
 

 

 

 

 

  



नियती 

हे पसु्तक विनामूल्य आह े

पण फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत.  

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनटे 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून ह ेपसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

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

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

असे न केल्यास यापुढे आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची, हिा प्रवतसाद.  

 

 

 

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

प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यास मदत होते. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या 

प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.  
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• हवनार्ूल्य हविरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचून झाल्यावर आपण िे फ़ॉरवडव 

करू शकिा.  

• िे ई पुतिक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककिं वा 

वाचनाव्यहिररक्त कोणिािी वापर करण्यापुवी ई -साहित्य 

प्रहिष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आिे.  

  



ओळख 
 

या पुस्तकाचे लेखक प्रतिक प्रवीण म्हाते्र म्हणिे तवरारचा 

छोरा.. अवघा पंचवीस वर्ासचा इंतितिअर. तडप्लोमा प्लस तडग्री. 

आतण िरीही आवड मराठी सातहत्याची. त्याचे बालपण आतण 

शाळा तवरार येथील आगाशीचे. त्यािंिर त्यािे श्री भगूभाई 

मफिलाल पॉतलटेक्निक तवलेपाले येथूि इलेक्ट्र ॉतिकचा तडप्लोमा 

आतण मग तवद्यालांकर इक्निटू्यट ऑफ टेिॉलॉिी येथूि 

इलेे्टर ॉतिक्स अँड टेलीकॉमुतिकेशिची तडग्री प्राप्त केली आहे. 

सध्या िो टाटा कंसल्टेंसी सतवससेस मधे्य संगणक अतभयंिा म्हणूि 

कायसरि आहे.  

लहािपणापासूिच त्याला वाचिाची आवड आहे. त्यािही 

ऐतिहातसक कथा आतण कादंबऱ्या त्याला तवशेर् तप्रय आहेि. 

आिापयंि त्यािे श्रीमाि योगी, पाविक्नखंड, स्वामी, ज्ञािेश्वरी, 

छावा, रामायण, महाभारि, युगंधर, माझी िन्मठेप, मृतु्यिंय 

अशी अिेक पुस्तके वाचली आहेि. अशा वाचिािे त्याची 

तचंििशीलिा वाढली आहे. आपल्या मिाि तिमासण होणाऱ्या 

प्रश्ांची उत्तरे िो स्विःच्या तचंििािूि शोधण्याचा प्रयत्न करिो 



त्यािूिच त्याचे 'पससिल से सवाल' हे पुस्तक िन्माला आले 

आतण ई सातहत्य प्रतिष्ठाििे प्रकातशि केलेल्या त्याच्या त्या 

पुस्तकाला पे्रक्षकांचा उदंड प्रतिसाद तमळाला. 

त्यािंिर ई सातहत्य प्रतिष्ठाििे त्याची 'पे्रम हे असंच असिं…'ही 

कादंबरी प्रकातशि केली, िीसुद्धा वाचकांच्या पसंिीस उिरली. 

प्रतिक हा साित्यपूणस लेखक असूि िो त्याचे लेखि त्याच्या 

ब्लॉग वर िसेच इिाग्राम, फेसबुक अशा सोशल मीतडया 

माध्यमांवर िेहमीच प्रकातशि करि असिो. 

https://pratikpravinmhatre.com/ 

https://instagram.com/pratilikhit?igshid=14iomcvpib07k 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/personal_se_sawaal_pratik

_mhatre.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/prem_pratik_mhatre.pdf 
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अर्पणर्त्रिका 

ज्ांिी मला माझे तवचार शब्ांि मांडण्यासाठी, मला व्यक्त 

होण्यासाठी प्रवृत्त केले; वेळोवेळी प्रतितिया देऊि माझ्या 

लेखिाचा हुरूप वाढवला त्या माझ्या तहितचंिकांिा अपसण.. 

 

- प्रतिक प्रवीण म्हाते्र 

  



 मनोगत 
 

माझे िृिीय पुस्तक, 

’त्रनयती’ ही कादंबरी 

वाचकांिा अपसण करिािा 

मला फार आिंद होि आहे. 

 

हल्लीची िरुण तपढी मराठी कथा 

कादंबऱ्या वाचण्यापेक्षा इंग्रिी कादंबऱ्या 

वाचण्यावर िास्त भर देिे. लहािपणापासूि 

इंग्रिी माध्यमाि तशकल्यामुळे त्यांिा मराठी 

वाचण्याि अिेक अडचणी येिाि. त्यामुळे िर 

आपण आपल्या डोळ्यासमोर घडणाऱ्या, 

आपण अिुभवलेल्या अशा गोष्टी ज्ा माझ्या 

वयाच्या इिर मुलामुलीिंी अिुभवलेल्या 

असिील त्या गोष्टी एखाद्या आतटसकलच्या 

रुपाि तकंवा एखाद्या कतविेच्या रुपाि िर 

सवांसमोर मांडल्या िर त्या वाचण्यासाठी 

आिाची तपढी िक्कीच इंटरेस्ट घेईल हा 

तवचार करूि मी लेखिास प्रारंभ केला. माझे 

लेखि वाचल्यावर काही िणांिी मला माझा 

ब्लॉग चालू करण्यासाठी सुचवले. ब्लॉगमुळे 

माझे लेखि अिेक िणांपयंि पोहोचले आतण 

त्यांच्याकडूि येणाऱ्या प्रतिसादाचा, सल्ल्याचा 

मला िेहमीच उपयोग झाला. 



 

असं म्हणिाि की कोणिंही िािं 

तटकण्यासाठी सहवास अतं्यि महत्वाचा 

असिो. िर आपण एखाद्या व्यक्तीच्या िास्त 

सहवासाि रातहलो िर आपल्याला त्या 

व्यक्तीची सवय होिे. काही कारणास्तव 

आपण त्या व्यक्तीपासूि दुरावलो आतण त्या 

िात्याला योग्य न्याय देऊ शकलो िाही िर िे 

िािंच दुराविं. कारण तिसगस तियमािुसार 

घरट्यािूि बाहेर पडणाऱ्या एकट्या तपल्लाला 

िगण्यासाठी कोणत्या िा कोणत्या आधाराची 

गरि असिेच. या कादंबरीिील अिेक घटिा 

ह्या आपल्या िीविाि घडलेल्या असू 

शकिाि. काय होिं िेव्हा आपण िकळि 

कुणाकडे िरी आकतर्सि होिो आतण मग 

काही काळािे त्या िात्याि दुरावा येिो?? हे 

पाहण्यासाठी िुम्हाला ही कादंबरी वाचावी 

लागेल. कादंबरी वाचिािा कुठेिरी िुम्ही त्या 

पात्रांशी स्विःला िक्कीच ररलेट कराल. िी 

पात्र िुम्हाला िुमच्यािलीच वाटिील आतण ही 

कादंबरी िुम्हाला िक्कीच आवडेल. 

 

-प्रतिक प्रवीण म्हाते्र 

  



 

 

 

 

 

  



१ 

 

 

“अरे यार ! ह्या पावसाला सुद्धा आत्ताच यायचं होिं. काल 

रात्री इिका पडला, िरी ह्याच मि िाही भरलं अिुि. आधीच 

मी इंटरव्हे्यू साठी लेट झालीये आतण त्याि हा.” 

“ऑटो…”तििे समोरूि येणाऱ्या ररक्षाकडे बघूि िोराि 

हाक मारली. पण िो सुद्धा मोठ्या िोऱ्याि तिच्या समोरूि 

वेगािे तिघूि गेला. मिामधे्य तशव्या देि असिािाच तिला 

समोरच्या रस्त्यावर एक ररक्षा थांबलेली तदसली. िी 

घाईघाईिच आिूबािूला ि बघिा रस्ता ओलांडू लागली 

आतण अचािक समोरूि िोराि येणाऱ्या बाईकच्या एकदम 

पुढ्यािच िाऊि उभी रातहली. तिला पाहूि प्रसंगावधाि 

राखूि त्या बाईकवाल्यािे करकचूि बे्रक दाबला.  



“ओह हॅलो, तदसि िाही का? हा काय रेतसंग करायचा 

रस्ता आहे?” िी अक्षरशः तकंचाळलीच.  

”एक तमतिट. एक िर िू आिूबािूला ि बघिा रस्ता 

िॉस करिेय आतण वर मलाच दोर् देिेय. िशीब समि मी 

वेळेवर बे्रक मारला िाही िर…” 

“िाही िर काय? बाईक हािाि आली म्हणिे िुम्हाला 

वाटिं की िसं काय तवमािच चालविोय आम्ही.” 

”हे बघ. आधीच मला उशीर झालाय आतण मला एवढ्या 

पावसाि थांबूि िुझ्याशी भांडण्याि अतिबाि इंटरेस्ट 

िाहीये.” 

“मलािरी कुठे इंटरेस्ट आहे. अशा फालिू गोष्टीसंाठी 

वेळ िाहीये माझ्याकडे.” 

“िाहीये िा. मग िा िा. कशाला उगाच..” 

त्याचं बोलणं पूणस होण्याच्या आिच िी तिथूि तिघूि गेली.  



थोडा प्रयत्न केल्यावर तिला ररक्षा तमळाली खरी पण 

िोपयंि िी पावसाि पूणसपणे तभिली होिी. ररक्षामधुि 

उिरल्यावर घाईघाईिच िी गेटमधूि आि तशरली. 

वॉचमिला तवचारूि पळिच इंटरव्हे्यू तिथे होिा त्या 

तबक्नडंग मधे्य गेली. समोरच्याला आपल्या बोलण्याि गंुिवूि 

ठेवण्याच्या तिच्या सवयीमुळे साहतिकच तिला िो िॉब 

तमळाला आतण ओररएंटशि साठी ऑतडटोररअममधे्य 

िाणार इिक्याि दरवाज्ाि, पुन्हा एकदा तिची गाठ त्या 

बाईकवाल्याशी पडली.  

”िू? िू इथे काय करिोय?” 

”काय करिोय म्हणिे? मी इथे िाही येऊ शकि का?” 

”िाही िस िाही पण सकाळी भांडूि मि िाही भरलं 

म्हणूि इथे माझा पाठलाग करि आलास वाटिं.” 

”हो. मला िेवढंच काम आहे िा. काय बोलिेय. िाऊ दे. 

िुम्हा मुलीचं्या िादी लागण्याि काही अथस िाही. आिा िरा 



िॉब लागल्यामुळे माझा मूड चांगला आहे आतण मला िो 

अतिबाि तबघडवायचा िाहीये. सो बाय.” 

 

पतहलाच तदवस असल्यामुळे सगळ्या फॉमसतलटीमधे्य 

वेळ कसा तिघूि गेला, तिचं तिला सुद्धा कळलं िाही. िसा 

थोडा उशीरच झाला होिा म्हणा. पावसािे सुद्धा थोडी 

तवश्रांिी घेिली होिी, म्हणूि िी बसची वाट पाहि उभी होिी 

आतण िो बाईकवाला पुन्हा एकदा तिच्या समोरूि गेला.  

‘शी. उगाच भांडले याच्याशी. सकाळी माझीच चूक होिी. 

मीच िरा घाईि होिे. त्याला सॉरी म्हणायला हवं. पण िो 

माफ करेल का मला?‘ 

िी ह्या तवचाराि असिािा पुढे गेलेला िो बाईकवाला 

पुन्हा तिला तिच्या तदशेिे येिािा तदसला. तििे पाहूि ि 

पातहल्यासारखंच केलं आतण दुसरीकडे पाहि उभी रातहली. 

िो तिच्या बािूला येऊि थांबला.  

”एक्सकू्यि मी मीस!” 



”हा.” 

”खूप उशीर झाला आहे. िर भांडणार िसशील िर मी 

तलफ्ट देऊ शकिो िुला. आतण हो मी बाईक िीटच 

चालविो.” 

त्याचं बोलणं ऐकूि िी एकदम हसायलाच लागली.  

”हसायला काय झालं?” 

”अरे काही िाही. सकाळचं भांडण आठवूि हसू आलं 

मला. अकु्चअली आय एम सॉरी. सकाळी िे…” 

“सकाळ बद्दल आपण ि बोललेलंच बरं” िो सुद्धा 

हसिचं म्हणाला.  

”हो हो. झालं िे झालं. पुन्हा िव्यािे सुरुवाि करूया.” 

 

********************************** 

 



रात्री िेवण करूि तबछान्यावर पडल्यावर रश्मीच्या 

मिाि सहिच त्या बाईकवाल्याचा तवचार आला. एक मुलगा 

सकाळी अचािक भेटिो, त्याच्याशी भांडण होिं, 

योगायोगािे त्यालासुद्धा आपल्याच ऑतफसमधे्य िॉब 

तमळिो आतण एवढं भांडूिसुद्धा आपण त्याच्याच बाईकवर 

बसूि घरी येिो. हे सगळं एवढं अचािक आतण अिपेतक्षि 

होिं की, तिचं तिलाच कळलं िव्हिं आपण िक्की काय 

ररऍक्ट् करावं. पण उद्या ऑतफसमधे्य कुणीिरी आपल्या 

ओळखीचं असेल या तवचारािेच तिला िरा हायसं वाटि 

होिं.  

एरवी अलामस पाच वेळा वािला िरी सू्नज़ करणारी िी, 

आि मात्र पतहल्याच अलामसमधे्य उठूि बसली. िवीि िॉब 

त्यामुळे थोडी एक्ससाईटमेंट होिीच. सगळं पटापट 

आवरूि आईिे तदलेलं दहीसाखर खाऊि िी बाहेर पडली. 

पावसाची ररपररप सुरूच होिी. दूरदशसिवर टर ेन्स उतशरा 

असल्याच्या बािम्यासुद्धा येि होत्या. पण िवीि िॉबचा 

पतहलाच तदवस असल्यामुळे त्या सगळ्याकडे दुलसक्ष करूि 



िी छत्री उघडूि साचलेल्या पाण्यािूि मागस काढि चालू 

लागली. दरम्याि पावसाचा िोर वाढल्यािे मंुबईची 

लाईफलाईि मंदपणे धावि होिी. तिला ऑतफसमधे्य 

पोहोचायला थोडा उशीरच झाला. पतहल्याच तदवशी उशीर 

झाल्यािे तिच्या मिाि िरा धाकधुक होिी पण िेव्हा िी 

ऑतफस मधे्य पोहोचली िेव्हा ऑतफसमधे्य फक्त िवळ 

राहणारे एक दोि िण आले होिे. रोिचं कॉफीचं टाइम 

झाल्यामुळे आतण त्यािच भर पावसाि तभिल्यामुळे तिला 

कॉफीची िलफ लागली होिी त्यामुळे त्यािल्याच एकाला 

कॉफी मशीि कुठे आहे हे तवचारूि िी कॉफी 

प्यायला गेली.  

कॉफी तपिातपिा तिची ििर िकळि त्या 

बाईकवाल्याला शोधू लागली. अिोळखी िागी िर 

ओळखीचं कुणीिरी असलं िर कोणालाही कम्फटेबल 

वाटेलचं िा. पण त्याचा काही पत्ताच िव्हिा. आि त्याचा 

पण पतहलाच तदवस आतण त्याि िो बाईकिे येिो. रस्त्यावर 

पाणी साचलं असेल. कसा येणार िो. क्षणाि तकिीिरी 



तवचार तिच्या मिाि येऊि गेले. पण लगेच तिच्या मिाि 

डेक्नव्हल डोकावला. ’आपण का त्याचा एवढा तवचार करिोय. 

एक तदवस िर झालाय भेटूि. अिूि मला त्याचं िाव सुद्धा 

िाही माहीि आतण त्याची एवढी काळिी का वाटिेय मला. 

िी त्याचा तवचार मिािूि काढूि टाकणार िेवढ्याि दरवािा 

उघडूि िो बाईकवाला आि आला. दोघांची ििराििर 

झाली. तिला पाहिाच त्यािे एक छोटीशी स्माईल तदली 

आतण िकळिचं तिच्या ओठांवर हास्य उमटलं.  

िो आला आतण लगेचच राििे त्या दोघांिा त्याच्या कॅतबि 

मधे्य बोलावलं. िो केतबि मधे्य गेला िेव्हा िी आधीच येऊि 

बसली होिी.  

”मे आय कम इि सर?“ 

”येस. क्नप्लि कम. आतण हो, हे असं सर वगैरे िको 

बोलूस. एकदम पन्नास वर्ासचा झाल्यासारखं वाटिं. कॉल मी 

राि. इथे आपण सगळे एकाच वयाचे आहोि त्यामुळे 



िावािे हाक मारली िर मग िंिर फॉमसतलटी ची गरि पडि 

िाही.” 

”हो. बरोबर आहे.” 

 ‘राि. ’ एक मोठा श्वास घेऊि त्यािे िे िाव दोिदा िीिदा 

िोडंाि घोळवलं.  

”बरं. आधी िुमची ओळख करूि देिो.” रािच्या िोडूंि 

हे शब् ऐकिाच िकळिपणे तििे लक्ष त्याच्या बोलण्याकडे 

एकवटलं. िणू काही बऱ्याच तदवसांपासूि अिुत्तररि 

असलेल्या प्रश्ाचं उत्तर तिला आि तमळणार होिं.  

”अतविाश, ही रश्मी. ही सुद्धा आिपासूिच िॉईि झाली 

आहे. आतण िुमच्या दोघांचंही डोमेि सेम आहे सो मला असं 

वाटिं की िुम्ही दोघांिी एकत्र काम करावं. त्यामुळे काय 

होईल की काही डाऊट असला िर िुम्ही दोघे तमळूि िो 

सोडवू शकाल कारण िुम्हा दोघांिाही या कामाचा अिुभव 

आहे. सो िुम्ही एक टीम म्हणूि काम करा. अथासि िुम्ही 

दोघे ियार असाल िर.” 



”चालेल राि.” रश्मी एकदम उत्साहाि म्हणाली पण 

दुसऱ्याच क्षणी तििे स्विःला सावरलं.  

”म्हणिे मला मॅिेिमेंट करायला आवडिं. आधीच्या 

कंपिी मधे्य सुद्धा मी इव्हेंट मॅिेि करायचे म्हणूि म्हणाले 

चालेल.” 

”अच्छा. आतण अतविाश खूप चांगला आतण अिुभवी 

इव्हेंट मॅिेिर आहे. मी त्यािे मॅिेि केलेल्या इव्हेंटे्स बद्दल 

ऐकलंय. खूप छाि असिं त्याच मॅिेिमेंट. िुम्ही दोघं एकत्र 

आलाि आतण पतहला इव्हेंट यशस्वी करूि दाखवला िर 

आपल्याला खूप ऑफसस येऊ शकिाि.” 

”मलाही एकत्र काम करायला काही प्रॉबे्लम िाहीये. 

उलट इव्हेंट मॅिेिमेंट मधलंच कुणीिरी टीममेट आहे या 

पेक्षा चांगली गोष्ट िी कोणिी.” 

”मस्तच. कालच माझ्याकडे एका इव्हेंट चे तडटेल्स 

आलेि. मी िुम्हा दोघांिाही फॉरवडस करिो. रामतसंग 

िुम्हाला िुमचं कू्यतबकल दाखवेल आतण िुमच्या तसक्नस्टमचा 



आयडी आतण पासवडस सुद्धा सांगेल. लागा कामाला. तवश यू 

ऑल द वे्हरी बेस्ट. आतण काहीही अडचण आली िर 

तबिधास्त मला येऊि सांगा.” 

”येस शुअर. थँक यू. राि.” अतविाश खुचीवरूि उठि 

म्हणाला आतण त्यािे रश्मीकडे पातहलं िशी रश्मी सुद्धा 

उठली आतण रािला थँक्स म्हणूि केतबिबाहेर पडली.  

 

‘अतविाश. ’ रािच्या केतबिमधूि बाहेर पडल्यावर त्यांच्या 

कु्यतबकलमधे्य िाईपयंि रश्मीच्या ओठांवर फक्त त्याचंच 

िाव होिं. िणूकाही त्या िावाशी तिचं काहीिरी िािं होिं. 

एक अटॅचमेंट होिी. िी त्याच्याबद्दल एवढा तवचार का करि 

होिी तिचं तिलाही समिि िव्हिं. कु्यतबकल मधे्य िाऊि 

बसले िरी सुद्धा त्याच्याशी काय बोलावं तिला कळि िव्हिं. 

बराच वेळ झाला िरी सुद्धा दोघं एकमेकांशी काही बोलि 

िव्हिे. शेवटी तिलाच िी शांििा असह्य झाली आतण तििे 

अतविाशला तवचारलं.  



”िू फक्त समोरच्याशी भांडायचं असेल िेव्हाच बोलिोस 

का?” 

रश्मीच्या बोलण्यावर अतविाश एकदम हसायला 

लागला.  

”हसायला काय झालं?” 

”अगं काही िाही. मी वाट बघि होिो की िू स्विःहूि 

कधी बोलिेय.” 

”का? िू कधी समोरच्याशी स्विःहूि बोलि िाहीस का? 

एवढा इगो.” 

”ए प्लीि. इगो वगैरे काही िाही. िसा मी खूप फ्रें डली 

आहे. मला फक्त समोरच्याशी ऍडिस्ट व्ह्ह्यायला िरा वेळ 

लागिो आतण त्याि काल आपण फक्त भांडलो आहोि. 

काल मी िुला तलफ्ट तदली पण िेव्हा सुद्धा िू फार काही 

बोलली िाहीस. मग मं्हटल की तहलाच स्विःहूि बोलू दे.” 



”अच्छा. म्हणिे िू मी बोलायची वाट पाहि होिास. 

पतहल्यांदाच असा मुलगा बघिेय िो मुलगी स्विःहूि 

बोलायची वाट बघिोय.” 

”हाहा. चक इट. काल िुला िाव तवचारायला सुद्धा 

तवसरलो. पाऊस होिा सो मला सुचलच िाही काही.” 

”हम्म. असो. आिा आपण एकाच प्रोिेक्ट् वर आहोि िर 

बोलणं होिच राहील.” 

 

***************************************** 

 

”अतविाश. राि सरांिी मेल पाठवलंय बघ.” 

”अच्छा. बघिो थांब. आतण हो. राि सर िाही. राि. 

म्हणाला िा िो. कॉल मी राि.” अतविाश िकळि रािची 

िक्कल करि म्हणाला.  

”अरे वाह. िक्कल चांगली करिोस िू.” 



”हो मग. कॉलेि मधे्य असिािा एकांतकका करायचो 

मी.” 

”ओह, मग इथे का आलास. त्याच के्षत्राि पुढे िायचंस 

िा.” 

”अहो मॅडम. पॅशि वेगळी आतण प्रोफेशि वेगळं. आतण 

इथे सुद्धा माझ्या आवडीचंच काम करिोय िा मी. इव्हेंटे्स 

मॅिेि करायला खूप आवडिं मला.” 

”मला सुद्धा. म्हणिे सुरुवािीला मी फक्त अटेंड 

करायचे. तवरारला राहायचे आतण घरूि रोि अप डाऊि 

करावं लागायचं िा. पण मग िंिर सेकंड इयर पासूि 

हॉसे्टल वर राहायला लागले. मग कतमटी मधे्य काम केलं. 

िेव्हापासूि हे काम आवडायला लागलं आतण मग 

घरच्यांिीसुद्धा सपोटस केलं म्हणूि मग याच के्षत्राि आले. 

आिा िर आम्ही सगळेच मंुबईला तशफ्ट झालोय.” 

”चांगलंय चांगलंय. म्हणिे छोट्या छोट्या गोष्टी िुला 

सांगाव्या लागणार िाही.” अतविाश हसिच म्हणाला.  



”एक्सकू्यि मी. मला सुद्धा बऱ्यापैकी िमिं बरं का. 

म्हणिे िुझ्या इिके मोठे इव्हेंटे्स िसिील केले मी पण 

तििके केलेि सगळे यशस्वी केलेि.” रश्मी थोड्या 

िोऱ्यािंच म्हणाली.  

”हाहा. तिदाि या बाबिीि िरी चांगलं िमेल आपलं. 

भांडण िाही होणार.” अतविाश तमश्कीलपणे म्हणाला.  

“अरे. िू अिूिसुद्धा िेच घेऊि बसलायस का? तवसर िे. 

थोडी वैिागले होिे म्हणूि झालं िे.” 

”कळेलच िे हळू हळू.” 

”हो कळेल. ए िू एकांतकका केल्याि म्हणिे बरीच 

पुस्तकं वगैरे वाचली असशील िा.” 

”हो. वाचायला सुद्धा आवडिं मला. िशी बरीच पुस्तकं 

वाचलीयेि मी लहािपणापासूि. शाळेि असिािा िर 

अभ्यासाच्या पुस्तकांमधे्य गोष्टीची पुस्तकं ठेवूि वाचायचो 

मी. एकदा परीक्षा असिािा असं करि होिो आतण आईिे 



पकडलं. असं धोपटूि काढलं िा की तवचारू िकोस. िुला 

आहे का आवड वाचिाची?” 

”मी आतण वाचि, दूर दूर पयंि संबंध िाही.” रश्मी 

हसिच म्हणाली.”मी असं पुस्तक वगैरे वाचायला घेिलं की 

झोपच येिे मला. त्यामुळे मी वाचिच िाही. पण दुसऱ्यािे 

एखाद पुस्तकं वाचलं आतण त्यािे स्टोरी सांतगिली िर िी 

ऐकायला आवडिे मला.” 

”चला. म्हणिे माझी बडबड ऐकायला आहे कोण िरी.” 

”हो िक्कीच. मला आवडेल िू वाचलेल्या बुक्स च्या 

स्टोरीि ऐकायला.” 

”बरं. आिा िरा काम करूया का आपण. िाही िर 

पतहल्याच तदवशी बॉसच बोलणं ऐकावं लागेल.” 

”हो. करूया करूया.” असं म्हणूि रश्मीिे मेल ओपि 

केला.  



”अतव. सॉरी…अतविाश. अरे या कंपिीचा इव्हेंट मी केला 

आहे आधी.” 

“ओह. गे्रट. म्हणिे त्यांच्या एकपेके्ट्शन्स मातहिी 

असिील िा िुला?” 

”हो. मी माझ्या आधीच्या इव्हेंटे्स च्या तडटेल्स मेल 

करायला सांगिे सुरतभला. आपल्याला मदि होईल त्या 

रेकॉडे्सस ची.” 

“कूल. चल आिा कॉफी तपऊि येऊ आतण मगच 

कामाला सुरुवाि करू.” 

”हो चालेल चल.” 

”रश्मी…” बोलिा बोलिा अतविाश अचािक थांबला.  

”हा. काय झालं?” 

”िू अतवचं बोल. चालेल मला.” 

”बरं.” रश्मीिे एकदा हसूि अतविाशकडे पातहलं आतण 

िी कु्यतबकलबाहेर पडली.  



 

***************************************** 

 

सगळे घरी गेले िरी रश्मी आतण अतविाश कामच करि 

होिे . त्यांच्या आवडीचं काम िे. वेळ कसा िािोय त्यांचं 

त्यांिाही कळि िव्हिं . रश्मी सुरभीिे मेल केलेल्या 

आधीच्या इव्हेंटचा ररपोटस स्टडी करि होिी आतण अतविाश 

त्या इव्हेंट साठी योग्य असं लोकेशि शोधि होिा. त्यांिी 

बऱ्याच तठकाणी फोिसुद्धा केला पण ज्ा तदवशीचं बुतकंग 

हवं होिं त्या तदवशीच तमळि िव्हिं.  

“रश्मी!” 

“हं. बोल िा.” 

“अगं २२ िारखेला कोणिा चांगला हॉल तमळि िाहीये.” 



”अरे असं कसं होईल . एवढे हॉल आहेि मंुबई मधे्य. िरा 

अिूि प्रयत्न करू. सापडेल. एवढा अिुभवी िा िू. मग लगेच 

काय पॅतिक होिोय .” 

“पॅतिक िाही होि आहे गं. मी माझ्या कॉनॅ्टक्ट् मधल्या 

िवळपास सगळ्या लोकांिा कॉल करूि तवचारलं पण 

त्यांचे हॉल आधीच बुक्ड आहेि.” 

“अच्छा. काही काळिी करू िकोस. मी पण माझ्या 

ओळखीचे आहेि त्यांच्याशी बोलूि बघिे.” 

 

“आिा तिघुया आपण. उद्या बघूया काय िे .” 

“बरं.” 

“कॉफी प्यायची इच्छा झालीये मला. सीसीडीला 

िाऊया?” 

“आत्ता?” 

“हो.” अतविाश बॅग आवरिा आवरिा म्हणाला.  



क्षणभर रश्मी तवचारािच पडली. ‘िावं का 

ह्याच्याबरोबर?? िसा अगदीच अिोळखीही िाहीये हा. गेले 

िर आधीचे वाद तवसरूि िव्यािे ओळख व्ह्ह्ययलासुद्धा 

मदिच होईल. आिा एकत्रच काम करिोय िर काही 

हरकि िाहीये िायला. आतण फेसबुकवर त्याच्या आवडी 

तिवडी शोधण्यापेक्षा त्याच्याशी बोलण्यािूिच समिल्या िर 

चांगलंच आहे. ’ 

“उममम. चालेल. पण िंिर िुला मला बस स्टॉप पयंि 

सोडावं लागेल. कारण सीसीडीच्या इथूि बस िाही तमळि.” 

“बस स्टॉप पयंि कशाला. त्या तदवशी सोडलं िसं सोडेि 

िा घरी. ऑि द वेच िर आहे. अथासि िुला काही प्रॉबे्लम 

िसेल िर.” 

“मला काय प्रॉबे्लम असणार आहे. मला उलटं चांगलंच 

आहे. आमच्या एररया मधला एक िण िेहमी माझ्याकडे 

टक लावूि बघि असिो. अशी एक कािाखाली वािवावीशी 



वाटिे. िूला एकदा दोिदा बतघिलं िर त्याला वाटेल की िू 

माझा बॉयफ्रें ड आहे. बघ माझा तपच्छा सोडूि देईल.” 

“ओह. म्हणिे आिा स्विःच्या फायद्यासाठी िू माझा 

वापर करणार िर” अतविाश हसि म्हणाला.  

“वापर वगैरे िाही रे. आिा िू सोडायला येशील िर 

अिायसेच माझं काम सोपं होईल िा.” 

“िे पण आहे. बरं चल. तिघुया आिा.” 

अतविाशिे रश्मीला गेटच्या बाहेर उभं राहायला 

सांतगिलं आतण िो पातकंग मधे्य बाईक आणायला गेला. त्या 

तदवशी पतहल्यांदाच तििे त्याच्या बाईककडे तिरखूि 

बतघिलं. बाईक घेऊि िवळपास साि आठ मतहिे झाले 

असिील िरी एकदम काल घेिल्यासारखी वाटि होिी. 

एकदम स्वच्छ. अतिबाि आवाि िाही काही िाही. बाईक 

बघूि अतविाशचं त्या बाईकवर तकिी पे्रम आहे हे कुणीही 

सांगू शकि होिं . पण बोलायला काहीिरी तवर्य हवा 

म्हणूि तििे त्याला तवचारलं.  



“अतविाश. िुला बाईक चालवायला खूप आवडिं 

वाटिं.” 

“वाटिं… अगं आवडिेच. बाईक म्हणिे माझा िीव की 

प्राण. मी बऱ्याच तटर प्स ला बाईक वरच िािो. आमचा एक 

गु्रप आहे. सगक्यांकडे बाईक. सगळे एकत्र तिघिो रोड तटर प 

करि.” 

“अरे वाह. कुठे कुठे गेला आहाि िुम्ही आिापयंि?” 

“लोणावळा, गोवा, महाबळेश्वर, माळशेि घाट, इगिपुरी, 

अतलबाग, औरंगाबाद. अिूि छोट्या मोठ्या बऱ्याच. सलग 

दोि िीि सुट्ट्या आल्या की आम्ही घरी िसिोच.” 

“मस्त रे. िेक्स्ट कुठे िाणार आहेि?” 

“अिूि काही िक्की िाही. आिा २६, २७, २८ िीि सुट्ट्या 

आहेि िा लागोपाठ. िेव्हा िाऊ कुठे िरी. येणार का िू?” 

अतविाशिे बे्रक मारिा मारिा सहि तवचारलं.  



“मला िक्की आवडेल. पण मला घरूि परवािगी 

तमळणं कठीण आहे िरा .” 

“अच्छा. बघू िेव्हाच िेव्हा.” अतविाश बाईक पाकस  करि 

म्हणाला.  

त्या िंिर अतविाश आतण रश्मी िवळिवळ एक िास 

त्या कॉफीशॉप मधे्य बसूि गप्पा मारि होिे. त्या दरम्याि 

त्यांिा एकमेकांबद्दल बरंच समिलं. एकमेकांच्या आवडी 

तिवडी, एकमेकांच्या सवयी, त्यांची तवचार करण्याची पद्धि 

आतण अिूि बरंच काही.  

गप्पा मारूि झाल्यावर अतविाश तिला तिच्या घरी 

सोडायला आला . तििे आिूबािूला बतघिलं पण तिचा 

पाठलाग करणारा मुलगा तिथे तदसला िाही. मग 

अतविाशला बाय म्हणूि िी कॉम्पे्लक्सच्या गेट मधे्य तशरली. 

मागे वळूि बघिे िर अतविाश गेटवर िव्हिा. तििे थोडं दूर 

बतघिलं िर रात्रीच्या अंधाराि अतविाशची बाईक वेगािे 



िािािा तदसली. अतविाश तदसेिासा होिाच तिची पावलं 

आपोआप घराच्या तदशेिे वळली.  

 

***************************************** 

 

घरी पोहोचल्या पोहोचल्याच तििे अतविाशला मेसेि 

केला. ’ घरी पोचलास की मेसेि कर. ’ आतण मोबाईल 

चातिंगला लावूि आईला मदि करायला तकचि मधे्य गेली. 

सगळं आवरूि झाल्यावर तििे परि येऊि मोबाईल 

बतघिला िर तििे पाठवलेला मेसेि अतवला अिूि तडतलव्हर 

झाला िव्हिा. तिला थोडी काळिी वाटू लागली. कारण 

अतवला इथूि िाऊि साधारणिः दोि िास झाले होिे. 

एव्हािा िो घरी पोचायला हवा होिा. त्याला बाईक खूप 

िोराि चालवायची सवय आहे हे सुद्धा रश्मीला त्यािे कॉफी 

तपिािा सांतगिलं होिं. त्यामुळे तिला िास्तीच काळिी 

वाटि होिी. िािातवध शंका तिच्या मिाि येि होत्या. तकिी 



िरी वेळा तिला वाटलं…’ कॉल करूि तवचारू का? पण मी 

कॉल केला िर त्याला काय वाटेल? िो काय तवचार करेल? 

आतण मुख्य म्हणिे मी का त्याची इिकी काळिी करिेय? 

इिक्या कमी वेळाि मी त्याच्याशी एवढी अटॅच झालीये का? 

की त्याला साधा मेसेि तडतलव्हर िाही झाला िर मी अस्वस्थ 

व्हावं. िाऊ दे. िो बतघिल्यावर करेल ररप्लाय…. ’ असं 

स्विःशीच म्हणूि रश्मीिे दुसरीकडे मि वळवण्याचा प्रयत्न 

केला. पण िरीसुध्दा मोबाईल वािला की त्याचा मेसेि 

असेल म्हणूि िी उतु्सकिेिे वॅ्हटे्स अँप ओपि करायची 

आतण मग तिचा तहरमोड व्हायचा. मग तििे एअरफोन्स 

कािाि टाकले आतण तिची आवडिी पे्लतलस्ट चालू केली. 

िेव्हा कधी तिला बोअर व्हायचं िेव्हा िी पे्लतलस्ट ऐकि 

बसायची. एक दोि गाणी ऐकली असिील िेवढ्याि वरच्या 

िोतटतफकेशि बारवर अतविाशचं िाव तदसलं. तििे लगेच 

मेसेि ओपि केला.  

‘हे. सॉरी. हो मी पोहोचलो आत्ता घरी. ’ 



रश्मीिे मेसेि वाचला. िरा रागािच. आतण ‘ओके. गुड 

िाईट. ’ एवढाच ररप्लाय केला. तिच्या त्या ररप्लाय वरूि 

तिचा मूड ऑफ आहे हे समिायला अतविाशला वेळ 

लागला िाही. मुलीचा मूड ऑफ असला आतण तिला काय 

झालंय हे तवचारलं िाही िर िो मुलगा कसला. मग िो अतव 

असो वा दुसरा कोणी. त्यािे लगेच रश्मीला कॉल केला. 

त्याचा कॉल आलेला बघूि रश्मीला एकदम हसायला आलं. 

पण िरीही तििे लटक्या रागािच फोि उचलला.  

“हं.” 

“काय ग…काय झालं?” 

“कुठे काय? काही िाही.” 

“हो का. चेहऱ्यावरूि मूखस तदसिो ग मी फक्त. पण 

प्रत्यक्षाि िाहीये.” अतविाश हसिच म्हणाला.  

त्याच्या अशा बोलण्यावर रश्मीलासुद्धा हसायला आलं 

पण आलेलं हसू दाबि िी म्हणाली”मला कसं माहीि 

असणार? मी थोडीच िा िुला खूप तदवसांपासूि ओळखिे.” 



“हा. िे सुद्धा बरोबर आहे म्हणा. पण मी िेवढं िुला या 

काही तदवसांपासूि ओळखिो त्यावरूि आिा हे िक्की 

सांगू शकिो की िुझा मूड खराब आहे. त्यामुळे आिा िास्ती 

भाव ि खािा सांग काय झालं? अथासि ; िू सांगायला 

कम्फटेबल असशील िर.” अतविे त्याचा डाव टाकला.  

रश्मी तवचाराि पडली. आिा याला काय सांगायचं. याला 

असं थोडंच सांगू शकिो की िू लवकर ररप्लाय तदला िाहीस 

म्हणूि मी रागावलेय. त्याचा काही वेगळाच गैरसमि होईल.  

“अरे काही खास िाही. ही घरी आई कटकट करि होिी. 

म्हणूि िरा मूड ऑफ होिा.” 

हे खरं कारण िाहीये हे अतवला लगेच समिलं. पण 

िरीही अिूि खोलाि ि तशरिा त्यािे िे कारण त्याला 

पटलय असं दाखवलं. त्या िंिर िे बराच वेळ फोिवर बोलि 

होिे. बोलिा बोलिाच अतविाशला झोप लागली कारण 

त्याला रात्री िागायची फारशी सवय िव्हिी. एरवी 

साधारणिः साडेदहा अकरालाच त्याची रात्र होऊि िायची. 



