
  



मगृजळ 

ह ेपुस्तक विनामलू्य आह े

पण फ़ुकट नाही 

ह ेिाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना मेल करून ह ेपुस्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून ह ेप्रकाशन कसे िाटले ते कळिा.  

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

  

असे न केल्यास यापुढे आपल्याला पुस्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आह ेदाद.  

साद आह ेआमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी अस ेनाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आह.े  प्रामावणक मत असाि.े ज्यामळेु लेखकाला प्रगती 

करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हाि ेआवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच 

समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.   
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या कथे र्धील सर्व पात्रे घटना काल्पहनक आििे जर चुकून 

याचा कुठे सिंबिंध आलाच िर िो  हनव्र्ळ योगायोग सर्जार्ा. 

याि कुणाच्या भार्ना दिुार्ण्याचा कोणिािी उदे्दश नािीच.   

  



मनोगत 

“मृगजळ” िी कादबंरी वाचकां मोर ठेवताना मला अवतशय आनंद िोत 

आि.े   

तशी मी पुस्तकाच्या भावववश्वात रमलेली  तरूणी.  वाचनाचं वेड फार 

जुनं.. आवण पुस्तकां ोबत माझं नातं ते फार अगत्याचं. नजरेला पडेल ते आवण 

िाताला लागेल ते वाचतं  ुटायचं. अवर्कतर माझ्या वाचनाचा कल कादबंरीकडे 

िोता. त्या कादबंरीचा नायक एखादी मिान इवतिा  घडून गेलेला व्यवि अ ायला 

िवा  अ  ंमला वाटायचं....  

    माझ्या बावी  वर्ााच्या काळात माझ्या घरातला टटव्िी कर्ी ऑन 

राविला अ ेल तर नवलचं!  

       मला आठवतं मी  िावीत अ ेल आवण घराशेजारीच लायब्ररी िोती. 

काडा काढल ंआवण मी तीन चार ददव ातून वनयवमत जायला लागली....  ुरूवात 

माझ्या वाचनाला चंपक नावाच्या बालमाव कातून झाली.  ातवीत अ ताना 

रामायणाचे आठिी खंड मी वाचून  काढल.े  वा र्मााच्या अभ्या ा ाठी  मी प्रत्येकांचे 

र्मा ग्रंथ र्ुडाळीत अ ते. शाळेचा अभ्या  मी कर्ी करायची ि ेमला आतािी  ांगणं 

अवघडच.  ावरकरांचे काळे पाणी,  ाने गुरूजीचे श्यामची आई, गोप्या, पत्री ि े

वाचून काढलं आठवीत अ ताना. दरम्यानचा काळात  चेतन भगतच्या दोन नोवेल 



िाती लागल्या थ्री वमस्टेक ऑफ माय लाईफ, one night @ the call center आवण 

तेव्िा पा ून चेतन भगत youth icon अ ल्याची जाणीव झाली..  

      दिावीचं वर्ा पुढ्यात येऊन ठेपलं. अभ्या  एके अभ्या  द ुरं कािीच 

नािी.. दिावीचं वर्ा अ तांना मी माझ्या आयुष्यात बोडाची पटरक्षा पविल्यांदाच दते 

िोती ह्याचिंी मला दडपण नव्ितं. एवढेच टके्क वमळाव ेह्याची हुकूमत मी स्वतःवर 

गाजवली नािी. जे िोईल ते पाविल्या जाईल म्िणून माझा ओढा 

मात्र  लायब्ररीकडेच.. नववीत अ तांना मी िर्ंदा भुरे वलवखत लुई ब्रेल ह्याचं 

आत्मचटरत्र वाचलं. “दवृिदाता” ! त्या कांदबरीने  मला पछाडून टाकलं ते क ं? 

 ांगत.े.. नववीत अ ताना माझ्या िातात ती  कांदबरी पडली िातात आली तेव्िाच 

त्या रात्रभर जागून द ुर् याददव पयंत मी वाचून काढली.  

आवण दिावीचे बोडाचे पेपर  ुरू अ तानािी मी टरपीट टरपीट तीच 

कादबंरी वाचत िोती.. लुई ब्रेल क े जगले,  त्यांचं जीवन अंर् अ ूनिी ते इतरां ाठी 

डोळ  क े ठरले ह्याच गिनतेत मी.. एकूण अठरा वेळा ती कादबंरी मी घरी आणून 

वाचली. एकदा लायब्रटरयन मँडम मला म्िणाल्या , “कोमल एकदाच बुक घेऊन पुणा 

वाचा. परत परत नेऊ नका..” माझ्या मनाला त्याचं बोलणं लागलं.  

 ायन् ला अँडवमशन घेतली अकरावीला आवण तेव्िा पा ून लायब्ररीत 

जाणंच बंद केलं. गेले तरी माझी पाऊलं त्याच कपाटाच्या ददशेने पडायची. आवण 

आपू कच दवृिदाता कादबंरीवर नजर पडायची.. एखाद्या व्यविपेक्षा मी त्या 



पुस्तकावर प्रेम केलं अ ावं.. ववकत घ्यायला  मी खुप बुक् स्टॉल शोर्ले पण आजिी 

ती बुक मला नािी वमळाली.  

      पुस्तक वाचण्याची आवड कर्ी  ुस्थ ब ू दते नव्िती... कपडे 

घेण्यापेक्षा मी त्याच पैश्यांचे पुस्तके घ्यायला लागली  स्वतःच्या वमळकतीच्या 

पैश्यातून मला जे पुस्तक वाचनालयात वाचायला नािी वमळाली ती पुस्तके मी 

घेतली. “एक िोता काव्िार” वीणा गवाणकर ह्यांचे. एपीजे अब्दलु कलाम ह्यांनी 

वलविलेले  “अग्नीपंख”.. “स्टील फे्रम” फारूक नाईकवाडेचे.  कािी पुस्तक व्यविमत्त्व 

घडवण्याचे काम  करतात. त्या पुस्तकातलेच माझे कािी आवडते पुस्तकं 

“कोल्िाट्याचे पोरं” दकशोर शांताबाई काळे  ह्यांचे. लेखक ददवगंत झाले पण माणू  

घडवणूकी ाठी स्वतः च्या लेखणीतून अनमोल खवजना आपल्याला बिाल करून 

गेल.े. “गरूड झेप” भरत आंर्ळे वलवखत. एक तरूण वयाच्या एकवी ाव्या वर्ी 

आएए  अवर्कार बनतो आपल्या पटरवस्थवतचा  ामना करत. िी कािी कमी 

अवभमानाची गोि नािी 

मी अन् र शेख  रांबद्दल बोलत आि.े. स्वतः अवर्कारी बनून त्यांनी 

आपल्या कमी वयातच खूप मित्त्वाची कामवगरी बजावत “युपीए ी मी आवण तूम्िी” 

वलविले.  “ययाती” वव.  . खांडेकरांनी वलविलेले मी वाचले  पण अजूनिी मला 

ययाती राजाचे कािी प्र ंग कोड्यात टाकणारेच वाटतात...  

“जातीयतेचे वनमुालन” डॉ. बाबा ािबे आंबेडकर वलवखत. आवण मिात्मा 

जोवतबा फुल्यांचे “शेतकर् याचंा अ ूड” माझ्या वाचण्यात आलेल्या पुस्तकाबद्दल जेवढं 



वलिावं तेवढं कमीच आि.े..  ुर्ा मुती आवण त वलमा ना टरन माझ्या आवडत्या 

ह्या दोन लेवखका  वाईज अँण्ड अदर वाईज कथा ंग्रि 

मुतीचा   वाचण्या ारखा आि.े  ना टरन ह्या बंगाली लेवखका ह्यांच्या “लज्जा”आवण 

“नि मयेरे नि गद्य”  नोवेल  स्त्री ववर्यावर  खोल अभ्या  करण्या ाठी नक्कीच पुरक 

ठरतात..  

अलीकडे उत्तम कांबळे ह्यांची “आई  मजून घेतांना” कांदबरी वाचली... 

श्यामच्या आई ोबत आवण गोकीच्या आई ोबत  नक्कीच अक्कांची तुलना करण ंम्िणजे 

आव आणणं िोईल.ं...        िा माझा वाचनाचा प्रवा  वनरंकार थांबा न घेता  ुरूच 

राविल.ं..  

    आता माझ्या वलखाणाबद्दल बोलायचं झाल्या .. मी वलखाणाला 

 ुरूवात केली २०१५ पा ून बारावी झाल्यानंतर पॉलीच्या पविल्या वर्ााला 

अ तांनी. माझी “आिट ह्रदयाची” िी पविली कववता पुण्यनगरीला प्रकावशत झाली. 

आवण वतथूनच माझ्या वलखाणाला गती प्राप्त झाली.  

मी वलविलेले लेख कववता पुण्यनगरीचे  ंपादक प्रकावशत करू लागले.. 

इमेलवर वाचकांच्या भरभरून आलेल्या प्रवत ादाने मी कथा वलखाणाला  ुरूवात 

केली. वशवाय वाचकांच्या आवडीवनवडी जाणून त्यांना काय वाचायला आवडेल ि े

 मजल्यावर बहुतेकांना प्रेम ववर्यात जास्त र  दद ून आला.  



प्रेम ववर्यावर वलिायला  ुरूवात तर  केली  पण वास्तववकतेचा शोर् घेत 

वलखाण वास्तववकतेला र्रून वलहू लागली... नंतर कल्पना करून वलिणं मला योग्य 

वाटू लागलं पण कल्पना िी  ातत्यातून उतरत अ ते ि ेिी तेवढचं आणीबाणीचं नािी 

का!  

         पुण्यनगरी, तरूण भारत, दशेोन्नती,  लोकमत, लोकशािी वाताा, दै. 

बदलता मिाराष्ट्र, ददव्य मराठी  वतामानपत्र,  माव क,  ाप्ताविक  वशवाय  ददवाळी 

अंकातून लेख प्रकावशत िोत अ तात..  

     २०१७ च्या वल्डा  ामना ददवाळी अंकात “दकनार् यालगतच्या 

कातरवेळी” िी प्रेमीयुगलावर कथा छापून  आली  वाचकांच्या  ारख्याच प्रवतदक्रया 

येऊ लागल्यात िी कथा वास्तववक आि ेका? खुप छान िोती कथा  अनावमका खरचं 

जग  ोडून गेली का? आलोकच  नंतर काय झालं?  

         

       मला मराठी कांदबर् या वाचायला जेवढ्या आवडतात तेवढच माझ्या वलखाणात 

मी पात्रांना फोरेन नाव दतेे. बहुतेकांना वाटतं की मी इंग्रजी नोवेलचा कथा 

ववभाजनाचा मराठीत अनुवाद करते.  

        मला माझ्या कथेत नाववन्य पाविजे अ ते, कािीतरी नवीन आवण 

फोरेन नाव मला पात्रांना द्यायला  आवडतात त्यांच्यावर एका नवीन कथेचा उलगडा 

िोत जातो..  



“द ्लॉन्ग डाका ” वववशप्त काळोखाने  घेरलेली गुढ पे्रमकथा.... “द ्लावे - 

िरवलेला दवेमा ा” ि ेकथेचं जग स्वतः भोवती एक वलय वनमााण करतं कर्ी कर्ी 

आपण ज्या कल्पिेने पात्रांना िाताळतो की ती एवढी जवळची िोऊन 

ब तात  आपण त्याच्या कल्पनेत रममाण िोतो.  

     मृगजळ वलवितांना  मृत पात्रांला वजवंतपणाचं स्वरूप दणें मुश्कीलीचं 

झालं. आराध्या मरते आवण आशना  जगते... वतचंिी  आलोकवर वजवापाड प्रेम... 

श्री शालेय वजवणापा ून ऋतुजाच्या प्रेमात पडतो पण  ांगायला वतला घाबरतो.  

वनयवतला दोघांना एकत्र आणून अलग करायच ंअ तेच. मृग  अवकाशात एकत्र 

ऐतात  ंपुणा आकाश ज्याला कुठेच अंत नािी जे infinite आि.े.. अ  ंजंजाळ एकात 

द ुरं वव ावलेलं. उजेडातिी  काळोख टाटून आला की वर्ाा येण्याचे  ंकेत दणेारं... 

मृगजळच!  

वाचकांना िी कादबंरी आवडेल अशी आशा व्यि करते...  

  

  



   ऋणवनदशे 

 वाश्री  मी   ुनील  ामंत  र, ई ावित्य प्रवतष्ठान  टटम   ह्यांची आभारी 

आि ेत्यानंी कादबंरी प्रकाशनाला  िोकार ददला..  

ि ेपुस्तक तर त्यांचंच आि.े.. माझ्या पविल्याच ह्या कादबंरीला त्यांच्या 

कलाकृतीची अगत्यशील  ाथ लाभली. आभार तरी कोणाचे, क े आवण दकती 

मानावेत!  

नाव वलिीतांना  ंपायची नािीत... मी ह्या  वांची फार ऋणी आि.े.. 

र्न्यवाद!  

कोमल मानकर 

C/o   नारायणराव तळवेकर 

 (ववजय कॉलनी ) स ंन्दी रेल्वे . त.  ेल ूवज. वर्ाा , PIN - 442105 

ईमेल :- Mankar123komal@gmail.com 

भ्रमणध्वनी कं्र :- 9011071641 

WhatsApp no :- 9145764687 

Blog name - komaldaze.wordpress.com 
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काळोख गदा प रलेला त्या अंर्ारमय  डकेवरून वािनाची रेलचेल जरा 

जास्तच िोती. मु ळर्ार पाऊ  रस्त्यांच्या कडेला अ लेली गंटारे नाल्या तुडूंब 

भरलेल्या. श्री ला  मोरचं काचेतून कािीच नव्ितं दद तं काचावरिी  ततची न 

थांबता पडणारी पाऊ ाची र्ार तो वैतागून गेला.  

 

 

 

आज पिाटे पा ून पाऊ ाची टरपटरप  ुरू िोती. तो अ ा अचानक वेग 

र्ारण करून तांडव करेल ह्याची पुवाकल्पना ऋतुजाला पण नव्िती म्िणून ती ऑफी  

मर्ून आपली  वा काम आटोपून जरा उवशराच घरी जायला वनघाली..  

दिा आटोला वतने  मोर िात दऊेन थांबवण्याचा प्रयत्न केला पण व्यथाच! 

एकिी आटो थांबायला तयार नव्िता... आता काय करावं घरी पोिचणं िोणारं की 

नािी माझं.... ह्याच ववचाराने ऋतुजाचा जीव त्या पाऊ ात खालीवर िोत िोता... 

वारा वेग र्ारण करून आडवा वतडवा  रीचा वशरकावं करतं िोता त ं ऋतुजाच्या 

मनात प्रश्नाची कालवाकालव िोतं िोती...  



घरी फोन तरी तेवढ्या पाऊ ात क ा करणारं आर्ीच वचप्पप.... 

वभजलेली िोती ती कुठे एखाद्या रेस्टोरेंट मध्येिी जाऊन वव ावा नव्िती घेऊ शकत... 

 ैरावैरा नजरेने ती इकडेवतकडे शोर्ाशोर् घेतं उभं रिायला जागा र्ुडाळतं िोती 

तर वतला आडोशाला उभ्या अ लेल्या पुरूर्ांचीच गदी दद तं िोती.... वतच्या 

मनाला वाटल ंवतथं थांबून आटोिी वमळणार नािी.  

अ  ुदते आता! रिावं इथेच उभं म्िणून ती येणार् या आटोला िात दऊेन 

थांबवीत िोती. पण, कोणताच आटो ती रिाते त्या एटरया मध्ये जायला तयार िोत 

नव्िता कारण वतथून वतचा एटरया अर्ाा पाऊण ता ाच्या दरुीवर िोता.  

ऋतुजाला दरुवरून एक कार येतांना दद ली वतला वाटल ंआटो थांबायला 

तयार नािीच आिते. काय करावं?? ह्या कारला िात दऊेन बघते आपल्या एटरयाकडे 

जाणारी अ ेल तर बरंच िोईल. मनात र्ास्तावलेलीच िोती ऋतुजा पण काय 

करणार अर्ाा ता  जास्त झाला िोता ती उभी िोती कािी option नव्ितं वतला घरी 

जायला..  

