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पण फ़ुकट नाही 
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१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटल ेते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटल ेते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच  मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळण ेबांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 

 

 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक मत 

असाि.े ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे 

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.   
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• हर्नारू्ल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ि ेफ़ॉरर्डव करू शकिा.    

• ि ेई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर 

करण्यापुर्ी ई -साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आि.े    

  



लखेकाचा पररचय 

वाचनाची सवय मला तशी लहानपणापासूनच 

होती. शाळेतही असताना अगदी एक कथाकार म्हणून माझी 

एक वेगळीच ख्याती होती. एखाद्या कल्पनेत आपण काय काय 

रचू शकतो याची प्रसचती मला नेहमी सुखदेव े सर द्यायचे. 

अस्खसलत प्रसतसादाने  शाळेतील ककत्येक सांस्कृसतक 

कायिक्रमात माझी आवजूिन सनवड व्हायची. कालांतराने काही 

आर्थिक पररसस्थतीमुळे माझी शाळा सुटली. अंगावर 

कतेपणाचा ओझा आला.  

पण आवड ही कधीच समटली नाही. वतृ्तपत्ांत मी 

झळकत रासहलो. जेव्हा तेही बंद झाल े तेव्हा माझी आवड 

समटत गेली. गेली ८ वरे्ष मी नुसता कामाच्या बाबतीत 

लेखनाला दरू ठेवलं. पण परत कुणाच्यातरी आठवणीत मी 

बेधुंद लहरीतून माझ्या कसवता आसण लेख प्रकासशत करू 

लागलो.  

माझ े आवडते लेखक सहुास सशरवळकर यांच्या 

ककत्येक कादंबरीतून पात्ांची, िावनांची सवचारसरणी मी 

मनावर घेतली आसण परत सलहायला लागलो.  

माझं पसहल ंपुस्तक प्रेमाचं असस्तत्व याला आपल्याकडून असतशय चांगला प्रसतसाद 

समळाला. आता माझ ेदसुरे पुस्तक “काही राहून गेल ंहोतं” मांडताना मला अत्यंत हर्षि होत आह.े 

आसण ते वाचून झाल्यावर मला आनंदाने तुमचा प्रसतसाद कळवा. जेण ेकरून मी लवकरात लवकर 

तुमच्यापाशी नवीन पुस्तक घेऊन येईन.  



मनोगत 

 

सप्रय रससक वाचकांनो.... 

 

सविप्रथम मी तुम्हा सगळयांचे आिार मानतो. प्रमेाचं असस्तत्व..या माझ्या पसहल्या 

लघुकादंबरीला अपके्षेपेक्षा जास्त प्रसतसाद समळाल्यामुळे मला असतशय आनंद झाला 

आह.ेपसहल्यांदा माझ्या लेखनासाठी कुणीतरी मला मले,एसएमएस ककंवा कॉल करत आहते.ह े

सगळं अनपेसक्षत असलं तरी माझ्यासाठी ह ेप्रथमच होतं.ककत्येकांनी पुढील पुस्तकांसाठी 

शुिेच्छा पाठवल्या होत्या. 

 

पुस्तकी सवश्व म्हणजे शबदांची उत्तम जदसुगरी.कारण तीच शबद आपल्याला हसवतात,रडवतात 

आसण िावनांचा कल्लोळ करून सवचारसदु्धा करायला लावतात..त्यामुळे लखेकापेक्षा आज 

वाचकांची संख्या जरा वाढत चालली.अलीकड ेमी pk production house अस ंयुट्यूबवर 

चॅनल ओपन केलंय.ज्यामध्ये काही कसवतांचे बलॉग्स ककंवा शॉटि सचत्फीत असत.े 

 

मी श्री.सुनील सामंत यांचे आिार मानतो..ज्यांनी ई सासहत्य मध्य ेमला काम करण्याची सुवणि 

संधी कदली...आसण लवकरच पेरजागढ...एक रहस्य ही पुस्तक आपणा सवाांच्या जवळ येईल 

अशी मी आशा बाळगतो..आसण उत्सुक वाचकांसाठी आवडेल या अपेक्षेन.े.. 

काही राहून गेलं होतं.......  



  

 

 

 

अपिण पसत्का...  

माझ्या वास्तव्याला सामोर आणणाऱ्या माझ्या 

आईवसडलांस तथा वेळोवेळी मला मदत करणाऱ्या 

माझ्या बसहण िावांस तथा माझ्या समत् मैसत्णीस 

समर्पित 
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या कथेतील सवि व्यक्तींची कल्पना, आसण घटना सवि काल्पसनक आह.े थोडीफार 

स्थळांशी साम्य असल ंतरी ते तेव्हढ्या पुरतीच असून त्याचं सत्याशी काहीही वास्तव्य नाही. 

असल्यास तो फक्त योगायोग असावा.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

काही राहून गेलं होतं!!! 

 

  



१) परत ती सामोरी 

 

शेखर...  

( कोण म्हणत मागे मान वळवली. ) 

शेवटचं लग्न म्हणून मावसशपण आल्या होत्या. आसण आता फार वयस्कर पण झाल्या 

होत्या.  

 

अरे... मावशी... तुम्हीपण इथ ेकायिक्रमात आहात... मग कदसल ेनाहीत ना..  

 

अरे मी सतकड ेस्टेजवर होते. गदीत बघताना तू कदसलास.. म्हणून आले.. कारण हल्ली 

आता तू सगळयांपासून वेगळं राहायला सशकलास वाटत.ं.  

 

ह... तसं काही नाही... उगाच वदिळ नको म्हणून इथे एकांतात आलो.  

 

कुठे असतोस रे आता? लग्न वगैरे केल ंकी नाही? 

 

मी नागपूरला असतो. सतथेच इंसजसनअर आह.े आसण लग्नासवर्षयी मला कुठलीही इच्छा 

नाही. मी असाच बरा...  

 

हात टेकले बाबा तुझ्यापुढ.े.. तुझ ंशेवटचं लग्न पाहून मोकळं व्हायला आली होती मी. 

पण तू तर अधाशीच ठेवणार बहुतेक...  

 

तसं काही होणार नाही मावशी. बाकी काय चाललंय?.. तुमचं सांगा ना...  



 

सवर्षय टाळतो आहसे शखेर! 

 

जाऊ द्यात ना मावशी त्या गोष्टी. (आसण मावशीची नजर मोडून मी इकड ेसतकड ेबघ ू

लागलो. )सततक्यात मावशीला कुणाच्यातरी बोलावण्याची हाक ऐकू आली.  

 

ओ.. आत्या..  

( दोघेही आवाजाच्या कदशेने बघ ूलागलो. ) 

 

पदर सावरताना समोर आलेले केस मागे करायच्या नादात सतचा चेहरा मला कदसला. 

आसण तो चेहरा बघून मी जागीच स्तबध झालो. एकदम दहा वर्षाांपूवी झालेली गोष्ट आठवली. 

सतची फारशी लक्ष पडू न देता हळूच मावशीला येतो म्हणून घाईघाईने मंडपाच्या बाहरे आलो. 

मन अजून अजून बेचैन होत होते.  

 

कार जवळ आलो. दार उघडून पाण्याची बॉटल बाहरे काढली आसण दोन घटु घश्यात 

ओतले. गाडीत बसून थोडा वेळ एसी चालू केला आसण सवचार आल ं

 

ती आज इतक्या कदवसांनी?पण इथे कशाला आली असेल? इथे सतचे कोण असतील? 

 

लग्नाचं इसववटेशन पसत्का काढली आसण बघ ूलागलो. त्यात सतचा मात् कुठेच उल्लेख 

नव्हता. आसण ह ेकाय? ती साडीवर होती. पण मला सतच्या गळयात मगंळसूत् कदसला नाही. 

सतने लग्न तर केलं नसेल ना? 

 



मनात काहीसे कुतूहल प्रश्न मनात धरून कारच्या बाहरे सनघालो. चेहऱ्याला थोडाफार 

लपवण्यासाठी मसुका बांधण्याचा प्रयत्न केला. एव्हाना लग्न समारंि झालं होतं. फक्त स्टेजवर 

शुिेच्छा तेव्हढ्या द्यायच्या बाकी होत्या. लग्न म्हणजे माझ्या सगळयात लहान मावस बसहणींचं 

होतं... स्टेजवर जाताना इकड े सतकड ेनजर कफरवली. कुठेही ती कदसली नाही. हातातलं बुके 

नवरीच्या वेष्यात असलले्या बसहणीला कदल ंआसण शुिचे्छा कळवल.े एक फोटोशूट घेऊन परत 

मी मावशीच्या शोधाथि सनघून गेलो.  

 

दरू कोपऱ्यात आपल्या चार मैसत्णीशी गप्पा मारत ती बसली होती. सतला ऐकु जायला 

हव ंम्हणून थोड्या जोरानेच सतला हाक मारली 

 

मावशी...  

 

आवाज ऐकताच ती जवळ आली.  

काय रे काय झालं? 

 

आपण बोलत असताना मघाशी तुम्हाला बोलावलं ती कोण होती? 

 

अरे ती सस्मताची चांगली मैत्ीण आह.े गेली दोन वरे्ष छान मैत्ी आह ेत्यांची. सतच्या 

बरोबरच माकेटटंग करत असत.े बघ ना मैत्ी म्हणून ती आठ कदवसांच्या आधीच आली. आसण 

एक तू आहसे घरचा सख्खा असून सदु्धा अस ंआज येतो आहसे. तेही ऐन कायिक्रमावर...  

 

मी अजून काही सवचारल ंअसत.ं पण उगाच मावशीला संशय नको म्हणून गप्प रासहलो. 

सततक्यात दादी दादी करत एक ७_८ वर्षािचा मलुगा आला. आसण मावशीला पसै ेमागू लागला. 

सतच्याकडे सचल्लर पसैे नव्हते म्हणून ती सचल्लर बघायला बाजूला गेली.  



 

त्या गोंडस मुलाला पाहून मला आपलेपणा जाणवत होता. न राहवून त्याला मी जवळ 

बोलावलं आसण हळूच त्याच्या केसांवरून हात कफरवत त्याला सवचारलं.  

 

काय नाव बेटा तुझ?ं 

 

माझ ंनाव प्रतीक.  

 

दादीला कश्याला पैस ेमागतो... आईसक्रीम खायला 

 

हो...  

 

चल बेटा मी तुला घेऊन देतो..  

 

त्याचं प्रतीक नाव ऐकताच मनाला एक दखुःद आठवण आली. त्याच्या सनरागस पणाकड े

बघत असताना वाटत होतं. आज माझ्याही मलुाचा प्रतीक हा नाव असता. पण ददैुव म्हणत त्या 

मुलाकड ेबघून आनंद व्यक्त करत होतो. तेव्हढ्यात मम्मी मम्मी करत धावत धावत तो माझ्या 

मागे गेला.  

 

 

कुणाला त्ास नाही ना कदला.. अस ेम्हणत सतने त्याची जोरदार एक पप्पी घेतली. क्षणिर 

कोण आह ेम्हणून मी मागे वळून बसघतल ंआसण सतची अन् माझी नजरानजर झाली. क्षणिर मी 

प्रतीककड े आसण क्षणिर सतच्याकडे बघ ूलागलो. प्रतीक फक्त सतला एवढेच सांगत होता की 

यांनीच मला आईसक्रीम घेऊन कदली म्हणून. आसण ती त्याला छातीशी कवटाळत होती.  



 

कधी वाटलं सदु्धा नाही की ती मला अशी समळेल. इतके वेळ एकमेकांना बघत असूनही 

कुणाचीच बोलण्याची सहम्मत होत नव्हती. सगळं कस ंस्तबध झाल्यासारखं वाटत होतं. हळूच 

डोळयांच्या काठावरून ओल्याश्यार पाण्याची वाही केव्हा शरुू झाली काही कळलंच नाही. पण 

ते पुसण्याचे त्ानही कुठे उरल ेहोते तेव्हा.  

 

आठवल्या त्या शपथा आसण कदसले ते सनरसनराळे मागि. शेवटी नजर तोडून पसहल ंपाऊल 

मीच टाकल.ं.. थटे  मंडपाच्या बाहरे.  

 

कार चाल ूकेली. आसण परत मंडपाकड ेन बघता सनघालो. एक वेळ अशी होती की सतच्या 

गळयात मंगळसूत् नाही ह ेबघून मला थोडं फार हर्षि झाला होता. आसण आता सतला आठ वर्षािचा 

एक मलुगा आह े म्हणून दःुख. आज माझाच मलुगा असता तर तर १० वर्षािचा झाला झाला 

असता.  

 

िूतकाळाचे पान आपोआप पालटत होते. बोलावं सतच्याशी इतकं सगळं झाल्यावरही. 

घडलले्या काळावर माती टाकून नव्याने फुलोरा द्यावा. पण काय करू?पण तेव्हाही माझी 

हहमंतच झाली नाही. जशी सतला सवचारायला होत नव्हती.  

  



२). सतची पसहली िेट आसण समत्ाचंी सिा...  

 

 

सतचा ओझरता रूप बघून मलाच सनस्तरायला झालं होतं. परतीचा एक पाऊल मागे 

टाकून मावशी थांब रे म्हणत असतानाही मी समोर पाऊल टाकला. थटे गाडी थांबवली ती अध्याि 

सनजिन रस्त्यात.  

 

 

गाडीतून उतरलो... रस्त्याच्याकडलेा जाऊन थोड ंफे्रश होण्याचा प्रयत्न करत होतो. परंतु 

सतचा चेहराच आड येत होता. का ती अशी एकाएकी माझ्या समोर आली असले? 

 

सतनेच म्हटलं होतं ना... तुझ्या डोळयाला कदसणार नाही म्हणून.. मग ह ेकाय? 

 

ह ेयोगायोग तर नाही असू शकत आसण परत आकर्षिण व्हायला आता काहीच आमच्यात 

उरलं नव्हतं. इतका दरुावा कशी काय झेपव ूशकते ती?आजपयांत घडलेल्या गोष्टी मी नाही सवसरू 

शकलो. आसण ती चक्क खुश आह.े आज आमच्यात अंतर येवून १० वरे्ष लोटून गेली. आसण लग्न 

मंडप सोडून मी सतचा या सनजिन अधि रस्त्यावर सवचार करतोय.  

 

शेवटी झाल ंकाय होतं... १० वर्षािूूवी...  

 

आठवली ती सकाळ. केस हवंचरल े आसण सायकलवर टांग टाकून सनघालो. सगळया 

समत्ांची िेट घ्यायला. पण सगळयांची िटे घ्यायच्या अगोदर माझा एक सवरंगुळा होता. तेच ते 

ज्याला आपण आपल्या िारे्षत एकतफी प्रेम म्हणतो.  



 

रोज सतच्या घरासमोर टपरीवर जाऊन बसायचं. ती कधी गॅलरीत येऊन केस हवंचरताना 

कदसायची तर कधी पोपटांना चारा टाकत असायची. कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी मला सतला 

बघण ेसुखावह वाटत होते. एक वेगळाच आनंद समळायचा. माझ्या कदवसाची शुरुवात म्हणजे ती 

होती.  

 

माझ ंम्हणजे एकदम खरं प्रेम होतं सतच्यावर. पण कधीच मला सतला काही सवचारण्याचा 

प्रश्न आला नाही. आसण तशीही कॉलेजमध्य े ती मला सीसनअर होतीच. जेव्हा समत्ांबरोबर 

ट्रीपवरून येताना पसहल्यांदा त्या टपरीवर आलो होतो. तेव्हा पसहल्यांदा मी सतला बसघतलं होतं.  

 

 

दरवाज्यासमोर पायरीवर बसून आपल्या ओल्याशार केसांना सावरत होती. का कुणास 

ठावूक? समोर दपिण असूनही नजर कसल्यातरी तंद्रीत दरूवर पसरली होती. नाजूक अश्या 

ओठांवर काळीज घायाळ करणारे सस्मत पसरत होते. हळूच कश्याची तरी आठवण व्हावी आसण 

आपणच मनात खुदकन हसावं अशी ती वेडी त्याचं क्षणाला माझ्या मनी िावली होती. सतचं ते 

सनरागस साूैूंदयि असं हृदयात रेखाटल ंहोतं. सतच्या त्या वेडा मुळे माझ ंरोज सतथं जाणं येण ं

ठरलं होतं.  

 

ककत्येकदा यायचं मनात एकदातरी सतच्याशी बोलावं. पण काय बोलणार हा प्रश्न मनाला 

सतावत होता. त्यामुळे खरं सांगून सतला सवसरण्यापेक्षा. सतला रोज बघनू मनाची आकांक्षा पूणि 

करीत होतो.  

 

सगळं काही सुरळीत चालल ंहोतं. रोज सतला बघनू नवा कदवस, नवी उमेद, नवा उत्साह 

बाळगत होतो. पण म्हणतात ना जगात लपवण्यासारखी अशी कोणतीच गोष्ट नाही. तसच 



माझ्याही बाबतीत झालं. समत्ांना माहीत झाल ंआसण सगळयांनी समळून माझी हजेरी घेतली. 

सगळे एकावर एक सल्ल ेदेव ूलागल.े कुणी लव्ह गुरु बनून, तर कुणी बुजुगि म्हणून, तर कुणी समत् 

म्हणून. अगदी काहीजण तर डेमोच दाखव ूलागल.े  

 

पण प्रमे ही कोणती वस्तू नसते. जीला हजंकता येईल. प्रमे ही एक सनरागस िावना असत.े 

ती मनातून उठवावी लागते. डोळयांवर सतचे िाव आणाव ेलागतात. ओठांनी आस्वाद घ्यावा 

लागतो. आसण आयुष्यिर सजच्या सहवासात मला माझ ंअख्ख ंआयुष्य जगायचं आह.े सतचं प्रेम 

मला अस ंसहजा सहजी समळणार नव्हतं. कारण जे योगायोगाने घडते. शवेटी त्यालाच तर प्रमे 

म्हणतात. आसण माझ्या बाबतीत असा कुठलाच योग नव्हता.  