रश्मी मात्र एक दोि वािेपयंि िागायची. अतविाश झोपला 

िरी रश्मीिे फोि चालूच ठेवला. िो पूणसपणे झोपला याची 

खात्री होिाच त्याला गुड िाईट म्हणूि तििे फोि ठेवूि तदला 

आतण पुन्हा पे्लतलस्ट चालू केली.  

 

“रश्मी. ए रश्मी. अगं ऊठ. वािले बघ तकिी. आि 

ऑतफसला िाही िायचं का?” आईिे हाक मारिाच रश्मी 

िाडकि उठूि बसली.  

डोळे चोळि चोळिच तििे मोबाईलमधे्य बतघिलं िर 

साडेसाि वािले होिे.  

“शीट. साडेसाि वािले. आई, िू उठवलं का िाहीस 

मला?” 

“मला काय माहीि िू अिूि उठली िाहीये. मला वाटलं 

उठूि आवरि असशील. पण िेहमीच्या वेळेला बाहेर आली 



िाही म्हणूि बघायला आले मी. िर िू आपली साखरझोपेि. 

सकाळी लवकर उठायचं असिं िर रात्री िरा लवकर 

झोपावं िा माणसािे. िर िे िाही.” 

“ए आई. िू प्लीि आिा सकाळी सकाळी सुरू िको िा 

होऊस. आधीच मला उशीर झालाय. मी आवरिे पटकि. िू 

कॉफी करूि ठेव िा क्नप्लि.” 

“हो. केव्हाही बिवूि ठेवलीय. िू िा आवर पटकि.” 

“अरे माझी स्वीट मम्मा ..” असं म्हणूि तििे आईचा 

एकदम गालगुच्चाच घेिला.  

“बस बस. अगदीच लाडाि िको येऊस. िा आवर 

पटकि.” आई हसिच म्हणाली आतण तकचिमधे्य तिघूि 

गेली.  

 

रश्मी ऑतफसमधे्य पोहोचली िेव्हा अतविाश 

कोणाशीिरी फोिवर बोलि होिा. रश्मीला पाहिाच त्यािे 



इशाऱ्यािेच तिला गुड मॉतिंग केलं आतण पुन्हा आपलं लक्ष 

फोिवरच्या माणसाकडे वळवलं. रश्मी सुद्धा तिचा पीसी 

चालू करूि कोणाचा मेल आलाय का िे चेक करू लागली. 

फोिवर बोलल्यावर अतविाशिे थोड्या िारािीिच फोि 

ठेवूि तदला. त्यािे फोि ठेविाच रश्मी म्हणाली.  

“अरे अतव. सो सॉरी. मला यायला िरा उशीरच झाला.” 

“ठीक आहे ग. त्याि काय एवढं. माझ्या तदवसाची 

सुरवािच िकार घंटेिे झालीये.” 

“का? िुला सकाळी सकाळी िोडं पाडायला काय 

झालं?” 

“अगं अिूि एक हॉल वाल्याला फोि केला होिा. 

त्याच्याशी बोललो सतवस्तर. सगळं बोलूि झालं आतण मग 

म्हणिो की सर सकाळी फ्री आहे हॉल. संध्याकाळी एक 

वाढतदवस आहे. मग हे आधी िाही का सांगिा येि याला. 

मी सुरुवािीलाच तवचारलं की संध्याकाळी फ्री आहे का 

म्हणूि…” 



“अरेरे…िाऊ दे आपण अिूि प्रयत्न करू. आपण 

रािला तवचारायचं का? त्याच्याकडे िक्की कॉनॅ्टक्ट्स 

असिील. आपल्या कंपिीशी किेके्ट्ड…” 

“अरे हो. हे आपल्या लक्षािच िाही आलं. आपण 

आपल्याच कॉक्निडन्स मधे्य होिो. त्यालाच िाऊि 

तवचारू.” 

असं म्हणूि त्यािे रामतसंगला राि आलाय का म्हणूि 

तवचारलं. िर रामतसंग कडूि त्यांिा असं कळलं की राि 

चार तदवसांसाठी ऑतफसच्या कामासाठी बाहेरगावी गेला 

आहे. झालं, परि घोडं अडलं.  

“रश्मी, आिा आपल्यालाच काहीिरी करावं लागेल…” 

“हो. करू रे आपण. िूच करशील बघ. मला तवश्वास आहे 

िुझ्यावर…” 

“मी काय म्हणिो. िर हॉल तमळि िाहीये आपल्याला, 

िर आपण एखाद्या ग्रीि पाटी लॉि बतघिला िर. रात्रीचीच 

आहे िा पाटी. िर िे पण मस्त होईल.” 



“क्लायंटला तवचारावं लागेल िा आधी. त्यांिा काही 

प्रॉबे्लम िसेल िर मग ठीक आहे. आतण लॉिवर असला िर 

मग आपल्याला आपल्यािुसार डेकोरेशि पण करिा 

येईल.” 

“हो. त्यांिा कॉल करूि तवचारू आपण. की भेटूि 

बोलायचं. म्हणिे सतवस्तर बोलिा येईल.” 

“आय तथंक भेटूि बोलावं. िे िास्त बेटर होईल.” 

“ठीक आहे मग. आिच िाऊया मग…” 

“चालेल. लंच िंिर िाऊ. िो पयंि काही लॉि ची मातहिी 

काढू. त्यांचे फोटो वगैरे. म्हणिे त्यांिा दाखवायला बरं 

पडेल.” 

“येस. आिा िरी िीव शांि झाला का िुझा? कालपासूि 

टेन्शि घेऊि बसलायस िुसिा…” रश्मीिे हसिच तवचारलं.  

“येिं ग मला टेन्शि. मला काम वेळच्या वेळी झालेलं 

आवडिं. िाही झालं की मग माझी तचडतचड होिे. आय िो 



की या तबझिेसमधे्य डोकं शांि ठेवावं लागिं. पण िाही 

िमि मला. िेवढं िमिं िेवढं शांि राहण्याचा प्रयत्न 

करिो मी…” 

“हम्म. िमेल िमेल. मी आहे िा. तशकवेि िुला…” 

“हाहा…बघ टर ाय करूि. िमलं िर माझ्या साठी 

चांगलंच आहे….” असं म्हणूि अतविाश त्याच्या पीसीकडे 

वळला. रश्मी मात्र काही सेकंद तवचाराि गढूि गेली.  

 

दुपारी लंच िंिर रश्मी आतण अतविाश संपूणस 

ियारीतिशी क्लायंट कडे गेले. त्यांिी दोि िीि पाटी लॉि चे 

फोटो वगैरे त्यांिा दाखवले. क्लायंटला सुद्धा िे थोडं वेगळं 

वाटलं कारण या आधीचे सगळे इव्हेंटे्स त्यांिी कोणत्या िा 

कोणत्या हॉल मधे्यच केले होिे. आतण हा इव्हेंट 

संध्याकाळचा असल्यामुळे उन्हाचा वगैरेपण प्रश् िव्हिा. 

तशवाय काहीिरी वेगळं करिोय त्यामुळे सगळे खुश होिील 



असा सगळा तवचार करूि क्लायंटिे त्या प्रोपोिलला 

होकार तदला.  

“झालं. एक महत्त्वाचं काम झालं. तकिी हलकं वाटिंय 

मातहिीये…” 

“मी म्हणाले होते ना तुला. तूच उगाच टेन्शन घेत होतास. 

शाांत डोक्याने काम केलां तर सगळी काम होतात. आता हे 

लॉनचां पण तुलाच सुचलां ना .” 

“हो. पण..” 

“राहू दे. माहहतीये मला तू काय बोलणार आहेस ते.” 

“हाहा” अहिनाश खळखळून हसला.”बरां . आता 

लिकरात लिकर लॉनचां बुहकां ग करून टाकू. म्हणजे नांतर 

काय हसन व्ह्यायला नको.” 

“हो. पण जरा काही खाशील की नाही. लांचची िेळ 

झालीये. काही तरी खाऊया आधी.” 



“चालतांय की.” 

“अरे देिा. तुझ्यात पण राणा आला की काय?” 

“नाही नाही. मी आपलां सहजच बोललो. चल जाऊ. ते 

बघ समोर मॅक डी हदसतांय. माझां दुसरां  घर.” 

“अरे बाबा. एिढां  हपझ्झा बगगर खायचां नाही. हेल्थ साठी 

चाांगलां नसतां ते आहण त्यात तू हजमला पण जातोस.” 

“मी िजन िाढितोय. माझ्यासाठी चाांगलांय ते…” 

“तुझ्याशी बोलण्यात कधी हजांकली आहे का मी? तुझांच 

खरां  करणार तू. खा बाबा काय खायचां ते..” 

“इथून आपण परत ऑहिसला जायचांय?” अहिनाशने 

बगगरचा घास घेता घेता हिचारलां.  



“उममम, काय माहीत . नाही गेलां तरी चालेल ना तस. 

कारण आपलां आजचां काम तर झालांय. आता िक्त 

आपल्याला पॅ्ांहनांग करायचांय.” 

“हा. राजला हिचारू का कॉल करून?” 

“अरे. राज नाही आहे ना. हिसरलास का?” 

“अरे हो. मग नको जाऊया ऑहिसला.” 

“चालेल. पण मला एिढ्या लिकर घरी सुद्धा नाही जायचां 

हा. नाही तर बोअर होईन मी घरी…” 

“मग कुठे जायचांय राणीसाहेबाांना…” अहिनाशने हसतच 

हिचारलां.  

“मला काय माहीत. ते हडपाटगमेंट माझ्याकडे कधीच 

नसत. नेहमी माझे फ्रें ड्स च ठरितात. कुठे जायचां ते…” 

“बरां . मग मूिीला जाऊया.” 



“एक था टायगर आहे आहण जुमानजी. बहघतले मी 

दोन्ही…” 

“च्या आयला. म्हणजे हा मेन ऑपशनच नाहीये.” 

“तूच साांग मग. हिरायला जायचां का कुठे…” 

“हम्म्मम्म्मम. साऊां ड्स गुड” 

“मग आता कुठे ते तरी साांग .” 

“मरीन्स ला जाऊया.” 

“ते पण माझां दुसरां  घर आहे. मरीन्सला जायला मी 

कधीपण रेडी असतो…” 

“ओह. मस्तय रे ती जागा. िक्त ऊन असलां की जरा 

कां टाळा येतो. रात्रीचा नजारा तर बाप…” 

“आय नो.” अहिनाश बाईक स्टाटग करत म्हणाला.  



“हनघुया?” 

“हो…” असां म्हणत नेहमी दोन्ही पाय एका साईडने 

टाकून बसणारी रश्मी या िेळी मात्र जसे आपण आपल्या 

जिळच्या हमत्राच्या बाईकिर बसतो तशी बसली.  

ती बसली तसा अहिनाश दोन क्षण हतच्याकडे पाहतच 

राहहला.  

“काय झालां?” रश्मीने हिचारलां.  

“काही नाही” स्वतःशीच हसत अहिनाशने हगयर टाकला.  

***************************************** 

 

दुपारी चारची वेळ असल्यामुळे रस्त्यावर फारसं टर ॅतफक 

िव्हिं. साधारण अध्यास पाऊण िासाि िे मररि डर ाईव्ह ला 

पोचले. िे पोहोचले आतण त्यांच्यावर िणू वरुणदेवाची 

कृपाच झाली. एक भला मोठा ढग आला आतण त्यािे आग 



ओकणायास सूयासला पूणसपणे झाकूि टाकलं. काही क्षण आधी 

रणरणि ऊि पडलं होिं आतण आिा लगेच संध्याकाळ 

झाल्याचा फील येि होिा. अतविाश रस्त्याच्या कडेला 

बाईक पाकस  करि होिा िो पयंि रश्मी मरीिलाईिचा कट्टा 

चढूि बसली सुद्धा. मग अतविाशसुद्धा तिच्या बािूला 

िाऊि बसला.  

“तकिी छाि वारा सुटलाय िा. कोणी सांगेल िरी का की 

इथे दहा तमतिटं आधी इिकं कडक ऊि पडलं होिं .” 

“मुांबईतला पाऊस आहे रश्मी हा. कधी येईल कधी 

जाईल काही नेम नाही.” 

“हो. ते आहेच. तुला आिडतो का पाऊस….” 

“ते हडपेंड करतां की मी तेव्हा काय करतोय. म्हणजे मी 

घरी असेन ना. तर मग मला पाऊस आिडतो. बाहेर असेल 

तेव्हा नाही…” अहिनाश हसत म्हणाला.  

“म्हणजे. ?” रश्मीने प्रश्नाथगक नजरेने हिचारलां.  



“म्हणजे मला पाऊस िक्त बघायला आिडतो. मस्त 

गरमागरम कॉिी, आईच्या हातची काांदाभजी आहण 

पाऊस. हे सगळां  असलां म्हणजे जन्नत…पण जर हा मला 

हभजिायला आला तर मग मला िैताग येतो.” 

“अरे रे…तुझ्या सारख्या पामराला काय माहीत पािसात 

हभजण्याची मजा. एकदा हभजून बघ. स्वगीय सुख 

हमळाल्यासारखा आनांद होईल तुला…” 

“नको. राहू दे. तसही पािसाकडे बघण्याचा प्रते्यकाचा 

दृहिकोन िेगळा असतो. जर कपल असेल त्याांना पाऊस हा 

िक्त हभजण्यासाठी हिा असतो, लेखक किी असेल तर 

त्याांना काहहनाकाही हलहायला सुचतां. चाकरमानी असेल तर 

त्याला त्याचा नेहमी रागच येतो.” 

बराच िेळ दोघे बोलत बसले होते. बघता बघता सहा 

कधी िाजले त्याांना कळलांच नाही. ते हनघणार तेिढ्यात 

पािसाची ररपररप सुरू झाली.  



“अहि, आज पािसाने तुला स्वगीय सुख द्यायचां ठरिलां 

िाटतां…” रश्मी बाईकिर बसत म्हणाली.  

“िाटतांय खरां . देि पण मुली ांचां ऐकायला लागला िाटतां. 

मी घरी पोचेपयंत जास्त जोरात नाही आला म्हणजे झालां…” 

मनोमन प्राथगना करत अहिनाश चालला होता खरा पण 

िरूणराजाची मजी काही औरच होती. ते दोघे रश्मीच्या घरी 

पोहोचले तेव्हा पािसाने चाांगलाच जोर पकडला होता.  

“रश्मी. एिढी कशी काय हभजलीस पािसात? छत्री होती 

ना तुझ्याकडे…” 

“हो. होती ग छत्री…” रश्मी बॅग ठेित म्हणाली.  

“िाह. तरी हभजत आलीस. छत्री काय शोसाठी घेतली 

आहेस का?” 



“अगां आई. मी बाईकिरून आले ना, मग छत्री कशी 

उघडणार आहण पाऊस आत्ता आला जोरात. एिढा िेळ 

नुसती ररपररप चालू होती.” 

“बाईकिरून?” आईने आश्चयागने हिचारलां.  

“कुणाच्या?” 

“अगां माझ्याबरोबर तो निीन मुलगा जॉईन झालाय ना. 

आम्ही सेम प्रोजेक्ट िर आहोत. आहण आज क्लायांट कडे 

गेलेलो. म्हणून मग त्यानेच सोडलां घरी.” 

“िाह. छान…आहण मग त्याला हभजतचां पाठिलांस. घरी 

बोलिायचांस ना…” 

“अरे यार. हे माझ्या लक्षातच नाही आलां…” 

रश्मी तशीच बाहेर गेली तर अहिनाश खाली आडोशाला 

उभा राहून पाऊस कमी होण्याची िाट पाहत होता. रश्मीने 



त्याला हाक मारून हतथेच थाांबायला साांहगतलां आहण ती 

छत्री घेऊन खाली गेली.  

“काय झालां?” 

“अहि यार. सो सॉरी. मी तुला घरी बोलिायला हिां होतां. 

माझ्या लक्षातच नाही आलां. आई बोलली तेव्हा टू्यब पेटली 

माझी.” 

“अगां. त्यात काय एिढां . आज पहहल्याांदा थोडी ना 

सोडायला आलोय तुला…” अहिनाश हसतच म्हणाला.  

“हो ते आहेच. बरां . आता प्लप्ज िरती चल. पाऊस काय 

लिकर थाांबेल असां िाटत नाही.” 

“नको. आता थाांबेल थोड्या िेळात. ते बघा आकाश 

मोकळां  हदसतांय पुढे.” 

“तो थाांबेल रे. पण तू चल ना घरी. पाऊस थाांबला की जा. 

असाच ओला ओला बाहेर थाांबलास तर थांडी भरेल.” 



“नको रश्मी. राहू दे. मी इथेच बरा आहे.” 

“आता उगाच नाटकी करू नकोस. गुपचूप चल.” 

अहिनाश हतच्या घरी जायला तयारच नव्हता पण शेिटी 

स्त्री-हट्टापुढे कोणाचां काही चाललांय का. नाईलाजाने 

अहिनाश हतच्यासोबत िर गेला. तो िर जाताच रश्मी ने 

त्याची आहण हतच्या आईची ओळ्ख करून हदली. हतच्या 

आईने त्याला केस कोरडे करण्यासाठी टॉिेल हदला आहण 

ती कॉिी करण्यासाठी हकचनमधे्य गेली.  

“रश्मी. कशाला काकूां ना उगाच त्रास…” 

रश्मीच्या आईने ते हकचन मधून ऐकलां.  

“अरे त्रास कसला त्यात . तू पहहल्याांदाच आमच्या घरी 

आला आहेस तर तुला नुसतांच जाऊन देईन का मी. मी तर 

म्हणते आता आला आहेस तर जेिूनच जा.” 



“नाही नको काकू. मी जाणार नाही तो पयंत आईसुद्धा 

जेिणार नाही. मी थोड्या िेळाने हनघतो.” 

“आईला िोन करून साांग ना मग की मी जेिून येईन.” 

“आज नको काकू. पुन्हा कधी तरी नक्की येईन. तसही 

रश्मी म्हणाली आहे की तुमच्या हाताला खूप छान चि आहे. 

एक हदिस नक्की येईन मी पण आज नको…” 

रश्मीच्या आईने त्या दोघाांना कॉिी हदली आहण ते हतघे 

गप्पा मारत बसले. थोड्या िेळाने पाऊस कमी झाला तसा 

अहिनाश घरी जायला हनघाला. रश्मी त्याला दरिाज्यापयंत 

सोडायला गेली. अहिनाश जाताच रश्मीच्या आईने रश्मीला 

हचडित हिचारलां.  

“चाांगला आहे मुलगा, िक्त हमत्रच आहे अजून काही.” 

“आई. काय ग तू पण; आम्ही भेटून हाडगली काही हदिस 

झाले आहेत. अजून तर िक्त फ्रें डच आहोत…” असां म्हणून 

रश्मी हतच्या रूम मधे्य गेली.  



सगळां  आिरून रश्मीने झोपायच्या आधी िोन चेक 

केला तर अहिनाशचा मेसेज आला होता. ‘ पोचलो ग घरी. 

आता ऑनलाइन नाही येणार. लिकरच झोपतो आज. उद्या 

भेटू. गुड नाईट. ‘ 

मेसेज बघून का कोण जाणे ती स्वतःशीच हसली आहण 

त्याला ररप्ाय करून हतने हतची आिडीची पे्हलस्ट चालू 

केली आहण एअरिोन्स कानात टाकून िेसबुक िॉल चेक 

करू लागली. पण तरीसुद्धा हतच्या मनातून अहिनाशचा 

हिचार काही जात नव्हता. आपल्याला आिडायला लागलाय 

का तो? की असांच आपल्या मनाचे खेळ आहेत? आम्ही 

हल्ली खूप जास्ती एकत्र असतो म्हणून तर मला िाटत 

नाहीये ना असां? मी जसा हिचार करतेय तसाच हिचार तो 

सुद्धा करत असेल का? तसां त्याच्यात न आिडण्यासारखां 

काय आहे? हँडसम आहे. स्माटग आहे. हबयडग तर हकती भारी 

हदसते त्याला. ऑहिसमधल्या मुली ांनासुद्धा मी त्याच्याबद्दल 

बोलताना ऐकलांय. त्या बाजूच्या हडपाटगमेंट मधल्या दोघी तर 

अशी खुन्नस देत असतात ना मला की बस. मी गुांतत 



चाललीये का अहिनाशमधे्य? कां टर ोल रश्मी कां टर ोल. 

आपल्याला या सगळ्यात नाही पडायचां. एकदा माती 

खालीये ना आपण या सगळ्यामुळे. मग परत कशाला? हे 

सगळे हिचार मनातून काढून टाकायला हिे. नाहीतर मग 

त्याच्याशी बोलणांही कठीण होऊन बसेल. असां सगळां  

हिचारचक्र हतच्या डोक्यात चालू होतां. हिचार करता करताच 

हतला झोप लागली आहण मोबाईल मधलां गाणां तसांच चालू 

होतां.  

‘साँची साँची तेरी नज़रें  एक दपगण 

दे दे मन की ये ख़बरें  एक पल चीन 

अधरोां ने कुछ ना कहा रे 

नैनोां ने कह हदया 

ओ 

तूने तो पल भर में 



चोरी हकया रे हजया 

मोरा हजया…. ’ 

 

***************************************** 

 

 

इव्हेंटचं लोकेशि ठरलं आतण मग पुढच्या कामाि िर 

अतविाश आतण रश्मी तिष्णाि. बाकीचं सगळं सेट अप 

करायला त्यांिा फार काही मेहेिि करावी लागली िाही. 

इव्हेंट एकदम मस्त पार पडला आतण त्यांिा सगळ्यांची 

वाहवाह सुद्धा तमळाली. त्यांच्या या इव्हेंटचा पुढे कंपिीला 

िक्कीच फायदा होणार होिा. त्यामुळे रािसुद्धा त्यांच्यावर 

एकदम खुश होिा.  

इव्हेंट संपल्यावर अतविाशिे रश्मीला त्यांचा वीकएन्डचा 

पॅ्लि सांतगिला. सलग िीि तदवस सुट्टी असल्यामुळे त्यांचा 



संपूणस गु्रप बाईक घेऊि शेगावला िाणार होिा. िसे िे 

सगळे बॅचलसस. पण िरी सुद्धा शेगाव बद्दल बरंच काही 

ऐकूि असल्यामुळे यावेळी त्यांिी तिथे िायचं ठरवलं. 

शेगावचा प्रवास िसा लांबचाच. पण अतविाश आतण त्याचे 

तमत्रमंडळीही िसेच हौशी. आिा रश्मीवर एक िबाबदारी 

येऊि पडली. टर ीपला िाण्यासाठी घरूि परवािगी कशी 

काढायची? देवदशसिाच्या िावाखाली िायचं सांतगिलं िरी 

बाईकिे एवढ्या लांब िाण्यासाठी तिला घरूि कधीच 

परवािगी तमळाली िसिी. शेवटी बरंच डोकं चालवल्यावर 

तिला मागस सुचला.  

“आई. बाबा आले का?” रश्मीने चप्पल काढता काढता 

दारातूनच हिचारलां.  

“नाही अजून. आज आल्याआल्या तुला बाबाांची कशी 

काय आठिण आली?” 

“आठिण िगैरे नाही ग.” 



‘ बाबा नाही आहेत तो पयंत आईला पटिलेलां बरां . नांतर 

हतला आपल्या साईड ने घेता येईल. ’ रश्मी मनात म्हणाली.  

“आई. पुढच्या आठिड्यात लॉांग हिकएन्ड आहे ना. तर 

ऑहिस मधले सगळे शेगािला जाणार आहेत.” 

“बरां  मग?” 

“मग मी पण जाईन म्हणते…” 

“तू हिचारतेय की साांगतेय?” रश्मीची आई हतला 

पाण्याचा ग्लास देत म्हणाली.  

“दोन्ही. हिचारतेय पण आहण साांगतेय पण…” रश्मी 

एकदम हनरागस चेहरा करत म्हणाली.  

“तू आहण तुझे बाबा दोघे बघा काय ते. मला उगाच मधे्य 

घेऊ नकोस…” 

“पण तू साांहगतलांस तर ते नाही म्हणणार नाही.” 



“मी काहीही साांगणार नाही. तुला जायचांय तर तूच 

हिचार…” 

“बरां . बघते हिचारुन. पण तू सुद्धा थोडा मस्का मारायला 

मदत कर हा.” रश्मी लाडीकपणे म्हणाली.  

रात्री रश्मीचे बाबा घरी आले. आि त्यांिा िरा उशीरच 

झाला यायला. चेहऱ्यावरूि िे िरा त्रासलेले वाटि होिे. 

सकाळी लवकर उठायचं, एवढा प्रवास करूि कामाला 

िायचं, तदवसभर काम आतण मग परि गदीमधे्य प्रवास. 

िसे आपण वैिागिो िसे िे सुद्धा वैिागायचे. ‘आिा िर 

बाबांिा तवचारलं िर िे काहीही तवचार ि करिा सरळ िाही 

म्हणणार. त्यापेक्षा उद्या सकाळीच तवचारलेलं बरं. ’ रश्मीिे 

मिोमि तवचार केला. िेवि असिािा आईिे तिच्याकडे 

पातहलं िर तििे खुणेिेच आईला िकार तदला.  

सकाळच्या चारच्या गिरािे तिला िाग आली. िसं िी 

िेहमी उतशराच उठायची पण तिचे बाबा लवकर िायचे िा. 

म्हणूि मग आि िीसुद्धा लवकर उठली. िी बाहेर आली 



िेव्हा तिचे बाबा टीव्ही समोर बसूि चहा पीि होिे. रश्मीला 

या वेळेला बाहेर पाहूि त्यांिा आियसच वाटलं.  

“रश्मी. आज सूयग पहश्चमेला उगिला की काय ? तू एिढ्या 

लिकर उठलीस?” 

“काही खास नाही बाबा. सहजच जाग आली.” 

“अच्छा. सहजच ना….” 

“हो. सहज म्हणजे. ते….” 

“कुठे जायचांय?” रश्मीच्या बाबाांनी सरळ मुद्द्याला हात 

घातला.  

रश्मीने चमकून आईकडे पाहहलां. आईने सहजच मान 

डोलािली.  

“अकु्चअली बाबा. ऑहिसमधले सगळे शेगािला 

चाललेत. तर मी पण जाऊ का त्याांच्यासोबत?” 



“हो, जा ना. त्या हनहमत्ताने देिदशगन होईल आहण 

ऑहिसमधल्या इतर लोकाांशी ओळख पण होईल. कसे 

जाणार आहात?” 

“अजून काही साांहगतलां नाहीये. कळेल आज. पण जाऊ 

ना मी?” रश्मीने खात्री करून घेण्यासाठी पुन्हा एकदा 

हिचारलां.  

“हो. जा. आता तू काही लहान नाहीस. तुझां चाांगलां िाईट 

तुला कळतां. िक्त काळजी घे इतकां च.” 

“हो. थँक्स बाबा.” 

“बरां . आता जा झोप जा. तुझी सकाळ व्ह्यायला अजून 

िेळ आहे.” 

“हो.” रश्मी हसतच म्हणाली.  

जाताजाता आईचा मुका घ्यायला ती हिसरली नाही.  



ऑहिसमधे्य येताच हतने अहिनाश आलाय का ते दुरून 

बहघतलां. पण तो काही हदसला नाही. हतने डेस्क िर जाऊन 

बॅग ठेिली तेिढ्यात अहिनाश आला.  

“अहि, बाबाांनी चक्क काहीही जास्ती न हिचारता 

परहमशन हदली.” 

“अरे िाह. पण काही हिचारलां कसां नाही त्याांनी?” 

“अरे मी त्याांना साांहगतलां ना की शेगािला जायचांय. माझे 

बाबा तसे देिभोळे आहेत थोडे. आहण मी त्याांना बाईकने 

जातोय हे नाही साांहगतलां.” 

“अच्छा. पण रश्मी. तुला जमणार आहे का एिढ्या िेळ 

बाईकिर बसायला? कारण आम्हाला सगळ्याांना सिय 

आहे. आमच्या गु्रप मधे्य आहेत तशा तीन मुली. पण त्याांना 

सुद्धा सिय आहे. तू कधी केला नाहीस ना एिढा प्रिास.” 

“त्यात काय नाय रे. जमेल मला. एिढां  काय त्यात…” 



“बरां . ठीक आहे. शुक्रिारी पहाटे हनघायचां आहे. तुझे 

बाबा सोडायला नाही येणार ना. नाहीतर ते तुला रेले्व से्टशन 

िर सोडायला यायचे.” अहिनाश हसतच म्हणाला.  

“तू उगाच नरपती लािू नकोस. त्याांना साांगेन मी ऑटो ने 

जाईन अस.” 

“हां. कॉिी?” 

“हो. चल. त्या हशिाय ऑहिस सुरू नाही होत माझां.” 

त्या तदवशी रश्मी आतण अतविाशला फार काही काम 

िव्हिं. मागचा इव्हेंट यशस्वी झाल्यामुळे राििे त्यांिा हा 

आठवडा कामािूि सुट्टी तदली. त्यामुळे िे दोघे शेगावंच 

पंॅ्लतिंग करण्याि व्यस्त होिे. त्यांिी शेगावला गेल्यावर 

कोणत्या हॉटेल ला थांबायचं, कुठे कुठे तफरायचं हे सगळं 

ठरवूि ठेवलं. कुठे िायचं म्हटलं की रश्मी िेहमीच 

उत्साहाि असायची. शाळेची एक सुद्धा तपकतिक तििे 

सोडली िव्हिी. िशी तिला घरूि थोडी बंधिं असायची पण 



िी काही िा काही कारण सांगूि तिची तफरायची हौस पूणस 

करूि घ्यायची. आिा सुद्धा कधी एकदा शेगावला िािो 

असं तिला झालं होिं. त्यािसुद्धा बाईकिे िायचं म्हणूि िी 

तवशेर् आिंदाि होिी.  

िायच्या दोि तदवस आधीच रश्मीिे पॅतकंग सुरू केली. 

पण पॅतकंग करिािा सॅक फार िड होणार िाही याची 

काळिी तििे घेिली. शेगावला थोडं आध्यक्निक वािावरण 

असल्यािे तििे एक पंिाबी डर ेस सुद्धा बरोबर घेिला. बाकी 

िेहमी लागणाऱ्या छोट्यामोठ्या गोष्टी तििे आठवणीिे बॅगेि 

ठेवूि तदल्या. सगळं आवरूि िी झोपणार इिक्याि 

अतविाशचा फोि आला. आतण मग बोलिा बोलिा रात्रीचे 

दोि कधी वािले त्यांिा कळलंही िाही. झोपिािा 

अतविाशिे रश्मीला त्यांच्या वॅ्हटे्स अप गु्रप मधे्य ऍड केलं. 

िायच्या आधी िे काही ठरेल िे तिलासुद्धा समिावं म्हणूि.  

गुरुवारी रश्मी लवकरच िेवूि झोपली. झोपली म्हणिे 

िुसिी तबछान्यावर पडूि होिी. कुठे िायच असलं िर 

आपल्याला कधी झोप येिे का? एवढी एक्ससाईटमेंट असिे 



की झोप पार उडूि िािे. तििे अतविाशचं लास्ट तसि चेक 

केलं. थोड्या वेळापूवीचचं होिं.  

“हाय… झोपलास का?” तििे अतवला मेसेि टाकला 

आतण मग सकाळपासुि अिरीड असलेले मेसेि उघडूि 

िुसिी स्क्रोल करू लागली. िे मेसेि वाचायची खरं िर तिची 

इच्छा सुद्धा िव्हिी. पण अतवचा ररप्लाय येईपयंि काहीिरी 

टाईमपास असा तवचार करूि िी गु्रप मधले मेसेि वाचि 

होिी.  

साधारण पंधरा तमतिटांिी अतवचा ररप्लाय आला.  

“हाय. बॅग भरत होतो. म्हणजे सकाळी घाई नको 

व्हायला. नाहीतर माझां नेहमी काही न काही तरी राहून जातां. 

तुझी झाली भरून?” 

“हो मग, मी कालच भरून ठेिली.” 

“िाह. जास्तीच िास्ट आहेस तू.” 



“कुठे हिरायला जायचां असलां की मला जरा जास्तीच 

एक्ससाईटमेंट असते.” 

“हो, कळलां ते. मला िाटलां तू झोपली असशील.” 

“हिचार तोच होता. पण झोपच येत नाहीये.” 

“का बरां…?” 

“नेहमीचांच आहे ते. कुठे जायचां असलां ना की मग माझ्या 

मनात सारखे तेच हिचार येत असतात. अहजबात झोप येत 

नाही.” 

“लहान मुलाांना होतां असां.” अहिनाश मुद्दाम रश्मीला 

हचडिण्यासाठी म्हणाला.  

“असू दे हा.” 

“हाहा. जस्ट हकडी ांग.” 



“बरां . पण तुला झोपािां लागेल आता. कारण तुला बाईक 

चालिायची आहे हदिसभर.” 

“हो. पण मला बाईक चालिताना झोप नाही येत ग. 

आपण हचांता करू नये. आपल्याला सुखरूप घरी परत 

पासगल केलां जाईल.” 

अहिनाशचा हा मेसेज बघून रश्मीला हसायलाच आलां.  

“हो. ते माहहतीये मला. पण तरी सुद्धा. आराम कर तू. 

आहण तसही तुझां झोपायचां टाईम झालांच आहे.” 

“हो ते ही आहेच म्हणा…” 

“हो ना. मग झोपा राजे. भेटू उद्या.” 

“जो हुकूम मेरे आका. चलो गुड नाईट. टेक केअर.” 

“गुड नाईट.” 



अहि ऑिलाईन गेल्यािर हतने सुद्धा मोबाईल चाहजंगला 

लािला आहण थोड्यािेळाने हनद्रादेिी हतच्यािर मेहेरबान 

झाली.  

सकाळी घड्याळाचा गजर िाजायच्या आधीच हतला जाग 

आली. हतने िेळ पहहली तर साडेचार िाजले होते. आता 

उठलीच आहे तर घेते सगळां  आिरून असा हिचार करून 

ती मोठ्या किाने बेडिरून उठली. एकदा मोबाईल चेक 

करून हतने तो चाहजंगला लािला आहण रात्रभर चाहजंगला 

लािलेली पॉिर बँक हतने आठिणीने बॅगेत ठेिून हदली. हतने 

सािकाश सगळां  आिरलां आहण खाली जाणार इतक्यात 

रश्मीची आई हतच्या रूम मधे्य आली.  

“अरे िाह. आज मॅडम लिकर उठलेल्या हदसतायेत. 

जायचांय म्हणून झोप लागली नाही िाटते…” 

“झोपले होते. पण लिकर जाग आली. मग म्हटलां की 

जाग आलीच आहे तर आिरून घेते सगळां . परत मग घाई 

व्हायला नको.” 



“हम. कॉिी हहिये का?” 

“हो. प्लप्ज कर ना. क्रीम पण टाक हा थोडां…” 

“हो. टाकते. ये लिकर खाली. बाबा थाांबलेत…” 

“बाबा?” रश्मीने आश्चयागने हिचारलां.”बाबा कशाला 

उठलेत आज लिकर?” 

“तुला सोडायला येणार आहेत ते.” 

हे ऐकताच रश्मीच्या चेहऱ्यािर प्रश्नहचन्हां उभां राहहलां.  

“अगां आई मी जाईन ऑटो ने. बाबाांना कशाला उगाच 

त्रास.” 

“ते तुमचां तुम्ही बापलेक बघून घ्या बाई. मला त्यात ओढू 

नका. चल आता ये लिकर खाली.” 

“हो आले .” 



आई गेल्यािर रश्मी थोडी हिचारात मग्न झाली. आता 

काय करायचां? बाबा जर सोडायला आले आहण त्याांना 

कळलां की मी त्याांच्याशी खोटां बोलतेय तर ते नांतर मला 

कधीच कुठे पाठिणार नाहीत. काय करािां? अहिला 

हिचारािां का? नको राहूदे. पहहले आपल्याच्याने काही होतां 

का पाहूया नाहीतर मग नांतर अहिला कॉल करू.  

ती खाली आली तेव्हा हतचे बाबा टीव्हीिर सकाळच्या 

बातम्या पाहत होते.  

“बाबा. तुम्ही कशाला उगाच सुट्टीच्या हदिशी लिकर 

उठलात. थोडा आराम करायचा ना.” 

“असू दे ग. तसही नेहमीच्या िेळेला जाग येते तर मग 

उगाच लोळत पडण्यापेक्षा उठलेलां बर. उठलोच आहे तर 

तुला सोडून येईन से्टशनला.” 



“अहो बाबा कशाला. मी जाईन ऑटोने आहण माझ्याकडे 

काही िार मोठ्या बॅगा िगैरे सुद्धा नाही. एकच तर सॅक 

आहे.” 

“तरीसुद्धा. एिढ्या सकाळी सकाळी कशाला एकटीच 

जातेस. मी आहे घरी. मी सोडतो तुला…” 

“बाबा. दर िेळी तुम्ही मला असे सोडायला आलात तर 

मला कशा जमणार बाकी गोिी. मलासुद्धा थोडी हहमत 

दाखिायला हिी ना.” रश्मीने शेिटचा डाि टाकला. ही मात्रा 

बरोबर लागू पडली आहण रश्मीने सुटकेचा हनश्वास टाकला.  

रश्मी िेव्हा से्टशिला पोहोचली िेव्हा अतवची गंॅग 

आधीच तिथे हिर होिी. रश्मी येिाच अतविाशिे तिची 

आतण त्याच्या इिर तमत्रमैतत्रणीचंी ओळख करूि तदली. 

आतण मग िे तिघाले. िास दोि िास बाईक चालवल्यावर 

मधे्य िे एखादा बे्रक घायचे. चहा, तबडीकाडी झाल्यावर मग 

परि पुढच्या प्रवासाला लागायचे. िसं मंुबई िे शेगाव 

साधारण ५०० तकलोमीटरच अंिर. त्यामुळे त्यांिा रात्रीसुद्धा 



प्रवास करावा लागणार होिा. कार असली असिी िर त्यांिी 

आलटूिपालटूि चालवि िेवढंच अंिर लवकर पार केलं 

असिं. असा बराच वेळ प्रवास करूि िे मध्यरात्री शेगावला 

पोहोचले. रश्मी आतण अतविाशिे आधीच हॉटेल बुक 

करूि ठेवल्यामुळे त्यांिा फारशी अडचण आली िाही. 