 

 

रात्रीचे आठ वाजले िोते... श्री वेगात कारने घराकडे जात िोता त्याला 

 मोर गेल्यावर भा  झाल्या ारखं वाटलं... कोणी तरी लेवडज आपल्याला वलफ्ट 



मागते आि.े.. त्यांन ेकारची स्पीड स्लो करतं मागे वळून बवघतल.ं.. वतथे त्याला 

अंर्ारात उभी अ लेली तरूणी दद ली....  

त्यान ेआपली कार मागे घेतली..... ऋतुजा  मोर येऊन कार थांबवत त्याने 

काच खाली केला...  

ऋतुजा काचाजवळ जातच त्याला म्िणाली, 

“आपण बेजनवाडीला चाललात का?” 

बेजनवाडी नाव ऐकताच क्षणभर  ुटकारा घेतं श्री मनातच म्िणाला... 

इथून दकती दरु आि.े ह्या मुलीला पण वतथच ंजायचं िोतं का?? पण, त्याने ती 

रात्रीची वेळ आवण पटरवस्थवत बघून जास्त ववचार न करता कारचा दरवाजा 

उघडला..  

त्या पाऊ ाने सचंब वभजलेली ऋतुजा श्री ला म्िणाली, 

“मी सचंब वभजलेली आि ेब ू शकते ना वशट वर.....” 

श्रीने िोकाराथी मान िलवली तशी ती त्याच्या बाजूच्या वशटवर ब ली...  

श्री त ा  ंस्कारी  ु ंस्कृत घराण्यातला मुलगा... लिानपणापा ून 

त्यांच्यावर घरून चांगलेच  ंस्कार पडले नेिमी अडचणीत मदत करणारा परस्त्रीचा 

 न्मान करणारा स्त्री  न्मानाला ठेच न पोिचू दणेारा िा श्री...  



ऋतुजा त्यांच्या बाजूला आपलं अंग चोरून ब ली. श्रीने अद्यापिी 

वतच्याकडे मान वळवून बवघतलेलं नव्ितं. त्याने कमी आवाजात गाणे  ुरू केले... 

एवढ्या पाऊ ातिी श्रीने गाडीतला ए ी मात्र बंद केला नव्िता.. आवण ऋतुजा ती 

वबचारी थंडीने गारठून गेली वतला वाटल ं कार मर्ून उतरून तरी जावं ह्या 

मिाशयाला कोण  ांगेल ए ी बंद करायला...  

उगाच ब ू ददलं म्िणेल... वतची हुरहुर वाढली अंगाला काटे आले िोते. 

चुकून श्रीची नजर वतच्यावर पडली आवण तो मनातच म्िणाला,”कुठे तरी 

बवघतल्या ारखं वाटते पण कुठे??” 

तो ववचाराचा तद्रीत पडला त ं त्याला जाणवल ंऋतुजा थंडीने अकडून 

राविली... त्यान ेए ी बंद करतच वतला म्िटलं, I Am sorry for that..... माझं लक्ष 

नव्ितं तुमच्याकडे Relax.... ि ंअ  ं म्िणतं श्रीने आपल्या अंगातला कोट काढत 

वतच्या  मोर ठेवतं म्िणाला,”ि ेघाला ऊब वमळेल तर जरा बरं वाटेल....” 

नािी म्िणावं पण, वतला वाटलं त्याचा अपमान िोईल म्िणून वतने थँक्यु 

म्िणतं कोट क ातरी स्वतःभोवती लपेटून घेतला...  

श्री आपल्या भुतकाळात िरवून गेला त्याला त्याचा भुतपुवा आठवणी त्याचा 

जीवनातल्या कशा वमटणार िोत्या.... तो पाचवी पा ून दिावी पयात वगाात एकाच 

मुलीवर प्रेम करायचा वतला चोरून बघायचा वतच्या नकळतच प्रेम केले त्याने 

वतच्यावर आपल्या प्रेमाची चाहूल वतला न लागू दतेा...  



ती िोती िी त्याच्या ाठी स्वप्नातली परी. लक्ष वेर्ून घेणारी  ार्ी रिाणी 

वतची त्याला खुप आवडायची..... गोरवणा चंद्रा ारखा वतचा तो लोभ  मुखवटा 

त्याचा नजरेत आजिी कैद केलेला िोता!  

वतचं नाविी ऋतुजा त्याच्या ओठातच रेंगाळत िोतं ती विच अ ावी का 

िी शंका त्याच्या मनात येऊन गेली... कारण व्यवि दकतीिी मोठा झाला तरी चेिरा 

तोच अ तो.  

वतला िी जरा वाटायचं ह्याला कुठेतरी बवघतलं पण वतने चक्क त्याला 

आठवायलाच स्वतः ला नकार ददला....  

आपल्या मनातील  ंदिे दरु करण्या ाठी म्िणून त्यान ेचाचरतच वतला 

ववचारल,ं”तुमचं नाव काय?” 

....... वतने ि तच उत्तर ददलं 

“माझं नाव.... ऋतुजा!” 

ऋतुजा नाव ऐकताच त्याच्या बॉडीला शॉक ब ावा आवण वझनवझण्या 

लागाव्या अ ं शिारलं त्याने गाडीला ब्रेक मारला.... जाणून नािीच! काय िोतयं 

आपल्या  ोबत ि ेआवण का?? ह्या कोड्यात तोच फ ला िोता....  

गाडीला अ ं अचानक ब्रेक का ददला?? म्िणतचं ती त्याच्याकडे बघू 

लागली. वखशातून रूमाल काढत ऐवढ्या पाव ात तो घामाच्या र्ारा पु त िोता..  



“तुम्िी टठक आिात न....”जरा काळजीच्या स्वरात वतने श्री ला ववचारले...  

िो.... म्िणतं त्याने आपली गाडी  ुरू केली गळ्याला बांर्लेला टाय एका 

िातान े ैल करत तो म्िणाला, 

“माझं घर आलय.... तुमचं इथून पंर्रा वमवनट दरु आि!े”  

वतला वाटलं आता ह्याच ं घर आलं तर मला ि े  ोडून क े दतेील... 

नाराजीने ती म्िणाली, 

“टठक आि ेमी आटो बघून घेईल नािीतर जाते पायी चालत तुम्िी थांबवून 

द्या इथेच.” 

श्री ज्या मुलीवर प्रेम करायचा िी वतचं त्याची ऋतुजा िोती... त्याला 

ह्याची आता पुणापणे खात्री ब ली आपलं प्रेम म्िणून आवण माणु की ह्या नात्याने तो 

एका स्त्रीला एवढ्या रात्री भर पाऊ ात एकटीला वँन मर्ून उतरून जायला क ा 

 ांगेल.. त्याचं घर आलं म्िणून ि े नक्कीच त्याच्या स्वभावगुणात नव्ितं... तो 

ऋतुजाला म्िणाला,”मी दतेो तुम्िाला  ोडून... घरपयात एवढ्या पाऊ ात काय 

वमळणार तुम्िाला रात्रभर माझ्या घरा मोर उभं रिावं लागेल आवण ते मला क ं 

पटणार? िवं तर तुम्िी आज रात्र माझ्या घरी थांब ूशकता उद्या पाऊ  कमी झाला 

की दतेो  ोडून घरी आई आिचे माझी...” 



त्याचं नॉनस्टॉप बोलणं ऐकून ऋतूजा त्याला ि तचं म्िणाली, “नको नको 

द्या मला घरीच  ोडून...” 

वतच ंबोलण ंझाल्यावरिी ती गालातल्या गालात ि तच िोती.. वतला अ ं 

पविल्यादा ि तांना बघून श्री िी वतच्या ि ण्यात  िभागी झाला....  

वतने आपल्या बँग मर्ून फोन काढला ती फोन बघते तर वतचा भाऊ 

आशुतोर्चे पंर्रा वम कॉल दिा मँ ेज बघून ती िरैान झाली... आवण डोक्यावर िात 

ठेवतच म्िणाली,”दादापण ना दकती काळजी करतो ह्या पाऊ ाच्या पुरात त्याची 

बविण विात न ती गेली, आता घरी जाऊन खुप रागवणार िा.....” 

वतच ंबोलणं ऐकतचं श्री म्िणाला,”तुला मोठा भाऊ आि ेका? नावं काय 

त्याचं??” 

“िो आशुतोर् इनामदार...... दोन वर्ांनी मोठा आिे माझ्यावर त्याचीच 

घरात दादावगरी चालत अ ते...” 

वतने ि तच त्याला  ांगायला  ुरूवात केली.... श्री च्या चेिर् यावर 

नाराजीचे  ावट प रले िोते. ते नाव ऐकून कारण ऋतुजाचा भाऊ श्री चा 

कर्ीकाळचा रूममेट बेस्ट फे्रन्ड आवण नंतर शत्रु झाला िोता. 

कािी गैर मजूतीमुळे.....  
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ऋतुजाचं घर आलं.... घराच्या  मोर कार पोिचताच ती श्री ला म्िणाली, 

“थांबवा.... आलय माझं घर very very thanx तुम्िी न ते आलात तर अद्यापिी 

मी वतथेच थंडीत कुडकुडत ब लेली अ ती  रीना झेलत....” 

वतला गोड स्माईल देत,” ांभाळून जा!” एवढच म्िणतं त्याने गाडी  ुरू 

केली.....  

गेट उघडून आत वशरतच ऋतुजा स्वतःशीच पुटपुटली,” ंभाळून जा 

म्िणे..... ि ंह्या वाक्याची गरज तर मला न ून त्यांना िोती...” 

ऋतुजाचे घरात पाऊल पडताचं, 

“काय ि ेऋतुजा कुठे थांबली िोती एवढ्या पाऊ ात अंग आशुतोर् कर्ीचा 

कॉल करतोय तुला टरव व्ि करून  ांगायच तरी, आम्िी दकती टेन्शन मध्य ेिोतो 

इकडे मावितीये तुला??” 

दकचन मर्ून स्वयंपाक आटोपून िॉल मध्ये प्रवेश करतच वतच्या आईने 

आपलं बोलणं  ुरू केलं...  



“अंग आई आली ना आता घरी मी जाम भुक लागली आि ेमला कािीतरी 

खायला द!े पोटात कावळे ओरडून राविलेत माझ्या....” 

ऋतुजा बािरेून येऊन थकून गेली िोती  ोफ्यावर पडतचं ती आईला 

बोलत िोती..  

“आता आपण  वा जेवण करून घेऊ.... बेटा तू आता आमच्या  ोबत 

जेऊनच घे!” 

वतचे बाबा रूमच्या बािरे येत केशवराव वतला म्िणाले आवण त्यांनी लगेच 

जेवणा ाठी आशुतोर्लािी आवाज ददला.....  
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वतकडे श्री घरी जाऊन वबछान्यावर पडला... आईने त्याला जेवण करायला 

आवाज दऊेनिी तो बेडवरून उठला नािी...  ारखा ऋतुजाच्याच ववचारात मग्न 

िोता. त्याला कळत नव्ितं आपल्या  ोबत का िोत आि ेअ ं?? आपण कोणत्या 

दवुनयेत जगत आिोत?? आज तीच माझी ऋतुजा वजच्यावर मी प्रेम केलं वतला मी 

घरी ड्रॉप करून ददल.ं पण, एवढा वेळ  ोबत घालवून आपण वतच्या  मोर आपल्या 

मनातली भावना व्यि नािी करू शकलो... नािी वतला अ  ं ांगणार क ं आपण?? 

की, मी तुझ्यावर प्रेम करतो ती तर चक्क वव रूनिी गेली आपण दिावी पयात एकाच 

वगाात िोतो..  

वतला खरचं आठवत न ेल का? नािी वतने आठवूण घेण्याचा मुद्दामहून 

प्रयत्न न ेल केला....  

माझं प्रेम ि ेएकतफीच राविल शवेटपयात माझ्या ाठी कारण, मला वाटतं 

ऋतुजा माझी कर्ी िोऊच शकणारं नािी... ( श्री मनातल्या मनात को त िोता 

स्वतःला. ) 

 

तीन चार वर्ााआर्ी बीटेक करण्या ाठी जेव्िा श्री ददल्लीला गेला िोता 

तेव्िा त्याच्या शिरातल्या वमत्रा ोबत ऋतुजाचा भाऊ आशुतोर् त्याचा रूममेट 

म्िणून वतथे पाच िा मविन्याने रािायला आला... आशुतोर् िा मेवडकलचा स्टुडन्ट 



आवण श्री िा इंजीवनयररंगचा स्टूडन्ट तरी दोघामध्ये मस्त गट्टी जमली.... एका 

शिरातलेिी िोते ते दोघ.ं बाकी तीन वमत्र द ुर् या शिरातले. अ  ेपाच वमत्र एका 

रूममध्ये रिायचे.. कािी ददव ान ंश्री आवण आशुतोर्ला जाणवून आलं आपली 

गाण्यापा ून कलरपा ून खाण्यापयंतची चॉई  दकती  ारखी आि.े.. टी-शटा 

घ्यायला दकुानात गेल्यावर जे शटा आशुतोर्च्या प ंदीला यायच ं तेच श्रीला... 

रूममर्ले वतघ वमत्र जयेश, रंवजत, पराग ते तर ह्या दोघाना गलाफ्रें ड बॉयफ्रें ड म्िणून 

वचडवायचेिी...  

वर्ााचा शेवट शेवट श्रीच बीटेक  ंपत आलं तेव्िा झालं काय.... पराग एका 

मुलीच्या प्रेमात पडला ती मुलगी आशुतोर्चा मेवडकल कॉलेज मर्ली त्याची 

क्ला मेटच त्याच्याच रुमच्या  मोर वतची चार फ्लोरची इमारत िोती. ती मुलगी 

जाता येता  ारखी परागच्या नजरेत भरायची तो वतला रूममर्ूनबघत रिायचा ती 

बािरे कर्ी पडते म्िणून.... ती बािरे पडली की िा  ारखा वतचा जाण्यायेण्यावरचा 

पिारा ठेऊन ब लेला अ ायचा...  

वतच ंनाव िोतं आराध्या.... ती दद ायला छान आि ेम्िणून पराग वतच्या 

 ौदयांला भुलला पण, वतला कळल ंआपला क्ला मेट आशुतोर् इथे  मोरच रिातो.. 

ती त्याच्या  ोबत िळूिळू ओळख पटवण्याचािी प्रयत्न करते.. वमत्र म्िणून तो वतचा 

 ंपकाात अ तो ती मात्र आशुतोर्चा प्रेमात पडते.. कॉलेजला जाता येता ती त्याला 

वलफ्ट दतेे... परागला वाटते आशुतोर् आवण आराध्या मध्ये कािी चालूच आि.े. तो 

त ं त्याला डायरेक्ट ववचारू शकत नािी.. आपल्या मनातील भावना तो कुणाच 



जवळ व्यि करू शकतं नािी. जयेश तो तर बािरे अ ायचा कॉलेज पाटा टाईम जॉब 

ह्यातच त्याचा वेळ वनघून जायचा. रूमवर येऊन तो कर्ीकर्ी न जेवता झोपी 

जायचा.. रंवजत त्याला तर पुस्तकाच्या पलीकडचं जग ठाऊकच नव्ितं म्िणावं 

लागेल... श्री जवळ वेळ अ ायचा ददव भर कॉलेज मर्ून आल्यावर चार नंतर तो 

रूमवर पडूनच आपला पुणा वेळ स्टडीला दयायचा.. पराग कॉलेजवरून आल्यावर 

त्याला एकदा वाटल ंआपल्या मनात  ाचलेला  वा गाळ आपण आज श्री  मोर उघड 

करावा. तो नक्कीच मला  मजून घेईल म्िणून पराग आपली कॉलेजची बँग खांद्यावर 

उतरवून ठेवत श्री जवळ जात त्याला म्िणतो, “श्री मला तुला कािी  ांगायचं आि.े...” 

त्याच्याकडे बघत श्री म्िणतो,”ि ं ांग ऐकतो आि.े...” 

....  

......  

“मी.....” 

“ि ं मोर बोल....” श्री परागला म्िणतो....  

