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मनोगत 

हे पसु्तक कशासाठी ? 

म ा आठवतिं तवे्िापासनू माझ्या आजू ाजू ा मी सतत समल िंगी 
द्वेष्टेपणा  घत आखण अनभुवत आ ो आिे. या ववषयाचे अज्ञान, 

गरैसमज आखण अशा व्यक्तीिंवर प्रत्यक्ष आखण अप्रत्यक्ष के ा जाणारा 
असयाय  ोकािंच्या  घण्यात,  ो ण्यात, वागण्यात, ववचारात, स्पशाित 

सतत डोकावत असतो.  

 मी ‘समपथिक' नावाची परुुष  ैंथगक आरोग्य सिंस्िा चा वतोय. 'गे' 

सपोटि ग्रपु,  ैंथगकत ेद्द  लशक्षण देणिं,  ैंथगक लशक्षण देणिं, गपु्तरोग 

आखण एच. आय. व्िी. / एडस्ची माहिती देणिं,  ैंथगक आरोग्यासाठी एक 

िेल्प ाईन चा वणिं िी सिंस्िचेी मळू उद्हदष्टिं. 

माझ्या घरचे आखण माझ े िुतके लमत्र सम ैंथगकतचेा ववषय सिसा 
काढत नािीत. त्यािंना या ववषया द्द  ऐकायची /  ो ायची इच्छा नसत.े 

िा ववषय सगळयािंना अस्वस्ि करणारा आिे याची म ा कल्पना आिे. 

 ोकािंनमध्ये या ववषया द्द  अज्ञान आिे. अज्ञान आिे म्िणून 

गरैसमज आिेत. गरैसमज आिेत म्िणून भीती आिे आखण भीती आिे 

म्िणून या समाजाच्या वाट्या ा द्वेष आखण तचु्छता आ  ेी आिे. 
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 ोकािंना या ववषयाची माहिती लसनेमा, नाटकिं , एकमेकािंना 
सािंथगत े  े ववनोद, कािी पसु्तकिं , कािी म ुा-म ुीिंची के े ी टवाळी 
यातनूच लमळत.े  िुतािंशी िी माहिती चुकीची असत ेआखण या समाजावर 
असयाय करणारी असत.े 

वतिमानपत्रात या ववषयावरच ेकधी कधी  िे येतात पण फकत्येक 

वेळा पत्रकारािंनासदु्धा या ववषयाची िार िोडी आखण अधिवट माहिती 
असत.े 

अनेक डॉक्टरािंना या ववषयी अज्ञान असतिं िा माझा स्वत:चा 
अनभुव आिे. त्यात े कािीजण िूप समल िंगी द्वषे्टी आिेत. या 
डॉक्टरािंच्या ववचारािंवर जसुया लशक्षणपद्धतीचा आखण सनातनी 
ववचारसरणीचा पगडा आिे. 

कायद्याने समल िंगी सिंभोग िा गसुिा आिे. कािी पो ीस आखण गुिंड 

याचा वापर ब् ॅकमे साठी करतात. 

 या समाजातल्या व्यक्तीिंना माणूस म्िणून समजून घेण्याचा कोणीिी 
प्रयत्न करत नािी म्िणून कािी म ुिं - म ुी आत्मित्या करतात. या 
असयाया ा आपण सविजण ज ा दार नािी आिोत का?  

सम ैंथगकत ेद्द  िरी माहिती कोण देणार? जर एिाद्या 
लभसनल िंगी व्यक्तीने या ववषया द्द  सिानभुतूीने ल हि िं तर त्याच्या 
 ैंथगकतवेर सिंशय घेत ा जातो. त्यामळेु अशा व्यक्तीिंना या ववषयावर 
 ो ायची सोय नािी. आवाज चढवणारे म्िणजे सनातनी,  
समल िंगी द्वेष्टे. आपल्या ा त्रास िोई , मारिाण िोई  या भीतीने 

समल िंगी  ोक या ववषयाची आप ी  ाजू मािंडायचिं धाडस करत नािीत. 
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सम ैंथगक  ोकािंकड े तचु्छतनेे पाहि िं जातिं, त्यामळेु त े उघडपणे 

त्यािंची  ैंथगकता सािंगत नािीत. म्िणून  ोकािंचा गरैसमज िोतो, की 
सम ैंथगकता आपल्या देशात नािी.  

"मी ववचार के ा की मी समल िंगी आिे आखण गे ी कािी वष ंया 
ववषयात काम करतो आिे. मग आपणच या ववषयावर का ल िू नये? या 
पसु्तकावर ववचार करताना  क्षात आ िं, की या ववषयात  ेजे अनेक प ै ू

आिेत त े सगळेच्या सगळे मी अनभुव े े नािीत. मग नसुतचे माझ े

अनभुव सािंगण्यापेक्षा माझे, माझ्या लमत्रािंचे अनभुव, या ववषयावरचिं के े िं 
ल िाण, पाश्चात्त्य देशािंत ा दृन्ष्टकोन या सगळयािंवरच ल िाविं. या 
पसु्तकात िं रोहितचिं पात्र जरी काल्पतनक अस िं तरी त्याचे अनभुव िरे 
आिेत. 

आता असा आरोप िोऊ शकतो, की असिं पसु्तक ऑब्जने्क्टव िोऊ 

शकत नािी. त्यात  ायस असणार. पण सनातनी  ोकािंचे ववचार फकती 
ऑब्जने्क्टव असतात? मी असिं म्िणेन की िे आयषु्य मी जगत आ ो 
आिे, आखण तमु्िी िक्त िी माहिती कोणाकडून सेकिं ड िँड तरी ऐक ी आिे 

नािीतर ज्या व्यक्ती ा स्वत:च्या  ैंथगकतचेी  ाज वाटत े फकिं वा 
ततच्या द्द  अज्ञान आिे अशािंकडून ऐक ी आिे. मी माझी  ाज ूमािंडू 

इन्च्छतो. ती  ाज ूआपण तनकोपपणे  घावी िी माझी इच्छा आिे. 

 

हे पसु्तक कोणासाठी? 

िे पसु्तक प्रत्येकासाठी आिे. आई, वडी , म ुगा, म ुगी, भाऊ, 

 िीण, लमत्र, मतै्रीण, सनू, जावई, नातवेाईक, शजेारी, सिकारी यािंच्यात े 

कोणीिी सम ैंथगक अस ू शकतात. फकिं  िुना आपल्या सवांना एक तरी 
सम ैंथगक भेट े ा असतोच, तो/ती सम ैंथगक आिे याची आपल्या ा 



7 
 

जाणीव नसत.े फकत्येक वळेा सम ैंथगक  ोक स्वत:च सगळयािंत जास्त 

समल िंगी द्वषे्टे असतात. सयनूगिंडािंनी पछाड े ी असतात. त्यािंचा 
स्वत: द्द  समज असतो, की आपण वाईट आिोत आखण मग िा द्वेष त े

त्यािंच्यासारख्या इतरािंवर व्यक्त करतात.  

असा/अशी कोणी समल िंगी व्यक्ती आपल्या ओळिीची अस ी तर 
(ववशषेत: आपल्या न्जव्िाळयाची व्यक्ती असे  तर), ‘म ा माहिती नािी 
िेच चािंग िंय अशी पळवाट घेऊन चा णार नािी. आपल्या ा ती व्यक्ती 
सिुी व्िावी असिं वाटत अस े तर या ववषयाकड ेडोळेझाक करता येणार 
नािी आखण जोपयतं त ेसमल िंगी आिेत िे सािंगत नािी तोपयतं िी गोष्ट 

तमु्िा ा कळणार नािी. तमु्िी म्िणा  - ‘ रिंय ना..... त ेना कळल्यावाचून 

कोणाचिं काय नकुसान िोणार आिे?' याच प्रश्नाचिं उत्तर शोधायचा प्रयास िे 

या पसु्तकाच ेउद्हदष्ट. 

िे पसु्तक समल िंगी  ोकािंसाठीसदु्धा आिे. या म ुा-म ुीिंनासदु्धा 
त्यािंच्या नात्या द्द   रेच गरैसमज आिेत. कारण त्यािंनी अशा प्रकारची 
मोकळी, सदुृढ, तनरोगी नाती कुठेिी पाहि े ी नसतात, त्या द्द  चचाि 
करायची, माहिती लमळवायची हठकाणिं मािीत नसतात.  

या पसु्तकात िक्त सम ैंथगकता िाच ववषय घेत ा आिे. 

 ैंथगकतचे ेअनेक प ै ूआिेत, त्यािंत ा िा एक आिे. लभसनल िंगी प ै ूिाच 

एक  रो र आिे िा अट्टिास  ाळगणिं फकती  रो र आिे याचा ववचार 
आपण सवांनी कराय ा िवा. सम ैंथगक  ोकािंचिं भावववश्व कसिं असतिं िे 

दािवण्याचा िा प्रयास आिे. या भावववश्वा ा शब्दरुप देणिं िे एक छोटिंसिं 
पहि िं पाऊ  आिे. या पसु्तकाचा एक सेन्ससटायझेशन प्रायमर म्िणून 

उपयोग व्िावा, िी इच्छा. म्िणूनच मी टेन्क्नकॅल टीज टाळल्या आिेत. 

ज्यािंना या ववषयाची जास्ती माहिती िवी आिे त्यािंनी रेिरिंसेसमध्ये 
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हद े ी पसु्तके जरूर वाचावीत, हद ेल्या सिंस्िािंशी सिंपकि  साधावा फकिं वा 
म ा ल िाव.े 

भाष ेद्दल थोडसेे 

कािी वाचकािंना या पसु्तकात े कािी शब्द अश् ी  जाणवती . 

म ुिं, वडी धा-या माणसािंसमोर अस ेशब्द वापरत नस े तरी आपआपसािंत 

अस ेशब्द वापरतात. िी रोहितची डायरी असल्यामळेु त्याच्या भाषचेी श ैी 
तशीच ठेवणे योग्य आिे. िे पसु्तक वाचणिं क् शेकारक अस ू शकत.े 

वाचणा-यापेक्षा असिं आयषु्य अशा समल िंगीद्वषे्ट्या वातावरणात जगणिं िे 

फकतीतरी पटीन ेजास्त क् ेशकारक आिे. कािी सनसनाटी ल िून प्रलसद्धी 
लमळवायची िी धडपड नािी. अशा व्यक्तीिंच े िोणारे िा  व कुचिं णा 
दािववण्याचा प्रामाखणक प्रयत्न आिे. 

 

आभार 

पहि ा ड्राफ्ट वाचून म ा मो ाचा िीड ॅक देणारे डॉ. भषूण शकु् ा, 
डॉ. रमण गिंगािेडकर, मनीषा गपु्त,े जमीर कािं ळे, वभैव आ नावे, केतकी 
रानड ेयािंचा मी मनापासनू आभारी आिे. नयन कु कणी यािंनी पसु्तकाच े

ड्राफ्ट अनेकवेळा वाचून त्यात  द  सचुव े. त्यािंचा मी ऋणी आिे.  

 या पसु्तकाच्या तनलमत्ताने मी माझ ेलमत्र आखण सिकारी यािंचे आभार 
मान ू इन्च्छतो. बत्रकोण (सॅन फ्रें न्ससस्को, कॅल िोतनिया), िमसिर ट्रस्ट 

(मुिं ई), नारी (National AIDS Research Institute, Bhosari, Pune) 

या सिंस्िािंचा मी ऋणी आिे. डॉ. ववजय ठाकूर, सतुनता वािी, डॉ. अनिंत 

साठे, डॉ. शािंता साठे, मेघना मराठे, तजेस्वी सेवेकरी, डॉ. अवस्िी, थगरीश 

कोटलमरे; बत्रकोणमध  े अरवव िंद कुमार, अशोक जेठनिंदानी, सिंदीप रॉय 
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आखण िमसिर ट्रस्टचे अशोक राव कवी, वववेक आनिंद, अलभन्जत आिेर, 
तनतीन करानी, थगरीश कुमार यािंचा मी मनापासनू आभारी आिे. 

या सगळयािंलशवाय, मी जसा आिे तसा म ा अनेकजणािंनी स्वीकार िं, 
माझिं माणूसपण समजून घेत िं. या सगळयािंचे आभार मान े े त्यािंना 
आवडणार नािी. या सवांच्या ऋणात रिाणिंच म ा अथधक आवड े. 

या पसु्तकात मािंड े ी मतिं माझी आिेत. मािंड ेल्या मतािंशी वरी  

व्यक्ती/सिंस्िा सिंमत असती च अस ेनािी. 

- ब िंदमुाधव खिरे 
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चार हदवस दकुान  िंद िोतिं. आज उघड िं. कामात  ुडवून घेतो. िरा 
त्रास घरी आल्यावर िोतो. जेवायपुरता घरच्यािंशी सिं िंध.  ेडरूमचिं दार 
 ावून घेतो. झोपायचिं तरी, नािीतर आवाज  िंद करून टी.व्िी  घायचा. 
मधूनअधून अनावर झा िं की रडायचिं.  

लमत्रािंपासून कॉसटॅक्ट तोड ाय. सुट्टीची म ा भीती वाटत.े 

हदवसभर काय करायचिं िेच कळत नािी. जाणवतयिं, की आपण आता 
स्वतः ा सावरण्याचा प्रयत्न के ा पाहिज.े पण कािी करायची इच्छाच 

िोत नािी.  
फकत्येक हदवसािंत डायरी ल हि ी नािी. परत ल िाय ा घेत ी 

पाहिजे. शवेटपयतं ती एकच सो त असणार असिं हदसतिंय.. 

आज हिय्या करुन ठरव िं घर आवरायचिं. माळा आवराय ा घेत ा. 
अनेक महिसयािंत का वषांत त्या ा िात  ाग ा नव्िता.  

मोड े ी इस्त्री, टेपरेकॉडिर, इ ेक्ट्रॉतनक की- ोडि.  
सुतळीच ेतुकड.े वपशव्या आखण  ॅगा. कोलळष्टके आखण जळमटिं.  
जुने कपड.े इरूची एक जॉकी स्टाई  अिंडरवेअर, तत ा अजून त्याचा 

पुसटसा वास येतोय.  

जुनी कु ुपिं आखण त्यािंना न  ागणा-या फकल्ल्या.  

जुन े अल् म, मालसक, कॉ ेजची पुस्तकिं , वह्या, िाईल्स. 

पूवीपासून ठेव ेल्या डाय-या कम-जरनल्स. 
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िाट े ी, सुटी झा े ी पानिं. कािी धूसर, कािी सुरकुत े ी, 
कािी कुज े ी. कािी नव्यासारिी की जणू कािी का च पहिल्यािंदा 
िाताळ े ी.  

अवतीभोवती िा पसारा आखण मध्ये मी. 

शाळा 
शाळा सरुू झा ी. जवळपास सगळे लशक्षक वेगळे आिेत. िक्त 

पी.टी.चा मास्तर आखण हििंदीची  या तीच आिे. पी.टी.च्या मास्तरचे डोळे 

कायम  ा  असतात. मागची दोन वष ेमी पिातोय. त्याच्याजवळ आ िं 
की दारूचा वास येतो. 

आई आज गावात गे ी िोती. वह्या, पसु्तकिं  जतीनच्या 
दकुानातनूच आण असिं  जावनू सािंथगत  िोतिं. ततनिं ती दसुरीकडूनच 

आण ी. त्याच्या दकुानात मिाग आिेत म्िणा ी. म ा आईचा कधी कधी 
अस ा राग येतो. 

 जतीन वगािचा मॉनीटर झा ा. दरवषीप्रमाणे. सगळयािंना तो आवडतो. 
म ा जास्ती त्याच्याशी  ो ायची सिंधी लमळत नािी. सगळे त्याच्या पढेु 

पढेु करतात. म ा चाससच लमळत नािी. त्याचा दर ार भर ा नस ा तर 
वगाितल्या म ुी कािी ना कािी कारण काढून त्याच्याशी स गी कराय ा 
 घतात. या म ुीिंचा म ा सगळयािंत राग येतो. सारििं त्याच्याभोवती 
घटुमळतात.  ाज नािी वाटत? 

जतीन ा पसु्तकिं  दािव ी. सािंथगत िं तझु्या दकुानातनू घेत ी 
म्िणून. त्याच्या  क्षात नस िं आ िं म्िणज े झा िं. नािीतर इज्जत 

जायची. तो गोड िस ा. मोत्यासारिे दात आिेत त्याचे.  
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जतीन ऑ  राउिं डर िोता. िूप िुशार. िेळातसुद्धा तनपुण. वगाित 

सवातं छान हदसणारा. आनिंदी. सदैव ववस्कट े  े त्याच े रेशमी 
केस. उिंच, गोरा, ओठािंवर  ारीक लमशािंची  व. तिंग अधी चडडी. मी 
अभ्यासात साधारण िोतो, पण िेळात अगदी वाईट. मी 
त्याच्याशी िूप जवळीक साधायचो, पण िार सिंधी लमळायची 
नािी. म ा अजूनिी त्या मु ीिं द्द च्या रागाचिं िसू येतिं. त्या 
म ा कॉन्म्पहटशन आिेत िे म ा तवे्िा जाणवत नव्ितिं. म ा 
तवे्िा सेक्शुअ ी कािी वाटत नव्ितिं. िक्त त्याच्या जवळ असाविं 
िीच इच्छा असायची. त्याच्या नजरेत आपण चािंग िं असाविं,  स्स ्

माझी उिंची छान वाढत ेआिे. मधूनअधून  ा ािंच्या शजेारी उभिं रािून 

त्यािंच्या नकळत आपण त्यािंच्यापेक्षा फकती उिंच आिोत िे  घतो. का  

सिंध्याकाळपयतं मी  ा ािंपके्षा दोन इिंच मोठा िोतो. माझ्या चेि-यावरच े

मरुुम माझ ेसवांत मोठे शत्र ूिोऊन  स े आिेत. हदवसातनू पाच-सिा वळेा 
सा णाने तोंड धुतो.  

पाऊस िूप आिे. रेनकोटातनू पाणी आत लशरून मी पार लभजतो. 
रेनकोट लभजण्यासाठीच घा ायचा असतो. पहिल्या यतुनट टेस्टमध्ये 

गखणतात नापास. हििंदीमध्ये काठावर पास. नवीन काय? म ा ‘क्योंफक’, 

कीन्जये,  ीन्जयें पाचशवेळेा प्रत्येकी ल िायची  याने लशक्षा के ी. म ा 
िस्व आखण दीघिचिं प्रकरण काय आिे िे कधीिी उमगणार नािी. ज्या ा 
पाहिजे तसिं त्यानिं ल िाविं असिं माझिं स्पष्ट मत आिे. अिि िोडाच  द णार 
आिे? प्रगतीपसु्तकावर  ा ािंची सिी के ी. त्यािंना उगाच त्रास देण्यात काय 

अिि? 
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आता चालळशी जवळ आ ी आिे. पण म ा अजूनसुद्धा 
हििंदीत िक्त तीनच शब्द  रो र ल हिता येतात. क्योंफक, 

कीन्जये आखण  ीन्जये. 

जतीन ा न्जम्नॅन्स्टक्समध्ये पहि िं  क्षीस लमळा िं. मी त्या ा काँग्रेट्स 

के िं. तो िस ा आखण त्यानिं माझ्या िािंद्यावर िात ठेव ा. माझ्या अिंगावर 
काटा आ ा. तो िूप छान हदसतो.  

दगडूशटेची लमरवणूक  घाय ा मावशी आ ी िोती. दरवषी येत.े 

आज गे ी एकदाची. पणु्या ा नाविं ठेवत.े आमच्या जीवावर मजा मारत े

आखण जात.े हटळकािंनी िी कटकट कशा ा सरुू के ी कोण जाणे. त्यािंना 
 िुधा नातवेाईक नसावेत.   

आज जतीनचा वाढहदवस. त्याचिं नावसदु्धा फकती सुिंदर आिे. 

सगळया वह्यािंवर मी त ेथगरवनू ठेव िं आिे. आज मी म ुीिंवर  ारीक  क्ष 

ठेवनू िोतो. वगाितल्या पाच म ुीिंनी त्या ा ग्रीटीिंग काडि हद ी. दोघीिंनी 
ग ुा  हद े. मी सकाळी त्या ा ववश के िं. तो नसुता िकँ्स म्िणा ा. िार 
भाव िातो सा ा. म ापण त्या ा ग ुा  द्यायचा िोता, पण कसा देणार? 

वगाटत एकूण सात मुली. जतीन द्दल काय वार्तिंय हे िरिंतर 
तवे्हा मला कळत नव्हतिं. फक्त ओढ जाणवत होती. ततच े

स्वरूप कळलिं नव्हतिं. कोणाला हे आकषटण कधी जाणवायला 
लागेल सािंगता येत नाही. ब्रायनला पहहलयािंदा असलिं आकषटण 

पाच वषाांचा असताना, समोरच्या गललीत असललेया एका 
ववशीच्या मुला द्दल वार्लिं. त्याची ओळि नव्हती. त्याचिं नाव 

सुद्धा त्याला माहीत नव्हतिं. पण  ालकनीतून तो दररोज त्या 
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मुलाकड े घत रहायचा. नुसता त्या मुलाकड े घत रहाविं असिं 
त्याला वार्ायचिं.  ाकी त्याला फारसिं काही लहानपणीचिं आठवत 

नाही, पण ही गोष्र् स्वच्छपणे आठवत ेआखण ह्याच्याववरुद्ध 

आममशाला. ततला पहहलयािंदा एका  ाई द्दल आकषटण 

जाणवलिं, दोन नातविंडिं झालयावर ५६ व्या वषी. 
जतीन ा आज मी लसगारेट ओढताना पाहि िं. शाळेच्या जवळ एक 

पडकिं  घर आिे, त्याच्या मागे. वाईट म ुािंच्या सिंगतीनिं तो असा वागतो. मी 
त्या ा समजून सािंगणार आिे. तो माझिं ऐके . मी त्या ा  द ीन.  

लसगारेट द्द  जतीन ा समजून सािंगायचिं धाडस म ा िोत नािी. 
त्या ा माझिं म्िणणिं पट िं नािी तर तो माझ्यावर नाराज िोई  या भीतीने 

मी चूप  स ोय. 

आज आईने डब्यात को ीची भाजी हद ी िोती. मी ड ा िाल् ा 
नािी.  ािेर  टाटेवडा िाल् ा. घरी आल्यावर आईकडून लशव्या िाल्ल्या. 
जतीन ा पण को ी आखण वािंगिं अन्ज ात आवडत नािी. मी वािंगिं िाणिं 
सोडून देणार आिे. . 

म ा पण चोरून लसगारेट ओढायची आिे, पण लसगारेट लमळवणार 
कशी? म ा पानवाल्याकड ेजायचिं धाडस िोत नािी. जतीन ा कसिं जमतिं 
कुणास ठाऊक.  ा ािंना आज प्रमोशन लमळा िं. आज आम्िी सगळे  ािेर 
जेवाय ा गे ो. 

इिंन्ग् शचा मास्तर िरामी आिे. तो म ुािंना कमी माकि  देतो, म ुीिंना 
जास्ती. शटािची  टणिं उघडी ठेवतो, छातीच े केस दािवाय ा. गखणताचा 
मास्तर त्याच्याकड ेजो प्रायव्िेट लशकवणी ा येतो त्यािंच्याकडून अगोदर 
पेपर सोडवनू घेतो. सायससच ेसर आखण मराठीच्या  ाई चािंगल्या आिेत. 

उते्तजन देतात. मारिाण करत नािीत.  
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आज मी लसगारेट ओढ ी. फकती घाणेरडी  ागत.े जतीन कसा ओढतो 
कोण जाणे. तो आज त्याच्या ग्रपु रो र ओढत  स ा िोता. म्िणा ा 
घेणार का? मी नािी म्िणा ो. त्याने आग्रि के ा. त्या ा नािी कसिं 
म्िणणार? एक झुरका घेत ा. ठसका  ाग ा. सगळे िस े. म्िणा  े

िोई  सवय िळूिळू. शक्यच नािी. या जसमात शक्य नािी. एक अनभुव 

परेु.  ोक कशी काय पाफकटिंच्या पाफकटिं ओढतात कोण जाणे. 

..... 

का  आम्िी घरच ेनाटका ा गे ो िोतो.  ा गिंधवि ा. ‘नटसम्राट’. डॉ. 
 ाग.ू िाउसिूल्या. परत घरी येण्यापेक्षा आम्िी तन ायम ा कुठ ातरी 
आटि वपक्चर पाहि ा. िेटरमध्ये अिंधार आखण पडद्यावरिी अिंधार. कोणी 
कािी  ो त नािी. म ा झोप आ ी. उगाच नािी रवववारीसदु्धा आयत्या 
वेळी ततफकटिं लमळा ी. 

वगाित सगळयािंना सािंथगत िं िा वपक्चर  घ ू नका. टुकार आिे. 

अस ा वपक्चर मी कसा काय पाहि ा म्िणून सगळयािंनी म ाच नाविं 
ठेव ी. म ा काय स्वप्न पड  िोतिं तो वपक्चर असा तनघे  म्िणून? 

 आज गॅदरीिंग झा िं. जतीननी एका नाटकात नेव्िी ऑिीसरचिं काम के िं 
िोतिं. पािंढरी तिंग पॅट, पािंढरा िाि शटि आखण नेव्िीची कॅप. िूप सुिंदर हदसत 

िोता.  घत रिाविं त्याच्याकड.े 

माझिं नेव्िी-युनीिॉमिसमधल्या पुरुषािं द्द चिं आकषिण 

तवे्िापासून  सुरू झा िं असे  का? 

का  रात्री म ा िूप आचरट स्वप्न पड िं. जतीन आखण मी वगाित 

एकटेच. तो नेव्िीच्या यतुनिॉमिमध्ये. त्यानिं म ा उच नू घेत िं. म ा 
त्याच्या मािंडीवर झोपव िं. माझी चड्डी काढ ी. म ा तवेढयात जाग 

आ ी. माझी चड्डी ओ ी  ागत िोती. मी एकदम वतैाग ो. चड्डीत कशी 
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काय मी श ूके ी? हदवा  ावनू चड्डी  द ाय ा गे ो तर कािीतरी पािंढरा 
थचकट पदािि हदस ा. जवळचा एक रुमा  घेत ा आखण पसु ा. म ा 
भीती वाटाय ा  ाग ी आिे. म ा कािी रोग ीग तर नािी ना झा ा? कसिं 
सािंगायचिं घरच्यािंना? 