आिा थोड्यावेळ आराम करावा आतण मग हॉटेलवाल्याच्या 

गाडीिूि शेगाव तफरायचं असं सगळं ठरवूि िे आपापल्या 

रूममधे्य गेले. सकाळी त्यांिा लवकरच उठावं लागणार 

होिं. कारण शेगाव तफरायचं म्हणिे एक पूणस तदवस हवाच.  

सकाळी रश्मीला िाग आली िी पक्षांच्या 

तकलतबलाटािेच. मंुबई सारख्या शहराि क्वतचिच ऐकू 

येणारा पक्षांचा मंिुळ आवाि इथे मात्र सवसत्र ऐकू येि होिा. 

आिूबािूला बरीच झाडी असल्यामुळे सगळे पक्षी तिकडे 

आकतर्सि व्हायचे. रश्मीिे पटापट सगळं आवरूि तिच्या 

रूम मधल्या बाकी मुलीिंा उठवलं आतण मुलांिा 

उठवण्यासाठी अतविाशला फोि केला.  



सगळ्यांिी आवरूि त्याच हॉटेल मधे्य शेगावच्या प्रतसद्ध 

कचोरीचा िाश्ता केला आतण तफरायला बाहेर पडले. 

कालचा पूणस तदवस आतण अधी रात्र बाईक चालवली 

असल्यामुळे त्या सगळ्यांिीच हॉटेलवाल्याच्या कार मधूि 

िाणं पसंि केलं.  

सुरुवािीला त्यांिा दशसि झालं िे गिािि महारािांच्या 

समाधीचं. थोडा वेळ तिथे थांबूि िे तिथेच असलेल्या 

मेतडटेशि सेंटर मधे्य गेले. िसे िे सवस िण अशांिच. म्हणिे 

थोडावेळही शांि बसायचं म्हटलं िरी यांिा िे िमायचं िाही. 

पण काही िरी वेगळं करायचं म्हणूि मग सगळ्यांिी िो 

अिुभव घेिला.  

एव्हािा दुपार झाली होिी. सगळ्यांच्या पोटाि कावळे 

ओरडायला लागले होिे. मग मठािच महाप्रसाद घेऊि 

थोडा वेळ िे आिंद सागर मधे्य बसले. आिूबािूला होणारे 

प्राण्यांचे, पक्षांचे कृतत्रम आवाि त्यांचे लक्ष वेधूि घेि होिे. 

थोडा वेळ आराम केल्यावर िे पुन्हा तफरायला बाहेर पडले. 

तिकडे असलेलं मत्स्यालय बघूि िर अतविाश खूपच खुश 



झाला. त्याला लहािपणापासूिच मासे पाळायची हौस होिी. 

त्याच्या घरी टॅन्क होिा ज्ाि त्यािे त्याला आवडणारे 

तडस्कस ठेवले होिे. त्या मत्स्यालयाि िो एवढा हरवूि गेला 

की थोडावेळ त्याला आिूबािूच्या िगाचा तवसर पडला. 

सगळ्यांिा तफरूि कंटाळा आला पण अतव मात्र परि परि 

त्याच माशांिा बघि होिा. मग शेवटी सगळे िण बाहेर 

िाऊि बसले पण अतवला एकट्याला सोडायला िको 

म्हणूि रश्मी त्याच्यासोबि थांबली.  

आिा बाकी होिं िे शेगावचं प्रमुख आकर्सण. पावणे साि 

वाििा सुरू होणारा वॉटर शो. सगळे येऊि शो ची अगदी 

आिुरिेिे वाट पाहि होिे. रंगीबेरंगी लाईट मधे्य िी 

पाण्याची कारंिे खूपच आकर्सक तदसि होिी. िणू काही 

रश्मीला झालेला आिंद, तिच्या भाविा त्या पाण्याच्या 

रूपािे उचंबळूि येि होत्या. तिला अचािक काय झालं 

कोणास ठाऊक पण तििे अतविाशचा हाि एकदम घट्ट 

पकडला.  



“काय ग? काय झालां?” 

“अहि, तुला काही तरी साांगायचांय. म्हणजे मला 

स्वतःलाच अजून नक्की माहीत नाहीये म्हणून तुला साांगतेय. 

मी खूप कन्फयुज्ड आहे. मी ना….” 

“रश्मी. काय झालां? हबनधास्त साांग. काहीही टेन्शन घेऊ 

नकोस. गु्रप मधलां कोणी काही बोललां का?” 

“अरे नाही. गु्रप तर खूप मस्त आहे तुझा. मला िाटलांच 

नाही की मी पहहल्याांदा भेटतेय सगळ्याांना. असां िाटत होतां 

की आम्ही सगळे आधी पासून ओळखतोय.” 

“अच्छा. मग…काय झालां?” 

“अहि. मला असां िाटतांय….” 

“काय िाटतांय?” अहिनाशने प्रश्नाथगक नजरेने हिचारलां.  



“मला आिडतोस तू.” रश्मीने डोळे बांद करून एका 

दमात साांगून टाकलां.  

“काय???” अहिनाश आश्चयागने बघतच राहहला.  

“हो. म्हणजे माझां पे्रम आहे की नाही हे मला माहहत नाही. 

ते एिढ्यात साांगताही नाही येणार मला. पण मला आिडतां 

तुझ्या बरोबर राहायला. सतत तुझ्याशी बोलािसां िाटत.” 

“खरां  साांगायचां तर माझीही अिस्था िार काही िेगळी 

नाहीये.” 

अहि हतची नजर चुकित म्हणाला.”पण जसां तू म्हणालीस 

की हे पे्रम आहे की आकर्गण ते मलाही माहीत नाही आहण 

एिढ्यात ते कळणारही नाही. कदाहचत आपण नेहमी एकत्र 

असतो म्हणून आपल्याला एकमेकाांची सिय झाली असेल 

म्हणून आपल्याला असां िाटत असेल.” 

“हम. असू शकतां.” 



“सध्या तरी काही हिचार करू नकोस या गोिीचा. जसा 

िेळ जाईल तसां कळेलच आपल्याला. नक्की काय आहे 

ते…” 

“हो.” 

अतविाश असं बोलला खरा पण त्याच्या डोळ्याि 

रश्मीवरच पे्रम तदसि होिं. रश्मीिे थोडा प्रयत्न केला असिा 

िर तिला िे सहि वाचिा आलं असिं.  

तडिर करूि सगळे परि तिघाले. िी संपूणस रात्र 

अतविाश आतण रश्मी गप्पा मारि होिे. िसे िे आधी पासूि 

एकमेकांसोबि कम्फटेबल होिे पण आिा एकमेकांच्या 

मिािलं कळल्यामुळे िे थोडे अिूि फ्री होऊि बोलू शकि 

होिे. अिूि काही तदवस एकत्र रातहल्यावर त्या दोघांिाही 

एकमेकांबद्दल च्या त्याच्या भाविा समिणार होत्या. पण 

तियिीच्या मिाि मात्र काही वेगळंच होिं. रश्मीच्या 

मेलबॉक्स मधे्य आलेला एक मेल तिची वाट पाहि होिा. 

कदातचि त्या एका मेल िे त्या दोघांचही आयुष्य बदलू 



शकि होिं. पण एकमेकांच्या पे्रमाि असलेल्या त्या दोघांिा 

मात्र त्याची अतिबाि कल्पिा िव्हिी.  

***************************************** 

 

“रश्मी. उठिेस का? आठ वािि आले.” 

“अरे. आठ िाजले पण पटकन…” रश्मी डोळे चोळत 

म्हणाली.  

“मी काय म्हणते..” आईने चादराची घडी करत 

हिचारलां”आज ऑिीसला नाही गेलीस तर नाही चालणार 

का? िक्त तीन तास झोप हमळालीय तुला. आज आराम 

कर. नाहीतर तबे्यतीला त्रास होईल.” 

“नाही ग आई. आज जािांच लागणार. एिढा मोठा हिकें ड 

होता ना. ढीगभर कामां पडली असतील.” 



“बरां . आिर मग पटकन. मी तो पयंत तुझी आिडती 

कॉिी बनिते.” 

“हो आलेच मी.” 

रश्मी ऑहिसमधे्य आली तेव्हा अहिनाश आधीच येऊन 

बसला होता. रश्मीला पाहताच त्याचे एक मस्त स्माईल हदली 

आहण पुन्हा कॉमु्पटर मधे्य डोकां  खुपसलां. रश्मीनेसुद्धा हतचा 

कॉमु्पटर चालू केला तेिढ्यात राज हतच्या डेस्किर आला.  

“काय रश्मी. झाली का तयारी?” 

“तयारी?? कसली?” रश्मी आहण अहिनाश दोघाांनीही 

एकमेकाांकडे प्रश्नाथगक नजरेने पाहहलां.  

“मेल बहघतले नाहीस िाटतां अजून…”राज हसत म्हणाला.  

“नाही. म्हणजे आता तेच बघत होते. काय झालां.” 

“बघ बघ. आहण बघून झाल्यािर ये केहबनमधे्य…” 



“बरां .” एिढां  बोलून रश्मीने भराभर सगळे मेल िाचायला 

सुरुिात केली. आहण एकाएकी ती थाांबली. डोळे हिस्फारून 

हतने तो मेल पून्हा िाचला.  

“अहि…” 

“हा…बोल ना…” 

“हा बघ. काय मेल आलाय.” 

“काय?” 

“िाच तरी…” 

रश्मीचा चेहरा पडलेला पाहून अहिनाशने पटकन मेल 

िाचला आहण नकळत त्याच्या चेहऱ्यािर हास्य उमटलां.  

“अरे िा. मस्त. काँग्रट्स …” 

“कसलां काँग्रट्स. मला नाही जायचां इतक्या लाांब. आहण 

तेही इतके हदिस.” 



“अगां ही सांधी सगळ्याांना हमळत नाही . तुला कां पनी तीन 

महहन्ाांसाठी केरळला पाठितेय याचा खरां  तर तुला आनांद 

व्हायला हिा. अशी तोांड पाडून काय बसलीये िेडी…” 

“तीन महहने. कॅन यु इमॅहजन… इतके हदिस मी 

तुझ्यापासून लाांब राहणार.” 

“त्यात काय? Career is more important than 

anything. आता जा आहण शहाण्या मुलीसारखी राजला 

होकार साांगून ये.” 

“पण अहि…” 

“आता पण नाही आहण हबण नाही…जा बरां  लिकर.” 

“बरां….” 

“राज…आत येऊ का?” हतने दरिाजातूनच हिचारलां.  

“अरे रश्मी ! ये ये…काय िाचला का मेल?” 



“हो…” 

“मग. जाणार की नाही केरळला?” 

रश्मी गप्पच होती. हतला असां गप्प पाहून राजच पुढे 

म्हणाला.  

“मला माहहतीये रश्मी की असां एकदम तुला 

साांहगतल्यामुळे तुला थोडांस गोांधळल्यासारखां झालां असेल 

पण टर स्ट मी की खूप चाांगली सांधी आहे तुझ्यासाठी. हतकडे 

तुला टर ेहनांग तर हमळेलच पण जर तू चाांगला परिॉमगन्स 

हदलास तर तुला एखाद्या मोठ्या प्रोजेक्ट िर काम करायची 

सांधी सुद्धा हमळेल. हतथे िक्त आपल्या बँ्रच चे नाही 

देशभरातल्या बँ्रच चे एम्म्मप्ॉयी असणार. तुला खूप 

हशकायला हमळेल.” 

“हो.” 

“मग…मी तुझा होकार समजू?” 



“हो. पण मला जमेल ना…” 

“का नाही? तुला जमेल म्हणूनच तुला पाठिायचा हनणगय 

घेतलाय ना आम्ही. खरां  म्हणजे तुला आहण अहिनाशला 

पाठिायचां ठरलां होतां. पण अहिनाशची आम्हाला इथे गरज 

आहे. म्हणून तुला एकटीलाच पाठितोय.” 

“अच्छा. ठीक आहे. कधी हनघािां लागेल मला?” 

“उद्या दुपारची फ्लाईट आहे तुझी. मला माहहत होतां की 

तू नक्की होकार देशील म्हणून मी आधीच तुझां बुहकां ग 

करून ठेिलांय.” 

“ओके. थँक्स राज. मला एिढी मोठी सांधी हदल्या 

बद्दल…” 

“थँक्स काय त्यात. ऑल द िेरी बेस्ट आहण तू आज 

लिकर हनघालीस तरी चालेल.” 

“ठीक आहे.” 



“आहण हो. हॉसे्टल चा पत्ता िगैरे सगळां  मेल मधे्य आहे.” 

“हो. पाहहला मी.” 

“हम. ऑल द बेस्ट िन्स अगेन…” 

“थँक्स…” 

रश्मी रािच्या केतबिमधूि बाहेर आली िीच मुळी िोडं 

पाडूि.  

“काय झालं?” अतविाशिे उतु्सकिेिे तवचारलं.  

“उद्या दुपारची फ्लाईट आहे माझी.” 

“काय? एिढ्या तडकािडकी?” अहिनाश आश्चयागने 

म्हणाला.  

“हो ना…” रश्मीने थोडा नाराजीचा स्वर लािला.  

“बरां . मग आता घरी जा तू. पॅहकां ग करायचीय तुला. 

सांध्याकाळी भेटू आपण. आहण आता चेहरा जरा हसरा ठेिा 



मॅडम. ही आनांदाचीच बातमी आहे. एिढी मोठी सांधी 

हमळालीय.” 

“काय िायदा. एिढी मोठी सांधी आहण साधां तुझ्या सोबत 

सेहलबे्रशन सुद्धा करता येत नाहीये मला…” 

“चालायचांच ग. सिग गोिी आपल्याला हव्या तशा होत 

असत्या तर या जगात कोणी दुःखी असतां का. ?” 

“ए. तू आता हिलॉसॉिी झाडू नकोस.” 

“नको ना…मग हस बघू छान…” 

आता मात्र रश्मीला हसू आिरलां नाही.  

“बरां  चल. हनघते मी. सांध्याकाळी नेहमीच्या कॉिीशॉप 

मधे्य भेटू…बाय…टेक केअर…” 

***************************************** 

 



रश्मीला एवढ्या लवकर घरी आलेलं बघूि तिच्या आईला 

िरा आियसचं वाटलं.  

“काय गं? काय झालं? बरं वाटि िाहीये का? िरीही मी 

सांगि होिे की आराम कर िाहीिर त्रास होईल पण िू माझं 

ऐकशील िर शपथ…” 

“आई. िरा थंड घेशील का? सांगिे िुला सतवस्तर. पतहले 

मला सांग आपली टूरला िायची बॅग कुठे आहे. गेल्या वर्ी 

िुम्ही तहमाचलला घेऊि गेला होिाि िी?” 

“िी बॅग िा. असेल वरच्या कट्ट्यावर िाहीिर पलंगामधे्य. 

पण िुला आिा िी कशाला हतवये आतण मुळाि मी काय 

तवचारलं आतण िू काय सांगिेय.” 

“अगं मला केरळला िायचंय.” 

“काय? बाबा पाठवणार िाहीि.” रश्मीच्या आईिे 

आधीच सांगूि टाकलं.  

“अगं कंपिीमधूि िािेय. तपकतिकला िाही.” 



“म्हणिे?” 

“आमच्या कंपिीचं टर ेतिंग आहे केरळला. िीि मतहिे. 

आतण कंपिीिे मला पाठवायचं ठरवलंय.” 

“असं अचािक. िे सुद्धा िीि मतहिे….” रश्मीची आई 

िवळिवळ ओरडलीच.  

“अगं. हो हो. िरा शांि…मलासुद्धा ऑतफसला 

गेल्यावरचं कळलं. म्हणूि मग माझा बॉस म्हणाला की 

लवकर िा म्हणूि. उद्या दुपारची फ्लाईट आहे माझी. प्रवास 

आतण अकोमोडेशि सगळं कंपिीच असणार आहे त्यामुळे 

काळिी करण्याचं कारण िाही.” 

“पण हे असं अचािक कसं ठरू शकिं. पतहले बाबांिा 

फोि करुि सांग. मला मात्र हे.” 

“आई…आई…बाबांिा मी आधीच फोि करूि सांतगिलं 

आहे. आिा मला आवरायला िरा मदि करशील का?” 



“हा. थांब पतहले आपली बॅग कुठे आहे िे शोधिे आतण 

िुला काय काय हवंय याची एक तलस्ट बिवूि दे. आपण 

तडमाटस मधे्य िाऊि घेऊि येऊ.” 

“अगं आई. फार काही िाही िेि मी इकडूि. तिकडे 

सगळं तमळेलचं. उगाच कशाला इथूि विि घेऊि िायचं.” 

“अगं पण िो म्हात्र्ांचा प्रतिक गेला होिा िा केरळला. 

िो म्हणि होिा की तिकडे िवळपास काहीचं तमळि िाही 

म्हणूि.” 

“अगं त्याचं हॉसे्टल कळकोट्टम की कझाकोट्टम िावाच्या 

गावाि होिा. माझं प्रॉपर शहराि आहे. माझं आधीच 

तवचारूि झालंय. सो…डोन्ट वरी…आतण हो. संध्याकाळी 

अतवला भेटायला िायचंय. त्याच्याकडे राि काही 

डॉकु्यमेंटे्स देणार आहे .” 

“बरं…” 

“चल मी आवरायला घेिे…िू िी आपली बॅग काढूि ठेव.” 



 

“अतव…कुठे आहेस…तिघालास का?” रश्मीिे आवरिा 

आवरिा तवचारलं.  

“हॅलो रश्मी…हो तिघिोच आहे…. पोचेि मी अध्यास 

िासाि…” 

“ठीक आहे. मी तिघिे मग आिाच. ऑटो तमळायला वेळ 

लागेल. चलो. तसया…” 

“हो…बाय…” 

अतविाश आला िेव्हा रश्मी गूगलवर तिचं हॉसे्टल शोधि 

होिी.  

“काय मॅडम…झाली का सगळी ियारी?” 

आल्या आल्याच अतविाशिे रश्मीला तवचारलं.  

“अरे आधी येऊि बस िरी…काय उभ्या उभ्याच सगळं 

तवचारिोय. बॅग भरूि झालीये. बाकी छोटं मोठं सामाि 



आहे िे मी िािािा घेईि आतण मग बाकी रातहलेलं तिकडे 

घेईि.” 

“बरं…ज्ा कामासाठी भेटलो आहोि िे काम पतहले 

करूि घेिो म्हणिे िंिर तवसरायला िको. हे घे लेटर आतण 

बाकी काही कागदपते्र आहेि.” 

“थँक्स.” 

“अरे. बस दुआ मे याद रखिा.” 

“आिा थोडे तदवस िेच करावं लागणार आहे.”रश्मी िोडं 

पाडूि म्हणाली.  

“ठीक आहे गं. िे आहे त्याि समाधाि मािायचं आतण 

िगि राहायचं.” 

“अहो महोदय. आपले उच्च तवचार िा आपल्यापाशीच 

ठेवा. सध्या माझी मिक्नस्थिी िरी असं प्रवचि ऐकण्याची 

िाहीये. िीि मतहिे अतव…कॅि यु इमॅतिि… आतण िर माझा 

परफॉमसन्स चांगला असला िर मग अिूि…” 



“म्हणिे िू काय मुद्दामहूि खराब परफॉमसन्स देणार 

आहेस की काय?” 

“िाही रे…िस िाही. पण एवढे तदवस मी िुझ्या पासूि 

लांब…” 

“आपल्याला भेटूिच तकिी तदवस झालेि रश्मी? उलट 

या काळाि आपल्यालाच काही गोष्टी क्नक्लअर होिील आतण 

तवतडओ कॉल करि िाऊ िा आपण रोि. कशाला काळिी 

करिेस. िािेच आहेस िर आिंदी होऊि िा आतण केरळ 

तफरूि घे मस्त. सगळे तवकें ड एन्िॉय कर. अशी संधी पुन्हा 

पुन्हा येि िाही. आतण महत्वाचं. काळिी घे स्विःची…” 

“हो…पण तमस करेि यार मी िुला .” 

“मला सुद्धा आठवण येईल िुझी. पण ऑपशि िाहीये 

दुसरा…” 

“हो…िे ही आहेच…” 



“आतण हो. उद्या मला िाही िमणार िुला एअरपोटसला 

सोडायला यायला. माझी मीतटंग आहे एका क्लायंट 

बरोबर…” 

“झालं. बघ…िायच्या आधीच दुरावा…” 

“माय तडअर. दुरावा िर अिूि यायचा आहे….” 

“म्हणिे?” रश्मीिे प्रश्ाथसक ििरेिे अतविाशकडे पातहलं.  

“काही िाही. िाऊदे. चल. तिघुया का आत्ता?िुझी अिूि 

बरीच ियारी व्हायची असेल…” 

“तिघायचं लगेच?” रश्मी पुन्हा चेहरा पाडूि म्हणाली.  

 

रश्मीला असं उदास बघूि अतविाशलासुद्धा थोडं वाईट 

वाटलं पण िो िेहमी त्याच्या प्रोफेशिला, त्याच्या कामाला 

त्याच्या भतवष्याला प्रथम प्राधान्य द्यायचा आतण िो स्विःच्या 

भतवष्याचा एवढा तवचार करिो िो रश्मीच्या बाबिीि स्वाथी 

होऊ शकि िव्हिा त्यामुळेच रश्मीिे तिला तमळालेली संधी 

स्वीकारावी आतण त्या संधीचं सोिं करावं असं त्याला अगदी 



मिापासूि वाटि होिं. त्यामुळे त्याला तकिीही वाईट वाटि 

असलं िरी त्याला िे रश्मीला दाखवायचं िव्हिं.  

रश्मीला अिूि थोडी खरेदी करायची असल्यामुळे 

अतविाशिे तिला माकेटमधे्य सोडलं. खरंिर दोघांिाही 

एकमेकांचा तिरोप घेिािा अगदी िीवावर आलं होिं मग 

शेवटी इथेही अतविाशिे पुढाकार घेिला.  

“चला मॅडम. तिघिो आम्ही. काळिी घ्या . िीट राहा. 

आतण पोचल्यावर मेसेि करा. हॅपी ििी…” 

रश्मीिे एकदम अतविाशला तमठी मारली. क्षणभर 

अतविाशला वाटलं की हा क्षण संपूच िये. पण मग त्यािे 

स्विःला सावरूि रश्मीची पाठ थोपटली आतण मग पुन्हा 

मागे वळूि ि बघिा िो बाईक पळवि तदसेिासा झाला.  

***************************************** 
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संध्याकाळी क्लायंटसमोर पे्रझेने्टशि देि असिािा 

अतविाशच्या मोबाईलचा िोतटतफकेशि लाईट लुकलूकला.  

‘ पोचल्या वाटिं मॅडम. ’ अतविाश मिाि म्हणाला आतण 

पुन्हा पे्रझेने्टशि मधे्य मग्न झाला.  

पे्रझेने्टशि झाल्यावर त्यािे मोबाईल पतहला िर रश्मीचे 

आठ तमस्ड कॉल्स.  

‘ आिा उदे्रक होणार. ’ असं स्विःशीच म्हणि त्यािे 

रश्मीला फोि लावला.  

एकाच ररांग मधे्य रश्मीने िोन उचलला.  

“िोन जिळच बसून होतीस की काय?” अहिनाश हसत 

म्हणाला.  



“मग काय. हकती िोन केले तुला.” रश्मी थोडी रागातच 

म्हणाली.  

“अगां तुला म्हणालो होतो ना की माझी मीहटांग आहे 

म्हणून.” 

“दुपारी होती ना मीहटांग. आता तर सांध्याकाळ झाली…” 

“कम ऑन यार रश्मी. दुपार म्हणजे काय दुपारीच 

सांपणार का मीहटांग. उशीर झाला सांपायला…” 

“हां.” 

“बरां  ते सोड. तू पोचलीस का व्यिप्लस्थत. हॉसे्टल हमळालां 

लगेच? आहण रूम?” 

“अरे हो हो. एकाच िेळी हकती प्रश्न हिचारशील? पोचले 

मी नीट. आहण यू नो व्हॉट. कां पनीने गाडी पाठिली होती. 

मला घ्यायला. मला म्हणजे आम्हाला घ्यायला. बरेच जण 

आहेत अजून मुांबईचेच…” 



“अरे िाह. चाांगलां आहे मग. आपल्याच लोकाांबरोबर 

ओळख व्हायला िार िेळ लागत नाही. बोलता बोलताच 

ओळख होऊन जाते.” 

“हो ना. माझी झाली सुद्धा ओळख. मग आम्ही तीन 

जणी ांनी एकत्रच घेतली रूम. मी, हमहथला आहण नेहा. ए मस्त 

आहेत रे दोघी पण. एकदम आपल्यासारख्या…” 

“आपल्या सारख्या म्हणजे. ?” 

“आपल्या सारख्या म्हणजे एकदम हबनधास्त आहण 

मोकळ्या. नाही तर तुला माहहतीये ना. ती आपल्या ऑहिस 

मधली अांहकता . हकती भाि खाते. जसां काय स्वगागतली 

अस्पराच ही…” 

“आयला. कोणाचां काय तर कोणाचां काय. कोणाचा 

हिर्य कुठे नेतेय तू.” 

“सॉरी सॉरी…साांगायचा मुद्दा एिढाच की मस्त आहेत 

दोघी.” 



“चाांगलां आहे. चला. म्हणजे पहहल्याच हदिशी तुला 

चाांगल्या मैहत्रणी भेटल्या. तीन महहने मजेत जातील.” 

“हो.” 

“बरां . मी काय म्हणतो. मी आता हनघतो. पाऊस सुद्धा 

सुरू झालाय. मी घरी गेल्यािर मेसेज करतो.” 

“अरे िाह. मी थोडीशी लाांब काय गेली तू तर कारणांच 

द्यायला लागलास. मागे पािसात हकती हभजला होतास 

माझ्याबरोबर…”रश्मी हसत म्हणाली.  

“काय चाललांय रश्मी तुझां? कसला सांदभग कशाशी काय 

जोडतेयस तू…” 

“अरे मस्करी केली रे. आता तुला त्रास दयायला नाही मी 

हतथे. मग तुला कोण त्रास देणार? म्हणून मग मीच िोन 

िरून त्रास देतेय.” असां म्हणून रश्मी स्वतःशीच हसली.  

 



“यात हसण्यासारखां काय होतां?” 

“जाऊदे. तुला नाही कळणार.” 

“बरां…” 

“हा. जा तू घरी जा पाहहले आहण हिांगशीटर आणलाय 

का? नाही तर पुन्हा हभजशील आहण पुन्हा सदी होईल.” 

“हो आणलांय…” नाही म्हणून पुन्हा मग चार गोिी ऐकून 

घेण्यापेक्षा खोटां बोलणांच अहिनाशला जास्त सोयीचां िाटलां.  

“ठीक आहे. सािकाश जा.” 

“हो…” 

“आहण अहि….” 

“हा…बोल ना…” 

“हमस यू….” 



“हमस यू टू….” 

“टाटा…” 

अतविाशला घरी पोचायला थोडा वेळचं झाला. एक िर 

ऑतफस िंिर तिम आतण त्याि धो धो कोसळणारा पाऊस. 

घरी आल्या आल्याच त्यािे रश्मीला फोि करूि घरी 

पोचल्याचं कळवूि टाकलं. उगाच कशाला पुन्हा चार गोष्टी 

ऐकूि घ्या.  

िेवल्यािंिर त्यािे रश्मीला फोि लावला िर तिचा फोि 

तबझी. ’घरी फोि केला असेल कदातचि. ’ अतविाश मिाि 

म्हणाला आतण इिाग्राम उघडूि िुसिंच स्क्रोल करू 

लागला. स्टोरी बघिा बघिा त्याच्यासमोर रश्मीची िुकिीच 

अपलोड केलेली स्टोरी आली. तवमािािूि काढलेले बरेच 

फोटो रश्मीिे अपलोड केले होिे. एक दोि फोटो बघूि 

झाले असिील िेवढ्याि रश्मीचा क्नव्हतडओ कॉल आला.  

“हाय….” 



“नमस्कार. आज चक्क प्लव्हहडओ कॉल?” 

“अभी तो ये ही एक सहारा है जनाब. नाहीतर हदसणार 

कसा तू…” 

“ते ही आहेच म्हणा. बोला बोला. झालां का सगळां  सेट?” 

“ऑल सेट. हे बघ…”असां म्हणून रश्मीने त्याला 

जिळपास सगळी रूमचां हिरुन दाखिली.  

“मस्तय ग रूम आहण गॅलरीतून हकती मस्त बीच 

हदसतो…” 

“हो. आहण आजूबाजूला मस्त झाडां िगैरे आहेत. नाही तर 

आपल्याकडे. नुसतां हसमेंटचां जांगल…” 

“हां…” 

“उद्याची सगळी तयारी झाली का?” अहिनाशने हशांक देत 

हिचारलां.  



“हो झाली. आहण काय रे. खोटां बोललास ना माझ्याशी. 

पािसात हभजलास िाटत. बघ लगेच सदी झाली. स्वतःची 

काळजी घ्यायला कधी हशकणार तू अहि….” 

“अहो इन्स्ट्र क्टर. जरा थांड घ्या. थोडीशी सदी झालीये. 

जाईल एक दोन हदिसाांत…” 

“जाऊ दे…तुला साांगून काही उपयोग आहे का. तुझांच 

खरां  करणार तू…” 

“असाच आहे मी…” अहिनाश हसत म्हणाला.”चल आता 

मी झोपतो…” 

“हो. झोपा राजे, झोपा. आपण कधी कोणासाठी जागे 

राहहला आहेत का? झोपा…” 

“तुला माहीत आहे ना…” 



“हो. मला माहहत आहे तू काय साांगणार आहेस. तू 

लिकर झोपतोस. तुला लिकर उठायचां असतां. माहहतीये हा 

मला. झोप झोप. चल गुड नाईट.” 

“येस. गुड नाईट.” 

 

बघता बघता आठिडा हनघून गेला. रश्मी आहण 

अहिनाश दोघेही स्वतःच्या कामात मग्न होते. रात्रीच काय तो 

त्याांना बोलायला िेळ हमळायचा. पण दोघे एिढे थकून 

जायचे की त्याांच्यातला एक जण बोलता बोलताच झोपून 

जायचा. त्याांच्यापैकी कोणी मेसेज केलाच हदिसभरात 

तरीसुद्धा दुसऱ्याचा ररप्ाय उहशराच यायचा. सुरुिातीला 

हदिसभर एकमेकाांसोबत असणारे, एकमेकाांची थट्टा 

करणारे , सतत बोलणारे ते दोघेही आता इच्छा असूनसुद्धा 

एकमेकाांना हिा तेिढा िेळ देऊ शकत नव्हते. आठिड्याचे 

पाच हदिस असेच कामात हनघून गेले. शहनिारीसुद्धा 

रश्मीला ऑहिसला जािां लागल्याने तो हदिस सुद्धा गेला. 



अहिनाशला हे माहीत नव्हतां त्यामुळे त्याने एक दोनदा िोन 

केला. पण ‘ ऑहिसमधे्य आहे ‘ असा रश्मीचा मेसेज पाहून 

मग त्यानेसुद्धा पुन्हा िोन करण्याचा नाद सोडून हदला 

आहण तो कॅमेरा घेऊन रपेट मारायला बाहेर पडला.  

रहििारी सकाळी सकाळीच रश्मीचा िोन आला.  

“हॅलो. गुड मॉहनंग” 

“िेरी गुड मॉहनंग.” अहिनाश आळस देत म्हणाला.  

“अजून उठली नाही िाटतां स्वारी…” 

“नाही. म्हटलां आज आराम करूया जरा….” 

“बरांय…. मग…आज काय पॅ्न…?” 

“माझे पॅ्न कधी ठरलेले असतात का. ते अचानक 

ठरतात.” 

“हो. तेही आहेच. आम्ही आज बीच िर जाणार आहोत.” 



“िाह…मस्त. कोणत्या?” 

“सेंट अँडूज म्हणून आहे कोणतातरी जिळच. मला सुद्धा 

नक्की माहीत नाही. हमहथलाचा हमत्र आहे ना. तो आधी 

येऊन गेला होता केरळला. त्यामुळे त्याला बऱ्यापैकी 

माहहती आहे.” 

“अच्छा. म्हणजे तुझां केरळ हिरून होणार तर…” 

“बघू. जेिढां  हमळेल हिरायला तेिढां  हिरायचां.” 

“हो.” 

“हां…चल मी ठेिते िोन. अजून बरांचांसां सामान बॅग 

मधे्यच आहे. आज जरा जायच्या आधी सामान लािून ठेिते.” 

“बरां . ठीक आहे. मी झोपतो जरािेळ अजून.” 

“हां. टाटा.” 

“बाय.” 



साधारण चार िाजता रश्मी, हमहथला, नेहा आहण 

हमहथलाचे दोन हमत्र अक्षय आहण सुहजत बीचिर हिरायला 

गेले. दुपारची िेळ असल्यामुळे बीचिर िारशी िदगळ 

नव्हती. बीचच्या आजूबाजूला िारशी झाडां सुद्धा नव्हती 

त्यामुळे ऊन जाणित होतां. ओल्या मातीिर सूयागची हकरणे 

पडल्याने ती थोडीशी ताांबूस भासत होती. एका बाजूला 

चॉकलेटी जेहलहिशचा एक कळप हकनाऱ्याला 

लागल्यामुळे मरून पडला होता. अक्षयने लगेच बाजूला 

पडलेली काठी उचलून जेहलहिशला उलटसुलट करायला 

सुरुिात केली.  

“अक्षय. कशाला नाय ते धांदे करतोयस? जेहलहिश 

हिर्ारी असतात माहहतीये ना.” 

“म्हणून तर काठीने बघतोय ना.” अक्षयने 

जेहलहिशिरून नजर न हटिता उत्तर हदलां.  

“आधीच ते मरून पडलेत. बघ हकती घाण हदसतांय ते. 

चला आपण दुसऱ्या बाजूला जाऊया…” 



“थाांब ग. आपल्या इथे कधी पाहायला हमळतो का 

जेहलहिश? असेल तर तो सुद्धा तारापूरिालामधे्य. आयता 

हदसलाच आहे तर जरा हनरीक्षण करू दे.” 

“तू काही ऐकणार नाहीस. आम्ही जातो. तू ये तुझां झालां 

की.” 

असां म्हणून हमहथलासोबत बाकी जण पण हनघाले. 

त्यामुळे अक्षयचा सुद्धा नाईलाज झाला. भरभर त्या 

जेहलहिशचे िोटो काढून त्याने त्याांना गाठलां.  

“मस्तय ना बीच.”नेहा सेल्फी काढत म्हणाली आहण 

तेिढ्यात हमहथला आहण रश्मीसुद्धा हतच्या िोटोत जॉईन 

झाल्या.  

बरेच िोटो काढून झाल्यािर शेिटी मग पाचही जण 

हतथेच िाळूत बसले. हमहथला, नेहा, अक्षय आहण सुहजत 

आधीच एकमेकाांना ओळखत होते. गप्पा मारता मारता 

रश्मीची सुद््दधा त्या सगळ्याांशी चाांगलीच गट्टी जमली.  



त्या रस्त्यािर रोडलाईट नाही हे अक्षयला आधीच माहीत 

असल्याने हदिस मािळायच्या आतच सगळे परतीच्या 

प्रिासाला लागले. इांटरनेट नसल्याने आहण भारे्चा थोडा 

प्रॉबे्लम होत असल्याने त्याांना पोचायला थोडा उशीर झाला. 

हमहथला, नेहा आहण रश्मीला त्याांच्या हॉसे्टलला सोडून 

सुहजत आहण अक्षय त्याांच्या हॉसे्टलिर गेले.  

‘डे िेल से्पन्ट. ’ असां से्टटस आहण एक पाऊट िाला 

सेल्फी अहिनाशला पाठिून रश्मीने िोन चाहजंगला लािला. 

गप्पा मारण्याच्या नादात रात्री अकरा कधी िाजले त्याांनाही 

कळलां नाही. रश्मी झोपायला आली तेव्हा अहिनाशचा 

हतच्या मेसेजिर ररप्ाय आला होता. पण उशीर झाला 

असल्यामुळे अहिनाश झोपला असेल असां समजून 

तीनेसुद्धा त्यािर ररप्ाय न करता िोन बाजूला ठेिून हदला 

आहण परत हॉलमधे्य जाऊन गप्पा मारत बसली. पण त्याच 

िेळी सुट्टी असूनसुद्धा हदिसभरात रश्मीशी बोलणां झालां 

नाही म्हणून अहिनाश जागा राहून रश्मीच्या मेसेजची िाट 

पाहत होता.  



रश्मीची सोमिारची सुरुिात झाली तीच मुळी पुढल्या 

आठिड्याच्या पॅ्ांहनांगने. ती हमहथला आहण नेहा पुढच्या 

हिकें ड बद्दल बोलत बोलत ऑहिसला पोचल्या. ऑहिसला 

पोचल्या पोचल्या हतला लक्षात आलां की आज अहिनाशला 

गुड मॉहनंग हिश करायचां राहून गेलय. हतने मेसेज 

पाठिायला नेट चालू केलां तरी अहिनाशचा आधीच मेसेज 

आलेला. नकळत हतच्या चेहऱ्यािर हसू उमटलां. त्याच्या 

मेसेजला ररप्ाय करून मोबाईल ठेिून ती हतच्या कामात 

व्यस्त झाली.  

“अक्षय. पुढल्या आठिड्यात कुठे जायचां?” 

हमहथलाचे कॉमु्पटरची स्क्रीन बांद करता करता हिचारलां.  

“बघू गां. िेळ आहे अजून. आहण आपल्याला शहनिारी 

सुट्टी आहे की नाही ते सुद्धा आपल्याला माहीत नाही. 

त्यामुळे आता उगाच कल्पनेचे इमले बाांधण्यात काहीही 

अथग नाही.” 



“तेही बरोबर आहे म्हणा. पण तरी…” 

“जर दोन हदिस सुट्टी असली तर लाांब जाऊ कुठे तरी 

मस्त. नाही तर जिळच कुठेतरी जािां लागेल.” 

“चालेल. पण कुठेतरी जायचां हा. हॉसे्टल मधे्य हकती 

बोअर होतां यार…” 

“पहहल्याच आठिड्यात बोअर झालीस? अजून तर तीन 

महहने जायचे आहेत.” 

“कसे जाणार काय माहीत…” 

“कसे जाणार काय. मस्त जाणार. एिढां  स्वातांत्र्य 

हमळालांय का कधी? मस्त एन्जॉय करायचां.” 

