, माझ ंकेदारवर पे्रम होतं. अगखलसोबत झोपणार नाही कारण माझ ं
त्याचयावर पे्रम नाही. ही सवव माझी तत्त्व ंमी िुंडाळून वरचया माळ्यावर फेकली ती फक्त 
आफताबसाठीच. आता नाही, पण नंतर!!  

हल्ली माझ ंदर आठवड्याला घरी येण ंथोडं कमी झालं होतं. कॉलेजमध्ये अभ्यासाचं वारं वहायला 
लािलं होतं. दर आठवड्याला एक िेस्ि हहायची, आगण त्याचे माकव  फायनलला धरणार असं सांगितलं 



 

 

होतं. गशवाय वीकें डला लगतकाचया िूपसोबत काही ना काहीतरी प्लान्स ठरायचेच.  िेल्या चार 
मगहन्यात तर मी एकदाही घरी आले नहहते. मी येणार म्हणून बाबानं फिाके उडवायचेच काय ते 
गशल्लक ठेवले होते. सकाळी घरी पोचले तेहहापासून आईला गकती बोल ूनी काय असं झालं होतं. 
माझचं घर मला नवीन असल्यासारखी “इकडे ठेवलाय बघ साबण” म्हणून मला माझ्याच खोलीचया 
बाथरूममध्ये सािंत होती. आई म्हणजे ना, आईच आहे! 

घरी िेल्यावर सकाळ अख्खी मी झोपून काढली. आईनं जेवायला पुरणपोळ्या करेन असं सांगितलं 
होतं. माझा जीव पुरणपोळ्यापेंिा किाचया आमिीत जास्त अडकलेला. आई काळा मसाला घालनू ती 
आमिी काय करते! आईनं साडेबारा वाजता हाका मारून मारून मला अखेर उठवलं. जाि 
आल्याआल्या घरामध्ये मसाल्याचा तो मस्त दरवळ पसरलेला जाणवला. “आईिं! आय लहह यु” मी 
आईचया िळ्यात पडत म्हिलं.  

“होय का? आता आई हवी झाली. चल आिप. भकू नाही लािली का?” मी तोंड विैरे धुवनू स्वयंपाक 
घरात आले तेहहा आई पोळ्या लाित होती. अचानक  जोरजोरात भाडंी फेकल्याचा आवाज ऐकू 
यायला लािला, आमचया नहहे शेजारचया गकचनमधून. घरात नूरी असेल, पण ती अशी भाडंी का 
फेकत होती? दोन गमगनिानंी  िडग्यावरून उडी मारून अझरभाई घरात आला.  

“ये! िरम पोळ्या करतेय.” आई त्याला म्हणाली.  

“कधी आलीस?” माझ्याकडे बघत त्यानं गवचारलं. मी आपलं सकाळी आले, मि कॉलेज कसं चाल ू
आहे विैरे बोलत होतो, पण बाजूचया गकचनमधून येणारे भाडं्याचें आवाज काही थाबंले नहहते.  

आईनं जादूला ताि वाढून गदलं. “काकी, स्वप्नीलला द्या की”  

“दोनच पोळ्या झाल्यात. बाकीचया झाल्या की गतलापण देते. तू जेव गनवातं. आज काय परािम 
केला?”  

“अधा गकलो िवारीचया भाजीत अधा गकलो मीठ” जादू पुरणपोळीचया घासावर हकगचत फंुकर मारत 
म्हणाला.  

“म्हणजे?” मी न राहवनू गवचारलं.  

“म्हणजे. अशी भाजी कढईमध्ये गशजत होती. त्यामध्ये अधा गकलो मीठाची गपशवी अशी धरून 
ओतली. आमचया बेिमसागहबानंी” बोलताना जादूने हातातला घास खाली ठेवला.  



 

 

“काहीही. अस ंकुणी कशाला करेल?” आफताब नूरीला वडेी म्हणायचा, पण नूरी खरंच मला तशी 
कधीच वािली नाही.   

“असंच काय, ती बरंच काही करते. एखाद्याला गकती छ्ळायचं त्याला काही गलगमि असाव ंकी नाही? 
गबचारा नवरा दमून कामावरून येतो, त्याला जेवायचं काही करत नाहीच. वर त्याने स्वत:हून काही 
करून घेतलं की त्यात असले घाणेरडे प्रकार करायचे” आई नूरीचा सिळा राि पोळीवर काढत 
असणार. पोळी अिदी िम्म फुिली होती. “सोन्यासारखा नवरा आहे. गदवसभर इकडेगतकडे राबतोय. 
घरात बाकीचं काही काम नाही. दोन वळेेला गशजवून वाढायचं तर आहे. तेही जमत नाही!” आईनं 
पोळीला पोळपािावर आपिून गतचयातली सवव हवाच काढली. बोलायचया नादातं आईनं बहुतेक 
साधीच पोळी केली होती. पुरण घालायचं गवसरली! “हा इतका साभंाळून घेतो म्हणून इतकी 
शेफारलीये.” 