तरी  रिं वगाित सेक्स -एज्युकेशनचा क् ास झा ा िोता. पण 

असिं कािी िोतिं फकिं वा िोणार िे कोणीिी सािंथगत िं नव्ितिं. 
आपल्या ल िंगातून पािंढरिं कािीतरी येतिंय िे घरच्यािंना कसिं 
सािंगणार? म ा आता िसू येतिंय पण तवे्िा माझी झोप उडा ी 
िोती.  
नववीत जीवशास्त्रात एक सेक्शन िोता. त्यात जननेंहद्रयिं 
व्यवन्स्ित धुत ी पाहिजेत असिं ल हि िं िोतिं. आम्िी मु िं िा 
सेक्शन  ाई कधी लशकवतात याची वाट  घत िोतो. आम्िा ा 
 ाईंची तारािं ळ कशी उडत े िे  घायचिं िोतिं. पण  ाई जास्ती 
िुशार. त्यािंनी त्या सेक्शनचिं अन्स्तत्वच नाकार िं आखण सरळ 

तो सेक्शन वगळून पुढल्या सेक्शनकड े वळल्या. त्यािंना 
आठवण करून द्यायची कोणाची ब शाद? आम्िी िूप 

हिरमुस ो िोतो. 
शाळेत सिंपूणि  ैंथगक आखण  ैंथगकतचेिं लशक्षण द्याय ा िविं. 
आता जे  ैंथगक लशक्षणाच्या नावािा ी लशकव िं जातिं त्या ा 
काय अिि आिे? आपल्या मु ािंच्या आयुष्यात ा या सवाित 

मोठ्या प ूैकड ेआपण सिंपूणिपणे द ुिक्ष करतो. आपल्या मु ािंवर 
अजून मोठा असयाय तो कोणता? 

मधूनअधून माझ ‘त’े ताठ िोतिंय. त्या ा िात  ावायची इच्छा 
िोत.े म ा भीती वाटत ेकारण ‘त’े कधी ताठ िोई  सािंगता येत नािी. परवा 



17 
 

जतीन समोर आ ा आखण .... मी शटि िोचणिं  िंद के िंय. सगळयािंसमोर 
प्रदशिन नको. पी. टी. मास्तर म ा शटि िोचाय ा  ावतो. तो तनघनू गे ा 
की मी परत काढतो. 

कधी एकदा रात्र िोत ेअसिं िोतिं. मी ब छासयात पडतो. जतीन ा 
मनात आण ा की  गेच ताठरपणा येतो. िा ी उशी घेऊन मी त्यावर ‘त’े 

घासतो. घासता घासता पािंढरिं पाणी येतिं. म ा जतीन ा मनात आणून िे 

कराय ा आवडाय ा  ाग यिं. 

माझ्या नलश ानिं म ा स्वतःची छोटी का िोईना स्वतिंत्र िो ी 
िोती. 
म ा रोज रात्री कराय ा आवडतिं, पण शरमिी वाटत.े मी असल्या 

घाण गोष्टी करतो िे कोणा ा कळ िं तर काय म्िणती . आई ा, 
जतीन ा फकती वाईट वाटे . तो िूप सज्जन आिे. माझ्यासारिा वाया 
गे े ा नािी. 

माझी इच्छा नसैथगिक आिे आखण त्यात कािीिी गरै नािी िे 

म ा तवे्िा मािीत नव्ितिं. 
 ािरूममध्ये पण मी आिंघोळीच्या वेळी िाताने कराय ा  ाग ो 

आिे. त्यामळेु दररोज न चुकता आिंघोळ करायची सवय  ाग ी आिे. आज 

 ा ािंनी आरडाओरडा के ा. िरिं तर त्यािंना आरडाओरडा कराय ा कािी 
कारण  ागत नािी. म ा कामा ा जायची घाई आखण िा तासन ् तास 

 ािरूममध्ये काय करतो? आिंघोळी ा इतका वेळ?' मी उद्यापासनू त्यािंना 
पहि ा आिंघोळीचा चासस देणार आिे. म ा असिं घाईघाईने उरकायची 
सवय नािी. 

आई ा िल् ी एक वाईट सवय  ाग ीय. दररोज सकाळी रोहित 

पायजमा, अिंडरवेअर धुवाय ा टाक' म्िणून सािंगत.े म ा असिं सािंथगत े िं 
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अन्ज ात आवडत नािी. मी ततच्यावर ओरडून कािीिी उपयोग नािी. 
दररोज तचे. 

मी दर शतनवारी मारुती ा जाय ा  ाग ो आिे. रूईचा िार घा तो. 
त े वाितो. म्िणतो मारुतीराया म ा या वाईट गोष्टी सोडून द्याय ा 
मदत कर, क्षमा मागतो. िे पाप माझिंय, जतीनचा कािीिी दोष नािी. 
त्या ा लशक्षा देऊ नकोस. त्याची लशक्षा म ा दे.  

सटु्टी  ाग ी आिे. सोसायटीची म ुिं म ा फिकेटमध्ये कायम 

शवेटी तनवडतात. मी नेिमी पहिल्या  ॉ  ा आऊट िोतो. म ा  ॉ ीिंग 

करता येत नािी. नसुतिं फिल्डीिंग कराविं  ागतिं. म ा फिल्डीिंग कराय ा 
 ोअर िोतिं. आज माझ्या िातनू कॅच सटु ा, तो  ॉ  माझ्याकड ेमार ा िे 

म ा कळ िंच नािी. मी जतीन द्द  स्वप्नरिंजन करत िोतो. माझ्या 
टीमने म ा िूप लशव्या हदल्या.  ॅट्समन (श ैेश) नी िात जोडून धसयवाद 

हद .े मी त्या ा नो मेंशन म्िणा ो तर मतनषनी (आमचा कॅप्टन) म ा 
पाठीत गदु्दा मार ा. िरामी. माझी  ॅट वापरून म ाच गदु्दा. मी आता 
फिकेट िळेणारच नािी.  स ूदेत सगळयािंना  ों  त. 

िळूिळू माझ्यात फिकेट द्द  मनस्वी चीड तनमािण झा ी. िी 
चीड  रेच वष े हटक ी. िल् ी मात्र मी मॅचेस  घतो. रािु  

सथचन आखण जिीर आल्यापासून म ा फिकेट िूप आवडाय ा 
 ाग िंय. 

का  मी मारुती ा गे ो तर माझ्यासमोर एक छान म ुगा िात 

जोडून उभा िोता. माझ  क्ष त्याच्यावरून िटेना. तो  ाजू ा सर ा तरी मी 
मान वळवनू त्याच्याकडचे  घत िोतो. मग तो प्रदक्षक्षणा घा ाय ा गे ा. 
मी िात जोडून घट्ट डोळे लमट .े मी भीमरूपी .... सरुु के िं. तरी तो 
डोळयासमोरून िटेना. एक सेकिं द मारूती समोर येई आखण  गेचच तो 
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म ुगा. काळी टाइट पँट. पँटीतनू हदसणारी अिंडरवेअरची कड. म ा  गेच 

ताठरपणा आ ा. म ा  ाज वाट ी. आप िं िे देवळात काय चा  िंय? मी 
वेगळया वेळी जायचिं ठरव िं. 

माझा वाढहदवस वगाित कोणीिी साजरा के ा नािी. जतीनचा 
वाढहदवस सगळयािंच्या  क्षात रिातो. सिंध्याकाळी आम्िी घरचे सगळे 

लसनेमा ा गे ो िोतो. मग जवेाय ा गे ो. आई ा ािंनी म ा टी शटि आखण 

जीसस घेत ी. 

मी मारुती ा जातो आखण मग ततिेच रेंगाळत िािं तो. त्याची वाट 

 घतो. पण तो निंतर म ा कधी हदस ा नािी. तो परमेश्वर सगळिं  घतोय, 

एक हदवस चािंग ा िटका देई . मी देवा ा जाणिं सोड िं पाहिज.े पण 

इतक्यात नको. परीक्षा जवळ आ ीय. 

.... 

परीक्षा सिंप ी. ररझल्ट  ाग ा. माझा आठवा निं र आ ा आिे. 

मागच्या वषीपेक्षा एक निं रनी मी वर आ ोय. 

का  मी आखण आई ा ा नाटका ा गे ो िोतो. त्यात एका  ायल्या 
माणसाची ववनोदी भलूमका आिे. त्याचिं  ायकी चा णिं,  ो णिं. िसनूिसनू 

परेुवाट िोत.े म ा परत त ेनाटक  घायचिंय. 

 

म ा त ेनाटक आवड िं याची आता म ा  ाज वाटत.े दररोज 

अशी टवाळी माझ्या  घण्यात नािीतर ऐकण्यात येत.े 

एिाद्या नॉन-न्स्टरीओहटपीक  मु ाची फकिं वा मु ीची के े ी 
चेष्टा, ('अरे नुसती गिंमत म्िणून रे... एवढिं मनावर काय त े

घ्यायचिं?') दसु-याची टवाळी करणिं िा आमचा आवडता 
टाइमपास आिे. मराठीत ी आखण हििंदीत ी नाटकिं , लसनेम,े 
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हटव्िीवरच्या लसरीअल्समध  ेअनेक ववनोद  ायकी पुरुषािंवर 
 ेत े े असतात. िी आमची ववनोदाची पातळी. िी आमची 
सिंवेदनशी ता. 

....  

व्िेकेशन  ॅच सिंप ी. सटु्टीच े हदवस कस ेगे े कळ िं नािी. आम्िी  
तळुजापरू, पिंढरपरू ा ग ेो िोतो. िे दिावीचिं वषि झा िं की सटु ो. उद्या 
शाळा  सरुु म ा आज रात्री झोप  ागणार नािी. म ा शाळा सरुु व्िायची 
िूप धास्ती वाटत.े दरवषी िेच. झोप  ाग ूनािी म्िणून मी फकतीतरी वळे 

डोळे सताड उघड े ठेवनू  सतो. जतीन भेटणार िा सदु्धा आनिंद जाणवत 

नािी. 

आज शाळा सरुु झा ी. माझी  सायची जागा  द  ीय. मी 
जतीनच्या पढुच्या  ाकावर आ ो. म ा इतक्या हदवसािंनी त्या ा  घनू 

फकती आनिंद झा ा िे ल िाय ा शब्द नािीत. 

गखणताचा मास्तर किं डम आिे. तो मोठे  ॉ  असणा-या म ुीिंच्या 
गा ावरून कािीतरी कारण काढून िात फिरवतो. वह्या तपासाय ा 
त्यािंच्या जवळ  सतो आखण केसािंवरून िात फिरवतो. गखणतिं चुक ी की 
म ुीिंनासदु्धा मारतो. त्यािंना थचमटे काढतो. म ा त्याची भीती वाटत.े 

म ा त्याच्या नजरेत नजर लमळवता  येत नािी. आज गखणत चुक िं तर 
त्यानिं म ा मार िं. म ा रडू आ िं. म ुीसदु्धा  रडत नािीत. पण म ा 
आवर िं नािी. म ा  ाज वाटत.े म ुिं आता माझी चेष्टा करतात. म ा 
मास्तरवर रॉके  ओतनू त्या ा जाळायचाय. 

का कुणास ठाऊक म ा शाळेत धीटपणा आ ाच नािी. िारस े

लमत्रिी लमळा  े नािीत. िळेात चािंग  े नसा  तर मतै्री िोऊ 
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शकत नािी की काय कोण जाणे? का आपण वेगळे आिोत िे 

आपल्यापके्षा इतरािंनाच अगोदर कळतिं? 

आज जतीनने एक अश् ी  पसु्तक आण िं िोतिं. त्या पडक्या 
घरामाग ेत्याचा ग्रपु जम ा. त्या पसु्तकात उघडया  ायकािंचे िोटो िोत.े 

िरिं तर मी त्यािंच्या गु्रपमध्ये िारसा नसायचो. त्या वेळी कसा 
काय िोतो आठवत नािी. 
सगळी म ुिं आधाशासारिी िोटो पिात िोती. म ा घाण वाट ी. 

त्यािंना कसिं काय त्या उघड्या  ाया आवडतात म ा कळत नािी. म ा 
असल्या गोष्टीत रस नािी. पण तसिं  ो नू दािव िं असतिं तर या पोरािंनी 
म ा िाडून िाल् िं असतिं. मी पण शौकीनपणे पिाण्याचे नाटक के िं. 
माझ्या ढोंगीपणाचा जतीन ा सिंशय आ ा असे  का? कारण त्यानिं 
सगळयािंसमोर म ा ववचार िं - ‘रोहित तझुा उठतो का रे?' मी एकदम 

ओशाळ ो. सगळे िदािदा िसाय ा  ाग .े मी िूप शरम ो. माझा 
चेिरा गरम झा ा िोता. मी मानेनेच िोकार हद ा. जतीन सारिा म ुीिंच्या 
 ॉल्स द्द   ो त असतो. तो मराठीच्या  ाईं द्द  िार घाण घाण 

 ो तो. त्या ा त्यािंच्या रो र सेक्स करायचाय. तो िल् ी िार ब घड ा 
आिे. कुठल्या शिाण्या म ुा ा आपल्या मराठीच्या  ाईं रो र सेक्स 

कराय ा आवड े? कधीकधी मी ओशाळतो म्िणून तो मदु्दामिून असिं 
 ो तो की काय असा सिंशय येतो. 

आपल्या ा मु ीिं द्द  कािीच वाटत नािी याची ििंत 

सुरुवाती ा जाणव ी नािी. त्याचा अिि  ावता आ ा नािी. 
का  टीव्िीवर एक गाणिं पाहि िं. त्यात लमल िंद िूप छान हदसतो. 

काय  ॉडी आिे. जतीनपके्षा चािंग ा हदसतो. हदवसभर म ा लमल िंदची 
आठवण येत िोती. तो मिा ात येतो. म ा उच तो. घेऊन जातो. माझिं िे 
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असिं वागणिं  रो र नािी. मी जतीनशी एकतनष्ठ रिाय ा पाहिज.े म ा 
लमल िंद जास्त आवडतो िे जतीन ा कळ िं तर त्या ा फकती वाईट वाटे .  

 मी आज टीव्िी माल केतल्या एका नटी ा डोळयासमोर आणून 

िाताने करायचा प्रयत्न के ा. म ा घाण वाट ी. म ा अन्ज ात जम िं 
नािी. त्या ा ताठरपणा येईनाच. लमल िंद म ा उच नू घेऊन जातो अशी 
कल्पना मनात आण ी.  गेच माझा टाइट झा ा. मग त्या नटी ा समोर 
आण िं.  गेच ििंड पड िं. तरी मी करत राहि ो, िोकस करून तत ा समोर 
ठेवायचा प्रयत्न के ा. तवेढ्यात ती तनसटून गे ी, लमल िंद समोर आ ा 
आखण.... 

आज जतीन  ो ता  ो ता म्िणा ा की िातानिं के िं तर  रेच 

दषु्पररणाम िोतात. कुठल्यातरी वतिमानपत्रात ा  िे त्याने कापनू 

आण ा िोता.  स. आता मी ठरव िं मी िातानी करणार नािी.  िुधा म ा 
गा ावर मरुुम त्यानेच येत असणार. 

िस्तमिुैनामुळे कािीिी दषु्पररणाम िोत नािीत िे म ा िूप 

निंतर कळ .े इतक्या  ोकािंना याच्या द्द  इतके गरैसमज 

आिेत की ववचारायची सोय नािी. या ववषयावर वाटे  त ेछापून 

येत.े इ ासुद्धा या  ा तीत िूप गरैसमज िोत.े त्या ा वाटायच े

की िस्तमिुैनामुळे दमा, मुरुम, िकवा,  ुकड े िोणिं, पुरुषािि 
कमी िोणे, वीयि येणे  िंद िोणे या सगळया गोष्टी िोतात. असिं 
कािीिी िोत नािी. िुशा  कर, िे मी त्या ा वारिंवार सािंथगत िं 
पण  िानपणी लशक ेल्या गोष्टी आखण  स े ी भीती 
चटहदशी जाणिं कठीण िोऊन  सत.े अजूनिी त्या ा िातानिं 
कराय ा अपराधी वाटतिं.  
अभ्यास वाढ ा आिे. म ा डायरी दररोज ल हिता येणार नािी. 
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आिंघोळी ा आज सा ण  ावताना माझा टाइट झा ा. पण मी कािी 
करणार नािी िे ठरव िं आिे.  गेच  ाद ीभर गार पाणी अिंगावर ओत िं 
आखण  ािेर आ ो. 

दसुरा हदवस- मी जतीनकड े घणार नािी. 

ततसरा हदवस - मी वतिमानपत्र वाचणार नािी. त्यात परुुषािंच्या 
अिंडरवेअरच्या जाहिराती असतात. 

चौिा हदवस - मी मालसकिं  वाचणार नािी. त्यात नटािंचे िोटो असतात.  

पाचवा हदवस- म ा सगळीकड ेलमल िंदच हदसाय ा  ाग ा आिे. 

का  रात्री स्वप्न पड िं. लमल िंद िूप भयानक सिंकटात सापड ा 
आिे. मी त्या ा स्वत:चा जीव धोक्यात घा नू वाचव िं. त्या ा वाचवता 
वाचवता मी जिमी झा ो. मी मराय ा  ाग ो. त्याने म ा लमठीत घेत िं. 
त्याच्या छातीशी घट्ट धर िं. त्याच्या डोळयािंत पाणी आ िं. रात्री चड्डी 
 द णिं िी एक कटकट आिे. 

माझी प्रततज्ञा त्याच हदवशी सिंपुष्टात आ ी. कायमची. 
परीक्षा जवळ आ ी आिे. मी फकमान ८० टक्के माकि  काढावेत अशी 

 ा ािंची इच्छा आिे. कधीची एकदा परीक्षा िोत ेअसिं झा िंय. आता मी 
इतक्यात डायरी ल हिणार नािी.  

त ेवषि कसिं गे िं कळ िं नािी. सकाळी क् ास, दपुारी शाळा, घरी 
आ िं की अभ्यास आखण रात्री लमल िंद, 

सटु्टी  ाग ी. मी मागच्या महिसयात पेटीचा क् ास  ाव ा. तति े

एक म ुगी पटेी छान वाजवत.े ततचा दगुाि राग ऐकत रिावा. म ा राग 

कधी लशकवणार कोण जाणे. नसुतिं सा-रे-ग-म वाजवाय ा  ोअर िोतिंय.  
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मागच्या आठवड्यात आम्िी सगळे गणपतीपळुया ा ग ेो िोतो. 
आईने माझा ररझल्ट चािंग ा  ागावा म्िणून नवस के ा. म ा काळजी 
पड ीय की याच्या पढेु म ा जतीन भेटणार नािी. 

म ा वाटतिं आईने म ा परीक्षेत चािंग  ेमाकि  लमळावेत म्िणून 

जवळपास सगळया दैवतािंना नवस के ा िोता.  ा ािंचा अशा 
गोष्टीिंवर ववश्वास नव्िता. 
म ा ८२ टक्के माकि  पड .े सायसस ा अॅडलमशन घेत ी. िगुिसन 

कॉ ेज, जतीन पण माझ्याच वगाित आिे. त्या ा ८४ टक्के माकि  पड .े 

आम्िी परत एकत्र आ ोत. माझे िात स्वगाि ा टेक ते. आईने म ा 
सोसयाची चेन के ी आिे.  ा ािंनी म ा इ के्ट्रॉतनक की  ोडि घेत ा. 

उद्या कॉ ेज सरुु िोणार. आज पिाटे म ा मी डॉक्टर झा ोय असिं 
स्वप्न  पड िं. पिाटेची स्वप्निं िरी िोतात. 

***** 
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कॉलेज 

 

कॉ ेज सरुू झा िं. म ा आता ि-याअिी एकटिं एकटिं वाटाय ा  ाग िंय. 

ओळिी  -याच म ुािंशी झाल्या आिेत, पण अजून कुणाशी जवळची मतै्री 
नािी. माझ्या शाळेतल्या वगाित ा िक्त जतीनच. त्याच्याशीसदु्धा िक्त 

येताजाता िाय ाय करण्यापरुताच सिं िंध येतो. कधी कधी वशैा ीत 

(रेस्टॉरिंट) भेटतो. मी त्याच्या रो र रिायचा प्रयत्न करतो. पण तो आता 
 द  ाय. माझ्याशी जास्त जा कािी  ो त नािी. म ा वाईट वाटतिंय. मी 
कािी त्या ा कमी जास्त  ो  ो तर नािी? पण तसिं म ा कािी आठवत 

नािी. त्यातल्या त्यात जॉन आखण रवी माझे जवळच ेलमत्र आिेत. 

वगाित एक  ायकी म ुगा आिे. त्याच्याजवळ आम्िी कोणीिी 
 सत नािी. त्याच्या  ाकावर तो एकटाच असतो. एकदा तो माझ्या शजेारी 
येऊन  स ा. म ा िूप अस्वस्ि व्िाय ा झा िं. मी उठून दसुरीकड ेजाऊन 

 स ो. उगाच कोणाच ेमाझ्या द्द  गरैसमज व्िाय ा नकोत. 

िे गरैसमज काय िोणार िोत े या द्द  िरिं तर म ा तवे्िा 
ववचार िं असतिं तर सािंगता आ िं नसतिं. त्याच्या रो र माझी 
टवाळी व्िाय ा नको िी भीती िोती आखण चारचौघािंपेक्षा 
वेगळया असणा-या व्यक्तीिं द्द  जो ‘िो ीया सगळयािंच्या 
मनात असतो तो माझ्या मनातिी िोता. तो िो ीया िूप निंतर 
गे ा.  
म ा प्रकषािने जाणवाय ा  ाग  ेआिे, की मी वेगळा आिे. म ा 

िक्त म ुिं आवडतात. त्यािंचा सिवास आवडतो. माझी एकिी मतै्रीण नािी. 
त्यािंच्याशी मतै्री करायची इच्छाच िोत नािी.. 
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इिंन्ग् शच्या मॅडम आखण फिजीक्सच ेसर चािंग  ेआिेत. स्वभावानेिी 
चािंग  े आिेत. म ा मदत करतात. फिजीक्सच े सर हदसाय ािी छान 

आिेत. माझ्या मनात आज ववचार आ ा, की म ा सरािंशी  ग्न कराय ा 
आवड े. 

आत्ता परवाच हदस े िोत ेरस्त्यात. वाट िं िोतिं ओळि द्यावी. 
पण का कोणास ठाऊक नािी हद ी. काय  ो णार? काय 

सािंगणार? त्यािंना मी आठवत तरी अस े का? 

त्या म ुाचे नाव काय आिे म ा माहिती नािी. त्या ा सगळे ‘अगिं’ 
म्िणूनच सिं ोधतात. त्याच्या  ायकी िावभावामळेु म ा त्याची भीती 
वाटत.े त्याच्या द्द  घणृा वाटत.े म ुिं त्याची चषे्टा करतात. त्यात 

जतीनचा पढुाकार असतो. त्याचा एक घोळका आिे. त्यात चार म ुिं आखण 

दोन म ुी आिेत. दोघीत ी एक नेिा म्िणून आिे. ती आखण जतीन सारि े

 रो र असतात. म ा त्यािंचा मत्सर वाटतो आखण द्वेषपण वाटतो. या 
घोळक्यात े त्या ‘अगिं ा िपू त्रास देतात. कधीकधी मागच्या  ाकावरून 

त्या ा कागदाचे  ोळे मारतात. कधी मागनू टप ा मारतात. त्यानिं मागे 

वळून पाहि िं तर सगळे चूप  सतात. त्या ा कािीिी करता येत नािी. 
आता तो शवेटच्या  ाकावर  सतो. 

म ा िळूिळू त्याची कीव याय ा  ाग ी आिे. त्यानिं काय के िंय? 

कोणाच्या अध्यात ना मध्यात. आज मी जतीन ा भीत भीत तसिं 
सािंगायचा प्रयत्न के ा. ‘जाऊ दे रे जतीन .... कशा ा त्या ा त्रास 

द्यायचा तर त्यानिं उ ट म ाच ववचार िं ‘त ुा का त्याचा पळुका? त ूपण 

तसाच हिजडा आिेस का? म ा तझु्या द्द  पण कधी कधी शिंका येत.े मी 
घा र ो. कस ी शिंका येत ेत्या ा? की मी हिजडा आिे म्िणून? त्यािंच्या 
िा ी कािी नसतिं असिं जॉन म्िणतो. म्िणजे त्या अगिंच्या िा ी कािी 
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नािी का? मी नक्कीच असा नािी. म ा तर िा ी सगळिं आिे. मी िूप 

गोंधळ ो आिे. पण कोणा ा ववचारणार? 

त्या मु ाचिं नाव काय आिे म ा शवेटपयतं कळ िं नािी. हिजडा 
म्िणजे काय िे म ा मािीत नव्ितिं, पण या रस्त्यावरच्या साडी 
घात ेल्या पुरुषािंशी माझिं िा नातिं जोडतोय या भीतीने मी  ेचैन 

झा ो िोतो. म ा एकदम असुरक्षक्षत वाटाय ा  ाग िं िोतिं. 
आता ववचार के ा की कळतिं की जतीन ा ‘हिजडा’ या शब्दाचा 
अिि कदाथचत मािीत नसावा. तो नॉन-न्स्टरीओहटपीक  

मु ािंना (म्िणज े मुख्यतः  ायकी मु ािंना) ‘हिजडा’ म्िणून 

थचडवायचा. मी त्या ा समज द्यायचा प्रयत्न के ा तर त ेशस्त्र 

त्याने माझ्यावर उगार िं. अशा ब्रह्मास्त्राचा प्रततकार करणिं 
म ा शक्य झा िं नािी. जॉन ािी कािीिी हिजड्यािं द्द  

माहिती नव्िती. म ा  रो र माहिती िूप निंतर कळ ी. 
आता दोन हिजड ेमाझ ेचािंग  ेलमत्र आिेत. माझ्यासाठी हिजडा 
आता लशवी नािी. पण िी जाण याय ा समोरच्या माणसाशी 
माणूस म्िणून सिंवाद साधायची तयारी िवी. िी तयारी जोवर 
माझ्यात नव्िती तोवर मी िा िो ीया घा वू शक ो नािी. 
वगाित  सायची इच्छाच िोत नािी.  ािेर फिरायची सवय वाढ ी 

आिे.  िुतके वेळ मी जॉन आखण रवी रो र असतो. घरी िक्त जेवाय ा 
आखण झोपाय ा. 