 

कॉलेजमध्ये फार वदिळ वाटायची. पण सतचं शेवटचं वर्षि आसण वर सीसनअर असल्यामुळे 

साध ंहाय करायला सदु्धा िीती वाटत होती. कॉलेजला लागून एक हॉटेल होता. आम्ही सगळे 

सतथंच जमा व्हायचो. रोज िव्य पाटी व्हायची आमची. त्या हॉटेलला आम्ही अन्नपूणाि म्हणायचो. 

कारण त्या हॉटेल मालकाला तेच नाव शोिायचा.  

 

 

असमत, सूनैना, आशा, कदग्या आसण जो असं आमचं गु्रप रोज बसायचं. आज जरा कारण 

वेगळंच होतं. सगळयांनी समळून सतची सडटेल आणली होती. समत् असण्याचा त्यांनी पुरेपूर काम 

केल ंहोतं. आसण सगळे माझ्या चेहऱ्यावर असणाऱ्या आशंकेसाठी टक लावून बघत होते. जण ूमी 

सतच्यासाठी ठार वेडा तर नाही.  

 

शेवटी सुनैना म्हणाली..  

 



नाव_ मयरुी गायकवाड. वडील पुण्यात डॉक्टर आहते. आईजवळ एकटीच असते. सतला 

लाल रंग आवडतो. आईसक्रीम खायला आवडते. सतला कुणाशी बोलण ेककंवा मैत्ी करणे असजबात 

आवडत नाही.  

 

एक खरं सांगू का तुला. सतला कुणीही मैत्ीण नाही. सतच्या आयुष्यात दोनच गोष्टी 

महत्त्वाच्या त्या म्हणजे सतचा स्वत्व आसण तोच सतचा सवश्व. सतला कुणाचीच िीती नाही. मागे 

एका मुलाने प्रपोज केल ंहोतं... आशा म्हणाली.  

 

त्याचं काय झालं?असमतने सवचारले.  

 

तुरंुगात आह ेतो... आशा म्हणाली.  

 

च्यायला िारीच आह ेकी... कदग्या म्हणाला..  

 

आसण हा म्हण ेसतच्यावर प्रेम करतो!शेवटी जो म्हणाला.  

 

बघ रे बाबा.. काही आकर्षिण असले तर सोडून दे... तू तुरंुगात गेलेल ंआम्हाला नाही 

खपणार.. परत असमत म्हणाला.  

 

ए... गप्प बसा... सतला समळवण्यासाठी मला मदत करत आहात की िीती दाखवत 

आहात. जी लोकं कुणाला सित नाही ना ती फक्त प्रेमाला सितात.  

 

हो खरं बोललास.. अशी एकतरी गोष्ट असले सतच्या आयुष्यात ज्यामुळे ती इतकी कठोर 

झाली आह.े आपल्याला ते रीजन हवंय... सुनैना म्हणाली.  



 

हो प्रेम पुत्ा... आपल्या कृपेने सगळं ठीक होईल.. कदग्या थोडा सडवचत म्हणाला 

 

ए... गप्प बस... एकदम शांत... कॉमेडी करण ंबदं कर... आसण कामाला लाग... आसण 

मी उठून चालला गेलो.  

 

चला... बॉस रागावले आहते. आता लवकरात लवकर कसंही करून मॅडमला जमा 

करावेच लागेल. जो म्हणाला 

 

हो पण हा करणार काय आह?े सूनैना म्हणाली..  

 

काय मासहत? आशा म्हणाली.  

 

हो... पण तुरंुगात नाही जाणार ना.  

जो च्या या वात्तपणामुळे सगळया समत्ांमध्ये हशा सपकला.  

  

यावरून एक गोष्ट मात् नक्की कळते. की माणसाचं जीव ज्यावर जडते ना त्याच्यासाठी 

वाटे्टल ते करण्याची सजद्द तो ठेवत असतो. पण एक बघा ना.. समत्ांनी सतच्याबद्दल इतकी मासहती 

काढून आणली पण अजूनही मी सतच्याशी बोलू शकलो नाही. तुरंुगाच्या िीतीने नाही तर सतच्या 

मनात माझ्या बद्दलचे वाईट व्यसक्तत्व अस ू नय े म्हणून. कारण प्रेमाचं दसुरं नाव आह े

प्रामासणकपणा. आसण तो मला सतला अगदी शेवटपयांत द्यायचा होता.  

  



३) सतच ंबोलण.ं..  

 

प्रेम म्हटलं की माणसू ते समळवण्यासाठी अगदी कसोटीला उतरतो. नाही नाही ते प्रयत्न 

करतो. मीही खूप प्रयत्न केल ेपण मला तीच्यातल ेरीजवस नाही समळाले. तेव्हा कळल ंकी आपण 

ररजन सोडून द्यावं आसण कुण्या नव्या प्रयत्नाला लागावं. जर सतच्याबद्दल काही जाणायचे असेल 

ककंवा काही बोलायचे असेल तर सगळयात आधी सतचं मन हजंकायला हव.ं स्वतःला सतच्या मनात 

इतकं शे्रष्ठ करावं लागेल की ती बदलेल. स्वतःचं मन मोकळे पणाने ती स्वतः माझ्या समोर मांडेल.  

 

तसं ती एकदम साधीच होती. म्हणजे मी कधीच सतला जीवस टॉपवर कधीच सतला 

बसघतले नव्हते. अगदी ही लाली सदु्धा मला कधी सतच्या ओठावर कदसली नव्हती. अगदी हसंपल 

राहण.ं. आसण अगदी हसंपल खाणं. आजही अगदी सतच्यात काहीच फरक नव्हता. अस्सल 

मराठमोळी मुलगी वाटत होती.. सनकण कानाखाली आवाज काढणारी.  

 

जेव्हा सतच्यासोबत मैत्ी जुळवण्याचे आणखी कोणतेच पयािय कदसले नाहीत. तेव्हा मी 

योग्य त्या संधीचीच वाट बघत होतो. आसण असतात काही योगायोग. नेमकी त्या कदवशी ती 

संधी चालत आली होती.  

 

कॉलेजचा वयू इयर धमाका. कसल ेकसल ेकायिक्रम आयोसजत केल ेहोते. आसण ती फार 

माईंडणेस असल्यामुळे नेचर ऑफ लाइफ या मुद्द्द्यावर अस्खसलत िार्षण ऐकवलं होतं सगळयांना. 

आसण नेचर चा सवर्षयावर माझी पी एच डी होती. कारण लहानपणापासून मला तशी आवड 

होती. काही लखेही सलसहली होती. आसण ककतीतरी खटाटोप करून काही दरु्मिळ वनस्पती पण 

समळवल्या होत्या.  

 



कॉलेज सटुल्यावर सहज अन्नपूणिकडे सनघण्यासाठी वळणार इतक्यात गॅलरीत सतची हाक 

आली.  

 

शेखर जरा थांबतोस का? 

 

मी वळून बसघतल ंतीच होती. पण मला वाटल ंसतला काही माहीत तर नसेल ना झाल ं

माझ्या एकतफी प्रेमाच्या बद्दल. कारण ती अशी कुणाला हाक मारताना आसण तेही नाव घेऊन. 

थोडं अजीब वाटत होतं. मनात थोडी सितीपण िरायला लागली होती. म्हणून सतच्याकडे न 

पालटत जागीच थांबलो. ती जवळ आली आसण म्हणाली..  

 

शेखर मला तुझ्याशी एक काम आह.े. करशील ना..  

 

काम... माझ्याशी!.. कोणतं?( जरा अडखळत) 

 

अरे काही नाही.. वनस्पती बद्दल काही मदत हवी. ( वनस्पती चं नाव घेताच जीवात 

जीव आला. ) 

 

कोणत्या वनस्पती बद्दल...  

 

मी काही दरु्मिळ वनस्पतींचे संशोधन करीत आह.े मला तुझ्याकड ेकाही अश्या वनस्पती 

आहते म्हणून मला मासहती समळाली. मला लाजाळू सवर्षयी मासहती हवी.  

 



लाजाळू... ह.. हो त्याचे रोपटे आह ेमाझ्याकड.े एक काम कर.. उद्या ते रोपटे घरी घेऊन 

जा. आसण काय अभ्यास करायचे ते कर आसण मला परत आणून दे. त्याची सडटेल पण मी तुला 

उद्यालाच देईन. चालले.  

 

चालेल ना... थयांक्स शखेर 

 

ओके बाय.. त्याची काहीही आवश्यकता नाही...  

 

मंद मंद पावले टाकत ती सतथून सनघून गेली. आसण मात् ती माझ्याशी बोलली या सदरात 

मी सतची पाठमोरी आकृती बघत रासहलो. पण एक गोष्ट होती.. समत्ांनी मला लपून बसघतलले े

होते. त्यामुळे प्रत्येकजण कैदी तुरंुगात गेला अशी टपरी हूक उडवू लागल ेहोते. आसण मी त्यांना 

कानाडोळा करत सतथून सनघून गेलो.  

 

त्या कदवशी ती पसहल्यांदा घरी आली होती. सिोवार नजर टाकत अंगणातल्या फुलांकड े

बघत बसली. अंगणात मला एक नवीन प्रकारचं फुल फुलून बसलय असं वाटत होतं. क्षणिर 

सतच्याकडेच बघत होतो सखडकीतून.  

 

ओठांवर सतची अबोल मदु्रा होती सरैिरै उडणारे केस सावरत प्रत्येक फुलांना ती अशी 

वयाहाळून बघत होती. की एखादा फुलपाखरू जसा परागकण या फुलावंरून त्या फुलावर नेतो. 

आसण फुलेपण सतला साद देत होती. सतच्या स्पशािने जण ूत्यांना नवीन जीवन समळते आह ेअस ं

वाटत ंहोतं. सतच्या प्रत्यके स्पशािने फुल कसं टक लावून बघत होतं. अंगण जसं उजळून गेल्या 

सारख ंवाटत होतं.  

 



मी अचानक बाहरे सनघण्याच्या सनसमत्ताने सनघाली. आसण सतची नजर पडताच मी परत 

सतच्या मोहात पडलो. शवेटी मोहाला आवरत सतचं म्हणाली..  

 

फार छान सजवलयस अगंण शेखर.. अगदी फुलांची बाग कदसतेय..  

 

ह... आधीपासूनच छंद आह ेमला..  

 

हो का... फार छान आह.े..  

 

अग इथेच बोलणार आहसे काय? घरात तरी चल..  

 

नको पुवहा कधी तरी.. आत्ता मला वेळ होत आह.े ते लाजाळूच झाड तेव्हढ दे पटकन. 

आसण सडटेल्स पण..  

 

हो एक समसनट.. मी आणनू देते 

 

आकर्षिण पण काय वेड असत.ं.. नाही का! एखाद्या गोष्टीकड ेमन लावून बघण ेजोपयांत 

त्या मनाला समाधान नाही होत की ती आपली आह े म्हणून. आसण जे मन बोलेल ते आपण 

करायचं. आपण त्या मनाचेच गुलाम होऊन जातो. आता सतच्याबद्दल मनात अपार प्रेम असुनही 

माझी व्यक्त करण्याची सहम्मत झालीच नाही. हळूहळू सतच्यात होणारा बदल मात् तीव्रतेने 

जाणवत होता.  

 



अबोल असणारी ती आता बोल ूलागली होती. उग्र असणारी आता शातं वाटत होती. 

गालात हसणारी आता सस्मतात पसरू लागली होती. जसजस े ती मला कळायला लागली. 

तसतशी ती मला परत आवडू लागली होती. सतला परत िटेण्याची आस मनात दाटत होती.  

 

त्याकदवशी क्लास तर कमीच होते. पण सराव असल्या कारणाने बऱ्याच उसशरा 

कॉलेजला सटु्टी झाली. मी आसण माझ े समत्गण नेहमी सारख े अन्नपणूाि मध्य े बसून होतो. 

सायंकाळच्या पावसाने थोडेफार ओले झालो होतो त्यामुळे अंगात थोडीफार थंडी वाटत होती. 

सगळे फक्त एकमेकांकड ेदात वाजवत बसले होते. मग आशाने चहाची ऑडिर कदली.  

 

सगळे गप्पा मस्करी करत चाय सपत होते. आसण मयुरी आमच्या गु्रपला जॉईन 

झाल्यापासून गु्रपला जरा वेगळाच आनंद वाटत होता. आसण सगळे आम्हाला पासहजे तेव्हढा 

फ्रीडम देत होते. आसण माझा सवरंगुळा परत सतच्या कदशेने खेचत होता. चहाचं कप ओठाला 

लावण ेम्हणजे फक्त सनसमत्त होता बाकी सतच्याकडे चोरून बघण ेहाच माझा उद्देश होता.  

 

पण अस ं समोरासमोर असुनही कुणाचीच बोलायची ह्मत होत नव्हती. आशा मी 

बोलायला हव ं म्हणून मुद्दाम पायावर पाय आपटत होती. बहुतेक मयरुीच्या ते लक्षात आल ं

असाव. आसण सतनेच बोलायला शुरुवात केली.  

 

शेखर..  

 

ह... ( चहाचं कप टेबलवर ठेवत. ) 

 

तुला जशी वनस्पतींची आवड आह.े तशी इतर कशांची नाही का? 

 



इतर कश्यांची म्हणजे... हो आह ेना... मला ना... िटकंती करायला आवडते. नवनवीन 

रठकाण ेबघण.े सतथल्या आठवणी जमा करण.े. खरतर सनसगािच्या बाबतीत मी फार वेडा आह.े  

 

अरे सेम... मलापण सनसगि फार आवडते... मग जाऊयात लांब कुठे तरी...  

 

मी नेहमीच तयार असतो या बाबतीत.  

 

मी पण..  

 

आम्ही पण... ( सगळयांचं एकच सरु) 

 

 

ते आठवून चेहऱ्यावर सुदंरशी एक हसरी रेखा उमटली. काय कदवस होते ते कॉलेजचे. 

अचानक आठवलं सवचारांच्या तंद्रीत असताना जेव्हा मला जाग आली तेव्हा मी काहीतरी ऐकलं 

होतं. आसण काही क्षणात मी मागे वळून बसघतल.ं  

  



४) आशाची िेट 

 

 

सवचारांच्या तंद्रीत असलेला ते कश्याच्या तरी आवाजाने िंग झालो होतो. मागे वळून 

बसघतलं तर माझ्या कारच्या मागे एक कार येऊन थांबली होती. त्या कारचा ड्रायव्हर सारखा 

इंसजन उघडून बघत होता. बहुधा गाडीत काही खराबी आली होती. म्हणून मी मग गाडीपाशी 

जाऊ लागलो. सततक्यात मागल्या दरवाज्यातून लॉक उघडण्याचा आवाज आला. कोण आह े

म्हणून सतकड ेलक्ष गेली. तर ती आशा होती. माझी कॉलेज मैत्ीण. आसण बघता क्षणीच सतनेही 

मला ओळखल ंहोतच. आसण तीच म्हणाली..  

 

अय्या शखेर तू...  

 

आशा... काय सरप्राइज कदलं यार तुने... पण इकड ेकुठे? 

 

अरे नातेवाईकांकडे गेले होते... आसण तू...  

 

 

कॉलेजमध्य ेअसताना एकसोबत असणारे आता इतका मोठा अंतर आला होता. ह ेआज 

कळायला आल ंहोतं. गाडीची दरुुस्ती होईपयांत आम्ही जरा रोडच्या काठाला सहरवळीवर जाऊन 

बसलो. आज जण ू ककत्येक कदवसांनी मी सतला िेटलो होतो. ककत्येक कदवसांनी आज आपल्या 

माणसांशी बोललो होतो.  

 



फार बदललायस शेखर एवढ्यात.. तुला कळतंय तरी का? कॉलेजच्या नंतर आज आपण 

पसहल्यांदा िटेत आहोत... आसण तेही इथे... या वळणावर 

 

कळतंय आशा... कारण प्रत्येकाच्या तोंडून ऐकून थकलोय मी.. आसण आता पूवीच्या 

सारख ंआता काही रासहलं पण नाही ना...  

 

तू अजून नाही सवसरलास शेखर त्या गोष्टी... अरे ती सुखात असेल.. पण तुला आजपयांत 

सावरायला तरी हव ंहोतं... का अजून तू सतच्यासाठी एवढा त्ास करवून घेत आहसे.  

 

मी खेळ नव्हतं खेळला आशा सतच्याशी... माझ ंप्रेम होतं सतच्यावर.. पण ती का समजू 

शकली नाही... सतच्यामळेु मी माझ्या प्रसतकला पण... ( आसण मी हुदंके देऊ लागलो. ) का सतने 

असं केलंय? 

 

आज ककतीतरी कदवसांनी मी माझ्या मैसत्णी समोर माझ ंमन कथन केलं होतं. कुणी 

आपलं म्हणून हृदय मोकळं करून रडलो होतो. आसण प्रत्येक क्षणाला आपलं समजून तीही मला 

सांत्वन देत होती. काही काळ मला तसच सनपसचत पडून रहावेसे वाटल ेआसण डोळे समटून मी 

परत जुवया त्या आठवणीत सशरलो.  