“हो ते आहेच रे. पण कधी लाांब नाही राहहली ना 

घरापासून. म्हणून मग जमत नाहीये. एकदा सिय झाली की 

मग परत जाि असां नाही िाटणार.” 



“हां. आहेत ते हदिस एन्जॉय करायचे. पुन्हा कुठे तू 

केरळला राहायला येणार आहेस.” 

“हा. बरां  ऐक. आम्ही कॅिे मधे्य चाललोय. येणार आहेस 

तू?” 

“कोण कोण येतांय?” 

“मी रश्मी आहण नेहा.” 

“ठीक आहे. चला.” 

“रश्मी. तकिी वेळ मोबाईल बघि बसणार आहेस. चल 

आिा…” तमतथला बाहेर तिघिा तिघिा म्हणाली.  

रश्मीिे एकदा तिच्याकडे पातहलं आतण िी आपल्याच 

तवश्वाि त्यांच्यामागे चालू लावली.  

रात्री िेहमीच्या रुटीिप्रमाणे तििे अतविाशला कॉल 

केला. पण दोघांकडेही बोलण्यासारखं खास असं काही 

िव्हिं. रोिच्या तदवसाचे िेच िेच अपडेट िरी तकिी देणार. 



थोडा वेळ बोलूि तििे फोि ठेवूि तदला. झोप येि िव्हिी 

पण हॉसे्टलमधे्य अकरा वाििा लाईट बंद करावे लागि 

असल्यािे िी िशीच बेड वर पडली आतण तिदे्रच्या आधीि 

कधी झाली तिचं तिलाच कळलं िाही.  

आठवडा असाच तिघूि गेला. िरी बरं त्यांिा शुिवारीच 

कळलं की शतिवारी सुट्टी िाही आहे. मग अक्षयिे पुढाकार 

घेऊि रतववारी सकाळीच कोवलम बीचला िायचा पॅ्लि 

िक्की केला. आतण एक एक करूि िवळ िवळ अख्खी 

बॅच त्या पॅ्लि मधे्य सामील झाली. अपवाद होिा िो 

मंुबईचाच दुसरा गु्रप. तिक्नखल, कातिसक, गौरव , ऐश्वयास, 

तहमांशी, रोतहि, तसदे्धश आतण तवरािस. केरळला येिािाच 

आपण बॅचसोबि तफरायचं िाही. आपण आपलं स्विंत्र 

तफरायचं असं िे ठरवूिच आले होिे. त्यामुळे बॅचच्या पॅ्लि 

मधे्य सामील होण्याचा काही प्रश्च िव्हिा. तिक्नखलिे त्याच्या 

िुन्या तमत्रांिा फोि करूि एका तदवसाि कुठे िािा येईल 

याची मातहिी काढली आतण शतिवारी रात्री िे वकस ला 

बीचला गेलेसुद्धा.  



***************************************** 

 

इथे अक्षयिे सवासिा सकाळी आठ वाििा ियार 

राहायला सांतगिलं होिं. आठ वाििा बस मुलीचं्या 

हॉसे्टलला पोहोचणार आतण मग तिथूि मुलांच्या हॉसे्टलला 

येऊि मुलांिा घेऊि मग सरळ कोवलम बीच. पण त्यांिा 

तिघायलाच साडेदहा झाले. उशीर झाल्यािे अक्षयचा पारा 

बराच चढला होिा. बस येई पयंि त्याची सगळ्यांिा 

तशव्यांची लाखोली वाहूि झाली. शेवटी बस तिघाली िसा 

सगळ्यांिी एकच िल्लोर् केला.  

बसमधे्य सुरुवािीला सगळे शांि होिे पण मग डर ायव्हरिे 

उडिी लावायला सुरुवाि केली आतण आपोआप सगळ्यांचे 

पाय गाण्याच्या िालावर तथरकायला लागले. सुरुवािीला 

फक्त अक्षय आतण िेहा िाचि होिे आतण मग अक्षयिे 

िबरदस्तीिे सगळयांिाच उठूि िाचायला लावलं. िे 

कोवलमला पोचले िेव्हा सूयस डोक्यावर आला होिा. 

बसमधूि उिरूि कोवलम बीच वर पोहोचेपयंि सगळ्यांची 



डोकी िापली होिी पण कोवलमचा िो तिळाशार समुद्र 

पातहला आतण सगळ्यांचा थकवा कुठल्या कुठे पळाला.  

“आयच्या गािात ! काय प्लक्लअर आहे पाणी. यात 

डुांबायला मजा येणार. हमहथला. पाण्यात येणार आहेस तू?” 

अक्षयने एकदम उत्साहात हिचारलां.  

हमहथलाकडून नकाराची अपेक्षा करणाऱ्या अक्षयला 

त्याच्या बाजूने कौल हमळताच मोबाईल आहण पाकीट 

हमहथलाकडे देऊन तो धाित सुटला. हमहथला काही बोले 

पयंत तो पाण्यापयंत पोचला देखील होता.  

“हकती एनगजेहटक आहे हा…” रश्मी सहज हमहथलाला 

म्हणाली.  

“अगां अजून थोडे हदिस थाांब. कळेल मग तुला. आपण 

कधी हिचारसुद्धा करणार नाही असे उद्योग करून झालेत 

त्याचे. डोकां  असां चालतां ना त्याचां हक हिचारू नकोस .” 

“हाहा. बघूया काय उपद्व्याप करतोय ते…” 



“तसा चाांगला आहे ग. पण मस्ती करायला लागला की 

समोरच्याला रडिूनच सोडतो.” 

“ओह…बरां  तू येणारच नाही आहेस का पाण्यात? .” 

“नाही. एक तर दुसरे कपडेसुद्धा नाही आणलेत. आहण 

मला अहजबात आिडत नाही त्या ओल्या कपड्यात 

राहायला .” 

“अगां पूणग पाण्यात नाही जायचां. थोडेसे पाय हभजिू .” 

“नको. तू आहण नेहा जा.” 

“हतचा कुठे पत्ता? ती बघ िोटो काढत कुठपयंत 

पोचली.” 

“हा. हहला एक िोटोग्रािीच िेड. कुठे गेली की िोटोच 

काढत बसते.” 

“जाऊदे. मी जाते एकटीच. तसही आपल्यातले बरेच 

आहेत हतथे.” 

“ठीक आहे. मी थाांबते इथेच. तू ये जाऊन.” 



समुद्राच्या त्या पारदशी पाण्यात रश्मी शाांतपणे उभी 

होती. दूरिर पसरलेला अथाांग सागर आहण नजर जाईल 

हतथपयंत हदसणारा मधे्यच कापूस हपांजून ठेिल्यासारख्या 

मेघाांचा आसमांत यात हतची नजर हिरत होती. मधे्यच 

थांडगार िाऱ्याची झुळूक त्या तप्त उन्हातसुद्धा 

शरीरासोबतच मनालाही गारिा देत होती.  

‘ आता अहि असता तर इथे…. ’ असा हिचार क्षणभर 

हतच्या मनात येऊन गेला. हतने लगेच त्याला िोन 

करण्यासाठी मोबाईल बाहेर काढला. पण ‘नो सप्लव्हगस’ 

पाहून ती थोडीशी हहरमुसली. मोबाईल पुन्हा प्लखशात ठेिून 

ती पुन्हा पायाला हळुिार स्पशग करून गुदगुल्या करणाऱ्या 

लाटाांचा आनांद घेऊ लागली.  

इतक्यात हतच्या अांगािर पाण्याचे काही तुर्ार उडाले. 

तीने डोळे उघडून पाहहले तर समोर अक्षय उभा. क्षणभर 

ती त्याच्याकडे बघतच राहहली. पण लगेच हतने स्वतःला 

सािरलां.  



“काय मॅडम. कसल्या हिचारात आहेत?” अक्षय पाण्यात 

कोलाांटी उडी मारत म्हणाला.  

 

रश्मी काही बोलणार तोपयंत अक्षय पाण्याखाली गेला 

होता. रश्मी मागे िळून जाणार तोच मागून अक्षयचा आिाज 

आला.  

“सॉरी सॉरी. मी तुला हिचारलां आहण मीच गायब झालो.” 

“इट्स ओके.” 

“तू काय नेहमीच इतकी हसरीयस असतेस का?” 

“हसरीयस? नाही रे…काहीही काय…” 

“नाही तर काय. कधी पासून बघतोय मी. एिढा छान 

हनसगग आहे. त्याची मजा घायची सोडून तू कुठल्यातरी 

हिचारात मग्न आहेस. डोन्ट टेल मी की तू उद्याच्या 

पे्रझेंटेशनच टेन्शन घेतलयस.” 



“नाही रे. असां काही नाही. असांच जर एकटां राहािांसां 

िाटलां म्हणून…” 

“ऑल ओके ना?” 

“हो .” 

“मग ठीक आहे. चला आता हनघुया. जेिून झाल्यािर 

बरांच हिरायचांय.” 

“हो. बाकीच्याांना तर साांग.” 

“हो. साांगतो…” आहण अक्षय पुन्हा ओरडत पाण्यात 

हशरला.  

‘ कसा आहे हा. एकदम िल्ली…’ रश्मी पाण्यातून बाहेर 

पडताना स्वतःशीच म्हणाली.  

कडाडूि भूक लागलेली असल्यामुळे सगळ्यांिी 

आवडीच्या तडश ऑडसर केल्या खऱ्या पण पतहला घास 

िोडंाि टाकिाच सगळ्यांिी िोडंं वाकडी केली. सगळे 

पदाथस िारळाच्या िेलाि बिवलेले. त्यामुळे घास 



खाल्ल्यािंिरसुध्दा एक वेगळीच चव तिभेवर रेंगाळि होिी. 

कसंबसं िेवण संपवूि सगळे िवळच असलेल्या लाईट 

हाऊस वर पोहोचले. लाईट हाऊस चांगलं साि आठ मिली 

उंच होिं. लाईट हाऊसच्या एका बािूिे िवळपास वीस िे 

िीस तकलोमीटरचा पररसर आरामाि पाहिा येि होिा. िे 

दृश्य खरोखरच तवलोभिीय होिं. समुद्राच्या बािूिे खाली 

पातहलं िर दगडांवर आपटूि परि येणार फेसळलेलं पाणी 

पांढऱ्याशुभ्र दुधाप्रमाणे भासि होिं.  

थोडावेळ तिथेच थांबूि फोटोसेशि वगैरे करूि सगळे 

परिीच्या प्रवासाला लागले. तदवसभराच्या थकव्यामुळे 

बसमधे्य सगळ्यांच्याच तवकेट पडल्या होत्या. अक्षय मात्र 

िागा राहूि सगळ्यांचे झोपलेल्या अवस्थेि वेडेवाकडे फोटो 

काढि होिा. साधारण आठ वाििा सगळे होसे्टलवर 

पोहोचले. थोडंस खाऊि लगेचच सगळे आपापल्या रुम 

मधे्य गेले.  

रश्मीिे सवयीप्रमाणे अतविाशला फोि लावला. आतण 

िवळपास दोि आठवड्यांिी त्यांच्याि पुन्हा पतहल्यासारखं 



बोलणं झालं. दोघांिाही थोडं बरं वाटलं. बोलिा बोलिा 

रश्मी तिदे्रच्या आधीि झाली. मग अतविाशिे मिािच तिला 

गुड िाईट तवश करूि फोि ठेवूि तदला आतण झोप येि 

िसल्यािे शतिवारी काढलेले फोटो एतडट करायला सुरुवाि 

केली.  

***************************************** 

 

रश्मीच्या गु्रपची आठवड्याची सुरुवाि झाली िीच मुळी 

पुढच्या तपकतिकच्या पंॅ्लतिंगिे. पुढचा शतिवार रतववार सुट्टी 

असल्याचं त्यांच्या लीडिे त्यांिा आधीच सांगूि टाकलं. मग 

अक्षय का कोणासाठी थांबणार आहे. त्यांिी सगळ्यांिा 

तवचारूि पुढल्या आठवड्याि कायतकंग आतण पोवर 

बीचला िायचा प्लाि केला. गेल्याच आठवड्याि बीचवर 

गेलो आिा परि काय बीचवर िायचं. सगळ्यांिी पतहल्यांदा 

िरा िापसंिीच दशसवली. पण आधी िवळ िवळ तफरूि 

घेऊ िंिर मस्त लांबच्या तटर प शुिवारी रात्री तिघूि करू 



अशी अक्षयिे सगळ्यांची समिूि काढल्यािे सगळेिण 

ियार झाले. अक्षयिे तवरािसच्या गु्रपला मात्र याबाबि 

अतिबाि सांतगिलं िाही. आपल्या बरोबर िाही येि मग 

कशाला यांिा उगाच भाव देऊि तवचारायचं. असा तवचार 

त्यािे बहुदा केला असावा. रश्मीिे मी तवचारले असं म्हटलं 

िर त्यािे तिलाच दम भरला. मग िीिेसुद्धा िे फार िाणूि 

धरलं िाही.  

इकडे तवरािसच्या गु्रपिे या तवकें डला कोवलम बीचला 

िायचं ठरवलं. त्यांिी सुद्धा मागच्या वेळेसारखं गु्रप मधल्या 

कोणाला तवचारलं िाही. िेवढे िण कमी िेवढं मॅिेि 

करायला चांगलं असं तिक्नखलचं मि असल्यािे िे मोिकेच 

िण िायचे आतण खूप मज्जा करूि यायचे. आतण रश्मीच्या 

गु्रपचं व्हायचं असं की तवरािसचा गु्रप सोडला िर बॅचमधले 

िवळपास सगळेच िण असायचे त्यामुळे त्यांिा कुठेही 

िायला तकंवा तिघायला उशीरच व्हायचा. अक्षयची िर 

प्रचंड तचडतचड व्हायची. त्याला एक िर सकाळी लवकर 



उठायची सवय त्यामुळे बाकी सगळे उठे पयंि त्याच्या 

तिदाि दोि िीि िरी तसगरेट मारूि व्हायच्या.  

हॉसे्टल वर राहि असल्यािे त्यांचं सोमवार िे शुिवार हे 

रुटीि ठरलेलंच होिं. कधी िरी िे ऑतफस सुटल्यावर 

कोणत्या िरी कॅफेमधे्य तकंवा मॉलमधे्य िाऊि बसायचे. 

आतण मग केरळला आल्यापासूि दुसऱ्याच आठवड्याि 

रश्मीचं अतविाशशी बोलणं कमी झालं. अथासि िी काही 

मुद्दाम करायची अशािला भाग िाही पण घरट्यापासूि लांब 

गेलेल्या तपल्लाला दुसरी सोबि ही शोधावीच लागिे. आतण 

अतविाशलासुद्धा िे माहीि होिं. त्यामुळे त्यािेसुद्धा या 

गोष्टीचा कधी तवचार केला िाही तकंवा तिला कधी िसं 

बोलूिही दाखवलं िाही. मधे्यच एक दोि तदवसािूि त्यांच 

बोलणं व्हायचं. कदातचि अतविाशच्या िागी रश्मी असिी 

िर तििे वेळ देि िाही म्हणूि अतविाशशी भांडण सुद्धा 

केलं असिं. पण िो मात्र सगळं समिुिीिे घेि होिा.  

रात्री उतशरा आल्यािे सकाळचे दहा वािले िरी 

अतविाश उठला िव्हिा. त्याच्या आईिे येऊि पातहलं िर 



अतविाशला अिूि झोपलेलं पाहूि तिला आियसचं वाटलं. 

तििे त्याच्या कपाळाला हाि लावूि पतहला िर तिला 

चटकाचं बसला.  

“अतव…ए अतव…” तििे अतविाशला बळेच उठवलं.”काय 

झालं? कधी आलास रात्री? बघ तकिी िाप भरलाय िुला. 

काल परि पावसाि तभिला असशील. तकिी वेळा 

सांतगिलं.” 

“आई. अगं कुठे आहे िाप? थोडीशी कणकण आहे पण 

आराम केला की िी सुद्धा कमी होईल.” 

“िू कधी माझं काही ऐकलं आहेस का िे आिा ऐकणार. 

झोप मग शांिपणे. आि कुठेही बाहेर िायचं िाहीये” 

“हो.” असं म्हणूि अतविाश पुन्हा पांघरुण घेऊि झोपी 

गेला.  

इथे अक्षय आतण त्याचा गु्रप शतिवारी ठरल्याप्रमाणे 

पोवरला िायला तिघाले. अक्षयिे यावेळी सगळ्यांच्या 

फॅ्लटवर िाऊि त्यांिा सकाळी िबरदस्तीिे उठवूि ियार 



केलं होिं. इिकंच िाही िर त्यािे रश्मीला सिरा वेळा फोि 

करूि इिकं भंडावूि सोडलं की शेवटी रश्मीिे सुद्धा 

सगळ्यांिा लवकर उठवलं. तिघाले खरे सगळे लवकर पण 

रस्त्यािच त्यांची बस पंक्चर झाली.  

“अंकल. क्या हुआ?” अक्षयिे खाली उिरूि तसगरेट 

पेटवि तवचारलं.  

“पंक्चर हुआ है. सबको उिारिेको बोलो. दस तमतिट में 

हो िायेगी.” डर ायव्हर िे केरळी टोि च्या मोडक्या िोडक्या 

तहंदीमधे्य म्हटलं.  

‘ आईच्या गावाि…’ अक्षय वैिागूि म्हणाला आतण िसाच 

बस मधे्य चढला.  

“सुतिि, तमतथला... बाहेर या सगळ्यांिी. पंक्चर झालीये 

बस…” 

“क्या क्या क्या?” त्या बस मधे्य असलेल्या अमराठी 

मुलाांनी एकाच सुरात हिचारलां.  



“अरे िो बस के टायर में कूछ तो गया हैं. सबको 

उतारनेको बोला डर ायव्हर. चलो जलदी उतरो. नही तो 

पोहोचनेमे लेट हो जायेगा.” 

असां म्हणून त्याने जिळपास सिागनाच घाईघाईने बसच्या 

बाहेर काढलां.  

सुदैिाने बस ज्या हठकाणी पांक्चर झाली होती त्याच्या 

बाजूलाच चहाची टपरी होती. आहण आजूबाजूला हनसगग 

सुद्धा तसा चाांगला होता. िोटो काढायला चाांगलां लोकेशन 

हमळालां म्हणून मुली ांनी लगेच ओठाांचा चांबू करायला 

सुरुिात केली.  

“च्या आयला. या पोऱ्याांना काय कामां नाही काय दुसरी? 

कुठे पण काय िोटो काढायला चालू होतात.” 

“मग काय त्याांनी तुझ्या बरोबर हसगारेट आहण चहा 

प्यायला यायचां का. ?” रश्मीने थेट प्रश्न केला.  

“तसां नाही गां… पण…” 



“काय पण काय?” रश्मीने आक्रमक पहित्रा घेत 

हिचारलां.  

“नाही काही नाही. जाऊदे…” रश्मीला तसां बघून अक्षयने 

सरळ माघार घेतली आहण हमहथलासकट सगळे हसायला 

लागले.  

“काय झालां…?” रश्मीने हिचारलां.  

“अक्षयला तोडीस तोड भेटलांय कोणीतरी….” 

“म्हणजे?” 

“आज अक्षय चक्क तू हिचारलेल्या प्रश्नािर उत्तर न देता 

गप्प बसला. गप्प बसेल तो अक्षय कसला. आम्ही जर कुणी 

बोललो असतो ना असां तर एव्हाना आमचां जगणां असय 

करून टाकलां असतां त्याने.” 

“ओह. कदाहचत मी निीन आहे म्हणून तो काही बोलला 

नसेल.” 



“निीन…अनोळखी माणसाला भांडािून सोडतो तो… तू 

तर आता ओळखीची आहेस.” 

रश्मी यािर काही बोलणार तोच अक्षयचा आिाज आला.  

“ए चलो सब लोग… हो गया बस ठीक…” 

मेंढरां  चढिीत तसे सगळे एका लाईन मधे्य चढून बसले.  

सगळे पोिर ला पोचले खरे पण अक्षयने हॉटेल बुक केलां 

नसल्याने त्याांना एिढ्या जणाांसाठी हॉटेल हमळेच ना. बरांच 

शोधल्यािर त्याांना एक हॉटेल हमळालां. बीच पासून थोडां 

लाांब. सगळ्याांनी बॅगा टाकल्या आहण हबचकडे धाि घेतली.  

अक्षयला शाांतपणे त्या हॉटेल मालकाशी बोलताना पाहून 

सगळ्याांच्या आश्चयागचा पारािरच उरला नाही. तो परत 

येताच हमहथलाने त्याला हिचारलां.  

“काय रे. तू बीचिर न जाता चक्क त्या हॉटेल िाल्याशी 

बोलत बसलास.” 



“अगां रात्रीची सोय करत होतो गां…” 

“काय?” हमहथलाचे एकदम ओरडून हिचारलां.  

“अगां सोय म्हणजे बाटलीची सोय…” 

“अच्छा. पण चालतां का इथे?” 

“हो. चालतां. इथून जिळच आहे दुकान. पण हबअर 

हमळणार िक्त. आपल्या सारख कुठेही हाडग हडर ांक नाही 

हमळत. सरकारी दुकान असतां हतथेच हमळत.” 

“हे काय आता निीन?” 

“ह इथे असांच आहे…सो आज बीअरच घ्यािी 

लागणार….” 

“हां. आणू थोड्या िेळाने जाऊन…” 

“चालेल” सुजीत एकदम आनांदात म्हणाला.  



“हा बघ. नुसत्या नािानेच याला आनांदाच्या उकळ्या 

िुटायला सुरुिात झाली.” 

“तसां नाही गां पण…” 

“जाऊदे…” सुहजतला मधे्यच अडित अक्षय म्हणाला.  

“पण घेणार कोण कोण आहे?” 

“सगळेच.” सुहजत खाांदे उडित म्हणाला.  

“आपलां ठीक आहे रे…रश्मीचां काय. ?” 

“अरे हा…हमहथला.” 

“ती पण….” अक्षय काही बोलायच्या आतच हमहथलाचे 

साांगून टाकलां.  

“तुला कसां माहीत…” 

“रूममेट आहे माझी ती. माहहतीये मला.” 



“बरां  ठीक आहे. आम्ही नांतर जाऊन आणू. आता थोडां 

हिरून येऊ.” 

“हो. चला.” सुहजत लगेच उठत म्हणाला.  

“हा. ती पूिी गेलीये ना. म्हणून जायचां असेल याला” 

अक्षयने उगाच सुहजतला हचडिलां.  

“काय सांबांध… मला तर…” सुहजत सारिासारि 

करण्याचा प्रयत्न करू लागला.  

“राहू दे हा राहू दे. कळेल थोड्याच हदिसात काय सांबांध 

ते. चला आता.” अक्षय बाहेर पडत म्हणाला.  

थोडािेळ बीचिर टाईमपास केल्यािर सगळे एक एक 

करून हॉटेल िर परतत होते. अक्षय आहण सुहजत 

हबअरशॉप मधे्य गेले आहण बघतो तर काय त्याांच्या बस 

मधल्याांचे जिळपास सगळ्याांचेच प्रहतहनधी हतथे हजर.  



“आयला. अख्खी बस च आलीये िाटते इथे…” अक्षय 

हसत म्हणाला.  

“आपल्याला िाटलां की आपणांच असू तर हे तर 

आपल्यापेक्षा चार पािलां पुढे.” 

अक्षयिे मग सगळ्यांसाठी हवा िो स्टॉक घेिला आतण 

मग सगळ्यांबरोबर चालिच हॉटेलकडे तिघाला.  

आिा मोठा प्रोगॅ्रम आहे म्हटल्यावर अक्षयिे हॉटेल 

वाल्याला तविंिी करूि खाली मोकळी िागा वापरायची 

परवािगी तमळवली. आतण मग सगळ्यांिी टेबल खुच्यास 

मांडूि तिथेच बैठक मांडली.  

रश्मी खाली िाण्यासाठी रूममधूि बाहेर पडली िोच 

तिचा फोि वािला. तमतथलाला पुढे िायला सांगूि तििे फोि 

उचलला.  

"हॅलो...” 



"काय मॅडम, काय चाललंय??” समोरूि अतवचा आवाि 

आला.  

"अरे आिा खाली िमले आहेि सगळे. तफरायला आलो 

आहोि िा आम्ही.”  

"कुठे?? अरे हो! तवकें डला पॅ्लि असिो िा िुमचा. कुठे 

गेला आहाि तफरायला?" 

"पोवरला आलो आहोि. बरं अतव! ऐक िा. िंिर फोि 

करू का मी? सगळे बोलाविायेि खाली. ठीके. चल बाय” 

तििे अिूि तिथेच रेंगाळणाऱ्या तमतथलाकडे पाहूि म्हटलं.  

"हो... बा…" अतविाशचं बोलणं पूणस व्हायच्या आिच 

रश्मीिे फोि कट केला.  

रश्मी केरळमधे्य गंुिि चालली होिी. तमतथला, अक्षय 

वगैरे सोबिच तिचा वेळ तिघूि िायचा. ह्या सगळ्याि तिला 

अतविाशची िरासुद्धा आठवण यायची िाही. आतण तिचंही 

बरोबर होिं म्हणा. िे सगळे संपूणस वेळ एकत्र असायचे, 



त्यामुळे िी त्यांच्याि चांगलीच रुळली होिी. 

अतविाशलासुद्धा िे िाणवि होिं. त्यामुळे उगाच तिला 

फोि करूि त्रास द्यायचा िाही असं अतविाशिे मिोमि 

ठरवूि टाकलं.  

िवळपास दोि िीि वािले पयंि सगळे िागेच होिे. 

िंिर हळू हळू सगळे आपापल्या रूम मधे्य गेले. सकाळी 

रश्मी उठूि पाहिे िर साडे दहा वािले होिे. सूयस चांगलच 

डोक्यावर आला होिा. अक्षय अिूि उठवायला कसा आला 

िाही म्हणूि तििे अक्षयच्या रुममधे्य िाऊि पातहलं िर 

अक्षय एक पाय आतण हाि बाहेर काढूि तबछान्यावर पालथा 

पडलेला. तििे त्याला हाक मारली िरी िो उठला िाही. मग 

रश्मीिे त्याला गदागदा हलवलं.  

“काय झालां???” अक्षय एकदम दचकून उठत म्हणाला.  

“अरे…िाजले बघ हकती…” 

“हकती?” 



“साडेदहा…” 

“काय….” अक्षयने चमकून मनगटािरचां घड्याळ 

पाहहल.  

“चला चला हनघुया…” अक्षय एकदम आिराआिर करत 

म्हणाला.  

“चला काय. कोणीही उठलां नाहीये. मला सहज जाग 

आली म्हणून तुला उठिायला आले.” 

“लागली. चल लिकर बाकीच्याांना उठिू. ए सुज्या 

ऊठ…” अक्षय बाजूला झोपलेल्या सुहजतला लाथ घालत 

म्हणाला.  

अक्षय बाहेर येई पयंि रश्मीिे सगळ्या मुलीिंा उठवलं 

होिं. घाईघाईि सवस आवरूि सगळ्यांिी हॉटेल सोडलं पण 

त्यांिा तिघायला दीड वािला. आतण एवढ्या उतशरा 

कायतकंगला िाऊि काय फायदा. िुसिं दशसि घेऊि यावं 

लागेल. त्या पेक्षा िकोच असा तवचार करूि आतण सवांचं 



मि घेऊि अक्षयिे डर ायव्हरला गाडी सरळ हॉसे्टलकडे 

घ्यायला सांतगिली.  

 

“काय मग…. कशी झाली तपकिीक?” ऐश्वयासिे सकाळी 

सकाळीच बसच्या लाईि मधे्य उभ्या असलेल्या रश्मीला 

तवचारलं.  

“चांगली होिी. िुमची?”रश्मीिे एकदम तफक्या चेहऱ्यािे 

तवचारलं.  

”आमची िर एकदम मस्त…तिक्नखल आतण तवरािसिे 

सगळी व्यवस्था आधीच करूि ठेवली होिी. त्यांचं पंॅ्लतिंग 

इिकं मस्त असिं म्हणूि सांगू….”आतण मग ऑतफसमधे्य 

पोहोचेपयंि ऐश्वयासिे रश्मीला त्याच्या टर ीपचा इति वृत्तांि 

कथि केला. मधे्यच तहमांशी सुद्धा त्याि सामील व्हायची.  

“मस्त गां. सही झाली तुमची हटर प. आम्ही एिढे जण जातो 

ना की मॅनेजचां नाही होत सगळां . काही ना काही गडबड 



होतेच. पहहल्या दोन्ही टर ीपला पाहहजे तसां एन्जॉय करता 

आलांच नाही.” 

“अच्छा. म्हणून आम्ही मोजकेच जण जातो. मस्त एन्जॉय 

करायला हमळतां.” 

“चाांगलांय.” 

“हां. बरां  चल. मी आहण हहमाांशी कॅन्टीनमधे्य जातोय. 

येतेय तू?” 

“नाही नको. मी आपल्या हॉसे्टलखालीच नाश्ता केला. 

तुम्ही या जाऊन. भेटूया टर े हनांग रूम मधे्य….” 

“ठीक आहे. हसया…” एिढां  बोलून ऐश्वयाग आहण हहमाांशी 

खाली कॅन्टीन मधे्य गेल्या आहण रश्मी दुसऱ्या 

मजल्यािरच्या त्याांच्या क्लास मधे्य.  

“अरे ही बघ आली.” रश्मीला आत हशरताना पाहून अक्षय 

जिळजिळ ओरडलाच.  



“काय झालां? एिढ्या जोरात का ओरडलास?” रश्मीने 

एकदम चमकून हिचारलां.  

“काही नाही ग. असच. आम्ही तुझ्याच हिर्यी बोलत 

होतो आहण हततक्यात तू आलीस ना. म्हणून…” हमहथला 

म्हणाली.  

“माझ्याहिर्यी… अच्छा म्हणजे मी चचेचा हिर्य सुद्धा 

होऊ शकते तर…” रश्मी हसत म्हणाली.  

“बॉस. तू आधीपासूनच चचेचा हिर्य आहेस आपल्या 

पूणग लहनंग गु्रपमधे्य...” 

“असां काहीही नाहीये बरां…” 

“कळेल तुला थोडेच हदिसात.” 

“हां…आता जरा आपण कामाला लागायचां का? की 

हदिसभर टाईमपासच करत बसणार आहोत.” 



“या आल्या शाळेिल्या बाई…” अक्षय एकदम टर उडवि 

म्हणाला.  

“व्हॉटएव्हर…” एवढं म्हणूि रश्मी तिच्या िागेवर िाऊि 

बसली आतण िेवढ्याि तबिा मॅम आल्यािे सगळ्यांचीच 

पांगापांग झाली.  

“त्या ऐश्वयागच्या गु्रपची हटर प मस्त झाली ग….” दुपारी गप्पा 

मारता मारता रश्मी हमहथलाला म्हणाली.  

“म्हणजे…?” 

“आज सकाळी मी ऐश्वयाग आहण हहमाांशी सोबत आले ना. 

तर त्या साांगत होत्या सगळां …” 

“िेकत असतील.” हमहथलाने सहज म्हटलां.  

“नाही ग. त्याांनी मला िोटो दाखिले सगळे. आपण 

कोिलमला जाऊन काहीच केलां नाही. आपण काय केलां 



िक्त बीच आहण लाईटहाऊस. त्याांनी हकती मस्त बोट 

रायहडांग िगैरे केलां.” 

“हतथे बोट रायहडांगसुद्धा होतां…” हमहथलाने डोळे 

हिस्फारून हिचारलां.  

“मग काय. हा आपला अक्षय नुसतांच काही माहहती न 

काढता पॅ्न करतो.” 

“तो हनदान करतो तरी पॅ्न…दुसरां  कोण करतां तरी 

का…. ?” 

“हो तेही आहेच म्हणा. पुढचा हिकें ड कुठे जातोय 

आपण?” 

“काही माहीत नाही. बघू काय साांगतायेत सगळे. तुझा 

त्याांच्या बरोबर जायचा हिचार सुरु आहे की काय…” 

 



“नाही ग…तसां काही नाही…” 

“हां…बघू काय ठरितात सगळे….” 

रात्री त्यांच्या एलिीच्या वॅ्हटे्स अँप गु्रपवर अशीच मस्ती 

चालू होिी. टर ेतिंग मधली सवासि प्रतसद्ध मुलगी अशी 

टॅगलाईि िुकिीच त्याच्या सीआरिे रश्मीला तदली होिी. 

त्यावरूिच सगळ्यांचं चॅट चालू होिं. असंच चालू असिािा 

रश्मीला एका अिोळखी िंबरवरूि मेसेि आला.  

‘ फक्त आयएलपीमधे्य िाही िर मंुबई मधे्य प्रतसद्ध 

आहेस िू…. ’ 

तििे उतु्सकिेिे डीपी पातहला. तवरािसचा मेसेि होिा 

िो.  

“िुला काय माहीि…. ?” तििे सरळसोट भारे्ि त्याला 

तवचारलं.  

कारण असे मेसेि तिला िवीि िव्हिे. तदसायला िशी िी 

िाकोडोळी िीटच होिी. मोठ्या मेहेििीिे तििे स्विःच 



सौदंयस व्यवक्नस्थि िपलं होिं. तिच्याशी बोलण्यासाठी मुलं 

काही ि काही कारण काढूि मेसेि करायचीच.  

“मु्यचु्यअल फ्रें डे्स खूप आहेि आपले…” तवरािसिे 

सुद्धा तिला तिच्याच शैलीि उत्तर तदलं.  

“हो पण आपण फ्रें डे्स िाही आहोि िा …” 

“मान्य…. पण मैत्रीिे केल्यािे होिे. िर आपण केलीच 

िाही िर मग या िगाि एकटं राहू आपण…” 

“अहो लेखक. शब्ांचे खेळ माझ्यासोबि िाही हा 

खेळायचे.” 

सुरुिातीला झालेल्या ओळख पररर्देत आपल्याला 

साहहत्याची आिड आहे आहण आपण मधे्य मधे्य काहीतरी 

हलहत असतो असां हिराजसने आधीच साांहगतलां 

असल्यामुळे एव्हाना सगळ्या एलजीला ते माहीत झालां होतां.  

“लेखक असल्याचा एिढा तरी िायदा असायलाच हिा 

ना. ?” हिराजसने हसण्याचा चेहरा पाठित हिचारलां.  



 

“हो…म्हणून आधीच साांहगतलां. की मला शब्ाांत नाही 

पकडायचां…” 

“बरां  बाई…ठीक आहे…” 

“हां…. तसां छान हलहहतोस तू….” 

“आहण हे तुला न िाचताच कळलां. आश्चयगच आहे.” 

“का? िर िुम्ही मुलं आमची मातहिी ठेवू शकिा िर 

आम्ही िुमची मातहिी ठेवू शकि िाही का?” रश्मीिे 

तमश्कीलपणे हसि तवचारलं.  

“अच्छा. म्हणिे गुप्तहेरी चालू आहे वाटि.” 

“ए. गुप्तहेरी वगैरे िाही. असंच कुिुहल वाटलं म्हणूि िुझं 

फेसबुक पातहलं होि. त्यािला एक लेख वाचला . छाि 

वाटला म्हणूि बोलले.” 



“ओह. थँक यू. थँक यू. म्हणिे मला अिूि एक वाचक 

तमळाला िर…” 

“िसं मी फार मराठी वाचि िाही. चांगलं वाटलं िर 

वाचेि…” 

“बरं. ठीक आहे. चला आिा झोपिो. भेटू उद्या…बाय…” 

“बाय…” 

रश्मीिे मग त्याच फेसबुक उघडलं आतण त्याची आलेली 

मैत्रीची तविंिी मान्य करूि आतण त्यािे तलतहलेल्या काही 

कतविा वाचायला सुरुवाि केली.  

***************************************** 

त्या तदवसापासूि रश्मी आतण तवरािसच अधूि मधूि 

बोलणं व्हायचं. त्यांच्या बोलण्यािूिच त्यांच्यािील मैत्री वाढि 

होिी. त्याचे गु्रप सोबि असिािा मात्र त्यांच्या िोडंािूि एक 

अक्षर तिघि िसे. पण त्यांच्या िीआर माधुरीिेच तिक्नखलला 

सांतगिलं की आपण सगळे एकत्र आहोि िर आपण 



एकत्रच तटर प करूया. तिक्नखलिे इिरांचं मि घेिल असिा 

तसदे्धश आतण गौरविे सरळ िापसंिी दशसवली. पण ‘ आपण 

इथे एकत्र आहोि. कधी आपल्याला कोणाची मदि पडेल 

सांगिा येि िाही. एकत्र रातहलो िर िेवढंच आपल्याला 

चांगलं’ असं मि मांडि तवरािसिे कसाबसा सगळ्यांचा 

होकार तमळाला. तिक्नखल आतण अक्षयच अतिबाि पटि 

िसल्यािे तटर प पंॅ्लतिंग मधूि तिक्नखलिे माघार घेिली आतण 

पुढचं पंॅ्लतिंग तवरािस करेल असं त्यािे माधुरीला सांगूि 

टाकलं. तवरािसिे सुद्धा अक्षय िर लुडबुड करणार िसेल 

िरंच मी प्लाि करेि अशी अट घािली. कारण तवरािस 

सुद्धा थोडा िापट डोक्याचा होिा. त्यािे ठरवलेलं काही 

झालं िाही तकंवा त्याच्या पॅ्लतिंग मधे्य कोणी खो घािला की 

याचा तिळपापड व्हायचा. माधुरीिे सगळ्या अटी मान्य 

केल्यावर शेवटी सगळं एलिी एकत्र िायला ियार झाला.  

तवरािसिे मग गुगलवर शोधूि दोि िीि तठकाणं 

तिवडली. सगळ्यांच्या संगिमिािे पोमुंडी हे थंड हवेचं 



तठकाण ठरवण्याि आलं. तवरिसिे मग टर ॅव्हल्स शी वगैरे 

बोलूि दोि छोट्या बस बुक करूि टाकल्या.  

