ई सािह य ित ान

सादर करत आहे

पास क फ़े ल

लेिखका : सनहा पठाण
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पास क फ़े ल
हे पु तक िवनामू य आहे
पण फ़ुकट नाही
हे वाच यावर खच करा ३ िमिनट
१ िमिनट : लेिखकांना फ़ोन क न हे पु तक कसे वाटले ते कळवा
१ िमिनट : ई सािह य ित ानला मेल क न हे पु तक कसे वाटले ते कळवा.
१ िमिनट : आपले िम व ओळखी या सव मराठी लोकांना या पु तकाब ल अिण ई सािह यब ल सांगा.

असे न के यास यापढु े आप याला पु तके िमळणे बंद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हवा ितसाद.

दाद हणजे तुतीच असावी असे नाही. ांजळ मत, सूचना, टीका, िवरोधी मत यांचे वागत आहे. ामािणक मत
असावे. यामुळे लेखकाला गती कर यासाठी िदशा ठरव यात मदत होते. मराठीत अिधक कसदार लेखन हावे
आिण यातून वाचक अिधकािधक ग भ हावा, आिण अखेर संपूण समाज एका न या बु उंचीवर जात रहावा.
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आव यक आहे. तसे न के यास कायदेशीर कारवाई (दंड व तु ं गवास) होऊ शकते.
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 िवनामू य िवतरणासाठी उपल ध.
 आपले वाचून झा यावर आपण हे फ़ॉरवड क

शकता.

 हे ई पु तक वेबसाईटवर ठे व यापुव कं वा वाचना ित र

कोणताही वापर

कर यापुव ई सािह य ित ानची-लेखी परवानगी घेणे आव यक आहे.
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लेिखके ची ओळख

मला िलखाणाची आवड लहानपणापासून असून
मी बरे च छोटे मोठे लेख आिण भरपूर सा या िवषयावर
ब याच किवता िलिह या आहेत पण या कधी कु ठे कािशत
नाही के लं. तसा लॅटफॉम पण मला कधी िमळाला नाही.
बालपण हे मा या आयु यातले पिहले पु तक जे क कािशत
करत आहे. मला ईसािह य ित ानने संध दली याब ल
यांचे खूप खूप आभार.
मी

वसायाने एक इंिजिनअर असून मी अकलूज

येथील सहकार महष शंकराव मोिहते पाटील इि टटयूट
ऑफ इं िजिनअ रं गम ये स या अिस टंट ोफे सरची नौकरी
करत आहे.
माझं िश ण : माझं पदवी िश ण सोलापूरमधून झालं तर माझं १० पयतच िश ण
हे मा या गावात हणजे िपलीवला झालं. लहानपणी या तसेच इंिजिनअ रं ग या ब याच
आठवणी आहेत या मी पु तक पी िल इि छते. चेतन भगत हे मा यासाठी नेहमीच रोल मॉडेल
आहेत आिण मी य करे न क मी एक दवस यां यासारखी यश वी लेिखका होईन. भिव यात
खूप िस ी पैसे िमळावा अशी काही अपे ा नाही पण मी खूप काही चांगलं िलहावं आिण ते
सग यांपयत पोहोचावं अशी अपे ा आहे. मला एक चांगली लेिखका याचबरोबर उ म व ा
हायचंय आिण यासाठी मी नेहमीच य शील राहीन.
सनहा पठाण
अकलूज
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मा

ा इं िजनी रं ग

ा सव िम मैि नींना ही माझी पिहली कादं बरी फेल िक पास
समिपत
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ि य वाचक िम ां नो,

थमतः मी पठाण सनहा श
पु

े कदीर सवाचे मनपूवक आभार मानते... माझं पािहलं

क ' बालपण ' यास तु ी भरभ न ेम िदल. मला येणारे ई-मेल, कॉल आिण मेसेज

खरं च तुमचा ितसाद मा
ेक

ितसाद मा

आिण मा

ासाठी ब मोल आहे . माझं पिहलंच पु

क आिण

ासाठी ये णारा

ासाठी खूप नािव पूण आिण खास होता.. इ-सािह

ित ानचे चे

ा सव वाचक िम ां चे मानावे िततके आभार कमी आहे .

िलखाणासाठी वेळ काढणे

णजे थोडे कठीण काम आहे पण तुम

ा धावपळी

ासारखे वाचक िम जर

ितसादाला असतील तर कठीण कामही णात सोपं होऊन जात. बालपण
मी िलिहले

ा काळात

ा पु

कानंतर

ा किवतां चा सं ह मी इ सािह ाकडे काशनास िदला आहे तर तोही लवकरच

कािशत होईल आिण तु म
आयु ातील अिवभा

ा भेटीस ये ईल. ेम आिण ल

असा भाग आहे. ेमाला ल ा

ा दो ी गो ी

णजे माणसा

ा गाठीत बां धलं िक ते समाजासाठी,

न ा िपढीसाठी एक आदश होऊन जातो पण कधी कधी ेम हे ेमच राहत. ते एक
असो िकंवा दोघांचं कधी कधी

ा े मा

ा माळा ल ा

ा मनात तर राहतंच अगदी

ेक ेमाचा शेवट हा ल ातच होतो असा नाही काही जणां

मनातच होतो. अशीच एक का
मधले बरे च िक

े ब याच गो ी

िनक ेमाची गो
ा िक मी

ा का

ाच

ा फुलाने गुंफता येत नाही पण तरीही

ते कुठे ना कुठे आठवणीत गो ीत आिण शेवटी ेम करणा या
शेवटपयत...

ा

णजे पास िक फेल. मा
िनक कथेत

ा ना

ा ेमाचा शेवट
ा इं िजनी रं ग

ा संगातून घात

ा

आहे त. कॉलेजचं वातावरण, प रसर, शहरातील िविभ र

ां ची, हॉटे लची, दु कानां ची नावे,

िम मैि णींचे नावे, िश कां ची ओळख ही काहीशी मी मा

ाच कॉलेज सारखी केली आहे

कारण जे आपण अनुभवतो, पाहतो
अ

ा गो ींचे वणन माणूस पटकन क

ासही िततकाच मह ाचा असतो, आपलं भिव

आिण सग

ात मह ाचं

ा पाठीशी असतात कॉलेज सं पलं तरीही... कॉलेज बरोबर ेम

सं पत असेल कदािचत पण कॉलेज सं पलं
ा आज

घडवणेही िततकेच मह ाचे असते

णजे े म िमळो ना िमळो, िम मैि णी मा जीवाला जीव दे णारे

भे टतात आिण ते कायम आप
सं देश मला

ा युवा िपढीला
तुम

ायचाय... शेवटी मी चां गलं िलिहले असेल िक वाईट

आिण फ

वेगवेग

ा कथा, किवता या मा मातून वेगवेगळे िवचार तु म
ा पु

का

ा

णून मै ी कधीच संपत नाही हाच ब मोलाचा

हे फ

सगळे च वेगवेग

शकतो. ेमाबरोबर

ितसादाव नच ठ
ा वाचना

शकत. मी

ापे ाही चां गलं िलहावं

ापयत पोहचावे, आिण आपण

ा मा मातू न एक चां गली आिण आदश

ी
7

णून जीवन जगावं हीच अपे ा आहे आिण

ासाठी तु ाला पु

मला कळवणेही िततकेच गरजेचं आहे तु ी जसे नवं नवीन पु
तसेच तुम

क कसं वाटलं हा ितसाद
कां ची आतुरतेने वाट बघताय

ा ितसादाची आ ी वाट बघतोय...

ले खका :पठाण सनहा श

े कदीर

िश ण : ME ( ELECTRONICS)
वसाय :Assistant professor at SMSMPITR Akluj
इ मेल : sanaha. pathan@gmail. com
ॉग: https://mysahity. blogspot. com.
मोबाईल नंबर :7774044414
प ा : मु पो. िपलीव, कालमवाडी, ता : माळिशरस, िज

ा : सोलापूर

http://www. esahity.
com/uploads/5/0/1/2/50121
8/balpan_sanaha_pathan. pdf
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ावना

त णपण हा

े का

ा जीवनातील एक असा काळ आहे

ात

ेकजण कुठे ना कुठे धडका घे ऊन आलेला असतो. शहाणपण येतं
ते इथेच. काहीतरी करायचं, क न दाखवायचं ही िज
असते. त ण सळसळणार र

, भारताची युवा िपढीही तीच.

त णपणात एक मह ाचा भाग
मु लीवर,
कोणी

ा ना

णजे

ेम. एकदातरी

ा मुलावर ेम हे जडतंच. कोणी

ाला वाईट नादाला लागणे

े माला िवराम दे तो. कोणी काय
कोण ाही वयातलं असतं
होते अगदीच काय पण
वेगळं च असतं.

ाच वयात
ाच

ा ना

ाला लफडं

ा
णत,

णत, तर कोणी मै ीचं नाव दे ऊन
णतं तर कोणी काय... मै ीचं नातं हे

णजे मै ी ही बालपणात होते, त णपणात
ातारपणात पण होते पण ता

ात खा

े

ा धडका

ातील ेम हे

ा कायम

पी ल ात

राहतात. त णपणात कॉलेज हे एक असं िठकाण होऊन जात िजथं
े म आपलं अ

घे ऊन फुलू लागतं.

णतात कॉलेजच

ेम हे

कॉलेज पुरतंच मयािदत असतं , कॉलेज संपलं िक तेही संपत. मग नवीन
वाटा नवीन िदशा आिण नवीन

ेम. पण खरचं संपत का सगळं

अचानक ? का राहतात काही आठवणी िश
का

ा े मा

क? सगळे च फेल होतात

ा परी ेत का पास होणारे ही असतात ? ेम िवस न

न ाने सु वात करणारे बरे च असतात पण
ां चं काय ?

ां ना िवसरताच येत नाही

ां ची नवीन सु वातच होतं नाही

ां चं काय ? जे सतत

अडकून पडलेले असतात भूतकाळात

ां चं काय ? असाच एक वास

मी पास िक फेल

ा भेटीला आणलाय.

हे पु
कुठ

ाही

क

ा कांदबरीतून तुम

ातील पा हे पू णतः का

िनक आहे आिण

ाचा

ीशी, माणसाशी िकंवा घटनेशी काहीही संबंध नाही.

जर असेल तर तो िन ळ योगायोग समजावा.
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भाग १
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…..

आज मी दगड झालोय!

आज मी दगड झालोय, संवेदनशू , माणसावर एक वेळ अशी येते िक तो इतका हा न
जातो िक कोणाकडे त ार घेऊन जावे िकंवा कोणाकडून अपे ा ठे वावे

ा दो ीही गो ी

थ ठरतात... आज मी हरलोय कायमचा.
आरशासमोर एक टक बघत बसलोय, िवचार कर

ाची श

ी शू

झालीय... फ

एकच िवचार सारखा करतोय, मला मािहती होतं मी एक ना एक िदवस न
खे ळ मी खेळलोच कसा?? मला सगळं काही मािहती असून नदी
गे लो मी??? का अडकत गेलो मी

ा वाहासारखा का वाहत

ा गुं ात जो कधी सुटणारच न ता, आज मला ना

कोणाशी बोलू वाटत होतं, ना माझं मन मलाच मोकळं क
मा

ी हरणार तो

वाटत होतं... माझं मनही

ावरच रागावलं होतं कारण ते ओरडून ओरडून जे ा सांगत होतं, " तू हरणार तुझा शेवट

हा अपयश न

ीच आहे . " मी ऐकलं न तं

तःशी काय बोलावं हाही

ा वेळेस मा

ा मनाचं िह, ...

तः

होता.

णतात डोळे खूप काही बोलून जातात... माझे कुठे काय बोलतात फ
ाश

ामुळे

रडतात... ेम

ाला समाजात मान आहे स ान आहे , ेमाला समजून घेणारे करोडो आहेत पण एक

तरफा ेम

टलं िक बघ

ाचा ि कोन बदलतो माणसाचा, लंगडा माणूस कुब

चालतो तसं, िस ती दाखवतात फ

लोक

ा ेमाला, खरं तर िस

ा घेऊन

ीची गरज काय ेम
11

हे ेम शेवटी... वेडा
िन

णू न मोकळे होतात लोक अशा ेमाला पण

ातील जीवाची घालमेल,

ाथ पने ओतलेले े म आिण ती तळमळ हे बोलणारे कोणी नसतील... मी नेहमी ितचे

डोळे काय बोलतात हे च बघायचो ितचे काहीच बोलले नाहीत शेवटपयत... माझे मा मोठं
मो

ाने ओरडतात आजही... कुठे च आ ी न तो सगळीकडे होतो फ

वेडा

आिण फ

मी...

णाल तरी चालेल...

आता आहे मी आरशासमोर एक हरलेला वेडा ेमी पण िजंकलो न तोच मी... खरं तर
िजं कायचं कोणाला होतं... डाव मां डतानाच मािहत होतं हार िनि त आहे ... तरी पण का
खे ळलो मी ????आज मी फ
मा

ा डो

पाहत होतो डो

ातील आसवां कडे , आता माझीच नजर गेली

ां कडे आजही ते मला काहीतरी सां गतच होते... आठवण क न दे त होते

चार वषाची... ते चार वष जे मी जगलो न तो तर रमलो होतो एका वेग
होतो, िक ेकदा रडलो होतो... आयु ातील चार वष
ते चार वष
फ

ा

ाच िव ात, हसलो

णजे तसं फार कमी काळ पण तरीही

णजे िकतीतरी मोठा कालखंड वाटतो, तो काळ िजथे आपण

छं दी होतो, ितथे

आपण आिण आपण होतो... तो काळ जो आयु ात पु ा येणार नाही खरं , पण

िवसरताही येणार नाही हे ही िततकंच खरं ... मािहती होतं मला
अवघड आहे, फार भयंकर तरी पण मा
पवातला एक ना एक
ेक गो मी मा
कोणालाच श

ा चार वषानंतरचा काळ फार

ा जीवनातील हे एक सुखद पव आहे आिण

ण फुलपाखरासारखा जपलाय मी...

ा डो

नाही मा

ातून आिण कानातून मा
ा मना

ाक

ेक अनुभव,

ा

ेक संवाद,

ा मनापयत पोहोचवलंय जे िक कधीच

ातून बाहे र काढणे ...
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पिहले वष... पिहले स

आठवडा झाला होता कॉलेजला येऊन पण मन अजू न रमले न ते, सगळं काही नवीन
होतं रा

पण नवीन होतं, पररा

ात आलोय हे एकमे कां

ा बोल

ाव नच कळतं होतं.

मला मराठी सगळं च कळतं होतं पण बोलताना मा गोंधळ उडत होता
मी ितला

णत होतो, येतोला ये ते

आिण घरी काका नेहमी मा

ाला

ण

ाऐवजी

णत होतो. बारावीला एक दोन िम होते मराठी बोलणारे

ाशी मराठीच बोलायचे

ामुळे मराठी माणसाशी संवाद करता

ये ईल इतपत मला मराठी बोलता येत होतं पण समोरचा मला हसणार
टाळत होतो. क ड येतं, अशीही बरीच मुलं मु ली होती मी जा

ामुळे मी जा

क न

ां

बोलणं

ाशीच बोलायचो.

िम अशी अजून कोण झालीच न ती. कॅ स म े बरीच मुलंमुली एक िफरताना िदसायची
ां

ाकडे बघून थोडं बरं वाटत होतं, मन रमायला काय लागत? बरच काही आहे इथे असं

वाटत होतं... मला लहानपणापासूनच आज काय झालं ते रोजिनशी िलहायची सवय होती, नंतर
मी छोटे मोठे लेख िलहायचो, अने क किवताही के
वाचनाला न

ा िद

ा. माझं

ा हो ा पण आयु ात

ा कधी कोणाला

होतं िक मी चेतन भगत सारखं काहीतरी मोठं िलहावं ...

रोजिनशीत पण नवीन नािव पू ण िलिह

ासारखं काही न तं... किवता िलिह

मला काही भेटत न तं... ले

पूण ल

रला मा

बसायचो, ठरवलं होतं चां गले मा
क ाचे िदवस काढले होते
गमावलं होतं फ

घेऊन मी मा

ां नी इत

असायचं. मी रोज पिह
ा आई विडलांची

ा वषात, मा

याच आशे वर िक मी एक िदवस

ाच बच वर

पूण करणार, खूप

ा िश णासाठी
ां

ासारखं ही

ां नी बरच काही

ा क ाचं चीज करे न, आिण मला

तो िदवस लवकरच आणायचा होता...
आज पण नेहमी माणे ले
सर फार कडक

रला पुढेच बसलो होतो, अ

भावाचे होते पण ते वढे च इं ट

कोणाचं ल नसेल तर खडू फेकून मारायचे आिण

चालू झा

च येत न ता. ले

ले

र होतं.