 

____________________________________________________________ 

(परत एकदा आठवणींच्या काळोखात. ) 

 

 

कुठेतरी बाहरे जाण्याचा अट्टाहास हा सगळयांच्या एकमताने झाला होता. आसण 

सगळयांचा म्होरक्या म्हणजे मी.. मग मी काय ठरवणार... रठकाण अस ं बघायचं एकदम 



जवळचं.. जेणेकरून आपल्याला लवकरात लवकर परत यायला बरं होईल. मग काय रोजाना 

स्थळे यायची आसण मी नकार द्यायचो. कारण स्थळे एकतर लांब पडत सशवाय तेच तेच बघण े

ही कुणाला आवडत नसत. शेवटी हो नाही म्हणत पेरजागढ कफक्स झाल.ं. आसण कदवस तेव्हढा 

ठरवायचं बाकी रासहल.ं  

 

आमच्या गु्रपमध्ये असलेल्या दोघांची नावे माझ्या कानावर येत होती. परंतु त्यांच्या बद्दल 

काहीही पुरावा नसल्याने मी त्यांना काहीच म्हण ूशकत नव्हतो. ट्रीप दरम्यान काहीतरी गोष्ट 

मला सापडेल हसेुद्धा माहीत होतं. कारण सवश्वास कधीही जवळचेच लोक तोडत असतात.  

 

पेरजागढ चंद्रपूर सजल्यातील एक डोंगर रांग. त्याला सतथल्या ग्रामीण िारे्षत सात 

बसहणींचं डोंगर म्हणून संबोधत असतं. चढायला कठीण आसण खडकाळ अशी डोंगर कपाळी. 

त्यामागच्या बऱ्याच अश्या दंतकथा पण मी ऐकल्या होत्या. त्यामुळे माझी जायची तर इच्छा 

होतीच. आसण सशवाय आज समत्ांचाही तेव्हढा साथ होताच.  

 

शेवटी कदवस ठरल.ं आसण मजल दर मजल करीत शेवटी पेरजागढावर आलो. कठीण 

खडकांची पायवाट छातीत दम िरत होती. त्यामुळे अमच्यातली काही मंडळी दर ५_१० 

समसनटांनी सावली बघून बसून जायची. बाहरेून छोटंस ंकदसणारं ते डोंगर आता हळूहळू सवशाल 

होत चालल ंहोतं. रचून ठेवल्यागत असलेल्या त्या दगडांची रचना खरंच अद्द्िुत होती. आसण 

आजूबाजू असललेा पररसर पण छान वाटत होता. वरून सगळं जंगल, जवळपास असललेी गावे 

इवली इवली वाटत होती. वर असलेल्या मेघांच पण काय दशृ्य होतं? जण ूकाही डोंगर आकाशात 

गेलंय आसण मेघ त्याला सवळखा घालत आहते अस ंवाटत होतं. आमची सगळी मंडळी दगडांवर  

गवतात सजकड ेसतकड ेसले्फी काढू लागली होती.  

 



मला सलेकफपके्षा सनसगािचे क्रापच्युर केललेे फोटो आवडायचे. त्यामुळे मी एकांतात 

सनसगि सौंदयि वयाहाळत नवनवीन फोटो घेत होतो. काही काही अत्यंत कठीण रठकाणी 

प्रेमीयुगुलांचे नाव सलसहले असायचे. स्वतःचं प्रमे अजरामर राहाव ंम्हणून प्रेमवीर कस ेकठीण 

कठीण जागेवर जाऊन स्वतःचे नाव कोरतात. शेवटी वेडे प्रेमच असत ेते ना ते. एका दगडावर 

बसून छानपैकी त्या दीलाकडे बघत बसलो.  

 

एव्हाना सतकड ेसगळयांना िूक लागली होतीच. आसण म्हणून सगळे मला शोधत होते. 

शेवटी मयूरीच माझ्या शोधात आली..  

 

शेखर... शेखर... कुठे आहसे तू? 

 

हो... अग इकड ेआह.े..  

 

अरे काय करतोयस?( जवळ येत. ) सगळे वाट बघत आह ेतुझी.  

 

हो का... बस फक्त एक फोटो घेऊ दे...  

 

बाय द वे... फार छान स्थळ सनवडलं आहसे तू... या नवीन स्थळावर येऊन फार छान 

वाटतंय...  

 

अग स्थळ नवीन नसतं. नवीन आपण त्या स्थळांवर असतो. आपल्याला फक्त ते आत्मसात 

करणं असतं. बघ ना अगदी प्रेमही इथ ेवास्तव्य करत.ं (त्या कदलाकड ेबोट दाखवत. ) 

 

हो... पण मला त्यात इंटरेस्ट नाही..  



 

अग प्रेम ही इंटरेस्ट घ्यायची वस्तू नसते. ती आपोआप होत असत.े..  

अश्या शांत एकांती,  

      दोघांच्या नजरांती...  

               वाहत ेती प्रीती,  

                      सखुावह सखूांती...  

 

वाह, मस्त लाईन आह.े.. चालू ठेव तुझ.ं..  

 

प्रेम ह े एक आिास असते. हृदयाच्या आचलावर या दीलाप्रमाने कोरलेल.े त्यालाही 

सनस्तेज िावना आहते. फक्त त्याला मनामध्य ेसाठवाव लागतं. कफहलंग आणाव्या लागतात. बघ 

मग ते कुणासाठी धडधडते ते..  

 म्हणून कसववयि नेहमी म्हणत असतात...  

 जवमाला आलेल्या प्रत्यकेाने,  

             एकदा तरी प्रमे करून बघावे...  

िलहेी ते सफल न होवो,  

         पण अनुिवाच्या शाळेतूनी जावे...  

 

काय बोलतोस यार... प्रमे ही िावना फार जवळून बसघतलं आह ेअसं वाटतंय... खरं तर 

मला कधी प्रेमाच्या बाबतीत काहीच मासहती नाही. आसण ज्यांनी मला सवचारलं त्यात स्वाथि 

आसण वासना दडलेलीच होती. आसण जी पुस्तकं वाचली त्या पुरतीच मला ती गोष्ट वाटली 

त्यामुळे आजपयांत मी स्वतःला अव्हरेले होते स्वतःला. पण हा थयांकसं फॉर यू...  

 

कश्याबद्दल? 



 

तुझ्यामुळे मी स्वजगाच्या बाहरे आल.े आता घरी नेहमी म्हणतात की तू फार बदलली 

आहसे म्हणून. पूवी म्हणजे एकदम अबोल, रागीट स्वतःच्याच जगात गंुतलेली. पण त्या 

पलीकडेही जग आह ेह ेतू दाखवल ंमला. तुझ्या सहवासात मी केव्हा स्वतःच्या जगातून सनघाले 

काही कळलंच नाही. आसण याचं सगळं शे्रय तुलाच जातं...  

 

आपण फ्रें डस आहोत ना.. आसण आता तू आमच्यातली एक आहसे. मग नो थयांक्स 

आसण नो सॉरी... पण एक सांग? तुझ्यात असा अबोलपना इतक्या प्रमाणात कसा का 

आला? 

 

त्याला वळण म्हणतात शेखर. लहानपणापासून जशी जगण्याची त्याला सवय होते ना 

तसाच तो वागत राहतो. माझ्या वसडलांचं आसण आईचं प्रेम सववाह च होतं. पण कालांतराने 

त्यांचं प्रेम त्यांना सांिाळता नाही आलं. लग्नानंतर प्रत्येक गोष्टीत त्यांना तडजोड करावी 

लागायची. कालांतराने मी झाली. पण त्यांच्या प्रत्येक वादात मी एकटी पडायचे. काहीवेळा त्या 

तडजोड मध्द्य ेमाझीही गणना व्हायची. त्यामुळे प्रेम या सवर्षयाबद्दल माझ्या मनात सतरस्कार 

सनमािण झाला होता. आता ते वेगळे राहतात. आसण मी दोघांशी पण बोलते पण कधी मला 

त्यांच्यात इतके स्वारस्य आले नाही. आसण तोच प्रिाव माझ्यावर पडत आला.  

 

चल आता सनघुयात... बाकी जन वाट बघत असतील. गप्पा मारायला इतके कदवस 

पडलेत. लवकर घरी पण सनघायचे आह.े  

 

अग... हो येतोय... गप्पा मारायला वेळ असेल ग... पण सोबतीला हा सनसगि नसले ना...  

  



५) परत एकदा समत्ाचंी िेट...  

 

 

तसं सगळयांना माझ्याबाबत मासहती असल्यामुळे आम्हाला सडस्टबि करणारं अस ंकुणीच 

नव्हतं. पण आज सतच्या चेहऱ्यावरचे आपले पणाचे िाव पाहून आपण कुठेतरी यशस्वी झाल्याची 

कल्पना मला जाणवत होती.  

 

आसण सशवाय त्या त्या दोघांची पण मासहती सनघाली होती. जी लपून छपून ह ेसगळं 

करत होते. आसण आता समोरच्या बैठकीत सगळयांना घेऊन सनणिय घ्यायचं होतं.  

________________(अचानक फोनचा आवाज ऐकुन वास्तसवकता प्रगट होण.े ) 

 

तेव्हढ्यात आशाला कुणाचातरी फोन आला. सव्हसडओ कॉल ररसेहवंग करत ती हाय करत 

होती. तो असमत होता. आज इतक्या कदवसांनी मी त्याच्याशी बोलत होतो. तेव्हा कळलं होतं की 

इतक्या कदवसांत मी एकच गोष्ट हरवली होती ती म्हणजे मी माझ्या समत्ांना सवसरून गेलो होतो. 

जण ूसतला चंद्रावर पोहोचताना मीच शूवयात अवतरून गेलो होतो. आसण खरंच आह ेकी एखादी 

गोष्ट जेव्हा मनाला लागून जाते तेव्हा त्या होणाऱ्या यातणाच आपलं सवश्व बनून जातात.  

 

जूवयातल्या आठवणीत १० वर्षािचं अंतर घेऊन पुवहा एकदा गावी उतरलो. ती माझी 

पसहली िटे. आसण आज सोबत आशापण होती. यतेाना रस्त्यात जो, सूनैना, कदग्या आसण आशाचा 

नवरा म्हणजे माझा अगदी जवळचा समत् असमत पण आला होता. कॉलेज पण फार बदलून गेल ं

होतं. पूवीच्या सारखी काही ती गम्मत रासहली नव्हती. परत एकदा अन्नपूणाि चे दर ओलांडल े

आसण शांततेचा िंग करीत चहाची ऑडुिर कदली. आसण परत चाल ूझाल्या त्या गमती जमती.  

 



१० वर्षाित जग कसं बदलल ंह ेमी आपल्या डोळयाने प्रत्यक्ष बघत होतो. माझ ंकॉलेज 

सोडल्यावर असमत आसण आशाने लग्न केल ंहोतं. अन्नपूणाि पूवीपेक्षा सवशाल झाला होता. आसण 

आता कॉलेजला तेव्हढी गदीही कदसत नव्हती. जणू काहीतरी हरवल्यागत होतं पण डोळयाला 

काही ते कदसत नव्हतं. एक मात् होतं... समत्ांनी आपापली काम ेव्यवसस्थत पार पाडली होती.  

 

सूनैना मसहला बचत गटांची सी आर झाली होती. जो एका ट्रावसपोटि कंपनीचा मॅनेजर 

होता. आसण कदग्याने कॉम्पुटर mscit करून अजून पुढ ेकाहीतरी करणार अस ेतो म्हणत होता. 

आशा आसण असमतने लग्न करून स्वतःचा ससंार थाटला होता. सगळयांचे कॉवटॅक्ट पूवीसारख ेच 

होते. सशवाय मला सोडून.  

 

आज सगळेच होते. आपापल्या खुचीवर बसून. आसण माझी लक्ष गेली समोर असणाऱ्या 

त्या ररकाम्या खूचीकड.े सजथे तासनतास आमची चचाि चालायची. आसण परत एकदा हृदयात 

धास्स झाल.ं  

 

आजची पाटी ही कदग्या कडून होती. कारण कदग्याचा लग्न जुळला होता. आसण त्यामुळे 

सगळया लागेल त्या सामानाच्या याकदसह सगळयांच्या मते फ्रें डसशप डे साजरा होत होता. नको 

तेव्हढी दारू, नको तेव्हढे ससगरेट सगळं कसं अपररसचत वाटायला लागलं होतं मला. जण ूककत्येक 

कदवसांत मी जगणेच सोडून कदलं होतं.  

 

अचानक एक आठवल ंअसे म्हणत कदग्याने आपला कॅमेरा आणला आसण त्याला कॉम्पुटर 

सोबत जोडला. आपल्या सहवासाच्या सोबतीचे एकेक क्षण त्याने सतथ े रटपलले े होते. ते तो 

कॉम्प्युटरच ेहपं्रटवर दाखव ूलागला.  

 

तो बघ जो...  



 

ही बघ सूनैना...  

 

सगळयांचे हसत हसत असे उद्गार येऊ लागले. आसण अचानक मग सगळयांच्या 

चेहऱ्यावर शांतीचे सचवह कदसू लागल.े प्रींटवर माझा आसण मयुरीचा फोटो होता. माझ्या 

खांद्यावर डोकं ठेवून स्वतः सतने तो शूट घेतला होता. ते फोटो बघताच मला असय वेदना झाल्या. 

आसण पुढचे फोटो न बघताच मी बाहरे चालला गेलो.  

 

आत्तापयांत चालू असलेला गोंधळ शांत झाला होता. कारण प्रत्येकाच्या मनात ती शंका 

दाटत होती. आता कुठे असेल ती? 

 

कारण सगळयांनी आत्तापयांत सतचा फार शोध घेतला होता. पण ती समळाली नव्हती. 

कारण त्या कदवशी सतला जाताना सगळयांनी शेवटचे च बसघतले होते.  

 

सगळे समळून माझ्यापाशी आल.े झालेल्या प्रसतकक्रयेवर माझी माफी मागू लागल.े पण 

मला त्यात काहीच इंटरेस्ट नव्हता. सगळयांना शांत करीत मी परत त्या घोळक्यात सामील 

झालो. सगळे नको ते उपदेश, नको ते सल्ले देत होते. आसण मी फक्त मानेनेच होकार देत होतो.  

 

सकाळी मी सगळयांचा सनरोप घेतला. आसण इकड ेनागपूरला सनघालो. तसं प्रत्येकजण 

म्हणत होता... आतातरी शेखर येत जा रे... अस ंसोडून नको देऊस. पण ज्यांनी मलाच सोडून 

कदलं होतं. त्यांना तरी ह ेबोलायला शोित होतं का? 

 

मला पसत्का कोण पाठवली? या गोष्टीचं उत्तर मला अजुनही समळाला नव्हतं. आसण 

त्याच सवचारात असताना फोनवर टरंग आली तीही एका ओळखीच्याच माणसाची. फोन उचलावे 



की नको हचे मला कळत नव्हते?कारण त्या कदवसापासून मी कधी त्यांच्याशी बोललोच नव्हतो. 

शेवटी आढेवेढ ेघेत मी फोन उचलला त्यावेळेस वडील जे बोलल ेते फार सवसचत्च वाटल.े  

 

असं लग्नातून कुणी पळून जातो का रे? तेही स्वतःच्या मावसबसहणीच्या लग्नातून?काय 

लग्न झाल ेम्हणून िावाची सगळी कतिवे्य पार पडतात का?का अस ंअध्याितून पळून गेलास? जेव्हा 

लोक मला सवचारत होते तेव्हा उत्तर द्यायला माझ्याकड ेकाहीच नव्हतं. अशी अवस्था करून 

टाकलीस आमची.  

 

ह ेअस ंहोतं की सत्य असूनसदु्धा मी काही बोल ूशकत नव्हतो. आसण त्याचे कारणही 

इतकेच होते की मी अंतराच्या पलीकड ेजाऊन पोहचलो होतो. आसण ह ेसगळं मी त्यांना तर 

कधीच सांगू शकलो नसतो. काही समळकत करून मोठ्या बसहणीला फोन केला आसण लग्नातली 

काही इमेज मासगतले. आसण एक एक करत बघ ूलागलो.  

 

लग्न म्हटले की सगळयांच्या मनात सजतकी खुशी असत े सततकीच धड त्यांच्या मनात 

चालू असते. आसण या सगळयात काही वेळा कुणाच्या मनाचा सदु्धा सवचार करण्यात येत नाही. 

आता माझंच बघा ना! इतकं सगळं होऊन गेलंय तरी कुणाला काही कळलय का? प्रत्यके फोटोत 

नवरदेवाच्या चेहऱ्यावर मला सजतका आनंद वाटत होता. तेव्हढीच माझ्या बसहणीच्या चेहऱ्यावर 

शंका. आसण जेव्हा मलुगी लग्नात सजते ना.. खरंच सतच्याकडे बघतच रहावं अस ंवाटत.े  

 

सलवार स्कटिच्या पोशाखात असणारी मलुगी तीच एकदम पाताळात तरुणी 

झाल्यासारखी जाणवते. काय प्रवास असतो स्त्रीचं? एका घरी जवम घ्यायचा आसण वंशाचा कदवा 

मात् दसुऱ्यांना द्यायचा?वसडलांचं नाव घेऊन स्वतःला घडवायचं आसण त्याच नावाचा गुणाकार 

करून अख्खं आयषु्य दसुऱ्याला द्यायचं. कधीकधी फार असिमान वाटतो या सस्त्रयांचा.  

 



अचानक सतचे फोटो नेक्स्ट करता करता सतच्यासोबत हसरी मयरुी केव्हा आली काही 

कळलंच नाही. खरतर हसताना ती अगदी तशीच कदसत होती जशी मी सतला पसहल्यांदा बसघतली 

होती. आजही सतच्यात काहीच फरक कदसत नव्हता. अबोल, हसरी दरुाव्याने सतच्यातला स्वत्व 

जागृत केला होता. आसण सतच्याही बाबतीत ते बरोबरच होतं. सतच्या स्वत्वाच्या बाहरे होतंच 

कोण सतला सांिाळायला. पण आता ह ेसगळं मयािकदत नव्हतं आसण माझ्या कल्पनेतही नव्हतं.  