आमचा अड्डा कधी वशैा ीत ( रेस्टॉरिंट ) कधी रूपा ीत (रेस्टॉरिंट), 
कधी टेकडीवर तर कधी कॅसटीनमध्ये जमतो.  िंक मारून वपक्चर ा जाणिं, 
 ािेर िाणिं तर तनयम झा ाय. आई सारिी ‘सािंगनू तरी  ािेर िात जा 
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म्िणजे असन वाया जाणार नािी म्िणून भणुभणू  ावत.े असिं ठरवनू  ािेर 
िाणिं िोतिं का कधी? तत ा कािी कळत नािी. 

आज जतीन म ा काय तझुा िोमो लमत्र काय म्िणतो' असिं 
म्िणा ा. म ा िल् ी त्याच्या समोर जायचीसदु्धा भीती वाटत.े िोमो 
म्िणजे काय िे म ा मािीत नािी पण  िुतके कािीतरी लशवी असणार. मी 
घरी आल्यावर ऑक्सिोडि इिंग्रजी - मराठी डडक्शनरी उघडून ‘िोमो'चा अिि 
शोध ा. ‘िोमो’ असा शब्द नव्िता पण ‘िोमोजीनाईज्ड’ आखण ‘िोमोनीम' 

िा ी म ा एक शब्द लमळा ा ‘िोमासेक्शअु ' समल िंगी व्यक्तीच े

आकषिण असणारा माणूस / समल िंगी सिंभोगाची आवड असणारा. िे वणिन 

माझिं आिे िे जाणून माझ्या छातीत धस्स झा िं. म ा आज रात्री जेवण 

गे िं नािी. 

म ा कािी सुचत नव्ितिं. मी इतरािंसारिा नािी आखण जतीन 

ज्या अिी िी लशवी म्िणून वापरतोय त्या अिी मी वाईट अस ो 
पाहिजे. मी ववकृत आिे असिं वाटाय ा  ाग िं. वाटायचिं की िे 

कुठ िं पाप माझ्या वाट्या ा आ िंय? मी असा का? जगात मीच 

एकटा असा आिे का? इतर जणिं माझ्यासारि ेअसती  तर कुठे 

आिेत त?े कुणाशी  ो ू? कोण म ा अचूक माहिती देई ? 

कोण माझा ततटकारा करणार नािी? 

का  अत्र ेसभागिृात एका पसु्तकाच्या प्रदशिना ा गे ो िोतो. ततिे 
एक सेक्स एज्यकेुशनचिं पसु्तक िोतिं. त ेपसु्तक एका इिंडडयन डॉक्टरािंनी 
ल हि िं िोतिं. मी कोणाचिं  क्ष जाणार नािी असिं पािून िळूच शवेटच्या 
पानावर इसडके्समध्ये िोमो शब्द शोध ा. त ेपान वाचून काढ े. 

यात सम ैंथगकता िी ववकृती आिे असिं ल हि िं िोतिं. त्यात सल् ा 
हद ा िोता, की म ुािंचे ववचार मनात आ े की  गेच िािं वायचे. िी प्रवतृ्ती 
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 द ायची असे  तर आपण आरशासमोर उभिं रािून मी असे वाईट ववचार 
मनात आणणार नािी अस दररोज म्िणायचिं असिं ल हि िं िोतिं. माझ्या 
छातीत एकदम एक कळ येऊन गे ी. . 

या असल्या सल्ल्याचा म ा िूप त्रास झा ा. त्याचा कािीिी 
उपयोग झा ा नािी.  
मी ववकृत आिे. म ा आई ा ािंनी एवढ्या प्रेमानी वाढव िं. त्यािंनी 

माझ्यासाठी फकती त्रास सोस ा आखण मी अशी परतिेड करतो आिे. मी 
आज देवासमोर िात जोड .े म्िण िं की कािी कर पण म ा  रिं कर. म ा 
नािी सिन िोत. अजूनिी मी जतीन ा फकिं वा लमल िंद ा समोर आणून 

िाताने करतो. निंतर माझी म ा घणृा वाटत.े जतीन ा कळ िं तर? त्याच्या 
नजरेतनू मी पार उतरेन. आई ा कळ िं तर? तत ा फकती वाईट वाटे . मी 
जगण्याच्या  ायकीचा नािी. कोणीिी माझ्यावर प्रेम करणार नािी. म ा 
मरून जाविंसिं वाटतिंय. झोपचे्या गोळया िाऊन मराविं म्िणजे सवांचाच 

त्रास सिंपे . 

म ा त्या वेळी पहिल्यािंदा आत्मित्येचा ववचार मनात आ ा. 
म ा पुरुषावर प्रेम करण्याचा त्रास तो पयतं कधीिी झा ा 
नव्िता. पण जतीनच्या  ो ण्याने म ा एकदम दािवून हद िं 
की माझीिी भावना अमासय आिे, ततरस्करणीय आिे. माझा 
सगळा आत्मससमान एका क्षणात गळून गे ा. 
जतीन म ा आता काय म्िणतोय तझुा ‘िोमो लमत्र' अस आवजूिन 

ववचारतो  कारण  गेच त्या ा माझ्या डोळयािंत भीती हदसत.े 

कािीजणािंचा, दसु-या ा असुरक्षक्षत करून स्वतः सुरक्षक्षत आिोत 

िे भासवणिं, सवांत मोठा गुण असतो. िी गोष्ट मी आजवर 
तनयलमतपणे वेगवेगळया प ूैत  घत आ ोय. वाटायचिं, की वय 
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वाढ िं की िी असुरक्षक्षतता कमी िोत असे . पण तसिं नसतिं. 
कािीजणािंचिं सिंपूणि आयुष्य दसु-याच्या असुरक्षक्षततवेर 
आधार े िं असिंत Like a parasite, they feed on 

someone's insecurity. 

आता नेिमीसारिा मी लमत्रािंच्यात रमत नािी. आपण वेगळे आिोत, 

 परके आिोत िा भुिंगा माझ्या मनात सतत असतो. 
.... 

माझिं अभ्यासातनू  क्ष उडा िंय. इिंन्ग् श, मराठी आखण 

फिजीक्समध्ये म ा  रे माकि  आिेत.  ाकीच्या सगळया ववषयािंत मी 
जेमतमे पास आिे. म ा त्याचिं कािीिी नािी. घरच्यािंना कळत नािी की 
काय झा िंय.  ा ा िूप ओरड .े आईपण नािूश आिे. त्यािंनी कारणिं 
ववचार ी. वाईट सिंगत  ाग ी का?  ािेर कुठ ा नाद  ाग ा का? जुगार? 

दारू? प्रायव्िेट क् ासमध्ये चािंग िं लशकवत नािीत का? मी एक नािी की 
दोन नािी. काय सािंगणार? आखण कसिं सािंगणार? म ा आता कािी 
करावसिंच वाटत नािी. कािी आत्मकािंक्षाच उर ी नािी. काय उपयोग आिे 

लशकून? कशासाठी लशकायचिं? कशासाठी जगायचिं?  

मी दररोज सकाळी आरशासमोर उभा रािून मी वाईट वाईट ववचार 
मनात आणणार नािी असिं मोठ-मोठ्यानिं म्िणतो. म ुीिंचा ववचार मनात 

आणतो. म ुािं द्द  ववचार करत नािी. परुुषािंच्या अिंडरवेअरच्या 
जाहिराती मी  घत नािी. 

लसनेमा ा जाणिं मी  िंद के िंय. अभ्यासात  क्ष घा ायचा प्रयत्न करतोय. 

 घ ूकाय िोतिंय त.े 

व्िायचिं तचे झा िं. कािीिी उपयोग झा ा नािी. 
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परीक्षा झा ी. काठावर जरी पास झा ो तरी  रिं िोई . वषि तरी 
वाया जाणार नािी. मी आज  ी. सी. ए . (बब्रहटश काउनसी   ायब्ररी) 
 ाव ी, हदवसभर ततिचे िोतो. मेडीक , सायफकयाट्रीच्या सेक्शनमध ी 
पसु्तकिं  चाळ ी. कोणी जवळपास नािी िे  घनू िोमोसेक्शअुॅ ीटी वरच े

सेक्शसस वाचून काढ े. पसु्तकािंत िी डडसऑडिर म्िणून ल हि ी आिे. 

कशी काय माझी भावना डडसऑडिर अस ू शकत?े एवढिं शदु्ध प्रेम मी 
करतोय आखण त े ववकृत कसिं काय? पण ज्या अिी िे म्िणतायत त्या 
अिी त ेिरिं अस िं पाहिज.े 

िूप निंतर कळ िं, की सायफकयाट्रीमध्ये पूवी समल िंगी 
असण्या ा डडसऑडिर म्िणत असत आखण तो ववचार आता 
 द  ाय. ए. पी. ए. - अमरेरकन सायफकयाट्रीक 

असोलसयअेशननी िा आजार नािी िे मासय के िं आखण त्यािंच्या 
डडसऑडिसिच्या यादीतून नाव काढून टाक िं.  
"Homosexuality per se implies no impairment in 
judgment, stability, realibility or general social or 
vocational capabilities, therefore, it be resolved that 
the - American Psychiatric Association deplores all 
public and private discrimination against 
homosexuals in such areas as employment, housing, 
public accommodation and licensing and declares 
that no burden of proof of such judgement, capacity, 
or reliablity shall be placed on homosexuals greater 

than that imposed on any other persons..." पण तो 
पाश्चात्त्य देशािंत ा ववचार अजूनिी आपल्याकड े  िुतके 

हठकाणी पोिोच े ा नािी फकिं वा शक्यता आिे, की ववचार 
पोिोच ािी असे  पण त्यावर नॉन-जजमेंट  आखण नॉन- 
डडस्िीलमनेटरी ववचार करायची लशकवण येि ेनािी. आपल्या 
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इि े अनेक डॉक्टर सम ैंथगकत ेा अजूनिी आजार मानतात. 

िी अत्यिंत िदेाची गोष्ट आिे.  

मी पास झा ो. आम्िी तळुजापरू आखण गाणगापरू ा जाऊन आ ो. 

कॉ ेज उद्या सरुू िोणार. माझ्या छातीत धडधडतिंय. पायािंत 

कािी ताकद  नािी असिं वाटतिं, कधी एकदा जतीन ा पिातोय असिं झा िंय. 

म ा माझी 'घणृा’ वाटत.े 

आज कॉ जे सरुू झा िं. दोन महिने मी जतीन ा पाहि िं नव्ितिं. मी 
िूप उतावीळ झा ो िोतो. पण माझ्या पदरी तनराशा आ ी. तो नेिा रो र 
आ ा. मी त्याच्या समोर जाऊन त्या ा िाय के िं तर म्िणा ा, “काय 

म्िणतोय तझुा िोमो लमत्र'. नेिा िोिो िसाय ा  ाग ी. िी सा ी सारिी 
त्याच्या अवतीभोवती असत.े म ा सगळिं सिंपवाविंसिं वाटतिंय, 

त्या काळी इिंटरनेट नव्ितिं. मो ाई  नव्ित.े सुट्टी  ाग ी की 
परत भेट दसुरिं वषि सुरू झाल्यावर. म ा अजूनिी तो हदवस 

आठवतोय. त्या हदवशी मी घरी आल्यावर िूप रड ो. त्या ा 
माझ्या द्द  कािीिी वाटत नािी िे एक दःुि. आपण 

ज्याच्यावर प्रेम करतो तो आप ी िी ववकृती मानतो िे दसुरिं 
दःुि. त्या ा, आपण त्याच्यावर फकती मनापासून प्रेम करतोय 

िे सािंगूिी शकत नािी िे ततसरिं दःुि. त्या रात्री परत एकदा 
माझ्या मनात आत्मित्येचा ववचार आ ा. 

क् ास सरुू झा ेत. िे  ारावीचिं वषि पण माझिं  क्ष नािी. 
कुठल्या डॉक्टरािंकड े जाविं का? पण काय सािंगणार? एका तत-िाइता ा 
माझ्या मनात िोमो भावना आिेत िे सािंगणिं म ा शक्य िोणार नािी. 
काय करायचिं सचुत नािी. उजेडसदु्धा नकोसा वाटतो.  ेडरूमचिं दार 
 ावतो. पडदे  ावनू घेतो. अिंधार करतो आखण नसुता पडून रिातो. आई - 
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 ा ािंना वाटतिं की मी  ेडरूममध्ये अभ्यास करतो. सेलमस्टर तोंडावर आ ी 
आिे. म ा कािीिी येत नािी. जाऊ दे, ज ेव्िायचिं त ेिोई . 

 

िी आखण याच्या पुढची दोन - तीन वषि माझ्या आयुष्यात ी 
सगळयािंत वाईट वष ं तनघा ी. िे वाचतानादेिी  माझ्या 
अिंगावर काटा आ ाय. 

आज एक भयिंकर प्रकार घड ा. आम्िी  ॉ कॉ ेजच्या मागच्या 
टेकडीवर फिराय ा गे ो िोतो. जतीनचा ग्रपु आमच्या पढेु िोता. “अग’ 

टेकडीवर एका दगडावर  सनू कािीतरी ल िीत िोता. जतीननी त्या ा 
िटक िं. कािीिी कारण नसताना. त्याच्या िातनू विी हिसकावनू घेत ी. 
वाचाय ा  ाग ा. कुठ ी तरी कववता िोती. त्या ा तो थचडवाय ा 
 ाग ा. ‘कववता करतसे का गिं अगिं?, पोरगा आिेस पोरगी?' इतर जण 

िसत िोत.े आमचा ग्रपु ततिचे िािं  ा. तो विी मागाय ा  ाग ा. जतीन 

म्िणा ा ‘देतो, पण अगोदर सािंग त ू म ुगा आिेस का म ुगी. तो 
ओशाळ ा. तर श्रीपा  म्िणा ा “का गिं सािंगता येत नािी?' सगळे 

िसाय ा  ाग .े म ा सणसणून घाम सटु ा. माझे पाय कापाय ा 
 ाग .े जतीन म्िणा ा “ठीक आिे मग आपणच तपासनू पािू. धरा रे 
त्या ा', नेिा, श्रीपा , सत्यन्जतने त्या ा धर िं. तो घा र ा िोता. रडाय ा 
 ाग ा. ‘सोडा म ा' म्िणून ववनवाय ा  ाग ा. जतीननी त्याच्या पँटची 
चेन काढ ी आखण पॅंट िा ी ओढ ी. तो झटापट करत िोता. जतीननी 
त्याच्या एक मसु्काटात ठेवनू हद ी आखण त्याची अिंडरवेअर िा ी ओढ ी. 
जतीन  ाडात  ो ाय ा  ाग ा, ‘आ े े  ा ा ा काय झा िं? छोटासा 
काज ू आिे त ... मग म ुगीसारििं काय वागायचिं त?े आखण पोरगी 
व्िायच असे  तर मग शिाण्या म ुीसारििं माझ्या िा नू जायचिं  रिं 
का... िोमो सा ा'. म ा मध्यस्िी करायची िोती पण त्या पोराची  ाज ू
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घ्याय ा माझ्यात दम नव्िता. माझी चड्डी काढ ी तर? म ा िूप भीती 
वाटत िोती. मी, जॉन, रवी  गेच घरी गे ो. उगाच आमचिं नाव यात कुठे 

गुिंताय ा नको. म ा माझी, जतीन, नेिा, श्रीपा , सत्यजीत, जॉन, रवी या 
सगळयािंची  ाज वाटतीय. 

तो प्रसिंग अजूनिी माझ्या डोळयािंसमोर जसाच्या तसा आिे. मी 
कािीिी करायचा प्रयत्नसुद्धा के ा नािी. नुसता चूप  स ो. 
जतीननी आखण त्याच्या लमत्रािंनी काय पुरुषािि दािव ा कुणास 

ठाऊक. तो 'गे' िोता का? मािीत नािी.  
अशा  ायकी मु ािंना िूप त्रास िोतो. पुरूषासारििं वाग म्िणून 

घरच्यािंकडून, लमत्रािंकडून दडपण असतिं. कोणीिी त्यािंच्या  ाजूने 

 ो त नािी. त्यािंच्या  ायकीपणासाठी त्यािंना मार िावा 
 ागतो, टवाळी सिन करावी  ागत.े आम्िािं सगळयािंना कस्टम 

मेड मु िं िवी आिेत. नॉनस्टीररओहटपीक  मु िं नको आिेत. 

दोष मु ािंचा नािी. आप ा आिे.  

आम्िा ा एक इिंटरसेक्स मू  जसमा ा आ िं तर आम्िी त े

 गेच अनाि आश्रमात देऊन टाकणार, जर सेक्शुअ  

ओरीयिंटेशनची गभि राहिल्यावर टेस्ट असती तर आम्िी 
समल िंगी मु ािंचा गभिपात के ा असता.' िी अस ी उत्तरिं म ा 
अगखणत वळेा  ैंथगतचे्या वकि शॉपमध्ये ऐकाय ा लमळा े ी 
आिेत. म ा कधी कधी प्रश्न  पडतो, की आमची पा क 

व्िायची  ायकी आिे का? 

 म ा माझा ततटकारा वाटतो. पण आता म ा जतीन आखण इतर 
म ुािंचािी ततटकारा वाटाय ा  ाग ाय. माझ्या मनात िक्त द्वेषाची 
भावना आिे. स्वत: द्द  आखण इतरािं द्द . मी आखण इतरजण 
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 घत राहि ो. आम्िी एकिीजण त्या म ुाच्या मदती ा का जाऊ 

शक ो नािी? िे परुुष कस ?े मग माझ्यासारिा ‘िोमो’ काय वाईट 

आिे? तनदान मी दसु-या ा त्रास तर देत नािी ना? म ा आता 
जतीनकड े पिावत नािी. म ा वप्रन्ससप ना तननावी पत्र पाठवाविंसिं 
वाटतिंय. पण तो अत्यिंत किं डम माणूस आिे. कािी उपयोग िोणार 
नािी... 

तो मु गा परत कॉ ेज ा आ ा नािी. म ा भीती वाटत िोती 
की त्याने किं प् ेंट के ी तर? पण तो काय किं प् ेंट करणार, उद्या 
जतीन म्िणा ा की त्यानेच जतीन ा नको तति ेिात  ाव ा, 
तर? िी मु िं जतीनचीच  ाजू घेणार आखण निंतर? जतीन त्या ा 
एकट गाठून काय करे ? या प्रसिंगानिंतर मी जास्तीच तनराश 

झा ो. एिादा सुिंदर तनरागस हदसणारा मु गा इतका वाईट असू 

शकतो याच्यावर माझा ववश्वास  सत नव्िता. िी वस्तुन्स्िती 
स्वीकाराय ा जड जात िोती. त्याचे रिंग अगोदरच हदसाय ा 
 ाग  ेिोत.े पण माझ ेप्रेम आिंधळिं िोतिं. मी मु गी असतो तर? 

जतीन ा मी आवड ो असतो तर? मी त्याच्या  रो र  ैंथगक 

सिं िंध ठेव े असत ेका? तो म्िणा ा असता, की पळून जाऊन 

 ग्न करू, तर के िं असतिं का? िो. आखण मग? मग जाग आ ी 
असती. पण िूप उशीर झा ा असता. आपण िक्त शरीरावर 
फकती भाळू शकतो आखण वािून जातो.  
म ा िूप त्रास िोतोय. एका  ाजू ा म ा जतीन द्द  द्वेष 

वाटतोय. पण दसु-याच  ाजू ा त्याच्या द्द  माझ्या  ैंथगक भावना 
जास्ती वाढल्या आिेत. जतीनने ज रदस्तीने त्या म ुाची चड्डी काढ ी 
तशी माझी काढावी अस े ववचार माझ्या मनात येतात. त्याने माझ्यावर 
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िुिंकाविं, ज रदस्तीने म ा नागडिं करून  ेदम माराविं आखण माझ्यावर 
  ात्कार करावा असिं सारििं मनात येतिं आखण ताठरपणा येतो. 

मी िल् ी सारिा आजारी पडाय ा  ाग ो आिे. दर तीन चार 
आठवड्यािंनी आजारी पडतो. माझिं वजन िूप उतर िंय. म ा डायरी 
ल िायची इच्छा िोत नािी. 

आज परत डायरी ल िाय ा घेत ी. ततच्यालशवाय  ो ाय ा दसुरिं 
कोण आिे? परीक्षा झा ी. गखणताचा पेपर कोरा सोडून आ ो.  ािेर वेळ 

काढ ा आखण घरी आ ो. घरच्यािंना मी मेडडक  ा अॅडलमशन घ्यावी अशी 
इच्छा आिे. 

आज एक अकरावीत ा म ुगा म ा भेट ा. त्याचिं नाव अतनकेत आिे. 

असिं तनदान तो सािंगतो आिे. तो माझ्याकड ेरूपा ीत सारिा  घत िोता. 
सरुुवाती ा मी द ुिक्ष के िं. म ा म ुािंकड ेडोळयात डोळे घा नू  घायची 
भीती वाटत,े पण मग धीर करून चोरट्या नजरेने पाहि िं. त्यानिं न्स्मत 

के िं आखण मान डो ाव ी. मी लमत्रािं रो र  ािेर पड ो आखण मागे 

रेंगाळ ो. तो माझ्या मागे आ ा, मी  ी. सी. ए . च्या समोरच्या  ाकावर 
 स ो. तो शजेारी  स ा. म्िणा ा “तझुा शटि छान आिे. मी  ाजून त्या ा 
‘िकँ्य'ू म्िणा ो. वळून पहिल्यािंदा त्या ा पाहि िं. तो हदसाय ा साधारणच 

िोता. तो म्िणा ा, ‘एि. सी.  ा आिेस ना  ारावी ा? .... मी अकरावी ा 
आिे.' 

तो आखण मी िल् ी  रो र असतो. जेवाय ा, लसनेमा ा एकत्र जातो. 
म ा त्याच्याशी भावतनक जवळीक साधायचीय पण तो अल प्त असतो. 
जास्ती ग त नािी. भावतनकदृष्ट्या त्या ा माझ्यात इिंटरेस्ट नािी. जण ू

कािी त्या ा कािी भावनाच नािीत. त्या ा माझ्या रो र सेक्स 

करायचाय. 
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आज तो म ा एका अधिवट  ािंधकाम सोडून हद ेल्या किं स्ट्रक्शन 

साईटवर घेऊन गे ा. आम्िी सातव्या मजल्यावर गच्चीवर गे ो. 
टाकीिा ी  स ो. म ा कोणी येई  की काय याची भीती वाटत िोती....  

निंतर आम्िी एकमेकािंचा िोन निं र घेत ा. म ा त्या ा िोन निं र 
द्यायची  भीती वाट ी पण तो िातनू तनसटून जाय ा नको म्िणून मी 
हद ा. 

 मी अतनकेत ा िल् ी वारिंवार भेटतो. पण माझी भावतनक भकू भागत 

नािी. माझ मन पणूि ररतिं असतिं. म ा त्याच्या लमठीत जाविंसिं वाटतिं, 
त्याच्या केसातनू िात फिरवावासा वाटतो. पण तो एका दगडासारिा आिे. 

त्या ा भावना नािीत की त्या व्यक्त करायची भीती वाटत?े त्या ा 
माझ्यात गुिंतायची भीती का वाटत?े मी त्या ा िूप  ो ता करायचा 
प्रयत्न करतो पण तो जास्ती  ो त नािी. कामापरुता मामा. म ा 
जाणवतिंय की त्या ा त्याच्या  ैंथगकतचेी  ाज आिे. अपराधीपणाची 
भावना आिे. स्वत: द्द  द्वेष आिे. त्या ा इच्छा झा ी की तो म ा 
िोन करतो. कुठिंतरी घेऊन जातो....  

 मी िोन के ा तर तो येत नािी. कािीतरी कारण काढतो. त्याची इच्छा 
अस ी तरच आम्िी भटेतो. म ा माझा वापर के ा जातोय असिं वाटाय ा 
 ाग िंय. मी आज त्या ा तसिं  ो नू दािव िं. तो म्िणा ा 'मी कािी 
ज रदस्ती के े ी नािी. थचडून तनघनू गे ा. म ा रडू आ िं. माझिं काय 

चुकतिंय िेच कळत नािी. 

मी िोतो त्यािीपेक्षा जास्ती डडप्रेशनमध्ये गे ो. 
मी त्या ा परत परत िोन करतो. तो िोन ठेवनू देतो. आज मी त्या ा 
वशैा ीत भेटायचा प्रयत्न के ा. तो त्याच्या लमत्रािं रो र िोता. कािीिी 
 ो ता  आ िं नािी. मी त्या ा सािंथगत िं, की 'म ा तझु्याशी  ो ायचिंय'. 
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तो म्िणा ा, ‘ ो  ना इििंच.' काय  ो णार? म ा तो िवा आिे. िे त्या ा 
माहिती आिे. तो म ा मदु्दामिून छळतो. तनष्ठूर आिे भडवा. 

परवा माझ्यामावस भावाचिं  ग्न आिे. नातवेाईकािंच्या  ग्नकायाित 

म ा कािीिी रस नािी.  ग्नाच्या तनलमत्ताने  ािेरगावचे पािुणे येणार 
आिेत. कायाि यात रिाय ा जागा नािी म्िणून कािीजण आमच्या घरी 
उतरणार आिेत. पािुणे येणार म्िणून आधी आठवडाभर आई घर आवरत 

िोती. मी नसताना म ा न सािंगता माझी िो ी आवर ी. मी तत ा िूप 

ओरड ो. कािी उपयोग नािी. घरच्यािंना प्रायव्िसी कळतच नािी. 

आज पािुणे गे े. सटु ो. त्यात एकीचिं माझ्याकड ेसारििं  क्ष िोतिं. 
मागचे चार हदवस सारिी माझ्याशी स गी कराय ा  घायची. कुठे पेढाच 

आणून दे, कुठे िाताची मेििंदी दािव, कुठे माझ्या कपड्यािंची इस्त्री कर. 
कािीतरी या  याचिं चा चू. माझ्या रो र एक िोटोसदु्धा काढून घेत ा. 
कधी एकदाची िी कटकट जातीय असिं झा िं िोतिं. 

मी फकती इनसेन्ससहटव्ि िोतो.  
नातवेाईक आठवडाभर राहि े. मी एिादाच शब्द  ो त िोतो. 

अगदी नाई ाज िोई  तवेढाच. आई म ा सारििं िळूिळू सािंगत िोती की 
‘जरा  ो  त्यािंच्याशी. असिं काय वागतोस?' म्िट िं ‘उतरायचिं िोतिं त्यािंनी 
िॉटे मध्ये.आ  ेकशा ा घरी?' त ेगेल्यावर िूप भािंडणिं झा ी. मी आई - 

 ा ािंना लशव्या हदल्या.  ा ािंनी म ा मार िं. सा ा. म ा छान वाटतिंय, की 
माझ्यासारिा म ुगा त्यािंच्या नलश ी आ ा, िीच त्यािंची  ायकी. 