ग आिण समजूतदारपणे िशकवायचे.
णायचे, "concentrate here ".

ामुळे खडू फेकून अपमान होऊ नये हे सग
करायचा

ाइड मेकॅिन

र संपलं िक सर े झटी

ां नाच वाटायचं

णून ल

िवचिलत

ायचे. बरीच मुलंमुली अजून कॉलेज

ापासून आलीच न ती. कोणी नवीन िदसलं िक सर उभा क न इतके िदवस का

नाही आलात हे िवचारायचे. एक मुलगी नवीनच आली होती ती इतके िदवस का आली नाही
याची कबुली दे त होती, " मी हॉ े लला ऍडिमशन घेतलंय, कालच माझे पालक सोडून गेले."
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मला तसं पण ित

ा बोल

हॉ े लची मोजकीच
पिह

ा म े काही रस न ता पण जा

मुलंमुलीही ॉपरचीच होती,

णू न मी मागे वळू न पािहलं िक ती कोण आहे , ते ा मी पािहलं ितला

ां दा आिण मनात भरली कायमची, आ ापयत...
तीचं वणन करायला ना ती कोण ऐ रया राय होती ना कतरीना कैफ... वेगळीच होती

ती... मी नकळत ओढला जात होतो ित

ाकडे ... ेयसी

णून मािहती नाही पण कोण ाही

मुलाला ल ासाठी ही कशी आहे िवचार

ावर नाही कोणीच

णणार नाही अशी होती ती……

एखाद लहान मुलं कसे असते, कशीही असो गोंडस छानच वाटतात, तशी होती ती... मा
श

ात

णायला गेलं तर गोडं होती ती... उं च होती ती कदािचत मा

कदािचत

ा वेळेस वाटत होतं पण आता क

च

णतात ना च

ीश...

ीश मुली

ापे ाही जा

म झालंय होती ती मा

ा
...

ापे ाही उं च...

ु ट असतात कदािचत खरं असावं नाक मा मा

ापे ा

कमी होतं पण नकटी न ती... नाकात सािनया िमझा घालती तशी नथनी घातली होती...
सािनया िमझा पण मला खू प आवडत होती... जी

आिण फारच शॉट टॉप घातलेला होता...

जा

ापे ा ितला कलर जरा जा

काही पां ढरीशु

अशी गोरी न ती पण मा

मलाच कळत न तं मी ित

च असावा...

ाशी का क ेअर करत होतो ते ाही आिण आजही... सां गायचं

झालं तर छानच होती ती... झाडाला नुकतंच फुलले

ा गुलाबा

ा फुलासारखी होती ती,

कोणालाच तोडू वाटणार नाही पण सदै व बघत बसावं अशी होती ती... पावसानंतर एखादे
टपोरे थब जशे एखा ा पानावर रगाळत ते ा ते खाली पडूच नये वाटत
मा

ा मना

ा बागेतील फुलपाखरासारखी होती ती …

मला वेड लागलं होतं अ

ाइड मेकॅिन

आिण मागे जाऊन बसावं पण नाही उठलो...
ल

ा थबासारखी,

ा ले
ा ले

रपासून वाटत होतं उठावं आिण

र पासून शेवटपयत एकही ले

र ला

लागलं नाही. कॉलेज सुटलं, सर गेले मी मा उठलोच नाही जागेव न, मला पाहायचं

होतं ितला जाताना... बिघतले च शे वटी मी ितला जाताना... गालात

ा गालात हसत होतो मी...

मी

तःशीच हसत हसत बोलत होतो, " आता रोज करमणार मला ”. इं िजनी रं गला ऍडिमशन

घेत

ाचं साथक झालं होतं ... love in first sight ब ते क ते च झालं होतं ... फ

मी गालात

हसत होतो

ा गालात... श करताना, आं घोळ करताना, आरशासमोर तर िक ेक वेळ उभं

रा न हसायचो... जेवताना हे नको ते नको करणारा मी काय खात होतो माझंच ल
प

ा वेडा झालतो मी ... आजही आहे. डो

न तं...

ाला तेल लावायचं िवसरत होतो, पायात सॉ
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घालायचे िवसरत होतो, फोन आला तरी कानापयत रं ग चा आवाज पोहचत न ता. कान
काहीतरी वेगळं च ऐकत होते, डोळे काहीतरी वेगळं च पाहत होते आिण मनावरचा तर ताबाच
सु टला होता.

पिहले पंधरा वीस िदवस कॉलेज दोन वाजेपयत असायचं, ॅ
दु पारी बारा नंतर माग
यायचं होतं, ते
ती

ा बच वर जाऊन बसायचो कारण ती मागे बसायची. मला टॉपर

णजे पिहलं आईविडलांसाठी दु सरं

ओळखतही न ती ल

कल होतच न ते. मी

णजे ित

पण दे त न ती िनदान टॉपर आ

ासाठी. असं तर ती मला

ावर तरी ती ल

दे ईल

णून...

ास म े खूप शांत असायची, आली तो पूण आठवडा तर एकटीच मागे बसायची आता

कोणीतरी एका मुलीसोबत बसते ते पण मागेच... युिनफॉम अजून कोण घालून येत न तं एक
दोघे सोडले तर पण ती मा रोज जी

वर यायची. पंजाबी डे स ब तेक नसतील ितझाकडे .

मला मा ितला पंजाबी डे स म े पाहायचं होतं. पंजाबी डे स म े मुली आणखीनच सुंदर
िदसतात असं ऐकलं होतं मी. बारा वाजता लंच े क झाला िक मी ितला पाह
ास

ासाठी मु ाम

ा बाहे र जाऊन थांबायचो पण ती रोबट सारखी ताडकन उठून िनघून जायची. इकडे

ितकडे बघायची भानगड पण नसायची. कधी कधी असं वाटायचं ितझी मान ९० िड ी म े
मा

ाकडे रोटे ट करावी. पण ते फ

न तंच. दोन वाजता पण कॉलेज सुट

मी

च बघू शकत होतो असं काही होणार तर

ावर ती ताडकन बुलेट

ा गोळीसारखी िनघून

जायची मागचा पुढचा िवचार न करता. इकडे ितकडे न पाहता. ती नेहमी मला एकटीच
िदसायची, हो े लवर जाताना येताना. कॉलेज दोनला जरी सुटत असेल तरी कॉलेज बस पाच
लाच िनघायची

ामुळे िसटीत राहणा या मुलां ना पाचपयत थांबावच लागायचं .

एकमेकां बरोबर बोलत बसण, कॅ स मधू न िफरणे , कॅ ीन म े टाईमपास करणे यात वेळ
घालवायचो. पण ही एकटीच ताडकन हॉ े लला िनघून जायची मा
कदािचत ती अ

ास करत असावी हॉ े लला जाऊन. बॅक बचसच नेहमी टॉपर येतात हे ही

ऐकलं होतं मी. ती टॉपर आली तर भारीच ितला कॉ
तीच ल

मा

ा मनात िवचार यायचा

ाकडे जाईल हे असले खु

टे शन म े मी असेन आिण मग तरी

ासारखे िवचार मा

ा मनात येऊन मी पार

गांगरलो होतो.
मलाच खरं तर हॉ े लला राहायचं न तं

णून मी िसटीत राहायचा िवचार केलेला

आिण कॉलेज बस िन वास करायचा असं ठरवलेलं पण आता वाटत होतं िनणय चुकीचा
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होता. हॉ े लला रािहलो असतो तर रिववारी सु ी
िफरताना ती िदसली असती आिण माझं ित

ा िदवशी कॅ ीन म े इकडे ितकडे

ापयत पोहोचणं आणखीन सो

जवळ जवळ पंधरा वीस िदवस झाले होते कॉलेज सु

झालं असतं.

होऊन पण. मला साधं तीच नावही

मािहत न तं. सरांनी पण तीच नाव िवचारलं न तं ितला उभं केलेलं ते ा. मला तीच नाव
मािहती क न

ायचं होतं पण काहीच सु चत न तं कुठून शोधायचं.

िबना दे शी िपताच ब तेक मला रोज चढत होती. माझी
िव ास आिण दीपक हे माझे
मेकॅिनकलचा, दीपक इले
सारखंच होतं. फ
ां

इयर

ममेट्स, मा

म िसटीत होती सात र

ाच कॉलेजला होते फ

इयर ला. िव ास

कल चा आिण मी कॉ ुटर चा. पण पिहलं वष हे सग
ा चार िड

जन हो ा. ते दोघे ‘ C ’ िड

ाला.
ां चं

जन चे आिण मी ‘ B’.

ासोबत रा न आता मला ब यापैकी पै की मराठी बोलता येत होतं पण तरीही मी कॉलेज

म े ते दोघे आिण माझा बचमट आकाश
होतो ते हसतील

णून. िव ास तर नेहमी

ां

ा

ित र

मराठी मुलांशी बोलायला घाबरत

णायचा , " तू १० िदवस आम

तर मराठी िशकू शकतो पण आ ी आयु भर जरी तु

ासोबत रािहलास

ाबरोबर रािहलो तरी क ड काही

िशकता येणार नाही. तू काय काय कुडकुड करतोस फोनवर काहीच ताळमेळ लागत नाही".
मग आम

ा दोघां चं मराठी भाषा सो ी िक क ड

साला नेहमी

ात वाद

ायचे तो कोणाला ऐकणार

तःचच खरं करायचा.

मी कॉलेज मधून आलो िक सारखा आरशासमोर उभा राहायचो. मा
वेगळीच

ाईल असायची. गालात

ा गालात असते तीवाली. पण हे नालायक िम असतात

ना खूप वाईट असतात. िम ाचं अजू न कशात काही नाही आिण
दे व जाणे. मला आठवतो तो िदवस
आिण सा

ां चं सगळं संभाषण मा

ा चेह यावर एक

ा िदवशीही मी गालात

ा सा

ां ना वास कुठून येतो

ा गालात सारखा हसत होतो

ावरच होतं .

दीपक : िव ास
िव ास मोबाईलवर बघत बघतच “ह

म ”असा र ाय िदला

दीपक : ऐक िक
िव ास मोबाईलमधून डोकं बाहेर न काढताच र

ाय दे त होता
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िव ास :, " ऐकतोय बोल"
दीपक : राजूच वागणं तुला वेगळं वाटतं नाही का ??
िव ास काही बोलाय

ा आत मीच बोललो

मी : काय वेगळं वाटतंय ??
िव ास लगेच हातातला मोबाईल बाजूला ठे वत िद ाची बाजू घेतली

िव ास : रा

ा खरं सां ग तुझं चाललंय काय ?

मी: पिहली गो राजू
पण

ा वेळेस

ण िक ा राजे र

ाने रा

आिण अजूनही मी गालात

ा

ण

णलेलयाचा राग न ता आला मला हे

ालाही कळलं होतं

ा गालात हसतच होतो

िव ास : मग सांग काय चाललंय ते
मी : कुठे काय ? उगीच आपलं तु ी लावलाय, काय चाललोय आिण काय चाललोय
दीपक नेहमी माणे मा
जणू काय

ा मराठी

ाने मराठीत PHD के

ा चुका काढायला पुढे सरसावला,

ाला मा

ा पुढे

ाचा फील यायचा

दीपक : पिहली गो ते चाललोय नसतं. चाललंय असतं
अजूनही मी हसतच होतो. हसत हसतच मी िटिफन घेतले

मी : चला रे भूक लागलीय, डबे खाउयात, उगीच काहीतरी तुमचं
मी जेवणासाठी उठलो तसं दोघांनी दो ीकडून घेरलं
मी अजूनही हसत हसत

ां

ाकडे पाहत होतो

मी : काय
दीपक : कुठे काय
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िव ास चे ए
शेर शायरी

“ये इ

ेशन वेगळे च होते,

ाने लगे च

णायचं खूप वेड होतं आिण मला

ाचा िफ

ी अंदाज चालू केला,

ाला

ाची शेर शायरी नेहमी बोर वाटायची

का नशा है राजू

ना जमानेसे छु पा है
ना हमसे छु पेगा ”
माझं खरं च आता डोकं िफरलं होतं, मी िद ाला
बरळतोय ”. मा

णालो, “िद ा सांग

ाला काय

ा दोघां चं चालू च होतं

िव ास : छोड राजू
दो

दो

दीपक : दु

ना रहा
न आ जमाना

मी : काय चाललंय तुमचं, चला यार भूक लागतोय
हा दीपक सुधर

ातला न ताच, पुढे बोललाच

दीपक : भूक लागतोय नसतं, लागलीय असतं
मी : कसले िम यार तु ी

ा ना समजावून

दीपक : समजून
िव ास आता प

ा िचडला होता

िव ास : सांगतो का आता का तुझे दात आिण माझा हात
ये धाई िकलो का हात जब िकसीपे पडता है तो आदमी उठता नाही उठ जात है
मी िव ासकडे रागाने पिहले आिण जेवायला बसलो, पुढे

ा िद ाचं बरळणे चालूच

होते

दीपक : लोकांना धडस, मराठी नीट बोलता येत नाही आिण बरं का िव ास
झालंय

णे ेम
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ा सा

ां ना कुठून एव

ा लवकर भनक लागते मला तेच काळात न तं, मा

मनापयत कोण पोहचूच शकत नाही असं मला वाटत होतं पण हे मनात काय
पोहचतील याची आता मला खा ी झाली होती. मला तसंही
न तं तेच काय मला कोणापासू नच, अथात ित

ां

ा

गात पण

ापासून काही लपवायचं

ापासूनही काही लपू नये असं वाटतं होतं,

लपून छपून करतात ते खरं तर ेम नसतंच असं माझं वैय

क मत होतं

ामुळे आता सांगून

टाकायचं हे मी ठरवलं होतं. मी पु ढे बोललो, “ ेमाचं आिण भाषेचं काय कने

न ??”

िव ास चे डोळे लगेच िफरले

िव ास : णजे ेम झालंय तर... वा यार कॉलेज म े धडसं मिहना नाही झाला और
मेरे यार को ार हो गया
मी जेवता जेवताच

त हा

करत होतो

दीपक : कोणाचे नशीब फुटले रे राजू
दोघे एकमेकां कडे बघत हसत होते . पुढे िव ास
ठीक नाही तर चांगलाच मेळ लागला. राजू कसा
पु ा दोघांचं ते िम

लीत हसणं,

णाला, “ितला क ड येत असेल तर

णेल, तुझे काय चालले रे ”.