  



६) प्रमेाच ंउगम होण.ं..  

 

पेरजागडावरून झालेल्या िटेीनंतर आमच्यात असललेा अबोला आसण परस्परांची 

असललेी िावना सगळी सवरक्त झाली होती. त्या कदवसांपासून िेटी वाढल्या होत्या. आसण 

सवर्षयपन आता वाढू लागले होते. आसण आता मनातली स्पंदने पण आता ठोके वाजवायला 

लागली होती. मला मात् आवडायचं ह ेसगळं. कारण जे पासहजे होतं ते अगदी सहज मासगतल्या 

प्रमाण ेसमळायला झालं होतं. पण होतं असं... सखुात वाहत असताना समोर असलेल्या दःुखाची 

जाणीव नसतेच कुणाला. आसण माझ्याही बाबतीत तेच होतं. कुणाला माहीत होतं समोर काय 

वाढून ठेवलं होतं ते ? 

 

कधी सनसगियान तर कधी घोडाझरी तलाव तर कधी सशव टेकडी. रोज नवनवीन रस्ते 

बदलत होते. पण एक होतं... इतकं वाहवत असतानाही कुणाच्याही मनात हा प्रश्न येत नव्हता 

की प्रेम व्यक्त कुणी करायचं? 

 

आसण प्रेम आह ेकी नाही हहेी ठरवण ंजरा महत्त्वाचं होतंच. आसण सशवाय काठीनही. 

कारण जोपयांत शबद ओठांवर येत नाही तोपयांत त्यांचं काहीच अथि सनघत नाही. आसण प्रेम ही 

डोळयांची िार्षा असली तरी डोळयांनी तू उमगवण े

ह ेजरा खपू साहसाचे काम असते. आसण म्हणून तर ठरल ंआह ेकी प्रेमात आसण युद्धात 

सगळं काही माफ असते.  

 

पण जेव्हा मनातल ंकाही बोलायचं असतं ना त्याच्यासाठी डेटरंग लागते अशी व्याख्या 

नेहमी असमत मला द्यायचा. मी ककत्येकदा प्रयत्न केला पण नाहीच जमल.ं कॉलेजच्या 



फेसस्टव्हलमध्य ेमी एक गाणं सादर केल ंहोतं. अथाित ते सतच्या साठीच होतं. आसण सतच्यावरच 

ते सलसहल ंहोतं.  

 

गाणं म्हणत असताना सतत ती कुठेतरी असल्याचा िास होत होता. प्रत्यके वाक्यातल्या 

प्रत्येक शबदात ती फक्त माझी असावी असच वाटत होतं. पण सतच्या मनात माझ्यासवर्षयी काय 

कफहलंग येते ते मला बघायचं होतं..  

 

प्रथम दशिनी स्टेजवर चढल्यावर क्षणिर डोळे समटल े आसण सतचा चेहरा डोळयांत 

साठवून घेतला. आसण मग एक उसळता उत्साह घेऊन उच्चारल.े..  

 

माझ्या समत् आसण मैसत्णींनो ह ेकाही खास शबद कुणाच्यातरी आठवणीत तुमच्या समोर 

गातो आह.े.  

 

स्वप्नातली परी लाजली 

  अबोली खळी मना िासली 

        हसता क्षणी जशी सानुली 

           जशी हृदयी सुर सजली..  

साजणी.. साजणी.. तू माझी साजणी...  

साजणी.. साजणी.. मी तुझा ग साजणी.. //धृ. // 

 

तुला शोध ेनयनात, सनळया सनळया गगनात,  

ओढ लागली तुझ्या सूवासा...  

तूच माझ ंजीवन तू, तूच माझी कसवता तू,  

जगण्याची तू आह ेएक आशा...  



ओढ लागे तुझ्या रुपाची, जशी रात् आह ेसमलनाची...  

जशी रात् आह ेसमलनाची...  

साजणी... साजणी...... //१// 

 

तुझ्यासवना ह ेक्षण सुने, तुझ्यासवना कसे ह ेजगणे,  

तुजसवण मी आह ेअधूरा सा...  

प्रीत माझी तुझ्या प्रिावर, अप्सरा तू सूरांगणावर,  

तूच माझा सूरज माझी सनशा...  

डोळयांनाही प्रसतमा तुझी, हृदयात जशी मरुत तुझी...  

हृदयात जशी मुरत आह ेतुझी...  

साजणी... साजणी...... //२// 

 

टाळयांच्या कलकलाटात अस्खसलत झालले ं स्वागत बघून आपण एक उत्तम लखेकही 

होऊ शकतो याची सुद्धा प्रसचती आली. आसण खरं सांगायचं म्हणजे ज्या व्यक्तीसाठी मी इतकं 

सगळं करीत होतो सतचं व्यक्ती जेव्हा प्रसतसाद करताना मला कदसली नाही याचंच तेव्हा थोडं 

वाईट वाटल.ं पण खरा आनंद त्या कदवशी वाटल ंज्या कदवशी पाटी झाली.  

 

आमच्यात एक ठरल ंहोतं. थोडक्यात तरी प्रत्यकेावर पाटीची वेळ यायची. आसण आज 

ती सूनैना कडून होती. त्यामुळे आम्ही सगळे सतच्या घरी जमलो होतो. सबयरच्या नशेतच काही 

इतक्या रमल्या की जण ूदरूचीच नशा चढली आह.े आसण तेव्हाच मी मयरुीला स्टेजवर म्हटलले ं

गाणं गुणगुणत असताना बसघतल.ं तेव्हा कळल ंकी न कदसता सतने गाणं ऐकून ठेवल ंहोतं. तेव्हा 

कळलं की मलुगा जसा दाखवून स्वतःच्या िावना प्रगट करत असतो. उलट मुली त्या िावना 

पदराखाली टाकून ठेवतात. आसण या सगळया मोहजालातच ककत्येकांची दैना उडून जाते.  

 



त्या कदवशी असाच मसुळधार पाऊस होता. कुणाला तर जागचे हलायला सदु्धा समळाल े

नव्हती. कॉलेजच्या आजूबाजूला गदि झुडुप े होती. आसण त्यापेक्षाही सुंदर म्हणजे. मऊ मऊ 

गाद्यांची गवताचं गालीच पसरलं होतं बागेत. त्यांना मुबलक आहार समळाल्यामुळे ककत्येक 

फुलझाडांची फुलेपन सनघाली होती. आसण त्यामुळे बाग कशी उजळून सनघाली होती.  

 

२ ते ३ माणस ेबसतील असं एक बाई होतं सतथं बागेच्या मध्यंतर. सजथ ेबसून अख्ख्या 

बागेची पाहणी होत अस.े आसण पाऊस ककंवा उन लागू नय ेम्हणून बाकावर छत्पण बसवल ंहोतं. 

मला सहरवळीचा छंद असल्यामुळे ककत्येक खाली वेळेत मी सतथ ेस्वतःची करमणकू करायचो. 

त्याकदवशी असच मी सतथे बसून होतो. मी कुठे कदसलो नाही ह ेबघून मयरुी पण माझ्या पाठमोरी 

आली होती. आसण काही क्षण गेलेच असतील तर पावसाने शुरुवात केली होती.  

 

सगळीकड े वातावरणात थंडीची लहर चालून आली होती. आसण पाऊस जरा बराच 

असल्यामुळे मी आसण मयुरी पण सतथेच कुडकुडत बसलो. हातपाय थरथर कापत होते. दातसदु्धा 

वाजायला लागल ेहोते. तरी पण तोंड उघडलाच शेवटी सतने..  

 

काय थंडी वाजते रे... ? 

 

हो ना...  

 

चल कॉलेजमध्य ेआत जाऊया...  

 

अगं पाऊस ररमसझम नाही मसुळधार येत आह.े आत्ताशी इतकी थरथर करत आहसे. मग 

ओलाहचंब झाल्यावर ककती...  

 



हो पण हा पाऊस ककती वेळ राहणार... चल मग आपण काहीतरी मनोरंजन करूयात... 

नाहीतरी नुसतं अस ंवडे्यासारखं बसून असतोसच...  

 

ए... वेडा नाही आह ेमी... प्रत्येक गोष्टीत कारण शोधत असतो मी. आता या पावसाला 

बघ ना.. कसा दशु्मन सारखा पडत आह.े.. पण तरीही आवश्यकच असतो या सहरवळीला... आता 

बघ ककती नव्याने सहरवळ फुलणार... अजून वनस्पतींचा अभ्यास करतोस.  

 

काय शखेर... कधीही या सनसगाित गंुतून असतोस.. तूच म्हणतोस ना... सनसगाित प्रमे 

शोधाव ंलागते... त्याबद्दल सांग ना..  

 

नैसर्गिक प्रेम... यावर काय सांगू आता तुला? 

 

काहीही... मला पटेल असं! 

 

कुठेतरी वाचलं आह ेजर खरं प्रेम करणारं असेल तर सनसगि त्यांना हमखास मदत करतो. 

सप्रयकराच्या ककंवा प्रेयसीच्या सवरहात हा पाऊसच त्यांना सांत्वन देतो. काहीवेळा तर अशू्र 

लपवण्यासाठी पण मदत करतो. ककत्येकांच्या आठवणी पण या पावसातच सजवंत होतात. 

शेतकऱ्यांच्या डोळयांच पाणी जेव्हा संपते तेव्हा पवसाचाच त्यालाही आधार वाटतो. चातकाची 

पण तहान त्या पसहल्या पावसाची असत.े कमी पडला तर दषु्काळ आसण जास्त पडला तर महापूर.  

 

पावसाबद्दल सजतकं सागंावं सततकं कमीच आह.े म्हणून कवी लोक नेहमी पावसाला 

म्हणतात..  

वेडा पाऊस हा,  

   न सांगताच येतो...  



      आठवण सतची आणून,  

           डोळयांतूनही गाळतो...  

जसं चंद्र, ताजमहाल ह ेप्रेमाचं प्रतीक आहते, तसेच माझ्यामते तरी सनसगि हा प्रमेाचा 

फार मोठा प्रतीक आह.े..  

 

ए तू गाणे फार छान गातोस... आसण कसवताही छान करतोस... माझ्यावर कर ना 

एखादी...  

 

तुझ्यावर... आसण कसवता...  

 

का? गाणं बरं केलं होतं तयार! ते कुणावर बघून केलं होतं...  

 

एव्हाना पाऊस आता थांबलेला होता. आसण तेव्हढाच सतथून सनघून जाण्यासाठी मला 

हा सनसमत्त उत्तम होता. खरतर सतने मला त्या एकाएकी वीच्यारल्यामुळे मी थोडा गोंधळलो 

होतो. तरी मी तो उत्तर देऊ शकत होतो.  

 

पण जेव्हा मी सतच्या चेहऱ्याकड े बघून नजरा नजर करत होतो. तेव्हा मला काय 

बोलायचं ह ेकाही सुचतच नव्हते. पण कधीतरी तो प्रश्न आसण त्यांचं उत्तर मला द्यावेच लागणार 

होतं. म्हणून शेवटी मीच म्हणालो..  

 

पाऊस सनघालाय चल आता.. उद्या बघू..  

असे म्हणत मी वाट धरली. पण मलुींची नजर ही फार प्राणघातक असते. ह ेपुराणामध्य े

सुद्धा आपण वाचलच आह.े माझ ंसवर्षय टाळण ंह ेसतला केव्हाच कळल ंहोतं आसण तीही वेळच 

बघत होती.  



 

आता काही कदवसांत कॉलेजला सटु्ट्या लागणार होत्या आसण मला काय सवचारायचं 

आह ेते सोडून मीच सतच्यापासून पळून जात होतो. सशवाय सतचा शेवटचा वर्षि होता. आसण आता 

ती कुठे जाणार हहेी माहीत नव्हतं. पण मला जरी सतला िटेायचं असल ंतर कुणीतरी जवळपास 

आह ेककंवा समत्गन असतील फक्त तेव्हाच मी सतच्याशी बोलत होती. आसण मला वाटत ेतीही 

तेव्हढ जाणुनच असेल.  

 

आज कॉलेजचा शेवटचा कदवस त्यामुळे सगळेजण अन्नपूणाि मध्येच बसून होतो. नेहमी 

प्रमाण ेमयुरी माझ्या समोरच बसून होती. मात् आज चहाची ऑडिर मात् सतने हक्काने मारली 

होती. शेवटी सगळयांची सनरोप द्यायची वेळ आली तेव्हा प्रत्येकजण बोलू लागला.  

 

आता कुणी काय ठरवलयं?  मीच म्हटलं.  

 

आपलं आता शेवटचा वर्षि आह ेना. आपल्याला सोडून तर फक्त मयरुी चालली आह.े बघा 

बाबा ती काय म्हणते?असमत म्हणाला.  

 

काय मयुरी... काय ठरवलं आहसे मग नंतर... आशा म्हणाली.  

 

तसं अद्याप ठरवलं खपू होतं पण प्रसतसाद येत नाही आह.े (माझ्याकड ेबघत. आसण मी 

मान खाली घातली. बाकी जणांना काय समजायचे ते समजून गेल.े ) 

 

कश्याबद्दल?? जो म्हणाला 

 



काही नाही मला माकेटटंग करायला आवडते. त्यामुळे जवळपास कुठेतरी जागा बघेन.. 

पण थांकस हा.. तुम्हा सगळयांचे प्रेम मी हृदयात जपून ठेवीन. आसण माझ्या उत्तराची मी वाट 

बघत बसेन इतकंच.. चला सनघत ेमी..  

 

ती असं का बोलली. सगळे माझ्याकड े अस े बघू लागल े जस ं काही माझ्याकड े बघून 

आश्चयािची बोंब उठत आह.े पण कुणालाच मी त्याबाबतीत काहीच सांसगतलं नाही.  

 

त्यानंतर मला मयुरी  िटेलीच नाही. अगदी माझ ंकॉलेज सुटायला झालं तरी. केव्हा 

येणार, कधी िेटणार याची सतने कसलीच बातमी कदली नव्हती. मनात फक्त एक प्रश्नसचवह कोरून 

ठेवला होता तो तेव्हढाच..  

 

मयुरी गेल्यानंतर आम्ही ककत्येकदा पाटी वगैरे केली पण नंतर मला सतच्याबद्दल कळत 

आलं की िावना सतच्या पाशीही होत्या. आसण त्या व्यक्त करायला माझ्याकड ेवेळ पण होती. पण 

पासहजे तसं मी सतला कधी िटेलोच नव्हतो त्यामुळे सतने मला अस ंकोड्यात पाडून ठेवल ंहोतं.  

 

जेण े करून जेव्हा ती येईल तेव्हा मला सतला सवचारायला सहम्मत होईल म्हणून.. 

ककतीतरी कदवसांनी मला सतचा लेटर समळाला. कारण जाताना ज्या पुस्तकात ती ठेवून गेली 

होती तो पुस्तक सतने नेलाच नव्हता. आज अचानक पुस्तके चाळताना तो लटेर समळाला आसण 

मी वाचू लागलो...  

 

शेखर 

 



सप्रय म्हणणार नाही कारण तू मला अधिवट ठेवलं असल्यामुळे. माझ्यातला 

बदल घालवताना माझ ंमनही केव्हा बदलून टाकलास मला कळलंच नाही. सतत तुझ ं

ऐकत राहाव ेअसं वाटत होतं. आसण तुझ्या डोळयांत बघताना तेव्हढाच आनंद.  

 

सॉरी मला त्या कदवशी तो प्रश्न नको होता सवचारायला? पण तुझ्यातला 

सित्ा शेखर घालवण्यासाठी मला ते करावं लागल.ं खरतर स्पष्टपणे मी तुला 

सवचारणार होते. पण तू नेहमी माघार घेत असल्यामुळे तेही अधिवटच रासहले.  

 

तुला हा लेटर बघून वाटेल मी त्यात माझ ं होकार कदला असेल पण तस ं

काहीही होणार नाही. मला तुला परस्पर िेटून ते बोलायचय. पण सनदान यावेळी 

तरी नाही टाळसशल ना...  

 

तुझ ंकॉलेज जेव्हा चाल ूहोईल तोपयांत मी आललेी असेन... तुझ्या प्रेमाच्या 

शोधात.. उत्तराच्या आशते...  

 

                                      तुझीच मयुरी 

 

त्या वेळेस मनावर आनंदही सततकाच होता आसण आता कॉलेज शूरू होई पयांतचा सवरह. 

आठवण काढण ंकशाला म्हणतात ह ेआज उमगायला लागलं होतं. स्वप्नात ककत्येकदा सतचा चेहरा 

सामोरी बघून झोपलोही नसेन कदासचत..  

  



७) आजोळी...  

 

 

आजकाल कस ंचालतंय? बायको घरात आली की माणूस फक्त सासरुवाडीला जातो. 

त्यामुळे जवळ असणारी बहीण सुद्धा परकी वाटते. जवमतःच आईकडल्या मामाची सवय होऊन 

जाते आसण इतर नात्यांत दरुावा पडतो. पण हा फक्त माझ्या मते असललेा एक सनरुपयोगी प्रश्न 

आह ेज्याचं आज मोठ्या प्रमाणात कायि चालू आह.े  

 

तसं माझी कुठे जायची इच्छा तर नव्हतीच. पण आईच्या हट्टामुळे मला आजोळी जावं 

लागत होतं. एक तर सतच्या आठवणीसह मी सतथ ेराहुपण शकत नव्हतो ज्यामुळे मला कुठेतरी 

जाणेच होते.  

