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पे्रम हे असचं असतं… 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकांचे कष्ट आहेत . 

म्हणून ह ेिाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

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

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

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकानंा या पसु्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल सागंा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बंद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 

दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्रांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत यांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक मत 

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

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर संपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उंचीिर जात रहािा.  

  



प्रेम ह ेअसंच असत ं

  

लेखक – प्रततक प्रवीण म्हात्रे 3 

 

प्रेम ह ेअसंच असतं… 

 

 

प्रततक प्रवीण म्हात्रे 

 

 

ई सातहत्य प्रततष्ठान 
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प्रेम ह ेअसंच असत…ं….  

लेखक / संकल्पना / शब्ांकन 

प्रततक प्रवीण म्हात्रे 

https://www. facebook. com/pratik. mhatre. 334  

Whats app – 8888198850 

पत्ता : प्रततक प्रवीण म्हात्रे, 

आगाशी, म्हात्रेवाडी, 'साई प्रततक तनवास',  

तवरार पतिम, तालुका /तिल्हा -पालघर 

४०१३०१ 

ईमेल - infopratikmhatre@gmail.com 

पससनल बलॉग - www.pratikpravinmhatre.wordpress.com 

या पुस्तकातील लेखनाचे सवस हक्क लेखकाकडे सुरतित असून 

पुस्तकाचे ककवा त्यातील अंशाचे पुनमुसद्रण वा नाट्य, तचत्रपट 

ककवा इतर रुपांतर करण्यासाठी लेखकाची परवानगी घेणे 

आवश्यक आहे   तसे न केल्यास काय्शेीर कारवाई होऊ शकते . 

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection in India is available 
for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 
1957 provides for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is 
recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to 
remedies of injunction, damages and accounts. 

  

https://www.facebook.com/pratik.mhatre.334


प्रेम ह ेअसंच असत ं

  

लेखक – प्रततक प्रवीण म्हात्रे 5 

 

प्रकाशक  :ई सातहत्य प्रततष्ठान 

www. esahity. com 

esahity@gmail. com 

eSahity Pratishthan 

eleventh floor 

eternity 

eastern express highway 

Thane. 

Whatsapp: 7710980841 

App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity. 

प्रकाशन  : २५ माचस २०१८  

©esahity Pratishthan®1028 

• तवनामूल्य तवतरणासाठी उपलबध . 

• आपले वाचून झाल्यावर आपण ह ेफ़ॉरवडस करू शकता . 

• ह े ई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककवा 

वाचनाव्यततररक्त कोणताही वापर करण्यापुवी ई -सातहत्य 

प्रततष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक  आह े. 
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प्रततक प्रवीण म्हात्र े

 

या पुस्तकाचे लेखक श्री प्रततक 

म्हात्रे म्हणिे तवरारचा छोरा. अवघा २१ 

बातवस वर्ासचा इंतितनयर. तडप्लोमा प्लस 

तडगरी. आतण तरीही आवड मराठी 

सातहत्याची. त्याचे बालपण आतण शाळा 

तवरार येथील आगाशीचे. त्यानंतर श्री 

भगूबाई मफतलाल पॉतलटेकतनक तवलेपाले 

येते इंडतस्ियल इलेक्ट्िॉतनक्ट्स या तवर्यात 

तडप्लोमा पूणस केला. आतण नुकतीच 

तवद्यालंकार इत्स्टटू्यट ऑफ टेकनोलॉति 

मधून इलेक्ट्िॉतनक्ट्स अँड टेतलकॉमुतनकेशनची तडग्री प्राप्त केली आह.े पण प्रततक 

कररयर आतण पैशापेिा ररलेशनतशपवर िास्त महत्व ्तेो. मग ते घरच ेअसोत वा 

तमत्र ककवा वाचक. आतण त्याच्या या वृत्तीचे प्रततबबब त्याच्या लेखनात उमटते. 

लहानपणापासूनच त्याला वाचनाची आवड आह.े त्यातही ऐततहातसक 

कथा आतण का्बंऱ्या मला तवशेर् तप्रय आहते. आतापयसत त्याने श्रीमान योगी, 

पावनबखड, स्वामी, ज्ञानेश्वरी,मृत्युंिय, छावा, रामायण, महाभारत, युगंधर अशी 

अनेक पुस्तके वाचली आहते. रणतित ्ेसाई आतण तशवािी सावंत ह ेमाझे आवडते 

लेखक आहते. अशा वाचनाने त्याच्यामध्ये बचतनशीलता वाढली आह.े आपल्या 

मनात उमटणार्या प्रश्ांची उत्तरे तो स्वतःच्या बचतनातून शोधायचा प्रयत्न करतो. 
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त्यातूनच त्याचे ’ पससनल से सवाल’ ह ेपुस्तक ि्माला आले आतण गेल्याच वर्ी ई 

सातहत्य प्रततष्ठान तफ़े ‘प्रकातशत झाले. त्याला वाचकांचा उ्डं प्रततसा् तमळाला. 

आता यावर्ी त्याची “प्रेम ह े असंच असतं ’ ही सुं्र भावुक का्बंरी 

सा्र करीत आहोत. वाचकांना ती आवडेल याची खात्री आह.े वाचकांच्या 

प्रततसा्ाची आम्ही वाट पाहू.  

कृपया आपली मते प्रततकला कळवा.  

त्याचा संपकस  क्रमांक  8888198850 असून infopratikmhatre@gmail.com  हा 

त्याचा मेल पत्ता आह.े 

प्रततक हा सातत्यपूणस लेखक आह ेआतण आपले लेखन तो तनयतमत ररत्या 

बलॉगवर प्रतसद्ध करत असतो. त्याचा www.pratikpravinmhatre.wordpress.com  हा 

बलॉग तुम्हाला नक्की आवडेल. 

 

टीम ई सातहत्य प्रततष्ठान 
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अपसणपतत्रका 

 

जयांनी मला माझ ेतवचार शब्ांत मांडण्यासाठी,  

मला व्यक्त होण्यासाठी प्रवृत्त केले,  

वेळोवेळी प्रततक्रक्रया ्ऊेन माझ्या  लेखनाचा हुरूप वाढवला  

त्या माझ्या तहतबचतकांना अपसण.. 

- प्रततक प्रवीण म्हाते्र 
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माझ्या ्सुऱ्या पुस्तकाच्या तनतमत्ताने… 

आत्ताची तपढी मराठी कथा का्बंऱ्या वाचण्यापेिा इंग्रिी का्बंऱ्या 

वाचण्यावर िास्त भर ्तेे. लहानपणापासून इंग्रिी माध्यमात तशकल्यामुळे त्यांना 

मराठी वाचण्यात अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे िर आपण आपल्या डोळ्यासमोर 

घडणाऱ्या, आपण अनुभवलेल्या अशा गोष्टी जया माझ्या वयाच्या इतर मुलामुलींनी 

अनुभवलेल्या असतील त्या गोष्टी एखाद्या आर्टटकलच्या रुपात ककवा एखाद्या 

कतवतेच्या रुपात िर सवाांसमोर मांडल्या तर त्या वाचण्यासाठी आताची तपढी 

नक्कीच इंटरेस्ट घेईल हा तवचार करून मी लेखनास प्रारंभ केला. माझे लेखन 

वाचल्यावर काही िणांनी मला माझा बलॉग चालू करण्यासाठी सुचवले. बलॉगमुळे 

माझे लेखन अनेक िणांपयांत पोहोचले आतण त्यांच्याकडून येणाऱ्या प्रततसा्ाचा, 

सल्ल्याचा मला नेहमीच उपयोग झाला. 

 

तह का्बंरी वाचकांना अपसण करताना मला फार आनं् होत आह.े 

आपल्याच वयाच्या अतस्मता आतण अतभमान यांची तह कथा आह.े प्रेम म्हणिे फक्त 

सोबत राहण ं नसून कधीकधी प्रेम तनभावण्यासाठी आपल्याला त्या व्यक्तीपासून 

्रूही राहावं लागतं. असेच अनेक प्रसंग अतस्मता आतण अतभमानच्या आयुष्यात 

येतात. त्यातून पुढे काय होतं ??? त्यांच्यातलं प्रेम अिून घट्ट होतं क्रक त्यांच्यात 

्रुावा तनमासण होतो...ह े पाहण्यासाठी तुम्हाला तह कथाच वाचावी लागेल. कथा 

वाचताना कुठेतरी तुम्ही त्या पात्रांशी स्वतःला नक्कीच ररलेट कराल. ती पात्रं 

तुम्हाला तुमच्यातलीच वाटतील आतण तह कथा तुम्हाला नक्कीच आवडेल.  

 

प्रततक प्रवीण म्हात्रे 
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या का्बंरीतील सवस पात्र ेव नाव ेकाल्पतनक असनू त्याचंा वास्तवातील व्यक्तींशी साम्य 

आढळल्यास तो तनव्वळ योगायोग समिावा. 
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 संध्याकाळची वेळ होती. पावसाळ्याचे क्र्वस असल्याने आकाश 

काळ्या कुट्ट ढगांनी झाकोळून गेल ंहोतं. ती आपल्याच तंक्रद्रत भरभर चालत होती. 

तसा आि ततला नेहमीपेिा िरा उशीरच झाला होता... ऑक्रफस मधे अचानक 

ऑतडट झाल्यामुळे सगळ्यांना थांबणं भागच होतं आतण त्यात तोसुद्धा आि आला 

नव्हता. त्यामुळे ततला आि एकटीलाच घरी िावं लागणार होतं. बरं त्याने तो 

येणार नसल्याचं काही कळवलहंी नव्हतं. त्यामुळे रस्त्यावर िमलेल्या पाण्यातून 

वाट काढत आतण त्याची काळिी करत ती चालली होती.  

ततच्या मनात अनेक प्रश् येत होते.. ‘ बरा असेल ना तो? त्याने कोणाला 

कळवलं का नाही ? काय झालं असेल?’....  

बरं ततने फ़ोन करावा तर सकाळपासून त्याचा फ़ोन पण बं् होता. शेवटी 

ततने ठरवल ंकी तन्ान एक मेसेि तरी करून ठेवू. . बतघतल्यावर करेलच तो 



प्रेम ह ेअसंच असत ं

  

लेखक – प्रततक प्रवीण म्हात्रे 13 

 

ररप्लाय... या तवचारातच ती घरी पोहोचली. त्याच्या काळिीने तीचं मन अग्ी 

अस्वस्थ झालं होतं.  

 

 संध्याकाळी... संध्याकाळ कसली रात्रच झाली होती आता.... ती एकटीच गच्ची वर 

उभी होती. ततला कधी nervous वाटलं की ती नेहमी गच्ची वर यायची.. आिही 

त्यामुळे ती ततथे गेली होती. नंतर आईने हाक मारल्यावर ती खाली गेली आतण मग 

पडल्या पडल्या कधी डोळा लागला ततचं ततलाही कळलं नाही.  

 

 ्सुऱ्या क्र्वशी अतस्मला िाग आली ती डोके्खुीमुळेचं. . काय झालंय हे 

्ोन तमतनटं ततचं ततलाच कळलं नाही.. नंतर हळूहळू सगळं आठवत गेलं तसा ततने 

पटकन mobile चेक केला... खुप सारे messages होते पण त्यात त्याचा 

message नव्हता. ती उठून ब्रश करायला बाथरूमकड़े तनघाली.. इच्छा 

नव्हती…. तरीही.. िाता िाता ततचं आरशात सहि लि गेलं आतण ती थांबली. 

तशी ती क्र्सायला नाकीडोळी नीटच होती.. गोरा रंग.. काळेभोर डोळे.. 

गुलाबाच्या पाकळ्यांसारखे नािूक ओठ…. लांबसडक केस... रेखीव ्हे.. 

उठाव्ार उंची... ्वेाने ततला सुं्र क्र्सण्यासाठी गरिेच्या सगळ्या गोष्टी क्र्ल्या 

होत्या. ततच्या मनात राहून राहून एकच तवचार येत होता की ‘काही व्यतक्त 

आयुष्यात इतक्ट्या महत्वाच्या कशा होऊन बसतात की त्यांच्याशी बोलणं िरी झालं 
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नाही तरी मनाला रुखरुख लागून राहते’. इच्छा नसतानाही ततने सगळं आवरलं 

आतण तयार होऊन ती बाहरे गेली... आईची क्रकचन मधे लगबग सुरु होती..  

रतववार असल्यामुळे आि सगळे घरी होते. आईने ततच्याकडे 

पातहलं..”उठलीस ? मला वाटलं की आि मुडच नाही की काय उठायचा ?? घे 

कॉफ़ी घे लवकर” 

तसा ततचा चहाच लाडका ; पण त्याच्या सोबत कॉफ़ी शेयर करता यावी 

म्हणून ततने कॉफ़ी ची सवय लावून घेतली होती... त्यांच्या सवयी बऱ्यापैकी तभन्न 

होत्या.. पण कोणाला एकाला adjust करावंच लागतं ना….. त्यामुळे ती त्याच्या 

नकळत सगळं adjust करायची.  

नंतर मग सगळ्यांबरोबर बोलताबोलता ततला थोड्यावेळ त्या गोष्टीचा 

तवसर पडला. आतण मग घरात आईला म्त करण्यात, लहान भावातश खेळण्यात 

ततचा क्र्वस तनघून गेला.  

 

रात्र झाली होती. क्र्वसभरच्या कामाने ती अग्ी ्मुन गेली होती.. 

तरीही त्याच्या काळिीने ततला झोप येत नव्हती... नुसतीच ती एका कुशीवरून 

्सुऱ्या कुशीवर वळत होती…िबर्स्तीने झोपण्याचा प्रयत्न करत होती. पण तो 

मात्र ततच्या डोळ्यासमोरून हलत नव्हता…त्याच्यासोबत घालवलेला प्रत्येक िण 

ततला आठवत होता…..  
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 ‘अभी.... . ततच्या कॉलेिपासूनचा तमत्र…. पतहल्याच भेटीत तो ततला आवडायला 

लागला होता.. तो ही अग्ी तसाच होता. कोणालाही अग्ी सहि आवडेल 

असा... कॉलेिमध्ये तर तो girl’s room चा हॉट topic असायचा.. अनेक मुली 

त्याच्यासाठी वेड्या होत्या.. त्यातली तह एक..  

त्याचा फॅतमली backgroundसुद्धा उत्तम होता.. घरचा business.... 

त्याचे आई बाबा ्ोघे तमळून तो business सांभाळायचे आतण हा एकुलता एक.. 

लाडात वाढलेला.. असं असलं तरी त्याच्या श्रीमंतीच त्याला कधीच कौतुक 

नसायचं. त्याला स्वतःच्या तहमतीवर काही तरी करून ्ाखवायचं होतं. म्हणून तो 

तह नोकरी करत होता. ‘ 

 

 ततने तह गोष्ट सगळ्यांपासून लपवून ठेवली होती. पण नशीबाने ततला 

आतण त्याला एकाच कंपनीमध्ये नोकरी तमळाली. ततला त्याला सांगवसंही वाटायचं 

पण ्सुरं मन ततला थांबवायचं. तवचार करता करता ततच्या डोळ्याच्या पापण्या 

तमटायला लागल्या. 

ती झोपणार इतक्ट्यात ततचा mobile वािला. अभी चा मेसेि होता तो....  
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अतस्म,  

 ‘ तुझे misscalls आतण message आत्ता बतघतले. काल अचानक सूतचत घरी 

आला आतण त्याने अलीबागला िायचा प्लान सांतगतला. एक कंडीशन ठरवली 

होती की कोणीही फ़ोन वापरायचा नाही त्यामुळे कोणालाही कळवता आलं नाही... 

सॉरी.... उद्या भेटु.... goodnight’ 

Message वाचून ततला िरा बरं वाटलं.. पण तरीही राग होताच.. 

त्यामुळे ततनेसुद्धा िास्ती काही न तवचारता फक्त ‘good night’ एवढचं उत्तर 

पाठवलं.  

्सुऱ्या क्र्वशी ऑक्रफसला यायला त्याला िरा उतशरच झाला.. आला 

आतण तसाच तो बॉसच्या कॅतबन मधे गेला... ततथून बाहरे आल्यावर त्याच्या 

चेहर् यावरचा बराचसा ताण कमी झालेला क्र्सत होता... बाहरे आल्यावर त्याने 

सगळ्यांना इतकंच सांतगतलं की तबयेत बरी नव्हती. त्यामुळे नाही आलो 

ऑक्रफसला.. आतण अतस्मकड़े बघुन उिवा डोळा तमचकावला.  