ठरल्याप्रमाणे सगळे तिघाले पण तवरािसिे तटर पच्या पॅ्लि 

मधे्य थोडासा बदल केला होिा. पूणस तदवस पोमुंडीला काय 

करणार म्हणूि त्यािे पतहले मीिमुट्टी धबधब्याला भेट 

द्यायचं ठरवलं. महामागासवर बस ठेवूि सगळे पायीच पुढे 

तिघाले. वाटेि एक छोटासा ओढा होिा. िो पार केल्यावर 

िवळपास पंधरा तमतिटे चालल्यावर िे धबधब्याच्या एका 

टोकाला पोहोचले. मुख्य धबधबा अिूि वर होिा. काही 

िणांिी तिथेच बसकण मांडली. वर िायचं िर धबधब्याच्या 

एका बािूिे थोडंस टर ेतकंग करि िावं लागणार होिं. सवस 

एकत्र िरी आले असले िरीसुद्धा इथे देखील िो िो 

आपापल्या गु्रपला धरूि होिा. तिक्नखल वगैरे थोडा वेळ 

खाली थांबले पण त्यांच्यािला टर ेकर त्यांिा काही स्वस्थ बसू 

देईिा. मग सगळे िण वर िायला तिघाले. मिल दरमिल 

करि शेवटी िे दुसऱ्या टप्प्प्याला पोहोचले. मुख्य धबधबा 

तिथूि दहा तमतिटे दूर होिा. तिथपयंि पोहोचण्यासाठी 



त्याच धबधब्याच्या पाण्याचा एक प्रवाह ओलांडूि िायचं 

होिं. पाणी खूप खोल िसलं िरी सुद्दे् धा मागे िवळपास १०० 

फूट खोल दरीसारखा उिार होिा. प्रवाह पार करण्यासाठी 

एका टोकाकडूि दुसऱ्या टोकापयंि िाड दोरखंड बांधलेले 

होिे.  

पाण्याचा प्रवाह पार करुि तवरािस आतण त्याचा गु्रप पुढे 

गेले िर रश्मी आतण अक्षय दोघेच तिथे तवश्रांिी घेि बसले 

होिे. त्या दोघांिाच पाहूि तवरािसचा थोडं आियसच वाटलं.  

“हे काय…. दोघेच िुम्ही? बाकीचे कुठे गेले…?” 

“अरे कोणालाच िव्हिं यायचं एवढ्या वर. तकिी 

मिधरणी करूि झाली. शेवटी मग आम्ही दोघंच आलो 

पुढे.” 

“अच्छा……” तवरािसिे माि डोलावली खरी पण त्याच्या 

मिािली शंका काही कमी झाली िाही.  

आिा एकाच तठकाणी पोहोचायचं असल्यामुळे सगळे 

एकत्रच तिघाले. पावसाळा िसला िरी धबधब्याला बरंच 



पाणी होिं. केरळ मधे्य अधूि मधूि पाऊस सुरूच असिो. 

त्यामुळे इथे मुबलक पाणी आतण सवसत्र तहरवागार तिसगस 

असिो. समोरूि उंच डोगंरावरूि िो धबधबा कोसळि 

होिा. फार मोठा िसला िरीसुद्धा िे दृश्य तवहंगम होि. 

थोडा वेळ सगळे तिथेच थांबले. समोर काचेसारखं स्वच्छ 

पाणी पाहूि अक्षयला पाण्याि उडी घ्यायचा मोह आवरि 

िव्हिा पण तिकडे रखवालदार उभा असल्यािे अक्षय 

मोठ्या कष्टािे स्विःला आवर घालि होिा. िासभर तिथे 

सेल्फी वगैरे काढूि सगळे परिीच्या प्रवासाला लागले. अधास 

रस्ता पार करिाि िर त्यांिा समोर त्यांच्या एलिी मधले 

बाकी िण वर चढि असलेले तदसले.  

“बघा. आिा येिायेि सगळे. म्हणिे आिा फुकट 

टाईमपास होणार….” तवरािस तिक्नखलला म्हणाला.  

“िुझं काय िे िू बघ. मी फक्त िुझ्या बरोबर येणार आहे.” 

तिक्नखल हसिच म्हणाला.  

“हो आिा काय…आलीया भोगासी…” 



िे सगळे खाली उिरले िेव्हा तमतथला वगैरे खालच्याच 

पाण्याि पाय टाकूि बसलेले. आिूबािूला इिर बरीच 

मंडळी तिथे िलतवहार करि होिी. त्यांिा पोहिािा पाहूि 

सवांच्याच मिाि त्या पाण्याि पोहण्याची िीव्र इच्छा तिमासण 

झाली. मागचा पुढचा काहीही तवचार ि करिा सवांिीच 

पाण्याि उद्या टाकल्या. थंडगार पाण्यामुळे त्यांच्या अंगावर 

काटाच उभा रातहला िरीसुद्धा त्यांिी बाकी िण येईपयंि 

त्या पाण्याि मिसोक्त पोहूि आपली इच्छा पूणस केली. 

सगळे आल्यावर ठरलेल्या हॉटेल मधे्य िेवण करूि त्यांच्या 

बस पोमुंडी च्या रस्त्याला लागल्या.  

िसिसं पोमुंडी िवळ यायला लागलं िसा हवेि गारवा 

वाढू लागला. सभोविाली खोल दऱ्या आतण वळणावळणाचा 

घाट. त्यािही िे डर ायव्हर अगदी सफाईिे बस चालवि होिे. 

पोमुंडीला उिरले िेव्हा हवेि बऱ्यापैकी थंडावा िाणवि 

होिा. अक्षयिे उिरल्या उिल्याच एक तसगरेट पेटवूि स्विः 

पुरिी सोय करूि घेिली. भराभर तसगारेटचे झुरके घेि 

त्यािे तसगरेट संपवली िोच पुन्हा िोराचा पाऊस सुरू 



झाला. सगळे िण धावि िाऊि एका मोठ्या झाडाखाली 

उभे रातहले. काही िणांकडे छत्र्ा होत्या पण वाराचं इिक्या 

िोराि वाहि होिा की त्याच्यासमोर छत्रीचा तटकाव 

लागणंसुद्धा कठीण होिं. थोडावेळ पडूि िो पाऊस आला 

िसा तिघूि गेला. मग सगळे आपापल्या गु्रपिे तफरायला 

बाहेर पडले.  

एका तठकाणी तवरािस आतण रश्मीचा गु्रप िवळिवळ 

उभे होिे. िीच संधी साधूि तवरािसला तचडवण्यासाठी 

तिक्नखलिे त्याला िो िको म्हणि असिािाही रश्मी बरोबर 

फोटो काढायला लावला. तििेही काही फारसे आढेवेढे 

घेिले िाही. िणू काही िी त्याच क्षणाची वाट पाहि होिी. 

मधे्यच एखादा मोठा ढग येई आतण समोरच दृश्य त्याि 

तवरूि िाई. अक्षय एका उंच तठकाणी उभा राहूि तिथूि 

मोठ्यािे आरोळ्या ठोकि होिा. तवरुद्ध बािूला असलेले 

त्याच्याच एलिी मधली काही मुलं त्याला प्रतिसाद देि होिी.  

अंधार पडू लागिाि तवरािसिे सगळ्यांिा घाईघाईिे बस 

मधे्य बसवलं आतण िे तिघाले. या तटर पच्या दरम्याि त्यािे 



रश्मीचे बरेच फोटो काढले होिे. अथासि तिच्या 

सांगण्यावरूिच. त्यािे ऐश्वयासचे काढलेले एक दोि फोटो 

तििे पातहले आतण िो फोटो चांगले काढिो म्हणूि तििेही 

त्याला तिचे फोटो काढायला सांतगिलं. त्याच तितमत्तािे 

त्यांची अिूि ओळख झाली होिी. िािािा रश्मी आतण 

तवरािस वेगवेगळ्या बस मधे्य असल्यामुळे त्यांिा बोलिा 

काही आलं िाही. एक बस मुलांच्या हॉसे्टलला गेली आतण 

दुसरी मुलीचं्या.  

पोमुंडीच्या तटर प िंिर रश्मी आतण तवरािस यांचं चांगलच 

िमायला लागलं होिं. त्यािच मागची तटर प तवरािसिे 

एकदम छाि पॅ्लि केल्यािे त्यािेच पुढची तटर प पॅ्लि करावी 

असा सगळ्यांचा हट्ट होिा. तवरािसिेही फार आढेवेढे ि 

घेिला तिक्नखल आतण त्यांच्या िीआर च्या मदिीिे पुढचं 

तठकाण शोधायला सुरुवाि केली. एक दोि तदवस 

शोधल्यािंिर मग तवरािसिे डीलरला फोि करूि 

हाऊसबोट ची चौकशी केली आतण घासाघीस करूि 

पुढील आठवड्याचा अँतलपी ला िायचा पॅ्लि िक्की केला.  



अँतलपीला िाण्याआधी आगाऊ पैसे भरणे गरिेचे होिे. 

कारण िर पैसे भरायला उशीर केला असिा िर त्यांिा 

आयत्या वेळेवर हाऊसबोट तमळाली िसिी आतण 

तवरािसचा याची पक्की कल्पिा होिी. म्हणूि त्यािे 

सगळ्यांच्या मागे लागूि आगाऊ रक्कम िमा करूि दोि 

हाऊसबोट ठरवूि टाकल्या. रश्मीच्या गु्रपकडूि पैसे िमा 

करण्याची िबाबदारी त्यािे रश्मीकडेच सोपवली होिी. त्या 

तितमत्तािे त्या दोघांमधली मैत्री बऱ्यापैकी वाढली. अँतलपीला 

दोघांचेही गु्रप एकाच हाऊसबोट वर राहणार असं त्यांिी 

आधीच ठरवूि ठेवलं होिं. तवरािस आतण रश्मी दोघांचेही 

गु्रप अिूिही त्यांच्या मैत्रीबद्दल अितभज्ञ होिे. कधी एकदा 

शतिवार होिो आतण अँतलपीला पोहोचिो असं त्यांिा झालं 

होिं.  

पण तिथे पोहोचले आतण पाहिो िर काय…डीलरिे 

सगळा घोळ करूि ठेवला होिा. तिथे दोि मोठ्या आतण 

एक छोटी अशा िीि हाऊसबोट ियार होत्या. तवरािसिे 

बराच वाद घािला. पण त्यािूि काहीही तिष्पन्न झालं िाही. 



आतण त्या लहाि बोटीवर कोणीही िाण्यासाठी ियार 

िव्हिं. तवरािसिे आिूबािूला पातहलं. तिक्नखल आतण 

त्याच्या गु्रपचे सगळे मेंबर एका बािूला उभे होिे. तवरािसचं 

लक्ष िािाच तिक्नखलिे त्याला तिथे बोलावलं.  

“वीरा…आपण िाऊ त्या बोटीवर. बोट लहाि असली 

िरीसुद्धा एकदम मस्त आहे. आपल्याला दोि रूम खूप 

झाल्या. आतण तशवाय सगळ्यांची कटकट सुद्धा िाही. 

आपण आपलं मस्त एन्िॉय करू…” 

तवरािसिे सगळ्यांवरूि ििर तफरवली. सगळ्यांिीच मूक 

संमिी तदल्यािे तवरािसला मान्य करावंच लागलं. आतण 

थोड्याच वेळाि त्या िीिही बोटी वेगवेगळ्या तदशेिे भ्रमंिी 

करण्यासाठी रवािा झाल्या.  

अँतलपीला हाऊसबोट मधे्य राहणं हे प्रते्यक टर ॅव्हलरचं 

स्वप्न असिं. बोट धावि असिािा पाण्यावरूि येणारी िी 

थंडगार वाऱ्याची झुळूक, मधे्यच कोसळणारी एखादी 

पावसाची बारीक सर, आतण त्याि आिूबािूला तदसणारी 



तहरवीगार झाडी. मुख्यिः िारळाची…स्वगससुख 

अिुभवल्याचा भास होिो.  

तवरािसिे त्यांच्या बोटीच्या कप्तािला तविंिी करूि 

एक लांबची रपेट मारूि आणायला सांतगिली. कप्ताििे 

त्याच्या तविंिीला माि देऊि बोटीची तदशा बदलली आतण 

एका वेगळ्याच रस्त्याला लागला. त्यांची बोट छोटी 

असल्यािे त्या छोट्या ओढ्यािूिही िाऊ शकि होिी. 

बरंचंसं अंिर पार केल्यावर एका तठकाणी िी बोट थांबली. 

त्यांच्या दुपारच्या िेवणाची सोय बोटीवरचं करण्याि आली 

होिी. मस्त पापलेट फ्राय , कोलंबीचं कालवण आतण भाकरी 

असा फक्कड बेि होिा. सगळेच िेवणावर यथेच्छ िुटूि 

पडले. िेवण झाल्यावर थोडावेळ तिथेच तवश्रांिी घेऊि 

त्यांची बोट पुन्हा एकदा प्रवासाला लागली. संध्याकाळ होि 

आली होिी. सूयासचा मावळिीला प्रवास सुरु होिा. 

सूयासस्ताच्या िांबूस छटा आकाशाि सवसत्र पसरल्या होत्या 

आतण साधारण पाच साडेपाच वाििा िे ओढ्याच्या 

शेवटच्या टोकावर पोहचले. तिथूि समोर ििर िाईल िोवर 



अथांग िलाशय पसरला होिा. सूयस िांबूस होऊि त्या 

िलाशयाि डुबकी मारण्याच्या ियारीि होिा. िे तवहंगम 

दृश्य पाहूि सगळ्यांच्या ििरेचं पारणं तफटलं आतण िे 

डोळ्याि साठवूि त्यांिी परिीचा प्रवास सुरु केला.  

बराच वेळ तफरूि झाल्यावर िीिही बोट शेवटी एका 

िवळ येऊि थांबल्या. पण यािही िशीब थोडंस परीक्षा 

घेिंच होिं. रश्मीची बोट एका बािूला होिी, त्याच्या बािूला 

दुसरी बोट आतण दुसऱ्या टोकाला तवरािसची बोट. एका 

बोटीिूि दुसऱ्या बोटीमधे्य िावं म्हणिे तदव्यच होिं. बोटीला 

असलेल्या मोठ्या क्नखडकीिूि बाहेर पडायचं आतण 

समोरच्या बोटीची क्नखडकी येईपयंि बोटीच्या बािूला 

बांधलेल्या बांबूवरूि चालि तिथपयंि पोहोचायचं. याि िरा 

िरी िुमचा अंदाि चुकला िर सरळ पाण्याि बुडलाच 

म्हणूि समिा. कारण िीिही बोटी एकमेकांच्या बऱ्यापैकी 

िवळ होत्या. पाण्याि पडलं िर योग्य तठकाणी डोकं वर 

काढिा आलं िर ठीक िाहीिर पडलेला बोटीखालीच 

अडकूि पडण्याची भीिी. त्यािच त्या पाण्याि अिेक 



प्रकारच्या वेली फोफावलेल्या. पण शेवटी मंुबईचं रक्त िे. 

कसं शांि बसणार. मुली सोडुि तवरािससकट सगळेच हे 

िलतदव्य पार करूि तिसऱ्या बोटीवर पोहोचले. िी बोट 

मोठी असल्यामुळे डीिे ची सोय त्याच बोटीवर केलेली 

होिी. एका बािूला सगळे िाचि होिे िर दुसऱ्या बािूला 

तवरािस, सुतिि आतण इिर दोि िीि िण पत्त्ांचा डाव 

मांडूि बसले होिे. अक्षय बोटीच्या टोकाला उभा राहूि 

आिूबािूचा पररसर तिरखि होिा.  

डीिेच्या तितमत्तािे थोडावेळ का होईिा दोन्ही गु्रप एकत्र 

येऊि िाचि होिे. साडेिऊ वािले िसा तवरािस आतण 

त्याचा गु्रप त्यांच्या बोटीवर िायला तिघाले. पुन्हा एकदा 

िलतदव्य पार करायला. कारण एकदा का त्यांची बैठक 

बसली की िंिर हे तदव्य पार करणं थोडं कठीणच होिं. 

तशवाय मुलीही त्या बोटीवर कंटाळूि गेल्या होत्या.  

रात्री िेवल्यािंिर या सगळ्याची धमाल चालू होिी. 

तहमांशी सोडूि बाकी सगळे िण मैतफलीचा आिंद घेि 

होिे. तहमांशीला थोडी कणकण असल्यािे तििे आराम 



कारण पसंि केलं. दंगा चालू असिािाच त्यांिा झोप लागली. 

तवरािस आतण तिक्नखल मात्र िागे होिे. त्यांिा काही केल्या 

झोप येि िव्हिी. मग िे दोघे वरिी िाऊि गार हवा अंगावर 

झेलि होिे. अशा शांि आतण थंडगार वािावरणाि 

तवरािसला तसगरेट पेटवायचा मोह आवरला िाही आतण 

मग तिक्नखल आतण िो तसगरेटचे झुरके घेि वरिीच बसूि 

रातहले.  

दुसऱ्या तदवशी सकाळी त्यांिा परिीचा प्रवास करायचा 

होिा. साडेदहा वाििा बोट तकिाऱ्याला लागल्यावर िे 

आपापल्या बस मधे्य बसले आतण िािा िािा रस्त्याि 

येणाऱ्या अँतलपी बीच वर थोडावेळ थांबूि पुन्हा आपल्या 

हॉसे्टलकडे रवािा झाले.  

संध्याकाळी हॉसे्टलला पोहोचल्यावर रश्मीिे घरी फोि 

केला. िसे तिचे आई बाबा तिला रोि फोि करायचेच पण 

िबे्यिीची वगैरे चौकशी करूि फोि ठेवूि द्यायचे. पण 

आि रश्मीकडे बराच मोकळा वेळ असल्यािे तिघेिण 

िासभर गप्पा मारि बसले होिे. तमतथला िेव्हा तिला 



तडिरसाठी बोलवायला आली िेव्हा आई बाबांची 

तमतथलाशी ओळख करूि देऊि तििे फोि ठेवला व त्या 

दोघी तडिर करण्यासाठी बाहेर पडल्या.  

***************************************** 

सोमवारी सकाळी िेहमीप्रमाणे तवरािस सवांच्या आधी 

येऊि बसला होिा. म्हणिे िसे तिक्नखल, तवरािस, कातिसक 

वगैरे त्यांची गंॅग एकत्रच यायची. पण कालच्या टर ीपमुळे 

सगळे िण दमले होिे त्यामुळे त्या सगळ्यांिाच िरा उशीर 

झाला. तवरािसला िेहमीच्या वेळेला िाग आली मग पटापट 

आवरूि िो तिमला िायचं म्हणूि लवकर तिघाला. 

तिघिािा त्यािे कातिसक आतण तिक्नखलला हलवूि हलवूि 

िागं केलं आतण दरवािा िुसिा लोटूि घेिला.  

थोड्या वेळािे एक एक िण येऊ लागले. तवरािस मात्र 

रश्मीची वाट पाहि होिा. रश्मी आली िेव्हा तिच्या 

चेहऱ्यावरूि िरी तिचा मूड बरा तदसि िव्हिा. रश्मी आली 

आतण िशीच तवरािसकडे ि बघिा बाहेर गेली. तवरािसला 



िरा आियसच वाटलं पण मग त्यािे सुद्धा त्याच्या कामाकडे 

लक्ष वळवलं. िंिर दुपार पयंि िरी तवरािस आतण रश्मी 

समोरासमोर आले िाहीि.  

चार वाििा तवरािस त्याच्या गु्रप बरोबर चहा प्यायला 

म्हणूि बाहेर आला होिा िेव्हा रश्मीसुद्धा तमतथला बरोबर 

तिथे होिी. रश्मीला पातहल्यावर तवरािस िेहमीच्या 

मस्करीच्या मूड मधे्य म्हणाला.  

“आि िर काही लोकांिा खूप भाव चढलाय वाटिं. 

शतिवारी िर तकिी तमस करि होिे आतण आि ओळख 

दाखवायला पण ियार िाहीि.” 

“हा हा. िुला आधीच म्हणालो होिो मी पण िू भरकटला 

होिास िा…” तिक्नखलिे असं म्हणिाि बाकीचेसुद्धा 

हसायला लागले.  

यावर कोणी काही बोलणार िोच रश्मी तकंचाळली.  

“यार िुम्हाला काय दर वेळी मस्करीच सुचिे का?िुम्ही काय 

स्विःला शहाणे समििा का?” 



रश्मी इिकं म्हणाली आतण िाडिाड पावलं टाकि 

कलासमधे्य तिघूि गेली. तमतथलाचे क्षणभर तवरािसकडे 

पातहलं आतण ििरेिेच सॉरी बोलूि िी सुद्धा रश्मीच्या मागे 

धावली.  

“तहला काय झालं मधे्यच…” तसदे्धश तसगरेट पेटवि 

म्हणाला.  

“काय माहीि…त्या अक्षय बरोबर काही झालं असेल…” 

कातिसक हसि म्हणाला आतण मग सगळेच त्या हसण्याि 

सामील झाले.  

त्या िंिर तवरािसिे रश्मीकडे एकदाही पातहलं िाही. िो 

स्वभावािे चांगला असला िरी शीघ्रकोपी होिा. उगाचच 

समोरचा काही बोलला िर िो अतिबाि ऐकूि घायचा िाही. 

िवीि मुलीशंी मैत्री करण्यासाठी िो िेहमी पुढाकार घ्यायचा 

पण िी मुलगी आपल्याला इग्नोर करिेय अशी थोडी िरी 

शंका आली िर िो तिच्याकडे सरळ दुलसक्ष करायचा. त्याच्या 

िुन्या सगळ्याच तमत्रमैतत्रणीिा त्याचा हा स्वभाव चांगलाच 



माहीि होिा. पण िे सगळे त्याला सांभाळूि घायचे कारण 

एकदा का त्याचा राग शांि झाला की िो िर कोणी दुखावलं 

गेलं असेल िर त्याची माफीही मागायचा.  

एक दोि तदवस गेले असिील. तवरािस पुढच्या 

तपकतिकच्या ियारीला लागला. पण यावेळी त्याच्यासोबि 

रश्मी िव्हिी. तवरािसिे एकट्यािेच सगळ्या हॉटेल्स 

वगैरेला फोि करूि चौकशी वगैरे केली. पण गुरुवारी 

त्यांिा समिलं की केरळच्या तकिारपट्टीच्या िवळ वादळ 

सुरू असल्यािे त्यांिा या वीकें डला बाहेर िायला परवािगी 

तमळणार िव्हिी. सगळ्यांचाच तहरमोड झाला.  

शतिवारी सकाळी तवरािस िरा उतशराच उठला. भूक 

लागली होिी म्हणूि सगळं आवरूि िो िाश्ता करायला 

खाली गेला िर खाली तसदे्धश धापा टाकि बसला होिा. 

त्याची अवस्था बघूि हा रंतिंग करूि आलेला आहे हे 

तवरािसला कळलं. त्याला ि तवचारिाच तवरािसिे दोि 

ऑमे्लटपाव ची ऑडसर देऊि टाकली.  



िाश्ता करूि दोघे रूमवर आले. आल्या आल्याच 

तिक्नखल त्यांिा म्हणाला.  

“तबग बािार ला िािोय आपण दुपारी…” 

तवरािस आतण तसदे्धशिे अतधक काही ि तवचारिा 

त्याला मूक संमिी तदली. घरी बसूि बोअर होण्यापेक्षा कुठे 

िरी बाहेर पडलेलं बरं हेच सगळ्यांचं मि होिं.  

तबग बािार मधे्य तफरण्याि त्यांची दुपार कशी तिघूि 

गेली त्यांचं त्यांिाच कळलं िाही. ऐश्वयास आतण तहमांशीिे िर 

संपूणस मतहन्याची शॉतपंग करूि घेिली. सगळे परिीच्या 

प्रवासाला तिघणार िोच कातिसकचा फोि वािला. तमतथलाचा 

फोि पाहूि त्याला िरा आियसच वाटलं.  

“हॅलो…” 

“हॅलो काहतगक. हमहथला बोलतेय.” 

“हा बोल ना. काय झालां?” 



“कुठे आहेत तुम्ही?” 

“आम्ही हबग बाजार ला आलो होतो. आता जातोय परत 

रूम िर…” 

“बस पकडली का तुम्ही?” 

“नाही. आता बस स्टॉप िरच जातोय…” 

“थाांबा. आम्ही सुद्धा इकडेच आहोत. भेटा. काहीतरी 

ठरिायचय…” 

“ठीक आहे तुम्ही कुठे आहात आत्ता?” 

“आम्ही सुद्धा हबग बाजार च्या जिळच आहोत. ते कैलाश 

रेस्टॉरांट हदसतांय…” 

“हो. ठीक आहे येतो.” 

िे सगळे कैलाशच्या िवळ आले िर तमतथला, अक्षय, 

सुतिि, रश्मी असा त्यांचा सगळा गु्रपच तिथे होिा. आतण 



त्यांिी कोवलम बीच वर िायचा प्लाि बिवला होिा. 

अक्षयचं कुणी ऐकणार िाही आतण रश्मी तवरािस 

एकमेकांशी बोलि िव्हिे म्हणूि मग तमतथलािेच तिक्नखल 

तवरािसला सगळा पॅ्लि सांतगिला. परवािगी िसिािा 

बीचवर िाणं रोतहिला पटि िव्हिं पण मग सगळेच ियार 

झाल्यािे त्याचासुद्धा िाईलाि झाला.  

तिक्नखलिे िे आधी रातहलेल्या हॉटेल मधे्य फोि करूि 

चार रूम बुक केल्या िो पयंि अक्षय आतण सुतिि त्यांच्या 

गु्रपसाठी आतण तसदे्धश आतण गौरव त्यांच्या गु्रपसाठी हाडस 

तडर ंक्स घेऊि आले.  

सगळे एकत्र तिघालेले खरे पण अक्षय आतण तवरािसला 

एकमेकांपासूि दूर ठेवणं सगळ्यांसाठी खूप मोठं आव्हाि 

होिं. कारण दोघांमधे्यही मिभेद होिे आतण दोि पेग पोटाि 

गेल्यािंिर त्या मिभेदांचं कशाि रूपांिर होईल कोणीही 

सांगू शकि िव्हिं.  



कोवलमला गेल्यावर सगळे िण आपापल्या गु्रप बरोबर 

बीचवर तफरायला गेले होिे. त्यांच्या हॉटेल बीच िवळच 

होिा. त्यामुळे उशीर झाला िरी काही तचंिा िव्हिी. रात्री 

िऊ च्या सुमारास तवरािसचा गु्रप हॉटेल वर आला. त्यांच्या 

गु्रप साठी त्यांिी दोि रूम घेिल्या होत्या खऱ्या पण िे सगळे 

एकाच रूम मधे्य होिे. सगळं आवरूि तवरािस आतण 

तिक्नखल बाहेर बाल्किी मधे्य उभे होिे िेवढ्याि खालूि 

रश्मीचा गु्रप आला. रश्मीिे तवरािसकडे पातहलं िर 

तवरािसिे सरळ िोडं तवरुद्ध तदशेला तफरवलं आतण िो 

रूम मधे्य गेला.  

रात्री रश्मीच्या गु्रप बरोबर बसायची कोणाचीच इच्छा 

िव्हिी खरं िर पण आिा एकत्र आलोच आहोि म्हणूि मग 

सगळे िण त्या चार रुमपैकी मोठ्या असलेल्या रूममधे्य 

िमले. हळू हळू मैतफल रंगाि येि होिी. एका बािूला 

तवरािसचा गु्रप आतण एका बािूला रश्मीचा गु्रप दोघांचीही 

चांगलीच िुगलबंदी चालू होिी. थोड्या वेळािे तवरािसला 

घरूि फोि आला म्हणूि िो बाहेर गच्चीवर गेला. फोिवर 



बोलि असिािा त्याच लक्ष गेलं िर गच्चीच्या एका कोपऱ्याि 

अक्षय आतण रश्मी बसले होिे. त्यािे िे पातहलं आतण मग 

तिथे आणखी ि थांबिा िो िडक खाली तिघूि गेला. रश्मीिे 

त्याला आवाि तदला पण त्यािे काहीच उत्तर तदलं िाही. िो 

पुन्हा सगळ्यांसोबि िाऊि बसला. पण त्याच्या 

चेहऱ्यावरूि त्याचा मूड उिरल्याच तिक्नखल आतण रोतहिला 

बरोबर कळलं. आधीच तठणगी पेटलेली आहे तिचा भडका 

व्हायला िको म्हणूि मग दोघांिीही िबरदस्तीिे त्याला 

त्यांच्या खोलीि िेलं आतण मग हळूहळू बाकीचेसुद्धा 

खोलीि येऊि बसले.  

सकाळी िेहमीप्रमाणे तवरािसला िाग आली. बाकीचे 

सगळे साखर झोपेिच होिे. आिा उठलोच आहोि िर िरा 

बाहेर तफरूि येऊ असा तवचार करूि तवरािस बीचवर 

िायला तिघाला. िो बीचवर पोहोचला िर रश्मी आतण 

तमतथला दोघी िणी तिथे सकाळी सकाळी िारळपाणी तपि 

उभ्या होत्या. त्यांिा पाहूि तवरािसला एकदम हसायलाच 

आलं.  



“काय झालं? एवढा का हसिोय?” तमतथलाचे िोडंािूि 

स्टर ॉ काढूि तवचारलं.  

“हँगओव्हर िंिर उिारा म्हणूि तलंबू सरबि तपिाि हे 

माहीि होिं. िारळपाणी प्यायलेलं पतहल्यांदाच बघिोय.” 

तवरािस हसिंच म्हणाला.  

“ए. उिारा वगैरे काही िाही हा…आम्हाला काय ऐवढी 

चढली िव्हिीच…” 

“िे मला कसं माहीि असणार. िंिर मी कुठे होिो िा 

पाहायला.” तवरािस रश्मीकडे एक तिरपा कटाक्ष टाकि 

म्हणाला.  

“हो हो…कळिाि हा टोमणे.” रश्मी लटक्या रागािे 

म्हणाली.  

“पण मी कुठे टोमणा मारला. मी आपलं सहि…” 

“पुरे. िाहीिर सकाळी सकाळीच भांडायला लागाल.” 

तमतथला तवरािसला मधे्यच थांबवि म्हणाली.  



“हो िा. काही लोक िर उगाचच भाव खािाि. लगेच 

रागाविाि. आतण…” रश्मी पुढे काही बोलणार िोच 

तमतथलािे तिचं िोडं दाबलं.  

“तिघायचं का आपण?” 

“मी थांबेि अिूि थोडावेळ…िुम्ही िा िायचं िर.” 

“थांबुया िा थोडा वेळ…तकिी मस्त वारा येिोय…” रश्मी 

हाि पसरवि म्हणाली.  

“िुम्ही घ्या मग वारा… मी िािे. बाकीच्यांिा उठविे. िाही 

िर परि उशीर व्हायचा.” एवढं म्हणूि तमतथला तिघाली 

सुध्दा. तिघिािा रश्मीकडे बघूि तििे डोळे तमचकवले 

आतण गालािल्या गालाि हसि िी हॉटेलकडे िायला 

तिघाली.  

थोडावेळ तिथे तिरव शांििा पसरली. शेवटी िे असह्य 

झाल्यािे रश्मीिेच त्या शांििेचा भंग केला.  

“तवरािस….” 



तवरािसिे िोडंािूि एक शब्ही ि काढिा अगदी 

मठ्ठपणे तिच्याकडे पातहलं.  

“सॉरी…” 

“काय म्हणालीस…?” तवरािसिे आियासिे तवचारलं.  

“सॉरी म्हणलं मी…” 

“यु शुड बी…”तवरािस हाि उंचावि म्हणाला.  

”अरे आधीच रतववारी अँतलपीला अक्षय सोबि भांडण 

झालं होिं. त्याि िो सोमवारी पण डोकं खाि होिा सारखा. 

म्हणूि मग माझा मूड चांगला िव्हिा. त्याि िुम्ही…” 

“अच्छा… म्हणिे िू दुसऱ्यांचा राग माझ्यावर काढलास 

िर…?” 

“अगदीच िसं िाही. पण िो तिघाला…” 

“का? अक्षय वर काढायची भीिी वाटिे…? की काढायचा 

िाहीये. ?” 



“भीिी वगैरे िाहीये रे. त्याच्या िादी कोण लागेल. िुला 

मातहिीये िा कसा आहे िो?” 

“चांगलंच… म्हणूि िर लांब राहिो िा.” 

“हे तचडणं िा िरा कमी करि िा…” तवरािस रश्मीच्या 

डोळ्याि पाहूि म्हणाला.  

“वाह…पहा कोण बोलिंय…. स्विःकडे पातहलंस का? िू 

तकिी तचडिोस िे? मी बोलले िसिे िर िू बोललाच िसिा 

कधी..” 

“िो स्वभाव आहे माझा. आतण िो बदलणं कठीण 

आहे…” 

“म्हणिे काय मीच िेहमी असं िुझ्या मागे यायचं का?” 

“िेहमी िाही. हल्ली सहसा मी िास्त िाही तचडि. संयम 

ठेवायचा प्रयत्न करिो. हा िर माझी काही चूक िसेल आतण 

तविाकारण कुणी माझ्या वाकड्याि तशरलं िर मग त्याला 

मी काही करू शकि िाही. माझीच चूक असेल आतण 



िरीही िर मी तचडलो िर मग राग गेल्यावर मी माफी मागेि 

हे ही िक्की…” 

“बापरे…खूप कॉक्नम्प्लकेएड आहेस रे िू…िुझी कोणिी 

तडक्शिरी आहे ज्ािे मी िुला समिू शकेि…” 

“सहवास ही तवरािस ची तडक्शिरी आहे मॅडम. िुला 

तहमिग मातहिीये? त्याचा फक्त १/८ भाग आपल्याला 

तदसिो. मी काहीसा िसा आहे…. पण कोणी िर धडक तदली 

िर ७/८ भाग खूप िुकसाि करू शकिो. टायटॅतिक आहेच 

उदाहरण म्हणूि…” तवरािस हसिच म्हणाला.  

“चल आिा आपल्याला तिघायला हवं…िाही िर उशीर 

व्हायचा…” 

“हो तिघुया….” 

तवरािस बरोबरचा अबोला संपला या समाधािािच रश्मी 

त्याच्या मागे चालू लागली.  

*************************************** 
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त्यािंिर रश्मी आतण तवरािसच फोिवरचं बोलणंवाढि 

गेलं. सकाळच्या गुडमॉतिसगपासूि िे रात्रीच्या 

गुडिाईटपयंि. मधल्या वेळाि िे एकत्रच असायचे. 

त्यांच्याि वाढि चाललेली िवळीक अक्षयलाही समिि 

होिी. पण तवरािससमोर िो काही बोलू शकि िव्हिा. 

कारण तवरािसशी वैर घेणं म्हणिे अक्षयचा त्याचा स्विःचा 

गु्रप सोडूि बाकी सगळया क्लासची वैर हे त्याला कळूि 

चुकलं होिं. तवरािस मात्र मिाि काहीही तकंिु परंिु ि 

ठेविा त्याच्याशी अगदी मिमोकळेपणािे बोलायचा.  

“तवरािस.. िेक्स्ट तटर प कुठे..” त्याच्या क्लास मधल्या 

संििािे तवरािसला बुधवारी सकाळी सकाळीच तवचारलं.  

' अरे हो.. पुढचं ठरवायला हवं. ' तवरािस स्विःशीच 

म्हणाला.  



“अिूि काही ठरवलं िाहीये ग…गुगलबाबांिा शरण िावं 

लागणार..” 

“मला सांग हा यावेळी िक्की.. मी येणार आहे..” 

“हो. सांगिो िक्की. आिचा तदवस दे मला.” 

संििाशी बोलूि झाल्यावर तवरािसिे लगेच तिक्नखलला 

तवचारलं.  

"िुला िर गाव घेऊि िायचं असेल िा परि..” तिक्नखल 

हसि म्हणाला.  

“अरे आिा सगळे ियार असिाि िर िाही कसं म्हणायचं 

िा..” 

“िू िा धन्य आहेस. बघ आिा कोणिं तठकाण सापडिं 

का.. मी पण शोधिो.” 

तवरािस रश्मीला बरोबर घेऊि गुगलबाबाला शरण 

गेला. बराच वेळ आरिी बोलल्यािंिर शेवटी गुगलबाबा 



प्रसन्न झाला आतण त्याला हवं होिं िसं तठकाण त्यांिा 

तमळालं.  

 

'वॅगेमोि'.. मुन्नारच्या आधी असलेलं आणखी एक थंड 

हवेचे तठकाण. तवरािसिे वॅगेमोििंिर पेररआर िॅशिल 

पाकस चा सुद्धा पॅ्लि बिवला पण शेवटी सवासिुमिे फक्त 

वॅगेमोि तितिि झालं. मग तवरािसिे पटापट फोि करूि 

बस आतण हॉटेल बुक केलं. हॉटेल म्हणण्यापेक्षा िे एक 

कॉटेिच होिं आतण पूणस कॉटेिमधे्य त्याच्यातशवाय दुसरं 

कोणीही असणार िव्हिं.  

वॅगेमोि थोडं लांब होिं म्हणूि सगळे शुिवारी रात्रीच 

तिघाले. त्यांचा या तटर पचा डर ायव्हर एकदम िॉली होिा. 

मस्तपैकी साऊथ तसिेमांची गाणी मोठ्यािे वािवि गाडी 

चालवि होिा. सगळ्यांिी सुरुवािीला झोपायचा प्रयत्न केला 

पण झोप येि िाही म्हटल्यावर सगळ्यांिी रात्री दोि अडीच 

वाििा गाडीमधे्यच िाचायला सुरुवाि केली. डर ायव्हर 



मधे्यच तसगारेट तपण्यासाठी बस थांबवायचा. त्याच्या 

पाठोपाठ सगळेच बाहेर उिरायचे. असं करिा करिा 

शेवटी िे वॅगेमोिला पोचले. त्यांिी तिथे पोहोचल्यावर त्या 

घराच्या केअरटेकरला फोि केला िर त्यािे त्यांिा पुढचे 

दोि िीि िास तिथेच राहण्याचा सल्ला तदला. कारण िे तिथे 

थांबले होिे तिथपासूि िे त्या कॉटेिपयंिचा रस्ता थोडा 

तबकट होिा. तशवाय त्या रस्त्याि एकही तदवा िव्हिा. 

त्यामुळे धोका पत्करण्यापेक्षा त्यांिी सगळ्यांिी तिथेच 

थांबणं पसंि केलं. सगळे एका पाठोपाठ खाली उिरले. 

बाहेर कडाक्याची थंडी पडली होिी. गार वारा अंगाला 

झोबंि होिा. त्या थंडीमुळे त्यांच्यािले अधेिण परि गाडीि 

िाऊि बसले.  

तवरािस, तिक्नखल आतण सुतिि तिघे िण तिथेच 

फेरफटका मारायला म्हणूि तिघाले. थोडं चालल्यावर 

तिक्नखलच्या मिाि काय आलं कोणास ठाऊक.. ज्ा 

थंडीमधे्य तवरािस िॅकेट घालूिही कुडकुडि होिा त्या 

थंडीमधे्य तिक्नखल िॅकेट आतण शटस काढूि िो झोबंणारा 



वारा उघड्या अंगावर झेलि कड्याच्या टोकाला उभा होिा. 