 

आजोबांच्या गावाकड े नेहमी एकांत वाटत असे. कदवसिर नवनवीन समत्ासंोबत 

हुदंडण.े. काय मजा चालायची. पण न करमण्याबाबत एकच गोष्ट होती सतथे. ज्यामुळे मी 

आजपयांत सतथे जाण्यास नकार देत होतो. आसण ती म्हणजे मामाची मोठी मुलगी सनशा.. सतचं 

आसण माझ ंजवमाची वैर असल्यासारखं नातं होतं. कधीच माझ्याशी सतला ककंवा मी सतच्याशी 

चांगल्या पद्धतीने बोलललेा एकही प्रसंग आठवत नाही.  

 

नीशाच्या बाबतीत सांगायचं असलं तर थोडी कृश होती आसण एकदम उंचपुरी होती. 

सावळया रंगात थोडीफार शोिेशी अशी होती. तरी सतला सतच्या सुंदर पणाचा फार गवि होता. 

काय तो पावडर, ती बधेडक लाली. पण राग सदोकदत चेहऱ्यावर असल्यामुळे चेहरा काही 

शोिायचा नाही. एखादी गोष्ट जर का सतच्या मनासवरुद्ध झाली तर झाल ंजगातलं सतसरं महायुद्ध 

चालू.. पण म्हणतात ना समोर जाऊन याच मलुी फार सवचारवंत होतात.  

 



लहान असताना आई मला नेहमी सडवचत असायची. की शेखर तुला केशु मामाचीच 

मुलगी मागून द्यायची आह.े आसण सतचं नाव आलं की मी सतच्या नावाने फार वाईट पणे बोलनू 

द्यायचो. आसण आई मात् मुद्दाम मला सडवचत असायची. सतला फार मजा यायची. एव्हाना सनशा 

म्हणजे मला छळायला आईला एक सनसमत्त होतं.  

 

सवदिाित उवहाळयात फारसे काम नसले तरी शेतात फार काम असत. आजोबांची १० ते 

१२ आंबयाच्या झाडांची आमराई होती. पण त्या वर्षीच्या वावटळीने दोन आंबयाची झाडे 

मुळासकट खाली पडली होती. त्यामुळे मामा आसण मामी दोघहेी सकाळीच जायची. आसण 

मागाहून आजोबा बैलाचंं चारापाणी करून बलैबंडी मग नेत असत. रोज लाकड ेतोडण ेआसण 

शहरात जाऊन सवकण ेसध्यातरी हाच त्यांचा व्यवसाय होता.  

 

सतथे गेल्यावर मला पसहल्यांदा तर करमतच नव्हते. वेळ समळाली की मी आमराईकड े

चालल ंजायचो पण ती ताकदीची काम ेमाझ्याने होईना. थकून जायचो. त्यामुळे सहसा मला 

कुणी कामासाठी येऊ देत नव्हते. आसण घरी टीव्ही बघत बसावं म्हटलं.. तर मग काय तेच 

िांडण? तुझ ंतू आसण माझ ंमी...  

 

सकाळच्याला मामा आसण मामी गेले. की काही वेळाने आजोबा बैलबांडी घेऊन जायचे. 

जवळपास ९ ते १० वाजेपयांत मी डबबा नेऊन द्यायचो. तेव्हढा एक त्ास सनशाचा कमी झाला 

होता. पण ती काही बोलणार नव्हती. कारण मी सतला कधीच आवडत नव्हतो. आसण नेहमीच 

ती माझ ंराग करत असायची. पण सगळं मामाकड ेबघून सहन करावं लागायच.  

 

कदवसिर जर सनशा आत टीव्ही बघत असली की मी माझ ंप्रवास सनर्षेध करून टाकायचो. 

एखाद्या टपरीवर जाऊन बसायचो ककंवा समत्ांकड े असायचो. ककंवा मोबाईलवर गेम खेळत 

बाहरेच बसून असायचो.  



 

पण म्हणतात ना, योग येतातच कधीतरी जुडून. सनसगि हा प्रत्येकाला सधुारण्याची एक 

संधी देतो. रोजच्या सारखं मी सगळयांचा सशदोरीचा डबा देऊन वापस आलो आसण सतला आत 

टीव्ही बघताना पाहून बाहरेच मोबाईलवर गेम खेळत बसलो.  
 

अचानक घरातून आवाज बारीक पद्धतीने येऊ लागला.  

शेखर... शेखर... वाचव... शेखर..  
 

मला वाटलं ती काही गम्मत करत असणार म्हणून फारसा लक्ष न देता परत गेममध्य े

मग्न झालो. पण यावेळेस परत तीच आति स्वर माझ्या कानी पडताच मलाही थोडं सवसचत्च 

वाटलं. आसण म्हणून मी आत जाऊन बसघतलं. बसघतलं तर काय ते बघनू मलाच थोडी िीती 

वाटायला लागली होती.  

 

एक नाग साप सतच्या पुढ्यात वेटोळी मांडून फणा काढून उिा होता. आसण तेही जेमतेम 

अध्याि एक फुटाच्या अंतरावरच. सनशा घामाने ओलेहचंब झाली होती. त्याचा फुत्कार बघून सतची 

केव्हाच बोबळी वळून गेली होती. आसण सतची नजर पण हटायला तयार नव्हती.  

 

मी सतच्या पाठमोरीच उिा होतो. पण काय कराव.ं. काहीच सुचत नव्हतं. आसण कुणाला 

बोलवाव ंतर वेळ नव्हती. क्षणाचाही सवलंब न लावता सनशाच्या दोवही दंडांना पकडलं आसण 

मागे खेचलं. पण तरीपण सनशा उठायच्या तयारीत नव्हती. सनशा बाजूला झाली आसण परत तो 

साप फुत्कार करत माझ्यापाशी आला. हातात सनशाची ओढणी होती. ती त्याच्यावर टाकून कदली 

आसण बाजुचीच काठी घेऊन त्याला घराच्या बाहरे काढल.ं  
 

सनशा इतकी घाबरली होती की येऊन सतने घट्ट समठीच मारली. क्षणिराचं सतला सांत्वन 

देत असताना मला मयुरीची आठवण झाली आसण क्षणांत सतला समठीतुन सवलग केले. आता तू 



सुखरूप आहसे याची जाणीव करून देत सतला पलंगावर बसवलं. आसण प्यायला पाणी आणून 

थोडावेळ झोपायला सांसगतलं.  

 

अस ंअसत ंरूपाला पसंद करणाऱ्या मलुी कधी शरीराकड ेबघत नसतात. सतला आराम 

करायला सांगून मी परत टीव्ही बघायला लागलो आसण सतचं कवहणनं चाल ूझाल.ं दोन तासात 

त्या पोरीने ताप बाहरे काढला होता. मला फार िीती वाटायला लागली होती. आसण 

माझ्यासशवाय घरी पण कुणीच नव्हते. कसं करू? काय करू? काहीच कळत नव्हते? 

 

सखशात चपापून बसघतल ेअसता शे पाचशे रुपय ेआढळल.े घरा शेजारी समत्ाला होंडा 

मासगतली. आसण सतला धरून तडक दवाखाना गाठला. दोन इंजेक्शन, एक सलाइन आसण काही 

गोळया पण कदल्या.. पण सतच्या मनातून ती काही िीती जाईना.  

 

काही वेळाने सतला घरी आणलं.. जेवायचं ताट बनवून सतला चारून कदल ंआसण काही 

गोळया देऊन सतला आराम करायला सांसगतल.ं आसण ती झोपली याची खात्ी करत शेवटी 

सुस्कारा कदला. कारण खरं सांगायचं म्हणजे सतच्यापेक्षा मलाच िीती वाटायला लागली होती.  

 

सायंकाळी जेव्हा सगळे घरी आले तेव्हा सनशाला अस ंझोपलले ंबघून त्याबद्दल त्यांनी 

सवचारलं. सगळी कहाणी जेव्हा सवाांना मी सांसगतली तेव्हा सगळे म्हण ूलागल.े खरंय पोरा.. 

आज कुणी घरी नसते तर पोरीचा जीव चालला गेला असता. बरं झालं शखेर तू होतास ते. अगदी 

देवाप्रमाण ेतू सतच्या पाठीशी रासहलास.  

  



८) परतीचा प्रवास...  

 

त्यांनतर रात्ी जेव्हा सनशाला जाग आली. सतला थोडं बरं वाटायला लागलं होतं. आसण 

एव्हाना आता तापही बराच उतरला होता. सगळयांकड ेबघून सतने आपण बरं असल्याचा दषृ्टांत 

कदला. थंडी वाऱ्याची लहर बिेान पसरत चालली होती. आसण त्याच हवेत मी कानात हडेफोन 

टाकून संगीत ऐकत होतो. सनशा आली आसण माझ्या पाशी येऊन बसली 

 

सतला काय बोलावे बहुधा हचे काही सतला सुचत नसणार. मी खूप वाट बसघतली सतची 

की ती काहीतरी बोलणार म्हणून पण सतच्या कृसतवरून, आसण अंधारात कदसत असलले्या अस्पष्ट 

मुदे्रवरून असं वाटत होतं की केलेल्या प्रत्येक कृतीबद्दल सतला आता जाणीव झाली होती. पण 

सॉरी तरी म्हणेल असं वाटत होतं. शेवटी मुकाट्याने उठून ती चालली गेली.  

 

मला वाटत ेत्या कदवसापासून मी ज्या सनशाला बसघतले होते ती ही सनशा नव्हती. कारण 

तेव्हापासून मी सतला वाद करताना कधी बसघतलचे नव्हते. सतच्यात फार पररवतिन आला होता. 

कुठे बाहरे जायचं असल ंतर हक्काने सवचारपसू करायची?जण ूआता माझी मैत्ीण झाल्यागत ती 

कसल्याही गोष्टी शेअर करू लागली होती. आता अस ंवाटत होतं की सतच्यात जण ूनवचैतवय 

बहारल ंहोतं.  

 

त्या कदवसांत अंगातली ताकद कशी काय वापरायची याचं प्रसशक्षण फार प्रमाणात झाल ं

होतं. म्हणजे सकाळी सगळयांचा सशदोरीचा डबबा नेऊन देताना हलकेच हातातील कुऱ्हाड 

लाकडावर मारून बघायचो. पसहल्यांदा जमत नव्हतं पण कालांतराने हळूहळू मीच लाकड ेतोडू 

लागलो. इतक्या कदवसांचा ंराहणीमान असताना सुद्धा माझ्या दैनंकदनीत फारसा बदल आललेा 

नव्हता. बोलण्यात ककंवा वागण्यात मी जसा गावी होतो तसाच इथ ेपण होतो.  



 

पण एक होतं. आता मला पूणि घर आपलंसं वाटायला लागलं होतं. आसण खरं सांगायचं 

म्हणजे मला सनशाबद्दल आता आकर्षिण वाटायला लागल ंहोतं. हळूहळू का होईना पण माझ्या 

प्रत्येक बोल्यात नीशाचा नाव आता वारंवार येत होता. कारण जेव्हा  ती माझ्या सवरुद्ध बाजूने 

होती तेव्हा सतच्या बद्दल माझ्या मनात फक्त एक द्वरे्ष होता. ज्यामुळे सतच्याबद्दल कसलीच जाणीव 

ककंवा कसलीच िावना नव्हती. ज्यामुळे मी आजपयांत सतच्यापासून दरुावलो होतो. पण जेव्हा 

आता ती माझ्यासोबत असते, हसते, बोलते काय कारण असेल तेव्हा माझ्या मनात फार वेगळीच 

कफहलंग येते. कारण पूवी रागाने अबोल असणारी सनशा आता सगळयांसोबत बडबड करत असत.े 

पण एक होतं जेव्हा कधी मी सतच्याकडे बघत होतो मला मयुरी सवसरत चालली आह ेअसच 

वाटत होतं.  

 

त्या कदवशी गप्पा मारत असताना सनशाने काही अनाहुत प्रश्न सवचारल.े.  

 

काय शेखर कॉलेजला आहसे... मग कुणी गलिफ्रें ड समळवली असशील ना एखादी? 

 

काय बोलतेस तू... मी तुला त्यातला वाटतो काय ? 

 

बघ बघ लपवू नको..  

 

अग लपवत नाही आह.े.. पण मी त्यातला नाही आह.े.  

 

वाटलच होतं.. कारण तुला एखादी मलुगी समळेल अस ंवाटत पण नाही आह.े..  

 

का बरं असं? 



 

कारण तुला बोलताच यते नाही.. सतत सित असतोस.. बघ ना आता.. इतके कदवस 

सवरोधात असूनही स्वतःचीच हार घेत होतास. पण कधी मीही हजंकाव ंअसं वाटल ंकाय तुला? 

 

अग पण सतथला आसण इथला काय संबंध? 

 

हो आह.े.. संबधं आह.े.. ककती मुलींना तू बोलला असणार... मला तर वाटते की माघारच 

घेतली असणार...  

 

चांगलं अनुिव आह ेवाटतं तुला..  

 

मग... मी पण पेलवून सोडले... पण हाती कुणाच्याच नाही आले..  

 

मला त्यात इंटरेस्ट नाही...  

 

बरं मला सांग... मी तुला कशी वाटत?े 

 

कशी म्हणजे... जशी आहसे तशीच वाटतेस!!! 

 

तसं नाही रे... तुझ्या बाबतीत सांग.. मला कशी असायला हव.े.. ? 

 

तू आधीचीच बरी होतीस... सचडखोर, िांडखोर... आता नुसतं डोकं खाऊ झालीस.. चल 

जाऊ दे 

 



उवहाळा आता संपायला आला होता. पण तरीही बाहरे कडाक्याचं उन पडत होतं. आसण 

आता लग्नसराईचा शेवटचा मसहना चालू होता. कुठे गोंधळ तर कुठे वदिळ असा प्रशस्त सडजेचा 

पेहराव कधी कधी ऐकायला यायचा.  

 

आजोबांची आमराई फार सवशाल होती. त्यामुळे त्यांना नेहमी आंबा सवकण्यासाठी 

बाहरेच जावं लागायचं. दोन कदवसांतून ककंवा चार कदवसांतून एकदाच ते घरी येऊन िेटत असत.  

 

फावल्या वेळात माझ ं सलखाणही चालू असायचं. त्यामुळे कधी कधी शबदांची यमक 

जुळवून कसवताही करायचो. प्रत्येक गोष्टीत ती मला मदत करायची. कसवता करताना अचूक शबद 

ती शोधून द्यायची. आवड सनवड करताना हळू हळू मी सनशाच्या स्वाधीन होत चाललो होतो. 

सतचा हात हातात घेत कसलीही अपेक्षा न करता तीच्यामय होत होतो. कसलाही वचन न देता 

सतच्याशी सतच्या िावनांची देवाणघेवाण करत होतो. सगळं कस ं अनपेसक्षतपण े घडत 

असल्यासारख ंवाटत होतं. पण खरी ओळख सतची त्या कदवशी झाली ज्या कदवशी मी गावाकड े

सनघालो होतो.  

 

कॉलेजची चालू व्हायची वेळ आली होती. नवीन क्लाससेची तयारी पण चालू करायची 

होती. सनघतो म्हणताना मामा मामीला ककंवा अजोबाला सजतकं दखुः झालं नाही सततकं सनशाला 

सोडताना झालं होतं. आसण तेव्हाही सतच्या डोळयांत डोळे घालून बघायची माझी सहम्मत होत 

नव्हती. बसस्टॉपपयांत तो पसहला प्रवास असले जो सनशा सोबत मी सनशबद पणाने केला होता.  

 

सावकाश पावले टाकत जेव्हा बसस्टॉपवर पोहचलो तेव्हा अचानक सनशाने हातात हात 

घेत सवचारल.े.. शेखर जेव्हापयांत तू होतास तेव्हा पयांत मला तुझी कदरच करता आली नाही. 

पण आज जेव्हा तू जात आहसे. हृदयाची काहीतरी चूकचूकल्यासारख ंवाटत आह.े या िावना 

अबोल जरी का असल्या तरी त्या तुझ्यापासून लपलेल्या नाहीत. कळत नाहीत काय बोलायचे ते 



पण आज इतक्या कदवसांनी पसहल्यांदा तू गावात आलास आसण वाटलच नाही इतकं तू आपलंस ं

करून गेलास.  

 

यानंतर कधी येणार की नाही येणार तेव्हढ मला मासहत नाही पण जेव्हा वेळ समळेल 

तेव्हा आठवणीने ये.. मी तुझी वाट बघत असललेी असेन. आसण असे म्हणून ती बस यायच्या 

आधीच सनघून गेली.  

 

आज पसहल्यांदा सनशाला अस ं माघार देताना पाहून मी सवचसलत झालो होतो... 

कदासचत सतच्या वेदनांना न समजून  सतच्यावर केललेा हा अवयाय तर नाही असं वाटत होतं. 

मनात सतच्या स्मृतींचा अगम्य अल्बम घेऊन मी गावच्या परतीकड ेजातच रासहलो.  

  



९) शवेटी प्रपोज केला...  

 

आज गावी येऊन २ ते ४ कदवस ेझाली होती. पण मी अजून घराच्या बाहरे सनघालो 

नव्हतो. सतत सनशाची आठवण येत होती. या वळेेला आपण काय करत असू? आत्ता या वेळेला 

ती माझ्या सोबत होती! कसल ेकसल ेिास व्हायचे. सध्यातरी माझ्या ओठावर सनशाचेच गाणे 

चालू होते. त्यामुळे आईसमोरही बोलायचं असल ंतरी सतचंच नाव बऱ्याचदा यायचं.  

 

माझ ंअस ंसतचं नाव घणे ंह ेआईलाही आश्चयिच होतं. पण काय नातं होतं ह?े.. ज्याने 

मयूरीच्या नात्यालासुद्धा मागे टाकल ेहोते. सजला अव्हरेण्यासाठी मी बाहरे गेलो होतो. आज 

सतला टाकूनच आलो की काय? अस ंवाटत होते.  