“मी..... एका मुलीचा प्रेमात पडलो.” 

घाबरतच त्याने श्री ला बोलून दाखवलं....  



“काय वेड ववड लागलं का तुला? की प्रेमाचं भुत झोमलं.... कोण ती?” 

त्याला रागवत आवण दटावतच  मोरचा प्रश्न श्रीने केला...  

“ती आराध्या... आपल्या रूम  मोरची इमारत.” 

आपल्या रूम  मोरच्या इमारतीत कोणी आराध्या रिाते ि ेतो पविल्यादा 

परागच्या तोंडून ऐकत िोता श्री मुलीपा ून खुप लांब िोता दरम्यान चा काळात 

पाचवी  िावी पा ुन आवण नंतरिी त्याच्या मनात घर करून िोती ती ऋतुजा...  

“मग  ांग ना वतला जाऊन....” 

......  

......  

......  

......  

दोन तीन वमवनट स्तब्र् राहून पराग म्िणाला, “अरे ती माझी नािी िोऊ 

शकत.” 

परागच्या मनात शंका िोतीच की आशुतोर् आवण आराध्या मध्ये कािीतरी 

 ुरू आि.े तो त चं श्री ला बोलला. पण, पराग  मजतं िोता त ं त्यांच्यात कािीच 

नव्ितं.  



“वतच्यावर द ुरा कोणी तरी प्रेम करतो....” 

“तुला क ं माविती?? “ तो कोण आि ेि ेववचारण्या ऐवजी श्री ने त्याला 

ववचारल.े  

“बवघतलय रे मी स्वतः च्या डोळ्यांनी......” 

रडवल्या स्वरात मनात खेदाची भावना उत्पन्न करून पराग बोलला.  

“ओििििि मग जाऊ द ेना. वतच्या  ुखाची आ  र्र. ती त्याच्या ोबत 

खुश आि ेना! ह्यात तू आनंद मानून जग....” 

“पण, मला वतला  ांगायच आि.े....” 

“तुला जे वाटते त ेकर.....” त्याच्यावर वचडतच श्री म्िणाला.  

परागने आपल्या बँग मर्ून रवजस्टर काढलं त्याचं पेज फाडलं आवण 

वलिायला ब ला....  

त्याची िी activity बघून श्री वैतागतच त्याला म्िणाला, “ि ेकाय करतो 

आि ेआता....” 

“वचठ्ठी वलवितो आिे वतला......” वचठ्ठीवर वप्रय आराध्या वलितचं तो 

उद्गारला.  



त्याच ददवशी आराध्या आशुतोर्ला बागेत नेऊन प्रपोज करते. आशुतोर् 

वतला प्रपोज वस्वकारायला कािी अववर् मागतो.  

परागची वचठ्ठी वलहूनिी पुणा िोते.. पण, तो ती वचठ्ठी स्वतः वतला द्यायला 

तयार िोतं नािी.. तो ि ेकाम श्री ला  ांगतो.  

“श्री अरे तू वमत्रा ाठी एवढं नािी करू शकतं का? वप्लज माझ्या ाठी. ती 

येतच अ ेल तू बािरे जाऊन उभा रिा ती आली की द ेवतला िी वचठ्ठी...” 

आराध्या एकटीच त्या ददवशी आपल्या कारने येत िोती आशुतोर्ला कािी 

काम िोतं म्िणून तो कॉलेज मध्ये थांबला िोता....  

आराध्याची कार येताना दद ली त ा श्री  मोर जाऊन उभा राविला ती 

कारमर्ून उतरताच त्याने ती वचठ्ठी आराध्याला दते म्िटलं,”ि ेवचठ्ठी तुझ्या ाठी....” 

ती त्याच्याकडे एकटक बघतच िोती वतला मनात वाटलं िा तर 

आशुतोर्चा रुममेट  ना! ती म्िणाली,”आपले नाव??” 

“श्री....” अ  ंम्िणतच तो वतथून वेगाने रूम मध्य ेआला..  

आराध्या आपल्या बेडरूममध्ये जाऊन फे्रश झाली आवण ती वचठ्ठी 

वाचायला िाती घेतली.... वतला वाटलं नव्ितं आपल्या वर एवढं प्रेम करणारा 

कोणीतरी आि.े  



क्षणभर वतच्या डोळ्यातून आ वाची गळती िोत िोती.... पत्राच्या खाली 

परागने तुझ्यावर प्रेम करणारा मी एकतफी प्रेमी अ  ंटाकल्याने वतला वाटलं श्री 

वतच्यावर प्रेम करतो. आवण ते पत्र वतला श्री ने ददल्याने वतला ि ेआशुतोर्ला 

 ांगायचच िोतं म्िणून ती ताबडतोब कॉल करून एका कॉफ़ी शॉप मध्ये आशुतोर्ला 

भेटायला बोलवते त्याला ते पत्र दाखवून ती  ांगते “ि ेपत्र मला श्री ने ददल.ं...”  

आशुतोर्च्या पायाखालची जवमनच  रकते. त्याचा ववश्वा  ब त नािी. 

श्री अ  ंकरू शकतो ह्या गैर मजूतीतच तो कुणाचं एक न ऐकून घेता त्याच रात्री रूम 

 ोडून जातो....  
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आशुतोर्ने रूम तर  ोडली आता जायचं कुठे म्िणून एक रात्र तो िॉटेल 

वर काढतो...  आराध्या त्याला कॉल करून करून त्रस्त िोते. आशुतोर्लािी कािीच 

 ुचत नािी वतला िो म्िणावं की नािी नेमक करावं काय ववचारची   ेिोलपट 

झालेली...  

त्या रात्री तो रात्रभर झोपला नािी... श्री पण त्याला  ारखा कॉल लाऊन 

बघत िोता पण, त्याला प्रवतउत्तर वमळत नव्िते आशुतोर्ने त्याचा नंबर ब्लेकवलस्ट 

मध्य ेटाकला.  

द ुर् याददवशी वमत्राच्या मदतीने त्याला कॉलेज जवळच रूम वमळाली... 

वतथून तीन मविन्यानंी त्याने आराध्याला भेटायला बोलवले एका कॉपी शॉपमध्ये ती 

आली.... वतने जीन् वर  ैल र सलंबू कलरचा टॉप घातला िोता. तर आशुतोर्ने 

नवीनच घेतलेला डाका  विरवा टी शटा घातला िोता. त्याच्या वपळदार दडंांवर तो 

दफ़ट ब ला िोता. 

दोघेिी अ  ेबािरे कॉपीशॉप मध्ये एकांतात तीन मविन्यानंी भेटत िोते... 

बािरे पाऊ ाचं वातावरण िोतं. मेघ एकत्र जमले.  रीने बर ायला  ुरूवात केली. 

त ा आशुतोर् आराध्याचा िात पकडून कॉपीशॉपच्या आडोशाला घेऊन गेला. पाऊ  

मु ळर्ार यते िोता. त्या दोघाना वभजवत िोता. 



जोराच्या ववजा कडकडायला  ुरूवात झाली...  

आराध्याला ववजांची खुप वभती... एक जोराची ववज कडाडली आवण 

आराध्याने वभऊन आशुतोर्चा शटाला गच्च पकडूनच घेतले. लिानशा बाळा ारखी 

ती आशुतोर्ला घट्ट पकडून िोती. वतच ेओले झालेले के  आशुतोर्चा गालाला स्पशुान 

जातं िोते. ओठावरून  ळ ळतं पाणी आवण वभजलेल्या पापण्याचं चंुबन घ्याव ंअ ं 

आशुतोर्चा मनात आलं. त्यान ेवतला घट्ट बाहुपाशांत जकडण्या ाठी िात फ़ैलावले.  

पण पुन्िा ढग गडगडायला लागले त्या आवाजाने भानात येऊन आपण कुठे 

उभे आिोत ह्याची प्रत्यक्षात जाणीव िोताच आराध्या आशुतोर् पा ून दरु झाली... 

ती आशुतोर्ला म्िणाली,”आशु तुझा िोकाराच्या मी दकती प्रवतक्षेत राहू??” 

आशुतोर् वतच्यापा ून नजर लपवत म्िणाला,”तुला वाईट वाटेल पण, मी 

तुझा एक वमत्र िोतो. त्या पलीकडे मला कुठल्यािी नाते ंबंर्ात अडकवू नको 

वप्लज.....” 

पाव ाच्या बर णार् या  रीच्या आवेशात आराध्याचे अश्रूिी  ळवम ळीत 

झाले िोते.....  

पण ते वतच्या डोळ्यातले अश्रू त्याला दद तं नव्िते.... ती कािी न बोलता 

वतथून जायला वनघाली....  

आशुतोर्ने लगेच वतचा िात पकडुन घेतला.....  



“ ोड माझा िात आशु.....” 

त्याला खरचं प्रेमाच्या बंर्नात अडकायचं नव्ितं पण, तो वतला िोकारिी 

दऊे शकतं नव्िता, 

“घरी जाऊन तू खुप रडणार िो ना आराध्या.....” 

“तुला काय त्याचं..... एवढं, नािी म्िणून माझं मन तोडलं ना! वमळालं 

मला माझं उत्तर...” 

“आराध्या वमत्र म्िणून रिा ना!” 

“अरे पण मी प्रेम करते तुझ्यावर..... तुला क ं  मजावू माझं प्रेम तुला मी 

मेल्यावरिी कळणारं नािी.....” 

भरपाऊ ात मरणाच वतच्या तोंडून नाव ऐकून आशुतोर् वतला एक थापड 

मारतो...  

“तू वेडी आि े का आराध्या.......” 

त्याला कवटाळत.... “िो िो िो.... आशु मी तुझ्या ाठी वेडी आि ेअरे!” 

वतला दरु  ारत आशुतोर् म्िणाला,”प्रेमाच ि े वेड  ोडून दे मी इथे 

वशक्षणघेण्या ाठी आलोय. तुझ्या ोबत अय्याशी करण्या ाठी नािी.” 



आशुतोर्चा स्वभावच अ ा िोता आर्ी तर त्याने आराध्याला कािी 

कालावर्ी मावगतला िोता... नंतर वतला  ांवगतलं फि वमत्र म्िणून रिा... त्याला 

आराध्याचं प्रेमच वस्वकारायचं नव्ितं तर त्याने श्री आवण इतर त्याचे रूममेट  

ह्याच्या  ोबत कािी न बोलता  मजून न घेता बािरे पडायला नको िोते....  

आशुतोर् नंतर कॉलेज  ंपूणा झाल्यावरिी कर्ीच आराध्या  ोबत बोलला 

नािी ती मात्र त्याचा  ोबत बोलण्याचा प्रयत्न करत िोती आवण िा  ततचा वतला 

टाळतच राविला... त्याददवशी कॉलेजची चार वर्ा  ंपून फेरवेल पाटी आयोवजत केली 

िोती.....  

पाटीत आराध्या लाल कलरचा गाऊन घालून आलेली िोती त्यावर वाईट 

डायमन्ड इअरररंग वतने लावलेले िोते... वतचा गौरवणा चेिर् यावर तो पेिराव शोभून 

दद त िोता... पाटीत  वा मुलांची नजर वतच्यावर रोखून र्रत िोती...  

आशुतोर्चा मनात येऊन गेल ंशेवटचं वर्ा  ंपलं. कॉलेजिी. पण इथून 

कािीच  ोबत येणार नािी आपल्या. वशवाय इथे घालवलेल्या आठवणी!  

आज ह्या पाटीतच मी आराध्याला प्रपोज केलं तर! माझ्याकडून दकती 

वजवापाड प्रेम करते ना. ती आपल्यावर आता िी करतच अ ेल....  

म्िणून तो ती उभी अ ते िातात ज्यु चा ग्ला  र्रून वतथे वतच्या जवळ 

जाऊन आपल्या गुढघ्यावर वर ब त वतचा उजवा िात िातात घेत  वााचा  मोर 

म्िणतो, 



“आय टरयली ल्व यू  ो मच आराध्या......” 

आराध्याला आकाश ठेगणं वाटायला लागते  ारं जग वतच्या  ोबत 

अ ल्याचे भा  आभा  रंगून जातात ती ह्याचं क्षणाची वाट बघत ब लेली अ ते....  

 

पण, 

वनयवतला त्याचं उमलेलं प्रेमपुष्प बिरू द्यायच ंन ते.....  

प्रेमात बिरणं म्िणजे जग प्रेममय िोणं. त्या प्रेमात  ुखदखु: आप्तस्वकीय 

 वााचा वाटा. त्या प्रेमाला कुणाची नजर लागावी आवण अजणं फा त पापण्यांच्या 

कडेला गतकाळची उघड्या डोळ्याने पाविलेली स्वप्न ेअश्रूर्ारे  ोबत विात जावी....  

अ चं कािी झालं आशुतोर् आवण आराध्याच्या  ोबत! !  

आराध्याला गभााशयाचा कँ र झाला.... ि ेखुप उवशरा कळलं आवण जेव्िा 

कळल ंतेव्िा खुप उशीर झाला िोता....  

आराध्या जग  ोडून वनघून गेली आशुतोर् आजिी वतच्याच आठवणीत 

जगतो वतच्याच प्रेम ागरात स्वतः ला झोकून घेतं ती इथेच कुठेतरी आपल्या  ोबत 

आि ेम्िणून तो एकांतात वतच्या फोटो ोबत गप्पा मारत ब लेला अ तो.... प्रेम ि े



अ तंच अ ं! रडवणारं ि वणारं कर्ी कर्ी  ोडून गेल्यावर ववरि यातनेत दखुाचे 

िलेकावे दणेारं......  

आशुतोर्ला वाटलं आपण आर्ी जे वतला बोललो त्यावर ठाम अ तो तर 

आज एवढा स्वतःला त्रा  न ता झाला... पण, माझ्या िोकाराने वतचा जीव 

 ुखावला. वतची इच्छा अर्ूरी नािी राविली. वतने केलेलं प्रेम पुणा झालं....  

आता ती वनघून गेली ह्या प्रेम वाटेवर आशुतोर्ला एकट्याला  ोडून. पण 

तो एकटा नव्िताच मुळी 

दोघातला एक वनघून गेल्यावर प्रेम  ंपतं अ ं कुठे बवर्स्त आि.े.. ते 

वचरकाल त्याच्या  ोबत जगतच अ तं...  
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श्री........ त्या ववचारकक्षेतून जागा झाला. आशुतोर् भेटलाच कर्ी तर 

 ांग ूत्याला  मजवून म्िणतं... पण, आराध्या जग  ोडून गेली ि ेत्याला िी माविती 

नव्ितं.  

 ुया उजाळला पिाटेचे पाच वाजताच आज ऋतुजाचा फोन वाजू लागला...  

ररंग ररंगगगगगगग ररंरीरीगगगगगSssssssss एवढ्या  काळी 

आलाराम वाजायला लागला म्िणून ऋतुजाने फोन िातात घेतला तर वतच्या बॉ चा 

कॉल येतच िोता......  

ओििििििि नो “वमस्टर गोजावळे” 

डोळे चोळतच वतने कॉल टर व्ि केला....  

“िलँो  र, ि ंबोला ना! कािी काम िोतं का?” 

“ऋतुजा मँडम, मी फॉरेन टुरवर कािी ददव ा ाठी जातं आिो आज आपले 

३ client घेऊन तुम्िी W4 ऑफी ला जा त्याच्या  ोबत नवीन प्रोजेक्ट कालच मी 

 ाईन केला आि.े त्यांची  वा जबाबदारी मी स्वतः  ांभाळली अ ती, मला ि े

मित्त्वाचं काम न तं तर, ते काम आता मी तुम्िाला  ोपवलेलं आि.े... वतथे मदवतला 

तुम्िाला वटरि वमळतीलच. काम योग्य टरत्या  मजून जाणीव पुवाक करा कािी 

अडचण भा ल्या  मला कॉल करा... ठेवतो मी.....” 



“ र  र पण......” ऋतुजाच ंबोलणं ऐकून न घेता बॉ ने फोन कट केला.  