 

 नंतरचा क्र्वस उरलेली कामे करण्यातच गेला. संध्याकाळी ऑक्रफस सुटायच्या वेळी 

त्यांच्या बॉसने म्हणिे ियने सगळ्यांना थांबवलं आतण सुचवलं की next 

weekendला सगळा स्टाफ तमळून कुठे तरी क्रफरायला िाऊया... बॉस असला 



प्रेम ह ेअसंच असत ं

  

लेखक – प्रततक प्रवीण म्हात्रे 17 

 

तरीसुद्धा तो तह 30 वर्ासचा असेल. त्यामुळे त्यालाही भटकायला खुप आवडायचं. 

मग सगळ्यांच्या संमततने तां्ळूवाडीला िायच ंठरलं..  

  

ऑक्रफस वरुन तनघाल्यावर अभीने ततला तवचारलं  

“कॉफ़ी ????” 

 

 मरीन ड्राइव वरचा सीसीडी त्यांच नेहमीच रठकाण. . पण आि नेमकं 

ततला आईबरोबर डॉक्ट्टरकड़े िायचं होतं…्वेांगसुद्धा कॉलेि िीपला गेला होता. 

त्यामुळे ततला घरी िाणं भाग होतं.. ततला राहून राहून सारख ंवाटत होतं.  

‘अरे यार…या आईला पण आिच डॉक्ट्टरकड़े िायचं होतं का ? त्याने 

स्वतः हुन तवचारलं होतं.. एरवी त्याने तवचारावं म्हणून मी क्रकती वाट पाहते आतण 

आि तवचारल ंतर ह ेअसं. ... ‘ 

 

 घर आल्यावर ततने त्याला बाय केलं.. िरा नारािीतच... तो ही हसला आतण 

बाइक पळवत क्र्सेनासा झाला...  
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*******************************************************************

******* 

 

 

 

 

 

 कधी एक्ा रतववार येतो असं ततला झालं होतं... रतववारी ती आपल्या 

मनातली गोष्ट त्याला सांगणार होती.. ततच ंकॉलेिपासूनचं प्रेम ती व्यक्त करणार 

होती... त्यासाठी क्रकतीतरी तयारी केली होती ततने...  

आरशासमोर उभ राहून तेच तेच बोलायची practice केली होती... त्या 

क्र्वशी ती सगळं त्याच्या आवडीचं करणार होती.... त्याला आवडणारा ततचा 

purple colour चा ड्रेस ततने धुवून ठेवला होता.. त्याला आवडणारे बूं्ीचे लाडू 

ततने मुद्दाम आईकडून बनवून घेतले होते.  
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रतववारची ती अग्ी आतुरतेने वाट बघत होती.... शेवटी तो क्र्वस 

आलाच.. सगळ्यांनी ऑक्रफसला भेटायचं होतं. ततकडून सगळे बसने तपकतनकला 

िाणार होते. ती वेळेवर पोचली. सगळे आले पण अतभचा काही पत्ताच नव्हता.. 

बस तनघायची वेळ झाली तरी अभी आला नव्हता.. त्याचा फोनसुद्धा लागत 

नव्हता. अस्मीने त्याच्या घरी फोन केला तर त्याच्या आईने सांतगतलं क्रक तो कधीच 

तनघाला आहे घरून… उशीर होत होता म्हणून मग सगळ्यांनी पुढे तनघायचं 

ठरवल.ं अस्मीनेसुद्धा थोड्या नारािीतच होकार क्र्ला. अतभमान आला तर त्याला 

बस तिथपयांत पोचेल ततथे सोड असं संग्रामला म्हणिे त्यांच्या ऑक्रफसच्या 

ड्रायव्हरला सांगून ते तनघाले… बस गेट मधून बाहरे पडणार इतक्ट्यात अतभमान 

ऑटोमधून उतरताना क्र्सला… अतभमान ऑटो मधून आला म्हणिे याच्या बाईकच 

काहीतरी झालंय हे समिायला अतस्मला िराही वेळ लागला नाही. पण 

अतभमानला पाहून ततचा िीव भांड्यात पडला.  

 

 बस तसटीच्या बाहरे गेली आतण ियने ड्रायव्हरला उडती गाणी लावायला 

सांतगतली. आतण सगळे एक्म िोशात येऊन नाचायला लागले. अतस्म मात्र 

एकटीच बवडोसीटवर बसून बाहरेचं तनसगससौ्यस बघत होती.. सगळ्यांनी ततला 

नाचण्यासाठी बोलावलं पण ती काही गेली नाही. नंतर मग सगळ्यांनी 

अतभमानला सांतगतलं आतण तह मात्रा बरोबर लागू पडली. ती अतभमानला नकार 

्ऊे शकली नाही. त्याचं मन राखण्यासाठी ती थोडी नाचली खरी पण ती अतिबात 

comfortable नव्हती.. शेवटी मग अतभमाननेच ततला परत बसायला सांतगतल.. 
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तेव्हा मग इशाऱ्यानेच sorry बोलून ती परत ततच्या िागेवर िाऊन बसली. 

अतभमान नाचता नाचता मध्येच ततच्याकडे पाहायचा.. ततची निरसुद्धा राहून 

राहून त्याच्याकडेच िात होती… 

 

सगळे मिामस्ती करत चालले असताना अचानक ड्रायव्हरने ब्रेक मारला.. 

समोरच्या रस्त्यावर ग्ी क्र्सत होती. थोडी तवचारपूस केल्यावर कळलं क्रक एका 

बसचा accident झाला आह े त्यामुळे यांची बस पुढे िाऊ शकत नव्हती.. 

तां्ळूवाडीचा धबधबासुद्धा ततथून काही फार लांब नव्हता…आतण सगळे एकत्र 

असल्यामुळे चालताना कोणी बोअर होण्याचासुद्धा प्रश् नव्हता. एरवी चालायचा 

कंटाळा करणारी अतस्म आि मात्र अभीबरोबर अिून िास्ती वेळ घालवायला 

तमळणार म्हणून खुश होती.  

 

सगळे खाचखळगयांमधून वाट काढत काढत तां्ळूवाडीच्या धबधबयािवळ 

पोहोचले. सुट्टीचा क्र्वस असल्यामुळे ग्ी िरा िास्तच होती. धबधबयाच्या बािूने 

वर चढून िाण्यासाठी एक पायवाट होती. खाली ग्ी असल्यामुळे सगळ्यांनी 

वरती िायचं ठरवलं. वाट थोडी अरंु्च होती त्यामुळे उिव्या बािूला असलेल्या 

डोंगराच्या कड्याचा आधार घेऊन सगळे चालले होते. अतस्मला थोडी भीती वाटत 

होती. आतण अतभमान मात्र अनेक िेकचा अनुभव असल्यामुळे एक्म तबनधास्तपणे 
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चालत होता.. चालता चालता त्याने मागे वळून बतघतलं तर अतस्मच्या चेहऱ्यावर 

भीती एक्म स्पष्टपणे क्र्सत होती. मग तो थांबला आतण अतस्म िवळ आल्यावर 

त्याने ततचा हात पकडला. त्याचा आधार तमळताच अतस्मच्या चेहर् यावरची भीती 

ककतचत का होईना पण कमी झाली.  

 

िेव्हा सवसिण वर पोहोचले तेव्हा सूयस डोक्ट्यावर आला होता.. कधी एक्ा 

पाण्यात तशरतोय असं सवाांना झालं होतं. सगळ्यांनी पटापट कपडे ब्लले आतण 

पाण्यात उड्या टाकल्या.. तास ्ोन तास सगळे िण पाण्यात खेळत होते. 

एकमेकांच्या अंगावर पाणी उडवत होते, कोण िास्त वेळ पाण्याखाली राहतोय 

याची स्पधास लावत होते, मध्यचे कोणाला तरी एकाला टागेट करून पाण्याखाली 

बुडवत होते… अिून थोडा वेळ गेला आतण सवाांना कडाडून भूक लागली.. 

तां्ळूवाडीला हॉटेल्स नाहीत ह ेियला आधीच मातहत असल्यामुळे त्याने सवाांना 

रटक्रफन आणायला सांतगतल होतं. बुं्ीचे लाडू बघून तर अतभमान इतका खुश 

झाला क्रक त्याने सगळा डबाच त्याच्याकडे घेतला.. त्याला झालेला आनं् बघून 

अतस्मसुद्धा मनोमन खुश झाली. खाऊन झाल्यावर सगळ्याचं फोटोसेशन चालू 

झालं.  

पाहता पाहता संध्याकाळचे चार वाित आले. पु्हा तीन तासाचा प्रवास 

असल्याने लवकर तनघण ं भाग होतं. क्र्वसभर ्मल्यामुळे बसमध्य े बसल्यावर 
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सगळ्यांना लगेच झोप लागली…. िय मात्र ड्रायव्हरसोबत िागा होता. बस 

ऑक्रफसला पोहोचली तशी अतभमानला िाग आली.. अतस्म अतभमानच्या खांद्यावर 

डोकं ठेवून झोपली होती.. नाईलािानेच त्याने ततला उठवलं.  

सगळ्यांसमोर ततला त्याला काही सांगता आलं नाही. पण ततने तो क्र्वस 

त्याच्यासोबत enjoy केला. रात्री परतत असतानासुद्धा तो ततला घरी सोडायला 

आला.  

 

 ततला सोडलं आतण तो िायला तनघणार इतक्ट्यात ततने त्याला थांबवलं… 

“काय झालं ??” 

“बर् याच् क्र्वसांपासून तुला काही तरी सांगायचं होतं.. पण कसं सांगू 

कळत नव्हतं..” 

“त्यात एवढा तवचार करण्यासारख ंकाय आह?े सांग ना तबनधास्त...” 

“नको...” 

इतकं बोलून ततने एक पत्र त्याच्या हातात क्र्लं आतण मागे वळून न बघता 

घरात पळाली...  
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त्या पत्राचं उत्तर ततला ्सुऱ्या क्र्वशी ऑक्रफस मधे तमळणार होतं.. 

lunch break मध्ये ती ततच्या कॅतबनेटमध्ये एकटीच होती. ती फेसबुक उघडणार 

इतक्ट्यात ततला कोणाची तरी चाहूल लागली. तो आला !! ततच्या मनाने एक्म 

उसळी खाल्ली.. पण तो नव्हता... त्यांच्या ग्रुप मधली मनाली होती. ततला आियस 

वाटल.. lunch break संपायला तर अिून वेळ आहे... ही इथे काय करतेय ???..  

 

 मनाली एक पत्र घेऊन आली होती. त्याच पत्र... पत्र अतस्मच्या हातात ्ऊेन 

मनाली तनघुन गेली.. आतण ही अतधकच confused झाली... याचा अथस काय ?? 

ततने पत्र उघडलं.. ती पत्र वाचू लागली...  

 



प्रेम ह ेअसंच असत ं

  

लेखक – प्रततक प्रवीण म्हात्रे 24 

 

‘अतस्म 

 काल तू असं अचानक पत्र ्ऊेन गेलीस. ्ोन तमतनटं मला काही कळलचं नाही.. 

छान तलतहतेस तू... अग्ी सहि आतण सोप्या शब्ात... मला असं तलतहता येत 

नाही.. म्हणून थेट सांगतो.  

तूला िे वाटतंय तस ं आपल्यात काही होऊ शकणार नाही... तू छान 

आहसे.. सुं्र आहसे.... एक मैत्रीण म्हणून मलासुद्धा तू तततकीच आवडतेस... पण 

मी मैत्रीपलीकडे कधी तवचार केला नाही आतण आताच्या घडीला मला तो 

करायचासुद्धा नाही... मला ररलेशन नाही संभाळता येत ग.... SORRY!!! तुला 

अिुन कोणीतरी बेटर नक्की तमळेल.... ... पण आपली मैत्री कायम राहील याची 

मला खात्री आह.े. तुझ मन ्खुावल्याबद्दल पु्हा एक्ा सॉरी... ‘ 

अतभमान.  

 

 पत्र वाचून िणात ततच्या डोळ्यात पाणी आलं.. पण ऑक्रफसमध्ये 

असल्यामुळे ततने कसंबस स्वतःला सावरलं.. आतण ऑक्रफसच्या कामाकडे लक्ष्य 

वळवलं.. वेळ िाता िात नव्हती.. एक एक तमतनट ततला एका क्र्वसासारखा 

वाटत होता.. कधी एक्ाचे 5 वाितात असं ततला झालं होतं... ऑक्रफसमध्येच त्या 

्ोघांची बऱ्याच्ा निरानिर झाली पण आता तीच त्याची निर टाळत होती.... 

ऑक्रफस सुटल्यावर ती कोणाचीही वाट न बघता सरळ आपल्या घरी तनघाली.. 
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आतण घरी पोचल्यावर ततने तबछा्यावर स्वतःला झोकून क्र्लं आतण क्र्वसभर 

डोळ्यात साठवलेल्या अश्रुंना वाट मोकळी करून क्र्ली.... . बऱ्याच वेळ ती तशीच 

पडून होती... या ्रम्यान त्याच्या बरोबर घालवलेला प्रत्येक िण ततच्या 

डोळ्यासमोर येऊ लागला.... .  

 

 कॉलेिमध्ये त्यांनी केलेली मस्ती.... . त्याच्या ग्रुपने बिकलेली डा्स, नाटकाची 

prizes, त्यानंतरच्या success party मध्ये केलेली धमाल... या सगळ्यात 

कॉलेि ची 4 वर्स कशी गेली ह े त्यांना कळलच नव्हतं... फक्त dance, drama 

मध्येच नाही तर अभ्यासातही त्यांचा ग्रुप हुशार होता.... कॉलेि संपल्यावर 

काहीिण पुढच्या तशिणासाठी बाहरे गेले तर िॉबला लागले.. कॉलेिमध्ये 

असताना अंक्रकता ततची bestie होती... ततला तो आवडतो ह ेअतस्मला सोडून फक्त 

अंक्रकतालाच मातहत होतं..  

 

 आि बऱ्याच क्र्वसांनी तीला ततची खूप आठवण येत होती... ततला सगळं 

सांगायचं होतं... पण उगाच ततला या सगळ्याचा त्रास नको म्हणून ततने फ़ोन 

करण्याचा तवचार ब्लला.... .  
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ती डोळे बं् करुन् झोपण्याचा प्रयत्न करू लागली... तरीही मनात तवचार 

येत होतेच.... 

काल तां्ळूवाडीलाला गेलो होतो तेव्हा क्रकती मज्जा आली होती.... 

पड़त्या पावसात तोंड वेडीवाकड़ी करुन् काढलेले selfies.... सकाळी नाश्त्याला 

खाल्लेली गरमागरम भिी.. एकमेकांचा आधार घेऊन चढलेले डोंगरचे कड़े.... 

सगळं सगळं ततला आठवत होतं..  
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 सकाळी ती नेहमीप्रमाणे उठली आतण त्याची वाट न बघता एकटीच 

ऑक्रफसला गेली... आिही तो थोडा लेटच आला... ततला आि ऑक्रफसमध्य ेबघुन 

त्याला िरा आियसच वाटल... पण त्याने ते चेहर् यावर क्र्सू क्र्लं नाही.... तो 

कामाला सुरवात करणार इतक्ट्यात ऑक्रफसचा तशपाई संतोर् त्यांच्या 

क्ट्यूतबकलमध्य ेआला...  

“सर, तुम्हाला आतण अतस्म मॅडमना िय सरांनी बोलावलयं.... .” 

“का रे? काय झालं?” 

“काही माहीत नाही सर.. ते काही सांतगतल नाही मला... फक्त 

बोलवायला सांतगतलय...” 
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“बरं ठीक आहे... तू चल.. आम्ही आलोच...” 

 

 ततनेसुद्धा त्याचं संभार्ण ऐकलं होतंच.. त्यामुळे काहीही न बोलता ्ोघे ियच्या 

कॅतबनमध्ये गेले...  

“अरे !!! आलात तुम्ही... बसा..” 

“काय झालं सर ??? काही प्रॉबलम झालाय का??”अतभने िरा 

टेंशनमध्येच तवचारलं.  

“नाही रे... प्रोबलेम कसला.... . उलट good news आह.े.. आपल्या 

कंपनीला खुप मोठ प्रोिेक्ट्ट तमळतंय.... उद्याच् त्याची मीटटग आह.े. आतण मला 

असा वाटतंय की तुम्ही ्ोघांनी तमळून ह ेप्रोिेक्ट्ट सांभाळावं....” 

“पण सर.... एवढ मोठ प्रोिेक्ट्ट आतण आम्ही ्ोघंच.... ..” 

“मग काय झालं... माझा तुम्हा ्ोघांवर पूणस तवश्वास आहे... तुम्ही एक्ा 

का प्रोिेक्ट्ट हातात घेतलं क्रक ते पूणस होणारच...” 