 

रोजच्या सारख ं सजून सावरून आज थोडंस ं बाहरे सनघालो होतो. सगळयात आधी 

कदग्याकड ेजाऊन बसघतलं. दारात बसून तोही जुते सावरत होता. म्हणजे कुठेतरी जाण्याच्या 

तयारीतच असेल. मला बसघतल ं आसण म्हणाला.. अरे केव्हा आलास? आसण आहलंगन कदल.ं 

दोघेही समळून मग मयूरीच्या घरासमोर असलले्या टपरीकड ेआलो. एव्हाना असमतही सतथ ेयेऊन 

पोचला होता.  

 

काय म्हणते गावकडली हालचाल? 

 

मजेत!!...  

 

मग काय त्या कॉलेजच्या गोष्टी परत चालू झाल्या. पण माझी नजर ती मयूरीच्या घराकड े

वळून होती. सजचं कुतूहल म्हणून रोज सतला बघत असायचो. पण सगळी दारेही बंद, सखडक्या 



बंद, इतक्या कदवसात तर गेटच्याही कुणी आत गेल ंनव्हतं. कुठेही सतचा मागमूस नव्हता. समत्ांना 

सवचारलं... अरे मयुरीबद्दल काही मासहती समळाली काय? तर कोणालाच सतच्याबद्दल काही 

मासहत नव्हते.  

 

असेच काही कदवस सनघनू गेले. कधी कधी फोन करून सनशा मला गावाकडली गम्मत 

जम्मत सांगत असायची. पुवहा एकदा सगळया समत्ांचा पेहराव जमायला लागला. कॉलेजचे ते 

नवीन कदवस पुवहा एकदा चालू झाले.  

 

मागे सांसगतल ंहोतं. कुणावर तरी माझी फार तीक्ष्ण नजर होती. पण पुरावा समळत 

नसल्यामुळे मी त्यांना काहीच म्हण ूशकत नव्हतो. आसण आमच्या गू्रपच गुप्त आसण तेच बेस्ट 

प्रकरण होतं आशा आसण असमतच. पण कुणालाही त्याची कानोकान बातमी नव्हती.  

 

मी असमतचा इतका जवळचा समत् होतो पण मलासदु्धा काहीच मासहती नव्हतं. त्यांची 

रोज अंडेलकरच्या सक्लसनक समोर िटे व्हायची. मी दोन तीनदा त्यांना बसघतलं. आधी वाटल ं

आम्ही फ्रें डस आहोत त्या सनसमत्ताने िेटत असतील. पण जेव्हा िेटीगाठी सोबत देवाणघेवाण 

सुद्धा नजरेत यायला लागली तेव्हा कुठे या सगळयाची जाणीव झाली.  

 

या गोष्टीचं उल्लेख मी सूनैनाला सांसगतलं होतं. आसण दाखवल ं पण होत. त्यामुळे 

सगळयांची पाळत होतीच आसण आज सगळे समळून त्यांचा योग्य सवल्हवेाट लावण्यात येणार 

होतं. पण जो आमच्यात सगळयात कॉमेडी व्यक्ती होता. त्याने एक वेगळीच शक्कल लढसवली.  

 

त्या कदवशी रोजच्या सारख ेआम्ही अन्नपूणाि मध्य ेबसून होतो. पण आज सगळेच सनशबद 

होते. कारण जो ने त्या प्रत्येकाची खबरदारी घेतली होती. कदग्याने पेपर वाचल्याचं बहाणा करत 

म्हटल.ं.  



 

ह... ह... आजच्या ठळक ठळक बातम्या... आज सकाळी अंडेलकर सक्लसनक समोर झाली 

दोन प्रेमी युगुलांची िटे..  

 

 अरे दाखव... म्हणत तोच पेपर जो ने सहस्कावला आसण परत वाचू लागला.  

 

आसण सोबत सप्रयकराने दीली चॉकलेट आसण सग्रटींग्ज प्रेयसीला िटे..  

 

परत तोच पेपर सूनैनाने घेतला आसण वाचू लागली..  

 

प्रेयसीचा हात हातात घेत ओठांनी घेतलेल ं ककस आसण उद्या परत िटेण्याचं कदलेल ं

आश्वासन...  

 

क्षणिरात ज्याला जे समजायचे होतं ते तुरंत समजून गेल ेहोते. असमत म्हणाला मला 

काही काम आह ेआसण मी चाललो. मागोमाग आशाही उठली आसण घरी काम आह ेम्हणत सनघ ू

लागली.. शेवटी मीच म्हणालो..  

 

जे बघा सिा आता िरलीय. आसण नायक पळ काढतोय... काय रे.. पाखरांनो... खोटे 

सनसमत्त करून पळ काढताय... चहाची ऑडिर कोण देणार? बसा आपापल्या जागेवर? 

 

त्यांची ती केसवलवाणी चेहरी बघून सगळे हसायला कमी करत नव्हते. आसण त्यांच्या 

नजरा मात् खाली जात होत्या. मग परत एकदा मी सचडल्यासारखा त्यांना म्हणालो...  

 



अरे माना कशाला खाली घातलाय? काही वाईट नाही केलंय तुम्ही.. पण जे आज तुम्ही 

आमच्या पासून लपवताय तेच उद्या आई वडीलांपासून लपवाल. मग अशा प्रेमाला काही अथि... 

अरे लपवतच राहाल तर जाहीर केव्हा कराल... बसा खाली.. ( आसण दोघेही खाली बसली. ) 

 

काय सीन आह ेयार.. चोरी चोरी चुपके चूपके २ चा ससके्वल तयार झाला. जो म्हणाला. 

( आसण परत सगळे हसायला लागल.े ) 

 

मी काय म्हणते आता पाटी तर व्हायलाच पासहजे... कारण आपल्यात आता एक प्रेम 

युगल जोडप ंबसल ंआह.े.. सूनैना म्हणाली..  

 

नको तेव्हढी थट्टा मस्करी झाल्यानंतर शेवटी असमत आसण आशा बोल ूलागली.  

आम्हाला माहीत आह े की आम्ही दोघ े तुमच्यापासून खूप काही लपवले आह.े पण 

सांगायचं कधी नव्हतं असं नाही.. मी लवकरच सांगणार पण होतो. बरं शेखर.. आता तूच 

म्हणतोस की प्रेम लपवणे ही चुकीची गोष्ट आह ेमग जेव्हा तू मयुरीवर इतकं प्रेम करत होतास 

तर मग का नाही बोललास...  

 

काय पॉइंट पकडल ंयार असमत... पुरेपूर घातक हमला... साल्युत.. जो म्हणाला..  

 

ह.. बरोबर.. सूनैना म्हणाली 

 

ह... सवचार करायला काहीच हरकत नाही. कारण मलाही पटल.ं. कदग्या म्हणाला..  

 

आम्हाला आमची चुकी मावय आह.े.. पण काय शेखर उत्तर देणार... शेवटी जोर लावत 

आशा म्हणाली..  



 

मीही मग थोडं मजेत म्हटल.ं. बस इतकंच ना.. ठीक आह.े. बोलेन आता.. पण मयरुी 

आह ेकुठे? कॉलेज सुटलं.. कुठे गेली.. काय झाल.ं. नाही सतचा अत्ता पत्ता आसण नाही सतचा ठाव 

रठकाणा.. तेव्हापासून ती अजूनपयांत िेटलीच नाही..  

 

मी बोलून तर गेलो होतो.. की मी सतला सवचारणार म्हणून.. पण काय माझी सहम्मत 

होणार... की सनशाने सासंगतल्यानुसार मी सित्ाच राहणार. पण अचानक लक्षात आलं की लटेर 

वर तर सतने अगदी स्पष्ट सांसगतलं होतं की कॉलजे चालू व्हायच्या अगोदरच ती येणार म्हणून. 

जर मग ती आली असले तर मग आता कुठे.. आत्तापयांत कदसली का नाही...  

  



१०)परत एकदा अन्नपणूाि.... 

 

सस्मताच्या लग्नाचे फोटो बघता बघता मी िूतकाळात इतका सवरून गेलो की मला 

वास्तसवकतेची जाणीवच रासहली नाही.अचानक ऑकफसमधून ररताचा फोन आला.काही मीटटंग 

सवर्षयी ती बोलत होती आसण मी फक्त होकार देत होतो.कारण मुळात मीच बोलतोय की नाही 

हहेी मला कळत नव्हते. 

 

खूप वेळपासून आतमध्य े असल्या कारणाने थोडे फे्रश होण्यासाठी मी बाहरे 

आलो.इतक्यात परत एकदा असमतचा फोन आला.. 

 

हाय शेखर 

 

हा...असमत बोल 

 

अरे हा...तुझ्याशी एक काम होतं.. 

 

बोल ना.. कोणतं काम आह ेते.. 

 

ते अस ंफोनवर सांगता यायचं नाही..तू फक्त अन्नपूणािला ये.. 



 

बरं सनघतो मी.. 

 

वाटल्यास आरामात ये आसण जवळपास आल्यावर कळव तसं..ओके बाय.. 

 

बाय करत मी फोन ठेवला.आसण मोबाईल सखशात टाकून ऑकफसकडे जायला 

सनघालो.पण कार जवळ येताच पुवहा एक फोन आला.त्यावेळी तो वसडलांचा फोन होता.आता 

इतकं सगळं झाल्यावर पवुहा ह ेकशाला फोन करत आहते अस ंम्हणून मी फोन उचलला. 

 

कुठे आहसे रे तू? 

 

ऑकफस मध्ये आह.े( थोडंसं रागातच) 

 

उद्या सत्यनारायणाची कथा आह.े..उदयातरी यशेील काय? 

 

बघेन... 

 

सगळे आशेने बोलावत आहते तुला.त्यांची अपके्षा अशी मोडू नकोस.ठेवतो फोन.. 

 



कार चाल ू केली आसण हायवेला लावली. बाबाचं राग नाही आल ं पण त्यांनी 

ज्यांच्यासाठी मला बोलावण ंकेलं होतं.आज त्यांना मला बघायचं होतं.आसण आत्ता त्यांना माझी 

गरज पडली होती.पण गेली १० वरे्ष मी कसा आह?े कुठे आह?े कुणी जाणून सदु्धा घ्यायचं ठरवल ं

नव्हतं.असल्या खोट्या नात्यांपेक्षा मी एकटाच बरा..अस ंम्हणत गाडी अन्नपूणाि कड ेवळवली. 

 

पण एक समजत नव्हतं.इतक्या कदवसांनी मला असमतने अन्नपूणाि मध्ये कशाला 

बोलावलं असले.घरी पण बोलावू शकत होता.आसण इतक्या महत्त्वाचं कामही कोणतं असेल जे 

फोनवर बोलता येणार नव्हतं.की मागच्या सारखं तर पुवहा काही करणार नाही ना...आसण परत 

मी िूतकाळात चालल ंगेलो. 

__________________________________________________ 

परत एकदा िूतकाळात... 

 

त्याकदवशी सलग कॉलजेला चार कदवसाच्या सुट्ट्या होत्या म्हणून प्रत्येक जण 

आपापल्या कामातच रमनू होते.अचानक असमतचा फोन आला.. 

 

अरे शखेर..काय करत आहसे रे... 

 

काही नाही...नवीन झाडांची मासहती बघत होतो... 

 

जरा अन्नपूणाि कडे ये...काही काम आह.े. 



सांग ना कोणतं काम आह ेते.. 

 

अरे असं फोनवर नाही सांगता नाही येणार..तू लवकर अन्नपूणाि कड ेये. 

 

बरं येत आह.े. 

 

कशाला बरं अन्नपूणाि कड ेबोलावलं असले असा सवचार करून मीही जरा घाईघाईनेच 

सतकड े सनघालो.गेटच्या आत जाताच बसघतलं सगळे दारात बसून माझीच वाट बघत 

होते.सगळयांचा चेहरा मात् सनशबद होता.जण ू कुणी अनंतात गेल्या सारख.ंसगळयांचं तस ं

अवतार बघून.. नेमकं काय झालंय आसण काय नाही? मलाच काही कळत नव्हते. 

 

शेवटी सगळेजण एकदम उत्साहात बोलल.ेआमच्या लाडक्या शेखरसाठी आम्हा 

सवाांकडून एक आगळीक िेट..आसण सगळे जण एक एक करीत बाजूला होऊ लागल.ेआसण त्यांच्या 

मागे दडून बसलेली मान खाली घालून असललेी मयुरी सनदशिनास आली. 

 

मी एक क्षण सतच्याकडे बघतच रासहलो..लाजेने मान खाली घालून..चेहऱ्यावर तेच गढ 

हजंकल्या सारख ंसस्मत आणून..कुणाच्यातरी आठवणीत दाटलेली..हृदयात स्पंदने साठलेली..सतथ े

हळुवार साजेशी उिी आह.ेआसण बघताक्षणी मी परत सतच्या प्रेमात पडाव ंअसं मला झालं होतं... 

 

क्षणाचाही सवलंब न लावता सतच्या नजरेच्या सशड्या चढू लागलो.आसण जसजसं असमत 

आसण आशाशी ठरलं होतं तसंच हळूच मयूरीच्या पुढ्यात सामोरी झालो. 



 

मयुररन ेलाजून आपल ेडोळे केव्हाच बंद केले होते.हळूच सतच्या केसांवरून हात कफरवत 

सतचा हात हातात घेतला आसण मी गुडघ्यावर बसलो.सतरपी मान करून सतच्या डोळयात 

बघताना आज ती डोळयांनीच स्पष्ट बोलत होती.मग हळूच सतचा हात आपल्या ओठांशी लावत 

जरा प्रेमाने सतला सवचारलं.. 

इ स्टील लव यू मयुरी,अडँ सवल यू मारी मी. 

 

इतकं बोलताच समत्ांमध्य े उत्साह खवळला आसण ते जोरजोरात सशट्ट्या मारू 

लागल.ेआसण आपला आनंद व्यक्त करू लागल.ेह ेसगळं बघून मयुरी इतकी लाजली की धावत 

धावत आत् मध्येच गेली.आसण ठरल्या प्रमाण ेपाटीचा ओझा असमत आसण आशा वर येऊन पडला 

होता.ह े सगळं झाल्यावर प्रत्येकालाच बोले तैसा चाले चा असिमान वाटायला लागला 

होता.ककतीतरी कदवसांनी आज ररकामी खुची िरून कदसत होती. 

 

अन्नपूणाि मध्य ेअसताना मी मयुरीला सवचारल.ं.इतके कदवस कुठे होतीस ग? लेटर वर 

तर आधीच येणार म्हणनू सांसगतलं होतं.. 

 

अरे बाबांनी येऊच कदलं नाही.नंतर कधी येणार म्हणून त्यांनीच माझी तयारी कॅवसल 

केली. तस ंत्यांनी मला सतथेच राहायला सांसगतलं होतं पण मला तुझ्याशी िटेायचे होते म्हणून 

मग नकार कदला. 

 

बरं मग आता काय ठरवलं आहसे.. 



 

काही नाही छोटी मोठी माकेटटंग करत ेम्हणत आह.े.काही जगापण बसघतल्या आहते. 

 

बरं आह.े.मला कमाई करण्याची गरज नसणार..( आसण एकमेकांच हसू असं ओठावर 

फुल ूलागलं.) 

 

थोडीफार थट्टामस्करी करत आमचं ह ेप्रेम प्रकरण चालत होतं.पण त्यातच माझ्या घरी 

एक वेगळाच प्रकरण चालू होतं. 

 

मी जेव्हा आजोबांच्या गावाकड े असताना माझ्या मनात िरललेी सनशा ह े आईने 

पूणिपणे हरेली होती.आसण घरची मलुगी घरी यणेार म्हटल ंकी सगळे खशु राहतील असा आईचा 

सवचार होता.आसण सनशासाठी मुलगा शोधा म्हणून सतच्या वसडलांनी आधीच आईला सवचारल े

होते. 

 

आईने माझ्या सनशामय असताना आधीच तींचे स्वप्न रंगवल ेहोते आसण म्हणून मला न 

सवचारता सनणिय पक्का करून सतने मामाला सांसगतलं पण होतं.पण मला या बद्दल काहीच मासहती 

नव्हती.आसण या सगळयात जर कोणी खुश असेल तर ती सनशाच होती.कारण मी सतला गर 

आवडायला लागलो होतो.आसण सतच्याही मनात मी सतच्या सोबत असल्याचा िास देत होतो  



११) गरैसमजा... 

 

कॉलेजचं संपत आललें वर्षि आसण आमची वाढत जाणारी िेट.प्रेमात माणसू इतका हरवतो 

की त्याला इतर जगाची कसलीही जाण नसते.फक्त सुचते तर ती आसण तो.पण आता सतलाही 

बंधनात यायचं होतं कारण ह े कुठपयांत चालणार होतं?त्याकदवशी पाकिमध्ये असताना आम्हा 

दोघांची हीच चचाि चालली होती. 

 

शेखर आपल ंह ेअस ंककती कदवस चालायचं... 

 

म्हणजे काय म्हणायचं तुला... 

 

म्हणजे आपण अस ंलपून चोरून अजून ककती कदवस िेटायचं...तुला नाही का वाटत की 

आता आपण संबंधात यायला हव.ं. 

 

माझाही तोच प्रयत्न आह.े..पण इतक्यात नको...कारण जो उत्साह आपल्याला ज्या 

मोकळेपणात व्यक्त करता येतो.नंतर संसारात ते लुप्त होत असते.लग्न नाही करायचं अस ंमी नाही 

म्हणत आह ेपण कॉलेज सुटल्यावर बघू ना,सनदान तोपयांत तुझ्यात मी...माझ्यात तू चालू दे.. 