ां चं हसणं मला फार खटकत होतं . दोघां

ा

तोंडातील ब ीशी बाहेर काढावी असं वाटतं होतं . पुढे दीपक िन अं ंत मह ाचा
िवचारला, “नाव काय तीच ?”
मला नाव गाव काहीच मािहती न तं, मी काय सांगणार होतो मी सरळ

णालो मािहत

नाही
पुढे

ां चे एकावर एक

िव ास : सात र

चालू झाले …

ाची आहे

मी : नाही
दीपक : गावाकडची
मी : नाही
िव ास : कॉलेजमधली
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मी हो
दीपक

णून फ

मान हलवली आिण पु ा

त हा

. मा

णाला, “िव ास, हा पु ा असं हसला ना तर मी

नाही फ

ा

त हा

ावर िचडून

ाच थोबाड रं गवीन, काही सांगत

हसतोय. ”

िव ास कस

ा तरी गूढ िवचारात होता

िव ास : साला, इथे मिहना नाही झाला, अजून आप
मािहती नाही आिण हे बघा, मजनू चले लैला ढुं ढणे
मी अजूनही फ

हसत होतो, पण

िव ास : बरं एक सांग, न

ा दोघांचे

ी तुझा िड

ा

ास म े िकती मुली हे धडसं

काही संपत न ते

जन मधली, आम ा िक दु स या कुठ

ा

दीपक : आिण plz िसिनयर मुलींची नाव घेऊ नकोस
आता लपव
कुठ

ा कुठ

ात काहीच अथ न ता, नाहीतर

ा मुली शोध

मुलगी अजून इथपयत स
मा

ाच िड

ां नी शेजार पाजार

ा अस ा काय मािहती, नशीब माझं
न ता केला. पुढे मी

णालो, “तुम

ा ना

ांनी मेसवा
ा रा

ावर

ा

ा काकांची

ा तु ालाच, ती

जन मधली आहे ”

आता तर खार

ां ना उधाण येणार होतं

िव ास : कोण तुझा िड

जन मधली

मी : असं िवचारतोय जसं तुला मा

ा िड

जन मध

ा मुली मािहतीच आहेत

िव ास : नाव ?? गाव ??
मी : सांिगतलं ना काहीच मािहती नाही
दीपक : ती बोलली तु

ाशी

मी : नाही ना
िव ास : तू बोललास का ?
मी : नाही ना
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दीपक : love in first sight
मी : हो ना
िव ास आता जाम िचडला होता तो मोठयाने ओरडू लागला, “डो
तु

ात दगड घालू का

ा, काय लावलाय हो ना आिण नाही ना”
मी िनल

सारखा फ

हसत होतो

दीपक : िसटीत राहते िक हॉ े लला
मी : हॉ े ल
िदपकला आता मी

म सोडू न जातो िक काय ही भीती वाटत असणार हे मला मािहतीच

होतं आिण अगदी तसंच झालं तो बोललाच, “ णजे तू
मी फ

हो

म सोडणार हॉ े लला जाणार ”

णून मान डोलावली, मला दोघांचे ए

ेशन काय येतात ते पाहायचं होतं

दीपक : इथलं एका मिह ाचं भाडं आिण रािहलेलं deposit भर
जातो तेच बघतो

ािशवाय कोण कुठे

मी : काय यार तु ी पराचा कावळा करताय पुढ ा सेमला बघू काय करायचं ते

मी काय
न तं

णालो

णून मीच

ा पे ा मला पराचा कावळा हे कसं काय आलं हेच
ां ना सां िगतलं, जा

GRADUATE आहे त ते वापरतात अस
जा

इं टरे

ा

आ य क
णी”. पण

ा दोघां ना कळतं

नका, “काका मराठी मधून

ा सा

ां ना मा

ा

णी पे ा मुलीत

होता

िव ासच परत चालू झालं

िव ास : िदसायला कशी आहे
मी: गोड
दीपक : न

ी मुलीवरच ेम करतोस ना िक साखरे वर ??
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िव ास : दीपक ेमात पडलेली माणसं असच बोलतात
दीपक :

णजे

िव ास : छानला गोड, आिण ते शोना, ब ा वगैरे

परत दोघे ब ीशी काढू न हसू लागले

िव ास : उ ा दाखव आ ाला राजू
मीही

ा दोघांना उ ाच आ ासन दे ऊ केलं होतं पण ते िकतपत पूण करणार होतो

कोणास ठाऊक, कारण मीच ितला पाह

ासाठी काय काय उठाठे व करत होतो मलाच

मािहती

सकाळी ८. १५ वाजता कॉलेजची बस आली. आ ी ितघेही सात र

ा

ॉप व न

चढलो. बस म े अजूनही दीपक आिण िव ास मला िचडवत होते, होम मैदान, भै ा चौक
इथू नही बरीच मुलं मुली होती कॉलेजला जाणारी. काही मा

ाच

ास मधली होती पण

अजून ओळख झाली न ती. बस नेहमी १०, १५ िमिनट लवकर पोहोचायची कॉलेज वर,
आ ी कॅ ीन

ा बाहे र जाऊन बसलो. कधी कधी ती यायची कॅ ीनला सकाळी ना

ाला

ते ा िदसायची. रोज मी एकटा बसून ितची वाट बघायचो आज आणखीन दोघे होते. मला मी
जणू मुलगी पाहायला आलोय आिण मा
होतं. ९. १५ चे ९. ३० झा

िव ास : रोज ना

ा.

ाबरोबर दोन जाणती माणसं आलीत असं वाटतं

ासला १५ िमिनट उशीर झाला होता पण ती काय आली नाही.

ा नाही का करत

दीपक : राजूला िवचा न करत असणार
दोघेही परत ब ीशी घेऊन हसू लागले , मला खरं च मा

ा हाताचा हातोडा क

वाटतं

होतं
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मी

ास म े गेलो जाता जाता , मी नकळत ितला शोध

न ती. मला काही सुचेना, माझा
बच वर बसायचो.

ास मधला िम आकाश होता, मी आिण तो नेहमी २ या

ाने माझी जागा रकामी ठे वली होती, मी मा सरळ मागे जाऊन बसलो.

आणखीन एकदा सग

ा मुलीम
ं धून नजर िफरवली ती एकदम पलीकड

रोला बसली होती. ितने ित
लावले

ा केसात वेगवेग

ा रं गीबेरंगी बा

ां

ा सेकंड नंबर

ा आकारा

ा िपना

ा. ती अजून लहानच आहे असं मला वाटतं होतं. आज ितने युिनफॉम घातलेला

ू कलरचा शट आिण डाक

ू कलरची जी
ात ित

ितचे डोळे खूपच अटॅ

ा च

ात जा

ी

होते . ित

मला ितचा इं नोस

उठून िदसणार नाक

ाय

आिण तीच ते इनोसंट फेस. मला ती नेहमी

लहान, गोंडस, गोड अशीच वाटतं होती.
सग

ासाठी पाठीमागे पिहले ती

ा नाकावरचा च
ातूनही ित

फेस आिण ित

ा दोन गो ी जाम आवडाय

ा डो

ा ितला शोभून िदसायचा.
ां चं तेज लपत न तं.

ा सािनया िमझासारखी रं ग घात

ावर

ा. ती मला काही कमी सािनया िमझाच

वाटायची ितची हाईट, पसनॅ िलटी काही कमी सािनया िमझा सारखीच होती.
आजकाल माझं ल

सरां

ा िशकव

ाकडे कमी आिण ित

ाकडे जा

असायचं.

ा सु ीत सु ी संपली तरी मी लवकर

ास म े

माझं एकचं मोिट

होतं तीच नाव. मध

जातच न तो. ती

ा रोबोट सारखी यायची ना ते बघूनच आत जायचो. नेहमी माणे आजही

मी मध

ा सु ीनंतर

ास

ा बाहे र ितची वाट पाहत उभा होतो पण फरक हा होता, िव ास

आिण दीपक हे दोन डोंबकावळे मा
ितला पाहायचं होतं नाहीतर आज माझं

िव ास कुठ

ासोबत ितला पाह
मवर अ

ां ना आज

िवसजन होणार होतं.

ाही येणा या जाणा या मुलीकडे बघून

मी अह्ह्हह्हह्ह

ासाठी थां बले होते .

णायचा, “िह का ”

णून मान हलवायचो

दीपक :काय यार राजू, सकाळी १५ िमिनट लेट झालं आ ाला, मािहतीय सर िकती
ओरडले
मी : जावा ना मग, तुला कोण पाहायला सांिगतले
िव ास : िद ा चूप कर,
आज तो यार के यार का िददार करकेही जायगे
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तेव

ात मी बोललो, “शांत बसा ती आली आली ”

आली आली

णेपयत आिण दाखवेपयत ती

ास म े िशरली. दोघांनीही बोल

ा

ा

नादात धडस काही पािहलंच नाही.

दीपक : काय यार राजू एव

ा फा

कुठे चाललेत का ?

िव ास : ये बुलेट टे न हे राजू तेरा इं िजन खराब होनाही होना है , चल िद ा
जाऊन बघू

तेव

ात सर

ास म े

ास वर गेले आिण दीपक िन मला कोपरापासून हात जोडून नम

ार

केला

दीपक : आ ाला नाही पाहायचं तू तुझं बघ, चल िव ास, सर येतील आपले
दोघे

ास म े गेले मीही मु का

ाने

ास म े जाऊन बसलो. आजकाल मी चौ ा

िक ा पाच ा बच वर बसत होतो कारण ितथून ती दु स या बचवर बसलेली
माझं खरं च सर काय िशकवतेत

ा कडे ल नसायचं . दु पारनंतरचे ले

वाटायचं, कोण पगायचं, कोण जांभ
फ

ित

ायचं, माझं मा फु

े शन फ

आिण

ासाठी िकती कट कार थान करत होतो हे मलाच नाही मािहती. मा

ा

ास म े सोबत असायचा तो आकाश हॉ े ललाच राहत होता. काय होऊ शकेल

ते आकाश कडूनच हे मला मािहत होतं. आकाश
ामुळे श

कॉ

र हे संपूच नये असं

ावर...

मी नाव शोध
बरोबर

ा

िदसायची.

ता जा

ा गावाकड

ा मुली पण हो ा हॉ े लला

होती.

सुनीता ही आकाशाची खूप छान मै ीण बनलेली व ती हो े ललाच राहत होती. दोघे
सारखे एक िदसायचे, सकाळी कॅ ीन म े, दु पारी

ास

ा बाहे र, कॉलेज सुट

ावर

परत कॅ स म े, कॅ ीन म े. आमचं कॉलेज जरी ४. ३०ला सुटत असेल तरी बस ५. ३०
लाच िनघायची, रोज १ तास पुरेसा होता नाव शोधायला.
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कॉलेज सुट

ावर मी दीपक आिण िव ास पे ा आकाश बरोबर जा

साहिजकच ते दोन डोंबकावळे मा
िद

ावर जा

िफरत होतो.

िचडले होते. शेवटी िम च िकतीही िश ा

ा तरी राग िनवळतोच. मी आकाश आिण सु नीता सोबत कॉलेज सुट

ावर िफ

लागलो. आकाश आिण सु नीता चे टॉिपक कधी कधी मला खूप बोर क न सोडायचे पण ते
बोर पण सहन करायची तयारी होती माझी. मधेच ती सुनीता मला काहीतरी
ना मला ित

ा

ात इं टरे

िवचारायची,

असायचा ना उ रात. मी काय उ र ायचो माझी मलाच नाही

कळायचे. कधी कधी आकाश

ा डो

ात दगड घालू वाटायचा.

आकाश : सुनीता तू काय घेणार
सुनीता : काही पण मागव
आकाश : असं नाही, तू सांग तुला काय आवडत
सुनीता : तुला काय आवडत, ते मागव
ां

ा आवडी िनवडीचा एवढा संताप यायचा पण शेवटी नाईलाज

एके िदवशी मीच िवचारलं सु नीताला, “कसे वाटते सुनीता हो े लवर”

सुनीता : छान आहे, का रे
मी : सहज िवचारले, मैि णी वगैरे झालीत का ?

सुनीता हसू लागली, " मै ि णी झालेत का असं
मला अजून पण मराठी

णतात ".

व थत बोलता येतच न तं पण नाईलाज होता. मी बोलणं

चालूच ठे वलं, “ते मराठी कधी कधी असं होतं, बरं सांग िक झालेत का मैि णी वगैरे ”
आकाश साला मा

ाकडे वे गळीच नजरे ने पाहत होता पण मी इ ोर मारलं

सुनीता : हो झालेत िक
मी : आम ा िड

जन मध

ा

सुनीता : हो, पूनम वगैरे
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मी शेवटी नाईलाजाने हो हो
हॉ े ल

ा, न

णालो पण शेवटी आम

ा िड

ी पूनम कोण मला कळे ना. आकाशला डायरे

खेचणार होता. आधीच दोन डोंबकावळे कमी होते का,

जन म े तीन जण हो ा
सांिगतलं तर तो माझी जाम

ात ती सुनीता, तो आकाश ितला

सां गणार, मला काय करावं तेच कळतं न तं
शेवटी रा ी डोंबकाव

ां नी िवचारलं

िव ास : सापडलं का मग नाव
मी : नाही अजून
दीपक : िफर िफर, अजून िफर
मी िचडू न

णालो, " तुम

िव ास : नाम मे

ा आकाश आिण सुनीता सोबत

ासोबत िफरतो, दे ताय नाव शोधून ?"

ार

ा है , तू डायरे

काम कर

मी : कसलं काम
िव ास : ोपोझ कर ितला

मी : बनवा बनवा अजून

ॅन बनवा मला मारायचा, कसले दो

दीपक : दहा िदवस झाले दाखवतो दाखवतो
मी : कोपरापासून नम
िव ास :

यार

णतोय, तू कसला दो

ार कोणी केला

ाने केला मी नाही. मी सांगतो पटती िक नाही

मी : उ ा सकाळी

ास

ा बाहेर थां बू

िव ास : रा दे , तुझी बुलेट टे न कधी येित आिण कधी जाती, कळतंच नाही
मी : तू उ ा आम ा
ऍडिमशन

ास म े बस, कोणी िवचारलं तर

दीपक : काय नडलंय िव ास, तुझी अबसे ी लागणार आप

णायचं, चुकून आलो लेट
ाकडे
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मी : िव ास, तुला बघायचं असेल तर चल नाहीतर रा दे परत
णून
िव ास एवढा िब ा

णू नको दाखवलं नाही

होता िक तो काय घाबरतोय होय यायला, तो एका पायावर तयार

झाला
मी िव ासला घेऊन

ास म े गेलो, आकाशला कळतंच न तं हा

ास म े का

आलाय
शेवटी मी ए
ना,

ेनेशन िदलं, " अ

ां ना दु सरे सर आहेत

काहीतरी िशजतंय तरी पण

ाइड मेकॅिनकसला आप

ां चं कळत नाही

ाला चांगलं िशकवतेत

णून आलाय " आकाशला कळत होतं

ाने होकाराथ मन हलवली. ती

ास म े आली दु स या बच

वर बसली.
मी िव ासला खुणवलं, “िव ास, ितकडे बघ, से कंड बच वरची
दरवा

ा कडे ची,

ाकडची ”
िव ास पाया

ा नखापासू न केसापयत

ॅ न करत होता

िव ास : भारीय यार, काय पसनॅिलटी आहे
मी : आ ा शां त बस, सर बघतील
आमची कुजबुज चालू असताना सरां नी पािहलं, िपन डॉप सायले
अ

ाइड मेकॅिनकस चा तास होता, नेहमी माणे सरांनी रागाने चॉक आम

आिण नॉ
अप

लागायचा सरां ना,

े

णून जोरात ओरडले , झालं झट

ावर फेकले

ात माझी इमेज खराब झाली. परत

ॅ

णून ओरडले
दोघेही उभे रािहलो. सरांची आम

ावर जोरात फाय रं ग चालू होती, “what the hell

you discussing tell me ”
आ ी दोघे फ

खाली मान घालून उभे होतो, सरांनी पुढे िवचारलं, " what’s your

name ?"

मी : me ??
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सर : yes, you
मी : राजे र वाकोळे
मी नाव सांगता सांगता ित
मा

ाकडे पाहत होतो, नशीब ती सरांकडे पाहत होती

ाकडे नाही
परत सर िव ास कडे पाहत मोठयाने ओरडले , " n, you ??"

िव ास : िव ास िशंदे
ासची

थ एवढी होती िक सरां

ा ल ात येणारच न तं आकाश साला मा

ाकडे

बघू न हळू च हसत होता.
सर पुढे ओरडले, " concentrate here, otherwise get out "
दोघेही सॉरी

णून खाली बसलो, मी अधून मधून चो न पाहायचो ित

सु ी झाली, सरांनी बोललेलं मा

ा मनाला जा

ाकडे . मधली

वाईट वाटलं न तं िततकं ितला मा

काय वाटलं असेल याच दु ःख होतं मला. िव ास िन िव ासघात के
बाहेर दीपक वाटच पाहत उभा होता आमची,

ास

ाब ल

ासारखं वाटत होतं मला,

ा बाहेर येईपयत माझी बुलेट टे न

िनघून गेली होती.

दीपक : बिघतली का ?
िव ास : मग काय, नादच नाय

मी फार रागात होतो, मी िव ास वर ओरडलो, "

ा सरांनी पण आप

ाला बिघतलं ते

पण सांग ना "

िव ास : काय यार, हे सर लोकां चं कशाला मनाला लावून
मी : सरांचं नाही, ती काय िवचार करे ल मा

ायचं राजू, just chill

ाब ल

दोघेही हसायला लागले परत ब ीशी घेऊन

िव ास : ती कुठे ओळखते तुला िवचार करायला
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मी रागातच होतो, िटिफन घेऊन आकाश सोबतच जेवायला िनघून गेलो

नेहमी माणे सुनीता होतीच. मी शेवटी माझा नेहमीचा िवषय काढला

मी : आम ा

ास मध

ा िकती मुली आहेत हॉ े लला ?

सुनीता : अ

ब तेक, तीन

मी जरी िवचारलं असतं कोण तीन परत ितने तीन नाव सां िगतली असती पण

ात ितझ

नाव कुठलं कसं कळणार. मी पु ा एकदा शां त बसलो, जवळ जवळ दहा ते पंधरा िदवस मी
ां

ासोबत िफरत होतो.

ां चे बोर टॉिपकस मी इं टरे

अस

ासारखे ऐकत होतो पण

एका मुलीचं नाव शोधता ये त न तं. ही नावाला एवढं ताप दे तेय पटायला िकती दे ईल असं
वाटत होतं ……….