तवरािसिे त्याला एक दोि वेळा हाक मारली पण त्यािे 

काही लक्ष तदलं िाही. मग तवरािस आतण सुतिि तिथेच 

तसगरेट ओढि बसले. थोड्यावेळािे तिघे परिले िर सवसिण 

गाडीि िाऊि झोपले होिे. थोडा वेळआराम करावा म्हणूि 

मग तवरािस, तिक्नखल आतण सुतििसुद्धा थोडावेळ डोळे 

तमटूि बसले आतण कधी त्यांचा डोळा लागला त्यांचं त्यांिाही 

कळलं िाही.  

सकाळी गाडीच्या धक्क्यािे त्यांिा िाग आली. डोळे 

उघडूि बघिाि िर त्यांची गाडी त्यांच्या कॉटेिच्या बाहेर 

उभी होिी. सगळे िण पटापट सामि घेऊि रूम मधे्य 

तशरले. इथे पुन्हा तवरािसचा गु्रप एका रूम मधे्य आतण 

रश्मीचा गु्रप एका रूम मधे्य. िरी रश्मी मधे्य मधे्य त्यांच्या 

रूम मधे्य यायचीच.  

सकाळी साधारण िऊ वाििा त्या कॉलेिच्या मालकािे 

तवरािसला फोि केला. त्यांच्या ऑफ रोड डर ाईव्ह साठी 

त्यांच्या कासस बाहेर आल्या होत्या. पटापट िाश्ता करूि 



सगळे बाहेर पडले. इथे सुद्धा पुन्हा गु्रप वेगळे झालेच हे 

काही वेगळं सांगायला िको.  

ऑफ रोड डर ाईव्ह ला िर त्यांिा खूप मिा आली. आिा 

पयंि सगळे िण फक्त घाट मागासिेच डोगंरावर चढले होिे. 

िीपिे आडवाटेिे डोगंरावर चढण्याि एक वेगळीच गम्मि 

होिी. िीप मधूि उिरले की रश्मी आतण तवरािस एकत्र 

यायचे. िायच्या वेळेला रश्मी तिच्या गु्रप बरोबर आतण 

तवरािस त्याच्या गु्रप बरोबर.  

बराच वेळ तफरूि झाल्यावर मग त्या िीप ठरलेल्या 

तठकाणी पुन्हा येऊि थांबल्या. तिथूि दुपारचं िेवण करूि 

िे पुढच्या तठकाणी िाणार होिे. त्यांिी आिूबािूच्या दोि 

िीि हॉटेलमधे्य िाऊि पातहलं पण त्यांिा खास असं काही 

आवडलं िाही. शेवटी िाईलाि म्हणूि िे एका हॉटेलमधे्य 

बसले. वेटरिे तबयासणी आणूि पुढ्याि ठेविाच तवरािसिे 

िाक मुरडलं. केरळमधे्य असल्यामुळे िी तबयासणी 

िारळाच्या िेलाि बिवली होिी आतण तवरािसला 

िारळाच्या िेलाि बिवलेल्या केळा वेफसस चा सुद्धा 



तिटकारा. कसेबसे त्यािे घशाखाली एक दोि घास उिरवले 

आतण बािूच्याच एका दुकािािूि वेफसस खाऊि िातु्परिी 

का होईिा भूक भागवली.  

एक एक करूि सगळे िण िमल्यावर मग िे तिथूि 

िवळच असलेल्या एका छोट्या टेकडीवर गेले. तिकडचा 

तिसगस हा अगदी वाखाणण्यािोगा होिा. िी टेकडी िीि 

बािूिी पाण्यािे वेढलेली होिी. काही िण त्या पाण्याि दगड 

फेकूि चकत्या बिवण्याचा प्रयत्न करि होिे िर काही 

स्विःचे फोटो काढूि घेण्याि मग्न होिे. हळूहळू त्या 

चकत्याच्या खेळािे स्पधेचं रूप घेिलं. िे खेळि िव्हिे िे 

बाकीच्यांिा प्रोत्साहि देि होिे. खेळिा खेळिा संध्याकाळ 

कधी झाली कोणालाच समिलं िाही. हवेि गारावाही 

वाढला होिा. िे तिघाली िेव्हा अंधार पडायला सुरुवाि 

झाली होिी.  

त्यांच्या डर ायव्हरिे त्यांिा त्यांच्या रात्रीच्या वास्तव्याच्या 

तठकाणी आणलं. हे कॉटेि त्यांच्या आधीच्या कॉटेिपेक्षा 

बरंच मोठं होिं. आिूबािूला साधारण शंभर दोिशे 



मीटरवर िरी दुसरं कोणीच तदसि िव्हिं. त्यांच्या डर ायव्हरिे 

त्यांिा सोडलं आतण तिकडे असलेल्या केअरटेकर सोबि िो 

त्यांच्या रात्रीच्या िेवणाची सोय करण्यासाठी गेला.  

इकडे सगळे िण आपापल्या रूममधे्य आराम करि 

बसले होिे. थंडी असल्यामुळे सगळेिण एकाच बेडवर 

बसले होिे. थोडावेळ आराम करूि साधारण आठ वाििा 

सगळे खाली आले. आले म्हणण्यापेक्षा तवरािसिे 

सगळ्यांिा खाली आणलं. खाली असलेल्या मोकळ्या 

िागेवर रात्रीच्या शेकोटीची व्यवस्था करण्याि आली होिी.  

हळूहळू सगळे िमले आतण मग प्रते्यक गु्रपच्या बार 

टेंडरिे स्विःची िबाबदारी घ्यायला सुरुवाि केली. फक्त 

तवरािसच्या गु्रप मधे्य असं काही िसायचं. प्रते्यक िण 

स्विःची तडर ंक स्विःच बिवायचा. तवरािसिे त्याचा ग्लास 

घेिला आतण एक तसगारेट पेटवूि िो तिथूि थोडा लांब 

असलेल्या धक्क्याला टेकूि उभा रातहला. िो लांब 

िरी असला िरी कोण काय बोलिंय हे त्याला त्या 

गोगंाटािही ऐकू येि होिं. मधे्यच अक्षय आतण रश्मीची 



चाललेली मस्ती, मधे्यच त्यांचं एकत्र येऊि बोलणं सगळं 

तवरािस शांिपणे पाहि होिा.  

थोड्या वेळािे कातिसक आतण तमतथला तवरािसच्या 

बािूला येऊि उभे रातहले.  

"तवरािस.. तसगरेट आहे का?" 

“हो.. आहे िा.. ही घे..” असं म्हणूि तवरािसिे अख्ख 

बॉक्सच कातिसकला तदलं.  

“मग कधी तवचारिोय रश्मीला?” कातिसक तसगरेट पेटवि 

म्हणाला.  

“काय?" 

“िेच िे िुझ्या मिाि चाललंय..” 

“काय चाललंय माझ्या मिाि.. एवढया लवकर चढली की 

काय िुला..” तवरािस हसि म्हणाला.  

“तवरािस.. मुखस िाहीये मी.. िे काय चाललंय िा िुझ्या 

मिाि िे सगळं तदसिंय िुझ्या डोळ्याि. आिाही अक्षय 



आतण रश्मीला एकत्र पाहूि िुला िे वाईट वाटिंय िा िेही 

कळिंय बरं का..” 

“िाऊ दे िा यार. कशाला उगाच िखमेवर मीठ 

चोळिोय. िी खुश आहे िा त्याच्याबरोबर.. मग ठीक आहे 

िा..”.  

“आतण िुला कोणी सांतगिलं की िी खुश आहे त्याच्या 

बरोबर वगैरे.” तमतथला मधे्यच तवरािसला थांबवि म्हणाली.  

“कोणी सांगायला कशाला हवं.. तदसिंय िा..” 

“तदसिं िसं िसिं तवरािस.. एकदा बोलूि िर बघ..” 

"िको ग.. राहू दे.. िसंही मला या सगळ्याि पडायचं 

िाहीये..” 

"पडू िकोस पण तिदाि िुझ्या मिाि काय आहे िे िरी 

सांग तिला..” 

तवरािस काही बोलणार तििक्याि रश्मी तिथे आली.  

“काय एकटे एकटे गप्पा मारि उभे आहाि रे..” 



“िू तबझी होिीस िा.” तवरािस एकदम म्हणाला.  

रश्मीिे चमकूि तवरािसकडे पातहलं.  

“अगं म्हणिे िू अक्षय सोबि बोलि होिीस िा. आतण 

तवरािस इथे एकटाच शांिपणे उभा होिा. म्हणूि मी आतण 

कातिसक त्याला त्रास द्यायला आहे..” तमतथलािे लगेच 

सावरलं.  

“अच्छा. अगं मी त्या अक्षयसोबि िरा सॉटस आऊट करि 

होिी. एकत्र राहिो िर कशाला उगाच भांडण िा..” 

“तमटलं का मग. एवढी हसि आली म्हणिे तमटलंच 

असेल. चांगलंय.” 

“िाही तमटलं िाही.. आमच्यािलं भांडण काही तमटणार 

िाही. िे चालूच असिं.” एवढं बोलूि रश्मी पुन्हा तिघूि गेली.  

थोड्या वेळािे िी परि आली िेव्हा तिच्या हािाि 

क्नव्हस्कीचा ग्लास होिा. िी येिाच कातिसक िे तमतथलाला खूण 



केली आतण मग काहीिरी कारण काढूि िे दोघं तिथूि 

सटकले.  

बराच वेळ रश्मी आतण तवरािस बोलि उभे होिे. मधे्यच 

िे ग्लास ररतफल करायला टेबलवर िायचे आतण मग परि 

होिे तिथे िाऊि उभे राहायचे.  

 

 

साधारण साडे दहा अकरा वाििा तिक्नखलिे त्यांिा थोडं 

बळिबरीिेच िेऊि िेवायला वाढलं. तवरािस व्यवक्नस्थि 

होिा पण रश्मीला थोडी िास्तच झाली होिी. कशीबशी तििे 

एक भाकरी संपवली. मग तवरािसिे तिला तिच्या रूममधे्य 

िेऊि सोडलं. तििे रूममधे्य िािाच तबछान्यावर स्विःला 

झोकूि तदलं. तिला तिथे सोडूि तवरािस िायला तिघाला 

एवढ्याि तििे तवरािसला हाक मारूि तिच्या बािूला 

बसण्यासाठी आग्रह केला . पण रूम मधे्य दुसरं कोणी 

िसिािा आतण रश्मी प्यायलेली असिािा तिच्यासोबि 



एकटच रूम मधे्य थांबणं तवरािसला पटि िव्हिं. तिची 

समिूि काढूि िो लगेच रूमच्या बाहेर पडला आतण खाली 

त्याचा गु्रप बसला होिा तिथे िाऊि बसला.  

तवरािस, तिक्नखल, कातिसक, रोतहि, तसदे्धश, गौरव, 

ऐश्वयास, तहमांशी आतण सुतिि सगळे िण बराच वेळ बोलि 

बसले होिे. बराच वेळ गौरव बडबड करि होिा म्हणूि मग 

शेवटी ऐश्वयास त्याला घेऊि त्यांच्या रूम मधे्य गेली. हळूहळू 

एकेकाची तवकेट पडि गेली आतण शेवटी तिथे रातहली िी 

वाऱ्यावर फरफरणारी शेकोटी.  

 

 

दुसऱ्या तदवशी सकाळी िेहमीप्रमाणे तवरािसला लवकर 

िाग आली. हळूच दरवािा उघडूि िो बाल्किीमधे्य आला. 

आिूबािूला सहि पाहिािा त्याच लक्ष त्या शेकोटीच्या इथे 

गेलं. रात्री सुटलेल्या वाऱ्यामुळे तिथे असलेल्या खुच्यास 

इिस्तिः पसरल्या होत्या. त्यािली एक खुची िर शेकोटी 



मधे्य पडूि अधी तविळूि गेली होिी. केअरटेकर यायच्या 

आधी त्या खुचीची तवले्हवाट लावणं आवश्यक होिं. मग 

तवरािसिे कोणी उठायची वाट ि बघिा एकट्यािेच िाऊि 

िी अधसवट िळलेली खुची उचलूि बािूच्याच िाल्याि 

फेकूि तदली.  

हळूहळू एक एक करूि सगळे उठले. पटापट आवरूि 

सगळे ियार झाले. त्यांचा बस डर ायव्हर सुद्धा एकदम गॉगल 

वगैरे घालूि रेडी होिा. केअरटेकर येिाच रातहलेले पैसे 

देऊि तवरािसिे सगळ्यांिा बस मधे्य बसायला सांतगिलं.  

यावेळी मात्र िािािा रश्मी तवरािसच्या बािूला बसली. 

रोतहििे हळूच तवरािसकडे पाहूि डोळा तमचकवला आतण 

मग बाकीचेसुद्धा त्यांिा तचडवण्याि सामील झाले.  

त्यांच्या टर ेतिंगचा शेवटचा तदवस हळूहळू िवळ येि 

होिा. अिायसे शुिवारी सुट्टी असल्यामुळे त्यांिा तटर पसाठी 

िीि तदवस तमळि होिे. शेवटची टर ीप थोडी मोठी आतण 

लांब करू असं सगळ्यांचं मि होिं. िसं तवरािसच्या मिाि 



टर ीपच तठकाण ठरलं होिं. फक्त हॉटेल, बस वगैरे सगळं 

बाकी होिं.  

'कोडाइकिाल'. केरळमधलं सवासि संुदर असं थंड हवेचे 

तठकाण. उंचच उंच डोगंर आतण मोठमोठ्या वृक्षांमधूि 

िाणारे रसे्त. तवरािसिे िीि चार तठकाणी फोि करूि 

शेवटी एक कॉटेि तिवडलं. कॉटेि असलं की वेळेचं काही 

बंधि िसिं. तकिीही वािेपयंि गाणी वािवली िरी कोणी 

बंद करा असं सांगायला येि िाही. त्यामुळे तवरािसिेच 

मुद्दामहुि हॉटेल ि बघिा कॉटेि बुक केलं. कधी िवे्ह िे 

त्यांच्या बॅचचे बरेच िण यावेळी त्यांच्यासोबि िायला ियार 

होिे. रश्मीिे सुरुवािीला का. कू. केलं पण तवरािसिे 

सगळ्यािा घेऊि िायचं ठरवलं. त्यािे त्यािुसार मोठी बस 

बुक केली.  

 



बुधवारी संध्याकाळी ऑतफस सुटल्यावर तवरािसचा पूणस 

गु्रप आतण रश्मी असे सगळे िण िवळच असलेल्या 

डोतमिोि मधे्य तपझ्झा खायला गेले.  

“काय यार. हल्ली तदवस संपिा संपि िाही.” तवरािस 

तपझ्झाचा िुकडा िोडंाि टाकिा टाकिा म्हणाला.  

"काय बोलिोस.. आम्हाला वाटलं हल्ली िुला वेळ कसा 

िािो हेही कळि िसेल.” तिक्नखल उगाच खेचायची म्हणूि 

रश्मीकडे पाहूि हसला. आतण का कोण िाणे रश्मी लािूि 

लालेलाल झाली. िे पाहूि सगळेच हसि सुटले.  

"अरे असं काही िाहीये.. िुम्हाला िाही का बोअर होि 

तदवसभराि..” 

“आमची गोष्ट वेगळी रे. िुझी िर एंटरटेिमेंट चालू असिे 

िा तदवसभर..” 

"िर एंटरटेिमेंट असिी िर मी म्हणालो असिो का की 

बोअर होिंय म्हणूि..” 



"अच्छा म्हणिे रश्मी बरोबर िुला बोअर होिं असं 

म्हणायचंय िुला.. रश्मी बघ हा काय बोलिोय..” 

"िाही म्हणिे अगदीच िसं िाही. च्या आयला. येऊि 

िाऊि कसलाही संबंध िुम्ही तिच्याशी काय िोडिाय..” 

तवरािस थोडी सारवासारव करणार िेवढ्याि रश्मीिे 

त्याला ििरेिेच गप्प राहायला सांतगिलं. आतण कधीही 

कुणाचंही ि ऐकणारा तवरािस चक्क गप्प बसला. इिर 

सवांच्या ििरेिूि िे सुटलं असेल िर तमतथलािे मात्र िे 

बरोबर हेरलं. पण तििे त्याची वाच्यिा केली िाही. रात्री रूम 

वर गेल्यावर तमतथलािे पुन्हा तवर्य काढला.  

“काय मग रश्मी, िुझ्या मिाि िर आिंदाच्या उकळ्या 

फुटल्या असिील िा…" 

"म्हणिे. ? कशाबद्दल बोलिेय िू?” 

“आिा उगाच िाटकी करू िकोस हा. तिक्नखल िे म्हणि 

होिा त्याबद्दल बोलिेय मी..” 



"अच्छा. अगं िो िर मस्करी करि होिा.” 

“हो पण िुझ्या चेहऱ्यावरचे भाव काहीिरी वेगळंच सांगि 

होिे. तवरािसला िुझ्या वरूि तचडवल्यामुळे िुला होणारा 

आिंद िुझ्या चेहऱ्यावर तदसि होिा.” 

"चल गं. िुझं आपलं काहीिरीच.” 

“काहीिरीच िाही हा. आतण बघ िा. कुणाच्याही सध्या 

'अरे रे' ला 'का रे' करणारा तवरािस िुझ्या एका इशाऱ्यावर 

चक्क गप्प बसला. हे िर िू अमान्य करू शकि िाहीस िा.” 

“िे मी त्याला तवर्य वाढू िये म्हणूि गप्प राहायला 

सांतगिलं".  

“रश्मी यार. माझ्याशी खोटं बोलशील पण तिदाि 

स्विःशीिरी खोटं बोलू िकोस. दोघांच्याही मिाि असिािा 

केवळ व्यक्त होिा येि िाही म्हणूि िुम्ही िुमच्या 

एकमेकांबद्दल असणाऱ्या भाविा मिाि साठवूि 

इिरांसमोर सवसकाही िीट असल्याचं अिूि तकिी तदवस 

भासवणार आहाि?" 



“तमतथला.. तचल..” 

“हे बघ. आिा फक्त दोि िीि आठवडे उरलेि आपल्या 

टर ेतिंगचे. त्यािंिर कुणीही सोबि िसणार. िू, मी, तवरािस 

वगैरे मंुबई मधे्य असूिही एकत्र असू की िाही हे आपल्याला 

माहीि िाही. त्यामुळे आिा िर िू काही ठरवलं िाहीस िर 

िंिर हािचं गमावूि बसशील.” 

"अगं पण त्याच्या मिाि काय आहे हे सुद्धा मला मातहि 

िाही. आतण मला भाविेच्या भराि वाहवि िाही िायचंय.” 

"अग पण िुम्ही िर एकमेकांशी िीट बोललाच िाहीि 

िर िुम्हाला कसं कळणार एकमेकांच्या मिािलं. आतण हे 

बघ. एकदा िुमच्या दोघांचं म्हणणं क्नक्लअर झालं की मग 

पुढचं पुढे बघू. पण वेळेवर बोलल्यामुळे हािचं काहीिरी 

गमावल्याच दुःख िरी िंिर सांभाळि बसावं लागणार िाही 

िा.” 

"ठीक आहे. बोलेि मी वेळ पाहूि.” 

 



"बघ बाई. शेवटी िुझं आयुष्य. िुला िुझ्या आयुष्याि 

काय हवंय िुला ठाऊक. मी आपलं िुझ्या मिािलं थोडं 

फार कळलं म्हणूि बोलले.” 

"बरं बाईसाहेब. तवचार करेि हा मी.. आिा झोपुया का 

आपण. एक िर उद्या रात्री तिघायचंय. थोडा आराम केलेला 

बरा.” 

"हो. गुड िाईट" 

रश्मी डोळे बंद करूि पडली खरी पण झोप काही येि 

िव्हिी. सिि तमतथलाच बोलणं तिला आठवि होिं. शेवटी 

या तटर पच्या वेळी तवरािसशी बोलायचंच असा तिधासर करूि 

िी तिद्रादेवीच्या आधीि झाली.  

***************************************** 

 

गुरुवारचा तदवस कसा गेला त्यांिा कळलंच िाही. कारण 

सगळे संध्याकाळी तिघायचंय याच तवचाराि होिे. िरी 



थोडंफार कामावर लक्ष द्यायचं ठरवलं िरीसुद्धा त्यांच्या 

डोक्याि कोडाइकिालच यायचं आतण मग हािी घेिलेलं 

काम सोडूि िे गुगलवर कोडाइकिालचे फोटो उघडूि 

बसायचे.  

तदवस संपला िरी एरवी इथे तिथे भटकणारे सगळे िण 

आि पतहल्यांदाच होसे्टलवर पळाले. पटापट पॅतकंग करूि 

आतण थोडंफार खाऊि सगळे खाली रस्त्यावर येऊि 

बसची वाट पाहि उभे होिे. िेहमीप्रमाणे बस पतहले 

मुलीचं्या हॉसे्टलला आतण मग तिथूि मुलांच्या हॉसे्टलला 

येणार होिी. बस आल्यावर सगळ्या मुलीिंी पटापट 

आपल्या गु्रपसाठी िागा अडवूि ठेवल्या. कारण प्रवास 

लांबचा होिा. िवळपास बारा िासांचा. बस मुलांच्या 

हॉसे्टलला आली. मुलंसुद्धा ियारच होिी. तवरािसच्या गु्रप 

िे पतहले सवांिा चढुि तदलं आतण िे शेवटी चढले. 

अपेके्षप्रमाणे त्यांिा शेवटची पूणस मोठी सीट तमळाली. बस 

मोठी होिी त्यामुळे शेवटची सीट असूिसुद्धा धके्क 

िाणवायची शक्यिा कमीच होिी. रश्मी त्या सीटपासूि दोि 



सीट सोडूि बसली होिी आतण तिच्याबािूला दुसऱ्याच 

गु्रपची एक मुलगी होिी. तमतथलािे काहीिरी चलाखी करूि 

तिला तिच्या गु्रप बरोबर पूढे पाठवूि तदलं. िी खाली 

उिरलेला तवरािस कधी वरिी येिोय याची वाट पाहि होिी. 

तवरािस आला िो बस सुटायच्या वेळी. तवरािस त्याच्या 

सीटवर िाऊि पाहिो िर तिथे तमतथला त्याच्या सीटवर 

कातिसकच्या बािूला बसली होिी. तवरािस रश्मीच्या बािूला 

बसायला ियारच िव्हिा कारण त्याला त्याच्या गु्रपला 

तचडवण्यासाठी आणखी कारणं द्यायची िव्हिी पण 

कातिसकिे सांतगिल्यावर त्याचा िाईलाि झाला. झालं.. 

तमतथलाच्या मिासारखं झालं. आिा पुढे सगळी मदार 

रश्मीवर होिी.  

बस सुरू झाली िशी पुढे बसलेल्या संियिे एकदम 

उडिी गाणी लावायला सुरुवाि केली. त्याला िातमळ भार्ा 

येि होिी त्यामुळे डर ायव्हरशी काही बोलायचं असेल िर 

िोच बोलायचा. इिर वेळी डर ायव्हरसोबि असणाऱ्या 

तवरािसला या टर ीपला मात्र थोडी मज्जा करिा येणार होिी. 



संियिे गाणी लाविाच सगळ्यांिी िाल धरला आतण 

आरडाओरड करूि संपूणस बस दणाणूि सोडली. रात्री एक 

दीड वािेपयंि सगळे िाचि होिे. त्याि रश्मीला िाचायची 

भारी हौस. तवरािस आधीच िागेवर येऊि बसला होिा. 

रश्मी आली िसा िो उठला आतण त्यािे रश्मीला आि 

बसवलं. कारण बाहेरच्या सीटचं बािूचं हँडल िुटलं होिं.  

कोडाइकिालचा रस्ता म्हणिे वळणावळणाचा. बाहेर 

बसलेला माणूस वळणावर खाली पडेल याची भीिी. िसाही 

तवरािसला प्रवासाि झोप लागायची िाही. कॉलेिमधे्य 

असिािा तवरािसचा कॉलेिचा गु्रप मिालीला गेला होिा. 

मिालीचा पूणस प्रवास त्यांिी रात्रीच केला होिा. सगळे झोपूि 

िायचे पण तवरािस आतण त्याचा तमत्र सुशांि मात्र रात्रभर 

डर ायव्हर सोबि िागे राहायचे. त्यामुळे तवरािस बाहेर 

बसला आतण त्यािे अधसवट पेंगलेल्या रश्मीला आि बसवलं. 

पुढल्या अध्यास िासाि बस सामसूम झाली आतण तवरािस 

कािाला हेडफोि अडकवूि गाणी ऐकि बसला. रात्री हवेि 

गारवा वाढला िश्या सगळ्यांच्या शाली, से्वटर बाहेर येि 



होिे. मधे्यच बस वाला बस थांबवायचा. तसगारेटचे एक दोि 

झुरके मारायचा आतण मग पुन्हा प्रवास सुरु व्हायचा.  

िशी सकाळ झाली िसिशी एक एक करूि सगळी 

मंडळी िागी झाली. तवरािस िागाच होिा. मधे्यच त्याला 

एखाद डुलकी लागली असेल िेवढीच. रश्मी मात्र अिूिही 

तवरािसच्या खांद्यावर डोकं ठेवूि शांि झोपली होिी. सगळे 

उठले िसे डर ायव्हरिे बस एका छोट्या हॉटेलपाशी 

थांबवली. तवरािसिे रश्मीला सुद्धा उठवलं आतण मग 

सगळे िण बाहेर पडले. फे्रश होऊि सगळे चहा पीि बसले 

होिे. िेवढ्याि डर ायव्हरिे सांतगिलं की त्यांिा कोडाइकिाल 

िंिर आतथरापल्ली धबधब्यावर िािा येणार िाही. कारण 

तिकडे िायचा रास्ता आधीच अरंुद. आतण रात्रीच्या वेळी 

िायचं म्हणिे आधीच उल्हास त्याि फालु्गि मास. त्यापेक्षा 

िकोच. दुसरा काही पयासय तमळिो का बघू असं म्हणूि 

त्यांिी डर ायव्हरला बस आधी ठरल्याप्रमाणे कोडाइकिालला 

न्यायला सांतगिली.  



कोडाइकिालला त्यांच्या कॉटेिला पोहोचेपयंि अकरा 

वािले होिे. लांबचा प्रवास असल्यामुळे सगळ्यांिा थकवा 

िाणवि होिा. थोडा वेळ आराम करावा आतण मगच बाहेर 

पडावं असं सगळ्यांचं मि पडलं. िसही टर ेतकंग काही होणार 

िव्हिी. िी त्यांिा दुसऱ्याच तदवशी करावी लागणार होिी. 

संध्याकाळी त्यांिा फार फार िर आिूबािूचा काही पररसर 

पाहायला तमळाला असिा. कारण तिकडे अंधार फार 

लवकर पडायचा. सगळ्यांिा रूम तमळाल्यावर त्यांिी 

तबछान्यावर अक्षरशः स्विःला झोकूि तदलं. तवरािस आतण 

त्याच्या गु्रपला वरच्या दोि रूम आतण रश्मीच्या गु्रपला त्याच 

बंगल्याि खाली दोि रूम तमळाल्या. थोडावेळ तवश्रांिी 

घेऊि तवरािस आतण तिक्नखल बंगल्याच्या बाहेर असलेल्या 

बागेि असलेल्या झोपाळ्यावर िाऊि बसले. दुपार असली 

िरी हवेि गारवा िाणवि होिा. त्यांच्या मागोमाग हळूहळू 

सगळेच उठूि ियार झाले. दुपारचं िेवण अिूि ियार 

व्हायचं होिं. त्यासाठी अिूि एक िास लागेल असं त्या 

कॉटेिच्या मालकािे सांतगिल्यावर अिूि एखाद िास इथे 



बसण्यापेक्षा आपण पुढे िावं , थोडं तफरूि घ्यावं आतण मग 

कॉटेिचा मालक िेवण िे तिथे असिील तिथे पोहोचवेल 

असं तवरािसिे ठरवलं. कारण सगळे िण ियार होिे िर 

उगाच तिथे बसूि एखाद िास वाया घालवणं तवरािसला 

पटणारं िव्हिं.  

यावेळेस सुद्धा तवरािस आतण रश्मी एकत्रच होिे. रश्मी 

बाहेरच्या सीटवर बसली होिी आतण तवरािस क्नखडकी 

िवळच्या. येणाऱ्या प्रते्यक वळणावर तवरािस तिचा हाि 

पकडूि िी खाली पडणार िाही याची काळिी घ्यायचा. 

वळण संपलं की पुन्हा हाि सोडूि द्यायचा. पण त्यांच्या 

आयुष्याि ह्या वळणांचंच फार महत्व होिं. वळणं काही 

केल्या संपि िव्हिी.  

कोडाइकिालचं टर ेतकंग सोडलं िर बाकी तठकाणं 

लवकरच पाहुि होिाि. पवसिरांगांमधे्य असलेल्या गुहा, 

िैसतगसकररत्या ियार झालेली तववरे असं सगळं बघूि 

झाल्यावर त्यांिी त्या कॉटेिच्या मालकाला फोि केला आतण 

संध्याकाळी पाच वाििा त्यांिी दुपारचं िेवण केलं. थंडी 



असल्यामुळे गरमागरम भाकरी आतण तचकि या अशा 

सध्या िेवणावरही सगळ्यांिी िाव मारला.  

िेवण झाल्यािंिर त्यांिा खरंिर तफरायचं होिं पण हवेि 

गारवा वाढल्यामुळे त्यांिा मि मारूि कॉटेिकडे परिावं 

लागलं. त्याि संध्याकाळी टर ॅतफक असल्यामुळे त्यांिा अिूि 

उशीर झाला.  

कॉटेिवर पोहोचले िेव्हा त्या मालकािे त्यांच्या रात्रीच्या 

पाटीची सोय आधीच करूि ठेवली होिी. मस्त पैकी 

गरमागरम िेवण, शेकोटी आतण सोबि डीिे. या बरोबरच 

सगळ्याच गु्रपिे आपापली चहापाण्याची सोय केली होिीच. 

िसा डीिे चालू झाला िसे रूम मधे्य असलेले सगळेिण 

एक एक करूि बाहेर आले आतण मग सगळ्यांिी एकच 

कल्ला केला. रश्मी मधे्यच एखादं असं गाणं लावायची की 

तवश्रांिी घेि बसलेले सुद्धा पुन्हा उठूि िाचायचे.  

या सगळ्या गडबडीि दहा वािूि गेले. तवरािस त्याच्या 

रूमच्या गॅलरीि तसगरेट ओढि उभा होिा. खाली एका 



वािला रश्मी, तमतथला आतण अक्षय काहीिरी बोलि उभे 

होिे. मधे्यच त्यांच्यापैकी कोणाचा िरी आवाि वाढायचा. 

शेवटी मग सुतिििे अक्षय आतण रश्मीला खालच्या खोलीि 

िेऊि बसवलं. इकडे तवरािसच्या िळपायाची आग 

मस्तकाि गेली. एक िर अक्षय आतण रश्मी दोघेही प्यायले 

होिे. आतण तवरािसचा अक्षयवर अतिबाि तवश्वास िव्हिा. 

फक्त िे आधी पासूि एकाच गु्रप मधे्य आहेि म्हणूि 

तवरािस काही बोलायचा िाही. तवरािसची तसगरेट तपऊि 

झाली िरी सुद्धा त्याची खाली िायची इच्छा िव्हिी. दुसरी 

तसगरेट पेटवायला त्यािे लायटर सुद्धा आणलं िव्हिं. त्यािे 

खालीच उभ्या असलेल्या ितमिला लायटर द्यायला 

सांतगिलं. ितमििे बरंच शोधलं पण लायटर काही सापडलं 

िाही. शेवटी ितमििे तिक्नखलकडूि तसगारेट पेटवूि घेिली 

आतण तवरािसला आणूि तदली. िसा तवरािस प्रते्यक वेळी 

सवांच्या उपयोगी पडायचा म्हणूि त्याचा गु्रप वगळिा त्याचे 

बरेच तमत्र झाले होिे.  



बराच वेळ तवरािस वरिी एकटाच होिा. शेवटी कातिसक 

आतण तमतथलािे त्याला िबरदस्तीिे खाली आणूि बसवलं. 

त्याच्या चेहऱ्यावर त्याचा मूड खराब असल्याचं स्पष्ट तदसि 

होिं. त्याला बऱ्याच िणांिी तवचारलं देखील पण त्यािे हसि 

वेळ मारूि िेली.  

थोड्या वेळािे रश्मी त्याच्या बािूला येऊि बसली. 

तवरािसिे तिच्याकडे पातहलंही िाही. त्यािे तिला सरळ 

सरळ इग्नोर केलं आतण िो उठूि दुसरीकडे गेला. पण रश्मी 

थोडीच ऐकणार होिी. िी पून्हा उठूि त्याच्यािवळ िाऊि 

उभी रातहली. तवरािस तिकडूि तिघणार िेवढ्याि तििे 

त्याचा हाि धरला. तवरािसच्या मिाि असूिही िो हाि 

सोडवू शकला िाही.  

“तवरािस. काय झालंय. ? एवढा का तचडला आहेस.. ?” 

"कुठे काय. काही िाही. िरा डोकं दुखिंय म्हणूि 

एकटाच बसलो होिो.” 

“हे झालं लोकांिा सांगायला..” 



“िू कोण आहेस मग. ?” रश्मीचं वाक्य मधे्यच िोडि 

तवरािस म्हणाला.  

“िे िुला माहीि असायला हवं. मी कसं सांगणार..” 

“मलाही िाही माहीि..” 

“हो का. िुला िाही माहीि.. बरं ठीक आहे. मग िुझ्या 

रागालाच सांगू देि..” 

“असो…िा िा िू मिा कर िा.. कशाला उगाच त्रास 

करूि घेिेय..” 

“आतण िुला त्रास होिोय त्याचं काय?" 

“माझं मी बघूि घेईि. त्याची काळिी िू िको करु.” 

“एवढे तदवस िूच बघूि घेिोय रे.. म्हणूि आि मी 

आलीये..” 

“यार रश्मी िुझा प्रॉबे्लम काय आहे.. ?" 

“हाच की िू काही धड सांगि िाही..” 



“काय सांगि िाही?" 

“काहीच..” 

“हे बघ रश्मी. मला आवडिेस िू.. पण मला माहीि िाही 

मी आि िुला िे बोललोय िे परि बोलेि की िाही. कारण 

यामधे्य मला काहीच बरोबर वाटि िाही.” 

“बरोबर वाटि िाही म्हणिे.” 

“म्हणिे बघ िा…मी ठरवलं होिं की काहीही झालं िरी 

आिा कोणत्या मुलीशी िवळीक िाही वाढवायची. कारण 

एकदा िो त्रास झाला िो मला परि िाही करूि घ्यायचाय. 

िरीही मला िुझ्यासोबि राहावंसं वाटिं, िुझ्यासोबि 

बोलावसं वाटिं. माझं आतण अक्षयचं कीिी पटिं िुला 

मातहिीये. मी िर त्याच्याशी बोलायला सुद्धा िाि िाही पण 

िरीसुद्धा िू त्याच्याशी िास्त बोललीस की मला राग येिो. 

आमचं असं काही वैयक्नक्तक वैर िाहीये. पण िरी.. तशवाय 

िुझं आयुष्य. त्याि िू कुणाशी बोलावं कुणाशी िाही हा िुझा 

वैयक्नक्तक प्रश् आहे. मी त्याि काय बोलणार. तशवाय आिा 



काही तदवस तशल्लक आहेि. त्यािंिर आपण भेटू ि भेटू 

देव िाणे.” 

“पण िू एवढा तवचार का करिोय?" 

“का करिोय म्हणिे… मला सवय आहे ही. कधीकधी िर 

असं होिं िा की समोरच्यािे काही तवचार करायच्या आधीच 

मी िो काय तवचार करेल याचा तवचार करूि मोकळा 

होिो.” 

“पण ह्यामुळे िुलाच त्रास होणार आहे िा.” 

“त्रास िर होिो. पण काय करणार ?" 

“हे बघ. आपण एखाद्या गोष्टीचा तििका िास्त तवचार 

करू िा तििकी िी गोष्ट आपल्याला िास्त त्रास देिे. िुला 

मी आवडिे ठीक आहे. हे पे्रम आहे की आकर्सण ही वेगळी 

गोष्ट. मलाही आवडिोस िू. कारण आपण सिि एकत्र 

असिो. खूप बोलिो. सगळं शेअर करिो. त्यामुळे एक 

प्रकारचा कम्फटस तिमासण झालाय आपल्याि. भतवष्याची 

तचंिा करण्यापेक्षा आपण विसमािाि िगावं. ि िाणो आपलं 



भतवष्य या विसमािाि घडणाऱ्या घटिांवरच अवलंबूि 

असेल.” 

“िे आहेच ग. पण…" 

“हे बघ… आिा थोडेच तदवस उरलेि. िुला हे तदवस सुद्धा 

िुला असा दूरचा तवचार करूि घालवायचे आहेि की 

आपल्या एकमेकांबद्दलच्या ज्ा भाविा आहेि त्यांिा न्याय 

तमळवूि द्यायचा आहे. कारण कसं आहे. भतवष्य िर खूप 

लांब आहे पण भतवष्याचा तवचार करूि मला विसमािािले 

हे तदवस झाकोळूि िाही टाकायचे आहेि. मला मातहिीये 

की आपले मागस वेगळे आहेि पण त्याचा तवचार करण्याची 

ही वेळ िाही. िर पुढे भेट होणारच असेल िर वसईवरूि 

काय तकंवा पिवेलवरूि काय. तदवा लागिंच..” 

“काय काय.. काय म्हणालीस.. ?” तवरािसिे हसिच 

तवचारलं.  

“ए. लेखक कवी िू आहेस. मी िाही. मला असं शब्ाि 

मांडिा येि िाही. भाविा पोचल्या िा. मग बस झालं..” 



तवरािस एकदम खोखो हसि सुटला. बरेच तदवस 

त्याच्या मिावर असलेलं दडपण दूर झालं आतण 

कोडाइकिालच्या त्या बोचऱ्या थंडीमधे्य रश्मी त्याच्या 

बाहुपाशाि कधी तवसावली त्याचं त्यालाही कळलं िाही.  