“पण सर.... .” 

“आता पण नाही आतण तबण नाही... उद्याच्या presentationसाठी 

लागणार् या सगळ्या details तुम्हाला mail केल्या आहते.... आतण ह ेप्रोिेक्ट्ट 
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आपल्या companyसाठी खूप महत्वाच आह.े. So... लागा कामाला.. All the 

very best....” 

 ततला िणभर हसावं की रडावं हेच कळत नव्हतं... ती तितकी 

त्याच्यापासून ्रू िायचा प्रयत्न करत होती तततकच ततचा नशीब ततला त्याच्या 

िवळ नेत होतं....  

“अतस्म....” 

“ह.ं... .” 

“सरांनी िो मेल केलाय ना त्यावरुन मी presentation बनवतो.. बाकी ते 

decoration च काम तू करशील???” 

“हो..” 

“मी ppt बनवून तुला forward करतो..” 

“ठीक आहे...” 

“अतस्म...”बोलता बोलता अतभमान मध्येच थांबला आतण मग अतस्मच्या 

निरेला निर तभडवत म्हणाला”तू नक्की comfortable आहसे ना माझ्याबरोबर 

काम करायला... नसशील तर मी सरांना सांगून तुझ्यासोबत कोणा ्सुर् याला ह े

प्रोिेक्ट्ट द्यायला सांगतो..” 
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“अरे नाही त्याची काही गरि नाही... आपली personal आतण 

professional लाइफ वेगळी ठेवावी ते तूच सांतगतलय ना मला...” 

अतस्मच्या बोलण्यातला तुटकपणा त्यालाही िाणवत होता.. पण पयासय 

नव्हता..  

 

ऑक्रफस सुटायच्या वेळेला तो पु्हा अतस्मतािवळ आला..  

“अतस्म... मेल केलाय.. check कर....” 

“बरं..” 

“आतण उद्या लवकर ये ऑक्रफस ला.. मी घ्यायला येऊ का तुला??..” 

“नको... मी येईन वेळेवर....” 

‘ह ेसांगायची गरि खरंतर तुला आहे.. तूच नेहमी लेट करतोस.. ‘ ती 

मनात म्हणाली.  

ते ्ोघे घरी िायला तनघणार एवढ्यात त्यांना ियने बोलावलं.  

“अरे.. sorry sorry... घरी तनघालात का??” 



प्रेम ह ेअसंच असत ं

  

लेखक – प्रततक प्रवीण म्हात्रे 31 

 

“हो म्हणि ेpresentation बनवून झालं तर म्हटलं घरी िाऊन थोडी 

तयारी करू...” 

“presentation झालंसुद्धा.. वाह... शाबास.... .. मी तुम्हाला एवढंच 

सांगण्यासाठी बोलावलं होतं क्रक उद्या तुम्ही direct client कडे िा... सकाळी 

ऑक्रफसला यायची गरि नाही. okay.... चलो.. bbye.. आतण उद्यासाठी all the 

very best..” 

  

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

****** 
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आि ्पुारी त्यांना िरा उतशरच झाला client कडून तनघायला... त्यात 

पाऊस इतका होता की मुंबई ची lifelineसुद्धा लेट.. म्हणून त्यांनी अिून थोडा 

उशीर होईल ह ेसांगायला ियला फ़ोन केला..  

“हलॅो..” 

“हलॅो सर.. अतभमान बोलतोय...” 

“ह ंबोल अतभमान.. कशी झाली मीटटग??” 

“सर मीटटग खुप छान झाली.. ते एक ्ोन क्र्वसात त्यांचा तनणसय 

कळवणार आहते..” 

“बरं..” 
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“सर मी फ़ोन एवढयासाठी केला होता की इकडे पावसामुळे trains लेट 

आहते.. त्यामुळे आम्हाला ऑक्रफसला यायला िरा उशीर होईल..” 

“अरे नको.. त्याची काही गरि नाहीये.... तसंतह आता ्ोन वािलेत.. 

त्यामुळे तुम्ही ऑक्रफसला नाही आलात तरी चालेल आि... आपण नंतर बोलू 

आिच्या मीटटगबद्दल...” 

“ठीक आह ेसर..” 

“ओके.. चलो बाय.. take care...” 

अतभमानने फोन ठेवला आतण अतस्मकडे पातहलं... अतस्म ततच्याच 

तवचारात गुंग होती.. समोर काय चाललय याकडे ततचं लिच नव्हतं.. अस्मीची 

अवस्था पाहून अतभमानलासुद्धा वाईट वाटत होतं. ततच्या या अवस्थेला कुठेतरी 

आपणच िबाब्ार आहोत तह सल त्याच्या मनात होतीच.. अतभमानने ्ोन्ा हाक 

मारल्यावर ततने त्याच्याकडे बतघतलं.  

“सर बोलले की आि ऑक्रफसला नाही आलात तरी चालेल...” 

“ठीक आहे.. मग मी तनघते घरी..” 

“अग अिुन lunchसुद्धा नाही केलं आपण.. मला तर खुप भूक लागतलये...” 

“मी... घरी िाऊन करेन..” 

“माझ्या बरोबर केलास तर काही तबघड़णार आह ेका. ?” 
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“अरे actually मला आईबरोबर बाहरे िायचयं.. म्हणून बोलले.. बाकी 

काही नाही..” 

“बरं.. lunch नाही... तन्ान कॉफ़ी तरी घेशील..” 

आता मात्र अतस्म त्याला नकार ्ऊे शकली नाही.. सारखं सारखं त्याला 

टाळणं ततलासुद्धा बरोबर वाटल नाही.. त्यांच्यात िे काही चाललं होतं त्यात 

त्याचीसुद्धा काही चूक नव््ती म्हणा.... चूक क्रक त्या वेळेची होती..  

 

 

्ोघेही िवळच्याच एका कॉफ़ीशॉपमध्ये गेले...  

“अतस्मता.... मला बोलायचं होतं थोडं..” 

“बोल ना..” 

“अतस्मता.... सगळं ठीक आह ेना आपल्या मैत्रीमध्ये.. ?” 

“हो... पण असं का तवचारतोय तू?” 

“सोमवारपासून पाहतोय मी.. तू पुवीसारखी बोलत नाहीस... माझी 

मस्करी करत नाहीस.. मनमोकळेपणे हसतसुद्धा नाहीस.... तूटकपणे वागतेस.. 

आपण तमत्र आहोत ना अिुन???” 
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“अरे हो.... हा काय प्रश् झाला का... िे झालं ते झालं... त्यातून 

सावरायला मला थोडा वेळ लागेल इतकंच...” 

“नक्की ना....” 

“हो रे...” 

ततच्याशी बोलून त्याला िरा बरं वाटलं... त्याच्या मनावरचा ताण थोडा 

हलका झाला. ्ोन क्र्वसांपासून त्याची िी घुसमट होत होती ती िरा कमी 

झाली....  

‘ काय कमी आह े ततच्यात... सुं्र आहे.. हुशार आहे.. आतण महत्वाच् 

म्हणिे मला क्रकती समिून घेते ती.... पण आपण ततच्याकडे त्या निरेने कधी 

पातहलंच नाही तर त्या feelings कशा येणार ना... मला थोडा वेळ नको का 

द्यायला... प्रेम, लग्न या सगळ्या गोष्टी माझ्यासाठी कधीच महत्वाच्या नव्हत्या... 

एक्ा businessमध्ये लि द्यायला सुरवात केल्यावर तहच्याकड़े लि द्यायला मला 

कुठे वेळ तमळणार आहे... सगळ्या गोष्टीचा तवचार करायला हवा ना... असं लगेच 

कसं हो बोलता येईल... नंतर त्याचा ततलाच त्रास नाही का होणार... आताही 

माझ्या नाही बोलण्याचा क्रकती त्रास झालाय ततला.. ती तो ्ाखवत नसली तरी 

कळतच ना.... त्यात आता ह ेप्रोिेक्ट्ट तमळालंय म्हणिे अिुन मनस्ताप ततला... बघू 

काय होतं... वेळच काय ते ठरवू शकते... ‘ 
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्सुऱ्या क्र्वशी अतस्म ऑक्रफसमध्ये आली तेव्हा अतभला ऑक्रफसमध्ये पाहून 

ततला धक्काच बसला. कधीही लवकर न येणारा मुलगा आि सवासत आधी कसा काय 

येऊन बसलाय. . ततला आियसच वाटलं. पण ततने ते ्ाखवलं नाही. फक्त त्याला 

एक छोटी स्माईल ्ेऊन ती कॉफी प्यायला तनघून गेली. ती िशी परत आली तसा 

अतभमान ततला म्हणाला..  

“अतस्म... िय सरांकडे िायचं ना... त्यांना कालच्या मीटटगचे अपडेट 

द्यायचे आहते...” 

“हो.... चल िाऊ...”अतस्म प्रसन्नपणे म्हणाली. ततच्या बोलण्यावरून तरी 

आि ततचा मूड िरा बरा वाटत होता. ते पाहून अतभमानला िरा बरं वाटल.ं.  

“िय सर.... . आत येऊ का ??” 

“अरे अतभमान.. ये ना.... अतस्म कुठेय...” 

“ही काय आह ेमागेच...” 

“या या... बसा....” 

“सर कालची मीटटग खूप छान झाली.. त्यांना presentation खूप 

आवडलं.. आपल्या कंपनीचे आधीचे प्रोिेक्ट््स पण पातहलेत त्यांनी... ते म्हणाले क्रक 

आम्ही आमच्या तसतनअससशी बोलून सांगतो..” 

“अच्छा... चालेल.. काही नाही रे.. मला खात्री आह ेक्रक ह ेप्रोिेक्ट्ट 

तुम्हालाच तमळणार.... सो कामाला लागा तुम्ही.. एक्ा का प्रोिेक्ट्ट चालू झालं क्रक 

तुम्हाला थोडीही उसंत तमळणार नाही... आतण ह ेप्रोिेक्ट्ट आपल्या कंपनीसाठी 
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क्रकती महत्वाचं आह ेह ेतुम्हाला वेगळं सांगायला नकोच... मी कळवतो तुम्हाला 

त्यांचा मेल आल्यावर..” 

“ठीक आह ेसर.... . येऊ आम्ही???” 

“हो... all the best..” 

  

 

अतस्मता आतण अतभमान क्र्वसभर नुसते बसून होते. िोपयांत त्या 

कंपनीचा मेल येत नाही तोपयांत त्यांना काही काम नव््त... त्यांच्यात िर तो 

awkwardness नसता तर त्यांना कधीच बोअर झालं नसतं... मनात असूनसुद्धा 

्ोघं एकमेकांशी मनमोकळेपणाने बोलत नव्हते. मध्येच त्या ्ोघांची निरानिर 

व्हायची पण मग नंतर ्ोघेही पटकन ्सुरीकडे बघत असल्याचं भासवायचे. त्या 

्ोघानाही ते सहन होत नव्हतं पण सवसकाही तनट व्हायला त्यांना अिून थोडा वेळ 

द्यावा लागणार होता.  

 

संध्याकाळी अतभमान घरी िायला तनघणार इतक्ट्यात त्याचा मोबाईल 

वािला.... िय सरांनी मोबाईलवर मेसेि केल्याचं बघून त्याला िरा आियसचं 

वाटल...  

“अतभमान.... . अतभनं्न.... आपल्याला प्रोिेक्ट्ट तमळालंय... उद्या ककवा 

परवा तुम्हाला त्यांना परत भेटावं लागेल... आता जया काही formalities असतील 
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त्याबद्दल ते direct तुमच्याशीच बोलतील... पु्हा एक्ा अतभनं्न... 

अतस्मलासुद्धा अतभनं्न सांग..” 

अतभमानने आिूबािूला पातहलं तर अतस्म नव्हती.. ती कधी घरी गेली 

त्याला कळलंच नाही... त्याने प्रोिेक्ट्ट तमळाल्याचं ततला मेसेि करून कळवलं 

आतण तोसुद्धा घरी िायला तनघाला.  
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नंतरचे ्ोन क्र्वस त्या प्रोिेक्ट्टच्या formality मध्ये गेले.. त्या ्रम्यान 

अतस्मता बर् यापैकी सावरली होती. काही घडलंच नाही असं वर वर ्ाखवून ततने 

पु्हा पतहल्यासारखं वागायला सुरुवात केली. Client साईड प्रोिेक्ट्ट असल्यामुळे 

त्या ्ोघांना त्यांच्याच ऑक्रफसमध्ये बसावं लागत होतं.. आतण ततकडे ्सुरं कोणी 

ओळखीचं नसल्यामुळे त्या ्ोघाना एकमेकांशी िुळवून  

भाग होतं. प्रोिेक्ट्टचे क्र्वस भराभर तनघून िात होते.. अतस्मता 

अतभमानचंसुद्धा आता एकमेकांशी पतहल्यासारख ं िमत होतं... भूतकाळ मागे 

सारून त्यांची मैत्री पु्हा एक्ा पतहल्यासारखी होऊ पाहत होती. पण म्हणतात 

ना क्रक चांगल्या गोष्टींचा आनं् फार काळ कधीच रटकत नाही... सगळं काही 

सुरळीत चालू होतं आतण एक क्र्वस अचानक.... .  

“Hello.... ..” 

“Hello.... कोण बोलतंय.... .” 
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“मी स्ानं् रेगे बोलतोय.... . हा फोन जयांचा आह ेत्या बाईंचा कवे 

रोडवर अपघात झाला आह.े.. आम्ही त्यांना िवळच्याच एका हॉतस्पटलमध्ये घेऊन 

िात आहोत.. तर तुम्ही प्लीि त्यांच्या घरच्यांना कळवू शकाल का??” 

“मी त्यांचा मुलगा बोलतोय... क क क कुठल्या हॉतस्पटलला नेत आहात 

तुम्ही??” बोलताना अतभमानचे शब्सुद्धा अडखळत होते..  

“इथे िवळच संिीवनी हॉतस्पटल आह.े. तुम्ही ततकडे या....” 

“हो.... . मी पोहोचतोच....” 

फोन बं् करून अतभमान मटकन खाली बसला... अस्मीने त्याला सावरलं.. 

ती काही बोलणार तोच अतभमानला भोवळ आली आतण त्याची शुद्ध हरपली.. 

अतस्मसाठी हे नवीन नव्हतं... अतभमानला बऱ्याच्ा मध्ये मध्ये चक्कर यायची... 

डोकं एक्म ्खुायला लागायचं... पण त्याने ते कधीच तसरीयसली घेतलं नाही.... 

थोडा वेळ आराम केल्यावर त्याला बरं वाटायचं. अतभमान बेशुद्ध झाल्यामुळे 

आिूबािूच्या लोकांची धावपळ सुरु झाली.. पण अस्मीने तहम्मत ्ाखवून त्याला 

त्याच्या तोंडावर पाणी बशपडून त्याला शुद्धीवर आणलं. शुद्धीवर येताच तो 

अतस्मला म्हणाला  

“अतस्म.... आईचा accident झालाय... ततला कवे रोडला कोणतं तरी 

हॉतस्पटल आह े ततथे घेऊन िातायेत ते.... बाबा पण मीटटगसाठी अमेररकेला 

गेलेत.... . इथे कोणीच नाहीये....” 

“हो.... . तू काळिी नको करूस.... आपण तनघूया लगेच... काकंूना काहीही 

होणार नाही.... चल...” 
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ततने अतभमानला धीर क्र्ला खरा पण मनातून ततलासुद्धा फार भीती 

वाटत होती. पण अतभमानला सावरण्यासाठी ततला थोडंसं कणखर होणं भाग होतं. 

अतभमानची बाईक कंपनीमध्येच ठेवून ती त्याला िबर्स्तीने ऑटोने घेऊन गेली.. 

आधीच एक तवघ्न झालंय त्यात ततला ररस्क घायची नव्हती. ते ्ोघे पोहोचले तेव्हा 

अतभच्या आईच ऑपरेशन चालू होतं.. अतभला फोन केल्यावर त्या फोनवर त्यांच्या 

कंपनी मधल्या प्रसा्चा फोन आला होता.. िेव्हा अतभमानचे वडील पर्शेी 

असायचे तेव्हा प्रसा्च त्यांचे सगळे व्यवहार सांभाळायचा.. त्याला सगळं 

कळल्यामुळे तो तातडीने हॉतस्पटलमध्ये पोहोचला आतण नससने सांतगतल्याप्रमाणे 

तो त्याच्या तमत्रांना कॉ्टॅक्ट्ट करून बलडची काही व्यवस्था होतेय का ते पाहत 

होता. रक्तस्त्राव बराच झाल्याने अतभमानच्या आईला रक्त चढवणं भाग होतं.. 