नवीन प्रोजेक्ट W4 ऑफी  तर खुप मोठं आि.े वतथल ेवटरष्ठ आपल्या 

 ोबत क े Behavior करतील ह्याच काळजीत ऋतुजा पडली.. वतने पुन्िा 

झोपण्याचा प्रयत्न केला पण वतला झोप कािी येईना... वतने घडीकडे बवघतलं तर 

 ाडेपाच वाजले िोते. कोणी वतच्या ोबत बोलायलापण जागं नव्ितं....  

ती तडख उठली आवण आशुतोर्चा रूम मध्य ेगेली.. रूम मध्ये दकरराररा 

अंर्ार प रलेला िोता वझरो लाईटचा उजेडिी नव्िता. रूम मध्ये प्रवेश करताच वतने 

लाईट ऑन केले....  

“दादा दादा उठना..... उठ लवकर.” 

आशुतोर् वचडतच वतला म्िणाला,”ये बावळट ऋत ेझोप ूद ेना मला. काय 

दादा दादा लावल.ं... “ 

अस्वस्थ िोतं ऋतुजा म्िणाली, “ओके जाऊद.े...  ॉरी झोप तू.” 

ऋतुजा अस्वस्थ झाली आि ेि ेवतच्या आवाजावरून कळताच कशाचािी 

ववलंब न करता झोपेत खोंळबा करतं आशुतोर् उठला आवण वतला म्िणाला,”अग ं

माझी माय काय झालं तुला एवढं नाराज व्िायला..... ि ं ांग बघू आर्ी मला!” 

जरा लटक्या स्वरातच ऋतुजा त्याला  ांगायला लागते.....  



,”अरे दादा बॉ चा कॉल आला िोता नवीन प्रोजेक्ट मध्य ेकाम करायचं 

आि ेम्िणाले. ऑफी  माविती आि ेकुठलं ते W4...” 

वतला  मजवतच आशुतोर् म्िणाला,”अरे यार तू पण ना गं उगाच टेन्शन 

घेते. अजून वतथे जायचीच आि.े... तुला तर खुश व्िायला पाविजे त्या ऑफी  मध्य े

तुला वतथल्या लोकां ोबत काम करण्याची  ंर्ी वमळते आि.े..” 

आता कुठे आशुतोर्ने वतच्या चेिर् यावरील काळजीच  ावट दरु केलं... 

ऋतुजाचा चेिर् यावर िास्य फुललं....  
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ब्लँक फोरमल त्यावर ब्लू कलरचा छान टॉप वतने घातला...  

3 client ला घेऊन ती वनघाली वतथे जाताच.... ती  मोरच बेंचवर 

ब लेली िोती तर श्री येताना दद ला....  

काय दद त िोता ना तो! िनँ्ड म.... त्याच्या गव्िाळ चेिर् यावर काचेची 

चौक  फे्रम अ लेला तो गॉगल उठून दद त िोता. दफकट गुलाबी रंगाचं शटा त्यावर 

ब्राऊन रेगाठी टाय लावलेला श्री त्याला येतांना बघून  वा ऑफी  मर्ले प्यून 

कमाचारी उभे राविले... कािीिी झालं तरी श्री त्याचा बाबांचा वबझने  आता एकटा 

 ांभाळत िोता... ऋतुजाला ऐव्िाना कळून चुकलं की श्री ह्या ऑफी चा मालक 

आि.े..  

ऋतुजाकडे त्याच लक्षच नव्ितं. तो  रळ आपल्या केवबन मध्ये गेला..  

िा तोच श्री आि ेना ज्याने आपल्याला त्या रात्री पाऊ ात घरी  ोडून 

ददल.ं.. खरचं िा श्री एवढा  ंस्कारी क ा अ  ुशकतो, िा श्री ऑलराऊन्डर तर नािी 

आि ेना! अ णारच ंवाटतं... माझ्या वाटण्या न वाटण्याने काय िोतं मी तर कल्पना 

नव्िती केली की ि ेऑफी  त्याचं राहू शकतं...  



त्या रात्री श्री ने वतला घरी  ोडून ददल्यानंतर झोप िी आली नािी वतला 

 ारखा एकच प्रश्न मनाला छळत िोता. मी माझं नाव  ांगताच श्री ने गाडीला ब्रेक 

का मारला? 

तो माझं नाव ऐकता घामाघुम का िोऊन गेला? तो दिावी पयात 

माझ्यावगाात वशकला म्िणे. म्िणून ऋतुजाने दिावीचा  ेन्डफचा फोटो बवघतला 

त्यात वतला श्री  ारखा चेिरा अ लेला  ेम मुलगा दद ला... िा फोटो वतला आता 

त्या क्षणाला श्री ला दाखवाचा िोता... पण मनात इच्छा अ ूनिी ती दाखवू शकत 

नव्िती वतला वाटला िा आपल्याला चक्क वेड्यात काढणारं.  

वतला खात्री झाली िोती श्री फलटींग नव्िाताच करत. खरं बोलत िोता 

तो!  
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श्री समंटीग िॉलमध्ये पोिचताच त्याला  मोर चेअरवर ऋतुजा ब लेली 

दद ली.. वतला बघून त्याच्या चेिर् यावर जो आनंद ओ रून विात िोता तो 

बघण्या ारखाच िोता.  

त्याच्या चेिर् यावरचे भाव ऋतुजा पा ून लपले नािी...  

तो येताना बघून  वा उभे झाले फॉमेलीटी म्िणून ऋतुजालािी उभं व्िावचं 

लागलं त्याच्या  मोर 

“िलँो  र, माय  ेल्फ ऋतुजा ईनामदार.... ि ेआमच्या ऑफी चे तीन मेंबर 

आिते.” 

ती  मोर कािी बोलेल तोच वतला थांबवत श्री म्िणाला,”आय नो... वम ् 

ऋतुजा वप्लज टेक अ व ट..” 

श्रीने प्रोजेक्ट बद्दल  ववस्तर माविती ददली...  

अर्ाा ता  समंटटग चालली. आता िा प्रोजेक्ट पुणा िोईपयात श्री आवण 

ऋतुजाची भेट रोजचीच ठरली िोती आठवड्याचा रवववार वगळला तर....  

श्री जेव्िा PPT वरून प्रोजेक्ट एक् प्लेन करून  ांगत िोता तेव्िा 

ऋतुजाच त्याच्या िावभावांकडे िातवार् यांकडे एकूणच काय तर ती श्रीच्या प्रत्येक 



िालचालीकडे वनरखून बघणं. श्री  ुद्धा वतच्याकडे चोरून लपून बघतचं िोता.... 

प्रेजेन्टेश्न  ंपल  वा िॉलचा बािरे पडले.  

 वा चाय कॉफी घेण्यात व्यस्त िोते पण ऋतुजाच ंकुठेच मन लागत नव्ितं 

ती एंकातात ब ली िोते. कोण जाणे वतच्या मनात काय चालू िोतं. वतला घु मट 

िोत िोती. घाबरल्या  ारख ं वाटतं िोतं वतच्या मनाला वाटलं आपल्याला ह्या 

ऑफी मर्ला कमाचारी फॉलो करतो आि.े ती त्या  वाापा ून लांब रिात िोती तो 

वतच्याजवळ येण्याचा अवर्क प्रयत्न करतं िोता. त्याचं नाविी ऋतुजाला माविती 

नव्ितं.  

श्री च्या ऑफी  मध्ये पविल्यादा प्रोजेक्ट वतच्या बॉ ने वडल केलं िोतं 

आवण िी त्याच्या ाठी  ुवणा  ंर्ी िोती, पण ऋतुजाला वतथे मात्र uncomfortable 

दफल िोत िोतं....  

तो कमाचारी िी त्याच्याच टटम मर्ला िोता ज्याला श्रीनेच त्याच्या टटम 

मध्य ेपार्टाव पेट करून घेतल ंिोतं... त्याची येता जाता  ारखी नजर आता ऋतुजावर 

िोती. ऋतुजाला वभती वाटायला लागली िोती.  

वतला वाटतं िोतं की आपण जाऊन श्री  रांना  ांगाव तो मला फॉलो 

करतो आि ेम्िणून...  

पण  ांगणार क ं त्याचं तर नाविी वतला माविती नव्ितं... वशवाय कोण 

ववश्वा  करेल माझ्यावर? 



 

 

 

ह्याच वभतीत वतचा अख्खा ददव  गेला.  िा वाजले वतला घरी वनघायचं 

िोतं. पार्कंग मध्ये गाडी ठेवलेली िोती ऑफी च्या मागे. वशवानीला अँटोने जायचं 

िोतं म्िणून ती वनघून गेली. ऋतुजा पायर् यावरून चालतं अ ताना आपल्या मागून 

वतला कोणी येत अ ल्याचा भा  िोत िोता.  मोर त्या व्यिीची  ावली वतला 

पछाडत िोती. ऋतुजा जशी पायरी उतरून खाली पाऊल ठेवतच वतचा पाय घ रला 

तर मागून कोणी तरी येत वतला पडताना िात र्रून  ावरलं. ऋतुजा चक्क 

घाबरलीच. परत मागे वजन्याच्या ददशेने बघू लागली. आपल्या  मोर श्री ला बघून 

वतने त्याचा जवळ जातच..... “ र कोणीतरी मला फॉलो करतं आि.े” 

म्िणून रडू लागली.... “अरे ि ेबघा अ ं रडू नका वप्लज कोणी नािी आिे 

तुम्िाला भा  िोतो आि.े” 

श्री वतला  मजवतच म्िणाला....  

“नािी  र, कोणीतरी आि ेतो... तो समंटीग  ंपून बािरे आली तेव्िापा ून 

माझ्याकडे बघत आि ेवाईट नजरेने.” आर्ी श्रीला तर कािी  मजलच नािी िी 

कोणाला म्िणते आि.े  



“ऋतुजा अगं तू ि ेकाय बोलते आि ेमाझ्या ऑफी  मर्लं कोणी आि ेका? 

तू  ांग मला फि कोण आि ेतो?” 

“ र तो तुमच्याटटम मर्ला मेंबर आि ेउंच ा थोडा दद ायला  ावळा...” 

“कोण.... शरद बद्दल बोलतं आि ेका तू? आठ ददव  झाले तो कामाला 

लागून. त्याचं प्रोफेशन बघून मी ठेऊन घेतलं काल. मला मालतीकडूनिी त्याच्याबद्दल 

कम्पलेन्ट आली... त्याचं कािी तरी करावंच लागेल....” 

ऋतुजाला र्क्काच ब ला.... “मालती कोण? आवण वतला पण तो फॉलो 

करत अ ून तुम्िी त्याला अजून पयात काढून नािी टाकलं कािी वाईट िोण्याची वाट 

बघत आिात का तुम्िी?” 

रागाच्या भरात ऋतुजा बोलून गेली...  

“नािी ऋतुजा.... मालती आपल्या ऑफी  मर्ल्या client आिते. त्या 

म्िणे मला त्या शरदच reputation कािी योग्य वाटतं नािी.  ारखा ऑफी  मर्ल्या 

तरूणीकडे येता जाता बघत अ तो तो.” 

ऋतुजा म्िणाली,” र वप्लज त्याला उद्या काढून टाका तुम्िी तो उद्या मला 

इथे दद ला तर िा जॉब मी टरजाइन करेल..” 

शरद वतला  मजावतच म्िणाला, 



“िो relax..... वप्लज! माझा नंबर नोट करून घ्या कािी अडचण आली तर 

कॉल करा मला ओके, ड्रॉप करून दऊे तुम्िाला घरपयात??” 

आपल्या स्कुटीकडे बघतच ऋतुजा म्िणाली,”नािी स्कुटी आि ेवनघते मी...” 

 

 

ह्या एक मविन्यात ऋतुजा िळूिळू श्रीचा प्रेमात पडत िोती.... आता 

दोघात छान मैत्री झाली िोती. दोघंिी ता नता  फोनवर गप्पा करतं रिायचं रात्र 

रात्र फोनवर चारटंग चालायची. झोप कशी लागायची दोघानािी कळायचं नािी.  

 

  



   भाग - ८ 

ऋतुजाचं प्रोजेक्ट वका  पुणा  ंपल... आता श्री चा ऑफी  मध्ये जाणं िी बंद 

झालं! पण, श्री  ोबत बोलणं चालूच िोतं एक मविण्यात प्रोजेक्ट प्रेजेन्टेश्न समंटटग ह्या 

 वा र्ावपळीत श्रीने िी ऋतुजाला बािरे कुठे चलायला invite नािी केलं... आज श्री 

चा मुड झाला िोता. खुप ददव  झाले  मुद्राच्या लाटांना डोळ्यात  ाठवलं नािी. 

तो मंद पाण्याचा सशंडकाव, अंगाला भेदणारी िवा.... त्याचा स्पशा झालाच नािी!  

ह्या र्कार्कीच्या जीवनात माणु  वन गं ृवि पा ून दकती ऐकलकोंडा 

िोतो ना! श्रीच्या मनाला न राहून ि ेप्रश्न छळत िोते.... त्याने लगेच वखशातून फोन 

काढला.  आवण ऋतुजाचा नंबर डायल केला...  

“िलँो, ऋतूजा......” 

वतने फोन उचलताच श्रीला खुप आनंद झाला.  

जेव्िा कोणी आपलं बोलतं.... नािी म्िणज ेआपण ज्यांचा प्रेमात अ तो!  

त्याचा आवाजिी कानाला स्पशूान गेला तर दकती बरं वाटतं ना....  

“िलँो... बोला ना  ािबे काय म्िणता?” लडीवाळपण े मस्करी करतं 

ऋतुजा म्िणाली....  

“य ेऋत ूतुला मी दकतीदा  ांगायचं गं मला  ािबे  र नको ना म्िणतं 

जाऊ....” वतला जरा दटावतंच श्री म्िणाला.....  



“ि ंनािी म्िणार श्री....” 

“ि ंगुड....” 

“अजून कािी.....” 

श्रीच्या मनात प्रश्न सपंगा घालतं िोते क ं म्िणू विला की बािरे चलते का 

 मुद्राकडे दफरायला. िीला वाटेल िा मला प्रपोज करायला डेट करतो की 

काय?? प्रेम करतो ि ेिी  ांगावंच लागेल ना कर्ी नािी कर्ी. नािीतर माझं प्रेम 

मरेपयातं मी एकतफी  मजतच को त राविल.... वतला वाईट वाटल ंतर?? शट्ट् 

चांगली मैत्रीण पण गमावून ब ेल मी...  

“अरे श्री क ला ऐवढा ववचार करतो बोलायला?” 

ती आि ेफोनवर ह्या तंद्रीत तो ववचारातून जागा तर झाला पण वतला येते 

का दफरायला क ा म्िणू? मोठ्या सिमंतीने श्री बोलता झाला....  

“कािी नािी गं ऋतु खुप उदा  वाटतयं घरी अ  ंवाटतं कुठेतरी जावं 

दफरायला...” 

ऋतुजाला त्याच्या भावना  मजत िोत्या पण ती थट्टा करतं त्याला 

म्िणाली, 

“जा ना मग दफरून य.े...” अ  ंम्िणतचं ती गालातल्या गालात ि तं िोती.  



“अग ं ोबत नािी गं कोणी माझ्या म्िणून तर एकटा पडलोय मी.....” 

“एकटा..... श्री तू एकटा...” म्िणतच ती ि ायला लागली. 

 

वतच ंि ण ंआता श्री ला ऐकायला येतच िोतं.....  

“य ेबावळट ऋते काय झालं ि ायला एवढं तुला??” 

परत ि तच ऋतुजा त्याला म्िणाली, “मी येऊ का तुला वतकडे company 

द्यायला.....” 

श्रीला वाटलं खरचं येते की काय िी म्िणून तो म्िणाला.... “अगं खरचं ये 

ना! वप्लज....” 

त्याची परत मज्जाक उडवतं ऋतुजा म्िणाली, “आली..... अ ती रे पण 

घरी कोणी नािीये ना!” 

आता श्री जरा नाराज िोतच वतला म्िणाला, 

“जा नको येऊ. बस्  घरीच. तुला चल पण म्िणणार नािी मी कर्ीच.....” 

त्याचा आवाजा वरून ऋतुजाला कळलच िा नाराज झालाय आता. म्िणून 

वतच म्िणाली, “अरे मी तर तुझी मस्करी करतं िोते बरं  ांग कुठे भेटायचं??” 