पु ा मध

ा सु ीत मी डोंबकाव

ा सोबत ितची वाटत बघत थांबलो होतो. शेवटी

फा च का होईना बुलेट टे न लां बून येतानाच दीपकला दाखवली दीपक जोर जोरात हसू
लागला

दीपक : तू ित ा कुठे लागतो कंबरे ला िक खां ाला

परत दोघे डोंबकावळे ब ीशी काढू न हसू लागले . मला खरचं आज

ां

ा नरडीचा घु ट

घेऊ वाटत होता

मी : एवढं पण नाही मी कानापयत आहे
िव ास : कानापयत
दोघेही पु ा ब ीशी घे ऊन हसू लागले
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मी िनघून

ास म े गेलो. दु पारनंतरचा वेळ हा खूप ि य असायचा. ती आिण माझे

डोळे असा सुखद वास तीन ते चार तासाचा परत कॉलेज सुटले ठर
आकाश सोबत. आ ी कॅ ीन म े बसलो होतो ठर
िड

ा माणे एक तास

ा माणे आकाश आिण सु नीताचा बोर

शन मी ऐकत होतो
मी पु ा माझा टॉिपक काढला

मी : हॉ े ल चांगलं आहे का तुमचं
सुनीता : हो
आकाश : तू दहा, पंधरा िदवस झाले हॉ े ल हॉ े ल का िवचारतोय?तुला ग
ऍडिमशन ायचंय का ??

तशी ती सुनीता आिण आकाश माझा पोपट झा
मी

हॉ े लला

ासारखे हसले

णालो “नाही रे , सहज ”

आज माझा िदवस ब तेक चां गला असावा. ती कॅ ीन
यु िनफॉम वरच होती. ित

ाबरोबर मुली वेग

ा दरवा

ातून आत आली.

ाच हो ा ब तेक िसिनयर असा ात. मी आज

जाम खुश होतो
मी आकाश आिण सु नीताचा संभाषण मधेच तोडत िवचारलं, “सुनीता, एकना एकना ”
सुनीता आिण आकाश िन काय झालं
मी पुढे ित

ाकडे पाहत

णू न मा

णालो, " ती आम

ाकडे पािहलं

ा िड

जन मधली आहे , हॉ े लला राहती

का ??
सुनीता ितकडे बघत

णाली, " कोणती, ती

मी फारच खुशीत होतो, " मी हा हा, तीच
सुनीता हो

ॅक सॅक वाली?"
ॅक सॅक वाली "

णाली

आकाशला ब तेक माझं काय चाललंय ते कळलं असावं
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आकाश : का, तीच काय झालं ?
मी : काही नाही, ती आहे ना कलासम े
आकाश : हो आहे, तर मग
मी : सहजच िवचारलं

परत ती दोघे

ां

कळायचं ते कळू दे

ा टॉिपकस वर िड
णून मी परत सुनीताला

शन क

लागली, आता आर िक पार काय

केला, “काय नाव तीच ”

आकाश : कोणाचं ?
आकाश सा

ाला सगळं कळलं होतं तरी पण

ा सुनीता समोर मा

ाकडून काढून

घेत होता.
पुढे तोच बोलला, " तीच नाव,

ता पाटील, हॉ े ल लाच राहते . पुढे सुनीता कडे पाहत

णाला, " आिण सुनीता सी े ट हे आहे िक ती राजु ला जाम आवडते . "मला काहीच सुचत
न तं पुढे काय बोलावं , माझी चोरी आकाश िन पकडली होती
सुनीता पुढे आ याने

णाली, " काय ? खरं का राजू ? " मी नाही असं काही नाही

णत होतो पण खरं हेच होतं आिण ते लपवलं तरी लपत नाही. आकाश पुढे बोलला, " आ ी
वेडे नाही का ? कळतं नाही का राजू आ ाला, तू ेक म े पोच म े का थांबतो ? कोणासाठी
थांबतो. दु पार नंतर

ा ले

रला िकती ल

दे तो, कोणाकडे दे तो, िव ास

ास म े का

आलता. कळतं रे भावा "
तशी सुनीता जोर जोरात हसायला लागली. सुनीता होय का होय का

णत मा

ाकडे

बघत खूप हसत होती

मी : नाही, हा कायपण सांगतो
आकाश : बरं , तू सां ग काय खरं ते, मागचे १०, १५ िदवस तू आम ाबरोबर िफरतोस,
येऊन जाऊन एकच
िवचारतो, आमचा v मध ा िकती मुली आहेत हॉ े ल ला. काय यार
राजू
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मी : जाऊदे ना, अ
तेव

ा, तसं काही नाही, बसची वेळ झालीय, चल मी जातो बाय.

ात सुनीता बोलली, " काय राजू, ओळख क न दे ऊ का "

मी : खरचं तु ी समजतंय असं काही नाही
जाता जाता ितझाकडे पु ा एकदा पािहले आिण ितथून पळ काढलॊ.

फायनली नाव समजलं होतं
काही के

ता, कदािचत

ामुळेच मा

ा चेह यावरचं

त हा

ा जात न तं. आज मला खडकीतून येणारी हवाही ेमाची गुलाबी हवा वाटत

होती. नकळत येणारी वा याची झुळूक, शरीराबरोबर मनालाही
न करत होती. ओठावरच
तीच नाव
ता आिण गालावरचे ते
त हा दो ीही काही के ा जात न तं
तेव

ात डोंबकावळा बोललाच

िव ास : काय नाव मग तीच
मी : कोणाचं ?
दीपक : िज ामुळे तु

ा थोबाडावरच हसू जाईना तीच

मी : काय यार तू, िव ास, सांग याला काही चां गलं बोलतच नाही, नेहमी आपलं वाकड
िव ास : मेरे मेहबूब कयामत होगी
आज सवा 'तेरी गिलयों मे मोह त होगी
नाम िनकलेगा तेरा ये लब से
जान जब ये िदले नादान से कसत होगी
मी : अरे वा, आज तुझं बोर गाणं पण चांगलं वाटायलंय

िव ास मा

ाकडे बघून खूपच हसत होता, जस ल जम

ानंतर िम हसतात तशे
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िव ास : मग काय नाव
मी हसत हसतच बोललो, "

ता "

िव ास : हाय हाय, काय लाजतोय काय लाजतोय
मी : ग

रे , मी हसतोय फ

दीपकला दु धात िवरजण घात

दीपक :

ता

ािशवाय चैन न ती पडत

ा पुढे काय

िव ास : आता राजू पुढे ितला पोझ करणार अजून काय
दीपक : तीच सरनेम काय िवचारतोय
मी : काय करायचं तुला सरनेमच नाव आहे बस िक
दीपक : ती तु

तेव

ा का ची नसणार हे तर न

ात िव ास बोलला “राजू , एक सांगू तू नाराज नको होऊ ”

ाचा िस रअस मोड बघून मला
ह

ी

बोल एवढं च

च पडला आता हा काय बोलणार

णालो मी

णालो

िव ास : मला वाटतंय ती तुला भीक नाही घालायची
िव ास मी िकतीही िसरीयस असे ल तरी वा टपणा करायचाच

मी : ते वेळ आ

ावर कळे लच

िव ास : तोंड बघू तुझं
मी : ग

रे बाबा

दीपक : रा

ा, तू

डी कर, हे पाख

काय तुला उडणार नाही
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िव ास : िद ा तू िम िक दु
कोना दु स या सोबत उडणार

न, उडणार चार वष राजू सोबत उडणार आिण नंतर

आिण दोघेही ब ीशी घेऊन हसू लागले . माझा राग आता अनावर झाला होता

मी : चार वष फ उडवायच नाही मला
ित ा सोबत उडायचंय, आयु भर
ब तेक मी जरा जा
सात र

ा पाखराला, आयु भर उडवायचंय आिण

च बोललो दोघांनी सात र

ा येईपयत तोंडच नाही उघडलं .

ाला आ ी ितघे उतरलो. िव ास उतर

ा उतर

ा तोंड दाबून जोर जोरात

हसू लागला मी रागातच होतो.

मी : आता काय झालं ?
िव ास अजून पण हसतच होता

िव ास : काही नाही, शुभमंगल सावधान

दोघेही पु ा हसत होते . मला दोघांचा खूप राग आला होता. मा
बनवत होते साले, मी रागाने पाऊले टाकत झपझप िनघून आलो

ा फीिलं

च मजाक

मवर आिण पां घ न

घेऊन झोपलो
आकाश आिण सुनीताला तर सगळे च कळलं होतं.
असेल तर मी सुनीताला िबनधा
डोंबकाव
ती फ

ामुळे ित

ाब ल काही िवचारायचं

िवचारात होतो. कधी कधी अ

ा साला पण दोन

ा सारखा मजाक करायचा मग मी रागाने उठून जायचो. सुनीता सां गत होती िक
इयर

ा मुली ंबरोबर जा

नसती. िसिनअर मुलीच

िसिनअर सोबतच िफरती. हो े लवर कोणाशी बोलत पण नाही. जा
िदसत नाही. िदसलीच तर कधी कधी टी ी पाहायला आ
ितचा तो शां त अबोल चे हरा आठवला परत मी

ा

क न

ा दु िनयेत िफरत होतो.

ा श

म

ा बाहे र

ावर, तेवढं च... पु ा एकदा मला

चेहरा फार शांत आिण अबोल वाटले ला पण आ ा शंभर ट
शांत िदसतो पण तो शां त कधी न ताच. ती ित

ममेट आहे त ितझ. ती

ावेळी तो

े सांगू शकतो, तो चेहरा फ
ां

ा जा

ात कुठे आिण कधी
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अडकवले हे समोर

ालाही कळत नसे. ती फ

फार खटकायचं... ित
डोंबकाव
फ

इयर

ा कोणासोबत बोलत नाही हे मला

ापयत पोहोचायचा मागच न ता तरीही मी आस सोडत न तो.

ाच तर रोज एकच वा
युिनट टे

असायचं, " छोड यार तुझसे नही होगा "

जवळ आली होती. मी ठरवलेलं

ा टे

इ ेशन पाडायचं. थोडे िदवस ितचा िवचार कमी आिण अ
पण वेगळीच होती ती काही के
आलेली असायची, अ

ते व

ासाचा िवचार जा

मवर बसून अ

ावर

करायचा.

ास करणं पण अवघड जात होतं आता. ब तेक मी ितचा जा
णून मी टे

िवचार

ा आधी दोन िदवस कॉलेजला जायचं

ास करायचा ठरवलं. तसं ही टे

होता मी गेलोच नाही पंधरा ऑग
जा

यायचं. ित

ा मनातून जायचीचं नाही. दर पाच िमिनटाला िफ न मनात

करायला लागलोय असं वाटत होतं
नाही,

ला फ

ा आद

ा िदवशी पंधरा ऑग

ा काय माला. डोंबकावळे गेलते

ां ची रा भ

च होती. दु पारी एक वाजता मी नुकतंच जेवण क न थोडं झोपाय

ी जरा

ा नादावर होतो

ात डोंबकावळे आले .
िव ास पु ा

ाचे बकवास गाणी बरळत होता

िव ास : तेरे चेहरे से, तेरे चेहरे से
नजर नही हटती
नजारे हम
मी दीपकला

ा दे खे
णालो, " न

दीपक, " राजू तू टे

ी काय झालाय

ाला "

ा नादात खूप काही िमस केलंस

मी : काय िमस केलं
िव ास : सग ा हो े ल ा मुली आले
आलती, काय भारी िदसत होती यार
मी : िव ास, तू तु

ा काय माला, तुझी वाली पां ढरा डे स घालून

ा िलिमट म े रहा
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िव ास : काय यार राजू तू, तुला चे ा पण कळत नाही. खरचं आली होती रे बाबा ती,
तु ासाठीच सांगतोय, खूप मुलांचा डोळा आहे काहीतरी कर नाहीतर मछली कब हात से
िफसल जायेगी, कळायचं पण नाही
मला राग पण येत होता मी गेलो नाही याचा आिण वाईट पण वाटत होतं, माझाच मालकी
ह

अस

ासारखा, मला कुणी ितला

ा नजरे नं पािहले लं, ित

पटतच न तं. खूप िचडिचड होतं होती. सग
मा

ाब ल काही बोललेलं

ां ना ओरडू न सांगावं वाटत होतं. ती माझी आहे ,

ा अगोदर मनात भरलीय...
टे

म े काहीपण क न टॉप करायचं हे मी प

होता माझा. मधूनच ती मा

ा मना

होईपयत मनातच ठे वायची डो

ा क

ठरवलेलं. मन लावून अ

ास चालू

ात डोकावू पाहायची पण ठरवलं होतं टे

ात अिजबात िश

ायची नाही. डोंबकाव

ां ना काही

मोिट च न ता, उगीच झोपून काय वाचायचे, पगत पगत काय वाचायचे मधेच झक म दे
णून पांघ न घेऊन काय झोपायचे . शेवटी टे
पाहत बाहेर अिजबात थां बलो न तो. सर
अधून मधून डोकावून पाहायचो ित

चा िदवस उजाडला. आज मी ितची वाट

ास वर ये ईपपायत अ

ासच करत बसलो होतो.

ाकडे ित पण पेपर िलहीत असायची. शार आहे असं

वाटत होतं. दे वाला मनोमन ाथना करत होतो ही आली तरी दु सरी यावी दे वा पिहला मीच
यावा जेणेक न पिहला कोण
आठव

ा

ा आत रझ

णून ित मला ओळखेल. शेवटी सगळे पेपर संपले आिण एका

नोटीस बोडला िड

े झाला. दे वाने माझं एकल होतं मी पिहलाच

होतो पण ित ना दु सरी होती, ना ितसरी, ना चौथी ना पाचवी, मी ितचा रझ
स

े

म े फेल झाली होती. मी मनोमन दे वाला

णलेले तू डायरे

पािहला ित दोन

णत होतो, " काय दे वा तुला पिहली नको

ितला फेलच केलंस. "

शाळे त असायचं तसं टॉपस ना उठवू न टा

ा वाजवाय

ा असलं काही न तं इथं. मी

टॉपर येऊनही ितला अजून मािहतीच न तो. मला असं वाटत मी पंत धान जरी झालो तरी
ितला मािहतीच होणार न तो िक काय. एखा ाला आपण एवढं फॉलो करतोय पण
समोर
जा

ा

ा ल ातच येत नाही अशीही पिहली मु लगी होती.

बोलत न ती.

असाइनमट नोटबुक, ॅ
ास मध

ास मध

ा इतर मुली आता मला चांग

ास म े पण ित कोणाशी
ा ओळखू लाग

कल मॅ ु अल आ ी शे अर करायचो. पण ही मा

ा इतर शार मु लींबरोबर पण जा

बोलत न ती. िव ास बोल

ा हो ा.

ाबरोबर सोडा
ा माणे माझं

इं िजन आता खरं च खराब होणार होतं असं वाटत होतं.
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ित

ाबरोबर बचवर बसायची ितही मुलगी शांतच होती. हो े लची तर न तीच पण बस

म े पण न ती
मला काही के

ामुळे

ता पयत पोहोचणे आणखीनच कठीण. हे

ा सुटत न तं. कॉलेज सुट

ावर मला सग

ता नावाचं कोड

ा िम मैि नींनी टॉपर आ

पाट मािगतली. मी लगेच तयार झालो कुठे तरी आशेचा िकरण होता ित येईल
नेहमी माणे ित न तीच आम
सां िगतलं तेव
पण होती.

ात. मी सग

ां

ा आवडीनुसार ऑडर करायला

ा िसिनअर मुलांचा जुिनअर मुली ंवर फार डोळा असायचा. मला फ
नये आिण ही कोणाला पटू नये. सग

री चाललेली माझं मा सगळं ल ित

ा

ब तेक फ

ाकडे च होतं. इथेही ित िसिनअर मुलं मुलीचं
िवचारायचा

इयर का ? कुठली ॅ ? गाव कुठलं ?? वगैरे वगैरे. मला मनात

ा मनात

ां चा राग येत होता. इतके िदवस मी ितचा मागे आहे आमचं साधं बोलणं पण नाही झालं

आिण

ां चं बरं य िसिनअर

र े

पाठवायची िक झाली मै ी आिण झालं चाटटींग सु . पण आम

ा नावावर जोरा. आ ा मै ी करण एकदम सो

फेसबुक हा तर कारचं न ता. आ ासारखा,

अर

मला
माग शोधा
िवचार क

ास

ाट् सअँप,

ा पुढे, सं ाकाळी

ास मधली सगळी मु लं मुली ओळखत होती मला

णून पण अजूनही चार पाच न ओळखणा या मुली हो ा

ता हे कोड

ावेळी

ॉलर

ात ित होती.