आतण अतभमानच्या आईचा रक्तगट ‘ओ positive’ असल्यामुळे त्या रक्तगटाचं रक्त 

त्या हॉतस्पटलमध्ये उपलबध नव्हतं.. प्रसा्ने त्यांच्या नेहमीच्या हॉतस्पटलमध्ये 

कॉल करून घडल्या प्रकारची कल्पना क्र्ली होती.. पण वेळेचं भान ठेवत त्यांच्या 

डॉक्ट्टरने त्यांना ततथेच त्यांच्या आईचे उपचार करायला सांतगतले.. आतण डॉक्ट्टर 

स्वतः ततथे यायला तनघाले होते. अतभमान आतण अतस्मता िेव्हा हॉतस्पटलमध्ये 

आले तेव्हा प्रसा्ला टे्शनमध्य ेपाहून अतभमानाने तवचारलं..  

“प्रसा्... काय झालं ??कशी आह ेआईची तबयेत....” 

“ह े बघ अतभ.. तू काही काळिी करू नकोस... डॉक्ट्टर आईला 

तपासतायेत... सध्या तरी त्यांनी बलडची सोय करायला सांतगतली आहे.. मी बघतो 

काय करायचं ते...” 

“पण आपण आईला आपल्या नेहमीच्या हॉतस्पटलमध्ये तशफ्ट करायचं 

का...” 
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“अतभ आपल्याकडे वेळ नाहीये तेवढा.. मी आपल्या डॉक्ट्टरांशी 

बोललोय... ते इकडेच यायला तनघालेत... फक्त आपल्याला बलड तमळत नाहीये....” 

“आईचा बलडग्रुप पण असा आह े ना.. सगळ्यांना रक्त ्ऊे शकते पण 

सगळ्यांकडून घेऊ शकत नाही...” 

“काकंूचा बलड ग्रुप कोणता आहे... ??”अतभमानचं बोलणं ऐकून अतस्मने 

तवचारल.ं  

“ओ पोतसटीव्ह...” 

“अरे... मग कशाला बाहरे शोधताय... माझा आह े की बलड ग्रुप ओ 

पोतसटीव्ह...” 

 

अतस्मने सांगताच प्रसा् आतण अतभमान ्ोघांचेही चेहरे खुलले.. प्रसा्ने 

लगेच डॉक्ट्टरांना सांतगतलं आतण अतस्मला मध्ये पाठवलं.  

 िवळपास तीन तास ऑपरेशन चालू होतं आतण पूणस तीन तास अतस्म 

अतभमानच्या बािूला बसून त्याला धीर ्ेत होती. डॉक्ट्टर ऑपरेशन करून बाहरे 

आले तसा अतभमान डॉक्ट्टरांच्या क्र्शेने धावला.. त्याच्या पाठोपाठ अतस्मसुद्धा 

गेली..  

“डॉक्ट्टर.... . काय झालंय आईला.... कशी आह ेआता ती...” 
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“ह े बघा... तुम्ही पतहले शांत व्हा... तुमच्या आईची तबयेत अग्ी 

ठणठणीत आहे .... काळिी करण्यासारखं काही कारण नाही. ऑपरेशन अग्ी 

व्यवतस्थतपणे पार पडलय...” 

डॉक्ट्टरांचं बोलणं ऐकून अस्मीने सुटकेचा तन:श्वास टाकला... डॉक्ट्टरांनी 

प्रसा्कडे पातहलं आतण त्याला केतबनमध्ये येण्याचा इशारा केला... अतभमानच्या 

खांद्यावर हात ठेवून डॉक्ट्टर त्यांच्या केतबनमध्ये गेली आतण त्यांच्या पाठोपाठ 

formalities पूणस करण्याच्या नावाखाली प्रसाद्सुद्धा गेला..  

“Mr. प्रसा्.... तुमच्यापासून मी काही लपवणार नाही... बाहरे त्यांच्या 

मुलाची तबयेत िरा नािूक वाटली म्हणून मी बाहरे काही बोललो नाही पण 

घरातल्या कोणालातरी या गोष्टीची कल्पना असणं आवश्यक आहे..” 

“काय झालंय डॉक्ट्टर... अग्ी तनसंकोचपणे सांगा...” 

“त्यांच्या में्लूा मार लागला आहे... में्चू्या काही नसा ्ाबल्या गेल्यामुळे 

त्यांना पूवीप्रमाणे िास्ती ताण घेता येणार नाही.... कुठल्याही गोष्टीचं िास्त टे्शन 

घेता येणार नाही... त्या बऱ्या होतील पण तुम्हाला त्यांची काळिी घ्यावी 

लागेल..” 

“त्याची टे्शन तुम्ही घेऊ नका डॉक्ट्टर... आम्ही त्यांची अग्ी व्यवतस्थत 

काळिी घेऊ...” 

“मग काही हरकत नाही.... आिचा’ क्र्वस तुम्हाला त्यांना भेटता येणार 

नाही.... त्या शुद्धीवर आल्यावरसुद्धा त्यांना आरामाची आवशकता आहे... उद्या 

तुम्ही त्यांना भेटू शकता... मी तसस्टरकडे काही और्धं तलहून क्र्ली आहते तेवढी 

मागवून घ्या प्लीि...” 
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“हो मी लगेच आणतो.... Thank You डॉक्ट्टर..” 

 

 

डॉक्ट्टरांचं बोलण ऐकून प्रसा्लासुद्धा िरा वाईट वाटलं. कारण अतभची 

आई प्रसा्ला त्याच्या आईसारखीच होती. फक्त प्रसा्लाच नाही तर 

ऑक्रफसमधल्या सगळ्यांना अतभमानच्या आईबद्दल आपुलकी होती.. ती त्यांच्या 

संपूणस स्टाफला एक कुटंुब मानायची.. सगळ्यांच्या अडीअडचणी समिून घायची... 

सगळ्यांना वेळोवेळी म्त करायची... सगळ्यांना ततने प्रेमाने िोडून ठेवल ंहोतं..  

 

********************************************************* 
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रात्र झाली तरी अतभमान घरी िायला तयार नव्हता... त्याला प्रसा्ने 

खूप समिावलं पण अतभमानने त्याचं काहीही ऐकलं नाही.. अतस्मनेही त्याला 

समिवायचा प्रयत्न केला पण त्याने उलट अतस्मलाच घरी िायला सांतगतलं.. पण 

अतभमानला अशा अवस्थेत सोडून िायला अतस्मचं मन तयार नव्हतं.. म्हणून मग 

आि घरी यायला िमणार नाही ह ेसांगायला अस्मीने घरी फोन केला..  

“Hello आई....” 

“ह ंअतस्म... कुठे आहेस तू.. ?? बाबा कधीपासून वाट बघतायेत तुझी..” 

“अग आई... ऐक तरी... तेच सांगायला फोन केला आह ेमी.... मला आि 

घरी यायला नाही िमणार...” 

“का ??? काय झालं... कोणाकडे nightout आह ेका ???” 

“अगं नाही.... अतभमानच्या आईचा अपघात झालाय.... संध्याकाळीच 

ऑपरेशन झालं त्याचं..” 

“अतभमान म्हणिे तोच ना िो कधी कधी तुला सोडायला घरी येतो तो...” 

“हो... तोच..” 
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“अरे ्वेा.... . कशी आह ेआता त्याच्या आईची तबयेत....” 

“आता बर् या आहते त्या... पण अिून शुद्धीवर नाही आल्यात... त्यात 

अतभमानची तबयेतसुद्धा िरा बरी नाही.. म्हणून थांबते मी इथे...” 

“हो ठीक आह.े.. थांब... पण काहीतरी खाऊन घे.. आतण त्यालासुद्धा 

काहीतरी खायला ्.े... समिल.ं. काही वाटलंच तर फोन कर... बाबा येतील...” 

“हो.. ठीक आह.े. ठेवू फोन ??” 

“हो... काळिी घे... ठेवते...” 

अस्मीने फोन ठेवल्यावर अतभमानने ततच्याकडे पातहलं.. ततने त्याच्या 

खांद्यावर हात ठेवला.  

“अतस्म... तू उगाच थांबलीस... मी आतण प्रसा् होतो ना इथे... तू घरी 

िायला हवं होतं..” 

“असू ् े रे... त्यात काय एवढ... काकंूिवळ कोणीतरी लेडीि असायलाच 

हवं न.... माझ्यावर कधी’ प्रसंग आला असता तर तू थांबला असताच क्रक माझ्या 

िवळ...” 

“Thank You…”अतभमान याहून िास्ती काही बोलू शकला नाही... 

त्याला एक्म गतहवरून आलं.. त्याच्या डोळ्यात चटकन पाणी आलं.. तो काही 

बोलत नव्हता पण त्याचे डोळे बरंच काही सांगून िात होते... त्याला तशा अवस्थेत 

बघून अतस्मच्या हृ्यात कालवाकालव झाली.... ततने त्याला एक्म िवळ 

घेतल.ं.. बराच वेळ तो ततच्या खांद्यावर डोकं ठेवून बसून होता. प्रेयसी म्हणून नाही 
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तर एक मैत्रीण म्हणून आपलं कतसव्य व्यवतस्थतपणे पार पडल्याचं समाधान 

अतस्मच्या चेहऱ्यावर होतं.  

संपूणस रात्र अतस्म, अतभमान आतण प्रसा् बाहरेच बसून होते. अतभमान 

मध्येच उठून त्याच्या आईला जया रूममध्ये ठेवलं होतं ततकडे िाऊन ्रवाजयाला 

असलेल्या काचेमधून आईचा चेहरा बघत होता. नेहमी हसरा असणारा चेहरा पार 

पार कोमेिून गेला होता. चेहऱ्यावरचं ते हास्य कुठे तरी लुप्त झालं होतं. मध्येच ती 

डोळे क्रकलक्रकले करून आिूबािूला पाहत होती, आपलं कोणी क्र्सतंय का म्हणून 

शोधत होती. कोणी क्र्सत नाहीये ह ेसमिल्यावर नाईलािाने पु्हा डोळे तमटून 

घेत होती. अतभमान मात्र बाहरे उभा राहून ह े सवस पाहत होता.. अग्ी हतबल 

होऊन....  

 

िशी सकाळ झाली तसं प्रसा्ने अतस्मता आतण अतभमानला िबर्स्तीने 

घरी पाठवून क्र्लं. सुरुवातीला अतभमान ऐकायला तयारच नव्हता पण मग 

अस्मीने समिावल्यावर तो घरी िायला तयार झाला. नंतरचे ्ोन क्र्वस 

ऑक्रफसला सुट्टीच होती. त्यामुळे तन्ान ऑक्रफसच्या कामाचं तरी काही टे्शन 

नव्हतं. एक्ा डॉक्ट्टरांशी बोलून अतस्म आतण अतभमान घरी िायला तनघाले.  

 

“अभी... तू िाशील ना घरी एकटा... क्रक मी येऊ सोडायला??” 

“अगं िाईन मी.... बाईकला क्रकक मारली क्रक पोचलो...” 

“अभी.... . तुझी बाईक ऑक्रफसमध्येच आहे... तवसरलास का....” 
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“अरे हो.... लिातच नाही आलं.. काही हरकत नाही... ऑटोने िाईन...” 

“बरं... नीट िा... आतण काळिी घे स्वतःची... िास्ती कसला तवचार नको 

करत बसू...” 

असं म्हणून ततने ऑटोवाल्याला आवाि क्र्ला.. अतभमानला ऑटोमध्य े

बसवलं आतण त्याची ऑटो क्र्सेनाशी झाल्यावर ततने ऑटो पकडली.  

 

अतभमान घरी आला पण एकटेपणा त्याला सहन होत नव्हता.. एरवी 

घरात पाउल ठेवताच ‘आलास का ?? हातपाय धुवून घे... मस्त गरमागरम कॉफी 

करते तुझ्यासाठी... ‘ असा नेहमी होणारं स्वागत आि नव्हतं. हळूहळू सगळं 

आवरून तो त्याच्या रूममध्ये बसला.. बािूच्याच टेबलावर असलेला त्याचा 

त्याच्या आईबाबांसोबतचा फोटो हातात घेऊन तो त्या फोटोकडेच पाहत बसला.. 

ततच्यासोबत घालवलेले सगळे िण त्याच्या डोळ्यासमोर येऊ लागले... बराच वेळ 

तो तसाच बसून होता.... तेवढ्यात त्याचा मोबाईल वािला आतण त्याची तंद्री 

भंगली... त्याने फोन उचलला आतण समोरून एक प्रसन्न आतण एक्म energetic 

आवाि आला..  

“Hey handsome... what’s up ?????” 

“बाबा.... ..”बोलता बोलता अतभमान अचानक थांबला. थोडा आवाि 

ठीक करून मग तो पु्हा म्हणाला.  

“काय बोलताय??? कसे आहात तुम्ही... आतण ततकडे कसं चाललय 

सगळं...” 



प्रेम ह ेअसंच असत ं

  

लेखक – प्रततक प्रवीण म्हात्रे 49 

 

“एक्म मस्त... अिून एक आठवडा इथे थांबावं लागेल... मग आपल्या 

घरी परत.. खूप कंटाळा येतो रे इथे.... इकडचं िेवण काय िमत नाही बघ मला... 

तुझ्या आईच्या हातच्या िेवणाची खूप आठवण येते... आता घरी आलो क्रक मग 

आठवडाभर घरीच राहणार मी... रोि तुझ्या आईला काहीतरी नवीन करून 

खायला घालायला सांगणार...” 

“हो.. चालेल... लवकर या तुम्ही घरी... मी... आम्ही सगळे तुमची वाट 

पाहतोय..” 

“येस... अरे पण तुझी आई कुठे आहे... कालपासून फोन करतोय मी पण 

ततचा फोनच लागत नाहीये...” 

 आता या प्रश्ांच काय उत्तर द्यावं िणभर अतभमानला सुचलंच नाही.... 

त्याला वाटत होतं क्रक खरं काय आहे ते सांगून टाकावं... पण मग लगेच त्याने 

तवचार ब्लला.. बाबा उगाच ततकडे टे्शन घेत बसतील... पुढच्या आठवड्यात 

येणारच आहते न इकडे... तोपयांत आईसुद्धा घरी परत येईल क्ातचत.... बाबांना 

आता काही नको सांगायला.. म्हणून मग स्वतःला सावरून तो म्हणाला.  

“अहो ततची कोणती तरी मैत्रीण आिारी आहे... तर कालपासून ती 

ततच्याच िवळ आहे... ततचा मुलगा पर्शेात आहे आतण इथे ततचं कोणीही 

नाहीय.े.. आतण आईची सवय तर तुम्हाला मातहतीच आह.े. कोणी अडचणीत असलं 

क्रक ती त्यांना म्त केल्यातशवाय शांत बसते का....” 

“हो... ते पण आहेच म्हणा... बरं ततला सांग मी तवचारत होतो म्हणून...” 

“चल ठेवतो फोन.... सी यु सून...” 
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“बाय बाबा.... काळिी घ्या...”असं म्हणून अतभमाननेसुद्धा फोन ठेवून 

क्र्ला.. बाबांची बोलल्यामुळे त्याला िरा बरं वाटलं.  

 

नंतर थोड्याच वेळात त्याला अतस्मचा फोन आला..  

“हलॅो अतभ...” 

“ह.ं... बोल ना...” 

“काही खाल्लं तू???” 

“हो अग.ं.. आताच मनोहर काकांनी नाश्ता आणून क्र्ला होता.” 

“त्यांनी आणून क्र्ला होता ठीक आहे.. पण तू तो संपवलास का ?” 

“भूक नाहीये मला अतस्म...” 

“वाटलंच होतं मला.. थांब मीच येते ततकडे...” 

“अगं अतस्म... तू कशाला उगाच त्रास करून घेतेय.... आधीच काल पूणस 

रात्री िागी होतीस तर त्याचा त्रास होईल तुला..” 

“काही त्रास वगैरे होत नाही.. मी येते... मग आपण तुझ्या घरून 

हॉतस्पटलला िाऊ....” 

“तुला सांगून तू काही ऐकणार नाहीस... तुला हवं तेच तू खरं करणार... 