आईनं तरी माझ्या पुढ्यात ताि आणून ठेवलं. “तूप घे िं” मला पुढची पोळी लाित असताना आज्ञा 
केली. आता पुरण नसलेल्या पुरणपोळीवर तूप कशाला हवयं?  

“भाई, तुला आईनं तूप वाढलंच नाही” 

“मी खात नाही.” जादू सहज म्हणाला. “मला नको.” 

आईनं परत तीच दोरी  पकडून पुढचा िाका घतला, “बरं, खायचे प्यायचे तरी काय नखरे आहेत का? 
पोळी भाजी आगण कोशींबीर. याहून दुसरं काही नको. भाजी फळं सिळं खरेदी करून आणतो. ही 
बाई घरामध्ये फळं अिदी कुजवनू मि बाहेर िाकेल, पण त्यानं एक सफरचंद कापलं तरी असा 
अकाडंताडंव करेल की बास्स” एकंदरीत नूरीचा आईला प्रचंड राि आलेला गदसत होता. जादूनं मात्र 
काही न बोलता जेवण ंसंपवलं. गजतक्या सहजतेनं तो जेवायला घरी आला, आगण आईशी बोलत होता 
त्यावरून हे कदागचत रोजचंच असाव.ं  

“काकी, संध्याकाळी सातनंतर येईन” ताि हसकमध्ये ठेवनू हात धुत तो म्हणाला. “काही 
आणायचंय?”  

“भाजी आणू नकोस. यगतनने गचक्कार आणली आहे, पण जर त्या मारवाड्याचया दुकानाकडून आलास 
तर मािे आणलीस ती बेसनाची गमठाई आण. स्वगप्नलला आवडेल”  

“चालेल, दुध दही आणू का? त्याचयाकडे चािंलं गमळतं” 

“दही नको. पनीर आण. स्वगप्नलसाठी पालकपनीर करेन. तुझ्यासाठी आलपूालक!”  



 

 

“ओके. रात्री तुम्ही काही जास्त करू नका. दुपारचं तसं पण फार उरेलसं गदसतंय. रात्री मी काहीतरी 
लाईि बनवनू आणेन..” आई आगण अझरभाई आरामात बोलत होते. मला त्याचंया या डेली कामाची 
गलस्ि ऐकायला मजा येत होती. जादू जेवनू गनघून िेल्यावर आईनं परत नूरीपुराण चाल ूकेलं.  

“कैदाशीण आहे नुसती. त्याचयातर जीवावर उठली आहे. एकदा अशीच माहेरी िेली. जाताना 
दारंगखडक्या बंद केल्या आगण िॅसचे दोन्ही नॉब चाल ूठेवले. नशीब तो घरात आला आगण त्याला 
लिेच िॅसचा वास आला. नाहीतर काय झालं असतं.” 

“पण मि तो कशाला सहन करतोय? सोडून द्यायचं ना...” 

“मलाही तेच समजत नाही. याचा चािुंलपणा दरवळेी मध्ये येतो. मािे म्हिलं मी देऊन िाक काय 
तुमचयात  तलाक असतो... तर म्हणे, असं करण ंगठक नाही. गतचया घरचे पण यालाच दोष देतात. 
पण गहचे प्रकार रोज वाढतच चाललेत. गतला म्हणे याचयाशी लग्न करायचं नहहतं. शाकाहारी नवरा 
गतला आवडत नाही. तो गसिरेि दारू गपतो हे गतला आधी मागहत नहहतं.” 