 

ते सगळं ठीक आह ेपण उद्या काही वेगळं नको व्हायला.. 

 



तुझ ंमाझ्यावर ककती सवश्वास आह.े. 

 

माझ्या सजवापेक्षा जास्त जपते रे तुला.. 

 

मग ठरल ंतर...नो टेवशन,नो इमोशन आता फक्त ओवली रोमावस.. 

 

ती ककतीदा मला अव्हरेण्याचा प्रयत्न करत होती.पण वासनेच्या आहारी गेललेा मी ते 

टाळून देत होतो. 

 

प्रेमात अस ंककत्येकदा होतं.प्रेमाच्या सशड्या चढून झाल्या की सगळयात आकर्षिण असत ेती 

शारीररकतेची.आसण एकदा तोंडाला लागलले ं सखु त्याची पूती झाल्यासशवाय मावयता देत 

नसते.त्यात नसतो नकार आसण नसतो कुणाचं सवरोध.फक्त वाहवत जाणे असते प्रमेाच्या अथांग 

सागरात.शारीररकतेचं अमाप सुख त्या कोवळया वयात काय असत ं असं ककत्येकांना कळत 

नसते.आसण हचे सगळं माझ्याबरोबर झालं होतं. 

 

असं ककतीदा घळत होतं,पण त्याची हचंता होती कुणाला.आसण आता कॉलेज पण सुटायला 

झालं होतं.पण जेवढं ते टेवशन मला कॉलेजला सटुण्याच नव्हतं तेव्हढ टेवशन त्या कदवशी मयुरी 

आल्यावर झाल ंहोतं... 

 

शेखर आता कॉलेजपण सुटायला लागलाय..तुला योग्य तो सनणिय घ्यायला हवा.. 



 

ओह्...शीट..तू का अशी वागत आहसे ग..आपण काढू नं ग मागि त्याच्यावर काहीतरी.. 

 

केव्हा मागि काढशील शखेर..माझ ंजीव गेल्यावर... 

 

तू कशी बोलत आहसे..काही झालंय का? 

 

त्यामुळेच तर आज सनणिय घ्यायला आली आह.ेनाहीतर आत्महत्या करण्या पलीकड े

माझ्याकड ेपयािय नाही.( आसण ती रडायला लागली.) 

 

ए प्लीज असं नको बोल.ू..काय झाल ंतेव्हढ सांग आधी बरं.. 

 

काल रात्ी अचानक उलटी चाल ूझाल्यावर आईनी मला दवाखावयात नेलं.तेव्हा कळल ं

आईला की माझ्या पोटात तुझ्या नावाचं ३ मसहवयांचं बाळ आह.े.आईने खूप सवचारल.ं.रात्ी खूप 

मारल ंपण..पण मी नाव ओठावर येऊच कदलं नाही.. मात् आता तुला सनणिय घ्यायलाच हवा... 

 

क्षणिर मला काय बोलावं तेच काही सुचत नव्हत.ेकारण एका अथी सतचं बरोबरच 

होतं.माझ्या सुखाच्या उपिोगात मी सतचा एकदाही सवचार केला नव्हता.आसण सतच्या त्या 

प्रसंगाला मीच कारणीितू होतो.परंतु वेळ गेललेी चालणार होती.माझ्या वासनेच्या आहारामुळे 



मी एका जीवाचा नाश करावा तेव्हाही मला अस ं वाटत नव्हते.आता एकच पयािय 

होता..लग्न...आसण तेही लवकरच. 

 

सगळया समत्ांना एकत् बोलावलं.सगळयांना त्याबाबत सवचारपूस केली.पण कुणीही मला 

उलट बोलले नाहीत.कारण झालले्या प्रकरणावर मी फार गंिीर वक्तव्य करत होतो.सगळयांनी 

लग्नाची मंजुरी कदली. 

 

सगळयांनी गुप्तपणे ती तयारी केली होती.त्यामुळे आम्हा दोघांपैकी कुणाच्याही घरी 

काहीच माहीत न करता कोटाित जाऊन लग्न केल.ंपरत एकदा सगळयांनी जल्लोर्ष केला.शेवटी 

आम्ही एकत् आलो याची जाणीव सगळयांनी पाटीतून कदली.मला वाटत ेमयुरी सोबत घालवलेली 

ती शेवटची पाटी असले. 

 

लग्न तर समत्ांनी लावून कदलं.पण खरी िीती होती ती मयुररला घरी घेऊन जायची.कारण 

जशी मयुररची आई कवव्हवेस झाली तशी माझी आई होणार नव्हती... 

 

त्या कदवसात सनशाचं आसण माझ ंलग्न व्हाव ंम्हणनू माझ्या घरी नको नको ते प्रयत्न चाल ू

होते.मामामामी,आजोबा आसण सनशा सगळी सवचारपूस करायला घरी आली होती.सगळयांनी 

आज ती योग्य ती बैठक घ्यायची ठरवली होती.त्यात मी घरी नसल्यामुळे सनशा मला 

बघण्यासाठी फार उत्स्फूति झाली होती.आसण आज घरचे पण सगळे खुश होते.फक्त माझी कमी 

पूणि करण्यासाठी सगळे माझी वाट बघत होते... 



____________________________________________________________प

रत एकदा वास्तसवकतेत परत येताना.... 

 

 

केव्हा एकदाचं गाव आल ंते कळलंच नाही.कारमधून उतरलो आसण गेटच्या आत पाऊल 

टाकल.ेदरवाज्यावर कुणीच कदसले नाही.म्हणून अन्नपूणाि कड ेजाऊ लागलो.कोण कोण असले या 

संदिाित मी आत गेलो.आसण बघून आश्चयिचकीत झालो. 

 

सगळे समत् बाजूलाच उिे होते.आसण आश्चयािची गोष्ट म्हणजे सस्मता सतच्या िावी 

नवऱ्यासह सतथ े बाजूलाच उिी होती.सतच्या बाजूलाच मावशीपण होती.आसण एका बाजूला 

मयुरीचे आईवडील आसण त्यांच्या सोबत माझेपण आई वडील होते.सगळयांना बघून माझ्यासाठी 

तो एक आश्चयािचा धक्काच होता.कारण काय घडतंय आसण काय नाही मला हचे कळत नव्हते.मी 

फक्त स्तांधपणे एका जागी उिे राहून सगळयांकड ेबघत होतो. 

 

अचानक मागाहून आललेी सनशा माझ्या पुढ्यात उिी झाली.सतला बघताक्षणी माझ्या 

तळपायाची आग मस्तकात गेली.कारण इतक्या कदवसांत होणारी वादळे येण्याचं मुख्ख्य कारण 

म्हणजे तीच होती.एकदा पुवहा ह े अगदी जसेच्या तसेच होते.सगळेजण अगदी त्या कदवशी 

सारखेच गोलाकार उि े होते.आसण परत त्या कदवसाची सचत् अशी डोळयासमोरून जाऊ 

लागली.....  



१२) एकमकेाचंा सनरोप... 

 

त्याकदवशी लग्न झाल ंपण माझी घरी जायची इच्छा होत नव्हती.एक तर घरी असललेी 

नीशा आसण माझ्यासाठी बसलेली बैठक ही मला मासहत नव्हती.आसण दसुरी म्हणजे ही 

धक्कादायक बातमी.कारण प्रत्येक आईबापाला वाटत े की आपल्या मुलाचंं लग्न ह े चारचौघात 

रीसतररवाजाने धुमधडाक्यात व्हाव.े 

 

समत्ांसोबत सगळे घराच्या समोर आलो.पण कुणाचीच आत जायची तयारी होईना.मग 

समत्च म्हणाल ेजे काही सांगायचं आह ेआधी तूच सांगून ये.कारण ज्या पररसस्थतीत ह ेझालंय ही 

तुझीच चुकी आह.ेपुवहा मयुरीच्या डोक्यावर ताणतणाव नको.पण मग शेवटी मयुररच यायला 

तयार झाली.सतच्या चेहऱ्यावर ओढणी झाकत सगळे घरी पोहचलो. 

 

दारातूनच सनशाने मला येताना बसघतलं होतं.धावतच सतने मी घरात आल्याची वाताि 

सगळयांना कळसवली.आई बाबा सगळे बाहरे आले.त्यांच्या मागोमाग मामा मामी आसण आजोबा 

सगळेच बाहरे आले.सगळयांच्या चेहऱ्यावर मला बघून एक सस्मत पसरत होतं.पण काय घडत 

आह ेयाची मला पुसटशी देखील कल्पना नव्हती. 

 

शेवटी आईचं म्हणाली...आलेत का सगळे... बरं का बाळांनो..आज शखेरसाठी फार 

महत्त्वाचा कदवस आह.ेसगळे वीश नाही करणार का त्याला? 

 

कश्याबदल काकू?  जो म्हणाला... 



 

अरे आज शखेर आसण सनश्याच्या लग्नाची बैठक घ्यायची आह.ेआह ेका नाही खास.. 

 

पण मी काय म्हणतो आई ? मी जरा अडखळत मध्येच म्हणालो.. 

 

अरे आता काही बोलू नकोस...जा तुम्ही आता..सनवांत गप्पा मारा...आई म्हणाली 

 

खरतर सनशाच्या चेहऱ्यावरचे ते िाव बघून मला सतला नकार द्यावा अस ंकधी वाटत 

नव्हतं.कारण एके काळी सतच्याच स्वगुनावर मी िाळून तीच्यामय झालो होतो.आकर्षिण ह ेकाय 

असत ं शेवटी सतनेच ह े दाखवल ं होतं.सशवाय माझ्यातही बरेच बदल आणल े होते.आसण 

स्वतातही.पण ह ेही खरंच होतं की आधीपासून मी मयुरीचाच होतो..आसण आत्ताही मी सतचंच 

आह.े 

 

सगळयांच्या तोंडी माझ ंआसण सनशाच नाव असं वारंवार येत होतं.ज्यामुळे माझ्या मनात 

एक ियंकर संताप उठला होता.आसण मी जरा जोरानेच ओरडलो.. 

प्लीज थांबवा ह ेसगळं..आसण सगळे कस ेस्तबध पणाने माझ्याकड ेबघ ूलागले होते...पण 

जेव्हा..काय रे? काय झालं? अस ंम्हणत आई माझ्यापाशी आली तेव्हा मी बोलू लागलो... 

 

आई ....लग्न झालंय माझ!ं!!! 

 



आसण ह ेएक वाक्य बोलताच सगळयांच्या चेहऱ्यावरची मुद्रा आपोआप सनस्तरल्यागत 

झाली होती.आत्तापयांत चालू असललेा गोंगाट.सनरव शांततेत सामील झाला होता...कुणाला काय 

बोलावे काहीच उमजत नव्हते..सगळे फक्त टकमक एकमेकांचे चेहरे बघ ूलागल ेहोते. 

 

इतका मोठा सनणिय..आसण तेही आम्हाला कुणालाच न सांगता..इथ ेआम्ही याच्या लग्नाची 

तयारी करतोय आसण ह ेकाटि येऊन सांगताय की त्याचं लग्न झालंय म्हणून..आई वडीलांकडे बघून 

बोलत होती. 

 

आई ....आई ...मला कुणाचच अस ंमन दखुवायचं नव्हतं ग..जे झाल ं त्याला कारणही 

तेवढच मोठं होतं ग... 

 

तू जे केलसं ते तुला ठीक वाटत ेना..अरे बघ त्या पोरीकड.े.ककती मजेने वावरत होती इकड े

सतकड.े.तू केव्हा केव्हा यणेार म्हणून तुझी आतुरतनेे वाट बघत होती..आता काय सांगू सतला? 

 

आसण खरंच सनशा रडवलेी होऊन सगळं बघत होती.यात सतचीही काही चूक नव्हती.जेव्हा 

मयुरीवर् प्रमे करून मी सतच्यावर मोसहत होऊ शकतो तर मग ती का नाही.आसण सतच्यासमोर 

मी कधी मयुरीचं उल्लखे सदु्धा केला नव्हता.आसण तीलासुद्धा काय मासहत होतं की  त्या 

सबचारीच्या वाट्याला असं ह ेसगळं येणार म्हणून. 

 



खरतर ह ेचुकीचंच होतं पण मी ज्या जागेवर होतो त्या जागी मला माझंच बरोबर वाटत 

होतं.मला आई बाबा जे बोलत होते त्यांचं वाईट वाटत नव्हतं कारण त्यांना हक्कच होता माझ्यावर 

रागवायला.पण खरं तर मला सनशाच राग आल ंते आजतागायत. 

 

प्रेमासाठी कुणाला ससमाबद्ध होताना बरेच जणांना बसघतलं होतं पण कुणाची आवड 

आपल्याला इतकी खाली खेचू शकते याची जाणीव नव्हती.आत्तापयांत सजला आपण साधीिोळी 

सबचारी म्हणत होतो.मला समळवण्यासाठी ती कोणत्या सशगेला पोचणार होती हहेी ठावूक 

नव्हते. 

 

अचानक सगळे बोलत असताना सनशा माझ्या जवळ आली.खाली मान घालून असललेा 

मी हळूच सतच्याकडे नजर टाकली. सपकन सतने माझ्या कानाखाली हाणली.सगळे एकदम 

मंत्मुग्ध झाले.आत्तापयांत होणारा वादसववाद पूणिपणे नजर रोखून आमच्या दोघांवरच 

होता.मला वाटल ं झालले्या प्रसंगामुळे सतचं मन तुटल ं म्हणून कदासचत राग म्हणून उतरलले ं

थापड असले अस ंमला वाटलं.पण जेव्हा ती बोलायला लागली तेव्हा मलाच शारमल्यासारख 

वाटत होतं. 

.आसण ती बोलतच होती.. 

 

वाटल ंनव्हतं तू असा सनघसशल म्हणून.तुझ्यावर सवश्वास ठेवला कारण तू असा परका 

नव्हतास म्हणून.पण शवेटी परकेपणा दाखवलाच.इतके कदवस माझ्याशी वासणेन िरल्या 

डोळयांनी माझ्या शरीराचे लचके तोडलास.तेव्हा तुला आनंद वाटत होता आसण आज जेव्हा नातं 

जुळायची वेळ आली तर लग्न कुणा दसुऱ्या सोबत.हीच तुझी माणुसकी..इतका वासनेच्या अधीन 



असशील म्हणून मला कधी वाटलं नव्हतं..छे अख्ख्या जीवनाचं केल ंमाझ्या तू..आता जगून तरी 

काय उपयोग..त्यापेक्षा मेललेेच बरे... 

 

अस ं बोलत सनशा आत धावत गेली.आसण सतच्या मागोमाग मामी,आई,आजोबा वगैरे 

गेले.पण मी ककतीही खरं सांगायचं प्रयत्न केला तरी कुणाचा त्यावर सवश्वास बसेना.जो तो मलाच 

वाईट बोलत होता.पण जेव्हा माझ्या समत्मध्द्येही जेव्हा असंतोर्ष सनमािण होताना कदसला तेव्हा 

मनात धकधक व्हायला आली होती. 

 

काही वेळाने आई बाहरे आली.आसण म्हणाली.. 

 

शेखर..जे कृत्य तू केलंय ना..ते माफीच्या देखील लायक नाही.असं वाटतयं मुलगा म्हणून 

जवमाला घालण ंआयुष्यात ही फार मोठी चूक झाली माझी.पण ठरलाय आता.सून म्हणून नीशाच 

आता माझ्या घरी राहणार.आसण जर तुला पटत नसेल तर तू जाऊ शकतेस.आता तू सतला सोडून 

दे ककंवा काहीही कर.. 

 

धडधड बोलून आई आत सनघून गेली.आसण मी सवचार करू लागलो.काय स्वप्न घेऊन आली 

होतो घरी आसण एका क्षणात कायापालट झालं.एक चूक आयुष्याला कशी धोक्याची वळण लावते 

तसाच एक खोटं प्रसंग..आसण माझ ंआयुष्य सहरावून घेतल.ंवचन कदल ंहोतं मयूरीला आपल्या 

प्रेमाचा प्रतीक माझ्या घरीच फुलणार म्हणून.पण आज तेही माझ्या हाताच्या बाहरे गेलं होतं. 

 



सगळं इतकं अनपेसक्षतपणे घडल ं होतं की सगळयांना सनशाच्या बोलण्यावर सजतका 

सवश्वास वाटत होता.सततका माझ्यावर नव्हताच मुळी.आसण या सगळयात समत्ांचं पण समावेश 

होता.आसण सगळयात महत्त्वाचं म्हणजे मयुररला पण माझ्यावर संशय येत होता. 

 

जेव्हा घरी कुणालाच माझ्या बोलण्यात असललेा खरेपण कळला नाही तेव्हा मी धावत 

समत्ांपाशी आलो.पण मला वाटत ंत्यांनाही आज माझ्यापेक्षा सनशाच खरी वाटली असावी.जेव्हा 

रडत रडत मयरुीपण जायला लागली.मी सतच्या मागे धावू लागलो.. 

 

मयुरी प्लीज थांब मयुरी.....मी तस ंकाही केलं नाही आह ेमयुरी..प्लीज मयुरी...ऐक ना 

जरा माझ.ं 

 

काय ऐकु तुझ.ं.जे काही इतक्या लोकांत ऐकलंय तुझ ेपराक्रम..ते काही कमी आहते का? 

 

ती खोटी बोलत आह ेमयरुी...मी तसा नाही ग.. 

 

इतक्या लोकांत एखादी मुलगी कधीच खोटं बोलणार नाही शखेर..मीच चुकले तुझ्यावर 

सवश्वास ठेवून.. 