बरं... ये... ्सुरं काय बोलणार मी आता...” 
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“काहीही बोलू नकोस... आले मी...”असं म्हणून अतस्मने घाईघाईने फोन 

ठेवला आतण आईला सांगून ती घरातून बाहरे पडली. अतस्मता अतभमानाची मैत्री 

माहीत असल्यामुळे ततच्या आईनेसुद्धा फार काही प्रश् तवचारले नाही. अतस्मता 

अतभमानच्या घरी गेली तेव्हा अतभमान त्याच्या रूममध्येच बसून होता.. मघाशी 

आणलेला नाश्ता तसाच टेबलवर पडून होता.. अतस्मने मग मनोहर काकांना तो 

नाश्ता पु्हा गरम करायला सांतगतला आतण अतभमानला बळिबरीनेच खाऊ 

घातला.. थोडा वेळ अतभमानच्या घरी थांबून मग ते ्ोघे हॉतस्पटलला िायला 

तनघाले.. ते गेटच्या बाहरे पडले असतील इतक्ट्यात अतभमानला प्रसा्चा फोन 

आला.  

“हलॅो अतभ...” 

“ह ंप्रसा्.... कशी आह ेआई ??” 

“अरे तेच सांगायला फोन केला आहे. आनं्ाची बातमी आह.े. काकींना 

आताच शुद्ध आली आह.े. आतण डॉक्ट्टर म्हणाले की त्यांची प्रकृतीसुद्धा एक्म 

उत्तम आह.े.” 

“अरे वाह.. मस्त... आम्ही तनघालोच आहोत हॉतस्पटलला यायला...” 

“आम्ही... ???” 

“म्हणिे मी आतण अतस्म... अतस्मसुद्धा आहे माझ्या बरोबर...” 

“अच्छा... चालेल.. या तुम्ही आरामात.. काळिीचं काही कारण नाहीये 

आता...”एवढं बोलून प्रसा्ने फोन ठेवून क्र्ला.  

 



प्रेम ह ेअसंच असत ं

  

लेखक – प्रततक प्रवीण म्हात्रे 52 

 

अतभमान काही बोलणार तोच अतस्म म्हणाली...  

“कळल.ं.. काही सांगायची गरि नाही. तुला िो आनं् झालाय ना त्या 

वरूनच कळलं मला काय ते.. चल आपण लवकर िाऊ हॉतस्पटलला...” 

 

कधी एक्ा हॉतस्पटलला िातो आतण आईला भेटतो असं अतभमानला 

झालं होतं. ्ोन क्र्वसांपासून त्याच्या चेहऱ्यावरचं टेंशन बरंचसं कमी झालं होतं. 

आईला भेटल्यावर त्याला िरा वाटलं. त्याच्या आईला बोलता येत नव्हतं पण 

खुणेनेच ततने आता मी बरी आह े असं अतभमानला सांतगतलं.. अतभमानच्या 

डोळ्यात टचकन पाणी आलं. पण डोळे पुसत तो आईला म्हणाला 

“आई.... लवकर बरी हो ग.... घराचं घरपणचं गेलंय.... बाबा पण आठवण 

काढतायेत तुझी...” 

तेवढ्यात बािूला असलेल्या नससने त्याला बोलू नका त्यांना आरामाची 

गरि आह ेअसं सांगून अतभमानला बाहरे िायला सांतगतलं. त्याने आईकडे पातहलं 

तर ततनेसुद्धा हसून मान डोलावली. ततच्या त्या हसऱ्या चेहऱ्याकडे पाहून अतभमान 

समाधानाने बाहरे पडला.  

 

त्यानंतर एक ्ोन क्र्वस अतभमान आतण अतस्म हॉतस्पटलमध्ये येत िात 

होते. त्याच्या आईची तबयेतसुद्धा झपाट्याने सुधारत होती. पण डॉक्ट्टरांच्या 

म्हणण्याप्रमाणे ततला अिून थोडे क्र्वस under observation ठेवणं भाग होतं.. 

ती थोडी थोडी बोलायला लागल्यावर अतभमानने त्याच्या डॅडला थोडी कल्पना 

्ऊेन आईशी फोनवर बोलायला क्र्लं होतं. ततच्याशी बोलल्यामुळे त्यांनीसुद्धा 
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एक्म टे्शन घेतलं नाही पण ते लगेच भारतात तनघून येणार होते. अतभमानाने 

त्यांना समिावून त्यांचं काम पूणस करूनच परत येण्यासाठी त्यांचं मन वळवलं.  

 

पुढचा आठवडा अतभमानाने ऑक्रफसला सुट्टी टाकली.. अतभमान सुट्टीवर 

असल्याने अतस्मताला ऑक्रफसमध्ये िाणं गरिेचं होतं.. त्यांना नवीनच प्रोिेक्ट्ट 

तमळालं होतं त्यामुळे ते थोडं महत्वाचं होतं त्यामुळे त्यांना ते लवकरात लवकर पूणस 

करायचं होतं. अतभमानवर असा प्रसंग आल्याने मग अतस्मतानेच थोडीशी बहमत 

्ाखवून ते काम हळूहळू करायला सुरुवात केली. तरीसुद्धा ती संध्याकाळी िाताना 

हॉतस्पटलमध्ये वळून िायची.. कधी अतभमान असायचा तर कधी प्रसा्.. ततने 

कीती तरी वेळा अतभमानला सांतगतलं की मी थांबते एखा् ंक्र्वस पण अतभमानाने 

ततला थांबू क्र्लं नाही.. आठवड्याभरात ततच्या तबयेतीत बराच फरक पडला. 

डॉक्ट्टरांनी ततला भाताची पेि वगैरे द्यायला सांतगतली. पतहल्या क्र्वशी मनोहर 

काकांनी बनवून क्र्ली पण त्याच क्र्वशी मनोहरकाका घरातच पाय घसरून पडले.. 

आतण अतभमानची परत पंचाईत झाली.. अतस्मला स्वतःहून सांगणं त्याला योगय 

वाटत नव्हतं.. पण अतभमानच्या मनाची होणारी चलतबचल पाहून अतस्मला शंका 

आली. ततने प्रसा्ला तवचारलं तर प्रसा्ने ततला घडलेलं सगळं सांतगतलं.  

 

्सुऱ्या क्र्वशी अतभमान िेव्हा हॉतस्पटलमध्ये आला तेव्हा अतस्म आधीच 

आली होती. अतभमानला पाहून ती हसली. अतभसुद्धा बळेच हसला... अतस्मने 

आणलेली भाताची पेि ततने थंड करून गलासमध्ये घालून अतभमानच्या आईला 

क्र्ली.  
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“आई.. तू ओळखलस का तहला.... अतस्मता.... एक्ा आली होती बघ 

आपल्या घरी...” 

“पातहलं तेव्हा लगेच नाही ओळखलं... पण चेहरा थोडा ओळखीचा वाटत 

होता. मग तहने नाव सांतगतलं तेव्हा लिात आलं.. पण अतभमान.. तहला कशाला 

उगाच एवढा त्रास क्र्लास.. मनोहरकाकांना सांगायचसं ना.... त्यांनी बनवली 

असती की पेि..” 

“त्रास काय म्हणताय काकू.... पेि बनवायला कसला आलाय त्रास.. आतण 

तुम्हाला बरं वाटणं िास्त महत्वाचं आह ेना सध्या....” 

“ अगं आई... मनोहरकाका पाय घासून पडलेत घरी...” 

“अरे ्वेा.... काय एक एक संकटं मागे लागली आहते... आता कशी आह े

त्यांची तबयेत... फार लागलय का....” 

“मुका मार लागलाय थोडा... आराम केल्यावर बरं वाटलं त्यांना.. आतण 

मी तहला नव्हतं सांतगतलं.. तहला कुठून कळलं काय माहीत... क्ाचीत प्रसा्ने 

सांतगतलं असेल.. हो ना..” 

अतभने अतस्मताला तवचारलं.. अतस्मने हसतच मान डोलावली.  

तेवढ्यात अतस्मला कोणाचा तरी फोन आला आतण ती बाहरे गेली. ती 

बाहरे िाताच अतभची आई अतभला म्हणाली..  

“गोड आह ेरे मुलगी... एवढं कोणी सख्खख्खयासाठीसुद्धा करणार नाही...” 
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“आई... तुला बलडसुद्धा ततनेच क्र्लंय... कुठेच तमळत नव्हतं... पण ऐन 

वेळी अतस्म आली आतण ततने बलड क्र्लं.. आतण एवढे क्र्वस सारखी येत िात 

होती.. मलासुद्धा खूप धीर क्र्लाय ततने. ती नसती तर मी स्वतःला सावरुच शकत 

नव्हतो..” 

“इतकी छान मुलगी... आतण तू ततला नाही म्हणालास 

अतभमान....”अतभमानच्या आईने नारािीतच तवचारलं.  

“अग आई.. मी नाही नाही म्हणालो ग डायरेक्ट्ट... पण तुलाही मातहतीये 

ना.. मला आत्ताच या सगळ्यात नाही पडायचं... मला नाही गुंतायचं त्यात... मी 

याबद्दल तवचारसुद्धा नाही केला कधी..” 

“मग कर ना तवचार... ततच्यासारखी मुलगी तुला ्सुरी नाही तमळणार 

अतभमान.. तू ततचं मन ्खुावलं असतानाही ततने तुला इतकं सांभाळलं.. तर ती 

तुझी अग्ी नीट काळिी घेऊ शकते. आतण तुला सांभाळायला नेहमी कोणी तरी 

लागत ंते माहीत आहे मला...” 

“हो.. आई.. पण...”अतभमान काही बोलणार तेवढ्यात अतस्मता आत 

आली. ततला येताना पाहून अतभमानाने तवर्य ब्लला. मग अतस्मता, अतभमान 

आतण अतभमानची आई वरवर बोलत बसले.. थोड्या वेळाने अतस्मता िायला 

तनघाली तेव्हा अतभमानच्या आईने ततला िवळ बसवून घेतलं आतण ततचे आभार 

मानले... अतस्म िेव्हा तनघाली तेव्हा अतभमानच्या आईच्या डोळ्यात पाणी होतं.. 

ते पाहून अतभमानच्या हृ्यात कालवाकालव झाली.. आपला तनणसय चुकला तर 

नाही ना असं त्याला िणभर वाटलं...  
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थोडे क्र्वसांनी अतभमानची आई घरी परत आली.. तेवढ्या वेळात 

अतभमानचे बाबांसुद्धा अमेररकेवरून परत आले होते. बरेच क्र्वस अतस्मता प्रोिेक्ट्ट 

एकटीच सांभाळत होती त्यामुळे आता अतभमानला ऑक्रफसला िाण भाग होतं.. 

सोमवारी तो ऑक्रफसला गेला आतण गेल्या गेल्याच ियच्या केतबनमध्ये घुसला.  

“िय... आत येऊ का ?” 

“अरे अतभ... ये ना.. तवचारतो काय.. आतण कशी आह े आता आईची 

तबयेत... ?” 

“आता बरी आह.े. कालच आणलं घरी...” 

“काळिी घे त्यांची...” 

“हो.... .” 

“ह.ं.. बोल... काय बोलत होतास...” 

“िय... सॉरी...” 

“सॉरी??? कशासाठी??” 

“मी प्रोिेक्ट्ट वर लि नाही ्ऊे शकलो....” 

“अरे.... सॉरी काय त्यात... प्रोिेक्ट्ट काय येतच असतात.. एक झाला की 

्सुरा येतो.. पण आई एकच असते रे... ततच्या पुढे सगळी कामं, सगळं िग शू्य 

असतं.. आतण अतस्मताने सांभाळलं की सगळं.. ततने कामात अतिबात खंड पडू 
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क्र्ला नाही... सो तू काही िास्ती तवचार करत बसू नकोस... आता ्ोघेही तमळून 

लवकरात लवकर काम संपवून टाका..” 

“हो.... थँक्ट्स...” 

“anytime my boy...” 

 

ियशी बोलून झाल्यावर अतभमान त्यांच्या क्ट्युतबकलमध्ये आला. आि 

त्यांना क्ट्लायंटकडे िायचं नव्हतं.. त्यामुळे ते क्ट्लायंटकडे असलेलं सगळं काम 

अतस्मने मागच्या आठवड्यात संपवलं होतं. अतभमान क्ट्यूतबकलमध्ये आला तेव्हा 

अतस्म कॉम्पुटरमध्ये डोकं खुपसून काहीतरी करत होती. अतभमान आला 

त्याच्याकडे ततचं लिच नव्हतं.. थोडा वेळ गेल्यावर ततने त्याच्याकडे पातहलं... एक 

छानशी स्माईल ्ऊेन ततने परत कामाकडे आपलं लि वळवलं.  

 

“अतभ... मी काय म्हणते... मी लास्ट वीकमध्य ेिे काम केलंय ना ते एक्ा 

पाहून घे ना.. काही बाकी असेल तर...”ततने अतभकडे पातहलं तर त्याचं लिच 

नव्हतं... टेबलवर ठेवलेल्या पेपरवेटकडे एकटक बघत तो कसला तरी तवचार करत 

होता.  

“अतभ.... अतभ...” 

“ह.ं... .”अतभने एक्म ्चकून ततच्याकडे पातहलं.”काय झालं...” 



प्रेम ह ेअसंच असत ं

  

लेखक – प्रततक प्रवीण म्हात्रे 58 

 

“ह ेमी तवचारायला पातहिे... मी कधीपासून काही तरी सांगतेय आतण तुझं 

लिच नाहीये... कसला तवचार करतोयस एवढा.. “ 

“अम्म्म.. नाही काही नाही.. तू बोल ना... काय सांगत होतीस..” 

“कसला तरी तवचार करत होतास ह ेनक्की... सांग बरं लवकर... तुला खोटं 

बोलता येत नाही अतभमान....” 

िणात अतभमानच्या डोळ्यात पाणी आलं.. पण त्याने लगेच स्वतःला 

सावरल.ं.  

“ अतस्म... thank you.. खरंच thank you...” 

“ thank you??? कशासाठी???” 

“तू माझ्यासाठी िे काही केलंस त्यासाठी....” 

“मी तुझ्यासाठी थोडंच केलं ह ेसगळं.. ह ेसगळं मी माझ्या समाधानासाठी 

केलं...” 

“पण तरीही ग... मी तू एवढं ्खुावलं तुला.. आतण तू ते सगळं मनात न 

ठेवता....” 

“ए hello.... आपण friends आहोत पतहले... नंतर बाकीचं... आतण िे 

काही झालं त्याचा affect आपल्या friendship वर कसा होऊन ्ईेन मी... तू 

आता फालतूचे ड्रामे करू नकोस... कामावर लि ् े आधी.... अतस्मने लटक्ट्या 

रागातच म्हटलं...  
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“बरं... रातहलं.... सांग... काय सांगत होतीस....” 

“हा.. तर मी असं सांगत होते की.... .... .”अतस्मने तवर्य ब्लला खरा 

पण कुठेतरी हा ततच्या मनातसुद्धा तवचार येत होतेच.. पण ततने बरंच रडून मन 

हलकं केलं होतं.. मोठ्या मुतश्कलीने ततने स्वतःला सावरलं होतं.. आपल्यात सगळं 

पतहल्यासारखंच आहे असं स्वतःच्या मनावर बबबवून ततने नव्याने आयुष्य िगायला 

सुरुवात केली होती.  

 

 

प्रोिेक्ट्टच्या तनतमत्ताने त्या ्ोघांमधली मैत्री अिून फुलत गेली.. 

अतभमानला अतस्मची सवय कधी लागली त्याच त्यालाही कळलं नाही. सारखं 

त्याच अतस्मने ह े केलं, अतस्मने ते केलं असं चालू असायचं.. त्यावरून त्याची आई 

त्याला खूप तचडवायची.... पण तो नेहमी हसण्यावारी ्यायचा.... त्यालासुद्धा 

अतस्मबद्दल काहीतरी वाटू लागलं होतं.. पण नक्की ती फक्त attachment आह ेकी 

प्रेम ह े त्याच्यासाठी एक न सुटणारं कोडं होतं. िसिसे क्र्वस िात होते तसा तो 

अतस्मच्या अिून िवळ येत चालला होता. ्ोघांनी एक्म मन लावून काम केल्याने 

िय आतण त्यांचा क्ट्लायंट ्ोघेही एक्म खुश होते. त्यामुळे क्ट्लायंटने िय, 

अतभमान आतण अतस्म ततघांनाही त्या प्रोिेक्ट्टच्या success पाटीला बोलावलं. 

पाटी क्ट्लायंटच्या ऑक्रफसमधल्याच हॉल वर होती. आतण शतनवार होता त्या मुळे 

ऑक्रफसलासुद्धा सुट्टी होती. अतस्म सगळं आवरून खाली िाणार इतक्ट्यात ततचा 

फोन वािला.. ततच्या अपेिेप्रमाणे तो अतभचा फोन होता.  
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“हलॅो...” 

“हा अतभ... बोल....” 

“अतस्म... संध्याकाळी पाटीला येणार आहेस ना....” 