“आफताब मािे म्हणाला होता की गतला वेडाचे झिके येतात” 

“वडेाचे झिके येणारी माणसं अशी वाित नाहीत. ही वडेाचं सोंि घेते. मुद्दाम छ्ळायला बघते. हे घर 
गवकून गचक्कार पैसे येतील, मि फॅ्लि घेऊन राहू या म्हणून त्याचया मािे लािताना कसे गहला वडेाचे 
झिके येत नाहीत. घर भाभींचया नावावर होतं. त्याचंया पश्चात अझर आगण आफताबचया नावावर 
झालं, मि अझर एकिा कसा घर गवकेल? तर आफताबला म्हणे, तू सही करून घर सोड.  अझरला 
म्हणे, तू परत दुबईला जा, गतथे बराच पैसा गमळेल, कशाला स्वत:चया गबझनेसमध्ये इतके कष्ट 
घेतोयस? हे सवव बोलताना गहला वडेाचे झिके येत नाहीत. त्याने डॉक्िरकडे जाऊया म्हिलं की 
गहचा हधिाणा चाल.ू एकदा यानं फोन करून ऍम्ब्युलन्स बोलावली तर ती िाडी पोचायचया आत ही 
नॉमवलवर. मला सिळे नखरे समजतात. नवरा नकोय. दोन वषं बाहेर होता, तेहहा धड रागहलीच की 
माहेरी. गबचारा इकडे परत काय आला, गहला अवदसा सुचली. माणसानं गकती सहन कराव ंयाला 
काही गलगमि? दया येते मला त्या आईगवना लेकराची.”  

अचानक त्या िणी लख्खकन जाणवलं. आई म्हणजे आता फक्त माझी आई नहहती. अझर गतला 
मुलासारखा नहहता, तर गतचा मुलिाच झाला होता. त्याचंं दोघाचंंच अगतशय संुदर गनरािस आगण 
गततकंच हळव ंनातं झालं होतं. आपल्याला भरपूर मुलं असावीत आपण त्याचंं कोडकौतुक कराव ंअशी 
आईची खूप इचछा. पण झाले मी एकिीच. माझ ंकाय कमी लाड केले नाहीत, पण मी मंुबईला 
िेल्यावर गतचयासाठी अझर होता. त्यानं तर फार  लहानपणी आई िमावली. नंतर चाची िेल्या. 



 

 

आफताब गशकायला लाबं. या िावामध्ये परक्यासारखा एकिाच होता. नूरीचया या तर् हेवाईक 
वािण्यानं दुखावलेल्या अझरला आईनं आपलं मानलं! मी आईला  सोडून मंुबईला िेले हे गतला 
मनामध्ये फार खुपलं होतं, वरकरणी गतनं दाखवलं नहहतं इतकंच. अझर आगण माझी आई दोघं 
म्हणजे एकाला झाकावा दुसर् याला काढावा. बाबाचया चुका आई माफ करत िेली आगण नूरीचा 
दुष्टपणा अझर साभंाळत रागहला.  नंतरही दोन गदवस जादू दुपारचा जेवायला आमचयाचकडे येत 
रागहला. संध्याकाळी कामावरून आल्यावर काहीतरी बनवनू घरी घेऊन यायचा. त्या गदवशी स्वत: 
बनवलेले पोहे मला आणून गदले. “कावळ्यागचमण्यासंाठी वािीभर पोहे” ठेवलेला अगरफ मला अख्खा 
गदवस आठवत रागहला. आज अगरफ असता तर... काही नाही तर नूरीला तरी त्यानं िप्प केलं 
असतंच.  

 
आता एक्झाम जवळ येत चालली होती, प्रॅक्िीकल रीपीि चाल ूझाली होती. मी आफताबस्िाईलने 
माझ्या अभ्यासाचं िाईमिेबल बनवनू घेतलं.या िाईमिेबलानुसार अभ्यास केला तर मला काहीच 
प्रॉबे्लम आला नसता. त्याची इंिनवगशप संपली होती, त्याचया फायनल परीिेचा अभ्यास भलत्याच 
तयारीनं चाल ूकेला होता. लगतकाला एका मराठी जागहरातीमध्ये रोल गमळाला होता. त्यामुळे ती 
भलतीच खुश होती. िीहहीवर ऎड पगहल्यादंा आली तेहहा अख्खं हॉस्िेल मेसमध्ये िीहहीसमोर येऊन 
बसलं होतं. प्रत्यिात चार मुलींचया िराड्यात लगतका कुठली अहे ते समजायचया आत कोणतरी जाडी 
मराठी गहरॉइन आली आगण म्हणाली, “या मुली तुम्हाला हसतात तर तुम्ही लावा आमचं हे मसण ंिीम. 
विैरे विैरे” तरीपण आम्ही सवांनी लगतकाचं जमके अगभनंदन विैरे केलं. “ही तर सुरूवात असते िं, 
अशीच हळूहळू कामं गमळत जातात” रूमवर आल्यावर ती म्हणाली. मला त्यातलं काहीच मागहत 
नसल्यानं मी केवळ मान डोलावली.  

क्रमश: 
नंदिनी िेसाई 
 
 
 

 

 