णजे ते असायचं ना लहानपणी बी रमेश

ा व ां चा पाठीमागे

णून तसं वाटत होतं सगळे माग चुकीचे ठरत होते. मी िदवसिदवस ितचा जा
लागलो होतो. मा

ा ओळखी

ड

नाही. माझी दररोजची िदनचया आता

ठरलेली होती. सकाळ दु पार ितची वाट पाहत कॅ ीनला तर कधी
कॅ ीन म े. जवळ जवळ

झालंय,

ाटफोन फार कमी पाहायला भेटायचे ते पण

गाणी ऐकायला आिण फोटो काढायला बाकी जा

िस

एवढाच

ास चा गोंधळ

बोलत होती, ही शां तच होती, मधेच तो िसिनअर मुलगा ितला काहीतरी
सा

णून पण

ात ित आली िसिनअस सोबत. आज िसिनअर मुलींसोबत दोन िसिनअर मु लं

वाटायचं िहला कोणी ोपोझ क
चे ा म

ां ना

ाची

ा सग

ाच िम मैि नींना मी ित

च
ावर

indirectly मरतो हे मािहती झालं होतं. जे आहे ते आहे लपून छपून जगाला खोटं सां गून
अशातला मी न तो, मी

णजे पूण स वादी. ित

ाशी मै ी तर लांबच पण एक सेिम र

सं पत आली तरी साधी ओळख न ती आमची. ितचा पु ढे जाऊन उभा रािहलो तरी कोण तू
हेच िवचारणार ित हे मािहती होतं मला. ॅ
आकाश पण न ता ित

ा batch म े

एके िदवशी dept wise ोजे

कल batches पण आम

ा वेग

ा हो ा.

ामुळे काही कळायला मागच न ता. कॉलेज म े

exhibition होतं. आ ाला दु पा न exhibition पाहायला
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सोडणार होते.

ा िदवशी तर ित अगदी मला पािहजे तशी पां ढरा शु

सलवार कमीज घालू न

आली होती. पंजाबी डे स म े मुली सुंदर िदसतात हे काय खोटं न तं ित खरं च सुंदर िदसत
होती,

ात ितने केस मोकळे सोडलेले. मला ित आज साऊथ moviesची िहरोईनच वाटत

होती. तीच गोलाकार फेिस ग आिण
सग
ित

ां चीच झलक वाटत होती ित

ावर च

ा. मला ित जेनेिलया, सािनया िमझा

ा शरीर बां धणीमुळे आिण पसनॅिलटी मुळे कोणीही

ाकडे attract होईल अशी वाटत होती पण आज मला पिह

होता. ित ित

ा

ास मध

ा xyz friend सोबत ोजे

िसिनअर मुलीप
ं ैकी एकीने आवाज िदला ित
िसिनअर मुलं पण होती आ ी इले
कळलं ही सगळी मुलं इले
ा मुलांना हजारो
असमानावर अस

ां

कल dept चे ोजे

िवचारात होती आिण
ा हजारो

पण. राग ये

ा मु लाला हजारो

गे लो माझं ल

ासारखी होती. िज

ा

न काढणारी आज

ाकडे बघूनच कळतं होतं. िकतीतरी

ां ची उ र दे त होता.

ा िसिनअर चा रस नेहमी

ां ना ?? मला ितचा अितशय राग

िवचारात होती आिण तेच पािहजे होतं
ावर नाव फ

कशातच लागत न तं मी एकटाच माग

बसलो होतो मा

ाच

होता कारणं ित

ात आिण मा

ा मुलाला

ात एकाच गो सा

ाच फोडलो असतो

सं ाकाळी माझं ल
पाहायला जायचा

ा िज ावर डो

होती ते

आज मी कॅ ीन म े पण नाही गेलो कारणं परत ित

णजे

माझाच असावं. मी ितथून िनघून
ात पाणी घेऊन

ामुळे कदािचत ते कोणाला िदसत नसेल पण तो च

तर कदािचत मी माझा च

ात

ामुळे मला

ासारखं काहीच न तं पण मी पूण जळत होतो केसापासून नखापयत. ित

माझाच सातबारा अस

बदल

ासाठी गेली

पाहायला आलेलो

ास म े तोंडातू न

जुिनअर मधेच का असतो ? कलासमट पुरेशा नसतात का
आलेला कारणं ित

पाह

ा मुलाला काय हवं होतं तेच िक. तो सात ा

ाचा फील घेत असणार हे

ाईल दे ऊन दे ऊन तो ित

exhibition पाहायला आली. ितला

ा ुप चा ोजे

कल dept ची. कधी

ां दाच ितचा खूप राग आला

णजे च

ाच मला ि य

ा...

ा िसिनअर सोबत िदसली असती

णजे मला ित धूसरच िदसली असती...

मवर पण कसलंच लागत न तं. दीपक आिण िव ास चा मूवी

ॅन होता कारण दु स या िदवशी संडे होता. मी पण माझा मूड

ासाठी मूवीला जायचं ठरवलं. बॉडीगाड मूवी होता. सलमान खान माझा

लहानपणापासूनच आवडता होता. मी
हाईट म े थोडा मार खा

ा होता नाहीतर िदसायला तर मी चां गलाच होतो. माझे बालपणाचे

िम अजूनही मला सलमान
अगदी सलमानसारखेच,

तःला सलमान खानचं समजायचो. तसं मी फ

णू नच िचडवायचे. धारधार नाक, उजळ कलर, केस तर माझे
ा

ासारखी बॉडी बनवली िक झालं . कधी कधी मी

तःला
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सलमान आिण ितला कतरीना समजायचो. िव ास िन दोनच ितकीट काढलेली आ ी जाऊन
ऐनवेळी ितसरं ितकीट काढलं. गद जाम अस

ामुळे मला एक

लागलं. ९ ते १२ कधी वेळ गेला कळलंच नाही. मुिव सलमान चा अस
ोरी मा बकवास होती. शेवटी सलमान

ातच समाधान.

ालाच वेगळीकडे बसावं
ामुळे ठीक वाटलं पण

ा करीना कपूर म े पण मी

ितलाच शोधत होतो. आ ी येताना बरीच रा झाली होती. ऑटो क न सात र
आिण ितथून चालत

मकडे िनघालो. सात र

शांतता आिण कु ाचा भूंक

ाला उतरलो.

ावर कु ां चा रा ी अ ाच असायचा. एकचं

ाचा आवाज एवढं च कानावर पडत होतं, तेव

ात िव ास

णाला, " राजू मुिव कसा वाटलं "

मी : ठीक होता
दीपक : काय घंटा ठीक. मला आवडलाच नाही फुकट पैसा वे
िव ास : तसा बरा होता गाणी छान होती
मी : ह
िव ास : तू ितलाच इमॅिजन करत असेल नाही मुिव संपेपयत
दीपक : काय यार राजू, एक सेिम र संपत आली. साधं तुझं अ
नाही. साधं बोलणं नाही तुमचं
िव ास : कसला घाबरट रे रा

ितला मािहती

ा तू

मी : घाबरट आिण मी, कशाव न, बोलत नाही णून, घाबरलो असतो तर िन
जा पोरां ना मािहती नसतं मी ितला लाईक करतो ते
दीपक : असं कोणाला मािहती आहे आ ी दोन चार जण सोडलो तर. सग
मािहती अस ासारखं बोलायला लागलाय

ापे ा

ा कॉलेजला

िव ास : सग ां ना जर का मािहती असतं तर ित ापयत पोहोचलंच असत. एक मोठी
ीपर घेऊन आली असती राजू साठी
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िव ास आिण दीपक दोघेही मोठं मो
रागव

ाचा ओरड

ाने हसू लागले. माझा आज

ां

ावर

ाचा कसलाच मूड न ता

मी : मला तर खरचं सग

ा कॉलेजला ओरडू न ओरडू न सांगू वाटतंय

िव ास : बघू तुझी िह त इथे ओरड आ ा सात र

ाला

मी : डोकं िफरलंय का तुझं ?
दीपक : तो कसला घाबरट िव ास, तो आिण इथे ओरडणं श

मला मािहती होतं

ा दोघां ना ने हमी फ

च नाही

माझा पोपट झालेला पाहायचा असतो. मला

काहीतरी क न रागाला घालवायचं, ओरडायला लावायचं आिण चार चौघात माझी इ

त

काढायची एवढं च

मी : माझं ित ावर ेम आहे तेही खरं ेम आहे आिण कायम असणार ितला कळों
अथवा ना कळों. ासाठी ओरडायची गरज नाही

मला खूप राग आला होता आिण मी रागाने झपाझप पाऊले टाकत चालत होतो
िव ास मागून ओरडू लागला, " ये थां ब, कशाला मग थोबाड वर क न सग
वाटतंय

णत होतास ". माझं ल च न तं

दु स या िदवशी रिववार होता. रिववार

ा

ाकडे मी फ

चालत होतो...

णजे उिशरा उठायचं. उिशरा

उठून अंघोळ क न १२. ३० चा िटफ़ीनच खायचा. िटिफनला संडे

ां ना सां गू

णजे डायरे

ेिसअल ठरलेलं असायचं.

जेवणकरे पयत १. ३०, २ वाजायचे. आज जेवण पण एक घास ३२ वेळा चावून खाल

ासारखं

असायचं. ितथून पुढे ग ा आिण परत झोप. झोपेतून उठून सं ाकाळी फेरफटका आिण
िटिफनला सु ी अस

ामुळे बाहे

नच काहीतरी खाऊन यायचं हे ठरलेलं. आज पाकला

जाऊन सं ाकाळी चायनीज खायचं आमचं ठरलेलं. िसटी पाक

णजे इथली चौपाटीचं होती,

मोठं मोठे चायनीज, िबयाणी, पावभाजी, पाणीपुरी, क ी दाबेली, िचकन तंदूर आिण
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आई

ीम फालु ाचे

ॉल. रिववारी ितथे भयंकर गद असायची. कॉलेज

ताज हॉटे लचं. नेहमी माणे आ ी फेरफटका मारत िनघालो. थो

ु डंट्स साठी जणू

ाच वेळात आ ी पाकवर

जाणार होतो, हो े लव न आकाश आिण अ य हे दोघेपण येणार होते आज पाकवर. आ ी
सात

ा सुमारास पाकवर पोहोचलॊ. आकाश आिण अ य अगोदरच येऊन बसले होते .

आ ी ितथे पोहोचलो तर आकाश मा

ाकडे बघू न मोक

ात हसू लागला. मला कळतच

न तं हा असा का हसतोय. शेवटी मी न राहवून िवचारलं.

मी : काय मग आकाश आज काय िवशेष सुिनताचं

आकाश मा

ा

ा वा

ावार जाम िचडला

आकाश : आ ी दोघे फ
मी : मी कुठे काय

िम आहोत

णालो

आकाश : तुझं बघ, आ ा नवी पेठेत

ता िदसली

मी : आज तरी नको यार तो िवषय, उगी चे ा नका क
आकाश : खरं च, अ यला िवचार
अ य : हो िदसली नवी पेठेत, एका मुलाबरोबर
िव ास : अबबबबबब... िदल के अरमा आसू वोमे बेह गये... हम वफा करके भी तनहा
रे ह गये
मी : खेचा अजून खेचा माझी
आकाश : तुला खोटं वाटतंय, चल मा

ासोबत

मी : गपा रे , भूक लागलीय, ये दीपक ऑडर दे , अगोदरच डो

ाचं दही झालंय
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िव ास : मी काय

णतो राजू, एकदा क

म क यात का, येउयात का न ा पेठेत

बघून
आकाश : बघा बघा आ ी काय खोटं बोलतो का
मी : असली तर असली, मला नाही फरक पडत
िव ास : खरं च नाही पडत ??
मी : तु ाला बघायचंय तु ी जावा, मला खायचंय
कळतच न तं मला हे साले खरं बोलत होते का खोटं . ती नसणारच असं एक मन सां गत
होतं. परत रा न रा न कालचा सं ग आठवत होता,
आली.

ा दोघां चं काही चालू झालं नसेल ना, लाखो िवचार डो

वेळ आली होती. मा

ाल

न त. तरीही मी शांत अस
मी कसं ब

ा पोटात कालवायला लागलं होतं. मला काहीच सुचत

ाचा भास सग

ते चायनीज मा

ाघ

एकांतात जाऊ असं वाटत होतं.
आई

ां साठी समोर

ना

ा गा

ां ना क न दे त होतो
ा खाली उतरवलो. मला कधी एकदा ितथून उठून

णून मी सग

ावरच आई

ां ना सांिगतलं तु ी तुमचं संपवा मी

ीम घेऊन येतो आिण मी ितथून उठलो. मी

ीमची ऑडर िदली आिण ितथेच वाट पाहत थांबलो तेव

ॉल वर

ात येऊन डोकं फुटायची

ोरीला इथेच ेक लागला असं वाटत होतं... मला ब तेक जेवण

पण जाणार न तं. टे शन िन मा

सग

ा िसिनअर मुलासोबत तर नसेल ना

ात मला बाजू

ा पावभाजी

ता सारखी एक मुलगी िदसली मी माझे डोळे चोळले, मला भास तर होतं नाही

णून मी दोनदा डोळे बंद क न ऊघडलो पण ती

िसिनअर मुली हो ा. ती

ां

ताच होती ित

ाबरोबर दोन

ाबरोबर पावभाजी खात होती. आकाश आिण अ य बोलले ते

खरं होतं पण ती मुलाबरोबर नाही तर िसिनअर मुलीब
ं रोबर आली होती. माझा आनं द गगनात
मावत न ता कारण एक तर ती कोण मुलाबरोबर आली न ती आिण दु सरी गो ती अशी
अचानक कॉलेज सोडू न कुठे तरी बाहेर पिह
डे स घातला होता, अगदी माझी ितला बघ

ां दाच मला िदसली होती. आज ितने पंजाबी
ाची इ

ा होती ती अगदी तशी िदसत होती.

पंजाबी डे स म े खरं च ती खूप गोड िदसायची. मी ितला पाह
आई

ीमची ऑडर आली. मी आई

िमिनटात

णत तो काय

णाय

ीम पटकन िव ास

ात

होतो तेव

ात

ा हातात दे ऊन आलोच पाच

ा आधीच तेथून पळ काढला.

िव ास मागून ओरडत होता, " अरे तुझं आई

ीम िवतळे ल "
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मी ओरडतच
मी

ता

णालो, " तू खाऊन घे माझं पण "

ा बाजू

ा टे बलवर जाऊन बसलो. मला

ां

ातलं कोणच ओळखत न तं

ती पण नाही. पावभाजीवाला दोन वेळा येऊन िवचा न गेला, “बोलो भाई

मी : वो दो
मी न

ा दु ”

के िलये का , पाच िमिनट

ी िहंदी

व थत बोललो होतो िक नाही दे व जाणे पण तो ितथून गेला

णजे

ाला कळालं बाकी काय का असेना

ा ितघी जणी हो ा.
शॉिपंग क न आ

ां

ाकडे बरं च सामान होतं

ा असणार हे न

ी ितथेच आकाश सा

णजे
ाने

ा नवी पेठेत जाऊन
ां ना पािहलं आिण येऊन

माझी खेचली. पण ते काय का असेना माझं नशीब आज जोरावर आहे असच वाटत होतं. मी
मनात

ा मनात

दे त नाही, ध

णत होतो, " ध
ा मुली

ां नी

तो आमचा मे सवाला जो रिववारी सं
ताला इथे आणलं आिण ध

जाऊन चायनीज खायची बु ी सु चली आिण ध

तो मी जो आई

तो िव ास

ाकाळी िटिफन
ाला पाकवर

ीम आणायला बाहेर आलो

"
दहा िमिनट झाले तरी मी काहीच ऑडर केलं न तं तो भै ा पु ा आला “

ा आ,

आप कुछ मंगवायगे या नही”

मी : बस और पाच िमिनट
तेव

ात मला

ता आिण ित

ा मैि णींनी फालुदा ऑडर मागवलेला िदसला

मी : फालुदा, फालुदा लावो एक
भै ा : ये पावभाजी का
िफर फालुदा लाता हे

ॉल हे फालुदा बाजू मी हे , पेहले पावभाजी लेता है

मला कळलं होतं आता तो मा

ा बोलो

ावर जाम िचडला होता

मी : ठीक हे मै खु लेके आता
भै ा : आप उिठये यहा से , क मर वेट कर रहा हे , खाली मी टाईमपास िकया
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मी गुपचूप उठून फालु ा
खात मा

ाच

ा

ॉलवर गेलो ितथून ती

ातील नजर ितलाच पाहत होती. काजू, बदाम, गुलकंद आिण चेरी असा

फालु ाचा िसप घेतला िक ितचे ओठ आठवायचे , आई
िक ितचे गाल आठवायचे. ते व
ती च

ीम सोबत शेवयाची थंड िसप घेतला

ात ल ात आलं िक ितने आज च

ाच घातला न ता. मला

ातच छान वाटायची पण आता पण काही कमी न ती. तेव

सगळे डोंबकावळे रागाने नजर रोखू न मा
“

िदसत होती. फालुदा खात

ा राजू

ात समोर पािहलं तर

ाकडे पाहत होती. जवळ येऊन िव ास बोललाच

ा चल रहा हे ”

मी : काही नाही फालुदा खातोय
दीपक : आ ाला आई

ीम खायला लावलं आिण तू फालुदा खातोयेस

िव ास : िसचवेशन को समझ दीपक

(िव ासाचे परत रं ग बहार गीत चालू झाले , “मे रे सामने वाले

ॉल पे कोई फालुदा खाता

हे”

आकाश : आ ी

णत होतो ना ती िदसली, िव ास नाही ना िम ावर

मी : आिण ती कोणासोबत आलीय
ावर सगळे जोरजोरात हसू लागले

िव ास : काय पण
बघ ासारखं झालत

ण रा

ा, ती कोणा मुलासोबत आलीय

ण

ावर तुझं तोंड

परत सगळे हसू लागले

मी : ये सोड, मला मािहती होतं ती असं कोणासोबत नाही येणार
आकाश : बबो, कसला िव ास
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तेव

ात

ा िबल दे ऊन जाऊ लाग

ा

अ य : चला रे उशीर झालाय आ ी दोघे पण िनघतो आता
मी : कुठे
आकाश : हो े लवर
मी : थां ब मी पण येतो
िव ास : तू हॉ े लला जाणार का ??
मी : हो, उ ा येताना माझी सॅक आिण िटिफन तेवढा घेऊन ये
दीपक : आ ी तुझे नौकर नाही का
िव ास : िफकर ना कर तू राजू, जा भावा जा, िजले अपनी िजंदगी

दीपक जाम िचडला होता

दीपक :

ाच सामान आपण का वागवायचं

िव ास : िद ा, फ

सामान तर वागवायचंय यार, सांग राजू अजून काय काय आणू

मी : काही नाही, चल मी जातो

आ ी ितघे ऑटो िन भै ा चौकात पोहोचलो.
बसले

ा ितघी ऑलरे डी वडाप म े जाऊन

ा. जवळ जवळ पूण वडाप फुल होती कशीबशी डाइवर शेजारी एक जागा होती

आकाश : जा भावा तुला जा

गरज आहे
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मी डाइवर शेजारी काय पण श ू शेजारीपण बसायला तयार झालो असतो. वडाप म े
डाइवर शेजारी नेहमी जे स बसतात आज च
मेकअप केलेली बाई होती. ितला नीट पािह
या

ा आधी कधीच घेतला न ता.