ती खरंच आपल्या  ोबत भेटायला येते आि ेम्िणून श्री तर नाचायलाच 

लागला.... “आपण  मुद्र चौपाटीवर जाऊ खुप ददव  झाले वतकडे न जाऊन....” 

“Done! मी आलेच तयारी करून.....” 

“मी वेट करतो वतकडे तुझी.....” 

अ  ंम्िणतंच श्री ने फोन कट केला....  

श्री वतकडे जाऊन वतची एकटा वाट बघत रस्त्याने वभरवभर नजरेने वतचा 

शोर् घेत िोता.  

ऋतुजा त्याच्या मागून येत श्री चा खांद्यावर िात ठेवत म्िणाली, 

“श्री......” 

वतच्या िाताचा स्पशा िोताच मागे वळत श्री म्िणाला, “अग ंतू मागून आली 

मी तुला  मोर शोर्तं िोतो.....” 

ि तच, “म्िणूनच मी तुझ्या मागून आली....” 

“दकती खोडकर आि ेगं तू..... अजूनिी बालीशपणा नािी गेला तुझ्यातला 

दकती मस्करी घेशील अजून माझी??” 

त्याचा प्रश्नाच उत्तर न दतेा ऋतुजाने त्याला डायरेक्ट प्रश्न केला.  



“श्री मला  ांग आपण फि बेस्ट फे्रन्डच आिोत का रे?” 

श्री चा चेिर् यावरीिी वतचा िा प्रश्न ऐकून बारा वाजले तरी स्वतःला 

 ावरत तो म्िणाला, “िो अग.ं.... आपण फि बेस्ट फे्रन्ड आिोत.” 

वतच्यापा ून नजर लपवत श्री म्िणाला......  

“माझ्या डोळ्यात बघून  ांग ना श्री आपण फि आवण फि वमत्र आिोत 

म्िणून.....” 

दोघेंिी दकनारपट्टीवर पोिचले िोते.  मुद्राच्या उ ळत्या लाटा कानाला 

स्पशूान जाणारा थंड वारा.... दकती रिस्यमय ओढ्यात टाकणारं दशृ्य sunset च्या 

त्या  ौदयं  ृवित दोघंिी वनवांत  ागरी दकणार् यावर पहुडले िोते...  

श्री ला  ुचत नव्ितं विला काय  ांगावं? 

आपण तर गेली दकतेक वर्ा झाली वगा पाचवी  िावी पा ून ऋतुजाचा 

चेिरा ह्रदयात जपून ठेवलाय अगदी आजिी तो त ाच.... वेड्यात काढेल कोणी ह्या 

आवशकाला विर राजा, नैना मजनू ह्यांनी काय ऐवढ प्रेम केलं अ ेल पण त्याचा रांगेत 

आपण कुठेच क ं ब तं नािी...  

प्रेम करतो ि ेवतला  ांगणं खरचं गरजेचं आि ेका? की न  ांगता प्रेम करतं 

रिाण ंयोग्य आि.े.... ती तर आता कुठे माझ्या प्रेमात पडली. म्िणून, 



“ऋतुजा, तुला प्रेम िी  ंकल्पना कशी वाटते?” 

“अरे, श्री प्रेम िी  ंकल्पना म्िणतोय तू? प्रेम म्िणजे प्रेम अ तं अरे बाकी 

मला कोणती  कंल्पना मला नािी माविती......” 

श्री खवळणार् या लाटाकडे बघत बोलू लागला, 

“आपण वतच्यावर पंर्रा  ोळा वर्ांआर्ीपा ून प्रेम करावं वगाात नकळत 

वतला चोरून बघावं. वतला आपण प्रेम करतो ह्याची  ार्ी भनक िी न लागू दतेा.... 

तुला काय वाटतं ऋतुजा ि ेप्रेम तो मरेपयात त्याच्या  ोबत एकतफी प्रेम म्िणून  ंपून 

जावं??” 

ऋतुजाच्या िाटाबीट वाढल्या ती  मजली श्री कुणाच्या तरी एकतफी प्रेमात 

आि.े.... “श्री अरेरे कोणाबद्दल बोलतोय तू ि?े प्रेम आपण ज्यावर करतो त्या व्यविला 

आपल्या वनस्वाथा प्रेमाची जाणीव करून देणं खरचं गरजेचं आि ेअरे......” 

ऋतुजा आपल्या मनातल्या भावना व्यि करतं म्िणाली....  

“अं$$$$ जाऊद ेचल तू कािी खाणार?... आपण वनघूयात आता??” 

श्री ला थांबवतच ऋतूजा म्िणाली, “श्री मला तुला कािी द्यायचं िोतं......” 

श्री ला ओळखण कठीण िोतं काय द्यायचं अ ेल ऋतुजाला आता....  



वतने आपल्या बगँ मध्ये िात टाकला आवण एक वचठ्ठी काढली..... ती श्री 

च्या िातात ठेवतच म्िणाली,“श्री ि ेघ.े.... घरी जाऊन वाचून नंतर मला  ांग आवण 

वप्लज राग येईल तुला माझा तर बोलणं नको टाळशील आर्ी आपण बेस्ट फे्रन्ड 

आिोत......” 

श्री वतच्या चेिर् यावरचे भाव न्यािाळत उभा िोता ती वचठ्ठी घेऊन त्याने 

वखशात टाकली.... “श्री अरे अ ा काय बघतो मला कर्ी न बवघतल्या  ारख.ं....” 

वतच्या चेिर् यावरून नजर िटवत तो ऋतुजाला ववचारता झाला, “ऋतुजा, 

तो एकतफी प्रेमी तुझ्यावर प्रेम करत अ ता ि ेतुला माविती झालं अ तं तर तू काय 

केलं अ तं त्याच्या प्रेय ीच्या जागी तू स्वतः अ ती तर....” 

ऋतूजाला श्री खुप पेचात बोलतं िोता वतला त्याचं बोलणं  मजतं िोत़ 

तरी ती जाणून म्िणाली, “श्री ते तू मला कशाला ववचारतो अरे, चल........” 

श्रीने त्या ददवशी ऋतुजाला घरपयात  ोडून ददलं वतला खुप बरं वाटलं श्री 

आपली दकती काळजी घेतो....  

आता ती श्री च्या िोकाराच्या प्रवतक्षेत िोती.....  
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पराग श्री च्या  ंपकाात िोताच. पराग आज आयआयटी मध्ये प्राध्यापक 

म्िणून रूजू िोता. कािी ऑफी च्या कामा ाठी त्याला ददल्लीला जाण्याचा योग 

आला. आजिी तो आराध्याचा शोर्ात िोता वतला  ॉरी म्िण्या ाठी... त्याचा 

एकट्याचा चुकीमुळे दोन वमत्र दरुावले िोते... त्या वमत्रांना त्याला एकत्र ि ताना 

एका पलेटेमध्ये खाताना बघायचं िोतं  वा राग रू वे वव रून...  

आवण ि े त्य आशुतोर् पयात आराध्याच पोिचवू शकणारं िोती.. पराग 

ददल्लीत येऊन पाच ददव  झाले तो एका फायस्टार िॉटेल मध्ये थांबलेला िोता... 

त्या रात्री त्याला वतथे  ेम आराध्या  ारखी मुलगी दिृी  पडली... तो आपल्या 

मेंब ाला  मोर पाठवून त्या खुचीकडे वळला ती मुलगी आपल्या मैत्रीणीं ोबत वतथे 

वडनरला आली िोती.  

दद ायला आराध्या  ारखीच;  ेम डोळे, वतचेच उंची वणा  ारखाच.... 

आता तर त्याला खात्री झाली िी आराध्याच आि.े.. पाच  िा वर्ाा पुवीची आराध्या 

जशी िोती  ेम तशीच िोती ती..  

ववलबं न करता पराग वतच्या टेबल जवळ गेला... वतच्या जवळ जातच तो 

म्िणाला, 

“िलँो आराध्या, ओळखल मला?” 



ती उभी िोतच म्िणाली,“कोण आराध्या?” 

“अरे तू आराध्या आि ेना! वव रली  का? बरं आशुतोर्ला न ेल वव रली. 

ि ेबघं तुमचं काय चालयं मला कािी करायचं नािी पण माझं ऐकून घे ती वचठ्ठी मी 

तुला वलिीली िोती श्री ने नािी. घाईत मी खाली माझं नावं वलिायच ंराहून गेलो....” 

परागला थांबवतच ती म्िणाली, 

“िलँो वमस्टर, मी कोणी आराध्या नािी जेजे िॉवस्पटल मध्ये मी एक  जान 

आि.े... डॉ. आशना....  मजल!ं वनघा आता.....” 

परागने त्या िॉवस्पटलचं नाव नोट केलं वतच्याकडे बघतच तो वतथून 

आपल्या रूम मध्य ेगेला..  

********** 

श्री नुकताच ऋतुजा  ोडून घरी आला आवण आपल्या बेडवर जाऊन 

वखशातली वचठ्ठी िातात घेऊन खोलतच तर त्याचा फोन वाजला ऐवढ्यात.....  

ओिििि नो िटट् आता कुणाचा कॉल अ ावा. त्याने फोनकडे बघताच 

परागच नाव वस्क्रन वर...  

“ि ंबोल पराग....” 



“अरे श्री आज मला आराध्या दद ली िोती....” तो खरं तेच  ांगत िोता 

पण श्रीचा त्यावर ववश्वा  ब ेना.  

“अरे वा आशुतोर्  ोबत िोती का मग ती.... बोलला का तू वतच्या  ोबत.” 

पराग त्याला  ांगू लागला, 

“ती बोलली की मी आराध्या नािी डॉ. आशना आि.े....” 

श्री पण बुचकड्यातच पडला आता...  

“आशना नामकरण केलं की काय वतने... आवण तुझा चष्म्याचा नंबर तपा  

एकदा..” 

“अरे श्री मी खरं  ांगतोय ती आराध्याच िोती. वतने वतचा िॉवस्पटलच 

नाव पण  ांवगतलं तू ये यार इकडे ताबडतोब....” 

“जस्ट चील डाउन यार! आशुतोर्  ोबत  ंपका  करण्याचा प्रयत्न करतो 

मी... वप्लज वेट माय कॉल....” 

श्री ने ऋतुजाची वचठ्ठी आपल्या पाकेट मध्ये ठेवली आवण ऋतुजाला कॉल 

केला...  ऋतुजा त्याच्या िोकाराच्या प्रवतके्षत ब लेली िोती... त्याचा कॉल येताच 

वतच्या चेिर् यावर िास्य फुलले वतला वाटलं श्री ने आपला वस्वकार केला.... पण, फोन 

उचलताच श्री चा घाईचा  ुर ऐकून वतला कािी कळू नािी लागलं...  



“ऋतुजा अगं मला लवकर आशुतोर्चा नंबर द!े” 

ऋतुजा वाटलं श्री माझ्या लेटर बद्दल दादाला  ांगण्या ाठी त्याचा नंबर 

मागतो आि.े ''श्री अरे मला घरच्याना आताच नािी  ांगायच ंआि ेआपल्या बद्दल....” 

श्री ने त्याच्या पादकटाकडे बवघतल ंते लेटर अजून त्याने वाचलेल नव्ितं. 

वतचा बोलण्यावरून त्याला लेटर मध्य ेकाय वलिील़ अ ावं ि े मजलचं...  

“अग ंऋतुजा मी आपल्या बद्दल नािी बोलत आि ेतुझ्या भावा ोबत मला 

मित्त्वाचं काम आि.े.. तुला  वा नंतर  ांगतो मी  मजावून वप्लज द ेयार नंबर वेळ 

कमी आि ेमाझ्याकडे.... '' 

ऋतुजाने कॉनट्याक्ट वलस्ट मर्ून नंबर काढला, 

“ि ंवलि.ं....” 

“ओके ऋतुजा नंतर बोलतो मी तुला... बाय tc!” 

अ  ंम्िणतं श्री ने फोन ठेवला....  

बािरे पाऊ  र र ून बर ू लागला ढगात गडगडाट  ुरू झाला ववजा 

कडाडत िोत्या...  

श्री ने आशुतोर्चा नंबर डायल केला.....  
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श्री च्या मनात अनेक प्रश्न. बािरे  ो ाट्याचं चक्री वादळ इथे श्री च्या 

मनात प्रश्नाचे चक्रव्यूि.....  

“िलँो..... कोण?”  

आशुतोर्ला नवीन नंबर दद ला... त ं श्रीने िी जाणून त्याच्या नववन नंबर 

वरूनच कॉल केला िोता.  

“आशु प्लीज यार मला तुझ्या  ोबत खुप मित्त्वाचं बोलायचं आि.े... फोन 

कट नको करू माझं ऐकून घे!” 

आशुतोर्ला श्रीचा आवाज ओळखीचा वाटला.... बोलावं ं त्याला वाटतं 

तर नव्ितं. तरी तो ऐकून घ्यायला  िा वर्ाा नंतर आज तयार झाला िोता...  

“ि ंबोल....” 

श्री ला वाटतं िोतं इथून पुढे बोलताना ह्याचे शब्द आपल्याला ववकत घ्यावं 

लागतील.  

“ओळखलं ना मला?” श्री ने आशुतोर्ला प्रश्न केला.....  

“िो, तुला कोण वव रेल.....” 



आशुतोर्च्या बोलण्यातून श्री ला त्याच्यावर अ लेला आशुतोर्चा राग 

जाणवत िोताच...  

“आशु अरे त्या ददवशी तुला जी वचठ्ठी आराध्याने दाखवली ती मी नव्िती 

वलिीली वतला ती तर यार परागने वलिीली िोती वतला... िव तर तू आराध्याला 

ववचारून घे पराग पण तुला भेटण्याचा प्रयत्न करतो आि.े.. त्या ददवशी तू माझ्यावर 

दोर्ारोप करत कािीच ऐकून न घेता वनघून गेला...” 

आशुतोर्ला आता खरं कळल ंिोत पण काय बोलावं  ुचत नव्ितं त्या दोन 

वर्ाात श्री त्याचा बेस्ट फे्रन्ड झाला िोता आवण त्याची ताटातुट िी तशीच झाली....  

“श्री, अरे ती वचठ्ठी तू नेऊन ददली िोती ना आराध्याला म्िणून वतने तुझं 

नाव  ांवगतल ं आवण खाली नावं नव्ितचं कुणाचं.... आवण श्री आराध्या नािी 

आि.े...” 

आशुतोर्च बोलणं जरा श्रीला बुचकाड्यात पाडत िोतं...  

“आराध्या नािी आि ेम्िणज ेआशु??” 

श्री चा कातर स्वर अंगावर थरकाप दते िोता... त्याला आराध्याच्या मृत्यु 

बद्दलची कल्पना नव्ितीच..  

“श्री अरे  िा वर्ाा आर्ीच मी ज्या आराध्यावर प्रेम करायचो ती 

आराध्या......” आशुतोर् बोलताना मर्ातच थांबला.... त्याचा डोळयातून घळघळा 



अश्र ूविात िोते.. आजपयात तो स्वतः लाच  ांगत आला आपली आराध्या ि ेजग 

 ोडून गेली पण कोणत्याच जवळच्या 

ककंवा दरुच्या वमत्राने त्याच्या दखुी रिाण्याचे कारण त्याला ववचारले 

नािी. आवण आराध्या बद्दल तर आशुतोर्च्या त्याचं रूममेट  ला माविती िोते... 

आज  िा वर्ाानंतर आराध्याचं नावं त्याच्या ओठून एका वमत्राजवळ वनघत िोतं.....  

“आशुतोर् अरे काय झालं??” 

“श्री अरे आराध्याला गभााशयाचा कका रोग झाला िोता... आवण त्यातच 

वतच ेवनर्न झाले!” 

आता श्रीला काय चालयं कळू नािी लागले.....  

आयुष्य म्िणजे बंद डायरी का?  वाचताच क्षणी एकएक रिस्याचा 

उलगडा िोतं जावी अशी...  

“अरे आशु परागने कािी वेळा पुवी आराध्याला स्वतः च्या डोळ्याने 

पाविले.... तो खोटा तर नािी ना बोलू शकतं....” 