ररझल्ट  ाग ा. घरच्यािंना मोठा धक्का  स ाय.  ा ािंनी म ा 
मार िं. िल् ी त े रोजचिंच झा िंय. मी कोडग्यासारिा चपू  स ो. म ा 
आता रडूसदु्धा येत नािी. आई ा िूप त्रास िोतो. तत ा मी असिं का वागतो 
कळत नािी आखण म ा सािंगता येत नािी. आज सिंध्याकाळी गच्चीवर 
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गे ो. चविा मज ा. टाकीवर उभा राहि ो. िा ी वाकून पाहि िं. पाच-दिा 
सेकिं दािंत सगळिं सिंपनू जाई . दोन-चार सेकिं द िा ी पडाय ा आखण एक-
दोन सकेिं द असह्य वेदना. मग अिंधार.  ोकािंना वाटे , की मी परीक्षेत 

नापास झा ो म्िणून जीव हद ा. मी एक पाऊ  पढेु टाक िं. काठावर उभा 
राहि ो. िा ी  घनू म ा भोवळ याय ा  ाग ी. पाय कापाय ा  ाग .े 

उडी टाकायचा धीर िोईना. एक पाऊ  मागे टाक िं आखण मटकन िा ी 
 स ो. म ा जीव द्यायची पण हििंमत नािी. शी. कस िं िे  घाणेरडिं जगणिं. 

आज म ा धसय वाटतिंय की मी आत्मित्या के ी नािी. पण 

त्या वेळी मी िूप त्याच्या जवळ गे ो िोतो. कशासाठी जगायचिं 
िेच कळत नव्ितिं. एिाद्या व्यक्ती ा आपल्या  ैंथगकतसेाठी 
जीव द्यायची पाळी यावी िी न्स्िती कुठ ािी समाज कसा काय 

सिन करु शकतो? माझ्यासारख्या फकती मु ा/मु ीिंनी 
आत्मित्या केल्या असती ? (कािीिी कल्पनाच नािी िो, 
कािीिी कमी नव्ित, कािी थचठ्ठी नािी कािी नािी. काय कारण 

झा िं िेच कळत नािी) माणूस म्िणून जर आपण आपल्या 
मु ा/मु ीिंना जस ेआिोत तस ेस्वीकारू शकत नािी तर  ाकी 
सवि देऊन काय उपयोग? 

िल् ी सिंसयास घ्यावा असा ववचार सारिा मनात येतो. मी जवळच्या 
एका मठात सेवेसाठी जाय ा  ाग ो आिे. वाट िं तनदान िे आयषु्य 

सत्कारणी  ावाविं. मागच्या जसमाची पापिं तरी धुवनू तनघती . तति े

दररोज तीन तास सकाळी जाय ा  ाग ोय. झाड ोट करायची, तीिि 
द्यायचिं, सािंगती  ती कामिं करायची. घरच्यािंना सिंसयासा द्द  कािी 
 ो  ो नािी, पण मी तनदान देवाधमािचिं कािीतरी करतोय म्िणजे म ा 
सद् दु्धी येई  म्िणून घरचे जास्त कािी  ो त नािीत. 
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 िानपणी लशकव ेल्या पाप-पुण्याच्या गोष्टी अशा-तशा 
िोड्याच जातात? म ा तीिि आखण प्रसाद देऊन मुक्ती लमळत 

नािी िे सुदैवाने  वकर कळ .े 

म ा  ोक इि े नोकरासारिे वागवतात. त्यािंची सगळी कामिं 
माझ्याकडून करून घेतात. स्वत: नसुत े  ोकािंकडून पाया पडून घेतात. 

ततिल्या लशष्यगणािंमध्ये एकमेकािं द्द  िूप मत्सर आिे. 

 ािेरच्या जगात जेवढा िोध, अििंकार, मत्सर पाहि ा नािी 
तवेढे मी या वातावरणात पाहि .े 

त्यात ा एक परमानिंद म्िणनू आिे. साठ एक वषांचा असे . त्यािंनी 
वयाच्या २५ व्या वषी सिंसयास घेत ा. ता ीम ाज शरीर आिे. त्यािंचिं 
माझ्याकड ेसारििं  क्ष असतिं. कधीकधी सिज माझ्या तनतिं ावर त्याचा 
िात घासतो. सरुुवाती ा म ा िे कळत नकळत िोतिंय असिं वाटायचिं. पण 

आता म ा जाणवतय की त्या ा माझ्यात इसटरेस्ट आिे. त्याचा माझ्या 
अिंगा ा िात  ाग े ा म ा अन्ज ात आवडत नािी. मी त्याच्यापासनू दरू 
रिातो. 

माझिं काम जास्ती वाढ िंय, मीच एकटा काम करतोय की काय असिं 
म ा वाटाय ा  ाग िंय. मी मठात जाणिं सोडून द्याविं असिं वाटाय ा 
 ाग िंय. 

मी उद्यापासनू मठात जाणार नािी. सिंसयास घ्यायचा ववचार 
सोड ा, ३५ वषि सिंसयास घेऊन परमानिंदा ा काय लमळा िं? ३५ वषी 
शरीराची उपासमार करून जर त्याची परुुषािं द्द ची ओढ कमी झा ी 
नािी, तर माझी कशी िोई ? ततििंिी रािून जर माझिं इतकिं च दटुप्पी धोरण 

असणार असे  तर तनदान मी  ािेर रािून तरी काय करायचिं त ेकरीन... 
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तनदान उगाच कािी सत्कमि करतो अशी कोणाची िसवणकू तरी व्िायची 
नािी. 

आई,  ा ा ‘आता काय करायचिं ठरव िंयसिं?' असिं सारििं ववचारत 

असतात. माझ्याकड ेकािीिी उत्तर नािी. 

अतनकेतनिं म ा मागच्या आठवड्यात िोन के ा. त्या ा परत मी 
भेटाय ा  ाग ो आिे. कोणीच सािीदार नसण्यापेक्षा िे सदु्धा  रिं. एकटिं 
रिाणिं अशक्यचिं. आज त्यानिं माझ्याकडून ५०रु. उसने घेत .े पसु्तकासाठी 
िव ेआिेत म्िणा ा. मी िशुीने हद .े तो कसािी अस ा तरी तो म ा 
आवडतो. तो एकचजण जगात आिे जो म ा जवळ करतो. 

का  आम्िी एका जुसया पसु्तकािंच्या दकुानातनू एक मालसक 

आण िं. ‘सीमो  व्ि'. अतनकेत ा कुठिं  काय लमळतिं िे सगळिं मािीत आिे. 

त्या ा आप ी म ुिं कुठिं  जमतात, परुुष समल िंगी वेश्याव्यवसाय कुठिं  
चा तो िे सगळिं मािीत आिे. म ा िी सगळी हठकाणिं दािव ीत त्यानिं.  

 मालसकाच े १०० रुपये मी भर े. त्यात गोया ववशी पिंचववशीच्या 
म ुािंचे सुिंदर नग्न िोटो आिेत. त्या ा िोमो  ी. एि. (ब् ू फिल्म) कुठे 

लमळतात िेिी मािीत आिे. म ा िोमो  ी. एि.  घायची आिे पण कुठे 

पिाणार िा प्रश्न आिे. सध्या त ेमालसक त्याने त्याच्याकड े ठेव िं आिे. 

निंतर मी घेणार आिे. 

अतनकेत आठवडाभर गावा ा गे ा आिे. सारिी त्याची आठवण 

येत.े 'मी अतनकेत ा का  एका दसु-या म ुा रो र कारमधून जाताना 
पाहि िं. त्याचिं  क्ष नव्ितिं. म ा िूप राग आ ाय. म ा सािंथगत िं की मी 
गावा ा जातोय'. येऊ दे परत. तोच िोता तो. माझ्या शजेारी लसग्न पाशी 
िािं  ा िोता. वाट िं िोतिं काचेवर टकटक करावी. पण त्या ा 



42 
 

अनपेक्षक्षतपणे पिाण्याचा धक्का इतका मोठा िोता, की म ा कािी 
चटहदशी सचुेना. का  रात्रभर झोप नव्िती. 

आज आम्िी भेट ो. मी त्या ा त्याच्या ट्रीप द्द  ववचार िं. चािंग ी 
झा ी म्िणा ा. डीटे मध्ये वणिन के िं. मी त्या ा पाहि िं नसतिं तर म ा 
िरिंच वाट िं असतिं. मी त्या ा पाहिल्याची ओळि हद ी नािी. त्याच्याशी 
भािंडायची हििंमत करत नािी, कारण तो म ा सोडून देई . पण म ा या 
गोष्टीचा िूप मत्सर वाटतो. आप ा  ॉयफ्रें ड दसु-या  रो र असावा िे 
म ा सिन िोत नािी. आज मी त े पोनोग्रािीक मालसक त्याच्याकडून 

घेत िं. माझ्या  ेडरूमच्या कपाटाच्या मागे  पवनू ठेव िं. 

का  त्याने माझ्याकडून १०० रुपये घेत े. मागच ेपरत के  ेे नािीत. 

मी कपाटातून चोरून अतनकेत ा पसै े देत िोतो. माझा भा डा 
समज िोता, की त्या ा पसै े हद  े तर तो माझ्यापासून दरू 
जाणार नािी.  वकर त्या  ा तीतिी शिाणपण आ िं. 
आईने ठाम सािंथगत िंय की ती म ा िुकट पोसणार नािी. म ा 

माझ्या वया रो र ज ा दारी कळ ीच पाहिज.े  ा ा माझ्याशी एक 

शब्दिी  ो त नािीत. 

आईची एक कॉ ेजची मतै्रीण आिे. ततच्या नव-याचिं गॅरेज आिे. 

आई आज म ा गॅरेजवर घेऊन गे ी. पहि े तीन महिने कािी पसै े

लमळणार नािीत पण तनदान अनभुव येई . म ा गाड्या धुण्याचिं काम 

देणार आिेत. 

मी आजपासनू कामावर जाय ा  ाग ोय. म ा गाडया धुवाय ा 
 ाज वाटत.े  ा ािंनासदु्धा मी िे काम कराविं असिं वाटत नािी पण आई 

अन्ज ात ऐकाय ा तयार नािी. 
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गॅरेजमध्ये म ा त्रास िोतो. म ा तति ी म ुिं त्रास देतात. म ा 
साध्यासाध्या गोष्टी येत नािीत म्िणून टप ा मारतात. त्यातल्या दोन 

जणािं द्द  म ा ओढ आिे. त्यात ा एक जण तर अगदी ना ायक आिे. 

त्याच्याकड ेपाहि िं, की म ा जतीनची आठवण येत.े दसुरा राजू म्िणून 

आिे. तो िूप चािंग ाय. तो म ा मदत करतो. म ा कोणी त्रास द्याय ा 
 ाग ा की त्या ा झापतो. कामानिं माझ ेअिंग िूप दिुतिंय. 

अनिंतचतदुिशीसाठी मावशी, काका, काकू आ  ेआिेत. वीट आ ाय. 

काकाकड े मात्र दोन हदवस जायची सोय नािी.  गेच काकू आजारी 
पडल्याचिं नाटक करत ेआखण आई ाच स्वयिंपाक करावा  ागतो. आमच्या 
वाट्या ा अस  ेनातवेाईक का आ  ेकोण जाणे.  ा ािंनी मी मेकॅनीक आिे 

अस सगळयािंना सािंथगत िं. 

आज सगळे गे े. यािंच्या गाडी ा अपघात झा ा तर  रिं िोई . 

कायमची पीडा सिंपे . 

काकूचा आज सिुरूप पोिोचल्याचा िोन आ ा. माझ्या नलश ात 

सिु नािी. 

अतनकेत आता िक्त पसै ेमागाय ाच भेटतो. मी त्या ा आज भीत 

भीत पसै ेदेणार नािी म्िणून सािंथगत िं. कसिं कायिं म ा  ळ आ िं कोणास 

ठाऊक. 

त्यानिं म ा धमकी हद ी. नािी हद ेस तर घरी सािंगेन. ब् ॅकमे . म ा 
धस्स झा िं, काय  ो ाविं िेच सचुेना. म्िणा ा चूपचाप दोनश े रुपये दे. 

नािीतर.... मी िक्क िोऊन त्याच्याकड े घत िोतो. तो दगडासारिा उभा 
िोता. म ा एकदम सणसणीत राग आ ा. िी माझ्या प्रमेाची परत िेड 

का? नािी देणार. जा काय करायचिं त ेकर'. 
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ब् ॅकमे  ा  ळी पडणिं मिागात जातिं. ब् ॅकमे ची त्या 
माणसा ा चटक  ाग ी की सुटत नािी.  
न तो थचड ा. त्यानिं म ा लशव्या हदल्या. त्याच्या मनात 

माझ्या द्द  एवढा द्वेष असे  असिं म ा स्वप्नातदेिी  वाट िं नव्ितिं. 
म ा म्िणा ा, ‘गािंडू सा ा. दसु-याने त ुा ठोकायचीच तझुी  ायकी आिे. 

मी तझु्यावर दया करून तझु्या रो र फिरत िोतो. नािी तर तझु्याकड े

कोण कुत्रिं  घणार.' त्यानिं माझ्या एक मसु्काटात मार ी आखण तनघनू 

गे ा. माझिं अिंग म ा गरम  ागतिंय. म ा गदुमराय ा  िोतिंय. कुणाशी 
तरी भडभडून  ो ाविंसिं वाटतिंय. 

म ा परतपरत समल िंगी  ोकािंसाठी एिाद्या सुरक्षक्षत जागेची 
(सेि गे स्पेस) कमतरता जाणवत िोती. तवे्िा अस ेसपोटि गु्रप्स 

नव्ित.े 

आज म ा  रिं वाटतयिं. मागच्या आठवडाभर म ा सणसणून ताप 

आ ा िोता. चारपयतं गे ा िोता. आता िकवा आिे पण ताप गे ाय. माझिं 
सगळिं अिंग गळून गे िंय. 

.... 

मी आता कामा ा सराव ोय. म ा आता म ुिं त्रास देत नािीत. मी 
मनापासनू काम करतो. मा कािंनी आज म ा गाड्या धुण्याच्या कामातनू 

काढून का? मेकॅतनक  रो र त्याच्या िाताशी ठेव िंय. म ा गाड्या ररपेअर 
करायचिं काम िूप आवडतिं.  

माझिं वजन कमी झा िंय. शरीर टणक जाणवाय ा  ाग िंय. 

िाताच्या रेषा छान हदसाय ा  ागल्यात. मी कधीकधी  ेडरूमचिं दार 
 ावनू सगळे कपड ेकाढून आरशात  घतो. स्वत:च्या शरीरावरून िात 
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फिरवतो. म ा माझिं शरीर आवडाय ा  ाग िंय. मी जर दसुरा कोणी 
असतो तर म ा माझ्या रो र सेक्स कराय ा आवड ा असता. 

म ा या महिसया ा ३०० रुपये लमळा .े मी आई ा ािंना जेवाय ा 
घेऊन गे ो. माझ्यावरचा घरच्यािंचा रोष कमी झा ाय. माझा 
आत्मववश्वास वाढाय ा  ाग ाय. 

म ा एका सािीदाराची गरज आिे. जो माझ्याशी एकतनष्ठ रािी . 

आमचिं एकमेकािंवर प्रेम अस े. नसुतिं शारीररक प्रेम नािी. भावतनक प्रेम 

असे . आप ुकी असे . असा म ुगा कुठे लमळे ? आयषु्यभर एकटिं 
रिाणिं म ा जमणार नािी. 

का  आम्िी सगळे एका  ग्ना ा गे ो िोतो. ततििं एक मावशी 
थचरप ी ‘आता याचा  ार  ावनू द्या'. िी चोमडी वधवूरसचूक मिंडळ 

चा वत.े आई म्िणा ी स्िळिं याय ा  ाग ी आिेत. एकदा याचिं  ागी 
 ाग िं की आम्िी सटु ो. पण अजून एक दोन वषांनी  घ.ू त्या ा अगोदर 
जरा न्स्िरस्िावर िोऊ दे. मावशी म्िणा ी, “आता  घाय ा  ागा... सगळिं 
ठरेस्तोवर वषि जातिंच' मादरचोद सा ी. आप े सगळे नातवेाईक 

मेल्यालशवाय आपण सिुी िोऊ शकत नािी. म ा टेसशन आ िंय. 

राजू एका पोरी ा फिरवतोय. तत ा गॅरेजवर घेऊन येतो. इतरािंसमोर 
लमरवतो. ततच्या रो र काय काय के िं त ेवणिन करून सािंगतो. इतरािंना 
जळवाय ा  घतो. म ा त्याचा द्वषे वाटाय ा  ाग ाय. 

का  अनिि झा ा. मी कामावरून आ ो तर आई िूप रागात िोती. 
मी घरात पाय ठेवताच म्िणा ी, “म ा तझु्याशी  ो ायचिंय'.  ा ािी 
 स े िोत.े 

“काय झा िं' - मी. 
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‘िे काय आिे’ - आई. माझ्यापढेु आईनिं ‘िोमो  व्ि' मालसक 

लभरकाव िं. म ा काय  ो ाविं तचे सचुेना. 

‘माझ्या िो ीत त ूकशा ा ग ेी िोतीस’ - मी ओरड ो. 

 ा ािंनी उठून माझ्या तोंडात मार ी. 'िे मालसक या घरात काय 

करतिंय?' 

माझा चेिरा गरम झा ा िोता. माझा घसा दाटून आ ा. काय 

 ो ायचिं िे कळेना. पण एकदम िूप  ो ाविंसिं वाटत िोतिं. 

‘मी काय ववचारतीय’ - आई । ‘जीभ झड ी का तझुी?' -  ा ा 

‘कोणी त ुा नादी  ाव िं का? घा रू नकोस. न भीता सािंग. आम्िी 
त्याच्याकड े घनू घेऊ’ - आई. 

 मी नकारािी मान ि व ी. 

“अरे पण मग कारण काय? िे... िे तझु्याकड ेकसिं काय?' -  ा ा. माझ्या 
डोळयािंत पाणी. िा ी मान. म्िणा ो, ‘म ा म ुिं आवडतात.' 

आई आ वासनू उभी. वडड ािंच्या चेि-यावर फकळस. 

**** 
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बिशिंकू 
घर पणूि शािंतय. 

मध्येच ‘तझु्याकड े  घनू असिं कधी वाट िं नािी की’.. - आईचिं 
पटुपटुणिं.  

‘तझुे  ाड भोव ेत'  ा ािंचे आईवर िकेसणिं.  ोकािंना कळ िं तर शणे 

घा ती  आपल्या तोंडात,  ोकािंना िो ाड दािवाय ा जागा उर ी नािी.' 
- ा ा. 

‘कुठे चुक िं आमचिं... काय चकु िं?' - आई 

िे अनसैथगिक आिे. आमचिं नशी च गािंडू... मागच्या जसमाचिं िे पाप 

घरी आ िंय. आता तचू सिंभाळ त्या ा. माझा कािी सिं िंध नािी. त ू ाड 

के ेस ना, आता भोगिं तझु्या कमािची िळे.' -  ा ा. 

कािी मु े-मु ी समल िंगी का िोतात, याचिं कारण कोणा ािी 
मािीत नािी, जशी कािी मु िं-मु ी लभसनल िंगी का िोतात िे 

मािीत नािी. कोणाचा कािीिी दोष नािी. पा कािंचािी नािी 
आखण मु ािंचािी नािी. पा क आखण मु िं उगाचच स्वतः ा दोष 

 ावून घेतात. सम ैंथगकता नसैथगिक आिे. अनसैथगिक नािी. 
फकत्येक प्राणी, पक्षी आखण मास ेआिेत ज्यािंच्यात सम ैंथगकता 
आढळत.े उदा. डॉन्ल्िन, शाकि , पोपट,  गळे, ित्ती, िनुमान 

 िंगूर, 
 ा ा शसूयात  घत  सतात. आई ा अजूनिी ववश्वास  सत नािी. 

म ा एकदम ररतिंररतिं वाटतिंय, एक मोठिं  ओझिं माझ्या डोक्यावरून कमी 
झा िंय. आता जे काय व्िायचिं त ेिोऊ दे. 
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मी िुन जर सािंथगत िं असतिं तर  रिं झा िं असतिं असिं आता म ा 
वाटतिंय. पण आता मागून ववश् ेषण करणिं सोपिंय. कसिं धाडस 
नािी येणार आपण िोऊन सािंगायचिं? जी मु िं - मु ी आपणिून 

सािंगतात त्यािंच्या द्द  म ा मनापासून आदर वाटतो. 
Courage that was absent in me.  

रमेशनिं घरी सािंथगत िंचिं नािी. त्याच्या घरच ेकोणीच ववचारत 

नािी की त्यानिं  ग्न का नािी के िं. रमेश म्िणतो त्यािंना 
 िुतके सिंशय असावा. िी 'डोंट ओस्क डोंट टे  पॉल सी त्याच्या 
घरच्यािंना चा त.े पण सगळयािंच्या घरी िे चा त नािी. प्रतीक, 

 ुकस, शलमि ानी घरी स्वतःिून सािंथगत िं.  
प्रतीक आखण  ुकसच्या घरचिं वातावरण वेगळिंय. घरच े िूप 

उदारमतवादी आिेत. घरच े कसे आिेत याचा अिंदाज घेऊन 

त्यािंनी सािंथगत िं.  िुतकेािंच्या घरचे सनातनी असतात. 

शलमि ाचा अपवाद आिे. घरचे िूप सनातनी आिेत. पण ती 
िूप धाडसी आिे.  

प्रत्येक मु ा-मु ी ा समजूतदार आईवडी  कुठून लमळणार? 

एवढे धाडस प्रत्येकानिं कराय ा पाहिजे, िे जरी िरिं अस िं तरी 
प्रत्येकजण त े धाडस कोठून आणणार? माझ्या घरच्यािंना त े

मालसक सापड  नसतिं तर? 

मी  ग्ना ा उभा राहि ो असतो का?  ग्न के िं असतिं तरी 
म ा  ायको रो र शारीररक सिं िंध ठेवता आ  े असत े का? 

नसत े तर? ततच्या आयुष्याचिं काय झा िं असतिं? माझ्या 
आयुष्याचिं काय? मिेश ा घटस्िोट घ्यावा  ाग ा कारण 

त्या ा  ायको रो र शारीररक सिं िंध ठेवता येईनात. शारीररक 
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सिं िंध जम  े तरी भावतनक गरजािंचिं काय? त्या कशा पु-या 
िोणार? ज्या व्यक्तीशी आपण शारीररकदृष्ट्या आखण 

भावतनकदृष्ट्या जवळीक साधू शकत नािी अशा व्यक्तीशी 
कसा काय सिंसार करणार? त े नातिं िक्त चारचौघािंना 
दािवण्यासाठी िोतिं.  
 ुकसनी त्याच्या मम्मी ा सािंथगत िं तर ती म्िणा ी  ग्न 

झा िं की सगळिं ठीक िोई . तो मम्मी ा म्िणा ा - 'लमता ी 
(त्याची  िीण) चिं  ग्न एका 'गे' मु ाशी  ावून देशी  का?' 

सुदैवाने त्याच्या मम्मी ा िे आगुिमेंट पट िं. त्या समजूतदार 
आिेत. माझे कािी 'गे’ लमत्र आिेत ज्यािंनी  ग्न के िं आिे. 

कािीिंना मु िं आिेत. कािीजण प्रामाखणकपणे क ु ी देतात, की 
त्यािंच्या  ायका  ैंथगकदृष्ट्या सुिी नािीत कारण 

कतिव्यापुरताच त्यािंचा त्यािंच्या  ायकोशी सिं िंध येतो. त्यात 

आपु की ा, आनिंदा ा, प्रेमा ा, भावने ा स्िान नािी. यात े 

कािी पुरुष इतर पुरुषािंशी  ािेर सिं िंध ठेवतात. 

 ा ा आता घरी कािीच  ो त नािीत. आईशी सदु्धा नािी. सारि े

टीव्िी समोर  सनू रिातात. आई जेवढिं  ागे  तवेढिंच  ो त.े एकदा 
म्िणा ी, ‘कधी असिं जाणवाय ा  ाग िं? अगोदर का नािी सािंथगत िंस? 

आमच्यावर ववश्वास नािी का तझुा? आम्िी कमी पड ो'. यात कोणाचािी 
दोष नािी िे आई ा कळत नािी. तत ा मी कस े हदवस काढ  े िे कधीिी 
समजणार नािी. फकतीिी प्रयत्न के ा तरी. त्यामळेु ततच्याशी कसा सिंवाद 

साधायचा िेच कळत नािी. 

आज ती म ा एका ' ा ा' कड े घेऊन गे ी. त्याच्या रो र त्याचे 
लशष्यगण िोत.े आई ा सािंगाय ा  ाज वाटत िोती. म ािी सिंकोच वाटत 
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िोता. मी मान िा ी घा नू उभा िोतो. आई - ‘या ा कािीतरी सािंगा ... 
 ग्न करायचिं नािी म्िणतो. म ुीिंची आवड नािी. म ुािंची आिे’. आईनिं 
त्याच्या पायावर डोकिं  ठेव िं. म ा िणू के ी. म ा त्याच्या पाया पडायचिं 
नव्ितिं. पण तरीिी पड ो. दर अमावास्ये ा नवैदै्य करून गच्चीवर 
ठेवायचा. कावळयािंसाठी. मी आखण आईने गरुुवार करायचे. आईनिं 
ववचार िं ‘कधी िरक हदसे ?' तर तो म्िणािं ा, ‘सािंगता येणार नािी'. 

मी आखण आई गरुुवार कराय ा  ाग ो आिे. मी सािंथगत िं की 
‘याचा कािीिी उपयोग नािी... माझ्यात  द  िोणार नािी’. ती कळवळून 

म्िणा ी, “अरे तझु्यासाठी नािी तर तनदान माझ्यासाठी तरी कर... मी 
आिे तोपयतं... निंतर  िंद कर'. रडाय ा  ाग ी. म ा अपराधी 
असल्यासारििं वाटतयिं. मी काय के िं म ाच कळत नािी. म ा आता 
घरातनू पळून जाविंसिं वाटतय. घरच्यािंपासनू कुठेतरी दरू... 

मी कामात जास्तीत जास्त वेळ रमवनू घेतो. घरी िक्त जेवाय ा 
आखण झोपाय ा असतो. घरी आ िं की म ा दडपण येतिं. 