ा

ावर मी जाम घाबरलो. कारण मी असा अनुभव

ां ना लांबूनच पािहलेलं पण आता

वेळ आली होती. जाताना दोन टोळ नाके होते. ती ना
बघू न, " ये िचकणे" असं

ा शेजारी साडी घातलेली आिण बराच

ावर बसले

ा कोण ाही पु षाकडे

ां चंही समाजात थान आहे ,

होता कामा नये . माझं नशीब ती मला िचकणे वगैरे असं काही

मधूनच मी आरशात पाहायचो. आरशात मला
ित

ाबरोबर बसायची

णू न बोटं तोडायची. मला कुठून बु ी सुचली आिण मी इथे बसलो

असं वाटत होतं पण परत वाटलं तो पण एक माणू स आहे आिण
एवढं रऍ

ां

ता

णाली न ती.

िदसत होती. थोडं पुढे गे

ावर ती

ा मैि णीं ा खां ावर डोकं ठे ऊन झोपली होती. झोपताना पण ती िकती गोड िदसत

होती. डोळे िमटलेला चे हरा हा खरं च खूप बोलका असतो. चेह यावरचा
िकतीतरी गो ी सांगत आहे असच भासतो. ित
टीट करत हो ा. थोडं पुढे गे
मा
ां

ा मै ि णीनी ितला अगदी लहान बिहणीसारखं

ावर एकीने हळू च ित

ा मां डीवरची सॅक

ा मनात जी िसिनअर ब लची चीड, राग आिण भीती होती ती
ािवषयी आदर वाटू लागला. गाडी कॉलेज

एकीने पैसे दे ऊन पटकन ितघी िनघून गे

ेक भाव जणू

ा. मी

तःजवळ घेतली.

णात पळू न गेली आिण

ा गेट जवळ येऊन थांबली.
ा हॉ े ल

ा

ां

े पपयत जाईपयत

ात

ा

ां

ा

पाठमो या आकृतीकडे पाहत होतो. आकाश आिण अ यची वाट पाहत मी बराच वेळ ितथेच
थांबलो होतो... रा ी मी बराच उशीर िवचार करत होतो फ

आिण फ

ितचा...

सकाळी लवकर जागचं आली नाही. कसबसं मी घाई गडबडीत आव न आकाश
सोबत ना ा करायला गेलो. ते व

िव ासच आ

ाआ

ात डोंबकावळे माझी सॅक आिण िटिफन घेऊन हजर होते

ा चालू झालं

िव ास : बोलणं वगैरे झालं िक नाही मग काल
मी : बोलणं वगैरे, एव

ा लवकर श

नाही असं वाटतंय
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िव ास : लवकर कुठे बाळा, दोन मिह ां नी पिहली सेम संपेल
दीपक : ब तेक तो ला

माझं

ां

इयरला बोलणार आहे जाताना

ाकडे ल च न तं. मी आकाश बरोबर

िनघून जात होते. युिनट टे

सेकंड पण झाली. ठर

नेहमी माणे मी ितचा रझ

पिहला ितचा एक स

े िलिमनरीला ऑल

अर होईल असं वाटत होतं. ॅ

बॅ च म े न ती. ॅ

टे नल ओरल न ती तरीपण ॅ

सबिमशन आटोपलं होतं . ािफ
े

े

ातही मीच टॉपर होतो.

बॅक होता. चला

कल

ो ेस आहे

ा बॅचेस म े पण ती मा

ा

ा निशबात तरी

इयरला कुठ

ाच स

कल परफॉम करायचेच होते, रडींग

मॅ ुअल िलहायचेच होते . बघता बघता
स

ा माणे

कल बॅच म े नसली तरी हरकत नाही पण मा

असावी, रा न रा न एवढं च मनाला वाटत होतं. फ
ए

ास म े गेलो. िदवस भर भर

े

ला

ायचेच होते .

ीिलयम जवळ आली होती. सग

ा िवषयां चं

चे शीट पण चेक क न सबिमट झाले होते . ािफ

हा

मला इतर िविषयापे ा जरा हाड वाटायचं. माझं डायिवंग िततकं चांगलं न तं तरीही

मी आयसो ऑथ सरांनी

ास म े

ास म े छान ेझिट ग

ल

ुती करावी इतपत चां गले काढले होते. सरां नी संपूण
णून दोनदा नाव घेतलं होतं. तरीही

ा वेडाबयाला मी

कोण हे मािहती नसणार िकं ा मािहती करायचा य ही केला नसणार हे न
ा आधी आ ा सग
लोखंडी तुकडा

ी. ीिलयम

ां ना वकशॉप चा जॉब सबिमट करायचा होता, जॉब

णजे एक

ाला मे कॅिनकल वकशॉप म े ऍ ॉन घालून मेकॅिनकल मशीनरी

ा

सा ाने तासून तासून एक टणक प ी बनवायची. घाम येईपयत आ ी तो तासला होता. जे ा
मी मा

ा इतर बॅचमे

सोबत जॉब सबिमट करायला वकशॉप म े गेलो ते ा

ितथे होती. ती अ ंत केिवलवा

ा

ता पण

रात सरांना सां गत होती, " मी हॉ े लला पण नाही घेऊन

गे ले जॉब, इथेही नाही, मी इथेच ठे वला होता, कोणीतरी घेतलाय माझा जॉब "
सर ितला

णत होते, " तु मचं सगळं मा

आहे पाटील, तु ी ठे वताना ल

ायचं ना,

कोण घेऊन गेलं कसं कळणार आता , तु ाला परत एकदा तयार क न सबिमट करावा
लागेल ".
ती बघते असं

णू न रडवले ला चेहरा क न ितथून नीघून गेली. ती रडताना पण छान

िदसत होती. अगदी cute. लहान बाळ एखा ा गो ीव न रडत
ब तेक ती हसताना रडताना रागवताना, सग

सत अगदी तसं . मला

ातच छान वाटत होती. ित

ा चेहयात मी
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इतका गुंतलेलो िक मला

णायचं होतं , "सर माझा जॉब

ा, मी पु ा करतो " पण तेही

णायचं राहील.
आम

ा

ास म े आणखीन एक पाटील होता. रोिहत पाटील. ॉपर चाच होता. थोडा

उं डगा होता, दादािगरी, गुंडागद असच असायचं

ाच. रोज कॉलेजला पण यायचा नाही.

सरां चा ओरडा पण खायचा रोज. पण फार धािमक होता. ग
लावून यायचा. मुलींम े तर काहीच रस न ता. पण अ

ात माळ होती. रोज अि गं ध

ासात ल मा नसायचं फ

म

ी

एवढं च. तो आ ी जॉब सबिमट क न येताना हसायला लागला आिण आ ाला सांगू लागला,
" काय बे, कसं हरवली िहने जॉब. मी तर कायच केलो नाय
अन झालं. ही आम

ा जॉबचं. असंच थोडं स केलं

ाच बॅच म े होती. लय तासून तासून, मन लावून करायची जसं काय

िहरे मोतीच कोरतीय अन िहला अवॉडच िमळणार आता, ब

णावं आता बोंबलत "

सगळे मोठं मोठयाने हसू लागले
मीच पुढे बोललो, " असुदे रे असतात काही मुली िस

अर, सगळे तु

ासारखे असावे

तो बोलायला कोणाला झेपणार, पु ढे बोललाच, " तू

ायचा होता तुझा जॉब मग, लय

का ".
पुळका यायलाय ितचा. परत सगळे हसू लागले. माझं नशीब चां गलं होतं मा

ासोबत आकाश

न ता नाहीतर आज जग जाहीर झालं असत

राजू

तावर मरतो...

ीिलयम चा आज ला
आठ िदवस.

चा पे पर होता केिम री चा.

ा नंतर िदवाळीची सु ी होती

ा नंतर आठ िदवसां नी युिन िसटी पेपर चालू होणार होते . िदवाळी

सु ीनंतर जेमतेम पंधरा िदवस म े होते िक लगे च पेपर चालू . िसिनअर
आधी नाईट मारली िक पेपर िनघालाच
मारणार. मला

ा सेिम रला कस

णायचे पेपर

ा
ा

णून समजा. तो इं िजिनअर कसला जो नाईट नाही

ाही प र थतीत टॉपर यायचं होतं आिण स ा तरी हे
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एकच

ेय होतं कारण जोपयत मी युिन िसटी ए झाम म े टॉप करत नाही तोपयत

ा िवषयाचा अ

ास क नही फायदा नाही एवढं समजलं होतं.

ीिलयम पेपर झा
भर हे डोळे ित

ता

ावर ितला डोळे भ न पाहायचं आिण पुढचा जवळ जवळ मिहना

ाव न हटवून फ

अ

ासात लावायचे हे मी प

पेपर कधी संपतो आिण कधी एकदा मी ितला

ॅ न क न मना

ठरवलं होतं

ाक

ामुळे

ात ठे ऊन दे तो असं

झालं होतं. मी पेपर संपवून बाहे र आलो. माझी नजर ितलाच शोधात होती. जी शोधून सापडे ल
ती

ता काय. ती बुलेट टे न होती. खरं होतं िव ासचं. मी बाहेर याय

ा आधीच ती भुरकन

उडाली होती. शेवटी राहीलच ितला डोळे भ न पाहायचं ते ाही राहील आिण आ ाही
नेहमी वाटायचं आज ितला डोळे भ न पाहावं ती पु ा नाही पण मी ितला कधी शेवटचं मन
भ न पािहलंच नाही कदािचत माझं मन कधी भरलंच नाही...

मी िदवाळी
आले, मा

ा सग

ा सु ीला घरी आलो होतो. िदवाळी
ा बिहणी

ां ची लेकरं सगळी आली होती सु ीला. घर कसं गजबज

सारखं झालं होतं. आईचे रोज नवनवीन पदाथ. सकाळ कधी
काही कळतंच न तं. पण सग
उ ाहात नाहीये. वेग

णाल िक फराळ आला, फटाके
ायची आिण सं

ां ना जाणवत होतं मी पिह

ासारखा

ा

ाकाळ कधी
ा िदवाळीला

ाच िवचारात आहे ते. कधी कधी आईला सगळं सां गू वाटायचं पण

परत शां त बसायचो कारण ित

ा तोंडात एकच िवषय असायचा चां गले मा

पािहजे. आ ा जर मी हे ितला सां िगतलं तर ितला वाटलं असत मी अ
करतोय. ेम वगैरे हे ित

ा डो

पािहजे, नोकरी

ास सोडू न नसते धं दे

ा बाहे रच होतं. बिहणींना जरी सांिगतलं तरी ते पण हे च

शहाणपण िशकवणार हो ा. सग

ां नाच मा

ाकडून खूप सा या अपे ा हो ा. कसे बसे

मी आठ िदवस संपवले. जाताना मा मी फार खुश होतो. आईला कळतंच न तं

ाला काय

झालाय ते ? नशीब ितने िवचारलं नाही. िवचारलं असत तरी मी कुठे खरं सांगणार होतो.

मी
अडचण

मवर आलो. डोंबकावळे अजून सु ी सं पवू न आले न ते. ते अस
ायची पण आज

ां

ावर मला

ा िवना करमत न तं. मी आलो आईने िदलेला डबा खा

ा.

मेस काकां ना फोन क न उ ापासून डबा आणा असं सां िगतलं आिण एवढा गाढ झोपलो
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िक मला दु स या िदवशी सकाळीच जाग आली च
उठ

ा डोंबकाव

ता सु ा आली नाही

म खायला उठली होती. माझा अ

होणार नाही असं वाटत होतं . मी कॉलेजम े जाऊन अ
टाइम टे बल आलं होतं.

ास करायचा ठरवलं. ए झामच

सार

ा मा

ा न आवड ा िवषयाला दोन िदवस सु ी

चा पेपर केिम री आिण पिहला पे पर M-I. मी केिम री पासून अ

करायचं ठरवलं.
बाकी होते
अ

ास पण ितथे

ेक पेपरला म े एक िदवस सु ी हमखास होती आिण माझं नशीब

ा जोरावर होतं िक ािफ

होती. ला

ा

ां ना फोनक न कधी येणार िवचारलं पण अजून दोन िदवस तरी नाही

ये णार असं दोघांनी सां िगतलं. मला माझी

इत

ात. उठ

ेक पे परला तीन िदवस

णजे M-I

ा पे पर

ासाला चालू

णजे पाच ि क पंधरा. परी ेला सोळा िदवस

ा अगोदर चार िदवस M -I -करायचा. चढ ा

माने

ास करायचा ठरवलं. मी केिम ीची syllabus कॉपी, quetion पेपर, हो ा न

ते व

ा नोट् स,

ास नोटबुक सगळं घे ऊन कॉलेज गाठलं . मी लॅ रीत गेलो. केिम ीच बुक

घेतलं आिण बरोबर अकरा वाजता अ

ासाला चालू केलं . समोर syllabus कॉपी ठे वायची.

syllabus मधले एक एक पॉईंट शोधून मा
होता. एक संपला िक दु सरा पॉईंट. सग

ा

तः

ा नोट् स बनवत बनवत

ात सो ा स

इं िजिनअ रं गशी रलेटेड होते . मी होती न ती तेवढी पु

े

डी चालू

केिम ी होता बाकी सगळे

के चाळली आिण तीन िदवसात

केिम ी चा पडदा फाश केला. आता डोंबकावळे घ न आले होते आिण ते पण मा
लाइ रीत येत होते. पण
लागाय

ा

ां ना जा

वेळ अ

ासोबत

ास करवत नसायचं. एक तास झाला िक ग ा

ा, िफरायला लागायचं. पण माझं तसं न तं मी पार बुडालो होतो अ

ासात.

ता

कॉलेज म े आलीय लाइ रीत पण आलेली ब याचदा असं िव ास िन सांगून पण मी
कॉ

े ट सोडलं न तं. लाय रीत डोंबकावळे िड ब करतात

माग

ा लॉन म े अ

ासाला बसायचो. मी केमे

ी नंतर ािफ

णून मी कॉलेज

ला फाडलं. िकती लाईन

े न, आयसो ऑथ काढले होते मलाच नाही मािहती. व ां चा व ा भर
मेकॅिन

, बेिसक इले

कुंभोजकर
आज कॉ
शकत नाही.

कवटाळू न मी अ

ाइड

कल इं िजनी रं ग आिण शेवटी घेतलं मॅ स. डे रीवेटीव, ईंटे ेशन
ण

ा
ावर

आला होता. कोणाचा बाप जरी आला तरी मला टॉपर ये

ापासून वाचवू

ता िदसायची मला अधून मधून नाही असं नाही. कधी अ

ासातच ये ऊन

आठवणी सारखी डोकवायची तरीही मा

ा अ

ास केलाच होता. नेहमी ेमात स

डाउन झालेली मुलं असतात पण मला वाटत मी
अ

ा हो ा. अ

ा बुक चे चार तुकडे होईपयत मी सोडवलं होतं. शेवटी उ ा पेपर
ड

ा

ासात ही िततकाच बुडत होतो.