आता आशुतोर् मात्र वचडलाच श्री वर...  

“ब ेश्री दकती मुखा आि े तू त्याचावर ववश्वा  नको ठेऊ मी स्वतः माझ्या 

डोळ्या मोर आराध्याला जळताना बवघतलं.... ' 



श्रीचीिी आता खूपच घालमेल झाली. तो आशुतोर्ला म्िणाला, “मी आज 

दीडच्या फलाईटने ददल्लीला वनघतो तू येणार  ोबत?? िा पराग दकती खरं बोलतो 

आवण दकती खोट ते वतथे गेल्यावरच माविती िोईल.... आवण  ोबत तुझं 

माझ्या ोबत एवढे ददव  न बोलण्याचं प्रण... ती वचठ्ठी कोणाची िोती ह्याचा 

उलगडािी िोईल.... चलणार का?” 

“नािी तू जा. माझी आराध्या नािी आि.े... त्या परागवर मी क ा ववश्वा  

ठेऊ??” 

“त्याच्यावर ववश्वा  नको ठेऊ. पण, तुला अ  ंवाटतं का तू एवढे वर्ा झाली 

माझ्या  ोबत बोलला नािी म्िणून आपली बॉंडींग तुटली.... मी आजिी तुला बेस्ट 

फे्रन्डच  मजतो. यार झाल्या कािी चुका माझ्यािी िातून पण तू ऐकायलािी तयार 

नव्िता आता माझ्या ाठी चल!” 

आशुतोर्ने कािीच न बोलता फोन ठेवला......  

श्रीने परत त्याला कॉल करण्याचा प्रयत्न नािी केला.... दीडच्या फलाईटने 

वनघायचं िोतं त्याने 

परागला येतो म्िणून कॉल केला.... बँग पँक केली त्यानी.... बािरे ववजांनी 

ताडवं घातलं िोतं 

मु ळर्ार पाऊ  तेवढ्या रात्री त्याने ड्रायवरला उठवून आणलं....   
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श्री तेवढ्या मु ळर्ार पाऊ ात वनघाला कारमध्ये त्यान ेऋतुजाने 

ददलेली वचठ्ठी काढली...  

®®® 

वडयर श्री, 

 वांत आर्ी  ॉरी वप्लज.... तुझ्या  मोर व्यि व्िायची वभती वाटली मला 

म्िणून अ  ंअनावमकपणे पत्र वलिीली मी... तुला माझा राग आला तर  ांगत ेमला 

माफ करशील ना!  

अरे माविती नािी मला... पण, तुला खरं  ांगू मी प्रेमात पडली यार 

तुझ्या...  ारख ेतुझे ववचार येत अ तात मनात. उठता ब ता खाता वपता झोपेतिी 

तू आवण तूच.... अ  ंवाटतं मी प्रेमात पडली तुझ्या I really love with you.... श्री!  

आपण ज्या व्यविवर खरं प्रेम करतो ि ेत्या व्यविला  ांगणं खुप गरजेचं 

अ ते. अरे नािीतर वेळ वनघून जाते त्या तुलनेत व्यवििी आपल्या पा ून 

दरुावतात... तू नकार ददला तरी मी  मजेल. मी प्रेमात माती खाल्ली म्िणून... पण 

प्रेम एकतफी ठेवणं िी खंत मनात बाळगून जगता न तं आलं मला... तू माझ्या प्रेमाचा 

वस्वकार करणार आिे  की नािी, ि ेमला ठाऊक नािी! तू िोकारच द्यावा मला अ ं 

िी कािी नािी.... प्रेमिी आतंरीक ओढीने व्िायला पाविजे आवण मला ते तुझ्यावर 



झालं... तू प्रेम करतो माझ्यावर अ  ंमला कर्ी जाणवू ददलं नािी... मला अ  ंका 

वाटतं अ ावं की तू प्रेम करतो माझ्यावर कदावचत ह्या मुळे आपली मैत्री प्रेमाच्या 

अलीकडे आवण मैत्रीच्या पलीकडे आि.े.... घु मट िोते मला नेमकं आपल्यात नातं 

तरी कोणतं आि ेह्याच ववचाराने मैत्रीचं की प्रेमाचं?? 

तुलाच ववचारावे वाटले प्रश्न माझ्या मनातले. छळतात ि ेप्रश्न मला खुप. तू 

वप्लज  मजून घे. आवण प्रेम करते मी तुझ्यावर.... रागावू नको माझ्यावर  मजून 

घेशील ना मला श्री?? 

तुझीच, 

ऋतुजा  

श्री ला एवढा आनंद झाला त्याला क्षणभर वाटल ंकार मर्ून उतरावं आवण 

पाऊ ात नाचून 

 रीना  ांगावं... वमळालं माझं प्रेम मला!  

आपण ज्याचा प्रेमात जगतो तो िी आपल्यावर प्रेम करतो ि ेकळल्यावर 

जो आनंद 

ओ रून वाहू लागतो ती प्रेमाची कफंवलगच दकती  ुखद अ ते ना!  
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“ र ऐअरपोटा आ गया...” 

ड्रायवरचा आवाज ऐकताच श्री भानावर आला वचठ्ठी त्याने वखशात 

ठेवली... कार मर्ून उतरून टटकीट काउन्टर जवळ येताच त्याला आशुतोर्ची 

पाठमोरी आकृती दद ली... तो त्याच्या ददशेने वळला. तो जवळ जाईल ऐवढ्यात 

आशुतोर् मागे दफरला....  

 

आज  िा वर्ाानंतर श्री आशुतोर् एकमेकां मोर उभे िोते.... काय 

बोलावं??  ुचत नव्ितं दोघांनािी  मोरा मोर येताच दोघिी न्यािाळत रिाले.. 

आशुतोर् पुढे येतच त्याने श्री ला आसलंगनबद्ध केले.. श्री िी त्याच्या वमठीत 

वव ावला.  

“क ा आि े वमत्रा?” 

आशुतोर्ने दरु िोतच श्री ला प्रश्न केला....  

“मी मज्जेत... तू क ा आि े िल्ली जेवण करतो की नािी दकती बारीक 

झाला यार आशा तू?” 

कािीच न बोलता क्षणभर गप्प अ लेला आशुतोर् श्री ला म्िणाला, 



“चल फ्लाईट वनघून जाईल.... ' 

श्री ला  मजायला उशीर नािी लागला आशुतोर् टाळत िोता कािी गोिी, 

नाईलाजाने श्री ला वनघावं लागलं त्याच्या  ोबत....  

 

 

फ्लाईट वेळात आली.... श्री आशुतोर् जवळच ब ले.... दोघात भयाण 

शांतता ववस्तारलेली िोती.  

श्रीला वाटलं फोन काढून ऋतुजाला मँ ेज करून आय ल्व यू तरी म्िणावं 

आनंद तरी िोईल वतला पण, जाऊद ेअ  ंमँ ेज वर बोलण्यापेक्षा कॉलवर  ांगावं 

वतला नािीतर भेटल्यावर भेट कर्ी िोईल आता माविती नव्िते.... आशुतोर् श्री ला 

न्यािाळत िोता. क ला ववचार करत अ ावा िा?? 

म्िणून तो त्याला ववचारता झाला, 

“काय रे श्री ऐवढा क ला ववचार करतोय?” 

आशुतोर्च्या त्या बोलण्याने श्री भानावर येत म्िणाला, 

“ि ंकािी नािी.... कािी नािी रे आशु...!” 



आशुतोर्पा ून पविल्यादाचं श्री आपल्या मनातील भावना लपवून ठेवत 

िोता त्याच्या मनात त्या क्षणाला ववचार येऊन गेला... जर आशुतोर्ला ऋतुजा बद्दल 

आवण माझ्या प्रेमाबद्दल  मजले तर आशु काय react करले?? ववरोर् तर नािी 

दशाववणार ना!” 

िा ववचाराचा प ारा दरु  ारत श्री आशुतोर्ला म्िणाला, 

“आशुतोर् वतथे गेल्यावर काय िोईल यार कोण अ ेल ती मुलगी? तुझी 

आराध्या तर तू म्िणतो ह्या जगात नािी मग वतच्या ारखीच हुबेहुब दद णारी ती 

डॉक्टर कोण अ ेल??”  
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खरं तर कोड्यात फ ल्यागत वाटतं िोतं आशुतोर्ला ती  ेम त्याच्या 

आराध्या ारखी दद णारी कोण िोती? ि ेआशुतोर्लािी ठाऊक नव्िते त्याने तर 

वतला बवघतलेिी नव्िते...  

आशुतोर् आवण श्री ददल्लीत पोिचले.... वतथे पोिचताच ऐअरपोटावर 

पराग त्यांना कारने घ्यायला आला.... आशुतोर् आवण पराग एकमेकां ोबत 

बोलण्यापा ून अवलप्तच िोते.  

परागने आपली कार ती मुलगी ज्या िॉवस्पटल मध्य ेडॉक्टर िोती वतकडे 

वळवली.  

“श्री आपण  वाप्रथम त्या िॉवस्पटल मध्य ेजाऊ, माझं बोलणं खोट नव्ितं 

प्रत्यक्षात बवघतल ंमी वतला माझ्या डोळ्याने.....” पराग बोलला....  

 

खरं काय खोटं काय ि ेश्रीला माविती नव्ितं. आराध्या ि ेजग  ोडून गेली 

ि ेत्याला आशुतोर् कडून रात्रीच माविती झाले... आवण पराग  ांगतो त्याला तो ज्या 

िॉटेल मध्ये मुक्कामाला िोता वतथे त्याने वडनर िॉल मध्ये आराध्याला पाविले....  

दकती गुंतागुवतच.ं...  



“वतला बवघतल्यावरच उलगडा िोईल आता..” श्री बोलला.  

वतने िॉल मध्ये परागला आपले नाव आवण िॉवस्पटलचा पत्ता  ांवगतला 

िोता. त्याच पत्त्यावर पराग श्री आवण आशुतोर्ला त्या िॉवस्पटल मध्य ेघेऊन गेला....  

 

 

िॉवस्पटल  मोर कार उभी केल्यावर वैतागून श्री परागला म्िणाला, 

“पराग ि ेिॉवस्पटल  मोर का गाडी स्टॉप केली...” 

“ती ह्याच िॉवस्पटल मध्य ेडॉक्टर आि ेम्िणून.....” पराग कारचा दरवाजा 

उघडतच म्िणाला.  

वतघेिी त्या िॉवस्पटल मध्य ेपोिचले.... परागने वतथल्या एका व स्टरला 

डॉ. आशना बद्दल ववचारले.  

व स्टरने त्यांना ब ायला  ांवगतले...  

“ ॉरी  र, आशना मँडम operation theatre मध्य ेआि.े दिा वमवनटांनी 

बािरे येतीलच तुम्िी इथे ब ून वेट करू शकता...” 



त्यांना ब ायला  ांगून व स्टर वनघून गेल्या... आशुतोर् तर  ारखा ती 

कर्ी येईल म्िणून चारिी ददशा र्ुडाळून बघत िोता... दिा वमनंटाचा अर्ाा ता  

झाला.. व स्टरने वतला बािरे येताचं  ांवगतले तुम्िाला कोणीतरी भेटायला आले 

म्िणून तशीच ती वेरटंग रूमकडे गेली...  

वतला येतांना बघून आशुतोर् बघताच क्षणी भाबंावून गेला. तडक तो 

आपल्या जागेवर उभा रिाला...  

ती जवळ यईेपयंत तो वतला बघतच राविला.... पुतळ्या  ारखा स्तब्र् 

आशुतोर् िालचाल न करता वतला न्यािाळत उभा िोता... वतचीिी नजर 

आशुतोर्च्या चेिर् यावरून िटत नव्िती....  

श्री ला तर वाटल ंिी आराध्याच अ ावी.... परागकडे बघत ती उद्गारली, 

“तुम्िी इथे का आले त्या ददवशीच मी  ांवगतलं ना तुम्िाला मी कोणी आराध्या 

नािी....” 

आशुतोर्ला िी काय बोलावं वतच्याशी  ुचत नव्ितं श्री मध्ये बोलत 

म्िणाला, 

“आशुतोर्  ांग तुझी आराध्यािी अशीच दद ायची ना! फोटो दाखव ह्यांना 

तुझ्या आराध्याचा...” 

आशुतोर् वखशातून फोटो काढत वतला दते म्िणाला, 



“आराध्यािी माझी अशीच दद ायची पण वतला मी माझ्या डोळ्या मोर 

जळतांना बवघतलं....” 

फोटोकडे बघत ती म्िणाली, 

“मी  ुद्धा तुमच्या वमत्राला िचे  ांगण्याचा प्रयत्न केला मी कोणी आराध्या 

नािी डॉ. आशना आि.े..” 

डोळ्यातले अश्रू पु त ती जायला वनघाली....  
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आशुतोर्ला वतला अचानक जातांना बघून िी कािीतरी आपल्या पा ून 

लपवत आि ेअ ं वाटलं.. फोटोकडे बघून वतच्या डोळ्यात अश्रु का आले अ ावे? ती 

तरी म्िणतं िोती की ती कोण आराध्या वतला मी जाणत पण नािी मग अ ं अचानक 

वनघून जाण्यामागे काय कारण अ ावं ती दारापयात पोिचताच आशुतोर्ने आवाज 

ददला, 

“डॉ. आशना.....” 

श्री ह्यांच्या मर्ात कािीच बोलत नव्िता सभंवतला रेटून तो उभा िोता... 

आवाज कानी पडताच आशना थबकली डोळ्यातले अश्र ु लपवत ती रागातच 

म्िणाली, 

“ि ेबघा मला काम आिते वनघायच ंआि.े...” 

आशुतोर् वतला म्िणाला, “आम्िी खरं काय ि ेजाणून घेण्या ाठी तेवढ्या 

दरुून आलो परागच्या  ांगण्यावरून की आराध्या वजवंत आि ेती ह्या जगात नािी 

आि ेि ेिी खरं आि ेपण, तुम्िी आमच्यापा ून नक्कीच पळवाट काढत आिात....” 

आशुतोर्जवळ येऊन ती म्िणाली, 

“खरं जाणून आता काय करणार तुम्िी??” 



श्री ला वाटलं आता ह्या दोघात वाद िोणार म्िणून तो मर्ेच म्िणाला, 

“चल यार आशुतोर् वनघूयात ना आपण...” आशुतोर् त्याचं बोलण टाळत 

वतला म्िणाला, 

“डॉ. आशना मला खरं जाणून घ्यायचं आि.े....” 

“चला तर मग बािरे....” ती म्िणाली..  

“बािरे पण कुठे??” 

“कॉफीशॉप मध्ये चला खरं जाणून घ्यायच ंआि ेना तुम्िाला.....” 

श्री पराग आवण आशुतोर्िी तयार झाले त्यांनी कार काढली एकाच कार 

मध्य ेते कॉफीशॉप वर वनघाले... कार मध्ये श्री  मोर ब लेला िोता पराग  ोबत 

आवण मागच्या वशटवर आशना आवण आशुतोर्...  

आशुतोर्ला वतच्या जवळ ब ल्यावर दफल व्िायला लागलं की आपण 

आपल्या आराध्या जवळच ब लोय....” 

श्री  मोर ब लेला मागे बघत डॉ. आशनाला म्िणाला, 

“आशनाजी आपने अभी तक शादी क्यूँ निीं की वै े आपकी उम्र क्या 

िोंगी....” 



आशना श्री ला म्िणाली, “निी ँकरनी थी मुझे शादी क्यूँ??” 

आशुतोर् ि तच म्िणाला, “क्यूँ बे श्री तुझे करनी ि ैक्या इन े शादी?” 

“निीं निीं यार मेरी बनती निीं दक ी डॉक्टर े. मैं तो ब  ऐ े िी  वाल 

कर रिा था!” 

कॉफीशॉप आले....  

चौघिी एकमेकां मोर ब लेले िोते कोणी कुणा ोबत बोलत नव्ितं भयाण 

शांतता िोती... एवढ्यात श्री म्िणाला, 

“आपण एकमेकांचे तोंड वनरख ू वनरख ूबघायला आलोत का इथे कुछ तो 

बोलो यार गाईंज.....” 