आत्तापयतं चार ज्योततष्यािंना आईनिं पबत्रका दािव ी. एकानिं 
ठामपणे सािंथगत िं, की माझिं  ग्न िोणार. या वषाित. आईने िळूच 

माझ्या द्द  सािंथगत िं. त्यािंनी सािंथगत िं, की  ग्न करा म्िणज ेसगळिं 
ठीक िोई . आई परत स्िळ शोधाय ा  ाग ी आिे. माझिं आईशी 
यावरून कडाक्याचिं भािंडण झा िं. माझिं  ग्न ठर िं तर मी सगळयािंना 
सािंगेन मी कोण आिे अशी धमकी हद ी. 

आई ा माझिं  ग्न ठरवायची आणिी दोन कारणिं आिेत. ती म ा 
सारिी म्िणत,े ‘आत्ता आम्िी आिोत निंतर तझुिं कोण  घणार?' आखण 

दसुरिं कारण मी एकु ता एक. ना भाऊ ना  िीण. त्यामळेु घरच्यािंना 
विंशाचा हदवा िवाय.  
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समल िंगी जोडप्यािंना एकत्र रािू हद िं तर त े दोघिं एकमकेािंना 
सािंभाळती , एकमेकािंना आधार देती . समाजा ा 
स्वीकाराय ा वळे  ागे  िे िरिंय पण Loving, 

Understanding, Caring, Sharing, Concern या गोष्टी 
िक्त लभसनल िंगी जोडपी करु शकतात िा गरैसमज मनातून 

काढून टाक ा पाहिज,े पण िे आगुिमेंट  ोकािंना झेपत नािी 
आखण विंशाच्या हदव्याचा प्रश्न असे  तर समल िंगी जोडप्यािंना 
मू  दत्तक घ्याय ा सिंमती द्या. 
आई आजारी पड ी आिे. ती कािी िात नािी, अशक्त झा ी आिे. 

मी तीन हदवस रजेवर आिे. सध्या स्वयिंपाक मी करतो आिे.  ा ा कािीिी 
करत नािीत. कामावरून येतात आखण टीव्िी समोर  सतात. ताट  ािेर 
घेऊन जातात आखण टीपॉयवर ठेवनू जेवतात. एका शब्दाने आईची चौकशी 
करत नािीत. 

आई ा आता  रिं वाटतिंय. पण अशक्तपणा िूप आिे. म ा मागच े

तीन हदवस झोप नािी. आईच्या आजारपणा ा मी ज ा ादार आिे. आम्िी 
कुठल्या  जसमीचिं पापिं िेडत आिोत कोण जाणे. 

मी कामावर जाय ा  ाग ो. घरी यायची इच्छाच िोत नािी. 
.... 

मा का ा माझिं काम आवडतिं. म ा जास्त ज ा दारीची कामिं हद ी 
जातात. पगार वाढ ाय. 

आज पेपरमध्ये एका सायफकयाहट्रस्टचा  ेि आ ाय. मेंट  

डडसऑडिसिवर. त्यात त्यानिं सम ैंथगक असणिं िी डडसऑडिर आिे असिं 
ल हि िंय. अशी म ुिं  री िोऊ शकतात िेिी ल हि िंय. त्यािंचा िोन निं र 
आईने डडरेक्टरीतनू काढ ा. अॅपॉईंटमेंट घेत ी. म ा जाय ा  ाज वाटत 
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िोती. मनातनू जाणवत िोतिं, की वळे आखण पसैा िुकट घा वतोय. पण 

आईसाठी जीव अडकतो.  

गिंमत म्िणजे ' ा ा', ज्योततषी अपयशी ठरल्यावर आई ा म ा 
सायफकयाहट्रस्टकड ेसयायचिं सुच िं.  
त्यािंनी नीट दोघािंचिं ऐकून घेत िं. सािंथगत िं की िी ववकृती आिे. शॉक 

िेरपीनी म ा  रिं करता येई . तनदान एक-दोन वषतेरी ट्रीटमेंट घ्यावी 
 ागे . दर १५ हदवसािंनी एक सेशन. एका सेशनच े२०० रुपये पडती . वर 
 जाव िंय, की मी मनापासनू प्रयत्न के ा पाहिज े नािीतर ट्रीटमेंटचा 
कािीिी उपयोग नािी. आई म्िणा ी, “तो पणूि प्रयत्न करे . तवेढिं त्या ा 
ठीक करा. जसमभर उपकार ववसरणार नािी.' आई ा असिं  ाचार 
माझ्यामळेु व्िाय ा  ागतिं आिे. म ा िळूिळू ततचा पण राग याय ा 
 ाग ा आिे. 

डॉक्टर म ा नागड्या म ुािंची थचत्रिं दािवतो. माझ्या ल िंगा ा 
ताठरपणा आ ा की शॉक देतो. म ा िूप त्रास िोतो. वेदना िोतात. माझा 
नोकरी करून लमळव े ा आत्मववश्वास िळूिळू कमी व्िाय ा  ाग ाय. 

स्वत: ा मारून एक नवीन परुुष माझ्या हठकाणी  सवणिं कधीिी शक्य 

नािी. म ा या डॉक्टरचा द्वषे वाटाय ा  ाग ा आिे. त्या ा म ा शॉक 

द्याय ा आवडतिंय, माझी वेदना त्या ा  द्याय ा आवडत ेअसा म ा 
सिंशय याय ा  ाग ा आिे. माझी िीच  ायकी असिं त्या ा वाटत असे  

का? 

आपल्या देशात े अनेक डॉक्टर अत्यिंत सनातनी ववचारािंच े

आिेत. अनेक डॉक्टरािंनी माझ्यासारख्या अनेकजणािंवर ' रिं 
िोण्यासाठी अस  े िूर प्रयत्न के े आिेत. प्रयत्न करायच्या 
आधी WHO (World Health Organization) 3710T 
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APA(American Psychiatrist Association) या ा 
डडसऑडिर मानत नािीत असिं सािंगतात आखण पुढे म्िणतात, 
पण 'पेशिंट ा' इच्छा असे  तर आम्िी प्रयत्न कराय ा तयार 
आिोत. हटपीक  दटुप्पी धोरण. न्जििं िा आजार नािी तर 
त्या ा औषध कशा ा? अशी अनेक मु िं अशा त्रासा ा किं टाळून 

आपण  रे झा ो आिोत असिं भासवतात. आईवडड ािंना वाटतिं 
आप ा मु गा-मु गी  री झा ीय आखण डॉक्टरािंना वाटतिं की 
आप े प्रयोग यशस्वी झा ते. सत्य पररन्स्ितीच्या सामोरी 
जायची कोणाची तयारी नािी की िा आजार नािी, ववकृती नािी. 
समाज  द णार नािी म्िणून आपण अशा मु ा-मु ीिंना 
 द  िं पाहिज े िे धोरण चुकीचिं आिे. समाजाचा दृन्ष्टकोन 

 द  ा पाहिजे. 
मी जेवढा परुुषािं द्द  ववचार करायचा टाळतो तवेढे िे ववचार म ा 

भेडसावतात. डॉक्टर म्िणतो मी  रिं व्िायचिं मनावर घेत िं पाहिज.े पण 

कसिं घेणार? पाण्याची जशी तिान  ागत ेतशी म ा परुुषािंची ओढ आिे. िा 
भोसडीचा कोणा ा िसवतोय? म ा, आई ा का स्वत: ा? 

.... 

म ा सािीदार लमळणार नािी. मग भावतनक आखण शारीररक सिुाचिं 
काय? त्या इच्छा कशा प-ुया करणार? का आयषु्यभर असिंच उपाशी 
तळमळत रिायचिं? ववधवा फकिं वा  ग्न न झा े े स्री-परुुष कस ेजगत 

असती ? त्यािंनी  ािेर सिं िंध ठेव े तर  ोक त्यािंच्या तोंडात शणे घा तात 

पण त्यािंच्या गरजािंचिं काय? 

मी का  लसनेमा ा गे ो िोतो. टॉम िूजच्या ‘टॉप गन’ ा. मी आत्ता 
पयतं पाहि े ा तो सवांत थचकणा परुुष आिे. 
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का  मी परत ‘टॉप गन' पाहि ा. रात्रीच्या शो ा गे ो िोतो, मी िूप 

उते्तन्जत झा ो िोतो. लसनेमा सटुल्यावर मी अतनकेतनी दािव ेल्या एका 
हठकाणी गे ो. ततििं एकजण िोता. मी तति ेघटुमळ ो. तो माझ्या शजेारी 
आ ा. त्याने म ा िणुाव िं आखण चा ता झा ा. मी त्याच्या मागनू 

आड ाजू ा गे ो. त्याने एकदम माझ्या मसु्काटात मार ी. म्िणा ा, 
“च  ठाण्यात.' मी घा र ो. एकदम घामाने ओ ा थच िं  झा ो. मतुाय ा 
 ागायच्या  ेता ा आ ो. मी गयावया कराय ा  ाग ो. 

तो म्िणा ा “त ुा  ावनू घ्यायचाय ना? च  चौकीत’ 

मी रडाय ा  ाग ो. तो माझा िात धरून म ा ओढाय ा  ाग ा. 

‘नको नको प् ीज' मी ववनवाय ा  ाग ो. म्िणा ा, ‘च  पसै ेकाढ'. 

मी पाकीट काढ िं. त्यानिं सगळे पसै े घेत े. आईने हद े ी सोसयाची चेन 

घेत ी. तनघनू गे ा. 

तो पोल स िोता का? का एक सराईत गुिंड िोता? या दोघािंत ा 
िरक कसा कळणार? तो पण समल िंगी असे  का? अजूनिी 
म ा वारिंवार अशा गोष्टी 'गे' सपोटि गु्रपमध्ये ऐकाय ा 
लमळतात. कोणा ा सािंगणार आखण काय सािंगणार? पोल सात 

कशी तिार करणार? समल िंगी सिंभोग कायद्याने गुसिा आिे 
(IPC 377). ह्या कायद्यात जोपयतं  द  िोत नािी तोपयतं 

आमच्या  ोकािंना अत्याचार तनमूटपणे सिन करावे  ागणार. 
कोणाकड ेदाद मागणार? 

डॉक्टरकड ेजाणिं  िंद के िंय. माझ्या अपके्षेप्रमाणे या मादरचोदच्या 
ट्रीटमेंटचा कािीिी उपयोग झा े ा नािी. िुकट वळे, पसैा आखण 

मनस्ताप. आई ा तनक्षून सािंथगत िं की मी आता डॉक्टरकड ेजाणार नािी. 
ततची रडारड सरुु झा ी. म्िणा ी, “मी डोकिं  आपटून जीव देईन'. म्िट िं 
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‘िुशा  दे'. वीट आ ाय म ा या रोजच्या तमाशाचा. मी लसनेमा ा तनघनू 

गे ो. म ा िळूिळू घरच्यािं द्द  कािीिी वाटेनासिं झा िंय. त्यािंना कािी 
कळतच नािी. 

मी आता गॅरेजच्या म ुािं रो र दारू प्याय ा  ाग ो आिे. 

पहिल्यािंदा सिंकोच वाटत िोता पण आता म ा आवडाय ा  ाग िंय. िक्त 

जास्त पीत नािी. म ा भीती वाटत,े की म ा चढ ी तर मी राजचूा पापा 
घेईन आखण सगळा गोंधळ िोई . मी लमत्रािं रो र प्याय ा  ागल्यामळेु 

माझा भाव वधार ा आिे. 

म ा एकटेपणा सतावतो आिे. कोणाशी  ो ता येत नािी. 
कोणा ा माझ ेन सािंगता येत नािीत. घरच्यािंचा त्रास कमी आिे कारण 

सिंवादच नािी. पण माझिं काय? माझ्या भावतनक आखण शारीररक गरजािंचिं 
काय? मी असिं एकटिंच आयषु्य काढायचिं का? कोणा ा तरी जवळ घ्याविं 
अशी िूप इच्छा िोत.े मनानिं आखण शरीरानिं त्याचिं व्िाविं. आपल्या िे 

नलश ात आिे का? 

का  मी एकटाच दारू प्याय ा गे ो. घरच्यािंना सािंथगत िं, की 
गॅरेजमध्ये िूप काम आिे. याय ा िार उशीर िोई . दरूच्या एका 
 ारमध्ये गे ो. िूप प्या ो. मग एका माहितीच्या हठकाणी गे ो. नशमेळेु 

माझी भीड चेप ी. कोणा ा तरी ५० रुपये हद .े म ा त्याचा चेिरा 
अिंधारात हदस ा नािी, का आता म ा तो आठवत नािी, कोण जाणे. मी 
कुठे कशी रात्र काढ ी िे आठवत नािी. 

एकदा वाईट अनुभव आल्यावर मी परत अशा जागी 
तडिडाय ा कशा ा गे ो? भूक अनावर झा ी की कािीिी 
करायची तयारी असत.े िी गोष्ट रोज जेवणा-या ा कळणार 
नािी,  
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तवे्िा माझ्याकड े तनरोध नव्िता. असता तरी एवढया वप ले्या 
न्स्ितीत आपल्याकड े तनरोध आिे िे  क्षात आ िं असतिं का? 

असतिं तरी त्याच्या ल िंगावर चढवायचिं भान राहि िं असतिं का? 

 .... 

 आज मी परत त्या हठकाणी गे ो िोतो.  ािेर एक पोरगा 
भेट ा. तो माझ्याजवळ आ ा. 

 ‘फकती वाज ेत’- तो 

 ‘९.३०... तझु्याकड ेघड्याळ आिे ना?’- मी 

 तो नसुता िस ा. 

 ‘येतोस का?’ -मी 

 ‘च ा चिा पीऊयात’ - तो 

 आम्िी जवळच्या एका िातगाडीपाशी गे ो. दोन कटीिंग 
मागवल्या. त्यािंचे नाव नरेन. म्िणा ा, ‘मी एका एन.जी.ओ.साठी 
काम करतो. ती समल िंगी  ोकािंसाठी काम करत.े त्या सिंस्िचेा 'गे' 

सपोटि ग्रपु आिे. ('गे' म्िणजे समल िंगी िा शब्द आज मी पहिल्यािंदा 
ऐक ा.) एच. आय. व्िी. आखण गपु्तरोगाची चाचणी NARI (National 

AIDS Research Institute, Bhosari, Pune) कडून आम्िी करतो.' 
म ा त्यानी त्याच्या सिंस्िेच्या िेल्प ाईनचा िोन निं र हद ा. नरेन पण 

'गे' आिे. मी त्या ा सािंथगत िं, की माझिं नाव रािू  आिे. तो म्िणा ा ‘िविं 
असे  तर त ुा ट्रस्टमध्ये घेऊन जाईन.' मी अस्वस्ि झा ो. म ा 
कुठल्यािी ग्रपुमध्ये जायचिं नािी. 

िी अस्वस्िता माझ्या अनेक लमत्रािंनी अनुभव ी आिे. 'गे’ 
सपोटि गु्रपकड े आधारासाठी जाणिं िे िूप अवघड आिे. म ा 
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वाटतिं आऊट (आपण ‘गे’ आिोत िे स्वीकारणे आखण इतरािंना 
अलभमानाने सािंगणे) िोण्या िा ोिा  िीच सगळयािंत अवघड 

गोष्ट आिे.  

एक तर भीती असत.े कोणी ओळिीचिं भेट िं तर? आता कोणी 
ओळिीचिं भेट िं तर तो कशा करता ततिे आ ाय िे 

आपल्या ािी ववचारता येतिं, पण अशा तटस्िपणाने या 
गोष्टीकड े  घता येत नािी. कोणी आपल्या ा या सिंस्िेत 

जाताना पाहि िं तर? तति ेग ेो आखण कािी वेडावाकडा प्रकार 
घड ा तर? तति े पाऊ  टाकणिं म्िणजचे तुम्िी समल िंगी 
आिात असिं जािीर करणिं. कोणा ा आप िं नाव कळ िं आखण 

त्यानिं ब् ॅकमे  के िं तर? कोणा ा सािंगणार? नािी नािी त्या 
गोष्टी मनात येतात.  

आखण कदाथचत िो वर अजून एक जाणीव असत,े की आता 
डडनाय ची स्टेज सिंप ी आिे. त्या स्टेजमधून  ािेर पडायची 
इच्छाच नसत.े कारण पुढे कसफ्रिं टेशनची स्टेज येणार आिे िे 

मािीत असतिं.  
आपण कोण आिोत िी क ू ी द्यायचिं आखण स्वीकारायचिं िे 

पाऊ  असतिं. कािी समल िंगी मु ा-मु ीिंना अशा सिंस्िािं द्द  

द्वेष पण असतो. कोणीतरी आपल्यासाठी अशा िोमोिो ीक 

वातावरणातसुद्धा काम करतिंय िी गोष्ट जळिळाट तनमािण 

करत ेआखण म्िणून कािीजण अशा सिंस्िािंकड ेजात नािीत. 

नरेननी ‘तनरोध िव ेका?' ववचार िं. म ा िव ेिोत ेपण ठेवणार कोठे? 

घरच्यािंना तनरोध पाफकटात लमळा े तर? आिे तो त्रास काय कमी आिे? 
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तनरोध ठेवायचा प्रश्न  िुतके सगळयािंना भेडसावतो. 
आपल्याकड ेप्रायव्िसी िी कससेप्ट नसल्यामुळे कोणीिी आप े 

खिस,े पाकीट,  ॅग, पत्र न ववचारता परस्पर उघडतात. त्यामुळे 

 ोक स्वतःजवळ तनरोध ठेवत नािीत. (त ेसेक्शुअ ी अॅन्क्टव्ि 
अस  े तरी) आखण मग जवे्िा  ागे  तवे्िा तनरोध  गेच 

उप ब्ध िोई  अशी िात्री नसत.े मग असुरक्षक्षत सेक्स िोई  

तर नव  काय? 

नरेनिं चािंग ाय हदसाय ा. मी त्या ा सेक्सची मागणी के ी. तो नािी 
म्िणा ा. कािीतरी ट्रस्टच्या तनयमािं द्द   ो  ा, नािी करायचिं तर गे ा 
उडत. म ा राग आ ा. त्याच्यासारिे छप्पन लमळती . घरी आल्यावर 
त्याने हद े ा िोन निं र िेकून हद ा. 

नरेन म ा परत भेट ा. त्याच हठकाणी दररोज रात्री ९.३० वाजता तो 
चक्कर मारतो. 

‘ऑफिसवर गे ा िोतास का?'- तो. ‘वेळ झा ा नािी’ - मी. 

‘एकटिं जाय ा भीती वाटत असे  फकिं वा ऑफिसवर जाय ा धीर 
िोत नसे  तर मी  रो र येईन, फकिं वा त ुा ट्रस्टमधल्या  ोकािंना  ािेर 
भेटायचिं असे  तर तसिंिी करता येई . घा रू नकोस. तझुिं िरिं नाव सािंग ू

नकोस. त ुा एकिी पसैा द्याय ा  ागणार नािी. कोणी तझु्याशी  रिंवाईट 

वागे  अशी तझु्या मनात भीती असे  तर आपण एिाद्या रेस्टॉरिंटमध्ये 

भेटू. काळजी करू नकोस'. -तो 
 

मी म्िणा ो ववचार करीन. मी त्या ा परत सािंथगत िं, की म ा त्याच्यात 

इिंटरेस्ट आिे. पण त्या ा माझ्यात नािी. त्यानिं म ा सािंथगत िं, की त्याचा 
एक  ॉयफ्रें ड आिे आखण तो त्याच्याशी एकतनष्ठ आिे 
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'कोणा ा कळणार आिे त ूमाझ्या रो र सिं िंध ठेव ेस तर?' - मी. 

 ‘माझिं त्याच्यावर प्रेम आिे. म ा इतर कोणीिी आवड िं तरी मी 
त्यािंच्या रो र जाणार नािी. नात्यात ववश्वास िार मित्त्वाचा असतो’ - तो. 

माझा अििंकार दिुाव ा ग ेा. मी जास्त  ो  ो नािी. कािीतरी 
कारण काढून तनघनू गे ो. 

म ा राग आ ा िोता त्या ा नुसता माझा अििंकार दिुावणिं 
कारणीभूत नव्ितिं. त्याच्या वाट्या ा एक मु गा येतो, त्यािंचिं 
एकमेकािं द्द  प्रेम आिे, ववश्वास आिे आखण कोणी आपणिून 

जरी सके्सची मागणी के ी तरी त्या ा तो नािी म्िणतो िी 
गोष्ट म ा िूप त्रास देणारी िोती. असिं पररपूणि नातिं असू शकतिं 
िे म ा पहिल्यािंदा जाणवाय ा  ाग िं. तोपयतं िक्त अिंधारात 

शरीरसुि घेणारे भटे े िोत.े असिं नातिं माझ्या नलश ात नािी िी 
गोष्ट म ा सगळयािंत जास्त झों  ी. म ा त्याच्या द्द  

आखण त्याच्या  ॉयफ्रें ड द्द  कमा ीचा मत्सर वाटाय ा 
 ाग ा. म ा ततिे िािं वेना म्िणून जळिळाट करत मी तिूेन 

तनघून गे ो िोतो.  
म ा जवे्िा इरू भटे ा तवे्िा अनेकजणािंना आमच्या नात्याचा 
िूप िेवािी वाटायचा आखण त्याच रो र मत्सरिी. त्यात कािी 
माझ ेजवळच ेलमत्रसुद्धा आिेत, पण आता मी त्यािंना दोष देत 

नािी. तवे्िा द्यायचो. तवे्िा िूप थचडथचड व्िायची. आपल्या 
वाईटावर टप े आिेत अस मी इरू ा नेिमी सािंगायचो. पण मग 

तो म्िणायचा तुझ्या वाटया ा जेव्िा असिं सुि नव्ितिं तवे्िा 
तूिी असाच वाग ा आिेस. या कोंडमा-यात आपल्या 
सगळयािंच्यात असूया आखण डडस्ट्रक्टीव अॅटीट्यूडस तनमािण 
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झा  ेआिेत. त्या एवढ्या सिजासिजी जाणार नािीत, तशी 
अपेक्षा धरत असशी  तर अजून त्रास िोई . 

म ा सिंडासच्या जागी जिम झा ी आिे. सिंडास ा िूप त्रास िोतो. 
म ा गपु्त रोग झा ाय का? एच. आय. व्िी. ची  ागण झा ीये का? म ा 
हदवसभर चैन पड िं नािी. जवेण गे िं नािी. ड ा तसाच घरी घेऊन आ ो. 

काय करायचिं सचुत नािी. डॉक्टरकड े जाविं का? िॅलम ी डॉक्टरकड े

जाण्याचा प्रश्नच येत नािी. मग कुठल्या? आखण त्यािंनी उ टस ुटिं कािी 
ववचार िं तर? काय उत्तर देणार? त्यािंनी लशव्या हदल्या तर? नको. 
डॉक्टरकड ेजाण्यात अिि नािी. िोडा वेळ अिंगावर काढू आखण  घ ू  रिं 
वाटतिंय का. 

आठवडा झा ा, नरेन ा भेट ो नव्ितो. आज त्या ा भटे ो. चिा 
प्याय ा गे ो. त्याच्याशी  ो नू  रिं वाटतिं. दसुरिं कोणीिी  ो ाय ा नािी. 
सिंकोचत त्या ा म्िणा ो, ‘माझ्या एका लमत्रा ा प्रॉब् ेम झा ाय. त्या ा 
सिंडासच्या जागी जिम झा ी आिे. त्यानिं  ािेर तनरोध न वापरता पॅलसव 

सेक्स के ा. त ुा कािी औषध मािीत आिे का?” 

‘गपु्तरोग अस ू शके . तझु्या लमत्रा ा तपासनू घ्याय ा सािंग. 

त्या ा िविं असे  तर ‘नारी’च्या मिंडईतल्या गाडीिासयाच्या, न्क् तनक 

मध्ये त्या ा मी घेऊन जाईन’ - तो. 

कळवतो मी माझ्या लमत्रा ा. त्या ा जर डायरेक्ट जायचिं असे  

त्या दवािासयात तर? कुठिं  जायचिं?' - मी. 

त्यानिं म ा गाडीिासयाचा पत्ता, िोन निं र आखण िो ी निं र 
हद ा. 
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 ‘तझु्या ऑफिसचा पण िोन निं र परत दे. माझ्या िातनू 

िरव ाय' - मी.  

‘तपासाय ा आखण औषधा ा पसैे पडत नािीत’ - तो  

‘पण त्यािंना कळ िं की तो ‘गे’ आिे तर?' - मी. 

‘कािी घा रायचिं कारण नािी. एकदम समजून घेणारी माणसिं 
आिेत. त ेनाविं ठेवणार नािीत, वाईट वागवणार नािीत. त्यािंना िोटिं नाव 

द्यायचिं. त े पत्ता/ िोन निं र कािी मागत नािीत. तो एकटा जाय ा 
घा रत असे  तर मी घेऊन जाईन. पण न चुकता जाय ा सािंग.  क्षणिं 
गे ी म्िणजे गपु्तरोग  रा झा ा असिं नािी. वेळेवर अॅ ोपॅिीक 

औषधोपचार घेत े नािी तर मिागात जातिं.' - तो. 

माझ्या छातीत धस्स झा िं. म ा तो घेऊन गे ा असता तर िूप 

 रिं वाट िं असतिं. पण मी मिूािसारिी माझी आित एका काल्पतनक 

लमत्रावर ढक  ी. म ा एकट्या ाच गे िं पाहिज.े धीर िोत नािी. आज मी 
भीत भीत गाडीिासयात ग ेो िोतो. ततििं  ािेरच्या गरुख्या ा पािून 

तसाच मागे परत आ ो. 

माझे कािी लमत्र ब नधास्त आिेत. त्यािंना अशी भीती -  ीती 
कािी नसत.े मी मात्र िूप घा रट आिे. 