“हो... आता एवढी मेहनेत केली आह ेत्या प्रोिेक्ट्टसाठी तर िायलाच हवं 

ना..”अतस्म हसतच म्हणाली.  

“बरं... मग मी तुला घरून तपकअप करतो... एकत्रच िाऊ आपण...” 

“अरे नको अतभ... मला क्रकती वेळ लागेल काही सांगता येत नाही.... तू पुढे 

िा... मी मागाहून येईन... आि आई एकटीच आह ेना तर ततला थोडी म्त करून 

येईन मी...” 

“are you sure ???” 

“ yes...” 

“बरं ठीक आह.े. see you then.... take care...” 

“हो.. बाय...” 

 

आईला कामात म्त करता करता संध्याकाळ कधी झाली ततलाच कळलं 

नाही.. आईने आठवण कडून क्र्ल्यावर ततला लिात आलं आतण मग घाई घाईतच 

ततने तयारी केली. तसंही ततला मेकअप वगैरे करायला फारसं आवडायचं नाही.. 

फक्त लाईट शेड ची तलपतस्टक आतण आय लायनर... एवढंच... त्यामुळे ततला 
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तयारी करायला फारसा वेळ लागला नाही. घराबाहरे पडून ती ऑटोची वाट पाहत 

स्टँडवर उभी होती.. एव्हाना अंधार पडायला सुरुवात झाली होती. सु्वैाने 

अतस्मला ऑटो तमळाली. पण थोडं अंतर गेल्यावर एक ्ोन धके्क खात ती ऑटोसुद्धा 

बं् पडली.  

“क्ट्या हुआ भैया..” 

“मॅडम... गॅस संपला वाटतं...” 

“गॅस संपला...”अतस्म िरा वैतागून म्हणाली..”असा कसा संपला... 

तुम्हाला आधी बघून नाही का घेता आला.. आधीच मला उशीर झालाय आतण 

त्यात ह ेअसं... आतण इथून मला ्सुरी ऑटो कशी तमळणार...” 

“मॅडम सॉरी... पण तुम्ही ्सुरी ऑटो बघा...” 

“मी नाही बघणार.. तुम्ही मला ्सुरी ऑटो तमळवून द्या...” 

“मॅडम मी या एररयामधला नाही... माफ करा”असं म्हणून त्याने ततला 

िवळपास ignore केलं..  

‘काय फालतू माणूस आह.े. डायरेक्ट्ट उडवूनच लावलं याने मला... ‘ अतस्म 

मनात म्हणाली.  

 क्ट्लायंटचं ऑक्रफस opposite साईडला असल्यामुळे ततकडे िायला 

कोणताही ऑटोवाला तयार होत नव्हता..  

‘आता आली ना पंचाईत’ अतस्मने मनात म्हटलं. ‘ अतभमान सोबत िायला 

हवं होतं.. तो असला सोबत की कसलंच टे्शन नसतं... त्यात अंधार पडायला 



प्रेम ह ेअसंच असत ं

  

लेखक – प्रततक प्रवीण म्हात्रे 62 

 

लागलाय. फोन करू का अतभला.. तो कुठेही असला तरी नक्की येईल.. नको... लगेच 

नको.. थोडा वेळ वाट बघूया.. िर नाहीच तमळाली ऑटो तर अतभला फोन करू.. ‘ 

ततने ्हा पंधरा तमतनटे वाट पातहली पण ततला ऑटो काही तमळाली नाही. ती 

अतभमानला कॉल करणार इतक्ट्यात एक कार येऊन ततच्या समोर थांबली..  

“अतस्म... तू इथे काय करतेय....”ियने तखडकीची काच खाली करत 

तवचारल.ं  

“िय सर... अहो मी पाटीलाच चालले होते पण ही ऑटो बं् पडली 

रस्त्यातच...” 

“अच्छा.. आतण अतभमान कुठेय.... तुम्ही ्ोघे एकत्र नाही आि...” 

“तो मला म्हणाला होता की मी येऊ का घ्यायला म्हणून.. पण मला उशीर 

होणार होणार होता म्हणून मग मी त्याला सांतगतलं की तू पुढे हो.. मी येते नंतर...” 

“अच्छा... चल बस... नशीब मलाही उशीर झाला.. कारण इथून िायला 

तुला ऑटो नाही तमळणार..” 

“हो..”असं म्हणून अतस्म गाडीत बसली.  

 

इकडे अतभमान कधीपासून अतस्मची वाट पाहत होता. बऱ्याच वेळा ततला 

फोन करावा असा तवचार ततच्या मनात आला पण त्याने तो तवचार आवरता 

घेतला. अतस्म येताना पाहून त्याची निर िागच्या िागी तखळली.. तनळ्या 

रंगाच्या गाऊनमध्ये अतस्म खूप सुं्र क्र्सत होती.. ततच्या गव्हाळ रंगावर तनळा 

रंग खूपच खुलून क्र्सत होता.. केस मोकळे सोडले होते आतण केसांची एक बािू 
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छोट्या तपना लावून घट्ट बसावली होती. चं्रेी रंगाचे कानातले छोटेसे झुमके 

ततच्या गव्हाळ रंगावर चमकून क्र्सत होते. डोळ्यांना क्रफकट तनळसर रंगाचं 

आयलायनर लावून स्मोक्रक- आईिच्या मेकअपमुळे ततचे डोळे ततच्या चेहऱ्यावर 

आखीवरेखीव भासत होते. ओठांना क्रफकट गुलाबी रंगाचं तलपतस्टक ततचं रूप 

अिूनच खुलवत होती. काही िण अतभमान ततच्याकडे पाहतच रातहला.. िसा 

ततच्या मागून िय आला तशी त्याची तंद्री भंगली.. िय आतण अतस्मला एकत्र 

येताना पाहून त्याला िरा आियसचं वाटलं... अतस्मने ्रुूनच त्याला हाय केलं.. 

त्यानेसुद्धा उत्तरा्ाखल त्याची नेहमीची स्माईल क्र्ली. पण त्याच्या चेहऱ्यावर 

असलेलं प्रश्तच्ह ं अतस्मच्या निरेतून सुटू शकलं नाही. हॉलमध्ये आल्यावर िय 

क्ट्लायंटला भेटायला गेला आतण अतस्म अतभमानकडे आली.  

“हाय... Sorry अतभ.. मला िरा िास्तीच उशीर झाला यायला...” 

“नाही गं.. िास्ती कुठे.... वेळेत आलीस तू... मला फक्त तासभर वाट 

पाहायला लागली इतकंच...” 

अतभमानच्या नारािीचा स्वर अतस्मच्या लिात आला.. मनातल्या मनात 

ततला हसूच आलं.. पण हसू ओठांवर ्ाबत ती म्हणाली 

“तू चक्क इतक्ट्या लवकर आलास.... स्वारीची उतशरा यायची सवय 

सुटलेली क्र्सतेय...” 

“ए तप्लि... मी काय नेहमी मुद्दाम उतशरा येत नाही हा.. उशीर होतो 

तो....” 

“मी कुठे असं म्हटलं की तू मुद्दामून उतशरा येतोस असं...”अतस्मता हसत 

म्हणाली.  
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अतभमान काही बोलणार इतक्ट्यात िय आला.  

“अरे अतभ.. तू कधी आलास??” 

“मला वेळ झाला येऊन... आि िॅक्रफक नव्हतं ना.. तर लवकर 

पोहोचलो...” 

“अच्छा... सॉरी यार.. तुला फार वेळ वाट पाहायला लागली का... मला 

वाटलं तू आतण अतस्म एकत्र असाल.. पण मला अतस्म रस्त्यात भेटली. ततची ऑटो 

बं् पडली होती. नशीब मी येत होतो त्या वेळेतच.. मग तहला घेऊन आलो..” 

“अशा मोठ्या पाट्याांना बाईक वरून िायला काही लोकांना आवडत नाही 

ना...”अतभने टोमणा मारला.  

 

 

अतस्मने चमकून अतभमानकडे पातहलं. पण अतभमानच्या चेहऱ्यावरचे भाव 

ब्लले नाही. त्या नंतर बराच वेळ अतभमान अबोलच होता.. त्याचं काहीतरी 

तबनसलंय ह ेअतस्मच्या लिात आलं पण सगळ्यांसमोर ती त्याला काही तवचारू 

शकत नव्हती. पाटी रात्रभर चालणार होती. पण अतभचं ह ेअसं वागणं पाहून ततला 

आता पाटीमध्य ेअतिबात रस रातहला नव्हता. िय त्याच्या इतर तमत्रांसोबत तबझी 

होता. म्हणून मग शेवटी तीच अतभमानला म्हणाली.  

“अतभ... तनघायचं आपण ??” 

“आपण ???”अतभमानाने प्रश्ाथसक निरेने ततला तवचारलं.  
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“हो... आपण” 

“पण तू तर कार मधून आलीस ना... मग कार नेच िा ना घरी. तुला 

गाऊनमध्य ेबाईकवर नाही बसता येणार...” 

“ओह कम ऑन अतभ... काहीतरी बोलू नकोस... मला िय रस्त्यात भेटला 

आतण माझी ऑटो बं् पडली होती म्हणून मी त्याच्यासोबत आले.. नाहीतर मी 

माझी माझी ऑटोनेच आले असते.” 

“मी त्याबद्दल कुठे काय म्हणालो.. मी फक्त इतकंच म्हणालो की तुला 

बाईकवर बसायला िमणार नाही सो तू ियच्या कार मधून िा.. तो सोडेल तुला 

घरी..” 

“नाटकी करू नकोस... चल गप्पपणे...”असं म्हणून ततने बळेच त्याच्या 

हाताला धरून त्याला हॉलच्या बाहरे आणलं.  

 

 

 

ते ततथून तनघाले खरे पण अतभ अिूनही गप्पच होता. शेवटी अतस्मनेच ती 

शांतता भंग केली.  

“अतभ... िरा साईडला थांबव गाडी...” 
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“काय झालं....” 

 

“काही झालं नाही... तुला एकट्यालाच िायचं आह े तर तू िा.... काय 

गप्पच बसलाय तू कधीपासून... मी एकटीच बडबड करतेय...” 

“अगं असं काही नाही...” 

“काही नाही काय... अतभ... तुला खोटं नाही बोलता येत... मातहतीये 

मला... मी तुझ्याबरोबर न येता िय बरोबर आले म्हणून वाईट वाटलं ना तुला.. 

अरे पण खरंच मी ऑटोने येत होते. आतण माझी ऑटो रस्त्यात बं् पडली. मला 

िय सरांनी बतघतलं आतण त्यांनी मला तलफ्ट क्र्ली इतकंच...” 

“ह.ं...” 

“ह ंकाय.... . आतण काय रे.... तुला एवढं िळायला काय झालं....”अतस्मने 

हसून तवचारलं.  

“मी कुठे िळतोय....” 

“क्र्सतंय ते.... अतभ... असा का वागतोयस तू... असा अतभ पतहल्यां्ाच 

बघतेय मी....” 

“बऱ्याच काही गोष्टी पतहल्यां्ाच होतायेत ग... आतण त्या का होतायेत 

याचं उत्तर नाहीये माझ्याकडे...” 
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“अतभ... ह े बघ... आपण खूप आधीपासून तमत्र आहोत... आतण मला तू 

आवडतोस म्हणून मी तुला प्रपोि केलं... तू तयार नाही आहसे या सगळ्यासाठी 

म्हणून तू नाही म्हणालास... कारण तू त्याबद्दल कधीच तवचार केला नाहीस. मला 

सगळं मा्य आह.े पण मला नकार क्र्लास म्हणून मला वाईट वाटत असेल याचा 

तवचार करून तू स्वतःला त्रास करून घेत असशील ना तर तो तवचार पतहले 

मनातून काढून टाक. आपण तमत्र होतो.. आहोत आतण राहू... कायम... कोणतीही 

गोष्ट मी आपल्या मैत्रीच्या आड येऊ ्णेार नाही.” 

“अतस्म.... खरं सांगायचं तर....” 

“सांग ना... मनात काहीही ठेवू नकोस...” 

“नाही नको... आता नको...” 

“सांतगतलंस तर तुझंच मन हलकं होईल अतभ...” 

“नको... मला सांगावस वाटेल तेव्हा सांगेन मी... तनघुया आपण??” 

“तनघायचं....”अतस्मने अतभच्या निरेला निर तभडवत तवचारलं.  

“तुला घरी िायला उशीर होईल अतस्म...” 

“बरं.... चल...” 

अतस्मच्या घरी पोहोचेपयांत ्ोघेही एकमेकांशी बोलत नव्हते. ती शांतता 

्ोघांनाही असह्य होत होती पण बोलण्याचा पुढाकार मात्र कोणी घेत नव्हते.  
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घरी आल्यावरसुद्धा अतभच्या मनात अतस्मचेच तवचार होते. ततचा तो 

स्माटसनेस, तीच कामाबद्दलच डेतडकेशन आतण मुख्खय म्हणिे कोणत्याही गोष्टीकडे 

पाहण्याचा ततचा पॉतझटीव्ह ्षृ्टीकोन या सवस गोष्टी त्याला भावल्या होत्या. ह े

प्रोिेक्ट्ट ततने त्याला प्रोपोि करायच्या आधी का नाही तमळालं असं त्याला राहून 

राहून वाटत होतं. त्यालाही आता ती आवडायला लागली होती पण आता ततचं 

उत्तर काय असेल याचा तो तवचारही करू शकत नव्हता. कारण एक्ा का कोणाचं 

मन ्खुावलं क्रक मग नंतर क्रकतीही मलमपट्टी केली तरी तरी त्याच्या खुणा कुठेतरी 

खोलवर राहतातच ना... अशा अनेक गोष्टी त्याच्या मनात येत होत्या.  

शेवटी त्याने मनाशी ठरवलं क्रक उद्या अतस्मला सगळं सांगून टाकायचं.. 

लगेच त्याने अतस्मला मेसेि केला.  

“अतस्म... मला थोडं बोलायचं होतं तुझ्याशी” 

“हा बोल ना ! काय झालं” 
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“नको इथे नको ! उद्या कॉफीशॉपमध्ये भेटूया” 

“उद्या... बरं ठीक आह.े क्रकती वािता?” 

“संध्याकाळी. मी येईन तुला घ्यायला” 

“अरे नको अभी.. उगाच तुला कशाला त्रास. मी येईन का ऑटो ने” 

“त्रास कसला त्यात.... कारने तर येणार आह.े” 

“संध्याकाळी िॅक्रफक क्रकती असता मातहतीये ना माझ्या area मध्य.े. मी 

येईन ऑटो ने” 

“बरं ठीक आह.े भेटू उद्या. ..” 

 

 आता अतभला प्रपोि करायच्या आधी अतस्मची िी अवस्था होती ती 

आता अभीची झाली होती. ततचं उत्तर काय असेल ? ती कशी react करेल या 

सगळ्या तवचारांनी त्याची झोपचं उडाली होती. काय सांगेल ती ?? करेल का ती 

माझं प्रोपोिल accept. क्रक आधी मी ततला नाही म्हणालो म्हणून ती आता नाही 

म्हणेल.. नाही.. मी िसा काहीही न करता ततला नाही म्हणालो ती तसं नाही 

करणारं. ती व्यवतस्थत तवचार करून योगय तोच तनणसय घेईल. कारण ती सगळ्या 
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गोष्टींचा अग्ी खोलवर िाऊन तवचार करते. माझ्यासारखा आतातयीपणे तवचार 

नाही करत ती....  

संध्याकाळी अतस्म नेहमीप्रमाणे लवकर येऊन त्यांच्या नेहमीच्या 

कॉफीशॉपमध्य े येऊन त्याची वाट पाहत बसली होती. साडेपाच वािून गेले तरी 

याचा पत्ताच नव्हता. तसा तो कधी उशीर करत नसे कारण तो वेळेचा पक्का होता. 

पण आिचं का त्याला उशीर झाला. क्रक आम्ही भेटणार होतो ह ेतवसरला तो. छे!! 

तवसरेल कसा ? त्यानेच तर मला बोलावलं होतं. अिून थोडा वेळ वाट बघू 

नाहीतर मग फोन करून बघू. . अशी ती स्वतःचीच समिूत काढत होती. सहा 

वािले तरी याचा काही पत्ता नाही तेव्हा मात्र ततला राहवेना. ती त्याला फोन 

करणार इतक्ट्यात ततला मनालीचा फोन आला.  

“हलॅो...” 

“हलॅो अतस्म..” 

“हा बोल मनाली.. आि कसा काय फोन केलास तू?” 

“अतस्म कुठे आहसे तू ?????” 

“मी िरा बाहरे आहे.. का गं काय झालं” 

कॉफीशॉपमध्ये आहे सांगण्यापेिा बाहरे आह े ह े सांगणच ततला िास्त 

योगय वाटलं...  
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“तू लगेच तसटी हॉतस्पटलमध्य ेये..” 