“वेटर चार कप कॉफी लाना!” परागने कॉफी आडार केली....  

आशना जरा ओशाळल्या स्वरातच म्िणाली, 

“मी आराध्याची जुडवा बविण आि ेआशना.....” 

श्री पराग आशु ऐकून आश्चयाचदकतच झाले.....  

आशुतोर् म्िणाला, 

“काय मग ऐवढा वेळ िी गोि आमच्यापा ून का लपवून ठेवली.....” 



आता एक एक गोिीचा उलगडा करतं ती  ांग ूलागली.....  

“आमच्या घरा मोरच्या वबसल्डंग मध्ये तुम्िी वमत्र रिायला आले... माझ्या 

रूमच्या  मोरच तुमची रूम दद ायची तेव्िा मी एकदा आशुतोर्ला कॉलेज मध्ये 

जात अ ताना बवघतले.... आवण त्या ददव ापा ून आशुतोर्ला बघतच राविली..... 

येताजातांना!” 

आशुतोर् मर्ातच थांबवत वतला म्िणाला, 

“ि ेकाय बोलत आि.े... मला का?” 

ती त्याच्या पा ून नजर लपवत म्िणाली, 

“िो, तुम्िालाच....” 

श्री म्िणाला तू आशुतोर्ला का बघायची त्या वर ती बोलली, 

“मी आशुतोर्च्या प्रेमात पडली िोती....” अ  ं म्िणतचं ती ि ायला 

लागली.  

ि ता ि ता वतच्या डोळ्यात पाणी आलं आवण ती  मोर  ांगू लागली, 

“रात्रीच्या कोळोखात भर गच्च चांदण्यानी भरलेल्या आकाशाखाली आम्िी 

दोघी बविणी वव ावा घ्यायला म्िणून टेरी वर ब लेलो िोतो वनवांत रात दकड्याचा 

दकरारार् आवाज काय तो गोगाट घालत िोता बाकी silent.... दी आवण मी 



एमबीबीए  च्या एकाच वर्ााला िोतो पण आमचं कॉलेज वेगळ िोतं... िोतो दोघीिी 

एकाच वयाच्या! दोघीची आवडवनवडिी एकच एवढच काय तर लिानपणी भांडणिी 

व्िायची आमच्यात.... दद ने त्या रात्री मला कर्ी न ववचारलेला प्रश्न ववचारला.....” 

श्री म्िणाला, 

“कोणता प्रश्न?” 

“दी बोलली तुझा प्रेमावर ववश्वा  आि?े मी म्िटलं िो ती म्िणाली तुला 

कोणी आवडतो का? मी वतला म्िटलं िो दी.... त्यावर ती म्िणाली कोण? मी म्िटलं 

नंतर  ांगत ेतुला पण कोणी आवडतो का दी तू कुणाच्या प्रेमात आि ेका? तर दी ने 

 मोरच्या सबंल्डींगकडे बोट खुणावत  ांवगतले.... मी म्िटलं दी कोण? ती म्िणाली 

आि ेएक राजकुमार माझ्या स्वप्नातला माझ्याच क्ला मध्ये आि ेतो उद्या दाखवते 

तुला..... माझ्या मनात वभती िोती तो तोच तर न ेल ना! ज्याला मी लाईक करते.... 

द ुर् या ददवशी दी तो बािरे येण्याची वाट बघत वखडकी जवळ उभी िोती..... तो 

गेटच्या बािरे पडतात वतने मला आवाज ददला... ती मला  ांगत िोती तो बघ बघतेय 

ना I love her यार व स्टर..... माझ्या डोळ्यातल ेअश्र ूलपवत वतच्या  मोर मी 

चेिर् यावर खोट खोट ि ू आणत म्िणाली छान आि ेदी! आम्िी दोघीिी आशुतोर्वर 

प्रेम करत िोतो...” 

आशुतोर् म्िणाला, 



“ओििििि यार पण तुझ्या व स्टरने मला Twins व स्टर आि ेि ेकर्ीच 

नािी  ांवगतल.ं...” 

“वतने का नािी  ांवगतल ंमाविती नािी मला... ती तुम्िाला भेटायला पण 

यायची वतला वतचं प्रेम वमळालं ती तुमच्यावर प्रेम करते ि ेमला माविती िोताच मी 

तुमचा ववचार मनातून काढून टाकला.... दददी  ोबत वनयतीने जे वार करून वतला 

आघात ददल ेते घोर  ंकट वतच्यावर को ळले त्यातून वतची  ुटकािी झाली नािी... 

जेव्िा माविती पडलं तेव्िा  वा कािी  ंपलं िोतं... दददी ने शेवटी मला एक वचन 

मावगतलं िोतं... की तू आशुतोर्चा आयुष्यात आराध्या बनून जा आवण माझं प्रेम 

त्याला द ेपण तेव्िा िी मी वतला  ांगू नव्िती शकली मी आशुतोर्वर प्रेम करते म्िणून 

मला वतला दखुवायचं नव्ितं... मी ददने मावगतलेल्या वचनावर कािी बोलणारच 

ऐवढ्यात आशुतोर् तुम्िी आल्याची खबर मला ददच्या मैत्रीणीने ददली आवण मी 

वतथून तुम्िाला न दद ता वनघून गेली..... दददी  ोबत तीच माझी शेवटची भेट 

िोती... त्यानंतर दददी जग  ोडून......” 

एवढं बोलताच आशनाच्या डोळ्यातून अश्रु ओघळू लागले.... श्री वतला 

 मजावत िोता. आशुतोर् वतथून उठून जात आपल्या डोळ्यातले अश्रू वखशातली 

रूमाल काढून पु त िोता.... तेव्िाच पराग वतथून उठला... आशुतोर्ला  ॉरी म्िणतं 

त्यान े आसलंगन ददले.. त्या दोघांना श्री कॉफीटेबलवर घेऊन आला... आशना 

म्िणाली, 



“मला खरं जे  ांगायचं िोतं ते मी  ांवगतलं. आता मी इथून जाऊ शकते 

परत मला तुम्िी वडस्रब नका करू.... मी दददीचा आवण माझा  ोबतचा फोटो िी 

दाखवते तुम्िाला..” 

अ  ं म्िणतं वतने दोन आराध्या  ोबतचे त्यांना फोटो दाखवले त्या 

फोटोवरून आराध्या कोण आवण आशना कोण ि े त्यांना ओळखताच नािी आले... 

म्िणज ेआराध्या आवण आशना ह्या दोन Twin's sister िोत्या ि े त्यांचा लक्षात 

आले... 

 वा टरयावलटी जाणून घेतल्यानंतर श्री आवण आशूतोर् बैंगलोरला जायला 

वनघाले.....  

प्रवा ात दोघिी मागचं झालं गेलं  वा वव रून बोलत िोते.... पण श्री ला 

रिावल ंनािी म्िणून तो आशुतोर्ला ववचारता झाला...  

“आशा, अरे ती डॉ. आशना तुझ्यावर प्रेम करतो म्िणाली ना! ती आतािी 

तुझ्यावर प्रेम करत अ ेल का? अजून तर लग्निी नािी केले वतने.... तुला काय 

वाटतं??” 

आशुतोर्ला िी ववचारच आला...  

“अरे यार िो तू वतला ववचारून बघायला पाविजे िोतं वतच्या मनात 

अजूनिी मी आि ेका म्िणून. ती जेव्िा आली माझ्या मोर तेव्िा आवण मागे कार मध्य े



माझ्या  ोबत ब ली िोती मला अ  ंवाटतं ती कोणी आशना न ून माझी आराध्याच 

आि.े... पण श्री तुला एक  ांग ूमी प्रेम विच्यावर नािी रे विच्या बविणीवर केलं िोतं 

आता आराध्या आवण आशना दोघी जुड्या ह्याच्या आवडीपण जुळ्या अ ेल तर 

आपण काय करू शकतो??” 

श्री ि तच म्िणाला, “िो ना यार आवण आराध्या ऐवजी तुझ्या कॉलेज 

मध्य ेआशना अ ती वतच्या जागी तर तू काय केलं अ तं??” 

आशुतोर् बुचकळ्यात पोिायला लागला िोता आता....  

“अरे श्री नको कोड्यात टाकू मला.... प्रपोज तर आराध्याने केले िोते!” 

रात्री श्री आवण आशुतोर् बैंगलोरला पोिचले.... श्रीने ड्रायवरला त्याला 

घ्यायला बोलवले. मग आशुतोर्ला घरी  ोडून ददले....  

श्री ला आत ये म्िणून आशुतोर् खुप ववनवू लागला नाईलाजाने त्याला जावं 

लागलं.... ऋतुजा काय म्िणेल ंमला बघून ह्याच ं वभतीने तो घरात पाय ठेवायला 

नकार दतें िोतं पण आशुतोर्  मोर त्याचा नकार कािी टटकला नािी....  

घरची  वा मंडळी िॉल मध्य े ब ली िोती... आशुतोर्ने श्री माझा 

एमबीबीए  ला रूममेट  आवण बेस्ट फे्रन्ड िोता अ  ं ांगत  वां ोबत पटरचय 

करून ददला....  



ऋतुजािी वतथेच उभी िोती..... आशुतोर् ि तचं आपल्या पापानां 

म्िणाला, “पण बरं का पपा िा माझा वमत्र माझ्यापेक्षा वयाने दोन वर्ालिान आि.े 

श्रीच बीई, बीटेक झालं आि ेददल्ली युवनवरव टीतून....” 

श्रीचे पपा म्िणाले, “अरे वा बेटा आता काय करतो मग...” 

श्रीने लाजतच उत्तर ददल,े”आता पपाचे ऑफी  बघतो.... त्यांचा वबझने  

 ांभाळतो.” 

श्री च्या वडीलाचं नाव ऐकताच आशुतोर्चे पपा म्िणाले, “तुझ्या वडीलाचं 

तर ह्या शिरात नाव आि े त्यांना कोण नािी ओळखत नवशब आमचं आमच्या 

वचरंजीवाचा मैत्रीतून तुमच्या  ोबत भेटीचा योग आला....” 

श्रीला ते कािी बोलूच दते नव्िते त े त्याचे बोलण े ंपते की नािी तर 

आशुतोर् च्या आई म्िणाल्या, “अरे बेटा तू आशुतोर् पेक्षा दोन वर्ांनी लिान आि े

ना! म्िणज ेत ूआमच्या ऋतुजाच्या वयाचा नक्कीच अ णारं...” 

श्री चोरून ऋतुजाकडे बघत िोता मानेनेच त्यांन े िोकार ददला... 

आशुतोर्ने ऋतुजाला त्याच्या ाठी जेवणाचं ताट वाढायला  ांवगतले... आवण 

आशुतोर् श्रीला म्िणाला, “श्री चल रे जेवण करूनच जा आता....” 

श्रीने आशुतोर्  ोबत जेवण केलं आवण वनघून गेला.....  

 



तो गेल्यावर आशुतोर् ऋतुजा  वा फँवमली एकत्र ब ली िोती तेव्िा 

आशुतोर्ची आई म्िणाल्या, “दकती छान आि ेरे तुझा वमत्र खुप  ंस्कारी वाटतो.... 

तुला तर त्याचा स्वभाव माविती अ ेल ना 

तुझा बेस्ट फ्रें न्ड म्िटल्यावर?? आवण तो आपल्या ऋतुजाच्याच वयाचा 

आि ेम्िणतो तर आपल्या ऋतुजा ाठी क ा वाटेल??” 

ह्यावर आशुतोर् म्िणाला, “आई तू पण ना ग तो दकती टरच आिे आपल्या 

पेक्षा आपण कुठे तो कुठे??  ोड िा ववर्य.....” अ  ंम्िणत तो वतथून उठून झोपायला 

आपल्या बेडरूम मध्ये वनघून गेला....  

  



        भाग - १५ 

श्री घरी आला. आशुतोर् कडून जेवण केलंच िोतं त्याने. त्याला वाटलं 

ऋतुजाला कॉल करावा. पण रात्री त्यांनी वतला कॉल नव्िता केला. बेडवर येऊन श्री 

लवडला... मँ ेज रीग वाजली 

ि ंआता कुणाचा मँ ेज अ ावा म्िणून त्याने फोन िातात घेतला ि े मजून 

की ऋतुजाचा मे ेज अ ावा. पण ऋतुजा मँ ेज न ून आशुतोर्चा मँ ेज िोता,”गुड 

नाईट मेरे यार...” 

आशुतोर्लािी त्यान ेगुडनाईट म्िणून टरपले केला....  

िी ऋतुजा मला आता स्वतःहून मे ेज करणारचं नािी का? राग आला 

अ ावा वतला आपला मी स्वतः च मे ज करतो म्िणून वतला त्याने Hii चा मे ेज 

केला... ती झोपली नव्ितीच वतनेिी त्याने hii म्िटलं म्िणून hii अ ाचं मँ ेज केला... 

श्रीला वाटलं आता तरी खुप रागवली आिे आपल्यावर मँ ेज वर नािीच ऐकणार 

म्िणून तो वतला एक मँ ेज करतो.... मी तुला कॉल करतो टरव व्ि कर कोणी अ तील 

आजुबाजूला तर बोलू नको फि ऐक... आवण मँ ेज  ेन्ड करून वतला कॉल करतो.  

“ऋतुजा आय ल्व य ु ो मच. आज े निी पुरे १४ ाल  े...”बापरे! त्याचा 

तोंडून आय ल्व य ूशब्द ऐकून ऋतुजा तर एवढी आनंदीत झाली.... वतला िा आनंद 

क ा व्यि करावं  ुचतं नव्ितं...  



“म्िणज ेश्री तू माझ्यावर चौदा वर्ाा पा ून क ा प्रेम करतो रे?” 

श्री न े वतच्या नकळत वतच्या स्कूल लाईफ पा ून प्रेम केलं आजिी तो 

वतच्यावरच प्रेम करायचा....  

वतला ि ेजरा उवशराच  मजलं.  

“अग ंऋतुजा मी पाचवी  िावीपा ूनच तुझ्या प्रेमात िोतो तुला चोरून 

बघायचो वगाात.... पण मी तुझ्यावर पे्रम करतो ि े ांगायची सिमंत नािी झाली 

आवण तेव्िापा ून माझ्या ह्रदयात तुझीच जागा आि”े 

ि तच ऋतुजा त्याला म्िणाली,“ओिििि छुपे रू तम वनकले आप तो 

इतने ददनो े चोरी छुपे िमे दखेते आये... क्या बात ि!ै” 

“ब  करो ना यार अभी कल वमलते ि!ै” 

“आय ल्व यू टू श्री... थँक्यू  ो मच यार!” 

श्री ने ववचारलं “थँक्  कशा ाठी?” 

ऋतुजा ि तच म्िणाली, 

“प्रपोजल एक् ेप्ट केलं त्या ाठी.....” आवण फोन कट केला वतने....  

श्री िी गालातच ि ला...   
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आशुतोर् अर्ून मर्ून श्रीला कॉल करत अ ायचा.... आजिी दोघांची मैत्री 

घट्टच िोती....! ! कािी गैर मजूतीमुळे त्याच्यातजो दरुावा आला तो प्रत्यक्षात 

भेटल्यानंतर नािी ा झाला... ऋतुजा आवण श्रीचा प्रेमाबद्दल आशुतोर्ला  ार्ी 

मनकिी नव्िती लागली पण एक ददव  ऋतुजा घरी उवशरा आली... आवण त्याच 

रात्री  ात वाजता आशुतोर्ला ती श्री  ोबत कॉफीशॉपवर दद ली आशुतोर् वतथून 

घरी वनघून आला आवण ऋतुजा घरी येण्याची वाट बघू लागला...  

त्यांनी िी गोि घरात कुणालाच नािी  ांवगतली नऊ वाजता ऋतुजा घरी 

आली.. आवण आपल्या रूम मध्य ेजाऊन ब ली...  

आशुतोर् वतच्या रूम मध्य ेगेला....  

“ऋतुजा, काय म्िणतो श्री?” 

आशुतोर् अ ं डायरेक्ट श्री बद्दल ववचारतोय ि ेऐकून ती घाबरलीच.....  