आज म ा  रिं वाटतिंय. मी धाडस के िं. म्िट िं असिं  ेचैन 

रिाण्यापेक्षा एकदाचिं ज े काय व्िायचिंय त े िोऊ दे. घा रत घा रत मी 
गाडीिासयातल्या ‘नारी’च्या िो ीवर गे ो. िार गदी नव्िती. म ा पाच 

रुपये देऊन केसपेपर काढाय ा सािंथगत ा. मी नाव िोटिं हद िं तवे्िा माझी 
जीभ अडिळत िोती. िात कापत िोत.े मी नरेन ा  रो र घेऊन याय ा 
पाहिज े िोतिं. माझ्याशी ततिे सगळेजण चािंग  े वाग े. डॉक्टर, 
काऊसस ेर. म ा सगळी माहिती ववचार ी. म ा िूप  ाज वाटत िोती. 
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पण त्यािंनी म ा समजून घेत िं. नाविं ठेव ी नािीत. मी परुुषा रो र दोन 

आठवड्यापवूी मागनु के ा िोता िे सािंथगत िं. दारू वपऊन के ा िोता िेिी 
सािंथगत िं िोतिं. डॉक्टरािंनी तपास िं. म ा अधाि तास  साय ा सािंथगत िं. 
त्यािंनी तपासणी केल्यावर म ा सािंथगत िं, की म ा शिैॉईड गपु्तरोग 

झा ाय. तो औषधाने  रा िोतो. एररथ्रोमायलसनचा सात हदवसािंचा कोसि 
हद ा. त्यािंनी गपु्तरोग, एच. आय. व्िी., वव िंडो वपरेडची माहिती हद ी. 
तनरोध कसा वापरायचा त ेदािव िं. मी सािंथगत िं म ा एच. आय. व्िी. ची 
टेस्ट करायची आिे. त्यािंनी म ा वव िंडो वपरेड झाल्यावर तपासाय ा याय ा 
सािंथगत िं. 

..... 

मागच ेअडीच महिने मी िवेवर आिे. म ा एच. आय. व्िी. ची  ागण 

झा ी अस ी तर? आज मी ‘नारी’मध्ये रक्त तपासाय ा गे ो. आज म ा 
जाय ा मागच्या वेळीसारिी भीती वाट ी नािी. वप्रटेस्ट काऊसस ेीिंग 

झाल्यानिंतर त्यािंनी माझिं रक्त तपासणीसाठी घेत िं. म ा एक ब ल् ा 
हद ा. त्यावर एक आकडा आिे. तो ब ल् ा घेऊन म ा आठवड्यानिं 
 ो ाव िंय. 

म ा कािी सचुत नािी. त्यािंनी एडस्ची जी  क्षणिं सािंथगत ी ती 
सगळी म ा जाणवाय ा  ाग ी आिेत. माझा घाम वाढ ाय, माझिं वजन 

नक्की कमी झा िंय. म ा जु ा  व्िाय ा  ाग  े आिेत. मी तनरोध 

वापराय ा पाहिज ेिोता. चकु िंच. 

तनरोध न वापरता दोन पुरुषािंनी गुद मिुैन के ा, आखण 

त्यातल्या एका पुरुषा ा जर गुप्तरोगाची फकिं वा एच. आय. व्िी. 
ची  ागण असे  तर दसु-या पुरुषा ा त्याची  ागण िोण्याची 
शक्यता िूप असत.े त्यामुळे समल िंगी पुरुषािंनी गुद मिुैन 
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तनरोध वापरूनच के ा पाहिजे. ददैुवाने िार कमी जण तनरोध 

वापरतात आखण त्याचे पररणाम त्यािंना आखण इतरािंना भोगाव े

 ागतात. 

िा आठवडा जाता जात नािी. मी कामात गुिंतनू घेतो. जेवढा ववचार 
कराय ा कमी वेळ लमळे  तवेढिं चािंग िं. या टेसशनमळेु दररोज दारू वपतो. 
यािंनी िरिं  गेच ररझल्ट द्याय ा पाहिजे. म ा असिं िे अधािंतरी रिाणिं 
सिन िोत नािी. 

आठवडा कसा गे ा माझिं म ाच ठाऊक. आज भीत भीत मी ररझल्ट 

आणाय ा गे ो. दगडूशठे ा जाऊन मग दवािासयात ग ेो. न्जसयापाशी 
आ ो तर वाटाय ा  ाग िं की ररझल्ट घेऊच नये. जे व्िायचिं त ेिोणारच 

आिे. मी परत वळ ो. रस्त्यावर आ ो तर परत नाना ववचार माझ्या 
मनात याय ा  ाग ,े  म ा मािीत िोतिं म ा चैन पडणार नािी. सारिा 
तो भुिंगा माझ्या मनात रािी . त्यापेक्षा एकदा सोक्षमोक्ष काय तो  ावनू 

टाकू. तनदान असिं अधािंतरी तरी रिाय ा नको. म ा  ागण झा ी असे  

तर माझ्यापासनू अजून कोणा ा व्िाय ा नको. मी परत वळ ो. म ा 
न्जना चढवत नव्िता. पाय कापत िोत.े आज िूप गदी िोती. मी  राचवळे 

 ाकड्यावर इतरािंकड ेपिात  स ो िोतो. यािंतल्या फकतीिंना झा ा असे ? 

त्यािंना काय वाटत असे ? माझ्या आखण त्यािंच्या भावना एकसारख्याच 

असती  का? कळत-नकळत मी नििं िात  स ो िोतो. िल् ी िी एक 

म ा सवय  ाग ीय. रक्त येऊन वेदना िोईपयतं नििं िायची. 

म ा आत  ो ाव िं. मी ब ल् ा दािव ा. काऊसस ेर  ाईंनी म ा 
सािंथगत िं, की म ा एच. आय. व्िी. ची  ागण झा े ी नािी. एका सेकिं दात 

सगळिं जग  द  िं. मन एकदम ि किं  झा िं. त्या  ाई पढेु काय  ो तात 
याकड ेमाझ  क्षच नव्ितिं. त्यािंना त ेकळ िं असाविं. त्या दोन लमतनटिं शािंत 
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 सल्या. मी जरा भानावर आल्यावर त्यािंनी परत  ो ाय ा सरुुवात के ी. 
त्यािंनी परत किं डोमचा पाढा वाच ा. म ा चार-पाच किं डोम हद .े म ा 
नरेन ा भेटाय ा पाहिज.े त्याचा म ा िूप उपयोग झा ा. 

नरेन ा आज सिंध्याकाळी भेट ो. सािंथगत िं की माझ्या लमत्रानिं 
गाडीिासयातनू औषध घेत िं. सगळिं ठीक झा िंय. त्यानी त ुा धसयवाद 

सािंथगत ेत. म ा एकदा तझु्या रो र तझु्या ऑफिसमध्ये यायचिंय आखण 

माझे िरिं नाव रोहित आिे. पण मी माझिं नाव ऑफिसमध्ये सािंगणार नािी. 
ततिे म ा त ूरािू  म्िणूनच िाक मार. 

माझा आता नरेनवर ववश्वास  स ाय. तो आता माझा आधार 
झा ाय. त्याची म ा मदत झा ी. मी मागनूसदु्धा त्यानिं माझ्या रो र 
सेक्स के ा नािी, म्िणून म ा त्याच्या द्द  आदर वाटतो. त्यािंच्या 
मदतीने माझा त्याच्या द्द चा मत्सर धुवनू गे ा. 

आपण फकती मत  ी असतो ना? 

आज मी नरेन रो र ऑफिसवर गे ो. कोणी म ा ओळि े की 
काय याची म ा िूप भीती वाटत िोती. माझी ततिल्या एका  ाॉफ्रें डरशी 
नरेननी ओळि करुन हद ी. त्याचिं नाविं राजेश. माझी ओळि करून देऊन 

नरेन तनघनू गे ा. म ा काय  ो ाविं िे सचुत नव्ितिं. मी त्याची नजर 
चुकवत िोतो. तोपण 'गे' आिे. मी त्या ा सािंथगत िं, की मी  ायसेक्शअु  

आिे.  

सुरुवाती ा मी समल िंगी आिे िे सािंगायची िूप  ाज वाटत 

िोती. त्यामुळे मी  ायसेक्शुअ  आिे असिं सािंगत िोतो. म्िणज े

मी इतका 'वाईट' नािी िे सािंगायचा एक िेतू आखण पुढे  ग्न 

के िं तर ती िसवणूक नािी िे सािंगायचा दसुरा िेतू.  
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 ाकी मी माझ्या द्द  कािी  ो  ो नािी. त्या ा त्याची माहिती 
ववचार ी. त्याने त्याच ेअनभुव अगदी मोकळेपणाने सािंथगत े. मी िोदनू 

िोदनू ववचारत िोतो. त्याच े अनभुव आखण ववचार माझ्या अनभुवािंशी 
आखण ववचारािंशी ताडत िोतो. राजेशचिं िूप कौतकु वाटतिंय. केवढा धाडसी 
माणूस आिे. म ा असिं उघडपणे  ो ायचिं धाडस कधीिी येणार नािी. 

िे धाडस म ा पाच वषाित येणार आिे िे म ा तवे्िा मािीत 

नव्ितिं. आता मी समल िंगी आिे िे मोकळेपणाने सािंगतो. िे 
सािंगण्यासाठी कोणीिी माझ्यावर सक्ती के े ी नािी. पण 

आता म ाच 'क् ोझटे' (आप ी  ैंथगकता  ोकािंपासून  पवणिं) 
मध्ये रािून गुदमराय ा िोतिं. जगण्यासाठी जसिं श्वास घेणिं 
आवश्यक आिे तसिंच म ा आता आऊट' असणिं गरजेचिं आिे. 

म ा का  िूप छान झोप  ाग ी. मागची फकत्येक वषि अशी झोप 

 ाग ी नव्िती. मी िोन करून राजेशची परतः अपॉइसटमेंट घेत ीय. 

आम्िी शतनवारी भेटणार आिोत. मी एक प्रश्नािंची यादी तयार कराय ा 
घेत ीय. त्या ा माझ्यासाठी भरपरू वेळ  ाजू ा काढाय ा सािंथगत ाय. 

मी आज त्या ा भेट ो. दोन तास  ो  ो. म ा आज िूप छान 

वाटतिंय. मन शािंत झा िंय. 

राजेश ा माझिं िरिं नाव सािंथगत िं. त्याने म ा ऑफिसच्या 
 ायब्ररीत ी कािी पसु्तकिं  दािव ी. मी वळे िोई  तसा ऑफिसमध्ये 

जाऊन ती वाचाय ा  ाग ो आिे. म ा नवीन माहिती लमळतीये. त्यात ी 
कािी झेरॉक्स करून घेतोय. कािी ल िून घेतोय. 

आज राजेशनी एका सायफकयाट्रीस्टची माझी गाठ घा नू हद ी. 
त्यािंच्याशी मी  ो  ो. त ेिपू चािंग  ेआिेत. उदारमतवादी आिेत. त्यािंनी 
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म ा माझ्यात कािी दोष नािी असिं सािंथगत िं. म ा असे डॉक्टर जर 
अगोदर भटे े असत ेतर  माझा फकती त्रास वाच ा असता. 

.... 

सध्या ‘िायर' द्द  वादळ उठ िंय. मी, नरेन आखण आलमशानी तो 
लसनेमा   ागल्या  ागल्या पाहि ा. सनातनी  ोकािंनी आरडाओरडा के ा, 
िेटरची तोडिोड के ी त्यामळेु तो लसनेमा आता थचत्रपटगिृातनू काढून 

टाक ाय. 

का  काका आ  ेिोत.े ‘िायर'चा ववषय तनघा ा. 'िे अस  ेहिडीस  

लसनेम ेसेससॉर कसिं काय पास करतिं म्िणून म्िणा ा. म ा त्याच्याशी 
वाद घा ायचा िोता, पण अजून धीर िोत नािी.  ा ािंना त्याचिं म्िणणिं 
पटत िोतिं. पण माझ्यामळेु त्यािंना िूप अस्वस्ििी िोत िोतिं. आईने  गेच 

ववषय  द  ा. 

कधीिी, कुठल्यािी मदु्यावर एकत्र न येणारे हििंद,ू मनु्स् म, 

खिश्चन सनातनी  ोकािंचिं या ववषया द्द  एकमत. मराठी, उदूि 
वतिमानपत्रात ‘िायर ववषयी वाट्टे  त ेल िून आ िंय. या सगळयािंचिं मत 

सारििं. सम ैंथगकता आपल्याकड े नव्िती, ती पाश्चात्त्य सिंस्कृतीतनू 

आ ी. या सिं िंधातनू सिंतती िोत नािी म्िणून िे सिं िंध गरै आिेत. 

आपल्यासमोर याच्यापेक्षा जास्त मित्त्वाच ेप्रश्न आिेत, आत्ता िा मदु्दा 
उपन्स्ित करायची कािीिी आवश्यकता नािी. कािी इिंग्रजी वतिमानपत्रािंनी 
मात्र उदारमतवादी दृन्ष्टकोन घेत ा. 

म ा ट्रस्टमध ी पसु्तकिं  वाचून माहिती झा ीय, की िे आवाज 

उठवणारे आिेत त्यािंना या ववषयात ी कािीिी माहिती नािी. त ेिक्त या 
ववषयाचे राजकारण करून प्रलसद्धी लमळवतायत. 
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त्या लसनेमात दोन  ायका एकमेकीिं रो र सके्स करतात पण तो 
लसनेमा  ेन्स् यातनझम द्द  नािी. त्यात परुूषािंपासनू त्यािंना शारीररक 

सिु लमळत नािी म्िणून त्या एकमेकीिंशी सिं िंध ठेवतात.  ेसब यन 

 ायका भावतनक आखण शारीररकदृष्ट्या एकमेकीिंवर प्रेम करतात, त्यािंना 
परुूषािंची जरूर नसत.े निंतर नरेननी म ा एक चाटि काढून दािव ा.  

सममलिंगी सिं िंध -  

L होमोसेक्शअुल  ्स- मानलसकदृष्टया समल िंगी असणारे. ज्यािंना 
आपल्याच ल िंगाच्या व्यक्तीिं द्द  भावतनक आखण शारीररक आकषिण 

असत.े  

L ब हेववअरली हेरे्रोसेक्शअुल - या समल िंगी व्यक्ती, लभसनल िंगी 
"व्यक्तीिंशी  ैंथगक सिं िंध ठेवतात. त ेसमल िंगी आिेत असिं कुणा ा सािंगत 

नािीत. उदा. कािी समल िंगी व्यक्ती ज्या समाजा ा, घरच्यािंच्या जाचा ा, 
द ावा ा  ळी पडून  ग्न करतात. यात े कािी  ािेर आपल्या ल िंगाच्या 
व्यक्तीशी  ैंथगक सिं िंध ठेवतात. 

L  ायसेक्शअुलस - मानलसकदृष्टया उभयल िंगी. ज्यािंना कािी परुुष आखण 

कािी  ायका भावतनक आखण शारीररकदृष्ट्या आवडतात.  

L ब हेववअरली होमोसेक्शअुल - लभसनल िंगी व्यक्ती न लमळाल्याने 

आपल्याच ल िंगाच्या व्यक्तीिंशी  ैंथगक जवळीक साधणारे. उदा. कािी ट्रक 

ड्रायव्िर आखण न्क् नरच्या जोड्या, कािी कैदी. याचा अिि या व्यक्ती 
समल िंगी आिेत असिं नािी. ती एक तात्परुती तडजोड अस ूशकत.े -  

L एक्सपेरीमेंर्ल सके्स - वयात आल्यावर कािी म ुिं-म ुी आपल्याच 

ल िंगाच्या लमत्र-मबैत्रणीिं रो र सेक्स करतात. िस्त मिैनु, मिु मिैून 

इत्यादी. िी एक्सपेरीमेंट  स्टेज असत.े याचा अिि त ेसमल िंगी आिेत असिं 
नािी. िी ट्रासझीशन  िेज अस ूशकत.े  



68 
 

समाजात एक समज आिे, की सम ैंथगक सिंभोगाची चटक  ागू 

शकत.े िा पूणिपणे चुकीचा समज आिे. अशी अनेक मु िंमु ी 
आिेत (कािी माझे लमत्र आिेत, की ज्यािंच े कॉ ेज मध्ये 

समल िंगी सिं िंध झा .े त्यातून त्यािंना आनिंद लमळा ा. पण त े

लभसनल िंगी आिेत आखण मोठे झाल्यावर त्यािंनी िक्त 

लभसनल िंगी सिं िंध ठेव े त्यािंना जर सम ैंथगकतचेी चटक 

 ाग ी असती तर त्यािंनी अजूनिी समल िंगी सिं िंध ठेव े 

असत.े 

सम ैंथगकता तनन्श्चतपणे पाश्चात्त्य सिंस्कृतीतनू आ  ेी नािी. म ा 
तर मी कोण आिे िे कळतिी नव्ितिं. म ा या ओढी ा काय नाव आिे िे 

मािीतिी नव्ितिं. सम ैंथगकता आपल्याकड े नव्िती तर त्याचा उल् िे 

कामसतू्रात, मनसु्मतृीत का आिे? 

म ा िूप मु िं ववचारतात की सेक्स िे सिंतती लमळवण्यासाठी आिे 

म्िणून समल िंगी सके्स चुकीचे आिे का?  

आपण सके्स िक्त सिंतती लमळवण्यासाठीच करतो का? सेक्स 

आनिंद देण्यासाठी, घेण्यासाठी, आप िं प्रेम, आपु की व्यक्त 

करायचा एक मित्त्वाचा मागि आिे. िक्त सिंततीसाठी सेक्स 

के ा असता तर लभसनल िंगी जोडप्यािंनी िस्त मिुैन, मुि 

मिुैन, गुद मिुैन के ा नसता. कुटुिं तनयोजनाची ववववध साधनिं 
 ाग ी नसती. 
त्याच्यापेक्षा आपल्यासमोर जास्ती मोठे प्रश्न आिेत. यावर मी 
अस ेम्िणेन, की कािी तरुण मु िंमु ी आपण समल िंगी आिोत 

आखण िा समाज आपल्या ा स्वीकारणार नािी म्िणून 

आत्मित्या करतात, कािी जणािंवर त्यािंच्या  ैंथगकतमुेळे 
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अत्याचार िोतात, कािीिंच्या नोक-या जातात, कािीिंना घरातून 

 ािेर काढ िं जातिं, कािीिंना रिाय ा घर कोणी देत नािी, मु िं 
दत्तक घेता येत नािीत, िे प्रश्न मोठे नािीत का? तुम्िा ा 
नसती  कारण तुमच्या घरचिं कोणी समल िंगी नािी अशी 
तुमची धारणा आिे, पण माझ्यासारिा जो िे आयुष्य जगतो 
त्या ा िे सगळे जीवन - मरणाच ेप्रश्न आिेत. 

.... 

आज ट्रस्टन ेएक फिल्म दािव ी. ‘गेट रीय ' नावाची. अमरेरकन 

फिल्म आिे. म ा त्यात े कािी डाय ॉग कळ  े नािीत. पण न 

कळण्यासारििं कािी नव्ितिं. िूप सुिंदर लसनेमा आिे. त्यात दोन म ुािंची 
 व्ि स्टोरी आिे. माझ्या डोळयािंत पाणी आ िं. म ा ती परत  घायचीय. 

आपल्याकड ेअस  े लसनेम ेका तनघत नािीत? माझ्यासारख्यािंना फकती 
आधार लमळे . 

पसु्तक वाचून जेवढा इम्पॅक्ट िोत नािी तवेढा लसनेमाने िोतो िे 

म ा पहिल्यािंदा अनभुवाय ा लमळा िं. याच्याववरुद्ध िोमोिो ीक 

(समल िंगी द्वेष्टे) लसनेम ेआखण साहित्य सम ैंथगक  ोकािं द्द  द्वेष, 

गरैसमज, अज्ञान पसरवतात. 

म ा पहिल्यािंदा एक नवीन जग पिाय ा लमळा िं िोतिं, ज ेअिंधार े िं 
नािी. आत्तापयतं सम थैगक  ोक िार नसतात, भारतात तर जवळपास 

नसतातच असिं सारििं मी वाचत आ ो िोतो. इि ेएकदम ऐिंशी म ुिं एकत्र 

पािून माझिं मनो ळ वाढ िं. मी कािी एकटाच नािी. अनेकजण 

माझ्यासारिे आिेत. त्यािंना नसुतिं एकत्र  घनू म ा सगळयािंना लमठ्या 
माराव्याशा वाटत िोत्या. 
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 ोकािंच्या अवतीभोवती आमच्यासारिे अनेक असतात. िे 

साव ीचे ववश्व असल्यामुळे  ोकािंना आम्िी हदसत नािी. 
जगात सरासरी  तीन टक्के पुरुष आखण एक टक्का स्त्री 
समल िंगी असतात. म्िणज े आप ी  ोकसिंख्या शिंभर कोटी 
धर ी तर आपल्यात  े चार कोटी  ोक समल िंगी आिेत. 

उभयल िंगी  ोकािंची टक्केवारी यात धर े ी नािी.  
म ा आता काम कराय ा िुरूप आ ा आिे. घरी भािंडणिं  िंद झा ी 

आिेत. कारण आता त ेकाय  ो तात िे मी या कानाने ऐकतो आखण त्या 
कानाने सोडून देतो. माझा मोकळा वेळ िा ट्रस्टमध्ये जाऊन वाचण्यात 

जातो. ततिल्या म ुािंशी  ो ण्यात जातो. माझ्यात कािी िरक पड े िी 
आशा आता घरच्यािंची सिंप ी आिे. आशा धरतो, की त ेआता म ा माझिं 
आयषु्य जग ू देती . म ा स्वीकार िं तर चािंग िंच आिे. पण त े म ा 
इतक्यात तरी अवघड वाटत.े 

म ा नवीन लमत्र लमळा  ेआिेत. माझी त्यािंची ओळि ट्रस्टमध्ये 

झा ी. साहि चिं  ग्न झा िं आिे, ब्रायन माझ्याच वयाचा आिे. शिेर 
पसनाशीचा आिे. शलमि ा ततशीची आिे. आलमशा अठ्ठावनची आिे. प्रतीक 

एकोणीसचा आिे. िरभजन पिंचववशीचा आिे. आज आम्िी म ुिं (म ुी 
नव्ित्या) सिंध्याकाळी जेवाय ा गे ो. िूप मजा आ ी, आम्िा ा सव्िि 
करणारा वटेर हदसाय ा िपू सुिंदर िोता. आमचिं जेवणात  क्ष नव्ितिं. 
सगळयािंचिं  क्ष त्याच्याकड.े आम्िी त्या ा वीस टक्के हटप हद ी. पढुच्या 
वेळी इिचे जेवाय ा यायचिं असिं ठर िं. कधी एकदा सगळे परत भेटतो असिं 
झा िंय. .  

शिेर ा एच. आय. व्िी. ची  ागण आिे िे त्यानिं म ा आज़ 

सािंथगत िं. मी िूप अस्वस्ि झा ो आिे. 
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कळल्यावर सुरुवाती ा त्याच्या जवळ  सायची भीती वाटायची. 
त्यािंनी माझिं एच. आय. व्िी/एडस ् वर सेन्ससटायझशेन के िं. 
आपण िक्त आपल्याच ववषया द्द  सिंवेदनशी  असतो 
आखण इतरािंच्या ववषयी पूणिपणे इनसने्ससटीव्ि असतो िे तवे्िा 
म ा  क्षात आ िं. निंतर तो माझा चािंग ा लमत्र झा ा. 
मी आज पहिल्यािंदा 'गे' सपोटि लमटीिंग ा गे ो. जरा टेसस िोतो. 

भीती  िोती, की कोणी ओळिीचा भेट ा तर? पण तसिं कािी झा िं नािी. 
समल िंगी  ोकािंना नोकरीत काय काय त्रास िोतो ('आऊट' अस ेल्यािंना) 
या ववषयावर चचाि िोती. नऊजण आ  े िोत.े राजेशनी लमटीिंग कसडक्ट 

के ी. 

अशा सेि स्पेसेसना आखण लमटीिंग्जना िारसा प्रततसाद लमळत नािी 
िी िरिंच एक िेदाची गोष्ट आिे. लसनेमा ा ऐिंशी जणिं आखण इिे नऊच 

जण. िरिंतर अशा स्पेसमध्येच आपण पहिल्यािंदा किं िरटे   िोतो. 
मोकळेपणाने  ो  ूशकतो. भावना व्यक्त करू शकतो. कोणी नाविं ठेवत 

नािीत, त्रास देत नािी. पण  ोकािंना या जागेची फकिं मत नािी. 

म ा वेगवेगळे अनभुव ऐकाय ा लमळा .े सौरभच्या  ॉस ा 
कुणाकडून कळ िं की तो 'गे' आिे. त्याची नोकरी गे ी. सजुाताने किं पनीत 

ती 'गे' आिे असिं उघड सािंथगत िं. ती एका सॉफ्टवेअर किं पनीत प्रोगॅ्रमर 
आिे. ततची नोकरी  गे ी नािी कारण ततची किं पनी उदारमतवादी आिे. पण 

ततच ेसिकारी तत ा सारि े त्रास देतात, नाविं ठेवतात.  ो ताना ततच्या 
डोळयािंत पाणी आ िं. 

यवुराज म्िणून एक परुुष वेश्या आिे. त्याने त्याचे अनभुव सािंथगत े. 

म ा त्याची भीती वाटत.े तो िूप  ायकी आिे. साडी घा नू आ ा िोता. - 
मेकअप के ा िोता. म ा पहिल्यािंदा तो  ाई आिे असिंच वाट िं िोतिं. कळ िं 
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की तो म ुगा आिे. म ा िपू अस्वस्ि झा िं. मी त्याच्यापासनू न्जतक्या 
दरू जाऊन   सता येई  तततका  स ो. 

मी आता ट्रस्टमध्ये व्िॉ िंटीयर म्िणून काम करतो. राजशे ा मदत 

करतो. िुच्याि  ावाय ा, चिा द्याय ा, लमटीिंगचा अजेंडा छापाय ा. जी 
कािी छोटी मोठी मदत िोई  ती. त्याने माझा आत्मववश्वास वाढाय ा 
 ाग ा आिे. आपल्या कायाित आप ा पण िात आिे याचिं िूप समाधान 

लमळतिं. 

मी माझ्या समाजाच्या  िुसिंख्य व्यक्तीिंकड े  घतो (त्यात े 

कािी माझे लमत्र आिेत) आखण नरैाश्य येतिं. यािंना िक्त मजा 
माराय ा पाहिजे. यािंना 'गे' राईट्सची भाषा येत े पण त्यािंना 
त्याच्यासाठी कािी फकिंमत मोजायची तयारी नािी. सगळिं िुकट 

िविं आिे. राजेश नेिमी म्िणतो िुकट लमळा िं तर आप ी 
पसिन  ग्रोि कशी िोणार? 

म ा यवुराज ा वारिंवार  घनू आखण भेटून त्याची सवय झा ीय. 