“तसटी हॉतस्पटल.. का काय झालं ?” 

“तू पतहले ये ना.. मी काय ते नंतर सांगते तुला..” 

“अगं पण...” 

“लवकर ये.. मी वाट बघतेय..” 

एवढं बोलून ततने फोन कट केला. आता काय करायचं अशा तिधा 

मनतस्थतीत ती सापडली. अभीचासुद्धा काही पत्ता नव्हता. शेवटी ती 

हॉतस्पटलमध्य ेिायला तनघाली. अतभला ततने तसा text करून ठेवला.  

 हॉतस्पटलमध्ये िाऊन पाहाते तर काय.. अभीचे आईबाबा, त्याचे तमत्र 

आतण मुख्खय म्हणिे मनाली.. सगळे ततकडे हिर होते. त्या सगळ्यांना बघून ततला 

धक्काच बसला. अभीला तर काही झालं नाही ना.. अशी शंका ततच्या मनात येऊन 

गेली. ्सुऱ्याच िणी ती मनालीकडे धावली.  

“मनाली.. काय झालं?” 

“अतस्म ते...” 

“अगं बोल ना... काय झालं?” 
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“अगं आि संध्याकाळी अतभ कुठेतरी बाहरे िायला तनघाला होता. 

तनघताना त्याला अचानक चक्कर आली आतण तो खालीच पडला. टेस्ट केल्या 

आहते.. ररपोटस आल्यावर कळेल काय आह ेते..” 

“आता कसा आह ेतो ?” 

“शुद्धीवर आला आहे. पण डॉक्ट्टरने त्याच्याशी बोलायला मनाई केली 

आह.े.” 

“मी तन्ान त्याला लांबून बघू तरी शकते ना ?” 

“होय.. तुला बतघतल्यावर त्याला बरंच वाटेल” 

“ह.ं... ..”एवढं बोलून ती मध्ये गेली.  

 

 ्ोन क्र्वसांनी अतभच्या आिाराचं तन्ान झालं. त्याला ब्रेन टु्यमर झाला 

होता. लास्ट स्टेि. सगळ्यांच्या पायाखालची िमीनचं सरकली. अतस्मला तर काय 

करू आतण काय नको असं झालं होतं. त्याला असं काही होईल याचा ती कधी 

तवचार पण करू शकत नव्हती. िरी तो नाही म्हणाला असला तरीसुद्धा ततला तो 

अिून आवडत होता. आता त्याच्याकडे फक्त थोडेच क्र्वस तशल्लक आहते यावर 

ततचा तवश्वास तह बसत नव्हता. तो कधीतरी ततचा तवचार करेल तह वेडी आशा तर 
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मनात होतीच.. आतण त्याच्या सारख्खया मुलाला असा काही आिार व्हावा हसेुद्धा 

ततच्या मनाला पटत नव्हतं.  

्रम्यान मनालीने अतभमानकडे अतस्मचा तवर्य काढला.  

“अभी..” 

“काय झालं मनाली ?” 

“तन्ान तू तुझ्या मनात काय आह ेते तरी अतस्मला सांगायला हवं” 

“आता त्याने काय फरक पडतो मनाली. मी सांतगतलं तर ततला खूप वाईट 

वाटेल. ततला मी आवडतो ह ेमला मातहत आहे. मी ततला त्या क्र्वशी सांगणारच 

होतो. क्रक मलासुद्धा ती आवडते. माझं पण ततच्यावर खूप प्रेम आहे. पण बहुतेक 

नतशबालाच आमचं एकत्र येणं मा्य नसावं बहुतेक.” 

“पण तरीही.. तू एक्ा ततला सांतगतलंस तर ततलासुद्धा बरं वाटेल” 

“नाही नको.. ती मला आवडत नाही असंच ततला वाटू ्े. मी गेल्यावर 

तन्ान ततच्या मनातून माझा तवचार तरी िाईल... ततला िर खरं काय ते कळलं 

तर मला तवसरणं ततला खूप िड िाईल. आधीच मी ततला नकार ्ऊेन ततचं मन 

्खुावलं आहे. तन्ान िाताना तरी माझ्यामुळे ततला काही त्रास व्हायला नको 

एवढंच मला वाटतं. मला ती फक्त मैत्रीण म्हणून आवडते बाकी काही माझ्या मनात 
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नाही अशाच गैरसमिात ततला राहू ्े. त्यातच तीचं भलं आहे. मला आता क्रकतीही 

त्रास झाला तरी चालेल. पण माझ्या मुळे मी आता ततला त्रास नाही होऊ ्ेणार... 

आपण जया व्यक्तीवर प्रेम करतो त्या व्यक्तीची काळिी घेणं, त्याला आनं्ी ठेवणं ह े

आपलंच कतसव्य असतं. आतण आता शेवटचे कातह क्र्वसचं का असेना मी ते पार 

पाडेन.... .” 

“अरे पण तू पुढच्या आठवड्यात िाणार आहसे ना अमेररकेला 

उपचारासाठी.. तू नक्की बरा होणार आहेस. तुला काही होणार नाही.. डो्ट वरी..” 

“मी बरा िरी झालो तरी पूणसपणे बरा नाही होऊ शकणार मनाली.. 

माझ्या सारख्खया पेशंटने प्रेम, लग्न अशा गोष्टींचा तवचार न केलेला केव्हाही चांगलं... 

तिथे माझंच पुढे काय होणार ह ेमला मातहत नाहीये ततथे मी ततचा तवचार करू.. 

आतण माझ्यामुळे आयुष्यभर ततला ्ःुख का ्ऊे..” 

“तुझं म्हणणं पटतंय मला पण..” 

“आता िाऊ ् े ना मनाली.... तूसुद्धा या सगळ्याचा तवचार नको करत 

बसू.. आपल्या नतशबात िे तलतहलंय ते होतं असं समिायचं आतण तवसरून 

िायचं..” 

“ह.ं... बरं चल... मी पण आता तनघते... उशीर झालाय.. आतण हो... 

तुझ्या िेवणाचं काय???” 

“ते आई घेऊन येणार आह.े.. so called पथ्याचं िेवण..” 
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“बरं.. ठीक आहे. काळिी घे.. आतण वाटलंच तर फोन कर..” 

“हो नक्की.” 

“बाय. टेक केअर...” 

 

मनाली गेल्यावर अतभमान पु्हा तवचारात गढून गेला. त्याचं पण असं 

वागणं बरोबरच होतं म्हणा.. कॅ्सर ककवा टु्यमर झालेला पेशंट क्रकतीही बरा झाला 

तरी त्याचे पररणाम आयुष्यभर राहतात. आतण तशवाय हा आिार परत केव्हा 

उद्धभवेल हसेुद्धा आपण छातीठोकपणे सांगू शकत नाही.. आतण अशा ्धुसर आिार 

झालेल्या मुलाबरोबर अतस्मने आपलं संपूणस आयुष्य काढावं असं त्याला अतिबात 

वाटत नव्हतं.. मुळात ते त्याला पटतंचं नव्हतं.. तसा तो लाखात एक होता.. 

कोणतीही मुलगी त्याला सहि होकार ्ेऊ शकत होती.. अग्ी अतस्मसुद्धा.. पण 

या आिाराने सारं काही तबघडवून ठेवलं होतं.  

 

नंतरच्या क्र्वशी अतस्म िेव्हा अतभमानला भेटायला गेली तेव्हा त्याला 

पाहून ततच्या डोळ्यात चटकन पाणी आले.. अतभला अशा अवस्थेत बघावं लागेल 

याची कल्पनासुद्धा ततने कधी केली नव्हती.. अतभच्या चेहऱ्यावर असणार ते 

तवलिण तेि केव्हाच लुप्त झालं होतं. चेहऱ्यावर स्वै असणारं ते हास्य कुठे तरी 

गायब झालं होतं. नेहमी बोलके असणारे डोळे खूप खोल गेल्यासारखे भासत होते. 
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अतभने ततच्याकडे पाहताच ततने पटकन रुमालाने डोळे पुसले आतण ती अतभच्या 

शेिारी िाऊन बसली.  

“कसा आहसे अभी.... .” 

“कसा वाटतोय... मस्त ना.. मग मस्तच आह ेमी.. मला काय झालंय.. ह्या 

डॉक्ट्टरांना सांतगतलं की आता घरी सोडा मला पण ह े काही माझं ऐकतचं नाही 

आहते..” 

तेवढ्या बोलण्यावरूनसुद्धा अतभचा िड झालेला आवाि अतस्मला 

िाणवत होता.  

“सोडतील सोडतील.... तू बरा झाला आहेस अशी त्यांची खात्री पटली ना 

क्रक ते नक्की सोडतील तुला..” 

“कसलं सोडतायेत मला ते.. पुढच्या आठवड्यात मला अमेररकेतल्या 

कोणत्या तरी हॉतस्पटलमध्ये नेऊन टाकणार आहते.. तीन चार वर्े ततकडेच ठेवणार 

म्हणे... कसा राहणार मी चार वर्े ततकडे एकटा.. इथे हॉतस्पटलमध्येसुद्धा मला 

एकट्याला क्रकती बोअर होतंय.. आतण ततथे तर मी एकटाच.. काही खरं नाही 

माझं..” 

“काही होत नाही... तू स्वतःची कंपनीसुद्धा छान ए्िॉय करतोस.. 

मातहतीये मला..” 

‘पण मला आता तुझी कंपनी हवी होती अतस्म... ‘ अतभ मनात म्हणाला.  
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“काही म्हणालास का???” 

“मी.. नाही ग.. मी हचे म्हणत होतो की आता मला तुम्ही सगळे नाही 

भेटणार ना लवकर... आतण फोन वगैरे पण नाही करता ततकडून.” 

“काळिी नको करुस अतभ... तू बरा होऊन आलास ना क्रक मग आपण 

पतहल्यासारखी खूप धमाल करू. बरं.. तू आता आराम कर.. िास्त बोलू नकोस...” 

“िशी आज्ञा सरकार...” 

“शी... सरकार काय... तुझं आपलं काहीतरीच...” 

“हाहाहा..” 

अतभचं ते खळखळून हसणं एकूण अतस्मला िरा बरं वाटलं. पण त्याच 

बरोबर ततच्या डोळ्यात पु्हा अश्रूंनी ग्ी केली.. अतभला एक्ा भरल्या डोळ्यांनी 

बघून ततने त्याचा तात्पुरता तनरोप घेतला.  

 

अतभला िेव्हा अमेररकेला हलवण्यात आलं तेव्हा ततला त्याला भेटायला 

एअरपोटसला िायची इच्छाच होईना. पण त्याला वाईट नको वाटायला म्हणून ती 

त्याला भेटायला गेली. त्याला तनरोप ्तेाना ततचे डोळे पाणावले. मोठ्या धीराने 

ती स्वतःला सावरत होती. समिावत होती. अतभला सोडून ती घरी यायला 

तनघाली. रात्री उतशर झाल्याने त्यांचा तमत्र अमोघ ततला घरी सोडायला आला. 
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तबछा्यावर पडल्यावर क्र्वसभराच्या थकव्यामुळे ततला झोप यायला हवी होती. 

पण खूप प्रयत्न करूनसुद्धा ततच्या डोळ्याला डोळा लागत नव्हता.. सारखे मनात 

तवचार येत होते..  

 

‘ अतभ तर गेला.. आता काय करू मी आह ेतोच िॉब continue करून.... 

सारखी त्या ऑक्रफसमध्ये मला त्याची आठवण येत राहील... कामावर अतिबात 

लि लागणार नाही.. आतण उगाच प्रॉबलेम होतील.. त्यापेिा नकोच.. हा िॉब 

सोडलेलाचं बरा... ‘ 

 

्सुऱ्या क्र्वशी ऑक्रफसमध्य ेगेल्यावर ती सरळ ियच्या केतबनमध्य ेगेली..  

“सर... मी आत येऊ का???” 

“अरे अतस्म... ये ना.. मी आता तुलाच बोलावणार होतो.. एक नवीन 

प्रोिेक्ट्ट आलंय.. त्या सं्भासत” 

“सर.... मी हा िॉब नाही करू शकत आता....” 

“काय.... .”ियला धक्काच बसला... पण िणात त्याने स्वतःला सावरलं.  

“का??? तू असा अचानक नोकरी सोडण्याचा तनणसय का घेतलास??? 

आतण तोसुद्धा आता तू पूणसपणे सेट झाली असताना....” 
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“माफ करा सर.. पण याचं कारण नाही सांगू शकत मी तुम्हाला.... I am 

so sorry sir... पण हा िॉब सोडण्यातशवाय माझ्याकडे काही ्सुरा ऑप्शन नाही 

आह.े..” 

“बरं... आता तू ठरावलंच आहसे तर मी काय बोलणार... पण तुला पु्हा 

कधीही हा िॉब िॉईन करावासा वाटला तर तू तो करू शकतेस...” 

“हो... थँक यू सो मच सर... येते मी... have a nice day..” 

“yeah.. bye. And all the very best for your future..” 

 

अतस्मला घरी लवकर आलेलं बघून ततच्या आईला नवलच वाटलं.. एरवी 

एवढ्या उतशरा येणारी मुलगी आि लवकर कशी आली..  

“अतस्म... आि लवकर कशी काय आलीस तू ?? सगळं ठीक आह े

ना...”आईने आपली काळिी व्यक्त केली.  

“हो आई.. अग िरा कणकण वाटत होती म्हणून लवकर आले घरी.. आराम 

केला की बरं वाटलं.  

आत्ताच खरं काय ते न सांतगतलेलंच बरं... अतस्मने स्वतःशीच तवचार 

केला. त्या क्र्वशी अतस्म रात्री िेवायलासुद्धा खाली आली नाही. आईने तवचारलं 

तर ततने फक्त मला भूक नाही एवढंच सांतगतलं.  
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सकाळचे आठ वाित आले तरी अतस्म खाली येत नाही ह े बघून ततच्या 

आईला िरा काळिीच वाटली. ततने अतस्मला हाक मारली तरी अतस्मचा काही 

प्रततसा् आला नाही. झोप लागली असेल ततला असा तवचार करून ती स्वतः 

अतस्मला उठवायला गेली. 

“अतस्म...” 

“ह.ं...” 

“ह ंकाय... वािले बघ क्रकती.. ऑक्रफसला िायचं नाही आह ेका??” 

“आई.. मी िॉब सोडला...” 

“काय...! िॉब सोडला?... असं अचानक...? आतण एवढा मोठा तनणसय 

घेतलास.. काही बोलली पण नाहीस तू...” 

“आई... तुला कालच सांतगतलं असतं तर तू रात्रभर तोच तवचार करत 

बसली असतीस ना.. म्हणून नाही सांतगतलं..” 
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“पण असं अचानक काय झालं...  

“अचानक नाही ग.. बरेच क्र्वसांपासून तवचार चालू होता.. काल सोडला 

मग.. आता नवीन िॉब शोधेन..” 

“बरं... मला आतण बाबांना यातलं काही कळत नाही... तू बघ बाबा तुझं.. 

तुझं चांगलं तुला कळतं आता... आता मग उठणार आहसे की अशीच झोपून 

राहणार आहसे..” 

“ उठते... तू हो पुढे.. मी येते फे्रश होऊन...” 

‘ आता लवकरात लवकर नवीन िॉब शोधावा लागेल. क्रकती क्र्वस घरी 

बसून राहणार. कामात मन लागलं की मग सगळं हळू हळू तवसरता येईल. िी गोष्ट 

आपल्या नतशबात नाहीच आह ेती काहीही केलं तरी तमळणार नाही. त्यामुळे िे 

आह े त्यात समाधान मानायला हवं. माझ्या लाईफमधले सवासत सुं्र िण मी 

त्याच्याबरोबर शेअर आहते. आमचा एकत्र प्रवास इतकाच होता असं समिायचं 

आतण नवीन आयुष्याला सुरवात करायची.. ‘ एवढं बोलून ती उठली. एक वेगळाच 

तनधासर ततच्या चेहऱ्यावर क्र्सत होता 

अतस्मला आधीच्या कंपनीमध्ये कामाचा अनुभव असल्यामुळे ततला नवीन 

िॉब तमळण्यात काही अडचण आली नाही. ती आधी जया िेत्रात होती त्याच 

िेत्रात ततला िॉब तमळाला.  