**************************************** 

 

सकाळी िेहमीप्रमाणे तवरािस लवकर उठला. सगळं 

आवरूि झाल्यावर त्यािे हळूहळू सगळ्यांिा हाक 

मारायला सुरुवाि केली. आिचा तदवस त्यांच्या तटर पचा 

महत्वाचा तदवस होिा . कारण आि त्यांिा टर ेतकंगला िायचं 

होिं . कोडाईकिालला टर ेतकंगचे िीि महत्वाचे स्पॉट आहेि. 

टर ेतकंग िरी कमी अंिराच असलं िरी चढण बऱ्यापैकी उभी 

आहे. मधे्य थोडा वेळ आराम घ्यावाच लागिो. बसची 

पातकंग सुद्धा लांब असल्यामुळे त्यांिा पतहल्यापासूिच 

पायपीट करावी लागली. तिघिािा िे गु्रप करूि तिघाले 

होिे खरे पण िसिसं अंिर कमी होि गेलं िसे सगळे गु्रप 



वेगळे झाले. एकत्र रातहला िो तवरािसचा गु्रप आतण त्याच्या 

गु्रपबरोबर तमतथला आतण रश्मी . सगळे एकत्र चालि 

असल्यामुळे वेळ कसा िाि होिा त्यांिाही कळि िव्हिं. 

थोड्याच वेळाि पतहला स्पॉट आला.  

थोडावेळ तवश्रांिी घ्यावी म्हणूि सगळे तिथे थांबले . 

आिूबािूला खाण्याचे बरेच स्टॉल तदसि होिे पण सध्यािरी 

कुणाची काही खायची इच्छा िव्हिी. पाणी तपऊि आतण 

दोि चार फोटो काढूि सगळे पुढच्या प्रवासाला लागले. 

बराचवेळ चालल्यावर िे डॉक्नल्फि िोि िवळ पोचले. 

डॉक्नल्फि िोि म्हणिे डोगंराच्याकड्यापासूि थोडासा पुढे 

आलेला एक तिमुळिा भाग . एकावेळी एकच माणूस 

टोकाला िाऊ आतण येऊ शकेल अशी अपुरी िागा . 

िरासा िोल गेला िर खाली खोल दरी . ज्ांिा उंचीवरूि 

खाली बघायची भीिी वाटिे त्यांिी तिथे िाण्याअगोदर 

तकमाि दहा वेळा िरी तवचार करावा. पण आपली सगळी 

पात्र अगदीच डेअररंगबाि . त्यामुळे सगळेच टोकाला 

िाऊि खाली दरीच दशसि घेऊि आले. तवरािस िर 



तिकडेच बािूला बसला. सगळ्यांचं फोटोसेशि चालू होिं. 

फोटो काढायला कड्याच्या टोकाला गेलेली रश्मी िेव्हा त्या 

डॉक्नल्फि िोिवरूि धावि आली िसा तवरािस िाडकि 

उठला आतण रश्मीवर बरसला . अथासि रश्मीची चूक 

असल्यािे िी काही बोलली िाही आतण तिमूटपणे तिथूि 

बािूला झाली. थोडा वेळ तिथे थांबूि सगळे डॉक्नल्फि 

िोिच्या पुढे असलेल्या अिूि एका कड्यावर गेले. 

इकोपॉईंट. िसं लांब उभं रातहलं िरी प्रतिध्विी ऐकू येिोच. 

पण आपले पठे्ठ ऐकिाि कुठे. यातठकाणी सुद्धा िे अगदी 

टोकाला िाऊि आले. तिक्नखलिर त्या कड्याच्या टोकाला 

असलेल्या दगडावर उभा राहूि फोटो काढि होिा. िेव्हा 

िो खाली उिरला िेव्हा कुठे तवरािसच्या मिावरचं दडपण 

दूर झालं.  

साधारण चार वाििा त्यांिी परिीच्या प्रवासाला सुरुवाि 

केली. ररमतझम ररमतझम पाऊस येि होिा . सगळ्यांिा 

कडाडूि भूकही लागली होिी. पण मॅगी आतण 

ऑमे्लटतशवाय दुसरा काही पयासय िव्हिा . आतण िे ही 



त्यांिा बरंच अंिर पार केल्यावर तमळवणार होिं. मिल 

दरमिल करि िे वर पोहोचले िेव्हा बऱ्यापैकी अंधारूि 

आलं होिं आतण उंचावरचं तठकाण असल्यामुळे रस्त्यावर 

ढगांची इिकी गदी झाली होिी तक त्यािूि वाट काढणंही 

कठीण िाि होिं. सोबिीला पाऊस होिाच . काही वेळ 

गेल्यावर त्यांिा रस्ताच तदसेिासा झाला. सगळेच गडबडूि 

गेले. िेटवकस सुद्धा िव्हिं त्यामुळे गूगलमावशीची मदि 

घेणंही शक्य िव्हिं. सकाळी आलो िो रस्ता आतण आिाच 

रास्ता फारच वेगळा भासि होिा. शेवटी त्यांिी उलट 

येणाऱ्या गाड्यांच्या तदशेिे चालायला सुरुवाि केली. 

िसिसे िे पुढे आले िसा तवरािसला रस्ता ओळखीचा 

भासू लागला आतण बरंच अंिर चालल्यावर शेवटी िे त्या 

भूलभुलैयामधूि बाहेर आले. बाहेर बसचाही काही पत्ता 

िव्हिा . थोडंसं शोधल्यावर त्यांिा दूरवर रस्त्याच्या एका 

कडेला उभी असलेली त्यांची बस तदसली आतण साऱ्यांचा 

िीव भांड्याि पडला. हवेि गारवाही बराच वाढला होिा. 

त्यांच्या आधी फक्त पाच सहा िण येऊि बसमधे्य बसले 



होिे. बाकीचे येईपयंि त्यांिा वाट पाहणं भाग होिं. िेटवकस  

िसल्यामुळे कुणाचा फोिही लागि िव्हिा. साधारण 

िासभर गेल्यावर हळूहळू एकेक गु्रप यायला सुरुवाि झाली 

. सगळे िमा व्हायला साडेसाि झाले आतण शेवटी एकदाची 

त्यांची बस तिघाली.  

िे तिघाले खरे पण िोपयंि वाहिांच्या लांबच लांब रांगा 

लागल्या होत्या. त्याि यांची दोि िीि हत्तीएंवढी बस. त्यामुळे 

त्यांचा टर ॅतफक मधे्य बराच वेळ गेला. तदवसभराच्या 

पायपीटीमुळे सगळ्यांच्या पोटाि कावळे ओरडि होिे पण 

त्या घाटामधे्य त्यांिा एकही हॉटेल तदसि िव्हिं. 

त्यांच्यािल्या दोि िीि िणांिा िाप चढला होिा. बहुदा 

तदवसभराची वणवण त्यांिा सहि झाली िसावी. बस थेट 

हॉसे्टलवर न्यायची की पुढल्या कोणत्या िरी तठकाणी 

यावरूि त्यांची थोडीशी बाचाबाचीही झाली. काही िणांिा 

वाटि होिं की थेट हॉसे्टल वर िावं िर काहीचंं म्हणणं होिं 

की दोि िीि िणांसाठी त्यांिी त्यांची तटर प का खराब करावी. 

शेवटी सगळ्यांचं एकमि झालं आतण एखाद्या हॉटेल वर 



थांबूि थोडंस खाऊि थेट हॉसे्टलवर िायचं ठरलं. 

तवरािसच्या गु्रपच्या चेहऱ्यावरची िारािी अगदी स्पष्ट 

तदसि होिी तवरािसिेच या तिणसयाला मान्यिा तदल्यामुळे 

िेही िास्त काही बोलू शकले िाही. डोगंरदऱ्यािूि बाहेर 

आल्यावर तदसलेल्या पतहल्याच हॉटेलमधे्य त्यांिी बस 

थांबवली. रात्रीचे साडेदहा झाले होिे. िशी खायची 

कोणाचीही इच्छा िव्हिी पण रात्रभराचा प्रवास असल्यािे 

सगळ्यांिी कसंबसं थोडं थोडं पोटाि ढकललं आतण सगळे 

एक एक करूि बस मधे्य येऊि बसले. तवरािसिे सुद्धा 

एकदा बसवाल्याशी बोलूि घेिलं आतण िो त्याच्या िागेवर 

येऊि बसला. यावेळी क्लीिर असल्यामुळे त्यांिा कोणाला 

िागायची गरि भासली िाही. त्यांचा रात्रभराचा पूणस प्रवास 

झोपेिच गेला. सकाळी एका छोट्या टपरीवर बस थांबवूि 

सगळ्यांिी चहा घेिला आतण मग िे पुन्हा त्यांच्या मागासला 

लागले.  

िसे िे आि हॉसे्टल वर लवकरच पोचले पण त्यांच्या 

अंगाि अतिबाि त्राण िव्हिं. दुपारी िेवायला िायलासुद्धा 



त्यांिा अगदी िीवावर आलं होिं. पण भूक सुद्धा प्रचंड 

लागली होिी. कारण सकाळी त्यांिी फक्त चहा घेिला होिा. 

साधारण दोि वाििा िे िेवायला खाली आले आतण 

खालच्या त्यांच्या िेहमीच्या िेपाळ्याकडूि थोडंस खाऊि 

पुन्हा वर िाऊि त्यांिी तबछान्यावर स्विःला झोकूि तदलं 

 त्या तदवशी तवरािस आतण रश्मीचं फार काही बोलणं 

झालं िाही. दोघंही थकले होिे त्यामुळे त्यांिी आराम 

करणंच पसंि केलं. पण एक मात्र िक्की होिं की येणाऱ्या 

पुढल्या काही तदवसांसाठी िे फक्त तमत्र मात्र िक्कीच 

िसणार होिे.  

दुसऱ्या तदवशी िेहमीप्रमाणे दोघे ऑतफसमधे्य 

समोरासमोर आले. तवरािसिे तिला एक छाि स्माईल तदली. 

िसा तवरािस खूप कमी हसायचा. त्याच्या चेहऱ्यावर 

िेहमीच एक गंभीरिा असायची. कारण त्याची सवय. िो 

कोणत्याही गोष्टीचा अतितवचार करायचा. अथासि त्यामुळे 

होणारे दुष्पररणाम त्यालाही कळायचे पण त्यावरचं उत्तर 

अिूिही त्याला सापडलं िव्हिं. त्यामुळे तवरािसच्या 



चेहऱ्यावरची एवढी मोठी स्माईल बघूि सगळ्यांिा आियसच 

वाटलं. तिक्नखल िे थोडं तचडवलं देखील. पण तवरािसिे 

त्याकडे फार लक्ष तदलं िाही.  

हा आठवडा िसा तवरािस साठी िरा आरामाचाच होिा. 

कारण टर ेतिंगचे तदवस संपि आले होिे. आतण बरीच तठकाणं 

तफरूि झाल्यामुळे येणाऱ्या वीकें ड चा त्याचा काही पॅ्लि 

सुद्धा िव्हिा. हा आठवडा तवरािस आतण रश्मीला बराच 

तिवांि वेळ तमळणार होिा. एक तििावी िािं िव्यािे फुलू 

पाहि होिं. दोि िीव पुन्हा एकदा एकमेकांमधे्य गंुिि होिे. 

अगदी येणाऱ्या काळाची तचंिा ि करिा.  

 

आिचा तदवस तवरािससाठी िरा बोररंग च होिा. इिर 

वेळी त्याचा वेळ तटर पची िागा शोधण्यासूि िे हॉटेल्स , बस 

यांचं बुतकंग करण्यािच तिघूि िायचा. थोडेफार टर ेतिंगचे 

क्नव्हतडओ पाहूि िो बाहेर पडला िर बाहेर रश्मी आतण 

अक्षय बोलि उभे होिे. तवरािसिे त्यांिा पाहूिच ि 



पातहल्यासारखं केलं आतण िो बाहेर तिघूि गेला. त्याच हे 

वागणं िसं रश्मीसाठी काही िवीि िव्हिं. रश्मीला 

अक्षयसोबि पातहलं तकंवा रश्मीिे त्याच्यासमोर अक्षयचा 

तवर्य िरी काढला िरी त्याचा मूड पटकि बदलूि िायचा. 

िशी त्याची आतण अक्षयची काही दुश्मिी िव्हिी. पण 

मिभेद बरेच होिे. अगदी एक उत्तर धु्रव िर दुसरा दतक्षण. 

दोघांिाही सांभाळण्याि रश्मीला िारेवरची कसरि करावी 

लागायची. कारण तकिीही झालं िरी रश्मी अक्षयच्या गु्रप 

मधली होिी आतण तवरािसच्या गु्रपमधे्य िी फक्त 

तवरािसचीच िास्त िवळ होिी. इिर कोणाशी िी 

कधीिरीच बोलायची.  

तवरािस बाहेरूि परि आला आतण त्यांच्याकडे ि बघिा 

िसाच आि गेला. यावरूि पुढे काय वाढूि ठेवलंय याची 

रश्मीला थोडीफार कल्पिा आली. िेव्हा रश्मी अक्षय 

बरोबर मधे्य गेली िेव्हा तवरािस त्याच्या िागेवर कािाि 

हेडफोि अडकवूि बसला होिो. रश्मी त्याच्या शेिारी 

बसली पण िरीही त्याच लक्ष गेलं िाही. मग रश्मीिे काही 



िा काही करूि त्याला त्रास द्यायला सुरुवाि केली. 

सुरुवािीला तवरािसिे दुलसक्ष केलं पण मग त्यािे वैिागूि 

हेडफोि काढूि बािूला ठेवले. ठेवले म्हणण्यापेक्षा 

िवळिवळ आदळलेच. रश्मीला एकदम हसायलाच आलं.  

"काय झालं हसायला?” तवरािस तिच्याकडे ि पाहिा 

म्हणाला.  

“कुठे काय? काही िाही..” 

“उगाच कोण हसिं मातहिीये िा..” 

“हो. िुझ्या सारखी वेडी माणसं..” 

“अच्छा. म्हणिे मी वेडा. आतण शहाणपणाचा ठेका 

फक्त िू एकटीिेच घेऊि ठेवलाय िा..” 

“मी असं कुठे म्हणलं..” 

“िू काय म्हणूच िकोस.. िा िा िरा. मला काम करू 

दे.” 

“कुठे िाऊ..” 



“िा कुठेही. िा िा त्या अक्षय कडे. गुलुगुलु करूि झालं 

वाटिं..” 

“कसलं गुलुगुलु. भांडूि झालं असं म्हटलं असिंस िर 

एक वेळ ठीक होिं..” 

“िुमचं काय. चालूच असिं.” 

“हो. आतण िुला िे माहीि असूिपण तचडिोस िू.” 

“मी.. मी कुठे तचडलोय..” 

“अच्छा.. मग तिकडूि सरळ तिघूि का गेलास..” 

“िे मला वाटलं की उगाच िुला तडस्टबस िको िा. 

म्हणूि...” 

“ओहोहो. आलास मोठा तडस्टबस करणारा… राग सरळ 

िाकावर तदसिो िुझ्या..” 

"ओह हॅलो. मी अतिबाि काही रागावलो वगैरे िाही.. िे 

िरा बोअर होि होिं म्हणूि.” 



“हो िा यार. या वेळी तटर प िाही िा. िाहीिर आपला वेळ 

कसा िायचा आपल्यालाच िाही कळायचं..” 

"हम्म. संध्याकाळी काय प्लाि…" 

“काही िाही. िू बोल.” 

“बघूया संध्याकाळी. िाऊया कुठे िरी…" 

“ठीक आहे. इथे बाहेर िे कॅफे आहे िा. चांगला आहे 

असं ऐकलं मी..” 

“अच्छा. मग िाऊया तिथेच. िवळ पण आहे. िुला 

हॉसे्टलवर िायला सोपं पडेल.” 

“ओकेि.. चल आिा मी पण िरा माझे सेशि पूणस करिे. 

िाही िर गुरुवारी वाट लागेल.” 

“हा. फ्रायडेला एक्सझाम आहे बहुिेक.. म्हणिे बाकीच्या 

बॅच ची आहे. आपली पण असेल.” 

“िुला कसलं टेन्शि. टेन्शि आम्हांला.”रश्मी िािा िािा 

हसि म्हणाली.  



 

 

संध्याकाळी रश्मी ऑतफसच्या बाहेर पडली िेव्हा 

तवरािस बाहेरच उभा होिा. रश्मीिे तमतथलाच्या कािाि 

काही िरी सांतगिलं आतण िी तवरािसकडे आली.  

“काय झालं. ?" 

“कुठे काय..” 

“तमतथलाला काय सांगि होिीस..” 

“आपण िािोय िेच सांतगिलं.. िर मी तदसली िाही िर 

हॉसे्टलभर चचास होईल..” 

“हो बाबा.. िुम्ही काय सेलेतब्रटी िा..” 

“गप रे.. कसं िायचंय? चालि की ऑटो?" 

“िुला घाई आहे का िायची?" 

“िाही िर..” 



“मग िाऊया चालिच..” 

“चालेल..” 

तवरािसिे तिक्नखलला लांबूिच इशारा केला आतण िे 

बाहेर पडले. चालिािा रश्मीिे तवरािसचा हाि िकळि 

कधी पकडला तिलाही कळलं िाही.  

 

“काय खाणार आहेस?” तवरािसिे मेिू बघिा बघिा 

तवचारलं.  

“वे्हि मधलं मागव काहीही..” 

“अरे हो.. िुम्ही वे्हि वगैरे िा..” तवरािस हसि म्हणाला.  

“हसायला काय झालं? वे्हि खावं माणसािे.. िबे्यिीला 

चांगलं असिं.” 

“िू खािेस िा.. बस झालं. मी िर मस्त तचकि बगसर 

खाणार.. िू खा वे्हि तचकि.. पिीर.” 



“हो.. मागव आिा िेच.. आतण मॉकटेल पण.” 

तवरािसिे होकार दशसवि त्यांिा हवी िी ऑडसर देऊि 

टाकली. िो कॅफे ऑतफसच्या िवळच असल्यािे तिकडे 

ओळखीचीच लोकं िास्त होिी. आिूबािूिे अगतणि डोळे 

आपल्याला रोखूि पाहि आहेि असा तवरािसला भास 

झाला. पण ऑडसर आल्यावर त्यािे बाकी सगळ्याकडे दुलसक्ष 

करि खाण्यावर लक्ष कें तद्रि केलं.  

“तवरािस… एक तवचारू” रश्मीिे पिीर पकोडाचा एक 

घास घेिा घेिा तवचारलं.  

“तवचार तवचार.. परवािगी कसली मागिेय..” 

“आपल्याकडे खरच खूप कमी वेळ तशल्लक रातहलाय 

का?" 

“म्हणिे.. ?" 

“म्हणिे आिा हे टर ेतिंग संपलं की आपली भेट िाही 

होणार?" 



“िसं काही आिाच िाही सांगू शकि ग मी… एकाच 

लोकेशिला असू िर भेट होि राहीलच.. लोकेशि बदललं 

की काही सांगिा िाही येि.” 

“हं..” 

“िास्त तवचार िाही करायचा गं. िूच म्हणालीस िा की 

विसमािाि िगुया म्हणूि..” 

“हो िे ही आहेच म्हणा. मी आपलं सहि तवचारलं.. बरं 

तिघुया का? िऊ वािले की गेट बंद होिो हॉसे्टलचा..” 

“हो ठीक आहे…” तवरािस वेटरला तबलसाठी इशारा 

करि म्हणाला.  

 

तवरािस रश्मीला तिच्या हॉसे्टलच्या गेटवर सोडायला 

गेला िर तिथे कातिसक आतण तमतथलाला पाहूि दोघांिाही 

धक्काच बसला. तवरािसिे कातिसकच्या तिथे असण्यावर प्रश् 

उपक्नस्थि केला. त्या वेळेला दोघांिीही उडवाउडवीची उत्तर 



तदली खरी पण आिा आपली काही यािूि सुटका िाही हे 

कातिसकला पक्क ठाऊक होिं. रश्मी आतण तमतथला 

हॉसे्टलमधे्य गेल्यावर तवरािस आतण कातिसक सुदधा त्यांच्या 

हॉसे्टलकडे तिघाले.  

"काय.. ? कधी पासूि?” 

तवरािस ऑटोला हाि दाखवि म्हणाला.  

“काय . ?”कातिसक िणू आपल्याला काही मातहिीच िाही 

असा आव आणि म्हणाला.  

“हेच.. तमतथलापुराण..” 

“हे.. खूप आधी पासूि..” कातिसक थोडासा लाििच 

म्हणाला.  

“लाि िाही वाटि… आमच्या पासूि लपवूि ठरवायला.. 

माझी एवढी उडविोस रश्मी वरूि.. कुठे फेडशील हे 

पाप..” 



“याच िन्माि. आिा िुला कळलंय म्हणिे रूमवर 

िाऊि काय होणार आहे याची कल्पिा आहे 

मला..”कातिसक हसि हसि म्हणाला.  

 

 

त्या तदवसापासूि मग तवरािस, कातिसक, रश्मी आतण 

तमतथला. चौघेिण ऑतफस सुटल्यावर एकत्रच िवळपास 

कुठे िरी तफरायला िायचे. कधी कॅफे, कधी हॉटेल कधी 

आईस्क्रीम पालसर.. िसा शेवट िवळ आल्यावर वेळ भरभर 

तिघूि िािे िसाच ह्या आठवड्याचे तदवसही भरभर तिघूि 

गेले. शुिवारी त्यांची फायिल होिी. पॅ्रक्नक्ट्कल आतण लेखी 

सुद्धा.. या परीके्ष मधे्य कुणी िापास झालं िर त्याला पुढचे 

दोि आठवडे इथेच राहूि िी परीक्षा पुन्हा द्यायला लागायची. 

िसे सगळे हुशारच होिे त्यामुळे कुणाला त्या परीके्षचं 

दडपण िव्हिं. परीक्षा संपिा संपिा संध्याकाळ कधी झाली 

त्यांिा कळलंच िाही.  



परीक्षा संपल्यावर संध्याकाळी सगळे िण एकत्र बाहेर 

िायचा तवचार करि होिे तििक्याि पाऊस आला आतण 

मग िाईलािािे सवांिा हॉसे्टल मधे्य िावं लागलं. िुम्ही िर 

केरळ मधे्य असाल िर बाहेर पडिािा छत्री बाळगणं 

अतिवायस आहे. कारण तिकडे कधीही पाऊस पडिो.  

 

***************************************** 

 

“रश्मी.. आि येऊ का?” माधुरीिे दरवािा वािवि 

तवचारलं.  

“अगं माधुरी. ये िा.. तकिी िी फॉमसतलटी.. अशीच आली 

असिीस िरी काय ओरडले िसिो आम्ही िुला…”रश्मी 

तमतथला कडे पाहि म्हणाली.  

“हो िे आहेच ग.. बरं मी काय म्हणिेय..” 



“हा काय झालं?” रश्मीिे एकदम उत्साहािे तवचारलं. 

कारण माधुरी क्लासची सीआर होिी आतण िी काहीिरी 

सांगायला आली आहे म्हणिे िे महत्वाच असणार हे 

रश्मीला माहीि होिं.  

"सगळे म्हणि होिे की आिा शेवटचा तवकें ड आहे िर 

सगळे तमळूि िाऊया कुठेिरी तफरायला.” 

"अगं पण कुठे िाणार आतण असं आयत्या वेळेला बुतकंग 

कसं होणार..” 

"िवळच कुठेिरी िाऊ शकिो िा आपण.. से्टसाठी िर 

िायचय.” 

"कोण कोण यायला रेडी आहे. ?" 

"बरीच मंडळी आहे.” 

"ठीक आहे. तवरािसला फोि करू का? िो काहीिरी 

सुचवू शकिो.” इिकं बोलूि तििे तवरािसला फोि लावला 

सुद्धा.  



तवरािस आतण बाकीची मंडळी िुकिीच तडिर करूि 

वर आली होिी. उद्या कुठे िायचं िव्हिं त्यामुळे त्यांिा 

पॅतकंग वगैरेची काही तचंिा िव्हिी. तवरािस त्याची खोली 

आवरि असिािा त्याचा फोि वािला.  

“हॅलो…" 

“हा तवरािस. थांब फोि स्पीकर वर टाकिे. माधुरी आहे 

सोबि.” 

“माधुरी. काय झालं.” 

“अरे आम्ही सगळे म्हणि होिो की शेवटचा तवकें ड आहे 

िर सगळेिण तमळूि िावूया कुठेिरी से्टला.” 

“िायला काही हरकि िव्हिी पण एवढ्या आयत्या 

वेळेला कसं काय िमणार िा.” 

“बघ िा. कुठे बुकीगं तमळाल िर.” 

“तकिी िण आहेि?" 

 



“िुम्ही सहा िण आतण बाकी इथूि आम्ही बारा मुली 

आहोि. बाकी मुलांच मातहि िाही मला.” 

"ठीक आहे. मी तवचारिो आतण िसं सांगिो.” 

"ओके. ठीक आहे. आम्ही वाट बघिोय सगळे.” 

 

एवढ बोलूि तवरािसिे फोि ठेवूि तदला आतण बाकी 

मुलांिा फोि करूि कोण कोण येिय याची एक तलस्ट 

ियार केली. िवळिवळ वीस िण ियार होिे. एवढ्या 

िणांसाठी आयत्यावेळेला बुतकंग होईल असा तवरािसला 

वाटि िव्हिं पण िरी प्रयत्न म्हणूि त्यािे गुगल वरूि 

हॉटेलची िाव काढूि त्यांिा फोि करायला सुरुवाि केली. 

अपेके्षप्रमाणे त्यांची सुरुवाि िकार ऐकण्या पासूिच झाली. 

बराच वेळ िन्नाचा पाढा ऐकल्यािंिर शेवटी एका 

बंगल्यामधे्य त्यांिा पाच रूम तमळाल्या. टोकि म्हणूि िमा 

करायला वेळ िव्हिा म्हणूि तवरािसिे त्याच्याच अकाउंट 

मधूि टोकि अमाऊंट देऊि टाकली आतण बुतकंग पक्क 



केलं. त्यािे िसं रश्मीला फोि करूि कळवल आतण बाकी 

मुलांिा सांगण्यासाठी िो खालच्या मिल्यावर गेला. तिथूि 

परिायला त्याला िरा उशीर झाला. पण उद्या सुट्टी 

असल्यामुळे बाकीचे सवस िागेच होिे. दुसऱ्या तदवशी दुपारी 

िायचं असल्यामुळे त्यांिा पॅतकंगची काही घाई िव्हिी. मग 

सगळेिण रात्री उतशरापयंि फुटबॉल ची मॅच बघि बसले.  

 

 

दुसऱ्या तदवशी तवरािस िरा उतशराच उठला. रात्रभर 

िागरण होणार म्हणूि आिाच थोडा आराम करावा असा 

तवचार केला असावा त्यािे बहुदा. िऊ वािले िसे बाकीचे 

सगळे एकेक करूि उठले. तिक्नखल फक्त झोपूि होिा. 

सगळ्यांचं आवडल्यावर िाश्ता करायला िाण्यासाठी 

कातिसकिे तिक्नखलला हाक मारली .  

“तिक्नखल… िाश्ता करायला िायचंय िा?” 



तिक्नखलकडूि काही उत्तर आलं िाही िसा कातिसक 

त्याच्यािवळ गेला. तिक्नखल अिूि झोपेिच होिा . कातिसकिे 

सहि त्याच्या कपाळाला हाि लावला िर तिक्नखल िापािे 

फणफणि होिा. कातिसकिे लगेचच बाकीच्यांिा हाक 

मारली आतण बघिा बघिा सगळेिण तिक्नखलच्या रूममधे्य 

आले. सगळे आले िसा तिक्नखलही त्याच्या बेडवर उठूि 

बसला.  

“काय रे. अचािक काय झालं ? काल रात्री िर बरा 

होिास .” रोतहििे काळिीच्या स्वराि तवचारलं.  

“काही मातहि िाही रे. सकाळीच िरा अंग िड 

झाल्यासारखं वाटि होिं. म्हणूि म्हटलं थोडावेळ झोपिो 

म्हणिे बरं वाटेल.” 

“आिचं िायचं रद्द करायचं का?” तवरािसिे 

सगळ्यांकडे पाहि तवचारलं.  

“िाही त्याची काहीही गरि िाहीये . िुम्ही सगळे िा. मी 

राहिो रूमवरच.” 



“अरे पण िुला एकट्याला कसं सोडणार.” 

“मी राहीि रे बरोबर. िसंही काही फार झालेलं िाहीये. 

फक्त िाप आला आहे.” 

"िरी काळिी िर घ्यायला हवीच िा .” 

“िोसीि घेिो म्हणिे बरं वाटेल .” 

“मी थांबिो तिक्नखल बरोबर. िुम्ही सगळे िा.” रोतहि 

तिणसयाच्या सुराि म्हणाला.  

"काही गरि िाही आहे. मी म्हणालो िा िुम्हाला तक िुम्ही 

सगळे िा म्हणूि . मी राहीि िीट.” 

“अरे पण…" 

“आिा पण िाही तक तबि िाही” तिक्नखल तवरािसचं वाक्य 

मधे्यच िोडंाि म्हणाला”आतण िसंही काही लागलाच िर 

खालच्या मिल्यावर अतभतिि वगैरे आहेिच िा. िुम्ही झालं 

तबिधास्त” 



तिक्नखल कुणाचंही ऐकणार िाही हे समिूि सवांिी 

त्याच्या बोलण्याला मूक संमिी दशसवली. सगळे िण खाली 

िाश्ता करायला गेले िसा तिक्नखल उठला आतण ब्रश वगैरे 

करूि पुन्हा तबछान्यावर पडूि रातहला. िाश्ता करूि 

सगळे परि आले. येिािा त्यांिी तिक्नखलसाठी िाश्ता पाससल 

करूि आणला होिा . िो खाऊि आतण चहा घेऊि 

तिक्नखलिे िोतसि घेिली आतण िो पुन्हा झोपूि गेला.  

 

 

इकडे सगळे िण सामािाची बांधाबांध करूि सवस 

आवरूि वकस लाला िाण्यासाठो ियार झाले. िसे िे आधीही 

एकदा िाऊि आले होिे पण आिा आयत्या वेळेवर दुसरी 

कोणिी िागा तमळाली िाही म्हणूि तवरािसिे पुन्हा हीच 

िागा तिवडली. त्यांच्या िवळच्या रेले्व से्टशि पासूि 

वकस लाचं से्टशि दोि से्टशिच्या अंिरावर होिं त्यामुळे 

टर ेििेच िाणं सोयीस्कर होिं. टर ेिसुद्धा बऱ्याच वेळेच्या 



अंिरािंिर होिी. त्यामुळे एक टर ेि चुकली िर दुसरी सरळ 

सहा साि िासांिंिर. सगळे िण कसेबसे टर ेिमधे्य चढले. 

तवरािस वगैरेला िर टर ेि प्रवासाची सवयच होिी. त्यामुळे 

त्यांिा फार तवशेर् असं काही वाटलं िाही. बाकीच्यांची मात्र 

थोडी दमछाक झाली. वकस ला से्टशिवर उिरल्यावर ऑटो 

ररक्षािे िे सगळे बंगल्याकडे तिघाले. बंगला िसा थोडा आड 

रस्त्यालाच होिा. आिूबािूला कोणिंही दुकाि तदसि 

िव्हिं. लोकवस्ती होिी पण काही सामाि आणायचं 

असल्यास मुख्य माकेटला िाण्यातशवाय पयासय िव्हिा. 

बंगल्यावर पोहोचल्यावर तवरािस मालकाला भेटूि 

फॉमॅसतलटी करण्याि गंुिला िर बाकी सगळे िण 

केअरटेकर सोबि रूम बघायला तिघूि गेले. बंगला िसा 

खूप ऐसपैस होिा. मागे बरीच मोकळी िागा होिी तिथे एका 

बािूला से्टि सारखं बांधकाम केलेलं होिं. दोि झोपाळे 

बांधलेले होिे आतण बसण्यासाठी बाकांची सोय केलेली 

होिी. त्या िागेवर उभं राहूि समोर पातहलं तक अथांग 

सागराचं दशसि व्हायचं. बंगला बीचला लागूिच होिा त्यामुळे 



समुद्राच्या गार वाऱ्याचा स्पशस अंगावर शहरे आणायचा. 

एका बािूला एक झोपडीविा घर करूि त्याि डीिे ची 

सोया केलेली होिी. दोन्ही बािूला लाईटे्स लावलेले होिे. 

एकंदरीि त्यांची आिची पाटी एकदम मस्त होणार होिी.  

 

थोडावेळ आराम करूि सगळेिण तफरायला बाहेर 

पडले. त्यांच्या बंगल्याच्या मागच्या बािूिेच एक तििा विा 

रस्ता होिा िो थेट तकिाऱ्यावर पोहोचि होिा. एकेक 

करूि सगळेिण तकिाऱ्यावर आले. सूयासस्त व्हायला अिूि 

बराच अवकाश होिा. आकाशाि रंगीतबरंगी रंगांची उधळण 

झाली होिी. एक चांगली िागा बघूि सगळेिण तिकेट 

खेळायला सरसावले. गु्रप मधल्या काही मुली ओठांचे चंबू 

करूि सेल्फी काढण्याि मग्न झाल्या. िर काहीिण 

फेरफटका मारण्यासाठी तकिाऱ्याच्या बािूिे चालि 

तिघाले. िसिसा वेळ तिघूि िाि होिा िसिसा अंधाराचा 

रंग अिूि गडद होि होिा. आिूबािूला तदवे िव्हिे त्यामुळे 

तिकेट थांबवूि सगळेिण तिथे ठाण मांडूि बसले. तिक्नखल 



आतण इिर मुले समुद्राच्या पाण्याि िाऊि डंुबि होिे. 

साधारण साडेसाि आठ वाििा तवरिसिे सगळ्यांिा हाक 

मारली व सगळेिण बंगल्याकडे िाण्यासाठी तिघाले. परि 

िािािा रश्मीिे िकळिपणे तवरिसचा हाि हािाि घेिला. 

रात्रीच्या शीिल चांदण्याि थांबण्याची तिची खूप इच्छा होिी 

पण एकटदुकटं तिथे थांबणं धोक्याचं होिं म्हणूि मग 

िाईलािािे तिला तवरािसबरोबर तिघावं लागलं.  

 

िे बंगल्यावर पोहोचले िर तिथे त्यांच्या िेवणाची आतण 

पाटीची सोय आधीच करण्याि आली होिी. िॉि वे्हि 

खाणाऱ्यांसाठी मस्त तचकि रस्सा, चपािी आतण सोबि 

स्टाटसर म्हणूि तचकि िंदूरी आतण वे्हि वाल्यांसाठी पिीर 

तचली, छोले, आईस्क्रीम, गुलाबिाम असा मस्त बेि होिा. 

बीचवर खेळूि सगळ्यांचेच कपडे, हािपाय खराब झाले 

होिे त्यामुळे पटापट अंघोळ करूि सगळेिण बाहेर आले 

आतण सगळ्यांिी त्या िेवणावर यथेच्छ िाव मारला. िेवण 

झाल्यावर अक्षय आतण एक दोि िण िवळच असलेल्या 



एका पब मधे्य गेले िर बाकीच्यांिी बाहेर असलेल्या 

लॉिमधे्य डीिे च्या िालावर तथरकायला सुरुवाि केली. 

प्रते्यक गु्रपिे एक एक टेबल पकडूि त्यावर त्यांच्या गु्रपची 

खाण्यातपण्याची सोय केली आतण एक िण त्या टेबलवर 

बसवला.  

कातिसकची िबे्यि थोडी बरोबर िसल्यािे त्यािे 

टेबलवरच बसणं पसंि केलं आतण त्याला कंपिी म्हणूि 

तमतथला सुद्धा तिथेच बसली. हळू हळू िशी रात्र वाढि होिी 

िशी सगळ्यांमधली तझंग सुद्धा वाढि होिी. त्यािच त्यांच्या 

बॅचचा एक अिूि गु्रप तिथे आला आतण मग धांगडतधंगा 

सुरू झाला. दुसऱ्याच कोणत्या िरी बॅच चा गु्रप त्यांचं हॉटेल 

सोडूि आपल्या सोबि येऊि बसलाय हे काही तवरािसला 

पटलं िाही. िो िे बोलूि दाखवणारच होिा पण कातिसकिे 

त्याला थांबवलं. उगाच वाद वगैरे काही िको म्हणूि कातिसक 

त्याला घेऊि परि त्या तिन्याच्या मागासिे बीचवर गेला.  

रात्रीचे साधारण साडेसहा वािल्यािे बीचवर बऱ्यापैकी 

काळोख होिा. फक्त चंद्राचा प्रकाश काय िो सोबि. 



बीचवर पोचल्यावर त्यांिी मोबाईलची टॉचस सुद्धा बंद केली 

आतण तसगारेट पेटवूि त्या शीिल चांदण्याच मिमोहक 

दृश्य पाहि रातहले. हळूहळू तसदे्धश, गौरव, रोतहि हे सुद्धा 

तिथे पोहोचले. आतण मग बराच वेळ िे तिथेच गप्पा मारि 

बसले.  

 

इकडे तमतथला आतण रश्मी त्यांिा शोधूि शोधूि दमल्या. 

सगळा बंगला पालथा घालूि झाल्यावर रश्मीिे तवरािसला 

फोि केला. पण बीचवर िेटवकस  िसल्यािे त्यांच काही 

बोलणं झालं िाही. बराच वेळ झाला िरी कुणी येि िाही 

म्हणूि मग शेवटी रश्मीिे बाकीच्यांिा सांतगिलं आतण 

शोधाशोध सुरू झाली. बराच वेळ िे आिूबािूला शोधि 

होिे. त्यांिी अक्षयला सुद्धा फोि करूि िव पब मधे्य आलेि 

का हे तवचारलं. बराच वेळ शोधाशोध सुरू होिी आतण मग 

अचािक िे तिन्याच्या मागासिे वर येिािा सगळ्यांिा तदसले.  

 



“काय झालं?” सगळे िण आपल्याकडे रोखूि बघिायेि 

हे कळल्यामुळे तवरािसिे तवचारलं.  

“कुठे गेला होिाि?” रश्मीिे रागािच तवचारलं.  

“िुम्ही तबझी होिाि िा िाचगाण्याि. म्हणूि आम्ही 

फेरफटका मारायला गेलो होिो.” 

“इिका वेळ???" 

“आिा झाला वेळ. सगळे िण होिो िर थांबलो. त्याि 

काय झालं एवढं?" 