माझी अस्वस्िता जवळपास गे ी आिे. आता मी त्या ा िाय  ाय करतो. 
त्या ा साडीत  तघत ा तर म ा अस्वस्ि िोत नािी. त्याचा नाटकीपणा 
सोड ा तर स्वभावाने चारचौघािंसारिाच आिे. का  तो शटि-पँटमध्ये आ ा 
तर मी त्या ा ओळि िंच नािी. त्यानिं ओळि हद ी तवे्िा कळ िं. 

साहि  जरा चिंट आिे. म ा त्याच्यापासनू जरा जपनूच राहि िं 
पाहिजे. आज म ा िरभजन म्िणा ा, की साहि  त्या ा एका म ुीशी 
 ग्न करण्याचा आग्रि करत आिे. 

साहि  ा िे सुचवण्याचा काय अथधकार िोता िे म ा कळ िं 
नािी. त्या ा समाजात लमळा े ी मासयता मित्त्वाची िोती? का 
िॅलम ीची सेक्युररटी मित्त्वाची वाटत िोती? का मी यात 
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अडक ोय तर तूिी अडक असा िेतू िोता? का कुठेतरी थगल्ट 

कॉम्प् के्स िोता? म्िणून इतरािंना तीच चूक करण्यासाठी प्रवतृ्त 

करत िोता? 

आज आम्िी सगळे वपक्चर ा गे ो िोतो. ‘फि ँड ेफिया'. 
सगळयािंना लसनेमा आवड ा. ब्रायन एक नवीन म ुा ा घेऊन आ ा िोता. 
त्याचिं नाव आठवत नािी. मनु्स् म आिे. िूप शािंत आिे. जास्त कािी 
 ो त नािी. 

म ा नावसुद्धा तवे्िा  क्षात राहि िं नािी. इिन. आखण शािंत 

म्िणे ! 

***** 
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वववाह 

मी से िोन घेत ा आिे.  रिं पडतिं. घरच्यािंचा उपद्रव नािी. 
कोणाचा िोन आ ा? कोण आिे तो? आज नरेनचा वाढहदवस िोता. 
सिंध्याकाळी आम्िी सगळयािंनी ट्रस्टमध्ये केक काप ा. त्या ा  ििड े

 म्पस ्हदल्या. मी त्या ा एक पाकि रचा पेनसेट हद ा. 

शिेर मागचा आठवडा िूप आजारी आिे. त्या ा कामावर जाता 
येत नािी. िूप ववकनेस आ ाय. मी नरेन  रो र त्याच्याकड ेगे ो िोतो. 
सारिे जु ा  चा  ूआिेत. त्याच्या औषधािंसाठी आम्िी सगळयािंनी वगिणी 
गोळा के ी. शिेर ा हद ी. म ा. त्याच्याकड ेजाववत नािी. त्रास िोतो. 
म ा असिं कोणी आजारी अस े िं  घवत नािी. 

आज मी इिन ा परत भेट ो. तो सॉफ्टवेअर इिंन्जनीयर आिे. 

 िंग ोरवरून आ ाय. रुममटे्स  रो र रिातो. त्याने माझा से  निं र 
ब्रायनकडून घेत ा. म ा कॉिी प्याय ा  ो ाव िं. आम्िी  ा गिंधविच्या 
कॅसटीनमध्ये भेट ो.  राच वेळ  ो त िोतो. लमसळपाव िाल् ा. ती 
आमची एकच आवड जुळत िोती.  ाकी दोघािंचा स्वभाव (अिाित एका 
भेटीत िे सािंगता येत नािी) िूप वेगळा, त्याच्या लसगारेट वपण्याचा म ा 
त्रास झा ा. मी त्या ा तसिं सािंथगत िं. तो म्िणा ा आतापासनिं मी  ाजू ा 
जाऊन िुकून येईन. 

आज इिािन आखण मी लसनेमा ा गे ो िोतो. ‘अजॅ गडु अॅज इट 

गेटस'्. इिािनचा चॉईस. म ा इतरािंना पण  ो वायचिं िोतिं. पण त्या ा 
इच्छा नव्िती. दोघािंना लसनेमा आवड ा. मग भेळ आखण पाणीपरुी 
िाल् ी. निंतर ओिंकारेश्वरच्या पाय-यािंवर गप्पा मारत  स ो. एकदम 

 क्षात आ िं की  ारा वाजून गे ेत. 

दोन एक तास  ो  ो. काय त ेमात्र अन्ज ात आठवत नािी. 



75 
 

का  आम्िी एका पसु्तकाच्या प्रदशिना ा गे ो िोतो. त्यानिं एक 

कॉम्प्यटूरचिं पसु्तक घेत िं. सिंध्याकाळी गडु कमध्ये  स ो. त्यानी म ा 
इनडायरेक्ट ी माझा कोणी  ॉयफ्रें ड आिे का िे ववचार िं. मी नािी 
म्िणा ो. 

इिन हदसाय ा िार िास नािी. सावळा, नाजूक,  ा  ुिंद ओठ. 

केसािंच्या मधून पाड े ा भािंग, टपोरे डोळे. मोत्यासारिे दात. िनवुटीवर 
मध्यभागी एक  ारीक तीळ. मध्यम  ािंध्याचा. नजर वेधून घेई  अशी 
त्याची  ॉडी नािी.  

िल् ी आमचा दररोज एक िोन िोतो. तो भयिंकर  ड ड करतो. 
सारिी च रिं-च र चा त.े दर एक हदवसाआड मी त्या ा भेटतो. कधी 
वाडशे्वर ा, कधी  रीस्तात. म ा  रीस्ता परवडत नािी. त्या ा कसिं 
सािंगाविं कळेना. आज मी हिय्या करून त्या ा सािंथगत िं, की आपण जरा 
कमी मिागड्या हठकाणी  सत जाऊ. म ा भीती वाटत िोती, की त्या ा 
राग येई , पण नािी. आम्िी दोघिं आपआप ी ब  िं भरतो. 

इिािन ा लसगारेट ओढायची वाईट सवय आिे. सारिी त्या ा 
िुकाय ा  ागत.े मी  रो र अस ो, की तो  ाजू ा जाऊन िुकून येतो. 
म ा तो वास सिन िोत नािी. 

मी त्या ा माझ्या द्द  सािंथगत िं. िळूिळू म ा त्याच्या द्द  जवळीक 

वाटू  ाग ी आिे. त्याच्या घरचे िपू सनातनी आिेत. त्यािंना त्याच्या 
 ैंथगकत ेद्द  कािीिी माहिती नािी. तो त्याच्या घरच्यािं द्द   ो ायचिं 
टाळतो. मी जास्त आग्रि करत नािी. त्या ा इच्छा िोई  तवे्िा  ो े . तो 
त्याच्या सेक्शअुॅल टी द्द  अगदी मोकळेपणाने  ो तो. इिािन ा 
त्याच्या  ैंथगकतचेा सरुुवाती ा िूप त्रास झा ा. आता ऑ मोस्ट ओके 

आिे. 
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कुराणात सम ैंथगकत ेद्द  वाईट ल हि िं आिे. िूप खिश्चन 

मु ािंनासुद्धा असा त्रास िोतो.  ाय  मध्येसुद्धा 
सम ैंथगकत ेद्द  वाईट ल हि िं आिे. इिन ा त्याच्या 
 ैंथगकतचेा आखण त्याच्या धमािच्या दृन्ष्टकोनाच्या 
ववरोधाभासाचा त्रास व्िायचा. अजूनिी िोतो. पण आता िूप 

कमी प्रमाणात. मी त्या ा अनेकदा सािंथगत िं, की पुरुषाचा 
सिवास िी त्याची मानलसक आखण शारीररक गरज आिे. त्याचा 
आखण देवाचा कािी सिं िंध नािी. तो श्रद्धाळूिी असू शकतो 
आखण त्याच वेळी सम ैंथगकिी असू शकतो. त्या ा िे पटतिं पण 

इतक्या वषािचिं ब्रेनवॉलश िंग एका हदवसात जाणार नािी. 
आमच े स्वभाव जरी वगेळे अस  े तरी आम्िा दोघािंना 

एकमेकािं द्द  ओढ आिे. म ा त्याच्या रो र सेक्स करायची इच्छा िोत,े 

पण म ा घाई करायची नािी. त्या ा माझी नििं िायची सवय अन्ज ात 

आवडत नािी. म ा िळूिळू ती सवय मोडावी  ागणार. अवघड आिे. 

अशा क्षलु् क आखण कािी इतर गिंभीर गोष्टीिंवरून आमची 
भािंडणिं पण झा ी. सुदैवाने या भािंडणाने कधीिी रौद्र रूप घेत िं 
नािी. एका िद्दीनिंतर आम्िी दोघेिी माग े सरायचो. िे 

फिसकट िं तर परत असा जोडीदार लमळायचा नािी िी थच िंता 
दोघािंच्या मनात कायम असायची. 
का  आम्िी सगळे शिेर ा भेटाय ा गे ो िोतो. त्या ा आता  रिं 

वाटतिंय. निंतर  ागेत गप्पा मारत  स ो. प्रतीक स्वतः अॅक्टीव्ि आिे असिं 
सािंगतो. त्या ा पॅलसव्ि अस  ेी म ुिं िा च्या दजािची वाटतात. त्याचा िा 
िोमोिो ीया  वकर जाई  अशी आशा धरतो. प्रतीक ा काऊससे ीिंगची 
जरूर आिे. त्या ा शिाणपण कधी येणार?  
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आज इिािन आखण मी एक जीससची जाहिरात  घाय ा गे ो िोतो. 
नरेनिंच रेकमेनडशेन. आम्िी लस िं ी (लसम् ायोसीस) च्या चढावर गे ो. 
उतारावरून िा ी  ी. एम. सी. सी. कड े येताना उजव्या  ाजू ा आिे ती. 
भ ी मोठी जाहिरात आिे. चार म ुिं जीसस घात े ी. वरती उघडी. सुिंदर 
आिेत. आम्िी दोघिं त्यािंच्याकड ेफकतीतरी वळे टक  ावनू  घत िोतो. या 
उतारावर नक्की अपघात वाढणार. मी त्या ा घरी सोडल्यावर, कोणी  घत 

नािी िे पािून त्यानिं म ा िळूच फकस के िं. म ा त्या ा सोडवत नव्ितिं, 
पण तो  गेच घरात गे ा. 

म ा का  प्रमोशन लमळा िं. मी इिािन ा सिंध्याकाळी पीक-अप के िं. 
त्या ा घेऊन आज सिंध्याकाळी चािंदणी चौकात जेवाय ा गे ो. तति े

आम्िी वप ी. (िार नािी दोनच पेग) ब  िं आज त्यानेच िट्टाने भर िं. 
मग आम्िी रात्री दरू भटकाय ा गे ो. गार वारा सटु ा िोता. इिािन ा 
गाडी चा वायची िुक्की आ ी. मी मागे  स ो. त्याच्या कमरेभोवती िात 

टाक े. त्या ा घट्ट थचकटून  स ो. त्याच्या केसात माझिं नाक िुपस िं. 
कुठ ा शािंप ू  ावतो ववचार िं पाहिज.े त्याच्या केसािंना छान वास येतो. 
येताना  ा ेवाडीच्या जवळ एक मोठिं  पठािंर हदस िं ततिे िािं  ो. सगळीकड े

अिंधार िोता. माझी छाती धडधड करत िोती. मी त्या ा जवळ ओढ िं 
आखण फकस के िं. आिंम्िा दोघािंकड ेतनरोध िोत.े मी त्याच्या स्वाधीन झा ो. 
घरी पोिोचाय ा पिाटेच े तीन वाज े. आज मी कामावर गे ो नािी. 
का ची रात्र परत परत आठविंत  स ोय. अिाित त्याचे पररणाम मी आज 

भोगतोय. नािी नािी त्या हठकाणी  ा  मुिंग्या चावल्यात. 

... 

मधनूअधून इरूचिं नाव आईसमोर येतिंय. तत ा कािी सािंथगत िं नािी 
पण तत ा अिंदाज आ ाय. कधी कधी ती ततरक्या नजरेने माझ्याकड े

 घत.े मी इरू ा मराठी लशकवतोय. माझिं हििंदी भयाण आिे. इिंग्रजी इतकिं  
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वाईट नािी पण  ो ायच्या वळेी शब्द आयत्या वेळी दगा देतात. इरू कधी 
कधी माझिं इिंग्रजी ऐकून िो िो िसतो. भडवा. 

इरूने का  कमा  के ी. त्याने त्याच्या एका कल ग ा तो 'गे' आिे 

म्िणून सािंथगत िं. अजुिन नाव त्याचिं. मी अस्वस्ि झा ो. 

‘मिूाि, त्यानिं तझु्या मॅनेजर ा सािंथगत िं तर नोकरी जाई  ना तझुी’ 
- मी.  

‘अजुिन िूप समिंजस आिे. ल  र  आिे' - इरू.  

‘त्याचिं  ग्न झा िं आिे का?’ - मी. 

‘नािी' - इरू. 

“अरे त्याचिं  ग्नसदु्धा झा  ेिं नािी. उगाच त्या ा वाट िं की म ा 
कशा ा यानिं सािंथगत िं? मी काय त्याच्यासारिा आिे असिं वाट िं का 
या ा? ब िरून जाई  ना तो’ - मी. 

 ‘तो िेटेरोसेक्शअु  अस ा तरीिी िूप सेक्यअुर आिे' - इरू. 

िेटेरोसेक्शअु  आखण सेक्यअुर? िी गोष्ट मी पहिल्यािंदाच ऐकतोय. 

म ा इरूचा राग आ ा. कशा ा सािंगायचिं उगाच? काय नड िंय? चूपचाप 

आप िं काम कराविं त ेनािी. उगीच पायावर धोंडा कशा ा पाडायचा? अशी 
गोष्ट दसु-यािंना सािंगणिं म्िणजे माकडाच्या िाती को ीत देणिं. 

एकतर म ा इरूच्या नोकरीची काळजी िोती. त्याच्या 
व्यवसायात नोक-या  गेच लमळतात िे जरी िरिं अस िं तरी -
सुद्धा. माझिं िारसिं लशक्षण नसल्यामुळे म ा जॉ ची 
इनसेक्युरीटी िूप िोती आखण दसुरिं कारण म ा त्या वळेे ा 
इरूचा िोडा मत्सरिी वाटत िोता. आपण कोण आिोत िे  

दसु-या ा सािंगणे (ववशषेतः त े सािंगायचिं कािीिी कारण 
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नसताना) म ा स्वतः ा शक्य नव्ितिं. त े धाडस त्याने के िं 
याचा मत्सर िोता.  
म ा िूप  ोक ववचारतात तुम्िीिुन कशा ा तुमच्या 
 ैंथगकतचेी जाहिरात करता? मी अस सािंगतो, की तुम्िी अनेक 

डायरेक्ट / इनडायरेक्ट मागािने तुमच्या लभसन ैंथगकतचेी 
जाहिरात करता, तुमच्या  ग्नपद्धतीचा, कुटुिं सिंस्िेचा 
तुम्िा ा अलभमान आिे ना? मग आम्िी का अिंधारात रिायचिं? 

आमची  ैंथगकता का  पवून ठेवायची? म ा वाटतिं  ोकािंना या 
गोष्टीच्या सामोरी जायची तयारी नािी. दृन्ष्टआड सषृ्टी. 
आपल्या ा त्रास नको म्िणून तर िे धोरण नसे ? आमच्या 
 ैंथगकत ेद्द  आम्िी आयुष्यभर शरम  ाळगावी अशी तुमची 
का इच्छा आिे? शवेटी आमची िी धडपड कशासाठी? आमचा 
मुिवटा स्वीकारावा म्िणून नािी. आम्िी जस े आिोत तसिं 
 ोकािंनी स्वीकाराविं म्िणून. कुठल्या माणसा ा असिं वाटणार 
नािी? आम्िी काय कोणाचिं घोडिं मार िं आिे? आखण आपण 

कोण आिोत िे जर सािंथगत िं नािी तर  ोकािंनी आमच्याशी 
सिंवाद कसा साधायचा? आमचे प्रश्न समजून कस ेघ्यायच?े  

प्रत्येक वेळे ा 'आऊट' िोणे िी एक मोठी ररस्क आिे िे िरिंय. 

आपल्या ा मारिाणसुद्धा िोऊ शकत.े िी गोष्ट सुरुवाती ा तरी 
समोरचा माणूस जाणून मगच करायची असत.े पण समाजात 

आपल्या ा मानाचिं स्िान लमळवायचिं असे , िक्क लमळवायच े

असती  तर या हदशनेे वाटचा  के ीच पाहिज.े त्या ा दसुरा 
पयािय नािी. 
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म ा आता इरूच्या धाडसानिं िूप कौतकु वाटतिंय. मी जर गॅरेजमध्ये 

असिं सािंथगत िं तर अनिि िोई . पण म ा कोणा ा तरी असिं ववश्वासात 

घ्याय ा आवड े आखण त्या व्यक्तीने जर म ा स्वीकार िं तर? म ा िूप 

छान वाटे . आत्तापयतं मी एकािी लभसनल िंगी व्यक्ती ा ‘आऊट' झा े ो 
नािी. घरच,े  ा ा/ज्योततषी,... सोड  े तर. यातल्या एकानिंिी म ा 
स्वीकार े िं नािी. म ा नसुतिं माझ्या समाजानी स्वीकारणिं परेुसिं नािी, 
म ा इतरािंनीिी स्वीकाराविं असिं म ा वाटतिं. अस ेलमत्र, नातवेाईक, शजेारी, 
सिकारी असावेत असिं वाटतिं. म ा कीव फकिं वा दया नको आिे. 

हदवाळी ा मी इरू ा टी शटि घेत ा. त्याने म ा जीसस घेत ी. 
आमच्या नात्या द्द  मी िक्त शिेर, नरेन आखण िरभजन ा सािंथगत िं. 
तनक्षून सािंथगत िं, की  ाकी कोणापाशी  ो ायचिं नािी. प्रतीक ा सिंशय 

आिे. माहिती काढाय ा  घतो. मी दाद देत नािी. कोणाची नजर 
 ागाय ा नको. जळतो सा ा. मी गॅरेजमध्ये मात्र माझी एक ग िफ्रें ड आिे 

असिं सािंगतो. इरूचिं वणिन सािंगतो. त्यािंना माझ्या ग िफ्रें ड ा एकदा 
भेटायचयिं. त ेजरा मशु्की  आिे.  

डायरी ल हिणिं  िंद करणार आिे. इरू माझ्या आयषु्यात आल्यापासनू 

मी आता सगळिं त्याच्याशीच  ो तो. डायरीत ल िायची महिने-महिने 

इच्छाच िोत नािी. िरिं तर मध्यिंतरी ट्रस्टवर जाणिंसदु्धा  िंद झा िं िोतिं. 
पण आता मी स्वतः ा डडसीप् ीन  ाव ी आिे. आप िं मािेर असिं ववसरता 
कामा नािी. व्िॉ िंटीयरीिंग करायचिंच. दोन टक्के पगार ट्रस्ट ा द्यायचा. 
माझिं त ेकतिव्य आिे. 

िल् ी इरूच्या प्रोजके्टचिं काम वाढल्यामळेु दररोज भटेता येत नािी. 
त्या ा िूप उशीर िोतो. नसुत्या िोनवरच भागवाविं  ागतिं. म ा  ेचैन 

िोतिं. 
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आज दोन आठवड्यािंनी भेट ो. एक आठवडा त्याने से िोन  िंद 

करून ठेव ा िोता. त्याची मित्त्वाची डडे ाईन िोती. का कोणास ठाऊक 

म ा त्याचा राग आ ा. म ा त्याच्या कामाचिं मित्त्व मािीत िोतिं पण 

तरीिी मी त्याच्यावर िट्टू िोऊन  स ो. तो वीस लमतनटिं उलशरा आ ा त े

भािंडणाचिं तनलमत्त के िं. थचडून घरी तनघनू गे ो. 

त्याने अनेकवेळा िोन करायचा प्रयत्न के ा. मी से िोन  िंद 

ठेव ा. िोऊ दे त्रास त्या ा. मीिून मळुीच िोन करणार नािी. 

म ा असिं वागाय ा कारण माझी असुरक्षक्षतता िोती. दोन 

आठवड ेतो भेट ा नािी म्िणून म ा वाटाय ा  ाग िं की िा 
माझ्यापासून दरू तर गे ा नािी? तो िातून तनसटे  िी भीती 
िोती. या भीतीने मी िूप पझसेीव झा ो िोतो. 
का  रात्रभर म ा झोप नव्िती. आज से  ऑन के ा पण हदवसभर 

त्याचा िोन आ ा नािी. म ा भीती वाटाय ा  ाग ी आिे, की माझ्या 
अशा वागण्यानिं त्यानिं माझ्याशी नातिं तोड िं तर? मी िातचा त्या ा 
गमावनू  सेन. प्रत्येक वेळी िोन वाज ा की त्याचा असे  अस ेवाटत 

िोतिं. सकाळी तीन िोन आ .े त्याचा आ ा नािी. दपुारी तीन वाजता 
त्याचा िोन आ ा. म ा इतका आनिंद झा ा की काय  ो ाविं त ेसचुेना. 
त्याच्या टीम रो र आज तो वपकतनक ा गे ाय. प्रोजेक्ट पणूि झाल्याचिं 
त्याच्या टीमचिं सेल बे्रशन. वपकतनक त्याच्या किं पनीने स्पॉससर के ी. 
आमच्या नलश ात असिं कधी व्िायचिं नािी. उद्या वाडशे्वर ा भेटायचिं 
ठर िंय. 

आज जरा  वकर कामावरून घरी आ ो. दोन हदवस दाढी के ी 
नव्िती, ती के ी. दोन हठकाणी कापनू घेत िं. नवीन कपड ेचढव े. आई ा 
जेवाय ा मी घरी नािी सािंथगत िं आखण घरातनू पळा ो. तो काळी टाईट 
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पँट आखण काळा टी शटि घा नू आ ा िोता (म ा काय आवडतिंय िे त्या ा 
चािंग िं ठाऊक आिे). सेक्सी. त्या ा पाहिल्या रो र त्या ा लमठीत घेऊन 

त्याचे तासभर चुिं न घ्याविं असिं वाटत िोतिं. पण तसिं के िं असतिं तर 
वाडशे्वरच काय पणूि डके्कन िादर िं असतिं. टे  ािा ी िात धरून  राच 

वेळ कािी न  ो ता  स ो. त्याने आठवण करून हद ी. आज आमची 
भेटायची दसुरी अॅनीव्िसिरी िोती. म ा असल्या तारिा अन्ज ात  क्षात 

रिात नािीत. याच्या डायरीत सगळयािंच्या नोंदी. त्याने माझ्यासाठी एक 

भ ी मोठी कॅड री आण ी िोती.  

आम्िी कात्रज घाटात गे ो. गाडी  ावनू डोंगरावर चढ ो. मी 
आजू ाजू ा जलमनीवर मुिंग्या नािीत ना िे  घनू घेत िं. अिंधार पडायची 
वाट पाहि ी. आम्िी अधीर झा ो िोतो... 

निंतर मी त्याची आखण त्याने माझी अिंडरवेअर घात ी. मग ततकडून 

प ीकड ेलशवापरू ा गे ो. ततििं जेव ो. 

जेवताजेवता म्िणा ा त्या ा अमेररके ा जायचा चासस आ ा आिे. 

तीन वषांसाठी. मी त्यािंच ेअलभनिंदन कराविं का रडाविं िेच म ा कळेना. 

म ा अगोदर ववचारून इरूने माझ्या द्द  अजुिन ा सािंथगत िं. मी जरा 
अस्वस्ि झा ो िोतो पण त्याचवेळी इरू आमचिं नातिं चार  ोकािंना 
सािंगाय ा तयार आिे िे जाणून म ा िूप छान वाट िं. याचा म ा िूप 

अलभमान वाटतोय. तो या नात्या द्द  लसरीयस आिे. 

तीन हदवस आम्िी सवाई गिंधवि ा पडून िोतो. सकाळी गॅरेज आखण 

रात्री जागरणिं. म ा हििंदसु्िानी क् ालसक  आवडतिं. इरू ा अन्ज ात 

आवडत नािी. माझा सिवास  ाभतो म्िणून तो माझ्या रो र येतो. रात्री 
अकरा साडअेकरा वाजता माझ्या मािंडीवर डोकिं  ठेवनू झोपनू जातो. भरैवी 
झा ी की मी त्या ा उठवतो. का  आमच्या शजेारच्या एका  ा ा ा त्याचिं 
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असिं माझ्या कुशीत झोपणिं आवड िं नसाविं. तो आमच्याकड ेसारििं रोिून 

 घत िोता.  घ ूदेत भडव्या ा. 

इरूने आज माझ्या डोक्यात भ तीच आयडडया घा नू हद ी. 
म्िणा ा त ूस्वत:च गॅरेज का नािी काढत. असा ववचार माझ्या स्वप्नात 

देिी  आ ा नव्िता. पण िळूिळू म ा त्याची कल्पना आवडाय ा  ाग ी 
आिे. घरच्यािंना िी कल्पना  ो नू दािव ी. त ुा जमणार नािी असिं 
 ा ािंनी स्पष्ट सािंथगत िं.  ािाच े ारा िजार करशी . नोकरी कर आखण 

गप्प  स. आई ा सरुुवाती ा कल्पना आवड ी. पण ततचा भ ताच 

सिंशयी स्वभाव आिे. इरूने आयडडया सचुव ी िे तत ा कळल्यावर त्याचा 
कािीतरी स्वािि आिे िे ती डोक्यात घेऊन  स ी आिे. आता तत ा ती 
कल्पना आवडत नािी. मी तत ा िूप समजावनू सािंगतोय, की त्या ा 
त्यातनू कािीिी लमळणार नािी पण तत ा त ेपटत नािी. 

आज मी आखण इरू दापोडीजवळच्या अनाि आश्रमात गे ो िोतो. 
तति ेअधाि हदवस िोतो. मी आखण इरूनी म ुािंना िाऊ हद ा. इरू ा म ुिं 
िूप आवडतात. म ा अन्ज ात आवडत नािीत. त्या ा म ुािं रो र 
िेळताना  घनू मात्र माझा वेळ छान गे ा. इरू म ुािंमध्ये अगदी रमनू 

गे ा िोता. जशी काय त्याचीच म ुिं आिेत. त्याच्या नलश ी म ू नािी िी 
कळ म ा एकदम  ागनू गे ी. 