ासासोबतच ित
े

ा आठवणींना पण

बॅक रािहलेले, फेल झालेले, इयर

ा कॉलेज चा पिहला असेल जो ेमाबरोबर

णून डोंबकावळे मला सारखे

णायचे, " ेमात खरं च,
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लय अ

ास क

वाटत का रे , ा राजूचे कळतच नाही भावाला कुठून एवढी energy िमळते .

"

ेमवेडा होतोच मी पण

ाबरोबर

ेय वेडा ही होतो. ित

कदािचत मी एवढा एका ही झालो होतो. ितचे स
यशामागे तीच आहे असं वाटत होतं . कदािचत

े

ा

ेमात पड

राहत असतील पण मा

ामुळेच मी टॉपरच आलो

ामुळेच िक काय ेमाचा पेपर मा चुकला माझा... ेमा

ामुळेच
ा

ेक

ेक परी ेत पण

ा परी ेत उ र िलिहता मला कधी

आलीच नाहीत...

परी ेचा तो शेवटचा िदवस होता. केिम री चा पेपर होता ला

चा. पेपर संपवून मी

बाहेर आलो. मिहनाभर िजचं मी त केलं होतं तो उपवास मला आज संपवायचा होता. ती
सु ीला जाय
पािह

ा आधी मला डोळे भ न पाहायचं होतं. आज मी ठरवलंच होतं ितला

ािशवाय

मची वाट नाही धरायची. ती मा

नेहमी आ ी वेगवेग
मी कॅ ीन

ा

े

ा

ा

ॉक म े पण नसायची ए झाम ला.

ॉक म े. एकच जागा होती िजथे ती भेटायचे हो

वर जाऊन बसलो. मला आज सगळे कप

आिण सुनीता समो न येत होते. सुनीता

होते, कॅ ीन.

च िदसत होते. आकाश

णाली, " राजू, इथे बसून वाट बघ

ात काही

उपयोग नाही. ती िनघालीय घरी. "

मी: लगेच चालली पण ती घरी

सुनीता जोर जोरात हसू लागली

सुनीता : नाही, थांब ितला सांगते जाऊ नको राजुला भेट

ािशवाय
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आकाश आिण सुनीता दोघे ही हसू लागले. मला तडफडत पाहायला आकाशला काय
म

ा यायची दे वं जाणे . मी ताडकन उठलो आिण िनघालो
आकाश मागून ओरडू लागला, " कुठे िनघालास "
मी घरी एवढं च

णालो आिण कॉलेज

बॅ ग घेऊन बाहेर आली. ित
ा ितघी जाऊन मध

ा गेटवर जाऊन उभा रािहलो. ती भली मोठी

ा बरोबर िसिनअर मुली हो ा.

ा सीटवर बस

ा मी लगेच माग

ा सीटवर जाऊन बसलो. मी डाइवर

ा आरशात पाहत होतो ती िदसते का आिण ती मला
पाहायची माझी इ
कधी

ॅ

ा ितघींनी एक वडाप थांबवली.

ा आरशात

िदसत होती. ितला

ा पू ण झाली होती. मला कधी टोलनाका गेला कधी भै ा चौक गेला आिण

आलं काही कळलंच नाही.

ॅ

वर

ॅ टफॉम वर एकटीच बसली होती कदािचत ितला
बस येत नाही मी सोबत होतो ित

ा समोर

ा.

ता को

ापू र

ावे ळी मािहतीही नसावं जोपयत ितची
ा बाकावर बसून नकळत ितला

ाहरत

होतो. शेवटी ितची बस आली आिण ती भुरकन उडून गेली. ितला एवढी घाई का

ायची

भु रकन उडायची ? हा

ा. ित

ा सेपरे ट झा

परत परत मनाला पडायचा. ती गेली िक परत मी एकटा पडायचो.

माझं मन एकटं पडायचं. माझे डोळे तेही एकटे पडायचे.
पडायचा,

ा डो

ावरचा च

ा तोही एकटा

ां ना पाहायला आता कोण नसायचं. काय होणार होतं माझं. मी काही नसताना

ित

ात एवढा का गुंतत होतो, मला काहीच कळत न तं. नकळत

गा

ाचा आवाज आला.

ँड

ा दु कानातून

एक लडकी को दे खा तो ऐसा लगा...
जैसे खलता गुलाब, जैसे शायर का

ाब

जैसे मन मी िहरं ण जैसे...

मी सगळं िवस न िवचार करायला लागलो, मलाही काहीस असंच वाटलेलं
पिह

ां दा पािह

ताला

ानंतर……………………..
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पिहले वष... दु सरे स
दु सरी सेम चालू झाली होती.

ा िदवशी

फुललं होतं. मुलंमुली सं पूण कॉलेजमधू न
असावेत सगळे पण
पण असच िफ
बिग

ां

एक वीकच. अ ांत इ
जानेवारी फ
हो ा.

ता '. कॉलेज म े सॉ

मॅडम िशकवायला अस
मॅडमच ले

र

लागलो. चुकून

ा

लच टै िनंग होतं आमचं

जन वाईज

जनला योगायोगाने मॅडम आ

ामुळे बोर वगैरे होणं असा

ास िमस क

ता

ा गाभा यात बगीचा फुलू लागला होता पण

ल घेणार होते. िड

ा िड

ात. मी आिण

ोटे क इथून काही टीचस आले होते, ते रोज एक जानेवारी ते सात

सॉ

होता. आम

ा मना

एकचं होतं '

ा बागेसारखं

ू इयर सेले ेशन करत होते . मो ली कपलच

ाकडे बघू न छान वाटायचं. मीही रं गायचो

का ? नकळत मा

ात गुलाब फ

ू इयर होतं. कॉलेज गुलाबा

ेक िड

जनला एक

ाफ

ा हो ा. मॅडम िदसायला फार सुं दर

च येणार न ता. िसिनअर कडून ऐकलं होतं, सुंदर

ा िक ले

र बोर होतं नाहीत आिण ले

वाटत नाही आिण इले

र बोर झालं तरी

ां चे

कल deptची िसिनअर मुलं मो ली नाजनीन

ामुळेच बं क करत नाहीत हेही ऐकलं होतं. परत मी
ता भिव ात मॅडम झाली तर ितचेही ले

तःच िवचार क

र कोणीच बंक करणार नाही.

तसं असेल तर मी इं िजनी रं ग पु ा क रन असं मला वाटत होतं.
सॉ

लच टै िनंग क लसरी अस

ामुळे सगळा

पण आज ती नेहमीपे ा वे गळी िदसत होती. ितने
ॅक कलरची जी
बा

ां

ा आकारा

गु लाबी वाटत होते . मी जवळ जवळ दहा बारा िदवसांनी ितला

ामुळे कदािचत ती मला जा

मॅडम आम

ा

णाले. नंतर
णाले तर मी

पिह

ाईट कलर चा लाइिनंग चा शट आिण

ा िपना हो ा. ितचा चेहरा अिधकच उजळ िदसत होता आिण ितचे

पाहत होतो
ाअ

ता होतीच

घातली होती. केस अध मोकळे सोडले होते. नेहमी माणे केसात

ओठ मला नेहमीपे ा जा

होती.

ास ेझट होता.

ास म े आ

ा.

च जा

ां ची

ेरी गुड मॉिनग, इतकं गोड
ा है ी

ू इयर टू ऑल

ता कडे पाहत

ाईल खरचं आ ाला र े श कर
ट

ा िक सगळे

ा. सग

ां ना मो

ासारखी

ाने गुड मॉिनग

ां नी मॅडम कडे पाहत है ी

ू इयर

णालो...

ा सेशन म े आ ी सगळे टे

पण आज पु ा एकदा रे वाईज झा

णा

च छान वाटत असावी, असंही असेल..

िशकलो जे िक आ ी पाचवीतच िशकलो होतो

ावर, आपण इतकं बेिसक खरं च िवस नच गेलतो हे
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समजलं.

व थत इं

श बोलायचं असेल तर टे

िकती इ ॉट

आ ाला समजावलं होतं . मॅ डम फ

सुंदर िदसत न

एखा ा कडे सगळे च

ाला आपण सवगुणसंप

ल असेल तर

हो ा.

ां

ा नव याला िकती अिभमान असे ल

इं िडिव

ुअल कोणालाही उठवून से े

शार होती. ती सॉ
ित
नये

ा

लची

ा तर सुंदर िशकवतही हो ा.

ा

णतो,

ा अगदी तशाच

ां चा, असं मनाला वाटत होतं. मॅडम

बनवायला सां गाय

ता अकॅडे िमक म े वाटत न ती

आहे हे आज मॅडम िन

ा आिण काय आ य जेवढी

ापे ा िकतीतरी पटीने ती सॉ

ेक उ र अगदी अचूक आिण कॉ

ल म े

ड ली दे त होती.

ेक उ राबरोबर ती अिधक अिधक मनात भरत होती. दु पारनंतर मा बोर होऊ
णून दमशराज वगैरे ठे वाय

ा आिण

ातही ती अगदी बरोबर ऍ

ं ग करायची तसेच

मुिवची नावही अचूक ओळखायची. मी इमॅिजन करत होतो ते वढी तर ती म न ती न
आज सॉ

ल टे िनंग चा ला

सोडू न जाणार हो ा.

िदवस होता आिण आम

ा सोडू न जाणार

सग

ा िव ा ा
े का

,
िड

ा

ा मनात घर केलं होतं.

ोज हो ा

ा.

ा फे रे ट मॅम आ ाला

ाच दु ःख तर होतंच पण आता

पण अकॅडे िमक म े नाही िदसणार याच जा

दु ःख होतं. एका आठव
ा

ेकाला इं िडिव

ां चं ेझिट ग

ल,

ां चं बोलणं ,

ताचा ऍ
ातच मॅडम िन

ुअल ओळखत हो ा.
ां ची िशकव

ां ची बॉडी लँगवेज सगळं च खास होतं . आ ी मॅडम साठी केक आणला
जन कडून िग

िदलं आिण आमचा

ास कायम तु म

ीच.

ा कॉ ॅ

ाची प त
ां ना F. E, B

म े राहील हे

आ ासनही िदलं...
जानेवारी मिहना

णजे इं िजनी रं गची खरी मजा हे काही खोटं न तं,

ोट पासून

वेगवेगळे डे , फनफेअर, गॅ द रं ग आिण कॉलेजच मॅगझीन. आता फुल धमाल असं आ ाला
वाटत होतं पण फ

इयर साठी तरीही दोन वाजेपयत कॉलेज कंपलसरी होतं . रोज वेगवेगळा

डे असायचा आिण काय आ य
होती. ितने ि

डे ला हो े ल

ता येक डे , डे वाईज costume घालून सेले ेट करत
ा एकामुलीबरोबर सेम डे सच मॅिचंग क न आली होती.

िमसमॅच डे ला तर वेडाबाई ने खाली नववारी चा का ा आिण वर जी
कॅप, पायात वेगवेगळे शूज,

ा परमपू

ासोबत फोटो काढू का हे

णायची पण

िम ाने िव ासबाबा ने पण िमसमॅच डे

वेगळाच पेहराव केला होता. िव ास बाबा आज च
िदवस आधीपासूनच

ावर

बे ब िमसमॅच वाटत होती. सगळे िसिनअर ितला पकडून

पकडून घेऊन जात होते फोटो काढायला पण तु
िह त झाली नाही माझी. आम

वरचा टॉप, डो

णून

पो ाचा डे स घालून आला होता. दोन

ाची तयारी चालू होती. आज िव ासबाबाची पण कॉलेज म े फार हवा
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झाली होती. बे
होते.

िमसमॅच म े

ता, िव ास आिण आणखीन एक िसिनअर मुलगा िजंकले

ां चा ुप फोटो पण काढला होता. मनात िवचार आला

फोटो काढला आप
अकॅडे िमक म े फ

ाला काय " बाबाजींचा िट

ू ". आता मंद म

शार होतो खरी ि िलअंट तर

अनुभवत होते. ए जॉय करत होते.

ा िव ास ने सु ा

ता सोबत

मीच वाटत होतो जो

ता होती. िव ास होता. जे जगणं

ास चा टॉपर असू न काय उपयोग आप

ाला ए

टा

काहीच येत नाही असं वाटत होतं.
ला
अस

डे होता सारी डे आिण खरं च मला

ा िदवशी मी जणू इं ा

ाचा फील येत होता. मला मेनका उवशी असं जे पुराणां म े वणन करतात संपूण

कॉलेज काहीस तसेच वाटत होतं. सुंदर सुं दर मुली आिण
सग

ा दरबारात

ात सारी घात

ाच मुली छान वाटत हो ा. मी आतुरतेने वाट पाहत होतो मा

मला दीिपका पदु कोण आठवली.
काना पे ा जा
िलप

राची. ितला बघू न

ता केशरी कलरची साडी नेसून, केस मोकळे सोडू न,

मोठे ते कानातले, चेह यावर िकंिचतसा केलेला मेकअप, लाल ओठ

क मुळे आणखीनच लाल िदसत होते , पिह

कदािचत ितने हाय िह
ती कुठ

ाअ

ानंतर तर आज

वापरले असावे त

ां दाच ित

ा हातात बांग

ा पाहत होतो.

ामुळे ितची हाईट आज गगनाला िभडत होती.

ा तरी िप रची िसरीयलची हेरॉईनच वाटत होती. मी िहरो वाटतो का

ाचाच मी

िवचार करत होतो. ितला बघून मला आज िव ासची शायरी आठवली
" सन पे

ा आज जादू चढा है ,

तू दे खले बस एकबार मुडकर हमको
तेरे िददार को मै आज ते रे चौखट पे खडा है "

मी आज जवळ जवळ पाठलागच करत होतो ितचा. ित

ा मागे मागे कॅ ीन म े गेलो

िबनकामाची कॉफी मागवली. सोबत िबनकामाचं आकाशला पण घेऊन गेलो, माझी खेचायला
परत ितथे डोंबकावले पण आले. नाईलाजाने माझं कॉफी आिण बरच काही होऊन गेलं...
माझी नजर आज ित
आिण फ

ाव न कसलीच हटत न ती... झोपताना पण डो

ासमोर फ

तीच येत होती.
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जानेवारी मिहना संपला गॅद रं ग संपलं आिण आमचा ए जॉय पण संपला परत ले
ॅ

कल

रझ

ात गुंतलोच होतो िक सेिम र -I चा रझ

लागला. आठव

ा अफवां नी डोकं हँ ग झालं होतं . सर जसे रझ

नाही तर जवळ जवळ
आप

ास मध

ा सग

घेऊन

ां चं काळीज फ

र

ा आधी पासूनच

ास म े आले माझाच
धड धडच करत होतं.

ाला कुठला पेपर कसा गेला, कसा िलिहला, िकती पडले असतील, चाळीस तरी पडले

असतील का. लाखो

ां चं एक जाळं . पेपर िद

आता चाळीस वर येऊन सगळे िवचार ठ

ावर स र पडतील असं मी काढलेलं पण

झाले होते . माझी अव था अशी तर बाकी

ां चं

काय. शेवटी फुटायचे ते बॉ
माझा रझ
टे

फ़ुटलेच. मी ऑल
अर िवथ ६९.
ास चा अथातच टॉपर.
ावर अथातच मला आता
ता ा रझ ची िचंता होती जसे ितचे युिनट

कळ

म े बॅक राहत होते या माणे च तीन स

े

बॅक रािहले होते. तसं बरच

णावं लागेल

कारण चार बॅक, पाच बॅक वाले पण भरपूर होते. आकाश चे पण तीन बॅक होते तरी गडी खुश
होता कारण चार पाच पे ा तीन परवडले .
मला एकचं टे शन होतं .
आठ स
कदािचत

े

होतात

ापै की ितला पाच काढावेच लागणार होते. ित

ास चा टॉपर

तावर मरतो ते. पण ते

ा सेम चे िमळू न

ापे ा जा

काळजी

ा सग

ा िम ां ना

ावेळी मला लागली होती कारण आता जवळ जवळ मा

कळलंच होतं राजू

आम

ता सेकंड इयरला इन होईल का. ितचे

ताला तरी कळलं होतं का, ितने अजून तरी

णून मला नोटीस केलं होतं िक नाही दे व जाणे.