 

ऐक ना मयुरी मी आपल्या प्रेमाच्या प्रसतकची शपथ घेऊन सांगतो की ह ेसगळं खोटं आह.े. 

 



खबरदार जर त्याचं नाव घेशील तर... तो आता माझा मुलगा आह.े. कसहंी करेन पण मी 

त्याला जवम देईन..आसण तुझी सावली सदु्धा पडू देणार नाही त्यावर.. 

 

प्लीज मयरुी..माझ्यासाठी थांब ना..मी सगळं व्यवसस्थत करेन ग...मी नाही राहू शकत 

तुझ्यासशवाय? प्लीज थाबं ना... 

 

जर तुला वाटत ंना शखेर की आम्ही असं सखुात राहाव ंतर प्लीज असं अडव ूनकोस.आसण 

जर का प्रतीकला इतकेच मानत असशील तर तुला सांगतो कधीच आम्हापाशी येऊ नकोस.परत 

कधीच मला कदस ूनकोस...चुकूनही.. 

 

ती जात होती.आसण सतच्या पाठमोरी मी सतला फक्त हका मारत होतो.स्वतःच्या प्रेमाची 

सिक मागत होतो.पण त्या वेळेस अख्खं जग माझ ं उलथ पालथं झालं होतं.शरीरात शक्ती 

नसल्यासारखं सतथेच रोडवर सनशस्त्र हतबल होऊन खाली पडलो..कोसळलो.पण आज उठवायला 

ना समत् होता ना कुणी नातेवाईक.फक्त ती एक छवी होती जी प्रत्येकाच्या नजरेतून उतरललेी 

होती.क्षणाक्षणाला मी कोसळून पडत होतो. 

 

आता माझ्या जगण्याला काहीच अथि रासहला नव्हता.कधी वाटल ंपण नव्हतं की इतकं 

एकटं पडेन म्हणून.त्या एका प्रसंगामुळे सगळं काही दरुावल होतं माझ्यापासून.स्वतःला इतका 

कोसत होतो की माझ्यासारखं दिुािगी कुणी नसावा असं वाटत होतं.क्षणाक्षणाला सतची आठवण 

येऊन आतडी तीळ तीळ तुटायला लागली होती.आता कळून चुकलं होतं की माझ्या बाजूने 

राहणार कुणीच नव्हतं. 



 

रात् झाली...कदवस सनघाला.क्षणिर सूयािकड े बसघतलं..त्याला त्याचा मागि माहीत 

होता.पण योग्य तो सनणिय मलाच घ्यायचं होतं.कुठे जावे कुठे नको काहीच कळत नव्हते.वाटत 

होतं आत्महत्या करावी..पण कुण्या गुवयाने मरेन.कारण आज जरी मेलो तरी हचे खरं 

होईल.त्यापेक्षा या सगळयांपासून सजतकं दरू जाता येईल सततकं दरू गेलेलं बरं असं समजून 

घराकड ेगेलो. 

 

घरी जाऊनही माझ्याशी कुणी बोलणार नाहीत ह े मला माहीतच होतं.आसण तसच 

झालं.घरी जाऊनही प्रत्येकाच्या नजरेत जेव्हा मी शूवयात उरलो.बाग िरली ..म्हणजेच माझ ं

सगळं असस्तत्व टाकून बगेॅत मी कुणालाच न कदसता न सांगता पळत सटुलो.पाय नेतील त्या 

कदशेने आसण रस्ता सनघेल त्या वाटेने. 

 

वेळेने सगळे दःुख िरून आणल ेहोते.मी स्वतःच्याच जीवनात व्यस्त होत गेलो.कुठून ती 

पसत्का माझ्या माथी आली आसण सतची नजरा नजर झाली.परत झालले्या दःुखाला हाथ फेरावे 

असं झालं होतं.पण समोर काय झाले मला कळलचं नाही. 

 

नागपूरला जाऊन स्वतःच्या सहमतीवर सशक्षण घेतलं.माझ्या मागे पुढ े कुणी नाही अस े

गृहीत धरून स्वतःचं जीवनक्रम सवकट पररसस्थतीत घालवला आसण आज सतथला एक टॉप 

लेवलचा इंसजसनअर म्हणून माझी ओळख होऊ लागली.कालांतराने आशाचं आसण असमतचा लग्न 

झाला.पण सगळयांच्या मनातून माझ ंस्थान कधीच गेल ंनव्हतं.जसजशी कदवश ेहोत गेली. तस ं

त्यांना कळायला चुकल ं होतं.काही काळासाठी सस्थरावललेा सवश्वास पवुहा मनात घर करून 



बसला होता.आसण याची सगळयात जास्त तीव्र वेदना आशाला होती.कारण आशाला माझ्या 

बाबतीत सगळं काही माहीत होतं. 

 

कस ंआह ेमाणसू बदलतो.पण मनातल ेप्रश्न कधीच बदलत नाही.सगळयांपासून वेगळा 

झालेला मी आजही त्याचं वाटेवर िटकत होतो.सजथे शेवटचं मयुररला पाठमोरी जाताना बसघतलं 

होतं.ककत्येकदा असं वाटायचं की सतचं मन पालटलं असले पण असं झालं नाही.वेळ सनघत गेला 

आसण अंतरे वाढत गेली.हृदय आणखी कठोर होत गेली.पण सजव्हाळा नाही संप ूशकला.ज्यामुळे 

नैन धारा आजही ओथंबत होत्या.  



१३) शवेट... 

 

माझ्या पाठमोरी सनशाला बघताच मला राग आला.माझ्या मस्तकाची आग सशगेला 

पोहचली होती.आसण माझ्या आयुष्याची झालेली वाटवळ याची साक्ष होती.पण आज परत तीच 

माझ्या समोर होती.कस ंबघवणार.सतला बघताच मला सतथे थांबण्याचा सगळा इंटरेस्ट संपला 

होता.आसण ती परत काही बोलणार याच्या आतच मी सतथून जायला लागलो. 

 

शेखर... थांबतोस.. 

 

तो आवाज फार ओळखीचा वाटत होता.चक्क दहा वर्षाांनी सुद्धा तो आवाज मला सतथ े

थांबण्यास िाग पाडत होता.अचानक पायाशी काहीतरी घुटमळल्यासारखं वाटल.ंम्हणून खाली 

बघ ूलागलो... 

 

मी बाहरे जाऊ नये म्हणनू पायाला घट्ट आळी मारून बसललेा दसुरा सतसरा कुणी नसून 

तोच मुलगा होता ज्याला मी शुरुवातीला सस्मताच्या लग्नात आईसक्रीम घेऊन कदल ेहोते.आसण 

आज त्याची बाबा म्हणून मारललेी प्रेमळ हाक सगळं काही सवसरवून जाण्यास िाग पाडत होतं. 

 

क्षणिर मी मयरुीकडे बसघतलं.मंद पावले टाकीत ती त्याच्याजवळ आली.आसण त्याला 

म्हणाली... 

 

आज खोटं नाही सांगायचं बाळ..सांग तुझ्या वसडलांना तू ककती वर्षािचं आहसे ते.. 

 

मयुरी...आज इतक्या कदवसांनी मी पसहल्यांदा मी सतला हाक मारली होती.सतला हाक 

मारताना काळीज कसं ठकठक करत होतं.. 



 

हो शेखर...आज खरं कळायलाच हव.ं.कारण त्याकदवशीच्या एका खोट्या गैरसमजुती 

मुळे दहा वर्षाांचा अंतर लागला हा कदवस यायला.एका मुलाला त्याच्या वसडलांना 

िेटण्यासाठी.एका बायकोला त्याच्या नवऱ्याला िेटण्यासाठी. इतकं अतंर लागलं शेखर..मला 

माफ कर शखेर..तुझ्या अश्या असण्याला माझीच फार मोठी चूक आह.े 

 

यात तुझी काहीच चुकी नव्हती मयुरी..कारण जे घडल ंत्यात प्रत्येकाचीच वेगवेगळी मते 

होती.तुला एकट्याला दोर्ष देण्यात काहीही अथि नाही.काही गोष्टींना मीही कारणीिूत होतो. 

 

जर त्या कदवशी मला ती समज आली असती तर आज हा कदवस दहा वर्षाांनी नसता 

आला शखेर...आसण रडत रडत ती माझ्या खांद्यावर डोकं ठेवून रडायला लागली.ते बघून सनशा 

सामोरी आली आसण म्हणाली.. 

 

या सगळयात दोर्षी असले तर ती मी आह े तुम्हा दोघांची.कारण त्यावेळेस मला फक्त 

शेखर हवा होता.शेखर तुझ्यासाठी मी इतकी स्वाथी झाल ेहोते की मला कळलंच नाही मी काय 

करत ेआह े ते?मला फक्त इतकंच वाटले की माझ्या त्या वक्तव्यावर तू तुझ ं सनणिय बदलवसशल 

आसण माझ्याशी लग्न करशील. 

 

पण तुझ ंप्रेम खरं सनघाल.ंमयुरी गेल्यानंतर जेव्हा तू घरी आलास.मला वाटलं तुझ ंसनणिय 

ठरललें असले पण तू काहीच न बोलता सनघून चालला गेलास.वाट बसघतली आज येशील उद्या 

येशील पण तू आलास नाही. 

 

तेव्हा कळून आल ंकी मी काय चुकी केली आह ेते.दोन प्रेम करणाऱ्यांना अस ंअलग करण ं

म्हणजे ककती घोर पाप झालं माझ्या हातून तेव्हा मला कळल.ंककतीतरी कदवस ही गोष्ट मनात घर 



करून होती.पण कुणा समोर बोलावे हचे काही सुचत नव्हते.पण आज धवयवाद करत े तुझ्या 

समत्ांना ज्यामुळे आज मी येथे येऊ शकल.े 

 

सगळे जण झालले्या कृत्याची माफी मागू लागल े होते.आई वसडलांनी पाणावलेल्या 

डोळयांनी मला ककतीतरी कदवसांची घट्ट समठी मारली होती.सगळयांचं झाल्यावर माझ ेपूणि समत् 

सामोरी आल.े.जो म्हणाला.. 

 

समत्ा खरी चूक आम्हा सगळयांची आह.ेप्रासंसगक िावनेत आई वडील वाहत गेले.त्यांच्या 

बाबतीत ते खरे होते पण इतकी वरे्ष आम्ही तुझ्यासोबत राहूनही तुझ्यावर सवश्वास करू शकलो 

नाही.जेव्हा तू आम्हाला सोडून गेलास ना तेव्हा आम्हाला त्याची खात्ी झाली होती पण वेळ खूप 

सामोरी सनघून गेली होती. 

 

मग आम्ही ठरवलं.आता जे करायचं ते आता आम्हीच करायचं...शखेरला परत 

आणायचं...कदग्या म्हणाला.. 

 

सगळयात आधी आम्ही मयुररचा शोध घेण्याचं ठरवलं.कारण तीही तुझ्यासारखीच 

कुणाला काहीही न सांगता सनघाली होती.शेवटी काही प्रयत्नांती रेल्वे स्टेशनवर ती बेशुद्धावस्थेत 

समळाली.कारण ते कदवस प्रसतकच्या जवमाचे कदवस होते.आसण मी स्वतः ती सडसलवरी केली 

होती.मयुरीला ही सगळे त्याच कदवशी सगळं कथन केल ंहोतं.आसण सतलाही खात्ी झाली होती 

की ह ेसगळं चुकीचं राहू शकते म्हणून.आशा म्हणाली.. 

 

जेव्हा प्रतीक चालायला,बोलायला लागला.सस्मतासच आसण सतची िेट आम्हीच घडवून 

आणली.जेणेकरून तुझ्या सवर्षयी काही मासहती समळू शकेल म्हणून.पण तेव्हाही सनराशाच आली. 

सूनैना म्हणाली.. 



 

त्यामुळे आम्ही एक बैठक घेतली.आसण सगळयात आधी सनशाला रस्त्यात पकडल.ं.तेव्हा 

कुठे या सगळया गोष्टींचं उलगडा झाला.पण तुझा पत्ता नसल्यामुळे आम्ही तुझ्यापयांत येण्याचा 

मागि शोधत होतो.शेवटी जो ने तुला फेसबुकच्या एका फोटोमध्य ेबसघतल.ंआम्ही मग त्याचा शोध 

घेतला तेव्हा असं कळल ं की तू नागपूरला आहसे.आसण आता इंसजसनअर झाला आहसे.आनंद 

वाटला पण तुला इथ ेआणायचं कस ंहा सवचार चालू होता...असमत बोलला.. 

 

तुला काय वाटल.ं.सस्मताच्या लग्नाची पसत्का तुझ्या नातेवाईकांनी आणून कदली होती 

का?.. नाही.ती पण आम्हीच पाठवली होती..कारण तू लग्नाला यशेील म्हणून आम्हा सगळयांना 

माहीत होतं.म्हणून आठ कदवसांच्या आधीच आम्ही मयुरीला सस्मताच्या घरी पाठसवले.जेणेकरून 

तुझी आसण सतची िेट व्हावी म्हणून..आसण आम्ही ठरल्यानुसार तू सतला िेटलास...कदग्या 

म्हणाला... 

 

सतला बसघतल्यावर जेव्हा तू सतथून सनघालास...मी तुझ्या मागे मागेच होती.पण तुला 

सनसमत्त दाखवण्यासाठी आम्ही गाडीच्या खराबीची करण े सामोरं केली.जेणेकरून इतक्या 

कदवसांत तुझ्या मनात काय आह ेते कदलखलुासपणे तू मला सांगावे..आसण तू तुझ्या प्रेमात खरा 

उतरलास..आशा म्हणाली.. 

 

जेव्हा तू बोलत होतास...आम्ही सगळेच फोनद्वारे ऐकत होतो..मयुरी पण...पण आम्हाला 

तसं दाखवायचं नव्हतं.तू परत आमच्यात याव ं म्हणून तुला पाटीला परत बोलावण्यात 

आलं..कारण आम्हाला तुझी फार आठवण येत होती आसण एकदा तरी तुझ्याशी खूप बोलायचं 

होतं म्हणून..असमत म्हणाला.. 

 



जेव्हा सगळं काही व्यवसस्थत झाल.ंतुला तुझ्या बाबांचं फोन आलं.सॉरी तो बाबांचा 

नव्हता..मी सारखं डहबबंग करून बोलत होतो.कारण जर तू लग्नाला नसता आलास तर या बाबा 

द्वारेच तुला आणायचं हा आमचा दसुरा प्लॅन होता.कदग्या म्हणाला.. 

 

आसण आजचा कदवस हा ठरला होता आसण त्यामुळे आम्ही सगळयांनी सनशासोबत 

सगळयांना बोलावलं होतं.. 

शेवटी सूनैना म्हणाली 

 

ह ेसगळं बघून मी परत एकदा आवासून समत्ांकड ेबघ ूलागलो..कारण शेवटी समत् कसहेी 

असल ेतरी त्यांनीच ह ेसगळं घडवून आणल ंहोतं..आसण माझ्या जीवनात जे असे समत् आहते 

म्हणून मला फार गवि यायला आला होता.. 

 

म्हणजे ह ेसगळं.....मी थोडं आश्चयाित म्हटल.ं. 

 

हो आम्हीच घडवलं होतं..सगळे एक सुरत म्हणाले... 

 

असमत ..कदग्या...यार माझ्या समत्ांनो..इतकं सगळं केल ं ..माझ्यासाठी..आसण परत 

डोळयात मैत्ीचे नव े अशू्र घेवून मी त्यांना आहलंगन देऊ लागलो.कारण शेवटी म्हटलंच 

आह.ेफ्रें डसशप थेन बेटर दॅन लव.मतै्ी ककती सविश्रेष्ठ असते.आज त्याचं ताजं उदाहरण माझ्या 

डोळयासमोर होतं. 

 

आज पाटी कोण देणार?  अचानक जो म्हणाला...आसण सगळे हस ूलागले... 

 



आज इतक्या कदवसांनी अन्नपूणाि परत एकदा िरली होती.समत्ांची टोळी परत एकदा 

हसत होती.चायची ऑडूिर् कदल्या गेली आसण परत एकदा गप्पा गोष्टी रंगू लागल्या. 

  



हर्त्रिो 

पुस्तकं वाचून कोणी शहाणं होतं का? 

हो! आम्ही म्हणतो होतं. वाचन करणारी माणसं त्यांच्याबरोबरच्या वाचन न करणार् या 

माणसांहून असधक प्रगल्ि आसण सवचारी असतात. 

कोणत्याही प्राण्याला, सजीवाला, अनुिवाने शहाणपण येतं. इतर प्राण्यांना काही प्रमाणात त्यांचे 

जवमदाते थोडंफ़ार सशक्षण देतात. पण मानव हा असा प्राणी आह ेज्याला शतकांपुवी जगलले्या 

आसण आता सजवंत नसलेल्या माणसांचे अनुिवही सशकता येतात. ते पसु्तकांद्वारे. माणसाला 

आपल्या सिोवताली नसलेल्या, दरू देशातल्या माणसांचे अनुिव समजून घेऊन सशकता येतं. तेही 

पुस्तकांद्वारे. प्रत्यक्ष अनुिवांहून चांगला सशक्षक नाहीच. पण इतरांना आलेल ेअनुिव, त्यांनी 

खाल्लेल्या ठेचा याही माणसाला सशकवतात आसण शहाण े करून सोडतात. 

म्हणून वाचा. वाचत रहा. इतरांना वाचायचा आग्रह करा. वाचाल तर वाचाल ह ेशिंर टके्क सत्य 

आह.े 

र्िंडळी! 

र्ाचायला िर िर्िंच! 

पण र्ाचून झाल्यार्र प्रहिसादायलािी िर्िं… 

…आसण स्वतःही सलहायला हवं. 

esahity@gmail.com 

www.esahity.com 
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