त्या ा मी एकदा सािंथगत िं की तु ा मु िं आवडतात िे ठीक 

आिे, पण तुझी  ैंथगकता जर इतरािंना कळ ी तर त े त्याचा 
भ ताच अिि काढती . आपल्या  िुसिंख्य  ोकािंना 
सम ैंथगकता आखण पेडोिी ीया यािंत ा िरक कळत नािी. 
(पेडोिी ीया म्िणज ेएका पुरुषा ा फकिं वा  ाई ा  िान मु ा-
मु ी द्द  वाटणारिं भावतनक आखण शारीररक आकषिण) एक 
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चुकीचा समज समाजात आिे, की  िान मु ा-मु ीिंना नादी 
 ावणारी त्यािंच्याशी चाळा करणारे  ोक म्िणज े सम ैंथगक 

 ोक, सम ैंथगकता आखण पडेोिी ीयाचा कािीिी सिं िंध नािी. 
Using young girls & boys as sex objects has nothing 
to do with the perpetrator's Sexual Orientation or 
Gender Identity.  

इरूने य.ु एस.ची सिंधी नाकार ी. त्या ा माझ्यापासनू दरू रिाणिं 
सिन िोत नािी. मी म्िणा ो, की अमेररके ा जायचिं अस े तर जा, पण 

िरिं सािंगायचिं तर तो जाऊ नये अशी माझी स्वािी इच्छा िोती. 

अजुिनचिं  ग्न ठर िंय. त्याने इरू ा आखण म ा जोडीनिं  ग्ना ा 
यायची पबत्रका हद ी आिे. मी ती पबत्रका जपनू ठेव ी आिे. लम. इिन 

आखण लम. रोहित. फकती सुिंदर वाटतिंय आज म ा. अजुिन ा आम्िी मोठिं  
थगफ्ट देणार आिोत. अजुिनने आिेर आणू नका असिं  जावनू सािंथगत िंय. 

त्या ा मी िोनवरून समजावनू सािंथगत िं, की आमच्या आयषु्यात 

पहिल्यािंदा कोणीतरी नसुतिंच स्वीकार िं नािी तर आमच्या नात्या ा 
सदु्धा मासयता हद ी आिे. आम्िा ा जोडीने  ो ावणारा पहि ा तचू 

आिेस. जोडीने कोणा ा आिेर करायची िी पहि ीच वेळ आिे तर नािी 
म्िणू नकोस. आमच्यासाठी िी िार मोठी गोष्ट आिे. अजुिन ऐकाय ा 
तयार नािी. एकाकडून आिेर घेत ा तर सगळयािंकडून घ्यावा  ागे  असिं 
म्िणा ा. त्याच्या  ग्नाअगोदर मी आखण इरू त्या ा आखण अतनता ा 
जेवाय ा घेऊन जाणार आिोत.  

का  मी, इरू, अजुिन, अतनता आम्रपा ीत गे ो िोतो. अतनता 
अजुिनइतकीच उदारमतवादी आिे. तत ा दोन  ेस ीयन मबैत्रणी आिेत. ती 
आम्िा ा त्यािंची गाठ घा नू देणार आिे. त ेनािी म्िणत असतानासदु्धा 
आम्िी  ळज रीने त्यािंना थगफ्ट घ्याय ा  ाव िं. म ा घरी आल्यावर 
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सारििं रडू येत िोतिं. म ा डायरीत काय ल िू िेच कळत नािी. माझ्या 
भावनािंना शब्दच नािीत. मी मागच्या जसमी िूप पणु्य के िं अस िं पाहिज.े 

माझा लभसनल िंगी  ोकािं द्द चा द्वेष त्या वेळेपासून पूणिपणे 

नािीसा झा ा. म ा निंतर अनेक लभसनल िंगी  ोक भेट  ेज्यािंनी 
म ा िूप आधार हद ा. त्यात े कािी माझे िूप जवळच ेलमत्र-

मबैत्रणी आिेत. कािी माझ ेचािंग े सिकारी आिेत. त्यात े कािी 
डॉक्टसि, काउिं ससे सि, सोश  वकि सि आिेत. माझ्यावर यािंच े

अनिंत उपकार आिेत. त्याची परतिेड कधीिी िोऊ शकत नािी.  
मी दकुान काढायचिं ठरव िं. सध्या जागा शोधणिं चा  ू आिे. 

भाड्याने न घेता मी जरा दरू अस ी तरी स्वत:ची जागा घ्यावी असिं इरूनिं 
सचुव िं. म ािी िार मोठी ज ा दारी वाटत.े पण तो म्िणतो त े रो र 
आिे. म ा आत्ता िोडिं  जड जाई  पण  ाँग टमिच्या दृष्टीन ेआप िं स्वत:चिं 
दकुान असणिं िायद्याचिं आिे. 

का  अजुिनचिं  ग्न िोतिं. आम्िी जोडीने गे ो. त्याने आम्िा ा 
त्याच्या आई ा ािंना इसट्रोड्यसू करून हद िं. िा इिािन आखण िा त्याचा 
 ॉयफ्रें ड रोहित. त्याचे आई-वडी िी तततकेच उदारमतवादी आिेत. कमा  

आिे. माझ्या  आई ा ािंना यािंची गाठ घा नू हद ी पाहिज.े पहिल्यािंदा म ा 
समाजात मासयता लमळाय ा  ाग ी आिे असिं वाटाय ा  ाग िं आिे. 

म ा िूप अलभमान वाटतोय. माझिं आखण इरूचिं असिंच  ग्न झा िं तर? मी 
आज हदवसभर स्वप्नरिंजन करत िोतो. 

समल िंगी जोडप्यािंच्या  ग्नाच्या (Legal Partnership) 

ववरोधात लभसनल िंगी  ोक का आिेत म ा कळत नािी. 
आमच्यातल्या िूप मु ा - मु ीिंना  ग्नसिंस्ि ेद्द  आदर 
आिे. ततच ेकािी तोटे अस  ेतरी त्याच्यापेक्षा चािंग ा पयाियी 
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मागि आत्तातरी समोर नािी. त्या नात्या ा मासयता आिे. 

कायद्याचा आधार आिे. आमच्या जोडप्यािंच्या  ग्ना ा 
मासयता लमळा ी तर  ग्नसिंस्िा को मडून पड े अशी 
 ोकािंना भीती असत.े उ ट ती  ग्नसिंस्िा अजून  ळकट 

िोई . याच वेळे ा लभसनल िंगी जोडप्यािंत (पुरुष आखण 

न्स्त्रयािंच्यामध्ये ) समानतचेिं नातिं नसतिं. न्स्त्रयािंना कमी  ेि िं 
जातिं. आमच्या कािी मु ािंवर याच इनइक्वलॅ टीचा पगडा 
असतो. जो पॅसीव्ि असतो तो िा च्या दजािचा. कारण त्यािंना 
दसुरिं रो  मॉड े पािाय ा लमळा  ेिं नािी. कदाथचत, दोन 

पुरुषािंच्या फकिं वा दोन  ायकािंच्या समानतवेर आधार े िं नातिं 
आमच्या आखण लभसनल िंगी समाजासाठी इक्वलॅ टीचिं रो - 
मॉड े िोऊ शके . नुसता न्स्टओहटपीक  रो -प् वेर, सके्सवर 
हद ा जाणारा भर कमी िोई . नात्याचिं, भावनेचिं मित्त्व वाढे . 

पण त ेजोपासाय ा कुिं पण पण अस िं पाहिज.े त्या लशवाय िे 

कसिं शक्य आिे? िे कुिं पण कुठाय? म ा इरू जर अगोदर भेट ा 
असता तर कशा ा म ा इतर हठकाणी सके्स शोधायची वेळ 

आ ी असती? 

.... 

इरूच्या  हिणीचिं  ग्न ठर िंय. 

आई म ा िळूिळू स्वीकाराय ा  ाग ी आिे. वतिमानपत्रात या 
ववषयावर कािी छापनू आ िं की म ा आवजूिन सािंगत.े आज म्िणा ी 
“आप ा समाज असा ना ायक आिे... त्या ा कोण काय करणार?' माझिं 
मन भरून आ िं. तत ा एवढा त्रास िोऊनसदु्धा म ा ती मनापासनू 

समजून घ्यायचा प्रयत्न करत ेआिे. माझ्या  द्द  तत ा कळवळा आिे. 
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अजून आपल्या आईकड े काय मागायचिं? म ा एकदम तत ा लमठी 
मारावीशी वाट ी. पण तसिं के िं असतिं तर ती सिंकोच ी असती. 

म ा गॅरेजसाठी चािंग ी जागा लमळवाय ा िूप वळे गे ा. पण 

लमळा ी एकदाची. म ा  ोन लमळवाय ा त्रास िोतोय.  ँकेचा ऑफिसर 
पसै ेमागतोय. ज ेडाऊन पेमेंट  ागे  त े िुतािंशी इरू देणार आिे. 

आई म्िणा ी  ोन घेऊ नकोस. इरूकडून तर कािीच घेऊ नकोस. 

मी  ोन घेत िं नािी. आईने डडपॉखझटस ्आखण एक गळयात िं मोडून पसै े

हद .े इरूकडून डाऊन पेमेंट घेत िं म्िणून आई जरा िट्टूच आिे. 

आज रन्जस्टे्रशन झा िं. इरूची आखण आईची आज ओळि झा ी. 
 ा ा आ  ेनािीत. रन्जस्टे्रशन निंतर आम्िी सगळे जेवाय ा जाणार असिं 
ठर िं िोतिं. पण आई इरू ा  घनू िूप अस्वस्ि झा ी. इरू ा त ेजाणव िं. 
त्याने कािीतरी काम काढ िं आखण तनघनू गे ा. आईचा म ा राग आ ा. 
माझा या दोघािंच्यात कोंडमारा िोतो. येताना रस्ताभर आईची ‘त्याच्यात 

काय पाहि सिं' म्िणून पटुपटु चा  ूिोती. 

सिंध्याकाळी मी इरू ा जेवाय ा घेऊन गे ो. त्याने आढेवढेे घेत े. 

तो नाराज िोता. सािन्जक आिे. िूप ववनवणी केल्यावर राजी झा ा. 
त्याचा जीव माझ्यात फकती अडक ा आिे, िे म ा आता जाणवतिंय. म ा 
तनदान घरच ेतरी िोत.े इििं तर तो एकटा आिे. त्याच्या ववश्वात िक्त 

मीच आिे.  िान म ुासारिा म ा घट्ट लमठी मारून  स ा. कोणी 
पािी  ना पािी  याची कािी पवाि नव्िती. त्याच्या डोळयािंच्या कडा 
ओ ावल्या िोत्या. म ा काय  ो ाविं िेच कळेना. आम्िी दोघिंिी आज िूप 

 ेचैन िोतो. 

आज मी इरू ा म्िणा ो, की आपण एका भाड्याच्या घरात एकत्र 

रािू. आपल्या घरच्यािंच्यापेक्षा आता आपणच एकमेकािंचा आधार  न िं 
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पाहिजे. घरचे आपल्या ा समजून घेणार नािीत. तो म्िणा ा, त्याच्या 
घरच्यािंना कळ िं तर अनिि िोई . मी म्िणा ो त्यािंना काय कळणार 
आिे? आखण कळ िं तर कळ िं. अिाित मीिी आई ा कसिं सािंगणार िा 
प्रश्नच आिे म्िणा. ती घर डोक्यावर घेई . तो म्िणा ा त्याचा  ाप िूप 

 ेकार आिे. त्या ा त्याच्या  ापाववरुद्ध नािी उभिं रिाता येणार. मी 
जास्ती ताण िं नािी. िळूिळू त्या ा माझी कल्पना नक्की पटे . 

 हिणीच्या  ग्नासाठी इरू  िंग ोर ा गे ाय. दोन आठवड्यािंसाठी. 
त्यानिं म ा तनमिंत्रण हद िं. पण त्या ा मी याविं अशी इच्छा नव्िती. म ा 
त्याचिं वाईट वाट िं. त्याच्या आई-वडड ािंना भेटाय ा म ा आवड िं असतिं. 
मी गे ो नािी. त्याच्याकडचे  हिणीसाठी प्रेझेंट हद िं. त्या ा जीसस आखण 

टी शटि घेत े. दोन आठवड ेकस ेजाणार कोण जाणे. 

इरू आज परत आ ा. तो अजून पाच हदवसािंनी याय ा िवा िोता. 
 हिणीचिं  ग्न झाल्याझाल्या तो परत आ ा. आज त्याचा िोन आ ा. 
त्या ा भेटाय ा गे ो. काय  ो  ूआखण फकती  ो  ूअसिं त्या ा झा िं िोतिं. 
चेिरा आिस ा िोता, डोळयािंिा ी काळिं आ िं िोतिं. घरच ेआत्ताच त्याच्या 
 ग्नाची  ो णी त्या ा न सािंगताच कराय ा  ाग  ेआिेत. त्याच्या घरी 
िुकूमशािी चा त.े  ाप म्िणतो तसिं सगळयािंनी वागायचिं,  ाप कमा ीचा 
सनातनी आिे. आईचिं तर पायपोसणिं के िंय. पाच वेळा नमाज करणिं आखण 

सगळयािंना अमानषुपणे वागवणिं एवढिंच त्याच्या  ापानिं आयषु्यभर के िं. 
तो  ग्न करणार नािी म्िणा ा तर  ापाने त्या ा  ेल्टनी िोडून काढ िं. 
तो पाकीट घेऊन तसाच  ािेर पड ा.  ॅगसदु्धा  रो र घेत ी नािी. िूप 

खिसन िोता. त्या ा लमठीत घेतल्यावर िूप रड ा. मग थचड ा.  ापा ा 
िूप लशव्या हदल्या. पवूी त्याच्या  ापा ा िाटिअॅटॅक आ ा िोता. म्िणा ा, 
“िूप वाटत िोतिं की तो मरावा. पण वाच ा सा ा. मी आता परत घरी 
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जाणारच नािी. माझ्या घरचे माझ्यासाठी मे े. अम्मीसाठी माझा जीव 

अडकतो.' मी म्िणा ो सगळयािंचे  ाप सारिचे. 

.... 

गॅरेज  रिं चा  िंय. सगळयािंत पहि िं काम लमळा िं त ेइरूची गाडी 
सहिस े करायचिं. ज रदस्तीने म ा पसै े घ्याय ा  ाव े. इरू काम 

सटुल्यावर कधी कधी गरेैजमध्ये येतो. ऑफिसमध्ये आज काय झा िं त े

सािंगतो. त्याच्या ऑफिसमध्ये एक छान पोरगा  ाग ाय. त्याच्याकड ेया 
साल्याचिं कायम  क्ष असतिं. त्याचिं गणुवणिन चा  ूअसतिं. पण आता म ा 
मत्सर फकिं वा सिंशय वाटत नािी. उ ट  ाडात मी म्िणतो त ुा तो एवढा 
आवडतो तर त्या ा तझुी दसुरी  ायको कर.  ो ता  ो ता म ा कामा ा 
मदत करतो. कधीकधी किं टाळा आ ा अस ा तर नसुता लसगारेट िुकत 

 सतो. 

दोन हदवस आमचा िोन झा ा नव्िता. कळ िं की दोन हदवस 

त्याच्या रूमवर गोंधळ चा  ा िोता. त्याचा  ाप आखण  िीण पणु्या ा 
आ  ेिोत.े त्यािंनी एक म ुगी फिक्स के ीय. या ा सािंगाय ा आ .े याच्या 
रूमवर भािंडण.  ापाने धमकी हद ी, की जर त्यानिं तत ा पसिंत के िं नािी 
तर ऑफिसवर येऊन तमाशा करीन. त्या ा िूप मनस्ताप झा ाय. त्याचा 
 ाप आखण  िीण आज गे े. त्याची  िीण म्िणजे त्याच्या  ापाचा िु ेिू  

नमनुा. 

त्याच्या रूमवर गे ो. त्याच ेरूममेट् स िोत ेम्िणून जास्त  ो ता 
येईना. त्या ा  ािेर घेऊन ग ेो.  ागेत िातात िात घा नू  सनू राहि ो. 
 ाग  िंद झा ी. मग एका कट्टयावर  स ो. रात्र झा ी. भकू  ाग ी 
नव्िती. केव्िातरी रात्री गस्त घा णा-या पोल सािंनी आम्िा ा िाक नू 

हद िं. त्या ा घरी सोड िं. आम्िी एकिी शब्द  ो  ो नव्ितो, 
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इरू आठवडाभर आजारी िोता. दोन हदवस िॉन्स्पट मध्ये िोता. मी 
रात्री झोपाय ा जात िोतो. त्याचे रूममेट् स सकाळी आखण सिंध्याकाळी 
येऊन जायच.े त्याच्या लमत्रािंना त्यानिं सािंथगत िं, की घरी अन्ज ात 

कळवायचिं नािी. आता  रिंय पण िूप ववकनेस आिे. 

अशा वेळे ा स्वतःच घर असण्याचिं मित्त्व िरिं कळतिं. न्जि े

आपण आखण आप ा जोडीदार, आई नािी,  ा ा नािी, कोणी 
नािी. आमच्यापासून त्यािंना त्रास नािी आखण त्यािंच्यापासून 
आम्िा ा उपद्रव नािी. 
 त्याच्या  ापाचे दररोज िोन सरुू झा  ेआिेत. िोनवरून लशव्या 

आखण धमक्या, इरू ा डडपे्रशन आ िंय. 

त्याचा  ाप परत पणु्या ा येऊन गे ा. ऑफिसवर जाऊन तमाशा 
के ा. इरूचिं  ो णिं िूप कमी झा िंय. सगळयाचा वीट आ ाय असिं  ो तो. 

आज इरूनिं म ा िोन के ा. त्या ा कािीतरी लसरीयस  ो ायचिंय. 

म ा धस्स झा िं. त्या ा आज सिंध्याकाळी पवितीवर भेट ो. वाटेत नािी 
नािी त े ववचार माझ्या मनात येत िोत.े याने  ग्न करायचिं ठरव िं तर? 

हदवसभर म ा कािी सचुत नव्ितिं. ड ा िाल् ा नािी. मागे वाघजाईच्या 
टेकडीवर गे ो.  

तो अमेररके ा जायचा ववचार करतो आिे. त्या ा माझ्याशी या 
ववषयावर  ो ायचिं िोतिं. पण मी काय  ो णार? म ा तो जाऊ नये िी 
िार इच्छा आिे. पण त्या ा ततकड ेजर स्वातिंत्र्य लमळणार असे  तर मी 
त्या ा आडवणिं  रो र िोणार नािी. त्या ा िे पाऊ  उच ाय ा फकती त्रास 

िोत असणार िे म ा जाणवतिंय. तो ज्या वातावरणात वाढ ा आिे तति ेतो 
स्पष्टपणे कािीिी सािंग ूशकणार नािी. त्याच्यात तवेढी ताकद नािी. अशा 
पररन्स्ितीत माणूस िार द नू गे े ा असतो. मी समज ूशकतो. 
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मग त्या ा पयािय काय? त्यानिं स्वत:चिं कािी  रिंवाईट करून घेऊ 

नये, िी मनापासनू इच्छा.  ाकी त्यानिं कुठ ािी पयािय उच  ा तरी मी 
सिन करू शकेन. त्यानिं  ग्न करायचिं फकिं वा अमरेरके ा जायचिं आखण 

ततिे नव्यानिं सिंसार िाटायचा. मी त्या ा िे सगळे ववचार  ो नू दािव े. 

म ा िूप त्रास िोत िोता, पण माझा सिंयम सटु ा नािी. 

त्या ा काय कराविं िे सचुत नािीये. एकीकड ेम ा सोडायचिं नािी 
आखण दसुरीकड ेत्याच्या  ापाशी प्रततकार करणिं त्या ा जमणार नािी. मी 
त्या ा सािंथगत िं की त्यानिं कुठ ािी तनणिय घेत ा तरी माझिं 
त्याच्या द्द चिं प्रेम कमी िोणार नािी. ‘त ूमाझी काळजी करू नकोस.        

I Love You and will always I Love You.’  ो ताना माझा आवाज 

घोगरा झा ा िोता. घरी आल्यावर मी िूप रड ो. त्यानिं, कुठ ािी तनणिय 

घेत ा तरी आता जाणवाय ा  ाग िंय, की आपल्या आयषु्यात े सवांत 

आनिंदाचे आखण सिुाचे हदवस सिंप े. त े परत येण्याची शक्यता नािी. 
िळूिळू सगळिं िातनू सटुत चा  िंय आखण त े  घण्याप ीकड ेआपल्या 
िातात कािीिी नािी.  

किं पनीनिं त्याचे पेपसि िाई  के े. आम्िी िल् ी दररोज भेटतो. 
एकएक  सेकिं द  रो र काढायचा प्रयत्न करतो. म ा िूप डडपे्रशन आ िंय 

पण मी त ेदािवत नािी. त्याच्या घरच्यािंना तो जाणार आिे याची कल्पना 
नािी. त्यािंची िोनवरून कटकट चा चू आिे. ततकड ेगले्यावर तो त्यािंना 
कळवणार आिे. ग्रीनकाडि द्द  त्यानिं किं पनीकड ेचौकशी के ीये. आज 

आम्िी िरेदी ा गे ो िोतो. त्या ा दोन कोट घेत े. भािंडी, मसा े, कपड.े 

त्यानिं म ा इिंटरनेटवर ई-म े आयडी उघडून हद ाय. मागचे तीन हदवस 

चॅट कस ेकरायचिं िे तो म ा लशकवतोय. माझी टायवप िंगची  ों  आिे. 

न्व्िसा लमळा ा. हदवस िा िा म्िणता जातायत. 
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परवा पिाटेची त्याची फ् ाईट आिे. आज हदवसभर तो ऑफिसमध्ये 

ब झी िोता. आजच्या रात्रीसाठी त्यानिं िॉटे -रूम  कु के ी. त्यानिं अगोदर 
चेक-इन के िं. त्यानिं िोन करून म ा रूम निं र कळव ा. मी सिंध्याकाळी 
गॅरेज  िंद केल्यावर िॉटे -रूमवर गे ो. काय  ो ाविं िे सचुत नव्ितिं. 
चेक ीस्ट घेऊन  स ो. िे घेत िंस का, त ेघेत िंस का? मग आम्िी दोघिंिी 
शािंत झा ो. त्या ािी ऑकवडि िोत िोतिं. एकदम म्िणा ा, 'म ा आिंघोळ 

घा . आजवर माझी िूप इच्छा िोती पण तसा चाससच लमळा ा नािी.' 

आम्िी दोघािंनी कपड ेकाढ .े मी त्या ा आखण मग त्यानिं म ा 
आिंघोळ घात ी. मग सके्स के ा. परत आिंघोळी झाल्या. जेवण मागव िं. 
मी त्या ा भरव िं. निंतर फकतीतरी वेळ त्याच्या लमठीत पडून िोतो. पवूीच े

हदवस आठवत िोतो. त्याच्यािी डोक्यात  िुतके तचे ववचार असावेत. 

झोप याय ा  ाग ी तरी ज रदस्तीने मी तत ा  ाजू ा सारत िोतो. म ा 
जास्तीत जास्त वेळ जागिं रिायचिं िोतिं. पिाटे कधीतरी म ा झोप  ाग ी. 
तो अजून जागाच िोता. 

त्याच्या वावराने म ा जाग आ ी. आवर िं. परत एकदा सगळिं 
घेत िं की नािी तपास िं. मी कॅमेरा आण ा िोता. आम्िी एकमेकािंच ेिोटो 
काढ े. जेव ो. चेकआऊट के िं. मग एलशआड घेऊन मुिं ई ा आ ो. तो 
अमेररके ा एकदा तीन महिसयािंसाठी गे ा िोता त्यामळेु त्या ा प्रवासाची 
काळजी नव्िती. मी मिाराष्ट्राच्या  ािेर कधीिी न गेल्यामळेु म ा िूप 

टेसशन आ िं िोतिं. ‘पोिोचल्यावर म ा िोन कर, काळजी घे’ िे मी त्या ा 
सारििं सािंगत िोतो. तो म्िणा ा, 'माझ्या अम्मीत आखण तझु्यात कािीिी 
िरक नािी. दोघिंिी असाच माझ्या मागिं भुिंगा  ावतात. त्या ा अम्मीची 
िूप आठवण येत िोती. मी म्िणा ो दादरवरून घरी िोन कर. तो नािी 
म्िणा ा. 'पल्याड गेल्यावरच िोन करीन.' सिार ा ग ेो. मी एअरपोटि 
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पहिल्यािंदाच  घत िोतो. घाणेरडा आिे. पणेु रेल्व े स्टेशन आखण सिार 
एअरपोटिमध्ये कािीिी िरक नािी. 

 ािेरच रात्री दिापयतं  ँगािंपाशी िातात िात घा नू  सनू राहि ो. 
कािी  ो  ो नािी. त्याची तनघायची वळे झा ी. त्यानिं म ा लमठीत घेत िं. 
फकस के िं. आम्िी दोघिं रडाय ा  ाग ो. आम्िा दोघािंना एकमेकािंना 
सोडवत नव्ितिं. िोड्या वेळाने आम्िी शािंत झा ो. लस िंगापरू 
एअर ाइससच्या गेटपाशी ग ेो. त्याने माझे िात घट्ट धर े. म ा परत 

िुिंदका आवरेना. आम्िी परत रडाय ा  ाग ो. तो म्िणा ा, 'आय  व्ि य'ू 

आखण चट् हदशी वळून आत गे ा. फ् ाईट पिाटे दोन वाजता िोती. त्याची 
फ् ाईट सटेुपयतं मी तसाच  ािेर  सनू राहि ो. मनात कािीिी ववचार 
नव्िता.  थधर सारिा  स ो िोतो. 

इरूचा आज िोन आ ा, तो व्यवन्स्ित पोिोच ा. किं पनीने त्या ा 
वन  ेडरूमचिं अपाटिमेंट हद िं आिे. एका क ीग रो र शअेर करतो आिे. 

का  हिय्या करून ठरव िं घर आवरायचिं. माळा आवराय ा घेत ा. 
अनेक महिसयािंत का वषांत त्या ा िात  ाव ा नव्िता. 

... 

माझ्या आयषु्याती  िी तीन सवाित सुिंदर वषि. इरू  रो रची. म ा 
या तीन वषांत माणसूपण आ िं. या आठवणी म ा आयषु्यभर परुती . 

इरू परत येई  का? मािीत नािी. दसुरा इरू माझ्या आयषु्यात येई  

का? मािीत नािी. अस ेहदवस परत येती  का? मािीत नािी... पण म ा 
आशा आिे. 

आज  -याच हदवसािंनी ट्रस्टवर गे ो. भरपरू काम आिे. 

*****  
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