“आम्ही कधी पासूि शोधिोय मातहिीये…" 

“पण आम्ही काय मुद्दामहूि लपलो होिो का? िुम्ही 

िाचि होिाि सगळे आतण आम्हाला कंटाळा आला होिा 

म्हणूि बाहेर गेलो.” 

“सांगूि िरी िायचं िा..” रश्मी शेवटचं अस्त्र वापरि 

म्हणाली.  



“सांगूि िायला िुम्ही िागेवर असायला हवं िा. िू 

िाचण्याि मग्न.”  

“आतण तमतथला रूम मधे्य होिी.” कातिसक तवरािसचं 

वाक्य पूणस केलं.  

"बरं.” रश्मी िोडं पाडि म्हणाली.  

 

 

आिा तवरािसचा मूड सुधारणं रश्मीची िास्त महत्वाचं 

होिं. कारण एकदा का िो तचडला तक काहीही झालं िरी 

स्विःहूि बोलायला येणार िाही हे रश्मीला पक्क ठाऊक 

होिं. आतण तिला उरलेले थोडे तदवस रुसव्याफुगव्याि 

अतिबाि वाया घालवायचे िव्हिे. त्यामुळे तवरािस 

आल्यावर िी कुठेही ि िािा त्याच्या बािूलाच बसूि होिी. 

कधी तवरािसला गुदगुल्या करूि िर कधी हळूच तचमटा 

काढूि िी तवरािसला बोलिं करण्याचा प्रयत्न करि होिी. 

हळूहळू तवरािसचा राग कमी झाला िसा िो सुद्धा तिची 



खोडी काढू लागला. आतण मग हसण्या क्नखदळण्याि त्यांचा 

वेळ कसा गेला त्यांचं त्यांिाच कळलं िाही.  

 

पहाटे तवरािस िेहमीप्रमाणे लवकर उठला. सहि बाहेर 

एक फेरफटका मारावा म्हणूि िो रूमच्या बाहेर येऊि 

बाल्किीिूि खाली बघि उभा राहीला. त्याच्या बॅचचा िो 

दुसरा खालीच खुच्यांमधे्य झोपी गेला होिा. त्यांिा घेऊि 

आलेल्या ररक्षावाल्यािे त्यांिा टांग तदल्यािे रात्री त्यांिी तिथेच 

मुक्काम केला. बंगल्याचा मालक चांगला असल्यामुळे त्यािे 

त्यांिा तिथे राहण्यास परवािगी तदली होिी. त्या सगळ्यांवर 

सहि एक ििर टाकूि तवरािस बाहेर पडला.  

थंडीचे तदवस असल्यािे हवेि गारवा िाणवि होिा. 

तकिाऱ्यावर गार वारा सुटला होिा. िसा िो बीच तिमसिुष्यच 

होिा. त्यामुळे एवढ्या पहाटे तिथे कुणी यायचा प्रश्च 

िव्हिा. त्या गार वािावरणाि तवरािसला तसगारेट 



ओढायचा मोह आवरला िाही आतण िकळिच त्यािे एक 

तसगारेट काढूि ओठांिा लावली.  

तवरािस परि आला िेव्हा िवळपास सगळेच िागे झाले 

होिे. येिािा तवरािस िाण्याच्या मागासचीही चौकशी करूि 

आला होिा. टर ेििे िाण्यापेक्षा बस िे िाणं िास्त सोयीस्कर 

होिं. सगळे उठले आतण आवरूि िाश्ता करण्यासाठी 

व्हरांड्याि िमा झाले. तवरािसिे त्यांिा परि िाण्याचा पॅ्लि 

सांतगिला आतण िाश्ता करूि झाल्यावर बॅगा वगैरे घेऊि 

सगळे िण बाहेर पडले. बराच वेळ वाट पाहूिही त्यांिा 

ररक्षा तमळेिा. शेवटी त्या बंगल्याच्या मालकािे एका वेळी 

पाच िणांिा अश्या चार पाच फेऱ्या मारूि बसस्टोप पयंि 

सोडलं. तिथूि त्यांिा मुख्य शहरापयंि बस तमळाली आतण 

मग पुढे मुख्य शहरापासूि त्यांच्या होसे्टलपयंि. मुलीचंं 

हॉसे्टल रस्त्यालगिच होिं त्यामुळे त्यांिा तिथेच उिरवूि 

बाकी सगळे पुढच्या िाक्यावर उिरले. तिथूि ररक्षा करूि 

िे आपापल्या गु्रपबरोबर होसे्टलवर पोहोचले. खालच्या 



िेपाळ्याकडे लंच करूि सगळे िण आपापल्या रूमकडे 

वळाले.  

***************************************** 

 

त्यांचं टर ेतिंग संपायला आिा एकच आठवडा तशल्लक 

रातहला होिा. ह्या िीि मतहन्याच्या काळाि अिेक िािी 

िुटली होिी, अिेक िवीि िुळली होिी. िे आिापयसि 

कधीच घरापासूि लांब रातहले िव्हिे त्यांच्यासाठी हा एक 

वेगळा अिुभव होिा. बंधिमुक्त िीवि त्यांिी पतहल्यांदाच 

अिुभवलं होिं. अिेक आठवणीचंी तशदोरी त्यांिा ह्या िीि 

मतहन्याच्या काळाि तमळाली होिी. अिेक िवीि तमत्र 

तमळाले होिे. सगळ्यांच्या मिाि आिा टर ेतिंग संपणार हाच 

तवचार घोळि होिा. रश्मी आतण तवरािसही त्याला अपवाद 

िव्हिे. िे शक्य तििका वेळ एकत्र राहण्याचा प्रयत्न करि. 

सकाळी ऑतफसला आल्यापासूि िे रात्री हॉसे्टलला 

पोहोचेपयंि एक एकत्रच असायचे. ऑतफस िंिर रश्मी, 



तवरािस, कातिसक आतण तमतथला चौघे िण कुठे िा कुठे 

वेळ घालवायचे. कधी कॅफे, कधी हॉटेल कधी आईसिीम 

पालसर.  

आिही िे एका कॅफेमधे्य आले होिे. िो कॅफे त्याच्या 

ऑतफसपासूि थोडा दूरच होिा. पण तकिी वेळा त्याच त्याच 

तठकाणी िायचं म्हणूि मग तवरािसिे हा िवीि कॅफे शोधूि 

काढला होिा. साधारण साडेआठ वािले असिील 

कातिसकचा फोि वािला.  

“हॅलो.” 

“हॅलो कातिसक.” पलीकडूि तिक्नखलचा आवाि आला.  

“हा बोल तिक्नखल. काय झालं?" 

“डर ॉवरची चावी कुठे ठेवलीये?" 

"माझ्याकडे आहे. का काय झालं?" 



“एक झोल झालाय. आपल्या होसे्टलच्या खाली 

कुणालािरी गांिा तपिािा पकडलं पोतलसांिी. आतण कंप्लेंट 

केलीये आपल्या वॉडसिला. सगळ्यांच्या रूम चेक होिायेि.” 

"हा मग. करू देि िा चेक. आपल्याकडे थोडीच आहे 

काही.” 

"अरे आपण िी क्नव्हस्कीची बॉटल िाही का आणलेली 

कोडाईकिाल वरूि. िी आहे िुझ्या डर ॉवरमधे्य.” 

“अरे शीट. लक्षािच िाही राहीलं.” 

“कुठे आहेि िुम्ही?" 

“अरे एका कॅफे मधे्य आलोय.” 

“तिघा िाबोडिोब. बाटलीची तवले्हवाट लावावी लागेल.” 

“हो तिघिो लगेच .”"तवरािस चल. तिघावं लागेल.” 

“काय झालं. एवढ्या घाईि का?" 



“थोडा प्रॉबे्लम झालाय. रस्त्याि सांगिो.”एवढं म्हणूि 

त्यािे वेटरला तबल आणायला सांतगिलं.  

रश्मी आतण तमतथलासुद्धा बुचकळ्याि पडल्या पण 

कातिसक त्यांिा काही सांगण्याच्या भािगडीि पडला िाही. 

त्यांिा ररक्षा पकडूि देऊि कातिसक आतण तवरािस 

हॉसे्टलच्या तदशेिे तिघाले. थोड्याच वेळाि दोघे हॉसे्टलवर 

पोहोचले आतण रूमवर िाऊि त्यांिी िी बाटली मागच्या 

िंगलाि फेकूि तदली. कुठे लपवूिही उपयोग िव्हिा 

कारण िर सापडली असिी िर त्यांिा त्यांची िोकरी 

गमवावी लागली असिी. बाटली फेकूि तदल्यावर त्यांच्या 

िीवाि िीव आला. पण त्यांच्या सारख्या अिेकांिी अशाच 

बाटल्या मागच्या िंगलाि फेकल्या होत्या. िातु्परिा 

डोक्यावर ओझं हलकं झाल्यािे सगळे तितिि झाले. दुसऱ्या 

तदवशी िेव्हा रश्मी आतण तमतथलाला खरं कारण कळलं 

िेव्हा दोघीचंी हसिा हसिा पुरेवाट झाली. कारण कुणी 

त्यांच्या रूमची झडिी घ्यायला आलच िव्हिं.  



उरलेले शेवटचे तदवस भुरसकि उडूि िाि होिे. असंच 

बसल्या बसल्या तवचार करिािा तवरािसला लक्षाि आलं 

तक आपली संपूणस बॅच कधी एकत्र आलीच िाहीये. म्हणिे 

क्लास मधे्य िे एकत्र असायचे पण िे िेवढ्यापुरिा. क्लास 

संपला तक िे परि आपापल्या गु्रप िे बाहेर पडायचे. 

टर ीपमधे्य सुद्धा पूणस बॅच कधीच सामील झाली िाही. त्यामुळे 

शेवटी का होईिा एक छोटीशी गेट टुगेदर पाटी करावी 

असा प्रस्ताव तवरािसिे सगळ्यांसमोर मांडला. अथासि 

त्याच्या आतण रश्मीच्या गु्रपचा त्याला पातठंबा होिाच. प्रश् 

होिा बाकी गु्रपचा. कधी दुसऱ्यांमधे्य ि तमसळल्यामुळे िे 

येिील तक िाही याबाबि िरा शंकाच होिी. त्यांिा सामील 

करूि घ्यायची िबाबदारीसुद्धा तवरािसिे उचलली. कारण 

तवरािस आतण तिक्नखल दोघांचे इिर मंडळीबंरोबर संबंध 

चांगले होिे. कुणाला कोसस पूणस करिािा काही अडचणी 

आल्या िर िे दोघे िेहमीच त्यांची मदि करायचे. तवरािस 

आतण तिक्नखलिे प्रते्यकािवळ िाऊि ह्या पाटीला येण्याची 



तविंिी केली आतण त्यांच्या प्रयत्नांिा यशही तमळालं. कधी 

िवे्ह िे आडमुठेपणा ि करिा सगळेच िण ियार झाले.  

सगळे ियार झालेि म्हटल्यावर तवरािसिे बाकीची 

पाऊल भराभर उचलली. संध्याकाळी सुटल्यावर त्यािे 

आिूबािूच्या बऱ्याच ढाब्यांवर िाऊि चौकशी केली. 

हॉटेलमधे्य िावं िर तिकडे थोडी बंधिं येणार त्या पेक्षा ढाबा 

बरा हा तवचार करूि त्यािे हॉटेलचा पयासय तवचाराि 

घेिलाच िाही. बरंच तफरल्यावर त्याला एक मिपसंि ढाबा 

तमळाला. मेिू, रेट आतण बाकी डीिे वगैरेचं बोलूि फायिल 

केल्यावर त्यािे टोकि अमाऊंट देऊिही टाकली. कारण 

इिर कोणत्या बॅचिे हा ढाबा बुक केला असिा िर पंचाईि 

झाली असिी.  

शेवट अगदी एक दोि तदवसांवर येऊि ठेपल्यामुळे 

सगळेिण बॅगा भरायच्या, तवमािाचं तकंवा रेले्वचं तिकीट 

पक्क करण्याि तबझी होिे. रश्मीच्या परिीचं तवमािाचं 

तिकीट तिच्या ऑतफसिे आधीच बुक करूि ठेवलं होिं. 

बाकीच्यांिा त्यांच्या ऑतफसमधूि त्यांच्या प्रवासाचं भाडं 



तमळणार होिं. िािािा सगळे एक दोि तदवस मिा करि 

िाऊ असा तवचार करूि तवरािसिे आतण त्याच्या गु्रपिे 

टर ेिचं तिकीट काढलं होिं. सीट पक्की िसली िरी ितशबािे 

त्यांिा एकाच डब्याि समोरासमोर िागा तमळाली होिी. 

याि पुन्हा एकटी पडली होिी िी रश्मी. तिला एकटीलाच 

िावं लागणार होिं. उगाच राििे तिचं तिकीट बुक केलं 

असं तिला राहूि राहूि वाटि होिं. तवमािाचं तिकीट िसंच 

ठेवूि सगळ्यांसोबि टर ेििे िावं असा तवचार तिच्या मिाि 

अिेकदा येऊि गेला. पण उगाच ऑतफसचे पैसे वाया 

िायला िको म्हणूि तििे शेवटी िो तवचार रद्द केला.  

 

  आतण शेवटी िो तदवस उिाडला. सगळ्या परीक्षा, 

कोसस पूणस करूि सगळे िण आपापल्या शहराि परिणार 

होिे. िे परीक्षांमधे्य िापास झाले होिे त्यांिा अिूि एक दोि 

आठवडे तिथेच राहूि परीक्षा पास होणं बंधिकारक होिं. 

शेवटचा तदवस सगळ्या फॉमॅसतलटी वगैरे पूणस करण्याि गेला. 

सुपरवायझरच्या सह्या , एचआर च्या सह्या , क्लीअरन्स फॉमस 



पूणस करण्याि सगळ्यांची धावाधाव होिं होिी. मधे्यच कुणी 

एचआरकडे िाऊि थोडं इमोशिल होऊि लोकेशि 

बदलूि देण्यासाठी गयावया करि होिं. कुणी टर ेतिंग 

संपल्याच्या आिंदाि होिं िर कुणी आिा परि घरी िावं 

लागणार म्हणूि दुखी होिं. आठवडाभर मज्जा आतण प्रते्यक 

शतिवार रतववार तटर प हे िीवि आिा पुन्हा थोडंच िगायला 

तमळणार होिं.  

संध्याकाळी िे िेहमीपेक्षा िरा लवकरच मोकळे झाले. 

मग काय. पाटीसाठी मुलीचंा िट्टापट्टा सुरु झाला. बाकी मुलं 

कधी िवे्ह िी तिमखान्याि िाऊि बसली. तवरािस आतण 

तिक्नखल थेट त्यांिी ठरवलेल्या धाब्यावर गेले आतण तिकडचं 

लोकेशि त्यांिी त्यांच्या बॅचच्या गु्रप वर टाकूि तदलं. 

आिूबािूला तफरूि त्यांिी से्टि, डीिे, सेल्फी पॉंईंट आतण 

िेवणाची वगैरे सोय पाहूि घेिली. काही बदल आवश्यक 

होिे िे केले आतण मग िोडं वगैरे धुवूि िे इिरांची वाट 

पाहि बसले. थोड्या वेळािे एक एक गु्रप येऊ लागला. 

तवरािसिे सगळ्यांिा बाहेरच उभं केलं. सगळे िण 



आल्यावर त्यािे त्या ढाब्यावाल्याला पंिाबचा प्रतसद्ध ढोल 

वािवायला सांतगिला आतण ढोल सुरु होिाच सगळ्यांिी 

त्या िालावर ठेका धरला. कुणी थांबायला बघि िाही 

म्हटल्यावर तवरािसिे त्या ढोलवाल्यालाच थांबायला 

सांतगिलं.  

“काय झालं ?” एकदम ढोल बंद झाल्यािे अक्षयिे 

गोधंळूि तवचारलं.  

“अरे इथेच िाचणार आहेि का? डीिेची सुद्धा सोया 

केलेली आहे.” तवरािस सगळ्यांिा आि िाण्यासाठी 

हािवारे करि म्हणाला.  

"डीिेवर काय िेहमीच िाचिो. असं ढोलावर िेहमी 

िाचायला थोडंच तमळिं.” 

"हो बरोबर आहे िुझं पण इथेच िाचि बसलो िर उशीर 

होईल िा. मग बाकी कायसिम कसा होणार.” 

अक्षय काही बोलणार िेवढ्याि तिकेििे त्याला 

िवळिवळ ओढिच मधे्य िेलं. तवरािस आतण अक्षयमधे्य 



वाद झाले िाही याचं का कोण िाणे रश्मीिे देवाचे आभार 

मािले. सगळी मुलं मधे्य िाऊि बसली िर मुली 

िाचल्यामुळे त्यांचा उिरलेला मेकअप पुन्हा करण्यासाठी 

गेल्या.  

 

तवरािसिे पुन्हा एकदा िाऊि सगळी व्यवस्था िीट 

आहे तक िाही िे िपासूि पातहलं आतण िो येऊि खुचीवर 

बसला. आतण बसिा बसिा त्याची ििर मागूि येणाऱ्या 

रश्मीवर पडली आतण िो पाहिच रातहला. गडद तिळ्या 

रंगाच्या गाऊिमधे रश्मी खूप संुदर तदसि होिी. त्याच्या 

गव्हाळ रंगावर िो गडद तिळा रंग आणखीिच खुलूि 

तदसि होिा. तििे केस स्टर ेटतिंग करूि मोकळे सोडले होिे. 

कािाि आतण गळ्याि घािलेली हलकी िीलवणी रंगाची 

जे्वलरी अंधाराि चमकूि तिघि होिी. डोळ्यांिा काळपट 

तिळसर आयलायिर लावूि स्मोकी आयच्या मेकअपमुळे 

तिचे डोळे तिच्या चेहऱ्यावर आखीव रेखीव भासि होिे. 

ओठांची तफकट गुलाबी रंगाची तलपक्नस्टक तिचं रूप 



आणखीिच खुलवि होिी. काहीक्षण आिूबािूचं सारं 

तवसरूि तवरािस तिच्याकडे पाहिच रातहला. अँकररंगची 

सवय असल्यािे तिच्या चेहऱ्यावर आतण हावभावाि एक 

आितवश्वास झळकि होिा. तििे से्टिवर तवरािसचं िाव 

घेिाच िो भािावर आला. से्टिवर िाऊि त्यांिे ह्या पाटीला 

उपक्नस्थि रातहल्याबद्दल सवांचे आभार मािूि त्यािे पुन्हा 

रश्मीकडे कायसिमाची सूते्र सोपवली. रश्मी एकेकाला 

से्टिवर बोलवूि त्याच्या टोपणिावाची तचट्ठी लावलेलं एक 

छोटंसं तगफ्ट त्यांिा देि होिी. मधे्यच कुणी से्टिवर िाऊि 

त्यांचं मिोगि बोलि होिा. कुणी तमतमिी तकंवा सॅ्टन्ड अप 

कॉमेडी करूि त्या उत्साहाच्या वािावरणाि रंग भरण्याचं 

काम करि होिा. पण तवरािसचं मात्र या सगळ्याकडे 

लक्षच िव्हिं. िो त्याच्याच तवश्वाि रमला होिा आतण त्याची 

रश्मीवरची ििर िसूभरही हलि िव्हिी. सवांचे तगफ्ट 

आतण मिोगि झाल्यावर डीिे सुरु करायच्या आधी त्यांिी 

दहा तमतिटे बे्रक घेिला.  



“हुश्श . झाली बाबा एकदाची पाटी” रश्मी तवरािसच्या 

बािूला बसि म्हणाली.  

“झाली कुठे. अिूि अध्यासहूि िास्त बाकी आहे” तवरािस 

तिच्या ििरेला ििर देि म्हणाला.  

“हो िे आहेच. पण िुझी ििर हटि िव्हिी माझ्यावरूि.” 

रश्मी हसिचं म्हणाली.  

“असं काही िाही.” चोरी पकडली गेली म्हटल्यावर 

उगाच ििर चोरि म्हणाला.  

“काही गरि िाही इकडे तिकडे बघायची आिा. आम्हा 

मुलीिंा देवाची देण आहे ही. कुणीही कुठूिही बघि असलं 

तक आम्हाला िे बरोबर कळिं.” 

"अच्छा. चांगलंय चांगलंय. आम्हाला सुद्धा तमळाली 

पातहिे अशी काही देण” तवरािस हसू आवरि म्हणाला.  

“तमळालीये िा. पण िुम्हाला तकंमि िाही िा त्याची.” 

“काय?” 



“असं चोरूि मुलीकंडे बघण्याची”रश्मी हसिचं 

म्हणाली.  

“पण चोरी पकडली िािे िर काय उपयोग?" 

“असं तबितदक्किपणे चोरी केली िर पकडलं िाणारच 

िा.” 

“असू दे.” 

“बाय द वे. काय बघि होिास इिकं माझ्याकडे टक 

लावूि” 

“िाही िे रोिचं माकड आि िरा वेगळं तदसि होिं िा 

म्हणूि बघि होिो.” 

“ए माकड काय? देईि िा एक ठेवूि.” 

“हाहा. सॉरी. छाि तदसिेय िू आि .” 

“का. रोि िाही तदसि का?” 

“िाही.”तवरािस खांदे उडवि म्हणाला.  



“अच्छा. म्हणूि िू ही पाटी ठेवलीस का? मला िटलेलं 

बघिा यावं म्हणूि?” 

“ह्या. मला अतिबाि कल्पिा िव्हिी तक िू अशी िट्टापट्टा 

करूि येणार म्हणूि” 

“शेवटचा तदवस आहे िा.” रश्मी तवरािसच्या डोळ्यांि 

बघि म्हणाली.  

“क्नप्लि िो तवर्य िको काढूस आिा. त्या तवर्यावर ि 

बोलिाच तवर्य संपलेला चांगला.” 

“हम्म. पण आपला एकत्र प्रवास संपिोय िा इथेच.” 

“कदातचि. पण याची कल्पिा होिीच िा आपल्याला 

आधीपासूि” 

“कल्पिा होिी रे पण िड िर िाईलच.” 

“हो. वेळ हेच और्ध. दुसरं काही िाही.” 

“बोलायला तकिी सोपं आहे िा हे.” 



“पण त्यातशवाय दुसरा पयासय सुद्धा िाही िा.” 

“कारण आपण दुसरा कोणिा पयासय तवचाराि घेिलाच 

िाही िा. प्रवासाि चालि रातहलो आपण फक्त. सहप्रवासी 

बिूि.” 

“असो. होईल हळू हळू सगळं िीट.” एवढं बोलूि 

तवरािसिे तसगरेटच्या बॉक्समधूि एक तसगरेट बाहेर 

काढली.  

“सोड आिा िी तसगरेट”असं म्हणूि रश्मीिे िीच तसगरेट 

त्याच्या िोडंािूि काढूि पुन्हा त्याच्या हािाि तदली.  

तवरािसिेसुद्धा वाद ि घालिा बॉक्स क्नखशाि ठेवूि तदलं.  

 

“आिा पुढे काय?” रश्मी सहि तवचारलं.  

“बघू. िॉब िर आहेच सोबिीला. कारण िॉब सोडूि इिर 

काही करायची धमक िर रातहली िाहीये माझ्याि. म्हणिे 

तलखाण सुरूच ठेवेि. पण साईड बाय साईड” 



“पण.” रश्मी काही बोलणार िेवढ्यािच त्याच्या बॅच 

ररपे्रझेने्टतटव्हिे तिला हाक मारली. त्यांच्या वॉडसििे त्यांिी 

केलेली एक्सटर ा वेळेची मागणी िाकारली होिी. त्यांिा 

रोिच्याच वेळेला हॉसे्टलमधे्य बोलावलं होिं. त्यांचा वॉडसि 

थोडा खडूस असल्यािे तकिीही गयावया केल्या िरी िो 

ऐकणार याची कल्पिा असल्यामुळे सगळ्या मुलीिंी भराभर 

आवरायला घेिलं. एकीकडे मुलं डीिेच्या िालावर बेभाि 

होऊि िाचि होिी िर मुली पे्लटे्स घेऊि रांगेि उभ्या 

होत्या. कसिरी घास दोि घास खाऊि सगळ्या मुली 

िायला तिघाल्या. िेव्हा त्या तिघाल्या िेव्हा मुलांिी िाचायचं 

थांबवूि त्यांिा तिरोप तदला. िीि मतहन्यांचा त्यांचा प्रवास 

आि संपि होिा. तकिी िरी भांडणं , मिभेद , तशव्याशाप 

होऊिसुद्धा आि शेवटच्या तदवशी सगळ्यांच्या डोळ्याि 

पाणी होिं. रश्मीिे ि राहवूि तवरािसला तमठी मारली.  

 

“ अवर ििी एन्डे्स तहअर. अवर प्लांतिंग फॉर द तटर प्स 

एन्डे्स तहअर. थँक यू सो मच फॉर तधस वंडरफूल ििी.” 



तवरािसला सुद्धा गतहवरूि आलं होिं त्यामुळे काही ि 

बोलणंच पसंि केलं. त्यािे फक्त तिच्यासमोर क्नखशािलं 

तसगरेटचं पाकीट आतण लायटर काढूि बािूच्या 

कचराकंुडीि फेकूि तदलं. त्याच्या ह्या कृिीमुळं रश्मीच्या 

चेहऱ्यावर िे समाधाि होिं िे पाहूिच िो भरूि पावला 

आतण त्यािे पुन्हा एकदा रश्मीला आपल्या तमठीि घेिलं.  

  



४ 

 

केरळवरूि आल्यावर दुसऱ्याच तदवशी रश्मीला तिच्या 

ऑतफसमधे्य ररपोटस करायचं होिं. राििे तिला मेसेि 

करूि िसं कळवलं होिं. त्यामुळे सुट्टी घ्यायचा मूड 

असूिसुद्धा िी तिमूटपणे ऑतफसला गेली. िवळिवळ 

साडेिीि मतहन्यांिी िी ऑतफसमधे्य पाऊल ठेवि होिी. 

ऑतफसचा बराच कायापालट झाला होिा. अिेक िवे चेहरे 

तदसि होिे. ऑतफसच्या कॉिरन्स रूममधे्य कसलीिरी 

ियारी सुरु होिी. मधला तदवस असूिही सवस िण कामाि 

व्यस्त तदसि होिे. आतण या सवस गोधंळाि रश्मीची ििर 

मात्र एका व्यक्तीला शोधि होिी. 'अतविाश'. रश्मी 

केरळला गेल्यावर सुरुवािीला दोघे संपकासि मधे्य होिे. पण 

मग िंिर दोघेही त्यांच्या खासगी आयुष्याि व्यस्त 

झाल्यामुळे त्यांच्यािील संपकस  िुटला होिा. िुिे बरेच लोकं 

तदसले पण अतविाश तदसि िव्हिा. रश्मीच्या िुन्या 



डेस्कवर सुद्धा आिा कुणा दुसऱ्याच्या िावाची पाटी होिी. 

िे पाहूि रश्मी थेट रािच्या केतबिमधे्य गेली.  

“राि. आि येऊ का?” 

“अरे रश्मी. ये िा? कसा झाला प्रवास. सॉरी िुला लगेचच 

ऑतफसमधे्य बोलावूि घेिलं. पण कामच एवढं महत्वाचं 

होिं तक माझा िाईलाि झाला.” 

पण रश्मीचं त्याच्या बोलण्याकडे लक्ष कुठे होिं. तिची 

ििर रािच्या समोर बसलेल्या अतविाशवर क्नखळली होिी.  

 

“रश्मी.” राििे पुन्हा हाक मारिाच रश्मी भािावर आली.  

“हा राि. सॉरी. काय म्हणि होिाि िुम्ही.” 

“मी तवचारि होिो तक कसा झाला प्रवास? िुला लगेचच 

ऑतफसमधे्य बोलावूि घेिलं. पण कामच एवढं महत्वाचं 

होिं तक माझा िाईलाि झाला.” 

“प्रवास छाि झाला. टर ेतिंगसुद्धा छाि पार पाडलं” 



“अरे वाह. मस्तच. बरं िुला यासाठी बोलावूि घेिलं 

कारण आि अतविाशचा आपल्या ऑतफस मधला शेवटचा 

तदवस आहे.” 

“काय? का? आय तमि कुठे चाललास िू?” रश्मीिे 

गोधंळूि अतविाशकडे पाहि तवचारलं.  

 

“अरे बापरे. म्हणिे िुला मातहि िाही तक काय? 

साहेबांिी िवीि स्टाटस अप सुरु केलंय. अतव िू बोलला 

िाहीस रश्मीला ??” राििे आियासिे तवचारलं.  

“अरे िाही. बरेच तदवसांि बोलणं िाही झालं आमचं. 

त्यामुळे मातहि िसेल तिला.”अतविाश सारवासारव करि 

म्हणाला.  

“अच्छा. िर रश्मी. आपल्याकडे एक खूप मोठा क्लायंट 

आला आहे. त्याचे सगळे इव्हेंटे्स आपणच मॅिेि करिोय. 

इिके तदवस अतविाश सांभाळि होिा. आिा िो िाणार 

म्हटल्यावर त्याच्या िोडीच्या कुणीिरी त्याच्या िागा घ्यायला 



हवी म्हणूि िुला लगेच बोलवूि घेिलं. त्याच्याकडूि सगळ्या 

तडटेल्स घे आतण िीट स्टडी कर. आि गेल्यािंिरही िर 

िुला काही मदि लागली या कामाि िर िो मदि करेल 

िुला. िसं सांतगिलंय त्यािे . चलो मला एक तमतटंग आहे. मी 

िािो. िुम्ही इथेच बसलाि िरी चालेल. बाय. संध्याकाळी 

अतविाशच्या फेअरवेलमधे्य भेटू.”एवढं बोलूि राि तिथूि 

तिघूि गेला.  

 

“कसा आहेस?” रश्मीिे उगाच बोलायचं म्हणूि तवर्य 

काढला.  

“मी मस्त. िू कशी आहेस? मला वाटलं शेवटची िरी भेट 

होिे तक िाही आपली” 

“सॉरी अतव. तिथे गेल्यावर इिकी गंुिूि गेले िा तक..” 

“रश्मी रश्मी. थांब िरा. झालं गेलं होऊि गेलं. मी िुला 

म्हणालो होिो िा. येणाऱ्या काळाि आपल्याला बऱ्याच गोष्टी 



समििील. स्विःबद्दलच्या, आपल्याबद्दलच्या. आतण त्या 

समिल्याही.” 

“म्हणिे” 

“प्रते्यक वेळी समोरच्याच्या मिािलं ओळखिा येईल 

इिके मिकवडे िर आपण िक्कीच िाही. आपण सगळेच 

कोणत्या िा कोणत्या कामाि व्यस्त असिो, आपल्या काही 

प्रायोररटी असिाि. पण हे सगळं सांभाळि असिािा 

आपला आपल्या माणसाशी संवाद खंुटि चाललंय का 

ह्याकडेही आपणच लक्ष द्यायचं असिं िा” 

“हम्म” 

“कारण कसं असिं. कोणिंही िािं तटकायला सहवास 

महत्वाचा असिो. सहवास कमी झाला तक समोरच्या 

व्यक्तीची िागा दुसऱ्या व्यक्तीला िकळि तदली िािे. 

कारण माणसाला एकटेपणा िाणवला तक िो सोबि 

शोधिो. तिसगासचा तियमच आहे िो. त्यामुळे झालं गेलं 

तवसरूि िाऊया. मी मोठ्या कष्टािे या सगळ्यािूि बाहेर 



आलोय. आिा पुन्हा त्याि अडकवू िकोस. आि अगदी 

प्रसन्न मिािे आतण हसऱ्या चेहऱ्यािे मला तिरोप दे. आलोच 

मी ह्या क्लायंटची फाईल घेऊि.” 

इिकं म्हणूि अतविाश केतबिमधूि बाहेर पडला. रश्मी 

गोधंळलेल्या अवस्थेि त्याच्याकडे पाहि होिी. कोण बरोबर 

कोण चूक हा प्रश् आिा कधीच मागे पडला होिा. समोर िे 

काही आहे िे स्वीकारण्यावाचूि रश्मीकडे दुसरा कोणिाही 

मागस िव्हिा. पण अगदी मोिक्याच तदवसाि आयुष्यािली 

दोि महत्वाची माणसं गमावल्याची खंि मात्र तिला िक्कीच 

होिी.  

 

समाप्त  



ई साहित्य प्रहिष्ठानचं िे िेरावं वरं्ष. प्रहिक म्िात्रेंचं ई साहित्यवरचं िे हिसरं  पुस्िक. 

 

यापरु्वीची तयाांची दोनही पसु्तके र्वाचकाांना आर्वडली. प्रतिक म्हात्र े ह े

नावाप्रमाणेच लेखकाांच्या नव्या तिढीचांच प्रतिक म्हणिा येईल. नव्या तिडीिील 

वाचकाांची नस तयाांनी ओळखली आह.े तयाांच्या कथाांछे हळुवार स्िांदन या नव्या 

तिढीच्या हृदयाच्या िाराांना नमेके छेडिे. तयामळेु तयाांना असांक्य प्रतिसाद तमळि 

असिाि. वाचकाांकडून येणार् या प्रततसादाांच्या आधारे त े अतयांत महेनतीन े

आपल्या लखेनाचा कस र्वाढर्वत नेत आहते. तयाांची गणना मराठीतील प्रमखु 

लेखकाांमध्ये होईल असा आम्हाला तर्वश्वास आह.े असे अनेक तरूण लखेक खपू 

छान तलहीत आहते. मोठ्या लेखकाांच्या तोडीस तोड आहते. पण तयाांना योग्य 

असा प्लॅटफ़ॉमम तमळत नाही. तयाांची पसु्तकां  प्रकातित करायला प्रकािक 

धजार्वत नाहीत. कारण तयाांचे नार्व प्रतसद्ध नसल्यामळेु तयाांच्या पसु्तकाांची तर्वक्री 

होईल की नाही याबद्दल प्रकािक सािांक असतात. आतण जर या लेखकाांची 

पसु्तके र्वाचकाांसमोर आलीच नाहीत तर लोकाांना तयाांच ेनाांर्व कळणार कसे? या 

दषु्टचक्रात सापडून अनेक नर्वतरूण लेखकाांच्या तपढ्या बरबाद झाल्या.  

पण आता असे होणार नाही. इांटरनटेच्या सहाय्याने नर्वलेखकाांना र्वाचकाांच्या 

नजरेपयंत पोहोचर्वण्याच े काम आता अनके सांस्था करत आहते. ई सातहतय 

प्रततष्ठान ही तयातील एक. समुारे ५ लाखाांहनू अतधक र्वाचकाांपयंत या नर्वीन 

लखेकाांना नेण्याचे काम ही सांस्था करत.े पणूम तर्वनामलू्य. लखेकाांनाही कोणताही 

खचम नाही. आतण आज ना उद्या लखेकाांना भरघोस मानधन तमळर्वनू दणे्यासाठी 

ई सातहतय प्रततष्ठानचे प्रयतन चाल ूआहते. नर्वीन लेखक यायला हरे्वत. भक्कमपणे 

उभे रहायला हरे्वत. तयाांना तयाांच्या तयाांच्या दजामनुसार मानमरातब तमळार्वा. 

मानधन तमळारे्व. परदिेातील आतण दरूच्या खेड्यापाड्याांर्वरील नर्वर्वाचकाांना 

दजेदार सातहतय तमळार्वे. नर्वनर्वीन ताकदर्वान लेखक ई सातहतयाकडे र्वळत 

आहते. तयाांना तयाांच्या कसानुसार प्रततसादही तमळतो. कुणाला भरघोस तर 

काहींच्या र्वाट्याला टीकाही येते. या टीकेला positively घॆऊन ह े लेखक 



आपला कस र्वाढर्वत नतेात. सरुूची नाईक, प्रफ़ुल िेजर्व, भाग्यश्री पाटील, 

कोमल मानकर, सरुज गाताडे, अनूप साळगार्वकर, बाळासाहबे तिांपी, चांदन 

तर्वचारे, सौरभ र्वागळे, यिराज पारखी, चांद्रिॆखर सार्वांत, सांयम बागायतकर, 

ओांकार झाांजे, पांकज घारे, तर्वनायक पोतदार, चांद्रकाांत तिांद,े तनरांजन कुलकणी, 

चारुलता तर्वसपतु,े काततमक हजारे, गणेि सानप, मनोज चापके, महिे जाधर्व, 

मनोज तगरसे, मदृलुा पाटील, तनलिे दसेाई, सनहा पठाण, सांजय बनसोडे, सांजय 

येरण,े िांतन ू पाठक, श्रेतणक सरडे, िभुम रोकडे, सधुाकर तळर्वडेकर, तदप्ती 

काबाडे, भपूेि कुां भार, सोनाली सामांत, केतकी िहा, तर्वतनता दिेपाांडे, सौरभ 

कोरगाांर्वकर, तमतलांद कुलकणी, िभुम पाटील, आतिष कल,े सरुेंद्र पाथरकर, 

प्रीती सार्वांत दळर्वी, तनतमष सोनार, उमा कोल्ह,े गणेि ढोले, सतचन तोडकर, 

महिे पाठाडे, अतभजीत पैठणपगारे, काततमक हजारे, तकरण दिमखु,े जगतदि 

खाांदरे्वाल,े माधरुी नाईक, तर्विाल दळर्वी, गौरी कुलकणी, तििेश उबाळे, तप्रिम 

साळुांखे असे अनेक तरूण लेखक साततयपणूम लेखन करत आहते. इांटरनेटवर 

हौिी मराठी लेखकाांची कमी कधीच नव्हती. आता हौसेच्या र्वरच्या पायरीर्वरच,े 

लेखनाकडे गांभीरपणे पहाणारे आतण आपल्या लखेनाला पलै ूपाडण्याकडे लक्ष 

दणेारे तरूण लेखक येत आहते. ही नर्वीन लखेकाांची फ़ौि मराठी भाषेला नर्वीन 

प्रकािमान जगात स्थान तमळर्वनू दतेील. तयाांच्या सातहतयाच्या प्रकािाला 

उजाळा तमळो. र्वाचकाांना आनांद तमळो. मराठीची भरभराट होर्वो. जगातील 

सर्वोतकृष्ट सातहततयक प्रसर्वणारी भाषा म्हणनू मराठीची ओळख जगाला होर्वो.  

या सर्वामत ई सातहतयाचाही खारीचा र्वाटा असेल हा आनांद.  

या यिात ई लेखकाांचा तसांहाचा र्वाटा असेल याचा अतभमान.  

 

 

बस्स. अजनू काय पातहजे?  

सनुीळ सामांत 

टीम ई सातहतय प्रततष्ठान 