ा डोंबकाव

ां नी तर िदवेच लावले होते . िव ासरावां चे चार बॅक होते तर

िदपकरावां चे तीन. साले मा

ाकडे

ी इिडयट् स

ा राजू आिण फरहान सारखे पाहत होते

पण मी काय रानछो न तो अ

ास न करता टॉपर यायला. मी पीएल म े अ

फोडली होती तसेच मा

ाचा नंबरही

डोंबकाव

ापे ा जा

ाच

ा पीएल म े पॉईंट फाई

ी लाय री

ने वाढला होता हे

कोणाला मािहती. तरी साले िम ाचं कौतुक करत न ते. िव ासच

आपलं चालूच, " िद ा,

ा रा

ा इतका अ

ास मी केला असता ना तर युिन िसटी टॉपर

आलो असतो. "
माणूस दु स यावर टीका फार लवकर करतो

तः

ा खाली अंधार हे कोणी बघतच

नाही मग िम का असेना.
मीच पुढे

णालो, " मग करायचं ना, कोण अडवलं
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िव ास : अरे भाऊ, हमारे लाईफ म

ता नहीं हे ना

दोघेही दात काढू न हसत होते ने हमी माणे आिण मला सा

ां ची ब ीशी काढू न हातात

दे ऊ वाटत होती.
अकरा फे ुवारी रा ीचे बारा वाजून एक िमिनट झाला होता आिण सा

ां नी मला मा

ा

बथडे च सर ाईज िदलं. मी झोपेतून डोळे चोळत उठलो होतो. आकाश अ य आिण दु स या
मवरचे िम सगळे च मला सर ाईज ायला रा ी बारा वाजता आम
मला झोपले

ा कॉट व न उचलू न िव ास ने खाली केक

टाकलेलं है ी बथडे
थेरी होती.
सा

ावर आपला िम

ा बस
मरतो

आणले होते . अगोदर फायर कॅ

ासारखं काही न तं कारण ही इं िजनेरीग
ं ची
ा मु लीचं नाव केकवर टाकायचं. मलाही
ल पेटवली ती िवझ

ा आिण मला फुकायला लावलं . मी फुकत असताना मा

भयंकर बु

मवर जमले होते .

ा समोर बसवलं . केकवर नाव

ां कडून असच काहीस करतील याची अपे ा होती. फायर कॅ

कॅ
पेटव

ा

ता. मला ध

ा

ां चा मार चालू झाला. जोपयत मी कॅ

ल आिण मॅिजक

ानंतर मॅिजक कॅ
ा पाटीत आिण पोटात

िवझवत नाहीत तोपयत मारायचं हा

पण इथला िनयम होता. मॅ िजक कॅ

ल अस

िवझायचं नाव काही घेत न

ां नी मला मा न मा न माझा खुळखुळा केला होता.

मी बास बास

ा. सा

ामुळे

ा

ा फुक

ा िक जा

णून ओरडत होतो पण आज काय हे ऐकणा यातले न ते. िद

च पेटाय

ा

ा तर असेल

नसेल तेवढा सूड मा न मा न घेत होता. मी आज मार खाऊनच मरणार असं वाटत होतं.
शेवटी साले मा न मा न थकले आिण नाव घे आिण केक काप हा रवाज सां िगतला. मला
मीठ मसाला लावून काय नाव घेता येत नाहीं मी सरळ

ता

णतो असं मी

णालो पण हे

साले काय सोडणार होते शेवटी मी नाव घेतलं

इं िजनी रं ग चा टॉपर मी
जगात असतील नसतील तेवढे नालायक िम माझे
ताच नाव घेतो अ

ा कॉलेज म े नाव गाजो मा

ा ेमाचे
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मी घेतलेलं नाव सग
मािहती आपण
िन

ां नाच आवडलं होतं. इं िजनी रं गची ही प त भारी होती, काय

ा मुलीवर मरतो तीच नाव

ताने ती संधी येते

ते ठरवत होतो तेव

ायची संधी आयु ात िमळते िक नाही पण

ातच आनंद होता. मी मनात

ात िव ास

ा मनात ल ानंतर कसं नाव

णाला, " वा यार, ये ई ना बात "

दीपक लगेच बोलला, " काय वा, आप

ाला नालायक

ा

ा

िदवसभर मला बालपणा

णाला "

मु

तो हे "

ां नी मला धो धो धुतला

ा िम ां नी, कॉलेज मध

िम ां नी भरभ न िवश केलं. पण

ायचं

ा उ रावर

िव ास सगळं सावरायलाच असायचा, " चलतां हे यार, नालायकही सही, दो
मी केक कापला, केक कापताना पण सा

ा

ा,

ास मध

ा तसेच बस मध

ा

ताने नाही केलं. करणारच न ती. करे ल तरी कसं,

मं ां ना आपण िवश करतो पण आप

ाला मु

मं ी का िवश करतील ? माझं पण

तसंच होतं. ती कुठे ओळखत होती मला...
आज होता चौदा फे ुवारी, यु वा िपढीचा ोपोझ कर
मा

ाचा िदवस. आज सकाळपासूनच

ा िम ां नी मला िचडवायला सु वात केलती

काय मग, आज पोझ करणार असशील ? रोझ आणलं िक नाही ? कसं करणार पोझ
? गुड ावर बसून का ित

ा डो

ात डोळे घालून ? नाही

घेऊस... हजार पोरी आहे त कॅ स म े. लाखो

आिण

णाली तर वाईट नको वाटू न
ां ची लाखो उ रे . पण आज

पोझ करायचं असं मी ठरवलंच न तं. मला अजू न वेळ हवा होता. ती मला ओळखू लागेल,
मा

ाशी मै ी करे ल, ितला माझं े म कळावं एवढा तर वेळ ितला

कोणी पण
मा

पोझ केलं तर कसं हो

ासाठी ती िकती
ासाठी

ेम मी दाखवायला पािहजे ...

े िशअल आहे हे दाखवायला पािहजे . िवनाकारण कसं

करणार... चौदा फे ुवारी माझा फ
तोच िदवस मा

णेल ती... ितला माझं

ायलाच पािहजे . उठून

िवचार कर

ातच गेला. ती मला

ॅ लटाईन असणार बाकी आप

ा मान

ािदवशी हो

पोझ
णेल

ात आहे , सगळा िदवस

सारखाच. िव ास, दीपक आिण आकाश आज खू प उ ूकते त होते मी पोझ करतो िक काय
णून पण मी केलंच नाही

ण

ावर साले मला तोंड भ न िश ा दे त होते
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िव ास तर नुसता ओरडत होता, " मर मर तू असाच मर, िह त नाही तर करतो कशाला
ेम "
पुढे िद ाचं सु झालं, " मी तर तयारी पण केलती

ाचे डोळे पुसायला दोन दोन माल

घेऊन िफरतोय "

आिण परत ितघे हसू लागले. िम ां ना फूल कॉ
होणार

ड

असतो आप

णून पण मला ितचा नकार अपेि तच न ता. मी फ

ा िम ाचा पोपटच

होकाराचीच वाट बघत

होतो...

दु स या स ाची युिनट टे
चा टॉपर मीच होतो.

पिहली, युिनट टे

ताचे एक दोन स

े

दु सरी संपली होती नेहमी माणे

राहतंच होते

ेक टे

ास

म े. बघता बघता

ीिलयम पण संपली होती आिण सबिमशन चालू झालं होतं . आज िफिज़

, बेिसक

मेकॅिनकल इं िजनी रं ग आिण बेिसक िसिवल इं िजनी रं गच सबिमशन होतं. सबिमशन साठी
सव असाइनमट, मॅ ुअल आिण ॅ

कल परफॉम केलेला असणे गरजेचं होतं . तो िदवस

अजूनही मला आठवतो कारण तो िदवस न िवसर
िफिज़

च सबिमशन कर

एकटीच िफिज़

ासाठी िफिज़

ा लॅब कडे चाललो होतो आिण

लॅब मधून बाहे र आलेली. ती मा

ॉस क न पुढे जाणार तेव
ितने िकंिचत

ता

ा िदशेनेच चालत येत होती, ती मला

ात मी ितला बोललो, " काय झालं का सबिमशन ? "

ाईल िदली आिण " हो झालं " एवढं च बोलली आिण िनघून गेली. मा

आनंदाला पारावा उरला न ता आिण मी आनंदा
िवसरलो आिण िकतीतरी वे ळ गालात

ा भरात िफिज़

ा

लॅब म े जायचं पण

ा गालात हसत िज ावरच बसलो होतो.

आज बसम े जाताना मी डोंबकाव
चा झटका बस

ासारखा न ताच. मी एकटाच

ां ना पण सांिगतलं िक मी ित

ासारखे दोघां ना आ य झालं आिण दोघेपण एकाचवेळी मो

ाशी बोललो. ४४०
ाने

णत होते

" काय सां तो स काय ? खरं का ?"
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पुढे िव ास

णाला, " काय बोललास, ोपोझ केलं ?"

मी :छे रे , सबिमशन झालं का िवचारलं

िव ास : काय ? हे िवचारलास तू ? ा ा मायला, खुश तर असा आहे जस िक ितर
मा न आला, खोदा पहाड, िनकाल चुहा. वाटलं आता काय काय बोलला असेल तर
सबिमशन झालं का ?

दु स या सेमची पीएल सु झाली आिण परत मिह ाभरासाठी
होता. तरी

ा पीएल म े अ

ासातू न वेळ काढून ितला पाहायला

बाहेर वडापाव खायला जायचो.
फंडा मला कळला होता. अ

ा सेमचे स

ासाची टॅ

भीती न ती. भीती होती ती फ

ता पु ढ

े

वाटत होतं. सग

कसा का लागेना. मला वाटलं
िसिनअर
सं पले

ां

णतात ना ती जमत होती. बॅक वगैरे राह

ाची

ा वष येणार िक नाही याची.
चा पेपर होता शेवटचा. पेपर संप

ा चेह यावर गड िजंक

ता आज घरी जाय

ावर

ाचा आनंद होता, भले रझ

ा गडबडीत असेल पण आज ती ित

ा

ड् स सोबत कॅ ीन म े िनवां त बसली होती. ती आज खूप खुश होती तसे पेपर
ण

ावर सगळे च खुश होते . ने हमी शां त अबोल असणारी

मैि णीनं सोबत खूप ग ा मारत होती. ती काय बोलत असेल
मला जा

णून कधीतरी कॅ ीनला,

आता अवघड वाटत न ते. इं िजनी रं ग चा

शेवटी आज ए झाम संपणार होती. िफिज़
खू प रलॅ

ताचा मी उपवास केला

ापे ा ित

ता आज ित

ा

ा चेह यावरचे भाव

छान वाटत होते.

मी माझाच िवचार करत होतो,

काय दडलंय असं
ित

ात िक मी

ू टन

ा चेह यात जो मी
ा ॅ

ा चेह यात इतका बुडून गेलोय. असं काय आहे

टे शनल फोस सारखं ित

ाकडे आकिषत होतं चाललोय. ितचा
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रोज नवा चेहरा, ितचे रोज नवनवीन उलगडणारे पहलु, ित

ा चेह यावर रोज नवनवीन बोल,

ित

ा डो

ा डो

ात रोज नवे

कधी मा

, होईल का कधी मीही ित

ातलं

? कळे ल का

ा मनातलं अपार असं ि ितजासारखं ेम ितला? काय होईल माझं जर ती मा

आयु ात आलीच नाही तर ? माझं मन सावरे ल का

ा

तःला ? असं मी ऐकलंय िक, " िकसी

चीज को अगर िदल से चाहो तो पु री कायनात तुमे उससे िमलाने िक कोिशश मे लग जाती हे
"

ितला कदािचत आ ा नसे ल िदसत माझं े म पण माझं ेम पाहणा या
ेक गो ीला आज मी िवचारतो, िदसतंय का तु ाला माझं हे िन
एक वेडा ेमी जो तडफडतोय फ
जो मा

ा

े मा

ात मा

ा

तु ाला माझं मन ?मी िवचारतो मा

ा

होता. मी िवचारतो

ा बिग

ेमासाठी. मी िवचारतो
े मा

ा े मा

ा

ात

ा

ेम ? िदसतोय का

ा िनसगातील

ेक जीवाला

ासाठी येत होते . िदसतंय

ा मनाला जो िदवस रा फ

ा वाहणा या वा याला

बोलायचो. होईल का कधी मी

ा गुलाबाला पाह

ाथ

ाअ

ितचाच िवचार करत

ाबरोबर तासंतास मी फ

ित

ािवषयी

ा परी ेत पास? ?????????????????????

पास िक फेल भाग २ लवकरच....
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ई सािह य ित ानचं हे बारावं वष. सनहा पठाण यांचं ई सािह यवरचं हे दुसरं
पु तक.
सनहा एक ा ािपका आहेत. इंिजिनय रं ग या. पण मराठी भाषेवर याचं ेम
आहे. आिण आप याहातून मराठी भाषेत उ म सािह य िनमाण हावं ही तळमळ
आहे. याला अनुस न यांनी लेखनाचा संक प सोडला आहे. सनहा या या
संक पाला बळ दे यासाठी आपण सव वाचक आिण ई सािह यची संपूण टीम आहे.
असे अनेक त ण लेखक खूप छान िलहीत आहेत. मो

ा लेखकां या तोडीस तोड

आहेत. पण यांना यो य असा लॅटफ़ॉम िमळत नाही. यांची पु तकं
करायला काशक धजावत नाहीत. कारण यांचे नाव िस
पु तकांची िव

कािशत

नस यामुळे यां या

होईल क नाही याब ल काशक साशंक असतात. आिण जर या

लेखकांची पु तके वाचकांसमोर आलीच नाहीत तर लोकांना यांचे नांव कळणार
कसे? या दु च ात सापडू न अनेक नवत ण लेखकां या िप

ा बरबाद झा या.

पण आता असे होणार नाही. इंटरनेट या सहा याने नवलेखकांना वाचकां या
नजरे पयत पोहोचव याचे काम आता अनेक सं था करत आहेत. ई सािह य
ित ान ही यातील एक. सुमारे ५ लाखां न अिधक वाचकांपयत या नवीन
लेखकांना ने याचे काम ही सं था करते. पूण िवनामू य. लेखकांनाही कोणताही
खच नाही. आिण आज ना उ ा लेखकांना भरघोस मानधन िमळवून दे यासाठी ई
सािह य ित ानचे य चालू आहेत.
नवीन लेखक यायला हवेत. भ मपणे उभे रहायला हवेत. यांना यां या यां या
दजानुसार मानमरातब िमळावा. मानधन िमळावे. परदेशातील आिण दूर या
खे

ापा

ांवरील नववाचकांना दजदार सािह य िमळावे. वाचकांनी यांना

मनात थान

ावे. यां या सादेला ितसाद

ावी.
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अनेक नवनवीन ताकदवान लेखक ई सािह याकडे वळत आहेत. यांना यां या कसानुसार
ितसादही िमळतो. कु णाला भरघोस तर काह या वा

ाला टीकाही येते. या टीके ला

positively घॆऊन हे लेखक आपला कस वाढवत नेतात.
फ़ु ल शेजव, भा य ी पाटील, कोमल मानकर, सुरज गाताडे, अनूप साळगावकर, बाळासाहेब
शंपी, चंदन िवचारे , सौरभ वागळे , यशराज पारखी, चं शॆखर सावंत, संयम बागायतकर,

कार

झांज,े पंकज घारे , िवनायक पोतदार, चं कांत शंद,े चा लता िवसपुते, का तक हजारे , गणेश
सानप, मनोज चापके , महेश जाधव, मनोज िगरसे, मृदल
ु ा पाटील, िनलेश देसाई, सनहा पठाण,
संजय बनसोडे, संजय येरणे, शंतनू पाठक, ेिणक सरडे, शुभम रोकडे, सुधाकर तळवडेकर, द ी
काबाडे, भूपश
े कुं भार, सोनाली सामंत, के तक शहा, िविनता देशपांडे, सौरभ वागळे असे अनेक
त ण लेखक सात यपूण लेखन करत आहेत. ई सािह यकडे हौशी लेखकांची कमी कधीच न हती.
आता हौसे या वर या पायरीवरचे, लेखनाकडे गंभीरपणे पहाणारे आिण आप या लेखनाला पैलू
पाड याकडे ल

देणारे , आ मिव ासाने भारलेले त ण लेखक येत आहेत. ही नवीन लेखकांची

फ़ळी मराठी भाषेला नवीन

काशमान जगात थान िमळवून देतील. यां या सािह या या

काशाला उजाळा िमळो. वाचकांना आनंद िमळो. मराठीची भरभराट होवो. जगातील सव कृ
सािहि यक सवणारी भाषा हणून मराठीची ओळख जगाला होवो.
या सवात ई सािह याचाही खारीचा वाटा असेल हा आनंद.
आिण या यशात ई लेखकांचा संहाचा वाटा असेल याचा अिभमान.

ब स. अजून काय पािहजे?
आमेन
सुनील सामंत
ई सािह य ित ान
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