“कक् काय दादा.....” जरा घाबरतच ती प्रवतउत्तर दतेे.  

आशुतोर् वतच्या  मोर ब तो..... आवण वतच्या खांद्यावर िात ठेऊन 

म्िणतो, “अग ं ऐ ऋतू भावापा ून लपवायला लागली का आता तू ऐवढी मोठी 

झाली  मला  ांगू पण नािी शकत.. आज बवघतल ंमी तुला श्री  ोबत त ं श्री माझा 

बेस्ट फे्रन्ड आि ेपण तुमच्यात प्रेम प्रकरण कर्ी पा ून??” 



दादा आपल्या प्रेमाला ववरोर् करणार म्िणून ती र्ास्तावलेलीच िोती तरी 

वतने  वा कािी खरं खरं  ांगून ददल ंआवण म्िणाली..... “ये दादा  ॉरी तुला माझा 

राग आला का? तू म्िणशील त्याचं मुलाशी मी लग्न करील रे. पण मी श्री वर खुप प्रेम 

करते मीच त्याला प्रपोज केलं िोतं तू वप्लज रागवू नको ना!” 

आशुतोर् जरा रागातच बघत वतला म्िणाला, “त्याच्या  ोबत प्रेम केलं 

आवण मला त ू ांवगतलं देखील नािी.... उद्या पप्पांना  ांगते मी ि े वा थांब तू आवण 

ऐक....” 

डोळ्यात पाणी आणतच ती म्िणाली, 

“दादा तू म्िणशील ते करील रे वप्लज पप्पाना नको  ांग ूना..... ' 

आशुतोर् परत रागात म्िणाला, 

“माझी ऐक शता तुला ऐका लागेल.....” 

ती म्िणाली, 

“ि ंबोल दादा......” 

आशुतोर् वतचा िात िातात घेत म्िणाला, 

“ऋत ेतुला श्री  ोबतच लग्न करा लागेल..... िी माझी शता...” 



डोळ्यात वतच्या आनंद अश्र ूओघळायला लागल.े...  

“थँक्यू दादा.....” म्िणत वतने त्याला वमठ्ठी मारली....  

“दादा मला वाटलं तू ववरोर् करणार माझ्या प्रेमाला......” 

ह्यावर आशुतोर् म्िणाला, 

“प्रेम तू करते त्याच्यावर. मी भाऊ झालो तुझा म्िणून तुमच्या प्रेमाच्या 

आड यायला कोण गं! ववरोर्ाभा ापेक्षा तुमचं प्रेम श्रेष्ठ अ तं.....” 
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          श्री आवण ऋतुजाच्या प्रेमचचाा आता घरातिी दोघांच्या माविती 

झाल्या ववरोर् नव्िताच त्यांच्या प्रेमाला.....  

    गंर्वा वववाि करण्याची इच्छा ऋतुजाला आर्ी पा ून िोती वतच्या 

स्वप्नातला राजकुमार वतला आता आपल्या मिलात कािी ददव ांनी घेऊन जाणार 

िोताच.... तद ् पुवी आशुतोर्च ं लग्न करण्याची घरच्यांची इच्छा िोती...  

आशुतोर्च्या ववडलांनी आपल्या एका वमत्राला शब्द दऊेन ठेवला िोता.... तुझ्या दोन 

मुलीतून एक मुलगी मी आशुतोर् ाठी मागणी घालणार म्िणून.... आवण त्याला 

आशुतोर्िी वडीलाच्या मजीपलीकडे जाऊन ववरोर् नव्िता दशावू शकत.... 

आशुतोर्ला लग्न करायचं नव्ितचं लग्न करण त्याच्या मनातिी नव्ितं.... पण 

वडीला मोर त्याचं काय चालणार.... आईने त्याला मुलीचा वलफाफ्यात फोटो ददला 

आवण म्िटलं, “आशु बेटा बघ मुलगी छान आि.े.. दद ायला पण. डॉक्टर आिे तुम्िी 

दोघ ंवमळून वक्लवनक चालवू शकता....” 

   आशुतोर् ऐकत िोता वतकडून त्यांचे पप्पा आले ते म्िणाले, 

“बेटे आशुतोर् मेरे बचपन का वो वजगरी दोस्त ि ैअब ददल्ली मैं रिता 

खुदका मकान ि ैउनका ददल्लीमें. और यिां भी. भाई अब एकिी लडकी ि ैउनकी कल 

वो  ब तेरा िी िोने वाला ि ैिमारे पा  भी क्या कमी ि!ै”  



     आशुतोर् कािीच न बोलता तो फोटो घेऊन आपल्या रूम मध्ये गेला.... 

फोटो टेबलावर ठेऊन ददला त्यांने दोन तीन ता ाने रूमच्या बािरे आला तेव्िा आईने 

त्याला ववचारले....  

“आशु कशी वाटली मुलगी आवडली ना!” 

  आशुतोर्ने फोटो बवघतलािी नव्िता फोटो न बघताच तो बािरे 

आल्यावर आईच्या बोलण्यावर म्िणाला, “छान आि ेमुलगी....” 

तो आई पा ून  ुटकारा वमळवण्या ाठी वतथून लवकर जायला वनघाला 

तरी आईने त्याला थांबवून शब्द बंर्नात अडकवलेच आवण िळूच म्िणाल्या, “आज 

ज्याचं आि ेबेटा रात्री आपल्याला मुलीकडे.....” 

आशुतोर्  टठक आि ेम्िणून वनघून गेला.....  
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रात्री  िा वाजता आशुतोर्चे आई बाबा तो  ोबत ऋतुजािी िोतीच  वा 

मुलीच्या घरी गेले....  

आशुतोर्ला तर ववडलाचं कटपुतली बनून ते  ांगतात त ं ऐकत िोता. 

त्यांच्या मजी ाठी तो वतथे गेला..... बैठकीत मुलगी रे घेऊन यायच्या आर्ीच वतच्या 

आवण आशुतोर्च्या लग्नाचा ववर्य वनघाला.... आशुतोर्ला वतटकारा वाटत िोता 

वतथे गेल्याचा.  

ऋतुजा वतथून उठली आवण दकचन मध्ये गेली.... वतथे मुलीची आई िोती...  

वतथे जाताच ऋतुजा म्िणाली, “नमस्कार काकू वविनी ािबे कुठे आिते 

आमच्या तयार झाल्या नािीत का अजून.....” 

मुलीची आई ऋतुजाला म्िणाली, 

“बेटा आि ेती रूम मध्य ेझालीच तयार घेऊन जा ना तुझ्या वविनीला 

बैठकीत.....” 

ऋतुजा मुलीच्या रूममध्ये गेली... वतचा स्वभाव ऋतुजाला फार आवडला 

अर्ााता ातच दोघी जणू मैवत्रणी झाल्या. बैठकीत जाताना ती ऋतुजाला म्िणाली 

माझं लग्न करण्याची इच्छा नािी पण, बाबांनी तुमच्या बाबांना शब्द दऊेन ठेवला 

िोता आवण बाबाच्या मतापलीकडे ह्या घरात कािीच चालत नािी...” 



ऋतुजाला िी ऐकून जरा वाईटच वाटलं....  

मुलगी बैठकीत आली तरी आशुतोर् वर मान करून मुलीकडे बघायला 

तयार नव्िता. ती बैठकीत आली तेव्िा.... आशुतोर्ला थंड गारवा अंगारा भेदनू 

गेल्याचा भा  झाला जणूकािी त्यांची आराध्या वतथे येऊन गेली अ ावी....  

मुलीला मध्यस्ती म्िणून एकाने प्रश्न ववचारायला  ुरूवात केली...  वा 

प्रथम त्यांनी नाव ववचारलं “तुझं नाव काय?” 

वतने उत्तर ददलं..... “आशना.....” 

ि ेनाव ऐकताच आशुतोर्ने वर मान केली तो वतच्याकडे बघू लागला. ती 

वतच िोती.... डॉ. आशना. आराध्याची बविण आशना..... आशुतोर्ला वतच्यात 

गुलाबी रंगाच्या  ाडीवर त्यांची आशना दवृि  पडत िोती ह्याच  ाडीत आशुतोर्ने 

कॉलेज प्रोग्राम मध्ये आराध्याला पाविले िोते ते आराध्याचे फोटो आजिी 

आशुतोर्च्या फोनमध्ये  ेव िोते.....  ेम आराध्या दद त िोती ती फरकच काय िोता 

त्याच्याच!  
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बैठक झाल्यानंतर दोघांनािी ऋतुजा ऐकांतात बोलायला घेऊन गेली.... 

ऋतुजा जातच िोती तर आशुतोर्ने वतला थांबवून घेतलं.... आवण तो आशनाला 

म्िणाला, 

“डॉ. आशना माय व स्टर ऋतुजा.... आवण ऋतुजा त्या रात्री श्री  ोबत 

ददल्लीला मी ह्यांनाच भेटायला गेलतो.......” 

ऋतुजाला आर्ीच श्रीने  वा  ांवगतलं िोतं ि ेआशुतोर्ला िी माविती 

िोतं.....  

“दादा म्िणजे ह्या आराध्याची व स्टर आशना आिते??” 

ऋतुजा िी आता चदकत झाली ि ेकाय घडत आि.े... आपल्या भावा ोबत 

म्िणून आशुतोर् म्िणाला....  

“िो ऋतुजा.....” 

आशनाचा लग्नाला आर्ीच ववरोर् िोता आवण आशुतोर्चा िी..... पण 

ऋतुजा त्यांना म्िणाली, 

“दादा तुझा घरूनच लग्नाला ववरोर् ह्यांना ( आशना ) िी लग्न नािीच 

करायच ंम्िणे.... पण दादा ऐक ना आराध्या नािी आिते. पण तू आशनाजी मध्ये 



तुझ्या आराध्याला शोर्... आशनाजी पण तुझ्यावर प्रेम करायच्याच ना मला श्री ने 

 ांवगतलं दादा..... तुम्िी ठरवा आता काय ते....” 

म्िणून ती वतथून त्या दोघांना ऐकातात  ोडून वतथून बैठकीत गेली....  

काय बोलावं आशुतोर्ला िी  ुचतं नव्ितं आवण आशनालािी नािी 

आशुतोर् जेव्िा आपली नजर वतच्यावर रोखून बघायचा तर त्याला वतच आराध्या 

त्याच्यात दद ायची तो वतला म्िणाला, 

“एक बोलू तुमच्यात आजिी माझी आराध्या वजवंत आि.े.... जेव्िा 

तुमच्याकडे बघतो तेव्िा मला अ  ंजाणवतं तीच माझ्या  मोर आि ेवतचा मृत्यू झाला 

ती ि ेजग  ोडून गेली ि ेस्वप्न वाटतं जेव्िा मी डॉ. आशना तुमच्याकडे बघतो......” 

तेव्िा ती म्िणाली, 

“मी तुमच्यावर आजिी प्रेम करते ि ंतेवढच माझी दददी करायची कदावचत 

आमच्या दोघीला एकाचं आशुतोर्वर एकाच ददवशी प्रेम झाले िोते.... तुम्िाला एक 

प्रश्न ववचारू?” 

आशुतोर् म्िणाला, 

“िो ववचारा.....” 

“आराध्या म्िणून माझा वस्वकार करणार का?” 



आशुतोर्च्या चेिर् यावरचं िास्य वतने वाप  आणलं िोतं..... आशुतोर् 

वतला बोलला..  

“काय म्िटलं वप्लज परत एकदा म्िणा....” 

वतने परत तेच वाक्य बोलल.ं.  

“आराध्या म्िणून माझा वस्वकार करणार का?” 

तो  ौम्य स्वरात वतला म्िणाला, 

“तुम्िाला मी आराध्या म्िटलेलं आवडेल का?” 

वतने मानेनच िोकारं ददला....  

दोघिी रूमच्या बािरे पडल.े... बैठकीत येऊन आशुतोर्ने  ांवगतले.....  

“मला मुलगी पं द आि.े.....” 

-------------------------------------- 

आशुतोर् आवण आशना ह्याचं लग्न तर थाटामाटात टरतीटरवाजा नु ारं पार 

पडल.ं....  

********* 



श्री आवण ऋतुजाचंिी लग्न झालं आपल्या आपल्या  ं ारात  वा रममाण 

झाले....  

पण वनयतीने त्या रात्री श्री वर वार केला......  

ऋतुजा श्री चा बाळाला जन्म दणेारं िोती. श्रीचं आठ मविन्याचं मुल वतच्या 

उदरात वाढत िोतं.  

वनयवतला त्यांच्या  ुखी  ं ारात ववजाण घालायचचं िोतं....  

वनयती आपले डाव कशी मुकणार?.... श्री त्या ददवशी ऑफी च काम पुणा 

करून रात्री दिा वाजता घरी जायला वनघाला.... वाटेत राफीक जाम आि ेम्िणून 

कोणी तरी त्याला कॉल केला की शिरात नकाबंदी आि.े...  

त्यान ेकार द ुर् यामागााने काढली..... पाव ाळ्याचे ददव  िोते... खुप 

वचखल  ाचलेला िोता. काचावरून  रीचा र्ारा ओघळत िोत्या.....  मोरचं श्री 

ला दद ेना  झालं.... ऋतुजा घरी त्याची वाट बघत ब ली िोती. श्रीच पुणा मन 

ऋतुजात िोतं. वतला कर्ी जाऊन भेटतो अ ं ऑफी   ुटल्यानंतर त्याला रोज वाटे. 

आज  ारखं त्याचं मन ऋतुजाकडे वेर् घेतं िोतं....  

त्या मागााने भरवेगात एक मेट्याडोर आला श्री ला िी त्या मु ळर्ार 

पाऊ ात रर्नंग  मजलं नािी. 

मेट्याडोरने िी जोराची र्डक ददली....  



ववल वरून त्याचा िात घ रला आवण कार  ु ाट वेगाने एका झाडावर 

जाऊन आदळली....  

कारच्या काचा श्री च्या डोक्यात खुप ल्या रिबंबाळ दिे झाला िोता.... 

रात्रभर ऋतुजा त्याला कॉल करतच रािली पण कािीच प्रवत ाद नव्िता येत. वतचा 

श्री कार अपघातात जागीच ठार झाला िोता...  

िी बातमी ऋतुजाला द ुर् या ददवशी  मजली.... श्री चा मृत्यूदिे घरात 

पडून िोता. ऋतुजाला प्रत्येक लिान मोठ्या दखुातून बािरे काढणारा वतचा श्री तर 

मरणाअवस्थेत एक लाश बनून वनवश्चत पडून िोता...  

ऋतुजाला ह्यातून  ावरणेच खुप गरजेचे िोते.... वनयतीचे फेरे कुणाला 

चुकल ेजे व्िायचं ते घडलच...  

वतथून एक मविन्यानं नव्या श्री चा जन्म झाला..... गोड  ि रा चेिरा 

श्रीचं रूप लाभलं िोतं त्याला...  

तोच आता ऋतुजाच्या जगण्याची उमेद िोता.....  

त्याला ऋतुजाने नाव ददल ंश्री.... ती त्याला श्री म्िणूनच  ाद घालायची!  

  



    भाग - २० 

पाऊ  नेिमी पडतो गरजतो बर तो नात्याचं िी एक वलय मृगजळात 

बंवर्स्त 

करतं.....  आठवणीचे ठस् े  

 मुद्रदकणारी वाळूवर त्या कोरले िोते...... ते ठस् े पाऊलाचे श्री आवण 

ऋतुजाचे!  

प्रेम पुष्प नव्याने उमलते कर्ी श्री आवण ऋतुजाना एकत्र  घेऊन येतं तर 

कर्ी... आशुतोर्चं िरवलेलं प्रेम आशनात  गुंतून जाते  आराध्या  मजून 

वतच्याभोवती मन वघरट्या घालते प्रेम पाखराची दवुनया अशीच अर्ोरेवखत िोते...  

मेघ काळेकुट्ट एकत्र आले की प्रेम जीवांची लिर काळजात र्स्  िोतं  वांग 

शिारून घेते.... थेंबथेंब  रीने पापण्या ओलावून जातं मृगजळ इथेच पुणा िोते......  

(  माप्त ) 

© कोमल प्रकाश मानकर  
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