 ‘ आता लवकरात लवकर नवीन िॉब शोधावा लागेल. क्रकती क्र्वस घरी 

बसून राहणार. कामात मन लागलं की मग सगळं हळू हळू तवसरता येईल. िी गोष्ट 

आपल्या नतशबात नाहीच आह ेती काहीही केलं तरी तमळणार नाही. त्यामुळे िे 
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आह े त्यात समाधान मानायला हवं. माझ्या लाईफमधले सवासत सुं्र िण मी 

त्याच्याबरोबर शेअर आहते. आमचा एकत्र प्रवास इतकाच होता असं समिायचं 

आतण नवीन आयुष्याला सुरवात करायची.. ‘ एवढं बोलून ती उठली. एक वेगळाच 

तनधासर ततच्या चेहऱ्यावर क्र्सत होता. 

अतस्मला आधीच्या कंपनीमध्ये कामाचा अनुभव असल्यामुळे ततला नवीन 

िॉब तमळण्यात काही अडचण आली नाही. ती आधी जया िेत्रात होती त्याच 

िेत्रात ततला िॉब तमळाला.  

नंतर नंतर नवीन िॉबमध्ये ततने स्वतःला इतकं तबझी करून घेतलं की ती 

ततचा भूतकाळ िवळपास तवसरूनच गेली.. ततने कोणत्या िु्या तमत्रांशी 

कॉ्टॅक्ट्टसुद्धा ठेवला नाही. उगीच अतभच्या बाबतीत काहीतरी वाईट साईट 

ऐकण्यापेिा काही न ऐकणं ततला िास्त सोयीस्कर वाटलं. मध्येच ततला अतभची 

आठवण यायची.. पतहलं प्रेम क्रकतीही काहीही केलं तरी तवसरता येत नाही ना... 

आठवण आली की त्यांचे आधीचे फोटो बघायची.. कसा असेल अतभ... बरं वाटलं 

असेल का त्याला.... अशी काळिी करत बसायची. बरं अतभच्या आईला अतभच्या 

तबयेतीबद्दल तवचारावं तर तेवढी तहम्मत होत नव्हती. अतभमान तिथे कुठे असेल 

ततथे एक्म व्यवतस्थत असू ् ेएवढीच प्राथसना ती ्वेाकडे करायची. 

इथे अमेररकेत अतभची तबयेत सुधारत होती. डॉक्ट्टरांनी अथक प्रयत्न करून 

आतण भारीतली भारी treatment ्ऊेन अतभच्या में्तूली टु्यमर ची गाठ 

लेझरिारा काढून टाकली.. तो उपचारांना अग्ी योगय प्रततसा् ्ते होता. थोडेच 

क्र्वसात तो पूणसपणे बरा होईल अशी आशा डॉक्ट्टरांना वाटत होती.  
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“अगं मी काय म्हणतो... िरा हा फोटो बघतेस का ?” 

अतस्मच्या बाबांचं असं बोलणं ऐकून अतस्मसाठी पु्हा एक नवीन स्थळ 

सांगून आलं आह े ह े समिायला ततच्या आईला वेळ लागला नाही. ्ोन तीन 

मतह्यांपासून अतस्मचे आईबाबा अतस्मसाठी अनुरूप असं स्थळ शोधण्याचा प्रयत्न 

करत होते. काही चांगली स्थळ आलीसुद्धा पण अतस्मने हा नको, तो नको असं 

बोलून ती टाळली. पण कोणाला तरी आपल्याला हो बोलावंच लागणार आह ेयाची 

िाणीव ततला होती. त्यामुळे अतधक आढेवेढे न घेता ती त्या मुलाला भेटण्यास 

तयार झाली. रतववारी सुट्टी असल्यामुळे तोच क्र्वस ठरला. 

 

आशुतोर् पाटील.... एक नावािलेला लेखक.... अतस्मनेसुद्धा त्याची 

एक्ोन पुस्तके वाचली होती. अतस्मच्या बाबांच्या तमत्रांकडून ह ेस्थळ आलं होतं. 

अतस्मने मुलाचा फोटो आतण नाव न बघताच त्याला भेटण्यासाठी होकार क्र्ला 

होता. ततला ततच्या आईबाबांवर तवश्वास होता त्यामुळे मुलाबद्दल अतधक िाणून 

घेण्याची ततला काही गरि वाटली नाही. पण समोर आशुतोर्ला बघून ती चक्रकतच 
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झाली. पारंपररक कां्पेोह े वगैरे चा कायसक्रम झाल्यावर अतस्म आतण आशुतोर् 

गाडसनमध्य ेयेऊन गप्पा मारत होते.  

 

“अतस्मता.... एक तवचारू???” 

“हो.. तवचार न...” 

“बघ.. म्हणिे मला तलतहता खूप येतं पण समोरासमोर असं िास्ती बोलता 

येत नाही... म्हणून स्पष्टच तवचारतो.” 

“हो.. चालेल...” 

“तुझं कोणावर प्रेम वगैरे आह ेका.... म्हणिे.... तुला कोणी आवडतं....” 

“Interview घेतोय का तू माझा...”अतस्म हसतच म्हणाली.  

“नाही... तसं नाही.. तू तप्लि गैरसमि नको करून घेऊस.. मला तसं 

नव्हतं म्हणायचं....” 

“अरे हो हो.. क्रकती भांबावतोस.. लेखक ना तू..” 

“हो म्हणि.े..” 

“कळलं मला... नाही माझं काही नाहीये बाहरे.... आधीच्या ऑक्रफसमध्ये 

आवडायचा मला एक मुलगा... पण आता काहीही नाहीये.. past तर सगळ्यांचा 

असतोच ना...” 
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“अच्छा... ठीक आह.े..” 

“तुझं आह ेका तसलं काही ??” 

“नाही गं... म्हणिे तसे अनुभव बरेच आलेत मला.. पण माणूस अनुभवातून 

तशकतो ना... मग त्या गोष्टींमध्ये नंतर कधी पडलोच नाही..” 

“अच्छा... म्हणिे बराच experienced क्र्सतोयस तू....” 

“बराच नाही.. पण थोडाफार..” 

“हम्म... चांगलंय...”.  
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आि अतस्म आतण आशुतोर्च्या लग्नाचा पाचवा वाढक्र्वस होता. 

आशुतोर्चे आईबाबा तशडीला गेले होते त्यामुळे आि आशुतोर्ने बाहरेच िेवायला 

िायचा प्लान केला. तो, अतस्मता, आयुर्ी आतण अित. आयुर्ी आतण अित 

म्हणिे अतस्मता आतण आशुतोर्च्या संसारवेलीवर फुललेली ्ोन नािूक फुले. 

सगळं काही सुरळीत चालू होतं. पण नतशबात मात्र काही वेगळंच होतं.. समोरुन 

येणाऱ्या भरधाव िकने त्यांच्या गाडीला िोर्ार धडक क्र्ली आतण सगळं होत्याचं 

नव्हतं झालं. त्याच अपघातात आयुर्ी आतण अितची प्राणजयोत मालवली आतण 

आशुतोर्लासुद्धा अपंगत्व आलं. त्या अपघाताने अतस्मच्या आयुष्याची क्र्शाच 

ब्लून टाकली. पण तरीसुद्धा ततने मोठ्या धीराने ती पररतस्थती हाताळली. 

आशुतोर्लासुद्धा सांभाळलं.  

 

काही काळ गेल्यावर आशुतोर्च्या आईने त्यांना मुलं ्त्तक घेण्यासाठी 

सुचवल.ं हो नाही म्हणता म्हणता अतस्म आतण आशुतोर् ्ोघेही त्यासाठी तयार 

झाले. कारण ्सुरा काही पयासयच नव्हता. त्या एका अपघाताने त्यांचं िीवन 

पूणसपणे ब्लून गेलं होतं.  
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अतस्म आतण आशुतोर् खोपोलीला असलेल्या अनाथाश्रमामध्ये गेले. ते 

येणार असल्याचं आधीच मातहती असल्याने आशुतोर्चं तमत्र केशवने त्याचं स्वागत 

केलं आतण त्यांनी आधी ठरवलेल्या मुलाला भेटण्यासाठी तो त्यांना बागेत घेऊन 

गेला. त्या मुलाला पाहताच अतस्म त्याच्या प्रेमातच पडली. थोडेसे लालसर केस, 

घारे डोळे, गोबरे गोबरे गाल... ततला तो खुप आवडला. श्रेयान.. श्रेयानच्या 

आईवतडलांचासुद्धा कार अपघातात मृत्यू झाला होता. त्याला सांभाळायला इथे 

कोणी नसल्यामुळे त्या हॉतस्पटलच्या डॉक्ट्टरांनीच त्याला इथे आणून सोडलं होतं. 

तेव्हापासुन श्रेयान इथेच रमला होता. केशवने सगळं सांतगतल्यावर अतस्मने त्याला 

प्रेमाने िवळ घेतलं आतण त्या गालाचा पापा घेतला.  

 

पुढच्या फॉमसतलटी पूणस करण्यासाठी केशव त्या ्ोघांना तो अनाथाश्रम िो 

चालवत होता त्याच्याकडे घेऊन गेला. ्रवािा ढकलून आत िाताच अतस्मची 

पावलं िागच्या िागी थबकली. समोर खुचीवर अतभमान बसला होता. या पाच 

सहा वर्ासत त्याच्या क्र्सण्यात क्रकतीतरी ब्ल झाला होता. डोळ्यावर िाड फे्रमचा 

चष्मा, खुरटी ्ाढी, अधसवट तपकलेले केस... आधी एक्म हडँसम असलेला अतभ 

आता मात्र एक्मच अशक्त वाटत होता. अतस्मला इथे पाहून त्यालासुद्धा आियस 

वाटल.ं केशवने त्याची त्या ्ोघांशी ओळख करून क्र्ली. त्याने ओळख करून ्तेाच 

अतस्मच्या चेहऱ्यावर हसू उमटलं.  

“अतभ.... . कसा आहते तू??? आतण कधी आलास भारतात?? कोणाला 

मातहतीसुद्धा नाही की तू परत आला आहसे ते...” 
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“कसा क्र्सतोय... मस्त ना... मग मस्तच आह ेमी...”अतभमान नेहमीप्रमाणे 

हसत म्हणाला.”मला येऊन ्ोन वर्े झाली आता... आतण परत आल्यावर हा 

अनाथाश्रम सूरु केला.. तुला तर मातहतीच आहे.. मला तबतझनेस सांभाळण्यात 

कधीच रस नव्हता...” 

“हो... पण परत आल्यावर सांगायचंस तरी....” 

“मी तवचार केला होता.. पण मग म्हटलं की तूसुद्धा तुझ्या आयुष्यात तबझी 

झाली असशील... तर उगाच कशाला तुला त्रास द्या...” 

“त्रास कसला त्यात....” 

आशुतोर् गप्प बसून काय चाललंय ते बघत होता. मग अतस्मनेच त्याला 

सांतगतलं.  

“आशुतोर्... मी आतण अतभमान कॉलेिपासूनचे तमत्र आहोत.. पण नंतर 

हा अमेररकेला गेला आतण मग कॉ्टॅक्ट्ट तुटलं आमचं...”अतधक काही सांगणं 

अतस्मने टाळलं. थोडा वेळ बोलून आतशतोर् केशवबरोबर श्रेयानकडे गेला. 

आशुतोर् गेल्यावर अतभमानाने तवर्याला वाचा फोडली..  

“अतस्म.... तुम्ही ्ोघं मूल का ्त्तक घेताय?? तुला तर ्ोन मुलं आहते 

ना.. मी बतघतलं होतं फेसबुक वर....”अतभने प्रश्ाथसक निरेने तवचारलं.  

अतभमानचा प्रश् ऐकून अतस्म िणभर शांत बसली. आवंढा तगळत ततने 

घडलेला सवस प्रकार अतभमानला सांतगतला. ते सगळं ऐकून अतभमानलासुद्धा वाईट 

वाटलं पण शेवटी ्वैापुढे कोणाचं काय चाललंय... आपल्याला स्वीकारवंच लागतं.  

“तू लग्नाचा तवचार नाही केलास....” 
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“मी... आतण लग्न.... .” 

“हो.... हसायला काय झालं...” 

“मी कोणत्या आिारातून गेलोय मातहतीये ना तुला... माझ्या सारख्खया 

माणसाने लग्नाचा तवचार करणं म्हणिे ्ोन िणांचं आयुष्य बरबा् करण्यासारखं 

आह.े..” 

“अतभ... काहीतरी बोलू नकोस....” 

“अगं खरंच.... कशाला कोणाला उगाच बांधून ठेवायचं..” 

“पण मग आता काय तू आयुष्यभर एकटाच राहणार आहसे का???” 

“एकटा कुठेय मी... ही इतकी छान, गोंडस मुलं आहते ना माझ्याबरोबर... 

खूप छान वेळ िातो माझा.” 

“पण कोणाची तरी सोबत हवी ना अतभ..” 

“तिची सोबत हवी होती ततची तर नाही तमळू शकली ना...” 

“म्हणि.े ... कोणाची...” 

“नाही काही नाही.... .” 

“अतभ... तू नेहमी असंच करतोस... स्पष्ट असं काही सांगतच नाहीस.... 

त्या क्र्वशीसुद्धा तू मला काहीतरी सांगणार होतास ना.... तेसुद्धा अपूणसच 

राहीलं....” 
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“काही गोष्टी न सांतगतलेल्याच बऱ्या असतात अतस्म.... आपल्याला त्रास 

झाला तरी चालतो पण त्या गोष्टींचा समोरच्याला त्रास होता कामा नये....” 

“बघ.. तू परत कोड्यात बोलतोय...” 

“िाऊ्.े.. तू फार तवचार नको करू... श्रेयान खूप गुणी मुलगा आहे... 

अतिबात त्रास ्णेार नाही तुला...”अतभमानने तवर्य ब्लला.  

“अतस्म.... तनघायचं ????”आशुतोर् श्रेयानला उचलत म्हणाला.  

“हो....” 

पु्हा एक्ा ततने अतभमानकडे पातहलं.  

“येते...” 

“हो...”काळिी घे..  

“तूसुद्धा... आतण आता एकटा नाहीयेस तू.. आम्ही सगळे आहोत 

तुझ्यासोबत....” 

“एकटेपणाची सवय झाली की मग एकटं वाटत नाही अतस्म”अतभमान 

निर श्रेयानकडे वळवत म्हणाला.  

“तू काही सुधारणार नाहीस... चल येते... भेटू लवकरच....” 

“हो... बाय बाय....” 
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अतस्म श्रेयान आतण आशुतोर् सोबत बाहेर पडली.. ते क्र्सेनासे होईपयांत 

अतभमान त्यांच्या पाठमोऱ्या आकृतींकडे पाहत रातहला.  

 

समाधानाने.... .  

 

------------समाप्त------------ 
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ई सातहत्य प्रततष्ठान 

 

मराठी भार्ा आता झेप घेण्याच्या मूड मध्ये आह.े रडणार् यांकडे लि नका 

्ऊे. मराठीत कधीच नव्हते इतके वाचक आहते आता. पुवी पुस्तकाच्या एका आवृत्तीच्या 

हिार ्ोनहिार प्रती छापल्या िात. पाच हिार म्हणिे डोक्ट्यावरून पाणी.  

आता ई पुस्तकांच्या िमा्यात एक एक पुस्तक पाच ्हा लाख वाचकांपयांत 

िातं. वर्ासला चाळीसेक लाख डाऊनलोड होतात. वाचक एकमेकांना परस्पर फ़ॉरवडस 

करतात. व्ह्स अप, ई मेल, ऍप्प, बल्यु टुथ, वेबसाईट, पे्ड्राईव्ह, तसडी अशा असंख्खय 

मागाांनी पुस्तकं व्हायरल व्हायलीत. सुसाट सुटतलत. खेड्यापाड्यांच्या गल्लीबोळांपासून 

ते िगाच्या पारठवरच्या प्रत्येक ्शेात. रॉकेटच्या वेगान े सुसाट सुटलेल्या मराठीच्या 

वेगाला आता कोणी थाबंवू शकत नाही. 

या धूमधडक क्रांतीत सातमल व्हा. आपल्या ओळखीच्या मराठी सािरांना 

यात ओढा. त्यांच ेई मेल पत्ते, व्हा्सप नंबर आम्हाला पाठवा. तुम्ही फ़क्त ्हा वाचक 

आणा. ते शंभर आणतील. आतण ते ्हाहिार. तुमच्या व्हा्सप ग्रुपमधून याची िातहरात 

करा. आपल्याला फ़ुकट पुस्तकं वाचकांपयांत पोहोचवायची आहते. आपल्याला रटव्ही 

पेपर ची िातहरात परवडत नाही. आमचे वाचक हचे आमचे िातहरात एिंट. तेच 

आमची ताक्. मराठी भार्ेची ताक् िगाला ्ाखव.ू 

 


